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چکیده]]
کنار  ضریح به عنوان وسیله ای برای محافظت از مقبره و محدوده ای برای حضور زائران در 
آرامگاه همواره مورد عنایت شیعیان بوده و با توجه به جایگاه مدفون به گونه ها و هنرنمایی های 
کشورهای  سایر  و  ایران  در  مسلمانان  دیگر  شیعیان،  بر  عالوه  شده است.  ساخته  متنوعی 
زنه حضور شیعیان و توجه به بزرگان شیعه در  اسالمی نیز از آن بی بهره نبوده اند؛ اما سنگینی و
ره تبدیل  یخ اسالم در ایران، ساخت ضریح را به یکی از پربارترین هنرصنعت های هر دو طول تار
که برای ساخت انواع ضریح ها اصول و قواعد خاصی را در  کرده و این دقت نظر تا جائیست 
گرفته اند. این نوشتار به دنبال درک و ارائه این اصول و انتظام بخشی به آن هاست؛ با این  نظر 
که سالئق و خالقیت  هنرمند و صنعتگر ضریح ساز تا چه میزان بر پایه های اعتقادی  هدف 
که:  برخاسته از اسالم استوار است. با این هدف، این مقاله به دنبال پاسخ این پرسش است 
روش  می کنند؟  پیروی  مفاهیمی  چه  از  و  کدامند  ضریح  نگارهای  و  نقش  و  تزئینات  عمده 
کتابخانه ای و میدانی می باشد.  ری اطالعات،  گردآو این پژوهش، توصیفی-تحلیلی و شیوه 
یژگی های هنر اسالمی با  بررسی ها و تطبیق آن با نظر هنرمندان ضریح نشان داد ، بهره گیری از و
اهداف خاصی همراه بوده تا بدین وسیله ساخت و تزئین ضریح وسیله ای برای نزدیکی بیشتر 

به خداوند باشد.
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مقدمه]]
در لغت نامه دهخدا واژه ضریح  خانه ای چوبین و مشبک با مس، نقره و جز آن بر سر قبر امام 
یا امامزاده  تعریف شده است )دهخدا، ذیل واژه(. ضریح از لحاظ شکل ظاهری محفظه ای 
فضای  اتاقکی  همچون  که  می باشد  متفاوت  ابعاد  و  اندازه ها  در  و  مستطیل  مکعب  غالبًا 
داخلی را از اطراف جدا می سازد. هنرمندان در ساخت ضریح آیات قرآن و مفاهیم اسالمی را 
�زَ �هلُل  دزِ

ئ
و�قٍ � �ی کار خود قرار می دهند. خداوند در قرآن می فرمایند:»�زی �ب با اعتقادی راسخ سرلوحه 

که  �ال« )نور:36(؛ )نور خدا( در سراهایی است 
آ
ُدّوِ َو �لا العزُ َها �بِ �ی ُه �زِ

َ
ُح ل ِ

َُس�بّ ها ��ُمُه �ی �ی َ� �ز
َ

ک دز َع و �یُ
��زَ �ز �قُ

ئ
�

خداوند به رفعت آن سراها و ذکر نام خود در آن ها رخصت داده است و هر صبح و شام او را در 
یند. در تفسیر این آیه چنین استنباط شده است: نور هدایت کننده الهی در  آن ها تسبیح می گو
خانه هایی است که به فرمان خداوند مرکز یاد و ذکر خداست. این خانه ها در معنی گسترده خود 
اشاره به مساجد، خانه های انبیاء و اولیاء الهی است )مکارم شیرازی و دیگران، 1369، ج 14، 
م 

ُ
ک

َ
َعل َ یارت جامعه ]نیز[ خطاب به ائمه معصومین؟مهع؟ می خوانیم: �ب صص 480-482(. "در ز

َع ...؛ بنابراین حرم امامان معصوم؟مهع؟، یکی از مصادیق این آیه است") 
��زَ �ز �قُ

ئ
�زَ �هلُل � دزِ

ئ
و�قٍ � �یُ ُ �زی �ب

به عنوان  ضریح ها  و  عام  و  گسترده  به طور  یارتگاه ها  ز و  حرم   .)189 ص  ج6،  قرائتی،1375، 
کل روابط عمومی آستان  جایگاه اولیاء الهی؛ به طور خاص مصداق این خانه ها هستند)اداره 
انواع هنرهای اسالمی جلوه گری می نماید.  بر پیکره آن ها  که  قدس رضوی،1379 ، ص200( 
محسوب  معنوی  تعالی  به  انسان  دستیابی  برای  ارزشمند  منبعی  عنوان  به  اسالمی  »هنر 
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از  برگرفته  اسالمی  هنر   ... اشیاست.  باطن  به  ظاهر  از  سیر  اسالمی  هنر  روح  چراکه  می شود؛ 
ایمانی  و  یست«)پایدار فرد  آئین های معنو و  با فرهنگ، مذهب  حس درونی هنرمند؛ آمیخته 
نائینی،1391، ص22(. قلمرو هنر اسالمی وسعتی از جهان پیش از تولد)عالم ذر( تا قیامت را 
بر می گیرد و صرفًا تجریدی است)رهنورد، 1378، صص 41-43( و همواره از نماد و تمثیل   در
بهره مند است)بورکهارت، 1365 ،ص72(. نمادها شکل این جهانی شده حقایق عالم معنا و 
یان،1385  بازتاب در عالم ماده و راهی به سوی بازگشت دوباره به بهشت می باشند)چیت ساز
کمک رنگ ، شکل و ... بیننده به سوی  ،ص40(؛ از این رو با بهره مندی از نماد و تمثیل و با 
»هو  آمده است:  قرآن  در  ،صص82-80(.   1360 می شود)نصر،  داده  سوق  ملکوتی  فضایی 
«)حدید:3(. »چون خداوند »الظاهر« هستند؛ بدین ترتیب آنچه  اط�ز �ل�ب اه� و  � و �ل�ز �ز

آ
�لا ول و 

ئ
�لا

کل آفرینش(- تجلی الهی می شود)بینای مطلق، 1385، ص60(.  در تجلی است-)بنابراین 
که هنراسالمی وجهه ای از اندیشه اسالمی را به نمایش می گذارد، این اندیشه دینی در  از آنجا 
را  یبایی  یباست و ز که  »خدا ز نیز متجلی شده و هنرمند ضریح براساس اعتقاد خود  ضریح 
یبایی های معنوی  ز تا  یبا می کوشد  ز در صنع  پاینده، 1324، ص 293(؛  دوست می دارد« ) 
 
ً
ا �ئ �ی

َ �ی�قُ �ش
ئَ
که فرمودند:»ما ر� گردد و در این مسیر به موالی خود علی؟ع؟ اقتدا می کند  ضریح عیان 

ه«)مطهری، 1368، ص115(؛ به هیچ چیز نظر نینداختم؛  �ی �ز َمَعُه و  عدُه و  �بَ َو  ُه 
َ
ل �ب

�قَ �ی�قُ �هلَل 
ئَ
َر� َو  لّا  �إ

کردم. همین جهت دهی  که خدا را پیش از آن، پس از آن، همراه آن و درون آن مشاهده  مگر آن 
فعلی  آن را  ساخت  و  کرده  تبدیل  مقدس  ای  سازه  به  آن را  که  است  خداوند  به سمت  ضریح 

مذهبی قلمداد می نمایند.
هدف این نوشتار معرفی تزئینات ضریح و بررسی انعکاس دین مبین اسالم در آن است. 
که ضریح دارای چه نوع  که در این زمینه مطرح می شود این است  تی  از جمله مهم ترین سؤاال
یژگی های آن به چه صورتی بازگو کننده اهداف دین مبین اسالم  تزئیناتی می باشد و تزئینات و و
که جریان داشتن روح هنر اسالمی در  هستند. همچنین در راستای اثبات فرضیه این مقاله 
و سپس جایگاه دین  پرداخته  تزئینات ضریح  معرفی  به  ابتدا  آن می باشد؛  تزئینات  و  ضریح 
و  دارد  مسئله  این  به  توصیفی-تحلیلی  نگاهی  پژوهش  این  می شود.  بررسی  آن ها  در  اسالم  
می باشد.  کریم  قرآن  اصلی،  منبع  که  کتابخانه ایست  و  میدانی  نیز  اطالعات  ری  گردآو روش 
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که  اطالعات میدانی نیز بر پایه مصاحبه  و گفتگوهایی با  هنرمندان ضریح انجام پذیرفته است 
نام و نظرات آن ها در این حوزه در جای خود ذکر خواهد شد.

پیشینه پژوهش]]
از جمله مطالعاتی که بر روی ضریح انجام پذیرفته؛ پایان نامه کارشناسی ارشد اسرا صالحی 
بر ضریح های امام رضا؟ع؟ در  با عنوان » پژوهش  کاشان، سال 1392  دفاع شده در دانشگاه 
که بیشتر به تزئینات  موزه آستان قدس رضوی از منظر طرح، نقش، کتیبه و مفاهیم آن« است 
کمتر به تأثیر مفاهیم دینی در ارائه  و ساختار ضریح های موجود در موزه آستان قدس پرداخته و 
کارشناسی ارشد دیگری نیز تحت عنوان »کاربست  انواع تزئینات اشاره شده است. پایان نامه 
با تکنیک همجوشی فلزی در ساخت ضریح« دفاع شده توسط تقی دوامی در  کاری  ترصیع 
از  یکی  بررسی  به  نگارنده  آن  در  که  می باشد  موجود   1394 سال  تبریز،  اسالمی  هنر  دانشگاه 
یبا وصف  کاری در ضریح را به عنوان هنری سنتی و ز روش های تزئین ضریح پرداخته و ترصیع 

کرده است.
ر و پنجه باشی)1391( تحت عنوان  از پژوهش های دیگر در این زمینه می توان به مقاله دادو
تزئینات  صرفًا  که  کرد  اشاره  قاجار«  فتحعلیشاه  زمان  در  رضا؟ع؟  امام  سوم  ضریح  »معرفی 
کار بررسی شده است.  فقیه بحرالعلوم  ضریح سوم امام رضا؟ع؟ از نقطه نظر هنرنمایی و شیوه 
و احمدی)1394( در مقاله ای با نام »سیر ساخت و نصب صندوق و ضریح بر مرقد امامین 
یخچه ساخت ضریح برای آن بزرگواران را بررسی کرده اند. محمد مهران)1339( در  جوادین« تار
ری مشخصات تزئینی و ساختاری ضریح چهارم امام رضا؟ع؟  گردآو مقاله »ضریح جدید« به 
و در مقاله »ضریح مطهر جدید حضرت معصومه« )1350(؛ به مشخصات هنری و شیوه های 
تزئینی ضریح اول حضرت معصومه؟اهس؟ پرداخته است. روحانی)1388( نیز در مقاله »ضریح، 
یژگی های ساختاری ضریح پرداخته است.  ری قسمتی از و گردآو نمادی از تجسم نور« تنها به 
با تدقیق در منابع مکتوب موجود در مورد ضریح و به سبب نبود تحقیقی جامع در این باب، 

گرفته است. مقاله پیش رو ارتباط میان دین مبین اسالم و  تزئینات ضریح را پی 
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تزئینات ضریح]]
کارآمدی  و  هماهنگی  ایجاد  باعث  وحدت بخش  مؤلفه ای  به عنوان  نمودن  یبا  ز و  تزئین 
فضای معماری می شود)امامی فر و یوزباشی، 1395، ص 42(.« در بررسی آثار افالطون، ارسطو 
بیعی،1390، ص 108(. تزئینات ضریح  یبا و خیر به چشم می خورد«) ر و افلوطین مسئله اتحاد ز
مفاهیم،  و  معانی  این  شناخت  و  دارد  آن  ظاهری  پوشش  و  آرایش  از  فراتر  مفهومی  و  معنا  نیز 
شناخت عمیق مفاهیم دینی را می طلبد. خداوند در قرآن می فرمایند: » إّنی جاِعٌل فی األرِض 
)شیرازی،  دانسته است  زمین  در  خداوند  خلیفه  را  انسان  صدرالمتألهین  خلیفه«)بقره:30(. 
1382 ،ص 176(. بر این اساس انسان بر خالف سایر موجودات می تواند به بسیاری از صفات 
که "خلیفه اهلل مرآه تظهر فیه األسماء") شیرازی،1363، ص 19(. خلیفه  الهی آراسته شود؛ چرا 
به  کامل،  افراد بشر چه ناقص و چه  از  الهی باشد و"هر یک  آئینه أسماء  و  خدا می تواند مظهر 
و  فاضل  انسان های   ... بهره مندند.  الهی  خالفت  از  برده اند؛  انسانیت  از  که  بهره ای  اندازه  
شریف و چه آدم های معمولی، خلیفه ای از خلفای حق تعالی هستند. انسان های واال، مظهر 
یبایی صفات حق تعالی در آئینه اوصاف ربانی خود هستند... و انسان های معمولی یا عامه  ز
کمال ابداع حضرت حق را در آئینه حرفه و هنرهای خود ظاهر  یبایی صنع الهی و  مردم هم، ز
که در  و آشکار می سازند") شیرازی،1360، ص 110( و "هنرمند، سالکی در مسیر عرفان است 
پرتو الهام رحمانی و ربانی به درک جلوه ای از حسن الهی و جمال ازلی نائل می شود و عالم صنع 
آئینه صنع  نیز  بیعی، 1388، ص11(. ضریح سازی  تلقی می کند")ر الهی  از حسن  یی  پرتو را 
گیری به سمت خداوند، قداست یافته است. هنرمندان  الهی است و بر اساس همین جهت 
ضریح برای خلق فضای قدسی در آن  انواع نقوش اسلیمی، ختایی، هندسی و کتیبه های خط 
کی، زرگری،  را به واسطه انواع روش های تزئین در فلزکاری مانند: قلمزنی، مینا، مشبک، حکا
که همواره بر مضامین دینی و نمادین  ترصیع و... به کار می گیرند تا آفرینش های هنری ضریح 
آن جا  از  اسالمی  هنر  در  نمادین  مضامین  بر  کید  تأ دلیل  بندد.  نقش  آن  پیکره  بر  دارد،  کید  تأ
کشش  شنیدن و  که  که بیان مطالب متعالی بایستی از دید نامحرمان و افرادی  ناشی می شود 
درک حقایق متعالی را ندارند، مستور ماند و همچنین بیان رمزی و نمادین تفسیرهای متعددی 
را بر می تابد که البته تمامی تفسیرها در طول هم بوده و در عرض یکدیگر و ناقض هم نمی باشند 
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یبا و دلنشین است)هاشم نژاد، 1392، ص 122(؛ اما "این  و در مجموع بیانی رمزی، بیانی ز
گرایی اختیاری نیست بلکه از ذات امور سرچشمه می گیرد تا بدین طریق بازنمود دقیقی از  رمز 
یر شبیه سازی شده در هنر اسالمی]و  حقایق متعالی را در مرتبه سفلی ارائه دهد. فقدان تصاو
 ،1389 می شود")کریچلو،  تبیین  اساس  همین  بر  نیز  انتزاعی[  و  تجریدی  نقوش  به  گرایش 
صورتگری  تحریم  کلی  به طور  و  حیوانی  و  انسانی  واقع گرایانه  نقوش  تحریم  طرفی  از   .)9 ص 
صورتگران  برای  رستاخیز  ز  رو در  عذاب  آمده است:»سخت ترین  این گونه  پیامبر  از  روایتی  در 
ز رستاخیز عذاب می شوند و به آن ها  یر را نقش می کنند؛ در رو که این تصاو است« و »کسانی 
"شاید  ص167(.  ج7،   ،1422 کنید«)بخاری،  زنده  را  کرده اید  نقش  آن چه  که  می شود  گفته 
بازداشتن  آن،  از  قصد  که  باشد  منحصر  موردی  به  یرسازان  تصو و  یرگری  تصو از  نکوهش  این 
مردمان از پرستش خدا یا بازگرداندن آنان به شرک و بت پرستی باشد. ... چراکه اگر صورتگری 
کشیده می شد. ...  کانشان و بت پرستی  رهای نیا مجاز شمرده می شد؛ دل های مردمان به باو
امور دینی  آن در  برد  کار از  تا مسلمانان  گردید  آمیز سبب  این موضع گیری احتیاط  این حال  با 
گردید و  کنند ... و توجه آنان به تزئینات خطی و هندسی و برگ آرایی معطوف  به شدت پرهیز 
در این زمینه هاست که هنر اسالمی شکوفا شد. نخستین چیزی که در فن نقش نگاری تزئینی 
می بینیم این است که این هنر بر این اساس تکیه دارد که خداوند جوهر هستی است")عکاشه، 
نقوش  کاربست  عدم  و  ضریح  بدنه  بر  تجریدی  نباتی  نقوش  بر  کید  تأ دلیل   .)7 ص   ،1380
که بر پیکره ضریح نقش بسته اند؛  گرایانه نیز همین اصول می باشد. تزئیناتی  غیر نباتی و واقع 

عبارت اند از:

1.  نقوش اسلیمی

یا  گیاهی درهم بافته  که به طور عام در مورد نقوش   اسلیمی / عربانه، اصطالحی است 
کباز،  طوماری به کار می رود و به خصوص یکی از نقش مایه های شاخص در هنر اسالمی است)پا
کثرت را نمودار می سازد.  1383،ص 27(. " ]هنر تجریدی[ به مستقیم ترین وجه وحدت در 
دو عنصر  دارای  و  زن همدست می شود  و و جاندار  زنده  پیوستگی  با  اسلیمی، منطق  در   ...
گیاهی. نخستین عنصر، به  اساسی است: به هم پیچیدگی و در هم تابیدگی نقوش و نقشمایه  
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زن است، یعنی  نظر بازی ها با تأمالت هندسی باز می گردد و عنصر دوم، نمایشگر نوعی ترسیم و
گرفته باشد تا  ترکیبی از اشکال حلزونی و شاید بیشتر از رمزپردازی های منحصرًا خطی نشأت 
یر  الگوهای نباتی. ... اسلیمی از لحاظ مسلمانان فقط امکان آفرینش هنری بدون پرداخت تصاو
یر  یر یا آنچه در نظام ذهنیات با تصو نیست؛ بلکه مستقیمًا وسیله ای است برای انحالل تصو
مطابقت دارد. ... در اسلیمی هرگونه استذکار صورتی فردی، به علت تداوم بافتی نامحدود، 
که  اسلیمی  نقش  ز  برو  .)145-139 صص   ،1376 بورکهارت،  می شود")  مضمحل  و  منحل 
بودن جنبه  دارا  بر  بلکه عالوه  ندارد؛  تزئیناتی  پیچ است؛ صرفًا جنبه  مار یافته حرکت  تکامل 
یبایی شناسانه، مفاهیم واالیی را نیز شامل می شود. طبق فرمایش خداوند در قرآن: »هر چه  ز
یی شان را درک نمی کنید«)اسرا:  ید، هرچند شما تسبیح گو هست او را به ستایش تسبیح می گو
که حرکت به سمت خدا  گیاهی و اسلیمی دیده می شود  44(. این نگرش تسبیحی در نقوش 
را نشان می دهند)رهنورد، 1378، ص 55(. تکرار نمادین اسلیمی نوعی تذکر به انسان است 
ر می سازد. به عبارتی دیگر »تکرار« همان  که همواره رها شدن از دنیا  و عروج به ملکوت را یادآو
ری حرکت از خود به سمت خداوند می باشد)پور جعفر  ذکر و اسلیمی، نمادی از تذکر و یادآو
پیچ گون طراحی می شود،  مار به صورت  که  اسلیمی  لر، 1381، صص185،204(.  و موسوی 
بر  کید  تأ برمی گیرد. این نقش در محرابی ها)پنجره های ضریح(  را در  از ضریح  سطح وسیعی 
این  ظهور  همچنین  است.  نماز)محراب(  و  عبادت  محل  ر  یادآو و  نماز  شده  سفارش  آموزه 

که ستون دین است، نشان می دهد. نقش در ستون های ضریح هماهنگی آن را با نماز 

2. نقوش ختایی/ خطایی

)عمید،  منحنی  خطوط  و  برگ  و  شاخه  و  غنچه  و  گل  چند  از:  است  عبارت  ختایی 
1363،ص 993). »اسلیمی را می توان جلوه جالل حق و ختایی را منظر جمال و ظهور نگار 
نمایان  اسلیمی  بندهای  پس  از  همواره  ختایی  بندهای  که  این روست  از  دانست.  حقیقی 
می شوند«)پورخرمی، 1385، صص 6- 7 و صص 19 - 20(. اسلیمی مجموعه بندهایی است 
یبایی و طراوت زندگی  که نماد ز گل ها و برگ ها را  که از نقطه ای شروع شده و در مسیر حرکت، 
گل ها را  کرده و در آغوش خود به نمایش می گذارند. این  و هدیه خداوند هستند، با خود همراه 
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پیچ گون در یکدیگر  در انواع مختلف ختایی می  نامند. نقوش اسلیمی و ختایی به صورت مار
یایی است و چشم  پیچ در بنیان ترکیب بندی موجب حرکت و پو تنیده و پیچیده اند و »مار
ر می سازد«)مراثی، 1384،ص 43(؛  بیننده را به سمت نقطه تمرکز اثر جذب و مجددًا از آن دو
کرده و  کثرت به وحدت نوعی خلسه عارفانه  ایجاد  کثرت و  لذا این حرکت مدام از وحدت به 

انسان را به سمت معبود یگانه سوق می دهد.
گشته  با خأل مرتبط  تکرار  و  به واسطه  بسط  کنار اسلیمی ها  گلدار ختایی در  طرح های 
کنار زده و به روح اجازه تنفس و شکوفایی می دهد. خأل  گیر اشیاء مادی را  و سنگینی نفس 
یت و مبانی اسالم و هنرهای اسالمی می باشد. خأل در هنر از پیامدهای مهم   رابطه عمیق معنو
توحید است. نظریه توحید در ذکر شهادتین »ال اله اال اهلل«؛ هیچ خدایی جز اهلل وجود ندارد، 
گستره  ضریح بی  رود این نقوش سنتی نباتی بر  جلوه گر می شود)نصر، 1385 ،ص 16(. ایده  و

که این نقوش ایجاد می کنند، نبوده است. ارتباط با حالت عارفانه ای 

  تصویر 1: اسلیمی  و ختایی های ضریح حضرت عباس؟ع؟ در کربال، مأخذ: أبنا )خبرگزاری اهل البیت(

3. نقوش هندسی

هر  می شوند.  تشکیل  مایه«  »نقش  یا  بنیادی  شکل  تعدادی  ترکیب  از  عمومًا  نقوش  »این 
یک از این ]نقش[ها طی قرون متمادی و با خالقیت استادان این فن، تناسبات معینی پیدا 
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»برخی  تکرارند«)ماهرالنقش، 1381، ص 5(.  قابل  ثابت  قواعدی  با رعایت  که فقط  کرده اند 
هنر  تمایز  اصلی ترین  و  کرده  کید  تأ اسالمی  هنر  هندسی  جنبه  بر  اسالمی،  هنر  پژوهشگران 
با  توانسته اند  مسلمان  هنرمندان  که  می دانند  این  هنری  دیگر  جریانات  به  نسبت  را  اسالمی 
استفاده از نقوش هندسی، مفاهیمی متعالی و انتزاعی نظیر مفهوم تجلی )یعنی تجلی ذات 
یر کنند. بنابراین نقوشی همچون اسلیمی ها،  الهی در کثرت مراتب وجود( را به گونه  بصری تصو
ص11(.   ،1388 بیعی،  است«)ر هندسی  تبیین،  این  در   ... و  ضلعی ها  چند  شمسه ها، 
"حضور هندسه در هنر و معماری اسالمی، اصلی مسلم و قطعی است... ]همچنین[ حضور 
گسترده، آشکار و انکار ناپذیر است") بلخاری قهی، 1394،  هندسه در نقوش اسلیمی بسیار 
صص 24 ، 237(. نظم بسیار دقیق و پیچیده آرایه های هندسی، نظم موجود در طبیعت و در 
ر  کم در جهان را یادآو ردگار بر تمام نظام های حا گاهی پرو پی آن نظم الهی را حکایت می کند و آ
کید بر احدیت و وحدانیت خداست که در نقش مایه های فراوان هندسی  می شود و این همان تأ
نمود یافته است. تکرار این نقوش و همچنین نقوش تجریدی نباتی در هر یک از آثار تجسمی 
 .)56 1378،ص  می پذیرد)رهنورد،  انجام  آن ها  معنایی  و  محتوایی  تسلسل  حفظ  به لحاظ 
که  کتیبه ها بر بستر آن نمود یافته است و همان گونه  نقوش هندسی بر بدنه ضریح در قالب انواع 

کثرت در وحدت است.  کثرت و  کننده وحدت در  بیان شد؛ تداعی 

4. کتیبه ها

کتیبه در اصطالح هنری عبارت  است از: خطوط درشت و جلی که از روی کاغذ و از دست 
کاتب به صفحات کاشی منتقل و بر سردرها و دیوارها و محراب های مساجد و مکان های مقدس 
کتیبه می توان به  و بناهای مهم دیگر استقرار می یابد )فضائلی، 1370، ص 130(. در تعریف 
حوزه های غیر معماری آن از جمله کتیبه های فلزی،چوبی،سفالی،شیشه ای،منسوجات و... 
کتیبه های  کتیبه ها از نظر مضامین به  نیز اشاره نمود)قلیچ خانی،1388، صص ده ، یازده(. 
یخ ساخت/نصب،   کتیبه های حاوی اطالعات واقف، بنا و تار کتیبه های ادبی و  مذهبی، 
نقوش  با  آمیخته  اغلب  که  ضریح  کتیبه های   .)91 ص   ،1386 می شوند)شریعت،  تفکیک 
است، جایگاه بسیار باالیی در تزئین ضریح و نیز اهداف آن که همانا قرب الهی است، بر عهده 
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می باشند.  اسالم  دین  مبانی  بازگوکننده  مستقیمًا  مذهبی  کتیبه های  میان،  این  در  دارند. 
صاحب  صفات  بیان کننده  درمجموع  و  بخشش  جالل،  عزت،  وصف  در  ادبی  کتیبه های 
که در آئینه اولیاء الهی جلوه گر شده است.  ر صفات خداوند هستند  ضریح می باشند و یادآو
شناسنامه دار  به منظور  که   ... و  واقف  نام  قلمزن،  نام  به  مربوط  اطالعات  حاوی  کتیبه های 
کردن اثر هنری بر پیکره ضریح نقش می بندد؛ نه تنها اشاره ای به منّیت انسان ندارد؛ بلکه در 
گاه آن را در جایگاه  رای آن ها جسم فانی انسان متبادر می شود و ذهن بیننده و زائر، ناخودآ و
ازلی-ابدی  خدای  به  دار  یخ  تار یا  و  نشان دار  و  نام  کتیبه  رای  و در  و  می دهد  قرار  قیاس 
آن  از  ما  همانا   :  )156 «)بقره:  ُعو�ز ر��بِ ِه  �ی

َ
ل �إ ا 

�زّ �إ َو  ه 
ّ
ِللل ا 

�زّ »�إ که  احمدی1(؛  با  می اندیشد)مصاحبه 
خداییم و به سوی او بازمی گردیم. 

  تصویر2: کتیبه ضریح روضه منوره حضرت معصومه؟اهس؟ در قم، مأخذ: مهرنیوز

5. خوشنویسی

یبا  ز با خطوطی  بزرگان دین  کالم  نیز  و  کالم وحی  واالی متجلی در  آنجائی  که مفاهیم  از 
دارد  واالیی  جایگاه  یسی  خوشنو اسالمی  هنرهای  میان  در  لذا  می بندند؛  نقش  دلنشین  و 
مرئی  نمودگار جسم  یرا  ز  ... یسی است.  در جهان اسالم، خوشنو " شریف ترین هنر بصری  و 
زندگانی  آنات  و در همه  افکنده است  پرتو  و در سراسر حیات مسلمانان   ... الهی است  کالم 
یژه ای  و جایگاه  چنین  اصالت  البته   .)151-150 صص   ،1376 دارد")بورکهارت،  حضور 

یح  1. سید ابوالقاسم احمدی: قلمزن، سازنده و طراح نقوش ضر
یخ 96/4/19 در کارگاه قلمزنی ایشان در اصفهان صورت پذیرفته است. یسنده در تار یی توسط نو مطلب بیان شده طی گفتگو
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خداوند  آنجائی که  می گیرد؛  سرچشمه  آن  به  کریم  قرآن  اشارات  از  خط  و  یسی  خوشنو برای 
که به قلم، سطرو ...  «) قلم:1( : قسم به قلم و آنچه می نگارد؛  َسُ�ُ�و�ز ِم َو ما �ی

َ
ل می فرمایند:»�ز َو�ل�قَ

اشاره شده است  و "از این جهت این سوگند را یاد کرده که قلم و نوشته از عظیم ترین نعمت های 
کرده]است[") طباطبایی، ج 19، ص 616(.  که خدای تعالی بشر را به آن هدایت  الهی است 
و  فکری  تکامل  و  هدایت  طریق  در  را  آن چه  تمامی  و  دارد...  گسترده  ای  مفهوم  آیه  "مسلمًا 
ص  ج24،  شیرازی،  مکارم  می شود")  شامل  ردند،  می آو تحریر  به رشته  بشر  عملی  و  اخالقی 
یسی اسالمی در شکل،  یسی اسالمی بیان می دارد: خوشنو 370(. بورکهارت در مورد خوشنو
اشاراتی رمزی و تمثیلی  به امور قدسی دارد که در اجزاء تالشی برای برای بیان نمادین گوشه ای 
کلیت نماد وحدانیت است )بورکهارت ،1365،ص  از اسماء و صفات جمال خداوند و در 
یژگی انعطاف  یسی، و یبایی شناسی خوشنو گرفتن جنبه های قدسی و ز 58(. عالوه بر در نظر 

ید: رود آن بر پیکره ضریح بی تأثیر نبوده است. پیوتروفسکی می گو پذیری آن نیز در ایده اولیه و
یبایی،  ز سادگی،  از  اسالمی،  هنر  زبان  برجسته ترین  و  یباترین  ز عنوان  به  یسی  خوشنو
ظرافت و انعطاف پذیری خاصی برخوردار است و با ظرافت تمام روی اشیاء را آذین می بخشد 

.)27 P ,2000 ,Piotrovsky(
یسی در ضریح نیز به دلیل جنبه قدسی و عجین شدن آن با کالم وحی  بهره گیری از خوشنو
که بی واسطه ترین و صریح ترین روش برای یاد خداوند است، قسمت وسیعی   است و از آنجا 

از سطح ضریح را شامل می شود. 

  تصویر3: خوشنویسی های ضریح امام حسین؟ع؟ در کربال، مأخذ: فارس نیوز
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گی تزئینات ضریح و ارتباط آن با دین اسالم:]] ویژ
مانند استحکام، مقاومت،  و هنرمندان ضریح، خصوصیاتی  اگرچه طراحان، سازندگان 
و حرمت  با قداست  که  کار  به دلیل جنس  اما  نظر می گیرند؛  در  را  آن ها  مانند  و  مواد  اصالت 
در  را  یی عملکرد خود  گو و  داده  قرار  پیشگاه خداوند  در  را همواره  مذهبی همراه است، خود 
و  تعصب  زمره،  رو و  عادی  کارهای  بر خالف  می دهند.  بنابراین  قرار  اعمال  سنجش  ترازوی 
که قرار است مدفن معصوم و فرد مقدسی باشد،  کار برای آن ها در ارتباط با ضریح  دقت انجام 
یت است و همین امر تفکر و تأمل و معنا را در طرح و تزئین مرتبط با ضریح دوچندان  در اولو
که سازندگان و هنرمندان در ساخت  می کند. پس بی مناسبت نیست تا بارزترین خصایصی 
گفتنی است این خصایص از البالی  گوشزد شود.  و تزئین ضریح مورد عنایت قرار می دهند، 
قرار  تأیید  مورد  ضریح  هنرمندان  از  نظرخواهی  با  و  آمده  به دست  ضریح ها  مطالعه  و  بررسی 

گرفته است. 

1.  تناسب

یبایی را نظم، تقارن و تعّین)حسن تقدیر( می داند)ارسطو،  ارسطو صور اصلی و پایه و اساس ز
بر  که  مندی،  قانون  از:  است  است  عبارت  نظم  رایج  یف  تعار از  »یکی   .)426 ص   ،1348
بیعی، 1390، ص 107(. »ساختار و صورت هر  کم است«)ر نسبت میان اجزای یک شکل حا
اثر هنری بر اساس شماری از عناصر بصری شناخته می شود. این عناصر بصری در ارتباط با 
کائنات، این نظم و ارتباط به نحو احسن وجود  که در طبیعت و  هم قرار می گیرند. همان طور 
دارد. ... تناسب از اصول اولیه و مهم ترین اصل هر اثر هنری است«)مکی نژاد و دیگران، 1388 
،صص 82- 83(. به عبارتی نسبت داشتن بین چند چیز و یا رابطه میان اجزاء با یکدیگر و نیز 
یند. برای سنجش تناسبات، معیارها و ضوابط مشخصی الزم  گو کل  را تناسب  میان جزء به 
کریم به اهمیت  تناسب،  می باشد)آیت اللهی، 1376 ، ص273(. در موارد بسیاری در قرآن 
َرُه 

َ
ّد �قَ

�زَ یٍء 
َ �ش ُکّلَ  �قَ 

َ
ل �زَ »َو  آیات:  این  جمله  من  شده است؛  پرداخته  اشیاء  میان  روابط  و  اندازه 

��«)فرقان:2(: و هر چیز را آفریده است؛ به آن چنان که باید اندازه بخشیده است. همچنین  د�ی �ق �قَ

 َشیٍء ِعنَده ِبِمقدار«)رعد:8(: و هرچه نزد او اندازه ای دارد. در قرآن به نسبت میان اجزا 
ُ

ُکّل آیه »َو 
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که »خلق به معنای  «) مؤمنون: 14(. از آن رو  �ز �ی ال�ق ارک �هلل ��س�ز �لحز �ب �ق نیز پرداخته شده است؛ »�ز
تقدیر است؛ پس این خیر کثیر، همه اش در تقدیر اوست و آن عبارت است از: ایجاد موجودات 
و ترکیب اجزاء آن، به طوری که همه اجزایش با یکدیگر متناسب باشد و هم با موجودات دیگر 
به  توجه  با  هنرمندان  بنابراین  ص27(.  ج15،  تا[،  داشته باشد«)طباطبایی،]بی  سازگاری 
و  طرح  اندازه  آن،  پنجره های  و  اضالع  بین  ضریح  تزئینات  و  ساختار  در  یژگی  و این  اهمیت 
میزان فضای درنظرگرفته شده برای آن تناسبی منطقی برقرار می سازند. بر همین اساس هر طرح 
برای  نقوش مناسب  و  انتخاب طرح ها  بر  و عالوه  نمی باشد  اندازه ای مناسب ضریح  با هر  و 
این سازه مقدس، مسائلی از قبیل ضخامت طرح ها و نقش ها، فاصله آن ها از دید زائر، میزان 
گیرایی نقوش و ... در نظر گرفته می شود. از طرف دیگر چون ضریح در فضای محصور معماری 
ر آن جمع شده و متمسک می شوند، تناسب میان  قرار می گیرد و عاشقان و زائران حرم به دو
عنصِر ضریح و ساختماِن در برگیرنده آن به گونه ای درنظر گرفته می شود که فضای مناسبی برای 
یژگی بسته به میانگین زائران و محدوده ساختمان همواره مورد  رد. این و تجمع زائران فراهم آو
گاهی حتی می توان برای ایجاد تناسب، فاصله میان ضریح و درهای  توجه بوده است. اگرچه 
موارد دیگر ممکن  و  امنیتی  یت صالحدیدهای  اولو اما  کرد؛  بیشتر  را  رودی محدوده ضریح  و

کامل نینجامد. گاه به ایجاد تناسب  است 

2. تعادل و توازن 

گون شیء یا  لت دارد و غالبًا منظور از آن، رعایت اندازه اجزای گونا "اعتدال به تکثر شیء دال
که همه بخش ها اندازه مساوی دارند بلکه مراد این است  اثر است. در اینجا منظور این نیست 
بیعی، 1390، ص 107(. بورکهارت نیز اعتقاد  که باید باشد) ر که اندازه هر بخش، چنان است 
دارد: وحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و توازن انعکاس می یابد)بورکهارت، 
زن و وقار  که در آن انسان بتواند و کند  1376، ص12(. »هنر اسالمی می کوشد فضایی ایجاد 
ایجاد یک نوع خأل می کند و همه  یابد. هنر اسالمی در وهله  نخست،  باز را  اولیه خود  فطری 
پریشانی ها و تمایالت دنیوی را از میان بر می دارد و در مرحله دوم، نظامی را جایگزین آن می سازد 
 ،1380 فر،  شایسته  و   22 ص   ،1386 فر،  است«)شایسته  صلح  و  آرامش  و  تعادل  مبین  که 
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ی  دز
َّ
ل
ئ
�« رده اند:  آو میان  به  سخن  تعادل  و  توازن  از  بسیاری  موارد  در  قرآن  در  خداوند   .)58 ص 

آفریده است.  و متعادل  و موزون  آفریده درست  را  تو  که  ک«)انفطار:7(: همو 
َ
َعَدل

�زَ َسّو�َک 
�زَ �قَ 

َ
ل �زَ

ج  تا[،  شده است)طباطبایی،]بی  اشاره  انسان  وجودی  اجزای  تعادل  و  توازن  به  آیه  این  در 
)بقره:143(:  َوَ��ا«  هقً  ّمَ

ُ
� اُکم  َعل�ز َ �ب �ِلَک  َکدز »َو  می فرمایند:  نیز  دیگر  جای  در   .)369 ص   ،20

بیان و  را  آیه اصل تعادل  این  که در  قرار دادیم؛  و بهینه  را بدین سان امتی میانه  آری، ما شما 
« )حجر:19( : و در آن، هر چیِز به اندازه و سنجیده ای  و�ز یٍء َمورزُ

َ َها ِم�ز ُکّلِ �ش �ی ا �ز َ �ز �ق �بَ ل�ز
ئ
در آیه: »َو�

گوشزد نموده اند. بر همین اساس هنرمندان ضریح  تعادل و توازن را در  یانیدیم؛ اصل توازن را  رو
بر قسمت های دیگر سنگینی  آن  از  تزئینی در قسمتی  تا عناصر  کم می نمایند  کل ضریح حا
ننماید و همه قسمت های ضریح بار معنوی یکسانی داشته باشند تا توازن و تعادل آن ها برقرار 
نظر رنگ،  از  زنی اضالع ضریح  و تعادل  که  بررسی ضریح های متعدد مشخص شد  شود. در 
که میان زائران این  کاماًل حساب شده است؛ به گونه ای  نقش، طرح، هنرنمایی، جنس و شکل 
زنه ساختاری یا تزئینی یک قسمت از ضریح از قسمت های  احساس ایجاد نمی شود که چون و

رد.  دیگر بیشتر است، فشار مضاعفی به آن قسمت وارد آو

3. ترکیب 

و  گانه نظم، اعتدال  و فیلسوفان قرون وسطی اصول سه  ارسطو  با سنت  ابن سینا مطابق 
-104 ص   ،1390 بیعی،  برمی شمارد)ر یبایی  ز برای  را  مناسب(  هماهنگی  و  تألیف)ترکیب 
تک  تک  مناسب  چیدمان  و  قرارگیری  محل  قرارگیری،  نحوه  عبارت است از:  ترکیب   .)105
 .)83 ص   ،1388 حسینی،  از  نقل  به  دیگران  و  نژاد  )مکی  شده  تعیین  محدوده  در  عناصر 
یشه  ر نیز  یژگی  و این  می دهد.  ارائه  نقش ها  و  طرح ها  گسترش  برای  مناسبی  فضای  ترکیب، 
دِرَک  �ز �قُ

آ
ها �

َ
ی ل �ز �بَ �ز َ مُس �ی

َّ السش
َ
وجودی خود را از قرآن کریم گرفته است؛ آنجا که خداوند می فرماید: »ل

که به ماه رسد  « )یس:40(: نه خورشید را سزد  حُو�ز َس�بَ ٍک �ی
َ
ل

هار َو ُکّلٌ �زی �زَ
�قُ �ل�زَّ ُل �ا�بِ �ی

َّ
ا �لل

َ
َمَ� َو ل �ل�قَ

رند. چون نظام آفرینش به صورتی  ز پیش افتد و هریک در مداری شناو که از رو و نه شب را سزد 
قرار  خود  شده  تعیین  محدوده  در  و  مناسب  چیدمان  دارای  آن  عناصر  تک  تک  که  می باشد 
یژگی در تمام  کم بر نظام طبیعت پیروی می نماید و این و یژگی حا دارند؛ پس ضریح نیز از این و
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یت است. در ساخت و تزئین یک ضریح بین پنجره های مشبک و  قسمت های ضریح قابل رؤ
ستون های آن ترکیب مناسبی صورت می گیرد؛ به گونه ای که نه مشبک ها آنچنان گسترده شده 
نه ستون ها چنان قطور  و  پراکندگی دید منجر شود  به  و  کند  نامحدود  را  که دید درون ضریح 
که در نتیجه قلمزنی  که جلوی دید را بگیرند. برجستگی های روی ضریح نیز  و پهن هستند 
نقش ها  قرارگیری  و  می شوند  حس  کاماًل  دست  لمس  با  شده  ایجاد  سنتی  هنرهای  سایر  و 
مرکزیت  به  نگاه  از  و  نکرده  خسته  را  چشم  این هاست،  مانند  و  ختایی  اسلیمی،  ترکیب  که 
کنار سایر تزئینات، آرامشی وصف  ضریح باز نمی دارد. خوانش عبارات مذهبی کتیبه ها نیز در 
ناشدنی به زائر می بخشد. شاید زائرین بدون آن که خود بدانند، با لمس فلز و مواد تشکیل دهنده 
ضریح از یک  طرف و دیدن نقش ها و خوانش عبارات مذهبی از طرفی دیگر، این آرامش را به 
 » و�ب

ُ
ل �زُ �ل�قُ �َم�ئِ کِ��هلِل �قَ ِ دز لا �بِ

ئ
که یاد خدا آرامش بخش قلب هاست؛ »� رند و به درستی  دست می آو

کنار عشق به فرد  که از خصیصه ها و اهداف هنر اسالمی است در  )رعد :28(. ایجاد آرامش 
گذر زمان نیست و  زائر، متوجه  که شخِص  را ایجاد می کند  مقدِس صاحب ضریح، فضایی 

کنار ضریح آرامشی وصف ناپذیر را تجربه می کند.  مدتی طوالنی در 

4. ضرباهنگ

طبیعت  جهان  در  می شود.  نامیده  ضرباهنگ  مصنوعی  و  طبیعی  عناصر  منظم  تکرار 
ضرباهنگ  و...  ز  رو و  شب  توالی  هستند:  ضرباهنگ  دارای  تغییرات  و  تحوالت  از  بسیاری 
یژگی  بیگی، 1378، صص136-139(. این و اثر می شود)منصور کل  یایی  باعث حرکت و پو
کسالت در بیننده و زائر می شود؛ چراکه آرایه های منقوش بر آن  در ضریح سبب عدم احساس 
براساس نظم و قاعده و با فواصل منظم قابل تشخیص تکرار شده اند و ضرباهنگ منظمی را 
که در سوره هایی  کرده اند. ضریح نیز تکرار منظم عناصر خود را از قرآن دارد؛ آنجا  در آن ایجاد 
کید بر اهمیت مفهومی آن آیات، ضرباهنگ  از قرآن آیات منظمی تکرار می شوند تا عالوه بر تأ
کدام  «: حال  ا�ز �ب ِ

دزّ
َ

ک ما �قُ
ُ

ک ِ
ّ ّیِ ء�لاِء َر�ب

ئَ
ا �بِ

سوره نیز حفظ شود. از جمله، این آیه در سوره الرحمن: »�زَ
ردگارتان را انکار می کنید. از طرف دیگر تکرار پیوسته نقش یا تقارن عالوه  یک از نعمت های پرو
گاه موجب دل نبستن و پیگیری نکردن مدام شخص مخاطب خواهد شد؛ به این  بر جذابیت 
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کنجکاوانه به دنبال طرحی جدید و  گر نقش از تنوع فراوانی برخوردار باشد؛ چشم،  که ا ترتیب 
گر یک نقش تکرار شود، چشم از مشاهده چندباره آن به حالتی عادی  نقشی دیگر است. اما ا
و  که دل  باشد  تقارن  از  و خارج  متنوع  آن چنان  نباید  یبایی های ضریح  ز و  تزئینات  می رسد. 

که باید در اصل در جهت نزدیکی به خداوند باشد، سخت به خود مشغول سازد. عقل زائر را 

 تصویر4، ویژگی ضرباهنگ در ضریح امام حسین؟ع؟در کربال، مأخذ: أبنا)خبرگزاری اهل البیت(

5. فضای مثبت و منفی

کرده اند  اشغال  را  فضا  که  ]است[...  یر  تصو پرشده  »بخش های  مثبت  فضای  از  منظور 
یر،  کلی تصو که در ساختار  یر]فضای منفی می باشند[. الزم به ذکر است  و فضای خالی تصو
کباز، 1378، صص 373- پر دارند«)پا کارکردی همانند شکل های تو محدوده های خالی نیز 
ترکیب بندی ها وجود  گونه  این  تنها عیب و نقصی در  نه  یبایی شناسی  374(. »از دیدگاه ز
یباترین و غنی ترین  ندارد؛ بلکه بسیاری از شاهکارهای هنری نیز، این گونه طراحی شده و از ز
یژگی در ضریح نیز  آثار جاودانی هنر به شمار می روند)آیت اللهی، 1392،صص 45-46(. این و
کاربسته شده و ضریح پوشیده از طرح و نقش است و در عین حال، فضایی تهی نیز در آن  به 

لحاظ می شود تا نقش مورد نظر جلوه بیشتری نماید)مصاحبه با علمداری1(.

یح 1.  سید مهدی علمداری؛ قلمزن و طراح نقوش ضر
یح سازی ایشان در اصفهان صورت پذیرفته است. یخ 96/4/20 در کارگاه ضر یسنده در تار یی توسط نو مطلب بیان شده طی گفتگو
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  تصویر 5: فضای مثبت و منفی در پنجره فوالد مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوی، مأخذ: ابنا)خبرگزاری اهل البیت(

6. ذره گرایی

یز  از بی نهایت ذره های ر اثر هنری  که  یبایی شناسی به این معنی است  گرایی در ز »ذره 
کمال نسبی خود ساخته و پرداخته شده اند  کدامشان در  که هر  و مستقل تشکیل شده است 
و لیکن هیچ کدام از آن ها به  تنهایی در ترکیب بندی اثر، چندان تأثیر و مدخلیتی ندارند؛ اما 
اثر هنری،  گر«  که به مثابه »عنصر ترکیب  را می سازد  که شکل هایی  از آن هاست  مجموعه ای 
در ترکیب آن وارد می شود«)آیت اللهی، 1392، ص 45(. در آیات متعددی در قرآن به اهمیت 
َ�ه«) زلزال: 7و 8(: پس  َ  �ی

ً
� َ�ّ

َ ٍه �ش ّرَ
اَل دزَ �ق �ه و َم�ز ِم�ش َ  �ی

ً
�� �ی

ٍه �زَ ّرَ
اَل دزَ �ق َم�ز ِم�ش

ذرات اشاره شده است؛ ازجمله: » �زَ
که همسنگ ذزه ای بدی  کند، آن را خواهد دید و هر  که همسنگ ذره ای خوبی  که( هر  )بدانید 
کند، آن را خواهد دید. » کسی که می داند اعمال ما حتی به اندازه یک ذره یا یک دانه خردل مورد 
ز به حساب خود مشغول می شود و این ]امر[ بزرگترین اثر تربیتی روی  محاسبه قرار می گیرد امرو
او دارد«)مکارم ، ج27، 232(. در آیه 3 سوره سبأ نیز اهمیت ذره بیان شده است. این اهمیت 
کید بر ذرات ار آن جا ناشی می شود که " تنها خداوند تعالی وجود حقیقی و اصیل است و هر  و تأ
بیعی به نقل  چه جز اوست)ماسوی اهلل(، چیزی جز پرتو صفات  و اسماء حق تعالی نیست") ر
گل ها و برگ ها و جزئیات  که از  از ابن عربی، 1390: 164-165(. طرح های منقوش بر ضریح نیز 
کلی  نقش  تا  بسته اند  نقش  آن  بدنه  بر  یبایی  ز و  نهایت دقت  در  بسیاری تشکیل شده است، 
اته 

ّ
ضریح شکل گیرد. الزم به ذکر است که هیچ کدام از جزئیات گل و برگ، به طور مستقل و بالذ
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رد. در ترکیب بندی دخالتی ندارند؛ بلکه مجموعه این طرح ها نقش ضریح را به وجود می آو

7. حرکت 

اندیشه  بهتر  و  بیشتر  درک  باعث  و  رد  درمی آو گردش  به  اثر  کل  در  را  بیننده  نگاه  حرکت 
هنرمند می  شود. حرکت یا برونگراست و یا درونگرا. حرکت برونگرا جهان اثر و جهان مخاطب را 
به هم پیوند می دهد و حرکت درونگرا مخاطب را در میان نقوش، اجزاء و آرایه ها محصور کرده و 
با جهت بخشیدن به نگاه بیننده، وی را از آرایه ای به آرایه دیگر هدایت و آرایه ها را به هم مربوط 
 ... است  متعال  جوهری  دارای  »انسان  که  رو  آن  از   .)46 ص   ،1392 اللهی،  )آیت  می سازد 
یر انسان، یک حرکت است؛ حرکتی که او را از جدایی ها به وصل و از غربت به قرب  تمامی تصو
گاهی خداوند از حرکت انسان در آیاتی چند از قرآن  برساند«)رهنورد، 1378، ص 60(. علم و آ
رفتتان  و  آمد  از  َو�ُکم«)محمد:19(؛ و خداوند هم  َم�ش َو  م 

ُ
ک �بَ

َّ
ل �قَ ُم�قَ ُم 

َ
عل �یَ آمده است: »و�هلُل  کریم 

گاه است و هم از قرارگاهتان. این آیه بیان کننده تمام حرکت و سکون آدمی است و به دیگر  آ
و سکون می رساند)مکارم  در حرکت  را  انسان  اندیشه های  و  نیات  از  گاهی خداوند  آ سخن، 
کردن ستون هایی به نشانه تعداد  شیرازی، ج21، ص 453(. سیر قرب الهی در ضریح با لحاظ 
که در سرستون ها نام هرکدام از آن بزرگواران وجود دارد، نشان داده می شود و در  معصومین؟مهع؟ 
قسمت باالی آن اشعاری در وصف اولیاء الهی به عنوان صاحب یا صاحبان ضریح قرار دارد. 
کالم خداوند و در رأس ضریح اسماء خداوند  تر،  بعد از وصف اهل بیت؟مهع؟ و در مرحله باال
را  ضریح  حرکتی  سیر  مطلوب ترین  )که  شده  ذکر  ترتیب  است  ممکن  اگرچه  می گیرند.  جای 
کل حرکت در ضریح،  نشان می دهد( در همه ضریح ها به طور یکسان رعایت نشود؛ اما به طور 
که ابتدا و انتهای آن خداوند  سیری معنادار و تعالی بخش است و در مسیر هدایتی قرار دارد 
است؛ بنابراین توجه انسان را به منشأ خیر و برکت یعنی خداوند سوق می دهد. این حرکت، 
که در میان عناصر ترکیب نقوش ضریح ایجاد شده و عالوه بر مرتبط  حرکتی درونگرا می باشد 
سازی عناصر و نقوش اندیشه زائرین را نیز در ضریح نگاه می دارد. حرکت معنوی در ضریح ها 
کتیبه های دارای معانی  رنده خالق،  با رعایت تناسب، تقارن، نقش های قابل تحسین و یادآو

جمالی و جاللی خداوند و مانند آنها قابل درک است.
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 تصویر6: ویژگی حرکت در ضریح حضرت عباس؟ع؟ در کربال، مأخذ: أبنا)خبرگزاری اهل البیت(

8. تجرید و انتزاع

 هنرمند ضریح به منظور هماهنگی بیشتر اثرش با طبیعت از نقوش طبیعی در تزئینات آن 
بهره می گیرد؛ چراکه »فالعالم جمال اهلل )شیرازی، 1410 ،ج7، ص 182(؛ عالم، آئینه جمال 
آفرینش های هنری  و  الهی به ساخت ضریح  بر همین اساس و به اذن  خداست و هنرمندان 
ری نعمت های الهی زمینه استحکام  در آن می پردازند. توجه دادن انسان ها به طبیعت و یادآو
برای  اسالمی  علوم  بزرگان  سوی  از  همواره  امر  این  و  می کند  فراهم  نیز  را  انسان ها  اعتقادی 
که  گر طبیعت، یک محمل یاد خداست؛ از آن روست  بیدار سازی فطرت ها به کار رفته است. »ا
خالق آن، صانع الهی بوده است؛ چنان که یکی از اسماء خدا صانع است«)نصر، 1375، ص 
18( و »هنرمند اسالمی همواره می کوشد تا از جهان طبیعت به عالم هستی پلی زند و دنیای 
گرایی و  کردن منطق مادی طبیعت، متجلی سازد؛ اما هرگز در واقع  نادیدنی را از طریق دگرگون 
طبیعت گرایی کور و بی هدف متوقف نمی شود)عنایت،1387 ،ص 33(. از این رو هنرمندان 
ضریح نیز در راستای ذکر خداوند و بیدار سازی فطرت انسان ها خود را از پایبندی محض به 
تزئینات  به  و  رده  آو روی  از طبیعت  ملهم  به طرح های  کرده،  رها  آن  یر عینی  و تصو طبیعت 
خاصیت تجرید و انتزاع بخشیده اند؛ چراکه »محور مرکزی اسالم، احدیت و وحدانیت است؛ 
یری قادر به بیان آن نیست ... و فقط تزئینات نباتی با اشکال نقش پردازی شده  ولی هیچ تصو
گشته است«)بورکهارت، 1376،ص 131(. هنرمندان ضریح نیز بر  جزء هنر مقدس محسوب 
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گرفته و سراسر  گرایانه فاصله  گرایی و نقوش واقع  گونه عینی  رهای مذهبی خود از هر  اساس باو
ضریح را با نقوش نباتی تجریدی آذین می بخشند.

9. بی زمانی و جاودانگی

به  اسالمی  تزئینات  و  هنر  که  درحالی  می باشد؛  مادی  امور  به  مربوط  »زمان«  قید   
ً
اصوال

هرگز  که  یدانند  جاو و  زمان  بی  مادی،  غیر  اموری  وحی  کالم  و  یات  معنو از  بهره مندی  دلیل 
یا ،زنده و در حال تکامل  برد داشته و همواره پو کار کهنگی نمی شوند و در همه  اعصار  دچار 
و  آن  مصالح  و  مواد  محدود  عمر  از  ناشی  آن ها  جدید  نمونه های  با  ضریح ها  یض  تعو اند.  
که »منبع  کهنگی طرح و نقششان. از آن رو  گونه موارد مادی می باشد؛ نه  فرسودگی ناشی از  این 
است«)شریعت،  مسجد  و  قرآن  نشین،  مسلمان  سرزمین های  تمام  در  دینی  هنرهای  اصلی 
1386،ص 90( و امام جعفر صادق؟ع؟ در مورد جاودانگی قرآن فرمودند: قرآن در هر زمان جدید 
گروهی از مردم تازه است)العطاردی الخبوشانی، 1406ق، ص  ز قیامت برای هر قوم و  و تا رو
یژگِی زمان مینوی  309(؛ لذا هنر اسالمی نیز همانند منبع خود، پایا و جاودان است. همین و
و طرح،  تزئین، نقش  گسترده در هنر، صنعت،  برخالف تحوالت  تا  و بی مرگی موجب شده 
یادی است ذهن و زبان زائران  که سده های ز کان مفاهیمی بر چهره ضریح ها می نشینند  کما
که  کتیبه های مذهبی  یارتنامه با صوت ها و صداهای جاودانه،  کرده اند. خواندن دعا و ز را پر 
گل ها  که با اسلیمی و ختایی و ترسیم فراوان برگ ها و  کهنگی برایشان معنا ندارد، نقش هایی 
گسترده نور به نشانه عظمت و نورانیت فرد مدفون و مانند آن ها از  همراه است، حضور بسیار 

که همواره جاودانه می نمایند. جمله خصایصی است 

نتیجه گیری]]
کن مقدس دخیل می باشند که در این میان دین  گونی در ساخت ضریح های اما عوامل گونا
یت ضریح و پایندگی آن است. هنرمندان  ری طراح و سازنده ضریح موثرترین عامل در هو باو
به هر  ُه �هلل«)بقره:115(؛  َو�ب ّمَ  َ �ش

�زَ و� 
ُّ
َول �قُ َما  �زَ �ی

ئَ
ا

َ که »�ز این اصل اعتقادی مسلمانان  بر  ر  باو با  ضریح 
کنید همان جا روی خداست؛ بدین سان در ضریح سازی از تزئینات اسالمی همچون:  سو رو 
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یسی بهره های فراوانی می برند  کتیبه های خوشنو انواع نقوش اسلیمی، ختایی، هندسی و انواع 
گیاهی اسلیمی و ختایی  بر بستر ضریح جلوه گری نماید. نقشمایه های  تا همواره یاد خداوند 
و  می دهند  نشان  را  خداوند  و  باال  به سمت  حرکتی  خود،  تنیده  درهم  و  پیچ  مار حرکات  با 
جهان  نظم  می شود.  ر  یادآو را  نماز  و  خداوند  یاد  همراهی  ضریح  محرابی های  در  حضورشان 
هستی و اشراف خداوند بر کل نظام های موجود نیز به واسطه نظم موجود در انواع نقوش هندسی 
را  الهی  با سیر هدفمند خود قرب  یسی  کتیبه های خوشنو نمایش درآمده است.  به  در ضریح 
ترین قسمت ضریح به اسماء الهی می رسند. قرارگیری نام خداوند در رأس  ر شده که در باال یادآو
یی دیگر حضور الهی  ضریح از جهتی قرارگیری یاد خداوند در رأس همه امور را می رساند و از سو
یبایی حقیقی در اثر  را در سرگرمی های زندگی دنیوی تذکر داده و حقیقت معنوی را در قالب ز
یژگی های آن مانند: تناسب، تعادل  هنری منعکس می نماید. تزئینات به کاررفته در ضریح و و
و توازن، ترکیب، ضرباهنگ، حرکت، تجرید و انتزاع، فضای مثبت و منفی، جاودانگی و غیره 
در ارتباط با قرآن و اسالم و برگرفته از مبانی اعتقادی اسالم است و حیات اسالمی را در سراسر 
ر مسلمانان  ضریح و فراتر از آن در سراسر زندگی مسلمانان نشان می دهد. از این رو ضریح در باو
که تقدس خود را به واسطه ذکر و  به عنوان نمادی از اسالم و سازه ای مقدس محسوب می شود 

کرده است. یاد خدا و در ارتباط با خداوند پیدا 
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