كتيبه مسجد جامع گلپايگان
بهناز رضايي

بسم اهلل الرحمن الرحيم
چون حقير راقم الحروف فضلاهلل المعروف به ش�مسالعلماء بروجردي ابن الفاضل العالم العامل
الكام��ل ،خيرالمحققي��ن و المدققين ،4افضلالعلماء و المجتهدين ،ابوااليتام ،س��لمان عصره و مجتهد زمانه،
آخوند مال زين العابدين بروجردي (نور اهلل مضجعه الش��ريف) 5مدت زماني بود [كه] در گلپايگان
7
خدمت ذيمس��ره 6مقرب الخاقان ،معتمد الس��لطان ،حكمران ملك گلپاي�گان ،آقاي ميرزا يحييخان
(سلس��لهاهلل تعالي من الش��رور و الحرمان و خلدها الي ظهور صاحب الزمان عجلاهلل فرجه ،في تلك االوان
و جعله و ايانا من اصحابه الكرام) موفق حضور ايش��ان بوده و كس��ب كماالت طاهري و معنوي از ايش��ان
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گلپايگان از ش��هرهاي باستاني استان اصفهان است كه در دوران ساساني ورتپاتكان (شهر يا سرزمين
ورتپات) و پس از اسالم جرفاذقان ناميده شد.1
مسجد جامع گلپايگان كه در اصل بر روي يك آتشكده ساساني بنا شده در زمان حكومت ابوشجاع
محمد بن ملكش��اه س��لجوقي (حكومت  512-498هـ  .ق) ساخته شد و در طول تاريخ بارها و بارها مرمت
و بازس��ازي گرديد و نام معمار آن ابوعمر بن محمد قزويني اس��ت .اين بنا در تاريخ  9مرداد ماه س��ال
 1312هـ  .ش در فهرست آثار ملي ايران به شماره  191ثبت شده است.2
رس��اله كتيبه مس�جد جام�ع گلپايگان يا ب��ه اختصار مس�جد جامع گلپاي�گان را فضلاهلل
بروجردي در عصر ناصري نوش��ته اس��ت و نس��خه منحصر به فرد آن به ش��ماره  6196/13در مجموعه
 1577در كتابخانه ملي ملك نگهداري مي ش��ود .3اين نس��خه در  2صفحه  25سطري به خط شكسته
نستعليق ،به تاريخ كتابت  1302هـ .ق ظاهراً به خط مؤلف و در ابعاد  17/7 ×10/8سانتيمتر است:
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مينمودم ،من جمله تعليم جزئيات خط كوفي را از ايشان درك نموده ،معلوم شد كه در گلپايگان ،مسجد
جامعي از بناهاي قديم است.
چون با جناب مس��تغني االلقاب ، 8آخوند مال محمد رضاي معروف به قطب ،در آن مس��جد رفتيم،
مالحظه ش��د [كه] بنايي است بس��يار «محكم» و «مرتفع» و«عالي» و در اطراف و جوانب آن خط كوفي،
كتيبه نويسي كه الحق به اين خوبي كمتر ديده شده است.
9
حروفاتي از گل ساخته و بريده ،به نحوي كه هر حرفي داراي اجزايي چند است .بعد آنها را به نحو آجر پخته،
و بعد در ميان آجرها به كار بردهاند ،به نحوهاي خوش و دلكش ،كه وصفش به تقرير و تحرير مشكل است.
چند كلمه را كه جناب قطب مي توانس��تند بخوانند ،تعليم نمودند .بعد ،حقير راقم مكرر در آن مس��جد
رفته به سبب كثرت 10ممارست ،انس به آن خط گرفتم و جميع آنها را خواندم و قاعده نوشتن و رسم الخط
آنها را ملتفت ش��دم .و آنچه در اطراف و جوانب مس��جد نوشته شده است ،به خط كوفي ،از قراري است كه
در ذيل نوشته شده است .چون خواهش شد ،اطاعت شد.
در هشت سطر مربع كوچك ،كه در دو طرف چهار كنج واقعند:
العزةهلل [سطر ]1
محمد رسولاهلل [سطر ]2
القدرةهلل [سطر ]3
الملكهلل [سطر ]4
العزمة11هلل [سطر ]5
الكبرياءهلل [سطر ]6
الشكر12هلل [سطر ]7
المنةهلل [سطر ]8
در پنج سطري كه در باالي طاق ها ،زير كتيبه دور طاق واقعند:
من ابغض 13صديقا كافراً  14باهلل 15زنديق[ 16سطر ]1
و من ابغض عمر فماواه 17السقر[ 18سطر ]2
و من ابغض عثمان فخصمه الرحمن [سطر ]3
و من ابغض علي فخصمه النبي [سطر ]4
رضوان اهلل عليهم اجمعين [سطر ]5
آنچ��ه در هش��ت دايره كه در دو طرف چهار كنج واقعند ،و جميع آنه��ا داراي يك مضمون اند و به نحو
چليپا نوشته اند ،غير رسم الخط متعارف كتيبه است:

اهلل محمد بوبكر 19عثمان علي

در طاقي كه فوق طاق محراب بزرگ واقع اس��ت ،دو س��طر كوچك است و هشت دايره و دو نيم دايره و
يك سطر طويلي است.
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دو سطر كوچك:

عمل ابي عمر ابن محمد القزويني [سطر ]1
المعروف به واشاكيوان[ 20سطر ]2
دايره ها:

ال اله اال اهلل وحده ال شريك له
21
اله ًا واحداً احدا فردا و تراحيا
قيوما دائما 22لم يتخذ صاحبه وال ولدا
صادقا 23قال اهلل 24تعالي
سطر طويل:

قين َمفازاً
ّْ
ِان لِ ْل ُم َّت َ
دائق و اَ ْعناب ًا  
َح َ
ِ
َو
كواع َب اَ ْتراب ًا َو َك ْاس ًا ِدهاق ًا.25

در باالي خود محراب به نحو هاللي:

بس��م اهلل الرحمن الرحيم ،قل هو اهلل احد ،اهلل الصمد ،لم يلد و لم يولد  ،و لم يكن له كفواً
احد.28
يك سطر فوق قل هو اهلل:

26

27

ليس كمثله شيء و هو السميع البصير

29

در باالي محراب كوچك ،باالي محراب بزرگ:

در دور همين محراب كوچك:

ان قران
بسم اهلل الرحمن الرحين ،اقم الصلوة لدلوك الشمس الي غسق الّليل و قران الفجر ّ
الفجر كان مشهوداً.30
در دور طاق فوق اين دو محراب:

خير الناس بعد الرسول ،ص ّلي اهلل عليه و سلم ،ابوبكر صديق ،ثم عمر الفاروق ،ثم عثمان ذي
النورين ،ثم علي المرتضي و طلحه و زبير و س��عد 31و س��عيد 32و عبدالرحمن ابن عوف و ابو
عبيده ابن الجراح و معاويه خالي و خال المومنين( 33رضوان اهلل عليهم اجمعين و علي محبيهم
رحمة رب العاليمن و علي مبغضيهم لعنة رب العالمين).
در سه سطر دور طاق محراب بزرگ:

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،امن الرسول بما انزل اليه من ربه و المومنون كل امن باهلل و مالئكته
و كتبه و رسله ال نفرق بين احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و اليك المصير
ال يكلف اهلل نفس��ا اال وس��عها لها ما كسبت و عليها ما اكتس��بت ربنا ال تواخذنا ان نسينا او
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اقبل علي صالتك و ال تكن من الغافلين
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اخطان��ا ربنا و ال تحمل علينا اصرا كما حملته علي الذين من قبلنا ربنا و ال تحملنا ماال طاقه
لنا به واعف عنا و اغفرلنا و ارحمنا انت مولينا فانصرنا علي القوم الكافرين.35
بسم اهلل الرحمن الرحيم ،قد افلح المومنون الذين هم في صالتهم خاشعون و الذين هم عن
اللغو معرضون و الذين هم للزكوه فاعلون و الذين هم لفروجهم حافظون االعلي  ازواجهم او
م��ا ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فم��ن ابتغي وراء ذلك فاولئك هم العادون و الذين هم
الماناته��م و عهدهم راعون و الذين هم علي صلواته��م يحافظون اولئك هم الوارثون الذين
يرثون الفردوس هم فيها خالدون و لقد خلقنا االنس��ان من ساللة من طين ثم جعلناه نطفة في
ق��رار مكين ثم خلقن��ا النطفه علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكس��ونا العظام
لحمائم انشاناه خلق ًا اخر فتبارك اهلل احسن الخالقين .36امر ببناء هذه القبه الشيخ الصابر المزكي
ابونصر ابرهيم ابن محمد ابن ابرهيم بابا عبد الملك.
آنچه در كتيبه دور طاق است:

بسم اهلل الرحمن الرحيم ،انما يعمر مساجد اهلل من امن باهلل و اليوم االخر و اقام الصلوة و اتي
الزك��وة ولم يخش ال اهلل فعس��ي اولئك ان يكونوا من المهتدي��ن .امر ببناء هذه القبه في ايام
الملك العادل السلطان المعظم ،شاهنشاه 37االعظم ،مولي العرب و العجم ،ابو شجاع محمد ابن
ملكش��اه قسيم جاه 38ضوء بالمومنين  39الفقير الي رحمة اهلل و الراجي بعفو اهلل ابو نصر ابرهيم
ابن محمد ابن ابرهيم بابا عبدالملك.
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جميع آنچه در قبه بود ،مرقوم شد.
توضيح آن كه ابو ش�جاع محمد ابن ملكش�اه ابن آلب ارس�لان س��لجوقي ،آنچه در تاريخ ابن
خلكان مي نويس��د در س��نه چهار صد و نود ودو يا پنج ،محمد ش�اه اول سلطنت او بوده است و فوت او
در سنه پانصد و يازده بوده است.
لهذا بناي اين قبه تا هذه السنه كه هزار و سي صد و دو است ،تقريبا هشتصد سال است.
از ناظرين و مستعمين التماس دعا دارم .في شوال المكرم سنه [ 1302هـ.ق ].
پينوشتها:

 -1گلپايگان در گذر زمان.14-11 ،
 -2آثار ثبت شده ايران در فهرست آثار ملي. 70 ،
 -3فهرستواره كتابهاي فارسي .252/1 ،نسخه ها. 3985/6 ،
 -4جمع مدقق ،به معناي باريك گرداننده ،كار دقيق كننده ،عارف كامل كه حقيقت اش��ياء به طوري كه شايسته است
بر او ظاهر شده است.
 -5جمله فعلي دعايي ،به معناي خداخوابگاه (آرامگاه) شريف او را نوراني كناد(.فرهنگ فارسي معين. )3872/4 ،
 -6صاحب شادماني ،خداوند سرور.
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 -7مي��رزا يحيي خان معظم الس��لطان گلپايگاني حاكم گلپايگان در عصر ناصرالدين ش��اه قاجار (ش��رح حال رجال
ايران .)149/6 ،فرزند وي به نام ميرزا محمد خان معظمي در دوره هاي پنجم و شش��م مجلس ش��وراي ملي( 1302و
 1305ه .ش) نماينده مردم گلپايگان بود و بين س��الهاي  1254تا  1312ه.ق ميزيس��ت (القاب رجال دوره قاجاريه،
.) 164-163
 -8بي نياز از لقب ها.
 -9طرز ،شيوه ،اسلوب ،قسم.
 -10در اصل :كثره
 -11نويس��نده اين واژه را اش��تباه خوانده و در اصلالعظمه اس��ت (گلپايگان در گذر زمان ،111 ،بررس��ي كتيبه هاي
مسجد جامع گلپايگان.)15 ،
 -12آقاي عبداهلل قوچاني آن را السلطان هلل خوانده است (بررسي كتيبه هاي مسجد جامع گلپايگان.)15 ،
 -13در حاشيه اين نسخه شخص ديگري در  11سطر جمالتي توهين آميز خطاب به خلفاي صدر اسالم نوشته است
و بر روي  3سطر  1تا  3كتيبه خط كشيده است.
 -14كان (بررسي كتيبه هاي مسجد جامع گلپايگان.)16 ،
 -15واهلل (بررسي .)16 ،...
 -16زنديق ًا (بررسي .)16 ،...
 -17فمأويه (بررسي .)16 ،...
 -18سقر (بررسي .)16 ،...
 -19ابوبكر(بررسي .)16 ،...
 -20آقاي عبداهلل قوچاني آن را بواساكنرا خوانده است (بررسي كتيبههاي مسجد جامع گلپايگان.)16 ،
 -21حيا صمدا (گلپايگان در گذر زمان.)111 ،
 -22دائما ازليا (گلپايگان در گذر زمان.)111 ،
 -23محمد رسولاهلل صادقا (گلپايگان در گذر زمان )111 ،الموا  ...صمد يبقي محمد رسولاهلل صادق ًا (بررسي كتيبهها
.)16-15 ،...
 -24آقاي عبداهلل قوچاني آن را قاال خوانده است (بررسي كتيبههاي .)16 ، ...
 -25س��وره نبأ آيات  31تا  « .34مس��لم ًا پرهيزگاران را رستگاري اس��ت ،باغچهها و تاكستانها و دختراني همسال با
سينههاي برجسته و پيالههاي لبالب».
 -26آقاي عبداهلل قوچاني لو خوانده است (بررسي كتيبههاي .)13 ، ...
 -27آقاي عبداهلل قوچاني يك خوانده است (بررسي كتيبههاي .)13 ، ...
 -28س��وره اخالص ،آيات  1تا  « . 4بگو او خدايي اس��ت يكتا ،خداي صمد ،نه كس را زاده ،نه زاييده از كس و او
را هيچ همتايي نباشد».
 -29سوره شوري ،آيه 11؛ «چيزي مانند او نيست ،و اوست شنواي بينا».
 - 30س��وره اس��راء ،آيه 78؛ «نماز را از زوال آفتاب تا نهايت تاريكي شب برپادار و نيز نماز صبح را؛ زيرا نماز صبح
همواره مقرون با حضور فرشتگان است».
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 -31منظور سعد بن ابي وقاص است از ياران پيامبر و عشره مبشره ،از مشاهير سرداران صدر اسالم ملقب به شهسوار
اسالم.
 -32شايد منظور وي سعيد بن عاص يا سعيد بن عثمان يا سعيد بن جبير بوده است.
 -33آقاي عبداهلل قوچاني معاويه خالي و خال المؤمنين را نخوانده است (بررسي كتيبههاي .)15-14 ، ...
 -34در اصل :كسبت.
 -35سوره بقره ،آيات 285و 286؛ «پيامبر [خدا] بدان چه از جانب پروردگار بر او نازل شده است ،ايمان آورده است؛
و مؤمنان همگي به خدا و فرشتگان و كتابها و فرستادگانش ايمان آوردهاند و [گفتند ]:ميان هيچ يك از فرستادگانش
فرق نمي گذاريم و گفتند« :شنيديم و گردن نهاديم ،پروردگارا ،آمرزش تو را [خواستاريم] و فرجام به سوي تواست».
خداوند هيچ كس را جز به قدر توانايي اش تكليف نمي كند .آنچه [از خوبي] به دس��ت آورده به س��ود او و آنچه از
[بدي] به دس��ت آورده ،به زيان اوست.پروردگارا ،هيچ بار گراني بر [دوش] ما مگذار؛ همچنان كه بر [دوش] كساني
كه پيش از ما بودند نهادي .پروردگارا و آنچه تاب آن نداريم بر ما تحميل مكن و از ما درگذر و ما را ببخش��اي و بر
ما رحمت آور ،سرور ما تويي ،پس ما را بر گروه كافران پيروز كن» (ترجمه محمد مهدي فوالدوند).
 -36سوره مؤمنون ،آيات  1تا  « .4به راستي كه مؤمنان رستگار شدند ،همانان كه در نمازشان فروتناند ،و آنان كه از
بيهوده روي گرداناند ،و آنان كه زكات ميپردازند ،و كس��اني كه پاكدامناند ،مگر در مورد همسرانشان يا كنيزاني كه
به دست آوردهاند ،كه در اين صورت بر آنها نكوهشي نيست .پس هر كه فراتر از اين جويد ،آنان از حد در گذراناند،
و آن��ان ك��ه امانت ها و پيم��ان خود را رعايت ميكنند ،و آنان كه بر نمازهايش��ان مواظبت مينمايند ،آناناند كه خود
وارثاناند ،همانان كه بهش��ت را به ارث ميبرند و در آنجا جاودان ميمانند .و به يقين انس��ان را از عصاره اي از گل
آفريديم .س��پس او را [به صورت] نطفهاي در جايگاهي اس��توار قرار داديم .آنگاه نطفه را به صورت علقه (آويزك)
درآورديم .پس آن علقه را مضغه گردانيديم و آنگاه مضغه را اس��تخوانهايي س��اختيم ،بعد اس��تخوان ها را با گوشتي
پوشانيديم .آنگاه [جنين را] آفرينشي ديگر پديد آورديم .آفرين باد بر خدا كه بهترين آفرينندگان است».
 -37شاهانشاه (بررسي كتيبه هاي .)17 ،...
 -38در منابع معاصر واژه جاه نيامده اس��ت( .مس��جد جامع گلپايگان85 ،؛ بررس��ي كتيبههاي مسجد جامع گلپايگان،
17؛ گلپايگان در گذر زمان.)116 ،
 -39اميرالمؤمنين(مسجد جامع گلپايگان.)85 ،

منابع:

 -1پازوكي ،ناصر :آثار ثبت شده ايران در فهرست آثار ملي ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،تهران.1384 ،
 -2سليماني ،كريم :القاب رجال دوره قاجاريه ،نشر ني ،تهران.1379 ،
 -3قوچاني ،عبداهلل :بررسي كتيبههاي مسجد جامع گلپايگان ،سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري ،تهران.1383 ،
 -4مير محمدي ،حميدرضا :سيري در تاريخ و جغرافياي گلپايگان ،كنگره بزرگداشت علماي گلپايگان.1380 ،
 -5بامداد ،مهدي :شرح حال رجال ايران ،نشر زوار ،تهران 6 ،1351-1347 ،جلد.
 -6معين ،محمد :فرهنگ فارسي معين ،انتشارات سي گل 6 ،1382 ،جلد.

كتيبه مسجد جامع گلپايگان /بهناز رضايي

 -7افش��ار و دان��ش پژوه ،ايرج و محمد تقي :فهرس�ت كتابهاي خطي كتابخانه ملي مل�ك ،كتابخانه ملك،
 ،1363جلد پنجم.
 -8منزوي ،احمد :فهرستواره كتابهاي فارسي .مركز دائرةالمعارف بزرگ اسالمي ،1382 ،چاپ دوم ،جلد اول.
 -9فوالدوند ،محمدمهدي(ترجمه) :قرآن كريم ،دارالقرآن الكريم،تهران ،1381 ،چاپ دوم.
 -10اشراقي ،فيروز :گلپايگان در آيينه تاريخ ،انتشارات چهار باغ ،اصفهان.1383 ،
 -11افاضلي ،اكبر :گلپايگان در گذر زمان ،كنگره بزرگداشت علماي گلپايگان.1380 ،
 -12ميرمحمدي ،حميد رضا :مسجد جامع گلپايگان ،فصلنامه علمي پژوهشي مسجد ،شماره  ،51ص .87-82
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