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چكيده

است  )ع(  كاظم  مويس  امام  جهان  مسلامنان  پيشواي  و  امام  هفتمني  فرزند  )س(  معصومه  حرضت 

نزد  ايشان  جايگاه  و  مقام  اما  است،  برخوردار  جهان  شيعيان  نزد  خايص  جايگاه  و  شأن  از  كه 

گواه  و  دارد  ديگر  حكايتي  مي كنند،  زندگي  ايشان  مرقد  جوار  در  كه  ارادمتنداين  و  ايراين  شيعيان 

حرضت  آن  زيارت  به  روزه  هر  ايران  كنار  و  گوشه  از  كه  هستند  مومناين  و  مشتاقان  فوج  فوج  آن 

ايران  رسمي  مذهب  را  تشيع  صفوي  سلسله ي  كه  هنگامي  از  نيز  قم  شهر  دليل  همني  به  مي شتابند. 

به  خويش  ارادت  ابراز  براي  صفوي  پادشاهان  يافت.  ويژه اي  اهميت  زياريت  نظر  از  داد،  قرار 

انجام  ايشان  علم  و  بزرگي  دادن  نشان  براي  فراواين  كوشش هاي  پيامرب  بيت  اهل  و  نبوت  خاندان 

پادشاهان  زمان  در  آن،  معامري  به  توجه  و  حرم  توسعه  و  گسرتش  بيشرتين  رو  اين  از  دادند. 

معنوي  فضايي  ايجاد  در  آن  از  كه  ابزارهايي  از  ييك  راستا،  اين  در  است.  گرفته  صورت  صفوي 

مشاوره  با  آن ها  مضمون  كه  كتيبه ها  اين  است.  شيعي  درومنايه  با  كتيبه هايي  شده،  گرفته  كمك 

و  امامان  اسامي  و  نام ها  امئه،  احاديث  قرآين،  آيات  برگرينده  در  مي شد،  تعيني  اسالمي  علامي 

تعصب  همه  از  بيش  آن چه  ميان  اين  از  است.  بيت  اهل  مدح  و  وصف  در  اشعاري  گاه  و  ادعيه 

معصوم،  امامان  نام  از  استفاده  مي دهد،  نشان  را  هرني  حاميان  يا  پادشاهان  و  هرنمندان  ارادت  و 

حديثي از ايشان و يا دعايي درباره ايشان است.

ويژه  به  و  بزرگان  آرامگاهي  هاي  درمجموعه  به ويژه  ايراين،  اسالمي-  معامري  از  مهمي  بخش 

دوره هاي  در  همواره  و  آنهاست  شامر  در  نيز  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  كه  معصومني 

منونه هاي  از  استفاده  گرفته،  قرار  شيعه  معامران  و  هرنمندان  و  مسلامن  پادشاهان  توجه  مورد  مختلف 

متعددي از كتيبه ها، با موضوعات فوق الذكر است.

اين مقاله با هدف شناسايي و برريس كتيبه هاي حرم مطهر حرضت معصومه )س( تنظيم گرديده است.

سؤااليت كه در اين مقاله پاسخ داده مي شود:

1- استفاده از كتيبه در معامري مراقد معصومني چه جايگاهي دارد؟

گريند؟ مي  بر  در  را  مضاميني  چه  و  كدامند  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  مرقد  كتيبه اي  منونه هاي   -2

اهدايف كه در اين مقاله مد نظر است:

1- برريس مضامني كتيبه هاي حرم حرضت معصومه )س(.

2- دستيايب رابطي مضموين كتيبه ها با شأن و جايگاه اهل بيت، به ويژه حرضت معصومه )س(.

اين مقاله با استفاده از اسناد و مدارك مكتوب و به روش توصيفي- تحلييل تهيه شده است.

حديثي،  و  دعايي  مضامني  اي،  كتيبه  تزيينات  مطهر،  مرقد  )س(  معصومه  حرضت  كليدي:  واژگان 

معامري آرامگاهي.

پژوهشگر هرن اسالمي
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مقدمه

که  کسانی  متامی  و  است  مسلامنان  پایگاه  اولین  و  آسامنی  کتاب  آخرین  رسچشمه ي  اسالمی  هرن 

اصلی  منبع  که  اند  رسیده  نتیجه  این  به  بی شک  اند،  داده  قرار  بررسی  و  مطالعه  مورد  را  اسالمی  هرن 

که  گفت  توان  می  حتی  است.  مسجد  و  قرآن  نشین،  مسلامن  رسزمین های  متام  در  دینی  هرنهای 

مقدسات  در  ریشه  شکلی  به  اسالمی،  کشورهای  در  معامری،  ويژه  به  و  هرنی  های  رشته  متامی 

و الهامات دینی دارند.

اثر  یک  خود  حال  عین  در  اش  اجتامعی  و  عرفانی  عقلی،  دینی،  های  آموزه  همه  با  کریم  قرآن 

خداوند-  هرنی  خلقت  نگین  انسان-  اسالمی،  هرن  خالق  است.  خداوند  آن  خالق  که  است  هرني 

تاریخ  در  را  شگفتی  سیر  ایامن  این  و  مي كند  اتخاذ  مذهبی اش  ایامن  از  را  خود  آفرینش  او  است. 

آغاز مي منايد.1  

است  جایگاهی  و  مسلامنان  متامی  به  متعلق  و  روحانی  و  مذهبی  و  سیاسی  پایگاه  اولین  كه  مسجد 

می گیرد،  قرار  خداوند  الهی  و  روحانی  خلوت  در  مزاحمی،  و  مانع  هیچ  بدون  انسان  هر  آن  در  که 

در  را  دنیوی  مصائب  و  پریشانی ها  متامی  تا  می کوشد  که  انسانی  است.  انسان  دست  مخلوق 

حریمی امن و در کنار محرمی بزرگ به فراموشی بسپارد.

سازگاری  این  و  باشد  داشته  سازگاری  اسالم  روح  با  پیوسته  این که  به  است  ممتاز  گویا  اسالمی  هرن 

دست کم در مظاهر اصلی، مانند معامری مکان های مقدس منودار است.2  

به  )ع(  معصوم  امامان  حرم  آستان  و  مدرسه  مسجد،  چون  مقدسی  مکا ن های  معامری  شکل  بدین 

اشاره  کتیبه هایی  به  مي توان  میان  آن  از  شد.  آراسته  شکل  زیباترین  به  هرن،  خالق  مخلوق  دست 

مليتي  اعتبار  و  مذهب  فرهنگ،  مستقیم  پیوند  و  هرن  شناسانه  زیبایی  متایالت  بازتاب  که  منود 

می دهد  سوق  الهی  شهود  و  ارشاق  سوی  به  را  انسان  مذهبی،  اماکن  در  آن ها  وجود  چه  است، 

یادآور  که  می یابد  معنوی  دنیایی  میان  در  را  خود  مقديس،  فضاهای  همچون  به  ورود  با  انسان  و 

بهشتی است که قرآن از آن سخن گفته است.3 

بیش  تجسمی  هرنهای  زمینه  در  و  دارد  کار  رسو  الهی  کتاب  اصوات  و  حروف  تجلی  با  قدسی  هرن 

از هر چیز در قالب اماکن مقدس و خوشنویسی و كتيبه نگاري منود یافته است. 

متامي  وجود  با  دارد،  اسالم  تاريخ  در  كه  تقديس  به  توجه  با  كتيبه نگاري،  و  خوشنوييس  هرن 

عنرصي  عنوان  به  دوران ها  متامي  در  نوشتارها،  منطقه اي  تنوع  و  سبك شناختي   تفاوت هاي 

جايگاه هاي  اسالمي  مساجد  در  است.  رفته  كار  به  بناها  گوناگون  انواع  كردن  يكدست  در  تزييني، 

گرفته  نظر  در  بنا  خارجي  و  داخيل  فضاهاي  در  كتيبه ها،  نگارش  مناسب  مكان  به عنوان  مشخيص 

هامن  به  كتيبه   از  نيز  آرامگاهي  بناهاي  يا  بقعه ها  چون  ديگري  بناهاي  مساجد،  از  غري  مي شود. 

كه  مهمي  شخصيت هاي  و  امامزادگان  امامان،  آرامگاه  در  مي برند.  بهره  مسجد،  سياق  و  سبك 

حرم  مي خورد.  چشم  به  آن  مختلف  انواع  از  كتيبه هايي  عموماً  هستند  حريم  و  بارگاه  و  گنبد  داراي 

كه  آن جايي  از  مذكور  بناي  بناهاست.  اين  جمله  از  نيز  قم  شهر  در  )س(  معصومه  حرضت  مطهر 

ارادت  و  ايران  در  تشيع  مستمر  حضور  دليل  به  همچنني  است،  معصومني  امئه ي  از  ييك  به  متعلق 

در  و  بوده  آن ها  حاميان  و  هرنمندان  توجه  مورد  همواره  مختلف،  دوره هاي  در  ايرانيان  تعصب  و 

اين  از  است.  شده  افزوده  آن  بر  قسمت هايي  يا  و  گرفته  قرار  بازسازي  و  مرمت  مورد  دوره،  هر 

كه  نيز  كتيبه  يافت.  را  مختلف  دوره هاي  معامري  نشانه هاي  و  آثار  مي توان  عظيم،  بناي  اين  در  رو 

مقدس  مكان  اين  جاي  جاي  در  است  اسالمي  معامري  مفهومي  و  تزييني  شاخصه هاي  از  ييك 

مطهر  حرم  كتيبه هاي  برريس  مي پردازد،  آن  به  مقاله  اين  كه  موضوعي  بنابراين  است.  مشاهده  قابل 

در  كتيبه  جايگاه  برريس  مقاله،  ابتدايي  بخش هاي  در  رو  اين  از  آن هاست.  مضامني  مطالعه  و 

مطهر  حرم   بناي  تاريخي  تحوالت  و  )س(  معصومه  حرضت  سريه  و  شخصيت  اسالمي،  معامري 

كه  جهت  آن  از  مي گردد.  برريس  حرم  كتيبه هاي  از  منونه هايي  سپس  و  گرفته  قرار  مطالعه  مورد 

بسا  چه  دارد،  وجود  محدوديت هايي  )س(،  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  تصاوير  گردآوري  در 

موضوع  برريس  نتيجه  در  و  مي داد  قرار  ما  اختيار  در  نيز  بيشرتي  اطالعات  بيشرت،  تصاوير  وجود 

مورد نظر كامل تر صورت مي گرفت.

انتشارات  تهران،  اسالمی،  هرن  حکمت  رهنورد،  زهرا،   -1

سمت، چاپ سوم، 1384، ص1.

ترجمه  بيان،  و  زبان  اسالمي،  هرن  بوركهارت،  تيتوس،   -2

جمهوري  سيامي  و  صدا  انتشارات  تهران،  رجب نيا،  مسعود 

اسالمي ايران، ص 16.

کتیبه  در  ادعیه  و  حدیث  قرآن،  جایگاه  شايسته فر،  مهناز،   -3

انسانی  علوم  دانشکده  پژوهشی  علمی  فصلنامه  اسالمی،  های 

تربیت  دانشگاه  تهران،   ،5 دوره  مدرس،  تربیت  دانشگاه 

مدرس، 1380، ص 61.
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 جايگاه كتيبه در معامري اسالمي  

كاتب  دست  از  و  كاغذ  روي  از  كه  جيل  و  درشت  خطوط  از  عبارتست  هرني،  اصطالح  در  كتيبه 

و  مقدس  هاي  مكان  و  مساجد  هاي  محراب  و  ديوارها  و  رسدرها  بر  و  منتقل  كايش  صفحات  به 

بناهاي مهم ديگر استقرار مي يابد.4 

معنوی  آيین های  و  مذهب  و  فرهنگ  با  آمیخته  و  هرنمند  درونی  حس  از  برگرفته  ایرانی  هرن 

هرن  منادین،  مفاهیم  از  برگرفته  و  اسالمي  هرن  تزيینی  جنبه های  از  استفاده  با  هرنمند  مي باشد. 

كه  کتیبه ها  میان  این  در  و  اسالمی  بناهای  تزيینات  بی شک  و  رسانده  مطلوب  کامل  به  را  خویش 

برگرفته از اين گونه مفاهيم منادين است، جایگاه ویژه ای دارند.

است.  بنايي  هر  فراوان  اهميت  و  بارز  خصايص  از  نقوش،  از  پس  اسالمي  معامري  در  كتيبه ها 

گاهي  كايش كاري،  و  سنگ كاري  آجركاري،  گچربي،  مانند  اسالمي  معامري  كتيبه اي  تزيينات 

پديد  زيبايي ها  از  شگفت  مناييش  هرنمندان،  توسط  يكديگر  با  تلفيق  در  زماين  و  مجزا  كاربرد  با 

حروف  دادن  قرار  هم  كنار  با  و  بوده  ابداع  دنبال  به  هميشه  اسالمي  هرنمند  بنابراين  است.  آورده 

تداعي گر  آن ها،  از  كدام  هر  كه  فوق العاده  تنوع  با  و  زيبا  بسيار  و  گوناگون  تصويري  اشكال  و 

و  اسليمي  نقوش  كنار  در  كتيبه ها  تنوع  آورد.  پديد  جذاب  و  تازه  نقويش  توانسته  است،  شكيل 

هنديس همراه با طراحي هاي هرنمندانه و متنوع، همه بازتاب روحيه خالق هرنمندان است.

هرنمندان  مهارت  و  استادی  هستند،  نقش  و  خط  وحدت  و  زیبایی  محل  این که  بر  عالوه  كتيبه ها 

مي گذارند.  منايش  به  هم  کنار  در  عنرص  دو  این  از  مناسب  بهره گیری  در  را  کتیبه نگار  و  خطاط 

اسالمی  ادعیه  و  اولیاء  سخنان  خدا،  کالم  انعكاس  جهت  به  پیام رسانی  هدف  با  ابزاری  كتيبه ها 

مي شده  كار  متفاويت  مصالح  و  مواد  با  موقعيت شان  مكان  و  زمان  حسب  بر  كتيبه ها  همچنني  هستند. 

قاب بندي  كتيبه هاي  خوشنوييس،  صورت  به  رستارسي  كتيبه هاي  از  مي توان  منونه  عنوان  به  كه 

و  شكل  قالب  در  آجري  كوچك  كتيبه هاي  هنديس،  و  اسليمي  نقوش  با  تلفيقي  كتيبه هاي  شده، 

ساده ي  كتيبه هاي  شبستان،  و  گنبد  طوق  دورتادور  كتيبه هاي  محراب،  دورتادور  كتيبه هاي  خط، 

ايجاد شده با سطوح آجري يا كايش نام برد.5 

راه هاي  از  ييك  است.  بوده  متغري  اسالمي  معامري  مختلف  دوره هاي  به  توجه  با  كتيبه ها  موضوع 

آن هاست  در  رفته  كار  به  نقوش  و  تزييني  عنارص  كاربرد  تنوع  شناسايي  كتيبه ها،  بيشرت  شناخت 

نوع  دو  به  مي توان  كيل  به طور  را  كتيبه ها  است.  بوده  متفاوت  معامري  مختلف  دوره هاي  در  كه 

در  را  بنا  سازنده  و  بنا  اطالعات  كه  كتيبه هايي  و  اديب  و  مذهبي  موضوعات  حاوي  كتيبه هاي 

از  استفاده  ا...،  اسامء  قرآين،  آيات  مذهبي،  مضامني  با  كتيبه ها،  در  اما  كرد.  تقسيم  دارد  خود 

است،  )ع(  عيل  نام  از  استفاده  آن ها،  مهم ترين  و  مشخص ترين  كه  اطهار  امئه  و  )ص(،  پيامرب  نام 

مانند  قرآين  آيات  و  سوره ها  شامل  مي تواند  كتيبه ها  موضوع  بنابراين  است.  داشته  بيشرتي  كاربرد 

و  امامان  )ص(  پيامرب  نام  مانند  مباركه  اسامي  ادعيه،  جالله،  اسامء  يس ام،  جزء  كوچك  سوره هاي 

داشنت  لحاظ  از  را  كتيبه ها  باشد.  باُبها  َعيٌل  َو  اْلِعلِم  َمديَنُة  اََنا  هامنند   شيعي،  احاديث  و  معصومني 

مي رسد  نظر  به  حديثي.  و  دعايي  قرآين،  كتيبه هاي  منود:  تقسيم  قسم  سه  به  مي توان  مذهبي  معناي 

كاربرد  ساختامن ها  داخيل  و  خارجي  سطوح  بنايي  تزيني  بيشرتين  عنوان  به  قرآين  آيات  كه 

مسلامنان  اعتقادات  و  اميان  اظهار  در  جماليت  برگرينده ي  در  اغلب  قرآين  كتيبه هاي  است.  داشته 

حاشيه  در  و  شده  داده  نشان  عريب،  خط  ترين  معنوي  كويف،  خط  به  اغلب  اعتقادات  اين  مي باشد. 

داخيل گنبد، خاصه نزديك محراب، محل تجمع و متركز مسلامنان، جاي گرفته است. 

یکسان  اهمیتی  در  که  برمی خوریم  کتیبه ها  از  گروهی  به  کتیبه ها،  در  قرآن  از  استفاده  کنار  در 

با  ادعیه  کتاب های  از  برگفته  دعاهایی  شامل  و  می گیرند  قرار  استفاده  مورد  قرآنی  آیات  هامنند 
الجنان.6 مفاتیح  معروف  کتاب  من جمله  است.  )ع(  معصومین  امئه  تکریم  و  خداوند  ستایش  مضمون 

دعا  که  شخصی  نتیجتاً  و  است  خداوند  حضور  آور  یاد  که  است  این  در  دعايي  کتیبه های  اهمیت 

مساجد  دیوار  و  در  بر  ادعیه  قرائت  با  که  معنویتی  می یابد.  دست  عرفان  نوعی  به  می کند  قرائت  را 

را  او  قلب  کند،  می  بیشرت  امئه  و  خداوند  به  را  او  تقرب  می شود،  ایجاد  مذهبی  اماکن  دیگر  و 

بیشرت،  آمادگی  با  او  و  می گرداند  پاک  است  خداوند  و  او  بین  حجاب  که  آنچه  هر  و  شبهات  از 

حضور قلب و توجه، به عبادت می پردازد.7 

احاديثي  و  نبوي  و  قديس  احاديث  باشند،  مي  مذهبي  اماكن  كننده  مزين  كه  كتيبه ها،  سوم  دسته 

چاپ  رسوش،  انتشارات  خط،  تعليم  فضائيل،  حبيب الله،   -4

چهارم، 1363، ص130.

اسالمي  معامري  هاي  شاخصه  كارگريي  به  فراست،  مريم،   -5

اسالمي،  هرن  مطالعات  فصلنامه  دو  محله،  مسجد  معامري  در 

شامره ي4 ، تهران،  موسسه مطالعات هرن اسالمي1385، ص64.

سال  در  قمی  عباس  شیخ  حاج  وسیله  به  کتاب  این   -6

1391/1971 جمع آوری شده است.

در  ادعیه  و  حدیث  قرآن،  جایگاه  شايسته فر،  مهناز،   -7

کتیبه های اسالمی، ص 73.

تزيينات كتيبه اي آستانه مقدسه قم
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كتيبه نگاري  در  است  امامان  و  پيامرب  كننده سخنان  بازگو  كه  نقل شده اند. حديث  امامان  از  كه  هستند 

نیز  حدیثی  کتیبه های  عرفانی  مفهوم  دارد.  فراوان  كاربرد  اسالمي  معامري  مختلف  دوره هاي  در 

در  معنوی  حقیقت  مثل  و  مظهر  است.  یافته  انعکاس  آن ها  در  که  است  شیعی  جو  از  اندازه ای  تا 

است.8   عامل  قطب  منزله  به  هستی  مراتب  سلسله  در  آن ها  معنوی  مقام  که  هستند  اولیاء  مادی،  جهان 

اديب  مضامني  بعد،  به  صفوي  دوره  اواخر  از  مذهبي،  معامري  بناهاي  نگاري  كتيبه  و  تزيني  در  اما 

بنا،  تقدس  يا  و  اهميت  وصف  در  اشعاري  عمدتاً  مضامني  اين  مي خورد.  چشم  به  نيز  شعرگونه  و 

در  ويژه  به  شده  ذكر  دوره  در  مضامني  گونه  اين  مي گريد.  بر  در  را  بنا  باين  با  رابطه  در  اشعاري  يا 

بناهاي آرامگاهي بسيار به چشم مي خورد.

زندگي و رسگذشت حرضت فاطمه معصومه )س(

امام  خواهر  و  جعفر  بن  مويس  حرضت  شيعيان،  هفتم  امام  فرزند  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت 

تاريخي  وقايع  از  بسياري  مانند  ايشان  رشيف  عمر  مدت  و  والدت  تاريخ  درباره  است.  )ع(  رضا 

مي توان  را  روايت  يك  مورخني  آراِء  ميان  در  اما  منود،  توان  مني  دقيقي  و  مسلم  نظر  اظهار  ديگر 

)س(  معصومه  فاطمه  والدت  سفينه«9  »مستدرك  كتاب  در  منازي  عيل  شيخ  حاج  دانست.  ارجح 

زمان  در  بانو  اين  سن  اساس  اين  بر  است.  دانسته  مدينه  در   173/789 سال  ذيقعده  اول  روز  را 

وي  پدر،  شهادت  از  پس  است.  نبوده  بيشرت  سال  ده  كاظم  مويس  امام  حرضت  پدرش،  شهادت 

در  گرفت.  قرار  )ع(  الرضا  مويس  بن  عيل  حرضت  بزرگوارش  برادر  تربيت  و  مراقبت  تحت 

مرو  به  )ع(  رضا  حرضت  گونه  تبعيد  سفر  عبايس،  مأمون  تهديد  و  ارصار  پي  در   200/815 سال 

راهي  بربند،  همراه  را  خود  بيت  اهل  و  بستگان  از  كيس  اين كه  بدون  حرضت  آن  و  شد  انجام 

)س(  معصومه  حرضت  برادر،  هجرت  از  پس  سال  يك   ،201/816 سال  در  شدند.10  خراسان 

به  مدينه  از  برادرزادگان  و  برادران  از  اي  عده  همراه  به  رسالت،  اداي  و  برادر  ديدار  اشتياق  به 

حرضت  بزرگوارش،  عمه  همچون  نيز  حرضت  آن  راه  طول  در  كرد.  حركت  خراسان  طرف 

و  مي رساند  مسلامن  و  مومن  مردم  به  را  گراميش  برادر  غربت  و  مظلوميت  پيام  )س(  زينب 

به  ايشان  كاروان  كه  هنگامي  بنابراين  مي منود.  اظهار  عباس  بني  حكومت  با  را  خود  مخالفت 

جنگ  وارد  حرضت  همراهان  با  حكومت،  پشتيباين  با  ايشان  مخالفان  از  عده اي  رسيد،  ساوه 

شهر  در  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت  رسيدند.  شهادت  به  كاروان  مردان  از  زيادي  عده  شدند. 

كردند.  عزميت  بود،  زمان  آن  در  شيعيان  مركز  كه  قم،  به  لذا  شدند،  سختي  بيامري  دچار  ساوه 

خرب  چون  كرده اند.  ذكر  را  مسموميت  و  فراوان  اندوه  )س(  معصومه  حرضت  بيامري  علت  در 

پيشاپيش  و  قم  اهايل  و  ارشاف  رسيد،  قم  اهايل  گوش  به  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت  ورود 

به  ورود  از  پس  حرضت  رفتند.  ساوه  تا  )س(  معصومه  فاطمه  استقبال  به  خرزج  بن  مويس  آن ها 

»ستيه«  نام  به  كه  منزل  اين  بودند.11  او  مهامن  روز  هفده  مدت  و  گزيده  اقامت  وي  منزل  در  قم 

خانه  آن  وسط  در  )س(  معصومه  فاطمه  معبد  و  گرديده  واقع  مري  ميدان  محله  در  است  معروف 

است. دور  و  نزديك  مردم  مزار  و  معمور  النور  بيت  نام  به  شده،  مسجد  و  علميه  مدرسه  اكنون  كه 

 201/816 سال  الثاين  ربيع  دوازدهم  ديگر  قويل  به  و  دهم  روز  در  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت 

پاك  پيكر  فراوان  تجليل  با  قم  مردم  بانو،  آن  شهادت  از  پس  بست.  فرو  دنيا  از  چشم  غربت  در 

بوده  معروف  بابالن«  »باغ  نام  به  و  شهر  بريون  روز  آن  در  كه  فعيل  محل  سوي  به  را  حرضت  آن 

فراز  بر  جواد،  امام  فرزند  )س(  زينب  حرضت  را  گنبد  اولني   256/869 سال  در  منودند.  تشييع 

شد.12   مسلامنان  قلوب  قبله گاه  اسالم،  بزرگوار  بانوي  آن  پاك  تربت  و  كرد  بنا  ايشان  رشيف  قرب 

)ع(  صادق  امام  است.  شده  ذكر  معصوم  امامان  جانب  از  مكرري  احاديث  ايشان  زيارت  شأن  در 

كه  حاىل  در  كند  زيارت  را  حرضت  آل  كه  »كىس   » ِنة  الجَّ َفَلُه  َها  ِبَحقِّ َعارِفاً  زارَها  »من  فرموده: 

فرمايد:  مي  حديثي  در  نيز  جواد  امام  رود«.13  مى  بهشت  به  باشد  او  منزلت  و  شأن  متوجه  و  آگاه 

است.« بهشت  او  پاداش  كند،  زيارت  قم  در  را  ام  عمه  كه  »كيس  َنة«  الجَّ َفَلُه  ِبُقْم  ُعَمِتي  َقرْبَ  َزاَر  »َمْن 

 امام رضا )ع( در روايتي به تكريم و احرتام حرضت معصومه )س( پرداخته و مي فرمايد: »هر كس نتواند 
به زيارت من بيايد، برادرم را در ري يا خواهرم را در قم، زيارت كند كه ثواب زيارت مرا در مي يابد. 14

لقب »معصومه« را امام رضا )ع( به خواهر خود عطا فرمود. آن حرضت در روايتى فرمود: 

است  كىس  مانند  كند،  زيارت  قم  در  را  معصومه  َزاَرىن.«»هركس  َكَمْن  ِبُقْم  اْلَمعُصوَمٌة  َزاَر  »َمْن 

كتيبه  و  نگارگري  در  شيعي  هرن  فر،عنارص  شايسته  مهناز،   -8

نگاري تيموريان و صفويان، پيشني، ص126.

شاهرودي،  منازي  عيل  نوشته ي  البحار،  سفينه  مستدرك   -9

اسالمي،  انتشارات  دفرت  قم،  علميه  حوزه  مدرسني  جامعه 

.1377/1418

انوار  گيالين،  جاليل  محمدي  فقيه  محمدمهدي،   -10

حرضت  حرم  سايت  از  برگرفته  جمكران،  نرش  پراكنده، 

معصومه )س(، 86/11/7 ، ساعت 11:00َ.

www.masoumeh.com
عليها  معصومه  فاطمه  بارگاه  عظيمي،  مري  جعفر  سيد   -11

انتشارات  قم،  السالم،  عليه  زهرا  فاطمه  تجليگاه  السالم 

مشهور، 1383، صص: 30-32.

قم،  فاطميون،  باقري،  حسن  و  شهاب  عيل  محمد   -12

انتشارات  تهران،  معصومه،  حرضت  نامه  زندگي  و  جمكران 

زرير، 1378، ص 21.

احاديث  در  شده  نقل   ،307 ص   ،48 جلد  بحاراالنوار،   -13

حرضت  حرم  سايت  در  معصومه)س(  حرضت  درباره 

معصومه:   86/11/7  ساعت 10:30َ.

www.masoumeh.com
كرميه  كتاب  از  نقل  به    ،159 ص   ،6 ج  التصانيف،  زبدة   -14

.3 ص   ،1374 قم،  حاذق،  نرش  پور،  مهدي  اكرب  عيل  بيت،  اهل 

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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شده،  داده  بزرگوار  بانوى  اين  به  معصوم  امام  سوى  از  كه  لقب،  اين  است«  كرده  زيارت  مرا  كه 

گوياى جايگاه واالى ايشان است.15 

يىك  صادقانه  رؤياى  اساس  بر  لقب  اين  است.  بيت  اهل  كرميه  )س(   معصومه  حرضت  ديگر  لقب 

از بزرگان، از سوى اهل بيت به اين بانوى گرانقدر داده شده است.16  

منزلت  و  واال  جایگاه  از  نشان  همگی  )ع(،  معصومین  امئه  از  مستند  و  توجه  قابل  احادیث  شامر 

ارجمند این بانوی گرامی اسالم است.

ساختار معامري و بخش هاي حرم مطهر

ايران  اسالمي  معامري  آثار  ارزشمندترين  از  ييك  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  مجموعه 

حرضت  پيكر  كه  زماين  هامن  از  دارد.  بر  در  را  مختلف  سده هاي  از  گرانبهايي  آثار  كه  است 

بزرگان،  و  علويان  امامزاده گان،  از  بسياري  شد  سپرده  خاك  به  محل  اين  در  )س(  معصومه  فاطمه 

در مجاورت اين تربت به خاك سپرده شدند و بناهايي برفراز آن ها ساخته شد.

كه  نهاد  بنا  )س(  معصومه  حرضت  تربت  بر  بنايي  ـ  جواد  امام  نواده  ـ  زينب   ،256/869 سال  در 

احمد  بن  زيد  »ابوالحسن  را  بنا  غريب  درگاه  است.  مانده  برجاي  پنجم  يازدهم/  ي  سده  اواسط  تا 

سال  در  كرد.  نسب  آن  بر  دري  و  داد  توسعه  سال350/961  در  ـ  قم  عامل  ـ  اصفهاين«  بحر  بن 

سلجوقي  طغرل  دوره  رجال  از  ـ  عراقي  ابوالفضل  امري  شده ،  ساخته  بناي  جاي  چند  در   477/1084

بنا  اين  برگرفت.  در  را  قبيل  كوچكرت  بناي  رس  كه  منود  بنا  مرت   14 ارتفاع  و  مرت   11 حدود  بنايي  ـ 

كاله  آن،  بريوين  پوشش  كه  بوده  تابعه  بخش هاي  و  ايوان  بدون  و  برج  شكل  به  وخارج  داخل  از 

در  است.  بوده  معقيل  كاشيكاري  و  آجري  تزيينات  و  نقوش  به  آراسته  و  بلند  گردين  با  خودي 

كايش  استاد  بزرگ ترين  مظفر،  آل  خاندان  بزرگ  اسمعيل  احمدبن  مظفر  امري   605/1208 سال 

مرقد  متنوع  كايش هاي  پرداخت  و  ساخت  كار  به  را  قمي  كايش  طاهر  ايب  محمدبن  زمان،  آن  ساز 

كايش هاي   613/1216 سال  در  رسانجام  تا  بود  مشغول  كار  اين  به  سال  هشت  مدت  به  او  واداشت. 

مرقد آماده و كار گذاشته شد.17  

در  شيعي  تفكر  بيشرت  حضور  دليل  به  صفويه  دوره  در  ويژه  به  و  بعد  به  هفتم  سيزدهم/  سده  از 

آن  به  زيادي  بخش هاي  و  گذراند  رس  از  را  بيشرتي  تحوالت  بنا  اين  حكومت ها،  و  مردم  اذهان 

به صورت  حرم  قاعده  شد.  ساخته   925  /1519 سال  در  بيگم،  شاه  توسط  حرم  فعيل  بناي  شد  اضافه 

سقف،  و  گنبد  قاعده ي   بخش،  اين  از  پس  است.  صفه  هشت  داراي  و  متساوي  غري  هشت ضلعي 

)س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  بخش هاي  ديگر  از  است.  رويت  قابل  تزييني  مقرنس هاي  با 

مي توان به گنبد، مناره ها، صحن ها، ايوان ها و رضيح مباركه حرضت اشاره داشت.

كتيبه هاي حرم مطهر حرضت معصومه )س(

عكس هاي  نبودن  دسرتس  در  جهت  به   )س(،  معصومه  حرضت  حرم  از  شده  انتخاب  كتيبه هاي 

شامل  حرم،  بناهاي  خارجي  فضاهاي  از  عموماً  داخيل،  فضاهاي  از  عكايس  مشكل  و  كايف 

داخيل،  بخش  در  و  شده اند  انتخاب  حرم  به  ورودي  رواق هاي  و  گلدسته ها  ايوان ها،  صحن ها، 

قرار  برريس  مورد  مطهر  مرقد  كايش هاي  و  مطهر  حرم  رضيح  نهايت  در  و  حرم  به  ورودي  درهاي 

كتيبه هاي  بخش  چهار  در  كتيبه،  مقدمايت  طبقه بندي  از  استفاده  با  نظر  مورد  كتيبه هاي  گرفته اند. 

قرآين، دعايي، حديثي و اديب مورد برريس قرار گرفته اند.

مضامني قرآين:

دركتيبه هاي  كه  هستند  مضاميني  عمده ترين  و  اصيل ترين  از  ييك  قرآن  آيات  شد  گفته  كه  چنان 

كتيبه هايي  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  در  رفته اند.  كار  به  مقدس  اماكن  در  ويژه  به  معامري 

با اين مضامني بسيار ديده مي شود.

است.  )تصوير1(  جديد  در صحن  اتابيك  ايوان  پيشاين  كتيبه  مي شود،  برريس  اين جا  در  كه  كتيبه اي  اولني 

نيز معروف است، در رشق حرم واقع و توسط مريزا عيل اصغرخان  اتابيك  نام صحن  به  صحن جديد كه 
است.18 غريب  و  رشقي  جنويب،  شاميل،  ايوان  چهار  داراي  صحن  اين  است.  گرديده  بنا  السلطان  امني 

آيات  دربردارنده  و  يافته  نگارش  الجوردي  زمينه  در  سفيد  ثلث  خط  به  )تصوير2(  كتيبه  دومني 

كرميه  كتاب  از  نقل  به   ،68 ص   ،3 جلد  التواريخ،  ناسخ   -15

اهل بيت، پيشني، ص32.

مرحوم   «: است  رشح  بدين  صادقانه  رؤياى  اين  16-ماجراى 

الّله  آيت  بزرگوار  پدر  نجفى،  مرعىش  محمود  سّيد  الّله  آيت 

محل  كه  بودند  عالقه مند  بسيار  )ره(  مرعىش  الدين  شهاب  سيد 

آورد.  دست  به  را  )س(  طاهره  صّديقه  حرضت  رشيف  قرب 

شب  پرداخت.  آن  به  شب  چهل  و  كرد  انتخاب  مجّرىب  ختم 

اسرتاحت  بسيار،  توّسل  و  ختم  رساندن  پايان  به  از  پس  چهلم 

يا  و  باقر)ع(  حرضت  مقّدس  محرض  به  رؤيا  عامل  در  كرد. 

»َعَلْيَك  فرمودند:  ايشان  به  امام  شد.  مرّشف  )ع(  صادق  امام 

چنگ  بيت  اهل  كرميه  دامان  »به  يعنى  اْلَبْيِت.«   ِ اَْهل  ِبَكِرمَيِة 

زهرا  حرضت  )ع(  امام  منظور  اين كه  گامن  به  ايشان  بزن«. 

قرآن  ختم  اين  من  گردم،  »قربانت  كرد:  عرض  است،  )س( 

گرفتم  حرضت  آن  رشيف  قرب  دقيق  محل  دانسنت  براى  را 

من،  »منظور  فرمود:  امام  شوم«.  مرّشف  زيارتش  به  بهرت  تا 

»به  افزود:  سپس  است.«  قم  در  معصومه  حرضت  رشيف  قرب 

حرضت  رشيف  قرب  محل  میخواهد  خداوند  مصالحى،  دليل 

)س(  معصومه  حرضت  قرب  رو  اين  از  مباند؛  پنهان  )س(  زهرا 

است.  داده  قرار  زهرا)س(  حرضت  رشيف  قرب  گاه  تجّلی  را 

جربوىت  و  جالل  و  باشد  ظاهر  حرضت  آن  قرب  بود  قرار  اگر 

قرب  به  را  جربوت  و  جالل  هامن  خداوند  بود،  مقّدر  آن  براى 

مرعىش  «مرحوم  است.  داده  )س(  معصومه  حرضت  مطّهر 

رخت  گرفت  تصميم  برخاست،  خواب  از  كه  هنگامى  نجفى 

رهسپار  )س(  معصومه  حرضت  زيارت  قصد  به  و  بندد  بر  سفر 

اش  خانواده  همراه  و  شد  سفر  آماده  درنگ  ىب  وى  شود.  ايران 

كرد.  ترك  بيت  اهل  كرميه  زيارت  قصد  به  را  ارشف  نجف 

ص43(. پيشني،  بيت،  اهل  كرميه  پور،  مهدي  اكرب  )عيل 

فرهنگ  پژوهشگاه  آرامگاهي،  بناهاي  عقايب،  17-محمدمهدي 

.  362-363 صص:   ،1378 دوم،  چاپ  تهران،  اسالمي،  هرن  و 

جنويب،  ايوان  و  آستانه  ميدان  از  آن  شاميل  18-ايوان 

خيابان  از  اتابيك  ايوان  يا  رشقي  ايوان  و  قبله  طرف  از 

است.  آيينه  ايوان  هامن  غريب  ايوان  و  دارد  ورودي  ارم 

بنا  بزرگ  و  كوچك  بقعه  يس  از  بيش  صحن،  گرداگرد 

اصغرخان  عيل  مريزا  خود  مدفن  آن ها،  مهم ترين  كه  شده 

مركب  نو،  صحن  است.  آيينه  ايوان  به  چسبيده  كه  است 

هشت  بزرگ تر،  قسمت  است،  پيوسته  قسمت  دو  از 

زاييده اي  صورت  به  كوچك تر،  قسمت  و  نامنظم  گوشه 

است.  كايش كاري  به  آراسته  سو،  سه  هر  در  ميان،  در 

كوچك  مناره  دو  جنويب،  و  شاميل  رسدرهاي  برفراز 

دارد.  قرار  مناره  چهار  رشقي،  رسدر  باالي  و  مرتي  چند 

بناهاي  اسالمي،  دوره  در  تاريخي  بناهاي  )دائره املعارف 

.)362-366 صص:   ،1378 هرني،  حوزه  تهران،  آرامگاهي، 
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ديده  كتيبه  كتابت  تاريخ  و  نگارنده  رقم  آيات،  پايان  در  مي باشد.  زَُمر  مباركه  سوره ي   19   73 و   74

مي شود.

چون  و  برند  بهشت  سوي  به  فوج  فوج  را  ترس  خدا  متقيان  »و  مي فرمايد:  خداوند  آيات،  معناي  در 

خدا  ستايش  گويند  بهشتي  خازنان  و  بگشايند  احرتام  به  برويشان  بهشت  درهاي  همه  رسند  بدان جا 

تا  گردانيد  بهشت  رسزمني  همه  وارث  را  ما  و  فرمود  محقق  ما  بر  را  رحمتش  و  لطف  وعده  كه  را 

اين  در  بود«  خواهد  نيكو  بسيار  نيكوكاران  پاداش  آنروز-  گزينيم-  منزل  بخواهيم  آن  جاي  هر 

به  آن  هاي  نعمت  و  بهشت  پاداش  اختصاص  بر  مبني  پرهيزكاران  به  خداوند  وعده  صدق  بر  آيه 

ايشان تاكيد شده است.

صحن  احداث  زمان  به  مربوط  و  قاجار  دوره  به  متعلق  كتيبه  كه  است  اين  از  حايك  كتيبه،  تاريخ 

اتابيك است.

دو  و  )تصوير3(  طال  ايوان  است.  يافته  نگارش  عتيق  صحن  در  طال  ايوان  باالي  بر  ديگر  كتيبه 

و  گنبد  بناي  تجديد  هنگام  سال925/1519  در  واقعند،  مرقد  شامل  در  كه  آن  كنار  كوچكرت  ايوان 

 14/80 ارتفاع  و   6 عرض   ،9 دهانه  به  ايوان  اين  شد.  ساخته  آن  گلدسته هاي  و  عتيق  صحن  احداث 

اين  از  فتحعليشاه،  عرص  تعمريات  در  است.  صفوي  عرص  فريوزه فام  كايش كاري  ازاره ي  داراي  مرت 

ايِل  َربَُّهم  اِتََّقْوا  الَّذِيَن  سِيَق  َو  َتعايل  َو  َتبارََك  الله  19-»قال 

َخزََنُتَها  لُهْم  َقاَل  َو  اَْبَواُبَها  ُفِتَحْت  َو  جاَؤَها  إَِذا  زَُمراً َحتَّي  الَجنٍَّة 

الَّذِي  اْلَحْمُدللِه  َقالُوا  َو  َخاِلديَن  َفاْدُخلُوَها  ِطْبُتم  َعَليُكم  َسالٌَم 

َفِنعَم  َنَشاُء  َحْيُث  اْلَجنَِّة  ِمْن  ُا  َنَتَبوَّ ااَلرَْض  اَْورََثَنا  َو  َوْعَدُه  َصَدَقَنا 

الخادم  حّرره   1303 سنه  شعبان  شهر  يف  َتمَّ  قد  الَعاِلمنْي  اَجُر 

محي  استاد  ترجمه ي  مجيد،  قرآن  رجبعيل«)  الرضويه  لروضه 

.)629 ص   ،1386 تابستان  تهران،  قمشه اي،  االهي  مهدي  الدين 

حرم  اتابيك،  صحن  يا  جديد  صحن  از  منايي  تصوير1: 

مطهر.

سوره  از   73-74 آيات   ، قرآين  پايني،كتيبه  تصوير2: 

مباركه زمر، پيشاين ايوان اتابيك در صحن جديد.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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باالي  قسمت  است.  شده  افزون  ازاره،  روي  بر  معرق  كتيبه اي  عوض  در  اما  شده،  كايش ها  كاسته 

ايوان  دو  طال،  ايوان  طرفني  در  است.  طال  معرق  آن،  پوشش  و  اندود  زر  خشت هاي  به  مزين  ايوان 

قرار  كايش كاري  قسمت هاي  و  مرمر  سنگ  از  اي  ازاره  و  مرت   12 ارتفاع  به  تقريبا  صفوي  باستاين 

دارد كه بخش هايي از آن تجديدي و تعمريي هستند.20  

تاريخ  و  رشح  كتيبه،  ادامه  در  )تصوير4(  دارد.  بر  در  را  قرآن  از  آيايت  ثلث،  خط  به  كتيبه  اين 

كتيبه،  ابتدايي  آيات  است.21  شده  آورده  تفصيل  به  آن  سازنده  از  تجليل  و   ،965/1519 بنا،  ساخت 

در  است.  شده  خداوند  نثار  بندگان  ستايش  و  سپاس  و  دارد  داللت  خداوند  توسط  انسان  هدايت  بر 

که  است  آن  در  نیز  متنی  كه  مي خورد  چشم  به  زيبايي  بسيار  تزيينات  با  معرقي  كايش  ايوان،  همني 

در ميان تزيينات گياهي )اسليمي و گل ها( محصور شده است. )تصوير5(

صص:  پيشني،  آرامگاهي،  بناهاي  عقايب،  20-محمدمهدي 

 . 364-365

اَْن  َلُوال  ِي  ِلَنْهتدَّ ماَكنَّا  اُو  َلَهَذا  َهَدْينا  الَّذِي  اللٍه  21-»اَْلَحُمد 

اللِه اما بعد فقد اتفق بناء هذه العامره الرفيعه و الروضه  َهَدْينا 

خليفه  االعلم  االعدل  السلطان  خالقه  زمن  يف  املنيعه  املعقدسه 

العجم  و  العرب  ملوك  مويل  االمم  رقاب  مالك  العامل  يف  الله 

و  العدل  نارش  الطغيان  و  الكفر  ماحي  االميان  اهل  بالد  حامي 

ارشف  ايل  اخاليق  هادي  األمان  و  االمن  مها  باسط  االحسان 

السلطان  ابن  السلطان  املّنان  امللك  بعنايه  املختّص  االديان 

و  معدلته  ميامني  خّلد  الّلهم  خان  بهادر  اسمعيل  شاه  املظفر  ابو 

اركان  قواعد  شّيد  و  اّيد  و  املسلمني  مفارق  عيل  مرحمه  آثار 

ترويج  و  الحق  كلمه  لإلعالء  الدين  يوم  ايل  سلطنته  و  خالفته 

خاتم  محمد  ابوالقاسم  العريب  بالنبي  املعصومني  أمئه  مذهب 

الطيبني  آله  و  عليه  الله  صيل  آلخرين  و  االتولني  سّيد  و  النّبيني 

و  اوال  الحمدلله  و  رسمدا  ابداً  دامئاً  تسلياًم  سّلم  و  الطاهرين 

سنه  من  املرجب  رجب  شهر  تاريخ  يف  ظاهراً  و  باطناً  و  آخراً 

الحسيني«. ويل  كتبه  نبوّيه  هجريه  تسعاميه  و  عرشين  و  خمس 

تصوير3:  چپ، منايي از ايوان طال، حرم مطهر.

در  طال  ايوان  باالي  قرآين،  راست،كتيبه  تصوير4: 

صحن عتيق.

معرق،  تزييني  كايش  روي  بر  پايني،كتيبه  تصوير5: 

ايوان طال.
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اين  است.  )تصوير6(  آيينه  ايوان  باالي  كتيبه  دارد،  خود  در  را  قرآن  از  آيايت  كه  ديگري  كتيبه 

است.  معروف  آيينه  ايوان  به  كاري  آيينه  خاطر  به  كه  دارد  قرار  مطهر  حرم  رشقي  جانب  در  ايوان 

و  هرني  اثري  و  كرده  بنياد  نو  صحن  بناي  با  همزمان  السلطان،  امني  خان  اصغر  عيل  مريزا  را  ايوان 

سنگ  از  ايوان  ازاره  است.  قمي«  معامر  حسن  »استاد  قاجار،  دوره  معروف  هرنمند  و  معامر  از  نفيس 

از  ايوان  اين  كتيبه  انشاء  و7(  و8  )تصاوير9  است.22  آيينه كاري  سقف،  تا  بدنه  آن،  باالي  و  مرمر 

روي  بر  كه  است  مشهدي23  ب  َذهَّ ُمِ رجبعيل  مال  از  آن  ثلث  خط  و  قمي  مجتهد  حسن  محمد  شيخ 

سنگ مرمر نقر شده است.24  

قرار  شاه نشني  دو  و  دارالحفاظ  يك  ايوان،  داخل  22-در 

نشني  شاه  دو  جنويب،  و  شاميل  نشني هاي  شاه  برفراز  كه  دارد 

دارالتوليه  سابقاً  كه  دارد  بزرگ  غرفه  دو  عقب،  در  و  فوقاين 

رسپوشيده  فضاي  ايوان،  جلوي  در  بوده اند.  كتابخانه  و 

خاتم  پوش  تخته  پوشش  كه  دارد  قرار  بديعي  و  شكوهمند 

با  مارپيچي  بلند  سنگي  ستون  چهار  برفراز  جلو  از  آن  كاري 

اين  طرفني  در  است.  شده  حمل  ضلعي  چند  ستون هاي  پايه 

زيباست. تاالرچه اي  يك،  هر  برفراز  و  كن  كفش  دو  فضا، 

كتيبه   به  مي توان  او  آثار  از  كه  قاجار  دوران  نويس  23-ثلث 

و  است  كرده  تذهيب  را  او  شاه  نارصالدين  كه  نو  حرم  مدخل 

معصومه  حرضت  حرم  جديد  صحن  ورودي  در  رس  كتيبه  دو 

مي باشد  السلطان  امني  نام  به  كه  ساعت  در  رس  كتيبه  و  )س( 

خوشنويسان،  آثار  و  احوال  بياين،  )مهدي  كرد.  اشاره 

.)59 ص   ،1358 آبان  چهارم،  چاپ  تهران،  دانشگاه  انتشارات 

ااْلَرِْض  َو  مَواِت  السَّ ُنوُر  »اَللُه  تعايل  و  تبارك  الله  24-»قال 

اَلزُّجاَجُة  ُزَجاَجٍة  يِف  اَْلِمْصَباُح  ِمْصَباٌح  فِيَها  َكِمْشَكوٍة  ُنورِِه  َمَثُل 

رَشِْقَيٍة  الَّ  َزْيُتوَنٍة  بارََكٍة  مُّ َشَجرٍَة  ِمْن  وَقُد  يُّ ُدرِّيُّ  َكْوَكٌب  َكاَّنََّها 

ُنوٍر  َعيَل  نُّوٌر  َناٌر  مَتَْسْسُه  َلْم  َلْو  َو  ُيِضُء  َزْيُتَها  يَّكاُد  َغْرِبيٍَّة  اَل  وَّ 

اللُه  َو  ِللنَّاِس  ااْلَْمثاََل  اللُه  َيرْضُِب  َو  يََّشاُء  َمْن  ِلُنورِِه  اللُه  يَّْهِدي 

جاز  و  الرشف  و  املجد  اصل  حاز  لقد  بعد  و  َعليُم«  يَشٍء  ِبُكلِّ 

زهو  يف  املباهي  االيوان  و  هذالصحن  بيناِء  خلف  و  سلف  كل 

العدل  دوره  و  االمان  و  االمن  دوله  الجنان يف  قصور  ابهي  جامله 

ستحقاق  باال  الخاقان  و  الطالق  عيل  السلطان  عهد  االحسان  و 

كام  بحقيقته  لها  الجدير  بذاته  تشتهر  هي  بل  بصفاته  الشهري 

و  السلطان  بن  السلطان  بن  السلطان  ِبحرَضته  إاِّل  َتجِدُر  ال  أَّنها 

االنتصار  و  املظفر  ابو  السلطان  الخاقان  بن  الخاقان  بن  الخاقان 

عامُّ  اّرخ  و  االرض...،  بقاع  زالت  ال  قاجار  شاه  الدين  نارص 

الخادم«. ان ترم فحاسنبَّ هذه جنه قم 1303 كتبه رجبعيل  للبناء 

جهاين  خود  به  خود  برافروزد  آنرا  آتيش  آنكه  يب  و   ...  -25

معرفت  نور  روي  به  حقيقت  نور  آن  پرتو  كه  بخشد  روشني  را 

ارشاقات  و  خود-  بنور  خواهد  را  كه  هر  خدا  و  گرفته  قرار 

مردم  براي  خدا  را  ها  مثال  اين  كند،  هدايت  خويش-  وحي 

همه  به  خدا  و  يابند  هدايت  معرفتش  براه  كه  ميزند  هوشمند 

استاد  ترجمه ي  مجيد،  قرآن   ( داناست.  عامل  شهود  و  غيب  امور 

.)477-478 صص:  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  الدين  محي 

آسامن ها  بخش  وجود  نور  خدا   « معني:  به  مي دهد  تشكيل  نور  سوره    35 آيه  را  كتيبه  منت  ابتداي 

در  چراغ  آن  و  باشد  چراغي  روشن  آن  در  كه  ماند  مشكوايت  به  نورش  داستان  است،  زمني  و 

كه  زيتون  مبارك  درخت  از  روشن،  و  درخشان  ايست  ستاره  گويي  آن  تأللو  كه  اي  شيشه  ميان 

آن را  آتيش  آنكه  يب  و  است...  فروزان  بدان  جهان  غرب  و  رشق  نيست،  غريب  و  رشقي  آن كه  با 

قرار  معرفت  نور  روي  به  حقيقت  نور  آن  پرتو  كه  بخشد  روشني  را  جهاين  خود  به  خود  برافروزد 

را  مثال ها  اين  كند،  هدايت  خويش-  وحي  ارشاقات  و  خود-  بنور  خواهد  را  كه  هر  خدا  و  گرفته 

شهود  و  غيب  امور  همه  به  خدا  و  يابند  هدايت  معرفتش  به راه  كه  مي زند  هوشمند  مردم  براي  خدا 

و  نگارنده  رقم  نيز  آن  پايان  در  و  شاه  نارصالدين  مدح  در  عبارايت  ادامه  در  و  داناست«25  عامل 

توجه  با  است.  اطراف  به  نور  انعكاس  آيينه،  خواص  از  ييك  است.  شده  ذكر  آن  نگارش  تاريخ 

متامي  بر  الهي  انوار  انعكاس  از  نشان  شك  بدون  مكاين،  چنني  در  آن  وجود  رشيفه،  آيه  معناي  به 

بندگانش و زوار حرضت معصومه )س( است.

تصوير6:  منايي از ايوان آيينه، حرم مطهر.

تصوير7: كتيبه قرآين، آيه 35 سوره  نور، ايوان آيينه.

نور،  سوره    35 آيه  ي  ادامه  قرآين،  كتيبه  تصوير8: 

ايوان آيينه.

نور،  سوره    35 آيه  ي  ادامه  قرآين،  كتيبه  تصوير9: 

ايوان آيينه.
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رس  باال  مسجد  است.  گرفته  قرار  ثلث،  خط  به  كتيبه اي  نيز،  باالرس  مسجد  محراب  باالي  در 

و  طول  مرت   35 صفويه  دوره  در  كه  است  )س(  معصومه  حرضت  آستان  ابنيه  بزرگرتين  )تصوير10( 

مسئولني   1338/1919 سال  در  يافت.  راه  آن  در  دگرگوين هايي  زمان  به مرور  و  داشت  عرض  مرت   6

خريداري  را  بود  آن  غريب  جهت  در  خرابه اي  كه  آن ها  برآمدند،  آن  توسعه  انديشه  در  روز، 

فاقد  و  دارد  عرض  مرت  و14  طول  مرت   48 كه  است  زيبا  و  رسپوشيده  و  وسيع  فضايي  اكنون  و  كردند 

است.  داده  جاي  خود  در  را  بقره26   سوره  از   144 آيه  كتيبه  اين  است.  پوشش  دو  داراي  و  ستون 

به  متعلق  نيز  آن  رقم  و  است  دوم  پهلوي  دوره  به  مربوط  پيداست  تاريخش  از  كه  چنان  كتيبه  اين 

احمد نجفي مي باشد.27  )تصوير11( 

آيه،  اين  در  خداوند  و  دارد  مسجدالحرام  به  بيت املقدس  از  قبله  جهت  تغیري  به  اشاره  آيه  اين 

كند  تاكيد  تا  كرده  مسلامنان  همه  متوجه  عام  خطاب  يك  محمد)ص(  حرضت  به  خطاب  از  بعد 

قرار  و  است  مسلامنان  عموم  براي  بلكه  نيست  امرخصويص  يك  وجه  هيچ  به  قبله،  تغيري  اين  كه 

را  آن  مركزيت  و  وحدت  و  است  كعبه  نقطه  كه  اصيل،  كانون  سمت  به  مسلامنان  متامي  گرفنت 

مشخص مي سازد.28 

كتيبه ي  در  آيه  اين  استفاده  دليل  كه  شود  مي  روشن  ما  بر  رشيفه،  آيه  تفسري  و  معنا  به  توجه  با 

دیگری،  است.کتیبه  بوده  روي  چه  از  مي باشد،  مسلامن  منازگزاران  جايگاه  كه  مسجد،  محراب 

در باالی رضیح کنونی حرم مطهر وجود دارد.29 

»َهل  )انسان(  دهر  مبارکه  سوره  از  آیاتی  طالیی،  برجسته  نسخ  و  ثلث30  خط  به   رضيح  باالي  كتيبه 

حرضت  پيامرب،  بيت  اهل  درباره ي  مباركه  سوره ي  اين  نزول  شأن  مي گذارد.31   منايش  به  را  اَّتی« 

حرضت  است.  يتيامن  و  مسكينان  به  كمك  در  خري  پاداش  و  )س(  زهرا  فاطمه  حرضت  و  )ع(  عيل 

درباره ي  مگر  نيست  قرآن  در  رضايتي  و  »هيچ  آيه ي  مدح  مي فرمايند:  غدير  خطبه  در  )ص(  محمد 

سوره  اين  و  او  براي  مگر  نداده،  بهشت  به  شهادت  َعيَل اْلِْنساِن«  ايَت  »َهْل  سوره  در  خداوند  و   عيل، 

مسئله  اين  به  توجه  با  است.32  نكرده  مدح  را  او  جز  سوره  اين  يا  و  نكرده  نازل  او  درباره ي  غري  را 

حرضت  مطهر  رضيح  كتيبه  مضمون  در  آن  انتخاب  »َدَهر«،  سوره ي  آيات  معاين  به  التفات  و 

و  )ع(  عيل  حرضت  نسل  و  صلب  از  كه  است  حرضت  آن  مقام  و  شأن  يادآور  )س(،  معصومه 

حرضت فاطمه زهرا )س( مي باشد. )تصوير12(

ِقْبَلًة  َفَلُنِوّلَينََّك  امِء  السَّ يِف  َوجِهَك  َتَقلَُّب  َنري  ْد  َقََََ تعايل  الله  »قال   -26

َفَوّلُو  ُكْنُتْم  َما  َحْيُث  َو  اْلَحراِم  اْلَمْسِجِد  َشْطَر  َوْجَهَك  َفَولِّ  َترَْضيَها 

ِمْن  اْلَحقُّ  اَنَُّه   َلَيْعَلمُوَن  اْلِكتاَب  اُوُتوا  الَّذيَن  اِنَّ  َو  َشْطرَه  ُوُجوَهُكْم  

الَنَجفي  اَْحَمد  َرسوَله  َو  اللُه  َصَدَق  َيْعَملُوْن.  َعامَّ  ِبَغاِفٍل  اللُه  َما  َو  بِِّهْم  رَّ

وحي  انتظار  در  آسامن  بر  را  تو  توجه  ما   « معني:  به   »1346 الزَْنجاين 

سازد  خشنودت  كه  اي  قبله  به  را  تو  روي  البته  و  بنگريم  قبله  تغيري  و 

در  نيز  مسلامنان  شام  و  الحرام  مسجد  بسوي  كن  روي  پس  بگردانيم 

كتاب  اهل  گروه  و  كنيد  جانب  بدان  روي  مناز  گاه  باشيد  كجا  هر 

خداست  جانب  از  راستي  و  حق  به  قبله  تغيري  اين  دانند  مي  بخويب 

زشت  و  منافق  يا  و  نيكوكارند  و  مطيع  كه  آنها-  كردار  از  خدا  و 

مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  نيست«  غافل  رفتارند- 

الهي قمشه اي، ص30(.

حرضت  مقدسه  آستانه  ابنيه  مطالعايت  مجموعه  سعادت،  بيژن،   -27

 ،1977 كانداليواوتيسيونه،  ايل  موسسه  ايتاليا،  )ع(،  معصومه  فاطمه 

ص50 .

جلد  االسالميه،  دارالكتب  منونه  تفسري  شريازي،  مكارم  نارص،   -28

اول، تهران، چاپ 18، زمستان 1362، ص 495 .

در  بيگم  شاه  را  رضيح  اولني  جديد،  مدارك  براساس   -29

شاه   965/1557 سال  در  داد.  قرار  مرقد  روي  بر   925/1519

آراسته  آجري  رضيحي  مرقد  طرف  چهار  در  صفوي،  طهامسب 

آن  اطراف  در  منود  بنا  معرق  كتيبه هاي  و  رنگ  هفت  كايش هاي  به 

خود  نذورات  زائران  هم  و  شود  ديده  مرقد  هم  تا  بود  باز  منافذي 

هامن  فتحعيل  شاه   1230/1814 سال  در  بريزند.  رضيح  داخل  را 

شد  فرسوده  زمان  مرور  به  رضيح  اين  كه  كرد  پوش  نقره   را  رضيح 

نقره هاي  و  سابق  رضيح  نقره  از  رضيحي   1280/1863 سال  در  و 

رضيح  اين  گرديد.  نصب  آن  جاي  به  و  شد  ساخته  خزانه  در  موجود 

روي  متامدي  سال هاي  و  شد  اصالح  و  بنا  تجديد  مرتبه  چندين 

آن  توليت  دستور  به   1368/1948 سال  در  تا  بود  باقي  حرضت  مرقد 

رضيحي  و  دادند  تغيري  را  رضيح  شكل  مهران،  محمد  آقاي  زمان، 

منودند  نصب  آن  جاي  به  ويژه اي  هرني  شاهكارهاي  و  ظرايف  با  را 

و  است  برقرار  حرضت  نوراين  تربت  فراز  بر  همچنان  رضيح  آن  كه 

نقره  از  رضيح،  نقره اي  قسمت هاي  متام   1380/2002 ماه  اسفند  در 

خريداري  خالص،  درصد   100 نقره  از  نوع  بهرتين  با  درصد   92

زير  چوب هاي  و  ايران  اسالمي  جمهوري  مركزي  بانك  از  شده 

ساخته  اصفهاين  استادكاران  دست  به   ... و  پايه  و  ستون  از  اعم  آن 

را  آن  نقره اي  قسمت  مقدسه،  آستانه  كارشناسان  و  شد  قلم زين  و 

حرضت  خزانه  به  شد  فرسوده  كه  سابق  رضيح  و  كردند  تعويض 

تاريخچه  )س(،  معصومه  حرضت  حرم  )سايت  شد.  داده  تحويل 

.)www.masoume.com  ،ابنيه حرم

و  داشته  رواج  بيش  و  كم  ها  كتيبه  در  خطوط  متام  نوشنت   -30

از  نگاري،  كتيبه  كار  در  ثلث  خط  موجود،  هاي  كتيبه  بني  در 

دارد:  مختلفي  علل  امر  اين  و  داشته  رواج  تاكنون  قديم  هاي  زمان 

رنگ  و  نقايش  هاي  طرح  و  كاشيكاري  با  ثلث  خط  كه  اين  اول 

آن  پاي  به  ديگر  خطوط  كه  كند،  مي  پيدا  خايص  هآمهنگي  ها 

با  و  اندام  درشت  ثلث  خط  كه  است  اين  ديگر  علت  و   رسند  مني 

مريسد.  نظر  به  چشمگريتر  دور  فاصله  از  و  است  مختلف  حركات 

با  ثلث  خط  كه  معتقدند  خوشنويسان  از  بعض  كه  اين  بر  عالوه 

دارد،  بيشرتي  سازگاري  روايات  و  قرآن  عرفاين  و  معنوي  روح 

معصومه  حرضت  حريم  در  هرن  مقاله  حميديان،  )محمدمهدي، 

 .)www.imamalinet.net   ،10:50َ   ،86/11/7:س(، سايت(

حرضت  مقدسه  آستانه  ابنيه  مطالعايت  مجموعه  سعادت،  31-بيژن، 

 ،1977 كانداليواوتيسيونه،  ايل  موسسه  ايتاليا،  )س(،  معصومه  فاطمه 

صص 46-47 .

انتشارات  غدير،  خطابه  فاريس  ترجمه  انصاري،  باقر  32-محمد 

تك، چ دوم، تهران 1383، ص 69 .

تصوير10: چپ باال، منايي از مسجد باالرس.

 ، بقره  سوره   144 آيه  قرآين،  كتيبه  راست،  تصوير11: 

باالي محراب مسجد باالرس.

تصوير12: چپ، پايني، منايي از رضيح حرم مطهر.

تزيينات كتيبه اي آستانه مقدسه قم
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كتيبه هاي ديگر مربوط به كايش هاي مرقد مطهر حرضت معصومه )س( است. )تصوير13(33  

احمدبن  امريمظفربن  را  كايش ها  اين  است.  فريوزه اي  و  قهوه اي  نقره اي،  الجوردي،  كايش ها  زمينه 

كايش ساز  و  خطاط  هرنمند  و  است  كرده  تقديم  مطهر،  آستان  به  آل مظفر  دودمان  رس  اسمعيل، 

تاريخ  و  ساده  و  برجسته  نسخ  و  كويف  شده،  نگاشته  خطوط  است.  ايب الحسني  محمدبن الطاهر  آن 

از  آيايت  و  آيه الكريس  شامل  كتيبه  كايش ها،  اين  روي  بر  است.   605-613/1208-1216 سال  آن 

دوم  حاشيه  به  است  مربوط  اول  كتيبه  مجموعه  اين  از  )تصوير14(  است.34  شده  نوشته  مجيد  قرآن 

روي مرقد كه دور مي گردد و بر روي آن آيات 255 تا 257 سوره بقره نوشته شده است.35 

هرن  شاهكار  كهن ترين  و  نفيس ترين  و  بهرتين  كايش ها  33-اين 

معني  متامي  به  و  است  اسالمي  دوران  در  ايران،  كايش سازي 

ديواري  درون  كه  است  ايران  ارزنده  هرن  اين  از  ناپيدايي  ي  گنجينه 

مرقد  اين  دارد.  قرار  مطهر  حرم  رضيح  پشت  در  معرق،  كايش  از 

 132 بلندي  و  سانتي مرت   178 پهناي  و  سانتي مرت   343 درازاي  به 

مطهر  مرقد  است.  كايش كاري  رضيح  بسته  فضاي  در  سانتي مرت 

تا  بلكه  است  نگرفته  قرار  مستقيم  وضوح  به  رضيح  فضاي  درون 

به صورت  مرقد  فوقاين  سطح  كايش هاي  طرح  است.  مورب  حدي 

شده  تشكيل  كايش  مختلف  خشت هاي  از  و  است  كامل  محرايب 

سطح  اين  تزيينات  و  كتابه ها  و  رنگ ها  و  نقوش  تركيب  است. 

سازنده  تسلط  و  استادي  درجه  است،  مربع  مرت   6 از  بيش  كه 

مطهر  حرم  كتابه هاي  ستوده،  )منوچهر،  مي رساند،  را  كايش ها 

.)1-2 صص:  آن،  اطراف  خطريه هاي  و  )س(  معصومه  حرضت 

)س(،  معصومه  حرضت  مقدسه  آستانه  بناهاي  سعادت،  34-بيژن 

پيشني، ص 45 .

ال  اْلَقيُّوُم  اْلَحيُّ  ُهَو  ااِّل  اِلَه  ال  اللُه  الرَّحيِم  الرَّْحمِن  35-»ِبْسمِ اللِه 

»خدا   ،»... يِف األرِْض  ما  َو  مواِت  يِف السَّ ما  لَُّه  َنْوٌم  ال  وَّ  ِسَنٌة  َتاُْخُذُه 

او  هرگز  است  پاينده  و  زنده  نيست  خدايي  او  جز  كه  يكتاست 

مالك  اوست  رود.  به خواب  رسد  چه  تا  نگريد  خواب  كسالت  را 

است  جرأت  را  كه  است،  زمني  در  آنچه  و  آسامن ها  در  آنچه 

او  دانش  او،  فرمان  به  مگر  برخيزد،  شفاعت  به  او  پيشگاه  در 

آمد  خواهد  آنچه  و  آمده  خلق  پيش نظر  آنچه  به  است  محيط 

او  آنچه  مگر  كرد،  نتوانند  احاطه  او  علم  مرتبه  هيچ  به  خلق  و 

زمني  نگهباين  و  فراتر  زمني  و  آسامن ها  از  علمش  و  قلم  خواهد. 

بزرگوار  داناي  او  چه  است،  يب زحمت  و  آسان  او  بر  آسامن  و 

و  هدايت  راه  نيست.  اجبار  به  دين  كار  است.  باعظمت  تواناي  و 

اطاعت  و  كفر  راه  از  كس  هر  پس  گرديد  روشن  همه  بر  ضاللت 

به رشته  گرايد  خدا  پرستش  و  اميان  به راه  و  برگردد  طاغوت 

ُگسست  نخواهد  هرگز  كه  است  زده  چنگ  استواري  و  محكم 

يار  خدا  داناست.  و  شنوا  كنند  و  گويند  خلق  هر چه  به  خداوند  و 

به  و  آرد  بريون  جهان  تارييك هاي  از  را  آنان  است.  اميان  اهل 

شيطان  ايشان  يار  گزيدند  كفر  راه  آنان كه  و  برد  روشنايي  عامل 

تارييك هاي  به  روشنايي  جهان  از  را  آن ها  است.  راهزن  ديو  و 

خواهند  مخّلد  آن  در  و  دوزخ  اهل  گروه  اين  افكنند.  گمراهي 

قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  بود. 

پيشني، صص: 56-57(. 

مطهر  مرقد  كايش هاي  قرآين،  تصوير13:چپ،كتيبه  

حرضت معصومه )س(.

روبرو،  از  منايي  قرآين،  تصوير14:راست،كتيبه هاي 

كايش هاي مرقد مطهر.

:
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كتيبه دوم، حاشيه سوم است كه از گوشه باال سمت راست رشوع و به انتهاي سمت چپ دور مي گردد. 

است.36  آل عمران  سوره   20 آيه  از  بخيش  تا   17 آيات  شامل  و  شده  نوشته  ريز  نسخ  خط  به  كتيبه  اين 

ادامه  يعني  راست،  سمت  قسمت  كتيبه ي  ادامه  و  دارد  قرار  سوم  حاشيه  چپ  جانب  بر  بعدي  كتيبه 

است  آمده  آيه  اين  نزول  شأن  در  است.37  بسته  نقش  آن  بر  آل عمران  سوره   29 آيه  پايان  تا   20 آيه 

حرضت  مني كرد،  كار  آن  بر  آهن  كه  آمد  پديد  سختي  و  عظيم  سنگ  خندق،  جنگ  در  كه 

رضبه   3 به وسيله  و  گرفته  فاريس  سلامن  دست  از  را  آهني  ترب  و  كرد  نگاه  سنگ  آن  به  )ص(  رسول 

روشن  را  بخيش  نور،  اين  بار  هر  و  شد  ايجاد  درخشندگي  و  نوري  رضبه،  هر  با  كرد.  خرد  را  سنگ 

تكبري  اصحاب  هربار  و  روم  تا  سوم  بار  و  رسيد  مين  تا  روشني  دوم  بار  مدينه،  شهر  اول  بار  كرد. 

و  اطراف  به  اسالم  صولت  آثار  عن قريب  كه  داد  خرب  مرا  جربييل  كه  فرمود  حرضت  و  گفتند 
جوانب عامل رسيده، نواحي جهان مسخر اهل اسالم شوند و اصحاب شكر اين نعمت منودند. 38

است.39  شده  نوشته  آن  بر  آل عمران  سوره   33 تا   30 آيات  و  بسته  نقش  پايني  حاشيه  در  بعدي  كتيبه 

است.40  داده  پوشش  را  آل عمران  سوره   41 تا   34 آيات  ادامه  و  راست  سمت  حاشيه  بعدي  كتيبه 

آيه  از  نيز  قسمتي  و   58 تا   55 آيات  و  املائده  سوره  از  كويف  خط  به  آيايت  چهارم،  حاشيه  روي  بر 

59 آمده است.41 

فرمانربداران  و  راستگويان  و  كه صابران  آنان  ِللَِّذيَن«،  ُقْل  َو  اتََّبْعَن  َمْن  َو  تا-  اْلُمْنِفِقنَي-  َو  القاِنِتنَي  و  اِدِقنَي  الصَّ و  الّصاِبِريَن  الرَِّحيِم  الرَّْحمِن  اللِه  36-»ِبْسِم 

دانشمندان  و  فرشتگان  و  نيست  خدايي  او  اقدس  ذات  جز  كه  دهد  گواهي  خود  يكتايي  به  خدا  سحرگاهانند.  در  استغفاركنندگان  و  انفاق كنندگان  و 

داناست. هامنا دين  آفرينش  به همه چيز  و  توانا  عامل  كار  بر  كه  او  نيست خدايي جز  است.  نگهبان عدل و دوستي  او  او گواهي دهند،  يكتايي  به  نيز 

راه  از  را  خالف  اين  و  شدند  آگاه  آن  حقانيت  به  آن كه  از  پس  مگر  نپيمودند  مخالفت  راه  آن  در  كتاب  اهل  و  است  اسالم  آيني  خدا،  نزد  پسنديده  

رشك و َحَسد به ميان آوردند و َهر َكس به آيات خدا كافر شود، برتسد كه محاسبه ي  خدا زود خواهد بود. پس اگر براي مخالفت با دين حق به باطل 

.)69-70 صص:  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  كرده ام،  خدا  امر  تسليم  را  پريوانم  و  خود  من  بگو  كنند  احتجاج 

معناي  از  بخيش  َقِديٌر«،  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعيل  اللُه  َو  يِف اأْلرِْض  ما  َو  مواِت  السَّ يِف  ما  َوَيْعَلُم  تا-  َءاَْسَلْمُتْم-  ااْلُّمينّيَ َو  اْلِكَتاَب  37-»ُاوُتوا 

آريد،  اميان  شود  پديدار  حق  چون  آيا  نيستند،  آسامين  كتاب  علم  داراي  كه  آن ها  اميان  يا  و  كتاب  اهل  با  بگو  و  است:  چنني  آيات 

به حال  خداوند  و  نيست  آن ها  بر  حجت  امتام  و  خدا  دين  تبليغ  جز  چيزي  تو  بر  گردانند،  روي  واگر  يافته اند  هدايت  آرند  اميان  اگر 

سلطنت  و  ملك  خواهي  را  كه  هر  تو  هستي،  ملك  پادشاه  اي  خدايا  بار  پيغمرب،  اي  بگو  ديگر:  بخيش  در  و  است.  آگاه  بندگان 

خري  و  نيكويي  هر  گرداين  خوار  خواهي  را  كه  هر  و  بخيش  اقتدار  و  قوت  خواهي  كه  هر  به  و  بگريي  بخواهي  كه  هر  از  و  بخيش 

.)70-71 صص:  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  توانايي.  چيز  همه  بر  تو  تنها  و  تست  بدست 

38-حاج شيخ مهدي الهي قمشه اي، ترجمه و تفسري قرآن كريم، تهران، چ سوم، ارديبهشت 1378، صص: 58-59.

َعيَل  آلَ ِعْمراَن  َو  ءآلَ إِْبراِهيَم  َو  ُنوحاً  َو  ءآَدَم  اْصَطفي  اللَه  إنَّ  تا-   - َتَودُّ ُسوٍء  ِمْن  َعِمَلْت[  ما  َو  ُمْحرَضاً  َخرْيٍ  ]ِمْن  َعِمَلْت  ما  َنْفٍس  ُكلُّ  َتِجُد  39-»َيْوَم 

ميان  كاش  اي  كند  آرزو  كرده  بد  آن چه  و  ببيند  حارض  خود  روي  پيش  را  همه  كرده  نيكو  كار  هر  كس  هر  كه  روزي  معني:  به  اْلعاَلِمنَي«، 

پيامرب  اي  بگو  است.  مهربان  بيس  بندگان  حق  در  او  كه  مي ترساند  خود  عقاب  از  را  شام  خداوند  و  بود  جدايي  دور،  مسافتي  بدش  كار  و  او 

پيامرب  اي  بگو  است.  مهربان  و  آمرزنده  خدا  كه  بيامرزد  را  گناهانتان  و  دارد  دوست  را  شام  خدا  كه  باشيد  من  پريو  داريد،  دوست  را  خدا  اگر 

خدا  حقيقت  هامنا  داشت.  نخواهد  دوست  را  كافران  خدا  هامنا  و  شويد  كافر  گرانيد  روي  آنان  از  اگر  را  رسول  و  خدا  كنيد  فرمانربداري 

.)72 ص  پيشني،  قمشه اي،  الهي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  جهانيان،  بر  را  عمران  خاندان  و  را  ابراهيم  خاندان  و  نوح  و  آدم  برگزيد 

در  اْلَعِظيُم«،  اللُه  َصَدَق  اْلِْبكاِر  ِو  ِباْلَعيِشِّ  َسبِّْح  َو  َكِثرياً  َربََّك  اْذُكْر  َو  تا-  ِعْمراَن-  اْمرَاَُت  قاَلِت  اْذ  َعِليٌم  َسِميٌع  اللُه  َو  َبْعٍض  ِمْن  َبْعُضها  40-»ُذِريًَّة 

خدمت  راه  در  دارم  شكم  در  كه  فرزندي  كردم  عهد  من  پروردگارا  گفت  عمران  زن  كه  آن گاه  كن  ياد  است  آمده  آيات  معاين  از  بخيش 

روي  از  آمد  دنيا  به  فرزند  چون  آگاهي.  همه  احوال  به  و  بشنوي  بندگان  دعاي  تو  كه  بپذير  من  عهد  اين  كنم.  آزاد  خود  فرزندي  از  تو 

عرض  است  دخرت  آن  وجود  در  حكمت ها  چه  كه  است  داناتر  زاييده،  آن چه  بر  خدا  و  است  دخرت  زاده ام  كه  فرزندي  خدايا  گفت  حريت 

پناه  در  رجيم  شيطان  رش  از  را  فرزندانش  و  او  و  كردم  نام  مريم  را  او  من  و  بود  نخواهد  يكسان  حرم  خدمت  كار  در  دخرت  و  پرس  الها  كرد 

به  را  زكريا  و  داد  پرورش  نيكو  به ترتيبي  را  او  و  منود  درگاهش  مقبوالن  از  كه  پذيرفت،  نيكويي  به  را  او  خواهش  خداوند  پس  آوردم.  تو 

ميوه  مي يافت.  شگفت انگيزي  رزق  مي آمد  مريم  عبادت  صومعه ي  به  زكريا  زمان  هر  كه  داد  كرامتي  او  به  و  برگامشت  او  نگهباين  و  كفالت 

خداست  جانب  از  اين  كه  داد  پاسخ  مي رسد  تو  براي  كجا  از  روزي  اين  مريم  اي  مي گفت  زمستان  در  تابستاين  ميوه  و  تابستان  در  زمستاين 

.)72-74 صص:  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  دهد،  يب حساب  روزي  خواهد  كس  هر  به  خدا  هامنا  كه 

و  خدا  تنها  شام  ياور  و  امر  ويل  اللَه«،  َيَتَولَّ  َمْن  َو  راِكُعوَن  ُهْم  َو  كوَة  الزَّ ُيْؤُتوَن  َو  لوَة  الصَّ ُيِقيُموَن  الَِّذيَن  آَمُنوا  الَِّذيَن  َو  َرُسوُلُه  َو  اللُه  ُكُم  ِوِليُّ ا  41-»امِنَّ

حرضت  آيه  اين  از  مراد  خاّصه-  و  عاّمه  مفرسان  اتفاق  به  مي دهند  زكات  ركوع  حال  در  را  فقريان  و  داشته  بپا  مناز  كه  هستند  مؤمناين  و  خدا  رسول 

خواهد  غالب  و  فاتح  عامل،  دو  در  خدا،  لشكر  تنها  كه  است،  پريوز  اميانند،  اهل  و  رسول  و  خدا  او  فرمانفرماي  و  ويل  كه  كس  هر  و  است-  )ع(  عيل 

اميان  اگر  برتسيد  خدا  از  و  مكنيد  دوستي  گرفتند،  بازيچه  و  فسوس  به  را  شام  دين  كه  كافران  و  كتاب  اهل  از  گروه  آن  با  اميان  اهل  اي  بود. 

آن كه  جز  كتاب  اهل  اي  بگو  نادانند.  و  يب خرد  مردمي  قوم  آن  زيرا  مي انگارند  بازي  و  مسخره  را  آن  كنيد  بلند  مناز  نداي  شام  چون  و  آورده ايد 

.)155 ص  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  آورده ايم،  اميان  شام  كتاب  و  خودمان  كتاب  و  خدا  به  مسلامنان  ما 

تزيينات كتيبه اي آستانه مقدسه قم
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داخل محراب، آيايت به خط ثلث از سوره امللك- آيات 1 تا -6 نوشته شده است.42 

و  آيه   30 داراي  و  ميك  سوره اي  است.  كريم  قرآن  نهم  و  بيست  جزء  سوره  آغازين  ملك،  سعده 

بركت«  »پر  و  »فرمانروايي«  معناي  به  و  اول  آيه  از  برگرفته  دو  هر  كه  است  »تبارك«  آن  ديگر  نام 

فضيلت  مورد  در  زيادي  روايات  و  است  قرآن  سوره هاي  فضيلت ترين  پر  از  سوره  اين  است. 

از  روايتي  در  جمله  از  است.  شده  نقل  )ع(  اطهار  امئه  و  )ص(  اكرم  پيامرب  از  سوره  اين  قرائت 

كه  است  كيس  مانند  بخواند،  را  »تبارك«  سوره  كه  كيس  مي خوانيم:  )ص(  اسالم  گرامي  پيامرب 

شب قدر را احيا داشته است: »َمْن َقَرأ سُورٌَة َتبارَك َفكامَنا اَْحيا َلْيَلُة اْلَقْدر«.43 

و  مي گريد  قرار  چهارم  كتيبه  داخل  كه  است  مستطييل  طرف   3 در  نسخ  ريز  خط  به  آخر  كتيبه  و 

آيايت از سوره يونس آيات 9 تا 11 و قسمتي از آيه 12 نقش بسته است.44  )تصوير15(
َقِديٌر  ٍء  يَشْ ُكلِّ  َعيل  ُهَو  َو  اْلُمْلُك  ِبَيِدِه  الَِّذي  42-»َتبارََك 

سلطنت  كه  خدايي  بزرگوار  واْلَحيوَة«،  َخَلقَ اْلَمْوَت  اَلَِّذي 

بر  عامل  همه  در  او  و  اوست  قدرت  بدست  هستي  ملك 

آفريد  را  زندگاين  و  مرگ  خدايي كه  تواناست  همه چيز 

خلوص  و  نيكوكارتر  كدام  تا  بيامرزايد  را  بندگان  شام  كه 

بندگان  گناه  آمرزنده ي  و  مقتدر  او  و  است  بيشرت  اعاملش 

منظم  طبقايت  به  را  بلند  آسامن  هفت  كه  خدايي  آن  است. 

و  يب نظمي  رحامن  خداي  خلقت  نظم  در  هيچ،  به  و  بيافريد 

مستحكم  نظام  در  عقل  ديده ي  با  بارها  يافت،  نخواهي  نقصان 

يافت.  توانايي  آن  در  خلل  و  مستي  هيچ  تا  كه  بنگر،  آفرينش 

و  ُخرد  تو  ديده  تا  كن  دقت  بصريت  ديده ي  به  دوباره  باز 

حسن  به  و  گردد  باز  تو  بسوي  نيافته  نقيص  خسته،  و  زبون 

انجم  چراغ هاي  به  را  دنيا  آسامن  ما  و  شود  بينا  الهي  نظم 

ستارگان،  آن  شهاب  تري  به  و  داديم  زيور  و  زيب  رخشان 

مهيا  آن ها  بر  فروزان  آتش  عذاب  و  رانديم  را،  شياطني 

جهنم  عذاب  شدند  كافر  خود  خداي  به  كه  آنان  بر  ساختيم. 

مجيد،  )قرآن  است،  مهيا  است،  منزلگاهي  بد  بسيار  كه 

.)764 ص  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين  ترجمه ي 

از   برگرفته  ملك،  سوره  نور،  تفسري  قرائتي،  43-محسن، 

سايت:  ساعت 6 بعداز ظهر ،1386/11/30 

www.qaraati.net/tafsir.   
َرُبُهْم  َيْهديِهْم  الّصاِلحاِت  َعِمُلوا  َو  آَمُنوا  الَِّذيَن  44-»إِنَّ 

َدْعويُهْم  النَِّعيِم  َجّناِت  يِف  اأْلَْنهاُر  َتْحِتِهُم  ِمْن  تْجِري  ِبإِمياِنِهْم 

اَِن  َدْعويُهْم  اِخُر  َو  َسالٌم/  ِفيها  ُتُهْم  َتِحيَّ َو  الّلُهمَّ  ُسْبحاَنَك  ِفيها 

اْسِتْعجاَلُهم   َّ الرشَّ ِللّناِس  اللُه  ُل  ُيَعجِّ َوَلْو  اْلعاَلِمنَي  رَبِّ  اْلَحْمُدللِه 

يِف  نا  ِلقاَء  الَيرُْجوَن  الَِّذيَن  َفَنَذُر  أَََجُلُهْم  إَِلْيِهْم/  َلُقِضَ  ِباْلَخرْيِ 

قاِعداً  اَْو  ِلَجْنِبِه  َدعانا   ُّ الرضُّ اْلِْنساَن  َمسَّ  إَِذا  َو  َيْعَمُهوِن  ُطْغياِنِهْم 

آورده اند  خدا  به  اميان  آنان كه  رُضَُّه«،  َعْنُه  َكَشْفنا  َفَلاّم  قامِئاَ  اَْو 

و  سعادت  براه  را  آن ها  اميان  به  سبب  خدا  شدند  نيكوكار 

كه  بهشتي  ابدي  نعمت هاي  به  تا  كند  رهربي  بهشت  طريق 

آن  در  گرداند  متنعم  است،  جاري  درختانش  زير  از  نهرها 

بارالها  كه  گشايند  خدا  تقديس  و  تسبيح  به  شوق  زبان  بهشت 

بهشت  در  آن ها  ثناي  و  منزهي  و  پاك  آاليش  و  نقص  از  تو 

سالمت  حرست  و  درد  و  غم  و  رنج  هر  از  را  جانشان  و  جسم 

عامليان  پروردگار  حمد  سخنان،  آخرين  و  مي بخشد  اََبد 

رش  دعاي  و  مردم  زشت  عمل  عقوبت  به  خدا  اگر  و  است 

شتاب  خريات  مانند  به  مي كنند  خود  حّق  در  كه  مردم، 

وليكن  مي شدند  هالكت  به  محكوم  همه  مردم  مي فرمود 

به  نيستند،  اميدوار  ما  لقاي  به  معادند،  منكر  كه  را  آنان  ما 

هرگاه  و  دهيم  مهلت  آزمايش  براي  طغيان  و  كفر  حال  هامن 

باشد  حالت  بهر  لحظه  هامن  افتد  زياين  و  رنج  به  آدمي 

مي خواهد،  دعا  به  را  ما  فوراً  ايستاده،  و  خفته  و  نشسته  از 

غفلت  حال  به  هم  باز  شود  برطرف  زيانش  و  رنج  كه  آن گاه 

دفع  براي  را  ما  هيچ  گويي  كه  مي گردند  باز  چنان  غرور  و 

ترجمه ي  مجيد،  )قرآن  است،  نخوانده  خود  رنج  و  رضر 

.)278-279 صص:  پيشني،  قمشه اي،  الهي  مهدي  محي الدين 

تصوير15: كايش هاي سطح افقي مرقد مطهر.
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مجسم  او  نزد  نوراين  صالحش  عمل  مي خيزد،  بر  قربش  از  چون  انسان  است:  آمده  احاديث  در 

هدايت  بر  لحظه  هر  است،  مداوم  جرياين  الهي،  هدايت  مي كند.  هدايت  بهشت  به  را  او  شده، 

مي كند،  باز  رويشان  به  راهي  دنيا  بن بست  در  و  مي كند  حفظ  پرتگاه  از  را  آنان  و  مي افزايد  مؤمنان 

رهنمونشان  بهشت  به  هم  قيامت  در  و  مي كند  كفايتشان  همه جا  و  مي گشايد  كارشان  از  گره 

مي كند. همه اين هدايت ها از مفهوم كيل »َيْهديِهْم« بر مي آيد.45 

 » اْلُحَسنْيْ ايَِب  َطاِهُرْبِن  أيِب  ُدْبِن  ُمَحمَّ َعَمَلُه  َو  »َكَتَبُه  عبارت  با  كتيبه اي  مستطيل،  مربع  زير  و  پايني  در 

نقش بسته است، كه بيانگر نام كاتب مرقد مطهر است. 

از  دوري  انسان ها،  هدايت  مفهوم  در  كه  مطهر،  مرقد  روي  بر  شده  ذكر  آيات  مضامني  به  توجه  با 

انجام  بخواهد  را  آن چه  هر  كه  است  الهي  بيكران  قدرت  به  توجه  و  خدا  به  اميان  پذيرش  و  رش 

معصومني  امئه  ميان  در  كه  )س(  معصومه  حرضت  مرقد  در  آيات  اين  كاربرد  يب شك  شد،  خواهد 

راهناميي  و  نشانه  حرضت،  معنوي  و  روحاين  ويژگي هاي  به  توجه  با  دارد  ويژه  جايگاهي  )ع( 

رو  الهي  برگزيده گان  اين  كنار  در  تا  آورده اند  اميان  اهل  حريم  سوي  به  رو  كه  آناين  براي  است 

به سوي درگاه حق آورند و از روشني و پاداش خري بهره برند.

مضامني دعايي:

معصومه  حرضت  مطهر  حرم  دعايي  كتيبه هاي  مي شود  برريس  اين جا  در  كه  هايي  كتيبه  دوم  دسته 

نام هاي  خداوندي،  اسامء  عمدتاً  را  دعايي  كتيبه هاي  مضامني  شد،  گفته  چنان كه  مي باشند.  )س( 

)ع(  معصومني  حق  در  دعا  و  صلوات  ايشان،  مباركه ي  نام هاي  دادن  قرار  خطاب  و  اطهار  امئه 

مضمون  با  كتيبه هايي  بيشرت  )س(،  معصومه  حرضت  حرم  دعايي  كتيبه هاي  مي دهند.  تشكيل 

خطابه ها و نام ها هستند كه به معريف و برريس برخي از آن ها در ذيل پرداخته مي شود.

زمني  سطح  از  مرت   42 آن  ارتفاع  كه   )16 )تصوير  آيينه  ايوان  در  رس  گلدسته هاي  بدنه ي  پايني  بر 

خطاب  مورد  َحنَّاْن  يا  نام  با  خداوند  آن  در  كه  دارد  وجود  كتيبه اي  است،  مرت   3/30 آن  قطر  و 

آن  اطراف  و  بسته  نقش  كايش  يك  روي  بر  َحّنان  يا  عبارت   )17 )تصوير  است.46  شده  داده  قرار 

رنگ  به  و  بنايي  كويف  خط  به  عبارت  اين  است.  كرده  پر  ستاره  و  گل  اشكال  با  هنديس  نقوش  را 

وسط،  از  آن،  اضالع  كه  گرفته،  قرار  شكل  مربع  كادر  يك  در  و  شده  كار  مشيك  زمينه  در  سفيد 

به  آورنده، رصفاً  پديد  آيا  كه  نيست  معلوم  است.  يافته  امتداد  بريون،  سمت  به  اي  دايره  نيم  شكل  به 

است.  بوده  بيننده  به  خاص،  مفهومي  القاء  پي  در  يا  است،  جسته  بهره  تركيب،  اين  از  زيبايي  لحاظ 

دور  همچنني  مي چرخد.  او  وجود  گرد  چيز  همه  كه  باشد  متاميتي  مناد  مي تواند  تركيبي  چنني  اما 

عبارت  با  دارد  قرار  كويف  خط  به  كتيبه اي  مقرنس كاري ها،  از  قبل  باال،  در  راست،  سمت  گلدسته 

بزرگ  خدا  و  خدا  جز  نيست  پرستش  شايسته ي  و  اوست  آِن  از  »حمد  اِلّله«،47  ااِّل  اِلَه  اَل  َو  »اَْلَحْمُداللِه 

»جنبش  الَعِظيم«،48  الَعيِلِِِّ  ِباللِه  ااِّل  ُقَوِة  اَل  َو  ُحَوَل  »اَل  عبارت  باال  در  گلدسته سمت چپ  دور  و  است« 

و تواين نيست جز به خداي واال و بزرگ« نقش بسته است.49  )تصوير18( 

سايت:    از  برگرفته  يونس،  سوره  نور،  تفسري  قرائتي،  45-محسن، 

www.qaraati.net/tafsir
جوشن  دعاي  در  كه  است  خداوند  جالليه  اسامء  از  نام  46-اين 

كه  نيز  منان  كلمه  است.  بخشاينده  و  پرمهر  معناي  به  و  آماده  كبري 

پربخشش  و  احسان كننده  بسيار  معناي  به  مي باشد  الهي  اسامء  از 

ازتو  خدايا  بار  َمّناْن،  يا  َحّناُن  يا  ِباْسِمَك  اَْسَئُلَك  ايِنّ  ]اَلّلُهَم  است. 

عريب-  )فرهنگ  پربخشش[،  پرمهر،  اي  اسمت  به  مي خواهم 

سوم،  چ  اسالمي،  انتشارات  پندرريگي،  محمد  مرتجم  فاريس، 

1362. صص: 114 و 549(.

مفاتيح الجنان. مناز،  مشرتك  تعقيبات  دعاي  از  47-بخش هايي 

مفاتيح الجنان. مناز،  مشرتك  تعقيبات  دعاي  از  48-بخش هايي 

و  )س(  معصومه  حرضت  حرم  كتابه هاي  ستوده،  49-منوچهر، 

خطريه هاي اطراف آن، پيشني، ص 47.

تصوير16: باال،منايي از گلدسته هاي ايوان آيينه.

تصوير17:چپ، كتيبه دعايي، اسامء خداوند، گلدسته

 هاي رسدر ايوان آيينه.

گلدسته هاي  از  ييك  رس  دعايي  تصوير18:راست،كتيبه 

ايوان آيينه.

تزيينات كتيبه اي آستانه مقدسه قم
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آن  قطر  و  بام-  سطح  از  مرت-   17/40 آن ها  ارتفاع  كه  طال،  ايوان  اطراف  هاي  گلدسته  روي  بر   

نام هاي  مارپيچ   ميان  در  و  است  شده  مناسازي  مارپيچ،  شكل  به  ِگرهي  كايش،  با  است  مرت   1/50

تركيب  مورب،  رديف هاي  در  و  معقيل،  كويف  خط  به  و  مجزا  صورت  به  َعيل  و  َد  ُمَحمَّ اَللُه، 

ديگر،  رديف  در  و  َعيل«  »اَللْه،  كلامت  رديف  يك  در  )تصوير19(  است.50  آورده  پديد  زيبايي 

ميان  در  ييك  صورت  به  رديف ها  اين  و  گرفته  قرار  رسهم  پشت  َعيل«  َد،  »ُمَحمَّ مباركه ي  عبارت 

همچنني  است.  شده  نوشته  افقي  صورت  به  كلمه،  سه  همني  نيز  گلدسته  پايني  در  مي شود.  تكرار 

گلدسته  دور  و  الَنبِي«51  َعيَل  ُبَصلُوَن  َماَلئَكَتُه  َو  »اِنَ اللَه  عبارت  باال،  در  راست  سمت  گلدسته  دو 

فرشتگان  و  خدا  »به راستي  معني  به  َعلِيه«52   َصّلُوا  آَمُنوا  اَلذِيَن  ها  اَيُّ »َيا  عبارت  باال،  در  چپ  سمت 

فراوان  درود  و  خواهيد  او  بر  رحمت  آورديد  اميان  كه  كساين  اي  پيامرب،  بر  خواهند  رحمت 

روي  بر  مناز  تعقيبات  ادعيه  به  مربوط  عبارات  ذكر  )تصوير20(  است.53  بسته  نقش  دهيد«  او  بر 

نشانه اي  و  يادآور  يب شك  مناز،  برپايي  به  مسلامنان  خواندن  فرا  جايگاه  مؤذنه ها،  و  گلدسته ها 

است از انجام برترين اعامل، به جاي آوردن مناز و ستايش پروردگار عامل هستي.

كه  مي سازد  روشن  و  مي دهد  نشان  را  شيعه  مسلامنان  اعتقادات  َعيل  و  َد  ُمَحمَّ اَللْه،  كلامت  تركيب   

داشته  اعتقاد  )ع(  عيل  امام  و  )ص(  پيامرب  دوستي  به  است،  بايد  معتقد  خداوند  عشق  به  آنكس  هر 

درآميخته  ايرانيان،  هرن  و  فرهنگ  و  روح  با  رشيفش،  بيت  اهل  و  )ص(  پيامرب  محبت  چه  باشد. 

شيعه  متعايل  فرهنگ  تكوين  در  كه  نقيش  و  )ع(  عيل  حرضت  شيعيان  اول  امام  واالي  مقام  و  است 

هر  كه  شيعه،  امامان  ديگر  مباركه  اسامي  آن ها  كنار  در  و  است  يافته  انعكاس  كتيبه ها  در  دارد، 

اين  است.54  شده  آورده  داشتند،  برعهده  را  آزاده  انسان هاي  هدايت  مسئوليت  ديگري  از  پس  يك 

كتيبه متامي سطح دو گلدسته ايوان طال را پوشانده است. 

نگارش  عتيق  صحن  شاميل  ايوان  فيضيه،  مدرسه  ورودي  رسدر  بر  كه  است  كتيبه اي  بعدي  كتيبه ي 

در  كه  است  صحني  اولني  مباركه،  روضه ي  شامل  در  واقع  )تصوير21(  عتيق  صحن  است.  يافته 

و  شاميل  ايوان هاي  و  صحن  اين  است.  فراگرفته  زيبا  ايوان  چهار  را  صحن  اين  شده،  بنا  بارگاه 

جنويب آن، توسط »شاه بيگم« دخرت شاه اسمعيل صفوي در 1519/ 925 ساخته شد.55  

بناهاي  اسالمي،  دوره  در  تاريخي  بناهاي  املعارف  50-دائرة 

آرامگاه، ص365 .

مفاتيح الجنان. مناز،  مشرتك  تعقيبات  دعاي  از  بخش هايي   -51

مفاتيح الجنان. مناز،  مشرتك  تعقيبات  دعاي  از  52-بخش هايي 

و  )س(  معصومه  حرضت  حرم  كتابه هاي  ستوده،  53-منوچهر، 

خطريه هاي اطراف آن، ص 47 .

در  عيل  نام  تجيل  و  اسالمي  كتيبه هاي  شايسته فر،  54-مهناز، 

تهران،  ارديبهشت،  و  فروردين  هرن،   ماه  كتاب  معامري،  تزئني 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي،1380، ص 68 .

و  داده  گسرتش  را  صحن  شاه  فتحعيل  قاجاريه،  دوره  55-در 

 34/70 و  درازا  مرت   35/70 عتيق  صحن  افزود.  بدان  بخش هايي 

به  صحن  )ورودي  طال  ايوان  آن  جنويب  ضلع  در  دارد.  پهنا  مرت 

ديگر،  جانب  سه  در  آن  سوي  دو  ايوان هاي  و  مباركه(  روضه 

و  عتيق  صحن  گرداگرد  دارد.  قرار  قاجار،  شاهان  از  بقعه  شانزده 

اين  مدخل  در  است.  شده  كايش كاري  بقاع،  ايوان هاي  پيشاين 

صفوي،  طهامسب  دوره  از  شكوه،  با  رسدري  شامل  از  صحن 

دوره  از  ايواين  مي باشد،  صحن  به  فيضيه  مدرسه  ورودي  كه 

مسجد  از  صحن  مدخل  در  دارد.  قرار  صحن  داخل  در  قاجار 

و  بنا  كه  دارد  قرار  كايش كاري  ايواين  نيز  غريب  ضلع  در  اعظم 

پيشني،  آرامگاهي،  است)بناهاي  اخري  سده ي  همني  از  آن  تزيني 

مقدسه  آستانه  ابنيه  مطالعايت  مجموعه  سعادت،  بيژن،  ص365؛ 

حرضت فاطمه معصومه )س(، پيشني، صص: 26-27(.

ايوان  و  طال  ايوان  گلدسته هاي  از  منايي  باال،  تصوير19: 

آيينه.

عيل،  و  محمد  الله،  دعايي،  كتيبه  تصوير20:چپ، 

گلدسته هاي اطراف ايوان طال.

تصوير21:پايني، منايي از صحن عتيق.
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ثلث  خط  به  و  بار  چهار  تكرار  با  كدام  هر  َعيل،  و  َد  ُمَحمَّ كلامت  مضمون  با  كتيبه اي  تصوير22  در 

تشكيل  چهارپر  گيل  وسط،  در  َعيل  كلمه  »ع«  چهار  تركيب  از  و  گرفته اند  قرار  دايره  مركز  حول  جيل 

است.  كرده  ايجاد  را  مانندي  چليپا  شكل  آن،  اطراف  در  َعيل  و  َد  ُمَحمَّ كلامت  حروف  ساير  و  شده 

اسليمي ها  و  گل ها  از  فضايي  در  دايره  اين  و  شده  محصور  دايره اي  وسيله  به  تركيب  اين  حوايش 

است.  افزوده  كتيبه  زيبايي  بر  و  پوشانده  اسليمي  تزيينات  نيز  را  دايره  داخيل  سطح  است.  گرفته  قرا 

تشيع  مذهب  كه  است  اعتقاد  اين  بيانگر  َعيل،  و  َد  ُمَحمَّ كلامت  آميخنت  در  از  تركيب  يك  ايجاد 

است. نهفته  تشيع  در  اسالم،  َد،  ُمَحمَّ دين  واقعي  معناي  و  است  َد  ُمَحمَّ رسالت  ادامه  و  كننده  كامل 

اشكال  در  َد،  ُمَحمَّ و  َعيل  مباركه ي  كلامت  دارد.  قرار  جديد  صحن  در  كه  ديگري  كتيبه  ي  در   

زيبايي  تركيب  متنوع،  هنديس  نقوش  با  تركيب  در  و  يافته  نگارش  منظم،  گونه اي  به  و  گوناگون 

در  منقطع  صورت  به  بار  دو  تكرار  با  َعيل  كلمه  مركز،  در   )23 )تصوير  است.  آورده  پديد  را 

اين  است.  گرفته  بر  در  َد  ُمَحمَّ كلمه  رأس  چهار  در  را  آن  اطراف  و  شده  نوشته  بنايي،  كويف  خط 

تركيب در متامي سطح كتيبه، تكرار شده و تصويري زيبا و بديع ايجاد كرده است.

ُحَسنْي  و  َحَسْن  و  فاِطِمة   ، َعيِل   ، َد  ُمَحمَّ اَللْه،  كلامت  است،  عتيق  صحن  به  متعلق  كه  بعد،  كتيبه  در 

قطعات  با  شده  ايجاد  هنديس  نقوش  كنار  در  كه  داده اند  تشكيل  را  مربع هايي  مختلف،  تركيبات  در 

كتيبه،  گوشه  چهار  در  )تصوير24(  است.  منوده  ايجاد  را  دلپذيري  و  معنوي  تصوير  رنگي،  كوچك 

َعيل  يا  كلمه  چهار  با  كه  مستطيل  مربع  اين  ميان  در  است.  گرفته  قرار  كويف  خط  به  َعيل  يا  چهار 

لوزي،  اين  پايني  و  باال  رأس  در  دارد.  قرار  قطعه  چهار  از  متشكل  مانند،  لوزي  فرمي  گرفته،  شكل 

كلمه ي  راست،  سمت  رأس  در  و  است  شده  نوشته  مانند،  مربع  تركيبي  در  َد  ُمَحمَّ و  اَللْه  كلامت 

دارند.  قرار  يكديگر  با  تركيب  در  )ع(  حسني  و  حسن  كلامت  چپ،  سمت  رأس  در  و  )س(  فاطمه 

نشانگر  رديف  يك  در  )ع(  حسني  امام  و  )ع(  حسن  امام  )س(،  فاطمه  حرضت  اسامي  دادن  قرار 

با  عاطفي  و  قديس  معنوي،  رابطه  اسالم،  تاريخ  طبق  بر  بزرگوار،  سه  هر  كه  است  نكته  اين 

پيامرب  به  زندگي،  اوليه  سال هاي  هامن  از  )ع(  حسني  امام  و  )ع(  حسن  امام  داشتند.  )ص(  پيامرب 

)ص(  پيامرب  داشتند.  عميق  دريك  وي  دستور  و  كالم  از  و  بودند  مأنوس  و  نزديك  بسيار  )ص( 

اوقات،  بسياري  در  و  مي كردند  ياد  بهشت«  جوانان  »آقاي  عنوان  به  آن ها  از  اوقات،  از  بسياري 

و  اَللْه  نام هاي  با  تركيب  در  نام ها  اين  هستند«  من  فرزندان  )ع(  حسني  و  »حسن  كه  كرده اند  نقل 

آن هاست.56  وتكريم  ستايش  و  بزرگان  اين  به  نسبت  هرنمند،  عالقه  و  عشق  دهنده  نشان  َد،  ُمَحمَّ

و  نگارگري  در  شيعي  هرن  عنارص  شايسته فر،  56-مهناز، 

مطالعات  موسسه  تهران،  صفويان،  و  تيموريان  كتيبه نگاري 

هرن اسالمي، 1384، صص: 113-115.

فيضيه. مدرسه  ورودي  رسدر  بار،  چهار  تكرار  با  عيل  و  محمد  دعايي،  چپ،كتيبه  باال،  تصوير22: 

جديد. صحن  گوناگون،  اشكال  در  محمد  و  عيل  تركيب  دعايي،  چپ،كتيبه  تصوير23:پايني، 

تركيبات  در  حسني  و  حسن  و  فاطمه  عيل،  محمد،  الله،  دعايي،  تصوير24:راست،كتيبه 

مختلف، صحن عتيق.
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اَللْه،  مباركه ي  كلامت  است،  شده  نوشته  آيينه،  ايوان  در  موذنه اي  بدنه ي  بر  كه  بعد ي  كتيبه   در 

گرفته اند.  قرار  شكل،  مستطيل  فرمي  محور  امتداد  در  بار،   6 تركيب  با  كدام  هر  َعيل  َد،  ُمَحمَّ

تصوير،  ميانه ي  در  تكرار،  با  و  شده  محصور  پر  شش  ستاره اي  ميان  در  كلامت  اين   )25 )تصوير 

كه  زيبايي  هنديس  اشكال  را  ستاره ها  اين  فواصل  كرده اند.  ايجاد  را  ديگري  كوچك  ستاره ي 

درون آن ها با نقوش هنديس آراسته شده، پر كرده است.

بر  عالوه  آن،  در  كه  است  جديد  صحن  به  متعلق  كتيبه اي  دعايي،  كتيبه هاي  نوع  از  كتيبه  آخرين   

ستايش  و  سپاس  در  ِلِله«  »اَّلَحْمُد  عبارت  و  الزمان  صاحب  حرضت  نام  تن،  پنج  نام هاي  و  خداوند  نام 

 ، َد  ُمَحمَّ كلمه ي  سپس  »الله«  نام  كتيبه،  اين  گوشه  چهار  در  )تصوير26(  است.  رفته  كار  به  خداوند 

آن ها  مابني  كه  است  آمده  بار  يك  كدام  هر  ُحَسنْي  و  َحَسن  نام  و سپس  تكرار  دوبار  با  َعيل  نام  از  بعد 

پس  و  يافته  نگارش  معصومه"  "فاطمه  حرضت  نام  ادامه  در  است.  شده  تكرار  دوباره  هم  باز  َعيل  نام 

تكرار  مجدداً  سپس  الزَّمان«  صاحِب  »يا  عبارت  آن  از  پس  و   » َد  ُمَحمَّ  ، َعيل   ، َد  ُمَحمَّ  « تركيب  آن  از 

قطعات  در  حسني«  و  حسن  »فاطمه،  تايي  سه  تركيب  آخر  در  و   » َد  ُمَحمَّ َعيل،  َد،  ُمَحمَّ  « واژه هاي 

است. شده  تكرار  تنهايي  به  َعيل،  نام  قطعات،  اين  از  يك  هر  ميان  در  است.  يافته  نگارش  مجزا 

عبارت  دوم  تكرار  در  و  اللِه«  »ُسْبحاَن  عبارت  د«  ُمَحمَّ َعيل،  د،  »ُمَحمَّ تركيب  اولني  اطراف  در 

و  روحانيت  كتيبه،  اين  در  مذكور  پرمعناي  عبارات  گزينش  با  هرنمند  است.  شده  نوشته  »اَْلَحْمُداِلّلِه« 

معنويت خايص به اثر بخشيده و ستايش و سپاس خود را در مقابل خداوند خاضعانه اظهار كرده است.

ثلث  خط  به  كه  مي باشد،  مطهر  مرقد  كايش هاي  خارجي  حاشيه  كتيبه  دعايي،  كتيبه هاي  از  ديگر  ييك 

اين  در  است.  كبريه  صلوات  شامل  و  يافته  نگارش  طاليي،  بوته دار  و  گل  منت  بر  برجسته،  الجوردي 

است.   شده  فرستاده  صلوات  و  درود  آن ها،  اصحاب  بر  سپس  و  )ع(  معصوم  چهارده  بر  ابتدا  در  كتيبه 

َو  اْلَبتوِل  َو  اْلمرَتض  َو  املْصَطفي  َعيل  صِل  57-»اَّلهمَّ 

اِدِق  َوالصَّ اْلَباِقِر  َو  جاِد  السَّ َو  الْشهْيِد  اْلُحَسنْيِ  و  اْلَحَسِن  اْلمجتبي 

االماِم  َو  الَعْسَكرّي  والزَّيّك  النَّّق  َو  التَّقي  ِو  الِرِّضا  َو  اْلكاِظم  َو 

الُغّر  أْصَحاِبِه  َو  اَْجَمعني  َعَلْيهم  الّلِه  َصَلواُت  اْلَمْهدي  اْلُمْنَتَظر 

َمن  َواْنرُصْ  َعاَداُهْم  َمْن  َعاِد  َو  َواآلُهْم  َمن  اِل  َو  لُِّهم  أللَ الرَّاِشدين 

َفرََجُهْم  ل  َعجِّ َو  َظَلَمُهْم  َمن  َواْلِعْن  َخَذَلُهْم  َمْن  َواْخُذْل  َنرَصَُهْم 

َو  د  مِبُحمَّ َيس  َو  طه  آِل  َمَع  أْحرُشَنا  لَُّهم  أللَ أْعدائُهْم  أهِلِك  َو 

األمِئَِّه الَهاِديَن« .

تصوير25: راست،كتيبه دعايي، الله، محمد، عيل، مؤذنه اي در ايوان آيينه.

تصوير26: چپ، باال،كتيبه دعايي، نام خداوند و نام هاي پنج تن، صحن جديد.

تصوير27: چپ، پايني،كتيبه حديثي، حديثي از رسول الله )ص(، پايني ايوان طال.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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كتيبه هاي حديثي

پايني  در  مي دهند.  تشكيل  حديثي  مضامني  و  احاديث  را،  مطهر  حرم  كتيبه هاي  از  دسته  سومني 

از  نقل  به  را  الله  رسول  از  حديثي  كه  گرفته  قرار  افقي  صورت  به  ثلث  خط  به  كتيبه اي  طال،  ايوان 

چهارده  بر  صلوات  شامل  كتيبه  پاياين  بخش  )تصوير27(  است.59  گرفته  بر  در  زمخرشي58  تفسري 

معصوم است.60 

شده  شمرده  بر  رسول  آل  محبني  فضائل  و  شده  تاكيد  خاندانش  و  پيامرب  دوستي  بر  حديث  اين  در 

و  است  آمرزيده  و  شهيد  دارد  جاي  دلش  در  رسول  آل  عشق  كه  حايل  در  مبريد  كه  كيس  است. 

اميانش كامل گشته است.

حاوي  تزيينات،  با  همراه  الجوردي،  زمينه  در  سفيد،  رنگ  به  ثلث  خط  به  ديگر  كتيبه 

رواق  است.  شده  نگاشته  طال  ايوان  مدخل  در  دارالحفاظ،  ديوار  بر  )ع(،  رضا  امام  از  حديثي 

و  خادمان  محل،  اين  در  سابقاً  كه  است  مطهر  رضيح  و  طال  ايوان  بني  محوطه  دارالحفاظ، 

اجرا  آن جا  در  خدام  شامگاهي  خطبه  نيز  هم اكنون  و  داشته اند  ويژه اي  مراسم  قرآن،  قاريان 

)س(  معصومه  حرضت  زيارت  فضيلت  و  اهميت  بر  كتيبه  اين  در   )28 )تصاوير29و  مي شود. 

زمره  در  را  )س(  معصومه  حرضت  زائرين  )ع(  رضا  امام  حديث،  اين  در  است.61  شده  تاكيد 

بهشت  كند،  زيارت  را  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت  كه  كيس  فرموده  و  داده  قرار  بهشتيان 

است.  شده  فرستاده  سالم  و  درود  پاكش  عرتت  و  محمد  بر  نيز  كتيبه  پايان  در  اوست.  ارزاين 

تركمن  نامي  مفرس  و  عامل  از  اف،  الَكشَّ زمخرشي،  58-تفسري 

جارالله  به  معروف  الخوارزمي«  الزمخرشي  احمد  بن  عمر   «

طول  به  سال   6 معظمه  مكه  در  آن  نگارش  مدت  كه  است 

تفسريها  كليه  مادر  را  كتاب  اين  او  معرصان  و  است  انجاميده 

گذشته  قرون  نامدار  مفرسين  و  دانشمندان  اكرثيت  اند.  ناميده 

اديب  و  بالغي  هاي  جنبه  از  خود،  نفاسري  نگارش  در  حارض  و 

تبيني  در  نيز  طباطبايي  عالمه  حتي  اند.  جسته  بهره  زمخرشي، 

اين  است.  كرده  مراجعه  كشاف  به  توضيح ها  و  آيات  معاين 

آن  هامنند  تفسري  و  دارد  عظيم  منزلتي  و  بلند  جايگاه  تفسري 

مقاله  از  نقل  است)  نشده  ديده  متأخران  و  پيشينيان  آثار  در 

و  قايض  عاشور  مال  تركمن،  مفرس  و  عامل  زمخرشي،  جارالله 

ببي مريم رشعي، سايت :  86/11/7 ، ساعت 10/30

www.turkmenstudents.com)
و  باكّشاف  املوسوم  تفسريه  يف  الزمخرشي  59-»روي 

الله  رسول  عن  البيان  و  بالكشف  املوسوم  تفسريه  يف  التعلبي 

محمٍد  آل  ُحّب  عيل  ماَت  من  و  اال  قال  اّنه  سّلم  و  آله  و  عليه 

مغفوراً  ماَت  محمٍد  آل  حب  عيل  مات  من  و  اال  شهيدا  مات 

مات  ومن  اال  تائباً  مات  محمٍد  آل  حّب  عيل  مات  ومن  اال 

ومن  اال  االميان  مستكمل  مؤمنا  ماَت  محمٍد  آل  حّب  عيل 

نكرياً  ثم  بالجنه  املوت  ملك  برّشه  محمٍد  آل  حّب  عيل  مات 

كام  الجنه  ايل   ... محمد  آل  حّب  عيل  مات  ومن  اال  منكراً  و 

آل  حّب  عيل  مات  ومن  اال  زوجها  بيت  ايل  العروس  زفَّ 

حّب  عيل  مات  ومن  اال  الجنه  ايل  پايان  قربه  يف  له  فتح  محمٍد 

عيل  ومن  اال  الرحمه  مالئكه  مزار  قربه  الله  جعل  محمٍد  آل 

من  آيس  عينيه  بني  مكتوب  القيمه  يوم  جاَء  محمٍد  آل  بغض 

اال  كافرا  مات  محمٍد  آل  بغض  عيل  مات  ومن  اال  الله  رحمه 

ومن مات عيل بغض آل محمٍد مل يشّم رائحه الجنه صدق.

اْلُمرَْتَض  َعيَل  َو  اْلُمَصَطَفي  ُمَحمِد  َعيَل  َصلِّ  60-»...اَلّلُهَم 

َزْيُن  َعيَل  َو  اْلُحَسنْيِ  َو  اْلَحَسِن  ْبَطنِيِ  السِّ َو  الَبُتوِل  َفاِطَمة  َو 

اْلَكاِظِم  ُمويَس  َو  الَصاِدِق  َجَعَفِر  َو  اْلَباِقر  ُمَحمِد  َو  الَعاِبديَن 

و  الزَّيِك  اْلَحَسِن  َو  النَّقِي  َوَعيَل  اْلَتقِي  َوُمَحَمد  الرَِّضا  َوَعيَل 

َو  الُهَدي  األمَِئَة  الزََماِن  َصاِحَب  اْلَمْهدِي  ُمَحَمد  الَقاِئم  اْلُحَجة 

جِي ِبِهم اَْتَويل َوِمن اَْعَداِئِهم اَترَبّا« َمَصابِيِح الدُّ

الرِّضا  َعْن  َجاَء  فِياَم  الرَِّضاَ  اَْخَباِر  َعْيون  ُمَصِنُف  61-»قاَل 

َعَلْيِهُم  َجْعَفِر  ْبِن  مُويَس  ِبْنَت  َفاِطَمِة  زيارَِة  يف  الِم  السَّ َعليِه 

قااَل  امُلِتَوِكل  بِن  ُمويَس  ْبِن  ُمَحَمِد  َو  ايَِل  َحدَثنا  ِبُقّم  الِمِ  السَّ

َسَئَلُت  َقاَل  ْبِن  َسْعِد  اَبيِه  َعْن  َهاِشِم  ْبِن  اِبراهِيِم  ْبِن  َعيِل  َحَدْصَنا 

ْبِن  مُويَس  ِبْنَت  َفاِطَمِة  ِزيارِةِ  َعْن  الم  السَّ َعَليِه  الرِّضا  اَبااْلَحَسِن 

َرُسوِل  اْبِن  َصَدَق  الَجنَّة  َفَلُه  َزارَها  َمْن  َفَقاَل  الِمِ  السَّ َعَلْيِهم  َجْعَفِر 

اِهريْن«.  الله َعيَل ُمَحَمِد َخاَتِم الَنبِينْي ِو اَلُه َوِعرْتََته الطيِّبنِي الطَّ

)ع(،  رضا  امام  از  حديثي  حديثي،  كتيبه  باال،  تصوير28: 

دارالحفاظ، مدخل ايوان طال.

رضا  امام  از  حديثي  حديثي،  تصوير29:پايني،كتيبه 

)ع(، دارالحفاظ، مدخل ايوان طال.
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بر دو لنگه در ورودي فعيل ايوان طال، كتيبه هايي نقش بسته است.62  

خصوص  در  )ع(،  رضا  امام  از  َزاَريِن«  َكَمْن  ِبُقْم  َمْعُصوَمِة  َزاَر  »َمْن  حديث  كتيبه ها،  اين  از  ييك 

باال  از  طال  ايوان  ورودي  در  راست  سمت  لنگه ي  ميان  در  كه  است  )س(،  معصومه  حرضت  زيارت 

)ع(  صادق  امام  از  ِنة«  الجَّ َلُه  ِجْبُت  َو  ِبَحِقها  عارِفاً  َزارََها  »من  حديث  ديگري  و  يافته  نگارش  پايني  به 

قابل  كه  )تصوير30( هامن طور  است.  نوشته شده  پايني  به  باال  از  لنگه ي سمت چپ،  ميان  بر  كه  است 

اهميت  و  شأن  در  )ع(،  صادق  و  )ع(  رضا  امامان  از  اخري،  شده ي  عنوان  حديث  سه  است  مشاهده 

مطهر  حرم  به  ورودي  مدخل هاي  در  احاديث،  اين  سه  هر  كه  بوده  )س(  معصومه  حرضت  زيارت 

هدف  و  نبوده   اتفاقي  خاص،  مكان هاي  اين  در  احاديثي  چنني  حضور  شك  بدون  شده اند.  آورده 

حرضت  مطهر  مقربه  چون  مذهبي،  ابنيه ي  در  )ع(،  امئه  معنوي  مقامات  و  صفات  تجيل  آن،  سازندگان 

يابند. دست  الهي  عشق  و  نفس  تزكيه  مراحل  به  حرم  زائران  آن  كنار  در  تا  است،  بوده  )س(  معصومه 

نوشته  نستعليق  خط  در  و  قطعه  دو  در  قديس  احاديث  از  ييك  نيز،  حرم  شبستان  ورودي  در  باالي  بر 

شده است.)تصوير31(

واليت  »پذيرش  كه  مضمون  اين  با  َعذايب«  ِمن  اَِمَن  ِحْصني  َدَخَل  َفَمن  طاِلب  ايَب  ِبن  َعيل  »ِواليَّتۀ 

»يا  عبارت  قطعه،  دو  ميان  و  است«  جهنم  عذاب  از  دوري  و  بهشت  به  ورود  )ع(  عيل  حرضت 

باالترين  گفت،  بايد  مذكور  عبارت  توصيف  در  است.  يافته  نگارش  ِعْنَداَلله«  َلََنا  اِشِفعي  فاطَمه 

تعبري  محمود،  مقام  به  آن،  از  كريم  قرآن  در  كه  است  اسالم  گرامي  رسول  آن  از  شفاعت  جايگاه 

بسيار  كه  دارند  گسرتده اي  شفاعت  اسالم،  مكرم  رسول  خاندان  بانوان  ار  تن  دو  هامنا  است.  شده 

زهرا  فاطمه  حرضت  ييك  بگريد.  فرا  را  محرش  اهل  همه  تواند  مي  و  است  شمول  جهان  و  وسيع 

كه  است  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت  ديگري  و  بوده  حرضت  آن  مهريه  شفاعت،  كه  است  )س( 

شفيه  به  بانويي  هيچ  حداقل  و  كس  هيچ  شفاعت  گسرتدگي  جهت  از  )س(  زهرا  حرضت  از  بعد 

محتوايي  معاين  اين  با  احادیث  گونه  این  وجود  مني رسد.63  )ع(  جعفر  بن  مويس  امام  دخت  محرش، 

امئه  میان  در  )س(  معصومه  فاطمه  حرضت  شخصیت  ویژه  جایگاه  به  مطهر،  حرم  کتیبه های  در 

)ع( و شیعیان حرضت علی )ع( بر مي گردد.

كتيبه هاي اديب

كتيبه ها،  بعدي  گروه  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  در  گونه،  شعر  مضامني  با  كتيبه   كاربرد 

گنبدي  اولني  شد،  گفته  چنان كه  خارج،  از  مطّهر  گنبد  دور  كتيبه  است.  اديب  كتيبه هاي  عنوان  با 

حرضت  پاك  تربت  فراز  بر  خزرج،  بن  مويس  حصريي  سايبان  از  پس  كه  است  )تصوير32( 

امام  دخرت  همت  به  دوم  هشتم/  سده ي  اواسط  در  كه  بود  شكل  برجي  قبه اي  شد،  بنا  )س(  معصومه 

علوي  بانوان  از  بعض  دفن  از  پس  و  زمان  مرور  به  شد.  ساخته  گچ  و  سنگ  و  آجر  از  )ع(  جواد 

در جوار فاطمه معصومه )س(، دو گنبد ديگر در كنار گنبد اول ساخته شد. 

نايب التوليه-  اقبال-  عبدالوهاب  آقاي  توليت  زمان  62-در 

ده  و  چهارصد  كه  شده  نصب  سابق،  نقره  در  لنگه  دو  بجاي 

آن  ساخنت  براي  نقره  مثقال  هزار  يس  حدود  در  و  طال  مثقال 

حرضت  حرم  كتابه هاي  ستوده،  )منوچهر،  است،  رفته  به كار 

معصومه )س( و خطريه هاي اطراف آن، صص: 22-23(.

معصومه)س(،  حرضت  ويژگي هاي  مقاله  دانشور،  63-هادي، 

پايگاه امام عيل )ع(، 

www.imamalinet.net         10:45َ 7/11/86، ساعت

تصوير30: راست، َدِر ورودي فعيل ايوان طال.

باالي  قديس،  حديث  حديثي،  كتيبه  چپ،  تصوير31: 

َدِر ورودي شبستان.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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آجر  تزيينات  به  آراسته  و  مرتفع  گنبدي  گنبد،  سه  جاي  به  عراقي64   مريابوالفضل   447 در1055/ 

و كايش، بدون ايوان و حجره بنا نهاد.65  

نستعليق  خط  به  كه  مي گريد  بر  در  را  كاشاين66   صباي  خان  فتحعيل  ازقصيده ي  ابيايت  تصوير33 

آقا مهدي طهراين ملك الكتاب،67  دور حاشيه ي گنبد از بريون قابل مشاهده است. 

است.69  شده  نوشته  تكراري  صورت  به  قاجار68   فتحعليشاه  نام  و  خداوند  اسامي  مرصاع ها،  ميان  در 

و  تذهيب  كه  زماين  است.  ساخته  را  آن  شاه  فتحعيل  كه  است  گنبدي  فعيل،  طالكاري  گنبد 

به  متخلص  كايش،70  پروانه  صادق  مريزا  رسيد،  انجام  به  قاجار  فتحعليشاه  دستور  به  گنبد  طالكاري 

مدح  رواق،  صحن،  گنبد،  توصيف  در  بيت  دو  و  شصت  در  اي  قصيده  اصفهان  شعراي  از  ناطق، 

فصيح  بسيار  كه  آورد،  در  نظم  به  قاجار،  شاه  فتحعيل  امر  باين  و  )س(  معصومه  حرضت  تعريف  و 

هر  كه  مي شود  رشوع  كريم«  موجود  باسم  الرَّحيم،  الرَّحمِن  اللِه  »ِبسَم  با  قصيده  اين  است.71  بليغ  و 

و  بيت  دو  و  شصت  جمله  همچنني  است.   1218/1803 جمل  حساب  با  نيز  جمله ها  اين  از  كدام 

صحن  باالي  اِزاده  زير  در  و  دور  در  بيتي   62 قصيده  اين  است.   1218 نيز،  مرصاع  چهار  و  صد  يك 

شامل  و  است  الجوردي  زمينه  در  سفيد  رنگ  به  و  ثلث  خط  به  كتيبه  اين  است.  شده  نوشته  عتيق، 

چهارده بيت از قصيده مي باشد.72  )تصوير34(

64-وزير طغرل، او به تشويق مرحوم شيخ طويس )ره( اين گنبد را بنا كرد.

فتحعيل   1281  /1864 سال  در  نهاد.  بنيان  ديگر  بناهايي  و  صحن  با  بلند،  مناره  دو  و  زيبا  ايوان  با  ضلعي،  هشت  بنايي  و  كرد  تجديد  را  گنبد  صفوي،  اسمعيل  دخرت  صفوي،  بيگم  شاه   925  /1519 سال  65-در 

ديگر،  مرت  يك  تا  سپس  و  آجرپوش  مرت،  سانتي   90 ارتفاع  تا  بام  سطح  از  كه  است  مرت   35/60 آن،  بريوين  محيط  و   28/66 گنبد  اين  داخيل  محيط  كرد.  تزيني  طاليي  خشت هايي  با  را  گنبد  قاجار  شاه 

به  ديگر  صدمات  شدن  وارد  از  جلوگريي  جهت  و  گنبد  ظاهر  تخريب  علت  به   1380  /2001 سال  در  كرد.  آراسته  زراندود  خشت هاي  با  را  ارتفاع  بقيه  سپس  و  شده  پوشيده  فريوزه اي  خشتي  كايش  از 

www.masoumeh. معصومه:   حرضت  حرم  سايت  شد،  مطهر  حرم  گنبد  اسايس  تعمريات  و  بازسازي  به  اقدام  خميني،  مسعودي  الله  آيت  حرضت  مقدس  آستانه  توليت  همت  به  گنبد،  ساختامن 

com، تاريخچه  ابنيه حرم مطهر، 86/11/8، ساعت 20َ: 10.
بيدگيل  صباي  سليامن  حاج  شاگردان  از  و  كاشان  اهل  وي  است.  مي زيسته  سيزدهم/هفتم  سده ي  اوايل  و  دوازدهم/ششم  سده ي  اواخر  در  كه  است  پاريس  شعر  درخشان  ستارگان  از  ييك  66-وي 

سن  در  »ملك الشعرايي«  لقب  او  از  و  درآمد  قاجار  فتحعيل شاه  خدمت  به  بود  شده  ديده  وجودش  در  كه  كاماليت  داليل  به  او  بود.  بيدگيل  آذر  و  اصفهاين  هاتف  معارص  زنديه،  معروف  شعراي  از 

شهنشاهي،  مقاالت  صبا،  گلشن  همچنني  است.  )ص(  اكرم  رسول  حرضت  معجزات  و  غزوات  وصف  در  »خداوندنامه«،  ديگري  و  فتحعيل شاه  سلطنت  رشح  در  نامه«  »شهنشاه  او  آثار  از  گرفت.  جواين 

خالصه االحكام، عربت نامه از ديگر آثار وي است. صبا در سال 1238/1822 درگذشت. برگرفته از :

http://weblog.zendehrood.com  ساعت 10:30، 86/11/8 .
السلطاين«  »ملك االكتاب  را  او  اوست.  خط  به  فتحعيل شاه  زمان  دولتي  ابنيه  كتيبه هاي  غالب  و  داشته  قوي  دست  كتيبه نگاري  در  بود.  نارصالدين شاه  زمان  تا  قاجار  فتحعيل شاه  دربار  خوشنويسان  67-از 

دو  و   1221/1806 سال  به  در  همني  اطراف  مرمري  لوحه   ،1232/1816 تاريخ  به  معصومه،  حرضت  حرم  آستان  طالي  دِر  كتيبه،  همچنني  است.  مي نوشته  نيكو  نيز  را  اقالم  ساير  نستعليق،  به جز  و  خوانده اند 

كتيبه به تاريخ 1262/1845 در بقعه منوچهرخان معتمدالدوله، نيز از آثار اين خوشنويس مي باشد. بياين، مهدي، احوال و آثار خوشنويسان، انتشارات دانشگاه تهران، چ سوم، صص: 848-849.

در  او  به دستور  بسياري  ساز  و  ساخت  و  تحوالت  نيز  قاجار  شاه  فتحعيل  زمان  در  است.  بنا  باين  تكريم  و  بنا  اهميت  و  وصف  در  اشعار،  مضمون  اديب،  كتيبه هاي  در  شد،  گفته  نيز  قباًل  كه  68-هامن طور 

گنبد  طالكاري  و  تذهيب كاري   ،1222  /1807 سال  مطهره  روضه  به  طال  ايوان  ورودي  در  اهداء   ،1281 سال1863/  در  طالكاري  گنبد  ساخت  به  جمله  از  شد.  انجام  )س(  معصومه  حرضت  مقدس  حرم 

نقش  گنبد  دور  در  كه  است  نقيل  طالكاري،  گنبد  ساخت  جهت  به  نيز  قصيده  اين  در  فتحعيل شاه  نام  آوردن  علت  منود.  اشاره  مي توان   ،1245-51/1829-35 مطهره،  روضه  آئينه کاري  ساخت  حرم، 

بسته است.

69-آتش مويس عيان از سينة سيناستي                        يا رضوان                                                                 يا كه زّرين بارگاه بضعة موساستي                              السلطان فتحعيل شاه قاجار

بضعة مويس بن جعفر فاطمه كز روي قدر                   يا برهان                                                                   خاك درگاهش عبريي سنبل حوراستي                       السلطان فتحعيل شاه قاجار

نوُگيل ريگني زطرف گلشن ياسني بود                       يا دّيان عمل غالم شاه محمد حسني اصفهاين             آيتي روشن برص نامة طاهاستي                                   السلطان فتحعيل شاه قاجار

پرتوي از آفتاب اصطفاي مصطفاست                         يا منان                                                                      زهرة از آسامن عصمت زهراستي                               السلطان فتحعيل شاه قاجار

نسبتي صحن حرميش را به پا طاق حرم                      يا حنان                                                                     كاين مكاِن عزّت و آن مسكن غّراستي                       السلطان فتحعيل شاه قاجار

صحن او را هست اقيص پاية عزّت جنان                     يا غفران                                                                   كز رشف مسجود سقف مسجد اقصاستي                    السلطان فتحعيل شاه قاجار

70-شاعر عرص قاجاريه، قصيده معجزيه او به صورت كتايب توسط نرش بوعيل تهران در بهار 1380 منترش شده است.

ماده  مرصاع ها،  اين  از  يك  هر  است.  شده  رسوده  تاريخ  ماده  براي  ابيات  اين  كه  دانست  مني توان  هيچ  كه  گرفته  نظر  در  كالم  زيبايي  با  ابيات  اين  در  طوري  را  بديهي  معنوي  و  لفظي  صنايع  صادق  71-مريزا 

جمله  حتي  است.  ناميده  معجزيه  قصيده  را  خود  قصيده  و  دانسته  معجزه  را  ابيات  اين  گفنت  شاعر  و  مي شود  گنبد(   1218/1803 ساخت  سال  با  )مطابق   1218 جمل  حساب  به  آن  حروف  جمع  و  است  تاريخ 

»اين قصيده مساّم بقصيده معجزيه است« نيز 1218 است. منوچهر، ستوده، كتابه اي حرم مطهر حرضت معصومه و خطريه هاي اطراف آن، قم، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی، 1375، صص: 45 – 42.

72-اين قبله گلبني است به زيـور برآمـده      يا پاك گوهري ست پر از زيور آمده                 اين روضه ايست كامده از جنت العيل       يا كـوكبي ست سعـد و منور برآمده

اين زيب عرش يا كه بود گوي آفتاب      يا نـور حق كـه در همه اشيا برآمده                     اين قبله را چه اوج كه با ارتفاع آن       صدر فلك بچشم ملك احقر آمده

وين قبه راست جاي بجايئ كه پايه اش      از اوج مهر و ماه و ُزحل برتر آمده                     كني قبه رفيع بجايئ كشانده رس        كز قدر با سپهر برين همرس آمده

وين قبله و زمني ز همني رفعت و جالل      عريش بدهر يا فليك ديگر آمده                         وين صحنه به ز صحن خيانت بهر اشك        آبش به از بقـا و به از كوثـر آمده

از دل سؤال كردم و گفتم مرا بگو      كني صحنه از چه رو، ِز جنان بهرت آمده              دل در جواب گفت كه اينك در اين سئوال        عقل طيل قارص و هم اقرص آمده

بهرت بود بحسن و عّلو از جنان در آن       مسكن كه بنت مويس بن جعفر آمده                   زهرا عفاف فاطمه بنت مويس آنك                     بر وي رشف ز فاطمه و حيدر آمده

معصومه كه در ره ايوان اقدسش       از قدر و صدق حور و پري چاكر آمده               شهزاده اي كه هر دو رسا جّدش اين عطا        با طالبان مذهب حق ياور آمده

و ابيات آخر قصيده:

ناطق دعا بگو كه مبرآت طبع و عقل      پيدا دعاي شاه عطاُگسرت آمده                            تا اسم نرگس آمده و الله در زبان       تا نام اصغر آمده و احمر آمده 

چهر متوايل شد و روي عدوي شاه      از شوق احمر و زعنا اصغر آمده 

تصوير32: منايي از گنبد طالي حرم مطهر.
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طال،  ايوان  داخيل  ورودي  در  لنگه  دو  حاشيه  بر  كه  است  ابيايت  دربرگرينده  ديگري  اديب  كتيبه 

بسته  نقش  نستعليق  خط  به  يزدي،  ريايض  سيدمحمدعيل  اشعار  از  مينا،  زمينه  روي  طاليي  خط  با 

در  است.  شده  رسوده  )س(  معصومه  حرضت  منزلت  شأن  و  جايگاه  توصيف  در  شعر  اين  است.73  

بخيش از ابيات آن آمده است:74  )تصوير30(

آرامگاه خواهر السلطان دين رضاست اين جا حريم دخرت پيغمرب خداست  

ُدرج حيا و عصمت كرباي كربياست بانوي بزم قرب و حريم عفاف غيب  

درياي جودكان كرم معدن سفاست خاتون روز حرش و شفيع گناه خلق  

در ادامه:

باب الحوائج همه از شاه تا گداسـت معصومه دخت مويس جعفر كه حرضتش  

گيسوي حور و بال ملك فرش زيرپاست اين جا به احرتام، قدم نه كه از شـرف  

فرمان پذير امر َقَدر قدتش قضاسـت ظفرالنويس قدر قضا شوكتش َقَدر  

چون نقطه هاي قوس صعودي در اعتالست اقبال بني كه طبع ريايض بگاه اوج   

گويند يك در از دِر فردوس از طالست تاريخ در به دور قمر با سقوط دال  

نصب  طال  ايوان  ورودي  در  اطراف  كه  است  شفايف  و  سفيد  مرمر  سنگ  به  متعلق  بعدي  كتيبه 

آن  بناي  سال  و  است  آمده  الكتاب  ملك  مهدي  آقا  بخّط  صبا  فتحعيل خان  قصيده  آن  روي  و  شده 

باين  و  )س(  معصومه  حرضت  مدح  و  نظر  مورد  مكان  توصيف  در  شعر  اين  است.75    1221/1806

بنا فتحعيل شاه رسوده شده است.76  )تصوير35(

است.  جديد  صحن  اطراف  كتيبه  مي گريد،  قرار  برريس  مورد  بخش  اين  در  كه  كتبيه اي  آخرين 

اشعاري  آن  زمينه  بر  و  دارد  طول  مرت   258/8 كه  كايش  از  است  كتيبه اي  صحن،  فوقاين  ازاره  در 

منت  نستعليق  خط  و  دارد  زرد  به رنگ  مرصع  يك  و  سفيد  به رنگ  مرصع  يك  كه  شده  نوشته 

است.  رسوده  »شيباين«  به  متخلص  كاشاين  فتح ا...  مريزا  را  ان  اشعار  و  تربيزي  آقا  مريزا  از  كتيبه، 

)تصاوير -37 36(

پرداخته  بنا  سازندگان  و  بانيان  تكريم  و  )س(  معصومه  حرضت  مدح  و  بنا  توصيف  به  اشعار  اين  در 

شده است.77  

عبداملويل  مريزا  آقا  العليه  الحقرة  مقرب  اهتامم  و  سعي  »و  مي شود  ديده  جمله  اين  كتيبه  پايان  در 

بامتام رسيد، راقمه مريزاآقا«

تصوير33: باال، كتيبه اديب، از قصيده ي فتحعيل خان

صباي كاشاين، كتيبه دور گنبد مطهر از خارج.

دور  معجزيه،  قصيده  اديب،  كتيبه  وسط،  تصوير34: 

صحن عتيق.

قصيده  مرمِر  سنگ  بر  اديب  كتيبه  پايني،  تصوير35: 

دلگريي از فتحعيل خان صبا َدِر ورودي ايوان طال.

73-تاريخ آن، 1390/1970 در قسمت پايني نوشته شده 

خطريه   و  معصومه)س(  حرم  هاي  كتابه  ستوده،  74-منوچهر، 

هاي اطراف آن، صص: -24 23.

75-هامن مآخذ، ص 41 .

76- اين آستانه بضمة مويس بن جعفر است 

كز افتخار روي سالطني برين َدراست

اين آستان آن حرم آمد كه جربييل

در بام عرش پايه ي آن چون كبوتر ست

و

داراي دهر فتحعيل شد كه تيغ او

در ملك اين ساللة شمشري حيدر* است 

و ابيات آخر

در اين حريم كامه هم پاية حرم

ايوان و قبه و در ازو زيور و زرست

كلك صباش از پي تاريخ ز در قم

كز دل مدام چهرسالطني باين َدراست

)اين بيت در دو ُگل برجسته، باالي رس َدر است(.

77-زمني شد  از دو بنا رشك آسامن بدين  

ييك بناي خليل و ييك بناي امني 

خليل رحمن گشت آن بدان بناي قديم 

امني سلطان گشت اين بدان بناي چنني

بروزگار بناها همي نهاد ستند 

ويل نه چونني محكم نهاد و خوب آئني 

رواق طاق به آسامن نهاد اساس

زمني خاكش بر فرق فرقه و پر دين

و قصيده »رائيه« با اين اشعار

چو مرد پر هرن افتاد و بخت بودش يار

چنني مباند از او در جهان چنني آثار

كجا به رگه او پر زند فرشته چنني

كجا سايه او آسامن برد، زنهار

بروزگار نگردد عزير هر كه نكرد

بدست خويش هميخوار درهم و دينار

كيس كه درهم و دينار خوار مايه گرفت

از او بجاي مباند چنني اثر بسيار

هزار و سيصد و سه چون گذتش از هجرت

بآخر آمد اين قرص و اين بلند حصار

)س(،  معصومه  حرضت  مقدسه  آستانه  ابنيه  سعادت،  )بيژن، 

پيشني، صص: 32-33(.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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نتیجه گیری 

برصي  زيباشنايس  و  مضموين  لحاظ  به  )س(  معصومه  حرضت  مطهر  حرم  كتيبه هاي  مقاله  اين  در 

مضامني  است.  قاجاريه  و  صفويه  دوره  به  متعلق  شده  برريس  كتيبه هاي  اكرث  گرديد.  برريس 

مي گريند.  بر  در  را  اديب  و  حديثي  دعايي،  قرآين،  مضامني  )س(  معصومه  حرضت  حرم  كتيبه اي 

قرآن  يس ام  جزء  كوچك  سوره هاي  از  آن ها  در  كه  بناها،  رايج  رسم  خالف  بر  قرآين،  مضامني 

در  مني توان  را  آيات  مضامني  است.  بلند  سوره هاي  از  منتخب  آيايت  عمدتا  شود،  مي  استفاده 

راحتي  به  بنابراين  گرفت.  نظر  در  آ ن ها  براي  ويژه اي  ترتيب  يا  و  داد  قرار  خايص  بندي  دسته 

كرد.  نظر  اظهار  بنا،  از  مشخص  جايي  در  مشخص،  آيه اي  نوشنت  از  نگارنده  نيت  درباره  مني توان 

اما در يك نگاه كيل، ستايش و سپاس خداوند در آن ها به چشم مي خورد.

مي دهند.  تشكيل  معصومني  امئه  هاي  نام  و  خداوند  اسامء  را  مطهر  حرم  دعايي  مضامني  اكرث 

خداوند  نام هاي  )ع(  عيل  نام  از  پس  و  است  مشرتك  آن ها  متامي  در  تقريبا  )ع(  عيل  نام  از  استفاده 

تنهايي  به  )ع(  عيل  نام  كتيبه ها،  از  يك  هيچ  در  البته  دارد.  را  فراواين  بيشرتين  )ص(  محمد  نام  و 

و  شيعيان  تعصب  و  اعتقاد  دهنده  نشان  كتيبه ها،  در  )ع(  عيل  نام  از  مكرر  استفاده  است.  نشده  ذكر 

به  خطاب  حالت  از  كمرت  امئه  نام  كاربرد  در  است.  )ع(  عيل  حرضت  به  آنان  عشق  و  حب  بيانگر 

اما  است.  كرده  مزين  آن ها  نام  تكرار  و  ذكر  با  رصفاً  را  ها  كتيبه  هرنمند  و  شده  استفاده  "يا"  واسطه 

حرضت  آن  از  ايشان  دادن  قرار  خطاب  با  شده،  آورده  الزمان  صاحب  حرضت  نام  كه  جايي  در 

استمداد شده است. 

است.  همراه  حديث،  پريامون  روايت  نقل  و  منبع  ذكر  با  همراه  اكرثاً  حرم،  حديثي  كتيبه هاي  اما 

حرضت  زيارت  و  عيل  واليت  و  حب  پيامرب،  خاندان  محبت  فضيلت  باب  در  اغلب  احاديث  اين 

معصومني  و  امامان  نظر  در  خود  كردار  اهميت  از  حرم  زائرين  وسيله  بدين  است.  )س(  معصومه 

آگاه مي شوند.

كتيبه ها  از  ديگري  نوع  )س(  معصومه  حرضت  حرم  در  گرديد،  برريس  مقاله  منت  در  كه  چنان 

و  اديب  مضامني  از  استفاده  كيل  طور  به  داده اند.  جاي  خود  در  را  اديب  مضامني  كه  دارند  وجود 

شده  رايج  بعد  به  قاجار  دوره  از  معصومني  بارگاه  ويژه  به  و  مقدس  اماكن  كتيبه هاي  در  گونه  شعر 

هرنمندان  رقم  و  قاجار  زمان  تاريخ  )س(  معصومه  حرضت  حرم  اديب  كتيبه هاي  در  بنابراين  است. 

بنا  از  قسمت  آن  باين  كه  قاجار  شاهان  از  يادي  آن ها  متامي  در  تقريباً  و  است  شده  ثبت  زمان  آن 

بودند، ديده مي شود.

فتح  الله  اشعار  اديب  كتيبه  از  قسمتي  باال،  تصوير36: 

كاشاين شيباين دور صحن اتابيك.

اتابيك. صحن  دور  اديب  كتيبه  انتهاي  پايني،  تصوير37: 

تزيينات كتيبه اي آستانه مقدسه قم
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