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چکیده
عدل و امامت نزد شیعیان ،دو اصل از اصول جهانبینی اسالمی به شمار میروند که در پس هر نقش
تزیینی نهفته است .ارزش نمود این دو اصل در نقوش تزیینی معماری ،از دوره تیموریان به بعد بیشتر
به چشم میآید .مقاله حاضر بر آن است تا به بررسی تطبیقی مفاهیم شیعی در نقوش تزیینی در مسجد
گوهرشاد مشهد از دوره تیموری و مسجد امام اصفهان از دوره صفوی بپردازد و سعی دارد وجود
مفاهیم عدالت و امامت را در محتوای انواع نقوش تزیینی نمایان سازد.
بر اساس همین هدف ،سؤاالت اصلی به شرح زیر مطرح میشوند:
 نقوش تزیینی در دوره تیموری و صفوی دارای چه مفاهیم مذهبی و بهویژه شیعی هستند؟ آیا مفاهیم شیعی نقوش تزیینی در معماری دوره صفوی ادامهدهنده همان مفاهیمِ دوره تیموریهستند؟
تحقیق انجام شده مبتنی بر مطالعات اسنادی و میدانی است .منابع مکتوب با استفاده از روشهای
تحلیلی و تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتهاند .در مطالعات میدانی ،شکل و محل و مفاهیم نقوش و
کتیبههای دو مسجد به صورت تطبیقی و توصیفی بررسی شدهاند .نتایج نشان میدهند که از روی
شکل نقوش میتوان به مفاهیم مذهبی نهفته در آنها راهی جست .بنابراین اگرچه نقوش تزیینی
همواره نشاندهنده اصول جهانبینی اسالمی هستند اما به طور مشخص ،بهرهگیری از آیات قرآنی،
احادیث و ادعیه در باب عدالت و امامت در کتیبههای مسجد گوهرشاد نشان از حمایت از عقاید شیعی
توسط حاکمان تیموری دارد ،و حاکمان صفوی نیز بر اساس مذهب رسمی ،حمایت از این عقاید را
وظیفه شرعی خود میدانستهاند.
واژگان کلیدی :عدل ،امامت ،نقوش تزیینی ،مسجد گوهرشاد ،مسجد امام.

 *1این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان "بازشناسی تحلیلی تطبیقی عناصر هنر شیعی؛ با تأکید بر هنر و معماری خراسان بزرگ" است که از
سال  5931با هزینه شخصی نگارندگان در حال انجام است.
 .0دانشیار گروه معماری ،دانشکده هنر و معماری؛ دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران tabassi_mohsen@yahoo.com
 .9کارشناس ارشد معماری ،مدرس دانشگاه
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مقدمه
نقوش تزیینی در فرهنگ و هنر ایرانی اسالمی جایگاهی فراترر از
زیبایی ظاهری دارند .گرچه مقوله زیبایی و زیبرا جلروه دادن آررار
هنری خود یکی از شاخصههای مهم هنر اسالمی اسرت خزائری،
 )01 ،5981اما آنها دربرگیرنده معرانی و مفراهیمی هسرتند کره
انعکاس دهنده شرایط اجتماعی ،مذهبی و فرهنگی زمان نگرارش
آنها و از طرفی دیگر نمایانگر تمرامی خالقیرتهرای هنرمنردان
مسلمان و ظهور خلوص معنروی آنهرا مریباشرد شایسرته فرر،
 .)31 ،5981با روی کار آمردن حکومرت تیموریران 775 - 355
ه.ق) در ایران شکلهای معماری سادهتر شرد ترا بیشرتر پرذیرای
طرحهای پیچیده عناصر تزیینی باشرد هریلن برنرد.)71 ،5987 ،
برنامه های فرهنگی و عالیرق حاکمران تیمروری نشرانگر وجرود
ارتباطی مستقیم بین هنر و عقیده آن زمان ،و تشرویق و حمایرت
آنان در این باره است .آنها از آرار هنری که دربرگیرنده مضامین
شیعی بود ،پشتیبانی و حمایت میکردند و همین امر سبب تحولی
نو در تزیین بنا در میان معمراری دورههرای پیشرین شرد .ظهرور
سلسله صفویان  321 - 5518ه.ق) در اوایل قرن دهم هجرری،
به دنبال غلبه یافتن بر طایفه قراقویونلوها و آق قویونلوها در ایران
بود .صفویان موفق به یکپارچه کردن ایران تحت یک سیاسرت و
سلسله واحد شدند .این واقعه تاریخی ،باعرث ایجراد یرک تحرول
بزرگ سیاسی مذهبی در ایرران شرد و آن رسرمی شردن مرذهب
شیعه در ایران بود شایسته فر.)01 ،5973 ،
سقوط و فروپاشی حکومت مغولهرا و مشخصرا تشررف سرلطان
محمد خدابنده  729- 757ه.ق) از حاکمان ایلخرانی بره مرذهب
شریف شیعه ،از موارد مهمی است که زمینه را برای تفروق شریعه
در ایران به وجود آورد .این وقرایع مهرم باعرث بره وجرود آمردن
تأریرات مهم شیعی از طریرق فعالیرت فرقرههرای صروفی ماننرد
کبرویه در شرق ،نعمرت اللهری در جنروب شررقی ،مشعشرعیه در
جنوب غربی و نوربخشی در غرب ایران شد ).(Nasr,1972, 23
به دلیل فعالیت فِرَق متصوفه ،اصول و مفاهیم نمادین جهانبینری
شیعی در نیز بخش عظیمی از آرار تزیینی هنر ایران رواج یافرت.
پر واضح است که در پس هر تصرویر ظراهری ،مفهرومی نهفتره
است که بُعد درونی و رمزی نگارنده را نمایان مریسرازد .بررسری
این بُعد از هنر اسالمی در مقایسه با ابعاد تراریخی و سریر تحرول
تکنیکی آن ،کمتر مورد بحث و موشکافی قررار گرفتره اسرت .برا
توجه به این مفهوم که دریافت مفاهیم نمادین نقش و نگارهها در
معماری تزیینی اسالمی باعث شناخت ذهرن و اندیشره معمراران
میشود ،میتوان به فرهنگ و جهانبینی اسالمی و تأللؤ آرمانها
در آن جامعه دست یافت .به همین دلیل حکومتها در شرهرهای

مختلف به ساخت مساجد ،مدارس ،مقبررههرا ،خانقراههرا و غیرره
میپرداختند .با توجه به تعدد زیاد بناها بهویژه در دوره تیمروری و
صفوی؛ تفسیر و تأویل نقوش تزیینی هر کدام از آنها این مطالعه
را به درازا خواهد کشاند.
این مقاله رابطه انرواع نقروش تزیینری معمراری اسرالمی ایرانری
شامل نقوش گیاهی ،هندسری ،انسرانی ،حیروانی و کتیبره) را برا
مذهب دوره تیمروری و دوره صرفوی بیران مریکنرد و بره ذکرر
تفاوتها ،شباهتها و ویژگیهای آنها میپرردازد .هردف اصرلی
این پژوهش ،نشان دادن سیر ترداوم مفراهیم عردل و امامرت بره
عنوان دو اصل از اصول جهانبینی اسالمی در مسرجد گوهرشراد
مشررهد و نقرروش مسررجد امررام اصررفهان برره عنرروان نمونررههررای
ارزشمندی از معماری دوره تیموری و دوره صفوی است.
بر اساس این هدف ،دو سؤال اصلی تحقیق مطرح میشروند کره
نقوش تزیینی برهویرژه در دوره تیمروری و صرفوی چره مفراهیم
اسالمی و بهویژه شیعی داشتهاند؟ و آیا این مفاهیم در گذار زمران
از دوره تیموری تا دوره صفوی ،تداوم یافتهاند یا خیر؟ رسیدن بره
پاسخ این سؤاالت از طریرق مطالعرات اسرنادی و میردانی انجرام
یافته؛ همچنین در تدوین این مقاله از روشهای تحقیق تراریخی،
توصیفی ،تحلیلی و تطبیقی بهره گرفته شده است.
پیشینه تحقیق
بحث هنر شیعی از مدتها پیش توسط برخی پژوهشگران مطرح
شده است .مهناز شایسته فر  )5981در کتاب خود ،تحت عنروان

هنررر شرریعی؛ عناصررر هنررر شرریعی در نگررارگری و کتیبررهنگرراری
تیموریان و صفویان ،هنر کتاب آرایری و کتیبرهنویسری را در دوره
تیموری نمودی از تفکرات شیعه میداند و معتقد اسرت مضرامین
شیعی نقوش در دوره صرفویه ادامرهدهنرده دوره تیمروری اسرت.
همچنین در مقالهای از شایسته فر  )5982با عنروان کتیبرههرای
اسالمی تجلی کلمره علری ع) در ترزیین معمراری ،آمرده اسرت:
"محبت اهلبیت پیامبر ص) با روح و فرهنگ و هنر ایرانیران در
آمیخته است؛ مقام واالی علی ع) ،امام اول شیعیان و نقشی کره
در تکوین فرهنگ متعالی شریعه دارد ".وی  )5983همچنرین در
تحقیقی دیگر تحت عنوان هنر شیعی آلبویه بره بررسری نقروش
دربردارنده مفاهیم شریعی در آررار برجرایمانرده از دوره آلبویره،
بهویژه در اصفهان میپردازد.
از دیگر منابع در خصوص هنر شیعی میتوان به کتاب جلوههرای
هنر شیعی در نگارههای عصر صرفوی اشراره کررد کره بره طرور
مشخص مفاهیم شیعی را در نقوش نگرارههرا جسرتجو مریکنرد
رجبی .)5931 ،نویسنده بر اساس دو نسخه خطی حبیب السریر و
احسن الکبار به این مهم دست زده است و سرعی دارد ترا مفهروم
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هنر والیی را به عنوان جوهره هنر شیعی مطرح سرازد .غالمرضرا
جاللی  )5931نیز در کتاب معنای هنر شیعی به بررسی موضروع
از دیدگاه اندیشمندان و بر اساس متون فقهی و تاریخی پرداختره
است.
کتاب پرتو حسن  )5930دربردارنده شماری از مقاالتی است کره
به نخستین همایش هنر و تمدن شیعی ارائه شده است .همرایش
مذکور در سال  5935و به همت حروزه هنرری سرازمان تبلیغرات
اسالمی در تهران برگزار شد .کتاب مذکور مقاالت را در دو محور
کلی دستهبندی کرده است .محور نخست هنر و تمدن اسرالمی و
محور دیگر ،هنر و معماری شریعی .همچنرین مجموعره مقراالت

دورهای بپردازد که حاکمان وقت ،اهل تسرنن برودهانرد .لرذا ایرن
مطالعه از این منظر میتواند جدید و نوآورانه تلقی شود.
روش تحقیق
چنانکه پیشتر گفته شد روش تحقیق مبتنی بر مطالعات اسنادی
و میدانی است .ابتدا متون برگزیده در باب هنر شیعی مورد بررسی
دقیق و نقادانه قرار گرفت .بر اساس نظرات پراکنده و گاه متفاوت
پژوهشگران ،چنین به نظر می رسد که نظر اغلب ایشان در مرورد
نقوش و معانی مذهبی آنها نه برر اسراس واقعیرتهرای علمری
 )Factکه بر مبنای درک و برداشت عمومی و عمدتا مسرتند برر
آرای حکما و اندیشمندان بیان شده است رک :شایسته فر5981 ،
و رجبی.)5931 ،
در مطالعات میدانی صورت گرفته ،سعی شده تا تمرامی فضراهای
مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد امرام اصرفهان از نظرر نقروش و
کتیبه ها مورد بررسی و احصاء قرار گیررد و هریب بخشری از قلرم
نیفتد .پس از این نگاه توصیفی ،یافتههای پژوهش برا رویکرردی
تطبیقی بر اسراس نقروش هندسری ،نقروش گیراهی و کتیبرههرا
دستهبندی شدهاند و موقعیت قرارگیری مکانی آنها نیز ربت شده
است .در نهایت ،یافتهها بر اساس جمرعبنردی صرورت گرفتره از
آرای پژوهشگران مورد تحلیل قرار گرفتهاند و در برخری از مروارد
نظر نگارندگان نیز لحاظ شده است.
انواع نقاوش تزیینای معمااری دوره تیماوری و دوره

عالم ماده مورد بررسی قرار مریگیررد .بخرش دوم بره جایگراه
هندسه نظام هستی در ایجاد نظم و وحدت اجزای عالم میپردازد.
بخش سوم به نسبت میان هندسه با معارف توحیدی و نیز برخری
مصادیق رمزهای هندسی اختصاص یافته است .البتره در قسرمتی
از این مقاله به مفهوم عدالت در نقوش هندسی اشاره کرده ،اما در
نتیجهگیری به توحیدی بودن این نقوش اشراره داشرته اسرت .در
ایررن خصرروص ،هررادی نرردیمی  )5981و حسررن بلخرراری قهرری
 )5981نیز سخن گفته و معتقدند که قادر در قررآن بره معنری

صفوی
در معمرراری تیمرروری ،تررزیین نقررش ممتررازی را در افررزایش
تأریرگذاری بنا ایفا میکند ویلبر و گلمبک .)081 ،5971 ،اگرچره
تزیینات وابسته به معماری ،فقط متعلق به دوره تیموری نبوده و از
مدتها پیش از این دوره نیز جزء معماری به شمار میآمده شرده،
اما شیفتگی و شناخت هنرمندان عصر تیموری در استفاده مناسب
از تزیینات راهری گشرود ترا هنرمنردان عصرر صرفوی بره طررز
تحسینبرانگیزی از آن بهره جسته آن را به کمال برسانند .به هرر
جهت مهم ترین کمک و مساعدت تیموریان در عالم معمراری ،در
تررزیین سرراختمانهررا بررود گرابررر .)15 ،5971 ،در معمرراری دوره
تیموری خط رلث جایگزین خطوط تزیینی کوفی و خطوط تزیینی
گببری دوره ایلخانی شد .همچنین شاید بتوان گفت ،بهجرز خرط
رلث ،کتیبه کروفی بنرایی ،نقرش غالرب اکثرر بناهرای تیموریران
میباشد تصویر  )5خزایری .)1 ،5985 ،مضرامین آنهرا معمروال
آیات قرآنی و احادیث نبوی و اسماءاهلل و نام ائمه معصومین است
همانجا).

نخستین همایش ملی هنرهای شیعی از عهد صفوی تا بره امرروز
 )5983به بررسی جایگاه اردبیل در تحول حکمت ،عرفان ،هنر و
معماری شیعی میپردازد.
دیگر کتب و مقاالت در ارتباط با هنر دینی و رمرز و رازهرای آن،
همچنین نمود آن در انواع نقوش اسالمی بحث و بررسی کردهاند.
به طور مثال ،فاطمه اکبری  )5983در مقاله ای در براب معرفرت
روحانی و رمزهای هندسی ،به تبیینی جامع از هندسه و رمزهرای
هندسی و نسبت آنها به معارف باطنی روحرانی؛ برهویرژه اصرل
توحید در فرهنگ و هنر اسالمی میپردازد .ایرن مقالره بره سره
مبحث مرتبط به هم توجه دارد .ابتدا هندسه و نسبت آن با تنراظر
میان عوالم سهگانه هستی عالم عقول ،عالم خیاال مطلاق،

هندسه است ،همچنین مفهوم قدر را اندازه ،تناسب و قرارگیرری
هر کس در جای معین و مشخص خود و برابر برا مفهروم عردالت
میدانند.
بر اساس مرور مهمترین منابع برشمرده شرده ،همره پرژوهشهرا
عمدتا با تمرکز بر آرار دوره صفوی و اشاره به دیگرر ادوار شریعی
نظیر آلبویه) ریشههای هنر شیعی را دورهای جستهاند که تشریع
مذهب رسمی بوده و حاکمان وقت همه شیعهمذهب برودهانرد .در
حالی که در پژوهش حاضر سعی شرده ترا برا اسرتناد بره نقروش
تزیینی بنای مسجد گوهرشاد ،به ریشههای اعتقرادی شریعیان در

 | 47فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهشنامه خراسان بزرگ

نقش دیگری که در این دوره بررای ترزیین بناهرا اسرتفاده شرده،
نقش گیاهی است .نقوش گیاهی تابع قواعد تقارن ،انعکاس ،تکرار
و نظم بود .همچنین هدف هنرمند از استفاده این نقرش در بناهرا
نشان دادن عمق و حرکت در یک دنیای دوبعدی اسرت ویلبرر و
گلمبررک .)570 ،5971 ،یکرری از ویژگرریهررای متمررایز ایررن دوره
.

بهرهگیری هرچه بیشتر از هندسه در طرحهای معماری مریباشرد
که نمود آن را میتروان در گررههرای هندسری آجرری و معقلری
ترکیبرری از آجررر و کاشرری در گررره) برره صررورت تزیینررات نمررا و
نقشهای هندسی تشکیلدهنده مقرنسهرا و کاشریکراریهرای
معرق مشاهده نمود صادقی.)528 ،5983 ،

تصویر  .5ورودی کاخ آق سرای دوره تیموری ،ازبکستان.
مأخذ :حسینی)11 ،5932 ،

با تأسیس سلسله صفوی ،هنر و معماری به اوج کمال خود رسید.
تزیینات در این دوره روندی صعودی داشرت و تنروع حرکرات در
نقوش گیاهی پایانناپذیر بود .عمده ترین تغییر و تحوالتی کره در
نقش های صفوی ایجاد شده در جزییات طرحهرا صرورت گرفتره
است ویلبر و گلمبک .)570 ،5971 ،طرحهای نقوش گیراهی آن
قدر پیچیده شده بودند که تداعی نقروش هندسری را مریکردنرد.
نقش ترنج و شمسه از این جملهاند .در تزیین معمراری ایرن دوره
به خوشنویسی اهمیت زیادی داده شرد اسرکارچیا .)3 ،5971 ،در
دوره صفویه از قلم کوفی ،رلث و بنایی در کاشیکراری بناهرا بره
وفور استفاده میکردند شایسته فر .)503 ،5981 ،خطوط رلرث در
کتیبههای صفوی با ترکیببندیهای پیچیده و الفهای کشیده و

یکدست ،غالبا به رنگ سفید در زمینره الجروردی از نمونرههرای
عالی و بینظیر کتیبهنگاری در آررار معمراری اسرالمی ایرران بره
شمار میآیند تصویر  .)0اسرتفاده از گررههرای هندسری ،نقروش
معقلی ،بنایی و غیره نسبت بره نقروش گیراهی کمترر بره چشرم
می آید .بر اساس مشاهدات متعردد نگارنردگان ،در آررار تیمروری
عمدتا برای تزیین پوشش بیرونی و داخلری نماهرا از نقرشهرای
هندسی بهره گرفته می شده اما در دوره صفویه پوشرش نماهرای
بیرونی با نقوش گیاهی انجام مریشرده اسرت؛ هرر چنرد در ایرن
خصوص مطالعه دقیقی صورت نگرفته است.
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تصویر  .5کتیبه ثلث مسجد شیخ لطفاهلل.
مأخذ :نور بختیار)35 ،5971 ،

کمکاربردترین نقش در آراستن بناها ،نقش حیوانی و انسانی است.
تنها در بعضی موارد از پرندگان به صرورت معردود اسرتفاده شرده
است .اما در تزیینات کاخها ،خانهها ،حمامها و باغها از گونههرای
مختلف پرندگان همچون طراووس ،کبرک ،عقراب و از حیوانراتی
نظیر آهو ،شیر ،پلنگ و میمون استفاده شده است تصویر  .)9کاخ

چهل ستون و عالیقاپو اصفهان نمونههایی از تزیین گچی همرراه
با نقشمایههای انسانی را نشان میدهند .موضوعات این تصراویر
بزمی و رزمی است که متأرر از نفوذ هنر غرب در این دوره اسرت
فریه.)088 ،5971 ،

تصویر  .9نقش انسان و حیوان ،کاخ هشتبهشت.
مأخذ :نگارندگان)

مفهوم عدل و امامت در نقوش تزیینی معماری ایرانی
اسالمی
یکی از وجوه تمایز هنر اسالمی با دیگر هنرها ،بهکارگیری اصول
برخاسته از جهانبینی اسالمی است که فرآیند آفرینش آرار هنری
را هدایت و کنترل میکند .بورکهرارت در نظررات خرود از مرتبر

اصول ،به مظاهر آرار هنری میپرداخت .وی به خوبی میدانسرت
که هنرهای اسالمی ،آفرینشهای خلق الساعه و بیهدف نیستند،
بلکه اصول و قواعدی جهانشمول را آشکار میسازند بورکهارت،
 .)03 ،5981به طور کلی از منظر جهان بینی قدسی ،در هر چیزی
معنایی نهان و مسرتتر قررار دارد و مکمرل هرر صرورت خرارجی،
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واقعیتی اسرت کره ذات درونری آن را شرکل مریدهرد اردالن و
بختیار .)1 ،5982 ،معماری اسالمی و به تبع آن معمراری شریعی،
همواره تجلیگاه اعتقادات و اندیشههرای مسرلمانان بروده اسرت.
تفکراتی چون عشق به ائمه اطهار ع) ،استفاده از اجتهاد ،توجه به
امامت و عدالت ،ضرورت برهکرارگیری احکرام و ادعیره شریعی و
استفاده از سیره عملی ائمه اطهار ع) نمونهای از اعتقادات شریعی
هستند که بر هنر به طور عام و بر معماری به طور خراص ،ترأریر
داشتهاند بمانیان و پورجعفر.)18 ،5983 ،
عدل و امامت که جرزء اصرول شریعی هسرتند ،در هنرر ایرران
اسالمی و در طی دوره های تاریخی به آهستگی نمود پیدا کردند.

تاریخ تکوین هنر شیعی حاکی از آن است که تعاملی مستمر میان
ساختار نظامهای سیاسی حاکم بر ایران و این هنرر وجرود داشرته
است .هنگامی که تفکر شیعی ،جایگاهی به نسربت تثبیرت شرده
مییابد میکوشد باورهای خود را به عرصره هنرر نیرز وارد کنرد.
بنابراین ،هنر شیعی تا حدودی نوعی هنر مقاومت بروده؛ یعنری از
کوچکترین فضا برای نمایش خود بهره میبرده است تصویر .)1
از دوره ایلخانان به اینسو ،بهویرژه در دوره تیموریران و صرفویان
حضررور دسررتگاه فکررری شرریعه و بیرران ادل ره عقلرری و نقلرری در
مشروعیت خود به خوبی در هنر ،بهویژه در معماری و کتیبهنگاری
دیده میشود کورری.)91 ،5932 ،

تصویر  .7قاببندی ایوان غربی مسجد گوهرشاد مشهد.
مأخذ :حسینی)023 ،5932،

بیشترین عنصر شیعی که در مفاهیم کتیبهها استفاده شده امامت
است .امامت یکی از ارکان شیعی ارنری عشرری در بُعرد سیاسری
مذهبی است .در نظر امامیه ،امامت از اصول مذهب تشیع مفیرد،
 )90 ،5159و بر پایه نظریه اهل سنت از فروع دین است غزالی،
 .)091 ،5939متکلمان شیعی ،بر اساس خطبه  510نهج البالغره،
امامت را ریاستی دینی و دنیایی مریداننرد کره در براطن ،نروعی
والیت بر انسان و اعمال او دارد و در ظاهر ،انسان را هدایت و ترا
مقصد همراهی میکند .این کتیبهها دربرگیرنرده احادیرث ،آیرات،
شهادتین و نام هرای ائمره اطهرار برهویرژه نرام مبرارک حضررت
امیرالمؤمنین ،امام علی ع) است تصویر .)1
پس از امامت ،اصل عدالت بارزترین شاخصه تفکر شیعی اسرت.
شیعیان معتقدند "در نظام آفرینش ،از نظرر فری  ،رحمرت ،برال،

نعمت ،پاداش و کیفر الهی ،نظم خاصی برقرار اسرت" مطهرری،
 .)19 ،5910از این رو جهانبینی مسلمانان بر عدل بنا شده و این
نظررام ،تمررام هسررتی را در برمرریگیرررد طغیررانی.)071 ،5911 ،
کتیبههایی که این مفاهیم را بازگو مریکننرد ،شرامل سروره نرور،
سوره االعلی ،سوره حمد ،سوره انسان و سروره اسرراء هسرتند .در
بخش هایی از این سوره ها به عدالت خداونرد اشراره شرده اسرت،
"نعمتهای دنیا و آخرت را در اختیارشان قرار داد و ایشران را بره
همه رقم اسبابی که در اطاعت و معصیت بدان نیازمندند مسلح و
مجهز ساخت تا اگر اطاعت و احسان کنند به سعادت دنیا و آخرت
پاداششان دهد ،و اگر گناه و عصیان ورزند به نکرال و خرواری در
دنیا و عذاب آخرت کیفرشان کند ".طباطبایی ،5912،ج .)11 ،59
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تصویر  .2شمسه تزیین شده با خط بنایی متداخل متوسط ،در پایه نمای خارجی ایوان شرقی و غربی مسجد گوهرشاد.
مأخذ :حسینی)029 ،5932 ،

عناصر هنر شیعی در مسجد گوهرشاد مشهد و مسجد
امام اصفهان
مساجد در شهرهای اسرالمی مظهرر و نشرانه نرور الهری بروده و
هستند و سازندگان آنها هر اندازه که ارر را برا عظمرت و شرکوه
بیشتر میساختند خود را در مقابل عظمت الهی کمترین به حساب
میآوردند که این امر ناشی از کمال اعتقادات آنها بود شرکاری
نیری .)913 ،5982 ،بنرای مسرجد در بردارنرده رسرالت دینری و
اجتمراعی اسرت و در واقرع همچررون آینرهای اسرت کره شرررایط
اجتماعی عصر خود را بازمینمایاند .معماری مسرجد بره گونرهای
مسیر تحوالت و تغییرات ایجاد شرده در شریوه زنردگی جوامرع را
نشان مریدهرد و نمایرانگر عمرق برداشرتهرای فرهیختگران و
سازندگان هر زمان از جروهره ذهنیرت و ایمران جامعره مسرلمان
معاصر آن است .از این حیث بنای مسجد میتواند جایگاه و درجه
تمدن و همچنین میزان و ماهیت جهانبینی مسلمانان هر عصر را
پیش چشم قررار دهرد شراطریان .)10 ،5932 ،بره همرین دلیرل
می توان برای کشف نفروذ عقایرد شریعی در معمراری بره نقروش
تزیینی به کار رفته در مساجد توجه کرد .این نقوش که در مساجد
تیموری بیشتر کتیبه و نقوش هندسی هستند ،به سادگی بر اصول
جهانبینی اسالمی تأکید میکنند .در این میران ،کتیبرههرا نقرش
تعیینکنندهای در ارائه مضامین شیعی ،عدل و امامت دارند.
مسجد به عنوان معنوی ترین بنا در میان معماری هر دوره ،تجلری
سیر تحول مذهب در میان حکومتها نیز بره شرمار مریرود .بره
همین دلیل در این مقاله دو مسجد مهم بررسی شدهانرد؛ مسرجد
گوهرشاد مشهد به عنوان یکی از زیباترین مساجد دوره تیموریان،
و همچنین مسجد امام اصفهان کره بریشرک شراهکاری از دوره

صفوی است .پُر واضح است کره پررداختن بره گونرههرای دیگرر
همچون مدارس ،مقابر و  ...از حوصله این مقال خرارج اسرت و از
سویی ،چون مقاله حاضر فقط به طرح این موضوع میپرردازد لرذا
سعی شده تا بهترین و شاخصترین نمونههرا برگزیرده شروند ترا
چنانچه با تأیید و اقبال استادان و پژوهندگان مواجه شد ،در سرایر
گونهها نیز پیگیری گردد.
مسجد گوهرشاد :شاید بتوان مسجد گوهرشراد را بره عنروان
یکی از باشکوهترین مساجدی کره از سرده نهرم ه.ق /پرانزدهمم.
برجایمانده ،به شمار آورد .این مسجد در مجاورت بارگاه حضرت
رضا ع) در مشهد قرار دارد .بانی این مسجد گوهرشاد آغا ،همسر
شاهرخ تیموری است که بر اساس کتیبره بنرا در سرال  805ه.ق.
توسط معماری شیرازی به نام قوام الدین بن زینالدین شیرازی ،با
مصالح آجر و گب ،و به شیوه معماری اسرالمی سراخته شرد .ایرن
مسجد شامل چهار ایوان به نامهرای ایروان شرمالی دارالسریاده)،
ایوان شرقی حاجی حسرن) ،ایروان غربری آب) و ایروان جنروبی
مقصوره) است ،و هر کدام از این ایوانهرا بره شبسرتانی متصرل
میشود طبسی.)521 ،5981 ،
بخشهای مختلف مسجد گوهرشاد به ضرورت ،بارها مورد مرمت
قرار گرفته است .در عهد صفویه که مسجد از حمله ازبکان سخت
آسیبدیده بود ،به دستور شاهعباس صفوی تعمیرر شرد .در سرال
 5289در پرری زلزلرره خراسرران بررر بخررشهررایی از بنررای مسررجد
شکست هایی وارد آمده بود ،نیز اقدامات مرمتی صرورت گرفرت و
خرابیهرای ناشری از تهراجم افغرانهرا و شرورش ملرک محمرد
سیسررتانی نیررز در عهررد افشرراریه و قاجاریرره بررر طرررف گردیررد
امبرسز .)581 ،5972،لذا بره دلیرل مرمرتهرای مکررر ،تصراویر
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موجود فاقد زمانبندی هستند و رعایرت تروالی تراریخی و تعیرین
اصالت متن برخی از کتیبهها مقدور نیست و باید به وضع موجرود

اکتفا نمود تصویر .)1

تصویر  .7ذکر شهادتین ،کاشیکاری گنبد مسجد گوهرشاد در سال .5990
مأخذ :حسینی)32 ،5932 ،

مسجد گوهرشاد دارای انواع نقوش تزیینری اسرت کره برا کاشری
معرق ،آجر ،معقلی و گب اجرا شدهاند .این نقروش شرامل ،نقروش
گیاهی اسلیمی ،ختایی ،گرل و بررگ و نشران) ،نقروش هندسری
انواع شمسه ،انواع ستاره ،انواع گره و چندضلعیها) و کتیبه رلث،
کوفی ،نستعلیق و بنایی) است ،که بیشترین نمود عردل و امامرت
در مفاهیم کتیبههای این مسجد بروز میکند .کتیبههای اسرتفاده
شده در این مسجد به سه دسرته تقسریم مریشروند کره شرامل،
کتیبه های قرآنی ،کتیبههای دعاگونه و کتیبرههرای حردیثگونره
است .کتیبههای قرآنی که در مسجد گوهرشاد بر مفهوم عدالت و
امامت تأکید دارند عبارتند از:
 آیات  91تا  10سوره نور در داخل ایوان مقصوره سوره اعلی در باالی طاق پیشرانی ایروان آب ایروان غربری) وایوان حاجی حسن ایوان شرقی)

 سوره حمد بر پیشانی ایوان حاج حسرن ایروان شررقی) کره درادامه سوره االعلی نوشته شده است
 سوره انسان دهر) که در باالی غرفههای شرقی و شمالی آمدهاست .همه این سورهها از بخشهای مختلفی تشکیل شدهاند کره
در برگیرنده اصول اعتقادی شیعی هستند .بخشی از آنها داللرت
بر مقام امام علی ع) و ائمه اطهار ع) در نزد خداوند دارد تصویر
 )7و بخشی دیگر در ارتباط با پاداش و جزاء متناسب برا اعمرال و
کردار انسانهاست .کتیبههرای دعاگونره ،دومرین نروع کتیبره در
مسجد گوهرشاد است که تجلی اعتقادات شیعی تیموریان میباشد
تصویر  .)8این کتیبه هرا شرامل شرهادتین شریعی اللره اال اهلل،
محمد رسولاهلل و علی ولیاهلل) و نام حضرت علی ع) است ،کره
بر روی دیوارهای اطراف صحن مسجد ،سردر ایوانها و زیر گنبد
ایوان مقصوره قرار دارد تصویرهای  3و .)52

تصویر  .4نام ائمه اطهار ،زیر طاق ایوان غربی مسجد گوهرشاد.
مأخذ :حسینی)581 ،5932 ،
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تصویر « .7ال اله اال اهلل محمد رسولاهلل» و «الحکم هلل» و «المک هلل» دیوارهای صحن مسجد گوهرشاد.
مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .3ذکر شهادتین ،گنبد مسجد گوهرشاد مشهد.
مأخذ :مصدقیان طرقبه)71 ،5981 ،

تصویر  .50ذکر شهادتین ،منارههای ایوان جنوبی مسجد گوهرشاد مشهد.
مأخذ :صحراگرد)30 ،5930 ،
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مسجد امام اصفهان :یکی از بناهرای مهرم و مشرهور عصرر
صفویه ،مسجد شاه است که به مسرجد سرلطانی جدیرد و جرامع
عباسی مشهور بوده و امروزه به نام مسجد امام خوانده مریشرود.
این مسجد در طرف جنوب میدان نقشجهان واقع شده است کره
مدخل آن مانند همان مدخل بازار در شمال میدان اسرت .مسرجد
شرراه را شرراهعبرراس برافراشررت تررا بررا بیااتالمعمااور و
مسجداالقصاای برابررری کنررد اسررکندربیک منشرری،5977 ،
 .)5972سرراخت ایررن مسرجد ترراریخی از بهررار سررال  5202ه.ق/
 5155م .آغرراز شررد و تررا حرردود  5212ه.ق 5192 /م .دوره شرراه
صفی ،به پایان رسید و ازارههای مرمر آن را در سرال  5218ه.ق/
 5198م .نصب کردنرد بلروم و بلرر .)057 ،5981 ،برا ایرن همره
اولئاریوس در سرال  5217هجرری 5197 /مریالدی نوشرته" :در
سمت جنوبی میدان ،مسجد با عظمت و پر نقرش و نگراری قررار
گرفته که ساختمان آن را شاهعباس شروع کرد و در زمان مرگش
 5298هجری) تقریبا به پایان رسیده بود .ولری بره فرمران شراه
صفی در این زمان هنوز در آن کار میکنند و دیوارها را با سرنگ
مرمر میپوشانند ".اولئاریوس .)17 ،5919 ،از کتیبهها و متون بر
جامانده برمیآید که در نقشهکشی و سراخت آن سره ترن سرهیم
بودهاند :بدیعالزمان تونی محل و نقشرههرا را فرراهم مریکررد)،
علیاکبرر اصرفهانی مهنردس سراخت بنرا) و محرب علری برک
پیمانکار کل) بلوم و بلر.)057 ،5981 ،
این مسجد دارای چهار ایوانِ شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی است
که هر کدام دارای محراب و گنبدی جداگانه است .بررای ترزیین
دیوارهای مسجد امام از انواع نقوش تزیینری اسرتفاده شرده ،ایرن

نقوش شامل انواع نقوش گیراهی انرواع اسرلیمی ،انرواع خترایی،
شمسه ،ترنج و گل و بررگ) ،انرواع کتیبرههرا و نقروش هندسری
مریباشرد تصرراویر  55و  .)50ایرن مسرجد نیررز هماننرد مسررجد
گوهرشاد ،مفاهیم عدل و امامت را در مضامین کتیبرههرای خرود
پنهان کرده ،کتیبههای که دربرگیرنده آیات قرآنی ،احادیث و نرام
ائمه ع) بهویژه حضرت علی ع) است.
کتیبه های قرآنی که حاوی مفاهیم عدل و امامت هستند عبارتنرد
از:
 آیات  5تا  1سوره اسراء دربراره جایگراه هرر فررد در پیشرگاهخداوند و بهشتی بودن و یا جهنمی بودن وی متناسب با اعمال و
رفتارش) بر روی نمای خارجی محراب شبستان غربی
 سوره انسان که سندی محکرم از فضرایل اهرلبیرت اسرت درآخرین قسمت پایین گردنه گنبد ایروان جنروبی و در درون ایروان
شمالی
 آیه  11سوره مائده که داللت بر اعتقادات شیعه دارد) در سردرشبستان و داخل شبستان شرقی به خط رلث .سوره مائده به ایرن
نکته اشاره میکند که "تنها خداونرد یراور توسرت و پیرامآور او و
کسانی که به او معتقدند و پرستش او را برپا میدارند و به فقررا و
مستحقان یاری می رسانند و در هنگام نمراز ،صردقه مریدهنرد".
داستانی که این آیه روایت میکند داسرتان شرفقت و بخشرندگی
حضرت علی ع) است.

تصویر  .55بخشی از مناره و گنبد ایوان جنوبی مسجد امام اصفهان.
مأخذ :نگارندگان)
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تصویر  .55ایوان جنوبی مسجد امام اصفهان.
مأخذ :نگارندگان)

نوع دیگر کتیبهها ،کتیباهها ،داا،یه هنات ا .یاع ناوع
کتیبهه ،در تزییع ب ،ه ،صاوو نشاب بناز یه د رناا .در
منجا م،م یع کتیبهه ،که داللت بر مو،هیم شاییه د رناا
ش،مل دا ،ن،د اله شه،دتیع شییه ن،م ما،م الاه )عو

ئمه طه،ر صالو بار رتار م ماا )صو هالبیات
یش،ن ست )تصویره31 31 ،و .یاع کتیباهها ،بار ر
م ،رهه ،ساردر ر د ر هر ها ،ر د باه صا ع د ر
گ با قر ر د رنا.

تصویر  .59نام اهلل ،یا علی ،یا محمد به خط بنایی ،راهرو شرقی مسجد امام اصفهان.
مأخذ :نگارندگان)

تصویر  .57نام مبارک ائمه اطهار (ع) ،راهرو شرقی مسجد امام اصفهان.
مأخذ :نگارندگان)
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کتیبههای حدیث گونه ،بیشترین نقش را در جهت اعتقادات شیعی
صفویان در مسجد امام ایفا مریکنرد .ایرن کتیبرههرا کره در زیرر
گنبدها ،در باالی محراب ایوان جنوبی ،درون گنبد غربی و نمرای
خارجی سردر ورودی نوشته شدهاند ،دربرگیرنده احادیثی از پیرامبر
ص) در ارتباط با جایگاه واالی امام علی ع) در پیشرگاه خداونرد
هستند.
در پایان ،نقش علمای شریعه ،برهویرژه شریخ بهرایی در انتخراب
مضامین کتیبهها قرآنی ،دعاگونه و حدیث) و قرارگیری آنهرا در
جایگاه مناسب خود را نباید نادیده گرفت .شاهعباس و علمای این
دوره ،کوشش های فراوانری را بررای نشران دادن بزرگری و علرم
اهلبیرت ع) در جامعره آن روز انجرام دادنرد .آنهرا نگرارههرا و
کتیبهها را منطبق بر زنردگی و مقرام امامران شریعه ع) سرفارش
دادند .به طور کلی کتیبههای این مسجد را مریتروان تجلریگراه
مقام امام علی ع) و اهرلبیرت پیرامبر ص) در پیشرگاه خداونرد
دانست.
یافتههای پژوهش
 .5مقایسه نقوش گیاهی و هندسی مسجد گوهرشاد و
مسجد امام
همان طور که پیشتر گفتره شرد در دوره صرفوی ،شراهد همران
نقوش گیاهی به کار رفته در دوره تیموری در تزیین بناها هسرتیم
با این تفاوت که نقوش گیاهی دوره صفوی پیچیدهتر و طبیعیترر
هستند .در مسجد گوهرشاد نقوش گیاهی ،اعم از اسلیمی ،ختایی،
گلدان و درخت زندگی ،گل پنبه ای برگ مویی) و گل صدتومانی
در تمامی مسجد تکرار شدهاند .در مسجد امام نیرز شراهد همرین
نقوش اما پرکارتر و متنوعتر هستیم .به نظر میرسد که میتروان
از مفهوم عمومی شکل ،به مفاهیم مذهبی راهی جست .لرذا اگرر
نقوش گیاهی اسلیمی و ختایی را نماد باغ و بوستان بدانیم ،یادآور
بهشت است که بهصورت غیرمستقیم به مفهوم معراد اشراره دارد.
بهکارگیری اشکال دایرهای شکل نظیر گل ،ترنج و شمسه ،مفهوم
یکی بودن را تداعی میکند که مستقیما میتواند اصرل توحیرد را
در نظر آورد جدول .)5
نقوش هندسی ،نقش غالب مسجد گوهرشاد تلقی میشوند .اما در
مسجد امام از نقوش هندسی فقط در راهرو ورودی به صحن و بر
روی مقرنسهای سردر ورودی استفاده شده است .به نظر میرسد
که مفهوم این نقوش متناسب برا ترکیرببنردی آنهرا برا نقرش
شمسه ،ستاره پنج پر ،ستاره شش پر و غیره بیرانگر رمرز وحردت
هستی در سراسر کثرت مراترب وجرود ،همچنرین بیرانگر نظمری
باشکوه و قانون مند است جدول .)0

 .5مقایسه کتیبههای مسجد گوهرشاد و مسجد امام
خط نگاره یا کتیبره جرزء مهرمتررین عناصرر در تفسریر مفراهیم
جهان بینی اسالم شیعی در تزیین معماری ایران به شمار مریرود.
این کتیبه ها که در هر دو مسجد ،اغلب به خط کوفی ،رلث ،بنایی
و نستعلیق نوشته شده انرد در بعضری از آیرات ،احادیرث و دعاهرا
مشترکاند ،از آن جمله میتوان به سوره توبه آیه  ،58سوره جرن
آیات  58تا  ،05سوره انسان ،سوره توحید ،ال اله اال اهلل ،اهللاکبرر،
سرربحاناهلل ،الحمررداهلل ،شررهادتین شرریعی ال الرره اال اهلل ،محمرد
رسولاهلل ،علی ولیاهلل) ،نام حضررت محمرد ص) ،نرام حضررت
علی ع) ،نام ائمه اطهار ع) و حدیث «شهر علم» از پیرامبر ص)
اشاره کرد .تمامی آیات ،دعاها و احادیثی که با مفراهیم شریعی و
غیر شیعی در هر دو مسجد بهکاررفترهانرد در جردول  9تحلیرل و
تفسیر شدهاند).
از بررسی مفاد آیرات ،احادیرث و ادعیره نوشرته شرده در مسرجد
گوهرشاد این طور به نظر میرسرد کره اگرچره رونرد اسرتفاده از
مضامین شیعی در کتیبههای معمراری ،از دوره ایلخانران و شراید
پیش از ایشان آغاز شرده ،در دوره تیمروری رواج بیشرتر یافتره و
تکامل و اوج آن در دوره صفویان و به سبب رسمیشردن مرذهب
شیعه بوده است .شاید تیمور و جانشینان وی ،بهویرژه شراهرخ در
پی اربات حقانیت خود در بین مردم تحت حاکمیتشان بودند و این
سیاست آنها بود که به عقاید شیعی احترام گذاشرته و در ترزیین
بناهای خرود از ایرن مضرامین اسرتفاده کننرد .یکری از برارزترین
نمونههای این کتیبهها که نشاندهنده جایگراه امرام علری ع) در
بین تیموریان می باشرد ،دو کتیبره برر سرردر ایروان حراج حسرن
شرقی) و ایوان آب غربی) مسرجد گوهرشراد اسرت .کتیبره اول
شامل نقش شمسهای است که در داخل آن نام حضرت علری ع)
به خط بنایی نوشتهشده و همچنین در داخل نام علری ع) سروره
توحیررد قرررار گرفترره تصرراویر  1و  )1و کتیبرره دوم ،در دو طرررف
پیشانی این دو ایوان قرار دارد که نام علی ع) چهار برار پیرامرون
یا اهلل نوشته شده است جدول .)9
در مقابل مسجد گوهرشاد ،که تا حدی محافظهکارانه و محتاطانه
به نمایش نام حضرت علی ع) و آیراتی در براب عردالت خداونرد
پرداخته ،مسجد امام قرار دارد ،که مملوء از احادیث ،آیات ،روایات،
ادعیه و نام مبارک حضرت علی ع) و ائمه اطهرار ع) اسرت .بره
طور کلی مسجد امام ،تجلی گاه نرام حضررت علری ع) و اعتقراد
صفویان به امامت به عنوان اصلی از اصول پنجگانه اسالم اسرت.
مسجد امام نمادی از توحید ،نبوت ،معراد ،عردل و امامرت اسرت.
استفاده مکرر از عردد هشرت در انرواع نقروش هندسری ،ترسریم
هندسه بنا و تعداد کتیبهها ،داللت بر بهشت دارد ،بهشتی که ورود
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به آن جزء با اعتقاد به خدا ،پیامبر ،امام علی ع) ،حضرت فاطمره
س) و دیگر امامان ع) امکانپذیر نخواهد بود.
جدول  .5مقایسه نقوش گیاهی مسجد گوهرشاد با مسجد امام.
نقوش گیاهی

مسجد گوهرشاد مشهد

نقش اسلیمی و ختایی

بر روی دیوارهای صحن ،سردر شبستانها،
داخل ایوانها

گل پنبهای یا برگ مویی

پیشانی ایوان شرقی و غربی

اسلیمی دهنه اژدری و ختایی

پیشانی ایوان شمالی و جنوبی

ترنج

طاقنماهای ایوان شرقی ،غربی و شمالی ،دور
منارههای ایوان جنوبی

درخت زندگی به همراه گلدان

دو طرف ایوان شمالی و ایوان جنوبی

شمسه

-

محل قرارگیری
مسجد امام اصفهان
بر روی دیوارهای صحن ،دیوار شبستانها ،پیشانی و داخل ایوانها ،محراب
شبستان جنوبی و غربی ،بر روی گنبد ایوان جنوبی ،راهرو ورودی به صحن،
سردر ورودی
بر روی دیوارهای صحن ،دیوار شبستانها ،پیشانی و داخل ایوانها ،محراب
شبستان جنوبی و غربی ،راهرو ورودی به صحن ،سردر ورودی
دیوار شبستانها ،پیشانی و داخل ایوانها ،محراب شبستان جنوبی و غربی ،بر
روی گنبد ایوان جنوبی ،راهرو ورودی به صحن ،سردر ورودی
بر روی دیوارهای صحن ،دیوار شبستانها ،پیشانی و داخل ایوانها ،راهرو
ورودی به صحن ،سردر ورودی
بر روی دیوار شبستانها ،داخل ایوانها ،سردر ورودی ،راهرو ورودی به
صحن
زیر طاقهای راهرو وروی ،زیر گنبد ایوانهای جنوبی ،شرقی و غربی ،زیر
طاق ایوانهای شمالی ،جنوبی ،شرقی و غربی ،هشتی ورودی ،بر روی
محراب ایوان جنوبی و غربی

مفاهیم شیعی
توحید ،معاد
توحید
توحید ،معاد
توحید
توحید ،معاد
توحید

)مأخذ :نگ،رناگ،نو
جدول  .5مقایسه نقوش هندسی مسجد گوهرشاد با مسجد امام.
نقوش هندسی
ستاره شش پر
شمسه هشت ،ده و دوازده
ضلعی)
ستاره پنج پر

محل قرارگیری
مسجد گوهرشاد مشهد
ایوان غربی و شرقی
ایوانهای شرقی و غربی ،داخل رواقهای شمالی ،سقف رواقهای
فوقانی ،لبه دیوار ایوان جنوبی ،حاشیه در ورودی ایوان شمالی،
داخل ایوان مقصوره ،غرفههای فوقانی
دیوارهای جنوبی اطراف صحن

مفاهیم شیعی

مسجد امام اصفهان
-

توحید

مقرنسهای سردر ورودی

توحید

راهرو شرقی

پنجتن ،پنج اصل اسالم توحید ،نبوت،
معاد ،امامت و عدالت) ،حضرات خمس
و پنج نماز

(مأخذ :نگارندگان)
جدول  .9مقایسه متن کتیبههای مسجد گوهرشاد با مسجد امام.
متن کتیبهها
آیههای  017تا  012سوره بقره
آیهالکرسی)

محل قرارگیری
مسجد گوهرشاد

مسجد امام

در حاشیه محراب

-

توحید

-

امامت

زیر مقرنس منارههای سردر ورودی و منارههای
ایوان جنوبی
نمای خارجی محراب شبستان غربی
در هشت لوحه در دو طرف در ورودی ،ایوان غربی
زیر مقرنس منارههای سردر ورودی و منارههای
ایوان جنوبی

توحید
امامت

آیههای  081و  011سوره بقره
آیههای  78تا  81سوره اسراء

سردر شبستانی که از طرف غرب به ایوان جنوبی باز
میشود
باالی درهای ورودی به شبستانهای اطراف ایوان غربی
در حاشیه محراب

آیه  555سوره اسراء

-

آیههای  5تا  1سوره اسراء
آیه  58سوره توبه

در حاشیه سمت راست ایوان جنوبی

آیه  11سوره احزاب

-

آیه  58سوره جن

سردر شبستانی که از طرف شرق به ایوان جنوبی باز
میشود

آیه  027سوره بقره

مفاهیم شیعی

ایوان غربی

توحید
توحید ،عدالت
توحید ،معاد
نبوت
توحید
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آیه  91این سوره در ترکیب با آیات و احادیث دیگر
در زیر گنبد غربی
داخل گنبد شرقی در قسمت فوقانی تا آخر آیه 52
-

نبوت
توحید و معاد
توحید و عدالت

پایین گردنه گنبد ایوان جنوبی ،درون ایوان شمالی

توحید ،امامت و عدالت

بر روی دیوارهای اطراف صحن

داخل شبستان شرقی
در ترکیب با آیات و احادیث دیگر در زیر گنبد غربی
در ترکیب با آیات و احادیث دیگر در زیر گنبد غربی
بر دو اسپر طرف شرق و غرب جلوخان
دور گنبد ایوان جنوبی

امامت
امامت
امامت
امامت
توحید

ایوان غربی

-

توحید

بر روی دیوارهای اطراف صحن
سردر غرفهها و رواقهای اطراف صحن ،ایوان شمالی،
شرقی ،غربی و جنوبی

-

توحید

منارههای سردر ورودی ،راهرو شرقی

توحید

آیههای  91تا  10سوره نور

داخل ایوان جنوبی

سوره فتح
سوره ملک
سوره االعلی

حاشیه خارجی ایوان شمالی
حاشیه خارجی ایوان شمالی
باالی طاق ایوان شرقی و غربی
غرفههای شرقی و شمالی

سوره انسان دهر)
آیه  11سوره مائده
آیه  09سوره شوری
آیه  5تا  9سوره نبأ
دعای نادعلی
الحکم اهلل
یا سبحان ،یا برهان ،یا امان ،یا بیان،
یا حنان ،یا منان ،یا غفران
اهلل الباقی
یا اهلل ،اهلل

توحید ،معاد ،عدالت

بر روی بدنه منارههای ایوان جنوبی ،منارههای
سردر ورودی ،راهرو شرقی
پیشانی ایوان غربی
راهرو شرقی
راهرو شرقی ،مناره ایوان جنوبی

توحید
توحید
توحید

-

توحید ،نبوت ،امامت

یا محمد ،محمد

زیر طاق ایوان شرقی و غربی ،ایوان شمالی

اسماءالحسنی
اهللاکبر
سبحاناهلل
شهادتین ال اله اال اهلل محمد الرسول
اهلل علی ولیاهلل)

ایوان شمالی ،اسوان جنوبی ،بر روی بدنه منارهها
بر روی طاقها و رواقها
ایوان شمالی
دور گنبد ،بر روی منارهها ،بر روی دیوارهای اطراف صحن،
در زیر گنبد ایوان جنوبی)
سردر ایوانهای شمالی ،شرقی و غربی ،زیر طاق ایوان
شرقی و غربی
زیر طاق ایوان شرقی و غربی

بر روی منارههای ایوان جنوبی ،زیر طاق و بر روی
دیوارهای راهرو شرقی
زیر طاق راهرو شرقی

امامت

-

در هشت لوحه دور گنبد ایوان جنوبی

امامت

یا علی ،علی
اسامی ائمه اطهار
صلوات بر حضرت محمد ص) و
اهلبیت ع)

امامت

امامت

)مأخذ :نگ،رناگ،نو

تحلیل یافتهها
یافتههای پژوهش مندرج در جدولهای  5و  0و  9نشان میدهند
که اصول دین شامل توحید و نبوت و معاد و اصول مذهب شریعه
شامل عدل و امامت در تزیینات هر دو مسجد به چشم میآیند .بر

اساس مطالعه انجام شده ،فراوانی موارد مرذکور در جردول  1درج
شده است.

جدول  .7فراوانی مفاهیم دینی و مذهبی در تزیینات مسجد گوهرشاد و مسجد امام.
توحید
نبوت
معاد
عدل
امامت
جمع

مسجد گوهرشاد مشهد
1
9
7
1
8
07

مسجد امام اصفهان
1
9
1
1
52
03

جمع
55
1
59
8
58
11

درصد
% 53/1
% 52/7
% 09/0
% 51/9
% 90/0
% 522

)مأخذ جا ل :نگ،رناگ،نو

تحلیل یافتهها نشان میدهد که امامت به عنوان یکری از اصرول
مذهب شیعه ،حدود یرکسروم  90/0درصرد) از فراوانری مروارد
شمارششده را به خود اختصاص داده است که نشاندهنده

اهمیت این اصل در تزیینات هر دو مسجد میباشرد .نکتره حرائز
اهمیت آن است که در مسجد گوهرشاد که بره دسرتور و توسرط
حکمران سنی مذهب ساخته شده نیز اصل امامت از سایر اصرول

سیر تداوم مفهوم عدل و امامت در نقوش 74| ...

پررنگتر بوده است و تفراوت معنراداری برا مسرجد امرام در دوره
صفوی ندارد.
همچنین جداول یافتهها نشان میدهند که معمار در هرر دوره بره
شکلی کامال هوشمندانه از تمرام ظرفیرتهرای ممکرن فضراها و
عناصر معمراری اعرم از صرحن ،ایروان ،شبسرتان ،رواق ،راهررو،
ستون ،مناره ،راهرو و  ...برای بیان مفاهیم مذهبی بهره میگرفته
است.
نتیجهگیری
در روزگررارانی نرره چنرردان دور ،هنررر و معمرراری اسررالمی ابررزار و
رسانهای قدرتمند در اختیار حاکمان وقت بود تا برا بهررهگیرری از
قابلیتهای آن در ترویج مفاهیم و مبانی اعتقادی خرود بکوشرند.
در اغلب آرار برجایمانده از دوره اسالمی ،فارغ از مرذهب رسرمی
حکمرانان ،تزیینات معماری بهویژه در اماکن مرذهبی دربردارنرده
اصول جهانبینی اسالمی بوده و توحید ،نبوت و معراد همرواره در
پس نقوش گیاهی ،هندسی و کتیبههای قرآنی درج بوده است.
مطالعه انجام شده نشان میدهد که حاکمان عالوه بر اصول دین،
به اصول مذهب تشیع نیز عنایت ویژهای داشتهاند.
حتی در روزگارانی که حکمرانان اهل تسنن بر قدرت بودهانرد بره
دو مفهوم عدل و امامت نیز توجه خاص نشان داده شده است و
اینها همه مستثنی از برخری تعصربات مرذهبی در طرول تراریخ
میباشد .مطالعه حاضر در بخش اسنادی و میدانی به وضوح نشان
میدهد که نقوش تزیینی معمراری ایرانری اسرالمی هرم در دوره
تیموری و هم در عصر صفوی دارای مفاهیم اسرالمی و برهویرژه
مفاهیم شیعی هسرتند و نیرز مفراهیم شریعی نهفتره در نقروش و
کتیبهها که در دوره تیموری ،شراخص و چشرمگیر بروده در دوره
صفوی نیز با قدرت بیشتر استمرار یافتهاند.
اشاره فراوان به اصرل شریعی امامرت در تزیینرات دوره تیمروری،
نشاندهنده احترامی است که حاکمان اهرل تسرنن بررای عقایرد
شیعی و بهویژه شخص امام اول شیعیان ،حضرت علری ع) قائرل
بوده اند .این مفهوم در دوره صفوی و با رسمی شدن مذهب تشیع
در ایران ،رنگی دیگر به خود گرفت و نقوش تزیینی مساجد غالبرا
در جهت ترویج عقاید مذهب جدید به کار گرفته شد.
بررسی عمیق تر موضوع از طریق مطالعه تطبیقی در چندین نمونه
متعدد میتواند در جهت تأیید نتایج پرژوهش حاضرر مفیرد باشرد.
همچنین پیشنهاد میشود کره در پرژوهشهرای آتری بره تبیرین
ویژگیهای معماری شیعی در انرواع گونرههرای معمراری ایرانری
عنایتی خاص مبذول شود.
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