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چکیده
کتیبه هــای دوره ی اســامی، منابــع ارزشــمندی از تفکــرات مذهبــی، سیاســی و اجتماعــی 
کــه اطاعــات ارزشــمندی از اوضــاع  معمــاران و هنرمنــدان دوره ی اســامی اســت؛ به گونــه ای 
مذهبــی، اجتماعــی و فرهنگــی زمانــه ی خویــش را بازگــو می کننــد. مســجد جامــع یــزد، یکی از 
بناهــای باشــکوه دوره ی اســامی ایــران اســت کــه در طــول دوره هــای مختلف اســامی محل 
کتیبه هــای ایــن مســجد از  هنرنمایــی هنرمنــدان ایــن دیــار بــوده اســت. در مقالــه ی حاضــر، 
کتیبه هــا شناســایی و  نظــر زیبایی شناســی و نمادگرایــی بررســی شــده اند. نقــوش تزئیناتــی 
بــا اســتفاده از نرم افــزار اســتخراج شــده و بــه تحلیــل مفاهیــم نمادیــن آن هــا پرداختــه شــده 
ح  ــد در قالــب پرســش زیــر مطــر کــه پژوهــش حاضــر در پــی آن اســت می توان اســت. هدفــی 
شــود؛ روش ترکیــب نقــوش بــرای بیــان مفاهیــم نمادیــن چگونــه بــوده و ایــن نقــوش بیانگــر 
چــه مفاهیمــی هســتند؟ مطالعــه بــر روی ایــن کتیبه هــا نشــان می دهــد کــه بســیار زیباطراحی 
کــه در درون خــود، مفاهیــم ارزشــمندی از تفکــرات دینــی را پنهــان  شــده اند، به گونــه ای 
کتیبه هــا، از یــک شــیوه ی  کرده انــد. در بیشــتر  ســاخته  و آن هــا را بــا زبــان نمادیــن بیــان 
کــه شــبکه ای از نقــوش  مشــترک و خاصــی بــرای فضاســازی اســتفاده شــده، به صورتــی 
گــون محصــور  گونا کــه خــود توســط نقــوش اســلیمی در اندازه هــای  هندســی ایجــاد شــده 
کتیبــه ای ایــن مســجد، نقــش شمســه ای و همچنیــن  شــده اند. در بیــن نقــوش تزئینــی 
نقــش دایــره از جایــگاه ویــژه ای برخوردارنــد. تلفیــق اشــکال هندســی به همــراه انــواع مختلــف 
شمســه ها، فضــای معنــوی خاصــی را تداعــی می کننــد و هنرمنــد بــا بــه کار بــردن ترکیــب 
آن هــا، در حــال بیــان مفاهیــم اعتقــادی دینــی و مذهبــی خویــش اســت. در برخــی مــوارد 
کــه از جملــه ی آن هــا می تــوان بــه عاقــه ی  کتیبه هــا دیــده می شــود  ســبک خاصــی در ایجــاد 
کــه اســامی  کــرد،  هنرمنــدان بــه ایجــاد شــبکه ای از نقــوش هندســی در مرکــز نقش هــا اشــاره 
ــه ای از  کتیبه هــای ســردر شــرقی نمون ــد.  گرفته ان ــی« و »محمــد« در آن هــا جــای  چــون »عل
ایــن نقــوش اســت. مفاهیــم خاصــی در بــه کار بــردن اشــکال نقــوش هندســی و میــزان تکــرار 
کاربــرد شمســه های هشــت پر و تکــرار  کــه به عنــوان مثــال، می تــوان بــه  آن هــا دیــده می شــود 
کــه بــه احتمــال بیانگــر برخــی اعتقــادات  هشــت بار نقــوش مختلــف هندســی اشــاره نمــود، 
مذهبــی از جملــه وجــود هشــت بهشــت یــا وجــود هشــت فرشــته حامــل عــرش الهــی هســتند.

کلیــدواژگان: مســجد جامــع یــزد، زیبایی شناســی، نمادشناســی، نقــوش اســلیمی، نقــوش 
هندسی.
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مقدمه
گذشــته از  این کــه زیبــا بــوده و خاقیــت هنرمنــدان را در آفرینــش زیبایــی نشــان  کتیبه هــا 
می دهنــد، بازتــاب شــرایط فرهنگــی، مذهبــی و اجتماعــی زمــان خویــش نیــز هســتند. 
کلــی تزیینــات، نقــش عمــده ای در بیــان اهــداف اســامی دارنــد. آفرینــش چنیــن  به طــور 
ــا  ــد شــکل بگیــرد؛ به همیــن دلیــل، هنرمنــدان ب ــه خــدا می توان ــاری فقــط از راه ایمــان ب آث
کامــل بــه معانــی و مفاهیــم  گاهــی  به کارگیــری تمــام عناصــر تزیینــی ونمادگرایــی و بــا آ
کــه خلــق می کننــد، بــا بهره گیــری از علــم هندســه و ریاضیــات و بــا دیــد فراطبیعــی بــه  آنچــه 
ــاری را خلــق می کننــد. مشــخصه ی اساســی ایــن اشــکال، رمزگرایــی و  طبیعــت، چنیــن آث
ایجــاد نظــم و وحــدت و بیانــی نمادین اســت. »مســجدجامع یزد« را به عنــوان قدیمی ترین 
کــه در معمــاری مذهبــی ناحیــه ی یــزد از آن تقلیــد شــده  ــاد می کننــد  نمونــه ی معمــاری ی
گنبــددار و یــک شبســتان متصــل  ح ایــن مســجد مرکــب از یــک مقصــوره ی  اســت. طــر
کاربــرد وســیع طاق هــای  کشــیده اســت؛ همچنیــن از ویژگــی دیگــر آن می تــوان بــه  بلنــد و 
کاشــی معــرق همــراه  ــا تزئیــن  کــه ب سراســری )طــاق و تویــزه( در شبســتان ها اشــاره نمــود 
کیــد می کنــد )کیانــی، 1374:  ع معمــاری ایــن مســجد، تأ اســت و بــر شــاخص بــودن نــو
کتیبه هــای به کاررفتــه در ایــن مســجد، شــامل روش هــا، مضامیــن  74(. درایــن مقالــه بــه 
کتیبه هــا، مصالــح و تزئینــات پرداختــه شــده اســت. همچنیــن در تحلیــل نقــوش هندســی، 
ــه زیبایی شناســی و نماد شناســی آن هــا توجــه شــده اســت. کتیبه هــا، ب گیاهــی و اســلیمی 
ع می تــوان بــه آن هــا اشــاره  کــه در بــاب ایــن موضــو پرســش پژوهــش: پرســش هایی 
ح هســتند؛ 1. ترکیــب نقــوش مختلــف هندســی،  نمــود، در قالــب مــوارد پیــِش رو قابــل طــر
کتیبــه ای بــرای بیــان یــک مفهــوم نمادیــن بــه چــه صورتــی انجــام پذیرفتــه  گیاهــی و 
کتیبه هــای مــورد بحــث، بــه چــه مفاهیــم نمادینــی اشــاره  اســت؟ 2. نقــوش و مضامیــن 

می کننــد؟ 
روش پژوهــش: اطاعــات اولیــه ی ایــن پژوهــش از طریــق مطالعــات کتابخانــه ای انجــام 
گرفتــه اســت و اطاعــات ثانویــه ی آن بــا مطالعــات میدانــی، جمــع آوری شــده اســت. از 
تصاویــر موردنظــر، عکاســی شــده و از طریــق نرم افــزار اتوکــد، نقــوش آن هــا اســتخراج شــده 
اســت. در ایــن پژوهــش بــا رویکــرد توصیفی-تحلیلــی، دســتیابی بــه اهــداف مــورد نظــر 
ــه روش  ــه کار رفتــه در ایــن مســجد شناســایی شــده و ب کتیبه هــای ب صورت گرفتــه اســت. 

گرفته انــد. ــرار  تحقیــِق تفســیری-تحلیلی، از نظــر نمادشناســی مــورد مطالعــه ق

پیشینه ی پژوهش
تاریخــی-  مهــم  مــدارک  و  اســناد  همچنیــن  و  عینــی  مهــم  شــواهد  به عنــوان  کتیبه هــا 
کشــف و مطالعــه ی اوضــاع اجتماعــی، اقتصــادی، سیاســی، فرهنگــی،  باســتانی به منظــور 
رســانه های  از مهم تریــن  را  کتیبه نویســی  تیمــوری )1388(،  به شــمار می آینــد.  هنــری 
کــه در فرهنــگ اســامی-ایرانی بــه یــک هنــر فاخر تبدیل شــده، معرفــی می نماید.  مکتــوب 
گســترش  کتیبه هــای قرآنــی مســاجد جامــع در  صداقــت )1387: 18(، بــه بررســی جایــگاه 
گویاتریــن منابــع بررســی  کتیبه هــای قرآنــی از  کــه  تفکــر مذهبــی پرداختــه و عنــوان می کنــد 
و  کتیبه هــا  مضامیــن  بررســی  بــه  و  اســت  خداونــدی  آیــات  از  ملهــم  مذهبــی  تفکــرات 
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کتــاب  اهمیــت آن هــا در تزیینــات و پوشــش دهی مســاجد می پــردازد. شــیا بلــر )1992( در 
بــه بررســی و مطالعــه ی 79  ایــران و ماوراءالنهــر،  کتیبه هــای یادمانــی صــدر اســام در 
کتیبــه ی یادمانــی موجــود در محــدوده ی فرهنگــی ایــران در طــی قــرون اولیــه ی اســامی 
می پــردازد. الهیــاری و عابدین پــور )1389: 43(، بــه زمینه هــای علــل تحــول خوشنویســی 
ــه  ــی ابرقویی )1393( در رابط ــینی و فراش ــد. حس ــی پرداخته ان ــت ایران ــا هوی ــد آن ب و پیون
بــا جنبه هــای نمادیــن شــیعی در تزیینــات مســجد جامــع یــزد نیــز حســینی بــه عناصــر 
شــیعی در تزیینــات ایــن مســجد پرداختــه اســت )حســینی و فراشــی ابرقویی، 1393: 33(؛ 

کتیبه هــای قرآنــی ایــن مســجد اشــاره نمــوده اســت. ــه  همچنیــن نصرتــی )1380: 20( ب
کتاب هــای مختلفــی نیــز بــه رشــته تحریــر درآمــده  در رابطــه بــا مســجد جامــع یــزد 
افشــار،  1392؛  مســرت،  1388؛  همــکاران،  و  اســامی  1391؛  )دهقان چنــاری،  اســت 
1374؛ دانش یــزدی، 1387(؛ عاوه بــر ایــن، پایان نامه هایــی نیــز در مــورد ابعــاد مختلــف 
کار شــده اســت )چیتــی، 1379؛ شــیخی، 1394؛ علــوی راد،  معمــاری مســجد جامــع یــزد 
1370(؛ همچنیــن پیش تــر مطالبــی  پیرامــون تاریــخ دوران اســامی یــزد منتشــر شــده 
اســت )مرتضایــی و میردهقــان اشــکذری، 1393؛ جودکی عزیــزی و همــکاران، 1394؛ 
کتیبه هــای  »زیبایی شناســی  مطالعــات  فقــدان  کــه   )1396 بهنام فــر،  و  رمضــان زاده 

مســجد جامــع یــزد« در بیــن پژوهش هــای یــاد شــده را نشــان می دهنــد.

 مبانی نظری پژوهش
کــه در آن انســان بتوانــد وقــار فطــری  هنراســامی می کوشــد تــا محیطــی را به وجــود آورد 
معمــاری  در  تزئینــات  انــدازه ی  بــه  چیــز  هیــچ  بدون شــک،  بازیابــد.  را  خــود  اولیــه ی 
بــرای  بنــا  فــرم  گــر  ا زیــرا  بگــذارد؛  به نمایــش  را  هنــری  ذوق  و  تفکــر  رســالت  نمی توانــد 
معمــاران، باستان شناســان و طراحــان جالــب باشــد، ممکــن اســت بــرای عامــه ی مــردم 
ــگاه اول بیننــده را به خــود جلــب  ــه در ن ک ــی همیــن تزئینــات اســت  ــل درک نباشــد، ول قاب
بیــان  َنــه  اســت،  یــک علــم دقیــق  69(. »زیبایی شناســی«  می کنــد )مکی نــژاد، 1381: 
نفســانی یــک تقدیــر مختــوم زیست شــناختی )شــوان، 1383: 13(. بحــث پیرامون مســائل 
زیبا شــناختی تزئینــات، صرفــًا یــک بحــث فلســفی، تئــوری و مبتنــی بــر فرضیه هایــی اســت 
ایــن زمینــه نمی تــوان به طــور  آثــار به جــای مانــده، حاصــل می شــود و در  از دیــدن  کــه 
کثــر محققــان در آن  یقیــن بــه مســائل زیباشــناختی تزئینــات اســامی پرداخــت. امــا آنچــه ا
کــه تزئینــات اســامی چیــزی فراتــر از پوشــش و تزئیــن صــرف  اتفاق نظــر دارنــد، ایــن اســت 
می باشــد. در پشــت همــه ی ایــن نقــش و نگارهــا و البــه الی حــرکات دوار اســلیمی ها و 
ختایی هــا و در پیــچ و خــم نقــوش هندســی، مفاهیــم عمیــق مبتنی بــر مبانــی دینــی نهفتــه 
کــه همــه چیــز در عالــم،  اســت. مهم تریــن اصــل در زیبایی شناســی اســامی ایــن اســت 
مظهــری از زیبایــی خداونــد متعــال اســت و جهــان جلــوه ای از ذات اوســت )مکی نــژاد، 
کــه ازطریــق ظاهــر ایــن تزئینــات،  1381: 69(. بــه ایــن مفاهیــم عمیــق تزئینــات اســامی 
گفتــه می شــود. نمــاد مفاهیــم  نمی تــوان آن هــا را دریافــت در اصطــاح »نمــاد« یا»ســمبول« 
و انگاره هــای نهفتــه در داخــل تزئینــات هنــر اســامی اســت و بهتریــن راه انتقــال چنیــن 
ع  معانــی و انگاره هایــی در هنــر اســامی، جــز تزئیــن نمی توانــد باشــد. اهمیــت ایــن موضــو
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کــه ویتروویــوس )1960: 6( بــه معمــاران توصیــه می کنــد تــا دانــش  بــه آن حــد اســت 
کننــد.  وســیعی از تاریــخ داشــته باشــند تــا ایــن انگاره هــای نهفتــه در میــان آرایه هــا را درک 
معمــاران مســلمان، بــه آثــار خــود و نشــانه ها و رمزهــای نهفتــه در آن، نگاهــی اســتقالی 
کــه آثــار را در راســتای هدایــت مخاطبــان بــه حقیقــت  نداشــته اند و بلکــه ســعی می کردنــد 
هســتی ارائــه نماینــد )رئیســی و همــکاران، 1393: 82(.زیبایی شناســی و نمادشناســی در 
ــدام  ک ــد و بررســی هــر  ــرار دارن ــه همدیگــر ق گسســتنی نســبت ب ــدی نا ــر اســامی در پیون هن
بــدون دیگــری ناقــص به نظــر می رســد؛ زیــرا زیبایــی هــر هنــری بــه معانــی و مفاهیــم عمیــق 
نهفتــه در آن اســت. چنیــن معانــی عمیقــی در هنــر اســامی بــا زبــان نمادیــن تزئینــات 
کــه بــا زبــان مســتقیم قابــل بیــان نیســتند و زبــان بــا همــه  بیــان می شــود. یعنــی مفاهیمــی 
محدودیت هایــش قــادر بــه انتقــال ایــن مفاهیــم نیســت. زبــان هنــر اســام، زبــان نمادیــن 
و رمزگونــه اســت و ایــن رمــوز و نمادهــا حاصــل ویژگــی ذاتــی ایــن هنــر بــوده و تنهــا راه 
بررســی معانــی هنــر اســام، بررســی و شــناخت ایــن نمادهــا و ســمبول ها اســت )لشــکری، 
3(. نمــاد را بایــد جــزو الینفــک زیبایی شناســی تزئینــات اســامی دانســت؛ زیــرا   :1390
زیبایــی نیــاز بــه توصیــف نــدارد، بلکــه زیبایــی خــود را در اثــر هنــری می نمایانــد. از طرفــی 
بایــد هدفــش  بنابرایــن  راســتین، چیــزی جــز علــم به صــورت نیســت و  زیبایی شناســِی 
کلمــه )شــوان، 1383:  چیــزی عینــی و واقعــی باشــد، َنــه ســاخت ذهنــی بــه معنــای دقیــق 
ــه مرکزیــت جهــان و هســتی را در  ک ــی اســت  ــر اســامی، زیبایــی نتیجــه وحدت 68(. در هن
گاه  گاه در هنــر قرائــت و  کــه  وحــی الهــی منعکــس می بینــد. وحــی مبــدأ صــور متنوعــی اســت 
گاه در معمــاری ظاهــر می شــود. زیبایــی درخشــش  کتیبه نــگاری و  در هنــر خوشنویســی و 

وجــود در موجــودات اســت )نوروزی طلــب، 1388: 16(.

مسجدجامع یزد 
کــه در زمــان  کالنجــار از دودمــان آل بویــه بــوده  بانــی اولیــه ی مســجد جامــع یــزد، عاءالدولــه 
ملکشــاه ســلجوقی، در یــزد عمــارت داشــته اســت.پس از او و در ســال724 هــ .ق. ســید 
رکن الدیــن نظام الحســینی در ســمت قبلــه ی بنــای عاءالدولــه )مســجد جامــع عتیــق(، 
ــا نمــود )کاتب یــزدی، 1386: 6-105(. در  ــی( بن کنون ــی را )مســجدجامع  ســاختمان مجلل
ایــن دوره الحاقاتــی بــه بنــای قدیمــی اضافــه شــد و بنای گنبد، ســردر ورودی و شــالوده های 
ایــوان و مقصــوره ســاخته شــد. در دوره ی دوم، موالنــا شــرف الدین علــی یــزدی، از مــردان 
اتمــام  بــه  را  ایــوان  تزئینــی  ایــوان و برخــی پوشــش های  گنبــد  به نــام دوره ی تیمــوری 
رســانید )نصرتــی، 1380: 21(. در دوره ی ســوم، در ســال 777 هــ .ق. و در زمــان امیرتیمــور، 
ــای  ــز و رواق ه ــی، دهلی ــتان جنوب ــن شبس ــد و همچنی گردی ــن  ــی مزی کاش ــا  ــوان ب ــد و ای گنب
بنــای ســردر ورودی و پوشــش های  و  نمــای صحــن  بــا  گنبدخانــه، همــراه  بــه  متصــل 
کاشــیکاری و نــام معمــار آن بــا خــط نســخ ســفید  گردیــد. تاریــخ اتمــام  تزئینــی آن، تکمیــل 
کاشــی ستاره ای شــکل هشــت پر، بــر روی ســتون های  بــر زمینــه ی ســیاه و بــرروی یــک 
دو طــرف محــراب، نوشــته شــده اســت؛ بــا ایــن عبــارت و در طــرف راســت:»عمل الحــاج 
بهاءالدیــن محمــد بــن الحســین یعــرف بــواال الیزدی«)تصویــر 1( ودر طــرف چــپ: »تــم فــی 
شــهرمحرم الحــرام ســنه ســبع و ســبمین و ســبع مائــه الحجریه«)تصویــر 2(. دوره ی چهــارم 

کاشــیکاری، طــرف راســت   تصویــر 1. تاریــخ اتمــام 
محــراب )نگارنــده، 1396(.

کاشــیکاری مســجد یــزد،   تصویــر 2. تاریــخ اتمــام 
طــرف چــپ محــراب )نگارنــده، 1396(.
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کــه بنــای شبســتان  ساختمان ســازی در ســال های بیــن 809-819 هــ .ق. صورت گرفــت 
کار در  شــمالی، دهلیــز و رواق هــای ارتباطــی و برخــی پوشــش ها را شــامل می شــود. ایــن 
خ میرزا اتمــام یافــت )جندقی یــزدی، 1327: 85(. البتــه در همیــن دوران،  زمــان شــاهر
یعنــی دوره ی تیمــوری و حتــی در دوره هــای بعــدی، از جملــه در دوره ی شــاه طهماســب 
صفــوی )نصرتــی، 1380: 21( و همچنیــن در زمــان فتحعلی شــاه قاجــار )جندقی یــزدی، 
کــه بیشــتر مربــوط بــه تزئینــات می شــود  1327: 80( الحاقاتــی بــه مســجد اضافــه می شــود 

کــه در بحــث تزئینــات مربوطــه هــم بــه آن هــا اشــاره ی مختصــری خواهــد شــد.
کاتــب یــزدی )1386: 60 و 114( در تألیفــات خــود در  جعفــری )1390: 20 و 75( و 
ح حال امیــران و حــّکام یــزد و دیگــری معرفــی مســاجد جامــع  کــه شــر گانــه  دو مبحــث جدا
کویــی یــزد  کا یــزد اســت، بــه ســاخت و ســازهایی در مــکان مســجد یــزد در زمــان امــرای 
خ در مبحــث اول، بــر موجودیــت دو مســجد در مــکان بناهــای  اشــاره دارنــد. ایــن دو مــور
ــی را »مســجد جمعــه ی شهرســتان« و دومیــن مســجد  کــه مســجد اول اولیــه اذعــان دارنــد 
کرده انــد. جعفــری در مبحــث دوم  را »مســجد جمعــه درده« یــا »مســجد قدیــم درده« ذکــر 
کارایــی  کاتــب باوجــود تعییــن میــزان  از دو مســجد متصــل قدیمــی ســخن می گویــد، ولــی 
و متذکــر  دانســته  یــک مســجد  را  بناهــای قدیمــی مجموعــه  اول،  مســاجد در مبحــث 

کــه مســجد قدیــم همــان عتیــق اســت )گلشــن، 1381: 115-7(.  می شــود 
ــه  گســترش صحــن مســجد )1240 هــ .ق.( تألبفــات خــود را ارائ ــه قبــل از  ک مورخینــی 
داده انــد، همچــون محمــد مســتوفی بافقــی )1384: 210(، عینــًا مطالب جعفــری و کاتب را 
بــه تنــاوب نقــل کرده انــد و از هــر دو مســجد قدیمــی ســخن گفته انــد. امــا مورخیــن معاصری 
کرده انــد، تنهــا بــه معرفــی یــک مســجد قدیمــی  کــه پــس از ایــن تاریــخ مبــادرت بــه نــگارش 
ح مبســوطی از مســجد  پرداخته انــد. آیتــی )1317: 95( و افشــار )1374: 111( ضمــن شــر
کرده انــد. افشــار )1374: 3-111(، بخشــی از  جامــع، تنهــا بــه یــک مســجد قدیمــی اشــاره 
پــی آتشــگاه ساســانی را در محــل بقایــای تاریخــی بناهــای اولیــه مســجد تشــخیص داده 
اســت. پــوپ )1373: 222( نیــز مســجد را در محــل یکــی از آتشــکده های ساســانی دانســته 
ــای تاریخــی بناهــای  ــر )1346: 172(، بقای ــوده اســت. ویلب ــر ب ــان دای ــه در روزگار صفاری ک

اولیــه را متعلــق بــه قبــل از ســاجقه می دانــد. 

زیبایی شناسی و نمادگرایی در کتیبه های مسجد جامع یزد
کتیبــه ای بــا نگاره هــای  یکــی از بارزتریــن ویژگی هــای مســجد جامــع یــزد، ترکیــب نقــوش 
گیاهــی اســت. به کارگیــری اســماء الهــی، اســامی ائمــه معصومیــن؟ع؟  مختلــف هندســی و 
کتیبه هــا از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. قاب بندی هــای مربــع  و آیــات قرآنــی در ایــن 
کتیبــه،  گرفتــن  و مســتطیل، میــزان نقرشــدگی، ارتبــاط بــا دیگــر عوامــل تزئینــی، محــل قــرار 
دقــت در اجــرا و به کارگیــری اســامی بزرگتــر و مهــم در مقابــل صفــات کوچکتــر درون کتیبه ها 
بــا توجــه بــه نقــوش دیگــر، از ویژگی هــای بــارز تزئینــی ایــن مســجد به شــمار می آیــد. انــواع 
کتیبه های  گرفتــه شــده در ایــن مســجد، ماننــد مکان هــای دیگــر، شــامل  کتیبه هــای بــه کار 
کتیبه هــا  کتیبه هــای آجــری ایــن مســجد شــاخص ترین  کاشــی اســت.  آجــری، ســنگی و 
کتیبــه ای بخش هــای مهــم  کوچــک و نقــر شــده هســتند )در ادامــه بــه نقــوش  بــا ســطوح 
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ایــن مســجد اشــاره می شــود(. ایــن بخش هــا شــامل ورودی یــا ســردر شــرقی و بخش هــای 
گرفتــه  گنبدخانــه قــرار  ــا جنوبــی مســجد و  کریــاس، ایــوان اصلــی ی ــا  جانبــی آن، هشــتی ی

گرفتــه در روبــه روی محــراب اشــاره شــده اســت. گنبــد و شاه نشــین قــرار  در ایــن بخــش، 

سردر شرقی
به طــور معمــول، ورودی مســاجد به عنــوان تجلــی گاه مفاهیــم معنــوی و عرفانــی اســامی 
ــه  ــا توج ــد. ب ــا می نمای ــی ایف ــش مهم ــب، نق ــه مخاط ــا ب ــال آن ه ــردد و در انتق ــدار می گ پدی
بــه جایــگاه ورودی هــا در مســاجد، به عنــوان بارزتریــن جایــگاه تجلــی گاه مفاهیــم قدســی 
شــناخته می شــوند )حمزه نــژاد و همــکاران، 1392: 78(. در ســردر شــرقی مســجد جامــع 
یــزد و در قســمت بــاالی ســردر ورودی، شمســه یــا ســتاره ی هشــت پر بزرگــی دیــده می شــود 
گل و بــرگ تزئین یافتــه اســت.بارزترین زیبایــی ایــن  کــه پرهــای آن بــا نقــوش اســلیمی 
ــت.  ــی اس ــن فضای ــرای چنی ــه ی آن ب گاهان ــب و آ ــاب متناس ــه ی اول انتخ ــش، در وهل نق
کــه بزرگــی آن، مناســب وســعت چنیــن مکانــی اســت. نقــش شمســه به عنــوان نمــود  نقشــی 
بصــری هنــر نبــوی و یکــی از زیباتریــن نمادهــا در هنــر اســامی اســت. از آن به عنــوان قــرص 
ــت از  ــور الوهی ــه ن ک ــوده  ــه ای ب ــاد روزن ــام نم ــل از اس ــه در قب ک ــود  ــر می ش ــیدی تعبی خورش
طریــق آن بــر زمیــن جــاری می شــده اســت )Schuyler, 1957: 10-12(. در بســیاری از 
اســام حضــرت محمــد؟ص؟ ذکــر  نمــاد پیامبــر  را  نقــش شمســه  ادبــی  منابــع مذهبــی و 
کــه ایــن ایــده ممکــن اســت از مفهــوم آیــه ی 174ســوره ی نســاء اخــذ شــده باشــد:  کرده انــد 
»یــا ایهــا النــاس قــد جائکــم برهــان مــن ربکــم و انزلنــا الیکــم نــورًا مبینــا«1 )خزائــی، 1387: 
کــه فضــای داخلــی آن هــا بــا  گرفتــه  58(. در وســط ایــن شمســه دو دایــره ی تــو در تــو قــرار 
ــر  ــوات ب ــا صل ــه ب کتیب ــر،  ــره ی بزرگت ــر شــده اســت. در دای ــه خــط ثلــث ســفید ُپ کتیبــه ای ب
محمــد؟ص؟ و خاندانــش از قســمت پاییــن شــروع شــده و در جهــت عقربه هــای ســاعت دور 
کافــی بــرای نوشــتن اســامی  زده و بــه محــل شــروع رســیده اســت. بــرای  این کــه فضــای 
دوازده امــام را میســر ســازند از همــان محــل خاتمــه در قســمت داخلی تــر ایــن دایــره، در 
کــه بــا نــام مبــارک امــام علی بــن  جهــت عکــس عقربه هــای ســاعت، نــام ســایر امامــان 
ــت  ــده اس ــته ش ــی نوش ــه ی بیرون کتیب ــس  ــورت عک ــود به ص ــروع می ش ــی الرضا؟ع؟ ش موس
)تصویــر 3(.در مرکــز ایــن نقــش، در وســط دایــره نــام مبــارک علــی؟ع؟ در دورنــگ متفــاوت 
ــارز از  ــانه ای ب ــار آن نش ــرار 12ب ــی و تک ــام عل ــتن ن ــت. نوش ــده اس ــرار ش ــار تک ــداد 12ب ــه تع ب
کــه  کلــی آنچــه  عقایــد شــیعی هنرمنــدان و معمــاران ایــن مســجد بــوده اســت. به طــور 
زیبایــی و نمادینــی بــودن ایــن نقــش را آشــکار می کنــد عبارتنــد از: 1- تناســب منطقــی در 
کــه بیشــترین  اســتفاده از ایــن نقــش و انــدازه ی محــل؛ 2- اســتفاده از ســتاره ی هشــت پر 
ــاز نمــاد  کــه از دیرب ــا شــکل ظاهــری خورشــید داشــته اســت؛ 3- عــدد هشــت  شــباهت را ب
خورشــید در سراســر آســیا، اروپــا و آفریقــا محســوب می شــود )تلخــداش، 1387: 1-70(؛ 4- 
کــه تکــرار آن را نوعــی  پرکــردن فضــای داخلــی ایــن ســتاره بــا تکــرار نمادیــن نقــوش اســلیمی 
ــه ملکــوت و  ــم اســفل و عــروج ب ــا شــدن از عال ــه همــواره ره ک ــان دانســته اند  ــه انس ــر ب تذک
به ســوی حــق تعالــی را بــه یــاد بیــاورد )پورجعفــر و موســوی لر، 1381: 185(؛ 5- تــوازن، 
کامل تریــن شــکل هندســی  کــه  آرامــش و پویایــی ایــن نقــش؛ 6- اســتفاده از نقــش دایــره  )نگارنــده،  شــرقی  ســردر  شمســه ی  تصویــر 3.   
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کمــال اســت )مکی نــژاد، 1381: 69(؛ 7- و  کــه در هنــر اســامی، تصویــر و نمــادی از  بــوده 
ــار یکدیگــر. کن ــر، تناســب و هماهنگــی و ترکیــب ایــن نقــوش در  از همــه مهم ت

کــه به شــکل محــراب ســاخته شــده،  در دوطــرف درگاه شــرقی در بــاالی دو طاقچــه ای 
کــه  کار شــده اســت  کاشــی معــرق  کوفــی از  در یــک قــاب آجــری بــزرگ، شمســه ای بــا خــط 
کتیبــه ای در آن جالب توجــه اســت. فاســفه، بــه حــق  گیاهــی و  ترکیــب نقــوش هندســی، 
ع تعریــف می کننــد. نظــم جوهــر و نظــم تناســب های  »زیبایــی« را هماهنگــی امــور متنــو
آن، شــرط اولیــه زیباشناســی اســت. هماهنگــی و تــوازن در خــود صــورت نظــم، ذاتــًا از آن 

کمــال صــوری یــا از آن حقیقــت )موجــود( درصــورت اســت )شــوان، 1383: 23-4(.
کــرد.  ع را در یــک قــاب آجــری می تــوان مشــاهده  درایــن نقــش، هماهنگــی نقــوش متنــو
کــه ماننــد روح و جســم مکمــل  در وســط نقــش، بــا ارزش دادن بــه فضــای مثبــت و منفــی 
همدیگــر هســتند، عبــارت »الحمــداهلل« در یــک فضــای دایــره ای کوچک بــا دورنگ طایی 
کار شــده اســت. در دایــره ی بزرگتــر عبــارت »یــا ســلطان یــا ســبحان« بــا خــط  و فیــروزه ای 
ــط و  ــه در وس کتیب ــیده  کش ــروف  ــتن ح ــبب پیوس ــه س ــت. ب ــده اس ــته ش ــی نوش ــی بنای کوف
کوفــی مشــبک تبدیــل  به وجــود آوردن اشــکال مشــبک هندســی، ایــن خــط را به نوعــی بــه 
ــور بیــرون  ــه مثابــه ی پرتوهــای ن کــرده اســت)تصویر 4(. از دایــره ی بزرگتــر، برگ هایــی ب
گل و بــرگ محصــور شــده  کــه در میــان نقــوش اســلیمی  زده و از آن شمســه ای ســاخته 
اســت. ایــن نقــش زیبایــی دیگــری دارد و آن اصــل قرینگــی اســت. ایــن نقــش به صــورت 
کــه ریشــه ای  کار شــده اند. قرینه ســازی  قرینــه در دوطــرف درگاه ورودی رودرروی هــم 
کیمری هــا در لرســتان اســت، به طــور  دیرینــه دارد و از ویژگی هــای اقــوام شــمالی و ســپس 
کاشــیکاری اســامی به عنــوان  محسوســی در هنــر ساســانی وارد می شــود و از آن به بعــد در 
یــک اصــل پذیرفتــه می شــود؛ بنابرایــن معمــاری اســامی از زیبایی شناســی آیینــه ای بهــره 
می گیــرد )بورکهــارت، 1378: 77(. ایــن نقــش بــا تلفیــق مربــع و دایــره به طــور نمادیــن 
کــه بــا زمیــن مرتبــط اســت نمــاد مــکان و  زمیــن و آســمان را بــه تصویــر می کشــد. چــون مربــع 
کــه شــکلی آســمانی دارد، مبّیــن زمــان اســت )ملکــی، 1377: 115(. نقــوش اســلیمی  دایــره 
گل و برگ هــا در انتهــا تبدیــل  کــه از یــک ســاقه بــه انبوهــی از  به کاررفتــه در ایــن نقــش 
در  »الحمــداهلل«  عبــارت  وجــود  می دهــد.  نشــان  را  کمــال  به ســوی  حرکــت  می شــود، 
وســط و وجــود ســتاره ها در فضاهــای اطــراف، وجــود دایــره، مربــع و خورشــید بــا پرتوهــای 
کــه تمامــی آنچــه در آســمان و زمیــن اســت،  نــورش، نمــادی از ایــن ســخن می توانــد باشــد 

کــه در مرکزهســتی قــرار دارد. ســتایش کننده ی پــروردگار بــزرگ هســتند 
کــه  در دوطــرف درگاه شــرقی، دو طاقچــه یــا طاق نمــا به شــکل محــراب وجــود دارد 
کوفــی  گل مربــع بــا خــط  کاشــی معــرق تزئیــن شــده اســت.در داخــل هریــک، ســه  تمامــًا بــا 
بنایــی دیــده می شــود. زیبایــی ایــن طاق نماهــا بــه قرینگــی آن هاســت. ایــن دو طاق نمــا 
کوچکتریــن جزئیــات شــبیه به هــم هســتند. مربــع شــاخص »مــادر ترکیــب« اســت، یعنــی  در 
کــه حــاوی اندیشــه و فکــر هنرمنــد اســت، بایــد در مربــع ترکیــب  بخــش اساســی ترکیــب 

گیــرد )آیت اللهــی، 1363: 120(. انجــام 
کوچکتــر قــرار  کــه در داخــل هرکــدام یــک مربــع  گل مربــع بــزرگ  در وســط ایــن فضــا ســه 
کوفــی بنایــی تزئیــن شــده اســت، دیــده می شــود. عبــارات »الحمــداهلل«،  کــدام بــا  دارد و هــر 

 تصویــر 4. قــاب مربعــی در دو طــرف ســردر شــرقی 
)نگارنــده، 1396(.
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»الحکــم اهلل« و »الملــک اهلل« در هریــک، چهاربــار تکــرار شــده اســت. تمامــی تزئینــات ایــن 
کتیبــه در وســط، به هــم پیوســته  کشــیده ی  ــع، شــبیه به هــم اســت. حــروف  گل مرب ســه 
و شــبکه ای از چنــد ضلعی هــا را به وجــود آورده اســت. این گونــه مشبک ســازی، از جملــه 
شــاخص های تزئیــن در مســجد جامــع یــزد به حســاب می آیــد )تصویــر 5(.فضــای باالیــی 
گل مربع هــا و حاشــیه ی ایــن طاق نماهــا، بــا نقــوش هندســی چلیپــای شکســته تزئیــن  ایــن 
ــون،  ــت )گن ــی اس ــدت اله ــت و وح ــاد مرکزی ــش، نم ــن نق ــز ای ــر 6(. مرک ــت )تصوی ــده اس ش
1374: 10(. فضــای حاشــیه ای ایــن طاق نماهــا و حتــی بخــش زیــادی از نمــای ســردر، 
ــت  ــه اس ــن یافت ــی« تزئی ــد« و »عل ــارک »محم ــام مب ــق ن ــا تلفی ــلیمی ب ــای اس ــوش زیب ــا نق ب

)تصویــر 7(.
در میــان مقرنس هــای درگاه شــرقی نقــش شمســه ی ُنه پــر دیــده می شــود. به نظــر 
ــا  کــه در هنــر اســامی به نــدرت دیــده می شــود، ب ع ســتاره  کــه اســتفاده از ایــن نــو می رســد 
کــدام از نام هــای مبــارک  گرفتــه تــا بــه ایــن طریــق توانســته باشــند هــر  ایــن هــدف صــورت 
کننــد. در اینجــا  »اهلل«، »محمــد« و »علــی« را در هــر یــک از َپرهــای ایــن ســتاره ســه بار تکــرار 
کوفــی بنایــی در  عبــارات »یــااهلل«، »یامحمــد« و »یاعلــی« در مربع هــای هم انــدازه بــه خــط 
داخــل َپرهــای شمســه ی بــزرگ قــرار داده شــده اســت. در فضــای داخلــی ایــن شمســه ی 
کــه پرهایــش بــا نقــوش هندســی تزئیــن  گرفتــه  ُنه پــر، ســتاره ی هشــت پر دیگــری قــرار 
کــرده اســت. در فضــای داخلــی دایــره، ســوره ی اخــاص  یافتــه و دایــره ی بزرگــی را محــاط 
کتیبــه  کشــیده ی  کــه از ترکیــب حــروف  ــا خــط نســخ جلــی به شــکلی نوشــته شــده اســت  ب
کــه در مرکــز آن هــا  از پنج ضلعی هــا و شــش ضلعی ها تشــکیل شــده  دروســط، شــبکه ای 
گرفتــه اســت )تصویــر 8(.عــدد پنــج را معمــواًل بــه زندگــی انســان و بــه  ســتاره ای پنج پــر قــرار 
پنــج حــس مربــوط می داننــد و در ســنت اســامی عاوه بــر پنــج ســتون دیــن، احــکام اســام 
کرده انــد. همچنیــن پنــج تــن آل عبــا در میــان مســلمانان از احتــرام  رابــه پنــج دســته تقســیم 
ــا ســوره ی اخــاص  ــه ب ک ــه اســت  ــر نمازهــای پنج گان ــد و نکتــه ی مهم ت خاصــی برخوردارن
هــم در ارتبــاط تنگاتنگــی اســت )شــیمل، 1388: 127-131(.نوشــتن ســوره ی اخــاص 
ــه از طــرف هنرمنــدان بســیار  ک کتیبه هــای اســامی، ارائه دهنــده ی تفکــر دینــی اســت  در 
کــه خوانــدن ایــن ســوره، برابــر بــا خوانــدن یــک  گرفتــه اســت؛ به گونــه ای  مــورد توجــه قــرار 
غ هندســی  ســوم قــرآن دانســته شــده اســت )مکارم شــیرازی، 1374، ج 27: 429(.نبــو
ــخ و  ــوط نس ــا خط ــره ب ــتاره و دای ــع، س ــب مرب ــی ترکی ــده، یعن ــی ش ــش متجل ــن نق ــه در ای ک
کــه  کتیبه هــا، مســتقیمًا از آن اندیشــه های نظــری  کوفــی همــراه بــا مفاهیــم ایــن نقــوش و 

گرفتــه اســت.  مختــص اســام بــوده، نشــأت 

هشتی یا کریاس
کاشــیکاری و  بــا  کــه ســقف آن  بــه فضــای مربع شــکلی وارد شــده  از ســردر شــرقی  بعــد 
گچبــری بــه شــیوه ی زیبایــی تزئیــن شــده اســت. در یکــی از ایــن نقش هــا در باالتریــن 
کــه متناســب بــا وســعت ایــن فضاســت دیــده می شــود. قســمت ســقف، نقشــی بســیار بــزرگ 

هنرمنــدان مســلمان جهــت نمــودار ســاختن اندیشــه و فطــرت عرفانــی در هنــر، عاوه بــر 
کــه وحــدت را در نظــم فضایــی  ُبعــد اعتقــادی، ســه وســیله در اختیــار دارنــد؛ یکــی، هندســه 

گل مربــع واقــع در طاق نماهــای ســردر   تصویــر 5. 
شــرقی )نگارنــده، 1396(.

 تصویــر 6. نقــوش چلیپایــی داخــل طاق نماهــای 
ســردر شــرقی )نگارنــده، 1396(.

حاشــیه ی  کتیبــه ای  نقــوش   .7 تصویــر   
.)1396 )نگارنــده،  شــرقی  طاق نماهــای 
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کــه وحــدت را در نظــم دنیــوی؛ و نیــز غیرمســتقیم در  جلوه گــر می ســازد؛ و دیگــری، وزن 
کــه نســبت آن بــا شــکل های قابــل روئیــت،  فضــا نمــودار می ســازد؛ و ســوم، روشــنایی 
ماننــد وجــود مطلــق اســت بــه موجــودات محــدود )بورکهــارت، 1365: 87(. در اینجــا 
ــت بار  ــرار هش ــًا تک ــت. مطمئن ــان اس ــی نمای ــیله، به خوب ــه وس ــن س ــی ای ــب و هماهنگ ترکی
نــام »محمــد«؟ص؟ در مرکــز دایــره ی بــزرگ و وجــود یــک ســتاره ی هشــت پر و ســپس هشــت 
کــه داخــل آن هــا بــا کاشــی های رنگارنــگ به صــورت شــطرنجی تزئیــن شــده و ســپس  مثلــث 
وجــود یــک هشــت ضلعی و در آخــر، یــک شمســه ی هشــت پر بــزرگ، اتفاقــی نیســت. در 
اینجــا مربــع بــا یــک طراحــی جالــب بــه هشــت ضلعی تبدیــل شــده و ســپس بــه یــک دایــره 

در مرکــز ختــم شــده اســت )تصویــر 9(.
ــا بهشــت، در تمــام اعصــار  ــا عــدد ســعد )خجســته و مبــارک( ب رابطــه ی عــدد هشــت ی
خ و هشــت بهشــت وجــود دارد؛ زیــرا  کــه هفــت دوز دیــده می شــود. مســلمانان عقیــده دارنــد 
ــت  ــت و هش ــت بهش ــامی هش ــاطیر اس ــت. اس ــه اس گرفت ــی  ــش پیش ــر غضب ــدا ب ــت خ رحم
فرشــته ی حامــل عــرش الهــی را بــه تصویــر می کشــند )شــیمل، 1388: 3-171(. در وســط 
ایــن نقــش، نــام مبــارک »علــی«؟ع؟ به صــورت مثبــت و منفــی شــش بار تکــرار شــده و نــام 
کوفــی تزئینــی، دایــره ی وســطی  مبــارک »محمــد«؟ص؟ در دو رنــگ ســفید و طایــی بــه خــط 
دوره ی  کتیبه نــگاری  ویژگی هــای  از  کتیبه نــگاری  ع  نــو ایــن  اســت.  کــرده  احاطــه  را 
گنبــد ســلطانیه و در بناهــای بعــدی دوره ی اســامی  کــه هماننــد آن در  ایلخانــی اســت 
ویژگی هــای  مهم تریــن  از  محاســبه،  و  طراحــی  بحــث  از  جــدا  می شــود.  دیــده  به وفــور 
نظــم  و  تکــرار  انعــکاس،  تقــارن،  قاعده هــای  از  اســتفاده  اســامی،  دوره ی  تزئینــات 
ــًا در ایــن  کــه تمام کوچکتــر اســت  ــه نقش هــای  ــه ب هندســی و تغییــر شــکل یــک نقش مای
کتیبه هــای  کریــاس،  نقــش بــه اجــرا درآمــده اســت. البتــه در ایــن فضــا، در چهــار ضلــع 
کنــون آثــار آن هــا از میــان رفتــه  کــه هم ا نقاشــی مشــتمل بر اشــعار بودنــد نیــز وجــود داشــته 
ک. بــه: حمــزوی و علومــی، 1389: 2-71؛ حمــزوی، 1388: 58-46(. افشــار  اســت )ر. 
کــه در زیــر ســقف قــرار داشــته، تاریــخ  گچــی  کتیبــه ی  )1374: 129-128( براســاس یــک 
کتیبــه را بــه ســال 777 هــ .ق. متعلــق دانســته و آن را از موقوفــات امیــر شــمس الدین  ایــن 
کــه بعــد از ســاخت دهلیــز آن را در ایــن قســمت نصــب قــرار داده  کــرده اســت  محمــد عنــوان 
اســت. در کتــاب جامــع مفیــدی، تألیــف مســتوفی بافقــی نیــز بــه ایــن شــعر اشــاره شــده اســت 
)مســتوفی بافقــی، 1384، ج3: 105(. مســتوفی بافقــی )1384، ج3: 105( نیــز بــه ایــن 

کــرده اســت.  شــعر اشــاره 

 ایوان اصلی و گنبدخانه
ــک  ــرف، ی ــل، در هرط ــتون های مدخ ــرف س ــجد و در دوط ــی مس ــوان جنوب ــرف ای در دوط
کــه در داخــل آن، عبــارت »الملــک اهلل« چهــار بــار تکــرار شــده اســت. مربــع آجــری قــرار دارد 

کــه اولــی بــه رنــگ ســفید  گل و بــرگ در وســط نقــش و وجــود دوســتاره ی هشــت پر  تزئینــات 
کتیبــه ســاخته شــده و  کشــیده ی ســفید رنــگ  کــه از ترکیــب و به هــم پیوســتن خطــوط 
کــرده از ویژگی هــای زیبایــی ایــن  کــه بــا رنــگ طایــی، تزئینــات داخلــی را محصــور  دومــی 
کتیبــه اســت. وجــود یــک هشــت ضلعی منتظــم، بــر زیبایــی آن افــزوده اســت. فضــای 

 تصویــر 8. فضــای فوقانــی درگاه شــرقی )نگارنــده، 
.)1396

 تصویــر 9. نقــوش ســقف فضــای ورودی بعــد از 
ســردر شــرق )نگارنــده، 1396(.
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طــرف  دو  در  قرینــه ای  آجــری  مربــع   .10 تصویــر   
.)1396 )نگارنــده،  یــزد  مســجد  جنوبــی  ایــوان 

 تصویــر 11. حجــاری قســمت پایینــی دو ســتون 
)نگارنــده، 1396(. ایــوان جنوبــی  ورودی 

و  ســفید، حنایــی  رنگ هــای  بــا  و  گیــاه  و  گل  اســلیمی  نقــوش  توســط  کتیبــه،  اطــراف 
کــه موجــب زیبایــی بیــش از حــد  فیــروزه ای و ســبز تزئیــن یافتــه اســت )تصویــر 10(.آنچــه 
ــار یکدیگــر  کن ــف در  ــای مختل گرفتــن رنگ ه ــرار  چنیــن ترکیبــی شــده به هــم آمیختــن و ق
گرفته انــد. هــر رنگــی در هــر  اســت. رنگ هــا در معمــاری اســامی صورتــی نمادیــن به خــود 
ــا روان اجتماعــی انســان  ــاط ب ــه ارتب ک فرهنگــی، تداعی کننــده ی حالتــی خــاص می باشــد 
گســتردگی و وســعت آســمان صــاف را بــه یــاد مــی آورد و  پیــدا می کنــد. رنــگ فیــروزه ای 

کــه همیشــه متوجــه درون اســت )یوهانســن، 1367: 612(. رنــگ بی گناهــی بــوده 
درســال836 هــ .ق. »امیرجال الدیــن چخمــاق شــامی« بــا حــرم خــود »فاطمــه خاتــون« 
کــه از  بــه یــزد آمــد. به دســتور ایــن بانــو، پیشــگاه ایــوان مســجد را بــا ســنگ های مرمرینــی 
کردنــد و بــاالی  تبریــز آورده بودنــد، تزئیــن نمودنــد و دو ســتون، در دوطــرف ایــوان نصــب 
کاشــی ســاخته شــد. در قســمت پایینــی ایــن ســتون های مرمریــن و بــر روی  آن هــا ســتونی از 
ــل المــوت«  ــوه قب ــوا باالصل ــارت: »عجل ــی به صــورت ظریفــی عب ــط نســخ جل ــا خ هریــک، ب
گیاهــی حجــاری شــده  کتیبه هــا، نقــوش  نوشــته شــده اســت. در فضــای باالیــی و پایینــی 
کتیبــه و نقــش در یــک شــش ضلعی محصــور شــده اســت )تصویــر 11(. کل فضــای  اســت. 

کار شــده اند. هنرحجــاری  تمامــی نقــوش به صــورت برجســته در یــک زمینــه ی صــاف 
کتیبــه ای ایــن مســجد به شــمار می آیــد. ــارز نقــوش  بــر روی ســنگ، یکــی از ویژگی هــای ب

گنبدخانــه در دیــوار ســمت راســت و در بــاالی یکــی از طاق نماهــا ترکیــب جالبــی  در زیــر 
کوفــی بنایــی دیــده می شــود. در اینجــا نــام مبــارک  از نقــوش هندســی باســتان و خــط 
کتیبــه توســط  کوفــی بنایــی در وســط ســه بار تکرارشــده اســت. ایــن ســه  »علــی«؟ع؟ بــه 
کتیبــه و نقــوش  دو نقــش هندســی چلیپــای شکســته محصــور شــده اند. تمامــی حــروف 
کامــل و  کار شــده اســت )تصویــر 12(.چلیپــا به صــورت  کاشــی فیــروزه ای رنــگ  هندســی بــا 
شکســته در دوره ی اســامی، نشــانه ی مقام وحدت و مظهر چهار جهت اصلی و فرشــتگان 
ناظــر بــر چهــار فصــل و نمــاد روح و حیــات مجــدد به شــمار می آیــد )کوپــر، 1380: 242-6(. 
»چلیپــا« در ادبیــات و عرفــان جلــوه ای از طبیعــت و صفــات جــال اســت )شــجاعی، 1379: 
88 و 159(.قطعــًا هنرمنــدان متفکــر اســامی بــا یــک تفکــر مذهبــی خاصــی، چنیــن ترکیبــی 
ــه شبســتان متصــل  ــی را ب ــوان اصل ــه ای ک ــر ســقف، راهروهایــی  ــد. در زی را به وجــود آورده ان
کتیبه هــای ایــن مســجد، تزئیــن آن  کــه ماننــد بیشــتر  کتیبه هایــی دیــده می شــود  می کنــد، 
بــر نقــوش هندســی دایــره و و ســتاره متکی اســت. چنیــن کتیبه نگاری از مشــخصات تزئینی 
ــی  کوف ــط  ــا خ ــگ ب ــا دورن ــد«؟ص؟ ب ــارک »محم ــام مب ــد. ن ــاب می آی ــی به حس دوره ی ایلخان
کــه نــام »علــی«؟ع؟ به صــورت مثبــت و منفــی در آن تکــرار شــده،  گــرد دایــره ای  تزئینــی بــر 
چرخیــده اســت. در اینجــا خطــوط آجــری ســتاره ی هشــت پر بیرونــی به صــورت زنجیــروار بــا 
عبــارت »الملــک اهلل« تزئیــن شــده اســت )تصویــر 13(. دایــره و شمســه ی هشــت پر، یکــی از 
نقــوش مــورد عاقــه ی هنرمنــدان ایــن مســجد بوده اســت. شــیخ اشــرق یکــی از نیایش های 
کــه از آن تمــام دوائــر نشــأت  خــود را بــا ایــن عبــارت آغــاز می کنــد: »یــا صاحــب دایــره عظمــا 
کلمــه ی اولیــای توســت  کــه  می گیــرد و تمــام خطــوط بــه آن ختــم می شــود و نقطــه ی اول 
کلــی تــو نقــش شــده اســت، از آن ظاهــر می گــردد« )نصــر، 1375: 24(. در  کــه بــر صــورت 
اینجــا هنرمنــد بــا بــه کار بســتن نقــوش شمســه و دایــره، آن هــا را بــه هیچ وجــه مخالــف 



185 زیبایی شناسی و ارزش های نمادین کتیبه های مسجد جامع یزد

گنبدخانــه در ایــوان   تصویــر 12. فضــای داخلــی 
جنوبــی )نگارنــده، 1395(.

راهروهــای  ســقف  زیــر  تزئینــات   .13 تصویــر   
بــه شبســتان جنوبــی )نگارنــده، 1395(. متصــل 

طریقــت و شــریعت اســام ندیــده اســت. وجــود دایــره در ایــن مــکان نمــادی از زمــان اســت، 
کــه نمــادی از خورشــید اســت و بــا یکدیگــر، نمــاد و نشــانه ای از حرکــت در  در داخــل شمســه 
کــه  آفرینــش را مجســم می ســازند. تزئینــات دیگــری در دیــوار ایــن راهروهــا دیــده می شــود 

کتیبه هــای مســجد متفــاوت اســت. کارکــرد آن هــا بــا ســایر  کاربــرد و شــیوه ی  محــل 
از جملــه تزئینــات معمــاری دوره ی ســلجوقی و ایلخانــی، توپی های گچــی َته آجری اند. 
کــه نوعــی بندکشــی تزئینــی به شــمار می آینــد و به طــور معمــول در فضاهــای مســتطیل و 
کار شــده اند.نقوش ایــن  مربع شــکل و در فاصلــه ی میــان دو آجــر در جهــت طولــی و عرضــی 
گیاهی انــد. در بیــن ایــن نقــوش،  نــوع توپی هــا، بیشــتر اســماء مقــدس، نقــوش هندســی و 
کمتــر دیــده می شــود. نمونه هایــی در مقبــره ی پیربکــران،  کتیبــه ای در مســاجد  نقــوش 
ــده  ــم دی ــن ق ــه عمادالدی ــام زاده خواج ــن و ام ــجدجامع قزوی ــترجان، مس ــع اش ــجد جام مس
شــده اند )دادور و مصباح اردکانــی، 1385: 89(.در مســجد جامــع یــزد هــم نمونه هایــی از 
ایــن دســت، بــا اســماء مقــدس دیــده می شــود. ایــن نقــوش به صــورت برجســته بــوده و بــه 

ــر 14(. ــده اند )تصوی ــاد ش ــوص ایج ــای مخص ــیله ی قالب ه ــال به وس احتم
کــه  بزرگــی نصــب شــده اســت  کاشــی  راهــروی طــرف چــپ محــراب،  بــرروی دیــوار 
کــه زمینــه ی آن، الجــورد  کاشــی بزرگــی  کتیبــه و نقــوش تزئینــی جالب توجــه اســت.  به لحــاظ 
رنــگ اســت و کتیبــه ای به خــط کوفــی بنائــی تزئینــی پیچیــده و بــه رنــگ طایــی در آن دیــده 
کتیبــه بــه نحــو بســیار زیبایــی نوشــته شــده اســت، زمینــه ی  گذشــته از  این کــه  می شــود. 
گویــی  گیــاه و نقــوش اســلیمی طومــاری تزئیــن یافتــه اســت.  گل و  کاشــی، تمامــًا بــا نقــوش 
ح َنــه بــرای تقلیــد از طبیعــت، بلکــه بــرای تعالــی آن آفریــده شــده اســت. ایــن الگــوی  ایــن طــر
بــه کار رفتــه در اینجــا بهتریــن بیــان هنــری بــرای انتقــال معانــی و اســرار توحیــدی اســت. ایــن 
ح هــا  کیــد می کننــد و بــا تکــرار طر کتیبــه بــر صفــات خداونــد تأ الگوهــا بــا توجــه بــه مضمــون 
کــه خداونــد  و الگوهــا از صمیــم قلــب ذکــر می گوینــد و همــواره بــه ایــن موضــوع اشــاره دارنــد 
کتیبــه نیــز چنیــن نوشــته شــده اســت )تصویــر 15(. کــه در  ســمیع و علیــم اســت. همان طــور 

راهروهــای  در  گچــی  توپی هــای   .14 تصویــر   
.)1396 )نگارنــده،  جنوبــی  ایــوان 
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از  یکــی  در  بــزرگ  کاشــی  قطعــه ی   .15 تصویــر   
)نگارنــده،  جنوبــی  ایــوان  راهروهــای  دیواره هــای 

.)1396

کاشــی،  در قســمت پیشــانی محــراب و در پاییــن مقرنس هــای داخــل آن، در طــول یــک 
دو نــوع خــط را می تــوان دیــد. خــط باالیــی آیــه ی 78 و قســمتی از آیــه ی 79 از ســوره ی 
ــی  کاش ــن  ــرروی همی ــت. ب ــده اس ــته ش ــی نوش ــگ طای ــه رن ــی ب ــی تزئین کوف ــط  ــراء به خ اس
کــه زمینــه ای بــه رنــگ آبــی داشــته و بــا نقــوش اســلیمی تزئیــن شــده اســت، ایــن آیــات 
کتیبــه، بــه  کامــل بــا خــط نســخ جلــی نوشــته شــده اســت. داخــل حــروف چشــمه دار  به طــور 
کیــد  کارشــده اســت. عاوه بــر زیبایــی و تأ کاشــی های ســبز و نارنجــی  رنگ هــای متفــاوت بــا 
ــرد ایــن آیــه براســاس فکــر دینــی و یــک  کارب ــا دو خــط متفــاوت، در  ــا نوشــتن آن ب بــه آن، ب
هــدف مشــخص رابطــه ای بیــن آیــه و مــکان مــورد اســتفاده ی آن، یعنــی »محــراب« دیــده 
می شــود. ایــن آیــه بــه اوقــات نمازهــای پنج گانــه اشــاره می کنــد و بــرای به جــای آوردن آن هــا 
کیــد دارد )طبرســی، 1314، ج15: ذیــل ســوره ی اســراء(. محــراب  در اوقــات خاصــی از روز تأ
کــه ایــن آیــه براســاس تفکــر مذهبــی به صــورت  قلــب مســجد بــوده و چنیــن به نظــر می رســد 
نمادیــن بــرای ایــن مــکان انتخــاب شــده اســت. در قســمت پایین تــر در وســط دیــوار محــراب 

کاشــی، به خــط نســخ ســفید، نــام دوازده امــام نوشــته شــده اســت. بــرروی یــک 
در زمــان پســر امیــر تیمــور )پیرمحمدعمرشــیخ(، خواجــه جال الدیــن محمــود خوارزمــی 
گنبــد  ِگــرد  کتیبــه ای بســیار زیبــا به دســت موالنــا جال الدیــن هــزار اســپ بــه  بــه یــزد آمــد و 
کتیبــه ی مزبــور ناتمــام مانــد تــا در ســال 819 هــ .ق. به دســت  و ایــوان افــزوده شــد. امــا 
کتیبــه ی زیبــا بــه خــط  کرمانــی اتمــام پذیرفــت )افشــار، 1374: 148(. ایــن  شــاه نظام 
کــه از ابتــدای خمیدگــی طــاق ایــوان از ســمت راســت آغــاز می شــود  نســخ ســفید اســت 
کــه حــدود 50 متــر از  و شــامل ســوره ی فتــح می باشــد. البتــه ذکــر ایــن نکتــه الزم اســت 
گســترش حیــاط مســجد از مربــع بــه مســتطیل تخریــب  کتیبــه در زمــان قاجــار و بــرای  ایــن 
شــده و فقــط تکــه ای از آن باقی مانــده اســت. ایــن قســمت مفقــود شــده شــامل اول آیــه ی 
21 تــا میانــه ی آیــه ی 29 می باشــد )خــادم زاده، 1384: 6-85(. عمده تریــن زیبایــی و 
کتیبه هــای دوران  کــه به عنــوان یکــی از طویل تریــن  شــاخصه ی آن، حجــم آن اســت 
کــه از  کتیبــه حیــاط را دور زده و بــه محلــی می رســد  اســامی ایــران به شــمار مــی رود. ایــن 
ــا  کــه محاســبات ریاضــی دقیقــی صورت گرفتــه ت آنجــا شــروع شــده اســت. به نظــر می رســد 
کتیبــه  کــه نقطــه ی اتمــام  چنیــن ســوره ای بــا چنیــن حجمــی در یــک فضایــی پیــاده شــود 
کمتــر دیــده  کتیبــه در تزئیــن معمــاری اســامی  گونــه  بــه محــل شــروعش ختــم شــود. ایــن 
گنبــد، ایــوان و  ــرد  ِگ ــر  می شــود. به نظــر می رســد در دوره تیمــوری نوشــتن ســوره ی فتــح ب
یــا شبســتان جایــگاه ویــژه ای در بیــن هنرمنــدان داشــته اســت. چنیــن نمونــه ای از نــگارش 

کبــود نیــز قابــل مشــاهده اســت. ایــن ســوره و بــا ایــن شــیوه در شبســتان مســجد 

گنبد
عبــارت  باالیــی،  قســمت  در  اســت.  شــده  کتیبــه کاری  ردیــف  دو  در  گنبــد،  ســاقه ی 
کتیبه،  کار شــده اســت. در بین حــروف  کوفــی تزئینــی بــه رنگ ســفید  »الملــک اهلل« بــه خــط 
کــه از بــه هــم پیوســتن چندیــن مثلــث تشــکیل شــده، ُپرشــده  نقــوش هندســی ســتاره ای 
کتیبــه بــا نقــوش هندســی مثلثــی بــه رنگ هــای  کوچــک بیــن حــروف  اســت. فضاهــای 

ــر 16(. ــت )تصوی ــه اس ــن یافت ــی تزئی ــفید و طای س
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گنبــد  کتیبــه روی   تصویــر 16. بخشــی از تزئینــات 
)نگارنــده، 1396(.

محراب
کــه روبــه محــراب اســت، ســنگ مرمــری بــه  در ایــوان جنوبــی در شاه نشــین دســت چــپ 
کــه هــم از لحــاظ زیبایــی و هــم از جهــت نمادگرائــی، یکــی از بهتریــن آثــار  دیــوار نصــب شــده 
ــر دورادور ایــن ســنگ مرمــر، بــه خــط نســخ، آیه هــای  ســنگی مســجد جامــع یــزد اســت. ب
کتیبــه  کــه موجــب زیبایــی ایــن  78 و 79 ســوره ی اســراء حجــاری شــده اســت. امــا آنچــه 
شــده، وجــود نقــش یــک درخــت ســرو در وســط ســنگ اســت. نقــش این ســرو که در قســمت 
کــه نقــش یــک قندیــل وجــود دارد، بیــش از پیــش از حالــت  پایینــی آن به نظــر می رســد 
ج شــده و بــه یــک نــگاره ی تزئینــی تبدیــل شــده اســت )تصویــر  طبیعــی درخــت ســرو خــار
ــه نــگاره ای تزئینــی تبدیــل می شــود و همچنان کــه از ماهیــت  17(. پــس از اســام، ســرو ب
ج می شــود.  و بــار مذهبــی خــود رهــا می گــردد، از قــاب اصلــی و طبیعــی خــود به تدریــج خــار
ــط  ــا دو خ ــا ب ــه تنه ک ــد  ــاده ای در می آی ــش س ــورت نق ــرو به ص ــول، س ــه از تح ــن مرحل در ای
خمیــده  یک ســو  بــه  آن  تــارک  رفته رفتــه  و  می شــود  تصویــر  پیوســته،  به هــم  منحنــی 
ــری  ــم هج ــا هفت ــوم ت ــده ی س ــفالینه های س ــتر در س ــوان بیش ــور را می ت ــن تط ــود. ای می ش
کــرد. ســرو در اســاطیر یونــان نشــانه ی ســوگواری  گــرگان، ری و نیشــابور مشــاهده  کاشــان، 
)یاحقــی، 1369: 245( و نــزد چینیــان نشــانه ی طــول عمــر آدمــی اســت. در روایــات عهــد 
ــران، 1371:  ــد از درخــت ســرو آزاد اســت )ریخته گ کــه خانــه ی خداون عتیــق عنــوان شــده 
کــه بــرروی ســنگ قبــور دیــده می شــود، نمــادی از زندگانــی  9(.کتیبه هــای نقــش ســرو 
پــس از مــرگ و نوعــی معــاد را تداعــی می ســازد )دانش یــزدی، 1378: 78(. وجــود چهــار 
ــر مفاهیــم عمیقــی اشــاره  ــًا ب دایــره ی دکمه ای شــکل، در چهــار طــرف نقــش ســرو، مطمئن
کــه نمی تــوان بــه ســادگی بــه آن هــا پی بــرد؛ ولــی هنرمنــدان طــراح، چنیــن ســنگی  دارنــد 
را بــا ایجــاد چنیــن نقــش پیچیــده ای بــرروی ســنگ، قطعــًا بــا یــک تفکــر مذهبــی خــاص 
کــه بــه آن اشــاره  انجــام داده انــد. از طــرف دیگــر، ایــن آیــه در محــراب مســجد آمــده اســت 
کتیبــه  شــد. در اینجــا هــم بــا ایجــاد شــکل یــک محــراب، ارتباطــی بیــن نقــش، مضمــون 
و جایــگاه محــراب به وجــود آورده انــد. در همیــن شاه نشــین، ســنگ دیگــری بــه ابعــاد 
63×35 ســانتی متر بــه دیــوار نصــب شــده اســت. همچنیــن بــا خــط نســخ آیــه 18 از ســوره 
ــر دورادور آن نوشــته شــده اســت. در وســط ســنگ، نقــش یــک قندیــل دیــده  آل عمــران ب
کــه بــا ایجــاد نقــش یــک محــراب به صــورت نمادیــن ارتباطــی بیــن محــراب و  می شــود 
قندیــل به وجــود آمــده اســت )تصویــر 18(.نقــش قندیــل در بیشــتر محراب هــای دوره ی 
کتیبــه ی اصلــی بســیاری از محراب هــا، عاوه بــر  اســامی دیــده می شــود. از طرفــی دیگــر، 
ادعیــه، ســام و صلــوات بــر ائمــه ی معصومیــن و برگرفتــه از آیــه ی نــور اســت؛ بنابرایــن 

ح درخــت ســرو بر روی یک ســنگ   تصویــر 17. طــر
مرمر در شبســتان جنوبی )نگارنده، 1396(.
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بــر روی یــک ســنگ   تصویــر 18. تصویــر قندیــل 
.)1396 )نگارنــده،  جنوبــی  شبســتان  در  مرمــر 

ــور الهــی اســت. ایــن نقــش چنــان اهمیتــی در  ــگاه ن کــه قندیــل نمــاد جای گفــت  ــوان  می ت
کــه نقــش آن را بــا همیــن مفهــوم بــر دیــواره ی محــراب، دیــوار مقبــره و  بیــن مســلمانان دارد 
گــردد  کرده انــد تــا تمنــای نــور الهــی و تابــش آن بــر حیــات در جهــان آشــکار  لــوح قبــور نقــش 

)شایســته فر و محمدیــان، 1381: 107(.

نتیجه گیری
کتیبه هــای تزئینــی مســجد جامــع یــزد را می تــوان منبــع مهمــی از تفکــرات مذهبــی و دینــی 
ــوار  هنرمنــدان ایــن مســجد در طــول دوره هــای مختلــف دانســت. نقــوش اســلیمی در دی
و  ع  تنــو کــه شــامل  اســت  و ویژگی هایــی  دارای خصایــص  آجــری مســجد،  نگاره هــای 
کلــی و بــه دور از قواعــد  شــکل پذیری اســلیمی ها در قالــب آجــر، نقــوش اســلیمی بــا حــرکات 
گیاهــی و طبیعــی بــه واقعیــت نزدیــک  گرفتــه از اســلیمی، نقــوش  تزئینــی، نقــوش نشــأت 
کــه نقــوش بــر آن نقــش بســته شــده،  شــده، ترکیــب نقــوش اســلیمی بــا هندســی و قطعــی 
ــا توجــه بــه دیگــر نقــوش، دقــت در اجــرا و محــل قرارگیــری  تفــاوت در ســطوح نقــر شــده ب
نقــوش، تــک و منحصربه فــرد بــودن بعضــی از ایــن نقــوش اســت. نقــوش هندســی در 
گــون اجــرا شــده اســت.  گونا دیواره هــای مســجد بیشــترین درصــد را دارد و بــه اشــکال 
ــف  ــکال مختل ــد، اش ــره مانن گ ــوش  ــط، نق ــه در وس گرفت ــرار  ــکل ق ــک ش ــی ی ــوش هندس نق
تزئینــی در اجــرای نقــوش، نحــوه ی آرایــش و تزئیــن بندهــا، ترکیبــات نقــوش )هندســی و 

گیاهــی( از ویژگی هــای ایــن دســته از نقــوش به شــمار می آیــد. 
کتیبه هــا  اســتفاده از ترکیــب نقــوش هندســی بــا نقــوس اســلیمی، جلــوه ای ویــژه بــه 
از  کــه  می شــود  دیــده  کتیبه هــا  ایجــاد  در  خاصــی  ســبک  مــوارد  برخــی  در  اســت.  داده 
ــه ایجــاد شــبکه ای از نقــوش هندســی  ــوان بــه عاقــه ی هنرمنــدان ب جملــه ی آن هــا می ت
ــردن اشــکال نقــوش هندســی و  ــه کار ب ــرد. مفاهیــم خاصــی در ب ک ــز نقش هــا اشــاره  در مرک
کاربــرد شمســه های  کــه به عنــوان مثــال، می تــوان بــه  میــزان تکــرار آن هــا دیــده می شــود 
هشــت پر و تکــرار هشــت بــار نقــوش مختلــف هندســی اشــاره نمــود. رابطــه ی عــدد هشــت 
یــا عــدد ســعد )خجســته و مبــارک( بــا بهشــت در بیشــتر ادوار، دیــده می شــود. بــر طبــق 
خ و هشــت بهشــت وجــود دارد و رحمــت خــدا بــر غضبــش  باورهــای مســلمین، هفــت دوز
کاربــرد نقوشــی چــون چلیپــای شکســته،  گرفتــه اســت. شــناخت مفاهیــم پنهــان و  پیشــی 
حکایــت از تفکــر دینــی و خــاق هنرمنــدان ایــن مســجد دارد. وجــود نقــش چلیپــا در ایــن 
مســجد را می تــوان نشــانه ی مقــام وحــدت و مظهــر چهــار جهــت اصلــی و فرشــتگان ناظــر 
بــر چهــار فصــل و نمــاد روح وحیــات مجــدد به شــمار آورد. ترکیــب رنگ هــای مختلــف، 
ع براســاس محاســبات دقیــق هندســی  کاربــرد نقــوش متنــو خطــوط مختلــف و همچنیــن 
و ریاضــی و ترکیــب متناســب بــا مــکان مــورد اســتفاده نقــوش، از خصوصیــات بــارز نقــوش 
مختلــف  رنگ بندی هــای  و  رنــگ  از  اســتفاده  می باشــد.  یــزد  جامــع  مســجد  کتیبــه ای 
کتیبه هــای ایــن مســجد اســت.  در نقــوش مختلــف ایــن مســجد از دیگــر زیبایی هــای 
رنگ هــای مختلفــی چــون: ســبز، آبــی الجــورد، فیــروزه ای، ســفید، مشــکی و نخــودی در 
کــه از بیــن آن هــا رنگ هایــی چــون: ســفید،  کتیبه هــا و نقــوش مرتبــط بــا آن دیــده می شــود 

ــد.  گرفته ان ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــوش م ــایر نق ــش از س ــورد بی ــروزه ای و الج فی
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پی نوشت
1. ای مــردم، در حقیقــت بــرای شــما برهــان و حجتــی از پروردگارتــان آمــده )پیامبــر و دیــن و معجــزات او( و بــرای شــما نــوری 

آشــکار و روشــنگر )قــرآن( را فــرو فرســتادیم.

کتابنامه
هنــر،  فصلنامــه  هنــر«،  در  طایــی  »نســبت های   ،1363 حبیــب اهلل،  آیت اللهــی،   -

.108-129 صــص:   ،7 شــماره ی 
گلبهار. - آیتی، عبدالحسین، 1317، آتشکده یزدان، یزد: انتشارات 

ج، 1374، یادگارهــای یــزد، جلــد دوم، چــاپ ســوم، یــزد: انتشــارات خانــه  - افشــار، ایــر
کتاب. 

- احمدی ملکــی، رحمــان، 1377، »فرم هــا و نقش هــای نمادیــن در مســاجدایران«، 
مجلــه وقــف میــراث جاویــدان، شــماره ی 22، صــص: 110-116.

شــاهکار   ،1388 کبــر،  علی ا ســید  خدایــی،  و  سوســن؛  اژدر،  فاطمــه؛  اســامی،   -
تهــران. دانــش،  ورای  شــکوه(،  تــا  ظهــور  از  کویــر  جامــع  )مســجد  کویــر  فیــروزه ای 

ج، 1374، یادگارهــای یــزد، جلــد 2، انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی،  - افشــار، ایــر
تهــران.

و  تحــول خوشنویســی  »علــل  و عابدین پــور، وحیــد، 1389،  فریــدون؛  الهیــاری،   -
پیونــد آن بــا هویــت ایرانــی در دوره ی صفــوی«، مجلــه مطالعــات ملــی، شــماره ی 11)3(، 

.184-159 صــص: 
- بورکهــارت، تیتــوس، 1365، هنراســامی، زبــان و بیــان، ترجمــه ی پرویــز رجب نیــا، 

تهــران: ســروش.
ــر اصــول و فلســفه هنراســامی«، ترجمــه ی  - بورکهــارت، تیتــوس، 1378، »نظــری ب

ــص: 67-78. ــماره ی 2، ص ــی، ش ــی، هنردین ــا اعوان غامرض
- پورجعفــر، محمدرضــا؛ و موســوی لر، اشــرف، 1381، »بررســی ویژگی هــای حرکــت 
انســانی  علــوم  فصلنامــه  زیبایــی«،  و  وحــدت  اســلیمی؛نمادتقدس،  مارپیــچ  دورانــی 

.184-207 صــص:   ،43 شــماره ی  الزهــرا،  دانشــگاه 
- پــوپ، آرتــور، 1373، معمــاری ایــران، ترجمــه ی غامحســین صدری افشــار، چــاپ 

ســوم، تهــران: انتشــارات فرهنــگان.
و  ســفال  نقش مایه هــای  در  مقــدس  تخیــل  »تجلــی   ،1387 رقیــه،  تلخــداش،   -

.70-71 صــص:   ،2 شــماره ی  نقش مایــه،  نشــریه  اســامی:،  دوران  ســرامیک 
کاوه، 1388، »فرهنــگ دیرپــای هنــر خوشنویســی و واژه هــای مانــدگار«،  - تیمــوری، 

مجلــه ی مــاه هنــر، شــماره ی 130، صــص: 9-4.
ج افشــار، چــاپ  کوشــش: ایــر - جعفــری، محمدبــن جعفــر، 1390، تاریــخ یــزد، بــه 

چهــارم، تهــران: شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی.
و  اشــکان؛  شــهبازی،  رســول؛  ســید  موســوی حاجی،  اســداهلل؛  عزیــزی،  جودکــی   -
کهــن  شارســتان  در  ناشــناخته  بنایــی  شــیخی ها  »مســجد   ،1394 اســحاق،  رضــازاده، 
یــزد«، فصلنامــه ی پژوهش هــای باستان شناســی ایــران، دانشــگاه بوعلی ســینا، دوره ی 



  شماره 18، دوره هشتم، پایـیز 1901397

پاییــز، صــص: 206-195. 5، شــماره ی 9، 
- جندقــی یــزدی، علــی، 1327، »مســجدجامع یــزد«، نشــریه زبــان وادبیــات »یغمــا«، 

شــماره ی 2، صــص: 78-83.
- حســینی، ســید هاشــم؛ و فراشــی ابرقویــی، حســین، 1393، »تحلیــل جنبه هــای 
نمادیــن شــیعی در تزیینــات مســجد جامــع یــزد«، مجلــه ی نگــره، شــماره ی 29، صــص: 

.44-32
کریــاس شــرقی مســجد  - حمــزوی، یاســر؛ و علومــی، مجیــد، 1389، »بررســی تزئینــات 
کتیبــه نقاشــی«، کتــاب مــاه هنــر، شــمار ه ی 139،  کبیــر یــزد بــا نگــرش ویــژه بــر  جامــع 

صــص: 68-75.
 ،1392 صبــا،  خراســانی مقدم،  و  نقــره کار؛  عبدالحمیــد  مهــدی؛  حمزه نــژاد،   -
»گونه شناســی مفهومــی ورودی مســاجد در ایــران بــا اســتفاده از مفاهیــم قدســی«، فصلنامه 

.102-77 صــص:   ،1 شــماره ی  اســامی،  معمــاری  پژوهش هــای 
- خــادم زاده، محمدحســن، 1384، مســاجد تاریخــی شــهر یــزد، تهــران: انتشــارات 

گردشــگری. و  میراث فرهنگــی  ســازمان 
- خزائــی، محمــد، 1387، »شمســه؛ نقــش حضــرت محمــد در هنراســامی ایــران«، 

کتــاب مــاه هنــر، شــماره ی 120، صــص: 56-63.
کتیبه هــای مســجد  گرافیکــی  نقش مایه هــای  »بررســی  منصــور، 1379،  - چیتــی، 
کارشناسی ارشــد، دانشــکده  جامــع یــزد از دوره ی ســلجوقیان تــا تیموریــان«، پایان نامــه 

ــده(. ــر نش ــران )منتش ــدرس، ته ــت م ــگاه تربی ــاری، دانش ــر و معم هن
ــی، نصــرت، 1385، »بررســی نقــوش و شــیوه ی  ــاح اردکان - دادور، ابوالقاســم؛ و مصب
گچــی ته آجــری در بناهــای دوره ی ســلجوقی و ایلخانــی«، نشــریه هنرهــای  تزئیــن توپــی 

زیبــا، شــماره ی 26، صــص: 85-92.
- دانش یــزدی، فاطمــه، 1387، کتیبه هــای اســامی شــهریزد، تهــران: ســبحان نــور، 

پایــگاه میــرٍاث فرهنگــی شــهریزد.
- دهقان چنــار، مهــران، 1391، مســجد جامــع یــزد، شــاهکاری مانــدگار، ترجمــه ی 

مریم الســادات صالحــی، یــزد: انتشــارات محمــد هــادی.
- ریخته گــران، محمدرضــا، 1371، »تأملــی در مبانــی نظــری هنــر و زیبایــی: هنــر و 

تکنولــوژی«، فصلنامــه هنــر، شــماره ی 22، صــص: 9-22.
رونــد  »بررســی   ،1396 محمدحســن،  بهنام فــر،  و  اصغــر؛  علــی  رمضــان زاده،   -
شــکل گیری قنــات دولت آبــاد یــزد بــر اســاس اســناد مکتــوب و داده هــای باستان شناســی«. 
 ،7 دوره ی  بوعلی ســینا،  دانشــگاه  ایــران،  باستان شناســی  پژوهش هــای  فصلنامــه ی 

.202-183 صــص:  زمســتان،   ،15 شــماره 
کریــم، 1392، »درآمــدی بــر  - رئیســی، محمد منــان؛ نقــره کار، عبدالحمیــد؛ و مردمــی، 
رمــز و رمزپــردازی در معمــاری دوران اســامی«، فصلنامــه پژوهش هــای معمــاری اســامی، 

شــماره ی 2، صــص: 94-79.
- شایســته فر، مهنــاز؛ و محمدیــان، لیــا، 1381، »ارزش هــای نمادیــن قندیل هــای 

ایرانــی«، فصلنامــه خیــال، شــماره ی 4، صــص: 96-78.
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تهــران:  صوفیــه،  اصطاحــات  فرهنــگ  بــه  اشــارات   ،1379 حیــدر،  شــجاعی،   -
مجــد. انتشــارات 

کتــاب هنــر ومعنویــت،  - شــوان، فریتیــوف، 1383، »رمزپــردازی در هنــر و طبیعــت« در 
مجموعــه مقــاالت، فرهنگســتان هنــر، تهران،  صــص: 136-127.

کاشــی های مســجد جامــع یــزد«، پایان نامــه  - شــیخی، آزاده، 1394، »بررســی نقــوش 
کارشناسی ارشــد، دانشــکده هنــر و معمــاری، دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تهــران مرکــزی، 

تهــران.
- شــیمل، آنه مــاری، 1388، راز اعــداد، ترجمــه ی فاطمــه توفیقــی، قــم: انتشــارات 

ادیــان و مذاهــب.
ــترش  ــع درگس ــاجد جام ــی مس ــای قرآن کتیبه ه ــگاه  ــه، 1387، »جای ــت، فاطم - صداق
تفکــر مذهبــی )قــرن اول تــا هفتــم هجــری قمــری(«، کتــاب مــاه هنــر، شــماره ی 120، 

.30-829 صــص: 
بهشــتی،  احمــد  ترجمــه ی  البیــان،  مجمــع   ،1314 حســن،  بــن  فضــل  طبرســی،   -

تهــران. فراهانــی،  انتشــارات 
- علــوی راد، علــی، 1370، »ســامان دهی جلوخــان مســجد جامــع یــزد«، پایان نامــه 

کارشناسی ارشــد، دانشــکده هنــر، دانشــگاه تهــران، تهــران.
ج افشــار،  کاتب یــزدی، احمدبــن حســین، 1386، تاریــخ جدیــد یــزد، به کوشــش: ایــر  -

کبیــر. تهــران: انتشــارات امیــر 
کرباســیان،  کوپــر، جیــن، 1380، فرهنــگ مصورنمادهــای ســنتی، ترجمــه ی ملیحــه   -

تهــران: انتشــارات فرشــاد.
کیانــی، محمدیوســف، 1374، تاریــخ هنرمعمــاری ایــران در دوره اســامی، جلــد 3،   -

تهــران: انتشــارات ســمت.
کبیــر یــزد؛ بررســی تاریخچــه  گلشــن، صدیقــه، 1381، »بناهــای اولیــه مســجد جامــع   -

کبیــر یــزد«، مجلــه صفــه، دوره ی 8، شــماره ی 2-1، صــص: 94-119. مســجد جامعــه 
گنــون، رنــه، 1374، معانــی رمــز صلیب:تحقیقــی درفــن معــارف تطبیقــی، ترجمــه ی   -

بابــک علیخانی، سروشــتهران.
و  حکمــت  اطاعــات  اســام«،  هنــر  در  »نمادپــردازی   ،1390 فاطمــه،  لشــکری،   -

.14-3 صــص:   ،66 شــماره ی  معرفــت، 
»بازنگــری   ،1393 فضل الــه،  ســید  اشــکذری،  میردهقــان  و  محمــد؛  مرتضایــی،   -
داده هــای  و  مکتــوب  اســناد  بــر  تکیــه  بــا  اســام  صــدر  دوران  در  یــزد  شــهر  جایــگاه  در 
دانشــگاه  ایــران،  باستان شناســی  پژوهش هــای  فصلنامــه ی  باستان شناســی«، 

174-159 صــص:  بهــار،   ،6 شــماره ی   ،4 دوره ی  بوعلی ســینا، 
ج  - مســتوفی بافقی، محمدمفیــد، 1384، جامــع مفیــد، جلــد ســوم، به کوشــش: ایــر

افشــار، تهــران: اندیشــه.
کبیــر یــزد، زیــر نظــر: ســید محمــد موســوی و  - مســرت، حســین، 1392، مســجد جامــع 
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