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مضمون کتیبههای قرآنی در محرابهای گچی عصر ایلخانیان
عاطفه شکفته

*

دانشجوي دكتري مرمت آثار تاریخی و فرهنگی ،دانشگاه هنر اصفهان (نویسنده مسئول)
تاریخ دریافت مقاله 94/1/19:تاریخ پذیرش نهایی94/6/9:

چکیــــده:
در معماری اسالمی و خصوص ًا مساجد توجه اصلی به روح نمازگزار و عالم وحدانیت است؛ بدین سبب کتیبههای قرآنی بیشترین
سطوح تزئینی را به خود اختصاص داده است .در این بین ،محراب به لحاظ جایگاه آن در معماری مساجد همواره یکی از
عناصر پرتزئین معماری بوده است که شامل کتیبههایی از آیات و مضامین قرآنی است .کتیبههای تزئینی مساجد منبع مهمی
برای بررسی دیدگاهها و تفکرات مذهبی ملهم از آیات قرآنی هستند .این مقاله با هدف شناخت کتیبههای قرآنی اجراشده در
محرابهای گچی عصر ایلخانی و درک مضامین آنها نگاشته شده است ،از این رو ،در جهت دستیابی به چیستی مضامین آیات
و ارتباط آنها با محل کاربردشان در ابنیه ،تحقیقاتی با روش تفسیری -تحلیلی صورت گرفته است .حاصل تحقیقات حاکی از
آن است که آیاتی برگرفته از یک تا چهار سوره از قرآن در یک محراب بکار رفته است .کتیبههایی با مضمون «آیات توحیدی»،
«برپایی نماز»« ،شرح خصوصیات مؤمنان»« ،توصیف ویژگی بانیان مساجد» و «پیروزی مسلمانان بر دشمنان» بیشترین حجم
از کتیبهنگاری در تزئینات گچی محرابهای عصر ایلخانی را به خود اختصاص دادهاند .گاهی کتیبهها با مضامین ذکرشده در
کنار یکدیگر در یک محراب اجرا شدهاند که اشاره به ذات پروردگار ،پرستش او ،برپایی نماز دارند .بطور کلی آیات مربوط به
«خداشناسی»« ،برپا داشتن نماز» و «بانیان مساجد» بیشترین کاربرد را داشتهاند؛ بنابراین کتیبههای قرآنی محرابها مرتبط با
کاربرد و جایگاه آنها در مساجد در جهت هدایت افراد و غنا بخشیدن به روح نمازگزار بکار گرفته شدهاند.

* a.shekofte@aui.ac.ir

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

واژه های کلیدی :معماری اسالمی ،کتیبههای قرآنی ،محراب ،گچبری ایلخانی.

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی  /شماره هشتم  /پائیز  / 1394سال سوم

 .2روش پژوهش
در این پژوهش محدودهی جغرافیایی ایران کنونی و
محدودهی تاریخی عصر ایلخانی مد نظر بوده و سعی شده
است محرابهایی که از لحاظ محل قرارگیری ،طرح و

تکنیک اجرایی منحصربهفرد هستند و دارای کتیبههایی نسبت ًا
سال م و قابل خوانشاند (طوری که بیشترین آگاهی را برای
بیننده فراهم سازند)؛ مدنظر قرار داده شوند .بدین ترتیب ،با
جمعآوری اطالعات از طریق مطالعات کتابخانهای و مطالعات
میدانی-پیمایشی ،آیات قرآنی بکار رفته در محرابهای گچی
تحقیق تفسیری-
عصر ایلخانی شناسایی شده و به روش
ِ
تحلیلی به بیان مضامین و ارتباط آیات با یکدیگر و با محل
کاربردشان پرداخته شده است.
 .3پیشینهی پژوهش
متخصصان هنر ایران در خصوص گچبری به شناسایی و
معرفی تزئینات در ابنیه مختلف پرداختهاند و شناسایی آنها
از طریق مستندنگاری ،مستندسازی نقوش و مقایسه تطبیقی
آنها در جهت دستهبندی آثار و تعیین تاریخ آنهایی که فاقد
رقم بودهاند؛ صورت گرفته است (گدار 1384؛ کیانی 1376؛
پوپ 1373؛ ویلبر 1346؛ پوپ1934 1؛ پترسون.)1977 2
معماری عصر ایلخانی و در کنار آن تزئینات گچبری بطور
خاص توسط دونالد ویلبر مورد بررسی قرار گرفته است که در
آن اشارههایی به برخی تکنیکهای اجرایی و برخی نقوش
رایج داشته است اما با توجه به بدیع بودن موضوع ،نتوانسته
بطور کامل و جامع حق مطلب را ادا کند .پژوهشگران در این
زمینه از طرق مختلف به تحلیل شیوههای مختلف اجرایی و
یا نقوش متفاوت گچبری پرداختهاند؛ به عنوان مثال برخی به
صورت منفرد و یک محل خاص (حمزوی و دیگران  )1391و
برخی دیگر یک دوره خاص (شکفته 1391؛ شکفته و دیگران
 )1393و یا برخی سیر تحول و تغییرات اینگونه تزئین (احمدی
و دیگران 1390؛ اصالنی 1385؛ صالحی کاخکی و دیگران
 ،1390زیمال2008 3؛ بلیر 4و بلوم )2009 5را از لحاظ نقوش
و شیوههای اجرایی و یا هر دو ،مورد بررسی قرار دادهاند.
خوشبختانه ،تحقیقات صورت گرفته تا حدودی کاملکنندهی
پژوهشهای پیش از این بودهاند .نتایج بدست آمده حاکی از
این هستند محرابهای گچی عصر ایلخانی با یازده شیوه
متفاوت تزئینی گچی اجرا شدهاند که شاخصترین شیوههای
ک گچی» ،تزئینات
اجرایی این عصر «برجسته بلند»« ،مشب 
گچی «پیش ساخته» و «طالکاری» است (شکفته و دیگران
 .)78 ،1393همچنین نقوش شاخص تزئینات گچی این عصر
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 .1مقدمه
کتیبههای تزئینی در ابنیه تاریخی چندین شاخه میشوند
که شامل رقم (تاریخ ساخت) ،امضا (نام سفارشدهنده یا نام
معمار و هنرمند) ،ملحقات و وقفیات ،عبارات مذهبی (اسماء
خداوند ،آیات قرآنی ،احادیث ،نام پیامبر و ائمه معصومین)
هستند .در پژوهش حاضر تمرکز بر آیات قرآنی و مضامین
آنها است که در محرابهای گچی عصر ایلخانی بکار رفته
است .تزئینات گچبری در محراب عمدت ًا شامل نقوش گیاهی،
هندسی و کتیبهنگاری میشوند.
محرابهای گچی در عصر ایلخانی از لحاظ تکنیک اجرایی و
نقوش به اوج شکوفایی خود میرسند؛ یکی از مشخصههای
بصری محرابهای گچی عصر ایلخانی «کتیبههای تزئینی»
آن است که به طور فراوان و پرتزئین و به شکلی متفاوت
تزئین
در محرابها اجرا شدهاند؛ تا جایی که عنصر اصلی
ِ
محراب کتیبهها شدند .شاید علت این امر ،اهمیت پیدا کردن
خوشنویسی در قرون هفتم و هشتم هجری قمری باشد و
یا تعدد هنرمندان خوشنویسی مانند یاقوت مستعصمی که
موجب تجلی بیشتر خوشنویسی و به تبع آن کتیبههای قرآنی
در تزئین ابنیه آن دوره گردیدهاند .در این پژوهش ،هدف
اصلی خوانش کتیبههای تزئینی در محرابهای گچی است
غالب آنها ،کتیبهنگاری است و پس از آن
که عنصر تزئینی ِ
درک مضامین واالی آنها است .در این راستا محرابهایی
ی که شامل کتیبههای قرآنی هستند شناسایی شده و
گچ 
بازخوانی گردیدهاند تا به سؤاالتی از قبیل ذیل پاسخ داده
شود:
 مضامین آیات قرآنی بکار رفته در محرابهای گچی عصرایلخانی چه هستند؟
 پرکاربردترین آیات قرآنی در محرابهای گچی عصرایلخانی کداماند و علت کاربرد فراوان این آیات چیست؟
 آیات قرآنی در محرابهای گچی عصر ایلخانی چه ارتباطیبا کاربرد و جایگاه آنها در مسجد دارند؟
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 .4گچبری و تزئینات گچی عصر ایلخانی
ایلخانیان که از دستنشاندگان مغول بودند؛ از سال  663ه.ق
بر ایران حکومت کردند (اقبال آشتیانی و دیگران )672 ،1389
و از مهمترین حکومتهای دستنشاندهی آنان ،جالیریان در
عراق ( 814-737ه.ق) ،مظفریان در یزد ،کرمان و کردستان

 .5خط و کتیبه در تزئینات معماری
اولین کتیبهها که در قرون اولیه اسالمی جهت تزئین ابنیه بکار
گرفته شدهاند به تبع خط قرآن در آن زمان« ،کوفی» بودند.
خط کوفی از قرون اولیه اسالمی وارد تزئینات معماری گشت
(پاکسرشت  )15 ،1379و از قرن چهارم هجری قمری نیز
بطور گسترده در تزئین ابنیه بکار گرفته شد (ایمانی ،1385
 .)210-208همزمان ،نقوشی گیاهی در زمینه کتیبههای
کوفی اضافه گشت و به شکلهای متنوع و گوناگون درآمد
و نامهای متفاوتی گرفت .کوفی مورق ،6مشجر ،7مزهر8
و  ...از انواع کوفی تزئینی هستند که در گچبری سلجوقی
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مورد شناسایی قرار گرفتهاند که شامل موارد مختلفی ،از جمله
کاربرد اقالم خط غیر از کوفی در کتیبهنگاری ،بکار بردن
کتیبههای «بنایی و معقلی» در گچبری ،استفاده از کتیبهی
«مادر و فرزند» در تزئینات گچی ،استفادهی وسیع از «کوفی
گرهدار» و در نهایت حداکثر استفاده از کتیبهنگاری در تزئین
محرابها است (شکفته  .)95 ،1391کتیبههای تزئینی در
ابنیه به چند شکل مورد توجه قرار گرفتهاند .برخی محققان به
بررسی کتیبههای تزئینی یک مکان خاص پرداخته (گلستان
قرآن  1380الف؛ گلستان قرآن  1380ب؛ نصرتی  )1380و
برخی دیگر چند مجموعه را مورد بررسی و مقایسه قرار دادهاند
(شایستهفر 1389؛ قوچانی و دیگران  )1367که اکثر آنها
تکیه بر هدفی خاص نداشته و بطور عمومی به این موضوع
پرداختهاند .تحقیقاتی نیز در زمینهی مضمون کتیبههای
تزئینی صورت گرفته است؛ در خصوص مضمون کتیبههای
محرابهای گچبری سلجوقی «اهمیت نماز» و «ساخت
مساجد» بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده (صاحبی
بزاز )1389؛ در دستهبندی مضمون کتیبههای محرابهای
قرون هفتم و هشتم موجود در موزهی ملی ایران ،آنها را
در سه دستهی آیات قرآنی ،وقفکننده و رقمدار قرار دادهاند
(صداقت  .)1384عالوه بر این خطِ کتیبههای محرابها را
به چند دسته کوفی (مورق ،مزهر ،معقد و معشق) ،نسخ و
ثلث تقسیم کردهاند (آبیار 77 ،1381؛ صاحبیبزاز ،1389
 )69پژوهش صورت گرفته در خصوص «ارتباطِ بین نگارهها
و خط نگارههای محراب پیربکران» حاکی از آن است که
تزئینات گیاهی و هندسی پس از اجرای کتیبه و به منظور
پر کردن فضای خالی در اطراف کتیبه اضافه شده است که
نشاندهندهی تالش هنرمندان جهت تکامل کتیبهنگاری در
عصر ایلخانی است (رجایی باغسرخی و دیگران  )5 ،1388و
این امر خود ُمهر تأییدی بر اهمیت کتیبهنگاری در تزیینات
معماری عصر ایلخانی است.

( 795-713ه.ق) ،آل اینجو در فارس ( 758-703ه.ق)،
سربداران در خراسان ( 782 -737ه.ق) و ملوک کرت در
هرات ( 784-643ه.ق) هستند (لین پل و دیگران ،1363
 .)442-449از این عصر هنرهای شاخص بسیاری باقی
مانده است و در این بین گچبری یکی از هنرهایی است
که توانست به اوج شکوفایی خود برسد .در عصر ایلخانی
گچبری با نقوش و شیوههای اجرایی متفاوت و متنوعی اجرا
شد و تحوالت شگرفی در این هنر رخ داد .به عنوان مثال
تکنیکهایی منحصربهفرد مانند تزئینات گچی «مطبق»،
«مشبک»« ،پیش ساخته» (پته)« ،وصلهای» و «طالکاری»
در تزئینات معماری این دوران دیده میشود .در نقش و طرح
نیز تحوالت و تغییراتی ایجاد گشت مانند طرحهای ُپرکار و
پیچیدهای که پیش از این دیده نشده است (شکفته و دیگران
 .)78 ،1393از جمله تحوالت مهم محرابهای گچبری این
دوران اهمیت پیدا کردن خط و کتیبه در طرح و نقش است؛
بطوری که خط عنصر اصلی تزئینی در محرابها میشود
و تا مرحله ای پیش میرود که نقوش هندسی و گیاهی
تنها وسیلهای برای پر کردن بین خط نگارهها میشوند و
ترکیببندی جداگانهای را در بر ندارند (رجایی باغسرخی
 .)16 ،1388محرابها در مساجد به لحاظ جایگاه خود
(نشاندهندهی جهت قبله) و اهمیتی که داشتهاند بیشترین
توجه را به خود جلب مینمودند .بدین جهت دارای بهترین
نقش و نوع تزئین هستند و همچنین کتیبههای قرآنی زیبایی
دارند که مطمئن ًا از لحاظ مفهوم مرتبط با محل قرارگیری و
همشأن با زیبایی پروردگار خالقشان هستند.
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و ایلخانی بسیار رواج پیدا کرد .در این دوران عالوه بر قلم
کوفی ،قلمهای «ثلث» و «رقاع» نیز در گچبری رواج یافت و
آثار زیبایی چون محرابهای مسجد جامع اردستان و مدرسه
حیدریه قزوین را ایجاد نمودند .در عصر ایلخانی عالوه بر سه
قلم کوفی ،ثلث و رقاع ،قلمهای دیگری چون ثلث مسلسل
(ثلث ایلخانی) در تزئین بکار گرفته شدند (شکفته ،1391
 )88و کتیبههای تزئینی به شکلهای مختلف و با خطوط
متنوعی در کتیبهنگاری مساجد اجرا شدهاند؛ محراب مسجد
جامع بسطام (کوفی گرهدار ،ثلث رقاع) ،محراب ایلخانی
مسجد جامع ساوه (کوفی ،ثلث) ،محراب ربیعه خاتون (ثلث)،
محراب مسجد مرند (ثلث ،)،محراب مسجد جامع ارومیه
(کوفی معقد متشابک موشح ،رقاع ،ثلث) و محراب مسجد
کرمانیها در مجموعه تربت شیخ جام (ثلث و ثلث مسلسل)
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از این دست هستند (تصویر  .)1علت اصلی این امر تأثیر
یاقوت مستعصمی (خوشنویس قرن هفتم هجری قمری) بر
ثابت کردن خطوط به شش قلم ثلث ،نسخ ،ریحان ،محقق،
توقیع و رقاع است (فضائلی  .)205 ،1362عالوه بر موارد
ذکر شده در عصر ایلخانی کتیبههای «بنایی» و «معقلی»
نیز در گچبری رواج یافته که اکثراً اسامی و عبارات مقدس
را شامل میشوند .اینگونه کتیبه عموم ًا در کلوکبندیهای
شبه آجری بر سطوح دیوارها یافت میشود اما در برخی موارد
مانند محراب پیربکران (در پیشانی و لبه قوس محراب)؛
مسجد جامع ابرقو (در فرورفتگی قوس محراب)؛ مسجد
جامع فارفان (در پیشانی محراب) ،مسجد هفت شویه (در
قوس محراب) و مسجد جامع ساوه (دورتادور محراب) نیز
اجرا شدهاند (تصویر .)2
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تصویر  .1تنوع کتیبههای تزئینی برخی محرابهای عصر ایلخانی
الف) بخشی از محراب ایلخانی مسجد جامع ساوه ،به ترتیب از باال به پایین :کوفی بنایی ،ثلث متمایل به توقیع ،کوفی مورق مشجر
ب) بخشی از محراب مسجد کرمانی در مجموعه شیخ جام ،به ترتیب از باال به پایین :ثلث مسلسل ،ثلث
ج) بخشی از محراب مسجد جامع بسطام ،به ترتیب از باال به پایین :ثلث ،کوفی مزهر مشجر معقد متشابک ،رقاع
د) بخشی از محراب مسجد جامع ارومیه ،به ترتیب از باال به پایین :کوفی معقد متشابک موشح ،رقاع
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تصویر  .2کتیبههای بنایی در محرابهای عصر ایلخانی
الف) محراب مسجد جامع ابرقو ،تصویر پایین :بزرگنمایی کتیبه بنایی «الملک هلل»
ب) محراب مسجد هفت شویه ،تصویر پایین :کتیبه بنایی «وان یکاد»...
ج) محراب مسجد جامع فارفان ،تصویر پایین :بزرگنمایی کتیبه بنایی «الملک هلل»
د) محراب بقعه پیربکران ،تصویر پایین :بزرگنمایی کتیبه بنایی «الملک هلل» و «الحمد هلل»
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 .1-5مضمون کتیبههای گچبری
کتیبههای گچبری دارای محتوایی با عنوانهای شخص
دستور دهنده ،واقف ،رقم ساخت ،احادیث ،اسامی متبرکه
و آیات قرآنی هستند که در این بین کتیبههایی با محتوای
«آیات قرآنی» مورد نظ ِر پژوهش حاضر هستند .در این
راستا محرابهای گچی که از نظر طرح و اجرا در دوره
ایلخانی دارای کتیبههایی منحصربهفرد هستند؛ شناسایی
شدهاند که  21مورد محراب با این مشخصات یافت شدند.
اکثر کتیبههای محرابهای یافت شده به جز چند مورد
تقریب ًا سالم و قابل خواندن هستند .در محرابهای مذکور
تمامی کتیبهها مشتمل بر آیات قرآنی نیستند و شامل رقم
و بانی و احادیث نیز هستند؛ برای مثال محراب الجایتو با
وجود کتیبههای بسیار زیبایی که دارد فاقد آیات قرآنی
است .در جدول  1تمامی محرابها با مشخصات ذکرشده
گنجانده شده است و گونهی تمامی کتیبههای آنها نیز
مشخص گردیدهاند .محرابها از یک تا چند کتیبهی قرآنی

متفاوت را دربر میگیرند .سعی شده است تمامی کتیبههای
کوفی
قرآنی هر محراب ،به جزء چند مورد مانند کتیبه
ِ
قلم محراب مسجد جامع ورامین که قابل خواندن
درشت ِ
نبودهاند (یا به علت مخدوش شدن و یا سخت خوانا بودن)
مشخص گردند.
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تصویر /محل
مسجد جامع ارومیه

گنبد علویان

مسجد جامع ساوه

قدمت

676
ه.ق

قلم کتیبهها

سوره و آیهی
کتیبه قرآنی

109

مضمون آیات

 بقره ( 255آیه  -آیه الکرسی :مجموعهای از صفات ثلثجمال و جالل ذات اقدس الهی
الکرسی)
 رقاع کوفی معقد  -سوره مؤمنون  -سوره مؤمنون :توصیف صفات برجستهمؤمنان که اولین آن «خشوع در نماز»
متشابک موشح آیه  1تا 14
و آخرین آن «محافظت بر نماز» است.

 ثلثقرن 7
 سوره انسان؟  -سوره انسان :خلقت انسان و هدایت اوه.ق
 کوفی مزهر  -بقره ( 255آیه و عذاب کافران (بسیاری از مفسران شیعهالکرسی)
و سنی نزول آن را در شأن حضرت علی
(ع) و اهل بیت میدانند)
 آیه الکرسی :مجموعهای از صفاتجمال و جالل ذات اقدس الهی
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قرن  - 7کوفی بنایی  -سوره فتح آیه
 کوفی مورق  1تا 3ه.ق
مشجر معقد  -سوره حج آیه
 ثلث متمایل 2 6 سوره ابراهیمبه توقیع
آیه 35
 سوره یاسین آیه 1تا 9

 سوره فتح :پیامآور فتح و پیروزی بردشمنان اسالم ،هدایت و در پی آن ایجاد
آرامش برای مؤمنان
 سوره حج :دعوت عام برای حج سوره ابراهیم :درخواست ابراهیمبتشکن در خصوص امن کردن سرزمین
و دور ماندن از بتپرستی
 سوره یاسین :رسالت پیامبر ،شرح هدفاز نزول قرآن و توصیف مشرکان
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مسجد جامع تبریز

شاهزاده عبداهلل کودزر

مسجد هفت شویه

مسجد کوچه میر نطنز

قرن  - 7کوفی مورق  -آیات  1الی  - 7سوره مؤمنون :توصیف صفات برجسته
معقد معشق سوره مؤمنون مؤمنان که اولین آن «خشوع در نماز» و
ه.ق
آخرین آن «محافظت بر نماز» است.

قرون  - 6ثلث ایلخانی  -سوره اسراء آیه  -سوره اسراء :اشاره به اوقات نمازهای
یا  8ه.ق  -ثلث تیموری  78و 79
پنجگانه و شب زندهداری
 کوفی مورق  -سوره فاتحه آیه  -سوره فاتحه :آغاز کار همراه با حمد وستایش خداوند ،ابراز ایمان به مبدأ و معاد
1-7
مزهر
و ختم با تقاضا و نیازهای بندگان

قرون 7
یا  8ه.ق

 -ثلث

 سوره هود - ،سوره هود :اقامه نماز و فرمان صبرآیات  114و  - 115سوره االخالص :یگانگی خداوند
 -سوره االخالص
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قرون 7
یا  8ه.ق

 -ثلث

 سوره بقره 255(آیهالکرسی)
 سوره فاتحه آیه1-7
 سوره آل عمرانآیه  18و 19
 سوره قلم آیه 51و 52
(وان یکاد)

 آیه الکرسی :مجموعهای از صفاتجمال و جالل ذات اقدس الهی
 سوره فاتحه :آغاز کار همراه با حمد وستایش خداوند ،ابراز ایمان به مبدا و معاد
و ختم با تقاضا و نیازهای بندگان
 سوره آل عمران :گواهی بر وحدانیتخدا و یگانگی دین
 -وان یکاد :چشمزخم؟
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مسجد جامع بسطام

ربیعه خاتون اشترجان

مسجد جامع اصفهان

مقبره پیربکران

 سوره جمعه آیه ثلث 702و
 9و 10
 رقاع706
 کوفی مزهر  -سوره فتح آیهمشجر معقد  1تا 4
متشابک  -سوره توبه آیه
 18و 19
 سوره هود آیه114
708

710

 ثلث کوفی مورقمتشابک

 سوره جمعه :برپایی نماز جمعه سوره فتح :پیامآور فتح و پیروزی بردشمنان اسالم ،هدایت و در پی آن ایجاد
آرامش برای مؤمنان
 سوره توبه :اهمیت بنا نمودن مسجد ومشخصات بناکنندگان آن
 -سوره هود :اقامه نماز

 سوره االخالص :یگانگی خداوند سوره مؤمنون :توصیف صفات برجستهمؤمنان
 سوره فاتحه :آغاز کار همراه با حمد وستایش خداوند ،ابراز ایمان به مبدأ و معاد
و ختم با تقاضا و نیازهای بندگان

فاقد آیات قرآنی

 بقره ( 255آیه  -آیه الکرسی :مجموعهای از صفات ثلثجمال و جالل ذات اقدس الهی
 مادر و فرزند الکرسی) کوفی بنایی  -سوره انسان آیه  -سوره انسان :خلقت انسان و هدایت اوو عذاب کافران
 1تا 4
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712

 ثلث سوره االخالص کوفی مورق آیه 1-4 آیات  1،2،3ومزهر
ابتدای آیه  4سوره
مؤمنون
 سوره فاتحه آیه1-7

111

112
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مجموعه بایزید بسطامی

مسجد جامع اشترجان

مسجد جامع فارفان

مسجد جامع فرومد

713

715

 سوره توبه آیه  -سوره توبه :اهمیت بنا نمودن مسجد و ثلثمشخصات بناکنندگان آن
 ثلث متمایل  18و 19 بقره ( 255آیه  -آیه الکرسی :مجموعهای از صفاتبه توقیع
جمال و جالل ذات اقدس الهی
 -کوفی مورق الکرسی)

 سوره انسان آیه  -سوره انسان :خلقت انسان و هدایت او ثلثو عذاب کافران
 مادر و فرزند  1تا 4 -کوفی بنایی

قرن  - 8کوفی مورق  -سوره فتح آیه
ه.ق
مزهر معقد  1تا 4
 کوفی بنایی  -سوره بقره آیه کوفی238
متشابک  -سوره بقره آیه
22
 ثلث سوره حج آیه77

 آیه  11سوره  -نیایش پروردگارثلثکوفی مزهر مر یممعقد متشابک
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 سوره فتح :پیامآور فتح و پیروزی بردشمنان اسالم ،هدایت و در پی آن ایجاد
آرامش برای مؤمنان
 سوره بقره :محافظت از نماز آیه  22سوره بقره :نعمت زمین و آسمان سوره حج :رستگاری از طریق رکوع،سجده و عبادت پروردگار و انجام کارهای
نیک
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مسجد جامع ورامین

مسجد جامع مرند

مسجد جامع ابرقو

بقعه شاه کرم

113

 - -722کوفی مورق  -سوره جمعه ؟  -سوره جمعه :برپایی نماز جمعه
مزهر معشق  -سوره فتح آیه  - 1سوره فتح :پیامآور فتح و پیروزی بر
726
دشمنان اسالم ،هدایت و در پی آن ایجاد
 مادر و فرزند احتما ًال تا 5آرامش برای مؤمنان و بخشش گناهان
کوفی مظفر
افراد با ایمان
ناخنکدار

730

738

740

 -ثلث

 سوره توبه آیه  -سوره توبه :اهمیت بنا نمودن مسجد ومشخصات بناکنندگان آن
18

 مادر و فرزند  -سوره فتح آیه  -پیامآور فتح و پیروزی بر دشمناناسالم ،هدایت مؤمنان
 کوفی بنایی  1تا 3 کوفی مورقمتشابک
 -ثلث

 کوفی بنایی  -سوره توبه آیه  -اهمیت بنا نمودن مسجد و مشخصاتبناکنندگان آن
 18و 19و ؟
 ثلث] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08
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مقبره میر زبیر

751

مسجد کرمانی

 سوره اسراء آیه  -اشاره به اوقات نمازهای پنجگانه و شبزندهداری
 77تا 79

 -ثلث

 ثلثقرن 8
 سوره فتح آیه  -سوره فتح :پیامآور فتح و پیروزی بر ثلث مسلسل  1تا 5ه.ق
دشمنان اسالم ،هدایت و در پی آن ایجاد
 سوره آل عمران آرامش برای مؤمنان و بخشش گناهانآیه 26
افراد با ایمان
 سوره یونس آیه  -آل عمران :مشیت الهی و حکمت آن سوره یونس :شرححال مؤمنان و اولیاء 62و 63
خدا
و در چندین مکان رویت شدند .از جمله سورههای پرکاربرد
این دوره «مؤمنون»« ،انسان»« ،فتح»« ،فاتحه»« ،بقره
(آیه الکرسی)» و «توبه» هستند (نمودار .)1

بر طبق مطالعات میدانی ،آیات متنوعی از سورههای
مختلف در کتیبهنویسی محرابهای ایلخانی بکار رفته
است (جدول  .)2برخی از این سورهها کاربرد بیشتری داشته

جدول  .2کتیبههای قرآنی محرابهای گچی عصر ایلخانی

سوره فاتحه آیه7-1

سوره االخالص آیه4-1

سوره بقره آیه 22

سوره بقره آیه 238

سوره بقره آیه 255

سوره مؤمنون  1تا 4

سوره انسان آیه  1تا 4

سوره فتح آیه  1تا 4

سوره حج آیه 26

سوره حج آیه 77

سوره ابراهیم آیه 35

سوره مریم آیه 11

سوره یاسین آیه 1تا 9

سوره اسراء آیه  78و 79

سوره آل عمران آیه19-18

سوره آل عمران آیه 26

سوره قلم آیه  51و 52

سوره هود آیه  114و 115

سوره جمعه آیه  9و 10

مسجد جامع
تبریز

سوره توبه آیه  18و 19

مسجد جامع
ساوه

سوره یونس آیه  62و 63

گنبد علویان
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مسجد جامع
ارومیه
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شاهزاده
عبداهلل کودزر
مسجد هفت
شویه

مسجد کوچه
میر نطنز
مسجد جامع
بسطام
ربیعه خاتون
اشترجان
مقبره
پیربکران

مجموعهبایزید
بسطامی
مسجد جامع
اشترجان
مسجد جامع
فارفان
مسجد جامع
فرومد
مسجد جامع
ورامین
مسجد جامع
مرند
مسجد جامع
ابرقو

بقعه شاه کرم
بقعــه میــر
ز بیــر
مسجد
کرمانی
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نمودار  .1تعدد کاربرد هر کدام از کتیبههای قرآنی (به تفکیک سوره و آیه) در
محرابهای گچی عصر ایلخانی
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بسیاری از این سورهها پیش از این در مساجد دوره سلجوقی
نیز رواج داشته است؛ به عنوان مثال:
سوره مؤمنون :مسجد جامع اردستان ،مسجد جامع گلپایگان
سوره آل عمران :مسجد جامع اردستان ،مسجد جامع زواره،
امامزاده کرار بوزان ،مسجد مدرسه حیدریه قزوین
سوره هود :مسجد جامع اردستان ،امامزاده کرار بوزان
سوره اسراء :مسجد جامع اردستان ،مسجد جامع زواره
سوره توبه :مسجد جامع زواره ،مسجد جامع برسیان
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مطمئن ًا علت انتخاب این آیات از سورهای خاص به جهت
مضمون و مفهوم آنها بوده است .آیهالکرسی از این نظر
که مجموعهای از معارف اسالمی و صفات خداوند (اعم از
صفات ذات و فعل) و خصوص ًا دربرگیرندهی ابعاد مختلف
مسئله توحید است (مکارم شیرازی  1373ج ،2ص ،)191از
اهمیت ویژهای برخوردار است .سوره االخالص یگانگی در
ذات خداوند را مطرح میکند و پس از آن مهمترین وصف
خدا «صمد» بودن را بیان میدارد كه روایات متعددى از
معصومین علیهمالسالم در تفسیر آن نقلشده و مجموع
آنها یگانگى خدا در افعال (توحید افعالى) را ثابت و هر گونه
نقص و صفات سلبى از خداوند را نفى مىكند (طباطبایی
 1367ج388 ،20ـ .)391همچنین در آیات  18و  19سوره
آل عمران بکار رفته در محراب مسجد هفت شویه ،نیز به
دالیل توحید و خداشناسی ،یگانگی معبود و یگانگی دین
پرداخته شده است (مکارم شیرازی  1373ج.)270 ،1
در محراب مسجد کرمانی آیات  62و  63سوره یونس اشاره
به آرامش روح در سایه ایمان دارند و به شرححال مؤمنان
میپردازد و «اولیاء خدا» را معرفی میکند و میگوید:
ُون :آنها كسانى هستند كه ايمان
«الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا َو كانُوا َي َّتق َ
آوردهاند و بطور مداوم تقوا و پرهيزكارى را پيشه خود
ساختهاند» (مکارم شیرازی 1373ج .)302 ،2عالوه بر آن
در سوره مؤمنون که در محرابها بسیار رویت شده است؛
صفات برجسته مؤمنان مطرح میگردند و قبل از هر چیز به
ون:
نماز اشاره داد و میگوید« :الَّذ َ
ِين ُه ْم فِي َصالتِ ِه ْم خاشِ ُع َ
آنها كه در نمازشان خشوع دارند» و دومين صفتى را كه
بعد از صفت خشوع در نماز براى مؤمنان بيان هدفدار
بودن اعمال مؤمنان است (مکارم شیرازی  1373ج،3

)241؛ ویژگیهای دیگری مانند پرداخت زکات ،پاکدامنی
و عفت را نیز مطرح کرده و آخرین ویژگی را محافظت
بر نماز دانسته است .بنابراین ،نخستين ويژگى مؤمنان را
«خشوع در نماز» و آخرين صفت آنها را «محافظت بر
نماز» بر شمرده است.
یکی دیگر از کتیبههایی که در ارتباط با آداب عبادت است
در محراب مسجد جامع فارفان (سوره حج آیه  )77قرار دارد
ِين
که به چهار دستور مهم اشاره كرده و مىگويد« :يا أَيُّ َها الَّذ َ
آ َم ُنوا ْار َك ُعوا َو ْاس ُج ُدوا َو ا ْع ُب ُدوا َربَّ ُك ْم :اى كسانى كه ايمان
آوردهايد ركوع كنيد ،و سجده به جا آوريد و پروردگارتان
را عبادت كنيد و كار نيك انجام دهيد تا رستگار شويد»
(مکارم شیرازی  1373ج .)237 ،3همچنین در محراب میر
زبیر و شاهزاده عبداهلل کودزر سوره اسراء (آیات  78و )79
که پیش از این دوره نیز در مساجد رواج داشته به مسئلهی
«نماز» و «توجه به خدا» و «نيايش» مىپردازد؛ آيه  78از
این لحاظ اهمیت دارد كه اشاره اجمالى به وقت نمازهاى
پنجگانه مىكند که با انضمام به ساير آيات قرآن در زمينه
وقت نماز و روايات فراوانى كه در اين رابطه وارد شده؛
وقت نمازهاى پنجگانه را دقيق ًا مشخص میکند .در آیه 79
بعد از ذكر نمازهاى پنجگانه اضافه مىكندَ « :و م َِن اللَّ ْي ِل
َف َت َه َّج ْد بِهِ :و پاسى از شب را (از خواب برخيز و) قرآن (و
نماز) بخوان» که مفسران اسالمى اين تعبير را اشاره به
نافله شب -كه در فضيلت آن روايات بىشمارى وارد شده
است -دانستهاند (مکارم شیرازی  1373ج.)661 ،2
آیات  114و  115سوره هود نیز از کتیبههای قرآنی هستند
که پیش از دوره ایلخانی در مساجد بکار رفتهاند؛ در این آیات
دو دستور از مهمترین دستورات اسالمی «نماز» و «صبر»
بیان میشود .صبر یک اصل کلی و اساسی است که در
چند مورد همراه با نماز آورده شده است ،علت این امر را
اینگونه ذکر کردهاند که نماز در انسان حرکت میآفریند و
دستور صبر ،مقاومت ایجاد میکند و هنگامی که «حرکت» و
«مقاومت» باهم همراه شوند موجب هرگونه پیروزی خواهند
گشت (مکارم شیرازی  1373ج.)385 ،2
سوره جمعه نیز که در محراب مسجد جامع بسطام و مسجد
جامع ورامین بکار رفته است؛ به نماز جمعه و بعضی از
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انسانشناسی» قرار گیرند« .اخالق و انسانشناسی» دارای
زیرمجموعههایی است که مسائلی مانند «خلقت انسان»،
«شرح حال مؤمنان»« ،برپایی نماز» و «اهمیت ساخت
مساجد» را دربرمیگیرد.

نمودار  .2میزان درصد به کارگیری هر کدام از کتیبههای قرآنی (به تفکیک
مضمون) در محرابهای گچی عصر ایلخانی

در نمودار  ،2میزان درصد استفاده از آیات با چنین مضامینی
در محرابهای گچی عصر ایلخانی مشخص شده است .در
این نمودار میزان درصد کاربرد آیات با مضامین «اهمیت
ساخت مساجد»« ،شرح حال مؤمنان» و «برپایی نماز»
با وجود قرارگیری آنها در یک گروه ،به لحاظ اهمیت و
ارتباطی که با محل کاربردشان (مسجد) دارند؛ بطور مجزا
با رنگهایی شبیه به یکدیگر (سبز) مشخص شدهاند.
مضمون «انسانشناسی» بیشترین بخش از مضامین را
به خود اختصاص داده است که زیر گروه آن با مضمون
«برپایی نماز» بیشترین حجم آیات کتیبهنگاری شده را
دربر گرفته است.
نتیجهگیری
کتیبه نگاری یکی از مهمترین خصوصیات محرابهای
گچی عصر ایلخانی است .تعداد آیات قرآنی بکار رفته در
محرابهای این دوره متفاوت است و کمترین آنها دارای
یک کتیبه قرآنی و بیشترین آنها دارای چهار کتیبه قرآنی
از چهار سوره هستند .در این بین تنها محراب الجایتو فاقد
کتیبه قرآنی است .کتیبههای قرآنی محرابهای مذکور
شامل بیست و یک آیه متفاوت از سوره هستند که از بین آنها
اولین آیات سوره «مؤمنون» ،آیات  1تا  4سوره «انسان»،

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

احکام آن میپردازد .در محراب مسجد جامع فارفان آیه
 238سوره بقره آمده است که اشاره به برپایی نماز در
اوقات مخصوص آن دارد (طباطبایی  1367ج)369 ،2؛
همچنین در این محراب آیه  22سوره بقره با مضمون
نعمتهای خداوند (آسمان و زمین) که میتواند انگیزهای
برای شکرگزاری باشد؛ به خط ثلث اجرا شده است .در
محراب مسجد جامع فرومد آیه  11سوره مریم آمده است
که اشاره به نیایش شبانهروزی پروردگار دارد (مکارم
شیرازی  1373ج.)81 ،3
عالوه بر مضمونهایی مانند ذات خداوند و یگانگی او،
برپایی نماز و فضیلتهای آن در کتیبهنگاری ،از آیاتی
استفاده شده است که بازگوکنندهی صفات و مشخصات
بانیان و معماران مساجد هستند .برای مثال در آیات  18و
 19سوره توبه پنج شرط را برای بانیان بیان میکند« :إِنَّما
اللِ َم ْن آ َم َن ب ِ َّ
َي ْع ُم ُر َمسا ِج َد َّ
اللِ َو الْ َي ْو ِم ْال ِخ ِر :تنها كسانى
مساجد خدا را آباد مىسازند كه ايمان به خدا و روز رستاخيز
دارند» .اين اشاره به شرطهای اول و دوم است كه جنبهی
اعتقادى و زیربنایی دارد؛ بعد به شرطهاى سوم و چهارم
الصال َة َو آتَى الزَّكاةَ :و نماز
اشاره كرده؛ مىگويدَ « :و أَقا َم َّ
را برپا دارند و زكات را بدهند» .يعنى ایمانشان به خدا
و روز رستاخيز تنها در مرحله ادعا نباشد؛ بلكه با اعمال
پاکشان آن را تأييد كنند؛ هم پيوندشان با خدا محكم باشد
و «نماز» را به درستى انجام دهند و هم پيوندشان با خلق
خدا و «زكات» را بپردازند .سر انجام به آخرين شرط اشاره
ش إِ َّل َّ َ
الل :و جز از خدا نترسند»
كرده؛ مىگويد « َو لَ ْم َيخْ َ
ُ
َ
و در پايان اظهار میکندَ « :ف َعسى أولئ َ
ِك أ ْن َي ُكونُوا م َِن
ِين :اين گروه كه داراى چنين صفاتى هستند ممكن
الْ ُم ْه َتد َ
است هدايت شوند» (مکارم شیرازی  1373ج.)186 ،2
یکی دیگر از سورههای پرکاربرد در کتیبه نگاری سوره
فتح است که مضمون آن اشاره به پیروزی اسالم بر تمام
دشمنان دارد (مکارم شیرازی  1373ج .)6 ،22
بطور کلی مضامین آیات بکار رفته در کتیبه نگاری
محرابهای گچی عصر ایلخانی میتوانند در چند دسته
آیات «توحیدی»« ،جهانشناسی»« ،راهشناسی»،
«راهنماشناسی»« ،قرآنشناسی» و «اخالق و
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آیات  1تا  4سوره «فتح» ،سوره «فاتحه» بطور کامل ،آیه
 255سوره «بقره» (آیه الکرسی) و آیات  18و  19سوره
«توبه» بیشترین کاربرد را داشتهاند .بطور کلی ،مضمون
آیات موجود در چند دسته قرار میگیرند :آیاتی در ابعاد
مختلف مسئله «توحید» (ذات و یگانگی خداوند و نیایش
پروردگار) ،آیاتی در خصوص «انسان شناسی» شامل برپایی
نماز (آداب و اوقات نماز و چگونگی نماز جمعه) ،شرح حال
مؤمنان و توصیف خصوصیاتشان ،اهمیت ساخت مساجد
(تعیین ویژگیهای بانیان مساجد) و در نهایت آیاتی در
خصوص «راهنماشناسی» که عمده مضمون آن پیروزمندی
مسلمین بر دشمنانشان است .بطور کلی ،مضامین برخی
آیات یگانگی پروردگار و پرستش خداوند واحد را در بر دارد
و در برخی آیات دیگر ،خصوصیاتی که شخص مؤمن باید
دارا باشد را بازگو میکند که مشخصکننده راه و مسی ِر
هدایت مؤمنان است .همچنین برپایی نماز را یکی از اولین
خصوصیات شخص مؤمن تعیین کرده و آداب برگزاری
آن را نیز مشخص نموده است تا همه افراد در یک مسیر

مشخص و همگام با یکدیگر قدم بگذارند و بدین ترتیب
وحدت را در بین مسلمانان و مؤمنان برقرار میسازد تا
در نهایت همواره پیروزمند باشند .عالوه بر موارد ذکرشده
برای کسانی که سازنده مساجد هستند نیز ویژگیهایی را
معین نموده زیرا امر ساختن مساجد امری مهم و مقدس
است و هر شخصی شایستگی قدم نهادن در این راه را
ندارد .همان طور که ذکر شده است مضامین تمامی آیات
جنبهی مثبت و هدایتگرانه دارند و هیچکدام عذاب و کیفر
بندگان را مطرح نمیکنند؛ بنابراین ،مضامین آیات قرآنی
بکار رفته در محرابها هم شأن محراب و محل اجرای آن
در جهت ایمان ،هدایت ،وحدت و پیروزی مؤمنان است.
سپاسگزاری
سپاس فراوان از دوستان و همکاران عزیز ،دکتر امید
عودباشی و فرهاد خسروی بیژائم از دانشگاه هنر اصفهان
و تمامی کسانی که در شکلگیری مقاله حاضر همراهی
نمودهاند.

پینوشت
Pope .1
Peterson .2
Zeymal .3
Blair .4
Bloom .5
 .6آن گونه خط كوفي را گويند كه تزئينات ابتدایی در آن پديد آمده و سر خطهاي عمودي و آخر بعضي حروف چون نون و واو شاخه شاخه
شده باشند (فضائلي .)153 ،1362
 .7رگدار آن شكل كه فواصل بين حروف به وسیله انحناي شاخهها و برگها تزئین باشند (فضائلی .)155 ،1362
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 .25لین پل ،استانلی ،الکساندر بارتولد ،خلیل ادهم ،و احمد سعید سلیمان .1363 .تاریخ دولتهای اسالمی و خاندانهای حکومتگر .مترجم
صادق سجادی .تهران :نشر تاریخ ایران.
 .26نصرتی ،مسعود .1380 .کتیبههای قرآنی مسجد جامع اصفهان .گلستان قرآن ( .35 -27 :)99
 .27مکارم شیرازی ،ناصر .1373 .تفسیر نمونه ،تفسیر و بررسی تازهای درباره قرآن مجید .تهران :دارالکتب االسالمیه.
 .28ویلبر ،دونالد نیوتن .1346 .معماری اسالمی ایران ،دوره ایلخانیان .ترجمهی عبداهلل فریار .بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
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Abstract
In Islamic architecture, especially in mosque, the main consideration is to the prayer spirit. For
this reason, Quran inscriptions cover the most parts of the decorations of architecture. Altars are
always one of the elements with full of motifs decoration because of dignity and its position.
The decorations are including Quranic verses and themes. Mosque decorations inscriptions
are a main source to investigation the views and religious thoughts. Identifying the Quranic
Inscriptions of stucco Ilkhanid alters and understanding their contents are the aims of this paper.
Totally, decorative inscriptions of Altars are divided to four groups; date, signature (name of
the architect and artist. Etc.), supplements and endowments, religious phrases (names of God,
the Quran verses, Hadith, name of the prophet and Imams). The present study focuses on the
themes of Quranic verses and the contents of them that used in Ilkhanid stucco altars. Altar
Stucco decorations consist mainly of arabesque motifs, geometric and inscriptions. One of the
visual characteristics of Ilkhanid stucco altars is “decorative inscriptions” that widely have
been performed in different styles and forms at the altars, so far the inscriptions become the
basic elements of altar decorations in the Ilkhanid Altars, the Oljayto altar and the Jame-bastam
altar are perfect examples that their design have been formed on inscription style. Perhaps
the importance of calligraphy in the seventh and eighth centuries AH, or a plurality of skillful
calligraphers- such as Yaghout Mosta`sami- caused further manifestation of calligraphy and
extension of Quranic inscriptions in decoration of buildings. Earlier Kufic script has been used
in decorating architecture at fourth century, Moreover Kufi script, other inscription styles such
as “Sols”, “Reqa`e” and “Solse-mos`als`al” as well as ‘B`anaiee’ and ‘M`agheli’ in content of
religious phrases become popular in stucco decoration at Ilkhanid era.
In this study, some investigations were done with using descriptive-analytical method, to
achieve content of Quranic verses and their relations to the place application. The results of
twenty-one altars indicate that one to four suras of Quran used in an altar, for example the
Jame-Save mosque and the Jame-Bastam Mosque contain four different suras, meanwhile, just
the Oljayto altar have no “Quranic” inscriptions! Ilkhanid altars consist of twenty-one different
verse from suras that the first verses of “Mo`menoun”, 1 to 4 verses of “D`ahr”, 1 to 4 verses of
“Fat`h”, 255 vers of “Baghare”, 18 to 19 verses of “Tobeh”, and sura “Fateha” completely, were
the most used. Content of the altar inscriptions are grouped in few categories; “Tohidi verses”,
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“prays”, “characteristic of the believers”, “describe the characteristics of mosque authors”,
“Muslim victory over enemies”. Sometimes the inscriptions are used beside each other and
referring to essence of Allah, worshiping, and Allah praying. The contents of some verses are
the oneness of God and the worship of God, as well as the other verses reveal “characterization
of believers” that specify the qualities of ways and the path of believers. Praying is also one of
the first characteristics of the Muslims in Tohidi verses and also is specified rules of the pray
conduct, in order to guide believers on a direction and builds up a unity of Muslims with the
aim of achieving victory and pride.
In addition to the above, some features are stated to those build the mosques because the mosque
is the sacred in Islam and everyone does not deserve to enter in this way. Generally, verses of
the “Tohidi”, “prays”, and “authors of mosques” had the most usage. Hence, the content of altar
Quranic inscriptions is related to the application place and their dignity in the mosque, to lead
up the prayer spirit and richness up the people.
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