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 چکیده

شهرهای خراسان جنوبی است که به دلیل قرارگیری در  رسایان ازجمله

موجب توسعه و آبادانی آن در مسیر ارتباطی جادۀ خراسان بزرگ و به

بسیاری را  ادوار مختلف تاریخی، آثار معامری مذهبی و غیرمذهبی

های بناهای دوره کتیبه است. در پژوهش حارض، در خود گنجانده

شناسی موردمطالعه قرارگرفته است. صفوی رسایان از منظر شامیل

های صفوی شهر بندی کتیبهبدین منظور، نخست، معرفی و دسته

ها، رسایان و سپس، بررسی و تحلیل مضامین هر یک از این کتیبه

ه باورها، صورت گرفته است. تحلیل و کشف زوایای ناشناخت

ها گیری آنها که باعث شکلبینی مسترت در کتیبهاعتقادات و جهان

ترین هدف این پژوهش است. پرسش اصلی این پژوهش شده، اصلی

ها و بسرتهای فکری و که علل ایجاد کتیبهعبارت است از این

ها چیست؟ در راستای گیری آناجتامعی بانیان و سازندگان، در شکل

کتیبه سنگی که مربوط به دوره صفوی  6سخ این پرسش، دستیابی به پا

-شده که در پژوهش حارض موردبررسی قرار میبوده است، شناسایی

ای است و روند گیرد. گردآوری اطالعات به روش میدانی و کتابخانه

شناسی )آیکونولوژی( اروین تحلیل و تفسیر آثار با رویکرد شامیل

دهد که حاصله نشان می پانوفسکی صورت گرفته است. نتایج

ها در این منطقه، کارکردی تبلیغاتی دارند و همچون مبلغان کتیبه

کنند. نصب این آثار در دید عموم، تشویق و ترغیب مذهبی عمل می

متعدد به تفکرات و عقاید شیعی و  بانیان به پاداش اُخروی، اشاراتی

آثار. به نعت پادشاه، دالیلی است محرز بر ساختار تبلیغاتی این 

ها، تالش ساز این کتیبهترین بسرتهای زمینهعبارتی، یکی از مهم

آگاهانه در ارائه و ترویج باورهای شیعی جهت مقابله با همسایگان 

 مهاجم رشقی بوده است.

نگاری صفوی، بناهای صفوی رسایان، کتیبهواژگان کلیدی: 

 شناسیشامیل

 

 

 

Abstract 

Sarayan is one of the cities of South Khorasan 
which due to being located on the communication 
route of the Great Khorasan Road and due to its 
development in various historical periods, it has 
included many religious and non-religious 
architectural works. In the present research, the 
inscriptions of the Safavid monuments were 
studied from an iconological perspective. For this 
purpose, firstly, introducing and categorizing the 
Safavid inscriptions in Sarayan city, and then 
analyzing the contents of each of these inscriptions 
will be done.The main purpose of this research is to 
analyze and explore the unknown aspects of beliefs 
and worldviews that have shaped these 
inscriptions.Therefore, the main question of this 
research is as follows: What are the reasons for the 
creation of the inscriptions and social and 
intellectual contexts of the creators in their 
formation as artifacts left over from the Safavid era? 
In order to answer this question, six stone 
inscriptions identified from the Safavid period 
constitute the statistical population of the present 
study. Data were collected by field and library 
method.The process of analysis and interpretation 
of the works has been done by the iconology 
approach of Erwin Panofsky.The results show that 
the inscriptions, along with the historical aspects, 
also had a propaganda function and sometimes 
acted as religious propagandists, while 
encouraging observers to have hidden references 
to Shiite thought and beliefs.In other words, one of 
the most important underlying contexts of these 
inscriptions has been the conscious effort to 
present and promote Shiite beliefs to confront the 
aggressive Eastern neighbors. 
Keywords: Safavid Inscriptions, Safavid 
Monuments of Sarayan, Iconology. 
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 مقدمه

رود، زیرا دوران صفوی نقطه عطفی در تاریخ ایران به شامر می

هایی که بر ایران حکومت کردند، عمدتاً تا آن زمان حکومت

دستگاه نشاندۀ دستمغولی و غالباً -های ترکیدولت

خالفت عباسی بودند که مذهب تسنّن داشتند. صفویان 

قبل از هر چیز ایرانی بودند و نخستین دولت مستقل در ایران 

را بعد از سقوط امپراتوری ساسانی پدید آوردند. در این دوره، 

که بعد از  های ایران باستانمرزهای سنتی و بسیاری از ارزش

شده بود، احیاء گردید موشی سپردهحمله اعراب به دست فرا

(. تغییر مذهب رسمی کشور از تسنن ۲6: ۱۳۹6)سیوری، 

به تشیع در این دوره، باعث رونق و توجه بیشرت حکام به 

شد. در رسایان نیز  )ع(مشهد و خراسان جهت زیارت امام رضا

های یزد به مشهد قرار داشت، هامنند که در مسیر کاروان

املنفعه های این مسیر، بناهای عامبسیاری دیگر از شهر 

جهت  انبار( و حاممانبار )حوضزیادی مانند کاروانرسا، آب

رفع نیاز بومیان و زّوار، ساخته شد. بسیاری از این بناها حاوی 

هایی است که در عین درج نکات تزئینات و بعضاً کتیبه

یز های رایج در آن دوره را نای از دیدگاهتاریخی، مضامین ویژه

کند. در این پژوهش، از میان هرنهای وابسته به بازگو می

های خوشنویسی موجود در بناهای صفوی معامری، کتیبه

و کشف  لیتحل شهرستان رسایان موردبررسی قرارگرفته است.

بینی مسترت در ناشناخته باورها، اعتقادات و جهان یایزوا

هدف  نیتریها شده، اصلگیری آنها که باعث شکلکتیبه

. برای دستیابی به هدف کلی فوق، پژوهش است نیا

. فرم و قالب شکلی ۱های زیر مطرح گردیده است: پرسش

های . کتیبه۲های صفوی بناهای رسایان چیست؟ کتیبه

. ۳صفوی بناهای رسایان، شامل چه مضامینی است؟ 

دهنده این آثار بر پایه مطالعات مبانی فکری و عقیدتی شکل

چیست؟ در این پژوهش، ابتدا تفکرات مذهبی و آیکونولوژی 

 -شودکه شامل شهر رسایان نیز می-فرهنگی رایج در قهستان 

نگاری در هرن اسالمی و بیان و سپس رشحی از کتیبه و کتیبه

ها ذکر گردیده بندی مضمونی آنهای مختلف طبقهگونه

ه ها پرداختاست. در پایان نیز به معرفی، تحلیل و تفسیر کتیبه

 شده است.

 

 

 پیشینه پژوهش

های منترششده در حوزه پژوهش حارض، موارد زیر از پژوهش

شناختی بخش بررسی باستانذکر است. بهرام عنانی در قابل

به بیان پیشینه تاریخی آن پرداخته،  مرکزی شهرستان رسایان

ها به میان نیامده های و خوانش آنولی سخنی از کتیبه

شناسی بررسی باستاناست. جواد نیستانی و همکاران در  

های آماری این اشاراتی به منونه بافت تاریخی شهر رسایان

سیامی وقف اند. بهرام عنانی و همکاران در پژوهش داشته

منطقه  این انبارهایآب ، به کتیبهانبارهای رسایاننامه در آب

اند. البته مؤلفین در خوانش و تحلیل برخی از ودهاشاره من

در پژوهشی دیگری، فرهاد  .اندها، نقایصی داشتهکتیبه

نگاری نستعلیق در بناهای سیر تحول کتیبهخرسوی بیژائم به 

پرداخته و در خالل آن، به خوانش  صفوی خراسان جنوبی

های نستعلیق پرداخته است. در پژوهش مذکور، عالوه کتیبه

 که مبانی عقیدتی مدنظر نبوده، به کتیبه سنگیبر این

نیز اشاره نشده  «محمد باقرانانبار آب»و  «انبار باالآب»

نگاری با رویکرد هایی که در حیطه کتیبهاست. ازجمله پژوهش

توان به اثر رباب فغفوری شناسانه صورت پذیرفته، میشامیل

 هایبهیکت نمضمو  یقیتطب یبررسو حسن بلخاری با عنوان 

 یمور یت دوره   عه دریش یاعتقاد یمبان گوهرشاد و مسجد

های مسجد گوهرشاد اشاره کرد که درباره کتیبه یصفو  و

های آماری آن از نظر زمانی و مکانی، گرفته و منونهانجام

گونه که مشاهده هامن شباهتی با پژوهش پیش رو ندارد.

شناسی شامیلهای فوق، مطالعه شود، در پژوهشمی

های رسایان موردتوجه نبوده و پژوهش مستقلی در این کتیبه

 زمینه صورت نگرفته است.

 روش پژوهش

و با  دارد قرار بنیادی هایپژوهش زمره در پژوهش این

روین شناسی )آیکونولوژی( اکارگیری رویکرد شامیلبه

به رشح سه سطح متفاوت از ، (م۱۹68-۱8۹۲) یپانوفسک

ت: توصیف پیش تحلیل آثار پرداخته اس و تجزیه
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. 3و تفسیر آیکونولوژیک 2، تحلیل آیکونوگرافیک1آیکونوگرافی

گام به شناسایی و تفکیک سه الیۀ معنایی بهاین رهیافت گام

های پنهان در منظور دریافت پیاماولیه، ثانویه و محتوایی، به

 ورزد.ورای عنارص ملموس آثار، مبادرت می

 

 مرحله اول:

 تحلیل فرمی و کشف معنای اولیه کتیبه

 

 مرحله دوم:

 ها با دیگر متون و روایات و کشف معنای ثانوی و زیرین کتیبهکشف روابط بینامتنی کتیبه

 

 مرحله سوم:

 تأویل و کشف آخرین الیه معنایی و پنهان کتیبه

-۱۱۳۵محدوده زمانی این پژوهش دوره حکومت صفوی )

ق( و محدوده جغرافیایی آن، شهرستان رسایان در استان ۹۰6

کتیبه  6شامری صورت گرفته، خراسان جنوبی است. در متام

سنگی در شهر رسایان مربوط به دوره صفوی شناسایی 

ای و صورت کتابخانهبهگردیده و نیز گردآوری اطالعات 

 میدانی، انجام شده است.

قهستان )اوایل اسالم تا  مروری بر اوضاع سیاسی و فرهنگی

 دوره صفوی(

محدوده فعلی جنوب خراسان در طی ادوار مختلف تاریخی 

ستان به قهوهستان یا با نام قهستان معروف بوده است. ق

ور و های بلند بین نیشابرسزمینی با کوه ،معنی کوهستان

تون ، نایالت قهستان در قدیم شامل قائ .هرات است

بورجان  (،حیدریهتربت)زواره  (،کاشمرز )ترشی (،فردوس)

 ،گناباد ،دشت بیاض ،زیرکوه ،خواف خرز،با (،جامتربت)

بیرجند و  ،فخوسطبس خرما، طبس مسینا،  ،بجستان

قهستان  (.۱۰: ۱۳۷۷)عزیزی، آباد بوده استمومن

های قبل از اسالم، مثل زرتشتی و درگذشته، مأمن فرقه

مانوی بوده و بعد از اسالم نیز پناهگاه مناسبی شد برای 

مذهبی که از جور خلفای عباسی به دنبال مکان اعراب شیعه

امن بودند. در دوره سامانیان با سیاست تساهل مذهبی 

                                                           

1 . Pre-iconographical Description 

2. Iconographical Analysis 

نسب، یها، پای اسامعیلیه به خراسان باز شد )محمودآن

ترین پایگاه و پناهگاه ( چنانکه پس از املوت مهم۷۱: ۱۳۹۳

(. ۵۱-۵۳: ۱۳8۱رفت )رضایی،اسامعیلیه به شامر می

گیر بودند و غزنویان و سلجوقیان نسبت به شیعیان سخت

شافعی اهل سنت بر مردم -در پی تحمیل مذهِب اشعری

ن وجود، اسامعیلیان در اصفهان و ری و خراسابودند. بااین

فعالیت بسیار چشمگیری داشتند و ترویج تفکرات شیعی را 

گذاری طورجدی، در قهستان، از قرن چهارم هجری پایهبه

- 88۳کردند. در پایان روزگار ایلخانیان، نهضت رسبداران )

ق( در خراسان پدیدار گشت که متایالت صوفیانه ۷۳6

: ۱۳۹۱شیعی داشت و مورد اقبال مردم قرار گرفت )ارشفی، 

۳.) 

موری که هرات و نیمه رشقی یحکومت شاهرخ ت ه  در دور 

ان، از حسن رفتار و یعیش کشور مرکز اصلی حکومت بود،

های ترین مشخصهبرخوردار شدند. مهم یادیاحرتام ز

بود که  یصوف -ی عیهای شعرص تیموریان، نهضت یاعتقاد

، یور یه بخشی از آنان بودند )سیه و نوربخشیاللهنعمت

 ،یعیقهستان با تفکرات ش یشعرا نگره خورد(. ۲6: ۱۳8۰

 ینزار  میچون حک یمسلک ینامدار صوف یبا حضور شعرا

- 8۷۵) یحسام خوسفق( و ابن6۴۵- ۷۲۰) یقهستان

 باوجود. ، خالق کتاب خاوران نامه، قابل تعمق است(ق۷8۳

3.Iconographical Interpretation 
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 شیخطه، گرا نیمذهب بر ا یهای سنتسلط حکومت

مردم  انیقویاً در مبیت و تصوف، سوی خاندان اهلبه

ها و ها، طریقهخانقاه خراسان وجود داشته است. با تأسیس

 انیدر م زیو ن افتیرسم سامع نخست در خراسان سامان 

شد که  دایشعر عارفانه پ یخراسان بود که نوع انیصوف

-۱۰۱: ۱۳8۳کرد )جامل،  قیرا تلف یو ناسوت یالهوت نیمضام

د اسامعیلیان و زیدیان، های شیعی هامنن. در کنار فرقه(۹۹

، فرزند )ع(گروه دیگری از شیعیان بودند که بعد از جعفر صادق

و پس از ایشان به ترتیب تا امام دوازدهم  )ع(او، موسی کاظم

یا « عرشیاثنی»دانستند که به را امئه خویش می

شوند. صفویان دودمانی بودند که امامی شناخته میدوازده

( ۲۷، ۴۱: ۱۳۹۰، شیصفاکق )۱۱۳۵ق تا ۹۰6های در سال

ها با استفاده از نیروی تفکرات بر ایران فرمانروایی کردند. آن

عرشی به قدرت رسیدند و عمداً به محو کردن شواهدی اثنی

نامه رسمی تشکیل در مورد منشأ خود پرداختند و حتی نسب

و از فرزندان  )ع(دادند که دودمان صفویه را، منسوب به علی

: ۱۳86زاده، نیا و قلیکرد )حافظ، قلمداد می()عموسی کاظم

(. با توجه به پیشینه تشیع در منطقه و قرارگیری بارگاه امام ۴

هشتم در خطه رشقی، لزوم رسیدگی بیشرت حکام به امنیت 

-و آبادانی منطقه، جهت رسیدن به اهداف سیاسی

 فهم است.مذهبیشان، قابل

 یدولت سن یجوار مرزهادوره، خراسان هم نیا یدر ابتدا

 یبانیمنطقه، دولت ش نیمذهب ماوراءالنهر بود. در ا

ق بر ۹۱6 تا ق۹۱۳. او در شدیخان اداره م بکیش لهیوسبه

 لیاسامع نربد مرو به دست شاه . اگرچه درحاکم بودخراسان 

 هیحمالت ازبکان در رسارس دوره صفو یول ،کشته شد

 ی(. شاهان صفو ۱۵: ۱۳۹۱ ،یت )ارشفادامه داش شیوبکم

عنوان مقر عباس، هرات را بهتا شاه لاسامعی از شاه

محکم در برابر حمالت  یشاهزادگان قراردادند تا بتوانند دژ 

(. وجود مرقد ۲۷۱: ۱۳۹۴و همکاران،  یازبکان بسازند )رجب

منطقه،  نیازبکان به ا اومامام هشتم در خراسان و حمالت مد

بود  یمداوم پادشاهان صفو  یو رسکش یدگیرس لیاز دال

                                                           

 15است که  انیدر شهرستان رسا سکیمرکز بخش آ ْسک،ی  شهر آ . 1

 کیلومرت با رسایان فاصله دارد.

در این منطقه تجارت  و به همین دلیل، (۱۱: ۱۳۹۱ ،ی)ارشف

انبارها و مساجد و آب افتی یستد فزون و رونق گرفت، داد

: ۱۳۹۲فرد، یو غفار  نواییساخته شد ) یار یو مدارس بس

جغرافیایی، سیاسی و  مخترص زمینهاین پیش (.۳۹۵-۳۹۴

ای است فرهنگی قهستان از گذشته تا دوره صفوی، مقدمه

 بر معرفی شهر رسایان و سپس جامعه آماری پژوهش حارض.

 رسایان بخشی از قهستان پیشین

شهرستان رسایان واقع در استان خراسان جنوبی، یکی از 

مناطق قدیمی و کهن قهستان با سابقه چند صدساله است 

اثر در فهرست آثار ملی کشور  ۳۷وع آثار آن، تعداد که از مجم

( و اوج شکوفایی آن ۹۴: ۱۳۹۳نسب، شده )محمودیثبت

-۱۰۳8اول ) عباسخصوص دوره شاهدر دوران صفویه، به

ها ها و بلوچق( بوده است. حمالت ازبکان، ترکمن۹۹6

باعث شد شاهان صفوی به این منطقه توجه زیادی کنند و 

و مساجد زیادی در  هاانبار فزایش گذارد. آبجمعیت رو به ا

آن ساخته شد و شهر دارای برج و بارو گردید. بیشرتین بنای 

)حوض انبار( انبار ثبتی و غیر ثبتی شهرستان رسایان را آب

تشکیل داده و در مرحله بعد، خانه، برج، مسجد، آسیاب، 

. (6۰: ۱۳۹۱حامم و کاروانرسا قرار دارد )زارعی و همکاران، 

ازجمله بناهای حاوی کتیبه باقیامنده از دوره صفوی در این 

ق(، مسجد آهنگران ۹۵۱) انیحامم رساتوان به: شهر می

محمد انبار ق(، آب۱۰۷۵انبار کاروانرسا )ق(، آب۱۰۴۵)

 و ق(۱۱۰۴انبار آهنگران )ق(، آب۱۰88) 1آیسک باقران

وجود (. با توجه به عدم ۱انبار باال اشاره کرد )تصویر آب

های دیگری در بناهای ذکرشده، آثار این پژوهش، الواح کتیبه

ها حائز اهمیت در آن« منت»ای هستند که سنگی ساده

رسانی دارند. شیوه حجاری با اقلیم است و بیشرت جنبه اطالع

وهوایی نیز سازگار بوده است و در این منطقه و رشایط آب

اندگاری بیشرتی در های اجرایی دیگر، ممقایسه با سایر شیوه

دهد و نیز عدم برابر گذر زمان و فرسایش از خود نشان می

 عمومیت و رواج کاشی در کل بناهای منطقه مشهود است.
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: موقعیت بناهای تاریخی رسایان و آیسک، از راست: آب انبار باال، مسجد و آب انبار آهنگران، آب انبار کاروانرسا، حامم رسایان و آب 1تصویر 

 گذاری: نگارندگان(( )نشانURLآیسک ) محمد باقرانانبار 

 نگاریکتیبه و کتیبه

مشابه و  ییدو بار معنا یسی)کتابه( در خوشنو بهیواژه کت

گفته  یبه اثر  بهیمتفاوت دارد. در کاربرد اول، کت حالنیدرع

شده باشد. در نوشته یجل یسیکه با قلم خوشنو شودیم

 مرتیتا دو سانت مرتیلیقلم از حدود شش م یمعنا، پهنا نیا

 یبه اثر  بهیکت ،دوم ییو اما در کاربرد معنا شودیرا شامل م

از کاغذ مثل گچ، سنگ،  ریغ یکه بر سطح شودیگفته م

اجراشده باشد  یخیتار یدر بناها غیرهفلز و  ،یکاش

ژوهش، بار معنایی دوم که در این پ (6: ۱۳۹۵ ژائم،یبی)خرسو 

است که در  یبرص  یزبان ،ینگار بهی. کتمد نظر است

انتخاب  ییو چرا یبا توجه به چگونگ یمعامر  یفضاها

 یو اعتقاد ینید ید مبانییو تأ یانگر ین با هدف بیممضا

و  یاسیس یها. مرامکندیعمل م یاسیس یحاکم بر مرزها

 ۀانیجوسلطه یهاشیتا گرا زندیآمیاغلب باهم درم یمذهب

ها و تحقق اهداف آن یسازند و خط برا رسیخود را م

مطلوب به  یابزار  ،یدر اذهان برش  شرتیو نفوذ ب یماندگار 

 (.۲۲8: ۱۳6۷)گاور،  دیآیشامر م

 یهستند که نقش مهم خیاجزاء ثبت تار نیتراز مهم هابهیکت

 ،یحام ،یبنا، سازنده، خطاط، بان تیرا در آشکار کردن هو

 ن،ی. عالوه بر اکنندیم فایساخت بنا ا خیواقف و تار

، یاقتصاد ،یفرهنگ ،یاز اوضاع مذهب یاطالعات ارزشمند

 در خود دارند. جنس و مواد مورد یو اجتامع یاسیس

بوده و ارزش  تیاهم یدارا زین هابهیدر کت فادهاست

 ژهیوو به هابهیخط و نوشتار در کت یباال  اریشناسانه و عبایز

از  یار یتوجه بسکاررفته در آن، باعث جلببه نیمضام

شامل عدد و رقم  هابهیکت شرتیپژوهشگران شده است. ب

صورت رمزآلود با استفاده از حروف ابجد به یگاههستند که 

 .شده است گنجانده بهیدر منت کت

بر اساس فرم قالب، نوع  ها،بهینژاد، کتیمک یبنددر دسته

خط، موضوع، جنس و نوع مصالح، نوع بنا و کاتبان 

، اما در کتاب (8۷: ۱۳86، نژادیمک) است شدهیبندطبقه

 یو مضمون یاز منظر متن هابهیفارس، کت یادمانی یهابهیکت

 میتقس یو عرب یاشعار فارس ،ینید یهابهیبه دسته کت

(. بلر، در گونه ۲۷: ۱۳8۷ ،یرزا ابوالقاسمی)م شودیم

 یهاو ماوراءالنهر در سده رانیا یبناها ۀبیمنت کت یشناس

را برحسب مضمون به دو  هابهیکت ،ینخست دوران اسالم

 یهابهیکرده است که کت میقست یخیتار ریو غ یخیگروه تار

احکام و  ه،یوقف ه،یچون انواع احداث یارمجموعهیز ،یخیتار

)بلر،  ردیگیو رقم معامران را در برم یادگار ی ،ینیتدف ن،یقوان

 ،یبه سه گروه مذهب ار  هابهیکت ژائمیبی. خرسو (۴: ۱۳۹۴

: ۱۳۹۵، ژائمیبیخرسو )کرده  یبنددسته یو ادب یخیتار

پژوهش لحاظ  نیدر ا ریاخ یبنددسته وهیش نیکه هم (۱۱۴

 .شده است

نگاری اسالمی، به لحاظ دورۀ تاریخی، خطوط رایج در کتیبه

نوع منت و محل نصب کتیبه متفاوت است. برخالف 

ازآن با های قرون اولیه اسالمی که با خط کوفی و پسکتیبه

های دوره صفوی، اند، در بیشرت کتیبهقلم نسخ نگارش شده

که  دو قلم نستعلیق و ثلث و یا تلفیق هر دو قلم، رایج است

در آثار این پژوهش نیز همین ویژگی رعایت شده است. 

آن به آثار قرن  هیبه خط ثلث و خطوط شب ینگار بهیکت نیترکهن
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سده نهم کاربرد اقالم سته رو به  مهی. از نرسدیششم م

خط . ها را گرفتآن یجا قیکاهش رفت و قلم نستعل

 متون یپرداز در نسخه یقرن نهم هجر  یاز ابتدا قینستعل

طور بود که به رنق نیو در اواخر هم افتیگسرتش  یادب

 ای ق،ینستعل دیتردیبه کار رفت. ب زین ینگار بهیمحدود در کت

 یدستاوردها نیتراز بزرگ یکی «یعروس خطوط اسالم»

 نیشرتی(. ب6۰: ۱۳68 مل،یهرنمندان مسلامن است )ش

در محدوده شهر  یاز دوره صفو  ماندهیبرجا یهابهیکت

 کپارچهیدر الواح  قیبا قلم نستعل ییهایحجار  ان،یرسا

 است. یلیمستط

 های صفوی رسایانشناسی )آیکونولوژی( کتیبهشامیل

نگاری اسالمی عنوان شامیلخوشنویسی اسالمی به

شود که از بیانی غیر فیگوراتیو و نیمه فیگوراتیو محسوب می

ارانه نگبهره گرفته است. به عبارتی، این آثار بیان شامیل

(. در این ۹: ۱۳۹۲های اسالمی هستند )نرصی، آموزه

پژوهش، بر پایه مطالعات آیکونولوژی اروین پانوفسکی، در 

شده است و تحلیل جامعه آماری پرداخته سه مرحله به تجزیه

بندی اطالعاتی است که از هر که شامل گردآوری و طبقه

-شپیگردد. در مرحله نخست این روش )کتیبه حاصل می

را  توان اثرمی تنهاهنگام مواجهه با اثر هرنی  ه(،نگارانلامیش

آن علمی نسبت به  پژوهشگر، نظر از اینکهرصف توصیف کرد،

 ،خطنوع مانند ها کتیبه برصی هایویژگی د یا نه.داشته باش

در این مرحله بیان  کتیبه، بندیترکیب جنس، تناسب و ،رنگ

ه نیز که محرز کننده کارکرد خوانش صحیح و نوع کتیب گردد.می

اصلی اثر است، در این مرحله انجام شده است. در ذیل آثار 

پژوهش حارض با توجه به سال نگارش، موردمطالعه قرار 

 اند.گرفته

های حامم رسایان جزو معدود حاممکتیبه حامم رسایان: 

ترین بنای کتیبه دار دوره صفوی است. همچنین، قدیمی

در جنوب  1در مجموعه تاریخی است که کتیبه دار رسایان

محل  از مرمتی اقدامات علت رشقی شهر قرار دارد. کتیبه به

 نامعلوم نگهداری مکانی در امروزه و جداشده اصلی

                                                           

مجموعه تاریخی رسایان در گذشته مرکز شهر بوده و اکنون در  .1

جنوب رشقی شهر، در مقابل میدان کوثر قرار دارد که شامل مسجد، 

 ر است.کاروانرسا، حامم و بازا

احداثیه، از جنس سنگ -این کتیبه تاریخی شود.می

کادر مستطیلی یک  6رنگ به مستطیل شکل خاکسرتی

نستعلیق است. روش اجرا شده و قلم آن، اندازه تقسیم

ای زینت یافته ای سادهحجاری است که با حاشیه زنجیره

(. فرم مستطیل شکل کتیبه با محدود کردن ۲است )تصویر 

ویژه در مرصع پنجم، هامهنگی فرمی فضا توسط کادرها، به

 سه در شعری چندانی با خط نستعلیق ندارد. کتیبه حاوی

 که این حامم/ شد بنا محمددوست بسعی» :است بیت

 خود ساخت والد بروح در سیر/ 2چرخ نیلگون این بود تا باد

 یقین/ دیر قدیمی این در مباند یادگار لطیف/ که مقام این

 بنایش سال حساب /یافت که بود بخیر ساعی نیت که

 احتساب قالب شعر قطعه است که با«. خیر ساعی ز خرد

حامم،  ساخت این تاریخ ،«خیر ساعی»عددی  ارزش

آید که همزمان با حکومت می دست به ق۹۵۱

طهامسب است، البته در گوشه سمت چپ پایین کتیبه شاه

 (6: ۱۳۹۷بیژائم، ق ذکر گردیده است )خرسوی۹۵۱ نیز عدد

 پالن با کوچکی آهنگران، بنای مسجدکتیبه مسجد آهنگران: 

و ارتفاعی نسبتاً کم است که در محدوده بافت  مستطیل

 مسجد این حجاری شده است. کتیبهان ساختهقدیم رسای

شده رو به روی در ورودی نصب انتهایی دیوار باالی در

رنگ است. این کتیبه، سنگی مستطیل شکل خاکسرتی

شده و هر شکل مساوی تقسیمکادر بیضی 8است که به 

(. ۳مرصع از شعر در یک کادر قرار گرفته است )تصویر 

کاماًل ملموس بوده که با قلم رعایت اصل تقارن در این اثر 

نستعلیق بر روی یک خط کرسی با روش حکاکی اجراشده 

 ای دارد. قالب شعر قطعه و بهاست و خوانش نسبتاً ساده

 از آنکه / داد و دین پادشاه زمان در» :زیر است رشح

 جهت/شش کز صفی پروردین شاه گوی/ بربود نوشیروان

 قاسم تراه خاکش سوده روی/ ساخ بر خرسوان

کوی/  خاک بر را خلد آب لطف/ ریخت فر کز مسجد]ی[

 مسجد مجوی ره جز / گفت عقل چو جستم امتامش سال

 احداثیه است که سازنده-کتیبه، تاریخی نوع«. جوی خلد ای

به  توجه بنا، با ساخت تاریخ فردی به نام قاسم ذکرشده و بنا

خوانده و تاریخ آن را « عروج نیلگون»آن را سهواً  نسبیمحمود.  2

 (.162: 1393، نسبیمحمودق دانسته است )1001



 

 44شماره  1400پاییز 

2۷ 

ما
ش

ه 
الع

مط
لی

س
شنا

ی
... 

 با زمانهم یعنی ق ۱۰۴۵ آخر، مرصع در ابجد حروف

است. البته این تاریخ  ق(۱۰۳۷-۱۰۵۱صفی ) شاه حکومت

صورت عددی هم به ۹و  8، ۷، 6های در حدفاصل مرصع

 درج شده است.

  

 بیژائم(خرسوی: کتیبه مسجد آهنگران رسایان )مأخذ: فرهاد ۳تصویر  نسب(اصغر محمودی)مأخذ: علی : کتیبه حامم رسایان۲تصویر 

 ان،یانبار در رساآب 6۰از  شیبانبار کاروانرسا: کتیبه آب

انبارها، در منابع، از تعّدد آب و به دلیل همینشده ثبت

 ادیتعداد ز یی. شناساکنندیم ادیانبارها به شهر آب انیرسا

فردوس و  ه،یبرشو یهادر شهرستان (حوض انبار)انبار آب

حرم امام رضا  یارتیز یهااروانک یدرپینشان از عبور پ انیرسا

انبار کاروانرسا یا فاضلخانی که آب(. ۱۷: ۱۳۹۵ ،یدارد )عنان

انبار آب نیتربزرگشده، آن نیز در مجموعه تاریخی شهر واقع

: ۱۳۹۴ ،ی و همکارانعنان) رودیبه شامر م انیمنطقه رسا

با  دیشکل از مرمر سف لیمستط یسنگبنا،  نیا بهی(. کت۱۴۷

 شدهمیقسمت تقس ۱۳است که به  یاروزهیآمیزی سبز فرنگ

صورت نرث و نظم به بیترک به،ی(. منت کت۴ ریاست )تصو

 یبا قلم ثلث و منت فارس یمنت عرب هاست ک یو فارس یعرب

 هیاحداث-یخیاز نوع تار بهیکت نیاست. ا قیبه قلم نستعل

بنا به  یطور کامل نام بانبه ان،یرسا بهیکت نیاست و تنها در ا

اشعار ذکرشده  ندهینام رسا زیو ن سیهمراه رقم خوشنو

رشح  نیبه قلم ثلث بد بهیکت یاست. منت چهار سطر ابتدا

قربه  تهایاما بعد حمدالله بن میالرحمن الرح اللهمبس»است: 

 یالتون ریملرضاته عندالله مال م /و خالصا یالله تعال یال

 ریالنحر /و الکامل املحقق ریالفاضل الکب یطاعه الشاره اخا

عنه و  یعالء امللک املخاطب بفاضلخان تقبل الله تعال

 یف دخلناو ا یو الخ یرب اغفرل یدعوات /صالح یارشکه ف

در  س،یرقم خوشنو. «الراحمینارحمرحمتک و انت 

بدون  یدر سطر  ق،یثلث و نستعل یهایبندحدفاصل قاب

 فیکتبه العبد الضع» است: دهیذکر گرد گونهنیا یبندقاب

 قیدر ادامه، منت نستعل. «غفر ذنوبه فیالرش یدرگاهقل

 میتسندهد ز برکه که می نیا»: شودیخوانده م گونهنیا بهیکت

زمزم شده از رشک زاللش  /دیچون گشت پد /رسوش

بناش از خرد جستم  خیتار /دیگفت و شن یب /مدهوش

گو  /آب بنوش یبن عل نیحس ادیبر  /دیرس بیاز غ /دوش

 یرباع نیا یزدیموالنا محمد زمان املتخلص ب /دیزیلعن 

با احتساب . «دیحوض در سلک نظم کش خیمستزاد را در تار

شعر که در قالب مستزاد  نیا یانیمرصع پا یارزش عدد

 (،دیزیآب بنوش، گو لعن  یبن عل نیحس ادیرسوده شده )بر 

زمان با سلطنت که هم دیآیق به دست م۱۰۷۵ خیتار

(. ۹: ۱۳۹۷ ژائم،یبیعباس دوم است )خرسو شاه

است اما برخوردار ینسبتاً خوب اریاز ع یسیخوشنو

 یمنف یفرشده آن، باعث کم شدن فضا یبندبیترک

درج مطالب  یبرا سی( خط شده است. الزام خوشنواضی)ب

 قیدق یباعث شده حروف، نظم هندس به،یدر کت ادیز

نوشنت  ق،ینکند. در نستعل دایرا پ ازدهمیقرن  قینستعل

 رهیکه به دا یکلامت ای ریکلامت، مانند دوا ایاز حروف  یبعض

 بهیکت نیکه در ا ،ستین زیدوم جا یسدر کر  شود،یختم م

و  یگفت کرس توانیم رو،نیاصول آن لحاظ نشده است. ازا

 آشفته است. یتا حد بهیکت نیاتصاالت حروف در ا

در قسمت باالیی رس در ورودی این انبار باال: کتیبه آب

انبار، یک طاق منای مستطیل افقی وجود دارد که داخل آب

ای سنگی نسبتاً تیره و به خط نستعلیق قرارگرفته آن کتیبه

ای در هشت سطر به (. منت کتیبه قصیده۵است )تصویر 
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ی اندر زمان شاه سلیامن بنا نهاد/ حاج: »1این رشح است

محمد آنکه بود از اغنیا فره/ این برکه را براه خدا وقف عام 

کرد/ شاید ز کار او بگشاید خدا گره/ آبش لطیف و ]...[ که 

کشد مزه/ تاریخ این بنا گوییا/ از سلسبیل خلد برین می

با ]...[«. لب کربال بده طلبیدم ز عقل گفت/ آبی بیاد تشنه

، کتیبه از نوع «فوق»توجه به مضمون کتیبه و ذکر کلمه 

تاریخی ـ وقفی است که در زمان شاه سلیامن صفوی، توسط 

آبی »تاریخ شده و مادهشخصی به نام حاجی محمد ساخته

 آید.ق به دست می۱۰8۰، سال «لب کربال بدهبیاد تشنه

 

 
فرهاد  : کتیبه آب انبار کاروانرسا رسایان )مأخذ: ۴تصویر 

 بیژائم(خرسوی
 : کتیبه آب انبار باال رسایان )مأخذ: سیده زینب تافته( ۵تصویر 

در شهر آیسک  انبارآبآیسک:  محمد باقرانانبار کتیبه آب

شده در رسدر آب انبار، از کتیبه نصب د. رسایان قرار دار 

و به شکل محرابی است که به شش  رنگآجری  مرمر جنس

شده است. قاب افقی کشیده با ارتفاع یکسان تقسیم

های کشیده و ها و افراشتهاستفاده بجا و متعادل از الف

جواری حروف و نیز تنظیم موفق بلند، رعایت حسن هم

فضاهای مثبت و منفی در خوشنویسی این اثر، از عواملی 

ترین منونه در این پژوهش عنوان خوش عیار است که آن را به

 خط ( که به6کند. منت این کتیبه ثلث )تصویر معرفی می

قرار زیر است: شده؛ در شش سطر بهنوشته یمحمد تون

 الدوله السلطان االعظم امیا یف /میالرحمن الرح اللهبسم»

 یالصفو  /ینیامن الحسیسلشاه الخاقان املکرم و/ 

ن حوض یمحمد ا نسلطا /یبهادرخان خلد الله ملکه حاج

 کتبه ۱۰88 ن بعد االلفیخ مثان و مثانیتار /یود فمنمتام 

 «.یمحمد تون

                                                           

شـده، خوانش دیگری با چند تفاوت توسـط عنانی و همکاران ارائه. 1

: 1394تــاریخ قرائــت نشــــــــــــــده اســــــــــــــت )عنــانی و همکــاران، ولی مــاده

155.) 

مسجد  یکیدر نزد آهنگران کهانبار آبآهنگران:  انبارآبکتیبه 

ق است ۱۱۰۴متعلق به  ییآهنگران واقع است، بنا

آن  هیاحداث-یخیتار بهی( و کت۱۹۱: ۱۳۹۳نسب، ی)محمود

 بدین رشح قلم نستعلیق وسطر به  شش ( در۷)تصویر 

 شاه/ سپاه مالئک جمجاه پادشاه/ ایام هو در»است: 

خیر جناب/  بقعه این کرد املوسوی/ بنا الصفوی سلیامن

 ]...[ میرزا پناه مرحمت حمزه/ خلف حاجی پناه مرحمت

 دچار بخش پایانی کتیبه«. ۱۱۰۴سنه  رسایانی محمد

گی سنندارد. این کتیبه  کافی خوانایی و شده سایش

دارد، عیار خوشنویسی  محرابی که شکل رنگخاکسرتی

باالیی ندارد. تقارن در کتیبه غالب است و به احداث بنا 

توسط فردی به نام حاج حمزه در دوره شاه سلیامن صفوی 

 کند.ق(، اشاره می۱۱۰۵-۱۰۷۷)
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سید محمد  :مأخذآیسک ) محمد باقران: کتیبه آب انبار 6تصویر 

 (معینی

 

فرهاد خرسوی   :: کتیبه آب انبار آهنگران رسایان )مأخذ۷تصویر 

 بیژائم(

 ارائه گردیده است. ۱بندی موارد فوق در قالب جدول جهت سهولت در مقایسه و تطبیق مطالب، جمع

 )مأخذ: نگارندگان( انیرسا یصفو  یهابهیکت یبند: دسته۱جدول 

 بنا ردیف
نوع 

 کتیبه
 قلم تاریخ

روش 

 اجرا
 بانی شاعر کاتب منت

 حامم ۱
تاریخی ـ 

 احداثیه

 ق(۹۵۱)

 طهامسبشاه
 محمددوست × × نظم حجاری نستعلیق

۲ 
مسجد 

 آهنگران

تاریخی ـ 

 احداثیه

 ق(۱۰۴۵)

 شاه صفی
 قاسم × × نظم حجاری نستعلیق

۳ 
انبار آب

 کاروانرسا

ـ تاریخی 

 احداثیه

 ق(۱۰۷۵)

 عباس دومشاه

 ثلث

 نستعلیق
 حجاری

نرث و 

 نظم

درگاهقلی 

 رشیف

موالنا 

محمد 

زمان 

 یزدی

مال میر التونی و 

 عالء امللک

 انبار باالآب ۴
تاریخی ـ 

 وقفیه

 ق(۱۰8۵)

 شاه سلیامن
 حاج محمد × × نظم حجاری نستعلیق

۵ 
محمد انبار آب

 آیسک باقران

تاریخی ـ 

 احداثیه

 ق(۱۰88)

 شاه سلیامن
 × محمد تونی نرث حجاری ثلث

حاج سلطان 

 محمد

6 
انبار آب

 آهنگران

تاریخی ـ 

 احداثیه

 ق(۱۱۰۴)

 شاه سلیامن
 حاجی حمزه × × نرث حجاری نستعلیق

، متامی آثار ذکرشده در این پژوهش ۱با توجه به جدول شامره 

های تاریخی هستند که اطالعاتی چون نام بانی، جزو کتیبه

نام خوشنویس، زمان احداث و دوره پادشاهی را بیان 

ای است که دیدن آن گونهها بهکنند. محل قرارگیری کتیبهمی
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نین پذیر است. همچتوسط عموم مردم به سهولت امکان

ها، ظاهراً وجه سادگی و خوانایی آنعالوه بر این، با توجه به

ها اولویت رسانی و درج مطالب تاریخی در این کتیبهپیام

 ،باالانبار آب بهی، در کت«وقف»ذکر کلمه داشته است. 

قرار داده  هیوقف-یخیتار یهابهیرا در زمره کت بهیکت نیرصاحتاً ا

 یمتام شود،یمشاهده م زیگونه که در جدول ناست. هامن

شده است. انجام یبا روش حجار  ،یجامعه آمار  یهامنونه

تا کارکرد  هاستبهیتو بهرت ک شرتیب یماندگار  لیامر به دل نیا

 بهیکت از ریغدار نشود. ها در طول زمان خدشهآن یرساناطالع

 یبرا قیها از قلم نستعلمنونه ری، در سامحمد باقران انبار آب

 شده است.استفاده هابهینگارش کت

کتیبه از مجموع آثار، مربوط به دوران پادشاهی شاه  ۳تعداد 

سلیامن است که نشان از رشد بیشرت احداث بناهای 

 یهابهیکت یدر متاماملنفعه و وقفیات در این دوره دارد. عام

منت  به،یدر چهار کت بنا ذکرشده و یبان یاسام ،موردبررسی

 اتیدر درون اب خیتارماده یکه حاو  شدهانیدر قالب نظم ب

ها به دو ، از منظر فرمی، کتیبه۲با توجه به جدول  هست. زین

قالب کلی چهارگوش و محرابی )هرکدام سه مورد( 

ها مشهود تفکیک هستند که کادربندی ساده در اکرث آنقابل

جز پذیر کرده است. بهمکانتر منت را ااست و خوانش راحت

که یک زنجیره ساده هندسی در اطراف کتیبه حامم رسایان 

ها نقوش تزئینی ندارد و کادر حروف نقش بسته، سایر منونه

رسانی این امر تأکیدی است بر وظیفه اصلی کتیبه که اطالع

است.

 )مأخذ: نگارندگان( انیرسا یصفو  یهابهیکت یفرم یبند: دسته۲جدول 

 محرابی چهارگوش

 
 

 انبار آهنگرانآب بهیکت حامم بهیکت

 

 
 محمد باقرانانبار آب بهیکت مسجد آهنگران بهیکت



 

 44شماره  1400پاییز 

3۱ 

ما
ش

ه 
الع

مط
لی

س
شنا

ی
... 

 

 

 انبار باالآب بهیکت کاروانرساانبار آب بهیکت

 

عالوه بر شش منونه ذکرشده این پژوهش، در حاشیه محراب 

گچی مسجد جامع رسایان، سوره حمد با قلم نستعلیق، 

نویسی، گچربی شده است )تصویر صورت مستقیم و چپبه

(. ازآنجاکه در این کتیبه تاریخ احداث یا اجرا ذکر نشده و نیز 8

د شواهدی متقن که صحت انتساب آن به دوره صفوی را تأیی

کند وجود ندارد؛ در جامعه آماری این پژوهش گنجانده نشده 

است.

 
 انوشه طاهری(: : محراب مسجد جامع رسایان )مأخذ8تصویر 

 هاتحلیل آیکونوگرافیک منونه

نگارانه، نیازمند تالش بیشرت در مرحله دوم یا تحلیل شامیل

های مرحله، بر اساس ویژگی فرایند حصول معناست. در این

نگارانه پرداخت و توان به تحلیل شامیلصوری آثار هرنی منی

های فرهنگی، سیاسی، مذهبی و زمینهشناخِت پس

شود اجتامعی در کنار محتوای اثر، مجزا از فرم بررسی می

از طریق  ،شناخت معانی ثانوی (.۱۳-۱۴: ۱۳۹۲)نرصی، 

آشنایی با  وسیلهبهآشنایی با مضامین و مفاهیم خاص 

عمق  ،خوانش آیکون و شودهای تاریخی مطرح میگونه

. بر پایه خوانش آیکونوگرافیک، در گیردبیشرتی را در برمی

سنگ استفاده از  سازندگان،اهداکنندگان و ها، متامی منونه

اند. ها بر دیگر مصالح ترجیح دادهجهت ساخت کتیبهرا 

و ماندگاری بیشرت بادوام بودن  دلیل این تصمیم، احتامالً

تا بدین طریق نام و فعل  بودهنسبت به سایر مصالح سنگ 

زمان  اسالمیاز افکار  یانعکاس. این کار دنکن خود را جاودانه

مطلب است که خیرات در حیات دنیوی، کننده این و تداعی

نامی نیکو و ماندگار با ثوابی ممتد برای حیات اخروی به 

 انتخاب اید به این نکته نیز توجه داشت که دلیلهمراه دارد. ب

 عمومیت عدم شد، گفته آنچه بر عالوه کاشی جایبه سنگ

کارگیری به است. منطقه بناهای کل در کاشی رواج و

و  انیبان لیبر متا یگر ید لیدل ،هاکتیبهتاریخ در ماده

ها منت کتیبه یخیتار فیو عدم تحر یسازندگان بر ماندگار 

بودن،  نیواسطه آهنگکه بهعالوه بر این ،تاریخهاست. ماد

 فیتحر تیقابل ،دارد یشرت یب یذهن یماندگار  تیقابل
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راحتی در آن دخل و ترصف منود به توانیندارد و من یادیز

نصب  گاهیجا شود.شعر مختل می هیچراکه وزن و قاف

ای است تا کامالً در دید ناظران باشد )تصویر گونهها بهکتیبه

رسانی است به بهرتین نحو ( و کارکرد اصلی کتیبه که اطالع۹

ناسب قارن و تاستفاده از ت ها،صورت پذیرد. در غالب منونه

عالوه بر آن، رعایت تقارن  بر محل قرارگیری کتیبه وحاکم 

شدن ن و خوانده شد دهیبه د ازی؛ نعمودی در خود اثر نیز

 را مورد تأکید قرار داده است. هاکتیبه شرتیهرچه ب

 
 های مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(: محل قرارگیری کتیبه۹تصویر 

باقران، دارای  و محمد باالانبار انبار آهنگران، آبکتیبه آب

 ،نزد مسلامنانادوار پیشین و در شکل است که فرمی محرابی

 رانیحضور فرم محراب در معابد اتفاسیر گوناگونی دارد. 

فرم را فراتر از فرهنگ  نیمهرپرستان(، ا یهاباستان )مهرابه

واژه محراب  ،یپهلو  اتیکند. در روامی یمعرف یاسالم

و  ؤل( و آب )تألدیرشاست از دو بخش مهر )خو  یاترجمه

رونق و شکوه آفتاب بوده است.  ی( که در معنایدرخشندگ

قبله در  ییجهت بازمنا ،اسالم رشیطرح پس از پذ نیا

محراب و  ،رومساجد مورداستفاده قرار گرفت. ازاین

از  یباستان، مناد انیرانیمتأثر از باور ا ،یهای محرابطرح

: ۱۳۹6پور،  نیام ی وشده است )کاملدرگاه بهشت شناخته

ور و که مناد آن ناست محل تجلی خداوند محراب  (.۷۱

 گردد. منادی ازاست که در نوک محراب نصب می یچراغ

یعنی کسی که  ،ستانور  هالهدارای  که ناشکل کامل انس

عملی گشته و راز تجلی  ،اش با معاد روحانیمعاد جسامنی

: ۱۳8۷و گربران،  شوالیهشده است )خداوند در او محقق 

محراب جایگاه بسیار مهمی در نظام عبادی و  (.۱۵6

توحیدی اسالم دارد و در فرهنگ شیعی، بیش از همه برای 

دهکردی و )جعفری)ع( شیعیان، یادآور شهادت حرضت علی

شک یکی از دالیل ازدیاد ( و بی۷8: ۱۳۹8دهکردی، ایزدی

 کارگیری این فرم در دوره صفوی است.به

از افکار  دیگری او، انعکاس یو دوست )ع(نیامام حس ادی

است که هرکس به  امیپ نیا کنندهزمان و تداعی یعیش

خدا را به  بای آن دوست یدر پ ،امامان معتقد باشد یدوست

و انبار کاروانرسا آب بهیافکار در کت نیآورده است. ا دست

حوض  آِب که عالوه بر آناست.  افتهی ی، منود علنباال انبارآب

گردیده  هیتشب یبهشت یابه چشمه ،یفیو لط یاز زالل باالانبار 

انبار کاروانرسا با چشمه زمزم و همچنین این تشبیه در آب

یاد »و « لب کربالتشنه» عبارتبا اشاره به گیرد و صورت می

اظهار  ان،یبان یعرش ی، اعتقادات اثن«لعن یزید»و « حسین

 شده است. غیو تبل

دوره  ،یخیشواهد تارهای شیعی، در کنار افزایش گرایش

 یوقف معرف ییاز دوران مهم در شکوفا یکیرا  یصفو 

دوران  نی( که در ا۴۲: ۱۳۹۲ر، هافر و عبدالقیمیکنند )رحیم

رات، انفاق، یشامری که در مورد خات بییبا استناد به قرآن و آ

املنفعه عامکارهای صدقات و خدمت به خلق است، 
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به  یفرد امن،یدر زمان شاه سل .یابدی میشرت یب یر یگجهت

 شیبه گشا دیوقف و ام تیبه ن« محمد یحاج»نام 

عالوه بر  را احداث کرده است. باالانبار مشکالت خود، آب

بنا  محمد سلطان حاجانبار آهنگران، این، حاج حمزه بانی آب

منظور خیرات و محمد بهو دوست محمد باقران انبارآببانی 

دعای خیر برای درگذشتگان، بانی حامم رسایان شده است. 

بانی مسجد آهنگران، قاسم، بنا را احداث کرده تا توشه 

آخرتش باشد و جایگاهش، بهشت موعود بشود که وجه 

ترغیب و ترویج معاد و پاداش نیک در آن، کامالً مشهود 

 و خدا نامنرسا، پس از ذکر انبار کاروادر کتیبه آب است.

 به، یرالتونیام وسیلهبهبنا  احداثشده که او، اشاره شیستا

 یصفو  دورهفضالی  از یکی که یتون فاضلخانش برادر  اشاره

بوده، صورت گرفته است. این نکته را نیز باید در نظر داشت 

شده که در کنار نام بانیان، نام تنی چند از هرنمندان نیز درج

و محمد  1ر نام خوشنویس )درگاهقلی الرشیفاست. ذک

، نشان از تونی( و شاعر )موالنا محمد زمان یزدی( در این آثار

 دوره دارد. نیدر ا انهرنمند واالی اجتامعی گاهیجا

بسیاری از افراد ثرومتند برای حفظ و باقیامندن امالکشان در 

برابر خشم و غضب پادشاه که عقوبتی چون مصادره اموال 

ای عایدات امالک خود را برای نگاهداری داشت، با قباله

کردند زیرا که شاه صفوی از ای وقف میمسجد یا مدرسه

مجاز  قدرت و حقوق کامالً نامحدود برخوردار و به هرکاری

بود و شاید تنها در امور مذهبی اختیاراتش کمی محدودتر 

(. این مطلب شاید سبب روشن ۷۹: ۱۳۷۹شد )شاردن، می

شدن رشد باالی وقفیات در دوره صفوی در دوران شاه صفی 

و شاه سلیامن در منطقه جنوب خراسان باشد و نیز سیاست 

اداش ها و وقفیات با پمردم به احداث بناو ترغیب ترویج 

تا در درآمد حکومتی کشور هم  شدهدادهاُخروی وعده 

 یی صورت گیرد.جورصفه

با دو گونه متفاوت، به اثبات  هابهیکتمناقب ذکرشده در 

پردازند که الوهیت و تقدس پادشاه و عدالت محوری او می

به نسب نامه  ساسانی و دیگری، اشاره-اشاره به نیای ایرانی

                                                           

رقم آن را ( 148-147: 1394) یكاظم یفرش وان یمحمد عنانی، .1

اند. نام کردهذكر « فیف درگاه بقلم الرشیالعبد الضع» اشتباهبه

کرمان به  مسجد جامع یبه حجار یکت یانتها در« درگاهقلی رشیف»

بی چون جمجاه و املوسوی الحسینی سیادت آنان دارد. القا

 هایی از این اشارات است.منونه

 هاتفسیر آیکونولوژیک )شامیل شناسانه( منونه

پانوفسکی مرحلۀ سوم را در حکم باالترین مرتبه قلمداد کرده 

کند. یاد می« ترنگاری به معنای عمیقشامیل»عنوان و از آن به

تاریخی معترب و همچنین این مرحله نیازمند اسناد و مدارک 

ای است که اثر هرنی و آشنایی با فرهنگ و سنّت جامعه

(. هرن سنتی، به ۱6: ۱۳۹۲اند )نرصی، هرنمند در آن بوده

دلیل خاستگاه و منبع الهام، از روان منفرد و مستقل برشی 

فراتر رفته و هرن، محمل و مجرای رحمتی است که از عامل 

جای حیات دنیوی و اخروی معنا نشأت گرفته و در جای

 (.۵: ۱۳8۳حضور دارد )رحمتی، 

مانده از دوره صفوی، یک کتیبه به برجای هایدر میان کتیبه

قلم ثلث که از آن به اّم قلم ثلث نگاشته شده است. 

فاصله و  بای گاه یدر سطربند ،شودیم نیز یادالخطوط 

آن نوشته  ناتییتودرتو با متام حرکات و تز ایکم فاصله و  یگاه

 ،یلئدارد )فضا یآن جلوه خاص یابهیخط کت و شودیم

در خطوط مختلف  «الف»(. قامت حرف ۲6۴: ۱۳6۲

حالت را در خط ثلث دارد که  نیبلندتر یمتفاوت است ول

(. ۳۷: ۱۳8۳ ،یهشت نقطه است )بلخار  یهفت ال نیب

 نندهیب دگاهینظر و د ییدر خط ثلث، گو یژگیو نیاستفاده از ا

این حرف در  .کندیرا به نوک محراب و آسامن جلب م

اندیشۀ صوفیان قدر و قیمت فراوان دارد زیرا که این حرف 

ای در خود ابتدای کلمه الله، آدم و ابلیس است و افسانه

، حرف وحدت و «الف(. »۱۴۲: ۱۳68دارد )شیمل، 

وحدانیت است و نیز شاعران هرگز از تشبیه الف به قامت 

 (.۱۷8: هامناند )ریف یار دست نکشیدهکشیده و ظ

که  نوشته شده استبیشرتین حجم از آثار با قلم نستعلیق 

قلمی است ایرانی و شاید عالوه بر رواج آن در این دوره، راهی 

بوده بر تأکید بیشرت پادشاهان بر تبار ایرانی خود. در خط 

سوی انحنا که مناد حرکت و نستعلیق، میل حرکت به

گیرد. به عبارتی، حرکت از سطح است، صورت مینهایت بی

ف یر الضعیر الحقیمنقه الفق»شود: نیز دیده می ق۱۰۷۲خ یتار

 (.48، 50: 1398بیژائم، )خرسوی« فیالرش یدرگاهقل فیالنح
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وار، خطوط هندسی و متقارن به سمت خطوط منحنی و دایره

نژاد، بیانی است از حرکت به سمت کامل و زیبایی )هاشمی

عنوان منونه، حاالت درونی خطوط (. به۱۹۹-۱۹۳: ۱۳8۵

شده بر کتیبه حامم رسایان، با دربرداشنت نستعلیق حک

ار، بیانی از حرکت به سمت کامل و زیبایی همراه و حروف دایره

حاشیه  با آرامش دارد. استفاده از تقارن، تکرار و نظم هندسی

وار کتیبه، در کنار خطوط منحنی منت، خردورزی و نظم زنجیره

این جهانی را با مفاهیم معنوی و عرفانی مسترت در دوایر 

د که انآمیخته و ایجاد هامهنگی کردهسیال خطوط درهم

 القاگر وحدت فرمی کتیبه است.

به همراه زبان اعداد، موجبات  یزبان اشکال و صور هندس

 نیترکامل رهیرا فراهم آورده است. دا یهرن اسالم ییشکوفا

با اشاره بر تناسب  ییو مناد جهان است، گو یشکل هندس

انسان حارض در  یدر زندگ ییبایدرک از ز ،یجهان نیو نظم ا

 یزندگ ییوالیه یاو را از فضا رد،یگیصورت م یمتدن سنت

 یآرامش هیکه ما بیبه سمت الهوت و اتصال به غ یناسوت

(. ۱۹۷: هامن) کندیم تیهدا انتهاست،یهمراه باکامل ب

زمان را نشان  ریمحراب، س ای بهیکت هیدر حاش یارهینقوش زنج

همه عوامل و موجودات  کنندهتیرشته هدا ادآوریدهد که می

 ،ی)رحمت ستین یاله ورجز حض یز یرشته چ نیست و اا

نشان از نظم و  ییگو ها،بهی(. تقارن غالب بر کت۲۱۲: ۱۳8۳

پروردگار  نشیقانومنند در آفر یحاکم بر زمانه و نظم تیامن

به هشت قسمت،  بهیسطح کت یبندمیتقس ز،یاست و ن

 یبندمیعدد نزد مسلامنان دارد. تقس نیبه تقدس ا یااشاره

 دهید زیو مسجد آهنگران ن باال نباراآب بهیگانه که در کتهشت

دارد که عرش آسامن را  یاشاره به تعداد فرشتگان شود،یم

بهشت )هشت مرتبه عدد، به هشت نی. اکنندیحمل م

 زیمرحله سلوک ن نیهشت دِر بهشت( و هشتم ایبهشت 

 یبندمیتقس (.۳8: ۱۳۹۵ ،یلطف و عبدیر یاشاره دارد )ش

انبار و آب محمد باقرانانبار حامم، آب یهابهیگانه در کتشش

شود. بنا بر  یاز خلقت تلق یمناد تواندیآهنگران؛ م

مدت خلقت شش روز به طول  ،یمیابراه انیاعتقادات اد

خلق در مدت شش روز در سفر  یقیو مفهوم حق دیانجام

                                                           

 زدگردی)ع(، با دخرت نیمطلب که امام حس نیبا اظهار ا انیصفو .1

دار  راثیرا م انیعیاست، ش کردهازدواج یپادشاه ساسان نیسوم آخر

بوده  یحیو مس یهودی نیاز شارح یار یهدف بس ش،یدایپ

 (.۳8۹: ۱۳8۷و گربران،  هی)شوال است

کاررفته نیز ها بهدرباره بار معنایی برخی لغات که در منت کتیبه

 یهیمسجد آهنگران تشب بهیدر کت تأمل است.چند نکته قابل

شاه و  1صورت گرفته یساسان روانیو انوش یشاه صف نیب

 روانیرسآمد خرسو انوش ،داریرا، در عدالت و دین یصف

با پادشاهی زبانزد است. عدالت در به  خیر تاردانسته که د

 شیزمانه و آسا عدلاز  به،یتقارن حاکم بر ساختار کتکه این

در این  قیعم یتضاد ؛کندیم تیحکا یدوران شاه صف

های زندگی شاه . با نگاهی به واقعیتنهفته استقیاس 

ترس از جور  رویمدح، از  شود که اینصفی، روشن می

نگاشته شده است. شاه صفی که تا زمان  زمان تیحاکم

یافته بود، طبعی خشن از محیط پادشاهی در حرم پرورش

دربار به ارث برده بود. برای جانشینی فرمانروایی چون 

تر نبود. دوران سلطنت کس از او نامناسبعباس، هیچشاه

شفقتی و او چهارده سال طول کشید که رسارس توحش، بی

(. در زمان او، بر اساس 68: ۱۳۷۵ کوب،هراس بود )زرین

تا به امروز از ایران  النهرینمعاهده صلح ایران و عثامنی، بین

-راحتی میرس منیجدا شد و زیارت عتبات مانند گذشته، به

گشت. بعد از معاهده، دیگر جنگی میان ایران و عثامنی 

های درنگرفت؛ بنابراین متامی مترکز حاکمیت بر دفاع مرز

و نیز برای پر کردن جای خالی زیارت عتبات، رشقی بود 

آبادانی بیشرت خراسان و رفاه حال کاروانیان جهت زیارت امام 

قرار هشتم مبنای سیاستی حکومت شاه صفی و پس از آن 

 .گرفت

محدودیت و بحران منابع آبی در نواحی کویری ایران موجب 

از  مندی بهرتشده که بسیاری از وقفیات بناها در مورد بهره

 ها باشد.منابع آبی در جهت رفاه حال مردم و دعای خیر آن

 حسنه سنت کی عنوانبه آن وقف، حامم و انبارآب ساخنت

 یدارا که یافراد و ایاغن توسط که بود یاجتامع فهیوظ و

 هر یاهال توسطو  گرفتیم صورت بودند یمال مکنت

اخذ  آن از استفاده یبرا یمبلغ یکس ازو  شدیم اداره، محل

رباز به اشکال یای است که از دوقف سنت حسنهگردید. منی

فّر »آن  منشأکه  رانیشاهان ا یو حق اله رانیسلطنت کهن در ا

 (.26: 1396 ،یور ی)س دانستندیآنان بود، م« یزدیا
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ز آن را در یخ برش وجود داشته و اسالم نیگوناگون در تار

. است داده قرار مورداستفاده دارروشن، هدف یر یمس

 تا باد که»، ویژگی بارز آن است، چنانکه در مرصع استمرار

استمرار و که ط وقف یرشا به« سیر در نیلگون چرخ این بود

یه در امامنظر همۀ فقهای  تأکید شده زیرادوام آن است؛ 

وقف، دوام و تأیید آن است یعنی نباید به زمانی  صحت

 (.۹6: ۱۳8۰یزدی،معین شود )حائری

انبار کاروانرسا )این برکه که در منت کتیبه آب« تسنیم»واژه 

ای در بهشت دهد ز تسنیم رسوش( به معنی چشمهمی

ریزد. رسوش یا فرشته آن از بلندی فرومیاست که آب 

آور، در اوستا از ایزدان بزرگی است که بر نظم جهان پیام

پاید و فرشته نگهبان خاص ها را میمراقبت دارد، پیامن

زردشتیان است. برای نگهبانی آفریدگان، نخوابیده و همه 

(. ۷8-۱۴۹: ۱۳۷۵روند )بهار، دیوان از ترس او به تاریکی می

قیاس گردیده، آب  «زمزم»گونه که زاللی آب آن با آب هامن

در  «سلسبیل»حوض انبار باال نیز از زاللی و لطف، به چشمه 

انبار به بهشت تشبیه شده است. بنابراین دیدگاه، این دو آب

های بهشت را مژده اند که چشمهآورانی تشبیه شدهپیام

بنا را یادآوری دهند و معاد و جایگاه خوش مؤمنان و بانیان می

های سنگی، کنند. این یادآوری پنهان در منت کتیبهمی

گیرد که در معروفی صورت میکارکردی تبلیغاتی دارد و امربه

پیشربد اهداف نظام و آبادانی بیشرت کارساز است. در کنار 

آن، با اشاره به صحرای کربال و تشنگی همراهان امام 

ه اعتقادات شیعی و لعن بر یزید، رصاحتاً ب )ع(حسین

و نور  ورود به بهشت درِ  ،)ع(عرشی و اینکه امام حسیناثنی

انبار کنند. آباست، اشاره می لی الله بر روی زمیناز 

عباس دوم، ساله فرمانروایی شاهکاروانرسا در دوران سیزده

معروف به فاضل  یبرشو  یعبدالله بن محمد تون یمولتوسط 

 ازدهمیهای دهم و دهو دانشمند س هیعارف، فقی، تون

شده ساخته ،از توابع تون بوده هیبرشو ،یزادگاه و که  یهجر 

 یرسه مولاحمد، در مد او به همراه برادرش مالاست. 

                                                           

 اواخر امرای از بیگ افشار و بیرام نوادگان از یکی بیگ قلی درگاه .1

 وفات ق۱۱۰8 بوده که در کرمان در افشار ایل رئیس و صفویه دوره

 کرمان رشقی جنوب در بیگ قلی درگاه او در تخت مقربه. استیافته 

متأسفانه  (.163: 1387دارد )نجمی،  قرار دخرت قلعه کوه دامنه در و

 ی. بررسستیموجود ن یسیدر منابع خوشنو یاز و  یشرت یحال برشح

از او با  .دیاشتغال ورز لیاصفهان به تحص یعبدالله تسرت 

لقب را  نیکنند که اصل امی ادی یعنوان فاضل تون

 یبه نگارش اصول رو وی داده است.  یبه و  دوم عباسشاه

گذاشت  یاز خود بر جا نهیزم نیدر ا یآورد و تألیفات متعدد

: ۱۳8۲ ،یاحقیاز همه مشهورتر است ) هیکه کتاب الواف

وی، صاحب کتاب پادشاه نامه و واقف مدرسه (. ۱۳8

ق به ۱۰۷۵فاضلیه در مشهد نیز بوده است که بنای آن در 

راه  در انجام( رس ۵۵۱: ۱۳۹۰امتام رسیده است )حقدادی، 

 ق در کرمانشاه درگذشت۱۰۷۱االول سفر به کربال، در ربیع

 (.۱۳8: ۱۳8۲ ،یاحقی)

انبار فاضلخانی، موالنا محمد زمان یزدی شاعر کتیبه آب

اصل بود و در زمان  یاز بافق یموالنا محمد زمان رونق»است. 

 لیآمده و به تحص زدیگذراند، به شهر یعباس روزگار مشاه

که موالنا در  یامیدر ا .دیاخت و به درجه اجتهاد رسدانش پرد

 دیگز یآباد که در حومه شهر بود، سکنی بود، در مر  زدیشهر 

(. ۵۷۷: ۱۳۷۲ حان،ی)ر« بربست ایجا چشم از دنو در هامن

ثری هم در مسجد است که ا بهیراقم کت ف،یالرش یدرگاهقل

 در «رشیف درگاهقلی» جامع کرمان از او موجود است. نام

 دیده نیز ق۱۰۷۲ خیتار این مسجد به یحجار  بهیکت یانتها

 یدرگاهقل فیالنح فیالضع ریالحق ریالفق منقه»: شودمی

بنا بر تاریخ  (.۴8، ۵۰: ۱۳۹8 بیژائم،خرسوی) «فیالرش

کتیبه، احتامالً درگاهقلی رشیف، هامن درگاهقلی بیک 

کننده این حاکم کرمان است. این مطلب روشن 1افشار

انبار موضوع است که اصول ادبی و زیبایی کتیبه آب

فاضلخانی برای بانی مهم بوده و نیز بانی دارای مرتبه 

اجتامعی معتربی بوده که خوشنویسی در کرمان و شاعری در 

نکته که  نیا اند.یزد، درخواست همکاری وی را اجابت کرده

 انیانبار کاروانرسا، اهل و ساکن رساآب بهیکت شاعر و کاتب

و  زدیبا  انیرسا ینشان از گسرتش روابط فرهنگ، اندنبوده

متأسفانه اطالعاتی در مورد  دوره دارد. نیکرمان در ا

محمد )بانی حامم رسایان( به دست نیامده، اما با دوست

 ،یانیب یمهد اثر سانیمانند احوال و آثار خوشنو یمنابع تخصص

 یعال اثرمناقب هرنوران  ،یمحمدصالح اصفهان اثر نیتذکره الخطاط

 یقلمموالنا غالم محمد هفت اثر سانیتذکره خوشنو ،یافند

 نهیزم نیدر ا غیرهو  یفضائل اللهیبحب اثر اطلس خط ،یدهلو 

 .به دست نداده است یاطالع
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، نیت واقف بنا، «بود بخیر ساعی نیت»توجه به مرصع 

ده است. احتامالً انتخاب قالب شعری قطعه، به خیرات بو 

دلیل مضمون تعلیمی نهفته در بُن ع مل است، زیرا که این 

قالب شعری برای مضامینی چون مسائل اخالقی، پند و 

(. شعر ۲۹۰: ۱۳۷8رود )شمیسا، اندرز و تعلیمی به کار می

 یهابهیکه در کتاست  1انبار کاروانرسا مستزادکتیبه آب

 .ندارد یاست و منونه مشابه انهگی یصفو 

جمجاه مالئک »انبار آهنگران، استفاده از عبارت در کتیبه آب

که دارای مقام و منزلتی مانند ی پادشاه بزرگبه معنی « سپاه

، اشاره به پیشینه ایرانیان و پادشاه ( استشاه جمشیدجم )

ای آن، جمشید دارد؛ چراکه صفویان ایرانی بودند و اسطوره

ن دولت مستقل را در ایران بعد از سقوط امپراتوری نخستی

ها توانستند احیاکنندۀ مرزهای ساسانی پدید آوردند. آن

های ایران باستان باشند که بعد از سنتی و بسیاری از ارزش

کارگیری شده بود. بهحمله اعراب به دست فراموشی سپرده

جه به اینکه ( با تو محمد باقرانانبار )در کتیبه آب «خاقان»واژه 

خان: شاهنشاه( لقب پادشاهان ترک و چین )به معنای خانِ 

دهنده تداوم سنتی است که از سلطه تاتار و است، نشان

مغول در ایران به یادگار مانده است. از دیگر سو، شاه 

شده که عنوان «الحسینی»و « املوسوی»سلیامن با لقب 

و امام  )ع(کاظم موسیامام  را به صفویهنسب بدین گونه 

دهنده کارگیری توأمان این القاب نشان. بهرساندمی)ع( حسین

آنان اسالمی -تأکید دربار صفوی بر ریشه همزمان ایرانی

مانند جدش شاه صفی، آنچه بر  است. شاه سلیامن نیز

احواالتش غلبه داشت، جنایت و جنون بود. دوران سلطنت 

ثباتی و خشونت بود. باوجود فقر و رحمی، بیاو رسارس بی

انحطاطی که ایران را فراگرفت، شاعران عرص، وی را سلیامن 

کوب، کفایت و درایت وجود ستودند )زرینثانی خواندند و به

ترین سیاست او بود. او به صلح، اصلی (. عالقه۷6: ۱۳۷۵

ها در این دوره، مرزهای غربی کشور در آرامش بود زیرا عثامنی

درگیر جنگ با اروپائیان بودند و توجه حکومت مرکزی برای 

                                                           

ندارد و از قرن پنجم رشوع و از  یدر ادب فارس یادیمستزاد کاربرد ز .1

(. در 53: 1385)رزمجو،  گرددیقرن هشتم به بعد کامل م

عهد  هایتذکرهداشته است و در  عیکاربرد وس زین رسایینوحه

 شودیم دهیبر مستزادها د ییگو فیبر تصن یشواهد ،یصفو 

 ریق(، وز766) یومدیفر نیمی( ابن 85: 1390 ،ییو خدا انی)راغب

پاسداری از نقاط رشقی کشور در برابر ازبکان بود. این بخش 

به مدت شش سال موردحمله ازبکان بود که باالخره توسط 

ت مرکزی عقب رانده شدند. دوران سلطنت او، بدون حکوم

جنگ یا فتح بزرگی بود و اکرث اوقات در صلح و مشغول 

(. بیشرتین آثار ۱۲۲: ۱۳۹۰عیاشی سپری شد )صفاکیش، 

این پژوهش نیز در دوران شاه سلیامن بوده که نشان از مترکز 

های رشقی حکومت بر رسیدگی و آبادانی منطقه و دفاع از مرز

 .است

 گیرینتیجه

و  هرن در جهان اسالم است ینترشدهشناخته خوشنویسی،

 و مساجد دیوار بر کریم قرآن از مأخوذ هایکتیبه فراوان تکرار

حال، ینباااست.  حقیقت این تأکید و تأییدی بر ابنیه، سایر

های جامعه آماری پژوهش حارض، مضمون احداثیه در کتیبه

کند. توجه میها بیشرت جلبو معرفی بانیان و سازندگان آن

 پادشاهنام  ،هدف و نیت کار نام خدا،ها دربرگیرنده این کتیبه

های ها در زمره کتیبهمتامی منونه .ستا و حامی و تاریخ بنا

ها در له افرادی که نام آنشوند. ازجمتاریخی محسوب می

ها درج شده، عالوه بر شاه صفی و شاه سلیامن، کتیبه

)خوشنویس(،  یمحمد تونو  فیرش یدرگاهقلتوان به می

 مال ،قاسم ،محمددوست)شاعر(،  یزدیموالنا محمد زمان 

 یحاج ،حاج سلطان محمد فاضلخان، عالءامللک ی،تون ریم

د. عالوه بر این، با توجه )بانی(، اشاره کر  حاج محمدو حمزه 

ها در محل دید ناظران و خوانایی به مضمون، جایگاه کتیبه

کارگیری این آثار مکتوب، تبلیغ خطوط آن، هدف دیگر به

اصول دینی و افکار شیعی بوده است. دقت در تناسب و 

تقارن حاکم بر آثار، تأکیدی بر بهرت خوانده شدن و دیده شدن 

ها از سنگ است، زیرا دوام یبهها است. جنس همه کتآن

و هوای منطقه دارد. از شش کتیبه بیشرتی در مواجهه با آب 

سلیامن تعلق  موردپژوهش، سه کتیبه به دوران سلطنت شاه

توان گفت که آبادانی و رسیدگی حکام در این دوران دارد و می

بیشرت از دیگر پادشاهان بوده است. با بررسی آثار دوران 

 نیشرتیبوده و ب مذهبشیعه ان،یمستزاد گو نیتریمیخراسان از قد

مداح رسبداران  یتعداد مستزاد را دارد و به گفته دولتشاه سمرقند

 نیدار بودن انشان از سابقه به،یکت نی(. شعر ا87 :بوده است )هامن

 در خراسان است. یسبک شعر 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85
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ترین قلم رایج آن دوران ن اذعان کرد که مهمتواصفوی می

نستعلیق بوده است. چهار کتیبه با قلم نستعلیق، یک کتیبه 

های ثلث و نستعلیق و یک کتیبه انبار کاروانرسا( به قلم)آب

 ( به خط ثلث است.محمد باقرانانبار )آب

دهد که در متامی نتایج مطالعات آیکونولوژیک نشان می

اشاراتی آشکار و پنهان به عقاید مذهبی شیعی و ها، منونه

نامه پادشاهان صفوی وجود دارد. متجید از دوران نسب

های پادشاهی شاهان و عدالت حاکمیت، جزو اولویت

ها است که در چهار اثر از شش اثر موجود، دیده اصلی کتیبه

انبار فاضلخانی شود. البته این مورد در کتیبه حامم و آبمی

دارد و ذکری از پادشاه وقت و مدح او صورت نگرفته وجود ن

است. دو کتیبه شامل متجید پادشاه با القاب حسینی و 

موسوی است و در دو کتیبه دیگر از مجموع شش اثر، 

ایرانی صورت گرفته که -ایتشبیهی بین شاه و نیاکان اسطوره

مایه مباهات صفویان بوده و با اظهار این مطلب، شیعیان را 

اند. مضمون دانستهدار کهِن سلطنت در ایران میثمیرا

ترویج سنت  شود. گویاها دیده میوقفیه نیز در میان کتیبه

حسنه وقف، سیاستی چندجانبه بوده که در کنار آبادانی 

بانیان و دخالت حکام و خزانه دولت،  بیشرت منطقه بدون

کسب احرتام از سوی  کرده که برایرا ترغیب میسازندگان 

انجام خیرات باشند. منت چهار در پی و ثواب اخروی،  امعهج

های شعری قطعه و کتیبه، نظم است و مضامین در قالب

شده است که نشان از پیشینه آن در خراسان  مستزاد بیان

های منظوم در خراسان عرص تیموری دارد. عالوه بر این، کتیبه

گرفته که از نظر محتوا شامل مضامین عرفانی و شکل

ای نظیر فانی بودن دنیا، باقی ماندن کردار نیک و بد حکیامنه

های صفوی توان کتیبهها بوده است. درمجموع، میانسان

عنوان آثاری قلمداد کرد که زاده بسرت مذهبی، رسایان را به

درباری، اعتقادی و ادبی این منطقه بوده و در قالب حجاری 

زیبایی شناسانه  و خوشنویسی، منود پیدا کرده است. تحلیل

های صفوی خراسان بزرگ، این آثار و تطبیق آن با سایر منونه

هایی باشد که توسط پژوهشگران در آینده تواند از پژوهشمی

 صورت پذیرد.
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