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                                                                 محمد حسین ریاحی**

چکیده

مساجد در طول تاریخ اسالم به عنوان مهم ترین و مؤثرترین نهادهای عبادی و معنوی مسلمانان به 

حساب آمده اند. اهمیت این نهادهای معرفتی که مزین به نمادهای روحانی از جمله آیات و روایات و 

کتیبه های مشحون از آموزه های وحیانی می باشد فضایی را ایجاد می کند که مؤمنین و حتی کسانی که 

در آن وارد و حاضر می شوند احساسی خاص و سرشار از لطف و بهره گیری مثبت دارند.

مسجد به جهت اشتیاق مسلمین در شکوه هر چه بیشتر آن، پایگاهی برای کمال مطلوب و نیل به 

معانی است و بدین روی عرصه ی هنرهای منبعث از قرآن و عترت به ویژه کتیبه ها و جلوه-هایی از 

آیات و سور می باشد.

در این نوشتار سعی بر آن است که با ترسیم وضعیت این اماکن مقدس که ملهم از تفکر و اندیشه ی 

اسالمی به ویژه نشأت گرفته از مضامین و معانی قرآنی می باشد فضای ظاهری و کالبدی آن مورد توجه 

قرار گیرد. و در واقع به این مسأله پاسخ گوید که هنر و معماری در خدمات ارزش های معنوی و قرآنی 

تا چه اندازه کارساز و اثرگذار است.

بدین روی در مقاله حاضر به توصیف مساجدی از شهر تاریخی اصفهان پرداخته است. البته این 

مساجد به دلیل برخی ویژگی های معنوی و معماری نه تنها در ایران بلکه در عالم اسالم شهره و مورد 

توجه است.

واژه گای کلیدی: مساجد، معماری، هنر، کتیبه های قرآنی، اصفهان
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مقدمه

ــادت و  ــرای عب ــی را ب ــخ، مکان های ــول تاری ــی در ط ــان ابراهیم ــوص ادی ــان و بخص ــه ادی هم

ــه  ــل این ک ــه دلی ــکان ب ــن م ــد و ای ــود می آوردن ــه وج ــش ب ــود خوی ــد و معب ــا خداون ــاز ب راز و نی

محــل عبــادت و بندگــی مــردم بــود بــرای جامعــه مهــم و مقــدس بــه شــمار مــی رود. وجــود معابــد 

ــه دیــن مــردم آن شــهر، گویــای  ــا توجــه ب و کلیســاها و کنیســه ها در شــهرهای مختلــف جهــان ب

ــد. ــا می باش ــی آن ه ــی اجتماع ــای فرهنگ ــا و کارکرده ــن مکان ه ــت ای ــت و قداس اهمی

ــادت  ــرای عب ــه مســلمانان ب ــی اســت ک ــن مکان های ــم تری ــز، مســاجد از مه ــن اســالم نی در دی

پــروردگار خویــش در آن جــا اجتمــاع می کننــد و بــه همیــن دلیــل در همــه ی شــهر ها و حتــی نقــاط 

دور افتــاده ســرزمین های اســالمی نیــز مســاجدی بــرای برگــزاری مناســک عبــادی وجــود دارد.

قداسـت ایـن مـکان و از طرفـی کارکردهـای مختلفـی کـه ایـن مسـاجد عالوه بـر محل عبـادت در 

طـول تاریـخ داشـته اند باعـث گردیـد که هم حکومت های اسـالمی و هم مـردم و هم هنرمنـدان تمام 

اهتمـام خـود را بـه کار گیرنـد تـا در بنـای هر چه باشـکوه این مکان ها سـهیم باشـند. بـه همین دلیل 

اسـت کـه اکثـر هنرها و مضامین اسـالمی را امروزه در مسـاجد شـاهدیم.

از جملــه ایــن هنرهــا، کتیبه نــگاری و خوشنویســی در ایــن ابنیــه اســت کــه در طــول تاریــخ و در 

هــر دوره ای بــه بهتریــن نحــو وجــود دارد. اســتفاده از آیــات و روایــات اســالمی بــا هــدف ترویــج 

ــه  ــه ب ــن کتیبه هاســت ک ــم ای ــات، از مفاهی ــان تفســیر برخــی از آی ــذکار و بی ــگ اســالمی، ت فرهن

بهتریــن وجــه ممکــن در تزئینــات ایــن بناهــا بــه کار رفتــه اســت.

ــای  ــی هنره ــی توصیف ــه بررس ــه ای ب ــی و کتابخان ــع میدان ــتفاده از مناب ــا اس ــه ب ــن مقال در ای

اســالمی قرآنــی موجــود در مســاجد بــا بهره گیــری از مضامیــن آیــات قرآنــی در چنــد مســجد مهــم 

شــهر اصفهــان خواهیــم پرداخــت.

1- مسجد جامع کبیر )عتیق( اصفهان

ــوان  ــه عن ــاد ب ــن زی ــوب ب ــدی پــس از هجــرت، ای ــی در صــد و ان ــم اصفهان ــه نوشــته ابونعی ب

عامــل خــراج و ســعید بــن منصــور حمیــری بــه عنــوان امیــر جنــگ از ســوی منصــور خلیفه عباســی، 

بــه اصفهــان گســیل شــدند. پــس از برکنــاری ســعید بــن منصــور، ایــوب بــن زیــاد کــه مســئولیت 

جمــع آوری مالیــات و امــور جنــگ را بــا هــم عهــده دار شــده بــود، در قریــه »خشــینان« منــزل گزیــد 

ــا نهــاد و در آنجــا  و کاخــی بــر کرانــه رودخانــه فرســان و در جــوار آن مســجدی دارای مقصــوره بن

ــه در  ــت ک ــازاری انداخ ــرح ب ــران ط ــبه و کارگ ــار و کس ــرای تج ــن ب ــرار داد. وی همچنی ــری ق منب
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جنــب یهودیــه در مکانــی معــروف بــه »صــف التبانیــن« )بــازار کاه فروشــان( ســاخته شــد. در روزگار 

والیــت ایــوب بــن زیــاد خانه هــای یهودیــه بــه خانه هــای قریــه ی خشــینان متصــل شــد. پــس از 

برکنــاری ایــوب، َاعــراب قبیلــه تیــم کــه ســاکن قریــه ی طهــران در حومــه اصفهــان بودنــد، مســجد 

جامــع بزرگــی در یهودیــه بنــا کردنــد و در 156 هـــ. ق منبــر مســجد ایــوب بــن زیــاد را بدانجــا انتقــال 

دادنــد.( ابــو نعیــم اصفهانــی، ج 1، ص 35ـ 37.(

یهودیــه پــس از بنــای مســجد جامــع از طــرف صحــرا گســترده شــد و پانــزده ِده بــه آن اضافــه 

گردیــد. بــا وســعت یافتــن یهودیــه مــردم بــه توســعه مســجد پرداختــه بــر آن اضافاتــی نمودنــد کــه 

از جملــه آنهــا زمین هــای معــروف بــه خصیــب آبــاد بــود کــه خصیــب بــن ســلم بــه مســجد اضافــه 

کــرد. در 226 هـــ. ق در زمــان خالفــت معتصــم عباســی و امــارت یحیــی بــن عبــداهلل بــن مالــک 

خزاعــی مســجد جامــع تجدیــد بنــا شــد و مســاحت آن بــا اضافاتــی کــه از زمین هــا و خانه هــا بــه 

آن ضمیمــه گردیــد، افــزوده شــد. )ریاحــی، 1385، ص59(

ــس از  ــای پ ــری دوره ه ــار هن ــا و آث ــه ای از معماری ه ــع مجموع ــان درواق ــع اصفه ــجد جام مس

اســالم ایــران اســت و یادگارهــای پادشــاهان،  وزرا، امــرا، رجــال و بانــوان نیکــوکار ایرانــی را دربردارد. 

بنابرایــن، تحــوالت معمــاری اســالمی ایــران را در مــدت هــزار ســال اخیــر بــه خوبــی می تــوان در آن 

مطالعــه نمــود. قســمت های دیدنــی و جالــب ایــن مســجد بدیــن قــرار اســت: 

ــری  ــات گچ ب ــا تزیین ــدور ب ــه ســتون های م 1. صفه هــای کوچــک ســمت راســت داالن ورودی ک

دارد، مشــتمل بــر آثــار دوره دیلمــی از قــرن چهــارم هجــری اســت.

2. چهلســتون واقــع در ســمت چــپ داالن ورودی، کــه در ســاختمان آن از ســبک ابنیه ی ســلجوقی 

پیــروی شــده اســت، از دوره ی پادشــاهان آل مظفــر در قــرن هشــتم هجری اســت.

3. در ضلــع جنوبــی مســجد، گنبــد خواجــه نظــام الملــک، وزیــر مشــهور ملکشــاه ســلجوقی، قــرار 

دارد کــه ســال ســاخت آن بیــن 465 تــا 485 هـــ. ق اســت و بــه احتمــال زیــاد در 473 هـــ. ق بــه 

پایــان رســید. کتیبــه ی کوفــی ایــن گنبــد، نــام پادشــاه وقــت، ملکشــاه، و وزیــر او، خواجــه نظــام 

الملــک، را دربــردارد. عنــوان ملکشــاه در ایــن کتیبــه »یمیــن خلیفــة اهلل امیرالمؤمنیــن« ذکــر شــده و 

خلیفــه ی عباســی در آن زمــان المقتــدی بــاهلل بــوده اســت.

ــد ســلجوقی )جانشــینان ملکشــاه( و از  ــد از دوره ی دوم عه ــن گنب ــن ای 4. چهلســتون های طرفی

اوایــل قــرن ششــم هجــری اســت.

ــاس اول  ــاه عب ــده از دوره ی ش ــع ش ــع واق ــن ضل ــی ای ــه غرب ــی الی ــه در منته ــتونی ک 5. چهلس

ــد. ــزوده ش ــجد اف ــاختمان های مس ــه س ــال 1019 هـــ. ق ب ــتون در س ــن چهلس ــت. ای ــوی اس صف
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6. ایــوان جنوبــی مســجد، صفــه صاحــب، کــه ســاختمان آن از قــرن ششــم هجــری و تزیینــات 

ــوان ظاهــرًا  ــن ای ــار ای ــا یازدهــم هجــری اســت. دو من داخــل و خــارج آن از ســده های هشــتم ت

ــزوده شــد و در  ــم هجــری( اف ــرن نه ــه اوزون حســن )ق ــروف ب ــان مع ــک ترکم ــد حســن بی در عه

دوره ی او و پادشــاهانی ماننــد شــاه طهماســب اول و شــاه عبــاس دوم، تعمیــرات ضــروری مســجد 

ــن  ــد. در بی ــته ش ــی کاری آراس ــات کاش ــا تزیین ــوان ب ــن ای ــارج ای ــل و خ ــید و داخ ــام رس ــه انج ب

مقرنس هــای طــاق ایــن ایــوان نــام ابوالنصــر حســن بهــادر، کــه بانــی تعمیــرات و الحاقاتــی در ایــن 

مســجد بــود، در یــک لوحــه ی کاشــی کاری مــورخ بــه ســال 880 هـــ. ق دیــده می شــود.

7. تزیینات کاشی کاری اطراف صحن از دوره ی حسن بیک ترکمان است.

8. ایــوان شــرقی مســجد، ایــوان شــاگرد، کــه مشــخصات ســلجوقی خــود را از قــرن ششــم هجــری 

ــری قــرن هشــتم هجــری  ــا آرایش هــای گچ ب ــوان ب ــن ای ــی حفــظ کــرده اســت. داخــل ای ــه خوب ب

پیرایــش شــده و کتیبــه ی کاشــی کاری آن از تعمیــرات دوره ی شــاه ســلیمان صفــوی حکایــت دارد. 

9. در مشــرق ایــن ایــوان، صفــه ی عمــر واقــع شــد کــه در دوره ی قطــب الدیــن محمودشــاه آل 

مظفــر بــه وســیله مرتضــی بــن الحســن العباســی الزینبــی در محــل بنــای قدیمــی دیگــری ســاخته 

شــد. ایــن بنــا در دوره ی حکومــت پوشــالی و موقتــی اشــرف افغــان تعمیــر و بــه دســتور او کتیبــه 

و الواحــی بــه آن افــزوده شــد. وجــه تســمیه ی ایــن ایــوان بــه عمــر نــه خلیفــه ی دوم بنابــر آنچــه 

اهــل ســنت می گوینــد بلکــه عمــر بــن عبدالعزیــز عجلــی از آل ابودلــف اســت کــه در اصــل بانــی 

ســاختمان ایــن صفــه و مدرســه مقابــل آن بــود.

10. ایـوان غربـی مسـجد، ایـوان اسـتاد کـه سـاختمان آن از قـرن ششـم هجـری اسـت و تزیینات 

کاشـی کاری آن بیشـتر از نـوع خطـوط بنایـی اسـت. ایـن ایـوان در دوره ی پادشـاهی شـاه سـلطان 

حسـین صفـوی تعمیـر و تزییـن و بـا کتیبه هـا و الواحـی در قالـب خطـوط مختلـف آراسـته شـد.

11. در شــمال ایــوان غربــی، مســجد کوچکــی از دوره ی اولجایتــو، ایلخــان مســلمان مغــول، واقــع 

شــده اســت کــه محــراب عالــی گچ بــری آن در ســال 710 هـــ. ق بــه دســتور وزیــر ایرانــی او، محمــد 

ســاوی، ســاخته شــد و طاق هــای آجــری متنــوع دارد. محمــد ســاوی یــا ســاوجی در ســال 711 هـــ.ق 

بــر اثــر ســعایت بدگویــان بــه دســتور اولجایتــو کشــته شــد؛ ولــی ایــن اثــر ارزنــده دوره ی صــدارت او 

همچنــان نــام او را در تاریــخ جاویــدان کــرده اســت. نــام نامــی اســتاد حیــدر اصفهانــی کــه ســازنده 

ایــن محــراب عالــی گچ بــری بــود نیــز در آخــر حاشــیه ی کتیبــه ی محــراب بــر جــای مانــده اســت.

12. در مغـرب ایـوان غربـی و مسـجد اولجایتـو، شبسـتان از دوره ی حکومـت سـلطان محمـد بـن 

بایسـنقر تیمـوری واقـع شـده کـه سـال سـاختمان آن 851 هــ. ق اسـت و بانـی آن عمـاد بـن مظفر 
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ورزنـه ای از امـرای لشـکر وی بـود. کتیبـه ثلـث زیبـای سـردر ایـن شبسـتان تاریخـی را سـید محمود 

نقـاش نوشـته اسـت. عمـاد بـن مظفـر مسـجد باشـکوهی هـم در محـل تولـد خـود،  ورزنه،  بنـا کرد.

13. ایــوان شــمالی مســجد معــروف بــه صفــه درویــش از قــرن ششــم هجــری اســت. کتیبــه ی 

ــی آن از  ــای خارج ــی کاری نم ــات کاش ــوی و تزیین ــلیمان صف ــاه س ــل آن از دوره ی ش ــری داخ گچ ب

اقدامــات اداره ی باســتان شناســی اصفهــان در ســال های 1336 و 1337 ش اســت و بــه ایــن 

ــادگار گذاشــته شــده اســت. ــه ی ــی ب ــه خــط بنای ــه ای ب مناســبت کتیب

14. در طرفیــن ایــوان شــمالی و شــمال آن چهلســتون هایی از قــرن ششــم هجــری موجــود اســت 

ــف آجــری دارد و از  ــا نقــوش مختل ــه خصــوص چهلســتون شــرقی آن طاق هــای متعــددی ب کــه ب

قســمت های جالــب ایــن بنــای بــزرگ تاریخــی بــه شــمار مــی رود.

15. شــمالی ترین اثــر تاریخــی مســجد جامــع، گنبــد تــاج الملــک مشــهور بــه گنبــد خاکــی اســت 

کــه بانــی آن ابوالغنائــم تــاج الملــک خســرو فیــروز شــیرازی، وزیــر دیگــر ملکشــاه ســلجوقی، بــود و 

ســال ســاخت آن در کتیبــه ی دور گنبــد 481 هـــ.ق ذکــر شــده اســت. ایــن گنبــد اثــر بــی همتایــی در 

بیــن آثــار دوره ی ســلجوقی بــه شــمار مــی رود. )هنرفــر، 1372، ص 67ـ 72.(

پروفســور آرتــور اپهــام پــوپ، ایــران شــناس مشــهور آمریکایــی، دربــاره ی  ایــن یــادگار برجســته ی 

تاریخــی اصفهــان چنیــن نوشــته اســت: ایــن بنــا بــا عظمــت خامــوش و جــدی و اســرارآمیزش یکــی 

از زیباتریــن آثــار معمــاری جهــان اســت. )همــان(

ــمالی و  ــد ش ــه دو گنب ــد ک ــور کرده ان ــان تص ــی اصفه ــه ی تاریخ ــدگان ابنی ــی از بازدیدکنن بعض

جنوبــی مســجد جامــع در اصــل آتشــکده بــود. بدیهــی اســت ایــن اشــتباه از آنجــا ناشــی شــده 

کــه ســبک ســاختمان گنبدهــای نظــام الملــک و تــاج الملــک در جنــوب و شــمال مســجد جامــع، از 

ــرده اســت. در ســده های نخســتین اســالمی  ــروی ک ــی در دوره ی ساســانیان پی ــد ایران ســبک معاب

کــه ایرانیــان انــدک انــدک بــه دیــن مبیــن اســالم گرویدنــد بــه تدریــج بــه فکــر ســاخت مســاجد 

باشــکوهی افتادنــد و چــون قرن هــا در ســاخت ابنیــه و عمــارات مختلــف ســابقه داشــتند، مســاجد 

را بــه ســبک معمــاری اصیــل ایــران ســاختند و تزییــن کردنــد. از ایــن رو، از نظــر ســبک، شــباهت 

ــد دوره ی ساســانی وجــود دارد. کتیبه هــای داخــل  ــی و معاب ــه ی ایران ــن مســاجد اولی بســیاری بی

ایــن گنبدهــا شــامل آیــات قرآنــی و کتیبه هــای ســاختمانی بــه نــام پادشــاهان ســلجوقی و وزرای 

وقــت آنهاســت. )ریاحــی، 1391، ص124(

ــاری،  ــف معم ــبک های مختل ــر از س ــان غی ــع اصفه ــجد جام ــود در مس ــی موج ــار تاریخ در آث

انــواع خطــوط کوفــی، ثلــث، بنایــی، نســخ و نســتعلیق را هــم بــه زبــان عربــی و فارســی و بــه نثــر 
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ــر  ــا جالب ت ــه ی آن ه ــی از هم ــددی دارد؛ ول ــای متع ــع دره ــت. مســجد جام ــوان یاف ــم می ت و نظ

در شــمال شــرقی مســجد اســت. قدیمی تریــن ســردر مســجد جامــع مــورخ بــه ســال 515 هـــ. ق 

اســت و کتیبــه ی کوفــی ســردر، کــه خوشــبختانه قســمت بیشــتر آن باقــی مانــده اســت، از تعمیــرات 

مســجد پــس از آتــش ســوزی ای حکایــت می کنــد کــه بــه وســیله ی پیــروان حســن صبــاح در آن 

صــورت گرفــت. ســپس ســردر باشــکوه دیگــری اســت کــه جنــب گنبــد تــاج الملــک واقــع شــده و 

از الحاقــات دوره ی پادشــاهان آل مظفــر مــورخ بــه ســال 768 هـــ. ق اســت. ســاختمان روی حــوض 

وســط مســجد را شــخصی بــه نــام یوســف آقــا در زمــان ســلطنت شــاه محمــد خدابنــده صفــوی، 

پــدر شــاه عبــاس اول،  بنــا کــرد. )هنرفــر، 1372، ص74-73(

در جوانــب مختلــف مســجد جامــع اصفهــان کتیبه هــای قرآنــی متعــدد وجــود دارد کــه بالــغ بــر 

هفتــاد مــورد می باشــد و بســیاری از آیــات و اســماء جاللــه برگرفتــه از قــرآن کریــم بــر آن منقــوش 

اســت و در فحــوای آن عظمــت پــروردگار، آفرینــش آســمان و زمیــن، آیــات و نشــانه ها و جــالل و 

جبــروت و ارســال رســل و منزلــت اســالم اشــاره دارد. از جملــه ایــن کتیبه هــای قرآنــی مــی تــوان 

بــه قســمت شــمالی مســجد و کتیبه هــای معــروف بــه گنبــد تــاج الملــک اشــاره کــرد.

كتیبــه ایــن گنبــد بــه خــط كوفــی ســاده از آجــر بــه صــورت برجســته اســت كــه شــامل »آیــه 54« 

ــمَّ اْســَتَوٰى  ــاٍم ُث ِة َأيَّ ْرَض ِفــي ِســتَّ ــَماَواِت َواأْلَ ــَق السَّ ــِذي َخَل ــُم اهّلُل الَّ ُك از »ســوره اعراف«اســت »ِإنَّ َربَّ

َراٍت ِبَأْمــِرِهۗ  َأاَل َلــُه  ُجــوَم ُمَســخَّ ــْمَس َواْلَقَمــَر َوالنُّ َهــاَر َيْطُلُبــُه َحِثيًثــا َوالشَّ ْيــَل النَّ َعَلــى اْلَعــْرِش ُيْغِشــي اللَّ

ْمــُرۗ  َتَبــاَرَك اهّلُل َربُّ اْلَعاَلِميــَن«. اْلَخْلــُق َواأْلَ

در زوایــای محوطــه ی داخــل گنبــد خاكــی، بــه خــط كوفــی ســاده بــا آجــر بصــورت برجســته از 

ــِم«  ِحي ــِن الرَّ ْحَم ــِم اهّلِل الرَّ ــد از »ِبْس ــه هــای »78 و 79« بع ــی »ســوره اســراء« آی ــوب غرب گوشــه جن

ْيــِل َوُقــْرآَن اْلَفْجــِر ِإنَّ ُقــْرآَن اْلَفْجــِر  ــْمِس ِإَلــى َغَســِق اللَّ ــاَلَة ِلُدُلــوِك الشَّ نوشــته شــده اســت: »َأِقــِم الصَّ

ــَك َمَقاًمــا َمْحُمــوًدا« ــْد ِبــِه َناِفَلــًة َلــَك َعَســى َأْن َيْبَعَثــَك َربُّ ْيــِل َفَتَهجَّ َكاَن َمْشــُهوًدا َو ِمــَن اللَّ

ــی ســاده آجــری برجســته،  ــه خــط كوف ــه ب ــزرگ كتیب ــر هــالل ب ــد و زی ــی گنب در مدخــل جنوب

ــِن  ْحَم كــه شــامل »ســوره آل عمــران« آیــه هــای »26 و 27« اســت، دیــده می شــود: »ِبْســِم اهّلِل الرَّ

ــَت  ــِت َوُتْخــِرُج اْلَميِّ ْيــِل َوُتْخــِرُج اْلَحــيَّ ِمــَن اْلَميِّ َهــاَر ِفــي اللَّ َهــاِر َوُتوِلــُج النَّ ْيــَل ِفــي النَّ ِحيِم.ُتوِلــُج اللَّ الرَّ

ِخــِذ اْلُمْؤِمُنــوَن اْلَكاِفِريــَن َأْوِلَيــاَء ِمــْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن  ِمــَن اْلَحــيِّ َوَتــْرُزُق َمــْن َتَشــاُء ِبَغْيــِر ِحَســاٍب اَل َيتَّ

ُرُكــُم اهّلُل َنْفَســُه َو ِإَلــى  ُقــوا ِمْنُهــْم ُتَقــاًة َوُيَحذِّ َوَمــْن َيْفَعــْل َذِلــَك َفَلْيــَس ِمــَن اهّلِل ِفــي َشــْيٍء ِإالَّ َأْن َتتَّ

اهّلِل اْلَمِصيــر«. 

در ســر در ورودی شــمالی نیــز کتیبــه ای قرآنــی شــامل آیــه 114 ســوره بقــره وجــود دارد: »َوَمــْن 
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ــْم َأْن  ــا َكاَن َلُه ــَك َم ــا ُأوَلِئ ــي َخَراِبَه ــَعى ِف ــُمُه َوَس ــا اْس ــَر ِفيَه ــاِجَد اهّلِل َأْن ُيْذَك ــَع َمَس ــْن َمَن ــُم ِممَّ َأْظَل

ْنَيــا ِخــْزٌي َوَلُهــْم ِفــي اْلِخــَرِة َعــَذاٌب َعِظيــٌم« کــه در واقــع اشــاره به  َيْدُخُلوَهــا ِإالَّ َخاِئِفيــَن َلُهــْم ِفــي الدُّ

جنایــت اســماعیلیان در بــه آتــش کشــیدن ایــن مســجد در دوران ســلجوقیان دارد.

داخــل گنبــد نظــام الملــک اضافــات و الحاقاتــی در محــراب گنبــد در دوره صفــوی در زمان ســلطنت 

شــاه طهماســب اول صــورت گرفــت كــه همــراه بــا آن كتیبه هــای قرآنــی بــه محــراب افزودنــد.

ایــن كتیبــه بــه خــط ثلــث ســفید معــرق بــر زمینــه ی كاشــی الجــوردی رنــگ، ســوره بقــره آیــات 

ُهــْم َعــْن ِقْبَلِتِهــُم  ــاِس َمــا َوالَّ ــَفَهاُء ِمــَن النَّ 142 تــا 144 اســت. »قــال اهلل تبــارك و تعالــی: »َســَيُقوُل السُّ

ــَك  ــَتِقيٍم َوَكَذِل ــَراٍط ُمْس ــى ِص ــاُء ِإَل ــْن َيَش ــِدي َم ــِرُب َيْه ــِرُق َواْلَمْغ ــِه اْلَمْش ــْل ِللَّ ــا ُق ــوا َعَلْيَه ــي َكاُن ِت الَّ

ُســوُل َعَلْيُكــْم َشــِهيًدا َوَمــا َجَعْلَنــا اْلِقْبَلــَة  ــاِس َوَيُكــوَن الرَّ ــًة َوَســًطا ِلَتُكوُنــوا ُشــَهَداَء َعَلــى النَّ َجَعْلَناُكــْم ُأمَّ

ــَرًة ِإالَّ  ــْت َلَكِبي ــِه َوِإْن َكاَن ــى َعِقَبْي ــُب َعَل ــْن َيْنَقِل ــوَل ِممَّ ُس ــُع الرَّ ِب ــْن َيتَّ ــَم َم ــا ِإالَّ ِلَنْعَل ــَت َعَلْيَه ــي ُكْن ِت الَّ

ــَب  ــاِس َلــَرُءوٌف َرِحيــٌم َقــْد َنــَرى َتَقلُّ ِذيــَن َهــَدى اهّلُل َوَمــا َكاَن اهّلُل ِلُيِضيــَع ِإيَماَنُكــْم ِإنَّ اهّلَل ِبالنَّ َعَلــى الَّ

ــَك ِقْبَلــًة َتْرَضاَهــا َفــَولِّ َوْجَهــَك َشــْطَر اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم َوَحْيــُث َمــا ُكْنُتــْم  َينَّ ــَماِء َفَلُنَولِّ َوْجِهــَك ِفــي السَّ

ِهــْم َوَمــا اهّلُل ِبَغاِفــٍل  ــُه اْلَحــقُّ ِمــْن َربِّ ــاَب َلَيْعَلُمــوَن َأنَّ ِذيــَن ُأوُتــوا اْلِكَت ــوا ُوُجوَهُكــْم َشــْطَرُه َوِإنَّ الَّ َفَولُّ

ــا َيْعَمُلــوَن« َعمَّ

در جــای جــای دیگــر ایــن مســجد نیــز آیــات، کتیبه هــا و ســوره های مختلــف قــرآن همچــون 

ســوره اخــالص، انشــراح و ... موجــود اســت کــه بیانگــر عظمــت خداونــد، آفرینــش، ارســال پیامبــر 

و مــوارد دیگــر اشــاره دارد.

ــی آیــات  آنچــه نویســنده از بیــان کتیبه هــای قرآنــی در ایــن مســجد مــد نظــر دارد بیــان تجل

قرآنــی در تزئینــات مســجد و اشــاره بــه گزینشــی بــودن برخــی از آن هــا اســت. چنانچــه تفــاوت 

فاحشــی در مــورد گزینــش آیــات در دوران صفــوی و قبــل از آن وجــود دارد بــه طــوری کــه در ایــن 

دوران بــه دلیــل اهتمــام حکومــت در تثبیــت مذهــب شــیعه ی اثنــی عشــری در جامعــه ســعی در 

ــا مفهــوم شــیعه گری شــده اســت. ــی ب اســتفاده از آیــات قرآن

2- مسجد حکیم )جورجیر( اصفهان

ــان و در  ــش جه ــدان نق ــی می ــان و در نزدیک ــی اصفه ــت تاریخ ــم در باف ــجد حکی ــای مس بن

انتهــای بــازار رنگــرزان واقــع گردیــده و بــه جهــت فضــای مناســب، تزیینــات زیبــای کاشــی کاری و 

ــع  ــه مناب ــا توجــه ب ــان محســوب می شــود. ب ــر اصفه ــم و معتب ــس، از مســاجد مه کتیبه هــای نفی

ــده، ایــن مســجد در محــل مســجدی قدیمــی از زمــان آل بویــه  ــه جــای مان تاریخــی و شــواهد ب
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معــروف بــه جورجیــر کــه توســط صاحــب بــن عبــاد وزیــر ســاخته شــده بــود، بنــا گردیــده اســت 

)البتــه بــا توجــه بــه نوشــته ی شــاردن،  مســجد دوره ی صفــوی در محوطــه ی خالــی قبرســتان بنــا 

شــده و بنابرایــن، مســجد جورجیــر قبــاًل از بیــن رفتــه بــوده اســت(. )ر.ک: جمعــی از نویســندگان، 

1378، ص 81-80(

بنــای ایــن مســجد در دوره صفــوی بــر طبــق کتیبه هــای تاریخــی آن، بــه هزینــه ی محمــد داوود، 

ــه تقــرب خــان از پزشــکان شــاه عبــاس دوم و شــاه صفــی ســاخته شــده اســت. ســال  معــروف ب

شــروع ســاختمان مســجد، براســاس کتیبــه ی ســردر شــرقی، 1067 هـــ. ق و ســال اتمــام آن براســاس 

کتیبــه ی  ســردر شــمالی، 1073 هـــ. ق اســت.

ــه  ــس ب ــر در وســط مقرن ــد در یــک شمســه هفــت پ ــه ی ســردر شــمالی ســوره ی توحی در کتیب

خــط بنایــی ســاده و بــه رنــگ آبــی الجــوردی بــر زمینــه زرد منقــش شــده اســت )ماهــر النقــش، 

1376، ص54( در طرفیــن ســردر شــمالی مســجد، در دو لــوح کوچــک و بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر 

زمینــه ی الجــوردی رنــگ، نــام اســتاد ســازنده ی ســردر و مســجد محمدعلــی بــن اســتاد علــی بیــک 

بنــاء اصفهانــی آمــده اســت. )رفیعــی مهرآبــادی، 1352، ص 605(

بنــای مســجد حکیــم دارای ســردر، صحــن، ایــوان، غرفه هــای دوطبقــه، گنبدخانــه، شبســتان و 

ــجد دارای  ــرقی مس ــردر ش ــت. س ــس اس ــای نفی ــا و کتیبه ه ــات زیب ــی کاری و تزیین ــن کاش همچنی

تزیینــات کاشــی کاری و کتیبــه ی تاریخــی اســت. ایــن کتیبــه بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــه ی 

کاشــی الجــوردی در اطــراف ســردر بــه صــورت اشــعاری آمــده کــه در آن، از پادشــاه معاصــرـ شــاه 

عبــاس دوم بانــی مســجد حکیــم داوود، ملقــب بــه تقــرب خــان و ســال شــروع ســاختمان 1067 هـــ. 

ق یــاد شــده اســت.( هنرفــر، 1350، ص612(

صحــن مســجد وســیع اســت و نماهــای آن بــا کاشــی کاری و خطــوط بنایی آراســته شــده اســت. 

ــت.  ــع اس ــن آن واق ــتان های طرفی ــه و شبس ــی، گنبدخان ــوان جنوب ــن، ای ــی صح ــه ی جنوب در جبه

ایــوان بــا کاشــی کاری معقلــی و کتیبــه ی کاشــی کاری بــه خــط ثلــث محمدرضــا امامــی مــورخ 1071 

هـــ. ق مزیــن شــده اســت. )همــان، ص 605 608.(

ــت. ــی اس ــا و محراب های ــی، کتیبه ه ــی کاری معقل ــات کاش ــز دارای تزیین ــجد نی ــه مس گنبدخان

کتیبــه ی پایــه گنبــد مشــتمل بــر آیاتــی از ســوره ی جمعــه بــه خــط محمدرضــا امامــی اســت و بــه 

عبــارت »صــدق اهلل العلــی العظیــم و صــدق رســوله النبــی الکریــم و تــم فــی تســع و ســتین و الــف 

1069 کتــب المذنــب محمــد رضــا االمامــی االدهمــی االصفهانــی« ختــم می شــود کــه تاریــخ پایــان 

ســاخت گنبدخانــه را بیــان مــی دارد.
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از دیگــر تزئینــات قرآنــی در مســجد حکیــم اصفهــان مــی تــوان بــه پایــه هــای طرفیــن ورودی 

شبســتان اشــاره کــرد کــه در یــک حاشــیه 10 ســانتی متــری بــه خــط بنایــی بــا بــا کاشــی فیــروزه ای 

بــر زمینــه آجــر ســوره کوثــر نوشــته شــده اســت.

ــای  ــا و کتیبه ه ــی زیب ــچ کاش ــیه پی ــدی، حاش ــس بن ــز دارای مقرن ــجد نی ــی مس ــراب اصل  مح

مــورخ 1071 هـــ. ق و بــه خــط خطاطــان فــوق الذکــر اســت.

ــِدِه  ــِذي َأْســَرٰى ِبَعْب ِحيــِم ُســْبَحاَن الَّ ــِن الرَّ ْحَمٰ کتیبــه خــارج محــراب چنیــن اســت: »ِبْســِم اهّلِل الرَّ

ــُه ُهــَو  ــا ِإنَّ ــُه ِمــْن آَياِتَن َي ــُه ِلُنِر ــا َحْوَل ــِذي َباَرْكَن ْقَصــى الَّ ــاًل ِمــَن اْلَمْســِجِد اْلَحــَراِم ِإَلــى اْلَمْســِجِد اأْلَ َلْي

ِخــُذوا ِمــْن ُدوِنــي َوِكيــاًل  ــِميُع اْلَبِصيــُر َوآَتْيَنــا ُموَســى اْلِكَتــاَب َوَجَعْلَنــاُه ُهــًدى ِلَبِنــي ِإْســَراِئيَل َأالَّ َتتَّ السَّ

ــُه َكاَن َعْبــًدا َشــُكوًرا َوَقَضْيَنــا ِإَلــٰى َبِنــي ِإْســَراِئيَل ِفــي اْلِكَتــاِب َلُتْفِســُدنَّ  ــَة َمــْن َحَمْلَنــا َمــَع ُنــوٍح ِإنَّ يَّ ُذرِّ

ا َكِبيــًرا َفــِإَذا َجــاَء َوْعــُد ُأواَلُهَمــا َبَعْثَنــا َعَلْيُكــْم ِعَبــاًدا َلَنــا ُأوِلــي َبــْأٍس  َتْيــِن َوَلَتْعُلــنَّ ُعُلــوًّ ْرِض َمرَّ ِفــي اأْلَ

َة َعَلْيِهــْم َوَأْمَدْدَناُكــْم ِبَأْمــَواٍل  َيــاِر َوَكاَن َوْعــًدا َمْفُعــواًل ُثــمَّ َرَدْدَنــا َلُكــُم اْلَكــرَّ َشــِديٍد َفَجاُســوا ِخــاَلَل الدِّ

ْكَثــَر َنِفيــًرا«. َوَبِنيــَن َوَجَعْلَناُكــْم َأ

ــه چنیــن ادامــه  ــا آیــه 18 ســوره توب ایــن آیــات کــه شــش آیــه اول ســوره ی أســرا می باشــد ب

َمــا َيْعُمــُر َمَســاِجَد اهّلِل َمــْن آَمــَن ِبــاهّلِل َواْلَيــْوِم اْلِخــِر َوَأَقــاَم  مــی یابــد: »قــال اهّلل ســبحانه و تعالــی ِإنَّ

ــَن اْلُمْهَتِديــَن« کتبــه محمــد  ــوا ِم ــَك َأْن َيُكوُن ِئ ــْم َيْخــَش ِإالَّ اهّلَل َفَعَســٰى ُأوَلٰ َكاَة َوَل ــزَّ ــى ال ــاَلَة َوآَت الصَّ

رضــا االمامــی فــی 1071.

کتیبــه ایــوان غربــی مســجد شــامل ســوره ی انفطــار و ســوره ی نصــر هســت کــه اینجــا نیــز قلــم 

محمــد رضــا امامــی را شــاهدیم. آیــة الکرســی در کتیبه هــای ایــوان جنوبــی مســجد نیــز از جملــه 

تأثیرگذارتریــن آیــات اســت کــه بــا خــط ثلــث بــه رنــگ زرد در زمینــه الجــوردی نوشــته شــده اســت 

ــوا  ِذيــَن آَمُنــوا َصلُّ َهــا الَّ ۚ  َيــا َأيُّ ِبــيِّ ــوَن َعَلــى النَّ و پــس از آن چنیــن آمــده اســت »ِإنَّ اهّلَل َوَماَلِئَكَتــُه ُيَصلُّ

ــوَن  ــَن ُيِقيُم ِذي ــوا الَّ ــَن آَمُن ِذي ــوُلُه َوالَّ ــُم اهّلُل َوَرُس ُك ــا َوِليُّ َم ــی ِإنَّ ــال اهّلل تعال ــِليًما. ق ُموا َتْس ــلِّ ــِه َوَس َعَلْي

َكاَة َوُهــْم َراِكُعــوَن« َکَتَبــه ُمَحمــد رضــا اإلمامــی فــی 1073. ــاَلَة َوُيْؤُتــوَن الــزَّ الصَّ

ــه خــط  ــام ب ــر یکــی، اســامی دوازده ام ــه ب ــه وجــود دارد ک ــن گنبدخان ــر در ای دو محــراب دیگ

محمدرضــا امامــی و تاریــخ 1069 هـــ. ق و دیگــری، کتیبــه ای بــه خــط محمدباقــر شــیرازی و تاریــخ 

1254 هـــ. ق نوشــته شــده اســت. بــر طرفیــن فضــای گنبدخانــه، شبســتان های ســتون داری ســاخته 

ــط  ــه خ ــی ب ــی کاری و کتیبه های ــات کاش ــز دارای تزیین ــن نی ــر صح ــای دیگ ــت. ایوان ه ــده اس ش

محمدرضــا امامــی هســتند. در نمــای خارجــی ایــوان غربــی، یــک بــار دیگــر نــام معمــار و ســازنده 

مســجد یعنــی »محمدعلــی بــن اســتاد علــی بیــک« آمــده اســت. ایــن بنــا بــه شــماره 223 بــه ثبــت 
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تاریخــی رســیده اســت. )ریاحــی، 1399، ص 66( 

آنچــه در کتیبه نــگاری مســجد حکیــم اصفهــان شــاهدیم را مــی تــوان در دو دســته تقســیم کنیــم. 

دســته ی اول آیاتــی کــه بــه اهمیــت نمــاز و ذکــر خــدا و خشــیت الهــی می پردازنــد ماننــد آیــات 

ســوره ی اســراء، دســته دوم آیــات و ســوره هایی اســت کــه بــه تثبیــت عقایــد شــیعه اشــاره دارد. از 

جملــه ســوره ی دهــر کــه شــأن نــزول آن در مــورد حضــرت علــی؟ع؟ و اهــل بیــت ایشــان می باشــد 

ــر کــه در تفاســیر شــیعی در مــورد حضــرت فاطمــه زهرا؟اهع؟می باشــد.  ــا همچنیــن ســوره ی کوث و ی

ــات اســت کــه در دوران صفــوی  ــه ی ایــن آی ــز از جمل ــر نی ــه ی تطهی ــه ی والیــت و همچنیــن آی آی

بــرای کتیبــه نــگاری در مســاجد از آن هــا اســتفاده می شــده اســت. 

ایــن مســجد جنبــه تعلیماتــی و آموزشــی نیــز داشــته اســت بــه طــوری کــه علمایــی از خانــدان 

کلباســی عــالوه بــر اقامــه نمــاز جماعــت در آنجــا تدریــس داشــته اند، همچنیــن حکیــم متألــه حــاج 

آقــا رحیــم اربــاب مدتهــا در آنجــا مجالــس تعلیــم داشــته اند. )ریاحــی، 1396، ص 20 -21(

3- مسجد شیخ لطف اهّلل اصفهان

یکــی از زیباتریــن آثــار تاریخــی اصفهــان کــه چشــم هــر بیننــده ای را خیــره می کنــد و نســبت بــه 

ــد مســجد  ــار تحســین و اعجــاب می نمای ــد اظه ــل بوده ان ــد آوردن آن دخی ــه در پدی ــی ک هنرمندان

شــیخ لطــف اهلل اســت. ایــن مســجد در ضلــع شــرقی میــدان نقــش جهــان کــه امــروزه میــدان امــام 

خمینــی؟حر؟ هــم نامیــده می شــود در مقابــل عمــارت عالــی قاپــو واقــع شــده اســت. 

مســجد شــیخ لطــف اهلل بــه واســطه ی کاشــی کاری های معــرق داخلــی و خــارج گنبــد و 

ــی رضــا عباســی اســت، از  ــه خــط عل ــای خــط ثلــث کــه بســیاری از آنهــا ب کتیبه هــای بســیار زیب

زیبایــی و ظرافــت کــم نظیــری برخــوردار اســت. ایــن مســجد کــه از واالتریــن نمونه هــای معمــاری 

و کاشــی کاری ایــران در نیمــه ی اول قــرن یازدهــم هجــری اســت بــه فرمــان شــاه عبــاس اول )996ـ 

1038 هـــ.ق( ســاختمان آن شــروع شــده و ســردر زیبــای آن در ســال 1012 هجــری بــه پایــان رســیده 

اســت. )هنرفــر، 1356، ص 117( ســال اتمــام بنــای مســجد و تزیینــات کاشــی کاری آن و نــام اســتاد 

ســازنده آن در داخــل محــراب معــرق نفیــس بــه خــط نســتعلیق ســفید بــر زمینــه کاشــی الجــوردی 

ــن اســتاد  ــه رحمــت خــدا محمــد ب ــاج ب ــر محت ــر حقی ــه ایــن ترتیــب آمــده اســت: »عمــل فقی ب

ــد  ــف اهلل بای ــیخ لط ــجد ش ــمیه مس ــه تس ــاره ی وج ــان(. درب ــی 1028« )هم ــای اصفهان ــین بن حس

گفــت شــیخ لطــف اهلل اصــالً  از مــردم میــس از روســتاهای جبــل عامــل لبنــان و اجــداد او اکثــرًا از 

فقهــای امامیــه بوده انــد، چنــان کــه پــدر، جــد و جــد اعــال و پســرش همــه بــه ایــن عنــوان اشــتهار 
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داشــته اند. بــا توجــه بــه درخواســت پادشــاهان صفــوی و مســاعی بســیار آنهــا در ترویــج احــکام 

ــد جمــع کثیــری  ــز مانن مذهــب تشــیع و تشــویق و اکــرام فقهــای آن، شــیخ لطــف اهلل میســی نی

دیگــر از علمــاء بحریــن و جبــل عامــل در اوایــل عمــر از موطــن خــود بــه قصــد ایــران عــازم شــد 

و ابتــدا در مشــهد مقــدس اقامــت گزیــد و در آنجــا پــس از اســتفاضه از محضــر علمــای آن ارض 

مقــدس از جملــه مــال عبــداهلل شوشــتری از جانــب شــاه عبــاس اول بــه خدمــت در آســتان قــدس 

رضــوی منصــوب گردیــد و تــا تاریــخ هجــوم ازبــکان بــه خراســان و دســت انــدازی ایشــان به مشــهد 

مقــدس در آن شــهر مقیــم بــود. پــس از آن بــه قزویــن رفــت و در آنجــا بــه کار تدریــس مشــغول 

شــد. بعــد از مدتــی اقامــت در ایــن شــهر بــه خواهــش شــاه عبــاس بــرای همیشــه بــه اصفهــان 

آمــد و در آنجــا اقامــت گزیــد. )خوانســاری، 1356، ج 1، ص 44(. 

بعــد از آنکــه مدرســه و مســجد شــیخ لطــف اهلل بــرای تدریــس و نمازگــزاری او مهیا گردیــد وی در 

آن مدرســه کــه امــروز وجــود نــدارد مقیــم شــد و در مســجدی کــه تــا بــه امــروز بــه نــام وی خوانــده 

می شــود بــه امامــت و تدریــس مشــغول گردیــد و شــاه عبــاس اول نیــز بــرای او مراتبــی را مقــرر 

نمــود. تاریــخ وفــات شــیخ لطــف اهلل میســی را عالــم آرای عباســی در وقایــع مربــوط بــه ســال 1032 

هجــری قمــری آورده اســت.

انگیــزه ی بنــای ایــن مســجد هرچــه باشــد یــک عامــل مهــم را نمی تــوان از نظــر دور داشــت و آن 

ایــن کــه میــدان بزرگــی کــه قصــر باشــکوه عالــی قاپــو در یــک طــرف آن قامــت برافراشــته بــود بــه 

چنیــن گوهــر گرانســنگی در برابــر خــود احتیــاج داشــت و شــاید همیــن نکتــه شــاه عبــاس را وادار 

ســاخت بــا احــداث ایــن مســجد، زیبایــی میــدان را بــه کمــال رســاند. بنــای مســجد از طریــق ســردر 

و جلوخانــی باشــکوه، بــا میــدان نقــش جهــان مرتبــط اســت و همیــن ارتبــاط، ســبب توجــه کافــی 

معمــار ســازنده بــه نمــای ورودی آن شــده اســت. بــا توجــه بــه بررســی های انجــام شــده بــه نظــر 

می رســد کــه ایــن نمــا بــا رعایــت اصــول دقیــق مهندســی طراحــی و ســاخته شــده اســت. فقــدان 

ــاره و ارتفــاع نســبتًا کــم ســردر، احتمــااًل بــه عمــد مجــال بهتــری را بــرای عرضــه و خودنمایــی  من

گنبــد فــوق العــاده ی مســجد فراهــم کــرده اســت. ورودی مســجد بــه انــدازه ی شــش پلــه ی ســنگی 

ــی ســردر،  ــن و در اضــالع جانب ــر اســت و در دو طــرف آن ســکوهایی مرمری ــدان باالت از ســطح می

طاق هــا و درگاه هایــی بــه صــورت قرینــه ســاخته شــده اســت. ازاره ســردر، از ســنگ مرمــر و بقیــه 

ســطوح آن، تزیینــات غنــی کاشــی معــرق اســت. حاشــیه قــوس اصلــی ســردر بــا کاشــی فتیلــه پیــچ 

فیــروزه رنــگ تزییــن و نماســازی شــده اســت. زیــر قــوس جناغــی ایــن طــاق دارای مقرنــس بنــدی 

زیبایــی از کاشــی معــرق اســت ودر زیــر آن، عــالوه بــر کتیبه هــای تاریخــی، پنجــره مشــبکی قــرار 



136

دارد. مســجد شــیخ لطــف اهلل چنــد تفــاوت اساســی بــا ســایر مســاجد اصفهــان دارد ایــن مســجد 

دارای صحــن نیســت، منــاره نــدارد و گنبــد آن نیــز بــا گنبدهــای اغلــب مســاجد متفــاوت اســت. 

ــعت  ــر وس ــاجد دیگ ــالف مس ــی، 1399، ص 68(. برخ ــد. )ریاح ــته می باش ــوش پیوس ــی دو پ یعن

چنــدان نداشــته و گلدســته و برخــی دیگــر از اجــزای معمــاری مســاجد در آن بــه چشــم نمی خــورد 

بــا ایــن وجــود یکــی از ظریف تریــن هنرهــای معمــاری در آن بــه کار گرفتــه شــده کــه در نــوع خــود 

ــا آیــات قرآنــی در کتیبه هــای ایــن مســجد بــی  بــی نظیــر اســت و بــازی رنــگ و نــور خورشــید ب

نظیــر اســت امــا اصلــی تریــن ویژگــی معمــاری ایــن بنــا در شــاکله ی میــدان، حــل مشــکل قبلــه 

اســت کــه پرفســور پــوپ، معمــار و ایــران شــناس آمریکایــی بــه آن دقــت کــرده،  وی می نویســد: 

در ســاختمان ایــن مســجد بــار دیگــر اســتادی و مهــارت هنرمنــدان ایرانــی یــک مســأله ی مشــکل 

ــواه و  ــت و خ ــع اس ــدان واق ــرقی می ــع ش ــجد در ضل ــون مس ــه چ ــی ک ــن معن ــرده بدی ــل ک را ح

ناخــواه در ورودی مســجد بــه ســمت مشــرق میــدان خواهــد بــود، اگــر بنــا بــود مســجد را نیــز بــه 

ــا ایجــاد  ــن جــا ب ــل می شــد در ای ــه مخت ــی از لحــاظ قبل ــت می ســاختند کار جهت یاب ــن جه همی

ــد  ــت می چرخ ــمت راس ــه س ــپس ب ــپ و س ــمت چ ــه س ــجد ب ــل مس ــدای مدخ ــه از ابت ــرو ک راه

ــای  ــت و از نم ــرق اس ــجد در مش ــاختمان مس ــه س ــی اگرچ ــد، یعن ــق آمده ان ــکل فائ ــن مش ــر ای ب

ــن در  ــت لیک ــوب اس ــه جن ــمال ب ــت ش ــه آن در جه ــوار جبه ــه دی ــد ک ــن برمی آی ــی آن چنی خارج

ــا شــده کــه بــه ســوی قبلــه اســت و وقتــی بــه عظمــت ایــن فکــر پــی  همیــن محــراب دیــوار بن

می بریــم کــه در بیــرون مســجد اثــری از کــژی و زاویــه بــه چشــم نمی خــورد. امــا بــه مجــرد ورود 

ناچاریــم قبــول کنیــم کــه صحــن نســبت بــه علــت مــدور بــودن جهــت یــا زاویــه ی مخالفــی نشــان 

نمی دهــد. دیوارهــای داخلــی از هشــت ضلعــی شــروع می شــود و ایــن هشــت ضلعی هــا هریــک 

ــروزه ای محصــور شــده و خطــوط بســیار زیبایــی کــه از  ــد فی ــاب مانن ــه وســیله ی کاشــی های طن ب

آثــار علــی رضــا عباســی اســت، ماننــد قابــی هریــک از اضــالع هشــتگانه را در میــان می گیــرد. ایــن 

ــه کار  ــره ب ــی تی ــی های آب ــان کاش ــده و در می ــره کنن ــفید خی ــگ س ــه رن ــی هایی ب ــوط از کاش خط

ــد پایــه خمیدگــی بزرگــی  رفتــه اســت و زاویه هایــی کــه از ایــن هشــت ضلعــی بــه وجــود می آین

ــد  ــزرگ گنب ــره ب ــاء و دای ــد، نقطــه شــروع انحن ــای تدریجــی گنب ــن انحن ــد لیک را تشــکیل می  دهن

ــی  ــن ویژگ ــاد شناســی اســالمی، ای ــن علمــای نم ــان، 69-70( در بی ــد. )هم ــان می کن را از نظــر، پنه

معمــاری بیــان کننــده ی نظــام کثــرت بــه وحــدت اســت کــه در معمــاری ایــن بنــا بــه وضــوح قابــل 

مشــاهده اســت 

کتیبه هــای زیبایــی کــه علــی رضــا عباســی بــر داخــل و خــارج ایــن مســجد نگاشــته زیباتریــن 
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خــط زمــان خــود اســت. علــی رضــا از خوشنویســان بــزرگ زمــان شــاه عبــاس اول اســت و چــون بــه 

خدمــت شــاه عبــاس درآمــد، خــود را علــی رضــای عباســی خوانــد. علــی رضــا در تبریــز شــاگرد مــال 

محمدحســین تبریــزی و عــالء الدیــن محمــد بــن محمــد تبریــزی معــروف بــه عــالء بیــک بــود. پــس 

از ورود او بــه اصفهــان شــاه عبــاس اول جمعــی از خوشنویســان ماننــد محمدرضا امامــی، محمدصالح 

ــت و  ــد. محب ــث بیاموزن ــر دســت او خــط ثل ــا زی ــدو ســپرد ت ــزی را ب ــی تبری ــی و عبدالباق اصفهان

ــت و  ــوی او می نشس ــه گاه پهل ــود ک ــه ب ــدان پای ــد ب ــرد هنرمن ــن م ــه ای ــاس ب ــاه عب ــه ی ش عالق

شــمعی بــه دســت می گرفــت تــا علــی رضــا در روشــنایی آن کتابــت کنــد. )بیانــی، 1363، ج 1 و 2، 

ص 457( اکثــر کتیبه هــای مســجد شــیخ لطــف اهلل بــه خــط زیبــای اوســت چنانچــه بــر بــاالی ســر 

در ورودی بــا خــط خــوش جملــه معــروف »مایــه ی محتشــمی خدمــت اوالد علــی اســت« منقــش 

اســت کــه می تــوان از آن بــه ارادت شــاهان و هنرمنــدان صفــوی بــه مذهــب تشــیع پــی بــرد.

عــالوه بــر ایــن کتیبــه، دو کتیبــه ی دیگــر ســر در ورودی، بــه خــط علــی رضــا عباســی اســت، کتیبــه 

اول شــامل روایاتــی از پیامبــر بزرگــوار؟ص؟ در مــورد چگونگــی تشــرف بــه مســجد اســت کــه بــه عبــارت 

ــه و  ــوره ی جمع ــامل س ــر ش ــه دیگ ــود و کتیب ــم می ش ــی 1025« خت ــی ف ــا العّباس ــی رض ــا عل »کتبه

ســوره ی نصــر اســت کــه آن نیــز بــا عبــارت »کتبهــا علــی رضــا العّباســی فــی 1025« خاتمــه مــی یابــد. 

داخــل ورودی مســجد تــا فضــای زیــر گنبــد طرح هــای اســلیمی و همچنیــن برخــی ســوره هــا و 

بــازی رنــگ و نــور صحنــه زیبایــی خلــق می کنــد بــه گونــه ای کــه هــر بیننــده ای را مجــذوب خــود 

می کنــد. فضــای زیــر گنبــد نیــز بــا اســتفاده از نــور خورشــید کــه از فضاهــای تعبیــه شــده پنجره هــا 

تأللــو دارد و گــردش ایــن نــور بــر روی کتیبه هــای قرآنــی، همــواره فضائــی عرفانــی را متجلــی مــی 

ســازد. عــالوه بــر ســور مختلــف قــرآن، اشــعاری از شــیخ بهایــی، عالــم و دانشــمند بــزرگ عهــد صفوی 

ــه  ــه ب ــه الجــوردی منقــوش شــده ک ــر زمین ــث ب ــا خــط ثل ــی و شــرقی مســجد ب ــع غرب در دو ضل

منقبــت اهــل بیــت پرداختــه شــده و برخــی از ابیــات آن چنیــن اســت:  

غـريق بحـار الخـطا يا العـظام  بهائك المذنب المستهام  

عليـك مـن النــار داب الودود  واعتقه يا رب يوم الورود  

فانـت علـي كل شيئـي قديــر  ويسـر له كل امر عسيــر  

و هم شفعاي في اليوم العبوس  باربعـة و عشرة اعتضادي  

و سـامـرا و بغــداد و طــوس  بطيبـه و الغــري و كربال  

 در واقــع کتیبه هــای ایــن مســجد نیــز ماننــد دیگــر مســاجد عهــد صفــوی عــالوه بــر مضامینــی 
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ــر  ــیله ی پیامب ــه وس ــان ب ــت انس ــد1، هدای ــت خداون ــت خلق ــش و عظم ــت در آفرین ــون دق همچ

اکــرم؟ص؟ و رهنمونــی قــرآن2 و چگونگــی زندگــی دنیــوی و راه نجــات از ســختی آن، 3 دربــاره فضائــل 

اهــل بیــت و آیاتــی کــه در شــأن و منزلــت ایشــان هســت نیــز اشــاره شــده اســت بــا ایــن تفــاوت 

کــه از لحــاظ کثــرت ســور قرآنــی می تــوان ایــن مســجد را منحصــر بــه فردتریــن مســجد اصفهــان 

ــر آن  ــدان معمــاری و خطاطــان بی نظی ــا کمــک هنرمن ــه ب ــی دانســت ک ــگاری قرآن ــر کتیبه ن ــا هن ب

دوره، ایــن شــاهکار عظیــم اســالمی قرآنــی را در اصفهــان ســاخته شــده اســت.

ــس آورده  ــجد نفی ــمند و مس ــای ارزش ــن بن ــف ای ــران در توصی ــر ای ــندگان معاص ــی از نویس یک

ــدازه  ــه ان ــه نظــر می رســد کــه در هیــچ موضــع دیگــری از جهــان، در مســاحتی ب اســت: چنیــن ب

مســجد شــیخ لطــف اهلل ایــن همــه زیبایــی و هنــر و معمــاری جمــع نشــده اســت. چــون پــا بــه 

ــد  ــان می گیرن ــان رنگ هــا و نقش هــا چــون هــزاران حــوری شــما را در می ــد، ناگه درون آن می نهی

و بــر بســتر اثیــری می نشــانند کــه بــی آن کــه شــعور شــهوانی داشــته باشــد، گرمــای جســم از آن 

غایــب نیســت. در همــان نقطــه، پــای بنــد بــه خــاک، بــا رهــا، شــدگی از خــاک بــه هــم می آمیــزد. 

ایــن لوزی هــای طــاق کــه هرچــه باالتــر می رونــد کوچک تــر می شــوند، چــون مرغ هــای 

ــیانه ی  ــب آش ــار در طل ــای عط ــون مرغ ه ــند، چ ــاده باش ــه اوج نه ــه رو ب ــتند ک ــیده ای هس پرکش

ــد  ــتون های نقش هاین ــم و س ــه ی قوائ ــه منزل ــا ب ــرد بدنه ه ــده برگ ــرود آم ــای ف ــیمرغ و خط ه س

کــه گویــی محکم تریــن دســت های دنیــا آن را نوشــته اســت. وقتــی در همیــن ســفر نخســتین بــار 

از آن ســوی میــدان نقــش جهــان، درســت رو بــه رو و از فاصلــه ی دور، گنبــد مســجد شــیخ لطــف 

اهلل را دیــدم، آن قــدر جــوان و رعنــا و شــاداب می نمــود کــه جــز بــه زیباتریــن دوشــیزه تاریــخ روا 

نبــود کــه بــه چیــز دیگــری تشــبیه کــرد. )ر.ک: اســالمی ندوشــن، 1352، ص300-297(

4- مسجد جامع عباسی )امام( اصفهان

ــه نام هــای مســجد شــاه، مســجد  ــه در گذشــته ب ــه ک ــن بناهــای عصــر صفوی ــی از مهمتری یک

ســلطانی جدیــد و جامــع عباســی شــهرت داشــت امــروزه بــه مســجد امــام معــروف اســت. در کتــب 

ــه  ــوام« هم ــع الســنین و االع ــم آرای عباســی« و »وقای ــد »عال ــوی مانن ــد صف تاریخــی مشــهور عه

جــا بــه نــام مســجد جامــع عباســی و مســجد جامــع جدیــد عباســی )ســلطانی( یــاد شــده اســت. 

)خاتــون آبــادی، 1352، ص؛ 507؛ ترکمــان، 1377، ج 3، ص 1677( ایــن بنــا در ضلــع جنوبــی میــدان 

نقــش جهــان واقــع گردیــده، و از نظــر ویژگی هــای معمــاری، تزیینــات غنــی و آثــار نفیــس دیگــر، 

از برجســته ترین آثــار معمــاری ایــران اســت. ســاخت ایــن مســجد در ســال 1020 هـــ. ق بــه دســتور 
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و هزینــه شــاه عبــاس اول و معمــاری اســتاد علــی اکبــر اصفهانــی آغــاز گردیــد و کارهــای تزیینــی 

ــر، 1350،  ــت. )ر.ک: هنرف ــه یاف ــان ادام ــاس اّول 1038 هـــ. ق همچن ــرگ شــاه عب ــد از م ــا بع آن ت

ص427( بــا ایــن حــال، عمــده ی کارهــای ســاختمان مســجد در ایــن ســال بــه پایــان رســیده بــود 

و حتــی ســاخت و تزییــن ســر در باشــکوه مســجد بــه جهــت تکمیــل نمــای میــدان نقــش جهــان 

بســیار زودتــر یعنــی در ســال 1025 هـــ. ق بــه اتمــام رســید. )گــدار، 1368، ج 4، ص 287( بــا توجــه 

بــه کتیبه هــای موجــود، بخشــی از کاشــی کاری و نصــب تعــدادی از ازاره هــای مرمــری و تغییــرات 

ــاحتی  ــا مس ــجد ب ــای مس ــت. بن ــده اس ــام ش ــوی انج ــدی صف ــاهان بع ــر، در دوره ش ــی دیگ جزئ

حــدود 12264 متــر مربــع، بــه صــورت چهــار ایوانــی ســاخته شــده و دارای صحــن مرکــزی بــا چهــار 

ــه و شبســتان،  ــی و رواق هــا، غرفه هایــی در طرفیــن ایوان هــا، گنبدخان ــار جهــت اصل ــوان در چه ای

ســر در و جلــو خــان، دو مدرســه بــا صحــن و حجــره، تزیینــات بســیار متنــوع و غنــی کاشــی معــرق 

و کتیبه هــای نفیــس بــه خــط اســاتیدی چــون: علــی رضــا عباســی، عبدالباقــی تبریــزی، محمدرضــا 

امامــی و محمــد صالــح امامــی اســت. در ایــن مســجد بــه غیــر از ازاره صحــن، ایــوان و ســردر کــه 

ــگ و در بخشــی خاصــه ســر در  ــا کاشــی هفــت رن ــًا ب ــه ســطوح تمام ــر اســت، بقی از ســنگ مرم

ــادی، 1352، ص657-687( جلوخــان  ــا کاشــی معــرق پوشــیده شــده اســت. )ر. ک: رفیعــی مهرآب ب

و ســردر مســجد مشــرف بــه میــدان نقــش جهــان بــا دو منــاره رفیــع، از شــکوه خاصــی برخــوردار 

اســت. جلوخــان مســجد بــا طــرح پنــج ضلعــی، در میانــه دارای حوضــی هشــت ضلعــی اســت و در 

طرفیــن آن، دو منــاره رفیــع مأذنــه دار و کاشــی کاری شــده قــد برافراشــته اســت. ایــن مناره هــا بــه 

ارتفــاع 42 و قطــر 2/8 متــر دارای پلکانــی در میــان اســت. ســطح بیرونــی منــاره دارای کتیبه هایــی 

بــه خــط بنایــی اســت کــه بــه صــورت مارپیــچ بــاال می رونــد و در زیــر مقرنس هــای فوقانــی نیــز 

کتیبــه ای بــه خــط ثلــث نگاشــته اند. ســردر مســجد در مرکــز جلوخــان واقــع گردیــده و در طرفیــن 

آن، دو حجــره بــه قرینــه یکدیگــر تعبیــه گردیــده اســت. )ریاحــی، 1399، ص56(

ــنگ های  ــت س ــز از تخ ــاالی در ورودی نی ــت. در ب ــن اس ــکوهایی مرمری ــردر دارای ازاره و س س

ــروزه  ــچ فی ــا کاشــی پی ــی، ب ــزرگ مرمــری اســتفاده شــده اســت. طــاق ســر در، در حاشــیه بیرون ب

ــری  ــای مرم ــکل گلدان ه ــه ش ــی ب ــه پایه های ــان ب ــه در پای ــده ک ــن ش ــی تزیی ــیار زیبای ــگ بس رن

ــا  ــد. بقیــه ســطوح ســردر و جلوخــان، ب ــا ظرافــت بســیار ســاخته شــده اند، منتهــی می گردن کــه ب

ــای  ــا مقرنس ه ــردر ب ــاق س ــن ط ــطح زیری ــدد و س ــای متع ــرق و کتیبه ه ــس مع ــی های نفی کاش

ــه اســت. )ر. ک: جــوادی، 1363، ص211-210(  ــا پوشــش یافت کاشــی بســیار زیب

ــه ی  ــر زمین ــکی ب ــط مش ــه خ ــه ب ــت لوح ــن در ورودی در هش ــی کاری طرفی ــپر کاش در دو اس
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فیــروزه ای چنیــن نوشــته شــده: »قــال اهلل ســبحانه و تعالــی إنمــا یعمــر مســاجد اهلل مــن آمــن بــاهلل 

ــوا مــن  ــک ان یکون ــم یخــش اال اهلل فعســی اولئ ــوه و ل ــی الزک ــوه و آت ــام الصل ــوم اآلخــر و أق والی

ــه باالیمــان« ــم الرجــل یتعاهــدوا المســجد فالشــهدوا ل ــی؟ص؟: أذا رأیت ــال النب ــن- ق المهتدی

کتیبــه ی تاریخــی ســر در مســجد بــه خــط ثلــث »علــی رضــا عباســی« و مــورخ بــه ســال 1025 

هـــ. ق حاکــی از آن اســت کــه شــاه عبــاس اول ایــن مســجد را، کــه در کتیبــه، مســجد جامــع نامیده 

ــه روح جــد اعظــم خــود شــاه طهماســب  ــواب آن را ب ــرده و ث ــا ک ــص خــود بن ــال خال شــده، از م

ــه بــه خــط »محمدرضــا امامــی« کتیبــه ی دیگــری نصــب  اهــدا نمــوده اســت. در ذیــل ایــن کتیب

شــده کــه بــه موجــب آن از مقــام معمــاری و مهندســی معمــار مســجد جامــع جدیــد اصفهــان )در 

مقابــل مســجد جامــع عتیــق( یعنــی اســتاد »علــی اکبــر اصفهانــی« و ناظــر ســاختمان »محــب علــی 

بیــک هلل« تجلیــل شــده اســت.

ــت  ــی خش ــه ی کاش ــر زمین ــگ ب ــث زرد رن ــط ثل ــه خ ــجد ب ــیع مس ــان وس ــن جلوخ در طرفی

ــا. ــی بابه ــم و عل ــه العل ــا مدین ــی؟ص؟: أن ــال النب ــده: ق ــته ش ــوردی نوش الج

در دو اســپر دو جانــب شــرقی و غربــی جلوخــان ســردر در قســمت بــاال بــه خــط نســتعلیق ســفید 

معــرق بــر زمینــه الجــوردی نوشــته شــده: 

تجده عونا لک فی النوائب ناد علیا مظهر العجایب 

بنبوتک یا محمد و بوالیتک یا علی کل هـم وغم سینجلـی 

ــالص و  ــوره ی اخ ــات س ــون آی ــرآن همچ ــات ق ــز از آی ــجد نی ــای ورودی مس ــای مناره ه کتیبه ه

ــر، 1350، ص433( ــر می باشــد. )هنرف ــد رســول اهلل و اهلل اکب ــه اال اهلل محم ــارت ال ال ــن عب همچنی

 دِر ورودی مســجد چوبــی اســت کــه در زمــان شــاه صفــی 1046 هـــ. ق بــا نقــره پوشــش یافتــه 

و اشــعاری بــه خــط نســتعلیق بــر آن نوشــته شــده اســت. بعــد از گذشــتن از ایــن در، وارد هشــتی 

ــد.  ــجد راه می یابن ــن مس ــه صح ــددار ب ــای گنب ــق راهروه ــا از طری ــوند و از آنج ــددار می ش گنب

ــزوم ســاخت مســجد در جهــت قبلــه ی درســت،  ــه و میــدان نقــش جهــان و ل اختــالف جهــت قبل

ســبب شــده کــه معمــار و طــراح مســجد بــا ایجــاد انحنــای نامحسوســی در دهلیزهــای ورودی در 

عیــن حــال کــه ســردر و جلوخــان را در جهــت میــدان ســاخته،  ســاختمان اصلــی مســجد را در جهــت 

قبلــه درســت بنــا کننــد. صحــن مســجد بــه طــول و عــرض 70× 50 متــر، در میانــه بنــا واقــع و دارای 

چهــار ایــوان در چهــار جهــت اصلــی و رواق هــا و غرفه هایــی دو طبقــه در اطــراف اســت. ازاره بناهــای 

ــا کاشــی  ــًا ب ــه ی ســطوح تمام ــه صحــن و داخــل غرفه هــا و ایوان هــا، از مرمــر مرغــوب و بقی رو ب
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هفــت رنــگ مزیــن شــده اســت. )همــان(

ایــوان جنوبــی صحــن، بــه دو دهنــه حــدود 18 و ارتفــاع 32 متــر، بــا تزیینــات غنــی کاشــی و 

ــف  ــت. ک ــجد اس ــوان مس ــکوه ترین ای ــن و باش ــر، مهم تری ــاع 48 مت ــه ارتف ــاره ب ــس و دو من مقرن

ایــوان بــا کاشــی فیــروزه ای و ازاره هــای آن بــا ســنگ مرمــر پوشــیده شــده اســت. کتیبــه ی سراســری 

ایــوان بــه قلــم عبدالباقــی تبریــزی و بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه الجــوردی اســت. طــاق ایــوان 

و پوشــش کاشــی آن کــه شــکاف برداشــته بــوده، در دوره محمدشــاه قاجــار 1261 هـــ. ق بــه وســیله ی 

منوچهــر خــان معتمدالدولــه، حاکــم اصفهــان، بــه طــور ســطحی و در دوره ی اخیــر بــه طــور اساســی 

ــی  ــر آن، کتیبه های ــه و ب ــا کاشــی پوشــش یافت ــوان ب ــر و مرمــت شــده اســت. مناره هــای ای تعمی

ــاره، آیــات  ــر زمینــه ی فیــروزه ای همچنیــن در قســمت فوقانــی من بــه خــط بنایــی حنایــی رنــگ ب

قرآنــی بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه الجــوردی نوشــته شــده اســت. از راه درگاه ضلــع جنوبــی 

ــه ابعــاد 22/50 × 22/50 متــر می شــوند کــه زیباتریــن و مهم تریــن  ــه ب ایــوان وارد فضــای گنبدخان

بخــش مســجد اســت. تمــام بدنــه ایــن بخــش، بــا کاشــی کاری های هفــت رنــگ پوشــش یافتــه 

ــل  ــوص فضائ ــرم؟ص؟ در خص ــر اک ــی از پیامب ــامل روایات ــه ش ــد آن ک ــر گنب ــری زی ــه ی  سرتاس و کتیب

حضــرت علــی؟ع؟ می باشــد و طوالنی تریــن کتیبــه ی مســجد بــه شــمار مــی رود بــه خــط ثلــث بــر 

زمینــه ی کاشــی الجــوردی بــه قلــم عبدالباقــی تبریــزی و مــورخ 1036 هـــ. ق اســت. )هنرفــر، 1350، 

ص 260ـ 264(

در ضلــع جنوبــی گنبدخانــه، محــراب کاشــی کاری بــا کتیبــه ای بــه خــط محمدصالــح اصفهانــی و 

بــه تاریــخ 1038 هـــ. ق واقــع اســت. در جــوار محــراب، منبــری مرمریــن بــا 14 پلــه قــرار دارد کــه بــا 

ظرافــت بســیاری تراشــیده شــده اســت. )همــان(

صـورت مربـع گنبدخانـه در بـاال بـا گوشه سـازی به دایـره تبدیـل و گنبد دو پوسـته بنا بـه دهانه ی 

حـدود 21 متـر بـر آن نهـاده شـده اسـت. ارتفاع گنبـد از داخـل، 38 و از خـارج، 54 متر اسـت. بر این 

اسـاس گنبـد بنـا از نـوع دو پوسـته گسسـته بـا فاصلـه 15 متـر بیـن دو پوسـته اسـت. گنبـد تمامًا با 

کاشـی پوشـش یافتـه و در گردنـی آن، هشـت نورگیـر بـا پنجره هـای مشـبک کاشـی تعبیه شـده، که 

روشـنایی فضـای داخـل را تأمیـن می کند. )همـان؛ رفیعـی مهرآبـادی، 1352، ص 659ـ 686(

تزیینــات خارجــی گنبــد از پاییــن بــه بــاال بــه ایــن ترتیــب اســت: طاق هــای کوچــک و بــزرگ، 

ــی،   ــط بنای ــه خ ــی ب ــی و کلمات ــوش هندس ــا نق ــی ب ــیه ی تزیین ــدی، حاش ــی کمربن ــه ی تزیین  کتیب

طاقنماهــا و پنجره هــای مشــبک کاشــی بــا لوحه هایــی متضمــن صلــوات کبیــره، نقــوش اســلیمی، 

کتیبه هایــی بــه خــط کوفــی بنایــی، نــوار حلقــوی، کتیبــه کمربنــدی بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینه ی 
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آبــی و ســطح گنبــد پیــازی شــکل کــه بــا آجرهــای لعــاب دار آبــی رنــگ، اســلیمی های دهــن اژدری 

و گل و بوتــه ی ظریــف مزیــن شــده اســت. ایــن گنبــد، بــه همــراه ایــوان و مناره هــای آن، در دوره 

اخیــر بــه طــور اساســی تعمیــر و مرمــت شــده اســت. از ویژگی هــای گنبدخانــه جنوبــی، انعــکاس 

صــدا در آن اســت. )ریاحــی، 1385، ص 167 – 168(

ــه  ــد کــه ب ــرار دارن ــه، شبســتان های ســتون دار مســتطیل شــکلی ق در دو طــرف فضــای گنبدخان

ــف  ــر طاق هــای آجــری و ســتون های ســنگی ظری ــد کوچــک، ســوار ب ــا هشــت گنب ــه ب طــور قرین

هشــت گــوش، پوشــش یافته انــد. ایــن شبســتان ها نیــز بــا کاشــی زینــت یافتــه و دارای 

ــة  ــتند. کتیب ــس هس ــای نفی ــراب و کتیبه ه ــری، مح ــای مرم ــف، ازاره ه ــبک ظری ــای مش پنجره ه

نمــای خارجــی محــراب شبســتان غربــی، بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــة الجــوردی مشــتمل بــر 

آیــات قرآنــی بــه خــط محمدرضــا امامــی مــورخ 1077 هـــ. ق اســت. کتیبــة درون محــراب بــه خــط 

ثلــث طالیــی دارای همیــن رقــم اســت. در دو طــرف غربــی و شــرقی صحــن، بــه قرینــه یکدیگــر، دو 

ایــوان و در پشــت آنهــا، دو گنبــد خانــة کوچک تــر قــرار دارد. ایوان هــا دارای ازارة مرمــری و ســطح 

کاشــی کاری های زیبــا مزیــن شــده، و دارای محراب هــای زیبــا و کتیبه هــای نفیــس دیگــری اســت. 

ایــوان غربــی در بــاال دارای گلدســته ای بــرای اذان و در زیــر دارای پنجره هــای مشــبک معــرق جهــت 

ــه  ــه، مــورخ 1039 و 1040 هـــ. ق و ب ــوان و گنبدخان ــه اســت. کتیبه هــای ایــن ای روشــنایی گنبدخان

خــط محمدرضــا امامــی و عبدالباقــی تبریــزی هســتند کــه بــه خــط ثلــث ســفید بــر زمینــه کاشــی 

ــط  ــه خ ــیوه ب ــان ش ــه هم ــرقی ب ــة ش ــوان و گنبدخان ــای ای ــده اند. کتیبه ه ــته ش ــوردی نوش الج

محمــد غنــی و محمــد صالــح اصفهانــی و مــورخ 1038 هـــ. ق هســتند. )همــان، ص168(

ــات  ــه جه ــای مســجد نســبت ب ــه در بن ــال چرخشــی ک ــه خاطــر اعم ــوان شــمالی مســجد ب ای

ــا  ــا در انته ــر ایوان ه ــه چــون دیگ ــن ک ــه جــای ای ــه اســت، ب ــان صــورت گرفت ــدان نقــش جه می

زاویــه قائمــه داشــته باشــد، طرحــی بــا زوایــای مثلثــی دارد و در یکــی از اضــالع ایــن مثلــث، درگاه 

ــه وســیله ی ســنگی مســدود شــده  ــه ب ــه هشــتی ورودی متصــل می شــود ک طــاق دار عریضــی ب

ــزاران  ــن رو، نمازگ ــد. بدی ــه چشــم نیای ــور ب ــاره در محــل عب ــال شــده یکب ــا چرخــش اعم اســت ت

مجبــور هســتند بــرای ورود بــه مســجد، از دو دهلیــز کنــاری ایــوان بــرای ورود بــه صحــن اســتفاده 

ــی هشــتی را  ــه روشــنایی داخل ــرق مشــبک اســت ک ــر از مع ــار نورگی ــوان دارای چه ــن ای ــد. ای کنن

ــی  ــط عبدالباق ــه خ ــد ب ــر می باش ــوره ی ده ــات س ــامل آی ــه ش ــوان ک ــه ای ــد. کتیب ــن می کن تأمی

تبریــزی و مــورخ 1035 هـــ. ق اســت. )ریاحــی، 1399، ص 60(

ــه دیگــر  ــه فــردی نســبت ب ــگاری در مســجد جامــع عباســی اصفهــان ویژگــی منحصــر ب کتیبه ن
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مســاجد ایــن شــهر دارد و آن ایــن اســت کــه شــاید بتــوان چنیــن بیــان داشــت کــه کثــرت روایــات 

ــم  ــی ه ــد. ول ــتر باش ــی بیش ــات قرآن ــه آی ــبت ب ــجد نس ــن مس ــای ای ــده در کتیبه ه ــتفاده ش اس

روایــات و هــم آیــات بــا هــدف ترویــج فرهنــگ تشــیع و بخصــوص تبییــن والیــت و امامــت امــام 

ــن و باشــکوه ترین  ــر مســاجد، بزرگتری ــر خــالف دیگ ــه ب ــی ک ــا جای ــان شــده اســت ت ــی؟ع؟ بی عل

کتیبــه ی موجــود در ایــن مســجد بــه بیــان روایاتــی از پیامبــر ااعظــم؟ص؟ در خصــوص فضائــل حضرت 

علــی؟ع؟ اشــاره دارد. محتــوای ســور و آیاتــی هــم کــه در کتیبه نــگاری ایــن مســجد اســتفاده شــده، 

بیشــتر مرتبــط بــا اهــل بیــت؟مهع؟ اســت چنانچــه در کتیبــه ی ایــوان شــمالی ســوره ی دهــر نــگارش 

یافتــه کــه در بیــان منزلــت حضــرت علــی و فاطمــه زهــرا؟س؟ می باشــد. اســتفاده از ســوره ی اخــالص 

و آیــات دیگــری کــه مرتبــط بــا والیــت حضــرت علــی؟ع؟ و شــأن و منزلــت خانــدان پیامبــر؟مهع؟ اســت 

در جــای جــای ایــن بنــا قابــل مشــاهده اســت. 

نتیجه گیری: 

ــالد  ــی ب ــران و حت ــا ســایر شــهرهای ای ــان و ی ــاری در مســاجد چــه در اصفه 1ـ آرایه هــای معم

جهــان اســالم بــه عنــوان اجــزاء و ابــزاری بــرای تلطیــف و تنــوع بخشــی ایــن مــکان کمــک می کنــد، 

از ســردر ورودی مســجد گرفتــه تــا حیــاط و نیــز فضاهــای داخلــی و خارجــی همــه و همــه در تکمیــل 

و تکامــل فضــای آن اثــر بخــش و مــورد اســتفاده اســت، خصوصــًا ایــن کــه ایــن فضاهــا، تأثیرپذیــر 

از مفاهیــم و آیــات قــرآن کریــم می باشــد.

ــر  ــی هن ــیر تاریخ ــد س ــر چن ــت، ه ــا اس ــت و معن ــاجد دارای جه ــی در مس ــای تزئین 2ـ هنره

اســالمی فــراز و نشــیب داشــته و نیــز تابــع اقلیــم هــم بــوده اســت امــا نــگارش هــای قرآنــی بــه 

ــًا آیــات قــرآن کریــم را متجلــی  ــار خوشنویســان می باشــد کــه عمدت ــه ویــژه آث ــه و ب صــورت کتیب

ــن مســأله در بیشــتر  ــرار می دهــد و ای ــزاران ق ــن و نمازگ ــد مؤمنی ــده و آن را در معــرض و دی گردی

ــوم اســت. مســاجد تاریخــی اصفهــان مشــهود و معل

ــه ویــژه  ــوی ب ــای معن ــه ی هنره ــان عرصــه ارائ ــه اصفه ــران از جمل ــی مســاجد ای 3ـ برخ

ــار خوشنویســان  ــن شــهر و نواحــی آن، آث ــان برجســته اســت. در مســاجد ای نگاشــته های خطاط

ــی،  ــا عباس ــی رض ــری، عل ــم جزای ــزی، عبدالرحی ــی تبری ــی، عبدالباق ــا امام ــد محمدرض ــی مانن بزرگ

ــورده از  ــم خ ــای رق ــه ه ــا کتیب ــده نوشــته ها و ی ــه عم ــی و بجــز آن اســت ک ــح اصفهان محمدصال

ــد. ــی می باش ــم وحیان ــم و مفاهی ــرآن کری ــات ق ــان، آی آن

4ـ آثــار مــورد بررســی و توصیــف شــده مربــوط بــه ایــن مســاجد بجــز هنرهــای دیگــری ماننــد 

انــواع کاشــی کاری، حجــاری و مشــبک، بــه انــواع خطــوط و کتابــت دوره اســالمی موجــود در ایــن 
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مســاجد )ماننــد کوفــی، ثلــث، نســخ، نســتعلیق و ....( نیــز اشــاره دارد.

5ـ برخــی از خطــوط، یــا نوشــته های قرآنــی، الــواح ســور و آیــات موجــود در ایــن مســاجد، بــه 

جهــت برجســتگی کار هنرمنــد مــورد توجــه مــردم بــه ویــژه اهــل هنــر قــرار گرفتــه اســت ماننــد 

ــع  ــجد جام ــو در مس ــراب الجایت ــر(، مح ــم )جورجی ــجد حکی ــی مس ــای درب ورودی قدیم کتیبه ه

ــا کتیبه هــای مســاجد جامــع عباســی )امــام( و شــیخ لطــف اهلل. ــان و ی اصفه

پی نوشت

1. سوره شمس            2. سوره قدر و کافرون             3. سوره تین

کتابنامه
قرآن کریم	 

ابونعیم اصفهانی، حافظ )1410(، ذکر اخبار اصفهان، تحقیق سید کسروی حسن، بیروت: دارالکتب العلمیه. 	 

اسالمی ندوشن، محمدعلی )1352(، صفیر سیمرغ )یادداشت های سفر(، تهران: انتشارات توس.	 

بیانی، مهدی )1363(، احوال و آثار خوشنویسان، تهران: انشارات علمی.	 

پوپ، آرتور )1370(، معماری ایران، ترجمه غالم حسین صدری افشار، تهران: فرهنگان.	 

ترکمــان، اســکندربیک )1377(، تاریــخ عالــم آرای عباســی، تصحیــح دکتــر محمداســماعیل رضوانــی، تهــران: 	 
دنیــای کتــاب.

جمعــی از نویســندگان )1378(، دایــرة المعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در دوره اســامی )مســاجد(، تهــران: 	 
پژوهشــگاه فرهنــگ و هنــر اســالمی.

جوادی، آسیه )1363(، معماری ایران، تهران: انتشارات مجرد.	 

حاتم، غالمعلی)1378(، معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.	 

ــران: 	  ــودی، ته ــر بهب ــح محمدباق ــوام، تصحی ــنین و االع ــع الس ــین)1352(، وقای ــادی، عبدالحس ــون آب خات
ــالمیه. اس

خوانساری، محمدباقر)1356(، روضات الجنات، ترجمه محمدباقر ساعدی خراسانی، تهران: اسالمیه.	 

رفیعی، مهرآبادی، ابوالقاسم )1352(، آثار ملی اصفهان، تهران: انتشارات انجمن آثار ملی.	 

ریاحی، محمدحسین )1396(، ارباب معرفت، تهران: جنگل.	 

ــتاد 	  ــان، تهران:س ــران و جه ــاجد ای ــاری مس ــر و معم ــی در هن ــیری تاریخ _________________ )1399(، س
ــری مســاجد کشــور. ــون هــای فرهنگــی هن هماهنگــی کان

_________________)1385(، ره آورد ایــام )مجموعــه مقــاالت اصفهــان شناســی(، اصفهــان: مرکــز اصفهــان 	 
شناســی و خانــه ی ملــل )وابســته بــه شــهرداری اصفهــان(.

ــل 	  ــه مل ــی و خان ــان شناس ــز اصفه ــان: مرک ــاده، اصفه ــون نه ــر هام ــهری ب  ________________)1391(، ش
ــان(. ــهرداری اصفه ــی ش ــی تفریح ــازمان فرهنگ ــه س ــته ب )وابس

گدار، آندره )1368(، آثار ایران، ترجمه ابوالحسن سروقدم، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی.	 

هنرفر، لطف اهلل )1350(، گنجینه آثار تاریخی اصفهان، اصفهان: انتشارات ثقفی.	 

 _____________ )1372(، آشنایی با شهر تاریخی اصفهان، اصفهان: انتشارات گل ها.	 

 _____________)1356(، اصفهان )کتاب جوانان(. اصفهان: شرکت سهامی کتاب های جیبی.	 


