
دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 21 ـ بهار و تابستان 1401

1



2

سـال یازدهم، شماره 21، بهار و تابستان 1401 
صـاحب امـتياز: دانــــــشگاه كـاشـــان
مـدیر مسـئول: دكتر علـي عـمرانـي پـور
ســردبير: دكـتر غالمحــسين معــماریان
مـدیـر داخــلي: دكـــتر بابــك عالـــمي
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وزارت علوم،  تحقيقات و فناوري ابالغ گردیده است.
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تخصصي نور )noormags.ir(، پرتال جامع علوم انساني )ensani.ir( و بانك اطالعات نشریات كشور )magiran.com( نمایه مي شود.
تصاویر بدون استناد در هر مقاله، متعلق به نویسنده آن مقاله است.

)نسخه الكترونيكی مقاله های این مجله، با تصاویر رنگی در تارنمای نشریه قابل دریافت است.(

دوفـصلنامه علـمي دانشكده معمــاري و هنــر، دانشگاه كاشـان

عكس روی جلد: عباس ظهيری فرد                                     ویراستار ادبي فـارسي: معصـومه عـدالـت پور
تابـنده                                         نـفيسه  غـزل  انــگليسی:  ویـراستار  كاشـان(                                  گمــرك  )سـرای 
نغمه اسدی                                                     دورنـگـار:  031-55913132 اجرایی:  همكار 
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الـــــــفبا(: )بــه تـــرتـــــيب  تحــریــریــه  هــيـــــئت 
دكتـــر ایـــرج اعتصام. اســـتاد دانشـــگاه آزاد اســـالمي. واحـــد علـــوم و تحقيقات
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  اكبـــری.  عبـــاس  دكتـــر 
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  جيحانـــی.  حميدرضـــا  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حناچـــي.  پيـــروز  دكتـــر 
تهـــران دانشـــگاه  اســـتاد  حيـــدری.  شـــاهين  دكتـــر 
دكتر محمدصادق طاهر طلوع دل. دانشيار دانشگاه تربيت دبير شهيد رجایی
ـــر ـــه قط ـــن خليف ـــد ب ـــگاه حم ـــتاد دانش ـــوف. اس ـــد الرئ ـــی عب ـــر عل دكت
كاشـــان دانشـــگاه  دانشـــيار  عمرانی پـــور.  علـــی  دكتـــر 
)س( الزهـــرا  دانشـــگاه  اســـتاد  كاتـــب.  فاطمـــه  دكتـــر 

دانشـــگاهی  جهـــاد  اســـتاد  كالنتـــري.  حســـين  دكتـــر 
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــرادي. اس ـــد م ـــر محم ـــر اصغ دكت
ـــران ـــت ای ـــم و صنع ـــگاه عل ـــتاد دانش ـــان. اس ـــين معماری ـــر غالمحس دكت
كاشـــان دانشـــگاه  اســـتاد  نيـــازي.  محســـن  دكتـــر 
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محمدصادق اكرامی/ محمد غالمعلی فالح
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نرگس رضازاده پيله  داربنی/ شاهين حيدری/ حسين سلطان زاده

معماری و مسیریابی: تحلیل اثر دسترسی بصری بر فرایند مسیریابی در فضاهای اداری 
سروناز شریفی/ صالحه بخارائی/ محمدعلی مظاهری تهرانی

معاصرسازی الگوی مسكن بومی اصفهان بر پایۀ تحلیل روابط غیرشكلی پالن، نمونۀ موردی: خانۀ جنگجویان  
محمد لطيفی/ محمدجواد مهدوی نژاد

توسعۀ چهارچوب نظری ارزش در قنات ایرانی
كاظم مختارنيا/ محمدحسن طالبيان/ پرستو عشرتی

سیر تحول حیاط در خانه های یزد از دورۀ آل مظفر تا صفوی
داوود امامی ميبدی

»هندسه« همان »قدر« است و »عاقلۀ زنده و َخاّلِق مهندسین« همان »لیلۀ مباركۀ قدر«
محمد علی آبادی
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علمی پژوهشی
خوانش متن و شناسایی خوش نویس كتیبۀ طوماری ازدست رفتۀ 

جلوخان مسجد شیخ لطف اهلل*    

محمدصادق اكرامی**
محمد غالمعلی فالح***

چكیده
از مسجد شيخ لطف اهلل اختصاص دارد. این كتيبۀ  این مقاله به شناسایی متن و خوش نویس كتيبه ای ازدست رفته 
طوماری یكی از عناصر مهم جلوخان مسجد شيخ بوده و چون نواری، كل این جلوخان را قاب می گرفته است. بخش 
عمدۀ این كتيبه پيش از برداشته شدن اولين عكس ها از این بنا آسيب دیده و از بين رفته بوده است. پس از آن جای این 
كتيبۀ تخریب شده را گچ می كشند و در طی مرمت های بعدی كاشی هایی با طرح گياهی به جای آن می نشانند. ازاین رو 
امروز متن و خوش نویس آن بر ما معلوم نيست. در این پژوهش تالش شده است با بازسازی تصویری این كتيبۀ از 
دست رفته از روی تصاویر معدود تاریخی ای كه به دست رسيده، متن آن بازخوانی و خوش نویس آن شناسایی شود. روش 
پژوهش، سندپژوهی باستان شناسانه است و بر محور مطالعۀ كتابخانه ای و بررسی ميدانی و بازسازی رقومی به پيش 
می رود. این پژوهش نشان می دهد كه متن این كتيبه حدیثی است مشهور به حدیث جابر. با توجه به اختالف ها در روایت  
حدیث جابر، در مقالۀ حاضر متن این كتيبه به دقت خوانده  و همۀ كلمات آن روشن شده است. همچنين این پژوهش 

نشان می دهد كه خوش نویس این كتيبه علی رضا عباسی، خوش نویس برجسته و بنام عهد شاه عباس اول بوده است. 

كلیدواژه ها:
مسجد شيخ لطف اهلل، كتيبه، خوانش متن كتيبه، علی رضا عباسی.

* این مقاله مستخرج از رسالۀ دكتری محمدصادق اكرامی با عنوان برنامۀ كتيبه نگاری مساجد اصفهان صفوی، به راهنمایی دكتر محمد غالمعلی فالح در 
دانشكدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهيد بهشتی است.

** دانشجوی دكتری معماری، دانشگاه شهيد بهشتی

g_mohammad@sbu.ac.ir ،استادیار، دانشكدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتی، نویسندۀ مسئول ***

صفحات 69-89
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پرسش  پژوهش
متن كتيبۀ طوماری از دست رفتۀ جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل چه بوده و خوش نویس آن كه بوده است؟

بیان مسئله
مسجد شيخ لطف اهلل از بناهای نفيس تاریخ معماری ایران است كه به دستور شاه عباس اول برپا شد. صورت كلی و 
ساختار اصيل این بنا تا امروز از دگرگونی محفوظ مانده، اما برخی از جزئيات آن تغييراتی را از سر گذرانده و با صورت 
اصيل خود متفاوت است. از جملۀ این تغييرات كتيبه ها و كاشی كاری سردر و جلوخان آن است. یكی از عناصر اصيل 
جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل كتيبه ای طوماری بوده كه از روی ازاره، در منتهااليِه غربِی جدارۀ جنوبِی پس نشستگِی 
جلوخان آغاز می شده و از پایين تا باالی این جداره ادامه می یافته و پس از آن، با دور زدن از حد باالیی سه جبهۀ جنوبی 
و شرقی و شمالی جلوخان، از باالی منتهااليه غربی جدارۀ شمالی آن تا روی ازاره ادامه می یافته است. به بيان دیگر، این 

كتيبۀ طوماری چونان نواری كل پس نشستگی جلوخان و سردر مسجد شيخ لطف اهلل را قاب می گرفته است. 
این كتيبه كه پيش از سال 1308ق از روی بنا برچيده شده و جای آن را با گچ، سفيد كرده اند )اصفهانی 1368، 66(، 
در مرمت آبان 1307ش دوباره قاب آن را از نو گچ می كنند و در ميانۀ آن، واقع در رأس طاق ورودی، تعدادی كاشی با 
نقش گياهی می نشانند. از تصویری كه از اریش فردریش اشميت به جا مانده است، روشن می شود كه در بين سال های 
1307 تا 1316ش بخشی از قسمت باالیی جدارۀ جنوبی و شمالی پس نشستگی جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل تخریب 
می شود كه در ضمن آن قسمتی از نوار افقی قاب كتيبۀ یادشده از منتهااليه غربی آن در دو جبهۀ شمالی و جنوبی از 
دست می رود. در سال 1329ش در ضمن مرمت  این بنا، نصراهلل رفائيل با الگو گرفتن از طرح كاشی های قدیم این 
مسجد، كه در شبستان زیرزمين بر دیوار نصب بود، كاشی هایی جدید برای كل جلوخان، شامل كاشی هایی با نقوش 
گياهی برای قاب این كتيبه طراحی كرد و ساخت. این كاشی ها جای قسمت هایی از جلوخان مسجد را گرفت كه پيش 
از آن با گچ پوشانده شده بود؛ اگرچه قسمت فروریختۀ قاب كتيبۀ طوماری جلوخان بازسازی نشد )ورجاوند 1356، 3 
و 4(. كاشی هایی كه امروز بر جلوخان و سردر مسجد شيخ  لطف اهلل می بينيم، شامل كاشی هایی كه به جای این كتيبۀ 
طوماری نشانده اند، حاصل همين مرمت اخير و كار نصراهلل رفائيل است. به این ترتيب، كتيبۀ طوماری جلوخان مسجد 
شيخ لطف اهلل، به منزلۀ یكی از عناصر اصلی و مؤثر در تزیين و تركيب بصری این جلوخان، از دست رفته است و امروز 
اثری از آن در این بنا نيست. ازاین روست كه امروز متن این كتيبه و خوش نویس آن بر ما معلوم نيست و در این تحقيق 

در پی روشن كردن آنيم.
در این پژوهش سعی شده است كه با كاوش در مدارك تصویری برجای مانده از مسجد شيخ  لطف اهلل، متن كتيبۀ 
طوماری ازدست رفتۀ جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل بازخوانی و خوش نویس آن شناسایی گردد. بنا بر این پرسش پژوهش 
حاضر چنين است: »متن كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل چه بوده و خوش نویس آن كه بوده 
است؟«. مهم ترین مانع در این راه این است كه كتيبۀ یادشده تا پيش از برداشته شدن اولين تصاویر از این بنا آسيب 
چشمگيری دیده بوده و قسمت های زیادی از آن فرو ریخته بوده است و در نتيجه خواندن كتيبه با اتكای صرف بر 
مدارك تصویری ميسر نيست. مانع دیگر كيفيت نه چندان مطلوب مدارك تصویری ای است كه از وضعيت پيشين بنا بر 

جای مانده است. در باب »بررسی شواهد« به تفصيل دراین باره بحث شده است.

۱. پیشینۀ پژوهش
دست كم در حدود 150 سال1 است كه كتيبۀ طوماری جلوخان مسجد شيخ  لطف اهلل از دست رفته و ازاین رو عمدۀ 
مورخان مختلف تاریخ معماری ایران متوجه آن نبوده اند تا دربارۀ آن تحقيق كنند. در نتيجه تحقيق حاضر پيشينۀ مفصلی 
ندارد. تنها تحقيقی كه در آن به این كتيبه پرداخته اند، پایان نامۀ كارشناسی ارشد محمدصادق اكرامی است. اكرامی در این 
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تحقيق كتيبۀ یادشده را شناسایی كرده و كوشيده است با گردآوری و بررسی مدارك ترسيمی و تصویری برجای مانده از 
بنا، این كتيبه را معرفی و آن را قرائت كند. او با تكيه بر بریده های خوانای این كتيبه در مدارك تصویری، نشان داده كه 
این كتيبه از كاشی معرق بوده است و متِن آن، كه كل طوماِر كتيبه را در بر می گيرد، به حدیثی اختصاص دارد كه طی 
آن پيامبر اسالم)ص( دوازده اماِم پس از خود را برای جابر بن عبداهلل انصاری نام می برند و خبر از غيبِت طوالنی آخرین 
امام می دهند )اكرامی 1397، 43ـ53(. او تالش كرده تا با مقایسۀ اختالِف متِن این حدیث در ُكُتِب روایِی مختلف، 
گزارشی از اختالِف نقل های گوناگون این حدیث به دست دهد و از این طریق راهی برای ضبِط قسمت هایی از متِن 
كتيبه بيابد كه در تصاویر خوانا نيست یا پيش از برداشت آن تصاویر از بين رفته بوده است؛ اگرچه در نهایت موفق به 
ضبط دقيق متن كتيبه و قرائت صحيح همۀ اجزای آن نشده است. او با نظر به اختالف نقل های این حدیث احتمال های 
مختلفی را برای قسمت های ناخوانای این كتيبه عرضه كرده است، اما شواهدی كه در این مقاله از آن ها استفاده شده، 

درستی تعداد محدودی از این احتمال ها را نشان می دهد.  

۲. روش پژوهش
با نظر به اینكه از متن كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل هيچ گزارش مكتوب تاریخی یا سندی 
در دست نيست، این تحقيق متكی بر جست وجو و بررسی مدارك ترسيمی و تصویری برجای مانده از سردر و جلوخان 
این مسجد است. ازاین رو روش این تحقيق سندپژوهی باستان شناسانه است و بر محور مطالعۀ كتابخانه ای و بررسی 
ميدانی و بازسازی رقومی به پيش می رود. در این تحقيق پس از شناسایی همۀ مدارك تصویری برجای مانده از كتيبۀ 
یادشده تالش شده است با تركيب بریده های عكس های مختلفی كه از قاب های مختلف كتيبۀ یادشده به دست آمده 
است، و تسطيح این بریده ها، تصویری مسطح و كامل از این كتيبه به دست آید. سپس سعی شده با بزرگ نمایی این 
تصویِر كامِل مسطح متن كتيبه خوانده شود؛ یعنی در این مرحله ابتدا حروف و كلمات روشن تر را شناسایی نموده و 
همچنين قسمت های آسيب دیدۀ كتيبه را مشخص كرده2 سپس با كنار هم نشاندن حروف و كلمات سعی شده كلمات 
بيشتری شناسایی گردد. این تالش به شناسایی مضمون كتيبه، یعنی حدیث جابر منجر شد كه با نتایج پژوهش های 
پيشين نيز تطبيق می كرد. با شناسایی مضمون كتيبه حدس زدن كلمات از دست رفته ممكن شد، اما مشكل دیگری رخ 
نمود و آن اختالف روایت این حدیث در متون روایی مختلف بود. در اینجا با جست وجوی سابقۀ استفاده از این مضمون 
در دیگر كتيبه های هم عصر این مسجد شاهدی به دست آمد كه تكميل خوانش متن این كتيبه و همچنين دورگيری 

دقيق  حروف و كلمات را ممكن و شناسایی قطعی خوش نویس آن را ميسر كرد.

۳. بررسی شواهد
۳. ۱. مدارک ترسیمی و تصویری

مدارك ترسيمی و تصویری  كه به نحوی نمایانگر وضع اصيل كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل 
تصویری  و  ترسيمی  مدارك  معدود  بررسی  به  مدارك،  تاریخ  ترتيِب  به  قسمت،  این  در  است.  انگشت شمار  باشد، 
برجای مانده  و به دست آمده ای پرداخته شده است كه به نحوی بر وجود این كتيبه در جلوخان این مسجد یا متن آن 
شهادت می دهند. اولين مدركی كه بر وجود این كتيبه بر جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل داللت می كند، گراوری است كه 
از سفرنامۀ »شاردن«3 به دست می آید )تصویر 1(. بازۀ برپایی مسجد شيخ لطف اهلل از 1002ق، مقارن فرمان شاه عباس 
)Khuzani Isfahani 2015, 146(، تا 1028ق، كه تاریخ كتيبۀ محراب این بناست، تخمين  زده می شود. شاردن در 
چند سفر كه از سال 1666م/ 1076ق آغاز شد، از ایران و اصفهان بازدید كرد و در نهایت در سال 1680م/ 1090ق به 
پاریس بازگشت )صفت گل و  روساساجيما 1379، 88(. این ترسيم از جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل در ضميمۀ سفرنامۀ 
 Chardin and Scotin( شاردن، در »برگۀ نماهای مختلف ایران«، در سال 1686م/ 1097ـ1098ق منتشر شده است
1686(. بنا بر این ترسيم كنندۀ این گراور به ظن قوی صورت اصيل مسجد شيخ لطف اهلل را دیده و ضبط كرده است؛ 
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ازاین رو می توان این ترسيم را گواهی صادق بر وضعيت این بنا در سال های نزدیك به برپایی آن دانست. در این ترسيم 
كتيبۀ طوماری موضوع بحث بر باالی سردر و جداره های جنوبی و شمالی جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل دیده می شود؛ 
اگرچه احتمااًل به سبب ناآشنایی ترسيم كننده با خط عربی، به جای متن كتيبه در قاب آن »خط خطی « هایی نشانده اند. 
به این سبب از این ترسيم فقط فهميده می شود كه در اواخر سدۀ یازدهم قمری كتيبه ای طوماری بر سردر و باالی 

جداره های شمالی و جنوبی مسجد شيخ لطف اهلل وجود داشته است؛ اما نمی توان متن كتيبه را قرائت كرد. 

مدرك تصویری بعدی مربوط به آلبوم 168 كاخ گلستان است. عكس 18 از این آلبوم از جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل 
است كه اكرامی عكاس آن را لویيجی پشه می داند )اكرامی 1397، 19ـ21( و تاریخ آن را حداكثر 1278ق و حميدرضا 
نوری مطلق نيز تاریخ آن را احتمااًل 1274ق تخمين زده است )نوری  مطلق 1398، پيوست 1(. در این عكس قاب كتيبۀ 
موضوع بحث مشهود است، اما كيفيت نازل تصویر مانع از آن است كه بتوان بيش از دو كلمه از كتيبۀ یادشده را آن هم 
به دشواری و پس از در نظر آوردن دیگر شواهد تشخيص داد. فقط دو كلمه  از كتيبه در این تصویر مشخص است، آن هم 

قسمت هایی از كلمۀ »علی« است كه دو بار بر باالی فرورفتگی سردر در جدارۀ شرقی جلوخان به چشم می آید. 

تصویر 1: بریده ای از گراوور شاردن كه در آن جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل دیده می شود.

تصویر 3: عكس 46 از آلبوم 207تصویر 2: عكس 18 از آلبوم 168

تصویر 5: عكس 25 از آلبوم 199تصویر 4: عكس 14 از آلبوم 199
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مدرك تصویری بعدی عكس 46 از آلبوم 207 كاخ گلستان است. آلبوم 207 مجموعه ای انتخابی از عكس هاست كه 
پيوند دقيقی از حيث موضوع و در نتيجه تاریخ برداشت با یكدیگر ندارند. ازاین رو تخمين تاریخ برداشت این عكس فقط 
با مقایسۀ آن با عكس 18 از آلبوم 168 و عكس های 14 و 25 از آلبوم 199 كاخ گلستان ميسر است و با این مقایسه 
روشن می شود كه این عكس بين سال های 1274ق تا 1308ق برداشته شده است. در این عكس جدارۀ شرقی جلوخان 
مسجد شيخ لطف اهلل و قاب كتيبۀ موضوع تحقيق حاضر دیده می شود و دو مرتبه تكرار كلمۀ »علی« كه در عكس 18 

از آلبوم 168 نيز پيدا بود، قابل تشخيص است. 

مدارك تصویری بعدی عكس های 14 و 25 از آلبوم 199 كاخ گلستان است. تاریخ برداشت این دو عكس نزدیك 
به هم و در بازه ای بعد از سال 1298ق و پيش از رجب 1308ق است. این حدود زمانی از وضعيت بنای سردر قيصریه 
در عكس 13 از همين آلبوم و گزارش محمدمهدی اصفهانی در نصف جهان فی تعریف اصفهان به دست می آید.4 در 
عكس 14 هر سه جدارۀ جلوخان و كتيبۀ طوماری واقع در باالی آن به طور كامل دیده می شود؛ اگرچه قسمت هایی 
از كتيبه كه بر جدارۀ شمالی جلوخان واقع بوده است، به علت وجود درختی در مقابل بنا و افرادی كه در عكس در 
مقابل كتيبه قرار گرفته اند، در این تصویر نمودار نيست. همچنين زاویۀ عكاس با جدارۀ شمالی جلوخان و انعكاس 
تصویر آسمان بر جدارۀ شمالی، كه نتيجۀ ضد نور بودن این جداره در عكس یادشده است، موجب شده پاره هایی از 
متن كتيبه كه بر باالی جدارۀ شمالی جلوخان قرار داشته است، واضح و خوانا نباشد. همين  طور نور شدید خورشيد كه 
بر جدارۀ شرقی جلوخان تابيده است، مانع از آن شده كه جزئيات كتيبه و تزیينات این جداره در تصویر واضح باشد؛ 
به طوری كه دوبار تكرار كلمۀ »علی« كه در عكس  های 18 از آلبوم 168 و 46 از آلبوم 207 دیده می شد، در این 

عكس مشخص نيست.
اما در عكس 25 از آلبوم 199 كه با زاویه ای متفاوت با عكس 14 برداشته شده، جدارۀ جنوبی و بيشتر جدارۀ شرقی 
جلوخان مسجد دیده می شود. در این تصویر نيز قرارگيری درختی در مقابل قسمت هایی از كتيبه كه بر منتهااليه غربی 
جدارۀ جنوبی جلوخان قرار داشته، مانع از دیده شدن بخشی از متن كتيبه است؛ اما زاویۀ بهتر عكاس و زاویۀ مناسب تر 
تابش نور خورشيد بر جدارۀ شرقی موجب شده كه دو بار تكرار كلمۀ »علی« در كتيبه در این عكس دیده شود. نكتۀ 
مهم اینكه در این عكس روشن است كه قسمت های بيشتری از كتيبه، از جمله قسمت هایی از یكی از دو كلمۀ »علی« 
فرو ریخته است و همين از فرسودگی بيشتر تزیينات جلوخان و كتيبۀ موضوع این تحقيق نسبت به وضعيت آن در 
عكس های 18 از آلبوم 168 و 46 از آلبوم 207 خبر می دهد. بنابراین می توان با قطعيت گفت كه عكس های 14 و 25 

از آلبوم 199 بعد از عكس 46 از آلبوم 207 برداشته شده است.
به هر حال به طور قطع مشخص است كه قاب كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ سردر و جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل از 
بعد از سال 1308ق گچ اندود بوده است. تصاویر زیادی از وضعيت گچ اندودشدۀ قاب این كتيبه به دست آمده است كه 

از آن ميان می توان به عكس های »هولتسر«5 و »هرتسفلد«6 اشاره كرد. 

تصویر 6: دو بار تكرار كلمۀ »علی« در 
عكس 18 از آلبوم 168

تصویر 7: دو بار تكرار كلمۀ »علی« در 
عكس 46 از آلبوم 207

تصویر 8: دو بار تكرار كلمۀ »علی« در 
عكس 25 از آلبوم 199
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۳. ۲. مدارک مكتوب
تنها گزارش مكتوبی كه از كتيبۀ موضوع این تحقيق به دست آمده، گزارش محمدمهدی اصفهانی در نصف جهان فی 
تعریف اصفهان است. مطابق گزارش او، كه به شهادت انجامۀ این كتاب تا پيش از رجب 1308ق تحریر شده است، بر 
جای قاب كتيبۀ یادشده »در این اوقات«، یعنی حداكثر در حدود همين سال 1308ق، گچ كشيده اند )اصفهانی 1368، 
66(. البته گزارش كلی دیگری هم از وضع موجود جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل در دست است. این گزارش به وساطت 
مقالۀ پرویز ورجاوند با عنوان »نگاهی به پيشينۀ تعمير برخی از بناهای تاریخی اصفهان؛ یادی از شادوران استاد معارفی، 
معمار بناهای تاریخی« به دست ما رسيده است.7 از اظهارات معارفی در این مصاحبه چنين روشن می شود كه كتيبۀ 
موضوع این تحقيق كه تا سال 1329ش از دست رفته بوده است و قاب آن را با گچ پوشانده بوده اند، در این سال 
طی یك دوره مرمِت بنا، با كاشی هایی پوشيده می شود كه نصراهلل رفائيل از روی طرح گياهی كاشی های به جامانده از 

جلوخان و سردر طراحی و اجرا می كند )ورجاوند 1356، 3 و 4(.
۳. ۳. دیگر كتیبه های مسجد شیخ لطف اهلل

از آنجا كه پژوهش حاضر در پی شناسایی خوش نویس كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ سردر و جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل 
را نيز هست، ناگزیر باید به دیگر كتيبه های رقم دار اصيل این مسجد نيز به منزلۀ شواهد تحقيق نظر شود. كهن ترین 
كتيبۀ موجود تاریخ دار این مسجد كتيبۀ پایه گذاری مسجد واقع در باالی درگاه آن است. این كتيبه تاریخ 1012ق دارد 

و خوش نویس آن علی رضا عباسی است.
كتيبۀ تاریخ دار بعدی بر دور داخلی گنبد نشسته و حاوی چند روایت در باب مسجد است. این كتيبه رقم علی رضا 
عباسی را دارد و تاریخ آن 1025ق است. كتيبۀ دیگری نيز در باالی این كتيبه داخل گنبد را دور می زند كه حاوی سورۀ 
مباركۀ جمعه، نصر، و آیات 180 تا 182 سورۀ صافات است. این كتيبه نيز رقم علی رضا عباسی را دارد اما تاریخ ندارد. 
كتيبۀ تاریخ دار بعدی بر كمر محراب نشسته است. این كتيبه حاوی رقم استادكار محمدرضا ابن استاد حسين بنای 

اصفهانی است و تاریخ 1028ق دارد. 
بنا به ادعای معارفی، تا پيش از سال 1329ش، مجموعه ای از كاشی های اصيل جداشده از سردر و جلوخان مسجد، 
برای حفاظت، بر ازاره های شبستان زیرزمين نصب می شود. تاریخ دقيق این انتقال روشن نيست. در ميان این كاشی ها 
قطعاتی متعلق به كتيبه های بنا نيز وجود داشته است؛ بنا بر این احتمال دارد كه قطعاتی از كتيبۀ طوماری موضوع این 
تحقيق نيز در این انتقال به شبستان زیرزمين مسجد منتقل شده باشد، اما از سرانجام این قطعات منتقل شده اطالعی در 
دست نيست. از اطالعات پروندۀ ثبتی این بنا و نيز عكسی كه در كتابخانۀ دانشگاه هاروارد از شبستان زیرزمين مسجد 
موجود است، معلوم می شود كه از جملۀ این كاشی ها قسمتی است از كتيبه ای نستعليق حاوی تاریخ  1011ق كه در 
محراب شبستان زیرزمين نصب شده بوده است. این تاریخ كهن ترین تاریخی است كه از كتيبه های مسجد شيخ لطف اهلل 

تصویر 9: قاب پوشيده از گچ كتيبه بر پيشانی جدارۀ شرقی جلوخان، عكس از هرتسفلد 
)بریدۀ عكس(، 1302ش، آرشيو برخط اسميتسونين، تاریخ دسترسی اكتبر 2018

تصویر 10: قاب پوشيده از گچ كتيبه بر جدارۀ 
جنوبی جلوخان، عكس از هولتسر )بریدۀ 
عكس(، بی تا، مركز اسناد ميراث فرهنگی
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به دست می آید. احتمااًل این قطعه به كتيبۀ نستعليق سردر متعلق بوده كه نصرآبادی خبر آن را داده و خوش نویس آن 
را علی رضا عباسی دانسته است )نصرآبادی 1317، 207(.8 

سایر كتيبه های این بنا كه به اصالت صفوی آن ها كمابيش یقين می رود به این شرح است: كتيبه های چهارگانه واقع 
بر ميانۀ جداره های داخلی گنبدخانه، كه دو به دو دقيقاً مشابه یكدیگرند. این كتيبه ها رقم »باقر بنا« را دارد اما تاریخ 
ندارد. چهار كتيبۀ دیگر كه قاب های واقع در كنج های گنبدخانه را دور می زند. این كتيبه ها تاریخ و رقم ندارد. همچنين 
یك چهارم از كتيبۀ بيرونی گنبد كه در سال 1315ش قسمت های فروریختۀ آن بازسازی شده است. بر روی مشبك 
برنج روی علمك گنبد نيز كتيبه ای حاوی ذكر »یا فتاح« و نام های مبارك »اهلل، محمد، علی« وجود دارد كه حاوی 

تاریخ یا رقم نيست.

۴. متن كتیبه
با نظر به اینكه كتيبۀ طوماری سردر و جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل از دست رفته و امروز اثری از آن در بنا نيست، 
خواندن متن آن منوط به بازسازی تصویری نسبتاً روشن از آن، به مدد مدارك تصویری برجای  مانده است. پيش تر گفته 
شد كه عكس های 46 از آلبوم 207 و 14 و 25 از آلبوم 199 كاخ گلستان تصاویر تقریباً روشن تری از كتيبۀ موضوع این 
تحقيق به دست می دهند. با توجه به اینكه قسمت هایی از كتيبه در هریك از این عكس ها خوانا یا واضح نيست، تنها با 

استفاده از مجموع این سه عكس می شود تصویری نسبتاً روشن از این كتيبه به دست آورد. 
۴. ۱. بازسازی تصویر كتیبه

پيش تر گفته شد كه كتيبۀ طوماری ازدست رفتۀ سردر و جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل چونان نواری كل جلوخان و سردر 
این بنا را دور می زده و قاب می گرفته است. طرز نشستن طومار این كتيبه بر بنا، چنان كه در تصویر 11 مشهود است، 
موجب می شود كه بتوان پنج پارۀ اصلی در آن تشخيص داده شود: پارۀ اول از آن چون نواری عمودی بر لبۀ غربی جدارۀ 
جنوبی جلوخان نشسته بوده است )الف(؛ پاره های دوم و سوم و چهارم از آن نواری افقی بوده كه حد باالیی جداره های 
جنوبی و شرقی و شمالی جلوخان را می پيموده )ب و ج و د( و پارۀ پنجم و آخر آن چون نواری عمودی لبۀ غربی جدارۀ 

شمالی جلوخان را طی می كرده و در باالی ازارۀ بنا پایان می یافته است )ه (. 

هر پاره از این كتيبه در یكی از عكس ها بهتر ضبط شده است. پارۀ الف از این كتيبه در تصویر 14 و 25 آلبوم 199 
بهتر ضبط شده است، اما در بين این دو عكس نيز عكس 14 تصویر واضح تری از وضع این پاره از كتيبه را در اختيار 
می گذارد. پارۀ ب از كتيبه از عكس 14 از آلبوم 199 به دست می آید. پارۀ ج در عكس 46 از آلبوم 207 روشن تر ضبط 
شده است؛ اما انتهای شمالی این پاره از كتيبه در عكس 46، به سبب اینكه در سایه قرار گرفته است، روشن نيست. 
قسمت یادشده از پارۀ ج را می توان از عكس 14 از آلبوم 199 به دست آورد.  پارۀ د و ه  از این كتيبه فقط در عكس 

تصویر 12: موقعيت كتيبه در عكسی از وضع امروز بناتصویر 11: موقعيت كتيبه و پاره های آن در عكس 14 آلبوم 199
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14 ضبط شده، اما به سبب اینكه در این عكس جدارۀ شمالی جلوخان در سایه قرار گرفته است و درخت و افراد حاضر 
در تصویر نيز قسمت هایی از كتيبه را پوشانده اند، تصویر روشنی از این دو پاره از كتيبه به دست نمی آید. تصویر 13 

روشن ترین تصویری است كه پس از اصالح پرسپكتيو عكس ها، از پاره های پنج گانۀ این كتيبه به دست می آید. 

۴. ۲. قسمت های قابل قرائت متن كتیبه در تصویر
۴. ۲. ۱. پارۀ »الف« از كتیبه

چنان كه در تصویر 149 مشهود است، این فقرات از كتيبۀ موضوع این تحقيق، از تصویر به دست آمده از پارۀ »الف« آن 
به دست می آید:

عن جا]بر ب [ ن عبداهلل االنصاری رضی اهلل عنه قال لما نزل ]ق  [  وله تعالی یا ایها الذین امنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا 
ال رسول و اولی االمر منكم ق ] ل [ ت یا رسول ا]ل [ له قد ]...[فنا ]...[ و ر]...[ فم ] ن ا[ولو  ]... [ ر ]ا[لذ]...[

تصویر 13: روشن ترین تصویری كه پاره های مختلف این كتيبه به دست می آید )پارۀ ج به علت محدودیت عرض كاغذ 
به دو بخش كوچك تر تقسيم شده(.

تصویر 14: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »الف« از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن
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۴. ۲. ۲. پارۀ »ب« از كتیبه
چنان كه در تصویر 15 مشهود است، این فقرات از كتيبۀ موضوع این تحقيق، از تصویر به دست آمده از پارۀ »ب« آن به 

دست می آید:
]...[ بطاعتك فق  ال صل  ی ا]...[ عل ]...[ ا]...[ ]...[ خ ]...[ ]ی [ ا جا]...[ ]ال [ م سلمين ]...[ ]...[ دی]ا[ولهم ]عل [ ي بن ]أب [ ي 

طال ] ب[ ثم ]ا[ل حسن ]ث [ م ]الح [ سين ]ث [ م ]...[ الحسين ثم

تصویر 15: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »ب« از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن

تصویر 16: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »ج1« از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن
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۴. ۲. ۳. پارۀ »ج۱« از كتیبه
چنان كه در تصویر 16 مشهود است، تنها حروف و كلماتی كه از تصویر به دست آمده از پارۀ »ج1« كتيبۀ موضوع این 

تحقيق به دست می آید، حروف »ح « و دو بار تكرار كلمۀ »علی« است.
۴. ۲. ۴. پارۀ »ج۲« از كتیبه

چنان كه در تصویر 17 مشهود است، تنها حروف و كلماتی كه از تصویر به دست آمده از پارۀ »ج2« كتيبۀ موضوع این 
تحقيق به دست می آید، احتمااًل بخشی از حرف »ی« در یك سوم پایانی این پاره از كتيبه، و تركيب دو حرف »س« و 

»ا« به صورت »سا« و بخشی از حرف »ع« در قسمت پایانی آن است. 

۴. ۲. ۵. پارۀ »د« از كتیبه
این فقرات از كتيبۀ موضوع این تحقيق، از تصویر به دست آمده از پارۀ »د« آن به دست می آید:

األرض و مغاربها ]و)؟( ذ]ل /ا[ك ]ا[لّذي یغ ] ي [ ب عن شيعت ه و ]أو[ليا]ئه[ غيبة ال یثبت في  ها ]...[ ]ا[لقول باما]مته[ 
]إ[اّل من ]ا[متحن ]...[ قلبه لإلیم ] ا[ن قال جا]بر[ فقل ]...[ یا ]...[ ]ا[هلل ف ه ] ل[ ]...[ ]ا[نتف ]ـاع[ ]...[

تصویر 17: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »ج2« از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن

تصویر 18: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »د« از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 21 ـ بهار و تابستان 1401

79

۴. ۲. ۶. پارۀ »ه « از كتیبه
چنان كه در تصویر 19 مشهود است، این فقرات از كتيبۀ موضوع این تحقيق، از تصویر به دست آمده از پارۀ »ه « آن به 

دست می آید:
]...[ فقال صل  ی ]ا[لل ] ه[ ع  ل ] ي [ ه ]و[ اله ]...[ ا]ل [ ذ]ی[ بعثن ] ی[ ]...[ وال]یته[ فی ]غ [ يبته كان ] ت [ فاع الّناس بالّشمس و 

إن تجلّلها ا]ل [ سحاب یا جابر هذا من مكنون سر ]ا[لل ] ه[ ]...[
۴. ۲. ۷. بحث در متن كتیبه

از قسمت های قابل قرائت كتيبه در پارۀ الف از آن می توان پی برد كه متن كتيبه حدیثی است كه طی آن پيامبر 
اسالم)ص( دوازده اماِم پس از خود را برای جابر بن عبداهلل انصاری نام می برند و خبر از غيبت طوالنی آخرین امام 
می دهند. نتيجۀ پژوهش های پيشين نيز درستی این دریافت را تأیيد می كند )اكرامی 1397، 43ـ53(؛ اما چنان كه پيش تر 
نيز نشان داده اند، متن این حدیث، به نحوی كه در این كتيبه ذكر شده، با متن هيچ یك از نقل های مختلف این حدیث در 
كتب روایی به دست آمده تطبيق نمی كند و كلمات و حروف متعددی از آن با آنچه در كتب روایی ذكر شده، متفاوت است 
)همان جا(. در نتيجه نمی توان از متن نقل های مختلف این حدیث در كتب روایی برای قرائت متن این كتيبه استفاده كرد.

۴. ۳. شاهدی دیگر: كتیبۀ مقبرۀ خواجه ربیع در مشهد
جست وجوی سابقۀ استفاده از این حدیث در كتيبه های دیگر بناهای تاریخ معماری ایران می تواند شاهدی بسيار ارزشمند 
را در اختيارمان بگذارد. تاكنون از این حدیث تنها در دو كتيبۀ شناسایی شدۀ دیگر بهره برده اند: كتيبۀ پيشانی و دور قاب 
داخلی محراب اولجایتو به تاریخ 710ق و كتيبۀ كمربندی گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع  به تاریخ 1026ق. به رغم یكسان 
بودن مضمون، قسمت های خوانای متن كتيبۀ موضوع این پژوهش با متن كتيبۀ محراب اولجایتو تفاوت  قابل  توجهی 

دارد. متن كتيبۀ محراب اولجایتو چنين است:
)1( عن جابر یزید الجعفی قال سمعت جابر بن عبداهلّل االنصاری یقول لما أنزل اهلّل علی نبيه صلی اهلّل عليه و آله یا

)2( أیها الذین أمنوا أطيعوا اهلّل و أطيعوا الرسول و أولی األمر منكم قلت یا رسول اهلّل قد عرفنا اهلّل
)3( و رسوله فمن اولو األمر الذین قرن اهلّل طاعتهم بطاعته و طاعة رسوله فقال عليه السلم »عمل حيدر«10 

)4( هم خلفائی یا جابر و أئمة11 المسلمين بعدی أولهم علی بن أبی طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علی بن الحسين 

تصویر 19: مراحل بازسازی تصویر پارۀ »ه « از كتيبه و تصویر بازسازی شدۀ آن
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ثم محمد بن علی المعروف
)5( فی التورية بالباقر و ستدركه یا جابر فإذا لقيته فاقره منی السلم ثم الصادق جعفر بن محمد 

)6( ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی12 ثم سميی و 
كنيی حجة اهلّل فی أرضه و بقيته فی عباده13

)7( بن14 الحسن بن علی ذاك الذی یفتح اهلّل تعالی 
)8( ذكره علی یده مشارق األرض و مغاربها

تصویر 20: قطعاتی از محراب اولجایتو كه حاوی حدیث جابر و شماره گذارِی پاره های آن است 
)عكس از آرشيو شخصی اميرحسين پاشایی 1398(.
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متن كتيبۀ محراب اولجایتو با كتيبۀ موضوع این پژوهش در جزئيات پرشماری متفاوت است؛ اما شاخص ترین 
تفاوت های آن ها در این پاره هاست: در پارۀ نخست از كتيبۀ محراب اولجایتو حدیث از قول جابر بن یزید جعفی نقل شده، 
اما در كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل نام او نيامده است. همچنين ساختار جملۀ نخست و جملۀ دوم از متن دو كتيبه با هم 
متفاوت است؛ مثاًل عبارت »لما أنزل اهلّل علی نبيه صلی اهلّل عليه و آله« از پارۀ اول متن كتيبۀ محراب اولجایتو در كتيبۀ 
مسجد شيخ لطف اهلل به صورت »لما نزل قوله تعالی« درج شده است. تفاوت دیگر این است كه عبارت »طاعتهم بطاعته 
و طاعة رسوله«15 كه در پارۀ سوم از متن كتيبۀ محراب اولجایتو درج شده، در كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل به صورت 

»قرن اهلل طاعتهم بطاعتك« است. 
اما مقابلۀ متن كتيبۀ گنبدخانۀ خواجه ربيع با كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل نشان می دهد كه همۀ قسمت های خوانای 
متن كتيبۀ موضوع این تحقيق با متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع دقيقاً یكسان است؛ چنان كه می توان ادعا كرد منبع كتابت 

هر دو كتيبه یكسان بوده است و در هر دو كتيبه یك نقل را نگاشته اند )تصویر 21(.
متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع16 چنين است:

)1( عن جابر بن عبد اهلل االنصاری رضی اهلل عنه قال لّما نزل قوله تعالی یا ایها الذین امنوا اطيعوا اهلل و اطيعوا الرسول 
و اولی االمر منكم قلت یا رسو

)2( ل )=رسول( اهلل قد عرفنا اهلل و رسوله فمن اولو االمر الذین
)3( قرن اهلل طاعتهم بطاعته فقال صلی اهلل

)4( عليه و اله هم خلفائی یا جابر و ائمة المسلمين
)5( بعدی اولهم علی بن لبی طالب )=ابی طالب( ثم الحسن ثم

)6( الحسين ثم علی بن الحسين ثم محمد بن علی المعروف فی التوریة بالباقر و ستدركه یا جابر فاذا لقيته فاقراه 
السلم منی ثم الصادق جعفر بن محمد

)7( ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم
)8( علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم سّميی

)9( و كّنيی حجة اهلل فی ارضه و بقيته فی عباده بن
)10( الحسن بن علی ذاك الذی یفتح اهلل عز و جل مشا

)11( رق )=مشارق( االرض و مغاربها و علی ذاك الذی یغيب عن شيعته و اوليائه غيبة الیثبت فيها علی القول بامامته 
اال من امتحن اهلل قلبه لالیمان قال جابر فقلنا17

)12( یا رسول اهلل فهل لشيعته انتفاع فی غيبته به فقا
)13( ل )= فقال( صلی اهلل عليه و اله  و الذی بعثنی باة )= بالنبوة(

)14( لنبو )= بالنبوة( انهم ليستضيئون بنوره و ینتفعون بوال
)15( یته )= بوالیته( فی غيبته كانتفاع الناس بالشمس و ا

)16( ن )= ان( تجللها السحاب یا جابر هذا من مكنون سر اهلل و مخزون علم اهلل فاكتمه اال عن اهله18 قال العالمة 
فی الخالصة ربيع بن خثيم بالخاء املعجمة ا

)17( لمضمومة )= المضمومة( و الّثاء املنّقطة فوقها ثالث نقط 
)18( قبل الياء املنّقطة تحتها نقطتين احد الزهاد 

)19( الثمانية كتبها العبد الراجی علی رضا العباسی 
)20( فی سنة سّت و عشرون و الف من الهجرة19
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تصویر 21: كتيبۀ كمربندی گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع 
)نقشه ها از گنج نامه جلد 13، ص133؛ عكس ها از آرشيو خصوصی منيره آدینه دوست آبادی با ویرایش نگارندگان، دی ماه 1400(
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۴. ۴. متن هر پاره از كتیبۀ طوماری جلوخان 
شباهت تام متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع با كتيبۀ طوماری جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل موجب می شود بتوان كل 
متن كتيبۀ موضوع این تحقيق را، شامل قسمت هایی از آن كه پيش از برداشته شدن اولين تصاویر از دست رفته بوده 
یا به سبب وجود مانعی در مقابل آن یا ناواضح بودن مدارك تصویری از عكس ها به دست نيامده است، بازخوانی كرد. 
همچنين شباهت فراوان كيفيت تركيب حروف و طرز كنار هم نشستن كلمات در دو كتيبه كمك می كند تا بتوان با نگاه 

كردن به كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع، برخی از قسمت های ازدست رفتۀ كتيبۀ مسجد شيخ را بازسازی كرد.
۴. ۴. ۱. متن پارۀ »الف« از كتیبه

متن این پاره از كتيبۀ مسجد شيخ با پاره های 1 و 2 از كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع تطبيق می كند.

متن این پاره به این شرح است:
عن جا]بر ب [ ن عبداهلل االنصاری رضی اهلل عنه قال لما نزل ]ق  [  وله تعالی یا ایها الذین ام ] ن [ وا اطيعوا اهلل و اطيعوا 

ال رسول و اولی االمر منكم ق ] ل ت[ یا رسول ا]ل [ له قد ]عر[فنا ا]هلل[ و ر]سوله[ فم ] ن[ ]ا[ولو ]االم [ ر ]ا[لذ]ین[
متن پارۀ »الف« از كتيبه با كلمۀ »الذین« به پایان می رسد.

۴. ۴. ۲. متن پارۀ »ب« از كتیبه
متن این پاره از كتيبۀ مسجد شيخ با پاره های 3 و 4 و 5 و قسمت ابتدایی پارۀ 6 از كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع تطبيق می كند.

تصویر 22: تكميل برخی از كلمات پارۀ »الف« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع. حروف 
خاكستری نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.

تصویر 23: تكميل برخی از كلمات پارۀ »ب« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع. حروف 
خاكستری نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.
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متن این پاره به شرح زیر است:
]قرن[ ]اهلل[ ]طاعتهم[ بطاعتك فق  ال صل ی ا]هلل[ عل ] يه[ ]و[ ا]ل [ ه ]هم[ خ ] لفائی[ ]ی [ـا جا]بر[ ]و[ ]ائمه[ ]الم [ سلمين 

]بع [ دی ]أ[ّولهم ]عل [ ي بن ]أ[ب  ي طال ] ٍب[ ]ث [ ّم ]ال [ حسن ث ّم ]الح [ سين ث  ّم ]علّي[ ]بن[ الحسين ثّم
متن پارۀ »ب« از كتيبه با كلمات »ثم علی بن الحسين ثم« به پایان می رسد.

۴. ۴. ۳. متن پارۀ »ج« از كتیبه
چنان كه پيش تر گفته شد، این پاره از كتيبه تا زمان برداشته شدن اولين عكس ها آسيب فراوانی دیده و تقریباً كل آن 
تخریب شده بوده است؛ ازاین رو تقریباً چيزی از متن آن قابل خواندن نيست. دانسته شد كه متن پارۀ »ب« از كتيبه با 
كلمات »ثم علی بن الحسين ثم« به پایان می رسد. بنا بر این ابتدای متن این پاره از كتيبه را می توان مشخص كرد. در 
انتهای پارۀ »ج« از كتيبه نيز تركيب دو حرف »س« و »ا« به صورت »سا« مشهود است كه به نظر می رسد به كلمۀ 
»مشارق« مربوط باشد. متن پارۀ »د« از كتيبه با كلمات »األرض و مغاربها« آغاز می شود و نشان می دهد كه تشخيص 
كلمۀ »مشارق« صحيح است. بنا بر این متن این پاره از كتيبه به شرح زیر است؛ اگرچه جای دقيق كلمات و كيفيت 

تركيب آن ها با یكدیگر در كتيبه را نمی توان روشن كرد:
محمد بن علی المعروف فی التورية بالباقر و ستدركه یا جابر فاذا لقيته فاقراه السلم منی ثم الصادق جعفر بن 
محمد ثم موسی بن جعفر ثم علی بن موسی ثم محمد بن علی ثم علی بن محمد ثم الحسن بن علی ثم 
سّميی و كّنيی حجة اهلل فی ارضه و بقيته فی عباده بن الحسن بن علی ذاك الذی یفتح اهلل عز و جل مشارق

با نظر به متن كتيبه می توان چنين استنباط كرد كه حرف »ح « قابل مشاهده بر پارۀ »ج1« متعلق به كلمۀ »جعفر« 
است. همچنين قسمت هایی ناخوانا در همين پاره را كه بعد از دوبار تكرار كلمۀ »علی« قرار گرفته است، می توان به 
كلمۀ »محمد« نسبت داد. در پارۀ »ج2« نيز از معدود قطعات باقی ماندۀ كاشی می توان حروف »ی« و دو بار تكرار »ا« 

و همچنين حرف »ع« را كه احتمااًل به عبارت »عزوجل« مربوط است، تشخيص داد.

تصویر 24: تشخيص برخی از كلمات پارۀ »ج1« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع. حروف خاكستری 
نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.

تصویر 25: تشخيص برخی از حروف و پاره هایی از كلمات پارۀ »ج2« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه 
ربيع. حروف خاكستری نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.
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۴. ۴. ۴. متن پارۀ »د« از كتیبه
متن این پاره از كتيبۀ مسجد شيخ با پاره های 11 و قسمت عمدۀ پارۀ 12 از كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع تطبيق می كند.

متن این پاره به شرح زیر است:
األرض و مغاربها ]و[ ]علی[ ذ]ا[ك ]ا[لذي یغ ] ي [ ب عن شيعت ] ه[ و ]أو[ليا]ئه[ غيبة الیثبت في هـ  ] ا[ ]علی[ ]ا[لقول 
بإما]مته[ ]إ[ال من ]ا[متح ] ن[ ]اهلّل[ قلبه لإلیم ] ان[ قال جا]بر[ فقل  ن ] ا[ یا ]رسول[ ]ا[هلل ف  ه ] ل[ ]لشيعته[ ]ا[نتف ]ـاع[ ]ف [ ی

متن پارۀ »د« از كتيبه با كلمات »انتفاع فی« به پایان می رسد.

۴. ۴. ۵. متن پارۀ »ه« از كتیبه
متن این پاره از كتيبۀ مسجد شيخ با قسمت پایانی پارۀ 12 در كنار پاره های 13 و 14 و 15 و نيمی از پارۀ 16 از كتيبۀ 

مقبرۀ خواجه ربيع تطبيق می كند.

متن این پاره به شرح زیر است:
]غ [ يبت ] ه[ ]به[ فقال صل ] ی[ ]ا[هلل ع ] لي [ ه ]و[ اله ]و[ ا]ل [ ذی بعثن ] ی[ ]بالنبوه[ ]انهم[ ]ليستضيئون[ ]بنوره[ ]و[ ]ینتفعون[ 

]بو[ال]یته[ فی ]غ [ يبته كان ] ت [ فاع الّناس بالّشمس و إن تجلّلها ال  سحاب یا جابر هذ]ا[ من مكنون سر الل ] ه[ ]...[

تصویر 26: تكميل برخی از كلمات پارۀ »د« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گتبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع. حروف 
خاكستری نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.

تصویر 27: تكميل برخی از كلمات پارۀ »ه« از كتيبۀ مسجد شيخ لطف اهلل از روی كتيبۀ گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع. 
حروف خاكستری نتيجۀ بازسازی متن كتيبۀ مسجد از روی متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع است.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 21 ـ بهار و تابستان 1401

86

در كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع، این حدیث با عبارت »من مكنون سر اهلل« به پایان نمی رسد و دنباله ای شامل»من 
مخزون علم اهلل فاكتمه اال عن اهله« دارد؛ اما قسمت پایانی پارۀ »ه« از كتيبۀ مسجد شيخ در عكس ها معلوم نيست؛ 
ازاین رو روشن نيست كه آیا پس از »سر اهلل« كلماتی وجود داشته است یا خير. اكرامی با استناد به اینكه در همۀ 
قول های مختلف این حدیث در متون روایی همواره عبارت »من مخزون علم اهلل/ علمه فاكتمه اال عن اهله« در 
دنبالۀ عبارت »من مكنون سر اهلل« ذكر شده، در ضبط متن كتيبه عبارت یادشده را در قالب ذكر كرده است )اكرامی 

 .)53 ،1397
بنا بر مشابهت تام متن كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع با كتيبۀ موضوع بحث، می توان احتمال داد كه عبارت یادشده در 
دنبالۀ متن پارۀ »ه« از كتيبۀ مسجد شيخ نيز وجود داشته است؛ اگرچه هيچ مدركی تصویری  بر وجود آن در اختيار 
نداریم. اما نكته ای در كار است كه موجب تردید در وجود این عبارات در دنبالۀ متن می شود: به نظر می رسد در ادامۀ این 
پاره از كتيبه فضای كافی برای نگاشتن همۀ كلمات عبارت یادشده وجود ندارد. بنابراین هر دو حالت ممكن است: اول 
اینكه متن كتيبۀ مسجد شيخ با همين عبارت »من مكنون سر اهلل« به پایان رسيده باشد؛ دوم اینكه متن كتيبه دنباله ای 
داشته كه خطاط آن را با خطی ریزتر و در پایين قاب كتيبه به صورت افقی نگاشته بوده است. نمونۀ چنين كاری را در 

كتيبۀ احداثی سردر به تاریخ 1012ق كرده اند.  

۵. خوش نویس كتیبه
پيش تر گفته شد كه عمدۀ كتيبه های رقم دار اصيل مسجد شيخ لطف اهلل به قلم علی رضا عباسی است. تنها خوش نویس 
دیگری كه رقم او در كتيبه های اصيل این مسجد دیده می شود »باقر بنا«20 است. بنابراین دور از ذهن نيست كه كتيبۀ 
طوماری جلوخان نيز به خط علی رضا عباسی بوده باشد؛ اما پيش از این هيچ شاهد یا قرینۀ محكمی كه مؤید این حدس 
باشد، معرفی نشده است. در اینجا همان شاهدی كه از آن برای قرائت متن كتيبۀ موضوع این تحقيق بهره برده شد، بر 

خوش نویس این كتيبه نيز شهادت می دهد: كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع.
تاریخ كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع 1026ق و نزدیك است به تاریخ پایان تزیينات مسجد شيخ لطف اهلل و رقم علی رضا 
عباسی را نيز دارد. عالوه بر شباهت تام متن این كتيبه با كتيبۀ موضوع این تحقيق، تركيب حروف و كيفيت هم نشينی 
كلمات در این دو كتيبه نيز تشابهی چشمگير دارد. سه نمونه از موارد پرشمار شباهت خط این دو كتيبه را در تصویر 29 

می توان مالحظه كرد. 
بنابراین، بنا به نزدیكی تاریخ كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع به تاریخ اتمام تزیينات مسجد شيخ و در نتيجۀ مقارن بودن 
دورۀ تزیينات این دو بنا با یكدیگر، شباهت تام متن دو كتيبه و استفادۀ آن ها از قولی واحد از یك حدیث ــ كه ضمنًا 
ـ و همچنين  این قول با هيچ یك از قول هایی از این   حدیث كه از متون روایی مختلف به دست رسيده تطبيق نمی كندـ 
شباهت چشمگير تركيب حروف و كيفيت هم نشينی كلمات در این دو كتيبه، می توان چنين نتيجه گرفت كه خوش نویس 
این دو كتيبه یك نفر بوده است. از آنجا كه كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع رقم دارد و به یقين خوش نویس آن علی رضا عباسی 
است، این نتيجه حاصل می شود كه كتيبۀ طوماری جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل نيز به خط علی رضا عباسی بوده است.

تصویر 28: بخش انتهایی كتيبۀ پایه گذاری بر كمر درگاه ورودی مسجد شيخ لطف اهلل. رقم علی رضا عباسی و تاریخ كتيبه با 
خط ریزتر و در سطری عمود بر سطر اصلی كتيبه نگاشته شده است )تاریخ تصویربرداری: 1396(
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نتیجه
یكی از عناصر معماری اصيل مسجد شيخ لطف اهلل، كتيبه ای طوماری بوده كه جداره های جلوخان این مسجد را دور 
می زده و قاب می گرفته است. چنان كه بيان شد، این كتيبه دست كم در حدود 150 سال است كه از دست رفته و ازاین رو 
متن و خوش نویس آن بر ما روشن نيست. در مقالۀ حاضر تالش شد متن این كتيبه خوانده و خوش نویس آن نيز 
شناسایی شود. به این منظور ابتدا از سرگذشت این كتيبه گزارشی مجمل ارائه شد و پس از بررسی شواهد مختلفی كه 
ممكن بود از این كتيبه به دست آمده باشد، با تكيه بر عكس های تاریخی كه تصویری از وضعيت اصيل این كتيبه در 
اختيار می گذارد، تصویر كتيبۀ یادشده بازسازی شد. كتيبه بنا به طرز نشستنش روی بنا به پنج پارۀ اصلی تقسيم شد 
و با نظر به تصویر به دست آمده قسمت های قابل قرائت از هر پارۀ آن خوانده و از این راه مضمون كتيبه شناسایی شد. 
این مضمون را پيش از این نيز شناسایی كرده بودند، اما از آنجا كه قسمت های قابل قرائت این كتيبه با متن قول های 
متفاوتی كه از متون روایی مختلف به دست می آید تطبيق نمی كند، خواندن قسمت های ازدست رفتۀ آن ممكن نشده 
بود. در این تحقيق با جست وجوی پيشينۀ استفاده از مضمون این كتيبه در كتيبه های به دست آمده و شناسایی شدۀ 
دیگر بناهای تاریخ معماری ایران، شاهدی بسيار ارزشمند به دست آمد: كتيبۀ كمربندی گنبدخانۀ مقبرۀ خواجه ربيع در 
مشهد. مضمون این كتيبه دقيقاً همان مضمون كتيبۀ موضوع این تحقيق است و متن آن با متن همۀ قسمت های قابل 
قرائت كتيبۀ مسجد شيخ عيناً تطبيق می كند. در نتيجه به وساطت این شاهد نویسندگان توانستند متن كتيبۀ ازدست رفتۀ 
جلوخان مسجد شيخ لطف اهلل را به دقت و به طور كامل بخوانند و حدود متن پاره هایی از آن كتيبه را نيز كه پيش از 
برداشته شدن اولين عكس ها از كتيبه كاماًل از دست رفته بود، مشخص كنند. از آنجا كه كتيبۀ مقبرۀ خواجه ربيع رقم 
دارد، با مقایسۀ كيفيت تركيب حروف و هم نشينی كلمات در این دو كتيبه و نشان دادن شباهت چشمگير این دو كتيبه 
به یكدیگر، در كنار شواهد و قرائن دیگری كه از دیگر كتيبه های مسجد شيخ به دست می آید، خوش نویس كتيبۀ 

ازدست رفتۀ مسجد شيخ لطف اهلل نيز علی رضا عباسی شناسایی شد. 

پی نوشت ها
نك: باب »بررسی شواهد« در همين مقاله.. 1
در مرحلۀ اول تصاویر تسطيح شده در مقياس تقریبی یك به چهار بر صفحۀ نمایشگر انداخته شد و حروف از روی آن روی كاغذ . 2

دورگيری گردید. پس از تهيۀ نسخۀ دیجيتال )اسكن( از ترسيِم مذكور، در نرم افزار فتوشاپ ویراسته شدند. همچنين پردازش سایِر 
تصاویِر این مقاله و تهيۀ تصاویر مسطح نيز با همين نرم افزار انجام شد.

3. Jean Chardin )1643- 1713(

مطابق با توضيح مندرج در صفحۀ اول آلبوم 199 و نيز پانویس عكس ها در این آلبوم روشن می شود كه این آلبوم هدیۀ . 4
ظل السلطان به ناصرالدین شاه است و مهر پاپازیان )Papasian( عكاس نيز در پای همۀ عكس های این آلبوم مشهود است. بنا بر 
این می توان نتيجه گرفت كه عكس های این آلبوم به صورت یكجا یا در نوبت های بسيار نزدیك به یكدیگر برداشت شده  است. 

تصویر 29: مقایسۀ كيفيت تركيب حروف و هم نشينی كلمات در دو كتيبه )ردیف باال: مقبرۀ خواجه ربيع؛ ردیف پایين: مسجد شيخ لطف اهلل(
تركيب حروف، موقعيت، و كيفيت هم نشينی كلماتی كه با رنگ تيره نمایش داده شده، شباهتی بسيار زیاد دارد.
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عكس شمارۀ 13 از این آلبوم از سردر قيصریه است. بخش هایی از كتيبۀ فعلی سردر قيصریه به تاریخ 1298ق در این عكس دیده 
می شود. بنابراین می توان نتيجه گرفت كه عكس های آلبوم 199 كاخ گلستان پس از تاریخ 1298ق برداشت شده است. از سوی 
دیگر، اصفهانی در نصف جهان فی تعریف اصفهان به كتيبۀ موضوع این تحقيق اشاره و گزارش كرده است كه بر جای قاب كتيبۀ 
یادشده »در این اوقات« گچ كشيده اند )اصفهانی 1368، 66(. از آنجا كه در انجامۀ كتاب تاریخ پایان تأليف رجب 1308ق ذكر شده 
)همان، 336(، و در عكس شمارۀ 14 و 25 از آلبوم 199 تصویر پيش از گچ اندود شدن قاب كتيبۀ موضوع تحقيق دیده می شود، 

می توان نتيجه گرفت كه همۀ عكس های آلبوم 199 بين سال های 1298 تا 1308ق برداشته شده است.
5. Ernst Hoeltzer (1835- 1911)

6. Ernst Herzfeld (1879- 1948)

مقالۀ یادشده حاصل مصاحبۀ باستان شناس دفتر فنی سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران در اصفهان، با حسين معارفی، . 7
مرمتگر سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران است.

از آنجا كه گزارش شمارۀ 54072/1849 از پروندۀ ثبتی این بنا، كه ذكر این قسمت تاریخ دار در آن رفته است، تاریخ 6 بهمن . 8
1313ش را دارد، معلوم می شود كه این انتقال مربوط به سال هایی پيش از سال 1313ش است.

در این تصویر و تصاویر دیگری كه مراحل بازنمایی پاره های كتيبه را نمایش می دهد، ترتيب تصاویر به این شرح است: تصویر . 9
اول عيناً عكس تسطيح شدۀ یك پاره از كتيبه از روی تصاویر برجای مانده است. تصویر دوم حاوی تصویر كمرنگ قبلی و دورگيری 
حروف و كلمات و آسيب هاست. در تصویر سوم عكس تسطيح شده را كنار گذاشته  و آسيب ها را هاشور زده  شده است تا حروف و 
كلمات و حدود آسيب ها بهتر نمایش داده شود. در تصویر چهارم داخل خطوط حروف و كلمات رنگ سياه گذاشته  شده تا خواندن 
متن ساده تر شود. در تصویر پنجم هاشور آسيب ها حذف شده  و به جای آن رنگ گذاشته  شده و رنگ دیگری نيز به زمينۀ متن داده  

تا بازسازی خواناتر و تميزتری از آن پارۀ كتيبه به دست آید.
»عمل حيدر« رقم استادكار است كه در انتهای این قاب با حروفی كوچك تر اجرا شده است.. 10
تفاوت رنگ گچ در عبارت »هم خلفائی یا جابر و أئمة« با قسمت های دیگر، نشان می دهد كه این قسمت احتمااًل در ضمن . 11

مرمت محراب بازسازی شده است و نمی توان به طور قطعی گفت از زماِن ساخِت محراب، متِن كتيبه در این موضع دقيقاً همين 
حروف بوده است.

عبارت »ثم الحسن بن علی« نيز ظاهری متفاوت دارد و احتمااًل بازسازی شده است.. 12
عبارت »ثم سميی و كنيی حجة اهلّل فی أرضه و بقيته فی عباده« نيز ظاهری متفاوت دارد و احتمااًل بازسازی شده است.. 13
كلمۀ »بن« نيز ظاهری متفاوت دارد و احتمااًل بازسازی شده است.. 14
در هيچ یك از 21 كتاِب روایی مورد بررسی اكرامی، عبارت »و طاعة رسوله« نيامده است )اكرامی 1397، 49 و 50(.. 15
این كتيبه را پيش تر اعتمادالسلطنه نيز همراه با خطاهایی خوانده است )اعتمادالسلطنه 1362، ج. 2: 272(.. 16
در همۀ كتاب های روایی  مورد بررسی اكرامی، به جای »فقلنا« »فقلُت« ضبط شده است.. 17
متن حدیث در این نقطه از پارۀ 16 كتيبه به پایان می رسد و دنبالۀ متن كتيبه شامل نقل جمله ای است از عالمه حلی كه در . 18

كتاب رجالی خالصة االقوال )1381( ذكر شده است.
هنرفر پيش از این متن محراب اولجایتو را با خطاهایی خوانده است )هنرفر 1350، 119 و 120(؛ ازاین رو در اینجا متن كتيبه . 19

با معاینۀ اصل آن مجدداً بازخوانی شد.
اطالعات دیگری از این خوش نویس در دست نيست. بلر او را خوش نویسی گمنام خوانده و بنا به احتمال او را شاگرد علی رضا . 20

.)Blair 2013, 18( عباسی دانسته است
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This article presents the process of text recognition of a lost inscription in the Sheikh 
Lotfollah Mosque and the identification of its calligrapher. This band of inscription 
which framed the entire forecourt was one of the most important elements of this 
mosque. Most segments of this inscription were damaged and destroyed before the 
first photographs were taken of the monument. Subsequently, the destroyed inscription 
was covered up with plaster and during the next restorations, tiles with vegetal designs 
replaced it. 
In this research, we have tried to read the text of this inscription and identify its 
calligrapher by reconstructing the pictures of this lost inscription from the few available 
historical photographs. This qualitative research is conducted with archaeological 
document analysis method and proceeds by library study, field study, and digital 
reconstruction. The findings show that the text of this inscription is a hadith known as 
the Hadith of Jabir. This research also shows that the calligrapher of this inscription 
was ‘Ali-Reza ‘Abbasi, a prominent and famous calligrapher of the Shah Abbas I era. 

Keywords: Sheikh Lotfollah Mosque, inscription, inscription text recognition, 
‘Ali-Reza ‘Abbasi
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