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چکیــــده: 

محراب های  و  ورودی ها  قرآنِی  کتیبه های  مضمون  تحلیل 
مسجد جامع اصفهان*

مریم قاسمی سیچانی**

فاطمه قنبری شیخ شبانی***

محبوبه قنبری شیخ شبانی****

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان(، اصفهان، ایران )نویسنده ی مسئول(

دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان)خوراسگان(، اصفهان، ایران

دانشجوی کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 95/09/20    تاریخ پذیرش نهایی:96/11/05

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

تغییر قبله ی مسلمین، بعثت پیامبر و رهبری توجه داشته است. 

واژه های کلیدی: ورودی، محراب، مضمون کتیبه های قرآنی، مسجد جامع اصفهان.

**mghasemi@khuisf.ac.ir              ***fatemehghanbari27@gmail.com               ****ghanbarimahboobe68@gmail.com

* این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی »فهم مسجد جامع اصفهان از منظر معماران و استادکاران سنتی« است که توسط نگارندگان در 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( در سال 1394، به پایان رسیده است.
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1. مقدمه
مساجد جامع، از مهمترین بناهای هر شهر اسالمی محسوب 
می شوند. مسجد جامع اصفهان، دارای کتیبه های متعددی 
ایلخانی،  سلجوقی،  ویژه  به  تاریخی  مختلف  دوره های  از 
در  که  است؛  معاصر  و  قاجاری  تیموری، صفوی،  مظفری، 
ورودی ها، نمای حیاط ها، ایوان ها، مناره ها، شبستان ها، گنبدها، 
محراب ها، سنگاب ها، چراغدان ها، منبرها و... واقع شده اند. 
تمرکز این کتیبه ها، بیشتر در ورودی ها، نمای داخل ایوان ها 
)جنوبی، غربی، شرقی، شمالی و صفه عمر(، نمای حیاط اصلی، 
مناره ها، محراب ها و گنبدها است. این کتیبه ها را می توان 
مضمون،  ساخت،  تاریخ  و  تکنیک  چون  گوناگون  منظر  از 
جایگاه، بانیان، نحوه ی مرمت، نقش آنها در فضای معماری 
و... بررسی کرد. کتیبه های فوق با تکنیک های مختلفی چون 
آجرکاری، کاشیکاری، گچبری، حجاری و منبت چوب اجرا 
شده اند و به صورت نقوش هندسی، گیاهی )اسلیمی و ختایی( 
و خطی هستند. کتیبه های خطی مسجد جامع با شیوه های 
مختلف همچون کوفی، نسخ، ثلث، نستعلیق، خط بنایی و... 
در دوره های مختلف نوشته شده  اند و از لحاظ مضمون به دو 
دسته ی کلی مذهبی )آیات قرآنی، احادیث، ادعیه و اسماء 
تاریخی تقسیم بندی می شوند. کتیبه های خطی  متبرک( و 
مسجد جامع اصفهان عالوه بر آنکه دربرگیرنده ی اطالعاتی 
نام اشخاص  یا مرمت(،  )تاریخ ساخت، وقف  َرقم  همچون 
)بانی خّیر، حکمران وقت(، استادکاران و هنرمندان )معمار، 
بنا، کاشی تراش، گچبر، حجار، نجار، نقاش و خطاط( بوده؛ به 
گونه ای نشان دهنده ی  وضعیت مذهبی، اجتماعی و سیاسی 
دوره های تاریخی خود نیز هستند. اصفهان در طول تاریخ 
پس از اسالم، همیشه دستخوش نزاع های مذهبی شدید بوده 
است و تا زمان صفویه -که شیعه به عنوان مذهبی رسمی 

کشور اعالم می شود- مرکز مهم اهل سنت بوده است.
با توجه به تعداد و مضمون کتیبه های مسجد جامع اصفهان 
محراب ها  و  شهر(  در  مسجد  )نشانگر  ورودی ها  اهمیت  و 
)نشانگر قبله(، پژوهش حاضر به شناخت، تحلیل و قیاس 
کتیبه های قرآنی در ورودی ها و محراب های این بنا می پردازد. 
بررسی های میدانی نشان می دهد اکثر کتیبه های این مسجد 

سالم و قابل خوانش هستند.

محراب  هفده  و  ورودی  ده  دارای  اصفهان،  جامع  مسجد 
از  استخوان بندی مسجد  و  با تکمیل  می باشد که همزمان 
»قرن سوم تا دوازدهم هجری« تغییر و تکامل پیدا کرده اند؛ 
و  هستند  مختلفی  تزئینات  دارای  محراب ها،  و  ورودی ها 
اصلی  ارکان  از  یکی  عنوان  به  و خوشنویسی  آنها خط  در 
اهمیتی که  با وجود  است.  قرار گرفته  استفاده  مورد  تزئین 
لحاظ  از  اصفهان  جامع  محراب های مسجد  و  ورودی های 
دارند؛  اَسنادی  ارزش  و  مختلف  دوره های  کتیبه های  تعدد 
تاکنون به طورکامل خوانش نشده اند. لذا در این مقاله، هدف 
اصلی خوانش، تحلیل و قیاس کتیبه های قرآنی ورودی ها 
راستا،  این  در  است.  اصفهان  جامع  مسجد  محراب های  و 
ورودی ها و محراب هایی که شامل کتیبه های قرآنی هستند؛ 
شناسایی شده و بازخوانی گردیده اند تا به پرسش های ذیل 

پاسخ داده شود: 
- مضمون آیات قرآنی کتیبه های ورودی های و محراب های 

مسجد جامع اصفهان شامل چه موضوعاتی است؟
محراب های  و  ورودی ها  در  قرآنی  آیات  پرکاربردترین   -

مسجد جامع اصفهان کدامند و علت چیست؟
-  کتیبه های قرآنی ورودی ها و محراب های مسجد جامع 

اصفهان متعلق به چه دوره تاریخی است؟ 
2. روش پژوهش

جمع آوری اطالعات از طریق مطالعات اسنادی و همچنین با 
حضور در مسجد جامع اصفهان و خوانش کتیبه ها انجام شد. 
در این راستا، از کتیبه های قرآنی بکار رفته در ورودی ها و 
محراب های مسجد جامع اصفهان تصویربرداری شد و سپس 
با روش تحقیق تفسیری- تحلیلی به بیان مضامین و ارتباطی 
میدانی  یافته های  تحلیل  با  و  پرداخته  کاربردشان  با محل 

نتیجه گیری شده است.
3. پیشینه ی پژوهش

کتیبه های  دارای  اصفهان  جامع  مسجد  اینکه  به  توجه  با 
متعدد از دوران مختلف تاریخی است؛ در منابع گوناگون تاریخ 
یاد شده  آن  تاریخی  از وضع کلی و شرح  معماری، مکرراً 
است. برخی منابع موجود در این زمینه به معرفی کتیبه های 
مسجدجامع اصفهان پرداخته اند )هنرفر 1348(؛ برخی دیگر 
از پژوهشگران روند شکل گیری مسجد جامع اصفهان را بیان 
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کرده و همچنین به بررسی برخی ابهامات تاریخی، معماری 
و سازه ای آن پرداخته اند )گالدیری1370؛ پیرنیا 1387؛ گرابار 
1388؛ معماریان 1389؛ جبل عاملی 1392؛ گالدیری 1392(. 
برخی از محققان فقط به خوانش برخی از کتیبه ها پرداخته اند 
)حاجی قاسمی 1383(؛ و برخی دیگر به بررسی کتیبه های 
تزئینی، معرفی محراب ها و تحلیل های آماری در دوره هایی 
خاص پرداخته اند )سجادی 1375؛ صاحبی بزاز 1389؛ شاطری 
زمینه ی مضمون  در  که  تحقیقاتی  1392؛ شکفته 1394(. 
کتیبه های مسجد جامع اصفهان صورت گرفته؛ شامل بررسی 
معرفی  )هنرفر 1350(،  کتیبه ها  و شرح  مضمون  تاریخی 
کتیبه های قرآنی به صورت اجمالی )نصرتی 1380( و تحلیل 
خوشنویسي و خطوط مسجد جامع اصفهان )حلیمی 1390( 
به طور  کتیبه های مسجد  یادشده،  منابع  در  البته  می باشد. 
کامل خوانش نشده است و یا تاریخ نصب کتیبه در زمانی بعد 

از پژوهش های مورد نظر انجام انجام گرفته است.
و  ورودی ها  قرآنِی  کتیبه های  تحلیل  و  معرفی   .4

اصفهان جامع  مسجد  محراب های 
همان طور که پیش تر اشاره شد؛ مسجد جامع اصفهان دارای 
ده ورودی و هفده محراب می باشد که در دوره های تاریخی 
اینکه  به  توجه  با  تزئین شده اند.  و  تاریخی ساخته  مختلف 
و محراب های مسجد  ورودی های  قرآنی  کتیبه های خطی 
جامع اصفهان به ترتیب زمانی شامل دوره سلجوقی، ایلخانی، 
آل مظفر، صفویه و قاجار است و برخی از کتیبه های قرآنی 
خود  زمان  تاریخی  حوادث  منعکس کننده ی  نوعی  به  فوق 
هستند. لذا، در پژوهش، معرفی و تحلیل کتیبه های قرآنی 
ورودی ها و محراب های مسجد جامع براساس تاریخ نگارش 

کتیبه های موجود است )جدول 1(. 

جدول 1. ترتیب تاریخی نگارش کتیبه ی ورودی ها و محراب های مسجد جامع اصفهان در پنج دوره ی تاریخی سلجوقی، ایلخانی، آل مظفر، قاجار و صفوی 
)مأخذ: نگارندگان(

دورهتاریخ  مکتوبنام ورودی- محرابشماره
سلجوقیان515ورودی شمالی1-
710محراب اولجایتو2-

ایلخانان
-محراب ایلخانی ورودی جنوب شرقی3-
768ورودی تاج الملک4-

آل مظفر
778محراب مدرسه مظفری5-
918محراب غربی صفۀ جنوبی6-

صفویه

918محراب شرقی صفۀ جنوبی7-
962ورودی شبستان تیموری8-
992محراب ایوان شرقی9-
999ورودی باب الدشت10-
1112محراب ایوان غربی11-
-محراب گنبدخانه نظام الملک12-
1092ورودی مجلسی13-
1218ورودی سقاخانه14-

قاجاریه
1301ورودی ابواسحاقیه15-
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4-1. ورودی شمالی 
این ورودی -چنانکه از نامش نیز پیدا است- در ضلع شمالی 
مسجد جامع قرار دارد و دارای تزئینات بی نظیری از معرق 
آجر است. در قسمتی از این کتیبه، آیه 114 سوره بقره به خط 
ْن َمَنَع َمَساِجَد  کوفی ساده نگاشته شده است: »َوَمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِ أَْن ُیْذَکَر ِفیَها اْسُمُه َوَسَعی... )بقره، 2: 114(«. ادامه ی آیه  اللَّ
در کتیبه به مرور زمان از بین رفته است. آیه کریمه به طور 

کامل چنین است:
ِ أَْن ُیْذَکَر ِفیَها اْسُمُه َوَسَعی  ْن َمَنَع َمَساِجَد اللَّ »َمْن أَْظلَُم ِممَّ
ِفي َخَرابَِها أُولَئَِک َما َکاَن لَُهْم أَْن َیْدُخُلوَها إِلَّ َخائِِفیَن لَُهْم ِفي 
نَْیا ِخْزٌي َولَُهْم ِفي اْلِخَرِة َعَذاٌب َعِظیٌم: و کیست ستمکارتر  الدُّ
از آن که مردم را از ذکر نام خدا در مساجد منع کند و در 
خرابی آن اهتمام و کوشش نماید؟ چنین گروه را نشاید که در 
مساجد مسلمین در آیند جز آن که )بر خود( ترسان باشند. این 
گروه را در دنیا ذلت و خواری نصیب است و در آخرت عذابی 
بزرگ )بقره، 2: 114(«؛ در ادامه نیز به حادثه ی آتش سوزی 
مسجد در سال 515 اشاره می شود: »]تمت[ إعادة هذه العمارة 

بعد الحتراق في شهور سنۀ خمس عشرة و خمس مأة«.
در اینکه مقصود از »ظالم/بیدادگر« در آیه ی یادشده کیست؛ 

چند نظر به چشم می خورد:
1. بخت النصر که در سال 597 پیش از میالد به اورشلیم حمله 
کرد و هیکل سلیمان را ویران نمود و بسیاری از یهودیان را 
)واحدی 1411، 39؛  برد  بابل  به  با خود  گرفته؛  اسارت  به 

طبری 1412، 397(.
2. سردار رومی تیتوس که در سال 70 میالدی بیت المقدس 
را ویران کرد و تورات یهودیان را به آتش کشید و مانع عبادت 
مؤمنان یهودی شد )واحدی 1411، 39؛ طوسی بیتا، 417(. 

3- مشرکان مکه که مانع عبادت مسلمانان در مسجد الحرام 
)واحدی 1411، 39؛ طبری 1412، 397؛ طوسی  می شدند 

بیتا، 417(.
4- مشرکان مکه که در سال حدیبیه )سال ششم هجری( 
مانع ورود رسول الل)ص( به مکه شدند )طبری1412، 397؛ 

زمخشری 1407، 178(.
پرسش دیگری نیز وجود دارد: مقصود از ورود ترسان ظالمان 
به مسجد چیست؟ زمخشری دو احتمال را مطرح می کند: 

1. حکم مقدر خداوند آن است که با قدرت گرفتن مؤمنان، 
سرانجام ظالمان آن خواهد بود که با ذلت در جمع مؤمنان 
باید  نبود؛  آنها  اگر ظلم ظالمان و زورگویی  وارد شوند؛ 2. 
چنین مقرر می شد که آنها با ترس از مؤمنان زندگی کنند؛ 
نه مؤمنان با ترس از ایشان )زمخشری 1407،179(. به نظر 
بیشتری  سازگاری  آیه  فتوای  با  نخست،  وجه  که  می رسد 
شده،  گفته  مورد  چهار  هر  که  است  روشن  باشد.  داشته 
نمونه هایی از مفهوم عام آیه هستند و همانگونه که زمخشری 
نیز می گوید، منافاتی بین عمومیت حکم و خصوصیت سبب 
وجود ندارد )زمخشری 1407، 179(؛ از این رو، مقصود از 
نگارش آیه در ورودی مسجد، پرهیز یا تهدید کسانی است 
که با تصمیم ها یا اقدامات خود، برای عبادت مسلمانان و 
مؤمنان مانع به وجود می آورند و بدان ها یادآور می شود که 
بنا به گفته ی خداوند متعال، ایشان از ستمکارترین انسان ها 
به شمار خواهند آمد و آن گونه که در انتهای آیه گفته شده، 
سرانجامی جز ذلت و ترس برای ایشان نخواهد بود. با توجه 
به این مضمون، می توان گفت که هدف از نگارش این آیه بر 
سردر ورودی شمالی، اشاره به قضیه ی آتش سوزی مسجد و 
تعریض به مسببان آن بوده است1. در واقع اختالفات شدید 
بین حکومت سلجوقی و علمای اصفهان، فرقه ی اسماعیلیان 
را بر آن داشت تا به تالفی، مسجد جمعه را در سال 515 
توابع  ساختمان های  آتش سوزی،  این  در  بکشند.  آتش  به 
مسجد، یعنی آموزشگاه ها، مهمان خانه  و کتابخانه در آتش 
از بین رفت )هنرفر 1350، 79؛ ریاحی 1375، 65(. با این 
حساب، مقصود بانیان مسجد از »ستمکارانی که مانع یاد خدا 
در مسجد می شوند«؛ اسماعیلیان و باطنیان بوده است. این 
کتیبه، نشانه ای از اوضاع متشنج مذهبی در اصفهان است که 

تا زمان صفویه ادامه می یابد )نقشه 1(.
2-4. محراب شبستان اولجایتو 

محراب اولجایتو شاهکار هنر گچبری دوره ی ایلخانی است 
از  منابع  از  برخی  دارد.  قرار  الجایتو  مسجد  شبستان  در  و 
»مسجد اولجایتو« به عنوان بنایی مستقل یاد می کنند که 
به بنای اصلی مسجد جمعه چسبیده است )رفیعی 1352، 
516(. این مسجد در راستای دیوار قبله ی »ایوان استاد« و 
پس از سردر کاشیکاری »بیت الشتاء« قرار دارد. در قسمت 
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خارجی محراب کتیبه ای به خط ثلث نوشته شده و در داخل 
ثلث وجود  به خط  کتیبه ی دیگری  نیز  فرورفتگی محراب 
به  تشرف سلطان محمد خدابنده  یادگار  این محراب  دارد. 
مذهب تشیع است و آنگونه که از متن کتیبه ی تاریخی آن 
به دست می آید؛ از الحاقاتی بوده که پس از آتش سوزی سال 
515 در مسجد جمعه، به اصل بنا افزوده شده است. همچنین 
این محراب در زمان سلطان محمد خدابنده  ذکر شده که 
الجایتو و وزیر دانشمند او محمد ساوی در سال 710 هجری 
ساخته شده است. نام سلطان برای احترام در بالی کتیبه 
القاب او بسنده  نگاشته شده و در متن کتیبه، تنها به ذکر 

شده است: 
مضافات  من  المستطاب  المحراب  وهذا  محمد  »سلطان 
العمارات التي اتفقت إعادتها في أیام معدلۀ السلطان حامي 
في  الل  ظّل  والدین  الدنیا  غیاث  واإلیمان  اإلسالم  حوزة 
صدقات  فضائل  من  السالم  ببقائۀ  الل  حرس  األرضین 
و  شرقاً  الممالک  دیوان  صاحب  العظمیۀ  الصحبیۀ  األمیمۀ 
بعنایۀ رب  المخصوص  والدین  الحق  سعد  قرباً  و  بعداً  غرباً 
العالمین محمد الساوي أعزالل أنصاره وضاعف اقتداره توله 
العبد الضعیف الراجي إلی رحمۀ الل تعالی وغفرانه عضد بن 
علی الماستري أحسن الل عقبته في صفر سنه عشر وسبعمئۀ 

ختمه الل تبارک وتعالی بالخیر والظفر«.
این محراب برخالف دیگر محراب های دوره ی ایلخانی -که 
متضمن آیاتی از قرآن هستند- هیچ کتیبه ی مستقل قرآنی 
ندارد )ر.ک. شکفته 1394( و تنها بخشی از آیه 59 سوره 
أَِطیُعوا  آَمُنوا  الَِّذیَن  أَیَُّها  نساء در آن به چشم می خورد: »َیا 
ُسوَل َوأُولِي اأْلَْمِر ِمْنُکْم: ای کسانی که ایمان  َ َوأَِطیُعوا الرَّ اللَّ
آورده اید؛ خدا را اطاعت کنید و پیامبر و اولیای امر خود را 
طرف  دو  در  آیه،  این  59(«؛   :4 )نساء،  کنید  اطاعت  ]نیز[ 
پیامبر اسالم به خط  از  کتیبه تاریخی، و در ضمن حدیثی 
قال:  الجعفي  زید  بن  ثلث، گچبری شده است: »عن جابر 
سمعت جابر بن عبدالل األنصاري یقول: لما أنزل الل عزوجّل 
علی نبیه صلی الل علیه وآله: یا أیها الذین آمنوا أطیعوا الل 
وأطیعوا الرسول وأولي األمر منکم قلت: یا رسول الل عرفنا 
الل ورسوله فمن أولوا األمر الذین قرن الل طاعتهم بطاعتک؟ 

فقال علیه السالم:...« 

ادامه ی متن حدیث در حاشیه ی فرورفتگی های محراب در 
وأئمۀ  جابر،  یا  خلفائي  »...هم  است:  نوشته شده  ردیف  دو 
المسلمین بعدي، أولهم علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم 
الحسین، ثم علي بن الحسین، ثم محمد بن علي المعروف 
فاقرءه مني  لقیته  فإذا  یا جابر،  بالباقر، وستدرکه  التوراة  في 
السالم، ثم الصادق جعفر بن محمد، ثم موسی بن جعفر، ثم 
علي بن موسی، ثم محمد بن علي، ثم علي بن محمد، ثم 
الحسن بن علي، ثم سمیي وکنیي حجۀ الل في أرضه وبقیته 
في عباده ابن الحسن بن علي، ذاک الذي یفتح الل تعالی 
زید  بن  از جابر  مغاربها:  و  یدیه مشارق األرض  ذکره علی 
جعفی چنین روایت شده است که گفت: از جابر بن عبدالل 
انصاری شنیدم که می گفت: وقتی خداوند عزوجّل بر پیامبر 
که درود خدا بر او و خاندان او باد، آیه ی »ای کسانی که 
ایمان آورده اید؛ از خداوند اطاعت کنید و نیز از پیامبر و اولیای 
امر خود فرمان برید« را نازل فرمود؛ به رسول خدا)ص( گفتم: 
ما، خدا و رسولش را می شناسیم؛ اما اولیای امری که خداوند 
کسانی  چه  است؛  کرده  خود  اطاعت  همتای  را  اطاعتشان 
هستند؟ پس او، درود خدا بر او باد. گفت: ای جابر! ایشان 
جانشینان من و امام مسلمانان پس از من هستند. نخستین 
آنها علی بن ابی طالب است. سپس حسن، و پس از او حسین، 
و پس از او علی بن حسین، و سپس محمد بن علی است که 
در تورات به »باقر« شهرت دارد و تو او را خواهی دید. پس 
آنگاه که مالقاتش کردی؛ سالم من را به او برسان. پس از 
او جعفر بن محمد صادق است؛ و پس از او موسی بن جعفر. 
پس از او علی بن موسی و سپس محمد بن علی، و علی بن 
محمد، و حسن بن علی است. پس از آنها فرزند حسن بن 
علی، همنام و هم کنیه ی من و حجت خدا بر زمین و بقیه ی 
او در میان بندگانش است. هم اوست که خداوند )نامش بلند 
باد( به دستش مشرق و مغرب زمین را تسخیر خواهد کرد«.

این حدیث که به »حدیث جابر« مشهور است در منابع متعدد 
شیعی )کالمی و حدیثی( وارد شده است )ر. ک. ابن بابویه 
250؛   ،1404 مجلسی  37؛   ،1390 طبرسی  253؛   ،1395

خزار رازی 1401، 54؛ ابن شهرآشوب 1379، 283(. 
با توجه به اینکه اصفهان در طول تاریخ پس از اسالم همیشه 
)جعفریان  است  بوده  شدید  مذهبی  نزاع های  دستخوش 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

w
w

.iu
st

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
27

 ]
 

                             7 / 24

http://www.iust.ac.ir/jria/article-1-831-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره شانزدهم /پاییز 139۶ / سال پنجم 54

1388، 255(. می توان گفت که عدول بانیان محراب اولجایتو 
از نگارش متنی قرآنی به ثبت یک متن حدیثی با مضمون 
اصفهان  در  تشیع  ترویج  و  تبلیغ  جز  هدفی  شیعی،  خاص 
آن روزگار نداشته است. چنانکه دیده شد؛ این متن حدیثی 
افزون بر اینکه سخنی از رسول اکرم)ص( را نقل می کند؛ 

متضمن آیه ای از قرآن کریم نیز هست؛ به بیان دیگر، آنچه 
در کتیبه ی محراب اولجایتو دیده می شود؛ ترکیب دو منبع 
مهم اسالمی )قرآن و حدیث( با هم است که نتیجه ی آن، 
آموزه های  با  پدیدآمدن متنی قدرتمند و صریح و هم راستا 

شیعی است )نقشه 1(. 

ــی  ــج دوره ی تاریخ ــان در پن ــع اصفه ــجد جام ــی در مس ــه ی قرآن ــد کتیب ــی و فاق ــه ی قرآن ــای دارای کتیب ــا و محراب ه ــی ورودی ه ــه 1. معرف نقش
ــدگان( ــذ: نگارن ــوی )مأخ ــار و صف ــر، قاج ــی، آل مظف ــلجوقی، ایلخان س

3-4. محراب ایلخانی 
سال ساخت این محراب به درستی مشخص نیست ولی با 
توجه به اینکه محراب های الجایتو، هفتشویه، پیر بکران و 

اشتر جان که همگی به دوره ی ایلخانی تعلق دارند و از نظر 
این  به  تزئینی، شباهت بسیاری  مصالح، نقوش و شیوه ی 
محراب دارند. می توان گفت محراب فوق به احتمال نزدیک 
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ایلخانی است )شاطری 1392،  به دوره ی  یقین متعلق  به 
78(. در حاشیه ی بیرونی این محراب سوره ی فاتحه به طور 

کامل نگاشته شده است:
الَْعالَِمیَن )2(  َربِّ   ِ الَْحْمُد لِلَّ ِحیِم )1(  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ »بِْسِم اللَّ
یِن )4( إِیَّاَک نَْعُبُد َو إِیَّاَک  ِحیِم )3( َمالِِک َیْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ الرَّ
َراَط الُْمْسَتِقیَم )6( ِصَراَط الَِّذیَن أَنَْعْمَت  نَْسَتِعیُن )5( اْهِدنَا الصِّ
ِّیَن )7(: به نام خداوند  ال َعلَْیِهْم َغْیِر الَْمْغُضوِب َعلَْیِهْم َوَل الضَّ
جهانیان.  پروردگار  که  را  خدا  ستایش  مهربان.  رحمتگر 
]خداوند[ رحمتگر مهربان. مالک ]و پادشاه [ روز جزا ]است [. 
تو را می پرستیم تنها و بس؛ به جز تو نجوییم یاری ز کس. 
به راه راست ما را راهبر باش. راه آنهایی که برخوردارشان 
گمگشتگان  نه  و  درخور خشم اند  نه  که  همانان  کرده ای؛ 

)فاتحه، 1: 7-1(«.
است  شده  نوشته  نیز  سقاخانه  ورودی  بر  سوره  این  آیات 

.)1 )نقشه 
قرآنی  آیات  میان  در  بالیی  بسیار  جایگاه  از  فاتحه  سوره 
برخوردار است؛ چنانکه از رسول الل)ص( چنین روایت شده 
و  المیزان.  کفه  في  وضعت  الکتاب  فاتحه  أن  »لو  است: 
مرات:  الکتاب سبع  فاتحه  لرجحت  کفه.  في  القرآن  وضع 
سوره های  باقی  و  میزان  کفه  یک  در  را  حمد  سوره  اگر 
هفت  »حمد«  سوره ی  دهند؛  قرار  دیگر  کفه  در  را  قرآن 
شماره  حدیث   /330  ،1408 )نوری  است:  سنگین تر  برابر 
را در خود جای  این سوره موضوعات متعددی    .»)4804
داده است؛ از این رو گاه به »أم الکتاب« نیز نامیده می شود. 
می گوید:  چنین  نام گذاری  این  توضیح  در  طبرسی  شیخ 
»سمیت بذلک ألنها أصل القرآن و األم هي األصل، وإنما 
القرآن ألن الل تعالی أودعها مجموع ما في  صارت أصل 
السور ألن فیها إثبات الربوبیۀ والعبودیۀ وهذا هو المقصود 
الکتاب«  »أم  سوره  این  88(؛   ،1372 )طبرسی  بالقرآن« 
نامیده شده زیرا اصل قرآن است و واژه ی »أم« به معنی 
»اصل« است. و این سوره ی اصل قرآن شده زیرا خداوند 
این سوره  در  است؛  دیگر سوره ها  در  آنچه  متعال همه ی 
قرار داده است. زیرا در آن، اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند 
است که همین، مقصود قرآن است. با این حال، این سوره 
نسبت به بقیه سوره های به کار رفته در کتیبه های مسجد 

این  است.  گرفته  قرار  نگارش  مورد  کمتر  اصفهان،  جامع 
به وضوح  ایلخانی  کتیبه های دوره ی  در  مسأله دست  کم 
این  مهم  محراب   یک  بیست  و   از  چنانکه  می شود؛  دیده 
دوره، تنها در سه مورد2 از سوره فاتحه استفاده شده است؛ 
این در حالی است که آیات ابتدایی سوره فتح )برای مثال( 
شش بار3 به کار رفته  است )شکفته 1394(. چنین به نظر 
با  فاتحه،  به سوره  می رسد که مضامین سوره فتح نسبت 

است: داشته  بیشتری  تناسب  ایلخانی  اهداف سالطین 
َم ِمن  تََقدَّ َما   ُ لََک اللَّ لَِیْغِفَر  بِیًنا )1(  مُّ َفْتًحا  لََک  َفَتْحَنا  »إِنَّا 
َر َوُیتِمَّ نِْعَمَتُه َعلَْیَک َوَیْهِدَیَک ِصَراًطا مُّْسَتِقیًما  َذنبَِک َوَما تََأخَّ
ِکیَنَۀ  السَّ أَنَزَل  الَِّذي  ُهَو   )3( َعِزیًزا  نَْصًرا   ُ اللَّ َوَینُصَرَک   )2(
ُجُنوُد   ِ َولِلَّ إِیَمانِِهْم  َع  مَّ إِیَمانًا  لَِیْزَداُدوا  الُْمْؤِمنِیَن  ُقُلوِب  ِفي 
را  تو  ما   :)4( َحِکیًما  َعلِیًما   ُ اللَّ َکاَن  َو  َواأْلَْرِض  َماَواِت  السَّ
پیروزی بخشیدیم ]چه [ پیروزی درخشانی! تا خداوند از گناه 
گذشته و آینده تو درگذرد و نعمت خود را بر تو تمام گرداند 
نصرتی  به  را  تو  و  کند.  هدایت  راست  راهی  به  را  تو  و 
ارجمند یاری نماید. اوست آن کس که در دل های مؤمنان 
و  بیفزایند.  ایمان خود  بر  ایمانی  تا  فرستاد  فرو  را  آرامش 
همواره  خدا  و  خداست  آِن  از  زمین  و  آسمان ها  سپاهیان 
این  ظاهر  از   .»)4-1  :48 )فتح،  است  سنجیده کار  دانای 
مایه ی  را  خود  مغول،  سالطین  که  برمی آید  چنین  آیات 

می دانسته اند. خدا  لشکریان  از  و   دلگرمی  مؤمنان 
4-4. ورودی تاج الملک 

اصل بنای این ورودی متعلق به دوره ی ملکشاه سلجوقی 
است و به دستور تاج الملک4 و در رقابت با خواجه نظام المک 
بنا شده است. ولی کتیبه ی قرآنی آن در دوره ی حکومت 
کوفی  خط  به  هجری   768 سال  مظفر  آل  سالطین 
اسلیمی دار سفید معّرق بر زمینه ی کاشی لجوردی بنا شده 
 756 سال  در  اصفهان   .)157  -76  ،1350 )هنرفر  است 
به دست شاه سلطان، خواهرزاده ی امیر مبارزالدین محمد 
به  در سال 789  آن  تسخیر  زمان  تا  و  تصرف شد  مظفر 
آل  حکمرانان  اختیار  در  گورکانی،  تیمور  لشکریان  دست 
قسمت هایی    .)319  -  289  ،1380 )خواندمیر  بود  مظفر 
از کاشی کاری ورودی تاج الملک از بین رفته است ولی در 
سوره ی  آیات  از  بخش  دو  می توان  اثر،  این  باقی مانده ی 
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چشم  به  شده،  نگاشته  ورودی  طرف  دو  در  که  را  انسان 
دید. در حاشیه ی سمت راست، آیات »1« تا »4« این سوره 

نوشته شده ست:
ْهِر لَْم َیُکْن َشْیًئا َمْذُکوًرا  »َهْل أَتَی َعلَی اإْلِنَْساِن ِحیٌن ِمَن الدَّ
)1( إِنَّا َخلَْقَنا اإْلِنَْساَن ِمْن نُْطَفٍۀ أَْمَشاٍج نَْبَتلِیِه َفَجَعلَْناُه َسِمیًعا 
إِنَّا   )3( َکُفوًرا  ا  َوإِمَّ َشاِکًرا  ا  إِمَّ بِیَل  السَّ َهَدْیَناُه  إِنَّا   )2( بَِصیًرا 
آیا انسان را  َوَسِعیًرا )4(:  َوأَْغاَلًل  لِلَْکاِفِریَن َساَلِسَل  أَْعَتْدنَا 
آن هنگام از روزگار ]به یاد[ آید که چیزی درخوِر یادکرد 
او  تا  آفریدیم  آمیخته  اندر  نطفه ای  از  را  انسان  ما  نبود؟ 
بدو  را  راه  ما  بینا گردانیدیم.  و  را شنوا  بیازماییم و وی  را 
برای  ما  ناسپاسگزار.  یا  و  بود  یا سپاسگزار خواهد  نمودیم 
کرده ایم  آماده  فروزان  آتشی  و  غلّ ها  و  زنجیرها  کافران 
)انسان، 76: 1-4(«. در قسمت های باقی مانده از حاشیه ی 
سمت چپ، آیات »21« تا »24« دیده می شود: »َعالَِیُهْم 
ٍۀ َوَسَقاُهْم  ثَِیاُب ُسْنُدٍس ُخْضٌر َوإِْسَتْبَرٌق َوُحلُّوا أََساِوَر ِمْن ِفضَّ
َربُُّهْم َشَرابًا َطُهوًرا )21( إِنَّ َهَذا َکاَن لَُکْم َجَزاًء َوَکاَن َسْعُیُکْم 
لَْنا َعلَْیَک الُْقْرآَن تَْنِزیاًل )23( َفاْصبِْر  َمْشُکوًرا )22( إِنَّا نَْحُن نَزَّ
َکُفوًرا )24(: ]بهشتیان  أَْو  آثًِما  ِمْنُهْم  ُتِطْع  َوَل  َربَِّک  لُِحْکِم 
و  است  بَر  در  ستبر  دیبای  و  سبز  ابریشمی  جامه های  را[ 
پروردگارشان  و  است  سیمین  دستبندهای  آنان  پیرایه 
باده ای پاک به آنان می نوشاند. این ]پاداش [ برای شماست 
و کوشش شما مقبول افتاده است. در حقیقت، ما قرآن را بر 
تو به تدریج فرو فرستادیم. پس در برابر فرمان پروردگارت 
شکیبایی کن، و از آنان گناهکار یا ناسپاسگزار را فرمان َمَبر 

)انسان، 76: 24-21(«.
چنانکه دیده می شود؛ در شیوه ی نگارش این آیات، تقابل و 
رویارویی میان کافران و مؤمنان به خوبی نشان داده شده 
است؛ بدین صورت که آیات مربوط به کافران در حاشیه ی 
سمت راست، و آیات مربوط به مؤمنان در حاشیه ی سمت 
چپ نگاشته شده است. در میان این آیات، آیه شماره 3: 
بدین  ظاهراً  َکُفوًرا«.  ا  َوإِمَّ َشاِکًرا  ا  إِمَّ بِیَل  السَّ َهَدْیَناُه  »إِنَّا 
مطلب اشاره می کند که هرکس از این ورودی پای به درون 
مسجد  گذارد؛ راه هدایت را برگزیده  است و هرکس وارد 
نشود؛ عاقبتی جز دوزخ نخواهد داشت. همچنین، آیه 24، 
یعنی آیه »فاْصبِْر لُِحْکِم َربَِّک َوَل ُتِطْع ِمْنُهْم آثًِما أَْو َکُفوًرا«؛ 

آشکارا از مؤمنان می خواهد که در راه خدا ثابت قدم باشند 
کتابت  کلی،  نگاه  یک  در  نکنند.  پیروی  گناهکاران  از  و 
این آیات در گرداگرد ورودی تاج الملک، برای خوانندگان 

ورودی بهشت را تداعی می کند. 
5-4. محراب مدرسه مظفری 

کاشیکاری  محراب  مظفری  مدرسه  جنوبی  ضلع  در 
تاریخ کتیبه محراب 778  بر اساس  دارد که  قرار  شده ای 
به  متعلق  و  مدرسه  ساخت  با  همزمان  قمری،  هجری 
به  کتیبه  محراب  این  اطراف  در  است.  مظفری  دوره ی 
خط ثلث، توسط علی کوهیار البرقوهی نوشته شده است 
»إِنََّما  است.  توبه  سوره   19 و   18 آیات  دربرگیرنده ی  که 
اَلَة  الصَّ َوأََقاَم  اْلِخِر  َوالَْیْوِم   ِ بِاللَّ آَمَن  َمْن   ِ َمَساِجَد اللَّ َیْعُمُر 
َیُکونُوا  أَْن  ُأولَئَِک  َفَعَسی   َ اللَّ إِلَّ  َیْخَش  َولَْم  َکاَة  الزَّ َوآتَی 
الَْمْسِجِد  َوِعَماَرَة  الَْحاجِّ  ِسَقاَیَۀ  أََجَعلُْتْم   )18( الُْمْهَتِدیَن  ِمَن 
 ِ اللَّ َسبِیِل  ِفي  َوَجاَهَد  اْلِخِر  َوالَْیْوِم   ِ بِاللَّ آَمَن  َکَمْن  الَْحَراِم 
 :)19( الِِمیَن  الظَّ الَْقْوَم  َیْهِدي  َل   ُ َواللَّ  ِ اللَّ ِعْنَد  َیْسَتُووَن  َل 
آباد می کنند که به خدا و روز  مساجد خدا را تنها کسانی 
بازپسین ایمان آورده و نماز برپا داشته و زکات داده و جز 
از خدا نترسیده اند؛ پس امید است که اینان از راه یافتگان 
باشند. آیا سیراب ساختن حاجیان و آباد کردن مسجد الحرام 
را همانند ]کار[ کسی پنداشته اید که به خدا و روز بازپسین 
ایمان آورده و در راه خدا جهاد می کند؟ ]نه، این دو[ نزد 
خدا یکسان نیستند؛ و خدا بیدادگران را هدایت نخواهد کرد 
بانیان  به  آیه ی نخست، اشاره ای  )توبه، 9: 18-19(«. در 
یا مرمت کنندگان مسجد شده و آنها را از مؤمنانی شمرده 
است که به کار آبادانی و عمران مسجد اشتغال دارند. البته 
آیه ی دوم به وضوح مردم را به امر جهاد تشویق می کند 
در  طوسی  شیخ  گفته ی  به  بنا   .)248  ،1411 )واحدی 
التبیان، این آیه پاسخی مستقیم به کسانی است که گمان 
ایمان  با  می کردند کلیدداری و سقایت در زمان جاهلیت، 
به خدا و امر جهاد برابری کرده، از آنها بهتر است )طوسی 
بی تا، 190(. سال کتابت این محراب، یعنی 778، سال آغاز 
شأن  به  توجه  با  و  است  گورکانی  تیمور  لشکرکشی های 
نزول آیه، به نظر می رسد که هدف بانیان و کاتبان محراب، 
از  باشد.  او  برابر  در  مقاومت  و  جهاد  به  مؤمنان  تحریک 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 w

w
w

.iu
st

.a
c.

ir
 o

n 
20

23
-0

5-
27

 ]
 

                            10 / 24

http://www.iust.ac.ir/jria/article-1-831-fa.html


57فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره شانزدهم / پاییز 139۶ / سال پنجم

این رو، می توان گفت که آیه 19 به گونه ای نشان دهنده ی 
وضعیت اجتماعی آن روزگار و شروع منازعات نظامی پس 

بوده است. آرامش نسبی  از دوره ای 
6-4. محراب  غربی صفه ی جنوبی 

طرف  دو  در  که  است  محرابی  دو  از  یکی  محراب  این 
متصل  نظام الملک  گنبد  به  را  که صفه ی صاحب  مدخلی 
می کند؛ قرار دارد. ساخت/کتابت این محراب به سال 918 
از آغاز سلطنت شاه  یازده  سال پس  بوده است که حدوداً 
اسماعیل صفوی در سال 907 است. این محراب از جنس 
این  در  دارد.  برجسته  ثلث  به خط  کتیبه ای  و  است  مرمر 

است:  شده  نوشته  چنین  کتیبه، 
قال الل تعالی: »َو َما أَْرَسلَْناَک إِلَّ َرْحَمًۀ لِلَْعالَِمیَن: و تو را 
جز رحمتی برای جهانیان نفرستادیم « )انبیاء، 21: 107(. 
مضمون این آیه ی شریفه در ستایش رسول مکرم اسالم)ص( 
است. در این آیه، پیامبر اکرم مایه ی رحمت برای جهانیان 
این  می کنند؛  اشاره  طوسی  شیخ  چنانکه  شده اند.  معرفی 
نیز  را  کافران  حتی  و  ندارد  اختصاص  مؤمنان  به  رحمت 
در بر می گیرد )طوسی بی تا، ج 7، ص 285(. طبرسی در 
مجمع البیان نیز از ابن عباس همین مضمون را نقل می کند: 
والکافر«  والمؤمن  والفاجر  للبر  رحمه  عباس:  ابن  »قال 
)طبرسی 1390، 107(؛ ابن عباس می گوید: ]پیامبر اسالم[ 
به  است.  کافر  و  مؤمن  و  بدکار،  و  نیکوکار  برای  رحمتی 
اکرم)ص(  پیامبر  ستایش  بر  افزون  آیه  این  که  می آید  نظر 
میان  وحدت  ویژه،  به  و  مسلمانان  وحدت  برای  فراخوانی 

شیعه و سنی باشد. 
7-4. محراب شرقی صفه ی جنوبی

این محراب، در کنار محراب غربی قرار دارد و مانند آن، 
کتابت  برجسته  ثلث  با خط  و  مرمر ساخته شده  از سنگ 
شده است. سال ساخت/کتابت آن نیز 918 است. در این 
 َ محراب، آیه ای از سوره احزاب نگارش شده است: »إِنَّ اللَّ
َوَماَلئَِکَتُه ُیَصلُّوَن َعلَی النَّبِيِّ َیا أَیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا َصلُّوا َعلَْیِه 
َوَسلُِّموا تَْسلِیًما: خدا و فرشتگانش بر پیامبر درود می فرستند. 
به  و  فرستید  درود  او  بر  آورده اید؛  ایمان  که  کسانی  ای 
فرمانش بخوبی گردن نهید. )احزاب، 33: 56(«. این آیه نیز 
مانند آیۀ محراب غربی، در ستایش پیامبر اکرم)ص( است. 

8-4. ورودی شبستان تیموری 
این ورودی در ضلع غربی گنبد نظام الملک، میان شبستان 
دوره ی تیموری و شبستان صفوی واقع شده است. در این 
جامع  مسجد  تاریخی  و  قدیمی  درهای  از  یکی  ورودی، 
ارزشمند  اصفهان قرار گرفته است که دارای سه کتیبه ی 
به خط ثلث از دوره ی صفوی با مضمون قرآنی- تاریخی 
بنابر  و  است  شده  نوشته   962 سال  در  کتیبه  این  است. 
اول  طهماسب  شاه  سلطنت  دوره ی  به  متعلق  تاریخ،  این 
)930-984( است. در این کتیبه آیه ای از سوره جن کتابت 

است:  شده 
ِ أََحًدا: و مساجد ویژه ی  ِ َفاَل تَْدُعوا َمَع اللَّ »َوأَنَّ الَْمَساِجَد لِلَّ
خداست؛ پس هیچ کس را با خدا مخوانید )جن، 72: 18(«.

چنانکه روشن است؛ در این آیه از مؤمنان خواسته شده تا 
همچون  و  باشند  مشغول  خداوند  ذکر  به  تنها  مساجد  در 
عبادت  در  شریکی  خدا  برای  مکه،  مشرکان  و  مسیحیان 
قرار ندهند )طوسی بی تا، 561(. شاید یکی از اهداف کتابت 
این آیه با توجه به موقعیت مسجد که در میان مجموعه ای 
از بازارها قرار گرفته است؛ پرهیز دادن مؤمنان از پرداختن 

به امور دنیوی در مسجد باشد.
9-4. محراب ایوان شرقی 

این محراب نیز از جنس سنگ مرمر است و به سال 992 
سلطنت  دوره ی  با  مقارن  تاریخ  این  است.  شده  کتابت 
پادشاه صفوی،  )985-996(، چهارمین  شاه محمد خدابنده 
فوقانی حاشیه ی گچی محراب، قسمتی  است. در قسمت 
الَِّذیَن  »َیاأَیَُّها  است:  شده  نگاشته  مائده  سوره    54 آیه  از 
ُ بَِقْوٍم ُیِحبُُّهْم  آَمُنوا َمْن َیْرتَدَّ ِمْنُکْم َعْن ِدینِِه َفَسْوَف َیْأتِي اللَّ
ٍة َعلَی الَْکاِفِریَن ُیَجاِهُدوَن  َوُیِحبُّونَُه أَِذلٍَّۀ َعلَی الُْمْؤِمنِیَن أَِعزَّ
ِ ُیْؤتِیِه  ِ َوَل َیَخاُفوَن لَْوَمَۀ َلئٍِم َذلَِک َفْضُل اللَّ ِفي َسبِیِل اللَّ
َواِسٌع َعلِیٌم: ای کسانی که ایمان آورده اید!   ُ َیَشاُء َواللَّ َمْن 
هر کس از شما از دین خود برگردد؛ به زودی خدا گروهی 
]دیگر[ را می آورد که آنان را دوست می دارد و آنان ]نیز[ 
او را دوست دارند. ]اینان [ با مؤمنان، فروتن، ]و[ بر کافران 
هیچ  سرزنش  از  و  می کنند  جهاد  خدا  راه  در  سرفرازند. 
مالمتگری نمی ترسند. این فضل خداست. آن را به هر که 
بخواهد می دهد؛ و خدا گشایشگر داناست )مائده، 5: 54(.
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در اینکه مقصود از »قوم/گروه« در آیه ی کریمه چه کسانی 
که  می خورد  چشم  به  مختلف  گمانه زنی  چندین  هستند؛ 
پیشنهاد  اکرم)ص(  رسول  از  منقول  روایاتی  اساس  بر  غالبًا 
شده  است؛ برای نمونه، برخی از مفسران با توجه به خطاب 
یارانش  و  ابوبکر  را  برگزیده  قوم  از  مقصود  )مرتدان(،  آیه  
می دانند که به جهاد اهل رّده رفته و آنان را از ارتداد باز 
می گردانند. برخی نیز ابوموسی اشعری و قومش را مقصود 
مسلمانان  به  شایانی  ایران کمک  فتح  در  که  می داند  آیه 
سلمان  یا  یمن،  اهل  انصار،  را  آیه  مراد  نیز  برخی  کردند. 
بی تا،  طوسی  646؛   ،1407 )زمخشری  می دانند  فارسی 
از  روایاتی  اساس  بر  شیعه،  مفسران  میان،  این  در   .)555
حضرت امام محمد باقر و امام جعفر صادق)ع( این آیه را بر 
حضرت علی)ع( و یارانش حمل می کنند )طبرسی 1372، 

بی تا، 555(. 322؛ طوسی 
با توجه به گرایش های شیعی زمان صفوی، به نظر می آید؛ 
مقصود بانیان این محراب اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین)ع( 
به  تعریضی  می تواند  همچنین  باشد.  ایشان  شیعیان  و 
که  معنی  بدین  باشد؛  مؤمنان  از  ستایشی  و  غیرمؤمنان، 
هرکس وارد مسجد شده، عبادت خداوند را به جای می آورد؛ 
برگزیده ی خداوند است و هرکس ترک عبادت خداوند کرده 

به مسجد نمی آید؛ از مرتدان به شمار می آید. 
10-4. ورودی باب الدشت 

و  قرآنی  مضامین  با  خطی  کتیبه ی  سه  ورودی،  این  در 
تاریخی وجود دارد. کتیبه ی سردر ورودی به خط ثلث بر 
زمینه ی لجوردی رنگ گچ بری که شامل آیات اول تا سوم 
نوار پهن  به صورت یک  این کتیبه  سوره جمعه می باشد. 
دور تا دور سردر قرار گرفته است. دو کتیبه ی دیگر شامل 
کتیبه های خطِی دِر چوبی ورودی که شامل آیه 127 شوره 

بقره است.
وِس  َماَواِت َوَما ِفي اأْلَْرِض الَْملِِک الُْقدُّ ِ َما ِفي السَّ »ُیَسبُِّح لِلَّ
یِّیَن َرُسوًل ِمْنُهْم  مِّ الَْعِزیِز الَْحِکیِم )1( ُهَو الَِّذي بََعَث ِفي اأْلُ
َوإِْن  َوالِْحْکَمَۀ  الِْکَتاَب  َوُیَعلُِّمُهُم  یِهْم  َوُیَزکِّ آَیاتِِه  َیْتُلوَعلَْیِهْم 
ا  لَمَّ ِمْنُهْم  َوآَخِریَن   )2( ُمبِیٍن  َضاَلٍل  لَِفي  َقْبُل  ِمْن  َکانُوا 
آسمان ها  در  آنچه   :)3( الَْحِکیُم  الَْعِزیُز  َوُهَو  بِِهْم  َیلَْحُقوا 
ارجمند  پاک  پادشاه  را که  است؛ خدایی  زمین  در  آنچه  و 

فرزانه است؛ تسبیح می گویند. اوست آن کس که در میان 
بی سوادان فرستاده ای از خودشان برانگیخت؛ تا آیات او را 
بر آنان بخواند و پاکشان گرداند و کتاب و حکمت بدیشان 
آشکاری  در گمراهی  آن  از  پیش  قطعًا  ]آنان [  و  بیاموزد؛ 
بودند. و ]نیز بر جماعت هایی [ دیگر از ایشان که هنوز به 
آنها نپیوسته اند. و اوست ارجمند سنجیده کار )جمعه، 62: 

.»)3 -1
 .1 خورد:  می  چشم  به  کلی  موضوع  دو  آیات  این  در 
اکرم  پیامبر  مدح   .2 متعال،  خداوند  تسبیح  و  ستایش 
و  ایلخانی  محراب  کنار  در  ورودی،  این  است.  اسالم)ص( 
ورودی سقاخانه تنها کتیبه هایی را دارند که در آنها به طور 
مستقیم، به ستایش و تقدیس خداوند پرداخته شده است. 
می دهد  نشان  را  بقره  سوره  از  آیه ای  نیز  دیگر  کتیبه ی 
و  ابراهیم)ع(  حضرت  توسط  کعبه  ساخت  داستان  به  که 
ِمَن  الَْقَواِعَد  إِبَْراِهیُم  َیْرَفُع  »َوإِْذ  دارد:  اشاره  اسماعیل)ع( 
الَْعلِیُم:  ِمیُع  السَّ أَنَْت  إِنََّک  ِمنَّا  تََقبَّْل  َربََّنا  َوإِْسَماِعیُل  الَْبْیِت 
و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه های خانه ]کعبه [ را 
بال می بردند؛ ]می گفتند:[ ای پروردگار ما، از ما بپذیر که 

.»)127 :2 )بقره،  دانایی  شنوای  تو  حقیقت،  در 
ورودی  بانیان  حال  زبان  گونه ای  به  می تواند  آیه  این 
باب الدشت باشد؛ بدین معنی که ایشان نیز مانند حضرت 
این  که  می خواهند  خداوند  از  اسماعیل)ع(  و  ابراهیم)ع( 

بپذیرد.  را  عملشان 
4-11. محراب ایوان غربی 

محراب کاشیکاری شده ای است که بر ضلع جنوبی ایوان 
غربی مسجد جامع اصفهان قرار گرفته است. تاریخ ساخت 
این محراب سال 1112 و مربوط به دوران زمامداری شاه 
سلطان حسین )1135-1105( است. درحاشیه ی محراب 
فوق کتیبه ای به خط ثلث نگارش یافته است که شامل 
آیات 109 و 110 سوره کهف و بخشی از آیه 39 سوره 

آل عمران است. 
»ُقْل لَْو َکاَن الَْبْحُر ِمَداًدا لَِکلَِماِت َربِّي لََنِفَد الَْبْحُر َقْبَل أَْن 
تَْنَفَد َکلَِماُت َربِّي َولَْو ِجْئَنا بِِمْثلِِه َمَدًدا )109( ُقْل إِنََّما أَنَا بََشٌر 
ِمْثُلُکْم ُیوَحی إِلَيَّ أَنََّما إِلَُهُکْم إِلٌَه َواِحٌد َفَمْن َکاَن َیْرُجو لَِقاَء 
َربِِّه َفلَْیْعَمْل َعَماًل َصالًِحا َوَل ُیْشِرْک بِِعَباَدِة َربِِّه أََحًدا )110(: 
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پیش  شود؛  مرّکب  پروردگارم  کلمات  برای  دریا  اگر  بگو 
پایان  دریا  قطعًا  پذیرد؛  پایان  پروردگارم  کلمات  آنکه  از 
می یابد؛ هر چند نظیرش را به مدد ]آن [ بیاوریم. بگو من 
هم مثل شما بشری هستم و ]لی [ به من وحی می شود 
که خدای شما خدایی یگانه است. پس هر کس به لقای 
پروردگار خود امید دارد باید به کار شایسته بپردازد؛ و هیچ 
کس را در پرستش پروردگارش شریک نسازد )کهف، 18: 
109-110(«. این آیات سه موضوع کلی را در خود دارند: 
نیست؛  پایانی  را  او  کلمات5  اینکه  به  خداوند  تعظیم   .1
چگونگی   .3 »بشر«؛  به  اسالم)ص(  پیامبر  توصیف   .2
آیه  کتابت  از  نگارنده  مقصود  ظاهراً  الل.  لقاء  به  رسیدن 
110، بخش پایانی آن است که راهکار ورود به بهشت و 
نیل به لقای پروردگار را بیان می کند؛ زیرا بخش نخست 

آیه، تناسب مفهومی چندانی با محراب ندارد. 
آل عمران  سوره  از  آیه ای  محراب،  از  دیگری  قسمت  در 
کتابت شده است که به داستان حضرت زکریا)ع( و تولد 
حضرت یحیی)ع( اشاره دارد: »َفَناَدْتُه الَْماَلئَِکُۀ َوُهَو َقائٌِم 
ًقا بَِکلَِمٍۀ  ُرَک بَِیْحَیی ُمَصدِّ َ ُیَبشِّ ُیَصلِّي ِفي الِْمْحَراِب أَنَّ اللَّ
الِِحیَن: )آل عمران، 3:  ِ َوَسیًِّدا َوَحُصوًرا َونَبِیًّا ِمَن الصَّ ِمَن اللَّ
39(؛ پس در حالی که وی ایستاده ]و[ در محراب ]خود[ 
دعا می کرد؛ فرشتگان، او را ندا دردادند که: خداوند تو را 
به ]ولدت [ یحیی- که تصدیق کننده ]حقانیت [ کلمه اللَّ 
]عیسی [ است؛ و بزرگوار و خویشتندار ]پرهیزنده از زنان [ و 
پیامبری از شایستگان است- مژده می دهد. چنانکه پیشتر 
گفته شد؛ ذکر واژه ی »محراب« در آیه نوعی بکارگیری 
صنعت براعت استهالل است و چنین به نظر می رسد که 
هدف از نگارش این آیه نیز، تنها مناسبت و همخوانی آن 
با مسأله ی »محراب« مسجد بوده است؛ زیرا هیچ ارتباطی 
و  با موضوع محراب  تولد حضرت یحیی)ع(  داستان  میان 
عبادت خداوند دیده نمی شود؛ مگر اینکه بگوییم محراب 
خداوند  گوش  به  آن  در  بندگان  دعای  که  است  جایی 

می رسد و مورد اجابت او قرار می گیرد.
4-12. محراب گنبدخانه نظام الملک 

زیر  در  نظام الملک  گنبد  )سلجوقی(  قدیمی  محراب  آثار 
محراب کاشی کاری )صفوی( دیده می شود. در دوره ی شاه 

طهماسب اول )930–984( بر روی بخش قدیمی، محراب 
و  مصالح  و  مواد  لحاظ  از  که  است  شده  اضافه  دیگری 
تزئین کاماًل با شیوه ی قبلی متفاوت است. محراب صفوی 
گنبد خانه نظام الملک از کاشی معرق و سنگ مرمر ساخته 
شده است. در حاشیه ی محراب فوق سه آیه از سوره بقره 
ُهْم َعْن  َفَهاُء ِمَن النَّاِس َما َولَّ نگاشته شده است: »َسَیُقوُل السُّ
ِ الَْمْشِرُق َوالَْمْغِرُب َیْهِدي َمْن  ِقْبلَتِِهُم الَّتِي َکانُوا َعلَْیَها ُقْل لِلَّ
ًۀ َوَسًطا  َیَشاُء إِلَی ِصَراٍط ُمْسَتِقیٍم )142( َوَکَذلَِک َجَعلَْناُکْم ُأمَّ
ُسوُل َعلَْیُکْم َشِهیًدا َوَما  لَِتُکونُوا ُشَهَداَء َعلَی النَّاِس َوَیُکوَن الرَّ
ْن  ُسوَل ِممَّ َجَعلَْنا الِْقْبلََۀ الَّتِي ُکْنَت َعلَْیَها إِلَّ لَِنْعلََم َمْن َیتَّبُِع الرَّ
الَِّذیَن َهَدی  لََکبِیَرًة إِلَّ َعلَی  َوإِْن َکانَْت  َعِقَبْیِه  َیْنَقلُِب َعلَی 
َ بِالنَّاِس لََرُءوٌف َرِحیٌم  ُ لُِیِضیَع إِیَمانَُکْم إِنَّ اللَّ ُ َوَما َکاَن اللَّ اللَّ
ِقْبلًَۀ  َِّینََّک  َفلَُنَول َماِء  السَّ ِفي  َوْجِهَک  تََقلَُّب  نََری  َقْد   )143(
تَْرَضاَها َفَولِّ َوْجَهَک َشْطَر الَْمْسِجِد الَْحَراِم َوَحْیُث َما ُکْنُتْم 
ُّوا ُوُجوَهُکْم َشْطَرُه َوإِنَّ الَِّذیَن ُأوُتوا الِْکَتاَب لََیْعلَُموَن أَنَُّه  َفَول
ا َیْعَمُلوَن )144(: به زودی  ُ بَِغاِفٍل َعمَّ الَْحقُّ ِمْن َربِِّهْم َوَما اللَّ
مردم کم خرد خواهند گفت: »چه چیز آنان را از قبله ای که 
بر آن بودند رویگردان کرد؟« بگو: »مشرق و مغرب از آن 
راست هدایت می کند.«.  راه  به  را خواهد  خداست هر که 
مردم  بر  تا  دادیم؛  قرار  میانه  امتی  را  شما  گونه  بدین  و 
که  را  قبله ای  و  باشد.  گواه  شما  بر  پیامبر  و  باشید  گواه 
آنکه کسی  برای  نکردیم جز  مقرر  بودی؛  آن  بر  ]چندی [ 
را که از پیامبر پیروی می کند؛ از آن کس که از عقیده ی 
خود برمی گردد بازشناسیم و البّته ]این کار[ جز بر کسانی 
که خدا هدایت ]شان [ کرده، سخت گران بود و خدا بر آن 
به  ]نسبت [  زیرا خدا  گرداند؛  را ضایع  ایمان شما  که  نبود 
مردم دلسوز و مهربان است. ما ]به هر سو[ گردانیدِن رویت 
در آسمان را نیک می بینیم. پس ]باش تا[ تو را به قبله ای 
که بدان خشنود شوی برگردانیم پس روی خود را به سوی 
به سوی  را  بودید، روی خود  الحرام کن و هر جا  مسجد 
آن بگردانید. در حقیقت، اهل کتاب نیک می دانند که این 
]تغییر قبله [ از جانب پروردگارشان ]بجا و[ درست است و 
خدا از آنچه می کنند غافل نیست )بقره، 2: 142- 144(«. 
به قضیه  و  دارند  قبله« شهرت  تغییر  به »آیات  آیات  این 
تغییر قلبه ی  مسلمانان از بیت المقدس )مسجد األقصی( به 
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زمان  مورد  در  می کنند.  اشاره  )مسجد الحرام(  مکه  سوی 
تغییر قبله در میان تاریخ نگاران اختالف است ولی ظاهراً 
درست ترین نظر آن است که هفده ماه پس از هجرت بوده 
است )فخرالدین رازی 1420، 80(. انتخاب این آیات برای 

نگارش محراب می تواند به دلیل زیر بوده باشد:
1. به کار رفتن واژه »قبله« در آیات که با موضوع »محراب« 

تناسب دارد.
2. مدح مؤمنان و نمازگزاران چرا که عبارت »امه وسطًا« 
به معنی »امتی میانه، معتدل، برگزیده، یا برتر« است )فخر 

الدین رازی 1420، 85؛ طوسی بی تا، 6(.
3. به کار رفتن عباراتی چون »صراط مستقیم« که نشان 

می دهد نمازگزاران در راه راست گام بر می دارند. 
4. به کار رفتن عبارت »من یتبع الرسول«که نشان می دهد 
رسول  از  که  هستند  کسانی  مکه،  سوی  به  نمازگزاران 

می کنند. تبعیت  الل)ص( 
13-4. ورودی مجلسی 

یکی از درهای ورودی مسجد جامع در مغرب گنبد خاکی 
به  دلیل  همین  به  و  شده  واقع  مجلسی  مقبره ی  جنب  و 
ورودی مجلسی معروف شده است. در این سردر، کتیبه های 
متنوعی از لحاظ نوع خط و مضامین زیات نامه، حدیث، شعر 
مذهبی و آیات قرآنی وجود دارد. در بخشی از کتیبه ی درب 
نور کتابت شده است:  از سوره  آیه  این ورودی، دو  چوبی 
ُ أَْن ُتْرَفَع َوُیْذَکَر ِفیَها اْسُمُه ُیَسبُِّح لَُه ِفیَها  »ِفي بُُیوٍت أَِذَن اللَّ
َعْن  بَْیٌع  َوَل  تَِجاَرٌة  ُتلِْهیِهْم  َل  ِرَجاٌل  َواْلَصاِل )36(  بِالُْغُدوِّ 
َکاِة َیَخاُفوَن َیْوًما تََتَقلَُّب ِفیِه  اَلِة َوإِیَتاِء الزَّ ِ َوإَِقاِم الصَّ ِذْکِر اللَّ
بَْصاُر )37(: در خانه هایی که خدا رخصت داده  َواأْلَ الُْقُلوُب 
که ]قدر و منزلت [ آنها رفعت یابد و نامش در آنها یاد شود. 
در آن ]خانه [ ها هر بامداد و شامگاه او را نیایش می کنند. 
مردانی که نه تجارت و نه داد و ستدی، آنان را از یاد خدا و 
برپا داشتن نماز و دادن زکات، به خود مشغول نمی دارد؛ و از 
روزی که دل ها و دیده ها در آن زیر و رو می شود می هراسند 
)نور، 24: 36-37(«. در برخی از تفاسیر شیعی، بر اساس 
روایتی از رسول اکرم)ص(، مقصود از »بیوت« خانه ی حضرت 
علی)ع( و فاطمه)س( دانسته شده است )طبرسی 1372، 227(. 
بانیان  شیعی  رویکرد  نشان دهنده ی  می تواند  برداشت  این 

این ورودی باشد.
14-4. ورودی سقاخانه 

این ورودی در جبهه ی جنوب شرقی مسجد واقع شده است 
و به نظر می رسد که ساخت آن به دوره ی مظفری تعلق 
داشته باشد6. کتیبه های خطی این ورودی در زمان فتحعلی 
شاه قاجار و به دست حاج محمد حسن خان صدر اصفهانی، 
حاکم دارالسلطنه ی اصفهان به سال 1218 نگارش یافته اند 
نام  به  ورودی  این  نامگذاری  علت   .)80 )هنرفر1350، 
بوده  ورودی  این  مقابل  در  سقاخانه ای  وجود  »سقاخانه«، 
است. هنرفر در مورد این سقاخانه چنین می گوید: »تا اواخر 
بازار  سوی  چهار  وسط  در  هجری  چهاردهم  قرن  نیمه ی 
وجود  سقاخانه ای  جمعه  مسجد  ورودی  بزرگ  در  مقابل 
تخریب  نیز  بازار، سقاخانه  ویرانی  از  است که پس  داشته 
شده است« )هنرفر 1350، 146(. این ورودی به نام ورودی 
»زنجیر« نیز شهرت دارد. ورودی سقاخانه دارای کتیبه های 
مانند  ورودی  این  کتیبه ی  در  است.  بنایی  خط  به  قرآنی 
چشم  به  اخالص  سوره  و  فاتحه  سوره  ایلخانی،  محراب 
َربِّ   ِ لِلَّ الَْحْمُد   )1( ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ  ِ اللَّ »بِْسِم  می خورد: 
یِن )4( إِیَّاَک  ِحیِم )3( َمالِِک َیْوِم الدِّ ْحَمِن الرَّ الَْعالَِمیَن )2( الرَّ
َراَط الُْمْسَتِقیَم )6( ِصَراَط  نَْعُبُد َوإِیَّاَک نَْسَتِعیُن )5( اْهِدنَا الصِّ
ِّیَن )7(:  ال الَِّذیَن أَنَْعْمَت َعلَْیِهْم َغْیِر الَْمْغُضوِب َعلَْیِهْم َوَل الضَّ
به نام خداوند رحمتگر مهربان. ستایش خدا را که پروردگار 
جهانیان. ]خداوند[ رحمتگر مهربان. مالک ]و پادشاه [ روز 
تنها و بس، بجز تو نجوییم  را می پرستیم  تو  جزا ]است [. 
یاری ز کس. به راه راست ما را راهبر باش. راه آنهایی که 
برخوردارشان کرده ای؛ همانان که نه درخور خشم اند و نه 
گمگشتگان )فاتحه، 1: 1-7(«. و سوره اخالص از توحید و 
ِحیم  ْحَمِن الرَّ ِ الرَّ یگانگی پروردگار سخن می گوید. »بِْسِم اللَّ
َمُد )2( لَْم َیلِْد َولَْم ُیولَْد )3(  ُ الصَّ ُ أََحٌد )1( اللَّ )( ُقْل ُهَو اللَّ
)اخالص، 112: 1-3(«. این سوره نیز تا آخر آیه 3 نوشته 
شده است که از توحید و یگانگی پروردگار سخن می گوید.

4-15. ورودی ابواسحاقیه 
این ورودی در ضلع شمال غربی مسجد جامع اصفهان قرار 
گرفته است.  به نظر می رسد این ورودی در دوره ی صفویه 
توجه  با  آن  کتیبه ای  تزئینات  ولی  شده  الحاق  مسجد  به 
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پادشاهی  سال های  آخرین  در   1301 شده  ذکر  تاریخ  به 
در  است.  شده  نگاشته   )1304-1288( قاجار  احمدشاه 
و  قرآنی  مضامین  با  خطی  کتیبه ی  نوع  دو  فوق  ورودی 
به صورت  که  موجود می باشد  ثلث  به خط  متبرکه  اسماء 
یک نوار افقی دور تا دور سردر آن قرار گرفته است. این 
إِنِّي  دارد:»َفَقاَل  درخود  را  سوره »ص«  از  آیه  چند  کتیبه 
أَْحَبْبُت ُحبَّ الَْخْیِر َعْن ِذْکِر َربِّي َحتَّی تََواَرْت بِالِْحَجاِب )32( 
َفَتنَّا  َولََقْد  ْعَناِق )33(  َواأْلَ وِق  بِالسُّ ُردُّوَها َعلَيَّ َفَطِفَق َمْسًحا 
َربِّ  َقاَل  أَنَاَب )34(  ُثمَّ  َجَسًدا  ُکْرِسیِِّه  َعلَی  َوأَلَْقْیَنا  ُسلَْیَماَن 
َحٍد ِمْن بَْعِدي إِنََّک أَنَْت  اْغِفْر لِي َوَهْب لِي ُملًْکا َل َیْنَبِغي أِلَ
َحْیُث  ُرَخاًء  بَِأْمِرِه  تَْجِري  یَح  الرِّ لَُه  ْرنَا  َفَسخَّ  )35( اُب  الَْوهَّ
َوآَخِریَن   )37( اٍص  َوَغوَّ بَنَّاٍء  ُکلَّ  َیاِطیَن  َوالشَّ  )36( أََصاَب 
نِیَن ِفي اأْلَْصَفاِد )38( َهَذا َعَطاُؤنَا َفاْمُنْن أَْو أَْمِسْک بَِغْیِر  ُمَقرَّ
اسبان  دوستِی  من  »واقعًا  گفت:  ]سلیمان [   :)39( ِحَساٍب 
و  نماز گذشت  تا ]هنگام  پروردگارم ترجیح دادم  یاد  بر  را 
را  در پس حجاِب ظلمت شد«. گفت: »اسب ها  خورشید[ 
بر  کشیدن  دست  به  کرد  شروع  پس  بازآورید«.  من  نزد 
ساق ها و گردن آنها و سرانجام وقف کردن آنها در راه خدا. 

و قطعًا سلیمان را آزمودیم و بر تخت او جسدی بیفکندیم؛ 
پس به توبه باز آمد. گفت: »پروردگارا، مرا ببخش و ُملکی 
به من ارزانی دار که هیچ کس را پس از من سزاوار نباشد؛ 
در حقیقت، تویی که خود بسیار بخشنده ای«. پس باد را در 
اختیار او قرار دادیم که هر جا تصمیم می گرفت به فرمان او 
نرم، روان می شد. و شیطان ها را از بّنا و غّواص، تا وحشیان 
بودند؛  بسته  هم  به  زنجیرها  با  جفت جفت  که  را  دیگر 
ماست؛  بخشش  »این  گفتیم:  درآوردیم .  فرمانش  تحت 
 .»)39-32  :38 )ص،  دار  نگاه  یا  ببخش  بی شمار  را  آن 
ظاهراً تأکید اصلی کاتب این سردر، بر آیات »35« به بعد 
خداوند  از  سلیمان)ع(  حضرت  که  آنجا  یعنی  است؛  بوده 
طلب پادشاهی می کند و خداوند نیز درخواست او را اجابت 
أَْمِسْک  أَْو  َفاْمُنْن  َعَطاُؤنَا  یعنی »َهَذا  آخر،  آیه ی  می نماید. 
بَِغْیِر ِحَساٍب« نیز به طور خیلی خاص، به خیر و برکت الهی 
اشاره می کند و بانیان مسجد، آن را به عنوان نوعی »حرز« 
آیات، مسجد  این  با  به کار گرفته اند؛ گویی می خواسته اند 
جامع را ملک سلیمان)ع( معرفی کنند که از گزند شرور و 

امان است. بدی ها در 

تصویر 1. معرفی ورودی های و محراب های دارای کتیبه قرآنی در مسجد جامع اصفهان )مأخذ: نگارندگان 1394(

و  ورودی ها  قرآنی  کتیبه های  مضمون  قیاس   .5
اصفهان  جامع  مسجد  محراب های 

و  ورودی ها  قرآنی  کتیبه های  مضمون   ،1 نمودار  در 
آیات  کاربرد  میزان  و  اصفهان  جامع  مسجد  محراب های 
نشان  نمودار  این  بررسی  گرفته اند.  قرار  بررسی  مورد 

می دهد آیات سوره بقره با سه تکرار بیشترین کاربرد را در 
کتیبه نگاری ورودی ها و محراب های مسجد جامع اصفهان 
 114 آیه  باب الدشت،  ورودی  در   127 )آیه  است  داشته 
گنبد  محراب  در   144 تا   142 آیات  و  شمالی  ورودی  در 
خانه ی نظام الملک(. در مرتبه ی دوم سوره فاتحه با دو بار 
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تکرار )آیات 1 تا 7 ورودی سقاخانه و آیات 1 تا 7 محراب 
ایلخانی( و سایر سوره ها شامل )آیات 1 تا 3 سوره اخالص 
ورودی  در  3 سوره جمعه  تا   1 آیات  سقاخانه،  ورودی  در 
باب الدشت، آیات 36 تا 37 سوره نور در ورودی مجلسی، 
آیه 18 سوره جن در ورودی شبستان تیموری، آیه 32 تا 
39 سوره ص در ورودی ابوالسحاقیه، آیات 1 تا 4 و 21 تا 
تا 110  آیات 109  انسان در ورودی تاج الملک،  26 سوره 

ایوان  در محراب  آل عمران  آیه 39 سوره  و  الکهف  سوره 
آیه  ایوان شرقی،  محراب  در  المائده  آیه 54 سوره  غربی، 
107 سوره انبیاء و سوره احزاب در محراب شرقی و غربی، 
ایوان جنوبی، آیه 59  سوره نساء در محراب اولجایتو، آیه 
18 تا 19 سوره توبه در محراب مدرسه مظفری می باشد که 

هر کدام یک بار در کتیبه ها به کار رفته اند. 

سوره(  تکفیک  )به  قرآنی  کتیبه های  از  کدام  هر  کاربرد  تعدد   .1 نمودار 
در ورودی ها و محراب های مسجد جامع اصفهان در پنج دوره ی تاریخی 

سلجوقی، ایلخانی، آل مظفر،  قاجار و صفوی)مأخذ: نگارندگان(

نمودار 2. میزان کاربرد سوره های قرآنی در تزئینات ورودی ها و محراب های 
مسجد جامع اصفهان در پنج تاریخی سلجوقی، ایلخانی، آل مظفر، قاجار و 

صفوی )مأخذ: نگارندگان(

همچنین با استفاده از نتایج نمودار 2 می توان مشاهده کرده 
که دوره ی صفوی با تعداد 9 سوره قرآنی دارای بیشترین 
قرآنی در ورودی ها و محراب های  تعداد کتیبه های خطی 
مسجد جامع اصفهان است. همچنین کتیبه های قرآنی دوره 
دوره  کتیبه های  و  دوم  مرتبه  در  قرآنی  سوره   3 با  قاجار 
دوره ی  نهایت  در  و  قرآنی  سوره   2 با  ایلخانی  مظفر،  آل 
سلجوقی با 1 سوره از قرآن دارای کمترین کتیبه می باشد.

نتیجه گیری
از مهم ترین عناصر تزئینی در مسجد جامع  کتیبه ها یکی 
اصفهان است که در این بین ورودی ها و محراب ها دارای 
کتیبه های متعدد با مضامین مختلف هستند. مضامینی که 
بانی خّیر،  با عناوین رقم )تاریخ ساخت(، نام شخص )نام 

حاکمان وقت(، هنرمند )استادکار، خطاط(، احادیث، اسامی 
 17 و  ورودی   10 بین  در  هستند.  قرآنی  آیات  و  متبرکه 
آن  محراب   8 و  ورودی   7 اصفهان  جامع  محراب مسجد 
دارای کتیبه ی قرآنی است؛ که به ترتیب شامل سوره های 
بقره، نساء، الفاتحه، الخالص، انسان، توبه، انبیاء، احزاب، 
نور و ص می باشد.  مائده، جمعه، آل عمران، کهف،  جن، 
سوره بقره با سه بار تکرار، سوره الفاتحه با دو بار تکرار و 
سوره های نساء، الخالص، انسان، توبه، انبیاء، احزاب، جن، 
با یک  نور و ص هرکدام  مائده، جمعه، آل عمران، کهف، 
بار تکرار برای نگارش کتیبه های  ورودی ها و محراب های 

مسجد جامع اصفهان استفاده شده است.

جدول 2. تعداد سوره و آیات قرآنی کتیبۀ ورودی ها و محراب های مسجد جامع اصفهان در پنج دوره تاریخی سلجوقی، ایلخانی، آل مظفر، قاجار و صفوی 
)مأخذ: نگارندگان(

سلجوقی ایلخانی آل مظفر قاجار صفوی دوره ی تاریخی
1 2 2 3 9 تعداد سوره
1 8 10 15 15 تعداد آیات
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نتایج جدول 2 تعداد سوره و آیات قرآنی کتیبه ی ورودی ها 
و محراب های مسجد جامع اصفهان را در دوره های تاریخی 
تفکیک  به  قاجار  و  صفوی  آل مظفر،  ایلخانی،  سلجوقی، 
نشان داده است که دوره صفوی با استفاده از 9 سوره و 15 

و دوره ی  قرآنی،  کتیبه  تعداد  بیشترین  دارای  قرآن  از  آیه 
سلجوقی با استفاده از یک سوره و یک آیه دارای کمترین 

تعداد کتیبه قرآنی است. 

جــدول 3. مفاهیــم آیــات قرآنــی کتیبــه ی ورودی هــا و محراب هــای مســجد جمعــه اصفهــان در پنــج دوره ی تاریخــی ســلجوقی، ایلخانــی، آل مظفــر، 
قاجــار، صفــوی )مأخــذ: نگارنــدگان(

مفاهیم آیات
شرایط سیاسی و اجتماعی
تأثیرگذار بر انتخاب آیات نام سوره و آیات نام

ورودی - محراب دوره

ستمکارانی که مانع یاد خدا در مسجد 
می شوند

اختالف بین حکومت سلجوقی 
و علمای اصفهان و حادثه ی 

آتش سوزی 
مسجد جامع اصفهان

بقره )114( ورودی شمالی سلجوقی

اشاره به  اطاعت خداوند، پیامبر و اولیای 
امر او

وجود نزاع های مذهبی

نساء بخشی از آیه 
)59( محراب اولجایتو

ایلخانی
اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند فاتحه )1 تا 7( محراب ایلخانی

ورودی جنوب شرقی

تداعی کردن ورودی بهشت
لشکرکشی های تیمور گورکانی

انسان )دهر(، )1 تا 4( 
و )21 تا 24( ورودی تاج الملک

آل مظفر
تحریک مؤمنان به جهاد توبه )18و 19( محراب مدرسه

مظفری

ستایش رسول مکرم اسالم

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

اجتماعی

انبیاء )107( محراب غربی صفه ی 
جنوبی

صفوی

ستایش رسول مکرم اسالم احزاب )56( محراب شرقی
صفه جنوبی

پرهیز مؤمنان از پرداختن به امور دنیوی 
در مسجد جن )18( ورودی شبستان تیموری

جایگاه امیرالمؤمنین)ع( و شیعیان مائده )54( محراب ایوان شرقی
1. ستایش و تسبیح خداوند متعال 2. 

مدح پیامبر اکرم اسالم)ص( جمعه )آیات 1 تا 3( ورودی باب الدشت

پذیرفتن عمل صالح توسط خدواند بقره )127(
1. توصیف پیامبر اسالم)ص( 

2. چگونگی رسیدن به لقاء الل کهف ) 109و 110( محراب ایوان غربی

محراب مکانی برای عبادت خداوند آل عمران )39(

اشاره به تغییر قبله ی مسلمین بقره )142 تا 144( محراب گنبدخانۀ
نظام الملک
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غافل نبودن از یاد خدا و برپا داشتن نماز
آرامش نسبی سیاسی و 

اجتماعی

نور )36 تا 37( ورودی مجلسی
اثبات ربوبیت و عبودیت خداوند فاتحه )1 تا 7(

ورودی سقاخانه
توحید و یگانگی پروردگارقاجار اخالص )1 تا 3(

خیر و برکت الهی ص ) 32 تا 39( ورودی ابواسحاقیه

همچنین با توجه به داده های جدول 3 به نظر می رسد شرایط 
ایلخانی،  سلجوقی،  تاریخی  دوره های  اجتماعی  و  سیاسی 
آیات به کار رفته در  انتخاب  آل مظفر، قاجار و صفوی در 
در  است.  داشته  بسزایی  تأثیر  خطی  کتیبه های  نگارش 
دوره ی سلجوقی، اختالف بین حکومت سلجوقی و علمای 
اصفهان باعث آتش سوزی در مسجد جامع اصفهان شد و 
به نظر می رسد هدف از نگارش آیه 114 سوره بقره اشاره 
به این اتفاق دارد. در دوره ی ایلخانی نیز با توجه به وجود 
اختالفات مذهبی، می توان گفت که بانیان محراب اولجایتو 

از نگارش متنی قرآنی و یک متن حدیثی با مضمون خاص 
شیعی، هدفی جز تبلیغ و ترویج تشیع در اصفهان آن روزگار 
نیز  آل مظفر  دوره ی  نظامی  منازعات  وجود  است.  نداشته 
تحریک  و  مظفری  مدرسه ی  محراب  کتیبه ی  بر  اثرگذار 
در  نسبی  آرامش  برقراری  با  است.  بوده  جهاد  به  مؤمنان 
آنان،  شیعی  گرایش های  همچنین  قاجار  و  دوران صفوی 
بانیان بیشتر آیاتی را انتخاب کرده اند که اشاره به ستایش 
و  شیعیان  و  امیرالمؤمنین)ع(  جایگاه  اسالم،  مکرم  رسول 

چگونگی رسیدن به لقاء الل است.

پی نوشت
1. آیه ی مورد بحث، به نوعی متضمن صنعت »براعت استهالل« نیز هست. مقصود از این صنعت بدیعی آن است که کاتب یا شاعر در مقدمه 
یا مطلع نوشته ی خود، عباراتی به کار برد که مقصود کلی او را از نگارش متن به خواننده منتقل کند )نویری 1423، 133(. برای نمونه، در 
مقدمه ی کتاب الفوائد الصمدیه نوشته ی شیخ بهائی )953- 1030( -که در علم نحو نگاشته شده- چنین آمده است: »أحسن کلمه یبتدأ بها 
الکالم وخیر خبر یختتم به المرام حمدک اللهم علی جزیل اإلنعام، و الصلوه والسالم علی سید األنام محمد وآله البرره الکرام سیما ابن عمه 
علي علیه السالم الذي نصبه علما لإلسالم ورفعه لکسر األصنام، جازم أعناق النواصب اللئام وواضع علم النحو لحفظ الکالم...« )سید علیخان 
1431، 27(. واژه هایی که پررنگ شده اند همگی از مصطلحات دانش نحو عربی هستند و به خواننده نشان می دهند که قرار است چه چیزی 
بخواند. به همین ترتیب، انتخاب آیه ای که از واژه ی »مساجد« در آن استفاده شده است؛ بدین قصد بوده است. امروزه نیز دیده می شود که 
گاه بر سردر تعاونی ها می نویسند: »َوتََعاَونُواْ َعلَی الْبرِّ َوالتَّْقَوی )مائده، 5: 2(«. یا بر سردر قرض الحسنه ها می نویسند: »مَّن َذا الَِّذي ُیْقِرُض اللَّ 
َقْرًضا َحَسًنا )بقره، 2: 245(«. همه ی این موارد به نوعی استفاده از صنعت براعت استهالل به شمار می آید. از این صنعت در کتیبه های دیگری 
چون ورودی شبستان سلجوقی، ورودی مجلسی، محراب گنبدخانه ی نظام الملک، محراب ایوان غربی و محراب مدرسه ی مظفری نیز استفاده 

شده است که در جای خود بدان اشاره شده است.
2. این محراب ها عبارتند از محراب مسجد هفت  شویه، ربیعه خاتون اشترجان و بقعه ی میر زبیر )شکفته 1394(.

3. این محراب ها عبارتند از محراب مسجد کرمانی، مسجد جامع ابرقو، مسجد جامع ورامین، مسجد جامع فارقان، مسجد جامع بسطام، و مسجد 
جامع ساوه )شکفته 1394(.

4. ابوالغنائم مرزبان پسر خسرو فیروز معروف به تاج الملک، از شخصیت های با نفوذ در دربار ملکشاه سلجوقی است که پس از عزل خواجه 
نظام الملک، به سمت وزارت منصوب می شود اما در آخر، به اتهام شرکت در قتل خواجه نظام الملک به قتل می رسد. عمر دوران وزارت او در 

حدود هفت ماه بود )پزشک 1367(.  
5. مقصود از »کلمات« چنانکه طبرسی می گوید؛ مقدرات، حکمت ها و عجایب خداوند است )طبرسی 1372، 770(. فخر رازی نیز مراد از کلمات 

را »کلمات علم الل« می داند )فخرالدین رازی 1420، 504(
6. به نظر می رسد زمان ساخت ورودی در ضلع شرقی مسجد جامع اصفهان مربوط به قرن سوم هجری قمری )قرن نهم میالدی( است. در 
قرن هشتم هجری، دوره ی مظفری )چهاردهم میالدی( با اضافه شدن یک مدرسه ی دینی در جبهه ی شرقی مسجد جامع اصفهان جابجایی 
در مکان این ورودی انجام می گیرد. طبق کتیبه ی موجود در سردر ورودی سقاخانه، تزئینات این ورودی متعلق به قرن سیزدهم هجری دوره  ی 
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قاجار )هجدهم میالدی( است.
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Abstract

In addition to the extension of Islamic culture, Quranic inscriptions are inseparable elements from 
mosque decorations, which reflect the socio-political conditions in the era they were inscribed. 
With regard to its importance, vastness, number of eras during which inscriptions were made 
and the volume of decorations, Jame’ Mosque of Isfahan is among buildings lodging the most 
historical inscriptions in the Islamic architecture in Iran. This building has a variety of inscriptions 
from different historical eras, particularly the Seljuk, the Ilkhanid, the Mozaffarid, the Timourid, 
the Safavid, the Ghajar and contemporary eras. They are located in entrances (indicators of 
mosques in the city), yards, porches, minarets, halls, domes, altars, stone-troughs, light holders, 
altars (indicating prayer direction or qiblah) etc. The concentration of these inscriptions is mostly 
in entrances, inside porches (southern, western, eastern, northern parts and Omar’s porch), main 
yard, minarets, altars and domes. These inscriptions can be studied from various views such as 
technique and history, context, location, builders, method of restoration, their role in architectural 
space, etc. In the existing researches, little attention has been paid to the identification and analysis 
of inscription contents used in this building. Hence, this article aims to identity, analyze and guess 
the contents of Quranic inscriptions in entrances and altars in Jame’ Mosque of Isfahan. In order 
to get access to the contents of inscriptions and to study their thematic relationship from political, 
social and application aspects in this building, the research was conducted using interpretation-
analytical method; and documentary and matrix sources (observation and attending the place) 
were also employed. The research findings showed that the entrances and altars of Jame’ Mosque 
of Isfahan possess various inscriptions with different contents; contents under the titles of figures 
(date of construction), individuals’ names (builders, rulers), artists (masters, calligraphers), 
Hadiths, sacred names and Quranic verses. Among 10 entrances and 17 altars in Jame’ Mosque of 
Isfahan, 7 entrances and 8 pulpits have Quranic inscriptions e.g. Al-Baqara, An-Nisa, Al-Fatiha, 
Al-Ikhlas, Al-Insan, At-Tawba, Al-Anbiya, Al-Ahzab, Al-Jinn, Al-Maida, Al-Jumua, Al Imran, 
Al-Kahf, An-Nur and Sad surahs. Al-Baqara surah has been repeated three times, Al-Fatiha twice, 
and others have been used just once in the inscriptions in entrances and altars of Jame’ Mosque of 
Isfahan. Most Quranic inscriptions in the entrances and altars of Jame’ Mosque of Isfahan have 
been added during the Safavid era, and after that, Ghajar, Ale-Mozaffar, Ikhanid and Seljuk have 
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the most Quranic inscriptions sequentially. In addition, the research findings showed that the Quranic 
verses in inscriptions in the entrances and altars of Jame’ Mosque of Isfahan were inscribed during the 
Seljuk, Ilkhanid, Al-e Mozaffar, Safavid and Ghajar eras. They also showed that the Safavid era had the 
most Quranic inscriptions using 9 surahs and 15 verses of the Quran, and the Seljuk era has the fewest 
with one surah and one verse. With regard to the fact that Isfahan has always been the scene of religious 
conflicts after Islam, and it used to be an important Sunni center until the Safavid era, when Shiism 
was announced as the official religion in the country, it seems that the political and social conditions in 
each era have had a remarkable effect in selecting verses for the inscriptions in the above-mentioned 
entrances and altars.  So much so that when the political, social and religious situations were in a chaos, 
the selected Quranic verses for inscriptions in altars and entrances of Jame’ Mosque of Isfahan somehow 
reflected the special events in those eras. On the other hand, when somehow there was relative political 
and social peace, the contents of selected verses in entrances pointed to issues regarding monotheism 
and uniqueness of God, faith and belief in the resurrection day, prophecy, and the prophet’s mission, 
and ultimately verses regarding the importance of mosques. Furthermore, the contents of verses in altars 
point to events in Muslim communities; for instance, the change in prayer direction (qiblah), prophet’s 
mission and leadership. During the Seljuk era, difference between Seljuk government and Scholars of 
Isfahan led to a fire in Jame’ Mosque of Isfahan; and it seems that the aim of inscribing verse 114 of 
Bahgharah Surah refers to this event. During the Ilkhanids, too, with regard to religious differences, it can 
be said that the builders of Oljaito altar had no aim but advertising and expanding Shiism in Isfahan by 
inscribing a Quranic text and a Hadith with a Shiite-oriented content. The existence of military conflicts 
during Al-e Mozaffar era influenced the inscription in the altar of Mozaffari School and stimulation of 
faithful people to Jihad.  By establishing a relative peace during the Safavid and Ghajar eras and their 
Shiite beliefs, the builders selected verses that referred to praising the prophet of Islam, the position of 
Amir Al-Muminin (the leader of the faithful), the Shiites and how to reach Allah through death.

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