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  چكيده
با حضور اسالم در ايران و در پي گرويدن ايرانيان به آيين نوين و لزوم برپايي نمازهاي روزانه و آدينه، 

گشت. در پايان سدة نخست  يا مساجد نوين برپا شد  دادهاديان ديگر به مسجد تغيير   برخي از پرستشگاه
خود را خصة آن شكل كلي عمده مسجد و وجوه مشاركان هاي سدة دوم هجري قمري،  و در نخستين دهه

 نيافت. محراب نيز به عنوان يكي از اين اركان در راستاي بازشناسي سمت و سوي قبله و جايگاه ايستاد
و ،هاي مذهبي، فرهنگي، اجتماعي، علمي گرفت. مساجد جامع به عنوان پايگاه نظر قرار امام جماعت مد

رفت كه در ساخت، توسعه و بازسازي و  شمار ميشهرها به  ترين بخش كالن مهم ،حتي سياسي و اقتصادي
شده در شد. در ميان مساجد جامع برپا مي تر آن سعي و تالش وافر به كار گرفته  تزيين هرچه بهتر و بيش

سير تكاملي ساخت، بازسازي،  وهاي شاخصي برخوردار است  ايران، مسجد جامع عتيق اصفهان از ويژگي
رود. به ترين آنها به شمار مي جري قمري تا عصر حاضر از شاخصين آن از سدة دوم هيتز گسترش و

هاي محراب آشكار و نهان در بافت معماري اين مسجد كه در دوره 17واسطة همين ويژگي و وجود 
اي اين مسجد نمونه است، يني ساخته و مزين شدهيهاي متنوع تز مختلف تاريخي با عناصر متعدد و روش

امري است؛هاي فني و تزييني محراب در ايران  ه و پژوهش سير تاريخي و ويژگيبسيار مناسب براي مطالع
محراب در ايران دورة اسالمي سعي در انجام  ةتر تاريخچ كه  نويسندة اين مقاله با هدف تنوير هرچه بيش

  است.   آن داشته

  هاي كليدي  واژه
محراب، مسجد، مسجد جامع اصفهان، گچبري، كاشيكاري، حجاري.
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  مقدمه
ترين مسجد در معماري اسالمي همواره به عنوان بنيادي

نخست  ةسدچند در  بي مطرح بوده و هست.همكان مذ
اصلي نظام  يمساجد آدينه يا جامع از اجزا اسالمي،

از آنچنان اهميتي و  آمده ميبه حساب  شهرنشينياجتماعي 
رفته به عنوان يكي از اركان  كه رفته نده ابرخوردار بود
 و نده اآمد مي شماربه  »شهر«هاي مشخصه  اصلي و نشانه

هايي با جمعيت قابل توجه كه محل استقرار  سكونتگاه فقط
، شد مي برپامسجد آدينه در آنها و  ،مذهبي بود زعماي

   .شد ناميده مي »شهر«
هاي پس از ظهور اسالم به  نخستين سال گرچه از 

 (ص)كه پيامبرـ  ن سمت و سوي قبلهكردمنظور مشخص 
تنها از تكه سنگ و يا نشاني  ـ تأكيد فراواني بر آن داشت

شد اما پس از اندك زماني هنرمندان  مي  كوچك بهره گرفته
 ،آن ةو اشار سمت و سواين  نگرفتن نمادين بودبا در نظر 

حداكثر اهتمام خود را  به سوي خدا و سرمنشاء هستي،
تا آنجا كه  .جهت متعالي ساختن اين بخش به كار بردند

توجه ةمحراب به عنوان قطب و نقط پس از زماني كوتاه،
الينفك مساجد در سرتاسر جهان  يجزئي از اجزا ،مساجد
د.شاسالم 

نخستين اسالمي از محراب مسجد هاي  نويسندگان سده     
به ،است شدهكه در زمان وليد اموي بازسازي (ص) پيامبر

اند.   شده در اسالم نام برده عنوان نخستين محراب ساخته
در مركز  ،ز خودهاي پس ا اين محراب بر خالف نمونه

شده بود كه  عبلكه در جايگاهي واق ،ديوار قبله قرار نداشت
بوده اكرم(ص)مكان نماز گذاشتن پيامبر  طبق احاديث،
هدف از ساخت اين  2و گرابار 1زنواتينگها ةاست. به عقيد

نماز محراب، نمادينه كردن جايگاهي بود كه نخستين پيش
). اما پس 31: 1378(اتينگهاوزن و گرابار، در آن ايستاده بود

از اين دوره و با رواج بيش از پيش ساخت محراب در 
مساجد به عنوان يكي از اركان مسجد، اين بخش معموالً 

در ديوار سمت قبله به جهت نشان دادن سمت و سوي 
جهتي كه در نظر مسلمين  ؛خدا ساخته شد ةخان

با شيطان نفس ترين جهات و جايگاهي براي حرب  مقدس
اي بود محراب به گونهساخت شد.  و جهاد اكبر تلقي مي

ديوار ةشكل از بدن مستطيل  كه اغلب با خالي كردن فضايي
گود كردن قسمتي از زمين در پاي ديوار، جايگاهي  و

ضلع ةد و بدين ترتيب بر بدنش مشخص و معين ايجاد مي
شد از قابي مي ،جنوبي ديوار مساجد در هر دوره، محراب

: 1362گوناگون هنر تزييني اسالمي (سيف، هاي  جلوه
154(.  
ها در محل برگزاري نماز جماعت،  محرابايجاد      

كلي فضاهاي معموالً مسقف  ها و به طور ها، ايوان شبستان
تر كممحراب ها  است. از اين رو در طول سده  مطرح بوده

يعي هاي ناشي از عوامل طب دستخوش تغييرات و فرسايش
هاي ناشي از تهاجمات نظامي و يا مذهبي بوده  يا تخريب

معماران و هنرمندان هر دوره نهايت  علتاست. به همين 
ترين مصالح، گيري از مناسب تالش خود را جهت بهره

يني متناسب با يهاي تز زيباترين و روزآمدترين روش
پيشرفت صنعت و هنر عصر خود، به منظور هرچه 

(تفضلي، اند  اين بخش به كار گرفتهتر ساختن  باشكوه
ها از ظهور ) در نتيجه با سپري شدن سده129- 144: 1376

هاي متنوعي چه از نظر مصالح و چه از منظر  اسالم، نمونه
مانده است. مساجد برجا  يني از محرابيهاي تز شيوه
 مادةهاي پس از اسالم، معماران گچ را  در نخستين سده     

و در ندين محراب تشخيص داديساخت و تز برايمناسبي 
ويژه اين راه از ميراث غني هنر گچبري پيش از اسالم به

گرفتند. با پيشرفت صنعت   ساساني بهره ةگچبري دور
ساخت و براياز آجر و همزمان با آن از سنگ  ،آجركاري

شد و به دنبال رونق كاشي  مي  ها كمك گرفته تزئين محراب
هاي هجري قمري، محراب از سدة ششم و هفتم

.  سابقه شده، رواج بي كاشيكاري   اي يافت
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ها به محراب در حوزةهمين اساس مطالعه و پژوهش  بر 
هاي تنوير مطالعات معماري اسالمي، سير تحول سبك

هاي يني رايج در دورهيها و مضامين تز معماري، روش
خط به عنوان يكي  ةند. همچنين، مطالعك ميمختلف كمك 

ها كه در قالب آيات،  يني محرابيترين عناصر تز هماز م
 تجليو نام هنرمندان و صنعتگران م ،ها احاديث، تاريخ

هاي تاريخي، ها و پژوهش دن بررسيكراست، در پربارتر 
  و حتي اقتصادي تأثيرگذار خواهد بود. ،اجتماعي، سياسي

كه امروزه ـ مسجد جامع عتيق اصفهان در ميدان كهنه      
واقع شده و يكي ـ شود  م ميدان امام علي(ع) ناميده ميبه نا

از ارزشمندترين مساجد جامع ايران و جهان اسالم 
اين مسجد به شيوة چهارايواني بنا شده و  د.شو محسوب مي

اي از هاي دوره به دليل ساخت و سازهاي مكرر و گسترش
پژوهشگران معماري و  نظراز  ،عباسي تا عصر حاضر ةدور

ينات يالمعارف معماري و تز ةهنر اسالمي، موزه و داير
اين مسجد بر اساس  ة. بناي اولياستجهان اسالم 

 ةمتعلق به دور ،يافته و تأييد متون تاريخي هاي انجام بررسي
 و  ساخت ةاما عمد ،است بوده) سدة دوم هجري(عباسي 

همچون  آنپس از هاي   قابل رؤيت متعلق به دوره هايساز 
آل بويه، سلجوقيان، ايلخانان، مظفريان، تيموريان، آق 

- 1167: 1387. (شرودر، استو قاجار  ،قويونلوها، صفويان
  . (Babaie and Haug, 2007: 33-20) ؛1166
پژوهش حاضر مطالعة يكي از اركان مهم موضوع      

هاي موجود قابل  مسجد جامع عتيق اصفهان يعني محراب
 هاي نهان در بافت مسجد و تعدادي از محراب مشاهده
رغم چرا كه علي .كه شواهدي از آنان در دست است است

ها در اين مسجد، تاكنون در هيچ متني به  كثرت محراب
و اشارات موردي  است هاي آن اشاره نشده محراب همة 

بوده كه شهرتي جهاني دارد. منحصر الجايتو   نيز به محراب
هاي اين مسجد نيز از  كه ديگر محراب اين در حالي است

ينات وابسته به معماري يهنري و سير تحوالت تز ديدگاه
  هستند. توجهقابل اسالمي در ايران 

جامع اصفهان، هاي  محراببه معدود در اشارات      
كه تعداد در حالي  ،است عدد ذكر شده 9ها  تعداد محراب
از آنجا كه كه  استعدد  14هاي قابل رؤيت  واقعي محراب

  اي همجموع در مقامآنها  ةبررسي و مطالعاند،   سالم مانده
محراب، حوزةهنري در راستاي مطالعات ـ  تاريخي

.  اطالعات مفيدي در اختيار پژوهشگران قرار مي دهد
برخي از ،كه پيش از اين نيز يادآوري شد همچنان
هاي تاريخي مسجد، توسط اجزاء و عناصر الحاقي   محراب

يا شده، مرمت دهيهاي ادوار بعدي، پوش گسترش در يا
آمده در دسته اساس شواهد ب اند كه بر  بازسازي شده

به 3ايزمئو ةموسس توسطهايي كه  ها و پيگردي زني گمانه
رد از انجام يافته، حداقل سه مو 4سرپرستي اوژنيو گالديري
  آنها شناسايي شده است. 

هاي چهارده محراب قابل رؤيت مسجد جامع در جبهه     
در حالي است و غربي مسجد قرار گرفته ،جنوبي، شرقي

خورد كه هيچ محرابي در ضلع شمالي مسجد به چشم نمي
(همسويي كه اين امر بر اساس موقعيت و كاربري اين ضلع 

؛ طاووسي و 19: 1379 (حاتم،است پذير  توجيه )قبله با
متون به كاركرد  ة) از سوي ديگر اشار33: 1385آزادي، 

هاي تشريفاتي،  غير مذهبي اين بخش و تعلق آن به بخش
محراب در اين اداري يا درباري، توجيه ديگري بر فقدان 

ها تر محراب است. در ميان سه ضلع مورد نظر، بيشجبهه 
ع غربي مسجد آنها در ضلمعدودي از در ضلع جنوبي و 

  ).1اند (نقشه   قرار گرفته
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  هاي مسجد جامع اصفهان بر اساس موقعيت مكاني. پراكنش محراب .1جدول 
  غرب شرق شرق جنوب و جنوب

6  5 3  
-سنگ  كاشي  سنگ گچ

  كاشي
سنگ

  گچ-
-سنگ كاشي سنگ گچ

  كاشي
سنگ

  گچ-
-سنگ  كاشي  سنگ  گچ

  كاشي
-سنگ
  گچ

- 21  2 1 1 - 3 - 1  2  - 1

هاي اين  ، محرابجانبه و همه بررسي مؤثرتربه منظور 
مسجد بر اساس موقعيت مكاني، مصالح، تزئينات، نقوش، 

   اند.  شدهتاريخ ساخت يا تحول بررسي و 

  هاي ضلع جنوبي محراب
  محراب شبستان چهلستون صفوي .الف

 ةجنوب غربي مسجد، شبستاني وجود دارد كه ادام ةدر جبه
اين سطوح شبستان موازي ديوار قبله به سمت غرب است. 

ينات است و حتي محراب موجود يشبستان ساده و بدون تز
. اين شبستان با كرده استآن نيز از سادگي شبستان پيروي 

صفوي و  ةتغيير بخش غربي شبستان تيموري در دور
 است  ن موسوم به صفوي، شكل گرفتهتبديل آن به شبستا

). محراب سنگي اين شبستان از جنس 210: 1379(الله، 
 127×220 آن ابعاد وو يكپارچه حجاري شده  نفيس مرمر
اي با كتيبه با). پيشاني محراب 1(تصوير  است متر  سانتي

مزين به خط بنّايي به دو بخش تقسيم و قاب چهارگوش 
از يك بيت در وصف  شده كه در هر بخش دو مصرع

حضرت علي(ع) يكي برفراز ديگري به خط ثلث و به 
اشعار بخش  متن صورت برجسته، حجاري شده است.

  راست بدين شرح است:
  /مصطفي شد شهر علم، آن مملكت را در علي است«

  »هر علــــم، از در، درآـــتا دهــندت راه در اين ش
  و كتيبه سمت چپ:  

    /دلــردان ايــــي مگا روـــل صفــاز در اه«
  »است، از اين در به خدا نزديك استراه دور 

 در بخش مركزي نيز در قابي چهارگوش به خط بنايي آمده:
بدين .»قال النبي عليه السالم انا مدينه العلم و علي بابها«

دو جبهه پيشاني محراب سنگي  ترتيب ابيات حك شده بر
يكي از اعتقادات شيعي  ةو قاب مركزي در واقع بازگوكنند

  است.
در بخش زيرين پيشاني، سه رديف قطاربندي با ظرافت     

تر حجاري شده است. قوس محراب جناغي  هرچه تمام
هاي آن با نقوش اسليمي برجسته تمامي   لچكي است و
ها و در ميان است. در مركز هر يك از لچكي شدهمزين 

وقاني قوس و در بخش ف ،زمينه انبوه نقوش اسليمي پس
خورد كه محراب، سه قاب چهارگوش كوچك به چشم مي

. در قاب سمت در خود داردهايي به خط بنايي  كتيبه
و در بخش فوقاني قوس  »ال اله اال اهللا«راست، عبارت 

 »علي ولي اهللا«و باالخره در ضلع چپ آن  »محمد رسول اهللا«
  نگاشته شده است.

آن داشتننما  كه دوطاقنما است  محراب داراي دو طاق     
هاي اصلي است. قوس جناغي  هاي محراب از ويژگي

شياردار و با طرح  است وتر محراب از جنس سنگ  كوچك
در انتها به دو گلدان ظريف منتهي  كهمارپيچ حجاري شده 

هاي . خط فوقاني پيشاني محراب سنگي نيز با غنچهشود مي
دوره كه از نقوش رايجاست شكل حجاري شده  ترنجي

دورتادور در همسان با اين نقش را  ةصفوي است. نمون
ق مقارن 1102(صاحب) با تاريخ  سنگاب ايوان جنوبي

  توان يافت. سلطنت سلطان سليمان صفوي مي
تر از جنس گچ قرار  قوس سنگي محراب در قابي بزرگ
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ونه كتيبه، تاريخ

رنگ، نوع ن فت
و نوع قوس ،آن

ي يا كمي پيش

ي شبستان شرقي گ
.خذ: نگارنده)

رودي ايوان جن

ايوان ج روديِ

قوش اسليمي و
ه تر نقش  بيش
ين محهاي ا ژگي
دور محرا ة كتيب

اي از فرع نشانه
اي با گ دي ساده
شته شودش گذا

حراب فاقد هرگو
هف يخشت  كاشي

هاي آ ر كاشي
صفوي ةه دور

محراب كاشيكاري 
(مأخ

ب ضلع غربي ور
الملك  م

وي مدخل ور

آن نيز با نقو
باعث جلوة
از ديگر ويژ
فاقد بخش
نو اين امر 
طاق، كاربند

زيبا به نمايش
اين محر     

استفاده از ك
رفته د كار به
بهاحتمال  هب

.دكن مي

.4تصوير 

محراب .هـ
خواجه نظام
در دو سو
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 وجود دارد
ث برجسته  
هللا، محمد 
، »رسول اهللا

كته يصلون 
و  » تسليما

ي محراب 
ر(ع) تقريباً 
 تفاوت كه 

 12 تمامي 
 رها نشده 

ها جاي ب
درود بر (

 الدين  تاج
 ذكر شده 
وح كاشي 
ط ثلث بر 

و نام ست
 شده است

.  

متر و سانتي 84×
ن به خط ثلث

ال اله اال ا«: ت
 الحسين سبط ر

ان اهللا و مالئك«
 عليه و سلموا

 در چهار سوي
ص) و ائمة اطهار

با ايناست. ه 
و تاست اوت 

بي بدون كتيبه
ي در درون قاب

قاب دوازدهم 
العبد«تمام كار 

 اسماعيل اول
 خط دو لوح

به خطكه ب نيز 
خطاط اس همين 
ش آورده »صفهاني

.ك (مأخذ: نگارنده)

×145 ةمان انداز
پيشاني آن ةتيب

ن آن چنين است
ي اهللا الحسن و
« فوقاني آمده: 
ذين آمنوا صلّوا
 ترنجي ديگر
 پيامبر اكرم(ص

، حك شدهقابل
 اين بخش متفا

و قابي اند دار به
تري ا آزادي بيش

ةكتيبمتن هاي 
خطاط و سال ات
 حكومت شاه
ذكر است كه

صاحب ةن صف
از آثارش شده

اصالدين معلم  

الملك گنبدخانه نظام

گ مرمر و به هم
) كه كت7وير

و متن شته شده
ي وليعل ول اهللا،

دو قاب ترنجي
 النبي يا ايها الذ

قاب 12س در 
د و صلوات بر

مقمحراب  شكل
ت نگارش در

شده، كتيب  تعبيه
لذا خطوط با .ت

ته است. در انته
نام خ )ين امام

مقارن »918
ت. الزم به ذ

شكل طرفين طيل
نقشي الجوردي 

تاج«ه صورت 

ي مدخل ورودي گن

 ةخان

 ك
 از

سنگ
(تصو
نگاش
رسو
در د
علي
سپس
درود

شبه 
جهت
قاب
است
گرفته
آخري
سنه
است
مستط
كاشي

به او

ي سنگي دو سوي

ورودي گنبدخانه
  

نوبي به گنبدخ

الملك نظام ةبدخان
حراب ديگري

ها محراب .5صوير

و ضلع غربي مدخل
.(مأخذ: نگارنده) ك

جن رودي ايوانِ

ن جنوبي به گنب
مح ربي ورودي

تص

سنگي. ض  محراب .
الملك نظام

 ضلع شرقي ور
  الملك م

رقي مدخل ايوان
حراب ضلع غر

.6تصوير 

محراب .و
خواجه نظام

شر در ضلع
ة محقرينو 
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ي تاريك و 
تا 8صاوير 

با توجه به 
 آن را از 
 الجايتو به 

 قوسست. 
هاي آن با  

 است.شده 
حه و پس 

آورده » اهللا
ب به خط 
سوي ديگر 

در ،ه امام
كاري و شته

 وع هندسي
ين شده يز

زنده است 
 ةا به دور

هاي حراب
ين يچ و تز

رده، پركار 
ز الگوهاي 

يافته از يب
ن حواشي 
و محقق بر 

هاي  برگ
استفاده از 

اب ن محر
ها در ابعاد 

رفتن در فضايي
(تص بوده است

و ب است نفيس 
توان مي ددار

پس از محراب

فراز ديگري اس
لچكياست و  

سته، گچبري ش
فاتح ةحقق سور

داهللا و ال اله اال
هاي اين محراب 

و در س »ك هللا

نگاه  و ايستاد
برهشت  گچبريِ

كه با نقوش متنوع
اي تز و كتيبه 

نام خطاط و سا
آن رتوان  مي 
هاي مح ويژگي 

گيري از گچ هره
ه صورت گستر

گيري از ك، بهره
تركيش هندسي 

ر ستون، آراستن
و ، ثلث، كوفي

ي، استفاده از
همچنين او ، 

همگي در اين 
ه  دوره محراب

قرار گر سببه 
بر مورد توجه 
گچبري، بسيار

ي كه دفرد ربه
ند اين مسجد پ

نما يكي بر طاق
تر كليل  بزرگ

رشت و برجس
قوس به خط مح
حان اهللا و الحمد
ش فوقاني ستون

الملك«عبارت  
آمده است.  

ب طاق محرا
ش زيبا و بديع

خورد ك چشم مي
،ها)، اسليمي ي

 تاريخ و حتي ن
واهد و قرائن،

د. چرا كهكر
بهاني از جمله 

ها به ر محراب
ضاي خالي اندك
سترسازي با نقوش
بودن دو يا چها
ي متنوع به خط
ز نقوش گياهي

شكل برجسته، 
،زنبوري  النه

خورد. در اين ي

ساليان درازي به
تر  از چشم، كم

 . اين محراب گ
هاي منحصر گي
هاي ارزشمن راب

ر آورد. 
راب داراي دو ط

نماي فوقاني و 
نات اسليمي د
ش فوقاني اين ق

سبح«ن عبارت: 
 است. بر بخش
ي در يك سو

»الحكم هللا«ت
حد فاصلدر 

ين قاب نقوش
شده به چ كاري 

ويژه چندضلعي
ت. محراب فاقد
 بر اساس شو
كخاني منتسب 
ري دورة ايلخا

د 5ري برهشته
ينات و فضين تز

مي شلوغ و بس
ها، دارا ب ضلعي

هاي راب با كتيبه
اي پرشده از ه

شت و حلزوني
وط متقاطع و
كارا به چشم مي

شده
ري
ري
 اما
 و
اي
ربي
شده

 كه
ي و
اي
ارد

كه س
دور
10(

ويژگ
محر
شمار
محر
طاق
ينيتز

بخش
از آن
شده
كوفي
عبارت

     
چندي
ك آژده
و (به

است
ولي
ايلخا
گچبر
گچبر
بودن
اسليم
چندض
محر
زمينه

درشت
خطو
آشكا

ش بندي حجاري
تر  و دقت بيش

 نوع برگ شبدر
و سرترنج دارد

ينين بدون تز
ها ساس ويژگي

حراب ضلع غر
جاري و آماده ش

 ةورودي گنبدخان
  

  قي مسجد
ف متصل است

هاي جنوبي ستان
وارة جنوبي انتها
 محرابي قرار د

سه رديف قطارب
از ظرافت ديگر

 محراب نيز از
و ، گلدان، ترنج

و گلدا ،رترنج
شده است. بر ا
رسد كه ابتدا مح
ضلع شرقي حج

و ضلع شرقي مدخل
.نگارنده)(مأخذ:  ك

  قي
رو ورودي شرق
راهرويي مسقف

شبس ةخانه و بقي
د. در ديوشو  مي

يك به صحن،

137 :122.(  
پيشاني س ة كتيب

دسه با محراب 
ست. قوس اين
ميان خود نقش

اب ترنج، سرحر
ر نقشي رها ش
ر ن به نظر مي

سپس محراب ض

سنگي ض  محراب .
الملك نظام

ي ضلع شرقي
ب گچبري راهر
قي مسجد به ر
نتسب به كتابخا
ر ايواني منتهي
ي مسقف و نزد

78(قدسي، 
در زير     

كه در مقايس
برخوردار اس

و در م است
در اين مح
عاري از هر

شده چنين ياد
مدخل و س

  است.

.7تصوير 

ها محراب
محراب .الف

ورودي شر
به فضاي من
صحن چهار
اين راهروي
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د جامع عتيق 

رد موسوم 
رد (تصوير 
خش جانبي 

 ×225بعاد 
ك ابعادي 
س جناغي 

پيشاني ةب
 چنينيف 

أيتم الرجل 

هللا من آمن 

به صورت 
  قطاربنديِ
 محراب با 
ست. اين 
وح ترنجي 

روي شرقي مسجد
.گارنده)

 به ايوان شاگر
رچه وجود دار

ركزي و دو بخش
يكپارچه و به اب

ي كناري هريك
و با قوس رند
كتيب متناند.   

سته در دو ردي

 و سلم. اذا رأ
  .»يمان

ما يعمر مساجد ا
  .»كريم

بس محراب كه 
 دو رديف

  بخش فوقاني
اين شده ي تز

لو 14تاسري با 

محراب راهر  چبري
(مأخذ: نگ اصفهان

  شرقي
يوان شرقي كه
سنگ مرمر يكپا
ز يك بخش مر
 بخش مركزي ي

هاي و بخش ت
رر دامت سانتي 

 حجاري شده
خط ثلث برجس

 اهللا عليه و آله
 فاشهدوا اله باالي

تعالي يقول انمو 
ر صدق رسوله الك

پيشاني و قوس ة
با است شده

زين شده است.
گچبري رنگي

سرت ةيك كتيب ة

جزئيات گچ .10ير

محراب ايوان ش
جنوبي اي ةيوار

ت، محرابي از س
اين محراب از .

كيل شده است.
است متر سانتي 

132×58ر با
ين ويدار تز نه

راب اصلي به خ
  ت:

طر نخست:
قال النبي صل«

ليتعاهدا المسجد
ر دوم:

فان اهللا تبارك و«
باهللا و اليوم االخر
ةحد فاصل كتيب
غي ساخته ش

زيبا مز ةشد  اري
هاي متعدد گ ش

ةنات دربرگيرند

وي
شد
اي

لذا 
ان،
 ين
گر
 كه
ش
 رند

ب 

ق

يق

تصوي

.ب
بر د
است

11(.
تشكي
143
برابر
دندان
محر
است

سطر 
»
ل
سطر
»
ب
     
جناغ
حجا
بخش

ينيتز

كاري بر رو ريزه
ش شته ساخته مي
 و هم  با فضا

.)65: 1375ي،
، در اين مكا
كه محرابي بد
ت. از سوي ديگ

و اشترجان ،
ظر مصالح، نقوش

محراب  دارن
اين محرا تگف

. تسايلخاني

 مسجد جامع عتيق

ي مسجد جامع عتي

كه ر و از آنجائي
هشبرها  مايه ، بن

ل رؤيت باشد
(سجادي ندكدا

ت اين محراب
ك ه قرار داشته
گرفته شده است
شويه، پيربكران

، از نظرندعلق دا
اين بسياري به
توان گ ن رو مي

ا ةبه دور متعلق

راهروي شرقي ةد
 .(مأخذ: نگارنده)

راهروي شرقي راب
 .(مأخذ: نگارنده)

شدند  و ته مي
چنداني نداشت،
ي بينندگان قابل
ف همخواني پيد
 زمان ساخت
عظيم و باشكوه
 آن در نظر گ

الجايتو، هفتش  
ايلخاني تع ةور
يني، شباهتي

از اين) 51: 138
يقين مزديك به 

شد محراب گچبري 
( اصفهان

محر  يات گچبرييز
( اصفهان

بزرگ ساخت
آنها نمود چ
تا هم براي

اطراف بزرگ
احتماالً در

شبستاني عظ
براي هيبت

هاي محراب
همگي به د

يتز ةو شيو
86(رازاني، 

احتمال نز هب

 .8تصوير 

جز .9تصوير 

عتيق جامع د

موسوم رد
رد (تصوير
جانبي خش

×225بعاد
ابعادي ك
جناغي س

پيشانيةب
چنينيف

الرجل أيتم

آمن من هللا

صورت به
قطاربنديِ
با محراب
ست. اين
ترنجي وح

مسجد شرقي روي
.گارنده)

شاگر ايوان به
دار وجود رچه

بخش دو و ركزي
اب به و يكپارچه

هريك كناري ي
قوسرند با و

كتيبمتناند. 
ردي دو در سته

رأ سلم. اذا و
 .»يمان

ا مساجد يعمر ما
 .»كريم

كه محراب بس
رديف دو

فوقاني بخش
شدهيتز اين

با لو 14تاسري

راهرچبري محراب
(مأخذ: نگاصفهان

شرقي
كه شرقي يوان
يكپا مرمر سنگ
مر بخش يك ز
ي مركزي بخش

بخشت هايو
دامتسانتي رر

شده حجاري
برجس ثلث خط

آله و عليه اهللا
باالي اله فاشهدوا

انمو يقول تعالي
الك رسوله صدق ر

قوسة و پيشاني
بااستشده

است. شده زين
رنگي گچبري

كتيبة سرتةيك

گچ .10ير جزئيات

ش ايوان محراب
ايةيوار جنوبي

س از محرابي ت،
از. محراب اين

است. شده كيل
استمترسانتي

با 132×58ر
تزنه ويدار ين

خ به اصلي راب
ت:

نخست: طر
صل« النبي قال

المسجد ليتعاهدا
دوم: ر

و« تبارك اهللا فان
االخر اليوم و باهللا
كتيب فاصل ةحد
ش ساخته غي

مزةشداري زيبا
گش متعدد هاي

دربرگيرند ةنات

وي
شد
اي
لذا
ان،
ين
گر
كه
ش
رند
ب

ق

يق

تصوي

.ب
د بر
است

11(.
تشكي
143
برابر
دندان
محر
است
سطر
»
ل
سطر
»
ب

جناغ
حجا
بخش

ينيتز

روريزه بر كاري
مي ساخته ششته
فضا با هم و

.)65: 1375ي،
مكا اين در ،
بد محرابي كه
ديگ سوي ت. از

اشترجان، و
نقوش مصالح، ظر

دارن محراب
محراتگف اين

. تسايلخاني

عتيق جامع مسجد

عتي جامع مسجد ي

آنجائي از رو كه
بن هشبرهامايه،

باشد رؤيت ل
(سجاديندكدا

محراب اين ت
ك داشته قرار ه
است شده گرفته
پيربكران شويه،

دا نظرندعلق از ،
به اينبسياري
مي رو گن توان

دورمتعلق اةبه

شرقيةد راهروي
 .(مأخذ: نگارنده)

شرقيراب راهروي
 .(مأخذ: نگارنده)

مي وته شدند
نداشت، چنداني
قابل بينندگان ي
پيد همخواني ف
ساخت زمان
باشكوه و عظيم
گ نظر در آن
هفتش الجايتو،

تعةور ايلخاني
شباهتي يني،

اين) 51: 138 از
به مزديك يقين

گچبري شدمحراب
(اصفهان

گچبرييز محريات
(اصفهان

ساخت بزرگ
چ نمود آنها
براي هم تا

اطرافبزرگ
در احتماالً

عظ شبستاني
برايهيبت

هايمحراب
د به همگي

شيو يتزةو
86(رازاني،

نزهب احتمال

.8تصوير

جز.9تصوير

عتيق جامع د

موسوم رد
رد (تصوير
جانبي خش

×225بعاد
ابعادي ك
جناغي س

پيشانيةب
چنينيف

الر جلأيتم

آمن من هللا

صورت به
قطاربنديِ
با محراب
ست. اين
ترنجي وح

شرقي مسجدروي
.گارنده)

شاگر ايوان به
دار وجود رچه

بخش دو و ركزي
اب به و يكپارچه

هريك كناري ي
قوسرند با و

كتيبمتناند. 
ردي دو در سته

رأ سلم. اذا و
 .»يمان

اهللا مساجد يعمر ما
 .»كريم

كه محراب بس
رديف دو

فوقاني بخش
ايتز شده ين

با لو 14تاسري

راهرچبري محراب
(مأخذ: نگاصفهان

شرقي:
كه شرقي يوان
يكپا مرمر سنگ
مر بخش يك ز
ي مركزي بخش

بخشت هايو
داسانتي رمتر

شده حجاري
برجس ثلث خط

آله و عليه اهللا
بااليم اله فاشهدوا

انما يقول تعالي و
الك رسوله صدق ر

قوسة و پيشاني
بااستشده
است.ز شده ين

رنگي گچبري
كتيبة سرتةيك

گچ .10ير جزئيات

ش ايوان محراب
ايةيوار جنوبي

س از محرابي ت،
از. محراب اين

است. شده كيل
استمترسانتي

با 132×58ر
تزنه ويدار ين

خ به اصلي راب
ت:

نخست: طر
صل« النبي قال

المسجد ليتعاهدا
دوم: ر

و« تبارك اهللا فان
االخر اليوم و باهللا
كتيب فاصل ةحد
ش ساخته غي

مزةشداري زيبا
گش متعدد هاي

دربرگيرند ةنات

وي
شد
اي
لذا
ان،
ين
گر
كه
ش
رند
ب

ق

يق

تصوي

.ب
د بر
است

11(.
تشكي
143
برابر
دندان
محر
است
سطر
»
ل
سطر
»
با

جناغ
حجا
بخش

ينيتز

روريزه بر كاري
مي ساخته ششته
فضا با هم و

.)65: 1375ي،
مكا اين در ،
ب محرابي دكه

ديگ سوي ت. از
اشترجان، و

نقوش مصالح، ظر
دارن محراب
محراتگف اين

. تسايلخاني

عتيق جامع مسجد

عتي جامع مسجد ي

آنجائي از رو كه
بن هشبرهامايه،

باشد رؤيت ل
(سجاديندكدا

محراب اين ت
ك داشته قرار ه
است شده گرفته
پيربكران شويه،

دا نظرندعلق از ،
به اينبسياري
مي رو گن توان

دورمتعلق اةبه

شرقيةد راهروي
 .(مأخذ: نگارنده)

شرقي راهروي راب
 .(مأخذ: نگارنده)

مي وته شدند
نداشت، چنداني
قابل بينندگان ي
پيد همخواني ف
ساخت زمان
باشكوه و عظيم
گ نظر در آن
هفتش الجايتو،

تعةور ايلخاني
شباهتي يني،

اين) 51: 138 از
به مزديك يقين

گچبري شدمحراب
(اصفهان

گچبرييز محريات
(اصفهان

ساخت بزرگ
چ نمود آنها
براي هم تا

اطرافبزرگ
در احتماالً

عظ شبستاني
برايهيبت

هايمحراب
د به همگي

شيو يتزةو
86(رازاني،

نزهب احتمال

.8تصوير

جز.9تصوير

7878



 ةو جبه ده
 راهروهاي 
 در طرفين 
هانه كه در 
 راهروهاي 

هاي  دهانه

ي كه مسير 
ز از سوي 

اين ).12 
ش فوقاني 

 معرقِ شيِ
ين شده يز
لذا است 

ها  پيگردي
 راهرويي 
ه به اينكه 
يوار محل 

 ،رسد ر مي
 محتمل به 
ن تيموري 
به شبستان 
دو محراب 

 به فضاي 
ه است كه 

 هر د. در
كار، ة شيو

 با رعايت 

باقي بود منفرد 
 است و بعداً

شده كاري رنس
از طريق دو ده
داث شده به
 در هر سمت

  ت.
لي ايوان شرقي
شت دومين جرز

(تصوير  دارد
. بخشداردطاق 
كاش ساده طعات

تزاي   و فيروزه
ه و تاريخ

اهد معماري و
جاد محراب در
 ديگر با توجه
ث، در داخل د
ب الحاقي به نظر
ديگر از مسجد

 محراب شبستان
شد كه بعدها ب
 اين گالديري د

بود. شته
حتماالً متعلق

 انتقال داده شده
اند  دهكركوت 

كاشيكاري وت 
توان آن را مي ،

د. كر منتسب 

 نسبتاً طوالني
 آن آزاد بوده

هاي مقر  سقف
ه است. ايوان ا
 و جنوبي احد

بعدهااما  ،ست
سدود شده است
ي مسقف شما

پش در استعمر 
وچك وجود

يك ط فقطو  ت
 محراب با قطع
رنگ الجوردي
ب فاقد كتيبه

بر اساس شواد 
را پذيرش ايج
يست. از سوي
در زمان احداث
 و اين محراب
 آن در بخشي د
 اين محراب،

غرب مسجد باش
است. پيش از  

چنين پنداي را 
امزبور حراب 

س به اين مكان
باب، منابع سك

يناتيشباهت تز
ازة اين محراب
وري تا صفوي

خت براي مدت
آ لي و جنوبي
لي و جنوبي با

وجود آمده ن ب
رهاي شمالي

اس داشتهراه ي
ك به صحن مس

راهرو ديواربر 
ع ةرسي به صف

حن، محرابي كو
است راب ساده

ل قوس طاق
كند به ر پريِ ش

ت. اين محراب
بايدآن  گذاري خ

رت پذيرد. زير
پذير ني ي امكان

ها د تر محراب ش
شوند نده ميد ك

مال قرار داشتن
رسد. شايد  مي
غ  جنوب ةگوش

وي تغيير يافته
ر در ضلع جنوبي
در مجموع مح
ري بوده و سپس
سفانه در اين ب
رت بر اساس ش
چنين ابعاد و اند

دورة تيموبه اط

لث
يان
 تيبه
 و
يان

ف
 اال
طيل
ومه
 اهللا
ظام
طان
 ست

 از

ساخ
شمال
شمال
ايوان
ديوار
جانبي
نزديك

     
دستر
صحن
محر
داخل
شش
است
تاريخ
صور
فرعي
بيش
خود
احتم
نظر
در گ
صفو
ديگر
     
ديگر
متاسف
صور
همچ
احتيا

هاي ثل تر كتيبه
از آن مي فقط و
ن كتتاند. م  نده

رم (ص)بر اك
مام هشتم شيعي

 در چندين رديف
الاله«مده است:

و در قاب مستط
هللا و ال يخافون لو
سع عليم صدق

كتبه نظ«د اثر:
با سلطنت سلط

اس ورده شده

  .مأخذ: نگارنده)

است، پس ور

آن است. بيش
ح تخريب شده

مان سالم برجا مه
 درود بر پيامب
مام پنجم تا ام

ي مركزي نيز كه
ن آمتي با اين م

و »ي ولي اهللا حقاً
دون في سبيل اهللا
من يشاء اهللا واس
 و سال ايجا

كه مقارن ب »99
است، آو ق)98

(م گي ايوان شاگرد

   ايوان شاگرد
شهون شاگرد م

ناغي تحتاني آ
لوح 14 در اين 

لوح نيمه 2م و 
مانده سالم و
م شيعيان و ام

ش قوس جناغي
هايي كتيبه است 

علي«، » رسول اهللا
يجاهد«:  است 

ضل اهللا يوتيه م
س نام خطاط

92ي شهور سنه 
85-996( بنده
137 :126(.

سنگ  محراب .11ر 

 راهرو شمالي
ي كه به ايوان

و قوس جن
شده گچبري

لوح سالم 4
الواح برجام
نخستين اما

  .است
در بخش     

تنظيم شده
محمد«، »اهللا

زيرين آمده
الئم ذلك فض

سپس »العظيم
اصفهاني، في
محمد خدا

78(قدسي، 

تصوير

محراب .ج
ايوان شرقي

79



كاري و ت
 اطراف آن 
ك آراسته 

در مسجد  
صفوي ةر

وع مقرنس 
 ة را به دور

 شود كه مي
تر ش بيش

  .رنده)

 (مأخذ: 

منبت ي در نفيسِ
است كه  6وي

 و پيشاني مشبك
كه اين بخش

و در دور رددا
نوعاز همچنين و 

ان اين محراب
جدداً يادآوري م

نيازمند پژوهش 

 شرقي (مأخذ: نگار

شده كاري ي منبت
  

 اين سردر داراي
صفو ةق به دور

ي طرح شمسه
گرفتن اينك نظر

تيموري تعلق د
وشده است،   ه

توا  محراب، مي
. مجكردمنتسب 

اين محراب 

ستان شمالي ايوان

غربي با در جنوب
نگارنده).

).14(تصوير ت
شده متعلق چيني

اشيكاري معقلي
 است. با در ن

تي ةموع به دور
راتي در آن داده
ش داخلي قوس
وري تا صفوي م
ن تاريخ دقيق

. ت

محراب شبس .13ير

سردر ج .14تصوير

.

وي
 ارد
اي
شي
اي
قي
ش
اقد
 كه
ريباً
 آن
 ري
سيار
و 
دي
 فته

است
چ گره
با كا
شده
مجم
تغيير

خشب
تيمو
تعيين
است

تصوي

ت

.(مأخذ: نگارنده) ي

جامع كه به سو
محرابي قرار د
ها اب و لچكي

ينات كاشي با تز
ها ختلف به رنگ
شده است. الحا

نتقال آن از بخش
محراب فا .ت

يان انبوه متوني
اند، تقر  رداخته

ن تاريخ دقيق
گذار تاريخد در

 شباهت بس
، نقش، طرح

سردرهاي ورود
گر مسجد قرار

شمالي ايوان شرقي 

  
 شرقي مسجد ج

شود، شوده مي
دورتادور محر 

هاي سنگي زاره
هاي مخ  تركيب

 سياه مزين ش
رة جنوبي و ان

حتمل استمن
ت و حتي در مي
ختلف مسجد پر
 است. لذا تعيين

تواند اي كه مي ته
باشد، اهگشا

راب از نظر
هاي يكي ازس

غربي   جنوب

ش يمحراب راهرو 

شبستان شرقي
جنوبي شبستان

مظفري گش ةس
ة). نوار كتيب1

ب همگي تا از
ش شمسه و با

و ،اي  فيروزه
واردي محراب بر

جد بدين مكان
به يا تاريخ است

هاي مخ  بخش
ي به آن نشده
 دشوار. تنها نكت

را  محراب
هاي اين محر
ه  با كاشيكاري

كه در بخشت 

.12تصوير 

محراب ش .د
ج ةبر ديوار

صحن مدرس
13(تصوير 

قوس محراب
معرق با نقش
سفيد، زرد،
بودن اين م
ديگر مسج
هرگونه كتيب
به توصيف
اي هيچ اشاره
كاري است
نسبي اين
ه كاشيكاري

بندي رنگ
استمسجد 

80



  عمر ةمحراب صف .هـ
 7عمر ةپشت ايوان شرقي مسجد جامع عتيق، مدرسه و صف

به عنوان  8قرار گرفته است كه توسط شاه محمود مظفري
حياط متشكل ازمدرسه  علوم ديني بنا شده است.  ةمدرس

دوطبقه  و هايي در دو طرف شرقي و غربي مركزي با حجره
جنوبي صحن را صفة عمر با كاركرد جبهة است و  بوده
درداده است تشكيل مي گاهس و عبادتم.  (Babaie and 

Haug, 2007: 33-20)
اي شده بر ديوارة جنوبي اين صفه، محراب كاشيكاري     

عصر با ساخت مدرسه  آن، هم ةقرار دارد كه بر اساس كتيب
)(تصوير 209: 1379(الله، و متعلق به دورة مظفري است

كاري ظريفي ينات مقرنسيبخش فوقاني محراب تز ).15
اطراف اين محراب كه به خط ثلث و توسط  ة. كتيبدارد

ر متن الجوردي دنوشته شده  »علي كوهيار االبرقوهي«
ده است. متن اين كرها، زيبايي بصري دلنشيني ايجاد  كاشي

  توبه است: ةسور 19و  18آيات  ةكتيبه دربرگيرند
في كتابه الكريم و كالمه القديم و هو  قال اهللا تعالي     

اصدق القايلين و اكرم االكرمين انما يعمر مساجد اهللا من 
آمن باهللا و اليوم االخر و اقام الصلوه و آتي الزكوه و لم 

أجعلتم يخش اال اهللا فعسي اولئك ان يكونوا من المهتدين. 
المسجد الحرام كمن آمن باهللا واليوم  هالحاج وعمار ةيسقا

اآلخر وجاهد في سبيل اهللا ال يستوون عند اهللا واهللا ال يهدي 
صدق اهللا العظيم و قال رسول اهللا صلي اهللا  القوم الظالمين

له بيتاً في الجنه و  ني اهللابعليه و سلم من بني اهللا مسجداً 
قال عليه من الصلوات افضلها و من التحيات كلها احب 
البالد الي اهللا مساجدها و ابغض البالد الي اهللا اسواقها ختم 

سبعمائه كتبه علي  اهللا تحريراً في سنه ثمان و سبعين و
   .كوهيار االبرقوهي

آن سال  ةبدين ترتيب تاريخ ساخت محراب بر اساس كتيب
  ت.ق اس778
نخستين سطر متن پيشاني محراب دو سطر است.  ةكتيب     
 نقش بسته الجوردي ةكاشي معرق سفيدرنگ بر زمين كه با

  بقره است: ةسور 127 ةآي
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت قال اهللا تبارك و تعالي «

و دومين سطر،  »وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
ي الجورد ةرنگ به خط كوفي كه بر زمين اي آجري كتيبه

 بقره است: ةسور 128 ةآينقش شده متن آن  كاشي معرق
ربنا و اجعلنا مسلمين لك و من ذريتنا امه مسلمه لك و ارنا «

  . »مناسكنا و تب علينا
الملك : «همچون عباراتيبر هالل محراب نيز به خط كوفي 

: 1380(نصرتي،  آمده است »هللا، الحمدهللا، يا مجيب الدعوات
 هايي قابهاي طاق،  ). بر فراز محراب و در ميان مقرنس35

شكل قرار گرفته كه درون آنها با خطوط بنايي  لوزي
عباراتي همچون:

سبحان ربي االعلي و بحمده، سبحان الواحد الصمد، «
سبحان الدائم االبد، سبحان الودود المجيد، سبحان الغني 

عليه وسلم، ال صلوه لمن لم يقرء  الحميد، قال النبي صلي اهللا
سبحان الدائم القائم، قال اهللا  بالكتاب، سبحان القائم الدائم،

و آمده است »النبي عليه السالم، المصلي يناجي ربه
كاشي الجوردي در باالي محراب قاب باالخره در دو 

عمل « كاشيكار محراب نگاشته شده است: انادتنام اس
فخر بن عبدالوهاب «و  »العبد الضعيف شمس بن تاج

   .»شيرازي البناء
 ةثلث اين محراب را يكي از چندين كتيب ةقدسي، كتيب

: 1378(قدسي،  داند نخست به خط ثلث در اصفهان مي
 ها از پختگي كافي برخوردار ). با اين وصف اين كتيبه27
و در متن كاشيكاري الجوردي اطراف به زيبايي  اند

  .كنند خودنمايي مي

  غربي ةهاي جبه محراب
  محراب الجايتو.  الف

و روي ديوار آجري  مسجد صحنجبهة غربي در شبستان 
شمالي ايوان غربي مسجد، يكي از مشهورترين و زيباترين 
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استه الجايتو

 ساوي در تار
اساصلي  ة كتيب

 محمد، وزير
)ق716تا  703

سازندگان محرا
آيات ةبرگيرند

خش مياني قوس
تر گچبر چه تمام

محر«موسوم به
baie and Hau

 مسجد جامع اصفه

ديري شبستاني
شب ة از محوط

پس از ايجاد مح
ريب و شبستان
جري جاي آن

.  
آن ة اساس كتيب

دابنده موسوم ب
محمددالدين

ب داراي چهار
عرفي سلطان

3(وزارت از  
ب و معرفي س

ديگر درب
13 :28.(  

حراب كه در بخ
 به زيبايي هرچ

 جهان اسالم م
ug, 2007:33-2

حراب صفه عمر.

هاي گالد گردي
ر ابتدا قسمتي
 كه در زماني پ

هاي آن تخر مه
آج ة و چشم

1370 :50-48(
حراب نفيس بر
طان محمد خد

سعدوزير وي 
. محراب9 است

معدر تاريخي 
محمد ساوجي

ايجاد محرابر 
محراه و سه 

335(نيكزاد،  ت
تاريخي اين مح

خط ثلث وه ب
  ست:

هاي محراب
(20 شود مي

مح .15تصوير 

بر اساس پيگ
قرار دارد د
مسجد بوده
طاق و چشم
دهانه طاق
(گالديري، 

اين مح     
سلطنت سلط
با دستور و

آمدهق 710
كه يكي ت
سعدالدين م

درحمايت 
نگاشته شد

است احاديث
ت ةمتن كتيب

جناغي آن ب
ا چنين شده
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 ه استكرد

ه با وجود 
ربودن و  

ز در مكان 
ر نفيس و 
 پي مرمت 
 بر روي 

آميزي رنگ
ين ياي تز

دوره و در 
ترين مهم 

شنگرف و 

 انجامع اصفه

كهاي آن اشاره 

 نفيسي است كه
براي تاريخي 

، هنوز1335ل 
آثار ةن در زمر
آيد. در ساب مي

هاي رنگي دود
ص داده شد. ر
ها كي از شيوه

ي قبل از اين د
11گرفت رار مي

 اين محراب ش

تان غربي مسجد ج
  .ده)

ه چبري و كتيبه
 .(

و از معدود آثار
سوداگران اموال
 كشور در سال

و همچنان رددا
ي جهان به حس
دهة گذشته اند

 محراب تشخيص
 و گچبري يك

هاي حتي در سده
ورد استفاده قر
ه روي سطح

  

جايتو واقع در شبست
(مأخذ: نگارند

هاي گچ  ويژگي
153: 1365بر،

محراب الجايتو
ش برخي از س
ج كردن آن از
ي خود قرار د

شمند هنر گچبري
 محراب در د

هايي از اين ش
گچيهاي  راب
ها بود كه ح راب

ة سلجوقي مو
كاررفته هاي به گ

ورد بوده است.

محراب الج .16ير

ب
 »هللا
لث

سول
طاه
لب
جد
ً او
سمع
 رفر،

ري
يي
اي
ند،

ش
ت.
 بر
 كه
رين
نظر
 در
يي
فته
 و
قطة
جد
 در

به  

ذكر
(ويلب
م     

تالش
خارج
اصلي
ارزش
اين

بخش
محر
محر
دورة
رنگ
الجو

تصوي

فرورفتگي محرا
ل اهللا علي ولي ا
 كتيبه با خط ثل

ق المصدق رسو
كمفحص قط سجداً

طال ن علي بن ابي
ختلف الي المسج

مستظرفاً او علما
ه عن ردي او يس

(هنر شيه اوحياء
1 :518( .  

 بر باالي ديگر
ها ستونماها به

ها  مورد محراب
ا  يم قرار گرفته

كه همراه گزارش
ز ارائه داده است
دماتي است كه

تا جاييست
هاي بستر و زير

به نظ .)301: 13
 مسجد جامع
ها معدود بخش

ن صورت پذير
زديد از مسجد
 عنوان تنها نق

(منظور مسج »ش
د ويلبر). دونال

فقطر اثر خود،

شبك در باالي ف
ال اهللا محمد رسول
ن محراب، اين

حيم قال الصادق
آله من بني مس و

و قال اميرالمومنين
 و مالئكته من ا
 مستفادا في اهللا
تظره او كلمه رده
و يترك ذنباً خش

352ي مهرآبادي:
 است كه يكي
نم ك از اين طاق
شده بيشتر در
 بااهميت و عظي

1375 :27. (  
 كساني است ك
قاشي آن را نيز
ي حاكي از صد

اسب وارد شده
وريخته و آجره

361(ديوالفوا،  
و ثبت ش13
محراب از ين

ر آندسبتاً اساسي
كس پس از باز
ش از آن به

 در حال ريزش
53: 1370كس،
ده و دركرزديد

خط كوفي مشب 
ال اله اال«  است:

اين لبةه بزرگ 
ه است:

هللا الرحمن الرح
 صلي اهللا عليه و
له بيتا في الجنه و
الم اهللا و رسوله
حدي الثمان اخاً
كمه او رحمه منت
دل علي هدي او

؛ رفيعي120-115
نما اي دو طاق

يك هر ة و پاي
د. ويژگي يادششو

هاي ب ر شبستان
5(سجادي،  يابد

ا از نخستين ك
ن اثر، تصوير نق

شده توسط وي ه
 زيرين محراب
ي اين بخش فرو
يان شده است

310س از سال 
ر ملي ايران، اي
كه تعميرات نسب
 كه مويت هاك

ش1311ر سال 
اين خرابة«در 

(هاك كرده است
از اين اثر باز ش

هو سپس ب
نوشته شده
و در حاشيه
گچبري شد

م اهللابس
الرحمن
بني اهللا ل
عليه سال
اصاب اح
آيته محك
كلمه تد

1350 :0
محراب دار
قرار گرفته
شو منتهي مي

بزرگ كه د
ي مصداق مي

ديوالفو     
خود از اين

ر ارائهتصوي
هاي بخش

هاي گچبري
محراب نما

رسد پس مي
فهرست آثار
بوده است ك

چرا ،است
محراب در
تعميرشده د
جامع) ياد ك

ش1320سال 
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ث به رنگ 
شده است 

 مسجد من 
 يرجع الي 
ه رفع عشر 
ن عبدالباقي 

ت ابتدا و 
 هندسي ي

ده و محل 
سطح زمين 

  .گارنده)

ي به خط ثلث
جوردي ايجاد ش

 من مشي الي
طوه خطاها حتي
له عشر سيئات و 
 محمد زمان بن

در محاذاتراب 
ينات  كاشيكاري

خور مرمر تراش
از س متر سانتي 

ان استاد (مأخذ: نگ

ديگري ة نيز كتيب
الج ةبا زمين يشت
نبوي است: ييث

 اهللا عليه و آله
جل فله بكل خط
ت و يمحي عنه

كتبه ،1112نه 

ني داخل محر
يينيز داراي تزب 

سنگ م ازحراب 
15عت حدود 

ايو ،كاشيكاري  ب

محراب داخل
د بر كاشي خش

حديث ةدربرگيرند
قال النبي صلي

مساجد اهللا عزوج
منزله عشر حسنا
درجات، في سن

  .االصفهاني
ينيين بخش تز

يبة محرابتي ك
هاي محر ازاره .ت

گيري امام جما
  تر است.

محرا .17تصوير 

ستاد
فته
ق و
 شية
 به
ف
ب

ربي
 قل
كان
 ربه
 في

 در
 ]عه

ت.
اند 
تيبه
 به
وده
 بن

ي و
ت و
ت
فيد
غي
ت

در د
سفيد
كه د
ق
م
م
د
ا
آخري
انتهاي
است
قرارگ
گودت

كه به ايوان اس
فيسي قرار گر
ب كاشي معرق

حاش ةكتيب تنم
الجوردي و ةين
كهف ةسور 110و

 مرتبط با محرا

 مداداً لكلمات ر
بمثله مدداً جئنا

 اله واحد فمن ك
ال يشرك بعباده
 هو قائم يصلي

شته شده كهنگا
ياي مرجوع[ »ي

استيوسته آمده
كرده را ايجاد

دن دو سطر كتر
ين نوآوري هم
صري كتيبه افزو

محمد زمان«ام

اژدري يمي دهن
استين شده يز

خط بنايي عبارا
به رنگ سف »حقاً

چنين قوس جناغ
ينايگ داراي تز

  ستاد)
غربي مسجد ك

شدة نف شيكاري
حراب از تركيب
 شده است. م
سفيدرنگ بر زمي

و 109ت، آيات
عمران است كه

 قل لو كان البحر
كلمات ربي و لو
ي الي انما الهكم
 عمالً صالحاً و ال
فنادته الملكه و

  .ي العظيم
اي ن ظير به گونه
ي«حراب، حرف

ت سرهم و پي
 خطي عمودي

كرمجزا  برايي 
ي كه خطاط با ا
م بر زيبايي بص
كتيبه ديگر با نا

ست.
وش اسليقي با ن

هاي معرق تز ي
خ هشكل ب وزي

، علي ولي اهللا ح
شده است. همچ

رنگ هفت يخشت
  ست.

ب ايوان غربي(اس
جنوبي ايوان غ
د، محراب كاش

). اين مح17وير 
رنگ ساخته ت

 به خط ثلث س
 اجرا شده است

عم  آل 39 ةز آي

 تبارك و تعالي ق
حر قبل ان تنفد ك
بشر مثلكم يوحي
قاء ربه فليعمل ع
 قال اهللا تعالي ف
ب صدق اهللا العلي
نظ  هماهنگي بي

مح ةمودي كتيب
چند كلمه، پشت

ب اين حروف،
خطي سرتاسري

در صورتي .سد
ده رسيده و هم
ط محراب در ك

آمده اس »صفهاني
اي قوس داخلي
ي در قالب كاشي

در لوحي لون 
محمد رسول اهللا،
جوردي نوشته ش
راب با كاشي خ

و ختايي اس ،يمي

محراب .ب
بر ديوارة ج
شهرت دار

(تصو است
كاشي هفت
محراب كه

معرق شيوة
و بخشي از

  :است
قال اهللا 

لنفد البح
انما انا بش
يرجوا لق
احداً و

المحراب
اين كتيبه با

دو بخش عم
در انتهاي چ
بدين ترتيب
كه از دور خ
ر به نظر مي
شد هدف ياد

است. خطاط
عبدالباقي االص

ها پشت بغل
فيلي خرطوم
آن ةدر ميان

االاهللا، م الاله«
الج ةبر زمين

داخلي محر
شمسه، اسلي
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و تمامي  
. استنگار 

 محراب به 
اخل قوس 
دهد. محل 
ست كه به 
فوي است. 
محرابي در 
ته شود كه 
دون اينكه 

بر ري در

الً محراب 
جايتو است 
تعلق دارد. 

هاي ر سده
ر غير د ؟

و چه  اند 
جود تمامي 
در مسجد 

مسجد در 
ايي در آن 
زسازي يا 
ان رفته يا 
يا حتي به 
خوشبختانه 
ي مختلف 
 سرپرستي 

دارد جناغي 
 بدون نقش و نگ

هاي  ه و لچكي
فوقاني دا ةس نيم

د  را تشكيل مي
هاي اطراف اس ن
صفو ةهاي دور ب

 شده است از م
گرفته صفوي بهره

بد ،داشته باشد 
يا گچبر ،يكاري

احتماال ، مسجد
و يا محراب الج
 هجري قمري ت
ه آيا مسجد در
؟ب بوده است

قرار داشتهجا 
هاي موج حراب
ايلخاني د ةدور

مكه د گفت 
ها  يافته و بخش

ش يافته، باز
ها از ميا محراب

ي پنهان شده يا
اند. خ   شده

هاي  در بخش
سسة ايزمئو به

 محراب قوس
ششي از گچ و

كتيبه ة در حاشي
ينات مقرنسيتز

ت اين محراب
ر از سطح زمين

هاي محراب گي
رسد سعي  مي

ص ةشده در دور
زيبايي ةجلو 
حجاري، كاشي 

  مسجد
قابل رؤيت در
رودي شرقي و
ن و سدة هشتم
 طرح است كه
ه فاقد محراب

ها در كج حراب
اند؟ و آيا مح  
شده پس از د ه

ها بايد  پرسش
تغييير و تحول

گسترش ،شده 
برخي از م .ست

 سازهاي بعدي
 مسجد منتقل

گرفته  صورت
كارشناسان مؤس

اين ط است.
آن داراي پو ي

 كتيبه و نقشي
خورد و ت م نمي

يناتيراب تنها تز
تر گودادن امام 

رسد از ويژگ  مي
مجموع به نظر
ش ستان تغيير داده
عايت سادگي،

برايگزافي  ةن
ته باشد.

هاي نهان م راب
ترين محراب  

ري راهروي ور
ايلخانان ةه دور

ين سؤال قابل
ش از اين دور
صورت، اين مح

هايي داشته گي
هاي ساخته راب
  ند؟

در پاسخ اين
هاي مختلف، ت ه

 كرات ساخته
سازي شده اس ه

زير ساخت و
هاي ديگر ش

ي علميها ردي
ك توسطجد كه 

خت
جد
اي
دار
 ست
ستي
سال
ين
5(. 

ب
الني
 در
ست

تر ه
 با

محيط
اجزا
هيچ
چشم
محر
ايستا
نظر
در م
شبس
با رع
ةهزين
داشته

محر
كهن
گچبر
كه به
لذا ا
پيش
ص اين
ويژگ
محر
هستن
 
دوره
ك به
بهينه
در ز
بخش
پيگر
مسج

در مسجد، ساخ
غربي مسج ةجبه

ها  با ايجاد طاق
گرچه گد .ست

اس ري دانسته
زمئو به سرپرس
(احتماالً در س

اي كنوني او نم
7: 1370ديري،

. محرات دارد
طوال ة سه دهان

ي قرار دارد و
سظفري نهفته ا

  در غرب مسجد

ب پيشين كوتاه
زيبايي متناسب

  انه
مظفري د ةي دور

بدون سقف ج
صفوي ةر دور

 زمستاني شده ا
تيمور ةه دور

هاي هيئت ايز ي
صفوي ةر دور

راتي داده شده و
(گالد علق دارد

 دارالشتاء شهر
مياني از ةدهان

صفو ة در دور
مصلي مظحراب

 شبستان دارالشتاء
.خذ: نگارنده)

رتفاع از محراب
ز ةدهند ي، نشان

 شبستان زمستا
مات ساختماني
لي يا فضاي ب

دراين فضا كه 
يل به شبستان ز
 را متعلق به

)، پيگردي69: 1
شان داد كه در
 اين بخش تغيير

صفوي تع ةور
 مكان با نام

ن شبستان در د
سمت قبله در 

هايي از محر ش
(.  

محراب صفوي .18
(مأخ

فوي از نظر ار
 رعايت سادگي

محراب .ج
يكي از اقدا
مسجد مصل
ك بوده است
متقاطع تبدي
اين بخش

1375(گدار،
گالديري نش

ق) در983
بخش به د
امروزه اين
امروزين اين
ساخته شده

زير آن بخش
)18(تصوير 

8تصوير 

محراب صف
و با است
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ح محراب 
ب داشت. 
ز اسالم و 
 اسالم در 

اي ايفا مده

ي و اختالف 
(R.  

باسي نسبت 
  

ي بر روي سطوح
محراب محسوب
 هنري پيش از

ينيمتناسب با آ
ساجد، نقش عم

ت به مسجد كنوني
Report of IsIAO

عب ةب مسجد دور
.Ibid: 6)مأخذ: 

 گياهي انتزاعي
ينات ميرين تز

هاي  از آموزه
مضامين كهن مت

ينات مسايتز ن

عباسي نسبت ةد دور
O, 2002: 2أخذ: 

 ديوار قبله و محراب
(م  كنوني ةگنبدخان

قوش هندسي و
تر ه عنوان كهن

گيري چنين بهره
ژه استفاده از م

ردنك چه پربارتر
  است.  ه

موقعيت مسجد .2
( مأ درجه آن

نماي كلي .19وير
گ به فضاي

 از
 در
خته

وليه
مت
1(. 

 در
ئو،
ضلع
 ةخان
كف
 ةقبل
وده
 قي
 ست
 از
40 
ست
راي
هي
وط
وده
از 
(Sc

وير
از 
سدة
(E

ري

با نقو
را به
همچ
ويژ به

هرچ
كرده

نقشه

تصو

خيرند به ب
ي پاسخ دهد.

ها پرداخ محراب

  سي
مسجد جامع او

حكوم ةن با دور
6: 1934ونعيم،

هاي مختلف
ط مؤسسه ايزمئ
ديوار خشتي ض

هاي زيرگنبدخ ش
متري كف سانتي

وجه نسبت به قب
شكل بو مستطيل

شر  شمالآن ت
 قرار داشته اس
شفيات، بخشي
گوش در عمق

دسه مسجد ب
اين محراب دار

گياه ايِ زنجيره
پيوسته، خطو
و برگ كنگر بو

تر و با الهام ام
 ,cerratoت

(تصو 5 :1977
دباي ها را مي ري

(A سامرا در س
ttinghausen, 

ينات گچبريز تز

توان  است، مي
 استنادات علمي

هاي اين م يژگي

عباس ة در دور
، ساخت بناي

قمري و همزمان
(ابو است  يرفته

ه جد در بخش
توسط 1977تا  1
). بخشي از د2

سجد در كاوش
90تا  40مق

قابل تو ةف درج
ت. اين مسجد م
ي مسجد، جهت
ه صورت مايل
 خالل اين كش
 صورت چهارگ

ن مح امروزي
).19(تصوير  )

نقوشِ ةرند
 مرواريديِ

ش برگ تاك و
ارت هرچه تما

شكل گرفته است
5-6; Saiedi a
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وقي اظهار 
 است كه 
ين بوده و 
 آن امروزه 
راب دورة 

. دارندنما  ق
عموالً در 

هاي حراب
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يبة پيشاني 
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قرار داشتن  سبب. اما در هر صورت به شمالي ايوان شرقي)
تر آنها در وضعيت  ها در فضاهاي سرپوشيده، بيش محراب
برند. مطلوبي به سر مينسبتاً فيزيكي 

ترين محراب در مسجد جامع عتيق اصفهان،  متداول     
ئين هاي گچبري هستند كه انواع آن از ساده تا پرتز محراب

با گسترة زماني قابل توجه از سدة دوم هجري قمري تا 
رواج خورد.  صفوي در مسجد به چشم مي ةدورحداقل 

به معناي استفاده شده هاي گچي و گچبري  ساخت محراب
چرا .نيست واحد در طول اين گسترة زماني ةاز يك شيو

 عباسي با گچبري محرابدورة گچبري محراب  ةكه شيو
ايوان شرقي و محراب چبري ايلخاني و گ ةالجايتو در دور

هاي سبك وجودنشان از  ،ءيا شبستان صفوي دارالشتا
 هاي مختلف در دوره  ين محرابيتزدر مختلف گچبري 

تشخيص توان  مي در اين راستا حداقل سه سبك را. دارد
ثير از گچبري اوليه با تأهاي  سده . سبك گچبريداد

گياهي استليزه همچون  هاي مايه ساساني و استفاده از بن
نقوش هندسي به صورت همراه  كنگربرگ  برگ تاك يا

ايلخاني  ةبا دورهمزمان دوم كه اوج آن  ةدورسبك تخت. 
اي غني،  بري برهشته با نقوش كتيبهاستفاده از گچاست. 
نقوش ده از يشپو بسترياز خط ثلث بر  فراوان ةاستفاد
از ينات باشكوهيو تز ،قابل توجهو ابعاد اندازه  ،اسليمي
سوم كه  ةدورسبك  .سبك گچبري است اينهاي  ويژگي

برجسته،  هاي نيم كتيبه .استصفوي  ةدور مقارن بااوج آن 
و تلفيق  ،خط نستعليق در كنار خط ثلث استفاده از

با ديگر عناصر همچون سنگ يا هاي گچبري محراب  بخش
هاي اين  از مشخصهين سمت و سوي قبله يتز براي كاشي

   .سبك است
هاي مسجد جامع  محراب پژوهش بر رويشك   بي     

عباسي تا  ة(از دورطوالني  زمانيِ ةگستربا عتيق اصفهان 
و مضامين و ها  ها و شيوه هاي اخير)، تنوع سبك سده

معماري  ةحوز مطالعاتبه كمك شاياني ، ينيياشكال تز

هاي و سير تحول سبك ،بدانينات وابسته يتزاسالمي، 
  .كند مي معماري اسالمي

  ها پانوشت
1. Ettinghausen.R.
2. Grabar.O.
3. IsMEO
4. Galdieri, E

است و به نوعي از گچبري گفته  آمده بيرون به معنايبرهشته  .5
نسبت به زمينه زياد است به طوري كه  آنبرجستگي  شود كه مي

 ةاگر چه سابق زده است.بيرون  شده برآمده و هاي گچبري قسمت
كاخ هاي  (همچون گچبريتاريخي گچبري برهشته به پيش از اسالم 

توان در هاي آن را مي رسد، اما نمونه مي) ساساني ةبيشاپور در دور
بناي دوازده امام يزد  هاي همانند گچبريرازي و آذري ديد؛  شيوة
ب هاي قرن هشتم مثل محرا يا محراب )پنجم هجري چهارم و ة(سد

داراي الجايتو مسجد جامع اصفهان و محراب مسجد گلپايگان كه 
  .هستندهاي نفيسي  گچبري

شده ثلث حك ةاين در چوبي نفيس بر اساس كتيب ةواقف و سازند .6
بن صدرالدين نجار نطنزي و تاريخ ساخت آن شعبان  بر آن، محمود
 ق) 984-930رن حكومت شاه طهماسب اول (اق مق962المعظم سال 

  ). 125: 1378(قدسي، است 
 آن به عمر، مبتني بر روايتي است كه مدرس اينجا عمر ةوجه تسمي .7

  است. دلف بوده بن عبدالعزيز عجلي از آل ابي
ــب.  8 ــال    قط ــي س ــري ط ــود مظف ــاه محم ــدين ش ــاي  ال ــا 759ه ت

  رانده است. مي  ق بر اصفهان حكم776
الجايتو پس از زيارت ق كه  709هاي  . اين محراب در فواصل سال9

نجف به مذهب تشيع ايمان آورد و پيش از دستگيري و اعدام وزير 
-376: 1380ق ساخته شد (بويل،  711وي سعدالدين ساوجي در 

377(.  
خوانده »ختم اهللا«هنرفر و رفيعي مهرآبادي اين بخش از كتيبه را   .10

كه حالي )، در116 :1350؛ هنرفر: 516: 1352اند (رفيعي مهرآبادي، 
  ). 61: 1375(گدار،  ده استكرقرائت  »ختمه اهللا«آندره گدار آن را 

سلجوقي ةهاي گچي در دور آميزي محراب رنگ بارةدر  .11
آميزي رنگ و بهخود دارد  ةلب توجهي در سفرناماج ةناصرخسرو اشار

هاي وي با رنگ كند كه اشاره مي محراب مسجدي در فلج عربستان
اي بر محراب كشيده و در  شنگرف و الجورد نقوش گياهي و كتيبه

كه بسيار ارزشمند بوده است و اين  گرفتهمن خرما مزد 100ازاي آن 
(ناصرخسرو، رددوره دا آنين محراب مساجد در ينشان از اهميت تز
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1373 :103(.  
ين مسجد سلجوقي در ا ةدور ةدر نخستين دوره از تحوالت گسترد .12

كه همزمان با حكومت ملكشاه سلجوقي صورت پذيرفت، به دستور 
: 1350 (هنرفر، دشعظيمي برپا  ةالملك، مقصور وزير وي خواجه نظام

گنبد  ة). تاريخ ساخت اين گنبدخانه را شيال بلر از طريق تطبيق كتيب76
 480ق تا ذيحجه  479با يازده سند همزمان تاريخدار از جمادي الثاني 

  .(Blair, 1992: 163-160) است كردهتعيين ق 
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