
گونه شناسی ساختاری - محتوایی 
هرن نوشتاری در فضای حرم امام رضا)ع(

چکیده
استفاده از عبارات و به خصوص آیات رشیفۀ قرآن کریم و شعر بر روی فضای داخلی یا بیرونی 
یک بنا ازجمله کارکردهای ادبیّات در معامری است. بسیاری از نوشتارهایی که بر دیوار، در، 
طاق، ستون و... یک بنا حک می شود به منظور رساندن پیامی خاص و متناسب با نوع فضا و 

کارکردهای آن فضا می باشد.
حرم امام رضا)ع( ازجمله بناهای معامری سّنتی  است که در  آن می توان گونه های مختلفی از 
هرن نوشتاری را مشاهده کرد؛ در بررسی هرن نوشتاری به کاررفته در حرم می توان به سه گونۀ 

آن اشاره کرد؛ از جمله:
۱. ساختاری: شعر و نرث

۲. محتوایی: قربنوشته ها، تاریخ نوشته ها، مفاهیم دینی، مفاهیم مدحی و....
۳. الگوی ترکیبی )ساختاری -  محتوایی(

در این مقاله به دلیل وجود موارد مشرتک در میان گونه های ساختاری و محتوایی، گونۀ ترکیبی 
آن یعنی ســاختاری  - محتوایی را در نظر گرفته و انواع هرن نوشــتاری فضای حرم را این گونه 
تقسیم بندی کرده ایم: ۱. شعرنوشته ها، ۲. تاریخ نوشته ها، ۳. آیات قرآنی، احادیث و ادعیه، 

4.قربنوشته ها
این طبقه بندی نظری نوشتارها براساس رویکرد هرنی در طرّاحی فضاهای حرم می تواند دارای 
کارکردهای متنّوعی باشد: ۱. ایجادکنندۀ تقّدس در فضا؛ ۲. تلطیف کنندۀ مصالح معامری؛ ۳. 
الزام کنندۀ مترکز بر فضای حرم؛ 4. بیان کنندۀ مفهوم مناد آن طرح یا علّت فاعلی ساخت بنا؛ 

5. تزیین فضا؛ 6. ابالغ پیام.
در تبیین این مقاله از 4 روش توصیفی )در بیان ماهیت کاربرد نوشــتارها و انواع آن(، تحلیل 
کّمی، تحلیل کیفی و مطالعۀ موردی بر فضای حرم استفاده شده است. دستاوردهای این مقاله 

عبارت اند از: 
۱. ایجاد جاذبه های گردشگری دینی.

۲. تبلیغ و ابالغ الگوهای دینی و فرهنگ اسالمی.
۳. روایت تاریخی ارتباط هرن، فرهنگ و جامعه با فضای عمرانی از طریق ظرافت های هرنی.

4. ارائۀ الگوی بارز ترکیب هرن ایرانی -  اسالمی در ترکیب شعر و فضای حرم.
5. دریافت مفهوم وحدت و اصالت اسالمی ایران زمین.

6. مدل های هرنی نگاشتاری-نوشتاری قابل كاربرد در طرّاحی تبلیغاتی جامعۀ اسالمی.

کلید واژه: هرن نوشتاری، حرم امام رضا)ع(، شعر، تاریخ نوشته، قربنوشته، آیات و احادیث

*  کارشناس ارشد پژوهش هرن - دکرتای ادبیّات دانشگاه تهران

آرش قراگزلو*



مقّدمه

هرن کاربرد زبان و خط در فضای هرن های تصویری و برصی 
را می توان یک نوع هرن میان رشته ای شکل گرفته از ترکیب 
انواع هرنهای خط و خوش نویسی، معامری، تذهیب و 
تشعیر، آجرکاری، سفالگری، گچ کاری، آیینه کاری، تراش کاری، 
قالی بافی، پارچه و منسوجات، کتاب آرایی، فلزکاری و... 
دانست که در سیر تطّور و تغییرات تاریخی هرن، به صورت 
یک گونۀ ممتاز و مســتقل هرنی مطرح نشده است و هر 
نوع اشاره به کاربرد زبان در فضای هرنهای تصویری، در 
کنار نقوش هندســی و تزیینات و زینت های مکانی بوده 
است كه می توان آن را هرن “نوشتاری-نگاشتاری” نامید. 
»نقوش خطّی در هرنهای اسالمی، جایگاه واالیی در 
تزیینات دارد. خط عربی همراه با رشد و گسرتش اسالم، 
رواج همگانی یافت و در مدتّی کوتاه به چنان زیبایی 
تزیینی رسید که هیچ خط دیگری در رسارس تاریخ برشیّت 
به آن دست نیافته است. این خط در نوشته های روی 
ساختامن ها و آثار هرنی، تنها برای ثبت و ضبط نام صاحب 
اثر یا سازندۀ بنا و یا بیان تاریخ اثر یا ترّبک به برخی آیات 
قــرآن یا عبارات دعایی به کار منی رفت؛ بلکه هرنمند ایرانی 
مانند هرنمندان دیگر کشورهای اسالمی از کتابت به خاطر 
خوِد عنرص تزیینی آن در برخی ســنگ قربها و سفالینه ها 
و کاشــی ها و آثار فلزی بهره می برد. به طور کلّی می توان 
گفت که هرنمنــدان ایرانی چنان که از خط های دایره ای 
شکل مثل نسخ، ثلث و خط های دیگری که خود پدید 
آوردند، استفاده می کردند، خط کوفی را نیز به خدمت 
گرفتند. مشــهور است که کشورهای اسالمی خاوری بیش 
از رسزمین های خاوری جهان اســالم در کاربرد تزیینات 
نوشتاری به کامل استادی رسیدند؛ همین بس که زیباترین 
نقش و نگارهای نوشــتاری به ایران و دیار بکر منسوب 

است.« )محّمدحسن، ۱۳88: ۲47(.

البته باید به این موضوع، مهارت ایرانیان در کاربرد خط 
و خوش نویســی در فضاهای معامری، زیبایی و کارکردهای 
تزیینی زبان و خط و به خصوص مفاهیم معنوی و عرفانی 
شعر فارسی را هم افزود که یکی از عوامل تأثیرگذار در 
تکامل و ترقّی کاربرد خط و زبان در هرنهای تصویری بود. 

زیباترین کاربرد های خوش نویسی و هرنهای نوشتاری را 
در ابنیه و گونه های هرنی ایرانی می توان یافت، اگرچه 
منونه های آغازین نوشــتارها بیشرت در عنارص فلزی و 
ســفال و کاشی کاری  بود اّما رفته رفته به صورت یک گونۀ 
مســتقل همراه با زبان عربی و خط های کوفی و نسخ و 
نستعلیق و صورت های جدید گرافیکی در آثار معامری 
ظهور یافت. مانند قندیل های شیشه ای با تزیین لعابدار و 
نقش آیات قرآنی که به صورت کتیبه ای در پیشــانی، وسط، 
پایه و قلب قندیل ها نقش بسته است )رایس، ۱۳75: ۱4 

و ۱5(. همچنین است نقش های زبانی و خوش نویسی در 
قالی ها، منســوجات و فلزکاری. این روند نوشتاری عربی با 
ظهور اسالم در ایران و آمیختگی زبانی، کم کم همراه با 
زبان فارســی در مکان های مقّدس و معنوی شــیعه منودی 
دیگرگونه یافت. با این همه باز هم به خاطر سبک نوشتاری 
زبان عربی در حالت اتّصال عمودی و افقی و ایجاد حاالت 
برصی نوین، در بیشرت فضاهای معامری و به خصوص در 
کتیبه ها، حضور هرنی تزیینی زبان عربی با آیات و روایات 
و ادعیه بیشرت از زبان فارســی منود و جلوه داشت. »یک 
منونۀ معروف، کتیبۀ قرآنی قبة الصخره اســت. خّط آن 
بسیار ساده و از جهتی محکم با باالرونده های عمودی 
است که در گوشۀ راست به خّط زمینه وصل می شود و به 
دســته ای از خطوط که هم اکنون عموماً تحت عنوان خّط 
کوفی معروف هســتند، متعلّق است... خّط کوفی به ویژه 
برای به کاربردن روی ســنگ و موزاییک مناسب بود. خّط 
منحنی به وسیلۀ قلم نی یا قلم مو نوشــته می شد، نقوش 
خطّــی درهم و نامنظّم روی دیوارهای قرصهای صحرایی 
از خطوط منحنی هســتند.« )برند، ۱۳8۳: ۳۳(. هنوز هم 
در بیشرت طرّاحی های تصویری با خطوط در فضاهای حرم، 
با وجود انواع خطوط، بیشــرت خط کوفی معقلی و مزّهر و 
بنایی است که به خاطر کارکرد هرنی برصی با عنارص فضا 

جلوه گری می مناید.

خط فارســی هم در مرور زمان به خاطر حرکت کمرت در 
فضای عمودی محور خط، توانسته با کارکردهای گرافیکی 
و درهم پیچیدگی در خطوط نســتعلیق و نسخ و ثلث تا 
حدودی در فضای برصی منود ممتاز داشته باشد. در این 
مقاله با ذکر انواع نوشتارها در فضای حرم، به طور مخترص 
به تحلیل کیفی آن ها نیز پرداخته می شود و نشان داده 
می شود که خّط فارسی بیشــرت از کاربرد هرنی تزیینی، 
به خاطر داللت مفاهیم عرفانی و معنوی و تلطیف و 
تقدیس فضا و خوانش عرفانی مکان به ویژه برای فارســی 
زبانان است که در طول تاریخ در قالب های شعری و زبانی 

گوناگون در طرّاحی نوشتاری حرم استفاده شده است.

پیشینۀ تحقیق

در مورد هرنهای نوشتاری به عنوان یک گونۀ مستقل در 
کمرت کتاب و اثر هرنی، اشارتی شده است، فقط منونه هایی 
خاص با مخترص اشاره  را می توان در الگوها و تصاویر هرنی 
از فلزکاری، بشقاب ها و منسوجات با کتیبه های خطّی 
مشاهده کرد که در کتاب های اسالمی »هرن اسالمی« باربارا 
برند و »هرن اسالمی« دیوید تالبوت رایس و »هرن اسالمی« 
ارنست کونل و اّولک گرابار و کریستین پرایس و... ذکر شده 
است و در کتاب »هرن ایران در روزگار اسالمی« اثر زکی 
محّمدحســن در صفحات ۲47 تا ۲54 به تزیینات نوشتاری 
پرداخته شده است. و مخترصی هم در کتاب های معامری 



اسالمی و منسوجات و سّکه ها و فلزکاری و هرنهای تزیینی 
اسالمی به آن پرداخته شده است. همچنین است كتاب 
راهنام یا تاریخ آســتان قدس از علی مؤمتن كه در چند 
فصل، نوشتارهای فارسی و عربی و اشعار را با ذكر كتیبه 
و مكان و مخترصی پیرامون نســبت هرنی ذكر كرده است 
و كتاب تاریخ آســتان قدس از عطاردی كه انواع نوشتارهای 
حرم رضوی را بیان منوده اســت. در این مقالــه با نگرش 
شیوه شناسی به عنوان یک شاخصۀ هرنی ایرانی اسالمی در 

طرّاحی فضاهای معنوی پرداخته ایم.

روش تحقیق 

هستۀ محوری طرح براســاس شیوه شناسی و تحلیل کیفی 
کاربرد نوشــتارها در فضاهای مقّدس و معنوی با مطالعۀ 
موردی بر کاربرد انواع نوشتار در حرم مطّهر است که 
به صورت توصیفی با مخترصی پیرامون تاریخی تفسیری و 

در نهایت تحلیل کیفی رابطۀ فضا با نوع نوشتارهاست.

روش شناسی پژوهش براساس طرح شیوۀ نگرش به طرّاحی 
فضاهای معنوی معامری اسالمی است که این سیر تاریخی 
و تغییر و تحّوالت زبانی و خطّی و خوش نویســی با انواع 
خطوط کوفی، نســخ، ثلث، نستعلیق و کاربردهای نوین 
گرافیکی، بیانگر نوعی مخاطب شناسی فضاست، چراکه 
خطوط در کنار کارکرد تزیینی برصی در مالزمت عنارص 
تذهیب و نقوش گیاهی و جانوری، باعث تلطیف فضا و 
التــزام به مکث و درنگ در نگاه به عنارص هرنی و خوانش 
فضا و ایجاد رابطۀ جاذبه ای  می شــود و هرنوع طبقه بندی 
از انواع نوشــتارها در گونه های آیات و روایات و ادعیه و 
تاریخ نوشته ها و شعرنوشته ها و قربنوشته ها و... براساس این 
رویکــرد مرکزی و محوری تحلیل و نقد تاریخ هرن در بیان 
مکان و خوانش فضا و تعامل انســان با مکان های زیارتی با 
مفاهیم و مؤلّفه های قرآنی و تناســب میان مفاهیم نظری 

هرن اسالمی- ایرانی با کاربرد عملیاتی است.

طبقه بندی انواع نوشتارهای حرم

زبان و خط در کنار دیگر مؤلّفه های هرنی در ســیر و 
فرآیند و روند تاریخی، به اعتبــار کارکرد مفهومی خودش 
در هرنهای کاشی کاری، معامری، سفال کاری و آجر كاری و 
گچ كاری و کتاب آرایی بیشــرت کاربرد داشته است و در میان 
انواع مکان ها و فضاهای معامری نیز، بیشــرت در فضاهای 
زیارتی و مقّدس با مفهوم معنوی و روحانی به کاررفته 
است. این روایت کاربرد زبان در هرنهای برصی، ازنظر 
تیپ شناســی و گونه شناسی هرنی در تعامل با موضوع 
جغرافیایی و تفکیک منطقه ای، تفاوت های ظریفی در 
هرگونۀ هرنی خواهد داشت، آن گونه که ازنظر تاریخی در 
طرّاحی های آغازین بیشرت برای مفاهیم معنوی و عبارات 
و ترکیبات قرآنی و معنوی »اللّه اکرب«، »ال الــه ااّل اللّه«، 

»سبحان اللّه«، و آیات و روایات مشهور و احادیث قدسی و 
عبارات عربی به کار می رفت و قصد اصلی هم نوعی انگیزۀ 
هرنی در تناسب میان زبان قرآنی با خط کوفی در مالزمت 
بــا مفاهیم منتزع از مصالح و مواد و عنارص طرّاحی گونۀ 
هرنی بود. به مرور زمان و در رونــد تاریخی، داللت های 
دیگری هم در این فرآیند التزام نوشتار با تصویر بیان گردید 
که هم زبان و خط وســعت یافت و خطوط نسخ و ثلث و 
نســتعلیق و کوفی معقلی و بنایی و... با اشــکال گوناگون 
هرنی بروز کردند و هم عنارص هرنی مربوط به نوع هرن که 
در میان انواع هرنهای اسالمی، درج نوشتارها در معامری 
اسالمی و به خصوص در کتیبه ها منایان شد که منونۀ بارز آن 
در مساجد و مدرسه های اسالمی و به ویژه مکان های زیارتی 

اهل بیت اطهار)ع( می باشد.

 این ســبک نوشتار از آسیای صغیر و غربی و بغداد و ایران 
و مرص و ســوریه و مراکش و اردن تا اسپانیا را شامل شد 
که منونه های بارز آن را در مســجد شیخ لطف اللّه اصفهان 
و حرم حرضت امیر)ع( و حرم حرضت رضــا)ع( می توان 
مشاهده کرد. به عنوان منونه »مدرسۀ کاراتای قونیه؛ لچکی 
سه گوشــۀ گنبد با مهر کوفی در نام محّمد)ص( و خلفای 
راشدین پوشانیده شده است. کتیبۀ قرآنی در حاشیۀ ایوان 
بزرگ، در برگیرندۀ سورۀ آل عمران اســت.« )برند، ۱۳8۳: 
78( همچنین است در منطقۀ شبه قارۀ هند، با کاربرد 
کتیبه های قرآنی در دیوار طاقگان مسجد قوت االسالم در 
دهلی و همچنین رسپوش مرّصع کاری قلمدان ها که در 
منطقۀ گجرات قلمــدان چوبی با ترصیع صدف، که با خط 
نگارۀ ثلث طرّاحی و نوشته شده است و نیز کتیبه های 
حّکاکی شــده در تاج محل با خط ثلث به خط امانت خان 
و نیز کاربرد نوشتار در یک طرح مینیاتوری و نقاشی مانند 
طرح موعظۀ صوفی در یک باغ )هامن: ۲۱9( که براســاس 
تیپ شناســی هرنها و روند تاریخی تفسیری و منطقه ای و 
منظورداشت نوع خط و معیارهای زیبایی شناسی، می شود 

به عنوان یک هرن میان رشته ای طرح و بیان گردد.

نکتۀ برجسته، موضوع هدف و دالیل کاربرد زبان و خط 
در طرّاحی تصویری  اســت که می تواند از موضوع تزیین 
تا اهداف عملی ثبــت و ضبط تاریخ و بیان مفاهیم 
فرهنگی اجتامعی را شــامل شود که بسته به نوع فضا و اثر 

هرنی داللت متامیزی خواهد داشت. 

»هدف از کاربرد کتابت با حروف دایره وار )مستدیر( در 
برخی انواع ســفال ایرانی و آثار هرنی دیگری از این دست، 
به متامی، تزیین نبوده و شاید انگیزۀ آن شیفتگی ایرانیان به 
شــعر و گرایش زیاده خواهانۀ آنان در نوشنت برخی بیت ها 
بر آثار هرنی به مناسبت های بسیار بوده است؛ افزون بر 
همۀ این ها، هدف از برخی از این نوشتارها، چنانکه بر 
برخی از ستاره های کاشی که دیوارها را با آن می پوشاندند، 



دیده می شــود، ثبت تاریخ اثر و نام سازندۀ آن بوده است. 
بیشــرت این نوشتارهای نسخ را بر سفال ساخت ایران در 
قرن های 6 و 7 ه.ق/ ۱۳ و ۱4 م. می بینیم و خط بیشرت 
این نوشته ها با خط های دارای حروف دایره وار که در 
کتاب های خطّی از آن ها استفاده می شد، تفاوت ندارند و 
تنها در آجرهای کاشی بزرگ که دارای حاشیه های نوشتۀ 
برجسته اند، خطوط نسخ اندکی دگرگون شــده اند و با 
خط هایی که در کتاب های خطّی به کار می رفتند، تفاوت 

دارند )محّمدحسن، ۱۳88: ۲50(.

یکی از کاربردهای با داللت  ممتاز، نوشــتار در فضاهای 
معامری است که در تناسب با کاشی ها و گچربی ها و 
رنگ ها با شکل های هندسی و ممتاز هرنی، تزیین و آراسته 
شده و باعث جّذابیّت فضا می شوند که در »مسجد جامع 
اصفهان، در عــرض لوح تحتانی، یک نوار انتزاعی مرکّب 
از نوشتۀ به هم بافته کوفی به چشم می خورد« )پیرنیا، 
۱۳86: ۱87( و به خصوص همراه با نوعی گره سازی درهم 
در مالزمت با آجر و کاشــی که »معقلی« نامیده می شود، 
نقوش هندســی ویژه ای از شکل نوشتاری حروف و حرکات 
تشــکیل می گردد مانند »بدنۀ اصلی استوانه ای شکل مقربۀ 
شیخ صفی الّدین اردبیلی که خط کوفی معقلی ا ست از 

حرف اللّه و آجرهای قرمزرنگ« )هامن: ۲4۱(.

زیباترین و هرنی ترین گونه های نوشــتاری با شکل های 
هندســی و حرکت های عمودی و افقی در تناسب با آجر و 
کاشی و فضا را می توان در حرم حرضت رضا)ع( مشاهده 
منود. در این مقاله با طبقه بندی نوشتارها به ساختاری و 
محتوایی، بااستفاده از الگوی ترکیبی ساختاری – محتوایی 

متام نوشتارهای حرم را به چهارگونه تقسیم منوده ایم:

۱. شعرنوشته ها ۲- تاریخ نوشته ها ۳- آیات قرآنی، احادیث 
و ادعیه 4- قربنوشته ها

این نوشتارها با خط های کوفی، ثلث، نسخ، نستعلیق و 
با زبان عربی و فارسی و در قالب های نظم و شعر و نرث 
با چیدمان ها و ترتیب ها و ترکیب های هــرنی در فضای 
حرم به کاررفته است. این طبقه بندی بر اساس نوع و گونه 
نوشتاری در فضای حرم می باشد نه مفهوم رهنمون یا مكان 

و فضای نوشتاری.

نکتۀ جالب توّجــه آن که در هر نوشــتار، به خصوص 
نوشته های کهن و قدیمی، در پایان نوشته در کنار نام شاعر 
و یا ذکر سورۀ مبارکه و آیۀ رشیفه از نام معامر، خطّاط، 
مذّهب، تشعیرکار، کاشی کار، گچ کار و... هم نام برده شده 
است. که خود این کاربرد چند هرن در پایان هر نوشتار، 
نشان از قابلیّت هرنی میان رشته ای دارد. البته باید توّجه 
داشت که در بسیاری از فضاها و عنارص فضایی مانند درها 
و دیوارها و پنجره ها و... در طــول روند تاریخی، تغییر و 

تحّوالت معامری حرم، حذف، کم و گاهی اضافه شده اند که 
این نوشتارها را می توان با کمی تغییر در کتاب بدر فروزان 
عاّلمه نسابه فیض و تاریخ آستان قدس رضوی مؤمتن 
مشاهده کرد که انواع نوشتارهای عربی و فارسی و آیات و 
روایات را با ذکر نام کاشی کار و نویسنده و طرّاح و معامر 
و شاعر و سوره و آیه و... آورده است و در پاره ای موارد هم 
از طرح کم وبیشی فضاهایی مثل داراالخالص و دارالسیاده 
و دارالرسور و دارالوالیه و دارالهدایــه و... مخترصی بیان 
شده است که این فضاهای حرم را برحسب نوع نوشتارها، 
می تــوان به صورت بیرونی و درونی طبقه بنــدی کرد و 
همچنین به صورت صحن ها، کتیبه ها، مدرسه ها، درها، 
دیوارها، رسدرها، گوشه ها، گنبدخانه، لچکی و.... که بیشرت 
از زبان عربی با خط کوفی و نسخ و ثلث استفاده شده 
است. بیشرت از چهارپنجم نوشتارهای حرم به اقتضای فضای 
معامری و عنارص تزیین ایرانی – اسالمی و زیبایی های خط 
عربی در حرکت ها و ســکنات و حرکت افقی و عمودی به 
خط عربی و حدود یک پنجم نوشتارها به زبان فارسی، 

به ویژه شعر و تاریخ نوشته هاست.

البته بحث قربنوشــته ها هم ازنظر نوع خط، خوش نویسی، 
شعرهای نوشته شده در روی ســنگ ها، نوع کنده کاری  و 
طرّاحی به خصوص در سنگ قرب خود حرضت رضا)ع( و 
شــخصیّت  برجستۀ عاّلمه حلّی، شیخ بهایی، شیخ نخودکی 

و... قابل طرح است.

گونه شناسی نوشتارهای حرم

نوشتارها در فضاها و مکان های مذهبی زیارتی، مقوله ای  
است فرهنگی که می تواند به اقتضای نوع، لحن، سبک، 
زمینه ها، شــیوه ها و دیگر گونه های کاربرد، بیانگر سیر و 
روند کیفیّت هرنی باشد. »خوش نویسی و کتیبه نگاری را 
با توّجه به تقّدســی که در تاریخ اسالم دارد با وجود متامی 
تفاوت های سبک شناختی و تنّوع منطقه ای نوشتارها، در 
متامی دوره ها به منزلۀ عنرصی تزیینی در یک دست کردن 
انواع گوناگون بناها به کار گرفته اند. تقریباً بر سطوح متامی 
بناهای اســالمی، کتیبه هایی با مضامیــن قرآنی، احادیث و 
ادعیه به چشــم می خورد. در مساجد اســالمی، جاهای 
مشّخصی برای کتیبه ها در نظر می گیرند؛ مانند ورودی 
مسجد، مناره ها، ســاقۀ گنبد، فضای داخلی محراب، محل 
قبله، ســاقۀ داخلی و نقطۀ مرکزی گنبد. در بناهای دیگر 
همچون بقعه و آرامگاه نیز از کتیبه به هامن سبک و سیاق 

مسجد استفاده کرده اند.« )شایسته فر، ۱۳85: ۱۲5(.

به همین صورت، در شــکل ظریف تر و دقیق تر، هر نوع 
نوشــتار را نیز، براســاس نوع خط، موضوع، جنس مصالح، 
نوع بنا، کاتبان، طرّاحان، منطقه و جغرافیای اثر معامری 
و... می تــوان طبقه بندی کرد. به عنوان منونه براســاس نوع 
خط، نوشــتارها و به خصوص کتیبه ها را می توان به انواع 



زیر طبقه بندی کرد: »کتیبه های نســتعلیق، کتیبه های ثلث 
شامل )ثلث ساده، ثلث پیچیده، ثلث ترکیبی، ثلث با 
کمربند حروف کشیده(، کتیبه های معقلی، کتیبه های بنایی، 
کتیبه های نسخ، کتیبه های کوفی، کتیبه های محّقق« )مکی 
نژاد، ۱۳86: 88( و نیز براســاس دیگر خطوط مانند ریحان، 
رقاع، تعلیق و شکســته نستعلیق، برحسب نوع و مضمون 

نوشتار در بافت فضای هرن تقسیم بندی منود.

همچنین است طبقه بندی براساس نوع رنگ ها و طرح ها و 
آرایه های تذهیبی و تزیینی به کاررفته در هر نوع نوشته که 
در صورت مطالعۀ تطبیقی می توان هر نوع نوشتار را در 
چند اثر برجســته تحلیل و مقایسه کرد که این نوع تطبیق 
می تواند درمورد سبک و شیوه های هندسی و طرّاحی خطّی 
نوشتارها در ماملک اسالمی هم قابل طرح باشد. از این 
منظر ســبک و شیوۀ نوشتارها هامنند گنبدها، عرقچین ها، 
مناره ها، گلدســته ها و حتّی ورودی ها و جلوخان و دیگر 
فضاهای درونــی و بیرونی اثر معامری در رسزمین های 
اسالمی قابل تطبیق و تحلیل فرهنگی- اجتامعی با رویکرد 

زیرساختی هرنی است.

یکی از انواع طبقه بندی نوشتارها براساس مواد و مصالح و 
روش های اجرایی و طرّاحی  است که مطابق با بینش قومی 
و نوع نگرش هرنی منطقه، انواع نوشــتارها در شاخه های 
هندسی، گیاهی و نقوش هرنی با اسلیمی ها و تذهیب کاری 
طرّاحی می شــود که براساس نوع مواد و مصالح، هم 
سبک شناختی و زیباشناختی نوشــتارها مشّخص می شود 
و هم می توان به ســبک و دورۀ تاریخی و میزان دسرتسی 
به مصالح و چگونگی تهیه و کاربرد کاشــی و سنگ و گچ 
و آینه و چوب و فلز و... در نوشــتارها دسرتسی یافت که 
منونه هایی از طبقه بندی مواد عبارت اند از: »کاشی هفت 
رنگ، کاشی زّرین فام، کاشی زیررنگی، کاشی تک رنگی، گچ 
شامل )کتیبه های گچی با برجستگی زیاد که معموالً فاقد 
رنگ اند و در آن ها بیشــرت بافت و برجستگی خط اهمیّت 
دارد؛ کتیبه های نیم برجستۀ گچی؛ کتیبه های گچی تخت(، 

آیینه، سنگ، آجر، فلزات، چوب« )مکی نژاد، ۱۳86: 90(.

نوع دیگر، تقسیم بندی مضامین هر نوع نوشته و 
به خصوص مضامین کتیبه هاســت که در هر دوره ای اثر 
هرنی مطابق الگوهای حکومتی و سیاســت مذهبی و 
فرهنگی ضعف و شّدت می یافت؛ مانند دورۀ صفویه که 
اگرچه در متامی دوره ها، از موضوع مذهبی مدح و ستایش 
خداوند و اهل بیت)ع( در کتیبه ها استفاده می شد، اّما در 
دورۀ صفویه رنگ مذهبی در نوشــتارهای کتیبه ای شّدت 
می گرفت »در دورۀ صفویّه، به سبب تغییر مذهب، مضامین 
شیعی در کتیبه ها بیشرت است. مضمون این کتیبه ها، اغلب 
دعا یا احادیث است. مضمون کتیبه های دعایی این دوره، 
که در بیشرت بناها به چشم می خورد، توصیف علی)ع(، امام 

اّول شیعیان، و خطاب قرار دادن یا دعا در حق اوست. در 
کتیبه هایی که مضمون آن ها حدیث است، بیشرت از احادیث 
پیامرب)ص(، که بر خلیفه بودن علی)ع( تأکید دارد، استفاده 

می کردند« )شایسته فر، ۱۳86: ۱۲9(.

با این نگرش، نوشــتارهای حرم و مکان هــای فرهنگی– 
تاریخــی، عالوه بر جنبه های ظریف هرنی، می تواند بیانگر 
سیاســت های فرهنگی – مذهبی دوران هم باشد. یکی 
دیگر از انواع طبقه بندی ، موضوعی  است که برحسب 
تغییر منطقه و نــوع فضای معامری و جغرافیای فرهنگی، 
تفاوت های ظریفی با هم دارنــد »طبقه بندی موضوعی: 
آیات قرآن، احادیث، ادبیّات منظوم و منثور، وقف نامه ها« 
)مکــی نژاد، ۱۳86: 89( که در فضای حرم، متام وقف ها و 
تاریخ های ساخت بنا و نام پادشاه و سازندۀ بنا را جزو 
تاریخ نوشــته ها مطرح منوده و با الگوی ترکیبی ساختاری – 

محتوایی، به طرح و بیان گونه شناسی می پردازیم. 

نوشتارهای فضاهای حرم، در تناسب با عنارص هرنی رنگ و 
طرح و فرم گچ کاری و کاشــی کاری و آجركاری و مقرنس ها، 
دارای داللت مفهومی خاّصی هستند که می توان آن ها را 
در دو قلمرو تزیینی و زیبایی آفرینی و کارکردی طبقه بندی 
منود مانند یک تاریخ نوشته که به اقتضای تناسب های 
نوشتاری خط و خوش نویسی هم تاریخ ساخت و تعمیر و 
ترمیم را نشان می دهد و هم باعث زیبایی فضا می شود که 
درمورد انواع نوشــتارها به اعتبار داللت مفهومی ویژه، این 

موضوع تفاوت دارد.

1. تاریخ نوشته ها: ذکر تاریخ های نوشتاری در فضای 
معامری حرم، عالوه بر بیان تاریخ ساخت و تعمیر و 
زمان و دوران حکومتی، با زیبایی های خاص در تزیین و 
فضا، باعث ایجاد جّذابیّت شــده اســت که این جاذبۀ فضا 
هم از طریق خوانش مفهوم و اعامل و آثار در آن تاریخ 
انجام شده است و هم نوع تناسب هرنی با کاشی و رنگ 
و... . تاریخ نوشته ها به خاطر ماهیّت خود ابنیۀ تاریخی و 
فرهنگی، متام نوشتارهای حرم را دربر می گیرد ولی به طور 

خاص در چند حوزه قابل طرح است : 

الف( نوشتارهای مربوط به ساخت و حذف و اضافه کردن 
یک فضا مانند »دارالّسالم«: »اصل این رواق از ابنیۀ حومۀ 
گوهرشادآغاست که موقع ساخنت دارالحّفاظ و دارالسیاده 
آنجا را نیز بنا منوده است. مّدتی اینجا را اّولیای آستان قدس 
با قرار دادن یک پوشش در وسط )کف و سقف( دو طبقه 
کرده بودند. طبقۀ تحتانی انبار فرش و بعضی اشیای دیگر، 
طبقۀ فوقانی آسایشــگاه فرّاشان بیوتات آستان قدس قرار 

داشت و به نام تحویلخانه خوانده می شد.

در سال ۱۳۳4- ۱۳۳8 هـ .ش به اهتامم مرحوم دکرت سید 
فخرالّدین شادمان، نیابت تولیت عظامی وقت، به منظور 



وسعت یافنت محل زائرین، آسایشــگاه فرّاشان را به محل 
دیگر انتقال داده و پوشش وسط را برداشته و آنجا را تبدیل 
به یک رواق نســبتاً بزرگ منوده، تعمیر و تزیین کرده اند و 
به نام دارالّسالم نامیده شد که بالنتیجه بر رواق های اطراف 

حرم مطّهر اضافه شده است.« )مؤمتن، ۱۳48: ۱64(

ب( ماّدۀ تاریخ: »در نقره بین ایوان طالی نــادری و 
کفشداری صحن عتیق: بر اطراف در مزبور قصیده ای به 

خط نستعلیق کتیبه شده که اّول آن این شعر است:

این در عالی که سوده جبهه به خواری

در بر آن نه رواق گنبد مینا

و آخر آن این شعر است:

از پی تاریخ گفت حاجب این در

باب جنانی گشوده گشته از اینجا« )هامن: ۱77( 

از مجموع حروف این مرصع به حســاب ابجد عدد ۱۲5۲ 
حاصل می شود، مقصود تاریخ سالی  است که در ساخته 
شده است. با ظهور رســانه های جدید فیلمربداری و ثبت 
و ضبط دیجیتالی، بسیاری از این ثبت های تاریخی دیگر 

اتّفاق نخواهد افتاد.

همچنین می توان تاریخ شعرها و تاریخ نصب درها و 
پنجره ها و تعمیر و ترمیم آثار طرّاحی شده را در حوزۀ 
تاریخ آثار هرنی بیان کرد. موزۀ حرم خود نوعی تاریخ به 
شامر می رود. بسیاری از آثار هرنی شعر و فضاهای معامری 

و طرّاحی در حرم نیز تاریخ دارند.

2. آیات و روایات و احادیث: بیشرتین نوشتارهای حرم، به 
اعتبار محیط فرهنگی و مکان مقّدس مربوط به نوشتارهای 
عربی با مضمون آیات و روایات و احادیث و ادعیه اســت 
که بیش از چهارپنجم نوشــتارهای حرم می باشد و با انواع 
خطوط ثلث و نسخ و کوفی نوشته شده است از کتیبه ها 
گرفته تا فضاهای دیوارها و فضاهای درونی و بیرونی که 
به اعتبار حرکت افقی و عمودی نوشتارهای عربی زیبایی 
خاّصی به فضای فرهنگی و تبلیغی حرم داده اســت و 
به نوعی فضای حرم را می توان یک قرآن همیشــه گشــوده 

و خوانا دانست.

رواق دارالّذکر )مدرسۀ سابق علی نقی میرزا(

»اطراف این رواق کتیبه هایی بر کاشــی معرّق مرقوم است 
که به این ترتیب از ضلع شــامل غربی رشوع و به شامل 

رشقی منتهی می گردد:

قاَل الرضا علیه الّسالم: لیَس العبادة تکرثة الصیام و الصلوة، و 
امّنا العبادة تکرثة التفّکر فی امر اللّه.

قاَل الرضا علیه الّسالم: خیار العباد الّدین.
قاَل الرضا علیه الّسالم: ال یفوتکم خیر الدنیا فان االخرة ال 

تلحق و ال تنال ااّل بالدنیا.« )مؤمتن، ۱۳48: ۱58(

در نقرۀ بین ایوان طالی نادری و قرآن خانۀ سابق

»هر لنگۀ در دارای سه تُرنج اســت که روی آن ها نوشته 
شده »قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: انا مدینة العلم 
و علی بابها، فمن اراد العلم فلیأت باب املدینة« و نیز )قال 
رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: یدعی کل قوم بامام زمانهم 

و کتاب ربّهم و سنتّه نبیهم( و... )هامن: ۱76(

متــام فضاهای حرم با آیات و احادیث، نقش و نگار قرآنی 
یافته است، که این نوشتارها در طول تاریخ در هر قسمت 
ذکر شــده اند و پاره ای از آن ها چندبار تکرار شده و پاره ای 
هم باید براساس سندهای صحیح دوباره نویسی شوند. 
فضای حــرم از این منظر می تواند یک مکان بیان فرهنگی 
باشد که با عنایت به تحلیل کیفی، قابلیّت و ارزِش محیطی، 

مفهوم و مشّخص گردد.

3. شعرنوشته ها: شعرهای حرم در طول تاریخ توّسط 
طرّاحان و نویسندگان بر انواع فضاها نوشته شده است 
همراه با تذهیب و تزیین و خطوط رقاع و ثلث و نستعلیق 
و نسخ. که بسیاری از این اشعار قصیده های طوالنی  است 
که فقط مدح و توصیف است و ازنظر مفهومی باید در 
طرّاحی های جدید از شــعرهایی با قابلیت مفاهیم عرفانی 
و در خور شــأن مکان مقّدس استفاده شود مانند اشعاری 
از ابونواس و کمیت تا سعدی و حافظ و دکرت قاسم رسا 
و ملک الشــعرا صبوری و صاحبکار و بسیاری از رسایندگان 
نه چندان مشــهور. با توّجه بــه محیط و مکان معنوی باید 
از معانی بلند و واال در طرّاحی فضاها استفاده شود و در 
تناسب تزیین و هرنهای برصی کاشی و آجر و... با زبان، 
باید نوع نوشــتار و سبک زیبانویسی در هر شعر کوتاه 
منظور باشد. مفهوم این شعرها هم از مدح تا توصیف حرم 
و بیان واقعه ها و اتّفاقات حرم و تاریخ رویدادها و... را 

شامل می شود که به چند منونه اشاره می شود:

مسجد باال رس مّتصل به حرم مطّهر

»در دو طرف راهرو مسجد اشــعار زیر با خط نستعلیق 
جلّی بر روی سنگ نوشته شده است:

این مسجد فرخنده که بر مسجد اقصی

دارد رشف از مشهد سلطان خراسان

 و نیز در این مسجد قصیده ای در مدح حرضت رضا)ع( و 
حاکی از ترمیم آیینه کاری آن از طرف شاهزاده حمزه میرزا 
والی خراسان از منشأت رسخوش به خط نستعلیق بر روی 

سنگ کتیبه شده که ذیالً نقل می شود:

اندر این رخشنده منظر واندراین فرخنده مسکن
کامده است آرامگاه مظهر لطف مهیمن 

نامور فرزند موسی کز وجود اقدس او
آمد این ارض مقدس غیرت سینا و ایمن... « )هامن: ۱۲9(



شــعرهای حرم بیشرت فارسی  است و چند منونه شعر عربی 
هم نوشته شده است که در وصف حرضت رضا)ع( و 
اهل بیت اطهار)ع( می باشد که یکی از آن ها بر در طالیی 

پایین پای مبارک نوشته شده است:
در طالی پایین پای مبارک

بــر اطراف در چند کتیبه وجود دارد که یکی قصیدۀ عربی 
مشتمل بر اسامی چهارده معصوم علیهم الّسالم است بدین 

قرار:

صّل یا رب علی شمس الضحی
احمد مختار نور الثقلین

و علم نجم العلی بدرالدجی
من علیه الشمس رّدت مرتین

و بسیفین و رمحین غزا
وله الفتح ببدر و حنین...« )هامن: 8۲(

حرضت  مبارک  روی  پیش  طالی  در  بر  است  همچنین 
خواجه  از  بیت  چند  و  ابی نواس  از  ابیاتی  که  رضا)ع( 
نصیرالّدین به زبان عربی نوشته شده است که این سبک 
نوشتار و خوش نویسی این ابیات با خطوط زیبا و متناسب 
باعث  کاشی ها  و  رنگ  و  نگارها  و  نقش  و  اسلیمی ها  با 

جّذابیت مضاعف فضا شده است.
4. قربنوشته ها: بر سنگ  مزارهای حرم، ابیات و نوشتارهایی 
نوشته شده است که در اینجا منظور ما فقط نوشتارها در 
داخل فضای حرم و متناســب با طرّاحی عنارص هرنی رنگ 
و طرح و جنس و فرم مکان است مانند قرب نوشتۀ شیخ 
نخودکی در صحن عتیق، یا سنگ قرب عالّمه حلّی در صحن 
عتیق و یا ســنگ قرب شیخ بهایی. در اینجا قربنوشتۀ  شیخ 
بهایی را نقل می کنیم و بقیّۀ قرب نوشته ها منظور منی باشند.

قابل ذکر اســت که در این سنگ نوشته ها فقط سال تولّد و 
وفات شخص همراه با نام و القاب و ابیاتی چند نوشته شده 
است که با توسعۀ حریم حرم، بهرت است با نگرش کیفی در 
تحلیل مکان و فضا به عنارص زیبایی و تزیین و در روند 
نوین طرّاحی با نگرش جذب مخاطب و امنیت روحی زائران 

به موضوع فضا پرداخته شود.

مقربۀ مرحوم شیخ بهایی علیه الرّحمه

»وسط بنا روی قرب مرحوم شــیخ بهاء را با سنگ مرمر به 
عرض ۱/۲0 مرت، طول ۲/۲0 مرت و ارتفاع 55 سانتی مرت باال 
آورده و لوحی از مرمر بر آن قرار داده اند، روی لوح با خط 

نستعلیق این عبارت حّجاری شده است:

»هــو الحّی الّذی ال یموت، بهاء امللّة و الّدین شــیخنا بهائی 
علیه الرحمة. سلســلۀ انتساب آن جناب به حارث همدانی 
منتهی می شود. در سن هفت سالگی در خدمت پدرش 
شیخ حسین به والیت عجم آمده و صیت فضایلش به رشق 
و غرب رسیده و آواز محامد ذات ملکی صفاتش به عامل 

ملکوت پیچیده و طلوع نیّر والدتش در غروب پنجشــنبه 
شهر محرم الحرام در بعلبک در سنۀ نهصد و پنجاه و سه 
واقع و در هزار و سی و یک به رحمت ایزدی ارتحال منود.« 

)هامن: ۲09(.

بســیاری از علام و بزرگان هم در حرم دفن شده اند که 
سنگ قرب ویژه ای برای آن ها طرّاحی شده است مانند عاّلمه 
طربسی در باغ رضوان با گنبد و فضایی خاص و عاّلمه حلّی 
بــا رضیح مخصوص در صحن انقالب. این قرب نوشــته ها به 
نســبت سایر نوشتارهای حرم بسیار کم است و درصد قابل 

مالحظه ای نیست.

در طرّاحی فضاهای حرم با نگرش کاربرد نوشتارها در تزیین 
و زیباســازی فضاهای برصی، بهرت است با رویکرد پژوهشی 
و منظور داشــت ظرفیت و قابلیت هرنی فرهنگی مکان به 
موضوع نگریسته شود چراکه حرم یک مکان با امنیت روحی 
و روانی و قابلیت آرامش اخالقی و رفتاری  اســت که این 
نوشتارهای هرنی در تناسب با انواع معامری، کاشی کاری، 
آجرکاری، رنگ، نور، صّفه ها، درها، کتیبه هــا، حوض ها، 
سنگفرش ها، پنجره ها، ورودی ها و سایر زیبایی های برصی 

نقش ممتازی در احوال زائران خواهد داشت.

نتیجه گیری

کاربرد زبان در طرّاحی فضاهای حرم باعث تلطیف مکان و 
افزایش جاذبه های معنوی – هرنی و تعامل تفسیری زبانی 
– تصویری و به نوعی خوانش مکان  و هالۀ معنایی تقدیس 
و معنویت شده است. در طول تاریخ انواع نوشتارها را 
به صورت های گوناگون با خطوط رقــاع و ثلث و کوفی و 
نســتعلیق در فضاها طرّاحی کرده اند، که از روش علمی 
و شیوۀ خاص تركیب زبانی-برصی هرنی پیروی نکرده اند، 
چراکه در کمرت مکان و فضایی این همه زبان فارســی و 
عربی با انواع عبارات و ترکیبات و اشــعار به صورت تزیینی 
به کار رفته اند. به همین دلیل، حرم را می توان نقطۀ عطف 
و متمرکز کاربرد نوشــتارها در فضاهای برصی دانست 
که کمرت از الگوهای هرنی پیروی کرده است. با این همه 
پیشنهاد می شود به عنوان یک قابلیت ارزشی هرنی فرهنگی 
با شــیوه ای خاص به کاربرد زبان در مکان حرم و طرّاحی 
صّفه ها، درها، کتیبه ها، صحن ها، رسدرها، ازاره ها و... توّجه 
شود که این نگرش علمی توأم با ارتقای کیفی فضا می تواند 
دستاوردهای فرهنگی، اقتصادی، اجتامعی و... داشته باشد:

۱. نقش زبان و خط در تزیین فضا در تناسب با عنارص 
هرنهای تصویری



۲. روایت مفاهیم معنوی و عرفانی مــکان و مکین با 
شاخصه های هرنی

۳. لّذت برصی زائران از فضا همراه با قرائت مفاهیم 
نوشتاری

4. مضاعف شدن جاذبه های گردشگری مذهبی – زیارتی 
در مکان حرم

5. افزایش زیبایی های مکان و قابلیت های آرامش و امنیت 
برصی و روحی زائران 
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