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کتیبههای قرآنی ،عناصر جداییناپذیر تزئینات مساجد هستند که عالوه بر ترویج فرهنگ اسالمی ،انعکاسدهندهی
شرایط سیاسی و اجتماعی دورهی نگارش خود نیز هستند .مسجد جامع اصفهان به لحاظ اهمیت ،وسعت ،تعدد دورههای
ساخت و حجم تزئینات ،از جمله بناهایی است که بیشترین تعداد کتیبههای تاریخی را در معماری اسالمی ایران ،درخود
جای داده است .در پژوهشهای موجود کمتر به شناخت و تحلیل مضمون کتیبههای مورد استفاده در این بنا پرداخته شده
است .لذا ،این مقاله با هدف شناخت ،تحلیل و قیاس مضمون کتیبههای قرآنی در ورودیها و محرابهای مسجد جامع
اصفهان نگارش یافته است .برای دستیابی به مضامین آیات کتیبهها و بررسی ارتباط موضوعی آنها از لحاظ سیاسی،
اجتماعی و محل کاربردشان در این بنا ،تحقیق به روش تفسیری -تحلیلی انجام گرفت و از منابع اسنادی ،کالبدی
(مشاهده و حضور در محل) استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان دادند متن عمده کتیبههای ورودیها و محرابهای
مسجد جامع اصفهان مذهبی است .بیشترین تعداد کتیبههای قرآنی ورودیها و محرابهای مسجد جامع اصفهان در
دورهی صفویه الحاق شده است و بعد از آن به ترتیب دورههای قاجار ،آل مظفر ،ایلخانی و سلجوقی دارای بیشترین
تعداد کتیبههای خطی قرآنی هستند .در بین ده ورودی و هفده محراب مسجد جامع اصفهان پانزده مورد دارای کتیبه
قرآنی بوده است .به نظر میرسد شرایط سیاسی و اجتماعی هر دوره در انتخاب آیات برای نگارش کتیبههای ورودیها
و محرابهای ذکر شده ،تأثیر قابل توجهی داشته است .به طوری که در زمانهای آشفتگی اوضاع سیاسی ،اجتماعی و
مذهبی ،آیات قرآنی انتخاب شده برای کتیبههای محرابها و ورودیهای مسجد جامع اصفهان به نوعی اشاره به اتفاقات
خاص آن دوران داشته است و زمانی که به نوعی آرامش نسبی سیاسی و اجتماعی برقرار بوده مضمون آیات انتخابی در
ورودیها اشاره به مسائلی در باب توحید و یگانگی خداوند ایمان و اعتقاد به معاد ،نبوت و بعثت پیامبر و در نهایت آیاتی
که در باب اهمیت مساجد آورده شده است .همچنین ،مضمون آیات محرابها اشاره به وقایع جامعهی مسلمین از جمله
تغییر قبلهی مسلمین ،بعثت پیامبر و رهبری توجه داشته است.
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 .1مقدمه

 .2روش پژوهش

جمعآوری اطالعات از طریق مطالعات اسنادی و همچنین با
حضور در مسجد جامع اصفهان و خوانش کتیبهها انجام شد.
در این راستا ،از کتیبههای قرآنی بکار رفته در ورودیها و
محرابهای مسجد جامع اصفهان تصویربرداری شد و سپس
با روش تحقیق تفسیری -تحلیلی به بیان مضامین و ارتباطی
با محل کاربردشان پرداخته و با تحلیل یافتههای میدانی
نتیجهگیری شده است.
 .3پیشینهی پژوهش

با توجه به اینکه مسجد جامع اصفهان دارای کتیبههای
متعدد از دوران مختلف تاریخی است؛ در منابع گوناگون تاریخ
معماری ،مکرراً از وضع کلی و شرح تاریخی آن یاد شده
است .برخی منابع موجود در این زمینه به معرفی کتیبههای
مسجدجامع اصفهان پرداختهاند (هنرفر )1348؛ برخی دیگر
از پژوهشگران روند شکلگیری مسجد جامع اصفهان را بیان
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مساجد جامع ،از مهمترین بناهای هر شهر اسالمی محسوب
میشوند .مسجد جامع اصفهان ،دارای کتیبههای متعددی
از دورههای مختلف تاریخی به ویژه سلجوقی ،ایلخانی،
مظفری ،تیموری ،صفوی ،قاجاری و معاصر است؛ که در
ورودیها ،نمای حیاطها ،ایوانها ،منارهها ،شبستانها ،گنبدها،
محرابها ،سنگابها ،چراغدانها ،منبرها و ...واقع شدهاند.
تمرکز این کتیبهها ،بیشتر در ورودیها ،نمای داخل ایوانها
(جنوبی ،غربی ،شرقی ،شمالی و صفه عمر) ،نمای حیاط اصلی،
منارهها ،محرابها و گنبدها است .این کتیبهها را میتوان
از منظر گوناگون چون تکنیک و تاریخ ساخت ،مضمون،
جایگاه ،بانیان ،نحوهی مرمت ،نقش آنها در فضای معماری
و ...بررسی کرد .کتیبههای فوق با تکنیکهای مختلفی چون
آجرکاری ،کاشیکاری ،گچبری ،حجاری و منبت چوب اجرا
شدهاند و به صورت نقوش هندسی ،گیاهی (اسلیمی و ختایی)
و خطی هستند .کتیبههای خطی مسجد جامع با شیوههای
مختلف همچون کوفی ،نسخ ،ثلث ،نستعلیق ،خط بنایی و...
در دورههای مختلف نوشته شدهاند و از لحاظ مضمون به دو
دستهی کلی مذهبی (آیات قرآنی ،احادیث ،ادعیه و اسماء
متبرک) و تاریخی تقسیمبندی میشوند .کتیبههای خطی
مسجد جامع اصفهان عالوه بر آنکه دربرگیرندهی اطالعاتی
همچون َرقم (تاریخ ساخت ،وقف یا مرمت) ،نام اشخاص
خیر ،حکمران وقت) ،استادکاران و هنرمندان (معمار،
(بانی ّ
بنا ،کاشیتراش ،گچبر ،حجار ،نجار ،نقاش و خطاط) بوده؛ به
گونهای نشاندهندهیوضعیت مذهبی ،اجتماعی و سیاسی
دورههای تاریخی خود نیز هستند .اصفهان در طول تاریخ
پس از اسالم ،همیشه دستخوش نزاعهای مذهبی شدید بوده
است و تا زمان صفویه -که شیعه به عنوان مذهبی رسمی
کشور اعالم میشود -مرکز مهم اهل سنت بوده است.
با توجه به تعداد و مضمون کتیبههای مسجد جامع اصفهان
و اهمیت ورودیها (نشانگر مسجد در شهر) و محرابها
(نشانگر قبله) ،پژوهش حاضر به شناخت ،تحلیل و قیاس
کتیبههای قرآنی در ورودیها و محرابهای این بنا میپردازد.
بررسیهای میدانی نشان میدهد اکثر کتیبههای این مسجد
سالم و قابل خوانش هستند.

مسجد جامع اصفهان ،دارای ده ورودی و هفده محراب
میباشد که همزمان با تکمیل و استخوانبندی مسجد از
«قرن سوم تا دوازدهم هجری» تغییر و تکامل پیدا کردهاند؛
ورودیها و محرابها ،دارای تزئینات مختلفی هستند و
در آنها خط و خوشنویسی به عنوان یکی از ارکان اصلی
تزئین مورد استفاده قرار گرفته است .با وجود اهمیتی که
ورودیهای و محرابهای مسجد جامع اصفهان از لحاظ
تعدد کتیبههای دورههای مختلف و ارزش اَسنادی دارند؛
تاکنون به طورکامل خوانش نشدهاند .لذا در این مقاله ،هدف
اصلی خوانش ،تحلیل و قیاس کتیبههای قرآنی ورودیها
و محرابهای مسجد جامع اصفهان است .در این راستا،
ورودیها و محرابهایی که شامل کتیبههای قرآنی هستند؛
شناسایی شده و بازخوانی گردیدهاند تا به پرسشهای ذیل
پاسخ داده شود:
 مضمون آیات قرآنی کتیبههای ورودیهای و محرابهایمسجد جامع اصفهان شامل چه موضوعاتی است؟
 پرکاربردترین آیات قرآنی در ورودیها و محرابهایمسجد جامع اصفهان کدامند و علت چیست؟
 کتیبههای قرآنی ورودیها و محرابهای مسجد جامعاصفهان متعلق به چه دوره تاریخی است؟

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره شانزدهم  /پاییز  / 139۶سال پنجم

کرده و همچنین به بررسی برخی ابهامات تاریخی ،معماری
و سازهای آن پرداختهاند (گالدیری1370؛ پیرنیا 1387؛ گرابار
1388؛ معماریان 1389؛ جبلعاملی 1392؛ گالدیری .)1392
برخی از محققان فقط به خوانش برخی از کتیبهها پرداختهاند
(حاجیقاسمی )1383؛ و برخی دیگر به بررسی کتیبههای
تزئینی ،معرفی محرابها و تحلیلهای آماری در دورههایی
خاص پرداختهاند (سجادی 1375؛ صاحبیبزاز 1389؛ شاطری
1392؛ شکفته  .)1394تحقیقاتی که در زمینهی مضمون
کتیبههای مسجد جامع اصفهان صورت گرفته؛ شامل بررسی
تاریخی و شرح مضمون کتیبهها (هنرفر  ،)1350معرفی
کتیبههای قرآنی به صورت اجمالی (نصرتی  )1380و تحليل
خوشنويسي و خطوط مسجد جامع اصفهان (حلیمی )1390
میباشد .البته در منابع یادشده ،کتیبههای مسجد به طور
کامل خوانش نشده است و یا تاریخ نصب کتیبه در زمانی بعد
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از پژوهشهای مورد نظر انجام انجام گرفته است.

قرآنی ورودیها و
 .4معرفی و تحلیل کتیبههای
ِ
محرابهای مسجد جامع اصفهان

همان طور که پیشتر اشاره شد؛ مسجد جامع اصفهان دارای
ده ورودی و هفده محراب میباشد که در دورههای تاریخی
مختلف تاریخی ساخته و تزئین شدهاند .با توجه به اینکه
کتیبههای خطی قرآنی ورودیهای و محرابهای مسجد
جامع اصفهان به ترتیب زمانی شامل دوره سلجوقی ،ایلخانی،
آل مظفر ،صفویه و قاجار است و برخی از کتیبههای قرآنی
فوق به نوعی منعکسکنندهی حوادث تاریخی زمان خود
هستند .لذا ،در پژوهش ،معرفی و تحلیل کتیبههای قرآنی
ورودیها و محرابهای مسجد جامع براساس تاریخ نگارش
کتیبههای موجود است (جدول .)1

جدول  .1ترتیب تاریخی نگارش کتیبهی ورودیها و محرابهای مسجد جامع اصفهان در پنج دورهی تاریخی سلجوقی ،ایلخانی ،آلمظفر ،قاجار و صفوی
(مأخذ :نگارندگان)

ایلخانان
آل مظفر

صفویه

قاجاریه
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شماره
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9
-10
-11
-12
-13
-14
-15

نام ورودی -محراب
ورودی شمالی
محراب اولجایتو
محراب ایلخانی ورودی جنوب شرقی
ورودی تاج الملک
محراب مدرسه مظفری
محراب غربی صفۀ جنوبی
محراب شرقی صفۀ جنوبی
ورودی شبستان تیموری
محراب ایوان شرقی
ورودی باب الدشت
محراب ایوان غربی
محراب گنبدخانه نظامالملک
ورودی مجلسی
ورودی سقاخانه
ورودی ابواسحاقیه

تاریخ مکتوب
515
710
768
778
918
918
962
992
999
1112
1092
1218
1301

دوره
سلجوقیان
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 .1-4ورودی شمالی

 .4-2محراب شبستان اولجایتو

محراب اولجایتو شاهکار هنر گچبری دورهی ایلخانی است
و در شبستان مسجد الجایتو قرار دارد .برخی از منابع از
«مسجد اولجایتو» به عنوان بنایی مستقل یاد میکنند که
به بنای اصلی مسجد جمعه چسبیده است (رفیعی ،1352
 .)516این مسجد در راستای دیوار قبلهی «ایوان استاد» و
پس از سردر کاشیکاری «بیتالشتاء» قرار دارد .در قسمت
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این ورودی -چنانکه از نامش نیز پیدا است -در ضلع شمالی
مسجد جامع قرار دارد و دارای تزئینات بینظیری از معرق
آجر است .در قسمتی از این کتیبه ،آیه  114سوره بقره به خط
کوفی ساده نگاشته شده استَ « :و َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ْن َم َن َع َم َسا ِج َد
َّ
اللِ أَ ْن ُي ْذ َك َر فِي َها ْاس ُم ُه َو َس َعى( ...بقره .»)114 :2 ،ادامهی آیه
در کتیبه به مرور زمان از بین رفته است .آیه کریمه به طور
کامل چنین است:
َ
َّ
ْ
َ
« َم ْن أَ ْظلَ ُم ِم َّم ْن َم َن َع َم َسا ِج َد اللِ أ ْن ُيذك َر فِي َها ْاس ُم ُه َو َس َعى
فِي خَ َراب ِ َها ُأولَئ َ
ِين لَ ُه ْم فِي
ان لَ ُه ْم أَ ْن َي ْدخُ ُلو َها إِ َّل خَ ائِف َ
ِك َما َك َ
يم :و کیست ستمکارتر
ال ُّدن َْيا ِخ ْز ٌي َولَ ُه ْم فِي ْالخ َِر ِة َع َذ ٌ
اب َعظِ ٌ
از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در
خرابی آن اهتمام و کوشش نماید؟ چنین گروه را نشاید که در
مساجد مسلمین در آیند جز آنکه (بر خود) ترسان باشند .این
گروه را در دنیا ذلت و خواری نصیب است و در آخرت عذابی
بزرگ (بقره»)114 :2 ،؛ در ادامه نیز به حادثهی آتشسوزی
مسجد در سال  515اشاره میشود[« :تمت] إعادة هذه العمارة
بعد االحتراق في شهور سنة خمس عشرة و خمسمأۀ».
در اینکه مقصود از «ظالم/بیدادگر» در آیهی یادشده کیست؛
چند نظر به چشم میخورد:
 .1بختالنصر که در سال  597پیش از میالد به اورشلیم حمله
کرد و هیکل سلیمان را ویران نمود و بسیاری از یهودیان را
به اسارت گرفته؛ با خود به بابل برد (واحدی 39 ،1411؛
طبری .)397 ،1412
 .2سردار رومی تیتوس که در سال  70میالدی بیتالمقدس
را ویران کرد و تورات یهودیان را به آتش کشید و مانع عبادت
مؤمنان یهودی شد (واحدی 39 ،1411؛ طوسی بیتا.)417 ،
 -3مشرکان مکه که مانع عبادت مسلمانان در مسجدالحرام
میشدند (واحدی 39 ،1411؛ طبری 397 ،1412؛ طوسی
بیتا.)417 ،
 -4مشرکان مکه که در سال حدیبیه (سال ششم هجری)
مانع ورود رسول اهلل(ص) به مکه شدند (طبری397 ،1412؛
زمخشری .)178 ،1407
پرسش دیگری نیز وجود دارد :مقصود از ورود ترسان ظالمان
به مسجد چیست؟ زمخشری دو احتمال را مطرح میکند:

 .1حکم مقدر خداوند آن است که با قدرت گرفتن مؤمنان،
سرانجام ظالمان آن خواهد بود که با ذلت در جمع مؤمنان
وارد شوند؛  .2اگر ظلم ظالمان و زورگویی آنها نبود؛ باید
چنین مقرر میشد که آنها با ترس از مؤمنان زندگی کنند؛
نه مؤمنان با ترس از ایشان (زمخشری  .)1407،179به نظر
میرسد که وجه نخست ،با فتوای آیه سازگاری بیشتری
داشته باشد .روشن است که هر چهار مورد گفته شده،
نمونههایی از مفهوم عام آیه هستند و همانگونه که زمخشری
نیز میگوید ،منافاتی بین عمومیت حکم و خصوصیت سبب
وجود ندارد (زمخشری )179 ،1407؛ از این رو ،مقصود از
نگارش آیه در ورودی مسجد ،پرهیز یا تهدید کسانی است
که با تصمیمها یا اقدامات خود ،برای عبادت مسلمانان و
مؤمنان مانع به وجود میآورند و بدانها یادآور میشود که
بنا به گفتهی خداوند متعال ،ایشان از ستمکارترین انسانها
به شمار خواهند آمد و آن گونه که در انتهای آیه گفته شده،
سرانجامی جز ذلت و ترس برای ایشان نخواهد بود .با توجه
به این مضمون ،میتوان گفت که هدف از نگارش این آیه بر
سردر ورودی شمالی ،اشاره به قضیهی آتشسوزی مسجد و
تعریض به مسببان آن بوده است .1در واقع اختالفات شدید
بین حکومت سلجوقی و علمای اصفهان ،فرقهی اسماعیلیان
را بر آن داشت تا به تالفی ،مسجد جمعه را در سال 515
به آتش بکشند .در این آتشسوزی ،ساختمانهای توابع
مسجد ،یعنی آموزشگاهها ،مهمانخان ه و کتابخانه در آتش
از بین رفت (هنرفر 79 ،1350؛ ریاحی  .)65 ،1375با این
حساب ،مقصود بانیان مسجد از «ستمکارانی که مانع یاد خدا
در مسجد میشوند»؛ اسماعیلیان و باطنیان بوده است .این
کتیبه ،نشانهای از اوضاع متشنج مذهبی در اصفهان است که
تا زمان صفویه ادامه مییابد (نقشه .)1
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ادامهی متن حدیث در حاشیهی فرورفتگیهای محراب در
دو ردیف نوشته شده است...« :هم خلفائي يا جابر ،وأئمة
المسلمين بعدي ،أولهم علي بن أبيطالب ،ثم الحسن ،ثم
الحسين ،ثم علي بن الحسين ،ثم محمد بن علي المعروف
في التوراة بالباقر ،وستدركه يا جابر ،فإذا لقيته فاقرءه مني
السالم ،ثم الصادق جعفر بن محمد ،ثم موسى بن جعفر ،ثم
علي بن موسى ،ثم محمد بن علي ،ثم علي بن محمد ،ثم
الحسن بن علي ،ثم سميي وكنيي حجة اهلل في أرضه وبقيته
في عباده ابن الحسن بن علي ،ذاك الذي يفتح اهلل تعالى
ذكره على يديه مشارق األرض و مغاربها :از جابر بن زید
جعفی چنین روایت شده است که گفت :از جابر بن عبداهلل
ّ
عزوجل بر پیامبر
انصاری شنیدم که میگفت :وقتی خداوند
که درود خدا بر او و خاندان او باد ،آیهی «ای کسانی که
ایمان آوردهاید؛ از خداوند اطاعت کنید و نیز از پیامبر و اولیای
امر خود فرمان برید» را نازل فرمود؛ به رسول خدا(ص) گفتم:
ما ،خدا و رسولش را میشناسیم؛ اما اولیای امری که خداوند
اطاعتشان را همتای اطاعت خود کرده است؛ چه کسانی
هستند؟ پس او ،درود خدا بر او باد .گفت :ای جابر! ایشان
جانشینان من و امام مسلمانان پس از من هستند .نخستین
آنها علی بن ابی طالب است .سپس حسن ،و پس از او حسین،
و پس از او علی بن حسین ،و سپس محمد بن علی است که
در تورات به «باقر» شهرت دارد و تو او را خواهی دید .پس
آنگاه که مالقاتش کردی؛ سالم من را به او برسان .پس از
او جعفر بن محمد صادق است؛ و پس از او موسی بن جعفر.
پس از او علی بن موسی و سپس محمد بن علی ،و علی بن
محمد ،و حسن بن علی است .پس از آنها فرزند حسن بن
علی ،همنام و همکنیهی من و حجت خدا بر زمین و بقیهی
او در میان بندگانش است .هم اوست که خداوند (نامش بلند
باد) به دستش مشرق و مغرب زمین را تسخیر خواهد کرد».
این حدیث که به «حدیث جابر» مشهور است در منابع متعدد
شیعی (کالمی و حدیثی) وارد شده است (ر .ک .ابن بابویه
253 ،1395؛ طبرسی 37 ،1390؛ مجلسی 250 ،1404؛
خزاررازی 54 ،1401؛ ابنشهرآشوب .)283 ،1379
با توجه به اینکه اصفهان در طول تاریخ پس از اسالم همیشه
دستخوش نزاعهای مذهبی شدید بوده است (جعفریان
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خارجی محراب کتیبهای به خط ثلث نوشته شده و در داخل
فرورفتگی محراب نیز کتیبهی دیگری به خط ثلث وجود
دارد .این محراب یادگار تشرف سلطان محمد خدابنده به
مذهب تشیع است و آنگونه که از متن کتیبهی تاریخی آن
به دست میآید؛ از الحاقاتی بوده که پس از آتشسوزی سال
 515در مسجد جمعه ،به اصل بنا افزوده شده است .همچنین
ذکر شده که این محراب در زمان سلطان محمد خدابنده
الجایتو و وزیر دانشمند او محمد ساوی در سال  710هجری
ساخته شده است .نام سلطان برای احترام در باالی کتیبه
نگاشته شده و در متن کتیبه ،تنها به ذکر القاب او بسنده
شده است:
«سلطان محمد وهذا المحراب المستطاب من مضافات
العمارات التي اتفقت إعادتها في أیام معدلة السلطان حامي
حوزة اإلسالم واإلیمان غیاث الدنیا والدین ّ
ظل اهلل في
األرضین حرس اهلل ببقائة االسالم من فضائل صدقات
األمیمة الصحبیة العظمیة صاحب دیوان الممالک شرق ًا و
غرب ًا بعداً و قرب ًا سعد الحق والدین المخصوص بعنایة رب
العالمین محمد الساوي أعزاهلل أنصاره وضاعف اقتداره تواله
العبد الضعیف الراجي إلی رحمة اهلل تعالی وغفرانه عضد بن
علی الماستري أحسن اهلل عقبته في صفر سنه عشر وسبعمئة
ختمه اهلل تبارک وتعالی بالخیر والظفر».
این محراب برخالف دیگر محرابهای دورهی ایلخانی -که
متضمن آیاتی از قرآن هستند -هیچ کتیبهی مستقل قرآنی
ندارد (ر.ک .شکفته  )1394و تنها بخشی از آیه  59سوره
ِين آ َم ُنوا أَطِ ي ُعوا
نساء در آن به چشم میخوردَ « :يا أَيُّ َها الَّذ َ
ول َو ُأول ِي ْ َ
َّ َ
الل َوأَطِ ي ُعوا ال َّر ُس َ
ال ْم ِر ِم ْن ُك ْم :اى كسانى كه ايمان
آوردهايد؛ خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امر خود را
[نيز] اطاعت كنيد (نساء»)59 :4 ،؛ این آیه ،در دو طرف
کتیبه تاریخی ،و در ضمن حدیثی از پیامبر اسالم به خط
ثلث ،گچبری شده است« :عن جابر بن زید الجعفي قال:
ّ
عزوجل
سمعت جابر بن عبداهلل األنصاري يقول :لما أنزل اهلل
على نبيه صلی اهلل علیه وآله :يا أيها الذين آمنوا أطيعوا اهلل
وأطيعوا الرسول وأولي األمر منکم قلت :يا رسول اهلل عرفنا
اهلل ورسوله فمن أولوا األمر الذين قرن اهلل طاعتهم بطاعتك؟
فقال علیه السالم»...:
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 .)255 ،1388میتوان گفت که عدول بانیان محراب اولجایتو
از نگارش متنی قرآنی به ثبت یک متن حدیثی با مضمون
خاص شیعی ،هدفی جز تبلیغ و ترویج تشیع در اصفهان
آن روزگار نداشته است .چنانکه دیده شد؛ این متن حدیثی
افزون بر اینکه سخنی از رسول اکرم(ص) را نقل میکند؛

متضمن آیهای از قرآن کریم نیز هست؛ به بیان دیگر ،آنچه
در کتیبهی محراب اولجایتو دیده میشود؛ ترکیب دو منبع
مهم اسالمی (قرآن و حدیث) با هم است که نتیجهی آن،
پدیدآمدن متنی قدرتمند و صریح و همراستا با آموزههای
شیعی است (نقشه .)1

 .4-3محراب ایلخانی

سال ساخت این محراب به درستی مشخص نیست ولی با
توجه به اینکه محرابهای الجایتو ،هفتشویه ،پیر بکران و

اشتر جان که همگی به دورهی ایلخانی تعلق دارند و از نظر
مصالح ،نقوش و شیوهی تزئینی ،شباهت بسیاری به این
محراب دارند .میتوان گفت محراب فوق به احتمال نزدیک
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نقشــه  .1معرفــی ورودیهــا و محرابهــای دارای کتیبــهی قرآنــی و فاقــد کتیبــهی قرآنــی در مســجد جامــع اصفهــان در پنــج دورهی تاریخــی
ســلجوقی ،ایلخانــی ،آل مظفــر ،قاجــار و صفــوی (مأخــذ :نگارنــدگان)
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جامع اصفهان ،کمتر مورد نگارش قرار گرفته است .این
مسأله دست کم در کتیبههای دورهی ایلخانی به وضوح
ب مهم این
دیده میشود؛ چنانکه از بیست  و یک محرا 
دوره ،تنها در سه مورد 2از سوره فاتحه استفاده شده است؛
این در حالی است که آیات ابتدایی سوره فتح (برای مثال)
شش بار 3به کار رفته است (شکفته  .)1394چنین به نظر
میرسد که مضامین سوره فتح نسبت به سوره فاتحه ،با
اهداف سالطین ایلخانی تناسب بیشتری داشته است:
ك َّ ُ
ك َف ْت ًحا ُّمبِي ًنا ( )1ل َِي ْغف َِر لَ َ
«إِنَّا َف َت ْح َنا لَ َ
الل َما تَ َق َّد َم مِن
ك َو َي ْه ِد َي َ
ك َو َما تَ َأ َّخ َر َو ُيت َِّم ن ِ ْع َم َت ُه َعلَ ْي َ
َذنبِ َ
ك صِ َر ًاطا ُّم ْس َتقِي ًما
َ
َّ
نص َر َك ُ
السكِي َن َة
(َ )2و َي ُ
الل نَ ْص ًرا َع ِزي ًزا (ُ )3ه َو الَّذِي أن َز َل َّ
يمان ِ ِه ْم َو ِ َّلِ ُج ُنو ُد
فِي ُق ُل ِ
وب الْ ُم ْؤ ِمن َ
يمانًا َّم َع إِ َ
ِين ل َِي ْز َدا ُدوا إِ َ
الس َما َواتِ َو ْ َ
ان َّ ُ
الل َعلِي ًما َحكِي ًما ( :)4ما تو را
ال ْر ِ
ض َو َك َ
َّ
پيروزى بخشيديم [چه] پيروزى درخشانى! تا خداوند از گناه
گذشته و آينده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند
و تو را به راهى راست هدايت كند .و تو را به نصرتى
ارجمند يارى نمايد .اوست آن كس كه در دلهاى مؤمنان
آرامش را فرو فرستاد تا ايمانى بر ايمان خود بيفزايند .و
آن خداست و خدا همواره
سپاهيان آسمانها و زمين از ِ
داناى سنجيدهكار است (فتح .»)4-1 :48 ،از ظاهر این
آیات چنین برمیآید که سالطین مغول ،خود را مایهی
دلگرمی مؤمنان و از لشکریان خدا میدانستهاند.
 .4-4ورودی تاجالملک

اصل بنای این ورودی متعلق به دورهی ملکشاه سلجوقی
است و به دستور تاجالملک 4و در رقابت با خواجه نظامالمک
بنا شده است .ولی کتیبهی قرآنی آن در دورهی حکومت
سالطین آل مظفر سال  768هجری به خط کوفی
معرق بر زمینهی کاشی الجوردی بنا شده
اسلیمیدار سفید ّ
است (هنرفر  .)157 -76 ،1350اصفهان در سال 756
به دست شاه سلطان ،خواهرزادهی امیر مبارزالدین محمد
مظفر تصرف شد و تا زمان تسخیر آن در سال  789به
دست لشکریان تیمور گورکانی ،در اختیار حکمرانان آل
مظفر بود (خواندمیر  .)319 - 289 ،1380قسمتهایی
از کاشیکاری ورودی تاجالملک از بین رفته است ولی در
باقیماندهی این اثر ،میتوان دو بخش از آیات سورهی
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به یقین متعلق به دورهی ایلخانی است (شاطری ،1392
 .)78در حاشیهی بیرونی این محراب سورهی فاتحه به طور
کامل نگاشته شده است:
«ب ِ ْس ِم َّ
ِين ()2
اللِ ال َّر ْح َم ِن ال َّرح ِ
ِيم ( )1الْ َح ْم ُد ِ َّلِ َر ِّب الْ َعالَم َ
اك نَ ْع ُب ُد َو إِ َّي َ
ين ( )4إِ َّي َ
اك
ِيم (َ )3مال ِِك َي ْو ِم ال ِّد ِ
ال َّر ْح َم ِن ال َّرح ِ
َ
ِيم ( )6صِ َر َ
الص َر َ
ِين أنْ َع ْم َت
نَ ْس َتع ُ
اط الَّذ َ
ِين ( )5ا ْه ِدنَا ِّ
اط الْ ُم ْس َتق َ
وب َعلَ ْي ِه ْم َو َل َّ
ين ( :)7به نام خداوند
َعلَ ْي ِه ْم غ َْي ِر الْ َمغ ُْض ِ
الضال ِّ َ
رحمتگر مهربان .ستايش خدا را كه پروردگار جهانيان.
[خداوند] رحمتگر مهربان .مالك [و پادشاه] روز جزا [است].
تو را مىپرستيم تنها و بس؛ به جز تو نجوييم يارى ز كس.
به راه راست ما را راهبر باش .راه آنهايى كه برخوردارشان
كردهاى؛ همانان كه نه درخور خشماند و نه گمگشتگان
(فاتحه.»)7-1 :1 ،
آیات این سوره بر ورودی سقاخانه نیز نوشته شده است
(نقشه .)1
سوره فاتحه از جایگاه بسیار باالیی در میان آیات قرآنی
برخوردار است؛ چنانکه از رسول اهلل(ص) چنین روایت شده
است« :لو أن فاتحه الكتاب وضعت في كفه الميزان .و
وضع القرآن في كفه .لرجحت فاتحه الكتاب سبع مرات:
اگر سوره حمد را در یک کفه میزان و باقی سورههای
قرآن را در کفه دیگر قرار دهند؛ سورهی «حمد» هفت
برابر سنگینتر است( :نوری  /330 ،1408حدیث شماره
 .»)4804این سوره موضوعات متعددی را در خود جای
داده است؛ از این رو گاه به «أم الکتاب» نیز نامیده میشود.
شیخ طبرسی در توضیح این نامگذاری چنین میگوید:
«سميت بذلك ألنها أصل القرآن و األم هي األصل ،وإنما
صارت أصل القرآن ألن اهلل تعالى أودعها مجموع ما في
السور ألن فيها إثبات الربوبية والعبودية وهذا هو المقصود
بالقرآن» (طبرسی )88 ،1372؛ این سوره «أم الکتاب»
نامیده شده زیرا اصل قرآن است و واژهی «أم» به معنی
«اصل» است .و این سورهی اصل قرآن شده زیرا خداوند
متعال همهی آنچه در دیگر سورهها است؛ در این سوره
قرار داده است .زیرا در آن ،اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند
است که همین ،مقصود قرآن است .با این حال ،این سوره
نسبت به بقیه سورههای به کار رفته در کتیبههای مسجد
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 .4-5محراب مدرسه مظفری

در ضلع جنوبی مدرسه مظفری محراب کاشیکاری
شدهای قرار دارد که بر اساس تاریخ کتیبه محراب 778
هجری قمری ،همزمان با ساخت مدرسه و متعلق به
دورهی مظفری است .در اطراف این محراب کتیبه به
خط ثلث ،توسط علی کوهیار االبرقوهی نوشته شده است
که دربرگیرندهی آیات  18و  19سوره توبه است« .إِن ََّما
اللِ َم ْن آ َم َن ب ِ َّ
َي ْع ُم ُر َم َسا ِج َد َّ
الص َل َة
اللِ َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َوأَ َقا َم َّ
ش إِ َّل َّ َ
الل َف َع َسى ُأولَئ َ
ِك أَ ْن َي ُكونُوا
َوآتَى ال َّز َكا َة َولَ ْم َيخْ َ
اج َوع َِم َار َة الْ َم ْس ِج ِد
م َِن الْ ُم ْه َتد َ
ِين ( )18أَ َج َعلْ ُت ْم سِ قَا َي َة الْ َح ِّ
يل َّ
الْ َح َرا ِم َك َم ْن آ َم َن ب ِ َّ
اللِ
اللِ َوالْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر َو َجا َه َد فِي َسبِ ِ
ون ِع ْن َد َّ
الل َل َي ْهدِي الْ َق ْو َم َّ
اللِ َو َّ ُ
ِين (:)19
الظالِم َ
َل َي ْس َت ُو َ
مساجد خدا را تنها كسانى آباد مىكنند كه به خدا و روز
بازپسين ايمان آورده و نماز برپا داشته و زكات داده و جز
از خدا نترسيدهاند؛ پس اميد است كه اينان از راهيافتگان
باشند .آيا سيراب ساختن حاجيان و آباد كردن مسجدالحرام
را همانند [كار] كسى پنداشتهايد كه به خدا و روز بازپسين
ايمان آورده و در راه خدا جهاد مىكند؟ [نه ،اين دو] نزد
خدا يكسان نيستند؛ و خدا بيدادگران را هدايت نخواهد كرد
(توبه .»)19-18 :9 ،در آیهی نخست ،اشارهای به بانیان
یا مرمتکنندگان مسجد شده و آنها را از مؤمنانی شمرده
است که به کار آبادانی و عمران مسجد اشتغال دارند .البته
آیهی دوم به وضوح مردم را به امر جهاد تشویق میکند
(واحدی  .)248 ،1411بنا به گفتهی شیخ طوسی در
التبیان ،این آیه پاسخی مستقیم به کسانی است که گمان
میکردند کلیدداری و سقایت در زمان جاهلیت ،با ایمان
به خدا و امر جهاد برابری کرده ،از آنها بهتر است (طوسی
بیتا .)190 ،سال کتابت این محراب ،یعنی  ،778سال آغاز
لشکرکشیهای تیمور گورکانی است و با توجه به شأن
نزول آیه ،به نظر میرسد که هدف بانیان و کاتبان محراب،
تحریک مؤمنان به جهاد و مقاومت در برابر او باشد .از
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انسان را که در دو طرف ورودی نگاشته شده ،به چشم
دید .در حاشیهی سمت راست ،آیات « »1تا « »4این سوره
نوشته شده ست:
ِين م َِن ال َّد ْه ِر لَ ْم َي ُك ْن شَ ْي ًئا َم ْذ ُكو ًرا
« َه ْل أَتَى َعلَى ْ ِ
ان ح ٌ
الن َْس ِ
اج نَ ْب َتلِي ِه َف َج َعلْ َنا ُه َسمِي ًعا
( )1إِنَّا خَ لَ ْق َنا ْ ِ
ان م ِْن ن ُْط َف ٍة أَ ْمشَ ٍ
الن َْس َ
السبِ َ
يل إِ َّما شَ اك ًِرا َوإِ َّما َكفُو ًرا ( )3إِنَّا
بَصِ ًيرا ( )2إِنَّا َه َد ْي َنا ُه َّ
َ
ِيرا ( :)4آيا انسان را
أَ ْع َت ْدنَا لِلْ َكا ِف ِر َ
ين َس َلسِ َل َوأغ َْل ًل َو َسع ً
آن هنگام از روزگار [به ياد] آيد كه چيزى درخو ِر يادكرد
نبود؟ ما انسان را از نطفهاى اندر آميخته آفريديم تا او
را بيازماييم و وى را شنوا و بينا گردانيديم .ما راه را بدو
نموديم يا سپاسگزار خواهد بود و يا ناسپاسگزار .ما براى
كافران زنجيرها و ّ
غلها و آتشى فروزان آماده كردهايم
(انسان .»)4-1 :76 ،در قسمتهای باقی مانده از حاشیهی
سمت چپ ،آیات « »21تا « »24دیده میشودَ « :عال َِي ُه ْم
َاه ْم
س خُ ْض ٌر َوإِ ْس َت ْب َر ٌق َو ُحلُّوا أَ َسا ِو َر م ِْن ف َِّض ٍة َو َسق ُ
اب ُس ْن ُد ٍ
ث َِي ُ
ان َس ْع ُي ُك ْم
ان لَ ُك ْم َج َزا ًء َو َك َ
َرب ُّ ُه ْم شَ َرابًا َط ُهو ًرا ( )21إِ َّن َه َذا َك َ
َمشْ ُكو ًرا ( )22إِنَّا نَ ْح ُن نَ َّزلْ َنا َعلَ ْي َ
اصبِ ْر
ك الْق ُْر َ
آن تَ ْن ِز ًيل (َ )23ف ْ
ل ُِح ْك ِم َربِّ َ
ك َو َل تُطِ ْع ِم ْن ُه ْم آثِ ًما أَ ْو َكفُو ًرا ([ :)24بهشتيان
را] جامههاى ابريشمى سبز و ديباى ستبر در بَر است و
پيرايه آنان دستبندهاى سيمين است و پروردگارشان
بادهاى پاك به آنان مىنوشاند .اين [پاداش] براى شماست
و كوشش شما مقبول افتاده است .در حقيقت ،ما قرآن را بر
تو به تدريج فرو فرستاديم .پس در برابر فرمان پروردگارت
شكيبايى كن ،و از آنان گناهكار يا ناسپاسگزار را فرمان َم َبر
(انسان.»)24-21 :76 ،
چنانکه دیده میشود؛ در شیوهی نگارش این آیات ،تقابل و
رویارویی میان کافران و مؤمنان به خوبی نشان داده شده
است؛ بدین صورت که آیات مربوط به کافران در حاشیهی
سمت راست ،و آیات مربوط به مؤمنان در حاشیهی سمت
چپ نگاشته شده است .در میان این آیات ،آیه شماره :3
السبِ َ
يل إِ َّما شَ اك ًِرا َوإِ َّما َكفُو ًرا» .ظاهراً بدین
«إِنَّا َه َد ْي َنا ُه َّ
مطلب اشاره میکند که هرکس از این ورودی پای به درون
مسجد گذارد؛ راه هدایت را برگزید ه است و هرکس وارد
نشود؛ عاقبتی جز دوزخ نخواهد داشت .همچنین ،آیه ،24
«فاصبِ ْر ل ُِح ْك ِم َربِّ َ
ك َو َل تُطِ ْع ِم ْن ُه ْم آثِ ًما أَ ْو َكفُو ًرا»؛
یعنی آیه ْ

آشکارا از مؤمنان میخواهد که در راه خدا ثابتقدم باشند
و از گناهکاران پیروی نکنند .در یک نگاه کلی ،کتابت
این آیات در گرداگرد ورودی تاجالملک ،برای خوانندگان
ورودی بهشت را تداعی میکند.
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این رو ،میتوان گفت که آیه  19به گونهای نشاندهندهی
وضعیت اجتماعی آن روزگار و شروع منازعات نظامی پس
از دورهای آرامش نسبی بوده است.
 .4-6محراب غربی صفهی جنوبی

این محراب یکی از دو محرابی است که در دو طرف
مدخلی که صفهی صاحب را به گنبد نظامالملک متصل
میکند؛ قرار دارد .ساخت/کتابت این محراب به سال 918
بوده است که حدوداً یازده سال پس از آغاز سلطنت شاه
اسماعیل صفوی در سال  907است .این محراب از جنس
مرمر است و کتیبهای به خط ثلث برجسته دارد .در این
کتیبه ،چنین نوشته شده است:
َّ
قال اهلل تعالیَ « :و َما أَ ْر َسلْ َن َ
ِين :و تو را
اك إِل َر ْح َم ًة لِلْ َعالَم َ
جز رحمتى براى جهانيان نفرستاديم » (انبیاء.)107 :21 ،
(ص)
مضمون این آیهی شریفه در ستایش رسول مکرم اسالم
است .در این آیه ،پیامبر اکرم مایهی رحمت برای جهانیان
معرفی شدهاند .چنانکه شیخ طوسی اشاره میکنند؛ این
رحمت به مؤمنان اختصاص ندارد و حتی کافران را نیز
در بر میگیرد (طوسی بیتا ،ج  ،7ص  .)285طبرسی در
مجمعالبیان نیز از ابن عباس همین مضمون را نقل میکند:
«قال ابن عباس :رحمه للبر والفاجر والمؤمن والكافر»
(طبرسی )107 ،1390؛ ابن عباس میگوید[ :پیامبر اسالم]
رحمتی برای نیکوکار و بدکار ،و مؤمن و کافر است .به
(ص)
نظر میآید که این آیه افزون بر ستایش پیامبر اکرم
فراخوانی برای وحدت مسلمانان و به ویژه ،وحدت میان
شیعه و سنی باشد.
 .4-7محراب شرقی صفهی جنوبی

 .4-8ورودی شبستان تیموری

این ورودی در ضلع غربی گنبد نظامالملک ،میان شبستان
دورهی تیموری و شبستان صفوی واقع شده است .در این
ورودی ،یکی از درهای قدیمی و تاریخی مسجد جامع
اصفهان قرار گرفته است که دارای سه کتیبهی ارزشمند
به خط ثلث از دورهی صفوی با مضمون قرآنی -تاریخی
است .این کتیبه در سال  962نوشته شده است و بنابر
این تاریخ ،متعلق به دورهی سلطنت شاه طهماسب اول
( )984-930است .در این کتیبه آیهای از سوره جن کتابت
شده است:
َ
« َوأَ َّن الْ َم َسا ِج َد ِ َّلِ َف َل تَ ْد ُعوا َم َع َّ
اللِ أ َح ًدا :و مساجد ويژهی
خداست؛ پس هيچ كس را با خدا مخوانيد (جن.»)18 :72 ،
چنانکه روشن است؛ در این آیه از مؤمنان خواسته شده تا
در مساجد تنها به ذکر خداوند مشغول باشند و همچون
مسیحیان و مشرکان مکه ،برای خدا شریکی در عبادت
قرار ندهند (طوسی بی تا .)561 ،شاید یکی از اهداف کتابت
این آیه با توجه به موقعیت مسجد که در میان مجموعهای
از بازارها قرار گرفته است؛ پرهیز دادن مؤمنان از پرداختن
به امور دنیوی در مسجد باشد.
 .4-9محراب ایوان شرقی

این محراب نیز از جنس سنگ مرمر است و به سال 992
کتابت شده است .این تاریخ مقارن با دورهی سلطنت
شاهمحمد خدابنده ( ،)996-985چهارمین پادشاه صفوی،
است .در قسمت فوقانی حاشیهی گچی محراب ،قسمتی
ِين
از آیه  54سوره مائده نگاشته شده استَ « :ياأَيُّ َها الَّذ َ
آ َم ُنوا َم ْن َي ْرتَ َّد ِم ْن ُك ْم َع ْن دِينِ ِه َف َس ْو َف َي ْأتِي َّ ُ
الل ب ِ َق ْو ٍم ُيحِ بُّ ُه ْم
ون
ِين أَ ِع َّز ٍة َعلَى الْ َكا ِف ِر َ
َو ُيحِ بُّونَ ُه أَ ِذلَّ ٍة َعلَى الْ ُم ْؤ ِمن َ
ين ُي َجا ِه ُد َ
ون لَ ْو َم َة َلئ ٍِم َذل َِك َف ْض ُل َّ
يل َّ
اللِ ُي ْؤتِي ِه
فِي َسبِ ِ
اللِ َو َل َيخَ ا ُف َ
َم ْن َيشَ ا ُء َو َّ ُ
ِيم :اى كسانى كه ايمان آوردهايد!
الل َواسِ ٌع َعل ٌ
هر كس از شما از دين خود برگردد؛ به زودى خدا گروهى
[ديگر] را مىآورد كه آنان را دوست مىدارد و آنان [نيز]
او را دوست دارند[ .اينان] با مؤمنان ،فروتن[ ،و] بر كافران
سرفرازند .در راه خدا جهاد مىكنند و از سرزنش هيچ
مالمتگرى نمىترسند .اين فضل خداست .آن را به هر كه
بخواهد مىدهد؛ و خدا گشايشگر داناست (مائده.)54 :5 ،
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این محراب ،در کنار محراب غربی قرار دارد و مانند آن،
از سنگ مرمر ساخته شده و با خط ثلث برجسته کتابت
شده است .سال ساخت/کتابت آن نیز  918است .در این
محراب ،آیهای از سوره احزاب نگارش شده است« :إِ َّن َّ َ
الل
ِين آ َم ُنوا َصلُّوا َعلَ ْي ِه
ون َعلَى ال َّنبِ ِّي َيا أَيُّ َها الَّذ َ
َو َم َلئ َِك َت ُه ُي َصلُّ َ
َو َسلِّ ُموا َت ْسلِي ًما :خدا و فرشتگانش بر پيامبر درود مىفرستند.
اى كسانى كه ايمان آوردهايد؛ بر او درود فرستيد و به
فرمانش بخوبى گردن نهيد( .احزاب .»)56 :33 ،این آیه نیز
مانند آیۀ محراب غربی ،در ستایش پیامبر اکرم(ص) است.
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در اینکه مقصود از «قوم/گروه» در آیهی کریمه چه کسانی
هستند؛ چندین گمانهزنی مختلف به چشم میخورد که
غالب ًا بر اساس روایاتی منقول از رسول اکرم(ص) پیشنهاد
شده است؛ برای نمونه ،برخی از مفسران با توجه به خطاب
آی ه (مرتدان) ،مقصود از قوم برگزیده را ابوبکر و یارانش
میدانند که به جهاد اهل ر ّده رفته و آنان را از ارتداد باز
میگردانند .برخی نیز ابوموسی اشعری و قومش را مقصود
آیه میداند که در فتح ایران کمک شایانی به مسلمانان
کردند .برخی نیز مراد آیه را انصار ،اهل یمن ،یا سلمان
فارسی میدانند (زمخشری 646 ،1407؛ طوسی بیتا،
 .)555در این میان ،مفسران شیعه ،بر اساس روایاتی از
حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق(ع) این آیه را بر
حضرت علی(ع) و یارانش حمل میکنند (طبرسی ،1372
322؛ طوسی بیتا.)555 ،
با توجه به گرایشهای شیعی زمان صفوی ،به نظر میآید؛
مقصود بانیان این محراب اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین(ع)
و شیعیان ایشان باشد .همچنین میتواند تعریضی به
غیرمؤمنان ،و ستایشی از مؤمنان باشد؛ بدین معنی که
هرکس وارد مسجد شده ،عبادت خداوند را به جای میآورد؛
برگزیدهی خداوند است و هرکس ترک عبادت خداوند کرده
به مسجد نمیآید؛ از مرتدان به شمار میآید.
 .4-10ورودی بابالدشت

 .11-4محراب ایوان غربی

محراب کاشیکاری شدهای است که بر ضلع جنوبی ایوان
غربی مسجد جامع اصفهان قرار گرفته است .تاریخ ساخت
این محراب سال  1112و مربوط به دوران زمامداری شاه
سلطان حسین ( )۱۱۰۵-۱۱۳۵است .درحاشیهی محراب
فوق کتیبهای به خط ثلث نگارش یافته است که شامل
آیات  109و  110سوره کهف و بخشی از آیه  39سوره
آل عمران است.
َ
ات َربِّي لَ َن ِف َد الْ َب ْح ُر َق ْب َل أ ْن
ان الْ َب ْح ُر ِم َدا ًدا ل َِكل َِم ِ
« ُق ْل لَ ْو َك َ
ات َربِّي َولَ ْو ِج ْئ َنا ب ِ ِم ْثلِ ِه َم َد ًدا (ُ )109ق ْل إِن ََّما أَنَا بَشَ ٌر
تَ ْن َف َد َكل َِم ُ
َ
ان َي ْر ُجو لِقَا َء
وحى إِلَ َّي أن ََّما إِلَ ُه ُك ْم إِلَ ٌه َوا ِح ٌد َف َم ْن َك َ
ِم ْث ُل ُك ْم ُي َ
َرب ِّ ِه َفلْ َي ْع َم ْل َع َم ًل َصال ًِحا َو َل ُيشْ ِر ْك بِع َِبا َد ِة َرب ِّ ِه أَ َح ًدا (:)110
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در این ورودی ،سه کتیبهی خطی با مضامین قرآنی و
تاریخی وجود دارد .کتیبهی سردر ورودی به خط ثلث بر
زمینهی الجوردی رنگ گچبری که شامل آیات اول تا سوم
سوره جمعه میباشد .این کتیبه به صورت یک نوار پهن
دور تا دور سردر قرار گرفته است .دو کتیبهی دیگر شامل
خطی د ِر چوبی ورودی که شامل آیه  127شوره
کتیبههای
ِ
بقره است.
ات َو َما فِي ْ َ
ُّوس
ض الْ َمل ِ
الس َما َو ِ
ال ْر ِ
ِك الْ ُقد ِ
« ُي َس ِّب ُح ِ َّلِ َما فِي َّ
ِيم (ُ )1ه َو الَّذِي بَ َع َث فِي ْ ُ
ين َر ُس ً
ول ِم ْن ُه ْم
الْ َع ِزي ِز الْ َحك ِ
ال ِّم ِّي َ
اب َوالْحِ ْك َم َة َوإِ ْن
َي ْت ُلو َعلَ ْي ِه ْم آ َياتِ ِه َو ُي َز ِّكي ِه ْم َو ُي َعلِّ ُم ُه ُم الْ ِك َت َ
ين ِم ْن ُه ْم لَ َّما
َكانُوا م ِْن َق ْب ُل لَفِي ضَ َل ٍل ُمبِ ٍ
ين (َ )2وآخَ ِر َ
ِيم ( :)3آنچه در آسمانها
َيلْ َحقُوا ب ِ ِه ْم َو ُه َو الْ َع ِزي ُز الْ َحك ُ
و آنچه در زمين است؛ خدايى را كه پادشاه پاك ارجمند

فرزانه است؛ تسبيح مىگويند .اوست آن كس كه در ميان
بىسوادان فرستادهاى از خودشان برانگيخت؛ تا آيات او را
بر آنان بخواند و پاكشان گرداند و كتاب و حكمت بديشان
بياموزد؛ و [آنان] قطع ًا پيش از آن در گمراهى آشكارى
بودند .و [نيز بر جماعتهايى] ديگر از ايشان كه هنوز به
آنها نپيوستهاند .و اوست ارجمند سنجيدهكار (جمعه:62 ،
.»)3 -1
در این آیات دو موضوع کلی به چشم می خورد.1 :
ستایش و تسبیح خداوند متعال .2 ،مدح پیامبر اکرم
اسالم(ص) است .این ورودی ،در کنار محراب ایلخانی و
ورودی سقاخانه تنها کتیبههایی را دارند که در آنها به طور
مستقیم ،به ستایش و تقدیس خداوند پرداخته شده است.
کتیبهی دیگر نیز آیهای از سوره بقره را نشان میدهد
که به داستان ساخت کعبه توسط حضرت ابراهیم(ع) و
(ع)
ِيم الْ َق َوا ِع َد م َِن
اسماعیل اشاره داردَ « :وإِ ْذ َي ْر َف ُع إِبْ َراه ُ
الْ َب ْي ِت َوإِ ْس َماع ُ
ِيم:
السم ُ
ِيل َربَّ َنا تَ َق َّب ْل ِمنَّا إِن ََّك أَن َْت َّ
ِيع الْ َعل ُ
و هنگامى كه ابراهيم و اسماعيل پايههاى خانه [كعبه] را
باال مىبردند؛ [مىگفتند ]:اى پروردگار ما ،از ما بپذير كه
در حقيقت ،تو شنواى دانايى (بقره.»)127 :2 ،
این آیه میتواند به گونهای زبان حال بانیان ورودی
بابالدشت باشد؛ بدین معنی که ایشان نیز مانند حضرت
ابراهیم(ع) و اسماعیل(ع) از خداوند میخواهند که این
عملشان را بپذیرد.
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 .12-4محراب گنبدخانه نظام الملک

آثار محراب قدیمی (سلجوقی) گنبد نظامالملک در زیر
محراب کاشیکاری (صفوی) دیده میشود .در دورهی شاه

طهماسب اول ( )۹۸۴–۹۳۰بر روی بخش قدیمی ،محراب
دیگری اضافه شده است که از لحاظ مواد و مصالح و
تزئین کام ً
ال با شیوهی قبلی متفاوت است .محراب صفوی
گنبدخانه نظامالملک از کاشی معرق و سنگ مرمر ساخته
شده است .در حاشیهی محراب فوق سه آیه از سوره بقره
«س َيق ُ
َّاس َما َو َّل ُه ْم َع ْن
الس َف َها ُء م َِن الن ِ
ُول ُّ
نگاشته شده استَ :
ق ِْبلَتِ ِه ُم الَّتِي َكانُوا َعلَ ْي َها ُق ْل ِ َّلِ الْ َمشْ ِر ُق َوالْ َم ْغ ِر ُب َي ْهدِي َم ْن
ِيم (َ )142و َك َذل َِك َج َعلْ َنا ُك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا
َيشَ ا ُء إِلَى صِ َراطٍ ُم ْس َتق ٍ
ون ال َّر ُس ُ
ول َعلَ ْي ُك ْم شَ ِهي ًدا َو َما
ل ِ َت ُكونُوا شُ َه َدا َء َعلَى الن ِ
َّاس َو َي ُك َ
َج َعلْ َنا الْق ِْبلَ َة الَّتِي ُك ْن َت َعلَ ْي َها إِ َّل ل ِ َن ْعلَ َم َم ْن َي َّتبِ ُع ال َّر ُس َ
ول ِم َّم ْن
ِين َه َدى
َي ْن َقل ُِب َعلَى َعق َِب ْي ِه َوإِ ْن َكانَ ْت لَ َكبِ َير ًة إِ َّل َعلَى الَّذ َ
ان َّ ُ
َّ ُ
يمانَ ُك ْم إِ َّن َّ َ
َّاس لَ َر ُء ٌ
ِيم
الل بِالن ِ
الل َو َما َك َ
الل ل ُِيضِ َ
وف َرح ٌ
يع إِ َ
الس َما ِء َفلَ ُن َول ِّ َين َ
(َ )143ق ْد نَ َرى َت َقلُّ َب َو ْج ِه َ
َّك ق ِْبلَ ًة
ك فِي َّ
تَ ْرضَ ا َها َف َو ِّل َو ْج َه َ
ك شَ ْط َر الْ َم ْس ِج ِد الْ َح َرا ِم َو َح ْي ُث َما ُك ْن ُت ْم
ون أَنَّ ُه
َف َولُّوا ُو ُجو َه ُك ْم شَ ْط َر ُه َوإِ َّن الَّذ َ
اب لَ َي ْعلَ ُم َ
ِين ُأوتُوا الْ ِك َت َ
الْ َحقُّ م ِْن َربِّ ِه ْم َو َما َّ ُ
ون ( :)144به زودى
الل ب ِ َغاف ٍِل َع َّما َي ْع َم ُل َ
مردم كمخرد خواهند گفت« :چه چيز آنان را از قبلهاى كه
بر آن بودند رويگردان كرد؟» بگو« :مشرق و مغرب از آن
خداست هر كه را خواهد به راه راست هدايت مىكند.».
و بدين گونه شما را امتى ميانه قرار داديم؛ تا بر مردم
گواه باشيد و پيامبر بر شما گواه باشد .و قبلهاى را كه
[چندى] بر آن بودى؛ مقرر نكرديم جز براى آنكه كسى
را كه از پيامبر پيروى مىكند؛ از آن كس كه از عقيدهی
خود برمىگردد بازشناسيم و الب ّته [اين كار] جز بر كسانى
كه خدا هدايت [شان] كرده ،سخت گران بود و خدا بر آن
نبود كه ايمان شما را ضايع گرداند؛ زيرا خدا [نسبت] به
گردانيدن رويت
مردم دلسوز و مهربان است .ما [به هر سو]
ِ
در آسمان را نيك مىبينيم .پس [باش تا] تو را به قبلهاى
كه بدان خشنود شوى برگردانيم پس روى خود را به سوى
مسجد الحرام كن و هر جا بوديد ،روى خود را به سوى
آن بگردانيد .در حقيقت ،اهل كتاب نيك مىدانند كه اين
[تغيير قبله] از جانب پروردگارشان [بجا و] درست است و
خدا از آنچه مىكنند غافل نيست (بقره.»)144 -142 :2 ،
این آیات به «آیات تغییر قبله» شهرت دارند و به قضیه
تغییر قلبهی مسلمانان از بیتالمقدس (مسجداألقصی) به

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

بگو اگر دريا براى كلمات پروردگارم مر ّكب شود؛ پيش
از آنكه كلمات پروردگارم پايان پذيرد؛ قطع ًا دريا پايان
مىيابد؛ هر چند نظيرش را به مدد [آن] بياوريم .بگو من
هم مثل شما بشرى هستم و [لى] به من وحى مىشود
كه خداى شما خدايى يگانه است .پس هر كس به لقاى
پروردگار خود اميد دارد بايد به كار شايسته بپردازد؛ و هيچ
كس را در پرستش پروردگارش شريك نسازد (کهف:18 ،
 .»)110-109این آیات سه موضوع کلی را در خود دارند:
 .1تعظیم خداوند به اینکه کلمات 5او را پایانی نیست؛
 .2توصیف پیامبر اسالم(ص) به «بشر»؛  .3چگونگی
رسیدن به لقاء اهلل .ظاهراً مقصود نگارنده از کتابت آیه
 ،110بخش پایانی آن است که راهکار ورود به بهشت و
نیل به لقای پروردگار را بیان میکند؛ زیرا بخش نخست
آیه ،تناسب مفهومی چندانی با محراب ندارد.
در قسمت دیگری از محراب ،آیهای از سوره آلعمران
کتابت شده است که به داستان حضرت زکریا(ع) و تولد
حضرت یحیی(ع) اشاره داردَ « :ف َنا َد ْت ُه الْ َم َلئ َِك ُة َو ُه َو َقائ ٌِم
اب أَ َّن َّ َ
الل ُي َبشِّ ُر َك ب ِ َي ْح َيى ُم َص ِّد ًقا ب ِ َكل َِم ٍة
ُي َصلِّي فِي الْم ِْح َر ِ
م َِن َّ
ين( :آل عمران:3 ،
اللِ َو َس ِّي ًدا َو َح ُصو ًرا َونَبِ ًّيا م َِن َّ
الصال ِحِ َ
)39؛ پس در حالى كه وى ايستاده [و] در محراب [خود]
دعا مىكرد؛ فرشتگان ،او را ندا دردادند كه :خداوند تو را
به [والدت] يحيى -كه تصديقكننده [حقانيت] كلمه َّ
الل
[عيسى] است؛ و بزرگوار و خويشتندار [پرهيزنده از زنان] و
پيامبرى از شايستگان است -مژده مىدهد .چنانکه پیشتر
گفته شد؛ ذکر واژهی «محراب» در آیه نوعی بکارگیری
صنعت براعت استهالل است و چنین به نظر میرسد که
هدف از نگارش این آیه نیز ،تنها مناسبت و همخوانی آن
با مسألهی «محراب» مسجد بوده است؛ زیرا هیچ ارتباطی
میان داستان تولد حضرت یحیی(ع) با موضوع محراب و
عبادت خداوند دیده نمیشود؛ مگر اینکه بگوییم محراب
جایی است که دعای بندگان در آن به گوش خداوند
میرسد و مورد اجابت او قرار میگیرد.
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سوی مکه (مسجدالحرام) اشاره میکنند .در مورد زمان
تغییر قبله در میان تاریخ نگاران اختالف است ولی ظاهراً
درستترین نظر آن است که هفده ماه پس از هجرت بوده
است (فخرالدین رازی  .)80 ،1420انتخاب این آیات برای
نگارش محراب میتواند به دالیل زیر بوده باشد:
 .1به کار رفتن واژه «قبله» در آیات که با موضوع «محراب»
تناسب دارد.
 .2مدح مؤمنان و نمازگزاران چرا که عبارت «امه وسط ًا»
به معنی «امتی میانه ،معتدل ،برگزیده ،یا برتر» است (فخر
الدین رازی 85 ،1420؛ طوسی بیتا.)6 ،
 .3به کار رفتن عباراتی چون «صراط مستقیم» که نشان
میدهد نمازگزاران در راه راست گام بر میدارند.
 .4به کار رفتن عبارت «من یتبع الرسول»که نشان میدهد
نمازگزاران به سوی مکه ،کسانی هستند که از رسول
اهلل(ص) تبعیت میکنند.
 .4-13ورودی مجلسی

 .4-14ورودی سقاخانه

این ورودی در جبههی جنوبشرقی مسجد واقع شده است
و به نظر میرسد که ساخت آن به دورهی مظفری تعلق
داشته باشد .6کتیبههای خطی این ورودی در زمان فتحعلی
شاه قاجار و به دست حاج محمد حسن خان صدر اصفهانی،
حاکم دارالسلطنهی اصفهان به سال  1218نگارش یافتهاند
(هنرفر .)80 ،1350علت نامگذاری این ورودی به نام
«سقاخانه» ،وجود سقاخانهای در مقابل این ورودی بوده
است .هنرفر در مورد این سقاخانه چنین میگوید« :تا اواخر
نیمهی قرن چهاردهم هجری در وسط چهار سوی بازار
مقابل در بزرگ ورودی مسجد جمعه سقاخانهای وجود
داشته است که پس از ویرانی بازار ،سقاخانه نیز تخریب
شده است» (هنرفر  .)146 ،1350این ورودی به نام ورودی
«زنجیر» نیز شهرت دارد .ورودی سقاخانه دارای کتیبههای
قرآنی به خط بنایی است .در کتیبهی این ورودی مانند
محراب ایلخانی ،سوره فاتحه و سوره اخالص به چشم
میخورد« :ب ِ ْس ِم َّ
ِيم ( )1الْ َح ْم ُد ِ َّلِ َر ِّب
اللِ ال َّر ْح َم ِن ال َّرح ِ
ين ( )4إِ َّي َ
اك
ِيم (َ )3مال ِِك َي ْو ِم ال ِّد ِ
ِين ( )2ال َّر ْح َم ِن ال َّرح ِ
الْ َعالَم َ
نَ ْع ُب ُد َوإِ َّي َ
ِيم ( )6صِ َر َ
الص َر َ
اط
اك نَ ْس َتع ُ
ِين ( )5ا ْه ِدنَا ِّ
اط الْ ُم ْس َتق َ
وب َعلَ ْي ِه ْم َو َل َّ
ين (:)7
ِين أَن َْع ْم َت َعلَ ْي ِه ْم غ َْي ِر الْ َمغ ُْض ِ
الضال ِّ َ
الَّذ َ
به نام خداوند رحمتگر مهربان .ستايش خدا را كه پروردگار
جهانيان[ .خداوند] رحمتگر مهربان .مالك [و پادشاه] روز
جزا [است] .تو را مىپرستيم تنها و بس ،بجز تو نجوييم
يارى ز كس .به راه راست ما را راهبر باش .راه آنهايى كه
برخوردارشان كردهاى؛ همانان كه نه درخور خشماند و نه
گمگشتگان (فاتحه .»)7-1 :1 ،و سوره اخالص از توحید و
یگانگی پروردگار سخن میگوید« .ب ِ ْس ِم َّ
اللِ ال َّر ْح َم ِن ال َّرحِیم
الل أَ َح ٌد (ُ َّ )١
() ُق ْل ُه َو َّ ُ
الص َم ُد ( )٢لَ ْم َیلِ ْد َولَ ْم ُیولَ ْد ()٣
الل َّ
(اخالص .»)3-1 :112 ،این سوره نیز تا آخر آیه  3نوشته
شده است که از توحید و یگانگی پروردگار سخن می گوید.
 .15-4ورودی ابواسحاقیه

این ورودی در ضلع شمالغربی مسجد جامع اصفهان قرار
گرفته است .به نظر می رسد این ورودی در دورهی صفویه
به مسجد الحاق شده ولی تزئینات کتیبهای آن با توجه
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یکی از درهای ورودی مسجد جامع در مغرب گنبد خاکی
و جنب مقبرهی مجلسی واقع شده و به همین دلیل به
ورودی مجلسی معروف شده است .در این سردر ،کتیبههای
متنوعی از لحاظ نوع خط و مضامین زیاتنامه ،حدیث ،شعر
مذهبی و آیات قرآنی وجود دارد .در بخشی از کتیبهی درب
چوبی این ورودی ،دو آیه از سوره نور کتابت شده است:
وت أَذ َِن َّ ُ
الل أَ ْن ت ُْر َف َع َو ُي ْذ َك َر فِي َها ْاس ُم ُه ُي َس ِّب ُح لَ ُه فِي َها
«فِي بُ ُي ٍ
ال (ِ )36ر َج ٌ
ال َل ُتلْ ِهي ِه ْم ت َِج َار ٌة َو َل بَ ْي ٌع َع ْن
بِالْ ُغ ُد ِّو َو ْال َص ِ
ِذ ْك ِر َّ
ون َي ْو ًما َت َت َقلَّ ُب فِي ِه
اللِ َوإِ َقا ِم َّ
الص َل ِة َوإِي َتا ِء ال َّز َكا ِة َيخَ ا ُف َ
وب َو ْ َ
البْ َصا ُر ( :)37در خانههايى كه خدا رخصت داده
الْ ُق ُل ُ
كه [قدر و منزلت] آنها رفعت يابد و نامش در آنها ياد شود.
در آن [خان ه]ها هر بامداد و شامگاه او را نيايش مىكنند.
مردانى كه نه تجارت و نه داد و ستدى ،آنان را از ياد خدا و
برپا داشتن نماز و دادن زكات ،به خود مشغول نمىدارد؛ و از
روزى كه دلها و ديدهها در آن زير و رو مىشود مىهراسند
(نور .»)37-36 :24 ،در برخی از تفاسیر شیعی ،بر اساس
روایتی از رسول اکرم(ص) ،مقصود از «بیوت» خانهی حضرت
علی(ع) و فاطمه(س) دانسته شده است (طبرسی .)227 ،1372
این برداشت میتواند نشاندهندهی رویکرد شیعی بانیان

این ورودی باشد.
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به تاریخ ذکر شده  1301در آخرین سالهای پادشاهی
احمدشاه قاجار ( )1304-1288نگاشته شده است .در
ورودی فوق دو نوع کتیبهی خطی با مضامین قرآنی و
اسماء متبرکه به خط ثلث موجود میباشد که به صورت
یک نوار افقی دور تا دور سردر آن قرار گرفته است .این
کتیبه چند آیه از سوره «ص» را درخود داردَ «:فق َ
َال إِن ِّي
اب ()32
أَ ْح َب ْب ُت ُح َّب الْخَ ْي ِر َع ْن ِذ ْك ِر َربِّي َحتَّى تَ َو َار ْت بِالْحِ َج ِ
وق َو ْ َ
اق (َ )33ولَ َق ْد َف َتنَّا
ال ْع َن ِ
الس ِ
ُردُّو َها َعلَ َّي َف َطف َِق َم ْس ًحا ب ِ ُّ
اب (َ )34ق َ
ال َر ِّب
ُسلَ ْي َم َ
ان َوأَلْق َْي َنا َعلَى ُك ْرسِ ِّي ِه َج َس ًدا ث َُّم أَنَ َ
ا ْغف ِْر ل ِي َو َه ْب ل ِي ُملْ ًكا َل َي ْن َبغِي ِ َل َح ٍد م ِْن بَ ْعدِي إِن ََّك أَن َْت
يح تَ ْج ِري ب ِ َأ ْم ِر ِه ُرخَ ا ًء َح ْي ُث
الر َ
الْ َو َّه ُ
اب (َ )35ف َس َّخ ْرنَا لَ ُه ِّ
ين
ين ُك َّل بَنَّا ٍء َو َغ َّو ٍ
اص (َ )37وآخَ ِر َ
اب (َ )36والشَّ َياطِ َ
أَ َص َ
ِين فِي ْ َ
ال ْصفَا ِد (َ )38ه َذا َع َطا ُؤنَا َفا ْم ُن ْن أَ ْو أَ ْمسِ ْ
ك ب ِ َغ ْي ِر
ُم َق َّرن َ
دوستى اسبان
اب ([ :)39سليمان] گفت« :واقع ًا من
ح َِس ٍ
ِ
را بر ياد پروردگارم ترجيح دادم تا [هنگام نماز گذشت و
حجاب ظلمت شد» .گفت« :اسبها را
خورشيد] در پس
ِ
نزد من بازآوريد» .پس شروع كرد به دست كشيدن بر
ساقها و گردن آنها و سرانجام وقف كردن آنها در راه خدا.
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و قطع ًا سليمان را آزموديم و بر تخت او جسدى بيفكنديم؛
پس به توبه باز آمد .گفت« :پروردگارا ،مرا ببخش و ُملكى
به من ارزانى دار كه هيچكس را پس از من سزاوار نباشد؛
در حقيقت ،تويى كه خود بسيار بخشندهاى» .پس باد را در
اختيار او قرار داديم كه هر جا تصميم مىگرفت به فرمان او
نرم ،روان مىشد .و شيطانها را از ب ّنا و غ ّواص ،تا وحشيان
ديگر را كه جفتجفت با زنجيرها به هم بسته بودند؛
تحت فرمانش درآورديم .گفتيم« :اين بخشش ماست؛
آن را بىشمار ببخش يا نگاه دار (ص.»)39-32 :38 ،
ظاهراً تأکید اصلی کاتب این سردر ،بر آیات « »35به بعد
بوده است؛ یعنی آنجا که حضرت سلیمان(ع) از خداوند
طلب پادشاهی میکند و خداوند نیز درخواست او را اجابت
مینماید .آیهی آخر ،یعنی « َه َذا َع َطا ُؤنَا َفا ْم ُن ْن أَ ْو أَ ْمسِ ْ
ك
اب» نیز به طور خیلی خاص ،به خیر و برکت الهی
ب ِ َغ ْي ِر ح َِس ٍ
اشاره میکند و بانیان مسجد ،آن را به عنوان نوعی «حرز»
به کار گرفتهاند؛ گویی میخواستهاند با این آیات ،مسجد
جامع را ملک سلیمان(ع) معرفی کنند که از گزند شرور و
بدیها در امان است.

تصویر  .1معرفی ورودیهای و محرابهای دارای کتیبه قرآنی در مسجد جامع اصفهان (مأخذ :نگارندگان )1394

در نمودار  ،1مضمون کتیبههای قرآنی ورودیها و
محرابهای مسجد جامع اصفهان و میزان کاربرد آیات
مورد بررسی قرار گرفتهاند .بررسی این نمودار نشان
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 .5قیاس مضمون کتیبههای قرآنی ورودیها و
محرابهای مسجد جامع اصفهان

میدهد آیات سوره بقره با سه تکرار بیشترین کاربرد را در
کتیبهنگاری ورودیها و محرابهای مسجد جامع اصفهان
داشته است (آیه  127در ورودی بابالدشت ،آیه 114
در ورودی شمالی و آیات  142تا  144در محراب گنبد
خانهی نظام الملک) .در مرتبهی دوم سوره فاتحه با دو بار
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تکرار (آیات  1تا  7ورودی سقاخانه و آیات  1تا  7محراب
ایلخانی) و سایر سورهها شامل (آیات  1تا  3سوره اخالص
در ورودی سقاخانه ،آیات  1تا  3سوره جمعه در ورودی
بابالدشت ،آیات  36تا  37سوره نور در ورودی مجلسی،
آیه  18سوره جن در ورودی شبستان تیموری ،آیه  32تا
 39سوره ص در ورودی ابوالسحاقیه ،آیات  1تا  4و  21تا
 26سوره انسان در ورودی تاجالملک ،آیات  109تا 110

سوره الکهف و آیه  39سوره آلعمران در محراب ایوان
غربی ،آیه  54سوره المائده در محراب ایوان شرقی ،آیه
 107سوره انبیاء و سوره احزاب در محراب شرقی و غربی،
ایوان جنوبی ،آیه  59سوره نساء در محراب اولجایتو ،آیه
 18تا  19سوره توبه در محراب مدرسه مظفری میباشد که
هر کدام یک بار در کتیبهها به کار رفتهاند.

نمودار  .1تعدد کاربرد هر کدام از کتیبههای قرآنی (به تکفیک سوره)
در ورودیها و محرابهای مسجد جامع اصفهان در پنج دورهی تاریخی
سلجوقی ،ایلخانی ،آل مظفر ،قاجار و صفوی(مأخذ :نگارندگان)

نمودار  .2میزان کاربرد سورههای قرآنی در تزئینات ورودیها و محرابهای
مسجد جامع اصفهان در پنج تاریخی سلجوقی ،ایلخانی ،آل مظفر ،قاجار و
صفوی (مأخذ :نگارندگان)

همچنین با استفاده از نتایج نمودار  2میتوان مشاهده کرده
که دورهی صفوی با تعداد  9سوره قرآنی دارای بیشترین
تعداد کتیبههای خطی قرآنی در ورودیها و محرابهای
مسجد جامع اصفهان است .همچنین کتیبههای قرآنی دوره
قاجار با  3سوره قرآنی در مرتبه دوم و کتیبههای دوره
آل مظفر ،ایلخانی با  2سوره قرآنی و در نهایت دورهی
سلجوقی با  1سوره از قرآن دارای کمترین کتیبه میباشد.
نتیجهگیری

جدول  .2تعداد سوره و آیات قرآنی کتیبۀ ورودیها و محرابهای مسجد جامع اصفهان در پنج دوره تاریخی سلجوقی ،ایلخانی ،آلمظفر ،قاجار و صفوی
(مأخذ :نگارندگان)

دورهی تاریخی
تعداد سوره
تعداد آیات

صفوی
9
15

قاجار
3
15

آل مظفر
2
10

ایلخانی
2
8

سلجوقی
1
1
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کتیبهها یکی از مهمترین عناصر تزئینی در مسجد جامع
اصفهان است که در این بین ورودیها و محرابها دارای
کتیبههای متعدد با مضامین مختلف هستند .مضامینی که
خیر،
با عناوین رقم (تاریخ ساخت) ،نام شخص (نام بانی ّ

حاکمان وقت) ،هنرمند (استادکار ،خطاط) ،احادیث ،اسامی
متبرکه و آیات قرآنی هستند .در بین  10ورودی و 17
محراب مسجد جامع اصفهان  7ورودی و  8محراب آن
دارای کتیبهی قرآنی است؛ که به ترتیب شامل سورههای
بقره ،نساء ،الفاتحه ،االخالص ،انسان ،توبه ،انبیاء ،احزاب،
جن ،مائده ،جمعه ،آل عمران ،کهف ،نور و ص میباشد.
سوره بقره با سه بار تکرار ،سوره الفاتحه با دو بار تکرار و
سورههای نساء ،االخالص ،انسان ،توبه ،انبیاء ،احزاب ،جن،
مائده ،جمعه ،آلعمران ،کهف ،نور و ص هرکدام با یک
بار تکرار برای نگارش کتیبههای ورودیها و محرابهای
مسجد جامع اصفهان استفاده شده است.
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نتایج جدول  2تعداد سوره و آیات قرآنی کتیبهی ورودیها
و محرابهای مسجد جامع اصفهان را در دورههای تاریخی
سلجوقی ،ایلخانی ،آلمظفر ،صفوی و قاجار به تفکیک
نشان داده است که دوره صفوی با استفاده از  9سوره و 15
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آیه از قرآن دارای بیشترین تعداد کتیبه قرآنی ،و دورهی
سلجوقی با استفاده از یک سوره و یک آیه دارای کمترین
تعداد کتیبه قرآنی است.

جــدول  .3مفاهیــم آیــات قرآنــی کتیبـهی ورودیهــا و محرابهــای مســجد جمعــه اصفهــان در پنــج دورهی تاریخــی ســلجوقی ،ایلخانــی ،آلمظفــر،
قاجــار ،صفــوی (مأخــذ :نگارنــدگان)

دوره

نام
ورودی  -محراب

نام سوره و آیات

سلجوقی

ورودی شمالی

بقره ()114

محراب اولجایتو

نساء بخشی از آیه
()59

ایلخانی

آلمظفر

محراب ایلخانی
ورودی جنوب شرقی
ورودی تاجالملک
محراب مدرسه
مظفری

محراب غربی صفهی
جنوبی

صفوی

فاتحه ( 1تا )7
انسان (دهر) 1( ،تا )4
و ( 21تا )24
توبه (18و )19

شرایط سیاسی و اجتماعی
تأثیرگذار بر انتخاب آیات
اختالف بین حکومت سلجوقی
و علمای اصفهان و حادثهی
آتشسوزی
مسجد جامع اصفهان
وجود نزاعهای مذهبی

لشکرکشیهای تیمور گورکانی

مفاهیم آیات
ستمکارانی که مانع یاد خدا در مسجد
میشوند
اشاره به اطاعت خداوند ،پيامبر و اولياى
امر او
اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند
تداعی کردن ورودی بهشت
تحریک مؤمنان به جهاد

انبیاء ()107

ستایش رسول مکرم اسالم

محراب شرقی
صفه جنوبی

احزاب ()56

ستایش رسول مکرم اسالم

ورودی شبستان تیموری

جن ()18

محراب ایوان شرقی

مائده ()54

پرهیز مؤمنان از پرداختن به امور دنیوی
در مسجد

ورودی باب الدشت

جمعه (آیات  1تا )3

 .1ستایش و تسبیح خداوند متعال .2
(ص)
مدح پیامبر اکرم اسالم
پذیرفتن عمل صالح توسط خدواند

کهف ( 109و )110

 .1توصیف پیامبر اسالم
 .2چگونگی رسیدن به لقاء اهلل

آلعمران ()39

محراب مکانی برای عبادت خداوند

بقره ( 142تا )144

اشاره به تغییر قبلهی مسلمین

(ص)

محراب ایوان غربی

محراب گنبدخانۀ
نظام الملک
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بقره ()127

وحدت مسلمانان و به ویژه،
وحدت میان شیعه و سنی
و آرامش نسبی سیاسی و
اجتماعی

جایگاه امیرالمؤمنین(ع) و شیعیان
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ورودی مجلسی
قاجار

ورودی سقاخانه
ورودی ابواسحاقیه

نور ( 36تا )37
فاتحه ( 1تا )7

اخالص ( 1تا )3
ص (  32تا )39

همچنین با توجه به دادههای جدول  3به نظر میرسد شرایط
سیاسی و اجتماعی دورههای تاریخی سلجوقی ،ایلخانی،
آلمظفر ،قاجار و صفوی در انتخاب آیات به کار رفته در
نگارش کتیبههای خطی تأثیر بسزایی داشته است .در
دورهی سلجوقی ،اختالف بین حکومت سلجوقی و علمای
اصفهان باعث آتشسوزی در مسجد جامع اصفهان شد و
به نظر میرسد هدف از نگارش آیه  114سوره بقره اشاره
به این اتفاق دارد .در دورهی ایلخانی نیز با توجه به وجود
اختالفات مذهبی ،میتوان گفت که بانیان محراب اولجایتو

آرامش نسبی سیاسی و
اجتماعی

غافل نبودن از ياد خدا و برپا داشتن نماز
اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند
توحید و یگانگی پروردگار
خیر و برکت الهی

از نگارش متنی قرآنی و یک متن حدیثی با مضمون خاص
شیعی ،هدفی جز تبلیغ و ترویج تشیع در اصفهان آن روزگار
نداشته است .وجود منازعات نظامی دورهی آلمظفر نیز
اثرگذار بر کتیبهی محراب مدرسهی مظفری و تحریک
مؤمنان به جهاد بوده است .با برقراری آرامش نسبی در
دوران صفوی و قاجار همچنین گرایشهای شیعی آنان،
بانیان بیشتر آیاتی را انتخاب کرده اند که اشاره به ستایش
رسول مکرم اسالم ،جایگاه امیرالمؤمنین(ع) و شیعیان و
چگونگی رسیدن به لقاءاهلل است.
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پینوشت
 .1آیهی مورد بحث ،به نوعی متضمن صنعت «براعت استهالل» نیز هست .مقصود از این صنعت بدیعی آن است که کاتب یا شاعر در مقدمه
یا مطلع نوشتهی خود ،عباراتی به کار برد که مقصود کلی او را از نگارش متن به خواننده منتقل کند (نویری  .)133 ،1423برای نمونه ،در
مقدمهی کتاب الفوائد الصمدیه نوشتهی شیخ بهائی (- )1030 -953که در علم نحو نگاشته شده -چنین آمده است« :أحسن کلمه یبتدأ بها
الکالم وخیر خبر یختتم به المرام حمدک اللهم على جزیل اإلنعام ،و الصلوه والسالم على سید األنام محمد وآله البرره الکرام سیما ابن عمه
علي علیهالسالم الذي نصبه علما لإلسالم ورفعه لکسر األصنام ،جازم أعناق النواصب اللئام وواضع علم النحو لحفظ الکالم( »...سید علیخان
 .)27 ،1431واژههایی که پررنگ شدهاند همگی از مصطلحات دانش نحو عربی هستند و به خواننده نشان میدهند که قرار است چه چیزی
بخواند .به همین ترتیب ،انتخاب آیهای که از واژهی «مساجد» در آن استفاده شده است؛ بدین قصد بوده است .امروزه نیز دیده میشود که
ض ّ
الل
بر َوال َّت ْق َوى (مائده .»)2 :5 ،یا بر سردر قرض الحسنهها مینویسندَّ « :من َذا الَّذِي ُي ْق ِر ُ
گاه بر سردر تعاونیها مینویسندَ « :وتَ َعا َونُواْ َعلَى الْ ِّ
َق ْرضً ا َح َس ًنا (بقره .»)245 :2 ،همهی این موارد به نوعی استفاده از صنعت براعت استهالل به شمار میآید .از این صنعت در کتیبههای دیگری
چون ورودی شبستان سلجوقی ،ورودی مجلسی ،محراب گنبدخانهی نظامالملک ،محراب ایوان غربی و محراب مدرسهی مظفری نیز استفاده
شده است که در جای خود بدان اشاره شده است.
 .2این محرابها عبارتند از محراب مسجد هفتشویه ،ربیعه خاتون اشترجان و بقعهی میر زبیر (شکفته .)1394
 .3این محرابها عبارتند از محراب مسجد کرمانی ،مسجد جامع ابرقو ،مسجد جامع ورامین ،مسجد جامع فارقان ،مسجد جامع بسطام ،و مسجد
جامع ساوه (شکفته .)1394
 .4ابوالغنائم مرزبان پسر خسرو فیروز معروف به تاجالملک ،از شخصیتهای با نفوذ در دربار ملکشاه سلجوقی است که پس از عزل خواجه
نظامالملک ،به سمت وزارت منصوب میشود اما در آخر ،به اتهام شرکت در قتل خواجه نظامالملک به قتل میرسد .عمر دوران وزارت او در
حدود هفت ماه بود (پزشک .)1367
 .5مقصود از «کلمات» چنانکه طبرسی میگوید؛ مقدرات ،حکمتها و عجایب خداوند است (طبرسی  .)770 ،1372فخر رازی نیز مراد از کلمات
را «کلمات علماهلل» میداند (فخرالدین رازی )504 ،1420
 .6به نظر میرسد زمان ساخت ورودی در ضلع شرقی مسجد جامع اصفهان مربوط به قرن سوم هجری قمری (قرن نهم میالدی) است .در
قرن هشتم هجری ،دورهی مظفری (چهاردهم میالدی) با اضافه شدن یک مدرسهی دینی در جبههی شرقی مسجد جامع اصفهان جابجایی
در مکان این ورودی انجام میگیرد .طبق کتیبهی موجود در سردر ورودی سقاخانه ،تزئینات این ورودی متعلق به قرن سیزدهم هجری دورهی
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قاجار (هجدهم میالدی) است.
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Abstract
In addition to the extension of Islamic culture, Quranic inscriptions are inseparable elements from
mosque decorations, which reflect the socio-political conditions in the era they were inscribed.
With regard to its importance, vastness, number of eras during which inscriptions were made
and the volume of decorations, Jame’ Mosque of Isfahan is among buildings lodging the most
historical inscriptions in the Islamic architecture in Iran. This building has a variety of inscriptions
from different historical eras, particularly the Seljuk, the Ilkhanid, the Mozaffarid, the Timourid,
the Safavid, the Ghajar and contemporary eras. They are located in entrances (indicators of
mosques in the city), yards, porches, minarets, halls, domes, altars, stone-troughs, light holders,
altars (indicating prayer direction or qiblah) etc. The concentration of these inscriptions is mostly
in entrances, inside porches (southern, western, eastern, northern parts and Omar’s porch), main
yard, minarets, altars and domes. These inscriptions can be studied from various views such as
technique and history, context, location, builders, method of restoration, their role in architectural
space, etc. In the existing researches, little attention has been paid to the identification and analysis
of inscription contents used in this building. Hence, this article aims to identity, analyze and guess
the contents of Quranic inscriptions in entrances and altars in Jame’ Mosque of Isfahan. In order
to get access to the contents of inscriptions and to study their thematic relationship from political,
social and application aspects in this building, the research was conducted using interpretationanalytical method; and documentary and matrix sources (observation and attending the place)
were also employed. The research findings showed that the entrances and altars of Jame’ Mosque
of Isfahan possess various inscriptions with different contents; contents under the titles of figures
(date of construction), individuals’ names (builders, rulers), artists (masters, calligraphers),
Hadiths, sacred names and Quranic verses. Among 10 entrances and 17 altars in Jame’ Mosque of
Isfahan, 7 entrances and 8 pulpits have Quranic inscriptions e.g. Al-Baqara, An-Nisa, Al-Fatiha,
Al-Ikhlas, Al-Insan, At-Tawba, Al-Anbiya, Al-Ahzab, Al-Jinn, Al-Maida, Al-Jumua, Al Imran,
Al-Kahf, An-Nur and Sad surahs. Al-Baqara surah has been repeated three times, Al-Fatiha twice,
and others have been used just once in the inscriptions in entrances and altars of Jame’ Mosque of
Isfahan. Most Quranic inscriptions in the entrances and altars of Jame’ Mosque of Isfahan have
been added during the Safavid era, and after that, Ghajar, Ale-Mozaffar, Ikhanid and Seljuk have
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the most Quranic inscriptions sequentially. In addition, the research findings showed that the Quranic
verses in inscriptions in the entrances and altars of Jame’ Mosque of Isfahan were inscribed during the
Seljuk, Ilkhanid, Al-e Mozaffar, Safavid and Ghajar eras. They also showed that the Safavid era had the
most Quranic inscriptions using 9 surahs and 15 verses of the Quran, and the Seljuk era has the fewest
with one surah and one verse. With regard to the fact that Isfahan has always been the scene of religious
conflicts after Islam, and it used to be an important Sunni center until the Safavid era, when Shiism
was announced as the official religion in the country, it seems that the political and social conditions in
each era have had a remarkable effect in selecting verses for the inscriptions in the above-mentioned
entrances and altars. So much so that when the political, social and religious situations were in a chaos,
the selected Quranic verses for inscriptions in altars and entrances of Jame’ Mosque of Isfahan somehow
reflected the special events in those eras. On the other hand, when somehow there was relative political
and social peace, the contents of selected verses in entrances pointed to issues regarding monotheism
and uniqueness of God, faith and belief in the resurrection day, prophecy, and the prophet’s mission,
and ultimately verses regarding the importance of mosques. Furthermore, the contents of verses in altars
point to events in Muslim communities; for instance, the change in prayer direction (qiblah), prophet’s
mission and leadership. During the Seljuk era, difference between Seljuk government and Scholars of
Isfahan led to a fire in Jame’ Mosque of Isfahan; and it seems that the aim of inscribing verse 114 of
Bahgharah Surah refers to this event. During the Ilkhanids, too, with regard to religious differences, it can
be said that the builders of Oljaito altar had no aim but advertising and expanding Shiism in Isfahan by
inscribing a Quranic text and a Hadith with a Shiite-oriented content. The existence of military conflicts
during Al-e Mozaffar era influenced the inscription in the altar of Mozaffari School and stimulation of
faithful people to Jihad. By establishing a relative peace during the Safavid and Ghajar eras and their
Shiite beliefs, the builders selected verses that referred to praising the prophet of Islam, the position of
Amir Al-Muminin (the leader of the faithful), the Shiites and how to reach Allah through death.

Keywords: Entrance, Altar, Contents of organic inscriptions, Jame’ Mosque of Isfahan.
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