صفحات ۶۶ - ۵۵
نشریه هنرهای زیبا  -معماری و شهرسازی دوره  ۲3شماره  1بهار ۱۳۹۷

مطالعهی تطبیقپذیری تزیینات متبرکهی کتیبهها در
منارههای مسجد گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
مجتبی رضازاده اردبیلی* ،1ندا اسدی جعفری
 1دانشیار دانشکدهی معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران جنوب ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،95/12/21 :تاریخ پذیرش نهایی)97/2/19 :
2

چکیده
کتیبههــا بهعنــوان عناصــر معنایــی و تزیینــی در معماری اســامی ،از ابزارهای مهم در جهت گســترش
عقاید و سیاس ـتهای مذهبی حکومتها بر مردم در دورههای مختلف به شــمار میرفتند و به لحاظ
ماهیــت مکتــوب خــود ،بیانگــر ایدههــا و اندیش ـههای هر عصــر هســتند .تزیینــات متبرکه بــر روی این
کتیبههــا شــامل اســلیمیهای گیاهــی ،نقــوش هندســی و ترنجها که درهــم میآمیختنــد و زیباترین و
الهامبخشترین آثار هنری را در مســاجد به نمایش میگذاشــتند .مســاجد گوهرشــاد و شــاه مشــهد،
بهعنــوان شــاهکارهای معمــاری ایرانــی اســامی ،تزیینــات و کتیبههــای مختلفــی بــا مضامیــن دینی
شامل اسماء الهی ،آیات قرآن و احادیث و روایات دارند .بر این اساس ،مطالعه دربارهی این دو بنای
ارزشمند ،با تأ کید بر تطبیقپذیری تزیینات متبرکه و مضامین آنها در منارههای این دو مسجد ،هدف
ایــن پژوهش اســت .به ایــن منظور ،مقالهی حاضر از نوع تحقیقات کیفی بــا روش تحلیلی-تطبیقی و
با اســتناد بر منابع کتابخانهای ،اســناد تاریخی و مشــاهدات میدانی دربارهی این دو بنا نوشــته شــده
است .طبق مطالعات و تحلیلهای انجامشده مشخص شد که منارههای دو مسجد گوهرشاد و شاه
مشــهد ،در یــک دورهی تاریخــی و معماری بنا شــدهاند و تزیینات متبرکهی موجــود در منارههای این
دو مسجد از لحاظ محتوا ،رنگ ،رسمالخط ،اسماء الهی ،كاشیكاری و ...بسیار تطبیقپذیر است.

واژههای کلیدی
تطبیقپذیری ،تزیینات ،کتیبهها ،مناره ،مسجد گوهرشاد ،مسجد شاه مشهد.
*نویسنده مسئول :تلفن ،09120629054 :نمابر.E-mail: mrezazdh@ut.ac.ir ،021-44455963 :
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مقدمه
مســاجد در تاریــخ معمــاری اســامی بــه دلیــل بهرهمنــدی از
مشــخصههای ویــژهای همچــون مطر حبودن بهعنــوان مهمترین
رکن مذهبی جامعهی مسلمان و نقطهی کانونی گسترش شهرها
و روستاها ،همواره تأثیرات شگرفی بر مشخصات سبکشناختی،
معمــاری ،شــکلگیری و چگونگی گســترش مجموعههای شــهری
و معمــاری داشــتهاند .ازای ـنرو ،ویژگیهــای اساســی معمــاری و
ً
شاخصترین آثار هر عصر عمدتا در این بناها ظهور و بروز مییافته
اســت .بدیهــی اســت کــه مطالعــه و وا کاوی دقیــق ایــن آثــار ،در
روشنشدن این موارد اهمیتی انکارناپذیر دارد.
دورهی تیمــوری عصــر شــکوفایی انواع هنرها بــه ویژه معماری
در تاریخ ایران اســت که طی آن از یکســو پیشــرفتها و ابداعات
دورههــای قبــل تکامــل یافــت و از ســوی دیگــر زمین ـهای مطلــوب
بــرای پیشــرفت هنر و معمــاری عصر صفویان مهیا شــد .مهمترین
مســاعدت تیموریــان در عالــم معمــاری ،متعلق بــه تزیینات بنای
مســاجد بــا مضامیــن و مفاهیم شــیعی بود کــه تا پیــش از آن هرگز
چنیــن اهمیــت و برجســتگی نیافته بــود (عطــاردی.)710 ،1371 ،
اســتفاده از نقشمایههــای خوشقــواره و طراحیهــای متمرکــز بر
کاش ـیهای لعابــی و معرق مســاجد در کنــار کتیبههایی با خطوط
کوفــی و ثلــث ،از مهمترین مصادیــق تزیینی در مســاجد این دوره
اســت .اســتفاده از خطاطی در كاش ـیكاری بنای مساجد با عطف
توجــه بــه اســماء الهی ،آیــات قــرآن و احادیث و روایــات ،از فضایل
دورهی تیموری شمرده میشود.
اهمیت خاص دورهی تیموریان در تاریخ ایران ،بیشتر به دلیل
تحــوالت فکری ،مذهبی و فرهنگی اســت .کوچاندن هنرمندان و
صنعتگــران و بــه ویــژه معماران در ایــن دوره از ســایر مناطق ایران
بــه خراســان و ماوراءالنهــر ،باعــث تحول ســبک هنــر و معماری در
خراســان پس از یک دورهی فترت شــد .این کوچ در دورهی تیمور
با توســل به زور انجام شــد ولی به روزگار فرمانروایی شاهرخ و دیگر
امــرای تیمــوری ،مرکزیتیافتــن خراســان و ماوراءالنهــر ،بــه لحاظ
فرهنگــی و اقتصــادی ،باعــث کوچ خودخواســتهی هنرمنــدان به
این منطقه بود .در این دوره ،اعضای خاندان سلطنتی و مأموران
عالیرتب ـهی دولتــی در امــور عامالمنفعــه پیش قدم بودنــد و بانی
ســاخت بناهای شــگرف و زیبای معماری بهخصوص در مســاجد
این دوره میشدند.
در ایــن مقالــه ســعی بــر ایــن اســت تــا بــا توجــه بــه مطالعــات

کتابخان ـهای و بررســیهای میدانــی در ســطح بنــا ،نــکات تــازهای
دربــارهی تزیینــات متبرکــه (شــامل اســماء الهــی ،آیــات قــرآن و
احادیــث و روایــات) بــهکار رفتــه در منارههــای مســاجد دورهی
تیمــوری ،بهعنــوان یکــی از دورههــای اثرگــذار در تاریــخ معمــاری
ایران و جهان اسالم ،به طور اعم و تاریخ معماری مساجد به طور
اخص ،مشــخص شــود .ازاینرو میتــوان گفت که هــدف از انجام
ایــن پژوهش ،طبقهبندی و معرفی کتیبههای مذهبی موجود در
منارههای دو مســجد گوهرشــاد و شاه مشــهد در دورهی تیموری
و ارائ ـهی تحلیلــی بنیادی درخصوص مضامین آنهــا و تطبیق این
مضامیــن بــا زمینههــای فکــری و مذهبــی ایــن دورهی تاریخــی با
تأ کید بر مبانی اعتقادی شیعه است .با این مقدمه میتوان گفت
که این نوشــتار در راســتای دستیابی به اهداف از پیش گفته شده
در پی پاسخگویی به سؤاالت اصلی زیر است:
 -1آرایههــای تزیینــی متبرکــه در کتیبههای مذهبــی موجود بر
منارههــای مســاجد دورهی تیمــوری بــا مطالعــهی مــوردی در دو
مسجد گوهرشاد و شاه مشهد از چه ویژگیهایی برخوردار است؟
 -2تزیینات متبرکهی اســماء الحســنی ،آیات قرآن و احادیث و
روایات مذهبی در منارههای مساجد گوهرشاد و مسجد شاه مشهد
تا چه میزان تطبیقپذیرند و چه نوع اشــترا کات و افتراقاتی دارند.
بــه طور کلــی ،تحقیق حاضر در بســتر تاریخــی دورهی تیموری
صــورت گرفته و نتیجهگیری آن حاصل تطبیق اطالعات بهدســت
آمــده از مضمــون کتیبههای موجود بر روی منارههای دو مســجد
گوهرشــاد و شــاه مشــهد اســت .با این توصیــف میتــوان گفت که
مقال ـهی حاضــر از نــوع تحقیقــات توصیفی-تطبیقــی و تحلیلــی
است که با استفاده از مطالعات کتابخانهای و مشاهدات میدانی
انجام شــده اســت .بدیــن منظــور ابتــدا از مجموعهی دو مســجد
گوهرشــاد و شــاه مشــهد بازدیــد به عمل آمــد .کتیبههــای تاریخی
دورهی تیمــوری موجــود بــر روی منارههــای ایــن دو مســجد بــه
لحاظ مضامین آنها و با استناد به مطالعات میدانی و کتابخانهای
بازخوانــی شــد .در ادامــه بــا توجــه بــه اینكــه یکــی از روشهــای
مناســب گاهنگاری برای شــناخت فضاهای معماری و درک شکل
کالبدی و سبکشــناختی یــک اثر مطالعهی تطبیقی آن اســت ،با
توجــه بــه مهمترین تزیینــات موجود در ایــن کتیبهها ،به بررســی
تطبیقپذیری تزیینات اســماء الهــی و احادیث و روایات موجود بر
روی منارههای دو مسجد گوهرشاد و شاه مشهد پرداخته شد.

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

بهکار رفته در مســجد گوهرشــاد پرداختهاند (مــازاده و محمدی،
 .)1378شایســتهفر در تحقیقــی به بررســی تزیینــات و کتیبههای
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قرآنی دو مسجد گوهرشاد مشهد و هرات پرداخته و به این نتیجه
رســیده کــه از کاش ـیهای معــرق و معلق بــه طور همزمــان در این
دو مســجد اســتفاده شــده اســت و رنگ آبی الجوردی ،بیشــترین
کاربــرد را در تزیینــات ایــن دو مســجد دارد (شایســتهفر.)1381 ،
اثنیعشــری و شایســتهفر در تحقیقــی ،نقــوش تزیینــی قرآنهــای
تیموری و كاش ـیكاری مســجد گوهرشــاد را بررســی كــرده و به این
نتیجه رسیدهاند که در كاشیكاری این مسجد از نقوش اسلیمی،
ختایی و گیاهی استفاده شده و استفاده از آبی الجوردی ترکیبات
زیبا و چشــم نواز و روحانی را در آن ایجاد کرده اســت (اثنیعشــری
و شایســتهفر .)1390 ،عبدالهی مالئی در تحقیق دیگری ،تزیینات
معماری اســامی مسجد گوهرشــاد مشهد را بررسی كرده و به این
نتیجه رسیده است که تزیینات قدسی معرف هنر معمار مسلمان
ایرانــی در بیــان عقاید دین مقدس اســام اســت و غنــای تزیینات
مجموعهی گوهرشــاد ،آشکارا احســاس میشود (عبدالهی مالئی،
 .)1394در پژوهــش فغفــوری و بلخــاری قهــی نیــز بــا بهرهگیــری از
مطالعات کتابخانهای و مشاهدهی آثار ،ضمن معرفی کتیبههای
دورهی تیمــوری و صفــوی مســجد گوهرشــاد ،به تحلیل و بررســی
مفاهیــم آنهــا ذیــل میانــی اعتقــادی شــیعه پرداخته شــده اســت
(فغفوری و بلخاری قهی.)1394 ،
عــاوه بر این تحقیقات ،نقلقولهــای موجود در تاریخ گواه بر
وجود شــباهتهای تاریخی میان مســجد گوهرشاد و مسجد شاه
مشــهد در دورهی تیمــوری اســت .از جمله میتوان بــه این موارد
اشاره كرد:
 «دوران شــکوفایی هنر تیموری (سبک شــیراز) زمان شاهرخً
اســت ،در ایــن زمان ،بناهای زیادی ســاخته شــده اســت .عموما
بناهــا از یــک نوع وحدت در معمــاری و تزیینات مثل كاش ـیكاری
و نقاشــی و ...برخوردارنــد .ماننــد بناهــای مســجد گوهرشــاد،
مدرس ـهی خرگــرد ،مســجد شــاه مشــهد ،مدرس ـهی باالســر»
(دانشدوست.)96 ،1394 ،
 «در دورهی تیموری بهعکس دورههای گذشــته که قســمتپاییــن منــاره در بنــای ســاختمان مخفــی بــود ،بدن ـهی منــاره بــه
صــورت آشــکارا در کنــار ایوان یــا با فاصل ـهای کم منتهــا به صورت
وابســته قرار میگیرد ،مانند منارههای مســجد گوهرشــاد ،مسجد
هفتاودو شــهید (شاه ســابق) در مشهد و مسجد آققلعه» (کیانی،
.)338 ،1386

یافتههــــــای مطالعــــــهی مــــــوردی منارههای
مساجد دورهی تیموری
• مشخصههای منارهها در مساجد دورهی تیموری
منــار یــا مناره به معنی جای نور و نار و در اصطالح بنایی اســت
بلنــد و باریک که در کنار مســاجد و بقاع متبرکه جهت اذان گویی
یــا بــه عنوان میــل راهنما در کنــار جادهها ،مســاجد کاروانســراها،
مــدارس و دارالضیافههــا احــداث گردیده ،به علت روشــن نمودن
چراغ یا آتش بر فراز آن جهت راهنمایی در شــب ،به مناره یا محل
نور مرسوم شده است(کیانی.)322 ،1386 ،

بــه طــور خالصه میتوان کلیــات بناهــای دورهی تیموری را به
صورت زیر برشمرد (دانشدوست:)97 ،1359 ،
ً
 .1خطوط اصلی در نماها بدون اینکه قطع شــوند ،غالبا ادامه
مییابنــد و ایــن خطوط عمودی و مــوازی حتی بر روی گنبدها نیز
کشیده شدهاند تا بنا را بلندتر نشان دهند.
 .2کشیده بودن شکل گنبدها.
 .3بلند بودن ساقهی گنبدها.
 .4بلند بودن سردرهای ورودی و ایوانها.
 .5وجود طاقنماهایی که دو طبقه را طی میکنند بدون اینکه
در فاصلهی بین دو طبقه قطع شوند.
 .6وجــود تزیینــات بــه صــورت اجــرای جدا گانــهی آنهــا از
استخوانبندی بنا.
 .7وجود روزنهای مستطیل شکل باالی ورودی اطاقها.
 .8غلبهی رنگ الجوردی در تزیینات بنا.
 .9استفاده از رسمیسازی در پوشش سقفها.
 .10وجود و یا اثر وجود رنگ طالیی در تزیینات بنا(دانشدوست،
.)97 ،1359
الف) منارههای مسجد گوهرشاد مشهد
مســجد گوهرشــاد مشــهد ،یکــی از مهمتریــن بناهــای دوران
شــاهرخ تیمور ،در ســال  ۸۲۱ق .به دستور همسر او ،گوهرشادآغا،
در مجــاورت بــارگاه امــام رضــا (ع) ســاخته شــد .قوامالدینبــن
زینالعابدینبــن طیــان شــیرازی به دســتور گوهرشــادآغا در ســال
 818ق .بــا اســتفاده از آجــر و گــچ ایــن مســجد را پیریــزی کــرد.
ســاختمان ایــن مســجد بعد از گذشــت ســه ســال به اتمام رســید
(ویلبــر و گلمبــک .)432 ،1374 ،ایــن مســجد ،نشــانههای بارزی
از تحــول در شــیوهی مرســوم مســاجد ســبک خراســانی دورهی
تیموری را در خود دارد .معمار آن یكی از معماران معروف دورهی
تیموریان بوده اســت .با توجه به صفت «الطیان» در رقم احداثیه
او در مســجد بــه نظــر میرســد کــه نــه تنهــا کار طراحی و ســاخت،
بلکه کار كاشیكاری و تزیینات مسجد نیز بر عهدهی او بوده است
(حاجیقاســمی .)۲۱۸ ،۱۳۸۲ ،سبک معماری این بنا به شیوهی
آذری و شیوهی معماری آن به سبک مساجد چهار ایوانی است.
مســجد گوهرشــاد در ســه حادثــهی مهــم تصــرف دهســالهی
مشــهد بــه دســت ازبــکان شــیبانی در آغــاز قــرن یازدهــم هجــری
(1006 -997ق ،).زلزلهی نیشــابور در سال  1084قمریــ که مشهد
را نیز لرزاندــ و به توپ بســتن حرم امام رضا (ع) و مســجد گوهرشاد
در سال  1330ق .به دست قزاقهای روسیهی تزاری آسیبهایی
جــدی دیــد (ســیدی .)52 ،1386 ،عــاوه بــر اینهــا ،كل مســجد و
بهخصوص ایوانهای آن ،بارها از پایه مرمت شده است .مهمترین
مرمتهای مسجد مربوط به سالهای ،1059 ،1053 ،1052 ،1008
 1119 ،1118 ،1084 ،1077قمــری اســت( 1صمــدی.)514 ،1333 ،
مســجد گوهرشــاد یــک صحــن وســیع دارد کــه از چهــار طــرف
محصور به ایوانهایی است (پوپ .)30 ،1382 ،تفاوت این مسجد
بــا ســایر مســاجد چهارایوانی در این اســت که در پــس هیچ یک از
ایوانهــا ،تاالر مربع گنبدداری وجود ندارد و تنها با عقبکشــیدن
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بخشــی از دیوارهــای ایــوان جنوبــی ،فضایی مربعشــکل به وجود
آمــده و گنبدی بر فراز آن ســاخته شــده اســت (صحرا گــرد،1392 ،
ً
 .)20صحن این مســجد تقریبا مربع ،از جنوب به شمال در حدود
 55متــر و از شــرق بــه غــرب در حــدود  50متر اســت و بالــغ بر 9410
مترمربع مساحت دارد (سیدی.)3 ،1386 ،
این مسجد به دلیل ظرافت و زیبایی كاشیكاری ،خط و اسلوب
معمــاری ،از نفیستریــن شــاهکارهای معمــاری ایرانــی محســوب
میشود .بیستودو غرفه و شش طاقنما در طرفین ایوان اصلی،
بیستوهشــت در ورودی از صحــن بــه طــرف شبســتانها ،هفــت
شبســتان در چهــار طــرف ،یک گنبــد فیروزگون و بــزرگ و دو مناره
در طرفیــن ایــوان قبلــه قــرار دارد .مهمتریــن و بزرگتریــن ایــوان
ایــن مســجد« ،ایوان مقصوره» اســت کــه رو به قبلــه دارد ،بزرگتر
از ســایر ایوانهاســت و گنبدی با كاش ـیكاری فیــروزهای بر فراز آن
قرار دارد .از داخل این ایوان ،شــش راهرو به طرف شبســتانهای
اطــراف م ـیرود که مــردم از آنها به ایــوان و شبســتانها رفت وآمد
میکننــد (عطــاردی .)719 ،1371 ،محــراب بزرگــی در ایــن ایــوان

اســت که با ازارهی ســنگی و بدنهی کاشــی معرق ســاخته شــده و
تزیینــات متنوع کاشــیكاری ،مقرنــس و کتیبه دارد .ایوان شــرقی
مســجد متصل به صحــن موزهی حرم امام رضا (ع) اســت و درون
آن آراســته بــه كاشــیكاری فیــروزهای ،کتیبههــا و خطــوط متنــوع
بنایی است .ایوان غربی نیز چنین تزییناتی دارد و به «بست شیخ
بهایــی»« ،صحن جمهوری» و «رواق دارالوالیه» راه دارد (مؤتمن،
 .)249 ،۱۳۴۸ایوان شــمالی مســجد ،کمعمقترین ایوان و دارای
تزیینــات و كاشــیكاری غنیتــر از دو ایوان اخیر اســت و زائــران را از
طریــق «رواق دارالســیاده» بــه ســمت ضریــح نورانی امــام رضا (ع)
هدایــت میکنــد .سراســر مســجد گوهرشــاد ،مملو از رنگ اســت و
حوض هشــتپر وســط مســجد ،حالوهوایــی دیگر به ایــن مکان
ملکوتی میبخشــد .شبســتانهای مســجد ،شــامل دو شبســتان
در جنوب ،دو شبســتان در شــرق و ســه شبســتان در غرب صحن
اصلی ،با پوششی از گچکاری سفید و فار غ از هرگونه تزیین خاص،
قســمتهای مختلــف مســجد را به یکدیگــر پیوند میدهــد .تمام
اضــاع و دیوارهای بیرونی ایــن مکان مقدس و همچنین ایوانها

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

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

جدول  -1تحلیل اجزای معماری مسجد گوهرشاد.

ردیف

اجزای معماری

مشخصات معماری

1

صحن

مسجد صحنی وسیع به ابعاد  50×55متر دارد که با چهار ایوان در چهار جهت اصلی و طاقگانها یا غرفههایی در دو طبقه
محدود شده است (صحرا گرد.)20 ،1392 ،

2

ایوان مقصوره

ایوان مقصوره ،بزرگترین ایوان مسجد است .گنبد بر باالی آن و محراب در داخل آن قرار گرفته است .این ایوان 37متر طول
دارد و دهانهی آن  13متر است .ارتفاع زیر سقف  29متر است .تاریخ بنای این ایوان  820ق .است (مصدقیان.)5 ،1384،

3

ایوان حاجی حسن
(شرقی)

ایوان حاجی حسن ،ایوان جنوب شرقی نیز نامیده میشود (ویلبر .)459 ،1374 ،این ایوان متصل به صحن موزه است و از
اینجا به آن صحن رفت و آمد میکنند .عرض ایوان  17متر و ارتفاع آن  20متر است (صحرا گرد.)24 ،1392 ،

4

ایوان آب (غربی)

این ایوان که به ایوان شمال غربی نیز معروف است (ویلبر ،)459 ،1374 ،به بست شیخ بهایی ،صحن جمهوری اسالمی و رواق
دارالوالیه راه دارد (اعتمادالسلطنه.)48 ،1362 ،

5

ایوان
دارالسیاده(شمالی)

این ایوان که ایوان شمال شرقی نیز نامیده میشود (ویلبر ،)459 ،1374 ،کمعمقترین ایوان مسجد است .ابعاد آن 21/5×23
متر است (صحرا گرد.)25 ،1392 ،

6

شبستانها

در سه طرف ،شبستانهایی به نامهای نهاوندی ،گلپایگانی یا میالنی ،نجف آبادی ،سرابی ،شبستان گرم و شیخ غالمحسین
شهرت دارد (عطاردی.)734 ،1371 ،
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مطالعهی تطبیقپذیری تزیینات متبرکهی کتیبهها در منارههای مسجد
گوهرشاد و مسجد شاه مشهد

با کاش ـیهای ممتازی از نوع کاشــی معرق و نقشهای اســلیمی،
ختایــی و گل و بوته پوشــیده شــدهاند .این کاش ـیها با نقشها و
رنگهــای الوان به خــط ثلث ،کوفی و خط بنایی ســورهها و آیاتی
ً
از قرآن و احادیثی را دربردارند و بعضا عباراتی در مدح و ثنای اهل
بیت علیهمالســام و اســماء حســنای الهــی زینتبخــش دیوارها،
ایوانها و سردرهای مسجد است .تحلیل اجزای معماری مسجد
گوهرشاد در جدول  1آمده است.
آنچه بر شــکوه و عظمت مسجد گوهرشاد میافزاید و بیننده را
یشــکل و ســبزرنگ و منارههای
مجذوب خود میکند ،گنبد پیاز 
تزییــن شــدهی آن اســت کــه مزیــن بــه نقــوش و خطــوط زردرنگ
اســت .ســطح خارجی گنبد این مسجد با آجر لعابدار و کتیبهای
به خط کوفی تزیین شده است .گذشته از همهی این مشخصات
و ویژگیهــای معمــاری بنــای مســجد گوهرشــاد ،منارههــای ایــن
مســجد از قدیمیترین ،زیباتریــن و منحصربهفردترین منارههایی
اســت که تا کنون در مســاجد جهان اسالم ســاخته شده است .در
ادامهی این تحقیق ســعی شده است تا از طریق تحلیل تطبیقی،
بهعنــوان هــدف اصلی تحقیــق ،به ارزیابــی تزیینات اســماء الهی،
آیــات ،احادیــث و روایات موجــود روی کتیبههــای منارههای این
مسجد در مقایسه با مسجد شاه مشهد بپردازیم.
منارههــای مســجد گوهرشــاد از زیباترین منارههایی اســت که
تا کنون ســاخته شــده اســت .به گفتهی ویلبر ،منارههای مســجد
گوهرشــاد ،یكــی از قدیمیتریــن پنج منارهی باقیمانــده در جهان
اســام اســت (ویلبــر و گلمبــک .)258 ،1374 ،پای ـهی دو منارهی
ایــوان مقصــوره در این مســجد از کنار نمــای بیرونی آغاز میشــود
کــه چنیــن آرایــش پایه و ســاقهی منــاره در دو طرف ایــوان در یک
مســجد کمنظیر اســت .طاقهای گنبدی شــکل ،منارههای بلند
و گنبد بزرگ مســجد با ویژگیها و تزیینــات خاص و منحصربهفرد

تصویر -3منارههای مسجد گوهرشاد.
ماخذ( :مصدقیان)9 ،1384،

خــود ،در کنــار نقــوش و کتیبهنــگاری قــرار گرفتــه بــر روی زمینهی
گچی و کاشــیهای معرق ،شیوههای معماری ایرانی اسالمی را در
عصر تیموریان نشــان میدهد .منارههای دو طرف ایوان مقصوره
از نــوع دوم منارههــای دورهی تیموری و با مشــخصات مخصوص
قوامالدیــن (معمــار ایــن بنــا) اســت ،یعنــی نحــوهی تزییــن خاص
آن بــا زینهــای مرکــب از آجرتــراش صیقلخــورده به صــورت افقی
و ترصی ـعکاری با کاشــی معرق .او مشــابه همیــن روش تزیین را در
منارههای مسجد گوهرشاد هرات نیز به کار برده است .ویژگی خاص
دیگــر او ،ســاخت منارهها از روی زمین اســت .آن هــم در حالی که
دیگر بناها منارهها را از باالی ایوان آغاز میکردند .این منارهها ،که
مهارکردن فشار طاق را نیز بر عهده دارند ،تا لبهی بام توپر هستند.
منارههــای مســجد گوهرشــاد  3متــر قطــر دارنــد و ارتفــاع آنهــا
 39/5متــر اســت و بهگونهای طراحی و ســاخته شــدهاند که نظام
سیرکوالســیون و تقــارن خاصــی در شــیوهی معمــاری منارههــای
شمالی و جنوبی نهفته است.
وضعیت قرارگیری منارههای مسجد گوهرشاد مشهد
به نظر میرسد این روش ساخت منارهها در کنار شیوهی خاص
تزیینــات آن ،همچــون کشــیدگی الفهــای «الالــهاالاهلل» در کتیبه
معقلــی پایــهی منــاره ،در ارتفاع بخشــیدن بــه بنا نیز اثرگذار اســت.
وقتی از جانب ایوان شمالی به منارههای مسجد گوهرشاد بنگریم،
به نظر میرســد که فاصلهی منارهها در باال بیشــتر از پایین اســت.
علــت ایــن اســت که بنا در طــی زمان دچــار رانش شــده و به همین
علــت غرفههای طبقهی باالی صحــن ،در دو طرف ،ایوان مقصوره
ً
را پرکردهانــد .ظاهــرا ایــن تمهیدی بــوده کــه در دورهی تیموریان یا
کمی پس از آن برای مهار فشــار منارهها و ایوان اندیشیدهاند .حتی
در اواســط دورهی قاجــار و آرامــش مشــهد پــس از فتن ـهی ســاالر در
سالهای  1372-1270ق .از اقدامات میرزافضلاهلل وزیر نظام ،وزیر
خراســان و متولی آستان قدس ،یکی این بود که منارهها را با زنجیر
مهار کردند تا از حرکت مخرب آن جلوگیری شــود .دو ســال بعد نیز
در ســال  1274ق .به کوشــش شــهابالملک (امیر توپخانهی سپاه
ً
خراسان) منارهها را کامال بازسازی کردند.
ب) منارههای مسجد شاه مشهد
مســجد شاه مشــهد از بناهای تاریخی قرن نهم هجری قمری
و مربــوط بــه دورهی تیموریان اســت .این مســجد در حــدود نیم
کیلومتــری غــرب حــرم حضرت امــام رضا (ع) ،درســت کنار مســیر
بــازار بــزرگ که بیــش از این نیز وجود داشــته ،بنا شــده اســت .در
مورد بانی و معمار بنای مســجد شــاه و زمان دقیق ســاخت آن در
میــان محققیــن اختــاف نظرهای زیــادی وجــود دارد .همچنین
ابهاماتــی دربــارهی کارکــرد بنــای ایــن مســجد نیــز وجــود دارد.
اوکیــن پــس از بررســی کتیبههای موجــود در مســجد چنین بیان
میكنــد کــه «شــواهد تا کنــون نحــوهی اســتفادهای بــا موقعیــت
جالــب را نشــان میدهــد :گنبدخانه مرکــزی با کتیبهای بــا تاریخ
 1708-1707/1119کــه بــه آن ایوانــی در تاریــخ  1451/851افزوده
شــده اســت ،ولی جدا از کتیبهی نقاشــی شــده ،هم شــکل و هم
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تزیین گنبدخانه مرکزی آشــکارا مربوط به دورهی تیموری است»
(اوکیــن .)415 ،1386 ،امــا بــه طــور کلی آنچه پس از بررســی تمام
منابع و نقلقولها بهدست آمده این است كه ساختمان مسجد
شاه در ماه رجب سال  855ق .به فرمان امیرملکشاه پایان یافته
اســت .در آخــر کتیب ـهی موجــود در گنبــد ایــن بنــا بــه نــام معمــار
بنــا «شــمسالدین محمــد تبریزی» ثبت شــده اســت .ایــن بنا در
جلــد دوم دائرهالمعــارف بناهــای تاریخــی ایــران در ذیــل بناهای
آرامگاهــی و بهعنــوان آرامــگاه امیرغیاثالدیــن ملکشــاه مشــهد
معرفی شده است (مالزاده و محمدی .)1385 ،وی از امرای بنام
دربار تیمور گورکانی بود که پنج سال بعد از مرگش ،یعنی در سال
 855قمــری ،بنایــی روی قبر او احداث شــد .در مــورد نام این بنا
میتوان گفت عنوان شــاه از نام بانی تیموری آن (ملکشاه) گرفته
شــده یا به دلیل قرارگرفتن حمام شــاه (از بناهای دورهی صفویه)
در مجــاورت آن بــوده اســت (ویلبر و گلمبــک .)467 ،1374 ،این
بنــا که ا کنون به مســجد هفتادودو تن نیز معروف اســت در ســال
 1347شمسی مرمت و بازسازی شده است ،هرچند قسمتهایی

از کتیبههــا و کاشــیهای آن ریختــه اســت و بــه حفاظــت و مرمت
بیشــتری نیــاز دارد.گمانهزنیهــا دربــارهی تاریــخ احداث مســجد
شــاه به تفضیل در جدول  4بیان شده است.
ً
ایــن مســجد بنایــی مربع شــکل به ابعــاد  33در  20متــر (جمعا
حــدود  660مترمربــع) دارد .یــك گنبــد بــزرگ كاشیكاریشــدهی
کــروی (پیازیشــکل) دارد که میــان راهروهــا و اتاقهای کوچکتر
محصور است و جلو آن نمای پیشین ایوان در وسط بنا ،منارههای
کنجــی و طاقچههــای میانــی قــرار دارنــد (اوکیــن.)405 ،1386 ،
ازارهی ایــوان مســجد شــاه مزیــن بــه کاشــیهای هشــتگوش
و گنبــد کنونــی آن با کاشــی پوشــانده شــده اســت .بقیــهی بنا نیز
تزیینــات كاشــیكاری دارد .نمــای منارههــا و غرفههــا و ایــوان این
مســجد کاشی معرق بسیار نفیســی دارد که بیشتر آنها از بین رفته
و آنچــه باقیمانــده ،نمونــهی بهتریــن رنــگ و لعــاب كاشــیكاری
ً
دورهی تیموری و صفویه اســت .ازارهی بنا در اصل كامال از ســنگ
بــوده کــه آن هــم تخریب شــده و از بیــن رفته اســت .همچنین دو
منــارهی كاشیكاریشــده بــا کتیبههایــی بــا مضامیــن و مفاهیــم

جدول -۲شواهد تاریخی مبنی بر سال احداث مسجد شاه مشهد مستخرج از مطالعات انجام شده.

نام محقق

شرح موضوع

عبدالحمید
مولوی

این ســاختمان مزار امیر غیاثالدین ملکشــاه ،امیر معروف تیموری اســت که در  1426/829وفات یافت و در مشــهد در جوار مزار امام رضا (ع) به
خا ک سپرده شد (اوکین.)422 ،1386 ،

یوسف کیانی

سال 855ه.ق( .کیانی)24 ،1386 ،
855ه.ق 829 ،.شمسی (براند)153 ،1391،

هیلن براند
اعتمادالسلطنه

ییت

پوگاچنکووا
آ.پوپ

گویند از بناهای اوزبکیه است و معلوم می شود که ابتدا بنایی با وسعت بوده و حاال فضای درستی و عمارت زیادی ندارد (الهی زاده و همکاران،
.)111 ،1393
در بررســى مســاجد و مدارس قدیمه موجود در مشــهد ،از مســجد شــاه نام برده و گوید که نوشــتههایى در این مســجد هســت که تاریخ آن 1451
میالدى اســت .این بنا که به آن مســجد ازبکیه نیز می گویند در طول دورهاى که ازبکها مشــهد را در اختیار خود داشــتند به فرمان امیر ملکشــاه
ساخته شد و به آن مسجد سنیها نیز اطالق می شود .میگویند که جهت قبله در این مسجد درست تعیین نشده و بنابراین محراب نیز در محل
دقیق خود ساخته نشده است
(الهی زاده و همکاران. )111 ،1393 ،
این بنا را همان مسجد سنیهای مشهد میدانند که به فرمان امیر ملک شاه در رجب  855ق .در محل یک مقبره قبلی که سردابهای آن هنوز
باقی است ،بنا شده است.
در مشهد آثار تاریخی دیگری از سده پانزدهم وجود دارد که برجستهترین شان مسجد شاه سنی است از سال  )1350الهی زاده و همکاران. )111 ،1393 ،

جدول  -۳تحلیل اجزای معماری مسجد شاه مشهد.

ردیف

اجزای معماری

مشخصات معماری

1

ورودی

نمای پیشــین ورودی در پانزده ســال اخیر به صورت وضعیت اصلی و رایج آن مرمت شــده اســت .این امر با جابه جایی کتیبهی جدید
به باالی جدار مدخل اصلی ایوان و نیم گنبدهای گچبری شدهای به پشت ایوان و طاقچهها انجام شده است (اوکین.)405 ،1386 ،

منارهها

منارهها روی تهستون چندبری قرار گرفتهاند که مانند نمای بنا با سنگ سیاه پوشاندهاند .میله ستون گرد در باال در زیر بالکنی چوبی
و طبقهی دایره شکلی کوچکتر بدان گونه که در منارهی سمت راست به چشم میخورد ،قرار گرفته است (اوکین.)406 ،1386 ،

2
3
4
5

گنبد
گنبدخانه مرکزی
سردابها

ً
گنبد پیازی شکل روی ساقهی گنبدی شکل در پشت ایوان کامال آشکار است و پوپ در ستایش معماری این گنبد میگوید“ :شکل گنبد
آن کامل اســت -جالب و ناب -و خیلی بهتر از گنبد همســایهاش مســجد گوهرشــاد .در داخل آن شیار تزیینی برجسته سبز روی نارنجی
روشن و سفید بر باالی ازاره قرار دارد و حالتی از هیجان شدید پدید می آورد” (پوپ.)203 ،1373 ،
ً
گنبدخانهی مرکزی کامال متقارن است .میان قوسهای اصلی ،چهار سکنج بادبادک مانند به ساقهی گنبدی درونی و هشت بر منتهی
میشود که هر طرف آن به پنجرهای باز می شود (اوکین.)405 ،1386 ،
ســرداب در زیر گنبدخانهی اصلی واقع شــده اســت .اوکین بیان میدارد که این ســرداب بر خالف بســیاری از ســردابهای دیگر دورهی
تیموری ،دیوارها و ســکنج ها با ظرافت چندانی پرداخت نشــدهاند و خشــتهای نامنظم و بیقواره را با گچ پوشــاندهاند و این بر خالف
خشتهای بنایی نمونه های پیشین است (اوکین.)408 ،1386 ،
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مطالعهی تطبیقی تزیینات کتیبهها در منارهها

کتیبههای احداثیه 2منارههای مسجد گوهرشاد ازجمله رقم بانی
آن گوهرشــادآغا و تعمیرات صورت گرفته در دورههای بعد در این
ایــوان به چشــم میخورد (تصویــر  .)5همچنیــن کتیبهای منقش
به نام معمار مسجد در پای مناره ایوان مقصوره دیده میشود.
ســطح دیوار منارههای مســجد گوهرشــاد بســتر مناسبی برای
تزیینات است که سازندگان مسجد بیشتر برای کتیبهنگاری از آن
اســتفاده كردهاند .روی منارههای مســجد گوهرشــاد ،چهارطبقه
تزیینات کتیبهای کار شده است؛ طبقهی نخست از باالی ازارهها
آغــاز میشــود و شــامل دو ردیف نهتایی ترنج اســت کــه در هر یک
مصراعــی از یــک قصیــده را به خط نســتعلیق نوشــتهاند .طبقهی
دیگــر کتیبــهای جلی به خــط کوفی معقلی با عبــارت «الالهاالاهلل»
دارد کــه بــا کاشــی رنگــی بــر زمینــهی آجــری نوشــته شــده اســت.
«الف»هــای کشــیده شــدهی ایــن کتیبــه موجــب میشــود ارتفاع
منارههــا بلندتــر به نظــر آید .طرح و ترکیب این کتیبه همان اســت
کــه در دورهی معاصــر بر گنبد بتنی مســجد اجرا کردهاند .طبقهی
دیگــر تزیینــات بخــش زیــادی از بدنــهی منــاره را دربرمیگیــرد و
شــامل ترنجهایــی کوچــک اســت که یــک در میــان حــاوی یکی از
اسماءالحســنی و نقــوش اســلیمی و ختایــی هســتند .پایینتریــن
بخــش ایــن طبقــه را چنــد ترنــج محرابیشــکل کار کردهانــد که در
آنها احادیثی از پیامبر (ص) و آیاتی از قرآن کریم نقش شــده اســت
(صحرا گــرد .)96 ،1392 ،کتیبــهی دیگــر از نوع طوماری اســت که
زیــر مقرنــس منارهها کار کردهاند و متن آنها آیات  9و  10از ســورهی
جمعــه اســت کــه مســلمانان را بــه نمــاز جمعــه فرامیخوانــد .در
منارهی غربی مســجد گوهرشاد ،اشــعاری به قصیده 3کتیبه شده
اســت .همچنین بر منارهی شــرقی آن نیز دنبالــهی قصیده 4آمده
اســت .و در آخریــن ترنــج منــارهی شــرقی نیــز کتیبــهی «تعمیرات
کاشی معرق سنه  1344ش » .قرار دارد.
پاپ ـهی دو گلدســته از نمــای بیرونــی ایــوان آغاز شــده کــه این
نــوع پایــه و ســاقهی منــاره در مســاجد مختلــف کــم نظیــر اســت
(مصدقیــان .)7 ،1384 ،زیــر موذنــه مقرنــسکاری شــده اســت
و کتیب ـهای بــه خــط ثلث به قلم محمدحســین شــهید مشــهدی
دیــده میشــود (ســعادت .)48 ،1355 ،در هــر دو منــارهی ایــن
مســجد ،ترنجهایی قرار دارد که در آنها اســماء الهی آمده و سراســر
گلدســتهها پوشــیده از کاشــیهای معرق اســت که از تلفیق با آجر
به وجود آمدهاند .این تلفیق به صورت شــطرنجی اســت و نقوش
ترنجی كاشــیكاری آن به دو بخش تقســیم میشود .تعداد نقوش
ترنجــی در هــر گلدســته به حدود  180میرســد (قصابیــان،1384 ،
 .)97قبل از نقوش شــطرنجی در اشــکال هندسی روایاتی از رسول
ا کــرم (ص) آمــده اســت؛ همچنیــن در زیــر ترنجهــا بــه خــط بنایی
کلمــات طیبــه الالــهاالاهلل ،محمدرســولاهلل نوشــته شــده و در زیر
هم ـهی آنهــا ،کتیبــهای بــه خــط نســتعلیق بهصــورت منظــوم که

شــیعی بینظیــر در طرفیــن ایــوان ایــن مســجد قــرار دارد .تحلیل
اجزای معماری مسجد شاه مشهد در جدول  ۳آمده است.
منارههای مســجد شــاه نیــز همچون مســجد گوهرشــاد از نوع
دوم و هماننــد منارههــای مدرس ـهی الغبیگ در ســمرقند ،مصال،
مدرس ـهی گوهرشــاد و مدرس ـهی سلطانحســین بایقــرا در هرات
است (پوگاچنکووا.)80 ،1387 ،
بــا توجــه به شــکل ظاهری منارههای مســجد شــاه و با باور به
فرضی ـهی مولوی که معتقد اســت این منارههــا در دورهی موخرتر
احداث شــدهاند ،بــاز هم به این نتیجه میرســیم که از این مکان
برای برگزاری نماز استفادهکردهاند ،به همین دلیل تصمیم گرفته
شــد تــا بــرای آن منــاره احــداث شــود .بــه عبارتــی گنبدخانههای
قرارگرفته در هر طرف بنای مســجد شــاه برای مــکان عبادت مورد
اســتفاده قرارگرفته اســت ،ازای ـنرو ،در دورههای بعــد (به گفتهی
مورخــان دورهی تیمــوری) برای آن مناره ســاختند .بــا وجود این
بیــن تزیینات منارهها با دیگر بخشهای بنای مســجد هماهنگی
وجــود دارد .بــرای نمونــه میتــوان به نمــای منارهها و گریو اشــاره
کرد که با معرقهای آجر و کاشــی پوشــیده شــده است .در ساخت
منارههای این مسجد نیز نظام سیرکوالسیون و تقارن در شیوهی
معماری منارههای شمالی و جنوبی ایوان وجود دارد .

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

تصویر  -5کتیبهی باالی طاقنماهای ایوان دارالسیاده.
مأخذ( :صحرا گرد)123، ١٣٩٢،

الف) تزیینات منارههای مسجد گوهرشاد
منارههای عظیم دو طرف ایوان مقصورهی مســجد گوهرشــاد
بــه گفت ـهی رونالــد ویلبــر از شــاهكارهای تاریــخ معمــاری ایــران و
تــوران و با ویژگیهای کار قوامالدین شــیرازی (ســازندهی معروف
منارههــا) اســت؛ او مشــابه همیــن روش تزییــن را در منارههــای
مسجد گوهرشاد هرات نیز بهکار برده است .به طوری که زمینهای
مرکب از آجرتراش صیقلیافته که افقی چیده شده و کاشی معرق
لوزی شــکل ترصیع گشته است (مصدقیان .)7 ،1384 ،بیشترین
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نیمی از آن در منارهی سمت راست و نیمی دیگر در منارهی طرف
چپ نوشــته شده دیده میشود که از منارهی سمت راست شروع
شده است (مصدقیان.)8 ،1384 ،
کتیب ـهی ریحــان پــای منــاره در ســمت شــرقی ایــوان مقصــوره
مســجد گوهرشــاد ،یکــی از بزرگترین آثــار هنری بهجــای مانده از
عصر تیموری است که به خط بایسنغربن شاهرخ تیموری در سال
 ۸۲۱ق .نــگارش شــده اســت و بــهلحــاظ مضمــون ،از کتیبههــای
احداثیه-مذهبی این مکان مقدس به شمار میرود (تصویر .)6
ایــن کتیبــه بــا آی ـهی  18ســورهی توبــه و حدیثــی از پیامبــر
ا کرم(ص) آغاز میشود و در ادامهی متن احداثیه از بانیان ساخت
مســجد ،گوهرشــادآغا و شــاهرخ تیموری ،تجلیل شده است .این
کتیبه در دورهی صفویه و در فاصلهی ســالهای  ۱۰۸7-۱۰۸4ق.
مرمت و بازسازی میشود و بازنویسی بخش میانی آن منسوب به
محمدرضــا امامی اســت (مؤتمن .)220 ،1348 ،اســتفاده از آیهی
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 ،اقامهی نماز ،دادن زکات و داشتن خشوع و ترس در برابر
ذات باریتعالی معرفی میشدهاند .ضمن آنکه مطابق با مضمون
حدیث ذکرشــده ،اینگونه افراد در بهشــت برین الهی جای دارند.
در ایــن آیــه ،از «هدایتیافتگانــی» ســخن به میان آمــده که طبق
عقاید شــیعه ،بــه خاندان مطهر پیامبر ا کرم (ص) اطالق میشــود
(شایســتهفر .)94 ،۱۳۸1 ،بــه نظر میرســد نگارش ایــن مفاهیم در
ابتــدای متــن احداثی ـهی اصلــی ایــن بنا ،تأ کیــدی بــر ویژگیهای
شــخصی معمــار ،بانی و هنرمنــدان این مکان مقــدس و تصدیقی
بــر عمــل خداپســندانه و تمایــات شــیعی آنها باشــد .نقــوش قاب
اســلیمی کوچــک اطــراف آن ،که به رنگهــای ســفید و فیروزهای
در زمینهی شــنگرف و طالیی اجرا شــدهاند ،در قابهایی بر روی
منارههــای مســجد و البــای اســماء الهی دیده میشــوند .سراســر
گلدســتههای ایــن منارهها ،پوشــیده از کاش ـیهای معرقی اســت
یشــکل و
کــه از تلفیق با آجر به وجود آمدهاند .این تلفیق شطرنج 
نقوش ترنجی كاش ـیكاری آن شــامل دو قسمت گلهای اسلیمی
و صفات و نامهای خداوندی اســت .نقوش گلهای تزیینی از دو
گونــه تجاوز نمیکند (مصدقیــان( )7 ،1384 ،تصویر  .)7نقش این
قابها (ترنجها )5به رنگ قهوهای بر زمینهای الجوردی اســت ،در
حالی که گل و غنچههای کوچکی در البالی آن نیز اجرا شده است.
همچنیــن بــر دیــوار مجــاور ورودی ایــوان مقصــوره و اطــراف
کتیب ـهی معروف به خــط بایســنقرمیرزا ،قابهای مربع کاشــی در

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

ترکیب با آجر اجرا شــده که نقش آنها نیز ترکیب قاباسلیمیهایی
بــه شــکل گل و بــه رنگهــای قهــوهای ،ســفید و فیــروزهای در
زمینهی الجوردی اســت .تنها نکتهی افتراق آنها ،تلفیق با سنگ
و آجر است.
بــر بدنهی منارههای ایوان مقصوره ،در ردیف پایین ترنجهای
اســماء الهــی ،کتیبههای محرابیشــکلی قــرار دارد که بــا احادیثی
از پیامبــر ا کــرم (ص) بــه خط ثلث و کوفی بر کاشــی معرق نگاشــته
و بــا نقــوش اســلیمی و ختایــی تزییــن شــده اســت .ایــن تزیینات
بهواســطهی شــیوهی اجرا و نوع خط به کار رفته در آنها ،منسوب
بــه دورهی تیموری هســتند ،مضاف بر اینکه اعتمادالســلطنه نیز
ایــن کتیبههــا را از کتیبههــای اصیــل و اولیــهی مســجد میدانــد
(اعتمادالسلطنه .)148 ،۱۳۶۲ ،الزم به ذکر است که مضمون این
احادیث در منارههای شــرقی و غربی متفاوت اســت و به ترتیب به
فانیبــودن عالم خا کی و اســتمرار بر اقامهی نماز بهعنوان ســتون
دین اشــاره دارد .تحلیل هندســی ترنجهای موجود در منارههای
مســجد گوهرشــاد نشــان از تکرار الگوی ترنجها به صورت افقی در
بدنهی منارههای این مسجد دارد.
بــر بدنهی منارههــای ایوان مقصــوره 43 ،ردیــف ترنج کوچک
وجــود دارد کــه در هــر مناره حدود  180عدد بهطــور متفاوت و یک

تصویر  -7مناره مسجد گوهرشاد ،قابهای اسلیمی در البالی اسماء الهی.
مأخذ( :صحرا گرد)104 ،1392،
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گوهرشاد و مسجد شاه مشهد

در میــان بــا اسماءالحســنی و تزیینــات ختایــی و اســلیمی تزییــن
شــدهاند (مصدقیــان .)8-7 ،1384 ،در ردیــف پایینتــر از ایــن
ترنجهــا ،عبــارت طیب ـهی «الال ـهاالاﷲ محمدرســولاﷲ» بــه خط
کوفــی بنایی نگارش شــده اســت؛ کلم ـهی مبارکهای کــه دروازهی
دین اسالم محسوب میشود و با تأ کید بر دو اصل اساسی توحید
و نبــوت ریشــه و اســاس قبولی طاعــات و عبادات هر مســلمانی در
تصدیق و شــهادت بر آن اســتوار اســت .همهی کتیبههای ترنجی
بــه خط ثلث هســتند که به قلم ســفید بر کاشــی معــرق و زمینهی
آجری منارهها نگارش شدهاند (تصویر .)8
اسماءالحســنی نگارششــده بــر ایــن کتیبههای ترنجیشــکل
عبارتانــد از« :یاحیــان ،یامقــرب ،یاعالــی ،یاجبــار ،یامرضــی،
یامخفــی ،یامحی ،یاســامع ،یامنصور ،یامنان ،یــا رضوان ،یا باقی،
یا حکیم ،یارحمان ،یا قوی ،یا علیام ،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».
مجموع این اسامی الهی در دعایی به نام جوشن کبیر وجود دارد
و شیعیان قرائت آن را در شبهای قدر ،از افضل اعمال میدانند.

اســت .بــر روی ایــن منارههــا بزرگتریــن کتیبــهی کاشــی معرق بر
قاببندیهــای تزیینی نیمهمــدور در باالی تهســتونها قرار دارد
که بخش باالیی آن به خط کوفی مورق 6و به رنگ کهربایی است،
درحالیکــه در قســمت پایینــی آن آیــهی  33ســورهی مبارکــهی
فصلت 7به خط ثلث 8سفیدرنگ بر زمینهی الجوردی ،با مضمون
دعوت به سمت خداوند ،دیده میشود .
در داخــل قاببندی تزیینی کتیبــهی قرآنی ،عبارت «اهللا کبر»
با خط کوفی بنایی 9به رنگ کهربایی نقش شده است .همچنین
در باالی این کتیبه قاببندیهای تزیینی دیگری به صورت ترنج
شــامل حدیثهایی از رســول ا کرم (ص) 10به خط ثلث سفیدرنگ
بــر زمین ـهی الجوردی نگاشــته شــده کــه در میان آنهــا قاببندی
تزیینی کوچکتر با عبارت «سبحانهلل» و «الحمدهلل» قرار دارد.
در باالی این افریز نیز اســماء الهی به خط ثلث ســفید در داخل
ترنجها ،که برخی جفتجفت در اندازههای گونا گون نقش شدهاند،
به چشــم میخورد که میتوان به «یامحیی یا ممیت»« ،یا رشــید یا
صبور»« ،یا ناصر یا والی» و «یا صمد یا قادر» اشاره کرد .نمونهی این
ترنجها در منارههای مسجد گوهرشاد نیز بهکار رفته است.
تحلیــل هندســی ترنجهــای منارههــای مســجد شــاه ،نشــان
از تکــرار الگــوی ترنجهــا بــه صــورت عمــودی و مــورب در بدنــهی
منارههای این مســجد دارد .در تحلیل تطبیقی و مقایســهای بین
هندس ـهی نحوهی قرارگیری ترنجهای دارای اســماء الهی موجود
در منارههــای دو مســجد گوهرشــاد و شــاه ،تفاوتهایــی در فرم و
شــکل هندســی و همچنین تکــرار الگوهای ترنجها دیده میشــود
(تصاویــر  10و  .)11تفــاوت در تکــرار الگــوی هندســی ترنجهــا بــه
نحوی اســت که در منارههای دو مســجد گوهرشــاد و شاه مشهد،
بهترتیــب ،وجــود یــک شــکل واحــد و ســه شــکل متفــاوت در یک

تصویر  -8کتیبههای ترنجی با ذکر اسماء الهی و محرابگونه.
مأخذ( :صحرا گرد)44 ،1392 ،

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

تزیینات منارههای مسجد شاه
علیرغم اینکه به گفتهی مورخان ،منارههای مســجد شاه در
دورههای بعدتر ســاخته شــده است ،بررس ـیها نشان میدهد که
بیــن تزیینات منارهها با دیگر بخشهای بنای مســجد هماهنگی
وجــود دارد .بــرای نمونــه میتــوان بــه نمــای منارههــا و گریــو در
مســجد شاه اشاره کرد که با معرقهای آجر و کاشی پوشیده شده
اســت .منارههای مسجد شــاه روی پایهی چندبری (چندضلعی)
قرار دارد و همانند بقیهی نمای بنا با ســنگ ســیاه پوشانده شده
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تصویر  -10نحوهی قرارگیری ترنج های موجود در منارههای مسجد گوهرشاد و شاه مشهد.

تصویر  -11تحلیل فرم و شکل هندسی ترنجهای موجود در منارههای مسجد گوهرشاد و شاه مشهد.

تصویر  -12تحلیل هندسی ترنج های موجود منارههای مسجد گوهرشاد و شاه مشهد.

الگوی تکرارشونده قابل تشخیص است (تصویر .)12
منارهی سمت چپ مسجد شاه قدری منحرف شده و انتهای
آن ریخته اســت ،ولی منارهی ســمت راســت آن که ســالمتر است،
در بــاال بــا خــط کوفــی بنایی ســیاه بر زمین ـهی فیــروزهای چهار بار
تكرار کلمهی «محمد» را نشــان میدهد .کتیبهها ،جدا از زیبایی
تزیین ،بیانكنندهی ایمان و عقیدهی مردمان زمان خود هستند
کــه با هنر خطاطی ،كاش ـیكاری ،آجــرکاری و ...درمیآمیختهاند و
فضایــی ملکوتی و معنوی به وجود میآوردهاند که به عالم توحید
رجــوع م ـیداده اســت .هنرمنــد در ایــن منارههــا نیــز اســماء الهی

را در کنــار توجــه و اهمیــت بــه نمــاز و اذان آورده اســت تــا با پخش
کالم خــدا بــه صــورت اذان یا صوت قرآن بــرای فراخواندن مؤمنان
بــه ســوی توحید یک نــوع ارتباط و هماهنگی بیــن خط و منارهها
بــه وجــود آورد ،زیــرا منارههــا در معمــاری اســامی نمــاد صعود به
ملکــوت آسمانهاســت و مــؤذن در آن بانــگ بزرگــی و وحدانیــت
خداوند و حقانیت رســول و اولیای او را در میانهی زمین و آســمان
طنین میاندازد (احمدیملکی )11 ،1386 ،تا بهعنوان راهنمایان
و راهبــران تــداوم طریق توحیــد و وصال به معبود باشــند (نجفی،
.)66 ،1381
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نتیجه
جدول  -۴تحلیل تطبیقی تزیینات در کتیبههای منارههای دو مسجد گوهرشاد و شاه مشهد.

همانگونــه که از تحلیــل و مطالعات تطبیقی انجامشــده روی
مضمون کتیبههای موجود بر منارههای این دو مســجد مشخص
اســت ،از لحــاظ فرم هندســی ،نوع تزیینــات ،نوع خط ،اســتفاده
از رنــگ در درج ـهی اول و ســایر موارد مانند اســتفاده از تلفیق آجر
و کاشــی در تزیینــات ،کیفیــت بــاالی ســاخت و اجــرا و اســتفاده از
مصالح بنایی در درجهی دوم شباهتهای بسیاری در مقایسهی

دو مناره موجود اســت .به عنــوان نتیجه پژوهش می توان به این
موارد اشاره کرد:
 .1مفاهیــم و مضامیــن ایــن کتیبههــا نیــز از اشــترا کات زیــادی
برخــوردار اســت کــه از جملهی آنها میتــوان به برشــمردن صفات
ذات پــا ک باریتعالــی در بخشهــای مختلــف بدنــهی منارههای
دو مســجد بــا مضمون دعوت به یگانهپرســتی و تأ کیــد بر دو اصل
اساســی توحید و نبوت ،آیات مبارکهی قرآن با مضمون دعوت به
پرســتش و عبــادت ،برپایــی نمــاز در مســاجد و دعوت بــه توحید،
احادیــث و روایاتی از پیامبر ا کــرم (ص) با مضمون فانیبودن عالم
خا کی و تأ کید بر اقامهی نماز بهعنوان ستون دین اشاره كرد.
 .2وجــود کتیبههــا و تزیینــات بــا تشــابه زیــاد در منارههای دو
مســجد گوهرشــاد و مســجد شــاه مشــهد ،نشــاندهندهی تداوم
و الهامبخشــی یــک روش معمــاری و تزیینــات واحــد و مــدون در
معمــاری یــک دورهی تاریخــی مشــخص اســت کــه ســبب رشــد و
اعتالی اثر معماری در دورهی تیموری شده است.
 .3بــا توجه بــه تطبیقپذیری منارههای دو مســجد گوهرشــاد
و شــاه مشــهد ،میتوان دریافت که این دو مســجد در یک دورهی
تاریخــی ،یعنــی دورهی تیمــوری ،و بــه ســبک آذری بنا شــدهاند و
مضامیــن شــیعی موجــود در کتیبهها در منارههــای آنها مفاهیم و
مضامین شیعی را پررنگ جلوه میداده است.
 .4تزیینــات منارههــای این دو مســجد از نظر رنــگ ،نوع خط،
مفاهیموشکلهندسیازیکالگویخاصپیرویمیكند(جدول.)5
 .5این مطابقت ،نشــاندهندهی تداوم یك شــیوهی تزیینات
در دورههــای تاریخــی بعــدی اســت کــه بــه عنــوان یــک الگــو تکرار
گردیده است.

پینوشتها
 1همچنیــن اشــارهای بــه اولیــن مرمــت این مســجد در ســال  862ق .در
کتاب معماری تیموری آمده است .نكـ  .ویلبر و گلمبک.1374 ،
 2اهمیــت و کارکــرد کتیبههــای احداثیــه بــه لحــاظ تاریخــی و وجــه
بیانكنندگی آنها درخصوص مسائلی همچون نام بنا ،تاریخ ساخت بنا ،نام
واقف و مدح و معرفی حا کمان و شــرح رویدادهای تاریخی اســت و به لحاظ
کشــفیات باستانشناســانه و پژوهشهای تاریخی ارزش و اهمیت بســیاری
دارنــد .کتیبههــای مذهبــی دارای مفاهیــم دینــی و عرفانیانــد و در یــک
تقسیمبندی فرعی به انواع مضامین قرآنی ،ادعیه و اسماء الهی و همچنین
احادیث و روایات اسالمی تقسیم میشوند .در کتیبههای احداثیه-مذهبی
نیز در کنار مضامین مذهبی اطالعاتی درخصوص بنا و نام بانی و سازندگان
آن ارائه میشود .نکـ  .شایستهفر.۱۳۸۱ ،
 3در آســتان ملک پاسبان خســرو طوس رضا ولی خداشاه آسمان خرگاه
علی ساللۀ موسی که کائنات برند بر آستان جاللش ز حادثاث پناه منیر مهر
ُ
خراســان ابوالحســن که بود ز بار منت او پشــت نه سپهر دوتا به دور داور جم
چا کر فریدون فر به عهد خســرو مهر افســر ســتاره سپاه ســریربخش سالطین
عصــر ناصردیــن فخــار خطبــه و تیــغ و نگیــن و افســروگاه بــه دور داوری صدر

اعظمی که جهان ز احتســاب ز عدلش به راحتاند و رفاه در آن زمان که در
این خا ک پا ک والی بود حســام ســلطنه عم شهنشــه جم جاه به گاه تولیت
صدر کارآ گاه زمام تولیت
مســجد از قضا چون داشت فرشــته فر عضدالملک ِ
مسجد از قضا چون داشت سلیل آل علی طاهر بن عبداهلل.
بزرگ چا کر شــاه جهان شــهاب الملک که رجم دیو کند ز آســتان شوکت
ِ 4
شــاه حســین خوی َح َســن خلقیم نوال کریم که کوه در نظر همتش کم است
َ
دون بوقلمون َمر این منارۀ ایوان خراب دید و تباه
وکاه چــو از حــوادث
گردون ِ
ِ
َ
َ
ِد َرم فشاند و نمود اهتمام در تعمیر که ذکر خیرش ماند در السن و افواه َبقای
شــه طلبید و ســعادت ابدی چو شاه را ز ســر صدق بود دولت خواه بماند زین
عملــش نــام نیــک جاویــدان در ایــن چمن که نــه گل مانــد از خــزان و نه گیاه
جبین چو ســود به درگاه شــاه طوس نخســت نمود ســعی نهاد این اثر در این
درگاه چــو شــد ز رفعــت تاریخ ســال تعمیرش کمنــد قدرت مینای خــرده بین
کوتاه سر از دریچه مؤذن برون نمود و سرود «اذان اشهد أن ال اله اال اهلل».
 5ترنج شکلی چهارگوش ،دایره یا بیضی مانند دارد که با نقوش اسلیمی
و ختایــی طــرح شــده اســت .بــه عبــارت دیگر ترنــج طرحــی بدیــع از دایره یا
ً
بیضــی اســت کــه با نقــوش اســلیمی و ختایی ترســیم میشــود و معمــوال در
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وسط یک سطح تذهیب جای میگیرد.
 6کوفــی بــرگ دار (مورق) :حروف ایــن نوع خط بهخصوص الف و الم ،در
ً
انتهــای فوقانــی غالبــا به برگهــای تزئینی یا اســلیمی منتهی میشــود .نكـ .
گرومن9 ،1383 ،؛ زمرشیدی.83 ،1384 ،
َّ
َ
َ
ُ َ ً
ً
اهلل و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین.
 7و من ا
حسن قوال ممن دعا الی ِ
 8خــط ثلــث برگرفته از ســبکی به نــام خط جلیل (جلی) اســت که آن نیز
برگرفتــه از خــط کوفی اســت (بهــرامزاده .)55 ،1382 ،این خــط را ابنمقله،
واضــع اقالم ششــگانه (ثلث ،نســخ ،محقــق ،ریحان ،توقیع و رقــاع) ،در قرن
چهارم هجری ابداع كرده اســت (منشــی قمی .)16 ،1352 ،در این خط ،دو
دانــگ دور و چهار دانگ ســطح اســت و چــون ارتفاع الف آن بــه هفت نقطه
میرســد ،در مقایســه با ســایر خطوط ،خطی مرتفع اســت و به همین سبب
هنگام مشاهده بر کتیبهها احساس شکوه و بزرگی و قدرت در بیننده ایجاد
میشــود ،زیرا این خط به کمک ســایر عناصر معماری توانســته ضمن ایجاد
هماهنگــی و تــوازن ،دیــدگان را متوجــه آســمان بیکــران و خالــق یگانــه كند
(بهــرامزاده .)56 ،1382 ،بــه خــط ثلــث ّ
«امالخطــوط» نیز گفتهانــد زیرا این
خــط اشــکال متعددی برای نگارش یــک حرف دارد و این خطاط اســت که
باید مناسبترین نوع را انتخاب و کتابت كند (فضائلی.)263 ،1362 ،
 9خط بنایی با ترکیب پارهای از مصالح مانند آجر و کاشی پدید میآید و به
طــور معمول کلمههایی مانند «اهلل ،محمد و علی» را كتابت میكند و بیشــتر
در نمای دیوارها و کاسهی گنبدها به کار میرفته است (شمس.)72 ،1389 ،
َ
ً
َ
النبی
المؤذنون أطول أعناقا یومالقیامۀ؛ قال
 10قال النبی (ص) :و تســلم
َ
َ
َ
ّ
مثــل ما یقــول؛ قال النبی (ص) :مــن أذنَ
َ
ُ
المــؤذن فقولــوا
ســمعتم
(ص) :إذا
َ ً ُ
َ
سنین محتسبا کتب له برات من النار.
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فغفوری ،رباب و بلخاری قهی ،حســن ( ،)1394بررســی تطبیقی مضمون
کتیبههای مســجد گوهرشــاد و مبانی اعتقادی شــیعه در دورهی تیموری و
صفوی ،نگره ،شمارهی  ،35صص .17-4
قصابیــان ،محمدرضا ( ،)1384مســجد گوهرشــاد پس از ششــصد ســال،
مشکوه ،شمارهی  ،86صص .106-97
کیانــی ،محمدیوســف ( ،)1386معمــاری ایــران (دورهی اســامی)،
انتشارات مهر ،تهران.
گرومــن ،آ ( ،)1383منشــأ و توســعهی ابتدایــی کوفــی گلدار ،مهنــاز
شایستهفر ،مطالعات هنر اسالمی ،تهران.
مصدقیــان طرقبــه ،وحیــده ( ،)1384رنگ و نقش در مس ـجد گوهرش ـاد،
كتاب آبان ،تهران.
مــازاده ،کاظــم و محمدی ،مریم ( ،)1378مســاجد تاریخی ،پژوهشــگاه
فرهنگ و هنر اسالمی ،تهران.
مــازاده ،كاظم و محمدی ،مریم ( ،)1385دایرهالمعارف بناهای تاریخی
ایران در دوره اسالمی ،حوزهی هنری سازمان تبلیغات اسالمی ،تهران.
مولــوی ،عبدالحمیــد ( ،)۱۳۴۷مسجدشــاه یــا مقبــره امیــر غیاثالدیــن
ملکشاه ،مجله هنر و مردم ،دوره  ،7شماره 74و ،75صص.92-75
مؤتمن ،علی ( ،)1348تاریخ آستان قدس رضوی ،بانک ملی ،تهران.
نجفی ،ع ( ،)1381تحقیقی پیرامون مناره ( ،)2مکتب اســام ،ســال ،42
شماره  ،7صص .67-60
ویلبــر ،دونالد و گلمبک ،لیزا ( ،)1374معماری تیموری در ایران و توران،
ترجمهی کرامتاهلل افســر و محمدیوســف کیانی ،ســازمان میــراث فرهنگی
کشور ،تهران.
هیلنبراند ،رابرت ( ،)1391هنر و معماری اسالمی ،روزنه ،تهران.
ییت ،چارلز ادوارد ( ،)1369خراســان و سیســتان ،ســفرنامه کلنل ییت به
ایران و افغانستان ،ترجمهی قدرتاهلل روشنی و مهرداد رهبری ،یزدان ،تهران.
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