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چکيده
آب همیشه به مصداق آيۀ »و جَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ کلَّ شَیءٍ حَی« )االنبیاء آيۀ 30( مهم  ترين عامل زندگاني 
انس��ان ها و طبیعت اس��ت. به همین جهت پديدة سقايي و سقايت و عرضۀ آب خنك در مسیر راه هاي 
کارواني و بافت هاي قديمي شهرهاي کويري و مساجد و بقاع متبرکه و حتي حمام ها در فرهنگ اسالمي 
ايران از جايگاه ويژه اي برخوردار است. وقف آب و آب  انبارها و برکه ها و يخچال ها و سنگاب هايي که آب 
ش��رب و گواراي مس��اجد و بقاع متبرکه را تأمین مي کرده اند، از همین فرهنگ ديني و صبغۀ مذهبي 
مايه گرفته و با ارزش  هاي اعتقادي ش��یعه پیوندي جاودانه دارد. موضوعاتی چون سقايت امام علي)ع( 
با آب کوثر، آب سلس��بیل، آب زم��زم، و به  خصوص واقعۀ غم  انگیز عطش اه��ل بیت )ع( در بیابان هاي 
داغ و تفتیده کربال از جملۀ مضامیني هس��تند که در اش��عار کتیبه هاي آب  انبارها و س��نگاب ها به آن 
توجه خاصي مبذول ش��ده اس��ت. س��نگاب يکی از عناصر منقول مهم در معماری ايران به  خصوص در 
مساجد و بقاع متبرکه و گاه حمام  هاست که در ريخت  های گونه  گون تجلی يافته است. علی رغم فراوانی 
سنگاب ها، تنوع فرم در آن ها بسیارکم است و گونه  های آن در شکل  های مدور و مکعب مستطیل خالصه 
می  ش��ود. در گونه  های بررسی  ش��ده، س��نگاب های مدور عموماً از يك جام بزرگ و يك شالي و پايه اي 
کوتاه تشکیل شده اند که نمونه  های بسیاری از آن  ها در مساجد و مدارس و بقاع متبرکۀ اصفهان ديده 
می  ش��ود. سنگاب های مکعب مس��تطیل نیز در تکايای گورستان تخت فوالد قابل مشاهده است که در 
کتاب تخت فوالد يادمان تاريخی اصفهان به آن ها اش��اره ش��ده است. در مقالۀ حاضر گونه  ای متفاوت و 
ويژه از س��نگاب معرفی شده است. سنگاب مسجد جامع عتیق در میان تمامي سنگاب ها از فرم خاص 
و استثنايي برخوردار است که علی رغم زيبايي و فرم منحصربه  فردش، به سبب فرسايش و تخريب بیش 
از حد کتیبه هايش، مورد توجه محققان قرار نگرفته است به همین جهت کمبود منابع مکتوب در اين 
زمینه کاماًل محس��وس است. مقالۀ حاضر که بر اس��اس مطالعات میدانی صورت گرفته، ضرورت انجام 
بررس��ی و پژوهش در اين مورد را تبیین می  کند. در اين مقاله با توجه به عبارات و کلمات قابل قرائت 

کتیبۀ سنگاب، در زمینۀ قدمت، باني، کاربري، و تزئینات آن  تحقیق شده است.

واژه  های کليدی 
شیراز، مسجد جامع عتیق، سنگاب قديمي، ابراهیم  خان، قاجار.
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مقدمه  
هنر در ايران دورة اس��المي با دي��ن و مذهب درهم آمیخته 
اس��ت. هر جا که هنر نمود يافته، نه در چش��م بلکه در قلب 
جاي گرفته اس��ت ]و آن[ جايگاهی اس��ت که مذهب در آن 
نقش  آفريني کرده است. حضور کتیبه هاي شیعي در کاشي ها 
و گچبري ه��ا و آجرکاري ها و هنر نش��اندن نقش و کتیبه بر 

سنگ را مي توان در اين راستا تحلیل و تبیین کرد.
     در دوران اسالمي به  خصوص از قرون پنجم به بعد صنعت 
سنگ  تراش��ي در ايران در حوزة س��اخت س��نِگ محراب ها و 
س��نگاب ها و حتي س��نگ قبور تمرکز يافت ک��ه نمونه هاي 
زيبايی اين آثار امروزه زينت  بخش بس��یاري از موزه هاس��ت. 
قديم   ترين س��نگاب دورة اسالمي، سنگاب بي  نظیري از سنگ 
س��یاه يک پارچه اس��ت که در س��ال 597ق به دستور سلطان 
محمد خوارزمش��اه و همت وزيرش محمد بن مسعود ساخته 
شده است و اکنون به عنوان يك شيء تاريخي و ارزشمند در 
موزة آستان قدس رضوي در معرض نمايش عمومي قرار دارد.

هنر س��اخت سنگاب به سبب گسترش و توسعۀ عقايد شیعي 
در دورة صفوي در پايتخت آن زمان )اصفهان( توس��عه يافت 
و تعداد زيادي از سنگاب هاي اين دوره هم اکنون در مساجد 
و م��دارس و بق��اع متبرکه توجه بینن��دگان را به خود جلب 

مي کند.
     هر چند نمادهاي س��قايت چون آب  انبارها و س��قاخانه ها 
و س��نگاب ها کاربري خود را از دس��ت داده و فقط به عنوان 
نم��ادي از فرهنگ و هنر و میراث مادي و معنوي مورد توجه 
قرار دارند، اما س��قايت به س��بب ع��رق مذهبي و به  خصوص 
ش��یفتگي و ارتباط قلبي مردم با اسوة ايستادگي و مقاومت و 
تنديس مظلومیت امام حس��ین )ع( و ياران مجاهد و فداکارش 
ن��ه تنها کاهش نیافته بلکه به ش��یوه اي نو م��ورد توجه قرار 

گرفته است.

مسجد جامع عتيق شيراز
مس��جد جامع عتیق يکي از کهن  ترين بناهاي دورة اس��المي 
شیراز است که آثاري از هنر و معماري را در بازه  ای در حدود 
12 قرن در خود جاي داده اس��ت. اين مسجد در منتهي  الیه 
محل��ۀ بازار مرغ و در نزديکي محل اتصال دو محلۀ اس��حق

 بیگ و لب آب و به فاصلۀ کوتاه از صحن و بقعۀ ش��اه چراغ و 
امامزاده سیدمیرمحمد قرار دارد.

     هرچند احداث اين مسجد بر اساس متون تاريخي در دورة 
صفاريان صورت پذيرفته اما به نظر مي رس��د که هستۀ اولیۀ 
آن به دورة حکومت عمر بن عبدالعزيز تعلق داشته باشد. اين 
مس��جد در طول زمان حیاتش بر اث��ر زلزله هاي مکرر  ويران 
ش��ده اس��ت. اما به همت مردان بزرگ در زمان هاي مختلف 

به خصوص دورة اتابکان، آل اينجو، تیموري، صفويه، قاجاريه، 
و اوائل دورة پهل��وي تعمیرات و تغییرات زيادي در آن انجام 

گرفته و الحاقات زيادي به آن افزوده شده است.
     آنچه که مسجد جامع عتیق را از ساير بناها و مساجد ديگر 
ممتاز می  کند، وجود بناي س��نگي زيبايي به نام خدايخانه يا 
دارالمصحف اس��ت که در میان صحن س��اخته شده است. از 
ديگر امتیازات اين مس��جد وجود ده ها کتیبۀ سنگي و کاشي 
با مضمون فرامین پادش��اهان، امرا، حکمران��ان، وقف  نامه ها، 
تاريخ مرمت، و مضامین قرآني و احاديث از دوره  های مختلف 
اس��ت که زينت  يخش سردرها، صحن، ايوان  ها، شبستان ها، و 

محراب هاست.
     يك سنگاب زيبا با شکلي خاص و استثنايي از دورة قاجار 
به غنای آثار هنری در اين مس��جد افزوده است. اين سنگاب 
به دنبال مرمت هاي گس��ترده در اين دوره ساخته شده و در 

مسجد نصب شده است.

موقعيت قبلي و فعلي سنگاب
در گذش��ته سردر ورودي غربي صحن از طريق دو اتاق تو در 
تو، سپس از بین جرزهاي 17 و 18 رديف J در نقشۀ ويلبر به 
صحن راه پیدا مي کرد. به گفتۀ ويلبر س��نگاب بزرگ مسجد 

در اتاق دوم قرار داشته است )ويلبر، 1387: 35()نقشۀ 1(.
     توضیح اين نکته ضروري اس��ت ک��ه هر دو اتاق مزبور از 
جرزهاي غربي صحن جديدتر هستند و تصوير 1 )تصوير 18 
ويلبر( نش��ان مي دهد که اين ات��اق دوم بین جرزهاي 17 و 
18 اضافه ش��ده است. اين عکس همچنین نشان مي دهد که 
چگونه کنج نماي شمالي صحن به جبهۀ غربي صحن افزوده 

شده است )همان: 35 و 36( )تصوير 1(.
     به نظر مي رسد که اين اتاق دوم بعد از مرمت هاي مسجد 
� در زمان��ي که بر ما معلوم نیس��ت � به ضل��ع غربي صحن 
افزوده ش��د. و پس از احداث، س��نگاب مزبور را در آن تعبیه 

کرده اند.
     ديوالفوا در س��فرنامۀ خود ب��ا ارائه تصوير کوچکي از اين 
س��نگاب بدون ذک��ر تاريخ و باني آن ب��ه موقعیت مکاني آن 
چنین اش��اره مي کند: »مالی راهنمای ما مرد بس��یار خوبی 
بود و همه جای مسجد حتی زوايای تاريك را هم به ما نشان 
داد. در نزديک��ی درب ب��زرگ خارجی، ات��اق تاريکی را به ما 
نش��ان داد که در آن سنگابی از سنگ س��ماق وجود داشت. 
اين س��نگاب به شکل منشور بس��یار قشنگی تراشیده شده و 
دارای دوازده سطح اس��ت و هر سطحی از سطح مجاور خود 
به وسیله ستون کوچکی جدا می  شد و هر ستون هم در روی 
قاعده ای که ش��کل گلدان بس��یار ظريفی اس��ت، قرار دارد« 

)ديوالفوا، 1361:  434(.
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نقشۀ 1. موقعیت اتاق دوم، محل استقرار سنگاب در مسجد عتیق )مأخذ: ويلبر، 1387(.
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     دکتر حس��ن خوب  نظر در مورد اين س��نگاب می  نويسد: 
»در داالن  های مس��جد س��نگاب های پرآب قرار داشته که از 
آن  ها يکی باقی مانده و در موزة پارس نگهداری می  شود. اين 
سنگاب دوازده  ضلعی است و اطراف آن با نقش و نگار و آيات 
قرآنی مزين ش��ده است. متأسفانه اين نقوش و آيات قرآنی بر 
اثر گذش��ت زمان و فرسايش بر اثر آب به  قدری صدمه ديده 

 اند که قابل تشخیص نمی  باشند« )خوب  نظر، 1380 : 99(.
     اي��ن س��نگاب قب��ل از س��ال 1314ش، پ��س از تخريب 
گس��تردة مسجد جامع عتیق به موزة پارس انتقال يافت و در 

صحن موزه در جلوي در ورودي نصب شد )تصوير 3(.

مشخصات سنگاب
س��نگاب منحصربه  فرد و اس��تثنايي مس��جد جامع عتیق از 
جنس س��نگ س��ماق است. طرح اين س��نگاب دوازده  ضلعي  
منتظمی به قطر 1/36 متر و به ارتفاع 70 س��انتي  متر اس��ت 
و بر خالف س��نگاب هاي ديگر فاقد شالي و پايه است. فضای 
داخل س��نگاب به صورت دايره است که شیارهاي عمودي در 
نیمي از بدنۀ داخلی آن اجرا ش��ده اس��ت. در زوايای بیرونی 
سنگاب ستون  های کوچکی حجاری شده که بر پايۀ گلدانی

شکل استوار شده  اند. طرح  های تزئینی اين ستون  ها مختلف 
است و عموماً از طرح  های دورة زنديه و قاجاريه اقتباس شده 
اند. پیشانی هر ضلع سنگاب با دو رديف مقرنس ساده آرايش 
يافته و زير آن در يك قاب مستطیلی يك مصرع از کتیبه به 

خط نسخ حجاری شده است.

تزئينات سنگاب
هرچند جنس سنگاب مس��جد جامع عتیق چون سنگ هاي 
مرمر ظريف و يکدس��ت نیس��ت و تخلخل نی��ز در آن ديده 
مي ش��ود، اما هنرمنديِ سنگ  تراش��ان دورة قاجاري يکي از 
نمونه هاي زيبا و اس��تثنايي هنرِ سنگ  تراش��ي را با خلق اين 
سنگاب پديد آورده است. اين هنرمندان جدا از مهارتي که در 
تراشیدن و خالي کردن يك قطعه سنگ عظیم به کار برده اند، 
در کتیبه  نگاري، حك و نقر نقوش زيباي هندس��ي، مقرنس 

سازي، طراحي، و حکاکي، انواع برگ و اسلیمي و ختايي را با 
چیره  دستي فراوان در هم آمیخته مجموعۀ زيبايي خلق کرده 

اند که مورد و موضوع تحسین اهل هنر است.
     ظرافت و نفاست حروف و نقوش در اين سنگاب از آن جا 
اهمیت پیدا مي کند که تعدادي از عناصر تزئیني چون کتیبه، 
مقرنس، طرح هاي تزئیني، و ستون هاي تزئیني در يك سطح 
محدود و کوچك جمع ش��ده و يك سطح تزئیني با مشخصۀ 
اس��تثنايي ايجاد کرده اس��ت که در هیچ يك از سنگاب هاي 

ايران ديده نشده است.
     در طراحي تزئینات اين سنگاب آرايه هاي عناصر معماري

 ای که در گوش��ه و کنار مس��جد جامع عتیق کاربرد داشته، 
الگو و مورد اقتباس قرار گرفته اس��ت. شکل و فرم ستون هاي 
دوازده  گانه س��نگاب، مقتبس از ستون هاي حجاري  شده کنار 
س��ردر ورودي شمالي و س��تون موجود در انبار مسجد عتیق 
اس��ت که محل اصلی س��تون اخیر مش��خص نیست. نقوش 
اسلیمي و طرح هاي زمینۀ دوازده  ضلِع سنگاب نیز از تزئینات 

تصوير 2. تصوير سنگاب در اتاق دوم )مأخذ: ديوالفوا، 1361(. تصوير 1. اتاق دوم محل استقرار سنگاب )مأخذ: ويلبر، 1387(
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درون قوس هاي سنگي باالي س��تون هاي دوقلوي خداي خانه 
انتخاب ش��ده و با کمي اختالف در بدنۀ دوازده ضلع سنگاب 

جاي گرفته است )تصوير 4(.

کتيبۀ سنگاب
س��نگاب داراي کتیبه اي شامل ش��ش بیت از شاعري گمنام 
به خط نس��خ اس��ت که هر مصرع آن در يك قاب مستطیلی 
ظريف در هر ضلع جاي گرفته است. خط و تقسیماتي که در 
هر ضلع جهت کتیبه  نگاري و تزئینات آن به وجود آورده اند، 

جلوه اي خاص به سنگاب بخشیده است )تصوير 5 تا 10(.
     مرور زمان و استقرار سنگاب در فضايي نامناسب به مدت 
بیش از هشتاد سال، موجب تخريب و فرسايش شديد کتیبه 
و نقوش اين سنگاب شده است، به طوري که علینقي بهروزي 
قرائت آن را تقريباً ناممکن خوانده مي نويسد: »در اطراف اين 
س��نگاب نقش و نگار بوده و دورتادور آن اشعار و آيات قرآني 
نوش��ته شده است ولي در اثر مرور زمان و تأثیر آب تشخیص 
نقوش و خواندن خطوط ممکن نیست« )بهروزي، 1349: 3(.

متن کتیبه علي  رغم س��ايیدگي فراوان و فرس��ايش خطوط، 
عب��ارات و کلمات قابل قرائت دارد که متأس��فانه دربردارندة 
هیچ  گون��ه اطالعات روش��نی در مورد باني و تاريخ س��اخت 
س��نگاب نیس��ت. از س��وي ديگر برخی خطاهای کتابت نیز 
در اين کتیبه به چش��م مي خورد که مس��تقیماً متوجه کاتب 
تصوير 4. بخشي از تزئینات يکي از اضالع سنگاب  )عکس از: نويسنده(.نیس��ت بلکه حج��ار در يکي دو کلمه تصرفات��ي غیر عامدانه 

تصوير 3. نماي عمومي سنگاب در جلوي ورودي موزة پارس 
)عکس از: نويسنده(.
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اعمال کرده اس��ت. اما وجود همین کلمات و عبارات مختلف هرچند ناواضح و ناروش��ن توانسته در اين مقاله راه گشاي تعیین قدمت 
و تاريخ و نام باني و حتي عملکرد آن ش��ود و در حقیقت با همین چند واژه مي توان به س��ئواالت متعدد محققان پاس��خ داد. متن 

کتیبه اين است:

و ز صف�ا با چشم�ه خ�ورشی�د تابان ...ت�وان هس��ت زآي��ات�ی ک�����ه ...............................    
کوثر ................................................. عالی مکان ش�����د تمام اين حوض ... بحکم عالی همتی        
آفت����اب ب���رج  ... ... ... داور گ����ردون وقار             ......................................... حاکم سلطان نشان
آنک�ه از ملك سلیم�ان زيب و زين�ت  يافت��ه              صاحب اقب�ال و ع�ز و دولت ابراهی��م  خ�ان
به�ر اي�ن پاک���ی بنا ... چون ات�����مام يافت             غیر پاک�ان را روا  نب�ود ک�ه باشد ره در آن
تا ب�ود .................................... خ�ورشی�د فل��ك             ..... گرداب ............................................................

تصوير 5 تا 10. بخشي از کتیبۀ سنگاب )عکس ها از: نويسنده(.
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مضمون اش��عار کتیبه س��نگاب، خالف ديگر س��نگاب ها که 
به مضامیني چون لب عطش��ان امام حس��ین و اهل البیت و 

همچنین شهداي کربال اشاره دارند، سه موضوع زير است:
� تش��بیه س��نگاب و آب آن به چشمۀ صفا، آيات پاك، و آب 

کوثر؛
� مکان اس��تقرار اولیۀ سنگاب به مکاني عالي که ناپاکي را در 

آن راهي نیست؛
� ذک��ر نام بانی س��نگاب ابراهیم  خان ک��ه صاحب عز و اقبال 

دولت است و نشان از سلطان و پادشاه دارد. 
     در ذيل مختصراً به موارد فوق پرداخته و راجع به تاريخ و 

نام باني سنگاب به طور مفصل بحث خواهیم کرد:

کاربري سنگاب بر اساس متن کتيبه
علینقي بهروزي در مورد کاربري اين سنگاب مي نويسد: »در 
داالن هاي آن س��نگاب هايي بوده که همیش��ه پ��رآب بوده و 
هرکس��ي که وارد مسجد مي ش��ده ابتدا کفش خود را بیرون 
مي آورده و س��پس وضو مي گرفته و با پاي برهنه وارد مسجد 
مي شده است. يکي از سنگاب ها که باقي مانده بود چند سال 
پیش به موزة پارس انتقال داده شد« )بهروزی، 1340: 26(.

بر خالف گفتۀ بهروزي که س��نگاب را محل شست  وش��وي پا 
و يا وضو گرفتن مي داند، وجود واژة کوثر در کتیبه و تش��بیه 
آب سنگاب به آب کوثر دقیقاً به کاربري سنگاب اشارت دارد. 
زيرا آب کوثر صرفاً آب گواراي شرب است که به سقايت امام 
علي ابن ابیطالب)ع( لبان خش��ك و عطشان مؤمنین را در روز 

قیامت سیراب مي سازد.

محل قبلي استقرار سنگاب
س��امي معتقد اس��ت که احتم��االً اين س��نگاب از يك بناي 
قديمي به مس��جد آورده شده است )س��امي، 1347: 502(. 
اما مصرع »غیرپاک�ان را روا    نب�ود ک�ه باش�د ره در آن« اين 
نظري��ه را رد کرده و صراحتاً به اين نکته اش��اره دارد که اين 
سنگاب متعلق به يك مکان مقدس است که ناپاکي را در آن 
راهي نیس��ت که در حقیقت اشاره به مسجد و همین مسجد 

عتیق است.

قدمت و نام باني سنگاب
تا کنون هیچ محقق و پژوهش��گري در مورد قدمت و نام باني 
س��نگاب ذکري به میان نیاورده است. از مهم  ترين اطالعاتي 
که مي توان از فحواي اش��عار مندرج در کتیبه به دست آورد، 

نام باني سنگاب و تاريخ ساخت آن است.
     ب��دون تردي��د تزئینات س��نگاب به خص��وص آرايه هاي 
س��تون هاي دوازده  گانۀ آن نش��ان از حضور هنر دورة زنديه و 
قاجار در آن دارد. بنابراين نام ابراهیم  خان را نیز در اين دوره

 ها بايد جست؛ به  خصوص فردي با اين نام که با مسجد عتیق 
پیوندي عمیق داشته باش��د. فتحعلي  خان صبا در قصیدهاي 
مطول، ابراهیم  خان نامی را با عنوان باني مرمت مسجد جامع 

عتیق ستوده است. متن قصیده به اين شرح است.
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 .(31ـ 30: 1341 )صثا، ذاى ٍ تعویر تٌای هسجس جاهع ضیراززر هسح حاج اتراّین
 ال                   ـٍ ع عسّ ۀرهایـــل ٍ زیي ســآسواى عق  ٌا                      ــهسح ٍ ث ۀرایــسر ٍ ضاى پیــــآفتاب ق

 اى تَالثطر                        ــرر زٍزهــن فـــحاجی اتراّی  عس  ٍ  عال                            ۀسر ٍ  جاللت  کعثـق  ۀلـــقث
 ٍار                   سُـــآى ذساًٍسی کِ تَسٌس از تفاذر تٌ  هسا                ٍ ّرّر صثاح  هْر ٍ هِ ذاک زرش را

 قسر          ٍ آى سرافرازی کِ زارز زر سپْر صسر  رٍی کالثسر السجی ٍ رأی کالطوس الضحی       
 س       ـک جاُ اٍ کٌـــسواى از رضآضْریاری ک  قثا                    (23)لیــــکح ۀتاهسازاى تر تي ایي زراع

 ص               ــاب از ضرم رای رٍضٌـــفتآکاهکاری ک  طا           ر جیة ایي ًیلی ٍضاهگاّاى سر کطس ز
 اى           ــسَز ٍ زی ۀلطف ٍ قْرش زر زهاًِ های  َف ٍ رجا                   ـذ ۀر ٍ کیٌص زر هیاًِ زایــهْ
 سر                  ــاُ اٍ قــــرهاًثراى تارگــیک کس از ف  ْاى آستاى اٍ قضا                        ـــــــآگي از کارــیکت

 ت      ــاٍ از ّوایَى سایِ گط ۀچتر گرزٍى پای  را رزا                        رزٍىـرا کالُ ٍ زٍش گ فرق کیَاى
 ف           ــت ٍ هلت را کٌسٍ هلک را کْفزرگِ ا  ْا               ـهلک از ٍی زر تْی ٍ هلت از ٍی زر ت

 َک          ــسایس اٍ را سال ٍ هِ تر آستاى رٍی هل  تاضس اٍ را رٍز ٍ ضة زر آستیي زست سرا              
 رٍغ                ــرز فـــــْا از آفتاب رای اٍ گیــس گر  از سْا              ًَر ذَرضیسچَى هِ از ذَرضیس گیرز

 ری        ـست از گْرتازی تت اٍ ّرگس ًثَزُـزس  سا                ــست از ًکَکاری جًُثَز رأی اٍ ّرگس
 ّوچَ گرزٍى از علَ         ّوچَ هَجَز از ٍجَز ٍ  از ضیا         ذَرضیسّوچٍَ صفاتاز هَصَفّوچَ

 گر          ـوَارُ تی تَک ٍ هغریثاى لطف اٍ ّ تا  َى ٍ چرا                  ـــتا فقیراى جَز اٍ پیَستِ تی چ
 س               ــزٍر از اهی راــطثع گَّرزای اٍ ٍقت س  رم زٍر از ریا                   ـــآرای اٍ گاُ ککــرای هل

 ْر              ــرایص هٌْسس گطت هعوار سپ ّر کجا  َا                   ــر استَا زازش ز ذط استــِ تْــرضت
 ت     ـعالن از هعواری جَزش تسی هعوَر گط  سرا              رتـعط ۀذاصِ ضیراز آى ّوایَى ذط

                                            قاى سپْرـــزهیي کافطاًسُ زّاى فرخ سرـاً  هْر ٍ ٍفاۀ ذاک پاکص زاً ٍیرِ ضـة ت
 هسجس جاهع کِ گطت از سیر ایي زّر کْي       اى آتازی رّاـــیاى آى زاهــف تٌــاز ک

 ًِ زر آى تاهی کِ  تَهی را تَاًس  ضس  ٍطي            ًِ زر آى جایی کِ هَری را تَاًس گطت جا               
 اى           ـي از حازثات آسوــگطت یک جا تا زهی  ف ایَاًص کِ تر ایَاى کیَاى زز قفا                ـــسق

 ف آى ذساًٍسش چٌیي         ـزیس چَى هعوار لط  َرش چٌاى از یاری لطف ذسا                ـــکرز هعو
 ي             ــسل آهس زهیـــکس فضای ساحت آى تٌگ  هٌظر آى ضرهسار آهس سوا                    َــــــسو زٍ

 ت        ـتارک اهلل هعثسی چَى چرخ هیٌا زر صف  لَحص اهلل هسجسی چَى تاغ هیٌَ زر صفا         
 ثار         کثَی ٍ هطکرحواى هط تاز آى چَى ریح  سا             جاًفآب اٍ چَى آب حیَاى رٍحثرص ٍ 

 یس تار                ــــــآى طلعت ذَرض ۀتا فرٍغ ضوس  رزٍى زٍ تا                      ـت گـــِ اٍ قاهـــگعلَ زر تا
                 کَُ            ــس ضـــهستفاز آه را از حرین آى حرم  ضا  ــای آى ارم را هستعار آهس فــــاز فض

 ل از ترت جَاى            ــالغرض چَى زیس پیر عق  رخ تٌا                            ــازی از تاًی زر آى فــــَر آتــزی
 رش چٌیــي ــد تعـویـاریا پی تثا گفتتا ص  تٌـــا ـۀ زٍمـن ثاًــی کعــثـاتراّی کرز 
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     در قصی��ده فتحعلی  خ��ان صب��ا نیز ب��ه صراحت در مورد 
شخصیت حاج ابراهیم خان بانی مرمت  مسجد جامع عتیق، 
اشاره  ای نشده اما در متون تاريخی شیراز دورة زنديه و قاجار 
از س��ه حاج ابراهیم  خان که کالنتر فارس بوده اند ياد ش��ده 

است:
1. ح��اج ابراهیم خ��ان کالنت��ر از رجال ب��زرگ دورة زنديه و 
قاجاريه فرزند حاج هاش��م واحد العین کدخداباش��ی محالت 
حیدری  خانه ش��یراز ب��ود. وی در زمان آق��ا محمدخان لقب 
خان��ی و عنوان بیگلربیگی فارس گرفت و در س��ال 1209ق 
با عنوان اعتمادالدوله به صدراعظمی برگزيده شد. اين سمت 
در دورة فتحلی شاه قاجار نیز ادامه يافت، لیکن بر اثر سعايت 
دش��منان در س��ال 1215ق خود و فرزندانش به دستور شاه 
قاجار به قتل رسیدند. بنابراين اين فرد نمی  تواند عامل و بانی 

مرمت مسجد جامع عتیق در سال 1244ق باشد. 
2. حاج ابراهیم  خان ملقب به ظهیرالدوله پسر مهدی  قلی  خان 
قويونلو است که بعدها مادرش به زوجیت فتحعلی  شاه درآمد 
و خود وی فرزند خواندة ش��اه قاجار ش��د. ح��اج ابراهیم  خان 
ظهیرالدوله در سال 1213ق از طرف فتحعلی  شاه به حراست 
راه  ه��ای فارس و اصفهان مأمور ش��د. وی در س��ال 1218ق 
به حکومت کرمان منصوب ش��د و تا پايان عمرش در س��ال 

1240ق که در تهران درگذش��ت به حکومت کرمان باقی بود 
)احمدی کرمانی، 1354: 50(. بنابراين اين حاج ابراهیم  خان 
حاکم کرمان و متوفی به س��ال 1240ق نیز نقشی در تعمیر 

مسجد جامع عتیق نداشته است. 
3. سومین نفر، حاج میرزا ابراهیم  خان شريفی کالنتر شیرازی 
فرزند میرزا محمدعلی کدخداباشی است. میرزا محمدعلی در 
زمان سالطین کدخداباشی ]هاشمیه[ پنج محلۀ نعمتی  خانه 
ش��یراز که نیمه  کالنتری بود و محل وثوق جناب میرزا محمد 
کالنتر گش��ته و در ح��ل و عقد امورات کالنت��ری مداخلتی 
می نمود. و کارهای پنج محل��ه نعمتی  خانه در کف کفايت او 
بود و در حدود س��ال 1201ق وفات يافت. در سال 1216ق 
که اعمال ديوانی و فرمانروايی را از سلس��لۀ جلیلۀ هاش��میه 
بازگرفتن��د، منص��ب کالنتر ش��یراز را به می��رزا ابراهیم  خان 
واگذاشتند و تا سال 1226ق بی  منازعه به لوازم امور کالنتری 
پرداخت و چون از منصب کالنتری معزول گرديد، از کارهای 
ديوان��ی اِعراض نموده در خانۀ عافیت بنشس��ت و در س��ال 

1246ق وفات يافت )حسینی فسائی، 1367ج2 : 1027(.
 با توجه به ماده تاريخ قصیده و سال وفات »ابراهیم  خان«های 
مذکور، ترديدی باقی نمی  ماند که مرمت مسجد جامع عتیق 
از کارهای بزرگ و خیر حاج میرزا ابراهیم  خان شريفی کالنتر 
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 ٍار                   سُـــآى ذساًٍسی کِ تَسٌس از تفاذر تٌ  هسا                ٍ ّرّر صثاح  هْر ٍ هِ ذاک زرش را

 قسر          ٍ آى سرافرازی کِ زارز زر سپْر صسر  رٍی کالثسر السجی ٍ رأی کالطوس الضحی       
 س       ـک جاُ اٍ کٌـــسواى از رضآضْریاری ک  قثا                    (23)لیــــکح ۀتاهسازاى تر تي ایي زراع

 ص               ــاب از ضرم رای رٍضٌـــفتآکاهکاری ک  طا           ر جیة ایي ًیلی ٍضاهگاّاى سر کطس ز
 اى           ــسَز ٍ زی ۀلطف ٍ قْرش زر زهاًِ های  َف ٍ رجا                   ـذ ۀر ٍ کیٌص زر هیاًِ زایــهْ
 سر                  ــاُ اٍ قــــرهاًثراى تارگــیک کس از ف  ْاى آستاى اٍ قضا                        ـــــــآگي از کارــیکت

 ت      ــاٍ از ّوایَى سایِ گط ۀچتر گرزٍى پای  را رزا                        رزٍىـرا کالُ ٍ زٍش گ فرق کیَاى
 ف           ــت ٍ هلت را کٌسٍ هلک را کْفزرگِ ا  ْا               ـهلک از ٍی زر تْی ٍ هلت از ٍی زر ت

 َک          ــسایس اٍ را سال ٍ هِ تر آستاى رٍی هل  تاضس اٍ را رٍز ٍ ضة زر آستیي زست سرا              
 رٍغ                ــرز فـــــْا از آفتاب رای اٍ گیــس گر  از سْا              ًَر ذَرضیسچَى هِ از ذَرضیس گیرز

 ری        ـست از گْرتازی تت اٍ ّرگس ًثَزُـزس  سا                ــست از ًکَکاری جًُثَز رأی اٍ ّرگس
 ّوچَ گرزٍى از علَ         ّوچَ هَجَز از ٍجَز ٍ  از ضیا         ذَرضیسّوچٍَ صفاتاز هَصَفّوچَ

 گر          ـوَارُ تی تَک ٍ هغریثاى لطف اٍ ّ تا  َى ٍ چرا                  ـــتا فقیراى جَز اٍ پیَستِ تی چ
 س               ــزٍر از اهی راــطثع گَّرزای اٍ ٍقت س  رم زٍر از ریا                   ـــآرای اٍ گاُ ککــرای هل

 ْر              ــرایص هٌْسس گطت هعوار سپ ّر کجا  َا                   ــر استَا زازش ز ذط استــِ تْــرضت
 ت     ـعالن از هعواری جَزش تسی هعوَر گط  سرا              رتـعط ۀذاصِ ضیراز آى ّوایَى ذط

                                            قاى سپْرـــزهیي کافطاًسُ زّاى فرخ سرـاً  هْر ٍ ٍفاۀ ذاک پاکص زاً ٍیرِ ضـة ت
 هسجس جاهع کِ گطت از سیر ایي زّر کْي       اى آتازی رّاـــیاى آى زاهــف تٌــاز ک

 ًِ زر آى تاهی کِ  تَهی را تَاًس  ضس  ٍطي            ًِ زر آى جایی کِ هَری را تَاًس گطت جا               
 اى           ـي از حازثات آسوــگطت یک جا تا زهی  ف ایَاًص کِ تر ایَاى کیَاى زز قفا                ـــسق

 ف آى ذساًٍسش چٌیي         ـزیس چَى هعوار لط  َرش چٌاى از یاری لطف ذسا                ـــکرز هعو
 ي             ــسل آهس زهیـــکس فضای ساحت آى تٌگ  هٌظر آى ضرهسار آهس سوا                    َــــــسو زٍ

 ت        ـتارک اهلل هعثسی چَى چرخ هیٌا زر صف  لَحص اهلل هسجسی چَى تاغ هیٌَ زر صفا         
 ثار         کثَی ٍ هطکرحواى هط تاز آى چَى ریح  سا             جاًفآب اٍ چَى آب حیَاى رٍحثرص ٍ 

 یس تار                ــــــآى طلعت ذَرض ۀتا فرٍغ ضوس  رزٍى زٍ تا                      ـت گـــِ اٍ قاهـــگعلَ زر تا
                 کَُ            ــس ضـــهستفاز آه را از حرین آى حرم  ضا  ــای آى ارم را هستعار آهس فــــاز فض

 ل از ترت جَاى            ــالغرض چَى زیس پیر عق  رخ تٌا                            ــازی از تاًی زر آى فــــَر آتــزی
 رش چٌیــي ــد تعـویـاریا پی تثا گفتتا ص  تٌـــا ـۀ زٍمـن ثاًــی کعــثـاتراّی کرز 
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ش��یرازی اس��ت و از آنجا که اين اقدام در هنگام خانه  نشینی  
وی انجام گرفته فتحعلی  خان صبا به س��مت  های گذشتۀ وی 
اش��اره  ای نکرده و فقط به ذکر نام او و يا جاللِت قدرش اکتفا 
کرده اس��ت. از مت��ن قصیده چنین برمی  آي��د که مرمت های 
اصولی و مهمی توسط حاج میرزا ابراهیم  خان شريفی در بنای 
مسجد صورت گرفته است. هرچند از عناصری که در مسجد 
جامع مورد تعمیر قرار گرفته اند اطالعی در دس��ت نیس��ت، 
لیکن به نظر می  رس��د مس��جدی ک��ه در زلزله  های متعدد از 
حیز انتفاع افتاده بود به دس��ت او به مس��جدی معمور و آباد 

مبدل شده است.
     بدون ترديد باني س��اخت س��نگاب نیز همین حاج میرزا 
ابراهیم  خان ش��ريفي است که دستور س��اخت سنگاب را در 
قبل از س��ال 1226ق يعن��ی زمانی که در مص��در کالنتری 
فارس بوده صادر کرده اس��ت. مت��ن اين بیت که ابراهیم  خان 
را »صاح��ب اقبال و عز و حاکم سلطان  نش��ان« معرفی کرده، 
اشاره به همین زمان دارد. هر چند او  بعد از عزل از کارهاي 
ديواني اعراض کرده، اما همت بلندش او را بر آن داش��ته که 
بعد از زلزلۀ 1239ق و 1240ق به مرمت مسجد ويرانۀ عتیق 
بپردازد که اين کار از سال 1240ق شروع شده و در 1244ق 

به پايان رسیده است.

نتيجه  گيري
سنگابی که قبل از سال1314 ش از مسجد جامع عتیق شیراز 
به موزة پارس انتقال يافت، بیش از80 س��ال وضع نامناسبی 
را تحمل کرد که نتیجۀ آن افزايش فرس��ايش و تخريب يکی 
از زيباترين سنگاب های ايران بود و داده  هايی که می  توانست 
به مش��خص کردن تاريخ ساخت آن کمك کند، به سبب اين 
فرس��ايش ش��ديد از میان رفت و  تاريخچۀ اثر در پرده ابهام 
باق��ی ماند. به ط��وری که محققان ش��یرازی چون بهروزی و 
س��امی و خوب  نظر کتیبه های فارس��ی آن را غیر قابل قرائت 

توصیف کرده اند.
     به رغم س��ايش زياد کتیبه های سنگاب، ابیات و مصرع  ها 
و کلماتی از آن قابل قرائت اس��ت که ه��ر کدام آگاهی  هايی 
از بانی و قدمت آن به طور غیر مس��تقیم به دس��ت می  دهد. 
همین کلمات و عباراِت هرچند ناواضح و ناروش��ن توانسته به 
س��ئواالت متعددی پاس��خ دهد و به تعیین قدمت تقريبی و 

روشن شدن نام بانی آن کمك کند.
     حاج میرزا ابراهیم  خان ش��ريفي باني س��اخت سنگاب در 
دورة سلطنت فتحعلی  ش��اه از سال 1216 تا 1226 ق کالنتر  
کل فارس بود و ساخت سنگاب در همین زمان صورت گرفته 
اس��ت. وي بعد از ع��زل از کارهاي ديواني اِع��راض کرده، اما 
همت بلندش وي را بر آن داشته که بعد از زلزلۀ 1338ق به 

مرمت مسجد ويرانۀ عتیق بپردازد.

پی نوشت ها
1. س��نگاب ظرف بس��یار بزرگ که تواند چند خروار آب گیرد. از 
يك پاره س��نگ تراش��یده که در مس��جدها برای آشامیدن و يا 
وضو دارند. به س��نگاب ها دوست کامی نیز گفته می  شود. دهخدا 
در مورد دوس��ت کامی می  نويس��د: ازيك پاره سنگ تراشیده در 
مساجد و تکايا نهند برای آب خوردن و يا وضو ساختن ) لغت نامه 

دهخدا، ذيل »سنگاب«(.
2. در اکتب��ر 1825م )1240ق( زمین  لرزة نیرومندی ش��ماری از 
س��اختمان ها را در شیراز ويران کرد )اعتمادالسلطنه، 1363ج1: 
540(. اعتمادالس��لطنه در منتظم ناصری و مرات البلدان به دو 
زمین  ل��رزه نیرومند در ش��یراز در 27 ذيحج��ه 1236ق و صفر 
1237ق اش��اره کرده است )اعتمادالسلطنه، 1363ج3: 121( و 
)اعتمادالس��لطنه، 1363 ج1: 540( . اما فري��زر در گزارش  های 
خود در س��پتامبر و اکتبر 1821م در شیراز، به جز اثرات همه
 گی��ر وبا در ش��یراز از هیچ رويداد غیر ع��ادی ديگری ياد نمی
 کند. بنابراين به نظر می  رس��د که منظور اين زلزله  ها، زلزله سال 
1239ق و 1240ق باش��د که به آن پرداختیم. به هرحال زلزله 
های ويرانگری که به آن اش��اره ش��د، مس��جد جامع عتیق را به 
ح��ال و روزی انداخت ک��ه فتحعلی  خان صبا در قصیده خود آن 
را ويرانه  ای توصیف می  کند که نه بامی جهت توّطن بوم داش��ته 
و ن��ه جايی که موری بتواند الن��ه کند. وی اين خرابی را حاصل 

حوادث آسمانی می  داند. )صبا: 1341: 30 � 31(.
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Abstract:
Water is the most important factor for the life of mankind 
and the nature, as shown in this verse of holy Qur’an 
 As a result, the .” (30ۀیآ ءایبنالا) «یَح ٍءیَش َّلک ِءاَمْلا َنِم اَنْلَعَج“
phenomenon of water bearing, and providing cold water to 
the travelling caravans on their route and old city districts 
of the desert cities in Iran and mosques, holy places and 
even bath houses have a special place in the Islamic culture 
of Iran. The donation of water, cisterns of drinking water, 
ponds, glaciers and fonts that provided the drinking water to 
the mosques and holy shrines have their roots in this religious 
culture and faith and have an eternal bond with the Shi’ite 
beliefs. Subjects such as Imam Ali being the water bearer, or 
water of Kawthar, water of Salsabil, water of Zamzam, and 
especially the tragic event of the Ahl-Al-Bayt’s thirst in the 
hot and dry deserts of Karbala are the concept which have 
been especially used for the poems inscribed on the cisterns 
and fonts. The font is one of the important transportable 
elements in the Iranian architecture especially in mosques, 
holy shrines and sometimes bath houses which is manifested 
in various forms.   While fonts are many, there is not much 
variety in their shape, which are round and rectangular.  In 
the examined specimens, the round fonts normally consist of 
a large chalice, a shali and a short stump. Many of these can 
be seen in Isfahan mosques, holy shrines and schools. The 
rectangular fonts can be seen in the Takht-e Foolad cemetery 
takiyahs and have been pointed out in the book titled 
“Takht-e Foolad, A Historic Isfahan Memorial”. This article 
presents different and special types of fonts.  The Atigh 
Jame’ Mosque has an exceptional form compared to all other 
fonts. Despite the beauty and uniqueness of this font, this 
font has not been examined by the researchers because of the 
high level of damage and erosion of its inscription. The font 
that was moved from the Atigh Jame’ Mosque of Shiraz to 
the pars museum in 1935, went through a difficult time for 
80 years which resulted in an increase in erosion and damage 
to one of the most beautiful fonts in Iran and data that could 
help in identifying the date it was built was lost because of 

this severe damage and the history of this effect was lost in 
ambiguity. So much so that the researchers from Shiraz like 
Behrouzi, Sami and Khoubnazar have described the Farsi 
inscriptions as unreadable. Despite the high erosion of the 
font inscriptions, there are some couplets and words that can 
still be read, each of which giving some indirect indication 
of its history and patron. Although unclear, these words and 
phrases have answered many questions and help in finding 
the age and the name of the patron of this work.  Haj Mirza 
Ibrahim Khan-e Sharifi was the person who commissioned 
the font during the reign of Fath-Ali Shah, he was the official 
representative of the Fars province from 1801 to 1811 and 
the font was built during this time.  Once he was removed 
form his post he did not partake in administration work but 
he repaired the Atigh mosque which was damaged during the 
earthquake of 1823.

Keywords: Shiraz, Atigh Jame’ Mosque, historic font, 
Ibrahim Khan, Qajar era

Research into the History and Age of the Historic Font in the Atigh Jame’ 
Mosque of Shiraz

Mohammadali Mokhlesi
Retired expert form the linguistics, texts and inscriptions research centre

One of the inscriptions on the font of Atigh Jame’ Mosque of 
Shiraz 

َو َجَعلْن��ا ِم��َن الْم��اِء ُكّل َش��يٍء َح��ي« (االنبي��اء آي��ة 30)
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