
* گروه معامری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایران.  

md.sahragard@gmail.com

محّمدحسن رضوان و
احیای سنت کتیبه نگاری در کتیبه های 

قرآنی حرم امام رضا)ع( 
چکیده

محّمدحسـن بیوکی معروف به رضوان کتیبه نگار، طراح نقوش سـنتی و کاشـی کار 

آسـتان قدس رضـوی بـر طبـق گفتـه هـا از سـال 1312ش. فعالیتـش را در حـرم 

امـام رضـا)ع( آغـاز کـرد و تـا سـال های اّولیـۀ پـس از انقـالب یکـی از فّعال تریـن 

هرنمنـدان در آسـتان قدس بـود. از او آثـار بسـیاری در رواق هـا و صحن هـای حرم 

به جـا مانـده اسـت که بخـش اعظم آثارش کتیبه هـای قرآنی اوسـت. در این مقاله 

پـس از بررسـی مختـر زندگی نامـه و فعالیت هرنی او، برخـی از مهم ترین آثارش 

معرفـی و از نظـر کتیبه نـگاری تحلیـل شـده اسـت. از ایـن بررسـی درمی یابیم که 

او در اسـتفاده از آیـات قـرآن بیـش از همـه بـه رابطـۀ مـن بـا محل نصـب کتیبه 

بسـیار توجـه کـرده اسـت و نیز در کتابـت کتیبه هـای گرداگرد و پیشـانی ایوان ها 

عـالوه بـر اسـتفادۀ نیکـو از شـیوۀ کتیبه نگاران عر تیمـوری، صفـوی و قاجار، از 

شـیوۀ ترکیب بنـدی کتیبه نـگاران عثامنـی )شـیوۀ قصـار نویسـی( نیز بهـره برده و 

گاه بـا ترکیـب شـیوه های سـنتی ایرانـی و شـیوۀ قصارنویسـی نوآوری هایـی ویـژه 

بـه خرج داده اسـت.  

کلیدواژه: محّمدحسن رضوان، کتیبه نگاری، قلم ثلث، حرم امام رضا)ع(.
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مقّدمه
بـه  مشـهور  )1288-1363ش.(،  بیوکـی  محّمدحسـن 

رضـوان، یکـی از پرکارتریـن هرنمنـدان معارص آسـتان قدس 

رضـوی اسـت کـه در زمینـۀ خوشنویسـی، طراحـی نقـوش 

سـنتی، تذهیب، نقاشـی و معـرق کاری فعالیـت می کرد. از 

او آثـار رقـم دار و بی رقـم بسـیاری در حـرم امـام رضـا)ع( 

به جـا مانـده اسـت. بخـش اعظـم آثـار شـناخته شـدۀ او 

کتیبه هایـی اسـت کـه به قلم ثلـث، کوفی و گاه نسـتعلیق 

بـه فنـون مختلـف بـه دسـت خـود او یـا دیگر هرنمنـدان، 

بـا کاشـی، سـنگ یـا رنـگ بـر در و دیـوار حـرم مطهـر امام 

رضـا)ع( نصـب شـده اسـت. اکـر کتیبه هـای او آیـات و 

سـوره هایی از قـرآن کریـم اسـت کـه اغلـب بـه قلـم ثلـث 

به شـیوه های مختلف کتابت شـده اسـت. این آثـار از نظر 

کیفیت خط از آثار ارزندۀ معارص اسـت، از این رو مطالعۀ 

کیفیـت و شـیوۀ بـه کار رفتـه در کتابـت آنهـا بـرای درک 

تحـّوالت خطاطـی و کتیبه نـگاری در عـر معـارص کارآمـد 

اسـت. دربـارۀ محّمدحسـن رضـوان پیش از ایـن تحقیقاتی 

انجام شـده اسـت؛ از جمله جواد رحیمـی در دایره املعارف 

آسـتان قدس، زندگی نامـۀ او را بـر مبنـای تحقیقـی میدانـی 
ثبـت کـرده اسـت. در ایـن مدخـل چنـد مـورد از آثـار او 

فقـط نـام بـرده شـده و دورۀ فعالیـت و نکاتـی دربـارۀ 

فعالیت هـای جانبـی زندگی اش بیان شـده اسـت. همچنین 

در کتیبه هـای صحـن عتیـق نگارنـده به معرفی یکـی از آثار 
او و نقـد و توصیـف ویژگی هـای خطش اشـاره شـده اسـت 

)صحراگرد، 1394: 189(. در این نوشـتار ضمن معرفی برخی 

از مهم تریـن کتیبه هـای قرآنـی ایـن هرنمنـد در حـرم امـام 

رضـا)ع( این آثار از نظر شـیوۀ کتیبه نـگاری مطالعه و نکات 

برجسـته و قابـل تأملـش بیان می شـود.

الف. زندگی نامه
محّمدحسـن رضوان در هفت سـالگی پدرش را از دست 

داد و بـرادر بزرگـرش، احمـد کـه معـامر آسـتان قدس بـود، 

کفالـت او را بـر عهـده گرفـت. نـام اصلـی او محّمدحسـن 

بیوکـی اسـت و »رضـوان« لقب و تخلصش بـود. او پیش از 

ورود بـه آسـتان قدس بـا دو هرنمنـد دیگر، نگارسـتانی دایر 

کـرده بـود و پـس از مّدتـی کـه بـه اسـتخدام آسـتان قدس 

در آمـد در کنـار بـرادرش بسـیاری از فنـون هـرنی را بـه 

صـورت عملـی آموخـت. او حـدود چهـل و هفت سـال در 

آسـتان قدس فعالیـت کـرد )رحیمـی، 1393: 501(

رضـوان عـالوه بـر فعالیت هـای هـرنی، شـاعر و حافـظ 

و قـاری قـرآن نیـز بـود. گویـا فـن تجویـد را نـزد سـید 

محّمدعـرب زعفرانـی آموختـه بـود. او کـه در اشـعارش 

»رضـوان« تخلـص می کـرد، اصـول تجویـد را در دویسـت 

بیـت در کتابـی بـه نام لولوءالرضـوان فی قرائـه القرآن به 

نظـم کشـید. ایـن کتـاب در سـال 1348ق. به شـیوۀ چاپ 

سـنگی منتـر شـد )اوکتایـی، 1344: 195(. او اشـعاری 

دیگـر نیـز دارد کـه هنوز منتر نشـده و نـزد خانواده اش 

محفـوظ اسـت )رحیمـی، 1393: 502(

رضـوان مقاالتـی نیـز دربارۀ معـامری حرم امـام رضا)ع( 

نوشـت کـه در مجلـۀ نامۀ آسـتان قدس منتر شـد. از آنجا 

کـه او در تعمیـر و تزیین حرم در سـال های پیش از انقالب 

نقـش مؤثری داشـت، نوشـته هایش در این مقـاالت بر پایۀ 

دیده هـای عینـی اوسـت و کامـالً مسـتند و موثّـق اسـت؛ 

مثـالً در مقالـۀ »نقاره خانـۀ جدیـد« )1342، ش 15(، رشح 

مختـری از بازسـازی ایوان رشقـی صحن عتیق و چگونگی 

سـاخت و مشـخصات نقاره خانـه ای جدیـد بـر فـراز ایـن 

ایـوان بـر اسـاس آنچـه بـه چشـم دیده سـخن گفته اسـت. 

ایـن اطالعـات بـرای مورخـان معـامری و مرمتگـران آثـار 

تاریخـی بسـیار ارزنده اسـت. 

رضـوان بـه سـبب قابلیـت و مهارتـی کـه در طراحـی و 

اجـرای هرنهـای سـنتی در آسـتان قدس از خـود نشـان داد 

مصـدر بسـیاری از اقدامـات مهـم عمرانـی و مرمتی بـود. از 

جملـه به موجب سـندی در مرکز اسـناد آسـتان قدس رضوی 

متـام کارهای معـرق کاری، خطاطی، طراحـی و مقرنس کاری 

آسـتان قدس در سـال های 1353-1354ش. به او واگذار شد. 

عـالوه بـر ایـن او در بازنویسـی کتیبـه ها و طراحی کاشـی 

هـای سـقف گنبـد الله وردی خـان، رسدر غربـی سـاختامن 

کتابخانـۀ قدیـم، صحن موزه، محراب مسـجد بـاالرس و منای 

بیرونـی ایوان هـای شـاملی و رشقـی صحـن جدیـد نقشـی 

اساسـی ایفا کـرد. )عطـاردی، 1371؛ مؤمتـن، 1348(.  

عاقبـت محّمدحسـن رضـوان پـس از بیش از چهل سـال 

فعالیـت در حـرم امام رضا)ع( و به جا نهـادن آثاری متنوع 

و چشـمگیر در ایـن مجموعـه در سـال 1363ش. در 75 

سـالگی بـر اثـر عارضـۀ دیابـت در مشـهد درگذشـت و در 

یکـی از غرفه هـای صحـن جدیـد )آزادی( بـه خاک سـپرده 

شـد )رحیمـی، 1393: 502(. 

ب. کتیبه های محّمدحسن رضوان در حرم امام 

رضا)ع(
گـروه وسـیعی از آثـار محّمدحسـن رضـوان کتیبه هـای 

اوسـت کـه اغلـب بـه قلـم ثلـث و به نـدرت کوفـی کتابت 

شـده اسـت. البتـه دو کتیبـۀ نسـتعلیق کوچـک نیـز بـر 

کـه  مانـده  به جـا  او  از  جدیـد  صحـن  غرفه هـای  رسدر 



مهارتـش را در کتابـت ایـن قلم نشـان می دهـد. کتیبه های 

در  اغلـب  و  اسـت  متنـوع  رضـوان  محّمدحسـن  ثلـث 

موقعیت هایـی مهـم از بنـا نصـب شـده اسـت. ایـن آثـار 

متنـوع و پُرشـامرند و می تـوان آنهـا را از نظـر محتـوا و 

کـرد.  طبقه بنـدی  صـورت 

به طـور کلـی کتیبه هـای بناهـای اسـالمی از نظـر محتوا 
احداثیـه،2  مذهبـی،1  کتیبه هـای  اصلـی  گـروه  پنـج  بـه 

طبقه بنـدی  اشـعار5  و  تـذکاری،4  احداثیـه،3  مذهبـی- 

می شـود. کتیبه هـای قرآنـی در زمـرۀ کتیبه هـای مذهبـی 

اسـت که متناسـب بـا مکان نصب معمـوالً متنی مخصوص 

دارد. کتیبه هـای مذهبی محمدحسـن رضـوان در حرم امام 

رضـا)ع( بسـیار زیـاد اسـت زیرا اکـر کتیبه های بازسـازی و 

همچنیـن نوسـازی بناهـای جدیـد در مجموعـۀ حـرم امام 

رضـا)ع( بـه خط اوسـت. 

رضـا)ع(،  امـام  حـرم  در  رضـوان  کتیبـۀ  قدیمی تریـن 

کتیبـه ای بـر ورودی دومیـن حجـرۀ6 سـمت چـپ ایـوان 

جنوبـی صحـن جدیـد بـه قلم ثلـث و نسـتعلیق بـه تاریخ 

ایـن کتیبـه  1365ق./ 1324ش. اسـت. در قـاب نخسـت 

قـاب  )سـمت راسـت ورودی حجـره( سـورۀ کوثـر و در 

آخـر )سـمت چـپ حجره( سـورۀ توحیـد و در آخر: »سـنه 

1365قمـری/ کَتبه العبد مَحّمدحسـن الرّضوان« نوشـته اند. 

همچنیـن بـر دو قـاب کوچـک دو طـرِف در، به نسـتعلیق 

دو بیـت از حافـظ بدیـن مضمـون نوشـته شـده اسـت: 

»ما در این در نه پی حشمت و جاه آمده ایم

از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم

آبرُو می رود ای ابر َخطاپوش ببار

که بدیوان عمل نامه سیاه آمده ایم«. 

مـن قرآنـی ایـن کتیبـه به قلـم ثلث بـا ترکیـب دو طبقه 

کمربندی به شـیوۀ کتیبه های ثلث دورۀ قاجار کتابت شـده 

اسـت کـه نشـان می دهد رضـوان در آغـاز دورۀ فعالیتش در 

کتیبه نـگاری پیرو شـیوۀ خطاطـان عر قاجار اسـت. 

بیشـرین کتیبه های رضـوان در حرم امام رضـا)ع( مربوط 

بـه دهـۀ چهـل و پنجاه شمسـی اسـت. گویا در این سـال ها 

تعمیراتـی اساسـی در حـرم انجام شـد که نیاز به بازنویسـی 

کتیبه هـای پیشـین و نیـز کتابـت کتیبه هـای جدیـد رضوری 

بـود. از جملـۀ مهم تریـن اقدامـات در این سـال ها بازسـازی 

و نوسـازی تزیینـات منـای بیـرون ایوان هـای صحـن جدیـد 

اسـت )نک: مؤمتـن، 1348: 197-8؛ عطـاردی، 1371: 6-244( 

همچنین کتیبه های او در سـقف گنبد الله وردی خان، رسدر 

غربی سـاختامن کتابخانـۀ قدیم و صحن مـوزه )رواق فعلی 

امـام خمینـی( و محراب مسـجد باالرس شـایان ذکر اسـت.

به طورکلـی ویژگـی اصلـی کتیبه هـای قرآنـی رضـوان از 

نظـر محتـوا ارتبـاط من کتیبه با محل نصب آن اسـت. مثالً 

کتیبـۀ  منسـوب بـه او بـر رسدر منـای بیرونـی ایـوان رشقی 

صحـن جدیـد آیـات 36 تـا 38 سـورۀ نـور را دربرمی گیـرد. 

آیـۀ 36 دربـارۀ تجلـی نـور هدایـت در خانه هایـی اسـت 

کـه خـدا اذن رفعتشـان را داده و آیـات 37 و 38 بشـارت 

بـه کسـانی اسـت کـه کسـب مـال و تجـارت آنـان را از یاد 

خـدا غافـل منی کنـد. ایـن مـن بـر رسدر ایوانـی قـرار دارد 

کـه اّوالً محـل ورود زوار بـه حـرم اسـت و زایـر درمی یابـد 

در حـال ورود بـه خانـه ای اسـت که خـدا مقـام آن را رفیع 

کرده اسـت. همچنین متناسـب بـا اینکه این ایـوان پیش تر 

بـه بـازار راه داشـت آیـات 37 و 38 بشـارت بـه بازاریانـی 

می دهـد کـه در حیـن تجارت از یاد خدا نیز غافل نیسـتند.

همچنیـن در دو ترنـج بـر لچکـی منـای بیرونـی ایـوان 

شـاملی صحـن جدیـد کتیبـه ای بـا ایـن مضمـون کتابـت 

کـرده اسـت: »و َمـن َدَخلـُه کاَن اِمنـا«. ایـن مـن جملـه ای 

از آیـۀ 97 سـورۀ آل عمـران اسـت کـه بـه امنیـت خانـۀ 

خـدا بـرای کسـانی کـه بـدان درآیند بشـارت می دهـد. این 

جملـه بـا موقعیت نصبش، مدخـل ورودی صحـن، معنایی 

متناسـب دارد و بـه زایـر بشـارت می دهد در صـورت ورود 

بـه ایـن مـکان مقـّدس در امان خداسـت. همچنیـن یادآور 

تصویـر 1. قدیمی تریـن کتیبـۀ محّمدحسـن 

رضـوان در حـرم امـام رضـا)ع(، ورودی یکـی 

از حجره هـای ضلـع جنوبـی صحـن جدیـد، 

)1365ق.( ترکیـب کتیبـه، دو طبقۀ کمربندی 

سـاده بـه شـیوۀ کتیبه هـای ثلـث دورۀ قاجار 

اسـت. )عکـس از نگارنـده(



محـدودۀ بسـت در حـرم امـام رضا)ع( اسـت، محـدوده ای 

کـه هـر کـس بـدان وارد می شـد نبایـد مـورد تعـرض قـرار 

می گرفـت.7 از نظـر هـرنی شـیو کتابـت کتیبه هـای رضـوان 

متفـاوت اسـت. شـامر زیـادی از کتیبه هـای او ماننـد کتیبـۀ 

زیـر گنبـد الله وردی خـان و کتیبه های پیشـانی گرداگرد منای 
بیرونـی ایوان هـای صحـن جدیـد از نـوع طومـاری اسـت.8 

ترکیـب ایـن کتیبه هـا بـه شـیوه های مختلـف اسـت. کتیبـۀ 

پیشـانی ایوان ها اغلـب ترکیبی مقرن یـا دوطبقه کمربندی 
دارد و کتیبه هـای گرداگـرد ایوان هـا از نـوع مـادر و بّچـه9 

)ثلـث و کوفـی ( اسـت. ترکیـب دوطبقـۀ کمربنـدی ترکیبی 

اسـت مخصوص کتیبه های ثلث که از دورۀ صفوی در ایران 

پدیـد آمـد و در دورۀ قاجـار مهم تریـن شـیوۀ ترکیب بنـدی 

بـود. )صحراگـرد، 1392: 49-50( کتیبۀ پیشـانی منای بیرونی 

ایـوان رشقـی صحـن عتیـق )ایـوان نقاره خانـه( یکـی از ایـن 

آثـار اسـت کـه بازنویسـی کتیبـۀ ثلث محّمدحسـین شـهید 

مشـهدی، کتیبه نگار مشـهور عر قاجاریان، اسـت. این اثر 

در دو طبقـه بـه شـیوۀ آثـار عر قاجار کتابت شـده اسـت. 

کتیبه هـای طومـاری  بّچـه مخصـوص  و  مـادر  ترکیـب 

ثلـث دورۀ تیموریـان اسـت. یکـی از بهریـن آثـار او با این 

ترکیـب کتیبـۀ گرداگـرد منـای بیرونـی ایـوان جنوبـی صحن 

جدیـد اسـت. مـن ایـن کتیبـه سـورۀ اَعلـی اسـت کـه در 

آخـر نوشـته اند: »صدق اللـه العلی العظیم فی سـنه 1388 

قمـری کتبه محّمدحسـن رضوان«. نوشـتۀ کوفـی نیز تکرار 

مـن ثلـث اسـت. به نظر می رسـد محّمدحسـن رضـوان در 

به کاربـردن ایـن ترکیـب در کتیبه هـای خـود تحـت تأثیـر 

کتیبـۀ مـادر و بّچـه ثلـث و کوفـی گرداگرد ایـوان مقصورۀ 

بایسنقربن شـاهرخ  خـط  بـه  مشـهد  گوهرشـاد  مسـجد 

بـوده اسـت. در واقـع محّمدحسـن رضـوان، هـم بر شـیوۀ 

ترکیب بنـدی دورۀ تیمـوری مسـلط بـود و هـم بـر شـیوۀ 

رایـج عـر خویش که اسـتمرار شـیوۀ عر قاجاریـان بود. 

تصویـر 2. کتیبـۀ منـای بیرونـی پیشـانی 

ایـوان رشقـی صحن جدیـد، آیـات 38-36 

سـورۀ نـور، خـط محّمـد حسـن رضـوان، 

1392ق/ 1350-1ش. تطابـق من کتیبه با 

محل نصـب آن که ورودی صحن از طرف 

بـازار قدیم اسـت شـایان توجه اسـت.

تصویر 3. کتیبه های ترنجی لچکی منای بیرونی ایوان شـاملی صحن جدید، محّمدحسـن رضوان، تطابق محل نصب کتیبه و من آن شـایان توجه اسـت. 

مأخذ تصویر: مؤّسسـۀ آفرینش های هرنی آسـتان قدس رضوی.

تصویر 4. بخشـی از کتیبۀ گرداگرد منای 

بیرونـی ایـوان جنوبـی صحـن جدید به 

شـیوۀ مـادر و بّچـه. در ایـن اثـر مـن 

اصلـی بـه خط ثلث سـفید اسـت و من 

فرعـی کـه تکـرار مـن اصلـی اسـت بـه 

خـط کوفـی قهـوه ای اجـرا شـده اسـت. 

ایـن شـیوه در عر تیموریـان رایج بود. 

عکـس از مؤّسسـۀ آفرینش هـای هـرنی 

آسـتان قدس رضـوی.



او عـالوه بـر به کارگیـری شـیوه های رایـج گذشـته، در 

کتابـت کتیبه هـای لوحـی، شـیوه های جدیـدی را آزمود که 

پیش تـر در کتیبه نـگاری ایـران چنـدان رایـج نبود. اسـتفاده 

از ترکیـب قصارنویسـی در کتیبـه روشـی بـود کـه او بـه 

تقلید از ثلث نویسـان برجسـتۀ عثامنی )در سـدۀ دوازدهم 

و سـیزدهم( در کتیبه هـای حرم امام رضـا)ع( رواج داد. این 

نوع کتیبه عبارت اسـت از کتیبه ای که در آن من در قالب 

اشـکال هندسـی به خصـوص دایره به صـورت مـدّور کتابت 

می شـود و در آن تنظیـم و جاگیـری درسـت مـن در فضای 

مشـخص و محـدود کتیبـه، همچنین رعایت سـواد و بیاض 

و خلـوت و جلـوت از رشوط اصلی و نکات اساسـی کتابت 

اسـت. همچنین تنظیم کلامت بر کرسـی مـدّور، خود نکتۀ 

دیگـری اسـت کـه مهارتی ویـژه می طلبد. 

کتیبه هـای بغل کـش منـای بیرونی ایـوان رشقی صحـن نو، 

منونـه ای از آثـار اوسـت کـه در آن سـورۀ »قـدر« بـه صـورت 

مدّور با کاشـی معرق اجرا شـده اسـت. او در وسـط این دایره 

بسـم الله را با خط ثلث و ترکیبی اسـتوار کتابت کرده اسـت. 

ترکیب هـای  بـا  را  ایرانـی  قدیمـی  شـیوه های  رضـوان 

قصـار عثامنـی نیـز درآمیخت و شـیوه ای نـو درانداخت. از 

جملـه در کتیبه هـای دو طـرف در ورودی صحـن جدید در 

ایـوان جنوبـی، عالوه بر اسـتفاده از ترکیب قصـار دایره ای، 

خـط ثلـث دور کتیبـه را بـه صـورت مـادر و بّچه بـا کوفی 

ترکیـب کـرده اسـت. مـن ایـن دو کتیبـه عبـارت اسـت از: 

آیـات 73تا  75 سـورۀ زمر و در وسـط آن عبـارت »الله جّل 

الَجاللـه« بـه قلـم ثلث جلی و خفی. نوشـتۀ کوفـی نیز در 

کتیبـۀ سـمت راسـت سـورۀ اخـالص و کتیبـۀ سـمت چـپ 

سـورۀ کوثر اسـت.

بـاری محّمدحسـن رضـوان در یـک نظـام سـّنتی و بـا 

اسـتفاده از مهـارت و خالقیـت خویش شـیوه های مختلف 

کتابـت را بـا هـم درآمیخـت و شـیوه ای نـو درانداخـت که 

بعـداً دیگـر کتیبه نـگاران در حـرم امـام رضا)ع( کـم و بیش 

ایـن هرنمنـد  اّمـا مهارت هـای ویـژۀ  تقلیـد کردنـد  از آن 

در شـناخت شـیوه های گذشـته، ترکیـب ایـن شـیوه ها و 

ابداعـات شـخصی همچنـان منحربه فـرد مانـد. 

خامته
محّمدحسـن بیوکـی، معـروف بـه رضـوان، کتیبه نـگار، 

از  قـرآن  قـاری  و  حافـظ  سـنتی،  نقـوش  طـراح  شـاعر، 

هرنمنـدان برجسـتۀ معـارص بـود کـه آثـارش در حـرم امـام 

می کنـد.  حکایـت  او  هـرنی  ذوق  و  مهـارت  از  رضـا)ع( 

ایـن هرنمنـد در به کارگیـری مفاهیـم و مضامیـن قرآنـی به 

برقـراری رابطـۀ من و محل نصب کتیبه بسـیار پای بند بود 

و اسـتفادۀ بجـا و نیکـو از آیـات قـرآن در مواضـع مختلف 

نصـب کتیبه هـا، از تسـلط او بـر مفاهیـم و مضامیـن قران 

حکایـت می کنـد. او در کتابـت کتیبه هـای قرآنی نیز ضمن 

تسـلط بـر شـیوه های رایج گذشـته و احیای ترکیـب مادر و 

بّچـه دورۀ تیمـوری از ترکیب بندی هـای خطاطـان عثامنـی 

نیـز بهـره می گرفـت و حتـی در مـواردی آن ترکیب هـا را 

کتیبه نـگاری  کرسـی بندی  و  سـطربندی  شـیوه های  بـا 

ایرانـی درهـم آمیخـت و شـیوه ای نـو پدیـد آورد. اگرچـه 

ویژگی هـای برجسـتۀ کار او بـه سـبب اهـامل محققـان و 

نیـز توجـه بیش از حـد به آثار ادوار گذشـته مغفول مانده، 

از همیـن مختـر درمی یابیـم اسـتمرار سـّنت در هرنهـای 

تجسـمی ایرانـی در کار هرنمندانـی مثـل رضـوان به خوبـی 

جریـان دارد. 

تصویـر 5. کاربـرد شـیوۀ قصارنویسـی در کتیبه نـگاری، منای بیرونـی ایوان 

رشقـی صحـن جدید، محّمدحسـن رضـوان. 

تیمـوری،  دورۀ  ترکیب بنـدی  بـا  قصارنویسـی  شـیوۀ  تلفیـق  تصویـر6. 

محّمدحسـن رضوان، 1392ق/ 1350-1ش. عکس از مؤّسسـۀ آفرینش های 

هـرنی آسـتان قدس رضـوی. 



پانوشت

1 . کتیبه های مذهبی کتیبه هایی هسـتند که متنشـان متون 

نظـم و نـر فارسـی و عربـی و ترکی اسـت کـه در آنهـا ذکری 

از خداونـد و پیامـر و امئـه شـده یا آیـات و سـوره های قرآن و 

احادیث باشـد.

2  . بـه کتیبه هایـی گفتـه می شـود کـه متامـاً بـه ذکـر تاریـخ 

سـاخت یـا تعمیر بنـا، نام معـامر و کاشـی کار و یا ذکـر بانی، 

رشایـط وقـف و امـور مربـوط بـه بنا باشـد.

3 . بخشـی وسـیع از کتیبه هـای بناهـای اسـالمی را ایـن گروه 

تشـکیل می دهـد و عبارت اسـت از کتیبه هـای مذهبی ای که 

در انتهایشـان اطالعاتی از سـاخت یا تعمیر بنـا دارد.

4 . مـن ایـن کتیبه هـا بـه ذکـر واقعـه یا خـری بیرون از سـاز 

وکار معـامری و سـاخت بنـا اشـاره دارد.

5 . مـن ایـن کتیبه هـا اشـعار عارفانـه ای اسـت کـه اغلـب در 

بـرای  می شـود.  نصـب  عرفـان  و  تصـوف  بـزرگان  آرامـگاه 

اطالعـات بیشـر نـک: صحراگـرد، 1394.

6 . حجره های صحن حجره هایی دوطبقه اسـت که دورتادور 

صحـن عتیـق و صحـن جدیـد قـرار دارد و قبـالً محل اسـکان 

زوار و طـالب علـوم دینـی بـود و از سـال 1329ق. بـه دسـتور 

طباطبایـی نائینـی، تولیـت وقـت آسـتان قدس، جهـت دفـن 

امـوات در اختیـار رسشناسـان و صاحب منصبـان مشـهد قـرار 

گرفـت. بـه همیـن مناسـبت ورودی این حجره هـا کتیبه های 

سـنگی حاوی قصیده  های فارسـی دارد که در آن پس از مدح 

حـرت رضـا)ع( نـام متوفـی و تاریخ فوت درج شـده اسـت. 

بـرای اطالعات بیشـر نک: اخوان مهـدوی، 1393: 485 و 486.

7. بـرای اطاّلعـات بیشـر دربارۀ بسـت و بسـت نشـینی نک: 

حبیبـی، 1393: 206-204

8 . کتیبـه هـای طومـاری کتیبه هایی اسـت که همچـون نوار 

دورتـادور ایوان هـا، گنبـد و محراب را دربرمی گیـرد. این قالب 

کتیبه نـگاری رایج ترین صورت آن در جهان اسـالم اسـت. برای 

اطاّلعات بیشـر نک: صحراگـرد، 1392: 49.

9 . ترکیـب مـادر و بّچـه ترکیبـی اسـت کـه در آن یـک خـط 

درشـت ماننـد ثلث بـا یک خط دیگر )مثل کوفـی( به صورت 

خفـی همراه می شـود.
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