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 هاي مسجد حکیمجستاري به طراحي نام حضرت محمد )ص( در کتیبه
 ، 1* سمیه خزاعي مسک

  s.khazaeimask@gmail.comارشد ارتباط تصويري، هيات علمي دانشکده هنر دانشگاه بجنورد کارشناسي -1

 چکیده

 

عنصري  ها مهمترينکتيبهشود و ميناپذير در معماري ايران محسوب بخش جدايي هاي آغازين اسالمتزئينات از سال

باشد و کتيبهدهنده اعتقادات مذهبي طراحان و سازندگان بناها ميبر زيبايي بنا، نشانتزئيني در بناهاي اسالمي، عالوه
است. مسجد ي بناهاي اسالمي به انتقال مفاهيم پرداختهکاري بر بدنهکاري و يا با گچنگاري در قالب آجرکاري، کاشي

 است.بناهايست که با وجود آثار بسيار زيبايي که در آن نهفته است از آن کمتر سخن به ميان رفتهحکيم از جمله 

و با توجه به  عنوان عنصري خالق و زندهچگونگي طراحي نام مبارک حضرت محمد)ص( منطبق با فضاهاي بنا به

چگونه  هنرمندان -اي مثبت و منفياستفاده از خطوط عمودي و افقي و برابري فضاه–هاي طراحي خط کوفيقانونمندي
 باشد که اين پژوهش در پي پاسخگويي به آن است.اند؛ از سواالتي ميتنوع را در طراحي اين کلمه وارد کرده

باشد. هدف از صورت توصيفي و تحليلي مياي و عکاسي از محل و شيوه تنظيم مقاله بهگردآوري مقاله به روش کتابخانه

)ص( در مسجد حکيم است و همچنين معرفي  کوفي و تنوع آن در طراحي نام حضرت محمداين پژوهش بررسي خط 
 باشد. توانايي اين خط جهت استفاده طراحان در خلق آثار گرافيکي و حتي ساير هنرها مي

دسي هاي هنتوان اشاره که، طراحي نام حضرت محمد )ص( متناسب با فضاهاي بنا در فرماز نتايج تحقيق انجام شده مي

است. خطوط کوفي با استفاده از مصالح آجر و بندي در فرمهاي غيرهندسي طراحي شدهقرار گرفته و يا براي تکميل ترکيب

-باشد. در اين مسجد بيشتر خط کوفي بنايي ساده  و کمتر از خط کوفي متداخل استفاده شدهکاشي در مسجد حکيم مي

  است.
 

 بنايي، تزئينات معماري ضرت محمد)ص(، خط کوفيمسجد حکيم، طراحي نام حکلمات کلیدي: 

 

 

 مقدمه   .1

. اما خط، توانند، ارتباط برقرار کنندکه با نگاه کردن به آن ميدارد ي هدف خط نيست، اهداف ديگري خوانده شدن همه

کننده مفاهيم د بيانترين نوع خوترين و پيچيدهگيرد. در هنر اسالمي نقوش در سادهنقش خود را از مفهوم دروني خود مي
، براي بيان مفاهيم واال و ارسال پيام روحاني اسالم به ده هشتم/ دوم در آثار مختلف هنرياواخر س ازهستند. خط نيز 

-از تزئيناتي که بر پهنه ديوارهاي مساجد مي . ي هنرها مخصوصاً تزئينات معماري کسب کرداي زيباشناسانه در همهشيوه

است و باشد. اين خط سير تکاملي را در قرون متمادي بر روي ديوارها طي کردهفي از آغاز اسالم ميدرخشد، کاربرد خط کو
. هنرمندان بسياري ست معتبر از گذشته قابل بررسيسندي اش سخن گفته و امروزهدر هر دوره از اعتقادات و اتفافات زمانه

هاي مذهبي در قالب کتيبه، نقش و خصوص در ابنيهر هنري بهن در آثاو نمادي م معارف اسالمي را با صورتي بصرياز مفاهي

 د.نمايرنگ ارائه مي
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رساني و ساز ايران است؛ که از هنرهاي بسياري براي تکميل پيامترين هنرهاي هويتترين و شاخصمعماري، از برجسته

ر دوران اسالمي، به تزئين و آرايش آن کند. شکوه و زيبايي معماري ايران به ويژه دنقص استفاده ميهاي بيايجاد پيکره
-بستگي دارد و هنرهاي واالي اسالمي، از هنرهاي تزئيني گرفته تا احداث زيباترين بناهاي مذهبي از اهميت و اعتبار ويژه

پذيري ناپذير مسجد حکيم اصفهان و انعطافبررسي ارتباط بين معماري و خوشنويسي، دو عنصر جدايي .اي برخوردار است

 باشد. مياز سواالت اين پژوهش عنوان عنصري تزئيني کوفي متناسب با فضاهاي معماري بهخط 

خصوص از جهت تزئين هنري منحصر به هاي با ارزش تاريخي، اجتماعي، مذهبي و بهاين مسجد به دليل دارا بودن نمونه
حروف اين خط در تزئين بناست، که  فرد است. مهمترين جنبه بصري و تزئينات مسجد حکيم خط بنايي و زيبايي طراحي

خورد و اين خط به دليل قدرت بياني در ساختار مستحکم و منسجم خود نوعي تعادل هاي ديگر به چشم ميبيش از جنبه

 است.با فضاي زمينه خود برقرار کرده و همين امر خود دليلي بر دقت نظر بر خط کوفي در اين مسجد بوده

وع طراحي نام حضرت محمد)ص( با استفاده از خط کوفي بنايي در مسجد حکيم و انطباق مطالعه تناهداف اين تحقيق 

اين مسجد در استفاده از خط کوفي براي تزئين بنا جزء و هدف ديگر اينکه  باشدمي کلمه محمد )ص( با فضاي بنا پرداخته

صي و مترقي طراحي حروف ايراني که در ها را به دقت تحليل تصويري کرد تا از ظرائف تخصبنابراين بايد آنباشد، مي

هايي مختلفي اما زيبايي فرمها و توانمندي نقوش اسالمي قابليت مدرنيزه شدن و کاربرد در زمينهنظير است، جهان بي
 . مانند؛ طراحي لباس و دکوراسيون و... را دارد

خط انجام شده، اما آنچه اين پژوهش را از  اگر به پيشينه تحقيق در قالب خط کوفي نظر شود، مقاالت بسياري درباره اين

تاکنون تحقيقي در مورد  ؛توان گفتميباشد که کند،  خط کوفي در طراحي کلمه محمد)ص( ميساير مقاالت متمايز  مي
است، اما در خصوص مسجد حکيم و تزئينات آن انجام نشدهحکيم مسجدطراحي حروف نام محمد در در بررسي خط کوفي 

و بررسي تحول خط کوفي بنايي در *ر شده از جمله، تحليل و بررسي نقوش و خطوط کاشيکاري مسجد حکيممقاالتي کا

و کتاب زيباشناسي خط در مسجد جامع اصفهان از آقاي دکتر محمدحسين حليمي بوده که در اين  †معماري صفويه

روش اي و شيوه تنظيم مقاله بهريق کتابخانهآوري مطالب از طجمع تحقيق با عکاسي از محل، اند.پژوهش نيز مد نظر بوده
 باشد.توصيفي تحليلي مي

 خط در تزئینات بنا
نام حضرت محمد)ص( همراه با شعار الاله اال اهلل مظهر توحيد اولين اصل از اصول دين اسالم، به صورت محمد رسول اهلل 

(. 65، ص1831ثار هنر اسالمي است )خزايي، مظهر و بيانگر نبوت به صورت نقش و کتيبه، زينت بخش قسمت اعظمي از آ

شمار آورد. در هنراسالمي، خوشنويسي يکي توان مهمترين صورت تجلي روح اسالمي بهدر ميان هنرها، خوشنويسي را مي
-امکند و عالوه بر نقش پيهاي هنر است که به تنهايي يا همراه با ساير هنرها تجلي پيدا مياز زيباترين و پرمعناترين شاخه

طور کلي و اساس داراي زيبايي و در زمره خط، به(. 22،ص1835فر، واسطه، زيبايي معنوي خاصي دارد )شايستهرساني بي

و اين فن از هنرهاي شريف است، زيرا » است: خلدون در مقدمه خود خط را فن و هنر ناميده و گفتههنرها است. ابن

شود و هم فني است که انسان را از نيات دروني ز حيوان باز شناخته ميگونه خواص انساني است که بدان انوشتن از آن
 (.21 :1862آورد )زماني، رساند و نيازهاي انسان را برميکند و مقاصد آدمي را مييکديگر آگاه مي

سي گيري هنراسالمي داشته باشد. زيباشناجايگاه خط عربي در بين مسلمانان موجب شد که اين خط نقش مهمي در شکل

که آنها با روي باز و عالقه وافر از طوريموجود در خط عربي ارتباط تنگاتنگي با عواطف و احساسات ديني مسلمانان دارد، به
(. هنرمندان در طول تاريخ اسالم از خط عربي به خوبي استفاده کردند و تسليم 68 :1653کنند )االلفي، آن استقبال مي

                                                 
 1861، کنفرانس بين المللي انسان و معماري، تبريز، سکينه حضرت قلي زاده-* 

 
†

عات هنر اسالمي، ، دوفصنامه علمي پژوهشي مطالهاي مسجد حکيم اصفهانبنايي در معماري صفويه با تاکيد بر تزئينات کتيبه تحول خط ،1861زمرشيدي، حسين؛ بهار وتابستان  -
 11شماره 
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سي از ابتداي امر رمز لغتها و دين قرار گرفت و در تمدن اسالمي جنبه قدسي پيدا هيچگونه محدوديتي نشدند. خوشنوي

، 1861نمود. اين ويژگي خط، همزمان با قدرت سحرآميز آن که توسط هنرمندان مشخص گرديد، متجلي شد )فدوي، 
 (.13ص

فقط در تزئين معماري آثار خط عربي نقش اصلي و مهم در هنر ايران بازي کرده، که هيچ هنري تاکنون باين حد نه  

يکي از ساحتها و (. 26، ص1812است )برزين، مقدس و مهم، بلکه در اشيا روزمره از خط و تزئينات خطي استفاده نکرده

اي معماري در معماري اسالمي و از خصايص بارز و مهم هر بنايي است. تزئينات کتيبه مهمترين جايگاه خوشنويسي، کتيبه
انگيز از کاري، گچبري و کاشيکاري، گاهي با کاربرد مجزا و زماني در تلفيق با يکديگر نمايشي شگفتاسالمي مانند آجر

است. بنابراين هنرمند مسلمان هميشه به دنبال ابداع بوده و با در کنار هم قرار دادن حروف و اشکال ها پديد آوردهزيبايي

گر شکلي است، توانسته نقوشي تازه و جذاب پديد آورد. از آنها تداعي العاده که هر کدامتصويري گوناگون، بسيار زيبا و فوق
هاي هنرمندانه و متنوع نيز بازتاب روحيه خالق هنرمندان ها در کنار نقوش اسليمي و هندسي همراه با طراحيتنوع کتيبه

 (.22، ص1835باشد )شايسته فر، مي
 

 خط کوفي بنايي

هاي خط کوفي را بعد از بررسي در خطوط مصاحف و کتيبه مساجد و تمام شيوهاهلل فضائلي در کتاب اطلس خط حبيب
نوع  -1است:ها، به سه نوع عمده متمايز تقسيم کردهکاشيکاري و ظروف سفالين و فلزي و سنگ نوشته–ابنيه از آجري 

 .(21، ص1862کوفي بنايي)معقلي( ) زماني، -8نوع تزئيني -2ساده )محرر(

 طور عمده با طرحهاي هندسي و گياهي انجام شده وبه 612/811ماري اسالمي و تزئين بنا تا سال هنر خوشنويسي در مع

 .از تغييراتي که از نتيجه پذيرش دين اسالم در ايران حاصل شد و در هنر معماري، نقش مهمي ايفا نمود، خط کوفي بود

تزئين از جمله آجرکاري يا تلفيق گچ و کاشي را ارائه  هاي گوناگوندر دوره سلجوقي طراحان و معماران با استفاده از شيوه

در معماري فراهم شد. خط بنايي الهام گرفته از خط کوفي  *کردند و بدين ترتيب مقدمات تزئين به شيوه خط کوفي بنايي

مراحل ين خط در اصفهان به کمال اعتال رسيد و ا اي داردکاري و معماري اسالمي جايگاه ويژهساده است و در کاشي

)حکيمي،  کردنداي رسيد که خطاطان و استادان از آن در اماکن متبرکه و مساجد استفاده ميتکامل را پيمود و به مرتبه

کند و از ترسيم اشکال کاري و آجرکاري خودنمايي ميهاي رنگارنگ کاشياين خط به ترکيب رويه .(112، ص1831

هاي فروانروايي تيموريان و صفويان زدهم/ششم به اين سو، خاصه در زمانهاي آن از سده دواشود. نمونههندسي حاصل مي
 (112، ص1861شود )زمرشيدي، در ابنيه و مساجد اصفهان و يزد و شهرهاي مختلف خراسان مشاهده مي

فاده از شد. هنرمندان ايران در استحروف خط کوفي داراي قائده افقي بود و به سهولت در آجرکاري کنار هم قرار داده مي

هايي پيچيده هندسي اين خط در هنر آجرکاري، منتهاي سليقه و مهارت را به کار بردند و ترکيبات متنوع و غني از طرح
(. اگرچه خط کوفي و اقسام مختلف آن در تمام ممالک اسالم معمول 131، ص1832همراه با خط خلق نمودند )قندي، 

هاي تجسمي اين خط از يکسو و قوه ن سهم بزرگي ايفا نمودند. قابليتبود، ليکن هنرمند ايراني در تحول و گسترش آ

 (. 131، ص1832ابتکار هنرمندان ايراني از سوي ديگر، موجب آرايش بناها شد )قندي، 

نگاري با خط کوفي در اکثر هاي شاخص در مسير تحول خط بنايي دانست، کتيبهتوان يکي از گذرگاهدوره صفويه را مي
است. مسجد حکيم از بناهاي با ارزش هاي مختلف مورد استفاده قرار گرفتههاي گوناگون، در بخشه به شيوهبناهاي صفوي

خط بنايي در شود. تر ديده ميکشد، خط کوفي به زيبايي هرچه تماماصفهان که شاخصي از معماري صفويه را به رخ مي

است ها و تزئينات ايجاد نمودهه ويژه و منحصر به فردي در کتيبههماهنگي با سطوح بناها و مصالح به کار رفته در آنها، جلو

                                                 
 رود.بندي در طراحي لو گوهاي امروزي به کار مياند، همان جدولکار رفتهطور ساده، عمودي و افقي بهدر خط بنايي کلمات به -* 
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و گردش خط با ضخامتي يکنواخت استوار  *(. اساس اين خط بر امتدادهاي افقي و عمودي111، ص1861)زمرشيدي، 

و به شکل  شود. حروف کوفي بنايي در زمينه شطرنجياي که تمام سطوح با فضاهاي مثبت و منفي برابر پر ميگونهاست به
توانست در شکلهاي هندسي جاي بگيرد و قابل توجه اينکه، اين خط در شد. اين خط به راحتي ميمربع مستطيل کار مي

 (.118، ص1861است )زمرشيدي، ها با کاشيکاري همراه بودهتمام دوره

ا به چهار گروه، خط بنايي ساده، اي اين بناي ارزشمند رهاي مختلف اجرايي خط بنايي، ترئينات کتيبهبا توجه به شيوه 

(. در خط کوفي ساده 116، ص1861زمرشيدي، خط بنايي مشکل، خط بنايي متداخل و خط بنايي معقلي تقسيم کرد )
شود. در شکل مشکل آن، نوشته در داخل اشکالي مانند شمسه، نامهاي مقدس اهلل، محمد و علي که به آساني خوانده مي

گيرند و در نوع متداخل آن، کتيبه از ترکيب دو شيوه فوق اي جاي ميهندسي به شکل پيچيده مربع، لوزي و ساير اشکال

 (.118، ص1861)زمرشيدي،  گيرندآيد و کلمات در دل يکديگر قرار ميبه دست مي
دان با کلمات در خط بنايي ثابت نماند و پس از چندين بار تکرار در يک شکل هندسي توانست حالت دوراني بگيرد. هنرمن

اي را در آن جاسازي و خطوطي ابداع خط متداخل، ضمن بازي با کلمات و شطرنجي کردن داخل هر کلمه، آيه و يا سوره

باشد، نشست و تعادل خطوط افقي که در خط کوفي مسطح و ضخيم مي(. 118ص1831متداخل ارائه کردند )حکيمي، 

دليل است که خط کوفي قاطعيت و حالت مذهبي و تزئيني به خود کنند و به همين بيشتري را از نظر ايستايي ايجاد مي
:  1831گيرد. خط کوفي خطي پر قدرت و داراي نظم و ترتيب مشخص و نيز توازن در حروف و کمال است ) فنايي، مي

265 .)  

 کاشیکاري
آرامش بين دولت عثماني و مانند شکوفايي هنرهاي بسيار گوناگون خصوصاً معماري، بعد از ايجاد دوره صفويه، عصر بي

است. کليه بناها مملو از تزئيناتي مسحورکننده ايران، به واقع دنيا شاهد کاملترين و زيباترين آثار معماري در اين دوره بوده
سازي از گلچين معقلي و گره خصوص انواع ابداع شده نقوش معقليرنگ و زيررنگي و بهکاري معرق و خشتي، هفتبا کاشي

ها، ها، کتيبهها، سرپايهگردد و کاربرد نقش )گره معقلي( در ازارهها ميوجود آمدن نماسازيخط معقلي سبب به معقلي و

هاي داخلي و خارجي آثار ايران بخصوص در طور کلي در جاي، جاي قسمتها و بهها، ايوانها و صفهپشت بغلها، در غرفه

 (.21-21، ص1831شود )زمرشيدي، مساجد و مدارس ديده مي
 کاشي معقلي

زدن زانوي گره» يست عربي. در واقع معقل ازامعقل بر وزن محفل به معناي برج بلند، دژ مستحکم، بناي ستبر و کلمه
« مربع مستطيل»و « هاي شطرنج مربعخانه»است، تشابه اين گره زانوي شتر از پيچش گره از نيز به دست آمده« شتر

 (.16، ص1831است )زمرشيدي، ر کاشيکاري سبب اين اسم شده و نامگذاري گرديدهگلچين و گره و خط معقلي را د

گردد. با پخ شدن قسمتي از اضالع در قطعات هاي شطرنج حاصل ميهاي بسيار متنوع و دلنشيني از خانهدر اين اثر، طرح
هاي موزون، ترکيب پيچش از گلچين معقلي تفکيک شده و طرحي از حالت گلچين و از« گره معقلي»کاشي و يا نقش، 

که فاقد خطوط « کشيخطي گره» گردد، در شکلي زيبا و جدا از روشهاي شطرنج نيز حاصل ميگره هندسي که از خانه

 (.16، ص1831نظير است )زمرشيدي، آيد که به واقع به نوع خود بيمستقيم بوده پديد مي

هايي که در اين دوره رواج کامل يافت، اند. از روشبنايي آراسته شدهاي که بناهاي آن غالباً با خط کوفي دوره صفويه، دوره
هاي تزئيني در معماري ايران است و کاشيکاري معقلي مانند ترين روشکاشي معقلي است که جزء راحترين و کم هزينه

مهمترين خطوطي  است. خطوط ثلث و بناييصورت تماماً کاشي تشکيل شدهقبل، از تلفيق آجر معمولي با کاشي يا به

 (.11و11، ص1833نژاد، اند )مکيهستند که در معماري صفوي به کار گرفته شده

 

                                                 
 جدول کشي-* 
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 آجرکاري

عنوان مصالح عمده ساختماني در بناهاي پيوند تمدن عباسيان با ايرانيان موجب شد که همانند آثار معماري آنان، آجر به
ن راهي را پيمودند که در بين النهرين جريان داشت. در دوره عظيم ايراني برگزيده شود، لذا ايرانيان در معماري هما

برداري تزئيني شود. در اين دوره باب جديدي در معماري کشور گشوده شد و بهرهاسالمي تکامل بناهاي آجري مشاهده مي

اي نقش عمده عنوان يکي از مصالح رايج و شناخته شده معماري،(. آجر به131، ص1832از آن به اوج خود رسيد )قندي، 

هاي مهم و قابل توجه کاربرد اين عنصر در را در ساخت و ساز بناهاي دوره اسالمي در ايران بر عهده دارد. اما يکي از جنبه
 (. 86، ص1836معماري اسالمي، تلفيق نقش ساختاري و تزئيني اين عنصر در بناهاست )طاووسي، 

 

 *تاريخچه مسجد جامع حکيم
سبب، بدين ، بوده وصفيشاه و عباس دومشاه پزشک ،†خانملقب به تقرب حکيم محمد داود مسجد جامع حکيم، باني

قرن چهارم معروف به مسجد  و چون در محله قديمي جورجير، در محل مسجدي از استمسجد به حکيم شهرت يافته
 سردر شرقي آن، در کتيبه بناي مسجد، براساس. شدساخته بود،بن عباد آن را بنا کرده ، که صاحب†جير جور جوءجوء يا

تا نيمه قرن  .(11، ص1816)حاجي قاسمي،  استپايان يافته 1118آغاز شده و بنابر کتيبه سردر شمالي، در  ق1151

ه.ش توسط اداره باستان شناسي از البالي قشر ضخيم 1886، در سال.ق آثاري از اين مسجد بر جاي مانده بوديازده ه

رنگرزان بر اثر مرور زمان ويران شده و مسجد حکيم جان آن بنا است. مسجد جورجير يا همان جامع کاهگل خارج شده
صفوي -از شاهکارهاي معماري ايران دوره اسالمي اصفهان، يکي مسجد حکيم (.11، ص1838قاسمي، اجياست )حگرديده

، 1861)زمرشيدي،  هاي با خط بناييهاي بسيار متنوع بنا شده و حاوي کتيبهاست، که به شيوه چهار ايواني با آجرکاري

  .(211، ص1838)پيرنيا،  استاين مسجد با سبک اصفهان ساخته شده و( 112ص
نها در جنوب شرقي و جنوب غربي صحن مسجد واقع شده و دو در ديگر در مسجد حکيم چهار در دارد که دوتاي از آ

شمال و شمال غربي است. در شمال غربي هنوز هم در بين اهالي بدر )جوجه( يا )جوجي( معروف است که تحريف شده 

ايست که اصفهان پايتخت العاده دارد زيرا تنها اثر موجود و مهم از دورهباشد و از نظر تاريخي ارزش فوقکلمه )جورجير( مي

هاي آن حول نام اين مسجد از معدود مساجديست که تمام کتيبه (.11، ص1861پادشان آل بويه بوده است )هنرفر، 
هاي خصوص نام مبارک پيامبر در قسمتهاي مختلف و با طراحيچرخد و اين دو نام بهپيامبر )ص( و حضرت علي )ع( مي

 شود.ميمتفاوت و با  انواع مصالح ديده 

 

 ايوان جنوبي

شود. اي در مکان حس ميهاي تاريخي عالوه بر طول و عرض و ارتفاع انرژي نهفتهدر مکان
خصوصاً در مساجد که سازندگان آن بدون چشم داشتي به سود مالي تنها با ايمان و عشق 

-نهفته در آن ها انرژي پرداختند و اکنون با ورود به اين سازهبه اهلل به ساخت اين اماکن مي

خط کوفي بنايي با ترکيب آجرکاري و کاشيکاري در قالب آيات قرآني،  شود.دريافت مي

                                                 
 .ملي رسيد آثار ثبت به 228ش به شماره 1818اين بنادر  -* 
 

 (.61، ص 1611فرستاد، مسجد ساخته شد )بالنت،اش ميگريخت و با پولي که براي خانوادهدخواهي بدخواهانش از چشم شاه افتاد و به هند باب-†

مسجد که  باشدمسجدي از دوره ديالمه مي سردر از بقاياي و اين ب بيشتر از خود مسجد حکيم را دارد بر جذابيت اين مسجد افزودهنيز که قدمتي بمراتسردر مسجد جور جير  -‡ 
در گوشه و کنار اين اثر نفيس و کم نظير  وجود خطوط بنائي  و اين سردر يادگاري از آن زمان است. از داليل شهرت عالوه بر فرم و ساختار گلي مسجد حکيم در مکان آن بنا شده

کارهاي معماري اسالمي قرار هاي زيبا و خطوط متنوع کار اساتيد نامدار عصر صفويه آن را در رديف يکي از شاهلب و مشهور عصر صفوي که کاشيکارياست. از جمله مساجد بسيار جا

 است.داده
 

 ، منبع: نگارنده   ايوان جنوبي 1 تصوير

http://www.wikifeqh.ir/بانی
http://www.wikifeqh.ir/پزشک
http://www.wikifeqh.ir/پزشک
http://www.wikifeqh.ir/شاهعباس_دوم
http://www.wikifeqh.ir/شاهعباس_دوم
http://www.wikifeqh.ir/شاهصفی
http://www.wikifeqh.ir/شاهصفی
http://www.wikifeqh.ir/کتیبه
http://www.wikifeqh.ir/کتیبه
http://www.wikifeqh.ir/اثر
http://www.wikifeqh.ir/اثر
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کند )زمرشيدي، ي اين ايوان خودنمايي ميتن بر پهنهاسماء جالله اهلل و اسامي پنچ

 (. 116، ص1861
هاي مختلف اين ايوان از جمله؛ در سمت ورودي کاربرد نام مقدس محمد در بخش

يوان درون قوس طاق به خط کوفي بنايي، چهار بار تکرار نام محمد شکل شمسه را ا

ها قرار دارد که اي در اين ايوان ميان آجرکاري( و يا کتيبه2است )تصويرايجاد کرده

، عبارات )الاله االاهلل، محمد و علي( در فرم نام *کاري و خط بنايي سادهداخل آن با کاشي
(. اين کتيبه گوياي اصول توحيد و نبوت و امامت 1است )تصويرحضرت علي نگارش شده

ي پاسداري از دين از جانب رسول خدا بر است و نگارش آن در درون نام علي، وظيفه

  (.      23، ص116، 1835فر، کند )شايستهاميرمومنان واجب گرديد، يادآوري مي
عنوان استفاده از آجر به تنوع طراحي نام محمد)ص(، تکرار آن در فرمهاي هندسي و 

ها، نام محمد در باشد. از ديگر طراحيمهمترين ابزار ارائه خط کوفي در اين ايوان مي

انواع خط  از(. 8شود )تصويرترکيب زيبايي از فرم دوران و ضربدر بر زمينه آجر ديده مي
ب در قالب نام اي از آن در اين ايوان ترکيباشد که نمونه، مي†هاي البيرنتيکوفي، ترکيب

 (.1خورد )تصويرمحمد)ص( به چشم مي

جنبه اعتقادي، عاليق ديني و مذهبي مردم حضور اسامي مبارک ائمه بر سينه ديوارها 
کنند، عشق و عالقه آنها را به حضرت محمد)ص( و حضرت علي)ع( اش را بيان ميزمانه

ي و ايماني شيعيان و دهد و به منزله اسنادي تثبيت شده نسبت به عاليق قلبنشان مي

 (.88، ص1861بيگي، هاي ارادتمند به اهل بيت پيامبر )ص( هستند )علمايراني

 طراحي نام حضرت محمد )ص( در ايوان جنوبي مسجد حکيم 1جدول  

  
      

 

 

 

 

 ايوان غربي
هايي روز تولد و وفات معصومين، حاوي مضامين شيعي است اين ايوان با کتيبه

(. تنوع طراحي نام مبارک محمد در ايوان غربي نشان از 116، ص1861يدي، )زمرش

توان گفت باشد. بدون اغراق ميخالقيت و نوآوري طراحان در کاربرد خط کوفي مي
-هاي نام محمد)ص( که در نهايت توانايي و شناخت اصول زيبايياز زيباترين طراحي

-در اين ايوان مي طراحي شده (6( و لوزي )تصوير5شناسي در قالب صليب )تصوير

                                                 

گيرد، در سطحي گسترده، براساس قواعدي مربوط به آن شکل اي مانند، محمد را در بر ميده و مشکل. خط بنايي ساده، کلمهخط بنايي متداخل ترکيبي است از دو خط بنايي سا-* 
شيوه کمتر در اين  شود. اينبندي شده و سوره يا آياتي از قرآن در آن نوشته ميهاي هندسي)خط بنايي مشکل( تقسيمشود، اما در اندازه  بزرگتر، درون کلمه، همانند شکلترسيم مي

 (.112است )زمرشيدي، مقاله حکيم، صمسجد استفاده شده
 

شود و آن سرگردان مينحوي که شخص در به است وپيچ پيچ که دردرون خود شکل گرفتهدر تو و  ، عبارت است از نقوشي با ساختمان توطور کلي ساختمان شکل البيرنتبه - † 
 .(12، ص1861حليمي )ت که با بي انتها در ارتباط است نيست و ترسيم مسيري اس بينيآن قابل پيشپاياني براي 

   اسپر داخل ايوان جنوبي، منبع: نگارنده 8 تصوير

طراحي نام حضرت محمد،  2 تصوير

 منبع: نگارنده 

کتيبه اهلل ، محمد و علي با خط بنايي  1 تصوير
ساده و با کاشي بر زمينه آجر در درون طاق 

 نماهاي داخل ايوان جنوبي، منبع: نگارنده

 6 تصوير 5 رتصوي
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  باشد.

بر قرارگيري در قالبهاي هندسي مانند در طراحي نام محمد در اين ايوان عالوه
عنوان نمونه؛ اين نام در شود. بههاي غيرهندسي نيز ديده ميچليپا و شمسه، قالب

صورت قرينه اما در طرف ديگر بهيک طرف لچکي درست و خوانا طراحي شده، 

(. از ديگر 1شود )تصويراست و نام محمد به سختي خوانده مياي قرار گرفتهآينه

موارد؛ در قسمتي از کاشي معقلي ايوان غربي، در طراحي نام محمد)ص( فقط به 
برابري فضاي مثبت و منفي خط کوفي توجه شده و نه به زيبايي آن و خط 

 (. 3خوانايي ندارد )تصوير

  

 ايوان شمالي
 1552/1118راي مجموعه تزئيناتي چون آيات قرآن، حديث پيامبر، نام باني و تاريخ شروع به ساخت آن سردر شمالي دا

هاي بسيار زيباست. در اطراف اين ايوان آيات قرآن کريم به ايوان نيز حاوي کتيبه(. اين 116، ص1861)زمرشيدي، باشدمي

 است. نوشته شده *خط محمد رضا امامي

شود به جهت اينکه هاي غيرهندسي ديده ميوفي بيشتر در قالبدر اين ايوان خط ک
است، مانند؛ نام محمد)ص( متناسب با فضاهاي بنا و تزئينات هندسي طراحي شده

لچکي باالي طاق ورودي راهروهاي طرفين ايوان، نام حضرت محمد به زيبايي هر 

که عبارات بر طوري ، بهپر اجرا شدهچه تمام در ترکيب نقوش هندسي شمسه هشت
است، اما روي خطوط محيطي شمسه و نقوش هندسي و در امتداد هم نوشته شده

 (.                                6( )تصوير113، ص1861با ترکيب غيرقرينه در دو طرف )زمرشيدي، 

 -شود ها استفاده مياز خطوط افقي و عمودي در نوشتن عبارات و نام -خط بنايي ساده 

پذيري بااليي در قرارگرفتن درون اشکال مختلف را دارد، سطوح ديوار در اين ايوان با افانعط
بندي نام حضرت است. يکي از آنها ترکيبنقوش هندسي کادربندي و با خط کوفي پر شده

هاي گردان به خط کوفي بنايي ساده با کاشيمحمد و علي حول نام محمد در چهار ترنج

 (.113، ص1861است )زمرشيدي، نوشته شده الجوردي بر زمينه آجر

                                                 

ا اصفهاني، از کارشيبن استاد علي هاي مسجد، از معماران اين بنا محمدعليبراساس کتيبه -*  ، صفويآور عهد نگار آن خوشنويس نامپز و کتيبهکاران آن ميرزامحمد کاشيبيک بنّ
 )ويکي پديا(. شودها ديده مياند. نام خوشنويس ديگري به نام محمدباقر شيرازي نيز در يکي از کتيبهمحمدرضا امامي، بوده

 

 1 تصوير

 3 تصوير

 6تصوير

 2 تصوير

تصوير داخل قوس ايوان شمالي، منبع  11 تصوير

 نگارندگان

http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
http://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C%D9%87
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باشد که در قسمتهايي از بنا از کار رفته در مسجد حکيم، کوفي معقلي مياز انواع کوفي به

جمله طاق قوس ايوان شمالي، نام حضرت محمد )ص(، اهلل و علي)ع( با خط زيبايي معقلي 
(. هنرمندان اساسا نقش 11است )تصويردر زمينه آجري با ريتمي منظم تکرار شده*سه رگي 

شمسه را به صورت تجريدي مثل نفوش اسليمي، کتيبه، هندسي و صورتهاي مختلفي کار 

هايي هستند که هنرمند با تکرار نام محمد، با کرده اند. در ميان آنها شمسه

ها که با است. اين شمسهمدورشمسه را پوشش دادهنظمي هندسي، سطح نقش 
هاي پنج، چيني در قالب ستارهخط کوفي و شيوه گره ترکيب نام محمد)ص( به

اند، يکي از زيباترين نقوشي هستند که در شش و هشت  وجهي طرح  شده

                                                        (.63، ص1831خورد )خزايي، بيشتر آثار و بناهاي دوره اسالمي به چشم مي

شيوه باشد، که بهپر ميصورت دوراني در داخل شمسه هشت، نام حضرت محمد )ص(، بهر سردر شمالي مسجد حکيمد

 (12( )تصوير115، ص1861است )زمرشيدي، کاشکاري معقلي اجرا شده

کند، ترکيب اين دو در نهايت زيبايي بر پهنه ديوار اما آنچه در نقوش هندسي و خط کوفي بنايي اين مسجد خودنمايي مي

ي از فضاها حذف تزئينات هندسي و يا خطوط کوفي، غيرممکن است و اين دو در کنار هم ترکيبي منسجم، است، در بسيار
 اند. زيبا و بيانگر را ايجاد کرده

ها از دست داده و کامالً در هاي خود را به نفع نقوش هندسي و گرههاي اين ايوان، خط کوفي ويژگيدر بعضي از بخش

در  (.18است )تصويربا از بين رفتن قوانين خط کوفي طراحي شدهقالب اشکال و 

پر به هاي دههاي طاق ايوان شمالي نام حضرت محمد در داخل نيم شمسهلچکي
چيني به نقوش گره رنگ آبي الجوردي بر زمينه سفيد کاشي و زرد آجر در ميان

سول ( صورت تجسمي محمد ر112، ص1861است )زمرشيدي، زيبايي اجرا شده

ترين شکل اهلل پس از شعار الاله اال اهلل در کيان هنراسالمي حامل و منشا اصلي
صورت نقش شمسه در بسياري از گردد. بههنر قدسي در همان آغاز اسالمي مي

عنوان نماد و نمود بصري هنر نبوي يکي از يباترين نمادها در آثار و ابنيه به

(. تجسم بصري و نمادين 65، ص1831رود )خزايي، شمار ميهنر اسالمي به
است. نقش شمسه جايگاه مهمي را در هنر ايران به خود اختصاص داده

ن کريم اهلل را نورالسماوات آقر-86، آيه 21شمسه با توجه به معناي سوره

خورشيد را نماد عنوان نماد الوهيت، نور و وحدانيت اشاره دارد. عالوه براين در بسياري از منابع مذهبي و ادبي واالرض به

 (.63، ص1831اند )خزايي، پيامبر اسالم ذکر کرده
 طراحي نام حضرت محمد در ايوان شمالي 2جدول

  
 رو بزارم  6تصوير

 
 

 
 

 

     

 

                                                 
معقلي يک رگه، زمينه شکل هندسي را نسبت به شکل يا نوشته داخواه به طريقه مربع  رگه، معقلي کشيده متن و در خط معقلي بر سه قسم است؛ معقلي يک رگه، معقلي سه-* 

-ها نسبت به خطوط محيطي عمودي مياند ولي در مربع قناس، قطر مربعبندي ساده، خطوط شطرنجي نسبت به اصالع افقي و عمودي پيرامون موازيشود. در جدولبندي ميجدول

باشند )ماهر ها در امتداد يکديگر ميشوند. با اين تفاوت که راس مربعهاي کوچک موربي( مانند خطوط ساده نوشته ميه شطرنجي مربع قناس)مربعباشند. خط معقلي در زمين
 (.11، ص1851النقش،

 شمالي در سر 12 تصوير

 18 تصوير

 11 تصوير

 16 تصوير
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 ايوان شرقي
هايي با سوره قرآن و توسل به اهلل و حضرت محمد)ص( و امام در اين ايوان کتيبه

(. نام حضرت محمد، اهلل و 116، ص1861، علي)ع( قابل مشاهده است )زمرشيدي

اند. نقش شمسه و هاي اين ايوان جا گرفتهعلي کلماتي هستند که درون شمسه
است. خط کوفي و اين نقش تکميل چليپا نماي تزئيني اين ايوان را هندسي کرده

کننده هم هستند؛ هم در معنا و هم در تصوير.  در نهايت استفاده از نقش شمسه 

 ين ايوان است.ويژگي ا

نام حضرت محمد)ص( در ترکيب با نقوش هندسي  
شود. در بخشي از کاشيکاري و زمينه آجر ديده مي

شود که طور غيرقرينه کلماتي ديده ميايوان شرقي به

ناقص هستند و براي پر کردن فضا در دو طرف لچکي 

    (.11اند )تصويرقرار گرفته

 
 ان شرقيطراحي نام حضرت محمد در ايو 8جدول

 
   

  

 اجراي کلمه محمد در چهار ايوان مسجد حکيم 1جدول

ايوان 

 جنوبي
  

  

 

 
  

 
ايوان 

 شمالي
   

 

    
ايوان 

 غربي
   

 

    

ايوان 

    شرقي

 

 
 

 

 
 

 ارتباط خط و مفاهیم
هاي ثابتي برخوردار بوده که مهمترين آن ها و ارزشمي از شاخصهنر و معماري ايران چه قبل از اسالم و چه در دوره اسال

ارتباط بين هنر و آداب معنوي برگرفته از هنر است. سير تکامل ارائه آثار هنري ايران، غالباً در چارچوب تحول مفاهيم 

 8 تصوير 1 تصوير

 6 تصوير
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نگاري را به خالصهاست. اين ويژگي که هنرمندان کمال مطلوب را به واقعيت و سادگي و دروني هنرمندان شکل گرفته

، 1835فر، است )شايستهنگاري برجاي ماندهترين آثار معماري و کتيبهاند، حتي در قديميگرايي ترجيح دادهطبيعت
 .(22ص

ايراني هنر جايگاهي فراتر از زيبايي ظاهري آن دارد. اگر چه زيبا جلوه دادن آثار هنري خود يکي از  -در فرهنگ اسالمي

ر ايراني است ولي اين هنر از ارزش واالتري هم برخوردار است. هر نقش فقط رنگ و شکل نيست بلکه هاي مهم هنشاخصه

بيند قابل ادراک است. به يقين مخاطبان را ميمعنايي هم دارد که به تناسب خلوص نفس و تجربه روحاني کسي که آن
هاي معنوي را داشته باشند. در ايستگي درک نشانهاصلي اين هنر کساني هستند که خود اهل انديشه و خرد بوده تا توان ش

توانند بهره کافي از آثار هنري ببرند. اساساً در طول تاريخ، هميشه بين هنر و آداب معنوي برگرفته از صورت نميغير اين

نيز زبان  ي هنر و هنراست. در حقيقت دين يکي از مهمترين عوامل شکل دهندهمذهب، ارتباط بسيار نزديکي وجود داشته
است. ارتباط بين هنر و دين در طي دوره اسالمي بيش هاي مذهبي بودهگاه زيباترين احساسعميق حکمتهاي بشر و جلوه

اند بسياري از کند، هنرمندان مسلمان تحت تعاليم دين مبين اسالم، توانستهاز هر زمان ديگر شکوفا و توسعه پيدا مي

، 1861نقشهاي نمادين  مبتني بر اصول زيباشناختي ايراني ارائه نمايند )خزايي، مفاهيم معنوي و حماسي را در قالب 

 (. 2ص
کند، گذرد و به عالم حقايق جاودان و رمز قدسي داللت مينقوش تزئيني اسالمي از عينيات عالم فاني و تغييرپذير مي

هاي يک چنين هنري ه و هزارتو، تمامي ويژگيبنابراين هنر اسالمي، هنري است با وقار، با شکوه، متقارن، متوازن، پيچيد

ترين و بهترين نقوش اين هنر را بر پيکره مساجد اسالمي، محلي که انسان بيش از هر جاي ديگري بايد دارا باشد. انتزاعي
 (.111، ص1831نژاد، شود )زابلينيازمند احساس حضوري برتر و پيوند با عالم ماوراء است، ديده مي

طور خالصه فرهنگ يک قوم و ملت است که از ها، باورها، عقايد، آداب، سنن و بهگاه انديشهاي تجليههنر در هر دور

توان به اطالعات گيرد. بنابراين با بررسي آثار هنري يک ملت در يک دوره تاريخي، ميبيني آن قوم نشات ميجهان

دهنده اين نکته کليدي است که اين امر در واقع نشان برد.هاي ترقي و يا افول آن پيارزشمندي در خصوص فرهنگ، ريشه
(. در هنراسالمي خوشنويسي از هنرهاي شريف است از آن رو 161، ص1831نژاد، هنر وابسته به زمانه خويش است )زابلي

 کند. که اين هنر کالم وحي، اسما خدا و پيامبر را در برابر ديدگان منور مي

 هامنحوي قرارگیري کلمه محمد در فر
کار رفته؛ مربع، است. اشکال هندسي بهدر اين مسجد نام حضرت محمد )ص( در شکلهاي هندسي و غيرهندسي قرار گرفته

(، بسته به فضايي که طراح 5( و اشکال غيرهندسي)جدول6باشد )جدولپر ميشمسه، لوزي، مربع قناس و يا ستاره هشت
بندي را کامل کرده، مانند کند. گاهي کلمه محمد به تنهايي ترکيبير مياست، تغيروي بنا براي کلمه محمد در نظر گرفته

بندي کلمه در فرمهاي هندسي از تکرار اين کلمه و يا به آوردن ترکيبطراحي کلمه محمد در مربع و گاهي براي بدست

هاي ساده و نه البيرنتي رکيب، در اين مسجد، کلمات در قالب خطوط کوفي در تهمراه کلماتي مانند اهلل و علي قرار گرفته

در مسجد حکيم طراحي حروف کلمه محمد از سادگي و تنوع فرم برخوردار است. اما تقريباً  اند.بر روي ديوارها قرار گرفته
خط کوفي بنايي وفادار باشد، به جز در چند مورد، طراحي کلمه  *است به  قوانينها طراح سعي شدهدر تمام طراحي حروف

غيرهندسي که طراح، قرارگيري کلمه در فضاي مورد نظر را، از توجه به برابري فضاها و خطوط عمودي و افقي  در فرمهاي

 است.خط کوفي بنايي ترجيح داده
 هاي غيرهندسينام حضرت محمد)ص( در قالب 5هاي هندسي                                                         جدولنام حضرت محمد)ص( در قالب 6جدول

طراحي 

نام 

 چليپا

 

 مربع شمسه

 

 مربع قناس

 

 لوزي

 

 طراحي نام محمد به تنهايي در قالب اشکال غيرهندسي

                                                 
  فضاي برابر مثبت و منفي و استفاده از خطوط عمودي وافقي -* 
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محمد به 

تنهايي 

در قالب 

اشکال 

 هندسي

  

 

 

 

 
  

  
 

 

 

 
 

 

 

 
  

  

 
 

 

 محل قرار گیري نام محمد )ص(
درخشد، گويي سازنده و طراح بنا مسجد حکيم، اين مکان مقدس را به مينام محمد)ص( در تمام قسمتهاي مسجد حکيم 

توان بيان کرد، شود. اما آنچه ميمياست، چراکه در تمام نقاط آن نام مبارک پيامبر اعظم را ديده نام حضرت محمد ساخته
است. در اغلب موارد، اگر کار رفتهها بهها و مقرنسها، ديوار شبستانها، قوس ايوان، کتيبهاينست که کلمه محمد، لچکي

شود. زماني صورت قرينه نام محمد مشاهده ميباشد، طرف ديگر آن بهلچکي يک طرف ايوان با نام مبارک محمد مزين شده

صورت قرينه نام امام باشد در طرف ديگر آن بهکار رفتهکه در ديوار سمتي از ايوان و يا درون يک مقرنس نام محمد به
 باشد.درخشد. تزئين بنا با اين نام مقدس نشانگر مفاهيم و ارادت آنها به پيامبر و خاندان پاک ايشان ميمي علي)ع(

 

 کار رفته در اجرا خطوط انواع خط کوفي و مصالح به
اي را در ساخت و ساز بناهاي دوره اسالمي در باشد که نقش عمدهآجر يکي از مصالح رايج و شناخته شده معماري مي

هاي مهم و قابل توجه کاربرد اين عنصر در معماري اسالمي، تلفيق نقش ساختاري و يران بر عهده دارد. اما يکي از جنبها

هاي طوالني از هاي بصري فراوان از نظر شکل، رنگ، اندازه و فرم در دورهدر بناهاست. آجر با قابليت تزئيني اين عنصر
دهنده شناخت است. که بيش از هر چيز نشانوجود آوردهحکم و ماندگار را بهتاريخ معماري اسالمي ايران، بناهاي مست

باشد )طاووسي، جا از توانايي ان در زمينه ساخت و ساز تزئينات ميمعمار ايراني از اين عنصر و استفاده متناسب و به

 (.86، ص1836

است که با توجه به ي ساده شدهقدر سادهچيدمان اين اند، منتهي  اينها را ايجاد کردهدر اين مسجد، چيدمان آجرها نوشته
اند که اين تجرد از هاي مجرد نقوش در مقابل هم قرار گرفتهکند. جلوهويژگي عبادي مسجد، حواس انسان را پرت نمي

 (.6، ص1861،کتاب ماه هنر نشست) باشدهاي هنر اسالمي ميويژگي

ناپذير معماري اسالمي ش جداييکاشيکاري يکي از مهمترين عناصر تزئيني و بخ
آيد. بايد اذعان داشت که استفاده از هنرهاي متعدد حساب ميايران به

کند )زمرشيدي، کاشيکاري، جلوه زيبايي خدايي را براي مساجد، هزار برابر مي

(. در دوره صفويه نماسازي بناها از هنر کاشيکاري معرق، خشتي، 11، ص1861
سازي از گلچين خصوص انواع ابداع شده نقوش معقليرنگ و زيررنگي و بههفت

-ها ميجود آمدن زيباترين نماسازيمعقلي )گره معقلي( و خط معقلي سبب به

طور کلي در قسمتهاي داخلي و ها در مقرنسها و بهها، صفهها، ايوانها، پشت بغلگردد و کاربرد نقش )گره معقلي( در کتيبه

 (. 22، ص1831يدي، شود )زمرشخارجي بنا ديده مي
در کنار هم توانسته اند، نام مبارک پيامبر را بر روي ديوارها و ايوانهاي اين مسجد براي هميشه ثبت  ترکيب آجر و کاشي

کنند. اين نام مقدس گاهي با کاشي بر زمينه آجر و گاهي با آجر بر زمينه کاشي با خط کوفي بنايي بر دل ديوار نقش 

 سردرشمالي 3 تصوير داخل قوس ايوان شمالي3 تصوير

 

 داخل قوس ايوان شمالي 3 تصوير
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منظورهاي توان اين پديده بزرگ و شگرف را عامل فرهنگ غني و بهاي است که ميگونهايي بهاست. رواج خط بنبسته

 (                                                                11، ص1861ها برد )زمرشيدي، گوناگون، خصوصاً زيبايي آثار معماري اسالمي دانست و از آن بهره
باشد و با ( مي16(  و کوفي ساده )21( و کوفي معقلي)تصوير21مسجد حکيم، کوفي بنايي)تصوير کار رفته درخطوط به

است. اين خط کمتر با آجرکاري و بيشتر با کاري از دوران صفويه به يادگار ماندههاي مختلفي مانند آجرکاري، کاشيتکنيک

پذيري بسيار ، با انعطافوفي با هر مصالحي کار شدهاست. نکته قابل توجه اينست که خط کترکيب آجر و کاشي اجرا شده

 (. 3است )جدولبناي مسجد را زينت بخش بوده

 هاي استفاده شده در بناي مسجد حکیمترکیب رنگ
کار رفته در طراحي هاي به، رنگاه از تزئينات معماري جدا نشدهرنگ از عناصريست که هيچگ

است. هر بخش از بنا که حروف نام محمد )ص( متاثر از مصالحي که براي اجراي آن استفاده شده
تزئين آن با آجر بوده، رنگ اخرايي آجر در کنار رنگ مشکي و يا الجوردي حروف ترکيب رنگي را 

کاشي رنگين به ابعاد آجر و تکرار ريتميک آن در است و انتخاب کامل ساخته

فضاي اکر آجري، موجب شده که خط نسبت به زمينه با وضوح و مشابه 
( 151، ص1861)حليمي،بيشتري جلب توجه کند و از زمينه جدا شود

(. يا اگر تزئين بنا با کاشي بوده، رنگ سفيد، الجوردي و 21)تصوير

 استص( را دو چندان کرده) اي کاشي زيبايي نام محمدفيروزه
ها بسيار پر رمز و راز با نقش، اجراهاي بسيار (. کاشيکاري26-21)تصوير

دقيق و ظريف، خصوصاً پديده انتخاب رنگ کاشي، آن هم از همنشيني، 

ها، دلنشيني، جذابيت رنگ و باالخره همخواني، اصول، شيوايي رنگ

ايران، آنچنان از هاي کاشي، براي آثار معماري تفکيک و زبان رنگ
هاي عالم، آفريده شد )زمرشيدي، سرپنجه هنرمندان کاشيکار مخلص هنرهاي بسيار بديع و زيباي قدسي به اندازه زيبايي

 (.55، ص1861

-هاي بهشود. رنگبندي کتيبه ميکننده ترکيبهاي الجوردي و آبي و سفيد تکميلبا نقوش هندسي و رنگ کاشي معقلي

)ص(، اخرايي، سرخ، الجوردي، مشکي، آبي، سفيد بوده و گاهي نام مبارک محمد با رنگ  حي نام محمدکار رفته در طرا

صورت ( و گاهي کلمه محمد با به26است )تصويرسفيد و اطراف آن با رنگي تيره مانند آبي و يا الجوردي دور گيري شده

-هاي خطي در تضاد شکلي با زمينه آجري هستند، بهيبنظر به اينکه ترک (.25)تصوير پر و با رنگي تيره اجرا شده استتو

ها که بر روي زمينه آجري قرار گرفته، با تضاد هاي خطي آجري با خط کوفي به رنگ تيره نوشتهشوند. لوحخوبي ديده مي
  (.26آيند )تصويرچشم ميشديدي به
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هاي زايش يفيت رمزگونه، ايجاد نيروي جنبشي پويا و قابليتالعاده قوي و تاثيرگذار، کهمتا، فوقهاي بصري بيقابليت

ست. ايجاد ارتباط منطقي بين فضاي مثبت و منفي، هماهنگي و هاي خط کوفي بناييهاي متنوع و جذاب از ويژگيشيوه
 است.وحدت هر چه بيشتر در اين خط را موجب شده

ها و تزئينات ايجاد ر آنها، جلوه ويژه و منحصر به فردي در کتيبهکار رفته داين خط در هماهنگي با سطوح بناها و مصالح به

است. در مسجد حکيم استفاده از کاشيکاري و آجر کاري از مهمترين مصالح تزئيني هستند که، نام محمد را درون نموده

يي باشند. رنگ خط کوفي بنااند، تزئيناتي تمام عيار براي نمايش اين کلمه مقدس در قالب و اين دو توانسته خود جاي داده
اند، بيشتر به رنگ اخرا و سرخ هستند و در مواقع استفاده از هاي معقلي که با آجرکاري انجام شدهکار رفته در کوفيبه

کاشيکاري در اجرا نام محمد با رنگهاي تيره مانند الجوردي و هنگامي که زمينه با نقوش هندسي رنگي بر شده، به رنگ 

 . استسفيد آمده
-قرارگيري نام محمد)ص( بر پهنه ديوار تنها براي تزئين بنا نبوده، بلکه براي بيان ارادت و اعتقادات سازندگان بنا نيز بوده

قسمت از  کند، هرتوان فهميد. آنچه در بناي مسجد جلب توجه ميو تکرار نام محمد ميرا از طراحي زيبا است و اين

شود نام امام علي )ع( در طرف ديگر آن و يا در ترکيبي يگانه با نام محمد ديده مي درخشد،سطوح ديوار نام محمد)ص( مي

 باشد.دهنده عالقه طراحان به خاندان پاک پيامبر ميو اين نشان
-کار رفته در بناهاست، بهها طراحي نام محمد، متاثر از سطوح و نتيجه ترکيب خط کوفي با مصالح بهدر بسياري از قسمت

-پذيري در سطوح مختلف جهت تزئين داشتهرغم شيوه و اصول طراحي خط بنايي، اين خط قابليت انعطافليطوري که ع

 اند. هاي مختلف خط  کوفي بنايي ساده و معقلي اجرا شدههاي مسجد حکيم با ترکيباکثر کتيبهاست. 
کند. محل نوع خود نمايي ميهاي متصورت تک کلمه و در طراحي حروفنام مبارک محمد در مسجد حکيم بيشتر به

اين  شود.صورت مربع قناس، در ايوانها و ديوارها مربع و در طاق قوسها شمسه ديده ميقرارگيري نام محمد در مقرنسها به

 باشد. هاي معقلي و آجرکاري ميويژه شيوه کاشينام با تلفيق زيبايي از هنر کاشيکاري به

ها در کنار نقوش هندسي و در ترکيب با اند. کتيبهشيني خط و نقش حاصل شدههاي اين مسجد از ممزوج شدن همنکتيبه
اند و ها قرار گرفتهاست. و نقوش هندسي در زمينه خط کوفي در کتيبههاي بديعي را به وجود آوردههاي سنتي طراحيگره

شي الجوردي و سفيد در زمينه آجري و باشند. از امتيازات مهم تزئيني اين بنا اختالط کابندي آن ميتکميل کننده ترکيب

 باشد.همچنين نقوش هندسي آن مي
هاي هندسي که از نظر طراحي و شکل آفريني داراي ارزش و هاي خط کوفي بنايي و ترکيبو درآخر، معرفي توانمندي

نام محمد )ص( در فرد بوده و هم از جهت قدمت و هويت که مختص هنر ايران است. تنوع طراحي اعتبار باال و منحصر به

بايست ذهن و خاطره طراحان با هنر غني اسالمي عجين است و ميهاي اين مسجد بودههاي مختلف بنا، از ويژگيقسمت
تواند خللي در تنوع طراحي حروف ايجاد پذيري مصالح و خطوط نميشود، تا الگويي باشد، براي بيان اينکه عدم انعطاف

 هاي هنري تالش شود.قابليت خط کوفي بنايي، در بسط و استفاده از آن در همه عرصه کند. عالوه بر اين، با توجه به

 منابع
 ترجمه؛ محمدعلي موسوي فريدني، تهران: انتشارات اصفهان مرواريد ايران، (.  1611بالنت، ويلفرد. )

-26، هنر و مردم، ص6ه(. خط کوفي تزئيني بر روي ظروف سفالين، ترجمه و تخليص، پ.برزين، شمار1812پ. برزين. )

86 
، تهران: موسسه المعارف بناهاي تاريخي دوره اسالمي، مساجد تاريخي ايراندايره(. 1813پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمي. )

 انتشارات سوره 

 دفتر دوم: مساجد اصفهان، تهران: شادرنگ(. گنجنامه، فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران، 1816حاجي قاسمي، کامبيز. )

 دفتر هفتم: مساجد جامع، تهران: شادرنگ(، گنجنامه، فرهنگ آثار معماري اسالمي ايران، 1838) حاجي قاسمي، کامبيز.
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 112، فروردين و ارديبهشت ، ص 82-81، کتاب ماه هنر، شمارههنر کاشي کاري و خط بنايي(. 183حکيمي، سعيد. ) 

 . تهران: انتشارات قديانيامع اصفهانزيبايي شناسي خط در مسجد ج(. 1861حليمي، محمدحسين. )
، 151، کتاب ماه هنر، شماره نشستي پيرامون کتاب زيبايي شناسي خط در مسجد جامع اصفهان(.  1861خزايي، محمد. )

 11ص

 52-65(. شمسه؛ نقش حضرت محمد در هنر اسالمي ايران، کتاب ماه هنر، شماره؟ ، صص1831خزاعي، محمد. )

 88-16، ص 123ط کوفي تزئيني در آثار تاريخي اسالمي، هنر و مردم، شماره، خ (.1352زماني، عباس.)
، هاي مسجد حکيم اصفهانتحول خط بنايي در معماري صفويه با تاکيد بر تزئينات کتيبه (.1861زمرشيدي، حسين. )

 112، بهار و تابستان، ص 11دوفصنامه علمي پژوهشي مطالعات هنر اسالمي، شماره 

، فصلنامه مطالعات شهر ايراني آفرينش هنر قدسي از انواع خط بنايي، در آثار معماري اسالمي(.  1861. )زمرشيدي، حسين
 11، تابستان، ص3اسالمي، شماره 

 ،گره معقلي(، تهران: انتشارات پيککاشيکاري ايران )جلد دوم(.  1831زمرشيدي،حسين. )

 ، صص116و 111، کتاب ماه هنر، شماره هاي ابنيه اصفهانتجلي نام علي )ع( در کتيبه(. 1835فر، مهناز. )شايسته

، 1، دو فصنامه مدرس هنر، دوره کيمياي آجر و نقش در گنبد خاگي مسجد جامع اصفهان (. 1836طاووسي، محمود. )
 86، پاييز و زمستان، ص1شماره 

، 156تاب ماه هنر، شماره ، بررسي کتاب، کزيبايي شناسي خط در مسجد جامع اصفهان(. 1861علم بيگي، شهرام. )

 خرداد، ص
 22-16، صص61( پژوهشنامه هنرهاي ديداري، شماره اول، بهار13(،ص186فدوي، سيدمحمد.) 

 135-138، صص21، هنرهاي تجسمي، شمارهنقش کاشي در معماري ايراني(، 1832قندي، سياوش. )

 تهران: انتشارات سمت  کياني، محمد يوسف، تزئينات وابسته به معماري ايران در دوره اسالمي،

 ، تهران، انتشارات موزه رضا عباسيکاري ايران در دوره اسالمي: دفتر اول خط بناييکاشي(.  1851ماهر النقش، محمود. )
 (. خط بنايي، تهران: انتشارات سروش1815ماهر النقش، محمود. )

 (. معماري مسجد حکيم، تهران: انتشارات سروش،1815ماهر النقش، محمود. )

 تهران: انتشارات سمتتاريخ هنر ايران در دوره اسالمي، تزئينات معماري.(. 1833نژاد، مهدي. )مکي
 (. گنجينه آثار تاريخي اصفهان، اطالعات نشر کتابفروشي ثقفي. مهر ماه 1861هنرفر، لطف اهلل. )

 .1831، سال زهرا فنايي، سيري در صنايع دستي ايران، انتشارات دانشگاه آزاد اسالمي نجف آباد

 
 


