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 [1]حشمتكفيلي

  
 

 چكيده

ترين آثار تاريخي حرم مطهرامام رضا)ع( هستند كه در موزه آستان قدس رضوي به نمايش درآمده  فام قرن هفتم هجري از كهن هاي زرين كاشي
فام ساخته شده به دست  زرينهاي  باشند. در ميان اين مجموعه كاشي ها، محراب و در مطالعه روند تحوالت معماري حرم مطهر قابل بررسي مي

فام و الجوردي تزئين  هاي برجسته زرين ها با نقوش و كتيبه باشند. اين محراب خاندان محمد ابن طاهر و ابوزيد جزء ارزشمندترين آثار شناخته مي
خ معماري حرم مطهر است كه ما را هاي اين آثار برگي زرين از تاري باشند.تكنيك ساخت و كتيبه اند و حاوي پيام هاي مذهبي و تاريخي مي شده

 ها آشنا مي كند. با هنرمندان و بانيان آن
فام آستان قدس رضوي و مطالعه  هاي زرين اين پژوهش بر اساس بررسي هاي ميداني، با هدف ارائه اطالعاتي دقيق از وضعيت فعلي محراب

دهد كه چه تغييراتي در جريان تعمير و بازسازي  ت گرفته و نشان ميها بر پايه متون تاريخي و اسناد مرتبط با آثار صور پيشينه تاريخي آن
ها با انديشه و  ها در اين محراب دهد كاربرد آن ها نشان مي ها به مرور زمان رخ داده است. همچنين بررسي آيات نقش شده بر اين محراب محراب

نماز، پرهيزگاري و دوري از كارهاي بيهوده و تسليم در برابر هدفي خاص و به منظور ترغيب مؤمنان به صبر و رستگاري و برپاي داشتن 
 پروردگاربوده است. 

 هايموضوعي:كليدواژه

 فام، موزه محراب، آستان قدس رضوي، زرين

  

 مقدمه

ه معماري و تعمير اهميت بارگاه امام رضا عليه السالم براي مسلمانان و به ويژه شيعيان موجب شده اين مجموعه هميشه مورد توجه باشد و توسع
 هاي آن در هر دوره در اولويت امور اجرايي قرار گيرد. و بازسازي خرابي

اي براي ارائة توانايي هنري و فني  كاربرد كاشي در معماري حرم مطهر به عنوان يكي از تزئينات اصلي از قرن ششم هجري تا عصر حاضر زمينه
ماري حرم مطهر گاه بنا بر ضرورت شرايطي را بوجود آورده تا بخشي از اين آثار از محل هنرمندان هردوره فراهم است. توسعه و تحول در مع

هاي  هاي تاريخي تالش شده تا نمونة بازسازي شدة آن جايگزين شود. مطالعه شواهد به جا مانده در كتيبه  اصلي برداشته شوند و در برخي دوره
دهد اين آثار در طي دوره هاي خوارزمشاهي، ايلخاني و صفوي تا عصر  ماري نشان ميفام حرم مطهر و اسناد مع هاي زرين تاريخي بر كاشي

 اند. حاضر بارها مرمت، باز سازي و نوسازي شده

اي از زمان در روند توسعه و تحول  فام نيز به مرور زمان در اثر آسيب ديدگي نياز به مرمت و بازسازي داشته تا اينكه در برهه هاي زرين محراب
اند. بررسي اين آثار براي مستندسازي و تهيه يك پرونده  معماري حرم مطهر به منظور حفظ آن به عنوان يك اثر تاريخي به موزه منتقل شدهدر 

ها كه آسيب ديده بودند در طي تعميرات مكرر با قطعات جديدي جايگزين  دهد قطعاتي از اين محراب ها نشان مي علمي براي هر يك از آن
ها با بررسي متون  هاي مختلف هنري براي كسب اطالعات دقيق در مورد محراب ين مقاله با توجه به مراجعه مكرر محققان در رشتهاند. ا شده

 ها نگاشته شده است. تاريخي و مطالعه ميداني آن

 پيشينهتحقيق
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اند كه بيشتر محققان از  تاريخي حرم مطهر بودهفام از آثار مهم و  هاي زرين دهد كه محراب مطالعه منابع مختلف تاريخ آستان قدس نشان مي
فام  پس از آنكه در مورد كاشي هاي نفيس زرين "مطلع الشمس"هايشان اشاره كرده اند. صنيع الدوله در كتاب  ها نام برده و برخي به كتيبه آن

ده است كه در حال حاضر به عنوان يك مرجع معتبر ها را باز نويسي كر هاي آن هاي فوق پرداخته و قسمتي از كتيبه مطالبي نگاشته و به محراب
 1322باشد، و بسياري از مورخان و محققان پس از وي نيز به آن استناد كرده اند. در سال  ها با وضعيت فعلي آن مورد استفاده مي در مقايسه

ذكر كرده است. همچنين كاويانيان  512در مورد ساخت و نصب كاشي هاي محراب نوشته و تاريخ نصب آن را "بدر فروزان "فيض در كتاب 
 "تاريخ آستان قدس"اند. اما مؤتمن در ها نوشته مطالب مختصري در مورد محراب "مشهد طوس"و محمد كاظم امام در  "شمس الشموس"در

شمسي،  1347ر سال بوده است. د "مطلع الشمس"رسد منبع مورد استفاده وي  ها پرداخته كه به نظر مي هاي آن ها و كتيبه به شرح محراب
ها را  محراب "تاريخ مشهد"ها پرداخته و خجسته مبشري در كتاب  به اختصار به آن "هاي ازاره حرم مطهر  كاشي"اي با عنوان  مولوي در مقاله

ضوي به توسط آستان قدس ر "آستان قدس ديروز و امروز"شمسي كتاب 1356كند. در سال  ذكر مي 512ها را  دهد و تاريخ نصب آن شرح مي
هاي كسري و فرسوده، همچنين نصب شيشه و  هاي عمراني انجام گرفته از جمله به تعمير و بازسازي كاشي رسد كه درآن به فعاليت چاپ مي

شمسي اشاره دارد. از 1356 -1355فام حرم مطهر در سالهاي  قاب مذّهب به منظور ساماندهي و حفاظت از آثار باقي مانده از كاشي هاي زرين
سازي و نقش خاندان ابوطاهر كاشاني موجب شده كه نه تنها بسياري  فام در تاريخ صنعت و هنر سفالگري و كاشي هاي زرين ي اهميت كاشيطرف

و پورتر در  "فام ايراني سفال زرين"از محققان در مقاالتي به توصيف وتحليل آن بپردازند بلكه پژوهشگران هنر اسالمي مانند واتسون در كتاب 
 ها را به اختصار معرفي نمايند. ها نيز نام ببرند و آن فام از محراب هاي زرين در موضوع كاشي "كاشي هاي اسالمي"كتاب 

تر  ها مشخص شد و ضرورت بررسي دقيق ها وجود قطعات پراكنده و ناهماهنگ در كتيبه شمسي در بررسي اجمالي اين محراب 1380در سال
هاي آن برداشت گرديد و پس از آن  در مرحله اول، طرحي از آن تهيه شد و با كمك همكاران كتيبه .ها محرز گرديد ها وبرداشت كتيبه آن

هاي اخير تكميل پرونده اثر در دستور كار قرار گرفت  شمسي به چاپ رسيد. طي سال1388ها بر اساس پرونده اثر تهيه و در سال  بروشور محراب
 ر اين مقاله ارائه شده است. ها و اقدامات انجام گرفته د كه حاصل بررسي

  
 فامحرممطهرامامرضاعليهالسالمهايزرينمحراب

باشد. از اين پديده در معماري مذهبي برخي اديان  محراب يكي از عناصر اصلي در معماري مذهبي ازدوران پيش از اسالم تا عصر حاضر مي
ن ديگر نيز استفاده شده و درباره ريشه تاريخي آن مباحث فراواني توسط محققان مطرح شده اما نكته مهم اينست كه در برخي فرهنگ ها و اديا

(. در دوره اسالمي برخي بناهاي مذهبي كه 1375رفته است )سجادي،  به عنوان جايگاه عبادت مؤمنان به كار مي"مهراب و محراب"ژهدو واهر
له به مرور زمان تغيير كاربرد يافته و تبديل به مسجد شده، يكي از عناصر معماري ايجاد شده براي تغيير كاربري آن ساخت محرابي در جهت قب

 بوده است.

هاي  دهد كه مسلمانان در مساجد و بناهاي مذهبي در جهت قبله نوعي از محراب هاي ساخته شده در دوره اسالمي نشان مي رسي محراببر
هاي تزئيني در معماري زمان خود  دهنده اوج تكنيك ها نشان اند كه برخي از آن كاري را به كاربرده گچي، سنگي و آجري، چوبي يا كاشي

ها حتي كاروانسراها )مانند رباط شرف در خراسان( كه پوشش داخلي و خارجي بدنه بنا داراي تزئيناتي  .در بسياري از مساجد و زيارتگاه [2]هستند
 كاري استفاده شده است. هاي تزئيني گچبري، حجاري، آجركاري و كاشي باشند، براي ساخت محراب و تزئين آن از تكنيك ساده مي

هاي اين زيارتگاه  ترين محراب هجري قمري، كهن 640و  612فام حرم مطهر امام رضا عليه السالم با تاريخ هاي  هاي كاشي زرين محراب
فام  سفال زرين "باشد كه توسط استاداني ازخانواده ابن طاهر كاشاني ساخته شده است .واتسون در كتاب بزرگ مسلمانان و شيعيان در ايران مي

 ( .1382فام نام مي برد و اولين نوع آن را كاشي محراب يا سنگ مزار ناميده است )واتسون،  زريناز سه نوع عمده كاشي "ايراني
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س.م.موزهمتروپوليتن2/132سازنده:حسنابنعليبناحمد،ارتفاع-:محرابكاشيزرينفام1تصوير  

  



 

 

 

-برلينموزه س.م.284ارتفاعهجري،623عربشاه،ابنحسن:سازندهفام،ينزركاشيمحراب :2تصوير

179صاتينگهاوزن  

  

ها  باشند. برخي از اين محراب فام در حال حاضر در موزه هاي خارج از ايران در معرض نمايش مي هايي از اين نوع محراب كاشي زرين نمونه
هاي  تر وجود دارد كه محراب ابعاد كوچكاند؛ اما تعدادي محراب نيز در  ( و از تعداد زيادي كاشي ساخته شده2بزرگ هستند )تصوير شماره 

/ 4و  3اند )تصاوير شماره هاي كوچك از يك قطعه ساخته شده فام ) تصوير شماره يك( و محراب متوسط از دو يا چند قطعه كاشي قالبي زرين
 ( .1382واتسون، 



 

 

  



 

 

 



 

 

 
:محرابهايزرينفام،4و3تصوير  

س.م.46*62د:سازنده:عليابناحمدابنعليالحسينيابعا  

 موزهويكتورياآلبرت

  

(. 1382باشد )واتسون،  كننده كاربري آن مي ها مشخص ها موجب شده محراب ناميده شوند، متن كتيبه ها كه طرح محرابي آن در اين نوع كاشي
 (.5اند )تصوير شماره  هاي محرابي شكل به عنوان سنگ قبر ساخته شده چنانكه برخي از اين كتيبه



 

 

 

هجريدرآستانقدس708:سنگقبرمحرابيشكلمتعلقبهمرتضيبنالحسنشرفشاهموسويتاريخ5تصوير

 رضوي

   

 



 

 

اند و وجود  هاي بزرگ هستند كه از قطعات متعدد كاشي ساخته شده فام حرم مطهر امام رضا عليه السالم ازنوع محراب هاي زرين محراب
باشد. از اين مجموعه دو محراب پيش رو، و پايين پا بر ديواره ضلع  ها مي هاي تاريخ ساخت و نام استادان كاشي كار از ويژگي هاي مهم آن كتيبه
ي بقعه اصلي مرقد مطهر امام رضا عليه السالم و يك محراب نيز در مسجد كهن باالسر حضرت نصب بوده و مؤلفان تاريخ آستان قدس و جنوب

ها  ( از اين محراب1353(، خجسته مبشري )1348(، مؤتمن )1348، امام ))1355((، كاويانيان1322(، فيض )1362الدوله ) حرم مطهر مانند صنيع
 اند. ها پرداخته و برخي به توصيف آن نام برده اند

دهد كه حرم امام رضا عليه السالم به دليل حوادث مكرر طبيعي مانند  بررسي اسناد مكتوب معماري حرم مطهر در دوره صفوي تا قاجار نشان مي
كه همراه با كاشيهاي  به طوري هاي مهيب )در دوره صفوي(، همچنين جنگ و هجوم اقوام مختلف به مرور زمان نياز به مرمت داشته، زلزله
اند. بررسي اسناد معماري حرم مطهر در دوره هاي صفوي تا عصر پهلوي نشان دهنده  ها نيز بنا بر ضرورت تعمير شده فام ازاره، محراب زرين

 36855شماره. ق.(، 1155)سال36916ق.(، شماره.1151)سال  35134باشد. اسناد شماره  تعمير مكرر تز يينات معماري در گذشته مي
ق. به 1321مربوط به سال  13272هاي حرم مطهر در دوره افشار و سند شماره  ق( به تعمير كاشي1157)سال 37022ق.( و شماره.1156)سال

م كاري حرم امام رضا عليه السال ش. )دوره پهلوي اول( درباره كاشي 1315مربوط به سال 45310تعميرات دوره قاجار و هزينه آن و سند شماره 
 ش(1391باشد. )نظر كرده، مي

  
 محرابپيشرويمبارك

اكنون در طبقه  س.م. بر ديوار جنوب غربي روضه منوره و پيش روي مبارك نصب بوده و هم 220و عرض 273اين محراب به ارتفاع س.م.
 "ابوزيد"و  "محمد ابن طاهر"استادان  و نام "اثني عشر و ستمايه"همكف موزه به نمايش در آمده است. اين اثر ارزشمند داراي ماده تاريخ 

هاي آيات و  فام برجسته حرم مطهر نيز آمده است( همراه با كتيبه هاي زرين )كه نام وي در كتيبه "عبدالعزيز ابن آدم"نقاش و نام باني آن 
حراب نواري از كاشي فيروزه اي كشيده باشد و بر دور م احاديث نوشته شده است. طرح اين محراب داراي دو طاقنما و دوحاشيه در اطراف آن مي

دار بر روي دو نيم ستون با سر و پايه ستون هاي گلداني شكل قرار گرفته است. طاقنماي مياني، داراي  شده است. طاقنماي بزرگ با قوس تيزه
نماي وسط است. هر  و پاية مشابه طاق ستون هايي با سر دار و نيم دو نيم ستون با سر و پايه ستون در دو طرف آن وطاق نماي سوم با قوس تيزه

نماهاي محراب نوشته شده  ها و طاق هاي اصلي به خط ثلث،كوفي و نسخ كه در قسمت حاشيه دار هستند.كتيبه نما داراي حاشيه كتيبه سه طاق
 باشند. است و شامل آيات و احاديث مي



 

 

 

 ه.(درموزهمركزيآستانقدسرضوي612.محرابزرينفام)6تصوير

  



 

 

 

 .نمايمحرابزرينفامپيشرودرجبههجنوبي7تصوير

 اوايلدورهپهلوي

باشد، آن  كه مربوط به اوايل دوره پهلوي مي 7دهد. در تصوير شماره  وضعيت فعلي و گذشته اين محراب را نشان مي 7و 6تصاوير شماره 
سازي و انتقال آن به موزه، ستون نماهاي محراب  قسمتي از پايين محراب كه در هنگام سنگ فرش كف بقعه مدفون شده مشخص است. در باز

 اند.  گزين شدهاز سنگ مرمر جاي

 سند و قاجار هاي محراب پيش روي مبارك و هزينه تعميرات آن در دوره  ق. در مورد تعمير خرابي1321مربوط به سال  13272سند شماره 
 نظر) است السالم عليه رضا امام حرم محراب كاري كاشي درباره نيز( اول پهلوي دوره. )ش 1315سال به مربوط 45310 شماره
 . دارد پا پايين محراب و محراب اين به اشاره "احتماال كه(ش1391كرده،

فام پيش رو و پايين پا از ازاره برداشته شده و قاب سازي شده و به موزه مركزي  هاي زرين شمسي، محراب 50در ضمن تعميرات سال هاي دهه 
ها ابتدا با طرح اوليه كنار يكديگر قرار گرفته،  ابهاي اين محر شود. كاشي ش.( در دست افتتاح بوده منتقل مي1356كه در همين زمان)سال

ها  هاي مكرر در اين محراب ( . متاسفانه بازسازي6اند تا به صورت كاشي يكپارچه درآيند )تصوير  سپس با ميلگرد و سيمان آرماتوربندي شده
فام با طرح نقوش طوماري و گياهي  اشي زرينها كه از ك كه ستون نماهاي داخل محراب موجب بهم ريختگي و تعويض برخي قطعات شده چنان

 ( از سنگ مرمر تراشيده و جايگزين شده است. 8ساخته شده بود )تصوير 

 
.قسمتيازنيمستون8تصوير  



 

 

 كاشيزرينفاممربوطبهمحرابها

ا، جابجايي بعضي قطعات و بازسازي ه ها مورد بررسي و مطالعه قرار گرفتند كه در اين بررسي ش. طي دفعات مكرر اين محراب 1380از سال 
ها به مرور ناخوانا شده است )دو طرف ستون نما هاي محراب( متأسفانه  هايي كه در كتيبه نابجاي حروف وكلمات مشخص شد. به غير از قسمت

اين قسمت ها با رنگ از  يكه اند كه در بررسي و باز خواني آن بنا بر طرح شمار هاي محراب قطعات جابه جا نصب شده هايي از كتيبه در قسمت

براي كلمات يا حروف اضافه شده و  رنگسبزبراي كلمات يا حروف حذف شده،  رنگقرمزاند و در بازنويسي آنها از  يكديگر تفكيك شده

 براي كلمات و حروف جابه جا شده استفاده شده است. رنگآبي

                                        
 1طرحخطيشماره

 
                               هايمحرابپيشرويمبارككتيبه

 به اين شرح است: 1هاي محراب با توجه به طرح خطي شماره  متن كتيبه



 

 

  
 سورههود(116تاقسمتيازآيه114حاشيهاول:)آيات

 اصْبِرْ وَ ﴾114﴿ذِكْرَىالِلذَّاكِرِينَ ذَلِكَ السَّيِّئَاتِ ايُذْهِبْنَ َالْحَسَنَاتِ ِإِنّ اللَّيْل مِّنَ زُلَفًا وَ النَّهَارِ طَرَفَيِ الصَّلواهَ أَقِمِ وَ الرحيمم الرحمن اهلل بسم    -1
األَرْضِ إاِلَّ قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ  فَلَواْلَ كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُوْلُواْ بَقِيَّهٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي(115سِنِينَ)الْمُحْ أَجْرَ الَيُضِيعُ َاللّهَ فَإِنّ

 ﴾116﴿الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا أُتْرِفُواْ

 سوره بقره( 145و144حاشيه دوم: )آيات 

 فَوَلُّوا ماكُنْتُمْ وَحَيْثُ الْحَرامِ الْمَسْجِدِ شَطْرَ وَجْهَكَ فَوَلِّ تَرْضاها قِبْلًهً ِفَلَنُوَلِّيَنَّكَ السَّماء فِي وَجْهِكَ تَقَلُّبَ نَرى قَدْ الرحيم الرحمن اهلل بسم    -2
 ( 144هُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ)أَنَّ لَيَعْلَمُونَ أُوتُواالْكِتابَ الَّذينَ وَإِنَّ شَطْرَهُ اوُجُوهَكُمْ

تَ أَهْواءَهُمْ مِنْ اتَّبَعْ وَلَئِنِ بَعْضٍ قِبْلَهَ بِتابِعٍ بَعْضُهُمْ ما وَ قِبْلَتَهُمْ بِتابِعٍ أَنْتَ ما وَ قِبْلَتَكَ ماتَبِعُوا آيَهٍ بِكُلِّ أُوتُواالْكِتابَ الَّذينَ أَتَيْتَ وَلَئِنْ    -3
 ( 145بَعْدِماجاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّك َإِذًاً لَمِنَ الظَّالِمينَ)

 ستمايه و عشر اثني االخرسنه ربيع في    -4

  

 سورهاحزاب(56حدفاصلطاقنماياولودوم:)آيه

 (56« )ي النَّبَيِّ يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنوُا صَلُّوا عَلَيهِ وَ سَلَّمُوا تَسليماًعَلَ يُصَلُّونَ ماَلئِكَتَهُ وَ اللّهَ اِنَّ» الرحيم الرحمن اهلل بسم    -5

  
 سورهبقره(285اول:)آيهطاقنماي

هِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ النُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقالُوا بسم اهلل الرحمن الرحيم آمِنَ الرَّسُولُ بِماأُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلئِكَتِ  -6

 (285نَكَ رَبَّنا و َإِلَيْكَ الْمَصير)ُسَمِعْنا و َأَطَعْنا غُفْرا

  

 سورهآلعمران(19وقسمتيازآيه18حاشيهدومطاقنمايدوم:)آيه

 َعِندَاللّهِ إِنَّالدِّين ﴾18﴿ الَإِلَهَ إاِلَّ هُوَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بسم اهلل الرحمن الرحيم شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ الَإِلَهَ إاِلَّ هُوَ وَالْمَلئِكَهُ وَ أُوْلُواْ الْعِلْم ِقَآئِمًَا بِالْقِسْطِ  -7

    العظيم اهلل صدق ﴾19﴿ اإلِسْالَمُ

 اهلل محمد رسول اهلل ) به خط كوفي معشق(ال اله اال   -8

  



 

 

 محرابكوچكمركزي

 در اين ناحيه متن زير با خط ثلث خفي نوشته شده است:

قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السالم: سيقتل رجل من ولدي بأرض خراسان بالسم ظلما اسمه اسمى واسم أبيه اسم ابن   -9

وورق عمران موسى عليه السالم أال فمن زاره في غربته غفر اهلل تعالى ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر ولو كانت مثل عدد النجوم وقطر االمطار 
 )1372ابن بابويه، (ق اهلل و صدق رسوله الكريم ربنا علي ما ... ) در باب استحباب زيارت قبر امام رضا )ع( االشجار.صد

 "خاشِعا صَالتِك في كُن          -10

 اللهم اغفر لمن استغفر البي زيد بن محمد بن ابي زيد النقاش          -11

  
     سورهبقره(153حاشيهپايينطاقنمايدوموسوم:)قسمتيازآيه

 ﴾153﴿يَاأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُواْ اسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ         -12

مد و عِتره اَضعف عِباداهلل مُحمد ابن طاهر بَني الحسن زيد بِخطه بَعد ما عَمله و صُنعَهُ غَفرَ اهلل لَه و لِجميع المؤمِنين و المؤمِنات مُح         -13

 الطاهرين.

 بن العزيز عبد ضعيف اين بهر از بخواند الكتاب فاتحه سوره يكبار كي كن رحمت بنده آن بر معصوم پاك امام اين بحق خداوند          -14

 رحمتك )به خط ثلث خفي(  و كرمك و بفضلك كن رحمت را او و كن عفو گناهانش خداوندا كي بگويد و آدم

  
  

 رويطاقنمايسوم:)سورهتوحيد(

 ستمايه و عشر اثني سنه. اَحَد كُفُوَاً لَهُ يَكُن لَم وَ. يُولَد لَم و يَلِد لَم. الصَمَد اَهللُ. اَحَد هُوَاهلل قُل الرحيم الرحمن اهلل بسم          -15

 اين كلمات خوانده مي شود:فام از بين رفته و بقيه عبارات آن محو و مخدوش است و تنها  بخشي از كتيبه اين حاشيه باريك زرين         -16

  

لينا والف عمره متقبله كلها قال احمد ابن محمد بن ابي نصر قلت البي جعفر الف حجه قال اي واهلل الف الف حجه لمن ريزوره عارفا بحقه ... ع"
 طوس قبض...)حديثي در ثواب زيارت حضرت رضا عليه السالم(

  



 

 

 

16شمارهكتيبهمحل ،9تصوير  

 و مانده باقي المغضوب عليهم و الضالين در سمت چپ غير و راست سمت در اهلل بسم فقط سوره اين از( 17 شماره) سوره حمد         -17

 نوشته شده است. "يا ايها الذين آمنوا استعينوا بالصبر"حمدآيه سوره آخر و اول آيات جاي به اي قهوه زمينه بر سفيد خط به بازسازي درهنگام

  

 سوم:)آيهاولسورهفتح(زيرطاقنماي

 (1إِنَّافَتَحْنَالَكَفَتْحاًمُّبِيناً )         -18

  
 محرابپايينپايمبارك

متر بر ضلع جنوب شرقي روضه منوره نصب بوده و در حال حاضر در موزه مركزي  سانتي 180سانتيمتر و عرض  228اين محراب به ارتفاع 
نماي بزرگتر، دو  محراب با طرح سه طاقنما و دو حاشيه در اطراف آن ساخته شده، در پايه طاقآستان قدس در معرض نمايش است. اين 

بر روي محراب آيات به خط .ها از بين رفته و مجدداّ از جنس سنگ مرمر بازسازي شده است ستون وجود دارد كه پايه اين ستون ستون با سر نيم
. ")قمري( تعمير شد شيخ حسين و ديگران 1401در سال "ماي بزرگتر چنين آمده است: ن ثلث، كوفي ونسخ كتابت شده است. در حاشيه طاق

ها و ساخت آن با  اين محراب كه بر ديوار جنوب شرقي روضه منوره و پايين پاي مبارك نصب بوده، به دليل شباهت بسيار در نگارش كتيبه
 ابوزيد ساخته شده است . طاهر كاشاني و توسط استادان محمدبن ابي "محراب پيش رو احتماال



 

 

نشان دهنده محراب پايين پاي مبارك در حرم مطهر در سه زمان مختلف است. متأسفانه زمان دقيق برداشت اين تصاوير  12و  11و  10تصاوير
( در كتاب 1355( در مقاله كاشيهاي ازاره حرم مطهر و مؤتمن )1389مشخص نيست، اما بررسي متون تاريخ آستان قدس و اظهار نظر مولوي )

كند كه كف حرم را كه گود و آجر فرش بوده يك بار با سنگهاي  راهنما يا تاريخ آستان قدس در خصوص وضعيت كف حرم مطهر مشخص مي
ريزي كف  شمسي در زمان توسعه حرم پس از بتون 1344تا  1342اند و پس از اينكه نياز به مرمت داشته در طي سالهاي  مرمر الوان فرش كرده

هاي تاريخي شده است  سانت و مدفون شدن كاشي 40اند. اين امر منجر به باالآمدن كف در حدود  با سنگ هاي مرمر خلج فرش كرده "ددامج
فام را در هنگام نصب در حرم مطهر در  وضعيت محراب زرين 12تا  10كه مولوي در مقاله خود در اين خصوص تذكر داده است. تصاوير شماره 

 وضعيت فعلي آن در موزه آستان قدس است. 13دهد و تصوير شماره  نشان ميهاي مختلف  سال

  

 

.مباركپايپايينفامزرينمحراب .10تصوير  

  



 

 

 
.مباركپايپايينفامزرينمحراب .11تصوير  



 

 

 

فامزرينمحراب .12تصوير  

41ص،1355مؤتمن،پا،پايين   



 

 

  

 

قدسآستانپا،موزهپايينفامزرينمحراب .13تصوير  

  

  



 

 

 هايمحرابپايينپايمبارككتيبه

 هاي محراب با توجه به طرح خطي شماره سه به اين شرح است: متن كتيبه

  

 2طرحخطيشماره

 
 سورهمائده(57تا55حاشيهاول:)آيات

      (56( وَمَنْ يَتَوَلَّ)55الَّذينَ يُقيمُونَ الصَّلوهَ وَيُؤْتُونَ الزَّكوه وَ هُمْ راكِعُونَ)بسم اهلل الرحمن الرحيم إِنَّماوَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَالَّذينَ آمَنُوا  -1

    (57)( ياأَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا التَتَّخِذُوا الَّذينَ اتَّخَذُو ادينَكُم56ْاللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَا لَّذينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ) -2

 ( صدق اهلل 57إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ )هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ الَّذينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْيلِكُمْ وَ الْكُفَّارَ أَوْلِياءَ وَ اتَّقُوا اللَّهَ )ال لَّهَ( -3

  

 سورهاسراء(80تا78حاشيهدوم:)آيات

 ( 78) كانَ لْفَجْرِ قُرْآنَا إِنَّ لْفَجْرِ قُرْآنَا وَ اللَّيْلِ غَسَقِ  إِلى الشَّمْسِ لِدُلُوكِ الصَّلواهَ أَقِمِ  -4

     (79أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ )  ( وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى78مَشْهُوداً) -5

         (80)نَصيراً سُلْطاناً لَدُنْكَ مِنْ  لي اجْعَلْ ٍوَ  صِدْق مُخْرَجَ  أَخْرِجْني وَ  صِدْقٍمُدْخَلَ   َبِّ أَدْخِلْنير(وَ قُلْ 79مَقاماً مَحْمُوداً) -6

  



 

 

 سورهمؤمنون(7تا1حاشيهطاقنمايدوم:)آيات

    (3هُمْ عَنِ اللَّغْو ِمُعْرِضُونَ)( وَ الَّذينَ 2صَالتِهِ مْخاشِعُون)  (الَّذينَ هُمْ في1بسم اهلل الرحمن الرحيم قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ) -7

 ( وَ الَّذينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ 4وَ الَّذينَ هُمْ لِلزَّكوةِ فاعِلُونَ ) -8

    (7هُمُ العادُونَ) وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ  ( فَمَنِ ابْتَغى6أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومينَ)  (إاِلَّ عَلى5حافِظُونَ) -9

  
 سورهآلعمران(19وقسمتيازآيه18يهآ) طاقنماياول:

 بسم اهلل الرحمن الرحيم شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ ال إِلهَ                     -10

 إاِلَّهُوَ وَ الْمَالئِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ قائِماً                     -11

 (18بِالْقِسْطِ الإِلهَ إاِلَّ هُوَ الْعَزيزُ الْحَكيمُ)                    -12

 (19إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْالمُ )                    -13

 ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل                    -14

  

 سورهبقره(286و285طاقنمايسوم:)آيه

لِهِ الَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَ قَالُواْ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ من رَّبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللّهِ وَ مَلئِكَتِهِ وَ كُتُبِهِ وَ رُسُ                    -15

 ﴾285﴿يْكَ الْمَصِيرُسَمِعْنَا وَ أَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَ إِلَ

 الَيُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إاِلَّ وُسْعَها لَها مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ                    -16

إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَ الَتُحَمِّلْنَا مَا الَ طَاقَهَ لَنَا رَبَّنَا الَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَ الَتَحْمِلْ عَلَيْنَا                     -17

 ﴾286﴿بِهِ وَ اعْفُ عَنَّا و َاغْفِر ْلَنَا وَارحَمْنَآ أَنتَ مَوْالَنَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

 كَ خاشِعاً كُن في صَالتِ                    -18

 اَهللُ اَكبَر                     -19

 ( 4اَحَد) "(وَ لَم يَكُن لَهُ كُفُوَا3(لَم يَلد وَ لَم يُولَد)2(اَهللُ اَلصَمَد)1سوره توحيد: قُل هُوَ اهللُ اَحَد)                    -20

 نيز قسمتها بعضي در و متفرق قطعات صورت به كه كتيبه از باريك حاشيه يك محراب بزرگ دار تيزه قوس زير و باال در –22و   21

ي كار گذاشته شده است و بجز شكستگي هاي آن به مرور زمان بيشتر متن كتيبه محو شده است. و برخي كلمات مشاهده اصل جهت برخالف



 

 

در ثواب زيارت حضرت رضا عليه السالم متن اين كتيبه را حديثي  77( در صفحه 1348( مؤتمن ) ]كسر[مي شود)....جماعه رحمه الف عذاب 
محراب پيش رو يكي است اما در شرح محراب پيش رو اين كتيبه ها را ننوشته است. احتماالً در  16نوشته است كه متن آن با كتيبه شماره 

 تعمير اين قسمت از محراب اين قطعات كه مشابه بوده جابجا شده اند.

  
 محراببااليسرمبارك

هجري توسط علي ابن محمد ابن طاهر  640متر عرض از قطعات متعدد كاشي در سال  سانتي 124متر ارتفاع و   سانتي 204ابعاد اين محراب به 
ستونهاي  نما با پايه و سر كاشاني ساخته شده و درجهت قبله در رواق باالسر حضرت نصب بوده است. داراي يك حاشيه و در داخل آن دو طاق

ر روي محراب آيات به خط ثلث و نسخ نوشته شده است. در حاشيه پايين محراب نام سازنده به خط ثلث بدين شرح باشد. ب گلداني شكل مي
نماي دوم كه با طرح هاللي سه پري مي باشد بر  . همچنين بر روي طاق"عمل علي بن محمد بن ابي طاهر القاشاني غفراهلل ذنوبه"آمده است: 

فام  نويسد محراب زرين . كاويانيان در شمس الشموس مي"سنه اربعين و ستمائه"چنين ذكر شده است: اي فرعي تاريخ ساخت محراب،  كتيبه
هاي تاريخي به كار رفته در ازاره بنا  هجري همراه باتعدادي از كاشي 1344تا  1342رواق باالسر در تعمير و توسعه حرم مطهر در سال هاي 

هجري نوشته است )كاويانيان،  712. وي انجام اين كار را به جهت توسعه باالسر حضرت ذكر كرده و تاريخ اين محراب را  [3]برداشته شد
ق. )دوره افشار( به تعمير محراب كاشي مسجد باالسر اشاره شده است. همچنين  1151سال  مربوط به 35134(. در سند شماره  61،ص 1355

ق. در مورد به كاربردن و تعمير كاشي گل تخت در گنبد اللهورديخان، گنبد طال و صفه مسجد باالسر 1157مربوط به سال 37022سند شماره 
 مبارك است.
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فامزرينمحراب .14تصوير  

77موتمنرواقباالسر،  

  



 

 

 
باالسررواقفامزرينمحراب .15تصوير  

  

  



 

 

( تصويري از وضعيت محراب رواق باالسر قبل از برداشتن از بدنه بنا موجود است كه با تطبيق آيات آن با  77در تاريخ آستان قدس )موتمن،ص
 79نيز در سمت چپ حاشيه اول در كتيبه آيه  اين محراب مرمت شده است و در همان هنگام 1342شود قبل از سال  وضعيت فعلي مشخص مي

اند. با وجود اين مورد، وهمچنين كاشي هاي طبلي سبز رنگ كه دركنار آن نصب بوده )امروزه بر ازاره  سوره اسراء كلمات جابه جا نصب شده
مطرح مي شود كه آيا اين  مربوط به دوره صفوي هستند، اين سوال "ستون هاي حدفاصل باالسر و ضريح مطهر نصب است( كه احتماال

 محراب در دوره صفوي مرمت شده است؟

  
 هايمحرابباالسركتيبه

 هاي محراب با توجه به طرح خطي شماره سه به اين شرح است: متن كتيبه

 3طرحخطيشماره

 
 سورهاسراء(79و78حاشيهاصلي:)آيات

     الشَّمْسِ َلِدُلُوكِ الصَّالَه أَقِمِ بسم اهلل الرحمن الرحيم ]كسر[.. العالم لملك دلر رلكالم..    -1



 

 

 ( 78)مَشْهُوداً الْفَجْرِكَانَ قُرْآنَ إِنَّ الْفَجْرِ وَقُرْآنَ اللَّيْلِ غَسَقِ إِلَى    -2

 ( 79) مَّحْمُوداً مَقَاماً رَبُّكَ يَبْعَثَكَ أَن عَسَى لَّكَ ِنَافِلَهً بِه فَتَهَجَّدْ اللَّيْلِ وَمِنَ    -3

  

 سورهآلعمران(18طاقنماياول:)آيه

 ﴾18﴿الْحَكِيمُ الْعَزِيزُ إاِلَّهُوَ الَإِلَهَ بِالْقِسْطِ قَآئِمًَا وَأُوْلُواْالْعِلْمِ وَالْمَالَئِكَهُ َهُوَ إاِلّ الَإِلَهَ أَنَّهُ شَهِدَاللّهُ الرحيم الرحمن اهلل بسم    -4

  

 سورهآلعمران(191بخشيازآيه و190دوم:)آياتحاشيهطاقنماي

  وَالنَّهَارِ اللَّيْلِ وَاخْتِالَفِ األَرْضِ وَ السَّمَوَاتِ خَلْقِ فِي إنَّ    -5

 ﴾191...)  ]كسر[ت وَاألَرْضِ رَبَّنَا مَا السَّمَوَا خَلْقِ فِي وَيَتَفَكَّرُونَ جُنُوبِهِمْ وَعَلَى وَقُعُودًا قِيَامًا اللّهَ يَذْكُرُونَ الَّذِينَ ﴾190﴿األلْبَابِ لِّأُوْلِي آليَاتٍ    -6

 .ذنوبه غفراهلل القاشاني طاهر ابي بن محمد ابن علي عمل    -7

  العظيم اهلل صدق(191 آيه ادامه) النَّارِ عَذَابَ فَقِنَا سُبْحَانَكَ بَاطاِلً هَذَا خَلَقْتَ مَا رَبَّنَا    -8

ي از آن از بين رفته و قسمتي به مرور زمان محو شده است و آخرين كلمات آن به تاريخ قسمت كه شده نقش اي كتيبه قوس اين روي     -9
 [4] "في سنه اربعين ستمايه هجريه نبوي"خلق اثر اشاره دارد. 

  
 نتيجهگيري

 فامحرممطهرهايزرينآياتقرآنيدرمحراب

سانتي متر در نيمه اول قرن هفتم هجري به دست هنرمندان خانواده  45تا  30فام حرم مطهر از قطعات كاشي به ابعاد بين  هاي زرين محراب
هاي آيات قرآني با خطوط كوفي، ثلث و نسخ و نقوش گياهي و پيچك هاي  ها از تلفيق كتيبه اند. در تزيين اين محراب ساخته شدهطاهر كاشاني 

 اند. اسليمي برجسته استفاده شده كه با تكنيك قالبي اجراء شده

ده الهام معماري مساجد از باطن قرآن مقدس مي ( خوشنويسي آيات قرآن در تلفيق با انواع هنرهاي تزئيني را نشان دهن1370سيد حسين نصر )
ترين مضامين در تزئينات معماري بناهاي مذهبي از اهميت خاصي برخوردار است و در دوره هاي  داند. استفاده از آيات قرآني به عنوان اصلي

 ترين كيفيت و با استفاده از مصالح معمول هرزمان اجراء مي شده است.  مختلف با عالي

فام حرم مطهر امام رضا عليه السالم در كنار نقوش گياهي نيز از اين اصل مستثني نبوده و  هاي زرين هاي قرآني نقش شده بر محراب يبهانواع كت
وده عالوه بر جنبه هاي تزييني به كاربرد آن با هدف ترغيب مؤمنان به صبر و رستگاري و برپاي داشتن نماز، پرهيزگاري و دوري از كارهاي بيه
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توان در طبقه بندي  هاي حرم مطهر را مي هاي منتخبي از آيات قرآن كريم در محراب ليم در برابر پروردگار توجه شده است. كاربرد كتيبهو تس
 زير مورد بررسي قرار داد:

 بقرهسوره   -1

ü     سوره 153نماي اول، و قسمتي از آيه  سوره بقره در طاق 285 آيه و دوم، درحاشيه بقره سوره 145 و144 آيات: رو پيش فام زرين محراب در
 نماي دوم و سوم . بقره درحاشيه پايين طاق

ü     سوم نماي درطاق 286و 285 آيات مطهر حرم پا پايين فام زرين محراب در. 

 آلعمرانسوره   -2

ü     دوم. نماي طاق دوم درحاشيه19 آيه از قسمتي و 18 روآيه پيش فام زرين محراب در 

ü     اول نماي درطاق19 آيه از قسمتي و 18 آيه پا پايين فام زرين محراب در. 

ü     دوم نماي طاق درحاشيه 191 و 190 اول،وآيات نماي درطاق 18 آيه باالسر فام زرين محراب در. 

 اسراءسوره   -3

ü     دوم درحاشيه 80تا 78 آيات مطهر حرم پا پايين فام زرين محراب در. 

ü     اصلي درحاشيه 79 و 78 مطهرآيات باالسرحرم فام زرين محراب در. 

 توحيدسوره   -4

ü     است گرفته قرار سوم نماي طاق روي رو، پيش فام زرين محراب در. 

 هودسوره   -5

ü     اول درحاشيه 116 آيه از قسمتي نيز و 115-114 روآيات پيش فام زرين محراب در. 

 احزابسوره   -6

ü     دوم و اول نماي طاق فاصل درحد 56 آيه رو پيش فام زرين محراب در. 

 مائدهسوره   -7

ü     اول درحاشيه 57 تا 55 آيات مطهر حرم پا پايين فام زرين محراب در. 

 مومنونسوره   -8

ü     دوم نماي طاق درحاشيه هفتم تا اول آيات مطهر حرم پا پايين فام زرين محراب در. 

 نماي سوم قرار گرفته است. فام پيش رو، آيه اول سوره فتح زير طاق در محراب زرين:فتحسوره    -9
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 heshmatkafili@yahoo.com رضوي، قدس آستان قرآن موزه مسئول شناسي، باستان ارشد كارشناس [1]

هاي  ها در مجموعه شيخ جام ومحراب اولجايتو در مسجد جامع اصفهان همچنين محراب محراب ساخته شده در مسجد كرماني -[2]
 اي اعجاب آور از توانايي هنر مندان دوره خود در تزيينات گچبري هستند. در خراسان و ... هريك پديده كاروانسراي رباط شرف

وي اين مطلب  "در ضمن معرفي مسجد باالسر از اين محراب نيز نام مي برد احتماال 136صفحه  "تاريخ مشهد"ش.( در 1353مبشري) -[3]
 را از منبع ديگري بايد نقل كرده باشد.

 تهيه و آيات تطبيق در كه كريمي حميدرضا و حبيبي مريم از و دادند انجام اتوكد با را ها محراب خطي هاي طرح كه اخگري حسين آقاي از 

  پاسگزارم. همچنين از منا سلطاني و بهزاد نعمتي كه در ويرايش متن همراهيم كردند تشكر مي كنم.س بسيار كردند كمك تصاوير
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