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چکیده 
ابراز  برای  بودنش، همواره وسیله ای  بر ویژگی روایی  فارسی، عالوه  به ویژه شعر  ایران  ادبیات 
مفاهیم و مضامین مختلف از جمله مفاهیم حکمی، عرفانی، مدحی، ستایش و توصیف بوده است. 
در عین حال در معماری بناهای ایرانی، کوچکترین اجزاء تشکیل دهنده، دارای مفاهیم و معانی 
خاصی است که ارتباط آن را با جامعه روزگار خود پیوند می دهد. قرارگیری اشعار به عنوان کتیبه، 
متناسب با فضا و مکان خاص، به خوبی و با زبانی روان و سلیس، مفاهیم و اندیشه های هنرمند و 
معمار را به بیننده منتقل می نماید. این ویژگی بارز را می توان به وضوح در کتیبه های به کار رفته 
در معماری دوران تیموری و صفوی، سده های پانزدهم- هفدهم/نهم- یازدهم مشاهده نمود. با 
دقت در مضامین این کتیبه ها به خوبی در می یابیم که نوع به کارگیری مضامین مختلف از جمله 
حکمت و عرفان، مدح و ثنا و توصیف بنا از جهت نام بانی، معمار و تاریخ ساخت؛ هم راستا با نوع 
نگرش اندیشه ها و باورها در جامعه همان روز بوده است. در این مقاله سعی بر آن بوده تا با شناخت 
ادبیات دوره های مذکور را بررسی و  شاخصه های معماری دوران مورد بحث، وضعیت شعر و 

ارتباط مضمونی این اشعار را در بناهای این دوران مورد بحث و بررسی قرار دهد.

اهداف مقاله: 
شناخت شاخصه های معماری و جایگاه شعر و ادبیات دوران مورد بحث

دستیابی به نوع تعامل تزیینات معماری و مضامین شعری به کار رفته

سئواالت مقاله: 
چه مضامین و مفاهیمی در گستره ادبیات دوره های تیموری و صفوی مورد استفاده بوده است؟

کاربرد این اشعار و مضامین چگونه با بناهای این دوره ها در تعامل بوده است؟

واژگان کلیدی: تیموری، صفوی، معماری، شعر فارسی، تعامل، مضامین

                                 تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی       
دکتر مهناز شایسته فر

مدیر گروه هنر اسالمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس.  
    Shayestm @ modares.ac.ir                                                                                                                                          

  این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با عنوان: "اطلس صنایع دستی ایران"مربوط به سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مرکز تحقیقات هنر اسالمی نگاره است.

تاریخ دریافت مقاله: 88/4/4

تاریخ پذیرش مقاله: 88/10/18
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

مقدمه:
معماري اسالمي ایران به رابطه تزیینات با بنا ارج مي نهد، این نقوش حاوی مضامین مذهبی، عرفانی 
انسان را به دنیاي جدیدي از مفاهیم و  و استعارات و پیام هایي هستند که کشف رموز آن ها  
معنویات رهنمون می سازد. به خصوص کتیبه های زیبایی که با دربرداشتن مطالبی نغز و پرمعنی، هر 
فرد مومنی را به تفکر وامی دارد. از آنجایی که ادبیات در شکل گیری هنر اسالمی ایران نقش اصلی 
و عمده ای داشته است، با نگاهی بر جایگاه ادبیات به خصوص اشعار زیبای فارسی، در تزیینات 
کتیبه ای معماری اسالمی می توان به ویژگی های فرهنگی دوران تاریخی پی برد. کاربرد شعر به 
عنوان کتیبه در معماری ایران اسالمي، از دوره ي تیموري به بعد رایج شد و در دوره ي صفوي 

نمونه هاي شاخصی از کاربرد آن را مي توان مشاهده نمود.
در معماری اسالمی، جایگاه مشخصي به عنوان مکان مناسب استقرار کتیبه ها،  در نظر گرفته مي 
شود. با این حال ممکن است که کل فضا با کلمات تزیین گردد.1 استفاده از عنصر تزییني کتیبه 
با مضامین مختلف و انتخاب عباراتي که ذهن انسان را به تقوا، ایمان و پرهیزگاري سوق مي دهد، 

همواره رایج بوده است. 
درتزیین معماری اسالمی، پس از نگاهی گذرا بر شاخصه های معماری و تزیینی دوران تیموری و 
صفوی و آشنایی با شعر و ادبیات این دوران و تأثیرات آن بر جامعه آن روزگار، مقاله به معرفی 
برخی از بناهای دوران مذکور که دارای کتیبه های شعر فارسی هستند می پردازد. با بررسي کتیبه های 
ایراني اسالمي هستیم  حاوی اشعار زیبای فارسی، شاهد یك حرکت فرهنگي، هنري و هویت 
که با تمام بي آالیشي ها و صداقت هاي بنیادین،  از پس پرده سده ها نمودار شده و در وراي این 
تزیینات، معناي عشق به زیبایي هویداست. طرح هاي تزییني و مضامین عرفانی ای که چیزي فراتر 
از زیبایي سازي، ولي در عین حال نمایشي دارند، از طریق مضامین و نمادهاي سنتي و تصویري در 

آثارهنرمند ایراني بر جای مانده است. 

1  - مهناز شایسته فر، هنر شیعي، تهران، موسسه مطالعات هنر اسالمي 
، 1384 ، ص 90

افشار،  صدری  غالم حسین  ترجمه  ایران،  معماری  پوپ،  آرتور   -2
ارومیه، انتشارات انزلی، 1366، ص192.
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شاخصه های معماری دوران تیموری و صفوی
معماری ایران در سده چهاردهم/هشتم برپایه فرم و ساختار معماری سلجوقی شکل گرفت، اما در 
سایه تسلط  مغوالن، مقیاس و عظمت تازه ای یافت. به همین ترتیب، معماری ایران در سده پانزدهم/
نهم با پالودگی و مهارت بیشتربه تکامل و توانمندی رسید. با حکومت تیمور و جانشینانش، شاهرخ، 
الغ بیگ، بایسنقر، ابوسعید و سلطان حسین بایقرا، معماری اسالمی به اوج  تازه ای از کمال دست 

یافت.2
در ابتدا آهنگ فعالیت ساخت و ساز ابنیه براثر تاخت و تازهای تیمور، تاحدودی رکود یافت. دو 
پایتخت امپراطوری تیموری، سمرقند و هرات، بیش از نواحی دیگر ایران، دارای معماری تیموری 

طراز اول هستند.3
در اوایل دوره تیموری، بناهای بسیاری در سمرقند برپا شد. تیمور، ابنیه و مساجدی در پایتختش بنا 
کرد که هم اکنون آثاری از آن ها باقی مانده است. حاکمان تیموری به ساختن آرامگاه و مدرسه 
اهمیت می دادند که نتیجه آن ساخت مجموعه های آرامگاهی از جمله »شاه زنده« در سمرقند است. 

البته در این دوراه نقشه و ساختار مدرسه تغییر زیادی نیافت.4
ثروت، مکنت و حمایت هنری تیموریان به مرکز ایران هم راه یافت و آثار برخی از شهرهای 
مرکزی ایران همانند یزد و اصفهان مرمت گردید یا ابنیه جدیدی در آن جا ساخته شد. درمناطق 
مرکزی ایران  نوع خاصی از معماری ایالتی پدید آمد که به سبك مرسوم در معماری ابر شهرهای 

شمال شرقی ایران، مربوط، ولی کاماًل مجزا و مستقل از آن بود.5 
نوع و سبك معماری تیموری بیش از همه، مرهون نوآوری های معمارانی بود که تیمور آن ها  را 
از ایران )مرکز ایران( به پایتخت خود برده بود. این گروه در شکل دادن قانون و سبك معماری 
امپراطور تیموری نقش مهمی ایفا کردند. یکی از برجسته ترین معماران این عصر و تنها سازنده فعال 
دوره تیموری که از پس پرده ابهام تاریخ به صورت فردی که بناهای بجای مانده او سبك معماری 

شاخصی را جلوه گر می سازد؛ قوام الدین زین الدین شیرازی  است.6
یکی از موازین معیاربندی پیشرفته و دانش حرفه ای در دوران تیموری، بهره گیری از مقیاس واحدها 
برای تکثیر نقشه ها بود. از قرار معلوم معیاربندی اندازه ها با تحول نظام عالیم معماری منطبق و 
بهره گیری از نقشه ها را آسان کرده بود. همچنین بهره گیری از مقرنس ها در معماری متقدم تیموری 
نشان دهنده سنت بهره جویی ایرانیان از مقرنس برای ایجاد یك طاق قوسی بود. بعدها از مقرنس 
به عنوان عناصر فرعی در شبکه طاق های سکنج استفاده شد. نظام طاق بندی سکنج از مهم ترین 
نوآوری های معماری تیموری است و به نظر می رسد که از تجارب پیشین نظام طاقبندی متقاطع بر 

فضاهای مستطیلی بهره گرفته باشد.7
چند عمارت محدود ترکمنی از دوره حکومت ترکمانان8 به جامانده که در محدوده اصفهان، تبریز 
تا ترکیه واقع شده اند که این آثار نمایانگر نوآوری های معماری سبك تیموریان و شاهدی بر توسعه 

این شیوه معماری توسط ترکمانان در مناطق غربی هستند.9 
با کاشی کاری  بناهایی که در طی سده چهاردهم- پانزدهم/هشتم- نهم احداث شده اند، عمدتاً 
الوان تزیین یافته و نماهایشان با آجرهای لعابدار، سفالینه های کنده کاری شده، کاشی های صورتی 
رنگ و موزاییك آراسته اند. این مصالح همچنین در تزیینات داخلی نیز به کار رفته اند. همچنین 
با نفوذ اسالم به آسیای مرکزی، کتیبه نگاری تزیینی رفته رفته نقشی غالب یافت و کتیبه ها به خط 
عربی با محتوای مذهبی، اخالقی و یا آموزشی با هدفی معین برای ترویج اصول اسالمی به کار 
گرفته شد. در سده های بعدی نیز این تزیینات با سبکی تازه تر مورد استفاده قرار می گرفت.10پس 
از تیموریان، پیدایش سلسله صفوی دستاوردهای قابل توجهی معماری ایرانی را به ارمغان آورد. با 
ظهور شاه عباس اول )1627-1037/1589-999( عصر زرین معمار صفوی آغاز شد. او به خاطر 
استعداد چشمگیر و ذوق هنری اش و با کمك ثروتی که حکومت شایسته اش پدید آورده بود، 

دوران تازه ای را در معماری ایران آغاز کرد.11 
عماراتی که در زمان سلطنت صفوی در ایران برپا شد از جذابترین و زیباترین بناهای کل معماری 
از کاشی های  در شبکه ای  ایران  معماری  ذاتی  و خصوصیات  ویژگی ها  از  بسیاری  است.  ایران 
لعابدار، َسردرهای برافراشته، گنبدهای پیازی شکل و مناره های قلمی آن گرد آمد.12دستاوردهای 

معماری صفوی به لحاظ عظمت و نفاست از شکوه خاصی برخوردار است.

3 ر. دبلیو فریه، هنرهای ایران، ترجمه پرویز مرزبان، تهران، نشر فرزان 
روز، 1374، ص95.

4 - نعمت اسماعیل عالم، هنرهای خاورمیانه در دوران اسالمی، ترجمه 
عباسعلی تفضلی، مشهد، شرکت به نشر، 1382، صص 206-207.

5 - شیال بلر، جاناتان بلوم، هنر و معماری اسالمی )2(، تهران، سمت و 
فرهنگستان هنر، 1381، ص101.

6 - لیزا گلمبك و دونالد ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، 
ترجمه محمدیوسف کیانی و کرامت اهلل افسر، تهران، سازمان میراث 

فرهنگی، 1374، صص 255-256.
7 - شیال بلر و جاناتان بلوم، هنر و معماری اسالمی 2، پیشین، صص 

98 و 94.
8 - هنگامی که تیموریان بر قسمت های شرقی ایران حکم می راندند، 
و   )782-873/1380-1468( قراقویونلو  نام های  به  ترکمن  قبیله  دو 
ایران  غربی  قسمت های  اداره   )780-914/1378-1508( آق قویونلو 
نام  به  امیری  قراقویونلو ها،  حاکم  مشهورترین  داشتند.  دست  در  را 
را  خود  حکومتی  قلمرو  که  بود   )842-872/1438-1467( جهانشاه 
گسترش داد و در نهایت در هرات بر تخت پادشاهی نشست. ) شیال 
بلر و جاناتان بلوم، هنر و معماری اسالمی در ایران و آسیای مرکزی، 
ارشاد  وزارت  تهران،  گلپایگانی،  هاشمی  موسی  سیدمحمد  ترجمه 

اسالمی، 1382، ص78.(
9 - همان.

10 - گالینا بوگا خبکوا و اکبر خاکیموف، هنر در آسیای مرکزی، 
اسالمی،  ارشاد  و  فرهنگ  وزارت  تهران،  زندی،  کرم  ناهید  ترجمه 

1372، صص 9-10.
11 - آرتورپوپ، معماری ایران، پیشین، ص207.

پیشین،   ،)2( اسالمی  معماری  و  هنر  بلوم،  جاناتان  و  بلر  شیال   -  12
ص475.
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www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

82

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

شهرهای تبریز، قزوین و اصفهان به ترتیب در زمان های شاه اسماعیل )907/1501(، شاه طهماسب 
انتخاب و هر کدام  ایران  )940/1523( و شاه عباس صفوی )996/1587( به عنوان پایتخت های 
شاهد ساخت بناهایی از جمله مسجد، کاخ و کاروانسرا و پل بودند. با این وجود در زمان شاه 
عباس اول نه تنها در اصفهان، بلکه در شیراز، اردبیل، مشهد، تبریز و دیگر شهرهای ایران بناهای 

ارزشمندی احداث شد.13
نقشه های مساجد صفوی از روی نمونه های پیشین ایرانی پیروی شده که از آن جمله مسجد شاه 
اصفهان از بزرگترین مساجد صفویه است. به عالوه فرمانروایان صفوی در ایران مقبره هایی با برخی 
تغییرات ساخته اند، در حالی که در شرق ایران مقبره های هشت ضلعی ساخته می شد، در غرب 
ایران مقبره ها را با سالنی گنبددار و افزایش فضاهایی بر آن می ساختند. از جمله قدیمی ترین بناهای 
صفوی، آرامگاه و مسجد شیخ صفی الدین اردبیلی است که در سده شانزدهم/دهم ساخته شده 

است.14
 در این دوران استفاده از کاشی معرق و هفت رنگ برای تزیینات، رونق فراوان یافت، به طوری 
که ساختمان های مذهبی این دوره از گنبد، ایوان، طاق نما، َسرَدر ورودی و حتی مناره ها با کاشی 
آراسته شد و خطاطی و خوشنویسی روی کاشی نیز در آرایش بناهای مذهبی عمومیت یافت و 

بناهای متعددی با خطوط ثلث، نسخ، نستعلیق و خطوط دیگر تزیین گردید.15
با کاشی رنگی  مقرنس ها به عنوان عنصر مهمی از عناصر تزیینات معماری به کار می رفت که 
برای  نیز  لوحه های چوبی  به مکان عبادت می بخشد.  تزیینات شکل زیبایی  این  پوشیده می شد. 
پوشش َدر برخی کاخ ها به کار می رفت. این تزیینات گاهی با رنگ طالیی گود یا برجسته بود. 

گچبری های نقش دار رنگی نیز زینت بخش دیوار کاخ ها از جمله کاخ عالی قاپو بوده است.16
یکی از مهم ترین جنبه های تزیینی بناها در دوره های مذکور، تجلی شعر فارسی در بناهاست. در 
ادامه نگاهی بر تحوالت  و ویژگی ادبیات این دوران داشته و سپس نوع تأثیر و نفوذ ادبیات بر 

معماری بررسی می شود.

شعر و ادبیات در دوران تیموری و صفوی
ایران  ادبی  بر تحوالت  انجامید،  ایلخانان  امپراطوری  تشکیل  به  مغوالن که  پی  پی در  تهاجمات 
برخالف سایر بخش های جامعه، تأثیر سوء و منفی نداشت. هرچند مناطق خراسان و شمال شرق 
ایران در این تهاجمات ویران شد اما در سده پانزدهم/نهم و در زمان سلسله تیموریان بار دیگر اهمیت 
سیاسی- فرهنگی پیشین خود را به دست آورد. به رغم تمامی این تحوالت، بعضی از مهم ترین آثار 
ادبی فارسی، در غالب های مختلف در این سده ها پدید آمد. انتقال فعالیت های فرهنگی و ادبی 
از بخش های شرقی ایران به غرب از سده دوازدهم/ششم شروع و با این تحوالت شدت گرفت. 
جنوب ایران به خصوص شیراز )که از هجوم مغوالن مصون مانده بود( برای نخستین بار در تاریخ 
شعر فارسی نقش بایسته یافت. از دیگر مراکز مهمی که نقشی در شکل گیری مکاتب ادبیات عرفانی 

یافت، قونیه پایتخت سلجوقیان روم، پایگاه پناهندگان و مهاجران بود.17 
علت رواج ادبیات در دربار پادشاهان و شاهزادگان و امیران تیموری روشن است. ایشان اغلب شاعر 
و شاعر نواز بودند و علت عمده رونق ادبیات همان عالقه و تشویق شاهان، شاهزادگان، بزرگان و 
حمایت آن ها  از ادبا و شعرا بود. امیرزادگان تیموری نه تنها اغلب دوستدار شعر و مشوق شاعران 
بودند، بلکه بسیاری از ایشان خود نیز شعر می سرودند و اشعار بسیاری از شعرا را می خواندند و حفظ 
می کردند.18 در همان حال که شعر و نثر فارسی بر اثر تشویق های شاهان و شاهزادگان و امیران 
تیموری رواج داشت، یك زبان ادبی دیگر یعنی ترکی )ترکی جغتایی( نیز در این دوره رونق 
یافت و بنیادی استوار پیدا کرد. این اقدام در حقیقت به وسیله شاعران پارسی گویی از جمله سلطان 
ولد – پسر موالنا جالل الدین بلخی- و قاسم انوار آغاز شد. ادب ترکی در اواخر سده پانزدهم/نهم 
و شانزدهم/دهم با ظهور شاعران و نویسندگان بزرگی مانند امیرعلی شیر نوایی و ظهیرالدین محمد 
بابر اوج گرفت. همین رشد و توسعه ادبیات ترکی است که باعث نفوذ لغات ترکی در زبان فارسی 
اثر تحوالت سده های مذکور  نتیجه و  بارزترین  این دوره می شود.19  و خاصه در کتب تاریخی 
در ادبیات افت شدید منزلت قصیده در مقام یکی از قالب های شعر غنایی بود. مسئله عدم عالقه 
دربارهای اصلی این روزگار به مدیحه سرایی، تاحدودی بیان کننده روند یاد شده است. واقعیت این 

13 - محمدیوسف کیانی، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی، 
تهران، سمت، چ دوم، 1377، ص 103.

اسالمی،  دوران  در  خاورمیانه  هنرهای  عالم،  اسماعیل  نعمت   -  14
پیشین، صص 277 و 272.

15 - محمد یوسف کیانی، تاریخ هنر معماری ایران، پیشین، ص 105.
اسالمی،  دوران  در  خاورمیانه  هنرهای  عالم،  اسماعیل  نعمت   -  16

پیشین، ص279.
17 - سوچك و دیگران، هنر و ادب ایران، یعقوب آژند، تهران، مولی، 

1385، صص 158-159.
18 - حسین میرجعفری، تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و 

فرهنگی تیموریان و ترکمانان، تهران، سمت، 1379، ص154.
19 - همان، ص155.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

8383

تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی دکتر مهناز شایسته فر

است که قصیده سرایی در این دوره تحت الشعاع غزل سرایی قرار گرفت.20 
ادبیات این دوران با درگذشت حافظ شروع شد و با مرگ جامی خاتمه یافت. زبان غزل و عرفان 
پس از اشعار شاعران عارف سده های دوازدهم و سیزدهم/ششم و هفتم- سنایی، عطار و مولوی- 
که مفاهیم عرفانی را با تعابیر شعر فارسی درآمیختند و نیز تأثیرات شعر سعدی که به غزل شکل 
تنیده شدند که جداکردن رشته ها و  و فرم کالسیك بخشید؛ در سده نهم/پانزدهم چنان درهم 
جنبه های عرفانی از شعر امری غیرممکن شد.21 اندیشه های عرفانی و تصویر در شعر فارسی و ظهور 
سلسله های صوفی، نوعی شعر صوفیانه را نیز در ادبیات این دوران ایجاد کرد، از جمله شعرایی که 
خود موسس یکی از مهم ترین طریقت های صوفیانه، است شاه نعمت اهلل ولی می باشد.22 مهم ترین 
ویژگی ادبی این دوران رواج و انتشار شعر و ادبیات و عمومیت یافتن آن است، چنانکه در میان 
همه طبقات مردم از دانشمند، عامی، عالم دین، امیر و سلطان، ذوق شعر و اشتغال به شاعری دیده 

می شود.23
این روند تا آغاز دوران صفوی ادامه یافت و با استقرار این دولت در ایران و اعالم تشیع دوازده 
امامی به عنوان مذهب رسمی دولت صفوی، اوضاع و شرایط جدیدی پدید آمد که برای شکوفایی 
نبود. حکام مذهبی و روحانیون مقتدر شیعه در سده شانزدهم/دهم که  ادبیات، چندان مطلوب 
ندادند؛  نشان  درباری  سنتی  ادبیات  به  عالقه ای  چندان  داشتند،  رسمی  سیاست  در  زیادی  تأثیر 
برعکس، بارآوری شعر مذهبی مورد تشویق آن ها  قرار گرفت. مضامین شعر مذهبی دوره صفوی 
از داستان های مربوط به شهادت ائمه مایه می گرفت، هر چند دوستداری و هواداری از علویان در 
شعر بیش از دوره صفویان نیز رواج داشت. برجسته ترین شاعر دوره صفوی در نوع ادبیات مذهبی، 

محتشم کاشانی بود، که ترجیع  بند زیبایی او در وصف کربال و عاشورا معروف است.24 
استعارات و مجازات و کنایات پیچیده و دقیق در شعر شاعران دوره صفوی، نوعی از سخن را پدید 
آورد که در عصر خود جالب و جذاب بود. در این دوره شاعران بزرگ به دنبال طریقی بودند که 
هم رابطه خود را با سنن ادبی گذشته حفظ نمایند و هم شعر نو و تازه ای را بوجود آورند. آن ها  به 
شیوه های گوناگون به غزلسرایی پرداختند و مضمون های دقیق و تخیل شاعرانه را با الفاظ سبك و 
سنگین به هم آمیختند و از مجاز، کنایه، استعاره، تشبیه پیچیده و نو بهره بردند و معما، ماده تاریخ، 
چیستان، عرفان، حکمت و عشق را وجهه همت سخن قرار دادند. این گونه شعر و ادب از نیمه 
دوم سده شانزدهم/دهم تا اواخر سده هجدهم/دوازدهم به طول انجامید و چون بیشتر طرفداران و 
شاعران این مکتب ادبی بوسیله امپراطوران تیموری هند، حمایت شدند، بعضی آن را سبك هندی 

نامیدند.25
در دوره صفوی پشتیبانی از ادبیات و هنر، فقط خاص دربار شاه نبود و دربار حاکمان ایاالت که 
بیشتر از خاندان شاهی بودند دست کم در نخستین سده سلطنت صفویان، از حامیان ادب و هنر 
برشمرده می شدند. از تذکره ها و گلچین های این دوره بر می آید که رباعی عرفانی رونقی به سزا 
داشته است. باریك اندیشی و مضمون یابی و به کارگیری صنایع بدیعی که از زمان تیموریان رواج 

یافته بود، در رباعی ها و به خصوص در ماده تاریخ ها به کار گرفته شد.26
در عین حال تصوف در دوره صفوی در مقام شکلی از زندگی مذهبی براثر دشمنی رهبران مذهبی، 
رو به انحطاط گذاشت. از آن جا که شعر و تصوف در دوره پیشین رابطه ای تنگاتنگ یافته بودند. از 
این رو این کار صفویان تأثیری نامطلوب در شعر عارفانه بجا گذاشت27 و این قالب شعری در این 

دوران کمتر مورد توجه قرار گرفت. 
جدای از تحوالت اجتماعی و فرهنگی، باید در نظر داشت که ادبیات در میان هنرها، رسانه ای است 
که با استفاده از زبان کالمی به وجود آمده و معانی از طریق زبان منتقل می شوند.28 این ویژگی 
باعث گردید که هنرمندان جهت انتقال معانی و مفاهیم پیچیده رو به ادبیات به ویژه شعر آورند و 
با استفاده از کلمات و جمالت در کتیبه ها، در جایگاه ها و موارد خاص، معانی و مفاهیم موردنظر 
را به مخاطبان انتقال دهند. از جمله این هنرها معماری است. کوچکترین جزء شکل دهنده در یك 
اثر معماری دارای مفهوم و معنی خاص است و قرارگیری اشعاری متناسب با فضاهایی خاص به 
طور واضح تری با فضای موردنظر ارتباط برقرار می کند و این هنر معمار است که با این حرکت بر 
تأکید آن فضاها می افزاید. در بخش بعدی با اشاره به نمونه بناهای دوره های تیموری و صفوی،  این 

مبحث بیشتر مورد بررسی قرار می گیرد.

20 - سوچك و دیگران، هنر و ادب ایران، پیشین، صص 160-161.
21 - تاکستن و دیگران، تیموریان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، 

1382، صص 40-51.
22 - سوچك و دیگران، هنر و ادب ایران، پیشین، ص 164.

23 - حسین میرجعفری، تاریخ تحوالت تیموریان و ترکمانان، پیشین، 
ص 154.

24 - سوچك و دیگران، هنر و ادب ایران، پیشین، صص 171-172.
25 - احمد تمیم داری، عرفان و ادب در عصر صفوی، تهران، انتشارات 

حکمت، ج1، 1372، صص 110-109 و 106.
26 - سیوری و دیگران، صفویان، ترجمه یعقوب آژند، تهران، مولی، 

1380، صص 108 و 111.
27- سوچك و دیگران، هنر و ادب ایران، پیشین، ص 173.

تهران،  ادبیات،  و  هنر  جامعه شناسی  نظریه های  راودراد،  اعظم   -  28
دانشگاه تهران، 1382، ص67.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

مضامین شعر فارسی در تزیینات کتیبه ای دوران تیموری و صفوی
در معماری اسالمی، فرد مومن با قرائت نوشته هاي قرآني، ادعیه، احادیث منقوش و مضامین مکتوب 
بر در و دیوار یك بنا، به نحوي با معنا و انعکاسات معنوي خطوط در آن، ارتباط برقرار مي کند. 
بنابراین نه تنها معماران مسلمان، بلکه کتیبه نویسان نیز مي کوشند تا فضایي به وجود آورند که 
کلیه صفات و کیفیات مقامات معنوي را متجلي سازند.29 موضوع کتیبه ها نیز با توجه به دوره هاي 
مختلف معماري اسالمي متغیر است؛ یکي از راه هاي شناخت و بینش بیشتر در مورد دوره هاي 

معماري اسالمي در کنار نوع استفاده از عناصر تزییني و نقوش، توجه به متون کتیبه هاست. 
به طورکلی، موضوع کتیبه ها در معماری اسالمی شامل آیات قرآني30، ادعیه و خطابه ها، احادیث، 
کتیبه هایي در مدح و ثناي باني یا بانیان بنا، کتیبه هایي در شرح ساخت قسمت هاي مختلف یك بنا 

و اشعار حکیمانه ي فارسي و مذهبي است. 
در معماری ایران از دیرباز برای ثبت تاریخ پایان  بناها، به ویژه بناهای مذهبی، مدارس، آرامگاه ها، 
مقابر، برج ها و قصرها، از ادبیات منظوم مدد جسته اند و بدین گونه با ثبت نام و نشان بانی، موسس، 
معمار و ذکر دقیق تاریخ اتمام بنا در قصیده یا قطعه ای مناسب، تعامل مستقیم میان معماری ایرانی و 

شعر فارسی را در طول تاریخ به ثبت رسانده اند.31
خطوطي که در سطوح داخل و خارج بناهای اسالمي نوشته و کار مي شوند، یادآور وظایف دیني 
و اخالقي، احکام، فرامین و امور وقفیه و وظایف جمعی بوده است. عالوه بر این ها خطوط عربي 
و فارسي به علت ویژگی ذاتی و نوع حروف با تزییناتی همچون گل و بوته ها و در اتصال به آن ها 

، به کار رفته است. 
چنانچه گفته شد، توسعه و وفور کاربرد شعر به عنوان کتیبه در معماری ایرانی اسالمي را می توان از 
عصر تیموري به بعد مشاهده نمود که در دوران صفویه نمونه هاي شعری مناسب و کیفی در تزیین 

بناها کاربرد داشته است. 
نحوه گزینش ابنیه تاریخی دوران مورد بحث با تنوع مضامین اشعار فارسی مورد استفاده در کتیبه ها 
نظر گرفتن  در  با  مقاله،  این  در  تیموری و صفوی  منتخب عصر  بناهای  اغلب  است.  ارتباط  در 
به  بنا، متعلق  با موضوع بحث و اهمیت و ویژگی خود  مضامین و محتوای کتیبه ها و هماهنگی 
مراکز اصلی کشور و عمدتاً پایتخت ها بوده است. از دوره تیموری مراکزی چون هرات، سمرقند 
و خراسان و از دوره صفوی علیرغم مرکزیت تبریز و قزوین در اوایل این دوره، بیشتر بناها باتوجه 
به گسترش معماری در دوره حکومت شاه عباس اول و حضور نمونه های مناسب و نفیس معماری، 
از شهر اصفهان انتخاب شده اند. با نگاهی دقیق به مضامین به کار رفته در اشعار فارسی موجود در 
کتیبه های تزیینی بناهای اسالمی، می توان آن ها  را به سه گروه مضمونی: اشعار عرفانی، اشعاری 
حاوی اطالعات تاریخی و شعرهایی با مضامین مدح و ثنای بزرگان طبقه بندی نمود. برخی از بناها 

در هر 3 گروه دارای کتیبه هایی هستند.

گروه اول: کتیبه هایی با مضامین حکیمانه و عرفانی
یکی از زیباترین مضامین به کار رفته در اشعار فارسی منتخب در کتیبه ها، مطالبی عرفانی و پندآموز 
درباره دیدگاه مسلمانان به دنیا و توجه به تقوا و یاد خداست که در این موضوع، اشعار شاعران به 

نامی چون سعدی، حافظ، انوری، جامی و قاسم انوار و ...، استفاده شده است.
از جمله بناهایی که مزین به کتیبه هایی حاوی مضامین عرفانی هستند، می توان به مجموعه شاه زنده، 
مدرسه دودر و مسجد شاه مشهد، زیارتگاه درب امام اصفهان، مسجد میدان کاشان، مسجد حوض 
غلوار هرات، مسجد حکیم اصفهان و مسجد جامع اصفهان، بقعه بابا قاسم اصفهان، آرامگاه صائب 

تبریزی و سنگ قبر میدان ساعت یزد اشاره کرد که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند.
اولین کتیبه این گروه در مجموعه شاه زنده سمرقند )از اماکن مهم تیموریان(،32 آرامگاه شاد ملك 
آغا )1383-785/1371-773( به کار رفته است. )تصویر1( این آرامگاه، باید کمي پس از تاریخ 
درگذشت شادملك آغا و مدتي پس از فوت مادرش در سال 1095/1683 بنا شده باشد. در اطراف 

َدر ورودی بنا )تصویر2( به زبان فارسي، کتیبه ای بدین مضمون به چشم می خورد:
این روضه اي است که در آن خزانه نیك بختي نهفته 

 این گوري است که در آن مرواریدي نفیس گم گشته 

دوران  مذهبي  هاي  کتیبه  محتوایي  بررسي  فر،  شایسته  مهناز   -  29
دانشگاه  انساني  علوم  پژوهشي  علمي  فصلنامه  صفویان،  و  تیموریان 

الزهراء، ویژه نامه تاریخ، سال دوازدهم، ش 43، پاییز 1381، ص 64.
30 - اکثر کتیبه ها در معماری اسالمی به آیات قرآني اختصاص دارد. 
نوشته هاي قرآني به غیر از زیبایي کالم خداوند، معناي ویژه اي براي 
جا  همه  در  خداوند  حضور  یادآور  که  شکل  بدین  دارد،  مسلمانان 

هستند.)مهناز شایسته فر، بررسی محتوایی...، پیشین، ص 31(.
تعامل معماری و شعر فارسی، کتاب ماه هنر،  امین،  31 - سیدحسن 
هنر  شایسته فر،  مهناز  19؛  ص   ،1381 اسفند  و  بهمن   ،53-54 شش 

شیعی، پیشین، ص90.
افراسیاب که  تپه  بر روي  این مجموعه در شمال شهر سمرقند،   -32
از شیب جنوبي آن ارتفاع مي گیرد، واقع شده است. امروزه از سوي 
جنوب از طریق ایوان باشکوهي بدان راه مي یابند. جنب این دروازه 
یا درگاه، بناهایي است که اکنون کاربری موزه دارد. )لیزا گلمبك و 

دونالد ویلبر، معماري تیموري در ایران و توران، پیشین، ص 688(.

تصویر 1- آرامگاه شاد ملك آغا، مجموعه شاه زنده سمرقند.
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در آن سرو قامتي خوش اندامي خفته  این موجب تسلي است که ما نیز در زیر زمین خواهیم خفت
بیندیش که سلیمان را تندبادي بربود  با وجود آن که خاتم امان در حلقه انگشتري او بود.

کتیبه نشان مي دهد که ترکان خاتون را قصد بر این بوده که با دخترش دفن گردد. این استعاره که 
شادملك جوان را به مروارید نفیسي تشبیه کرده، شاید یادآور نقش هاي قطرات اشك از گنبد باشد 
که مانند گوهرهایي آویزان، از فضاي گیتي به نظر مي رسند و اسپرهاي دیوار با ترنج هاي مدور 

منفرد را مي توان به ترصیع دانه هاي قیمتي در انگشتري سلیمان همانند کرد. 34
همچنین در مجموعه شاه زنده سمرقند، آرامگاه امیرحسین بن تغلق تکین35 )777/1376( پیرامون 

راهروی ورودی، کتیبه ای به زبان فارسي )تصویر3( با مضمون زیر دارد: 
هر چند ایوان من سر به مشتري مي ساید                       باز هم باید طعم زهر این جهان را چشید

اگر سالي بگذرد هیچ جائي براي من نیست.   در گور تاریك بدون دوستان و مردم به لطف تو 
امیدوارم و بس.

مضمون کتیبه، همانند کتیبه هاي شادملك، این پیام را مي رساند که هر چه انسان ها خالق  زیبایي ها 
در ایجاد بناهای شکوهمند و رفیع باشند؛ مرگ حتمي خداوند، حق است و باید در برابر آن تسلیم 

شد. این کتیبه کوتاه از طبع گذراي این جهان سخن مي گوید.
از دیگر مراکز مهم تیموریان، هرات بوده که بناهای ارزشمندی را در خود جای داده است. از جمله 

آن ها ، مسجد حوض کرباس غلوار36 در غرب هرات می باشد. 
بر روي دیوار مقابل محراب مسجد، قاب بند تزییني مستطیل شکلي از کاشي معّرق وجود دارد 
که داراي سه سطر به خّط ثلث است. کتیبه  شکوهمند و نفیس است. بنا به گفته محققین، ممکن 
است کار »جالل جعفر« باشد. متن این کتیبه از گلستان سعدی است و اشاره به فانی بودن این دنیا 
و بازماندن خوبی و بدی انسان ها دارد و در انتهای آن نیز به سال ساخت بنا اشاره شده است.37 

)تصویر4(
گلستان سعدي بر در و دیوار کتابخانه بایسنقر از قبل به فراواني نگارش یافته است. از این رو تعّجب 

براي  آقا«  »ترکان  تیمور  بزرگ  خواهر  وسیله  به  مجموعه  این   -33
دخترش که به مرگ نابهنگام درگذشت، ساخته شده است. آرامگاه 
شادملك از دیگر بناهاي مجموعه، از شرایط بهتری برخوردار است 
نمایش  را  تیموري  عهد  اوائل  کاشي  پوشش  درخشان ترین  و   1953
با سبك هاي متنوعی از کاشي  نماهاي داخل و خارج  مي دهد. کلیه 
پوشیده شده است. این آرامگاه همچنین با یك کتیبه بنیادي و سرکتیبه 
که به افزارمندان و استادان اشاره مي کند، صاحب مدرك شده است. 

)همان، ص 317(
34- همان، صص 319 و 317.

35- از این آرامگاه چیز کمتری به جاي مانده و بر فراز یك دستگاه 
پلکان در ضلع شرقي دهلیز قرار گرفته است. نماي ورودي و دیوار 
بنا باقی مانده اند.  شمالي آرامگاه، تنها قسمت هایی هستند که از کل 
را  شرقي  دیوار  بقیه  پي هاي  سال1372/1952-1953  حفاري هاي 
آشکار کرد، لیکن از دیوار جنوبي که هنگام ساختن سکو در سده نهم/
پانزدهم برداشته شده بود، کمتر چیزي باقي مانده است. این آرامگاه بر 
روي یك سردابه مستطیل شکل )2/89×4/16متر( قرار گرفته و جهت 
آن شمالي جنوبي است و ورودي آن از طریق دهلیز باریکي از میان 
دیوار جنوبي آرامگاه به خارج باز مي شود. در آغاز، آرامگاه تزئینات 
کاشي نداشته، زیرا پوشش هاي کاشي مربوط به زمان کتیبه اي است که 
از امیرحسین بن تغلق تکین، یکي از سرداران تیمور نام مي برد. )همان، 

ص 321(.
36- مسجد حوض کرباس غلوار در چهار کیلومتري غرب هرات و در 
جاده اي به سمت غوریان قرار دارد. این مسجد زمستاني، داراي چهار 
دهانه گنبدي و رو به پایین است. )برنارد اوکین، معماري تیموري در 
خراسان، ترجمه علی آخشینی، بنیاد پژوهش های اسالمی، 1386، ص 

.)375
37 - بماناد سال هاي این نظم و ترتیب    زما هر ذره خاك افتاده جائي
 غرض نقشیست کز ما باز ماند                  که هستي را نمي بنیم بقائي
مگر صاحب دلي روزي برحمت              کند در کار مسکینان دعائي

تمت هذه العماره المبارکه الشریفه في شهور سنه خمس و اربعین و 
ثمانمائه.

تصویر2-  راست، کتیبه حاشیه ورودی آرامگاه 
شاد ملك آغا، مجموعه شاه زنده سمرقند.

تصویر3- کتیبه حواشی ورودی آرامگاه امیرحسین بن تغلق 
تکین، مجموعه شاه زنده سمرقند.

تصویر 4- کتیبه، دیوار مقابل محراب مسجد حوض کرباس غلوار هرات.
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ندارد که اشعار این شاعر را بتوان بر روي بنا هاي این دوره یافت. مفاهیم موجود در شعر به خوبی 
با محل استفاده در بنا در تعامل است. 

این اشعار بعدها در سده هفدهم/یازدهم در درب امام اصفهان نیز مشاهده می شود.38 
خراسان مرکز دیگر تیموریان شاهد بناهای بسیاری از این دوره است. در مدرسه دوَدر مشهد39 از 

دوره ی تیموری، کتیبه هایی حاوی اشعار پندآموز و حکیمانه به چشم می خورد. 
در ایوان ورودی مدرسه دوَدر مشهد، ترنج هایی که قاب بندی های تزیینی مستطیل شکلی را در هر 
ضلع کالف بندی کرده اند، به همراه کاشی معّرق، کتیبه ای ثلث سفید، بر زمینه آبی سیر، به چشم 

می خورد که به خط فارسی،  قصیده ای از سعدی شیرازی در خود جای داده است.
ضلع راست: )تصویر5(

غالم همت آنم که دل بر او ننهاد جهان بر آب نهادست و زندگي بر باد   
]جهان نماند و خرم روان آدمیی[              که بازماند ازو در جهان به نیکی یاد
سرای دولت باقی نعیم آخرتست          زمین سخت نگه کن چو می کنی بنیاد
گرت زدست برآید ]چو نخل باش کریم[                          ]ورت زدست نیاید چو سروباش آزاد[

ضلع چپ: )تصویر6( 
همین نصیحت من پیشه گیر و نیکی کن         که دائم از پس مرگم کنی به نیکی یاد
نداشت چشم بصیر]آن[ که گرد کرد و نخورد             که زاد روز قیامت زپیش نفرستاد40

فضای مدرسه، محل علم آموزی و تزکیه نفس جهت رسیدن به تقوا بوده و اشعار ذکر شده نیز، 
حاکی از بیهودگی و فناپذیری این جهان هستند و ذهن انسان مومن را به تقوا، ایمان و پرهیزگاری 
سوق می دهند. در فضای گنبدخانه مدرسه نیز کتیبه دیگری از قصیده ی دیگری از انوری بر روی 
بیانگر بیهودگی اعمال انسانی در کره خاکی به جز کارهای نیك  کاشی معرق نوشته شده که 

اوست.41
نمونه دیگر مسجد شاه مشهد42 است. قاب بندي کتیبه مدخل اصلي ایوان ورودي مسجد، باریکه 
ممتدي از ترنج هاي کتیبه اي، شامل ابیات فارسي به خّط ثلث کهربایي بر زمینه آبي سیر است. 

مضمون کتیبه ها شامل اشعاری از سعدی، قاسم انوار و حافظ است.
بر روی جرز راست پایینی بیتی از سعدی بدین مضمون حك گشته است: 

باستاني و  38- لطف اهلل هنرفر،  گنجینه آثار تاریخي اصفهان )آثار 
الواح و کتیبه هاي تاریخي در استان اصفهان(، اصفهان، امامي، 1344، 

ص 343.
39 - مدرسه دوَدر، بنایی چهارایوانه )843/1439( در وسط دو مدرسه 
دیگر تیموری، در داخل مجموعه حرم مطهر امام رضا )ع( است که 
از بازار، از طریق سردری که با اسپرهای کاشی معرق مزین گردیده، 
ساخته  آرامگاهی  مدرسه  به صورت یك  بنا  این  می شوند.  آن  وارد 
)متوفی سال  »امیریوسف خواجه«  بانی آن  برای مدفن  تا محلی  شده 
846/1442( باشد که در زیر گنبد جنوبی قرار دارد. )لیزا گلمبك و 

دونالد ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، پیشین، ص 465.(
40 - مصلح بن عبداهلل، سعدی، کلیات سعدی، به تصحیح محمدعلی 

فروغی، مشهد، شرکت به نشر، 1386، ص642.
41 - لیزا گلمبك و دونالد ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، 
پیشین، ص 466 همچنین ر.ك به: و برنارد اوکین، معماری تیموری در 

خراسان، پیشین، ص347.
42- در حدود نیم کیلومتری غرب حرم حضرت رضا )ع(، گنبدخانه 
چهارگوشی وجود است که در میان راهروها و اتاق های کوچك تر 
کنجی  مناره های  ایوان،  پیشین  نمای  آن  جلوی  در  و  است  محصور 
در  تیموری  معماری  اوکین،  )برنارد  دارند.  قرار  میانی  طاقچه های  و 

تصاویر 5و 6- کتیبه های ایوان ورودی مدرسه دوَدر مشهد.خراسان، پیشین، ص 405( 
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خوشست عمر دریغا که جاودانی نیست           بس اعتماد بر این پنج روز فانی نیست
بر ضلع چپ پهلوی راست، این سروده قاسم انوار را می خوانیم:

که به اوصاف خداوند سخن چون رانم               من و توحید تو هیهات دلم می لرزد
و بر ضلع راست پهلوی چپ نیز، این ابیات از قاسم انوار به چشم می خورد: 

مصحف رو ترا از همه رو می خوانم
چند روزیست که قاسم از تو ماندست جدا                بس عجب مانده ام ای دوست عجب می مانم

در ضلع راست و قاعدۀ پهلوی چپ، نیز این اشعار حافظ آمده است: 
بر این رواق زبرجد نوشته اند به زر                 بجز نکوئی اهل کرم نخواهد ماند

تمامی این کتیبه ها حاوی اشعاری است که مسلمانان را به تقوا دعوت نموده و توجه فرد مومن را 
به گذر بودن این دنیای فانی جلب کرده و از او می خواهد که جز نیکی پیشه خود ننماید و این 
مضامین با فضای عرفانی مسجد، محل اجتماع و توجه به نفس مسلمانان، هماهنگی خوبی ایجاد 
نموده است. پیش تر نیز اشاره شد که عالوه بر پایتخت های تیموری، بناهای ارزنده ای نیز در دیگر 

نقاط ایران برپا شده است که از جمله آن ها  زیارتگاه درب امام اصفهان44 است.
در زیر مقرنس ها و کاشی های نفیس سرَدر این زیارتگاه، ابیاتی از گلستان سعدی با مضمون فانی 

بودن جهان به خط ثلث آجری بر زمینه کاشی الجوردی رنگ نقش بسته است.
 بماند سال ها این کار و ترتیب           زما هر ذره خاك افتاده جایی
غرض نقشی است کز ما بماند              که گیتی را نمی بینم بقایی 
همچنین در باالی این کتیبه ثلث، پنجره مشبکی از کاشی نصب شده که در اطراف آن به خط 

حنایی رنگ معرق بر زمینه کاشی الجوردی اشعار عرفانی آمده است. )تصویر7(
که پاك باش چو جام و مدار از کس باك کنایه است بدین دور گنبد افالك  
زسقف خانه دنیا مجوی نقش وفا           مشو به آمدنش شاد وز شدن غمناك
گذشته بود زکیو آن چگونه شد در خاك ببین بعین بصیرت که آنك ایوانش  

نوشته شدن ابیاتی با این مضامین در َسرَدر مکانی زیارتی، تأکیدی بر فانی و گذران بودن این جهان 
خاکی است.

همچنین در مسجد میدان کاشان، کتیبه ای به خط ثلث از اشعار موالنا )تصویر8( آمده45 که متن 
آن چنین است: 

این نسخه نامه الهی که توئی       وی آینه جمال شاهی که توئی
بیرون زتو نیست هر چه در عالم هست     از خود به طلب هر آنچه خواهی که توئی

این شعر عرفانی به جایگاه رفیع انسان اشاره می نماید و به او خاطر نشان می سازد که خلیفه اهلل بر 

دردشت  محله  در   )857/1453( اصفهان  امام  درب  زیارتگاه   -43
اصفهان ساخته شده که مربوط به دو امامزاده به نام های ابراهیم طباطبائي 
از بازماندگان حسن مثني و زین العابدین علي از اعقاب جعفر صادق 
است. بناي بقعه مجتمعي مربوط به چند دوره است. قدیمي ترین بخش 
تاریخ دار آن متعلق به اواسط سده ی پانزدهم/نهم است. باني ساختمان 
سده ی پانزدهم/نهم یکي از صاحب منصبان محلي به نام جالل الدین 
پسرش  و  جهانشاه  قراقویونلو  فرمانرواي  قدرت  که  بوده  صفرشاه 
)لیزا گلمبك و دونالد  او تفویض شده بود.  به  محمدي 872/1467، 

ویلبر، معماري تیموري در ایران و توران، پیشین، ص 544(
44 - همان، ص 693.

45- مقبره پوریای ولی خود یك مجموعه فرهنگی ـ تاریخی است 
برای  چهاردهم،  بیستم/هشتم-  چهاردهم-  سده های  فاصله  در  و 
بزرگداشت نام »پهلوان محمود« ساخته شده است. در سال 1113/1701 
بنا کنند. پس  مقبره ای  برای وی  نیازخان، خان خیوه دستور داد  شاه 
بنا  این  ثانی،  از آن در سال 1125/1810 در زمان محّمد رحیم خان 
زیر نظر استاد آدینه محّمد هزار اسبی تکمیل شد. این مجموعه شامل 
یك صحن، نمازخانه تابستانی، خانقاه پهلوان محمود )که در آن قبر 
چند تن از خانات خیوه قرار گرفته(، زیارتخانه، مزار پهلوان، قاریخانه، 
آشپزخانه و مقبره اسفندیار خان )آخرین خان خیوه( و چاه آبی است 
که گفته می شود پوریای ولی خود آن را حفر کرده است. )مجتبی 

کرمی، نگین خیوه، نشریه نامه انجمن، ش 5، بهار 1381، ص 125(.

تصویر 7- کتیبه اطراف پنجره پیش طاق،  زیارتگاه درب امام اصفهان.

تصویر 8- کتیبه مسجد میدان کاشان.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

88

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

روی زمین است، آنگاه از وی می خواهد که بر نیروی خود تکیه کند تا به هر آنچه می خواهد برسد 
و قدرت واالی انسان را متذکر می گردد.

یکی دیگر از مجموعه های تاریخی برجسته که در دوره های تیموری و صفوی در شهر خیوه 
)منطقه خوارزم( بنا شده، بقعه پهلوان محمود )پوریای ولی(45 است، که مانند نگینی بر انگشتری 
مرشدان صدر ورزش  از  بزرگ  مردی  پهلوانی های  و  یادآور جوانمردی ها  و  می درخشد  خیوه 
باستانی و زورخانه ای در ایران، »پوریای ولی«46 است. بر دیواره های داخلی این خانقاه، رباعیاتی از 
پوریای ولی نقش بسته که همگی مضامینی حکمی و عرفانی دارد. یکی از آن ها بر بخش فوقانی 

َدر داخلی بقعه، در میان کاشی های زیبا، نقش بسته و شامل رباعی زیر است )تصویر9(. 
نُه طاق فلك به خون دل اندودن سه صد کوه قاف را به هاون سودن    
بِه زانکه َدمی همدم نادان بودن صد سال اسیر بند زندان بودن    
این رباعی دارای مضمون پند و اندرز است که انسان را به دوری از نادان و تالش برای زندگی بهتر 

توصیه کرده است.
از جمله بناهای قابل توجه دوره صفوی در شهر اصفهان، مسجد حکیم47 است، که حاوی کتیبه های 

ارزشمندی به ویژه با مضامین عرفانی است.
در وسط ضلع شمالی صحن مسجد، ایوان رفیعی قرار دارد که در وسط آن، بر روی کاشی بر زمینه 

آبی الجوردی چنین نوشته شده است: )تصویر10(
شك نیست شود قبول، بی گفت و شنود48 هر کس زه ره صدق و صفا برد نماز  

این اشعار به این نکته پندآموز اشاره دارد که هر کس از روی صدق و با خلوص نیت روی به درگاه 
خداوند آورد و نماز خویش را بی هیچ ریا و با حضور قلب ادا نماید، بی شك عبادات او مورد قبول 

درگاه احدیت قرار خواهد گرفت. 
در داخل همین ایوان بر باالی کتیبه کمربندی آن در دو جهت روبروی هم، بیتی از حافظ به خط 

بنایی نوشته شده که به اهمیت آوردن نام خداوند در اول هر کار اشاره دارد. )تصاویر 11 و 12(
هست کلید در گنج حکیم  بسم اهلل الرحمن الرحیم   

مسجد جامع اصفهان، از جمله بناهایی است که در طی زمان به تدریج ساخته و تزیین شده است 
و نام سالطین، حکمرانان، وزرا، مخیّران، هنرمندان و بانیان متعدد آن، اعم از زن و مرد، در بخش 
های متعددی از مسجد دیده می شود. این مسجد چون دایره المعارف مجسم هنر اسالمی ایران بوده 

و حاصل تجارب هزارساله معماری و تکنیك های مختلف بنایی است.
46- پوریای ولی از بزرگترین و نامدارترین پهلوانان ایران در پایان سده 
سیزدهم/هفتم و آغاز سده چهاردهم/هشتم می زیسته است. وی نه تنها 
کشتی گیری قوی و جوانمردی مردمدار بوده، عارفی اهل دل و شاعری 
توانا بوده و قتالی تخلّص می کرده است. پوریا مسلك و آیین پهلوانی 
را تا حد کمال رعایت می کرده، در فتّوت، اخّوت و گذشت به مقامات 
عالی عروج رسیده و در نظر ورزشکاران باستانی از اولیاءاهلّل به شمار 
معتقدند  برخی  مانده،  بجا  او  از  رباعیّاتی که  بر  می رفته است. عالوه 

مثنوی کنزالحقایق نیز از آِن اوست. )همان، ص 131(.
47 - مسجد حکیم اصفهان را حکیم داود، ملقب به تقرب خان، طبیب 
شاه عباس دوم بنا نهاده و در سال 1073/1662 ساختمان آن را به پایان 
رسانیده است. این مسجد در حدود هشت هزار متر مربع وسعت دارد و 
در مرکز شهر، در نزدیکی بازارچه نو و انتهای بازار رنگرزان واقع شده 
سروش،  تهران،  حکیم،  مسجد  معماری  ماهرالنقش،  )محمود  است. 

1376، ص10.(
48 - همان، ص93.

49 - کامبیز حاجی قاسمی، گنجنامه، مساجد جامع، بخش اول، تهران، 
دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه، 1383، صص54-55.

50 - ر.ك به: لطف اهلل هنرفر، گنجینه آثار اصفهان )آثار باستانی و 
الواح و کتیبه های تاریخی در استان اصفهان(، اصفهان، ثقفی، 1350، 

صص 106-115.
نیمه اول سده دوازدهم/ششم  به  51 -این میدان قدیمی، اثری متعلق 
است و در حال حاضر اکثریت بناهای اطراف آن از بین رفته است و 
تنها مدرسه سیدرکن الدین و یك آب انبار قدیمی از آن  برجای مانده 
است. در این میدان یك دستگاه نجومی و رصدی مرسوم به اوقات و 
ساعت قرار داشته که در زمان خود )725/1324( از دستگاه های مهم 
علمی بوده و نام میدان از این دستگاه گرفته شده است. این دستگاه 

تصویر9- کتیبه داخلی بقعه پهلوان پوریای ولی، خیوه.

تصویر 10- کتیبه ایوان شمالی مسجد جامع حکیم اصفهان.
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مسجد جامع اصفهان در هر دوره تاریخی، دچار تغییرات و تحوالتی شده است.49 در این مسجد، 
کتیبه های بسیاری از دوره های تاریخی مختلف برجای مانده است، از جمله در ایوان غربی، »صفه 
استاد«، کتیبه ای به خط بنایی به امضاء محمدامین اصفهانی و تاریخ 1112/1700، مربوط به دوره 
سلطنت شاه سلطان حسین آمده است که در آن دو بیت شعر به خط بنایی و به زیبایی نگاشته شده 

است50 )تصویر 13( 
بردند و به میدان عمل سنجیدند چون نامه جرم ما به هم پیچیدند    
ما را به محبت علی بخشیدند بیش از همه کس گناه ما بود ولی   

این دو بیت به دو نکته مهم اشاره دارد، یکی توجه به روز قیامت و نامه اعمال انسان ها و دوم اهمیت 
عالقمندی و ارادت به  اهل بیت )ع( به ویژه محبان حضرت علی )ع( و پاداش معنوی که در این 

زمینه نصیب انسان می شود.
نمونه مشابه این کتیبه را می توان بر روی سنگ قبر بقعه بابا قاسم اصفهانی مشاهده کرد که به خط 
نستعلیق نگارش یافته است. نمونه ارزنده دیگر اشعاری است که بر روی سنگ قبری از دوره صفویه 

نوشته شده و اینك در میدان وقت ساعت یزد51 قرار دارد. 
این سنگ قبر از نوع صندوقی است که تزیینات شاخص دوره صفویه را در بردارد. در پیرامون 
لبه های سنگ،  سرستون هایی به صورت مقرنس کاری دیده می شود. متن کتیبه در سطح  حاشیه با 
قاب های تزیینی، مزین به گل چند پَر و گل و بوته،  از همدیگر مجزا شده اند. این سنگ قبر متعلق 
به شخصیت بزرگی در یزد بوده و با توجه به متون تاریخی، این منطقه، قسمتی از مزار رکینه52 
بوده است که در سده چهاردهم/هشتم از آن یاد نموده اند. و با توجه به این که سنگ قبر موجود، 
نمونه ای از سنگ قبرهای دوره صفویه می باشد و منابع تاریخی تنها از رفق اهلل قلی بیك )حاکم یزد 
در دوره شاه سلیمان صفوی، متوفی 1078/1667( در مزار رکینه نام برده اند می توان احتمال داد، به  

این سنگ قبر متعلق به »اهلل قلی بیك« باشد. 

شاید بخشی از مدرسه رصدی باشد که سیدرکن الدین و فرزندش آن 
را بنا نموده اند. )سایت تخصصی میراث فرهنگی و گردشگری، 30: 8، 
www.iranchto.ir ،88/9/24همچنین ر.ك به: کاظم مالزاده و 
مریم محمدی، دایره المعارف بناهای تاریخی: مدارس و بناهای مذهبی، 

تهران، سوره مهر، 1381، ص201(.
52 - این مزار در کوچه دیگ بندان، حوالی میدان وقت ساعت )بقعه 
نظام  آل  )از سادات  مزار سیدروح اله  داشته که  قرار  سیدرکن الدین( 
دانش  )فاطمه  است.  داشته  قرار  آن  در   737/1336 سال  به  –متوفی 
یزدی، کتیبه های اسالمی شهر یزد، تهران، سبحان نور و پایگاه میراث 

فرهنگی شهریزد، 1387، ص232(.
53 - سطح پنجم: 

عاقبت منزل ما وادی خاموشان است  حالیا غلغله در گنبد افالك انداز
غسل در اشك زدم که اهل طریقت گویند 
پاك شو اول و پس دیده بر آن پاك انداز

به سرسبز تو ای سرو که گر خاك شدم 
ناز از سربند و سایه براین خاك انداز

سطح ششم:
تا زمیخانه و می نام و نشان خواهد بود

سرما خاك ره پیرمغان خواهد بود 
بر سر تربت ما چون گذری همت خواه 

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

تصاویر 11باال و12 پایین- کتیبه های داخلی دو طرف ایوان 
شمالی مسجد حکیم اصفهان.

تصویر13- ایوان غربی مسجد جامع اصفهان.

تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی دکتر مهناز شایسته فر
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در سطح پنجم و ششم این سنگ قبر ابیاتی از غزلیات حافظ53 به خط نستعلیق نقر شده است.54 
مضمون ابیات نوشته شده بر کتیبه ها به خوبی با مکان مورد استفاده هماهنگی ایجاد کرده و انسان را 
متوجه عاقبت و سرنوشت اعمال خویش نموده و به زیارت اهل طریقت سفارش می نماید. از دوره 
صفویه کتیبه با مضامین عرفانی- اخالقی، نسبت به دوره تیموری، کمتر به دست آمده است. یکی 
دیگر از این نوع کتیبه ها،  بر سنگ مزار صائب تبریزی55 در اصفهان  نقر شده است که غزلی از خود 

صائب به خط محمدصالح، خوشنویس دوره صفوی، بر آن  نوشته شده است.56

گروه دوم: کتیبه هایی با مضامین مدح و ثناء
اشعاری با مضمون مدح و ثنا در تزیینات کتیبه ای بناهای اسالمی دوران تیموری و صفوی کاربرد 
داشته است. گروهی از این اشعار باتوجه به عالقه و ارادت ایرانیان به ویژه شیعیان نسبت به ائمه، به 
وصف و ثنای امامان )ع( به ویژه امام رضا )ع( در بناهای مذهبی تعلق دارد. اما گروهی دیگر نیز 
باتوجه به شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی روز به مدح و ستایش بزرگان و حاکمان عصر و در 

بناهایی چون آرامگاه ها، کاخ ها، ارگ و مراکز حکومتی کاربرد داشته اند.
از جمله بناها با کتیبه های مدح و ثناء، می توان به ارگ تاریخی هرات )درمدح و ستایش شخصیت 
های مهم سیاسی و فرهنگی(، مسجد گوهرشاد مشهد )درمدح امام رضا )ع((، مقبره محمدابوالولید 
شانزدهم-  )سده  کاشان  میراحمد  سلطان  امامزاده  بقعه  پیامبر)ص((،  ستایش  و  )درمدح  هرات 
هجدهم/دهم- دوازدهم( )درمدح وستایش امام زاده میراحمد( و مسجد حکیم اصفهان )درمدح 

چهارده معصوم )ع(( اشاره کرد. 
نخستین و بزرگترین بناي تاریخي ایران که از سده پانزدهم/نهم باقي مانده، مسجد زیباي گوهرشاد 
است که در مجاورت مرقد امام رضا )ع(، هشتمین اختر تابناك آسمان امامت، در مشهد بنا شده و 
کتیبه های ارزشمندی، با مضامین مختلف مذهبی و ادبی )مدح و ثنا( در آن به یادگار مانده است.57 

)تصویر14(

خیز و در کاسه زرآب طربناك انداز   
پیشتر زآنکه شود کاسه بسرخاك انداز

از نسخه عالمه قزوینی و  الدین محمد، دیوان حافظ  )حافظ، شمس 
دکتر قاسم غنی، تهران، جیحون، 1381، صص 212و 274(.

پیشین، صص  یزد،  اسالمی شهر  یزدی، کتیبه های  دانش  54 -فاطمه 
.231-232

و  صائب  تخلصش  عبدالرحیم،  میرزا  فرزند  محمدعلی  میرزا   -  55
نیست و ظاهراً  تولد صائب معلوم  تاریخ قطعی  بوده  تبریز  از  اصلش 
در حدود سال 1010/1601 هجری بوده است. او در سال 1036/1626 
به هرات و  و  هند شد  دیار  دلگیر، عازم  اصفهان  احوال  و  اوضاع  از 
کابل رفت، اما در سال 1042/1632 به همراه پدر به ایران بازگشت و 
ملك الشعرای دربار شاه عباس دوم شد و سرانجام در سال 1086/1675 
درگذشت و در اصفهان در باغی که اکنون به قبر آقا معروف است به 
خاك سپرده شد.)احمد تمیم داری، عرفان و ادب در عصر صفوی، 

بخش دوم، پیشین، صص 536-538.
56 - محمدمهدی عقابی، دایره المعارف بناهای تاریخی دوره اسالمی 

)بناهای آرامگاهی(، پیشین، ص63.
57- پوپ مسجد گوهرشاد را هشتمین بناي زیباي جهان و بزرگترین 
بناي تاریخي ایران مي داند وکریستن ویلسن آن را دوازدهمین بناي 
آغا،  گوهرشاد  دستور  به  عظیم  بناي  این  شمارد.  برمی  جهان  مهم 
همسر شاهرخ تیموري در سال 821/1418 ساخته شده است. )آرتور 
اپهام پوپ، معماري ایران، ترجمه کرامت اهلل افسر، تهران، بهارستان، 
تاریخ صنایع  ویلسن،  به: کریستن  1365، ص 198 و همچنین ر.ك 
ص   ،1374 فرهنگسرا،  یساولي،  تهران،  ف ریار،  ع ب دال ل ه   ت رج م ه   ایران، 
509 و خراسان سرزمین نور، گردآوري مطالب: گروهي از کارشناسان 
برنامه  سازمان  و  استانداري  همکاري  با  ذیربط،  ارگانهاي  و  ادارات 
اداره کل میراث فرهنگي خراسان، مشهد، چاپ صنوبر،  و بودجه و 

زمستان 1378، ص 36(.
58 - »علی سالله موسی که کاینات برند   

برآستان جاللش زحادثات پناه
منیر مهر خراسان ابوالحسن که بود   

زبار منت او پشت نُه سپهر دو تاه«
59 - ابوالولید بن احمد الحنفی االزاداغی از محدثین مذهب حنبلی 
)سده نهم/دوم- سوم( بوده است. منابع تاریخی و کتیبه ای نشان می دهد 
که آرامگاه فعلی این شخص در آزادان )روستای کوچکی در شمال 
از  بازسازی سده سیزدهم/هفتم و دوره آل کرت است که  هریرود( 
سوی امیرعلی شیر نوایی انجام گرفته و الحاقات رفاهی آن شامل مسجد 
و دارالحفاظ، توسط نظام الملك خوافی یکی از وزرای سلطان حسین 
تصویر 14- ایوان جنوبی مسجد گوهرشاد مشهد.بایقرا ساخته شده است )لیزا گلمبك و دونالد ویلبر، معماري تیموري 
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در پایین گلدسته های ایوان جنوبی مسجد )تصاویر 15 و16(، قصیده ای 18 بیتی به خط نستعلیق در 
مدح امام رضا )ع( وجود دارد که به علت همجواری مسجد گوهرشاد با حرم مطهر امام رضا )ع(، 

شاعر به مدح و ستایش این حضرت پرداخته: 
در آستان ملك پاسبان خسرو طوس              رضا ولی خدا شاه آسمان خرگاه58

و در مناره سمت چپ دنباله آن آمده است: 
که رحیم دیو کند زآسمان شوکت شاه بزرگ چاکر شاه جهان شهاب الملك  

در ادامه اشعار این کتیبه، اشاره ای نیز به سال ساخت بنا شده که در بخش بعدی بررسی می شود. 
در آرامگاه محمد ابوالولید59 )تصویر17( که در هرات واقع شده، کتیبه فارسي به خط نستعلیق به 

چشم می خورد. 60
السالم اي قاب قوسین مقام                              السالم اي انبیا کرده مقام
لسالم اي درگهت داراالمان                السالم اي خاتم پیغمبران
السالم اي آب چشمه حیات      السالم اي نور سرنوشتش جهان
السالم اي کور چشماني دلیل        السالم اي صاحب خلق جمیل
السالم اي بیکسان را دستگیر     السالم اي رازداران روشن ضمیر
السالم اي سرور مرد و جان            السالم اي رهنماي گمرهان

این کتیبه حاوی عباراتی است که بر پیامبر اکرم)ص(، آخرین برگزیده پروردگار عالمیان درود و 
تحیت می فرستد و او را با جمالتی زیبا مورد مدح و ستایش قرار می دهد.

از دیگر بناهای شهر هرات که در آن کتیبه هایی با مضمون مدح و ستایش افراد قابل دست یابی 
است، ارگ تاریخی هرات در شمال شهر قدیمی هرات واقع شده است. در کتیبه تاریخی این بنا 
که با کاشی معرق اجرا شده، اشعاری در ستایش و مدح پسران تیمور آمده است که متناسب با 
قدرت سیاسی که در آن زمان کسب کرده اند، به آنان بزرگی می بخشد که در جهان آن روز، 

بازتابی عظیم داشته است.61
همچنان که پیش تر اشاره شد، عالوه بر بناهای مراکز حکومتی دوره تیموری، در شهرهای دیگر 
ایران نیز بناهایی ساخته شده که یکی از این نمونه ها مقبره شاه نعمت اله ولی )از صوفیان سلسله 

نعمت اللهی( در شهر ماهان از توابع کرمان است.62 
در ایران و توران، پیشین، ص 442(.

60- همان، ص 688.
61 - زاوالد تیمورخان صحن گیتی  نخواهد تهی گشت تا روز محشر
از آن اصل طاهر چنین مرغ زایه            که آیه زپشت غضنفر، غضنفر
به اوالد او باد عالم مزین                  به احفاد او باد گیتی معطر

و   230 ص  پیشین،  خراسان،  در  تیموری  معماری  اوکین،  )برنارد 
خراسان،  تاریخی  جغرافیای  ابرو،  حافظ  خوافی  عبداله  شهاب الدین 

پیشین، صص 13-15.(
62 - مقبره شاه نعمت اهلل ولی یکی از آثار باشکوه تاریخ ایران به شمار 
می آید که در شهر ماهان )جنوب شرقی کرمان( واقع شده است. بنای 
اصلی متعلق به نیمه اول سده پانزدهم/نهم است که بعدها ساختمان هایی 
دوران  به  متعلق  بیشتر  الحاقات  این  است.  شده  اضافه  اولیه  بنای  به 
شاه عباس اول صفوی، محمدشاه و ناصرالدین شاه قاجار است. این 
مجموعه شامل دو سردر ورودی، حجرات کوچك و بزرگ، بقعه، 
چهارمناره کاشیکاری شده، دو رواق و چهارصحن به نام های: صحن 
اتابکی، صحن وکیل الملکی، صحن میرداماد و صحن حسینیه است. 
اسالمی  دوره  تاریخی  بناهای  دایره المعارف  عقابی،  )محمدمهدی 

)بناهای آرامگاهی(، پیشین، ص52.(
63 - این صحن مربع و مستطیل شکل، تماماً درخت کاری شده و در 
وسط آن حوضی به شکل صلیب وجود دارد. این صحن از سمت غرب 
الملکی معروف  نام َسرَدر وکیل  به  به رواق و حرم بوده که  محدود 
است و از سمت شرق به وسیله عمارتی دو طبقه و راهرویی به صحن 
اتابکی متصل می  شود. )جواد نوربخش، زندگی و آثار شاه نعمت اله 

ولی کرمان، تهران، یلدا، 1382، صص 152-153.
64 - َدم به َدم، دم از والی مرتضی باید زدن   

دست دل در دامن آل عبا باید زدن
 نقش حب خاندان بر لوح جان باید نگاشت   

مُهر مِهر حیدری بر دل چو ما باید زدن
در دو عالم چهارده معصوم را باید گزید   

تصاویر 15 باال و 16 پایین- کتیبه های گلدسته های ایوان 
جنوبی مسجد گوهرشاد مشهد.

تصویر 17- کتیبه مقبره محمدابوالولید، هرات.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

92

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

در کنار در ورودی حرم، در سر َدر وکیل الملکی63، کشکولی بزرگ، نمادی از خوی و عملکرد 
درویشان، قرار دارد. جنس این کشکول ترکیبی از فلزات مختلفی چون مس و برنج است و بر روی 
آن اشعاری از شاه نعمت اهلل در مدح و ثنای حضرت علی )ع( نوشته شده است.64 )تصویر 18( 
کشکول خود، نمادی از ارادت و عالقمندی درویشان به موال حضرت علی )ع( و اهل بیت است. 
نقش بستن این ابیات بر روی آن بی شك تأکیدی بر منش و اندیشه عارف و صوفی بزرگ، شاه 

نعمت اله در حمایت شیعیان و خاندان حضرت علی )ع( است.
برکتیبه چهار طرف و لنگه در کوچك ضریح بقعه امام زاده سلطان میراحمد کاشان نیز، قصیده ای 

به تاریخ 1146/1733 کنده کاری شده است.65 
این قصیده به خط نستعلیق زیبا حك شده که به مدح و ستایش امام زاده سلطان میراحمد پرداخته و 

اشاره نموده که با توسل به وی، حاجت ها روا می گردد و از لحاظ هنری بسیار ممتاز است. 
در ضلع شمالی ایوان غربی مسجد حکیم، در دل آجرکاری، یك طاقنما تعبیه شده که دور تا دور 
آن را حمیلی فیروزه ای، سیاه و سپس زرد محاط می کند. )تصویر 19( در حاشیه ای با نقوش گل و 

بوته با خطوط زرد، با فاصله هایی معین اشعاری با این مضمون آمده است:66
مقصود خدا چهارده نور جلیست از خلقت ما خلق که امر از کیست   
و آن چار محمد و حسن یك موسی             زهرا و حسین و جعفر و چار علیست

این اشعار با بزرگ شمردن چهارده معصوم، هدف از آفرینش را وجود مبارك آنان می شمارد. 
این اشعار عیناً در کتیبه ای به همین شکل در ضلع جنوبی، مقابل طاق نمای شمالی ایوان قرینه سازی 

شده اند. )تصویر20(

پنج نوبت بر در دولت را باید زدن )همان، ص95(.
65 - ای بارگاه محترمت قبله حرم   

وی مستجاب بر در تو هر دعا بود
حسن نراقی، آثار تاریخی شهرستان های کاشان و نطنز، تهران، انجمن 

آثار ملی، 1348، صص 122-123.
66 - محمود ماهرالنقش، معماری مسجد حکیم، پیشین، ص 106.

67 - رابرت هیلن براند، معماری اسالمی، ترجمه ایرج اعتصام، تهران، 
شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری، 1377، ص64.

68 - غار درویشان یا خانقاه )حدود 906/1500( بر تپه ای در حدود 
سیصد متری شمال جاده اصلی در کنار لبه شمالی هرات و در شمال 
معماری  اوکین،  )برنارد  است.   واقع  دشت  باغ  به  معروف  ناحیه ای 

تیموری در خراسان، پیشین، ص610(
موسی  امام  فرزند  به  متعلق  و  شیراز  زیارتگاه های   از  بنا  این   -  69
کوچه ای  در  که  است،  چراغ  میراحمدشاه  سید  برادر  و  )ع(  کاظم 
اواخر  به  متعلق  بقعه  اولیه  بنای  قرار دارد.  مجاور مسجد جامع شیراز 
اواسط  در  که  است  پانزدهم/نهم  آغاز سده  یا  سده چهاردهم/هشتم 
سلطنت صفویه تعمیر اساسی شده است. )محمد مهدی عقابی، بناهای 

تصویر 19-کتیبه های ایوان غربی مسجد جامع حکیم.

تصویر 18- کتیبه های کشکول َدر ورودی آرامگاه شاه نعمت اله ولی ماهان.
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گروه سوم: کتیبه هایی با مضامین و اطالعات تاریخی 
در این گروه، کتیبه ها دارای مضامینی تاریخی مربوط به سال ساخت یا تعمیر و نام بانی بنا است. 
کتیبه های تاریخی در بردارنده اطالعات گوناگونی هستند، شرح ساخت قسمت های مختلف بنا، 
که از مفیدترین منابع نوشتاری و تاریخی به شمار می رود و بیان سال ساخت آن که اصوالً در 
انتهای کتیبه با حروف ابجد عنوان می گردد، در شناخت تاریخ آن بنا دارای ارزش بسیاری است. 
از مضامینی که در کتیبه ها، کاربرد دارد، نام سازنده، حامی و یا بانی ساخت بنا است. البته این نوع 
کتیبه ها، به ندرت اطالعات تکمیلی را در اختیار خواننده قرار می دهند، چرا که مقررات کتیبه 
 نگاری، اجازه ثبت اطالعات شخصی را به معمار نمی دهد.67 این قسم کتیبه ها بیشتر در ورودی بنا 
نصب می گردد. در این کتیبه ها معموالً نام شاه و یا بانی ساخت، نام کاتب و یا استاد کاشی تراش 

نیز ذکر می گردد.
کتیبه ها با مضامینی سیاسی نیز نقش قابل مالحظه ای را ایفا می کنند و در شمار کتیبه های تاریخی 
قرار می گیرند. ابالغ دستورها در بناهای اسالمی، باعث می شد که این متون به اطالع اکثر مردم 
شهر برسد. در ضمن نقر نام امرا و حکام، به عنوان بانی و مرمت کننده ی بنا،  در این کتیبه ها، نشان 

دهنده ی قدرت و اقتدار حاکمان است. 
 از جمله بناهایی با مضامین تاریخی می توان به مسجد گوهرشاد، خانقاه و آرامگاه شاه خلیل اهلل تفت 
)سده پانزدهم- شانزدهم/نهم- دهم(، مسجد جامع نیشابور )سده پانزدهم/هجدهم- نهم/دوازدهم(، 
پانزدهم-بیستم/نهم- چهاردهم(، غار درویشان هرات68، آرامگاه  نیشابوری )سده  آرامگاه عطار 
سیدعالءالدین شیراز69، آرامگاه مالحسن کاشی در سلطانیه، مسجد گنجعلی خان کرمان70، بقعه 
بیستم/هشتم-چهاردهم(،  چهاردهم-  )سده  اردبیلی71  شیخ صفی الدین  مقبره  اسماعیل،  شاهزاده 
امامزاده شاه میرعلی حسین بهبهان72، مسجد حکیم اصفهان، مسجد جامع اردستان، مسجد جامع 

قزوین، مسجد جامع الهیجان و مسجد سرو شفادران اصفهان73 اشاره کرد.
اولین نمونه از این گروه کتیبه ها متعلق به گلدسته ایوان جنوبی مسجد جامع گوهرشاد است. پیشتر 
در گروه اول، به کتیبه های این گلدسته اشاره شد، در آخرین بیت آن در گلدسته سمت چپ ایوان 
جنوبی مسجد جامع گوهرشاد )تصویر 16(، ماده تاریخ ساخت گلدسته )824/1418(، به صورتی 

بسیار شگفت انگیز سروده شده است.74 
در کتیبه مذکور، انتها سال ساخت بنا با استفاده از حروف ابجد در مصرعی آورده شده که این 

مسأله می تواند در شناخت تاریخ بنا بسیار مفید باشد. 

آرامگاهی، پیشین، ص141(.
70- مسجد گنجعلی خان در ضلع شمال شرق میدان گنجعلی خان کرمان واقع شده و بخشی از این مجموعه عظیم است که حدود سال 1007/1598 توسط گنجعلی خان، حاکم منصوب شاه عباس صفوی ساخته شده است. 

)کاظم مالزاده و مریم محمدی، مساجد تاریخی، دایره المعارف بناهای تاریخی در دوره اسالمی، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، چ اول، 1378، ص202(.
71 - مجموعه بناهای این بقعه، بر مزار و خانقاه شیخ صفی الدین اردبیلی )متوفای 735/1334(، عارف نامدار و جد خاندان صفوی،  بنا شده و در طی چند سده، خاصه در دوره صفوی، از احترام و شکوه بسیاری برخوردار بوده 
است. بنای اولیه مقبره را پسرش شیخ صدرالدین موسی بر مزار وی ساخته است. در سده شانزدهم/دهم و دوران صفویه، از سوی حاکمان صفوی توجه خاصی به آن معطوف شده و بناهای متعدد در آن ساخته یا تزیین شده و 

بناهای قبلی تعمیر گردید. این مجموعه پس از سلسله صفویه در زمان ناصرالدین شاه نیز تعمیر و با تغییراتی در آن صورت گرفت و به شکل فعلی درآمد. )محمدمهدی عقابی، بناهای آرامگاهی، پیشین، ص353(.
72 - این امامزاده در جنوب شرق شهر بهبهان واقع شده است. این بقعه در سال 1053/1643 در زمان شاه عباس دوم بازسازی و تکمیل گردیده است. )همان، ص 171(

73 - این اسم در اصل »سروش آذران« بوده که در ساحل شمالی زاینده رود واقع شده و محل یکی از آتشکده های معروف اصفهان بوده است. اکنون آثار قابل مالحظه ای ندارد به غیر از این مسجد که بنا بر کتیبه آن در دوره 
شاه طهماسب اول و به وسیله محمد سروشفادرانی در سال 976/1568 بنا شده است )لطف اهلل هنرفر، آثار تاریخی جی، نشریه هنر و مردم، دوره 11، ش 131، شهریور 1352، ص35(.

اذان اشهد ان ال اله اال اهلل. 74 - سر از دریچه مؤذن برون نمود و سرود  
بهشت روی زمین گشت ملك اصفاهان 75 - به یمن همت زین العباد و دولت شاه  

بعهد.. جهانشاه آن ابوالفتحی  
که کرد نام خدایش محمدی سلطان

بروج قصر جاللش از آن رفیع تر است

تصویر 20- کتیبه های ایوان غربی مسجد جامع حکیم.

تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی دکتر مهناز شایسته فر
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نمونه دیگر در داخل هشتی زیارتگاه درب امام اصفهان، متعلق به دوره تیموری،  در زیر گنبد،  
شعری به زبان فارسی بدین مضمون آمده است.

نظام یافت بنام خدای عالمیان            عمارتی که بود رشك روضه رضوان
بنزد طاووس زر داند و دو چتر این گنبد                 مرقعیست کبود این رفیع شادروان
زرشك شمسه این هشت طاق و نه منظر       چو ذره شمسه خورشید گشته سرگردان

نهاده صبح بدین سبزه سپهر زمهر            برای زینت این بقعه جام جاویدان75
این کتیبه بسیاری از تعابیر عرفانی را در بر دارد، مانند کلمه جام با تعبیری از خلوص روح و یا آیینه، 
که جلوه گاه نمود خداوند است. اشاره به شمسه، کنایه ای است به شکل واقعی تزیین نقاشی شده در 

داخل طاق ها، از آن جایی که کاربرد شمسه، در درون گنبدهای تیموری، نقشی متداول بود.76
در مسجد جامع نیشابور، کتیبه ای به خط ثلث )تصویر21( وجود دارد که متن آن حاوی اشعار زیر 

است: 77
از پهلوان علي ولد خاص بایزید                           ماند بنا بشهر نیشابور یادگار
یك مسجدي که کعبه اهل یقین بود                 کرد تمام از کرم و فضل کردگار
اندر زمان خسرو غازي ولي عهد            سلطان حسین حامي دین شاه کامکار
در سال هشتصد و نود و نه بنا شد      جائي که هست سجده گه خلق پروردگار
تاریخ را بخوان و دعائي ز روي صدق             بر خوان بحق ساعي خیرات بي شمار

چون در کتب تاریخي یادی از نام و نشان این مسجد نشده است؛ این سنگ نوشته اهمیت مضاعفی 
می یابد. کرخ یا کروخ از روستاهاي اطراف هرات است که پهلوان علي کرخي بانی مسجد از آن 
منطقه است.78در مواردی این کتیبه ها اشاره به سال مرگ شخص یا افرادی دارند که در آن مکان 
دفن و یا آن محل متعلق به آن ها  بوده است. یکی از این نمونه ها، کتیبه ای است که بر روی سنگ 
قبر شاه خلیل اهلل، نبیره شاه نعمت اهلل ولی، با خطوط نسخ و ثلث نوشته شده و در آن سه بیت ماده 

تاریخ، کشته شدن شاه خلیل اهلل ثانی79 را نشان می دهد. 80
نمونه دیگر این کتیبه ها، بر سنگ قبر فریدالدین عطار نیشابوری نوشته شده و بیانگر چگونگی نصب 
و تاریخ آن و روایت به شهادت رسیدن عطار به دست مغوالن را در بردارد.81. از دیگر نمونه های 
متعلق به دوره تیموری کتیبه ی موجود در غار درویشان هرات است که حاوی اشعاری از دوبیتی 

جامی است.82
این کتیبه  تنها سند معتبر تعیین تاریخ بنا، محسوب مي شود، چرا که بنابر نوع خط آن، نستعلیق، اواخر 
سده پانزدهم/نهم را یاد آور می شود. حروف این کتیبه، به رنگ طالیي وکهربایي سیر است که  
رنگ شاخص اواخر دوره تیموری و اوایل دوره صفوي است. روي هم رفته، این عوامل نمایانگر 
تاریخی حدود 906/1500 است. مطابق این کتیبه، این بنا پناهگاه کسي است که دنیا را ترك کرده 

است.83 

که تیر وهم رسد بر وی از کمان گمان
اجل به دست خودش داد تیغ و زد برپای  

کسی که کرد سرافراز شمس عالمیان
اگر ز دنیی دون شمس الدین محمد رفت  

جالل میرصفر شاه باد در دوران
تمام گشت بفضل مفتح االبواب 

بسال هشتصد و پنجاه و هفت این بنیان
76 - لیزا گلمبك و دونالد ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، 

پیشین، ص547.
77- همان، ص 690.

78 - فریدون گرایلي، نیشابور شهر فیروزه، تهران، دامینه، 1375، ص 
323

79 - شاه خلیل اهلل ثانی، فرزند شاه تقی الدین میرشمس الدین محمد، 
فرزند شاه خلیل اهلل، فرزند شاه نعمت اهلل ولی است که بعد از میرشاه 
کمال الدین عطیه اهلل الحسینی به مرتبه والیت رسید. او به هرات عزیمت 
کرده و در آن جا شهید گردید. جنازه او را به یزد برده و در تفت در 
خانقاه شاه نعمت اهلل ولی دفن نموده اند. )جواد نوربخش، زندگی و آثار 

شاه نعمت اهلل ولی، پیشین، ص128(.
80 - شاه برهان دین خلیل اهلل          کرد از خاکدان چو قطع حیات
سال تاریخ موت او جستم             از دل خویشتن به وقت وفات
 گفت چو در هرات گشت شهید             سال فوتش بود شهید هرات

81 - لیزا گلمبك و دونالد ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، 
پیشین، ص474. 

صاحب خیرات بي کبر و ریا 
نفس را از آز و شهرت کرده عقر   

چو)ن(... بر او باشد بفقر
آن قدر قدر و قضا صولت که دهر   

دشمنش را مي دهد از نوش زهر
تا شنیده عدل او نوشیروان   

گشته از اوصاف او نوشین روان
از نهیب عدل آن شاه دلیر  
شانه کرده ریش بز از پنجه شیر

خلد اهلل تعالي ملکه    
في بحار العدل اجري فلکه

شد موفق حضرت میر کبیر  
آن مالذو ملجأ میر و فقیر

مي رود یا دل علي شیر آنکه هست   
چرخ بیش همتش چون خاك پست
82 - ای داشته از سلطنت عالم ننگ 

وی آمده از جفای ایام به تنگ
  بیرون زده زین سرای فانی اورنگ 

بر دامن کوه در برآورده ز سنگ  
83- ر.ك: خواندمیر، تاریخ حبیب السیر، با مقدمه جال   ل     الدین همایی، 

زیر نظر دبیر سیاقی، ج4، تهران ، هرمس، 1387، صص 177 – 174.
84- این بنا کز دولت سلطان خلیل آمد پدید   

سال تاریخش بجو از خیر باقی والسالم
سلطان خلیل ذوالقدر، حکمران فارس در زمان شاه اسماعیل صفوی 

بوده است. )محمدمهدی عقابی، بناهای آرامگاهی، پیشین، ص141(.
85- مقبره مالحسن در غرب سلطانیه و مدفن یکی از علمای حکمت 

تصویر 21- کتیبه پایه شبستان ایوان جنوبی مسجد جامع نیشابور.
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تعامل معماری و شعر فارسی در بناهای عصر تیموری و صفوی دکتر مهناز شایسته فر

بنای دیگر، امام زاده سیدعالءالدین برادر امام رضا )ع( در شیراز است که در بخش باالیی در اصلی 
حرم، شعری با ماده تاریخی نوشته شده84 که به حساب ابجد سال 923/1517 به دست می آید. 

از کتیبه هایی که اشاره به ساخت بنا دارند، دو بیت شعر متعلق به آرامگاه مالحسن کاشی85 است که 
تاریخ اتمام بنا در آن نوشته شده است86 و عبارت »رشگ جنت« در اشعار، به حساب ابجد، سال 

973/1565 یعنی اواخر سلطنت شاه طهماسب محاسبه می شود.87
بنای دیگر مسجد گنجعلی خان کرمان است که در باالی َدر چوبی ایوان آن، کتیبه ای سنگی نصب 

شده که اشاره به حاکم وقت و بانی مسجد دارد.88
از دیگر بناهایی که دارای کتیبه با ماده ساخت بنا هستند، امامزاده شاهزاده اسماعیل ابیانه89 است 
که بر روی یکی از ستون های آن به خط نستعلیق اشعاری کنده کاری شده که به حساب ابجد سال 

1023/1624 محاسبه می شود.90
بین مقبره شیخ صفي و مقبره شاه اسماعیل، دري قرار گرفته که داراي روکش نقره اي است و بر 
روي آن اشعاري با خط زیباي نستعلیق نوشته شده است که هم اکنون مصراع اول از ابیات اول و 

دوم موجود نیست.91
 این شعر در ابتدا، اشاراتی به سلطنت شاه عباس صفوی و ستایش از وی دارد و پس از آن به معرفی 

بانی این َدر می پردازد.
همچنین در بقعه شیخ صفي دو لنگه در چوبي بسیار نفیس )تصویر22( نگه داري مي شود که از آثار 

بسیار ارزنده و جالب هنري است و متعلق به بقعه شیخ کلخوران، مي باشد.
 این َدر از چوب بسیار محکم جنگلي ساخته شده و بر روي آن اشکال مختلف هندسي منبت کاري 
شده است و در حاشیه آن، اشعاري برجسته کاري شده که نشان دهنده مقام و منزلت شیخ امین الدین 
جبرائیل و تاریخ ساخت َدر مي باشد که متأسفانه در نقوش و خطوط آن خرابي های بسیاری دیده 
می شود. متن لنگة چپ از گوشه )جنوب شرقي( آن شروع مي شود و شاید مطلع شعر چنین باشد: 
این باب روضه شه دین قطب اولیاست              مفتاح استجابت صد گونه مدعاست

تصویر شکل هاش ز تحریر مانویست             ترتیب قطع هاعمل نوح اصفیاست92
و بر لنگه راست در آمده است:

گویا »بهشت روی زمین« است این مقام   تاریخ سال ساختش چون خرد بخواست93
جمله بهشت روي زمین بر اساس حروف ابجد سال 1030/1620 را نشان مي دهد.94

َسرَدر شرقی مسجد حکیم اصفهان، مّزین به قطاربندی آجر و حاشیه هایی با اشعار فارسی به خط 
نستعلیق سفید بر زمینه آبی الجوردی است.

بانی  و  زمان ساخت  دوم،  عباس  شاه  یعنی  آن عصر،  معاصر  پادشاه  از  )تصویر23(  کتیبه،  این   
ساختمان مسجد یعنی حکیم داوود ملقب به تقرب خان95 و سال شروع ساخت آن 1067/1656 

سخن گفته است.
در  را  ضلعی  هشت  از  ضلع  یك  وسط  راهرو  که  است  ضلعی  هشت  صورت  به  سردر  این 

برمی گیرد. 
در انتهای راهرو، که مدخل ورودی مسجد است، یك در چوبی وجود دارد. باالی در از قوسی با 
آجر و بندکشی و دو پشت بغل قوس از کاشی کاری معقلی )شمسه و ِسلی( به شکل بسیار زیبایی 
با رنگ های متنوع ساخته شده، نوشته کتیبه ای که به خط نستعلیق روی کاشی آبی الجوردی با 

تزیینات گل و بوته های رنگی وجود دارد، به شرح زیر می باشد: 
در ایام سریر آرایی خاقان گردون تخت              سلیمان زمان عباس ثانی سایه یزدان
چنین از عیب ملهم شد حکیم کاروان دارد                 به پای تخت حمد آمد خطاب او تقرب خان

یکی مسجد نو چون گلزار داودی  که بی تأخیر می باید روان شد سوی اصفهان  
نهی بنیان به سعی            کارفرمایی نباشد اندرین دوران
خجسته معبدی چون عالم تجرید روحانی                 مّصفا معبدی خاطرگشای چون شیوه احسان

به تاریخ بنا واضح است این تازه مصرع را      مقام کعبه دیگر شد از داود اصفاهان96
مسجد جامع اردستان97 تقریباً به سبك معماري مسجد جامع اصفهان است که آغاز بناي آن در 

الهی است که به قولی در دوره ایلخانی و به قول دیگر در دوره صفویه 
زندگی می کرده است. فضای داخلی مقبره که از طریق سه ایوان قابل 

دسترسی است، به شکل مربع است )همان، ص73(.
86- رشگ جنت شد به یمن دولت طهماسب شاه  

تربت کاشی که آمد خاك مشك آبش گالب
خواستم تاریخ اتمامش بدانم عقل گفت   

سال تاریخش همان از رشگ جنت کن حساب
بناهای  )دایره المعارف  آرامگاهی  بناهای  عقابی،  محمدمهدی   -87

تاریخی ایران در دوره اسالمی(، پیشین، ص73.
88- شکر که از دولت شاه عباس شاه   

آنکه جهان گشت ز عدلش بهشت
گنج علی خان شده در سبع و الف        بانی این مسجد طاعت سرشت

)کاظم مالزاده و مریم محمدی، مساجد تاریخی، پیشین، ص 202(.
89 - این بنا در دهکده بَرز در سه کیلومتری ابیانه واقع و دارای گنبد 
گردو  چوب  از  ستون هایی  و  سقف  و  شکل  مخروطی  کاشی کاری 

است. )محمدمهدی عقابی، بناهای آرامگاهی، پیشین، ص154(
90- نجار چو کرد کشته فیض درو   

من هم پی تاریخ نمودم یك و دو
ز استاد محب حساب جستم 

گفتا کردم آباد فرش مسجد از نو)همان(.
بنا قرار  91- متني که در تقسیم بندي جزء کتیبه هاي اشعاري در این 

مي گیرد، شامل:
چون بدور شه جهان عباس                که بود صیت دولتش بدوام
بهر این آستان عرش نشان                 که مقام مالیك است مدام
خان بن خان قلیچ مهراني                   کرد نذر دري ز نقره خام
هاتفي گفت بهره تاریخش                 در بدولت گشوده باد مدام

92 -خورشید بر در کرمش کمترین شهاست
اوج رفیع او زبها سدره منتهاست 

 از حسن دلفریب چو رخسار حور عین 
گر کعبه دوم کنمش نام مي سزد       کین جایگاه مهبط ارواح انبیاست

کحل الجواهرست غبار درش ز فیض 
وز بهر جان خسته دالن داروي شفاست

جبریل خاکروب درش هست صبح و شام   
عیسي بر آستانه او کمترین گداست

93 - این روضه ای که واثق آثار دولتش   
آرامگاه و منزل و ماورای کیست این   

قطب کمال و هادی دین شیخ جبرئیل 
شاهی که ابر همت او منبع سخاست

 وین بقعه گر توجه او بیند او ضیاست 
چندانکه چرخ را اثر و مهر را بقاست

94- ملکه گلمغانی زاده اصل، تزیینات کتیبه ای بقعه شیخ صفی و 
نامه دوره  پایان  استاد  راهنما: مهناز شایسته فر،  نبشته های آن،  سنگ 
کارشناسی ارشد رشته پژوهش هنر، دانشگاه تربیت مدرس، 1381، 

صص 108 و 114-115. 
95- حکیم داود، طبیب شاه عباس دوم و شاه صفی الدین بود و در 
اثر  در  جا  آن  در  و  گریخت  هندوستان  به  اطرافیان  دسایس  نتیجه 
انجام خدماتی لقب تقرب خان گرفت و با اموال به دست آمده. دستور 
ساخت مسجدی را  در  اصفهان داد )شیخ حسن جابری انصاری، تاریخ 
اول،  چاپ  تهران،  خرد  مجله  و  روزنامه  انتشارات  و ری،  اصفهان 

1321، ص221(
96- محمود ماهرالنقش، معماری مسجد حکیم، پیشین، صص 58-59.

این شهر قرار  قدیمي  یکي  از  محالت  در  اردستان  جامع  مسجد   -97
دارد، در حدود سده  هشتم و نهم/دوم و سوم ساخته شده و این نکته 
با آن چه مورخ دانشمند میرسیدعلي جناب اصفهاني در تاریخ اصفهان 
نوشته است، مطابقت دارد: »باني اولیه  مسجد جامع اردستان، شخصي 
نهم/سوم  در سده ي  که  بوده  دلف  ابي  نام عمربن عبدالعزیز از آل  به 
مي زیسته و در اصفهان حکومت و سکونت داشته است«. )میرسید علي 

اصفهاني، اصفهان، انتشارات گلها، چاپ سوم، 1371، ص 195.(
98- محمدیوسف کیاني، تاریخ هنر معماري در دوره ي اسالمي، پیشین، 

ص 60.
99 - امیر جمله در سده پانزدهم/نهم در هندوستان،  امارت و فرمانروایي 
داشته و دوره اقتدار و ازمنه اشتغال او به امور خیریه، در سال هاي 1663-

1060/1651-1072 بوده است. پس مي توان بناي این ایوان را مربوط به 
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره یازدهم/ پائیز- زمستان 1388

سده هاي اولیه ي اسالم و توسعه  و کمال آن در عهد سلجوقي مي باشد و در دوره های مختلف نیز 
الحاقاتی بدان افزوده شده است.98

-1896 سال  در  است.  صفوي  دوره  ساخته هاي  از  امیرجمله،99  صفه  به  معروف  شرقي،  ایوان   
1315/1897-1314 در این ایوان، دري چوبي وجود داشته که بر آن نام بانی بنا نوشته شده است.

در بنای مسجد جامع قزوین کتیبه ایست که در آن نام کاشی کار نیز نقش بسته است. ایوان غربی این 
مسجد که از آثار دوره صفویه باقی مانده، در سال 1081/1670 توسط شاه سلیمان صفوی ساخته 
شده است. در طرفین این ایوان، دو راهروی شمالی و جنوبی قرار دارد که به هشتی ایوان می رفته 

است. 100 
کاشی های زیبای این بخش از مسجد فرو ریخته و تنها دو بیت شعر به خط نستعلیق در کاشی 

الجوردی حاوی تاریخ 1081/1670 و نام کاشیکار کتیبه مذکور برجای مانده است.101
کتیبه ای سنگي بر دیوار ایوان مسجد جامع الهیجان102 )تصویر24( وجود دارد که متن آن به شرح 

ذیل است:
هوالعلي

در زمان فخر شاهان جهان سلطان حسین        وارث ملك سلیمان خسرو مالك رقاب
روي همت از رسوم کارادیها چو تافت      عدل جو دستور صاحب رأي طاهرانتساب
با دل شاد از خرد تاریخ او کردم طلب       گفت دارد دادگر عار از رسوم بیحساب

این کتیبه به مدح و ثنای حاکم وقت،  یعنی سلطان حسین صفوی پرداخته و در انتها تاریخ بنا را نیز  
به حروف ابجد سال 1107/1695 نگاشته است.

از دیگر بناها با کتیبه های ماده تاریخی در اصفهان، کتیبه های َسرَدر مسجد سرو شفادران اصفهان 
است. در شهرهای دیگر نیز بناهایی با کتیبه های تاریخ ساخت یا تجدید بنا از دوره صفویه وجود 
دارد که از جمله آن کتیبه های ماده تاریخی مسجد جامع جویمند در شهرستان گناباد و امامزاده 
شامیرعلی حسین بهبهان است که کتیبه آن گواهی بر بازسازی بقعه در آغاز سلطنت شاه عباس دوم 

و معرف سازنده آن »محمود زین العابدین خزری« است.103

این سال ها دانست. احتمال دارد که نامبرده،  ایوان را بنا یا تجدید عمارت 
کرده باشد.

ساخت این رکن به مسجد بصفا                   جمله الملك آن سعید لقا
)کاظم مالزاده و مریم محمدی، مساجد تاریخی، پیشین، ص 60 (

نام دباغان  به  100 - مسجد جامع قزوین در حال حاضر در محله اي 
مانند مسجد  واقع شده که  در کنار حاشیه  غربي خیابان شهدا )سپه( 
جامع اصفهان موزه  ادواري شهر است. گنبد باشکوه، مناره هاي مجلل، 
ایوان هاي بلند، گچ بري هاي بي بدیل و ساختار آن نشانه ي بهترین سبك 
معماري و هنرمندي عصر سلجوقي و صفوي است. )همان، ص 181( 

101 - فیضش چو دید افزون زحد، گفتا به تاریخش خرد  
این طاق گل نبود بود طاق دل روشندالن 

کتیبة الفقیر کاووس مصور    
غالم شاه والیت شریف کاشی پز

102 - مسجد جامع الهیجان که مهمترین مسجد شهر است، در محلة 
قدیمي میدان بنا شده و بنایی ساده است. در حدود یك سده پیش از 
یعني سال  تاریخ گیالن خود را مي نوشت،  رابینو کتاب  تاریخي که 
1331/1912، حاجي علي اکبر نامي- حاکم الهیجان- این مسجد را 
توسعه داده بود. )ه .ل رابینو، والیات دارالمرز ایران، گیالن، ترجمه 

جعفر خمامی زاده، رشت، طاعتی، 1357، ص239.(
تاریخی خوزستان، ج1، تهران،  بناهای  اقتداری، آثار و  103- احمد 

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی و نشر اشاره، چ اول، 1359، ص313.

تصویر 22- کتیبه َدر چوبی بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی.

جامع  مسجد  ایوان  دیوار  بر  سنگی  کتیبه ای   -24 تصویر 
الهیجان.
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تصویرشاعرمضمونکتیبهدورهبنا

مجموعه شاه زنده 
آرامگاه شادملك آغا

حکیمانه  و عرفانیحواشی ورودی اصلیتیموری

آرامگاه امیرحسین بن تغلق 
تکین

حواشی راهرو تیموری
ورودی

حکیمانه  و عرفانی

روی دیوار مقابل تیموریمسجد حوض کرباس غلوار
محراب

حکیمانه  و عرفانی
سعدی

حکیمانه  و عرفانیایوان ورودیتیموریمدرسه دوَدر مشهد
سعدی

مدخل ایوان ورودی تیموریمسجد شاه مشهد
مسجد

سعدی،  قاسم حکیمانه  و عرفانی
انوار، حافظ

-----

کاشی کاری َسرَدر تیموریزیارتگاه درب امام اصفهان
زیارتگاه

حکیمانه  و عرفانی
سعدی

حکیمانه  و عرفانی-تیموریمسجد میدان کاشان
موالنا

بقعه پهلوان پوریای ولی 
در خیوه

حکیمانه  و عرفانیدیوارهای داخلی بقعهتیموری-صفوی 
پوریای ولی

حافظحکیمانه  و عرفانیایوان شمالی صحنصفویمسجد حکیم اصفهان

حکیمانه  و عرفانیایوان غربیصفویمسجد جامع اصفهان
-

------حکیمانه  و عرفانیسنگ قبرصفویبقعه بابا قاسم اصفهان
-----حافظحکیمانه  و عرفانیسنگ قبرصفویمیدان وقت ساعت یزد

آرامگاه صائب تبریزی 
اصفهان

-----صائب تبریزیحکیمانه  و عرفانیسنگ قبرتیموری

گلدسته های   ایوان تیموریمسجد گوهرشاد مشهد
جنوبی

مدح و ثنا- ائمه )ع(
-

جدول تطبیقی کاربرد شعر در آثار معماری دوران تیموری و صفوی
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مدح  و ثنا --تیموریآرامگاه محمد ابوالولید
-پیامبر)ص(

مدح و ثنای فرزندان -تیموریارگ تاریخی هرات
تیمور

------

شاه نعمت اله مدح و ثنا- ائمه )ع(کشکول   ورودی حرمتیموریمقبره شاه نعمت اله ولی
ولی

بقعه امام زاده سلطان 
میراحمد کاشان

چهارطرف و لنگه َدر صفوی
کوچك ضریح

مدح  و  ثنا- شخص 
------متوفی

ضلع  شمالی  ایوان صفویمسجد حکیم اصفهان
غربی

مدح و ثنا- ائمه )ع(
-

گلدسته های   ایوان تیموریمسجد گوهرشاد مشهد
جنوبی

ماده تاریخی- زمان 
-ساخت

ماده   تاریخی- تاریخ زیرگنبدتیموریزیارتگاه درب امام اصفهان
ساخت

------

ماده   تاریخی- تاریخ -تیموریمسجد جامع نیشابور
-ساخت

ماده   تاریخی- تاریخ سنگ قبرتیموریمقبره شاه خلیل اهلل
ساخت

------

آرامگاه فریدالدین عطار 
نیشابوری

ماده   تاریخی- تاریخ باالی سنگ قبرتیموری
------ساخت

قاب بندی تزیینی تیموریغار درویشان هرات
باالی درگاه بنا

ماده   تاریخی- تاریخ 
-----جامیساخت

امام زاده سیدعالءالدین 
شیراز

ماده   تاریخی- تاریخ باالی َدر حرمصفوی
-----ساخت

ماده  تاریخی- تاریخ گنبد بیرونیصفویآرامگاه مالحسن کاشی
------اتمام بنا

ماده  تاریخی- نام بانی باالی َدر چوبی ایوانصفویمسجد گنجعلي خان کرمان
مسجد

------

بقعه  شاهزاده  اسماعیل 
ابیانه

------ماده تاریخییکی از ستون های بناصفوی

مقبره شیخ صفی الدین 
اردبیلی

َدر میان مقبره شیخ صفوی
صفی و شاه اسماعیل 

دو لنگه َدر چوبی مقبره 
شیخ صفی

ماده تاریخی
-
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ماده تاریخیَسرَدر شرقی مسجدصفویمسجد حکیم اصفهان
-

------ماده تاریخیایوان شرقیصفویمسجد جامع اردستان

------ماده تاریخیایوان غربیصفویمسجد جامع قزوین

ماده تاریخیکتیبه سنگی ایوان مسجدصفویمسجد جامع الهیجان

-

------ماده تاریخیطرفین َسرَدر ورودیصفویمسجد شفادران اصفهان

ماده تاریخی-صفویمسجد جامع جویمند
------

ه میرعلی حسین  ده شا م زا ما ا
بهبهان

ماده  تاریخی- تعمیر -صفوی
------بنا
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نتیجه گیری:
 ادبیات در شکل گیری هنر اسالمی ایران، نقش اصلی و عمده ای داشته است و با نگاهی بر جایگاه 
ادبیات، به ویژه اشعار زیبای فارسی، در تزیینات کتیبه ای معماری اسالمی می توان به ارتباط مضامین 
کتیبه نگاری با ویژگی ها و شاخصه های اجتماعی و فرهنگی هر دوره پی برد. کاربرد شعر درکتیبه 
نگاری معماری ایران اسالمي، از دوره ي تیموري به بعد رایج شد و در دوره ي صفویان تداوم یافت.

همچنین کتیبه هایی حاوی اشعار فارسی در مدح و ثنای پیامبر اکرم )ص( و امامان معصوم )ع(، 
شرح ساخت قسمت های مختلف بنا، که از مفیدترین منابع نوشتاری به شمار می روند و بیان سال 
ساخت بنا، که اصوال در انتهای شعر با حروف ابجد عنوان می گردد و در شناخت تاریخ آن بنا نیز 
دارای ارزش بسیار است، در معماری این دوران به چشم می خورد. شایان ذکر است، وجود نام امرا 
و حکام به عنوان باني در این کتیبه ها، معرف قدرت آن ها  است. از مضامین دیگر مورد استفاده در 
این گونه کتیبه ها، نام سازنده، حامي و یا باني ساخت بنا است که در اغلب موارد به صورت عبارات 

کوتاهی در قالب ابیات شعر به آن اشاره شده است.
با نگاهی بر جدول گردآوری شده و طبقه بندی صورت گرفته در آن، به طور کلی می توان این 
گونه اظهار نمود که بیشتر کتیبه های شعر فارسی دوران تیموری و صفوی، حاوی مضامین تاریخی 
هستند که خود از مهمترین انواع کتیبه ها به شمار می روند و اطالعات بسیار مفیدی را در اختیار 
همگان، به خصوص محققان و باستان شناسان قرار می دهند. از آنجایی که کتیبه ها، ابزاری با هدف 
پیام رسانی به جهت انعکاس کالم خدا، سخنان اولیا و وقایع تاریخی و دیگر مضامین عرفانی و 
پندآموز برای فرد مسلمان هستند، حضور کتیبه هایی حاوی اشعار فارسی در معماری اسالمی در 

فضاهایی متناسب با آن، به خوبی بر این هدف صحه گذاشته است.
همچنین براساس جدول مذکور، مشخص می شود که توجه به مضامین حکیمانه و عرفانی، چه در 
سرودن اشعار و چه در کاربرد آن ها در بناها و دیگر هنرها، در دوران تیموری بیشتر مورد توجه 
بوده است و این در حالی است که در دوران صفوی به بانی و ذکر تاریخ بنا، جهت ثبت تاریخی، 
بیشتر از دوران تیموری اهمیت داده شده است. در مقابل این دو گروه، مضامین مدح و ستایش افراد 
چه در بخش ادبیات و چه در استفاده آن در معماری در هر دو دوره کمتر بوده و بیشتر این اشعار نیز 
در مدح و ثنای پیامبر و اوالد حضرت علی )ع( بوده است. نکته دیگر آن است که بیشتر مضامین 
حکیمانه و عرفانی برگرفته از اشعار شاعران نامی و برجسته ایران از دوران ایلخانی تا صفوی اقتباس 
شده است. اما کتیبه ها با مضامین مدح و ثنا و ماده تاریخی از اشعاری از شاعرانی بوده که احتماالً به 

صورت بداهه سروده شده و نام و نشانی نیز از شاعران آن ها  در دست نیست.
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