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چکیده

آنچــه در ایــن نوشــتار بــدان پرداختــه شــده اســت ،شــامل معرفــی هنــر خوشنویســی و
کتیبهنــگاری در قالــب صنعــت کاشـیکاری دورهی تیمــوری و دورهی دوم ســبک آذری خواهــد
دوران ُپــر فــراز و نشــیب هنری ایــران (ســدههای میانی
بــود .بــرای اینمنظــور دو مســجد از ایــن ِ
هنــر اســامی) بهعنــوان مــوارد مطالعاتــی در نظــر گرفته شــده اســت .مســاجد گوهرشــاد و کبود
در ایــن دوران از آثــار برجســته و پابرجــای هســتند کــه میتــوان بهدرســتی کتیبههــای موجــود
در آنهــا را بررســی و مطالعــه نمــود .هرچنــد پیــش از ایــن ،مطالعاتــی در زمینـهی سبکشناســی
و مقایسـهی تزیینــات مســاجد تیمــوری انجــام گرفتــه اســت ،امــا مقایسـهی تحلیلــی خطــوط
ب ـهکار رفتــه در کتیبههــای دو مســجد گوهرشــاد و کبــود در ایــن جســتار امــری تــازه بــوده و
اهمیــت پژوهــش مــورد نظــر بــدان اســت .همچنیــن در ایــن بررســی تفاوتهــا و یکســانیهای
نوشــتاری ،ترکیــب رنگــی و نیــز چگونگــی جایگزینــی کتیبههــا در بنــا تجزیهوتحلیــل شــده
اســت .هــدف اصلــی ایــن پژوهــش ،یافتــن نقطهی عطــف هنــر خوشنویســی دوران تیمــوری با
مطالعـهی مــوردی بــر روی دو مســجد «گوهرشــاد» و «کبــود» بــوده اســت .در ایــن پژوهش که
بهصــورت مقایس ـهای انجــام گرفتــه ،نتایــج قابلتوجهــی بهدســت آمــده اســت کــه میتوانــد
بــه پژوهشــگران عرصـهی هنــر و معمــاری اســامی در بررسـیهای آتــی کمــک نمایــد .برآینــد
ـشرو را میتــوان اینگونــه بیــان نمــود :یافتــن وجهتمایــز و همچنیــن یکســانی
پژوهــش پیـ ِ
میــان نوشــتارهای ایــن دو مســجد و توجــه بــه شــیوههای نگارشــی کتیبههــا و چگونگــی
بهرهگیــری از رنگهــای متنــوع در آرایــش بدنههــای ایــن دو بنــا (زمین ـهی کتیبههــا) و نیــز
موضوعــات و محتــوای بیــان شــده در کتیبههــا کــه در متــن اصلــی بهصــورت کامــل تجزیــه
و تحلیــل شــده اســت .در نهایــت ،خطــوط در ترکیــب بــا کاشـیهای معــرق ،معقلــی و آجــر ،و
همچنیــن نقــوش هندســی و اســلیمی ،زیبایــی هــر دو بنــای مذهبــی را دوچنــدان کــرده اســت.
کلیــدواژگان :مســجد گوهرشــاد ،مســجد کبــود ،کتیبهنــگاری ،تیموریــان ،آققویونلوهــا،
آرایههــای معمــاری.
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مقدمه

معمــاری مذهبــی تیمــوری ،جایــگاه ویــژهای در هنــر و معمــاری دوران اســامی داشــته اســت.
جایــگاه ویــژهی آیــات و نوشــتههای قرآنــی ،ضمن بافتــی از نقــوش گیاهی و نقوش هندســی ،از
ویژگیهــای ایــن دوره اســت .هرچنــد رنگوبــوی جغرافیایــی دو منطقــه در تنــوع شــکلگیری
ســاختار دو بنــای مــورد نظــر (مســاجد گوهرشــاد و کبــود) بیتأثیــر نبــوده ،امــا هماننــدی هنــر
نــگارش در مایـهی مذهــب ایــن دوران قابــل توجــه اســت .در هــر دو مســجد گوهرشــاد و کبود،
خــط ثلــث بــا زمینـهی الجــوردی و آبــی و خــط کوفــی بنایــی بیشــترین خطوطــی هســتند که
ب ـهکار بــرده شــدهاند .ایــن دو بنــا در متــن آیــات و زمین ـهای کــه کتیبههــا ب ـهکار رفتهانــد بــا
هــم تفاوتهایــی دارنــد.
ایــن پژوهــش در پایــان کار خــود بــه چنــد پرســش ،پاســخی منطقــی خواهــد داد .ایــن
کتیبههــا غیــر از متــون قرآنــی چــه مفاهیــم دیگــری را میرســانند؟ کتیبههــای دو مســجد
در چــه زمینــهای کار شــده اســت؟ تفاوتهــا و همانندیهــای میــان کتیبهنــگاری ایــن دو
مســجد در چیســت؟ آیــا رنگبنــدی کتیبههــای دو بنــا کام ـ ً
ا یکســان اســت؟ امــا در پــی
پرسـشهایی کــه پیشآمــده اســت ،میتــوان چندیــن فرضیـهی نزدیــک بــه واقعیــت را بیــان
نمــود .نخســت اینکــه ،بــا مشــاهدهی کتیبههــا و تجزیــه و تحلیــل نوشــتهها میتــوان پــی
بــرد کــه تمامــی نوشــتارها تنهــا بــه متــون قرآنــی اختصــاص نیافتــه و مضمونهــای دیگــری
از جملــه :ســتایش امامــان شــیعه ،روایــات و احادیــث ،آموزههــای عرفان ـی ،نامهــای جــال
خداونــد ،طلــب رحمــت و آ ُمــرزش بــرای ســازندگان ،اشــعار فارســی و نوشــتار بــا مضمــون
تاریخــی نیــز در میــان آنهــا دیــده میشــود.
در نــگاه نخســت بــه کتیبههــای دو بنــا ،میتــوان تفــاوت میــان زمینــهی کار شــدهی
کتیبههــا را دیــد کــه در ادامــه بــا تجزیــه و تحلیــل بیشــتر بهروشــنی بیــان خواهــد شــد.
همانگونــه کــه اشــاره شــد ،در کتیبهنــگاری دو مســجد مــورد مطالعــه تفاوتهــا و
یکســانیهایی دیــده میشــود کــه بایــد بهصــورت جزئــی بــه آنهــا پرداختــه شــود .اهمیــت
و ارزش ایــن پژوهــش بیشــتر بــدان اســت کــه تاکنــون در هیــچ پژوهشــی بهصــورت جزئــی
بــه ایــن موضــوع پرداختــه نشــده اســت و نیــاز بــه مطالعـهی دقیــق بــر روی کتیبهنــگاری ایــن
دو مســجد و بهویــژه شــناخت همانندیهــا و ناهمانندیهــای ایــن دو بنــای ه ـمدوره امــری
ضــروری بهنظــر میرســد .روش تحقیــق ایــن نوشــتار تحلیلــی و مقایسـهای و ابــزار گــردآوری
اطالعــات کتابخانـهای و میدانــی بــوده اســت.

پیشینهیتحقیق

ش از ایــن ،پژوهشگــران و صاحبــان اندیشــه و ذوق هنــری ،ایــن دو بنــای مذهبــی و بــا
پی ـ 
ارزش تاریــخ ایــران را مــورد کنــکاش و بررســی خــود در زمینههــای گوناگــون قــرار دادهانــد
و هــر کــدام بهگونــهای متفــاوت بــه روشــن ســاختن بخشــی از نادانســتهها دربــارهی ایــن
مســاجد پرداختهانــد .در ایــن راســتا ،بهعنــوان نمونــه ،میتــوان بــه پژوهشهــا و مطالعــات
حســین زمرشــیدی دربــارهی مســجد گوهرشــاد اشــاره نمود؛ در بررســی خطــوط معقلــی (ر .ک.
بــه :زمرشــیدی1370 ،و  )1367و همچنیــن در کتابــی دیگــر بــه تزیینــات کاش ـیهای ایــن
بنــا پرداختــه اســت (ر .ک .بــه :زمرشــیدی .)1368 ،ایشــان بــه تازگــی در مقال ـهای دیگــر بــه
بررســی دیگــری در زمینـهی هنرهــای مســجد گوهرشــاد پرداختــه اســت (ر .ک .به :زمرشــیدی،
 .)1390محمــود ماهرالنقــش نیــز در کتابــی بــه بررســی کتیبههــای مســجد گوهرشــاد پرداختــه
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اســت (ماهرالنقــش .)1370 ،مهنــاز شایســتهفر نیــز در مقالـهای کتیبههــای ایــن مســجد را بــا
مســجد و مدرســه هــرات مقایســه نمــوده اســت (شایســتهفر)1389 ،؛ و بســیاری پژوهشگــران
دیگــر کــه بهگون ـهای در رابطــه بــا هنــر و کتیبهنــگاری ایــن بنــا پژوهشهایــی را بــه انجــام
رســاندهاند .در مــورد مســجد کبــود ،هرچنــد حجــم مطالعــات بــه نســبت مســجد گوهرشــاد
کمتــر بــوده اســت ،ولــی میتــوان بهعنــوان نمونــه :کتــاب مســجد کبــود فیــروزه اســام،
نوشــتهی ســید جمــال ترابــی طباطبایــی ،کــه بــه تفصیــل در مــورد مســجد کبــود در بــازهی
زمــان بحــث نمــوده اســت و جزییــات آن را از لحــاظ معمــاری بررســی نمــوده اســت (ترابــی
طباطبایــی .)1379 ،همچنیــن منصــور حســینپور میــزاب در کتابــی بــه زیباشناســی معمــاری
و تزییــن در مســجد کبــود پرداختــه اســت (حســینپور میــزاب .)1389 ،انصــاری و احدنــژاد در
مقالـهای بــه بررســی هندســه و تناســبات در معمــاری دورهی آققویونلوهــا به مطالعهی مســجد
کبــود میپردازنــد (انصــاری و احدنــژاد)1389 ،؛ و ســایر پژوهشگــران کــه در متــن و کتابنامــه
بــه نــام آنــان اشــاره رفتــه ،میتــوان بهعنــوان پیشزمینــه مطالعاتــی در راســتای شــناخت
ایــن دو بنــای هـمدوره اشــاره نمــود .همانگونــه کــه در کتابنامـهی ایــن تحقیــق بــدان اشــاره
میشــود ،میتــوان دریافــت کــه پژوهشگــران داخلــی و خارجــی در ایــن رابطــه مطالعــات و
تحقیقاتــی داشــتهاند ،ولــی پژوهــش حاضــر بهگونـهای روشمنــد و نویــن بــه بخشــی جزئــی
و مقایسـهای میــان دو بنــا پرداختــه و نوشــتهای تــازه را بــه تمامــی پیشــینهی پژوهشــی ایــن
مســاجد میافزایــد.

مشخصات کلی معماری و تزیینی مسجد گوهرشاد

نخســتین و عالیتریــن اثــر بازمانــده از معمــاری ایرانــی ســدهی پانزدهــم م ،.مســجد گوهرشــاد
(ســاخت  821ه ـ.ق ).اســت کــه اکنــون درکنــار حــرم مطهــر امــام رضــا (ع) در مشــهد قــرار
دارد (پــوپ .)134 :1388 ،ســاختمان آن بــر اســاس متــن کتیبـهی ثلــث ضلــع جنوبــی در ســال
 821هـــ.ق .بهکوشــش «گوهرشــاد» ،همســر شــاهرخ تیمــوری به پایان رســیده اســت .مســجد
بــه شــکل چهــار ایوانــی ســاخته شــده و در طرفیــن ایــوان اصلــی آن دو منــارهی رفیــع ،جــای
اهمیــت ویــژهای اســت.
گرفتــه اســت کــه از لحــاظ زیبایــی و کوشــش در کاشـیکاری دارای ّ
ارتفــاع کلّــی آنهــا بــه  43متــر میرســد .ایــن منارههــا از روی زمیــن آغــاز میشــوند و
اهمیــت فوقالعــادهی ایــن مســجد ،کــه بــه
چســبیده بــه ایــوان مقصــورهی بــاال میرونــدّ .
ایــن جهــت نیــز آن را یکــی از زیباتریــن آثــار معمــاری جهــان محســوب داشــتهاند ،بهخاطــر
کاشــیکاری وکتیبههــای آن اســت (شــهبازی .)17- 18 :1386 ،نماهــای آن هماننــد دیگــر
ســاختمانهای همزمــان ،بــا گونههــای گرهســازی درهــم و ســاده آمــود شــده اســت (پیرنیــا،
 .)248 :1387وســعت کل جامــع گوهرشــاد مشــهد  9410متــر مربــع اســت و از ســوی شــمال با
عــرض  87متــر بــه رواق دارالســیاده و دارالحفــاظ ،از جنــوب بــا عــرض  98/65متــر بــه صحــن
قــدس ،از شــرق بــا طــول  109/30متــر بــه رواق امــام خمینــی (صحــن مــوزهی گذشــته) و از
غــرب بــا طــول  107/10متــر بــه بســت شــیخ بهایــی محــدود شــده اســت .صحــن مســجد
تقریبــ ًا مربعیســت بهمســاحت  2850متــر بهطــوری کــه  56/30متــر طــول و  51/65متــر
عــرض دارد .طــرح مســجد جامــع گوهرشــاد را ميتــوان نخســتين طــرح مســجد چهارايوانــي
متكامــل بــا ايــن شــيوه از ايوانهــاي جنوبــی (ايــوان مقصــوره)ايــوان شــمالی (ايــوان قبلــه) و
دو ايــوان شــرقي و غربــي ،كامـ ً
ا هماننــد يكديگــر ،دانســت .ايــوان وســيع و مرتفــع مقصــوره
داراي گنبدخانــه بــوده و برفــراز آن گنبــد اگــون (شــكمدار) حجيــم و بســيار جالبــي بهدليــل
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فــرم آن ســاخته شــده اســت (شــکل  .)1در طرفيــن گنبــد ،بهمنظــور پيشگيــري از رانــش
ايــوان ،دو گلدســته ســاخته شــده اســت .گلدســتهها ،از ســطح زميــن متكــي و متصــل مــدور
فلكــه بــه اســكلت پيشخــوان ايــوان مقصــوره هســتند كــه چــون پشــتوارههايي تــا دسـتانداز
پشــتبام مقــاوم عمــل ميكننــد و در حالــت اســتوانه بــا پلهپيــچ ســاخته شــدهاند .وجــود
مؤذنــه بــا مقرنسبنــدي چنــد تختــه ،زينتبخــش نمــاي مســجد شــده اســت .نماســازيهاي
مســجد ،از ازارهی ســنگ ،ســرچاركه كِش ـيهاي عمــودی و افقــي و در متــن آنهــا كارهــاي
گوناگــون از شــاخههاي متعــدد بــا فلســفه هنــري از هنرهــاي وابســته بــه معمــاري انجــام شــده
اســت .در ايــن هنرهــا از انــواع هفــت قلــم خــط ،نقــوش بســيار متنــوع و زيبــاي اســليميها،
ختاييهــا ،گل ،بوتههــا و ...اســتفاده شــده اســت .بهكارگيــري انــواع نقوش«گلچيــن معقلــي،
گــرهی معقلــي و خــط معقلــي» گنجينـهی سرشــاري از هنــر خــط معمــاري در ايــن مســجد
بهوجــود آورده اســت .بهرهگيــري از انــواع هندســهی نقــوش (گــره و شــاهگرهها) و عمومــ ًا
ـرق» از نــوع
عناصــر طاقــي ،در ايــن مســجد بــراي هنرهــاي يــاد شــده از «كاش ـيكاري معـ ّ
طــرح و اصطالح ـ ًا ،آميــز رنگهــاي كاشــي و ســاخت ظريــف ،بــه حــق ،ارزشهــاي بســيار
بديعــي بهوجــود آورده اســت (زمرشــیدی.)1390 ،

مشخصات کلی معماری و تزیینی مسجد کبود

شــکل  .1ترســیم سـهبعدی از مجموعـهی
مســجد گوهرشــاد (مرکــز اســناد دانشــکدهی
معماری دانشــگاه شــهید بهشــتی).

شــکل  .2پرســپکتیو اگزونومتریــک مســجد
کبــود (کیانــی)25 :1387 ،

مســجد جهانشــاه یــا مســجدکبود تبریــز (گویمســجد) ازآثــار «ابوالمظفــر جهانشــاه بــن قــره
یوســف» از دودمــان ترکمانــان قرهقویونلــو اســت کــه در  870هـــ.ق .بنــای آن بهکوشــش
و نظــارت «جــان بیــگ خاتــون» (زن جهانشــاه) پایــان یافــت .ایــن مســجد امــروزه در بخــش
شــمالی خیابــان امــام خمینــی ،روبـهروی کوچـهی صــدر ،در شــهر تبریــز قــرار دارد (زنــدهدل
و دیگــران .)124 :1376 ،بنــای تاریخــی مذهبــی مســجد کبــود از آثــار ارزشمنــد دورهی
قراقویونلــو میباشــد کــه بهدســتور جهانشــاه کــه شــهر تبریــز را پایتخــت خــود قــرار داده بــود
و بــه اســتادکاری «عزالدیــن قاپوچــی» بنــا گردیــده اســت .بــا اســتناد بــه کتیبـهی برجســتهی
ســردرب بــه ســال 870ه ـ.ق .ســاختمان آن بــه پایــان رســیده اســت .بنــای اصلــی در مقــام
مســجد و مقبــره ،دارای صحــن وســیعی بــوده کــه در آن مجموعـهای از ســاختمانها ،از جملــه
مدرســه ،حمــام ،خانقــاه ،کتابخانــه و ...ســاخته شــده بــود ،متأســفانه آثــاری از آنهــا امــروز بهجــا
نمانــده اســت (انصــاری و ابراهیمــی.)36 :1389 ،
مســجد کبــود تبریــز ،آوازهی قــوی شــیوهی «آذری» اســت ( 870هـ.ق ).و در روزگار خود به
«فیــروزهی اســام» نــامآور بــوده اســت .تهرنــگ ایــن مســجد کــه بــدون میانســرا میباشــد،
از مســج ِد «شــاهولی» تفــت برگرفتــه شــده و پــس از آن نیــز در مســجد شــیخ لطـفاهلل بـهکار
رفــت (پیرنیــا .)267 :1387 ،بنــای کنونــی در بردارنــده یــک گنبدخان ـهی مرکــزی اســت کــه
اطــراف آن را یــک هشــتی بــا نُــه گنبــد و در ســمت قبلــه هــم یــک شبســتان گنبــددار در
برگرفتــه اســت (شــیالبلر و جاناتــان بلــوم( ،)104 :1381 ،شــکل  .)2ســطوح بیرونــی و درونــی
مســجد کبــود فــرو ریختــه اســت .دیوارهــای بیرونــی و بخــش بزرگــی از دیوارهــای داخلــی را با
کاشــیهای معــرق شــشرنگ پوشــانده شــده اســت .چشــمگیرتر از همــه ،نقشمایههــای
ســیال اســلیمی و کتیبههاســت کــه بیشــتر بــا رنــگ ســفید یــا طالیــی در زمین ـهی ســپید و
ســبز قــرار گرفتــه اســت (همــان .)104-105 :پــان بنــا تركيبــي از حجــم مكعــب مســتطيل
يــا مكعــب مربــع بــا كشــيدگي شــمالي-جنوبي اســت كــه در مركــز آن گنبــدي آجري افراشــته
شــده اســت .شــايان ذكــر اســت كــه گنبــد الحاقــي در ســالهاي اخيــر توســط اســتاد رضــا
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معمــاران ،احــداث شــده اســت .مكعــب اصلــي فضــاي مســجد و مكعــب كوچك محــل مقبرهي
جهانشــاه اســت كــه بــا اســتفاده از گنبدهــاي كوچــك ،كــه حكــم رواق بــراي گنبــد اصلــي را
دارد ،ايــن مكعــب خُ ــرد شــده اســت (انصــاری و ابراهیمــی.)36 :1389 ،

موقعیت قرارگیری کتیبهها در مسجد گوهرشاد

در قســمتهای مختلــف مســجد گوهرشــاد ،کتیبههایــی وجــود دارد کــه مــکان ،موقعیــت
جديل :1مًلعیت لرارگیری کتیبٍَا در مسجد گًَرشاد
کتیبههــا و جایگیــری آنهــا در جــدول  1آمــده اســت.
مکان

موقعیت

ایوان جنوبی

حاشیٍ بیريوی ایًان-پیشاوی ایًان -لچکیَای ایًان طرف راست ي چپ-درين محررا برا رل ر
ريی سىگ-ديکتیبٍ در حاشیٍ محرا ایًان جىًبی-سٍ ردیف کتیبٍ زیرگىبد -7زیر گىبد باالی تاقَا-
درين ایًان لسمت ج ً ي در طرفیه ج ًی ایًان بر بدوٍَا وامَای جاللٍ معم ی وًشتٍ شدٌاود.

ایوان شمالی

پیشاوی ایًان-دي کتیبٍ در حاشیٍ ارجی ایًان-کتیبٍای در دا ر ایرًان براالی دری کرٍ از نوجرا برٍ
دارالسیادٌ میريود -در سمت راست باالی تراقومرا ي در سرمت چرپ -در يسرل تراقومرا در دي سرًی
شمسٍَایی کٍ در نن وامَای مبارن ائمٍ اطُار (ع) وًشتٍ شدٌاود-پىجررٌ ومررٌ مىبرتکراری شردٌ در
باالی در يريدی.

ایوان غربی

پیشاوی ایًان باالی تاق-در بدوٍَای نن وامَای مبارن وًشتٍ شدٌ-دا ایًان زیر تراقَرا-دي کتیبرٍ
در باالی درَای يريدی در سمت راست ایًان در باال-در باالی صفحٍ درَا-در بیرين ایًان ي زیر نن.

«مقصوره»

جــدول  .1موقعیــت قرارگیــری کتیبههــا در
مســجد گوهرشــاد (نگارنــدگان.)1393 ،

جایگیری کتیبهها

ک یات ي جسییات اسپر ي ل کًفی
سٍ رگی (زمرشیدی)1931،
«دارالسیاده»

ومایی از ایًان شمالی
(زمرشیدی)1931،
«آب»

اسپر میاوی ایًانَای شرلی ي غربی
زیرنن (زمرشیدی)1931،
ي کتیبٍ
ایوان
شرقی«حاجی

پیشاوی ایًان-سمف ي بدوٍَای ایًان -در يسل تروجَایی َست کٍ در نن وامَای دايود را وًشتٍاود-
باالی درَا.

حسه»
کتیبٍَای ایًان شرق
(زمرشیدی)1931،
منارههای
مسجد

باالی درب
شبستآنها و
غرفهها

کتیبههای
گنبد

کتیبٍای زیر مأذوٍ ممروسکاری شدٌ-وامَای مبارن در دا تروجَا-در زیرتروجَا کتیبرٍای برٍ رل
وستع یك بٍ صًرت مىظًم کٍ ویمی در طرف راست ي ویمی دیگر در طررف چرپ وًشرتٍ شردٌ اسرت ي
باالی نن ک مٍ ای با ل بىایی بر دیًار مىارٌ ومش بستٍ ي در براالی نن ريایراتی از رسرًل اکررم ( )
وًشتٍ شدٌ است.

باالی غرفٍَای شرلی -چىد کتیبٍ در باالی در يريدی شبستان  -براالی غرفرٍَرای لسرمت شرمالی
متص بٍ رياق  -چىد کتیبٍ در باالی درَای يريدی شبستان شرلی ي کفشداری ي دفتر مسجد متص
بٍ رياق دارالحفاظ-چىد کتیبٍ در باالی غرفٍَرای شرمالی ي در براالی درَرای يريدیَرای شبسرتان
شمالی-در باالی غرفٍَای طرف غر مسجد -چىد کتیبٍ در باالی درَای شبستان غرفٍَرای طررف
غر مسجد لرار دارد.

طرح کتیبٍ شُادتیه دير گىبد مسجد
(زمرشیدی.)1931 ،

کتیبٍَای باالی در شبستانَا
(وگارودگان)1939 ،

بر ريی شکرگاٌ گىبد ک مٍ «ال الٍ اال ال ٍّ » وًشتٍ شدٌ است .بر ريی ایه ل در براال ک مرٍ «محمّرد
رسًل ال ٍّ » بٍ ل بىایی سفید ي در پاییه ي زیر نن ک مٍ «ع یّ يلیّ ال ٍّ» بٍ ل بىایی زرشکی وًشرتٍ
سفید
شدٌ است .در باالی گریً گىبد کتیبٍای بٍ ل
ومای ک ی بیريوی کتیبٍَای گىبد
مسجد گًَرشاد (وگارودگان)1939 ،
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در قســمتهای مختلــف مســجدکبود کتیبههایــی وجــود دارد کــه مــکان ،موقعیــت
جــدول  .2موقعیــت قرارگیــری کتیبههــا
اســت.اس کار میداوی وگارودگان است)
آمــدهعکسَا
ماخذ تمامی
مسجد کبًد (
گیــری آَاندر
قزارگیزی کتیبٍ
در مســجد کبــود (نگارنــدگان .)1393 ،جديل:2
جــدول 2
هــا در
مًقعیت و جای
کتیبههــا
موقعیت

مکان
پایٍَای مسجد

در  8پایٍ مسجد کتیبٍ َای طًلی بٍ صًرت آیات قزآوی بٍ کار رفتٍ کٍ آیات َرز
پایٍ با پایٍَای دیگز تفايت دارد.

کتیبٍَای محزاب
محزاب مسجد

کتیبٍ بدوٍ میاوی اصلی مسجد ،اس ايل محزاب آغاس میضًد ي پس اس گزدش
اضالع رياقَا با دعای ختم قزآن ديبارٌ بٍ محزاب پایان میپذیزد.

جایگیری کتیبهها

ومای سزدر مسجد ي کتیبٍَای پیزامًن ومای يريدی.

مکان کتیبٍَا در ضبستان مزکشی مسجد کبًد

آیات مًجًد بز ريی سىگ
مشارَای اسارٌ

 61قطعٍ سىگ مشارَای مزمزیه

کتیبٍ سىگ اسارٌَای مسجد

بدوٍ میاوی ویمستًنَای بیزيوی  -باالی دیًار غزبی -ضزقی تاقومای سزدر
سایز کتیبٍَا اس سز در يريدی -سقف تاقومای سزدر يريدی-دیًار ضزقی پایٍستًن -کتیبٍای در سمت
راست بز لًحٍ مجاير ویمستًنَای سزدر اس پاییه بٍ باال کٍ تاقوما را دير سدٌ ي
يريدی تا مقبزٌ
در سمت چپ اس پاییه بٍ باال ادامٍ دارد -کتیبٍای در دي سًی درب يريدی-پایٍ
مقزوسَای صاف طزفیه پطت در يريدی -چُارگًضٍ ضبستانَای طزفیه
کفصکه -دیًار ضزقی سیز تاق-ومای ضاٌوطیه ي ضبستان در سمت راست
کفصکه -لچکی پاییه رياق کفصکه مطزف بٍ صحه بشرگ -دیًارٌ چپ تاق-
ومای صحه بشرگ -لًح يسط ي لًح سمت راست باالی مجزدیَای ضبستان
مزکشی-ویمستًن گزد مقزوس کُىج سايیٍدار ضاٌوطیه-دي تاقومای کًچک در
طزفیه میان صحه-باالی اسارٌ در تاقومای کًچک ي طزفیه تاقومای در يريدی
میان صحه بشرگ ي صحه کًچک-پخ يريدی دي صحه ي يسط تاقومای ياقع
در میان دي صحه-سمت راست مقزوس کاری صحه کًچک-دیًارٌ تاقومای در
يريدی میان دي صحه-مثلث کىارٌ در دیًار تاقومای در يريدی میان دي صحه-
لچک تاقومای دیًار جىًبی میان دي صحه -حاضیٍ تاقومای ضاٌوطیه-ريی
قًسَای میان ضبستانَای غزبی -ضزقی ي صحه بشرگ-سقف راَزيَای-
کًچک سیز ضاٌوطیهَا-تاقومای داخلی ضبستانَای ضزقی ي غزبی در باالی
راَزيَای مطزف بٍ صحه.

مکان کتیبٍَای داخل ضبستان بشرگ مسجد کبًد

کتیبٍَای فضای میان صحه بشرگ ي کًچک مسجد کبًد

ومًوٍ جشییات کتیبٍَای صحه مزکشی مسجد کبًد
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تفاوتهای دو مسجد (گوهرشاد و کبود) از لحاظ کتیبهنگاری

دو مســجد گوهرشــاد و کبــود بــا اینکــه تقریب ـ ًا در یــک روزگار و پیــرو یکدیگــر ســاخته
شــدهاند و در بســیاری مــوارد همانندیهــای بســیار باهــم دارنــد ،ولــی تفاوتهایــی نیــز
در آنهــا پیداســت کــه از دیــدهی پژوهشگــر نبایــد پنهــان بمانــد .نخســت اینکــه،
در پــان معمــاری دو مســجد (گوهرشــاد و کبــود) بــا هــم تفــاوت دارنــد .تنــوع رنگــی
کتیبههــا در مســجد گوهرشــاد بیشــتر اســت ،کتیبههــای ایــن مســجد بیشــتر در زمین ـهی
آبــی و الجــوردی و در اطــراف نوشــتهها گرههــای هندســی بــهکار رفتــه اســت؛ امــا در
مســجد کبــود نوشــتهها بیشــتر در زمینــهی نقــوش اســلیمی کــه حالــت طبیعتگرایانــه
دارنــد بــهکار رفتــه اســت .از دیگــر تفاوتهــا کــه پیداســت ،در مســجد کبــود نامهــای
مقــدس «اهلل» کــه هماننــد دعــای «جوشــنکبیر» بــهکار رفتــه اســت و همچنیــن در
تمامــی کاش ـیهای ایــن مســجد عبــارت (علــی ول ـیاهلل) و نامهــای مقــدس حســین(ع)
بــه شــیوههای گوناگــون زینتبخــش دیوارهــای ایــن مســجد بــوده ،ولــی در مســجد
گوهرشــاد کمتــر ایــن نمونههــا بـهکار رفتــه اســت .هرچنــد کــه در ایــن نوشــتار جــای آن
نیســت کــه بــه یکیــک ایــن تفاوتهــا و همســانیها بــا تمــام جزییــات پرداختــه شــود،
ولــی در جــدول  3بــا مقایس ـهی میــان نمونههایــی از کتیبههــای دو بنــا بــه تفاوتهــای
میــان آنهــا پرداختــه شــده اســت.
در نمــودار ( 1و  )2بهروشــنی پیداســت کــه رنگهــای بــه کاررفتــه در کتیبهنــگاری
دو مســجد بــا هــم تفاوتهایــی در میــزان و نــوع اســتفاده دارنــد و همچنیــن آشــکارا
همســانی و هماننــدی میــان رنگهــا نیــز هویداســت .در مســجد گوهرشــاد از هفــت
گونــهی رنگــی بهرهگیــری شــده اســت ،ایــن در حالیســت کــه در مســجد کبــود تنهــا
هفــت گون ـهی رنگــی دیــده میشــود؛ دو رنــگ زرد و قرمــز بهکلــی در میــان رنگبنــدی
کتیبههــای مســجدکبود دیــده نمیشــود .از ایــن مقایســه ،هــم یکســانی و هــم تفــاوت را
در رنگبنــدی دو مســجد میتــوان دریافــت نمــود (نمــودار  1و .)2

نمــودار  .1بیشــترین ســاختار رنگــی
کتیبههــا در مســجد گوهرشــاد ( نگارنــدگان،
.)1390
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جدول  .3تفاوتهای دو مسجد از لحاظ شیوه نگارش و انتخاب نوشتهها (نگارندگان.)1393 ،

مسجد گوهرشاد

عنوان مقایسه و تفاوتها
در مسجذ گوهرضاد ،کتیثهها تیصتر در لالة هنذسی هستنذ .ولی درمسجذ کثود ،کتیثههاا
تیصتر در ترکیة تا نموش اسلیمی ایجاد ضذه است.

در مسجذ گوهرضاد ،نموش داخل کتیثهها حالت تسیار ساده ضذهای دارنذ .ولای در مساجذ
کثود ،نموش حالت عثیعیتر دارنذ.

در مسجذ گوهرضاد ،خغوط هنذسی تنایی نسثت ته مسجذ کثود اتعاد تسرگتری دارناذ .در
مسجذ کثود ،خغوط کوفی تنایی در تافت اسلیمی ترکیة یافته و زیاد جلة نظر نمیکنذ.

در مسجذ گوهرضاد ،خظ تنایی ته صورت تلفیك تا آجر و کاضی اجرا ضاذه اسات .ولای در
مسجذ کثود ،خظ هنذسی تنایی ته صورت تکنیک کاضی معرق اجرا ضذه است.

در تعضی لسمتهای مسجذ گوهرضاد ،حاضیه کتیثهها ته صورت هفت رنا
در مسجذ کثود ،حاضیه همه کتیثهها ته صورت معرق است.

اسات .ولای

در نگاه نخست ته مسجذ گوهرضاد خظ کوفی تاه شطا مایآیاذ .ولای در ساردر ورودی
مسجذ کثود خظ ثلث هویذا است.

رن لعاب ته کار رفته در ایوان اصلی مسجذ گوهرضاد سفیذ رن
سردر اصلی مسجذ کثود فیروزهای رن است.

است .ولی رنا

لعااب

ترخی از کتیثههای ثلث مسجذ گوهرضاد ته صاورت مجاسا اجارا ضاذه اسات .اماا تماامی
کتیثههای ثلث مسجذ کثود ته صورت پیوسته اجرا ضذهانذ.

مسجد کبود
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نمــودار  .2ســاختار رنگــی کتیبههــا
درمســجد کبــود (نگارنــدگان.)1393 ،

در مســجد گوهرشــاد ،مالحظــه میشــود کــه رنگهــای آبیالجــوردی ،ســفید ،قهــوه
ای و زرد بیشــترین رنگهــای بــوده کــه اســتفاده شــده اســت .رنــگ آبیالجــوردی و
فیــروزهای در مسجدگوهرشــاد بــه معنــای یگانگــی و کمــال مطلــوب اســت ،و نشــانهای
وحــدت وجــود اســت .رنــگ ســفید کــه بیشــتر در مــورد کتیبههــای قرآنــی بــهکار
از
ِ
رفتــه اســت ،از رنگهــای بــوده کــه مــورد توجــه پیامبــر (ص) بــوده ،و آن حضــرت بــه
همــه توصیــه کــرده اســت کــه جامع ـهی ســفید بپوشــند .ایــن رنــگ هــم در اشــارات و
نمادهــای تصــوف و عرفــا ویژگیهــای خــاص آن بیــان شــده اســت و بعــد از رنــگ آبــی
و الجــوردی ،بیشــترین توصیــف در مــورد آن شــده اســت .در مجمــوع بایــد گفــت ایــن
دو رنــگ الجــوردی و ســفید ،در هنــر اســامی دارای نمــاد هســتند و بــه آن توجــه شــده
اســت .در مســجد کبــود از رنگهــای آبــی ،ســفید و ســیاه بیشــترین اســتفاده شــده اســت
کــه ایــن رنگهــا ،هــم در تصــوف و هــم درعرفــان ،جایــگاه ویــژهای دارنــد و بهخاطــر
مقــدس بــودن در نــزد عرفــان و تصــوف در ایــن مســجد انتخــاب شــده اســت.
قابهــا و زمینههــای مــورد اســتفاده جهــت اجــرای کتیبههــا در مســجد گوهرشــاد
نیــز دارای تفاوتهایــی بــا مســجد کبــود اســت کــه در جــدول  4میتــوان نمونههایــی
از آنهــا را مشــاهده نمــود.

یا محمد  -یا علی
به خط کوفی بنایی

ستایش پروردگار
به خط ثلث

اهلل -محمد-علی
به خط کوفی بنایی

اهلل -محمد-علی
به خط کوفی بنایی

نمونههایــی ازقابهــا و زمینههــای مــورد اســتفاده جهــت اجــرای کتیبههــا در
مســجد کبــود نیــز بــرای مقایســه بــا نمونههــای مســجد گوهرشــاد در جــدول  5آمــده
اســت.

جــدول  .4زمینههــای اجــرای کتیبههــا در
مســجد گوهرشــاد( ،نگارنــدگان.)1393 ،

اهلل  -علی
به خط کوفی بنایی

علی -محمد
به خط کوفی بنایی
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جدول  .5زمینههای اجرای کتیبهها در مسجد کبود (نگارندگان.)1393 ،

الاله االاهلل ،هحود رسوالهلل
به خط کوفی بنایی

نوشته فارسی
به خط کوفی -ثلث

نامهای خداوندی (یا قائن)
به خط تحریری.

صفات خداوندی
به خط ثلث

تکرار واژه یا علی

همانندیهای دو مسجد

در هــر دو مســجد ،تاقهــا بــا کتیبههایــی تزییــن شــده اســت؛ همچنیــن در هــر دو
مســجد از َد َوران یــک کتیبــه بــه دور محــور مشــخص نقشهــای ویــژه پدیــد آمــده اســت.
توضیــح اینکــه در مســجد گوهرشــاد بیشــتر خــط کوفــی بنایــی (معقلــی) بــوده ،ولــی در
مســجد کبــود بیشــتر بــا خــط ثلــث کار شــده اســت (شــکل  6تــا .)3

شــکلهای  3و  .4نمونههــای کتیبهنــگاری
بــا خــط ثلــث و کوفــی بنایــی در مســجد
کبــود (نگارنــدگان.)1393 ،

شــکلهای  5و  .6نمونههایــی از
کتیبههــای کوفــی بنایــی و ثلــث در مســجد
گوهرشــاد (نگارنــدگان.)1393 ،

بــر اســاس تحقیقــات بــه عمــل نگارنــدگان 20،ســوره در مســجد گوهرشــاد آورده شــده
اســت؛  8ســورهی انتخــاب شــده در ایــن مســجد از حــروف مقطعــه هســتند .ایــن ســورهها
عبارتنــد از :بقــره ،آلعمــران ،عنکبــوت ،اعــراف ،یــس ،طــه ،لقمــان و حجــرات .همچنیــن
بــر اســاس تحقیقــات در مســجد کبــود 30 ،ســوره آورده شــده کــه از ســورههای کهــف
و حمــد ،توحیــد و کوثــر ،کل ســوره بــرای کتیبهنــگاری انتخــاب شــده اســت .در ســایر
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ســورهها از یــک آیــه تــا چنــد آیــه انتخــاب شــده اســت؛  11ســورهی انتخــاب شــده در
ایــن مســجد از حــروف مقطعــه هســتند .ایــن ســورهها عبارتنــد از :بقــره ،آل عمــران،
یونــس ،یوســف ،اعــراف ،حجــر ،طــه ،ابراهیــم ،هــود ،قصــص و رعــد .در ابتــدای  29ســوره
از ســورههای قــرآن ،یــک یــا چنــد حــرف از حــروف الفبــا وجــود دارد ،کــه مجموع ـ ًا 78
حــرف اســت کــه بــا حــذف مکــررات  14حــرف میشــود؛ یعنــی نصــف حــروف هجــاء کــه
 28حــرف اســت .ایــن حــروف را «حــروف مقطعــه» گوینــد .یکــی دیگــر از مقایس ـههای
آیــات و نوشــتههای قرآنــی ،اســتفاده از ســورههای کامــل بــرای کتیبهنــگاری اســت
کــه در مســجد کبــود ،چهــار ســوره بهصــورت کامــلبــرای کتیبهنــگاری نگاشــته شــده
اســت .در مســجد گوهرشــاد کتیبههایــی بــا مضمــون تاریخــی یافــت میشــود؛ از جملــه
کتیبــهی حاشــیهی بیرونــی ایــوان مقصــوره ،ولــی بهجهــت آنکــه در انتهــای بیشــتر
کتیبههــای نوشــته شــده در گروههــای پیشــین ،تاریــخ نــگارش قیــد شــده و یــا در پایــان
بهنــام بانــی بنــا اشــاره شــده اســت (شایســتهفر .)91 :1389 ،کتیبههــای تاریخــی ایــوان
جنوبــی (مقصــوره) در مســجد گوهرشــاد ،چهــار کتیبــه اســت کــه بــر روی بدنـهی ایــوان
دیــده میشــود؛ کتیبههــای دو خطــی کوچــک در دو ســوی ایــوان و در بــاالی قاببنــدی
نقــش گلدانــی قــرار گرفتــه و بــه خــط ثلــث و بهدســت «بایســنقر میــرزا» نوشــته شــده
اســت (جــدول .)6
-1متــن کتیبـهی ســمت راســت عبــارت اســت از« :اتفــق تحریرهــا فــی اوایــل شــهر
ّ
رجــب ســنه احــدی و عشــرین و ثمــان مائــه» ،بــه احتمــال ایــن
الم ّ
المبــارک َر َجــب ُ
الل ُ
کتیبــه بیانگــر تاریــخ پایــان ســاخت مســجد باشــد کــه در ســال  821هـ.ق .انجــام شــده
اســت.
-2کتیبـهی ســمت چــپ ایــوان کــه در انــدازه و خــط ،هماننــد کتیبـهی ســمت راســت
اســت ،بیانکننــدهی نــام معمــار ســازندهی بنــا و متــن آن عبــارت اســت از« :عمــل العبــد
الضعیــف الفقیرالمحتــاج بعنایــه الملــک الرحمــن ،قــوام الدیــن بــن زیــن الدیــن الشــیرازی
الطیــان» ،همانگونــه کــه در متــن کتیبــه پیداســت نــام ســازندهی بنــا« ،قوامالدیــن بــن
زیــن الدیــن شــیرازی» بهروشــنی شــناخته میشــود.
-3کتیبـهی دیگــری کــه بــاز بــه خــط ثلــث و بــا خوشنویســی بایســنقر میــرزا اســت،
از ســمت راســت ایــوان آغــاز شــده ،پیشــانی ایــوان را دور میزنــد و در ســمت چــپ
ایــوان پایــان مییابــد .مضمــون کتیبــه بــا آیــه قــرآن و حدیثــی از پیامبــر آغــاز میگــردد
و ســپس در کتیبــه مرمتــی بیــان شــده کــه مســجد مربــوط بــه دورهی شــاه ســلیمان
صفــوی ،دوران شــاهرخ تیمــوری بهوســیلهی همســر او بنــا شــده و بــرای او طلــب خیــر
و قبولــی خیــرات او بــه درگاه خداونــد شــده اســت .در پایــان نیــز نــام کتیبهنــگار بایســنقر
شــاهزاده تیمــوری و تاریــخ  821ه ـ.ق .ســال پایــان ســاخت بنــا آمــده اســت.
 -4کتیبــهی تاریــخدار دیگــری در پیشــانی ایــوان جنوبــی روی کاشــیهای معــرق
بــا خــط ثلــث زرد رنــگ در زمینــهی آبیالجــوردی پیداســت کــه عبارتســت از« :یــا
ذا العظمــه و الکبریــاء و یــا ذا العــ ّزه و البقــاء و یــا خالــق االرض و الســماء ،هــذا الطــاق
الرفیــع و االیــوان المنیــع العالــی شــاهدان علــی قــدره الکبیــر المتعالــی ،الحمــد ّلل الملــک
نجنــی بااللطــاف الخفــی م ّمــا اخــاف ،ال الــه اال انــت ســبحانک انّــی کنــت
الواحــد الباقــی ّ
ـم و کذلــک ننجــی المؤمنیــن ،صــدق ّ
الل
مــن الظالمیــن فاســتجبنا لــه و ّ
نجینــاه مــن الغـ ّ
العظیــم ،کتبــه مح ّمــد رضــا االمامــی ســنه [ 1087هـــ.ق»].؛ ایــن کتیبــه ،بیانگــر تاریــخ

201

202

شماره  ،11دوره ششم ،پاییز و زمستان 1395

جــدول  :6جــدول ســورهها و آیههــای
قرآنــی مــورد بررســی در کتیبهنــگاری
دو مســجد گوهرشــاد و کبــود و مــکان
قرارگیــری آنهــا (نگارنــدگان.)1393 ،

 1087ه ـ.ق .اســت کــه بهدســت کتیبهنــگار نــامآور روزگار صفــوی« ،محمدرضــا امامــی
اصفهانــی» نوشــته شــده اســت.
در مســجد کبــود تبریــز نیــز هماننــد مســجد گوهرشــاد میتــوان کتیبههایــی را
بــا مضمــون تاریخــی جســتجو نمــود کــه در ادامــه بدانهــا اشــاره میشــود .درپايــهي
جنوبــي تــاق شبســتان ســمت راســت ،در ميــان نقــوش اســليمي و كاشــيها ،كتيبــهاي
بــه خــط فارســي دیــده میشــود كــه در آن نوشــته شــده اســت« :بــه ســركاري عزالديــن
قاپوچــي ابــن ملــك» .كاشــي و كتيبــه نشــاندهندهي آن اســت كــه ايــن مســجد زيــر
نظــر چهكســي ســاخته شــده اســت .شــادروان كارنــگ در اينبــاره مينويســد...« :
ناظــر و ســركار ايــن عمــارت بــزرگ مــردي بــوده بهنــام عزالديــن بــن ملــك كــه ســمت

نام سوره

شماره آیات و مکان آنها در مسجد کبود تبریز

شماره آیات و مکان آنها در مسجد گوهرشاد خراسان

آیِ الکرسی
حوذ
تَحیذ
بقرُ
آل عوراى
اعراف
تَبِ
طِ
ًساء
اسراء
اًعام
دّر
قذر
احساب
عٌکبَت
یس
لقواى
جوعِ
جي
حجرات
احساب
اًفال
هائذُ
ابراّین
ًحل
یًَس
یَسف
صافات
کْف

بر فراز در ٍرٍدی هحراب اصلی
در پایِ هعرٍف بِ حوذ ایي سَرُ کاهل آهذُ است.
در پایِ هعرٍف بِ تَحیذ ایي سَرُ کاهل آهذُ است.
 582در پایِ رسالت
آیات  760ٍ 729در پایِ تَکل ٍ 797در پایِ تسبیح
 751در پایِ تسبیح ٍ  51در پایِ حوذ ٍ  727در پایِ دعا
 17در پایِ تسبیح
 75ٍ 8در پایِ سالم
 87در پایِ تَکل ٍ  717در پایِ تسبیح ٍ  11در پایِ دعا
آیِ  62در پایِ تَکل
آیِ  700در پایِ تسبیح ٍآیِ 7در پایِ حوذ ٍ آیات  751 ٍ 25در پایِ سالم

کٌار هحراب در ایَاى جٌَبی

آیات  67-59-5در پایِ تَکل
آیِ  77در پایِ تَکل
آیِ  77در پایِ تَکل ٍ آیِ  57در پایِ دعا
آیِ  99در پایِ تَکل
آیِ  78در پایِ تسبیح ٍ آیِ  52در پایِ سالم
آیِ  708در پایِ تسبیح
آیِ  780در پایِ تسبیح
بخش اصلی کورُ هیاًی هسجذ از شرق تا غرب هحراب

در هرکس سقف ایَاى جٌَبی سَرُ کاهل آهذُ است.
آیات 501 ٍ 791طبقِ باال ٍ  721 ٍ 52طبقِ هیاًی ایَاى جٌَبی
 95در طبقِ باالی ایَاى جٌَبی
آیات  700 ٍ 59 ٍ 799در طبقِ باالی ایَاى جٌَبی
آیات  78تا  55حاشیِ بیرًٍی ایَاى جٌَبی
آیِ  715در طبقِ باالی ایَاى جٌَبی
آیِ  701در طبقِ هیاًی ایَاى جٌَبی
آیات 18-87در هقرًسّای هحراب ایَاى جٌَبی
کٌار هحراب در ایَاى جٌَبی
آیات 7-75در سوت چپ ایَاى جٌَبی
در سوت راست ایَاى جٌَبی سَرُ کاهل
آیِ 10طبقِ هیاًی ایَاى جٌَبی
آیِ  52طبقِ پاییي ایَاى جٌَبی
آیات  7-25بر گریَ گٌبذ ٍ ّوچٌیي فضای درٍى گٌبذ است.
آیِ  71در طبقِ پاییي ایَاى جٌَبی
آیِ  9در ٍرٍدی ایَاى جٌَبی
آیِ  78در طبقِ باالی ایَاى جٌَبی
آیِ  71در طبقِ باالی ایَاى جٌَبی
آیِ  10در طبقِ هیاًی ایَاى جٌَبی

مقایسهی کتیبهنگاری دو مسجد :گوهرشاد و کبود

حاجبــي و دربانــي پادشــاه را داشــته و از مقربــان و معتمــدان دربــار بهشــمار ميرفتــه
اســت ( »...کارنــگ .)291 :1374 ،درنغــول جبهــهي شــرقي ســردر ورودي عبارتــي در
كاشــيكاريهاي آن ديــده ميشــود كــه ترابيطباطبايــي آن را چنيــن خواندهانــد...« :
المبارک ـهی المظفرئ ـهی فــي اربــع ربيــع االول ســنهی ثبعيــن و وثمانائ ـهی اقــال عبــاد
نعمــه الــه بــن محمــد البــواب( »...ترابيطباطبايــي .)43 :1379 ،حافــظ حســين كرباليــي
در كتــاب خــود ،دربــارهي «نعمــت اهلل بــن محمــد البــواب» نوشــته اســت« :موالنــا نعمــت
اهلل بــن محمــد البــواب از مشــاهير روزگار بــوده و كتــاب عمــارت مظفريــه كــه منســوب
بــه جهانشــاه پادشــاه اســت ،وي نوشــته؛ در قري ـهي انارجــان از قرارحــدود تبريــز مدفــون
اســت( »...ابنکربالیــی .)370 :1383 ،ایشــان ،بــا واســطه ،شــاگرد خطــاط معــروف
تبريــز دورهي ايلخانــي« ،عبــداهلل صيرفــي» بــوده اســت (انصــاری و ابراهیمــی.)1389 ،
«محمدعلــي تربيــت» دربــارهی نســب ایــن خوشنویــس مينويســد...« :میــر نعمــت اهلل
بــن البــواب ،نبيــرهي ميرعبدالوهــاب تبريــزي مشــهور اســت كــه از اكابــر ســادات و نقبــا
و فضــا بــوده و در زمــان پادشــاهان آققويونلــو بســيار مطــاع شــده و ميــر نعمــت اهلل بــه
اخــاق حميــد هــوا و صــاف پســنديده معــروف و مشــهور و ســامت نفــس موصــوف،
خطــوط ثلــث و نســخ را خــوب مينويســد ،امــا شكســتهي تعليقآميــز نيــز بســيار بامــزه
اســت و مطلقـ ًا در پيــري تغييــري در خــط ايشــان نشــد( »...تربیــت .)386 :1335 ،بنابرایــن،
شــاید بتــوان ایشــان را خوشنویــس بــزرگ و چیرهدســت مســجد کبــود بهشــمار آورد.
همانگونــه کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،برپایـهی نوشــتهی روی کتیبـهی ســرد ِر اصلــی
مســجد کبــود ،ایــن مســجد در ســال 870هـ.ق1465 /.م .بنــا شــده اســت .ایــن کتیبــه بــا
معــرقکاری ،بهرنــگ الجــوردی روی زمینـهی ســفید تزییــن شــده و خوشنویســی آن بــا
خــط رقــاع اســت .خوشنویســی ایــن کتیبــه و بســیاری کتیبههــای مســجد ،هنردســت
«اســتاد نعم ـتاهلل البــواب» اســت کــه از نامآورتریــن خوشنویســان ســدهی نهــم ه ـ.ق.
و دوران تیموریــان بــوده اســت.
« ...معمــار ایــن مســجد برخــاف نظــر برخــی پژوهشگــران ،نَــه «احمــد بــن
شــمسالدين تبريــزي» و نَــه «نعمــت اهلل بــن محمدالبــواب» اســت؛ بلكــه «خواجــه
علــي بــن عثمــان كججــي» آنرا ســاخته اســت .مقبــرهي ايــن معمــار تــا اواخــر ســدهي
شــانزده م .در روســتاي «كجــج» بــود« .عزالديــن قاپوچــي بــن مليــك» بــر كار ســاخت
رياســت ميكــرد .نعمــت اهلل بــن محمدالبــواب نيــز نوشــتههاي روي ديــوار را حــك كــرده
اســت( »...عوناللهــی.)238 :1387 ،

نتیجهگیری

ش مذهبــی مســاجد دورهی تیمــوری و قراقویونلوهــا ،مذهــب
در شــکلگیری نقــو 
و گرایشهــای مذهبــی شــاهان آن روزگاران نقــش بهســزایی داشــته اســت .مســجد
گوهرشــاد در خراســان و در کنــار حــرم امــام رضــا (ع) ،از دیربــاز و از دورهی تیمــوری تــا
بــه امــروز دچــار دگرگونیهــای بســیار شــده کــه گاهــی در برههایــی از تاریــخ ،تخریــب
و ویرانیهایــی نیــز بــر آن وارد شــده اســت .مســجد کبــود تبریــز نیــز کــه همزمــان بــا
مســجد گوهرشــاد میباشــد ،در گــذر زمــان دچــار تخریبهــای فراوانــی شــده اســت.
در هــر دو مســجد ،یادگارهــای هنــری از هنرمنــدان بهنــام آن روزگار ،چــه در ســاخت و
معمــاری ،و چــه در آراســتن و زیبایــی بدن ـهی بنــا برجــای مانــده اســت.
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بررســی و مقایســه هنــر نوشــتار یــا کتیبهنــگاری در ایــن دو بنــا از اهــداف اصلــی ایــن
پژوهــش بــوده اســت .در ایــن راســتا ،نخســت بهشــناختی کلــی از شــیوههای معمــاری
بـهکار رفتــه در دو بنــا کــه میتــوان در ســبک آذری از ســدههای میانـهی اســامی آنهــا
را بررســی نمــود ،پرداختــه شــده اســت؛ ســپس بهصــورت جــدا ،هــر دو مســجد از لحــاظ
کتیبهنــگاری و شــیوههای تزیینــی و خطــوط بـهکار رفتــه در آنهــا مــورد تجزیــه و تحلیــل
قــرار گرفتــه اســت .در بررســی کتیبههــا ،همانندیهــای بســیاری میــان کتیبههــا ،چــه
از نظــر مضامیــن و چــه از نظــر تزیینــات دیــده میشــود و همچنیــن تفاوتهــای آنهــا
نیــز از جهــات گوناگــون مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت .مضمونهــای بــهکار رفتــه
در کتیبهنگاریهــا نهتنهــا شــامل آیــات مبــارک قرآنــی میباشــد ،بلکــه از احادیــث
و آموزههــای عرفانــی و نامهــای جــال خداونــد و ســتایش امامــان شــیعه و طلــب
رحمــت و آمــرزش بــرای ســازندگان ،اشــعار فارســی ،و نیــز مضمــون تاریخــی اســتفاده
شــده اســت .ایــن کتیبههــا توســط خوشنویســان بــزرگ آن روزگار ماننــد :بایســنقر میــرزا
شــاهزاده تیمــوری و محمدرضــا امامــی اصفهانــی خوشنویــس نــامآور دوره صفــوی در
مســجد گوهرشــاد و عزالديــن قاپوچــي ابــن ملــك و نعمـتاهلل بــن محمدالبــواب در مســجد
کبــود نوشــته شــده اســت .همانگونــه کــه در متــن اصلــی اشــاره شــد ،در بهرهگیــری
از آیــات قرآنــی نیــز تــا حــدود بســیار زیــادی هماهنگــی در نوشــتههای دو مســجد دیــده
میشــود .ایــن هماننــدی در بهرهگیــری از رنــگ زمینــه (رنــگ آبیالجــوردی در هــر
دو مســجد بیشــترین کاربــرد را داشــته اســت) و همچنیــن گزینــش آیــات و ســورهها بــا
برخــی تفاوتهــای انــدک هویداســت .اســتفاده از خطــوط نوشــتاری بـهکار رفتــه در دو بنــا
نیــز تــا انــدازهای باهــم دارای یکســانی اســت ،ولــی تفاوتهایــی نیــز دیــده میشــود؛
ازجملــه :در مســجد گوهرشــاد بیشــتر از خــط کوفــی بنایــی در کنــار ســایر انــواع خطهــای
هفتگانــه و بهویــژه ثلــث و نســتعلیق بهرهگیــری شــده ،در حالیکــه در مســجد کبــود
بیشــتر خــط ثلــث خودنمایــی میکنــد؛ هرچنــد کــه در مســجد کبــود نیــز انــواع خطــوط
بهچشــم میآیــد .ایــن خطــوط در ترکیــب بــا کاشــیهای معــرق ،معقلــی و آجــر ،و
همچنیــن نقــوش هندســی و اســلیمی ،زیبایــی ایــن بناهــای مذهبــی را دو چنــدان کــرده
اســت .بدینترتیــب خوشنویســی و کتیبهنــگاری مســلمانان بــه معمــاری و مذهــب یــک
جنب ـهی اعتــدال و هماهنگــی بخشــیده اســت.
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