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کتیبه ها در  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد مناره های مسجد 
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چکیده

گســترش  کتیبه هــا به عنــوان عناصــر معنایــی و تزیینــی در معماری اســالمی، از ابزارهای مهم در جهت 

عقاید و سیاســت های مذهبی حکومت ها بر مردم در دوره های مختلف به شــمار می رفتند و به لحاظ 

ماهیــت مکتــوب خــود، بیانگــر ایده هــا و اندیشــه های هر عصــر هســتند. تزیینــات متبرکه بــر روی این 

که درهــم می آمیختنــد و زیباترین و  گیاهــی، نقــوش هندســی و ترنج ها  کتیبه هــا شــامل اســلیمی های 

گوهرشــاد و شــاه مشــهد،  الهام  بخش ترین  آثار هنری را در مســاجد به نمایش می گذاشــتند. مســاجد 

کتیبه هــای مختلفــی بــا مضامیــن دینی  به عنــوان شــاهکارهای معمــاری ایرانــی اســالمی، تزیینــات و 

شامل اسماء الهی، آیات قرآن و احادیث و روایات دارند. بر این اساس، مطالعه درباره ی این دو بنای 

کید بر تطبیق پذیری تزیینات متبرکه و مضامین آنها در مناره های این دو مسجد، هدف  ارزشمند، با تأ

کیفی بــا روش تحلیلی- تطبیقی و  ایــن پژوهش اســت. به ایــن منظور، مقاله ی حاضر از نوع تحقیقات 

کتابخانه ای، اســناد تاریخی و مشــاهدات میدانی درباره ی این دو بنا نوشــته شــده  با اســتناد بر منابع 

گوهرشاد و شاه  که مناره های دو مسجد  است. طبق مطالعات و تحلیل های انجام  شده مشخص شد 

مشــهد، در یــک دوره ی تاریخــی و معماری بنا شــده اند و تزیینات متبرکه ی موجــود در مناره های این 

کاشی کاری و... بسیار تطبیق پذیر است. دو مسجد از لحاظ محتوا، رنگ، رسم الخط، اسماء الهی، 

واژه های کلیدی
گوهرشاد، مسجد شاه مشهد. کتیبه ها، مناره، مسجد   تطبیق پذیری، تزیینات، 
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مقدمه

مســاجد در تاریــخ معمــاری اســالمی بــه دلیــل بهره منــدی از 
ح بودن به عنــوان مهم ترین  مشــخصه های ویــژه ای همچــون مطر
گسترش شهرها  کانونی  رکن مذهبی جامعه ی مسلمان و نقطه ی 
و روستاها، همواره تأثیرات شگرفی بر مشخصات سبک شناختی، 
گســترش مجموعه های شــهری  معمــاری، شــکل گیری و چگونگی 
گی هــای اساســی معمــاری و  و معمــاری داشــته اند. ازایــن رو، ویژ
شاخص ترین آثار هر عصر عمدتًا در این بناها ظهور و بروز می یافته 
کاوی دقیــق ایــن آثــار ،در  کــه مطالعــه و وا اســت. بدیهــی اســت 

روشن شدن این موارد اهمیتی انکارناپذیر دارد.
دوره ی تیمــوری عصــر شــکوفایی انواع هنرها بــه ویژه معماری 
که طی آن از یک ســو پیشــرفت ها و ابداعات  در تاریخ ایران اســت 
دوره هــای قبــل تکامــل یافــت و از ســوی دیگــر زمینــه ای مطلــوب 
بــرای پیشــرفت هنر و معمــاری عصر صفویان مهیا شــد. مهم ترین 
مســاعدت تیموریــان در عالــم معمــاری، متعلق بــه تزیینات بنای 
کــه تا پیــش از آن هرگز  مســاجد بــا مضامیــن و مفاهیم شــیعی بود 
چنیــن اهمیــت و برجســتگی نیافته بــود )عطــاردی، ۱۳۷۱، ۷۱۰(. 
اســتفاده از نقش مایه هــای خوش قــواره و طراحی هــای متمرکــز بر 
کتیبه هایی با خطوط  کنــار  کاشــی های لعابــی و معرق مســاجد در 
کوفــی و ثلــث، از مهم ترین مصادیــق تزیینی در مســاجد این دوره 
کاشــی کاری بنای مساجد با عطف  اســت. اســتفاده از خطاطی در 
توجــه بــه اســماء الهی، آیــات قــرآن و احادیث و روایــات، از فضایل 

دوره ی تیموری شمرده می شود.
اهمیت خاص دوره ی تیموریان در تاریخ ایران، بیشتر به دلیل 
کوچاندن هنرمندان و  تحــوالت فکری، مذهبی و فرهنگی اســت. 
صنعتگــران و بــه ویــژه معماران در ایــن دوره از ســایر مناطق ایران 
بــه خراســان و ماوراءالنهــر، باعــث تحول ســبک هنــر و معماری در 
کوچ در دوره ی تیمور  خراســان پس از یک دوره ی فترت شــد. این 
خ و دیگر  با توســل به زور انجام شــد ولی به روزگار فرمانروایی شاهر
امــرای تیمــوری، مرکزیت یافتــن خراســان و ماوراء النهــر، بــه لحاظ 
کوچ خودخواســته ی هنرمنــدان به  فرهنگــی و اقتصــادی، باعــث 
این منطقه بود. در این دوره، اعضای خاندان سلطنتی و مأموران 
عالی رتبــه ی دولتــی در امــور عام المنفعــه پیش قدم بودنــد و بانی 
ســاخت بناهای شــگرف و زیبای معماری به خصوص در مســاجد 

این دوره می شدند.
در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت تــا بــا توجــه بــه مطالعــات 

کتابخانــه ای و بررســی های میدانــی در ســطح بنــا، نــکات تــازه ای 
و  قــرآن  آیــات  الهــی،  اســماء  )شــامل  متبرکــه  تزیینــات  دربــاره ی 
دوره ی  مســاجد  مناره هــای  در  رفتــه  بــه کار  روایــات(  و  احادیــث 
تیمــوری، به عنــوان یکــی از دوره هــای اثرگــذار در تاریــخ معمــاری 
ایران و جهان اسالم، به طور اعم و تاریخ معماری مساجد به طور 
که هــدف از انجام  گفت  اخص، مشــخص شــود. ازاین رو می تــوان 
کتیبه های مذهبی موجود در  ایــن پژوهش، طبقه بندی و معرفی 
گوهرشــاد و شاه مشــهد در دوره ی تیموری  مناره های دو مســجد 
و ارائــه ی تحلیلــی بنیادی درخصوص مضامین آنهــا و تطبیق این 
مضامیــن بــا زمینه هــای فکــری و مذهبــی ایــن دوره ی تاریخــی با 
گفت  کید بر مبانی اعتقادی شیعه است. با این مقدمه می توان  تأ
گفته شده  که این نوشــتار در راســتای دستیابی به اهداف از پیش 

در پی پاسخگویی به سؤاالت اصلی زیر است:
کتیبه های مذهبــی موجود بر  ۱- آرایه هــای تزیینــی متبرکــه در 
مناره هــای مســاجد دوره ی تیمــوری بــا مطالعــه ی مــوردی در دو 
گی هایی برخوردار است؟ گوهرشاد و شاه مشهد از چه ویژ مسجد 
۲- تزیینات متبرکه ی اســماء الحســنی، آیات قرآن و احادیث و 
روایات مذهبی در مناره های مساجد گوهرشاد و مسجد شاه مشهد 
کات و افتراقاتی دارند. تا چه میزان تطبیق پذیرند و چه نوع اشــترا
کلــی، تحقیق حاضر در بســتر تاریخــی دوره ی تیموری  بــه طور 
گرفته و نتیجه گیری آن حاصل تطبیق اطالعات به دســت  صــورت 
کتیبه های موجود بر روی مناره های دو مســجد  آمــده از مضمــون 
که  گفت  گوهرشــاد و شــاه مشــهد اســت. با این توصیــف می تــوان 
نــوع تحقیقــات توصیفی- تطبیقــی و تحلیلــی  از  مقالــه ی حاضــر 
کتابخانه ای و مشاهدات میدانی  که با استفاده از مطالعات  است 
انجام شــده اســت. بدیــن منظــور ابتــدا از مجموعه ی دو مســجد 
کتیبه هــای تاریخی  گوهرشــاد و شــاه مشــهد بازدیــد به عمل آمــد. 
دوره ی تیمــوری موجــود بــر روی مناره هــای ایــن دو مســجد بــه 
کتابخانه ای  لحاظ مضامین آنها و با استناد به مطالعات میدانی و 
بازخوانــی شــد. در ادامــه بــا توجــه بــه این کــه یکــی از روش هــای 
گاه نگاری برای شــناخت فضاهای معماری و درک شکل  مناســب 
کالبدی و سبک شــناختی یــک اثر مطالعه ی تطبیقی آن اســت، با 
کتیبه ها، به بررســی  توجــه بــه مهم ترین تزیینــات موجود در ایــن 
تطبیق پذیری تزیینات اســماء الهــی و احادیث و روایات موجود بر 

گوهرشاد و شاه مشهد پرداخته شد. روی مناره های دو مسجد 

پیشینه ی تحقیق

کتابی بــا عنوان »مســاجد تاریخی«، به  مــالزاده و محمــدی در 
گچی  کاشــی و مقرنس  بررســی تزیینــات و پوشــش متنــوع و ممتاز 

گوهرشــاد پرداخته اند )مــالزاده و محمدی،  به کار رفته در مســجد 
کتیبه های  ۱۳۷8(. شایســته فر در تحقیقــی به بررســی تزیینــات و 
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کتیبه ها در مناره های مسجد  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 

گوهرشاد و مسجد شاه مشهد

گوهرشاد مشهد و هرات پرداخته و به این نتیجه  قرآنی دو مسجد 
کاشــی های معــرق و معلق بــه طور هم زمــان در این  کــه از  رســیده 
دو مســجد اســتفاده شــده اســت و رنگ آبی الجوردی، بیشــترین 
ایــن دو مســجد دارد )شایســته فر، ۱۳8۱(.  کاربــرد را در تزیینــات 
اثنی عشــری و شایســته فر در تحقیقــی، نقــوش تزیینــی قرآن هــای 
کــرده و به این  گوهرشــاد را بررســی  کاشــی کاری مســجد  تیموری و 
کاشی کاری این مسجد از نقوش اسلیمی،  که در  نتیجه رسیده اند 
گیاهی استفاده شده و استفاده از آبی الجوردی ترکیبات  ختایی و 
کرده اســت )اثنی عشــری  زیبا و چشــم نواز و روحانی را در آن ایجاد 
و شایســته فر، ۱۳۹۰(. عبدالهی مالئی در تحقیق دیگری، تزیینات 
کرده و به این  گوهرشــاد مشهد را بررسی  معماری اســالمی مسجد 
که تزیینات قدسی معرف هنر معمار مسلمان  نتیجه رسیده است 
ایرانــی در بیــان عقاید دین مقدس اســالم اســت و غنــای تزیینات 
گوهرشــاد، آشکارا احســاس می شود )عبدالهی مالئی،  مجموعه ی 
۱۳۹4(. در پژوهــش فغفــوری و بلخــاری قهــی نیــز بــا بهره گیــری از 
کتیبه های  کتابخانه ای و مشاهده ی آثار، ضمن معرفی  مطالعات 
گوهرشــاد، به تحلیل و بررســی  دوره ی تیمــوری و صفــوی مســجد 
مفاهیــم آنهــا ذیــل میانــی اعتقــادی شــیعه پرداخته شــده اســت 

)فغفوری و بلخاری قهی، ۱۳۹4(.
گواه بر  عــالوه بر این تحقیقات، نقل قول هــای موجود در تاریخ 
گوهرشاد و مسجد شاه  وجود شــباهت های تاریخی میان مســجد 
مشــهد در دوره ی تیمــوری اســت. از جمله می توان بــه این موارد 

کرد: اشاره 
خ  - »دوران شــکوفایی هنر تیموری )سبک شــیراز( زمان شاهر
اســت، در ایــن زمان، بناهای زیادی ســاخته شــده اســت. عمومًا 
کاشــی کاری  بناهــا از یــک نوع وحدت در معمــاری و تزیینات مثل 
گوهرشــاد،  مســجد  بناهــای  ماننــد  برخوردارنــد.  و...  نقاشــی  و 
باالســر«  مدرســه ی  مشــهد،  شــاه  مســجد  خرگــرد،  مدرســه ی 

)دانشدوست، ۱۳۹4، ۹6(.
که قســمت  گذشــته  - »در دوره ی تیموری به عکس دوره های 
پاییــن منــاره در بنــای ســاختمان مخفــی بــود، بدنــه ی منــاره بــه 
کم منتهــا به صورت  کنــار ایوان یــا با فاصلــه ای  صــورت آشــکارا در 
گوهرشــاد، مسجد  وابســته قرار می گیرد، مانند مناره های مســجد 
هفتاودو شــهید )شاه ســابق( در مشهد و مسجد آق قلعه« )کیانی، 

.)۳۳8 ،۱۳86

یافته هــــــای مطالعــــــه ی مــــــوردی مناره های 
مساجد دوره ی تیموری

• مشخصه های مناره ها در مساجد دوره ی تیموری
منــار یــا مناره به معنی جای نور و نار و در اصطالح بنایی اســت 
گویی  کنار مســاجد و بقاع متبرکه جهت اذان  که در  بلنــد و باریک 
کاروانســراها،  کنــار جاده  ها، مســاجد  یــا بــه عنوان میــل راهنما در 
گردیده، به علت روشــن نمودن  مــدارس و دارالضیافه هــا احــداث 
چراغ یا آتش بر فراز آن جهت راهنمایی در شــب، به مناره یا محل 

نور مرسوم شده است)کیانی، ۱۳86، ۳۲۲(.

کلیــات بناهــای دوره ی تیموری را به  بــه طــور خالصه می توان 
صورت زیر برشمرد )دانشدوست، ۱۳5۹، ۹۷(:

۱. خطوط اصلی در نماها بدون اینکه قطع شــوند، غالبًا ادامه 
گنبدها نیز  می یابنــد و ایــن خطوط عمودی و مــوازی حتی بر روی 

کشیده شده اند تا بنا را بلندتر نشان دهند.
گنبدها. کشیده بودن شکل   .۲
گنبدها. ۳. بلند بودن ساقه ی 

4. بلند بودن سردرهای ورودی و ایوان  ها.
که دو طبقه را طی می کنند بدون اینکه  5. وجود طاق نماهایی 

در فاصله ی بین دو طبقه قطع شوند.
از  آنهــا  گانــه ی  جدا اجــرای  صــورت  بــه  تزیینــات  وجــود   .6

استخوان بندی بنا.
۷. وجود روزن های مستطیل شکل باالی ورودی اطاق  ها.

8. غلبه ی رنگ الجوردی در تزیینات بنا. 
۹. استفاده از رسمی  سازی در پوشش سقف  ها.

۱۰. وجود و یا اثر وجود رنگ طالیی در تزیینات بنا)دانش دوست، 
.)۹۷ ،۱۳5۹

گوهرشاد مشهد الف( مناره های مسجد 
گوهرشــاد مشــهد، یکــی از مهم تریــن بناهــای دوران  مســجد 
گوهرشادآغا،  خ تیمور، در ســال 8۲۱ ق. به دستور همسر او،  شــاهر
قوام الدین بــن  شــد.  ســاخته  )ع(  رضــا  امــام  بــارگاه  مجــاورت  در 
گوهرشــادآغا در ســال  زین العابدین بــن طیــان شــیرازی به دســتور 
کــرد.  گــچ ایــن مســجد را پی ریــزی  8۱8 ق. بــا اســتفاده از آجــر و 
گذشــت ســه ســال به اتمام رســید  ســاختمان ایــن مســجد بعد از 
گلمبــک، ۱۳۷4، 4۳۲(. ایــن مســجد، نشــانه های بارزی  )ویلبــر و 
از تحــول در شــیوه ی مرســوم مســاجد ســبک خراســانی دوره ی 
تیموری را در خود دارد. معمار آن یکی از معماران معروف دوره ی 
تیموریان بوده اســت. با توجه به صفت »الطیان« در رقم احداثیه 
کار طراحی و ســاخت،  کــه نــه تنهــا  او در مســجد بــه نظــر می رســد 
کاشی کاری و تزیینات مسجد نیز بر عهده ی او بوده است  کار  بلکه 
)حاجی قاســمی، ۱۳8۲، ۲۱8(. سبک معماری این بنا به شیوه ی 
آذری و شیوه ی معماری آن به سبک مساجد چهار ایوانی است.

گوهرشــاد در ســه حادثــه ی مهــم تصــرف ده ســاله ی  مســجد 
مشــهد بــه دســت ازبــکان شــیبانی در آغــاز قــرن یازدهــم هجــری 
که مشهد  )۹۹۷- ۱۰۰6 ق.(، زلزله ی نیشــابور در سال ۱۰84 قمری ــ 
گوهرشاد  را نیز لرزاندــ و به توپ بســتن حرم امام رضا )ع( و مســجد 
در سال ۱۳۳۰ ق. به دست قزاق های روسیه ی تزاری آسیب هایی 
کل مســجد و  جــدی دیــد )ســیدی، ۱۳86، 5۲(. عــالوه بــر اینهــا، 
به خصوص ایوان های آن، بارها از پایه مرمت شده است. مهم ترین 
مرمت های مسجد مربوط به سال های ۱۰۰8، ۱۰5۲، ۱۰5۳، ۱۰5۹، 
۱۰۷۷، ۱۰84، ۱۱۱8، ۱۱۱۹ قمــری اســت۱ )صمــدی، ۱۳۳۳، 5۱4(.
کــه از چهــار طــرف  گوهرشــاد یــک صحــن وســیع دارد  مســجد 
محصور به ایوان هایی است )پوپ، ۱۳8۲، ۳۰(. تفاوت این مسجد 
که در پــس هیچ یک از  بــا ســایر مســاجد چهارایوانی در این اســت 
گنبدداری وجود ندارد و تنها با عقب کشــیدن  ایوان هــا، تاالر مربع 
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بخشــی از دیوارهــای ایــوان جنوبــی، فضایی مربع شــکل به وجود 
گــرد، ۱۳۹۲،  گنبدی بر فراز آن ســاخته  شــده اســت )صحرا آمــده و 
۲۰(. صحن این مســجد تقریبًا مربع، از جنوب به شمال در حدود 
55 متــر و از شــرق بــه غــرب در حــدود 5۰ متر اســت و بالــغ بر ۹4۱۰ 

مترمربع مساحت دارد )سیدی، ۱۳86، ۳(.
این مسجد به دلیل ظرافت و زیبایی کاشی کاری، خط و اسلوب 
معمــاری، از نفیس تریــن شــاهکارهای معمــاری ایرانــی محســوب 
می شود. بیست ودو غرفه و شش طاق نما در طرفین ایوان اصلی، 
بیست وهشــت در ورودی از صحــن بــه طــرف شبســتان ها، هفــت 
گنبــد فیروزگون و بــزرگ و دو مناره  شبســتان در چهــار طــرف، یک 
در طرفیــن ایــوان قبلــه قــرار دارد. مهم تریــن و بزرگ تریــن ایــوان 
کــه رو به قبلــه دارد، بزرگ تر  ایــن مســجد، »ایوان مقصوره« اســت 
کاشــی کاری فیــروزه ای بر فراز آن  گنبدی با  از ســایر ایوان هاســت و 
قرار دارد. از داخل این ایوان، شــش راهرو به طرف شبســتان های 
که مــردم از آنها به ایــوان و شبســتان ها رفت وآمد  اطــراف مــی رود 
می کننــد )عطــاردی، ۱۳۷۱، ۷۱۹(. محــراب بزرگــی در ایــن ایــوان 

کاشــی معرق ســاخته شــده و  که با ازاره ی ســنگی و بدنه ی  اســت 
کتیبه دارد. ایوان شــرقی  کاشــی کاری، مقرنــس و  تزیینــات متنوع 
مســجد متصل به صحــن موزه ی حرم امام رضا )ع( اســت و درون 
کتیبه هــا و خطــوط متنــوع  کاشــی کاری فیــروزه ای،  آن آراســته بــه 
بنایی است. ایوان غربی نیز چنین تزییناتی دارد و به »بست شیخ 
بهایــی«، »صحن جمهوری« و »رواق دارالوالیه« راه دارد )مؤتمن، 
کم عمق ترین ایوان و دارای  ۱۳48، ۲4۹(. ایوان شــمالی مســجد، 
کاشــی کاری غنی تــر از دو ایوان اخیر اســت و زائــران را از  تزیینــات و 
طریــق »رواق دارالســیاده« بــه ســمت ضریــح نورانی امــام رضا )ع( 
گوهرشــاد، مملو از رنگ اســت و  هدایــت می کنــد. سراســر مســجد 
حوض هشــت پر وســط مســجد، حال وهوایــی دیگر به ایــن مکان 
ملکوتی می بخشــد. شبســتان های مســجد، شــامل دو شبســتان 
در جنوب، دو شبســتان در شــرق و ســه شبســتان در غرب صحن 
غ از هرگونه تزیین خاص،  گچ  کاری سفید و فار اصلی، با پوششی از 
قســمت های مختلــف مســجد را به یکدیگــر پیوند می دهــد. تمام 
اضــالع و دیوارهای بیرونی ایــن مکان مقدس و همچنین ایوان ها 

مشخصات معماری اجزای معماری ردیف

که با چهار ایوان در چهار جهت اصلی و طاقگان ها یا غرفه  هایی در دو طبقه  مسجد صحنی وسیع به ابعاد 55×5۰ متر دارد 
گرد، ۱۳۹۲، ۲۰(. محدود شده است )صحرا صحن ۱

گرفته است. این ایوان ۳۷متر طول  گنبد بر باالی آن و محراب در داخل آن قرار  ایوان مقصوره، بزرگ  ترین ایوان مسجد است. 
دارد و دهانه ی آن ۱۳ متر است. ارتفاع زیر سقف ۲۹ متر است. تاریخ بنای این ایوان 8۲۰ ق. است )مصدقیان،۱۳84، 5(. ایوان مقصوره ۲

ایوان حاجی حسن، ایوان جنوب شرقی نیز نامیده می شود )ویلبر، ۱۳۷4، 45۹(. این ایوان متصل به صحن موزه است و از 
گرد، ۱۳۹۲، ۲4(. اینجا به آن صحن رفت و آمد می کنند. عرض ایوان ۱۷ متر و ارتفاع آن ۲۰ متر است )صحرا 

ایوان حاجی حسن 
)شرقی( ۳

که به ایوان شمال غربی نیز معروف است )ویلبر، ۱۳۷4، 45۹(، به بست شیخ بهایی، صحن جمهوری اسالمی و رواق  این ایوان 
دارالوالیه راه دارد )اعتمادالسلطنه، ۱۳6۲، 48(. ایوان آب )غربی( 4

کم  عمق  ترین ایوان مسجد است. ابعاد آن ۲۳×۲۱/5  که ایوان شمال شرقی نیز نامیده می شود )ویلبر، ۱۳۷4، 45۹(،  این ایوان 
گرد، ۱۳۹۲، ۲5(. متر است )صحرا 

ایوان 
دارالسیاده)شمالی( 5

گرم و شیخ غالمحسین  گلپایگانی یا میالنی، نجف آبادی، سرابی، شبستان  در سه طرف، شبستان  هایی به نام های نهاوندی، 
شهرت دارد )عطاردی، ۱۳۷۱، ۷۳4(. شبستان  ها 6

گوهرشاد در اسناد تاریخی. تصویر 1- مسجد 
 مأخذ: )پوپ، 1373، 29(    

گوهرشاد.  جدول 1- تحلیل اجزای معماری مسجد 

گوهرشاد. تصویر 2-وضعیت فعلی مسجد 
مأخذ: )مصدقیان، 1384، 9(



5۹

کاشــی معرق و نقش های اســلیمی،  کاشــی های ممتازی از نوع  با 
کاشــی ها با نقش ها و  گل و بوته پوشــیده شــده اند. این  ختایــی و 
کوفی و خط بنایی ســوره ها و آیاتی  رنگ هــای الوان به خــط ثلث، 
از قرآن و احادیثی را دربردارند و بعضًا عباراتی در مدح و ثنای اهل 
بیت علیهم الســالم و اســماء حســنای الهــی زینت بخــش دیوارها، 
ایوان ها و سردرهای مسجد است. تحلیل اجزای معماری مسجد 

گوهرشاد در جدول ۱ آمده است.
گوهرشاد می افزاید و بیننده را  آنچه بر شــکوه و عظمت مسجد 
گنبد پیازی شــکل و ســبزرنگ و مناره های  مجذوب خود می کند، 
کــه مزیــن بــه نقــوش و خطــوط زردرنگ  تزییــن شــده ی آن اســت 
کتیبه ای  گنبد این مسجد با آجر لعاب  دار و  اســت. ســطح خارجی 
گذشته از همه ی این مشخصات  کوفی تزیین شده است.  به خط 
گوهرشــاد، مناره هــای ایــن  گی هــای معمــاری بنــای مســجد  و ویژ
مســجد از قدیمی ترین، زیباتریــن و منحصربه فردترین مناره هایی 
کنون در مســاجد جهان اسالم ســاخته شده است. در  که تا اســت 
ادامه ی این تحقیق ســعی شده است تا از طریق تحلیل تطبیقی، 
به عنــوان هــدف اصلی تحقیــق، به ارزیابــی تزیینات اســماء الهی، 
کتیبه هــای مناره های این  آیــات، احادیــث و روایات موجــود روی 

مسجد در مقایسه با مسجد شاه مشهد بپردازیم.
که  گوهرشــاد از زیباترین مناره هایی اســت  مناره هــای مســجد 
گفته ی ویلبر، مناره های مســجد  کنون ســاخته شــده اســت. به  تا
گوهرشــاد، یکــی از قدیمی تریــن پنج مناره ی باقی مانــده در جهان 
گلمبــک، ۱۳۷4، ۲58(. پایــه ی دو مناره ی  اســالم اســت )ویلبــر و 
کنار نمــای بیرونی آغاز می شــود  ایــوان مقصــوره در این مســجد از 
کــه چنیــن آرایــش پایه و ســاقه ی منــاره در دو طرف ایــوان در یک 
گنبدی شــکل، مناره های بلند  کم نظیر اســت. طاق های  مســجد 
گی ها و تزیینــات خاص و منحصربه فرد  گنبد بزرگ مســجد با ویژ و 

گرفتــه بــر روی زمینه ی  کتیبه نــگاری قــرار  کنــار نقــوش و  خــود، در 
کاشــی های معرق، شیوه های معماری ایرانی اسالمی را در  گچی و 
عصر تیموریان نشــان می دهد. مناره های دو طرف ایوان مقصوره 
از نــوع دوم مناره هــای دوره ی تیموری و با مشــخصات مخصوص 
قوام الدیــن )معمــار ایــن بنــا( اســت، یعنــی نحــوه ی تزییــن خاص 
آن بــا زین هــای مرکــب از آجرتــراش صیقل خــورده به صــورت افقی 
کاشــی معرق. او مشــابه همیــن روش تزیین را در  و ترصیــع کاری با 
گی خاص  مناره های مسجد گوهرشاد هرات نیز به کار برده است. ویژ
که  دیگــر او، ســاخت مناره ها از روی زمین اســت. آن هــم در حالی 
که  دیگر بناها مناره ها را از باالی ایوان آغاز می کردند. این مناره ها، 
مهارکردن فشار طاق را نیز بر عهده دارند، تا لبه ی بام توپر هستند.
گوهرشــاد ۳ متــر قطــر دارنــد و ارتفــاع آنهــا  مناره هــای مســجد 
که نظام  ۳۹/5 متــر اســت و به گونه ای طراحی و ســاخته شــده اند 
سیرکوالســیون و تقــارن خاصــی در شــیوه ی معمــاری مناره هــای 

شمالی و جنوبی نهفته است. 

گوهرشاد مشهد وضعیت قرارگیری مناره های مسجد 
کنار شیوه ی خاص  به نظر می رسد این روش ساخت مناره ها در 
کتیبه  کشــیدگی الف هــای »الالــه االاهلل« در  تزیینــات آن، همچــون 
معقلــی پایــه ی منــاره، در ارتفاع بخشــیدن بــه بنا نیز اثرگذار اســت. 
گوهرشاد بنگریم،  وقتی از جانب ایوان شمالی به مناره های مسجد 
که فاصله ی مناره ها در باال بیشــتر از پایین اســت.  به نظر می رســد 
که بنا در طــی زمان دچــار رانش شــده و به همین  علــت ایــن اســت 
علــت غرفه های طبقه ی باالی صحــن، در دو طرف، ایوان مقصوره 
کــه در دوره ی تیموریان یا  را پرکرده انــد. ظاهــراً ایــن تمهیدی بــوده 
کمی پس از آن برای مهار فشــار مناره ها و ایوان اندیشیده اند. حتی 
در اواســط دوره ی قاجــار و آرامــش مشــهد پــس از فتنــه ی ســاالر در 
سال های ۱۲۷۰-۱۳۷۲ ق. از اقدامات میرزافضل اهلل وزیر نظام، وزیر 
که مناره ها را با زنجیر  خراســان و متولی آستان قدس، یکی این بود 
کردند تا از حرکت مخرب آن جلوگیری شــود. دو ســال بعد نیز  مهار 
کوشــش شــهاب الملک )امیر توپخانه ی سپاه  در ســال ۱۲۷4 ق. به 

کردند. کاماًل بازسازی  خراسان( مناره ها را 

ب( مناره های مسجد شاه مشهد
مســجد شاه مشــهد از بناهای تاریخی قرن نهم هجری قمری 
و مربــوط بــه دوره ی تیموریان اســت. این مســجد در حــدود نیم 
کنار مســیر  کیلومتــری غــرب حــرم حضرت امــام رضا )ع(، درســت 
که بیــش از این نیز وجود داشــته، بنا شــده اســت. در  بــازار بــزرگ 
مورد بانی و معمار بنای مســجد شــاه و زمان دقیق ســاخت آن در 
میــان محققیــن اختــالف نظرهای زیــادی وجــود دارد. همچنین 
نیــز وجــود دارد.  ایــن مســجد  بنــای  کارکــرد  ابهاماتــی دربــاره ی 
کتیبه های موجــود در مســجد چنین بیان  اوکیــن پــس از بررســی 
کنــون نحــوه ی اســتفاده ای بــا موقعیــت  کــه »شــواهد تا می کنــد 
کتیبه ای بــا تاریخ  گنبدخانه مرکــزی با  جالــب را نشــان می دهــد: 
کــه بــه آن ایوانــی در تاریــخ ۱45۱/85۱ افزوده   ۱۷۰8-۱۷۰۷/۱۱۱۹
کتیبه ی نقاشــی شــده، هم شــکل و هم  شــده اســت، ولی جدا از 

گوهرشاد. تصویر3- مناره های مسجد 
 ماخذ: )مصدقیان،1384، 9(

کتیبه ها در مناره های مسجد  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
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گنبدخانه مرکزی آشــکارا مربوط به دوره ی تیموری است«  تزیین 
کلی آنچه پس از بررســی تمام  )اوکیــن، ۱۳86، 4۱5(. امــا بــه طــور 
که ساختمان مسجد  منابع و نقل قول ها به دست آمده این است 
شاه در ماه رجب سال 855 ق. به فرمان امیرملکشاه پایان یافته 
گنبــد ایــن بنــا بــه نــام معمــار  کتیبــه ی موجــود در  اســت. در آخــر 
بنــا »شــمس الدین محمــد تبریزی« ثبت شــده اســت. ایــن بنا در 
جلــد دوم دائره المعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در ذیــل بناهای 
امیرغیاث الدیــن ملکشــاه مشــهد  آرامــگاه  به عنــوان  و  آرامگاهــی 
معرفی شده است )مالزاده و محمدی، ۱۳85(. وی از امرای بنام 
که پنج سال بعد از مرگش، یعنی در سال  گورکانی بود  دربار تیمور 
855 قمــری، بنایــی روی قبر او احداث شــد. در مــورد نام این بنا 
گرفته  گفت عنوان شــاه از نام بانی تیموری آن )ملکشاه(  می توان 
شــده یا به دلیل قرارگرفتن حمام شــاه )از بناهای دوره ی صفویه( 
گلمبــک، ۱۳۷4، 46۷(. این  در مجــاورت آن بــوده اســت )ویلبر و 
کنون به مســجد هفتادودو تن نیز معروف اســت در ســال  که ا بنــا 
۱۳4۷ شمسی مرمت و بازسازی شده است، هرچند قسمت هایی 

کاشــی های آن ریختــه اســت و بــه حفاظــت و مرمت  کتیبه هــا و  از 
بیشــتری نیــاز دارد.گمانه  زنی هــا دربــاره ی تاریــخ احداث مســجد 

شــاه به تفضیل در جدول 4 بیان شده است.
ایــن مســجد بنایــی مربع شــکل به ابعــاد ۳۳ در ۲۰ متــر )جمعًا 
کاشی کاری شــده ی  گنبــد بــزرگ  حــدود 66۰ مترمربــع( دارد. یــك 
کوچک تر  که میــان راهروهــا و اتاق های  کــروی )پیازی شــکل( دارد 
محصور است و جلو آن نمای پیشین ایوان در وسط بنا، مناره های 
قــرار دارنــد )اوکیــن، ۱۳86، 4۰5(. کنجــی و طاقچه هــای میانــی 
کاشــی های هشــت گوش  ازاره ی ایــوان مســجد شــاه مزیــن بــه 
کاشــی پوشــانده شــده اســت. بقیــه ی بنا نیز  کنونــی آن با  گنبــد  و 
کاشــی کاری دارد. نمــای مناره هــا و غرفه هــا و ایــوان این  تزیینــات 
که بیشتر آنها از بین رفته  کاشی معرق بسیار نفیســی دارد  مســجد 
کاشــی کاری  و آنچــه باقی مانــده، نمونــه ی بهتریــن رنــگ و لعــاب 
کاماًل از ســنگ  دوره ی تیموری و صفویه اســت. ازاره ی بنا در اصل 
کــه آن هــم تخریب شــده و از بیــن رفته اســت. همچنین دو  بــوده 
کتیبه هایــی بــا مضامیــن و مفاهیــم  کاشی کاری شــده بــا  منــاره ی 

ح موضوعنام محقق شر

عبدالحمید 
مولوی

که در ۱4۲6/8۲۹ وفات یافت و در مشــهد در جوار مزار امام رضا )ع( به  این ســاختمان مزار امیر غیاث  الدین ملکشــاه، امیر معروف تیموری اســت 
ک سپرده شد )اوکین، ۱۳86، 4۲۲(. خا

کیانی سال 855ه.ق. )کیانی، ۱۳86، ۲4(یوسف 

855ه.ق.، 8۲۹ شمسی )براند،۱۳۹۱، ۱5۳(هیلن براند

که ابتدا بنایی با وسعت بوده و حاال فضای درستی و عمارت زیادی ندارد )الهی زاده و همکاران، اعتمادالسلطنه گویند از بناهای اوزبکیه است و معلوم می شود   
.)۱۱۱ ،۱۳۹۳

ییت

که تاریخ آن ١٤5١  که نوشــته هایی در این مســجد هســت  گوید  در بررســی مســاجد و مدارس قدیمه موجود در مشــهد، از مســجد شــاه نام برده و 
که ازبک ها مشــهد را در اختیار خود داشــتند به فرمان امیر ملکشــاه  گویند در طول دوره  اى  که به آن مســجد ازبکیه نیز می  میالدى اســت. این بنا 
که جهت قبله در این مسجد درست تعیین نشده و بنابراین محراب نیز در محل  ساخته شد و به آن مسجد سنی ها نیز اطالق می شود. می گویند 

دقیق خود ساخته نشده است
)الهی زاده و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۱۱( .

پوگاچنکووا 
که سرداب های آن هنوز  که به فرمان امیر ملک شاه در رجب 855 ق. در محل یک مقبره قبلی  این بنا را همان مسجد سنی های مشهد می دانند 

باقی است، بنا شده است.

در مشهد آثار تاریخی دیگری از سده پانزدهم وجود دارد که برجسته ترین شان مسجد شاه سنی است از سال ۱۳5۰( الهی زاده و همکاران، ۱۳۹۳، ۱۱۱( .آ.پوپ

مشخصات معماریاجزای معماریردیف

کتیبه ی جدید ورودی۱ نمای پیشــین ورودی در پانزده ســال اخیر به صورت وضعیت اصلی و رایج آن مرمت شــده اســت. این امر با جابه جایی 
گچ بری شده ای به پشت ایوان و طاقچه ها انجام شده است )اوکین، ۱۳86، 4۰5(. گنبدهای  به باالی جدار مدخل اصلی ایوان و نیم 

۲
گرد در باال در زیر بالکنی چوبی مناره  ها که مانند نمای بنا با سنگ سیاه پوشانده اند. میله ستون  گرفته اند  مناره ها روی ته  ستون چند بری قرار 

گرفته است )اوکین، ۱۳86، 4۰6(. که در مناره ی سمت راست به چشم می خورد، قرار  گونه  کوچک  تر بدان  و طبقه ی دایره شکلی 

گنبد۳
گنبد  گنبد می گوید: ”شکل  کاماًل آشکار است و پوپ در ستایش معماری این  گنبدی شکل در پشت ایوان  گنبد پیازی شکل روی ساقه ی 
گوهرشــاد. در داخل آن شیار تزیینی برجسته سبز روی نارنجی  گنبد همســایه  اش مســجد  کامل اســت- جالب و ناب- و خیلی بهتر از  آن 

روشن و سفید بر باالی ازاره قرار دارد و حالتی از هیجان شدید پدید می آورد” )پوپ، ۱۳۷۳، ۲۰۳(.

گنبدی درونی و هشت بر منتهی گنبدخانه مرکزی4 کاماًل متقارن است. میان قوس های اصلی، چهار سکنج بادبادک مانند به ساقه ی  گنبدخانه ی مرکزی 
که هر طرف آن به پنجره  ای باز می شود )اوکین، ۱۳86، 4۰5(. می شود 

سرداب  ها5
که این ســرداب بر خالف بســیاری از ســرداب های دیگر دور ه ی  گنبدخانه ی اصلی واقع شــده اســت. اوکین بیان می دارد  ســرداب در زیر 
گچ پوشــانده اند و این بر خالف  تیموری، دیوارها و ســکنج ها با ظرافت چندانی پرداخت نشــده اند و خشــت های نامنظم و بی قواره را با 

خشت های بنایی نمونه های پیشین است )اوکین، ۱۳86، 4۰8(.

ج از مطالعات انجام شده.  جدول 2-شواهد تاریخی مبنی بر سال احداث مسجد شاه مشهد مستخر

جدول 3- تحلیل اجزای معماری مسجد شاه مشهد. 
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شــیعی بی نظیــر در طرفیــن ایــوان ایــن مســجد قــرار دارد. تحلیل 
اجزای معماری مسجد شاه مشهد در جدول ۳ آمده است.

گوهرشــاد از نوع  مناره های مســجد شــاه نیــز همچون مســجد 
دوم و هماننــد مناره هــای مدرســه ی الغ بیگ در ســمرقند، مصال، 
گوهرشــاد و مدرســه ی سلطان حســین بایقــرا در هرات  مدرســه ی 

است )پوگاچنکووا، ۱۳8۷، 8۰(.
  بــا توجــه به شــکل ظاهری مناره های مســجد شــاه و با باور به 
که معتقد اســت این مناره هــا در دوره ی موخرتر  فرضیــه ی مولوی 
که از این مکان  احداث شــده اند، بــاز هم به این نتیجه می رســیم 
گرفته  برای برگزاری نماز استفاده  کرده اند، به همین دلیل تصمیم 
گنبدخانه های  شــد تــا بــرای آن منــاره احــداث شــود. بــه عبارتــی 
قرارگرفته در هر طرف بنای مســجد شــاه برای مــکان عبادت مورد 
گفته ی  اســتفاده قرار گرفته اســت، ازایــن رو، در دوره های بعــد )به 
مورخــان دوره ی تیمــوری( برای آن مناره ســاختند. بــا وجود این 
بیــن تزیینات مناره ها با دیگر بخش های بنای مســجد هماهنگی 
گریو اشــاره  وجــود دارد. بــرای نمونــه می تــوان به نمــای مناره ها و 
کاشــی پوشــیده شــده است. در ساخت  که با معرق های آجر و  کرد 
مناره های این مسجد نیز نظام سیرکوالسیون و تقارن در شیوه ی 

معماری مناره های شمالی و جنوبی ایوان وجود دارد .

مطالعه ی تطبیقی تزیینات کتیبه ها در مناره ها

گوهرشاد الف( تزیینات مناره های مسجد 
گوهرشــاد  مناره های عظیم دو طرف ایوان مقصوره ی مســجد 
گفتــه ی رونالــد ویلبــر از شــاهکارهای تاریــخ معمــاری ایــران و  بــه 
کار قوام الدین شــیرازی )ســازنده ی معروف  گی های  تــوران و با ویژ
مناره هــا( اســت؛ او مشــابه همیــن روش تزییــن را در مناره هــای 
که زمینه ای  گوهرشاد هرات نیز به کار برده است. به طوری  مسجد 
کاشی معرق  که افقی چیده شده و  مرکب از آجرتراش صیقل یافته 
گشته است )مصدقیان، ۱۳84، ۷(. بیشترین  لوزی شــکل ترصیع 

گوهرشاد ازجمله رقم بانی  کتیبه های احداثیه۲ مناره های مسجد 
گرفته در دوره های بعد در این  گوهرشــادآغا و تعمیرات صورت  آن 
کتیبه ای منقش  ایــوان به چشــم می خورد )تصویــر 5(. همچنیــن 

به نام معمار مسجد در پای مناره ایوان مقصوره دیده می شود.
گوهرشــاد بســتر مناسبی برای  ســطح دیوار مناره های مســجد 
کتیبه نگاری از آن  که سازندگان مسجد بیشتر برای  تزیینات است 
گوهرشــاد، چهار طبقه  کرده اند. روی مناره های مســجد  اســتفاده 
کار شده است؛ طبقه ی نخست از باالی ازاره ها  کتیبه ای  تزیینات 
کــه در هر یک  آغــاز می شــود و شــامل دو ردیف نه تایی ترنج اســت 
مصراعــی از یــک قصیــده را به خط نســتعلیق نوشــته اند. طبقه ی 
کوفی معقلی با عبــارت »الاله االاهلل«  کتیبــه ای جلی به خــط  دیگــر 
کاشــی رنگــی بــر زمینــه ی آجــری نوشــته شــده اســت.  کــه بــا  دارد 
کتیبــه موجــب می شــود ارتفاع  کشــیده شــده ی ایــن  »الف«هــای 
کتیبه همان اســت  ح و ترکیب این  مناره هــا بلندتــر به نظــر آید. طر
کرده اند. طبقه ی  گنبد بتنی مســجد اجرا  کــه در دوره ی معاصــر بر 
دیگــر تزیینــات بخــش زیــادی از بدنــه ی منــاره را دربرمی گیــرد و 
که یــک در میــان حــاوی یکی از  کوچــک اســت  شــامل ترنج هایــی 
اسماءالحســنی و نقــوش اســلیمی و ختایــی هســتند. پایین تریــن 
که در  کرده انــد  کار  بخــش ایــن طبقــه را چنــد ترنــج محرابی شــکل 
کریم نقش شــده اســت  آنها احادیثی از پیامبر )ص( و آیاتی از قرآن 
که  کتیبــه ی دیگــر از نوع طوماری اســت  گــرد، ۱۳۹۲، ۹6(.  )صحرا
کرده اند و متن آنها آیات ۹ و ۱۰ از ســوره ی  کار  زیــر مقرنــس مناره ها 
کــه مســلمانان را بــه نمــاز جمعــه فرامی خوانــد. در  جمعــه اســت 
کتیبه شده  گوهرشاد، اشــعاری به قصیده۳  مناره ی غربی مســجد 
اســت. همچنین بر مناره ی شــرقی آن نیز دنبالــه ی قصیده4 آمده 
کتیبــه ی »تعمیرات  اســت. و در آخریــن ترنــج منــاره ی شــرقی نیــز 

کاشی معرق سنه ۱۳44 ش. « قرار دارد.
کــه این  گلدســته از نمــای بیرونــی ایــوان آغاز شــده  پاپــه ی دو 
کــم نظیــر اســت  نــوع پایــه و ســاقه ی منــاره در مســاجد مختلــف 
اســت  شــده  مقرنــس کاری  موذنــه  زیــر   .)۷  ،۱۳84 )مصدقیــان، 
کتیبــه ای بــه خــط ثلث به قلم محمدحســین شــهید مشــهدی  و 
ایــن  دیــده می شــود )ســعادت، ۱۳55، 48(. در هــر دو منــاره ی 
که در آنها اســماء الهی آمده و سراســر  مســجد، ترنج هایی قرار دارد 
که از تلفیق با آجر  کاشــی های معرق اســت  گلدســته ها پوشــیده از 
به وجود آمده اند. این تلفیق به صورت شــطرنجی اســت و نقوش 
کاشــی کاری آن به دو بخش تقســیم می شود. تعداد نقوش  ترنجی 
گلدســته به حدود ۱8۰ می رســد )قصابیــان، ۱۳84،  ترنجــی در هــر 
۹۷(. قبل از نقوش شــطرنجی در اشــکال هندسی روایاتی از رسول 
کــرم )ص( آمــده اســت؛ همچنیــن در زیــر ترنج هــا بــه خــط بنایی  ا
کلمــات طیبــه الالــه االاهلل، محمدرســول اهلل نوشــته شــده و در زیر 
که  کتیبــه ای بــه خــط نســتعلیق به صــورت منظــوم  همــه ی آنهــا، 

تصویر 4- مناره های سمت راست و چپ مسجد شاه.
 )http://parsacity.com( :مأخذ 

کتیبه ی باالی طاق نماهای ایوان دارالسیاده. تصویر 5- 
گرد،١٣٩2 ،123(  مأخذ: )صحرا

کتیبه ها در مناره های مسجد  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
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نیمی از آن در مناره ی سمت راست و نیمی دیگر در مناره ی طرف 
که از مناره ی سمت راست شروع  چپ نوشــته شده دیده می شود 

شده است )مصدقیان، ۱۳84، 8(. 
کتیبــه ی ریحــان پــای منــاره در ســمت شــرقی ایــوان مقصــوره 
گوهرشــاد، یکــی از بزرگ ترین آثــار هنری به جــای مانده از  مســجد 
خ تیموری در سال  که به خط بایسنغربن شاهر عصر تیموری است 
کتیبه هــای  8۲۱ ق. نــگارش شــده اســت و بــه  لحــاظ مضمــون، از 

احداثیه -مذهبی این مکان مقدس به شمار می رود )تصویر 6(.
پیامبــر  از  حدیثــی  و  توبــه  ســوره ی   ۱8 آیــه ی  بــا  کتیبــه  ایــن 
کرم )ص( آغاز می شود و در ادامه ی متن احداثیه از بانیان ساخت  ا
خ تیموری، تجلیل شده است. این  گوهرشــادآغا و شــاهر مســجد، 
کتیبه در دوره ی صفویه و در فاصله ی ســال های ۱۰84-۱۰8۷ ق. 
مرمت و بازسازی می شود و بازنویسی بخش میانی آن منسوب به 
محمدرضــا امامی اســت )مؤتمن، ۱۳48، ۲۲۰(. اســتفاده از آیه ی 
فوق در تمام ادوار تاریخ معماری اسالمی مرسوم بوده و سازندگان 
کانون پرســتش و عبادت با پنج صفت ایمان به خدا، ایمان به روز 
قیامت، اقامه ی نماز، دادن زکات و داشتن خشوع و ترس در برابر 
ذات باریتعالی معرفی می شده اند. ضمن آن که مطابق با مضمون 
حدیث ذکرشــده، این گونه افراد در بهشــت برین الهی جای دارند. 
که طبق  در ایــن آیــه، از »هدایت یافتگانــی« ســخن به میان آمــده 
کرم )ص( اطالق می شــود  عقاید شــیعه، بــه خاندان مطهر پیامبر ا
)شایســته فر، ۱۳8۱، ۹4(. بــه نظر می رســد نگارش ایــن مفاهیم در 
گی های  کیــدی بــر ویژ ابتــدای متــن احداثیــه ی اصلــی ایــن بنا، تأ
شــخصی معمــار، بانی و هنرمنــدان این مکان مقــدس و تصدیقی 
بــر عمــل خداپســندانه و تمایــالت شــیعی آنها باشــد. نقــوش قاب 
که به رنگ هــای ســفید و فیروزه ای  کوچــک اطــراف آن،  اســلیمی 
در زمینه ی شــنگرف و طالیی اجرا شــده اند، در قاب هایی بر روی 
مناره هــای مســجد و البــالی اســماء الهی دیده می شــوند. سراســر 
کاشــی های معرقی اســت  گلدســته های ایــن مناره ها، پوشــیده از 
کــه از تلفیق با آجر به وجود آمده اند. این تلفیق شطرنجی شــکل و 
گل های اسلیمی  کاشــی کاری آن شــامل دو قسمت  نقوش ترنجی 
گل های تزیینی از دو  و صفات و نام های خداوندی اســت. نقوش 
گونــه تجاوز نمی کند )مصدقیــان، ۱۳84، ۷( )تصویر ۷(. نقش این 
قاب ها )ترنج ها5( به رنگ قهوه ای بر زمینه ای الجوردی اســت، در 
حالی که گل و غنچه های کوچکی در البالی آن نیز اجرا شده است.
ایــوان مقصــوره و اطــراف  بــر دیــوار مجــاور ورودی  همچنیــن 
کاشــی در  کتیبــه ی معروف به خــط بایســنقرمیرزا، قاب های مربع 

که نقش آنها نیز ترکیب قاب اسلیمی هایی  ترکیب با آجر اجرا شــده 
در  فیــروزه ای  و  ســفید  قهــوه ای،  رنگ هــای  بــه  و  گل  شــکل  بــه 
زمینه ی الجوردی اســت. تنها نکته ی افتراق آنها، تلفیق با سنگ 

و آجر است.
بــر بدنه ی مناره های ایوان مقصوره، در ردیف پایین ترنج های 
که بــا احادیثی  کتیبه های محرابی شــکلی قــرار دارد  اســماء الهــی، 
کاشــی معرق نگاشــته  کوفی بر  کــرم )ص( بــه خط ثلث و  از پیامبــر ا
و بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی تزییــن شــده اســت. ایــن تزیینات 
کار رفته در آنها، منسوب  به واســطه ی شــیوه ی اجرا و نوع خط به 
بــه دوره ی تیموری هســتند، مضاف بر این که اعتمادالســلطنه نیز 
کتیبه هــای اصیــل و اولیــه ی مســجد می دانــد  کتیبه هــا را از  ایــن 
که مضمون این  )اعتمادالسلطنه، ۱۳6۲، ۱48(. الزم به ذکر است 
احادیث در مناره های شــرقی و غربی متفاوت اســت و به ترتیب به 
کی و اســتمرار بر اقامه ی نماز به عنوان ســتون  فانی بــودن عالم خا
دین اشــاره دارد. تحلیل هندســی ترنج های موجود در مناره های 
گوهرشــاد نشــان از تکرار الگوی ترنج ها به صورت افقی در  مســجد 

بدنه ی مناره های این مسجد دارد.
کوچک  بــر بدنه ی مناره هــای ایوان مقصــوره، 4۳ ردیــف ترنج 
کــه در هــر مناره حدود ۱8۰ عدد به طــور متفاوت و یک  وجــود دارد 

کتیبه دور ایوان مقصوره به خط بایسنغر. تصویر 6- بخش آغازین 
گرد، 1392، 56(  مأخذ: )صحرا

گوهرشاد، قاب های اسلیمی در البالی اسماء الهی. تصویر 7- مناره مسجد 
گرد،1392، 104(  مأخذ: )صحرا
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در میــان بــا اسماءالحســنی و تزیینــات ختایــی و اســلیمی تزییــن 
ایــن  از  پایین تــر  ردیــف  در   .)8-۷  ،۱۳84 )مصدقیــان،  شــده اند 
ترنج هــا، عبــارت طیبــه ی »الالــه االاهللا محمدرســول اهللا« بــه خط 
کــه دروازه ی  کلمــه ی مبارکه ای  کوفــی بنایی نگارش شــده اســت؛ 
کید بر دو اصل اساسی توحید  دین اسالم محسوب می شود و با تأ
و نبــوت ریشــه و اســاس قبولی طاعــات و عبادات هر مســلمانی در 
کتیبه های ترنجی  تصدیق و شــهادت بر آن اســتوار اســت. همه ی 
کاشــی معــرق و زمینه ی  که به قلم ســفید بر  بــه خط ثلث هســتند 

آجری مناره ها نگارش شده اند )تصویر 8(.
کتیبه های ترنجی شــکل   اسماءالحســنی نگارش شــده بــر ایــن 
یامرضــی،  یاجبــار،  یاعالــی،  یامقــرب،  »یاحیــان،  از:  عبارت انــد 
یامخفــی، یامحی، یاســامع، یامنصور، یامنان، یــا رضوان، یا باقی، 
یا حکیم، یارحمان، یا قوی، یا علی ام، یا رادع، یارشید، یا ودود، یا 
دیان، یا رحیم، یا وهاب، یا هادی، یا سبحان، یا جنان، یا برهان، 
یــا مبیــن، یــا علــی، یــا ماجد، یــا نور، یــا هــو، یا محمــد، یا جــواد«. 
کبیر وجود دارد  مجموع این اسامی الهی در دعایی به نام جوشن 
و شیعیان قرائت آن را در شب های قدر، از افضل اعمال می دانند.

تزیینات مناره های مسجد شاه
گفته ی مورخان، مناره های مســجد شاه در  علی رغم این که به 
که  دوره های بعدتر ســاخته شــده است، بررســی ها نشان می دهد 
بیــن تزیینات مناره ها با دیگر بخش های بنای مســجد هماهنگی 
گریــو در  وجــود دارد. بــرای نمونــه می تــوان بــه نمــای مناره هــا و 
کاشی پوشیده شده  که با معرق های آجر و  کرد  مســجد شاه اشاره 
اســت. مناره های مسجد شــاه روی پایه ی چندبری )چندضلعی( 
قرار دارد و همانند بقیه ی نمای بنا با ســنگ ســیاه پوشانده شده 

کاشــی معرق بر  کتیبــه ی  اســت. بــر روی ایــن مناره هــا بزرگ تریــن 
قاب بندی هــای تزیینی نیمه مــدور در باالی ته ســتون ها قرار دارد 
کهربایی است،  کوفی مورق6 و به رنگ  که بخش باالیی آن به خط 
آیــه ی ۳۳ ســوره ی مبارکــه ی  درحالی کــه در قســمت پایینــی آن 
فصلت۷ به خط ثلث8 سفیدرنگ بر زمینه ی الجوردی، با مضمون 

دعوت به سمت خداوند، دیده می شود .
کبر«  کتیبــه ی قرآنی، عبارت »اهلل ا در داخــل قاب بندی تزیینی 
کهربایی نقش شده است. همچنین  کوفی بنایی۹ به رنگ  با خط 
کتیبه قاب بندی های تزیینی دیگری به صورت ترنج  در باالی این 
کرم )ص(۱۰ به خط ثلث سفیدرنگ  شــامل حدیث هایی از رســول ا
کــه در میان آنهــا قاب بندی  بــر زمینــه ی الجوردی نگاشــته شــده 

کوچک تر با عبارت »سبحان هلل« و »الحمدهلل« قرار دارد. تزیینی 
در باالی این افریز نیز اســماء الهی به خط ثلث ســفید در داخل 
گون نقش شده اند،  ترنج ها، که برخی جفت جفت در اندازه های گونا
که می توان به »یامحیی یا ممیت«، »یا رشــید یا  به چشــم می خورد 
کرد. نمونه ی این  صبور«، »یا ناصر یا والی« و »یا صمد یا قادر« اشاره 

گوهرشاد نیز به کار رفته است. ترنج ها در مناره های مسجد 
تحلیــل هندســی ترنج هــای مناره هــای مســجد شــاه، نشــان 
از تکــرار الگــوی ترنج هــا بــه صــورت عمــودی و مــورب در بدنــه ی 
مناره های این مســجد دارد. در تحلیل تطبیقی و مقایســه ای بین 
هندســه ی نحوه ی قرارگیری ترنج های دارای اســماء الهی موجود 
گوهرشــاد و شــاه، تفاوت هایــی در فرم و  در مناره هــای دو مســجد 
شــکل هندســی و همچنین تکــرار الگوهای ترنج ها دیده می شــود 
بــه  ترنج هــا  الگــوی هندســی  تکــرار  در  تفــاوت   .)۱۱ و   ۱۰ )تصاویــر 
گوهرشــاد و شاه مشهد،  که در مناره های دو مســجد  نحوی اســت 
به ترتیــب، وجــود یــک شــکل واحــد و ســه شــکل متفــاوت در یک 

کتیبه اسماءالهی مناره. تصویر 9- 
)http://www.negahmedia.ir( :مأخذ 

کتیبه های ترنجی با ذکر اسماء الهی و محراب  گونه. تصویر 8- 
گرد، 1392، 44( مأخذ: )صحرا

کتیبه ها در مناره های مسجد  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
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الگوی تکرارشونده قابل تشخیص است )تصویر ۱۲(.
مناره ی سمت چپ مسجد شاه قدری منحرف شده و انتهای 
که ســالم تر است،  آن ریخته اســت، ولی مناره ی ســمت راســت آن 
کوفــی بنایی ســیاه بر زمینــه ی فیــروزه ای چهار بار  در بــاال بــا خــط 
کتیبه ها، جدا از زیبایی  کلمه ی »محمد« را نشــان می دهد.  تکرار 
تزیین، بیان کننده ی ایمان و عقیده ی مردمان زمان خود هستند 
کاشــی کاری، آجــرکاری و... درمی آمیخته اند و  کــه با هنر خطاطی، 
که به عالم توحید  فضایــی ملکوتی و معنوی به وجود می آورده اند 
رجــوع مــی داده اســت. هنرمنــد در ایــن مناره هــا نیــز اســماء الهی 

کنــار توجــه و اهمیــت بــه نمــاز و اذان آورده اســت تــا با پخش  را در 
کالم خــدا بــه صــورت اذان یا صوت قرآن بــرای فراخواندن مؤمنان 
بــه ســوی توحید یک نــوع ارتباط و هماهنگی بیــن خط و مناره ها 
بــه وجــود آورد، زیــرا مناره هــا در معمــاری اســالمی نمــاد صعود به 
ملکــوت آسمان هاســت و مــؤذن در آن بانــگ بزرگــی و وحدانیــت 
خداوند و حقانیت رســول و اولیای او را در میانه ی زمین و آســمان 
طنین می اندازد )احمدی ملکی، ۱۳86، ۱۱( تا به عنوان راهنمایان 
و راهبــران تــداوم طریق توحیــد و وصال به معبود باشــند )نجفی، 

.)66 ،۱۳8۱

گوهرشاد و شاه مشهد. تصویر 10- نحوه  ی قرارگیری ترنج های موجود در مناره های مسجد 

گوهرشاد و شاه مشهد.  تصویر 11- تحلیل فرم و شکل هندسی ترنج های موجود در مناره های مسجد 

گوهرشاد و شاه مشهد. تصویر 12- تحلیل هندسی ترنج های موجود مناره های مسجد 
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که از تحلیــل و مطالعات تطبیقی انجام شــده روی  همان گونــه 
کتیبه های موجود بر مناره های این دو مســجد مشخص  مضمون 
اســت، از لحــاظ فرم هندســی، نوع تزیینــات، نوع خط، اســتفاده 
از رنــگ در درجــه ی اول و ســایر موارد مانند اســتفاده از تلفیق آجر 
کیفیــت بــاالی ســاخت و اجــرا و اســتفاده از  کاشــی در تزیینــات،  و 
مصالح بنایی در درجه ی دوم شباهت های بسیاری در مقایسه ی 

دو مناره موجود اســت. به عنــوان نتیجه پژوهش می توان به این 
کرد: موارد اشاره 

کات زیــادی  کتیبه هــا نیــز از اشــترا  ۱. مفاهیــم و مضامیــن ایــن 
کــه از جمله ی آنها می تــوان به برشــمردن صفات  برخــوردار اســت 
ک باری تعالــی در بخش هــای مختلــف بدنــه ی مناره های  ذات پــا
کیــد بر دو اصل  دو مســجد بــا مضمون دعوت به یگانه پرســتی و تأ
اساســی توحید و نبوت، آیات مبارکه ی قرآن با مضمون دعوت به 
پرســتش و عبــادت، برپایــی نمــاز در مســاجد و دعوت بــه توحید، 
کــرم )ص( با مضمون فانی بودن عالم  احادیــث و روایاتی از پیامبر ا

کرد. کید بر اقامه ی نماز به عنوان ستون دین اشاره  کی و تأ خا
کتیبه هــا و تزیینــات بــا تشــابه زیــاد در مناره های دو   ۲. وجــود 
گوهرشــاد و مســجد شــاه مشــهد، نشــان دهنده ی تداوم  مســجد 
و الهام بخشــی یــک روش معمــاری و تزیینــات واحــد و مــدون در 
کــه ســبب رشــد و  معمــاری یــک دوره ی تاریخــی مشــخص اســت 

اعتالی اثر معماری در دوره ی تیموری شده است.
گوهرشــاد  ۳. بــا توجه بــه تطبیق پذیری مناره های دو مســجد 
که این دو مســجد در یک دوره ی  و شــاه مشــهد، می توان دریافت 
تاریخــی، یعنــی دوره ی تیمــوری، و بــه ســبک آذری بنا شــده اند و 
کتیبه ها در مناره هــای آنها مفاهیم و  مضامیــن شــیعی موجــود در 

مضامین شیعی  را پررنگ جلوه می داده است.
 4.  تزیینــات مناره هــای این دو مســجد از نظر رنــگ، نوع خط، 
مفاهیم و شکل هندسی از یک الگوی خاص پیروی می کند )جدول5(.

5. این مطابقت، نشــان  دهنده ی تداوم یك شــیوه ی تزیینات 
کــه بــه عنــوان یــک الگــو تکرار  در دوره هــای تاریخــی بعــدی اســت 

گردیده است. 

نتیجه
گوهرشاد و شاه مشهد.  کتیبه های مناره های دو مسجد  جدول 4- تحلیل تطبیقی تزیینات در 

که در  که جهان ز احتســاب ز عدلش به راحت اند و رفاه در آن زمان  اعظمی 
گاه تولیت  ک والی بود حســام ســلطنه عم شهنشــه جم جاه به  ک پا این خا
گاه زمام تولیت  کارآ مســجد از قضا چون داشت فرشــته فر عضدالملک صدِر 

مسجد از قضا چون داشت سلیل آل علی طاهر بن عبداهلل.
کند ز آســتان شوکت  که رجم دیو  کر شــاه جهان شــهاب الملک  4 بزرِگ چا
کم است  کوه در نظر همتش  که  کریم  شــاه حســین خوی َحَســن خلقیم نوال 
گردوِن دوِن بوَقلمون َمر این منارۀ ایوان خراب دید و تباه  وکاه چــو از حــوادث 
که ذکر خیرش ماند در َالسن و َافواه َبقای  ِدَرم فشاند و نمود اهتمام در تعمیر 
شــه طلبید و ســعادت ابدی چو شاه را ز ســر صدق بود دولت خواه بماند زین 
گیاه  گل مانــد از خــزان و نه  که نــه  عملــش نــام نیــک جاویــدان در ایــن چمن 
جبین چو ســود به درگاه شــاه طوس نخســت نمود ســعی نهاد این اثر در این 
کمنــد قدرت مینای خــرده بین  درگاه چــو شــد ز رفعــت تاریخ ســال تعمیرش 

کوتاه سر از دریچه مؤذن برون نمود و سرود »اذان اشهد أن ال اله اال اهلل«.
که با نقوش اسلیمی  5  ترنج شکلی چهارگوش، دایره یا بیضی مانند دارد 
ح شــده اســت. بــه عبــارت دیگر ترنــج طرحــی بدیــع از دایره یا  و ختایــی طــر
کــه با نقــوش اســلیمی و ختایی ترســیم می شــود و معمــواًل در  بیضــی اســت 

پی نوشت ها

۱ هم چنیــن اشــاره ای بــه اولیــن مرمــت این مســجد در ســال 86۲ ق. در 
گلمبک، ۱۳۷4. کتاب معماری تیموری آمده است. نکـ . ویلبر و 

وجــه  و  تاریخــی  لحــاظ  بــه  احداثیــه  کتیبه هــای  کارکــرد  و  اهمیــت    ۲
بیان کنندگی آنها درخصوص مسائلی همچون نام بنا، تاریخ ساخت بنا، نام 
ح رویدادهای تاریخی اســت و به لحاظ  کمان و شــر واقف و مدح و معرفی حا
کشــفیات باستان شناســانه و پژوهش های تاریخی ارزش و اهمیت بســیاری 
یــک  کتیبه هــای مذهبــی دارای مفاهیــم دینــی و عرفانی انــد و در  دارنــد. 
تقسیم بندی فرعی به انواع مضامین قرآنی، ادعیه و اسماء الهی و همچنین 
کتیبه های احداثیه- مذهبی  احادیث و روایات اسالمی تقسیم می شوند. در 
کنار مضامین مذهبی اطالعاتی درخصوص بنا و نام بانی و سازندگان  نیز در 

آن ارائه می شود. نکـ . شایسته فر، ۱۳8۱.
۳  در آســتان ملک پاسبان خســرو طوس رضا ولی خداشاه آسمان خرگاه 
کائنات برند بر آستان جاللش ز حادثاث پناه منیر مهر  که  علی ساللۀ موسی 
که بود ز بار منت او پشــت ُنه سپهر دوتا به دور داور جم  خراســان ابوالحســن 
کر فریدون فر به عهد خســرو مهر افســر ســتاره سپاه ســریربخش سالطین  چا
عصــر ناصردیــن فخــار خطبــه و تیــغ و نگیــن و افســروگاه بــه دور داوری صدر 

کتیبه ها در مناره های مسجد  مطالعه ی تطبیق پذیری تزیینات متبرکه ی 
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
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وسط یک سطح تذهیب جای می گیرد.
کوفــی بــرگ دار )مورق(: حروف ایــن نوع خط به خصوص الف و الم، در    6
انتهــای فوقانــی غالبــًا به برگ هــای تزئینی یا اســلیمی منتهی می شــود. نکـ . 

گرومن، ۱۳8۳، ۹؛ زمرشیدی، ۱۳84، 8۳.
نی من المسلمین.

َ
۷  و من َاحسُن َقواًل ممن دعا الی اهلِل و عمَل صالحًا و قال اّن

که آن نیز  8  خــط ثلــث برگرفته از ســبکی به نــام خط جلیل )جلی( اســت 
کوفی اســت )بهــرام زاده، ۱۳8۲، 55(. این خــط را ابن مقله،  برگرفتــه از خــط 
واضــع اقالم شش ــگانه )ثلث، نســخ، محقــق، ریحان، توقیع و رقــاع(، در قرن 
کرده اســت )منشــی قمی، ۱۳5۲، ۱6(. در این خط، دو  چهارم هجری ابداع 
دانــگ دور و چهار دانگ ســطح اســت و چــون ارتفاع الف آن بــه هفت نقطه 
می رســد، در مقایســه با ســایر خطوط، خطی مرتفع اســت و به همین سبب 
کتیبه ها احساس شکوه و بزرگی و قدرت در بیننده ایجاد  هنگام مشاهده بر 
کمک ســایر عناصر معماری توانســته ضمن ایجاد  می شــود، زیرا این خط به 
کند  هماهنگــی و تــوازن، دیــدگان را متوجــه آســمان بیکــران و خالــق یگانــه 
گفته انــد زیرا این  )بهــرام زاده، ۱۳8۲، 56(. بــه خــط ثلــث »اّم الخطــوط« نیز 
که  خــط اشــکال متعددی برای نگارش یــک حرف دارد و این خطاط اســت 

کند )فضائلی، ۱۳6۲، ۲6۳(. کتابت  باید مناسب ترین نوع را انتخاب و 
کاشی پدید می آید و به  ۹  خط بنایی با ترکیب پاره ای از مصالح مانند آجر و 
کتابت می کند و بیشــتر  کلمه هایی مانند »اهلل، محمد و علی« را  طــور معمول 
کار می رفته است )شمس، ۱۳8۹، ۷۲(. گنبدها به  در نمای دیوارها و کاسه ی 
۱۰ قال النبی )ص(: و تســلم المؤذنوَن أطوَل أعناقًا یوم القیامۀ؛ قال النبی 
َن 

َ
ّذ

َ
)ص(: إذا ســمعُتم المــؤذَن فقولــوا مثــَل ما یقــول؛ قال النبی )ص(: مــن أ

ُکتب له برات من النار. سبع سنیَن محَتسبًا 
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