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چکیده 

رســمی شــدن مذهــب شــیعه در ایــران عصــر صفــوی، تاثیــرات زیــادی بــر جنبه هــای مختلــف زندگــی 
ــب  ــترش مذه ــث گس ــان باع ــت صفوی ــت. حکوم ــاری گذاش ــر و معم ــع آن، هن ــه تب ــگ و ب ــژه فرهن به وی
شــیعه فراتــر از مرزهــای ایــران شــد و تاثیــر زیــادی بــر فرهنــگ و معمــاری دیگــر کشــورها گذاشــت. دورۀ 
صفویــه ارزشــمندترین دوران معمــاری عصــر اســالمی محســوب می شــود و بــا توجــه بــه اعتقادات شــاهان 
عصــر صفــوی بــه مذهــب شــیعه، باعــث گســترش بناهــای مذهبــی حتــی خــارج از مــرز و بــوم ایــن کشــور 
ــامل  ــا g ش ــام رض ــرم ام ــوی در ح ــاهان صف ــات ش ــن اقدام ــدند. همچنی ــال ش ــف و کرب ــون نج همچ
طــالکاری گنبــد، توســعۀ صحــن عتیــق، ســاخت رواق الله وردی خــان، رواق حاتم خانــی، رواق توحیدخانه 
ــوان ضلــع غربــی دارالضیافــه اســت کــه در ســاخت همــۀ ایــن بناهــا نگرش هــای مذهبــی شــیعه و  و ای
اعتقــادات مســلمانان تاثیرگــذار بــوده اســت. ایــن پژوهــش بــا تکیــه بــر رواق حاتم خانــی به عنــوان یکــی از 
بناهــای باشــکوه عصــر صفــوی، ســعی در روشن ســازی چگونگــی تاثیــر نگرش هــای شــیعی در معمــاری 
و تزیینــات داشــته اســت. از ایــن رو، بــا بهره گیــری از روش توصیفــی، تحلیلــی تاریخــی در پــی پاســخ بــه 
ســواالت، چگونگــی تجلــی نگرش هــای شــیعی در معمــاری و تزیینــات رواق حاتم خانی و چیســتی مفهوم 
و مضامیــن آن هاســت. نتایــج پژوهــش حاکــی اســت کــه نگرش هــای شــیعه در شــکل گیری معمــاری و 
تزیینــات تاثیرگــذار بــوده و هــر یــک بیان کننــدۀ اعتقــادات حاکــم بــر جامعــه در عصــر صفــوی بوده اســت.
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مقدمه

یکپارچگــی مذهبــی و همراهــی دیــن و دولــت در دوران صفوی، نقطۀ عطفی در تاریخ گســترش 
عقایــد شــیعی در ایــران بود. شــاهان صفــوی و در رأس آن ها شــاه اســماعیل اول، در عیــن حال که 
خــود را جانشــین معنــوی شــیخ صفی الدین می دانســتند، نســبت خــود را از طریــق امــام کاظــم 
ــن  ــل همی ــه دلی ــژاد، 1390: 134(. ب ــاندند)کیانمهر و تقوی ن ــی g می رس ــام عل ــه ام g ب
ارتبــاط، صفویــان نه تنهــا در ســرزمین ایــران بــه ســاخت، توســعه و بازســازی بناهــای مذهبــی، 
آرامگاه هــای اهــل بیــت به خصــوص حضــرت رضــا g پرداختنــد، بلکــه بــا مهــم شــمردن زیــارت 
قبــور اهــل بیــت در ایــران و عــراق عــرب فعالیت هــای هنــری برای توســعه، تعمیــر و تزییــن بناهای 
ــک، 1378:  ــی النگری ــاندند)بهرام نژاد، 1397: 387؛ همزل ــام رس ــه انج ــیعه ب ــان ش ــد امام مرق
60(. حاکمــان صفــوی دو هــدف عمــدۀ مشــروعیت یافتن حکومــت و ترویــج اندیشــه های شــیعی 
و دوازده امامــی را به عنــوان عامــل وحدت بخــش جامعــه و قلمــرو خــود در نظــر داشتند)ســقایی 
ــن اهــداف،  ــه ای ــرای دســت یابی ب ــور، 1396: 189(. از همیــن رو، شــاهان صفــوی ب و بهروزی پ
تغییراتــی در ســاختارهای سیاســی، اقتصــادی، مذهبــی و نظامــی ایجــاد کردنــد کــه نتیجــۀ آن 
ثبــات حکومتــی و اعتــالی فرهنــگ غنــی ایرانــی مبتنــی بــر آموزه هــای شــیعه بــود. ایــن اعتــال بــا 
ظهــور شــاه عبــاس اول تجلــی بیشــتری یافــت و عصــر زرین معماری اســالمی آغاز شــد. بــا اینکه، 
ایــن دوره بدعــت و نــوآوری ســاختاری کمــی داشــته اســت، امــا آخریــن دورۀ اعتــالی معمــاری 

اصیــل اســالمی بــوده اســت. 

شــاهان صفــوی در ســاخت، بازســازی و گســترش حــرم رضــوی تالش هــای ارزشــمندی کــرده و 
بناهــای مانــدگاری در حــرم رضــوی برجــای گذاشــته اند. آنــان رواق هــای متعــددی بنــا کرده انــد 
کــه هــر یــک منبــع ارزشــمندی از معمــاری اســالمی و بیانگــر اعتقــادات شــیعه اســت. از جملــه 
ایــن رواق هــا، رواق دارالفیــض اســت کــه پشــت ســر مبــارک امــام رضــا g واقــع شــده و بــه حــرم 
مطهــر متصــل اســت. صفــۀ جنوبی ایــن رواق مشــهور به صفۀ شــاه طهماســبی، گذرگاهی وســیع 
دارد کــه رواق را بــه حــرم متصــل می کنــد. صفــۀ شــمالی آن بــه توحیدخانــه، صفــۀ شــرقی بــه رواق 
الله وردی خــان و صفــۀ غربــی آن بــه رواق دارالشــکر ارتبــاط دارد. یکــی دیگــر از رواق هــای دوران 
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ــی  ــن رواق یک ــی ای ــت. بان ــالمی اس ــاری اس ــاهکارهای معم ــان از ش ــان، رواق الله وردی خ صفوی
ــان،  ــت. رواق الله وردی خ ــی رواق اس ــۀ جنوب ــن در صف ــوده و مدف ــه ب ــنام صفوی ــال خوش از رج
ــن رواق  ــت. ای ــیار زیباس ــای بس ــی کاری و کتیبه ه ــه کاش ــن ب ــی مزی ــت ضلع ــه ای هش گنبدخان
ــه  ــوب ب ــه از جن ــت ک ــده اس ــع ش ــه واق ــرق رواق توحیدخان ــر و ش ــرم مطه ــرقی ح در شمال ش
ــل  ــالب متص ــن انق ــه صح ــرق ب ــمال و ش ــیاده و از ش ــه رواق دارالس ــرب ب ــی، از غ رواق حاتم خان
می شــود. رواق دیگــر ایــن دوران، رواق توحیدخانــه در جنــوب مرقــد مطهــر واقع شــده اســت. رواق 
حاتم خانــی دیگــر رواق دوران صفویــان در جــوار حــرم مطهــر و در ضلــع غربــی آن واقــع شــده و 
بنایــی ارزشــمند از منظــر معمــاری و تزیینــات اســت؛ بنابرایــن خدمــات و اقدامات شــاهان صفوی 
ــت  ــهد را پایتخ ــه مش ــوی ک ــر رض ــرم مطه ــه ح ــژه ب ــه  وی ــتb و توج ــل بی ــه اه ــا ب و ارادت آن ه

مذهبــی اعــالم بودنــد، نمی تــوان نادیــده گرفــت.

شــاهان صفــوی در ترویــج و اشــاعۀ مذهــب شــیعه تالش هــای زیــادی کردنــد و هنــر و معمــاری 
ــیعی در  ــای ش ــل نگرش ه ــن دلی ــه همی ــمردند. ب ــت می ش ــی آن غنیم ــرای معرف ــی ب را فرصت
شــکل گیری تمامــی قســمت های بنــا، از فــرم تــا تزیینــات تاثیرگــذار بــوده و همــۀ بناهــا بــر مبنــای 

مفاهیمــی شــکل گرفتــه کــه ریشــه در اعتقــادات معمــار مســلمان داشــته اســت. 

1. هدف پژوهش

ایــن پژوهــش بــر آن اســت تــا مفاهیــم مســتتر در معمــاری و تزیینــات را کــه کتیبه ها بهتریــن نوع 
ــه منصــۀ ظهــور رســاند. در ایــن بیــن، رواق حاتم خانــی  معــرف آن هســتند، شناســایی کنــد و ب
ــۀ پژوهشــی  ــوان نمون ــن و باشــکوه ترین رواق هــای ساخته شــده در دوران صفــوی به عن از زیبا تری
انتخــاب و تجلــی نگرش هــای شــیعی در دو زمینــۀ معمــاری و کتیبه هــا به مثابــۀ واالتریــن 
ــی  ــل طــرح اســت کــه تجل ــه قاب ــوع تزیینــات بررســی شــده اســت. ســواالت پژوهــش این گون ن
ــه چــه صــورت بــوده اســت؟ هــر  نگرش هــای شــیعی در معمــاری و تزیینــات رواق حاتم خانــی ب

یــک از آن هــا چــه مضمــون و مفهومــی دارد؟
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1-1. روش پژوهش

ایــن مقالــه در زمــرۀ تحقیقــات کیفــی قــرار دارد و بــا بهره گیــری از منابــع مکتــوب و تحقیقــات 
ــوۀ  ــی  و نح ــی تحلیل ــق در آن توصیف ــت. روش تحقی ــده اس ــام ش ــی انج ــت های میدان و برداش
جمــع آوری اطالعــات بــه شــیوۀ اســتقرایی و رســیدن از جــزء به کل اســت. محــدودۀ آمــاری مقاله، 
معمــاری، فــرم، کالبــد و آرایه هــای تزیینــی کتیبه هــای رواق حاتم خانــی بــوده و نمونه هــای 
ــام  ــود انج ــی موج ــناد تاریخ ــی رواق و اس ــت های میدان ــر و برداش ــق تصاوی ــده از طری مطالعه ش
ــوده  ــی ب ــوای کیف ــل محت ــای تحلی ــر مبن ــات ب ــل اطالع ــه و تحلی ــت. روش تجزی ــه اس پذیرفت
اســت. در ایــن ســیر مطالعاتــی، ابتــدا معمــاری در دوران صفــوی مــورد بررســی قــرار می گیــرد، و 
ســپس معمــاری صفــوی در حــرم مطهــر تحلیــل می گــردد و در نهایــت معمــاری و تزئینــات رواق 

ــردد. ــل می گ ــه و تحلی ــیعی تجزی ــای ش ــای نگرش ه ــر مبن ــی ب حاتم خان

1-2. پیشینۀ پژوهش

ــارۀ معمــاری بناهــای حــرم رضــوی، کتاب هــای متعــددی چــاپ شــده اســت. کتاب هــای  درب
مرکــز آفرینش هــای هنــری بــا عنــوان »شــاهکارهای هنــر در آســتان قــدس رضــوی«، صحراگــرد 
)1392، 1395، 1397( تمرکــز بــر کتیبه هــای مســجد گوهرشــاد، صحن هــای انقــالب و آزادی 
داشــته اســت. کتــاب »هنــر در حــرم مــروری بــر هنرهای بــه کار رفتــه در حــرم رضوی«، بــه نگارش 
ــت.  ــرده اس ــی ک ــی بررس ــورت اجمال ــه ص ــرم را ب ــه در ح ــه کار رفت ــای ب ــی )1391(، هنره نعمت
ــی  ــۀ میراث ــارگاه حضــرت رضــا g را به منزل ــم زاده )1390( در کتــاب »دانشــنامۀ رضــوی« ب عال
ارزشــمند از لحــاظ هنــر و معمــاری معرفــی کــرده اســت. عطــاردی )1371( در کتابــی بــا عنــوان 
ــا،  ــا، صفه ه ــه ایوان ه ــر از جمل ــرم مطه ــای ح ــی بناه ــه بررس ــوی« ب ــدس رض ــتان ق ــخ آس »تاری
ــات  ــرح تزیین ــه و ش ــریف پرداخت ــع ش ــراف مضج ــای اط ــا و رواق ه ــت ها، درب ه ــا، بس محراب ه
آن هــا را بــه  اختصــار ارائــه کــرده اســت. مؤتمــن )1355( در کتــاب »تاریــخ آســتان قــدس« رواق هــا 
و صفه هــای حــرم مطهــر را شــرح داده اســت. کاویانیــان )1355( در کتــاب »شمس الشــموس« 
یــا انیس النفــوس بــه بررســی بناهــا و رواق هــا و صحن هــای حــرم مطهــر پرداختــه اســت. 
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اعتمادالســلطنه )1362( در کتــاب »مطلع الشــمس«، بناهــای اطــراف روضــۀ منــوره و موقعیــت 
حــرم رضــوی نســبت بــه بناهــای اطــراف را معرفــی کــرده اســت.

ــت.  ــده اس ــن ش ــر تدوی ــرم مطه ــارۀ ح ــر درب ــال های اخی ــز در س ــی نی ــن، مقاالت ــر ای ــالوه ب ع
رحیــم زاده تبریــزی و  جبــاری )1395(، در مقالــۀ »بررســی زیبایی شناســی چهــار ایــوان صحــن 
عتیــق حــرم مطهــر رضــوی«، ایوان هــای ایــن صحــن را از منظــر ســاختار معمــاری و هنــر بررســی 
کرده انــد. مولــوی و همــکاران )1388( در مقالــۀ »ســیر تحــول معمــاری و توســعه در آســتان قدس 
رضــوی« بــه معرفــی تاریخچــۀ مجموعۀ حــرم از منظــر معمــاری پرداخته انــد. شایســته فر )1392( 
ــوی«  ــوری و صف ــر تیم ــوی در عص ــرم رض ــده در ح ــاخته ش ــای س ــای رواق ه ــۀ »کتیبه ه در مقال
کتیبه هــای رواق هــای دوران صفــوی و تیمــوری را تحلیــل و بررســی کــرده و همچنیــن شایســته فر 
)1387( در مقالــه ای دیگــر بــا عنــوان »کتیبه هــای ادبــی حــرم امــام رضــا g« اشــعار رواق هــا و 
مســجد باالســر را بررســی کــرده اســت. جاللــی )1390( در مقالــۀ »کتیبــۀ ســنگی مــوزۀ آســتان 
ــارۀ  قــدس رضــوی« خوش نویســان و شــاعران آن عصــر را معرفــی کــرده اســت. در مجمــوع درب
مذهــب تشــیع در معمــاری و تزیینــات بناهــای حــرم مطهــر رضــوی تحقیقــات اندکــی صــورت 
گرفتــه اســت. عــالوه بــر ایــن، بــه رواق حاتم خانــی کــه یکــی از از باشــکوه ترین رواق هــای حــرم 

مطهــر می باشــد، کمتــر توجــه شــده اســت.

2. گذری بر معماری عصر صفوی 

صفویــان ســال های 880-1101 خورشــیدی /907-1135 قمــری/ 1501-1722 میــالدی، 
بــه مــدت 221 ســال بــر ایــران فرمانروایــی کردند)نجفــی، 1388: 249(. نســبت خانــدان صفوی 
ــمی  ــران رس ــیع را در ای ــب تش ــت و مذه ــان اس ــه صوفی ــی ب ــن اردبیل ــیخ صفی الدی ــطۀ ش به واس
ــخ  ــی در تاری ــوالت مهم ــیع، تح ــب تش ــاختن مذه ــمی س ــا رس ــه، 1374: 102(. ب کردند)فری
ــران در زمینــۀ فقــه  ــژه فرهنگــی رخ داد)شایســه فر، 1384: 45( و ای سیاســی، اقتصــادی و به وی
شــیعه، هنــر معمــاری، خوش نویســی و نقاشــی پیشــرفت شــایانی داشــت؛ ایــن دوره از مراحــل 
ــگفتی های  ــت)نجفی، 1388: 249( و ش ــالمی اس ــدن اس ــالم و دورۀ اوج تم ــی اس دوران طالی
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بــزرگ علمــی و فرهنگــی در ایــن دوره اتفــاق می افتــد کــه اثــر آن تــا بــه امــروز باقــی مانــده اســت. 
به طــور کلــی، در ایــن دوران جنبــش فرهنگــی دینــی آغــاز شــد؛ بنابرایــن مهم تریــن نقــش کارآمــد 
و تاریخــی مذهــب دوران صفــوی، در بســتر فرهنگــی تجلــی کرد)بهرام نــژاد، 1397: 4-3(. 
ــب  ــدن مذه ــتن و نهادینه ش ــار نشس ــه ب ــرای ب ــر ب ــن عص ــی در ای ــتوانه های تاریخ ــن پش مهم تری
تشــیع امامیــه بی شــک، چندیــن قــرن تکویــن کالم و فقه شــیعه بوده)تشــکری و نقیبــی، 1393: 
50( و بــدون اعتقــادات قــوی صفویــان بــه مذهب، امکان گســترش تشــیع در زمینه هــای مختلف 

نبــوده اســت.

ــداد  ــا قلم ــان ترین عصره ــی از درخش ــه یک ــر صفوی ــران، عص ــرزمین ای ــاری س ــخ معم در تاری
ــه معمــاری کهــن ایــران شــد و بســیاری از عناصــر و  ــاره ب می شــود؛ در ایــن عصــر نگاهــی دوب
فضاهــای معمــاری و شهرســازی در ســاختارهای متفــاوت بــا کارکردهــای متناســب بــا شــرایط 
سیاســی، فرهنگــی و اقتصــادی انجــام پذیرفــت و حاکمــان در توســعۀ معمــاری ایــن دوره 
ــاجد،  ــاخت مس ــوی از س ــی، 1396: 38-39(. در دوران صف ــا کردند)زارع ــزایی ایف ــش بس نق
تکایــا و حســینیه ها، بازســازی مقابــر امامــان و امــام زادگان و به نوعــی از معمــاری مذهبــی 
ــازی  ــرای بازس ــماعیل ب ــاه اس ــتقیم ش ــتور مس ــد دس ــت. مانن ــده اس ــراوان می ش ــت ف حمای
مشاهد)منشــی قزوینی، 1378: 124(، فرمــان شــاه طهماســب بــرای بازســازی مســاجد و 
مــزارات متبرکــه قــم، ری و عــراق عجم)عبدی بیــک شــیرازی، 1369: 92( و دســتورهای متعــدد 
ــرای بازســازی مشهدالرضا)سانســون، 1346: 201(. حاکمــان  شــاهان به ویــژه شــاه عبــاس ب
صفــوی در اشــاعۀ مذهــب تشــیع ســعی داشــتند، از ایــن رو، عــالوه بــر ترویــج کالمــی بــه ترویــج 
بصــری نیــز می پرداختنــد کــه نمــود ترویــج بصــری را در هنــر و معمــاری بــه کمــال رســاندند. 
بــه همیــن دلیــل، معمــاری اســالمی در دوران صفــوی به تمامــی برگرفتــه از اعتقــادات مذهبــی 
شــیعه بــوده اســت تــا خــود معمــاری نیــز بیانگــر و ترویج کننــده تشــیع باشــد. در ایــن زمینــه، 
در بازســازی ها و ســاخت بناهــای مذهبــی دوران صفــوی اعتقــادات شــیعه هــم در فــرم و هــم در 

تزیینــات بــروز یافتــه اســت.

ــر  ــت. ب ــهرت یاف ــی ش ــیوۀ اصفهان ــه ش ــد، ب ــرده می ش ــه کار ب ــن دوره ب ــه در ای ــبکی ک س
ــوده کــه یکــی از ویژگی هــای  ــا، آخریــن شــیوۀ معمــاری ایــن ســرزمین ب اســاس گفتــۀ پیرنی
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آن بهره گیــری از همــۀ تزیینــات به خصــوص کاشــی کاری اســت)پیرنیا، 1387: 272( و 
ــاد می کنــد. مکتــب اصفهــان پیونــد  ــا عنــوان »آواز قــوی معمــاری اســالمی« از آن ی پیرنیــا ب
میــان مذهــب، معنویــت، حکمــت و خــرد ایرانــی بــا مفاهیــم پایــدار اســالمی بــوده اســت. بــه 
ــۀ  ــه در نتیج ــت ک ــدی اس ــل فراین ــان حاص ــب اصفه ــل مکت ــکل گیری تکام ــر، ش ــی دیگ بیان
آن، اندیشــه های اســالمی و به خصــوص شــیعی در بســتر ســال ها تجربــه معمــاران مســلمان 
ــده اســت)نصر،1370: 443- بــه عالی تریــن شــکل ممکــن در عرصــه ظهــور متجلــی ش
473(. در ایــن دوره، معمــاری از یــک امــر ارگانیــک کــه صرفــًا بــر اســاس نیازهــای طبیعــی 
ــه معمــاری خردگــرا بــدل شــد کــه واجــد ارزش هــای فلســفی، هنــری و  شــکل می گرفــت، ب
فنــی است)طبســی، 1386: 218(. معمــاری عصــر صفــوی وارث دوره تکامــل و شــکوفایی 
معمــاری گذشــته ایــران بــوده اســت کــه بــا رســمی شــدن مذهــب تشــیع نگــرش جدیــدی بــه 
دنیــای هنــر و معمــاری گشــوده شــد. باورهــای شــیعی در جامعــۀ عصــر صفــوی ظهــور و در 

فضــای درون و بیــرون هنــر و معمــاری تجلــی پیــدا کــرد.

2-1. معماری عصر صفوی در حرم رضوی

بنــای حــرم رضــوی بیــش از 13 قــرن قدمــت دارد. در گذشــته یــک ارگ حکومتــی در باغ ســناباد 
و مدت هــا مقــر فرمانــداری مرزبانــان تــوس بــوده و ســپس محــل دفــن هــارون و در نهایــت مــکان 
ملکوتــی مرقــد مطهــر امــام رضــا g شــده اســت)اکبری، 1394: 62(. به خاک ســپاری حضرت 
در بقعــه هارونــی صــورت گرفــت و در ابتــدا حــرم مطهــر بنایــی ســاده و بــا مصالــح ویــژه آن دوران 
بــود. »چنان کــه بقعــه مطهــر تنهــا یــک در ورودی ســاده پیــش روی مبــارک و تزییناتــی مختصــر به 
ســبک آن زمــان داشــت)عالم زاده، 1390ب: 11(. بــا گذشــت زمــان در ایــن مــکان و بــا توجــه بــه 
تاثیــر حضــور مرقــد امــام رضــا g در خراســان به رغــم آنکــه بنایــی در اطــراف نبــوده اســت، امــا 
مــورد توجــه مــردم و حاکمــان قــرار گرفتــه و از دورۀ غزنویــان نخســتین بناهــا و اقدامــات در حــرم و 

اطــراف آن صــورت گرفتــه اســت.
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تصویر1- حرم و بافت اطراف از سده های نخستین تا عصر صفوی )منبع: پاکزاد، 1390(

ایــن توجــه و اشــتیاق در طــی ســال ها باعــث برپایــی نخســتین بنــای موجــود در آغاز قرن ششــم 
هجــری بــه دســتور ســلطان ســنجر ســلجوقی و وزیــرش شــرف الدین قمــی و مســاعدت گروهــی 
دیگــر می شــود)عطاردی، 1371: 141(. در طــول تاریــخ در عصــر ســامانیان، دیالمــه، غزنویــان، 
ســلجوقیان، خوارزمشــاهیان، تیموریــان، صفویــه، افشــاریه، قاجــار و پهلــوی حاکمــان و امرای هر 
ــه تعمیــر، تزییــن، بازســازی و گســترش حــرم پرداخته اند)ظریفیــان، 1387: 16( کــه در  دوره ب
ایــن ســیر تاریخــی، بیشــترین رســیدگی و توســعۀ حــرم رضــوی مربــوط بــه دوران صفویه اســت. به 
دلیــل رســمیت یافتــن مذهــب تشــیع در ایــن عصــر، آثــار زیــادی در مجموعــۀ حــرم رضــوی شــکل 

گرفــت و بنا هــای مذهبــی حــرم مطهــر گســترش یافت)عالــم زاده،1390ب: 119(. 

از همین رو، عصر صفوی دوران مهمی در تاریخ معماری حرم مطهر محســوب می شــود)ظریفیان، 
1387: 10(. در ایــن دوره، ســازمانی رســمی بــرای سرپرســی امــور اماکــن مقدســه مشــهد به وجــود 
ــادر  ــاه ص ــات را ش ــرای موقوف ــی ب ــن متول ــود و فرامی ــاه ب ــوی، ش ــدس رض ــتان ق ــت آس ــد و تولی آم



73
تجلی نگرش های شیعی در معماری و تزیینات رواق های حرم رضوی ...     )اکبری و همکاران(

فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی  سال دهم، شماره 40، زمستان 1401

ــتانۀ  ــر آس ــا و ذخای ــت از عمارت ه ــرای حفاظ ــن دوره، ب ــدی، 1371: 164(. در ای می کرد)میراحم
مقدســه و مجــاوران و ســاکنان آن از حمــالت و تهاجمــات دشــمنان، حصار و بــرج و بارویــی به مراتب 

گســترده تر از دوران قبــل پیرامــون مشــهد احــداث شد)شــریعتی، 1363: 42(. 

شــاه اســماعیل اول)حکومــت 907–930ق( نخســتین ضریــح مرقــد منــور را تهیــه کــرد که بــا انواع 
جواهــرات تزییــن شــده بود)نوایــی، 1347: 73(. پــس از آن، ضریــح یــا محجــر طــال به وســیلۀ شــاه  
طهماســب اول)حکومــت 930- 984ق(، دومیــن پادشــاه صفــوی ســاخته و نصــب شــد. وجــود 
ــی توســط  ــه نصــب محجــری طالی ــخ 957 قمــری در آن حــک شــده اســت، ب کتیبــه ای کــه تاری
ــرن  ــۀ دوم ق ــه در نیم ــت ک ــوع اس ــن موض ــده ای ــد و بیان کنن ــاره می کن ــوی اش ــب صف شاه تهماس
دهــم هجــری، ضریــح دیگــری بــر مرقــد امــام رضــا g نصــب شــده اســت)جاللی، 1389: 112(. 
جنــس ضریــح از فوالد)اعتمــاد الســلطنه، 1362، ج2: 413( و پایه ها و اســکلت اصلــی آن از جنس 
چــوب، اجــزای تشــکیل دهندۀ شــبکه های میانــی آن از میله هــای آهنــی بــوده کــه روی قســمتی 
از آن هــا را بــا ورقه هایــی از نقــره پوشــانده بودند)مؤتمــن، 1355: 61(. ضریــح ســاخته شــده توســط 
شاه تهماســب تــا ســال 1311 شمســی بــر مرقــد امــام رضــا g نصــب بــود، امــا در ایــن ســال بــه 
دلیــل فرســودگی، همــراه بــا صنــدوق شــاه  عباســی از جایــش برداشــته شــد)همان: 59-62(. در 
ســال های حکومــت شــاه سلطان حســین صفــوی، طبــق اســناد )ســازمان کتابخانه هــا، موزه هــا 
و مرکــز اســناد آســتان قــدس رضــوی، ســند ش 2،33287: 27-28( ضریــح فــوالدی روی مرقــد 
ســاخته شــده اســت. ایــن ضریــح دارای در مرصــع جواهر نشــان بــوده کــه در زمان هــای بعــد، دوران 
ــال  ــانی، 1382: 627( و در س ــم خراس ــت)مال هاش ــده اس ــه ش ــه آن اضاف ــار ب ــاه قاج فتحعلی ش
1338 شمســی به طــور کامــل برداشــته و ضریــح »شــیر و شــکر« نصــب شــد)مؤتمن، 1355: 61(.

اقدامــات شــاهان صفــوی بــرای گنبــد حــرم مطهــر بدیــن صورت بوده اســت که شــاه طهماســب 
اول ســال 9421 هجــری قمــری، بــرای نخســتین بــار گنبــد مطهــر رضــوی را طــال نمــود. پیــش از 

1. شــاه طهماســب اول توانســت ابتــدای ســال 935 قمــری و در پنجمیــن ســال حکومــت، عبیداهلل خــان ازبــک را در جــام شکســت دهــد و 
ایــن قــوم را موقــت از خراســان فــراری داد. پــس از پیــروزی بــه مشــهد بازگشــت و تصمیــم گرفــت گنبــد مطهــر و گلدســته کنــار آن را از طال 
بپوشــاند. مــورخ ایــن دوره از نــذر شــاه بــرای ایــن کار صحبــت می کنــد: »... قریــن فتــح و نصــرت در ضمان عافیت و ســالمت به مشــهد مقدس 
معلـّـی خرامیــد. و از جالیــل تأییــدات و میامــن مشــهد مقــدس معلـّـی خرامیــد. و از جالیل تأییــدات و میامن ســلطنه و کامرانی، در آن آســتانه 
کعبــه نشــان از جمیــع مناهــی و مالهــی تائــب و نــادم گردیــده و ... بــه شــکرانه ایــن توفیــق و وقــوع نصــرت بــر آن فریق، نــذر فرمــوده که قبه 
گنبــدی کــه مرقــد منــور و مضجــع مطهــر حضــرت امــام االنــس و الجــن، علی بن موســی الرضا صلــوات اهلل و ســالمه علیهماســت مطــال ســازد 
و بعــد از تمکــن بــر ســر خافــت و جهانــداری، بــه ایفــای نــذری قیــام نمود«)افوشــته ای نطنــزی، 1373: 13(. جملــۀ آخــر این نقل قول نشــان 

می دهــد کــه احتمــاالً نــذر طــالکاری گنبــد مدتــی بعــد از ایــن ســال حتــی شــاید بعــد از 942 قمــری ادا شــده باشــد.
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آن1  نمــای گنبــد مطهر با کاشــی ســبز رنگی پوشــیده بوده اســت )امینــی هــروی، 1383: 347(. 
پــس از آن شــاه عبــاس اول )حکومــت 996 – 1038 ق( ســه دریچــه ســاقه گنبــد و طــالکاری2 آن 
را بــر عهــده گرفــت. طــالکاری بــاالی گنبــد را از تهماســب و طــالکاری و ایجــاد ســه دریچــه ســاقه 
ــی  ــاه جنت مکان ــوره ش ــوم مغف ــد را مرح ــر گنب ــون ظاه ــد: »چ ــاس اول می دانن ــد را کار عب گنب
)طهماســب اول( بــه تنگــه طــال گرفــت بــود، نواب کلــب آســتان علــی )عبــاس اول( دور گنبــد را از 
بیــرون خشــت طــال کردنــد و از جمیــع بــالد، از همــه قســم اســتادان کــه در ایــن امــر ضــرور بــود، 
حاضــر ســاختند« )منجــم یــزدی، 1366: 218(. در ایــن زمــان شــاه عبــاس تصمیــم گرفــت در 
جریــان تعمیــر یــا تکمیــل نمــای گنبــد، کتیبــه ای در امتــداد دور گنبــد بــه آن اضافــه کنــد. علــت 
نــگارش ایــن کتیبــه، اهمیــت ســفر شــاه بــه مشــهد بــود. ســفر پیــاده شــاه از اصفهــان به عنــوان 
ــود و  ــه مقص ــوی و کعب ــرو صف ــۀ قلم ــی و به منزل ــی و زیارت ــز دین ــوان مرک ــهد به عن ــت و مش پایتخ
حــج فقــرا معرفــی شــد. چنیــن شــد کــه در تعمیــر نمــای گنبــد، کتیبــه ای در شــرح همیــن ســفر 
و بازســازی حــرم مطهــر و گنبــد اضافــه شــد)نعمتی، 1391: 10(. ایــن کتیبــه را کــه یــک قــاب 
سرتاســری در بــاالی ســاقه گنبــد بــه خــط ثلــث جلــی بــر زمینــۀ الجــوردی اســت، خوش نویــس 
محبــوب شــاه، یعنــی علیرضــا عباســی تبریزی نگاشــت: »بســم اللــه الّرحَمــن الرحیم ِمــن عطائم 
توفیقــاِت اللــه ســبحَاُنه أن وّفــَق الســلطان االعظــَم مولــی ملــوِک العــرِب و العجــم صاحَب النســِب 
هــرِة اّلالهوِتیــة  ، تــراَب اقــداِم خــّداِم هــذه الَعَتِبــة المطَّ بــوی و الَحَســِب الباعــر العلــویِّ الطاهــِر النَّ
َج آثــاِر اجــداِدِه المعصومیــن، الســلطاُن  رِة الملکوتیــَة، مــروَّ وَضــة المنــوَّ غبــاِر ِنعــال ُزواِر هــذه الرَّ
ــِر شــاع عبــاُس الحســینی الموســوی الصفــوی بهاُدرخان  ابــُن الســلطاِن ابــِن الســلطان، ابوالمظفَّ
فاسُتســِعَد بالَمجــیِء ماشــیًا علــی قَدَمیــِه من دارالســلطنِه اصفهــاَن إلی زیارِة هــذا الَحِرم االشــرِف 
و قــد تشــّرَف بتزییــن هــذا الِقبــَة مــن خالــِص مالــِه فــی 1020 ســنِة ألــٍف و عًشــر و تــمَّ فــی ســنة 
ألــٍف و ســتَّ عشــرًة 1016«. تاریــخ اتمــام کتیبــه و تعمیــر نمــای گنبــد، حــدود شــش ســال طــول 

کشــید و ســرانجام ســال 1016 قمــری بــه اتمــام رســید. 

1. مطابق گزارش صدرالدین سلطان ابراهیم امینی مورخ دورۀ صفوی )مقتول در 937 ق(.
2. »چــون ظاهــر گنبــد را مرحــوم مغفــور شــاه جنت مکانــی )طهماســب اول( بــه تنگــه طــال گرفتــه بــود، نــواب کلــب آســتان علــی 
)عبــاس اول( دور گنبــد را از بیــرون خشــت طــال کردنــد و از جمیــع بــالد، از همــه قســم اســتادان کــه در ایــن امــر ضــرور بــود، حاضــر 

ســاختند بیاید)منجــم یــزدی، 1366: 218(.
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شــش دهــه بعــد از تعمیــرات دوره شــاه عبــاس، پــس از زلزلــۀ ســال 1084 قمــری گنبــد مطهــر 
شکســت برداشــت و تا دو ســال بعد توســط شــاهان صفوی تعمیر شــد)همان: 11(. شــاه سلیمان 
صفوی)حکومــت 1077– 1105ق( بــه شــیوۀ جــدش تصمیــم گرفــت کار تعمیــرات زمــان خودش 
را در یــک کتیبــه جدیــد، بــر نمــای گنبــد مطهــر ثبت کنــد. بدیــن ترتیــب در زیــر کتیبــۀ دور گنبد، 
ــن چهــار کتیبــه یــک متــن  ــزرگ اضافــه شــد. ای ــج بازوبنــدی ب چهــار کتیبــه در چهــار قــاب ترن
دنبالــه دار را دربــارۀ زلزلــۀ مذکــور و تعمیــرات شــاه ســلیمان روایــت می کنــد. متنــی کــه روایتگــر 
عظمــت حــرم مطهــر، خســارت وارده بــر آن از زلزلــۀ مهیــب و آبادانــی آن توســط شــاه اســت. ایــن 
متــن توســط حســین خوانســاری ادیــب و فقیــه برجســتۀ دورۀ صفــوی تنظیــم شــده)جعفریان، 
ــدازه  ــت ان ــل محدودی ــه دلی ــااًل ب ــه، احتم ــای چهارگان ــارات کتیبه ه 1388: 895 و 896( و عب
ــِن اللــه  ــَن ِمَن قاب هــا، خالصه تــر از اصــل متــن اســت: »بســم اللــه الرحمــن الرحیــم مــن َمیاِم
واِقــب  ــِع هــذِه الُقبــاَب الُعلــی بــُدرِر الثَّ ــماَء الّدنیــا بزینــِة الکواکــِب و رصَّ ــَن السَّ ــذی زَیّ ســبحاُنَه الَّ
الــُدراری أِن اسَتَســعد الســلطاَن االَعــَدَل االَعظــَم و الخاقــاَن االضخــَم ااَلکَرَم أشــَرَف ملــوِک االرض 
َحَســبًا و نســبت و أکرَمُهــم خلقــًا و ادبــًا مــروج مَذهــب أجــداِدِه االئمــِة المعصومین ُمحیی مراســم 
آباِئــِه الطیبیــَن الطاهریــن الســلطاُن ابــن الســلطان شــاه ســلیمان الموســوی الصفــوی بهادرخان 
ق  َف بتتجدیِدهــا و تحســیِنها اذ تطــرَّ ــِة الِعدســَیِة المَلکوتیــِة و تزیینهــا و َتشــرَّ بتذهیــِب هــذِه القبَّ
هــار بســبب  ــمس فــی رابعــة النَّ َق کالشَّ تــی کانــت تشــرَّ هبیــِة الَّ االنکســاُر و َســَقَطِت بنیاُنهــا الذَّ
حــدوِث الّزلزلــِة العظیمــِه فــی هــذه الَبلــَدِة الکریمــِه الطیبــِه بســَنِة أَربــَع و ثمانیــَن و ألــٍف و کان 

جدیــُد الجدیــُد بســنِة ســتَّ و ثمانیــَن و ألــٍف«.  هــذه التَّ

از دیگــر اقدامــات شــاهان صفــوی، ســاخت رواق هــای توحیدخانــه، الله وردی خــان و حاتم خانی 
اســت. رواق توحیدخانــه از رواق هــای شــمالی مضجــع شــریع حضــرت رضــا g اســت. ایــن رواق 
از آثــار مرحــوم مالمحســن فیــض اســت کــه برخــی عقیــده دارنــد وی در آنجــا تدریــس می کــرده 
اســت)عطاردی، 1371، ج1: 201(. رواق الله رودی خــان در شــمال شــرقی حــرم مطهــر رضــوی 
و در قســمت شــرقی رواق توحیدخانــه واقــع گشــته کــه از جنــوب بــه رواق حاتــم خانــی، از ســمت 
ــه دلیــل موقعیــت  ــه صحــن انقــالب متصــل و ب ــه رواق دارالســعاده و از شــمال و شــرق ب غــرب ب
قرارگیــری، بــا رواق هــای دارالفیــض و دارالضیافــه مرتبــط است)مشــهدی محمــد، 1383: 170-
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171(. رواق دیگــری کــه صفویــان بــه ســاخت آن اقــدام کرنــد، رواق حاتم خانــی اســت کــه موضوع 
ایــن پژوهــش بــوده و بــه معرفــی آن پرداختــه خواهــد شــد.

ــارۀ صحــن عتیــق اســت. زمــان شــاه عبــاس، بنــای اصلــی  اقــدام دیگــر شــاهان صفــوی درب
ــت،  ــوری اس ــه دوران تیم ــوط ب ــه مرب ــت( ک ــوان طالس ــی ای ــوان جنوب ــن عتیق)ای ــه صح و اولی
گســترش یافــت و ســه ایــوان و حجره هــا و غرفه هایــی در آن ســاخته شد)افشــارآرا، 1382: 316(. 
هنگامــی کــه ســال 1021 قمــری شــاه عبــاس صفــوی بــرای زیــارت مشــرف شــد، بــا کوچــک 
یافتــن فضــای صحــن دســتور احــداث ایــوان شــمالی بــه قرینــۀ ایــوان جنوبــی و همچنیــن، دو 
ایــوان شــرقی و غربــی را داد)منشــی، 1317: 584(. شــاه عبــاس دوم نیــز ســال 1056 قمــری 
اقــدام بــه تعمیــر و کاشــی کاری صحــن عتیــق کرد)عالــم زاده، 1390ب: 119(. هم چنیــن شــاه 
طهماســب صفــوی، ایــوان امیرعلیشــیر)ایوان جنوبــی صحــن عتیــق( و گلدســتۀ کنــار گنبــد را 
طــالکاری کرد)ظریفیــان، 1387: 10(. عــالوه بــر ایــن، شــاه عبــاس اول بــرای جبــران خســارت 
ــه شــخصی خــود شــامل کتاب هــای  ــار رضــوی، کتابخان ــه ســرکارفیض آث ــه کتابخان وارد شــده ب
عربــی و علمــی در حوزه هایــی ماننــد فقــه، تفســیر و حدیــث را وقــف و نــذر کــرد ســپس بــه توســعۀ 

صحــن حــرم پرداخــت )ترکمــان، 1382، ج1: 121(.

ــۀ ســال 1384 قمــری در حــرم اتفــاق افتــاد،  ــر ایــن، در پــی تخریبــی کــه بعــد از زلزل عــالوه ب
ــم  ــیاده  و ترمی ــقف رواق دارالس ــم س ــان و ترمی ــد تیموری ــدارس عه ــت م ــه مرم ــلیمان ب ــاه س ش
ــوی،  ــروای صف ــن فرمان ــم زاده، 1390ب: 119(. همچنی ــدام کرد)عال ــد اق ــدد گنب ــب مج تذهی
ــن  ــه صح ــا ب ــان ایوان ه ــذر از می ــا گ ــه ب ــرد ک ــرا ک ــهر اج ــرقی ش ــا ش ــی ت ــی از دروازۀ غرب خیابان
حــرم راه می یافــت. در تــداوم اقدام هــای حکومــت صفــوی بــرای رفــع کمبــود آب زائــران حــرم، از 
چشــمه ها و قنات هــای نواحــداث، آب بــه شــهر آوردنــد و کانــال آبــی در میــان خیابــان و حوضــی 
بــزرگ در وســط صحــن حــرم احــداث کردنــد تــا آب بــا گــذر از حــوض بــه خیابــان شــرقی شــهر 

جــاری شــود)ترکمان، 1382، ج2: 413(.

اقــدام دیگــر حکومــت صفــوی، ایجــاد بســت بــاال و پاییــن، کاشــی کاری و گچ بــری داخــل حــرم، 
ــه صحــن عتیــق و ســاخت ضلــع غربــی رواق دارالضیافــه  جــاری شــدن نهــر چشــمۀ گیــالس ب
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اســت)عطاردی، 1371: 217(. تعــدادی مدرســه علمیــه نیــز در پیرامــون حــرم مطهــر از جملــه 
مــدارس میرزاجعفــر و خیرات خــان نیــز در ایــن دوران ســاخته شد)پســندیده و واعظ خراســانی، 

.)150-139  :1385

نوع و ویژگی های اقدامات شاهان صفویان موقعیت 
مکانی

اقدامات شاهان 
صفوی

طالکاری گنبد مطهر رضوی برای نخستین بار توسط شاه طهماسب اول 
)942 قمری(

گنبد

تزیینات بناهای حرم 
مطهر

باز کردن سه دریچه ساقه گنبد و طالکاری توسط شاه عباس اول )1010- 
1016 قمری(

افزودن کتیبه ای در امتداد دور گنبد با مضمون معرفی مشهد به عنوان 
پایتخت دینی و زیارتی توسط شاه عباس اول )1010- 1016 قمری(

تعمیر مجدد گنبد پس از زلزله سال 1084 قمری توسط شاه عباس اول 
)1086 قمری(

افزودن چهار کتیبه در چهار قاب ترنج بازوبندی بزرگ در ساقه گنبد توسط 
شاه سلیمان صفوی )1077 قمری(

ساخت و نصب نخستین ضریح مرقد منور به همراه تزیین انواع جواهرات 
توسط شاه اسماعیل اول  ضریح

ساخت و نصب ضریح یا محجر طال توسط شاه  طهماسب اول 

 g ساخت رواق توحیدخانه در قسمت شمالی مضجع شریع حضرت رضا
)1072 قمری(

رواق 
توحیدخانه

ساخت بناهای حرم 
مطهر

ساخت رواق الله رودی خان در شمال شرقی حرم مطهر رضوی )1013 – 
1020 قمری(

رواق الله 
وردی خان

ساخت رواق حاتم خانی در شرق مرقد مطهر رضوی )1010 قمری( رواق 
حاتم خانی
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گسترش صحن عتیق که مربوط به دوران تیموری بود، به وسیلۀ افزودن سه 
ایوان، حجره ها و غرفه هایی به این صحن توسط شاه عباس اول )1021 قمری(

صحن عتیق

گسترش بناهای 
حرم مطهر

تعمیر و کاشی کاری صحن عتیق توسط شاه عباس دوم )1056 قمری(

طالکاری ایوان امیرعلی شیر )ایوان جنوبی صحن عتیق( و گلدسته کنار 
گنبد توسط شاه طهماسب 

جاری شدن نهر چشمه گیالس به صحن عتیق توسط شاه عباس اول 
)1016 – 1023 قمری(

گسترش ضلع غربی رواق دارالضیافه  رواق 
دارالضیافه

گشودن در مرصع نشان در روضۀ منوره روضه منوره

مرمت مدارس عهد تیموریان توسط شاه عباس اول مدارس
مرمت و بازسازی 
ترمیم سقف رواق دارالسیاده توسط شاه عباس اولبناهای حرم مطهر رواق 

دارالسیاده

ساخت مدرسه علمیه میرزاجعفر )1059 قمری( و خیرات خان )1057 
قمری(

مدارس 
علمیه

ساخت بناهای 
پیرامون حرم مطهر

ساخت حصار و برج و بارویی بسیار گسترده تر از دوران قبل برای محافظت از 
عمارت ها و ذخایر آستانه مقدسه و مجاوران و ساکنان توسط شاه طهماسب  برج و بارو

ایجاد بست باال و پایین و متصل و منتهی به صحن اصلی حرم مطهراقدامات شهرسازی بست و باال و 
پایین

تامین آب شهر از چشمه ها و قنوات نواحداث، جهت رفع کمبود آب زائران 
حرم و احداث کانال آبی در میان خیابان و حوضی بزرگ در وسط صحن حرم 

مطهر )1016 – 1023 هجری قمری(

چشمه ها 
و قنات های 

نواحداث

وقف کتابخانه شخصی شاه عباس اول به کتابخانه حرم مطهر شامل 
کتاب های عربی و علمی در حوزه هایی مانند فقه، تفسیر و حدیث وقف دیگر اقدامات

جدول1- اقدامات شاهان صفویان در مجموعه حرم رضوی )منبع: نگارندگان(
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3. رواق حاتم خانی

رواق حاتم خانــی کــه بــه »گنبــد حاتم خانــی« معــروف اســت، در شــرق مرقــد مطهــر واقــع شــده 
اســت)کاویانیان، 1355: 142( و بانــی آن حاتم خــان اردوبــادی،1 امین الدولــه شــاه عبــاس کبیــر 
ملقــب بــه اعتمــاد الدولــه از نــوادگان خواجه نصیــر طوســی بــوده است)مشــهدی محمد، 1383: 
161(. مدفــن حاتم خــان در گنبــد حاتم خانــی اســت)کاویانیان، 1355: 142(. ایــن رواق از 
ــه دارالســعاده و از شــمال بــه  ــه دارالســالم، از شــرق ب ــه طــرف حــرم مطهــر، از جنــوب ب غــرب ب
قســمت زنانــه دارالســعاده متصــل اســت)عطاردی، 1371، ج1: 180(. یکــی از درهــای رواق بــه 
مرقــد مطهــر بــاز می گــردد و کلیــت فضــای آن در راســتای محــور ورودی بــه مرقــد مطهــر شــکل 
گرفتــه اســت. دیگــر درهــای رواق بــه رواق هــای اطــراف از جملــه رواق الله وردی خــان بــاز می شــود.

   

تصویر2- در ورودی به مرقد مطهر و در ورودی به رواق های اطراف )منبع: نگارندگان(

نقشــۀ گنبــد حاتم خانــی تقریبــًا مســتطیلی اســت و »در ضلــع غربــی رواق درگاه ورود بــه حــرم به 
عــرض 3/50 متــر واقع شــده و دِر طــالی پاییــن پــای مبــارک در آن قــرار دارد. در ضلــع شــمالی 
آن دو صفــۀ کوتــاه بــه قرینــۀ یکدیگــر و عــرض 3/48 متــر وجــود دارد و محــل ارتبــاط رواق بــا گنبد 
الله وردی خــان اســت؛ یــک صفــه در زاویــۀ شــمال غربــی رواق نزدیــک بــه در پاییــن پــا و پنجــره ای 
کشــویی معــروف بــه پنجــرۀ پاییــن پــا در آن قــرار دارد«)عالــم زاده، 1390ب: 222(. ابعــاد گنبــد 

1. اردوباد جزو آذربایجان ایران بوده و در دورۀ قاجاریه جزو خاك شوروی شده است.
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ــر.  ــاع 11/60 مت ــر و ارتف ــول 13/5 مت ــر، ط ــرض 7/30 مت ــت: ع ــرار اس ــن ق ــی بدی حاتم خان
ــت  ــنگ های منب ــر از س ــاع 1/50 مت ــه ارتف ــده و ازاره آن ب ــرش ش ــر ف ــنگ مرم ــا س ــد ب ــف گنب ک

ــت)عطاردی، 1371، ج1: 180(.  اس

 

تصویر3- رواق حاتم خانی و رواق های اطراف )منبع: حاجی قاسمی، 1389، ترسیم نگارندگان(

در زیــر طــاق رواق حاتم خانــی، کتیبــه ای بــا خط ثلث بســیار زیبــا به رنگ قرمــز در زمینــۀ الجوردی 
زینت بخــش رواق اســت کــه در آن ســورۀ مبارکــۀ »االنســان« بــا مضمــون چگونگــی آفرینــش انســان 
و توانایــی خداونــد اســت. در طرفیــن دری کــه بــه گنبــد الله وردی خــان مــی رود در دو کتیبــۀ قرآنــی 
ســورۀ نصــر و توحیــد نوشــته شــده اســت کــه مضمــون ســورۀ نصــر، وعــده پیــروزی مومنــان و ســورۀ 

توحیــد یگانگــی و بی همتایــی خداونــد را یــادآوری می کند)شایســته فــر، 139۲ :139-13۸(.

3-1. تجلی مذهب تشیع بر معماری رواق های حاتم خانی

عالقــۀ هنرمنــدان شــیعه بــه اهــل بیــتb، باعــث شــکوفایی و کمــال مرقدهــای امامــان شــده 
اســت. ائمــه اطهــار نقطــه کمــال فرهنــگ و بــاور هنرمنــد شــیعی هســتند. هنرمنــد شــیعی بــا 
ــه نمایــش می گــذارد. معمــار  ــر هنــری اش آنچــه را کــه ریشــه در اعتقــادات خــود دارد ب خلــق اث
شــیعه بــا نــگاه بــر مذهــب خویــش و باورهــای قلبــی خــود تــالش می کنــد فضایــی را ایجــاد کنــد 
کــه بیانگــر حــد اعتــالی اعتقاداتــش باشــد. وی بــا توجــه به شــناختی کــه از دنیــای بیــرون و درون 
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خــود دارد، بنایــی را می آفرینــد کــه بتوانــد در وجــود مســلمان شــیعی راه یابــد و او را بــه معنویــت 
فضــای مذهبــی نایــل گردانــد. رواق حاتم خانــی نیــز ماننــد دیگــر بناهــای مذهبــی از نگرش هــای 
شــیعه برگرفتــه شــده اســت. اعتقــادات معمــار شــیعه در ایــن رواق نــه تنهــا در فــرم، بلکــه در معنــا 
نیــز نمــود یافتــه اســت. ایــن رواق فضایــی مســتطیل شــکل و جهــت دار بــا چندیــن ورودی اســت 
کــه از هندســۀ خالصــی شــکل گرفتــه اســت. مذهــب تشــیع در معمــاری رواق در چنــد مفهــوم 
اعــداد مقــدس، شــکل و صــورت، هندســه، نمــاد و رمــز، خلــوص و شــفافیت و رنــگ تجلــی یافته و 

در ادامــه هــر یــک از ایــن مفاهیــم بــه تفضیــل بیــان گردیــده اســت.

3-1-1. اعداد مقدس

 در تفکــر شــیعی هــر عــدد باطــن و ذاتــی دارد کــه آن را متمایــز می کنــد. باطــن اعداد، تجســمی 
ــار، 1380: 25(.  ــد)اردالن و بختی ــد می ده ــمۀ آن پیون ــه سرچش ــدد را ب ــه ع ــت ک ــدت اس از وح
ــرآن در  ــوره های ق ــداد س ــا تع ــت، ی ــار، هش ــدد چه ــون ع ــدس همچ ــداد مق ــری از اع بهره گی
معمــاری دوران صفــوی نقــش چشــمگیری دارد. در معمــاری عصــر صفــوی اعــداد چهار و هشــت 
ــه کار گرفتــه می شــده اســت.  در شــکل های مختلــف و به صــورت نمــاد، نشــانه، اســتعاره و ... ب
گویــی حامــالن عــرش الهــی را چهــار تــن دانســته اند کــه هم رتبــه بــا ارکان کعبــه نیــز محســوب 
می شــوند. البتــه ایــن حامــالن بــر پایــۀ قــرآن هشــت نفرنــد؛ چهــار نفــر از اولین هــا یعنــی حضرت 
نــوح، حضــرت ابراهیــم، حضــرت موســی، و حضرت عیســی b بــه همراه چهــار نفــر از آخرین ها 
یعنــی حضــرت محمــد n، حضــرت علــی، امــام حســن و امــام حســین b کــه همگــی حامالن 
ــره کار، 1387:  ــی می روند)نق ــک اله ــرش مل ــوازات ع ــه م ــتند، ب ــی هس ــن اله ــم و دی ــرش عل ع
466(. در رواق حاتم خانــی، فــرم کلــی پــالن روی یــک مســتطیل واحــد شــکل گرفتــه کــه برگرفتــه 
از عــدد مقــدس چهــار اســت. در ایــن بیــن، منظــور از مســتطیل واحــد، خطــوط اصلــی اســت کــه 
خطــوط جزئــی پــالن را در بــر گرفتــه اســت. عــدد چهــار در پــالن و در قالــب مســتطیل نمــود یافته 
اســت. همان گونــه کــه بیــان شــد، تقــدس عــدد چهــار اشــاره بــه حامــالن عرش الهــی )چهــار تن( 
داشــته اســت. عــالوه بــر ایــن عــدد مقــدس چهــار در نــزد شــیعه، بــه ارکان کعبــه نیــز اشــاره دارد 
کــه بــر پایــه مربــع و چهــار نقطــه برپــا گشــته اســت؛ امــا بــا ارتفــاع گرفتــن چهــار نقطــه مســتطیل، 
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فــرم بــه دســت آمــده دارای هشــت نقطــه اســت و عالوه بــر نمایــش اعــداد مقــدس چهــار و هشــت، 
ســادگی و در عیــن حــال پایــداری را در فــرم رواق تداعــی می کنــد. همچنیــن همان طــور کــه بیــان 
شــد، عــدد هشــت در قــرآن بــه حامــالن عــرش الهــی تاکیــد دارد. ایــن موضــوع در ســورۀ الحاقــه 
ــٍذ  ــَك َفْوَقُهــْم َیْوَمِئ ْرَجاِئَهــا َوَیْحِمــُل َعــْرَش َرِبّ

َ
ــُك َعَلــی أ و آیــۀ 17 نیــز تاکیــد شــده اســت؛ »َواْلَمَل

َثَماِنَیــٌة«1 )الحاقــه، 17(؛ بنابرایــن عــدد هشــت نیــز همانند عــدد چهــار در رواق حاتم خانــی به کار 
بســته شــده و معمــار شــیعه بــر اســاس مبانــی اعتقــادی تمامــی جزئیــات معمــاری رواق را شــکل 
داده اســت. عــدد دیگــری نیــز در معمــاری پــالن رواق حاتم خانــی قابــل مشــاهده اســت. ایــن 
عــدد 12 اســت و در خطــوط فرعــی پــالن کــه دربردارنــدۀ ســه مســتطیل اســت، تجلــی یافتــه و بــه 

12 امــام شــیعیان اشــاره دارد.

 

تصویر- تجلی اعداد مقدس در معماری رواق حاتم خانی  )منبع: نگارندگان(

3-1-2. اشکال و صورت

معمــاری صفــوی بــر پایــۀ اشــکالی شــکل گرفته کــه هــر یــک بیانگــر اعتقــادات شــیعه اســت. 
ــاره دارد.  ــیعه اش ــادی ش ــم اعتق ــه مفاهی ــی ب ــت ضلع ــره، هش ــع، دای ــکال مرب ــری از اش بهره گی
ــی و  ــن تعال ــره، رمــز آســمان سبب ســاز ای ــن و دای ــۀ نمــاد دی ــع، به منزل ــد مرب رمــز پرقــدرت پیون
تشــرف اســت)عرفان، 1376: 278(. قاعــدۀ هشــت وجهــی گنبــد کنایــه از کرســی الهــی و عالــم 
فرشــتگان و نیــز قاعــدۀ مربــع یــا چهارگــوش کــه نمــاد جهــان جســمانی زمیــن اســت داللــت دارد 
و از ایــن قاعــده پیــروی می کنند)نصــر، 1375: 52(. َعــرش یــا جایــگاه الهــی، مفهومــی قرآنــی 
اســت کــه بنابــر اعتقــاد شــیعه مقصــود از آن، علــم، تدبیــر یــا حاکمیــت الهــی اســت. واژۀ عــرش 

1. و فرشتگان در پیرامون آن ایستاده عرش پروردگارت را در آن روز هشت نفر حمل می کنند.
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در قــرآن چندیــن بــار تکــرار شــده از جملــه آیــۀ 129 ســورۀ توبــه بــه عظمــت عــرش الهــی اشــاره 
می کنــد. در چندیــن آیــه نیــز إســتوای خــدا بــر عــرش مطــرح شــده)اعراف، 54؛ طــه، 5؛ یونــس، 
3(؛ بنابرایــن قاعــدۀ هشــت وجهــی کــه فــرم منحنــی شــکل )گنبــد( را ایجــاد می کنــد، بــه عــرش 

الهــی اشــاره دارد.

ــت  ــۀ هش ــر پای ــدی ب ــاع گنب ــم ارتف ــکل، ک ــی ش ــرم منحن ــه ف ــا س ــی ب ــاری رواق حاتم خان معم
وجهــی شــکل گرفتــه و سرتاســر آن را مقرنس هــای باشــکوهی فــرا گرفتــه اســت. ایــن مقرنس هــا 
از کل بــه جزئــی رســیده اند کــه انحنــای گنبــد و بــه مرکــز رســیدن گنبــد را شــکل داده انــد. گنبــد 
دایــره ای رواق از فضــای داخــل نمــاد عــرش الهــی اســت کــه وجــود مقرنس، مفهوم ســیر رســیدن 

بــه عــرش الهــی در نظــر بیننــده را تکمیــل می کنــد.

همچنیــن ســاختار چهارگــوش کــه بــه گنبــد و دایــره تبدیــل می شــود، نقطــۀ اوج و فــرود را بــا 
ــه  نهایــت ترکیب بنــدی در صــورت بنــا نشــان داده اســت و مبیــن تغییــر مرتبــه از عالــم مــادی ب
ــه آســمان اســت) احمدی ملکــی، 1377: 19(. در معمــاری رواق  ــا و گــذار از زمیــن ب ــم معن عال
حاتم خانــی نیــز تبدیــل قاعــده چهارگــوش بــه هشــت گــوش و در نهایــت دایــره مشــهود و بیانگــر 
گــذر از عالــم مــادی بــه عالــم معنــا )عــرش الهــی( اســت؛ بنابرایــن معمــاری رواق فضایــی را بــرای 

درک معنویــت و اعتقــادات مذهــب تشــیع مهیــا کــرده اســت.

    

تصویر- شکل گیری فضای گنبدی در سقف رواق )منبع: نگارندگان(
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3-1-3. هندسه

ــه  ــی ک ــن معن ــه ای ــالق، 3( ب ــْدًرا «)ط ــْیٍء َق ــُکِلّ َش ــُه ِل ــَل الَلّ ــْد َجَع ــد: »َق ــد می فرمای  خداون
خداونــد بــرای هــر چیــز انــدازه ای قــرار داده اســت؛ بنابرایــن هندســه در علــوم اســالمی، پیونــد 
نزدیکــی بــا مفهــوم »قــدر« در قــرآن دارد)بلخــاری قهــی، 1388: 393(. بهره منــدی از الگوهــای 
هندســی، انــگاره ای را در ادراک آدمــی زنــده می کنــد کــه پیونــد وجــوه مــادی و معنــوی را محقــق 
می ســازد)مطهری، 1369: 107(. نظــم در هندســه آشــکار اســت و ایــن نظــم هندســی وحــدت 
ــت؛  ــوازن اس ــدر و ت ــود ق ــازد، وج ــدل می س ــرت مب ــه کث ــدت را ب ــه وح ــد. آنچ ــان می کن را بی
بنابرایــن نظــم هندســی قــادر اســت عاملــی وحدت بخــش در عیــن کثــرت باشــد)همان: 397(. 
اصــل وحــدت در کثــرت، نشــئت گرفتــه از معــارف قــرآن کریــم، بیانگــر توحیــد و یگانگــی خداونــد 
اســت. وحدتــی کــه در کثــرت ایــن جهــان و نشــانگر توحیــد ذات باری تعالــی اســت کــه منشــأ 
تمامــی هســتی جهــان اســت. توحیــد، بنیادی تریــن اصــل اعتقــادی در اســالم، بــه معنــای یکتــا 
ــن  ــت. براهی ــان اس ــق جه ــودن او در خل ــریک ب ــن بی ش ــد و همچنی ــتن خداون ــد دانس و بی مانن
ــان و  ــث معصوم ــم، احادی ــرآن کری ــات ق ــد، در آی ــات توحی ــرای اثب ــی ب ــتدالل های متفاوت و اس
همچنیــن آثــار فیلســوفان و متکلمــان مســلمان وجــود دارد. برهــان تماُنــع، برهــان بعثــت انبیــا و 

برهــان تعیــن، نمونه هایــی از ایــن دالیــل هســتند.

معمــاری رواق حاتم خانــی هماننــد دیگــر فضاهــای معمــاری اســالمی دارای هندســه ای خالص 
اســت. هندســه خالــص رواق نظمــی را آشــکار می کنــد کــه الزمــۀ هســتی و جهــان اســت. نظمــی 
کــه در باطــن خویــش، وحدتــی را در بــردارد، ایــن نظــم نشــانۀ وحدت و اعتقــاد به یگانگــی خداوند 
اســت. ایــن نظــم و هندســه عالوه بــر کل، در جزئیــات پــالن معمــاری رواق نیــز مشــهود اســت. هــر 
فــرو رفتگــی و بیرون زدگــی در پــالن رواق دارای هندســه ای خالــص اســت کــه در جهــت نمایــش 
هندســۀ کلــی رواق کار می کنــد. از همیــن رو، ســه مســتطیل شــکل گرفتــه درون مســتطیل اصلی 
نیــز هندســه منظمــی دارد کــه هــر یــک در راســتای مســتطیل اصلــی بــوده اســت و بــر وحــدت 

نهایــی پــالن رواق تاکیــد مــی ورزد. 

ــی  ــوم ریاض ــدی عل ــت نیمه تجری ــه ماهی ــک ب ــی نزدی ــالمی، ارتباط ــر اس ــدی هن ــتی تجری هس
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ــه در معمــاری اســالمی دارد)بلخاری قهــی، 1388: 394(.  ــه و رمزگون و هندســی و هویتــی عارفان
ــا ذات  ــه چیســتی و ماهیــت پدیده هــا ب ــد و رجــوع هندســه ب ــا هندســه آفری ــد هســتی را ب خداون
ــل،  ــن دلی ــه همی ــی، 1379: 23(. ب ــی دارد)ندیم ــی ذات ــه کیفیت ــن رو، هندس ــت. از همی آن هاس
ــتفاده  ــه اس ــی از هندس ــای عرفان ــه ها و باوره ــاختن اندیش ــودار س ــرای نم ــلمان ب ــدان مس هنرمن
کرده اند)شــکاری نیری، 1385: 14(. از منظــر جهان بینــی قدســی، در هــر چیــزی معنایــی نهــان و 
مســتتر و مکمــل هــر صــورت خارجــی واقعیتــی اســت کــه ذات نهانــی و درونــی آن را شــکل می دهد 
و جنبــه ای کیفــی پیــدا می کنــد)اردالن، 1380: 5(. بــه ایــن معنــی کــه هندســه در هنــر قدســی 
اســالمی دو ُبعــد کیفــی و کمــی دارد، بعــد کمــی آن صــورت و ســاختار هنــری را تنظیــم می کنــد و 
بعــد کیفــی آن نســبت های هنــری را برقــرار می ســازد کــه بیانگــر نظــام جهــان هســتی اســت کــه 
چرخــه تجلــی را منظــم می کند)بلخاری قهــی، 1388: 394(؛ بنابرایــن هندســه نه تنهــا بــا ایجــاد 
مبنــای علمــی بــرای معمــاری و دیگــر صنایــع مرتبــط، بــا آن ســطح آن هــا را بــاال می بــرد، بلکــه زبان 
ــم  ــو، 1379: 188(. در عال ــم می کند)نجیب اوغل ــناختی فراه ــی زیبایی ش ــز مبنای ــی آن نی انتزاع
عیــن و هســتی، هندســه اســاس همۀ پدیده هــای طبیعــی را تشــکیل می دهد)نصــر، 1375: 49(. 
هندســه ســعی در نمایــش نظــام عالــم وجــود در ابعــاد زمینــی اش را دارد. بدین ســان، هنــر هندســه 
کلیــد اساســی بــرای ایجــاد ارتبــاط بیــن معمــاری و انگاره هایــی بــوده کــه ســازنده در ذهــن داشــته 
اســت)خوارزمی و افهمــی، 1389: 10(؛ بنابراین معماری هندســه خالــص رواق حاتم خانی، بیانگر 
نظــام عالــم وجــود بــوده و حلقــۀ وصلــی برای انســان بــه دلیــل و حقیقت اصلی عالم هســتی اســت. 

3-1-4. نماد و رمز

معمــاران مســلمان، بــه آثــار خــود و نشــانه ها و رمزهــای نهفتــه در آن نگاهــی اســتقاللی نداشــته اند، 
ــا هــدف هدایــت مخاطــب بــه حقیقــت هســتی ارائــه کننــد. قــرآن  ــار را ب بلکــه ســعی می کردنــد آث
کریــم بــا مذمــت کســانی کــه بــه دنیــای مــادی و آثــار آن، نگاهــی اســتقاللی دارنــد چنیــن می فرماید: 
ْنَیــا َوُهــْم َعــِن الِخــَرِة ُهــْم َغاِفُلــوَن«)روم، 7(. صورت امری مســتقل و  »َیْعَلُمــوَن َظاِهــًرا ِمــَن اْلَحَیــاِة الُدّ
قائــم بالــذات نیســت، بلکــه نشــانه و رمــزی اســت کــه بــه ســوی معنــا هدایــت می کند)نصــر، 1389: 
140(. از ایــن رو، در معمــاری اســالمی ماننــد همــۀ هنرهــای اســالمی هیــچ چیــز هرگــز از معنــی 
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منفــک نیســت و معنــی هــم چیزی جــز معنویــت نیســت )همــان: 145(. معنویتی کــه الزمــۀ عبادت 
ــات، 56(. از  ــَس ِإاَلّ ِلَیْعُبُدوِن«)ذاری ن ــَنّ َواْلِ ــُت اْلِج ــا َخَلْق به عنــوان هــدف اصلــی خلقــت اســت »َوَم
منظــر اســالمی، صــورت هنــری، رمــز یــک حقیقــت برتــر اســت که ایــن صــورت بــه آن حقیقت اشــاره 
دارد)ندیمــی، 1382: 132(. بــر ایــن اســاس، رمزپــردازی در معماری اســالمی، دو رویکرد اصلی قابل 
ارائــه اســت کــه وجــه تقســیم ایــن دو، مبنــای معرفــت شــناختی استفاده شــده در آن هاســت؛ بــه ایــن 
ترتیــب، چنانچــه بازخوانــی و معرفــت بــه رمــزگان اثــر معمــاری توســط قــوای حســی مخاطــب انجــام 
شــود، رویکــرد استفاده شــده بــرای رمزپــردازی، رویکــردی حســی یــا اســتقرایی اســت کــه اســاس آن 
بــر اســتقرای مشــاهدات حســی مختلــف توســط مخاطــب اســت)جوادی آملــی، 1390: 345(؛ امــا 
اگــر معرفــت بــه رمــزگان توســط قــوای عقلــی و شــهودی او انجــام پذیــرد، رویکــرد استفاده شــده بــرای 

رمزپــردازی، رویکــرد اســتنباطی اســت کــه در آن، حــس نقــش چندانــی ندارد)همــان: 346(. 

در رمــز پــردازی اســتقرایی، معمــار بایــد از نشــانه هایی اســتفاده کنــد کــه مخاطــب بــه ســهولت 
و بــدون فرایندهــای اســتنباطی پیچیــده بتوانــد آن هــا را درک کنــد. یکــی از ایــن نمونه هــا نقــوش 
ــا  ــاط صــوری و شــکلی آن هــا ب ــه دلیــل ارتب ــی اســت کــه ب ــات رواق حاتم خان اســلیمی در تزیین
اشــکال گیاهــی موجــود در طبیعــت، مخاطب بــه راحتــی و بــدون فرایندهای اســتنباطی پیچیده 
می توانــد رمــز و نمــاد موجــود در ایــن نــوع آرایه هــا را درک و آن هــا را بــه مرجــع اصلی شــان یعنــی 
ــی روی  ــلیمی در رواق حاتم خان ــوش اس ــد. نق ــل کن ــت متص ــود در طبیع ــی موج ــکال گیاه اش
ــت  ــا از حال ــای فض ــث ارتق ــم نواز رواق، باع ــی چش ــر زیبای ــته و عالوه ب ــش بس ــی کاری ها نق کاش

مــادی بــه حالــت معنــوی شــده اســت.

   

تصویر 4- اشکال گیاهی در تزیینات کاشی کاری رواق حاتم خانی  )منبع: نگارندگان(
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یکــی از بزرگ تریــن رمزپردازی هــا در معمــاری، در تزیینات شــکوفا شــده اســت. نقوش هندســی 
از پرکاربردتریــن تزیینــات هنــری، نمــادی از رمــز اســت. در نقــوش هندســی اغلــب نقطــۀ شــروع 
و پایــان یکــی اســت کــه طبــق برخــی تحلیل هــا، ایــن الگــو رمــزی اســت بــرای یــادآوری آغــاز و 
ــه  ــزال الهی)نوایــی و حاجــی قاســمی، 1390: 274( و اســترجاع ب ــان همــه چیــز از ذات الی پای
ــا ِإَلْیــِه َراِجُعون)بقــره، 156(. در تزیینــات و دیوارنگاره هــای رواق حاتم خانــی  ــِه َوِإَنّ ــا ِلَلّ ســوی او: ِإَنّ
نیــز نقــوش هندســی بــه کار رفتــه کــه بیانگــر ذات حقیقــی خداونــد و بازگشــت به ســوی او اســت و 

ریشــه در اعتقــادات معمــار شــیعه دارد. 

رمزپــردازی اســتنباطی نوعــی از رمزپــردازی اســت کــه منجــر بــه دریافــت حقایق مکنون توســط 
مخاطــب می شــود. بــه ایــن معنــی کــه در ایــن نــوع رمزپــردازی، معمــار ســعی می کند مخاطــب را 
متوجــه مدلــول یــا مدلول هایــی کنــد کــه فراتــر از روابــط حســی روشــن هســتند و ریشــه در مراتــب 
پیچیده تــر دارنــد. در کدگشــایی از ایــن نــوع رمزپــردازی، مخاطــب بایــد بــا اســتنباط عقلــی و بــا 
ــف  ــزگان را کش ــای رم ــهودی( معن ــوای ش ــر، ق ــب عالی ت ــی )و در مرات ــوای عقل ــری از ق بهره گی
کند)رئیســی و همــکاران، 1393: 85(. در خصــوص فراینــد اســتخراج اصــل هم بنــدی فضایی در 
معمــاری اســالمی، همان طــور کــه اردالن و بختیــار نیــز تصریــح می کنــد می تــوان گفــت کــه یــک 
بنــای معمــاری می توانــد شــمایلی بــرای طبیعتــی باشــد کــه معمــار از آن الهــام گرفتــه اســت؛ زیرا 
هم بنــدی یــک فضــا بــا فضــای دیگــر به طــور اجتناب ناپذیــری از الگــوی اصلــی اتصــال، انتقــال و 
وصــول پیــروی می کنــد)اردالن و بختیــار، 1380: 16(. در ایــن نــوع رمزپــردازی، نــه صــورت بلکــه 
از ســیرت طبیعــت تبعیــت می کنــد؛ زیــرا طبیعــت را جلــوه ای از جلوه هــای باشــکوه خداونــدی 
کــه  اســت  نیــز دارای مفاصلــی  رواق حاتم خانــی   .)117 می داند)بلخــاری قهــی، 1392: 
پالن هــای کوچک تــر مســتطیلی را بــه یــک مســتطیل واحــد متصــل می کنــد و دارای هم بنــدی 
فضایــی در کلیــت پــالن رواق اســت. ایــن نحــوۀ شــکل گیری پــالن اقتباســی از الگوهــای طبیعــی 

اســت و نوعــی رمزپــردازی اســتنباطی محســوب می شــود.

3-1-5. خلوص و شفافیت

ــال و 1۲  ــاب افع ــار از ب ــان، ۲۲ ب ــن می ــت. از ای ــده اس ــرآن آم ــار در ق ــوص 31 ب ــتّقات خل مش



88

سال دهم، شماره 40، زمستان 1401فصـلنامه علمی فرهنگ رضـوی 

آیــه مربــوط بــه »مخِلصین«)کســانی که دیــن خــود را بــرای خــدا خالــص کرده انــد( بوده)بقــره، 
ــه مخَلصین)کســانی کــه تمــام وجودشــان  ــوط ب ــه مرب ــر، 14( و 10 آی 139؛ اعــراف، ۲9؛ غاف
را بــرای خــدا خالــص کرده انــد( اســت)مریم، 51؛ یوســف، ۲4؛ حجــر، 40(. خلــوص در 
ــته  ــود دانس ــالص را راز خ ــد اخ ــه خداون ــع دارد. چنان ک ــی رفی ــالمی جایگاه ــای اس آموزه ه
ــه عملــی کــه  اســت کــه در قلــب بنــدۀ مومــن قــرار می دهــد. از ایــن رو، خلــوص یعنــی هرگون
تنهــا بــرای اصــل جهــان هســتی )خداونــد( باشــد، بــه ایــن معنــی کــه همــه چیــز در اختیــار 
رســیدن بــه هــدف نهایــی شــیعه خلــوص در عمــل باشــد. خلــوص یعنــی اصــل نیــت اهمیــت 
داشــته و بقیــه پوششــی بــرای اجــرای عمــل اصلــی باشــد. ایــن موضــوع در معمــاری هم تــراز 
بــا شــفافیت بــوده اســت. بدیــن معنــی کــه اصــل معمــاری یعنــی فضــا اهمیــت داشــته و کالبــد 

تنهــا پوششــی بــرای رســیدن بــه ایــن اصــل اســت. 

شــفافیت فضایــی، گنجانــدن یــک یــا چنــد حالــت فضایــی در یــک واحــد فضایــی اســت کــه 
هــر حالــت فضایــی چندیــن حــس را شــامل می شــود و ضمــن بهره منــدی از اســتقالل فضایــی، 
تمایــل و قابلیــت ترکیــب بــا دیگــر فضاهــا را نیــز دارد)حائــری مازندرانــی، 1388: 104(. معمــاری 
ــدی  ــور، دارای الیه بن ــب حض ــله مرات ــت و سلس ــم، محصوری ــن حری ــر گرفت ــا در نظ ــالمی ب اس
فضاهاســت کــه ضمــن پیوســتگی، باعــث خلــق حالت هــای فضایــی مختلفــی می شود)ســعادت 
و همــکاران، 1396: 82(. ایــن فضاهــای معنــوی بازتــاب کننــده الگوهایــی اســت کــه ورای عالــم 
ظاهرنــد و بــا ارتبــاط و اتصــال دوســویه بــا عالــم بــاال، ظاهــر را بــا باطــن پیونــد داده، بــا ارزش هــای 
حقیقــی آشــنا می کند)میراحمــدی و هاشــم پور، 1399: 70(. تفکــر ایرانــی همــواره بــه دنبــال 
حرکــت از مــاده بــه روح )آزادی فضــا( بــوده و ایــن تفکــر تاثیــر بســیار زیــادی بــر ســیر تحــول فضــا 
در معمــاری ایــران داشــته اســت)متدین، 1386: 1(. ایــن نــوع شــفافیت کــه در ارتبــاط نزدیــک 
بــا پیوســتگی فضاســت، در معمــاری اســالمی نیــز بــه گونــه ای کــه هیچ گونــه انقطــاع و مانعــی 
در جریــان حرکــت انســان پدیــد نمــی آورد، مشــهود اســت. انســان پیوســته در ایــن فضــای مــواج 
و بازشــونده در حرکــت اســت)اردالن و بختیــار، 1391: 47(. تیتــوس بورکهــارت، مطابــق بینــش 
روحانــی جهــان معتقــد اســت کــه زیبایــی یــک چیــز همــان شــفافیت پوشــش های وجــودی و 
مــادی آن اســت. بــه عبــارت دیگــر، شــفافیت از ایــن نظــر، گســتردگی دیــد اســت و از آنجــا کــه 
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باالتریــن دیــد انســان، دیــد معنــوی و باطنــی اوســت، شــفافیت امــکان نفــوذ از ظاهــر آن اثــر بــه 
باطــن و محتــوای اوســت؛ بنابرایــن شــفافیت امــکان نفــوذ از ظاهــر آن اثــر بــه باطن و محتــوای آن 

یــا تجلــی ملکــوت عالــم در موجودیــت مــادی آن اســت)بورکهارت، 1392: 4(. 

ــت و در  ــوده اس ــراه ب ــا هم ــش فض ــوده و افزای ــش ت ــرای کاه ــالمی ب ــاری اس ــفافیت در معم ش
ــاد  ــا ایج ــی، ب ــیعه در رواق حاتم خان ــار ش ــد. معم ــدا می کن ــود پی ــا نم ــی فض ــای هندس ویژگی ه
فضایــی تهــی در میــان تــوده ای کــه اطــراف فضــای تهــی را در برگرفتــه، فضایی بــاز به وجــود آورده 
اســت کــه چیــزی جــز فضــای خالــی در آن وجــود نــدارد. ایــن تهــی بــودن فضــا، اصالتــی بــر فضــا 
داده اســت کــه انســان را دربــر می گیــرد و از هــر جــزء مــادی بــه دور می کنــد تــا انســان فرصتــی 
بــرای رجــوع بــه خــود داشــته باشــد. رواق حاتم خانــی بنایــی اســت کــه در حقیقــت فضــا شــاکله 
اصلــی معمــاری آن بــوده و بــه دلیــل تهــی بــودن مکانی اســت که انســان بــا حضــور در آن حضرت 

حــق را بــه دور از دنیــای مــادی درک می کنــد.

3-1-6. رنگ

 رنگ هــا در هنــر، جنبــه کیمیایــی دارنــد. هــر رنــگ، دارای تمثیلــی خــاص خــود و نیــز هــر رنگ، 
دارای رابطــه ای بــا یکــی از احــواالت درونــی انســان و روح اســت)نصر، 1356: 56(. رنگ هــا بــرای 
عــارف تبدیــل بــه شــاخص می شــوند تــا بــدان وســیله مقــام نورانــی عرفانــی خویــش را بــه داوری 
ــه  ــش از آن ک ــی، بی ــر ایران ــا در هن ــود رنگ ه ــاب وج ــد، 1381: 51(. بازت ــن محم گیرد)صدرالدی
مقلــد رنگ هــای طبیعــی پیرامــون باشــد، حقیقتــی فرازمینــی و خــارج از دنیــای محسوســات را 
نشــان می دهد)عســگری، 1392: 49(. معمــار مســلمان مفاهیــم واالیــی را از رنــگ می جویــد و 
وحــدت فضــا را رنگ هــای مختلــف در کنــار یکدیگــر پدیــد می آرود)عرفــان، 1376: 279(. رنــگ 
عنصــری نمادیــن بــا کاربردهــای فــراوان اســت کــه از مــوارد اســتفادۀ آن در کاشــی هفت رنــگ  و 

دورۀ شــکوفایی و اوج اســتفاده از آن در عصــر صفــوی اســت)یاوری، 1388: 138(. 

از رنگ هــای استفاده شــده در ایــن رواق، رنــگ ســبز اســت کــه نشــانۀ ســیادت فرزنــدان حضــرت 
علــی و نیــز عالقــه و ارادت خالصانــه هنرمنــدان شــیعی بــه ایشــان اســت. همچنیــن رنگ هــای 
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ــت  ــه حکوم ــود ک ــوب می ش ــال محس ــم مث ــای عال ــی از رنگ ه ــروزه ای در کاش ــوردی و فی الج
شــیعی صفــوی بــه آن اعتقــاد دارد. بهره گیــری از رنگ هــای الجــوردی و فیــروزه ای در جلوه هــای 
تزیینــی بناهــا به ویــژه کاشــی کاری نمــود بیشــتری یافــت. ایــن رنگ هــا کــه آدمــی را بــه بی نهایــت 
و بــه جهانــی خیالــی و دســت نیافتنی می برنــد، فضایــی تــوأم بــا آرامــش بــرای ادراک معنــوی فضــا 

ایجــاد می کننــد.

 

تصویر5- نمود رنگ های معنوی در کاشی کاری های رواق حاتم خانی )منبع: نگارندگان(

بــا توجــه بــه مطالــب بیــان شــده، نحــوۀ تاثیرپذیــری معمــاری رواق حاتم خانــی از مذهــب تشــیع 
را در نمــودار 1 می تــوان خالصــه کــرد.

نمودار1- تجلی مذهب شیعه در معماری رواق حاتم خانی  )منبع: نگارندگان(
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3-2. تجلی مذهب شیعه در کتیبه های رواق حاتم خانی به منزلۀ اوج شکوه تزیینات 

ــات پیامبــر n اســتوار اســت. در  ــات و روای ــر آی مبانــی اعتقــادی و سیاســی مذهــب شــیعه، ب
ــت،  ــت، عدال ــت، عصم ــد امام ــی مانن ــی، مفاهیم ــیعیان دوازده امام ــرش ش ــی و نگ جهان بین
ــم و ارکان  ــن مفاهی ــود از مهم تری ــب وج ــله مرات ــال و سلس ــم مث ــار، عال ــاد، انتظ ــفاعت، اجته ش
ــت و  ــم امام ــان، مفاهی ــن می ــکاران، 1387: 149-150(. در ای ــت)انصاری و هم ــادی اس اعتق
والیــت، جایــگاه بســیار ویــژه ای در نظــر شــیعیان دارد و مصادیــق عینــی و نمــود ظاهــری آن در 
هنــر و معمــاری پرشــمارتر اســت. بنــا بــر ایــن اعتقــاد، انســان شــیعه مذهــب، هرگــز بــه حــال خود 
رهــا نمی شــود، بلکــه همــواره راهنمــا و ســروری دارد کــه دســت وی را گرفتــه و بــه صــراط مســتقیم 

هدایتــش می کند)همــان: 151(. 

ــن عصــر محســوب  ــات معمــاری شــیعی ای ــی و تزیین ــز حــوزۀ دیگــری از نمادگرای کتیبه هــا نی
می شــود. کتیبه هــا ُبعــد نهفتــۀ دیگــری دارد کــه معنــای درونــی آن را بــه دوره هــای بعــد منتقــل 
می کند)هیلــن برانــد،1377: 57(. کتیبه هــا عامــل مهمــی در تحقــق اهــداف و باورهــای شــیعی 
ــت؛  ــذاری اس ــن تاثیرگ ــه ای ــادث نمون ــرآن و اح ــوره های ق ــامی، س ــراوان از اس ــتفاده ف ــود. اس ب
بنابرایــن می تــوان گفــت معمــار شــیعی بــا کتیبه هــای برافراشــته در بنــا مخاطــب را بــا اعتقــادات 
ــود شــیعی آمــاده  ــار و پ ــا ت ــرای حضــور در مکانــی ب و ایمــان قلبــی خــود آشــنا می ســازد و او را ب

می کنــد.

3-2-1. کتیبه های قرآنی

ــد  ــر عقای ــان، ب ــانه هایی پیام رس ــۀ رس ــی، به منزل ــرد تزیین ــر کارک ــالوه ب ــی ع ــای قرآن کتیبه ه
دامنــۀ وســیعی از مخاطبــان اثــر گذاشــتند. از ایــن رو، گاه »فــرم و صــورت کتیبــه« گاه »محتــوا 
و مضمــون کتیبــه« و گاهــی »جایــگاه و محــل نصــب کتیبه هــا« دربردارنــدۀ پیام هــا و اعتقــادات 

ــد.  ــیعی بوده ان ش

مبانــی اعتقــادی و سیاســی مذهــب شــیعه، بــر آیــات قــرآن و روایــات پیامبــر اســتوار اســت. در 
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ــفاعت،  ــت، ش ــت، عصم ــد امام ــی مانن ــی، مفاهیم ــیعیان دوازده امام ــرش ش ــی و نگ جهان بین
ــم و ارکان اعتقــادی  ــن مفاهی ــب وجــود، از مهم تری ــال و سلســله مرات ــم مث اجتهــاد، انتظــار، عال
ــگاه  ــت، جای ــت و والی ــم امام ــان، مفاهی ــن می ــکاران، 1387: 155(. در ای ــت)انصاری و هم اس
ویــژه ای در نظــر شــیعیان دارد و مصادیــق عینــی و نمــود ظاهــری آن در هنــر و معمــاری پرشــمارتر 
اســت؛ بنابرایــن اعتقــاد انســان شــیعه مذهــب، هرگــز بــه حــال خــود رهــا نمی شــود، بلکه همــواره 
راهنمــا و ســروری دارد کــه دســت وی را گرفتــه، بــه صــراط مســتقیم هدایتــش می کند)همــان: 
151(. یکــی از مســیرهای یــادآوری اعتقــادات، فضــای معمــاری اســت کــه همــواره انســان را در 
برگرفتــه اســت و ایــن موضــوع در بناهــای مذهبــی بــه دلیــل ماهیــت آن اهمیــت بیشــتری پیــدا 

می کنــد.

کتیبه نگاری هــا بــر در و دیــوار بناهــای مذهبــی، حامــل پیــام و انتقــال فرهنــگ و مذهــب 
است)شــمیل، 1368: 26(. نــوع قلــم در کتیبه هــای رواق حاتم خانــی از نــوع قلــم ثلــث در 
ــت)حلیمی،  ــی اس ــای ادب ــتعلیق در کتیبه ه ــم نس ــث و قل ــی و حدی ــی، دعای ــای قرآن کتیبه ه
1390: 22(. دو کتیبــه قرآنــی در ورودی راهــرو گنبــد حاتم خانــی طومــاری اســت. »نســبت طول 
بــه عــرض ایــن کتیبه هــا بســیار زیــاد اســت؛ طوالنی تریــن متن هــا را در ایــن قالــب می نویســند« 

)صحراگــرد، 1392: 41(. 

در دو طــرف ورودی رواق دو کتیبــه کمربنــدی وجــود دارد کــه ســورۀ قــدر و الشــرح اســت. کتیبــۀ 
کمربنــدی عــرض آن به واســطۀ یــا معکــوس تقســیم و اغلــب بــر پایــۀ دو یــا ســه کرســی کتابــت 
شــده اســت. کتیبــه تــک ســطری: برخــی کتیبه هــا بــه صــورت تک ســطری بــوده کــه بــه نســبت 
ــی دو  ــیخی، 1399: 92(. در رواق حاتم خان ــی و ش ــری دارد)فاتح ــرض کمت ــا ع ــر کتیبه ه دیگ
کتیبــۀ کامــل، ســوره های قــدر و الشــرح وجــود دارد و بقیــه از آیــات ســوره هایی هســتند کــه بــر 
اســاس صفــات الهــی و رحمــت او، آیــات تطهیــر و والیــت همچنیــن یــاری خداونــد اشــاره دارد. 

َارَحــُم  ُهــَو  َو  حافظــًا  خیــر  »َفاللــُه  قرآنــی  کتیبــۀ  حاتم خانــی  رواق  شــمالی  ضلــع  در 
ــت.  ــده اس ــاری ش ــی حج ــد حاتم خان ــمالی رواق گنب ــع ش ــه در ضل ــف، 64( ک الّراحمین«)یوس
ایــن کتیبــه بــا ترکیب بنــدی دایــره ای و بــا توجــه بــه شــأن و مقــام کلمــه اللــه، در باالتریــن کرســی 
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قرارگرفتــه اســت)محمودی، 1376: 187( کــه مفهــوم محافظــت و لطــف الهــی را یــادآوری 
ــه إِنّ ا للــَه بَصیــٌر بِالِعبــاِد صــدق  ُض أْمــری إِلــَی اللَّ می نمایــد. همچنیــن کتیبــۀ دیگــر قرآنــی »أَفــوِّ
اللــه الّعلــی العظیــم« نیــز در ایــن ضلــع واقع شــده اســت کــه ســورۀ غافــر، آیــۀ 44 این گونــه معنــی 
ــا مــرا از هــر  ــم ت ــه او واگــذار می نمای ــَه، )مــن کارهــای خــود را ب ــی الّل ــد: افــوض امــری ال می یاب
ــه بصیــر بالعبــاد، بــه حــال بنــدگان بینــا و آگاه اســت و مفهــوم آگاهــی  بــدی مصــون بــدارد( ان اللَّ
ــر امــور بنــدگان و مقــام تســلیم را بیــان می کنــد. در تمامــی اضــالع رواق حاتم  خانــی  ــد ب خداون

ــه شــده اســت. ــر ارائ کتیبه هــای مختلفــی واقــع شــده کــه در جــدول زی

تصویر سورۀ کتیبه مضمون کتیبه مکان کتیبه

الزمر، 53 ِحیُم ُه ُهَو اْلَغُفوُر الرَّ ِإنَّ ضلع جنوبی

احزاب، 33 ْجَس  َما ُیِریُد اَلّله ِلُیْذِهَب َعنُکُم الرِّ اَنّ
َرُکْم َتْطِهیًرا ْهَل اْلَبْیِت َو ُیَطهِّ

َ
أ ضلع جنوبی

ذاریات، 58 ِة اْلَمتیُن اُق ُذواْلُقَوّ َزّ ِإَنّ اّلله ُهَو الَرّ ضلع غربی

سبأ، 26 ُهَو الَفّتاُح الَعلیم ضلع غربی

واقعه، 79 و 80 بِّ  ن رَّ ُروَن، تَنِزیٌل مِّ ُه إالَّ الْمَطهَّ الیَمسُّ
الَعالِمیَن ضلع غربی
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الحجر، 9 ا َلُه َلَحاِفُظوَن ْکَر َوِإنَّ ْلَنا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ ِإنَّ ضلع غربی

الشوری، 29 َة ِفی  ْجًرا ِإال اْلَمَوَدّ
َ
ُلُکْم َعَلْیِه أ

َ
ْسأ

َ
ُقل الأ

اْلُقْرَبی« ضلع شمالی

مائده، 55
ِذیَن آَمُنوا  ُکُم اَلله َوَرُسوُلُه َواَلّ َما َوِلُیّ ِإَنّ
َکاَة  اَلَة َوُیْؤُتوَن الَزّ ِذیَن ُیِقیُموَن الَصّ اَلّ

َوُهْم َراِکُعوَن
ضلع شمالی

غافر، 44 ه إِنّ ا للَه بَصیٌر  ُض أْمری إِلَی اللَّ أَفوِّ
بِالِعباِد صدق الله الّعلی العظیم ضلع شمالی

یوسف، 64 َفاللُه خیر حافظًا َو ُهَو َارَحُم الّراحمین ضلع شمالی

الشرح َلْم َنْشَرْح َلَك َصْدَرَك 
َ
ِبْسِمه تعالی أ

َك َفاْرَغْب ...َوِإَلی َربِّ

 ضلع غربی

 

قدر نَزْلَناُه 
َ
ا أ ِحیِم ِإَنّ ْحَمِن الَرّ ِبْسِم اَلّله الَرّ

ِفی َلْیَلِة اْلَقْدِر ... َمْطَلِع اْلَفْجِر

 ضلع شرقی

 

جدول 2- کتیبه های قرآنی رواق حاتم خانی  )منبع: نگارندگان(
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3-2-2. کتیبه های دعایی

در کنــار بهره گیــری از قــرآن در کتیبه هــا، در برخــی از آن هــا از ادعیــه اســتفاده شــده کــه دربــارۀ 
نام هــای زیبــای خداونــد، توصیــف و بازگــو کننــدۀ توانایی هــای شــگرف اوســت. همچنیــن برخی 
دربــارۀ ســتایش و دعــا بــه پیامبــر، امــام علــی g، حضــرت فاطمه h دختــر گرامی پیامبــر n و 
حضــرت امــام حســن g و امــام حســین g بــوده اســت و آن ها را ســتایش می کند)شایســته فر، 
1384: 100(. در کتیبه هــای رواق حاتم خانــی، کتیبه هــای دعایــی نیــز بــه چشــم می خــورد کــه 
بــا مفاهیــم تــوکل بــر خداونــد و بــر طرف کننــدۀ ســختی ها از ســمت خداونــد نقــش بســته اســت. 

ایــن کتیبه هــا مربــوط بــه دورۀ معاصــر بــوده و در جــدول زیــر ارائــه شــده اســت.

تصویر منبع مضمون مکان کتیبه

صحیفه سجادیه َیا َمْن ُتَحلُّ ِبِه ُعَقُد اْلَمَکاِرِه ضلع غربی

مصباح به نقل از 

کفعمی
داِئِد  ِبِه َحُدّ الَشّ

ُ
َویا َمْن ُیْفَثأ ضلع غربی

کتاب کافی ِذی  ْلُت َعَلی اْلَحیِّ اَلّ َتَوَکّ
ال َیُموُت

ضلع جنوبی

جدول 3- کتیبه های دعایی رواق حاتم خانی )منبع: نگارندگان(

3-2-3.کتیبه های احادیث

ــر  ــرای هن ــناد ب ــن اس ــد محکم تری ــات دارن ــث و روای ــۀ احادی ــر پای ــی ب ــه مضمون ــی ک کتیبه های
هنرمنــدان شــیعه هســتند کــه جایــگاه ویــژه ای در بیــن کتیبه هــای مذهبــی داشــته و راســتای 
انتقــال مفاهیــم شــیعی نقــش به ســزایی دارنــد. از جملــه ایــن کتیبه هــای حدیثــی در رواق گنبــد 
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ــی دو  ــت. رواق حاتم خان ــده اس ــاهده ش ــی g مش ــرت عل ــت حض ــوم والی ــا مفه ــی ب حاتم خان
کتیبــۀ حدیثــی دارد کــه هــر دو در ضلــع شــمالی واقــع شــده اســت. یکــی شــامل حدیــث »انــا و 
علــی ابــوا هــذه االمــة« و دیگــری کلمــه »َکِلَمــُة ال ِالــَه ِااَلّ الّلــُه ِحْصنــی َفَمــْن َدَخــَل ِحْصنــی َاِمــَن 

ِمــْن َعذابــی « نگاشــته شــده اســت. 

دربــارۀ تفســیر فلســفی هنــری ایــن حدیــث می تــوان گفــت: »بنــا بــه کالم اصلــی اســالم: ال الــه 
اال اللــه در عیــن آنکــه تمایــز ســطوح مختلــف واقعیــت بــا یکدیگــر محفــوظ اســت، هــر چیــزی زیر 

قبــه بی کــران هــی احدیــت اعلــی جــای می گیرد«)بورکهــارت، 1369: 132(. 

تصویر منبع مضمون مکان کتیبه

بحاراالنوار انا و علی ابوا هذه االمِة ضلع شمالی

بحاراالنوار، ج 49
ال اله اال الله حصنی 

فمن دخل حصنی امن من 
عذابی

ضلع شمالی

جدول 4- کتیبه های احادیث رواق حاتم خانی  )منبع: نگارندگان(

3-2-4.کتیبه های ادبی

در بیــن کتیبه هــای رواق حاتم خانــی، کتیبه هــای ادبــی نیــز بــه چشــم می خــورد. در ازاره 
ــا خــط  ــی شــیرازی ب ــا فغان ــی از ابیــات قصیــدۀ باب ــی، کتیبــه ادب منبــت ســنگی رواق حاتم خان

نســتعلیق حکاکــی شــده اســت:
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)سهیلی خوانساری، 1340: 37(

المــع تــو  رخســار  مــه  از  الــه  نــور  ای 
الهــی صنــع  آینــه  بــود  کــه  رویــت 
نماندســت مقصــود  چهــره  آینــه  بــر 
بدرخشــید تجلــّی  انــوار  کــه  هرچنــد 
ازبهــر ظهــور تــو جهــان خلــق شــد آری
خلــق از جهــت رونــق و معمــوری عالــم
مــاه مدنــی شــاه خراســان کــه ز نــورش
امامــت محــراب  ســجاده  ســر  بــر  ای 
توســت نظــر  چــراغ  انــوار  ز  لمعــه  یــا 
زان پیــش کــه این طــارم فیــروزه بدیــن وضع
در خلــوت ابــداع بــه صــد جلــوه عیــان بــود
تــو حــرم  طــواف  اهــل  مــدام  هســتند 
فراغــت تودارنــد  عشــق  ره  مســتان 
ــروز ــه ام ــده ک ــه آن بن ــود تحف ــه ب ــردا چ ف
قیامــت روز  چکنــد  عصیــان  نامــه  بــا 
چــون آب حیــات ابــدی تشــن هلبــان را
قــدر تــو از آن پایــه فزونســت کــه مــردم
ــاند ــان نرس ــه پای ــو ب ــف ت ــرم ز وص ــک ح ی
ای بــر ســر بــازار ســخن ذکــر جمیلــت
فغانــی مقصــود  گل  ثنایــت  ز  چینــد 
ــع ــمع جمالــت قلــم صن ــا در صفــت ش ت
اوصــاف تــو آرایــش نظــم دوجهــان بــاد
دالویــز نظــم  ایــن  آوازه  تــو  وصــف  در 

طالــع تــو  روی  آینــه  از  ازل  مهــر 
صانــع جلــوه  نظــر  اهــل  آن  در  بیننــد 
رنگــی کــه شــود در نظــر قــدر تــو مانــع
در ذات تــو گنجیــد زهــی قــدرت جامــع
ــع ــب طبای ــود ز ترکی ــرض ب ــوه غ ــن جل ای
مواضــع ایــوان  بــر  نویســند  تــو  نــام 
شــد مطلــع خورشــید قــدم کشــور رابــع
تابــع همــه  اشــیا  و  تــو  جنــاب  متبــوع 
ــه جــان اهــل صوامــع ــور کــه جوینــد ب آن ن
واضــع قــدرت  اثــر  از  شــود  موضــوع 
مبــدع آیینــه  ز  تــو  بدیــع  آثــار 
متجــّرع کوثــر  ســاقی  کــف  فیــض  از 
واقــع حادثــه  درگــذر  شــود  چــه  هــر  از 
در خدمــت ایــن درنکنــد کســب منافــع
شــافع تــو  عفــو  قلــم  نباشــد  کــه  را  آن 
درکشــت بقــا شــبنم احســان تــو نافــع
ــع ــو قان ــاف ت ــر از اوص ــد دفت ــه ص ــند ب باش
تــا حشــر اگــر قطــره زنــد خامــه مســرع
بایــع مقصــد  و  مشــتری  دل  مقصــود 
آری نشــود اجــر کســی پیــش تــو ضایــع
صنایــع انــواع  از  آرایــد  ســخن  روی 
کایــن طــرز ســخن جلوه دهــد حســن بدایع
ســامع  دل  گــوش  گوهــر  جــزا  روز  تــا 
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عــالوه بــر ایــن، در کتیبــه ای دیگــر شــاعر )بابافغانــی شــیرازی( از تخلــص خود اســتفاده کــرده و 
چنیــن ســروده اســت: چینــد ز ثنایــت گل مقصــود فغانی

همچنیــن در بــاالی رواق حاتــم خانــی قصیــده ای بــه خــط نســتعلیق و بــه مضمــون زیــر، روی 
ســنگ منبــت کاری نگاشــته شــده اســت:

کــردار آســمان  همایــون  اســاس  زهــی 
ســپهر کیســت کــه اینجــا بــرد ز رفعــت نــام
ــگ ــرخ داردتن ــام چ ــه اش از ب ــیب عرص نش
بــرای ســرمه از ایــن دو برنــد حورالعیــن

خهــی بنــای ســعادت فــزای خلــد آثــار
بهشــت چیســت کــه اینجــا زنــد دم از مقــدار
فــراز شمســه ای از اوج شــمس دارد عــار
زوار مقــدم  ز  خیــزد  کــه  غبــار  آن  از 

کتیبه هــای رواق حاتم خانــی هــر یــک دارای مضمــون و مفهومــی برگرفتــه از اعتقــادات شــیعی 
ــا  ــت ت ــادی اش اس ــای اعتق ــادآور باوره ــان ی ــرای انس ــا ب ــن کتیبه ه ــت. ای ــیع اس ــب تش و مذه
انســان بــا حضــور در ایــن فضاهــا همــواره بــه یــاد خداونــد باشــد چراکــه دلیــل تمــام هســتی 
اســت؛ بنابرایــن، بــا حضــور در رواق حاتم خانــی و نــگاه بــه هــر قســمت از رواق، تجلــی مذهــب 
تشــیع در تزیینــات آن درک می شــود. قابــل ذکــر اســت کــه تشــیع در دیگــر تزیینــات رواق نیــز 
متجلــی شــده، امــا در ایــن پژوهــش نــگاه اصلــی بــر کتیبه هــا بــوده کــه خــود بهتریــن معــرف 
تزیینــات در معمــاری اســالمی اســت. نحــوۀ تجلــی مذهــب در کتیبه هــای رواق حاتم خانــی در 

نمــودار 2 ارائــه شــده اســت.
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نمودار2- تجلی مذهب شیعه در تزیینات رواق حاتم خانی )منبع: نگارندگان(
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4. نتیجه گیری

ــکوفایی  ــال و ش ــیع، دوران اعت ــب تش ــناختن مذه ــمیت ش ــه رس ــل ب ــه دلی ــوی را ب ــر صف عص
ــی  ــی و فرهنگ ــی، اجتماع ــون سیاس ــی همچ ــای مختلف ــکوفایی در زمینه ه ــن ش ــد. ای می دانن
نمــود یافتــه اســت. مذهــب شــیعه، به منزلــۀ مذهــب حاکــم در ایــن عصــر، نقــش موثــری در ایجاد 
ــد فرهنگــی در  ــن دیدگاه هــای جدی ــارز ای ــۀ ب ــد فرهنگــی داشــته اســت. نمون دیدگاه هــای جدی
معمــاری و هنــر آن زمــان به خوبــی مشــهود اســت. بــا بررســی ســیر تاریخــی هنــر از دوران قبــل تــا 
زمــان صفــوی مشــخص می شــود کــه معمــاری و هنــر در ایــن دوره بــه اوج اعتــالی خــود می رســد. 
حتــی در دوران بعــد از آن نیــز بــه دلیــل تکامــل، الگــو بــرداری می شــوند. معمــاری عصــر صفــوی 
ــت. از  ــرده اس ــاد ک ــدی را ایج ــی جدی ــود، مفاهیم ــش از خ ــاری پی ــنت معم ــۀ س ــر ادام عالوه ب
ــخ شــد و برخــی از ســبک های آن در دوره هــای بعــد نیــز  ــن رو، ســرآمد معمــاری در طــول تاری ای
مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. اگرچــه مذهــب و عناصــر مذهبــی از دوره هــای قبــل پایه ریــزی شــده 
بــود، در ایــن عصــر مذهــب توانســت تاثیــر زیــادی بــر معمــاری و هنــر بگــذارد. معمــار مســلمان در 
ایــن عصــر بــا بهره گیــری از باورهــای دینــی خــود دســت بــه خلــق فضایــی زده کــه تاکنــون نیــز 

به عنــوان بهتریــن نمونــه قابــل الگوبــرداری اســت. 

بــا توجــه بــه ارادت حاکمــان صفــوی بــه اهــل بیــت b، بیشــترین میــزان تاثیــرات مذهــب را در 
بناهــای مذهبــی ائمــه اطهــار b می تــوان دیــد کــه حــرم رضــوی بارزتریــن و زیباتریــن آن هاســت. 
بــا فراهــم بــودن بســتر رشــد و تعالــی در ایــن زمــان در خطه مشــهد و بــارگاه حــرم رضــوی، معماری 
آن در رشــد و تعالــی معمــاری اســالمی حرکــت کــرد و بناهایــی کــه از خــود بــه جــای گذاشــت، 
بهتریــن نمــود تجلــی مذهــب در معمــاری به شــمار مــی رود. معمــاری بناهــای مذهبی صفــوی در 
حــرم مطهــر، بــه دلیــل پیونــد بــا اعتقــادات مذهبــی، باعــث خلــق فضایی شــده کــه آکنــده از ذکر 
و یــاد حضــور خداونــد در فضــای اســت؛ بنابرایــن آنچــه خلــق می شــود بــا هــدف قــرب بــه بــاری 
تعالــی بــوده اســت، کالبــدی از مــاده دارد ولــی فضایــی از جنس عالــم مثــال می آفرینــد. از این رو، 
بــا شــناخت بناهــای مذهبــی می تــوان مفاهیــم مســتتر در آن را روشــن کــرد و بــا بهره گیــری از آن 

معمــاری معاصــر را نیــز بــا تعالی رســاند.
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شــاهان صفــوی بناهــای زیــادی در حــرم رضــوی ســاخته اســت کــه در تمامــی آن ها نیــز مفاهیم 
مذهــب قابــل مشــاهده اســت، امــا رواق حاتم خانــی بــه دلیــل مجــاورت بــه مرقــد مطهــر، واالترین 
ــر فــرم و  ارزش هــای مذهبــی را در خــود جــای داده اســت. تاثیــرات نگرش هــای شــیعی عالوه ب
معمــاری رواق در تزیینــات آن نیــز تجلــی یافتــه اســت. در معمــاری رواق )پــالن و فــرم(، از اعــداد 
مقــدس چهــار و هشــت اســتفاده شــده اســت. در اعتقــادات شــیعه چهارتــن و هشــت تن حامــالن 
ــه  ــت ک ــده اس ــتفاده ش ــت ضلعی اس ــع و هش ــورت از مرب ــکل و ص ــتند. در ش ــی هس ــرش اله ع
اشــاره بــه عــرش الهــی دارد. در اعتقاد شــیعه، عــرش الهــی جایــگاه ویــژه ای دارد و در فرم منحنی 
هشــت ضلعی گنبــد کم ارتفــاع رواق دیــده می شــود. هندســه کــه در قــرآن نیــز بــه معنــای قــدر و 
تــوازن آمــده، پایــۀ اصلــی شــکل گیری پــالن رواق و برگرفتــه از هندســه خالــص مســتطیل شــکل 
اســت. هندســه کــه کنایــه ای از نظــم اســت، بــا اصــل کثــرت در وحــدت عقایــد شــیعه همســان 
اســت. نمــاد و رمزپــردازی به صــورت گونه هــای اســتقرایی و اســتنباطی در معمــاری رواق نمــود 
یافتــه اســت. رمزپــردازی اســتقرایی در نقــوش هندســی )دارای نقطــه آغــاز و پایان یکســان( اســت 
کــه بــه اعتقــاد بازگشــت بــه ســوی خداونــد اشــاره دارد. رمزپردازی اســتنباطی بــا الهــام از طبیعت 
و بهره گیــری از هم بنــدی فضایــی در معمــاری رواق هماهنــگ اســت و طبیعــت را جایــگاه خداوند 

می دانــد. خلــوص نیــز بــا شــفافیت در معمــاری کــه اصالــت را بــر فضــا می دانــد منطبــق اســت.

اعتقــادات مذهبــی شــیعه در ایــن دوران عالوه بــر معمــاری در تزیینــات نیــز نمــود یافتــه اســت. 
معمــاران ســعی کرده انــد تمامــی جزئیــات تزیینــی بنــا را به گونــه ای ســامان دهنــد کــه تداعی گــر 
ــش  ــش را در نمای ــترین نق ــات بیش ــا در تزیین ــن کتیبه ه ــد؛ بنابرای ــیعه باش ــادی ش ــی اعتق مبان
ــی،  ــی، دعای ــای قرآن ــب کتیبه ه ــب در قال ــه، مذه ــن زمین ــتند. در ای ــیعه داش ــای ش نگرش ه
احادیــث و ادبــی تجلــی کــرده اســت. معمــاری بناهــای مذهبــی همچــون مرقــد مطهــر رضــوی، 
مفاهیمــی نهفتــه دارد کــه ایــن پژوهــش تنهــا قســمتی از مفاهیــم بنیادیــن آن را بیــان کرده اســت 
و محققــان می تواننــد بــا پژوهــش بیشــتر در ایــن زمینــه بــه مبانــی اصلــی و ریشــه ای آن نزدیــک 

شــوند و از آن هــا در زمــان معاصــر بهــره ببرنــد.
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