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چکیده
.ها استیبهکت ی معماری عصر صفویه، پیوستگی بناها با تزئینات خوشنویسی وهامشخصهین ترمهمیکی از 

 توأمانهبی که دو بعد عبادت و علم را اهای مذبن گونه ینترشاخصیکی از  عنوانبه هامدرسه -مسجد مدارس و

مدرسه  -مسجد در این میان باشند.یمنگاری یبهکتی بسیار شاخصی از هنر هانمونه دربردارندهدارا هستند 

 ضوع،مقدمه پیرامون ضرورت مو با ذکر ایناست؛  الذکرفوقین بناهای ترمهمیکی از  عنوانبهچهارباغ اصفهان 

 های این بنا، تحلیل و تبیین کارکردهاییبهکتدر  کاررفتهبهر ضمن مطالعه مضامین هدف از پژوهش حاض

کند تا یم شرایطی را ایجاد ذکرشده. مراحل هاستهای فرای ظاهر آنجنبهها، در راستای شناخت بهتر یبهکت

ها یبهکتدام اند و این های این بنا کیبهکتدر  کاررفتهبهمضامین که ینایی به پرسش اصلی پژوهش یعنی گوپاسخ

تحلیلی و -ای حاضر از حیث روش، توصیفییرد. تحقیق توسعهقرار گدارای چه کارکردهایی هستند، در دسترس 

ها به روش کیفی مورد همچنین یافته صورت پذیرفته است ایآوری اطالعات به شیوه میدانی و کتابخانهجمع

مضامین شامل  کاررفتهبهین مضامین ترمهمضر گویای آن است که نتایج پژوهش حا .اندقرارگرفتهوتحلیل یهتجز

ی امی، مجرحیرامون ص(، حضرت علی )ع( و دیگر ائمه اطهار و اطالعاتی پ) یامبرپمدح  قرآنی، احادیث و روایات،

یز دها نارکرکشده است، در حوزه یانبکه در قالب متون عربی و ادبیات منظوم و منثور فارسی  ؛باشدیمو واقف بنا 

 هاستآنر دردهای پنهان و آشکار و ناظر بر کارک قرارگرفتهها موردتوجه یبهکتدو جنبه محتوا و ساختار ظاهری 

و تقدس  سازی، نمادینمرامی، الگو -که در قالب هفت دسته شامل ارتباطی، تعلیمی، زیبایی شناسانه، اخالقی

ند.از سایرین هست ترشاخصعلیمی و زیبایی شناسانه ت کارکردالزم به ذکر است که  ؛گیرندیمگرایی، قرار 

:پژوهشاهداف 

شایسته از بناهای یانمونه عنوانبهذهبی چهارباغ م-بنای علمی هاییبهکتمضامین و دورن مایه  گونه شناسی -1

اصفهان. مذهبی عصر صفویه در -علمی

الگویی و تبیین تناسب با کاربری بنا و ربنای مذکور در بعد محتوا و ساختا هاییبهکتتحلیل کارکردهای  -2

درراستای ارتقای دانش مخاطبان

،رانیشاهد تهران، تهران، ا دانشگاه ،یهنر اسالم یلیو تحل یقیتطب خیرشته تار ،یتخصص یپژوهشگر دکترا -1
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 i.zakariaee@aui.ac.ir ا2- استادیار دانشکده صنایع دستى، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

mailto:i.zakariaee@aui.ac.ir


  1396تابستا ن       -بهار   فصل 26ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال سیزدهم شماره پ -علمی نشریه

اصفهان هیمدارس عصر صفو یهابهیکت یو کارکردها نیمضام لیتحلعنوان مقاله: 

مدرسه چهارباغ -: مسجدیمورد نمونه

167

:پژوهش سؤاالت

باشند؟یمغ شامل چه مواردی مدرسه چهاربا-مسجدهای یبهکتدر  کاررفتهبهمضامین  -1

ارباغ با در نظر گرفتن بعد محتوایی و ساختاری شامل چهچه مذهبی-بنای علمی هاییبهکتکارکردهای -2

 ؟ردی استموا

،ناصفها اغمدرسه چهارب -مدارس عصر صفویه، مسجد ،دوره صفویه، تزئینات معماری، کتیبه کلیدواژگان:

 مقدمه

 وشی مختلف خطوط و نقهاجلوهبا  آرایش آن به تزئین و ویژه در دوران اسالمی،شکوه و زیبایی معماری ایران، به

ز ای مذهبی بناها گرفته تا احداث زیباترین و کاربردی زئینیبستگی دارد و هنرهای مقدس اسالمی، از هنرهای ت

ترین خصوصیات معماری بناهای مذهبی ایران، . از مهم(Pope, 1994: 88)ای برخوردار هستند اهمیت ویژه

(. این تزئینات 22 :1386 ،رفشده است )شایسته ای با عملکرد بناهای ساختهو تناسب تزئینات کتیبه پیوستگی

توان که با استناد به شواهد موجود مینحویبخشد. بهر زیبایی، تقدس و تشخص خاصی به بناها میعالوه ب

ت، ین تزئینااگونه تحلیل کرد؛ که این تزئینات در جهت پیوند بنا با مذهب، مهم بوده است؛ و هدف اصلی از این

عماری، باط بین اسالم با هنر و مباشد، پوشاندن آن است. به این جهت ارت که آشکار ساختن بنابیش از آن

 (.9 :1376 ،کند )کیانیکاربردی معناگرا پیدا می

که  اند؛بوده ها، سفال و غیرههای خطی، سکهترین اجزاء ثبت تاریخی در کنار نسخهها درواقع یکی از مهمکتیبه 

 ف دارند.زه وقجمله در حونقش اساسی در آشکار کردن هویت بنا، تاریخ ساخت، روش اداره، حامی و پشتیبان از

های مذهبی، اقتصادی، دهنده اطالعاتی هستند که شناخت ما را نسبت به زیرساختها، ارائههمچنین کتیبه

های بارز المی از ویژگی(. وجود کتیبه در معماری اس82 :1388 بیزری،دهند )سیاسی در ساخت یک بنا ارتقا می

خصوص هبری، آجرکاری، حکاکی سنگ و باهای اسالمی که به شیوه گچهای تزئینی بنو مهم هر بنا است. کتیبه

های اسالمی، عالوه بر ها در دورهاند. کتیبهها را پدید آوردهاند. نمایشی شگفت از زیباییکاری اجراشدهکاشی

رسان و ای هستند، پیامهاست. وسیلهکاربرد زیبایی شناسانه که حاصل وحدت عناصر خط و نقش در آن

ادعیه اسالمی و دیگر مضامین وابسته به دین و  (87 :1386 ،مکی نژاد) دهنده کالم خدا، سخنان اولیاءنعکاسا

تر، ه مهمکاتبان و از هم اساس نوع خط، جنس و نوع مصالح، نوع بنا، ها را برتوان کتیبهطورکلی میبه مذهب.

ترین که از مهم (. اصفهان87 :1388 ،مکی نژاد) بندی نمودتوان تقسیمها میموضوع و مضامین نهفته در آن

 شهرهای دوران اسالمی است. در عهد صفویه به سبب موقعیت ویژه در معماری رونق خاصی یافت.

عنوان یکی های بنیادی معماری اصفهان در این دوره، توجه و تأکید بر عنصر تزئین است، کتیبه نیز بهاز ویژگی 

که با رسمیت یافتن مذهب شیعه در عهد صفویه، تغییرات  شود؛ی شناخته میهای تزئین در معماراز شاخصه

رو بناهای اصفهان در این دوره منبع مهمی برای بررسی مضامین مضمونی چشمگیری را تجربه کرده است، ازاین

ن را در نظیر آترین بناهای مذهبی که رشد و رونق بیرود. از مهمبه شمار می شیعی در معماری اسالمی ایران
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های که دارای کتیبه مدرسه ها( هستند؛-مسجد) هامعماری اصفهان عصر صفویه شاهد هستیم، مدرسه

باشند. پژوهش حاضر تالش دارد در جهت هدف نوازی با مفاهیم و مضامین دینی و علمی میکاری چشمکاشی

 است، ضمن بازشناسی مختصرمدرسه چهارباغ  -های مسجداصلی خود که مطالعه مضامین و کارکردهای کتیبه

مدرسه چهارباغ  -خصوص در عصر صفویه، به معرفی اجمالی مدارس عصر صفویه و مسجدنگاری اسالمی بهکتیبه

بندی نماید. صورت منسجم در قالب متن و جدول دستهها را بهازآن مضامین موجود در این کتیبهپرداخته و پس

الذکر است که در قالب یک های فوقردهای گوناگون کتیبهبخش دیگر رسالت این پژوهش، مطالعه کارک

بندی در گونه دستهگردد. الزم به ذکر است که معادل اینگانه و با ارائه جدول ارائه میبندی هفتدسته

گیری و ارائه پیشنهاد شده است. مکمل مباحث نیز بخش تحلیل و نتیجهندرت مشاهدههای پیشین بهپژوهش

 ژوهشی آتی خواهد بود.برای کارهای پ

 

 پیشینه تحقیق

فویه، صها و مدارس عصر برای شناخت بهتر پیشینه پژوهش حاضر، با توجه به اجزاء اصلی عنوان یعنی کتیبه 

ها و ویژگی هایی که در مورد کتیبهتوان به دودسته کلی تقسیم نمود: دسته اول پژوهشمنابع موجود را می

 -سازی صفویه و مسجدپیرامون مدرسه انجام رسیده است و دسته دوم تحقیقات نگاری در عصر صفویه بهکتیبه

 باشد.مدرسه چهارباغ می

ها، هی و دیگر دوردر بناهای دوره اسالم از جنبه تزئینی و کارکردی، هابا توجه به اهمیت چشمگیر، کتیبه 

 زجمله: شایسته فرصورت گرفته است. ا هاپیرامون آن نامهو پایان های گوناگونی در قالب مقاله، کتابپژوهش

ای دیگر با های اسالمی و همچنین در مقالهعنوان جایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتیبه ای با( در مقاله1380)

ها کتیبه ( به معرفی اجمالی ساختار1381های مذهبی دوران تیموریان و صفویان )عنوان بررسی محتوایی کتیبه

ترین نتایج ها با تأکید بر دو دوره تاریخی تیموریان و صفویان پرداخته است. مهمآن مایه )مضمون(و درون

 قرار است که مفاهیم و مضامین مذهبی ازجمله: آیات قرآن، احادیث و روایات وشده در این مقاله ازاینحاصل

صورت یات قران بهماری از آو ش اند؛های بناهای عصر تیموریان و صفویان داشتهادعیه کاربرد چشمگیری در کتیبه

 از یا تالش جمععالوه بر این مجموعه مقاالتی در قالب کتاب ب اند.های بناهای گوناگون تکرار شدهالگو در کتیبه

و  یگر در مورد کتیبهددوران اسالمی منبع مهم  هایکتیبه و متون مقاالت ( با عنوان: مجموعه1385پژوهشگران )

قاله است مبا عنوان مجموعه مقاالت خوشنویسی است. این کتاب حاوی چهارده  (1386خوشنویسی، صحراگرد )

وشنویسان خنگاری و مابقی در مورد خوشنویسی وزندگی نامه که از آن میان پنج مقاله پیرامون کتیبه و کتیبه

است که در آن  وره صفویهدها در معماری بندی کتیبه( با عنوان طبقه1386است. ازجمله این مقاالت، مکی نژاد )

بندی نموده است. صورت کلی بر اساس مصالح، ساختار و مفاهیم دستههای موجود در عصر صفویه را بهکتیبه

ها در های گوناگون کتیبهبندیشده در این مقاله به این شکل است که باوجود دستهترین نتایج حاصلمهم

ت؛ اساس نوع خط اس ها بربندی آنها دستهاین کتیبهبندی ترین روش دستهمعماری عصر صفویه بهترین و جامع

 ها را نیز در بردارد.که دیگر ویژگی



   1396تابستا ن       -بهار   فصل 26ژوهشی مطالعات هنر اسالمی، سال سیزدهم شماره پ -علمی نشریه

 

 اصفهان هیمدارس عصر صفو یهابهیکت یو کارکردها نیمضام لیتحلعنوان مقاله: 

 مدرسه چهارباغ -: مسجدیمورد نمونه

 

169 
 

ای با عنوان مقاله ( اشاره داشت که در1379توان به ریاحی )پژوهش در مورد مدرسه چهارباغ می درباره پیشینه 

ی تحاوی اطالعا توصیفی دارد،-ریخید تاگرفته و رویکرمدرسه چهارباغ که بیشتر بر طبق متن وقف نامه بنا انجام

ست که ترین نتایج حاصل در آن بدین شرح اغیره است؛ و مهم در مورد تاریخ ساخت، موقوفات، نحوه حمایت و

ناها بز این ارشد و رونق ساخت مدارس و بناهای مذهبی رابطه مستقیمی با مسئله وقف داشته است و بسیاری 

همی ویه نقش مکه موقوفات زنان عصر صفو نکته دیگر این اند؛عام وقف گردیده توسط شاه، درباریان و بعضاً افراد

بک خصوص مدارس داشته است. همچنین، ساختار ظاهری بنا ازجمله وسعت، سدر معماری بناهای مذهبی و به

گر که برای باشد. مقاله دیمایه این مقاله بیشتر بر طبق متن وقف نامه میدهد. درونارائه می معماری و اجزاء

توان نام برد، کیانمهر و تقوی نژاد ای آن میخصوص، تزئینات کتیبهاغ و بهمدرسه چهارب -شناخت بهتر مسجد

کاری مدرسه چهارباغ اصفهان و باورهای عصر صفویه های کاشی( با عنوان مطالعه تطبیقی مضامین کتیبه1390)

ا کاررفته در این بنهای بهنا و مضامین گوناگون کتیبهاست؛ که در آن اطالعاتی دقیقی در مورد معرفی کلی ب

قرار است که مضامین و اند و نتیجه حاصل ازاینشدهصورت مفصل ارائهوجود دارد که در قالب جداولی به

اغ ارتباط نزدیکی با سیاست مذهبی مدرسه چهارب -خصوص مسجدهای بناهای مذهبی عهد صفویه و بهکتیبه

گونه به ینگرفته در مورد پیشینه یابی مقاله حاضر اطبق مطالعات انجام مکتب شیعه دارد. شاهان صفوی و رواج

های حاضر نیز میان پژوهشمدرسه ها، در-رسد که با درنظرگرفتن خأل نسبی تحقیقات در مورد مسجدنظر می

 -خصوص مسجدهای اصفهان و بهدرسهم -های مسجدجانبه و چندبعدی بر کتیبهکمتر پژوهشی نگاهی همه

ورد مدر این  تحلیل مدرسه چهارباغ داشته است؛ که با توجه به اهمیت فراوان این بناها در عهد صفویه مطالعه و

 رسد.مهم و ضروری به نظر می

 روش تحقیق

صورت حضور و مشاهده ا مطالعات میدانی بهبتحلیل است و -روش انجام تحقیق در پژوهش حاضر، توصیفی 

ای نیز از اغ صورت پذیرفته است. در قسمت مطالعات کتابخانهمدرسه چهارب -ان در بنای مسجدمستقیم نگارندگ

های اطالعاتی ها و سایتهای تحقیقاتی و همچنین پایگاهها، طرحنامهمنابع مختلفی همچون: کتب، مقاالت، پایان

 شده است.العات تاریخی استفادهاط ها، تزئینات وعرصه مطالعات معماری، کتیبه معتبر و منابع مشابه دیگر در

 
 (1395: نگارندگان)                                                                                                                       پژوهش واره مفهومی. طرح1 نمودار

 
 

 نگاری در معماری اسالمی و دوره صفویهتیبهک -1
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(. 11 :1380 ،ترین صورت تجلی روح اسالمی به شمار آورد )شیملتوان مهمان هنرها، خوشنویسی را میدر می 

های ر شاخهتنهایی یا همراه با سایکه به هاستدر هنر اسالمی، خوشنویسی یکی از زیباترین و پرمعناترین شاخه

 سو و تحریم هنر نقاشی از سوی دیگر،کی به علت اهمیت هنر خوشنویسی از ییابد. در دوران اسالمآن تجلی می

ها و عنوان یکی از ساحتو به (؛58: 1385ازپیش اهمیت پیدا نمود )حسینی و طاووسی، نگاری بیشهنر کتیبه

ای معماری اسالمی مانند آجرکاری، اند. تزئینات کتیبهآمدهحساب میهای خوشنویسی، بهترین جایگاهمهم

دیگر کاری، گاهی با کاربرد مجزا و در جایگاهی دیگر در تلفیق با یکوص کاشیخصبری، حکاکی سنگ و بهگچ

ن همیشه به بنابراین هنرمند مسلما (؛24 :1386 ،ها پدید آورده است )شایسته فرانگیز از زیبایینمایشی شگفت

 ید آوردهذاب پدجفکر ابداع بوده و با در کنار هم قرار دادن حروف و اشکال تصویری گوناگون، نقوشی بدیع و 

ها تنها عناصر بصری هستند که به شکل مستقیم حامل توان گفت: که کتیبهها میاست. در مورد اهمیت کتیبه

یران اسالمی امعنا هستند؛ و از دو جنبه، تصویری )ظاهری( و محتوا، دارای اهمیت زیادی در بناهای دوره 

 توجه هستند. پوپ در اینرمسلمانان نیز بااهمیت و جالبهای بناهای اسالمی حتی از نگاه غیباشند. کتیبهمی

ود خآورند، باید واقعاً در جایگاه که در پیچیدگی خطوط هیجان زیادی پدید می هاکتیبه»گوید: زمینه می

ها حال مسلمانان آنها در مقام طرح ناب درخور بیشترین تحسین هستند، ولی درعینموردبررسی قرار گیرند. آن

ها و های فنی خط، ناب بودن طرح(. از دیدگاه او پیچیدگی15 :1387 ،)پوپ« دانندی خواص باطنی میرا دارا

ای دارند. هانری استیرلن یکی دیگر از محققان هنر ایرانی، در مورد علت العادهها، اهمیت فوقخواص باطنی کتیبه

سلمانان مخالی از حقیقت نیست که »ویسد نیران چنین مینگاری در دوران اسالمی ارونق و اهمیت هنر کتیبه

ا ذهنیت برتباط اایرانی، از سویی دیگر نزدیکی به منابع هنر اقوام چادرنشین، حس و ذوق خود را که به علت 

ر ردند و هز درآوعمیقًا هندسی و ریاضی و محاسبه که به تزئینات تجریدی گرایش داشت، در این قلمرو به پروا

 (.111: 1377)استیرلن، « برداشتند محدودیتی را از سر راه

 وع مواد ونها به عوامل مختلفی بستگی دارد: متن و محتوا، نوع خط، ترکیب و تناسب، ماهیت و زیبایی کتیبه 

یان همه مدارند. از مصالح، اجرای دقیق و ظریف و عوامل دیگری که هریک سهمی در زیبایی نقش کتیبه بر عهده

ها، ایجاد فضای (. از اهداف دیگر کتیبه30 :1388 ،تری را دارا هستند )مکی نژادهمها مضمون و خط، نقش ماین

ها اطالعات مهم تاریخی نهفته است، گیری از آیات و روایات است؛ و از طرف دیگر در کتیبهمعنوی با بهره

باشند و همواره بر میکه جزء مستندترین مدارک در پژوهش درباره یک بنا هستند، موردتوجه ها ازآنجاییکتیبه»

سیاری از تغییر و تحوالت و اطالعات جامعه و عوامل (. ب84 :1384 ،)بهپور« های تاریخی رجحان دارندنقل و قول

 (.31 :1388 ،وجو کنیم )مکی نژادها جستتوانیم در کتیبهبسترساز ساخت یک بنا را می

که ارتباط مستقیمی با  است؛ و قاجار دوران صفوینگاری دوران اسالمی، ترین ادوار هنر کتیبهازجمله مهم 

این عهد به اوج ترقی و  ترین هنرهایی است که درخوشنویسی این عهد دارد. درواقع خوشنویسی یکی از مهم

ازحد آن با معماری به صورتی است که در (؛ و ارتباط بیش60 :1385 ،یافت )حسینی و طاووسیتکامل خود دست

نگاری بنایی در این دوره انعکاس یافته شده است؛ و درواقع هنر کتیبهزآن کمتر نظیر آن دیدههای قبل و بعدادوره

(. کمتر بنایی را در 9 :1376 ،آید )اسکارچیاکاری این دوره به شمار میو این یکی از تحوالت خاص کاشی است؛

ث و اغلب بر زمینه کاشی الجوردی، خصوص با خط ثلای که بهآن از تزئین کتیبه توان یافت که دراین دوره می
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تنها ازلحاظ سیاسی و اعتقادی بلکه در سایر ابعاد هنری و فرهنگی نشده باشد. صفویان نهشد، استفادهنگاشته می

های پیشین شده ایران نیز نقش مهمی را ایفا کرده است. در این زمان است که فرهنگ هنری ایران که از سده

 (.5شکوه و عظمت گردید )همان:  بود، وارد دوره جدیدی از

 های( عصر صفویهمدرسه -مسجد) مدارس -2

 مـصر در فـاطمیان یعنی عصرهم امپراتوری دو اسالم، جهان در (مستقل طوربه) مدارس ایجاد مبتکران نخستین 

 اولین احداث هنگام به. یـافت گسترش اسالمی جوامع سایر در مروربه سنت این و بودند ایران در سـلجوقیان و

 توانایی نوعی یافته، تمامیت هویت این در و شد نائل خود خاص الگوهای و روش به اسالمی معماری مدارس،

 اسالمی ماهیتی کامل طوربه مدارس شـرایط، ایـن (. تحت123 :1379 ،ساخت )لولوئی متبلور نیز را پذیریتبادل

 و هویت جهت به هم مدارس، بنابراین شد، بـرخوردار ایمـنطقه هایخصلت از بناها سایر از کمتر و گرفته خود به

 .انداسالمی بوده اکثراً ایتجربه عملکردی، لحاظ به هم

تردید، شمار فراوان برای مدارس ایرانی فراهم شد. بی تریمناسبهه جدر اصفهان، و صفویهعهد  مدارسساخت  با

 از ارزشی دارد که این شاهان برای نشان ،خصوص اصفهانو به ان بودندشهرهایی که پایتخت صفوی درمدارس، 

در قرن یازدهم  کهآموزی قائل بودند چنانعلم و علم

در مدرسه  -بسیاری مدرسه و مسجد ه.ق تعداد

 .(191: 1390و حکاک باشی،  )یاوری اصفهان بنا شد

این  از، سیاحان غربی هایکافی است به سـفرنامه

کمپفر سیاح آلمانی  نـمونه، برای ،کـنیممنظر نگاه 

شهرهای ایران پر است از مدرسه » نوشته است: چنین

تنها در اصفهان که پایتخت است و شهری ، و موقوفه

موقوفه  صدیکحدود  دراست باشکوه و بزرگ، 

ی ما برتری عالیهایرانی سخت بر مـدارس  مدارسشکوه و جالل و طرز ساختمان،  ازنظروجود دارد... مالحظهقابل

ه.ق  1058توان از مدرسه جده کوچک در سال های مدارس در اصفهان میاز نمونه (.140 :1363 ،)کمپفر« دارند

مدارس  نفر محصل بنا شد و دیگر 67عباس دوم با گنجایش که به دست مادربزرگ شاه . م( نام برد1848)

و بسیاری دیگر از مدارس دیگر غزنگران  اهلل و مدرسهی بزرگ، مدرسه مال عبدجده صدر، مدرسه همچون: مدرسه

ها، بانیان خاص و البته علت ها، شاخصهاند و هرکدام دارای ویژگیکه بعضاً در کنار دیگر عناصر شهری قرارگرفته

تـزئینات  ،توجهقابلمعماری جالب و  فرای یادشده مـدارس هایویـژگی از فردی هستند.گذاری منحصربهنام

و دیگر اساتید  امامی محمدرضا آور زمانتوسط خطاط هنرمند و نام که مدارس است های اینو کتیبه کاریشیکا

 اند.درآمده نگارش به شاخص خوشنویسی عصر صفویه

 مدرسه چهارباغ -مسجد معرفی کلی 2-1 

ماری دوره صفویه را نشان که آخرین دستاورد مهم مع گذشته یهانمونه توسعه شهری با حفظ ارزش ینتربزرگ

این مجموعه یادآور شکوه آثار »باشد. یدرمیان باغ بلبل در جوار چهارباغ م، مربوط به مجموعه مادرشاه دهدیم

 «( و یک بازار بودهااسطبلمدرسه به نام )مادرشاه(، یک کاروانسرا، )-یک مسجد دربردارندهاول و  عباسشاه
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 حساببهین بنای این مجموعه ترشاخصین و ترمهمکه  مدرسه چهارباغ -(. مسجد491: 1381بلروام. بلوم،)

ه.ق به  1126تا  1116ی هاسالدر فاصله »که آید، حدفاصل خیابان چهارباغ و کاروانسرای عباسی قرار دارد یم

(. 107: 1378موسوی فریدنی، «)است بناشدهدستور شاه سلطان حسین برای تدریس و تعلیم طالب علوم دینی 

بازار هنر در  بانامیار است که به بس یهاسالکه  قرارگرفتهدر طول ضلع شمالی این بنا، بازارچه بلند یا شاهی 

است و در میان آن  شدهساخته دوطبقه(. این بازار در 38: 1391خانی و همکاران، هست )میان عموم معروف 

ورودی مدرسه )ی شده با ضلع شمالی کارمخاتیله دری مجلل و وسبهی با گنبد بزرگ وجود دارد که چهارسوق

)چهارباغ( و  یهاناممذهبی اگرچه به  -این نهاد آموزشی (.207: 1385ریاحی، کند )یمفرعی( ارتباط پیدا 

آخرین که مادر شاه سلطان حسین  ییاعتناقابلبسیار مهم و  یهاپشتوانه)سلطانی( نیز نامیده شده، اما به دلیل 

برای این مدرسه مقرر کرده، به مدرسه مادرشاه هم معروف  هـ. ق( 1105ـ  1135له )پادشاه رسمی این سلس

 گردیده است.

ود در حد آن مترمربع( و ابعاد حیاط مرکزی یا صحن 8550) 95در  90درسه چهارباغ د حدود م -وسعت مسجد 

توجه لبنکات جا ز( همچنین ا2، 1390مترمربع( ذکرشده است )بمانیان و همکاران  3900) متر 65در  60

 ان بسیاریا در سخن بزرگخود بنا است. بازتاب عظمت این بن تر درسمبلی از چهارباغ در اندازه کوچک قرارگیری

که به دست جانشینان  داندیبنایی م ینتررا باشکوه مدرسه چهارباغ -مسجدراجر سیوری آمده است برای مثال: 

وفایی ، این مدرسه را حاصل شکپروفسور نصر .(165: 1372یوری، سشده است )عباس اول در اصفهان ساختهشاه

ت و شکوه این نهاد . جذابی(64: 1359نصر، داند )یشاهکارهای هنر اسالمی م ءتعلیماتی شیعه و جز یهاسازمان

از بناهای  یکیچکه ه گذاردیقدر تأثیر گذاشته و ماز جهات مختلف در بینندگان خود آن مذهبی-آموزشی

الفو، گوبینو ومثال دیعنواناندازه این بنا شور و شوق شاعرانه جهانگردان را برنینگیخته است. بهی اصفهان بهتاریخ

 .(201: 1385ریاحی، اند )و فالندن این بنا را بسیار دلپذیر، جذاب و سحرآمیز توصیف کرده

بناها با تزئینات خوشنویسی و  ی معماری بناهای عصر صفویه، پیوستگی و همراهیهامشخصهین ترمهمیکی از  

ی آن هانمونههای زیبا و متعددی است که یبهکت(. مدرسه چهارباغ دارای 91: 1384ها است )شایسته فر، یبهکت

 انداجراشدهتوان مشاهده نمود که با خطوط ثلث، کوفی و نستعلیق یمرا بر بستر چوب، سنگ، فلز و کاشی 

ی اندازهادستهای نستعلیق موجود در یبهکتتوان به یم هانمونه ازجمله. (139: 1390، تقوی نژاد)کیانمهر و 

های یبهکتاطراف سرسرای مدخل ورودی، با اشعاری به خط محمدصالح اصفهانی و  گانهششی هاغرفهچوبی 

(. 697-695: 1344هنرفر، است )شامل صلوات بر چهارده معصوم  ؛ کهسنگاب وسط سرسرای مدرسه اشاره داشت

هایی همچون ایوان جنوبی، فضای درون گنبدخانه، هایی با خطوط ثلث در قسمتها از کتیبهیناوه بر عال

های منظور بازنمایی آیات قرآنی، احادیث و روایات دینی بهره برده شده است، کتیبهشبستان، ساقه گنبد و به

گری اول شیعیان و نماد سیاست شیعهعنوان امام ع( به) نستعلیق به ذکر اشعاری در مدح و ستایش حضرت علی

یافته است که در نمای غربی شامل عنوان بانی و حامی اصلی بنا اختصاصدر عصر صفویه و شاه سلطان حسین به

های کوفی نیز که عمدتاً به هدف نگارش اسماء و صفات الهی و و کتیبه خوردمدخل و هشتی ورودی به چشم می

طور شاخص در نمای داخلی ایوان و به های بناتمامی قسمت ته است، تقریباً درکاررفهای کوتاه قرآن بهسوره

اند های این بنا بخشی از تزئینات آن هستند که با مضامین و مفاهیم خاصی نقش بستهکتیبه شرقی وجود دارد.
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گرفته است یق انجامها و حتی محل قرارگیری کتیبه بسیار دقتوجه اینکه نحوه انتخاب متون برای کتیبهنکته قابل

 مایهها متوجه ارتباط چشمگیر میان کارکرد بنا و کارکرد و درونای که بامطالعه و بررسی این کتیبهگونهبه

 شویم.ها میکاررفته در آنهای بهمضامین( کتیبه)

ه دلیل ب ین بنا عالوه بر ساختار معماری آنامدرسه برای  -ذکر این نکته ضروری است که علت ذکر نام مسجد

 1118 سال سرسرای شمالی مدرسه و به خط محمدصالح اصفهانی به ذکر این مطلب در کتیبه ذیل است؛ که در

 ه.ق 1119و 

 ساخت باهم مسجد و مدرس چو علم با عمل                  شد بتوفیق الهی کامیاب نشاتین
 

 هارباغمدرسه چ -های مسجدبندی کتیبهطبقه-3 

عنوان سمبل و نمادی شایسته از که به اغمدرسه چهارب -نگاری در مسجدشمگیر هنر کتیبهبا توجه به تنوع چ

های این بنا را توان از آن نام برد، کتیبهنگاری این عصر میتزئینات معماری عصر صفویه و آیینه تمام نمای کتیبه

ها و مایه کتیبهساس مضامین و درونا بندی بربندی نمود. دسته اول طبقهتقسیم صورت دو توان بهطورکلی میبه

 .گرددها که به همراه جداولی در ادامه ارائه میاساس کارکردهای آن بندی بردسته دوم طبقه

بندی مضمونی )موضوعی(طبقه -1-3  

عنوان بیشترین تزئین بنایی سطوح گرفته، آیات قرآنی به: با توجه به تحقیقات انجامهای قرآنیکتیبه -3-1-1 

 های قرآنی اغلب دربرگیرنده جمالتی در اظهار ایمان وها کاربرد داشته است. کتیبهجی و داخلی ساختمانخار

 ؛ وشده استترین خط عربی نشان دادهباشد. این اعتقادات اغلب به خط کوفی، معنویمسلمانان می اعتقادات

لعه دقیق مطا جای گرفته است. از باشد،اب که جهت تجمع و تمرکز مسلمانان میطور خاص در نزدیک محربه

اند های بناهای مذهبی این دوره داشتهها کاربرد بیشتری در کتیبهیابیم که برخی سورههای قرآنی درمیکتیبه

نموده گونه در نظر داشت که شخصی که این متون را انتخاب میتوان اینجهت می(. بدین89 :1386 ،)مکی نژاد

 ها و آیات وجودواسطه معنای خاصی که در این سورهن آشنایی داشته باشد و یا بهآبایست با تمام قراست، می

ین آیات ها را انتخاب کرده باشد. بدون شک علما و یا اشخاص مذهبی، نقش مهمی در انتخاب اداشته است، آن

 اند.هالع داشتیشتر اطاند زیرا که آنان به علت انس عمیق با قرآن از مفاهیم و معانی ظاهری و باطنی آن بداشته

 ها اشخاص عامی و بدون اطالعکردند. در این حالت آنالبته در بعضی موارد خطاطان خود، آیات را انتخاب می

های مختلف ارش سبکبنابراین ما باید طبق سخن قاضی احمد منشی آنان را علمایی بدانیم که توانایی نگ نبودند؛

 (.70: 1381 ،اند )شایسته فرخط را درنهایت زیبایی و کمال داشته
 

 هارباغ با مضامین قرآنیمدرسه چ -های مسجدبندی کتیبه. دسته1جدول شماره 

درسه چهارباغ با مضامین قرآنیم -های مسجدکتیبه  

 محل قرارگیری نوع خط قسمتی از متن نمونه تصاویر

 

(، اشاره به نماز اول وقت که از 78-82سوره اسری )آیات 

( و 92: 1385باورهای اصلی شیعیان است )جعفریان،  اعتقادات و

و همچنین  باشدع( در روز عاشورا می) های امام حسیناز آموزه

 تأکید بر عدل خداوند.

ث
  ثل

اطراف محراب دوم() شبستان  
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اهمیت ذکر و تالوت قرآن، اسامی مقدس و تأکید بر خواندن مداوم ( اشاره به51-52آیات ) سوره قلم  

 و« یکاد الذین کفرو لیزلقونک باابصارهم لما سمعوا الذکر و...اهلل الرحمن الرحیم وانبسم»: متن کتیبه

(.142: 1390کیانمهر و تقوی نژاد، «)یا اهلل المحمود فی کل فعاله» ی 
نای

ی ب
وف

 ک

 ج

های طبقه دوم ایوان جنوبیدرون غرفه  

 

(715: 1344مرتبه تکرار شده است )هنرفر،  4، «اخالص»سوره   

 

 

ی
عقل

 م

 

 جرزهای داخل ایوان شرقی

 

لعنت خدا بر سوره احزاب ) 56تأکید داشتن به ذکر خداوند در صبح و شام(، آیه ) سوره نور 35آیه 

م )ص(( سوره مائده )تأکید بر دوستی خداوند و رسول اکر 55آزاردهندگان خدا و رسولش(، آیه 

ق رسوله النبی صدق اهلل العظیم و صد»ه عبارت: (؛ و آخر کتیبه ب140: 1390)کیانمهر و تقوی نژاد، 

 (.455: 1352شود )رفیعی مهرآبادی، ختم می« الکریم

ث
هالل طاق ایوان شمالی زیر ثل  

(1395: نگارندگان)  

هادر کتیبه روایات و دعاها() احادیث -2-1-3  

کننده کلمات پیامبر و کسنگاری است. اغلب، بازگوکننده و منعاین مفاهیم که بخش مهم دیگر مضامین کتیبه

 ،)مکی نژاد فاده فراوان داشته استخصوص صفویه استهای مختلف و بهنگاری در دورهامامان است در کتیبه

رس ویژه مدا(. در نمای بسیاری از بناهای مذهبی در اصفهان عصر صفویه همچون مسجد جامع و به90 :1386

ص( ) رز پیامب، کاسه گران و ... شاهد حضور حدیث معروفی اآورد شاخص این عصر همچون مدرسه چهارباغ، نیم

ین ا« بابها العلم و علی انا مدینه» باشد: من شهر علم هستم و علی در ورود به این شهر میفرمایندهستیم که می

و دهنده عقاید شیعی هنرمند، مشوق او ای از دریا است، انعکاسهای بسیار دیگر که مثال قطرهنمونه و نمونه

پوش و در نقره کاربردهای زیبای احادیث را در ساختار (. یکی از88: 1381 ،مردمان زمانه اوست )شایسته فر

است و هایی است و از آن جمله بر دو لنگه رتوان مشاهده نمود؛ این در دارای الواح و کتیبهطالکاری شده بنا می

ع( ) علی ص( و حضرت) جع اصلی علم را پیامبرچپ، به خط نستعلیق این حدیث مشهور اجراشده است؛ که مرا

 سالمی کاربرد داشته است.اکند و در بسیاری از بناهای می ذکر

علم و انا مدینه ال)    )انا فتحنا لک فتحا مبینا(     اهلل علیه و آله(   صلیاهلل الرحمن الرحیم(   )قال النبی )بسم

 علی بابها(

 
(1393: نگارندگان)    قرآن در بستر فلز در ساختار در ورودی بنا. کاربرد احادیث و آیه 2تصویر   

 

های حدیثی که در مدارس صفویه اصفهان کاربرد چشمگیری دارد، حامل بیان عرفانی است و این کیفیت کتیبه 

به این جهت که  ها انعکاس یافته است.خصوص شیعه است که در آنای ناشی از فضای اسالم و بهخاص تااندازه

نگاری در فضاهای مختلف بیرونی و درونی ترین هنر بصری در جهان اسالم، خطاطی است، هنر کتیبهشریف
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تنها به یاد معانی کلمات آن شود و شخص مؤمن را نهمساجد و مدارس مذهبی به زیباترین شکل دیده می

که در  کندنام و کالم ائمه دین میروحانی آن و فیضان با جالل و قدرت معنویت  متوجه صور»اندازد بلکه او را می

ص( است که ) یامبرپاحادیث  هاآنترین مهم ازجمله(. 91-92: 1381 ،شایسته فر«)ها انعکاس یافته استکتیبه

فرمایند: ای علی ع( می) فرمایند مسلماً دانشمندان، وارثان پیامبرانند؛ و در جای دیگر خطاب به حضرت علییم

عبادت عابد است. ای علی دورکعتی که عالم بجا آورد برتر از هزار رکعتی است که عابد خواب شخص عالم بهتر از 

 نظیر مضامین با کارکرد علمی بنا است.یبنکته بسیار حائزاهمیت در اینجا تناسب بجای آورد. 

 درسه چهارباغ با مضامین احادیث و روایاتم -های مسجدبندی کتیبهدسته. 2جدول شماره 

ضامین احادیث و روایاتممدرسه چهارباغ با  -سجدهای مکتیبه  

 محل قرارگیری نوع خط قسمتی از متن نمونه تصاویر

 

اهلل صلی علیه و آله قال رسول»ص(، ) ذکر حدیث معروف از رسول اکرم

«انا مدینه العلم و علی بابها  

یا مفتح االبواب، اهلل، محمد، علی، نصر من اهلل و فتح » و عبارت:

(.448: 1352، رفیعی مهرآبادی، 693-4: 1344نرفر، ه«)قریب  

ث
 ثل

باالی درب سرسرای 

 ورودی

حق و جانشین به« کننده بهشت و دوزختقسیم»عنوان ع( که به شأن آن حضرت به) اشاره به حدیثی درباره حضرت علی

ص( اشاره دارد) رسول اکرم  

(.141: 1390قوی نژاد، کیانمهر و ت)«ی حقا امام االنس و الجنهعلی حبه جنه قسیم النار و الجنه وصی المصطف»متن کتیبه:   

ی
نای

ی ب
وف

 ک

باالی درب سرسرای 

 ورودی ایوان غربی

 

 اشاره به جایگاه و فضیلت علم و مقام عالم نزد خداوند

طالب امیر المونین علیه اهلل علیه و آله و سلم لعلی ابن ابیاهلل صلیقال رسول»

(.707-8: 1344هنرفر، «)لم افضل من عباده العابد...السلم یا علی نوم العا  
ث

 ثل

 

نمای خارجی ایوان 

جنوبی )زیر 

های طرفین مناره

 ایوان(.

هص( و آل) اشاره به حدیث منزلت درشان امیر المومنین )ع( و امامت و خالفت ایشان و صلوات بر محمد  

السالم اما ترضی ان اهلل علیه و آله و سلم لعلی علیه صلیروی الترمدی عن زید بن ارقم قال...قال رسول اهلل» متن کتیبه:

(.457: 1352، رفیعی مهرآبادی، 701: 1344هنرفر، «)تکون منی بمنزله هرون من موسی ث 
 ثل

حاشیه داخلی ایوان 

جنوبی و مدخل 

خانه گنبد  
 

 

آموزی، فضیلت آن و سلوک درراه حقتأکید بر اهمیت علم  

قیب و التحریص علی طلب العلم و سلوک سبیله لما وقع الت»متن کتیبه: 

(.715: 1344)هنرفر، « فی محکم الکتاب و...  

ث
 ثل

دورتادور داخل 

 ایوان شرقی

(1395: نگارندگان)  

 بنا برمدرسه چهارباغ  -ی مسجدهاکتیبه در قرآن از استفاده در کنار (:دعایی) دعاگونههای کتیبه-3-1-3

و  تیخوریم که بااهمبرمی هاکتیبه به گروهی از ،ه و اعتقادات شاه سلطان حسینی مذهبی عصر صفویهااستیس

با نام  را هاآن توانیم اند کهیدهگردها و خطوط گوناگون اجرا یکتکندر قالب کثرتی مشابه مضامین قرآنی 

زیبای  یهانام کنندهفیوصاول، ت . گروهی نمودبندمیتقسو به دو گروه کلی  نامید )ستایش گونه(ییدعا هایکتیبه

در  گروه دوم، .می باشندخداوند  تینهایب یهاییستایشگر و بازگوکننده توانا)اسماء مقدس( هستند که  خداوند
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است. در این  )ع( نیحضرت امام حسن )ع( و امام حس ،حضرت فاطمه )س()ع(، امام علی  ص(،) ـامبریستایش پ

 .خوردیش دیگر امامان شیعه تا امام دوازدهم )ع( به چشم میدر سـتاهایی گروه همچنین نـمونه
 

 درسه چهارباغ با مضامین دعاگونهم -مسجد هایکتیبه بندیدسته. 3جدول شماره 

 دعاگونه مضامین مدرسه چهارباغ با -های مسجدکتیبه

 نمونه تصاویر قسمتی از متن نوع خط محل قرارگیری مضامین

ی
له

ء ا
ما

اس
 

 

ایوان دیوار مقابل 

ی شرقی
نای

ی ب
وف

ک
 

اشاره به وحدانیت خداوند، ذکر صفات پروردگار، متن 

، معبود(ها: )ال اله اال اهلل(، )فی کل موجود(، )فی کل الکتیبه

 فار(،غیا ))ال حساب اال له(، )یا صمد(، )یا احمد(، )یا غفار(، 

، نژاد قوی)کیانمهر و ت )یا ستار(، )یا کریم(، )یا قدیم( و ...

1390 :146) 

 

جرزهای بلند اطراف 

سردر ورودیدهانه   

ث
ثل

 

است.  داوندذکر اسامی اعظم خداوند و اشاره به دعای جوشن کبیر که یکی از ادعیه مشهور در ستایش خ

 (.140)همان : یادآوری بعد روحی انسان، تزکیه نفس و سیر الی اهلل 

، «ساتر یا»، «یا قاسم»، «یا قائم» ،«یا دلیل»، «یفیا لط»، «یا جمیل»، «یا کفیل»، «یاجلیل»ها: متن کتیبه

 و ...« یا حامد»، «یا راحم»

بر
ام

پی
ش 

تای
 س

ح و
مد

 (
ار

طه
ه ا

ئم
و ا

ص( 
 

اطراف  یهاترنج

شمسه مرکزی سقف 

ی ورودی
نای

ی ب
وف

ه اال ال ال»: هابهیکتص(، متن اکرم )و همچنین اشاره به زیارت حضرت رسول  ص( و آل اومحمد )صلوات بر  ک

: 1390ژاد، کیانمهر و تقوی ن)« اللهم صل علی محمد و آل محمد افضل ما صلیت علی ابراهیم»و « اهلل

141) 

باالی محراب و منبر 

ث ایوان جنوبی
 ثل

عنوان ع( به) اشاره به فضایل، جایگاه و عظمت امام علی

(.143: 1390کیانمهر و تقوی نژاد، ) آیینه حق  

کتابه الذی صنفه فی فضایل رواه البیهقی فی »متن کتیبه: 

اهلل و علیه و آله و اهلل صلیالصحابه یرفعه بسنده الی رسول

، «سلم من اراد ینظر الی نوح فی تقواه و الی ابراهیم...

(.464: 1352، رفیعی مهرآبادی، 699-700: 1344)هنرفر،   
 

جرزهای طرفین 

 سردر ورودی

ق
علی

ست
مت(ع( و پاکی و عصمت ایشان )نبوت و اما) یت حضرت علیص( و وال) نبوت حضرت محمد تأکید بر ن  

 .(689: 1344فر،  هنر«)احمد که شه سریر لوالک آمد         جانیست کز آالیش تن پاک آمد...»

نمای خارجی ایوان 

ث جنوبی
 ثل

: 1344صلوات بر دوازده امام و چهارده معصوم )هنرفر، 

708)  

اخیه اسداهلل  بنبی عربی و رسول مدنی و» متن کتیبه:

 ...«مسمی بعلی و بزهراء بتول و 

 
(1395: نگارندگان)  

مسئله وقف، واقف، سازنده بنا، حامی و نوع حمایت از بنا از امیان و سازندگان )اطالعات وقفی(: ح -3-1-4

به دو  ها در این دورهآید. وقف نامهحساب میمسائل شاخص و بااهمیت در معماری بناهای مذهبی عصر صفویه به

اساس  اند. پرداختن به موضوع حامی، واقف و بناکننده برشدهاجرا می شکل مکتوب بر روی کاغذ و در قالب کتیبه

که اکثراً در قالب ادبیات منظوم و منثور  مطالعات از دوره صفوی، حضور چشمگیرتری در تزئینات معماری یافت؛

توان متعددی از این نوع را در مدرسه چهارباغ اصفهان می های(. کتیبه90 :1386 ،شده است )مکی نژاداجرا می
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پوش و طالکاری آید، کاربرد در ساختار در نقرهحساب میتر از سایرین بهبردها که شاخصردید؛ که یکی از کا

 هایی است و از آن جمله بر دو لنگه راست و چپ، به خط نستعلیق است:شده بنا است؛ که دارای الواح و کتیبه

شکست خاره جهل است زآبگینه علم()والمظفر سلطان حسین شاه کزو(      اب)  

بنای مدرسه کرد همتش که شوند(        )در آن قرینه هم اهل بی قرینه علم()  

 
(1393: نگارندگان)                     حامی بنا() حسین. کتیبه فلزی در اصلی در مدح و ستایش شاه سلطان 3تصویر   

 

ذکر  حق سلطنت( ونقطه طالیی سردر ورودی نیز به احداث بنا توسط شاه سلطان حسین )وارث به همچنین در 

 متن آن بدین شکل است: ؛ کهشده استصلوات اشاره

 ین الصفویاهلل الرحمن الرحیم امر ببناء هذه المدرسه الرفیعه سید السالطین االفاق ...شاه سلطان حسبسم»

مالی مدرسه به خط در مورد معمار بنا نیز در سرسرای ش ؛ و(689: 1344هنرفر، «)...الموسوی الحسینی بهادرخان

 گونه نگاشته شده است:نستعلیق و قلم محمدصالح اصفهانی این

 ینیب و ززکمالش  یافت چون اتمام این عالی بنا از جود شاه                     داد چون سرکاری آقا
 

 درسه چهارباغ با مضامین حامیان و سازندگانم -مسجد یهاکتیبه بندیدسته. 4جدول شماره 

درسه چهارباغ با مضامین حامیان و سازندگانم -های مسجدکتیبه  

 مضامین محل قرارگیری نوع خط قسمتی از متن نمونه تصاویر

داری شاه و منصوب نمودن وی به صفاتی همچون: پادشاه شیعیان جهان، اشاره به عدل و داد و شدت دین

(.452-3: 1352، رفیعی مهرآبادی، 709-711: 1344دیرگرایی و غیره )هنرفر، تق  
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حق اشاره به احداث بنا توسط شاه سلطان حسین )وارث به

 سلطنت( و ذکر صلوات

اهلل الرحمن الرحیم امر ببناء هذه المدرسه الرفیعه سید بسم»

...شاه سلطان حسین الصفوی الموسوی الحسینی السالطین االفاق 

(.689: 1344هنرفر، «)...بهادرخان  

ث
 ثل
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 ورودی

 
 
 

 

مدرسه توسط شاه سلطان حسین و اعتقاد  -اشاره به ساخت مسجد

رسد و اهداء ثواب و ع( می) که نسب وی به ائمه اطهاربه این

ی و خلوص شاه و ع(، تأکید بر بندگ) خیرات این بنا به ائمه

 اعتقادات شدید شیعی و ارادت وی به ائمه که بارها تکرار شده است

اهلل الرحمن الرحیم. امر بانشاء هذه المدرسه بسم»متن کتیبه: 

« المبارکه السلطان االعظم و الخاقان االفخم خادم روضات االئمه...

(452: 1352، رفیعی مهرآبادی، 709: 1344)هنرفر،   

ث
 ثل

 

 

 

شمالیمدخل   

)سمت بازارچه 

 بلند(

(1395: نگارندگان)  
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ساختار معنوی و درونی اساس بر -4  
کارکردها اساس بر -4-1  

بردی نگاری با هنر مدرن این است که این هنر ذاتاً کارهای بارز هنر سنتی و نمودهای آن همچون کتیبهاز تفاوت 

جایگاه  شده و صورت هنر محض آن ازردی تقسیمض و هنر کاربکه هنر مدرن به دو دسته هنری محدرحالی است

شده یمندرت هنری غیرکاربردی یافت باالتری برخورداراست این در حالی است که در دوران پیش از مدرن به

-هایی غنی از هنر ایرانیها، گنجینهخصوص کتیبههای معماری اسالمی و به( آرایه140: 1382است )بهشتی، 

نگی و ر بعد فرهها و زیبایی صوری بیانگر راز و رمزها و کارکردهای گوناگونی ده بر ارزشاسالمی هستند؛ که عالو

 طوحهای مأخوذ از قرآن کریم بر روی دیوارها و دیگر س(. تکرار فراوان کتیبه86: 1389ایمنی، ) باشنددینی می

آنی ت اسالمی از آیات قرروپود حیاسازند؛ که تامی مساجد و مدارس اسالمی انسان را یادآور این حقیقت

اغ عالوه مدرسه چهارب -های مسجد( کتیبه107: 1386شده و ازنظر معنوی متکی به آن است )بورکهارت، تشکیل

 ندگونی هستن گونابر جنبه زیبایی شناسانه و ظاهری، دارای کارکردهای گوناگون و دربردارنده مفاهیم و مضامی

 کهینادیگر ذکر ها بسیار مهم و ضروری است. نکته مهم و قابلری کتیبهها در کنار ساختار صوکه آشنایی با آن

که ها قائل بود چنانتوان تفکیک دقیقی میان آنهای موجود میان این کارکردها، درواقع نمیباوجود تفاوت

به ر مورد جنپوشانی معنایی دارند؛ در ادامه به تفضیل دیکدیگر هم ها مکمل یکدیگر هستند و یا باشماری از آن

 .پردازیممی یان این کارکردهامها و مختصری از روابط معنوی و درونی این کتیبه

کاررفته در زینت بخشی اماکن مذهبی عالوه بر کارکردهای های هنری بهرشتهرسانگی(: ) ارتباطی 4-1-1

مخاطبان و تعدد هنرها در  ها، تنوعای، هنری و تاریخی دارای کارکرد ارتباطی نیز هستند. گستردگی پیامسازه

( کارکرد اماکن مذهبی منحصر به 1: 1392اماکن مذهبی، بر اهمیت این کارکرد افزوده است )الویری و قرائتی، 

های اجتماعی و سیاسی نیست؛ برگزاری مراسم و مناسک دینی و مذهبی و یا حتی اجتماعات گسترده با انگیزه

های زیرین فکری و شده در الیهناصر و باورهای متداول و حتی پنهانای از عرا مجموعه هاآنتوان بلکه می

تنها فعالیت آشکار کارکردی همچون نمود که نه بیان باید ه( با ذکر این مقدم2فرهنگی هر جامعه دانست )همان: 

ینش و حتی چ های و تزئینات هنریهای معماری، جلوهورسوم، ویژگیهای رسمی بلکه آدابمواعظ و سخنرانی

ای که مخاطبین آن گونههایی باشند بهدهنده مفاهیم و آموزهتواند انتقالعناصر اصلی یک بنای مذهبی نیز می

اساس آن ترسیم نمایند. این کارکرد را  بینی خود را برخواسته یا ناخواسته تحت تأثیر آن قرار داشته و جهان

هانه در انتقال مفاهیم به افراد و جوامع هدف، کارکرد شده و آگاشاید بتوان به دلیل ایجاد یک رابطه تعریف

شرط همسان ارتباطی نام نهاد، چراکه در تعریفی عام، ارتباط به معنای فرایند انتقال پیام از فرستنده به گیرنده، به

مشخص  ایکنندهباشد، در ایجاد این ارتباط، وجود فرستنده، پیام و دریافتها میبودن مبانی و معانی بین آن

کاررفته در اماکن مذهبی، دربردارنده مفاهیم و های بهنگاریکتیبه .(39-61: 1369محسنیان راد، )ضروری است 

های فکری خود و تحت اشراف )با باورها و آموزه بریهتکمعانی خاصی هستند که هنرمندان در طول تاریخ با 

اند. تنوع ا به مخاطبان و کاربران اماکن مذهبی بودههانتقال آن پیام درصددنظارت مستقیم( کارشناسان مذهبی 

ها در انتقال مفاهیم و معارف دینی از سویی و گستردگی مخاطبان بناهای مذهبی از سویی دیگر، این کتیبه
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های اجتماعی، خصوص در عرصهها در اماکن مذهبی بههمگی از عواملی هستند که بر تأثیرگذاری کارکرد کتیبه

 (.2: 1392اند )الویری و قرائتی، ی و مذهبی افزودهسیاسی، فرهنگ

 دارای معانی و صفویه نگاری عصرهای شاخص کتیبهعنوان نمونهاغ بهمدرسه چهارب -های مسجدکتیبه 

ها تیبهکی این کارکردهای ارتباطی، فرای ظاهر زیبا خود هستند و تحلیل تاریخی و شناخت کارکردهای ارتباط

حوزه و در  هاآنقابلیت ارتباطی  ی وارسانهتواند به جنبه ترین بناهای عصر صفویه میمعنوان یکی از مهبه

 ماید.امعه کنونی کمک ناسالمی در ج -به کارکرد ارتباطی هنر و بالندگی بیشتر فرهنگ ایرانی فراگیرتر

 گیرنده ورستنده فلب(، که شامل: فرآیند رسانگی )روند انتقال مطا سه بخش اساسی است دربردارنده این کارکرد 

و روند انتقال مطالب  شوندیمشناخته  دهندهانتقالفرستنده یا  عنوانبهها یبهکتدر این سیر  باشد.مخاطب( می)

ی و دینفاهیم مکه از این طریق انتقال ازجمله  مفاهیمیمضامین و  وابسته به دو عامل اصلی است، نخستنیز 

از: محل  توانیم هاآن ازجملهکه ها ظاهری کتیبه ساختار هاییژگیو مرتبط و دوم و مفاهیم مذهب تشیع

 به ی داردکه طیف وسیع ب نیز. گیرنده یا مخاطرا نام برد ترکیبات رنگی و غیره بندی حروف،یبترک قرارگیری،

کمیت  ت و. الزم به ذکر است که کیفیها در ارتباط هستندطریقی با این کتیبه که به هر گرددگروهی اطالق می

اسالمی( -یرانیاها با میزان تناسب مبانی اعتقادی مخاطبان و مرجع انتقال پیام )دین، شریعت، فرهنگ یامپانتقال 

  در ارتباط نزدیک و مستقیم است.

 زمینه

 گیرنده/ مخاطب ــــــــــــــــــــــــ اثر هنری ــــــــــــــــــــــــــ هنرمند/ فرستنده

 رمزگان/ تماس

 (47: 1374باط زبانی رومن یاکوبسن، )احمدی، ارت

 

 

 
: نگارندگان)مدرسه چهارباغ                                                                                       -مسجد هایکتیبهکارکرد ارتباطی در  .2 نمودار

1395)  
 

« اهلل جمیل و یحب الجمال» سنتی(، حدیث) ر اسالمیدر نظرگاه اسالمی، معرف هنزیبایی شناسانه:  4-1-2

های خود محبوب و مطلوب است. لیکن، این (. از دیدگاه اسالم، زیبایی در تمامی گونه107: 1391است )نصر، 

که هـنر پل ارتباط بین آن  ازلیای اسـت زیبایی جاذبهپدیده نباید حقایق حیات معقول را مختل سازد همچنین 

آن کالبدی  انجامد و هـنر بدونموهبتی است الهی و جایگاهی ذهنی که به عینیت می درک زیبایی و انسان است.

اسالمی-فرهنگ ایرانی کالم وحی  هنرمند 

هفرستند  

 کتیبه ها

 مدرسان

 

 مخاطب عام طالب

 اثر هنری گیرنده
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دهد، عالوه بر این در مکتب جمال هنر سنتی، آنچه اصل و اساس را تشکیل می و خالی از جاذبه روحاست بی

دمی را به منبع آن زیبایی یعنی ترین کارکرد زیبایی این است که آهمانا زیبایی است و از منظر عرفانی، مهم

های زیبایی برای یادآوری دوباره وجود آدمی، یک فرصت هستند. بدین معنا، (. صورت104)همان:  خداوند برساند

(. هنر 402: 1380افراسیاب پور، ) زیبایی ابزار کسب معرفت، بازگشتی به جهان مثل و جایگاه مینوی است

های متعادل، نظم و و قواعدی همچون زیبایی سیمای حروف، کشیدگیاساس اصول  نگاری اسالمی برکتیبه

عنوان همراه و همدوش همیشگی معماری اسالمی همواره بندی هنری مستقل و بهسازی موزون در ترکیبقرینه

(. ازآنجاکه علم در اسالم هرگز 89: 1389کارکرد زیبایی شناسانه خود را باالترین سطح حفظ نموده است )ایمنی، 

ویژه در وجه خالقانه آن، پرتو جمال الهی را مشاهده نمود، تعلیم و از امر قدسی جدا نشد و اسالم در امر قدسی به

 5-6: 1379گرفت )نصر، آوینی، از زیبایی صورت می تربیت در مدارس اسالمی صفویه همواره در فضایی سرشار

ترین کاربردها و وجوهی بیان نمود که یکی از مهم توانبا ذکر این مقدمه می (Burckhardt, 1986 –به نقل از 

مدرسه چهارباغ دارای اهمیت است جنبه زیبایی شناسانه است. اگرچه جنبه  -های مسجدکه در مورد کتیبه

ها، هماهنگی با پیرامون، بندی، طیف رنگها ازجمله: ترکیبهای صوری کتیبهزیبایی شناسانه بیشتر شامل ویژگی

ها نیز مطرح ترین کارکردهای کتیبهعنوان یکی از مهمباشد، خود بها فضا و مضامین و غیره میتناسب نوع خط ب

ها تأثیر مستقیمی تواند در کیفیت و کمیت ویژگی رسانا بودن و انتقال مطلب در کتیبهاست. عالوه بر این می

های مدارس اصفهان عصر کتیبه ینات،ازلحاظ تزئ»که  گرددداشته باشد. باوجود مباحثی از این قبیل که مطرح می

خصوص دوران تیموری از تکلف و آرایش های پیش از خود و بههای دورهصفویه، درمجموع نسبت به کتیبه

مدرسه  -های مسجدباشد، کتیبه(؛ که البته صحیح نیز می61: 1385)حسینی و طاووسی، « کمتری برخوردارند

های زیبایی شناسانه چشمگیری در بعد اهای عصر صفویه دارای جنبهترین بنعنوان یکی از شاخصچهارباغ به

 -های مسجدشناسانه در کتیبهگونه بیان نمود که کارکرد زیباییتوان اینمعنوی و ساختاری است درمجموع می

 هاست.مدرسه چهارباغ عالوه بر جنبه لذت بصری نمودار بازتاب زیبایی خداوند در این کتیبه

 تر از همه روح قرآنتعلیم و تربیت و علوم اسالمی، همواره با اصول دین اسالم، احادیث و مهم :تعلیمی 4-1-3

واسطه ترین پیوندها را داشته است، همچنین هنر اسالمی بهترین و عمیقکه تجلی اصلی اسالم است( نزدیک)

ترین وجه تعلیم و تربیت ملترین و کاو درنتیجه با کمال، روح بشری را به عمیق مرتبط بودن با امر قدسی

کند. هدف از این تعلیم و تربیت تنها آموزش فکر و نظر نبود، بلکه به پرورش کل وجود انسان عنایت دارد می

های نخستین پیدایش سده ترین هنرهای اسالمی، ازعنوان یکی از شاخص(. خط به2-3: 1372)نصر و آوینی، 

ای ای برای بیان مفاهیم واال و ارسال پیام روحانی اسالم به شیوهیستهتصویری، جایگاه شا عنوان عنصری غیربه

( این کارکرد 102: 1390زمرشیدی،) زیبایی شناسانه در همه هنرها مخصوصًا تزئینات معماری کسب نمود

ر کاربمرامی کتیبه دارد و ناظر بر آموزش به  -ی اخالقیات و کارکرد اخالقیهاجنبهتعلیمی رابطه بسیاری با 

مدرسه چهارباغ  -های مسجدیبهکتترین کارکرد یعمومباشد. شاید بتوان جنبه تعلیمی را یممخاطب( و جامعه )

ی و آموزعلمو  های تعلیمی که بر ضرورت علمیهمادروننخست مفاهیم و  استی بررسقابلاز دو حوزه  ؛ کهدانست

ها بر فضاهای مختلف یارتزیات قرآن، احادیث، ادعیه و ی بر بستر آروشنبهیددارند این جنبه تأکی آموزعلماخالق 

 فرمایند مسلمًا دانشمندان، وارثان پیامبرانیمص( است که ) یامبرپاحادیث  هاآن ازجملهبنا نقش بسته است که 
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فرمایند: ای علی خواب شخص عالم بهتر از عبادت عابد ع( می) ؛ و در جای دیگر خطاب به حضرت علیهستند

که  از دیدگاهی دیگر؛ علی دورکعتی که عالم بجا آورد برتر از هزار رکعتی است که عابد بجای آورداست. ای 

عنوان یک ها بهدرواقع در این دیدگاه کتیبه بیندیمهای این بنا را گسترده یبهکتحوزه کارکرد تعلیمی  مراتببه

صفات نیک  مندی از فضائل اخالقی وو بهرهها را به اخالق خوب تناسب طیف کاربران و مخاطبان، آنمعلم، به

در  متناسب با کارکرد و ماهیت بنا موردنیاز کاربران بنا را علمی همچنین در مواردی مسائل خواند،یفرام

 .گیردیبرم
توان، نماد یا ابزاری دانست که در نگاری را میها کتیبههای انسان و ازجمله آنساخته: همه دستنمادین 4-1-4

 های معینی میان انسان و محیط اوست و رفتار غیرزبانی، درستهدف نظم )معنا( بخشیدن به نسبتخدمت 

 .(Norberg- Schuster, 2008: 536)های نمادین ساختارمند وابسته استنظامه باندازه رفتار زبانی، به

ها با همان است درگیری این آرایسالمی ایران بهترین برهان بر ایمان هنرمند مسلها در معماری اکارگیری کتیبهبه

ای که با دریافت مفاهیم گونهدهد. بهها بازتاب میایمان و عقاید مذهبی نوعی جاودانگی، اصالت و خلوص را در آن

ان و درنتیجه به توان به شناخت ذهن و اندیشه معمارها مییابی آنها و ریشهکاررفته در این کتیبهنمادین به

نین بسیاری از بناهای مذهبی در همچ (،86: 1389ایمنی، ) یافتها دستی و تاللو آرمانبینفرهنگ و جهان

گونه اند و آندهان بناشعبادی دیگر ادی دوران اسالمی بر مبنا یا با تغییرکاربری بناهایی همچون کلیساها و مراکز

ی، حسین) ستا بوده اا در این بناههکه در منابع ذکرشده است تغییر کاربری بنا گاهی صرفاً شامل اجرای کتیبه

ها و فرهنگ نگاری اسالمی درواقع از سویی عرصه را برای بیان نمادین اعتقادات، آیینکتیبه .(106: 1388

ینی نقوش تزئ اند و از سویی دیگر نیز در جایگاه ممنوعیت تصاویر انسان و در کنار دیگرمسلمانان فراهم نموده

 های مکان مقدس را هرچه بیشتر مستحکم سازند )ایمنی،نوعی پایهنه هستند تا بهدارای کارکرد زیبایی شناسا

 های پیشین نیز کاربرد داشته است ولیکن در دوره اسالمی نماد و سمبلنگاری اگرچه در دوره(. کتیبه90: 1389

ذهبی و اسالمی بدون که تصور یک بنای مشده است؛ چناندست واقعهایی ازاینگرایی، دین، تقدس و واژهاسالم

غ مدرسه چهاربا-های مسجدبهیکتین نمودهای کارکرد نمادین در ترمهم ازجمله ها دشوار است.حضور کتیبه

و نماد  سمبل عنوانبهترسیم نام حضرت علی )ع(، بیان فضائل، امامت و جانشینی و الگوسازی از شخصیت ایشان 

ها قرار های بسیار دیگری نیز در کارکرد نمادین کتیبهنبهالذکر جهای فوقعالوه بر جنبه هنر شیعی است.

 هاست. آن در اجرای هنرمندان ها نماد قدرت و مهارتگیرند که ازجمله  آنمی
 

فتاری سازی( ایجاد یک نمونه و سمبل اخالقی و رمنظور از الگوسازی )اسطوره: (سازیاسطوره) الگوسازی 4-1-5

 اشند. ازبری داشته از آن عملکرد بهت یریالگو گنمونه )سمبل( و  قرار دادن آن مبنابرای مخاطبان است؛ تا با 

 باشدیمدرسه چهارباغ که مطابق با سیاست مذهبی عصر صفویه نیز م -های الگوسازی در مسجدترین نمونهمهم

سیع ابعاد و غلب درااین اسامی  ع( و دیگر ائمه اطهار در نقاط طالیی بنا است.) ص(، حضرت علی) ذکر نام پیامبر

 .اندکاررفتهبههای مهم بنا و مکان
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: نگارندگان)                                                                          . کاربرد نام ائمه اطهار در ابعاد بزرگ و در نقطه طالیی گنبد4تصویر 

1394) 
 

کاررفته در های بهبیشترین وسعت را در کتیبه یریالگو گابل های کامل و قشخصیتعنوان بزرگان به ذکر نام این 

در  های مذهبی(ذکر این نکته ضروری است که به علت رواج دوچندان مذهب شیعه )سیاست بنای چهارباغ دارد

ربرد را رین کابیشت ادی هنر شیعی،و مبنای اعتقعنوان نماد شیعه ع( به) شاه سلطان حسین، نام حضرت علی عصر

 اند. در کنارگوناگون اجراشده مصالح ختلف و بر بسترمبا خطوط  وهای گوناگون بنای چهارباغ داراست؛ در قسمت

 بنا و کننده و سازندهیتحماعنوان شاه سلطان حسین به زاهای بنای چهارباغ تعاریف بسیاری این اسامی در کتیبه

عنوان الگوسازی در مراتب بعد از توان بهها را نیز میگونه آن همچنین حامی دین اسالم آمده است که به

 معصومین و امامان برشمرد.

 خدیو کشور دین کلب آستان علی                           گل  محمدی گلشن  مدینه  علم

 ه علمابوالمظفر سلطان حسین شاه کزو                              شکست خاره جهل است زآبگین

 هی که طینت صافش برنگ در نجف                    نسب رسانده به خاک در مدینه علمش

ها نام برد خوشنویسان و هنرمندان هستند که دارای آثار گوناگون در این بنا توان از آنگروه سومی که می

« ر ذنوبهمحمدصالح غفکاتب الحروف »همچون  ،نقش بسته است ها نام و امضای آنان، و در پایان کتیبهباشندیم

و  رتبههمذکور مالزم به ذکر است که در مواردی ابعاد نام و امضای هنرمندان . «کتبه علی نقی االمامی»یا 

 است. اجراشدهمتن اصلی  اندازههم

 
: نگارندگان)                              طراز متن اصلی                                            ر ابعاد بزرگ و هم. امضای هنرمند خطاط د5تصویر 

1394) 
 

 

: نظام آموزشی اسالمی هرگز پرورش فکر و ذهن را از تربیت جان و کل وجود فرد جدا مرامی-اخالقی 4-1-6

ننموده و برای انتقال یا اکتساب علم بدون کسب صفات اخالقی و معنوی فرد، صحت قائل نشده است و درواقع 

شود که سنایی در بدون کسب صفات اخالقی چنان در فرهنگ اسالمی خطرناک تلقی می برخورداری از علم

چو دزدی با »وصف عالمی که فاقد فضایل اخالقی و معنوی است، ضمن دزد خواندن وی چنین سروده است 

های قبل ذکر ها که در قسمت(. با توجه به مضامین کتیبه2-3: 1372)نصر و آوینی، « تر برد کاالچراغ آید، گزیده
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گردید؛ که اغلب شامل آیات قرآنی، احادیث نبوی، اسماء اهلل و نام ائمه معصومین )ع( است مباحث اخالقی 

نوعی (. این کارکرد که به34: 1388های بناهای مذهبی عصر صفویه دارد )مکی نژاد، بیشترین نمود را در کتیبه

شود که باعث ارتقای فضائل در های اخالقی میل پیامآید بیشتر شامحساب میمکمل کارکرد تعلیمی نیز به

شود. برای مثال در اطراف شمسه های اجتماعی از سویی دیگر میسو و کاهش رذایل و بداخالقیجامعه از یک

هایی به خط کوفی وجود دارد که در مورد مقام و جایگاه و مدرسه چهارباغ کتیبه -سقف هشتی ورودی مسجد

« اهللقلب المومن بیت»قرار است: ها ازاینرای یک مؤمن قائل بود، هستند. نمونه متن این کتیبهاحترامی که باید ب

(؛ که درواقع دعوت به رعایت حقوق و احترام به حریم 141: 1390)کیانمهر و تقوی نژاد، « المومن فی الدارین»و 

شده است که آموزی گفتهحقوق و اخالق علمای در باب افراد دارد و یا در کتیبه نمای خارجی ایوان جنوبی کتیبه

ازجمله حقوق عالم است که از او زیاد سؤال نکنی و »فرمود: ع( می) شده که امام علیع( روایت) از امام صادق

لباسش را نگیری و چون بر او وارد شوی و گروهی نزد او باشند، به همه سالم کن و استاد را به درود، مخصوص 

(؛ که متن 1369)کلینی، « شین و پشت سرش منشین، چشمک مزن، با دست اشاره نکن و...گردان و مقابلش بن

 (.707: 1350هنرفر، ) عربی آن در کتاب گنجینه آثار تاریخی اصفهان آورده شده است

النهرین در خط و و بین ر، یونان، ایران باستانهای کهن مانند مصاز آغاز تمدن تقدس تقدس گرایی: 4-1-7 

تر خصوص دین اسالم گستردهنگاری مطرح بوده است، اما دامنه تقدس در ادیان الهی و بهسی و کتیبهخوشنوی

نگاری وجود مقدس طورکلی کتیبهنگاری انسانی با خداوند است. بهکه ریشه این تقدس در ارتباط کتیبه باشد؛می

ن و )یم مانند م وحی دارد. اشارات قرآن کرنشینی را با کالترین همخود را از قرآن گرفته است که درواقع نزدیک

 و غیره، حرف ن القلم و ما یسطرون( و به کار بردن واژگانی چون لوح، کرسی قلم، سطر، حروف مقطعه، قسم به

(، شعر و 59 :1376سراج شیرازی، حسن  بن) در کنار هم آمدن شمشیر و قلم در حدیث )السیف و قلم توأمان(

های بزرگ در فتح و گشایش دروازه امپراتوری ز اسالم نشانه اهمیت قلم و نگارشهای عرب پس االمثلضرب

ه این حوز وجه بهتجهان آن روز بوده است و همچنین قرار گرفتن نام کاتبان در کنار مجاهدان، اعتباری درخور 

های در کتیبه های مقدس و سمبلیک(. این نشانه39همان: ) باشدداده است و تأکیدی روشنی بر این مورد می

 شود که عالوه بر محتوا در فرموفور یافت میهای هنر سنتی بهترین صورتعنوان یکی از مهماسالمی ایران به

ای وظیفه (. درواقع هنر قدسی که در بطن هنر سنتی نهان است،38: 1387رؤیت است )الیاسی، ریخت( نیز قابل)

، به دلیل (. هنر سنتی494و  493: 1380نصر، ) هم حضور قدسی دارد و همانند خود دین، هم حقیقت است و

سنتی و  اصالت() پردازی و نبوغ هماهنگی با قوانین کیهانی صور، قوانین رمز دهنده، انطباق وزمینه تشکیل

 ی( استکارکرد) ترین معنای کلمه، عملیقدسی است. خواستگاه این هنر، بشری صرف نبوده و این هنر به عمیق

 -های مسجدکتیبه (. با ذکر این مقدمات باید بیان نمود که منظور از عملکرد تقدس گرایی در104: 1391نصر، )

مضامین( ) ونیظاهری( و در) های صوریدن ویژگیها با دارا بوکه این کتیبه استمدرسه چهارباغ این مورد 

 است.ستقیمی بر مخاطبان دارماند که تأثیر تقدس و ابهتی الهی گونه به بنا داده

 گیری:نتیجه
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های مهمی دارد این تحول به لحاظ سبک نگاری عصر صفوی نسبت به ادوار گذشته خود، تفاوتهنر کتیبه 

طرح است. در بعد مضامین برای اولین گیرتر در حوزه مضامین و محتویات قابلصورت چشمنوشتاری و خط و به

فراوان در کنار دیگر مضامین مورداستفاده قرارگرفته  طور رسمی ونگاری، مضامین شیعی، بهبار در هنر کتیبه

ساز این توان زمینهها به علماء شیعه و امامان را میهای مذهبی شاهان صفوی در کنار عالقه آناست؛ که سیاست

های بناهای مذهبی این عصر که با ترین نمونهعنوان یکی از شاخصمدرسه چهارباغ به -تغییرات دانست. مسجد

های کتیبه باشد.گیری میهای چشمنگاریمستقیم شاه سلطان حسین بنا گردیده است، دارای کتیبه حمایت

بنایی و معقلی(، ثلث و نستعلیق به بازنمایی آیات قرآن، روایات، ) گیری از انواع خطوط کوفیمذکور با بهره

باورهای ملی و تفکرات مذهبی  هااحادیث، اسماءالحسنی و دیگر مضامین دینی پرداخته است که زیربنای آن

ها شناسی آنها در کنار جنبه زیباییشیعی رایج در این عصر بوده است و باعث پررنگ شدن جنبه روحانی کتیبه

ها گرفته در پژوهش حاضر ابتدا به مضامین موجود در این کتیبهبندی انجاماساس دسته گردیده است. بر

های این بنای عظیم موردبررسی قرارگرفته و در قالب ای شاخص کتیبهشده است و در ادامه کارکردهپرداخته

کاررفته در این بنا را بندی مضمونی، مضامین بهجداولی همراه با نمونه تصاویر ارائه گردیده است. در بخش طبقه

ل در معماری طور کتوان تحت پنج عنوان معرفی نمود. دسته اول آیات قرآنی که جایگاه خاصی در این بنا و بهمی

نظیر مدرسه چهارباغ با طیف وسیع تکنیکی و تنوع کم -های قرآنی مسجدمذهبی عصر صفویه دارند. کتیبه

ها شامل اند. دسته دوم مضامین کتیبهاند و بر جنبه قدسی این بنا افزودهجای بنا به اجرا درآمدهخطوط در جای

اند. ویژگی ها و با خط ثلث اجراشدهر نقاط طالیی ایواناحادیث و روایات هستند که در بنای چهارباغ اغلب د

متناسب با کاربری بنا است که به لحاظ محل  گیری از احادیث موثق شیعه،ذکر در این دسته از مضامین بهرهقابل

اند. دسته سوم مضامینی هستند که تحت عنوان قرارگیری نیز در تناسب کامل با دیگر عناصر بنا به اجرا درآمده

در مدح و ستایش  اول، . گروهشوندیم میتقساند که به دو گروه کلی یافتهدعاگونه در پژوهش حاضر سازمان

در  گروه دوم،بوده و  هابخشدر ایوان شرقی بنا بیشتر از سایر  هاآنتجمع  ؛ کهخداوند و اسماء جالله اوست

است. در این  )ع( نیم حسن )ع( و امام حسحضرت اما ،حضرت فاطمه )س()ع(، امام علی  ص(،) ـامبریستایش پ

و دسته چهارم  خورددر سـتایش دیگر امامان شیعه تا امام دوازدهم )ع( به چشم میهایی گروه همچنین نـمونه

 دهند؛یی هستند که در مورد حامیان و سازندگان )اطالعات وقفی( بنا اطالعاتی را به مخاطبان ارائه میهابهیکت

عنوان بانی و سازنده بنا نگاشته شده است. در ها در تعریف و تمجید از شاه سلطان حسین بهکه متن اغلب آن

شده است که در اندک های این بنا در پژوهش حاضر مطرحها هفت کارکرد برای کتیبهبخش کارکردهای کتیبه

اند از: چهارباغ عبارتمدرسه -های مسجدگانه کتیبهپژوهش دیگری موردتوجه قرارگرفته است. کارکردهای هفت

که از میان  مرامی و تقدس گرایی -سازی(، اخالقیاسطوره) ارتباطی، زیبایی شناسانه، تعلیمی، نمادین، الگوسازی

باشند. در مدرسه چهارباغ بسیار حائز اهمیت می -های مسجداین کارکردها بعد تعلیمی و زیبایی شناسانه کتیبه

ترین بناهای عصر صفویه عنوان یکی از مهممدرسه چهارباغ به -دد که مسجدگرپایان این نتیجه کلی حاصل می

های ارزشمندی است که از زیبایی صورت عبور کرده نگاریعالوه بر ساختار عظیم و تزئینات معماری دارای کتیبه

ی گوناگونی نیز ها در کنار مضامین متنوع و ارزشمند دارای کارکردهااین کتیبه .اندو به زیبایی باطنی رسیده

باشند که پژوهش حاضر تالشی بود برای بازشناسی بهتر این مضامین و کارکردها در جهت ارتقای دانش می
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نگاری؛ که البته با توجه به گستردگی حوزه و اندک بودن خصوص در حوزه کتیبهمخاطبان شاهکارهای معماری به

ی دیگر بناها همچنینهای ذکرشده در مورد این بنا و مجال در قالب یک مقاله، پژوهش در حوزه هریک از جنبه

 گردد.برای مطالعات آتی پیشنهاد می مذهبی عصر صفویه-علمی

 شرح تصاویر:

 (46، 1379 گنجنامه مدارس )منبع:مدرسه چهارباغ  -مسجد بعدی. نمای سه1 تصویر -1

 (1393: نگارندگان) ودی بنا. کاربرد احادیث و آیه قرآن در بستر فلز در ساختار در ور2تصویر  -2

(1393: نگارندگان) حامی بنا() حسین. کتیبه فلزی در اصلی در مدح و ستایش شاه سلطان 3تصویر  -3  

 (1394: نگارندگان) . کاربرد نام ائمه اطهار در ابعاد بزرگ و در نقطه طالیی گنبد4تصویر  -4

 (1394: نگارندگان) متن اصلی طرازر ابعاد بزرگ و هم. امضای هنرمند خطاط د5تصویر  -5
     

 

:فارسی منابع و مآخذ  

هاکتاب  

 ان: نشر مرکز.(، حقیقت و زیبایی، تهر1374احمدی، بابک ) -

.(، اصفهان تصویر بهشت. ترجمه جمشید ارجمند، تهران: انتشارات مجموعه هنر، چاپ اول1377ستیرلن، هانری )ا -  

هنر صفوی، زند قاجار(، جلد دهم، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات ) هنر ایران(، تاریخ 1376اسکارچیا، جیان روبرتو ) -

 مولی، چاپ اول

یی پرستی در عرفان اسالمی. تهران: انتشارات طهوری.(، زیبا1380اکبر )سیاب پور، علیافرا -  

راقی. تهران: سروش.(، هنر و معماری اسالمی ایران. ترجمه اردشیر اش1381و جاناتان ام بلوم ) بلر، شیال -  

 کتوب.(، تحفه المحبین، به کوشش رعنا حسینی و ایرج افشار، تهران: نشر م1376ن حسن سراج شیرازی، یعقوب )ب -

 نصری، تهران: انتشارات حقیقت. (، مبانی هنر اسالمی، مترجم امیر1386بورکهارت، تیتوس ) -

. معماری دوران اسالمی. چاپ اول3هنر ایران، جلد  (، سیری در1387پوپ، آرتور آپم پوپ، و اکرمن، فیلیس ) -  

(، تاریخ تشیع در ایران از آغاز تا طلوع دولت صفوی، قم: انتشارات انصاریان.1385عفریان، رسول )ج -  

 میراث سازمان انتشارات: تهران ،دوران اسالمی هایکتیبه و متون مقاالت (، مجموعه1385پژوهشگران ) از جمعی -

 فرهنگی

.لچاپ او ،تهران: انتشارات انجمن آثار ملی .آثار ملی اصفهان(، 1352) ی مهرآبادی، ابوالقاسمرفیع-  

 فریحیت-فرهنگی مانساز: اصفهان(. شناسی اصفهان مقاالت مجموعه) ایام آوردره (،1385محمدحسین ) ریاحی،-

 شهرداری.

 ن: نشر مرکز: چاپ اول.صر صفوی، ترجمه کامبیز عزیزی، تهراع(، ایران 1372سیوری، راجر ) -

 دفتر مطالعات هنر اسالمی. انتشارات وشنویسی اسالمی، ترجمه مهناز شایسته فر.(، خ1381شیمل، آنه ماری ) -

(، مجموعه مقاالت خوشنویسی. تهران: انتشارات فرهنگستان هنر.1386دی )صحراگرد، مه -  

. تهران: کتابفروشی 1ج ،شم رسولی و جواد مصطفوی(، اصول کافی، مترجم و شارح ها1369کلینی، محمدابن یعقوب )-

 اسالمیه . 

 وارزمی.(، سفرنامه کمپفر در دربار شاهنشاه ایران، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران: انتشارات خ1363مپفر )ک-

ی.(، تزئینات وابسته به معماری ایران در دوره اسالمی، تهران: سازمان میراث فرهنگ1376یانی، محمدیوسف )ک -  
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 .39-61ارتباط شناسی. تهران: سروش،  (،1369) محسنیان راد، مهدی -

ت خوارزمی، چاپ دوم.(، علم و تمدن در اسالم، ترجمه احمد آرام، تهران: انتشارا1359) نصر، سیدحسین -  

 (، عرفت معنویت، ترجمه انشاء اهلل رحمتی. تهران: دفتر پژوهش و نشر سهروردی.1380صر، سیدحسین )ن -

نتشارات توتیا. چاپ اول.ا(، سیری در عناصر و تزئینات معماری ایران. تهران: 1390اوری، حسین، و حکاک باشی، سارا )ی -  

م.چاپ دو .ثقفی فروشیکتاب انتشار و چاپ: اصفهان اصفهان. تاریخی آثار گنجینه (،4413) لطف اهلل هنرفر، -  

:منابع التین  

- Burckhardt, Titus )1986(,Islamic art,  Language and speech, translated by Masoud  Rajbnia 

Tehran: Soroush Publication. 

 - Pope, Arthur Upham (1994), Iranian architecture, translated by Gholam Hossein Afshar, Tehran: 

Cultural Publications. 

- Norberg- Schuster, Christian)2008(, Meaning in West Architecture, translated by Mehrdad 

Ghaiyoomi Bidhendi, Tehran: the Academy of Arts. 
 

 مقاالت

ت نشریه مطالعا ،«اجاربررسی تاریخی کارکرد ارتباطی هنر در اماکن مذهبی ق» (،1392) و قرائتی، حامد سنالویری، مح -

 .1-20م، شماره هفدهم. انجمن ایرانی تاریخ. سال پنج نامهپژوهشتاریخ فرهنگی؛ 

 .38-48نر. شماره پنجم. نشریه رهپویه ه ،«تقدس در خوشنویسی اسالمی»(، 1387الیاسی، بهروز ) -

 .اب ماه هنر. تهران: کت142شماره  ،«بیان نمادین در تزئینات معماری اسالمی» (،1389) ی، عالیهایمن -

 -کاری دو مسجدبررسی تطبیقی نقوش کاشی»(، 1390) بمانیان، محمدرضا، مومنی، کورش، و سلطان زاده، حسین -

16تا1نشریه مطالعات تطبیقی دانشگاه هنر اصفهان. شماره دوم. ص ،«مدرسه چهارباغ و سید اصفهان  

 .22ریه هنرهای زیبا، شماره، نش«نگاری دوره قاجارکتیبه»(، 1384بهپور، باوند ) -

 139 -145یال. شماره پنجم. نشریه خ ،«ر هنر سنتیزیبایی و کاربرد د»(، 1382بهشتی، سید محمد ) -

82-85، کتاب ماه هنر تهران:ترجمه حمیده ناظمی. ،«هاها و کارکرد آنکتیبه» (،1388بیزری، امینه ) -  

های صفوی نگاری عصر صفوی با توجه به کتیبهتحول هنر کتیبه»(، 1385حسینی، سیدهاشم و طاوسی، محمود ) -

64تا  58 . ص92 و 91شماره  کتاب ماه هنر ،«ع() ام رضامجموعه حرم مطهر ام  

عصر صفویه در دو مجموعه شاخص شیعی ایران  نگاریکتیبههنر  هایویژگیمقایسه » (،1388) حسینی، سید هاشم -

105-132، نشریه مطالعات هنر اسالمی. شماره یازدهم. «اردبیلی( الدینصفی)ع( و بقعه شیخ  رضا)حرم مطهر امام   

164 ات 160 . ص78 و 77کتاب ماه هنر. شماره  ،«نگاریکتیبه و کتیبه»(، 1383خانی پور، رضا ) -  

 غیاثیه مدرسه تزئینات و معماری تطبیقی بررسی» (،1391) نژاد تقوی بهاره و کاخکی، صالحی سمیه؛ احمد خانی، -

: چهارم مارهش دوم، سال( پژوهشی_علمی فصلنامه دو) هنر تطبیقی مطالعات نشریه ،«اصفهان چهارباغ مدرسه و خرگرد

37-51. 

، «نمسجد حکیم اصفها ایتیبهکبر تزئینات  تأکیدتحول خط بنایی در معماری صفویه با » (،1390) زمرشیدی، حسین -

 .101-118نشریه مطالعات هنر اسالمی. شماره چهاردهم. 

 23نشریه مدرس علوم انسانی. شماره  ،«های اسالمیبهجایگاه قرآن، حدیث و ادعیه در کتی»(، 1380شایسته فر، مهناز ) -

94 تا 57 نامه. ازویژه  
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نشریه علوم انسانی. شماره  ،«های مذهبی دوران تیموریان و صفویانبررسی محتوایی کتیبه»(، 1381شایسته فر، مهناز ) -

111تا  62. ص 43  

 کتاب ماه هنر. ،«ر معماری اسالمیرسانی کتیبه دنقش تزئینی و پیام» (،1384شایسته فر، مهناز ) -

 22از  .110و  109کتاب ماه هنر. شماره  ،«ی اصفهانهای ابنیهع( در کتیبه) تجلی نام علی»(، 1386شایسته فر، مهناز ) -

 .31تا 

نگاری ابنیه اسالمی خط ثلث( بر کتیبه) تأثیرات تحوالت خوشنویسی»(، 1389اصغر )صحراگرد، مهدی و شیرازی، علی -

 .14نشریه نگره شماره  ،«ایران سده چهارتا نهم هجری

 .81 تا 78 . ص104و  103کتاب ماه هنر. شماره  ،«هابندی کارکردی کتیبهطبقه»(، 1386کاظمی، حمید )-

کاری مدرسه چهارباغ اصفهان و های کاشیه تطبیقی مضامین کتیبهمطالع»(، 1390کیانمهر، قباد، تقوی نژاد، بهاره ) -

م. ، شماره دوهای تاریخی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان. سال سومنشریه پژوهش ،«ی عصر صفویهباورها

 133-154 ص

201-131. 17و  16نشریه ایران شناخت. شماره  ،«ینیدایوانی مدارس علوم  های چهارنقشه»(، 1379لولوئی، کیوان ) -  

گردهمایی ) مجموعه مقاالت خوشنویسی ،«ها در معماری دوره صفوییبهبندی کتطبقه»(، 1386مکی نژاد، مهدی ) -

انتشارات فرهنگستان هنر مکتب اصفهان(. تهران:  

13 نشریه نگره. شماره ،«های ثلث در معماری ایران )صفوی تا قاجار(سیر تحول کتیبه»(، 1388مکی نژاد، مهدی ) -  

نشریه نامه علم و دین.  ،«اجمالی تعلیم و تربیت و علم اسالمی بررسی»(، 1379نصر، سیدحسین و آوینی، سیدمحمد ) -

1-30. 8و 7شماره   

نشریه پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان. سال سوم.  ،«شناسی هنر اسالمیدرآمدی بر زیبایی»(، 1391نصر، طاهره ) -

101-111شماره پنجم.   

33-33 .33شماره  نشریه هنر. ،«ساجدی در معماری مجایگاه خوشنویس»(، 1376و حسینی، مهدی ) ویلر. ام. تاکستون -  
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Abstract 

One of the most important architectural feature of Safavid era is the Linkage and association 

monuments and particular religious monuments with decorated calligraphy and inscriptions. 

Schools and Mosque – schools that are places for composing science and servitude, Includes Very 

good examples of inscriptions.ChaharBagh school-mosque is one of the most prominent 

monuments of scientific -worship structures, which in terms of architecture, decoration and 

inscriptions is important. The aim of this study is examining and classifying the contents of the 

inscriptions of the building, Analyzing and explaining the functions of inscriptions In order to 

understand the meta-physical aspects of inscriptions well. And answering the key questions like 

what themes used in the inscriptions of the building and what functions are. Current research is 

developmental, descriptive – analytical, data are collected from library and through field method 

and quality of results and findings of research are analyzed. The results indicate that various 

inscriptions, all are fitted with their content and served the overall aim of building. Contents 

include Koran, the Hadith, literature, Persian poetry and prose, naming and praising the Prophet, 

Imam Ali (AS) and other Imams As well as information about the sponsor, presenter and founder 

of the building. But other aspects of the inscription that is very important is the inscription 

functions, this functions Achieved from content and Inscriptions structure of the surface and show 

and clear and hidden functions of them. Inscriptions functions includes seven categories: 

communicative, educational, aesthetic, ethical ideology, modeling, symbolic minded, the 

aesthetic and educational functions are prominent of others. 

Keywords: Safavid period, Architectural decoration, Inscription, Safavid period Schools, 

ChaharBagh mosque-school. 

 


