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چکیده

کتیبه هـای معـاری بـه لحـاظ ماهیت نوشـتاری و مکتـوب خود عـاوه بر ایجـاد زیبایی و 

تزییـن بنـا، بازتاب دهنـدۀ ایده هـا و اندیشـه های عـری هسـتند کـه در آن ظهـور یافته انـد. 

ایـن ویژگـی در ابعـاد مختلـف دینـی، اجتاعـی و فرهنگـی قابل بررسـی اسـت و مصادیـق 

روشـنی از آن در بناهـای مختلـف اسـامی بـه چشـم می خـورد. ایـن پژوهـش بـا بهره گیـری 

از روش توصیفـی تحلیـل محتـوا، بـه بررسـی منونه هایـی از کاشـی کتیبه های زرین فـام حـرم 

مطهـر امام رضـا)ع(، از دورۀ سـلجوقی تـا اواسـط سـدۀ هشـتم هجـری، می پـردازد و بـا تکیـه 

بـر سـیاق فرهنگـی و دینـی، در عیـن تقیّـد بـه سـیاق تاریخـی و اسـناد معترب تاریـخ معاری 

آسـتان قـدس رضـوی نشـان می دهد که چگونه افـکار و گرایش هـای اعتقـادی و اجتاعی هر 

عـر در ظهـور آثـار مانـدگار هرنی تأثیرگذار بوده اند. پرسـش اصلی آن اسـت کـه آیا محتوای 

به کاررفتـه در کاشـی کتیبه های زرین فـام ایـن مـکان مقـدس حالتـی از مجموعـۀ مضامیـن 

را دارنـد کـه تصادفـاً گـرد آمده انـد یـا حالـت گـردآوری معنـادار و آگاهانـه ای در رونـد خلـق 

زیبایی شناسـانه و مـادی ایـن آثـار بـر مضامین شـان حاکـم بـوده اسـت؟ غلبـۀ مذهب تسـنن 

در ایـن دوران، اسـتبداد حاکـان و حضـور اقلیـت شـیعه در نواحـی خراسـان و کاشـان، در 

کنـار تسـلط رسبـداران بـا اعتقادات شـیعی، و حضـور کم رنگ حاکان سیاسـی و اختیـار زیاد 

هرنمنـدان در اجـرا و تزیینـات معاری رشایطی اسـت کـه انعکاس مضمونی خـود را در قالب 

مفاهیمـی چـون تقیـه و دعـوت اقلیت شـیعه به صـرب و بردبـاری و اسـتقامت در برابر ظلم و 

سـتم، تقویـت روحیـۀ آنهـا در برابر مشـکات و تنگناها، مدح و ثنای اهل بیت علیهم الّسـام و 

ظهـور نـام و رقـم هرنمنـدان در ذیـل کتیبه هـای مـورد بررسـی نشـان می دهد.
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مقّدمه

الواح گلی تخت جمشید  از  ایران،  تاریخ متدن  ظهور کتیبه ها در 

و  تاریخی  اهمیت  از  اسامی،  مختلف  دوره های  سنگ نوشته های  تا 

ارزش فرهنگی بسیاری برخوردار است. کتیبه های آجری و گچی دورۀ 

سلجوقی و کتیبه کاشی های الجورد دوره های تیموری، صفوی و قاجار، 

همه و همه یادگارهایی از معاری کهن متدن بزرگ ایرانی اسامی به 

شار می روند که هر یک در جغرافیای خویش و عر و زمانۀ خود، 

بزرگ ترین ارزش هرنی و تأثیر و تأثّر اعتقادی و اجتاعی را داشته اند. 

اساساً یکی از ویژگی های هرن اصیل و معنوی، جاری بودن آن در همۀ 

از زیبایی و خیر و  بهره مندی  زمینه های زندگی و در واقع، ترّسی و 

تذکردهی آن در همه جا و همیشه و برای همه کس است. متفکرانی 

چون کومارآسوامی، هرن را در جوامع سنتی قرین و جزء الینفک زندگی 

انسان ها می دانند و برحسب این معنا هرن جاری و رایج هر جامعه 

یا هر هرنمندی را  منبعث از جهان بینی و اخاق رایج و متداول آن 

جامعه دانسته و معتقدند گرایشات اعتقادی و اجتاعی تأثیر بسزایی 

در وجوه مختلف تحقق آثار هرنی دارند. به تعبیر نیوتن: »هر اثر هرنی 

به مثابه کودکی است که هرنمند، مادرش و محیط زندگی هرنمند، پدرش 

رابطه ای مستقیم  عبارت می توان  یک  به  )نیوتن، 1377: 85(  است« 

میان هرنمند )یا عقاید او( و جامعه )یا آرا و عقاید رایج در آن( و آثار 

هرنی عرضه شده در دوره های مختلف هرنی متصور بود. آنچه مسلم 

است اینکه کتیبه ها عاوه بر بعد زیبایی شناسانه و موجودیت در بنا 

و  بازتابی  نوشتاری، ساحت  ماهیت  بر  بنا  تزیینی،  به عنوان عنری 

پیام رسانی دارند و کارکردهای آیینی و معرفتی متفاوتی را می توان برای 

آنها متصور بود. آنچه در این مقاله بدان پرداخته می شود، توجه به 

کارکرد معرفتی و بیان مضامین مطرح در خصوص کتیبه هایی است که 

در مصداق کاشی کتیبه های زرین فام حرم مطهر امام رضا)ع( به منصۀ 

ظهور رسیده اند. تحلیل نحوۀ کارکرد و ارتباط میان محتوای کتیبه ها با 

گرایشات اعتقادی و اجتاعی زماِن ظهور در بازۀ تاریخی اوایل دورۀ 

به  دارد.  قرار  کار  دستور  در  اواسط سدۀ هشتم هجری  تا  سلجوقی 

یک عبارت، عاوه بر بیان مضامین این کتیبه ها و وجوه بازتابی شان در 

دوره های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانی، چرایی استفاده از این 

مضامین با توجه به گرایشات اعتقادی، فرهنگی و اجتاعی هر دوره، 

به جهت معرفت افزایی یا انتقال مفاهیم از سوی آنها به نسل های آتی 

بررسی می شود. پرسش اصلی آن است که آیا محتوای به کاررفته در 

کاشی کتیبه های زرین فام این مکان مقدس، حالتی از مجموعۀ مضامین 

و  معنادار  گردآوری  حالت  یا  آمده اند  گرد  تصادفاً  که  دارد  بر  در  را 

آگاهانه ای در روند خلق زیبایی شناسانه و مادی این آثار بر مضامین شان 

حاکم بوده است؟ روش انجام این پژوهش به شیوۀ توصیفی، تحلیلی، 

از طریق منابع  تاریخی است و گردآوری اطاعات در آن  تطبیقی و 

کتابخانه ای و مشاهدۀ آثار بوده است.

پیشینۀ تحقیق

مجموعه مطالعات انجام شده درخصوص کتیبه ها و کاشی نوشته های 

زرین فام حرم مطهر رضوی عمدتاً به بررسی تاریخی، سبکی و ویژگی های 

تزیینی و هرنی این دسته از آثار گرانبها پرداخته اند. در کتاب سفال 

زرین فام ایرانی نوشتۀ الیور واتسون، به بررسی ساختاری و تاریخی این 
گونه از کاشی ها و معرفی هرنمندان تراز اّول پرداخته شده است. پورتر 

در كتاب كاشی های اسامی با موضوع كاشی های زرین فام، به معرفی 

در  پوپ  اپهام  آرتور  است.  پرداخته  مطهر  حرم  محراب های  مختر 

کتاب شاهکارهای هرن ایران، در بخش سفال های لعابی جدید، توضیحی 

ارایه  محراب ها  این  کاشی کاری  صوری  ویژگی های  دربارۀ  مختر 

می دهد و عاوه بر بیان ویژگی و کیفیت های صوری، رویکردی به نوع 

ساخت و تاریخ شناسی آنها دارد. عبدالله قوچانی در کتاب کاشی های 

زرین فام به معرفی منت و نوشتار قطعاتی از این کاشی ها پرداخته که 
عمدتاً متعلق به قرن هفتم هجری هستند. در مقاله ای تحت عنوان 

»بررسی پیشینۀ یک اثر معاری در حرم رضوی: کتیبه های سنجری« 

به بررسی تاریخی و موشکافی پیشینۀ کاشی کتیبه های سنجری پرداخته 

شده است. مؤلفان تاریخ آستان قدس مانند صنیع الدوله )1362(، فیض 

خجسته   ،)1348( مؤمتن   ،)1348( امام   ،)1354( كاویانیان   ،)1322(

در  زرین فام  کاشی کتیبه ها و محراب های  این  از  نیز   )1353( مبرشی 

نوشته های خود نام برده و برخی نیز به توصیف آنها پرداخته اند. عمدۀ 

این تحقیقات به بررسی تاریخی و سبک شناسی تزیینی کاشی کتیبه ها از 

منظر مبادی صوری و هندسی پرداخته و نگاه غالب در آنها معطوف 

به تحلیل نقوش و پیشینۀ ساخت و هرنمندان این دسته از آثار معاری 

واکاوی  تجزیه و  تحلیل و  پژوهش حارض در شیوۀ  است. وجه متایز 

اجتاعی  و  اعتقادی  پس زمینه های  بر  مبتنی  آثار  این  منت نوشته های 

دورۀ ظهور آنها تلقی می شود و روشی نو در فهم هرن دینی و تأثیر 

مذهب و مراودات اجتاعی در شکوفایی هرنهای سنتی عامل اسام به 

شار می رود.

معامری حرم مطهر رضوی و منود انواع کاشی کتیبه های زرین فام 

جایگاه  خود  تاریخی  اصالت  با  خراسان  گسرتدۀ  و  کهن  رسزمین 

پرورش اندیشه ها، فرهنگ ها، مذاهب و هرنهای گوناگون بوده و از 

دیرباز در این منطقۀ پهناور، آثار باستانی بسیاری برجای مانده که در 

این میان می توان به حرم مطهر رضوی که هشتمین پیشوای شیعیان 

جهان در آن آرمیده است، اشاره کرد. این بنای مذهبی که بالغ بر دوازده 

قرن قدمت و سابقۀ تاریخی دارد بیانگر هویت ملی و مذهبی ایران 

اسامی است و با متام جاذبه های خود به عنوان منادی از گوهر معاری 

در  که  داشته  آن  بر  در دوره های مختلف  را  اسام هرنمندانی  جهان 

جهت اعتا و معرفی میراث بی همتای متدن و فرهنگ ایرانی بکوشند و 

طرح ها و کتیبه های ارزشمندی را با خطوط زیبا و برجسته بر پیشانی 

و ترنج های این مجموعۀ تاریخی به منایش بگذارند. به یک عبارت، به 



دلیل تقدس مکانی و ارزش واالی مقام امام رضا)ع( بسیاری از هرنمندان 

ایرانی سعادت عظیم خود را در ایجاد نقشی و نگارش خطی در فرایند 

ایجاد و تعمیر بناهای متنوع آن می دانستند. انجام این مهم از نظر 

دنیوی سبب ماندگاری نام آنها و به لحاظ اعتقادی موجب اجر و ارزش 

کاربردی قوی،  به دلیل وجه  بود. معاری حرم مطهر رضوی  معنوی 

شمول بر انواع هرنها و فنون، جنبه های عینی و زمینه های معنایی، به 

عنوان محملی برای بسیاری از هرنها و جایگاه خاص فرهنگی در جامعۀ 

سنتی ایران مورد توجه خاص بوده و اشارات فراوانی به آن در متون کهن 

دیده می شود. بنای این روضۀ منّوره در باغ حمیدبن قحطبه در قریۀ 

سناباد طوس و قرب آن حرضت در قبۀ هارونیه قرار داشت که توسط 

مأمون، فرزند هارون الرشید ساخته شده بود. این قبه تا سدۀ  چهارم 

بنای جدید روضۀ رضویه  تاریخی  بنا بر شواهد  پابرجا بود و  هجری 

توسط سلطان محمود غزنوی ساخته شد و عارتی زیبا و باشکوه را برای 

مدفن منّور این امام هام به وجود آورد )ماهوان، 1379: 92(. عاوه بر 

این، ابوالحسن عراقی معروف به دبیر، در اوایل قرن پنجم ضمن مرمت 

بقعۀ رضوی، اقدام به ساخت مسجد باالرس در كنار حرم مطهر منود 

)عطاردی، 1371: 269(. امیر عادالدوله در اوایل قرن ششم هجری حرم 

را مرمت كرد و رشف الدین ابوطاهر قمی، وزیر سلطان سنجر، گنبدی 

را بر فراز بقعه بنا منود، تركان زمرد سلجوقی نیز ازارۀ حرم مطهر را با 

كاشی  های نفیس سنجری به تاریخ اثنی عرشوخمس مائه )512( آراسته 

ساخت )هان:270(. عبارات مذهبی و احادیث زیادی در قالب کتیبه ها 

یافته است. در  این دوره نگارش  در دیوارهای داخلی حرم مطهر در 

دورۀ خوارزمشاهیان اقدامات مهمی در خصوص معاری و تزیینات این 

مکان مقدس صورت گرفت که از آن میان می توان به ساخت و تزیین 

محراب های زرین فام پیش رو و پایین پای مبارک حرضت اشاره کرد که 

مزین به کتیبه های کوفی و ثلث است و مهم ترین مفاهیم مربوط به 

مسئلۀ مناز و بندگی، و ارزش زیارت مرقد مطهر علی بن موسی الرّضا)ع( 

را در خود جای داده اند. در فاصلۀ سال های حکومت خوارزمشاهی 

به  با كاشی  های ممتاز معروف  ازارۀ حرم مطهر  بار دیگر  ایلخانی  تا 

كاشی سنجری تزیین شد و آنچه اكنون از این كاشی  ها در حرم مطهر 

)عامل زاده،1390:  دارد   )612( اثنی عرشوستائه  تاریخ  است،  موجود 

119(. به عاوه در این دوره، اطراف در پیش روی مبارك، در ضلع شالی 

رواق دارالحّفاظ، با كتیبه ای از كاشی چینی مانند ممتاز تزیین شد. در 

تا  امام رضا )ع(  و نسب حرضت  نام  برجسته،  ثلث  به خط  كتیبه  این 

حرضت امیراملؤمنین)ع( مكتوب  است. در این میان ایلخانانی همچون 

غازان خان، اولین بناکنندۀ گنبد حرم مطهر رضوی معرفی می شود و این 

گنبد در زمان سلطان محمد خدابنده برای اولین بار تزیین و کاشی کاری 

می شود )سعادت، 1354: 19(. به گواهی ابن بطوطه، در نیمۀ نخست 

سدۀ هشتم، به کوشش رسبداران و طغاتیموریان که به تشیّع گرایش 

داشتند، بر رونق و تزیینات حرم امام رضا)ع( افزوده شد و تعمیراتی 

به  توجه  با   .)440  :1368 )ابن بطوطه،  گرفت  صورت  آن  در  گسرتده 

به نظر می رسد کاشی ها و  اخیر  تحقیقات صورت گرفته در سال های 

کتیبه های زرین فام موجود در ازاره های بقعۀ مبارکه با تاریخ 760ق به 

مرمت حرم رضوی در زمان تسلط رسبداران در منطقۀ خراسان مربوط 

و  اجتاعی  اعتقادی،  گرایش های  و  افکار  از  بیانی  بی تردید  باشد.1 

فرهنگی زمانۀ ظهور این آثار، در فهم و تحلیل آنها مؤثر بوده و منی توان 

به این مبانی، زمینه ها و پیش فرض های ذهنی بی توجه بود.  

مبانی اعتقادی و اجتامعی رایج در دورۀ سلجوقی تا نیمۀ نخست 

قرن هشتم )خراسان و ماوراء النهر(

تاریخ ایران فراز و نشیب های فراوانی به خود دیده و در هریک 

از دوره های تاریخی رویدادهای مهم فرهنگی و اجتاعی و اعتقادی 

بسیاری رخ داده است. ایرانیان با پذیرش آزادانه و آگاهانۀ دین اسام 

به سابقۀ فرهنگی خویش ظاهر  با توجه  را  ناب  از معرفت  جلوه ای 

منودند و با شکوفایی تفکر توحیدی اسام، دریایی از معرفت و علم و 

هرن را به روی برشیت گسرتده ساختند. بنا بر نظر محققان در سال های 

مقارن با حکومت ترکان سلجوقی در ایران و آسیای مرکزی )429تا590 

ق /1038 تا 1194م(، هرن اسامی از سه مشخصۀ اصلی متأثر بود که 

مهم ترین آنها در حوزۀ مذهب روی داد. تا پیش از این دوره، شیعیان 

آل بویه بر ایران حکومت داشتند اّما مذهب رسمی سلسلۀ سلجوقی 

تغییر یافت و  به گفتۀ مورخان بزرگ اسامی، در این دوره تشیّع به 

لحاظ اعتقادی دچار ضعف شد و تجدید حیاتی نو در آرای اهل تسنن 

به وجود آمد )اتینگهاوزن و گرابر،1386: 374(. سلجوق رئیس قبیله ای 

مرکزی  آسیای  مرزهای  در  قبیله اش  با  را همراه  او  قراخانیان  که  بود 

اسام  به دین  پنجم هجری  یا  اواخر قرن چهارم  او در  دادند.  اسکان 

روی آورد و پس از تحوالت متعددی که در روابط سلجوق و اعقاب 

وی، موسوم به سلجوقیان کبیر، با مقامات مختلف وقت صورت گرفت 

دو تن از نواده های او به نام های طغرل بیگ و چغری بیگ توانستند در 

اکرث نواحی خراسان قدرت را از چنگ غزنویان درآورده، صاحبان منافع 

تجاری و شهرنشینان آنها را بهرتین محافظان نظامی خود تشخیص دهند 

)هیل و گرابر، 1375: 46(. مذهب غالب کشور در این دوره ترکیبی از 

افکار ماقبل اسام بود2 و ویژگی های پان اسامیک 3 به طور ویژه در این 

دوره ظهور داشت. ساطین سلجوقی خود را حامی و مشوق هرن اسامی 

می دانستند و برخی از مهم ترین شاهکارهای صنعتی و معاری ایران 

در یک قرن سلطه و حکومت آنها به وجود آمده است. مهم ترین وزیر 

و سیاستمدار این دوره خواجه نظام امللک، وزیر الب ارسان و ملک شاه 

است که به دلیل عدالت و حسن تدبیری که در ادارۀ امور مملکت 

به کار برده است عامل مهمی در پیرشفت معاری این عر به شار 

می رود )کریستی،1366: 143( از سوی دیگر بنا بر گواهی کتب تاریخی، 

رشایط سیاسی و مذهبی ایران در سال های حکومت خوارزمشاهیان و 

پیش از حملۀ مغول به ایران در سال 618 ق در منتهای نابسامانی و 

پریشانی بوده است. سلطنت سّنی مذهب خوارزمشاهی در آن زمان که 



داعیه دار ریاست بر کل جهان اسام بود، شیوۀ تقیه را در تشیّعی که با 

مظلومیت و شهادت عجین شده بود، تشدید کرد و بنا را بر آن گاشت 

تا با جلب علا و روحانیون تراز اّول دنیای اسام، نفوذ معنوی خلیفۀ 

عباسی را از رسارس ایران اسامی بزداید )بیانی،1381: 123و 124(. آغاز 

حکومت ایلخانی در ایران نیز با یورش قوم مغول در سدۀ هفتم هجری 

پایه ریزی شد. هوالکو، برادر قوبیای، درسال654 ق/ 1256م در طی 

دو دوره لشکرکشی، وارد ایران شد، شهرهای بزرگ آن زمان را ویران و 

مالک هم جوار را با خاک یکسان کرد. خوشبختانه جنوب ایران از این 

فتنه مصون بوده است و به تدریج فرهنگ و هرن ایران بر فاتحان غالب 

آمده و در اواخر قرن هفتم هجری ساطین مغول از هواخواهان هرن و 

معاری ایران و مشّوق و حامی آن شدند )کریستی، 1366: 164(. دورۀ 

ایلخانی روند عاقۀ روزافزون دولت به ترویج دین در میان عموم را 

نشان می دهد. مجموع بناهایی که در این عر پیرامون مزار شیوخ و 

بزرگان دینی بنا شده اند)زیارتگاه های اصلی و فرعی( بیانگر یک چنین 

حایت دولتی از دین است. 

در اوایل قرن هشتم )736 تا 788ق( سلسله ای از حاکان شیعی با 

نام رسبداران در منطقه باشتین سبزوار ظاهر شدند. نهضت رسبداران 

با دالوری های مثال زدنی مردم شیعۀ این منطقه )خراسان( در مقابل 

متجاوزان خون خوار مغولی، منجر به تشکیل اّولین حکومت دموکراتیک 

تعالیم مذهبی  قیام که در پی  این  ایران شد.  امامی در  و شیعۀ 12 

شاری از شیوخ خراسان و سبزوار آغاز شده بود، به صورت یک حرکت 

مذهبی سیاسی، کل منطقۀ رشقی و شال ایران را در آن زمان فراگرفت. 

نخستین رهربان مذهبی این گروه شیخ خلیفه و شاگردش شیخ حسن 

جوری بودند. ویژگی های مهم این قیام عبارت بودند از: رواج مذهب 

به مهدویت،  اعتقاد  تعالیم تصوف،  از  بن مایه ای  با  امامی  شیعۀ 12 

این   . و...  موروثی  فقدان سلطنت  و جوامنردی،  فتوت  بیگانه ستیزی، 

دولت به مدت نیم قرن در خراسان و جرجان )گرگان(، قومس )کومش( 

و مازندران و جوین و اسفراین حکومت کرد و رسانجام نیز به دست 

امیرتیمور گورکانی منقرض شد )آژند، 1365: 38تا41(.

تحلیل محتوای کاشی کتیبه های زرین فام حرم مطهر رضوی از منظر 

مبانی مذهبی و اجتامعی 

الف. کاشی کتیبه های زرین فام ازارۀ حرم مطهر

قدیمی ترین کتیبه های موجود در فضای داخلی بقعۀ مطهر رضوی، 

کتیبه های معروف به کاشی های سنجری هستند که بخشی از آنها را 

ابوطاهر قمی، وزیر سلطان سنجر تهیه و نصب منوده است )کاویانیان، 

در سال  نیز  ترکان زمرد ملک، دخرت سلطان محمود شهید4   .)59 :1354

512ق برخی از ازاره های حرم را آراسته است. به گفتۀ مورخان آستان 

با كاشی  های  بار دیگر  اوایل قرن هفتم هجری  ازاره ها در  این  قدس 

ممتاز و معروف سنجری تزیین یافتند و آنچه هم اكنون در این مکان 

مقدس موجود است، تاریخ اثنی عرش و ستائه )612ق( دارد و متعلق 

به دورۀ خوارزمشاهیان قلمداد می شود )عامل زاده،1390: 118و 119(.  

به گفتۀ واتسون »دالیلی قانع کننده برای چنین استنباطی وجود دارد 

که کاشی های سال 512ق به هان سالی که روی آن نوشته شده است 

تعلق ندارند؛ بلکه آنها جایگزین متنی اصلی، احتاالً آجری، هستند 

آنها  نامناسب  اندازۀ  بود.  شده  ویران  ق   612 سال  حمات  طی  که 

داّل بر این نظریه است« )واتسون،1390: 22(. این کاشی ها در ابعاد 

هندسی مختلف و در قالب اشکال هشت گوش بزرگ و کوچک و برخی 

نیز شش گوش ساخته شده اند و نوشته هایی به زبان عربی با خطوط 

رقاع، نسخ و ثلث به همراه طرح ها و نقش هایی خاص در آنها دیده 

می شود5 )عامل زاده،1390: 136(. )تصویر1( مضامین این کاشی کتیبه ها 

عمدتاً مذهبی است و آیات و احادیث کوتاه به همراه کلات قصار 

از امام رضا)ع( با قلم طایی در آنها به نگارش درآمده است. محتوای 

این نوشته ها در ارشاد و نصیحت و پند و اندرز مخاطبان رقم یافته اند6 

و گفته می شود به جهت خفی بودن قلم، برای همه کس قابل قرائت 

و استفاده نبوده اند. هیچ یک از این کتیبه ها حاوی مطلبی نیست که 

والیت سّنیان را مانند دعا کردن به خلفای راشدین نشان دهد و طبیعی 

است که توسط هرنمندان شیعی مذهب و در زیارتگاه یکی از امامان 

شیعی نصب و احداث گردیده اند.

به  تاریخ  به همراه  نام اشخاصی  این کاشی کتیبه ها  از  پاره ای  در 

میان آمده که ظاهراً از بانیان و دست اندرکاران ساخت و مرمت روضۀ 

رضویه در سال های 512، 612 و 760ق بوده اند و اسامی آنها با عناوینی 

چون السلطان، غیاث االسام، دستور خراسان، بدراالسام، الصدرالکبیر، 

 :1371 )عطاردی،  است7  شده  ذکر  کتیبه ها  در  ملکه  و  رشف االسام، 

عرض  به  کتیبه ای  هشت گوش،  کاشی های  این  باالی  در   .)116

15سانتی مرت با مضمون سورۀ مبارکۀ »الواقعه« نوشته شده و در باالی 

آن  نیز کتیبۀ زرین فام بسیار ممتازی قرار دارد که ابتدای آن با مضمون 

تا  از در پیش روی مبارک )جنوبی حرم( رشوع شده و  سورۀ »فتح« 

)ولله جنود السموات و االرض( به طرف رشق امتداد می یابد )تصویر2(. 

مضمون این کتیبه در ادامه بر دور صّفۀ پایین پای مبارک سورۀ رشیفۀ 

»دهر« است و تتمۀ سورۀ »فتح« از »املؤمنین و املؤمنات« در نزدیک 

صّفۀ شاه طهاسبی خامته یافته است. تاریخ این کتیبه 760 ذکر گردیده 

و متعلق به دورۀ ایلخانی است )اعتادالسلطنه، 1362: 58(. به نظر 

می  رسد استفاده از سورۀ »دهر« و بیان القاب امامان در این دیواره ها 

به گرایشات شیعی و اعتقادی نیمۀ دوم سدۀ هشتم هجری و تسلط 

رسبداران در منطقۀ خراسان و ماوراء النهر مربوط باشد، به ویژه آنکه 

در برخی از کتب، احداث راهرو و بخشی از فضای مسجد باالرس به 

است  شده  داده  نسبت  رسبداران  امرای  از  سلطان محمدبن مسعود، 

)حاجی قاسمی، 1389: 79(.

دارالحّفاظ  رواق  شالی  ضلع  در  مبارك،  روی  پیش  در  اطراف 

تزیین شده  تاریخ 612ق  به  از كاشی زرین فام ممتاز  با كتیبه ای  نیز 

است و در آن به خط ثلث برجسته، نام و نسب حرضت امام رضا)ع( 



تصویر 2. کاشی ها و کتیبه های زرین فام ازاره های داخلی حرم مطهر رضوی )مأخذ: نعمتی و رزاقی، 1391(

تصویر 1. خط نوشته های واقع بر کاشی های سنجری ازاره های داخلی حرم مطهر رضوی )مأخذ: مؤّسسۀ آفرینش های هرنی آستان قدس رضوی(



کار  این  بانی  نام  گردیده  است.  مكتوب  امیراملؤمنین)ع(  حرضت  تا 

قرن  کاشی ساز  معروف  استاد  و  شده  مرقوم  مقری8  علی بن محمد 

هرنمند  همکاری  با  کاشانی،  محمدبن ابی طاهربن ابی الحسین  هفتم، 

دیگری موسوم به ابوزید نقاش آن را ساخته اند )عطاردی، 1371: 112(. 

علیکم  برکاته  و  »رحمه الله  عبارت  مبارک  روی  پیش  دِر  پیشانی  در 

اهل البیت« با هان خط ثلث و احتاالً در هان تاریخ مکتوب شده 

و بر دور آن اشعاری از »ابونواس«، شاعر قرن دوم هجری، و »خواجه 

نصیرالدین طوسی« نگاشته شده که در مدح اهل بیت پیامرب)ع( بوده 

و بانی آن محمد عبد العزیزبن آدم بن ابی نر قمی رقم یافته است. در 

این کتیبه آمده است:

» مطّهرون نقیات جیوبهم

تجری الصاه علیهم أینا ذُکروا

َمْن ملْ یکْن َعلَویاً ِحیَن تَْنَسبُه

فا له فی قدیم الدهر ُمْفتَخر

اللَّه ملا برأ خلقا فاَتَْقَنه

صفاکم و اِْصطفاکم ایها البرش

فانْتم املأل األعلی و ِعْندکم ِعلُم الکتاب و ما جائت به السور«9 

)اعتادالسلطنه، 1362، 57(

ب. محراب های زرین فام حرم مطهر رضوی

سه محراب کاشی زرین فام حرم مطهر رضوی از جمله محراب های 

باشکوهی هستند كه از قطعات متعدد كاشی ساخته شده  اند و شکل 

کلی آنها را می توان در ادامۀ سنت ساخت محراب های گچ بری طاق 

منادار و سنگی دانست که از سده های نخست هجری در ایران آغاز شد. 

این مسأله در دورۀ سلجوقی با توسعۀ تدریجی همراه بود و در دورۀ 

خوارزمشاهیان، به ویژه ایلخانان در قرن هفتم هجری به اوج عظمت 

و اعتای خود رسید. محراب معروف به »محراب پیش روی مبارک« 

در میان این سه محراب از طرح و ترکیب عالی تری برخوردار است و 

نقوش و کتیبه ها و ساختار صوری کم نظیری دارد. سازندۀ اصلی این 

محراب، محمدبن ابی  طاهر، کاشی ساز و کاشی نگار شیعه مذهب اهل 

کاشان بوده که در دورۀ سلطان محمد خوارزمشاه می زیسته و به خلق 

آثار نفیسی از کاشی های حرم حرضت معصومه)س( و حرم امام رضا)ع( 

مبادرت ورزیده است. او از نخستین اعضای خاندان ابی طاهر است10 که 

در طی سه قرن با کشف رموز و فنون خاص در ساخت کاشی، رمز و راز 

آن را به صورت موروثی در خانواده به یکدیگر منتقل می کردند. کاشان 

از قرن پنجم تا قرن یازدهم پایتخت هرن کاشی سازی بوده است و وجه 

تسمیۀ اصطاح »کاشی« نیز که بر سفال های لعابی اطاق می شود، در 

انتساب آنها به این شهر است )پوپ،1387: 104و 105(. دامنۀ تاریخی 

ساخت کاشی و محراب های زرین فام از سوی هرنمندان این خاندان در 

طی سه قرن در زمان حکومت های سلجوقی و خوارزمشاهی و ایلخانان 

مغول بوده است و هان طورکه اشاره شد عاوه بر سلطۀ مذهبی اهل 

میان عاملان  فراوانی در  اعتقادی  و  منازعات فرهنگی  آنها،  تسنن در 

روحیۀ خلق  در  امر  این  که  می خورد  به چشم  دوران  این  بزرگان  و 

آثار هرنی در میان هرنمندان این دوران بی تأثیر نبوده است. آنچه در 

این بخش بنا بر مبانی فوق الذکر تحلیل می شود، کتیبه های مربوط به 

محراب پیش روی مبارک است. مضامین کتیبه های دو محراب دیگر 

جهت نیل به نتیجۀ نهایی در جداول جداگانه بررسی می شود.

محراب زرین فام پیش روی مبارک در ساختار کلی دارای سه طاق منا، 

ستون منا و کتیبه هایی در اطراف آنهاست و بر دور محراب نواری از 

كاشی فیروزه ای كشیده شده است. )تصویر3( 

و  شاخ  میان  در  آویخته  قندیلی  نقش  محراب،  زیرین  بخش  در 

برگ های تاک ترسیم شده و بر کوچک ترین طاق منای آن سورۀ توحید 

به قلم نسخ خفی نوشته شده است.)1( در حاشیۀ این طاق منا، به قلم 

ثلث خفی منت حدیثی از امام علی)ع( در مدح زیارت علی بن موسی)ع( 

آمده است.)2( در باالی آن و بر روی نوار افقی که در زیر طاق منای 

استغفر  ملن  اغفر  »اللهم  عبارت  سفید  زمینۀ  بر  دارد،  قرار  دوم 

پایین  در  و  است)3(  شده  ثبت  النّقاش«  البی زیدبن محمدبن ابی زید 

آن عبارت »كن فی صلواتك خاشعاً« به كوفی تزیینی آمده است.)4( 

)www.aqr.ir :تصویر 3. محراب زرین فام پیش روی مبارک )مأخذ



)www.aqr.ir :تصویر 3. محراب زرین فام پیش روی مبارک )مأخذ

به خط  آل عمران،  آیۀ 19سورۀ  از  آیۀ 18 و قسمتی  حاشیه ای شامل 

ثلث برجستۀ سفیدرنگ بر زمینۀ زرین فام از سه طرف مجموعه فوق را 

احاطه كرده است)5(  بر دور آن حاشیه ای پهن تر به خط كوفی برجستۀ 

زرین فام  نقاشی شدۀ  زمینۀ  بر  احزاب،  سورۀ  آیۀ 56  با  الجوردی رنگ 

نیم برجسته قرار دارد.)6( در میان این دو حاشیه، عبارت »ال اله اال الله 

محمداً رسول الله« به خط کوفی تزیینی آمده است.)7( تاریخ ساخت 

محراب در کتیبۀ بزرگی در قسمت پایین محراب به خط ثلث برجسته 

زرین فام  درهم پیچیدۀ  اسلیمی های  از  زمینه ای  بر  الجوردی  لعاب  با 

اثنی عرشوستایه«.)8(  ربیع اآلخر  »فی  است:  شده  نوشته  چنین  این 

زیرین  فرورفتگی  قسمت  در  و  ماده تاریخ  این  باالی  در  )تصویر4( 

در همین  و  است.)9(  آمده  بقره  آیۀ 153 سورۀ  از  محراب، قسمتی 

قسمت در سطحی افقی، آیۀ اّول سورۀ فتح )انا فتحنا لک فتحا مبینا( 

در  را  محراب  میانی  بخش  که  بزرگی  طاق منای  است)10(  شده  ذکر 

بر گرفته با اسلیمی های برجستۀ درهم گره خورده تزیین شده است و 

حاشیۀ قوس شكستۀ آن آراسته به آیۀ 285 سورۀ بقره به خط كوفی 

برجستۀ الجوردی است.)11( در پایین این قسمت نیز حدیثی در ثواب 

زیارت امام رضا)ع( نوشته شده است كه بخش عمده ای از آن از میان 

رفته است.)12( محراب دو حاشیۀ پهن دارد. حاشیۀ خارجی آن آراسته 

به كتیبه ای با آیات 114 تا بخشی از آیۀ 116سورۀ هود است که به 

خط كوفی برجسته و به رنگ الجوردی بر زمینۀ نقاشی شدۀ زرین فام 

نقش بسته است.)13( نام بانی محراب، عبدالعزیزبن آدم، در میان این 

آیات به قلم ثلث خفی، به رنگ سفیِد لعاِب اصلی زمینه آمده است.

)14( حاشیۀ دوم، كتیبه ای شامل آیات144و 145 سورۀ بقره، به قلم 

و  نیم برجسته  اسلیمی های  زمینۀ  بر  رنگ الجوردی  به  برجسته  ثلث 

نقاشی های زرین فام مسطح است.)15( در میان حروف این كتیبه در 

پایین سمت چپ، رقم محمدبن ابی طاهر به صورت: »اضعف عبادالله 

محمدبن ابی طاهربن ابی الحسین زید بخطه بعد ما عمله و صنعه« باقی 

مانده است.)16(

طرح خطی زیر به بهرتین وجه بیانگر هندسۀ پنهان و موقعیت 

قرارگیری کتیبه های این محراب است که منطبق با ارقام ذکر شده در 

منت باال ترسیم یافته است. )تصویر5(

بی شک هویداست که معانی مطرح در کتیبه های قرآنی و روایی 

این محراب زیبا در ارتباط نزدیکی با هویت مکانی آن به عنوان جایگاه 

از  یکی  در حرم  قرارگیری اش  موقعیت  و  یک سو  از  عبادت  محل  و 

زمانی  دورۀ  اینکه رشایط  بر  دارد. مضاف  قرار  امامان معصوم شیعه 

احداث آن و گرایشات شیعی سازندگان و هرنمندان این اثر در اوایل 

قرن هفتم نیز در انتخاب آیات و روایات مربوط به آن مؤثر بوده است. 

حکومت  سال های  واپسین  در  اثر  این  خلق  اجتاعی  پس زمینه های 

خوارزمشاهیان و  پیش از حملۀ مغول به ایران در سال 618 ق رقم 

مذهبی  و  اجتاعی  شد، رشایط  اشاره  که  و هان طور  است  خورده 
بوده است.11  پریشانی  نابسامانی و  این سال ها در منتهای  ایران در 

تشدید  تشیّع  در  را  تقیه  شیوۀ  خوارزمشاهی،  سنی مذهب  سلطنت 

منود، علی رغم آن شهرهای کوچکی از مردمان شیعه نشین بر مذهب 

و دین راستین خود پایبند بوده اند. به نظر می رسد هرنمندان شیعه در 

این دوران وظیفۀ خود را در القای معانی و مضامین مذهبی و دعوت 

مخاطبان بر استقامت و بردباری در آثار خویش می دیدند. مصداق این 

تأثیر در یکی از برجسته ترین کتیبه های نگارش یافته در حاشیۀ بیرونی 

این محراب زرین فام با مفاد آیات 114 تا قسمتی از آیۀ 116 سورۀ هود 

لواَه طَرَفَِی النََّهاِر  قابل بررسی است: بسم الله الرحمن الرحیم َو أَِقِم الصَّ

اكِِریَن. َو  یِّئَاِت ذَلَِك ِذكْرَى لِلذَّ َن اللَّیْل ِإِّن َالَْحَسَناِت یُْذِهْبَ السَّ َو زُلًَفا مِّ

اْصرِبْ فَإِّن َاللَّه الَیُِضیُع أَْجَر الُْمْحِسِنین. فَلَْوالَ كَاَن ِمَن الُْقرُوِن ِمن قَبْلُِكْم 

ْن أَنَجیَْنا ِمْنُهْم َو اتَّبََع  مَّ أُْولُواْ بَِقیٍَّه یَْنَهْوَن َعِن الَْفَساِد ِفی األَرِْض إاِلَّ قَلِیًا مِّ

الَِّذیَن ظَلَُمواْ َما أُتْرِفُواْ«12 آنچه در این آیات چشمگیر است، اشاره به دو 

دستور مهم اسامی است که در واقع پایۀ اسام و روح ایان را شکل 

می دهند: مفهوم نخست حاکی از برپاداشنت منازهای یومیه است که 

بایستی در وقت و ساعات مقّرر و با رشایط و آداب کامل به جا آورده 

تصویر 4. رقم تاریخ ساخت در حاشیه پایین محراب )مأخذ: هان(

تصویر 5.  هندسۀ پنهان و جایگاه کتیبه ها در محراب زرین فام پیش روی مبارک )مأخذ: فغفوری و بلخاری، 1393(



بر دل های مؤمنین  شوند.13 این منازها به عنوان حسناتی هستند که 

وارد شده و آثار معصیت و تیرگی ها را از قلب و جان آنها شست وشو 

می دهند. بی شک هویداست که فرد منازگزار در مواجه با این مضمون 

بر  را  خود  سعی  است،  یافته  تجلی  او  عبادت  مکان  با  متناسب  که 

انجام اعال عبادی خویش افزون داشته و امید به رهایی از بدی ها و 

پلیدی ها را در روح و جان خود زمزمه خواهد منود.14 مفهوم صرب نیز 

در تکمیل اعال فوق، از جمله سفارش هایی است که عمل به آن در 

زمرۀ عبادات محسوب می شود. این مفهوم شامل هر گونه شکیبایی 

در برابر مشکات، هیجانات، طغیان ها و مصائب گوناگون است که در 

چند منونه به همراه مناز در قرآن کریم آمده است. دلیل این امر در 

تفاسیر این گونه بیان شده: »مناز در انسان »حرکت«، و سفارش به صرب 

در او ایجاد »مقاومت« می کند و این دو در کنار یکدیگر عامل اصلی 

پیروزی و رسبلندی مؤمنین خواهند بود« )مکارم شیرازی، 1379: 272(. 

استفاده از این آیات در این مکان منودار پند و اندرزی قرآنی است از 

سوی عامان این اثر بر مؤمنین و زائرین مضجع نورانی امام هشتم)ع( 

به شیعیانی که در این روزگار سخت و طاقت فرسا، در سیطرۀ حکای 

وقت روزگار می گذراندند و صرب و مناز را از جمله لوازمی می دیدند که 

می توانست پنجرۀ امید به فتح و پیروزی را بر قلب آنها گشوده، حس 

رهایی از ظلم و ستم را در جان آنها تقویت مناید. مؤید تحلیل فوق، 

استفاده از آیۀ 153 سورۀ بقره در بخش دیگری از این محراب است: 

رْبِ و الصاه. »ای کسانی که ایان آوردید  یَاأَیَُّهاالَِّذیَن آَمُنواْ اْستَِعیُنواْ ِبالصَّ

از صرب و مناز ]در کارهای خود[ یاری بجویید.« )تصویر6( تأکید عامدانه 

بر صرب و مناز در این محراب نتیجۀ عملی خویش را در فرد منازگزار، و 

نتیجۀ نظری خود را در این آیۀ عظیم می جوید که بر سطح فرورفتۀ 

پایین محراب و رو به سجدگاه مؤمن نگارش یافته است: »انّا فتحنا لک 

فتحا مبینا«. 

در ادامه، مضمون آیۀ 116 به معنایی اشاره دارد که در رشایط آن 

دوره، در کنار صرب و مناز، ضامن نجات جامعه از تباهی بوده و تعهد و 

مسئولیت را در مسیر تحقق آرمان های اسامی )چه بسا در میان عاملان 

شیعه( خاطر نشان می سازد. بر این معنا، در هر جامعه اى تا زماىن كه 

گروهى از اندیشمندان متعهد و مسئول وجود دارند كه در برابر ظلم و 

فساد سکوت منی کنند و به مبارزه برمى خیزند و رهربى فكرى و مكتبى 

مردم را در اختیار دارند، این جامعه به تباهى و نابودى كشیده منى شود؛ 

اّما در آن زمان كه ىب تفاوىت و سكوت در متام سطوح جامعه حكم فرما 

باشد و جامعه در برابر عوامل ظلم و فساد ىب دفاع مباند، ظهور فساد 

و نابودی حتمی خواهد بود )مکارم شیرازی،1379: 274(. آنچه امروزه 

در این محراب مشاهده می شود جابه جایی و حذف برخی از کلات و 

حروف مربوط به آیات نگارش یافته بر آن، به ویژه آیۀ مذکور است که 

احتاالً طی تعمیرات مکّرر15 دچار نقصان و خرابی شده اند و قرائت ما 

از منت این کتیبه مبتنی بر صحت آیات پیش از آن و مستندات مکتوبی 

است که از آثار هرنی این مکان مقدس به جا مانده است. برهم خوردگی 

این کلات این سؤال را در ذهن بیننده ایجاد می کند که چه توجیهی 

بر نصب ناهمگون و تعمیر غیراصولی این کلات در طرح کلی محراب 

وجود دارد؟ مهم ترین فرضیۀ نگارنده در این باره، نبود امکانات الزم 

جهت انجام تعمیرات، عدم آشنایی فرد معّمر با کام الهی و غیرمسلان 

بودن و چه بسا غیرایرانی بودن اوست، چرا که با نگاهی در منت کام الله 

مجید، به خوبی می توان ظرایف و دقایق الزم را در نصب و تعمیر مجدد 

کتیبه های این اثر ارزشمند به کار گرفت.

بر طاق منای اّول این محراب آیۀ 285 سورۀ بقره نگارش یافته است 

که جابه جایی های فراوانی در حروف و کلات دارد و قرائت صحیح آن 

به فراخور برخی عبارات آن میرس می شود: »بسم الله الرحمن الرحیم آَمَن 

الرَُّسوُل مِباأُنْزَِل إِلَیِْه ِمْن َربِِّه َو الُْمؤِْمُنوَن كُلٌّ آَمَن ِباللَِّه َو َملِئَكِتِه وَكُتُِبِه 

َو رُُسلِِه النَُفرُِّق بَیَْن أََحٍد ِمْن رُُسلِِه َو قالُوا َسِمْعنا و َأَطَْعنا ُغْفرانََك َربَّنا 

و َإِلَیَْك الَْمصیر«16 در این آیه به دو اصل اساسی در دامنۀ دین اسام 

یعنی توحید و نبوت اشاره می شود و مقام پیامربان الهی مورد تکریم 

و احرتام قرار می گیرد مضاف بر اینکه قرائت این آیه پس از مناز عشا 

سفارش شده است و ثوابی معادل مناز شب دارد. این مسئله درخصوص 

دیگر آیات نگارش یافته بر این محراب نیز صادق است. اساساً یکی از 

سنت های پسندیده در میان مسلانان ذکر تعقیبات مناز است و آیه ای 

که در منازهای جاعت گوش هر شنونده ای را صیقل و صفا می بخشد 

و مائکه را به حضور در جمع منازگزاران فرامی خواند، ذکر آیۀ 56 سورۀ 

احزاب است که هرنمند این اثر مضمون آن را به خط کوفی برجسته 

الجورد در حاشیۀ میان طاق منای اّول و دوم در برابر دیدگان فرد منازگزار 

منودار ساخته است: »بسم الله الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّه َو َمائَِكتَُه یَُصلُّوَن 

تَسلیاً.« آیۀ 18و  َسلَُّموا  َو  َعلَیِه  َصلُّوا  آَمنُوا  الَّذیَن  اَیَُّها  یا  النَّبَیِّ  َعلَی 

قسمتی از آیۀ 19 سورۀ آل عمران نیز که بر حاشیۀ طاق منای دوم این 

محراب به خط ثلث برجستۀ سفید نقش بسته است، از متداول ترین 

اسامی  دوران  کتیبه های  نخستین  در  استفاده شده  مذهبی  مضامین 

ایران به شار می رود و شعاری مناسب جهت شناسایی برتری اسام 

است )بلر، 1394: 22(. این آیات محتوایی دارند که قرائت آن را پس از 

مناز صبح دارای اجر و ثواب فراوان دانسته اند: »بسم الله الرحمن الرحیم 

َشِهَد اللُّه أَنَُّه الَإِلََه إاِلَّ ُهَو َو الَْملِئَكُه َو أُْولُواْ الِْعلْم ِقَآِئًَا ِبالِْقْسِط الَإِلََه إاِلَّ 

ین َِعنَداللِّه اإلِْساَُم صدق الله العظیم«17 عاوه  ُهَو الَْعِزیُز الَْحِكیُم إِنَّ الدِّ

بر این، در این آیه در کنار اصل توحید و شهادت بر یگانگی ذات الهی  )www.aqr.ir :تصویر 6 . آیۀ 153 سورۀ بقره، واقع بر سطح فرورفتۀ طاق منای سوم محراب )مأخذ



که به ویژه از سوی وجود مل یزال او مورد تصدیق قرار می گیرد، قیام به 

عدل و اصل عدالت را به عنوان یکی دیگر از اصول مورد پذیرش شیعیان 

جهان اسام مورد تأکید قرار می دهد؛ اصولی که اعتقاد به آنها زیربنای 

پذیرش و قبول هرگونه عبادتی خواهد بود. عبارت ال اله اال الله و محمد 

رسول الله، با این معنا که »هیچ معبودی جز الله الیق عبادت و بندگی 

نیست، حرضت محمد)ص( رسول و فرستادۀ خداوند است« بر پیشانی 

طاق منای دوم این محراب نقش بسته است. كلمۀ مباركی که به منزلۀ 

دروازۀ دین اسام است و ریشه و اساس قبولی طاعات و عبادات در 

پذیرش و تصدیق معانی آن استوار است. هرنمند مسلان این عبارت را 

همچون عهدنامه ای در برابر دیدگان منازگزاران قرار داده تا هر صبح و 

شام به یاد آورند که تنها عبادت و بندگی او را خواهند کرد و عامل اجرای 

رشیعتی خواهند بود که رسول برحقش پیام آور آن است. قرائت این آیات 

و عبارات متناسب و هم سو با ماهیت ساختاری محراب انسان را بر بال 

مناز به عرش و ملکوت می رساند و او را مستحق نجات و جنت می گرداند.

دو منت حدیث در کتیبه های این محراب مکتوب اند که هر دوی آنها 

متناسب با مکان قرارگیری این محراب در مضجع رشیف امام رضا)ع( و 

مفهوم رشافت زیارت آن حرضت نگارش یافته اند. اّولین آنها بر حاشیۀ 

افقی  باریك زرین فام موجود در بخش میانی محراب و زیر طاق منای 

اّول قرار دارد )شارۀ 12 در طرح خطی( که امروزه بخشی از عبارات آن 

از بین رفته و باقی آنها نیز محو و مخدوش شده اند و تنها این كلات 

خوانده می شود: »و الف عمره متقبله كلها قال احمدابن محمد بن ابی نر 

قلت البی جعفر الف حجه قال ای والله الف الف حجه ملن یزورها عارفا 

بحقه ... علینا طوس قبض... .« احمدبن محمدبن ابی نر بزنطی گفت: به 

امام جواد عرض کردم زیارت پدرت ثواب هزار حج دارد؟ فرمودند: آری 

به خداوند سوگند ثواب هزار هزار حج دارد، در صورتی که او را بشناسد 

و مقام او را بداند« )عطاردی، 1371: 133(. حدیث دیگر در حاشیۀ 

محراب کوچک مرکزی به قلم ثلث خفی آمده است: عن أمیراملؤمنین 

خراسان  بأرض  ولدی  من  رجل  »سیقتل  علیه الّسام:  علی بن أبی طالب 

بالسم ظلا اسمه اسمى و اسم أبیه اسم ابن عمران موىس علیه الّسام 

أال فمن زاره فی غربته غفرالله تعاىل ذنوبه ما تقدم منها و ما تأخر و 

لو كانت مثل عدد النجوم و قطر االمطار و ورق االشجار صدق الله و 

صدق رسوله الكریم ربنا علی ما...«18 )هان(.

اّما این محراب عاوه بر این، چهار کتیبۀ مهم غیرمذهبی نیز دارد 

که تاریخ ساخت بنا و امضای بانی و هرنمندان این اثر را نشان می دهند 

و از ارزش اطاعاتی و تاریخی بسیار زیادی برخوردارند. کتیبۀ تاریخ 

مضمون  این  به  الجوردی  برجستۀ  ثلث  خط  به  محراب  این  ساخت 

است: فی ربیع االخر سنه اثنی عرشوستایه »در ربیع االخر سال ششصد 

و دوازده ساخته شد« )ر.ک تصویر4( این کتیبه عاوه بر روشن ساخنت 

تاریخ ساخت این محراب، مؤید سّنت هرنی است که در قرون ششم و 

هفتم به ویژه در میان هرنمندان خاندان ابی طاهر در کاشان مرسوم بوده 

است، به گونه ای که آنها عاوه بر تاریخ، به امضای نام خود بر کاشی ها 

بانی  نام   .) )پورتر، 1389: 33  نیز می پرداختند  و ظروف ساخته شده 

این محراب در کتیبه ای کوچک در سمت چپ حاشیۀ بیرونی محراب 

)شارۀ 14 در طرح خطی( به خط ثلث خفی این گونه آمده است: 

خداوندا بحق این امام پاك معصوم بر آن بنده رحمت كن كه یك بار 

سورۀ فاتحه الكتاب بخواند از بهر این ضعیف عبدالعزیزبن آدم و بگوید 

كه خداوندا گناهانش عفو كن و او را رحمت كن بفضلك و كرمك و 

رحمتك.)تصویر 7(

نام محمدبن ابی طاهر نیز در کتیبۀ فرعی دیگری در گوشۀ سمت 

این  به  در طرح خطی(  )شارۀ16  دوم محراب  روی حاشیۀ  بر  چپ 

مضمون آمده است: اَضعف ِعبادالله ُمحمدبن ابی طاهربن ابی الحسین 

زید ِبخطه بَعد ما َعمله و ُصنَعُه َغفرَالله لَه و لِجمیع املؤِمنین و املؤِمنات 

مبُحمد و ِعرته الطاهرین )تصویر8( .

از  بخشی  ساخت  کار  که  نقاش  محمدبن ابی زید  رقم  همچنین 

محراب را بر عهده داشته در مرکز محراب و در حاشیۀ پایینی طاق منای 

دوم با خط رقاع با لعاب زرین فام نگارش یافته است: اللهم اغفر ملن 

استغفر البی زیدبن محمدبن ابی زید النقاش. »خداوند بیامرزادش هر که 

طلب مغفرت برای ابوزید می کند.« )تصویر9 ( سیاست کامی عجیبی 

تصویر 7. رقم عبدالعزیزبن آدم، بانی محراب زرین فام )مأخذ: هان(

تصویر 8. رقم محمدبن ابی طاهر، سازندۀ محراب زرین فام )مأخذ: هان(

تصویر9. رقم زیدبن محمدبن ابی زید نقاش، طراح محراب زرین فام )مأخذ: هان(



در امضای ابوزید و درخواست دعا از سوی مخاطبین این اثر در حق 

در دل  دعایی  بازی کامی دوسویه ای،  در  او  تقاضای  دارد.  او وجود 

دعاست و در حین تقاضا از کسانی که در حق او دعا کنند، خود نیز 

از درگاه خداوند متعال برای آنها طلب آمرزش و مغفرت کرده است. 

این مسئله را می توان نشان از ذکاوت و سواد ادبی فراوان او دانست 

چنان که شیا بلر نیز او را از خانواده ای عامل و علم پرور دانسته و مقام 

او را در قالب هرنمند، کاتب و عامل، شبیه موّرخ هم زمانش، نجم الدین 

در  بلر   .)166  :2008  ,Blair( می کند  راوندی19 معرفی  محمدبن علی 

باور است  این  بر  او می پردازد،  آثار  ابوزید و  به معرفی  مقاله ای که 

می توان  را  عر  این  هرنمندان  و  سفالگران  مذهبی  درک  میزان  که 

به جامانده مشخص  کتیبه های  ایشان در  اسامی  القاب و  به  با توجه 

منود. به عقیدۀ او پسوند »دین« که در انتهای اسامی اکرث آنها دیده 

ابوزید  می شود وجوه معناشناختی بسیاری دارد؛ به عنوان مثال رقم 

در یکی از کاشی های گالری فریر »شمس الدین« است یا نام سفال ساز 

معروف کاشانی، علی بن محمدبن ابی طاهر، »زین الدین« و نام پرسش 

نیز »رکن الدین« است که با توجه به این القاب می توان اذعان داشت که 

این صنعتگران و هرنمندان همگی افرادی فاضل و اهل علم و معرفت 

.) 165 :Ibid (در زمانۀ خود بوده اند

و محمدبن ابی طاهر  بانی  نام  به  مربوط  که  نخست  کتیبۀ  دو   

است، با فن خراش بر لعاب زمینه نگارش یافته اند و استفاده از آنها در 

فضاهای خالی و نقاطی صورت گرفته که احتاالً از پیش تعیین نشده 

بودند. استفاده از واژه های »بخطه«، » عمل« و » صنع« در رقم محمد 

حاکی از آن است که کار ساخت کاشی و تزیینات این محراب بر عهدۀ 

محمدبن ابی طاهر بوده است و نگارش کتیبه ها را نیز او انجام داده است و 

با توجه به لقبی که ابوزید در امضای خود به کار برده، می توان کار طراحی 

ساختار و نقوش این محراب را بر عهدۀ او دانست. ابوزید در بسیاری از 

مراقد بزرگ از قبیل آستان مقدس حرضت معصومه)س( و حرم مطهر 

امام رضا)ع( با محمدبن ابی طاهر همکاری داشته و در امضای آثار خود در 

)162 :Ibid (.این مکان ها عمدتاً از لقب نقاش استفاده کرده است

نکتۀ آخر اینکه خشوع و تواضع بی بدیلی که از خصوصیات هرنمندان 

سنتی به شار می رود، بیان بلند خود را در این محراب با  القابی چون 

»ضعیف« و »اضعف عبادالله« آشکار می سازد. اساساً هرنمند مسلان در 

فرایند آفرینش هرنی خویش به دنبال تزکیه است و سعی دارد تا از طریق 

مکاشفه و شهود، رها از منت واقعیت، به حقیقت و باطن امور دست یابد 

)بلخاری،1388: 42و 41( و در این مسیر نیازی منی بیند تا نام خود را آشکار 

مناید، اگر هم نامی به میان می آورد آن را با القابی از رس خشوع و بندگی 

مزین می سازد تا باور خود را که هانا رسیدن به حقایق امور و بندگی در 

برابر ذات اعظم و هرنمند مطلق عامل است، به رسانجام رساند. 

کتیبه های محراب پایین پا

تاریخنام کاتبرنگ زمینهرنگ منتجنس کتیبهنوع خطمحل کتیبهردیف
نوع 

کتیبه
مفاهیممنت کتیبه

کوفیحاشیۀ اّول1
کاشی 

زرین فا م
قهوه ایالجوردی

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

آیات 55 تا 

57 مائده

ولِی شا کسی است که مناز 

خوانده و در رکوع، زکات 

می دهد.

ثلثحاشیۀ دوم2
کاشی 

زرین فا م
قهوه ایالجوردی

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

آیات 78 تا 

80 ارسا

اهمیت منازهای یومیه به ویژه 

مناز صبح

کوفیطاق منای اّول3
کاشی 

زرین فام
قهوه ایسفید

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

آیات 18 و 

19 آل عمران

اذعان به توحید و یگانگی 

خداوند

4
حاشیه طاق 

منای دوم
ثلث خفی

کاشی 

زرین فام
قهوه ایسفید

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

آیات 1 تا 7 

مؤمنون

رستگاری مؤمنین در اثر خشوع 

در مناز

5
طاق منای 

سوم
ثلث خفی

کاشی 

زرین فام
قهوه ایزرد

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

آیات285تا 

286 بقره

طلب مغفرت و آمرزش از درگاه 

الهی، ذکر قنوت

6

باالی 

طاق منای 

سوم 

کوفی 

تزیینی

کاشی 

زرین فا م
قهوه ایسفید

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

الاله اال الله 

محمد رسول 

الله

نیست خدایی جز خدای یگانه 

محمد فرستاده او

7
باالی طاق 

منای سوم 

کوفی 

تزیینی

کاشی 

زرین فام
قهوه ایسفید

محمدبن 

ابی طاهر
مذهبی620ق

كن فی صلواتك 
خاشعا

خشوع در مناز



کتیبه های محراب باالرس

مفاهیممنت کتیبهنوع کتیبهتاریخنام کاتبرنگ زمینهرنگ منتجنس کتیبهنوع خطمحل کتیبهردبف

قهوه ایالجوردیکاشی زرین فامکوفیحاشیۀ اول1
علی بن محمد بن 

ابی طاهر
مذهبی640ق

آیات 78 و 79 

ارسا

اشاره به زمان 

برپایی منازهای 

یومیه

2

حاشیۀ 

طاق منای 

اّول

قهوه ایالجوردیکاشی زرین فامثلث
علی بن محمد بن 

ابی طاهر
آیۀ 18 آل عمرانمذهبی640ق

اذعان به توحید و 

یگانگی خداوند

3

حاشیۀ 

طاق منای 

دوم

قهوه ایالجوردیکاشی زرین فا مثلث
علی بن محمد بن 

ابی طاهر
مذهبی640ق

آیات190و 191 

آل عمران

یاد و ذکر خداوند 

در همه حال و 

همه وقت

4
بخش پایینی 

محراب
قهوه ایالجوردیکاشی زرین فامثلث

علی بن محمد بن 

ابی طاهر
احداثیه640ق

عمل 

علی بن محمد بن 

ابی طاهر

نام سازنده

5
قوس باالی 

قندیل
قهوه ایسفیدکاشی زرین فامثلث خفی

علی بن محمد بن 

ابی طاهر
احداثیه640ق

سنۀ اربعین و 

ستائه....
تاریخ ساخت

نتیجه گیری

با توجه به نکات فوق و تحلیل های صورت گرفته در حیطۀ کارکرد 

معرفتی و طبقه بندی تاریخی کتیبه های مجموعه بناهای حرم مطهر 

رضوی می توان اذعان داشت که مضمون خطوط نگاشته بر کاشی های 

سنجری عر سلجوقی و ایلخانی بقعۀ اصلی حرم مطهر که شامل آیات، 

احادیث، کلات قصار و امثال و نصایح است، در ارتباط با مهم ترین 

مباحث اخاقی و تربیت دینی و اسامی دورۀ ظهور آنها ارایه گردیده و 

به نظر می رسد حدوث شان در این اعصار با هدف ارتقای دیانت اخاقی 

و صیانت از اعتقادات فردی حول محور سیرۀ اهل بیت علیهم الّسام 

صورت گرفته است. اگرچه مذهب رسمی کشور در سیطرۀ حاکان وقِت 

سلجوقی، خوارزمشاهی و ایلخانی سّنی بود، اما با توجه به کتیبه های 

بررسی شده، بسیاری از متایات اعتقادی شیعه در بسرتی از نظام فکری 

هرنمندان و کاتبان این دوره از تاریخ معاری حرم در قالب مضامین 

کتیبه ها فرصت ظهور یافته و مدح و ثنای اهل بیت علیهم الّسام و 

صلوات بر ایشان با عباراتی روشن و ماندگار برای نخستین بار در این 

مجموعه شیعی منایان شده است. در مضمون این کتیبه ها نوعی تقیه 

و دعوت به استقامت در برابر ظاملین و ستمگران نیز به چشم می خورد 

و امید به رهایی از بدی ها و پلیدی ها را در روح و جان مخاطب زنده 

مضامین  القای  در  را  خود  وظیفۀ  دوران  این  در  هرنمندان  می سازد. 

دینی و دعوت مخاطبان بر صرب و بردباری در آثار خویش می دیدند 

و  مصداق این تأثیر را در مضمون کتیبه های قرآنی به نحو احسن بیان 

داشته اند. اساس دین اسام در اندیشۀ شیعه بر پنج اصِل بنیادین توحید، 

نبوت، عدل، امامت و معاد استوار است که این مقوالت نیز در مفهوم و 

معنای آیات و عبارات کتیبه های دورۀ خوارزمشاهی و ایلخانی در بسرت 

مجموعه آثار این دوره از تاریخ حرم به روشنی بیان شده است، اصولی 

که هرنمند با تأکید بر آنها نشان می دهد که اعتقاد به آنها مقدمه ای 

بر طاعات و قبولی عبادات خواهد بود و قرائت آنها از سوی مؤمنین 

و منازگزاران موجب تهیت و پاکی روح و قلب آنها خواهد شد. ذکر 

و  فتح  و  پیام صلح  امام رضا)ع(،  بزرگی  و  در رشافت  معترب  احادیث 

پیروزی برای مسلانان، خشوع در مناز، تأکید بر برتری دین اسام و در 

نهایت ذکر صلوات خاصه بر پیامرب اکرم)ص( و اهل بیت ایشان)ع(، از 

جمله مضامین مطرح در این کتیبه ها هستند که ِعطر متایات شیعه منود 

بیشرتی در آنها دارد. از این رو می توان اذعان داشت که انتخاب منت 

و تزیینات انجام یافته در این کتیبه ها در تناسب عامدانه ای با هویت 

حرم و رشایط اجتاعی و اعتقادی اوایل قرن هفتم تا اواخر قرن هشتم 

تنگناهای  برابر مشکات و  اقلیت شیعه در  هجری و تقویت روحیۀ 

احتالی صورت گرفته است. به عاوه می توان میان مضامین کتیبه ها و 

عنارص تزیینی آنها، به ویژه در محراب ها، به تناسب تطبیقی بی نظیری 

ترجان بری منت ها  کتیبه ها  دیوارۀ  بر  نقش ها  گویی  یافت،  دست 

هستند و معانی آسانی و ملکوتی هر یک بیانگر همدلی خط و نقش 

در تحقق یک فضای هویت ساز شیعی است. حدوث کتیبه های احداثیه 

در این دوران بسیار اندک است و اگر نامی برده شود اشاره به رقم بانی 



و کاتبان و هرنمندان معار این مکان مقدس است که در پی راز آشنایی 

و در پس شوریدگی و غور در مفاهیم باطنی اسام، بدون اشارت حاکم 

یا دستور پادشاهان وقت، رصفاً به دلیل اراده و تقیّدی که به مقام واالی 

هشتمین امام شیعیان داشته اند به خلق و کتابت آثار هرنی در قالب 

کتیبه ها دست زده اند و در این میان اگر نامی به میان آورده اند آن را 

با القابی از رس خشوع و بندگی مزین ساختند تا باور خود را که هانا 

رسیدن به حقایق امور و بندگی در برابر ذات اعظم و هرنمند مطلق عامل 

است، به رسانجام رسانند. 

مضامین کتیبه هازمینه های اعتقادی و اجتاعیدورۀ تاریخی

سلجوقی، 

خوارزمشاهی، ایلخانی

مذهب سّنی، استبداد حاکان و حضور 

اقلیت شیعه در نواحی خراسان و کاشان، 

تسلط رسبداران با اعتقاد شیعی در نیمۀ 

نخست سدۀ هشتم، حضور کم رنگ 

حاکان سیاسی و اختیار باالی هرنمندان 

در اجرا و تزیینات معاری 

تقیه و دعوت به استقامت در برابر ظاملین و 

ستمگران، دعوت مخاطبان بر صرب و بردباری، 

تقویت روحیۀ اقلیت شیعه در برابر مشکات 

و تنگناها، مدح و ثنای اهل بیت علیهم السام و 

صلوات بر ایشان، نام و رقم هرنمندان

پی نوشت

1. کاشی کتیبه های ازارۀ داخلی بقعۀ مطهر در دورۀ صفوی مرمت و بازسازی کامل 

شده اند که بر اساس طرح و رنِگ لعاب از دیگر منونه های قدیمی، قابل متایز بوده و 

بررسی مضمونی آنها در مقاله حارض منی گنجد.

وزیر  خواجه نظام امللک،  سیرامللوک  یا  سیاست نامه  کتاب  در  به وضوح  نکته  این   .2

معروف ملک شاه سلجوقی، مطرح شده است. برای مطالعۀ بیشرت در این زمینه ر.ک: 

خواجه نظام امللک طوسی )1386( سیاست نامه، به تصحیح عزیزالله علیزاده، تهران: 

نرش فردوس.

3 . پان اسامیک، آرمان رهربان مسلان در قرن نوزدهم برای زنده کردن قدرت و 

وحدت مردمان مسلان در زیر پرچم یک قدرت واحد بود. ریشه  این جنبش از جهتی 

آگاهی به پرسفت قدرت جهان مسلان بود، ولی انگیزه  اصلی آن را دست اندازی 

اروپائیان به رسزمین های اسامی در سده  نوزدهم و بیستم فراهم کرد. آگاهی به 

پرسفت اسام انگیزه  پیدایش نهضت وهابی شد که بازگشت به صدر اسام و زنده 

کردن سنت های پیامرب را موعظه می کرد، اما برخورد با غرب، در عین حال، رهربانی 

چون سید جال الدین اسدآبادی )یا افغانی( را نیز پدید آورد که خواهان تحول اسام 

برای سازگار شدن آن با رشایط تازه  زندگی در جهان بود. باالتر از همه، سید جال الدین 

در پی وحدت عامل اسامی در سایه  خلیفه ای بود که جلو پیرشفت مسیحیان را در 

رسزمین های اسامی بگیرد ) آشوری، 1394: ذیل واژه پان اسامیک(.

4. سلطان محمود شهید، پرس سلطان محمدبن ملک شاه بن ارسان سلجوقی است. گفته 

می شود قرآن خطی زیبایی نیز به خط ترکان زمرد در قرآن خانۀ مبارک آستان قدس 

موجود است )کاویانیان، 1354: 60(.

5. در مقاله ای با عنوان »بررسی پیشینۀ یک اثر معاری در حرم رضوی: کتیبه های 

سنجری« که با رویکرد تاریخی به بررسی تاریخ صحیح شکل گیری این کاشی ها در 

دیوارۀ داخلی حرم مطهر رضوی پرداخته است، نویسندگان بر این نتیجه تأکید دارند 

که کتیبه های سنجری به بانی گری ترکان زمرد و در عهد سلطان محمد خوارزمشاه در 

ابتدای قرن هفتم و توسط خاندان کاشانی ساخته شده اند، نه در عهد سلطان سنجر 

سلجوقی توسط ابوطاهر قمی و این دیدگاه متأخر مورخان شیعی عهد قاجاری )نظیر 

اعتادالسلطنه( است که در راستای پیشینه سازی برای تاریخ مقدس مشهد، تاریخ آثار 

معاری حرم رضوی را به عهد سلجوقی رسانده اند و این ذهن و عمل آیندگان است 

که با دیدن نام سنجر و سال »خمس مائه« و »اثنی وعرش« این دو سال را در کنار 

هم به خیال همزمانی با نام »سنجر« قرار دادند. این در حالی است که بنا بر ادلّۀ 

متقن »سنجر« ذکرشده در کتیبه های سنجری، لقب سلطان محمد خوارزمشاه است 

نه سلطان سنجر سلجوقی، چرا که بنا به روایت حبیب السیر، خوارزمشاه پس از فتح 

ماوراء النهر در سال 600ق در راستای تفاخر در گسرتۀ ملک خویش و هم ترازی آن با 

قلمرو سلطان سنجر سلجوقی فرمان داد تا غیر از لقب اسکندر ثانی، لقب »سنجر« 

را نیز بر القاب وی بیفزایند... . برای مطالعۀ بیشرت ر.ک: )ایان پور و صیامیان گرجی، 

1389: 25تا 35(.

6. منونه ای از این مضامین عبارت اند از: »آفه الحدیث الکذب، آفه العلم النسیان، آفت 

سخن گفنت دروغ و آفت علم فراموشی است.« یا »السام ثم الکام« یا »القرآن هو 

ر.ک:  کتیبه ها  این  دقیق  و مضامین  بیشرت  از جزییات  اطاع  . جهت   ... و  الدواء« 

)عطاردی،1371: 116تا 129(؛ )اعتادالسلطنه، 1362، 62تا 64(؛ ) مؤمتن، 1348: 42تا 

.)44

»سنجرابی الفتح  از:  عبارت اند  است  قابل خواندن  که  نام ها  این  جملۀ  از   .7

»النسا  املوسوی«،  ابن یحیی بن علی بن جعفر   « ابی«،  خراسان  »دستور  محمد«، 

قوام املله و الدین  السیدالصدرالکبیر  »ریاست االمیر  املوسوی«،  اهل البیت بنت طاهر 

اثنی عرشه«،  »سنه  محمود«،  شهید  بنت سلطان  ملکه  زمرد  »ترکان  رشف االسام«، 

»خمسائه من الهجره النبیه« )اعتادالسلطنه، 1362: 45(.

8 بر پایۀ گزارش بیهقی، خانوادۀ »املقری« از خانواده های متنفذ شیعه مذهب بودند 

که جایگاه ویژه ای در سبزوار داشتند و در دورۀ سلطنت محمد خوارزمشاه مورد 

عنایت وی بودند، به حدی که قادر به بانی گری کار بزرگی چون تزیین حرم مطهر 

رضوی توسط بهرتین کاشی های آن عر شدند که خود سبک نوینی در هرن کاشی 

کاری اسامی است )ایان پور و صیامیان گرجی، 1389: 33(.

9.  اینان پاک رسشتان و پاک دامنانی هستند که هر کجا نام شان برده شود، بر آنان 

درود و صلوات نثار می شود. هر کس که نسبش به آل علی)ع( نرسد، هیچ چیزی برای 

فخر و افتخار نخواهد داشت. هنگامی که خداوند عزوجل مخلوقات را آفرید، خاندان 

شا را از میان این مخلوقات برگزید. شایید افراد واالمقام و منونه که علم کتاب و 

تفسیر قرآن نزد شاست.

10. قدیمی ترین منبعی که می توان در شناخت هرن کاشی سازی در کاشان و آشنایی 

با خاندان ابی طاهر به آن رجوع کرد، کتاب عرایس الجواهر و نفایس االطیاب، تألیف 

و  دانشمندان  از  که  است  عبدالله بن علی بن محمدبن ابی طاهرالکاشانی  ابوالقاسم 



مّورخان هم عر خواجه رشیدالدین فضل الله همدانی به شار می رود و کتاب خود را 

در سال 700ق در تربیز تألیف کرده است)سلیمی، 1383: 155(.

ر.ک:  هفتم  قرن  اوایل  مذهبی  و  اجتاعی  اوضاع  از  تفصیلی  اطاع  برای   .11

بیانی)اسامی ندوشن(، شیرین )1381( دین و دولت در ایران عهد مغول، ج اّول و 

دوم، تهران: مرکز نرش دانشگاهی.

12. مناز را در دو طرف روز و اوایل شب برپا دار، چرا كه حسنات، سیئات )و آثار 

آنها را( برطرف می سازند، این تذكری است برای آنها كه اهل تذكراند و شكیبایی كن 

كه خداوند پاداش نیكوكاران را ضایع نخواهد كرد. چرا در قرون )و اقوام( قبل از شا 

دانشمندان صاحب قدرتی نبودند كه از فساد در زمین جلوگیری كنند، مگر اندكی از 

آنها كه نجات شان دادیم و آنها كه ستم می كردند از تنّعم پیروی كردند ]و گناهكار 

بودند )و نابود شدند([

13. در تفاسیر، این ساعات با مناز صبح و عر که هر یک در یک طرف روز قرار دارند 

و مناز مغرب و عشا که در لحظات ابتدایی شب خوانده می شوند منطبق است. ر.ک: 

عامه طباطبایی، ترجمۀ تفسیر املیزان، ج 11، ص 79.

قرآن  آیۀ  امیدبخش ترین  امام علی)ع(  از  روایتی  بر  بنا  را  هود  سورۀ  آیۀ144   .14

دانسته اند، ر.ک: مکارم شیرازی، تفسیرمنونه، ج 9، ص 270.

محراب  خرابی های  تعمیر  دربارۀ  سال 1321ق  به  مربوط  سند شارۀ 13272   .15

پیش روی مبارك و هزینۀ تعمیرات آن در دورۀ قاجار و سند شارۀ 45310 مربوط 

امام رضا)ع(  نیز دربارۀ كاشی كاری محراب حرم  اّول(  پهلوی  )دورۀ  به سال1315ش 

است كه احتاالً اشاره به این محراب و محراب پایین پا دارد. ر.ک: نظركرده، اعظم 

)1391(، گزیدۀ اسناد معاری و تعمیرات حرم و اماكن متربك رضوی، مدیریت اسناد 

و مطبوعات آستان قدس رضوی.

16. پیامرب به آنچه از سوی پروردگارش بر او نازل شده، ایان آورده است و همۀ 

ایان آورده اند )و  او و كتاب ها و فرستادگانش،  به خدا و فرشتگان  )نیز(،  مؤمنان 

ایان  به همه  )و  او، فرق منی گذاریم  پیامربان  از  یك  میان هیچ  در  ما  می گویند:( 

داریم( و )مؤ منان( گفتند: ما شنیدیم و اطاعت كردیم. پروردگارا! )انتظار( آمرزش تو 

را )داریم(، و بازگشت )ما( به سوی توست.

17. خداوند، )با ایجاد نظام واحد جهان هستی،( گواهی می دهد كه معبودی جز 

او نیست، و فرشتگان و صاحبان دانش، )هر كدام به گونه ای بر این مطلب( گواهی 

می دهند، در حالی كه )خداوند در متام عامل( قیام به عدالت دارد، معبودی جز او 

نیست، كه هم توانا و هم حكیم است. هانا دین نزد خدا اسام است. راست گفت 

خداوند بلند مرتبه.

در رسزمین  من  فرزندان  از  مردی  زودی  به  فرمودند:  علیه الّسام  امیراملؤمنین   .18

خراسان از رِس ظلم و ستم با زهر كشته خواهد شد. نامش نام من و نام پدرش نام پرس 

عمران، موسی است. آگاه باشید!  هركه او را در غربتش زیارت كند، خداوند گناهان 

گذشته و آیندۀ او را می آمرزد؛ اگر چه )گناهانش( به تعداد ستارگان و قطره های 

باران ها و برگ های درختان باشد...« رک: بحاراالنوار )1361( ج 49 ص 284 حدیث 11.

19. نجم الدین ابوبکر محمدبن  علی بن سلیان بن  محمد راوندی متولد550ق در راوند 

کاشان، دانشمند، خطاط، شاعر و نویسندۀ نام دار قرن ششم هجری و صاحب کتاب 

راحه الصدور است.
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