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 .۱مقدمه
در شهرهای کوچک و روستاهای ایران گاهی بناهایی یافت میشوند که نشان مییدهنید بیرای
بررسی سیر تحول معماری دوران اسالمی باید مقیاسی گستردهتر از بناهای شیاصِ شیهرهای
بزرگ در نظر گرفت .یکی از این بناها مسجدجامع کوهپایه واقع در شهری به همین نام در 56
کیلومتری شرق اصفهان است .این شهر تاریخی بیا جمعیتیی  66۰۸نفیری ددرگیاه ملیی آمیار:
 )۰936در مسیر شاهراه اصفهان بندرعباس واقع است .کوهپایه از طرف شیمال بیا اردسیتان ،از
طرف جنوب با هرند ،از طرف شرق با نائین و از طرف غرب با اصیفهان در ارتبیا اسیت .در
این شهر چند اثر تاریخی نیز از دوران اسالمی برجای مانیده کیه از جملی آنهیا مییتیوان بیه
مسجدجامع ،مسجد قدمگاه و مسجد معصوم اشاره کرد .بافت تیاریخی کوهپاییه نییز بیا اینکیه
دستخوش تغییرات قابل مالحظه شده ،هنوز دارای عناصری قدیمی زیادی است و حالوهیوای
بافتی سنتی دارد.
مسجدجامع کوهپایه در اصل یک چهارطیاقی بیوده کیه در جبهی جنیوب جهیت سیاصت
محراب ،مسدود و از سه جانب دیگر بهسوی شبستان گشوده شده است .از آثیار مهیم موجیود
در این بنا میتوان به محیراب گی بیری بیدون رقیم و تیاریخ و منبیر کاشییکیاری بیه تیاریخ
396ق۰65۸/م اشاره کرد .در صصوص اهمیت این منبر میتوان گفت از طرفی یکی از معیدود
منبرهای کاشیکاری موجود در نواحی مرکزی ایران اسیت و از طیرف دیگیر دو لیو سیفالین
وقفنامه حاوی نام واقف ،تاریخ و عبارات مذهبی برای آن ساصته شده است.
لو اول یک کاشی زرینفام به تاریخ محرم  396است که اکنون در میان محراب جای دارد.
لو دوم یک کاشی آبی و سفید به تاریخ رمضان همان سیال اسیت کیه بیر قسیمت تکییهگیاه
سخنران در باالی منبر نصب شده است .یکی از مسئلههیای ایین مقالیه تعییین مکیان سیاصت
کاشیها ،شناسایی هنرمندان و معرفی دیگر آثار آنان است .سؤال مهیمتیر ایین اسیت کیه چیرا
درحالیکه به طور معمول یک لو یادمان برای اینگونه آثار ساصته میشود ،برای این منبیر ،دو
لو به دو کارگاه کاشیسازی در دو شهر دور از هم سفارش داده شده است؟
۱ا .۱پیشینۀ پژوهش

مطالعات اولیه در مورد مسجدجامع کوهپایه را ماکسیم سیرو انجام داد و برای اولین بار آنجا را
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یک چهارطاقی صواند که در دوران اسالمی با مسدود کردن ضیلع جنیوبی و سیاصت محیراب
تبدیل به مسجد شده است د .)Siroux, 1966; 1973دونالد ویلبر که این بنا را از نزدیک ندییده

بوده ،بهنقل از آندره گدار مینویسد کیه ایین مسیجد ییک منبیر کاشییکیاریشیده بیه تیاریخ
۷96ق۰996/م و یک محراب گچبری دارد اما صودِ بنا پیی

از آن تیاریخ سیاصته شیده اسیت

د  .)Wilber, 1969: 181, no. 93, fig. 190اما بعدها اولیور واتسون نشان داد که عیدد صیدگان
تاریخ موجود در این دو لو «تسعمائه» صوانده میشودی و نه «سبعمائه» که قبالً توسط سیرو و
گدار صوانده شده بودی و بنابراین به سدۀ دهم هجری مربو مییشیوند .او همچنیین دو لیو
سفالین وقفنام منبر این مسجد را منتشر کرده و هر دو لو را به کاشان منسوب کرده اسیت.
البته او در صوان

برصی از کلمات این دو لو از جمله نام سازندگان آنها دچار اشیتباه شیده

است د .)Watson, 1975: 73-74برنارد اوکین در مقال «منبرهای کاشیکاری شیدۀ اییران» منبیر
این مسجد را بهعنوان یکی از پنج منبر کاشیکاری نواحی مرکیزی اییران معرفیی کیرده اسیت
د .)O’Kane, 1986: 147-149محمید مشیهدی نیوشآبیادی و محمدرضیا غیاثییان د )۰933در
مقالهای به بررسی پانزده لو زرینفام از سدههای نهم و دهم هجیری از جملیه لیو کوهپاییه
پرداصتهاند ،اما تاکنون مطالع دقیقی در مورد دو وقفنام منبر این مسجد و تبارشناسیی آنهیا
انجام نشده است.
 .۲مسجدج مع کوهپ یه
در دورههای مختلف تاریخی ،کوهپایه یک چهارراه مهم و محل تالقی راههای اصفهان بیه ییزد
و قُمشه به نائین بوده است د .)Siroux, 1973: 71, no. 3نقشیهای کیه در سیال  ۰۷5۰مییالدی
گیلوم دلیسله ۰جغرافیدان و کارتوگراف فرانسوی از ایران بزرگ ترسیم کرده نیز نشان میدهید
که کوهپایه در مسیر راههای مبادالتی مهم در دورۀ صفوی بوده است دتصویر  .)۰مسیجدجامع
این شهر با گنبد کمصیزی که نسبتاً ناشیانه ساصته شده ،در حال حاضر متشکل از ایوان ،حییا ،
گنبدصانه ،رواق و شبستان همکف و یک شبستان چهارصف زیرزمینی اسیت دتصیاویر  5و .)9
برای تطابق با اقلیم گرم و صشک ،تقریباً تمام بناهای کهن این شهر زیرزمین داشتهاند .ایین بنیا
در دورههای مختلف تاریخی تغییرات و الحاقاتی به صود دیده است .ماکسیم سیرو برای اولیین
بار نشان داد که هست اولیه این مسجد ،یک چهارطاقی ساسیانی بیر روی ییک صیفه و از هیر
طرف بیاز بیوده اسیت و از لحیا ابعیاد بیا چارطیاقی ایزدصواسیت 5مشیابهت داشیته اسیت
د .)Siroux, 1966: 137-156از شواهد سیازۀ اصیلی ساسیانی مییتیوان بیه دیوارهیای ضیخیم
غیرمعمول و ورودیهای قوسدار در چهار ضلع گنبدصانی مقصیوره اشیاره کیرد .تزیینیات و
الحاقات داصلی گنبدصانه بدون شک متأصر است.
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تصویر  :۱بخشی از نقشۀ ایران بزرگ ( )Carte de Perseترسیمشد توسط گیلوم دلیسله ،سال ۱۷۲۴م ،ابعاد کل
نقشه ۲۲/3×۴5/۲ :سانتیمتر ،کتابخانۀ ملی فرانسه (شمارۀ دسترسی ،)GE D-10193 :پاریس (مأخذ)URL 1 :

صحن نسبتاً کوچک مسجد از جانب جنوب به شبستان اصلی و گنبدصانه ،از جانب شیمال
به ایوان و ورودی شبستان زیرزمینی و از جانب شرق به شبستان زنانه محدود اسیت .شبسیتان
اصلی مسجد دارای ستونهای صشتی ضخیم است که بهشیوۀ طاقچشمه پوشی

داده شیده و

در اصل فرم چهارصفه دارد؛ بدین ترتیب که گنبد محیوری آن از جبهی جنیوب بیه گنبدصانی
اصلی محدود و از سه جانب دیگر گشوده شده است دتصویر  .)۰شبستان شرقی یا زنانه که بیا
شبستان اصلی ارتبا دارد ،نیز دارای ستونهای ضخیم با سقف گنبیدی طیاقچشیمهای اسیت
دتصویر  .)6ایوان نسبتاً بلند مسجد فاقد تزیینات صاص و تماماً گ اندود اسیت .هسیت اصیلی
شبستان زیرزمینی مسجد زیر صحن قرار دارد و ورودی آن از جانب شیمال صیحن اسیت کیه
طی یک پاگرد و بی

از ده پله به زیرزمین منتهی میشود دتصیویر  .)5ایین شبسیتان بیهشییوۀ

چهارصفه است و صفههای جانبی آن تقریباً به یک اندازه است ،بهجز اینکه صف غربی بهدلییل
اینکه مخصوص زنان بوده و راه فرعی نیز برای آن تعبیه شده ،کشیدهتر از سه صفه دیگر است.
کاشانشناسی
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پاییز و زمستان ۱۴۰۰

6














این شبستان رو بخ  ،مانند شبستانهای دیگر مسجد گ اندود و فاقد تزیینات است و از آثار
موجود در آن میتوان به منبر کوچک چوبی نهچندان قدیمی فاقد تزیینات و تاریخ اشاره کیرد.

نکت قابل مالحظه اینکه معموالً سبک چهارصفه بیرای حسیینیه و منیازل بیه کیار مییرفیت و
تعریف کاربری مسجد برای آن تازگی دارد.
در دیوارۀ پاگرد شبستان زیرزمینی درب چوبی دولنگه قرار دارد که از سطح زمیین حیدود
یک متر باالتر است و گویا در گذشته ورودی اصلی این شبستان بوده و آن را بیه اییوان وصیل
میکرده است .این درب فاقد تزیینات است اما در نیم باالیی لنگهها کتیبهای حاوی وقفنامیه،
تاریخ ساصت و نام استادکار آمده است .لنگ اول« :وقف نمودند جمعی از مؤمنین ویر | قهپایه

این در مسجدجامع فی تیاریخ | شیهر صیفر س نة احیدی [و] اربعیین | بعید االلیف د۰۱۰۰ق/

۰59۰م) ».لنگ دوم« :و انَّ المساجدَ هلل فال تَدعوا | معَ اهلل احداً | عمل استاد | شیم » دتصیویر
.)۷
در گوش شمالشرقی شبستان اصلی ،لو وقفنام سنگی بزرگی به ابعاد تقریبیی ۰۱۱×۷۱
سانتیمتر نصب شده که موضوع آن وقف چهار ملک توسط حاج ابوالحسن در ماه رجب سیال
]۰[۰9۸ق۰۷55/م است که اجارۀ آن جهت تعمیرات مسجد صرف شود دتصیویر  .)۸همچنیین
یک تخته زیلوی قدیمی در شبستان اصلی مسجد به ابعاد تقریبی  ۰۰×5/6متر در زیر فرشهای
ماشینی انداصتهاند .این زیلوی بزرگ را حاجی محمد در جمادیالثانی ۰5۰5ق۰۷3۷/م بافتیه و
آن را حاجی محمد پسر سلیم پسر عبدالکریم قهپایهای وقف مسجد واقع در محله علیا نمیوده
است دتصویر .)3

تصویر  :۲نقشۀ مسجدجامع کوهپایه در سال )Siroux, 1973: 98, fig. 6( ۱5۲3
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تصویر  :3جلوخان مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :۴شبستان اصلی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :9شبستان شرقی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)
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تصویر  :۲شبستان زیرزمینی مسجدجامع کوهپایه (نگارندگان)

تصویر  :۷بخشی از کتیبۀ در چوبی به تاریخ صفر ۱۰۴۱ق۱۲3۱/م (نگارندگان)

تصویر  :8بخشی از کتیبۀ لوح سنگی وقفنامه به تاریخ رجب ]۱[۱38ق۱۷۲۲/م (نگارندگان)

تصویر  :5بخشی از کتیبۀ زیلویی به تاریخ جمادیالثانی ۱۲۱۲ق۱۷5۷//م (نگارندگان)

۲ا .۱محراب و منبر مسجد

محراب گ کاریشده به ابعاد  ۰۸9×۰5۰سانتیمتر بیا تزیینیات پُرکیار دارای حاشییهای از سیورۀ
توحید و بدون رقم و تاریخ است .در گ کاریها و تعمیرات متأصر ،کنارههای محراب به زیر گ
رفته و اکنون ناقِ به نظر میرسد .گویا بخشی از انتهای متن که شاید تاریخ بوده زیر کفسازی
فعلی مسجد مدفون شده است .در کنار محراب ،یک منبر عظیم کاشیکاریشده به طول و عرض
 9۰۱×۸3و ارتفاع  ۰۰۰سانتیمتر ساصته شده است دتصویر  .)۰۱منبر دوازده پله با میانگین ارتفاع
 53سانتیمتر دارد ،بهاستثنای باالترین پله دمحل نشستن) که بلنیدای آن  ۰۰سیانتیمتیر اسیت .دو
جانب منبر و نیز جدارههای باالیی با کاشیهای ش ضلعی به رنگ فیروزهای و کاشیهای مثلثیی
به رنگ الجوردی تزیین شدهاند .در میان آنها در فواصیل مینظم ،تعیدادی کاشیی شی ضیلعی
سفیدرنگ آمده است .تمام جدارههای درونی و بیرونی پلهها و قسمت تکیهگاه منبر با کاشیهیای
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الجوردی به عرض پنج سانتیمتر قاببندی شده است .اهمیت این منبر در این است کیه یکیی از
پنج منبر کاشیکاریشده در نواحی مرکزی ایران است .سایر منبرها قدیمتر از کوهپایه و متعلق بیه
مسجدجامع ورزنه دمورخ ۸۰۸ق6/ی۰۰۰۰م) ،مسجد چهار منیار ییزد دمیورخ ۸۰3ق5/یی۰۰۰6م)،
مسجد بُندرآباد دحدود ۸۷۸ق۰/ی۰۰۷9م) و مسجد میدان کاشان دحیدود ۸۷5ق۰۰5۷/م) هسیتند
د .)O’Kane, 1986: 133-153منبر مسجدجامع کوهپایه پ

از منبر بندرآباد بیشترین ارتفیاع را

در میان این نمونهها دارد 9.برصالف سایر منبرهای این گروه ،منبر کوهپایه نیه بیهشییوۀ معیرق
بلکه با کاشیهای قطع بزرگ پوشانده شده که مسلماً به کافی نبودن مهارت کاشیکاران محلیی
آنجا برمیگردد.
دو لو کاشی وقفنامه برای ساصت این منبر با ابعاد یکسان د 95×55/6سیانتیمتیر) بیاقی
مانده است .یکی از آنها بهشیوۀ نقاشی زیرلعابی با دو رنگ آبی و سفید بیر قسیمت تکییهگیاه
سخنران در باالی منبر نصب شده و دیگری کاشی زرینفامی است که اکنون در مییان محیراب
جای دارد دتصاویر  ۰۰و  .)۰5در جدارۀ غربی منبر ،یک فضای صالی به ابعاد همین الیوا بیه
چشم میصورد دتصویر  )۰9که نشان میدهد احتماالً لو زرینفام ابتدا در آنجا نصب بیوده و
بعدها به محل کنونی در محراب منتقل شده است.

کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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تصویر  :۱۰موقعی

منبر و محراب در گنبدخانۀ مسجد (نگارندگان)

تصویر  :۱۱لوح وقفنامۀ کاشی آبی و سفید

تصویر  :۱۲لوح وقفنامۀ زری فام نصبشد در

نصبشد بر فراز منبر (نگارندگان)

میان محراب (نگارندگان)

تصویر  :۱3جدارۀ غربی منبر (نگارندگان)

۲ا .۲لوح سف لین زرینف م

این لو که طر محرابی دارد ،شامل یک قاب مرکزی در زیر قیوس محرابیی و حاشییهای در
چهار طرف است ۰.قابهای بیرونی و درونی حاشیهها به رنگ آبی و تمام پ زمینیه بیه رنیگ
سفید است .لچکیها نیز با نقوش گیاهی تزیین شیدهانید .میتن قیاب اصیلی در تیاریخ محیرم
396ق/سپتامبر ۰65۸م به صط ثلث چنین نوشته شده است:
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د )۰هو العلی االعلی د )5وقف نمود این منبر را قربة الی اهلل د )9افتخیار
الحاج و الحرمین حاجی اسکندر د )۰بن شم الدین بین اسیکندر فیی
محرم المکرم د )6سنة صم

و ثالثین و تسعمائه هجرییه د )5آمرزییده

باد که فاتحه صواند.
بر حاشی دورتادور کاشی نیز صلوات کبیره بدین صورت آمده است:
دباال و چپ ):اللّهم صلّ علی المصطفی محمد و المرتضی علی و البتول
فاطمة و السبطین الحَسن و الحُسین و زین العباد علی و الباقر و الصّادق

| دراست ):الکاظم و الرضا و التقیی و النقیی و الزکیی و الحج ة القیائم
المهدیّ | دپایین ):صلوات اهلل علیه و علیهم اجمعین.

صلوات کبیره به صلواتی بلندتر از صلوات معمول اطیالق مییشیود کیه در کتیبیههیای دورۀ
سلجوقی بهبعد وجود دارد و دربردارندۀ درود بر چهارده معصوم یعنی پیامبردص) ،فاطمیهدس) و
دوازده امام است 6.این صلوات بیشتر در کتیبههای بناهیا و آثیار هنیری میذهبی شیهرهایی ماننید
کاشان و یزد بازتاب داشته است تا در متون شییعی و اسیالمی دمشیهدی نیوشآبیادی و غیاثییان،
.)۰56 :۰933
در پاسخ به سؤال محل ساصتِ این لو  ،باید آن را با سیایر نمونیههیای بیاقیمانیده از آن
دوران مقایسه نمود .به غیر از این کاشی ،از اواصر دورۀ تیموری و اوایل دورۀ صیفوی حیداقل
هفده لو زرینفام با ابعاد و محتوای مشابه به جا مانده است .این الوا که تاریخ ساصت آنها
از سال ۸۸۰ق۰۰۷5-۷/م تا 35۷ق۰65۱/م امتداد دارد ،عموماً شامل کاشیی ییکتکیه مسیتطیل
عمودی است که میانگین ابعاد آنها در حدود  95×5۰سانتیمتر است دهمیان 5.)۰۱3 :از آنجیا
که حدود سه چهارم این الوا متعلق به بناهای کاشان بوده و یا سازندگان یا سفارشدهنیدگان
آنها کاشانی بودهاند ،تمام آنها به کاشان نسبت داده شدهاند دهمیان .)۰5۰ ،بیهعنیوان نمونیه،
محراب مسجد پاچنار روستای نیاسر در حوالی کاشان بیه تیاریخ  ۰6ربییعاالول ۸۸۰ق۰۰۷3/م
حاشیهای از صلوات کبیره دارد و قوس محرابی آن مشابه لو وقفنامه مسجد کوهپاییه اسیت
دتصویر  .)۰6به هر حال از آنجا که هی کاشی زرینفام از این مقطع زمانی بر ما شناصته شیده
نیست که در شهرهای دیگر ایران تولید شده باشد ،میتوان گفت که کاشی زریینفیام کوهپاییه
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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نیز در کاشان ساصته شده است.

تصویر  :۱۴وقفنامۀ منبر مسجدجامع کوهپایه،

تصویر  :۱9محراب زری فام مسجد پاچنار

انداز  3۲×۲۲/9 :سانتیمتر ،محرم 539ق /سپتامبر

(رواب) نیاسر ،کاشان ،ربیعاالول 88۴ق۱۴۷5/م،

۱9۲8م

موزۀ ملی کاشان (نگارندگان)

۲ا .۳لوح سف لین آبی و سفید

این کاشی در چهار طرف حاشیههایی به عرض یکسان دارد و قاب اصلی با صطو برجسته از
حاشیه متمایز شده است دتصویر  .)۰5در نیم باالیی قاب اصلی ،یک قوس محرابی آمده و در
نیم پایینی با صطو موازی برجسته ،سه سطر مجزا جدولکشی شده اسیت .بیر روی صطیو
برجست قابها یا جداول ،زنجیرههای هندسی تزیینی رسم شده اسیت .فضیاهای صیالی مییان
نوشتهها نیز با لکهها ،صطو منحنی و هاشورها پر شده است .متن این لو که با دو بیت شعر
آغاز می شود ،به صط ثلث است:
د )۰این بنای منبر عالی مقام ،د )5شد بامر حاجی د )9اسکندر تمام؛ د)۰
آنکه باشد روز حشر پر امید ،د )6مسکن و میأوای وی دار د )5السیالم.
از غالمان شاه نجف د )۷التماس فاتحه میرود .امید که د )۸درج قبیول
یابد ،بحق محمد و آله .دحاشیه راست ):الهی اذقنی طعم عفیو ییوم ال
بنون دحاشی چپ ):و ال مال هنا لک ینفع .اللهم ارحیم صیاحب الخییر.

دو رویکرد مذهبی
غالی و معتدل بر دو
لوح کاشی صفوی
مسجدجامع کوهپایه
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دحاشی باال[ ):فی]یی تاریخ رمضان سنة صم

و ثالثین و تسعمائه.

کلمه «تسعمائه» فاقد نقطه است و لکهای مشابه یک نقطه در زیر حرف عین دیده میشیود
که سبب شده تا محققانی مانند ماکسیم سیرو و آندره گدار آن را «سبعمائه» بخواننید د

Siroux,

1966؛ و  .)Wilber, 1969: 181اما زایده یا تَروی  ۷حرف «تی» تردیدی باقی نمیگذارد که این
کلمه باید تسعمائه صوانده شود .از آنجا که نام واقف در یک دوبیتی آمده ،امکان درج نام پیدر
و جد او همانند متن لو زرینفام نبوده است .نیام دو سیازندۀ کاشیی در لچکییهیای سیمت

راست و چپ قوس محرابی بهترتیب چنین آمده است« :عمیل محمید ورکیویی | عمیل اسیتاد

محمد کاشیپز ».اولیور واتسون این نامها را بدین صورت صوانیده« :عمیل محمید ورکیوبی؟ |
عمل استاد محمد کاشی» و سازندۀ هر دو لو را یک نفر در نظر گرفته که بنا به وجود پسیوند
نسبت «کاشی» او را سفالگری کاشانی دانسته است .او همچنین با توجه به «شباهت تزیینات در
دو لو » نوشته است« :منطقی مینماید که او [استاد محمد] هر دو لو سفالین را ساصته باشد»
د.)Watson, 1975: 73-74
دیدگاه واتسون که دو لو زرینفام و سفید و آبی را کار یک نفر میدانید بیه چهیار دلییل
غیرقابل پذیرش است .اول اینکه پسوند نسبت «ورکویی» اشاره به شهر ورکیو ییا ورکیوه دارد،
یعنی شهری که در کنار کوه واقع شده و امروزه به ابرقو معیروف اسیت ددهخیدا :۰9۷۷ ،ذییل
واژۀ «ورکو») .نام این شهر در متون تاریخی بهصورتهیای گونیاگون برقیوه ،ابرقوییه ،ابرقیوه،
ورکوه ،برکوه و ابرقو ثبیت شیده اسیت دافشیار956 :۰96۰ ،یی .)955دلییل دوم بیر رد نظریی
واتسون ،عدم وجود تشابه در صوشنویسی دمانند نقطهها و اتصاالت حروف) دو لو است ،و
بهطور قاطع باید گفت لو زرینفام توسط صطا ماهرتری نوشته شده اسیت .دلییل سیوم بیه
تفاوت اساسی در جزئیات و تزیینات دو لو برمیگردد؛ در لیو زریینفیام تنهیا چنید بیرگ
پالمت و گل چهارپر در لچکیها ترسیم شده و در هی جای دیگر آن هی تزیینی افزوده نشده
است ،اما در جایجای فضاهای صالی لو دوم شاهد هاشورها و لکههیایی از صطیو منحنیی
هستیم .عالوه بر این ،در صطو جداول زنجیرههای هندسی تزیینی آمده است .دلیل چهارم بیه
صوان
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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متفاوت ما از رقم هنرمند دوم برمیگردد که آن را «محمد کاشیپز» بایید صوانید و نیه

«محمد کاشی».
لو کاشی آبی و سفید توسط دو نفر ساصته شده که یکی کار نگیارش میتن و تزیینیات را

انجام داده و دیگری سفالگری بوده که کار تهی صشت و پخت آن را به عهده داشیته اسیت .در
میان الوا کاشی مشابه در مجموعهها و موزههای مختلیف ،بیا ییک نمونی چشیمگیر مواجیه
میییشییویم دتصییویر  )۰۷کییه در سییال  ۰33۰در حراجییی کریسییتی لنییدن عرضییه شییده اسییت
د .)Christie’s, 1994: 107این کاشی توسط همان محمد ورکویی چهار سال بعد سیاصته شیده
است .در حاشی این لو  ،صلوات کبیره و بخشی از دعای نادعلی نوشته شده و در قاب اصلی
چنین آمده است« :ساصت در موضع قومشه استاد محمد بن امیر غییا الیدین بین امییر سیابق
ابرقوهی در تاریخ صام

شهر ربیعالثانی سنة تسع و ثالثیین و تسیعمائه د ».)393پی

میشود که این کاشیساز اصلیتی ابرقویی داشته و کارگیاه

معلیوم

در قمشیه شیهری واقیع در ۰۰۱

کیلومتری کوهپایه بوده است .در این کاشی نیز مشابه لو کوهپایه با صطو برجسته ،سه سطر
در نیم پایینی قاب اصلی جدولکشی شده است ،اما بخشی که قوس محرابی در آن واقع شیده
فاقد متن است .در درون قوس محرابی ،درصتان و درصتچههایی از جمله درصت سیرو ترسییم
شده و در برون آن ،در سمت چپ و راست ،نقوش گل و برگهای تزیینی و انتزاعی بهصورت
متقارن نق

بسته است .نکت جالب توجه اینکه متن حاشییه شیامل دعیای نیادعلی و صیلوات

کبیره است و متن اصلی تنها به نام استادکار ،محل سیاصت و تیاریخ اشیاره مییکنید .بنیابراین
احتمال دارد که بانی این لو صود استاد محمد بوده باشد.
نمونه الوا کاشی با فرم و محتوای دصلوات کبیره) مشابه با آثیار اسیتاد محمید در منیاطق
مختلف یزد نیز به جا مانده اسیت .در ییک لیو وقیفنامیه بیه تیاریخ شیعبان 35۷ق۰65۱/م
حاشیییهای از صییلوات کبیییره و نقی مایییههییایی از درصتییان وجییود دارد کییه بییا لییو مییورخ
393ق۰695/م محمد ابرقوهی شباهت بسیار دارد دافشار۰۷۱ :۰9۷۰ ،یی ،۰۷۰تصیویر  .)۰۱6از
دیگر نمونههای قابل ذکر ،کاشی مزار موالنا شیاه حسیین بیه تیاریخ ذیالحجیه 35۱ق۰669/م
است که توسط حیدر بن حسین االردکیانی بیا نقیوش و ترکییببنیدی مشیابه و حاشییهای از
صلوات کبیره ساصته شده است دهمان ،6۰ :تصویر .)۰۸/5
دو رویکرد مذهبی
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تصویر  :۱۲وقفنامۀ منبر مسجدجامع کوهپایه،

تصویر  :۱۷انداز  3۲/8×۴۰/۲ :سانتیمتر

انداز  3۲×۲۲/9 :سانتیمتر ،رمضان 539ق/می

()Christie’s, 1994: 107, lot. 314

۱9۲5م (نگارندگان)

 .۳تحلیل محتوای دو لوح
برای منبر مسجدجامع کوهپایه دو لو وقفنامه به دو کارگاه دور از هم سفارش داده شده اسیت؛
یکی از آنها در کاشان و دیگری در قمشه که نسبت به کاشان فاصل نزدیکتری به کوهپایه دارد،
تولید شده است .موقعیت سه شهر کوهپایه دیا کوپا) ،قمشه و کاشان در نقش ترسیم شیده توسیط
گیلوم دلیسله بهصوبی مشهود است دتصویر  .)۰بهطور معمول برای هر اثری اینچنیین ییک لیو
تهیه میشود ،اما اینجا با دو لو مواجهیم که با سبک و متنی متفاوت تولید شدهاند .نکتی مهیمتیر
اینکه لو زرینفام در ماه محرم سال  396هجری و لو آبی و سفید با فاصل زمانی هشیت میاه،
در رمضان همان سال ساصته شده است .اولیور واتسون با رد احتمال ساصت منبر در هشیت میاه،
این فرضیه را مطر کرده که صرفاً دو ماه مقدس در تقویم اسالمی بیرای آغیاز و پاییان احیدا
منبر در نظر گرفته شده است د ،)Watson, 1975: 73اما فرضی وی چنیدان متقاعدکننیده نیسیت؛
زیرا اصتالف تاریخ دو لو نشان میدهد که بهاحتمال زیاد مدتی پ
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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از اینکه کاشی زرینفیام بیه

دست سفارش دهنده رسیده ،بیه سیفارش لیو دوم بیه کارگیاهی دیگیر اقیدام کیرده اسیت .امیا
درحالیکه لو اول را در اصتیار داشته چه دلیلی برای سفارش لو دیگر وجود دارد؟

با توجه به تفاوت محتوایی الوا  ،به نظر میرسد امری که واقیف را بیه سیفارش کاشیی دوم
ترغیب کرده ،عدم رضایت کامل از محتوای کاشی اول است .در واقع مطالب لیو اول بیه میذاق
سفارشدهنده چندان صوش نمیآمده و بهدنبال لوحی جایگزین بیوده اسیت .حیال بایید دیید در
محتوای لو زرینفام چه عناصری بوده که رضایت کامل حاجی اسکندر را جلب نکیرده اسیت؟
اولین چیزی که مورد توجه قرار میگیرد صطای سهوی راهیافته در متن است .در نگیاهی بیه میتن
کاشی زرینفام متوجیه عبیارت نادرسیت «افتخیار الحیاج و الحیرمین» در توصییف بیانی کاشیی
میشویم؛ چون معموالً برای حاجیان عبارت «حاج الحرمین» به کار برده میشود .البته میتیوان بیا
تشدید حرف جیم «الحاج» ،آن را جمع فرض کرد تا مشکل ترکیب تا حدودی حل شود ،بیا ایین
اوصاف واو موجود در این عبارت نیز زاید است و در حالیت فعلیی معنیای «افتخیار حاجییان و
افتخار دو حرم مکی و مدنی» میدهد که مغرورانه و غیرمصطلح است.
نارضایتی سفارشدهنده از عبارات نحوی بهکلی منتفی نیست ،اما باید توجه داشت ایینگونیه
صطاها بهویژه در کارگاههایی که فارسی زبان اصلی آنهاست و تخصِ چندانی در زبیان عربیی
ندارند امری معمول و قابل اغماض تلقی مییشیده اسیت .بیه نظیر مییرسید انگییزۀ مهمیی کیه
میتوانسته سفارشدهنده را به سفارش کاشی دوم مجاب کند ،نیوع محتیوای میذهبی موجیود در
لو اول است؛ زیرا عبارت «هو العلی االعلی» شعار تند شیعی تلقی میشده است.
اگرچه عبارت «هو العلی االعلی» تا حدودی مشابه عبارت قرآنی «هیو العلیی العظییم» دبقیره:
566؛ شوری )۰ :است و باید در توصیف صداوند تصور شود ،اما پذیرش آن حداقل برای سینیان
محافظهکار شائب مقایسه صدا و علیدع) را دارد و شواهدی وجود دارد که نشان مییدهید گیاهی

این عبارت در وصف علی بن ابیطالبدع) به کار میرفته است .از جمله در یک رباعی در دیوان
بابا افضل کاشانی که بهاحتمال زیاد سرایندۀ آن باید شخِ دیگری غیر از بابا باشد ،این مضیمون
آمده است دبابا افضل:)95 :۰96۰ ،
در عییین علییی هییو العلییی االعالسییت

در الم علیییی سیییرّ الهیییی پیداسیییت

در ییییای علیییی سیییورۀ حیییی القییییوم

برصوان و ببین که اسم اعظیم آنجاسیت

برای در بهتر شرایط مذهبی منطق مرکزی ایران از جمله اصفهان و توابع آن در میانی سیدۀ

دهم باید به سراغ منابع تاریخی برویم .حسین بن عبداهلل شروانی در رسال احکام دینیه فی تکفییر
قزلباش از اواسط قرن دهم هجری که در سال  335کتابت شده جمعییت روافی

را شیامل اکثیر

آذربایجان ،عراق ،سمنان ،دامغان ،استرآباد ،قم ،کاشان  ،ساوج ،موغان ،تبرییز و اردوبیاد و جیز آن
۹

دو رویکرد مذهبی
غالی و معتدل بر دو
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مسجدجامع کوهپایه
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میداند دنک :جعفریان .)۰۱۰ :۰9۷3 ،با این اوصاف اکثر جمعیت شیهر قیزوین پایتخیت صیفوی
حتی در دورۀ شاه طهماسب دحکی 39۱ی3۸۰ق۰65۰/ی۰6۷5م) نیز سنی ماندند دهمان53 ،یی )95و
میرمخدوم شریفی در کتاب صود که به سال  3۸۷هجری تألیف کیرده از برصیورد صیود بیا اهیل
سنت اصفهان حکایت کرده است دهمان۷6 ،ی .)۷5بر طبق اسناد به جامانیده از زمیان شیاهعبیاس
اول دحکی335 .ی۰۱9۸ق۰6۸۷/ی۰553م) ،در مناطقی مانند سرصه سمنان و نطنیز معافییت مالییاتی
فقط شامل شیعیان بوده است ۸.بدین ترتیب معلوم میشود هنیوز در دورۀ شیاهطهماسیب و حتیی
شاه عباس جمعیت قابل مالحظه ای از اهل سنت در شهرهای منسوب بیه تشییع ماننید اصیفهان و
توابع آن وجود داشته است .همچنین میدانیم که یکی دو قرن پی

از صفویه نوعی اهل سنت در

ایران با عنوان سنی دوازده امامی شکل گرفته که در اعتقاد به ائم شیعه ثابتقدم بودهانید ولیی در
دعاوی تند و همچنین سب صلفا با شیعیان دوازدهامامی همراهیی نداشیتهانید دهمیان .)96 :بیدین
ترتیب می توانیم تصویری از وضعیت مذهبی مناطقی چون کوهپایه که از توابع اصیفهان بیوده انید
مجسم کنیم.
باید در نظر داشت که عبارت «علی االعلیی» در مییان گیروههیای غیالی و بیاطنی حروفیی و
نقطوی کاربرد داشته است 3.مصداق بارز آن لقب «علی االعلیی» ییا «علیی العیالی االعلیی» بیرای
ابوالحسن دستجردی معروف به امییر سیید علیی دمتیوفی۸55 :ق۰۰۰3/م) اسیت .وی شیاگرد و
مهمترین صلیف فضلاهلل نعیمی استرآبادی دمتوفی۷35 :ق۰93۰/م) بنیانگذار حروفییه بیود کیه در
نوزدهسالگی در اصفهان با او مالقات کرد و جاوداننام او را به نظم درآورد .او که منظومهای نییز
به نام قیامتنامه در وصف ماجرای قتل فضلاهلل دارد ،عقاید حروفیه را در قلمرو عثمانیان منتشیر
ساصت دزرینکیوب6۸ :۰953 ،؛ الشییبی۰۷۰ :۰9۷۰ ،یی۰۷6؛ ثبیوت .)۸۷ :۰9۷6 ،مییدانییم کیه
حروفیه بهعنوان جنبشی باطنی و ضد شریعت تلقی میشدند؛ بیدین سیبب رهبیران و پییروان آن
توسط تیموریان کشته شده و این جنب

رو به افول نهاد و بخشی از میرا فکری آنان به جنیب

نقطویه رسید .بهجز آنکه عبدالحسین زرینکوب بر آن است که بقایای حروفیهی اتباع علیاالعلی ی
در آسیای صغیر به غالت حیدریه پیوستند که شیخ حیدر پیدر اسیماعیل را حییدر ثیانی و مظهیر
حیدر کرار تلقی میکردهاند دزرینکوب .)59۱ :۰953 ،نقطویه پیروان محمیود پسییخانی دمتیوفی:
۸9۰ق5۸/ی۰۰5۷م) بودند که در آغاز سیدۀ نهم/پیانزدهم صیود را مهیدی صوانید و نییز صیود را
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
پاییز و زمستان ۱۴۰۰
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تجسدیافت مقام اعالی پیامبردص) و علییدع) مییدانسیت و میاجرای آنیان بیا صیفویه از زمیان
شاهطهماسب تا دورۀ شاهعباس اول ادامه داشت دکیا6 :۰935 ،ی.)۰6

طرفه آنکه در دورۀ شاهطهماسب جنب

حروفیه در مناطق مرکزی ایران ماننید نیواحی سیاوه،

قزوین ،حوالی کاشان ،اصفهان ،کوهپایه و نائین ،ظهور کرده و مشغول فعالیت شدید بوده اسیت و
بنا بر گزارش افوشتهای نطنزی در نقاوة اآلثار ،شاهطهماسب بعضی از رؤسا و متقدمین آنهیا را از
قبیل محمدی قاضی بیدگلی ۰۱و قاسم کوپایی را دستگیر و محبوس نموده و بعضی را چشم کنید
و برصی را کشت دافوشتهای نطنزی.)6۰6 :۰9۷9 ،
کاشان یکی از پایگاههای مهم نقطوی بود که تعداد زیادی از سیران نقطیوی را در صیود جیای
داده بود .تعدادی از مشاهیر و شاعران کاشی مذهب نقطوی داشیتند و برصیی از منیاطق آن ماننید
فین و آران بهعنوان مراکز نقطوی تلقی مییشیدند دکاشیانی،۰3۷ ،۰۸9 ،9۸۸ ،53۸ ،5۱۱ :۰9۸۰ ،
 695 ،6۱3و 566؛ کیا6۸ :۰935 ،ی )5۷و با توجه به گزارش افوشتهای نطنزی ،بیهنیوعی نقطوییان
و کور کیردن وی اشیاره دارد،

به کوهپایه نیز مربو میشدند .قاسم کوپالی که افوشتهای به حب

باید ابوالقاسم کوهپایهای با تخلِ شاعری امری باشد که در چند منبع تاریخی و تذکرةالشیعرای
آن دوران به ماجرای کور کردن وی به دست شاهطهماسب اشاره شده است.
اوحدی بلیانی دمتیوفی :حیدود ۰۱6۱ق۰5۰۱/م) در عرفیات العاشیقین مولید و منشیأ موالنیا
ابوالقاسم امری را قهپای صفاهان میداند که اجداد و صانیدان

ملیو کوهپاییه بودنید و امیال

زیادی در کوهپایه داشتند دهمان .)63 :صود ابوالقاسم نیز در کنار برادر بزرگترش ابوتراب میالزم
شاهطهماسب بود و تصدی اوقاف حرمین شرفین به عهدۀ وی بوده اسیت ،امیا شیاه در حیق وی
مظنون شد و دستور داد تیا ابوالقاسیم را در سیال 3۷9ق55/یی۰656م نابینیا کننید .پی

از اینکیه

ابوالقاسم قصیدهای در مد شاه گفت و ادعا کرد که بیدلیل او را نابینیا سیاصتهانید ،شیاه از روی
تفقد او را از حب

آزاد کرد ،انعام داد و امالک

را به وی بازگردانید .دربیارۀ میرگ وی دو نظیر

وجود دارد؛ عبدالباقی نهاوندی دمتوفی۰۱۰5 :ق۰595/م) صاحب مآثر رحیمی بر آن است که وی
تا پایان عمر در کوهپایه ماند و در آنجا درگذشت ،اما اوحدی بلیانی مینویسید کیه ابوالقاسیم در
شورش نقطویه علیه حاکم فارس به سال 33۱ق۰6۸5/م دست داشته و پ

از دستگیری بیهرغیم

انکار نقطویگری اعدام شده است دنک؛ همان5۱ :ی56 ،5۰ی.)55
بنابراین عبارت «هو العلی االعلی» ظرفیت شعار تند داشت و میتوانست برای اهالی کوهپاییه
که برصی از آنها در مظان نقطویگری نیز بودند ،شائبهبرانگیز باشید .حتیی در شیهر شییعهنشیین
کاشان نیز ادعاهای غلوآمیز در دورهای که با تثبیت حکومت صفوی و نزدیکی متشرعه بیه دربیار
حد و مرزی برای عقاید ترسیم شده بود ،مساوی با الحاد تلقی میشد .نمونی بیارز آن سرنوشیت
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موالنا رموزی دمتوفی3۷۰ :ق56/ی۰65۰م) یکی از شیاعران آن دوران اسیت .رمیوزی از شیاعران
سدۀ دهم/شانزدهم کاشان است که اطوار و ادعاهای غریبی داشت .در برهیهای بیه اتهیام دعیوی
نبوت محاکمه شد و این ادعا را جنون تشخیِ دادند؛ ازاینرو با غیل و زنجییر بیه بیمارسیتان
افکندند .پ

از بهبودی در مجل

مباحثهای با عالاءالدین آملی از فقهای شهر تندطبعی بیه صیرج

داد و عالاءالدین وی را به الحاد متهم کرد ،اما در نزد شاهطهماسب از این اتهیام مبیرّا شید .وی در
دورهای به فقه روی آورد و بهدلیل واجب شمردن شهادت «علی ولی اهلل» در تشهد نماز ،محاکمیه
شد ،اما سابقه جنون مانع از مجازات وی شد .سرانجام موالنا رموزی سرصورده بیه ییزد و شییراز
رفت و در آنجا درگذشت دکاشانی۷۱۱ :۰9۸۰ ،ی .)۷۱5بیشتر اشعاری که تقییالیدین کاشیانی در

صالص ة االشعار از وی آورده مربو به اعتقاد شیعه و ارادت به امام علیدع) اسیت .جالیب توجیه
اینکه او در دو قصیدهاش ،امام علیدع) را به «علی عالی اعلی» توصیف میکند:
رموزیم من و این صسیروی ملیک سیخن

بییه لطییف بنییدگی شییاه اولیاسییت مییرا

مقیدم او

درون چشم جهان بین چو توتیاست میرا

«علی عیالی اعلیی» کیه صیا

دهمان)۷۱9 :
در قصیدهای دیگر در وصف امام علیدع) چنین سروده است:
«علییی عییالی اعییال» ،ولییی والییی واال

که بانی بنای دین احمد ساصت دیّیان
دهمان)۷۱5 :

برصوردهای جدی با دعاوی غالی رموزی از سوی متشرعان شهر نشان مییدهید کیه در ایین
دوران ،افکار تند صارج از چهارچوبهای معین شریعت راجع بیه امیام علییدع) حتیی در شیهر
شیعهنشین کاشان با پاسخ سخت مواجه میشید .لیذا واقیف منبیر مسیجد کوهپاییه ضیمن در
وضعیت موجود و احترام به محتوای لو اول ،لو دیگر که مالیم و صالی از این شیوائب باشید،
سفارش داده و آن را در پیشانی منبر چسبانده است .او لو ابتدایی را از بین نبرده بلکه بر جیدارۀ
غربی منبر نصب کرده که چندان در دیدرس نمازگزاران نبوده است ،و در دورههیای متیأصر ،ایین
لو به میان محراب منتقل شده است .با این اوصاف ،در لو دوم نیز نشانههای مالیمی از ارادت
به امام علیدع) و آل پیامبردص) در عبارت «غالمان شاه نجف» و «بحق محمید و آلیه» بیه چشیم
کاشانشناسی
شمارۀ ( ۲پیاپی )۲۷
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میصورد .به نظر میرسد مخاطب «غالمان شاه نجف» که بهصورت جمع هم به کار رفتیه امیرای
صفوی و قزل بیاش باشیند کیه صیود را غیالم شیاه نجیف و حتیی بعیدها «کلیب آسیتان علیی»
میدانستند؛ ۰۰چنانکه مرشد اعظم ایشان ،شیاهطهماسیب ،بیر روی سیکههیای آن دوران صیود را

«غالم علی بن ابیطالب» معرفی میکرد دثواقب و مروتی۰۷ :۰936 ،یی .)۰۸در عبیارت پاییانی «از
غالمان شاه نجف التماس فاتحه میرود ،امید که درج قبول یابد!» گویی مخاطیب اصیلی همیین
امرا هستند که این کار باید در نزدشان «درج قبول یابد».
 .۴نتیجهگیری
مسجدجامع کوهپایه که یکی از مساجد ارزشمند تاریخی اییران اسیت ،ویژگییهیایی دارد کیه
همواره برای پژوهشگر سؤال و ابهام ایجاد میکند .از جمل آنها عیدم تناسیب فیرم معمیاری
شبستان با گنبدصانه ،مسجد چهارصف زیرزمینی ،سبک ویژۀ گ کاری محیراب و گوشیهکیاری
گنبدصانه ای که ظاهراً در اصل چهارطاقی ساسانی بوده است .اما از همه جالبتیر سیفارش دو
لو کاشی یادمانی برای یک منبر سادۀ کاشیکاری شیدۀ آن اسیت .سیبک نوشیتاری و اغیال
محتوایی این دو لو که برصی پژوهشگران را در صوان

کتیبه و تخمیین تیاریخ آن بیهاشیتباه

انداصته اگر قابل اغماض باشد ،سفارش کاشی یادمیانی دوم هنگیامی کیه قاعیدتاً لیو اول در
اصتیار بانی ،حاج اسکندر بوده بهسادگی قابل در نیست .بررسیهای ایین مقالیه ضیمن نقید
دیدگاهی که این اصتالف هشتماهه را ساده انگاشته ،نشان داد که گویا محتوای میذهبی کتیبی
اول برای بانی منبری در مسجدجامع شهری کوچک ،گران میآمده اسیت؛ عبیارت «هیو العلیی
االعلی» که عبارتی غلوآمیز دربارۀ امام علیدع) و لقب یکی از رهبران حروفیه اسیت آنهیم در
شهری که روسای آن در مظان اتهام نقطویگری هستند ،بانی را بر آن داشته تیا در کاشیی دوم،
عباراتی معتدل در تکریم امام علیدع) و آل پیامبردص) بیاورد.
کیفیت تزیینات بنای مسجدجامع ،بهصصوص کاشیکاری منبر و ساصت دو لو کاشیی در
شهرهای قمشه و کاشان نشان میدهد که کوهپایه استادکارانی ماهر در صنعت کاشی نداشیته و
به همین دلیل باید کاشیهیای مینق

و کتیبیه دار بیه شیهرهای دیگیر سیفارش داده مییشید.

بررسیهای مقاله ضمن ارائ تصویری از مناسبات دینی و فرهنگیی آن دوران ،نشیان مییدهید
بهرغم نظر برصی محققان که هر دو کاشی را از کارگاههای کاشان میدانند ،یکی از کاشیها در
کاشان و دیگری در قمشه تولید شده است .همچنین در این مقاله هنرمندی کاشیسیاز بیه نیام
محمد ابرقویی و نمونهای دیگر از آثارش شناسایی و مشخِ شید .در آن دوران ،شیهر قمشیه
نیز از مراکز تولید کاشی بوده است؛ بهبیانی دیگر ،در پیدای

پدیدۀ میورد بررسیی ،عیالوه بیر

شهرهای کاشان و کوهپایه ،هنرمندی با اصیلیت ابرقیویی دشیهری در حیوزۀ فرهنگیی ییزد) و
کارگاهی در قمشه ددر نزدیکی کوهپایه) نیز دصیل بودهاند که آن را باید تصیویری از تبیادالت

دو رویکرد مذهبی
غالی و معتدل بر دو
لوح کاشی صفوی
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دینی ،صنعتی و هنری بین چهار شهر مرکزی ایران دانست .با توجه به نمونههای مورد مقایسه،
این صط فرهنگی را میتوان تا اردکان و یزد نیز ادامه داد .در واقع در هنر دینی و در کاشیهای
بناهای مذهبی حوزۀ فرهنگی مرکز ایران از کاشان تیا ییزد همیواره رنگیی از تشییع بیه چشیم
می صورد و در میان شعارهای شیعی ،صلوات کبیره به تولیدات پیی
سلجوقی برمیگردد؛ امری که بررسی سوابق آن محتاج پژوه
پینوشته

از صیفوی و حتیی دورۀ

دیگری است.

)1. Guillaume Delisle (d. 1726

 .5چهارطاقی ساسانی ایزدصواست در هفتکیلومتری شمال ایزدصواست در شهرسیتان آبیاده واقیع شیده و در
دوران اسالمی بهصورت یک مسجد درآمده است.
 .9ارتفاع تقریبی این منبرها چنین است :بندرآباد  6متر ،کوهپایه  ۰/۰متر ،میدان کاشان  ۰/5متر ،ورزنه  9/6متیر
و چهارمنار  ۰/6متر.
 .۰برای چاپ تصاویری از این لیو

 ،نیکSiroux, 1963: 150, pls. Xc and XIa :؛ Watson, 1975: 73-74, pl.

12؛ همو ،۰55 :۰3۸6 ،تصویر ۰9۰؛ مشهدی نوشآبادی و غیاثیان ،۰۰۸ :۰933 ،لو .۰۱
 .6کهنترین کتیبههای صلوات کبیره به سدۀ چهارم/دهم برمیگردند که بهعنوان نمونه مییتیوان بیه ییک لیو
چوبی از کوفه به تاریخ 959ق۷۰/ی3۷9م اشیاره کیرد د .)Blair, 1992: 41, fig. 16در مییان کتیبیههیای سیفالی
زرینفام ،یکی از قدیمترین نمونه هیای صیلوات کبییره در آسیتان حضیرت معصیومهدس) بیه تیاریخ رجیب
5۱5ق۰5۱5/م مشهود است.
 .5برای معرفی پانزده نمونه از این الوا  ،نک :مشهدی نوشآبادی و غیاثیان۰۰۱ :۰933 ،ی .۰59دو نمون دیگیر
نیز بر ما شناصته شده که تاکنون مورد بررسی قرار نگرفتهاند :اولی لو مزار بیبی صند صاتون بنت سید غییا
مورخ  6جمادیاآلصر ۸35ق۰۰3۰/م دمجموع صلیلی در لندن ،شماره )POT1598 :است و دیگری لیو میزار
محرابی زینالعابدین فرزند سید میرعلی دمجموع الصبا کویت ،شماره )LNS 515C :است کیه توسیط سیید
محمد بن مظفر در سال ۸۸۰ق۷/ی۰۰۷5م ساصته شده و دربردارنیدۀ آییات  55و  5۷سیورۀ الیرحمن ،صیلوات
کبیره و پنج بیت شعر است دنک.)Curatola, 2012: cat. 170 :
 .۷تَروی  :زایدهای است که در صط ثلث به باالی الف و الم میچسبد؛ شمره هم به آن میگویند.
 .۸دو سنگ نوشته در منطق سرص سمنان از شاه عباس برجای مانده که در آن مطر شده هرک

شیعه شیود از

مالیات معاف صواهد شد دجعفریان .)9۰ :۰9۷3 ،همچنین در فرمانی از همین شاه نوشته شده بیر لیو سینگی
کاشانشناسی
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مسجدجامع نطنز از سال ۰۱5۰ق۰5۰6/م دربارۀ معافیت مالیاتی شیعیان نطنز آمده «اگر سینی در مییان شییعیان
بوده باشد یا مردم محلی از محال آنجا سنی باشد ،به ایشان تخفیف داده نمیشیود» داعظیم واقفیی :۰935 ،ج،۰
.)33

 .3حروفیه جنبشی است که در دورۀ تیموری توسیط فضیلاهلل نعیمیی اسیترآبادی دمتیوفی۷3۸ :ق۰935/م) بیه
وجود آمد .وی به قداست حروف عربی و فارسی باور داشت و اعالم ظهیور دور کبرییا و پاییان دور نبیوت و
والیت کرد .دعاوی باطنی وی که با ظاهر شریعت ناسازگار بود ،باعث سرکوبی این جنیب
فضل اهلل و تعداد زیادی از پیروان

شید ،و در نهاییت

توسط حاکمان تیموری کشته شدند.

 .۰۱بیدگل در دورۀ صفوی قریهای مهم در مجاورت کاشان و اولین منزلگاه بعد از کاشیان بیه طیرف شیمال و
شمال شرق بوده است.
« .۰۰کلب آستان علی» لقب مشهور شاهعباس اول بود.

من بع
 .۰اعظم واقفی ،حسین د ،)۰935میرا فرهنگی نطنز :جلد اول بخ

اول ،تهران :انجمن آثار و مفاصر.

 .5افشار ،ایرج د ،)۰96۰یادگارهای یزد ،ج ،5تهران :انجمن آثار ملی.
 .9یییییی د ،)۰9۷۰یادگارهای یزد ،ج ،۰تهران :انجمن آثار و مفاصر فرهنگی.
 .۰افوشتهای نطنزی ،محمود د ،)۰9۷9نقاوة اآلثار فی ذکر االصیار ،تصحیح احسان اشراقی ،تهران :انتشیارات
علمی و فرهنگی.
 .6باباافضل د ،)۰96۰دیوان حکیم افضلالدین مرقی کاشانی دبابا افضل) ،تصیحیح مصیطفی فیضیی ،حسین
عاطفی ،عباس بهنیا و علی شریف ،کاشان :ادارۀ فرهنگ و هنر کاشان.
 .5ثبوت ،اکبر د« ،)۰9۷6حروفیه» در :دانشنامه جهان اسالم ،ج۸9 ،۰9ی .۸۷تهران :بنیاد دایرةالمعارف اسالمی.
 .۷ثواقب ،جهانبخ

و فریده مروتی د .)۰936اقدامات فرهنگی شاهطهماسب اول در نهادینهسازی تشیع در

جامعه ،شیعهشناسی 9۰ :6۰ی.55
 .۸جعفریان ،رسول د .)۰9۷5صفویه در عرص دین و دولت ،ج .۰قم :پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
 .3درگاه ملی آمار :جمعیت بهتفکیک تقسیمات کشوری سال  .۰936سرشماری عمیومی نفیوس و مسیکن/
نتایج سرشماری www.amar.org.ir/دتاریخ دسترسی :مرداد .)۰۰۱۱
 .۰۱دهخدا ،علیاکبر د ،)۰9۷۷لغتنامه ،تهران :مؤسس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.
 .۰۰زرینکوب ،عبدالحسین د ،)۰953دنبال جستجو در تصوف ایران ،تهران :امیرکبیر.
 .۰5الشیبی ،کامل مصطفی د ،)۰9۷۰تشیع و تصوف ،ترجم علیرضا ذکاوتی قراگزلو ،تهران :امیرکبیر.

 .۰9کاشانی ،تقیالدین دمحمد بن علی) د ،)۰9۸۰صالصة االشعار و زبدة االفکار دبخ
عبدالعلی ادیب برومند و محمدحسین نصیری کهنمویی ،تهران :میرا

کاشان) ،بیهکوشی

مکتوب.

 .۰۰کیا ،محمدصادق د ،)۰935نقطویان یا پسیخانیان ،تهران ،اساطیر.
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