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چکیده

مسجد یکی ازمهم ترین عناصرمعماری دین اسالم محسوب می شود ومسلمانان صدراسالم
از آن نه تنها به عنوان مکان عبادت بلکه مهم ترین مرکز تجمع و حل و فصل مسائل جامعه نیز استفاده
می کردنند .به مرور زمان به محلی برای تجلی محتوا و روح اسالم بدل شد چرا که هنرمندان می
توانستند با هنرهایی چون کاشی کاری,گچبری و غیره به تزئین بپردازند .
مقاله حاضر می کوشد به بررسی تحلیل نقش ها و نگاره های مسجد هفتاد و دو تن بپردازد  .فضای
مسجد هفتاد و دو تن چهار طاقی ,گنبد دو پوش ,دو مناره سر شکسته و یک ایوان است که به مرور
زمان تخریب شده اما اکنون تا حدی توسط سازمان ملی حفاظت آثار باستانی مرمت و حتی
کاشیکاریهای مناره ها به سبک اولیه احیا گردیده است.
یافته های تحقیق نشان میدهد که تزئینات نقوش و کتیبه هایی که در بنا بکار رفته براساس ساخت
مقبره برای شاه بوده چرا که به نظر می رسد این بنا مقبره امیر غیاث الدین مکشاه بوده که بعد از فوت
او به این صورت در امده است.
مناره های این بنا با اسامی ا ...بوسیله کاشی کاری نقش بسته ,ایوان مذکور از نظر کاشی کاری
تزئینات آن همچون تابلو ظریف این مقبره به شمار می آید.
روش تحقیق این نوشتار تحلیلی وتوصیفی وابزار گرداوری اطالعات کتابخانه ای است .
واژگان کلیدی
مشهد ,نقوش تزئینی ,مسجد هفتاد دو تن  ,معماری ,کاشیکاری
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مقدمه

مهم ترین وبرجسته ترین بناهای تاریخی دوره تیموری در فاصله اواخر سده چهاردهم /هشتم واوایل سده پانزدهم /
نهم  ،بنا شده است (مانزو .)0:31:32،به همین سبب در این دوره شهرهای هرات ،بخارا وسمرقند به مراکز درخشان هنری
اسیای مرکزی تبدیل شدند (پیرنیا .)11131:31،دوران حکومت تیموری از نظر فرهنگی بسیا مهم است چرا که حیات
فرهنگی شکوفا شد،دراین دوره پیشرفت های مهمی در حوزه هنروعلوم نظری صورت گرفت واز طرف دیگر نقاشی،نگارگری
خوشنویسی،معماری،موسیقی نیز پیشرفت ویژه ای نموده  .مسجد هفتاد ودوتن یا مسجد شاه به دلیل همجواری با حرم امام
رضا (ع) از اهمیت خاصی برخوردار است واز طرف دیگر ویژگی های تزئینی این مسجدکه دوران تیموری بنا شده به حدی
فراوان ومتنوع است که نمی توان بطورکامل ومشروح درباره ان بحث کرد .دراین مقاله پس ازمطالعه درخصوص موقعیت
منطقه خراسان بزرگ سبک معماری وتزئینات ان دردوره تیموری همچنین اطالعاتی درخصوص مسجد هفتاد و دوتن مشهد
نقوش ونگارهای این مجموعه بررسی می شوند .

خراسان وهرات در دوره تیموری

هرات درطول تاریخ ،بسترمناسب تالقی مدنیت های شرق وغرب به شمار می رفت .لذا هرات به عنوان یکی از گهواره های
تمدنی تاریخ پربار خراسان شناخته می شد وبه همین خاطردر برهه ای از تاریخ خراسان وهرات مورد توجه سلسله تیموریان
قرارمی گیرد.خراسان به علت موقعیت جغرافیایی حاصلخیزبودن ووجود پربرکت هشتمین امام رضا (ع)،مورد توجه قرارگرفت
وابعاد ان بزرگتر شد  .این شهربعد ازهرات از حمایت مستقیم دربار وقت برخوردار بود .دراین مسیر هزینه های عمرانی قابل
توجهی صرف شد و ان را به مرکز مهمی ،مبدل ساخت .
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کاشی کاری

رواج ورونق کاشیکاری در دوره تیموری به حدی است که بسیاری از جلوه های هنری در معماری این عصر را تحت الشعاع
خود قرار داده و در واقع جایگزین تزئین پی بناها با سنگ وگچ ،گردیده است .کال ویخو در سفرنامه خود بارها کاشیهای دوره
تیموری را ستوده است .
او ازکاشیهای زرینی سخن می گوید که در پوشاندن دیوارها به کاررفته اند .عالی ترین نمونه های کاشیکاری دوره تیموری را
باید در ابنیه های مذهبی و ارامگاه های امیران این سلسله مشاهده کرد (یزدی .)13331:41 ،
در دوره اسالمی به تدریج هنر کاشی کاری نیز همانند اجرکاری و گچ کاری با شیوه جدید اغاز گردیدو تمامی ادوار اسالمی
به دو علت ،یکی ارایش ودیگری استحکام بخش به بنا ،کاربرد ویژه ای یافت (ماهرالنقش .) 1231:31،
انواع تقریبا" حیرت انگیز کاشی کاری در معماری تیموری مانع از مقوله طبقه بندی جامع ان ها به صورت انواع کوچک و
محدود می گردد .اما به طور کلی  ،تکنیک های کاشی کاری در این دوران را می توان در سه گروه جای داد که شامل 3
کاشی کاری منفرد به شکل زیر لعابی ،هفت رنگ ولعاب نقاشی تک رنگ ؛کاشی معرق و شیوه بنایی تقسیم نمود (اوکین،
.)1:431:31
کاشی معرق با گستره کاملی ازرنگ ها شامل :

رنگ سیاه بادمجانی  ،سفید ،ابی روشن وتیره  ،زرد کهربایی و مایل به قرمز که با مقیاسی کوچک یا بزرگ  ،برالگوها وطرح
های فراوان درخشندگی چشمگیری را پدید می اورند (شاطریان .) :0131:22،
رنگ های معروف دوران تیموری در کاشی های هفت رنگ شامل 3
ابی فیروزه ای والجوردی ،سرخ تیره و زرد کدر ،همه در زمینه ای لعابی بارنگ سیاه منگنزی که برای تشخیص رنگ ها از
یکدیگربکار رفته است .
تزئینات کاشی شامل عناصر گیاهی ،گل وبوته ها ،اشکال هندسی و حاشیه های خطی است .در این دوره تحول تازه ای در
تزئین به وجود امد  .نقش مایه های گیاهی بر طرح های هندسی برتری یافت وکتیبه هایی به خط ثلث مزین
شده(پوگاچنکوا،خاکیموف.)1231:40 ،
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مسجد هفتاد و دو تن مشهد

مسجد هفتاد و دو تن یا مسجد شاه مربوط به سده  2ه .ق است و درمشهد  ،خیابان خسروی ،ابتدای بازار بزرگ واقع شده
است  .این اثردر تاریخ  13تیر  1:11با شماره ثبت  131به عنوان یکی از اثار ملی ایران به ثبت رسیده است .
بنای کنونی ابتدا مقبره ای بوده که امیرغیاث الدین بین سالهای  324تا  314برای خود بنا کرده ودر دوره های بعد به مسجد
تبدیل شده است .
این بنا مشتمل بر فضای چهار طاقی گنبد دو پوش  ،دو مناره سر شکسته و یک ایوان است  .ازقرن نهم هجری تا قرن
یازدهم هجری فن معماری ایران به منتهی درجه ترقی رسید وبر اثر توجه تیمور و جانشینانش دوره طالئی خود را سیر کرد
چون بکار بردن سنگ وتراش و تزئین ان مخارج ز یادی را ایجاب می کرده است از ان صرف نظر کرده وتا توانسته اند از
هزینه ساختمان کاسته اند و برای تزئین ابنیه و ساختمانهای خود گچبری ،نقاشی و کاشی را بکار برده عالوه بر این با اجر نیز
ساختمان ها را ارایش می داده اند.
معمارهنرمند مسجد شاه نیز دراین روش در ساخت مان معروف به مسجد شاه مشهد جهت تزئین بنا از کلیه عوامل مذکور
استفاده به عمل اورده است  .بنظر می رسد بنای مذکور مسجد نبوده بلکه مقبره ایست که برای امیرغیاث الدین ملکشاه بعداز
فوت او ساخته اند.عرض فضای مقبره هفت مترونیم در تمام طول دیوار است  .احتمال می رود که فضای جلوی مقبره در
موقع بنا بزرگتر وبیشتر بوده است و دست اشخاص متعددی در قرون گذشته مقداری از مساحت فضای مقبره را ازبین برده
باشد.
پهنای ساختمان مقبره که شامل ایوان دروسط ودوغرفه درهریک ازدوطرف ایوان ومناره که درطرفین غرفات قراردارد سی
وسه مترو چهل سا نتی متر است .مناره ها تزئیناتی به وسیله اجروکاشی معرق دارد واسامی اهلل دربدنه منارها به وسیله کاشی
نقش گردیده است .مناره ها توسط سازمان ملی حفاظت اثار باستانی به عمل امده وکاشی کاری مناره ها نیز به سبک اولیه
خود احیاء گردیده است  .زیر بنا حدود ششصد وشصت متر مربع می باشد  .نمای منارها و غرفات وایوان دارای کاشی معرق
بسیار نفیس بوده و به مرور زمان بیشتر کاشی ها ریخته وازبین رفته است که اخیرا" تا حدی که امکان داشته ونقوش
وکتیبه هایی که مشخص بوده بازسازی گردیده است .دهنه ایوان جلومقبره چهارمترونود وپنج سانتی متر و ارتفاع سر درایوان
نه متروچهل سانتی متراست .
درپایه راست ایوان نام معمار ان نوشته شده و انچه از ان عبارت باقی مانده ((عمل بن شمس الدین محمد تبریزی بنا ))
است  .کتیبه وسط دو حاشیه عبارتش هرچه بوده تماما"از بین رفته در پیشانی ایوان کتیبه ای درب سر در بوده که بعدا"
درموقع تعمیر ایه شریفه ای از قران را نوشته اند که قسمتی از ان ریخته وناقص شده است .
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بسیار مهم است که نوشته شده ((لل االمیر ملکشاه اعراج اله  .....دولته فی سنه رجب خمس وخمسین وثمانه ماه الهجریه))
در بدنه راست و چپ ایوان با نقش هشت مربع ودروسط هشت شمسیه معرق طرح کرده اند.
مدخل مبقعه 3کسی که وارد می شود اگر با نظر دقیق وبصیر توجه نماید با یک صندوق جواهرنشان مواجه می گردد زیرا
کاشیهای داخل بقعه بقدری خوشرنگ وشفاف ولطیف ونفیس وظریف وعالی است که رنگ ان با بهترین چینی معادله می
کند و چشم از دیدن آن سیر نمی شود .
تمام ازاره مقبره که به ارتفاع یک متروچهل وپنج سانتی متر است دارای کاشی مسدس سبزسیرشفاف است ووسط هر
مسدس نقشی بارزطرح شده وکلمه علی را سه بارمکرر کرده اند .درباالی ازاره موصوف کتیبه ای است به طول 03سانتی
متراین کتیبه از نظر کاشی و خط از شاهکارهای هنر عهد تیموری است  .زمینه کتیبه کاشی سبز سیر و خط ثلث باکاشی
عسلی و عبارت کتیبه از مناجات امیرالمومنین است  .دروسط هرضلع ازمقبره دربندی وضع شده که این دربندها بررواقهای
مجاور رفت وامد میکردند .عرقچین زیر گنبد دارای نقاشی باالجورد وزروشنگرف وزنگار بوده که اکنون اثر کمی از نقاشی ها
مشاهده می شود.
اخیرا" که در رواق شمالی مقبره مشغول تعمیرات بوده اند به پله کانی برخورد کرده اند که پراز خاک بوده و با خالی کردن
پلکان به ممری رسیده و باالخره با تخلیه ممر و سرداب که هر دو پر از خاک بوده بوجود سرداب درزیربنای مقبره پی برده
اند .دراین سرداب یک صورت قبری دروسط به پهنای پنجاه وشش سانتی متر وطول یک متر ونودسانتی متر دیده شد که به
احتمال قوی قبر مذکور متعلق به امیر ملکشاه است ودر طرف راست ان یک قبر دیگر وجود دارد که احتمال می رود از
بستگان امیر ملکشاه باشند؛ هیچ یک از قبور داخل سرداب لوحه ندارند.
در طرفین بنای بقعه امیر ملکشاه سلجوقی دومناره وجود دارد به ارتفاع بیست متر که عهدصفویه ساخته شده (کیانی،
.)10031:44
بررسی نقوش تزئینی مسجد هفتادودوتن

دراین مرحله باتوجه به نوع ویژگی های هریک ازنقوش تزئینی هندسی وگیاهی ،نقوش کاشی کاری مسجد هفتادودو تن
مشهد مورد بررسی وتحلیل قرار می گیرد .همچنین بخش عمده کاشی های مورد استفاده در مسجد کاشی های معرق
وپوشیده از نقش ونگارهای گیاهی است .این نقش ها در سه گروه نقوش اسلیمی ،نقوش ختایی وهندسی دسته بندی می
شوند .
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نقوش اسلیمی :

گردش ها وپیچ وخم های مدور تکراری ،اغلب قرینه وگاه بی قرینه می تواند یاداور پیچش ساقه گیاهان باشد.طرح ها ملهم
از گیاهان بوده وکاربرد ناب ترین پدیده های طبیعی است .اصوال"اسلیمی ها با بندهایی به طرزی بسیارفنی واستادانه به
یکدیگر مرتبط می شوند،که اصطالحا"به ان ((بنداسلیمی))گفته می شود (ماچیانی .)1331:42 ،
نقوش ختایی :

گروه دیگری از تزئینات ونقش ونگارهای کاشی کاری است  .این گروه شامل دسته هایی از گل ها،غنچه ها وبرگ ها برروی
ساقه های پیچان است که همچون اسلیمی به وسیله تکرار تک نقش ها ترکیب بسیارزیبایی از خود ایجاد می کند .این طرح
ها از طبیعت الهام گرفته است .نقش های ختایی نقش هایی گیاهی و گل وبوته مانند هستند که با ظرافت ونازکی در البه
الی نقوش اسلیمی در حرکت هستند .

نقوش هندسی:

شامل اشکال هندسی است که درترکیب با هم اشکالی گره دار ایجاد می کند .تنوع شکل های هندسی شامل 3مستطیل
،مربع ،انواع گوناگون لوزی،انواع طرح های مشبک با استفاده از اصول هندسی ،نقش های هندسی منظم ونامنظم که بسیار
دقیق ترسیم می شود (هیل ،گرابر. )11131:41 ،
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نتیجه گیری

مسجد محل عبادت مسلمانان ،همیشه م ورد توجه مردم ونخبگان سیاسی وهنری مسلمانان بوده است ؛لذا برحسب مدارک
تاریخی هیچ سلسله سیاسی نیست که مسجدی را نساخته باشد ودر تزئین ان از بهترین مورد استفاده نکرده باشد  .تیموریان
ازاین قاعده مستثنی نبوده ،بنابراین مسجد هفتادودوتن مشهد ازدستاورد توجه وعالقه انان به مذهب وهنراست  .هرچندازابنیه
مسجد هفتادودوتن مشهد مقدارکمی باقی مانده است اما بررسی ان جهت یاداوری تلفیق هنرومذهب درمعماری به ویژه
مسجد اهمیت دارد  .مسجد هفتادودوتن دارای فضای چهار طاقی  ،گنبد دوپوش  ،دو مناره سرشکسته ویک ایوان است که
متاسفانه امروزه به دلیل اسیب بسیار چندان اثار قابل توجهی از ان باقی نمانده است .مناره های این بنا با اسامی اهلل بوسیله
کاشی کاری نقش بسته وایوان مذکور از نظر کاشی کاری تزئینات ان همچون تابلو ظریف این مقبره به شمار می رود.کاشی
های معرق ،هفت رنگ ،اجر به طور همزمان ورنگ ابی الجوردی بیشترین کاربرد را داشته است .
یافته های تحقیق نشان می دهد که تزئینات نقوش و کتیبه هایی که در بنا بکار رفته بر اساس ساخت مقبره برای امیرغیاث
الدین ملکشاه که یکی از والیان مشهد بوده است ساخته شده است  .دالیلی راکه جهت مقبره بودن مسجد شاه اورده به شرح
ذیل می باشد 3
-1نمای بنای مورد نظر بیست وچهار درجه انحراف از جنوب به مغرب دارد وحال اینکه قبله مشهد پنجاه وچهار درجه
منحرف است پس این بنا اگر مسجد می بود باید قبله اش مطابق سایر مساجد باشد .
-0محرابی درتمام بنا دیده نمی شود ونقشه بنا طرح مسجد نیست .
 -:وجود سرداب زیر بقعه وقبور واقع درسرداب مذکور دلیل قاطع بر مقبره بودن بناست  .واما امیرغیاث الدین ملکشاه جزو
امرای مهم دربار تیمور گورگان بوده وبعد از جزو امرای میرزا شاهرخ میگردد.درسال 302وفات یافته وجسد او رااز خوارزم به
مشهد اورده ودر جوار حضرت رضا مدفون ساخته اند وبنای مقبره او شاید به وسیله فرزندانش سلطان مسعود که والی خوارزم
بوده در سال 311خاتمه یافته است .
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سازمان میراث فرهنگی کشور .
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ماهرالنقش ،محمود ( )1:31کاشی وکاربرد ان .تهران 3سمت .
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