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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و ششم / بهار  1399 / سال هشتم

چکیــــده: 

مطالعه تطبیقی ساختار تجسمی و محتوایی کتیبه ها و نقوش ازاره سنگی 
دو رواق حاتم خانی و توحیدخانه در حرم رضوی*

الهه فاتحی**

علیرضا شیخی***
کارشناسی ارشد هنراسالمی، گروه هنر اسالمی، مؤسسه آموزش عالی فردوس، شهر مشهد، ایران

استادیار دانشکده هنرهای کاربردی، دانشگاه هنر، شهر تهران، ایران )نویسنده ی مسئول(

تاریخ دریافت مقاله:97/06/23                 تاریخ پذیرش نهایی: 99/02/25

حرم مطهر رضوی در زمره باشکوه ترین بناهای مذهبی با گنجینه ای از آثار خوشنویسی است. ازجمله این آثار کتیبه ها و نقوش ازاره سنگی 
منبت دو رواق حاتم خانی و توحیدخانه بوده که از لحاظ کیفیت بصری و محتوای کتیبه های مورد استفاده، قابل تأمل و اندیشه است. ساخت 
این دو رواق به دوره صفوی برمی گردد که بیشتر از عمق و جان بنا، به اصول زیبایی نگاری و تزئینات معماری پرداختند.  گنبد حاتم خانی 
در پایین پای مبارک، توسط حاتم خان اردوبادی، امین الدوله شاه عباس صفوی و رواق توحیدخانه در شمال مضجع شریف حضرت رضا)ع( 
واقع گردیده اند. ازاره سنگی این دو رواق شامل تزئینات با نقوش سنتی و کتیبه است. هدف از انجام این پژوهش، شناسایی و تطبیق ویژگی 
ساختار بصری و مضمونی کتیبه ها و تزئینات حجاری شده در ازاره سنگی دو رواق مذکور است. بنابراین کتیبه های  رواق های حاتم خانی و 
توحیدخانه از نظر مضمون و محتوا چه موضوعاتی در بر دارد؟ ساختار بصری و تجسمی کتیبه در رواق ها چگونه  است؟ و دلیل به کارگیری 
قلم ثلث در کتیبه های دعایی قرآنی و قلم نستعلیق در کتیبه های ادبی چیست؟ روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده ها، بر مبنای 
اسناد کتابخانه ای و مطالعات میدانی استوار است. یافته ها نشان می دهد؛ مضمون کتیبه ها بر اساس مفاهیم قرآنی و دعایی با قلم ثلث، قطعات 
ادبی و تاریخی به قلم نستعلیق و با موضوعات مودت و دوستی اهل بیت و مقام بخشش خداوند و قلم نسخ در قصیده ای عربی اجراشده است. 
مضامین مذهبی این کتیبه ها بر پایه عقاید شیعی استوار بوده و نمودی از ارادت پیروان به ائمه معصومین است. قلم کتیبه ها ثلث، نستعلیق 
و نسخ می باشند؛ که به واسطه ی شکل و فرم مدور آن ها، دارای جلوه ای پویا هستند. بکارگیری این خطوط در کتیبه های ثلث و نستعلیق در 
ارتباط با مبانی خوشنویسی بوده که از جهت فضاسازی و قرائت آسان با قابلیت های بصری این دو نوع خط هماهنگ شده است. کتیبه های 
دو رواق مذکور به صورت طوماری1، کمربندی2 و تک سطری مشاهده شدند و ساختار تجسمی کتیبه ها در قالب های هندسی، بیضی، دایره و 
مربع بوده و اغلب با ترکیب بندی های افقی و عمودی است که با آهنگ بصری قرینه، متناوب و متباین تکرار شده اند. طرح های اسلیمی و 

ختایی، همچنین لچکی هایی در کنار کتیبه ها به جهت تزئین و تأکید بر متن نوشته ها به کار رفته اند.

واژه های کلیدی: حرم رضوی، رواق های حاتم خانی و  توحیدخانه، کتیبه و نقش، ترکیب و مضمون.

** elahefatehi86@gmail.com *** a.sheikhi@art.ac.ir

* این مقاله برگرفته از پایان نامه نویسنده اول با عنوان بررسی کتیبه ها و نقوش ازاره سنگی منبت حرم رضوی )مطالعه موردی رواق دارالحفاظ، 
دارالسیاده، حاتم خانی و توحیدخانه( به راهنمایی دکتر علیرضا شیخی )استادیار دانشگاه هنر( در مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد است.
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ابنیه حرم  آثار در  از طریق خلق  و پیشرفت و تغییر آن ها 
انجام  است.  قابل بررسی  ایران  هنری  فرهنگی  میراث  و 
چنین تحقیقی می تواند هنرمندان، طراحان و خوشنویسان 
را به شناخت دقیق تری نسبت به دیدگاه طراحان گذشته و 
شیوه تغییرات و ابداع این فرم  ها آشنا سازد. روش تحقیق، 
توصیفی-تحلیلی است. وضعیت فعلی رواق های مذکور در 
و  با مشاهده عینی  و هنر،  از جهت معماری  حرم رضوی 
و  بصری  تحلیل  مورد  و  توصیف  شده  میدانی،  تحقیقات 
تجسمی قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه، کتیبه ها و 
تزئینات  با  خانی  حاتم  رواق  ازاره سنگی  در  منبت  نقوش 
کتیبه ای دوره ی معاصر و توحیدخانه با ازاره سنگی مربوط 

به دوره ی قاجار است.
2. پیشینه تحقیق

تاریخی  توصیفی  اساس  بر  تحقیقات  پژوهش،  ادبیات  در 
بزرگ  اول،  دسته  در  شده است؛  دسته بندی  محتوایی  و 
عالمزاده )1390( در کتاب دانشنامه رضوی بارگاه حضرت 
رضا)ع( را به عنوان میراث فرهنگی و هنری در ایران معرفی  
کرده و در فصل یک، وضعیت فعلی حرم مطهر و موقعیت 
مطالعه  مورد  رضا  حضرت  شریف  مضجع  نسبت  رواق ها 
مولوی، محمدتقی مصطفوی،  عبدالحمید  است.  داده  قرار 
ابراهیم شکورزاده )1388( در مقاله سیر تحول معماری و 
توسعه در آستان قدس رضوی، به طور مختصر به تاریخچه 
اند  پرداخته  معماری  بعد  از  رضوی  مطهر  حرم  مجموعه 
آن  مکانی  موقعیت  و  توحیدخانه  رواق  بانی  تاریخچه،  و 
کتاب  در   )1371( عطاردی  عزیزاهلل  نموده اند.  بررسی  را 
تاریخ آستان قدس رضوی به معرفی تمامی ابنیه، ایوان ها، 
اطراف  رواق های  و  درب ها  بست ها،  محراب ها،  صفه ها، 
مختصر  به صورت  آن ها  تزئینات  شرح  و  شریف  مضجع 
اهتمام داشته است. ابوالفضل نبیی )1366( در مقاله  گنبد 
حاتم خانی، وضعیت معماری و دوره تاریخی رواق را مطالعه 
مؤتمن  علی  است.  نکرده  اشاره ای  تزئینات  به  و  کرده 
رواق ها  ساخت  قدس)ع(  آستان  تاریخ  کتاب  در   )1355(
نموده  بیان   تفصیل  و  شرح  با  را  مطهر  حرم  صّفه های  و 
است. احتشام کاویانیان )1355( در کتاب شمس الشموس 
یا انیس النفوس ابنیه و رواق ها و صحن ها در حرم رضوی 

1. مقدمه
از  جلوهای  مختلف،  بخش های  با  رضوی،  مطهر  حرم 
این  در  که  است؛  تاریخی  دوره های  در  هنرمندان  ارادت 
سیر، دو رواق گنبد حاتم خانی و توحیدخانه، جزء آنها بوده 
است.  بسته  نقش  آن  سنگی  ازاره  بر  خطی  نفیس  آثار  و 
کتیبه ها جزء تزئیناتی هستند که در اماکن مقدس به دلیل 
مورد  بنا،  در  آن  ارائه  نوع  جانبی  از  و  کالم  غنی  فحوای 
از  از دیرباز بوده است. هر یک  توجه معماران و هنرمندان 
این بناها موقعیت مکانی، ابعاد کیفیت بنا، سابقه تاریخی، 
قرآنی  ثلث  کتیبه های  دارند.  نفیس  کتیبه های  و  تزئینات 
دو  این  ازاره3  بر  حکاکی شده  ادبی  کتیبه های  و  دعایی  و 
رواق، از نظر مبانی هنر تجسمی و بصری، قابل مطالعه و 
بررسی هستند. شاید بتوان گفت؛ کتیبه تنها تزئین محکم 
و ساختارمندیست که در بخش ازاره و البته با رنگی متباین 
معماری  فضای  این  در  را  زائران  نظر  و  نموده  خودنمایی 
معنا و صورت در  انتقال  به خود معطوف می دارد.  مقدس 
کتیبه های دو رواق با دو شیوه کتیبه نویسی به انجام رسیده 
تنوع  توحیدخانه،  رواق  به  نسبت  حاتم خانی  رواق  در  که 
قابل ذکر،  پوشش دهی کتیبه های  نکته  دارد.  گسترده تری 

نستعلیق به نسبت کتیبه های ثلث در این راستاست. 
اهداف پژوهش  بررسی تطبیقی کتیبه ها و نقوش دو رواق 
ساختار  تحلیل  و  رضوی  حرم  در  توحیدخانه  و  حاتم خانی 
ازاره سنگی  در  کتیبه های حجاری شده  بصری و مضمون 
و  نستعلیق  خط  با  ادبی  قطعات  کتابت  دلیل  همچنین 
رواق  دو  این  در  ثلث   به خط  قرآنی  و  دعایی  کتیبه های 
است. بنابراین، سؤاالت بدین شرح است: ساختار بصری و 
تجسمی خط در رواق های حاتم خانی و توحیدخانه چیست 
و  بردارد؟  در  موضوعاتی  چه  محتوا  و  مضمون  نظر  از  و 
قرآنی  دعایی  کتیبه های  در  ثلث  خط  به کارگیری  دلیل 
ضرورت  در  چیست؟  ادبی  کتیبه های  در  نستعلیق  خط  و 
حرم  مجموعه  در  که  تحوالتی  گفت؛  می توان  تحقیق 
رضوی به عنوان کانون مذهبی ایران، طی اعصار مختلف 
ایجاد می شود؛ زمینه و بستر مناسبی برای بررسی تغییرات 
می باشد.  دوره  هر  در  مردم  اجتماعی  و  هنری  فرهنگی، 
همچنین وضعیت هنری هنرمندان و صنعتگران و پیشه وران 
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و تغییر و تعمیراتی که در آن انجام  شده را شرح داده است. 
بناهای  به  اعتمادالسلطنه )1300( در کتاب مطلع الشمس، 
اطراف روضه منوره و موقعیت حرم رضوی و بناهای اطراف 

در عصر قاجار اشاره دارد. 
بررسی  مقاله  در   )1392( شایسته فر  مهناز  دوم،  دسته  در 
محتوایی کتیبه های رواق های ساخته شده در حرم رضوی 
در عصر تیموری و صفوی، کتیبه های موجود در رواق های 
معرفی  کلی  البته  و  محتوایی،  صورت  به  را  منوره  روضه 
گنبد  رواق  ادبی  کتیبه های  است  ذکر  شایان  است؛  کرده 
حاتم خانی در بخش ازاره متفاوت از کتیبه های مقاله مزبور 
به کتیبه ها و  نیز  تعویض شده است؛  احتمااًل  می باشد که 
اشاره ای نشده است. میثم جاللی  نقوش رواق توحیدخانه 
)1391( در مقاله کتیبه سنگی موزه آستان قدس رضوی، 
است.  نموده  اشاره  عصر  آن  شاعران  و  خوشنویسان  به 
مهناز شایسته فر )1387( در مقاله  کتیبه های ادبی حرم امام 
باالسر  و مسجد  رواق ها  از  اشعار مجموعه ای  به  رضا)ع(، 
پرداخته  که فقط مجموعه رواق های قاجاری که شامل متن 
ادبیست؛ بررسی نموده و به سایر موارد دعایی و قرآنی و 

رواق توحیدخانه نپرداخته است. 
 در مجموع در رابطه با ساختار تجسمی تزئینات ازاره سنگی 
همچنین  است.  نگرفته  صورت  تحقیقی  مذکور  رواق  دو 
گنبد  ازاره  کتیبه های  تفاوت  و  سنگی  ازاره  تغییرات 
انجام شده،  مقاالت  و  تاریخی  منابع  مطالب  با  حاتم خانی 

لزوم تحقیق و بررسی آن را عیان می  سازد. 
3. معماری عهد صفوی با تأکید بر دو رواق  حاتم خانی 

و توحیدخانه در حرم رضوی
تزئینات داخلی رواق ها از هنرهای وابسته به معماری بوده؛ 
لیکن دوره ساخت آن تا حدودی به نوع سبک و مضمون 
آرایه های تزئینی مرتبط است. دو رواق گنبد حاتم خانی و 
عهد صفوی  در  ساخته شده  رواق های  جمله  از  توحیدخانه 
صفوی  خاندان  نسبت   .)271 ج1،  )عطاردی1371  است 
می رسد.  صوفیان  به  اردبیلی  صفی الدین  شیخ  به واسطه 
بنای  که  نمودند  رسمی  ایران  در  را  تشیع  مذهب  ایشان 
با  سنگی  ازاره  تزئینات  و  صفوی  عصر  در  توحیدخانه 
مضمون دعای دوازده امام خواجه نصیر طوسی مؤید این 

موضوع است. هنرمندان در انتخاب نوع و محتوای تزئینات، 
نام و دوره تاریخی رواق را مدنظر قرار داده اند. در ارتباط 
با نوع معماری صفوی نیز می توان گفت »تأکیدی که در 
شیوه ی معماری تیموری بر اصل بزرگی مقیاس ساختمانی 
فضای  در  یا  ملی  بنایی  تناسبات  در  خواه  می شد؛  گذارده 
)فریه  ماند«  باقی  خود  حال  به  زیارتی،  حرمی  گسترده تر 

.)102 ،1374
لذا معماری صفوی بیشتر از عمق و جان بنا در معماری، به 
اصول زیبایی نگاری و تزئینات آن پرداختند. بر این اساس 
داشت«  وجود  کمی  نوظهور  عناصر  معماری  خود  »در 
با  رضوی  حرم  در  را  رویکرد  این   .)152 )سیوری1372، 
پی جویی  می توان  توحیدخانه  و  حاتم خانی  گنبد  رواق های 
نمود که تا حدودی وام گرفته از معماری دوره تیموری نیز 

هستند.
1-3. رواق گنبد حاتم خانی

از  که  مرقد مطهر  در شرق  است  رواقی  گنبد حاتم خانی   
مجموعه رواق های مربوط به دوره صفوی است و دِر طالی 
باز می شود. »بانی آن حاتم خان  به آن  پایین پای مبارک 
اردوبادی، امین الدوله شاه عباس کبیر است به طوریکه تاریخ 
حکایت می کند مشارالیه از احفاد خواجه نصیر طوسی بوده، 
اوالد حاتم خان در اردوباد4 معروفند )اردوباد جزء آذربایجان 
شده  شوروی  خاک  جزء  قاجاریه  دوره ی  در  بوده  ایران 
)کاویانیان  است«  مزبور  گنبد  در  حاتم خان  مدفن  است(. 
1355، 142(. نقشه  گنبد حاتم خانی تقریبًا مستطیلی است 
و »در ضلع غربی رواق درگاه ورود به حرم به عرض 3/50 
قرار  آن  در  مبارک  پای  پایین  دِر طالی  و  واقع  شده  متر 
دارد. در ضلع شمالی آن دو صفه کوتاه به قرینه ی یکدیگر 
و عرض 3/48 متر وجود دارد و محل ارتباط رواق با گنبد 
غربی  شمال  زاویه ی  در  صفه  یک  است؛  اهلل وردی خان 
رواق نزدیک به در پایین پا و پنجره ای کشویی معروف به 
پنجره ی پایین پا در آن قرار دارد.« )عالم زاده 1390، 222(. 
اما در رابطه با تعمیر و نوسازی آن آمده که »براثر گذشت 
این  پایه های  از  نقاط  بعضی  در  رطوبت  سرایت  و  زمان 
رواق خرابی هایی ظاهر گشته و قسمتی از سنگ های ازاره 
فرسوده شده بود؛ در سال 1349 شمسی اقدام به اصالح و 
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تعمیر پایه ها و تعویض سنگ های ازاره و کتیبه های سنگی 
باالی آن گردید و بدین صورت درآمد« )عطاردی 1371 ج 
است عرض  قرار  بدین  خانی  حاتم  گنبد  »ابعاد   .)180،  1
7/30 متر، طول 13/5 متر و ارتفاع 11/60 متر. کف گنبد 
ارتفاع 1/50 متر  به  ازاره آن  و  با سنگ مرمر فرش شده 
از سنگ های منبت است« )همان180(. این رواق از غرب 
به طرف مرقد حرم مطهر و از جنوب به دارالسالم و از شرق 
به دارالسعاده و از شمال به گنبد اهلل وردی خان مرتبط است.

3-2. رواق توحیدخانه
رواق توحیدخانه از رواق های شمالی مضجع شریف حضرت 
شانزده  بنا  این  است. »طول  دوره ی صفوی  از  و  رضا)ع( 
به مغرب است و عرض آن هفت  از مشرق  نیم و  ذرع و 
ذرع و نیم از جنوب به شمال است« )اعتمادالسلطنه 1362، 
)کاویانیان 1355،  است«  متر  قریب 15  »ارتفاع  و  104(؛ 
تعدادی  است،  فیض  محسن  مال  مرحوم  آثار  »از   .)111
عقیده دارند مرحوم فیض در آنجا تدریس می کرده است« 

)عطاردی 1371 ج1، 201(. شکل هندسی پالن توحیدخانه 
مستطیل است که از بعضی جهات و برای اتصال به سایر 
رواق های اطراف مضجع شریف، فضاهایی به آن اضافه و 
یا کاسته شده است. شایان ذکر است بعد از انقالب اسالمی 
این رواق که با رنگ قرمز در تصویر مشخص شده؛ به رواق  
ازاره  مخصوص زیارت بانوان تبدیا شده است )تصویر 1(. 
منبت سنگی در رواق توحیدخانه شامل دو قسمت است که 
قسمت زیرین تا 1/60 سانتی متر آن با نقوش سنتی، شامل 
مجموعه ای از گل و برگ ها و ختایی ، تزئین و حکاکی شده 
است و در قسمت باالیی نقوش، کتیبه  نیم متری در دو سطر 
با قلم ثلث جلی است. در این پژوهش، کتیبه های دو رواق 
مذکور از نظر نوع خط همچنین مضمون و محتوا و ساختار 
بصری و تجسمی در ترکیب بندی قطعات خوشنویسی مورد 
بررسی قرار گرفته است. در این اثنا ارتباط ترکیب بندی با 
تحلیل  مورد  نیز  کتیبه ها  بعضی  در  ادعیه  و  آیات  مفاهیم 

است.

تصویر 1. پالن معماری رواق گنبد حاتم خانی )قرمز( و توحید خانه )آبی( در حرم رضوی )مأخذ: حاجی قاسمی 1389، 81(
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4. کتیبه  رواق های گنبدحاتم خانی و توحیدخانه
ابنیه  دیوار  و  در  بر  کتیبه نگاری  و  خوشنویسی  واقع  در 
می باشد  مذهب  و  فرهنگ  انتقال  و  پیام  حامل  مذهبی، 
و  عینی  مفهوم  حاوی  نیز  تابلو  عنوان  به   آن  بر  عالوه  و 
بصری است. »اسالم با برخورداری از حرکت پیوسته مواج 
کنار  در  و  متصل  همواره  دستخط  آن  توان  و  عربی  خط 
دشوار  موانع  در  نهفته  هنری  آزادی  بی پایان  فرصت های 
اسالمی  هنر  به  غنایی  قرینه ها،  و  خطوط  خمیدگی ها، 
می بخشد که سرشاری چندان کمتری نسبت به آنچه کتاب 

با  حاتم خانی  گنبد  رواق  ازاره سنگی  در  نستعلیق:  قلم   .2
جلوه گری  ثلث  کتیبه های  بینابین  در  و  ادبی  کتیبه های 
می نماید؛ در حالیکه در رواق توحیدخانه فقط در یک کتیبه 

تاریخی آمده است.
شرقی  جنوب  محراب  ازاره  قسمت  در  فقط  نسخ:  قلم   .3
رواق توحیدخانه مشاهده شد که قصیده ای عربی با مضمون 

سالم و تهیت بر دوازده امام است )جدول 1(.
5. ترکیب بندی کتیبه های ازاره منبت سنگی دو رواق 

حاتم خانی و توحیدخانه
دارای  اجرایی،  اصول  و  قواعد  بر  عالوه  هنری  اثر  هر 
جنبه های زیبایی شناسی است. »شناخت زیبایی برای افراد 
تعداد  به  و  ملت ها  تعداد  به  بلکه  نیست؛  یکسان  مختلف 
جمعیت دنیا درک های مختلفی از زیبایی شناسی وجود دارد« 
به نوعی  نیز  کتیبه ها  بررسی ساختار  )موناری 1385، 75(. 
خوشنویسی  »نوای  چنانکه  آنست؛  بصری  تجزیه وتحلیل 

آسمانی به دین می دهد ندارد« )شیمل 1368، 26(. 
نوع قلم در کتیبه های ازاره سنگی منبت رواق های مذکور، 
خطوط ثلث، نستعلیق و نسخ هستند و از »مجموع خطوطی 
هستند که در شکل و فرم آنها، برتری با خطوط مدور است 

و دارای جلوه ای پویا می باشند« )حلیمی1390، 22(.
1. قلم ثلث: در تحریر کتیبه های قرآنی، دعایی و حدیث 
ازاره سنگی رواق گنبد حاتم خانی و کتیبه ی دعایی به  بر 
صورت سرتاسری و یک کتیبه تاریخی در رواق توحیدخانه 

استفاده شده است.

چه در قالب سنتی و چه در روش های نوین، بیان بصری و 
بازنمایی زیبایی های دیداری است و اگر چنین نباشد هنر 
نیست ، کتابتی است ساده« )کرمانی نژاد 1391، 23(. پس  از 
این رو می توان گفت؛ حظ بصری بیننده از آثار خوشنویسی 
میان  نظم  به وجود  او  میسر خواهد شد که »ذهن  زمانی 
در  و ظریف  پنهان  شباهت های  یعنی  ببرد  پی  اثر  اجزای 
ترکیب این هنر وجود دارد که اگر ذهن بیننده در آن نفوذ 
کند و قدرت درک آن را بیابد تأثیرپذیری صورت می گیرد؛ 
این تأثیر همان کارکرد صورت یا شکل خط و خوشنویسی 
باید  را  ساختار  پس  می نامیم.  ساختار  را  آن  که  است 
مهم ترین عامل در شناخت بنیان های خوشنویسی ایرانی-

اسالمی بشمار آورد« )معنوی راد 1393، 109(. هر شکل از 
یک قطعه ی هنری دارای کنش های ذاتی در نوع خود است 
مشخص  آن  اجزا  بین  روابط  هماهنگی  در  که  به گونه ای 
در  آزادی خطوط  و  سیالیت  بنابراین »خصلت  است.  شده 
ارائه فرم و شکل به همراه جهت و حرکت درونی و بیرونی 

جدول 1. نوع خطوط بکاررفته در ازاره سنگی رواق گنبد حاتم خانی و توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

شماره تصویر مضمون کتیبه مکان کتیبه نوع خط
تصاویر 3، 4 و 10 قطعات قرآنی و دعایی و حدیث ازاره رواق گنبد حاتم خانی

قلم ثلث
تصویر 2 کتیبه ی دعایی به صورت سرتاسری و یک 

کتیبه تاریخی ازاره سنگی رواق توحیدخانه

تصویر 15 کتیبههای ادبی ازاره سنگی رواق گنبد حاتمخانی
قلم نستعلیق

تصویر 16 کتیبه تاریخی ازاره رواق توحیدخانه

تصویر 9 قصیدهای عربی با مضمون سالم و تهیت بر 
دوازده امام است. ازاره محراب جنوب شرقی رواق توحیدخانه قلم نسخ
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تصویر 4. کتیبه ثلث تک سطری در رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

آن به هنرمندان امکان می دهد تا به جستجو و کنکاش در 
نوین  ایجاد روابطی  به خلق و  یا  بپردازند و  روابط موجود 
در حوزه هنرهای تجسمی اقدام نمایند« )تقی زاده 1370، 
21(. بر این اساس ساختار تجسمی و ترکیب بندی کتیبه ها 
کتیبه های  به  توحیدخانه  و  حاتم خانی  گنبد  رواق های  در 

طوماری، کمربندی و تک سطری تقسیم شده است:

نوع  از  موجود،  کتیبه های  از  تعدادی  کمربندی:  کتیبه 
یاء معکوس تقسیم  کمربندی بوده که عرض آن بواسطه 
شده است و اغلب بر پایه ی دو یا سه کرسی کتابت شده 

کتیبه تک سطری: یک سری از کتیبه ها نیز در ازاره سنگی 
صورت  به  که  شده  است  حجاری  حاتم خانی  گنبد  رواق 

کتیبه تک سطری: یک سری از کتیبه ها نیز در ازاره سنگی 
صورت  به  که  شده  است  حجاری  حاتم خانی  گنبد  رواق 

کتیبه طوماری: کتیبه  سراسری رواق توحیدخانه و دو کتیبه 
قرآنی در ورودی راهرو گنبد حاتم خانی )تصویر 2( طوماری 
است. »نسبت طول به عرض این کتیبه ها بسیار زیاد است؛ 
طوالنی ترین متن ها را در این قالب می نویسند« )صحراگرد 
1392، 41(. کتیبه رواق توحیدخانه از نوع طوماری دوطبقه 
است که بر دو سطر و قاب های جداگانه کتابت شده است.

ورودی  طرف  دو  در  کمربندی  کتیبه های  جمله  از  است. 
می باشد  الشرح  و  قدر  سوره  که  است  حاتم خانی  رواق 

)تصویر 3(.

تک سطری است. معمواًل کتیبه های تک سطری به نسبت 
سایر کتیبه ها عرض کمتری دارند )تصویر 4(.

تک سطری است. معمواًل کتیبه های تک سطری به نسبت 
سایر کتیبه ها عرض کمتری دارند )تصویر 4(.

تصویر 2. کتیبه ثلث طوماری در ضلع جنوبی رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 3. کتیبه ثلث کمربندی در راهرو رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(
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نمودار 1. مضامین کتیبه های مورد بررسی رواق توحیدخانه و حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 5. کتیبه ثلث قرآنی رواق حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

6-1. کتیبه های قرآنی
با توجه به اینکه در رواق توحیدخانه در قسمت ازاره سنگی 
فقط  کتیبه ها  قرآنی  نمونه های  ندارد؛  وجود  قرآنی  کتیبه 
بر دو  برداشت شده است. عالوه  رواق گنبد حاتم خانی  از 
کتیبه کامل از سوره های قدر و الشرح، مفهوم مابقی آیات 
بر اساس صفات الهی و رحمت او، آیات تطهیر و والیت 
این  قرارگیری  محل  دارد.  اشاره  خداوند  یاری  همچنین 
کتیبه ها بدین صورت است که در بین کتیبه های نستعلیق 

ابتدا بسم اهلل الرحمن الرحیم و در انتهای آن صدق اهلل  در 
تعالی نوشته شده است. تأکید بر ریتم و حرکت افقی، برای 
اشاره به فضا و ترکیبی آرام و معنوی صورت گرفته که در 
به  کلی  نگاه  با  است.  کتیبه  این  مکانی  موقعیت  با  ارتباط 
حروف، در قسمت سمت راست کتیبه تأکید بر افراشتگی های 
آهنگ  با  ترکیبی  در  را  که ساختاری محکم  بوده  عمودی 
بصری متباین به واسطه یاء معکوس به وجود آورده  است 
بیشتر تجمع حروف مدور و حرکات  و در قسمت چپ آن 
عمودی الف و الم در باال و قسمت پایین دو حرکت »یا« 
معکوس به جهت کرسی سازی بیشتر انجام شده است. این 

در رواق حاتم خانی، کتیبه های دعایی و قرآنی به خط ثلث 
حجاری شده است. تقریبًا در بین هر دو بیت کتیبه ادبی، 
یک کتیبه ثلث نقش بسته است. در اغلب کتیبه های ثلث 
دعایی و قرآنی ترکیب های عمودی، افقی، دایره متقاطع، 
در  البته  است،  شده  گرفته  کار  به  متقارن  و  اریب  مثلثی، 
بعضی موارد تلقیقی از چند ترکیب در یک قطعه مشاهده 
افقی  ترکیب بندی  با   )5 قدر)تصویر  سوره  کتیبه  شد. 
انجام شده که از نوع کتیبه های طوماری و کمربندی است.

امر به خوانایی و صراحت آن کمک نموده است.   
کتیبه ی قرآنی »َفاهلُل خیر حافظاً َو ُهَو اَرَحُم الّراحمین« سوره 
حاتم خانی  گنبد  رواق  شمالی  ضلع  در  که   64 آیه  یوسف، 
حجاری شده است. این کتیبه با ترکیب بندی دایره ای و با 
توجه به شأن و مقام کلمه اهلل، در باالترین کرسی قرارگرفته 
است. با توجه به حرکت حرف الف نسبت به خط کرسی در 
این کتیبه می توان به این نکته اشاره نمود که »در بین حروف 
الفبا فقط الف این ویژگی را دارد که ازنظر کرسی آزاد است 
و به مقتضای حرف قبل و بعد می تواند روی خط زمینه یا 
باالتر یا پایین تر از آن قرار گیرد« )محمودی 1376، 187(. 
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تصویر 7. کتیبه ثلث قرآنی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

همان طور که در تصویر6 مشخص شده است؛ حرکات الف 
به صورت چرخشی در این قطعه کتابت شده  و حرف الف به 
نسبت خط کرسی در موقعیت های متناسب با ترکیب بندی 

َ بَصیٌر بِالِْعباِد  ِ إِنَّ اهللَّ کتیبه دیگر قرآنی »أَُفوُِّض أَْمری إِلَی اهللَّ
العظیم« در سوره غافر آیه 44 می فرماید:  الّعلی  صدق اهلل 
، من کارهای خود را به او واگذار می نمایم  افوض امری الی اهللَّ
تا مرا از هر بدی مصون بدارد، ان اهللَّ بصیر بالعباد، به حال 
بندگان بینا و آگاه است. در ترکیب بندی )تصویر 7( کلمه اهلل 
سه بار در رأس کتیبه و کاماًل به یک شکل با قلم میانه کتابت 
شده و با حرکت کشیده یاء معکوس جایگاهی مجزا یافته 
است. در اصل با این حرکت افقی یک کرسی مجزا برای 

ُروَن، تَنِزیٌل مِّن رَّبِّ الَْعالَِمیَن« آیات 79  ُه إاِلَّ الُْمَطهَّ »الَّ َیَمسُّ
و 80 سوره واقعه، با این مضمون که جز، پاکان دست بر آن 
نزنند نازل شده از جانب پروردگار جهانیان است. در این کتیبه 
بر عناصر متناظر تأکید شده و یک آیه از ابتدای سمت راست 
شروع شده و در ادامه کرسی ردیف دوم، از وسط کتیبه تا 

قرار گرفته است. این ترکیب بر اساس 4 ردیف کرسی با سواد 
و بیاض متعادل چیده شده است. 

سه کلمه اهلل ساخته  و با تصریح و اصرار خوشنویس بر این 
تکرار مفهوم تسلیم در برابر امر پروردگار و صفت بینایی و 
آگاهی حضرت حق بر عبادت کنندگان است. ارتباط مضمونی 
این کتیبه با نوع ترکیب بندی تأکیدی آن، کاماًل آگاهانه بیان 
شده است. سطرهای کرسی این کتیبه در 4 ردیف با سواد 
و بیاضی متعادل می باشد. این کتیبه با ترکیب بندی افقی در 
قالب بیضی و با آهنگ بصری عناصر متباین و متناظر کتابت  

شده است.   

سمت چپ با حرکتی ساعت گرد، امتداد یافته است. این کتیبه 
با 4 کرسی، در ابتدای شروع با دو حرکت متناوب ال به شکل 
تأکیدی اشاره به قطعیت این کتیبه دارد.  این آیه در رابطه با 
اینکه فقط افراد شایسته از قرآن بهره معنوی برده و به  غیر 
از پاکان نمی توانند؛ بوده و کاتب با استفاده از دو حرف ال به 

تصویر 6. کتیبه ثلث قرآنی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(
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شکل قرینه بر این امر تصریح و اصرار نموده است که در 
ارتباط بین کتیبه و مفهوم آیه اشاره دارد )تصویر 8(. 

در رواق های مورد پژوهش، تمامی نمونه های قرآنی در جدول 
2 آمده است. در متن جدول، موقعیت کتیبه در رواق، جایگاه 

تصویر 8. کتیبه ثلث قرآنی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 2. کتیبه های قرآنی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

آیه و نوع ترکیب بندی آن ذکرشده است. 

تصویر مفهوم5 ترکیب بندی متن کتیبه آیه و سوره مکان کتیبه

محافظت و لطف 
الهی

دایره ای با حرکات 
متناوب عمود

َفاهلُل خیر حافظًا َو ُهَو 
اَرَحُم الّراحمین آیه 64 سوره یوسف ضلع شمالی  رواق 

حاتم خانی

تصویر 5 نزول قرآن در شب 
قدر

ترکیب افقی با 
آهنگ بصری متباین

ْحَمِن  بِْسِم اهلَلِّ الَرّ
ِحیِم  الَرّ

إِنَّا أَنَزلَْناُه ِفي لَْیلَِة 
الَْقْدِر ... َمْطلَِعالَْفْجِر

سوره قدر ضلع شرقی راهرو 
حاتم خانی

نزول قرآن و 
حفاظت الهی از آن بیضی ْکَر  لَْنا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

َوإِنَّا لَُه لََحاِفُظوَن آیه 9 سوره الحجر ضلع غربی راهرو 
رواق حاتم خانی

مقام پاکان در نزد 
پروردگار

بیضی با عناصر 
قرینه و مورب

ُه إاِلَّ  الَّ َیَمسُّ
ُرون تَنِزیٌل مِّن  الُْمَطهَّ

رَّبِّ الَْعالَِمیَن

آیه 79 و 80 سوره 
واقعه

ضلع غربی راهرو 
رواق حاتم خانی

مقام علم و گشایش 
کار

بیضی با افراشته های 
عمود ُهَو الَفّتاُح الَعلیم آیه 26 سوره سبأ ضلع غربی رواق 

گنبد حاتم خانی
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مقام بخشش خداوند
دایره با حالت 

صعودی حروف 
عمود

ِحیُم إِنَُّه ُهَو الَْغُفوُر الرَّ آیه53الزمر ضلع جنوبی رواق 
گنبد حاتم خانی

آیه تطهیر بیضی با تکرار 
عناصر قرینه

انََّما ُیِریُد اهلَلُّ لُِیْذِهَب 
ْجَس أَْهَل  َعنُکُم الِرّ
َرُکْم  الَْبْیِت َو ُیَطِهّ

تَْطِهیًرا

آیه 33 سوره احزاب ضلع جنوبی رواق 
گنبد حاتم خانی

آیه والیت ترکیب افقی در 
ساختار بیضی 

إِنََّما َولُِیُّکُم اهلَلُّ 
َوَرُسولُُه َوالَِّذیَن 

آَمُنوا الَِّذیَن ُیِقیُموَن 
َکاَة  اَلَة َوُیْؤُتوَن الَزّ الَصّ

َوُهْم َراِکُعوَن

آیه 55 سوره مائده ضلع شمالی رواق 
گنبد حاتم خانی

آگاهی خداوند بر 
امور بندگان و مقام 

تسلیم

تأکیدی بر کلمه اهلل 
در قاب بیضی

 ِ ُض أَْمری إِلَی اهللَّ ُأَفوِّ
َ بَصیٌر بِالِْعباِد  إِنَّ اهللَّ

صدق اهلل العلی 
العظیم

آیه 44 سوره غافر ضلع شمالی رواق 
گنبد حاتم خانی

دوستی با اهل بیت
بیضی با ساختار 
تباین و عناصر 

تزیینی ال

ُقل ال أَْسَألُُکْم َعلَْیِه 
َة ِفي  أَْجًرا إاِل الَْمَوَدّ

الُْقْربَی
آیه 29 سوره الشوری ضلع شمالی رواق 

گنبد حاتم خانی

رزق و روزی رسانی 
خداوند بیضی اُق ُذو  َزّ إَِنّ اهلَلَّ ُهَو الَرّ

ِة الَْمتیُن الُْقَوّ
آیه 58 سوره ذاریات  ضلع غربی راهرو 

حاتم خانی

تصویر3
بی گمان در کنار 
دشواری، آسانی 

خواهد بود

مستطیل و متقاطع 
با عوامل عمود و 

متباین 

بِْسِمه تعالی أَلَْم 
نَْشَرْح لََک َصْدَرَک 
...َوإِلَی َربَِّک َفاْرَغْب

سوره الشرح ضلع غربی راهرو 
حاتم خانی

6-2. کتیبه های ادبی
کتیبه های ادبی دو رواق حاتم خانی و توحیدخانه از لحاظ به 
رواق  در  که  به گونه ای  متفاوتند.  هم  با  نوع خط  کارگیری 
توحیدخانه، ابیاتی از یک قصیده ی عربی با قلم نسخ است و 
ابیات شعر پارسی در رواق گنبد حاتم خانی با قلم نستعلیق. 
در محراب کتیبه سنگی رواق توحیدخانه مطابق تصویر 9 
قصیده ای عربی با نام دوازده امام6 که دو سطری با مضمون 

سالم و تهیت بر دوازده امام حکاکی شده  است. متن کتیبه 
بدین شرح است: 

َصِل یا ربِّ َعلی َشمِس الُضحی * أحَمِد الُمختار ِنُوِر الثَّقلَیِن 
َوَعلی نَجِم الُعلی بَدِر الُدجی * َمن َعلَیِه الَشمس ّردَّت َمّرتَین 
َو بَِسیِفیِن َورَمحیِن َغزا * َو لَُه الَفتُح " بَِبدِر َوَحنین " َوَعلی 

الَزهراِء ِمشکاة الِضیا
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نظم فارسی جزئی از دریای بیکران ادب و تعلیم در نزد ایرانیان 
بوده است. بعد از اسالم شعر فارسی »در عمل، خود را مقلد 
کالم خداوند قرارداد. تقطیع و سجع و قافیه را از شعر عرب 
به  را  ایران  معنوی  و کوشید حکمت  آموخت  قرآن  و کالم 
شیوه ی قرآنی عرضه کند« )آزادی ور 1379، 94(؛ همچنان 
که خط نستعلیق به همراه نظم پارسی و در کنار آیات و ادعیه 
زینت بخش ابنیه مقدس شد. در ازاره منبت سنگی رواق گنبد 
حاتم خانی نیز، تعدادی کتیبه ادبی از ابیات قصیده بابا فغانی 
شیرازی )متوفی 925 ق( با خط نستعلیق حکاکی شده است 

بدین شرح:
ای نور اله از مه رخسار تو المع/مهر ازل از آینه روی تو طالع/

رویت که بود آینه صنع الهی/بینند در آن اهل نظر جلوه صانع/بر 
آینه چهره مقصود نماندست/رنگی که شود در نظر قدر تو مانع/

هرچند که انوار تجلّی بدرخشید/در ذات تو گنجید زهی قدرت 
جامع/ازبهر ظهور تو جهان خلق شد آری/این جلوه غرض بود 
ز ترکیب طبایع/خلق از جهت رونق و معموری عالم/نام تو 
نویسند بر ایوان مواضع/ماه مدنی شاه خراسان که ز نورش/شد 
مطلع خورشید قدم کشور رابع/ای بر سر سجاده محراب امامت/
متبوع جناب تو و اشیا همه تابع/یا لمعه ز انوار چراغ نظر توست/

آن نور که جویند به جان اهل صوامع/زان پیش که این طارم 
فیروزه بدین وضع/موضوع شود از اثر قدرت واضع/در خلوت 
ابداع به صد جلوه عیان بود/آثار بدیع تو ز آیینه مبدع/هستند 
مدام اهل طواف حرم تو/از فیض کف ساقی کوثر متجّرع/

مستان ره عشق تودارند فراغت/از هر چه شود درگذر حادثه 
واقع/فردا چه بود تحفه آن بنده که امروز/در خدمت این درنکند 
کسب منافع/با نامه عصیان چکند روز قیامت/آن را که نباشد 

قلم عفو تو شافع/چون آب حیات ابدی تشنه لبان را/درکشت بقا 
شبنم احسان تو نافع/قدر تو از آن پایه فزونست که مردم/باشند 
به صد دفتر از اوصاف تو قانع/یک حرم ز وصف تو به پایان 
نرساند/تا حشر اگر قطره زند خامه مسرع/ای بر سر بازار سخن 
ذکر جمیلت/مقصود دل مشتری و مقصد بایع/چیند ز ثنایت گل 
مقصود فغانی/آری نشود اجر کسی پیش تو ضایع/تا در صفت 
شمع جمالت قلم صنع/روی سخن آراید از انواع صنایع/اوصاف 
تو آرایش نظم دوجهان باد/کاین طرز سخن جلوه دهد حسن 
بدایع/در وصف تو آوازه این نظم دالویز/تا روز جزا گوهر گوش 

دل سامع )سهیلی خوانساری 1340، 37(.
کتیبه های ادبی )تصویر10( در رواق گنبد حاتم خانی به صورت 
تک مصراع و در ابعاد 42×18 سانتیمتری است. با توجه به 
ویژگی های خط نستعلیق، بیشترین جلوه بصری در مدات و 
برای قاعده مندی و  از همین رو  بروز کرده است.  کشیده ها 
زیباسازی کتیبه یا قطعه ی خوشنویسی، اصولی برشمرده اند؛ 
ازجمله »هرگاه دو مد اعم از زائد و اصلی در یک کلمه یا در دو 
کلمه نزدیک به هم جمع شود و از نوشتن هر دو ناگزیر باشیم 
هر دو مد را از حد کامل خود کوتاه تر می نویسیم« )فضائلی 

.)95 ،1370

تصویر 9. کتیبه نسخ محراب جنوب شرقی رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 10. کتیبه ادبی رواق حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(
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چنانکه طبق تصویر 10 در دو کشیده متشابه -که در یک 
راستا و دو کرسی قرارگرفته اند- متناظر است و کشیده ای 
مفرد در سمت چپ و ردیف کرسی اول با طول بیشتری 
کتابت شده است تا وزن و تعادل بصری کتیبه حفظ شود. 
است؛  قلم  حرکات  و ضعف  قوت  در  نستعلیق  تمایز  وجه 
همان طور که در این کتیبه دیده می شود حرکات باریک و 
مویین الف در ابتدا و انتهای آن نشان از ضعف و کشیده هایی 

چون حرف باء با تمام قوت قلم نوشته شده است.

در بین کتیبه های رواق گنبد حاتم خانی، کتیبه های دعایی 
و  خداوند  بر  توکل  مفاهیم  با  که  می خورد  چشم  به  نیز 
برطرف کننده سختی ها است. با توجه به اینکه این کتیبه ها 

)بابا فغانی  در کتیبه )تصویر 11( که در این مصرع شاعر 
شیرازی( از تخلص خود استفاده نموده و این چنین سروده 
کتیبه  این  در  فغانی«.  مقصود  گل  ثنایت  ز  »چیند  است: 
نیز از دو کشیده در سمت راست کتیبه و یک کشیده یاء 
در  که  است  شده  استفاده  کتیبه  چپ  سمت  در  معکوس 
در  تمایزی  و  متباین  بصری  آهنگ  کتیبه  بصری  ساختار 
مواجهه با دو کشیده متشابه سمت راست کتیبه ایجاد نموده 

است. 

)دو  ثلث  خط  از  متفاوت  سبکی  معاصرند؛  دوره  به  مربوط 
با  تزئینی  ثلث  از   نمونه هایی   )3 جدول  در  اول  تصویر 

.)3 )جدول  شده اند  کتابت  زیاد  اعراب گذاری 

تصویر 11. کتیبه ادبی نستعلیق رواق حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

جدول 3. کتیبه های دعایی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

منبع مفهوم ترکیب بندی متن کتیبه مکان کتیبه

صحیفه سّجادیه برطرف کننده 
مشکالت

ترکیب افقی در 
ساختار بیضی

َیا َمْن ُتَحلُّ بِِه ُعَقُد 
الَْمَکاِرِه

ضلع غربی 
رواق 

حاتم خانی

مصباح به نقل از 
کفعمی رفع کننده سختی ها ترکیب بندی افقی در 

ساختار بیضی
َویا َمْن ُیْفَثُأ بِِه َحُدّ 

دائِِد الَشّ

ضلع غربی 
رواق 

حاتم خانی

کتاب کافی توکل بر خداوند حرکت یاء معکوس 
جهت کرسی سازی

لُْت َعلَی الَْحِيّ  تََوَکّ
الَِّذي ال َیُموُت

ضلع جنوبی 
رواق 

حاتم خانی
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3-6. کتیبه های دعایی
کتیبه های دعایی ازاره سنگی در رواق توحیدخانه )تصویر 
دسته  در  که  است  سراسری  و  پیوسته  شکل  به   )12
می گیرد. قرار  دو سطری  یا  طبقه  دو  طوماری  کتیبه های 

بر  مشتمل  خواجه نصیر،  امام  دوازده  دعای  آن  مضمون 
الهم  با  این دعا در هر فراز  ائمه معصومین است.  صلوات 
صل و سلم آغاز شده که خوشنویس و منبت کار سعی به 
این داشته اند که هر قسمت از آن را در روی یک دیوار و 

رواق   منبت  ثلث  کتیبه های  کلی  ترکیب بندی  با  رابطه  در 
نوع  پیداست؛   12 تصویر  در  که  همان طور  توحیدخانه 
ترکیب بندی افقی و به شکل مستطیل بوده و ساختار بصری 
آن اغلب بر مبنای افراشته های عمودی است. در کل کتیبه 
تأکید بر حرکات عمودی الف و الم بوده که با طره واضح و 
با کشیدگی مشخص ترکیبی بدیع و ضرب آهنگی از ایستایی 
را نمایان ساخته است. در رابطه با شکل و وضع خوشنویسی 
با  آن  پیکره های  زیباست »که  کتیبه ای  است؛  آمده  چنین 
و  استوار  سطرهایش  افراشته،  آن  الم  و  الف  آید،  اعتدال 
راست، صعود و نزولش مشابه باشد و حرفی به حرف دیگر 

مشتبه نگردد« )فضائلی 1370، 52(.
و اما در ترکیب بندی جزئی که مربوط به حروف است؛ تکرار 

داخل یک قاب بندی دو سطری که با برگ های لوتوس به 
هر  ادامه  بگنجانند. همچنین  تفکیک شده اند؛  قرینه  شکل 
بند از دعا در سطر زیرین کتیبه آمده است. شروع و ابتدای 
دعا در قسمت جنوب شرقی بوده و به همین ترتیب دور تا 
دور رواق کارشده و امتداد یافته است. یادآور می شود سعی 
این بوده که هر فصل  بر  هنرمندان خوشنویس و حکاک 

جدید دعا روی یک دیوار نوشته شود.

در  )تصویر13(. چنانچه  در یک سطح مشاهده شد  حروف 
باالیی و  پایین تکرار متناوب یک کشیده در کرسی  سطر 
تکرار حروف مدور را در کرسی پایین کتیبه وجود دارد؛ در 
حالی  که در سطر باالیی تکرار حرف »و« در ردیف کرسی 
باالیی شکل گرفته است. در سمت راست کتیبه و سطر پایین 
سه حرکت کشیده معکوس به صورت مثلثی کار شده که به 
این سه حرکت مّد در دو سطر نیز مرحوم فضائلی به عنوان 
اقتضا  عبارت  است »اگر  نموده  اشاره  زیبا  ترکیب  قاعده ی 
داشته باشد بهتر آن است که وقتی در وسط سطر باال مد 
کاملی نوشته شد در سطر دوم نزدیک به اول و در آخرش 
)فضائلی  نماید«  یکدیگر  قرینه  مّد  نیم  دو  آخر  به  نزدیک 

.)91  ،1370

تصویر 12. کتیبه ثلث طوماری دوطبقه در رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(
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تصویر 13. کتیبه ثلث جلی در رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 14. کتیبه دعایی رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 15. کتیبه ثلث حدیثی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

در این قسمت از کتیبه کلمه اهلل که در شأن کلمه شایسته 
تصویر  طبق  بگیرد.  قرار  کتیبه ها  باالیی  ردیف  در  آنست 
به  و  قرارگرفته  اول  و کرسی  باال  مرتبه  در  دوم  در سطر 
 صورت قرینه تکرار شده است در نوع آهنگ بصری کلمه 
اهلل می بینیم که دو حرف الم و هاء متصل به شکل حرکتی 

ادامه  را  آن ها  مسیر  اگر  که  شده  کتابت  درون  سمت  به 
دهیم مثلثی رو به باال را تشکیل می دهد )تصویر 14(. »این 
مثلث های رو به باال عالوه بر اشاره کلمه اهلل به حالتی مقعر 
در اغلب کتیبه ها و در ترکیب خود به ساختاری رو به باال 

اشاره دارد. 
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اله اال اهلل  تصویر 15 قطعه حدیث حجاری شده »کلمه ال 
حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی«است. در رابطه با 
تفسیر فلسفی هنری این حدیث می توان چنین آورد: »بنا به 
کالم اصلی اسالم: ال اله اال اهلل در عین آنکه تمایز سطوح 
مختلف واقعیت با یکدیگر محفوظ است؛ هر چیزی زیر قبه 
بی کرانه ی احدیت اعلی جای می گیرد« )بورکهارت 1369، 
132(؛ که کاماًل با اختالف سطح کلمه اهلل با سایر عناصر 
کتیبه و قرار گرفتن آن ها در زیر حرف یاء معکوس، ارتباط 
تداعی  که  می شود  مشخص  مفهوم،  با  قطعه  این  ترکیب 
معنای دقیق حدیث را داراست. در ترکیب بندی این کتیبه، 
عناصر قرینه و حرکت های مورب به  طور متناوب بکار گرفته 
 شده و در حالتی مثلثی و رأس گونه به کلمه اهلل در کرسی 
اول کتیبه اشاره دارد. این کتیبه در 5 ردیف کرسی مرتب 
 شده که از لحاظ سواد و بیاض قسمت پایین که توسط یاء 
معکوس ایجادشده، سواد باالتری به نسبت ردیف باالیی دارد 
و شأن کلمه اهلل به  خوبی در این کتیبه با خلوت خاص اطراف 

این کلمه حفظ شده است.
5-6. کتیبه های تاریخی

رواق  سنگی  ازاره  کتیبه های  که  نکته  این  به  توجه  با 

حاتم خانی بر اثر تخریب و رطوبت تعویض شده و مربوط به 
عصر حاضر می باشند؛ در این رواق کتیبه ی تاریخ دار مشاهده 
نشد. اما رواق توحیدخانه که در عصر قاجار ازاره سنگی آن 
نصب شده است و چنانچه کاویانیان در شمس الشموس نیز 
در  که  است  منبت کاری  توحیدخانه سنگ  »ازاره  می گوید: 
زمان سلطنت ناصرالدین شاه قاجار به  وسیله مؤتمن السلطنه 
و  اکلیل  به  که  نصب  شده  دارایی(  )پیشکار  خراسان  وزیر 
رنگ های زیبایی ملون می باشد« )کاویانیان 1355، 114(. دو 

نمونه کتیبه تاریخی وجود دارد که بدین شرح است:
کتیبه ای تاریخ دار در زمان نیابت مرحوم عضدالملک به سال 
1276 هجری صورت گرفته و در کتیبه آمده است: »اَلَحمُد 
الَحضَره  ُمقِرب  الّسنیهة  الِعماَرة  هذه  بَِتعمیِر  َوِفق  الَّذی  هللِ 
الرَّضویِه َو الخاقانّیه ِعضُد الدولِه الّعلیه حاِجِب الَروضِه الَرّضویِه 
البَّریِه فی  الُحِسینی الزال اَجاللَه َعلی  میرزا ُمَحَمد ُحِسین 
َشهِر َرَجب 1276«که سندی است برای انجام کار منبت این 
رواق در عصر قاجار که در ضلع جنوب غربی رواق توحیدخانه 

نصب شده است )تصویر 16(. 

4-6. کتیبه های حاوی احادیث
دارند  روایات  و  احادیث  پایه  بر  مضمونی  که  کتیبه هایی 
که  هستند  شیعه  هنرمندان  هنر  برای  اسناد  محکم ترین 
در  و  داشته  مذهبی  کتیبه های  بین  در  ویژه ای  جایگاه 

راستای انتقال مفاهیم شیعی نقش بسزایی دارند. از جمله 
مفهوم  با  حاتم خانی  گنبد  رواق  در  کتیبه های حدیثی  این 
ذکر  جدول4  در  که  شد  مشاهده  علی)ع(  والیت حضرت 

است. شده 
جدول 4. کتیبه های حدیثی رواق گنبد حاتم خانی )مأخذ: نگارندگان(

منبع مفهوم ترکیب بندی متن کتیبه مکان کتیبه

بحاراالنوار شأن حضرت 
علی)ع(

بیضی با تأکید 
برافراشته های 
عمودی یکسان

حدیث انا و علی ابوا 
هذه االمة

ضلع شمالی 
رواق گنبد 
حاتم خانی

بحاراالنوار، ج 49 توحید و والیت

ترکیب بندی متناوب 
و مورب و تمایز 

حرف یاء در ساختار 
بیضی

کلمه ال اله اال اهلل 
حصنی فمن دخل 
حصنی امن من 

عذابی

ضلع شمالی 
رواق گنبد 
حاتم خانی
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تصویر 16. کتیبه تاریخی رواق توحیدخانه در ضلع جنوب غربی )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 17. کتیبه تاریخی رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

کتیبه تاریخی دیگری در ضلع شمالی، در باالی ستون به 
نستعلیق آمده است: »این منبت عمل میرزا حبیب و استاد 
این   .)17 )تصویر   »1276 محمدقاسم  مال  و  خان  حسن 

7. نقوش ازاره سنگی رواق گنبد حاتم خانی و توحیدخانه
در ازاره سنگی دو رواق عالوه بر کتیبه ها، نقوش سنتی در 
کنار کتیبه ها به تلطیف فضای درون رواق افزوده است. این 
نقوش در رواق توحیدخانه، تا حدود یک متر و نیم از فضای 
به   حاتم خانی  رواق  در  و  داده اند  پوشش  را  دیوار  پایینی 
صورت قاب های ترنجی حکاکی شده است. نقوش قاجاری 
انواع گل  از ختایی ها و اسلیمی ها و  در توحیدخانه سرشار 
فرنگ بوده که به  تفصیل در شرح جداول مربوطه پرداخته 
قاب های  اسلیمی  لچکی های  با  ختایی  نقوش  است.   شده 
ازاره را در بر گرفته اند. گل های رز و غنچه در وسط و لچک 

در حواشی تکرار شده اند. 

فرم  در  بندی عمودی  ترکیب  با  و  نستعلیق  قلم  با  کتیبه 
کلی بیضی و درون یک قاب با حاشیه ای از گل و برگ ها 

است. طراحی شده  سنتی 

تمایل چرخشی  نقوش سنتی و اسالمی طرح ها  اغلب  در 
و مدور دارند و در نگاه عرفانی»این ها پلی اند از محیط به 
مرکز، از نسبی به مطلق، از محدود به نامحدود و از کثرت 
به وحدت« )کریچلو 1389، 13(. در مورد کتیبه های مورد 
معطوف  کتیبه ها  و  قاب بندی  درون  به  را  توجه  نیز  نظر 
قاب بندی های  در  اسلیمی  به کارگیری  موارد  می دارند. 
کتیبه ای و حتی حالت های لچکی برای ترنج میانی است. 
»از این  رو اسلیمی مالک تمام اجزا و کلیات تذهیب شده و 
عامل پیوند و به وجود آورنده اشکال و شکل دهنده ی سایر 
تذهیب  قالب  و  قاب  اینکه  ضمن  اسلیمی  می شود.  اجزا 
است و ترکیبات را ایجاد می کند، نظام داخلی اشکال را نیز 
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جدول 5. نقوش ازاره سنگی دو رواق حاتم خانی و توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

سامان می دهد« )اسکندر پور  خرمی 1379، 14(.
نقوش منبت سنگی دو  جهت تطبیق اطالعات، مجموعه 
و  نام  شرح  با   5 جدول  در  حاتم خانی  و  توحیدخانه  رواق 

پژوهش،  مورد  نمونه های  در  مجزا  نقوش  بر  عالوه 
و  دارد  وجود  کتیبه  هر  اطراف  در  ترنجی  قاب بندی هایی 
دربرگیرنده هر فصل از ادعیه و آیات و یا قطعات ادبی است. 
جدول 6 جهت مقایسه انواع قاب هایی که در زمان قاجار 
در رواق توحیدخانه و معاصر در گنبد حاتم خانی مجموعه 
برگ  با  قاب بندی  نقش  است.  طراحی شده  رضوی،  حرم 
کنگر در رواق توحیدخانه به وضوح مشاهده شد. قاب های 

مکان نقش و نوع حکاکی به همراه تصویر گردآوری شده 
است.

در  نقوش  تزئینات  تنها  که  حاتم خانی-  رواق  در  کتیبه ای 
بخش حجاری این رواق است- بیشتر به شکل اسلیمی و 
ختایی مزین با گل های شاه عباسی بوده و طرح های زمینه 
میانی و نقش قاب با استفاده از برگ های لوتوس به شکل 
قرینه معکوس و ترکیب چهار گره بند در طرح قاب هستند. 
سبک  از  و  بوده  مشابه  زمینه  و  قاب  اطراف  نقش های 

برخوردارند. قوی  طراحی 

رنگ نقش و رنگ 
زمینه برجستگی حکاکی نام نقش مکان نقش

رنگ زمینه سفید 
استخوانی و رنگ 

نقش فیروزه ای

بیشترین برجستگی 
در خطوط اسلیمی 

نسبت به زمینه دیده 
می شود

مقعر و محدب و با 
شیار پردازی و در 
بعضی نقاط تخت

نقش اسلیمی که 
به صورت خطوطی 

درشت تر از ساقه های 
ختایی است

ضلع شمالی رواق 
توحیدخانه

بدون رنگ و حکاکی 
روی سنگ عمق نسبتًا کم

مقعر و در 
قسمت های مرکزی 
با شیب مالیم به 
لبه ها رسیده است

نقش ختایی با 
استفاده از طرح 
ختایی به همراه 
گل های گرد، 

غنچه ها و برگ ها

رواق گنبد حانم خانی

رنگ زمینه سفید 
استخوانی و رنگ 

نقش فیروزه ای

به صورت مقعر و 
عمق یک الی نیم 

سانتی متر

نوع حکاکی مقعر و 
نسبتًا کم عمق

پیچش های ختایی با 
استفاده از برگ های 

بزرگ لوتوس

ضلع غربی رواق 
توحیدخانه

جدول 6. مجموعه قاب های سنتی کتیبه ها در دو رواق مورد بررسی )مأخذ: نگارندگان(

رنگ جنس سنگ نوع نقش نوع نقش مکان نقش

زمینه سفید 
استخوانی و رنگ 

نقش فیروزه ای
مرمر

استفاده از برگ های 
کنگری یا لوتوس 

به صورت قرینه

استفاده از برگ های 
کنگری یا لوتوس 

به صورت قرینه
رواق توحیدخانه
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زمینه سفید 
استخوانی و رنگ 

نقش فیروزه ای
مرمر

طرح شش ضلعی 
کشیده با خطوط 

دوبل و سر 
اسلیمی ها به عنوان 

تزئین میانی

طرح شش ضلعی 
کشیده با خطوط 

دوبل و سر 
اسلیمی ها به عنوان 

تزئین میانی

رواق توحیدخانه

بدون رنگ و با رنگ 
اصلی سنگ مرمر

طرح قاب بیضوی 
با تزئینات کنگری و 
دوایر پیچان و نقش 
اسلیمی درون قاب 

کتیبه

طرح قاب بیضوی 
با تزئینات کنگری و 
دوایر پیچان و نقش 
اسلیمی درون قاب 

کتیبه

رواق حاتم خانی

اگرچه نقش پررنگ تر گل ها در واقع از عصر قاجار به بعد 
دیده می شود؛ اما این طرح و الگو همانند طرح های پیشین 
زمینه باستانی خود را نیز حفظ نموده است. »اصل فرنگی 
نقوش  از  شماری  شامل  تزئینی  نقش مایه های  قلمرو  در 
گل ها و گیاهان بوده که پیش تر در تزئینات بیزانسی به کار 

می رفته است« )آژند 1393، 126(. 
با مطالعه ی موردی ازاره سنگی منبت رواق توحیدخانه که 
طراحی  از  به  فرد  منحصر  جلوه ای  خوشنویسی  بر  عالوه 
تمامی اضالع، قسمت  در  داراست  را  نقوش حکاکی شده 
برگ ها  و  گل   از  اعم  سنتی  نقوش  با  کتیبه  زیر  تا  پایین 
از گل های پنج پر و گل سرخی  و حتی در قاب های مملو 
نیز، تجرید و تفاوت از نمونه های عینی به چشم می خورد. 
این  سراسر  خاص،  قلم های  و  ابزار  با  سنگی  گل های 
اساس  همین  بر  پوشانده اند.  را  کتیبه ها  زمینه  و  دیواره ها 
تزئینات حجاری  در  که  توصیفی می توان گفت  نگاهی  با 
رواق های مورد نظر اغلب ختایی ها با انواع گل ها و برگ ها 
وجود دارند؛ گل های پنج پر به وفور و در اندازه های مختلف 

دیده می شود. نمونه هایی حتی به صورت دسته شده، تلفیقی 
و حتی نیمه که از زیر برگ لوتوس بیرون زده است.

معمواًل »قاعده  ترسیم گل در وجوه مختلفش در تذهیب بر 
دایره استوار است و از تلفیق و ترکیب دوایر انواع گل های 
مجرد  جلوه های  با  و  کامل  گل  و  غنچه  به شکل  ختایی 
این  از   .)21  ،1379 خرمی  پور   )اسکندر  می شوند«  ظاهر 

حیث گل های پنج پر بیشترین حالت دایره وار را دارند. 
در جدول 7 نمونه ای از این گل که به  صورت مقعر تمامی 
گلبرگ های آن حجم پردازی و حکاکی شده، آمده است؛ 
همچنین گل های سرخ کاماًل بازشده و غنچه نیز به همان 
در  حتی  است.  بوده  توجه  مورد  نیز  قاجار  شیوه  و  سبک 
گلبرگ ها،  و  کاسبرگ  در  برگشته  لبه های  آنها  از  بعضی 
یافت؛  رواج  قاجار  دوره ی  در  که  فرنگی سازی  سبک  به 
ازگل ها و غنچه ها که  است. دو گونه ی سنتی تر  اجراشده 
گل  دارند؛  گل سرخی ها  نسبت  به  ساده تری  ساختار  هم 
شاه عباسی و غنچه ای با کاسبرگ ساده بوده که از نظر نوع 

است.  شده  عمل  طراحی ضعیف تر 
جدول 7. تصاویر و نام گل های ختایی حجاری شده در رواق توحیدخانه )مأخذ: نگارندگان(

رنگ جنس سنگ حکاکی نوع نقش مکان نقش

زمینه سفید 
استخوانی و رنگ 

نقش فیروزه ای
مرمر

در مرکز نقش مقعر 
و در کناره های طرح 

تخت
گل پنج پر رواق توحیدخانه

ضلع شمالی
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8. نتیجه گیری
با  آن  بصری  ساختار  نوع  و  کتیبه ها  مضامین  مورد  در 
است:  شرح  بدین  پژوهش  حاصله  نتایج  نمونه ها،  بررسی 
دعایی  و  قرآنی  ادبی،  کتیبه های  با  حاتم خانی  گنبد  رواق 
مجموعه ی  است.  تزئین شده  خود  منبت  سنگی  ازاره  در 
ثلث این رواق در قسمت ازاره، ازنظر ترکیب بندی خطوط 
شامل نمونه هایی از کتیبه های طوماری و کمربندی است 
که با انواع ترکیب عمودی و افقی با ضرب آهنگ بصری 
متباین و متناظر، در قاب سنگی به صورت بیضی و دایره 
شکل گرفته اند. در ترکیب بندی افقی کتیبه طوماری  رواق 
توحیدخانه و ترکیب بیضی و دایره در کتیبه های رواق گنبد 
فضاسازی  در  ارتباط  و  اجزاء  هماهنگی  اصل  حاتم خانی، 
موزون  ارتباط  چنانچه  شد؛  دیده  نیز  خوشنویسی  قطعات 
رواق  در  ادبی  نسخ  کتیبه  با  سراسری  ثلث  دعایی  کتیبه 

توحیدخانه و قطعات ادبی نستعلیق و ثلث دعایی و قرآنی 
در رواق حاتم خانی مشهود است.  این کتیبه ها با موضوعات 
دوستی، مودت اهل بیت و مقام بخشش خداوند، همچنین 
آیات تطهیر و والیت و ادعیه ای با همین مفهوم در شأن و 
مقام ائمه کتیبه شده است. مضامین مذهبی این کتیبه ها بر 
پایه عقاید شیعی استوار بوده و نمودی از ارادت پیروان به 

است.  معصومین  ائمه 
و  صالبت  از  توحیدخانه  رواق  کتیبه های  بصری  ساختار 
ثلث  قلم  از  حاصل  آن  قدرت  و  است  برخوردار  استحکام 

عمودیست. حروف  بر  تأکید  با  درشت اندام  و  جلی 
در رابطه با به کارگیری خط ثلث در مضامین دعایی و قرآنی 
نتیجه  این  نستعلیق  قلم  با  ادبی  کتیبه های  همچنین  و 
مستفاد شد که ثلث در نوع کتابت خود اغلب بر پایه حروف 
سطح بوده و خاصیت جایگیری حروف و کلمات را در میان 

زمینه سفید استخوانی 
و رنگ نقش 

فیروزه ای
مرمر

به شکل شیاری و 
مقعر هم در طرح 
میانی هم خطوط 

دور قاب

گل شاه عباسی 
هشت برگ

رواق توحیدخانه
ضلع جنوب شرقی

زمینه سفید استخوانی 
و رنگ نقش 

فیروزه ای
مرمر

حکاکی مقعر و 
محدب با زاویه ای 
نرم به سمت لبه ها 

هدایت شده

رز نیمرخ با لبه های 
برگشته

رواق توحیدخانه
ضلع شمالی

زمینه سفید استخوانی 
و رنگ نقش 

فیروزه ای
مرمر

در مرکز نقش مقعر 
و در کناره های طرح 

تخت
گل سرخ با قنچه رواق توحیدخانه

ضلع شمالی

زمینه سفید استخوانی 
و رنگ نقش 

فیروزه ای
مرمر

گلبرگ ها به شکل 
مقعر و در قسمت 
کاسبرگ محدب

گل پنبه ای رواق توحیدخانه 
ضلع شمالی

زمینه سفید استخوانی 
و رنگ نقش 

فیروزه ای
مرمر بصورت شیاری و با 

عمق کم
برگ مویی و 

کاسبرگ
رواق توحیدخانه

ضلع جنوبی
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پی نوشت
1.  کتیبه طوماری: کاربرد آن ها معمواًل در پیشانی ایوان ها، ورودی بنا، ساقه گنبد، اطراف محراب و... است؛ و گاه بصورت افقی، گاه پیرامون 
ایوان در جهات افقی و عمودی قرار دارد. نسبت طول به عرض این کتیبه ها بیشتر است و بیشتر به شکل نوار مانند بوده بطوریکه طوالنی ترین 

متن ها در اینگونه کتیبه ها نگاشته می شوند. 
2.  کتیبه کمربندی: این کتیبه ها از نظر اصول به شیوه کتیبه های دوطبقه یا سه طبقه اند، اما عرض کتیبه را به وسیله ی حروف کشیده )اغلب 

ی معکوس( به دو یا سه قسمت مساوی تقسیم کرده اند )صحراگرد 1392، 51(.
3.   ازاره: آن قسمت از دیوار اتاق یا ایوان که از کف طاقچه تا روی زمین بود )معین 1342ج1، 211(.

4.   اردوباد: جزء آذربایجان ایران بوده در دوره ی قاجاریه جزء خاک شوروی شده است )کاویانیان1355، 142(.
5.   مفهوم آیات از قرآن کریم استخراج شده است.

6.  دوازده امام سرود گونه ای است که نام دوازده امام اثنی عشریان را به نظم یا نثر در آن می گنجانیدند و کهن ترین آن به محیی الدین عربی 
و خواجه نصیرالدین طوسی نسبت داده شده است که این منظومه چهارده بیتی نیز از همین دسته است که چهار بیت آن در محراب رواق 

توحیدخانه حکاکی شده است.
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یکدیگر دارد، لذا در فضای کم می توان متن نسبتًا طوالنی را 
با استفاده از اعراب و حرکات مربوط به متون عربی، کتابت 
نمود که از خوانایی و صراحت پایداری نیز برخوردار باشد. 
دعایی  کتیبه های  برای  انتخاب  بهترین  ثلث  قلم  بنابراین 
و  مدور  حروف  به واسطه  نستعلیق  خط  در  است.  قرآنی  و 
کشیدگی های حروف سطح، هماهنگی و هارمونی زیبایی را 
در بین ابیات نظم ایجاد می نماید. کتیبه ها اغلب در صدر  با 

طرح های اسلیمی یا نقش های تلفیقی از اسلیمی و ختایی، 
دیده می شوند  اسلیمی  قاب های  از  لچکی هایی  همچنین 
که برای تلطیف فضای رواق و به نوعی تزئین کتیبه ها به 
کار گرفته شده اند. کتیبه ها در قاب بندی هایی از طرح های 
اسلیمی و ترکیب قرینه یا معکوس برگ های لوتوس اجرا 
شده که برای تأکید بیشتر و توجه بر کتیبه ها طراحی شده 

است. 
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Comparative Study of the Visual and Content Structure 
of Inscriptions and Motifs of Plinth of the Two Porches of 
Hatamkhani and The Tohidkhaneh in Razavi Shrine

Elahe Fatehi *

Alireza Sheikhi **

Abstract

The holy shrine of Razavi is among the most magnificent monuments with a treasure trove 
of calligraphy Among these works, inscriptions and stone motifs are inlaid with the two 
domes of Hatam Khani and the Tohidkhaneh which are intuitive in terms of visual quality 
and content of inscriptions used. The construction of these two porticos dates back to 
the Safavid period The architecture of this period, unlike the Timurid architecture, which 
sought greatness in structure, may be said, they paid more attention to the principles of 
aesthetics and architectural decorations than to the depth and life of the building. The 
dome of Hatamkhani at down with Imam Reza was built by Hatamkhan Ordobadi, Amin 
al-Dawlah Shah Abbas Safavid and the portico of Tawhidkhaneh was built in the north of 
the shrine of Hazrat Reza (AS). The stone plinth of these two porches includes decorations 
with traditional motifs and inscriptions.
 The purpose of this research is to analyze the visual and thematic structure of the 
inscriptions and carved decorations in the stone porch of the two porches. So, what is the 
visual structure of the inscriptions on the walls of the Hatmakhani and the Tohidkhaneh? 
what are the themes and content of the inscriptions? And what is the reason for using the 
Sols calligraphy in Quranic prayer inscriptions and the Nastaliq calligraphy in literary 
inscriptions? Research methodology is descriptive-analytical and comparative and data 
collection is based on library documents and field studies. The findings show that the content 
of the inscriptions is based on Qur›anic concepts and prayers with the Sols calligraphy, 
literary fragments with the Nastaliq calligraphy. The subjects are kindness and friendship 
of the Ahl al-Bayt and God›s forgiveness. The religious themes of these inscriptions are 
based on Shiite beliefs and are a manifestation of the devotion of the followers to the 
infallible Imams. The inscriptions are the Sols, Nastaliq and Naskh edition, which have 
a dynamic appearance due to their circular shape The use of these calligraphies has been 
associated with the basics of calligraphy, which have been synchronized with the visual 
capabilities of these two types for easy readability. The inscriptions of the two porches 
were observed as Toomari &Kamarbandi and Single-row. The Sols inscription of Hatem 
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Khani›s porch is in terms of visual composition, including Toomari &Kamarbandi inscriptions. 
These inscriptions are written in a variety of vertical and horizontal combinations with a striking 
visual and corresponding melody. The visual structure of the inscriptions is in geometric, oval, 
circular, and square formats, often with horizontal and vertical compositions repeated with 
symmetrical, alternating and consistent visual tunes. 
The reason for using the Sols &Nastaliq scripts was that this result was extracted: The Sols 
calligraphy of writing is often based on horizontal letters and has the property of placing letters 
and words between each other. Therefore, in a small space, it is possible to write a relatively 
long text and decorate it with the use of Arabic writing symbols. So, Sols calligraphy is more 
readable and more explicit. Therefore, the Sols calligraphy is the best option for prayer and 
Quranic inscriptions. Nasta›liq calligraphy creates a beautiful harmony due to the circular 
letters and the elongation of the horizontal letters. The inscriptions are often topped with 
arabesque motifs or integrated pattern of arabesque and Khatai. It was also observed that the 
arabesque frames were designed to soften the space of the portico and to somehow decorate the 
inscriptions. arabesque and Khatai designs, as well as triangular next to the inscriptions, have 
been used to decorate and emphasize the text.

Keywords: Razavi Shrine, porch Hatamkhani, porch Tohidkhaneh, inscription and Motif.
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