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 چکیده
ود. در این دوره از انواع هنرها بویژه رهاي اسالمی بشمار میدوره تیموري از لحاظ معماري و هنر سرآمد دوره

، فرهنگیاماکن از مهمترین  هاي تزئینی اماکن و بناها استفاده شد. مساجدخوشنویسی در نگارش کتیبه
ذوق و هنر خطاطان استفاده شد و جامعه عصر تیموري است که در ساخت و تزیین آنها از  اجتماعی و مذهبی
متنوع و با استفاده از مصالح مختلف و خطوط گوناگون مساجد را از  هاي متعدد ونگاريخطاطان با کتیبه

هاي رو شاهد تجلی هنر خوشنویسی اسالمی در قالب کتیبههاي ذوقی و هنري خود آکنده کردند. از اینتوانایی
ه تاکنون هاي مساجد به جامانده از عهد تیموري هستیم. از آنجا کها، گنبدها و منارهبر دیوارها، محراب متنوع

گیري از روش تحقیق ها صورت نگرفته، تالش شده است با بهرهپژوهشی با محور محتوا و مضامین این کتیبه
هاي مساجد خراسان را از لحاظ نوع خط و محتوا اي و میدانی کتیبهتحلیلی و به صورت کتابخانه -توصیفی 

ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم. یبهبررسی کرده و ارتباط میان نوع خط، مضمون و موقعیت مکانی کت
ها از نظر ها با دو نوع خط کوفی مورق و ثلث نوشته شده و بین کتیبهدهد غالب کتیبهنتایج حاصل نشان می

هستند ها در بردارنده محتواها و مضامینی محتوا و کاربري بنا ارتباط و هماهنگی زیادي وجود دارد. این کتیبه
اند. در پس حرکات افقی هاي مختلف مساجد نگارش و نصب شدهو ضرورت جامعه در جایگاهکه بر اساس نیاز 

 ها نیز مفاهیم زیباشناسی مبتنی بر مبانی اعتقادي و دینی نهفته است. عالوه بر این،و عمودي خطوط کتیبه
ب براي تبلیغ سیاسی و ابزاري مناس کردندهاي تبلیغاتی عمل میرسانه براي مراجعه کنندگان همچون هاکتیبه

 و مشروعیت بخشی حکومت بودند.
 :کلید واژه ها

 مدیریت مرز، آمایش سرزمین، توسعه، امنیت، خراسان جنوبی
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 مقدمه -1
با ظهور اسالم، به خط و نگارش آن توجه خاصی شد و نگارش 

دار گردید و به تدریج هنر و کتابت از جایگاه مهمی برخور
کاتبان هنرمند مسلمان با استفاده  خوشنویسی رشد و ترقی نمود.

از هنر خطاطی و خوشنویسی در کنار سایر هنرهاي مرتبط به 
ویژه تذهیب و با هدف حفظ شان و منزلت قرآن کریم سعی در 
هرچه زیبا نویسی قرآن کردند و اینگونه هنر خطاطی تبدیل به 

ي کتب نماند اسالمی شد که محدود به صحیفه یک هنر اصیل
و در سایر آثار و صنایع مسلمین خودنمایی کرد، به ویژه در 

نویسی نمایان شد که اولین نمونه آن  معماري به صورت کتیبه
 ه ق) است. 70مربوط به عهد اموي در مسجد نبوي (

توان به عنوان عنصري میرا در معماري اسالمی  خط جایگاه
براي یکدست کردن انواع گوناگون بناها مشخص کرد که  تزئینی

هایی با مضامین مذهبی و برسطوح تمامی بناهاي اسالمی کتیبه
این  ).90: 1384فر،(شایسته توان مشاهده کردمذهبی میغیر

برگیرنده معانی و مفاهیمی در ها جداي از زیبایی تزئینی،کتیبه
مذهبی و فرهنگی  ی،ي شرایط اجتماعهستند که انعکاس دهنده

هاي خالقیتابعاد زمان نگارش و از طرفی دیگر بیانگر 
 باشندهنرمندان مسلمان و ظهور خلوص معنوي آنها می

  ).61: 1380فر،(شایسته
توجه به هنر خوشنویسی در ایران به قدري بود که خطاطان به 

هاي ادبی، علمی و ... از ارج و سبب نوشتن قرآن کریم، نسخه
نوشتن  الیی برخوردار بودند و از آنجایی که بزرگان دینقرب با

کردند که آیات به خطی شمردند و توصیه میخط را مستحب می
زیبا نگاشته شود این هنر در ایران تبدیل به یک هنر دینی شد 

). از طرف دیگر ذوق و 301: 1390قاسمی، (نوایی و حاجی
باعث رشد  عالقه سالطین و امیران حکومتی به خط و خطاطی

و شکوفایی این هنر و بروز خالقیت خطاطان در ایران اسالمی 
گردید. چنانکه امروزه آثار خوشنویسانی نظیر ابن مقله، ابن بواب، 

خواجه تاج اصفهانی، میر علی تبریزي، امیر یاقوت مستعصمی، 
علیشیر نوایی، سلطانعلی مشهدي، خواجه اختیار منشی گنابادي و 

 .هاي ایران و جهان هستندها و موزهوعهبخش مجمزینت ...
کاربرد خط در معماري ایران اسالمی از همان آغاز مورد توجه 

ها که محل قرار گرفت. اگر چه در ابتدا بر روي محراب و دروازه
سجده و ورود بود، نقش بست اما به تدریج با گسترش معماري 

به کار ها و فضاهاي مختلف ابنیه اسالمی ایران در تمام بخش

اي برخوردار شد. در دوره سلجوقی اغلب رفت و از جایگاه ویژه
-ها به خط کوفی و بر روي آجر یا گچ بودند، اما در دورهکتیبه

ها گچی و با انواع خطوط هاي بعد یعنی ایلخانی غالب کتیبه
). 30: 1388نژاد، اند (مکیتزئینی کوفی و خط ثلث نوشته شده

هاي مهم تاریخ ) که یکی از دوره ه ق911_771(عهد تیموري 
ایران اسالمی به شمار می رود، دوران طالیی تاریخ خوشنویسی 
است. چنانکه این هنر مورد توجه تیموریان بود و در این زمینه 

توان به امیر بدرالدین وزیر تیمور، بایسنقر میرزا و ابراهیم می
روزگار خود میرزا نوادگان تیمور اشاره کرد که از خطاطان مشهور 

آنها در تشویق و ترغیب خطاطان و رواج خوشنویسی نیز بودند 
محل پرورش هنرمندان و نقش بسزایی داشتند و دربارشان 

). 65: 1377؛ زکی،  31 - 29: 1352قمی، هنرورزان بود (منشی
هاي خراسان یکی از مراکز اصلی حکومت تیموریان در زمینه

جانشینان و بازماندگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است که 
تیمور با استفاده از دستاوردهاي مالی و هنري که تیمور برایشان 
به یادگار گذاشته بود، توانستند مکتب غنی هرات را پدید آورند. 
مکتبی که در آن تحریر (خوشنویسی) مقدم بر تصویر (نگارگري) 

خوش داراي ارج و منزلتی واال بودند، به بود و صاحبان خط
که هنرمندي نظیر جعفر بایسنغري که از جمله خطاطان  طوري

مشهور بود به ریاست کتابخانه سلطنتی شاهرخ برگزیده شد 
). در این دوران، همانند دیگر دوران اسالمی 29، 1383(آژند: 

نویسی درآمد و از ذوق و خوشنویسی در معماري به صورت کتیبه
استفاده شد که هنر خوشنویسان در تزئین مساجد خراسان بسیار 

از هاي مختلف بود. حاصل فعالیت خطاطان صاحب فن در سبک
هاي مساجد این رو هدف این پژوهش، بررسی و تحلیل کتیبه

خراسان دوره تیموري از نظر محتوا، نوع خط و ارتباط بین 
 است. هامضامین، خط و موقعیت قرار گیري کتیبه

 

 روش تحقیق -2
و ابزار گردآوري اطالعات  تحلیلی است-روش تحقیق توصیفی

ایی و میدانی بوده است. در این پژوهش به صورت کتابخانه
مسجد جامع هرات، مصالي گوهرشاد، بنا نظیر  14هاي کتیبه

مسجد جامع اوبه، مسجد حوض کرباس، مسجد کروخ، مسجد 
جامع زیارتگاه، مسجد چهل ستون، مسجد گوهرشاد مشهد، 

مسجد موالنا، مسجد جامع  مسجد شاه مشهد، مسجد جامع نو،
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رشتخوار، مسجد جامع نیشابور و مسجد جامع بجستان مورد 
کتیبه  76اند. در این بناها جمعا بررسی و تحلیل قرار گرفته

کتیبه در خاك افغانستان قرار دارد و  19شناسایی شد که تعداد 
امکان حضور نگارندگان و تحقیق میدانی در آن منطقه امکان 

ا این وجود براي این قسمت نیز تالش شد از پذیر نبود، ب
ها بهره برده شود و براي معتبرترین مآخذ جهت شناسایی کتیبه

الزم به ذکر است، برخی از کتابخانه مراجعه شد.  4این منظور به 
بند تزئینی ها داراي چندین محتوا است، یعنی در یک قابکتیبه

ه قرآنی، نام مانند کتیبه ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد، آی
پروردگار، حدیث و تاریخ ساخت بنا، نام سلطان وقت، بانی بنا و 
نام خطاط نوشته شده است. اگرچه مجموع مطالب آن یک کتیبه 

هاي قرآنی، آید، اما از نظر محتوایی به کتیبهبه حساب می
شود و این روش در الهی، حدیثی و تاریخی تقسیم میاسماء

 محتوایی رعایت شده است.ها از نظر شمارش کتیبه
 

 پیشینه تحقیق -3
» جایگاه خوشنویسی در معماري مساجد«تاکنون مقاالتی نظیر 
» هاي مذهبی در معماري اسالمیکتیبه«اثر ویلر ام. تاکستون، 

هاي قرآنی مساجد جامع در جایگاه کتیبه«اثر لورنز کرزن، 
اثر » گسترش تفکر مذهبی( قرن اول تا هفتم هجري قمري)

بررسی «فر مقاالتی نظیر اطمه صداقت و از مهناز شایستهف
، »هاي مذهبی دوران تیموریان و صفویانمحتوایی کتیبه

نقش «، »هاي اسالمیجایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتیبه«
بررسی «و » تزیینی و پیام رسانی کتیبه در معماري اسالمی

د و تزئینات و کتیبه هاي قرآنی در مجموعه گوهرشاد مشه
تعامل معماري و شعر فارسی در بناهاي عصر تیموري «، »هرات

هاي نگاشته شده است، اما در حال حاضر اثري کتیبه» و صفوي
 مساجد خراسان عهد تیموري را مورد بررسی قرار نداده است.

 

 نویسی در عصر تیموريکتیبه -4
در جهان اسالم به ویژه در ایران خوشنویسی به سبب ثبت کالم 

در  مهمترین جایگاه را در میان هنرها داشته است. این هنر وحی
نگاري در کتیبهتجلی یافت و نویسی  کتیبهدر قالب معماري 

تزئینی سبک جدیدي پدید آمد، چنانکه دیوارهاي بیرونی بنا با 
هاي هندسی آراسته شدند و استفاده از خط عباراتی در قالب طرح

اها متداول شد (پوگاچنکووا، ها و حاشیه سردر بنثلث در کتیبه

ها یکی از مهمترین اجزاء ثبت تاریخ هستند کتیبه). 10: 1372
که نقش مهمی را در آشکار کردن هویت بنا، سازنده، خطاط، 

کنند و بانی، حامی بنا در وقف و تاریخ ساخت بنا ایفا می
اطالعات ارزشمندي از اوضاع مذهبی، فرهنگی، اقتصادي، 

 گذارند.در اختیار ما می سیاسی و اجتماعی
تزئینات نسبت به بقیه  از کتیبهدر معماري دوره تیموري استفاده 

توان هاي تزئینی گوناگونی میبا روش وتر است متداولاین دوره 
در مواقعی که هیچ مضمون تزئینی حتی  آنها را مشاهده کرد.

: 1386اوکین،( شوندها به تنهایی نمایان میکتیبه ،وجود ندارد
خطاطان تیموري توانستند عبارات طوالنی را در فضایی  ).153

  .)54: 1387محدود و در دو سه سطر بنگارند (پوگاچنکووا، 
ه.ق حاکم ایالت خراسان بود، بعد از  799شاهرخ که از سال 

ه.ق، با انتقال پایتخت از سمرقند به هرات  807مرگ تیمور در 
و هنري تیموریان تبدیل هاي فرهنگی آن را به کانون فعالیت

کرد و در خراسان سبک جدیدي از معماري به وجود آمد که 
توسط نسل جدیدي از معماران تکامل یافت (جکسون و 

مساجد از مهمترین اماکن مذهبی   ).285: 6، ج1390الکهارت، 
نگاري را در خود کتیبه هاينمونهترین این دوره هستند و عالی

-بینی و کثرتو مواجهه آنها از کثرت تا آدمی با مشاهدهدارند 
اندیشی به وحدت رهنمون شود و با دقت و یقین بیشتري به 

هاي قرآنی، حدیثی، اشعار عارفانه و وجود کتیبه خداوند بیاندیشد.
پندآموز، دعایی و اسماءالهی بر سراسر فضاي بیرونی و درونی 

قش مساجد خراسان آن را به آموزشگاه عمومی تبدیل کرد که ن
ها بر رو وجود کتیبهتذکردهی و آموزش دهندگی داشت. از این

مساجد خراسان عالوه بر زیبایی و بیان ایمان و اعتقادات 
مسلمانان، نوعی آموزش و تبلیغ دین بود که سبب تقویت و 

ها در کنار دیگر شد. همچنین استفاده از کتیبهگسترَش آن می
کاري و ... که به آئینهکاري، آجرکاري، تزئینات همانند کاشی

افزود حاکی از قدرت، شوکت و جاودان ماندن بانی زیبایی بنا می
رو در این دوره مساجد باشکوهی در خراسان مانند بنا بود از این

مسجد جامع گوهرشاد در مشهد، مسجد و مدرسه گوهرشاد در 
هرات، مسجد موالنا در تایباد و .. ساخته شد که با ذوق و هنر 

ن صاحب سبک و فن نظیر بایسنقر میرزا، جالل جعفر، خطاطا
با مطالعه و رو خواجه میرك نقاش و ...  آراسته گردید. از این

سیر تحول و تکامل  توانهاي مساجد خراسان میبررسی کتیبه
 هاها و بینشنگرشو حوادث تاریخی ، نقش و کارکرد بنا خطوط،
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ی، سیاسی، را دریافت کرد و بسیاري از مجهوالت فرهنگ
اجتماعی، مذهبی و اقتصادي عصر تیموري روشن خواهد شد. 

هاي مساجد بنابراین در این پژوهش به بررسی و تحلیل کتیبه
خراسان این دوره از نظر محتوا، نوع خط و ارتباط بین مضامین، 

 شود.ها پرداخته میخط و موقعیت قرار گیري کتیبه
 

 هامضامین کتیبه -5
دهد که هاي تیموري در خراسان نشان میکتیبهبررسی و مطالعه 

 باشند.ها داراي محتوا و مضامین متنوع به شرح ذیل میکتیبه
 هاي قرآنیکتیبه -5-1

هاي مساجد تیموري در خراسان نشان بررسی و مطالعه کتیبه
الهی و هاي اسماءها با مضمون قرآنی بعد از کتیبهدهد کتیبهمی

-را در تزئینات معماري دارند. این کتیبهتاریخی بیشترین جایگاه 
ها حاکی از اظهار ایمان و اعتقادات مسلمانان است و اغلب با 
خط ثلث در فضاي بیرونی و درونی بنا به ویژه زیر گنبد و دور تا 

اند. از سویی دیگر بررسی و مطالعه دور محراب نوشته شده
ها در دهد، برخی از آیات و سورههاي قرآنی نشان میکتیبه

توان گفت هنرمندي بناهاي مختلف تکرار شده است. از اینرو می
که این آیات را انتخاب کرده با کالم وحی آشنا بوده، زیرا در 

هاي اسالمی خطاطان با کالم دوره تیموریان همانند دیگر دوره
وحی آشنا و مانوس و اغلب حافظ قرآن بودند و این امر نه تنها 

شد. رمندان و توده مردم را نیز شامل میخطاطان بلکه تمام هن
هاي قرآنی در بناها و دیگر آثار هنري گواه بر صدق وجود کتیبه

دهد هاي قرآنی نشان میاین مدعا است. همچنین بررسی کتیبه
-ها که در احادیث و روایتهنرمند بر اساس فضیلت نهفته در آیه

نوشتن  هاي متعدد ذکر شده آن را انتخاب کرده است. اگرچه
طور کامل یا بخشی از آن بر فضاي بیرونی و آیات قرآنی به

گردد و تمامی آیات درونی بنا باعث تمرکز ذهن به ربوبیت می
هاي پژوهشی براي هدایت انسان و جامعه بشري است، اما یافته

نشان از تنوع در محتوا و ارتباط آن با کاربري بنا دارد که در ذیل 
 :شودمی ها پرداختهبه شرح آن

-ها با محتواي صفات و اسماء خداوند: برخی از کتیبهکتیبه -1
هاي قرآنی نوشته شده بر مساجد بیانگر صفات خداوند متعال 

-اي از معارف و صفات خداوند بهها مجموعهاست. اینگونه کتیبه
گیرد و در میویژه مسأله خداشناسی را در ابعاد مختلف در بر

باشد (مکارم ها میمور تربیتی انسانارتباط با هر یک از ا
ها با ). از اینرو وجود اینگونه کتیبه277: 2، ج1374شیرازي، 

ها با دقت و توجه شود انسانتوجه به نوع کاربري آن سبب می
بیشتري به مسائل پیرامونش بیاندیشند و با تفکر در قدرت و 
عظمت خداوند در نظام آفرینش یعنی دقت در سیر تکاملی 

هاي موجودات بیجان، جودات زنده و تحول و دگرگونیمو
اش قویتر گردد و به سوي سعادت اخروي اعتقادات درونی و قلبی

 سوق داده شود. 
 4کتیبه قرآنی نوشته شده در مساجد تیموري  17از مجموع 

کتیبه در بردارنده صفات و اسماء خداوند است و اشاره به مسأله 
د ذاتی، توحید افعالی، توحید در توحید و اجزاي آن نظیر توحی

-صفات و توحید در عبادت دارد. مهمترین مصداق این نوع کتیبه
در حاشیه محراب مسجد گوهرشاد به است که  1الکرسیها آیت

خط ثلث سفید در زمینه الجوردي و در محراب مسجد حوض 
این آیات بیانگر صفات و اسماء خداي  نوشته شده است. 2کرباس

آورد قدرت مطلق در زمین و آسمان ه به یاد میمتعال است ک
پروردگار یگانه است و همیشه در لطف و رحمت خداوند بر روي 

 بندگانش گشوده است.   
تواند به سبب فضیلت نهفته از دالیل به کارگیري این آیات، می

در آن باشد که در منابع اسالمی به آن اشاره شده است و از آن 
ی از امام صادق (ع) اشاره کرد که توان به حدیثجمله می
وقتی ارتفاع سقف خانه بیش از چهار متر باشد به دور «فرمودند: 
» الکرسی بنویسید تا از شر جن و شیطان در امان باشیدخانه آیت

). از اینرو این آیات عالوه بر ارتقاء 76: 1392(ساریخانی، 
ر هر ها دبخشی دارند و همواره انسانمعنویات، جنبه حفاظت

کردند از فضیلت و برکت آنها بهرمند مکان و زمان سعی می

اللَّه ال إِله إِالَّ هو الْحی الْقَیوم ال تَأْخُذُه سنَۀٌ و ال نَوم لَه ما فی السماوات و ما  - 1
ذْنه یعلَم ما بینَ أَیدیهِم و ما خَلْفَهم و ال فی الْأَرضِ منْ ذَا الَّذي یشْفَع عنْده إِالَّ بِإِ

حیطُونَ بِشَیی  هؤُدال ی و ضالْأَر و ماواتالس هیکُرْس عسو إِالَّ بِما شاء هلْمنْ عم ء
ظیمالْع یلالْع وه ما وفْظُهح. 

کیلومتري غرب هرات، در این مسجد در روستاي غلوار( حوض کرباس) چهار  -2
 ).375: 1386ي غوریان واقع شده است (اوکین، جاده
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در داخل ایوان سوره نور به خط ثلث  43تا  35شوند. آیات 
مقصوره مسجد گوهرشاد نیز در بردارنده صفات و اسماء خداوند 

، مالک بودن خداوند علم و آگاهی خداوند است. این آیات بیانگر
ظلماتی که آنها را احاطه کرده و اعمال کفار و  در زمین و آسمان

آموزد برآوردن نیازهاي مادي و باشد و به انسانها میاست، می
دنیایی هیچگاه مانع عبادت و تسبیح و ثناي خداوند نیست و فرد 

رغم تالش براي برآوردن نیاز اقتصادي خود همواره مومن علی
ات) به یاد پروردگار و انجام تکالیف فردي (نماز) و اجتماعی (زک

نمونه هاست. نیاز به عبادت و اطاعت انساناست و خداوند بی
سوره اسراء بر روي شبستان ایوان جنوبی  30و  25آیات دیگر 

). که به صفات و 441: 1374مسجد جامع هرات است (ویلبر، 
 اسماء پروردگار نظیر غفور، بصیر و خبیر اشاره دارد. 

هاي قرآنی داراي یبهها با مضمون هدایت: برخی از کتکتیبه -2
پیامی براي هدایت بشر است و بیشتر به جنبه ارشاد در مسیر 

تا  80صراط مستقیم و حقانیت دین اسالم تاکید دارد، نظیر آیات 
سوره اسراء به خط ثلث در محراب مسجد گوهرشاد که بر  84

ها روي سنگ سیاه نوشته شده است. نمونه دیگر این نوع کتیبه
وره کهف است که در حاشیه سردر ورودي ایوان س 10تا  1آیات 

هاي توان مشاهده نمود. این کتیبه یکی از نمونهمسجد موالنا می
نویسی دوره تیموري به خط ثلث است که توسط  عالی کتیبه

همین سوره (کهف) نیز بر  10تا  9جالل جعفر نوشته شد. آیات 
ات بر دیوار مسجد کروخ نوشته شده است. نگارش اینگونه آی

روي مساجد که کانونی براي تزکیه نفس بوده، راه درست زندگی 
دهد و با توجه به اوضاع مذهبی جامعه که متشکل از را نشان می
هاي هاي مختلف بود، از ایجاد دو دستگی و اختالفانواع فرقه

-مذهبی جلوگیري و آحاد جامعه را به سوي وحدت رهنمون می
ره توبه است که بر دیوار مسجد سو 40کند. کتیبه دیگر، آیه 

نوشته شده و بیانگر نصرت و یاري خداوند به حضرت  1کروخ
-ها تذکر میمحمد (ص) در روز هجرت است. این آیه به انسان

حدود شش کیلومتري جنوب شهر کروخ هرات، در نزدیکی ساحل چپ رودخانه  -1
 ).442: 1386کروخ، در داخل غار مسجد ساخته شده است (اوکین، 

اش نیازي دهد که خداوند قدرت مطلق است و براي تحقق اراده
 به اراده دیگران ندارد.

ها داراي کتیبهها با مضمون فتح و پیروزي: اینگونه کتیبه -3
پیام فتح و پیروزي مسلمانان بر دشمنان اسالم و بخشش، یاري 

باشند. و هدایت خداوند جهت نجات و سعادت انسانها می
 1هایی از سوره فتح است که آیات ترین نمونه آن بخشمتداول

نماهاي مسجد جامع آن در دور تا دور گنبدخانه و زیر طاق 14تا 
شته شد. شاید علت بکارگیري این سوره رشتخوار بر روي گچ نو

را بتوان در فضیلت نهفته آن جستجو کرد. در حدیثی از رسول 
اکرم(ص) نقل شده است: هرکس سوره فتح را بخواند همانند 
کسی است که همراه پیامبر (ص) در فتح مکه حضور داشته و در 

مانند کسی است که با حضرت «... روایت دیگر آمده است: 
» در زیر درختی که در حدیبیه بود پیمان بسته است محمد (ص)
 ).98: 23تا، ج (طبرسی، بی

ها با مضمون آداب و شرایط دعا و راز و نیاز: بعضی از کتیبه -4
هاي نوشته شده در مساجد این دوره بیانگر زمان، آداب و کتیبه

ها با توجه به کاربري بنا شرایط دعا و عبادت است. اینگونه کتیبه
نی مساجد نشان از اهمیت محتوایی آن دارد. دعا که قلب یع

آدمی را از شبهات و هر آنچه بین او و پروردگارش است پاك 
کند، در واقع درخواست کمک و طلب آمرزش از خداوند است. می

خواهد، اما اگر چه درخواست حاجت، زمان و مکان مشخصی نمی
تشکر و حمد انسان براي برپایی نمازهاي پنجگانه که نوعی 

بایست هاي عطا شده به وي است، میپروردگار به سبب نعمت
زمان مشخصی به آن بپردازد و نوشته شدن اینگونه آیات در 

هاي عمومی است، جهت تاکید به مساجد که همانند آموزشگاه
سوره اسراء بر محراب  80تا  78باشد. نمونه دیگر آیات آن می

مان برپایی نمازهاي مسجد گوهرشاد مشهد است که به ز
پنچگانه تاکید دارد و پیام دیگر آن برپا داشتن نماز شب، خواندن 
قرآن و استغفار و توبه براي دستیابی به مقامی واال است. آیات 

سوره روم در محراب مسجد گوهرشاد مشهد به خط  18تا  17
کوفی کهربایی نیز اشاره به تسبیح و ثناي خداوند در تمام 

عمران در آل 39ها دارد. کتیبه دیگر، آیه انسانلحظات زندگی 
محراب مسجد حوض کرباس است. با توجه به نوع کاربري بنا، 
کتیبه بیانگر رحمت و عنایت پروردگار در اجابت دعاي برخی 

باشد و به چه درخواست کرده بودند، میبندگانش بیش از آن
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و همانند او  آموزد تنها از خداوند یاري و کمک بخواهدانسانها می
 رحمت و محبت را اساس کار خود قرار دهد.

ها و ها با مضمون معاد و هدایت به سوي نعمتکتیبه -5
هاي مختلفی از خلقت، قیامت، ها صحنهها: برخی از کتیبهپاداش

هاي بهشتی مند شدن افراد مومن از نعمتزندگی، مرگ و بهره
ت، را به تصویر به سبب اعمال و کردار نیکشان در سراي آخر

ها حکایت از محدود بودن علم انسان گونه کتیبهکشند. اینمی
توان به سوره یس و ها میدارد. در بیان مصداق اینگونه کتیبه

سوره فجر در مسجد جامع نیشابور  30تا  27آن و آیات  55آیه 
اشاره نمود. این آیات بشارتیست به اهل ایمان که به سرانجام 

سوره روم که در محراب مسجد  16اره دارد و آیه نیکوي آنان اش
گوهرشاد نوشته شده بیانگر زندگی و حیات در آخرت و عذاب 

باشد. نگارش و اند، میکسانی که خداوند و آخرت را منکر شده
هاي آن شوق ها با توصیف بهشت و نعمتنصب اینگونه کتیبه

هد. البته در دها افزایش میبندگی و فرمانبرداري را در دل انسان
ها اشارات فراوانی ها درباره فضایل نهفته سورهاحادیث و روایت

ها با توجه به شده است. از اینرو یکی از علل به کارگیري سوره
 کاربرد بنا، فضیلت و برکت پنهان آنهاست.

ها ها با مضمون اهمیت و جایگاه مساجد: برخی از کتیبهکتیبه -6
ه خط ثلث بایسنقر میرزا فرزند شاهرخ سوره توبه ب 18مانند آیه 

تیموري بر ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد و در ایوان ورودي 
از خطاطان دوره  2به خط ثلث ولی مذنب 1مسجد جامع زیارتگاه

تیموري به مسئله اهمیت و جایگاه مساجد اشاره دارد. در این آیه 
به تعمیر مساجد توسط کسانی که عالوه بر ایمان به خدا و 

دهند، اشاره شده است و بیانگر آخرت، نماز و زکات را انجام می
این است که خانه خداوند (مسجد) نیز همانند او باید پاك و منزه 

سوره  18تا  17و عاري از هر گونه آلودگی باشد. همچنین آیات 
نوشته  3جن نیز که به خط ثلث بر محراب مسجد چهل ستون

 حمد و ثناي خداوند دارد. شده، اشاره به مسجد، مکانی براي

سجد روستاي زیارتگاه در بیست و یک کیلومتري جنوب هرات قرار دارد و م -1
 ).494: 1374جامع زیارتگاه در مرکز روستا واقع شده است ( ویلبر، 

از خطاطان زمان سلطان حسین و امیر علیشیر نوایی بود و به قلندر شهرت  -2
داشت. در انواع خطوط به ویژه ثلث تبحر داشت. وي در مصور و مذّهب نیز استاد 

 ).172: 1386باشد( سلجوقی،میبود و کتیبه ثلث مسجد جامع زیارتگاه از کارهاي او 
متري جنوب مسجد جامع زیارتگاه، در کنار  300مسجد چهل ستون در حدود  -3

کوچه دو برادران قرار دارد و این مسجد به مسجد گلدسته نیز معروف است ( همان: 
492.( 

هاي هاي اخالقی: برخی از کتیبهها با مضمون نکتهکتیبه -7 
هاي اخالقی و ترین نکتهتیموري در مساجد در بردارنده مهم

سوره اسراء در  37تا  23ارزشی جامعه اسالمی است که آیات 
) 441: 1374شبستان ایوان جنوبی مسجد جامع هرات (ویلبر، 

باشد. در این آیات به انجام فرایض ها میاز کتیبه جزو این دسته
دینی نظیر دعا، نماز، شکر و سپاس از پروردگار، نیکی و احسان 
به والدین، نهی از فرزندکشی، نهی از زنا کاري، انفاق، برقراري 
اعتدال و عدالت تاکید شده است. اینگونه آیات در مساجد به 

 33 آیه. آموزدرا میها درس زندگی فردي و اجتماعی انسان
سفید  به خط ثلثهاي مسجد شاه مشهد در مناره فصلتسوره 

به که مضمون آن است  نوشته شدهرنگ بر زمینه الجوردي 
هاي مبلغان دین (داشتن عمل صالح و روحیه تسلیم ویژگی

 اشاره دارد.پذیري) 
هاي مختلف از مساجد به طور کلی آیات مذکور که در جایگاه

ري نوشته شده برخی مرتبط به عنصر عبادت در دوره تیمو
اشکال گوناگون آن مانند نماز و دعا بوده تا توجهی به اهمیت آن 

 80تا  78با توجه به محتواي آیه پیدا شود که به آیاتی مثل آیات 
توان اشاره سوره اسراء بر محراب مسجد گوهرشاد مشهد می

د توحید، اسماء و ترین معارف مانننمود. برخی دیگر بیانگر مهم
صفات خداوند و یا سراي آخرت بوده که توجه به آن ضروري 

هاي مناسب این است و از طریق نگارش و نصب آن در جایگاه
الکرسی. بعضی دیگر حاکی از گردد نظیر آیتتوجه حاصل می

هایی است که تاثیر گذار در هاي اخالقی و ارزشترین نکتهمهم
سوره  37تا  23باشد مثل آیات یسعادت جامعه و آحاد آن م

اسراء در مسجد جامع هرات. همچنین مضمون دعاهاي قرآنی 
هایی است که باید انسان از خداوند ترین نکتهبیانگر مهم

عمران در محراب مسجد حوض آل 39درخواست نماید که آیه 
 کرباس جزء این گروه است.

نین تأثیري اگرچه نوشته شدن اینگونه آیات بر روي کاغذ نیز چ
کند، گذارد و آنان را به سعادت و کمال هدایت میبر انسان می

اما آنچه علت برتري آنها دانسته شده، قرار گرفتن آن در مساجد 
است که با توجه به اعتقادات و افکار جامعه، ارزش و جایگاه 

اي در نزد توده مردم داشت و از صبح تا شامگاه به سبب ویژه
ویژه  فراد در جلوي چشمان آنها نمایان بود، بهرفت و آمد عموم ا

هنگامی که آنها را با خط ثلث درشت به رنگ سفید در زمینه 
شد. علت هاي دور نیز آشکار مینوشتند و از فاصلهالجوردي می
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هاي قرآنی، دعایی و حدیثی به خط ثلث، احتماال به نوشتن کتیبه
رت معبود است سبب القاء حس نیاز و طلب معشوق، شکوه و قد

 آمد.که با توجه به نوع کاربري امکان مذهبی در بیننده پدید می
 
 

 
 اي ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهدتزئینات کتیبه )1تصویر

 عکس از نگارنده)(
 الهیهاي اسماءکتیبه -5-2

دهد که در کنار هاي تیموري در بناها نشان میبررسی کتیبه
اند که در بردارنده نام یی حک شدههاهاي قرآنی، کتیبهکتیبه

، »سبحان یا«، »رحمان یا«، »اکبراهللا«، »اهللا«خداوند نظیر 
، »هللاسبحان«، »الحمدهللا/ هللا الحمد«، »هللالحکم«، »هللالملک«
، »یاعلیم«، »یا احد یا صمد«، »یا حی یا قیوم«، »احد«، »صمد«
، »ويالق«، »الواحد«، »المقتدر«، »یاعالم«و » یاحافظ«
، »الجبار«، »االخر«، »الباقیاهللا«، »الحی« ،»المحص«
یا رشید «و » یا ناصر یا والی« ،»المستعان«،»العلیم«، »الودود«

ها که معموال در داخل مربع، و ... هستند. این کتیبه »یا صبور
اند در برخی لوزي، چند ضلعی، ترنج و بر کاشی معرق نقش بسته

جد گوهرشاد مشهد، نام هاي مسموارد مانند مناره
بیش از یکبار تکرار  » یاعالم«و » یاحافظ«، »یاعلیم«خداوند

هاي مسجد شاه مشهد نام پروردگار شده است و یا همانند مناره
یا صمد یا « ،»یا محیی یا ممیت«جفت مثل به صورت جفت

 اند.نوشته شده» یا رشید یا صبور«و » یا ناصر یا والی«، »قادر
الهی نظیر آنچه در مسجد موالنا مشاهده د اسماءدر بعضی موار

آراید. در روش بنایی، شود به شیوه بنایی فضاي بیرونی را میمی
معموال در کنار اسماءالحسنی نام حضرت محمد (ص) نیز نقش 
بسته است که اشاره به دو اصل از اعتقادات مسلمانان، توحید و 

ط کوفی مورق در به خ» هللالملک«نبوت دارد. همچنین عبارت 
هاي ایوان مقصوه هاي مسجد کروخ،کتیبهقسمت فوقانی کتیبه

هاي مسجد مسجد گوهرشاد، کتیبه قرآنی مسجد شاه، کتیبه
هللا و الملک«موالنا، کتیبه مسجد جامع رشتخوار و عبارت 

در قسمت فوقانی کتیبه مسجد جامع زیارتگاه و کتیبه » هللالحکم
 نگاشته شده است.دعایی گنبدخانه مسجد شاه 

نشان از نگرش و ها با ذکر نام پروردگار نگارش و نصب کتیبه
-بینش هنرمند و جامعه به جهان هستی دارد. زیرا هر کدام از نام

» صمد«اي است نظیر هاي مبارك خداوند داراي معانی ویژه
یعنی » علیم«یعنی همیشگی و پاینده، » قیوم«نیاز، یعنی بی

همتا و براي فرد مومن نام یعنی یگانه و بی »احد«همیشه دانا، 
دهنده قلب است از اینرو با ذکر نام پروردگار پروردگار تسکین

کند و مورد لطف و رحمت بیکرانش اظهار عبودیت و بندگی می
ها تائید و تاکید بر ستایش ابدي خداوند گیرد و تکرار آنقرار می

 است.
الهی در هاي اسماءدهد،کتیبههاي پژوهشی نشان مییافته

صفات ذاتی و افعالی خداوند اشاره دارد. بطور  مساجد تیموري به
کلی نام و صفات پروردگار که بیشتر در فضاي بیرونی مساجد 

اند نشان از اهمیت خداشناسی در جامعه است. تیموري حک شده
کرد در مساجد که همانند آموزشگاه رو ضرورت ایجاب میاز این

کرد و نقش تذکردهی و آموزش دهندگی عمومی عمل می
هاي قرآنی، دعایی و داشت، نام و صفات خداوند را در کنار کتیبه

کتیبه  76دهد که حدیثی نوشته شود. شواهد موجود نشان می
کتیبه دربر دارنده نام و صفات  39موجود در مساجد خراسان، 

 خداوند است.
 هاي دعاییکتیبه -5-3

ز دیگر مضامینی است که در دوره کتیبه با محتواي دعا، ا
تیموري مورد استفاده قرار گرفته است. دعا قلب آدمی را از 

کند و شبهات و هر آنچه بین او و پروردگارش است پاك می
درخواست کمک و طلب آمرزش از خداوند است که در بنا بر 

شود آدمی با دقت بیشتري با افزاید و سبب میفضاي معنوي می
و نیاز کند و مورد لطف و عنایت پروردگار قرار گیرد.  پروردگار راز

مورد بوده که  8هاي دعایی مساجد خراسان عهد تیموري کتیبه
 به چهار دسته قابل تقسیم است:

ها با مضمون برآوردن نیازها و حاجات: اگر چه تمام کتیبه -1
دعاها به برآوردن حاجات و نیازها اشاره دارد، اما برخی دعاها 
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جزو این » صلوات«شود. از جمله زود برآوردن حاجات می موجب
گروه است که در مسجد موالنا و در طرفین پایین کتیبه قرآنی و 

هاي اسلیمی، بر روي باالي داخل قاب تزئینی نقش گلدان و گل
کاشی معرق به خط ثلث سفید نوشته شده است. همچنین بر 

بر پیامبر  روي پخ جدار مدخل اصلی مسجد شاه مشهد صلوات
هاي (ص) و دوازده امام نقش بسته است. احادیث و روایت

نقل شده است از » صلوات«متعددي در مورد فضیلت و فواید 
هر که به درگاه خداي «جمله: حضرت امام صادق (ع) فرمودند: 

متعال حاجتی دارد پس به صلوات بر محمد و آلش شروع کند و 
از آن نیز با صلواتی بر  سپس حاجت خود را درخواست کند و بعد

تر از آن محمد و آل محمد پایان دهد، زیرا خداي متعال کریم
است که دو طرف دعا را بپذیرد و وسط را قبول نکند، زیرا 

(کلینی، » صلوات بر محمد و آل محمد محجوب نخواهد ماند
). از اینرو علت استفاده از این دعا در فضیلت 252: 4، ج 1369

 آن نهفته است.
حمد و  (تسبیح، تحمید و...) ها با مضمون اذکار الهیکتیبه -2

ثناي خداوند: برخی دیگر دعاها در معماري مساجد تیموري به 
توان به عبارت ستایش و قدرت مطلق خداوند اشاره دارد که می

به خط ثلث درضلع » ال حول و ال قوت اال باهللا العلی العظیم«
سجد گوهرشاد مشهد و در راست باالي طاق ایوان مقصوره م

، در »اکبرهللا و اهللاهللا و الحمدسبحان«سمت چپ آن عبارت 
طرفین کتیبه قرآنی داخل ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد عبارت 

، »سبحان ربی االعلی و بحمده و سبحان ربی العظیم و بحمده«
در زیر طاق ایوان مسجد » سبحان ربی االعلی و بحمده«عبارت 

سبحانَ ذي الْملْک و الْملَکُوت سبحانَ ذي «ت موالنا و عبار
کلۀِ الْمظَمالْع و اءرِیبي الْکانَ ذحبس رُوتبالْج زَّةِ وبه خط » الْع

کوفی بنایی در دیوارهاي طرفین داخل ایوان مسجد موالنا (زیر 
 کتیبه تاریخی کمرگاه مسجد) اشاره نمود. 

مضمون ارکان دین: برخی دیگر از دعاها بیانگر  ها باکتیبه -3
مهمترین معارف اسالمی مثل توحید و نبوت بود که توجه به آن 

هاي جامعه تیموري است که از طریق نگارش و نشان از ضرورت
آید مانند نصب آن در جایگاه مناسبی این ضرورت پدید می

ط ثلث در به خ» هللامحمد رسول«، »اال اهللا ال اله«شهادتین 
الاله اال اهللا «و » اکبرالاله اال اهللا و اهللا«مسجد گوهرشاد مشهد، 

به خط کوفی بنایی در زیر طاق ایوان مسجد » محمد نبی اهللا
 موالنا.

ها با مضمون درخواست آمرزش و طلب مفغرت: بعضی کتیبه -4
دیگر از ادعیه که در مساجد خراسان دوره تیموري به کار رفته 

است عفو و بخشش از خداوند است. مناجات شامل درخو
امیرالمومنین با مضمون درخواست آمرزش گناهان بر دیوار 
گنبدخانه مسجد شاه مشهد به خط ثلث کهربایی و بر روي 
کاشی معرق سبز رنگ در این گرو از دعاها قرار دارد. نمونه 
دیگر، در باالي لنگه سمت چپ درب ورودي مسجد موالنا است 

مفتاح الجنه ال اله اال اهللا، «چوب به خط ثلث عبارت  که بر روي
 نوشته شده است.» محمد رسول اهللا

ترین مطالبی است که انسان براي سعادت اخروي و دعاها مهم 
کند و شک را از دل انسانها از دنیوي از خداوند درخواست می

برد از اینرو با توجه به ضرورت و نیاز جامعه تیموري در بین می
 گردد. کن مذهبی نوشته و نصب میاما

 
کتیبه سمت راست حاشیه ورودي ایوان مسجد  )2تصویر

 موالنا (عکس از نگارنده)
 هاي حدیثیکتیبه -5-4

ها با محتواي احادیث (سخنان) پیامبر اکرم(ص) و ائمه(ع) کتیبه
هاي نگاري عهد تیموري است که در جایگاهنوع دیگر از کتیبه

کتیبه حدیثی در مساجد  10اند. شده مختلف مساجد نوشته
خراسان عهد تیموري وجود دارد که با توجه به کاربري بنا، 

 گروه تقسیم کرد که عبارتند از:  3توان به ها را میمحتواي آن
ها با مضمون عبادت: برخی از احادیث دوره تیموري در کتیبه -1

-ان به کتیبهتوارتباط با نماز، مؤذن و دعا است و براي نمونه می
مناره   هاي مسجد گوهرشاد اشاره کرد که بر رويهاي مناره

قال النبی( ص): الصلوة معراج «سمت راست به خط ثلث، 
قال «، »قال النبی( ص): الدنیا ساعۀ فاجعلها طاعۀ«، »المؤمن

قال علی( ع): «،»النبی( ص): من ترك الصلوه متعمدا فقد کفر



 107 بررسی محتوایی کتیبه هاي مساجد خراسان                                                                                                                                      
 

قال النبی «مناره سمت چپ نیز  و در» عجلوا بالصلوة قبل الفوت
قال النبی( ص): الدنیا «، »(ص):الدنیا سجن المؤمن و جنۀ الکافر

» قال النبی( ص): الدنیا مزرعۀ االخرة«، »جیفۀ و طا لبها کالب
نوشته شده است. در محراب مسجد گوهرشاد نیز به خط ثلث بر 

از و روي سنگ سیاه از امام علی( ع) درباره تعجیل در برپایی نم
عجلوا بالصلوة قبل الفوت و عجلوا بالتوبه قبل «توجه به آن 

هاي مسجد شاه مشهد نگاشته شده است و بر روي مناره »الموت
و تسلم المؤذنون  قال النبی (ص):«نیز به خط ثلث احادیثی مثل 

إذا سمعتم المؤذن  قال النبی (ص):«، »أطول أعناقا یوم القیامۀ
من أذن سبع سنین  (ص): قال النبی« ، »فقولوا مثل ما یقول

هاي نقش بسته است. از کتیبه» محتسبا کتب له برات من النار
-دیگر با محتواي اهمیت و برگزاري نماز در مساجد تیموري می

توان به کتیبه محراب مسجد چهل ستون اشاره نمود که نوشته 
الصلاله عمود الدین، مثل الصاله مثل عمود «شده است: 
ا ثبت العمود نفعت االطناب و اوتاد و الغشاء و اذا الفسطاط اذ

انکسر لم ینفع طنب و الوتد و الغشاء. و من بنی مسجدا و لو 
 ».مفحص قطاه بنی اهللا له بیتا فی الجنه

ها با مضمون اهمیت مسجد: بعضی از احادیث در کتیبه -2
مساجد تیموري درباره جایگاه و شأن مساجد است نظیر کتیبه 

ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد به خط ثلث بر روي  داخل طاق
قال النبی( ص): المؤمن «کاشی معرق که در سمت راست آن 

(یعنی مؤمن در مسجد همانند » فی المسجد کالسمک فی الماء
المنافق فی المسجد «ماهی در آب است) و در سمت چپ : 

ایی (یعنی انسان منافق در مسجد مانند پرنده» کالطیر فی القفس
 در قفس است) نوشته شده است.

هاي جامعه: با توجه نگاري با مضامین اخالقی و ارزشکتیبه -3
به نیاز جامعه تیموري در بناهاي این دوره احادیثی که بیانگر 

هاي تاثیر گذار در سعادت جامعه و آحاد آن باشد ها و ارزشنکته
ز پیامبر توان به حدیثی امورد استفاده قرار گرفت. از آن جمله می

اکرم (ص) با مضمون پاداش براي افرادي که مسجد را براي 
کنند، اشاره کرد. این حدیث در ذکر و عبادت خداوند احداث می

کتیبه ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد به خط ثلث بایسنقر میرزا 
فرزند شاهرخ تیموري و در ایوان ورودي مسجد جامع زیارتگاه به 

و من بنی اهللا «نوشته شده است:  خط ثلث ولی مذنب این چنین
 ».مسجدا لیذکر اهللا فیه بنی اهللا له بیتا فی الجنه

ها عالوه بر کارکرد زیباشناختی و اعتقادي، قابل ذکر است،کتیبه
نوعی تبلیغ سیاسی و ابزاري براي مشروعیت بخشیدن به 

اند. در بسیاري از بناهایی که توسط خاندان حکومت بوده
ها با اند استفاده از کتیبهتیموري ساخته شده سلطنتی و حاکمان

توان مشاهده کرد. مضامینی که ارتباط مضامین مذهبی را می
تنگاتنگی با فضاي مذهبی جامعه دارند و بیانگر ایمان و 

-اي که متشکل از انواع فرقهمسلمانانند ، جامعه اعتقادات جامعه
: 6، ج1390هاي اهل تسنن و شیعه بود (جکسون و الکهارت، 

). از اینرو استفاده از مضامن مذهبی نظیر آیات قرآنی، 181
الهی، ادعیه و احادیث بر اماکن مذهبی مثل مسجد، ابزاري اسماء

ها جهت مناسب براي نشان دادن مشروعیت قدرت بود و از آن
 کردند.  تبلیغ سیاسی استفاده می

 
 کتیبه محراب مسجد چهل ستون )3تصویر

 )871کتاب اوکین ص، ( برگرفته از 
 هاي شعريکتیبه -5-5

هاي این دوره استفاده از ادبیات منظوم نوع دیگري از کتیبه
ها در مساجد خراسان عهد تیموري از نظر است. این نوع کتیبه

بودن دنیا، محتوا شامل مضامین عرفانی و حکیمانه (نظیر فانی
و متون تاریخی باقیماندن کردار نیک و بد انسانها و ...) و ماده 

هاي شعري هستند است. از جمله مساجدي که مزین به کتیبه
توان به مسجد شاه مشهد، مسجد حوض کرباس، مسجد می
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جامع هرات و مسجد جامع نیشابور اشاره کرد که به ترتیب مورد 
 گیرند.بررسی قرار می

اولین کتیبه این گروه در مسجد شاه مشهد به کار رفته است. 
مدخل اصلی ایوان ورودي مسجد، باریکه ممتدي از بندي قاب
اي شامل ابیات فارسی از شاعرانی نظیر قاسم هاي کتیبهترنج

انوار، سعدي و حافظ با مضمون درخواست لطف و رحمت 
ها به خط ثلث پروردگار، فانی بودن دنیا و باقیماندن نیکی

 اند:کهربایی بر زمینه الجوردي به شرح ذیل نقش بسته
 یچاره سودا زده سرگردانممن ب

 که با اوصاف خداوند سخن چون رانم؟                    
 لرزدمی من و توحید تو هیهات دلم

 رانماینقدر بس که حدیثت بزبان می                                  
 کردگارا، ملکا، پادشاها، دیانا

 ترا چون دانم چونی، من چونچونکه بی                             
 نظري کن ز سر لطف که عمریست که من

 در بیابان تمناي تو سرگردانم                                   
 با هر جودي و قیوم وجودي بیقین   

 قاعده ایمانم» حسبنااهللا کفی«                                     
 همجی کرد سئوالی که بگو حق بکجاست ؟

 دانمگفتم: آخر همه جا در همه جا می                       
 من به سامان صفات تو کجا ره یابم؟

 سامانمسر و بیعاجزم، خسته دلم ، بی                              
 گر قبولم کنی از لطف و کرم یک نفسی

 همه اقبال جهان را بجوي نستانم                                     
 گریسترو، روي تو در جلوههمه جا از 

 خوانممصحف روي ترا از همه رو می                                 
 چند روزیست که قاسم زتو مانده است جدا

مانم ام اي دوست، عجب میبس عجب مانده                 
 )212: 1337(انوار، 

 خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست 
 بس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست                              

 درخت قد صنوبر خرام انسان را
 مدام رونق و نوباده جوانی نیست                               

 گلیست خرم و خندان و تازه و خوشرو 
 دلی امید بقایش چنانکه دانی نیست                         

 دوام پرورش اندر کنار مادر پیر 
 طمع مکن که در و بوي مهربانی نیست                              

 مباش غره و غافل چو پیش سردر پیش 
 بانی نیستکه در طبیعت این گرگ گله                      

 چه حاجتست عیان را باستماع بیان
 وفایی دور فلک نهانی نیستکه بی                                    

 بهاري وزید در آفاق  کدام باد 
 که باز در عقبش آفت خزانی نیست                              

 اگر ممالک روي زمین به دست آري
 بهاي مهلت یک روز زندگانی نیست                               

 دل اي رفیق در این کاروانسراي مبند
 نی نیستکه خانه ساختن آئین کاردا                          

 اگر جهان همه کامست دشمن اندر پی
 بدوستی که جهان جاي کامرانی نیست                        

 عمل سپار و علم در مکن که مردان را
 نشانی نیستتر از کوي بیرهی سلیم                          

  نیاز برآردرگاه بیکف نیاز به
 خوانی نیستجز خدايکه کار مرد خدا                      
 را ادبان گاو تخم که ایشانمخور چو بی

 امید خرمن اقبال آن جهانی نیست                                    
 مکن که حیف بود دوست بر خود آزردن

 الخصوص مر آن دوست را که تابی نیستعلی                    
 زمین به تیغ بالغت گرفتی اي سعدي

 که جز فیض آسمانی نیستر داسپاس                             
 )446: 1368(سعدي، 

 بر این رواق زبر جد نوشته اند به زر
    بجز نکوئی اهل کرم نخواهد ماند                                    

 )191: 1368(حافظ، 
اند که کل جهان و بیانگر این حقیقت دینی هاتمامی این کتیبه

خواهد در این و از آدمی می است اي از آیات الهیانههستی، نش
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عالم گذرا و فانی در سایه لطف و عنایت پروردگار جز تقوا، 
پرهیزگاري و کارهاي خیر و نیک پیشه خود قرار ندهد. از 
آنجایی که این بنا از مساجد آرامگاهی چسبیده به آرامگاه دوره 

ها با ن این کتیبه). مضامی76: 1387تیموري است (پوگاچنکووا،
 نوع کاربري بنا ارتباط و هماهنگی دارد.

همچنین بر روي ساقه گنبد مسجد شاه به خط ثلث بر روي 
کاشی معرق اشعاري از منصور حالج با مضمون شکوه و صفاي 

 کعبه و امام رضا( ع) بدین گونه نوشته شده است:
                      ]اي بنیاد کردگر خلیل اهللا ببطحا کعبه[

 ]ي دیگر بنادر خراسان کرد ایزد کعبه[       
 ]      از شرف آن کعبه آمد قبله گاه خاص و عام[

 ده گاه اصفیاجدر صفا این کعبه آمد س                               
   از صفا و مروه آن کعبه اگر دارد شرف

 دارد صد بهااز مروت وز این کعبه                                     
     ]از منا بازار آن کعبه اگر آراسته است[

 ]اندر این کعبه بود بازار حاجات و منا[                                
 از وجود مصطفی گر گشت آن کعبه عزیز    

 ]یافت این کعبه شرف از نور چشم مصطفی[                        
      ]...خواجه هر دو سرا یعنی امام هشتمین[

 ]سر جان مرتضی سلطان علی موسی الرضا[                        
      گوهر درج جاللت ماه برج سلطنت 

  آفتاب اوج عزت شاه فوج اولیا                                         
 )3تا: منصور حالج، بی(

همان گونه که ذکر شد این بنا از مساجد آرامگاهی است و در 
د پانصد متري غرب حرم امام رضا (ع) قرار دارد. با توجه به حدو

جایگاه امام رضا (ع) در نظر اهل تشیع این ابیات متناسب با 
محل در بنا استفاده شده است. نمونه دیگر، کتیبه مسجد حوض 

است. بر روي دیوار مقابل محراب مسجد در داخل  1کرباس

هاي مسجد حوض کرباس به خط جالل جعفر است به نظر مایل هروي کتیبه - 1
). اوکین و ویلبر نیز چنین 50: 1349هرات را نوشته است( هروي، که کتیبه مصالي 

هاي مسجد حوض کرباس نظري دارند، یعنی به نظر این محققان کیفیت کتیبه

ر کاشی معرق قاببندي تزئینی مستطیل شکل به خط ثلث و ب
 اشعاري از سعدي به این شرح نگاشته شده است:

 بماناد سالها این نظم و ترکیب
 زما هر ذره خاك افتاده جائی                                                            

 غرض نقشیست کز ما بازماند 
 ینم بقائی                            بکه هستی را نمی                                            

 مگر صاحب دلی روزي به رحمت
کند در کار مسکینان دعائی                                        

 )376: 1386(اوکین، 
الکرسی بر روي محراب مسجد و قرار با توجه به نگارش آیه

بودن  گرفتن این ابیات بر دیوار مقابل آن، تاکیدي بر گذرا و فانی
و بدي) است و با  دنیا و برجا ماندن اعمال و کردار انسانها( خوبی

توجه به فضاي مسجد که محل اجتماع و تزکیه نفس هست، 
بین کتیبه از نظر محتوا و موقعیت قرار گیري با کاربري بنا 

 ارتباط و هماهنگی ایجاد شده است.

 
 کتیبه مقابل محراب مسجد حوض کرباس )4تصویر

 )822فته از کتاب اوکین، ص ( برگر 
هاي شعري در مساجد تیموري در بردارنده برخی دیگر از کتیبه

ها( استفاده از ادبیات ماده و متون تاریخی است. این نوع کتیبه
منظوم) در معماري ایران، از دیرباز براي ثبت تاریخ ساخت بناها 

ار ها، مدارس به کبه ویژه اماکن مذهبی نظیر مساجد، آرامگاه
و از این طریق یعنی با ثبت نام و نشان بانی، معمار، خطاط  رفته

اي مناسب تعامل و ذکر تاریخ اتمام بنا در قصیده یا قطعه

: 1386؛ اوکین، 432: 1374باشد( ویلبر، غلوار همانند کارهاي دیگر جالل جعفر می
376.( 
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مستقیم میان معماري ایرانی و شعر فارسی را در طول تاریخ 
 ). 84: 1388فر، دهند (شایستهنشان می

ه تیموري مسجد جامع هرات از جمله بناهاي باسازي شده در دور
هایی با تاریخ باسازي بنا به دستور امیر ت که داراي قطعهاس

علیشیر نوایی وزیر سلطان حسین بایقرا است. از جمله در پهلوي 
 چپ رواق ایوان مقصوره، به خط ثلث نوشته شده:

 مقصوره و طاق جامع شهر                 گردیده خراب بود از دیر
 شیر یوفق لبنائه علی            شد امر زغیب و گشت تاریخ     

)474: 1386(سلجوقی،   
در این کتیبه تاریخ بازسازي بنا با استفاده از حروف ابجد آورده 

با استفاده از حروف ابجد سال » یوفق لبنائه«شده است و عبارت 
شود که سال اتمام بازسازي بنا به دستور ه.ق محاسبه می 905

 دهد.امیر علیشیر نوایی را نشان می
نمونه دیگر اشعار بکار رفته بر روي ستون شبستان ایوان جنوبی 

مسجد جامع نیشابور، به خط ثلث بر روي سنگ و به زبان 
 فارسی بدین مضمون است:

 از پهلوان علی ولد خاص بایزید
 ماند این بنا به شهر نیشابور یادگار                                    

 یقین بود     نک مسجدي که کعبه اهل
 کرده تمام از کرم و فضل کردگار                         

 اندر زمان خسرو غازي ولی عهد   
 سلطان حسین حامی دین شاه کامکار                                

 در سال هشتصد و نود و نه تمام شد  
 گارگه خلق روزجائی که هست سجده                                

 تاریخ این بخوان و دعایی زروي صدق     
 بر خوان بحق ساعی و خیرات بر شمار                               

چون در کتب تیموري نام و نشانی از این مسجد ذکر نشده، این 
دهد، مسجد توسط پهلوان کتیبه اهمیت بسزایی دارد و نشان می

ن بایقرا ساخته ه.ق در دوره حکومت سلطان حسی 899علی در 
شده است. برخی پهلوان علی را از اهالی روستاي کرخ یا کروخ 

و  2039: 4، ج1368اند (ر.ك اعتمادالسلطنه، هرات معرفی کرده
 ).323: 1374نیز: گرایلی، 

 هاي تاریخیکتیبه -5-6
ها، هایی وجود دارد که در آن فرماندر مساجد تیموري، کتیبه

نام  نام حاکم و سلطان وقت، نده اثر،فارش دهسنام ها، وقفنامه
هاي است و کتیبه نوشته شده تاریخ ساخت اثرو  خطاط ،معمار

ها سندي معتبر هستند که شوند. این کتیبهتاریخی محسوب می
دهند و اطالعات تاریخی مختلفی در اختیار خوانندگان قرار می

ي کنند، به ویژه برابسیاري از مجهوالت تاریخی را روشن می
شناخت تاریخ ساخت بنا بسیار مفیدند، زیرا در برخی موارد حتی 

شود، در این در کتب تاریخی یادي از نام و نشان بناها دیده نمی
هاي حاوي اطاعات تاریخی نقش بسزایی در مواقع کتیبه

 کنند. شناساندن بناها ایفا می
توان به مسجد هاي مساجد با مضامین تاریخی میاز جمله کتیبه

گوهرشاد، مسجد موالنا، مصالي گوهرشاد، مسجد کروخ، مسجد 
جامع هرات، مسجد شاه مشهد، مسجد حوض کرباس، مسجد 
جامع اوبه، مسجد جامع زیارتگاه، مسجد جامع بجستان و مسجد 
نو تربت جام اشاره کرد. اولین نمونه از این گروه متعلق به حاشیه 

شاد است. مستطیل شکل باالي ایوان مقصوره مسجد گوهر
دهد بنا در دوران حکومت شاهرخ هاي این ایوان نشان میکتیبه

تیموري و به دستور و هزینه همسر او گوهرشاد آغا ساخته شد و 
ه.ق  821الدین شیرازي ساخت بنا را در ماه رجب معمار آن قوام

به اتمام رسانید و کتیبه را شاهزاده تیموري، بایسنقر میرزا نوشت. 
تواند سندي براي نشان دادن عالقه و ها میتیبههمچنین این ک

حمایت خاندان سلطنتی از هنر خوشنویسی و پیشرفت و رشد این 
 هنر در دوره تیموري باشد.

نمونه دیگر در سه ضلع دیوار داخل ایوان مسجد موالنا به خط 
ثلث قرار دارد و بیانگر ساخت بنا در دوران حکومت شاهرخ 

ه.ق  848احمد خوافی وزیر شاهرخ در تیموري و به دستور پیر 
است. با فاصله کمی از این کتیبه، در دیوارهاي جانبی درون 

ایی به خط بندي تزئینی مربع شکل، کتیبهایوان، در داخل قاب
شود. در کتیبه سمت راست دیوار نام و القاب ثلث مشاهده می

دهد شاهرخ به عنوان خلیفه شاهرخ نوشته شده است و نشان می
شد. در کتیبه مقابل نیز نام پیر احمد خوافی سلمانان خوانده میم

به همراه نام پدرانش ذکر شده است که حاکی از جایگاه و قدرت 
-باشد. از دیگر کتیبهپیر احمد در دربار و جامعه عصر تیموري می

کند، هاي این بنا که کمک زیادي به شناخت هویت خطاط می
در ورودي مسجد است که  انتهاي کتیبه قرآنی حاشیه سر

 ها توسط جالل جعفر دارد.حکایت از نگارش و نصب این کتیبه
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کتیبه سمت راست داخل ایوان مسجد موالنا با  )5یرتصو

 ذکر نام و القاب شاهرخ( عکس از نگارنده)
ایی به خط ثلث بر روي سنگ در مصالي گوهرشاد هرات، کتیبه

لهی و معاضدت تائید از برکت لطف ا« بدین مضمون آمده است:
 27هاي آن روز قدر (خداوندي این عمارت رفیع بنیان ... شالوده

در ایام سلطنت اعلیحضرت، خالفت پناه،  820رمضان) سال 
سلطان...شاهرخ بهادر... (که از جمله) آثار و اعمال حمیده و مال 

الدنیا والدین گوهرشادآغا بنت شخصی عالی جاه مهدعلیا (عصمه
الدین ترخاد کذا بجاي ترخان) دولت او پاینده غیاث امیر بزرگ

(ویلبر، » ه.ق باتمام رسید کتبه جالل جعفر 841باد، در سال 
هاي اولیه مصال در دهد پایهاین کتیبه نشان می ).419: 1374
ه.ق به دستور و هزینه گوهرشاد آغا، یک سال قبل از  820سال 

سال  21پس از اتمام مسجد گوهرشاد در مشهد ریخته شد و 
هاي آن ه.ق به اتمام رسید و نگارش کتیبه 841ساخت آن در 

باقیمانده مصال نیز  نیز برعهده جالل جعفر بود. بر روي دو مناره
بند تزئینی سنگی به خط کوفی معقد وجود هایی در ده قابکتیبه

دارد که ساخت بنا در دوران حکومت شاهرخ را مورد تأیید قرار 
 دهد.می

هاي باقیمانده این بنا حاوي مضامین مذهبی نیستند، ه کتیبهاگرچ
اما متناسب با کاربري بنا عالوه بر حس زیبایی شناسی داراي 
پیام است. در این خط هنرمند دسته حروف را در حین صعود، به 

زند. گره به عنوان تزئئینات هندسی در دور خود یا با هم گره می
نقطه، گره قلب و گره خط کوفی از سه شکل اصلی، گره 

سرمدي تشکیل شده است. گره نقطه که با ایجاد خمیدگی، 
آید اشاره به زدن اجزاي حروف پدید میپیچیدگی و سرانجام گره

مرکزیت (حقیقت) دارد در حالی که گره قلب از پیوند دو خط 
آید، وحدت به وجود می» ال«، »ها«مانند » متقاطع ذوالجهتین«

گذارد و گره سرمدي نیز از دو خط به اجرا میرا از طریق تقارن 
انتها اي بیچرخه» صاد«، »کاف«نظیر » موازي ذوالجهتین«

دهد که در جهت رفع تناقض متضاد است. یعنی دو تشکیل می
خط موازي که از نظر جهت یکی از چپ به راست و دیگري از 

شود به سبب دو حرکت متضاد و راست به چپ نوشته می
اند و هاي متفاوتی پیچیدههاي پیچ نیز با گردشهمتفاوت، گر

گذارند وحدت را از طریق ترکیب اجزاي متضاد به نمایش می
آدمی با مشاهده و ). از اینرو 17: 1392زاده و دیگران، (معصوم

اندیشی به وحدت رهنمون بینی و کثرتمواجهه آنها از کثرت
 .اندیشدیمشود و با دقت و یقین بیشتري به خداوند می

 
 کتیبه مناره مصالي گوهرشاد )6تصویر

 )801( برگرفته از کتاب اوکین، ص 
هاي حاوي اطالعات تاریخی از دیگر مساجدي که داراي کتیبه
هاي سنگی این باشد. کتیبههست، مسجد کروخ هرات می

باشد اند و بیانگر این مطلب میمسجد به خط رقاع نوشته شده
ه.ق به منزله مکانی براي عبادت مورد  525که آن مکان (غار) از 

ه.ق توسط ابوالحسین  767استفاده قرار گرفت و نخستین بار در 
محمد بن محمد ابوبکر از ملوك کرت تعمیر شد. آن بنا (مسجد) 

ه.ق در  867در داخل غار دوباره نیاز به مرمت داشت که در سال 
مورد زمان ابوسعید گورکانی توسط توسط ولی بن محمد رازه 

هاي آن نیز توسط علی بازسازي و مرمت قرار گرفت و کتیبه
؛  443: 1386نظامی از قضات شهر کروخ نوشته شد (اوکین، 

 ).455-454: 1386سلجوقی، 
بناي دیگر مسجد جامع هرات است که بر روي ضلع غربی 

اي سنگی نصب شده که اشاره به مدخل اصلی آن کتیبه
سین بایقرا دارد. عالوه بر آن، موقوفات مسجد از سوي سلطان ح
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اي سنگی با محتواي بر روي شبستان غربی مسجد نیز کتیبه
فرمانی از ابوسعید تیموري مبنی بر رفاه توده مردم هرات مشتمل 
بر نگرفتن مالیات و جلوگیري از مزاحمت سپاهیان وجود دارد 

ها در ). نصب و نگارش این گونه کتیبه21-20: 1327(سلجوقی، 
ها داشته باشد تواند نشان از نقش پیام رسانی کتیبهد میمساج

کردند و خبرها و فرامین هاي تبلیغاتی عمل میکه همانند رسانه
-رساند. در این مسجد جامع کتیبهحکومتی را به اطالع عموم می

هاي دیگري حاوي اطالعات تاریخی به صورت شعر وجود دارد 
 شاره شد. هاي شعري به آن اکه پیشتر در کتیبه

اي در ضلع چپ دیوار مدخل اصلی ایوان مسجد شاه مشهد کتیبه
یل امیر ملکشاه عرج اهللا معارج «شود که بر روي آن مشاهده می

» دولته فی رجب سنه خمس و خمسین و ثمانمائه الهجریه
نوشته شده است. برخی محققین همانند مولوي و سیدي سازنده 

ملک از امراي تیمور معرفی هالدین شامسجد شاه را امیر غیاث
ه.ق در خوارزم وفات یافت (مولوي،  829کنند که در سال می

). در حالی که کتیبه به 130: 1377؛ سیدي،  90-91: 1347
شاه ه.ق توسط امیر ملک 855دارد بنا در سال وضوح بیان می

» عرج اهللا معارج دولته«ساخته شده است و با توجه به معنی 
ارج دولتش بیفزاید) که بعد از نام امیر ملکشاه (خداوند بر مد

آورده شد باید گفت، بانی بنا (امیر ملکشاه) در زمان ساخت بنا 
هنوز زنده بوده است. همچنین در ضلع راست دیوار مدخل اصلی 

اي به خط ثلث سفید در زمینه الجوردي با مضمون ایوان کتیبه
یزي) وجود دارد. الدین محمد تبرنام معمار بنا (احمد بن شمس
چود «الدین تبریزي، معمار مقبرهمعمار مسجد شاه فرزند شمس

، پ ج 1387خواهر تیمور در سمرقند بود (گدار، » چوك بیکه آغا
2 :319.(                      

 
 قسمتی از نماي مدخل ورودي مسجد شاه )7تصویر

 عکس از نگارنده)(
به خط نسخ وجود دارد اي در مسجد جامع اوبه هرات نیز، کتیبه

 832االول دهد مسجد جامع در ربیعکه مضمون آن نشان می
ه.ق توسط دو فرد با ملیت مختلف که در زیارت خانه خدا با هم 
پیمان برادري بسته بودند ساخته شد و نگارش کتیبه نیز بر عهده 

 ).476: 1374بود (ویلبر،  1حافظ اوبهی
اي کتیبه قرآنی و حدیثی مسجد ها، در انتهنمونه دیگر این کتیبه

جامع زیارتگاه است که حکایت از ساخت مسجد جامع در دوران 
ولی «ه.ق و خطاط کتیبه  887حکومت سلطان حسین در 

). در این کتیبه و برخی دیگر از 455: 1386دارد (اوکین، » مذنب
هاي تیموري مانند مسجد موالنا که بر کاشی معرق نوشته کتیبه
طان وقت به رنگ کهربایی (زرد) است. رنگ زرد ، نام سلشده

نمادي از خورشید و نورانیت است و به سبب حیات بخشی و 
-نشاط در فرهنگ اسالمی داراي تقدس بود، از اینرو در کتیبه

هاي کاشی معرق این دوره نام سلطان به رنگ کهربایی نوشته 
 شد. می

ي کتیبه شعري هایی که اشاره به ساخت بنا دارد، انتهااز کتیبه
 845دهد، ساخت بنا در مسجد حوض کرباس است که نشان می

 ).376: 1386ه.ق به پایان رسید (اوکین، 

 نوشتطوط را به زیبایی میداند که انواع خنوایی او را از مردم خراسان می - 1
کند که بسیار خوش ). سلجوقی او را از مردم اوبه معرفی می144: 1363(نوایی، 

طبع و خوش ذوق بوده، در انواع خطوط تبحر داشته و خط نستعلیق را به زیبایی 
صحبت و همنشین امیر علیشیر نوایی بوده و در شعر و نوشته است. همچنین هممی

 ).122: 1386داشته است( سلجوقی،شاعري نیز مهارت 
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 ذکر تاریخ و امضاء معمارکتیبه مسجد جامع نو با  )9تصویر

 عکس از نگارنده)(
 

از مساجد دیگر که داراي کتیبه با ماده ساخت بنا هست، کتیبه 
سنگی ایوان قبله مسجد جامع بجستان است که به خط ثلث و 

هنده ساخت به زبان فارسی نوشته شده است. این کتیبه نشان د
ه.ق که هزینه آن را  828مسجد در دوران شاهرخ تیموري و در 

الدین مقدمزاده نرشاتی پرداخت پهلوان فخرالدین فرزند سیف
جایی که در کتب تاریخی تیموري یادي از نام کرده است. از آن

و نشان این مسجد نشده است، این کتیبه اهمیت بسزایی در 
 شناخت تاریخ ساخت بنا دارد.

 
 کتیبه ایوان قبله مسجد جامع بجستان )8تصویر

 (عکس از نگارنده)
جام، کتیبه زیر قوس ایوان از دیگر بناها با کتیبه تاریخی در تربت

شرقی مسجد جامع نو، در غرب مقبره شیخ احمد جام بر کاشی 
به خط ثلث است که گواهی بر اتمام ساخت مسجد در  1خشتی

الدین بن محمود جامع زین حاج«ه.ق و معرف معمار آن  846
است. در مسجد جامع رشتخوار نیز بر روي باالي » شیرازي

بنا حک شده که متاسفانه به وضوح قابل  2محراب نام معمار
 قرائت نیست.

 

  ).206: 1388 فر،کاشی با ابعاد مربع را گویند( فالح -1
 عمل استاد ...اهللا بن استاد مسافر ... آبادي و ابنه احمد. -2

 هاخط کتیبه -6
رو اند. از اینخطوط از ساختار عمودي، افقی و مورب تشکیل شده

کنند، چنانکه خطوط هرکدام نوعی احساس را در بیننده ایجاد می
دهد، خطوط افقی آرامش را القاء عمودي نظر را به باال سوق می

کند و خطوط مورب، محرکند یعنی حرکت و هیجان را پدید می
). بنابراین هنرمند براي نشان دادن 144: 1375آورند (زمانی، می

کند ها و ترکیبات موزون ترسیم میمقصود خویش آن را با شکل
 ر القاء پیام، حس زیباشناسی را ایجاد کند.تا عالوه ب

-هاي مساجد خراسان در دوره تیموري نشان میکتیبه بررسی
اند، اما ها به خط کوفی، ثلث، رقاع و نسخ نوشته شدهدهد، کتیبه
باشد که در قسمت فوقانی ها به خط کوفی و ثلث میغالب کتیبه

تفاده قرار خط کوفی مورق و در قسمت تحتانی خط ثلث مورد اس
گرفته است. در واقع این دو خط که به موازات یکدیگر نگاشته 

هایی از خطوط اند، زیرا بخشاند، دو بخش از یک کتیبهشده
سطر فوقانی در قسمت پایین امتداد یافته و برخی از حروف 
بخش تحتانی نیز تا پهنه فوقانی کتیبه ادامه دارد و یک 

 ). 26: 1376ورند (تاکستون، آوجود میمجموعه همآهنگ را به
حروف در خط ثلث داراي اشکال متعدد است که هنرمند با  

ترین شکل آن را براي نشان دادن اش مناسبمهارت و توانایی
به موازات » هاالف«برد. در این خط کار میهدف خویش به

آورند و یکدیگر از دل و سینه دیگر حروف سر به بیرون می
و شکوه، دیدگان را متوجه آسمان بیکران  عالوه بر حس بزرگی

 روف در ــاب دادن برخی حـکنند. همچنین هنرمند با پیچ و تمی
هم بافته هاي بهاین خط عالوه بر زیبایی، وحدت را از طریق گره

توان کتیبه مسجد موالنا در کشد. براي نمونه میبه تصویر می
به را » ي«گشته تایباد را نام برد که خطاط (جالل جعفر) دم بر

در خط ثلث خطوط صورت درهم بافته گره خورده نگاشته است. 
 عمودي با ایجاد توازن و هماهنگی نشان از رهایی انسان از عالم 
مادي و عروج او به عالم ملکوت دارد و متناسب با فضاي مساجد 

 و انگیزه تیموریان از استفاده خط در اماکن مذهبی است.
ها به انگر این مطلبند که برخی از کتیبههاي پژوهشی بییافته

سبب موقعیت قرارگیري یا شیوه نگارش به آسانی قابل قرائت 
نیستند و براي فرد عادي سخت است که آن را بخواند یا 

ي از خراسان رمزگشایی کند، اما به نقل از صاحب کتاب سفرنامه
احترام ها نوشته شده مورد عباراتی که در این کتیبه«تا بختیاري: 

طور که ها دشوار است، ولی همانعمومی هستند و خواندن آن
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ها اهمیتی ندارد، یک نفر گفت خوانا نبودن آنمالئی به ما می
مسلمان واقعی فقط باید صادق و امین باشد و در اداي نماز 
کوتاهی نکند و خدا هم در روز قیامت از او بیش از این چیزي 

 ).334: 1335(آلمانی، » خواهدنمی

 
 
 

  

 سال بنا معمار خطاط
تعداد 
کل 
 هاکتیبه

 تعداد از نظر مضامین
 مکان

 تاریخی
اشعار 
 فارسی

 حدیثی
دعای
 ي

اسماء 
 الهی

 قرآنی

خواجه میرك 
  نقاش

بازسازي بناي قرن 
 905پنجم ه.ق در 

 ه.ق
مسجد جامع  1 - - - 3 5 6

 هرات

 جالل جعفر
الدین قوام

 شیراري
مصالي  - - - - - 3 3 ه.ق 841

 گوهرشاد هرات

مسجد جامع  - - - - - 1 1 ه.ق 832  حافظ اوبهی
 اوبه

مسجد حوض  2 - - - 1 1 2 ه.ق 854  جالل جعفر
 کرباس

  علی نظامی
بازسازي بناي قرن 

 ه.ق 867ششم در 
 مسجد کروخ 2 2 - - - 3 5

مسجد جامع  1 1 - 1 - 1 1 ه.ق 887  ولی مذنب
 زیارتگاه

مسجد چهل  1 1 - 1 - - 1 نهم ه.قاواخر قرن   
 ستون

بایسنغر میرزا، 
عبداهللا طباخ، 

 شمس بایسنغري

الدین قوام
 شیراري

مسجد  5 13 5 6 - 3 18 ه.ق 821
 گوهرشاد مشهد

 
احمد بن 

الدین شمس
 محمد تبریزي

 
 ه.ق 855

 
مسجد شاه  2 10 1 2 4 2 16

 مشهد

 
الدین حاج زین

محمود جامع 
 شیرازي

 
 ه.ق 846

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 مسجد جامع نو -

  جالل جعفر
 
 ه.ق 848

 
17 

 
4 

 
- 

 
- 

 
3 

 
10 

 
 مسجد موالنا 1

  
 
 ه.ق 859

 
2 

 
1 

 
- 

 
- 

 
* 

 
1 

 
1 

مسجد جامع 
 رشتخوار

  
 
 ه.ق 899

 
2 

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

مسجد جامع 
 نیشابور

  
 
 ه.ق 828

 
1 

 
1 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

مسجد جامع 
 بجستان

 هاي مساجد تیموري از نظر محتوا) کتیبه1جدول 
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 هاي مساجد تیموري از نظر نوع خطبهکتی )2 جدول
 نوع خط

 مکان
 کوفی ثلث رقاع نسخ

 مسجد جامع هرات * * - -

 مصالي گوهرشاد هرات * * - -

 مسجد جامع اوبه - - - *

 مسجد حوض کرباس - * - -

 مسجد کروخ * - * -

 مسجد جامع زیارتگاه - * - -

 مسجد چهل ستون - * - -

 د مشهدمسجد گوهرشا * * - -

 مسجد شاه مشهد * * - -

 مسجد جامع نو - * - -

 مسجد موالنا * * - -

 مسجد جامع رشتخوار * * _ *

 مسجد جامع نیشابور * * - -

 مسجد جامع بجستان _ * - -

 

 گیري نتیجه -7
نویسی تجلی یافت و  هنر خوشنویسی در معماري در قالب کتیبه

حاوي اطالعات ارزشمند و  به منابع مهم تاریخی تبدیل شد که
مفیدي در شناخت هویت و تاریخ بنا، معمار، خطاط، بانی و حامی 
بنا به ویژه در وقف، اوضاع مذهبی، سیاسی و ... است. در 

ها جزء الینفک تزئینات بودند که بر روي معماري تیموري کتیبه
اند. بررسی و مطالعه کاشی، آجر، سنگ، گچ و چوب نوشته شده

دهد این ي مساجد خراسان در دوره تیموري نشان میهاکتیبه
 شوند: گروه تقسیم می 6ها از نظر محتوا به کتیبه

ها با هایی که مضمون قرآنی دارند. این گونه کتیبهکتیبه -1
شوند که عبارتند از: دسته تقسیم می 7توجه به کاربري بنا به 

ها با کتیبه -ها با محتواي صفات و اسماء خداوند. بکتیبه -الف
 -ها با مضمون فتح و پیروزي. دکتیبه -مضمون هدایت. ج

ها با مضمون آداب و اجابت دعا و زمان برپایی نماز مانند. کتیبه
-ها و پاداشها با محتواي معاد و هدایت به سوي نعمتکتیبه -ه

ها کتیبه -ها با مضمون اهمیت و جایگاه مساجد. زکتیبه -ها. و
هایی که کتیبه -2هاي اخالقی و ارزشی جامعه. تهبا مضمون نک

ها به صفات ذاتی و افعالی پروردگار اند. این گونه کتیبهاسماءالهی
اشاره دارند که بیانگر اهمیت مسأله خداشناسی در جامعه تیموري 

ها با هایی که حدیثی هستند. برخی از این کتیبهکتیبه -3است. 
است. برخی دیگر حاوي  محتواي عبادت نظیر نماز و دعا

اند و بعضی نیز به اهمیت و هاي جامعهمضامین اخالقی و ارزش
هایی که محتواي آنها دعا کتیبه -4جایگاه مسجد اشاره دارند. 

ها در مساجد دوره تیموري حول چهار باشد. این گونه کتیبهمی
 اند. برخی از دعاها در ارتباط با برآوردن نیازها ومحور نوشته شده

درخواست از پروردگار نظیر صلوات بود. برخی دیگر بیانگر 
مهمترین معارف اسالمی نظیر توحید است. بعضی نیز به ستایش 
و قدرت مطلق خداوند اشاره دارند و درخواست عفو و بخشش از 

هایی کتیبه -5هاي دعایی هستند. پروردگار نمونه دیگر از کتیبه
بسزایی در شناخت تاریخ  اند و نقشکه حاوي اطالعات تاریخی

هایی که قالب کتیبه -6بنا، بانی بنا، معمار، خطاط و ... دارند. 
شعر دارند و از نظر محتوا شامل مضامین عرفانی و حکیمانه 

ها و ...) و ماندن کردار نیک و بد انسانبودن دنیا، باقی(نظیر فانی
بین  ها نشان دهنده ارتباطماده تاریخ است. این گونه کتیبه

 ادبیات و معماري است. 
-ها و آیات تکرار شده در کتیبهالزم به ذکر است، برخی از سوره 

توان ها از نظر محتوا با نوع بنا داراي سنخیت هستند، از اینرو می
ها و آیات گفت که هنرمند به سبب معناي خاصی که در سوره

نیز ها را انتخاب کرده است. گرچه این احتمال وجود داشته آن
وجود دارد که با کمک علما این امر صورت گرفته باشد، اما این 

توان نادیده گرفت که اکثر هنرمندان به ویژه مسئله را نمی
 خطاطان و توده مردم در جامعه عصر تیموري با قرآن آشنا بوده

هاي قرآنی، اند. عالوه بر کتیبهو اقال سواد خواندن قرآن را داشته
هاي حدیثی، دعایی و اشعار ز نظیر کتیبههاي دیگر نیکتیبه

ها از نظر محتوایی و موقعیت دهد بین کتیبهفارسی نیز نشان می
توان قرارگیري با یکدیگر ارتباط و هماهنگی وجود دارد که می
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 به اشعار فارسی بر روي دیوار مقابل محراب مسجد حوض
 اندنکرباس که به شعر سعدي با محتواي فانی بودن دنیا و باقیم

 باشد.ها اشاره کرد که بیانگر این مسئله میخوبی
 6توان به انواع خطوط بکار رفته در مساجد تیموري را نیز می 

ثلث)  -هایی که با دو خط (کوفیکتیبه -1گروه تقسیم کرد: 
 -3باشند هایی که به خط ثلث میکتیبه -2اند. نوشته شده

کوفی بنایی، کوفی هایی که به خط کوفی تزئینی مانند کتیبه
هایی که به خط کتیبه -4اند. مورق و کوفی معقد نوشته شده

رقاع)  -هایی که با دو خط( کوفیهکتیب -5اند. نسخ حک شده
 اند.هایی که به خط رقاع نگاشته شدهکتیبه  -6اند. نوشته شده

 
 
 
 
 
 
 

 ثلث) بر کاشی معرق نگاشته-ها نیز با دو خط (کوفیغالب کتیبه
اند و در قسمت فوقانی آن خط کوفی کهربایی و قسمت شده

با تحتانی خط ثلث سفید در زمینه الجوردي نقش بسته است. 
ها عالوه بر توان گفت آنهاي مساجد میمطالعه و بررسی کتیبه

، بیانگر اداتقها و اعترباو خط، شیوه نگارش، زیبائی شناسی،
ان خود همانند حوادث تاریخی آن دوره هستند و براي جامعه زم

کردند و ابزاري مناسب براي تبلیغ هاي تبلیغاتی عمل میرسانه
سیاسی و مشروعیت بخشی خاندان سلطنتی، حاکمان و امیران 

 بودند.
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