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چكيده
کتيبه ها به عنوان عناصر معنايي و تزئيني در معماري اسالمي از ابزارهاي مهم در جهت گسترش عقايد و 
سياســت هاي مذهبي حکومت ها بر مردم به شمار مي روند و به لحاظ ماهيت مکتوب خود، بيانگر ايده ها و 
انديشه هاي هر عصرند. مسجد گوهرشاد مشهد به عنوان يکي از شاهکارهاي معماري ايراني اسالمي از تزيينات 
و کتيبه هاي مختلفي با مضامين ديني برخوردار است که در دوره هاي مختلف تاريخي بارها مورد مرمت و 
بازسازي قرار گرفته اند. اين پژوهش با بهره گيري از روش « توصيفي تحليل محتوا » و گردآوري اطالعات از 
طريق مطالعات کتابخانه اي و مشاهدة آثار، ضمن معرفي کتيبه هاي دورة تيموري و صفوي اين مکان مقدس، 
به تحليل و بررسي مفاهيم آنها ذيل مياني اعتقادي شيعه پرداخته و به نحو تطبيقي به دنبال پاسخ به اين پرسش 
است که اين مضامين چگونه در طول زمان، هم سو با گرايشات مذهبي و فرهنگي هنرمندان و دولتمردان، دچار 
تغييرات کمي و کيفي شده اند؟ بررسي ها نشان مي دهند که در هر دو دوره کتيبه هايي با مضمون شيعي وجود 
دارد. در دورة تيموريان اين مضامين متأثر از غلبة مذهب تسنن در کشور و ظهور نهضت هاي صوفي-   شيعي 
و حلقه هاي ذکر و اجتماعات صوفيانه است، درحالي که در دورة صفوي، با جدايي مذهب از تصوف و غلبة 
شيعيان، شاهد ظهور مضامين صريح در اشاره به اصلي ترين مبناي اعتقادي شيعه، يعني اصل امامت، هستيم. 
بررسي تطبيقي مضامين اين کتيبه ها روشي نو در فهم هنر ديني و تأثير مذهب بر هنر کتيبه نگاري در ادوار 
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مقدمه
و  اجتماعي، سياسي  ديني،  انعکاس هويت  ارکان  از  يکي 
فرهنگي دولت هاي اسالمي در طول تاريخ عرصة هنر و 
معماري بوده است که در اين ميان هنر کتيبه نگاري به جهت 
ماهيت نوشتاري و مکتوب خود قادر است به بهترين نحو 
خود  ظهور  دورة  مذهبي  و  اعتقادي  مباني  بازتاب دهندة 
باشد. کتيبه ها در يک دسته بندي کلي از لحاظ متن به سه 
نوع کتيبة مذهبي، احداثيه و احداثيه- مذهبي قابل تقسيم اند 
که هريک داراي کارکرد ويژه اي در فضاي معماري هستند.١ 
اهميت اين کتيبه ها عالوه بر جنبة تزييني، که به مباحثي 
نظير جنس کتيبه، نوع خط، شيوة اجرا، و ساختار کلي آنها 
مربوط مي شود، به جهت محتوا، ماندگاري و ذخيره سازي 
اطالعات و انتقال افکار و انديشه ها از نسلي به نسل ديگر 
است. در ميان تقسيمات مورد اشاره، ارزش واالتر متعلق به 
آن نوع کتيبه هايي است که با مضامين ديني و مذهبي خود 
بيانگر بسياري از حقايق معنوي و ارزش هاي عرفاني بوده 
و کشف و تأويل معاني آنها روشنگر وضعيت ديني حاکم 
بر دورة ظهورشان خواهد بود که گاه به نحو مستقيم و در 
مواقعي به طور غيرمستقيم در مفاد عبارات مطرح شده در 
آن ها مشهود است. از اين رو، يکي از مهم ترين نکات مطرح 
در خصوص کتيبه هاي موجود در فضاهاي معماري توجه 
به چگونگي و چرايي انتخاب مضامين با هدف بيانگري، و 
تأييد مباني ديني و اعتقادي حاکم بر دورة ظهور آن هاست 
که اين مسئله ضرورت انجام پژوهش حاضر را مستدل 
هنري  وجوه  و  ساختاري  مطالعات  کنار  در  و  ساخته 
بايستي مورد مطالعة جدي قرار گيرد. چرا که مکملي بر 
مستندات تاريخي بوده و بيانگر حقايقي مستوري از تاريخ 
هنر اسالمي- ايراني خواهد بود. مسجد گوهرشاد مشهد 
به عنوان يکي از شاهکارهاي قرن نهم هجري موزه اي اصيل 
از هنرهاي دورة تيموري است که در فضاهاي متعدد خود 
برخوردار  گوناگوني  غيرمذهبي  و  مذهبي  کتيبه هاي  از 
از ساخت در طي حوادث مکرر  اين مجموعه پس  است. 
امام رضا  با حرم  به دليل مجاورت  و  ديده  آسيب جدي 
(ع) و اهميت سياسي، اجتماعي و مذهبي، اغلب تزيينات و 
کاشي کاري هاي آن در طي دوره هاي بعد با حمايت حاکمان 
کتيبه هاي  گرفته اند.  قرار  بازسازي  و  مرمت  مورد  وقت 
اين مکان مقدس در بيشتر موارد با حفظ مضمون، شيوة 
اجرا و خط اوليه بازنويسي شده اند و در موارد معدودي 
متن کتيبه ها تغيير يافته، و در موارد ديگر نيز کتيبه هايي 
نو با مضامين جديد در مکان هاي مختلف آن به ويژه در 
انجام  از  هدف  است.  شده  نصب  و  اجرا  صفوي  دورة 
اين پژوهش طبقه بندي و معرفي کتيبه هاي مذهبي مسجد 
گوهرشاد در دو دورة تيموري و صفوي، و ارائة تحليلي 
بنيادي درخصوص مضامين آن ها، و تطبيق اين مضامين 
با زمينه هاي فکري و مذهبي اين دو دورة تاريخي با تأکيد 
بر مباني اعتقادي شيعه است. سوأالت تحقيق عبارت اند از: 

مفاهيم شيعي مطرح در کتيبه هاي مذهبي مسجدگوهرشاد 
در دورة تيموريان و صفويان کدام است؟ اعتقادات مذهبي 
رايج در اين دو دورة تاريخي چه تأثيري بر هنر کتيبه نگاري 
و مضامين مطرح در کتيبه هاي مسجد گوهرشاد داشته اند؟ 
به عبارت ديگر چگونه اين مضامين در طول زمان، هم سو 
دولتمردان  و  هنرمندان  فرهنگي  و  مذهبي  گرايش هاي  با 
وقت، دچار تغييرات کمي و کيفي شده اند؟ در جهت پاسخ 
مجموعة  از  ابتدا  فوق  اهداف  تحقق  و  پرسش ها  اين  به 
مسجد گوهرشاد بازديد به عمل آمد و با استناد به مطالعات 
ميداني و کتابخانه اي، کتيبه هاي تيموري و صفوي موجود 
در آن به لحاظ تاريخي طبقه بندي، و مضامين آن ها مورد 
بازخواني قرار گرفت.٢ سپس با توجه به مهم ترين رقم هاي 
ساخت و مرمت اين کتيبه ها که در دورة دو پادشاه مقتدر 
اين دوران يعني شاهرخ فرزند تيمور گورکاني و شاه عباس 
اول صفوي انجام گرفته است به بررسي مباني اعتقادي و 
مذهبي رايج در اين ادوار تاريخي پرداخته شد و زمينه هاي 
و  بايسنغرميرزا  يعني  دوران  آن  بزرگ  کاتب  دو  فکري 
محمدرضا امامي و وابستگي آن ها به حوزه هاي ديني در 
انتخاب و نگارش کتيبه هاي مذهبي اين مکان مقدس مورد 
بررسي قرار گرفت. در ادامه پس از تطبيق مضامين مطرح 
در کتيبه ها با مباني اعتقادي دوره ظهور خود، به مقايسه و 
بيان تفاوت هاي کمي و کيفي مضامين شيعي مطرح در آنها 
با توجه به مذهب رايج در اين دو دوره تاريخي پرداخته 
شد. در تبيين اصطالح شيعه٣ بايد در نظر داشت که گرچه 
شيعه در منابع اماميه بيش از يك معنا و مفهوم ندارد و به 
كسي اطالق مي شود كه معتقد به جانشيني و امامت علي 
و  دانشمندان  اما  اوست،  فرزند  يازده  و  ابي طالب(ع)  بن 
رجال نويسان اهل سنت آن را در معنايي گسترده تر به كار 
برده اند و به پيروان تمامي فرقه هايي كه از پيكرة تشيع 
منشعب شده اند و نيز به دوستداران خاندان رسالت اطالق 
كرده اند.٤ اين پژوهش معنايي بين اين دو معنا را انتخاب 
مي كند. يعني شيعيان اعتقادي را لحاظ مي کند و به مباني 
فکري تمامي فرقه هايي كه از بدنه ي تشيع جدا شده  و به 

تشيع منسوب اند نظر دارد.

روش تحقيق
بوده  تحليل محتوا»  اين پژوهش «توصيفي  انجام  روش 
و اطالعات الزم از طريق مطالعات کتابخانه اي و مشاهدة 
آثار جمع آوري شده است. تحليل محتوا روشي پيام محور 
است که با سنجش دقيق ويژگي هاي محتوا در يک اثر، به 
توصيف عيني و کيفي پيام هاي حاصل از آن به صورت 
نظامدار مي پردازد. در اين روش مشخصه هاي خاصي از 
يک متن با مشخصه هاي خاصي از مضمون يا وضعيت 
اجتماعي در ارتباط بوده و هدف آن نتيجه گيري از محتواي 
اجتماعي  واقعيت  از  جنبه هايي  با  ارتباط  در  متن  يک 
گرفته  تاريخي صورت  بستري  در  تحقيق حاضر  است. 

بررسي تطبيقي مضمون کتيبه هاي 
مسجد  گوهرشاد و مباني اعتقادي 

شيعه در  دورة تيموري و صفوي

١ .اهميت و کارکرد کتيبه هاي احداثيه 
صرفًا به لحاظ تاريخي بوده و وجه 
بيانگري آن ها درخصوص مسائلي 
چون نام بنا، تاريخ ساخت بنا، نام 
و  معرفي حاکمان  و  مدح  و  واقف 
و  است  تاريخي  رويدادهاي  شرح 
باستان شناسانه  کشفيات  به لحاظ 
ارزش  از  تاريخي  پژوهش هاي  و 
برخوردارند.  بسياري  اهميت  و 
کتيبه هاي مذهبي داراي مفاهيم ديني 
و عرفاني بوده و در يک تقسيم بندي 
قرآني،  مضامين  انواع  به  فرعي 
همچنين  و  الهي،  اسماء  و  ادعيه 
قابل  اسالمي  روايات  و  احاديث 
احداثيه- کتيبه هاي  در  تقسيم اند. 

 مذهبي نيز در کنار مضامين مذهبي 
نام  و  بنا  درخصوص  اطالعاتي 
باني و سازندگان آن ارائه مي شود 
٣٨؛   -٤١  :١٣٩٢ صحراگرد،  (نک: 

شايسته فر، ١٣٨١ و ١٣٨٩).
٢. انتساب کتيبه هاي رقم دار موجود 
دوره هاي  به  گوهرشاد  در مسجد 
است  همراه  قطعيت  با  نظر  مورد 
رقم  داراي  کتيبه ها  از  بسياري  اما 
احداثيه نبوده و انتساب آنها به نحو 
کتاب هاي  به  استناد  با  و  احتمالي 
تاريخ آستان قدس و شواهدي نظير 
رنگ لعاب، نوع کاشي، کيفيت اجرا، 
نوع خط و نحوة نگارش آن صورت 
کتيبه هاي  از  برخي  است.  گرفته 
مسجد  در  ابتدا  از  که  نيز  رقم دار 
بوده و در تعميرات بعدي با متن و 
خطي جديد جايگزين شده و اکنون 
کتاب  به  مراجعه  با  نيستند  برجا 
بازخواني قرار  مطلع الشمس مورد 
مورد  تحليل موضوع  در  و  گرفته 

بحث گنجانده شده اند. 
٣. در کل اين مقاله معناي اصطالحي 
واژه  اين  است.  مدنظر  شيعه  از 
پيرو»  و  «تابع  به معناي  لغت  در 
قاموس  فيروزآبادي،  (نک:  بوده 
المحيط، ج٣،ص٦٧؛ فراهيدي، العين، 
اصفهاني،  راغب  و  ص٢٦٠؛  ج٢، 
محمد،  بن  حسين  ابي القاسم 
سوره  دو  در  ص٢٧٠).  المفردات، 
از قرآن کريم نيز در اين معنا آمده 
حضرت  داستان  در  يکي  است. 
سورة  در  فرعون  و  (ع)  موسي 
مبارکه قصص آية  ١٥ که مي فرمايد: 
«َفَوَجَد فيها َرُجَلْيِن َيْقَتِتالِن هذا ِمْن 
شيَعتِِه»؛ و ديگري در سورة صافات 
آيه  ٨٣ که درباره پيروي حضرت 
ابراهيم (ع). از حضرت نوح (ع): «َو 

إِنَّ ِمْن شيَعتِهِ َإلِْبراهيَم» 
معنا  سه  به  شيعه  اصطالح   .٤

ادامه در صفحة بعد
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و نتيجه گيري آن حاصل تطبيق اطالعات به دست آمده از 
مضمون تمام کتيبه هاي دورة تيموري و صفوي موجود 

در مسجد گوهرشاد است.

پيشينة تحقيق
با تفحص در کتاب ها و مقاالت مختلف مشخص شد که 
موضوع  دربارة  مستقل  و  نظام مند  مطالعه اي  تاکنون 
پژوهش حاضر صورت نگرفته است. با اين حال مي توان 
از برخي منابع که در مورد کتيبه هاي معماري اين مکان 
در  اعتماد السلطنه  کرد.  استفاده  شده اند  نگاشته  مقدس 
رضوي،  قدس  آستان  تاريخ  در  عطاردي  مطلع الشمس، 
مؤتمن در راهنما يا تاريخ آستان قدس رضوي و کاويانيان 
در شمس الشموس به معرفي برخي از کتيبه هاي مسجد 
گوهرشاد و صرف خوانش مضامين آنها پرداخته اند. در 
کتاب رنگ و نقش در مسجد گوهرشاد اثر وحيده مصدقيان 
و مسجد و موقوفات گوهرشاد اثر مهدي سيدي نيز در 
ذيل مباحثي از قبيل مصالح و روش هاي تزيين، عملكرد 
در  مؤثر  عوامل  و  گوهرشاد،  مسجد  معماري  در  رنگ 
شكل آفريني و تركيب نقوش، به خوشنويسي و نقوش خطي 
موجود در اين مکان مقدس اشاره شده است. در مقاله اي 
از مهناز شايسته فر (١٣٨٩) شاهد مقايسة تطبيقي مضمون 
کتيبه هاي اين مسجد با کتيبه هاي مسجد گوهرشاد هرات 
مکان  اين  کتيبه هاي  خصوص  در  اثر  بديع ترين  هستيم. 
رضوي،  قدس  آستان  هنري  شاهکارهاي  کتاب  مقدس 
کتيبه هاي مسجد گوهرشاد اثر مهدي صحراگرد است که 
به نحو مبسوط به دسته بندي و تحليل ساختاري و هنري 
کتيبه هاي آن پرداخته است. ضرورت انجام اين پژوهش 
در طبقه بندي تاريخي و تحليل مضموني کتيبه هاي مسجد 
مذهبي  وضعيت  و  اعتقادي  شرايط  با  مطابق  گوهرشاد 
دورة ظهور آنها و تأييدي بر ميزان تأثيرگذاري مذهب بر 
هنر کتيبه نگاري در دو دوره از مهم ترين ادوار تاريخ هنر 

اسالمي- ايراني خواهد بود.

مسجد گوهرشاد و مشخصات آن
بناهاي  مهم ترين  از  يکي  که  مشهد  گوهرشاد  مسجد 
دوران شاهرخ تيموري به شمار مي رود در سال ٨٢١ ق 
به دستور همسر او گوهرشادآغا در مجاورت حرم امام 
رضا (ع) ساخته شده است. معمار آن استاد قوام الدين بن 

زين الدين شيرازي، معمار معروف دورة تيموريان بوده که 
با توجه به صفت «الطيان» در رقم احداثيه١ او در مسجد 
به نظر مي رسد که نه تنها کار طراحي و ساخت، بلکه کار 
کاشي کاري و تزيينات مسجد نيز بر عهده او بوده است 
(حاجي قاسمي، ١٣٨٢: ٢١٨). سبک معماري اين بنا به شيوة 
آذري است. طاق هاي گنبدي شکل، مناره هاي بلند و گنبد 
بزرگ مسجد با ويژگي ها و تزئينات خاص و منحصر به فرد 
خود، در کنار نقوش و کتيبه نگاري بر روي زمينة گچي و 
کاشي هاي معرق، شيوه هاي معماري ايرانيـ  اسالمي را در 
عصر تيموريان نشان مي دهند. اين مسجد صحن بزرگي 
که  است  ايوان هايي  به  از چهار طرف محصور  که  دارد 
مهم ترين تزيينات و کاشي کاري هاي اين مکان مقدس را در 
خود دارند. مهم ترين ايوان اين مسجد «ايوان مقصوره» نام 
دارد که رو به قبله و بزرگ تر از ساير ايوان ها ساخته شده 
و گنبدي با کاشي کاري فيروزه اي بر فراز آن قرار دارد. در 
داخل اين ايوان شش راهرو به طرف شبستان هاي اطراف 
قرار گرفته که مردم از آنها به ايوان و شبستان ها رفت و آمد 
مي کنند (عطاردي،١٣٧١: ٧١٩). در اين ايوان محراب بزرگي 
وجود دارد که با ازارة سنگي و بدنة کاشي معرق ساخته 
شده و داراي تزيينات متنوع کاشي، مقرنس و کتيبه است. 
مناره هاي عظيم مسجد در دو طرف اين ايوان قرار دارند 
که با استفاده از آجر و ترصيع کاري با کاشي معرق تزيين 
و  شده  آغاز  بيروني  نماي  از  مناره ها  اين  پاية  يافته اند. 
نحوة ساخت و تزيين آن از مشخصة کارهاي قوام الدين 
شيرازي به شمار مي رود (ويلبر و گلمبک،١٣٧٤: ٢٥٨). او 
مشابه همين روش تزيين را در مناره هاي مسجد گوهرشاد 
هرات نيز به کار برده است. ايوان شرقي مسجد متصل به 
صحن موزة حرم بوده و درون آن آراسته به کاشي کاري 
فيروزه اي، کتيبه ها و خطوط متنوع بنايي است. ايوان غربي 
نيز از چنين تزييناتي برخوردار است و به بست شيخ بهايي، 
صحن جمهوري و رواق دارالواليه راه دارد(مؤتمن،١٣٤٨: 
٢٤٩). ايوان شمالي مسجد کم عمق ترين ايوان آن است که 
تزيينات و کاشي کاري آن غني تر از دو ايوان اخير بوده و 
زائران را از طريق رواق دارالسياده به سمت ضريح نوراني 
امام رضا (ع) هدايت مي کند. بيشترين کتيبه هاي احداثيه 
تعميرات  و  آغا  گوهرشاد  آن  باني  رقم  جمله  از  مسجد 
به چشم  ايوان  اين  در  بعد  دوره هاي  در  گرفته  صورت  
مي خورد (تصوير١). شبستان هاي مسجد با پوششي از 

تصوير١.   رقم باني مسجد گوهرشاد، مأخذ: صحراگرد،١٣٩٢.

به کار رفته است: شيعة اعتقادي که 
نخستين بار در زمان رسول خدا (ص) 
شده  اطالق  (ع)  علي  پيروان  به 
و  عثمانيه،  مقابل  در  شيعه  است، 
شيعه به معناي دوستي اهل بيت (ع) 

(جعفريان،١٣٧٥: ١٩).

ادامة صفحة قبل

ايوان  دور  کتيبه  انتهاي  در   .١  
مقصوره در پاية چپ ايوان نام معمار 
اين بناي عظيم به يادگار مانده است: 
«عمل العبد الضعيف الفقير المحتاج 
بعنايت الملک الرحمن قوام الدين بن 
زين الدين شيرازي الطيان» اين کتيبه 
تنها رقم موجود از استاد قوام الدين 
شيرازي است که نام او در آن بدون 
(گلچين  است  آمده  «استاد»  لقب 
بنابر  همچنين  عارفي، ١٣٨٨: ٨٥). 
از  استفاده  محققان  از  برخي  نظر 
کلمة طيان حاکي از اظهار فروتني 
قوام الدين در کار ساخت اين مسجد 
است چرا که اصطالح طيان را براي 
بنايي به کار مي بردند که با خشت و 
گل کار مي کرد درحالي که در مسجد 
کار  به  نوع خشتي  گوهرشاد هيچ 
نرفته است (ويلبر و گلمبک، ١٣٧٤: 
اين بيان متواضعانه يادآور   .(٤٦١
اين عبارت از قرآن است که خداوند 
انسان را از تکه اي خاک يا گل (طين) 
آفريده است و گويي تأکيدي است بر 
اينکه کار معمار در خلق کردن و کار 
با گل صنعتي است خدايي. شايد به 
همين دليل باشد که حافظ ابرو مورخ 
چنين  با  را  او  نيز  استاد  هم عصر 
صفتي معرفي مي کند: « استاد قوام 
الدين که در صنعت طياني واحد ما 
(حافظ ابرو،١٣٤٩:  است»  الثاني  له 
١٠). استفاده از صفات عبد، ضعيف، 
فقير و محتاج نيز مؤيد اين تواضع 
و آداب مرسوم در معماري سنتي 
است. اساسًا هنرمند سنتي در فرايند 
دنبال  به  خويش  هنري  آفرينش 
تزکيه است و سعي دارد تا از طريق 
مکاشفه و شهود، رها از متن واقعيت، 
به حقيقت و باطن امور دست يابد و 
در اين مسير نيازي نمي بيند تا نام 
نامي  اگر هم  نمايد  خود را آشکار 
به ميان مي آورد آن را با القابي از 
سر خشوع و بندگي مزين مي سازد 
تا باور خود را که همانا رسيدن به 
بندگي دربرابر ذات  امور و  حقايق 
اعظم و هنرمند مطلق عالم است به 
(بلخاري،١٣٨٨:  رساند  سرانجام 

.(٤٢- ٤١



گچ کاري سفيد و فارغ از هرگونه تزيين خاص قسمت هاي 
دو  پيوند مي دهند و شامل  يکديگر  به  را  مختلف مسجد 
شبستان در جنوب، دو شبستان در شرق و سه شبستان در 
غرب صحن اصلي هستند. تمام اضالع و ديوارهاي بيروني 
اين مکان مقدس، و همچنين ايوان ها با کاشي هاي ممتاز از 
نوع کاشي معّرق و نقش هاي اسليمي، ختايي و گل و بوته 
پوشيده شده اند. اين کاشي ها با نقش ها و رنگ هاي الوان 
به خط ثلث، کوفي و خط بنايي سوره ها و آياتي از قرآن 
و احاديثي را دربردارند و بعضًا عباراتي در مدح و ثناي 
اهل بيت عليهم السالم و اسماي حسناي الهي، زينت بخش 

ديوارها، ايوان ها و سردرهاي مسجد شده است.

مباني اعتقادي و مذهب رايج در عصر تيموريان و صفويان
حکومت تيموريان (٩٠٣- ٧٧١ ق) حکومتي مبتني بر اسالم 
بود که مذهب رسمي آن را سني حنفي شکل مي داد. کلية 
پادشاهان، شاهزادگان، علماي دين و همچنين عامه مردم 
پيرو اين مذهب بودند ولي تعداد شيعيان نيز کم نبود و 
به راحتي  آذربايجان  و  عراق  خراسان،  مناطقي چون  در 
مي توانستند به ترويج عقايد ديني خود بپردازند (ميرجعفري، 
١٣٨٧: ١٦٦). تيموريان در عين خشونت و خودکامگي در 
امر کشورداري نسبت به علماي مذهبي و مشايخ اهل دين 
مهربان و متواضع بودند و سياست هاي خاصي را در پي 
اين اقدامات به دنبال داشتند. تيمور با مسامحه با شيعيان و 
معرفي خويش به عنوان دوستدار حضرت علي (ع) توانست 
بهانة هرگونه شورشي عليه خود را از اذهان عامه مردم 
بزدايد و با اطمينان خاطر به حکومتداري خويش بپردازد 
(معروف الحسيني، ١٣٦٩: ١٦٢- ١٥٩). شاهرخ فرزند و 
جانشين تيمور که از سال ٨٠٧ تا ٨٥٠ ق در منطقة خراسان 
و ماوراء النهر حکومت مي کرد در مقايسه با ديگر پادشاهان 
اصحاب  به  و  راسخ تر  خويش  ديني  عقيدة  در  تيموري 
شريعت و فضال و اهل طريقت و عرفا معتقدتر بود و با 
در پيش گرفتن همان سياست تيمور و تسامح و تساهل 
مذهبي زمينة بسياري از مباحث مذهبي را در کشور فراهم 
ساخت. در تشخيص اينکه تمايالت مذهبي او حول کداميک 
از مذاهب شيعه يا سني بوده منبع موثقي در دست نيست 
(رفيعي،١٣٨١: ٢٦٦)، ولي مشخص است که او و فرزندانش 
به طور مکرر به زيارت حرم مطهر امام رضا (ع) مي رفتند و 
احترام خاصي براي سادات و ائمة اطهار عليهم السالم قائل 

بودند. ضمن آنکه همسر او گوهرشاد آغا نيز بنابر گفتة 
برخي از منابع دورة قاجار شيعه بوده و در امور حکومت 
به نحو نامحسوس اما پرنفوذ دخالت داشته است.١ اين گونه 
تظاهر به دين داري يا اعتقاد واقعي به آن در دورة حکومت 
شاهرخ تيموري باعث شد تا شيعيان ايران از حسن رفتار 
و احترام زيادي برخوردار شوند و از اين فرصت براي 
ترويج و تقويت مباني اعتقادي خود به بهترين نحو استفاده 
کنند. اين پيشرفت در وضع صوفيه نيز در اين دوران مؤثر 
واقع شد و موجب ترکيب قاطعانة تصوف با تشيع گرديد که 
ماحصل آن تشکيل يکي از مهم ترين مشخصه هاي اعتقادي 
عصر تيموريان يعني نهضت هاي شيعي- صوفي و ارتباط 
ميان تصوف و تشيع بود. اين دو آيين، با از دست دادن 
وجوه مميزة خود و با افزوده شدن عنصر فلسفي به هر 
دو، با يکديگر ترکيب شدند و امتزاجي را ميان شريعت و 
طريقت به وجود آوردند (ميرجعفري، ١٣٧٨: ١٦٩). در نظر 
آنها صرف التزام بر طريقت براي وصول به حقيقت کافي 
بود و مناسک ذکر و تسبيح مهم ترين حلقة واسط آنها بر 
قرب الهي تلقي مي شد. پادشاهان و اميران تيموري به ويژه 
شاهرخ به حکم «الناس علي دين ملوکهم» به مشايخ اهل 
تصوف ارادت بسيار داشتند و از اواخر قرن هشتم تا دهة 
اول قرن دهم بازار ديانت گرم و کار خانقاه ها و مساجد، 
و محافل ذکر و زهد صوفيان پررونق بود. در محدودة 
به  مهم صوفي- شيعي،  فرقة  تيموري سه  عهد  خراسان 
نام هاي نعمت اللهيه، حروفيه و نوربخشيه وجود داشتند٢ که 
به ترويج عقايد و باورهاي شيعي و صوفي مآبانة خويش 
از هنرمندان و  در نزد عامه مردم مي پرداختند. بسياري 
اميرزادگان تيموري نيز در محافل و طريقت هاي سير و 
به رهبران و  ارادت خاصي  آنها حاضر بودند و  سلوک 
بزرگان برخي فرقه ها از خود نشان مي دانند.٣ در اين دوره 
با گذشت زمان تشيع به سوي نيرومندي و تسنن به ضعف 
در  شيعه  مذهب  نهايي  پيروزي  زمينه هاي  و  مي گراييد 
کشور به خوبي فراهم بود تا اينکه نهضت صوفي- شيعي 
مذهب  توانست  صفوي  شاه اسماعيل  به رهبري  صفويه 
شيعة اثني عشري را در سال ٩٠٧ ق به عنوان دين رسمي 
کشور به رسميت بشناسد(سيوري، ١٣٨٠: ٢٦). مؤسس 
سلسلة صفوي شيخ صفي الدين اردبيلي(متوفي ٧٣٥ق) جد 
پنجم شاه اسماعيل بود که مريدانش به تدريج در آذربايجان 
و بالد اطراف قدرتي به هم رساندند٤ و در تمام قرن نهم بر 

بررسي تطبيقي مضمون کتيبه هاي 
مسجد  گوهرشاد و مباني اعتقادي 

شيعه در  دورة تيموري و صفوي

تصوير٢. بخش آغازين کتيبة دور ايوان مقصوره به خط بايسنغر، مأخذ: همان

١ . دربارة شيعه بودن گوهرشاد در 
هيچ يک از منابع معتبر دورة تيموري 
مرحوم  اما  نيست  ميان  در  سخني 
کتاب  در  خراساني  مالهاشم  حاج 
منتخب التواريخ گوهرشاد آغا را شيعة 
کمال  در  که  مي داند  دوازده امامي 
اخالص و حسن عقيده، از مال بي شبهة 
خود مسجدي را در مشهد مقدس بنا 
نهاده و اين مسجد قديمي ترين مسجد 
موجود شيعيان در اين ناحيه بوده 
است (يزدي مطلق، ١٣٨٠: ٧). صحت 
زماني  فاصلة  به سبب  فوق  مطلب 
نويسندة اين کتاب از دورة تيموري و 
نيز نداشتن قراين تاريخي موثق مورد 

ترديد است.
٢. براي مطالعة بيشتر و آشنايي با آراي 
تفصيلي اين فرقه ها نک: حسيني شاه  
ترابي، سيد مرتضي. ١٣٨٨. «صوفيان 
شيعه در خراسان دورة تيموريان»، 
نشريه سخن تاريخ، ش٤، ص ٧١- ٥٦. 

ميرجعفري. ١٣٨٧: ١٨٤- ١٦٤.
٣. گفته مي شود بايسنقر ميرزا - پسر 
بزرگ شاهرخ - و کاتب بسياري از 
کتيبه هاي مسجد گوهرشاد به شاه 
 برهان الدين  خليل  اهللا يکي از بزرگان فرقه 
نعمت اللهيه ارادت و اخالص فراواني 
داشت و در مهماني ها، شخصًا طشت 
و آفتابة طال به  دست  مي گرفت تا شاه  
برهان  الدين دست خويش را بشويد 
(اوبن، ١٣٦١: ١٩٩-٢٠١)، ضمن آنکه 
به عقيدة بابر، استاد بايسنغر با نام سيد 
محمود شيعه بوده و اين موضوع تأثير 
زيادي در افکار و کارهاي او داشته 

است (شايسته فر، ١٣٨٤: ٣٧).
٤. براي مطالعة بيشتر دربارة شيخ 
صفي الدين اردبيلي، ارتباط او با شيخ 
ابراهيم ملقب به شيخ زاهد گيالني 
(متوفي ٧٠٠ ق)، مريدان، و حاالت 
و کرامات و مناقب و مقامات ايشان، 
که نقطه عطفي در تشکيل حکومت 
شيعي صفويه به شمار مي رود (نک: 
توکل بن اسماعيل ابن بزاز اردبيلي، 
صفوه الصفا، با م ق دم ه  و ت ص ح ي ح  

غ الم رض ا طب اطب ايي م ج د).



شماره ۳۵  پاييز۹۴
۹

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

اثر پيوند ازدواج با ترکمانان آق قويونلو و عوامل مساعد 
ديگر در حال توسعة قدرت و فراهم آوردن دستگاهي شبيه 
به سلطنت بودند و سرانجام در آغاز قرن دهم به سلطنت 
ايران رسيدند(صفا، ١٣٦٣: ٧٧). حاکمان صفوي سياست 
ترويج تشيع بدون آميختگي با تصوف را در پيش گرفتند و 
با کوشش هاي فقهاي بزرگ شيعي در اين زمان تصوف در 
تشيع ذوب گرديده و تابع تشيع شد، زيرا براي حکومتي که 
قدرت دنيوي بااليي را در اختيار داشت وجود شرع و قوانين 
فقهي براي ادارة آحاد جامعة اسالمي ضروري مي نمود. 
پادشاهان صفوي روي به شريعت آوردند و صوفيگري 
رونق خود را به انحاء مختلف از دست داد (نوايي و غفاري 
دورة  در  ضد صوفي  اقدامات   .(٣٩٤  -٣٩٥ فرد،١٣٨٨: 
شاه عباس اول ادامه يافت و فتاواي علماي شيعه بر ضد 
صوفيان وارد مرحلة جدي تري شد. پادشاهان اين دوره 
با عالقة قلبي، و نه سياسي کاري، خود را نايب خدا، خليفة 
بر  (ع)  نمايندة حضرت مهدي  امامان و  پيامبر، جانشين 
زمين دانسته و مهم ترين مبناي فکري شان مسئله امامت و 
نص آن از جانب خدا به خاندان پيامبر اکرم (ص) بود. شاه 
عباس که بسياري از کتيبه هاي مسجد گوهرشاد در زمان 
او مورد نگارش يا مرمت قرار گرفته است نسبت به مذهب 
شيعة دوازده امامي بسيار متعصب بود و عالقة وافري به 
امام رضا (ع) داشت تا آنجا که در ١٠١٠ ق براي زيارت 
آستان قدس رضوي، پياده از اصفهان به مشهد سفر کرده 
(سيوري، ١٣٨٠: ٩٧) و در توسعة معماري و تزيينات اين 
مکان مقدس نهايت تالش را انجام داد. پادشاهان صفوي 
انسان هاي هنردوست، به ويژه در عرصة معماري بودند 

و همواره مي کوشيدند از اين موضع در جهت تشويق و 
ترغيب اعتقادات مذهبي مردم استفاده کنند. انجام اين مهم 
در شهر مشهد و حرم مطهر امام رضا (ع) که در آن دوره 
از رونق باال و زائران پرشماري برخوردار بود مي توانست 

آنها را به اهداف مورد نظر برساند. 

کتيبه هاي مسجد گوهرشاد در دورة تيموريان
دورة تيموري عصر شکوفايي انواع هنرها به ويژه معماري 
است که طي آن از يک سو پيشرفت ها و ابداعات دوره هاي 
براي  از سوي ديگر زمينه اي مطلوب  يافت و  تکامل  قبل 
پيشرفت هنر و معماري عصر صفويان مهيا شد. مهم ترين 
تزيينات  به  متعلق  معماري  عالم  در  تيموريان  مساعدت 
برجستگي  و  اهميت  به  هرگز  آن  از  پيش  تا  که  بود  بنا 
اين چنيني دست نيافته بود (شراتو و گروبه، ١٣٩١: ٤٢). 
استفاده از نقشمايه هاي خوش قواره و طراحي هاي متمرکز 
که بر کاشي هاي لعابي و معرق انجام مي گرفت، در کنار 
کتيبه هايي با خطوط کوفي و ثلث، به شيوة مادر و بچه، از 
مهم ترين مصاديق تزييني در بناهاي اين دوره به شمار 
مي رود. خطاطي با عطف توجه به قرآن از فضايل شمرده 
مي شد و اشکال مختلف آن به ويژه در حوزة معماري با 
ديدگاه ها و جهان بيني صوفيان وقت رابطه مستقيم داشت. 
ايوان مقصوره مسجد گوهرشاد يکي  کتيبه ريحان دور 
تيموري  از عصر  به جاي مانده  هنري  آثار  بزرگ ترين  از 
است که به خط بايسنغربن شاهرخ تيموري در سال ٨٢١ 
ق نگارش يافته و به لحاظ مضمون از کتيبه هاي احداثيه-

 مذهبي اين مکان مقدس به شمار مي رود (تصوير٢). آغاز 

تصوير٣. کتيبه هاي داخل ايوان مقصوره با مضمون حديث از پيامبر اکرم صلي اهللا عليه. 
مأخذ: همان.



اين کتيبه با آية ١٨ سورة توبه و حديثي از پيامبر اکرم (ص) 
بوده و در ادامة متن احداثيه آن به تجليل از بانيان ساخت 
مسجد، گوهرشاد آغا و شاهرخ تيموري، پرداخته مي شود. 
اين کتيبه در دورة صفويه و در فاصلة سال هاي ١٠٨٧-

١٠٨٤ق مورد مرمت و بازسازي قرار گرفته و بازنويسي 
بخش مياني آن منسوب به محمدرضا امامي است (مؤتمن، 
تاريخ  ادوار  تمام  در  فوق  آية  از  استفاده   .(٢٢٠  :١٣٤٨
معماري اسالمي مرسوم بوده و سازندگان کانون پرستش 
و عبادت با ٥ صفت ايمان به خدا، ايمان به روز قيامت، اقامة 
نماز، دادن زکات و داشتن خشوع و ترس در برابر ذات 
باري تعالي معرفي مي شوند. ضمن آنکه مطابق با مضمون 
حديث ذکر شده در ادامة آن، اين گونه افراد در بهشت برين 
سخن  « هدايت يافتگاني»  از  آيه  اين  در  دارند.  جاي  الهي 
به ميان  آمده که طبق عقايد شيعه، به خاندان مطهر پيامبر 
اکرم (ص) اتالق مي شود (شايسته فر،١٣٨٤: ٩٤). به نظر 
مي رسد نگارش مفاهيم فوق در ابتداي متن احداثيه اصلي 
و  باني،  معمار،  شخصي  ويژگي هاي  بر  تأکيدي  بنا  اين 
هنرمندان اين مکان مقدس، و تصديقي بر عمل خداپسندانه 

و تمايالت شيعي آنها باشد.
تمرکز کتيبه هاي مذهبي دورة تيموري که در آنها از 
ايوان مقصوره  آيات قرآن استفاده شده است عمدتًا در 
اين بناي عظيم و ته ستون غرفه هاي صحن اصلي مسجد 
ديده مي شود. در کتيبه واقع بر نماي بيروني دهانه ايوان 
مقصوره آيات ٣٥ تا ٤٢ سوره نور به خط ثلث نگارش يافته 
(اوکين، ١٣٨٦: ٢٤٧) و در مضمون خود بيانگر سيطرة نور 
الهي در زمين و آسمانها و قدرت مطلقة او، و تسبيح و 
ستايش ذات واحد او از سوي تمام مخلوقات است. استفاده 
از آية نور در اين کتيبه، به عنوان يکي از عرفاني ترين آيات 
قرآن کريم، بيانگر ديدگاه بزرگان تصوف در اين دوره، و 
اشاره به اين حقيقت معنوي است که نور همان خداست و 

جايي که نور وجود دارد خداوند نيز وجود خواهد داشت. 
محراب مسجد گوهرشاد نيز داراي دو حاشية بيروني و 
دروني از کتيبه هايي است که احتماًال توسط بايسنغر در 
سال ٨٢١ ق نگارش يافته اند (صحراگرد،١٣٩٢: ٧٦). متن 
کتيبه حاشية بيروني بخشي از آيات ٢٥٥ تا ٢٥٧ سورة 
صدق  و  العظيم  اهللا  «صدق  پايان  با  (آية الکرسي).  بقره 
رسوله الکريم» به قلم ثلث سفيد، و آيات ١٧ تا ١٩ سورة 
روم و آية ٣ سورة حديد و در پايان «نعم المولي و نعم 
النصير» به قلم زرد کوفي است (همان). اين آيات ضمن 
بيان صفات خداوند متعال و وحدت و فرمانروايي مطلق او 
در ميان همة موجودات عالم، بر زمان برپايي نماز و تسبيح 
ذات اقدس الهي در صبح و شام نيز اشاره دارند و اين نکته 
با توجه به مکان نگارش اين آيات و هويت محراب به عنوان 
محل عبادت و بندگي پروردگار قابل تأمل است. از سوي 
ديگر نگارش آن در برابر ديدگان افراد نمازگزار را مي توان 
تمهيدي بر اجراي اين حديث از امام رضا (ع) دانست که 
«هر کس آية الکرسي را صد مرتبه بخواند همچون کسي 
است که خداوند را در طول حياتش عبادت کرده است» 
حاشية  در  رابطه  اين   .(٦٥ ج٢:  ١٣٧٨ق،  (شيخ صدوق، 
بخش  اين  کتيبه  مي خورد.  چشم  به  نيز  محراب  دروني 
آيات ٧٨ تا ٨٤ سورة اسراست که به خط ثلث آميخته به 
محقق بر سنگ سبز مرمر حجاري شده و به جهت تمايز با 
زمينه به رنگ سياه درآمده است (سيدي، ١٣٨٦: ٤٧). عمده 
مضامين مطرح در اين آيات در ارتباط با اقامة نماز و عبادت 
و ستايش خداوند قرار دارد. محمد بن عباس به واسطه از 
امام علي (ع) نقل مي کند که بخشي از آية ٨٢ اين سوره (و 
اليزيد الظالمين اال خسارا) دربارة ظلم و ستم کنندگان به 
آل محمد صلي اهللا عليه نازل گرديده است (محقق، ١٣٥٠: 
٥١٠). از اين رو به نظر مي رسد کاتب جهت دوري از چنين 
خصوصيتي در کنار اين آيات به خط کوفي طاليي اين دعا 

بررسي تطبيقي مضمون کتيبه هاي 
مسجد  گوهرشاد و مباني اعتقادي 

شيعه در  دورة تيموري و صفوي

تصوير٤. کتيبه هاي ترنجي با ذکر اسماء الهي و محراب گونة حديث بر منارة مسجد 
گوهرشاد. مأخذ: همان.



شماره ۳۵  پاييز۹۴
۱۱

فصلنامة علمي- پژوهشي نگره

را نگاشته است: «اللهم اجعلنا من السعداء و ال تجعلنا من 
االشقياء برحمتک يا ارحم الراحمين.»١ در کتيبة درون قوس 
محراب حديثي از پيامبر اکرم (ص) درخصوص توجه به 
امر نماز و توبه بر روي سنگ مرمر به خط کوفي تربيعي: 
«قال النبي عليه السالم»، و به خط ثلث: «عجلوا بالصاله قبل 
الفوت و عجلوا بالتوبه قبل الموت» حجاري شده است. تعداد 
سي کتيبة محرابي شکل به خط ثلث در دور تا دور صحن 
مسجد برپاية غرفه ها نصب شده اند که تاريخ و کاتب اولية 
مشخصي ندارند ولي دست کم چهار نمونة آنها از کتيبه هاي 
اصيل دورة تيموري بوده (اوکين،١٣٨٦: ٢٤٩) و باقي آنها 
در دوره هاي مختلف با حفظ مضمون اوليه مورد مرمت 
قرار گرفته اند. متن اين کتيبه ها آياتي از سوره هاي جمعه، 
حشر و البينه است که همچون آيات اخير تأکيد عمده در 
آن ها بر اصل توحيد الهي و تسبيح و تقديس او به عنوان 
قّلة منيع و مقصد رفيع اولياء خدا و عارفان الهي است که 
سرچشمة حيات حقيقي، و مبدأ سير و سلوک و طي مقامات 
معنوي آن ها به شمار مي رود. برخي از اين آيات نيز در 
شأن اهل بيت پيامبر اکرم صلي اهللا عليه است. انس بن مالک 
آية هفتم٢ از سورة البينه را درباره امام علي (ع) مي داند و 
معتقد است که چون او نخستين کسي بود که نبوت رسول 
خدا را تصديق کرد افضل خاليق پس از پيامبر اکرم (ص) 
بوده و شيعيان او نيز برترين افراد در عالم هستند (محقق، 

.(١٣٥٠: ٨٧٤
گونه اي ديگر از مضامين مطرح در کتيبه هاي مذهبي 
اين دورة تاريخي در مسجد گوهرشاد احاديث هستند و 
اکرم (ص) درخصوص  پيامبر  از  احاديثي  صرفًا شامل 
برپايي نماز، وحدت ذات اقدس الهي و شأن و منزلت واالي 
سازندگان مساجد و ابنية مذهبي هستند. در ميان کتيبه هاي 
داخل ايوان مقصوره، در فضاي مياني ايوان و زير گنبد، دو 
کتيبه وجود دارد که متن آنها حديثي از پيامبر اکرم (ص) 
بوده و ماده تاريخ ٨٢١ ق در آن ذکر گرديده است. در ضلع 
غربي ايوان نوشته شده: «قال النبي عليه السالم المومن في 
المسجد کالسمک في الماء»، و در ضلع شرقي «المنافق في 
المسجد کالطير في القفص سنه احدي و عشرين و ثمانمائه» 

(تصوير٣). بر بدنة مناره هاي ايوان مقصوره، در رديف 
پاييِن ترنج هاي اسماء الهي، کتيبه هاي محرابي شکلي قرار 
دارند که با احاديثي از پيامبر اکرم (ص) و نقوش اسليمي 
و ختايي تزيين شده اند. مضمون اين احاديث در مناره هاي 
شرقي و غربي متفاوت است و به ترتيب به فاني بودن عالم 
خاکي، و استمرار بر اقامه نماز به عنوان ستون دين اشاره 
دارند. در بخش جنوبي ايوان شرقي مسجد نيز سه غرفه 
وجود دارد که بر باالي هريک متن حديثي به خط ثلث و کوفي 
بر کاشي معرق نگارش يافته است که به جهت شيوه اجرا 
و نوع خط به کاررفته در آن ها منسوب به دورة تيموري 
هستند، مضاف بر اينکه اعتمادالسلطنه نيز اين سه کتيبه را 
از کتيبه هاي اصيل و اوليه مسجد مي داند (١٣٦٢،ج٢: ١٤٨). 
اين کتيبه ها در مضمون خود تأکيد مجددي دارند بر پاداش 
باالي بنا کردن مسجد و رحمت و آمرزشي که خداوند بر 

بانيان و سازندگان آن اعطا مي کند. 
مهم ترين زيرمجموعة کتيبه هاي مذهبي مسجد گوهرشاد 
در اين دوره متعلق به مضامين دعا، ذکر و اسماء الحسني 
اين  کتيبه هاي  پرتعدادترين  از  نيز  به لحاظ کمي  است که 
مجموعه به شمار مي روند. بر بدنة مناره هاي ايوان مقصوره 
٤٣ رديف ترنج کوچک وجود دارد که در هر مناره حدود 
١٨٠ عدد به طور متفاوت و يک در ميان با اسماء الحسني و 
تزيينات ختايي و اسليمي تزيين شده اند (مصدقيان،١٣٨٤: 
٨- ٧). در رديف پايين تر از اين ترنج ها عبارت طيبة «الاله 
نگارش  به  بنايي  کوفي  به خط  اهللا»  رسول  محمد  اهللا  اال 
درآمده است؛ كلمة مباركه اي که به منزلة دروازة دين اسالم 
محسوب مي شود و با تأکيد بر دو اصل اساسي توحيد و 
نبوت ريشه و اساس قبولي طاعات و عبادات هر مسلماني 
در تصديق و شهادت برآن استوار است. همة کتيبه هاي 
ترنجي به خط ثلث هستند که به قلم سفيد بر کاشي معرق و 

زمينة آجري مناره ها نگارش يافته اند (تصوير٤).
اسماء الحسني نگارش يافته بر اين کتيبه هاي ترنجي شکل 
عبارت اند از: «ياحيان، يامقرب، ياعالي، ياجبار، يامرضي، 
يامخفي، يامحي، ياسامع، يامنصور، يامنان، يا رضوان، يا 
باقي، يا حکيم، يارحمان، يا قوي، يا عليم، يا رادع، يارشيد، 
يا ودود، ياديان، يا رحيم، يا وهاب، يا هادي، يا سبحان، يا 
جنان، يا برهان، يا مبين، يا علي، يا ماجد، يا نور، يا هو، يا 
محمد، يا جواد» (همان). مجموع اين اسامي الهي در دعايي 
به نام جوشن کبير وجود دارد و شيعيان قرائت آن را در 
شبهاي قدر از افضل اعمال مي دانند. در عقب نشيني دهانة 
ايوان مقصوره، دو قاب کتيبه اي در دو طرف ايوان قرار 
کارهاي  از  محتمًال  متن  و  ترکيب خط  به لحاظ  که  دارند 
بايسنغر بن شاهرخ به شمار مي روند (صحراگرد،١٣٩٢: 
٦٩). بر پاية غربي ايوان به خط ثلث: «سبحان ربي العظيم 
و بحمده» و به خط کوفي «الحول و ال قوه اال باهللا العلي 
العظيم» و بر پايه شرقي: «سبحان ربي االعلي و بحمده» 
و به خط کوفي: «سبحان اهللا و الحمداهللا و اهللا اکبر» آمده 

مسجد  کتيبة  پرتعدادترين  الباقي»  «اهللا  اعظم  عبارت  تصوير٥. 
گوهرشاد، مأخذ: همان.

از  رحمتت  حق  به  را  ما  خدايا   .١
سعادتمندان قرار ده و نه از سياه  روزان   

 اي مهربان ترين مهربانان.
الَِحاِت  ٢ . إِنَّ الَّذِيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ
ُأْوَلِئَك ُهْم َخْيُر اْلَبِريَّةِ، کساني که ايمان 
آوردند و اعمال نيکو انجام دادند آنان 

بهترين افراد عالم هستند (البينه: ٧).



است که مضامين مطرح در آن به ستايش خداوند بلندمرتبه 
از  همگي  آنکه  دارند. ضمن  تأکيد  او  و عظمت  توحيد  و 
اذکار بسيار باارزشي هستند که عالوه بر دفع بال، آثار و 
برکات زيادي را در زندگي دنيوي و اخروي نصيب انسان 
مي سازند. منابع روايي اهل بيت  عليه السالم سرشار از 
تأکيدات فراوان در فضيلت گفتن اين اذکار است. امام رضا 
(ع) مي فرمايند: «هركس پس از نماز صبح صد مرتبه بگويد 
بسم اهللا الرحمن الرحيم، الحول وال قوة اال باهللا العلى العظيم؛ 
به اسم اعظم خدا از سياهى چشم به سفيدى آن نزديك تر 
شده و به راستى كه در مدار اسم اعظم قرارگرفته است» 
(قمي، ١٣٩٢،ج١: ٦٦١). دور کتيبة اصلي ايوان مقصوره و 
روي ستون غرفه هاي صحن نيز در قاب بندي هايي به اندازة 
٢٥ در ١٠/٥ سانتي متر پر تعدادترين کتيبة مسجد گوهرشاد 
به خط ثلث ساده به قلم سفيد بر زمينه الجورد نگارش يافته 
و ذکر «اهللا الباقي» به نحوي آگاهانه در سرتاسر ديوارهاي 
آجري بنا طنين انداز شده است تا از اين طريق بر فناي انسان 
(صحراگرد:  گردد  تأکيد  باقي  ذات  بقاي  برابر  در  خاکي 
١٣٩٢: ٧٠). گويي هدف اشاعة اين اصل اساسي در ذهن 
مخاطب است که هيچ چيز جز ذات الهي وجود حقيقي ندارد 
و تمام موجودات تجلي ذات مطلق اوست. بقا منحصر به 
خداوند است و وجود موجودات خاکي بر تجلي ارادة او 
استوار است (تصوير٥). بر پاية ستون گرد دو سمت دهانة 
ايوان مقصوره نيز کتيبه اي وجود دارد که از نمونه هاي 
نادر خط کوفي در مسجد گوهرشاد به شمار مي رود که 
کتيبه  اين  در  است.  اجرا شده  به شيوة گره دار و مشبک 
عبارت «الملک هللا» به نگارش درآمده و از جمله ذکرهايي 
است که متناسب با معاني آيات نگارش يافته در اين مجموعه 
بر قدرت مطلق الهي و فرمانروايي آسمان ها و زمين اشاره 
دارد. ٢٨ کتيبة لوح مانند نيز به خط کوفي تربيعي عبارت 

«سبحان اهللا و الحمدهللا» را در لبة دهانة ايوان هاي شرقي 
و غربي به نمايش گذاشته اند (اعتمادالسلطنه، ١٣٦٢: ج٢، 
١٤٦). در کتيبه هاي زير طاق اين دو ايوان نيز هشت نام 
از اسماء الهي با مضمون «يا حنان، يا منان، يا ديان، يا 
غفران، يا سبحان، يا برهان، يا امان، يا بيان» در شمسه هاي 
هشت پر به خط ثلث تزييني نگارش يافته اند که براساس 
و  مي روند  به شمار  تيموري  دورة  آثار  از  اصالت طرح 
قرار  بازسازي  مورد  بعد  دوره هاي  در  مي رسد  نظر  به 
گرفته اند. متن اين کتيبه ها متشکل از اسمائي است که به 
حرف «ن» ختم مي شوند و چرخش دايره وار آنها حرکتي 
از سماع صوفيان را در نزديکي معنوي با خالق يکتا به 
نمايش مي گذارند (تصوير٦). از سوي ديگر کاربرد ٨ نام 
از اسماء الهي را مي توان با تبرک اين عدد به نام امام رضا 
(ع) به عنوان هشتمين امام شيعيان در حرم مقدس ايشان 

در ارتباط دانست.
تعداد پانزده کتيبه به خط کوفي گره دار بر نه ستون غرفه هاي 
صحن مسجد وجود دارند که متن آنها بخشي از آية ١٣٧ 
سوره بقره بوده و از پرکاربردترين اذکار در بناهاي ايران 
العليم».  السميع  هو  و  اهللا  به شمار مي رود: «فسيکفيکهم 
معناي اين عبارت بر کفايت خداوند بر حفظ مخلوقات از 
شر و آفات حکايت مي کند. معماران و کاشي کاران غالبًا 
اين آيه را بر پاية بناها اجرا کرده اند، يعني بخش هايي که 
ديگر قسمت ها بر آن استوار بوده و بايستي از شر آفات 
و خرابي ها در امان مي مانده است (همان: ١٧٢). از نظر 
زماني نيز رسوخ گرايش هاي صوفي گرايانه و عرفاني در 
انديشة کاتبان و معماران اين بنا، عاملي بر تکرار ذکرگونه 
اين آيه به شمار مي رود. تعداد ٣٦ عدد کتيبه نيز در طرح 
شمسه اي، بر لچکي هاي هجده غرفه از صحن مسجد نصب 
شده اند که عبارت «يا اهللا» در هريک هشت مرتبه به خط ثلث 
تکرار شده است (تصوير٧). انتهاي الف ها در اين عبارت 
که به صورت شعاعي به مرکز دايره نزديک مي شوند، با 
به  دايره  در وسط  را  هشت پر  نقشي  خود  گره خوردگي 
وجود مي آورند. نقشمايه اي که سماع صوفي را در فناي 
عبادت الهي، با چرخش و تکرار الينقطع ذکر اعظم «اهللا» به 
تصوير کشيده است. کاربرد صرف اين کلمه در اين تزيين 
ناظر بر يکي از آموزه هاي تصوف و عرفان اسالمي يعني 
اصل وحدت وجود است به اين معنا که وجود حقيقي تنها 
خداست و ماسوي اهللا در وجود او فاني اند، چنان که سعدي 

مي گويد: «دلبرا پيش وجودت همه خوبان عدم اند.»
بر  معرق  کاشي  بر  ثلث  به خط  نيز  کتيبه  عدد  تعداد ٣٦ 
لچکي هاي هجده غرفه از صحن مسجد نگارش يافته که 
عبارت «يا سلطان» را به طور متقارن نشان مي دهد در مرکز 
اين کتيبه تکرار دوگانه و وارونة کلمه «اهللا» به خط کوفي 
قابل مشاهده است (تصوير٨). کتيبة پاية غرفه هاي صحن 
در باالي ازاره ها نيز کتيبه اي است به خط ثلث بر کاشي 
معرق که کلمة «اهللا» در آن ب  صورت معکوس تکرار شده 

بررسي تطبيقي مضمون کتيبه هاي 
مسجد  گوهرشاد و مباني اعتقادي 

شيعه در  دورة تيموري و صفوي

تصوير٦. تکرار اسماء الهي با ختم به حرف «ن»، مأخذ: همان.
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شيعه اين آيه مقام واليت را منحصراً از آِن خدا و پيامبرش، 
و امام علي (ع) مي داند و در شأن آن امام همام نازل شده 
است (مکارم شيرازي، ١٣٧٩، ج ٤: ٤٢٢- ٤٢١). نخستين 
کتيبة مذهبي مورد بررسي در اين دوره کتيبه اي است به 
خط ثلث و قلم زرد بر زمينة الجوردي از کاشي معرق که 
توسط محمدرضا امامي در تاريخ ١٠٨٧ ق به شيوة دوطبقة 
کمربندي١در پيشاني ايوان مقصوره نگارش يافته است. 
متن آن بخشي از آية ٨٧ و کل آية ٨٨ سورة انبيا است که 
در ادامة يک عبارت دعايي کوتاه و طلِب رحمت و مغفرت 
از درگاه الهي، به جهت تأکيد بر اجابت آن، آمده است. بر 
سر در غرفه واقع در سمت شرقي ايوان مقصوره (سردر 
ورودي به صحن قدس) کتيبه اي وجود دارد به قلم سفيد 
ثلث که داراي ماده تاريخ ١٠٨٧ ق، و بازسازي ١٤١١ بوده و 
با توجه به شباهت اجراي خط به کارهاي محمدرضا امامي 
مي توان اين کتيبه را منسوب به او دانست. متن کتيبه آية ٣١ 
سورة اعراف است٢ که به همراه داشتن زينت در وقت رفتن 
به مسجد و ترک اسراف و زياده روي، که متضمن احکام 
عام و از جمله مباحث اجتماعي است، اشاره دارد. منظور از 
زينت در اينجا عالوه بر زينت هاى ظاهري شامل زينت هاى 
باطني و معنوى، يعنى صفات انسانى و ملكات اخالقى و 
پاكى نيت و اخالصي است كه مؤيد عمل عبادي نماز و 
انجام ساير اعمال معنوي انسان است (بحراني، ١٤١٦ق، 
ج٢: ٥٣٣-٥٣٠). کتيبة حاشية بيروني ايوان شمالي مسجد 
کتيبه اي است به خط ثلث و قلم سفيد که بنابر مستندات و 
کتب تاريخي موجود توسط محمدرضا امامي نگارش يافته 
است (اعتمادالسلطنه، ١٣٦٢: ج٢،١٤١). متن آن آية اول تا 
بخشي از آية ١٧ سورة فتح است که به پيروزي و فتح 
عالم، بخشش گناهان و هدايت يافتن رسول اکرم (ص) و 

و تنها نمونه ثلث آيينه اي در اين مسجد به شمار مي رود.
مسجد  مذهبي  کتيبه هاي  در  مطرح  مضامين  بررسي  با 
گوهرشاد در دورة تيموري مشخص مي گردد که ارتباط 
مفهومي بسيار بااليي ميان اقسام مختلف کتيبه ها اعم از 
آيات قران، احاديث و ادعيه وجود دارد و انتخاب آنها به نحو 
القاء مفاهيم  آگاهانه و در جهت تأييد يکديگر و همچنين 
خاصي چون توحيد، قدرت مطلق الهي، فناي عبد در حق و 
بقايش به ذات او، و مفاهيمي درخصوص برپايي نمازهاي 
يوميه و تسبيح و تقديس الهي صورت گرفته است، ضمن 
آنکه با توجه به زمان ساخت مسجد در اين دوره عنايت 
ويژه اي به آيات و رواياتي که سازندگان مسجد را مورد 
تمجيد و تحسين قرار مي دهند شده است. عالوه بر مضامين 
برخي از آيات، تنها مضمون شيعي صريح و منحصر به فرد 
اين دوره از مسجد نگارش نام «علي» به خط کوفي بنايي در 
مکان هاي مختلف به ويژه ايوان هاي غربي و شرقي آن است 
که همچون مضمون اکثر کتيبه هاي اين بنا حالت ذکرگونه 
دارد. کاويانيان علت اصلي ظهور چنين مضموني را ناشي 
به مذهب  باني مسجد، گوهرشادآغا،  احتمالي  گرايش  از 
نگاه  با  ولي  (کاويانيان،١٣٥٤: ٢٨٢).  است  دانسته  شيعه 
تاريخي و تا حدي تأويلي مي توان وجود چنين کتيبه هايي را 
به گروه هاي صوفي وقت متصل دانست که خود را در ذکر 

علي و عشق علي غرق مي ساختند.

کتيبه هاي مسجد گوهرشاد در دورة صفويه
در دورة صفويه عالوه بر سازندگي و برپايي بناهاي عظيم 
اين سلسله، يعني اصفهان،  معماري در پايتخت حکومت 
قبيل  از  بناهاي معماري  به بازسازي و زيباسازي ديگر 
حرم مطهر امام رضا (ع) پرداخته شد که اين امر ناشي از 
اتکاي دولت صفوي بر مشروعيت امامان شيعه و تقديس و 
ترويج اعتقادات مذهبي مردم بود (بلر و بلوم، ١٣٩٠:٤٨٤). 
در  صورت گرفته  اضافات  و  مرمت ها  عمده  رو  اين  از 
اين مجموعة شيعي، از جمله مسجد گوهرشاد، در طول 
صورت  اول  عباس  شاه  دولت  به ويژه  صفوي  حکومت 
گرفته است. کتيبة احداثيه-  مذهبي اين دوره از تاريخ مسجد 
بر سر در غرفة دوم، در شمال ايوان شرقي آن قرار دارد. 
اين کتيبه به خط ثلث و قلم سفيد بر کاشي معرق نگارش 
يافته و کاتب آن محمد رضا امامي است که رقم خود را 
در انتها به خط نستعليق آورده است. متن کتيبه آية ٥٥ 
سورة مائده، معروف به آية واليت، به انضمام متن احداثية 
آن است که از اتمام بازسازي مسجد در سال ١٠٨٤ ق خبر 
مي دهد. نگارش اين کتيبه با چنين مضموني و ظهور آن در 
اين دوره بي شک از تغييري بزرگ در گرايش هاي مذهبي 
هنرمندان و متوليان اين مکان مقدس و به ويژه حاکمان خبر 
مي دهد، تغييري که با توجه به تعهدات پادشاهان صفوي 
نسبت به مذهب شيعه و توجه به بارزترين مبناي اعتقادي 
اين مذهب يعني اصل امامت قابل تطبيق است. طبق نظر 

مأخذ:  طرح شمسه اي.  کتيبه هاي  بر  يااهللا  ذکر  تکرار  تصوير٧. 
همان. 

کتيبه هايي  کمربندي  ١.کتيبه هاي 
واسطة  به  آن ها  عرض  که  هستند 
حروف کشيده (اغلب ياي معکوس) 
به دو يا سه قسمت مساوي تقسيم 
کتيبه  در  اجرا  شيوة  اين  مي شود. 
در  صفوي  دورة  اوايل  از  نويسي 
(صحراگرد،١٣٩٢:  شد  رايج  ايران 

.(٥١
ُخُذوْا  آَدَم  َبِني  َيا  تعالي  اهللا  قال   .٢
ِزيَنَتُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجدٍ وُكُلواْ َواْشَرُبوْا 
َوَال ُتْسِرُفواْ إِنَُّه َال ُيِحبُّ اْلُمْسِرفِيَن في 

١٠٨٧، ١٤١١



امت ايشان اشاره مي کند. کتيبة دور دهانة اين ايوان نيز به 
همان شيوة اجرا شامل آياتي از سورة ملک تا انتهاي آية 
٢١ است. اين سوره از سوره هاي پرفضيلت قرآن کريم 
است که مباحثي پيرامون «مبدأ» و صفات خداوند، و نظام 
شگفت انگيز خلقت، و همچنين بحث هايي پيرامون «معاد» و 
گفت وگوي مأموران عذاب با دوزخيان را در بر دارد. کتيبة 
گوهرشاد  مسجد  کتيبة  بلندترين  صحن  دور  سراسري 
است که مستند به کتب تاريخ آستان قدس(همان: ١٥٢) و 
ماده تاريخ موجود در سمت راست ايوان مقصوره، کتابت 
صورت  امامي  محمدرضا  توسط  ق   ١٠٨٣ سال  در  آن 
گرفته اما در سال هاي بعد با حفظ متن اوليه مورد مرمت 
و بازسازي قرار گرفته است.١ اين کتيبه به خط ثلث و قلم 
سفيد بر کاشي معرق نگارش يافته و متن آن که از سمت 
چپ (شرقي) ايوان مقصوره آغاز و پس از دور زدن در 
گرداگرد صحن در سمت راست (غربي) ايوان مقصوره به 
پايان مي رسد شامل يک مرتبه سورة دهر، يک مرتبه سورة 
جمعه و يک مرتبه سورة قدر است (همان). سورة دهر (هل 
أتي) از جمله سوره هاي قرآن کريم است که مفسران بزرگ 
اهل بيت  اسالمي شأن نزول آن را در گراميداشت مقام 
عليهم السالم و گذشت و بخشش آنها از غذاي سه روزة 
اسير مي دانند  يتيم و  و  به مسکين  آن  اعطاي  و  خويش 
(محقق،١٣٥٠: ٨٤٨). نگارش آن در دورة صفوي به عنوان 
نهضت  بيانگر  مي تواند  اصلي صحن مسجد  کتيبة  آغاز 
شيعي حاکمان وقت و عالقة آنها به تکريم و احترام خاندان 
باشد. مضمون سورة  قرآني  آيات  قالب  در  اکرم  پيامبر 
جمعه تسبيح عمومي موجودات و توصيف خدا، بيان اهداف 
بعثت پيامبر از ديدگاه تربيتي، قانون عمومي مرگ و هشدار 
به مومنان در عدم انحراف از اصول و آيين حق بوده و بر 
انجام فريضة نماز جمعه و تعطيلي كسب و كار براي شركت 
در آن در جهت تحكيم پايه هاي جامعه اسالمي تأکيد دارد 
(مکارم شيرازي،١٣٧٩ ج٢٤ : ١٠١). سورة قدر نيز بيانگر 
نزول قرآن کريم در شب قدر است، شبي که امام عصر 
(امام دوازدهم شيعيان) به اذن خداوند در آن حضور دارد 
و تقدير و سرنوشت انسان ها در آن شب مقدر مي شود 
(شايسته فر، ١٣٨١: ٧٢). در سردر غرفه هاي شمالي ايوان 

غربي دو کتيبه وجود دارد که متن يکي از آنها در ادامة 
ديگري آمده و بنابر ماده تاريخ ١٠٨٤ ق منسوب به دورة 
صفوي و خط محمدرضا امامي هستند (صحراگرد،١٣٩٢: 
١٦٤). اين دو کتيبه با خط ثلث به حديثي از امام محمد 
دارد.٢ کتابت  اشاره  به وجه تسميه روز جمعه  (ع)  باقر 
اين حديث، عالوه بر اينکه متناسب با مکان برگزاري نماز 
جمعه در عصر صفوي در اين مکان مقدس است، اشاره اي 
است صريح به نام امام پنجم شيعيان که در بستر فکري 
و اعتقادي آن دوره براي نخستين بار ظهور مشخص دارد 
(تصوير٩). در مرکز تزيينات هندسي صورت گرفته بر ديوار 
ايوان شمالي چهار کتيبة شمسه مانند در دو لوح محرابي 
بزرگ وجود دارند که در دو طرف در ورودي دارالسياده 
نصب شده اند و پيرامون آنها با نقوش هندسي به رنگ هاي 
زرد و سبز و الجوردي تزيين يافته است. اين لوح کتيبه ها با 
استناد به کتيبة احداثيه باالي آن متعلق به دورة شاه عباس 
اول بوده و تاريخ احتمالي ١٠٠٨ ق دارد (همان: ١٢٦). متن 
اين کتيبه ها صلوات جامع بر چهارده معصوم است که در 
دو کتيبة بااليي هر دو سمت ايوان آمده است: «اللهم صل 
علي النبي و الوصي و البتول و السبطين و السجاد و الباقر»؛ 
و در دو کتيبه پايين عبارت: «و الصادق و الکاظم و الرضي 
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١. براي آشنايي با کاتبان و دوره هاي 
دور  سراسري  کتيبة  بازنويسي 
صحن نک: صحراگرد،١٣٩٢: ١٥٩- 

.١٤٨
جعفر  ابي  عن  حمزه  ابي  عن   .٢
اهللا  صلوات  الباقر،  علي  محمدبن 
کيف  له  قال رجل  قال  فانه  عليهما 
سميت جمعه قال ان اهللا عزوجل جمع 
فيها خلقه لواليه محمد و وصيه في 
الميثاق فسماه يوم الجمعه لجمعه فيها 

تصوير٩. کتيبه با مضمون حديث از امام محمد باقر (ع)، مأخذ: همان.خلقه في اربع و ثمانين و الف.

تصوير٨. عبارت متقارن ياسلطان با تکرار وارونة يااهللا. مأخذ: 
همان.
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و التقي و النقي و العسگري و الحجه القائم» ذکر شده است 
(تصوير١٠). در حاشية در ورودي شبستان غربي مسجد 
در زير مقرنس ها نيز کتيبة زيبايي به خط ثلث وجود دارد 
که حاوي ذکر صلوات جامع بر ائمة اطهار عليهم السالم 
است.١ وجود چنين مضاميني بيانگر جايگاه رفيع ائمة اطهار 
در قلب مسلمانان است که حب الهي را در محبت و عشق به 
امامان جست وجو کرده و ساحت فضاي معنوي را متبرک 

به باورهاي عميق ديني خود ساخته اند.

اين مکان  کتيبه هاي مذهبي منسوب به دورة صفويه در 
مقدس عمدتًا مشتمل بر آيات قرآني، و دعاهايي در طلب 
مغفرت و رحمت، و صلوات بر پيامبر اکرم صلي اهللا عليه 
و اهل بيت ايشان است که با حمايت هاي مالي و معنوي 
پادشاهان وقت به عرصه ظهور رسيده اند. توجه به صفات 
و  آيات  اين  مضمون  در  اجتماعي  رفتارهاي  و  اخالقي 
به  نياز جامعه  و  فرهنگي  اهداف رشد  با  منطبق  روايات 

اصالح و تغيير در اين دوره است.

١ . اللهم صل علي محمد المصطفي، 
المرتضي،و صل  و صل علي علي 
علي فاطمه الزهرا، و صل علي خديجه 
الکبري، و صل علي الحسن المجتبي، 
و صل علي الحسين الشهيد بکربال، و 
صل علي علي زين العابدين، و صل 
علي محمد الباقر، و صل علي جعفر 
الصادق، و صل علي موسي الکاظم، 
و صل علي علي بن موسي الرضا، و 
صل علي محمد التقي،و صل علي علي 
النقي، و صل علي الحسن العسکري، و 

صل علي  القائم محمد المهدي.

تصوير١٠. کتيبه هاي دو طرف در دارالسياده با مضمون صلوات بر چهارده معصوم. مأخذ: همان.

نتيجه
مضامين کتيبه هاي مذهبي مي توانند به عنوان شاخصي براي ثبت رويدادها و مستندسازي وضعيت 
مذهبي هريک از دوره هاي تاريخ اسالم مورد بررسي قرار گيرند. با توجه به اين نکته و تحليل هاي 
صورت گرفته، بازتاب امتزاج شريعت و طريقت و ظهور نهضت هاي شيعي- صوفي در دورة تيموريان، 
به ويژه در عهد سلطنت شاهرخ که در نواحي خراسان بوده، در مضمون کتيبه هاي اين دوره از مسجد 
گوهرشاد به خوبي نمايان است. اگرچه نامي از ائمة معصومين عليهم السالم به نحو صريح و يا ذکر 
حديث يا دعايي در حق آنها ديده نمي شود ولي به شکل خفي مضامين بسياري از آيات با توجه به متون 
تفسيري در شأن و مقام اهل بيت پيامبر عليهم السالم هستند. اين قضيه را مي توان تا حدي با توجه به 
تسلط مذهب رسمي کشور و عقايد اهل تسنن در آن دوره قابل توجيه دانست، گر چه هيچ صراحتي نيز 
در بيان نام خلفاي راشدين که در بسياري از فضاهاي تحت سلطة اهل تسنن مشاهده مي شود وجود 
ندارد. گذشته از اين، اين مسجد در کنار مضجع شريف هشتمين امام شيعيان ساخته شده و نمي توان 
هدفي جز اشاعة مباني اعتقادي شيعه در آن متصور بود. باني و کاتبان بنام اين دوره از کتيبه ها نيز 
شيعه، و يا متأثر از بزرگان و حلقه هاي ذکر و فتوت، و از دوستداران مقام شامخ امامان به ويژه امام 
علي (ع) محسوب مي شدند که با تهذيب و تزکية نفس به آفرينش هنري پرداخته اند. از اين رو وجود 
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شيعه در  دورة تيموري و صفوي
کتيبه هاي پرتعداد دعا و ذکر، تأکيد مضامين آيات و احاديث بر مطلقيت قدرت الهي و فناي انسان خاکي 
در برابر او، همه بازتابي از مهم ترين اعتقادات نهضت هاي صوفي- شيعه در آن دوره است که نه بر 
اشارة صريح مباني اعتقادي خود، بلکه بر نوعي باطني گرايي و تفکر دنياگريزي و تمسک به درگاه 
عدالت گستر الهي دربرابر مظالم دنيوي متکي بود. اهميت جنبش هاي صوفي، حضور علماي شيعه 
در خالل حاکميت شاهرخ تيموري و سياست او در تحکيم مواضع خويش و کسب مقبوليت در برابر 
عامة مردم را مي توان از داليل استفاده از فرهنگ و مضامين شيعي در کتيبه ها و هنرهاي به کار رفته 
در جوار بارگاه نوراني امام رضا (ع) دانست.در دورة صفوي با استيالي مذهب شيعه و معرفي آن 
به عنوان مذهب رسمي کشور و افول صوفي گري ما شاهد بروز مضامين خاص شيعي، جدا از مباحث 
طريقتي، هستيم. ظهور آية واليت و تأکيد آن بر مسئله امامت، نگارش سوره هايي مانند دهر که در شأن 
ائمة اطهار عليهم السالم نازل شده است، بيان حديثي از امام محمد باقر (ع) و صلوات جامع بر چهارده 
معصوم در مکان هاي مختلف اين مسجد مقدس، همگي بيانگر گرايش فکري و ديني حاکم بر اين دورة 
تاريخي به شمار مي رود. مضامين کتيبه ها در اين دوره، نه بر مبناي سياسي کاري بلکه با توجه به 
عالقة قلبي پادشاهان صفوي به ائمة اطهار عليهم السالم و مذهب شيعه گويي به نوعي برون گرايي و 
تجلي صريح دست يافته است. ظهور و نگارش آياتي از سوره هاي فتح و جمعه که به مباحث اجتماعي 
و روزمرة انسان ها اشاره دارند با توجه به باال رفتن قدرت سياسي پادشاهان و رفاه دنيوي مردم 
قابل توجيه و تطبيق است. در مضامين کتيبه هاي اين دوره ديگر خبري از دنياگريزي نيست و گويي 
هنرمندان در ساية الطاف پادشاهان صفوي و متأثر از شرايط اجتماعي حاکم به انتخاب مضامين 
مذهبي کتيبه ها پرداخته اند. به طور کلي برنامه ها و گرايش هاي فرهنگي- مذهبي حاکمان وقت تيموري 
و صفوي سبب ايجاد نوعي پيوند مستقيم ميان هنر و مذهب بوده است که اين موضوع در دولت 
تيموري با هدف مشروعيت نزد عامة مردم و به رسميت شناختن حاکمان وقت، و در دولت صفوي 
در جهت ترويج و توسعة فرهنگ شيعي و مقبوليت امامان نزد مردم انجام گرفته است. اما پرسشي که 
مطرح مي شود و پاسخش براي ديگر محققان باقي مي ماند اين است که آيا مي توان چنين نظري را در 
مصداق ديگر بناهاي معماري دورة تيموري و صفوي تعميم داد و با بررسي تطبيقي مضامين مطرح 
در کتيبه هاي آنها به مباني اعتقادي و تفاوت هاي ظريف ميان نهادهاي شيعي در اين دوره هاي تاريخي 

دست يافت؟ 
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Inscriptions as conceptual and decorative elements in Islamic Architecture are important 
tools for the representation of religious beliefs and policies, and because of their written 
nature, express the ideas and thoughts of their era. Goharshad Mosque in Mashhad as 
one of the masterpieces of Islamic-Persian architecture has various inscriptions with 
religious themes, which have been frequently restored in various historical periods. This 
paper by use of comparative-analytical method, library sources and observation, both 
introduces Timurid and safavid inscriptions of this sacred place, and analyses them below 
the Intellectual principles of Shiism. It also comparatively shows that how these themes 
during the time, along with religious and cultural trends of artists and politicians, have 
been subjected to qualitative and quantitative changes. Research findings show that in 
both periods, there are inscriptions with Shiite theme. These themes, in Timurid period, 
were influenced by dominance of Sunni religion in the country, emergence of Sufi-
Shiite movements and the circles of worship and Sufi communities. While in the Safavid 
period, by separation of religion from Sufism and Shiite dominance, we see explicit 
themes which refer to the most important intellectual principle of Shia, i.e. Imamate. A 
comparative study of the contents of the inscriptions is a new way in understanding of 
religious art and the impact of the religion on the epigraphy at different periods of the 
history of Islamic-Iranian art.

Keywords: Goharshad Mosque, Contents of Inscriptions, Intellectual Principles of Shia, 
the Timurids and the Safavids.
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