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تاریخ دریافت مقاله: 15/ 12 /88

تاریخ پذیرش مقاله: 22/ 89/3

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

دکتر مهناز شایسته فر

چکيده 
مسجد یکي از مهم ترین عناصر معماري دین اسالم محسوب مي شود و مسلمانان صدر اسالم از آن 
نه تنها به عنوان مکان عبادت، بلکه به عنوان مهم ترین مرکز تجمع و ّحل و فصل مسائل جامعه نیز 
استفاده می کردند. مسجد به مرور زمان به محلي براي تجلي محتوا و روح اسالم بدل شد، چرا که 

هنرمندان مي توانستند با هنرهایي چون خوشنویسي،کاشي کاري و غیره به تزیین آن بپردازند.
از دیگر سو، قرآن کریم به عنوان منبع الهام بخش هنرمندان بوده و آیات قرآني بهترین آموزه ي 
اخالقي و اسالمي به شمار مي آیند که مي تواند در مسجد براي متذکر کردن مردم مورد استفاده قرار 
گیرند. لذا آیات قرآني و تزییناتي چون اسلیمي هاي گیاهي و نقوش هندسي با هم در آمیختند و 
زیباترین و تفکر برانگیزترین آثار هنري را در مساجدي چون گوهرشاد مشهد و مصلّي گوهرشاد 

هرات به نمایش گذاشتند.
از  مشهد  گوهرشاد  مسجد  در  که  می دهد  نشان  مشهد،  و  هرات  گوهرشاد  مسجد  دو  بررسی 
کاشی های معرق، معقلی و آجر به طور همزمان استفاده شده و رنگ آبی الجوردی بیشترین کاربرد 
را داشته است. خط ثلث و نستعلیق به تزیینات مسجد شکل متفاوتی را بخشیده است. در مجموعه 
گوهرشاد هرات خط کوفی، نستعلیق و معقلی بیشترین کاربرد را داشته است و سوره های فتح، واقعه 
و آیت الکرسی از جمله سوره های مشترک دو مکان بوده است. به نظر مي رسد غناي تزیینات این 
دو مجموعه داراي اشتراکاتي بوده است اما غناي تزییني و کتیبه هاي قرآني مسجد گوهرشاد بیشتر 
از مصلي گوهرشاد هرات است. روش تحقیق این نوشتار تحلیلي و توصیفي و ابزار گردآوري 

اطالعات کتابخانه اي و میداني است. 

اهداف مقاله: 
1- شناخت مضامین، مفاهیم و خطوط به کاررفته در دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات.

2- دستیابی به تفاوت ها و شباهت هاي  تزیینی و مضمونی خطوط دو مجموعه.

 سئواالت مقاله:
1- مفاهیم، مضامین و خطوط به کار رفته در کتیبه ها در هر دو مجموعه کدام است؟
2- تزیینات و کتیبه هاي قرآني دو مجموعه داراي چه نوع اشتراک و افتراقی هستند؟

واژگان کليدي:
تزیینات معماري، کتیبه هاي قرآني،  مجموعه گوهرشاد، مشهد، هرات

بررسی تزیينات و کتيبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دوازدهم/ بهار- تابستان 1389

مقدمه 
مهم ترین و برجسته ترین بناهای تاریخی دوره تیموري، در فاصله اواخر سده چهاردهم/هشتم و 
اوایل سده پانزدهم/نهم، بنا شده است. 1 به همین سبب در این دوره شهرهای هرات، بخارا و سمرقند 

به مراکز درخشان هنری آسیای مرکزی تبدیل شدند. 2
اهمیت بررسی مسجد گوهرشاد هرات از دو دیدگاه حائز اهمیت است، از این نظر که دو پایتخت 
امپراتوری تیموری یعنی سمرقند و هرات، بیش از نواحی دیگر ایران، دارای معماری طراز اول 
تیموری است3 و این که شاهرخ جانشین تیمور، هرات را کانون فعالیت های فرهنگی خود قرار داد؛ 

لذا در این زمان بیست بنای تاریخی در هرات بنیاد گذاشته شد. 4
منطقه خراسان، به دلیل موقعیت جغرافیایی و از طرف دیگر شهر مشهد، به عنوان مکان زیارتی 
همسرش  و  شاهرخ  برای  فوق العاده ای  اهمیت  )ع(،  رضا   امام  شیعیان  امام  هشتمین  مطهر  مرقد 
گوهرشاد داشت تا حدی که برای آسایش زائران آن اقدام به بناي مسجد گوهرشاد و دارالسیاده 
کردند.5 اهمیت بررسی دو آثار فوق از نمونه آثار تیموری در حوزه بناهای مذهبی و آرامگاهی از 

هم جواري با حرم امام رضا)ع( نشأت مي گیرد. 
در این مقاله پس از مطالعه اي در خصوص  موقعیت منطقه خراسان بزرگ و شهرهای مهمی چون 
هرات و مشهد، سبک معماری و تزیینات وابسته به آن در دوره شاهرخ تیموری و همچنین طرح 
اطالعاتي در خصوص مسجد و مصلی گوهرشاد مشهد و هرات، تزیینات و کتیبه های دو مجموعه 

فوق بررسي مي شوند.

سید  ترجمه  مرکزی،  آسیای  در  هنر  مانزو،  پال  ژان   -1
محمدموسی هاشمی گلپایگانی، مشهد، شرکت به نشر، 1380، ص 23.

یعقوب  تدوین  و  ترجمه  ایران،  ادب  و  هنر  دیگران،  و  2- سوچک 
آژند، تهران، انتشارات مولی، چ اول، 1386، ص 36.

3- آندره گدار و دیگران، آثار ایران، ترجمه ي ابوالحسن سروقد مقدم، 
مشهد، بنیاد پژوهشهای اسالمی، 1384، صص130-131.

ایران و توران،  لیزا گلمبک و دونالد ویلبر، معماری تیموری در   -4
ترجمه کرامت اهلل افسر، محمد یوسف کیانی، تهران، سازمان میراث 

فرهنگی کشور، چ اول، 1374، ص34.
5- ر. ک به: برنارد اوکین، معماری تیموری، علی آخشیتی، مشهد،  

بنیاد پژوهشهای اسالمی، 1386، صص 18-19.
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خراسان و هرات در دوره تيموري
هرات در طول تاریخ، بستر مناسب تالقی مدنیّت های شرق و غرب به شمار می رفت. لذا هرات به عنوان 
یکی از گهواره های تمدنی تاریخ پر بار خراسان شناخته می شد6 و به همین خاطر در بر هه اي از تاریخ، 
 ، تیمور در سال 807/1404  از مرگ  بعد  قرار می گیرد.  تیموریان  خراسان و هرات مورد توجه سلسله 
سلسله ي تیموریان به دست پسرش شاهرخ تداوم و توسعه یافت. شهر هرات به پایتختی برگزیده شد، توجه 

به هنرها در هرات شروع و بناهای متعددی با تزیینات کاشی بنا گردید.7 
عالوه بر هرات، در سده ي پانزدهم/نهم، خراسان به علت موقعیت جغرافیایی و حاصلخیز بودن و وجود پر 
برکت هشتمین امام شیعیان امام رضا )ع(، مورد توجه قرار گرفت و ابعاد آن بزرگتر شد. در سده چهاردهم/

هشتم، این مکان زیارتی به روستای سناباد معروف بود ولی در اوایل سده پانزدهم/نهم، به یکی از شهرهای 
بزرگ خراسان تبدیل شد که به مشهد )محل شهادت یا محل قبر شهید( تغییر نام داده شد. این شهر بعد از 
هرات از حمایت مستقیم دربار وقت برخوردار بود.  در این مسیر هزینه های عمرانی قابل توجهی صرف 

شد و آن را به مرکز مهمی، مبدل ساخت.8 
اقامت آن ها  امام رضا )ع( بود برای رفاه حال و  افزایش زّوار حرم  گوهرشاد، همسر شاهرخ که شاهد 
یک مسجد جامع بزرگ، دو تاالر بزرگ و محل اجتماع زّوار، به نام های »دارالسیاده« )خانه سادات( و 
»دارالحفاظ« )خانه حافظان قرآن( در کنار حرم مطهر امام رضا )ع( بنا کرد.9 این مسئله نشانگر ارادت این 
خاندان به امام رضا )ع( و زائرانش بوده است. لذا خراسان به خصوص مشهد مورد توجه عام وخاص قرار 

گرفت. 
»گوهرشاد خاتون« و یا »گوهرشاد آغا« دختر »امیر غیاث الدین ترخان« و همسر »شاهرخ« پادشاه هنرپرور و 
حاکم هرات بود، که در زمان آن  دو، هرات در اوج آبادانی و عظمت بوده است. گوهر شاد عالقه فراواني 
به ایجاد بناهای مذهبی، مدرسه و تأسیس باغ ها در شهر هرات و منطقه خراسان داشته و موقوفات بسیاری از 

وی باقیمانده که مسجد گوهرشاد در کنار حرم امام رضا )ع( از جمله ي این موقوفات و آثار است. 10 
در دوران شاهرخ، بخش ارگ هرات توسعه مي یابد و دو بافت جدید در آن حوزه ایجاد می شود و آن 
منطقه »خیابان«11 نام مي گیرد. مهم ترین مجموعه بنا شده در ناحیه »خیابان« هرات، مصلی است که شامل 
مدرسه گوهرشاد آغا، مسجد جامع گوهرشاد، مدرسه ي »سلطان حسین بایقرا«،12 »خانقاه سلطان حسین«، 
مسجد جامع »امیرعلی شیر«، »دارالحفاظ«، »دارالشفاء«، خانقاه و مدرسه »اخالصیه«13 مي شد. متأسفانه بخش 

عمده این مجموعه در سال 1304/1886 نابود شده است.14 

سبک معماری و تزیينات وابسته به آن در دوره تيموری 
معماری تیموری کماکان تحت تأثیر برخی عناصر ایلخانی موجود در حکومت هاي کوچک محلی، مانند 

مّظفریان15 و جالیریان16 قرار داشته است. 
البته مساجد این دوره اصوالً بر مبنای پالن و طرح مساجد سلجوقی ساخته می شد: یعنی یک صحن مستطیلی 
با چهار ایوان و یک سرسرای گنبدی در پشت ایوان اصلی )رو به سمت قبله( و مناره هایی در رواق ایوان 
اصلی که اغلب در چهارگوشه ساختمان بوده است. پالن و طرح مسجد جامع تیمورلنگ در سمرقند و نیز 
پالن مسجد کلیان در بخارا، مسجد گوهرشاد در مشهد، مدرسه بی بی خانم در سمرقند و مصالی هرات 
دارای چنین پالنی هستند. در اواخر سده چهاردهم/هشتم و نیمه اول سده پانزدهم/ نهم، مساجد با پالن 
مرکزی، رواج کاملی یافتند. این نوع مساجد فاقد صحن بودند، ولی ایوان توخالی و عمیقی داشتند که 
مناره های حجیمی از طرفین آن ها سربر آورده بودند و ایوان مستقیماً به یک تاالر گنبدی هدایت می شد.17 
مهم ترین ویژگی های معماری تیموری، توجه به ساختن ورودی هایی با دو دروازه است که عظمت آن، 
از دو مناره بلند برجی شکل بیشتر است. ساختن گنبدهای پرشکوه صاف و رگه دار نیز در دوره تیموری 
معمول گردید. 18 از نظر تزیینات این دوره،  نخستین بار سطوح سترگ و عظیم با روکش هایی که حاوی 
کاشیکاری لعابی و معّرق بودند تزیین یافتند. 19 برای تزیین گنبد از خشت هایی چهارگوش لعابدار به 
رنگ های آبی و فیروزه ای استفاده شد. تزیینات کاشی شامل عناصر گیاهی، گل و بوته ها، اشکال هندسی 
و حاشیه های خطی است. زیباترین نمونه آن ها در »شاه زند«، به ویژه در »گورمیر« و هم چنین در مسجد 

گوهرشاد مشهد وجود دارد. 20 
در این دوره تحول تازه ای در تزیین به وجود آمد. نقش مایه های گیاهی بر طرح های هندسی برتری یافت و 

کتیبه هایی  به خط ثلث مزین شد. 21 
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تهران،  ایران،  پایتخت های  کیانی،  یوسف  محمد   -7
تابستان  اول،  فرهنگی کشور، چ  میراث  سازمان  انتشارات 

1374، ص487.
8- برنارد، اوکین، معماری تیموری، ترجمه علی آخشینی، 

پیشین، ص18.
اسالمی در  معماری  و  هنر  بلوم،  ام.  جاناتان  بلر،  شیال،   -9
موسی هاشمی گلپایگانی،  محمد  سید  ترجمه ي  ایران، 
اسالمی، سازمان و چاپ  ارشاد  و  فرهنگ  تهران، وزارت 

و انتشارات 1382، ص68.
10- گوهرشاد در آرامگاه خویش در محوطه باغ نسوان، 
در کنار مجموعه مصلی، مدرسه گوهرشاد، مسجد جامع 
گوهرشاد، مدرسه سلطان حسین و همچنین در کنار شاهرخ 
همسرش، پسرش بایسنقر میرزا و دیگران به خاک سپرده 
شد. )مجید، وزائیان، رضا، نظرآهاری، دیروز هرات امروز، 
مرکز  خارجه  امور  وزارت  تهران،  بهرامیان،  مریم  ترجمه 

چاپ و انتشارات، 1385، ص73.(
11- امروزه اگر وقتی وارد هرات شویم از دور پنج مناره به 
چشم می خورد که در گوشه ي شمالی شهر واقع شده است 
که در گذشته به نام خیابان یاد می شد. )10/30 ،88/10/9،  

).  www.nawaaye-afghanistan.net
12- سلطان حسین بایقرا از نوادگان تیمور )1470-1506/ 
912-875( بر خراسان حکمرانی کرد که مرکز حکومت 
او ستارگان درخشانی در عالم  هرات در دوران حکومت 
علم و ادب از او حمایت و با او همکاری می کردند. او به نام 
خود در هرات مدرسه اي تأسیس کرد، مدرسه او چهار مناره 
داشت. )شیال بلر و جاناتان بلوم، هنر و معماری اسالمی در 

ایران و آسیای مرکزی، ج اول، پیشین، ص 77(
13- مجموعه اي به نام »اخالصیه« برای انجام امور خیریه بود 
که در سال 1475/ 880 در دوره سلطان حسین توسط علیشیر 
نوایی ایجاد شد. در حال حاضر اثری از بنای اخالصیه که 
رو به روی مدرسه سلطان در بخش شرقی خیابان اصلی در 
شمال شهر هرات ساخته شده بود بر جا نمانده است. این 
بیمارستان،  خانقاه،  مدرسه،  جامع،  مسجد  شامل  مجموعه 
سالن و قرائت خانه برای خواندن قرآن و حمام بود. )همان 

منبع، صص 77-78(
پیشین،  ایران،  پایتخت های  کیانی،  یوسف  محمد،   -14

ص502.
اعراب  اولیه شان   منشأ  سر  که  مظفر  آل  یا  مظفریان   -15
خراسانی بودند، هنگامی که دولت ایلخانان رو به انحطاط 
یافتند.  قدرت  عجم  عراق  و  فارس  کرمان،  در  گذاشت، 
اسالمی جدید،  سلسله های  باسورث،  کلیفورد  )ادموند، 
ترجمه ي فریدون بدره ای، تهران، مرکز باستانشناسی اسالم 

و ایران، چاپ اول، 1381، ص506.(
16- جالیریان یا آل جالیر، از جمله دولت هایی بودند که 
جانشین دولت ایلخانان ایران شدند و سرزمین های آن ها را 
آل  آوردند.  در  خویش  تملک  به  آذربایجان  و  عراق  در 
جالیر در اصل یکی از قبایل مغول تابع هالکوخان بوده اند 

)همان منبع، ص511(.
17- امبرتو، شراتو و دیگران، هنر ایلخانی و تیموری، تهران، 

انتشارات مولي، 1376، صص40-41.
در دوران  هنرهای خاورمیانه  عاّلم،  اسماعیل  نعمت،   -18
اسالمی، ترجمه ي عباسعلی تفضلی، مشهد، شرکت به نشر 

1382، ص209.
تیموری،  و  ایلخانی  هنر  دیگران،  و  شراتو  امبرتو،   -19

پیشین، ص42.
در دوران  هنرهای خاورمیانه  عاّلم،  اسماعیل  نعمت،   -20

اسالمی، پیشین، ص206.
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دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دوازدهم/ بهار- تابستان 1389

مجموعه مسجد و مدرسه گوهرشاد هرات
مصاّلی22 هرات، که به آن عیدگاه یا نمازگاه نیز گفته می شد، در پای کوه مختار به طرف شمال شهر 
واقع شده و سهم به سزایی در مراسم مذهبی سده ی پانزدهم/نهم داشت. صرف نظر از کاربرد سنتی 

آن برای نماز جماعت در ایّام جشن، این مکان برای اقامه نمازهای میّت نیز به کار می رفت.23 
حجیم بودن طراحی نمای کامل مصلی24 گوهرشاد قبل از تخریب، ویژگی قابل تحسین بناهای 
عظیم تیموری را نشان مي دهد. در این مصلی، گوهرشاد، مدرسه و مسجدی بنا کرد25 که مسجد 
در جنوب و مدرسه در شمال قرار داشته است. 26 متاسفانه در حال حاضر به جز چهار مناره و یک 
گنبد مدرسه،  اثری از این ابنیه عظیم بر جای نمانده است. توصیف های مذکور حاصل مشاهدات 

پژوهشگران گذشته می باشد.
نمای طرف غربی حیاط، شامل سه دهانه طاق بود و ایوان بزرگ مقصوره دو طاق کوچکتر در 
طرفین داشت. مقصوره پشت ایوان بزرگ، از یک گنبدخانه بسیار بزرگ و یک گنبدخانه کوچکتر 
به دنبال هم تشکیل شده است. حیاط در وسط عمارت قرار دارد، لیکن مقصوره با یک گنبدخانه 
ثانوی در پشت گنبدخانه اولی در راستای قبله، غیرعادی ترین شیوه ي معماری دوره تیموری است. 
هیچ یک از مساجد بزرگ تیموری، در مقایسه با مساجد بزرگ این دوره دارای چنین خصوصیتی 

نیست، به جز پشت محراب مسجد گوهرشاد مشهد که به صورت اطاق کوچکی به نظر می آید.27 
بناهای مذهبی هرات، از چهار ایوان در اطراف صحن مرکزی، که حجره های نشیمن در دو طبقه 

در مجاورت ایوان هاي شمالی و جنوبی و احتماالً شرقی دارد، تشکیل شده اند. 
نمای شرقی براساس طرح کلی سلجوقی که شامل ایوان مرکزی بزرگ با دو مناره، دو طاقچه ي دو 
طبقه در میان آن و گنبدی کوچک در باالی هر ضلع از این طاقچه های میانی، ظاهر شده است. این 
ایوان احتماالً از مدرسه الغ بیگ در سمرقند الهام گرفته است که در آن نیز ایوان مرکزی بزرگی با 

دو دهانه کوچک و مناره هایی در انتهای آن ها جلب توجه می کند. 
مجتمع ورودی بناي گوهرشاد، بین نمای شرقی و صحن قرار داشت و هشتی شش ضلعی در میان 
ورودی و ایوان های صحن واقع بود. در ضلع غربی حیاط، ایوان بزرگی در مجاورت دو ایوان 
کوچکتر قرار دارد. مدخل اصلی ایوان احتماالً دارای کتیبه ای بوده که دور تا دور لبه ها، کشیده 
مي شده و به همراه آن کتیبه اي دیگر در باالی پشت بغل ها به چشم می خورد. همین طرح مقدماتی 
در ایوان شبستان مسجد گوهرشاد در مشهد قابل مشاهده است. تاالرهای نماز در پشت طاقچه های 
کوچکتر مجاور در گذشته خود نمایی می کرد. در پشت ایوان اصلی، گنبدخانه ای بزرگ،  در 
پشت آن نیز گنبدخانه ای کوچکتر به چشم می خورد. این گنبدخانه کوچک احتماالً در غرب 

مستطیلی مسجد، امتداد یافته و با چهار مناره در کنج هایش مشخص شده است. 
گنبدخانه دوم، کوچکتر و در پشت دو مناره ي غربی واقع است. این دو گنبدخانه و شبستان ها 
با یک سلسله سرسرا به هم ارتباط داشتند و فضای بیرونی ایوانی که به صحن منتهی شده است 

مشاهده می شود. 
باشکوه دیده می شود که در همه گوشه های  در سمت شرق مدرسه گوهرشاد، پیش طاق هایي 
آن وجود داشته است. ایوان های شمالی و جنوبی حیاط کوچک است و در طرفین این ایوان ها، 
شبستان های بلندی قرار دارد. در زوایای عقب )سمت غرب( گنبدخانه هایی وجود داشته است و 
گنبدخانه شمال آرامگاه، فعاًل موجود است.  در هر ضلع این گنبدخانه ی مربع شکل، طاق نماهای 
عمیقی قرار گرفته است و یک دهانه ی نیم هشتی در پشت شاه نشین غربی جلو آمده است و هر 

یک از شاه نشین ها، راهروهایی به سمت خارج داشته است.28 

مرکزی،  آسیای  در  هنر  خاکیموف،  اکبر،  پوگاچنکوا،  گالینا،   -21
مترجم ناهید کریم زندی، تهران، سازمان چاپ و انتشارات، چ اول، 

1372، ص10.
22- »مصلی« یعنی اجتماع خاص یا عام در قطعه زمین وسیع محصور یا 
غیرمحصور است که برحسب افزایش یا نقصان وسعت و تعداد سکنه ي 
شهر گاهی مورد استفاده قرار می گرفته و گاهی متروک می شده است. 
ابوالحسن سروقد مقدم، ج دوم،  ایران، ترجمه ي  آثار  )آندره گدار، 

منبع پیشین، ص298(.
علی  ترجمه ي  خراسان،  در  تیموری  معماری  اوکین،  برنارد   -23

آخشینی، منبع پیشین، ص53.
خاصی  سبک  مصلّی ها  معماری  شده  انجام  مطالعات  برحسب   -24
یک  شکل  می شد  خوانده  مصلی  نام  به  که  بنایی  هرات  در  ندارند. 
مدرسه عادی را داشت و به طول هفتاد متر بنا شده بود. )برای مطالعه 

بیشتر ر.ک به: همان منبع، صص 300-301(.
به  برنارد اوکین، معماری تیموری در خراسان،پیشین، ص299؛   -25

نقل از خواند میر، خالصه االخبار، صص 17-16.
26- حیاط با رواق های دو طبقه که پشت آن ها اتاق هایی قرار داشته 
احاطه شده بود. بر روی محورهای حیاط چهار ایوان وجود داشته که 
دو  است.  بوده  ارتفاع  به یک  )80پا(  ایوان ورودی  با  مقصوره  ایوان 
اتاق های  گردش های  غالم  به  شرقی  ایوان  طرفین  در  پلکان  دستگاه 
معماری  هنر  تاریخ  کیانی،  یوسف  )محمد  می گردید.  منتهی  فوقانی 

ایران در دوره اسالمی، تهران، انتشارات سمت، 1377، ص 43(.
27- لیزا، گلمبک، دونالد، ویلبر، معماری تیموری در ایران و توران، 

پیشین، صص 421-422.
28- همان، ص 422.
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بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر

مسجد جامع گوهرشاد مشهد
مسجد جامع گوهرشاد مشهد، مسجدی در جنوب بارگاه امام رضا در شهر مشهد است که در سال 
821/1418 به دستور »گوهرشاد بیگم« همسر »شاهرخ تیموری« بنا شده است.29 این مسجد، با توجه 

به نقشه ساختمانی، در زمره ي مساجد چهار ایوانی است.
مسجد گوهرشاد دارای یک صحن وسیع و چهار ایوان بزرگ در چهار طرف و تعداد 22 غرفه و 
شش طاق نما در طرفین ایوان مقصوره و 28 در ورودی از صحن به طرف شبستان ها و هفت شبستان 

در چهار طرف و یک گنبد فیروزگون و بزرگ و دو مناره در طرفین ایوان قبله است.30 
صحن مسجد تقریباً مربع بوده، از جنوب به شمال در حدود پنجاه و پنج متر و از شرق به غرب 
در حدود پنجاه متر است. کف صحن اکنون با سنگ های خلج در ابعاد مختلف فرش شده است. 
ازاره های آن در چهار طرف به ارتفاع یک متر و بیست سانت با سنگ های مرمر پوشانیده شده و 

باالی ازاره ها با کاشی های الوان و خوشرنگ مزین گردیده است.31 
مهم ترین ورودی صحن گوهرشاد به حرم مطهر امام رضا )ع( از طرف مشرق است، که از طریق 
دو کفشداری به دو رواق »دارالحفاظ« و »دارالسیاده«، از بناهای گوهرشاد به حرم منتهی می شود. 
از جانب شمال غرب، به راهروی مدرسه دو در و از آن جا به رواق »دارالوالیه«، از اماکن متبرکه 
جدید االحداث  مرتبط است و همچنین ایوان غربی آن به بست »شیخ بهایی« و صحن »جمهوری 

اسالمی« متصل شده است. 
این مکان از طرف غرب به صحن »قدس« از بناهای جدید و از طرف جنوب شرقی به صحن »موزه« 
راه دارد. مجموعاً ده ورودی و خروجی در این مسجد ساخته شده است. گنبد مسجد گوهرشاد که 
روی ایوان مقصوره قرار گرفته از کاشی به رنگ فیروزهای ساخته شده و ارتفاع این گنبد 40 متر و 
قطر آن 10 متر است.32 سطح زیرگنبد، با نقوش تزیینی و کتیبه هایی، نقاشی شده که مربوط به بعد 
از بازسازی گنبد و احتماالً تقلیدی از طرح اولیه آن است. سطح خارجی گنبد با آجرهای لعابدار 
آبی و کاشی های قهوه ای و قرمز مزین گردیده و دارای تزیینات اسلیمی، هندسی، گیاهی و خطی 

است. بخش محدب بدنه گنبد با کتیبه کوفی برگدار تزیین شده است. 33  
»دارالسیاده« )شمالی(، »حاجی حسن«  »مقصوره« )جنوبی(،  نام های  به  ایوان  دارای چهار  مسجد 
)شرقی( و ایوان »آب« )غربی( است.34 از چهار ایوان مسجد، سه ایوان دارای طاق های تزیین یافته ي 
با سر  ایوان  پیچیده است.35 چهار  ایوان مقصوره  آهنگ است در صورتی که سیستم طاق زنی 
درهای مرتفع در وسط چهار طرف آن بنا شده است. ایوان بزرگ سمت جنوب که رفیع است 

ایوان مقصوره نامیده می شود. 36 
ایوان مقصوره بزرگترین ایوان مسجد است که به ایواِن »قبله« نیز مشهور است37 و محراب در آن 
قرار دارد و روی آن گنبد فیروزگون مسجد واقع شده است. در داخل ایواِن مقصوره، شش راهرو 
به طرف شبستان های طرفین ایوان قرار گرفته که مردم از آن ها به ایوان و شبستان ها رفت و آمد 
می کنند. 38 پایه دو مناره ایوان، از کنار نمای بیرونی آغاز شده که این نوع پایه و ساقه مناره، در دو 

طرف ایوان کم نظیر است.39
در انتهای ایوان مقصوره، محراب بسیار بزرگی با ازاره ي سنگی و بدنه ي کاشی معرق تعبیه شده 
که دارای تزیین و پوشش متنوع کاشی کاری است. ایوان از سوی صحن با تزیینات ممتاز کاشی و 

کتیبه های نفیس و یا دو گلدسته شکیل تزیین و نماسازی شده است. 40 

تزیينات و کتيبه هاي گوهرشاد هرات و مشهد
در بخش هاي پیشین ساختارهاي ساختماني و اجزاء تشکیل دهنده بنا در دو مجموعه گوهرشاد 
هرات و مشهد، مطالعه شد. در این مرحله، تزیینات و کتیبه هاي دو مجموعه براساس مضامین کتیبه 
به  تاریخي و اشعار فارسي بررسی می شود. الزم  از جمله کتیبه هاي قرآني، اسماءالهي، دعایي،  
ذکر است با توجه به این که مجموعه گوهرشاد هرات در گذر زمان، مورد بي مهري قرار گرفته و 
بخش اعظم آن ویران شده است و تعداد کتیبه هاي باقی مانده ي بسیار کمتري جهت بررسی دارد؛  
در حالي که گوهرشاد مشهد به دلیل مجاورت با حرم امام رضا )ع( و اهمیت سیاسي، اجتماعي و 
مذهبي این مجموعه، در طي دوره هاي متمادی و با حمایت حاکمان وقت مورد مرمت،  بازسازي،  
تکمیل در بخش هاي مختلف و تزیین  با نقوش و کتیبه هاي مختلف قرار گرفته است، از این روي 

29 - این مسجد درشمار معروف ترین مساجد چهار ایوانه و از بناهای 
تاریخی کشور به شمار می رود و مساحت کل آن حدود 9410 متر 
مربع به طول 56/30 و عرض 51/65 متر است. )عباس، مشهد محمد، 
این مسجد هفت  نشر مولف، 1383، ص 143(  تهران،  الرضا،  مشهد 
شبستان دارد که عالوه بر اقامه ي نماز جمعه، جماعت و مراسم تبلیغ 
و سوگواری و جلسات قرائت قرآن، مورد استفاده ي مدرسان حوزه ي 
علمیه و طالب علوم دینی نیز قرار می گیرد. )احتشام، کاویانیان، شمس 

الشموس، سال 2535، ص 248(.
تهران،  در مسجد گوهرشاد،  و رنگ  نقش  30 - وحیده، مصدقیان، 

انتشارات کتاب آبان، چاپ 1384، ص 3.
31 - عزیزاهلل، عطاردی، تاریخ آستان قدس رضوی، تهران، انتشارات 

عطارد، چاپ اول، تابستان 1371 جلد دوم، ص 18.
به  تمام گنبد خانه رو  بنا شدن گنبد جالب توجه است.  32 - روش 
سمت صحن باز است و هیچ دیوار حائلی وجود ندارد. گویا گنبد بر 
ایوان نشسته است. این گنبد بر روی ساقه استوانه اي شکلی که ارتفاع 
ندارد بنا شده و قسمت اصلی گنبد با قوسی نرم و جالب آغاز می گردد. 
و  دارد  کشیده ای  قطب  که  می آید  در  نیم کره ای  صورت  به  سپس 
شکلي بدیع و زیبا را پدید می آورد. )وحیده مصدقیان، نقش و رنگ 

در مسجد گوهرشاد، منبع پیشین، ص 4.(
33 - گنبد اصلی بنا از نوع دو پوسته گسسته پیازی شکل با ساقه کوتاه 
به قطر دهانه ي 15، محیط 63 و ضخامت دیوار 2/5 متر بوده است. 
با خیز تند و مقطع خارجی، شبدری بوده  مقطع داخلی گنبد، بیضی 
و  بوده  بزرگ  خشخاش های  از  گنبد،  داخلی  استخوان بندی  است. 
مجموعه ای از تیرهایی با ضخامت حدود 30 تا 40 سانتی متر به صورت 
سازی هایی  گوشه  بر  داخل  از  گنبد  است.  رفته  به کار  آن  در  منظم 
استوار گشته که از سطح زمین تا زیر طاق یکپارچه به نظر می رسد و 
بدین لحاظ، حالت کشیده تری به آن می دهد. )کاظم مالزاده و مریم 
محمدی، دایره المعارف بناهای دوره اسالمی: مساجد تاریخی، تهران، 

پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی چاپ اول 1378، ص 132.(
34 - همان، ص 131.

35 - ایوان غربی و ایوان شرقی از نظر تزیینات و شکل ظاهر، شبیه هم 
هستند و ایوان شمالی که راه به دارالسیاده دارد، عمق بیشتری از آن دو 
دارد و نوع تزیینات و کاشیکاری آن در بدنه و سقف با ایوان های دیگر 
متفاوت است. در این ایوان نام بانی ساختمان ذکر شده است. )وحیده 

مصدقیان، نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد، پیشین، ص 5.(
36 - احتشام، کاویانیان، شمس الشموس، پیشین، ص 249.

37 - وحیده مصدقیان، نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد، پیشین، ص 
.5

38 - عزیزاهلل عطاردی، تاریخ آستان قدس رضوی، پیشین، جلد 2، 
ص 719.

پایه  مساجد،  بیشتر  که  است  دلیل  این  به  آن  بودن  نظیر  بی   -  39
مناره های دو طرف ایوان و ساقه آن را از روی پشت بام مجاور ایوان 
آغاز می کنند و چه بسا پایه مناره را بر دو گوشه ایوان قرار می دهند 
ولی در این مسجد این مناره سازی متمایز است و در ضمن وجود این 
دو مناره دیده را از عمق زیاد ایوان باز می دارد و متوجه مناره های گنبد 
مناره و ویژگی های مسجد مشخص است کار قوام  از نوع  می سازد. 
الدین است. مناره های مسجد گوهرشاد از قدیمی ترین پنج مناره باقی 

مانده در جهان اسالم است.
به  که  دارد  قرار  قاجار  دوره  از  نفیسی  منبر  محراب،  درجوار   -  40
دست  1242/1826به  سال  در  و  است  معروف  الزمان  صاحب  منبر 
منبت  هنر  از شاهکارهای  یکی  و  استاد محمد خراسانی ساخته شده 
کاری روی چوب است. این ایوان به دهانه 12 متر، عمق 34 متر– تا 
تیزه ي طاق- و ارتفاع 26 متر به همراه دیواره ي پیشانی و مناره ها، 43 
متر ارتفاع دارد، و به شیوه های مختلفی، پوشش یافته است. ابتدا یک 
باریکه طاق آهنگ به عمق سه متر و به دنبال آن باریکه طاق دیگری به 
عمق 5 متر قرار دارد. با عقب کشیدن دیواره های ایوان، فضای مستطیلی 
پدید آمده که گنبدی به قطر 15 متر بر آن نهاده اند. بعد از این قسمت، 
بقیه ایوان با نیم گنبدی پوشش یافته است. سطح زیرین این نیم گنبد 
با مقرنس های زیبای گچی تزیین شده است. )به نقل کاظم مالزاده و 

مریم محمدی، مساجد تاریخی، پیشین، ص 131(
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1-چپ،  تزیينات فضاي داخلي آرامگاه گوهرشاد هرات

آرامگاه  دروني  فضاي  اصلي  چهارقوس  از  یکي  آیت الکرسي،  قرآني  کتيبه    -2
گوهرشاد،  هرات.

داراي کتیبه هاي فراواني در سطوح مختلف بنا در صحن،  ایوان و شبستان است. بدین  جهت و به لحاظ همسان سازي 
با مجموعه گوهرشاد هرات، در این مقاله، کتیبه و تزیینات اجرا شده  در ایوان اصلي یا مقصوره مسجد )داخل ایوان،  
گنبدخانه،  مناره و گنبد(،  بررسي می شوند. همچنین باید اشاره کرد که کتیبه هاي قرآني، اسماءالهي و اشعار فارسي در 
هر دو مجموعه مورد استفاده بوده و کتیبه هاي تاریخي فقط در مجموعه گوهرشاد هرات و کتیبه هاي دعایي نیز فقط 

در گوهرشاد مشهد دیده مي شود.

کتيبه  هاي قرآني 
آیات قرآني یکي از اصلي ترین و مهم ترین مضامیني است که در کتیبه هاي معماري به ویژه در اماکن مقدس به کار 
رفته اند. عمده ترین مضامین و معاني آیات به کار رفته در کتیبه هاي دو مجموعه گوهرشاد هرات و مشهد،  بر اصل 
توحید و یگانگي،  رحمت و مغفرت خداوند، برپایي نماز و انجام اعمال درست،  اشاره و تأکید دارند. این مضامین در 
آیات سوره هاي بقره،  فتح، واقعه، جمعه، یس، توبه، نور، اسراء، اعراف، آل عمران، طه، لقمان،  احزاب، نساء، جن و 

قدر به کار رفته است. 
در گنبدخانه باقي مانده از مدرسه گوهرشاد هرات، تزییناتي شامل، اسکلت بندی پوشیده با گچبری قابل مشاهده است 
به طوری که خطوط اصلی قوس ها را مشخص ساخته و خطوط دیگر به خاطر نقوش طرح، نمایان گردیده است. ناحیه 
هشت ضلعی تا گنبد با یک سلسله قوس های رواق مانند که رأس  را مقرنس هایی تشکیل می داده، تکمیل گردیده 
است. خرده کاری های تزیینی فراوانی در داخل بنا با گچ کاری انجام گرفته که با رنگ های زنگاری و آبی، شکالتی 
و طالیی نقاشی شده است. رنگ شکالتی ممکن است رنگ طالیی بوده که تغییر شکل یافته است. نقاط قوس های 
متقاطع، توسط کتیبه اي با خطاطی ظریف، که  جا افتادگي را از سه کنج های بادبزنی شکل جدا کرده، به هم پیوند 
داده است. سه کنج های منطقه ي هشت ضلعی با عناصر مقرنس کاری و طاق های بادبزنی شکل و نقش های برجسته 

بلند، کوتاه و نیم گنبدی ها، غنای بیشتری یافته اند. 41 )تصویر 1(
در چهار قوس اصلي فضاي دروني مدرسه گوهرشاد هرات، کتیبه اي به خط ثلث بر زمینه آبي تیره شامل کتیبه قرآني 
آیت الکرسي42 به چشم مي خورد که متأسفانه محو شده و در آن از رنگ کاري تزییني استفاده شده است. )تصویر 2(  

ویلبر،  دونالد  و  گلمبک  لیزا  کنید  رجوع  بیشتر  مطالعه  برای   -  41
معماری تیموری در ایران و توران، پیشین، صص 423-424.

لَُه ما فی  نَوٌم  ّسنٌَه و ال  الَقیُّوم ال تأُخُذهُ  الَحُی  ُهَو  ااّل  اِلَه  42 - » اهللُ ال 
بَیَن  ما  یَعلَُم  بِإذنِه  إالاَّ  ِعنَدهُ  یَشَفُع  َذا  َمن  االرِض  فی  ما  و  مواِت  الساَّ
أیدیِهم...«، » خدا یکتاست که جز او خدایی نیست زنده و پاینده است 
هرگز او را کسالت خواب فرا نگیرد تا چه رسد که به خواب رود اوست 
مالک آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است چه کسی را این جرات 
است که در پیشگاه او به شفاعت برخیزد« ) قرآن، ترجمه مهدي الهي 

قمشه اي، تهران، انتشارات فیض کاشاني، چ اول، 1381، ص 42(.
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بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر

مضمون این آیه، بر یگانگي، مالکیت زمین، آسمان، دانایي و توانایي خداوند اشاره دارد. 
فضای درونی این مدرسه از نظر معماری به تاالر سخنرانی مدرسه خرگرد بسیار شبیه و 
ازاره هاي آن از ستاره های هشت پَر با زمینه آبی تیره پُر شده است. کتیبه قرآني دیگر در 
فضاي گنبدخانه مدرسه گوهرشاد هرات، به آیات ابتدایي سوره فتح،  به مضمون پیروزي و 
فتح عالم، بخشش گناهان و هدایت یافتن رسول اکرم و امتش اشاره دارد، که بر روي یکي 

دیگر از چهار قاب بندي تزییني در اطراف ته ستون گنبد دروني دیده مي شود.
به طور مشابه در حاشیه کاشي کاري محراب ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد نیز 
کتیبه اي با مضمون آیت الکرسي به خط ثلث سفید،  روي زمینه الجوردي اجرا شده است. 
)تصویر 3( در نقطه مرکزي سقف همین ایوان،  آیات سوره اخالص با مضمون توحید و 

یگانگي خداوند نقش بسته است. )تصویر 4( 
در چندین کتیبه از مسجد گوهرشاد مشهد، آیاتي با مضامین قدرت و توانایي خداوند در 
آفرینش به کار رفته است. در طرفین ایوان مقصوره در صحن مسجد، آیاتي از سوره هاي 
قدر43 و انسان )دهر(44 به کتابت »محمدرضا امامي اصفهاني«45  نقش بسته و توانایي آفرینش 
خداوند را بازگو مي کنند.) تصاویر 6-5( قرآن به عنوان یک مکتوب معنوي و انسان، ذي 
شعورترین موجود خداوندي است، لذا یادآوري آن در ایوان قبله جهت تسبیح و ستایش 

خداوند،  بر اهمیت موضوع تأکید دارد. 

ْحَمِن الراَّحیم. اِنّا اَنَْزلْناهُ فی لَیْلَِه الَْقْدِر َو ما اَْدریَک ما لَیْلَُه  43- بِْسِم اهللِ الراَّ
الَْقْدِر لَیْلَُه الَْقْدِر َخیٌْر مِْن اَلِْف َشْهٍر. این قرآن عظیم الشأن را در شب قدر 
نازل کردیم و چه ترا به عظمت این شب قدر آگاه تواند کرد؟ شب قدر 

به مقام و مرتبه از هزار ماه باالتر است. ) همان، ص 598(
ْهِر لَْم  حیِم َهْل اَتی َعلَی االِنْساِن حیٌن مَِّن الداَّ ْحَمِن الراَّ الراَّ 44- بِسِم اهللِ 
اَّبْتَلیِه فََجْعلناهُ َسِمیعاً  ُّْطَفٍه اَمَْشاٍج ن اَّا َخلَْقنا ااْلِنساََن مِْن ن یَُکْن َشیْئاً ماَّْذُکوراً. اِن
بَصیراً. آیا بر انسان روزگارانی نگذشت که چیزی الیق ذکر هیچ نبود؟ 
او را از آب نطفه مختلط »بی حّس و شعور، خلق کردیم و او را دارای 
دو چشم و گوش، مشاعر و عقل و هوش« گردانیدیم. ) همان، ص 

.)578
45 - عباس مشهدي محمد، مشهدالرضا، پیشین، ص 148. 3- کتيبه قرآني آیت الکرسي، حاشيه کاشي کاري محراب ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد.

مقصوره  ایوان  مرکزي سقف  نقطه  اخالص،  سوره  قرآني  کتيبه   -4
مسجد،  گوهرشاد مشهد.

5- کتيبه قرآني سوره قدر، سمت راست ایوان مقصوره در 
صحن مسجد،  گوهرشاد مشهد. 

6- کتيبه قرآني سوره دهر، سمت چپ ایوان مقصوره در 
صحن مسجد،  گوهرشاد مشهد. 
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7- گنبد مسجد گوهرشاد مشهد. 

اَّا نَْحُن  ْرهُ بَِمْغِفَرهٍ َو اَْجِر َکریٍم. اِن ْحَمَن بِالَغیِْب فَبَِشّ ْکَر َو َخِشَی الراَّ اَّما تُنِْذُر َمِن اتاَّبََع الِذّ 46- اِن
مُوا َو اثاَرُهْم َو ُکلاَّ َشْیٍء اَْحَصیْناهُ فی اماِم مُّبیٍن واَّ اْضِرْب لَُهْم  نُْحِی الَْمْوتی َو نَْکتُُب ما قَداَّ
َمثاًَل اَْصحاَب الَْقْریٍَه اِْذجاَءها الُْمْرَسلُوَن تو آنان را بترسانی و اندرز کنی که پیرو آیات 
قرآن شده از قهر خدای مهربان »در خلوت و پنهان« بترسند اینان را به مغفرت خدا و 
پاداش لطف و کرم او بشارت ده، مردگان را باز زنده گردانیم و کردار گذشته و آثار 
وجودی آینده شان همه را در نامه اعمال آن ها ثبت گردانیم و در لوح محفوظ آشکار، 
همه را به شمار آورده ایم. ای رسول برای مردم، قریه انطاکیه را َمثل زن که رسول حق 

یا عیسی )ع( برای هدایت آن ها آمدند. ) قرآن، پیشین، صص 440-443(
روَن َو لَْحِم  ا یَتَخاَّ ُعوَن َعنَْها َو ال یُنِْزفُوَن َو فاِکَهٍه مِماَّ ْحَمِن الراَّحیم ال یَُصداَّ 47- بِْسِم اهللِ الراَّ
َطیٍْر مِّما یَْشتَُهوَن َو ُحوٌر عیٌن َکاَمْثاِل اللُّولوِء الَْمْکنُوِن َجزآًء بِما کانُوا یَْعَملُوَن ال یَْسَمُعوَن 
فیها لَْغواً واَّ ال تاثیماً. و مضمون سوره فتح و واقعه:  بر نه هرگز »هر چه نوشند« درد سری 
یابند و نه مست شوند و رنج خمار کشند و میوه خوش برگزینند و از گوشت مرغانی 
که مایل باشند و زنان سیه چشم زیبا که در لطافت چون ُدّر مکنون اند این نعمت های 

الهی پاداش اعمال آن بهشتیان است. ) همان، ص 535(.
48 - ر. ک به:  برنارد اوکین، معماري تیموري در خراسان، پیشین، صص 324-325.

دور تا دور ساقه گنبد مسجد گوهرشاد مشهد، بعد از یک ردیف نقوش هندسي به رنگ 
زرد، سفید و قرمز، کتیبه اي قرآني شامل آیات 52-1 سوره یس46، در زمینه الجوردي و خط 
سفید ثلث نگاشته شده است. )تصاویر 8-7( این آیات در فضاي داخلي گنبد، در زمینه گچ 
سبز به خط ثلث سفید و زرد نیز دیده مي شود. ) تصویر 9( ذکر این آیات در گنبد مسجدي 
چون گوهرشاد، متذکر کردن لطف و مرحمت خداوند به انسان است که پیامبراني براي 
هدایتش فرستاده و نکته بس ظریف قرآن، این که خداوند آگاه به همه اعمال است، پس 

انسان باید آگاهانه زندگي کند،  چه در خلوتش و چه در نهانش.

آیات 23-20 سوره واقعه47 با مضمون نعمت هاي الهي بر بهشتیان، بر روي ساقه خارجي 
از  ذهني  تصاویر  با  واقعه  سوره  از  استفاده  مي شود.  دیده  هرات  مدرسه گوهرشاد  گنبد 
بهشت، اشاره به کساني است که در شمار اصحاب یمین و اهل ایمان، هستند و این احتمال 
وجود دارد که قصد اولیه ساخت بنا به منظور آرامگاه بوده باشد. ) تصویر 10( این کتیبه در 
زیر فضاي مقرنسي گنبد قرار داشته و در بخش تحتانی ساقه گنبد، طاق نماهایي با الگوي 
ساده اي از شش ضلعی های کاشی معرق قابل رویت است. کاشی هایی با نقاشی روی لعاب، 

برای کتیبه قرآنی به همراه قرنیز مقرنس کاری شده، به کار رفته است. 48
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8- باال کتيبه قرآني، آیات سوره یس،  دورتادور ساقه گنبد، فضاي بيروني 
مسجد ، گوهرشاد مشهد. 

9- پایين کتيبه قرآني آیات سوره یس، دورتا دور عرقچين گنبد، فضاي 
گنبدخانه مسجد،  گوهرشاد مشهد.

نوع تزیین مناره مسجد گوهرشاد مشهد  با تزیین مناره هاي مصلي گوهرشاد هرات قابل مقایسه است. 
درخصوص کیفیت تزیین با استفاده از مضمون کتیبه ای قدیمی کوفی در الواح مرمرین اطراف ته 
ستون49 مي توان اطالعاتي به دست آورد. در سه چهارم درون این مناره، میله ستون دورانی که روی 
ته ستونی دوضلعی قرار دارد، کار شده است. در کنج های هر یک از این اضالع، ستون توکاری 
وجود دارد که از سنگ مرمر در میان کتیبه هایی مستطیلی، به خط کوفی کنده کاری شده و در باالی 
آن کاشی معرق دیده می شود. دو برج پایین تر از جایی که ده ضلعی به دایره تبدیل می شود، لبه ای 
صاف جایگزین ستون توکار شده است که چشم را متوّجه سطح صاف باال می سازد و در عین حال 

سختی ساختار پایین را نشان می دهد. 50 )تصاویر 11-12(
در مناره هاي مصلي گوهرشاد هرات ، جدا از کاشی هایي با نقاشی زیرلعابی در نوک مناره، کاشي هایي 
به شکل ده ضلعی و باریکه های جداگانه ي مرمر، برای پوشش تمام سطح مناره کاشی معّرق به کار 
رفته است. اگر هر قاببند تزیینی به طور تصادفی و جداگانه در نظر گرفته شود، این هنر را در اوج 
زیبایی اش نشان می دهد؛ مثاًل پشت بغل هایی در باالی زمینه های ده ضلعی، دارای طرح ظریفی با 
رنگی غیرعادی و در عین حال درخشان و شامل گل های آبی با گلبرگ های کهربایی بر زمینه ای 
سفید هستند. موضوع اصلی تزیین، کتیبه ای قرآنی به خط ثلث، در عین حال که پهنای بیشتری به این 

دو باریکه داده است، عامل وحدت بخشی در بخش تحتانی مناره است.51 )تصویر 13(
برپایي نماز و اهمیت ساختن مساجد از دیگر مضامیني است که در کتیبه هاي قرآني مورد توجه 
بوده و نمونه ایي از آن در مسجد گوهرشاد دیده مي شود. زیر گلدسته ي مناره، مقرنس کاري شده و 
کتیبه اي به خط ثلث، شامل آیات 10-9 سوره جمعه دیده مي شود. ) تصویر 14( آیه 9 سوره جمعه52 
در ضربي ورودي ایوان مقصوره نیز بر زمینه کاشي اجرا شده است. این آیات بر برپایي نماز جمعه 

و رستگار شدن تأکید دارد.

10- کتيبه قرآني سوره واقعه، دورتا دور ساقه گنبد آرامگاه، گوهرشاد هرات. 

49- ته ستون cincture، ابزاری حلقوی و گرد، بخش زیرین میله 
مصور  فرهنگ  معروف،  حبیب  مرزبان،  )پرویز  ستون  ته  یا  ستون، 

هنرهای تجسمی، تهران، انتشارات سروش، چ اول، 1365، ص65.(
50- برای مطالعه بیشتر رجوع کنید برنارد، اوکین، معماری تیموری 

در خراسان، پیشین، صص 317-318.
51- برخی قاببندهای تزیینی کاشی معرق موجود در موزه هاي بریتانیا 
و ویکتوریا و آلبرت لندن مربوط به مصاّلی شهر هرات است. اغلب 
قطعات هشت پر هستند. گروهی از این کاشی ها که در موزه بریتانیا 
محفوظ است منحصر به فرد است. این کاشي ها داراي چهارگوشه 
به رنگ آبی است که در باالی چهار نوار مستطیلی کاشی، به رنگ 
صص  همان،  به:  ک  ر.  بیشتر  مطالعه  )برای  دارد.  قرار  روشن  آبی 

).317-319
لوهِ مِْن یَْوِم الُْجُمَعِه فَاْسَعْوا إِلَی  اَّذیَن َءاَمنُوا إِذا نُوِدَی لِلصاَّ 52- یا اَیَُّها ال
قَُضیِت  فإِذا  تَْعلَُموَن  ُکنْتُْم  إِْن  لَُکْم  َخیٌْر  َذلُِکْم  الْبَیَْع  َذرُوا  َو  اهللِ  ِذْکِر 
َو اْذُکرُوا اهللَ َکثیراً  فَانتَِشروا فِی اْلرِض َو ابْتَُغوا مِن فَْضِل اهللِ  لَوهُ  الصاَّ
اََّعلاَُّکم تُْفلُِحوَن«، » ای کسانی که ایمان آورده اید! آنگاه که برای نماز  ل
روز جمعه ندا داده شد، پس به سوی یاد خدا )نماز( شتاب کنید و 
داد و ستد را رها کنید که این برای شما بهتر است، اگر بدانید، پس 
هنگامی که نماز پایان یافت، در زمین پراکنده شوید و از فضل الهی 
طلب کنید و خدا را بسیار یاد کنید، باشد که رستگار شوید«. ) قرآن، 

پیشین، ص 554(.

بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر
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11- گنبد و مناره هاي آرامگاه و مصلي، گوهرشاد هرات.

12- تزیينات و کتيبه هاي یکي از مناره هاي مصلي، گوهرشاد هرات.

13-  قاب بندهاي تزیيني یکي از مناره هاي مصلي، گوهرشاد هرات.

14- کتيبه قرآني آیات 10-9 سوره جمعه،  زیر مقرنس هاي مناره مسجد، گوهرشاد مشهد.

محراب ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد از طرح هاي مقرنس  زیبایي که دور تا دور آن بر روي سنگ سبز با خط ثلث سیاه 
رنگ، آیات 81-78 و 85 سوره اسراء53 حجاري شده، تشکیل شده است. )تصویر 15( این آیات بر اوقات بر پا کردن نماز، 

از بین رفتن باطل و جاودانگي حق اشاره دارند. 
پیش تر اشاره شد که در داخل ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد، راهروهایي به سمت شبستان طرفین ایوان منتهی می شوند، 
داخل ایوان نیز از دو طرف داراي چند طبقه است. در باالي یکي از درهاي ورودي طبقه باالي ایوان، آیه 100 سوره اعراف54 
با مضمون آراسته بودن در هنگام عبادت و اسراف نکردن، آمده است. در قسمت هاي دیگر طبقه باالي ایوان نیز آیه 92 
سوره آل عمران55 به مضمون انفاق کردن در راه خدا و آگاه بودن خداوند بر همه امور؛ 197 سوره بقره56 با مضمون واجب 

ِبّ أَْدِخلْنی مُْدَخَل ِصْدٍق َو أَْخِرْجنِی مُْخَرَج ِصْدٍق َو اْجَعل  َُّک َمقاَماً َمْحُموداً َو قُل راَّ اََّک َعَسی أَْن یَبَْعثََک َرب ْد بِِه نافَلًه ل اَّلیِْل َو قُْرآَن الَْفْجِر إِناَّ قُْرِء اَِن الَْفْجِر کاَن َمْشُهوداً َو مَِن اللاَّیِْل فَتََهجاَّ ْمِس إِلَی َغَسِق ال لَوَه لُِدلُوِک الشاَّ 53- »أَقِِم الصاَّ
اَّصیرا َو قُْل جاَء الَْحقُّ َو َزَهَق الباِطُل إِناَّ الباِطل کاَن َزُهوقاً نماز را وقت زوال آفتاب تا اول تاریکی شب بپا دار و نماز ظهر را از اول ظهر و نماز عشا را از بدو تاریکی شب بپا دار و نماز صبح را نیز به جای آر  اَُّدنَک ُسلْطانَاً ن لّی مِْن ل
زیرا نماز مهم است و به حقیقت مشهود نظر فرشتگان شب و فرشتگان روز است )در این آیه پنج وقت نماز مذکور است( و بعضی از شب بیدار باش. نماز شب خاص تو است بجا آور باشد که خدایت به مقام محمود )شفاعت 
کبری( مبعوث گرداند. و ای رسول ما، دایم دعا کن که بارالها مرا )همیشه به هر جا روم به مکه یا مدینه یا عالم قبر و محشر( به قدم صدق داخل و خارج گردان و به من از جانب خود بصیرت و حجت روشنی که دایم یار و 

مددکار باشد عطا فرما. به امت بگو که رسول حق آمد و باطل را نابود ساخت که باطل خود الیق محو و نابودی ابدی است.) همان، ص 290(
اَُّه الیُِحبُّ الُْمسِرفیَن. َو.... ای فرزندان آدم زیورهای خود را در مقام عبادت به خود برگیرید و از نعمت های خدا بخورید و بیاشامید و  54- قال اهلل تعالی یا بَنی َو آَدَم ُحُذْوا زینَتَُکْم ِعنَْد ُکّل َمْسِجٍد َو ُکلُوا َواْشَربُوا َو التُْسِرفُوا إِن

اسراف مکنید که خدا مسرفان را دوست نمی دارد. ) همان، ص 163(.
ا تُِحبُّوَن َو َما تُنِفُقوا مِْن َشْیٍء فَإِناَّ اهللَ بِِه َعلیٌم. شما هرگز به مقام نیکوکاران و خاّصان نخواهید رسید مگر آن که از آنچه دوست می دارید و بسیار محبوب است در راه خدا انفاق  55 - قال اهلل تعالی لَْن تَنالُوا البِراَّ َحتاَّی تُنِْفُقوا مِماَّ

کنید و هر چه انفاق کنید محققاً خدا بر آن آگاهست. ) همان، ص 62(
56 - قال اهلل تعالی الَْحجُّ أَْشُهٌر ماَّْعلُومٌت فََمن فََرَض فیِهناَّ الَْحجاَّ فاَل َرفََث َو ال فُُسوَق َو ال ِجداَل فی الَْحِجّ َو ما تَْفَعلُوا مَِن َخیٍْر یَْعلَْمُه اهللُ و تزودوا فان خیر الزاد التقوی َو اتاَُّقوِن یَأِولی اْلَلْبِب. حج واجب است در ماههای معین )شوال، 
ذیعقده و ده روز اول ذیحّجه( اگر بر هر که حج واجب شود بایست آنچه میان زن و شوهر رواست ترک کند و کار ناروا )مانند دروغ و مجادله و غیره( را ترک کند و شما هر کار نیک کنید خدا بر آن آگاهست. برای آخرت 

خود توشه بردارید و بدانید که بهترین توشه تقواست. از من بپرهیزد و خداترس شوید ای صاحبان عقل و ادراک. ) همان، ص 31(
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15-  کتيبه قرآني سوره اسراء،  بر روي سنگ سبز، دورتا دور محراب مسجد گوهرشاد مشهد. 

بودن حج، رعایت آداب حج و آگاهي خداوند بر همه نیکي ها، 207 سوره بقره57 با مضمون مهربان 
بودن خداوند، بذل جان در راه خدا؛ 132 سوره طه58 با مضمون امر به برپایي نماز و طاعت خداوند؛ 
29 سوره اعراف59 با مضمون عادل بودن، درستکار بودن، اخالص داشتن و یادآوري قیامت؛ 199 
سوره اعراف60 با مضمون بخشش و به نیکي رفتار کردن؛ آیه 18 سوره جن61 با مضمون اهمیت 
مساجد و استفاده آن براي عبادت خداوند و آیه 13 سوره حجرات62 با مضمون متفاوت آفریده 

شدن انسان و تقوا داشتن، نگاشته شده است. )تصاویر 16-18(
به نظر مي رسد در گزینش مجموعه آیاتي که در طبقه باالي ایوان مقصوره به کار رفته انتخاب  
هوشمندانه اي وجود داشته، چرا که یادآور اصول و فروع دین مسلمانان است. این اصول مبني 
بر برپایي نماز،  امر به معروف و نهي از منکر و جهاد در راه خدا هستند. البته بعضي از آموزه هاي 

اخالقي از قبیل صبور بودن و از همه مهم تر، ایمان به خداوند را نیز یادآور مي  شوند. 
در طبقه وسط ایوان نیز آیات 70 سوره احزاب63 با مضمون متقي بودن؛ 103 سوره نساء64 با مضمون 
ذکر خدا در همه احوال و واجب بودن نماز و 153 سوره بقره65 با مضمون صبر و مقاومت در 
تمامي امور نگارش یافته است. )تصویر 19( دو کتیبه نیز در طبقه پایین ایوان، شامل آیات 17 سوره 
لقمان66 با مضمون اهمیت اقامه نماز، امر به معروف و نهي از منکر و صبوري در راه خدا و آیه 45 

سوره عنکبوت67 به معناي ویژگي هاي نماز، دیده مي شود. 
کتیبه قرآني دیگر این ایوان، در دورتا دور قوس ورودي، به خط ثلث، آیات سوره نور68، نگاشته 

شده که بر مالک بودن خداوند در آسمان و زمین اشاره دارد. )تصویر 20( 

57- قال اهلل تعالی: َو مِن الناَّاِس َمن یَشِری نَفَسُه ابْتَِغآَء َمرَضاِت اهلَلِ َو اهللُ 
َرُءوُف بِالِْعبَاِد. خداوند می فرماید: از مردم کسانی هستند که جان خود 
را در راه خدا می دهند و خداوند هم با بندگان خود مهربان است. ) 

همان، ص 32(
اَّحُن نَرُزقَُک َو  لوهِ َو اصَطبِر َعلَیها. النَسئَلَُک ِرزقاً ن 58- َوامُرا هلََک بِالصاَّ
العاقِبَُه لِلتاَّقوی. تو اهل بیت خود را به نماز و طاعت خدا امر کن و خود 
نیز بر نماز و ذکر حق صبور باش ما از تو روزی کسی را نمی طلبیم، 
بلکه به تو و دیگران، روزی می دهیم و بدان که عاقبت نیکو مخصوص 

پرهیزگاری و تقوی است. ) همان، ص 321(
ِعنَد   ُوُجوَهُکم أَقمیُموا  َو  بِالِقّسِط  َربِّی  أَمَر   قُل تعالی:  اهلل  قال   -59
تَُعوُدوُن. خداوند   بََدأَُکم َکما  الّدیِن  لَه  مُخلصیِن  ادُعُوهُ  َو  َمسجٍد  ُکِلّ 
می فرماید بگو ای رسول، پروردگار من شما را به عدل و درستی امر 
کرده و نیز فرموده که در هر عبادت روی به حضرت او آرید و خدا را 
با اخالص بخوانید چنان که شما را در اّول بیافرید دیگر بار در محشر به 

سویش باز آییند. ) همان، ص 153(
60- قال اهلل تعالی: ُخِدا الَعفَو َو أَمُر بِالَمعُروِف َو أَعِرض َعِن الجاِهلیَن. 
خداوند می فرماید: همواره عفو داشته باش و مردم را به نیکی امر کن و 

از نادان ها دوری گزین. ) همان، ص 176(
اََحداً. مساجد  َمَع اهللِ  تَدُعوا  فاَل  الَمساِجَد هللِ  أَناَّ  َو  تعالی:  61- قال اهلل 
نباید، در آنجا جز خداوند دیگری را  مخصوص خداوند است پس 

عبادت کنید. ) همان، ص 573(
 َذَکٍر َو أُنثی َو َجَعلنُکم مِن 62- قال اهلل تعالی: یا أَیَُّهآ الناَّاُس إِنّا َخلَقنَُکم
َخیبٌر.  َعلیٌم  اهللَ  إِناَّ  اَتَقیُکم  ِعنَداهللِ   اَکَرَمُکم إِناَّ  لِتََعاَرفُوا  قَبایَِل  َو  ُسُعوباً 
خداوند می فرماید: ای مردم، همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم 
نزد  بسیار و فرق مختلف گردانیدیم گرامی ترین شما  به شعبه های  و 

خداوند آن کسی است که تقوی او بیشتر باشد. ) همان، ص 517(
َسِدیداً.  َو قُولُوا قَوالً  اتاَُّقوا اهللَ  اَّذیَن ءآَمنُوا  ال أَیَُّها  63- قال اهلل تعالی: یَا 
خداوند می فرماید ای کسانیکه ایمان آورده اید متقی و خداترس باشید 

و همیشه به حق و صواب سخن گویید. ) همان، ص 427(
لَوَه فَاذُکُروا اهللِ قَیِماً َو قُُعوداً َو َعلَی  64- قال اهلل تعالی: فَإَِذا قََضیتُُم الصاَّ
لَوَه کانَت َعلَی الُمؤمِنیَن  لَوَه إِناَّ الصاَّ ُجنُوبُِکم فَإَِذآ اطَمأنَنتُم فَأَقِیُمواالصاَّ
ِکتاباً ماَّوقُوتاً فی سنه 1385/1965. خداوند متعال می فرماید: پس آنگاه 
که از نماز فراغت یافتید باز در همه احوال ایستاده، نشسته و بر پهلو خدا 
را یاد کنید سپس زماني که از آسیب دشمن ایمن شدید در این حال 

نماز به جای آرید که نماز بر مومنان واجب است. ) همان، ص 95(
لَوَه إِناَّ اهللَ َمَع  بِر َو الصاَّ یَن ءاَمنُوا استَعینُوا بِالصاَّ 65 - قال اهلل تَعالی: یایَُّها الذاَّ
ابِریَن. خداوند می فرماید: ای اهل ایمان در پیشرفت کار خود صبر  الصاَّ
و مقاومت پیشه کنید و به ذکر خدا و نماز توسل جویید که خدا یاور 

صابران است. ) همان، ص 23( 
لَوَه َو أَمُر بِالَمعُروِف َو انَه َعِن الُمنکِر  66- قال اهلل تعالی: یا بُنَیاَّ أَقِم الصاَّ
َو اصبِر َعلَی َمأ أَصابََک إِناَّ َذلَک مِن َعزِم الُمُوِر. خداوند می فرماید: ای 
فرزند عزیزم نماز بپا دار و امر به معروف و نهی از منکر کن و بر این کار 
از مردم نادان هر آزار بینی صبر پیش گیر که این صبر و تحمل نشانه ای 

از عزم ثابت )مردم بلند همت( در امور عالم است. ) همان، ص 412(
اله َي  الصاَّ َوأَقِِم  الِْکتَاِب  مَِن  إِلَیَْک  أُْوِحَی  َمآ  اُتُْل  تعالی:  اهلل  قال   -67
یَْعلَُم َما   ُ أَْکبَُر َواهللاَّ  ِ اله َي تَنَْهی  َعِن الَْفْحَشآِء َوالُْمنَکِر َولَِذْکُر اهللاَّ إِناَّ الصاَّ
تَْصنَُعوَن. خداوند می فرماید: آنچه را از کتاب )آسمانی قرآن( به تو 
وحی شده تالوت کن و نماز را به پادار، که همانا نماز )انسان را( از 
فحشا و منکر باز می دارد و البتّه یاد خدا بزرگ تر است و خداوند آنچه 

را انجام می دهید می داند. ) همان، ص 401( 
َمَوِت َواْلَْرِض  لَُه َمن فِی الساَّ یَُسبُِّح   ُ أَلَْم تََر أَناَّ اهللاَّ 68 - قال اهلل تَعالی: 
یَْفَعلُوَن؛ آیا  بَِما  َعلِیٌم   ُ َوتَْسبِیَحُه َواهللاَّ َعلَِم َصاَلتَُه  قَْد  یُْر َصفاٍَّت ُکلٌّ  َوالطاَّ
ندیدی که هر کس در آسمان ها و زمین است و پرندگان بال گشوده 
)در پرواز( برای خدا تسبیح می گویند، و هر یک نیایش و تسبیح خود 

را می داند؟ و خداوند به آنچه می کنند داناست. ) همان، ص 43(
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16- فضاي داخلي گنبدخانه مسجد ، گوهرشاد مشهد.

17- حجره ها و طبقات فضاي داخلي گنبدخانه مسجد، گوهرشاد مشهد. 

18- کتيبه قرآني سوره جن، باالي یکي از حجره هاي طبقه باالي مسجد، گوهرشاد مشهد.
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19- کتيبه قرآني سوره احزاب، باالي یکي از حجره هاي طبقه وسط مسجد، گوهرشاد مشهد.

20- کتيبه قرآني سوره نور، دورتادور قوس ورودي ایوان مقصوره مسجد،  گوهرشاد مشهد.

در حاشیه بیروني ایوان، کتیبه اي شامل بخشي از آیه 18 سوره توبه با مضمون آباد کردن مساجد 
و ایمان به قیامت و خداوند و برپایي نماز، اشاره دارد. در ادامه حدیثي از پیامبر)ص( و متني در 
شرح ساخت بنا، با خط ثلث بسیار زیباي بایسنقر میرزا فرزند گوهرشاد، نقش بسته است. او خود 
یکي از هنرمندان و خوشنویسان عصر تیموري بوده و اوراقي از قرآن مجید، به خط او در گنجینه 
قرآن موزه آستان قدس محفوظ است. این کتیبه یکي از بزرگ ترین آثار هنري است که از عصر 
تیموریان به یادگار مانده است. در انتهاي کتیبه به تجلیل از بانیان ساخت مسجد، گوهرشاد خاتون 

و شاهرخ تیموري، پرداخته است.69 )تصویر 21(

َمْن َءآَمَن بِاهللِ َو  اََّما یَْعُمُر َمساِجَد اهللِ  اِن تَباَرَک و تَعالی:  69 - »قال اهللِ 
الْیَْوَم ااْلِخِر، قال النبي علیه السالم: من بني هلل مسجد الیذکر اهلل فیه بني 
اهلل له بیتا في الجنه و بعد فعلي مضمونن قول اهلل جل جالله و عم نواله 
و قول النبي صلي اهلل علیه و آله قد انشأت هذا المسجد الجامع االعظم 
و البیت المحرم في ایام دوله السلطان المعظم و الخاقان االعدل االکرم 
مولي ملوک العرب و العجمالسلطان بن السلطان بن السلطان ابوالمظفر 
شاهرخ بن تیمور گورکاني بهادر خان خلد اهلل ملکه و سلطانه و افاض 
علي العالمین بره و احسانه، .......کتبه راجیا الي اهلل بایسنغربن شاهرخ 
بن تیمور گورکاني في 821«  )عزیزاهلل عطاردي، تاریخ آستان قدس 

رضوي، پیشین،  ج2، صص 720-721(.
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21- کتيبه قرآني سوره توبه، بخشي از کتيبه حاشيه بيروني ایوان 
مقصوره مسجد،  گوهرشاد مشهد. 

کتيبه هاي اسماءالهي 
دومین گروه از کتیبه هایي که در هر دو مجموعه بسیار مورد استفاده قرار گرفته اند،  اسماءجالله 
خداوند و نام هاي »اهلل، محمد و علي«  است. در بخش باالیي سوره واقعه، که در گنبد گوهرشاد 
هرات استفاده شده، عبارت »الملک اهلل«  با خط ثلث نگارش یافته است. این بخش از فضا با سفال هاي 
لعابدار بزرگ هفت رنگ به صورت کاشي هاي شش ضلعي در اسپرهاي عمودي اطراف ساقه 
گنبد پوشیده شده و در نوار کتیبه اي حلقه وار و در طر ح هاي گل و گیاهي متناسب، نزدیک قاعده 

گنبد یک رشته اسپر از جنس کاشي معرق بر جاي مانده است. 
این عبارت به همراه »الحکم اهلل« در میان کتیبه هاي قرآني ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد مشهد 
تاریخ  و  امامي اصفهاني  محمدرضا  اثر  کتیبه  این  بیشتر  این که  عالوه  به  است.  مشاهده  قابل  نیز 

1087/1676 را دارا هستند.70 
است،   متفاوت  دیگر  مناره  با  آن  تزیینات  که  هرات   گوهرشاد  مصلي  مناره هاي  از  یکي  در 
قاب بندهاي لوزي شکل با رنگ هاي الجوردي، سفید،  قهوه اي کاربرد داشته است و کاشي هاي 
معرق، هنرمندانه در آجرکاري به کار رفته است. متأسفانه در این مناره هیچ کتیبه اصلي اي باقي 
نمانده است. با این حال در بخش هاي باقي مانده مناره، عبارت »الحمداهلل« در ترنج کاشي معرق 

دیده مي شود. )تصویر 22( 
در کاشي ساقه گنبد آرامگاه مجموعه گوهرشاد هرات نیز، اسامي جالله »یا سبحان« و »یا جبار« 
نقش بسته است. این گنبد باشکوه و همه پرداخت ها و تزیین ساختمان آن کاماًل باب طبع است. 
تصویر 23 نمایانگر بخش پاییني گنبد است و آجرکارهای لعابی با کاربرد رنگ هاي متنوع در 
قاببندی های شش ضلعی به همراه نقوش هندسی در زمینه الجوردی، لوزی های سفید و قهوه ای 
دیده می شود. در لچک های اسلیمی های گیاهی، رنگ های سفید ، قهوه ای و آبی کمرنگ در زمینه 

الجوردی به کار رفته است.71
70 - عباس مشهدي محمد، مشهدالرضا،  پیشین، ص 146.

71- برای مطالعه بیشتر ر. ک به: برنارد، اوکین، معماری تیموری در 
خراسان، پیشین، ص 319.
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22-  تزیينات و کتيبه اسماءالهي، یکي دیگر از مناره هاي مصلي، گوهرشاد هرات.

23- کتيبه اسماءالهي، ساقه گنبد آرامگاه،  گوهرشاد هرات.

تعداد بیشتري از اسماءالهي را در مناره هاي مسجد گوهرشاد مشهد مي توان یافت. سراسر مناره پوشیده 
از کاشي هاي معرق است که از تلفیق با آجر به وجود آمده اند. این تلفیق به صورت شطرنجي است و 
نقوش ترنجي کاشي کاري، به دو بخش تقسیم مي شوند، که شامل گل هاي اسلیمي و اسماء خداوندي 
است. نقش گل هاي تزییني از دو گونه تجاوز نمي کند و حال آن که بیش از پنجاه نمونه از نام هاي الهي 
به خط ثلث در داخل ترنج ها نقش بسته، نام هاي »یا علیم«، »یا حافظ« و »یا عالم« بیش از یک بار تکرار 
شده اند. اسماء دیگر »المقتدر«، »الواحد«، »القوي«، »المحصي«، »الحي«، »اآلخر«، »اهلل الجبار«، »الودود« و 
»العلیم«  در سراسر مناره  نقش بسته اند. در کنار دیوار مجاور مناره، عبارت »اهلل الباقي«  در شکل مستطیلي 
الجوردي، با حروف سفید نگاشته شده است. تعداد نقوش ترنجي در هر گلدسته به حدود 180 عدد 
مي رسد که بین دو نقش یاد شده به صورت مساوي تقسیم شده اند.72 )تصویر 24( همچنین عبارات »اهلل 
اکبر«، »یا قوي- یا سلطان- یا عظیم« و »محمد« به خط کوفي بنایي، در داخل ایوان و دیوارهاي زیر 

گنبد- فضاي بیروني- بر سطح کاشي هاي معقلي نقش بسته اند. )تصاویر 25-27(
بر مناره هاي شمال غربي و جنوب نیز لوح هاي مرمرین وجود دارد که در بردارنده عبارت تاریخي و 

اسماء الهي از جمله، »اهلل و السواه« است.

24- کتيبه اسماءالهي، سراسر مناره هاي مسجد،  گوهرشاد مشهد. 

72- وحیده مصدقیان، نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد، پیشین، 
صص 7-8.
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25- کتيبه »اهلل اکبر« ، فضاي داخلي ایوان مقصوره مسجد، گوهرشاد مشهد. 

26- کتيبه »اهلل اکبر«  و »محمد« ، دیوارهاي زیر گنبد مسجد، گوهرشاد مشهد. 

27- کتيبه »اهلل اکبر«  و اسماءالهي، دیوارهاي زیر گنبد مسجد، 
گوهرشاد مشهد.

کتيبه هاي اشعار فارسي 
سومین گروه کتیبه که در هر دو مجموعه مورد استفاده بوده، اشعار فارسي است که در هر 
کدام یک نمونه یافت شده است. در لوحي مرمرین در ایوان ورودي مسجد گوهرشاد هرات، 
برخالف کتیبه اصلي مسجد گوهرشاد مشهد، کتیبه اي به زبان فارسي و خط ثلث نوشته شده 
است. در این کتیبه تاریخ شروع و تکمیل ساختمان مسجد )1438-1417/ 841-820( ذکر شده 
است. احتماالً یکي از علت ها توجه ذائقه عوام بوده، چرا که در آن زمان در هرات، سطح سواد 
حتي در میان پایین ترین اقشار جامعه باال بوده و زبان فارسي وسیله اصلي بیان مطلب دیواني و 

نیز ادبیات بوده است. )تصویر 28(
در پایین گلدسته ي مسجد گوهرشاد نیز اشعاري به خط نستعلیق بر روي کاشي الجوردي، در 
18 بیت که نیمي از آن در مناره سمت راست و نیمي دیگر در سمت چپ، نوشته شده است. این 
اشعار در وصف امام رضا )ع( با خطي سفید در قابی مستطیلي، در زمینه الجوردي خودنمایي 

مي کند.73 )تصاویر 29-30(
خط نستعلیق از ابداعات دوره تیموري بوده و در تزیینات معماري جهت نوشتن اشعار فارسي 

مورد توجه بوده است. 

28- کتيبه فارسي در شرح بنا، ایوان ورودي مصلي، گوهرشاد هرات. 

73- در مناره سمت راست: 
در آستان ملک پاسبان خسرو طوس   

رضا ولي خدا شاه المکان خراسانه 
علي سالله موسي که کاینات برند   

بر آستان جاللش ز حادثات پناه 
در مناره سمت چپ: 

بزرگ چاکر شاه جهان شهاب المکل   
که رحیم دیو کند ز آسمان شوکت شاه

سر از دریچه موزن برون نمود و سرود   
اذان اشهد ان ال اله اال اهلل

)وحیده، مصدقیان،  نقش و رنگ در مسجد گوهرشاد،  پیشین،  ص 8(
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ایوان مقصوره مسجد، گوهرشاد 29-  اشعار فارسي در مدح امام رضا، مناره سمت راست ایوان مقصوره مسجد، گوهرشاد مشهد.  مناره چپ راست  امام رضا،  فارسي در مدح  اشعار   -30
مشهد. 

کتيبه هاي حدیثي و دعایي 
این گروه، کتیبه هایي است که فقط در مجموعه گوهرشاد مشهد کاربرد داشته و در فضاي مختلف 
ایوان مقصوره اجرا شده  اند. در مناره هاي مسجد، در زیر ترنج هایي که اسماءالهي نقش بسته تعدادي  
حدیث از رسول اکرم )ص( و حضرت علي )ع( در اشکال هندسي نوشته شده اند. مضامین این 
احادیث مجموعاً در خصوص توجه به برگزاري نماز، دوري از دنیا طلبي و جایگاه دنیا براي مومنان 

و کافران است، که با فضاي مسجد، هماهنگي و هم خواني متناسبي ایجاد کرده اند.74 )تصویر 31(
این گروه کتیبه هاي حدیثي، توجه مؤمنان را به اهمیت برگزاري نماز،  بیشتر جلب مي نماید. سقف 
باالي محراب مسجد نیز که به طرز زیبایي با گچ مقرنس کاري شده و ظاهراً آن را نقاشي کرده اند،  
جلوه زیادي به فضاي داخل ایوان داده است. داخل محراب، سنگ مرمر نصب شده و باالي آن با 
کاشي  هاي فیروز گون پوشیده شده است. در داخل محراب با خط ثلث بر روي سنگ، حدیثي از 

امام علي )ع(  درباره تعجیل در بر پایي نماز و توبه نوشته شده است.75 )تصویر 32(
کتیبه دیگر شامل عبارات دعایي از جمله شهادتین76 است. این عبارت در زیر ترنج هاي مناره مسجد 
با خط بنایي در ترکیب آجر و کاشي؛ دور تا دور گنبد به ترتیب در رنگ هاي زرد،  سفید و قرمز 
و در باالي نگاره ي فضاي داخلي ایوان مقصوره، در چهار طرف کلمه »ال اله اال اهلل«  و در چند جا 

کل عبارت شهادتین در کاشي هاي معرق،  آمده است.77 )تصویر 33(
معرق،  زمینه الجوردي، روي کاشي هاي  در  ثلث زرد رنگ،  با خط  مقصوره  ایوان  پیشاني  در 
متني با مضمون ستایش خداوند در آفرینش زمین و آسمان و مغفرت طلبي و همچنین نکاتي در 
خصوص ویژگي ایوان آمده است.78 ) تصویر 34( همچنین در لچکي هاي ایوان سمت راست،  
یکي از دعاهاي نماز »اَل ُحوَل َو اَلقَُوَه ااَِل بِاهللِ الَعلٌي الَعِظیم«  و در طرف چپ نیز دعاي دیگري چون 
َکثیراً« دیده مي شود. از دیگر عبارات دعایي استفاده شده در این ایوان،   »ُسبَْحاَن اهلل َو الَْحمُداهللِ 
ذکرهاي رکوع و سجده نماز79 است که در دو طرف کتیبه قرآني جلوي ایوان، نقش بسته اند و 

مضمون ، ستایش خداوند بلند مرتبه است. )تصویر 35(
از معاني تمام عبارات دعایي،  چنین برداشت مي شود که هنرمند معمار سعي داشته تا در جاي جاي 
نقاط دید مومنان،  شکر،  سپاس و ستایش خالق یکتا را یادآوري نموده و بر اصل توحید تأکید 

ورزد.

74- در مناره سمت راست: 
قال النبي )ص(: َ»الصلوه معراج المؤمن«

قال النبي )ص(:  »من ترک الصلوه متعمدا فقد کفر«
قال النبي )ص(: :»الدنیا ساعه فاجعلها طاعه«
قال علي )ع(:  »عجلوا بالصلوه قبل الفوت«

در مناره سمت چپ: 
قال النبي )ص(:  »الدنیا سجن المؤمن و جنه الکافر«

قال النبي )ص(:  »الدنیا مزرعه االخره«
قال النبي )ص(:  »الدنیا جیفه و طالبها کالب«

انتشارات  تهران،   رضوي،   قدس  آستان  تاریخ  عطاردي،   )عزیزاهلل 
عطارد،  پیشین،  صص 732-733(.

قبل  بالتوبه  عجلوا  و  الفوت  قبل  بالصلوه  »عجلوا  )ع(:   علي  قال   -75
الموت«.

76- »ال اله اال اهلل،  محمد رسول اهلل،  علي ولي اهلل«.
77- عزیزاله عطاردي، تاریخ آستان قدس رضوي، پیشین،  صص 723، 

732 و 736.
َو  االَْرض  خالِْق  یا  َو  الْبَقاِء  َو  َذالِعَزهِ  یا  َو  الِْکبْریاء  َو  َذالَعْظَمِه  یا   -78
قُِدَرَه  َعلی  اَِنّ  شاِهد  العالِِی  الَمنیع  االیواِن  َو  الَرفیع  الطاِق  هَذا  الَسماِء 
الَْکبیِر الُمتِعالی، الَْحْمُداهللِ الُْملِک الواِحِد الباقِی نَْجنی بِااللطاِف الَْخفی 
فَاْستََجبْنَا  الظالَمیَن  َمن  ُکنِْت  اِنّی  ُسبْحانَِک  اَنَْت  ااِّل  اِلََه  ال  اَخاِف،  ما 
الَعظیْم کتبه  الُمؤمِنین َصَدَق اهللُ  نَنِجی  َو َکذلَِک  الَغْم  َمْن  نَجیناه  َو  لَه 
که  ای خدایی  هستی،  بزرگ  که  ای خدائی  االمامی سنه  محمدرضا 
عزت و بقا از آن تو می باشد ای آفریننده ي زمین و آسمان، این سقف 
بلند و ایوان رفیع و استوار شاهد قدرت و عظمت و بزرگی تو هستند، 
سپاس مخصوص خداوندی است که اختیار همگان در دست اوست 
آنچه  از  الطاف خفی خود  با  مرا  بار خدایا  است.  باقی  و  او واحد  و 
می ترسم نجات بده، معبودی جز تو نیست، تو پاک و منزه هستی و من 
از ظالمان و ستمگران میباشم، خداوند فرمود ما دعای او را مستجاب 
کردیم و او را از اندوه نجات دادیم و همین گونه مومنان را هم نجات 
می دهم و خداوند بزرگ در این وعده ي خود صادق است، این خط 
را محمدرضا امامی نوشته است. 1087 )عزیزاهلل، عطاردی، تاریخ آستان 

قدس رضوی، منبع پیشین، صص722- 721(
79- »ُسبحاِن َربِّی االَِعلی َو بَِحمِدهِ َو ُسبحاِن َربِّی الَعظیِم َو بَِحمِدهِ« 

بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر
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31- راست، کتيبه حدیثي، از امام علي )ع( ،  زیر ترنج هاي اسماءالهي مناره هاي مسجد، گوهرشاد مشهد. 

32- کتيبه حدیثي،  از امام علي )ع( بر روي سنگ،   داخل محراب  
مسجد،  گوهرشاد مشهد. 

33- کتيبه شهادتين، البه الي نگاره هاي فضاي داخلي و سقف ایوان مقصوره 
مسجد، گوهرشاد مشهد. 

34- کتيبه  دعایي، پيشاني ایوان مقصوره مسجد،  گوهرشاد مشهد. 

35- کتيبه هاي دعایي نماز، لچکي هاي ایوان مقصوره مسجد، گوهرشاد مشهد. 
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 38- کتيبه هاي تاریخي،  قاب بندهاي مناره، محفوظ در آرامگاه،  گوهر شاد هرات.

36- تزیينات و کتيبه هاي تاریخي یکي دیگر از مناره هاي مصلي، گوهرشاد 
هرات.

37- کتيبه هاي تاریخي،  مناره مصلي،  گوهرشاد هرات.

کتيبه هاي تاریخي 
در بخشي از کتیبه هاي مجموعه گوهرشاد هرات، کاربرد عباراتی مشاهده می شود که 
بیشتر به تجلیل باني و پادشاه وقت پرداخته است که در گروه کتیبه هاي تاریخي جای 
می گیرند. در مجموعه گوهرشاد مشهد نیز کتیبه هاي تاریخي یافت مي شود. از جمله 
کتیبه حاشیه بیروني ایوان مقصوره، که پیشتر به آن اشاره شد،  اما به جهت آن که در 
انتهاي اکثر کتیبه هاي نوشته شده در گروه هاي قبلي، تاریخ نگارش  قید شده و یا در آخر 

به نام باني بنا اشاره شده در این بخش از آوردن دوباره  صرفه نظر می شود. 
کتیبه هاي تاریخي مصلي گوهرشاد هرات، بیشتر در مناره مسجد آن دیده مي شود. بر 
با خط کوفي  یافت مي شود که  مناره  شمال شرقي و جنوب شرقي،  ده قاب بند  روي 
معقدي80 کتابت شده است. هم اکنون اغلب این قاب بندها در آرامگاه گوهرشاد هرات 

محفوظ هستند. 81 )تصاویر 38- 36(

در  گره هایي  برگ،  و  گل  بر  عالوه  تزییني  کوفي  نوع  این   -80
و  بلند  بسیار  در حروف عمودي که  به خصوص  البه الي خطوط 
کشیده شده اند، وجود دارد؛ به این شیوه کوفي معشق )قلم پیچیده 
درهم(، معقد یا گره دار گفته مي شود، )زهرا فنایي، سیري در صنایع 

دستي ایران، نجف آباذ، دانشگاه آزاد اسالمي، 1387، ص 293(.
81-  ر.ک به: برنارد اوکین، معماري تیموري در خراسان، پیشین، 

ص320.

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

92

دو فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات هنر اسالمی/ شماره دوازدهم/ بهار- تابستان 1389

جدول شماره 1: کتيبه هاي قرآني

تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه

خط ثلث بر آیت الکرسي
زمینه آبي تیره

یکي از چهار قوس 
اصلي اطراف فضاي 

دروني 

مدرسه گوهرشاد 
هرات

مضامین یگانگي، مالکیت 
زمین و آسمان، دانایي و 

توانایي خداوند

ثلث سفید آیت الکرسي
بر زمینه 
الجوردي

حاشیه محراب ایوان 
مقصوره

یگانگي خداند، قائل نشدن گوهرشاد مشهد
ویژگي انسان به خدا و مالک 

بودن زمین و آسمان

نقوش تزییني سوره اخالص
و نقاشي

نقطه مرکزي سقف 
ایوان مقصوره

یگانگي و توحید خداوندگوهرشاد مشهد

طرف راست ایوان سوره قدر
مقصوره

توانایي آفرینش خداوندگوهرشاد مشهد

آیات 1-14 
سوره دهر

طرف چپ ایوان 
مقصوره

عظمت و شأن قرآنگوهرشاد مشهد

آیات 1-52 
یس

خط سفید 
ثلث گچ سبز 

رنگ

دور تا دور عرق چین 
گنبد – فضاي داخلي

لطف و مرحمت خداوند به گوهرشاد مشهد
انسان

بر روي یکي سوره فتح
از چهار 

قاب بند تزییني

پیروزي و فتح عالم و بخشش گوهرشاد هراتگنبدخانه مجموعه
گناهان از سوي خداوند و 
هدایت یافتن رسول اکرم و 

امتش

آیات 20-23 
سوره واقعه

قاب بندي 
تزییني 

نعمت هاي الهي براي بهشتیانگوهرشاد هراتدورتا دور ساقه گنبد

آیات 9-10 
سوره جمعه

کاشي به خط 
ثلث 

زیر مقرنس کاري 
مناره

برپایي نماز جمعه – درستکار گوهرشاد مشهد
شدن

آیه 9 سوره 
جمعه

در ضربي ورودي بر زمینه کاشي 
ایوان مقصوره

بر پایي نماز جمعه – گوهرشاد مشهد
----درستکار شدن

آیه 78-81 
سوره اسراء

بر روي سنگ 
سبز با خط 

ثلث سیاه

مقرنس کاري هاي 
محراب ایوان مقصوره

اوقاب بر پا کردن نماز، از گوهرشاد مشهد
بین رفتن باطل و جاودانگي
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تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه
آیه 100 

اعراف
طبقه باالي ایوان 

مقصوره
آراسته بودن در هنگام گوهرشاد مشهد

----عبادت و اسراف نکردن

آیه 91 سوره 
آل عمران

طبقه باالي ایوان 
مقصوره

انفاق کردن در راه خدا و گوهرشاد مشهد
آگاه بودن خداوند بر همه 

امور
----

طبقه باالي ایوان آیه 197 بقره 
مقصوره

واجب بودن حج، رعایت گوهرشاد مشهد
----کردن آداب حج،

طبقه باالي ایوان آیه 207 بقره
مقصوره

مهربان بودن خداوند، بذل گوهرشاد مشهد
----جان در راه خدا 

طبقه باالي ایوان آیه 199اعراف 
مقصوره

----بخشش و نیکي کردن گوهرشاد مشهد

طبقه باالي ایوان آیه 29 اعراف
مقصوره

عادل بودن، درستکار بودن، گوهرشاد مشهد
اخالص داشتن و یادآوري 

قیامت 
----

طبقه باالي ایوان آیه 132 طه
مقصوره

امر به بر پایي نماز و طاعت گوهرشاد مشهد
----خداوند

طبقه باالي ایوان آیه 13 حجرات
مقصوره

متفاوت آفریده شدن انسان و گوهرشاد مشهد
----تقوا داشتن

طبقه باالي ایوان آیه 18 جن
مقصوره

اهمیت مساجد و استفاده آن گوهرشاد مشهد
براي عبادت خداوند

آیه 70 سوره 
احزاب

طبقه وسط ایوان 
مقصوره

متقي بودن، خداترس بودنگوهرشاد مشهد

آیه 103 سوره 
نساء

طبقه وسط ایوان 
مقصوره

ذکر گفتن در همه احوال و گوهرشاد مشهد
----واجب بودن نماز

طبقه وسط ایوان آیه 153 بقره
مقصوره

صبر و مقاومت در تمامي امور گوهرشاد مشهد
----و ذکر و یاد خداوند

باالي درهاي طبقه آیه 17 لقمان
پایین ایوان مقصوره

نماز بپا کردن،  امر به معروف گوهرشاد مشهد
و نهي از منکر، صبوري در 

راه خدا
----

آیه 45 
عنکبوت

باالي درهاي طبقه 
پایین ایوان مقصوره

----ویژگي هاي نمازگوهرشاد مشهد

دورتادور قوس آیات 35-43  
ورودي ایوان مقصوره

مالک بودن خداوند در گوهرشاد مشهد
آسمان و زمین

حاشیه بیروني ایوان آیه 18 توبه
مقصوره

آباد کردن مساجد و ایمان گوهرشاد مشهد
به قیامت

بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر
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جدول شماره 2: کتيبه هاي اسماءالهي

تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه
کاشي هفت رنگ 6 الملک اهلل

ضلعي در اسپرهاي 
عمودي

فضاي داخلي 
گنبدخانه

گوهرشاد هرات
----

الملک اهلل 
الحکیم اهلل

باالي کتیبه هاي خط کوفي 
قرآني ایوان 

مقصوره

گوهرشاد مشهد
----

قاب بندي هاي لوزي الحمداهلل
شکل کاشي معرق 
به رنگ الجوردي، 

سفید و قهوه اي 

گوهرشاد هراتمناره مصلي 

یا سبحان اهلل 
یا جبار

قاب بندي هاي 6 
ضلعي نقوش هندسي 
در زمینه الجوردي، 

سفید و قهوه اي 

گوهرشاد هراتساقه گنبد 

یا علیم یا حافظ 
یا عالم  یا مالک

المغني النور
اآلخر اهلل الجبار 

البر

به خط ثلث در داخل 
ترنج با کاشي معرق 

در تلفیق با آجر

گوهرشاد مشهدمناره هاي مسجد

به شکل مستطیل اهلل الباقي
الجورد با حروف 

سفید

گوهرشاد مشهددیوار مجاور مناره

خط بنایي در کاشي اهلل اکبر
معقلي

گوهرشاد مشهدداخل ایوان مقصوره

اهلل اکبر، محمد، 
یا قوي، یا علیم

خط بنایي در کاشي 
معقلي

دیوارهاي زیر گنبد 
ایوان مقصوره

گوهرشاد مشهد

مناره شمال غربي و لوح هاي مرمریناهلل و السواه
جنوب

گوهرشاد هرات
----

جدول شماره 3: کتيبه هاي اشعار فارسي 

تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه
لوح مرمرین به خط کتیبه فارسي 

نستعلیق 
اشعار فارسي در تکریم گوهرشاد هراتایوان ورودي مصلي 

باني مصلي هرات
اشعار فارسي 

در 18 بیت
خط سفید نستعلیق بر 
روي کاشي الجوردي

پایین گلدسته هاي 
ایوان مقصوره

در وصف و مدح امام گوهرشاد مشهد
رضا )ع(
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جدول شماره 4: کتيبه هاي حدیثي و دعایي 

تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه
حدیثي هایي 

از رسول اکرم 
)ص(

اشکال هندسي در زمینه 
الجوردي

مناره هاي مسجد زیر 
ترنج هاي اسماءالهي

توجه به برگزاري نماز و عدم گوهرشاد مشهد
ترک آن 

دوري از دنیاطلبي، جایگاه دنیا 
براي مومنان و کافران

----

حدیثي از 
حضرت علي 

)ع(

اشکال هندسي در زمینه 
الجوردي

مناره هاي مسجد زیر 
ترنج هاي اسماءالهي

تعجیل در بر پایي نماز قبل از گوهرشاد مشهد
گذر زمان

حدیثي از 
حضرت علي 

)ع(

داخل محراب ایوان با خط ثلث بر روي سنگ
مقصوره

تعجیل در بر پایي نماز قبل از گوهرشاد مشهد
گذر زمان و تعجیل در توبه 

کردن قبل از مرگ
عبارت 

شهادتین 
خط بنایي در ترکیب آجر 

و کاشي 
زیرترنج هاي مناره 

مسجد
شهادت به یگانگي خداوند، گوهرشاد مشهد

رسالت حضرت محمد و 
والیت حضرت علي )ع(

عبارت 
شهادتین

به رنگ هاي زرد، سفید 
و قرمز

شهادت به یگانگي خداوند، گوهرشاد مشهددور تا دور گنبد
رسالت حضرت محمد و 
والیت حضرت علي )ع(

عبارت 
شهادتین

باالي نگاره هاي کاشي معرق
فضاي داخلي ایوان 

مقصوره

شهادت به یگانگي خداوند، گوهرشاد مشهد
رسالت حضرت محمد و 
والیت حضرت علي )ع(

ثلث زرد رنگ در زمینه عبارت دعایي
الجوردي روي کاشي 

معرق

پیشاني ایوان 
مقصوره

ستایش خداوند به آفرینندگي گوهرشاد مشهد
زمین و آسمان و مغفرت طلبي

عبارت دعایي 
نماز

لچکي ایوان سمت مقرنس کاري با گچ
راست

نیست حول و قوه اي جز گوهرشاد مشهد
خداوند

عبارت دعایي 
نماز

لچکي ایوان سمت مقرنس کاري با گچ
چپ

سبحان و حمد بسیار گوهرشاد مشهد
مخصوص خداوند

ذکر رکوع و 
سجده نماز

دو طرف کتیبه مقرنس کاري با گچ
قرآني جلوي ایوان

حمد و سبحان خداوند باال و گوهرشاد مشهد
----بلندمرتبه

 جدول شماره 5: کتيبه هاي تاریخي
تصاویرمضمونمجموعهمحلتزیيناتعبارت کتيبه

یا اهلل لقد احکم اساس هذه
سلطان االعظم و الخاقان   

ده قاب بند به خط 
کوفي معقري

مناره شمال 
شرقي 

در شرح و وصف گوهرشاد هرات
باني بنا

مستخدم سالطین االمم
....

سلطان خلد مُلکه

ده قاب بند به خط 
کوفي معقدي

مناره جنوب 
شرقي 

در شرح و وصف گوهرشاد هرات
----باني بنا
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نتيجه گيری
مسجد محل عبادت مسلمانان، همیشه مورد توجه مردم و نخبگان سیاسی و هنری مسلمانان بوده 
است؛ لذا بر حسب مدارک تاریخی هیچ سلسله سیاسی نیست که مسجدی را نساخته باشد و در 
تزیین آن از بهترین مواد استفاده نکرده باشد. تیموریان از این قاعده مستثنی نبوده؛ بنابراین، مسجد 
گوهرشاد هرات و مشهد از دستاورد توجه و عالقه آنان به مذهب و هنر است. هر چند از ابنیه مسجد 
گوهرشاد هرات مقدار کمی باقی مانده است اما بررسی آن جهت یادآوری تلفیق هنر و مذهب در 

معماری به ویژه مسجد اهمیت دارد. 
مسجد هرات و گوهرشاد در دو حوزه تزیینات هنری و کتیبه های قرآنی بررسی شده است و اما 
مسجد گوهرشاد مشهد به برکت وجود شریف امام رضا )ع( چون نگینی در مجموعه آرامگاهی 
علي بن موسي بن رضا )ع( می درخشد و از جنبه هنری و کتیبه های قرآنی دارای غنای بسیاری 

نسبت به مسجد هرات است. 
ایوان در جهات شمالی، جنوبی، شرقی و  گوهرشاد هرات دارای حیاط، صحن مرکزی، چهار 
غربی و حجره های نشیمن در دو طبقه در مجاورت ایوان دارد و در میان ورودی اصلي، دهلیزي 
که از آن می توان به قسمت های مختلف مجموعه دسترسی پیدا کرد که دارای تزیینات بوده که 
متاسفانه امروزه به دلیل آسیب بسیار، چندان آثار قابل توجهی از آن باقی نمانده است. در این بخش 
ازکتیبه های قرآنی به خط سفید ثلث بر زمینه الجوردی استفاده شده است. سوره هاي فتح، واقعه و 

بقره )آیت الکرسي( از جمله آیات قرآنی هستند که در این بنا کاربرد داشته  است.
مسجد گوهرشاد مشهد به یمن وجود مبارک امام رضا )ع( هنوز چون نگین کوچکی در مجاورت 
حرم امام رضا )ع( می درخشد. این مسجد تعداد زیادي کتیبه قرآنی و کتیبه تزیینی دارد. سوره های 
به کار رفته در این بنا شامل یاسین، جمعه، توبه، نور، اسراء، اعراف، آل عمران، بقره، طه، لقمان، 
احزاب، نساء، جن، حجرات، فتح، ملک، منافقون، االعلی، لقمان، نصر، توحید، حشر، زمر و قدر 

است.
همچنین در مسجد گوهرشاد مشهد از کاشی های معرق، معقلی و آجر به طور همزمان استفاده شده 
است و رنگ آبی الجوردی بیشترین کاربرد را داشته است. شاید دلیل آن آرامش یافتن انس در 
هنگام نماز در این مسجد باشد. نقوش هندسی و اسلیمی همراه با خطوط ثلث و نستعلیق به تزیینات،  
بیشترین  شکل متفاوتی بخشیده است. در مسجد گوهرشاد هرات خط کوفی نستعلیق و معقلي 
کاربرد را داشته است. سوره فتح، واقعه و آیه الکرسی از جمله سوره های مشترک بین دو مکان 

مزبور است. کتیبه هاي اسماء الهي نیز زینت بخش مناره ها و گلدسته هاي هر دو مجموعه است. 
کتیبه هاي قرآني، اسماءالهي و اشعار فارسي در مدح و ثنا اشخاص و افراد و مومنین، در هر دو 
مجموعه مورد استفاده بوده و کتیبه هاي تاریخي فقط در مجموعه گوهرشاد هرات و کتیبه هاي 

دعایي نیز فقط در گوهرشاد مشهد کاربرد داشته است.
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شرح تصاویر 
1-تزیینات فضاي داخلي، آرامگاه گوهرشاد هرات.

2- کتیبه  قرآني آیت الکرسي، یکي از چهارقوس اصلي فضاي دروني،  آرامگاه گوهرشاد هرات.
3- کتیبه قرآني آیت الکرسي، حاشیه کاشي کاري محراب ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد.

4- کتیبه قرآني سوره اخالص، نقطه مرکزي سقف ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد.
5- کتیبه قرآني سوره قدر، سمت راست ایوان مقصوره،  صحن مسجد، گوهرشاد مشهد. 

6- کتیبه قرآني سوره دهر، سمت چپ ایوان مقصوره،  صحن مسجد، گوهرشاد مشهد. 
7- گنبد مسجد گوهرشاد مشهد. 

8- کتیبه قرآني، آیات سوره یس،  دورتادور ساقه گنبد، فضاي بیروني، گوهرشاد مشهد. 
9- کتیبه قرآني آیات سوره یس، دورتا دور عرقچین گنبد، فضاي گنبدخانه، گوهرشاد مشهد.

10- کتیبه قرآني سوره واقعه، دورتا دور ساقه گنبد،  آرامگاه گوهرشاد هرات. 
11- گنبد و مناره ي،  آرامگاه و مصلي گوهرشاد هرات.

12- تزیینات و کتیبه هاي یکي از،  مناره ي مصلي گوهرشاد هرات.

13- قاب بندهاي تزییني یکي از،  مناره ها، مصلي گوهرشاد هرات.
14- کتیبه قرآني آیات 10-9 سوره جمعه،  زیر مقرنس هاي مناره، گوهرشاد مشهد.

15- کتیبه قرآني سوره اسراء،  بر روي سنگ سبز، دورتا دور محراب، گوهرشاد مشهد. 
16- فضاي داخلي گنبدخانه،  مسجد گوهرشاد مشهد.

17- حجره ها و طبقات فضاي داخلي گنبدخانه، گوهرشاد مشهد. 
18- کتیبه قرآني سوره جن، باالي یکي از حجره هاي طبقه باال،  مسجد گوهرشاد مشهد.

19- کتیبه قرآني سوره احزاب، باالي یکي از حجره هاي طبقه وسط،  گوهرشاد مشهد.
20- کتیبه قرآني سوره نور، دورتادور قوس ورودي ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد.

21- کتیبه قرآني سوره توبه، بخشي از کتیبه حاشیه بیروني ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 
22- تزیینات و کتیبه اسماءالهي، مناره، مصلي گوهرشاد هرات.

23- کتیبه اسماءالهي، ساقه گنبد،  آرامگاه گوهرشاد هرات.
24- کتیبه اسماءالهي، سراسر مناره ، گوهرشاد مشهد. 

25- کتیبه »اهلل اکبر« ، فضاي داخلي ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 
26- کتیبه »اهلل اکبر«  و »محمد« ، دیوارهاي زیر گنبد، گوهرشاد مشهد. 

27- کتیبه »اهلل اکبر«  و اسماءالهي، دیوارهاي زیر گنبد، گوهرشاد مشهد.
28- کتیبه فارسي در شرح بنا، ایوان ورودي، مصلي گوهرشاد هرات. 

29- کتیبه اشعار فارسي در مدح امام رضا، مناره سمت راست ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 
30- کتیبه اشعار فارسي در مدح امام رضا، مناره سمت چپ ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 

31- کتیبه حدیثي، از امام علي )ع( ،  زیر ترنج هاي اسماءالهي،  مناره ي گوهرشاد مشهد. 
32- کتیبه حدیثي،  از امام علي )ع( بر روي سنگ،   داخل محراب، گوهرشاد مشهد. 
33- کتیبه شهادتین، البه الي فضاي داخلي و سقف ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 

34- کتیبه  دعایي، پیشاني ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد. 
35- کتیبه هاي دعایي نماز، لچکي هاي ایوان مقصوره، گوهرشاد مشهد .

36- تزیینات و کتیبه هاي تاریخي مناره ي مصلي،  گوهرشاد هرات.
37-کتیبه هاي تاریخي،  مناره مصلي ، گوهرشاد هرات.

38-کتیبه هاي تاریخي،  قاب بندهاي مناره، آرامگاه گوهرشاد هرات.

بررسی تزیینات و کتیبه های قرآنی دو مجموعه گوهرشاد مشهد و هرات دکتر مهناز شایسته فر
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