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چکیده
کتیبهه ــا بهعن ــوان ش ــاخصترین تزیین ــات معم ــاری اس ــامی ب ــه لح ــاظ محتوای ــی
از جای ــگاه وی ــژهای در بناه ــای اس ــامی برخوردارن ــد و نق ــش ب ــارزی در تبیی ــن حقای ــق
معنـــوی و ارزشهـــای معرفتـــی حاکـــم بـــر دورۀ ظهورشـــان دارنـــد .ایـــن موضـــوع در
پژوهشهـــای پیشـــین در قالـــب بررســـی محتـــوای کتیبههـــای هـــر دوره بـــر اســـاس
اس ــتوار اس ــت ک ــه آی ــات و روای ــات مش ــتمل ب ــر اص ــول و مب ــادی ش ــیعۀ دوازدهامام ــی
(امامــت و والیــت) نقــش مهمــی در کتیبههــای مذهبــی (شــیعی) دورههــای تیمــوری
و صف ــوی داش ــتهاند .ای ــن فرضی ــه از طری ــق پاس ــخ ب ــه دو پرس ــش بررس ــی میش ــود:
نخس ــت آنک ــه مفاهی ــم ش ــیعی از چ ــه طریق ــی در کتیبهه ــای بناه ــای دورۀ تیم ــوری
و صف ــوی راه یافتهان ــد؟ دیگ ــر اینک ــه آی ــا اعتق ــادات مذهب ــی حاکم ــان ای ــن دو دوره،
در نح ــوۀ کتیبهن ــگاری هنرمن ــدان تأثی ــر داش ــت ه اس ــت؟ در ای ــن پژوه ــش ،کتیبهه ــای
خراســـان دورۀ تیمـــوری و مســـجد
مسجدگوهرشـــاد ،مدرســـۀ پریـــزاد و مدرســـۀ دودر
ِ
* تاریخ دریافت مقاله ( )96/9/1تاریخ پذیرش ()96/12/20
 .1دانشجوی دکتری تاریخ تطبیقیتحلیلی هنراسالمی دانشکدۀ هنر دانشگاه شاهد
marziealipoor@yahoo.com
 .2استادیار پژوهش هنر دانشکدۀ هنر دانشگاه تربیت مدرس hapourmand@yahoo.com

فلتخم راودا یبهذم یاه هبيتک رد تيالو و تماما ميهافم نييبت

باوره ــای حاک ــم ب ــر هم ــان دوره بررس ــی ش ــدهاس ــت .فرضی ــۀ ای ــن مقال ــه ب ــر ای ــن اص ــل
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ـان دورۀ صفــوی ،بــه لحــاظ محتوایــی
امــام ،مســجد حکیــم و مدرســۀ چهاربــاغ اصفهـ ِ
مـــورد بررســـی قـــرار گرفتـــه اســـت .مطالعـــات نشـــان میدهـــد کـــه گرچـــه در دورۀ
تیمـ��وری ،حاکمی ــت ،احت ــرام زی ــادی ب ــرای ائم ــه اطه ــار؟مهع؟ قائ ــل ب ــود _ ت ــا آنج ــا ک ــه
تصـ��ور اعتقاـــد س�لاـطین آنهاـــ ب���ه تشـ ّ��یع وجـ�ود داش���ت _ ام���ا مفاهیــم شــیعی بهصــورت
غیرمســـتقیم در مفـــاد کتیبههـــای مذهبـــی منعکـــس شـــده اســـت .بـــا رســـمیت
یافتـــن تشـــیع در دورۀ صفـــوی ،ایـــن مفاهیـــم در متـــن کتیبههـــای مذهبـــی،
آشـــکارا ظهـــور یافتهانـــد .ایـــن تحقیـــق بـــه روش توصیفـــی _ تحلیلـــی و بـــا رویکـــرد
تطبیقـــی بـــه مطالعـــۀ مفاهیـــم شـــیعی در کتیبههـــای بناهـــای دو دورۀ تیمـــوری و
صفـــوی میپـــردازد.

کلیدواژهها :مفاهیم شیعی ،امامت ،کتیبه ،تیموریان ،صفویان.
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مقدمه
تزیین بهعنوان یکی از مؤلفههای تصویری هنر اسلامی ،وسـیلهای برای شرافتبخشـی
بـه مـاده و ارتقـاء آن بـه افقهـای برتـر اسـت تـا رنـگ و هویـت معنـوی و الهـی یابـد و بیانگر
فضـای قدسـی شـود .کتیبههـای موجـود در بناهـای ادوار مختلـف اسلامی ،یکـی از
عناصـر فزونیبخـش زیبایـی و عظمـت فضـای معمـاری و به عبارتی ،جزء جدانشـدنی
معمـاری اسلامی محسـوب میشـوند .بـر ایـن اسـاس ،فضاهـای بیرونـی و درونـی بناهـا
بـا عباراتـی در قالـب طرحهـای هندسـی ،آراسـته میشـوند تـا نمـای سـاختمانها را
از حالـت خشـک و بـیروح خـارج کننـد و بـه آنهـا هویـت و ویژگـی خاصـی بخشـند.
کتیبههـا کـه یکـی از مهمتریـن ثبتکنندههـای تاریـخ هسـتند ،نقـش مهمـی در
آشـکارکردن تاریـخ سـاخت ،هویـت ،سـازنده ،خطـاط و بانـی بنـا و همچنیـن حامـی آن
ِ
در وقـف ایفـا میکننـد و اطالعـات ارزشـمندی از اوضاع مذهبی ،فرهنگـی ،اقتصادی،
سیاسـی و اجتماعـی دورههـای مختلـف را آشـکار میسـازند .کتیبههـا بـه لحـاظ
موضوعـی بـه پنـج گـروه قرآنی ،اسـماء الهـی ،ادعیه و احادیث ،اشـعار (فارسـی و عربی)
و احداثیـه دسـتهبندی میشـوند .اهمیـت کتیبههـا بـه دلیـل مضمـون آنهاسـت؛ آنهـا
حاوی حقایق معنوی و ارزشهای معرفتیای میباشند که کشف و تفسیر آنها ،مبین
وضعیـت مذهبـی حاکـم بـر دورۀ ظهورشـان میباشـد؛ ایـن حقایـق ،گاه بهنحو مسـتقیم
اینکه هنر صفویان با عنوان «هنر شـیعی» شـهرت یافته اسـت ،اما آغاز شـکلگیری آن،
بـه دورههـای پیشـین _ حتـی دورۀ ایلخانـی _ بازمیگـردد؛ بهتریـن مسـتندات تاریخـی
جهـت اثبـات ایـن امـر ،مضامیـن کتیبههـای ادوار پیشـین اسـت؛ بنابرایـن ،شـناخت
و بررسـی آثـار شـیعی دورۀ تیمـوری نیـز ضـرورت مییابـد .نظربهاینکـه وضعیـت دینـی و
مذهبـی حاکـم بـر ایـن دو دوره ،در مرکـز محـدودۀ تحت حکومت آنها بیشـترین تجلی را
داشـته اسـت ،ایـن تحقیـق بـه مطالعۀ بناهایـی از خراسـان و اصفهان میپـردازد که اوج
شـکوفایی هنـر معمـاری نیـز در آنهـا بـروز یافتـه اسـت.
شـاهرخ بعـد از مـرگ تیمـور و انتقـال پایتخت به هرات ،خراسـان را به کانون فعالیتهای
فرهنگـی و هنـری تیموریـان بـدل کـرد و ایـن شـهر بـه علـت موقعیـت جغرافیایـی،

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

و گاه بهص�ورت غیرمس�تقیم در مفاـد عب�ارات مط�رح در کتیبههاـ ،آش�کار میشوـد .بـا
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حاصلخیـزی و وجـود پربرکـت امـام هشـتم شـیعیان ،مـورد توجـه خاصـی قـرار گرفـت؛
بـا حمایـت مسـتقیم دربـار ،ایـن شـهر بـه مرکـز مهمـی بـدل گشـت و سـبک جدیـدی از
معماری در آنجا به وجود آمد .در دوران صفویه نیز ،به علت توجه مخصوص سلاطین
ایـن سلس�له ب�ه هنرـ و تش�ویق آنهـا ،تحوـالت ز ی�ادی در معم�اری ایران�ی ایجاد ش�د .دوران
طالی�ی معم�اری ش�یعی را همزم�ان ب�ا ظه�ور ش�اه عب�اس اول و در اصفه�ان دانس�تهاند که
ابنیه زیادی از قبیل مساجد ،مقابر ائمه؟مهع؟ ،پلها و کاخها ساخته شد .در این دوران،
بـر اهمیـت مسـاجد بـه مراتـب افـزوده شـد؛ ز یـرا مسـجد بایسـتی مظهـر آرمانهـای تشـیع و
عامـل شناسـاننده آن میشـد .ایـن تحقیـق در پـی پاسـخگویی بـه ایـن سـؤاالت اسـت:
مضامیـن شـیعی بـه چـه طریـق در کتیب ههـای بناهـای دورۀ تیمـوری و صفـوی راه یافتـه
اسـت؟ آیـا اعتقـادات مذهبـی حاکمـان ایـن دو دوره در نحـوۀ کتیبهنـگاری هنرمنـدان
تأثیـر داشـته اسـت؟ مطالعـات ،بیانگـر ایـن حقیقـت اسـت کـه اصـول و مبانـی اعتقادی
شـیعه ،بـر آیـات قـرآن و روایـات پیامبـر و ائمـه؟مهع؟ اسـتوار اسـت؛ بیـان ایـن مهـم ازآنرو
نچـه گاهـی مطـرح میشـود ،تشـیع
اهمیـت فـراوان دارد کـه ثابـت میکنـد ،برخلاف آ 
دوازدهامامـی نمایانگـر بـه تمـام معنـای سـنت باطنـی اسلام واقعـی اسـت و اعتقاداتـش
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ریشـه در نصـوص قرآنـی و روایـات دارد و ظهـور آن ،بـه لحـاظ اعتقـادی ،به عصـر نبوت باز
میگـردد ،نـه بـه رویدادهـا و تحـوالت تاریخـی پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟.
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روش تحقیق
ایـن تحقیـق بـه روش توصیفـی _تحلیلـی و بـا رویکـرد تطبیقـی انجـام شـده اسـت .در
ایـن پژوهـش بـا اسـتفاده از مطالعـات کتابخانـهای ،کتیبههای سـه بنـا از دورۀ تیموری:
مسـجد گوهرشـاد ،مدرسـۀ پریزاد و مدرسـۀ دودر در خراسـان ،با سـه بنا از دورۀ صفوی:
مسـجد امـام ،مسـجد حکیـم و مدرسـۀ چهاربـاغ در اصفهـان ،بـه لحـاظ محتوایـی مورد
مطالعـۀ تطبیقـی قـرار گرفتهانـد تـا ارتبـاط میـان اعتقـادات مذهبـی حاکـم بـر دو دوره
مشـخص شـود .الزم بـه ذکـر اسـت کـه در ایـن تحقیـق ،بـرای شـناخت مفـاد حقیقـی و
ارزشهـای معرفتـی عبـارات کتیبههـا (اعـم از آیـات ،روایـات و ادعیـه) از تفسـیر و تأویل
آنهـا اسـتفاده شـد ه اسـت.

پیشینۀ تحقیق
در میــان مطالعــات مربــوط بــه آثــار معمــاری دورۀ تیمــوری و صفــوی ،تأثیــر گرایشــات
مذهبــی حاکــم ،بــر نحــوۀ کتیبهنــگاری مذهبــی بناهــای مختلــف ،از جایــگاه ویــژهای
برخــوردار اســت .اگرچــه فغفــوری و بلخــاری در مقالــۀ «بررســی تطبیقــی مضمــون
کتیبههــای مســجد گوهرشــاد و مبانــی اعتقــادی شــیعه در دورۀ تیمــوری و صفــوی»
بــه بررســی مضامیــن کتیبههــای دورۀ تیمــوری و صفــوی موجــود در مسجدگوهرشــاد
پرداختــه اســت ،ولــی تاکنــون مطالعــۀ مســتقلی در خصــوص تطبیــق محتــوای
کتیبههــای بناهــای مختلــف ایــن دو دوره انجــام نشــد ه اســت .از تحقیقاتــی کــه در
راســتای ایــن پژوهــش واقــع میشــوند ،میتــوان بــه مقالــۀ «مقایســۀ ویژگیهــای هنــر
کتیبهنــگاری عصــر صفــوی در دو مجموعــۀ شــاخص شــیعی ایــران ،حــرم مطهــر امــام
رضــا؟ع؟ و بقعــۀ شــیخ صفیالدیــن اردبیلــی» اشــاره کــرد؛ نویســنده (حســینی) در ایــن
مقالــه ،مشــخصات هنــر کتیبهنــگاری صفــوی بــه لحــاظ مضامیــن و تزیینــات را در ایــن
دو مجموعــۀ مهــم ،شناســایی کــردهاســت .مقالــۀ «بررســی تزیینــات و کتیبههــای قرآنــی
دو مجموعــۀ گوهرشــاد مشــهد و هــرات» از شایســتهفر نیــز بــه بررســی کتیبههــای ایــن
دو مســجد مراکــز فرهنگــی تیموریــان ،از جهــت تزیینــات و موضوعــات پرداختــهاســت.
در مقالــۀ «بررســی محتوایــی کتیبههــای مســاجد خراســان در عهــد تیمــوری» الهـیزاده،
و موقعیــت قرارگیــری کتیبههــا» ،مــورد مطالعــه قــرار میدهــد .مقالــۀ «بررســی تأثیــر مفهــوم
درخ�تـ طوبیــ در شکــلگیری گنبده�اـی ش��اخص صف��وی» از صفاییپـ�ور و دیگـ�ران،
ابتــدا بــه ارتبــاط میــان مفهــوم شــیعی درخــت طوبــی و گنبدهــای شــاخص صفــوی
(مســجد جامــع عباســی و مدرســۀ چهاربــاغ عباســی) میپــردازد و ســپس در هــر کــدام
از آنهــا ،ســاختار ،آرایههــا و محتــوای کتیبههــا را متناســب بــا کیفیــت فضاییشــان را
بررســی میکنــد .صحراگــرد نیــز در کتــاب «شــاهکارهای هنری در آســتان قــدس رضوی،
کتیبههــای مســجد گوهرشــاد» بــه دســتهبندی و تحلیــل ســاختاری و هنــری کتیبههــای
مســجد گوهرشــاد ،از زمــان ســاخت بنــا تاکنــون پرداختــهاســت.

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

کتیبههــای مســاجد تیمــوری را از نظــر «محتــوا»« ،نــوع خــط و ارتبــاط مضامیــن» و «خــط
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مبانی اعتقادی تشیع در دورۀ تیموری و صفوی

َ
تشـیع مولـود طبیعـی اسلام اسـت و اصـول ،مبانـی اعتقـادی _ سیاسـی و معتقداتـش،
ریشـه در نصـوص قرآنـی و روایـات دارد؛ ایـن امـر
نشـان میدهـد ،ظهـور ایـن مذهـب دسـتکم از جنبـه اعتقـادی ،به عصر
یگـردد ،نـه بـه رویدادهـا و تحـوالت تاریخـی پـس از رحلـت
نبـوت بـاز م 
پیامبـر؟لص؟.

1

شـیعه عبـارت اسـت از کسـانی کـه از حضـرت علـی؟ع؟ پیـروی کـرده و
بـه طرفـداری از آن حضـرت بـا دشـمنان وی مبـارزه کـرده و پـس از او از
فرزنـدان او کـه جانشـین آنحضـرت بودهانـد ،پیـروی کردهانـد.

2

حضـرت علـی؟ع؟ از شـخصیتهای محـوری شـیعه اسـت و جایـگاه واالی ایشـان
نـزد شـیعیان ،مبتنـی بـر مفاهیـم و ارزشهایـی اسـت کـه بـر پایـۀ اعتقـاد بـه تعییـن آن
حضـرت بـرای جانشـینی ،امامـت و خالفـت پیامبـر از طـرف خداونـد شـکل گرفتـه
اسـت .امامـت یکـی از ارکان تشـیع دوازدهامامـی در ُبعـد سیاسـی _ مذهبـی اسـت .در
نظـر امامیـه ،امامـت از اصـول مذهـب تشـیع 3و بـر پایـۀ نظریـۀ اهلسـنت ،از فـروع دیـن
اسـت 4.متکلمـان شـیعی امامـت را ریاسـتی دینـی و دنیایـی میداننـد کـه در باطـن،
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نوعی والیت بر انسـان و اعمال او دارد و در ظاهر ،انسـان را هدایت و تا مقصد همراهی

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ بیستم _ پائیز و زمستان 1395

میکنـد 5.امـام در قـرآن بهمعنـی رهبـر ،مقتـدا و پیشـوا آمـدهاسـت .اهمیـت امامـت و
والیـت در تشـیع چنـان اسـت کـه بهعنـوان پایـه و اسـاس ایـن مذهـب مطـرح میشـود.
در حقیقـت اختلاف اصلـی شـیعیان بـا اهـل تسـنن از مسـئلۀ امامـت آغـاز میشـود؛

6

 .1حیدری آقایی ،محمود و دیگران ،تاریخ تشیع ،ج .1
ن حسن ،مجمعالبیان ،ترجمۀ جمعی از مترجمان.10 /21 ،
 .2طبرسی ،فضل ب 
 .3مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،ص .23
 .4غزالی ،محمد ،االقتصاد في االعتقاد ،ص .236
 .5شریف رضی (گردآورنده) ،نهج البالغة ،خطبۀ .152
« .6هرچنـد احادیـث متعـددی را اهـل تسـنن مشـابه بـا مضمـون حدیـث منزلـت ،حدیـث اخـوت و
روایـت نـزول کوکـب در منـزل علـی؟ع؟ از پیامبر؟لص؟ نقل کردهاند ،ولی بـه اعتقاد آنان هیچکدام
کهـا تنهـا میتوانـد بـرای
از ایـن احادیـث دلیـل بـر خالفـت علـی؟ع؟ نمیشـود ،بلکـه ایـن مال 

بنابرایـن بنیـان اعتقـادات شـیعی بـر محـور والیـت اسـتوار اسـت کـه بـه تصریـح قـرآن
تنهـا در اهلبیـت پیامبـر؟لص؟ تمرکـز پیـدا کـرده اسـت؛ ایـن معنـا در دوران پـس از
پیامبـر؟لص؟ هـم بـا عنـوان والیـت و هـم با تعبیر امامت مطرح میشـود کـه البته امامت
نیـز همچـون والیـت ،معنایـی وسـیعتر از خالفـت دارد 1.امامـت بهمعنـای پیشـوایی
و رهبـری دینـی مـردم ،مهمتریـن مقامـی اسـت کـه بـه برخـی از پیامبـران بـزرگ ،نظیـر
حضـرت ابراهیـم؟ع؟ تعلـق گرفتـه اسـت.
اعتقاد سالطین تیموری به مسائل دینی و ترویج احکام و بزرگداشت
شعائر دینی به تبع تزوکات تیموری بود و بر این اساس هیچ مذهبی از
مذاهب مورد قبول مسلمین ،بر مذهبی دیگر برتری نداشت .تیموریان
حنفی مذهب بودند ،ولی معتقدان به سایر مذاهب و شیعیان را مجبور به
پیروی از این مذهب نمیکردند و احترام به ائمۀ دوازدهامامی در این دوره
رسمیت ّ
ّ
تسنن دفاع میکرد و در
بسیار رایج بود .اگرچه دولت تیموری از
پیشگیری از ّ
سب شیخین سختگیری مینمود ،شاهرخ و جانشینانش
زیارت امام رضا؟ع؟ را از فرایض خود میدانستند و به سایر ائمه نیز احترام
2
زیادی میگذاشتند؛ تا آنجا که تصور اعتقاد سالطین به ّ
تشیع میرفت.

در کنـار مذهـب رسـمی ایـن دوره ،عناصـر اعتقـادی شـیعه چون ّ
حـب اهلبیت؟مهع؟ و
اعتقـاد بـه ایشـان از جایـگاه واالیـی در میـان آثار و افکار علما و مردم ایـران برخوردار بود
کـه نمونـه آشـکار آن را در آثـار جامـی و فضـل اهلل بن روزبهان میتـوان یافت.
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3

اثبات تقرب بیشـتر علی؟ع؟ نزد خداوند و تشـبه بیشـتر او به پیامبر؟لص؟ معتبر باشـد ،ولی برای
وی مشـروعیت یـا اولو یـت و حقانیتـی در امـر والیـت و حکومـت ایجـاد نمیکنـد .شـیعه پاسـخ
میدهـد ا گـر چنیـن باشـد ،پـس چـه تفاوتـی میـان یـک نظـام دینـی کـه «خداونـد را در اول و آخـر و
ظاهر و باطن» (حدید )3 :امور مییابد و نظام غیردینی که در آن بشـر به خود واگذاشـته میشـود،
وجـود دارد؟» رجبـی ،فاطمـه« ،بررسـی مضامیـن شـیعی در نگارههـای عهـد صفـوی با تأ کیـد بر دو
نسـخۀ حبیب السـیر و احسـن الکبار» ،اسـتاد راهنما :دکتر علیاصغر شـیرازی ،دانشـگاه شـاهد،
دانشـکدۀ هنـر 1388 ،ش.
 .1بقرة124 :؛ انبیاء71 - 72 :؛ سجده.23 - 24 :
 .2سمرقندی ،عبدالرزاق ،مطلع سعدین و مجمع بحرین ،ص .1391
 .3مستوفی قزوینی ،حمد اهلل ،نزهةالقلوب ،ص .197
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بهطورکلـی ،حاکمـان قـرن نهـم هجری ایـران کمتر درگیـر تعصبات مذهبی

نکـه قـدرت خـود را در خطـر میدیدنـد و ایـن زمینـۀ
یشـدند ،مگـر ای 
م 
مناسـبی بـرای ترو یـج تشـیع بـود و شـیعۀ دوازدهامامـی از ایـن فرصـت بـرای
نشـر عقایـد و اظهـار آزادانـه اعتقـادات خـود بـه خوبـی بهرهبـرد؛ زیـرا قدرتش
به آن حد رسـید ه بود که از انزوا و انخزال بیرون آید .این پیشـرفت در وضع
صوفیه نیز در این دوران مؤثر واقع شـد و موجب همسـویی تصوف با تشـیع
گردیـد کـه ماحصـل آن تشـکیل یکـی از مهمتریـن مشـخصههای اعتقادی
تهـای شـیعی _ صوفـی و ارتبـاط میـان
عصـر تیمور یـان ،یعنـی نهض 
تصوف و تشیع بود و بسیاری از هنرمندان و امیرزادگان تیموری نیز ارادت
خاصـی بـه رهبـران و بـزرگان برخـی فرق ههـای صوفیـه از خـود نشـان دادنـد.
در ایـن دوره بـا گذشـت زمـان تشـیع بـه سـوی نیرومندی و تسـنن به ضعف
میگراییـد و زمین ههـای فراگیـری مذهـب تشـیع در کشـور بـه خوبـی فراهـم
نکـه نهضـت صوفـی _ شـیعی صفو یـه بـه رهبـری شـاه اسـماعیل
بـود تـا ای 
صفوی توانسـت مذهب شـیعۀ اثنیعشـری را در سـال  907هـ.ق به عنوان
1
دیـن رسـمی کشـور به رسـمیت بشناسـد.
پیونـد طریقـت صفو یـان بـا باورهـای شـیعی ،تأثیـر بسـزایی در رو یآوردن آن
طریقـت بـه یـک جنبـش فراگیـر سیاسـی _ مذهبـی داشـتهاسـت؛ امـا ایـن
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نکـه صفو یـان بـر قـدرت سیاسـی در جامعـۀ ایـران
باورهـای صوفیانـه پـس از آ 
مذهب مورد دفاع حکومت ،رسـمیت نیافت ،بلکه
تسـلط یافت ،به عنوان
ِ
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بـه اعتقـاد همۀ وقایعنویسـان ،مذهب دوازدهامامی به عنوان مذهب رسـمی
اعلام شـد و از آن پـس ،هـر یـک از شـاهان صفـوی در گسـترش و تقویـت
آن ،بـه تالشهـای فراگیـری روی آورنـد .کارکـرد دینـی و مذهبـی ،مهمتریـن
وظایـف دولـت صفـوی را تشـکیل مـیداد .آنـان جـدای از تکاپوهـای جـدی
در حمایـت از قوانیـن شـریعت و برقـراری مناسـبات نزدیـک با عالمـان دین،
ترویـج آیینهـا و شـعایر مذهبـی را _ کـه نـزد شـیعه احتـرام و قداسـت خاصی
داشـت _ بخـش دیگـری از وظایـف دینـی خـود قـرار دادنـد.

2

اگرچـه از دورۀ صفویـه بهعنـوان یکـی از پررونقتریـن دورههـای هنـری ایـران اسلامی نـام
 .1سیوری و دیگران ،صفویان ،ص .26
 .2اشـراقی ،احسـان و نصـرت خاتـون علـوی« ،وحـدت مذهبـی ایرانیـان در دورۀ صفـوی» ،فصلنامـۀ
شیعهشناسـی.261 /47 ،

بـرده میشـود ،امـا میتـوان آغـاز دوران طالیـی معمـاری شـیعی را همزمـان بـا ظهـور شـاه
عباس اول دانسـت؛
چنانکه حکام و پادشاهان این دوره جهت ترویج و تبلیغ بیشتر مذهب
گتـری را در مملکـت صـادر کردنـد و
تشـیع ،دسـتور سـاخت مسـاجد بزر 
معمـاران شـیعهمذهب ،بـا حکمـت خو یـش ،مبانـی عرفانـی و آسـمانی
تشـیع را دریافـت کردنـد و الهامـات و اعتقـادات الهـی را جهـت تغییـر و
قدسـیکردن فضـای مسـاجد کـه بیـش از هـر معمـاری دیگـر بـا غنیتریـن
1
ابعـاد وجـودی انسـان در تعاملـی دوسـویه اسـت ،بـه کار بردنـد.

معماری دورۀ تیموری
معمـاری ایـران در قـرن نهـم هجـری ،بـا پالودگـی و مهـارت بیشـتر بـه تکامـل و توانمندی
رسید.

2

در عصــر تیمور یــان ،معمــار یای کــه بــا عنــوان ســبک آذری معرفــی شــد ه
اســت ،از نظــر عظمــت و بزرگــی و از حیــث غنــای تزیینــات ،بــه شــکوه و
یســابقهای دســت یافــت .بهو یــژه بــا ســلطنت شــاهرخ،
شــکوفایی ب 
دســتاوردهای فرهنگــی و هنــری در ایــن دوره آغــاز شــد و بهرهگیــری از
شــاهزادگان تیمــوری در حکومــت ایــاالت مختلــف ،الگــوی جدیــدی از
3
بالندگــی و تحــول هنــری را پدیــدآورد.

متقاطع را نشـان میدهند.

4

 .1انصـاری ،مجتبـی و هانیةالسـادات اخـوت و معصومـه مالیی« ،بررسـی تأثیر عقاید مذهب شـیعه
بر ارتباطات فضایی مسـاجد شـیعی» ،فصلنامۀ شیعهشناسـی.147 /23 ،
 .2پوپ ،آرتور ،معماری ایران ،ص .192
 .3سوچک و دیگران ،هنر و ادب ایران ،ص .37
 .4طاهـری ،علیرضـا و ا کـرم نـوری« ،بررسـی معمـاری و تزیینـات مـدارس دودر و پریـزاد» ،فصلنامـۀ
آسـتان هنـر 11 ،و .21 /12
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در ایـن دوره بـا بهرهگیـری از دسـتاوردهای دور ههـای پیشـین و بهکارگیـری
معمـاران و هنرمنـدان ایرانـی ،به سـاختار و اصول محکم و کاملی دسـت
پیـدا کـرد کـه بناهـای بهجای مانـده از این دوره ،بهخوبـی عظمتگرایی،
قهـای
پیشـرفت در انـواع تزیینـات ،رشـد و تعالـی در فنـون طاقزنـی و طا 
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یکـی از معیارهـای معمـاری تیمـوری ،هماهنگـی هندسـی در طـرح و
تزییـن اسـت ،عاملـی کـه نیـروی وحدتبخش معماری تیمـوری را فراهم
مینمایـد .هندسـه در معمـاری تیمـوری تنهـا یک وسـیله برای رسـیدن به
هـدف نیسـت ،بلکـه نمـود هـدف اسـت کـه یـک اصـل اساسـی و بنیادی
در معیارهـای زیباشناسـی معمـاری اسـت.

1

مهمتریـن دسـتاورد تیمور یـان در معمـاری ،تزیینـات بـود کـه تـا پیـش از
آن هرگـز بـه اهمیـت و برجسـتگی اینچنینـی دسـت نیافتـه بـود .بـرای
نخسـتینبار سـطوح سـترگ و عظیم با روکشهایی که حاوی کاشـیکاری
حهـای گیاهـی بـر نقشمایههـای
لعابـی و مع ّـرق بودنـد ،تزییـن یافتنـد و طر 
هندسـی برتـری یافـت.

2

ایـن دسـتاورد جدیـد در صنعـت تزیینـات معمـاری ،موجب ترکیـب طرحهای گیاهی
بـا آجرهـای رنگـی شـد .در ایـن دوره سـبک نوینـی در کتیبهنـگاری تزیینـی نیـز مـورد
اسـتفاده قـرار گرفـت و دیوارهـای بیرونـی بسـیاری از عمارتهـا بـه جمالتـی در قالـب
َ
در
طرحهـای هندسـی آراسـت ه شـد و اسـتفاده از خـط ثلـث در کتیبههـا و حاشـیۀ سـر ِ
3
بناهـا متـداول شـد.
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از ایـنرو« ،معمـاری دورۀ تیمـوری بـه لحـاظ کاربـرد رنـگ ،از نظـر فنـی و تنـوع حیـرتآور
طـرح و بافـت در اوج خـود اسـت».

4
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معماری دورۀ صفویه
دسـتاوردهای معمـاری صفـوی بهلحـاظ عظمت و نفاسـت از شـکوه خاصـی برخوردار
اسـت؛ بـا ظهـور شـاه عبـاس اول عصـر زریـن معمـاری صفـوی آغـاز شـد .عماراتـی کـه
در زمـان سـلطنت صفویـان در ایـران برپـا شـد ،از جذابتریـن و زیباتریـن بناهـای کل
معمـاری ایـران اسـت.
 .1گلمبک ،لیزا و دونالد ویلبر ،معماری تیموری در ایران و توران ،ص .289
 .2شراتو ،امبرتو و دیگران ،هنر ایلخانی و تیموری ،ص .42
 .3پل مانزو ،ژان ،هنر در آسیای مرکزی ،ص .26
 .4هیلن براند ،رابرت ،هنر و معماری اسالمی ،ص .213

یهـا و خصوصیـات ذاتـی معمـاری ایـران در شـبکهای
بسـیاری از ویژگ 
یشـکل و
از کاشـیهای لعـابدار ،سـردرهای برافراشـته ،گنبدهـای پیاز 
منار ههـای قلمـی آن گـرد آمـد.

1

در سبک معماری این دوره ،که به شیوۀ اصفهانی شناخته شده،
نسـازی در ایـن دوران،
تزیینـات محدودتـر شـد؛ ز یـرا سـرعت ساختما 
معمـاران را بـر آن داشـت تـا قـدری از ظرافـت و ر یـزهکاری تزیینهایـی کـه
ً
حهـا از
قبلا در سـبک آذری دورۀ تیمـوری بـهکار میبردنـد ،کاسـته و طر 
سـمت اسـلیمی و نقوش طبیعی ،که طرح غالب کاشـی معرق محسوب
یتـر گرایـش پیـدا کننـد.
یشـد ،بـه سـمت نگار ههـای درشـتتر و انتزاع 
م 

2

ً
نماسـازی داخـل و خـارج بناهـای مه متـر بـا آمودهـای رنگارنـگ و غالبـا
بـا رنگـی عالـی و تنهـا کمـی کدرتـر از کاشـیکار یهای تیمـوری ادامـه
یهـا معمولـی بودنـد .گنبدهـا
یافـت .ابدا عهـای سـازهای ،معـدود و نوآور 
گونههای متنوعتری نسـبت به سـدههای گذشـته پیدا کردند و طاقهای
کلیـل (تـاج کوتـاه) گنبدهـای خفتـه ،کار بـرد بیشـتری یافتنـد.

3

در ایـن دوران اسـتفاده از کاشـی معـرق و هفترنـگ بـرای تزیینات ،رونق
یکـه سـاختمانهای مذهبـی ایـن دوره ،از گنبـد،
فـراوان یافـت ،بهطور 
ایـوان ،طاقنمـا و سـردر ورودی و حتـی منار ههـا ،بـا کاشـی آراسـت ه شـد
عمومیـت یافـت و بناهـای متعـددی بـا خطـوط ثلـث ،نسـخ ،نسـتعلیق و
سـایر خطـوط تزییـن گردیـد.

4

برجس ــتهترین دس ــتاورد ای ــن دوره ،پیش ــرفت و توس ــعۀ حیرتانگی ــز در
 .1بلر ،شیال و جاناتان ام .بلوم ،هنر و معماری اسالمی در ایران ،ص .475
 .2ســعادت جــو ،پر یــا و مهــدی حمز هنــژاد و عبدالحمیــد نقــرهکار« ،تحلیلــی بــر ســیر تحــول مفاهیــم
و الگ ــوی مس ــاجد در دور هه ــای چهارگان ــۀ معم ــاری ایران ــی» ،فصلنام ــۀ ش ــهر ایران ــی اس ــامی،
.18 /18
 .3پوپ ،آرتور ،معماری ایران.
 .4کیانی ،محمد یوسف ،تاریخ هنر معماری ایران در دورۀ اسالمی ،ص .105

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

و خطاطـی و خوشنویسـی روی کاشـی نیـز در آرایـش بناهـای مذهبـی
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طراح ــی معمـــاری ب ــود و بس ــیاری از س ــازههای ایـــن دوره ،آمیـــزهای از
عقالنی ــت و تخی ـ ِـل تاح ــدی غیرمعم ــول اس ــت.

1

کتیبهنگاری
کتیبههــای موجــود در بناهــای ادوار اســامی ،از عناصــری اســت کــه زیبایــی و عظمــت
فضــای معمــاری را تشــدید میکننــد و بهعبارتــی جــزء جداییناپذیــر معمــاری دوران
اســامی محســوب میشــوند؛
نچـه خـط ،از اواخـر قـرن دوم هجـری در آثـار مختلـف هنـری بـه
چنا 
مثابـه عنصـری غیرتصویـری ،جایـگاه شایسـتهای بـرای مفاهیـم واال و
ً
ارسـال پیـام روحانـی به شـیوهای زیباشناسـانه در همۀ هنرهـا ،مخصوصا
تزیینـات معمـاری کسـب کـرد.

2

هنـر خوشنویسـی و کتیب هنـگاری بـا توجـه بـه تقدسـی کـه در تاریـخ اسلام
کشـناختی و تنـوع منطقـهای
تهـای سب 
دارد و بـا وجـود تمامـی تفاو 
نوشـتارها ،در تمامی دورانها بهمثابۀ عنصری تزیینی در یکدسـتکردن
انـواع گونا گـون بناهـا بـهکار گرفتـه شـدهاسـت.

3
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ماهیـت و زیبایـی کتیب ههـا بـه عوامـل مختلفـی بسـتگی دارد؛ متـن و
محتـوا ،نـوع خـط ،ترکیـب و تناسـب ،نـوع مـواد و مصالـح ،اجـرای دقیـق
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و ظر یـف و عوامـل دیگـری کـه هـر یـک سـهمی در زیبایـی نقـش کتیبـه
بـر عهـده دارنـد و از میـان همـۀ عوامـل ،مضمـون و خـط ،نقـش بیبدیلـی
دارنـد؛ از ایـنرو ،کتیب ههـای قرآنـی به همراه حضور قلب مؤمن ،زمین هسـاز
و ایجادکننـدۀ فضایـی معنـوی و قدسـی در مسـاجد هسـتند.

4

 .1پوپ ،آرتور ،همان.
 .2زمرشـیدی ،حسـین« ،تحـول خـط بنایـی در معمـاری صفویـه بـا تأ کیـد بـر تزیینـات کتیبـهای
مسـجد حکیـم اصفهـان» ،فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی.102 /14 ،
 .3شایسـتهفر ،مهنـاز« ،مقـام و موقعیـت امـام رضـا؟ع؟ در تزییینـات کتیبـهای معمـاری اسلامی بـا
تأ کیـد بـر حـرم مطهـر امـام رضـا؟ع؟» ،مجلـۀ کتـاب مـاه هنـر 103 ،و .23 /104
 .4مکـی نـژاد ،مهـدی« ،سـیر تحـول کتیبههـای ثلث در معمـاری ایران "صفوی تا قاجـار"» ،فصلنامۀ
نگـره.30 /13 ،

در معمـاری تیمـوری ،اسـتفاده از کتیبـه نسـبت بـه بقیـۀ تزیینـات ایـن
یتـوان آنهـا را
شهـای تزیینـی گوناگونـی م 
لتـر اسـت و بـا رو 
دوره ،متداو 
ی کـه هیـچ مضمـون تزیینـی وجـود نـدارد،
مشـاهده کـرد .حتـی در مواقعـ 
1
یشـوند.
کتیب ههـا بهتنهایـی نمایـان م 
مسـاجد از مهمتریـن اما کـن مذهبـی ایـن دوره هسـتند و عالیتریـن
نمون ههـای کتیب هنـگاری را در خـود دارنـد تـا آدمـی بـا مشـاهده و مواجهـۀ
آنهـا از کثرتبینـی و کثرتاندیشـی بـه وحـدت رهنمـون شـود و بـا دقـت و
2
یقیـن بیشـتری بـه خداونـد بیاندیشـد.
کتیب ههـای مسـاجد خراسـان علاوه بـر زیبایـی و بیـان ایمـان و اعتقـادات
مسـلمانان ،نوعـی آمـوزش و تبلیـغ دیـن بـود کـه سـبب تقو یـت و گسـترش
3
یشـد.
آن م 
طبـق نمون ههـای بازمانـده از قـرن دهـم و یازدهـم هجـری ،دورۀ صفو یـه از
درخشـانترین دور ههـای ترقـی و تکامـل خطـوط مختلـف ایرانـی بهویـژه
ثلـث ،نسـتعلیق و نسـخ بـوده اسـت .در ایـن دوره ،خطنویسـی اعـم از
نسـخ و نسـتعلیق و شکسـته ،از جملـه هنرهـا ب هشـمار میرفـت ،ولـی
ب هطـور خـاص ،خـط نسـتعلیق بیـش از سـایر خطـوط مـورد توجـه و سـلیقۀ
4
خوشنویسـان قـرار میگرفـت.

کاش ـیکاری ایــن دوره ب هشــمار م ـیرود.

5

 .1اوکین ،برنارد ،معماری تیموری در خراسان ،ص .153
 .2الهـیزاده ،محمدحسـن و کبـری محمددوسـت لشـکامی و علـی نجـفزاده« ،بررسـی محتوایـی
کتیب ههـای مسـاجد خراسـان در عهـد تیمـوری» ،فصلنامـۀ خراسـان بـزرگ.100 /17 ،
 .3همان ،ص .101
 .4حقیقت رفیع ،عبدالرفیع ،تاریخ هنرهای ملی و هنرمندان ایرانی.521 /1 ،
 .5اسکارچیا ،جیان روبرتو ،تاریخ هنر ایران هنر صفوی ،زند ،قاجار ،ص .9

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

در زمینــۀ خوشنویســی ایــن دوره ،نکتــۀ مهــم ،ارتبــاط بیــش از حــد
یکــه در دوران
خوشنویســی و معمــاری در ایــن دوره اســت ،بــه صورت 
قبــل کمتــر نظیــر آن دیــده شــد ه اســت .در ایــن دوره ،در تزییــن معمــاری،
بــه کتیب هنــگاری بهخصــوص در دو شــکل کاشــی معــرق و هفترنــگ
اهمیــت ز یــادی داده شــده اســت کــه ایــن ،یکــی از تحــوالت خــاص
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معرفی بناهای دورۀ تیموری و صفوی
 مسـجد جامع گوهرشـاد مشـهد :این مسـجد در جنوب بارگاه امام رضا؟ع؟ در شـهر
مشـهد قرار دارد که در سـال  821هـ .ق به دسـتور گوهرشـادبیگم ،همسـر شـاهرخ تیمور
ساخته شـد ه است.
ایـن مسـجد ب هصـورت چهارایوانـی و دارای یـک صحـن وسـیع ،غرفـه،
طاقنمـا ،ورودیهایـی از صحـن بـه طـرف شبسـتانها و رواقهـا اسـت.
بزرگتریـن ایـوان مسـجد گوهرشـاد ،ایـوان مقصـوره اسـت کـه بـه ایـوان
«قبلـه» نیـز مشـهور اسـت.

1

محـراب بسـیار بزرگـی در آن وجـود دارد و گنبـد بـزرگ فیروزگـون مسـجد،
روی آن قـرار دارد و در طرفیـن ایـن ایـوان دو منـاره میباشـد.

2

 مدرسـۀ پریـزاد :ایـن بنـا همزمـان بـا اتمـام مسـجد گوهرشـاد و در سـال  823هــ .ق
سـاخته شـد .بانـی آن بانـو پریـزاد ،ندیمـۀ گوهرشـاد ،همسـر شـاهرخ تیمـوری اسـت.
ایـن مدرسـه اکنـون در ضلـع غربـی بیوتـات باالسـر حـرم مطهـر امـام رضـا؟ع؟ روبـهروی
مدرسـۀ دودر (دارالقـرآن) و جنـب رواق بـزرگ دارالوالیـة واقـع شـدهاسـت .ایـن مدرسـه
نیـز هماننـد سـایر مـدارس دورۀ تیمـوری ،بنایـی چهارایوانـی بـا  22حجـره اسـت کـه در
200

دوطبقـه بنـا شـده و جلـوی هـر اتـاق ،ایوانـی قـرار دارد .بنـای مدرسـه بـا کاشـیهای زیبـا
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و معـرق ،مزیـن شـده و گچبریهایـی بـا خطـوط و نقـوش متنـوع ،جلـوۀ خاصـی بـه آن
بخشـید ه اسـت.
 مدرسه دودر:
ایـن مدرسـه یکـی از زیباتریـن و اصیلتریـن مـدارس چهارایوانـی عصـر
تیمـوری اسـت کـه چهـار اتـاق گنبـددار گوشـهای دارد .دو گنبـد شـمالی
و شـرقی ،کـم ارتفـاع و کـم اهمیـت بودنـد ولـی دو گنبـد الجـوردی جنوبـی
و غر بـی ،بـزرگ و بلنـد هسـتند کـه همچنـان پابرجـا ماندهانـد .بهنظـر
میآید بنای مدرسـه در دورۀ سـلجوقی یا ایلخانی سـاخته شـده که در اثر
 .1مصدقیان ،وحیده ،نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد ،ص .5
 .2عطاردی ،عزیزاهلل ،تاریخ آستان قدس رضوی.719 /2 ،

گذشـت زمـان و حوادثـی ماننـد زلزلـه ،آسـیبدیـده ،ولی از بنیـاد تخریب
نشـدهاسـت و در دورۀ تیمـوری ضمـن مرمـت ایـن بنـا ،مطابـق سـلیقۀ آن
دوره ،تزییناتـی در آن انجـام شـده اسـت 1.ایـن بنـا ب هصـورت آرامگاهـی
سـاخته شـده تـا محلـی بـرای دفـن بانـی آن ،امیـر یوسـف خواجـه ،یکـی از
فرماندهـان شـاهرخ تیمـوری باشـد.

2

 مسجد امام اصفهان:
مسـجد امـام (مسـجدجامع عباسـی و مسـجد سـلطانی) اصفهـان بـه
دسـتور شـاهعباس اول صفـوی در میانـۀ ضلـع جنوبـی میـدان نقـش
جهـان ،بهعنـوان مسـجد جامـع جدیـد شـهر اصفهان سـاخت ه شـد .مدت
سـاخت آن از سـال  1021تـا  1040هــ .ق ادامـه داشـتهاسـت .بااینوجـود،
یشـدن زمـان سـاخت ،در زمـان
نهـا و کاشـیکار یها بهخاطـر طوالن 
تزیی 
جانشـینان شـاهعباس تکمیـل گردیـد.

3

 مســجد حکیــم اصفهــان :ســاخت ایــن بنــای زیبــا کــه در محلــۀ قدیمــی اصفهــان،
معــروف بــه «بابالدشــت» واقــع شــد ه اســت ،از ســال  ۱۰۶۷تــا  ۱۰۷۳هـــ .ق بــه طــول
انجامیــد.
ای ــن مس ــجد در دورۀ ش ــاهعباس دوم در مح ــل قدیم ــی بهجامان ــده از
س ــاخته ش ــده ،بن ــا گردی ــدهاس ــت 4.ای ــن بن ــا ن ــه تنه ــا مبی ــن معم ــاری
دقی ــق و هنرمندان ــۀ دورۀ صفو ی ــه اس ــت 5،بلک ــه عناص ــر دین ــی بهکاررفت ــه
 .1طاهـری ،علیرضـا و ا کـرم نـوری« ،بررسـی معمـاری و تزیینـات مـدارس دودر و پریـزاد» ،فصلنامـۀ
آسـتان هنـر 11 ،و .23 /12
 .2گلمبک ،لیزا و دونالد ویلبر ،معماری تیموری در ایران و توران ،ص .645
 .3کیانی ،محمدیوسف ،تاریخ هنر معماری ایران در دورۀ اسالمی ،ص .109
 .4رفیعی مهرآبادی ،ابوالقاسم ،آثار ملی اصفهان ،ص .208
 .5در تزیینـات کتیبـهای ایـن مسـجد ،علاوه بـر آیـات قرآنـی و احادیـث نبـوی ،از کاشـیکار یهای
متنـوع حـاوی عبـارات «ال الـه اال اهلل ،محمـد رسـول اهلل ،علـي ولـي اهلل» ،اسـماء جاللـه ،اشـعار
فارسی و مضامین مذهبی نیز استفاده شدهاست.

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

ب ب ــن عب ــاد وزی ــر
زم ــان آلبو ی ــه ،مع ــروف ب ــه جورجی ــر ک ــه توس ــط صاح ـ 
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در آن ،ب ــهدلی ــل عنای ــت ب ــه مذه ــب تش ــیع ،جای ــگاه وی ــژهای را ب ــرای آن
رق ــم زدهاس ــت.

1

ایـن مسـجد چهارایوانـی از نـوع مسـاجد بـدون منـاره و گنبـد برجسـته
و بـزرگ اسـت کـه دارای آجـرکاری ،کاشـیکاری ،گرهکشـی و بهویـژه
2
خط ّبنایـی کمنظیـری اسـت.

 مدرسه چهارباغ :این مدرسه در خیابان چهارباغ و در زمان سلطنت شاهسلطانحسین
صفوی ساخته شدهاست .ساخت این بنا از سال  1116تا  1126هـ .ق به طول انجامید.
نمــای خارجــی ایــن عمــارت شــامل یــک ســردر بلنــد و باشــکوه و هفــده
طاقنمــای دوطبقــۀ آجــری در اطــراف آن اســت .کاشـیهای ریــز و ظریــف،
سهــای پــر نقــش و نــگار و خطــوط مختلــف ،ســردر ســاختمان
مقرن 
و ورودی بنــا را بــه زیبایــی هرچهتما متــر زینــت دادهانــد .ایوانهــا و
حجر ههــای صحــن چهــار ایــوان مدرســه ،نمونــۀ کامــل یــک معمــاری
نگــرا و بومــی بهشــمار مـیرود .ایــن بنــا کــه بــا طــا و نقــره تزییــن شــده از
درو 
لحــاظ زرگــری ،طــا کاری ،طراحــی و قلمزنــی ،شــاهکاری از صنایــع ظریفه
و بینظیــر اســت و کاش ـیکاری ،شــامل کاش ـیهای هفترنــگ ،معــرق،
گــره چینــی ،پیلــی و معقلــی میباشــد.

3
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 .1زمرشـیدی ،حسـین« ،تحـول خـط بنایـی در معمـاری صفویـه بـا تأ کیـد بـر تزیینـات کتیبـهای
مسـجد حکیـم اصفهـان» ،فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی.104 /14 ،
 .2ماهرالنقش ،محمود ،کاشی و کاربرد آن ،ص .9
 .3هنرفر ،لطفاهلل ،شهر تاریخی اصفهان ،ص .50 - 51

صفوی

تیموری

دورۀ
ساخت

مدرسۀ
چهارباغ

مسجدحکیم
اصفهان

مسجدامام
اصفهان

مدرسه دودر
(یوسفیه)

مدرسۀپریزاد

مسجد
گوهرشاد

نام بنا

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

1126

1073

1040

843

823

821

سال ساخت
هجریقمری

مادر شاه سلطانحسین صفوی

محمد داود ،ملقب به تقربخان
(حکیم شاهعباس دوم)

شاهعباس اول

امیرغیاثالدینیوسف
خواجهبهادر ،از امرای خراسان

پریزاد خانم (ندیمۀ گوهرشاد)

گوهرشادآغا(همسرشاهرخ)

بانی

خیابانچهارباغ

مجموعۀ اماکن مطهر حرم
امام رضا؟ع؟ ،شرق صحن
جمهوری

ـــ

محلۀقدیمیاصفهان،
معروف به «بابالدشت»
در انتهای بازار زرگران

ّبنا :محمدعلی بن استاد
علیبیکاصفهانی؛
کاشیکار:میرزامحمد

علیرضاعباسی،
عبدالباقیتبریزی،
محمد-صالحامامی

ـــ

مجموعۀ اماکن مطهر حرم
امام رضا؟ع؟ ،ضلع جنوبی
رواق دارالوالیة

عبدالرحیم جزایری و
محمدمؤمنالحسینی

محمدرضا امامی

میانۀ ضلع جنوبی میدان
نقش جهان

معمار:علیاکبراصفهانی؛
ناظر :محبعلی بیکاهلل

ـــ

ـــ

ـــ

جنوب حرم مطهر امام
رضا؟ع؟

استاد قوامالدین بن
زینالدینشیرازی

بایسنقر بن شاهرخ تیموری

موقعیتقرارگیری

معمار

خوشنویس

جدول شمارۀ  :1بررسی بناهای دو دورۀ تیموی و صفوی در مشهد و اصفهان (منبع :نگارندگان)
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مقایسه و تطبیق کتیبههای شیعی دو دورۀ تیموری و صفوی
ب ــا توج ــه ب ــه مطال ــب ف ــوق ،این ــک کتیبهه ــای بناه ــای دورهه ــای تیم ــوری و صف ــوی
بـــر اســـاس مضامیـــن شـــیعی دســـتهبندی شـــده و مـــورد بررســـی قـــرار میگیرنـــد.
ازآنجاییکـــه در معمـــاری ،از خطاطـــی بهعنـــوان عنصـــر تزیینـــی و عامـــل
ً
همسانســـازی انـــواع بناهـــای اســـامی اســـتفاده میشـــده اســـت ،تقریبـــا تمامـــی
بناهــای اســامی شــامل کتیبههایــی بــا مضامیــن قرآنــی ،دعایــی و حدیثــی بــر ســطوح
داخلـــی و خارجـــی خـــود میباشـــند.
کتیبههای شیعی دورۀ تیموری
 _1مس ــجد گوهرش ــاد مش ــهد ک ــه یک ــی از مهمتری ــن بناه ــای دورۀ تیم ــوری اس ــت و در
مج ــاورت ح ــرم ام ــام رض ــا؟ع؟ س ــاخته ش ــدهاس ــت 1،دارای کتیبهه ــای فراوان ــی در
س ــطوح مختل ــف بن ــا ،در صح ــن ،ای ــوان و شبس ــتان اس ــت .آنچ ــه از کتیبهه ــای
شــیعی مجموعــۀ مســجد گوهرشــاد در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفتــه ،متعلــق
ب ــه ای ــوان قبل ــه ی ــا مقص ــوره اس ــت .اولی ــن کتیب ــۀ دور ای ــوان مقص ــورۀ ای ــن مس ــجد،
کتیب ـهای ب ــا خ ــط ریح ــان ،مش ــتمل ب ــر آی ــۀ هجده ــم س ــورۀ «توب ــه» و حدیث ــی از پیامب ــر
اک ــرم؟لص؟ میباش ــد 2.اس ــتفاده از ای ــن آی ــه ب ــا مضم ــون آبادک ــردن مس ــاجد ،در تم ــام
204

ادوار معم ــاری اس ــامی مرس ــوم ب ــودهاس ــت.

3
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مضم ــون ای ــن آی ــه ،س ــازندگان مس ــاجد را ب ــا پن ــج صف ــت ایم ــان ب ــه خ ــدا،
ایمــان بــه روز قیامــت ،اقامــۀ نمــاز ،دادن زکات و داشــتن خشــوع و تــرس در
« .1شـاهرخ از سـال  799هــ .ق حاکـم ایالـت خراسـان بـود؛ بعـد از مـرگ تیمـور بـا انتقـال پایتخـت
بـه هـرات آن را بـه کانـون فعالیتهـای فرهنگـی و هنـری تیموریـان بـدل کـرد .ایـن شـهر بـه علـت
موقعیـت جغرافیایـی و حاصلخیـز بـودن و وجـود پربرکـت امـام هشـتم شـیعیان ،مـورد توجـه قـرار
گتـر شـد و از حمایـت مسـتقیم دربـار برخوردار شـد و هزین ههـای عمرانی قابل
گرفـت و ابعـاد آن بزر 
توجهـی صـرف شـد و آن را بـه مرکـز مهمـی مبـدل سـاختند» (اوکیـن ،برنـارد ،معمـاری تیمـوری در
خراسـان ،ص  )18و سـبک جدیـدی از معمـاری در آنجـا بـه وجـود آمـد.
 .2تصویر شمارۀ .1
« .3مســجدهای خــدا را تنهــا کســی تعمیــر میکنــد کــه بــه خــدا و روز جــزا ایمــان داشــته و نمــاز ب هپــا
دارد و زکات ده ــد ،و ج ــز از خ ــدا نترس ــد ،ایش ــانند ک ــه امی ــد هس ــت ک ــه از راهیافت ــگان باش ــند».
(توبــه)18 :

براب ــر ذات بار یتعال ــی معرف ــی میکن ــد ک ــه طب ــق عقای ــد ش ــیعه ،منظ ــور از
«هدایتیافت ــگان» در ای ــن آی ــه ،خان ــدان پیامب ــر؟لص؟ میباش ــد.

1

دور تـا دور صحـن مسـجد ،کتیبههایـی بـه خـط ثلـث ،مشـتمل بـر آیـات سـورههای
«جمعـه»« ،حشـر» و «بینـة» مشـاهده میشـود؛ 2موضـوع ایـن آیـات ،توحیـد و تسـبیح و
تقدیـس خداونـد بار یتعالـی اسـت؛ البتـه برخـی از ایـن آیـات در شـأن اهلبیـت؟مهع؟
نـازل شـدهاند؛ چنانچـه آیـۀ هفتـم سـورۀ «بینـة» مؤمنیـن پرهیـزکار و نیکـوکار را بهتریـن
ّ
«خیرالبر یـة» علـی؟ع؟ میباشـد؛
افـراد میدانـد و بـر اسـاس تفسـیر ایـن آیـه ،مـراد از
ابنعبـاس روایـت میکنـد کـه ایـن آیـه ،دربـارۀ امـام علـی و اهلبیـت او؟مهع؟ نـازل شـده
اسـت؛ طبـق روایتـی دیگـر ،ایـن آیـه در شـأن علـی؟ع؟ و شـیعیان ایشـان اسـت.

3

تصویر شمارۀ  :2کتیبۀ قرآنی،

تصویر شمارۀ  :1کتیبۀ قرآنی ،دور ایوان مقصوره

4

بر نمای بیرونی دهانۀ ایوان

					

5

یشـکل بـه خـط ثلـث دورتـادور صحـن مسـجد بـر پایـۀ غرفههـا کـه تاریـخ و
« .2سـی کتیبـه محراب 
کاتـب اولیـۀ مشـخصی ندارنـد ،امـا حداقـل  4تـا از آنهـا از کتیبههـای اصیـل تیمـوری میباشـد».
اوکیـن ،برنـارد ،معمـاری تیمـوری در خراسـان ،ص .294
ّ َّ

آ ُ

َ ُ

ّ

أُ َ

ُ

َ

ْ

 .3بینـة �< :7 :نَ� ال ذ�� نَ� � َم ن�وا َو عملوا َ
الصا ِل َح ِت
ا� �ول ِئ�ک ه ْم خ� ی� ُر ال بَ� ِر� ِی�ة >؛ در روایاتـی از شـیعه و سـنی نقـل
ِ
ِإ ِ ی

یبـن ابیطالـب؟ع؟ فرمودنـد :تو و یـاران تو «خیرالبریة» هسـتید.
شـده کـه پیامبـر ا کـرم؟لص؟ بـه عل 
مـکارم شـیرای ،ناصـر ،تفسـیر نمونـه.558 /10 ،

 .4صحرا گـرد ،مهـدی ،شـاهکارهای هنـری در آسـتان قـدس رضـوی؛ کتیب ههـای مسـجد گوهرشـاد،
ص .68
 .5همان ،ص .55

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

 .1شایسـتهفر ،مهنـاز« ،بررسـی تزیینـات و کتیب ههـای قرآنـی دو مجموعـۀ گوهرشـاد مشـهد و هـرات»،
فصلنامـۀ مطالعـات هنر اسلامی.94 /12 ،

205

از دیگـر کتیبههـای قرآنـی موجـود در بنـای زیبـای ایـوان قبلـه ،کتیبـهای مشـتمل بـر
آیـات  35تـا  42سـورۀ «نـور» و بـه خـط ثلـث اسـت کـه بـر نمـای بیرونـی دهانـۀ ایـوان،
زیبایـی بخشـیدهاسـت؛ در ایـن آیـات بـه سـیطرۀ نـور الهی بر آسـمانها و زمیـن ،قدرت
الیـزال خداونـد ،اشـتغال تمـام موجـودات _ حتـی پرنـدگان آسـمان _ به تسـبیح و ثنای
ذات اله�ی ،مقدمهبـودن تسـبیح خـدا بـرای حصـول معرفـت و لـزوم حمـد خـدا بعـد از
حص�ول معرفـت ،اش�اره میش�ود 1.اگرچـه آیـۀ  35سـورۀ «نـور» بـا یـک موضـوع توحیـدی
یشـود ،امـا در ادامـه بـه شـاخهای از توحیـد ،کـه «والیةاهلل» اسـت ،میپـردازد و در
آغـاز م 
قالـب معرفـی مثلهـای نـور خـدا ،کـه عهـدهدار والیـت اوینـد و والیـت الهـی را در مسـیر
هدایـت بـه سـوی نـور بـهکار میگیرنـد ،بـه والیـت چهـارده معصـوم؟مهع؟ اشـاره میکنـد.
خداونـد مقـام والیـت را بـه پیامبـر؟لص؟ عنایـت کـرده تـا بـا آن بتوانـد امـت ایمانـی را از
ظلمتهـا برهانـد و بـه نـور امنیـت برسـاند.
ایـن مقـام والیـت و ایـن راهبـری الهـی بـه سـوی نـور و امنیـت ،پـس از
رسـولاهلل؟لص؟ به امیرالمؤمنین علی؟ع؟ و امامان از نسـل ایشـان منتقل
شـده اسـت کـه هادیـان اهـل ایمـان ،بـه نورانیتانـد و اینـان َم َثـل نـور
خداینـد.
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2

همچنین در روایات اهلسـنت به نقل از پیامبر اکرم؟لص؟ در تفسـیر آیۀ  36این سـوره
آمده است:
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منظـور ایـن آیـه ،خانههای پیامبران ؟مهع؟ اسـت و خانۀ حضرت علی؟ع؟
نـه تنهـا جـزو آنها ،بلکه از برترین آنها اسـت.

از ایـنرو ،نـگارش آیـات  35و  36سـورۀ نـور بـر این کتیبه ،میتواند اشـارهای بر تمایالت
شـیعی بانیان این بنا داشـته باشـد.
متـ�ن کتیبـ�ۀ ســمت چــپ ایــوان مقصــورۀ مســجد گوهرشــاد نیــز شــامل آیــات  5تــا 13
س ــورۀ «ده ــر» اس ــت 3.ای ــن س ــوره در ابت ــدا ،خلق ــت انس ــان را خاطرنش ــان میس ــازد و
 .1تصویر شمارۀ .2
 ، .156 /5 .2حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،نور الثقلین،
 .3تصویر شمارۀ .3

سپس میفرماید:
خـدای تعالـی او را بـه راهـی کـه تنهـا راه اوسـت هدایـت کـرد ،حـال یـا ایـن
یگـزارد و یـا کفـران میکنـد.
انسـان شـکر هدایتـش را م 

آنگاه میفرمایـد« :بـرای ابـرار ،الوانـی از نعمـت و بـرای کافـران انواعـی از عـذاب آمـاده
کـردهاسـت ».طبـق روایـات اهلسـنت و شـیعه ،مـراد از «ابـرار» در این آیـه ،علی ،فاطمه
و فرزندانشـان؟مهع؟ هسـتند و این سـوره در شـأن آنها نازل شـدهاست؛ عالمه طباطبایی
معتقد اسـت:

ََ
َ ُ ْ ُ نَ َ
و� ّالط َع َام على
یت ــوان گف ــت از س ــورۀ م ــورد بح ــث ،تنه ــا آی ــۀ <و ي�ط ِعم
نم 
ُح ِبّ� ِه> در ح ــق آن دو بزرگ ــوار ن ــازل ش ــده؛ ز ی ــرا آی ــات قب ــل و بع ــد آن نی ــز از
نظ ــر س ــیاق متص ــل ب ــه آن هس ــتند.

در احتجـاج از علـی؟ع؟ ضمـن حدیثـی کـه حکایـت گفتـار آن جنـاب بـا مسـلمانان،
ن خطـاب اسـت ،روایـت شـده کـه فرمودنـد:
بعـد از مـرگ عمـر بـ 
شـما را به خدا سـوگند میدهم ،آیا در میان شـما غیر از من کسـی هسـت
َأ
َّ أ
َ
َ
ال� ْ� َر َار َ��شْ َر ُ� نَ
و� ِم نْ� ك� ٍس ك نَا� ِم�زَ جُا�ها
کـه در بـارۀ او و فرزندانـش آیـۀ < إ� ن� ب ي ب
َ ُ
1
ك فا�ورا> تـا آخـر سـوره ،نـازل شـده باشـد؟ گفتنـد :نـه.

کتیبـۀ اصیـل دیگـری از دورۀ تیمـوری ،بـه خـط ثلـث سـفید بـر زمینـۀ آبـی تیـره ،شـامل
حاشـیۀ بیرونی و درونی محراب ایوان مقصوره را مزین کرد ه اسـت؛ در این آیات صفاتی
از خداونـد سـبحان ماننـد وحدانیـت ،حیـات ،قیومیـت و مالکیـت مطلـق آسـمانها و
زمینـ آم�ده و بی�ان ش�ده اس�ت ک�ه کسـی بـدون اذن پـروردگار ،حـق شـفاعت در درگاه
نچـه از آنهـا
او را نـدارد؛ زیـرا خـدای تعالـی بـر آنچـه کـه بـا شـفیعان حاضـر اسـت و آ 
غای�ب اس�ت احاط�ه دارد؛ همچنی�ن در آیـۀ  ،256سـخن از «عـروة الوثقـی» بـه میـان آمـده
کـه بهظاهـر منظـور از آن ،کفـر ورزیـدن بـه طاغـوت و ایمـان بـه خداونـد اسـت؛ امـا طبـق
نچـه امـام باقـر؟ع؟ میفرمایـد:
روایـات ،مـراد از آن اهلبیـت؟مهع؟ نیـز میباشـد؛ 2چنا 
 .1طباطبایی ،محمدحسین ،المیزان في تفسیر القرآن ،ج .20
« .2در حدیثی که امام رضا؟ع؟ از پیامبر؟لص؟ نقل کردهاند ،آمدهاست« :بعد از من _ یعنی پیامبر _

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

آیـات  255و  256سـورۀ «بقـرة» و عبـارت «صـدق اهلل العظیـم و صـدق رسـوله الکر یـم»،
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«مقصـود از عـروة الوثقـی ،دوسـتی مـا اهلبیـت اسـت»؛ 1همچنی�ن در تفسـیر برهـان آمـده
اسـت کـه رسـول اهلل؟لص؟ بـه حضـرت علـی؟ع؟ فرمودنـد« :انت العـروة الوثقی».

2

تصویر شمارۀ  :3کتیبۀ قرآنی ،نمای
3
بدنۀ سمت چپ ایوان مقصوره

تصویر شمارۀ  :4کتیبۀ اسماءالحسنی،
4
طاق غرفههای جنوبی صحن

در حاشـیۀ بیرونی محراب ،کتیبهای از آیات  84تا  78سـورۀ «اسـراء» به
خـط ثلـث و بـه رنگ سـیاه بر مرمر سـبزرنگ نگارش یافتهاسـت.

5

در ایـن آیـات از رسـول؟لص؟ تهجـد در نیمهشـب و دعـا و اسـتمداد از خداونـد
خواسـته میشـود؛ همچنیـن بیـان میشـود کـه در قیامـت ،همـۀ مؤمنیـن بـه شـفاعت
محمـد؟لص؟ محتاجانـد؛ زیـرا تنهـا کسـی میتواند شـفاعت افراد را برعهـده گیرد که به
208

فتنهای تاریک و ظلمانی خواهد بود؛ تنها کسانی از آن رهایی مییابند که به «عروةالوثقی» چنگ
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زنند .عرض شد :ای رسول خدا! «عروةالوثقی» چیست؟ فرمود :والیت سید اوصیاء است .عرض
شد :یا رسول اهّلل! سید اوصیاء کیست؟ فرمودند :امیرمؤمنان .عرض شد :امیرمؤمنان کیست؟
فرمود :موالی مسلمانان و پیشوای آنان بعد از من .باز برای اینکه پاسخ صریحتری بگیرند ،عرض
کردند او کیست؟ فرمود :برادرم علیبنابيطالب .البته تفسیر عروةالوثقی به ایمان به خدا ،والیت،
دوستی اهلبیت ،علی؟ع؟ و غیره ،هیچ منافاتی با هم ندارند؛ زیرا اینها از باب ذکر مصداق است
و همۀ اینها دارای این ویژگی هستند که اگر به آنها ّ
تمسک کنی ،همواره در طریق هدایت باقی
خواهی ماند و گمراه نمیشوی» مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.69 - 68 /17 ،
 .1فیضکاشانی ،محمد ،تفسیر صافی.284 /1 ،
 .2بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان في تفسیر القرآن.141 /1 ،
 .3همان ،ص .153
 .4صحراگرد ،مهدی ،شاهکارهای هنری در آستان قدس رضوی؛ کتیبههای مسجدگوهرشاد ،ص .75

 .5سیدی ،مهدی و دیگران ،مسجد و موقوفات گوهرشاد ،ص .42

مقـام محمـود رسـیده باشـد .در ایـن آیـات بـاز بـه معجـزه بـودن قـرآن اشـاره شـده اسـت؛
ایـن آیـات قـرآن را شـفای دل و رحمـت الهـی بـر اهـل ایمـان دانسـتهاند کـه بااینحـال،
کافـران را بـه جـز زیـان چیـزی نخواهـد افـزود.

1

آی ــۀ  81س ــورۀ «اس ــراء» بهمعن ــای پی ــروزی نهای ــی ح ــق ب ــر باط ــل اس ــت و
ای ــن قان ــون اله ــی اس ــت ک ــه ره ــروان راه ح ــق را ب ــر مش ــکالت ،امی ــدوار و
نیرومن ــد و پ ــر اس ــتقامت مــیدارد و در هم ــۀ تالشه ــای اس ــامی ،نش ــاط
2
و نی ــرو میبخش ــد.

بارزتریـن نمونـۀ آن ،دربـارۀ پیامبـر؟لص؟ بـوده اسـت کـه در روز فتـح مکـه و ورود بـه
مسـجدالحرام در حیـن شکسـتن بتهـای داخـل خانـۀ کعبـه ،پیوسـته میفرمودنـد:
ُ
َ
ال�اط ُل إ� نَّ� َ
َ َ ُّ َ َ َ َ َ
اط َل ك نَا� �زَ ه قو�ا>؛ یکـی دیگـر از مصادیـق روشـن آن ،قیـام
ال� ِ
ب
<� َاء الح ق� و �ز ه ق� ب ِ
ج
حضـرت مهـدی؟جع؟ اسـت کـه نتیجـهاش پیـروزی نهایـی حـق بـر باطـل در سراسـر
جهـان خواهـد بـود؛ امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد:
مفهوم این سخن الهی این است که« :اذا قام القائم ذهبت دولة الباطل».

3

آیۀ  82همین سـوره ،به مبحث شـفاعت و رحمت بر مؤمنین و خسـران ظالمین اشـاره
َّ َ ً
ُْ آ
ُ َّ
ٌ ْ ْ
ُ
َ َُ
<و ن� ن� ّ�ز ِ ُل ِم َن� ال ق� ْر� نِ� ما ه َو ِ�ش ف� ٌاء َو َر ْحَم�ة ِلل ُم�ؤ ِم ن� ی� َن� َو لا یَ��ز ی�د ال�ظ ِال یم� َن� ِإ�لا خ�سارا>؛
کـردهاسـت:
در روایتـی از امـام صـادق؟ع؟ آمـده اسـت کـه ایشـان پـس از آنکـه در توضیـح ایـن آیـه،
ظالمیـن را «ظالمیـن نسـبت بـه آل محمـد؟مهع؟ » معرفـی کردنـد ،فرمودند:

نچـه از قـرآن فرسـتیم شـفای دل و رحمـت الهـی بـر اهـل ایمـان اسـت ،لیکـن کافـران را بـه جـز
« .1مـا آ 
ز یـان چیـزی نخواهد افـزود( ».اسـراء)82 :
 .2مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.235 /12 ،
 .3حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،نور الثقلین.213 - 212 /3،
« .4محمدبـن عبـاس بهواسـطه از امـام علـی؟ع؟ نقـل میکنـد کـه بخشـی از آیـۀ  82ایـن سـوره:
َّ َ ً
ُ َّ
َ
<ولا يَ��ز ِ ي�د ال�ظ ِال ِم ي� نَ� إ�لا خ� َسارا> ،در بـارۀ ظلـم و سـتمکنندگان بـه آلمحمـد؟مهع؟ اسـت ».محقـق،
محمدباقـر ،نمونـۀ بینـات در شـأن نـزول آیـات ،ص .510
 .5حسینی استرآبادی ،علی ،تأویل اآلیات الظاهرة ،ص .284

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

قرآن شفا و رحمت برای مؤمنان است؛ زیرا از آن نفع میبرند و خسارت و
هال کت برای ظالمین است؛ زیرا در آن ،حجتی علیه آنان است و لذا جز
5
خسارت در دنیا و آخرتشان نمیافزاید 4و این همان خسران آشکار است.
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ازایـنرو ،کاتـب جهـت دوری از چنیـن خصوصیتـی ،در کنـار ایـن آیـات بـه خـط
کوفـی طالیـی ایـن دعـا را نوشـت ه اسـت« :اللهـم اجعلنـا مـن السـعداء و التجعلنـا مـن
االشـقیاء برحتمـک یـا ارحـم الراحمیـن» 1.در مجموعـۀ مسـجد گوهرشـاد کتیبههایـی از
اسماءالحسـنی نیـز وجـود دارد کـه از آن جملـه میتـوان بـه کتیبههای زیر طـاق غرفههای
جنوبی صحن اشاره کرد؛ در کتیبههای مذکور ،دوبار عبارت «یاسلطان» به خط ثلث،
بـر کاشـی معـرق و بهصـورت وارونـه ،بـر روی هم نوشـته شـده و وسـط آن را با تکـرار و دوگانۀ
«اهلل» تکمیل کردهاند« 2.سـلطان» اگرچه از نامهای خداوند اسـت ،از القاب امام هشـتم
نیـز میباشـد؛ ایـن امـر احتمـال ارادت هنرمنـد ،بـه آن حضـرت را قـوت میبخشـد.
 _2کتیبههای شیعی مدرسۀ پریزاد ،در ایوان جنوبی واقع شده است .اولین کتیبۀ قرآنی،
شامل سورۀ «فجر» است که در قسمت انتهایی ایوان جنوبی قرار دارد و به خط ثلث و به
صورت گچبری خطاطی شدهاست .در این سوره ،به «فجر و شبهای دهگانه»« ،جفت
و فرد» و به «شب آنهنگام که میگذرد» سوگند یاد شده و بیان شده که خداوند در کمین
ستمگران است و تازیانۀ عذاب خویش را بر آنان فرود آورده و هال کشان ساخته است .این
ّ
سنت الهی است که وقتی قومی طغیان و ستم را به اوج رسانند ،خداوند زمینۀ هال ک و
210

نابودی آنان را فراهم میسازد .بر اساس روایات شیعی ،این سوره به سورۀ امام حسین؟ع؟
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مشهور است؛ امام صادق؟ع؟ علت این نامگذاری را چنین فرمودهاست:
ّ
مطمئنه و راضیه و مرضیه است .یاران او از
حسین؟ع؟ صاحب نفس
دودمان رسالت ،در روز رستاخیز از خداوند راضیاند؛ خدا نیز از آنان
راضی است.

همچنین ایشان میفرمایند:
سـورۀ فجـر را در نمازهـای فریضـه و نافلـۀ خو یـش بخوانیـد کـه آن ،سـورۀ
حسـین؟ع؟ اسـت و بـه آن رغبـت و اشـتیاق نشـان دهیـد.

3

 .1فغفـوری ،ر بـاب و حسـن بلخـاری قهـی« ،بررسـی تطبیقی مضمون کتیبههای مسـجد گوهرشـاد و
مبانی اعتقادی شـیعه در دورۀ تیموری و صفوی» ،فصلنامۀ نگره.11 /35 ،
 .2تصویر شمارۀ .4
 .3قمی ،عباس ،سفینة البحار.346 /2 ،

َ فَ
ال��جْ ِر> میفرمایـد« :مـراد از فجـر،
در روایتـی دیگـر ،امـام صـادق؟ع؟ در تفسـیر <و
قائم؟جع؟ اسـت»؛ از اینرو ،اسـتفاده از این سـوره در کتیبههای مسـجد پریزاد ،مبین

تمایلات شـیعی سـازندگان آنهاسـت.
کتیب�ۀ دیگرـی ک�ه ب�ه خ�ط ثل�ث و ب�ا گچب�ری ،زیـر طـاق ایـوان جنوبـی ایـن مدرسـه را
مزیـن کـرد ه اسـت ،مشـتمل بـر سـورۀ «تیـن» اسـت؛ موضـوع ایـن سـوره ،مسـئلۀ قیامت و
َ
پاداش اخروی اسـت و خداونـد ایـن سـوره را بـا چهـار قسـم آغاز میکند و خلقت انسـان
را شایس�تهترین و نیکوترین میخواند .امام رضا؟ع؟ دربارۀ آیۀ اول سـورۀ «تین» فرمودند:
«مراد از تین ،امام حسـن؟ع؟ و مقصود از زیتون ،امام حسـین؟ع؟ میباشـد 1».در تفسـیر
َ َ َ ْ َ ْ أَ
<و ه�ذ ا ال بَ�ل ِد ال� ِم ی� ِن�> پیامبـر؟لص؟
آی�ات ای�ن س�وره ،منظ�ور از «بلـد امیـن» در آیـۀ سـوم:
َّ َّ ذ نَ آ َ نُ َ َ ُ َّ
الصا ِل َح ِت
ا�> در آیـۀ ششـم ،علـی؟ع؟ و شیعیان ایشـان
و منظـور از ِإ<�لا ال ِ ی��� �م�وا و ع ِملوا
ّ
َ
ف َ یک�ذ ُ َ ْ ُ ّ
الد� ِن�>
ذکـر شـده اسـت« .همچنیـن مـراد از "دیـن" در آیۀ هفتـم�< :ما � ِ ب�ک ب�عد بِ� ِ ی
والیت امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ میباشـد 2».ازایـنرو ،نـگارش ایـن سـوره نیـز میتوانـد
نشـانگر تمایلات شـیعی هنرمنـدان تیمـوری محسـوب شـود.
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تصویر شمارۀ  :5نمایی از مدرسۀ پریزاد

 _3مدرســۀ دودر از دیگــر بناهــای دورۀ تیمــوری اســت کــه بهجهــت کتیبههــای شــیعی
موج ــود در آن ،م ــورد بررس ــی واق ــع ش ــدهاس ــت .در کم ــرگاه ای ــوان جن ــوب غرب ــی ای ــن
 .1مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.107 /24 ،
 .2بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان في تفسیر القرآن.۶۹۴ - ۶۹۲ /5 ،
 .3خزایـی ،محمـد« ،سـاختار و نقـش مای ههـای مـدارس دورۀ تیمـوری در خطـۀ خراسـان» ،فصلنامۀ
مطالعـات هنـر اسلامی».64 /11 ،

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

3

مدرســه ،کتیب ـهای شــامل آیــات  28و  29س���ورۀ «فتــح» وجـ��ود دارد کـ�ه بــه خــط ثلــث بــر
زمینــهای فیروزهایرن ــگ نوش ــته ش ــده و بهص ــورت مارپیچ ــی ،گلکاری ش ــدهاس ــت.
در آی ــۀ  28ای ــن س ــوره خ ــدایتعال ــی وع ــده فرم ــوده ک ــه دی ــن اس ــام و ق ــرآن را ب ــر تم ــام
ادیــان ،غالــب کــرده و ســایر مذاهــب را بهکلــی از عالــم محــو کنــد .بــه تصر یــح آیــۀ نهــم
ْ ُ ْ
ّ َّ
َ
ســورۀ آل عمــرانِ :إ<� نَ� الل َه لا � خی� ِل ف� ال ِم ی�عاد> ،وعــدۀ الهــی تخلفپذیــر نیســت .گرچــه در
زمــان نــزول ایــن آیــه نیــز «اســام» بــر همــۀ ادیــان جزیرةالعــرب پیــروز شــده بــود ،امــا طبــق
تفاس ــیر ،مص ــداق کام ــل ای ــن آی ــه هن ــگام ظه ــور حض ــرت مه ــدی؟جع؟ خواه ــد ب ــود.
در کت ــاب کاف ــی از ام ــام کاظ ــم؟ع؟ نق ــل ش ــدهاس ــت ک ــه فرمودن ــد« :یظهـــر عـــی مجیـــع
االدیـــان عنـــد قیـــام القـــامئ؟جع؟» 1.خــود ایــن آیــه نیــز ،دلیــل بــر آن ظهــور عظیــم اســت.
آی ــۀ  29س ــورۀ «فت ـ�ح» نی ــز ب ــه رفت ــار حض ــرت رس ــول؟لص؟ و پی ــروان ایش ــان _ بهوی ــژه
علـ��ی؟ع؟ _ دالل��تـ دارد؛ چنانچـــه در امال ــی شـــیخ طوســـی آمـــده اســـت ،مـــراد از
َّ
ُ
< ...ال ذ ِ ی�� نَ� َم َعه >...کس ــانیاند ک ــه در ظاه ــر و باط ــن ب ــا اوین ــد و ب ــا بی ــان و شمش ــیر ب ــه
ّ
ترویـــج اســـام کمـــک میکننـــد؛ آنـــان ســـختدل و ســـختگیر بـــر کفـــار و رحیـــم و
مهرب���ان ب�اــ مس�لــماناناند؛ در ایـ�ن صفـ�ت ،امیرالمؤمنیـ��ن علـ��ی؟ع؟ بــه مقامــی رســیده
212

ک ــه همچ ــون حض ــرت محم ــد؟لص؟ مظه ــر غض ــب و رحم ــت اله ــی ش ــدهاس ــت .از
ً
بی�نــ س���ایر اصحاـــب پیامب���ر اکـ��رم نی ــز خداون ــد کس ــانی را ک ــه قلب ــا ب ــه اص ــول دی ــن و
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مذهــب ایمــان آوردهانــد و اعمــال صالــح انجــام دادهانــد را بــه شــرط قبــول والیــت ائمــۀ
اطه ــار؟مهع؟ میپذی ــرد و آم ــرزش گناه ــان و اج ــر ب ــزرگ بیپای ــان آخ ــرت را نصیبش ــان
َ َ َّ َّ
میکنــد .رســول خــدا؟لص؟ دربــارۀ ایــن بخــش از آیــۀ  29ســورۀ فتــحَ ...< :وعد الل ُه ال ذ ِ ی�� نَ�
ْ ً أَ ً َ ً
آ َ نُ َ َ ُ َّ
الصا ِل ِت
حا� ِم نْ� ُه ْم َم�غ ِف� َر�ة َو � جْ�را ع�ظ ِ ی�ما> میفرمایـــد:
�م�وا و ع ِملوا
یشـود و منـادی نـدا میدهـد کـه
در روز قیامـت لوائـی از نـور سـفید بر پـا م 
علـی ،سـید و آقـای مؤمنیـن ،از جـای برخیزد و این لواء را در دسـت گیرد.
امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ از جـای برمیخیـزد و لـواء را در دسـت میگیـرد،
در حالتـی کـه ز یـر لـواء مزبور ،جمیع سـابقان و ایمانآورندگان نخسـتین از
مهاجریـن و انصـار خواهنـد بـود و بهوسـیله لوائـی کـه در دسـت علـی؟ع؟
 .1قریشی ،سید علیاکبر ،تفسیر احسن الحدیث.144 /11،

اسـت بـه سـوی جنـت و بهشـت راهنمایی خواهند شـد.

1

در کمـرگاه ایـوان شـمال شـرقی مدرسـۀ دودر نیـز کتیبـۀ زیبایـی وجـود دارد کـه در آن،
آیـات  255و  256س�ورۀ «بق�رة» بـه خـط ثلـث بـر زمینـهای کـه بهصـورت مارپیچـی
گلکاری شـده ،نوشـته شـده اسـت 2.طبـق توضیحـات و روایـات پیشگفتـه ،مـراد از
«عروةالوثق�ی» اهلبی�ت؟مهع؟ میباش�د.
جابر از حضرت باقر؟ع؟ نقل میکند که پیامبر خدا؟لص؟ فرمودند« :هرکس
بخواهد به رشتۀ محکم خدا چنگ بزند ،همانکه خداوند تعالی در
کتابش بیان کردهاست ،پس به والیت بگیرد علیبنابیطالب و حسن
و حسین؟مهع؟ را که خداوند از فراز عرش خود ،آن دو را دوست میدارد».

3

همچنی�ن امـام موسـی کاظـم؟ع؟ از پـدران بزرگـوارش روایـت میکنـد کـه« :مـراد خداوند
ک � ْال ُع ْر َو�ة ْال ُو ثْ� قَ�ی> ّ
فَ قَ ْ تَ ْ َ َ
4
مـودت و محبـت مـا اهلبیـت اسـت».
ِ
از <�� ِد اس�مس بِ
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کتیبـهای شـامل آیـات  16تـا  19و آیـۀ  26سـورۀ «آل عمـران» بـه خـط ثلـث زردرنـگ بـر
 .1طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .387
 .2تصویر شمارۀ .6
 .3قولویه ،جعفر بن محمد ،کامل الزیارات ،ص .51
 .4مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.85 /24 ،
 .5طاهـری ،علیرضـا و ا کـرم نـوری« ،بررسـی معمـاری و تزیینـات مـدارس دودر و پریـزاد» ،فصلنامـۀ
آسـتان هنـر21 /11 ،
 .6حاجی قاسمی ،کامبیز ،گنجنامه ،فرهنگ آثار معماری اسالمی ،ص .234

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

		

تصویر شمارۀ  :6کتیبۀ قرآنی ،کمرگاه
5
		
ایوان جنوب غربی مدرسۀ دودر

تصویر شمارۀ  :7کتیبۀ قرآنی،
ایوان شمال غربی مدرسۀ دودر

6

زمینـهای فیـروزهای در کمـرگاه ایـوان شـمالغربی مدرسـۀ دودر موجـود اسـت 1.در
آیـات  16تـا  19بـه صفـات پرهیزکارانـی کـه در بهشـت الهـی بـه پـاداش اعمـال خـود
خواهنـد رسـید ،پرداختـه شـده اسـت؛ خداونـد در بخشـی از ایـن آیـات ،گواهـی همه بر
وحدانیـت پـرودگار را ذکـر میکنـد و روح دیـن را تسـلیم در برابـر حـق میدانـد؛ طبـق ایـن
آیـات ،کسـانی کـه کتـاب آسـمانی به آنان دادهشـد ،اگـر بعد از آ گاهـی و علم ،به خاطر
خداوند سریعالحسـاب آنان
ظلـم و سـتم در میـان خـود اختالفـی [در آن] ایجـاد کننـد،
ِ
را به سـزای اعمالشـان خواهد رسـاند .در آیۀ  26این سـوره به مالکیت مطلق پروردگار،
اشـاره شـده و بیـان شـده اسـت کـه خداونـد ،بـه هرکـس کـه بخواهـد ،ملـک و سـلطنت
و عـزت عطـا میکنـد و هرکـه را بخواهـد ،خـوار میکنـد و تنهـا اوسـت کـه بـر هـر چیـز
بیـان
تواناسـت .در آیـۀ  18ایـن سـوره بـه گوشـهای از دالیـل توحیـد و خداشناسـی و ِ
روشـنی ایـن راه ،اشـاره میشـود:
خداونـد _ بـا ایجـاد نظـام شـگرف عالـم هسـتی_ گواهـی میدهـد کـه
َ َ ّ أ َّ ُ َ َ َّ ُ
معبـودی جـز او نیسـت�< :ش ِهد الل ُه � ن�ه لا إ�له إ�لا ه َو> و نیـز فرشـتگان و
صاحبـان علـم و دانشـمندان [هـر کـدام بـه گونـهای و بـا اسـتناد بـه دلیـل و
214

آیـهای] بـر ایـن امـر گواهـی میدهنـد.
أُ ُ ْ ْ
2
امـام باقـر؟ع؟ فرمودنـد« :مـراد از <�ولوا ال ِعل ِم> در ایـن آیـه ،انبیـاء و اوصیـاء هسـتند»؛
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بنابرایـن ائمـه ،انبیـاء و اوصیـاء ،مأمـوران خداونـد متعـال هسـتند؛ افعالشـان حاکـی و
مظهـر ارادۀ خداونـد متعـال خواهـد بـود و ارادۀ خـدا عیـن حکمت ،حقانیـت و عدالت
اسـت .آنـان کاری برخلاف ارادۀ خداونـد متعـال انجـام نمیدهند .امـام رضا؟ع؟ ذیل
ایـن آیـه فرمود:
مقصـود و مصـداق اعلـی و اکمـل «اولـوا العلـم» ائمـۀ معصومیـن؟مهع؟
هسـتند؛ ز یـرا دانـش آنـان برگرفتـه از دانـش خـدا و رسـول اوسـت و آنـان بـه
سرچشـمۀ علم و معرفت دسترسـی دارند و دیگران از فیض وجود آنان به
 .1تصویر شمارۀ .7
 .323 /1 .2حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،نور الثقلین،

معرفـت صحیـح و کامـل دسـت مییابنـد.

1

در مدرسـۀ دودر علاوه بـر کتیبههـای قرآنـی ،کتیبههایـی از اسـماء الهـی وجـود دارد کـه
بـرای نمون�ه میت�وان ب�ه کتیب�های ک�ه ش�امل عب�ارت «اهلل ،محمـد و عل�ی» اسـت و بـه
شـیوۀ معقل�ی ،در قالب�ی چلیپاش�کل در کمـرگاه ایـوان جنـوب شـرقی و ایـوان شـمال
غربـی نقـش بسـت ه اسـت ،اشـاره کـرد .یکـی دیگـر از ایـن کتیبههـا مزیـن بـه نـام «محمـد
و علـی» اسـت کـه بـه خـط کوفـی و در قالـب چهارگـوش بـه صـورت نوار یشـکل در
کمرگاه ایوان شـمال شـرقی تکرار شـد ه اسـت .اسـتفاده از نام علی؟ع؟ در این کتیبهها
میتوانـد بیانگـر گرایشـات شـیعی هنرمنـدان دورۀ تیمـوری باشـد.
کتیبههای شیعی دورۀ صفویه
 _1مســجد امــام اصفهــان از بناهــای دورۀ صفــوی اســت کــه کتیب ههــای آن مــورد بررســی
قــرار میگیــرد .در ایــن مســجد کتیبههــای قرآنــی متعــددی وجــود دارد کــه از آن جملــه
میتــوان بــه کتیب ـهای کــه شــامل آیاتــی از ســورۀ «دهــر» اســت و نمــای خارجــی پاییــن
گریــو گنبــد را مزیــن کــرده ،اشــاره کــرد؛ در میــان ایــن آیــات ،آیــۀ هشــتم ایــن ســوره:
ََ
َ ُ ْ ُ نَ َ
و� ّالط َع َام على ُح ِبّ� ِه >...بنابـ�ر روایـ�ت مفســرین خاصــه و عامــه دربــارۀ علــی،
<و ي�ط ِعم
فاطمــه ،حســن و حســین؟مهع؟ نــازل شــده اســت؛ زیــرا آنــان ســه شــب ،مســکین ،یتیــم
را س��تود .در کمرپــوش پوشــش درونــی گنبــد مســجد امــام نیــز کتیب ـهای مزیــن بــه آیــۀ
مباهلــه و بــا خــط ثلــث وجــود دارد.

2

ایــن آیــه در ظاهــر اشــاره بــه ماجــرای مباهلــۀ حضــرت رســول؟لص؟ بــا
مســیحیان نجــران دارد؛ امــا طبــق روایــات ،ایــن آیــه در شــأن اهلبیــت
پیامبــر؟مهع؟ نــازل شــدهاســت.

3

 .1همان ،ص .324

ْ ْ َ ُ َ َ َ ْ ُ أَ َ َ أَ َ ُ
َ
ُ أَ ُ َ
َ
ف نْ َ َّ َ
ا�ك ِف� ی� ِه ِم ن� بَ� ْع ِد َما ج َ� َاءك ِم نَ� ال ِعل ِم ف� ق� ْل ت� َعال ْوا ن�دع � بْ� ن� َاء ن�ا َو � بْ� ن� َاءك ْم َو ِ ن� َس َاء ن�ا َو ِ ن� َس َاءك ْم َو � ن� ف� َس ن�ا
�< .2م� ح ج
َ أَ ن فُ َ ُ ْ ثُ َّ نَ ْ تَ ْ فَ نَ ْ َ َّ ْ نَ تَ َّ َ َ ْ
َ
�ذ
َ
و ���سكم �م � ب�� ِهل ���ج عللع�� الل ِـه علی الكا ِ ِب� ی� ن�> آل عمران.61 :

 .3مجلسی ،محمدباقر ،بحار االنوار.223 /25 ،
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و اســیر را بــا افطــار خــود ســیر کردنــد و خــود گرســنه ماندنــد و خداونــد بــا ایــن آیــات آنهــا
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در ایـن آیـه بزرگتریـن فضلیـت امـام علـی؟ع؟ ذکـر شـده اسـت؛ چنانچـه
وقتـی مأمـون از امـام رضـا؟ع؟ در بـارۀ بزرگتریـن فضیلـت امیرالمؤمنیـن
علـی؟ع؟ سـؤال کـرد ،امـام فرمـود« :فضیلـت آن حضـرت در مباهلـه؛
رسـول خدا؟لص؟ حسـن و حسـین؟امهع؟ را به عنوان پسـرانش و فاطمه؟اهع؟
را مصـداق زنـان و امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ را کـه به حکـم خداوند عزوجل
نفـس (جـان) پیامبـر اسـت ،دعـوت کـرد .هیـچ آفریـدهای برتـر از پیامبـر
نیسـت؛ پـس بـه حکـم خداوند ،بایسـتی برتـر از نفس (جـان) پیامبر؟لص؟
نباشـد.

1

بـاالی در اصلـی مسـجد امـام اصفهـان کتیبـهای بـر روی کاشـی معـرق ،بـه خـط ثلـث
چشـم نـوازی میکنـد؛ کتیبـهای بـا آیـۀ  29سـورۀ «رعـد»« :آنـان کـه ایمـان آوردنـد و
عمـل صالـح انجـام دادنـد ،طوبـی و بهتریـن سـرانجامها در انتظارشـان اسـت»؛ امـام
حسـین؟ع؟ بـه نقـل از نبـی اکـرم؟لص؟ در تفسـیر ایـن آیـه میفرمایـد:
ایـن آیـه در مـورد امیرمؤمنـان علـی؟ع؟ نازل شـدهاسـت« .طوبـی» درختی
اسـت در خانـۀ وی در بهشـت و هیـچ میـوهای در هیـچ خانـهای از
نکـه شـاخهای از ایــن درخـت در آن
خان ههـای بهشـت نیسـت ،مگـر آ 
216

وجـود دارد.

بـر منارههـای سـردر مسـجد امـام اصفهـان نیـز کتیبههـا و خطـوط گوناگـون مشـاهده
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میشـود؛ بدنـۀ هـر دو منـاره بـا خطـوط بنایـی و بـه صـورت مارپیـچ تزییـن شـد ه اسـت و
کتیبههـای روی منارههـا کـه بـه خـط بنایـی سـهرگی مشـکی و بـر زمینـۀ فیـروزهای تکـرار
شـدهاند ،شـامل سـورۀ «توحید» و ذکرهایی همچون «اهللاکبر» اسـت 2.خداوند در سورۀ
«توحیـد» _ کـه بـه عنـوان نسـبنامۀ خداونـد شـناخته شـدهاسـت _ بـه معرفـی ذات
خویـش میپـردازد .در روایتـی ،منزلـت امـام علـی؟ع؟ در بین مردم ،مانند منزلت سـورۀ
توحیـد در قـرآن دانسـته شـدهاسـت 3.از کتیبههـای دعایـی و حدیثـی مسـجد امـام،
ل المختارة ،ص .38
 .1مفید ،محمد بن محمد ،الفصو 
 .2تصویر شمارۀ .8
 .3بـر اسـاس روایتـی از ابنعبـاس ،رسـول اکـرم؟لص؟ بـه حضرت علـی؟ع؟ فرمـود« :ای علی! منزلت

میت�وان ب�ه کتیبهـای ش�امل «صلوـات» و اسـماء «اهلل ،محمـد و علـی» اشـاره کـرد کـه بـا
خـط بنایـی ،زینتبخـش گریـو پوشـش بیرونـی گنبـد این مسـجد شـدهاسـت.

		
		

		
تصویر شمارۀ  :8کتیبۀ قرآنی،
1
منارههای مسجد امام اصفهان

تصویر شمارۀ  :9کتیبۀ قرآنی،
گنبدخانۀ جنوبی مسجد امام اصفهان

2

در فضـای داخلـی گنبـد مسـجد امـام ،در ایـوان جنوبـی و زیـر گنبـد ،کتیبـهای وجـود
دارد کـه از ابتـدای ضلـع غربـی ایوان جنوبی آغاز شـده و پـس از ادامه یافتن در گرداگرد
گنبدخانـه ،در ضلـع شـرقی ایـوان بـه اتمام رسـید ه اسـت« 3.این کتیبه کـه طوالنیترین
کتیبـۀ ایـن مسـجد اسـت ،حـاوی پنـج روایـت اسـت 4».یکـی از آنهـا ،حدیـث منزلـت
ُ

ُ

َّ أَ ٌ

)1. (www.rasekhon.net
)2. (www.bartarinha.ir

 .3تصویر شمارۀ .9
یپـور ،هـادی و غالمحسـین معمار یـان و محمدرضـا بمانیان« ،بررسـی تأثیر مفهوم «درخت
 .4صفای 
طوبـی» در شـکلگیری گنبدهـای شـاخص صفـوی» ،فصلنامـۀ پژوهشهـای معمـاری اسلامی،
.28 /5
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تـو بیـن مـردم ،منزلـت ق
<� ْل ه َو الل ُه � َحد> در قـرآن کر یـم اسـت کـه هـر کـس یـک مرتبـه آنرا بخوانـد،
ماننـد قرائـت یـک سـوم قـرآن اسـت و هـر کـس دو مرتبـه آن را تلاوت کنـد ،بـه منزلـۀ دو سـوم قـرآن
اسـت و هـر کـس سـه مرتبـه بخوانـد ،گو یـا تمـام قـرآن را قرائـت کـردهاسـت .همچنیـن هـر کـس بـه
ز بـان ،تـو را دوسـت داشـت ه باشـد ،یـک سـوم اسلام را دوسـت دارد و آنکـس کـه بـا زبـان و قلبش ،تو
را دوسـت داشـتهباشـد ،دو سـوم اسلام را دوسـت دارد و هر کس با زبان و قلب و دسـتهایش تو
را دوسـت بـدارد و بـه فرمانـت بـا دشـمنان اسلام بجنگد ،دوسـتیاش نسـبت به اسلام ،تمـام و به
نکـس کـه مرا بـه رسـالت برانگیخته ،سـوگند یـاد میکنم که
همـۀ آن دسـت یافتـهاسـت .بـه حـق آ 
ا گـر اهـل زمیـن ،هماننـد اهـل آسـمان ،تـو را دوسـت داشـتهباشـند ،خداونـد کسـی از آنهـا را به آتش
عـذاب نمیکنـد».

من� مبنزلـة هـارون مـن مـویس )...اسـت کـه بـه جایـگاه علـی؟ع؟ نـزد پیامبـر؟لص؟
(انـه ي

اشـاره دارد .حدیـث دیگـر دربـارۀ اخـوت حضـرت رسـول و علـی؟امهع؟ میباشـد 1.ایـن
حدیـث در منابـع متعـدد اهلسـنت بـا سـندهای معتبـر و صحیح آمده اسـت؛ ازاینرو
ّ
موضـوع اخـوت علـی بـا نبـی اکـرم؟امهع؟ از قطعیـات و مسـلمات تاریـخ اسلام اسـت.
پیامبـر اکـرم؟لص؟ در جریـان حدیـث اخـوت ،کـه میان صحابه عقد اخوت میبسـت،
امیرالمؤمنیـن؟ع؟ را بـرادر خـود اعلام کـرد و فرمـود« :جایـگاه تـو نسـبت بـه مـن هماننـد
جایـگاه حضـرت هـارون نسـبت بـه حضرت موسـی اسـت»؛ همچنیـن فرمودنـد« :علی
جـان! تـو بـرادر منـی؛ تـو شایسـتگی داری کـه بـا مـن عقـد بـرادری و اخـوت برقـرار کنـی و
وارث مـن هسـتی»؛ علـی؟ع؟ پرسـید« :چـه چیـز بـه ارث خواهـم بـرد؟» پیامبـر فرمودنـد:
«آنچـه انبیـاء از یکدیگـر بـه ارث میبرنـد»؛ آن حضـرت سـؤال کـرد کـه آن چیسـت؟
پیامبـر فرمودنـد« :کتـاب پـروردگار و سـنت پیامبرشـان»؛ سـپس حضـرت آیـۀ  47سـورۀ
«حجـر» را خواندنـد.

2

جابربـن عبـداهلل انصـاری نقـل میکنـد کـه روزی نبـی اکـرم؟لص؟ فرمـود« :دو هـزار سـال
قبل از آنکه بهشـت آفریده شـود ،در باالی درب بهشـت نوشـته شـده بود :محمد رسول
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خداسـت ،علـی بـرادر اوسـت» 3.یکـی دیگـر از روایـات ایـن کتیبه ،روایت «ال سـیف اال
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عل�» اسـت کـه بـه دالوری امیرالمؤمنین علـی؟ع؟ در جنگ احد
ذوالفقـار و ال فتی اال ي
اشـاره دارد .وصـف شـجاعت و دالوری آن حضـرت در جنـگ احـد ،در تفسـیر آیـۀ 122
سـورۀ «آل عمـران» چنین آمدهاسـت:
در غـزوۀ احـد ،حضـرت علـی؟ع؟ بـه تنهایـی از چـپ و راسـت شمشـیر
مـیزد و کفـار را ،کـه قصـد جـان حضـرت رسـول؟لص؟ کـرده بودنـد ،بـه
جهنـم میفرسـتاد؛ فرشـتگان از ثبـات علیبنابيطالـب؟ع؟ و دالوری او
ّ
« .1ق�ال لعل�ي أنـت ّمنـي بمنزلـة هـارون مـن موسـي غيـر أنـه ال نبي بعـدي و انت أخـي و وارثـي ...أنت
معـي فـي قصـري فـي الجنـة مـع فاطمة ابنتـي و أنت أخـي و رفيقي».
 .2سیوطی ،جاللالدین ،الدر المنثور.371 /4 ،
 .3خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،ص .144

نکـه جبرئیـل از آسـمان آوازی سـر داد کـه« :ال سـیف
تعجـب کردنـد تـا ای 
اال ذوالفقـار و ال فتـی اال علـي».

1

دعـای «نـاد علـي مظهـر العجائـب» یکـی دیگـر از روایاتـی اسـت کـه بیانگـر شـجاعت و
دالوری علـی؟ع؟ در جنـگ احـد میباشـد 2.ایـن روایـت بـر کتیبـهای در جلـوی خـان
ورودی مسجد امام اصفهان نقش بستهاست.
کتیبـۀ دیگـری کـه دربـارۀ جایـگاه والیی علی؟ع؟ بـه خط ثلث در بـاالی محراب وجود
دارد ،روایتی از پیامبر؟لص؟ میباشـد:
ً
یـا علـی ،لـو ان عبـدا عبـد اهلل عزوجـل مثـل مـا قـام نـوح فـي قومـه و کان لـه
ً
ُ
مثـل احـد ذهبـا فانفقـه فـي سـبیل اهلل و مـد فـي عمـره حتـی یحـج الـف
ً
علـی قدیمـه ثـم قتـل بیـن الصفا و المـروة مظلوما و ثم لـم یوالک یا علي لم
یشـم رائحـة الجنـة و لـم یدخلهـا.

3

ای ــن روای ــت مبی ــن ای ــن ام ــر اس ــت ک ــه عب ــادات کس ــی ک ــه والی ــت عل ــی؟ع؟ را قب ــول
نکنــد ،بــی ارزش اســت 4.کتیب��هـای ش���امل تأ کیــد پیامبـ�ر؟لص؟ بـ�ر وصایــت حضــرت
عل ــی؟ع؟ ب ــه خ ــط ثل ــث ب ــر گری ــو پوش ــش درون ــی گنب ــد ای ــن مس ــجد خطاط ــی ش ــده
اس ــت .مت ــن کتیب ــه ،روای ــت ن ــزول کوک ــب در خان ــۀ عل ــی؟ع؟ را ب ــه نمای ــش گذاش ــته
اســت .ابــن عبــاس میگویــد :یــک شــب نمــاز عشــاء را بــا رســولخدا؟لص؟ خواندیــم؛

 .2در کتـاب بحـار االنـوار از قـول میبـدی ،یکـی از شـارحان اهلسـنت دیـوان امیرالمؤمنیـن علی؟ع؟
نقـل شـدهاسـت کـه در جنـگ احـد ،پیامبـر؟لص؟ بـا ایـن شـعر دوبیتـی ،علـی؟ع؟ را مـورد خطاب
ً
قـرار داد ،ولـی منشـأ صـدا مشـخص نشـدهاسـت« :نـاد علیـا مظهـر العائب***تجـده عونـا لک فی
النوائـب*** کل غـم و هـم سـینجلی*** بوالیتـک یـا علـی یـا علـی یا علـی» مجلسـی ،محمدباقر،
بحـار االنـوار.73 /20 ،
ُ
« .3یاعلـی ،ا گـر کسـی بـه انـدازۀ عمـر نـوح عبـادت کنـد و به انـدازۀ کوه احد طال داشـته باشـد و در راه
خـدا انفـاق کنـد و بـه انـدازهای عمـرش طوالنـی باشـد کـه بتوانـد هزار بـار پیاده بـه حج بـرود ،آنگاه
در مکـه بیـن صفـا و مـروه مظلومانـه کشـته شـود ،ولـی والیـت تـو را نداشـت ه باشـد ،بـوی بهشـت بـه
مشـام او نخواهـد رسـید و هرگـز وارد بهشـت نخواهـد شـد».
 .4خوارزمی ،موفق بن احمد ،مقتلالحسین؟ع؟.37 /1 ،
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 .1همان ،ص .223
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پیامبرـــ چ���ون ســ�ام داد ،رو ب�هــ م���ا کـ��رد و فرم���ود« :امش���ب همـ��راه بــا ســپیدهدم اختــری از
آس ــمان در خان ــۀ یک ــی از ش ــماها س ــقوط کن ــد و هرک ــه باش ــد او وص ــی ،خلیف ــه و ام ــام
بعــد از مــن اســت» 1ســتاره در خانــۀ علی؟ع؟> ســقوط کــرد و بدیــن طریــق جانشــینی
علــی؟ع؟ بــرای پیامبــر؟لص؟ از طــرف خداونــد تأییــد شــد و آیاتــی از ســورۀ نجــم نیــز بــه
ای ــن ام ــر اختص ــاص یاف ــت.

2

 _2مس ــجد حکی ــم اصفه ــان بن ــای دیگ ــری از عص ــر صف ــوی اس ــت ک ــه کتیبهه ــای آن
یش���ود .کتیبهـــای از س���ورۀ «کوثرـــ» ب���ه خ ــط بنای ــی س ــاده ب ــا کاش ــی فی ــروزهای
بررس ــی م 
بــر زمینــۀ آجــری ،دور طــاق نمــای داخلــی شبســتان جنوبــی ایــن مســجد را مزیــن کــرده
استـــ .در برخ ــی روای ــات ،معن ــای «کوث ــر» حوض ــی ک ــه متعل ــق ب ــه پیامب ــر؟لص؟ اس ــت
و مؤمنــان بــه هنــگام ورود بــه بهشــت از آن ســیراب میشــوند ،دانســته شــده و بعضــی
روای ــات ،آن را ب ــه نب ــوت ،ق ــرآن و کث ــرت اصح ــاب و ی ــاران تفس ــیر کردهان ــد .علم ــای
ش ــیعه یک ــی از روش ـنترین مصداقه ــای (خی ــر کثی ــر) را فاطم ــۀ زه ــرا؟اهع؟ دانس ــتهاند؛
زی ــرا نس ــل و ذری ــۀ پیامب ــر؟لص؟ از طری ــق ای ــن دخت ــر گرام ــی در جه ــان انتش ــار یاف ــت؛
نســلی کــه نهتنهــا فرزنــدان جســمانی پیغمبــر بودنــد ،بلکــه آئیــن او و تمــام ارزشهــای
اس ــام را حف ــظ کردن ــد و ب ــه آین ــدگان اب ــاغ فرمودن ــد .کتیب ــۀ دیگ ــری ک ــه در مح ــراب
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شبس���تان زی ــر گنب�دــ ای���ن مس��جـد وجوـــد دارد ،س ــورۀ «اخ ــاص» اس ــت ک ــه ب ــه خ ــط
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بنای ــی مش ــکل ن ــگارش یافت ــهاس ــت .ای ــن س ــوره نی ــز در ش ــأن امیرالمؤمنی ــن عل ــی؟ع؟
اس ــت.
َ َّ
َ َّ
َ
َ
َ َ َ
َ َ
ُ ُ
ََ
دار ِه ف ُه َو الخلیفـة ِمن َبعدي .ف َنظرنا فإذا ُه َـو انقض في
« .1انظـروا إلـی هـذا الکوکـب ،فمـن انقـض فـي ِ
َمن ِـز ِل علي بـن أبيطا ِلب».

 .2رس ــول خ ــدا؟لص؟ ب ــه عل ــی؟ع؟ فرم ــود« :ای عل ــی! قس ــم ب ــه آنک ــه م ــرا ب ــه نب ــوت مبع ــوث ک ــرده،
وصی ــت و خالف ــت و امام ــت پ ــس از م ــن ب ــرای ت ــو الزم ش ــد ».منافق ــان ک ــه عب ــداهّللب ــن اب ــی و
یاران ــش بودن ــد ،گفتن ــد محم ــد در محب ــت عمـ ـوزادهاش گم ــراه ش ــده و در ب ــارۀ او از روی وح ــی
ســخن نمیکنــد؛ خــداى تبــارک و تعالــى نــازل كــرد :قســم بــه ســتاره وقتــى كــه فــرود شــد؛ خــداى
عزوجــل میفرمايــد :قســم بــه خالــق نجــم وقتــى فــرود آيــد كــه گمــراه نشــده صاحــب شــما ،يعنــى
در محبــت علــى بــن ابىطالــب از راه ب ـهدر نرفتــه و ســخن نگو يــد بهدلخــواه _ يعنــى در بــارۀ او _ ؛
یشوـــد .صدوق ،محم ــد ب ــن عل ــی ،االمال ــي ،ص .565
نيستـــ آن ،ج�زــ وح���ى ك���ه ن ـ�ازل م 

تصویر شمارۀ  :10کتیبۀ قرآنی ،طاق نمای
1
داخلی شبستان جنوبی مسجد حکیم

تصویر شمارۀ  :11کتیبۀ دعایی ،طاق
2
نمای اطراف ایوان غربی مسجد حکیم

یکیـ دیگ�ر از کتیبهه�ای قرآن�ی ،کتیب�های اسـت بـه خـط بنایـی معقلـی و رنـگ آبـی
نَ
<� ْص ٌر ِم نَ�
فی�روزهای ب�ر زمین�ۀ آجرـی کـه مشـتمل بـر بخشـی از آیـۀ  13سـورۀ «صـف»:
ّ َْ َ
الل ِه َو ف� تـ� ٌح ق� ِر ي� ٌب�> میباشدـ و در سـردر شـمالی درب مسـجد حکیـم واقـع شـده اسـت.
مفسـرین بسـیاری ایـن آیـه را بـه فتـح مکـه تفسـیر کردهانـد و
بعضـی بـه فتـح بلاد ایـران و روم و یـا بعضـی بـه کل فتوحـات اسلامی کـه
بـه فاصلـۀ نزدیکـی بـه دنبـال ایمـان و جهـاد مسـلمین بـه دسـت آمـد و از
نجـا کـه مخاطـب ،تنهـا اصحـاب و یـاران پیامبـر؟لص؟ نیسـتند ،بلکـه
آ
3
همـۀ مؤمنـان در طـول تار یـخ مخاطـب ایـن خطـاب میباشـند،

یتـوان بـه کتیبـهای
از کتیب ههـای دعایـی و حدیثـی مسـجد حکیـم ،م 
شـامل صلـوات بـر ائمـه؟مهع؟« :اللهـم صـل علی املصطفی حممـد و املرتضی
ن
احلسی� و سـجاد و الباقر و حممد و جعفراملویس 
عل و فاطمة و احلسـن و
ي
و الرضـا» اشـاره کـرد.
 .1همان.
 .2زمرشـیدی ،حسـین« ،تحـول خـط بنایـی در معمـاری صفویـه بـا تأ کیـد بـر تزیینـات کتیبـهای
مسـجد حکیـم اصفهـان» ،فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی.107 /14 ،
 .3مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه.91 /24 ،
 .4قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی.366 /2 ،
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منظـور حقیقـی از یـاری خداونـد و نزدیکـی پیـروزی و بشـارت مؤمنیـن بـه
آن ،فرج حضرت قائم آلمحمد؟جع؟ اسـت و فتح سراسـر دنیا اسـت با
4
نیـروی هدایتبخشـی کـه به دسـت ایشـان اسـت.
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دو طـاق نمـای اطـراف ایـوان غر بـی و شـرقی مسـجد و در داخـل ،چهـار
لـوزی در هـر طـاق بـه خـط بنایـی مشـکل و به رنگ آبـی بر زمینـۀ آجرکاری
اجـرا شدهاسـت.

1

یکـی دیگـر از کتیبههـای موجـود در ایـن مسـجد ،کتیبـهای شـامل عبـارت «فـرض
احلاضـر الغائـب حـب عیلابـنایب طالـب» اسـت کـه بـا خـط بنایـی متداخـل و بـه رنـگ
آبـی الجـوردی ،محـراب شبسـتان زیـر گنبـد را آراسـتهاسـت .در ایـن کتیبـه ،بـر وجـوب

حب علی؟ع؟ تأ کید ش�ده اس�ت .امام صادق؟ع؟ دربارۀ علت «قسـیم الجنة و النار»
خواندهشـدن امیرالمؤمنیـن علـی؟ع؟ فرمـود:
نکـه دوستداشـتن او ایمـان و دشمنداشـتن او کفـر اسـت و
بـه خاطـر ای 
همانا بهشـت برای اهل ایمان آفریده شـده و نار برای اهل کفر خلق شـده
یشـود ،مگـر اهـل محبـت و دوسـتی بـا
اسـت؛ بنابرایـن در بهشـت وارد نم 
یشـود ،مگـر اهـل دشـمنی بـا او.
او و وارد آتـش نم 

2

کتیبـۀ «انـا مدینـة العلـم و علی باهبـا» بـه خـط بنایـی سـاده در فرمـی محرابیشـکل بـا

کاشـی فیـروزهای بـر زمینـۀ آجـری ،طاقنمـای ایـوان شـمالی مسـجد حکیـم را آراسـته
اس�ت .ای�ن حدیـث جامعتریـن و پرمعناتریـن توصیـف رسـول اهلل؟لص؟ از علـم
222

علـی؟ع؟ اسـت و پیوسـتگی آن حضـرت بـا دریـای بیکـران دانـش پیغمبـر را نشـان
میدهـد؛ بهنحویکـه نبـی اکـرم خـود را شـهر علـم و علـی؟ع؟ را دروازۀ آن شـهر نامیـده
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اسـت 3.در حدیثـی از ابنعبـاس آمـد ه اسـت« :علـم شـش جـزء اسـت؛ پنـج جـزء آن را
بـه علـی؟ع؟ دادهانـد ،در جـزء ششـم هـم با مردم شـریک و به سـهم خود از همـۀ ما داناتر
عل�
اسـت 4».کتیبههـای مشـتمل بـر عبـارت
ِ
شـیعی «ال الـه اال اهلل ،حممـد رسـول اهلل ،ي
ول اهلل» مسـاجد دورۀ صفـوی را بهوفـور آراسـتهاند .کتیبـهای مزیـن بـه ایـن عبـارت،
ي
بـه خـط بنایـی مشـکل و بـه رنـگ زرد و سـفید و آبـی الجـوردی زیـر مقرنـسکاری سـردر

شـرقی مسـجد حکیـم وجـود دارد.
 .1زمرشیدی ،حسین ،همان ،ص .112
 .2صدوق ،محمد بن علی ،عللالشرایع.162 /1 ،
 « .3من شهر علم هستم و علی؟ع؟ درب آن است ».طوسی ،محمد بن حسن ،امالی ،ص .559
 .4خوارزمی ،موفق بن احمد ،المناقب ،ص .55

 _3مدرسـۀ چهاربـاغ اصفهـان دارای کتیبههـای شـیعی فراوانـی اسـت کـه از آن جملـه
النـة» اشـاره ک�رد ک�ه ب�ه خـط کوفـی
میتـوان بـه کتیبـۀ
«عل� حبـه جنـة قسیم النـار و ج
ي

بنایـی ،بـاالی در ورودی ایـن مدرسـه نقـش بسـت ه اسـت .امـام صـادق؟ع؟ از رسـول
خـدا؟لص؟ نقـل کـرده اسـت کـه فرمودنـد:
یشـود ،مگر
ای علی! تو قسـمتکنندۀ بهشـت و دوزخی؛ وارد بهشـت نم 
کسـی کـه او تـو را و تـو او را بشناسـی (جـزء شـیعیان واقعـی تـو باشـد) و وارد
یشـود ،مگـر کسـی کـه تـو را انـکار کنـد و تـو او را انـکار کنـی.
دوزخ نم 

1

بـر ایـن اسـاس کسـی کـه یـاور و دوسـت او باشـد ،وارد آتـش نخواهـد شـد و کسـی کـه
عل
دشـمن او باشـد ،از آن نجات نخواهد یافت .کتیبۀ مزین به «من کنت مواله فهذا ي
مـواله» ،کـه بیانگـر والیـت علـی؟ع؟ پـس از پیامبـر اکـرم اسـت ،در مدخـل گنبدخانـۀ
ایـوان قبلـۀ ایـن مدرسـه وجـود دارد .ایـن کتیبـه ،یـادآور واقعـۀ غدیرخـم میباشـد؛
واقعـهای کـه در آن ،پیامبـر؟لص؟ علـی؟ع؟ را بـه عنـوان جانشـین خـود معرفـی کردنـد.
امـام حسـن ؟ع؟ میفرمایـد:
مسـلمانان پیامبـر ؟لص؟ را دیدنـد و از او شـنیدند آن هنـگام را کـه دسـت
پـدرم را در روز غدیرخـم گرفـت و خطـاب بـه آنـان فرمـود« :کسـی کـه مـن
مولـی و رهبـر او هسـتم ،پـس علـی مولـی و رهبـر اوسـت».

2

بعـــدي» کــه مبیــن والیــت و امامــت علــی؟ع؟ پــس از رســول ؟لص؟ اســت ،زیــر مقرنــس
من ــاره را آراس ــتهاس ــت 3و کتیب ــۀ دیگ ــری مزی ــن ب ــه «حدی ــث س ــفینه» ب ــاالی گوش ــوارۀ

جن ــوب ش ــرقی داخ ــل گنبدخان ــه وج ــود دارد؛ در ای ــن حدی ــث نب ــوی ،پیامب ــر؟لص؟
نق���ش خانــدان رســالت را در هدایــت مــردم مشــخص میکنــد« :مثـــل اهلبیـــی فیکـــم
کمثـــل ســـفینة نـــوح مـــن رکهبـــا جنـــا و مـــن ختلـــف عهنـــا غـــرق»؛ 4از ایــن حدیــث وجــوب
 .1مفید ،محمد بن محمد ،االختصاص ،ص .213
 .2صدوق ،محمد بن علی ،االمالي.171 /2 ،
 .3پیامبـر؟لص؟ فرمودنـد« :همانـا علـی؟ع؟ از مـن و مـن از او هسـتم و پس از مـن ،او ولی همۀ مؤمنان
اسـت ».طبـری ،محبالدیـن ،ذخائر العقبـی ،ص .68
« .4مثل اهلبیتم بین شـما ،همانند کشـتی نوح میان قومش اسـت؛ هرکس سـوار بر آن شـود ،نجات

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

عـــ� و هـــو مـــوال  کل مؤمـــن
مـــ� و انـــا مـــن ي
کتیبــۀ دربردارنــدۀ ایــن حدیــث نبــوی :ي
«عـــ� ي
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اطاع ــت از امام ــان معص ــوم؟مهع؟ ب ــر میآی ــد .اینک ــه پیامب ــر؟لص؟ نج ــات پناهن ــدگان
ب ــه اهلبی ــت ؟ع؟ را قطع ــی دانس ــتهاند ،نش ــان از عصم ــت آن ــان نی ــز دارد 1.کتیبــهای
شـ��امل حدی���ث «تشــ�بیه» بـــاالی محـــراب و داخـــل گنبدخانـــۀ مدرســـۀ چهاربـــاغ را
زین ــت بخش ــیده اس ــت 2.در ای ـ�ن حدی ــث ک ــه از ط ــرق ش ــیعی و س ــنی روای ــت ش ــده
اس ــت ،حض ــرت عل ــی ؟ع؟ ب ــه س ــبب خص ــال و س ــجایا و مناقبش ــان ،ب ــه پیغمب ــران
اولوالع ــزم و س ــایر انبی ــاء تش ــبیه ش ــدهاند 3.پیامب ــر؟لص؟ در حدی ــث تش ــبیه ،درب ــارۀ
عل ــی؟ع؟ میفرمای ــد:

4

مـن أراد أن ینظـر الـی آدم فـي علمـه و الـی نـوح فـي فهمـه و الـی ابراهیـم في
خلقـه و الـی موسـی فـي مناجاتـه و الـی عیسـی فـي عبادتـه ،فلینظـر الـی
علـی بـن ابيطالـب.

5
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تصویر شمارۀ  :12کتیبۀ قرآنی،
6
محراب مدرسۀ چهارباغ

تصویر شمارۀ  :13کتیبۀ روایی،
باالی در ورودی مدرسۀ چهارباغ

7

کتیبهای نیز در همین مکان وجود دارد که شامل این روایت است:
یافته و هرکس از آن تخلف کند ،غرق میشـود ».طوسـی ،محمد بن حسـن ،امالی ،ص .349
ن الشیعة ،ص .۳۷۱ - ۳۷۰
 .1امین ،سید محسن ،اعیا 
 .2تصویر شمارۀ .12
 .3امینی ،عبدالحسین ،الغدیر في الکتاب و السنة و االدب.357 /3 ،
 .4دائرةالمعارف تشیع.157 /6 ،
ح المواقف.276 /3 ،
 .5جرجانی ،علی بن محمد ،شر 
)6. (www.mulpix.com

در قلمزنی شدۀ مدرسه چهارباغ؛ خورشید بیغروب هنر قلمزنی ایران ،ص .21
 .7سیف ،هادیِ ،

انتهیـت لیلـة االسـراء الـی سـدرة المنتهـی ،فاوحـي ال َّـي في علـي :انه امام
المتقیـن و قائـد المحجلیـن الـی جنـات النعیـم ،و قـال :لـو یعلـم النـاس
متـی سـمي علـی امیرالمؤمنیـن مـا انکـر فضلـه.

1

ایـن روایـت دربـارۀ اعلام امامـت و والیـت علـی؟ع؟ در شـب معـراج اسـت .همچنیـن
متـن آن ی�ادآور ایـن روایـت رسـول خـدا؟لص؟ اسـت کـه فرمـود:
ا گـر مـردم میدانسـتند کـه علـی چهموقـع بـه لقـب امیرالمؤمنیـن نامیـده
یشـدند؛ زمانـی کـه آدم بیـن روح و جسـد بـود،
شـد ،فضایـل او را منکـر نم 
او امیرالمؤمنیـن نامیـده شـد .آن زمـان کـه خداونـد از انسـانها سـؤال کرد:
آیـا مـن پـروردگار شـما نیسـتم؟ گفتنـد :آری .خداونـد فرمـود :مـن پـروردگار
شـما هسـتم و محمـد پیامبـر شـما و علـی امیـر شماسـت.

2

کتیبهای که «حدیث ثقلین» بر آن نقش بسـته نیز ،باالی گوشـوارۀ جنوب غربی داخل
گنبدخانۀ مدرسـۀ چهارباغ واقع اسـت .پیامبر؟لص؟ فرمود:
مـن در میـان شـما دو چیـز گرانبها به یـادگار میگذارم؛ اگر به آن دو چنگ
یشـوید :کتـاب خـدا و عترتـم [دودمانـم] .ایـن دو از
زنیـد ،هرگـز گمـراه نم 
یشـوند تـا در کنـار حوض [کوثـر] بر من وارد شـوند.
هـم جـدا نم 

3

قاطعیـت حضـرت رسـول؟لص؟ در بیـان ایـن حدیث ،نشـان میدهد که ایـن دو منبع،

« .1در شـب معـراج وقتـی بـه سـدرةالمنتهی رسـیدم ،پـس دربـارۀ علـی؟ع؟ وحـی شـد :بهدرسـتی کـه
یس�فیدان نش�انهدار در جناـت نعی�م اس�ت؛ و فرمـود :اگـر مـردم
عل�ی ام�ام ب�ا تقوای�ان و رهبـر پیشان 
میدانسـتند کـه علـی چـه موقـع بـه لقـب امیرالمؤمنیـن نامیـده شـد ،فضایـل او را منکـر نمیشـدند».
 .2دیلمی ،ابوشجاع و شیرویه بن شهردار ،الفردوس بمأثور الخطاب.354 /3 ،
 .3محمدی ری شهری ،محمد ،حکمتنامۀ پیامبر اعظم؟لص؟.28 - 37 /5 ،

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

اشـتباه ناپذیرنـد و پیـروی و چنـگ زدن بـه آنهـا مانع ضاللت و گمراهی میشـود.
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معنایظاهری

مجموعه

مضمون

نوع کتیبه

تزیینات

عبارت کتیبه

محل

توصیه به ساخت مسجد

کتیبۀقرآنی

ریحان

آیات  35و  36سورۀ
«نور»

آیات  5تا  14سورۀ
«دهر»

آیۀ  256سورۀ «بقرة»

آیۀ  18سورۀ «توبة»

دور ایوان مقصوره

مؤمنین پرهیزکار و نیکوکار
توحید و والیةاهلل

نعمتهای رنگارنگ برای ابرار
منظور از «عروة الوثقی» ایمان به خداوند
واحد است

آیۀ  81و  82سورۀ
«اسراء»

مسجد
گوهرشاد

دربارۀچهاردهمعصوم

؟مهع؟
؟ع؟ و
در شأن علی 
شیعیانایشان
آیۀ  35در شأن چهارده
معصوم؟مهع؟
آیۀ  36در شأن بیت
علی 
؟ع؟
در شأن علی ،فاطمه و
فرزندانشان 
؟مهع؟
«عروة الوثقی» مبین والیت
علی 
؟ع؟

آیۀ  81به معنای پیروزی نهایی حق بر
باطل و فتح مکه و ورود به مسجدالحرام
آیۀ  82شفاعت و رحمت قرآن برای
مؤمنان و خسارت و هال کت برای ظالمان

آیۀ  7سورۀ «بینة»

خط ثلث
خط ثلث

ـــ
خط ثلث سفید بر
ی تیره
زمینۀ آب 

آیۀ  81اشاره به قیام
حضرت مهدی؟جع؟
آیۀ  82دربارۀ ظالمین
نسبت به آل محمد؟مهع؟

سمت چپ ایوان
مقصوره

نمای بیرونی دهانۀ
ایوانمقصوره

دورتادور صحن
مسجد

حاشیۀ بیرونی و
درونی محراب ایوان
مقصوره
در حاشیۀ بیرونی
محراب

خط ثلث و به رنگ
سیاه بر مرمر سبز
رنگ
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دوره

تیموری
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«یاسلطان»

کتیبۀ
دعایی و
حدیثی

کتیبۀقرآنی

اسماءاهلل

سورۀ «فجر»
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مدرسۀ
پریزاد

اشاره به فجر و شبهای دهگانه و
ّ
سنتهای الهی و...

از القاب علیبنموسی
الرضا ؟امهع؟
«فجر» اشاره به
قائم؟جع؟
سورةالحسین؟ع؟

خط ثلث بر کاشی
معرق
خط ثلث با گچبری

لچکیهای زیر طاق
غرفههایجنوبی
صحن
در قسمت انتهایی
ایوان جنوبی

خط ثلث با گچبری

در شأن اهلبیت؟مهع؟

زیر طاق ایوان
جنوبی

آیه  1و  3و  6و  7سورۀ
«تین»

مدرسۀ دودر

در کمرگاه ایوان
جنوبغربی

منظور از «عروةالوثقی» ایمان به خداوند

خط ثلث بر زمینهای
آیۀ  28اشاره به ظهور
آیۀ  28داللت بر غلبۀ دین اسالم و قرآن بر
فیروزهای رنگ و
تمام ادیان غالب

؟جع؟
حضرت مهدی
مارپیچی گلکاری
آیۀ  29داللت بر رفتار حضرت
آیۀ  29اشاره به رفتار علی و
شده
رسول؟لص؟
ائمۀ معصومین ؟مهع؟
«عروةالوثقی»مبینوالیت

واحد است

دانشمندان بر وحدانیت پروردگار

علی؟ع؟

کمرگاه ایوان شمال
شرقی

خط ثلث بر زمینۀ
مارپیچی گلکاری
شده

مسئلۀ قیامت و پاداش اخروی و خلقت
شایسته و نیکوی انسان

کتیبۀقرآنی

آیۀ  28و  29سورۀ
«فتح»

آیۀ  256سورۀ «بقرة»

آیۀ  18سورۀ
«آلعمران»

خط ثلث زردرنگ بر
زمینهایفیروزهای

گواهی فرشتگان و صاحبان علم و

کمرگاه ایوان شمال
غربی

ائمۀمعصومین ؟مهع؟
مصداق اعلی و اکمل
«اوالواالعلم»
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کتیبۀ
دعایی و
حدیثی

کتیبۀقرآنی

به شیوۀ معقلی و در
قالبیچلیپاشکل
خط کوفی و در
قالبچهارگوش
بهصورت نواری
تکرار شده
ـــ

مبانیشیعه

مبانیشیعه

در شأن علی ،فاطمه و
فرزندانشان 
؟مهع؟

اسماءالهی

اسماءاولیاءاهلل

نعمتهای رنگارنگ برای ابرار
؟لص؟ با مسیحیان

مباهلۀ حضرت رسول
نجران

«محمد و علی ؟امهع؟»

آیات  5تا  13سورۀ
«دهر»
آیۀ  61سورۀ
«آلعمران»

«اهلل ،محمد و علی»

کمرگاه ایوان جنوب
شرقی و ایوان شمال
غربی
کمرگاه ایوان شمال
شرقی

نمای خارجی پایین
گریو گنبد
خط ثلث

بزرگترینفضلیت امام
علی 
؟ع؟

مؤمنین و اعمال صالح آنها

سورۀ «توحید»

باالی سر در اصلی
مسجد
مناره

خط بنایی سهرگی
مشکی بر زمینۀ
فیروزهای
خطبنایی

بین مردم
استجابت حاجات با
؟مهع؟

توسلبه چهاردهمعصوم

گریو پوشش بیرونی
گنبد

کمرپوشپوشش
درونی گنبد

محبت علی ؟ع؟

نسبنامهپروردگار

آیۀ  29سورۀ «رعد»

خط ثلث بر روی
کاشی معرق

؟ع؟ در
منزلت امام علی 

اسماء پروردگار و اولیاء ایشان
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صفوی

مسجدامام
اصفهان

کتیبۀ
دعایی و
حدیثی

صلوات و اسماءاهلل،
محمد و علی 
؟امهع؟
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کتیبۀقرآنی

اثبات وصایت علی؟ع؟

؟لص؟ و

؟ع؟ نزد پیامبر
تشابه منزلت علی 
جایگاه هارون نزد موسی 
؟ع؟
؟ع؟ با نبی مکرم؟لص؟ ،دو
اخوت علی 
هزار سال قبل از آفرینش بهشت
مدح الهی علی؟ع؟ توسط جبرئیل:
«السیف»...

حدیث«منزلت»

حدیث «اخوت»
روایت دالوری
علی؟ع؟

روایت «ناد علی»

ـــ
؟ع؟ وارث قرآن و
علی 
سنت پیامبر ؟لص؟
شجاعت و دالوری
علی؟ع؟ در جنگ احد

؟ع؟ توسط جبرئیل« :ناد
مدح الهی علی 

ـــ
ـــ
_

علی »...

شجاعت و دالوری
؟ع؟ در جنگ احد
علی 

ایوان جنوبی و زیر
گنبددر گنبدخانه
ایوان جنوبی و زیر
گنبددر گنبدخانه
ایوان جنوبی و زیر
گنبددر گنبدخانه
جلو خان ورودی
جلو خان ورودی

روایت جایگاه والیی
علی 
؟ع؟

روایت نزول کوکب در
منزل علی؟ع؟
سورۀ «کوثر»

علی؟ع؟

روایت جایگاه علمی

_

؟ع؟ و پیوستگی
؟لص؟ از علم علی؟ع؟ :علم علی 

توصیف رسول اهلل
آن به دریای بیکران دانش
«انا مدینة»...
پیغمبری
مقام نوح»...
تأ کید بر وصایت حضرت علی؟ع؟:
َ َ َ
ُ ُ
«انظروا إلی هذا الکوکب»...
اعطای خیر کثیر به پیامبر؟لص؟

ً
«یا علی ،لو ان عبدا عبد اهلل عزوجل مثل

خط ثلث

والیت علی؟ع؟ ،شرط
قبولیاعمال
تعیینالهیجانشین

؟لص؟
پیامبر
در شأن فاطمه؟اهع؟

باالی محراب
خط ثلث
خط بنایی ساده با

گنبد

گریو پوشش درونی
دور طاق نمای

کاشی فیروزهای بر
زمینۀآجری
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مسجد
حکیم
اصفهان

داخلیشبستان
جنوبی
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محرابشبستان
زیرگنبد
سردر شمالی

خط بنایی مشکل
خطبنایی معقلی
آبی فیروزهای بر
زمینۀآجری
خط بنایی ساده،
ترکیب کاشی و
آجرکاری

در شأن علی؟ع؟
مژده قیام مهدی؟جع؟

استجابت حاجات با
توسلبه چهاردهمعصوم
؟مهع؟

نسبنامۀپروردگار
وعدۀ فتح مکه و بالد ایران و روم

اسماء مقدساهلل ،محمد ،علی و
ائمه 
؟مهع؟

؟ع؟ و پیوستگی
؟لص؟ از علم علی؟ع؟ :علم علی 

توصیف رسولاهلل
«انا مدینة»...
آن به دریای بیکران دانش
پیغمبری
اعتقاداتشیعی

استجابت حاجات با
توسلبه چهاردهمعصوم

؟مهع؟
حب علی؟ع؟ ،نشانۀ
ایمان

«ال اله اال اهلل ،محمد رسول اهلل ،علي
ولياهلل»
«اللهم صل علی المصطفی محمد و
المرتضی»...
«فرض الحاضر الغائب حب علي »...

سورۀ «اخالص»

بخشی از آیۀ  13سورۀ
«صف»

اسماءاهلل و نامهای
اولیاءالهی

عبارت توحید و نبوت
و والیت

صلوات بر ائمه؟مهع؟

روایت وجوب حب
علی؟ع؟
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کتیبۀ
دعایی و
حدیثی

قوس طاق ایوان
جنوبی
خط بنایی ساده در
فرمیمحرابیشکل
با کاشی فیروزهای بر
زمینۀآجری
خط بنایی مشکل
به رنگ زرد و سفید
و آبی الجوردی
خط بنایی مشکل
به رنگ آبی بر زمینۀ
آجرکاری
خط بنایی متداخل
به رنگ آبی
الجوردی

جایگاهعلمی
علی؟ع؟

طاق نمای ایوان
شمالی

زییر مقرنس کاری
سردر شرقی
طاق نمای اطراف
ایوان غربی و شرقی
مسجد
محرابشبستان
زیرگنبد
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کتیبۀ
دعایی و
حدیثی

روایت حب علی؟ع؟

روایت علم علی؟ع؟

محبت علی؟ع؟« :علي حبه جنة
قسیم»...

حب علی؟ع؟ تقسیم
کنندۀ بهشت و جهنم

کوفیبنایی
خط ثلث

باالی در ورودی
باالی در ورودی

حدیث «غدیر»
حدیث«تشبیه»
روایتجانشینی
علی؟ع؟

1

جایگاه والیی علی؟ع؟« :من کنت
مواله»...
تشبیه خصال و مناقب علی؟ع؟ به
پیغمبران اولوالعزم« :من اراد ان ینظر»
«علی مني و انا من علي و هو موال کل
مؤمن بعدي»...

روایت تعیین والیت
علی؟ع؟ در معراج

توصیف رسول اهلل؟لص؟ از علم علی؟ع؟ :علم علی؟ع؟ و پیوستگی
آن به دریای بیکران دانش
«انا مدینة»...
پیغمبری

ـــ

اعالم جانشینی علی؟ع؟
در روز غدیر
علی؟ع؟ تجلی صفات
الهی
مبین جایگاه والیت و
امامت علی؟ع؟

والیت علی؟ع؟ در شب معراج« :انتهیت
لیلة االسراء الی»...

مدخل گنبدخانه
ایوانقبله
ـــ
_
_

تأ کید و تعیین والیت و
امامت علی؟ع؟ توسط
پروردگار در شب معراج

باالی گوشوارۀ
جنوبشرقی
داخل گنبدخانه

باالی محراب داخل
گنبدخانه
زیر مقرنس مناره
باالی محراب داخل
گنبدخانه

اثبات وصایت علی؟ع؟

حدیث«منزلت»

_

تشابه منزلت علی؟ع؟ نزد پیامبر؟لص؟ و
جایگاه هارون نزد موسی؟ع؟

تبیین مفاهیم امامت و والیت در کتیبههای مذهبی ادوار مختلف

مسجد
چهارباغ
اصفهان

 .1تصویر شمارۀ .13
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نقش خاندان رسالت در
هدایت مردم

«مثل اهلبیتي فیکم کمثل سفینة نوح»

همترازی قرآن و اهلبیت؟مهع؟

حدیث«سفینة»

حدیث«ثقلین»
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_

_

رستگاری با متابعت از
قرآن و عترت رسالت
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باالی گوشوارۀ
جنوبشرقی
داخل گنبدخانه
باالی گوشوارۀ
جنوب غربی داخل
گنبدخانه

نتیجهگیری
کتیبههـا تنهـا عنصـر بصـریای هسـتند کـه بهصراحـت حامـل معناینـد و در بناهـای
اسلامی از دو جنبـۀ «تصویـری» و «محتـوا و متـن» ،اهمیـت زیـادی دارنـد؛ مضمون آنها
کـه دربردارنـدۀ حقایـق معنـوی و ارزشهـای معرفتـی اسـت ،بـا کشـف و تأویـل ،بیانگـر
وضعیت مذهبی حاکم بر دورۀ ظهورشان خواهد بود؛ این حقایق ،گاه بهنحو مستقیم
و گاه بهصورت غیرمسـتقیم ،در مفاد عبارات مطرحشـده در کتیبهها آشـکار میشـود.
اگرچ�ه تیموری�ان ،ب�ه ویژه شـاهرخ و جانشـینانش ،احتـرام زیادی بـرای ائمۀ اطهار ؟مهع؟
قائ�ل بودن�د _ ت�ا آنجـا کهـ تص�ور اعتقاـد سلاطین آنهـا بهـ ّ
تش�یع وج�ود داش�ت _ ام�ا در
این دوره به طور آشـکار ،روایتی از اهلبیت پیامبر؟مهع؟ و یا دربارۀ ایشـان در کتیبههای
بناهـا وجـود نـدارد .از آنجـا که اصول و مبانی اعتقادی شـیعه ،ریشـه در نصوص قرآنی
دارد ،هنرمنـدان حکیـم ،بـا تبحـر و بهزیبایـی ،از آیـات قـرآن بهـره بردهانـد؛ کتیبههـای
ایـن دوره ،علاوه بـر زیبایـی و بیـان ایمـان و اعتقـادات مسـلمانان ،نوعـی زمین هسـاز
فرهنگ شـیعی بوده و سـبب تقویت و گسـترش آن شـدهاند؛ چنانچه معنای ظاهری
آیـات  35تـا  42سـورۀ «نـور» _ کـه نمـای بیرونی دهانۀ ایوان قبلـه را با خط ثلث ،زیبایی
تس�بیح و ثن�ای ذات الهـی اش�اره میکندـ ،ام�ا تأویـل آیـۀ  35سـورۀ «نـور» بـه شـاخهای
از توحیـد کـه «والیـةاهلل» اسـت ،میپـردازد و در قالـب معرفـی مثلهـای نـور خـدا _ کـه
عهـدهدار والیـت اوینـد و والیـت الهـی را در مسـیر هدایـت به سـوی نور بـهکار میگیرند _
بـه والیـت چهاردهمعصـوم ؟مهع؟ اشـاره میکنـد .یـا آیۀ  36این سـوره ،کـه خانۀ علی؟ع؟
_ که ذکر خداوند در آن جاری اسـت _ را برتر از خانههای پیامبران؟مهع؟ میداند؛ نمونۀ
دیگ�ر ،کتیب�های اس�ت شاـمل س�ورۀ «تیـن» ک�ه زیـر طـاق ایـوان جنوبـی مدرسـه پریـزاد را
مزیـن کـرد ه اسـت؛ موضـوع این سـوره ،مسـئلۀ قیامت ،پاداش اخروی و خلقت انسـان
میباشـد؛ امـا آیاتـی از ایـن سـوره در شـأن پیامبـر؟لص؟ و اهلبیـت گرامـی ایشـان نـازل
ش�دهاس�ت؛ ن�گارش س�ورههایی ک�ه مف�اد باطن�ی آنه�ا در شأـن اهلبیـت؟مهع؟ و والیـت
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بخشـیدهاند _ بـه سـیطرۀ نـور الهـی بـر آسـمانها و زمیـن و قـدرت الیـزال خداونـد و
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و امام�ت ایشاـن اسـت ،میتوانـد نشـانگر تمایلات شـیعی هنرمنـدان تیموری باشـد.
بـا رسـمیتیافتن مذهـب تشـیع در دورۀ صفویـه ،هنـر ایـران ،دورۀ جدیـدی از شـکوه
و عظمـت را آغـاز کـرد و از پایـگاه خاصـی در تاریـخ هنـر جهـان اسلام برخـودار شـد.
ایـن تحـول در بسـیاری از هنرهـای ایـن دوره ،از جملـه کتیبهنـگاری بناهـا پدیـدار
شـد و بـرای اولینبـار ،موضوعـات و مضامیـن شـیعی بـه طـور رسـمی و فـراوان در متـون
کتیبههـا آشـکار شـد؛ در ایـن دوران ،اسـتفاده از آیـات و روایاتـی کـه بـه تبییـن جایـگاه
اله�ی والی�ت و امام�ت اهلبی�ت ؟مهع؟ _ بهوی�ژه امیرالمؤمنی�ن عل�ی؟ع؟ _ میپـردازد،
گستـرش یاف�ت .کتیبههاییـ همچـون کتیب�ۀ روایـت نـزول کوکـب در خانـۀ علـی؟ع؟
گری�و پوش�ش درونـی گنب�د مسجـد ام�ام اصفه�ان را مزی�ن کـردهاسـت کـه بـر جانشـینی
حضرـت علـی؟ع؟ ب�رای پیامبرـ؟لص؟ تأ کیـد میکنـد؛ کتیبـهای شـامل آیـۀ مباهلـه ،بـا
خطـ ثل�ث ب�ر کمرپ�وش پوش�ش درون�ی گنبدـ این مس�جد خطاطی ش�دهاس�ت؛ این آیه
در ظاهر اشـاره به ماجرای مباهلۀ حضرت رسـول؟لص؟ با مسـیحیان نجران دارد ،ولی
امـام رضـا؟ع؟ ایـن آیـه را بزرگتریـن فضلیـت امـام علـی؟ع؟ برشـمردهاسـت .همچنین
کتیبههـای فراوانـی مشـتمل بـر آیـات و روایـات در خصـوص جایـگاه اهلبیـت؟ع؟،
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بناه�ای دورۀ صفویـه را آراس�تهاند .بررسـی و تحلیـل کتیبههـای بناهـای دورۀ تیمـوری
و صفـوی بیانگـر ایـن امـر اسـت کـه محتـوای کتیبههـای مذهبـی ،بـر اسـاس باورهـا و
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اعتق�ادات حاک�م نس�بت بـه والی�ت و امامتـ ،در هریـک از ایـن دو دوره شـکل گرفتـه
اسـت.

فهرست منابع

کتابها

قرآن کریم

نهج البالغة
اسـکارچیا ،جیـان روبرتـو ،تار یـخ هنـر ایـران هنـر صفـوی ،زنـد ،قاجـار ،ترجمـۀ یعقـوب آژنـد،
چـاپ اول :مولـی ،تهـران 1376 ،ش.
امی ــن جبلعامل ــی ،س ــید محس ــن ،اعیانالش ــیعة ،تحقی ــق :سیدحس ــن امی ــن ،انص ــاف،
 1380ق.
امینی ،عبدالحسین ،الغدیر في الکتاب و السنة و االدب ،چاپ اول :مرکز الغدیر للدراسات
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بلـر ،شـیال و جاناتـان ام .بلـوم ،هنـر و معمـاری اسلامی در ایـران ،ترجمـۀ سیدمحمدموسـی
هاشـمی گلپایگانـی ،چـاپ اول :وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی ،تهـران 1382 ،ش.
پـل مانـزو ،ژان ،هنـر در آسـیای مرکـزی ،ترجمـۀ محمـد هاشـمی گلپایگانـی ،چـاپ اول :بنیـاد
پژوهشهـای اسلامی آسـتان قـدس رضـوی ،مشـهد 1380 ،ش.
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حقیقـت رفیـع ،عبدالرفیـع ،تاریـخ هنرهـای ملی و هنرمنـدان ایرانی ،چـاپ اول :آرین ،تهران،
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حویزی ،عبدعلی بن جمعه ،نور الثقلین ،ترجمۀ عبدالرحیم عقیقی بخشایشی و همکاران،
چاپ اول :نوید اسالم ،قم ۱۳۸۳ ،ق.
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جرجانی ،علیبن محمد ،شرحالمواقف ،چاپ اول :الشریف الرضي ،قم 1325 ،ق.
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حیـدری آقایـی ،محمـود و دیگـران ،تار یـخ تشـیع ،ز یـر نظـر احمدرضـا خضـری ،چـاپ اول:
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شـراتو ،امبرتـو و دیگـران ،هنـر ایلخانـی و تیمـوری ،ترجمـۀ یعقـوب آژنـد ،چـاپ اول :مولـی،
تهـران 1391 ،ش.
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 ،----------عللالشـرایع ،ترجمـۀ محمدجـواد ذهنـی تهرانـی ،چـاپ اول :مؤمنیـن ،قـم، 1380ش.
شیخ طوسی ،امالی ،چاپ اول :دارالنفاقة ،قم 1414 ،ق.
شـیخ مفیـد ،محمـد بـنمحمـد ،االمالـي ،تحقیـق :حسـین ولـی و علـی اکبـر غفـاری ،کنگـرۀ
شـیخ مفیـد ،قـم ۱۴۱۳ ،ق.
 ،-----------االختصاص ،دارالمفید ،بیروت 1413 ،ق. ،------------الفصولالمختارة ،تحقیق :سید میرعلی شریفی ،دارالمفید 1414 ،ق.

صحراگـرد ،مهـدی ،شـاهکارهای هنـری در آسـتان قـدس رضـوی؛ کتیب ههـای مسـجد
شهـای هنـری ،مشـهد 1392 ،ش.
گوهرشـاد ،چـاپ اول :موسسـۀ آفرین 

طباطبایـی ،محمدحسـین ،المیـزان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ اول :دفتـر انتشـارات اسلامی
جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1417 ،ق.
طبرسـی ،فضـل بـن حسـن ،مجمـع البیـان ،ترجمـۀ علـی صحـت و تصحیـح رضـا سـتوده،
چـاپ اول :فراهانـی ،تهـران 1358 ،ش.
عطاردی ،عزیزاهلل ،تاریخ آستان قدس رضوی ،چاپ اول :عطارد ،تهران 1371 ،ش.
غزالی ،ابوحامد محمد ،االقتصاد في االعتقاد ،مکتبة الجندي ،قاهره 1393 ،ق.
فیضکاشـانی ،محمد ،تفسـیر صافی ،مقدمه و تصحیح :حسـین اعلمی ،چاپ اول :مکتبة
الصـدر ،تهران 1373 ،ش.
قریشـی ،سـیدعلی اکبـر ،تفسـیر احسـن الحدیـث ،چ�اپ اول :دفت�ر نشـر نو ی�د اسلام ،قـم،
 1391ش.

قمـی ،عبـاس ،سـفینة البحـار و مدینـة الحکـم و اآل ثـار مـع تطبیقالنصـوص الـواردة فیها علی
بحـار االنـوار ،چـاپ اول :اسـوه ،قـم 1344 ،ش.
قمی ،علی بن ابراهیم ،تفسیر قمی ،چاپ چهارم :دار الکتاب ،قم ۱۳۶۷ ،ش.
قولویـه ،جعفـر بـن محمـد ،کامـل الزیارات ،تصحیح عبدالحسـین امینـی و غالمرضا عرفانیان
یـزدی ،مرتضویه ،نجـف 1356 ،ش.
کیانی ،محمدیوسـف ،تاریخ هنر معماری ایران در دورۀ اسلامی ،چاپ دوم :سـمت ،تهران،
 1377ش.
 ،-----------تزیینـات وابسـته بـه معمـاری ایـران دورۀ اسلامی ،چـاپ اول :سـازمانمیـراث فرهنگـی کشـور ،تهـران ۱۳۷۶ ،ش.

ماهرالنقش ،محمود ،کاشی و کاربرد آن ،چاپ اول :سمت ،تهران 1381 ،ش.
مجلسـی ،محمدباقـر ،بحـار االنـوار ،تحقیـق و تعلیق :سـیدجواد علوی ،چـاپ اول :دارالکتب
اسلامیة ،تهران 1362 ،ق.
محقق ،محمدباقر ،نمونۀ بینات در شأن نزول آیات ،حیدری 1350 ،ش.
محمـدی ری شـهری ،محمـد ،حکمتنامـۀ پیامبـر اعظـم ؟لص؟ ،چـاپ اول :دارالحدیـث،
قـم 1386 ،ش.
هلل بـنابـی بکـر بـن محمـد بـن نصـر ،نزهـةالقلـوب ،حواشـی و تعلیـق:
مسـتوفی قزوینـی ،حمـدا 
محمـد دبیـر سـیاقی 1381 ،ش.
مصدقی ــان ،وحی ــده ،نق ــش و رن ــگ در مس ــجد گوهرش ــاد ،چ ـ�اپ اول :کت ـ�ب آب ـ�ان ،ته ـ�ران،
 1384ش.
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گلمبـک ،لیـزا و دونالـد ویلبـر ،معمـاری تیمـوری در ایران و توران ،ترجمۀ محمدیوسـف کیانی
و کرامـتاهلل اسلامی ،چـاپ اول :سـازمان میراث فرهنگی ،تهـران 1374 ،ش.
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مکارم شیرازی ،ناصر ،تفسیر نمونه ،چاپ اول :دارالکتب االسالمیة ،تهران ۱۳۷۴ ،ش.
هنرفر ،لطف اهلل ،شهر تاریخی اصفهان ،چاپ چهارم :گلها ،تهران 1376 ،ش.
هیلـن برانـد ،رابـرت ،هنـر و معماری اسلامی ،ترجمۀ اردش�یر اش�راقی ،چاپ اول :فرهنگسـتان
هن�ر جمهوری اسلامی ای�ران ،روزنه ،ته�ران 1386 ،ش.

پایاننامهها

رجبـی ،فاطمـه« ،بررسـی مضامیـن شـیعی در نگار ههـای عهـد صفـوی بـا تأ کیـد بـر دو نسـخۀ
حبیب السـیر و احسـن الکبار» ،اسـتاد راهنما :علیاصغر شیرازی ،دانشگاه شاهد ،دانشکده
هنـر 1388 ،ش.
مقاالت

اشـراقی ،احسـان و نصـرت خاتـون علـوی« ،وحـدت مذهبـی ایرانیـان در دورۀ صفـوی»،
فصلنامـۀ شیعهشناسـی ،شـمارۀ  1393 ،47ش.
الهـیزاده ،محمدحســن و کبــری محمددوســت لشــکامی و علــی نجـفزاده« ،بررســی محتوایی
کتیبههـــای مســـاجد خراســـان در عه ــد تیم ــوری» ،فصلنام ــۀ خراس ــان ب ــزرگ ،ش ــمارۀ ،17
 1394ش.
انصــاری ،مجتبــی و هانیةالســادات اخــوت و معصومــه مالیــی« ،بررســی تأثیــر عقایــد مذهــب
شـــیعه بـــر ارتباطـــات فضایـــی مس ــاجد ش ــیعی» ،فصلنام ــۀ شیعهشناس ــی ،ش ــمارۀ ،23
 1387ش.

238

خزایـی ،محمـد« ،سـاختار و نقـش مای ههـای مـدارس دورۀ تیمـوری در خطـۀ خراسـان»،
فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی ،شـمارۀ  1388 ،11ش.

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ بیستم _ پائیز و زمستان 1395

زمرشـیدی ،حسـین« ،تحـول خـط بنایـی در معمـاری صفو یـه بـا تأ کیـد بـر تزیینـات کتیبـهای
مسـجد حکیـم اصفهـان» ،فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی ،شـمارۀ  1390 ،14ش.
سـعادت جـو ،پریـا و مهـدی حمز هنـژاد و عبدالحمیـد نقـرهکار« ،تحلیلـی بر سـیر تحـول مفاهیم
و الگـوی مسـاجد در دورههـای چهارگانـۀ معمـاری ایرانـی» ،فصلنامـۀ شـهر ایرانـی اسلامی،
شـمارۀ  1392 ،18ش.
شایسـتهفر ،مهنـاز« ،مقـام و موقعیـت امـام رضـا؟ع؟ در تزییینـات کتیبـهای معمـاری اسلامی
بـا تأ کیدـ ب�ر حـرم مطه�ر ام�ام رض�ا؟ع؟» ،مجل�ۀ کت�اب م�اه هن�ر ،شـمارۀ  103و  1386 ،104ش.
« ،-----------بررسـی تزیینـات و کتیب ههـای قرآنـی دو مجموعـۀ گوهرشـاد مشـهد وهـرات» ،فصلنامـۀ مطالعـات هنـر اسلامی ،شـمارۀ  1388 ،12ش.
صفاییپـور ،هـادی و دیگـران« ،بررسـی تأثیـر مفهـوم «درخـت طوبی» در شـکلگیری گنبدهای
شـاخص صفـوی» ،فصلنامـۀ پژوهشهای معماری اسلامی ،شـمارۀ  1393 ،5ش.
طاهـری ،علیرضـا و اکـرم نوری« ،بررسـی معماری و تزیینات مـدارس دودر و پریزاد» ،فصلنامۀ
آسـتان هنر ،شـمارۀ  11و  1394 ،12ش.

فغفـوری ،ربـاب و حسـن بلخـاری قهـی« ،بررسـی تطبیقـی مضمـون کتیب ههـای مسـجد
گوهرشـاد و مبانـی اعتقـادی شـیعه در دورۀ تیمـوری و صفـوی» ،فصلنامـۀ نگـره ،شـمارۀ ،35
 1394ش.
مکـی نـژاد ،مهـدی« ،سـیر تحـول کتیبههـای ثلـث در معمـاری ایـران "صفـوی تـا قاجـار"»،
فصلنامـۀ نگـره ،شـمارۀ  1388 ،13ش.
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تبيين مفاهيم اإلمامة و الوالية في النقوش
المذهبية في مختلف األزمنة
«دراسة تختص بزمن حكومتي التيمورية و الصفوية»
2

مرضیه علیپور  / 1حسنعلی پورمند
الخالصة:

تعتبر النقوش أكبر مؤشرة في تزيين الهندسة اإلسالمية و تحضى بمكانة رفيعة في األبنية
اإلسالمية بلحاظ المحتوى كما أن لها الدور الفعال في تبيين الحقائق المعنوية و القيم
المعرفية الحاكمة في فترة ظهورها .تم دراسة هذا الموضوع في التحقيقات السالفة في إطار
تلك الفترة .نظرية هذه
دراسة محتوى النقوش في كل فترة زمنية حسب المعتقد الرائج في ُ
أصل و هو أن لآليات و الروايات التي تشتمل على أصول الشيعة اإلثنى
المقالة تبتني على ٍ
ً
ً
عشرية و مباديها (اإلمامة و الوالية) دورا مهما في النقوش المذهبية (الشيعية) في زمن
حكومتي التيمورية و الصفوية.
تتم دراسة هذه النظرية في ضمن اإلجابة على سؤالين :األول و هو أنه كيف تسللت
المفاهيم الشيعية الى النقوش في األبنية في فترة حكومتي التيمورية و الصفوية؟ ثم أنه
هل كانت المعتقدات المذهبية لدى حكام هذه الفترتين الزمنيتين مؤثرة في كيفية كتابة
النقوش على أيدي الفنانين؟
في هذا التحقيق تم دراسة النقوش في مسجد كوهرشاد ،مدرسة بريزاد و مدرسة دودر
خراسان في فترة الحكومة التيمورية و مسجد الحكيم و مدرسة جهارباغ اصفهان في فترة
الحكومة الصفوية من حيث المحتوى.
ترمز الدراسات أنه كانت المفاهيم الشيعية منعكسة في النقوش المذهبية بصورة غيرمباشرة
و لو أنه كانت الحاكمية في زمن التيموريين تجل و تحترم االئمة األطهار بشكل كبير حتى
أنه كان يتصور إعتقاد سالطين هذه الدورة بالتشيع.
ً
ً
بعد أن أصبح التشيع مذهبا قانونيا في عهد الصفويين ،ظهرت هذه المفاهيم بصورة علنية
في النقوش المذهبية .ينتمي هذا التحقيق على منهجية وصفية تحليلية و إتجاه تطبيقي و
بها يتم دراسة المفاهيم الشيعية في نقوش األبنية في فترة حكومتي التيمورية و الصفوية.
الكلمات المفتاحية :المفاهيم الشيعية ،اإلمامة ،النقوش ،الحكومة التيمورية ،الحكومة الصفوية.
 .1طالـب مرحلـة الدكتـوراه فـي تاريـخ الفـن اإلسلامي التطبيقـي_ التحليلـي بكليـة الفنـون مـن جامعـة شـاهد.
marziealipoor@yahoo.com
 .2أستاذ مساعد في دراسة الفنون ،كلية الفن بجامعة تربية المدرسhapourmand@yahoo.com
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Parizad and Dodar Khorasan structures erected in teimori era, and
Imam Mosque, Hakim mosque and chaharbagh school built in Safavi
dynasty. The findings show that the rulers had great respect for Imams
in Teimori dynasty. The extent of respect was so immense that some
even suspected Teimori rulers held shia beliefs. However, in this era
shia teachings were only implicitly depicted in the content of religious
inscriptions. When shiaism became the official religion in safavi era, shia
beliefs were explicitly shown in the content of religious inscriptions. The
current article adopted a decriptive-analytical approach toward studying
shia beliefs in religious inscriptions in two dynasties namely safavi and
teimori. The stance adopted by the current article is comparative in nature.
Key words: Shia beliefs, Imamate, inscriptions, teimori dynasti, safavi
dynasti
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Redefining the Concepts of Imamate and
Wilayat in Religious Scriptures of Past
Dynasties : a Case Study of Teimori and
Safavi Dynasties
Marzieh Alipour
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Hasanali Pourmand 2

Abstract
inscriptions are deemed as one of the most prominent ornamental features
in structures and buildings. They have a special status with regard to
their content in Islamic architecture. Inscriptions also depict the religious
realities and epistemological values that reigned in their era. Several
studies attempted to examine the religious content of inscriptions in
different dynasties according to the popular beliefs of those eras. The
central hypothesis of the current research is that quranic verses and hadiths
carrying the principles and tenets of Shiasm (Imamate and Wilayat)
played a significant role in religious inscriptions in safavi and teimori
dynasties. The present study seeks to prove the hypothesis by asking the
following research questions. First, how did Shia beliefs find their way
into religious inscriptions in safavi and teimori dynasties. Second, did
the religious beliefs and orientations of the rulers in these eras exert any
influence in the formation of inscriptions. The current article investigates
the content of religious inscriptions in Goharshad mosque in Mashhad,
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