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چكيده:
مجموعة حرم مطهر امام رضا)ع( در شهر مقدس مشهد و بقعة شيخ صفی الدين در  شهر اردبيل،  
از جمله مجموعه هاي مهم شيعي ايران هستند كه هريک داراي بخش هايی متعلق به ادوار مختلف 
اسالمي است. از مهم ترين ادوار ساخت، تزيين و مرمت اين مجموعه ها، دوره ی صفوي است. از 
آن جا كه در دوره صفوي، فرهنگ هنري ايران زمين، وارد دوره ی جديدي از شكوه و عظمت 
گرديده، بدين سبب از پايگاه خاصي در تاريخ هنر ايران برخوردار است. در دوره ی مزبور، بنا 
بر داليل مختلفی از جمله رسميت مذهب تشيع، توجه به شهر مقدس مشهد به دليل وجود حرم 
مطهر رضوی در آن جا )به عنوان شاخص ترين و مهم ترين مجموعة شيعي ايران( و شهر اردبيل 
به دليل وجود بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي )بعنوان كانون شكل گيري تشيع صفوي و نيز جايگاه 
مقابر نياكان شاهان صفوی( بيشتر شد. به خصوص در زمان شاه عباس اول كه طی چند مسافرت 
جداگانه، اقدامات توسعه ای و تكميلی در دو مجموعه ی رضوی و بقعة شيخ صفی به انجام رساند. 
از آن جا كه بررسی ابعاد مختلف هنري اين مجموعه ها، يكي از بهترين روش ها براي دست يافتن 
به شناخت كامل تر و عميق تر هنر مذهبي و تاثير مذهب بر هنر ادوار  مختلف اسالمی است، دراين 
مقاله سعی بر آن بوده كه براساس بررسی كتيبه های دوره ی صفوی حرم مطهر و بقعة شيخ صفی 
الدين در اردبيل كه اسناد معتبر و ذيقيمتی به شمار می روند، مشخصات هنر كتيبه نگاری صفوی به 
لحاظ مضامين و تزيينات  را در اين دو مجموعه ی مهم شناسايي نمايد. باتوجه به يافته هاي تحقيق 
عليرغم شباهتهاي كلي مضموني و تكنيكي كتيبه نگاري دوران صفوي در دو مجموعه، برخي 
تفاوتهاي جزيي به خصوص در بخش مضامين مشاهده مي شود كه اغلب به احاديث اختصاصي 

امام رضا)ع( در حرم رضوي مربوط مي شود.

اهداف مقاله:
1- دستيابی به ويژگی و شاخصه های مشخصات هنر كتيبه نگاری دوره صفوی.

بقعه شيخ  امام رضا )ع( و  2-  بررسی، مقايسه و تطبيق كتيبه های صفوی در دو مجموعه حرم 
صفی. 

سئواالت مقاله:
كتيبه های دوره صفوی حرم امام رضا )ع( و بقعه شيخ صفی الدين، هريک شامل چه مضامين و 

محتوايی دارند؟
ويژگی ها، شباهت ها و تفاوت های مضمونی، اجرايی و كاربردی كتيبه های مجموعه های مذكور 

كدام است؟

واژگان کليدی: تزيينات كتيبه ای، حرم مطهر امام رضا)ع(، بقعة شيخ صفی الدين اردبيلي، دوره 
صفوي، مقايسه و تطبيق

مقايسه ی ويژگي هاي هنر کتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران
  )حرم مطهر امام رضا )ع) و بقعه شيخ صفی الدين اردبيلی)   

دكتر سيد هاشم حسينی

استاديار باستان شناسی و هنر دوران اسالمی، دانشگاه محقق 
اردبيلی، اردبيل.                        

Hhoseyny@ uma.ac.ir                                                                                                                                          

تاريخ دريافت مقاله: 88/1/14

تاريخ پذيرش مقاله: 88/12/15

  اين مقاله برگرفته از طرح تحقيقاتی با عنوان: "مقايسه ويژگی های هنر كتيبه نگاری عصر صفوی در دو مجموعه شيعی ايران:حرم مطهر رضوی و مجموعه شيخ صفی" از دانشگاه محقق اردبيلی 
است.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

مقدمه:
كتيبه هاي موجود در بناهاي دوران اسالمي يكي از عناصري هستند كه زيبايي و عظمت فضاي 
معماري را تشديد مي كنند و به عبارتي جزء الينفک معماري دوران اسالمي محسوب مي شوند. 
اين كتيبه ها، به عبارتی از ديدگاه باستانشناسي و هنر اسالمي،  در ابعاد مختلفي حائز اهميت هستند 
كه از جمله ی اين موارد مي توان به كسب اطالعات در زمينه های تاريخي و سير تحول خوشنويسي 

در ادوار مختلف اشاره نمود. 
اهميت كاربردی كتيبه ها زمانی مشخص می شود كه به خاطر آوريم، پس از فتح سرزمين های 
امپراتوري بيزانس به دست مسلمانان، كليساهای مسيحی گاهی با اضافه كردن كتيبه ای قرآنی به 
بنايی اسالمی تبديل می شدند. اين كتيبه ها كه در دوران اسالمي با استفاده از خطوط و مصالح 
بانيان، تاريخ  يا  باني  نام  مختلف ساخته مي شدند، عالوه بر مضامين مذهبی، اطالعاتي در مورد 
ساخت، عملكرد و دست اندركاران ساخت بنا را در بر داشتند. يكي از مهم ترين ادوار طاليي 
كتيبه نگاري در معماري اسالمي ايران، دوران صفويان است كه طي آن كتيبه هاي كاشي )به عنوان 
بناهاي  به خصوص نوع معرق آن( رواج كامل يافت و در اكثر  نقطه ی اوج هنر كتيبه  نگاري 
مذهبي، مخصوصاً در آرامگاه ها و مقابر شيعي بكار رفت. از جمله ی مهم ترين اين آرامگاه ها 
مجموعه ی مطهر امام رضا )ع( در شهر مقدس مشهد و مجموعه ی بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي 

در شهر اردبيل است، كه هريک داراي كتيبه هاي زيبايي از اين دوره هستند.
حكومت صفوی اولين حكومت شيعه مذهب ايران، توانست بر سرتاسر ايران تسلط يافته و از طريق 
توليد آثار هنر كيفی، به گسترش سيرة اهل بيت اطهار )ع( بپردازد. در پی رسميت يافتن مذهب 
تشيع، توجه و در مواردی مهاجرت شيعيان مناطق مختلف ايران و كشورهای هم جوار كه تا آن 
زمان با سختی و محدويت های فراوان قادر به اجرای مراسم های مذهبی خود بودند به شهرها و 
اماكن مقدس شيعی به صورت چشمگيری افزايش يافت.در دوره ی  مزبور، برخی از مراكز شهری 
به علت موقعيت سياسی و مذهبی، از اعتبار ويژه ای  برخوردار بودند و به لحاظ پيشرفت های 

شهری از ساير شهرها برتر بودند.
امامان و عالمان شيعی از مهمترين   توجه شاهان صفوی به كانون های مذهبی، بخصوص مزار 
علل رونق اين شهرها محسوب می شود. در اين ميان، موقعيت دو شهر مقدس مشهد و اردبيل از 
جايگاه ويژه ای برخوردارند. اين دو شهر با مختصات ويژه ی خود و همچنين با توجه خاص شاهان 

صفوی، به شهرهای نمونه ی اسالمی تبديل شده و از رونق فراوان برخوردار بود. 
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

شهر مشهد در شمال شرق و اردبيل در شمال غرب ايران به لحاظ هم جواری با دو قدرت بزرگ 
سنی مذهب )ازبک ها در شمال شرق و عثمانی ها در غرب و شمال غرب ايران(، تقريبا از شرايط 
جغرافيايي نسبتا مشابهی برخوردار بودند. تاخت و تازهای قدرت هاي مزبور كه با قتل و غارت های 
هولناک همراه بود، سبب از بين رفتن سرمايه های معنوی و مادی اين شهرها گرديده و آسيب های 

جبران ناپذيری را بر آن ها وارد كرد. 
عالوه بر اهميت استراتژيک اين شهرها، قرارگيري مجموعه ی مطهر رضوي در شهر مشهد و مجموعه 
ی بقعه ی شيخ صفی در اردبيل و اهميت اين مجموعه ها در مذهب تشيع، موجب توجه بيشتر شاهان 
صفوی به اين دو شهر شد؛ به گونه اي كه گسترش اين مجموعه ها در عصر شاه عباس اول و سفرهای 
پياده ی وي از اصفهان به كانون های شيعی مزبور مورد توجه گسترده ی  مورخان و محققان قرار 
گرفته است. بررسی هنرهای اين دوره در شهرهای اردبيل و مشهد و تطبيق آن ها با هم ضمن اينكه 
بخشی از ويژگي هاي هنري و فلسفه ی آن ها  را روشن خواهد كرد، افق نوينی را در مطالعه ی هنِر 
وحدت آفرين ايران به روی محققين خواهد گشود. از جمله هنرهايي كه مي توان، كيفيت آن را به 
صورت مشترک بين دو شهر مشهد و اردبيل دوره ی صفوي مورد بررسي قرار داد، كتيبه هاي موجود 

اين دوره در مجموعه هاي فوق است.
با توجه به اين كه كتيبه ها، تنها اسناد گويايي هستند كه مي توانند بي واسطه اطالعات سودمندي 
در ارتباط با مجموعه هاي مطهر رضوي و بقعة شيخ صفي و نيز اوضاع فرهنگي، سياسي، اجتماعي 
بااليي  اهميت  از  پيرامون آن ها  ما قرار دهند. بررسي و پژوهش  اختيار  و هنري دوره صفوي در 
ترين  عنوان شاخص  به  ها  اين مجموعه  ابعاد مختلف  بررسی  از سوی ديگر  باشد.  برخوردار مي 
مجموعه هاي مذهبي و حكومتي دوره ی صفويان، بهترين روش دست يافتن به شناختی كامل تر و 

عميق تر از هنر مذهبي و تاثير مذهب بر هنر اين دوره است. 
تحقيق حاضر درصدد است با بررسي و مقايسه ی كتيبه هاي دوره ی صفوي در مجموعه هاي حرم 
مطهر رضوي و بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي، تفاوت ها و مشابهت هاي كتيبه نگاري و ميزان تأثير 
مذهب تشيع و سياست اين دوره را بر روي مضامين و سبک نگارش آن ها مورد بررسي قرار دهد. در 
اين تحقيق فقط آندسته از كتيبه هايي مورد بررسی قرار گرفته كه باتوجه به تاريخ،  اسامي يا سبک 

نوشتاري و نوع تزيين، صفوي بودن محرز شده است. 

وضعيت خوشنويسي و کتيبه نويسي دوره صفويان
طبق نمونه هاي بازمانده از سده هاي شانزدهم و هفدهم/دهم و يازدهم، دوره صفويه از درخشان ترين 
دوره هاي ترقّي و تكامل خطوط مختلف ايراني بويژه، ثلث، نستعليق و نسخ بوده است. در اين دوره 
خط نويسي اعم از نسخ و نستعليق و شكسته رايج بود، و از جمله هنرها به شمار مي رفت، ولي بطور 

خاص خط نستعليق بيشتر از ساير خطوط مورد توجه و سليقه خوش نويسان قرار مي گرفت.1
شاهان صفوي نيز به هنر خوشنويسي عالقمند بوده و مخصوصا شاه اسماعيل اول و شاه طهماسب 
خطي خوش داشته اند. مهدي بياني در تذكره ی خود اشاره مي كند كه چهار صفحه از رقعة دوازده 
امام، ثلث چهار رنگ جلي خوش به زر و الجورد محرر و يک صفحه ی مذهب ثلث جلي متوسط 
را با رقم شاه اسماعيل اول در دانشگاه استانبول ديده است.2 نسخه اي از كتاب عرفاني مثنوي گوي 
و چوگان نيز كه شاه طهماسب آنرا تحرير كرده هم اكنون در كتابخانه ی عمومي لنينگراد نگه داري 

مي شود.3
در زمينه خوشنويسي دوره صفوي نكته مهم، ارتباط بيش از حد خوشنويسي و معماري در اين دوره 
است به صورتي كه در دوران  قبل كمتر نظير آن ديده شده است. در اين دوره در تزيين معماري، 
به كتيبه نگاري بخصوص در دو شكل كاشي معرق و هفت رنگ اهميت زيادي داده شده است؛ كه 
اين يكي از تحوالت خاص كاشيكاري اين دوره به شمار مي رود.4 البته ميزان كاشي كتيبه هاي هفت 
رنگ با توجه به مزاياي آن از جمله وقت و هزينه كمتر، خيلي بيشتر مورد توجه بود. كمتر بنايي از اين 
دوران را مي توان يافت كه در آن از تزيين كتيبه اي كه بخصوص با خط ثلث و غالباً بر زمينه كاشي 
الجوردي رنگ نوشته مي شد، استفاده نشده باشد. بخصوص بناهای مذهبی اين دوره مانند مساجد 
و مقابر دارای كتيبه های تزيينی متعددی بر روی كاشي های معرق و هفت رنگ هستند. از بهترين 

نمونه ها مي توان به مجموعه هاي حرم مطهر رضوي و بقعة شيخ صفی الدين اردبيلی اشاره نمود. 

1- عبدالرفيع حقيقت رفيع، تاريخ هنرهاي ملي و هنرمندان ايراني، 
جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات آرين، 1369، ص 521. 

2- مهدي بياني، احوال و آثار خوشنويسان، ج2، تهران، انتشارات 
علمي، 1363، ص 1045.

سال  در  كه  باشد  می  بقعه  موقوفة  آثار  جمله  از  نسخه  3-اين 
1224/1826 به دست روس ها به يغما رفت )ملكه گلمغاني زاده 
و حسن يوسفي، باستان شناسي و تاريخ هنر بقعة شيخ صفي الدين 

اردبيلي، انتشارات نيک آموز، اردبيل، 1384، صص340-341(
4- جيان روبرتو اسكارچيا، تاريخ هنر ايران هنر صفوي، زند، قاجار 
جلد دهم، ترجمه يعقوب آژنده، چاپ اول، تهران، انتشارات مولي، 

1376، ص9.
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معرفي دو مجموعه حرم مطهر امام رضا )ع) و بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي و 
داليل اهميت آن ها : 

مجموعه آستان قدس رضوي كه در مركز شهرمشهد واقع شده، يكي از باشكوه ترين و وسيع ترين 
مجموعه هاي آرامگاهي جهان اسالم است. اين مجموعه، طي سده ها متمادي بر مزار حضرت 
علي بن موسي الرضا )ع( شكل گرفته و آثار تاريخي و هنري ارزشمندي از سده های متوالی را در 
بردارد. احداث اين مجموعه ی باشكوه كه در حال حاضر بيش از 25 بنای مختلف را شامل می 
شود، ازسده های اوليه ی اسالمی شروع شده و كار تكميل آن همچنان ادامه دارد. مهمترين بخش 

اين مجموعه، مقبره ی حضرت رضا )ع( است كه ساير بناها به واسطه ی آن به وجود آمده اند. 
بيشترين اقدامات عمراني مجموعه ی حرم مطهر رضوي،  در زمان صفويان رخ داد. از مهمترين 
اين اقدامات مي توان به طالكاري گنبد مطهر و مناره آن با آجرهای طال در زمان شاه طهماسب،5  
توسعه ی صحن عتيق، طال كاري مجدد سطح بيرونی گنبد مطهر و ساخت رواق هاي اهلل ورديخان 
و حاتم خانی در زمان شاه عباس اول6 و ساخت مدرسه ی خيراتی و رواق توحيدخانه در دوره ی 

شاه عباس دوم اشاره نمود. 
شاه عباس به داليل اقتصادي قصد داشت توجه مردم را از اماكن مذهبی خارج از كشور به اماكن 
مقدس واقع در قلمرو صفوی از جمله حرم رضوي معطوف كند. وی در همين راستا به گسترش و 

توسعه مرقد امام رضا )ع( پرداخت و برای تشويق مردم، خود نيز پياده از اصفهان به مشهد رفت.7 
 فهرست مهمترين بناهاي مجموعه ی حرم رضوي در حال حاضر بدين شرح است: گنبد مطهر، 
نو، رواق دارالسياده، رواق  باالسر، مسجد جامع گوهرشاد، صحن عتيق، صحن  مناره ها، مسجد 
دارالحفاظ، رواق دارالسالم، رواق گنبد حاتم خاني، رواق دارالسعادة، رواق دارالضيافه، رواق اهلل 
ورديخان، رواق توحيدخانه، كتابخانه ها و موزه ها. تزيينات انجام گرفته در اين مجموعه، شامل 
كاشی كاری و آيينه كاری ها از دوران سلجوقی كه با كاشی های زرين فام حرم مطهر تا دوران قاجار 

و معاصر ادامه می يابد. 
كتيبه های بسياری در بخش های مختلف مجموعه اجرا شده، به ويژه در بخش هايی كه در دوره های 
بناهايي كه اكنون به نام بقعه شيخ  يا الحاقاتی به آن اضافه شده است.8  بعد از ساخت، تعمير و 
صفي اردبيلی شناخته مي شود، متعلق به نيمه اول سده سيزدهم/ هفتم است. كه به تدريج بناهاي 
ديگري به آن افزوده شده است. محل كنوني بقعه در ابتدا خانقاه و مسكن شيخ صفي الدين و محل 
اجتماع مريدان او بوده و پس از مرگ نيز شيخ در همان جا دفن شده  است. بعدها چون اوالد شيخ 
صفي همگي داراي شوكت و اقتدار بودند، در تكميل مدفن جدشان كوشش كردند و مخصوصاً 
شاه طهماسب اول بيش از همه و در مراتب بعدي شاه عباس اول و دوم در توسعه و تزيين بقعه 

كوشيدند.  
به نوشته ی ويور، شاهان صفوي بقعة شيخ صفی را زيارتگاه ملی خود می دانستند.9 با توجه به منابع 
مكتوب بر جای مانده از دوره ی صفوی مشخص می شود كه زيارت بقعة شيخ صفی و همچنين 
بقعة كلخوران توسط شاهان صفوی مخصوصاً تا زمان شاه عباس اول امری معمول و متداول بوده 
است. به عنوان مثال سفر شاه طهماسب اول10، يا سفرهای هشت گانه ی شاه عباس اول برای زيارت 
كه مهمترين آن ها سفر پنجم در سال1020/1611 بود كه طی آن چينی آالت زيادی وقف بقعه 
گرديد.11 كمپفر آلمانی نيز كه بين سال های1693-1105/1683-1096 از ايران ديدن كرده بقعه 
ی شيخ صفی را به لحاظ جايگاه مذهبی در مرتبه ی سوم اهميت پس از حرم مطهر رضوی و حرم 
حضرت معصومه )س( معرفی می كند.12 از موارد جالب توجه ديگر، داراالمان بودن بقعة شيخ 
صفی است؛13 بدين ترتيب كه بر در آرامگاه زنجيرهاي بزرگي از چپ و راست آويخته بودند كه 
هر جنايتكار و محكومي كه دستش به اين زنجيرها مي رسيد و داخل يكي از بناهاي بقعه مي شد 
از هر گونه گزند و آسيبي در امان مي ماند و هيچ كس،  حتي شخص شاه،  نيز نمي توانست به جان 
وي تعرضی داشته باشد.بنا بر گواهی اسناد تاريخی بقعة شيخ صفي در ادوار قبل از صفويان نيز 
دارای حرمت فراوان بوده، به طوری كه شاهزادگان تيموری نيز بر سر راه لشكركشی های خود در 
غرب به رؤسای طريقت صفوی در اردبيل احترام می گذاشتند.14 در اواخر دوره ی تيموريان، شاه 
اسماعيل صفوی برای به وجود آوردن حكومت شيعی،  نخست از همين محبوبيت تصوف استفاده 
كرد و در دوره ی  ساير شاهان صفوی با كوشش فقهای بزرگ شيعه، تصوف در تشيع ذوب و تابع 

5- محمد حسن خان اعتماد السلطنه، مطلع الشمس، جلد اول و دوم، 
به اهتمام تيمور برهان ليمو دهي، تهران، انتشارات فرهنگسرا، 1362، 

ص311.
6- همان، ص352.

7- عزيزاهلل عطاردي، تاريخ آستان قدس رضوي، جلد اول، چاپ اول، 
تهران، انتشارات عطارد، 1371،  ص 94.

المعارف  )دايره  آرامگاهی  بناهای  عقابی،  محمدمهدی  به  ر.ک   -8
بناهای اسالمی(، تهران، حوزه هنری، 1378، صص 343-348.

تاريخی  بنای  پنج  مسائل حفاظتی  مقدماتی  بررسی  ويور،  ای  ام.   -9
ايران، انتشارات سازمان حفاظت آثار باستانی، تهران، 1356، ص68.

10- ولی قلی بن داود قلی، قصص خاقانی، تصحيح سيد حسن سادات 
 ،1371 اسالمي،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  انتشارات  تهران،  ناصري، 

ص73.
11- مال جالل الدين منجم، تاريخ عباسی يا روزنامه ی مال جالل، به 

كوشش سيف اهلل وحيد نيا، صص423و424
ی  ترجمه  ايران،  شاهنشاه  دربار  در  كمپفر  ی  سفرنامه  كمپفر،   -12

كيكاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، تهران، 1363، ص136.
13- همان، ص 301.

14- عبدالرزاق سمرقندي، كمال الدين، مطلع سعدين و مجمع بحرين، 
به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، تهران، كتابخانه طهوري،1353، ج2، 

صص 407-408.
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

آن شد. در دوره ی صفويان با توجه به وجود مقابر نياكان اين سلسله، در بقعه ی شيخ صفی، توجه 
بيشتری معطوف به اين مجموعه گرديد. اما تنها در زمان اسماعيل اول است كه از مجموعه ی مزبور 
برای تدفين شاهان صفوی استفاده شده است. چنين به نظر می رسد كه سالطين صفوی نيز به مانند 
پادشاهان شيعی آل بويه بيشتر ترجيح می دادند كه در كنار يكی از اعضای خاندان عصمت و طهارت 
به خاک سپرده شوند. آنان شيخ صفی را نيز از قديسين طراز اول محسوب می دانستند اما نه در قياس 

با امامان و امام زادگان.15 
مهم ترين مقابر اين مجموعه، متعلق به شيخ صفی، نيای خاندان صفوی و شاه اسماعيل اول مؤسس 
اين سلسله است.  اما عالوه بر دو مقبره مزبور آرامگاه هاي ديگري از شاهزادگان صفوي و سرداران 

قزل باش از جمله شهيدان جنگ چالدارن و شروان در اين مجموعه قرار دارند. 
از  به گروهی  از يک رشته صحن هايي كه  اردبيل  آثار معماری، خانقاه شيخ صفی در  لحاظ  به 
ساختمان های چند ايوانی گنبددار ختم می شود، تشكيل شده است. مدخل اصلی به يک حياط 
يا باغی در درون وصل می شود و از آن جا باالخانه ای به دومين حياط يا صحن داخلی متصل می 
بناهاي دوره هاي  نيز به اتاق تدفين راه دارد.16 اين مجموعه شامل تعدادي از  گردد و اين صحن 
مختلف است كه بنای اوليه آن توسط شيخ صدرالدين موسی، پسر شيخ صفی الدين ساخته شد.17 
بعدها توسط شاه تهماسب صفوي به صورت مجموعه اي واحد درآمد.18 مجموعه ی فوق در دوره 
ی شاهان بعدی صفوی تكميل شد و به خصوص در دوره ی شاه عباس اول بناهاي مهم ديگري به 
اين مجموعه افزوده شد و اصالحاتي در آن به وجود آمد. 19 اين مجموعه در طی ساليان پس از سلسله 
صفويه متحمل صدمات زيادی گرديد تا در زمان ناصرالدين شاه تعمير و با تغييراتی به صورت فعلی 
در آمد.20 بناهای اصلی مجموعه شامل: حرم و دارالحفاظ؛ مقبره شاهزادگان كه در جانب شرقی 
دارالحفاظ قرار داشته و بر سر در آن اشعاری نوشته شده؛ ايوان بزرگ رو به قبله مايل به مغرب و 
معروف به دارالحديث كه به نام شاه اسماعيل اول و از آثار وی بود و در جانب غربی و شرقی آن 
قبور مشخص از اوالد مشايخ صفويه قرار داشته؛ چله خانه های قديم و جديد كه محل جلوس شيخ 
صفی الدين اسحاق و شيخ صدرالدين موسی بوده؛ روضه عليين مقبره مطهره علياحضرت بلقيس والده 
نواب كامياب شاه؛ مقصوره جنت سرا در برابر ايوان جنت فضاء دارالحديث و محوطه شهيدگاه در 

شمال مقصوره جنت سرا، می باشد.21
توجه صفويان به مجموعه ی حرم مطهر رضوي و مجموعه ی بقعه ی شيخ صفي الدين اردبيلي و 
ديگر اماكن شيعي را بايد معلول رسميت يافتن مذهب تشيع و سياست مذهبی سالطين صفوی در اين 
دوره دانست. سلسله ی صفوی اولين حكومت شيعه مذهب ايران بود كه توانست بر سرتاسر ايران 
تسلط يابد و پس از آن به گسترش آيين تشيع بپردازد. اين مذهب به عنوان مذهب رسمی ايران در 
كنار زبان فارسی تبديل به يكی از مميزات هويتی ايرانيان مسلمان با ديگر كشورهای همسايه شد. در 
پی اين امر، توجه شيعيان ايران و كشورهای همجوار كه تا آن زمان با سختی و محدويت های فراوان، 
افزايش  به صورت چشمگيری  اماكن مقدس شيعی،  به  بودند  مراسم مذهبی خود  اجرای  به  قادر 

يافت. 
در نتيجه، طی اين دوره كارهای عمرانی زيادی در رابطه با مزار امامزاده گان و عالمان شيعی صورت 
گرفت و مقابر ساده ی ادوار قبل توسعه ی فراوان يافت. توجه خاص به حرم رضوي و انجام اقدامات 
نيز، در راستای همين  اماكن مقدسه ی آستان قدس رضوی  فراوان در جهت مرمت و توسعه ی 
سياست انجام گرفت. البته بايد توجه داشت كه شاهان صفوی به خاطر اين كه به حكومت خود جنبه 
ی روحانيت و تقدس و مشروعيت ببخشند، خود را از نژاد ائمه ی اطهار معرفی كرده و سپس به رونق 

مقابر آن ها در جهت اجرای سياست های خود اقدام كردند. 
از ديگر جنبه های اين سياست مذهبی می توان به تالش شاهان صفوی برای ايجاد يک مكان زيارتی 
ملی اشاره نمود. برخی از مورخان و سياحانی كه در دوره ی صفوی از مشهد ديدن كرده اند، رونق 
اين شهر طی دوره ی مزبور را در اين نكته دانسته اند كه سالطين صفوی می خواستند با اهميت دادن 
به زيارتگاه امام رضا)ع( يک مكان زيارتی ملی بوجود آورند. مثال به عقيده ی فرد ريچاردز، عضو 
انجمن سلطنتي نقاشان و حكاكان انگلستان كه در اوايل سده بيستم/ چهاردهم از ايران ديدن كرده، 
رونق شهر مشهد و مكان زيارتی آن به عنوان يک زيارتگاه عمومی يک ضرورت حتمی برای متحد 

ساختن اقوام متعدد و متنوع امپراتوری  دوران صفوی محسوب می شده است.22

انتشارات  ايرانی،  فرهنگ  15- مهدی غروی، آرامگاه در گستره ی 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، تهران، 1376، صص162و161.

16- جيان روبرتو اسكارچيا، پيشين، ص14.
بناهای  المعارف  )دايره  آرامگاهی،  بناهای  عقابی،  17- محمدمهدی 

اسالمی(، تهران، حوزه هنری، 1378، ص353.
تهران،  معمار،  نشر  ايرانی،  معماری  شناسی  پيرنيا، سبک  كريم   -18

1383، ص242.
19- محمديوسف كياني، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالمي، 

چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1374، ص166.
20-محمد مهدی عقابی، بناهای آرامگاهی، پيشين، ص353.

21- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسين يوسفی، باستان شناسی و تاريخ 
هنر بقعه شيخ صفی الدين اردبيلی، پيشين، صص 134-135.

22- فرد ريچاردز، سفرنامه ی فرد ريچاردز، ترجمه ی مهين دخت 
صبا، تهران، انتشارات بنگاه ترجمه ی و نشر كتاب، 1343، ص 198.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

110

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

مقايسه و تطبيق مضمونی کتيبه های حرم مطهر و بقعه شيخ صفی الدين اردبيلی
با توجه به مطالب ارائه شده در بخش های پيشين، اينک كتيبه های ساخته يا تعمير شده از دوره 
صفوی در هر دو مجموعه را با توجه به مضمون آن ها  كه شامل آيات قرآنی، احاديث، ادعيه، 
اسماء الهی و ائمه و مباحث تاريخی می شوند دسته بندی نموده و از نظر شباهت و تفاوت محتوای 
كتيبه ها در بنا به ترتيب مضامين محتوايی مورد بررسی قرار می دهيم. بنا به اهميت و قداست خاص 
بقعه ی شيخ صفی را مورد توجه قرار می دهيم. مجموعه حرم مطهر امام رضا )ع( بررسی را ابتدا از 
كتيبه های اين مجموعه آغاز و سپس كتيبه های دوره صفوی در بررسی هردو مجموعه، كتيبه های 

نماهای خارجی مد نظر بوده است.

آيات قرآنی 
به لحاظ مضمونی بيشترين كتيبه ها در هر دو مجموعه، مربوط به آيات قرآنی است. از ميان سوره های 
قرآنی كه در دوره صفويه در دو بنای مذكور استفاده شده می توان به سوره های جمعه، مريم، يس، 
كوثر، دهر، قدر، فتح، مُلک، بقره، ق، توبه، جن، اعراف، مائده، زمر، مُزمل، قصص، آل عمران، 
ابراهيم، انعام، روم، احزاب، صافات، احقاف، ذاريات، البينه و معراج اشاره كرد. كه البته ميزان 
استفاده از اين سوره ها، مختلف و از يک آيه تا كل يک سوره را شامل می شود. مضامين آيات 
به كاررفته در برگيرنده اصول دين )توحيد، نبوت، معاد(، تقدس مساجد، تأكيد بر تالوت قرآن، 
دستورات تربيتی همچون انفاق، عفو و فروع دين، لزوم توجه به آفرينش انسان و دعوت مسلمانان 

به اتحاد كلمه )وحدت(، ذكر و تسبيح خدا، وعده عذاب كفار، وعده بهشت پرهيزكاران است. 
كتيبه های قرآنی اين دو مجموعه، بيشتر بر نماهای خارجی و بناهای اطراف حرم رضوی شامل 
صحن عتيق، ايوان طال يا اميرعلی شير نوايی و ايوان عباسی، ايوان مقصوره، ايوان شمالی و شرقی 
مسجد گوهرشاد و در حرم شيخ صفی الدين و صحن اصلی آن، بر روی نمای تاالر دارالحفاظ، 
َسرَدر دارالحفاظ، كتيبه سنگی شاه طهماسب، ايوان جنت سرا، َسرَدر شاه عباسی و ايوان دارالحديث 
اجرا شده است كه به ترتيب مضمونی بررسی می شوند. خطوط اصلی استفاده شده در اين كتيبه ها 
خط ثلث و در كتيبه سنگی شاه طهماسب خط نستعليق است. با اين تفاوت كه اكثر كتيبه های بقعه 
شيخ صفی الدين به شيوه دو خطی ثلث و كوفی، ثلث و نسخ و يا دو خط ثلث با دو رنگ متفاوت 

سفيد و قهوه ای، زرد و قهوه ای بر زمينه الجوردی اجرا شده است. 
بقعه  دارالحفاظ  نمای  و  امام رضا )ع(  عتيق حرم  به صحن  متعلق  بررسی  اولين كتيبه های مورد 
شيخ صفی الدين23 است. بخش اصلی آيات مورد استفاده در اين مكان ها دارای مضامين توحيد و 
يكتاپرستی، عبادت خداوند، معاد و قيامت، پاداش نيكوكاران و عذاب گناهكاران، مبارزه با شرک، 
دوری از پيمان شكنی، آداب ورود و تأكيد بر بقای نسل پيامبر است. از جمله در صفه های متصل 
به صحن عتيق حرم امام رضا )ع(24 كه در زمان صفوی ساخته شده، كتيبه هايی با آياتی از سوره 
بقره وجود دارد. دو كتيبه به خط ثلث عليرضا عباسی25 يكی در صفه ای كه از آن به طرف بست 
باال خيابان می روند و ديگری از صفه دست چپ كنار ايوان ساعت ديده می شود كه بر روی هر 
دو بخشی از آيه 58 سوره بقره26 به همراه نام كاتب در انتها نوشته شده و مضمون اين آيه آداب 
ورود به مكان مقدس است. در صفه ديگری در همين صحن كه اينک محل  نگه داري  اطفال 
گمشده است. كتيبه ديگری به خط ثلث محمدرضا امامی27 با بخشی از آيه 261 سوره بقره28 آمده 
كه به مسئله انفاق و پاداش آن می پردازد. در مقابل نمای دارالحفاظ در زير مقرنس ها و كنگره بام 
از جنس كاشی معرق به خط ثلث سفيد، آيه 128 سوره بقره و در انتهای آن دعايی درباره قرآن29 
نوشته شده است. اين كتيبه به صورت دو خطی است و كتيبه دوم به خط نسخ و به رنگ قهوه ای 
با آيات 17 تا 22 سوره مُلک30 در باالی كتيبه قبلی آمده است و اشاره به صفات خداوند، نظام 

خلقت، معاد و عذاب دوزخيان دارد.31 )تصوير1(
در زير كتيبه مذكور در نمای دارالحفاظ به طرف صحن 5 قاب مستطيل و عمودی وجود دارد كه 
در اين 5 قاب، ده پنجره )در هر قاب دو پنجره زيرهم( قرار دارد كه به داخل حجره های تاالر باز 

می شود. 

23- بنای مستطيل شكل كه به دستور صدرالدين موسی، فرزند شيخ 
طبقه  دو  نماهای  طاق  دارای  بنا  ديوارهای  است.  شده  ساخته  صفی 

هستند. )محمد مهدی عقابی، بناهای آرامگاهی، پيشين، ص 355( 
24- گرداگرد صحن عتيق، 12 صفه با كتيبه های تاريخی و تزيينات 

هنری ساخته شده است )همان، ص347(
25- موالنا عليرضا عباسی ملقب به شاه نوار، شاگرد موالنا علی بيگ 
تبريزی است. او از تيربز به قزوين آمد و در مسجد جامع ساكن شد. 
او در قزوين در خدمت فرهادخان، يكی از امرای قرامانلو بود و شاه 
عباس در سال 1001/1592 او را از فرهاد خان طلب كرد. از اين پس 
وی در خدمت شام مامور امور هنری شده و خود را عباسی خوانده و 
رقم نموده است ) احمد سهيلی خوانساری، عليرضا عباسی، نشريه هنر 

و مردم، ش 190-189، تير و مرداد 2537، صص 25-30(.
26- »َو إِْذ قُلْنَا اْدُخلُواْ َهِذهِ الَْقْريََة فَُكلُواْ مِنَْها َحيُْث ِشئْتُْم َرَغداً َو اْدُخلُوا 
َّْغِفْر لَُكْم َخَطيَُكْم َو َسنَِزيُد الُْمْحِسنِيَن« ، »و )به  ٌة ن داً َوقُولُواْ ِحطَّ الْبَاَب ُسجَّ
خاطر بياوريد( زمانی كه گفتيم: وارد اين قريه )بيت المقّدس( شويد 
با گوارايی بخوريد  فراوان( آن، هر چه می خواهيد  )نعمت های  از  و 
و  شويد  وارد  خاشعانه  و  سجده كنان  المقّدس(  بيت  )معبد  دِر  از  و 
بگوييد: »ِحّطة« )گناهان ما را بريز(، تا ما خطاهای شما را ببخشيم و به 

نيكوكاران، پاداشی افزون خواهيم داد«
27- او در قزوين در مكتب عليرضا عباسی بودوه و زمانی كه شاه عباس 
قصد تغيير پايتخت به اصفهان و ساختن مسجد جامع عباسی را داشت، 
در ميان هنرمندانی كه به وسيله او جهت كار در مسجد به كار گمارده 
می شوند، محمد رضا امامی نيز حضور دارد و به همراه ديگر كاتبان 
طراز اول چون عليرضا عباسی به كار تزيين مسجد می پردازد. اكثر 
قريب به اتفاق كتيبه های او به ابنيه مذهبی چون مسجد، مقبره، مدرسه 
و در صدر آن ها به بارگاه امام رضا )ع( در مشهد و حرم معصومه )س( 
در قم تعلق دارند. ) ناصر نوروز زاده چگينی، مجموعه مقاالت تارخ 
معماری و شهرسازی ايران )ارگ بم ، كرمان(، چ اول، تهران، سازمان 

ميراث فرهنگی، 1375، صص 702 و 244(
أَنْبَتَْت َسبَْع  َحبٍَّة  َكَمثَِل   ِ َسبِيِل اهللَّ لَُهْم فِی  أَمَْو  يُنِْفُقوَن  َِّذيَن  ال 28- »مَّثَُل 
ُ َوِسٌع َعلِيٌم«،  ُ يَُضِعُف لَِمْن يََشآُء َو اهللَّ َسنَابَِل فِی ُكلِّ ُسنْبُلٍَة مِّائَُة َحبٍَّة َواهللَّ
همانند  می كنند،  انفاق  خدا  راه  در  را  خود  اموال  كه  كسانی  مثل   «
بذری است كه هفت خوشه بروياند و در هر خوشه يكصد دانه باشد 
و خداوند آن را برای هر كس بخواهد )و شايستگی داشته باشد،( دو 
يا چند برابر می كند و خدا )از نظر قدرت و رحمت( وسيع و )به همه 

چيز( داناست«
ِحيُم. اللهم اضينا  اُب الرَّ ََّک أَنَت التَّوَّ 29- قال صدق اهلل تعالي تُْب َعلَيْنَآ إِن
بالقرآن و آمنا بالقرآن و احشرنا بالقرآن و جوزنا صراط بالقرآن و ادخلنا 
الجنه بالقرآن التفرقه بيننا و بين القرآن. اللهم اجعل ثواب تالوتنا من 
كتابک الي ارواح آبائنا و امهاتنا و الي ارواح اهل القبور«.»خداوند بلند 
مرتبه راست فرمود: بر ما ببخشاي كه تويي توبه پذير مهربان.  پروردگارا 
قلب ما را با نور قرآن منور فرما، ما را در پناه قرآن ايمن دار و ما را با 
با  به ما عطا فرما و ما را  قرآن محشور فرما و شناخت راه درست را 
قرآن به بهشت وارد فرما و بين ما و قرآن جدايي مينداز. خداوندا ثواب 

تالوت قرآن را به روح پدران و مادران ما و مردگان قرار ده.«
َماء أَن يُْرِسَل َعلَيُْكْم َحاِصبًا فََستَْعلَُموَن َكيَْف  30- أَْم أَمِنتُم مَّن فِي السَّ
وا فِي ُعتُوٍّ َونُُفوٍر؛  َّجُّ َِّذي يَْرُزقُُكْم إِْن أَمَْسَک ِرْزقَُه بَل ل نَِذيِر.... أَمَّْن َهَذا ال
شما  ]سر[  بر  كه  شده ايد  ايمن  است  آسمان  در  كه  كس  آن  از  آيا 
تندبادي از سنگريزه فرو فرستد پس به زودي خواهيد دانست كه بيم 
دادن من چگونه است و پيش از آنان ]نيز[ كساني به تكذيب پرداختند 
پس عذاب من چگونه بود آيا در باالي سرشان به پرندگان ننگريسته اند 
]كه گاه[ بال مي گسترند و ]گاه[ بال مي زنند جز خداي رحمان ]كسي[ 
آن ها  را نگاه نمي دارد او به هر چيزي بيناست يا آن كسي كه خود 
براي شما ]چون[ سپاهي است كه ياريتان مي كند جز خداي رحمان 
كيست كافران جز گرفتار فريب نيستند يا كيست آن كه به شما روزي 
دهد اگر ]خدا[ روزي خود را ]از شما[ باز دارد ]نه[ بلكه در سركشي 

و نفرت پافشاري كردند.
31- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ 

هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، صص 392-393.
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

داخل لوح های اين قاب ها، كتيبه هايی به خط ثلث سفيد و كوفی قهوه ای در زمينه آبی و مشكی 
نقش بسته كه مفاد 6 كتيبه از آن ها  آيات قرآنی مشتمل بر آيات 15 سوره روم،32 127 سوره 
انعام،33 8 سوره البينه،34 21 سوره توبه،35 61 سوره صافات36 و 31 سوره احقاف37 می باشد كه اكثراً 
دارای معانی يكسان بوده و به جايگاه پرهيزكاران و راستگويان در بهشت اشاره دارد.38 )تصوير2 
(مشابه اين مضامين در كتيبه های حاشيه ايوان طال )اميرعلی شير نوايی( 39 به خط ثلث محمدرضا 
امامی ديده می شود كه شامل كل آيات سوره مريم و سوره يس است. مضامين كلی اين دو سوره 
نيز قيامت و پاداش نيكوكاران و ويژگی های بهشت و جهنم می پردازد. ذكر اين مضامين در نمای 
ورودی به دو حرم مقدس در درجه اول بر اصول دين و سپس توجه مومنان و اهل ايمان كه به 
درگاه بزرگان روی آورده اند به انجام عمل درست و جايگاه پرهيزكاران و نيكوكاران تأكيد دارد. 

40 )تصوير 3(

در نمای بيرونی دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين و در ميان قاب های اشاره شده، كتيبه ای سنگی 
حاوی فرمان های اجتماعی شاه طهماسب قرار دارد كه به خط نستعليق به تاريخ 932/1525 نوشته 
شده است. مضمون كتيبه فرمان سنگی در خصوص ممنوعيت امور غيرشرعيه، عدم ارتكاب معاصی 
و اجتناب مردم از مناهی و قداست محيط اجتماعی شهر است. نكته قابل توجه اين كه در ميان متن 
فرمان سنگی، آيات 161 و 181 سوره بقره،41 26 ،27 و 95 تا 97 سوره آل عمران42 درج شده و 
مضامين اين آيات اشاره به انكار رسالت پيامبر توسط مشركين و وصيت به رعايت حقوق متقين و 
پيروی از آيين ابراهيمی دارد كه در تكميل مفاد اين فرمان مهم است. چنين فرامين سنگی نمود عينی 

از طرز تفكر و نحوه حكومت و توجه شاه طهماسب به مسائل دينی و مذهبی بوده است.43 
) تصوير 4( بر باالی طاق ورودی سرَدر شاه عباسی بقعه شاه صفی44 كه مقابل تاالر دارالحفاظ 
می باشد نيز آيات 95 تا 97 و 130 تا 134 سوره آل عمران45 نقش شده است. اين كتيبه، سومين كتيبه 
سرَدر شاه عباسی است كه در باالی طاق ورودی و پايه های طرفين آن ديده می شود. در انتهای 
آيات مذكور نيز آيه 30 سوره قصص46 نقش شده است. به طور كلی آيات 95 تا 97 سوره آل 
عمران پاسخی به تأويل و تحليل اهل كتاب از اسالم است و در ادامه آيات بعدی به شأن، فضليت 

و شرف كعبه پرداخته است.
 نكته مهم ديگر آن كه در اين آيه،  به داستان حضرت موسی )ع( پرداخته و در خصوص عاقبت 

بنی اسرائيل به آن ها  هشدار داده می شود. 

32- قَاَل اهلَلَ ُسبَحانَُه َو تََعالَی )كوفی قهوه ای( َو ُهم َرْوَضٍة يُْحبَُروَن )ثلث جلی سفيد(؛ ايشان در مقام رضوان شادمانند.
ِِّهْم )ثلث جلی(؛ برای ايشان خانه ای امن در نزد پروردگارشان است. لَِم ِعنَْد ِرب 33- قَاَل اهلَلُ الَعظيِم )كوفی قهوه ای( لَُهْم َداُر السَّ

34 َصَدَق مَِن َكلَِماُت )كوفی زرد( َرِضی اهلَلُ َعنُهم َو رضُوا َعنه )ثلث جلی(؛ در قيامت خداوند از ايشان و آن ها  از خداوند راضی هستند.
35- َصَدَق قَاَل اهلَلُ الَعظيِم )كوفی قهوه ای( ِرضَوان َو َجنَات لَُهم )ثلث جلی سفيد(؛ مقام رضوان و بهشت برای ايشان است.

36- َصَدَق اهلَلُ الَعظيِم )كوفی قهوه ای( لِِمثِْل َهَذا فَلْيَْعَمِل الَْعامِلُوَن )ثلث جلی(؛ آنان كه سعی و عمل می كنند بايد بر مثل اين كنند.
ِ )ثلث جلی سفيد( از طايفه ما شما هم دعوت خدا را اجابت كنيد. 37- يَا قَْوَمنَآ أَِجيبُواْ َداِعَی اهللَّ

38- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، صص 392-393.
39- ايوان امير علی شير نوايی، معروف به ايوان طال، در سمت جنوبی صحن عتيق واقع شده كه از آن به حرم مطهر مشرف می شوند. اين ايوان توسط امير علی شير كه وزير حسين بايقرا )دوره تيموری( بوده، ساخته شده و در 

دوره افشاری نادر شاه داخل ايوان را طال كاری كرده و از آن به بعد به ايوان نادری نيز معروف شده است.) عزيز اهلل عطاردی، تاريخ آستان قدس رضوی، پيشين، ص 203(.
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َ َسِميٌع َعلِيٌم« ، » همانا كسانی كه كافر شدند و در حال كفر از دنيا رفتند، لعنت خدا و فرشتگان و مردم، همگی  لُونَُه إِنَّ اهللَّ َِّذيَن يُبَدِّ ََّمآ إِثُْمُه َعلَی ال لَُه بَْعَد َما َسِمَعُه فَإِن َِّذيَن َكَفُرواْ َوَماتُواْ َوُهْم ُكفَّاٌر أُْولَئَِک َعلَيِْهْم... فََمْن بَدَّ 41- »إِنَّ ال
بر آن ها  خواهد بود... پس هركس كه آن )وصيّت را( بعد از شنيدن، تغيير دهد، گناهش تنها بر كسانی است كه آن را تغيير می دهند، همانا خداوند شنوا و داناست«.

َ َغنٌِّی َعِن الَْعلَِميَن«، »بگو: خداوندا!  ِ َعلَی الْنَّاِس ِحجُّ الْبَيِْت َمِن اْستََطاَع إِلَيِْه َسبِياًل َوَمْن َكَفَر فَإِنَّ اهللَّ ُ فَاتَّبُِعواْ مِلََّة إِبَْرِهيَم َحنِيفاً.... َوَمْن َدَخلَُه َكاَن َءامِناً َوهلِلَّ 42- » قُِل اللَُّهمَّ َملَِک الُْملِْک.... َوتَْرُزُق َمْن تََشآُء بَِغيِْر ِحَساٍب.... قُْل َصَدَق اهللَّ
تو صاحب فرمان و سلطنتی. به هر كس )طبق مصلحت و حكمت خود( بخواهی حكومت می دهی و از هر كس بخواهی حكومت را می گيری و هر كه را بخواهی عّزت می بخشی و هر كه را بخواهی ذليل می نمايی، همه 
خيرها تنها به دست توست. همانا تو بر هر چيز توانايی، خداوندا!( تو شب را به روز و روز را به شب درآوری وزنده را از مرده و مرده را از زنده بيرون آوری وهر كه را خواهی بی شمار روزی می دهی... بگو: خداوند راستگو 
است، پس از آيين ابراهيم حقگرا پيروی كنيد كه او از مشركان نبود؛ در آن )خانه( نشانه های روشن، )از جمله( مقام ابراهيم است و هر كس به آن درآيد، درامان است وبرای خدا بر عهده ی مردم است كه قصد حج آن خانه 
را نمايند، )البتّه( هركه توانايی اين راه را دارد. وهركس كفر ورزد )وبا داشتن توانايی به حج نرود، بداند كه( همانا خداوند از همه ی جهانيان بی نياز است، همانا اّولين خانه ای كه برای )عبادت( مردم مقّرر شد، همان است كه 

در سرزمين مّكه است، كه مايه ی بركت و هدايت جهانيان است.
43- برای خواندن متن اصلی كتيبه ر. ک به: ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی، پيشين، صص 407-408.

44- اين سرَدر در ديوار شمال غربی صحن ساحت به صورت طاقنمايی ساخته شده و حاوی هشت طاق است كه با كاشی مزين است. َدر ورودی صحن در وسط اين طاق ها است )محمدمهدی عقابی، دايره المعارف بناهای 
آرامگاهی، پيشين، ص356(.

ُ يُِحبُّ الُْمْحِسنِيَن«، » ای كسانی كه ايمان آورده ايد! ربا )و بهره ی پول( را با افزودن های مكّرر نخوريد، از خدا پروا كنيد تا شايد رستگار شويد...  بَواْ أَْضَعفاً مَُّضَعَفًة...  َو الَْعافِيَن َعِن الْنَّاِس َواهللَّ َِّذيَن َءاَمنُواْ اَل تَأُْكلُواْ الْرِّ 45- »يَأَيَُّها ال
)متّقين( كسانی هستند كه در راحت ورنج انفاق می كنند وخشم خود را فرو می برند و از )خطای( مردم می گذرند، و خداوند نيكوكاران را دوست می دارد(.

ُ َربُّ الَْعالَِميَن«، » پس همين كه )موسی( به نزد آن )آتش(آمد، )ناگهان( از جانب راست آن دّره، در آن منطقه مبارک و خجسته  َجَرةِ أَن يَا مُوَسی   إِنِّی  أَنَا اهللَّ آ أَتَاَها نُوِدَی مِن َشاِطِی الَْواِد اْلَيَْمِن فِی الْبُْقَعِة الُْمبَاَرَكِة مَِن الشَّ 46- »فَلَمَّ
از )ميان( يک درخت، ندا داده  شد كه ای موسی! همانا من، اهلّل، پروردگار جهانيان هستم(.

تا 22 سوره  بقره و 17  1- کتيبه قرآنی، آيات 128 سوره 
ُملک، حاشيه زير مقرنس های بام نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ 

صفی الدين، اردبيل.

2- کتيبه قرآنی، آيات 15 سوره روم، 127 سوره انعام، 8 بّينه، 
21 توبه، 61 صافات، 31 احقاف، يكی از قاب های پنجرهای 

نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
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تصوير3- کتيبه قرآنی، آيات سوره مريم و يس، دورتا دور حاشيه ايوان طال، صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

استفاده از اين آيه در اين مكان احتماالً هشداری بوده به كسانی كه عمل 
كنندگان دين الهی را تكذيب می كردند.47 در زير چهار غرفه ايوان عباسی 
صحن عتيق حرم امام رضا )ع( نيز آيه 26 سوره آل عمران به خط محمد 
رضا امامی نقش شده است و تأكيد آن بر اصل توحيد و يگانگی خداوند 
است.عالوه بر صحن عتيق در حرم امام رضا )ع(، صحن مسجد گوهرشاد 
نيز از جمله قسمت هايی است كه كتيبه های ارزنده ای از دوران صفويه در 
آن يافت شده است. در نمای بيرونی ايوان شمالی اين صحن كه به ايوان 
دارالسياده48 معروف بوده و متصل به رواق دارالسياده و حرم می باشد و دور 
تا دور قوس ايوان، كل آيات سوره فتح و سوره مُلک نقش بسته است.49 
در اين آيات تأكيدی بر صفات خداوند، نظام شگفت انگيز آفرينش، معاد 
و عذاب دنيوی و اخروی و اصل توحيد داشته و همچنين بشارت فتح را به 

مسلمانان می دهد.50 )تصوير 5(
در مكانی مشابه بقعه شيخ صفی الدين، سرَدر تاالر دارالحفاظ51 نيز آياتی 
نقش شده كه مضامين مشابهی را با آيات ذكر شده در بر می گيرند. در 

47- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، صص498-0501.
48- اين ايوان دارای تزيينات غنی كاشيكاری و كتيبه كاری های مختلف از دوره شاه عباس، شاه سلطان حسين و شاه سليمان صفوی و به خط محمد رضا امامی است اين ايوان به دارالسياده و رواق های حرم رضوی راه دارد) 

كاظم مالزاده، مريم محمدی، دايره المعارف بناهای تاريخی دوره اسالمی: مساجد تاريخی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، 1378، ص 132(.
49- عباس مشهدی محمد، مشهد الرضا )ع(، بی نا، بی تا، ص140.
http://www.qaraati.net ، 89/1/24 ،9:15َ ،50- تفسير نور

تصوير5- کتيبه قرآنی، آيات سوره فتح و ُملک، نمای ايوان شمالی مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

تصوير 4- کتيبه قرآنی، آيات 161 و 181 سوره بقره، 95 تا 97 سوره آل عمران، در کتيبه سنگی فرمان 
شاه طهماسب، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
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حاشيه درگاه اين سرَدر آيات 125 و 126 سوره بقره52 و 35 سوره ابراهيم53 نوشته شده است. اين 
آيات متعلق به دعای حضرت ابراهيم در خصوص شهر مكه و به عبارتی تطبيق و هم ترازی شهر 
اردبيل را با مكه مدنظر قرار داده است.54 در طاق هاللی اين سرَدر بخشی از آيه 97 سوره آل عمران 
به صورت دو خطی ثلث خفی سفيد در باال و ثلث جلی زرد طاليی در پايين اجرا شده است. مضمون 
اين آيه نيز به مقام ابراهيم )ع( اشاره داشته و اين مكان را نيز همچون مقام ابراهيم در مكه مكانی امن 

قرار داده است. )تصوير 6(
عالوه بر اين، در همين سمت و باالی قوس درگاه در كتيبه دو خطی ديگری، آيات 23 و 24 سوره 
رعد55 اقتباس و تحرير شده است و مضمون آن وعده بهشت به صابرين است. )تصوير 7( همچنين بر 
روی ديوارهای سمت راست و چپ تو رفتگی مدخل سرَدر نيز، بخشی از آيه 73 سوره زمر56 نقش 

شده است. اين آيه نيز بر وعده بهشت به نيكان اشاره دارد.57 )تصوير 8(
استفاده آيات مذكور در نمای ورودی به دو حرم مطهر تأكيدی است بر مقام واالی امام رضا )ع( 
و شيخ صفی الدين و هم ترازی اين دو شهر با مقدس ترين شهر مسلمانان، مكه را می رساند. ايوان 
شرقی مسجد گوهرشاد نيز راهروهايی دارد كه به صحن جديد و رواق های متصل به حرم راه دارد. 
در نمای بيرونی و قسمت چپ ايوان، بر پيشانی طاق دوم، كتيبه ای به خط محمدرضا امامی،  شامل 
آيه 55 سوره مائده58 به كار رفته است. همچنين بر پيشانی طاق سوم نيز، آيه 53 سوره زمر59 نقش بسته 
است. مضمون كلی آيات ذكر شده، هشدار بر پيمان شكنان بوده و طاق سوم نيز تأكيدی بر اصل 
توحيد، ربوبيت خداوند دارد. )تصوير 9( با مضامينی مشابه، آيات 3 , 4 سوره معارج60 در طاق جناقی 
درگاه در داخل رواق دارالحفاظ بقعه شيخ صفی الدين ديده می شود كه اشاره بر عذاب كافران و 
برپايی قيامت دارد. هر دو اين فضاها، مكان هايی متصل به حرم و راه ورودی برای زائران هستند. 
بی شک نوشتن آباتی با مضامين هشدار در اين فضاها، جهت آگاهی و عبرت آموزی زائران و اهل 
معرفت بوده است. در ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد61 نيز، آياتی از قرآن با مضامين اصل توحيد، 
يكتاپرستی، اهميت برگزاری نماز جمعه، ويژگی های بهشت و جهنم و مبارزه با شرک، نقش شده 

است. اولين كتيبه واقع در ضربی ايوان مقصوره، آيه 9 سوره جمعه62 در بر دارد. )تصوير 10( 
دومين كتيبه در باالی ساقه گنبد ايوان مقصوره به خط ثلث در زمينه الجوردی با كاشی معرق، شامل 
آيات 1 تا 52 سوره مباركه يس63 را دربر مي گيرد. )تصوير 11( كتيبه ديگر واقع در نماي بدنه سمت 
چپ ايوان مقصوره و در نزديک لبه بام، كه تا نزديک ايوان شرقي امتداد دارد؛ آيات 1 تا 14 از سوره 

مباركه الدهر64 نقش بسته است. )تصوير12( 
كتيبه بعدی واقع در باالي طاق نماهاي دست راست ايوان مقصوره، به خط ثلث سفيد در زمينه 
51- تاالر دارالحفاظ دارای سرَدر بسيار مجلل و بلند با تزيينات كاشی معرق است كه به سبک درگاه های تيموری و قره قويونلوها نمود عينی يافته است. اين بخش به لحاظ تنوع و تعدد كتيبه يكی از پركارترين قسمت های 

تزيينی بقعه به شمار می رود. )ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، ص 396.(
هُ إِلَی  َعَذاِب النَّاِر َوبِئَْس الَْمِصيُر«، » و )به يادآور( هنگامی كه خانه)ی كعبه( را محل رجوع ، اجتماع و مركز امن برای  52- » َوإِْذ َجَعلْنَا الْبَيَْت َمثَابًة لِلنَّاِس َوأَمْناً َواتَِّخُذواْ مِن مََّقاِم إِبَْرهيَم مَُصلًّی ... َوَمْن َكَفَر فَأَُمتُِّعُه قَلِياًل ثُمَّ أْضَطرُّ
مردم قرار داديم )وگفتيم:( از مقام ابراهيم، جايگاهی برای نماز انتخاب كنيد و به ابراهيم واسماعيل تكليف كرديم كه خانه مرا برای طواف كنندگان و معتكفان و راكعان و ساجدان، پاک و پاكيزه كنيد، و )بياد آور( هنگامی 
كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اين )سرزمين( را شهری امن قرارده و اهل آن را، آنان كه به خدا و روز آخرت ايمان آورده اند، از ثمرات )گوناگون( روزی ده. )اما خداوند( فرمود: به آن هايی كه كافر شوند )نيز( بهره ی اندكی 

خواهم داد. سپس آن ها  را به قهر به سوی عذاب آتش می كشانم و چه بد، سرانجامی است«.
َّْعبَُد اْلَْصنَاَم«، » و )به ياد آور( زمانی را كه ابراهيم گفت: پروردگارا! اين شهر )مكه( را امن قرار ده و من و فرزندانم را از اين كه بت ها را بپرستيم دور بدار«. 53- » َوإِْذ قَاَل إِبَْرِهيُم َربِّ اْجَعْل َهَذا الْبَلََد َءامِناً َواْجنُبْنِی َو بَنِیَّ أَن ن

54- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، ص 398.
اِر«، » )سرای آخرت( باغ های جاودانی كه آنان و هر كس از پدران و همسران و فرزندانشان كه صالح بوده اند بدان داخل می شوند و فرشتگان از  55- » َجنَُّت َعْدٍن يَْدُخلُونََها َوَمن َصلََح ... َسلٌَم َعلَيُْكم بَِما َصبَْرتُْم فَنِْعَم ُعْقبَی الدَّ

هر دری )برای تبريک و تهنيت( بر آنان وارد می شوند، )فرشتگان هنگام ديداِر بهشتيان به آنان می گويند:( به خاطر استقامتی كه كرديد، بر شما درود باد. پس چه نيكوست سرای آخرت«.
َُّهْم إِلَی الَْجنَِّة ... َساَلٌم َعلَيُْكْم ِطبْتُْم فَاْدُخلُوَها َخالِِديَن«، »و كسانی كه از پروردگارشان پروا داشتند گروه گروه به سوی بهشت سوق داده شوند تا چون به نزد آن رسند، در حالی كه درهای بهشت  َِّذيَن اتََّقْواْ َرب 56- » َو ِسيَق ال

گشوده شده است و نگهبانان بهشت به آنان گويند: »سالم بر شما پاک و پسنديده بوديد، پس داخل شويد در حالی كه در آن جاودانه خواهيد بود«.
57- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، صص 400-403.

َكوَة َوُهْم َرِكُعوَن«، » ولّی و سرپرست شما، تنها خداوند، پيامبرش و مؤمنانی هستند كه نماز را برپا می دارند و در حال ركوع، زكات می دهند«. ُ َوَرُسولُُه ... َو يُْؤتُوَن الزَّ ََّما َولِيُُّكُم اهللَّ 58- » إِن
ِحيُم«، » بگو: »ای بندگان من كه بر نفس خويش اسراف )و ستم( كرده ايد! از رحمت خداوند مأيوس نشويد، همانا خداوند همه ی گناهان را می بخشد، زيرا كه  َُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ َِّذيَن أَْسَرفُواْ َعلَی  أَنُفِسِهْم .... إِن 59- »قُْل يَا ِعبَاِدَی ال

او بسيار آمرزنده و مهربان است«
ِ ِذی الَْمَعاِرِج ... َكاَن مِْقَداُرهُ َخْمِسيَن أَلَْف َسنٍَة«، » و از سوی خداونِد صاحب درجاِت واالست، فرشتگان و روح، در روزی كه مقدار آن پنجاه هزار سال است، به سوی او باال می روند«. 60- » مَِّن اهللَّ

61- اين ايوان بزرگترين . مهمترين ايوان مسجد است.جبهه ايوان از سوی صحن با تزيينات ممتاز كاشی و كتيبه های نفيس، تزيين و نماسازی شده است. كتيبه معروف بايسنقر در اطراف ايوان را محمدرضا امامی در دوره 
صفوی مرمت نموده است. )كاظم مالزاده، مريم محمدی، دايره المعارف مساجد تاريخی، پيشين، ص 131(

َُّكْم إِن ُكنتُْم تَْعلَُموَن«، » ای كسانی كه ايمان آورده ايد! آنگاه كه برای نماز روز جمعه ندا داده شد، پس به سوی ياد خدا )نماز(  ِ َوَذُرواْ الْبَيَْع َذلُِكْم َخيٌْر ل الةِ مِن يَْوِم الُْجُمَعِة فَاْسَعْواْ إِلَی  ِذْكِر اهللَّ َِّذيَن آَمنُواْ إَِذا نُوِدَی لِلصَّ 62- »يَآ أَيَُّها ال
شتاب كنيد و داد و ستد را رها كنيد كه اين برای شما بهتر است، اگر بدانيد«

ْحَمُن َو َصَدَق الُْمْرَسلُوَن«، » ياسين، سوگند به قرآن )محكم و(حكمت آموز .... گويند: وای بر ما، چه كسی ما را از خوابگاهمان برانگيخت؟ اين  63- » يس، َو الُْقْرآِن الَْحِكيِم ... قَالُواْ يَا َويْلَنَا َمن بََعثَنَا مِن مَّْرقَِدنَا َهَذا َما َوَعَد الرَّ
همان است كه خدای رحمان وعده داد و پيامبران راست گفتند«.

ِّلَْت قُُطوفَُها تَْذلِياًل«، » آيا بر انسان دوره ای از روزگار گذشت كه چيزی قابل ذكری نبود؟ و سايه های درختان بر سرشان نزديک و  ْهِر لَْم يَُكن َشيْئاً َمْذُكوراً... َوَدانِيًَة َعلَيِْهْم ِظاَللَُها َوُذل 64- » َهْل أَتَی  َعلَی اْلِنَساِن ِحيٌن مَِّن الدَّ
خوشه های ميوه در دسترس آنان«.

باالی  رعد،  سوره   24 و   23 آيات  قرآنی  کتيبه  تصوير7- 
قوسی درگاه ورودی تاالر دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، 

اردبيل. 

تصوير 6- کتيبه قرآنی، آيات 125 و 126 سوره بقره و 35 
سوره ابراهيم، سرَدر تاالر دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، 

اردبيل.
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تصوير 10 چپ - کتيبه قرآنی، آيه 9 سوره جمعه، ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد حرم 
رضوی، مشهد.

تصوير 11 راست- کتيبه قرآنی، آيات 1 تا 52 سوره يس، باالی ساقه گنبد ايوان مقصوره، 
مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

تصوير 9- کتيبه قرآنی، آيات 55 سوره مائده و 53 سوره زمر، پيشانی طاق دوم و سوم ايوان 
شرقی، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

تصوير 8- کتيبه قرآنی، آيه 73 سوره زمر، باالی دوسوی تورفتگی سرَدر دارالحفاظ، بقعه 
شيخ صفی الدين، اردبيل.

مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی
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الجورد،كل آيات سوره مباركه قدر را دربر مي گيرد. )تصوير13( كتيبه آخر، پيشاني طاق دوم 
ثلث در  به خط  تعميري در دوره صفوي است  ايوان مقصوره،كه يک كتيبه  بدنه قسمت چپ 
زمينه الجوردي با آيات 31 سوره مباركه االعراف65 را دربر مي گيرد. تمای اين كتيبه ها به خط 

محمدرضا امامی هستند.
با مضامين اصول  از جمله بناهای ديگر بقعه شيخ صفی الدين كه بر نمای آن ها ، آيات قرآنی 
دين )توحيد، نبوت و معاد(، تذكر به قيامت، و وعده بهشت به پرهيزكاران نقش بسته است، ايوان 
دارالحديث و نمای جنت سرا66 است كه هر دو مقابل هم، در دو سمت جنوبی و شمالی صحن 
بقعه قرار دارند. در پيشانی ايوان دارالحديث و در ميان نگاره های اسليمی با كاشی معرق سفيد، 
آيات 18 تا 22 سوره جن67 نقش بسته است كه بر پرستش خداوند و تقدس مساجد تأكيد دارد. 
)تصوير 14( همچنين بر پيشانی طاق بزرگ جنت سرا نيز، كتيبه ای نصب شده كه مشتمل بر آيات 
41 تا 43 سوره احزاب68 با مضامين ذكر و تسبيح خداوند در تمامی احوال می باشد. )تصوير 15( بر 
باالی پيشانی طاق نمای سمت راست جنت سرا،  به خط ثلث سفيد در زمينه آبی، آيات 15 و 16 
سوره الذاريات69 نوشته شده است. اين آيات نيز بر جايگاه پرهيزكاران در بهشت وعده داده است. 
) تصوير 16( سومين كتيبه اين ايوان نيز در سمت چپ ايوان،  نصب شده كه حاوی آيات 70 و 71 
سوره احزاب70 است. )تصوير 17( تذكر قيامت، توحيد و گفتن سخن حق و صواب نيز از مضامين 

اصلی آيات مذكور است.
هر دو فضا، كه هر دو جايگاهی مذهبی،  يكی در جهت نشر مفاهيم دينی و ديگری جايگاه مكان 

برگزاری نماز بوده اند، ارتباطی عميق با مضامين آيات مورد استفاده برقرار نموده اند.
دولتمردان صفوی، با توجه به برقراری و رعايت بر اصول دينی و مذهبی تشيع در جامعه و ساخت 
و تعمير مكان های مذهبی، سعی در گسترش اصول دينی جامعه آن روزگار داشتند و بدين جهت 
بسياری از آيات انتخاب شده در دو بنای مذكور تماماً بر اصول دين، توحيد، نبوت و معاد و تذكر 

بر مسلمانان در جهت تزكيه نفس و انجام اعمال نيک و عبرت آموزی آن ها داللت دارند.
کتيبه های حديثی 

َو  َواْشَربُواْ  َوُكلُواْ  َمْسِجٍد  ُكلِ ّ  ِعنَد  ِزينَتَُكْم  ُخُذواْ  َءاَدَم  يَبَنِی   «  -65
َُّه اَل يُِحبُّ الُْمْسِرفِينَ «، » ای فرزندان آدم! نزد هر مسجد )به  اَلتُْسِرفُواْ إِن
هنگام نماز، لباس و( زينت های خود را برگيريد و بخوريد و بياشاميد 

و اسراف نكنيد، همانا خداوند اسرافكاران را دوست ندارد«.
اسماعيل  شاه  دستور  به  ايوانی  صورت  به  دارالحديث  ايوان   -66
اول ساخته شده و در آن مباحث مذهبی صورت می گرفته است. 
اين ايوان دارای طاق دراز چهار مركزی است و ديوارهای داخلی، 
تزيين شده  با گچبری  با حاشيه های كاشی كاری و بخشی  قسمتی 
است. بنای جنت سرا نيز در قسمت شمال حياط اصلی معروف به 
ساحت قرار دارد و ايوان بزرگی است كه با نرده مشبكی محدود 
بنای هشت گوشی  به  نرده مشبک،  از  از گذشتن  بعد  است.  شده 
در  گويند.  دراويش  ميدان  يا  سرا  مسجد جنت  بدان  كه  می رسيم 
ديوارهای شمال و غرب بنا، درهايی است كه به اتاق های مجاور باز 
می شود. بعد از اهدای كتاب های سلطنتی از طرف شاه عباس به بقعه، 
اين مكان به صورت كتابخانه در آمد )محمدمهدی عقابی، بناهای 

آرامگاهی، پيشين، ص356(
ِّی اَل  أَمْلِک لَُكْم  ِ أََحداً... قُْل إِن ِ فاََل تَْدُعواْ َمَع اهللَّ 67- » َوأَنَّ الَْمَساِجَد هلِلَّ
َضّراً َواَل َرَشداً«، » و اينكه مساجد برای خداوند است پس )در آن ها 
( با خداوند احدی را نخوانيد ، و اينكه وقتی بنده خدا بر پا ايستاده و 
او را می خواند نزديک بود )جنيان( بر او ازدحام كنند؛ بگو: من فقط 
پروردگارم را می خوانم و احدی را شريک او نمی گيرم؛ بگو: همانا 

من مالک هيچ سود و زيانی برای شما نيستم«.
مَِّن  لِيُْخِرَجُكم  َكثِيراً...  ِذْكراً   َ اهللَّ اْذُكُرواْ  آَمنُواْ  َِّذيَن  ال أَيَُّها  يَآ   «  -68
لَُماِت إِلَی النُّوِر َوَكاَن بِالُْمْؤمِنِيَن َرِحيماً«، » ای كسانی كه ايمان  الظُّ
آورده ايد! خدا را بسيار ياد كنيد و او را در هر صبح و شام تسبيح 
نماييد )و به پاكی بستاييد(، او كسی است كه بر شما درود می فرستد 
و فرشتگان او )نيز بر شما درود می فرستند( تا شما را از تاريكی ها 
)كفر، شرک، جهل، تفرقه و خرافات( به سوی نور )ايمان، تقوا، علم 

و وحدت( در آورند و او به مؤمنان مهربان است«.
َُّهْم  ُُّهْم إِن 69- » إِنَّ الُْمتَِّقيَن فِی َجنَّاٍت َوُعيُوٍن... آِخِذيَن َمآ آتَاُهْم َرب
َكانُواْ قَبَْل َذلَِک مُْحِسنِيَن«، » همانا اهل تقوا در باغ ها و )كنار(چشمه ها 
دريافت  كند،  عطا  آنان  به  پروردگارشان  را  آنچه  و  دارند،  )جای 

می دارند، آنان قبل از آن )در دنيا( نيكوكار بودند«.
َوَرُسولَُه   َ ... َوَمن يُِطِع اهللَّ َوقُولُواْ  اهللَ  اتَُّقواْ  َِّذيَن آَمنُواْ  ال أَيَُّها  70- » يَآ 
فََقْد فَاَز فَْوزاً َعِظيماً«، » ای كسانی كه ايمان آورده ايد! تقوای الهی 
پيشه كنيد و سخن )حّق و( استوار گوييد، تا خداوند كارهای شما 
را اصالح كند و گناهانتان را بيامرزد؛ و هر كس خدا و رسولش را 

تصوير 14- کتيبه قرآنی، آيات 18 تا 22 سوره جن، پيشانی ايوان دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.اطاعت كند، بدون شّک به رستگاری بزرگی دست يافته است«.

تصوير12 باال-کتيبه قرآنی آيات 1 تا 14 سوره دهر، نمای بدنه سمت چپ ايوان 

مقصوره، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد

تصوير 13 پايين- کتيبه قرآنی آيات سوره قدر، باالی طاق نمای دست راست 

ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد
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تصوير 17- کتيبه قرآنی، آيات 70و 71، سوره احزاب، سمت چپ ايوان جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

تصوير 16- کتيبه قرآنی، آيات 15و16 سوره ذاريات، باالی پيشانی طاق نمای سمت راست جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

تصوير 15- کتيبه قرآنی، آيات سوره 41 تا 43 سوره احزاب، باالی طاق بزرگ جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی
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به لحاظ كميت، كاربرد مضامين حديثی در هر دو مجموعه، به فراوانی كتيبه های قرآنی نيست. 
است. در هر دو  نقل شده  امام رضا )ع(  و  پيامبر )ص(، حضرت علی )ع(  از  احاديث  بيشترين 
امام رضا  از  اما احاديث منقول  پيامبر )ص( و حضرت علی )ع( وجود دارد  مجموعه، احاديثی 
)ع( فقط در حرم رضوی مشاهده می شود. موضوع احاديث پيامبر )ص( و حضرت علی )ع( در 
بقعه شيخ صفی را بيشتر دعا، اهميت علم و آموزش و نشر آن، اطاعت از واليت امر و اهل بيت، 
عبادت خدا، اخالص در عمل و راستی در گفتار، ذكر و تسبيح خدا، ياد مرگ، شجاعت، عدالت 
و سخاوت تشكيل می دهد. اين در حالی است كه مضمون اغلب احاديث حرم رضوی را حقانيت 

ائمه، پيش بينی شهادت امام رضا )ع( و اجر و ثواب فراوان زائران حرم وی را تشكيل می دهد. 
فضاهايی از دو مجموعه كه در آن ها  كتيبه های حديثی نوشته شده شامل: ايوان شرقی، غربی و 
صفه های صحن عتيق حرم رضوی، سرَدر دارالحفاظ، بخش بااليی فرمان سنگی شاه طهماسب و 

ايوان دارالحديث بقعه شيخ صفی الدين است. 
اولين كتيبه حديثی بر روی قطعه سنگی هاللی در باالی ايوان شرقی صحن عتيق71 است كه حديثی 
از پيامبر )ص( در وصف حضرت علی )ع( نقل نموده است.72 مشابه اين كتيبه را در سرَدر دارالحفاظ 
بقعه بر كاشی معرق و در ميان نقوش اسليمی با خطوط سفيد در زمينه آبی نوشته شده است. اين 
حديث كه در مورد گرامی داشت مقام حضرت علی )ع( است، او را به در شهر علم توصيف نموده 
است. نقل اين حديث در فضای ورودی به دو حرم، اهميت مقام حضرت علی )ع( به لحاظ مذهبی 

و نسب اهل بيت و خاندان صفوی به آن بزرگوار را نشان می دهد. )تصوير 18(
در داخل ايوان شرقی صحن عتيق، در زير طاق، كتيبه ای به خط ثلث جلی،  به رنگ سفيد در زمينه 
الجوردی نقش شده كه شامل حديثی از كشاف زمخشری73 از حضرت رسول )ص( در تفسير آيه 
23 سوره شوری است.74 اين حديث اشاره بر دوستی اهل بيت )ع( و جايگاه دوستاران  اهل بيت در 
دنيا و آخرت دارد. در حديث مشابهی از حضرت رسول )ص( كه به سفينه نوح75 شهرت دارد و 
به خط ثلث سفيد در زمينه آبی الجوردی، در نمای دارالحفاظ و باالی فرمان سنگی شاه طهماسب 
قرار دارد، بر مقام اهل بيت و توجه و جايگاه دوستاران آن ها  اشاره كرده است. در ايوان غربی 
صحن عتيق76 و در زير طاق ايوان به خط ثلث عليرضا عباسی، كتيبه ای نقش بسته است كه نقل 
حديثی از صحيح نجاری77 است. در اين نقل ابتدا از زبان عايشه همسر پيامبر به داستان 5 تن آل عبا 
و شأن نزول آيه 33 سوره احزاب پرداخته شده و در انتها حديثی از پيامبر در مقام واالی حضرت 
فاطمه )س( نقل شده است.78 اين نقل و حديث، بر شأن و مقام اهل بيت )ع( و اهميت توجه به آن 

ها  تأكيد می كند. )تصوير 19(  
در همين قسمت، كتيبه ای به خط ثلث حديث ديگری از پيامبر )ص( به نقل از جابر بن عبداهلل 

71-  اين ايوان مجلل وزيبا در شرق صحن عتيق و در زير نقاره خانه قرار  دارد. اين ايوان از بناهای دوره شاه عباس و راه ارتباط به بيت پايين خيابان می باشد. )عزير اهلل عطاردی، تاريخ آستان قدس رضوی، پيشين، ص 217(.
72- »قال النبي صلي  اهلّل  عليه و آله وسلم انا مدينة العلم و علي بابها«، رسول خدا فرمود من شهر علمم و علي در آن است. )كنرالعمال، ج 12، ص 1130(

73- كشاف زمخشری عالم و مفسر نامی تركمن »عمر بن احمد الزمخشری الخوارزمی« معروف به جاراهلل و سده پانزدهم/پنجم است كه تفسير ارزنده ای را در مدت 6 سال در مكه نگاشته است. اين نفسير از سوی معاصران او، 
)http://www.loghatnameh.com ،89/1/29 ،12 :30 ،مادر كليه تفسيرها ناميده شده است. تفسير او جايگاه بلند و منزلتی عظيم دارد و همانند او در آثار پيشينيان و متأخران ديده نشده است. )سايت لغت نامه دهخدا

الَِحاِت ... إِنَّ اهللَ َغُفوٌر َشُكوٌر«، حديث: »روي عن صاحب الكشاف عن النبي صلي عليه و اله وسلم في تفسير قوله تعالي قل الأسئلكم عليه اجرا االالمودة  َِّذيَن آَمنُواْ َوَعِملُواْ الصَّ ُ ِعبَاَدهُ ال ُر اهللَّ َِّذی يُبَِشّ 74- 23 سوره شوری »َذلَِک ال
في القربي من مات علي حب آل محمد مات شهيداً، اال و من مات علي حب آل محمد مات مغفوراً، اال و من مات علي حب آل محمد مات تائباً، االو من مات علي حب آل محمد مات مؤمناً مستكمل االيمان. اال و من مات 
علي حب آل محمد بشره ملک الموت بالجنة اال و من مات علي حب آل محمد تزف الجنة كما تزف العروس الي بيت زوجها اال و من مات علي حب آل محمد فتح له بابا الي الجنة، اال و من مات علي حب آل محمد جعل  
اهلّل  عز وجل زوار قبره، ملئكة بالرحمة، االومن مات علي حب آل محمد مات علي سنة رسول  اهلّل  صلي  اهلّل  عليه و آله وسلم، اال و من مات بغض آل محمد جاء يوم القيامة يئس من رحمة  اهلّل ، اال ومن مات علي بغض آل 
محمد مات كافراً، اال و من مات علي بغض آل محمد لم يشم رائحة الجنة، صدق  اهلّل  و صدق نبي  اهلل ، عن النبي صلي  اهلّل  عليه و آله و سلم انه قال فاطمة مهجة لقلبي و ابناها ثمرة فؤادي و يعلها نور بصري و االئمة من ولدها 

امنائي وحبله الممدود بينه و بين خلقه، من اعتصم به نجي و من تخلف عنه هوي.«
75-»قال عليه السالم مثل اهل بيتي كمثل سفينه نوح من ركب فيها نجي«، »رسول خدا فرمود اهل بيت من در مقام مقايسه به كشتي نوح مي ماند كه هر كس بر آن سوار شد نجات يافت.« )مجمع الزوائد هيثمی، ج9، ص 

)168
76- اين ايوان ، معروف به ايوان زير ساعت،  از بناهای شاه عباس صفوی است. كه هنگام توسعه صحن مقدس ساخته شده است. تمام اين ايوان، با كاشيكاری معرق  پوشيده شده است. )عزير اهلل عطاردی، تاريخ آستان قدس 

رضوی، پيشين، ص 208(.
77-صحيح نجاری، معتبرترين كتاب حديث نزد اهل سنت محسوب می شود كه توسط حافظ ابوعبداهلل محمدبن اسماعيل بن ابراهيم بن مغيره بن بردزبه نجاری )  869 -811 /256-196( گردآوری شده است. او نيز مانند باقی 
گردآورندگان كتب صحاح سته ايرانی بوده است. اهميت حديث نبوی علی الخصوص معتبرترين آن ها  كه صحاح سته ناميده می شود موجب شد كه شرح های مختلفی بر اين كتب نوشته شود )سايت ويكی پديا، 45: 12، 

)http://fa.wikipedia.org ،89/1/29
َج الَْجاِهلِيَِّة ... أَْهَل الْبَيِْت َويَُطِهَّرُكْم تَْطِهيراً«، »قالت عائشة: خرج رسول  اهلل  صلي  اهلّل  عليه و آله و سلم ذات غداة عليه مرط مرجل من شعر اسود، فجاء الحسن فادخله ثُم جاء الحسين فادخله  ْجَن تَبَرُّ 78- » َوقَْرَن فِی بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ
ثم جاءت فاطمة فادخلها، ثم جاء علي فادخله، ثم قال: انّما يريد  اهلّل  ليذهب عنكم الرجس اهل البيت و يطهركم تطهيرا في صحيح مسلم عن سعد بن ابي وقاص، قال لما نزل »فقل تعالوا ندع ابناءنا و ابناءكم«. از اينجا ادامه حديث 
قطع شده و حديث ديگري به اين مضمون نوشته شده: »قال رسول اهلّل عليه و آل فاطمة بضعة من آذاها فقد اذاني و من آذاني فقد آذي اهلّل  و من اذي اهلّل فقد كفر، صدق رسول اهلّل  صلي  اهلّل  عليه و آله، كتبه عليرضا العباسي«.

تصوير19- کتيبه حديثی، از پيامبر )ص) به نقل از صحيح 
عتيق  )ايوان ساعت) صحن  ايوان غربی  زير طاق  بخاری، 

حرم رضوی، مشهد.

تصوير18- کتيبه حديثی، »اَنَا َمديَنُه الِْعلْم َو َعلٌی بابَُها«، باالی 
َدر ورودی ايوان شرقی نقارهخانه، صحن عتيق حرم رضوی، 

مشهد.
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

انصاری را در خود جای داده است كه مضمون آن در تفسير آيه 59 سوره نساء )آيه اولی االمر( و 
در شأن و مقام ائمه )ع( به عنوان فرمانداران جامعه اسالمی از سوی خداوند و داليل اطاعت از آن 
ها  نقل شده است.79 )تصوير 20( در صفه های صحن عتيق نيز احاديث ديگری نقش شده است كه 

مضمون آن ها  در توصيف امام رضا )ع(، شهر طوس و خراسان است. 
در صفه سمت راست صحن، به طرف بست باال حديثی از حضرت علی )ع( به خط محمدرضا 
امامی؛80 )تصوير 21( كه اكنون مقبره مرتضی قلی خان نائينی است، در وصف امام رضا )ع(81 
نوشته شده است. در صفه سمت چپ به طرف بست پايين نيز حديثی از امام رضا )ع(82 در وصف 
طوس و ثواب زياتش نقش شده است. با توجه به كتيبه های نقل شده به خوبی مشاهده می شود كه 
در حرم رضوی، بيشتر كتيبه ها حول مضامين شأن و مقام اهل بيت و ائمه )ع( بوده و نقل احاديث 
معتبری از پيامبر )ص( در مقام ائمه )ع(، تأكيدی بر اهميت زيارت آن ها  و توجه به جايگاه رفيع 
اهل بيت )ع( در جامعه اسالمی است؛ مقوله ای كه در دوره صفوی به جهت ديدگاه مذهبی خاص 

شيعی، بيشتر به آن توجه شده است. 
شيخ  بقعه  در  )ع(،  رضا  امام  حرم  حديثی  كتيبه های  مقابل  در  شد،  اشاره  پيشتر  كه  همان گونه 
صفی الدين، اكثر كتيبه های حديثی، مضامينی در مباحث دينی، اخالقی و انسانی دارند. در نمای 
پيامبر  از  احاديثی  ديگر،   پنجره  قبلی، چهار  اشاره شده در بخش  قاب های  ميان  در  دارالحفاظ 
)ص( به خطوط ثلث سفيد جلی و كوفی قهوه ای نقش شده83 كه مضمون كلی آن ها  مباحثی در 

خصوص دعا، عبادت و رستگاری دارد )تصوير 22(.
كتيبه های نمای ايوان دارالحديث، با احاديثی از پيامبر )ص( تزيين شده است. در زير كتيبه های 
با مضمون راستی و اخالص ديده می شود.84 در  بلند و در گوشه لچكی های آن، حديثی  ايوان 
سمت راست و چپ ايوان دارالحديث،  دو رواق و طاق نمای كوچک وجود دارد. بر فراز طاق 
نمای شرقی، كتيبه ای به خط ثلث سفيد در زمينه الجوردی، حديثی از پيامبر )ص( با مضمون علم 
و عرفا،85 ديده می شود. حديث ديگر پيامبر )ص(،  با همين مضمون در حاشيه سرَدر طاق نما،  در 

كتيبه ای به خط ثلث سفيد و قهوه ای،  در زمينه الجوردی درج شده است86 )تصوير23 ( .  
ايوان، درباره ارزش علم و دانش و اهميت آن  اين  يافته در  مضمون كتيبه های حديثی نگارش 
می باشد. نكته جالب اين كه با وجود مشهور بودن اين حقيقت كه شيخ صفی الدين انسانی وارسته 
و اهل زهد،  عبادت و چله نشينی بوده است، پيش از سفارش زهد، تقوی و عبادت، از جمالتی 
با مضامين كسب علم و دانش و تالش در دريافت آن استفاده شده است و آنچه كه حائز اهميت 
است اين كه، شيخ صفی الدين و طريقت او،  نه تنها به عبادت خداوند كه ركن اصلی زندگی آن 
ها  است تأكيد نموده  است، بلكه به ارزش دانش و اهميت آن توجه داشته و از اهميت آن غافل 

نبوده است.87
کتيبه های دعايی

ُسوَل َوأُْولِی اْلَمِْر مِنُكْم ... َذلَِک َخيٌْر َوأَْحَسُن تَأِْوياًل«، »عن جابربن  عبد اهلل   االنصاري رضي  اهلّل  عنه قال: لما نزل قوله تعالي: يا ايّها الّذين آمنوا اطيعوا  اهلّل  و اطيعوالّرسول و اولي  َ َوأَِطيُعواْ الرَّ َِّذيَن َءاَمنُواْ أَِطيُعواْ اهللَّ 79 - » يَأَيَُّها ال
االمر منكم، قلت يا رسول  اهلّل  قد عرفنا اهلّل  و رسوله فمن اولي االمر الّذين قرن  اهلّل  طاعتک بطاعتهم، فقال صلي  اهلّل  عليه و آله هم خلفائي يا جابر و ائمة المسلمين بعدي، اولّهم علي بن ابي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم 
علي بن حسين ثم محمدبن علي المعروف في التوراة بالباقر السيد البار االمين و ستدركه يا جابر فاذالقيته فاقرأه السالم منّي، ثم الّصادق جعفربن محمد، ثم موسي بن جعفر، ثم علي بن موسي، ثم محمدبن علي، ثم علي بن محمد، 

ثم الحسن بن علي، ثم محمدبن الحسن«
80 - :»قال اميرالمومنين علي بن ابي طالب عليه السالم: سيقتل رجل من ولدي بخراسان بالّسم ظلماً، اسمه اسمي و اسم ابيه اسم موسي بن عمران عليه السالم، االفمن زاره في غربته غفر اهلّل ذنوبه ما تقّدم منها و ما تأّخر لوكان مثل 

عدد النجوم و قطر االمطار و اوراق االشجار في سنة تسع و خمسين و الف، كتبه محمدرضا االمامي«
81 - »قال رسول اهلّل صلي اهلّل عليه و آله: ستدفن بضعة مني بخراسان مازارها مكروب االنفس اهلّل عزوجل كربه والمذنب االغفر اهلّل ذنوبه في سنة 1059 كتبه عنايت اهلّل«

82 - :»قال الرضا عليه السالم ان بخراسان لبقعة يأتي عليها زمان تصير مختلف المالئكة، فاليزال فوج ينزله من السماء و فوج يصعد الي ان ينفخ في الصور فقلت له يابن رسول اهلّل انه بقعة قال هي بارض طوس و هي و اهلّل روضة 
من رياض الجنة من زاره في تلک البقعة كمن زار رسول اهلّل عليه و آله و كتب اهلّل له ثواب الف حجٍة مبرورة و الف عمرة مقبولة و ُكنُت انا و آبائي شفعائه يوم القيمة كتبه عنايت اهلل بن محمدحسين حامداً مسلما«

83- »احب االعمال الی اهلل دوامها« محبوبترين كارها در پيشگاه خدا كاری است كه دوام آن بيشتر است.
  » قال النبی هليه السالم ، خيرالعباده احمزها« بهترين عبادت سخت ترين آن ها ست.

  » الدعا هو العباده« دعا عبادت است.  » اجيبوا هذه الدعوه« اين دعوت را اجابت كنيد.
84- لچكی جانب راست، »الصدق خيرالقول« راستی بهترين عهد است و لچكی سمت چپ: »االخالص خيرالعمل« اخالص بهترين عمل است.

85- » قال النبی صلی اهلل عليه و آله: من طلب علماً فادركه كتب اله كفلين له من االجر و من طلب علماً و لم يدركه كتب له كفل االخری«
86- » قال عليه افضل الصلوات و اكمل التحيات )با خط قهوه ای( بالعلم احياء القلوب العارفين و فيه شفاء صدور العابدين« پيامبر اكرم )ص( كه بر او بهترين و كاملترين درودها و سالم ها باد فرمود: قلبهای عارفان با علم زنده  

می شود، شفای سينه عابدان در علم است.
87- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستان شناسی و تاريخ هنر بقعه شيخ صفی الدين، پيشين، صص 491-492.

صفه  )ع)،  علی  از حضرت  کتيبه حديثی،   - باال  تصوير21 
دست راست صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.

تصوير22 پايين - کتيبه حديثی، از پيامبر )ص)، يكی از قابهای 
پنجرهای نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

تصوير20- کتيبه حديثی، از پيامبر )ص) به نقل از جابربن 
عبداهلل انصاری، زير طاق ايوان و دهانه ايوان غربی حرم 

رضوی، مشهد.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

گروه ديگر از كتيبه های مذهبی مورد استفاده در دو مكان مورد بحث، كتيبه های دعايی است. در 
بقعه شيخ صفی الدين كتيبه های زيادی با مضمون دعايی وجود دارد كه بر دعای ختم قرآن، دعای 
نادعلی، مناجاتنامه حضرت علی )ع( و صلوات كبيره اشاره دارد. كتيبه های دعايی از فضاهای 

خارجی هر دو مجموعه انتخاب شده اند.
شاه  مقبره  گنبد  بدنه خارجی  در  كه  می شود  ديده  بقعه شيخ صفی الدين  در  دعايی  كتيبه  يک 
اسماعيل اجرا شده است. اين كتيبه به خط ثلث سفيد در زمينه آبی كاشی هفت رنگ با مضمون 
صلوات كبيره است.88 )تصوير 24( كتيبه ی صلوات كبيره، متضمن ستايش ائمه )ع( است كه هر 
يک پس از ديگری مسئوليت هدايت انسان های آزاده را بر عهده داشتند. در اين جا هنرمند مسلمان 
توصيف و ستايش خداوند را با ستايش پيامبر )ص( و حضرت علی )ع( و ديگر امامان شيعه آميخته 
است. زيرا بر طبق عقايد شيعی، آن ها جانشينان بر حق پيامبر )ص( هستند و دانش كافی و عميق در 
رابطه با اسالم دارند و نيز از انجام گناه مصون می باشند. اين نوع كتيبه ها،  انعكاسی از افكار شيعی 
زمان و تداعی اين پيام هستند كه هر كس به دوستی امامان معتقد باشد متعاقباً دوستی با خدا را به 

ارمغان آورده است.89 
در مقابل، در مجموعه حرم امام رضا )ع( در ايوان عباسی و ايوان شرقی صحن عتيق، ايوان شرقی و 
مقصوره مسجد گوهرشاد، كتيبه های دعايی با مضامين دعای نادعلی، صلوات بر چهارده معصوم و 
دعای به درگاه پروردگار نقش بسته است. در سمت راست،  داخل ايوان عباسی،  دعای نادعلی90 
به خط نستعليق محمدرضا امامی و در ورودی كوچک ايوان عباسی، به خط ثلث محمدرضا امامی، 
كتيبه صلوات بر چهارده معصوم نوشته شده است. دعای صلوات بر چهارده معصوم،  بر انتهای كتيبه 
حديثی ايوان شرقی صحن عتيق و در سرَدر ورودی شبستان غربی مسجد گوهرشاد، به خط ثلث 
نگاشته شده است.) تصوير 25( در پيشانی ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد )تصوير 33( نيز به خط 
ثلث زرد رنگ،  در زمينه الجوردی، بر روی كاشی معرق، كتيبه ای دعايی، با مضمون استعانت به 

درگاه پروردگار91 به خط محمدرضا امامی نوشته شده است. 
اهميت كتيبه با مضمون دعايی در اين است كه اين ادعيه، يادآور حضور خداوند در همه جا است 
و در نتيجه دعا به شخصی كه آن ها  را قرائت می كند نوعی عرفان و تصوف می بخشد و معنويتی 
كه از قرائت ادعيه حک شده بر در و ديوار مساجد و ديگر اماكن مذهبی در شخص مسلمان ايجاد 
می كند تقريباً او را به خداوند و ائمه )ع( نزديک كرده و قلب او را از شبهات و هر آنچه كه حجاب 
بين او و خداوند است پاک می گرداند و او با آمادگی بيشتر، حضور قلب و توجه خاص به عبادت 

در خانه خدا می پردازد.92
اسماءاهلل و ائمه )ع)

88- »اللهم صل علي محمد المصطفي و علي المرتضي و فاطمه الزهرا 
و الحسن و الحسين و صلي علي زين العباد و الباقر و الصادق و الكاظم 
المهدي صاحب  العسكري و  النقي و  التقي و علي  الرضا و محمد  و 

الزمان«
كتيبه های  در  ادعيه  و  حديث  قرآن،  جايگاه  شايسته فر،  مهناز   -89
مدرس،  تربيت  دانشگاه  مدرس،  پژوهشی  علمی  فصلنامه  اسالمی، 

تهران، 1381، ص76.
را كه  النوائب« علي  في  العجايب تجده عونالک  مظهر  »نادعلياً   -90
مظهر عجايب است بخوان و بدانكه در سختي ها ترا ياري خواهد كرد.
و  االرض  خالق  يا  و  البقاء  و  ذاالعزه  يا  و  الكبريا  و  ذاالعظمة  91-»يا 
السماء هذا الطاق الرفيع و االيوان المنيع العالي شاهدان علي قدرة الكبير 
المتعالي، الحمد  اهلل  الملک الواحد الباقي نجني بااللطاف الخفي ما 
له و  الظالمين فاستجبنا  اني كنت من  انت سبحانک  اله اال  اخاف، ال 
كتبه  العظيم،  اهلل  صدق   المؤمنين  ننجي  كذلک  و  الغم  من  نجيناه 
محمدرضا االمامي سنة 1087«. اي خدايي كه بزرگ هستي، اي خدايي 
كه عزت و بقا از آن تو مي باشد، اي آفريننده زمين و آسمان، اين سقف 
بلند و ايوان رفيع و استوار شاهد قدرت و عظمت و بزرگي تو هستند، 
سپاس مخصوص خداوندي است كه اختيار همگان در دست اوست 
آنچه  از  الطاف خفي خود  با  مرا  بار خدايا  است.  باقي  و  او واحد  و 
مي ترسم نجات بده، معبودي جز تو نيست، تو پاک و منزه هستي و من 
از ظالمان و ستمگران مي باشم، خداوند فرمود ما دعاي او را مستجاب 
كرديم و او را از اندوه نجات داديم و همين گونه مؤمنان او را هم نجات 
مي دهيم و خداوند بزرگ در اين وعده خود صادق است، اين خط را 

محمد رضاي امامي در سال 1087 نوشته است.«
كتيبه های  در  ادعيه  و  حديث  قرآن،  جايگاه  شايسته فر،  مهناز   -92

اسالمی، پيشين، صص 87-88.

تصوير24 باال-کتيبه دعايی، صلوات کبيره، حاشيه خارجی دور گنبد مقبره شاه اسماعيل، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
تصوير25 پايين-کتيبه دعايی، صلوات بر چهارده معصوم )ع)، سرَدر ورودی شبستان های غربی ايوان شرقی مسجد گوهرشاد، 

حرم رضوی، مشهد.

تصوير23- کتيبه حديثی، از پيامبر )ص)، حاشيه سرَدر طاقنمای 
سمت راست دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
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بر اساس نگرش مذهبی استفاده از اسماء جالله خداوند، پيامبر )ص( و ائمه )ع( در محيط های 
مذهبی بر تقدس آن ها  می افزايد. هنرمندان مسلمان دوران صفويه با نوشتن و نگاشتن اسامی مقدس 
جالله، پيامبر )ص( و ائمه )ع(، بر زمينه كاشی كاری ها و اشياء مختلف، احترام و اعتقاد قلبی خود 
را نسبت به آن اعالم می داشتند. متوسل شدن به حضرت علی )ع( در مصائب و سختی ها يكی از 
نمودارها و جلوه های دلبستگی به اهل بيت در ميان مردم زمان است، در اين كتيبه ها هنرمند سعی 
كرده است كه ارزش واالی حضرت علی )ع( را به عنوان ياور خداوند و محترم در نزد او به نمايش 
در آورد. همچنين او تالش كرده است كه بيان كند حضرت علی )ع( دانش و علم كافی در رابطه 

با اسالم دارد كه به عنوان فردی اهل دين و عالم در نظر گرفته شود.93
اين گروه از كتيبه ها با خطوط ثلث و كوفی بر روی كاشی كاری های اين دو مجموعه اجرا شده اند. 
از جمله اين كتيبه ها در حرم امام رضا )ع( در ايوان عباسی صحن عتيق، واقع در سمت چپ داخل 
ايوان و در زير طاق نام حضرت علی )ع( ديده می شود. اين نام مبارک به خط كوفی معقلی در 
تزيينات ديواره های بيرونی مقبره شاه اسماعيل در داخل كادرهای لوزی شكل نيز نقش بسته است. 

)تصوير 26(
علی رغم كتيبه های بسيار در حرم امام رضا )ع(، كمتر به اين گروه كتيبه بر می خوريم و فقط در 
ابتدای كتيبه دعايی دوره ايوان عباسی ذكر بسم اهلل ديده می شود، در صورتی كه در بقعه شيخ 
صفی الدين كتيبه های با مضمون اسماء جالله در طوق مشكی طاقنمای سمت راست و چپ سرَدر 
د و َعلِی )ع(« به خط كوفی  عباسی و طاقنما سمت چپ ايوان دارالحديث، عبارات » اهلَل، مَُحمَّ
بنای )تصوير 27( و همچنين سرَدر و پيش طاق دارالحفاظ و كادرهای زير قوس جناغی درگاه و 
لچكی های درگاه به خط ثلث سفيد بر زمينه سبز و در ميان اسليمی ها با مضامين »اَلُحكُم اهلَل، اَلُقوُه 

اهلَل، اَلِهيبَُت اهلَل و اَلَعِظَمُت اهلل« ديده می شود.94
کتيبه های تاريخی 

93- مهناز شايسته فر، هنر شيعی، موسسه مطالعات هنر اسالمی، تهران، 
1383، صص 108 و 98.

94- ملكه گلمغانی زاده اصل و حسن يوسفی، باستانشناسی بقعه شيخ 
صفی الدين، پيشين، ص357.

تصوير27- کتيبه اسماء جالله، عبارات »اهلل، محّمد، علی«، در 
طاق نمای سمت چپ ايوان دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، 

اردبيل.

تصوير 26- کتيبه اسماء ائمه )ع)، نام حضرت علی )ع)، تزيينات جدار خارجی آرامگاه شاه اسماعيل، کوچكترين گنبد بقعه شيخ 
صفی الدين، اردبيل.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

آخرين گروه از كتيبه های مورد بررسی در دو مجموعه مذكور، 
كتيبه هايی با مضامينی مربوط به تاريخ ساخت و اتمام بنا، نام 
بانی، نام معمار و تاريخ مرمت و تعمير ابنيه ادوار قبل از صفوی 
نام شاهانی  ميان،   اين  از  اين دوره است كه  به دست شاهان 
چون شاه عباس اول، شاه سليمان )شاه صفی(، شاه عباس دوم 
و شاه سلطان حسين صفوی در كتيبه ها  نشان از ارادت و توجه 
خاص حاكمان صفوی به حرم مطهر رضوی است. در اين ميان 
كاربرد نام های شاه عباس اول و دوم در هر دو مجموعه، نشان 
دهنده توجه و ارادت خاص دو شاه  به اماكن شيعی از جمله 
اين گروه  از  بخش  اولين  می باشد.  )ع(  امام رضا  مطهر  حرم 
بنا است. در كتيبه  تاريخ ساخت  و  به دستور  مربوط  كتيبه ها 
دور گنبد حرم رضوی )تصوير 28(،  به خط ثلث جلی با رنگ 
طاليی و خوشنويسی عليرضا عباسی، دستور طالكاری گنبد 
مطهر،  توسط شاه عباس اول در سال1009/1600 آمده است. 
اين كار در سال 1016/1607 پايان يافته است. در زير همين 
كتيبه در دو جا دو عبارت نوشته شده، يكی به خط ثلث خفی 
با مضمون نام سازنده و سال اتمام و ديگری به خط نستعليق كه 

نام خطاط در آن نوشته شده است.95 
در كاشی های معرق در سرَدر شاه عباسی به خط ثلث، كتيبه ای 
ديده می شود كه مضمون آن اشاره به زمان شروع ساخت بنا در 

زمان شاه عباس اول دارد 96 )تصوير 29(. 
دومين كتيبه بر قطعه سنگ هاللی، باالی در ايوان شرقی صحن 

ُسبْحانَُه انَّ  اهلّل   اَلْرَّحيْم، مِْن َعظائم توفيقاِت   اَلَْرْحمِن  اهلّل  اَ  »بِسِم   -95
اَلْنَّسِب  صاحب  والَعَجم،  اَلِْعرب  مُلوک  مُولي  ااَلعظم  اَلُْسلْطان  َوفََّق 
اَلْروَضِة  ُخّداِم هذهِ  اَقْداِم  تُراِب  اَلَْعلَوي  اَلْباِهر  اَلَْحَسِب  َو  النّبَوي  اَطاِهر 
ِج آثاِر اَجداِده اَلَْمْعُصومين اَلُْسلطاِن ابَن الُْسلطان  ، مَُروِّ رة اَلَْملَكوتيةِّ اَلُْمنَوَّ
ابُو اَلُْمَظفَِّر شاه عباِس اَلُْحسيني اَلْمُوَسّوي اَلَْصَفوي بَهاُدر خاْن، فَاستَسعِد 
بالْمجيئي ماشياً َعلي قدميه مِن دارالَْسلَْطنة اصَفهان الي زياَرةِ هذا الَْحِرم 
َف بَزينَِة هذهِ اَلُْقبَّة مِْن ُخلِص مالِه في َسنِة الَف و َعَشَرو  االشَرف و قَد تََشرُّ
تَمَّ في َسنِة الَْف و ِستِّة َعَشر.« توفيقات بزرگ خداوند سبحان شامل حال 
سلطان اعظم و رهبر ملوک عرب و عجم كه نسبت به خاندان نبوت و 
امامت مي رساند، و خاک پاي زائران اين روضه منوره مي باشد، مروج 
آثار اجداد معصومين، عباس حسيني موسوي صفوي كه موفق شد با 
پاي پياده از اصفهان به مشهد مشرف گردد و اين گنبد را به طال مزين 

كند و اين كار در سال 1016 پايان گرفت.«
العماره السلطان االعدل  بنا هذا  96- »تيمنا به اسمه سبحانه تعالي من 
االكرم الخاقان االشجع االعظم مالک الرقاب العرب و العجم و مروج 
االئمه االثني عشر به تاييد الرحمن قامع آثار الكفر و الطغيان رافع البنيان 
السلطان  بن  السلطان  االيمان   و  االمن  قواعد  باني  االحسان  و  العدل 
ابوالمظفر)به خط ثلث طاليي( شاه عباس)به خط ثلث جلي( الصفوي 
الحسيني بهادر خان خلد  اهلّل  ملكه و سلطانه و علي العالمين بره و احسانه 
1036ه.« جهت تبرک با نام خداوند متعال شروع مي كنم به ساخت اين 
بنا را حاكم عادلتر و بزرگوارتر خاقان شجاع بزرگ مالک عرب و 
عجم و مروج مذهب شيعه 12 امامي كه خداوند تاييدش نمايد. قلع و 
قمع كنندة اثرات كفر و ظلم باال برندة ريشه هاي عدل و نيكوكاري بنا 
كنندة ستونهاي امن و ايمان شاهزادة پيروز شاه عباس صفوي حسيني 
بهادرخان. كه خداوند سلطنت او را پايدار و نيكي و احسانش را بر 

عالميان جاودانه نمايد.
تصوير29- کتيبه تاريخی، دستور ساخت توسط شاه عباس، باالی طاق ورودی، سرَدر شاه عباسی، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل. 

تصوير28- کتيبه تاريخی، دستور طالکاری، گنبد مطهر حرم رضوی. 
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عتيق آمده است كه حاوی اشعاری به خط نستعليق بوده و مضمون آن اشاره به اهداء دری است 
از سوی شاه صفی به درگاه اين ايوان كه نام سازنده و سال اتمام آن در انتهای كتيبه آمده است.97 
نمونه مشابهی در كتيبه فارسی لنگه سمت چپ درب چوبی تاالر دارالحفاظ بقعه شيخ صفی الدين 
به خط نستعليق قابل مشاهده است. در اين كتيبه، اشاره به تاريخ اتمام ساخت َدر، در زمان شاه عباس 
اول شده است.98 كتيبه ديگری كه اشاره به اتمام ساخت بنا دارد مربوط است به كتيبه كاشی معرق 
سرَدر اصلی بقعه )عالی قاپو( به خط ثلث جلی كه در حال حاضر از بين رفته است. اين بنا به دستور 

شاه عباس دوم ساخته شده است. 99
اما بيشترين كتيبه های تاريخی حرم امام رضا )ع( را كتيبه هايی با مضامين تعمير و مرمت بنا در 
دوره صفوی تشكيل داده است. يكی از آن ها  كتيبه داخل ترنج های دور گنبد مطهر در زير كتيبه 
عليرضا عباسی است كه توسط محمدرضا امامی نوشته شده و در آن شرح زلزله سال 1084/1673 
و پديد آمدن شكاف در گنبد و در پی آن مرمت آن به دستور شاه سليمان صفوی آمده است. 
متن كتيبه داخل چهار ترنج نوشته شده و در اطراف گنبد نصب شده است.100كتيبه ديگر بر پيشانی 
ايوان طال به خط ثلث جلی زرد رنگ بر زمينه الجوردی نقش بسته كه تاريخ تعمير بنا در زمان شاه 
سليمان صفوی را عنوان می كند. اصل كتيبه مربوط به زمان اميرعلی شير نوايی و شاه سلطان حسين 
بايقرا است كه احتماالً خراب شده و در دوران صفوی تعمير شده است، ولی نام سلطان حسين 
بايقرا را حفظ كرده اند.101 دو كتيبه در ايوان عباسی با مضامين تاريخی و تعمير بنا وجود دارد يكی 
در پيشانی ايوان در باالی طاق مربوط به زمان شاه عباس دوم102 و ديگری حاشيه محراب ايوان  
می باشد. در ميان كتيبه دوم متنی متعلق به دوران قاجار ذكر شده كه معلوم می شود در دوره قاجار 
مرمتی در بنا صورت گرفته و احتماالً هنگام تعمير و نصب كاشی ها دقت به عمل نيامده و كاشی ها 

جا به جا شده و رديف به هم خورده به صورت كنونی در آمده است.103 
كتيبه بعدی در باالی َدر ورودی ايوان غربی صحن عتيق،  از طرف بست باال به خط ثلث می باشد 

97- در زمان شهنشه دوران                       ان نسب بوتراب دين پرور
سايه لطف ايزد داور خسرو دين پناه شاه صفي       
دري از بهر صحن كرد تمام                        بنده نيكخواه آن سرور
كلب آل علي خلف كه بود              حلقه در گوش در گهش قيصر
وه چه در كز پي ضياء هر صبح                                    بوسدش آستان شه خاور
وه چه در كز ره شرف جبريل                                        كرده جاروب گردش از شهپر

چون زدولت سراي شاه رضا                       يافت اين باب زينت ديگر
خواند معمار كائنات او را                                                قبله گاه دعاي اهل نظر
چون پي چشم زخم او گريان                                              اختر آورد و ريخت در معجر
بانک تحسين زآسمان برخاست                                   كه مريزاد دست صنعتگر
دهر گفتي نشان دولت را                             كس مبيناد بسته تا محشر
هاتفي گفت سال تاريخش                        بهر فردوس ره بجو زين در
98- چون به دور شه جهان عباس                       كه بود صيت دولتش بدوام
بهر اين آستان عرش نشان                                      كه مقام ماليک است مدام
خان بن خان قليچ مهراني                                              كرد نذر دري زنقره خام
هاتفي گفت بهر تاريخش         درب دولت گشاده باد مدام.  1063
99- »قد اتفق الفراغ من هذه العماره الشريفه الرفيعه في ايام دولت خاقان االعظم و السلطان المعظم مالک الرقاب العرب و العجم السلطان بن السلطان شاه عباس الثاني الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان خلد  اهلّل ملكه و 
افاض علي العالمين بره و عدله و احسانه بسعي االمير الكبير المؤيد بتاييد الملک المنان نظر علي خان المتولي. الفقير المحتاج اسمعيل نقاش اردبيلي 1057ه.« كار ساخت اين بناي شريف بلند در دوران حكومت خاقان اعظم و 
پادشاه بزرگ  مالک عرب و عجم سلطان بن سلطان شاه عباس دوم موسوي صفوي بهادرخان كه خداوند حكومت او را جاودانه كند و نيكوكاري و عدل و احسان او را بر عالميان ارزاني دارد، به همت امير بزرگ، نظر علي 

خان متولي پايان يافت.
100- »من ميامن منّن  اهلّل  سبحانه الذي زيّن السماء بزينة الكواكب و رصع هذه القباب العالي بدر الدراري الثواقب ان استسعد السلطان االعدل االعظم، والخاقان االكرم االفخم، اشرف ملوک االرض حسباً و نسباً و اكرمهم خلق 
و ادباً، مروج مذهب اجداده االئمة المعصومين و محيي مراسم آبائه الطيبين الطاهرين السطان بن السلطان شاه سليمان الصفوي الموسوي بهادر خان بتذهيب هذه القبة العرشية الملكوتية و تزيينها و تشرف بتجديدها و تحسينها اذا 
تطرق اليه االنكسار و سقطت لبناتها الذهبية التي كانت تشرق كالشمس في رابعة النهار بسبب حدوث الزلزلة العظيمة في هذه البلدة الكريمة في سنة اربع و ثمانين والف و كان هذه التجديد الجديد في سنة سّت و ثمانين و الف 
كتبه محمدرضا االمامي.« » خداوند سبحان آسمان دنيا را با ستارگان زينت بخشيد و گنبد گيتي را با انوار فروزان آن آرايش داد. از منّتهاي خداوند اين بود كه سلطان اعظم و خاقان اكرم كه از نظر حسب و نسب از اشرف 
پادشاهان روي زمين و از جهت اخالق و ادب از گرامي ترين آن ها  مي باشد. او مروج مذهب اجداد طاهرين و زنده كننده آثار پدران معصوم خود مي باشد، شاه سليمان صفوي اين گنبد ملكوتي را كه در اثر زلزله آسيب ديده 

بود، مرمت كرد، و خرابيهاي آن را تجديد بنا نمود و اكنون گنبد مطهر مانند آفتاب تابان نور افشاني مي كند و اين عمل در سال يكهزار و هشتاد و شش انجام يافت. محمدرضا امامي اين كتيبه را نوشت.«
101- »في ايام دولة السلطان االعظم و الخاقان المعظم مالک الرقاب و االمم مولي الملوک العرب و العجم شاه سلطان حسين بايقرا بهادر خلد  اهلّل  تعالي ملكه.« »در دوران حكومت سلطان اعظم و خاقان بزرگ، فرمانرواي ملتها 

و شاهنشاه عرب و عجم، شاه سلطان حسين بايقرا بهادر ـ كه خداوند سلطنت او را مستدام دارد.«
102- »امر بتعمير هذه االيوان المباركه الرضوية السلطان االعظم و الخاقان المعظم مالک الرقاب االمم مولي ملوک العرب و العجم، السلطان بن السلطان ابوالمظفر شاه عباس الثاني الصفوي الموسوي الحسيني بهادر خان خلد  
اهلّل  ملكه، كتبه محمدرضا االمامي.« »امر كرد به تعمير اين ايوان مبارک رضوي، سلطان بزرگ و پادشاه معظم، فرمانرواي ملتها، شاهنشاه عرب و عجم، سلطان، ابومظفر شاه عباس دوم صفوي موسوي حسيني، بهادرخان ـ كه 

خداوند سلطنت او را جاودانه نمايدـ  اين كتيبه را محمدرضا امامي نوشته است.«
103- »امر بتعمير هذه المعمارة العباسية السلطان االعظم االكرم )در ادامه يک كتيبه قاجاري( الحسيني بهادرخان خلد  اهلّل  ملكه في تسع و خمسين بعد االلف كتبُه محمدرضا االمامي« )عزيزاله عطاردی، تاريخ آستان قدس 

رضوی، پيشين، صص 203-204(.
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كه مضمون آن تجديد بنا در زمان شاه عباس دوم است.104 )تصوير 30( مكان ديگری كه در اين 
دوره تعمير گرديده است، بخشی از ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد می باشد. در سمت راست و 
چپ دهانه ايوان به خط نستعليق ابياتی نوشته شده كه تعمير مسجد را در زمان شاه سليمان نشان 

می دهد در انتها نيز نام معمار آن قيد شده است.105 
نيز دارای كتيبه های تاريخی است. يكی كتيبه ای است در  ايوان شمالی مسجد جامع گوهرشاد 
تعمير آن توسط شاه سليمان در سال 106،1087/1676 ديگری كتيبه ای  با مضمون  ايوان  پيشانی 
در داخل ايوان، باالی َدری كه از آن جا به دارالسياده می روند به خط محمدحسين شريف در 
خصوص تعمير بنا در زمان شاه عباس،107 )تصوير 31( كتيبه بعدی در طرف چپ داخل طاق نما 
در داخل ايوان باز هم به خط محمد حسين شريف و تعمير بنا در زمان شاه عباس108 )تصوير 32( 
و آخرين كتيبه واقع در پيشانی كفش كن سمت راست و چپ ايوان شمالی است كه زمان تعمير 
بنا را در دوره شاه سلطان حسين نشان می دهد.109 با توجه به كتيبه های اشاره شده اين گونه استنباط 
می شودكه در دوران صفويه،  تعميرات بسياری در حرم امام رضا )ع( و محوطه های اطراف آن 
صورت گرفته است در حالی كه بيشتر تعميرات انجام شده در بقعه شيخ صفی الدين متعلق به دوران 

قاجار است.
جداول تطبيقی کاربرد کتيبه ها در دو مجموعه ی حرم مطهر رضوی و بقعه ی  

و  االعظم  السلطان  العباسي  المبارک  الباب  هذا  بتجديد  »امر   -104
العجم  و  العرب  ملوک  مولي  االمم  الرقاب  مالک  االكرم  الخاقان 
السلطان بن السلطان والخاقان بن خاقان ابوالمظفر الشاه عباسي الصفوي 
بهادر خان الحسيني خلد  اهلّل  ملكه، بسعي ذره خاكسار علي قباد بيک 
استاد عرب  ولد  استاد محمدشريف  معماري  به  باشي  اقاسي  ايشيک 
»دستور  امامي 1070«  عاليه كتبه محمدرضا  عليه  بامر  معمار شيرازي 
داد به تعمير اين در مبارک عباسي، سلطان بزرگ و پادشاه بلندمرتبه 
فرمانرواي ملتها، شاهنشاه عرب و عجم، سلطان بن سلطان وخاقان بن 
خداوند  كه  حسيني  بهادرخان  صفوي  عباس  شاه  ابوالمظفر  خاقان، 
امامي در سال  نمايد،...اين كتيبه را محمدرضا  او را جاودان  سلطنت 

1070 نوشته است.« )همان، ص215(
105- در زمان پادشاه جم شكوه                 شاه گردون رتبه دريا نوال
آنكه دارد از سواد مملكت                    سرمه در دوران او چشم غزال
از تزلزل مسجد جامع زهم                  ريخت در مشهد با مر ذوالجالل
بهر تعميرش بنام زال بيگ                             از سليمان زمان آمد مثال
داد اتمامش باندک فرصتي                     به زهر نقشي كه ميبندد خيال
در تفكر بود معمار خرد                                از براي گفتن تاريخ سال
ناگهان بر صفحه از كلک قضا              شد رقم تعمير مسجد كرد زال

عمل حقير فقير عاصي شجاع بنا اصفهاني
106- »لقد امر بعمارة هذا البيت و المقام الذي هو كالمسجد الحرام 
السلطان االعظم و الخاقان االكرم ظل  اهلّل  في العالم السلطان بن السلطان 
ابوالمظفر سليمان الموسوي الحسيني بهادر خان ادام  اهلّل  تعالي ابواب 
المومنين  عدالته علي بسيط االرض و خلد ظالل عاطفته علي مفارق 
سنة 1087 كتيبه محمدرضا االمامي االصفهاني« »اين خانه و مقام كه 
مانند مسجد الحرام مي باشد، به امر سلطان اعظم و خاقان اكرم ابوالمظفر 
سليمان موسوي صفوي كه خداوند درهاي عدالت او را بر روي زمين 
باز كند و عواطف و احسان او را براي مؤمنين مستدام بدارد، به سال 

1087 تعمير گرديد. اين كتيبه را محمدرضا امامي نوشته است.«
107- »قد وقع تعمير هذا المسجد الجامع في ايام دولت الخاقان االعظم 
شاه عباس الصفوي الحسيني من عين مال المغفور المبرور خواجه صفر 
الجيالني بسعي الفاضل الصالح التقي موالنا حسن الخادم الجيالني طلبا 
لنيل ثواب االخروي كتبه محمدحسين الشريف« »اين مسجد در ايام 
دولت خاقان اعظم شاه عباس صفوي حسيني از مال مخصوص مرحوم 
مغفور خواجه صفر گيالني به كوشش فاضل پرهيزگار حسن گيالني به 

جهت كسب ثواب اخروي، تعمير گرديد.
108- »قد وقع تعمير هذا المسجد في ايام دولة الخاقان شاه عباس من 
عين مال المغفور له خواجه صفر جيالني« »تعمير اين مسجد جامع در 
مرحوم  مخصوص  مال  از  عباس،  شاه  بزرگ  پادشاه  حكومت  زمان 

خواجه صفر گيالني، صورت گرفته است.«
109- قد تّم مرمة هذا المعمارة... سيدسالطين الزمان و اعظم خواقين 
الدوران السلطان بن السلطان شاه، سلطان حسين الصفوي الحسيني بهادر 
خان خلد  اهلّل  ملكه و افاض علي العالمين بره وعدله و احسانه« و در 
الرضويه و  الروضة  بزيارة هذه  ادامه در سمت چپ:»حين قد تشرف 
تقبيل تلک العتبة باهتمام مقرب سدته السنيه محمدكاظم بن الخادم و 
بنا... بزرگ  الناظر هذا المسجد الجامع كتبه محمدرضا.« »مرمت اين 
سالطين زمانه و سرور شاهان دوران سلطان بن سلطان شاه سلطان حسين 
صفوي حسيني بهادرخان كه خداوند حكومتش را جاوداني كند و بر 
عالميان از عدل و احساس او افاضه نمايد.« و در ادامه در سمت چپ: 
»هنگاميكه به زيارت اين روضه رضوي و بوسيدن اين آستان مشرف 
شده، به كوشش مقرب آستان بلند مرتبه اش محمدكاظم بن خادم و 

ناظر اين مسجد جامع. اين كتيبه را محمدرضا نوشته است«

تصوير31- کتيبه تاريخی، دستور تعمير بنا توسط شاه عباس، داخل ايوان شمالی، مسجد گوهرشاد 
در باالی ورودی دارالسياده، حرم رضوی، مشهد.

تصوير32- کتيبه تاريخی، دستور تعمير در زمان شاه سلطان حسين، سمت چپ داخل ايوان شمالی، 
مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

تصوير30- کتيبه تاريخی، دستور تجديد بنا در زمان شاه عباس 
دوم، باالی در ورودی ايوان غربی، صحن عتيق حرم رضوی، 

مشهد.
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مقايسه ی ويژگي هاي هنر كتيبه نگاري عصر صفوي در دو مجموعه ی شاخص شيعي ايران  دكتر سيد هاشم حسينی

شيخ صفی اردبيلی

جدول شماره 1- آيات قرآنی

تصويرمضموننوع کتيبهگروهخطجنس کتيبهمكانمحل

صفه به سمت بست 
باال خيابان 

صفه دست چپ ايوان 
ساعت

حرم  مطهر 
رضوی

آداب ورود به مكان مقدس58 سوره بقرهآيات قرآنیثلثكاشی
---

صفه محل  نگه داري  
اطفال

حرم  مطهر 
رضوی

---انفاق و پاداش261 سوره بقرهآيات قرآنیثلثكاشی

زير مقرنس های نمای 
دارالحفاظ 

بقعه شيخ 
صفی

128 سوره بقره آيات قرآنیثلثكاشی
17 تا 22 سوره 

ملک

صفات خداوند و نظام خلقت 
معاد و عذاب دوزخيان

6 پنجره از قاب های 
نمای دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

15 سوره رومآيات قرآنیثلث و كوفیكاشی
127 انعام،8 البينه

21 توبه،61 صافات
31 احقاف

جايگاه پرهيزكاران و 
راستگويان در بهشت

حاشيه ايوان طال 
صحن عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

سوره مريمآيات قرآنیثلثكاشی
سوره يس

قيامت وپاداش نيكوكاران و 
ويژگی های بهشت و جهنم

كتيبه فرمان شاه 
طهماسب نمای 

دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

161 و 181 سوره آيات قرآنینستعليقسنگ
بقره

95 تا 97 سوره آل 
عمران

اشاره به انكار رسالت پيامبر 
توسط مشركين و پيروی از 

آيين ابراهيم

باالی طاق ورودی 
سرَدر شاه عباسی 

بقعه شيخ 
صفی

95 تا 97، 130 آيات قرآنیثلثكاشی
تا 134 سوره آل 

عمران
30سوره قصص

پيروی از آيين ابراهيم 
داستان حضرت موسی و 

----عاقبت بنی اسرائيل

زيرچهار غرفه ايوان 
عباسی صحن عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

----26 سوره آل عمرانآيات قرآنیثلثكاشی

دور تا دور قوس ايوان 
شمالی صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

سوره فتحآيات قرآنیثلثكاشی
سوره ملک

تأكيد بر صفات خداوندو 
اصل توحيد، نظام شگفت انگيز 
آفرينش، معاد و عذاب دنيوی و 

اخروی و بشارت فتح مكه

حاشيه درگاه سرَدر 
دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

125 و 126 سوره آيات قرآنیثلثكاشی
بقره

35 سوره ابراهيم

دعای حضرت ابراهيم در 
خصوص شهر مكه

طاق هاللی سرَدر 
دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

شأن و مقام حضرت ابراهيم97 سوره آل عمرانآيات قرآنیثلثكاشی

قوس درگاه سرَدر 
دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

وعده بهشت به صابرين23 و 24 سوره رعدآيات قرآنیثلثكاشی
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ديوارهای سمت 
راست و چپ 

تورفتگی مدخل 
سرَدر دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

وعده بهشت به صابرين73 سوره زمرآيات قرآنیثلثكاشی

پيشانی طاق دوم و 
سوم ايوان شرقی 
مسجد گوهرشاد

بقعه شيخ 
صفی

55 سوره مائدهآيات قرآنیثلثكاشی
53 سوره زمر

هشدار بر پيمان شكنان 
تأكيد بر اصل توحيد، ربوبيت 

خداوند

طاق جناقی درگاه 
داخل رواق 
دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

عذاب كافران و برپايی قيامت3 و4 سوره معارجآيات قرآنیثلثكاشی
----

ضربی ايوان مقصوره 
مسجد گوهرشاد

حرم  مطهر 
رضوی

برپايی نماز جمعه9 سوره جمعهآيات قرآنیثلثكاشی

باالی ساقه گنبد ايوان 
مقصوره

حرم  مطهر 
رضوی

توحيد و يكتاپرستی، معاد و 1تا 52 سوره يسآيات قرآنیثلثكاشی
ويژگی های بهشت و دوزخ

نمای بدنه قسمت چپ 
ايوان مقصوره

حرم  مطهر 
رضوی

جايگاه دوستاران خداوند و 1 تا 14 سوره دهرآيات قرآنیثلثكاشی
شان و مقام اهل بيت

باالی طاق نماهای 
سمت راست ايوان 

مقصوره

حرم  مطهر 
رضوی

اهميت شب قدر سوره قدرآيات قرآنیثلثكاشی

پيشانی طاق دوم ايوان 
مقصوره

حرم  مطهر 
رضوی

اصول و عقايد دين و مبارزه 31 سوره اعرافآيات قرآنیثلثكاشی
با شرک

پيشانی ايوان 
دارالحديث 

بقعه شيخ 
صفی

پرستش خداوند و تقدس 18 تا 22 سوره جنآيات قرآنیثلثكاشی معرق
مساجد

پيشانی طاق بزرگ 
جنت سرا

بقعه شيخ 
صفی

41 تا 43 سوره آيات قرآنیثلثكاشی
احزاب

ذكر و تسبيح خداوند در 
تمامی احوال

پيشانی طاق نمای 
سمت راست جنت 

سرا

بقعه شيخ 
صفی

15 و 16 سوره آيات قرآنیثلثكاشی
ذاريان

 وعده بهشت به پرهيزكاران

و موقعيت آن ها در آن جا

طاق نمای سمت چپ 
جنت سرا

بقعه شيخ 
صفی

70 و 71 سوره آيات قرآنیثلثكاشی
احزاب

تذكر قيامت، توحيد و گفتن 
سخن حق و صواب
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جدول شماره 2-  کاربرد کتيبه های حديثی

تصويرمضموننوع کتيبهگروهخطجنس کتيبهمكانمحل

كتيبه سنگی باالی َدر 
ورودی ايوان شرقی صحن 

عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

وصف حضرت انا مدينه العلماحاديثثلثكاشی
علی )ع(

بقعه شيخ سرَدر دارالحفاظ
صفی

وصف حضرت انا مدينه العلماحاديثثلثكاشی معرق
علی )ع(

زير طاق داخل ايوان شرقی 
صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

حديث كشاف احاديث ثلث كاشی معرق
زمخشری

دوستی اهل بيت و 
جايگاه دوستاران 
اهل بيت در دنيا و 

آخرت
----

باالی فرمان سنگی شاه 
طهماسب

بقعه شيخ 
صفی

تأكيد بر مقام اهل حديث سفينه نوحاحاديثثلثسنگ
بيت و توجه و 

جايگاه دوستداران 
آن ها  

زيرطاق ايوان غربی صحن 
عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

حديثی به نقل از احاديثثلث كاشی 
صحيح بخاری از 

پيامبر )ص(

داستان 5 تن آل 
عبا و شأن و مقام 
حضرت فاطمه 

)س( و اهل بيت 
)ع(

در زير طاق و دهانه ايوان 
غربی

حرم  مطهر 
رضوی

حديث از پيامبر به احاديث ثلث كاشی 
نقل از جابربن عبداهلل 

انصاری

در شأن ومقام 
ائمه )ع( به عنوان 
فرمانداران جامعه 

اسالمی و آيه اولی 
االمر

صفه دست راست صحن 
عتيق به طرف بست باال

حرم  مطهر 
رضوی

حديثی از حضرت احاديثثلث كاشی 
علی )ع(

در وصف امام 
رضا )ع(

صفه ای كه به مقبره مرتضی 
قلی خان نائينی می رود

حرم  مطهر 
رضوی

در وصف امام حديثی از پيامبر )ص(احاديث ثلث كاشی 
رضا )ع( 

صفه دست چپ به طرف 
بست پايين صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

حديثی از امام رضا احاديث ثلث كاشی 
)ع(

وصف طوس و 
ثواب زيارت آن 

4 پنجره از قاب های نمای 
دارالحفاظ

بقعه شيخ 
صفی

احاديثی از پيامبر احاديث ثلث و كوفیكاشی 
)ص(

ارتباط با دعا، 
عبادت و رستگاری 

گوشه لچكی های ايوان 
دارالحديث

بقعه شيخ 
صفی

راستی و اخالص حديث از پيامبر )ص(احاديثثلث كاشی 

در باالی طاقنمای شرقی 
ايوان دارالحديث

بقعه شيخ 
صفی

علم و عرفاحديث از پيامبر )ص(احاديث ثلث كاشی 

حاشيه سرَدر طاقنما سمت 
راست ايوان دارالحديث 

بقعه شيخ 
صفی

علم و عرفا حديث از پيامبر )ص(احاديث ثلث كاشی 
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تصويرمضموننوع کتيبهگروهخطجنس کتيبهمكانمحل
بدنه خارجی گنبد مقبره 

شاه اسماعيل 
بقعه شيخ 

صفی
كاشی هفت 

رنگ
ستايش ائمه )ع( صلوات كبيرهادعيهثلث

سمت راست داخل ايوان 
عباسی صحن عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

شأن و مقام حضرت دعای نادعلیادعيهنستعليقكاشی
علی )ع(

دوره ايوان كوچک ايوان 
عباسی

حرم  مطهر 
رضوی

صلوات بر چهارده ادعيهثلثكاشی
معصوم 

ستايش ائمه )ع( 

انتهای كتيبه حديثی ايوان 
شرقی صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

صلوات بر چهارده ادعيهثلث سنگ
معصوم

ستايش ائمه )ع(

سرَدر ورودی شبستان 
غربی مسجد گوهرشاد

حرم  مطهر 
رضوی

صلوات بر چهارده ادعيه ثلث كاشی 
معصوم )ع(

ستايش ائمه )ع( 

پيشانی ايوان مقصوره 
مسجد گوهرشاد

حرم  مطهر 
رضوی

دعای به درگاه ادعيه ثلث كاشی 
پروردگار

تصويرمضموننوع کتيبهگروهخطجنس کتيبهمكانمحل
سمت چپ، داخل ايوان 

عباسی ،  زير طاق 
حرم  مطهر 

رضوی
اسماءاهلل و ثلث كاشی 

ائمه )ع(
متوسل شدن به نام حضرت علی)ع(

----حضرت علی )ع(

تزيينات ديواره های بيرونی 
مقبره شاه اسماعيل 

بقعه شيخ 
صفی

اسماءاهلل و كوفی معقلی كاشی 
ائمه )ع(

متوسل شدن به نام حضرت علی)ع(
حضرت علی )ع(

ابتدای كتيبه دعايی ايوان 
عباسی،  صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

اسماءاهلل و ثلث كاشی 
ائمه )ع(

----تأكيد ياد خداوندكلمه ی بسم اهلل

طوق مشكی طاقنمای سمت 
راست و چپ سرَدر عباسی 

بقعه شيخ 
صفی

اسماءاهلل و ثلث كاشی 
ائمه )ع(

تأكيد ياد خداوند اهلل، محمد، علی
و متوسل شدن به 

ائمه )ع(
----

طاقنمای سمت چپ ايوان 
دارالحديث

بقعه شيخ 
صفی

اسماءاهلل و ثلث كاشی 
ائمه )ع(

تأكيد ياد خداوند اهلَل، مُحَمد، َعلِیِ 
و متوسل شدن به 

ائمه )ع(

سرَدر و پيش طاق دارالحفاظ 
و كادرهای زيرقوس جناغی

بقعه شيخ 
صفی

اسماءاهلل و ثلث كاشی 
ائمه )ع(

تأكيد ياد و صفات اسماءاهلل 
----خداوند

جدول شماره 3- کاربرد کتيبه های دعايی

جدول شماره 4- کاربرد کتيبه های اسماءالهی
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تصويرمضموننوع کتيبهگروهخطجنس کتيبهمكانمحل
حرم  مطهر دور گنبد حرم رضوی 

رضوی
ساخت و اتمام بنادستور طالكاری گنبدتاريخی ثلثكاشی 

دستور ساخت توسط تاريخی ثلثكاشی بقعه شيخ صفیسرَدر شاه عباسی 
شاه عباس

شروع ساخت بنا

باالی در ايوان شرقی،  
صحن عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

اهداء در ورودی تاريخی نستعليقكاشی 
توسط شاه صفی

ساخت و اهداء

لنگه سمت چپ،  درب 
چوبی تاالر دارالحفاظ

ساخت َدر توسط شاه تاريخی ثلثكاشی بقعه شيخ صفی
عباس اول

اتمام ساخت َدر
----

سرَدر اصلی بقعه شيخ 
صفی )عالی قاپو(

دستور ساخت توسط تاريخی ثلثكاشی بقعه شيخ صفی
شاه عباس دوم

----اتمام ساخت بنا

ترنج های دور گنبد،  حرم 
مطهر رضوی

حرم  مطهر 
رضوی

شرح زلزله و مرمت بنا تاريخی ثلثكاشی 
توسط شاه سليمان

مرمت بنا

حرم  مطهر پيشانی ايوان طال
رضوی

دستور تعمير در زمان تاريخی ثلثكاشی 
شاه سليمان صفوی

مرمت بنا

پيشانی ايوان عباسی،  
باالی طاق

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير توسط تاريخی ثلثكاشی 
شاه عباس دوم

----مرمت بنا

حاشيه محراب ايوان 
عباسی،  صحن عتيق

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير توسط تاريخی ثلثكاشی 
شاه عباس دوم

مرمت بنا- در 
دوره قاجار نيز 
مرمت شده است

----

باالی َدر ورودی ايوان 
غربی،  صحن عتيق 

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تجديد بنا در تاريخی ثلثكاشی 
زمان شاه عباس دوم

تجديد و مرمت بنا

سمت راست و چپ ايوان 
مقصوره،  مسجد جامع 

گوهرشاد

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير بنا توسط تاريخی نستعليق كاشی 
شاه سليمان

تجديد و مرمت بنا
----

پيشانی ايوان شمالی، 
مسجد جامع گوهرشاد

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير بنا ، زمان تاريخی ثلثكاشی 
شاه سليمان

تجديد و مرمت بنا

داخل ايوان، باالی َدر، 
سمت دارالسياده 

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير بنا توسط تاريخی ثلثكاشی 
شاه عباس

تجديد و مرمت بنا

پيشانی كفش كن، سمت 
راست و چپ ايوان 

شمالی 

حرم  مطهر 
رضوی

دستور تعمير در زمان تاريخی ثلثكاشی 
شاه سلطان حسين 

تجديد و مرمت بنا

جدول شماره 5-  کاربرد کتيبه های تاريخی
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نتيجه گيری
با توجه به بررسي صورت گرفته در مجموعه هاي حرم مطهر رضوي و بقعه ی شيخ صفي و يافته 
هاي حاصل از آن، هنر كتيبه نگاري عصر صفوي نسبت به ادوار قبل، متفاوت است و مي بايست 
تحول حاصل شده در بسياري از هنرهاي اين دوره را در مورد هنر كتيبه نگاري نيز صادق دانست. 
اين تحول هم از لحاظ سبک نوشتاري و خط مورد استفاده و هم در مضامين و محتويات اين 
كتيبه ها نسبت به ادوار قبل قابل طرح است. مخصوصاً در بعد مضامين، در اين كتيبه ها براي اولين 
بار در هنر كتيبه نگاري، مضامين شيعي، به طور رسمي و فراوان مورد استفاده قرار گرفته است كه 
مطمئنا در اين زمينه اهداف سياسي و مذهبي بسيار تأثير گذار بوده است. تحولي كه در كتيبه نگاري 
ايران در دوران صفوي حادث شد، پس از اضمحالل صفويان نيز تداوم يافت و به خصوص در 
دوران قاجار به همان سبک و سياق ره پيمود؛ تا جايي كه مي توان كتيبه نگاري دوره قاجار را 

تقليدي از آثار برجسته كتيبه نگاري دوران صفوي دانست. 
از سوي ديگر ويژگي هاي كتيبه نگاري در دو مجموعه ی حرم مطهر رضوي و بقعه ی شيخ صفي،  
عليرغم بُعد مسافت و تفاوت هاي ساختاري داراي شباهت هاي زيادي است كه مهم ترين آن ها 
مربوط به تكنيک هاي اجرايي و نيز مضامين شيعي مي شود كه در بسياري از موارد قابل انطباق با 
يكديگر است. البته اين مضامين شيعي با توجه به اشخاص مدفون در مجموعه و اهميت جايگاه آن 
ها  در مذهب تشيع از تفاوت هايي نيز برخوردار است. به عنوان مثال جايگاه امام رضا)ع( بعنوان 
هشتمين امام شيعه و مهمترين شخصيت شيعي مدفون در ايران، كامال از جايگاه شيخ صفي بعنوان 
بنيانگذار تصوف شيعي متمايز است، بنابراين بديهي به نظر مي رسد كه با توجه به اين تفاوِت مرتبه 
و شان، شاهد تفاوتهايي در مضمون نيز باشيم؛ به طوريكه مضمون اغلب كتيبه هاي مجموعه ی 
حرم رضوي را احاديث مرتبط با ثواب زيارت امام رضا)ع( و نيز پيشگويي شهادت ايشان در ارض 
طوس تشكيل مي دهد ولي مضمون كتيبه هاي صفوي بقعة شيخ صفی بيشتر داراي جنبه ی دعايي 
و مداحي اهل بيت و نيز صلوات بر آن ها مي باشد. براساس جدول های ارائه شده از هر گروه اين 
نتيجه بديهی است كه بخش وسيعی از كتيبه های هر دو مجموعه را آيات قرآنی با مضامين اصول 
دين )توحيد، نبوت و معاد(، تقدس مساجد، تأكيد بر تالوت قرآن، دستورات تربيتی همچون انفاق، 
عفو و فروع دين، لزوم توجه به آفرينش انسان و دعوت مسلمانان به اتحاد، وعده عذاب كفار و 
وعده بهشت به پرهيزكاران تشكيل می دهد. همچنين برخالف بقعه شيخ صفی، در حرم رضوی 
بيشتر كتيبه های تاريخی زمان تعمير و مرمت بنای موردنظر را نشان می دهند تا زمان ساخت آن ها 
. نوع خطوط مورد استفاده در اكثر كتيبه ها در هر دو مجموعه، خط ثلث بر روی كاشی كاری  و 
عموماً كاشی معرق در كنار تزيينات گل و برگ و اسليمی بوده مگر مواردی چون اشعار و كتيبه 

سنگی فرمان شاه طهماسب كه به خط نستعليق و بر سنگ نوشته شده اند.
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شرح تصاوير 
1- كتيبه قرآنی، آيات 128 سوره بقره و 17 تا 22 سوره مُلک، حاشيه زير مقرنسهای بام نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

2- كتيبه قرآنی، آيات 15 سوره روم، 127 سوره انعام، 8 بّينه، 21 توبه، 61 صافات، 31 احقاف، يكی از قابهای پنجرهای نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، 
اردبيل.

3- كتيبه قرآنی، آيات سوره مريم و يس، دورتا دور حاشيه ايوان طال، صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.
4- كتيبه قرآنی، آيات 161 و 181 سوره بقره، 95 تا 97 سوره آل عمران، در كتيبه سنگی فرمان شاه طهماسب، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

5- كتيبه قرآنی، آيات سوره فتح و مُلک، نمای ايوان شمالی مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.
6- كتيبه قرآنی، آيات 125 و 126 سوره بقره و 35 سوره ابراهيم، سرَدر تاالر دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
7- كتيبه قرآنی آيات 23 و 24 سوره رعد، باالی قوسی درگاه ورودی تاالر دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل 

8- كتيبه قرآنی، آيه 73 سوره زمر، باالی دوسوی تورفتگی سرَدر دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
9- كتيبه قرآنی، آيات 55 سوره مائده و 53 سوره زمر، پيشانی طاق دوم و سوم ايوان شرقی، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

10- كتيبه قرآنی، آيه 9 سوره جمعه، ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد حرم رضوی، مشهد.
11- كتيبه قرآنی، آيات 1 تا 52 سوره يس، باالی ساقه گنبد ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

12- كتيبه قرآنی آيات 1 تا 14 سوره دهر، نمای بدنه سمت چپ ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد
13- كتيبه قرآنی آيات سوره قدر، باالی طاق نمای دست راست ايوان مقصوره، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد

14- كتيبه قرآنی، آيات 18 تا 22 سوره جن، پيشانی ايوان دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
15- كتيبه قرآنی، آيات سوره 41 تا 43 سوره احزاب، باالی طاق بزرگ جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

16- كتيبه قرآنی، آيات 15و16 سوره ذاريات، باالی پيشانی طاق نمای سمت راست جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
17- كتيبه قرآنی، آيات 70و 71، سوره احزاب، سمت چپ ايوان جنت سرا، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

18- كتيبه حديثی، »اَنَا َمدينَُه الِْعلْم َو َعلٌی بابَُها«، باالی َدر ورودی ايوان شرقی نقارهخانه، صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.
19- كتيبه حديثی، از پيامبر )ص( به نقل از صحيح بخاری، زير طاق ايوان غربی )ايوان ساعت( صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.

20- كتيبه حديثی، از پيامبر )ص( به نقل از جابربن عبداهلل انصاری، زير طاق ايوان و دهانه ايوان غربی حرم رضوی، مشهد.
21- كتيبه حديثی، از حضرت علی )ع(، صفه دست راست صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.

22- كتيبه حديثی، از پيامبر )ص(، يكی از قابهای پنجرهای نمای دارالحفاظ، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
23- كتيبه حديثی، از پيامبر )ص(، حاشيه سرَدر طاقنمای سمت راست دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

24- كتيبه دعايی، صلوات كبيره، حاشيه خارجی دور گنبد مقبره شاه اسماعيل، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
25- كتيبه دعايی، صلوات بر چهارده معصوم )ع(، سرَدر ورودی شبستانهای غربی ايوان شرقی مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.

26- كتيبه اسماء ائمه )ع(، نام حضرت علی )ع(، تزيينات جدار خارجی آرامگاه شاه اسماعيل، كوچكترين گنبد بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.
27- كتيبه اسماء جالله، عبارات »اهلل، محّمد، علی«، در طاقنمای سمت چپ ايوان دارالحديث، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل.

28- كتيبه تاريخی، دستور طالكاری، گنبد مطهر حرم رضوی. 
29- كتيبه تاريخی، دستور ساخت توسط شاه عباس، باالی طاق ورودی، سرَدر شاه عباسی، بقعه شيخ صفی الدين، اردبيل. 

30- كتيبه تاريخی، دستور تجديد بنا در زمان شاه عباس دوم، باالی در ورودی ايوان غربی، صحن عتيق حرم رضوی، مشهد.
31- كتيبه تاريخی، دستور تعمير بنا توسط شاه عباس، داخل ايوان شمالی، مسجد گوهرشاد در باالی ورودی دارالسياده، حرم رضوی، مشهد.

32- كتيبه تاريخی، دستور تعمير در زمان شاه سلطان حسين، سمت چپ داخل ايوان شمالی، مسجد گوهرشاد، حرم رضوی، مشهد.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره يازدهم/ پائيز- زمستان 1388

منابع  
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انتشارات مولي، 1376.
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انتشارات فرهنگسرا، 1362.
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.25-30
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ارشاد اسالمي، 1371.
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كتاب، 1343.
10- سمرقندي، عبدالرزاق ، كمال الدين، مطلع سعدين و مجمع بحرين، به اهتمام دكتر عبدالحسين نوايي، تهران، 

كتابخانه طهوري، ج2 ، 1353.
11- شايسته فر، مهناز ، جايگاه قرآن، حديث و ادعيه در كتيبه های اسالمی، فصلنامه علمی پژوهشی مدرس، تهران، 

دانشگاه تربيت مدرس، دوره 5، 1380، صص 57-94.
12- شايسته فر، مهناز ، هنر شيعی، تهران،  انتشارات مطالعات هنر اسالمی، 1383.

13- عطاردي، عزيزاهلل ، تاريخ آستان قدس رضوي، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات عطارد، 1371.
14- عقابی، محمدمهدی ، بناهای آرامگاهی، )دايره المعارف بناهای اسالمی(، تهران، حوزه هنری، 1378.

15- غروی، مهدی ، آرامگاه در گستره ی فرهنگ ايرانی، تهران، انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، 1376.
16- كمپفر، سفرنامه ی كمپفر در دربار شاهنشاه ايران، ترجمه ی كيكاووس جهانداری، انتشارات خوارزمی، 

تهران، 1363.
17- كياني، محمديوسف ، تاريخ هنر معماري ايران در دوره اسالمي، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، 1374.

18- گلمغاني زاده، ملكه و يوسفي، حسن ، باستان شناسي و تاريخ هنر بقعة شيخ صفي الدين اردبيلي، اردبيل، 
انتشارات نيک آموز،  1384.

19- مدرس رضوی، محمد تقی ، سالشمار وقايع مشهد در قرنهای پنجم تا سيزدهم، به كوشش ايرج افشار، مشهد، 
انتشارات آستان قدس رضوی، 1378.

20- مشهدی، عباس محمد، مشهد الرضا )ع(، بی نا، بی تا.
تهران،  تاريخی،  اسالمی: مساجد  تاريخی دوره  بناهای  المعارف  دايره   ، مريم  ، محمدی،  21- مالزاده، كاظم 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، 1378
22- منجم، مال جالل الدين ، تاريخ عباسی يا روزنامه ی مال جالل، به كوشش سيف اهلل وحيد نيا، بی تا.

23- نوروززاده چگينی، ناصر ، مجموعه مقاالت تارخ معماری و شهرسازی ايران )ارگ بم ، كرمان(، چ اول، 
تهران، سازمان ميراث فرهنگی، 1375.

24- ويور، ام. ای ، بررسی مقدماتی مسائل حفاظتی پنج بنای تاريخی ايران،تهران، انتشارات سازمان حفاظت آثار 
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