
 الف. فرم حروف

 در کتابت قرآن بایسنغری گاه شیوه هایی بدیع از مفردات  و ترکیباتی 

از حروف به کار رفته که رصفاً به فراخور موقعیِت کلامت متوالی و ترکیب 

سطر پدید آمده و منحرص به این اثر است. برای منونه اندازه و شیِب رسكش 

كاف در واژۀ  »كتاب« و شیب نامتعارف و زیاد اتصال »ف« به »ی« در 

»فی« در تصویر 1 به ظاهر خالف قاعده است؛ ولی در حقیقت اگر امتداد 
اشکال رسم شده در تصویر را دنبال كنیم علت شکل خاص  این حروف را 

درمی یابیم.  )تصویر1(.

در این مورد کاتب با دو خط موازِی  رو به باال  دو مسیر برای صعود 

حرکت چشم به انتهای سطر پدید آورده كه مسیر اّول از »ك« در »كریم«، 

در  »میم«  از چشم  دوم  و مسیر  »كتاب« می گذرد  در  »الف«  و  »ك« 

»كریم«، اتصال »ف« به »ی« و نهایتاً از بدنۀ »ك« در »كتاب« عبور می كند.

در تصویر »2-1« شیِب كاسـه  »ل« در  »كل« ظاهراً خالف قاعده است 

و ماننـد کاسۀ حروف» ق« و »ی« و »س«، در هامن محدوده، به قدر کافی 

گود نیست زیرا کاتب قصد داشته بین »ج« در »لتجزی« تا كاسۀ »س«، در 

»نفس«، مسیری ممتد برقرار کند. 

شیب و گودی غیر عادی كاسۀ  »ی« در تصویر »2-2« نیز با توجه به 

مسیر مورب نقطه های »ق« تا کاسۀ »ی«، کتابت شده است.

واژۀ »مام« در تصویر »3-1« می توانست مانند تصویر »3-2«، كه در 

همین قرآن وجود دارد، کتابت شود چرا كه در این صورت كـاتب مجبور نبود 

حرف آخر سطر را به صورت کشیده کتابت کند؛ اما مجاورتش با  »لكم« و 

نوع خاص شکل حروف و اتصـاالت بین آنها موجب شـده تجمع چشـم سه 

»میم«ِ متـوالی در سه ضلع یك مثلث متساوی االضالع، ترکیبی زیبا بسازد.

  نكته شایان توجه دیگِر تصویر »3-2« در این است که  فرم خاص  

»مـ« در كلمه »مام« مربوط به سبک شخصی کاتب است. در اینجا در یک 

محدوده، سه بخش از حروف با حداکرث ضخامت )شش دانگ قلم( کتابت 

شده و تقاطعی شطرنجی به وجود  آورده است. 

همچنین حرکت اول »ِد« متصل، در قلم محقق، متامیل به  چپ است  

)تصویر 4-1( اما  در تصویر  »4-3« كه  كامالً در مجاورت »4-2«  است 

و نیز در تصـویر »4-4« این حركت به حالت عمود نزدیك تر است به این 

علت که این حرف در این مواضع در مجاورت »الف« قرار دارد و الزم است 

جهت هامهنگی برصی زوایای حروف مجاور متناسب باشد. بدون شک 

استفاده از نقطه های دوتایی که به صورت عمودی قرار گرفته اند، در تصویر 

»1-4« و »4-4«  نیز به همین  علت  بوده است. 

 شکل دوایر معكوس »ح« و »ع« هم در این قرآن،  ویژه است.  معموالً 

استفاده  از دوایر معكوس قلم ثلث  در سایر سبك های محقق نویسی، 

می شود. اما در این اثر تركیبی از ثلث و نسـخ به کار رفته است. این شکل 

نه تنها با ساختار سایر حروف محقق هامهنگ است، که انحناِی نرِم قلِم 

نسخ را نیز دارد. )تصاویر ۵-1 تا 4-۵(

 البته در برخی اتصاالت گاه از نسخِ خالص یا ثلِث خالص  استفاده 

شده است. مثالً در اتصال حروفی مثل »ب« و »ت« و »ی« به حرف »ج«  

اتصاالت  از نوع قلم  نسخ  است )تصویر 6-1 تا 6-4( و در کتابت حرف 

ِدال متصل گاه از شکل قلِم ثلث خالص استفاده شده است )تصویر 1-7 

تا7-3(. همچنین گاه برای اتصال »ر« اصول قلم ثلث به کار رفته است 

)تصویر 8-1 تا 3-8(.

 در کتابت این اثر شکل تشدید نیز بر اساس رشایط و موقعیت این 

عالمت با دندانه های بلند کتابت شده تا با قامِت بلند حروِف قلم محقق 

متناسب باشد. )تصویر 9-1 تا 4-9(

  اتصال حرف »خ«  به »ل« در كلمه ای مثل »خلق«،  در  قلم محقق  

مانند تصویر 10-1 تا 10-3 است اما هامن طور که در تصویر 10-4 مشخص 

است در این اثر بر خالف قاعدۀ مرسوم شیب »خ« زیاد است زیرا  آخر 

سطر باید رو به باال هدایت شود. از این رو کاتب با این کار »خ« را در 

امتداد نقطه های »ق«  قرار داده و در انتهای سطر  مسیری مورب و رو به 

باال  پدید آورده است. 

  در اصول قلم  محقق اتصال بین حروف »ی«، »م« و »ـه« به شیوۀ 

ثلث، معمول نیست )تصویر 11( اما به نظر می رسد کاتب به این روش 

خواسته واژه های »بهیمه« و »االنعام«، را در انتهای سطر جا دهد. 

 با این حال کاتب در طرز کتابت مفردات محقق پای بند قواعد عرص 

خویش است. از جمله در ارسال حروف افقی نظیر »ب«، »ت«، »ث«، 

»ك«، »ل« و »ف« در انتهای سطر، کامالً پیرو سبك یاقوت مستعصمی  

است که در آثار شاگردش، احمد ابن سهرودی، نیز وجود دارد. )تصاویر 12( 

  منونه های دیگر حروف قلم ثلث در این قرآن حرف »ح« اول است. 

)تصویر 13-1 تا 13-4( در حالی که طبق اصول محقق باید به صورتی دیگر 

باشد )تصویر 13-۵ تا 13-8(. البته گاه کاتب متام حروف یك واژه را طبق 

اصول ثلث کتابت کرده است. )تصویر 14(

از دیگر  ویژگی های مفردات خط این اثر  دندانۀ بعد  از »ح« و قبل 

از »ی« است که بر خالف  شیوۀ رایج محقق نویسی آن عرص این دندانه، 

در امتداد اتصال حرف »یـ« به حرف »ح« قرار گرفته است. )تصویر 1۵(

همچنین در کتابت »ق« وسط، کاتب بر خالف قاعده قلۀ »ق« وسط 

را گرد و مدّور کتابت کرده است. )تصویر 16-1 تا ۵-16( 

فرم خاص اتصال »م« به حرف بعد، خصوصاً حروف باالرونده، در پایان 

سطرها شایان توجه است زیرا با این روش از نشست و نزول انتهای سطر که 

در اثر ترکیب خاص این حروف پدید می آید جلوگیری شده است. در واقع 

طبق قواعد قلم محقق اتصال »م« به حرف بعد باید طبق تصویر »1-17« 

باشد اما در منونه های دیگر )تصویر 17-2تا 17-۵( می توان دید که این 

اتصال در نقطۀ متفاوتی از »م« پدید آمده است. 

  طرۀ »الف« متناسب با ساختار بلند »الف« با زوایه ای بسته و با 

حالتی نوک تیز کتابت شده است.  )تصویر 18( چگونگی اتصال »الف«های 

باالرونده به حرف »ع« بعدی نیز نوآوری دیگری از کاتب این اثر است. 

)تصویر 19( 

همچنین  طراحی »و« با گردن بلند و برشی نرم در اتصاِل رس به دم  

خاص این اثر است. )تصاویر 20(

تأملی بر ویژگی های هرنی 
خِط قرآن بایسنغری

 محسن عبادی* 

مقّدمه
یكی از اقالم معروف خوشنویسی ایران، قلم محقـق است که ویژگی هایی چون استواری، 

وضوح و صالبت  دارد. در این قلم  از یک سو حروِف  فرشده در محدودۀ اطراف خط کرسی 

و »الف« و »الم«های بـلند، صورتی استوار می سازد و از سوی دیگر رضباهنگ مورب و موازی 

حروف مرسل و دوایر، خط را متحرك و پویا می کند. از دیگر ویژگی های  قلم محقق وضوح و 

روشنی آن است؛ ویژگی ای که گویا  علت نام  گذاری اش نیز بوده است.  قلم محقق عالوه بر 

ویژگی های ذاتی شکل حروفش بسته به سبک  خطاطان بزرگی چون یاقـوت مستعصمی، ارغـون 

كاملی، احمد ابن سـهروردی، اسـدالله كرمانی، عبدالله طباخ، احمد قره حصاری،  عالءالدین تربیزی و 

علی    رضا عباسی زیبایی و گیرایی متفاوتی دارد. 

 یکی از آثار شاخص کتابت شده به این قلم،  قرآن معروف به بایسنغری است که تک برگ ها 

و رقعه های پراکنده آن در برخی از مجموعه های مهم جهان گسرتده است. در این  نوشتار فارغ 

از  اینكه كاتب واقعی این اثر چه كسی است صفات و ویژگی های منحرص به فرد کتابت آن 

بررسی خواهد شد. جهت ارزیابی بهرت و سهولت در بیان، خط این قرآن از سه جنبۀ شکل حروف 

)مفردات(، ترکیب بندی و ارتباط مفاهیم و ترکیب ارزیابی می شود.  

*  خوشنویس

msnebadi@yahoo.com



نقطه های كوچك حروف برای فضاهای خاص از نکات قابل توجه دیگر 

در این اثر است. از جمله در تصویر »21-1« به جای استفاده از دو نقطۀ 

مستطیل در زیر كلمه، از دو نقطۀ گرد، كه جای كمرتی اشغال می كند، در 

فضای بین »الف« و »ی« استفاده شده تا  رضباهنگ عمودی این واژه  

قوت یابد. همچنین در  تصاویر 21-2 و 21-3 نقطه های گرد كوچك كه 

بین دو حركت »ر« و »ل« قرار دارند  فضای متناسبی بین دو حرف ایجاد 

شده است.  

  گاهی جهت حفظ فضای منفی بین دو حركت موازی قلم  و منایش  

زیبایی این توازی  نقطه ها آن قدر كوچك اند كه در نظر نخست  به چشم 

منی آیند. )تصاویر 22(:

 کاتب گاهی نیز جهت برقراری ارتباط برصی بین حروف افقی پیاپی 

نقطه هایی درشت شش دانگ را بدون  رعایت امالی صحیح كلمه افزوده 

است.  مثالً در كلمه »مسلمون« »س« نقطه  زیر دارد. )تصویر ۵-22(

در این اثر اعراب هم با محاسبات هندسی و رعایت تساوی و توازی 

موزون کتابت شده است.  مثالً شیب فتحۀ بلند عموماً موازی فتحه های 

كوتاه باید باشد، مانند تصویر »22-6« که در آن  یك فتحه بلند شیبی برابر 

دو فتحۀ كوتاه مجاورش دارد. اما در شكل »22-7« فتحۀ بلند با فتحۀ كوتاه 

موازی نیست. زیرا  برای کاتب توازی فتحۀ بلند و قسمت كشیده »علینـــا«  

مهم تر  بوده است.

تغییر اندك در شیب حروف مجاور هم اقدامی است در جهت وحدت 

برصی حروف متوالی که منونه ای از آن را در کنار هم نهادن چهار حرف 

متوالی در تصویر 23 می توان دید. 

منونه ای دیگر واژۀ »یضحكون« در آخر سورۀ »مطففین« است. در 

ظاهر هر دو كلمه مانند هم  کتابت  شده اند اما در حقیقت این طور 

نیست. در »یضحكون« اول، امتداد حركت رس »ح« با امتداِد باالی كاِف 

كشیده در توالی است اما در دومی امتداد حركت رس »ح« با امتداد قسمت 

پایین كاِف كشیده هامهنگ شده است. در مورد نخست كه خالف  قواعـد 

است به جای پای بندی به اصول قلم محقق، كاتب کوشیده است مسیر 

باالروندۀ انتهای سطر را با فضا هامهنگ کند. 

این موارد و موارد بسیار دیگر نشان می دهد کاتب برای حفظ مسیر 

حرکت باال روندۀ چشم در انتهای سطور، از قواعد عدول کرده است. 

   نکتۀ آخر در بخش مفردات، ارسال رو به باالی انتهاِی دوایر آخِر سطر 

است. کاتب برای هامهنگی و ترکیب بهرت پایان سطر ناچار شده است 

دوایر را به صورتی که در تصاویر 2۵ آمده کتابت کند. اگرچه این شکل نیز 

به متامی، مشکل انتهای سطور را رفع نکرده اما از شکل اصولی قلم محقق 
بهرت است زیرا در این صورت این دوایر با شمرۀ کوتاه و کاسۀ تخت کتابت 

می شد و صورت ناخوشایندتری می یافت. 

ب ( ترکیب 

عالوه بر ابداعاتی که کاتب در کتابت حروف مفرد و ترکیباتی از حروف 

متوالی به خرج داده است با انتخاب مکان مناسب حروف، ترکیباتی استوار 

آفریده است.  صفحۀ 16 قرآن بایسنغری منونه ای از انتخاب مناسب شکل 

خاصی از یک حرف در جهت ایجاد ترکیبی استوار است. در این صفحه 

رضباهنگ )ریتم( عمودی با استفاده از »الف«های مکرر من پدید آمده 

که همراه با ارسال های مورب و موازی ترکیبی متحرک پدید آورده است. 

تعدد حرکت های مورب و عمودی با استفاده از حروف کشیده بایستی 

تلطیف شود. در اینجا خطاط با استفاده از یازده کاِف کشیده توانسته فضا 

را متعادل کند.

کاتب جهت ایجاد صعوِد انتهاِی سطور، که از رضورت های ترکیبی 

استوار است، ابداعاتی ویژه به خرج داده است. از جمله در  تصویر 1-26 

مسیری فرضی از چشم »هـ« در »لها« آغاز شده و تا چشم »هـ« در 

»اخبارها« ادامه یافته است. در 26-2 نیز »الف«ها در ادامۀ هم، مسیری 

تدریجی به سمت باال طی کرده اند. 

در   »ی«  نقطه های  از  استفاده  با  صعودی  حركتی  تصویر 27  در  

»عبادی« تا نقطه های »ن« و »ت« در »جنتی« پدید آمده است. 

در شكل 28 لكه های رطوبت بر كاغذ، بصورت تصادفی نشان دهندۀ  

مسیر صعود انتهای سطر است. 

تصویر 29 منونه ای از  استفادۀ درست از نقطه ها برای ایجاد حرکت 

صعودی  انتهای سطر است. در این سطر تکمیل مسیر فرضی صعود رو به 

باال با نقطه ها ایجاد شده است. 

تصویر 30 منونۀ مناسبی برای نشان دادن حروف و اتصاالت محصور بین 

دو خط موازی رو به باال  است.

در  تصویر 31 بر خالف موارد پیشین  این صعود  با باال نهادن كلمۀ آخر 

پدید آمده اما همین مورد نیز با توجه به  شکل دو واژۀ پیشین  و انقباض 

و انبساط فضاهای مثبت و منفی  ترکیبی دیدنی و استوار ساخته است. 

تصویر 32 منونه ای دیگر از استفادۀ بجا از نقطه ها برای پدید آوردن 

حالت صعودی انتهای سطر است.

تصویر 33 تركیب و انتخاب  مناسب حروف كشیده و نیم كشیده، کتابت 

دوایری هم طراز، »الف« هایی مورب در محدودۀ مجاور هم با فواصل 

متناسب توالی کم نظیری در سطر پدید آورده است که از تسلط کاتب بر 

قابلیت های برصی حروف خرب می دهد. 

در تصویر 34 از نقطه ها جهت ایجاد سواد )سیاهی( کامل در برابر 

بیاض کامل )فضای سفید( استفاده شده است که منونه ای دیدنی از اجرای 

قاعدۀ سواد وبیاض در قلم محقق است. 

گاه کاتب در چارچوب قواعد قلم محقق سنت شکنی کرده و به جای 

تازه پدید آورده است. برای منونه در  از اشکال رایج، ترکییاتی  استفاده 

حالی كه در آغاز یکی از سطور بهرت بود از اتصال مرسوم »ل« به »الف« 

استفاده شود )تصویر 3۵(، از نوع دوم اتصال استفاده شده است.  )تصویر 

36-1 و 2-36(

در تصویر 37 -1 و 37 -2 كاتب برای نزدیک کردن حروف با جدول، بین 

حروف میانی سطر فاصلۀ غیر رضوری گذاشته است.

در ترکیب سطور انتخاب مناسب كشیده ها در میان سطر  تساوی و 

توالی سواد و بیاض را پدید آورده است. منونه ای از آن، استفاده از »ک« 

کشیده در میان سطر است. )تصویر 38(

از نكات ارزنده دیگر در ترکیب بندی، ایجاد مسیری افقی با استفاده 

از خطوط ممتد است که کامالً آگاهانه و طبق نظمی مشخص انجام شده 

است. )تصویر 39( گاه این مسیر در امتداد یك خط منحنی است )تصویر 

40( و گاه چند امتداد متوالی موازی می سازد )تصویر 41(. گاهی نیز ممکن 

است بین دو مسیر ممتد موازی محصور شود و یك مستطیل مورب بسازد 

)تصویر 42( یا با نظمی حساب شده به صورت مهره های متوالی و متناوب 

در مسیری افقی قرار گیرد. )تصویر 43(

گاهی متام حروف در حصار یك مستطیل رسارسی محصور شده كه 

فقط رس »الف«ها ازآن مستـطیل بیرون زده است. )تصویر 44( در برخی 

موارد این امتداد ها بین حروف چشم دار پدید آمده است. )تصویر 4۵( 

 گاه بدون اینكه امتداد خاص یا ریتم و رضباهنگ مشخصی دنبال 

شود  كاتب  ترکیباتی عالی پدید آورده که از نظر ساختار برصی بی نقص 

است.  )تصویر 46( 

منونه ای از رابطۀ مفردات و ترکیب در این قرآن، ارسال  انتهای حروفی 

چون »و«، »ر«، »م«است که گاه  در یك یا چند كلمه به صورت متوالی قرار 

گرفته اند. كاتب با این حروف رضباهنگی منظم با فواصل حساب شده پدید 

آورده است؛ رضباهنگی مورب اما مالیم و متناسب. )تصویر 47(

ج. ارتباط مفهوم منت و ترکیب خط 

برخی از سطور و اجزای مصحف بایسنغری  ویژگی هایی دارد که 

به نظر می رسد کاتب کوشیده است ارتباطی میان صورت و محتوا ایجاد 

کند؛ مواردی که مظهر یگانگی صورت و معنا به شامر می رود و بر مهارت 

فنی و درک عمیق او از مفاهیم قرآن صحه می گذارد. وارسی فنی این 

بخش ها نشان می دهد پدید آمدن چنین ترکیباتی اتفاقی نبوده بلکه طرح و 

برنامه ای اندیشیده در آنها به کار رفته است. یکی از این موارد منایش مفهوم 

تزلزل و ناپایداری در کتابت واژه های »زلزلت«1 و» زلزالها«است. در حالی كه 

کاتب می توانست »لز« را به مانند منونه  48-1 کتابت کند كه  »ز«  نخست 

در »زلزلت« و »زلزالها« متناسب تر است در حالی که از  شکل نامتعارف و 

نامناسب کنونی استفاده کرده است. به نظر می رسد کاتب با این کار قصد 

داشته  حالتی ناپایدار و لغزنده در این واژه ها ایجاد کند. 

طبق قواعد خوشنویسی  معموالً استفاده از حروف كشیده در آغاز 

سطر جایز نیست بخصوص اگر آن سطر،  در آغاز  یك صفحه  قرار گیرد. 

اما در تصویر 49 در آغاز نخستین سطر صفحه، نه فقط یک حرف که دو 

حرف به صورت كشیده کتابت شده است. به نظر می رسد این اقدام کاتب 

در جهت منایش صفت »اکرب« برای یاد کردن نام خداوند بزرگ بوده است. 

یكی از منونه های منحرص به فرد شیوۀ تنظیم سطور سورۀ مباركه 

»فجر« است. در این سوره شش سطِر باال مرتاكم  و فرشده است و سطر 

پایانی با کشیده های مکرر خلوت  کتابت شده است. در حالی که کاتب 

می توانست یك یا دو حرف را كشیده کتابت کند و چند کلمۀ دیگر به سطر 

پایانی منتقل کند تا از خلوتی سطر آخر بکاهد. )تصویر ۵0( اما توجه به 

مفهوم آیات این سوره علت این اقدام را برمال می کند. گویا کاتب با استفاده 

از حروف کشیدۀ مکرر و ایجاد یک سطر خلوت و مرتوک، در سطر پایان 

صفحه خواسته مفهوم درهم شكسن و ویران شدن ساخته های برش بر روی 

زمین را با تاكیدی كه در آیه وجود دارد نشان بدهد. بخصوص اینکه در این 

آیه واژۀ »دکا«2 دو مرتبه آمده است.  

 گویا کاتب از قواعد تجوید نیز بی اطالع نبوده و گاه پیش آمده با 

جابه جایی نقطه ها و عالئم، قواعد تجوید را در صورت کلامت نشان دهد. 

مثالً »َمْن یَْخشی«  و  »لَِمْن یَْخشیها« در اصل »َمیَّْخشی« و »لَِمیَّْخشیها« 

قرائت می شود زیرا نون ساكن وقتی به حروف میم »یرملون« می رسد ادغام 

می شود و حروف »یرملون« تشدید می گیرند.

کاتب این تغییر را به خوبی نشان داده است. او در تصاویر ۵1 و ۵2  

نقطه حرف نون را  حذف كرده و نقطه های حرف »ی« در »یخشی« و 

»یخشیها« را به جای نقطۀ نون گذاشته و بدین ترتیب  مفهوم ادغام و یكی 

شدن آنها را نشان داده است. 

منونۀ دیگر رابطۀ صورت کلمۀ »ملحجوبون« با مفهوم آن است. در 

حالی که در قلم محقق خانواده حرف »ح« متوالی  درشت و ضخیم  با 

بیاض زیاد کتابت می شود )کلمه الجحیم( کاتب »ملحجوبون«  را ظریف و 

با بیاض کمرتی کتابت کرده است تا به نوعی بتواند حجب  و تقوا را در 

صورت کلمه منایان کند. )تصویر۵3(

همچنین »ک« در »یكذبون« پیچیده و خمیده و متامیل بر دیگر حروف 

است. بدین ترتیب  این کلمه گویی مفهوم »دروغ« و تأثیر ناخوشایند آن را 

نشان می دهد.  )تصویر۵4(

حالت باالرونده و آزادانۀ »ک« در »ربی اكرمن«  نیز به خوبی نشان 

است.  بخشید«  بزرگی  من  به  »خداوند  معنای  در  آن  مفهوم  دهندۀ 

)تصویر۵۵( 

طراوت منایش یافته در واژۀ »ِعلیُّون« ناشی از اجرای دقیق کاتب و جا 

گذاری مناسب اعراب، بخصوص در هم آمیخن ضمه و ساکن، بیان کنندۀ 

مفهوم بهرتین مقام بهشتیان است. )تصویر ۵6(

پی نوشت:

1 . به معنی زمین لرزه.

2 . »دکاء« به معنی »منهدم شده« است.
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کاشی کتیبه های زرین فام حرم مطهر رضوی 
از منظر مبــــانی اعتــــقادی و اجتــامعی 

 رباب فغفوری*

چکیده

کتیبه هـای معـامری بـه لحـاظ ماهیت نوشـتاری و مکتـوب خود عـالوه بر ایجـاد زیبایی و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

سـتم، تقویـت روحیـۀ آنهـا در برابر مشـکالت و تنگناها، مدح و ثنای اهل بیت علیهم الّسـالم و 

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

کلیـدواژه: معـامری اسـالمی، کتیبه هـای زرین فـام، حـرم مطهـر رضـوی، مبانـی اعتقـادی و 

اجتامعـی، سـلجوقی تـا ایلخانی

*  دکرتای فلسفۀ هرن

efaghfoori@gmail.com


	_GoBack
	_GoBack

