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Abstract: According to some theoricians of power, when a 
charismatic person gains political power, he/she gives promises 
for solving domestic and foreign issues and in this way he/she 
is regarded as an extraordinary and very attractive person who 
is	 qualified	 for	 leadership.	Consequently,	 he/she	 permanently	
tries to prove his/her suitability. 
Through	history,	one	can	find	a	large	number	of	instances	for	
Charismatic Domination Theory. For example, Chingiz Khan 
was a charismatic leader with remarkable military ingenuity 
who had his origins in the traditional Mongolian society.  He 
succeeded to prove his authority to his followers and subjects 
through his bravery and expertise in war as well as his 
triumphant attacks and the booties which he seized in wars. At 
first,	the	domain	of	his	authority	was	restricted	to	a	small	group	
of	Mongolians	but	through	his	bravery	and	securing	financial	
intersts for his followers, he succeeded to expand his political 
sovereignty. In the early years of the 7th century A.H./13 
A.C.E., when he powerfully overcame Turk and Mongolian 
tribes, to monitor and control his unquestionable administration 
within the tribes, he enacted Yasa Laws in which religious 
issues were treated very mercifully and with overindulgence. 
And this guaranteed continuity of Yasa laws for a very long 
time period. These Yasa laws/decrees were employed during 
Ilkhanids in Iran for maintaining military descipiline, removing 
political rivals and supporting bureucrats withing nominal and 
adjectival comound words that conveyed different meanings. 
This research tries to study the semantic and compound features 
of “Yasa” in the Iranian Administrative literature during the 
Mongolian period (and its effects on the Timurid era) as well as 
its educational and ditterent roles. 
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Abstract

The altar stone is an important factor in the stone industry of the late 5th and 6th centuries. As the motifs and 
figures of great altars belonging to these periods are reflected in smaller and finer dimensions of altar stones, they 
are of great importance. During the Saljuq period, stones of the altars became so important that many of the art-
ists who engraved tombstones in this period were attracted to the altar designs and created beautiful tombstones, 
some of which are now in museums. The altar stone of the Atigh Jame’ Mosque is different regarding its form, 
dimensions and decorations.  The altar stone of Khoday Khane is amongst the altar stones of the mosque in the 
late fifth and early sixth centuries, and the altar stone transferred to Vakil Mosque belongs to the sixth century in 
terms of the Kufic scripts and type of decoration. The decoration and scripts of the altar transferred to the Stone 
(Haft-Tanan) Museum assures it belonging to 8th century. There is no information about the location of this altar 
stone in the past, but with the modernization of the three altar mosques in southwest, southeast and northeast 
Shabestans in the last century, it is likely that these stones belong to three Shabestans.
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چکیده
سنگ محراب ها در حقیقت محراب نماهای کوچکی هستند که در صنعت سنگ تراشی اواخر قرن پنجم و ششم، جایگاه ویژه ای را 
به خود اختصاص داده اند. نقوش و خطوط محراب های بزرگ این دوره ها در ابعادی کوچک تر و ظریف تر در این سنگ محراب ها 
جلوه گر شده و به همین خاطر از اهمیت به سزایی برخوردارند. در دوره سلجوقی این سنگ محراب ها آن چنان اهمیت یافتند که 
بسیاری از سنگ تراشان سنگ قبور این دوره، به نقوش محرابی آنها تمایل یافته و سنگ قبرهای بسیار زیبایی ساخته و پرداختند که 
تعدادی از آنها امروزه زینت بخش پاره ای از موزه ها هستند. سنگ محراب های مسجدجامع عتیق، از نظر فرم، ابعاد و تز یینات با هم 
تفاوت دارند. سنگ محراب خدای خانه در زمرة سنگ محراب های مسجد فرط و متعلق به اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم است 
و سنگ محراب منتقل  شده به مسجد وکیل از لحاظ خطوط کوفی و نوع تزیین به قرن ششم تعلق دارد. تزیینات و خطوط سنگ 
محراب انتقالی به موزة سنگ هفت تنان، انتساب آن را به قرن هشتم مسجل می سازد. از محل استقرار این سنگ محراب ها در 
گذشته اطالعی در دست نیست ولی با توجه به نوسازی سه محراب مسجد در شبستان های جنوب غربی، جنوب شرقی و شبستان 

شمال شرقی در سده اخیر، محتمل است به این سه شبستان تعلق داشته باشند.
واژه های کلیدی: شیراز، مسجدجامع عتیق، سنگ محراب، موزه سنگ هفت تنان
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مقدمه
که  می شوند  تقسیم  دسته  چند  به  معموال  سنگی  کتابه های 
تاریخ  به وقف نامه ها، فرمان های حکومتی،  آنها می توان  میان  از 
ساخت نام بانی بنا و یا مرمت بنای وابسته، کتابه های قرآنی، سنگ 
محراب ها و ... اشاره کرد که تمام نمونه های آن در مسجدجامع 
سنگ  کتابه ها،  این  میان  از  است.  یافته  عینیت  شیراز  عتیق 
محراب های مسجدجامع، هرچند از نظر کمیت چشمگیر نیستند، 
اما به سبب قدمت، نقش و خطوط ظریف و متفاوت، اهمیت ویژه ای 
دارند. قبل از معرفی این سنگ محراب ها، بازگویی شمه ای از تاریخ 
مرمت ها در مسجد عتیق، در دورة سلجوقیان، اتابکان و قرن هشتم 
و دورة آل  اینجو و آل  مظفر که سنگ محراب ها به این دوره ها تعلق 

دارند، ضروری به نظر می رسد.

مسجدجامع عتیق در دورة سلجوقیان
است.  نداشته  امنیتی  مطلوب  اوضاع  شیراز  قرن ششم،  اوایل  در 
کشمکش های بین امرای شبانکاره و سلجوقیان، شیراز را در معرض 
ویرانی و تاراج این دو گروه قرار داده بود. گویاترین سند تاریخی 
از اوضاع آن روز شیراز، نوشتة ابن بلخی است که خود در موقعیت 
ناآرام شیراز قرار داشته است. وی که کتاب خود را حدود سال های 
5۰۰ تا 5۱۰ ه.ق به دستور اتابک چاولی تألیف کرده است، به طور 

ضمنی بر ویرانی شیراز تأکید کرده و نوشته است:
»و )شیراز( شهری است کی چون آبادان گردد هیچ نظیر 
ندارد و جامع شیراز جایی فاضل است« )ابن بلخی، ۱۳74: 

.)۳۳۲
قراچه،  اتابک  مثل  دیگری  فرمانروایان  چاولی،  اتابک  از  پس 
اتابک منکوبرس و اتابک بوزابه و همسرش زاهده خاتون از طرف 
سلجوقیان به فرمانروایی فارس رسیدند. براساس آنچه در متون 
تاریخی آمده، این سلسله حکمرانان صاحب نفوذ تالشگری بودند 
که با ایجاد ابنیة عام المنفعه، نام نیکی از خود به یادگار گذاشتند. 
زاهده خاتون، همسر اتابک بوزابه، یکی از اتابکان مشهوری بود که 

علو همت و احسان داشته و نیکوکار و آبادی طلب بوده است.
مدرسة  قراچه،  تخت  شیراز،  مسجدجامع  نزدیک  فزاریه  مدرسة   
الالئیه، مدرسة زاهده خاتون، مدرسه و کاروان سرای تاجیه )از آثار 
تاج الدین شیرازی( از آثار ارزندة اتابکان سلجوقی شیراز بود. مدت 
تا زمان  بویه  از برچیده شدن دولت آل   این زمامداران  فرمانروایی 
اتابکان، هشتادوپنج سال طول کشید. پایان این سلسله سال 54۳ 
هجری قمری است که سنقربن مودود، ملقب به اتابک مظفرالدین، 
از زیر اطاعت سلجوقیان بیرون آمد و به طورمستقل در فارس مستقر 
محراب  وجود  عتیق،  مسجد  در  ششم  قرن  عمرانی  آثار  از  شد. 
سنگی در مسجد است که یکی در خدای خانه نصب شده و دیگری 

به مسجد وکیل انتقال یافته است. ویژگی های هنری که در محراب 
اول به کار رفته و خطوط آن، همان خط کوفی است که در نیمة 
اول قرن ششم هجری مرسوم بوده است. بنابراین، بدون شک این 
محراب باید از آثار نیمة اول قرن ششم و از اتابکان سلجوقی فارس، 

به ویژه دورة زاهده خاتون باشد.

مسجدجامع عتیق در دورة اتابکان فارس
اکثر اتابکان فارس که از سال 54۳ تا ۶۸۳ ه.ق بر فارس حکمرانی 
می کردند، سالطینی عادل، کریم، شجاع و شیعی مذهب بودند و 
آسایش  و  رفاه  تأمین  و  عام المنفعه  ابنیة  احداث مساجد،  به سبب 
مردم، به نیک نامی شهرت داشتند. متون تاریخی نیز در دوره های 
مختلف از رونق و آبادانی شهر شیراز، احداث و یا مرمت بنا در دورة 

فرمانروایی اتابکان سخن ها گفته اند.
اتابک ابوبکر سعد زنگی از مشهورترین و مقتدرترین اتابکان این 
خاندان بود که به آبادانی شیراز توجه خاصی داشت. مؤلف کتاب 
شیرازنامه، به آثار عمرانی او در مسجدجامع عتیق اشاره می کند و 

می نویسد:
»از آثار دیگر اتابک ابوبکر سقایه )آب انبار( اتابک در قبلی 
مسجد عتیق در شیراز است و بر هریک ازین عمارات بسیاری 
)زرکوب شیرازی،  است«  کرده  وقف  برآن  معتبره  امالک  از 

.)59 :۱۳5۰
معین الدین جنیدشیرازی در تذکرة هزار مزار به نقل از ناصرالدین 
بیضاوی، به توجه اتابک فارس به مسجدجامع عتیق اشاره می کند 

و می نویسد:

حلقه  دو  تا  بفرمود  گشت  شیراز  پادشاه  اتابک  »چون 
نقره ساختند و به مکه شریفه بردند و از شرفای کعبه معظم 
درخواست کرد تا آن دو حلقه از بهر او بفرستادند و آن دو 
حلقه را در دو مصراع این در آویخته اند که مشهور است به 
آن و می گویند که هر دو حلقه در کعبه است که از برکات 
دست بسیاری از اولیاءاهلل به آن رسیده ...« )زرکوب شیرازی، 

.)۳۳۲ :۱۳5۰
مسجد  دیگر  الحاقات  یا  و  مرمت  در  اتابک  نام  به  جنیدشیرازی 
اشاره ای ندارد؛ اما از آنجا که ابوبکربن سعد به مسجد عتیق و مرمت 
آن توجه خاص داشته، دور از ذهن نیست ضمن احداث آب انبار به 

تعمیرات مفصل بنا نیز همت گماشته باشد.
یکی از وزرای آبادگر قرن هفتم شیراز، اتابک ابوبکر امیر مقرب الدین 
ابوالمفاخر مسعودبن بدر بود. وی در جنب مسجد عتیق و متصل به 
آن رباطی احداث کرد و نزدیک به این دو بنا دارالحدیث و دارالشفا 
ساخت )زرکوب شیرازی، ۱۳5۰: ۸4(. به گفته زرکوب شیرازی در 
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این زمان، مسجدجامع عتیق معمور و تا به این غایت نمازجمعه 
در آنجا می کردند )همان(. پس از مرگ سعد بن ابوبکر، همسرش 
او  نام پسر دوازده سالة  به  به قدرت رسید و خطبه  ترکان خاتون 
خوانده شد. ترکان خاتون نیز به احداث بناهای زیادی دست زد که 
از کم وکیف بناهای احداث شده و یا مرمت شده به دستور او اطالع 

زیادی نداریم.
آبش خاتون، فرزند ترکان خاتون و سعدبن ابوبکر، آخرین فرمانروای 
اتابکان فارس، از جمله پادشاهان آبادگری بود که بناهای زیادی از 

خود به یادگار گذاشت.
ج   ،۱۳۶۸ )اعتمادالسلطنه،  مرآت البلدان  کتاب  در  اعتمادالسلطنه 
می نویسد  نزهت االخبار  در  حقایق نگار  جعفر  میرزا  و   )۲۰۱۸  :4
اتابک آبش سلغری قدری بر بنای عمرولیث در مسجدجامع  که 
عتیق افزود« )حقایق نگار، ۱۳۸۰: 7۰(. فرصت الدوله نیز بر مرمت 
مسجدجامع عتیق در زمان اتابکان تأکید دارد؛ اما به اتابک موردنظر 

اشاره ای نمی کند )فرصت الدوله، ۱۳۶۲: 4۳5(.
به  ویلبر  گفتة  طبق  وکیل  مسجد  کریاس  در  منصوب  محراب 
کوفی  خطوط   .)97  :۱۳۸7 )ویلبر،  دارد  تعلق  عتیق  مسجدجامع 
این محراب تعلق آن را به اوایل قرن ششم مسجل می سازد. بعید 
نیست حکام و یا امرای دورة اتابکان با مرمت بخش هایی از مسجد 
و اهدای این سنگ محراب ها، توجه ویژة خود را به مسجدعتیق 

نشان داده باشند.

مسجد عتیق در دورة آل اینجو و قرن هشتم
است.  اینجو  آل  حکومت  آغاز  با  مصادف  شیراز  در  هشتم  قرن 
با  که  است  ابواسحاق  شیخ  شاه  سلسله  این  پادشاه  معروف ترین 
ایاالت  و  فارس  بر  سال   ۱5 مدت  خاتون  تاشی  مادرش  درایت 
تابعه حکومت کرد. شاه شیخ ابواسحاق براساس کتیبة زیبا و بسیار 
مهمی که با تاریخ 75۲ هجری بر پیشانی خدای خانه نقش بسته، به 
مرمت کامل مسجد پرداخته و بنای کوچک خدای خانه را نوسازی 
کرده و الحاقاتی بر آن افزوده است. به نظر می رسد وی در دوران 
کوتاه پادشاهی اش که به  قول حافظ »خوش درخشید ولی دولت 

مستعجل بود«، دو بار به مرمت خدای خانه همت گماشته باشد 
 ابن  بطوطه که در سال 74۸ ه.ق به شیراز رفته است، مسجدجامع 

عتیق را چنین توصیف می کند:
از  نام مسجد عتیق، یکی  »مسجد بزرگ شیراز که به 
وسیع ترین و زیباترین مساجد است. صحن بزرگ آن با مرمر 
می شویند.  را  آن  شب صحن  هر  تابستان ها  و  شده  فرش 
بزرگان شهر برای گزاردن نماز مغرب و عشا در آنجا فراهم 
حسن  در  را  آن  که  است  دری  مسجد  شمال  در  می آیند. 
می نامند و از آنجا به بازار میوه فروشان می رود. این بازار یکی 

از زیباترین بازارهاست و من آن را از باب البرید دمشق هم 
زیباتر می دانم...« )ابن  بطوطه، ۱۳4۸، ج ۱ :۲۱۶(.

اشاره  به آن  از متون  سنگ محراب دیگری که در هیچ یک 
نشده است، به گفتة سامی به مسجدجامع تعلق دارد که به دنبال 
مرمت ها و الحاقات صورت گرفته در قرن هشتم در مسجد نصب 

شده است.

موقعیت سنگ محراب ها
عتیق  در مسجدجامع  محراب ها  مکانی سنگ  موقعیت  متأسفانه 
معلوم نیست. فقط یکی از سنگ محراب ها فعال در مسجد قرار 
دارد و به گفته محققانی چون ویلبر و علی سامی، دو سنگ محراب 
دیگر به مسجد وکیل و موزه سنگ انتقال یافته  است که در بخش 

معرفی سنگ محراب ها به آن اشاره خواهد شد.
بی تردید این سنگ محراب ها که در محراب های اصلی آجری و 
یا گچی نصب بوده اند، به شبستان جنوب غربی، شبستان جنوب 
پس  که  داشته اند  تعلق  مسجد  شرقی  شمال  شبستان  و  شرقی 
و  نو  محراب های  اخیر،  قرن  دوم  دهة  در  مسجد  مرمت های  از 

کاشی کاری و سنگی جایگزین آنها شده است.

سنگ محراب 1
سنگ محراب خدای خانه

این سنگ محراب در دیوار سمت راست ورودی خدای خانه یا بنای 
مرکزی نصب شده و به منظور حفاظت از آن، آن را درون یک قاب 
شیشه ای جای داده اند. این سنگ محراب از سه قطعه سنگ آهکی 
وصالی شده تشکیل شده است )تصویر ۱(. هرچند محل دقیق نصب 
اولیة این سنگ مشخص نیست، اما بی تردید با توجه به متن کتیبة 
آن که شامل بخشی از آیة 9 سورة جمعه است، قطعا به مسجدجامع 

عتیق تعلق داشته است.
علی سجادی در سیر تحول در محراب ها، به این نکته اشاره دارد 
که به گفتة یکی از اعضای هیئت امنای مسجد، این سنگ محراب 
 ،)۱74  :۱۳75 )سجادی،  است  کرده  پیدا  کاوش  هنگام  ویلبر  را 
و  کتیبه ها  برخی  به  در کتاب مسجد عتیق شیراز که  ویلبر  ولی 
محراب  این سنگ  ذکر  از  دارد،  مختصر  اشاره ای  سنگ نوشته ها 
بنا  ویرانی  اثر  در  که  یادشده  به هرحال سنگ  است.  مانده  غافل 
شکسته و به سه قطعه تقسیم شده، هنگام تعمیر مسجد و نوسازی 
خدای خانه، به وصالی آن اقدام، و برای حفاظت به خدای خانه منتقل 

شده است.

قدمت
این سنگ محراب تاریخ ندارد و دربارة قدمت آن نظرات گوناگونی 
ابراز شده است؛ از  جمله شیبانی و نیک زاد با توجه به شباهت نقوش 
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اسلیمی برجستة آن با طرح های گچ بری بقعة پیربکران )7۱۲ ه.ق( 
آن را به قرن هشتم نسبت می دهند )شیبانی و نیک زاد، ۱۳۸۳: 4۰(.

    سجادی این سنگ محراب را با سنگ محراب های بقعة شاه 
فاطمه خاتون،  بقعة  فرط، محراب  یزد، محراب مسجد  ابوالقاسم 
محراب مسجدجامع گلپایگان )5۰۸ ه.ق( و محراب مسجدجامع 
ساوه )5۰4 ه.ق( یکی دانسته و آن را متعلق به اوایل قرن ششم 

می داند )سجادی، ۱۳75: ۱74(.
اتینگهاوزن به نقل از گزا )Gaza( تاریخ محراب فاطمه خاتون را 
 ,EttingHausen( اواخر قرن ۱۱ و اوایل قرن ۱۲م نوشته است

.)۸۳ :
 شباهت این محراب با محراب مسجدجامع میمه و سنگ محراب 
قرن ششم  به  متروپولیتن که هردو  موزة  در  خاتون  فاطمه  بقعة 
هجری تعلق دارند، قدمت این سنگ محراب را تا اوایل قرن ششم 

هجری عقب می برد.
سنگ محراب مسجدجامع عتیق شیراز به صورت مستطیل، با ابعاد 
5۰ × 9۶ سانتی متر، حاشیه ای در اطراف و یک طاق نمای میانی 
دارد که قوس آن بر دو ستون با سرستون ها و پایه ستون گلدانی زیبا 
قرار گرفته است. ستون های دوسوی محراب نیز تزییناتی با خطوط 

مارپیچی دارند.
و  شده  تزیین  اسلیمی  نقش  یک  با  محراب  طاق نمای  داخل 
برگ های برساوشدة این اسلیمی به صورت قرینه به اطراف کشیده 
شده است. دو کتیبه به خط کوفی این محراب را زینت می دهند. 
یکی در حواشی محراب که بخشی از آیة 9 سورة جمعه، به شرح 
ذیل به صورت برجسته نقر شده و به سبب جای  نگرفتن تمام آیه، 
به تحریر بخشی از آن اکتفا شده است. این کتیبه از سمت راست 
حاشیة سنگ شروع شده و سه ضلع آن را دور می زند و بخش پایانی 

این آیه در ضلع پایینی جای می گیرد.

»بسم الله الرحمن الرحیم یا ایها الذین آمنوا اذا نودی 
للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله« )تصویر ۲(.

کتیبة دیگر در اطراف قوس سنگ محراب به همان خط کوفی 

نگارش یافته که هرچند به علت ساییدگی آسیب دیده، تمام خطوط 
آن خوانا است. متن این کتیبه که بخشی از آیة ۱۳۲ سورة بقره 

است، به شرح ذیل است:
 »فسیکفیکهم الله هو السمیع العلیم«

در لچکی های محراب و داخل قوس طاق نما از طرح های تزیینی 
اسلیمی استفاده شده و در پایین محراب، نقشی از یک درخت با 

برگ های متقارن نقر شده است )تصویر ۳(.
طاق نمای  یک  بر  مشتمل  محراب  سنگ  تزیینات  هرچند 

تصویر 1. سنگ محراب خدای خانه )مأخذ: نگارنده(

تصویر 2. بخش آغازین کتیبة سنگ محراب خدای خانه )مأخذ: نگارنده(
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ستون  دو  بر  آن  قوس  که  است  جناغی  قوس  با  محرابی شکل 
مارپیچ با پایه و سرستون طرح گلدانی قرار گرفته، شیوه های تزیین 
و طرح های داخل قوس با تزیینات قرن هشتم نیز مطابقت دارد؛ 
لیکن نوع خط، نوع ستون ها و طرز قرارگیری، آن را از آثار قرن 

ششم معرفی می کند.

سنگ محراب 2
موقعیت مکانی

مسجد،  صحن  ورودی  روبه روی  وکیل،  مسجد  داالن  دیوار  در 
با  ویلبر  که  بود  مرمر مستطیل محرابی شکلی نصب  قطعه سنگ 
ارائة تصویری از آن بر تعلق آن به مسجدجامع عتیق شیراز تأکید 

دارد. این سنگ محراب پس از تخریب وسیع مسجد در تاریخی 
نامعلوم که احتماال باید پس از سال ۱۳۱4 شمسی بوده باشد، از 
مسجد عتیق به مسجد وکیل انتقال یافته و در دیوار داالن ورودی، 
روبه روی صحن نصب شده است )ویلبر، ۱۳۸7: 5۱( )تصویر 4(. 
این سنگ محراب در اردیبهشت سال ۱۳۸9 به سرقت رفت، ولی با 
تالش نیروهای انتظامی، در شهریور همان سال کشف و در اختیار 
یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری 

فارس قرار گرفت.

قدمت
این سنگ محراب نیز چون سنگ محراب های دیگر این مسجد، 
بدون تاریخ است. ویلبر با توجه به خط کوفی کتیبه، آن را به قرن 
پنجم و ششم هجری منسوب می کند )ویلبر، ۱۳۸7: 5۱(. هرچند 
مشابه این سنگ محراب در هیچ جا مشاهده نشده، اما خطوط کوفی 
برگ دار و تزیینات ظریفش، قدمت آن را اوایل قرن ششم نشان 

زائدة  یک  با  مستطیل  به شکل  که  محراب  این سنگ  می دهد. 
مثلثی شکل در باال است، ۱/۲5 متر ارتفاع و 4۰ سانتی متر عرض 

دارد و شامل سه قسمت است.
 بخش فوقانی دو قاب محرابی و یک طرح لوزی در باالی آن 
دارد که کلمات محمد بن مهدی در طرح لوزی آن دیده می شود 

)تصویر 5(.
 در اطراف نقش محرابی سمت راست زیر لوزی، سورة توحید 
و در اطراف نقش محرابی سمت چپ عبارت »الاله االالله و محمد 

تصویر 3. کتیبة قوس داخلی محراب )مأخذ: نگارنده(.

 تصویر 4. سنگ محراب شماره 2 
)مأخذ: نگارنده(.
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و  نوشته شده  برگ دار  به خط کوفی  رسول الله صلی الله علیه« 
داخل این دو نقش محرابی با یک سرو کوچک و اسلیمی مختصر 

پر شده است )تصویر ۶(.
قوس  یک  به صورت  که  میانی  قسمت  یا  محراب  دوم  بخش   
تیزه دار است، کتیبه ای نقر شده است. بخش اول کتیبه شامل کلمه 

به صورت  که  است  بقره  سورة   ۱۳۲ آیه  ابتدای  »فسیکفیکهم« 
کشیده و باریک در اطراف قوس نوشته شده و ادامة این آیه » الله 
و هو السمیع العلیم« و یک حدیث نبوی »اقبل علی صالتک و ال 
تکن من الغافلین« به همان سبک کوفی داخل قوس نوشته شده 

است )تصویر 7(.

تصویر 6. طرح باالی سنگ محراب شمارة 2 )مأخذ: نگارنده(.تصویر 5. طرح لوزی باالی سنگ محراب شمارة 2 )مأخذ: نگارنده(.

               تصویر 7. طرح قوس میانی سنگ محراب شمارة 2 )مأخذ: 
نگارنده(.

 زیر این قوس یک نقش محرابی بزرگ تر طراحی شده و دو کتیبه 
بر آن نوشته شده است. داخل طرح قوس قسمت فوقانی به خط 
کوفی برگ دار خیلی ریز آیة 99 سورة حجر »واعبدربک حتی 

یاتیک الیقین« نگارش یافته است.
 در بخش اصلی طرح بخشی از آیة الکرسی به خط کوفی درشت تر 

نوشته شده است:
»بسم الله الرحمن الرحیم. الله ال اله اال هو الحی القیوم 
ال تأخذه سنة و ال نوم له ما فی السموات و االرض من ذاالذی 

یشفع...« )تصویر ۸(.
 ویلبر با توجه به خط حروف کوفی آن کتیبه را به قرن های پنجم 

و ششم هجری قمری منسوب می کند )همان: 49(.

سنگ محراب 3
موقعیت مکانی

دو تن از این محراب سنگی یاد کرده اند: یکی ویلبر که در گزارش 
خود از آن به عنوان محراب سنگی با نقوش معرق یاد کرده و تأکید 

)ویلبر،  است  منتقل شده  موزة شیراز  به  عتیق  از مسجد  می کند 
۱۳۸7: 5۳(. دیگری سامی در کتاب شیراز است که تصویری از این 
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تصویر 8. سنگ محراب مسجدجامع عتیق منتقل شده به مسجد وکیل )مأخذ: نگارنده(.

سنگ محراب آورده و بدون اشاره به محل نصب آن در مسجدجامع، 
به ذکر تاریخ انتقال آن از مسجد عتیق به موزة پارس در سال ۱۳۱۶ 

شمسی اکتفا کرده است )سامی، ۱۳47: 5۰( )تصویر 9(.
 این محراب با توجه به خطوط کتیبه های آن، متعلق به قرن هشتم 

هجری قمری است و با توجه به اینکه جنیدشیرازی در توصیف 
امیر جالل الدین یحیی بن محمد حیدر الحسینی فرزند امیر تاج الدین 
هشتم  قرن  محرابی  کتیبه های  دربارة  حیدر  بهاءالدین  محمدبن 

می نویسد:
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در  چوبی  و  سنگی  بر  است  نوشته  ایشان  خیرات  و  »آثار 
 ،)۳47  :۱۳۲۰ )جنیدشیرازی،  عتیق«  مسجد  محراب های 
محتمل است از آثار امیرجالل الدین یحیی بن محمدبن محمدبن 

حیدرالحسینی باشد.
 محراب مزبور 94 سانتی متر عرض و ۱۰۲ سانتی متر ارتفاع دارد و 
۱4 سانتی متر قطر آن است. در پیشانی محراب سورة فاتحة  الکتاب 
به خط ثلث متوسط و هشت »سبحان اهلل« در یک کادر مربع به 
خط کوفی بنائی و »ال اله اال اهلل و محمد رسول اهلل و علی ولی 
اهلل« به خط ثلث در داخل قوس نقش شده است. نوع خطوط، ثلث 
خفی و کوفی معقلی بنائی است. در ضخامت سنگ نیز کلمة جاللة 
»اهلل« حجاری شده است. این محراب هم اکنون در موزة سنگ 

تکیة هفت تنان شیراز نگهداری می شود.

نتیجه گیری
مسجدجامع عتیق شیراز قدمتی ۱۲۰۰ ساله دارد که در طول 
تاریخ حیاتش، از پس هر ویرانی از سوی شاهان و یا حکام فارس 
مرمت، و اضافاتی بر آن الحاق شده است. این مسجد عالوه بر 
داشتن قدیمی ترین محراب که با توجه به نقوش گچ بری آن متعلق 
به قرن سوم است، سنگ محراب های متعددی دارد که از اواخر 
قرن پنجم و اوایل قرن ششم تا قرن هشتم، یعنی دوره های اتابکان 
فارس و آل اینجو به دنبال مرمت های مسجد به آن افزوده شده 

است.

این سنگ محراب ها در حقیقت محراب نماهای کوچکی هستند که 
در جهت قبله بر دیوار نصب بوده اند و هرچند امروزه پراکنده اند و 
محل نصب اولیة آنها مشخص نیست، با توجه به اینکه آثار محراب 
بزرگ و قدیمی مسجد تا اوایل دورة پهلوی اول در کریاس جنوبی 
وجود داشته، به سه شبستان  جنوب غربی، جنوب شرقی و شمال 
شرقی تعلق داشته اند. این سنگ محراب ها فاقد تاریخ و نام بانی 
و یا سازندة آن هستند. مضامین کتیبه های آنها را آیات قرآنی و 
برجسته  به خط کوفی  نبوی تشکیل می دهد که عموما  احادیث 
است. خطوط ثلث و کوفی بنائی که در قرن هشتم مرسوم بوده، در 

کتیبة محراب سوم مشهود است.
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