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سیناسلطانی1لیالقاسمی2

نامهایاززبانیکمعمار:
گاهیهایتازهدربارۀاستاد آ
علیاکبراصفهانی3



مقدمه
یخمعماریایران،اطالعاتبسیار جمموعۀمنابعتار در
ایناطالعات بارۀمعمارانوجوددارد.بیشتر اندکیدر
و معماران نام شامل و است آمده بناها کتیبههای  در
برخی معماریاست.در ساختآثار در برخیافرادمؤثر
یخمعماری تار  بهمعمارانمشهور اشارایت کتابهاهم
این است.4 شده شیرازی قوامالدین استاد مثل ایران
اطالِع  هر رو، این  از است.  خمتصر  بسیار اطالعات
مفیدوراهگشاباشد اینبارهمیتواندبسیار تازهایدر
معماری یخ تار و معماران شناخت به تازهای چیۀ در و
اطالعاْت قبیل این یافنت راههای  از بگشاید. ایران
کمتر که است خطی نسخههای میان  در جستوجو
موردتوجهحمققانومورخانمعماریبودهاست.یکیاز
اینمواردنسخۀخطیدیوانامساعیلکاشفاصفهاین
کتاخبانۀمرکزیدانشگاههتران استکهبهمشارۀ2934در
کاشفوآثار نگهداریمیشود5وشاملجمموعۀاشعارِ
کاشفنامهایهستباعنوان منثور آثار اوست.در منثور
بهیکی معمار باناستادعیلاکبر ز »مسودۀکتابیتکهاز
بان ز یشانشنوشتهشد.«ایننامهمتیناستاز خو از
عیلاکبر »استاد نام و یان صفو دورۀ معماران  از یکی
اصفهاین  اکبر عیل استاد بهیاد را ما آن  در » معمار
ینمعماراندر ینوشناختهتر مهمتر میاندازدکهیکیاز
یه دورۀصفو معماران  از او ایراناست. یخمعماری تار
مسجدجامععبایس سردر کتیبهایدر بودکهنامشبر
برخیاز میداننقشجهاناصفهاننقشبستهودر در
معمار تذکرههایشاعرانآمدهاست.آیااستادعیلاکبر
اصفهایِن  استادعیلاکبر کاشفمهان دیوان  در  مذکور

مسجدجامععبایساست؟ کتیبۀسردر
،ابتدا،باتوجهبهاطالعاتموجود، ایننوشتار در
امساعیلکاشفاصفهاینودیواناورامعریفمیکنمیو
معمار  عیلاکبر استاد بان ز  از که را نامهای آن  از پس
بیان با و میکنمی  تفسیر و برریس است شده نوشته
اصفهاینوجود استادعیلاکبر کهاز جمموعۀاطالعایت
این برریِس به موجود شواهد گذاردن هم  کنار و دارد
مندرج  معمار  عیلاکبر استاد آیا که می میپرداز موضوع

2934 بهمشارۀ دارد وجود نسخهای هتران، دانشگاه مرکزی کتاخبانۀ  در
ایننسخه،نوشتهای کاشِفاصفهاین.در کلیاِتامساعیِل بهنامدیوانو
بهیکی معمار باِناستادعیلاکبر ز کهاز کتابیت هستباعنواِن»مسودۀ
دورۀ کایشترایشاز و کاشِفاصفهاینشاعر یشانشنوشتهشد«. خو از
بودومتولد999قودرگذشتۀ یانوفرزندمعماریبهناماستادحیدر صفو
دورۀشاهعباساولوشاهصیفوشاهعباسدومو 1082ق.اودر پساز

یست. شاهسلیمانمیز
استاد بهنام است شخصی باِن ز  از نسخه  در مندرج نامۀ یس پیشنو
ایننامهراخطاببهپسرعمۀخودنوشته معماْر .عیلاکبرِ معمار عیلاکبرِ
است.نامهاحتماًالپاسخیاستبهنامۀتندیکهپسرعمۀاستادعیلاکبرِ
نوشتهبودوموضوِعنامهمشاجرهایاستاحتماًالمربوطبهتقسمی معمار
خدمِتخود ایننامهاز در معمار .عیلاکبرِ معمار ارِثعمۀاستادعیلاکبرِ
مجلهمسجدومدرسهو بهسهپادشاهصفویوساخنِتبناهایبسیاریاز

زماِناینسهپادشاهسخنگفتهاست. خانقاهدر
ایندورهمیشناسمی معمارانمعرویفکهاز کیست؟یکیاز معمار عیلاکبرِ
کتیبۀ مسجِدجامِععبایساستکهنامشدر اصفهاینمعمارِ استادعیلاکبرِ
شاهصیِفصفویبودو بارِ اینمسجدآمدهاست.اواحتماًالمعماربایشدر
دورۀشاهصیِفصفویاجنامشد. امتاِممسجِدجامِععبایسبهدستاوودر
مندرجدر معمارِ باتوجهبهقرائِنموجود،بهاحتمالفراوان،استادعیلاکبرِ
مسجِد اصفهاینمعمارِ دیواِنامساعیِلکاشِفاصفهاینمهاناستادعیلاکبرِ
استادعیلاکبرِ جامِععبایِساصفهاناست.ایننامهاطالعاِتتازهایاز

اصفهاینوشخصیِتتارخییاوبهدستمیدهد.
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اصفهاین دیوانکاشفاصفهاینمهاناستادعیلاکبر در
استیانه.

۱. نکایت دربارۀ امساعیل کاشف و دیوان او
نسخۀخطیمشارۀ2934کتاخبانۀمرکزیدانشگاههتران
و  اشعار دیوان وشامل است6 منحصربهفرد نسخهای
یان. دورۀصفو  از اصفهاین کاشف امساعیل  آثار کلیات
شاعرانو آقاامساعیلاصفهاین،متخلصبهکاشف،از
یهبود.7پدرش،استادحیدرعیل،8 صنعتگراِندورۀصفو
بار در معماران  از دو  هر حممدعیل،9 استاد جدش، و
شاهعباساولبودند.10حیدرعیلکهمرمتآستانۀجنف
یاامساعیل سال1024قدرگذشت.12گو رااجنامداده11در
نبود؛اماکایشترایش وجدشمعمار کاشفبرخالِفپدر
عنیحالشاعریتوانابود.14نصرآبادیاو ماهر13ودر
را یق»مردم آنطر از که کرده راشاعریهجوگومعریف
غزلهم حتفةالعراقنیودر حبر رجنانده،مثنویگفتهدر
امساعیل داشت.«15 ختلص کاشف ] ]و نداشت کمی
متولدسال دیوانش در قرائنموجود اساس بر کاشف
سال1082قبود.16پساودر 999قودرگذشتۀپساز
دورانسلطنتشاهعباساول،شاهصیف،شاهعباسدوم

یست. وشاهسلیمانمیز
هتران دانشگاه مرکزی کتاخبانۀ  در موجود دیواِن
این است. اصفهاین کاشف امساعیل شناختۀ  اثرِ تهنا
جایجای  در اما ندارد؛  یر حتر و تألیف یخ تار نسخه
سدۀ به مربوط را آن که دارد17 وجود توارخیی کتاب
نسخه  در مندرج مقدمۀ  در که  آنطور میکند. یازدهم
است18 مؤلف بهخط احتماًال نسخه این است آمده
و دیده را ایننسخه کاشف امساعیل یادستکمخود
سدۀ نستعلیق نسخه این خِط است.19 کرده تصحیح
یازدهمهجریاستبامرکبمشکیوعنوانونشانآن
نوعسپاهایناستو کاغِذنسخهاز شنگرفاست. از

یانهزدهوجلدآنتیماجاست.20 مور
اشعارِ  از بیت:  9هزار حدود شامل دیوان این
و است آمده حوایش و منت  در که  است21 کاشف
، میانآهناوجوددارد.مهنیطور یخهاییهمدر مادهتار

شاعر خود سرگذشت است: کاشف  منثور  آثار شامل
او. بهقلم نامههایی و وشاعرانهمعصرش ودوستان
این  در یبپرده را خود عشقبازیهای داستان کاشْف
حمفلشعراوقهوهخانهها23و»ربودن دیوانآورده22واز
و کرده یاد دستش«24  از را معشوقه دوم شاهعباس

وچاپلوسنبودهاست.25 چندانستایشگر
ارشدش کارشنایس پایاننامۀ  در پورنگ نسمی
یات مهنینسخهشاملقصاید،مقطعات،مثنو خبشیاز
وسایقنامهراتصحیحکردهاست.26اوابتدابااستنادبه
وبرخیتذکرههابهمعریفکاشفپرداخته نسخۀحاضر
خبش است. گفته سخن بهامجال او دیوان بارۀ در و
بارۀدیواِنکاشف27رامیتوان سخناناودر عمدهایاز
بارۀایننسخهیافت توضیحاِتمرحومدانشپژوهدر در
جملددهمفهرستکتاخبانۀمرکزیدانشگاههتران کهدر
معریف، این  از پس پورنگ، است.28 رسیده چاپ به
ترجیعبند، ترکیببند، قصاید، بارۀ در توضیحایت به
یخهای مادهتار سایقنامه،مرثیهمیپردازدومثالهاییاز
دیوانکاشفبیانمیکند.فهرستکاملاین موجوددر
توسِطمرحومدانشپژوه یِفنسخه معر یخهادر مادهتار
یخوزارتمیرزا یخهاییمهچون»تار آمدهاست،29مادهتار
یخمرگحسنمعماربایشوتولد 1078«،30»تار در جعفر
32،»1062 یخحدیقۀامینادر 1077«،31»تار اودر پسر
یخعرویس 1077«33»مادهتار یخعمارتدر »مادهتار

34.»1080 در

۲. نامه ای از زبان یک معماِر دورۀ صفویان
بر عالوه کاشف، دیوان  در شد، اشاره که  مهانطور
کاشفوجوددارد بهقلمامساعیل  نیز نامههایی ، اشعار
سفارش آهنایادشدهاست:»در کهبااینعنوانهااز
نصیحتبه یزیبهنوراحممدانوشتهشده«،35»در عز
بانشاهدیبه ز مصاحبانقلمیشده«،36»از یکیاز
بزرگینوشتهشده«،37»کتابیتکهبهمیرزاحممداشرف
طلب  در کمال میرزا رقعٔه جواب  »در شده«،38 قلمی
جنف گنجفهنوشتهشده«39و»بهمالاقدیسعربدر
میانایننامهها، این،در اشرفقلمیشد«.40افزونبر
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دیدهمیشوند.مسودهها »مسوده«هاو»سواد«هایینیز
:»دیباچۀرملسالیانهکهبهالتماسحممدقاسم عبارتنداز
از که کتابیت »مسودٔه مسودهشد«،41 بیوتات بهجهت
یشانشنوشته خو بهیکیاز معمار باناستادعیلاکبر ز
هباءالدین میرزا به حجره کلید طلب  »در و شد«42
دیوان  در موجود سوادهای شد«.43 مسوده مشهدی
کهبهسیادتپناه :»سوادرقعهای کاشفعبارتانداز
میرعیلنیقنوشتهشد«،44»سوادکتابیتکهبهمیرزاامحد
بیکومیرزااشرفنوشتهورعایتسفیدیوسیاهی
کرده«45و»سوادکتابیتکهبهمیرزاصالحنوشتهشد«.46
و است یس پیشنو بهمعین لغتنامهها  در »مسوده«
یسمیدهد)متردافمسوده( »سواد«هممعینپیشنو
این یس)نسخۀدوم(.باتوجهبهاینکهدر وهمرونو
نرفته نسخهاحتماًالایندوعبارتبهیکمعنابهکار
»مسوده« برای را یس پیشنو لغوی معین  اگر است،
یس »سواد«رونو از می،میتوانحدسزدکهمنظور بپذیر
نسخهشنایس »مسوده«اصطالحیدر

ً
است.47ضمنا

این یس،48کهدر همهست،بهمعناینسخۀپیشنو
توجه مورد بودن یس« »پیشنو وجه هم اصطالح

است.

۲ -۱. منت نامه
بهیکی معمار باناستادعیلاکبر ز »مسودٔهکتابیتکهاز
دیوانآمده صفحۀ393از یشانشنوشتهشد«در خو از
نوشتهشدهاست.49ایننوشتهبا»بسماهلل 66سطر ودر
شده50وعنواننامهباشنگرفنوشته الرمحنالرحمی«آغاز

است: یر شدهاستومنتآنبهشرحز
بسماهللالرمحنالرحمی/)1(

بهیکی معمار باناستادعیلاکبر ز مسودٔهکتابیتکهاز
یشانشنوشتهشد/)2( خو از

بنگوکثرتامواج شدتافواجفکر دوکلمهایکهاز

تشبه  بر بنا ما/)3( خاکپرسیت شرح  در بوزه51 خیال

خالوی یق بهطر خود یف شر ذات بیان و ما خالوی

:»دنیاطلیبست خودقلمیمنودهبودندرسید/)4(شعر

حاشا متاع«.  کسر بود  یدار خر آینی کردن/ دنیا ذّم

دبر َوطی به کی تو خالوی میگویی؛ دروغ/)5( کال و
غالموتراشیدنِلیهواکلبنگوبوزه،کهذات/)6(

یفایشانمستجمعاینصفاتاست،موصوفبود؟ شر
توبهکسمنیماین«/)7( بیت:»کسبهتومنیماند/

وبنده،بهعلتآنکهجزءاعظمانسانخاکاستو

خرمن مجلٔهانساین،آتش/)8(بر تو،بهاعتقادخود،از

حمبتخاکزدهمهرشرابهآِبعلیقشستهاموغبار

ُرفته.بیت: خلوتدل رابهبادیبنیازی/)9(از الفتش

تو کاینچننیفهمی آزادهمرد/ تویای از بادا »شرم

امثالتومردمیبسواد حالاهلدرد«./)10(جانمن،از

؟ نوشنتمطالببهدلیلآیاتواحادیثچهکار رادر

/تاداد :/)11(»رومسخرگیپیشهکنومطریبآموز شعر
بستاین«./)12( وکهتر مهتر خوداز

مانده، بقیهای اعتقادت  از  اگر صاحبهوشا،

آچنه املؤمن«/)13( مرآة52 »املؤمن حدیث بهمقتضای

نگاشتۀخامۀایشانگشتهبودمعقول،واال)بیت:(»آیینۀ

هزار او  در نقش آن/)14(یک  از شکستهست بینشت

ضاللتمواصلتمشا صورتدارد«.خمیفمنانادکه،تااز

جنات/)15(یافته،بهشرفخدمتسهپادشاهسیدشیعۀ

جانمنوتو/)16(فدایخاک کهصدهزار عظمیالشأنـ

یر یخلغایتحتر آنتار قدومشانبادـمشرفگشته،از

مسجدومدرسهوخانقاه نوازشنامۀ/)17(ایشان،هزار

ید/)18(و یسوکسبجتر ومحامبهجهتعبادتوتدر

کافۀانامبنامنودهبهامتامرسانیدهام:بعضی منشأتطهیر

کرورکرور و نکبت ِلکِلِک/)19( با تو آنکه  از پیش را

یدمیخواین کثافت53ـکهاینراترکمیداینوآنراجتر

عنان آنکهباز هندوستان/)20(آمدی،وبعضیرابعداز ـاز
ارادهرابهتوجهارتکابهندمعطوفداشیتومارا/)21(

ترخندههای ـبهسببترکیببندیوشهرتختلصـاز

»از بیت: دادی. جنات/)22( اصفهان اجامرۀ و الواط

یشگشتهام/مْنخونگرفتهباتو ر یشِیتوباجگرِ خو
یشگشتهام«./)23( کجاخو

در که فصیل شرح  از یسد نو چه  دیگر حمکتپناها،

بودند؟/)24(حاشا منوده قلمی اینجانب تربیت تأسف

شهرت گاهیاز که وُثـّمحاشا،تربیتایشاناینبود
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رسوخ جلباب/)25(خجلتبودموگاهیاز ختلصتدر

عیب پردٔهانفعال.بیت:/)26(»از السنهدر اعتقادتدر

توبهاین نبودم/کیبودکهمناز توشرمندهمنامروز

نبودم«. روز

وآن/)27(مرحومـکهوالدۀخودوعمۀمامیداینودر
یۀ54اومیکینـ/)28( نپرسیدنتعز پردٔهتالشارثگلهاز

خودمیداینکهرابطۀمکاتباتوسلسلۀمراسالتماو

توراسررشتۀتوجهاتحضرتمیرصاحب/)29(مضبوط

رساند. تو به که نوشته او به کتابت ده  فقیر داشت.

بهعلت/)30(گلههایبهموقعیکهاز مکاتیبخودرانیز

اینصورتتومقصر در
ً
توداردجوابننوشت.ظاهرا

بایشنهمن./)31(قطعه:»منونوعیمالمتزادگانمی/

بسصایفهنادمی دلسادگانمی«/)32(ز کهچونآیینهاز
ماستهتمت«./)33( عیبدیگرانبر حمبت/ز از

پوشیدهمنانادکه،تاحضرتحق،سبحانهوتعایل،والدۀ

زندگی/)34(آراستهبود،مثل یور تورابهحلیٔهحیاتوز

شغل مالزمتاوگماشتهدقیقهاز پاجی55در تودهنفر

بل نامرعیمنیگذاشت،چناچنهصد را او حقوق/)35(

ایندوسوراخکهخانهاشمیداین/)36(وسه قدر هزار

هفتهصرفماهیانۀ کهباغشمینامیهر ارشزمنی

مالزماناومیشد.معهذا،/)37(ابیاتوحدیقهخانهو

باغاعتقادنیستکهبهجمردوسوسۀابلیس،لعنتاهلل

باشمیکه یلشتوانمنودومامقصر علیه،نقل/)38(وحتو

بهجهتبوزهخانۀایشانیاسیرگاهبنگیاِن/)39(آنوالیت

انیسانمشاباشندبههندوستاننفرستاده کهعبارتاز

نفرستادنکتاخبانهمنایند،معقول گلهاز باشمی./)40(اگر

خامۀایشاندگر است.صاحبمهّتا،)بیت:(»بهغیر

جهلبهدیواناینکتابآرد«. ز کهتابآرد/)41(کهسر
بانکدامقلمودهانکدامدوات،شرحکتاخبانٔه/)42( بهز

شودکهاجزایانفعال یر ایشانراصفحهایباعثحتر

دوطرفشیرازه/)43(نبندندوبیان رابارشتۀندامتاز

قیدنسیانمناند؟ صفتشدر

از که مناناد/)44( خمیف باشد،  مقدور آچنه حال،  هر به

مرقع گشته تنگ خلقت یدۀ جر 
ْ

عقل مشاهدۀ شوق

بستاِن خزان، گلستانت گردیده./)45( مقطع الفتت

باِد/ خاطرتدبستاِنطفالن،منشآتفطرتتراجز

)46(یبربطینگشاده،شرحدیواناعتقادتبهقیامت

وجودت کلیات یبربط،/)47( حواست مخسٔه افتاده،

الفتت قدمی حاشیٔه معلوم، یدت جتر شرح یبضبط،

معدوم،/)48(رسالۀحنوتصرفتلبیس،اشاراتنگاهت

عمرت  باد،/)49(خمتصر  بر َملت
َ
ا مطول ابلیس، معلم

باغت،خمزن بهوسعت ارشاد،حدیقۀمهتت  از خایل

العراقنی حتفة56 دماغت،  از  یشانتر پر سامانت/)50(

ودمنٔهسرگذشتت/)51(در کلیله قیداجل،  در ترکیبت

شرح ،ترمجۀبیانتدر حنوستازل،اوراقهیئتتابتر

کالمت ،جامجمحدیثت/)52(کج،تفسیر معاینمضطر

مجلهمزخرفات دیوانمالزماناعرج،57کهاینبیتاز

تیغ کشیدهمنه/ بروی
َ
ا  بْر اوست:)بیت:(/)53(»ومسه

خورشیدومهغالیفنیست«.

چه واستغفراهلل می/)54( میگو چه ههیات، ههیات،

می؟اینچهتعطیلاوقاتاستکهصرفاین میجو

ساعات هبوط58 این/)55(چه و میشود مضحکات

پوجات59میگردد؟بلکهشاهد استکهباعثاینپر

تضییععمرممیکوشیدیو آناستکهمهیشه/)56(در

/ ندامتحاملبودی.قصهخمتصر در غیبتوحضور در

کتاخبانهاشمیداینسوای که )57(کهایندوسهجزء

کلفتچوننقطه/)58(کسیچشمبر گرد و خطغبار

اوسیاهنکرده؛چهجایمنیااوالدمنکهالمدهلل

/)59(سالصدمثلاینافراد هر یکدر ربالعاملنیهر

باعی:( )ر ایشاناست. نفران خطمواجب باطلهسر

ین/پنداشترسیده »دییافت/)60(فقهییوریقپرتلو

خانۀمویشبرسید/ استتاملکیقنی/موریبهدر

ملکسلیمانستاین«.باریهرکس )61(گفتاکهمگر

کهبهجهت/)62(رفعمظامل رامعتمددانندتعینیمنایند

ایشانروانٔههندمنایمی،اگرچه)مصراع:(»بِدفرعونرا
هامانش«.60/)63( کندتدبیر بدتر

چه واال شدم؛ یبدماغ که  دار  معذور جیو61 حکمی
اشتیاق/)64( ایام امتداد  از بعد که، دارد گنجایش

در را بنده آنصاحبمروت که فراق، لیایل یل تطو و

میاندوستودمشن،بهنوازشـ/)65(ـنامۀنامیومراسلۀ
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گرامی،یادوشادفرمودهباشندبهاینخمتصراتاکتفا

حال،مضیمامضی.بیت:»یابهعریف مناید./)66(بههر

صلحکنکاعمالزشتترانوشت/یابروباکاتباعمال
هم/)67(جنگیبکن«./)68(

۲ -۲. تفسیر نامه
بان«شخصی ز یسنامهایاست»از ایننوشتهپیشنو
کاشف و»بهقلم«امساعیل معمار بهناماستادعیلاکبر
کلیاتودیوانخودجایدادهو  کهآنرادر اصفهاین
منثورشآوردهاست.ایننوشته آثار ودیگر اشعار درکنار
نوشنت احتماًالناتواناز کهاستادمعمار نشانمیدهد
والفاظ مصنوعومسجعوآمیختهبااشعار نامهایبانثر
دیگری یسندۀ نو به را نامه نوشنت که 62 بوده متکلف
یسندهایکهبهگواهیعبدالعایل سفارشدادهاست،نو
و  نثر و نظم فنون  در حتفةاالقالمی مثنوی دیباچۀ  در

فصاحتوبالغتسرآمدآفاقبود.63
که زندگیاش حمِل به  عیلاکبر استاد نامٔه  در
اصفهانبود64وبهخدمتکردنشنزد»سهپادشاهسید
شیعٔهعظمیالشأن«65که،باتوجهبهزماِنزندگِیاستاد،
این و کرده اشاره است، یه صفو پادشاه سه او  منظورِ
دست یخمیداند:زماینکهاز خدمترابنیایندوتار
او نامهجناتیافتتاوقیتکهاز شخصموردخطابدر

یافتکرد. نوازشنامهدر
موردخطاب مواصلتمشا]شخص ضاللت از تا که

نامه[جناتیافتهبهشرفخدمتسهپادشاهسید در

یخلغایت آنتار شیعٔهعظمیالشأن]...[مشرفگشتهاز

و مدرسه و مسجد  هزار ایشان نوازشنامۀ66  یر حتر
خانقاهومحام]...[بنامنودهبهامتامرسانیدهام.67

اینفاصله  در نوشتۀخودش، اساس بر استاد،
مسجدومدرسهوخانقاهومحامبهامتامرساند.68 هزار
در ، معمار  کهعیلاکبر نشانمیدهد استاد اینسخن
پاساخت زمانسهپادشاهصفوی،بناهایبسیاریرابر
ساخت که بناهایی انواع  از یکی و رساند پایان به و
زماناینسهپادشاهبناهایی »خانقاه«بودواینیعیندر

بانامخانقاهساختهمیشد.69باتوجهبهاینکهامساعیل
دروۀشاهعباساولوشاهصیفوشاهعباس کاشفدر
میاناین یستسهپادشاهاز دوموشاهسلیماناولمیز
بودهاست:احتماًال استادعیلاکبر پادشاهمنظور چهار
یا دوم« شاهعباس و شاهصیف اول، »شاهعباس یا

»شاهصیف،شاهعباسدوموشاهسلیمان.«
در  عیلاکبر استاد خطاب مورد یشاوند خو 
در او.70 پسردایِی استاْد و است پسرعمهاش نامه این
سویپسرعمۀ مینامۀتندیاز آنیبخبر زماینکهمااز
استادبرایاوفرستادهشدهبودهکهاستادآنرابهطعنه
میبینمی. را آن پاسِخ اکنون ما و نوازشنامهخوانده71
هندوستانزندگیمیکردوممکناست پسرعمۀاستاددر
هندوستانبرایاستادفرستادهباشد؛یاممکن نامهرااز
استآنزمانکهبهاصفهانآمدهنامهرابهاستادداده
نامۀ پاسِخ کجا  در و زماین چه استاد منیدانمی باشد.
در استاد یاپسرعمۀ گو رادادهاست. یش پسرعمۀخو
ایشاننوشتهکه بارۀاستادوپدرِ نامهاشسخناینرادر
آچنهاستادپاسخ باعثخشِماستادشدهاست.بنابر
داده،گوییکهپسرعمۀاوشیوۀزندگِیدنیویایراکه،
وشایستۀخودشاستبهاستاد بهقولاستاد،سزاوار
را استاد خشم این و داده نسبت او  پدرِ و  عیلاکبر
یاپسرعمه گو نامهنیز جاهاییاز برانگیختهاست.72در
تربیتاستادرانکوهیدهواستادپاسخاورادادهاست.73
شاید و شده مطرح نامه  در که دیگری موضوع
عمۀ  از که است اریث بوده آن  سرِ  بر اصیل دعوای
کرده شکایت پسرعمه و میرسیده74 پسرش به استاد
است. نرسانده او بهدست را ارثیهاش استاد  چرا که
از ارث تقسمِی دادهشاید استاد که پاسخی به توجه با
سوی از  نیز  پسر وسهماالرث اجنامشده استاد سوی
دادهشده،اماارثیهشاملخانهوباغو استادبهاوخبر
غیرمنقولبودهوقابلفرستادننبودهاست.75خبشیاز
کهاستاداشکالراپذیرفتهو کتاخبانهایبوده ارثیههم
هرگونه برایحلاینمسئلهو،احتماًال،برایجلوگیریاز
»]پسرعمه[ داده پیشهناد بهخودش، نسبت سوءظن
هرکسرامعتمددانندتعینیمنایندکهبهجهترفعمظامل
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ت1-4.سواد
نامۀاستادعیلاکبر
اصفهاین.
مأخذ:کاشفاصفهاین،
دیوان اشعار…:393-
.396



ین
فها

ص
ر ا

اکب
یل 

 ع
تاد

اس
رۀ 

ربا
ه د

تاز
ی 

ها
هی 

گا
:  آ

مار
مع

ک 
ن ی

زبا
از 

ی 
مه ا

نا

11

نیز نامه  از خبشهایی  در منایمی.«76 هند روانه ایشان
یشراباطعنهخطابقرار پسرعمۀخو استادعیلاکبر
خشمیاست نایشاز کهبیشتر میرسد دادهوبهنظر
عبارتهایی  از خبشها این  در استاد دارد. او  از که
صاحبمهّتا، حمکتپناها، صاحبهوشا،77 مهچون

صاحبمروتوحکمِیجیواستفادهکردهاست.78

کبر اصفهاین و اطالعات موجود  ۳. استاد عیل ا
دربارۀ او

دیوانکاشفاصفهاین مندرجدر معمار آیااستادعیلاکبر
جامع مسجد  معمار اصفهاین،  عیلاکبر استاد مهان
پرسش، این پاسخ به رسیدن برای است؟ عبایس،
اصفهاین  استادعیلاکبر بارۀ در که گاهیهایی آ جمموعه
گاهیهامنحصر وجودداردبرریسمیکنمی.جمموعۀاینآ
تذکرههاوجودداردو بارۀاودر استبهاطالعایتکهدر
یتانیا موزۀبر کهدر کهستارهای79است هدیۀشاهصیف
عبایس جامع مسجد  در کتیبهای و میشود نگهداری
میکنمی  مرور را موجود اطالعات ادامه،  در اصفهان.80
وباتوجهبهجمموعۀایناطالعاتاحتمالیکیبودن
دیوانامساعیلکاشفواستاد مندرجدر استادعیلاکبر
مسجدجامععبایسرابرریس اصفهاینمعمار عیلاکبر

میکنمی.

۳ -۱. تذکره های شعرا 
وجود تذکرهها  در  عیلاکبر استاد بارۀ در که اطالعایت
داردبهسببچندبییتمنسوببدوست.ایناطالعات
خمتصر توصیف و اصفهاین  اکبر عیل استاد نام شامل

اوست:
بارۀاو تذکرۀخوددر نصرآبادیدر میرزاحممدطاهر

چننینوشتهاست:
:معماربایشاصفهاین،مردکدخداییدر استادعیلاکبر

یشیاست.مسجدجامعکبیر هنایتآراموصالحودرو

میداننقشجهانبهمعماریاوبامتامرسید. واقعدر

بانشآمده: باعیبهز کممیکرداینر شعر فکر

رباعی

یشمهیشه آنکسکهبهنفسخودنبردیدارد/باخو

ودردیدارد سوز

بادرود/غافلنشویکهباز خاکشودعدووبر گر

گردیدارد
آستنیاست81 دسیت/تادسْتتورادر بهدعابرآر اکبر

تذکرٔه  در علیقیلبنحممدعیلوالٔهداغستایننیز
نوشته اصفهاین  اکبر عیل استاد بارۀ در الشعرا یاض  ر

است:
:معماربایشبوده،مسجدجامعجدید استادعیلاکبر

عبایسبهمعماریاوامتامپذیرفته.اوراست:

یش خو با / دارد نبردی خود نفس به که آنکس

ودردیدارد مهیشهسوز

بادرود/غافلنشویکهباز خاکشودعدووبر گر

گردیدارد
آستنیاست82 دسیت/تادستتورادر بهدعابرآر اکبر

تذکرٔه روز روشن حسنیصبادر مولویحممدمظفر
نوشتهاست:

او بود. اصفهاین بایش  معمار  اکبر عیل اوستاد : اکبر

راست:
آستنیاست83 دسیت/تادستترادر بدعابرآر اکبر

یان صفو دورۀ  در که منابع این یسندگان نو
عیلاکبر استاد  معاصر 

ً
دقیقا برخی و یستند میز

عیلاکبر استاد که میکنند یح تصر بودند اصفهاین84
ین بزرگتر یعین یان صفو  بار در معماربایش اصفهاین
میدان شاهبودومسجدجامععبایسدر بارِ در معمار
استاد اینکه رسید. پایان به او بهمعماری جهان نقِش
یهبود شاهانصفو کدامیکاز بارِ بایِشدر معمار عیلاکبْر
ادامۀمقالهبهآنخواهمیپرداخت. پرسشیاستکهدر

۳ -۲. هدیۀ شاه صیف
یتانیا،یکتیغۀفوالدیطالکوبحمفوظاست موزٔهبر در
فاریسباطالنوشتهشدهاست: )ت2(ورویآناشعار
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کِف شاهصیف/رسیددر شهنشاِهعصْر ستارهایز
حق85عیلاکبر معمارِ

…عماداین؟زمنی…/…اختر
عقلسالامتامش/سعودسبعه ز

َ
ا طلبمنودْم

بگفتاستارهامبسفر86
حساباجبد، ،در مصراعآخر «در »ستارهامبسفر
شاهصیف سلطنت دوم سال که میشود 1039ق یخ تار
«یکهنامش است.مرحومقوچاینمعتقدند»عیلاکبر
اصفهاین  استادعیلاکبر آمدهمهان این»ستاره«87  در
تزئیناتمسجدجامععبایس کهبیشتر آجنا از استو
و مهارت بهپاس شاه رسید پایان به دورۀشاهصیف  در
اینخطکشفوالدیطالکوب]یامهان هنرمندِیمعمار
چننیادعایی »ستاره«[رابهرسمهدیهبهاوداد.88اگر
عیلاکبر استاد شاید که گفت میتوان باشد، صحیح

شاهصیفمعماربایشبود. بارِ در اصفهایندر

۳ -۳. مسجد جامع عبایس
پنجمنی سال1021ق،89بیستو مسجدجامععبایسدر
جانب  در او  بهدستور و اول، شاهعباس سالجلوس
جای»خاین بر و اصفهان نقشجهان میدان جنویب
یاساختمسجدجامععبایس بزرگ«90ساختهشد.گو
که املولد91 یزدی بدیعالزمانتویناالصل استاد بهدست
شاهعباساولاست[بهامر »بهخدمتاشرف]منظور
شدوبهگواهیکتیبۀسردر معماریمشغولبود«92آغاز
بیوتات  »سرکار ـِلـه،

َ
ل بیکا حمبعیل بهسرکارِی مسجد

متام شاه«93وبهدستاستادعیلاکبر سلطنیتوخزانهدار
شد:»»قدمّتتبعوناهللوحسنتوفیقهعمارةاملسجد
]…[ملنرعیترصیفبنیاهناوأرکاهناأعينمنعظمقدره

یهمن لـلـهمبعمار بیکا کأمسهحمبعيل أقرانهالزال بنی
کبر األواينأستادعيلأ يفالعملکاملهندسنیوهوالنادر

اإلصفهاين]…[«)ت5و6(.94
مسجد آنوقاِبدرِ یرِ کتیبهوسنگطایقشکِلز
ساختمهزماناینسه کهنشاناز همعرضاند

ً
یبا تقر

بدون و امامی حممدرضا بهخط کتیبه این دارد.  عنصر
نیز کتیبههایدیگری کتیبه، این  بر یخاست.عالوه تار
مسجدجامععبایسوجوددارد بهخطحممدرضاامامیدر
یخدارند:کتیبۀحمراِبشریِقشبستاِنشریقدر کهآهناتار
سال1039ق،کتیبۀ گنبِدغریبدر یر سال1038ق،کتیبۀز
سال1040ق،کتیبۀحمرابشبستانغریب ایواِنغریبدر
سال1077ق،کتیبۀایوانجنویبوحمرابایوانجنویِب در
سال1077قو دورۀشاهعباسثایندر مدرسۀناصریدر
مدرسۀسلیمانیهمربوطبهاولنیسالسلطنت کتیبۀسردر
مسجد اینکه به  نظر 1078ق.95 بهسال شاهسلیمان،
بیشتر و شد ساخته شاهعباس دورۀ  در عبایس جامع
دورۀشاهصیفبهپایانرسیدو،بنا کارهایتزئیینآندر
زمان ورودیمسجددر شواهدیکهنشانمیدهددرِ بر
شاهصیفساختهشد،96شایدبتوانگفتکهقسمتباالی
زمان در ،نیز ،شاملسنگطایقشکلوکتیبۀسردر در

تیغۀ ت5.خبشیاز
فوالدیطالکوب،
یتانیا.ش موزۀبر
.1613532768

ت6.کتیبۀسردر
مسجدجامععبایس.
عکاس:ارنست
هرتسفلد.
www.si.edu/:مأخذ
object/archives/

components
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سلطنتشاهصیفساختهشد.دورانسلطنتشاهصیفبنی
سالهای1038تا1052قبودهاست.باتوجهبهکتیبههای
مسجدجامععبایساحتماًال حممدرضاامامیدر یخدار تار
یخ1038تا1040قبودهاست.97 بنیتار یخکتیبٔهسردر تار
اینکتیبهآمده،میتوان اصفهایندر آجناکهنامعیلاکبر از

بود. دورۀشاهصیفمعماربایشدربار گفتکهاودر

کبر اصفهاین کبر معمار و استاد عیل ا ۴. عیل ا
یان صفو بار معماربایشدر تذکرهها،استادعیلاکبر بنابر
چه و شد معماربایش زماین چه  از منیدانمی اما بود؛
طرح او بهدست عبایس، جامع مسجد  جز بناهایی،
مسلم آچنه اما است.98 مربوط او به و شد انداخته
بهآساینبهدست بار بایِشدر استرسیدنبهمقاممعمار
زمان در آنهماستادعیلاکبر منیآمدواحتماًالپیشاز
مشغول مربوط صنایع یا معماری  امر به شاهعباس
مسجد  سردر کتیبۀ و باشد درست حدمسان  اگر بود.
به مربوط متامشدنمسجد نتیجه  در و جامععبایس
استاد رسیدن احتمال باشد، شاهصیف سلطنت اوایل
زمانشاهصیف اصفهاینبهمقاممعماربایشدر عیلاکبر
قوتمیگیرد.ایناحتمالباتوجهبهستارهایکههدیه

یتمیشود. تقو بودنیز شاهصیفبهاستادعیلاکبر
باتوجهبهاینکهمیتواناحتمالدادکهمعماربایش
شاهعباساولبدیعالزمانتوینبود99احتماًالپدر بار در
بار در معماران  از دو  هر که کاشف100 امساعیل جِد و
دستگاه شاهعباساولبودندمهراهبااستادعیلاکبر101در
آن،احتماًالاستاد بودند.پساز بدیعالزمانمشغولبهکار
بایِش دورۀسلطنتشاهصیف،بهمقاممعمار ،در عیلاکبر
از  نیز کاشف امساعیل اینکه به توجه با رسید.  بار در

ارتباِط احتماِل بود،102 یه صفو  بار در  ماهرِ کایشتراشاِن
مراجعۀ و اصفهاین  عیلاکبر استاد با کاشف خانوادۀ
نامهوجوددارد. براینوشنت کاشف به استادعیلاکبر
و خانقاه و مدرسه و مسجد  »هزار عبارت درج 

ً
ضمنا

نامۀعیلاکبر محام]...[بنامنودهبهامتامرسانیدهام«در
معمار انبوهفعالیتهایمعماریعیلاکبر نشاناز معمار
استواینمهمبرایکسیحمققمیشودکهشغیلنظیر
اصفهاین داشتهباشدکهاستادعیلاکبر بار معماربایشدر
این با بود. منصیب چننی صاحب تذکرهها یح تصر به
معمار  عیلاکبر بودن یکی احتمال میتوان مفروضات،
کتیبۀ در اصفهاینمذکور نامهواستادعیلاکبر مندرجدر
یببهیقنیدانست مسجِدشاهاصفهانرااحتمایلقر
و نسخۀ2934]دیواناشعار وگفتکهنامۀمندرجدر
اصفهاین استادعیلاکبر کاشفاصفهاین[از کلیاتآثار
یکی نامه این و است مسجدجامعشاهعبایس معمار
عیلاکبر استاد  از تاکنون که است منابعی ین مهمتر  از

اصفهاینبهدستآمدهاست.103

مؤخره
یانبهدست معماراندورۀصفو یکیاز نامهایکهاز در
با  معمار  عیلاکبر بهنام شخصی دعوای شاهد آمده
دیوان موردمسئلۀارثبودمی.ایننامهدر پسرعمهاشدر
قرائن یاندرجشدهاست.از شعرایدورۀصفو یکیاز
پادشاه سه زمان  در  معمار  عیلاکبر که برمیآید چننی
یانیعینشاهعباساولوشاهصیفوشاهعباسدوم صفو
کاشفاصفهاین معماریمشغولبودوامساعیل بهامر
کهخودنیز بود خانودهایمعمار از یسندۀدیواننیز نو
این  کنار  در بود.  کار به مشغول کایشترایش پیشۀ  در

ت7.بزرگنمایِیکتیبۀ
مسجدجامع سردر

عبایس.عکاس:ارنست
هرتسفلد.

www.si.edu/:مأخذ
object/archives/

components
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یقکتیبۀ طر یاناز دورۀصفو مشهوریاز نامها،ناممعمار
مسجدشاهاصفهانوبرخیتذکرههایشعرابهمارسیده
بارۀایشانوجوددارد.این استواطالعاتخمتصریدر
بار اصفهایناستواحتماًالمعماربایشدر عیلاکبر معمار
اینمقاله،دیدمیکهباتوجهبه شاهصیفبودهاست.در
جمموعۀشواهدمیتوانایناحتمالرامطرحکردکه»استاد
عیلاکبرِ »استاد مهان کاشف  اشعار دیوان » عیلاکبرِ
مسجدجامععبایساستواگر کتیبۀسردرِ اصفهاین«
زباناستاد یقنامهایکهاز طر چننیباشدمیتوانمیاز
امساعیل نسخۀخطیدیواناشعار اصفهایندر عیلاکبر
بارۀفعالیتهای کاشفآمدهاست،اطالعاتتازهایرادر
مواجههبا ،نوعبرخوردورفتارشدر معمار استادعیلاکبر
گاهیهاییکه می.اینمنبعوآ برخیمسائلبهدستآور
آنبهدستمیآیدبهشناختدرستاستادعیلاکبر از
اصفهاینوآشناییباچهرۀواقعیاووزدودنچهرۀغیر
تازه چشماندازی و میکند فراواین کمک تارخییاش
ایران معماری یخ تار برجستۀ  معمار این شناخت به
،باتوجهبهایننکتهکهکلاطالعایتکه

ً
میگشاید.ضمنا

اصفهاینوجودداشت بارۀاستادعیلاکبر ایندر پیشاز
و منبع این ارزش میتوانمی منیکرد،  جتاوز چندسطر از

یابمی. گاهاییراکهبهدستمیدهددر آ

یپ نوشت ها
یخفرهنگومعماریایرانوعضوهیئتعلمی مستقلتار 1.پژوهشگر

یخمعماریوشهرسازیایران. دانشنامۀتار
s.sinasoltani@gmail.com

دانشگاه  از ایران معماری مطالعات کارشنایسارشد دانشآموختۀ .2
leila.ghasemi28@gmail.com شهیدهبشیت.

3.بایادشادرواناستادعبداهللقوچاین.

افسانه«:81. 4.نک:عاریف،»استادقوامالدینشیرازی:معمار

آثار کلیات و  اشعار ]دیوان نسخۀ2934 »توضیحات دانشپژوه، .5
کاشفاصفهاین[«:1809-1795.

یسندۀ دوصفحه،کهنو ابتداینسخه،مقدمهایمندرجاستدر 6.در
بارۀنسخهودیوانشعر آنمعلومنیستوشاملاطالعایتاستدر

یات حمتو از وزندگیکاشفاصفهاینوفهرسیتخمتصر منثور وآثار
میمناید. یریاستومتأخر نسخه.اینمقدمهبهخطنستعلیقحتر

یخ اصفهان:جملد هنر و هنرمندان:355. 7.مهایی،تار

خطاب رامعمار کاشف امساعیل پدر یان یساندورۀصفو تذکرهنو .8
» حیدر امساعیلکاشفباعنوان»معمار کردهاند.عظمیآبادیبهپدر
را»اوستاد کاشف امساعیل  پدر والٔهداغستاین کردهاست؛ اشاره
را کاشف امساعیل  پدرِ نصرآبادی و کرده خطاب » معمار  حیدر
کرده خطاب حممدعیل« »استاد را او جِد و حیدرعیل« »استاد
1351؛ 2/الف: ج عشق، نشتر  تذکرٔه  عظمیآبادی، )نک: است
یاض الشعرا،ج1935:3؛نصرآبادی،تذکرٔه  والٔهداغستاین،تذکرٔه ر

نصرآبادی:360(.

مسجدشیخلطفاهللبا 9.جاللالدینمهاییباتوجهبهکتیبهایکهدر
حممدعیلابنمرحوماستاد«وجودداردحدس عبارت»عملفقیر
اینکتیبهمهانجدامساعیل مندرجدر زدهکهشایدحممدعیلمعمار

کاشفباشد)نک:مهایی،مهان:353(.

استاد اینکه بارۀ در اطالعایت نتوانستمی .360 مهان: نصرآبادی، .10
نیز صفوی  دیگر شاهان  بار در  در حممدعیل استاد و حیدرعیل
یااینکهبهصنعتدیگریمشغولبودهاند بودهاندیاخیر معمار

می. بهدستآور

کاشفاصفهاین[«. وکلیاتآثار 11.»مقدمۀنسخٔه2934]دیواناشعار

12.کاشفاصفهاین،دیوان اشعار...: 61.

بودن کایشتراش به 
ً
صراحتا نصرآبادی .360 مهان: نصرآبادی، .13

کایشترایش فن  در امساعیل »آقا میکند: اشاره کاشف امساعیل
کمالقدرتراداشتترکآنکردهاوقاتصرفترتیبنظمکرده«،
وآجرتراش اوبهعنوانمعمار از برخیمنابعمعاصر درحایلکهدر
نامبردهاند)نک:ذکاء،»معماراناستادکاراندورۀاسالمی«:444؛

مصلحالدینمهدوی،اعالم اصفهان،ج559:1(.

کایشتراشرا کاشفاصفهاین یخ عبایس، مقدمۀتار 14.وحیدنیا،در
یسندگانوهنرمندانحتتمحایتوعنایتشاه جزوشاعران،نو

یخ عبایس،مقدمه:8(. عباسنامبردهاست)نک:وحیدنیا،تار

بوده کاشف امساعیل مهان:360.»نصرآبادیمعاصر 15.نصرآبادی،
است«)نک:»مقدمۀنسخه«(.

آثار کلیات و  16.دانشپژوه،»توضیحاتنسخۀ2934]دیواناشعار
کاشفاصفهاین[«:1799.

17.دانشپژوه،مهان:1796.

ایننکتهبیانشدهاست.یک مقدمهسهبار 18.»مقدمۀنسخه«.در
پایانمقدمه. منِتمقدمهویکبار در دیگر عنوانوبار یر ز بار

هم جاهایدیگر صفحۀ70و35شعرهاخطخوردهاستواز 19.در
پیداست)نک:دانشپژوه،مهان:1795(.
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20.مهان.

کاشفاصفهاین[«. وکلیاتآثار 21.»مقدمۀنسخه2934]دیواناشعار

22.کاشفاصفهاین،مهان: 374.

23.مهان: 376-385.

24.مهان: 375.

25.دانشپژوه،مهان:1799.

26.پورنگ،تصحیح نسخٔه خطی دیوان کاشف اصفهاین:20.

27.مهان:18-20.

28.دانشپژوه،مهان:1795-1809.

29.مهان:1799-1801.

30.مهان:1799.

31.مهان:1800.

32.مهان:1800.

33.مهان:1799.

34.مهان:1799.

35.مهان:398.

36.مهان:398.

37.مهان:401.

38.مهان:402.

39.مهان:404.

40.مهان:405.

41.مهان:385.

42.مهان:393.

43.مهان:403.

44.مهان:396.

45.مهان:397.

46.مهان:399.

47.نک:دهخدا،ذیل»مسوده«و»سواد«.

انتقادی نسخه های  و تصحیح  یخ نسخه پردازی  تار مایلهروی، .48
خطی:30.

49.کاشفاصفهاین،مهان:393-396.

از بیکی  معمار  عیلاکبر استاد بان ز  از که کتابیت »مسودٔه تهنا .50
بالتماس که سالیانه رمل »دیباچۀ و شد« نوشته یشانش خو

میانرقعههایموجود حممدقاسمبهجهتبیوتاتمسودهشد«در
میشوند. دیوانکاشف،با»بسماهللالرمحنالرحمی«آغاز در

نسخهچننیآمدهاست:»بوزه.اینکلمه حاشیۀاینقسمتدر 51.در
آنزمان ومکییفبودهکهدر کهمرادفبابنگاستعمالشدهخمدر
یادداشتشبیه این میرفته«.خط  بهکار متذوقنی وبنی معمول

خطمقدمۀنسخهاست)نک:کاشفاصفهاین،مهان:393(.

52.اصل:مرآت.

53.اصل:کسافت.

54.اصل:تعذیه.

55.مردِمفرومایه)نک:لغتنامۀدهخداذیل»پاجی«(.

56.اصل:حتفت.

نگ)نک:لغتنامۀدهخداذیل»اعرج«(.
َ
57.ل

58.اصل:هبوط.

از متین  در  دیگر شاهدی یق طر  از اما نیست، لغتنامهها  در .59
میرزافتحعیلآخوندزادهمیتوانفهمیدکهاحتماًالمعیننزدیکبه

»مهمالت«و»مزخرفات«دارد)نک:آخوندزاده،قرتیکا(.

فرعون)نک:لغتنامۀدهخداذیل»هامان«(. یر 60.هامانوز

که گفت باید جیو« دربارۀ»حکمِی مهان:396. اصفهاین، کاشف .61
کتاب  در است. هندوستان احتماًال »جیو«  از  منظور اینجا  در
فرمان قیامتاندوز آنروز در قصص اخلاقاینمیخوانمی:»سعیدهبادر
شفقتنشانپادشاهواالجاههندوستانرابهپیشعیلمردانخان
کهحکمپادشاهجیوایناست«)ویلقیلبن منود فرستادهاظهار
دیگر جای در یا و ج248:1(. قصص اخلاقاین، داودقیلشاملو،
پادشاهواالجاههندوستانمددیبه از اینچندروز آمدهاست:»در
ایرانخواهندشد؟ حمصورانمیرسدوسپاهقزلباشمأیوسعازمدیار
ینکالمنطقشبهفصاحب جوابسایل،طوطیشکرخایشیر در
بلیغمتکلمگردیدهگفتکه:مددپادشاهجیوبدادمشامنیرسد«)ویل
قیلبنداودقیلشاملو،قصص اخلاقاین،ج375:1(.قصص اخلاقاین
هندوستان آجناکهپسرعمۀاستاددر یهاست.از دورۀصفو متیناز
یاد یهاست،بهاحتمالز بودهاستومنِتمسودهمربوطبهدورۀصفو

»جیو«هندوستاناست. از منظور

62.کاشفاصفهاین،مهان: 386.ممکناستاینپرسشمطرحشودکه
«بهامساعیلکاشفبراینوشنتنامهمراجعه چرا»استادعیلاکبر
«میخواستهنامهایتندو معمار کردهاست؟شاید»استادعیلاکبر
آجناکهکاشفکالمی یشاوندشبدهدو،از بهخو پاسخیدرخور
است، داشته دوره آن  نثرِ چهارچوب  در یح صر لین و فصیح

«بهاومراجعهکردهاست. »استادعیلاکبر

63.کاشفاصفهاین،مهان: 118.

عنانارادهرابه آنکهباز هندوستانآمدیوبعضیرابعداز 64.»از
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توجهارتکابهندمعطوفداشیتومارابهسببترکیببندیو
ترخندههایالواطواجامرۀاصفهانجناتدادی« شهرتختلصاز

)مهان:394(.

65.مهان: 394.

و شفقت روی  از که نامهای نوازشنامه: ذیل دهخدا لغتنامۀ .66
مهربایننوشتهشدهباشدوموجبتسیلودلآساییگردد.

67.کاشفاصفهاین،مهان:394.

68.مهان: 394.

بارۀبرخوردبرخی کهدر جالبتوجهاست ایننظر از 69.ایننکته
متونوجود ایندستدر یهباصوفیهشواهدیاز پادشاهانصفو
جملسیکهاستادآنحضرت]شاهسلیمان دارد:»آچنهمالحممدباقر
امور  اکثر  در بود. مقرون اجابت به میمنود، عرض بود، صفوی[
یقه ملکیومایلبهصالحوصوابدیدفضالوعلمامیفرمودوطر
آن یهبود،برانداخت.از سلسلهعلیهصفو واطوار صوفیهکهشعار
شبمجعه مجلهتوحیدخانهکه]...[متصلبهعایلقاپوبودوهر
کردهویاهومیزدند، مشایخصوفیهمجعشدهباخلفاوامراجد
اصفهانبیرونکردند]...[از موقوففرمود.مجیعمشایخصوفیهرااز
کردند« یدانشانبودندبهدر آچنهصوفیهومر بایقممالکحمروسهنیز

یه:78(. یین،فواید الصفو )قزو

والدۀخودوعمۀمامیداین«)کاشفاصفهاین، که 70.»آنمرحوم
مهان:394(.

انهتاینوشتهآمدهاستکهمیتوانداینتفسیر ینۀدیگریهمدر 71.قر
کهیبدماغشدمواالچهگنجایشدارد دار یتکند:»معذور راتقو
کهآنصاحب یللیایلفراق امتدادایاماشتیاقوتطو کهبعداز
میاندوستودمشنبهنوازشنامۀنامیومراسلۀ مروتبندهرادر
گرامییادوشادفرمودهباشندبهاینخمتصراتاکتفامناید«)مهان:
»صاحبمروت« از سیاقمنتچننیبرمیآیدکهمنظور 396(.از

پسرعمۀاستاداست.

بنگوکثرتامواجخیالبوزه شدتافواجفکر 72.»دوکلمهایکهاز
یف تشبهخالویماوبیانذاتشر شرحخاکپرسیتمابنابر در
یقخالویخودقلمیمنودهبودندرسید.]...[حاشاوکال خودبهطر
غالموتراشیدنِلیهو دروغمیگوییخالویتوکیبهَوطیدبر
یفایشانمستجمعاینصفاتاست اکلبنگوبوزهکهذاتشر

موصوفبود«)کاشفاصفهاین،مهان:393(.

73.مهان:394.

74.مهان:393.

75.مهان:395.

76.مهان:396.

مواد  از استفاده  در است پسرعمه به طعنهای میرسد  نظر به .77
توهمزا.

78.کاشفاصفهاین،مهان:394و395و396.

یا فوالد یا چوب  از ابزاری دهخدا لغتنامۀ  در ِستاره یا َستاره .79
نک: است. مسطره  برابر و میکشند جدول آن با که استخوان

لغتنامۀدهخداذیل»ستاره«.

اصفهاینساخته بناهاییکهبهدستاستادعیلاکبر موردسایر 80.در
بناهایی می.یکیاز آنیبخبر شدهاستاطالعایتوجودنداردواز
اصفهاینمربوطباشدوتاکنونحمققاناز کهشایدبهاستادعیلاکبر
آستانۀسلطانآباد بهآننپرداختهاندبقعۀسهلبنعیلدر اینمنظر
عبارت با است کتیبهای بنا این رواِق درآیگاه  بر است. ]اراک[
آن کنار »بسماهللالرمحنالرحمی/أنامدینةالعلموعیلباهبا«کهدر
ینعیلاکبر پاینیآنعبارت»عملکمتر عبارت»کتبهحممدرضا«ودر
قابلدیدننیستو ]؟[اصفهاین«درجشدهاست.اینکتیبهامروز
ادارۀاوقافآنراباتابلوییپوشاندهاستوبهمهنیسبببرریسآن
ناممکناست.دانشورانتاکنونبهمنتاینکتیبهاشارهاینکردهاندو
یخ1110ق بهتار سنگمرمر برخیمنابعبهکتیبۀلوزیشکلبر فقطدر
اشارهشدهاست)نک:مشکویت،فهرست بناهای تارخیی و اماکن 
یخکتیبۀ تار باستاین ایران:193؛عبایس،شهر باستاین آستانه:57(.اگر
کتیبهارتباطی اصفهاینمندرجدر 1110قباشداحتماًالعیلاکبر مذکور
گفتار اصفهایِنماندارد؛اماسنجشصحتاین بااستادعیلاکبر
کتیبههایبنامفقودیا ناممکنشدهاست،چراکهبسیاریاز امروز
دانشوران قطعگفتکهمنظور پوشیدهشدهاستومنیتوانبهطور
یخ1110قداردمهانکتیبۀ»انامدینةالعلم«یانه. کتیبهایکهتار از
متعددی  یخدار تار کتیبههای بنعیل بقعۀسهل  در اینکه ضمن
یان)نک: حدوددورۀایلخانانتادورۀقاجار وجودداشتهودارداز
یخداری کتیبۀتار کتبیهها، میاناین عبایس،مهان:57تا64(.در
باالىدر یخهنمشوال1038قوجودداشتهمهنیطور ایوانبهتار در
یخ1039ق)نک: یزانبودهباتار چهارچوبآو ورودىرواق،زجنیرىبر
مشکویت،مهان:194؛عبایس،مهان:60(کهنشانمیدهدابتدای
اینبناتغییرایتبهوجودآمدهاست)شاهعباساول دورۀشاهصیفدر
ختت آنشاهصیفبر تامجادیاالولسال1038قزندهبودوپساز
اصفهایندر این،دیدمیکهاحتماًالاستادعیلاکبر نشست(.پیشاز
مهنیزمان ذهننیستکهدر از بودودور ایندورهمعماربایشدربار
یانبنایمهمیتلیقمیشدتعمیرات دورۀصفو بنایآستانهکهدر در
آجنادرج اصفهایندر وتغییرایتاجنامشدهباشدوناماستادعیلکبر
رؤیتکتیبۀ»أنامدینةالعلموعيّل شدهباشد.کلیدفهماینماجرادر

یخگذاریآن. باهبا«ستوتار

81.نک:نصرآبادی،مهان:138.

82.والٔهداغستاین،مهان:274.

83.صبا،تذکرٔه روز روشن:69.

تذکرٔه  یسندۀ نصرآبادینو تذکرٔه نصرآبادی،میرزاحممدطاهر  بر بنا .84
سن در سال1083ق، در و متولدشد سال1027ق در نصرآبادی
تا احتماًال او کرد. تذکرهاش تألیف به شروع پنجاهوششسالگی،
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سلطنتشاهسلیمانصفویزندهبود.عیلقیلبنحممدعیل اواخر
سال1124ق ماهصفر یاض الشعرادر یسندۀتذکره ر والٔهداغستایننو
اصفهانبدنیاآمد. شهر مقارنسلطنتشاهسلطانحسنیصفویدر
یسندۀتذکرۀ روز روشنفرزندمولوی حسنیمتخلصبه»صبا«نو

حممدیوسفعیلمتخلصبه»یوسف«متولدسال1279قبود.

خواندهاند. »حبق«عیلاکبر کفمعمار 85.مرحومقوچاینآنرادر
همحق حیثوزنشعر میرسد»حق«درستباشد.از بهنظر

درستاست.

مسجدشاهاصفهان«:222و 86.قوچاین،»هدیٔهشاهصیفبهمعمار
.223

اینکلمهمشّدد لغتنامۀدهخداونقلمرحومقوچاین،»ت«در 87.بنابر
نیست)نک:قوچاین،مهان؛دهخدا،ذیل»ستاره«(.

88.قوچاین،مهان.

سال وقایع ذیل عبایس جامع مسجد ساخت عبایس یخ  تار  در .89
وقایعسال یخ عامل آرای عبایسذیل تار  در اما آمدهاست. 1020ق

1021قآمدهاست.

یخ عامل آرای عبایس،ج1370:2. بیگمنشی،تار 90.اسکندر

یخ عبایس:412. 91.مالجالل،تار

92.مهان:412.

یخ  تار  در ترکمان آثار اصفهان:429.اسکندربیگ گنجینه  ، 93.هنرفر
که عامل آرای عبایسنوشتهاست:»حمبعیلبیکلـلـهغالمانرا
یفٔهصفاهاناست«)اسکندربیگمنشی، عماراتخاصٔهشر سرکار
است معتقد مکچسین .)1569 :3 ج عبایس، عامل آرای  یخ  تار
بنای  از کتیبهای هیچ نامبدیعالزمانتویناالصلدر اینکه بارۀ در
مسجدجامععبایسنیامده»میتواناحتمایلهرچندضعیفداد
عنایتساقطشدهبودهولذاامکان نظر امتامبنااز کهویپیشاز
بارۀ منبعدر دستداد«)مکچسین،»چهار کتیبهرااز نامدر ذکر

اصفهان«:66(. ساختههایشاهعباسدر

،گنجینۀ آثار تارخیی اصفهان:429و430؛مهرآبادی،آثار میل  94.هنرفر
اصفهان:666؛مشکویت،فهرست بناهای تارخیی و اماکن باستاین 
باالآمده اینسهمنبعکتیبهبهمهنیصوریتکهدر ایران:46.در
خواندهاست: اینگونه را کتیبه قوچاین اما شده، خوانده است
االوایناستادعيل یهالعملمنکایفاملهندسنیوهوالنادر »مبعمار
در  نیز نیکزاد می کر مهان:224(. قوچاین، )نک: االصفهاین«  اکبر
اینکتیبهکلمه»االواین«را»االاواین«خواندهاست)نک:نیکزاد،

تارخیچه و راهنمای ابنیٔه تارخیی اصفهان:100(.

آثار میل اصفهان:682،680،676،502،471و 95.رفیعیمهرآبادی،
آثار تارخیی اصفهان:453،452،442،441، گنجینه  ، 683؛هنرفر

454و457.

96.قوچاین،مهان:227.

97.مهان:223.

98.نگارندگانتاکنونسندینیافتهاند)نک:پانوشتش77(.برخی
جهان نقِش میدان و یه قیصر  بازار  سردر  نظیر آثاری حمققان  از
را اینسخن منبع اما منسوبمیکنند؛ اکبر استادعیل به راهم
تارخییاصفهان«: ،»برجقوس،طالعشهر یند)نک:هنرفر منیگو
170؛نامورمطلق،»خیالهنرمندانهوزندگیهنرمند؛برریسمهاهنگی

هنرمندواثرشباحنوهیزندگیجامعه«:14(.

»استاد« راهم بدیعالزمان کهمالجالل است نوشته 99.مکچسین
بارۀ در منبع  »چهار مکچسین، )نک: » »معمار هم و میخواند
یخ  تار  در مالجالل .)65 اصفهان«:  در عباس شاه ساختههای
و بوسکلو کوزی سلطان  قنبر »بهسرداری است: آورده عبایس
میان معمارینادرالعصریاستادبدیعالزمانیزدیبرجیبزرگدر
جاییدیگر یخ عبایس:319(ودر آبسازند«)نک:مالجالل،تار
و  »نادرالعصر است: نوشته عبایس جامع مسجد ساخت بارۀ در
الزماناستادبدیعالزمانتویناالصلیزدیاملولدکهخبدمتاشرفبه
معماریمشغولبود«)مالجالل،مهان:412(.مالجاللالدین امر
شاهعباساول،ادیب،منشی بار منجمانمعروفدر حممدیزدی،از
خدمتشاه در تا1024ق اوبنیسالهای994 بود.  نیز مورخ و
یخ عبایسوقایع تار  اوبود.مالجاللدر اکرام اولومورد عباس
سلطنت سالاز دورانسلطنتشاهطهماسبوبیستوچهار اواخر
استادبدیعالزمان اینکتاباز شاهعباساولرانگاشتهاست.اودر
بود،نامبرده شاهعباسمعمار بار در تویناالصلیزدیالمولدکهدر
اینرو،شایدبتوان از نکردهاست. واشارهایبهاستادعیلاکبر
زماننگارشکتاباستادبدیعالزمان ایناحتمالرامطرحکردکهدر
دستگاهاستاد در شاهبودوشایداستادعیلاکبر بار بایِشدر معمار

بودهاست. بدیعالزمانمشغولبهکار

شروِع سال1024ق،سهچهارسایلبعداز کاشفدر امساعیل 100.پدر
زمانفوتجِد  از ساخِتمسجدجامععبایس،درگذشتهاست.

می. امساعیلکاشفیبخبر

اینگفتمی،جاللالدینمهاییحدسمیزند کهپیشاز 101.مهانطور
مسجدشیخ کاشفیعیناستادحممدعیلمعمار کهجدامساعیل
یعیناستادعیلاکبر بارۀاینسهمعمار لطفاهللبودهاست.اودر
واستادحیدرعیلواستادحممدعیلاینچننینوشتهاست:»استاد
حیدرعیل استاد پسرش و حممدعیل استاد و اصفهاین  عیلاکبر
بودندکهبسیاری برجستۀشاهعباسکبیر اصفهاینسهتنمعمار
]گردید.[ بنیاد ایشان معماری به اصفهان  در عالیه عمارات  از
و است استادعیلاکبر هنر از آنمجلهمسجدشاهمنونۀعایل از
کهناماوراهمنگارنده استادحممدعیل مسجدشیخلطفاهللاز
یخ  کتیبههایمسجدشیخجستهوخواندهام«)نک:مهایی،تار در

اصفهان: جملد هنر و هنرمندان:358(.

زمانکدامپادشاهصفویوچه 102.البتهمنیدانمیامساعیلکاشفدر
حرفۀکایشترایشفعالیتداشتهاست. مدتزمایندر
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است رفته نام  دیگر اصفهاین  عیلاکبر دو  از تارخیی، منابع  در .103
اصفهاینندارد:یکیخواجه معمار ارتباطیبهاستادعیلاکبر که
بودودرگذشتۀسال1033 بار اصفهایناستکهمستویفدر عیلاکبر
یخ جهان آرای عبایس:207(؛ودیگری یین،تار است)نک:وحیدقزو
سال1056بهحکومت کهدر اصفهایناست بازرگاینبهعیلاکبر
قلمروگورکانیانهندرسیدوباینمسجدی کمبایهوسورتدر بندر
هندگورکاین:احوال آجناشد)نک:ملبورن،»بازرگاناصفهایندر در

هند«:170(. اصفهایندر عیلاکبر معمار وآثار

کتاب نامه
یخ عامل آرای عبایس.بهتصحیححممدامساعیل بیگمنشی.تار اسکندر

رضواین.هتران:دنیایکتاب،1377.

:بیکزاده. آخوندزاده،فتحعیل.»قرتیکا«،در

پورنگ،نسمی.تصحیح نسخۀ خطی دیوان کاشف اصفهاین.پایاننامٔه
کارشنایسارشدادبیاتفاریس.بهراهنماییمحیرازمردی.هتران:دانشکدٔه

ادبیاتوعلومانسایندانشگاههتران،1389.

دربار  وقایع  مالجالل:  روزنامۀ  یا  عبایس  یخ  تار منجم. جاللالدین
شاه عباس صفوی.بهتصحیحسیفاهللوحیدنیا.هتران:انتشاراتوحید،

.1366

دانشپژوه،حممدتیق.فهرست کتاخبانۀ مرکزی دانشگاه هتران:نسخه های 
ج10،هتران:انتشاراتدانشگاههتران: خطی مشاره های ۳۰۶۲-۲۶۳۰،

.1340

:کیاین:463-441. ذکاء،حییی.»معماران،استادکاراندورۀاسالمی«.در

رفیعیمهرآبادی،ابوالقاسم.آثار میل اصفهان.هتران:چاخپانٔهاحتاد،1352.

عبایس،حجتاهلل.شهر باستاین آستانه.هتران:آرون،1386.

عظمیآبادی،حسنیقیلخانبنعیلخان.تذکرٔه نشتر عشق.بهتصحیح
پژوهشیمیراثمکتوب،1391. کمالحاجسیدجوادی.هتران:مرکز

پارس، انتشارات و کتاب لسآجنلس: رساله. چهار  بیکزاده. قاسم.
.1395

یه پس  یخ سالطنی و امرای صفو یه: تار قزویین،ابوالسن.فوایدالصفو
میمیرامحدی. یه.بهتصحیحومقدمهوحوایشمر از سقوط دولت صفو

هتران:مؤسسهمطالعاتوحتقیقاتفرهنگی،1367.

مسجدشاهاصفهان«.اثر،ش قوچاین،عبداهلل.»هدیٔهشاهصیفبهمعمار
.222-230:)1381 35)پاییز

آثار کاشف اصفهاین.  دیوان اشعار و کلیات  کاشفاصفهاین،امساعیل.
نسخٔهخطیش2934.هتران:کتاخبانٔهمرکزیدانشگاههتران.

کیاین،حممدیوسف.معماری ایران دورۀ اسالمی.هتران:مست،1387.

افسانه«.گلستان گلچنیعاریف،مهدی.»استادقوامالدینشیرازی:معمار
،ش61)تابستان1388(:79-85. هنر

معماری هندگورکاین:احوالوآثار ملبورن،الیزابت.»بازرگاناصفهایندر
گلستان هنر،ش5 هند«،ترمجۀنازننیشهیدی، اصفهایندر عیلاکبر

.190-170:)1385 )پاییز

یخ نسخه پردازی و تصحیح انتقادی نسخه های  مایلهروی،جنیب.تار
خطی.هتران:کتاخبانٔهجملسشورایاسالمی،1380.

:کاشفاصفهاین،امساعیل. »مقدمٔهنسخه«،در

حسنیصبا.تذکرٔه روز روشن.بهتصحیححممدحسنیرکنزاده حممدمظفر
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