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1استاد دانﺸﮑده هنرهای ﺗجسمی ،پردیﺲ هنرهای زیبا ،دانﺸﮕاه ﺗهران ،ﺗهران ،ایران.
۲كارشناس ارشد ﮔرافيﮏ ،دانﺸﮑده هنرهای ﺗجسمی ،پردیﺲ هنرهای زیبا ،دانﺸﮕاه ﺗهران،ﺗهران،ایران.
) ﺗاریﺦ دریافﺖ مقاله ،۹۲/1۲/10 :ﺗاریﺦ پﺬیرش نهایی(۹3/۲/1۴ :

چكیده
محرابهای ﮔﭽبری ایران از نﻈر هنری و سابقهی ﺗاریﺨی دارای جایﮕاه ویﮋهای هستند .مدیریﺖ و ساماندهی این
محرابها كه بيﺸتر مربوط به ﻗرون شﺸم ﺗا هﺸتم هجری ﻗمری میباشند ،ﺗوسﻂ هنرمندانی رﻗم خورده كه اوج
هنر خود را در ﺗزیين مﮑانی به كار ﮔرفته اند كه محل خﻀوع و خﺸوع انسان در برابر خالﻖ بزرگ اسﺖ .سبﮏهای
متنوع ﭼه در شيوه اجرا و ﭼه در ابداع كتيبهها و نقوش كه بعﻀاً سابقهی نقوش ساسانی در آنها عينيﺖ دارد ،جزء
شــاهﮑارهای هنری به حساب آمده كه بﺨﺶ عمدهای از آنها در مناطﻖ مركزی ایران پﺨﺶ هستند .در این مقاله
كه به صورت ميدانی و با استفاده از منابﻊ كتابﺨانهای كار شده اسﺖ ،دو نمونه ﺗاریﺨی ارزشمند شهرستان ابركوه
در استان یزد شامل محراب مسجد جامﻊ ابركوه ،مربوط به ﻗرن هﺸتم هجری ﻗمری و بقعه پير حمزه سبزه پوش
یا عزیزالدین نســفی متعلﻖ به ﻗرن شﺸم هجری ،مورد بررسی ﻗرار ﮔرفته و ﺗفاوتها و شباهﺖها را مورد ﺗحقيﻖ
ﻗرار دادهایم .با ﺗوجه به فاصله دویسﺖ ساله دو محراب و ﻗرار داشتن در موﻗعيﺖ جﻐرافيایی واحد ،ﺗزیينات انجام
شده در این دو محراب میﺗواند ما را در شناخﺖ ویﮋﮔیهای زیباییشناسانه این دورهها یاری دهد.

واژههای کلیدی
محراب ،ابركوه ،ﮔﭽبری ،نقوش ،كتيبه.
*نویسنده مسﺌول :ﺗلفن ،0۹13۲5۹5۷۶۷:نمابر.E-mail: h.zare2009@gmail.com ،0۲1-۶۶۴۹01۴1:
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مقدمه

ابركوه یا ابرﻗو یﮑی از شهرستانهای ﺗاریﺨی استان یزد اسﺖ كه
در فــالت مركزی ایران ﻗرار داشــته و در فاصله  1۴0كيلومتری
جنوب ﻏربی شــهر یزد واﻗﻊ شــده اســﺖ .ابركوه در ﻗرن هﺸتم
هجری دارای اهميﺖ بوده و ﭼون بر ســر راه ابریﺸم ﻗرار داشﺖ،
دارای ﺗجارﺗی با رونﻖ بود ،ﭼنانﭽه سفرنامهنویسان و جﻐرافیدانان
از رونﻖ و شﮑوفایی آن ﺗا پيﺶ از دوره صفوی یاد كردهاند .بناهای
باشﮑوهی همﭽون مســجد جامﻊ ،ﮔنبد عالی ،خانههای ﻗدیمی،
مناره نﻈاميه و همﭽنين جاذبه معروف طبيعی این شــهر ،یعنی
سرو ﭼهار هزار ســاله ،جزء یادﮔارهای ﺗاریﺨی و ارزشمند آن به
حساب میآیند .در این بين آثار الحاﻗی متﺼل به بناهای معماری،
از جمله محرابها از جایﮕاه ویﮋهای برخوردار بوده و نمونههایی از

محرابهای ﻗدیمی در این منﻄقه وجود دارند كه در مواردی جزء
شاهﮑارهای این فن به حساب آمده ،مانند محراب سنﮓ مرمری
مسجد جامﻊ كه از سال 131۶ه .ش ﺗا كنون در موزه ایران باستان
نﮕهداری میشود .البته مســجد جامﻊ ابركوه دارای محرابهای
كوﭼﮏ ســنﮕی و كاشيﮑاری شــدهی دیﮕری نيز میباشد كه از
حيﺚ ﺗزیينات دارای ارزشهایی هســتند ،امــا هيﭽﮑدام ازنﻈر
كيفيﺖ هنری همانند محراب ﮔﭽبری شــده آن نمیباشد .نمونه
ﻗابل ﺗحقيﻖ و ﺗحسين دیﮕر كه دارای ویﮋﮔیهای منحﺼربهفردی
اســﺖ مربوط به بقعه پير حمزه ســبزه پوش یا عزیزالدین نسفی
متعلﻖ به ﻗرن شﺸم هجری ﻗمری بوده كه به ﮔفته ایرج افﺸار و
آرﺗور پوپ ﻗابل مقایسه با محراب علویان همدان اسﺖ.

محراب
محــراب به معنی باالخانه و حجره باالی حجره ،پيﺸــﮕاه مقابل
خانه ،شاه نﺸــين ،جای امام در مسجد ،شریفترین جای مسجد
و ...اسﺖ )دهﺨدا ،ج.(۲3،5۲1
ﺗا ﻗبل از مســﺌله ﺗﻐيير ﻗبله مســلمين ،در شمال صحن مسجد
پيامبر)ص( ،شبســتانی با ستونهای ﭼوبی از جنﺲ نﺨل ساخته
شده بود و نمازﮔزاران نماز خود را در زیر آن به سمﺖ بيﺖالمقدس
برﮔزار میكردند .بعد از ﺗﻐيير ﻗبله ،شبستان شمالی ارزش خود را
از دسﺖ داد و محل نماز در شبستانی در جنوب این صحن منتقل
شد از این روی محراب در این زمان وجود نداشﺖ و پيامبر )ص( در
موﻗﻊ نماز هر ﭼيزی را كه در نزدیﮑی دستﺸان بود ،همﭽون یﮏ
پاره ســنﮓ و یا ﻏالباً یﮏ سر نيزه برای نﺸان دادن جهﺖ ﻗبله ،در
زمين فرو میبردند كه آن را محراب یعنی محل حرب و جنﮕيدن
با هواهای نفسانی میناميدند )زمرشيدی.(1۸ ،13۷۴،
در ایران نيز مهرابهها ،ستایﺸﮕاههای پيﺶ از زرﺗﺸﺖ بوده و در
آن ،ﭼنين طاﻗﯽ وجود داشته و این طاق از سوي ایرانيان مسلمان
به جهان اســالم راه یافته اسﺖ .در دوران اسالمﯽ ،محرابسازي
به اوج ﺗﮑامل خود رســيد و دیوارهاي آن به شيوههاي ﮔوناﮔون
آرایﺶ یافته اسﺖ )شمﺲ.(1۲۹ ،13۸۸ ،
البته باید ﮔفﺖ محرابهای صدر اسالم در ایران و حتی سایر
نقاط جهان اسالم بر اساس محراب پيامبر )ص( به شﮑل مجوف
ســاخته میشــد كه ایرانيان با اندك ﺗﻐييراﺗی بــه ویﮋه در نوع
طاقها ،به ﺗركيبات جدیدی دسﺖ یافتند .لﺬا اصالحات ﺗدریجی
و استفاده از انواع مﺼالﺢ مﺜل ﮔﭻ و كاشی ،محراب مساجد را به
عرصهای برای هنرنمایی هنرمندان ﺗبدیل كرد.
عناصر اصلی معماری محراب ﺗا دوره ایلﺨانی كه سرمﺸــقی
برای دیﮕر محرابها نيز ﻗلمداد میشد ،شامل :پيﺸانی ،حاشيه،

لﭽﮑی ،ﻗوس ،طاﻗنمای بزرگ و كوﭼﮏ ،سرستون ،ستون و زوار
میباشــد .البته نقوش اسليمی ،هندســی ،نمادین و كتيبههای
مﺨتلﻒ كه به خﻄوطی مﺜل كوفی ،ثلﺚ و نسﺦ آراسته میشدند،
در شﮑوفایی محراب ﺗاثير ﮔﺬار بودند.

گﭻبری
به طور كلی ﮔﭻكاری و استفاده از ﮔﭻ در ایران سابقهای طوالنی دارد
و در دوره ماد ،هﺨامنﺸی و اشﮑانی از این هنر استفاده شده اما در
عﺼر ساسانيان موﺗيﻒهای مﺨتلﻒ حيوانی ،ﮔياهی و انسانی و نيز
فرمهای هندسی در آن به كار ﮔرفته شده اسﺖ )كيانی.(۷۶ ،13۷۶،
ﮔﭻ كه بعد از اســالم به طور ﭼﺸمﮕيري مورد استفاده هنرمندان
ﻗرار ﮔرفﺖ ،ادامه همان نقوش ساسانﯽ بود ،با این ﺗوضيﺢ كه مبناي
حركات نقوش بر پایه دوایر كوﭼﮏ و بزرگ بنا شده و داخل دوایر
نيز ،برگها و ميوهها و ﮔلها با نقﺶپردازيهاي ریز ،كار شده اسﺖ
)مﮑی نﮋاد .(15 ،13۷۸ ،نقﺶمایههای ســيمرغ ،ﮔل و بوﺗه ،برگ
درخﺖ مو و نقوش اسليمی در عﺼر اسالمی به وفور مورد استفاده
ﻗرار ﮔرفته و ﺗحوالت ﮔستردهای یافتند.
در دوران اســالمی ،بيﺸــتر كمال ﮔﭻبري و هنرهاي دیﮕر در
ســاختن محرابها جلوهﮔر شده اسﺖ و باید اذعان كرد كه از ﻗرن
ســوم ميالدي بيﺸتر ﺗوجه هنرمندان به ساختن محراب مﺼروف
شده اسﺖ .در دوره سلجوﻗی با كتيبههایﯽ كه نقﺶهاي منفﺼل و
پركار داشتند اطراف محراب را مﯽپوشاندند )جوادی.(۷1۴،13۶3 ،
آژده كاری بــر روی موﺗيﻒهای ﮔﭽبــری در ایران از ﻗرن ﭼهارم
هجری آﻏاز ﮔردید و در پایان ﻗرن هفتم به نهایﺖ پيﺸرفﺖ خود به
صورت نقوش هندســی ریز مﺸبﮏ بر روی موﺗيﻒها ظاهر ﮔردید

۲۷
پير حمزه سبزه پوش

كــه عالیﺗرین نمونه آن را در ﮔﭻبریهای محراب حيدریه ﻗزوین
مﺸاهده میكنيم و لﺬا این شــيوه از ﻗرن ﭼهارم هجري شروع و
ﺗا حمله مﻐول ادامه داشــته اسﺖ )ســجادی. (۶5 -۶۶ ،13۷5 ،
در مجمــوع و در بيــن دورهها ،عﺼر ایلﺨانــی را میﺗوان در
بين ادوار مﺨتلﻒ به جهﺖ اســتفاده از عنﺼر ﮔﭻ و نوع استفاده
و همﭽنيــن ابــداع آرایههای پيﭽيده ،ظریﻒ و بــه جا ،بینﻈير
دانسﺖ ،اﮔر ﭼه در دورههای بعد نيز شاهد ابداعاﺗی هستيم.

معرفی محراب مسجد جامﻊ ابرکوه
مســجد جامﻊ ابركوه واﻗﻊ در ميدان اصلی این شــهر اســﺖ كه
ﭼهار ایوانــی بوده و حياطی مربﻊ مســتﻄيل ،آن را احاطه كرده
و دارای دهليزهــا و شبســتانها و متعلقات دیﮕر اســﺖ .ﺗقریباً
همهی ﻗســمﺖهای این بنــا از دورهی مﻐول اســﺖ ،اما ﻗﻄعات
كهنﺗری را میﺗوان ﺗﺸــﺨيﺺ داد ،مﺨﺼوصاً شبستان ﮔنبدداری
كــه در ميــان ایوانهای جنوبی و شــرﻗی و ملحقــات جدیدﺗر
واﻗﻊ شــده اســﺖ .در پایان سلﻄنﺖ ســلﻄان ابوســعيد ظاهرا ً

مرمﺖهای مفﺼلی انجام ﮔرفته كه از جمله محراب بســيار عالی
و ﮔﭻبری شــده را میﺗوان برشمرد )افﺸــار،13۴۸ ،ج .(۲،33۷
محراب ﮔﭻبری این مســجد در صفهی دســﺖ ﭼﭗ ﻗرار دارد.
عرض این محراب  ۴/۲۴سانتی متر اسﺖ .در این محراب آیات ﻗرآنی
در ﭼهار ردیﻒ به خﻄوط نســﺦ ،كوفی و ثلﺚ ) ازجمله سوره فتﺢ(
كار شــده اســﺖ .در دایره آن به صورت افقی دو سﻄر كتيبه )یﮑی
نســﺦ و دیﮕری كوفی( وجود داشــته كه ﮔﭻ آن خورده شده اسﺖ
و آنﭽه از آن خوانده شــده ﭼند كلمه اســﺖ بعمار]ه[...فی شهور...
سبعماﺋه )افﺸار ،13۴۲،ج .(33۹، ۲در این محراب خﻂ ثلﺚ با وﻗار
با انتزاعیﺗرین نوع كوفی یعنی كوفی بنایی ﺗلفيﻖ ﮔردیده اسﺖ .از
خﺼوصيات دیﮕر نيز استفاده از آژده كاری با اشﮑال هندسی و وجود
نقوش اسليمی و حاشيههای ﺗﮑرار شونده اسﺖ.
ﻗســمﺖهای زیادی از ﺗزیينات محراب در طول زمان از بين
رفته و بﺨﺶهای اصلی محراب شامل یﮏ حاشيه بزرگ اسليمی،
كتيبه اصلی ،لﭽﮑی ،پایه ســتون ،پيــﭻ و در مجموع دارای یﮏ
طاق نما اســﺖ كه ﮔودی محراب در داخل به پنﺞ وجه ﺗقســيم
میشود .نوع ﮔﭽبری به شيوه برهﺸته اسﺖ )ﺗﺼویر.(1

تصویر  -1ساختار کلی محراب بقعه )سمت راست( و مسجد جامﻊ )سمت چﭗ(.
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معرفی محراب بقعه پیر حمزه سبزه پوش
مقبره پير حمزه ســبزه پوش یا عزیزالدین نسفی واﻗﻊ در محله
پای لوح در یﮑی از كوﭼههای خيابان شهيد بهﺸتی اسﺖ .بنایی
بی پيرایه و كوﭼﮏ با پالن مربﻊ و دارای ﮔنبدی ساده كه مقبره
عزیزالدین نســفی عارف و نویسنده بزرﮔوار ﻗرن هفتم هجری در
آنجا واﻗﻊ شــده اســﺖ .وی كه از مردم )نسﻒ( خوارزم اسﺖ در
جوانی به بﺨارا عزیمﺖ نمود و ســالها در آنجا ســﮑونﺖ داشﺖ.
او در ﺗﺼوف سرســﭙرده شــيﺦ ســعد الدین حمویه بود و در اثر
انقالبها و فتنههای شــمال شرﻗی ایران از بﺨارا به خراسان آمد
و بعد به اصفهان و شــيراز و ســﭙﺲ به ابركوه رفﺖ و در همانجا
بــه عزلﺖ و انــزوا ،روزﮔار ﮔﺬرانيد ﺗا دار فانــی را وداع ﮔفﺖ .با
بررسیهای صورت ﮔرفته زمان ﺗولد این عالم را احتماالً به سال
 5۹۶نسبﺖ داده و مرگ او را بين سالهای  ۶۹0ﺗا  ۷00هجری
ﺗﺨمين میزنند .در حالی كه ﺗاریﺦ ســاخﺖ محراب كه بر كتيبه
واﻗﻊ بر پيﺸــانی محراب ﻗرار دارد ﺗاریﺦ » سبعين و خمﺲ ماﺋه
یا ﺗسعين و خمﺲ ماﺋه« كه این زمان احتماالً دهه  5۷0یا 5۹0
هجری ﻗمری بوده اســﺖ .در هر حال مﻄمﺌنــاً این بنا را برای
ﺗدفين شﺨﺼيتی بزرگ بنا كردهاند.
ارﺗفاع محراب حدودا ً  3/۴5و دارای دو طاﻗنمای بزرگ و كوﭼﮏ
به اضافه حاشيهها ،لﭽﮑیها ،ﻗوس طاقنما ،ستون و سرستونها و
همﭽنين از عناصر ﺗزیينی مﺜل حاشيه متﺸﮑل از نقوش اسليمی
و ﮔياهی 1۴ ،كتيبه و خﻂ نﮕاره ،عناصر اسليمی ﮔودی زیر ﻗوس
طاق نما ،نقوش آژدهكاری و برجســته پيﺸانی و همﭽنين نقوش
طوماری و زنجيری میباشــد .محــراب دارای ﺗنوع رنﮕی بوده و
رنﮓهای بﮑار رفته شــامل زرد اخرایی ،آبی الجوردی ،ســفيد،
ســبز و سياه اسﺖ كه رنﮓ زرد اخرایی در بعﻀی ﻗسمﺖها مﺜل
كتيبه كوفی دور محراب و خﻂ ثلﺚ ﻗابل رویﺖ اســﺖ و میﺗوان
ﮔفﺖ كه درصد وجود زرد اخرایی كه االن به رنﮓ ﻗهوهای روشن
درآمده و آبی الجوردی ) ﻗهوهای در متن و الجوردی در زمينه(
نسبﺖ به رنﮓهای دیﮕر بيﺸتر اسﺖ .وجود رنﮓ زرد با ﺗوجه به
اجرای نقاشی بر بدنه دیوارهای بنا و حﻀور نداشتن این رنﮓ در
نقاشــیها ،بحﺚ ﺗقدس و نور را مﻄرح كرده و به اهميﺖ محراب
به عنوان نقﺶ محوری اشاره دارد .البته با ﺗوجه به ﻗدمﺖ و ﮔﺬر
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ایام ،رنﮓ مجموعهی محراب به ﻗهوهای خاكی درآمده و رنﮓها
در صورت دﻗﺖ موشــﮑافانه ﻗابل رویﺖ هســتند .شيوه ﮔﭻبری
كارشده از نوع برجسته ،نيم برجسته ،شير و شﮑری و ﺗودرﺗوی
ســه بعدی اسﺖ .از نمونههای مﺸابه شــيوه ﮔﭻبری میﺗوان به
محراب مسجد پير بﮑران و مسجد جامﻊ اروميه اشاره كرد .ﻗابل
ذكر اسﺖ به كار بردن هنر ﮔﭻبری به صورت برجستهكاری بلند و
كندهكاری یﮑی از جلوههای هنری به جا مانده از دوران سلجوﻗی
اســﺖ كه در دوره ایلﺨانی نيز ادامه یافﺖ .البته سادﮔی نقوش و
نوع ﺗركيﺐ آرایهها و لحاظ كردن دایرههای ممتد در این محراب
اشارهای به سنن ﺗزیينی عهد ساسانی دارد.

بررسی کتیبهها و نقوش محرابهای مسجد
جامﻊ و بقعه پیر حمزه سبزه پوش
بﺨﺶهای مﺨتلﻒ محرابها در ســه بﺨﺶ كلی با محوریﺖ
كتيبهها ،نقوش ﺗزیينی و نقوش نمادین مورد بررسی ﻗرار میﮔيرد.
الــﻒ -معرفی کتیبهها :به طور كلی خﻄــوط به كار رفته
در محراب بقعه شــامل كوفی برﮔدار و ثلﺚ خوانا بوده و شــامل
آیههای  ۲۸5و  ۲۸۶ســوره مباركه بقره ،آیه 30ســوره فﺼلﺖ،
 11۴سوره هود 5۷ ،ســوره عنﮑبوت ،سوره اخالص و همﭽنين
خﻂ نﮕارههایی از اسماءالهی و  ...میباشد.
کتیبه  -1این بﺨﺶ از ﻗسمﺖ پایين سمﺖ راسﺖ شروع شده
و انتهای آن در ﻗســمﺖ انتهایی ﭼﭗ محراب به اﺗمام میرســد.
متن كتيبه شــامل آیههای  ۲۸5و  ۲۸۶سوره بقره اسﺖ ».ب ِْس ِم
ﱠ
الر ُس ُ
ون
ول ب َِما أُن ِز َل إِل َ ْي ِه مِن ﱠرب ﱢ ِه َوال ْ ُم ْﺆ ِم ُن َ
الرحِ ِ
يم آ َم َن ﱠ
الر ْح َم ِن ﱠ
اﷲ ِ ﱠ
َ
ﱢ
ُك ﱞل آ َم َن ب ِاﷲ َو َمﻶﺋ ِ َﮑ ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُســلِ ِه الَ ن ُ َف ﱢرقُ ب َ ْي َن أ َح ٍد ﱢمن ﱡر ُسل ِ ِه
ير الَ یُ َﮑل ﱢ ُﻒ ﱡ
َﮏ َرب ﱠ َنا َوإِل َ ْي َ
َو َﻗالُوا ْ َس ِم ْع َنا َوأَ َط ْع َنا ُﻏ ْف َران َ
اﷲ ن َ ْف ًسا
ﮏ ال ْ َمﺼِ ُ
إِالﱠ ُو ْس َع َها ل َ َها َما َك َس َب ْﺖ َو َعلَ ْي َها َما ا ْك َت َس َب ْﺖ« )ﺗﺼویر.(۲
خداوند هيﭻ كﺲ را جز بــه ﻗدر ﺗواناییاش ﺗﮑليﻒ نمیكند.
آنﭽه ) از خوبی( به دســﺖ آورده به سود او ،و آنﭽه ) از بدی( به
دســﺖ آورده به زیان اوسﺖ .پروردﮔارا ،اﮔر فراموش كردیم یا به
خﻄا رفتيم بر ما مﮕير ،پــروردﮔارا ،هيﭻ بار ﮔرانی بر )دوش( ما
مﮕﺬار؛ همﭽنانﮑه بر )دوش( كسانی كه پيﺶ از ما بودند نهادی.
این كتيبه بر عﮑﺲ دیﮕر مســاجد كــه از كﻒ زمين به علﺖ
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احترام و در امان ماندن از ﺗﺨریﺐ به فاصله نيم متر یا بيﺸتر شﮑل
میﮔيرد ،به فاصله خيلی كم از ســﻄﺢ زمين شروع میشود و لﺬا
ﻗسمﺖهای پایينی نســبﺖ به بﺨﺶهای باالﺗر اثر ﺗﺨریﺐشدﮔی
نمــود دارد ،به طوری كه ﻗســمﺖ آخر آیه از )كســبﺖ و عليها
ماكتســبﺖ( كه در انتهای پایينی ﭼﭗ محراب اسﺖ كام ً
ال ریﺨته
اســﺖ .نقوش و خﻄــوط در اینجا كام ً
ال با هــم هماهنﮓ بوده و
فرمهای عمودی خﻄوط مﺜــل » الﻒها ،المها و حتی نونها« به
صورت عمودی وصل به ﺗزیينات شــده و مجموعهای واحد از خﻂ
و نقﺶ را ﺗﺸــﮑيل دادهاند .فﻀاهــای خالی كتيبه و بﺨﺶ باالیی
مجموعهی خــﻂ ،به صورت نواری منﻈم از عناصر ﮔياهی به طور
منﻈم ﺗﮑرار شــده اند و عناصــر ﮔياهی نيز در پﺲ زمينه حروف
در ﮔردش هســتند و لﺬا فﻀاهای خالی پرشــونده ﺗوسﻂ عناصر
ﮔياهی خﻄی ) ﺗو خالی( و ســﻄحی پر میشوند .در البالی نقوش
منﻈم ﮔياهی در مجموع ،بيسﺖ و پنﺞ طرح ﮔلدانی مﺸبﮏﮔونه
وجود دارد كه بدنهی آن به وسيلهی حفرههای سوزنی شﮑل خالی
شــدهاند كه این ســبﮏ ) ایجاد فﻀای النه زنبوری یا سوزنی( در
دیﮕر بﺨﺶهای محراب نيز دیده میشود ،لﮑن سرﺗاسر محراب به
علﺖ وجود این خﺼيﺼه بســيار پرﺗحرك جلوه كرده اسﺖ .اندازه
پهنای ســﻄﺢ خﻂ متن نيز با نقوش ﺗﮑرارشــونده كه خﻂ حاﺋل
فرمهای ﮔلدانیها را ﺗﺸﮑيل میدهد ،یﮑی هستند و با رنﮓ متمایز
شدهاند .در این كتيبه نقﻄه وجود ندارد كه با ﺗوجه به خﻂ كوفی
این امری طبيعی اسﺖ .از حروف ﻗابل ﺗوجه در امر طراحی میﺗوان
به حرف عين وســﻂ اشــاره كرد كه از طراحی منحﺼر به فردی
برخوردار اسﺖ .این كتيبه دارای ریتمی واحد با نقوش ﺗﮑرارشونده
اسﺖ و حدودا ً یﮏ سوم كتيبه را فﻀای اصلی و خﻂ ﺗﺸﮑيل داده
و دو ســوم را نقوش منﻈم ﮔياهی و مﮑمل خﻂ پر كرده اســﺖ.
خﺸﮑی حروف در برابر نرمی عناصر ﮔياهی كام ً
ال نمود داشته
و دو حﺲ خﺸﮑی و نرمی كام ً
ال بارز اسﺖ .ﻗسمﺖهایی از حروف
) بيﺸــتر انتها یــا دندانهها( به فرمی ثابﺖ ﺗبدیل میشــوند كه
حدودا ً شــﮑلی ﮔياهی ﮔونه را ﺗداعی میكند .ﮔودی ایجاد شده
بين فرمهای اسليمی و خﻄوط زیاد بوده ولﺬا سایههای شدیدی
ایجاد كرده اسﺖ ،اما در برخی جاها مﺜل حفرههای داخل ميم یا
واو ،دایره ميانی سوراخ نﺸده بلﮑه با ایجاد خﻄی كم عمﻖ ،ﮔودی
ميانهی این حروف مﺸﺨﺺ شدهاند.
عناصر ﮔياهی و خﻄی در ســه الیه بر روی هم ســوار شده و
هيﭻ ﺗداخل ســردر ﮔمكنندهای ایجــاد نمیكنند ،البته در كنار
ﺗمام این شلوﻏیها ،خوانایی كتيبه در حد متعادل اسﺖ و بيننده
ســردرﮔم نمیشــود و متن با ﺗوجه به ﺗﻀاد شﮑلی كه با عناصر
ﮔياهــی دارد ،با كمﮏ رنﮓ زرد اخرایــی از نقوش پر پيﭻ و خم
زیرین متمایز شــده اســﺖ .در ﮔلوﮔاه و پيﭻ كتيبه ،حروف هيﭻ
موﻗعيﺖ بﻐرنجی را ﺗجربه نمیكننــد اما فرمهای ﮔياهی با یﮏ
فرم برﮔی كه در وحدت با فرم ﮔلدانی هســتند ،ﺗﻐيير موﻗعيﺖ
داده و لﺬا ﭼﺸــم در هيﭻ كجا ثابﺖ نمیماند .در مجموع جایﮕاه
این كتيبه در كل محراب ممتاز اسﺖ و حتی در بين محرابهای
هم عﺼر خود منحﺼر به فرد اسﺖ.

در كتيبه اصلی دور محراب مســجد جامﻊ ما ســه نوع خﻂ
را بــا نقوش پﺲزمينهی پيﺶبينی نﺸــده كه در هر موﻗعيتی
به یﮏ اســليمی جدید ﺗبدیل میشــود ،مﺸاهده میكنيم .این
كتيبه كه اكﺜر آن فرو ریﺨته اسﺖ ،دارای زیبایی فوق العادهای
بوده و ﺗابلویی اسﺖ كه نقوش اسليمی به همراه خﻂ ثلﺚ جلی
و كوفــی معقد و همﭽنين به وســيلهی حاشــيههایی از كوفی
بنایی آرایﺶ یافته اســﺖ .خﻂ و نقﺶ نيز ﭼنان ممزوج شدهاند
و دارای ﭼنان برجســتﮕیای هســتند كه با ﺗوجه به سایههایی
كه ایجاد میشــود بر اثر برجستﮕیها ،ابتدا خﻂ دیده میشود
و نقوش در پﺲ زمينه برای زیباﺗر شــدن خﻂ كار شدهاند .در
نتيجه با ﺗوجه به ميزان ﮔردش فرمهای ﮔياهی و اسليمی و خﻂ
ثلﺚ پرپيﭻ و خم در كتيبه مســجد جامﻊ ،میﺗوانيم این كتيبه
را در مقایسه با عزیزالدین پرﺗﮑلﻒﺗر ،احساسیﺗر و شادﺗر ﺗلقی
كنيم و كتيبه عزیز الدین را با القابی ﭼون سنﮕينﺗر ،پر ابهﺖﺗر
و ﻗانونمندﺗــر ﺗعریﻒ نمایيم .البتــه از لحاظ خوانا بودن در هر
دو كتيبه ﮔونهای عمل كردهاند كه مﺨاطﺐ با دردســر كمتری
بتواند متن را بﺨواند؛ ﭼنانﮑه در مسجد جامﻊ ،خﻂ ثلﺚ اﮔر ﭼه
با نقوش پر پيﭻ و خم اســليمی در پﺲ زمينه پر شده اما ﭼون
خﻂ از ضﺨامﺖ و ســﻄﺢ بيﺸــتری برخوردار اسﺖ و ﺗداخلﺶ
زیاد نيســﺖ ،خواناسﺖ .از شــباهﺖهای دیﮕر كتيبههای اصلی
این دو محراب آن اسﺖ كه هر دو به فاصله كمی از سﻄﺢ زمين
شــﮑل میﮔيرند لﺬا این امر باعﺚ خرابی ﻗســمﺖهای پایينی
شــده اسﺖ .متن كتيبه مسجد جامﻊ شامل آیههای اول ﺗا سوم
سوره مباركه فتﺢ میباشد »:.ب ِْس ِم ﱠ
يم إِن ﱠا َف َت ْح َنا
الرحِ ِ
الر ْح َم ِن ﱠ
اﷲ ِ ﱠ
ــﮏ ﱠ ُ
اﷲ َما ﺗَق ﱠَد َم مِن َذنب َ
ﮏ َف ْت ًحــا ﱡمبِي ًنا /یَ ْﻐف َِر ل َ َ
لَ َ
ِــﮏ َو َما ﺗ ََﺄ ﱠخ َر
ك ﱠُ
ﮏ صِ َر ً
ﮏ َویَ ْه ِدیَ َ
َویُت ﱠِم ن ِ ْع َم َت ُه َعلَ ْي َ
نﺼ َر َ
اﷲ ن َْﺼ ًرا
ِيماَ /ویَ ُ
اطا ﱡم ْس َتق ً
َع ِزی ًزا/صدق اﷲ العﻈيم« بنام خداوند بﺨﺸــنده مهربان ،حقيقتاً
كه ما برای ﺗو فتﺢ آشــﮑاری كردیم ،ﺗا خدا از ﮔناه ﮔﺬشــته و
آینده ﺗو در ﮔﺬرد و نعمﺖ خود را بر ﺗو به حد كمال برســاند و
ﺗو را به راه مستقيم هدایﺖ كنيم ،و خدا ﺗو را به نﺼرﺗی با عزت
و كرامﺖ یاری خواهد كرد ،راســﺖ ﮔفﺖ خداوند بلند مرﺗبه.
كتيبهی كوفی همراه شــده با ثلﺚ شــامل آیههای ۷۹ ،۷۸
و ۸0سوره اســراء میباشــد كه از مقاماً محمودا به بعد با كمی
ﺗﺄمل ﻗابل ﺗﺸﺨيﺺ و ما بقی از بين رفته اسﺖ ».ب ِْس ِم ﱠ
الر ْح َم ِن
اﷲ ِ ﱠ
الﺼ َ
ال َة ل ُِدل ُ ِ
آن ال ْ َف ْج ِر
ــم ِ
ﺲ إِلَی َﻏ َس ِﻖ اللﱠ ْي ِل َو ُﻗ ْر َ
الرحِ ِ
يم أَﻗ ِِم ﱠ
وك الﺸﱠ ْ
ﱠ
ﱠ
ْ
ــل َف َت َه ﱠج ْد ب ِ ِه ن َافِلَ ًﮥ لﱠﮏَ
َ
ان َمﺸْ ــ ُهو ًدا َ /وم َِن الل ْي ِ
آن ال َف ْج ِر ك َ
إ ِ ﱠن ُﻗ ْر َ
َﮏ َرب ﱡ َ
َع َســی أَن یَ ْب َعﺜ َ
ﮏ َمقَا ًما ﱠم ْح ُمو ًداَ /و ُﻗل ﱠر ﱢب أَ ْدخِ لْنِﯽ ُم ْد َخ َل
اج َعل لﱢﯽ مِن ل ﱠ ُد َ
يرا«
صِ ْد ٍق َوأَ ْخ ِر ْجنِﯽ ُم ْﺨ َر َج صِ ْد ٍق َو ْ
نﮏ ُسلْ َﻄان ًا ن ﱠﺼِ ً
بنام خداوند بﺨﺸــنده مهربان /نمــاز را از زوال آفتاب ﺗا نهایﺖ
ﺗاریﮑی شــﺐ برپادار و ]نيز[ نماز صبﺢ را زیرا نماز صبﺢ همواره
]مقرون با[ حﻀور ]فرشتﮕان[ اسﺖ /و پاسی از شﺐ را زنده بدار
ﺗا برای ﺗو ]به منزله[ نافلهای باشــد اميد كه پروردﮔارت ﺗو را به
مقامی ستوده برساند /و بﮕو پروردﮔارا مرا ]در هر كاری[ به طرز
درسﺖ داخل كن و به طرز درسﺖخارج ساز و از جانﺐ خود برای
من ﺗسلﻄی یاریبﺨﺶ ﻗرار ده.
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همﭽنين در حاشــيه این كتيبه به خﻂ كوفی بنایی شــاهد
عباراﺗی از ﻗران كریم هستيم كه بﺨﺶ اندكی از آن باﻗی مانده
اســﺖ .متن آیه كه با ﺗﺄمل زیاد رمزﮔﺸایی شد ،شامل آیات 13
ﺗا  1۷سوره مباركه انسان اسﺖ كه احتماالً  1۲آیه ابتدایی این
ســوره نيز وجود داشــته كه در حال حاضر از بين رفته اسﺖ.
وجود ســرك باالیی الﻒهای ثلﺚ و ﺗداخل آن با ﻗســمﺖهایی
از حروف و همﭽنين ناخوانایی شــدید از خﺼوصيات این بﺨﺶ
اســﺖ كه در مجموع خيلی حساب شــده كار شده اسﺖ .متن
ِين فِي َها َعلَی اﻷ ََْراﺋ ِ
ِــﮏ َال یَ َر ْو َن
حاشــيه ﭼنين اســﺖُ » :م ﱠت ِﮑﺌ َ
یراَ /و َدان َِي ًﮥ َعلَ ْي ِه ْم ظ َِالل ُ َهــا َو ُذلﱢلَ ْﺖ ُﻗ ُﻄو ُف َها
فِي َها شَ ْم ًســا َو َال َز ْم َه ِر ً
َ
ﺗ َْﺬل ً
ِيال َ /ویُ َﻄ ُ
یرا/
ــاف َعلَ ْي ِهم ب ِﺂن َِي ٍﮥ ﱢمن فِﻀﱠ ٍﮥ َوأ ْكــ َوابٍ َكان َْﺖ َﻗ َوا ِر َ
َ
ِیرا« در آن ]بهﺸــﺖ[ بر ﺗﺨتها]ی
یــر مِن فِﻀﱠ ٍﮥ ﻗ ﱠد ُرو َها ﺗَ ْقد ً
َﻗ َوا ِر َ
خویــﺶ[ ﺗﮑيه زنند در آنجا نه آفتابی بينند و نه ســرمایی  /و
ســایهها]ی درختان[ به آنان نزدیﮏ اسﺖ و ميوههایﺶ ]برای
ﭼيدن[ رام /و ظروف ســيمين و جامهای بلورین پيرامون آنان
ﮔردانده میشــود /جامهایی از ســيم كه درسﺖ به اندازه ]و با
كمال ظرافﺖ[ آنها را از كار در آوردهاند )ﺗﺼویر .(3
کتیبه  -2این كتيبه كه در معيﺖ كتيبه شــماره یﮏ دور ﺗا
دور محراب بقعه حركﺖ میكند ،شامل آیههای  ۲0ﺗا  ۲۶سوره
انسان ) دهر( اسﺖ .نوع خﻂ این ﻗسمﺖ ثلﺚ كم ظرافﺖ و زمﺨﺖ
اسﺖ كه ﻗسمﺖهای پایينی رو به زمين ،مانند كتيبه ﻗبلی بدون
ازاره و در نتيجه آثار ﺗﺨریﺐ شدﮔی در آن مﺸهود اسﺖ .این كتيبه
نيز با ﺗوجه به ثلﺚ بودنﺶ ،از نقﻄه ﺗهی اســﺖ .حروف عمودی
مﺜل الﻒها ،ســر كافها و ابتدای بعﻀــی از حروف از ضﺨامﺖ
بيﺸــتری برخوردار بــوده و این ﻗانون در مجموعــه كار به طور

تصویر -3کتیبه حاشیه بزرگ محراب مسجد جامﻊ.

تصویر  -4کتیبه حاشیه کوچﮏ دور محراب بقعه.

یﮑنواخﺖ رعایﺖ شده اسﺖ .حروف عالوه بر اینﮑه در ﻗسمﺖهایی
بر روی هم ســوار میشوند با این حال بعﻀی از حروف منفﺼل،
با خﻄی مویين با كلمه بعدی به هم پيوند میخورند )ﺗﺼویر.(۴
ﺗناسبات و اصول در خوشنویســی امروزی در حروف رعایﺖ
نﺸــده و برخی ازحروف بيﺸتر از حد معمول بزرگ هستند مﺜل
حرف ه دو ﭼﺸــم .پﺲ زمينه كتيبه پر اســﺖ از نقوش ﮔياهی
كمظرافــﺖ كه در سرﺗاســر متن وجود دارد بــا این ﺗوضيﺢ كه
با رنﮓ زرد اخرایی از خﻂ ثلﺚ متمایز شــده اســﺖ .در مجموع
حروف متﺸــابه از یﮏ ﻗانون فرمی خاصی بهره میبرند ﭼنانﮑه
الﻒها دارای سرك بوده و انتهای آن از ميانهها ضﺨيمﺗر اسﺖ.
کتیبه  - 3بــر روی بدنه ﻗوس طاق نمــای بزرگ محراب
بقعه كتيبهای نقﺶ بسته اسﺖ كه نوع خﻂ و ﺗزیينات آن شبيه
ــم ﱠ
الر ْح َم ِن
حاشــيه دوم محراب اسﺖ .متن آیه شامل» :ب ِْس ِ
اﷲ ِ ﱠ
ِین َﻗالُوا َرب ﱡ َنا ﱠ ُ
اس َتقَا ُموا ﺗَ َت َن ﱠز ُل َعلَ ْي ِه ُم ال ْ َم َالﺋ ِ َﮑ ُﮥ
يم إ ِ ﱠن الﱠﺬ َ
الرحِ ِ
اﷲ ثُ ﱠم ْ
ﱠ
َ
أَ ﱠ
َ
ُ
َ
ﺸِ
ون« اسﺖ
ب
أ
و
ُوا
ن
ز
َح
ﺗ
ال
و
وا
ف
ا
َﺨ
ﺗ
ال
َ
ــروا ب ِال ْ َج ﱠن ِﮥ الﱠتِﯽ ُكن ُت ْم ﺗُو َع ُد َ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
كه مربوط به آیه 30سوره فﺼلﺖ میباشد .بنام خداوند بﺨﺸنده
مهربان در حقيقﺖ كسانی كه ﮔفتند پروردﮔار ما خداسﺖ سﭙﺲ
ایستادﮔی كردند فرشــتﮕان بر آنان فرود میآیند ]و میﮔویند[
هان بيم مدارید و ﻏمين مباشــيد و به بهﺸــتی كه وعده یافته
بودید شاد باشيد )ﺗﺼویر .(5
در محراب مسجد جامﻊ نيز كتيبهای به خﻂ ثلﺚ در ﻗسمﺖ
ﮔودی زیر ﻗوس طاﻗنما موجود اســﺖ كه به شدت ﺗﺨریﺐ شده
اســﺖ .این كتيبه كه به ﺗاریﺦ ســاخﺖ محراب نيز منتهی شده،
شــامل آیه  1۸سوره آل عمران اسﺖ  »:شَ ِه َد ﱡ
اﷲ أَن ﱠ ُه الَ إِل َ َه إِالﱠ ُه َو
َوال ْ َم َ
الﺋ ِ َﮑ ُﮥ َوأُ ْولُوا ْ ال ْ ِعلْ ِم َﻗﺂﺋ ًَِما ب ِالْق ِْســﻂِ الَ إِل َ َه إِالﱠ ُه َو ال ْ َع ِزی ُز ال ْ َحﮑِيم«
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خــدا كه همواره به عدل ﻗيام دارد ﮔواهی میدهد كه جز او هيﭻ
معبودی نيسﺖ و فرشتﮕان ]او[ و دانﺸوران ]نيز ﮔواهی میدهند
كه[ جز او كه ﺗوانا و حﮑيم اســﺖ هيﭻ معبودی نيسﺖ .در پایان
كتيبه به نﻈر میرسد كه به جای صدق ا ،...كلمه »والسالم« درج
شده اسﺖ .البته درپيﺸانی محراب كتيبهای با همين خﺼوصيات
وجود دارد كه اكﺜر آن از بين رفته و لﺬا عبارت آن خوانده نﺸــد.
به هر حال این كتيبه در مقایسه با خﻂ ثلﺚ بقعه از ﺗداخل و
ظرافﺖ بيﺸتری برخوردار بوده و در پﺲزمينه با نقوش اسليمی
ﺗزیين میشود .وجود نقﻄههای دایرهای شﮑل و اعراب در ال بالی
حروف ،و بلند و كﺸــيده بودن الﻒها و البته ﻗاعدهمند بودن آن،
از خﺼوصيﺖ كتيبه ثلﺚ مســجد جامﻊ اســﺖ كه در بقعه هيﭻ
كدام دیده نمیشــود .از خﺼوصيات مﺸــترك این بﺨﺶ وصل
شــدن برخی از حروف مﺜل الﻒها به حروف بعدی با خﻂ مویين
اسﺖ .در مجموع میﺗوان ﮔفﺖ ثلﺚ بقعه ساده و بی ﺗﮑلﻒ و ثلﺚ
مســجد جامﻊ پيﭽيده و متداخل و بر مبنای ﺗركيﺐ بندی كار
شده اسﺖ )ﺗﺼویر .(۶
کتیبه  -4در ﻗســمﺖ فوﻗانی محراب بقعه و در خالل نقوش
آژدهكاری ،دو حقهی برجســته دیده میشود .در دورهی آنها كه

تصویر  -5کتیبه قوس طاق نمای بزرگ محراب بقعه.

تصویر -6کتیبهی زیر قوس طاق نمای مسجد جامﻊ.

به شــﮑل كمان اسﺖ ،نام سازنده و ﺗاریﺦ كار او ثبﺖ شده اسﺖ،
بدین صورت ســمﺖ راســﺖ :عمل محمد بن ابی الفرج العراﻗی
ﻏفر له و ســمﺖ ﭼﭗ » :فی المحر]م سنه[  ...ین و خمﺲ مﺌه«.
نوع خﻂ با كتيبه دو بقعه یﮑی اسﺖ و هيﭻ نوع ﺗزیينی در آن به
ﭼﺸم نمیخورد .این كتيبه كه امﻀای محراب به حساب میآید،
در نقﻄهای واﻗﻊ شده كه كام ً
ال ﻗابل رؤیﺖ و خوانا اسﺖ در حالی
كه امﻀاء مسجد جامﻊ نسبﺖ به بقعه پنهانﺗر اسﺖ )ﺗﺼویر.(۷
کتیبه  -5كتيبهی بعدی دور ﺗا دور حاشــيهی طاق نمای
كوﭼﮏ بقعه میپيﭽد و شــامل آیه  11۴سوره » هود« اسﺖ »
ب ِْس ِم ﱠ
الﺼ َ
ال َة َط َر َف ِﯽ ال ﱠن َها ِر َو ُزل َ ًفا ﱢم َن اللﱠ ْي ِل
الرحِ ِ
يم َوأَﻗ ِِم ﱠ
الر ْح َم ِن ﱠ
اﷲ ِ ﱠ
الس ﱢي َﺌاتِ َذل َِﮏ ِذ ْك َری ل ﱠ
ین« كه به خﻂ
ِلﺬا ِك ِر َ
إ ِ ﱠن ال ْ َح َس َناتِ یُ ْﺬه ِْب َن ﱠ
ثلﺚ كار شــده و فﻀاهای خالی آن با استفاده از نقوش ﮔياهی پر
شده اسﺖ .ﻗسمﺖ زیادی از این كتيبه از بين رفته و ﺗﺨریﺐ شده
اسﺖ .نوع خﻂ و ﺗزیينات پﺲ زمينه ﻗابل ﻗياس با كتيبه  ۲اسﺖ.
کتیبه  -6بــر روی بدنه ﻗوس طاﻗنمــای كوﭼﮏ بقعه و با
ﺗوجه به ﺗﺨریﺐ زیاد میﺗوان ســوره ﺗوحيــد كه به خﻂ كوفی
ساده كار شده را ﺗﺸﺨيﺺ داد .همﭽنين در محراب مسجد جامﻊ
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نيز ســوره ﺗوحيد به خﻂ كوفی معقد در داخل پيﺸــانی ﮔودی
محراب كار شــده كه در نسبﺖ با كتيبه بقعه از طراحی پيﺸرفته
و پيﭽيدهﺗری برخوردار اســﺖ كه به جز كلمه » لم یلد و« و یﮏ
سری ﮔرهها ،ما بقی كتيبه از بين رفته اسﺖ )ﺗﺼویر .(۸
کتیبه  -7كتيبه پيﺸانی طاﻗنمای دوم بقعه به علﺖ ریﺨتﮕی
و ﺗﺨریﺐ زیاد به شــدت ناخواناسﺖ .اما با دﻗﺖ زیاد ،آیه  5۷سوره
ﺲ َذاﺋ ِ َق ُﮥ ال ْ َم ْوتِ
عنﮑبوت از این كتيبه رمزﮔﺸــایی شــدُ » .ك ﱡل ن َ ْف ٍ
ون« هر نفســی ﭼﺸنده مرگ اسﺖ آنﮕاه به سوی ما
ثُ ﱠم إِل َ ْي َنا ﺗ ُْر َج ُع َ
بازﮔردانيده خواهيد شد  .این كتيبه به خﻂ كوفی مورق كار شده اسﺖ.
خﻂ نگارههای  -8،9،10،11محراب بقعه دارای ﭼهار خﻂ
نﮕاره مجزا اســﺖ كه در ﭼهار طرف آن ) دوﺗا در باال و دو ﺗا در
پایيــن( ﻗرار دارند .این خﻂ نﮕارهها كه جزء زیباﺗرین بﺨﺶهای
محراب به حســاب میآیند به خﻂ كوفی معقــد بوده و نقوش
ﮔياهــی و ســوزنی ،به ﺗزیيــن آن كمﮏ كرده اســﺖ .البته دو
خﻂنﮕاره باالی محراب در ﻗالــﺐ مربﻊ و دو اثر پایينی در ﻗالﺐ
مستﻄيل هستند كه با نقﺸی ﮔياهی همراه هستند )ﺗﺼویر.(۹
ﺗركيﺐبندی و نحوهی ارﺗباط ﮔرهها و عناصر خﻄی به نقوش
ﮔياهی در هر دو خﻂ نﮕاره فوﻗانی یﮑســان اسﺖ و هر دو دارای
ﺗركيﺐبندی متقارن هستند .ﺗجمﻊ حروف در ﻗسمﺖ پایين كادر
به فرم مســتﻄيل ﺗبدیل میشــوند و لﺬا نحوه ارﺗباط فرم خﻄی
و فرم ﺗزیينی با ﮔره به هم پيوند میخورد .عبارت كتيبه ســمﺖ

راسﺖ »العﻈمه ﷲ« و عبارت ســمﺖ ﭼﭗ » الﮑبریاء ﷲ« اسﺖ.
فﻀای خالی باالی خﻂ نﮕارهها ﺗوســﻂ عناصــر ﮔياهی با بافﺖ
سوزنی شﮑل پر شدهاند .در اینجا اولویﺖ سﻄوح با عناصر متنی
اســﺖ و در نﮕاه اول كلمات خودنمایی میكنند .همﭽنين مركز
مربﻊ محل ﺗمركز و رســيدن ﺗمام فرمها به حســاب میآیدكه
ﺗوســﻂ ﭼهار ﮔره به هم پيوند میخورند ،بــه ﮔونهای كه انﮕار
متن كالمی و متن ﺗزیينی هر دو یﮑی شدهاند .با ﺗوجه به فنون
ﮔﭻبری ،طراح با پيﭻ و ﺗاب دادن فرمهای ﮔياهی باعﺚ شده كه
ما با سﻄحی یﮑدسﺖ مواجهه نباشيم و باال و بلندی ﻗابل ﺗوجهی
در كار احساس شود .نوع كوفی كار شده همانند كتيبه یﮏ اسﺖ.
این خﻂنﮕاره نســبﺖ به بﺨﺶهای دیﮕر محراب از برجستﮕی و
حجم ﻗابل ﺗوجهی برخوردار اســﺖ كه كام ً
ال محسوس بوده و از
مجموعه ســﻄﺢ محراب ،كام ً
ال بيرون زده اســﺖ .در پایينﺗرین
بﺨــﺶ محراب نيز دو كتيبه به خــﻂ كوفی مورق وجود دارد
كه در ســمﺖ ﭼﭗ عبارت »العلوﷲ« و در سمﺖ راسﺖ عبارت
»العال ﷲ« نقﺶ بســته اســﺖ كه نســبﺖ به خﻂ نﮕارههای
فوﻗانی بســيار سادهﺗر هســتند .در زیر آن نيز نقﺶ مجردی
وجود دارد كه رﮔههایی از ﮔﭻبری ساسانی را در آن میﺗوانيم
ببينيــم .اﮔر در خﻂنﮕارههای فوﻗانی ما شــاهد عنﺼر ممزوج
شــده ﮔياهی به كوفی هســتيم اما در اینجا عنﺼر ﮔياهی به
صورت مجزا در زیر آن نقﺶ بســته میشود )ﺗﺼویر.(10

تصویر -9خﻂ نگارههای مجرد محراب بقعه.

تصویر -7حقههای برجستهی پیشانی و محل امﻀای محراب بقعه.

تصویر -8سوره توحید به خﻂ کوفی ساده محراب بقعه )راست( در
مقابل کوفی معقد مسجد جامﻊ )چﭗ(.

تصویر -10خﻂ نگارهای دیگر از محراب بقعه.
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البته اینﮑه ﭼهار ﮔوشــه محراب با اســماء الهی متبرك شده
میﺗواند مفهومی نمادین داشــته باشد به نحوی كه ﭼهار ﮔوشه
عالم را نور الهی و اســماء او پر كرده اند و لﺬا همه ﭼيز در دایره
ﻗدرت او ﻗرار ﮔرفته اسﺖ.
در محراب مســجد جامﻊ نيز خﻂنﮕارهای وجود دارد كه در
مجموع ایجاد نقﺶ ﻗندیل را ﺗداعی میكند .این نقﺶ كه جزو
منحﺼر به فردﺗرین نقوش ﻗندیلی در محرابهای ﮔﭽی اســﺖ
با طراحی زیبا و در ﻗالﺐ مســتﻄيل عمودی كﺸيده ) در وجه
ميانه محراب( با اســتفاده از ﺗﮑرار عبارت » الملﮏ ﷲ« به خﻂ
كوفی بنایی شــﮑل ﮔرفته اسﺖ .در زمينه كار نيز نقوش سوزنی
شــﮑل به ﺗحــرك و پویایی این نقﺶ كمﮏ كرده اســﺖ .البته
بﺨﺶهایی از این نقﺶ زیبا ﺗﺨریﺐ شــده اســﺖ ،با این وجود
باﻗيمانــده همين مقدار ﻗدرت طراحــی و ایجاد نقﺶ طراحان
محراب را اثبات میكند )ﺗﺼویر.(11
ب -معرفی نقوش تزیینی :نقوش ﺗزیينی ﺗﺸــﮑيلدهنده
هر دو محراب را نقوش اســليمی و هندسی ﺗﺸﮑيل داده اسﺖ.
در محراب بقعه ﻏير از یﮏ حاشيه كوﭼﮏ كه از نقوش ﺗﮑراری
لوزی شــﮑل درسﺖ شده ،هيﭻ ﮔونه نقﺶ مجرد هندسی وجود
ندارد اما نقوش ﮔياهی و اســليمی در جای جای آن وجود دارد
كه شــامل حاشيههای راسﺖ و ﭼﭗ ،پيﺸانی ،لﭽﮑی ،زیر ﻗوس
طاﻗنمای بزرگ ،حاشــيه كوﭼﮏ ،ســتون ،لﭽﮑــی ،طاﻗنمای
كوﭼﮏ میباشــد؛ همﭽنين نقوش زنجيری ریز ﺗﮑرارشــونده
كــه هم كتيبهها و هم نقوش اســليمی را دربرمیﮔيرند .اما در
محراب مســجد جامﻊ ﻏير از حاشــيه بزرگ دور محراب كه از
اسليمیهای ﺗو در ﺗو بسيار زیبا شﮑل ﮔرفته ،شاهد یﮏ طاﻗنما

هســتيم كه ﮔودی آن به اندازهای اســﺖ كه امام میﺗواند در
آنجــا به نماز بایســتد و در این ﮔودی ﭼهــار دیواره منقﺶ به
نقوش اســليمی ،ﮔياهی و هندســی وجود دارد .وجه مﺸترك
نقوش اســليمی این دو محراب در پيﭽيدﮔیها و روی هم ﻗرار
ﮔرفتنهای نقوش اسليمی و آژدهكاری اسﺖ.
حاشیه 1و - 2حاشيه سمﺖ راسﺖ و ﭼــﭗ محراب بقعه كه
هر دو از پایينﺗرین ﻗســمﺖ آﻏاز میشــوند و ﺗا زیر خﻂنﮕاره ۹
ادامه مییابند ،از دو الیهی نقوش ﮔياهی با بافﺖ سوزنی شﮑل به
وجود آمده كه فرمها بر روی هم ســوار شده و مجموعهای واحد
را سازماندهی میكنند .عنﺼر ﺗجسمی ﻏالﺐ خﻂ اسﺖ .البته این
دو حاشيه اسليمی كام ً
ال با یﮑدیﮕر ﺗفاوت داشته و حاشيه سمﺖ
ﭼﭗ از پيﭽيدﮔی و پویایی بيﺸتری برخوردار اسﺖ )ﺗﺼویر.(1۲
ﺗﮑرار ﮔل شــﺶ پر در وسﻂ نقوش میﺗواند القاء یﮏ مفهوم
نمادین داشــته باشد .نقوش این حاشــيه در مقایسه با حاشيه
دور محراب مسجد جامﻊ كه در آن نقﺶ ﮔل اناری بهكار رفته،
نقﺶ ﺗﮑميل نﺸــدهای از ﮔل شــاه عباســی را ﺗداعی میكند.
این شــﮑل ﺗﮑرارشده و نقوش اســليمی پر پيﭻ و خم به همراه
نوارهایــی از خﻂ كوفــی بنایی با مﻀمون اســماء الهی در آن
مﺸــاهده میشود كه ازشــلوﻏی كمتری برخوردار بوده و وجه
اشــتراك هر دو وجود نقﻄههای ریز مﺸــبﮏ ﮔونه اسﺖ .نﮑته
دیﮕــر اینﮑه در بقعه ،جهﺖ نقوش به ســمﺖ باالســﺖ و نوك
پيﮑان نقوش اسليمی رشدی صعودی دارد اما در مسجد جامﻊ
ســمﺖ پيﮑان ﮔل اناریها به ســمﺖ راسﺖ و ﭼﭗ اسﺖ .وجود
خﻂ در البالی نقوش اســليمی مســجد جامﻊ یﮏ وابستﮕی و
یــﮏ مفهوم نمادین بين نقوش و اســماء اﷲ ایجاد میكند كه

تصویر -11طرح قندیلی وجه میانی محراب مسجد جامﻊ.

تصویر  -12حاشیههای تزیینی سمت راست و چﭗ محراب بقعه.
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نقوش پر پيﭻ و خم زیر طاﻗنمای مسجد جامﻊ نيز از این ﻗاعده
مستﺜنی نيسﺖ )ﺗﺼویر.(13
در بقعه نقوش پرﺗحرك هســتند اما خبــری از خﻂ بنایی
نيسﺖ و نقوش زیر ﻗوس طاﻗنما نسبﺖ به محراب مسجد جامﻊ
از ﮔردش كمتری برخوردار بوده و به ســنن ﮔﭻبری ساســانی
نزدیﮏ هستند )ﺗﺼاویر.(15 -1۴
حاشیه ) 3پیشانی( :نوع ﮔﭻبری این ﻗسمﺖ ،از برجستﮕی
زیادی برخوردار بوده و ســوراخهای دایرهای و مﺜلﺜی متداول در
عﺼر ســلجوﻗی و ایلﺨانی ،به همراه نقوش زمﺨﺖ ﮔياهی ،حالﺖ
النههــای زنبور را ﺗداعی میكند و ﺗﮑــرار ﮔل لوﺗوس در البالی
اسليمیها جلوهای نمادین داده اسﺖ .برجستﮕی زیاد این بﺨﺶ
به ﻗدری اسﺖ كه كام ً
ال با ﻗسمﺖهای دیﮕر متمایز شده و عناصر
ﺗزیينی و دوایر ﮔياهی نسبﺖ به بﺨﺶهای دیﮕر بزرگﺗر به نﻈر
میرســند .وجود دوایر بزرگ و فرمهای اسﭙيرالی و مارپيﭽی به
همراه دایرههای برجســتهی دارای بافﺖ سوزنی در پﺲ زمينه،
پيﺸــانی بقعه را بســان النه زنبوری جلــوه داده كه بر روی آن
نقوش اسليمی ایجاد كردهاند .ﺗركيﺐبندی این بﺨﺶ نيز از نوع
ﻗرینه بوده و شــاهد دو فرم پر پيﭻ و خم هستيم كه در مركز به
هم میرســند .این ﻗســمﺖ را میﺗوان جزو منحﺼر به فردﺗرین
بﺨﺶهای یﮏ محراب در هنر ﮔﭽبری ایران دانسﺖ ﭼه از حيﺚ
نقﺶ و ﭼه از حيﺚ اجرا به طوری كه پيﺸانی ،كام ً
ال از حاشيهها
جدا شده اسﺖ )ﺗﺼویر.(۷
در محراب مســجد جامﻊ دو حاشيه اصلی محراب) ،كتيبه و
نقوش اســليمی( دور ﺗا دور محراب میﭼرخند و پيﺸانی وجود
ندارد .اما در ﮔودی محراب و زیر طاق نمای محراب پيﺸــانی به
شﮑل كتيبهای اسﺖ كه ﺗوضيﺢ آن ﻗب ً
ال اراﺋه شد.
لﭽكی :لﭽﮑی بقعه ،ﺗزیيناﺗﺶ در ادامه نقوش پيﺸانی اسﺖ،
و در مجموع میﺗوان ﮔفﺖ نقوش پيﺸــانی ،لﭽﮑی ،ﮔودی ﻗوس
طاﻗنما ،و حتی حاشــيهها در یﮏ مســير بــوده و كام ً
ال با هم
هماهنﮓ هســتند و این در حالی اســﺖ كه لﭽﮑیهای محراب
مسجد جامﻊ كام ً
ال ﺗﺨریﺐ شدهاند ،اما با این حال میﺗوان حدس
زد كه عناصر آن نيز از هماهنﮕی برخوردار بودهاند )ﺗﺼویر.(1۶
ستون :عناصر ﺗﺸﮑيلدهنده ســتون بقعه را كتيبهی نقﺶ
بســته بر روی بدنه و همﭽنين ســر ســتون ،به وجود آورده در
حالی كه در مسجد جامﻊ عنﺼر ﺗزیينی پيﭻ به همراه پایه ستون
ﻗرار دارد .بر روی بدنهی ســتون ســمﺖ ﭼﭗ بقعه ،هيﭻ نقﺸی
وجود ندارد و ما میﺗوانيم از طرح ســتون ســمﺖ راسﺖ كه آن
هم ﺗا حدودی ﺗﺨریﺐ شــده ،از نقوش آن مﻄلﻊ شــویم .عبارت
بر روی ســتون » ،الملﮏ ﷲ« اســﺖ كه به خﻂ كوفی مورق كار
شده اسﺖ .این نوشته دارای » الﻒ«های بلند بوده و فﻀاهای ما
بين » الﻒ«ها بوســيله نقوش ﮔياهی پر شده اسﺖ .عبارت نقﺶ
بسته بر ســتون حدودا ً یﮏ سوم ارﺗفاع كل ستون را ﮔرفته و به

تصویر -13نقوش تزیینی حاشیه بزرگ دور محراب مسجد جامﻊ.

تصویر -14زیر قوس طاقنمای بقعه.

تصویر -15زیر قوس طاقنمای مسجد جامﻊ.

تصویر -16لﭽكی محراب بقعه.
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سر ســتون منتهی میشود و لﺬا مابقی نقوش در ﻗسمﺖ پایينی
محراب از بين رفته و آثاری از نقوش ﮔياهی بر آن مﺸهود اسﺖ.
همﭽنين سرستون ﭼهار وجهیای در ﻗالﺐ مربﻊ و بيﻀی وجود
دارد كه نقﺶ ســاده اسليمی بســيار زیبایی در آن شﮑل ﮔرفته
كه شــباهﺖهایی هم با سر ستون اولجایتو مسجد جامﻊ اصفهان
دارد .احتماالً بر روی سﻄﺢ صاف عنﺼر مﮑعﺐ ﮔونه ﭼهار وجهی،
ﭼراﻏدان یا شمﻊ روشن میكردهاند )ﺗﺼویر.(1۷
ستون بقعه در مقایسه با پيﭻ شﮑل ﮔرفته بر لبهی طاﻗنمای
محراب مســجد جامﻊ خالصهﺗر و كمكارﺗر اســﺖ ،و در ستون
مسجد جامﻊ عالوه بر نقوش پيوســته و طوماری متنوع ،از پایه
ستونی بســيار زیبا كه از ﺗركيﺐ نقوش هندسی و ﮔياهی شﮑل
میﮔيرد ،ﺗزیين یافته اسﺖ )ﺗﺼویر .(1۸
باید ﺗوجه داشﺖ كه محراب بقعه ﻏير از یﮏ حاشيهی حایل،
دارای هيﭻ عنﺼر ﺗزیينی هندســی نيســﺖ در حالی كه هم در
پایه ســتون و هم در دو وجه از ﭼهار وجه حفره داخلی محراب
مسجد جامﻊ ،ما شاهد نقوش هندسی مﺸبﮏ ﮔونه هستيم كه به
ستارههای شﺶ پر و ده پر ﺗبدیل شدهاند )ﺗﺼویر.(1۹

ﺗنوع كمتری برخوردار بوده و در مجموع پنﺞ مدل از حاشــيه
وجود دارد .اما در مســجد جامﻊ حداﻗل شﺶ نوع حاشيه وجود
داشــته و در مقایسه با بقعه بســيار پيﭽيدهﺗر و خالﻗانهﺗر كار
شده اسﺖ )ﺗﺼاویر.(۲1 -۲0

حاشیههای کوچﮏ :از ﺗفاوتهای كلی این دو محراب در
نوع حاشــيهها اسﺖ ،كه در بقعه حاشــيهها بسيار سادهﺗر و از

تصویر-18پیﭻ و پایه ستون مسجد جامﻊ.

تصویر -17ستون و سرستون طاقنمای کوچﮏ محراب بقعه.

تصویر -19نقوش مشبﮏ گونه دو وجه میانی محراب مسجد جامﻊ.
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تصویر -20حاشیههای تزیینی محراب بقعه.

تصویر -21حاشیههای تزیینی محراب مسجد جامﻊ.
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جدول  -1محراب گﭻبری بقعه پیر حمزه سبزه پوش ابرکوه )قرن ششم هجری(.

متن کتیبه

مﻀمون کتیبه

خﻂ کتیبه

محل قرارگیری کتیبه
حاشیه بزرگ

سوره بقره ۲۸5-۲۸۶

ایمان به خدا و رسول وطلﺐ آمرزش و مﻐفرت

كوفی ﺗزیينی

حاشیه کوچﮏ

سوره انسان  ۲0ﺗا ۲۶

اوصاف بهﺸﺖ وبهﺸتيان،دعوت به صبر ،یاد كردن
خداوند در صبﺢ و شام

ثلﺚ

حاشیه دور قوس طاقنما

سوره فﺼلﺖ آیه 30

ایمان به خدا و استقامﺖ

ثلﺚ

پیشانی طاقنمای کوچﮏ

سوره عنﮑبوت ایه 5۷

هر انسانی مرگ را میﭼﺸد وبه سوی خدا بازميﮕردد.

حاشیه طاقنمای کوچﮏ

سوره هود آیه 1۴

ﺗاكيد بر نزول ﻗران از طرف خداوند

قوس طاقنمای کوچﮏ

سوره ﺗوحيدآیه  1ﺗا ۴

اشاره به یﮕانﮕی خداوند

پیشانی

كوفی مورق
ثلﺚ
كوفی ساده

امﻀای محراب

خﻂ نگاره ها

العﻈمه ﷲ،الﮑبریاءﷲ

ثلﺚ
كوفی معقد

اسمائ اﷲ

جدول  -2محراب گﭻبری مسجد جامﻊ ابرکوه )قرن هشتم هجری(.

حاشیه بزرگ

سوره فتﺢ آیه  1ﺗا 3

بﺸارت پيروزی به پيﻐمبر)ص(

ثلﺚ جلی

حاشیه بزرگ)(1

سوره اسراء آیه۸0 -۷۹ -۷۸

اﻗامه نماز دعوت به شﺐ زنده داری
پيﻐمبر)ص(

كوفی معقد

حاشیه بزرگ)(2

سوره انسان  1ﺗا 1۷

افرینﺶ انسان و پاداش ابرار و نيﮑان

كوفی بنایی

سوره ﺗوحيد

اشاره به یﮕانﮕی خداوند

كوفی معقد

قوس طاقنما

سوره آل عمران آیه 1۸

یﮕانﮕی و ﻗدرت خداوند

ثلﺚ

وجه میانی گودی طاقنما

ﺗﮑرار عبارت الملﮏ ﷲ

اسماء الهی

پیشانی گودی طاقنما

قوس طاقنما

امﻀای محراب

كوفی بنایی
ثلﺚ

نتیجه
دو محراب ﮔﭻبری مســجد جامﻊ و مقبرهی عزیزالدین نسفی
یا پير سبزه پوش منﻄقه ابركوه یزد ،در فاصله زمانی ﻗرون شﺸم
ﺗا هﺸتم هجری شــﮑل ﮔرفتهاند .این دو محراب اﮔر ﭼه در یﮏ
مــﮑان ﻗرار دارند اما به وضوح فاصلــه دو ﻗرن هنر ﮔﭻبری ایران
را نﺸان میدهند .كتيبههای ســاده ،سنﮕين و خوانای بقعه پير
حمزه ســبزه پوش در كنار كتيبههای شــلوغ و آراسته به انواع

نقوش ﮔياهی مســجد جامﻊ و همﭽنيــن نقوش زمﺨﺖ ﮔياهی
اما به كمال رســيده بقعه در كنار اسليمیها و خﻄاییهای شلوغ
و ظریﻒ ﺗوأم شــده با كوفی بنایی ،از شــاخﺼههای دو محراب
هستند .وجود خﻂ نﮕاره در محراب بقعه و مقایسه با طرح ﻗندیل
ممزوج شــده با خﻂ محراب مسجد جامﻊ از نﮑات جﺬاب این دو
محراب اســﺖ .در مجموع رونــد ﺗﮑاملی نقوش در هر دو محراب
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محسوس اسﺖ كما اینﮑه رنﮓ و بویی از هنر ﮔﭻبری ساسانی در
برخی نقوش محراب بقعه مﺸاهده میشود و همﭽنين طرحهای
ابتدایی ﮔل شاه عباسی یا ﮔل اناری را میﺗوان در محراب مسجد
جامﻊ یافﺖ .هنرمندی طراحان این دو اثر ﮔﭻبری به حدی اسﺖ
كه هنوز هم با ﮔﺬر زمان بسيار نو و جدید جلوه كرده و راهﮕﺸای

طراحــان آثار هنری و كاربردی برای به ظهور رســاندن فﻀاهای
نو در آفرینﺶ آثار هنری میباشــد .اﮔر ﭼه این دو محراب وجه
شــباهﺖهای زیادی با هم دارند اما ،میﺗوانيم خﺼلﺖهایی ﭼون
سنﮕينی ،زمﺨتی و وﻗار را درمورد محراب بقعه و محراب مسجد
جامﻊ را با عناوینی ﭼون شور ،نﺸاط و احساس ﺗﺸبيه كنيم.
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