معماري مساجد ايران و هنرهاي قدسي آن
حسين ُز َمرشيدي ،1زهرا ُز َمرشيدي

*2
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چکيده
مسجد ،كانون يكتاپرستي ،باید از زيباييهاي معنوي برخوردار باشد .هنرهاي بديع وابسته به معماري از قرون اوليه
اسالم آغاز شد و در ادوار اسالمي به تحقق كامل رسيد ،رشد كرد و در مقياسي وسيع و در شاخههاي متعدّ د ،سبب به
وجود آمدن هنرهاي قدسي مساجد شده است .مساجد ايراني صدر اسالم تا قبل از دوره آل بويه رواقي بوده اند .اما
تحول عمده ای
توجه خاص بزرگان ،حكما ،پادشاهان و باالخص هنرمندان معمار و بنّا مساجد با ّ
از آن دوره به بعد با ّ
مواجه شــدند و طرح های شبستاني و بعدها چهل ســتوني با اجراهاي مطلوب و بويژه نماسازيهاي بسيار چشمگير از
هنر بخصوص در دوره صفويه به وجود آمدند .روند مسجدســازي از دورة صفويه تا امروز هم چون با اصالت از طرح
و نقوش بس زيبا در نماسازيها بهره زياد برده است ،كه در مواردي فراوان آثار بديع و شگرف براي ايران به جهان
اسالم تقديم گرديده است .به طوركلي ،مسجدسازي باید از سه اصل :ط ّراحي ،اجراي سازهاي و نماسازيهاي شگرف
الهي برخوردار باشــد و با استفاده از مصالح گوناگون و با حسن ســليقه خلق شود تا زيباسازي مسجد را از هر جهت
كامل سازد .در ساختار مساجد امروزی ،عالوه بر در نظر گرفتن این سه اصل ،ضروری است فضاهاي الزم در مقياسي
قابل قبول و ســپس با لحاظ اصول معماری ساخته شود تا مسجد غیر از كانون توحيدي ،با فضاهاي خود سبب ايجاد
انگيزههاي فرهنگي ،آموزشــي ،پژوهشــي ،تحقيقاتي ،هنري ،تفريحي ورزشي و  ...براي عامه مردم ،خصوص ًا جوانان
شــود .این بررسی با اتکا به روش توصیفی  -تحلیلی تاریخی به انجام رسید و اطالعات مورد نیاز با مطالعه کتابخانه ای
و مشاهدات میدانی جمع آوری می گردید.
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 1دانشيار و عضو هيأت علمي دانشگاه شهيد رجايي
 2دانشجوي كارشناسي ارشدِ پژوهش هنر

واژگانکليدي :مساجد ایران ،هنرهاي وابسته به معماري ،هنر قدسي ،مسجد و تحول ساختاري ،فضاهاي نياز مسجد.
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مقدّ مه
هنرمندان و هنرشناســان بزرگ عالم ،محققان ،انديشــمندان و
پژوهشــگران جهان ،همواره بهطور عميق و گسترده معماري جهان
اســام و ويژگيهاي هنري آن را بررســي كردهانــد .آنان معماري
اســامي عثماني را بهخوبي ميشناســند و ارزشهــاي معماري
اسالمي اندلس ،خصوصاً مسجد قرطبه كرد و با را با « 580ستون»
و «قوسهاي درهــم تنيده» آن را بهخوبــي درك ميكنند .آنها
معماري اسالمي كشورهاي مســلمان شاخ آفريقا ،خصوصاً مساجد
فاس مراكش را بسيار خوب ميشناسند .آنان قاهره،شهر هزار
شهر ِ
مسجد با مساجد بسيار جالب آن را بسيار توصيفكردهاند و معماري
مسجد عظيم نبياكرم(ص) و مسجدالحرام را با ويژگيهاي اجرایي
آنها كام ً
ال شــناختهاند .عالوه بر این که معماري اســامي مساجد
مقدس امامان ما را در
كشورهاي سوريه ،اردن ،قدس شريف و بارگاه ّ
عراق به درســتي بررسی کردهاند .همچنين دربارة معماري اسالمي
كشورهاي آسيايي ،خصوصاً ازبكســتان ،پاكستان ،هند ،اندونزي و
 ، ...بخصوص معماري اســامي جديد مساجد مالزي را كنجكاوانه
مطالعه داشتهاند و معماري اسالمي ديگر مساجد كشورهاي مسلمان
را نيز كنكاش ميكنند .ولي آنهامعماري اسالمي مساجد ،مدارس
متبركه ايران را ســرآمد ارزشهاي معماري اســامي
علميه و بقاع ّ
جهان ميدانند .از اينرو بار سفر بر دوش كشيده ،از اقصا نقاط عالم
عاشــقانه به ديدار آثار اسالمي ايران ميشــتابند و آنها را موضوع
مطالعــات خود قرار میدهند و از این بناها فيلم و اســايد و عكس
تهيه ميكنند .این هنرمندان و پژوهشــگران با دنيايي از حسرت و
عشــق ،روزهاي متمادي در ايران با هنرهاي قدسي و الهي معماري
بيهمتاي اســامي آن نجوا ميكنند و ســپس با دنيایی از خاطرة
بصري و با حسرت از آثار ايران جدا میشوند و در وطن خود با ارائه
پژوهشنامهها و تصاوير تهيه شــده ،برای مشتاقان و طالبان با زبان
ن میگویند.
دل از آثار معماري اسالمي ايران سخ 
آري ،اينجاست كه پروفسور «ا ِكاشه» ،اين هنرمند و هنرشناس
بزرگ مصري ،بســيار زيبا ميگويد« :دنيا بايد هنر را در هنرهاي
اسالمي كشورهاي مسلمان ،خصوصاً در هنرهاي شيعي و باالخص
در هنرهاي قدســي معماري اسالمي ايران جستجو كند» .رحمت
خدا بر مرد آزاده سني مذهبي همچون «ا ِكاشه» باد كه اين چنين
از حقيقت معنوي و وجود ارزشهاي ملّتي مســلمان «شــيعي»
سخن ميگويد.
پروفســور ابراهام پوپ كه تمام عمر خود را صرف پژوهش آثار
معمــاري ايران كرده و  16جلد كتــاب در خصوص معماري ايران
به چاپ رســانيده بــود ،وصيت کرد« :پس از مرگــم مرا در كنار
زنــده رود «زايندهرود» در اصفهان دفن كنيــد تا روح من بعد از
من جســتجوگر ارزش معماري ايران ،خصوصاً معماري اسالمي و
مساجد ايران باشــد ،چرا كه در حياتم نتوانستم آنچنان كه الزم
است تحقيق آنان را انجام دهم» .این مقاله ،تالشی است در جهت
توصیف علمی مســاجد ایران با در نظر گرفتن تن ّوع و ویژگی های
هنرهای قدسی به کار رفته در آن ها.

روش تحقیق
ایــن مقاله بــر اســاس روش توصیفی  -تحلیلی تدوین شــده
اســت .اطالعات مورد نیاز برای تحلیل معماری مساجد دوره های
تاریخی به شــیوة اســنادی  -کتابخانه ای و نیز مشاهدة میدانی و
عکس برداری جمع آوری شــده است .بر این مبنا ،مقاله با تفکیک
دوره های تاریخی ،ویژگی معماری و هنری مســاجد را در هر دوره
و تفاوت های ایجاد شــده با دوره های قبل از خود را از ابتدای ورود
اسالم تا دوران کنونی به بحث گذاشته است.
سده های نخستین
در قرون نخستین ورود اســام به ایران مساجدی بنا شدند که
تعدادی از آن ها هنوز به یادگار مانده اند .مســجد فهرج یزد و تاری
خانة دامغان از این جمله هستند.
مسجد فهرج يزد
در فهرج 40 ،كيلومتري يزد ،مســجد خشتي بسيار سادهاي ،ا ّما
با اب ّهت و در شــكل رواقي در هم ،در نيمــه ا ّول قرن ا ّول هجري
ساخته شــد .پايههاي قطور باربر اين مسجد در تركيب اصطالحاً
«پيلپايــه ،»1با قوسهاي بيز ساســاني و در تركيــب اصطالحاً
«هلوچين »2و تيزهدار به خود گرفته اســت (پيرنيا.)11 :1373 ،
طاقپوشها عموماً «گهوارهاي آهنگ ،»3پوشــش داخلي اندود گچ
و چندين نقش «گل رزاس »4دورة هخامنشــي زينتبخش داخلي
مســجد است .پوشش نماي مســجد اندود «كاهگل ريگ »5است.
از ويژگي اين مســجد گلدستة خشــتي است كه الحاقي و از دورة
ســلجوقي اســت( .عمراني پور .)52 :1384 ،ناحية ختم گلدسته،
كنگرهاي و اقتباســي از كنگرههاي تختجمشيد است .آجر به كار
رفته در اين مسجد فقط در كف پلهها ،گلدسته و ختم بنا در ناحية
پشــت بام و به دليل نزوالت آسماني به كار رفته است .اين مسجد
توجه «يونسكو» بوده و از صدر اسالم تا
سادة خشتي همواره مورد ّ
ً
م و اعياد و خصوصا براي نمازگزاري مورد بهرهبري
امروز در مراســ 
مردم فهرج بوده است( .تصوير شمارة .)1

تصوير شمارة  :1كليات قسمتي از مسجد خشتي و رواقي فهرج يزد ،نيمه
اول قرن اول هجري قمري ،گلدسته مسجد الحاقي از دورة سلجوقي

تاريخانه دامغان
بناي اين مســجد رواقــي و آجري ،با پايههای قطــور و مدور و
قوسهای عموماً جناقي (مازهدار) و تاقهای با پوشــش الرومي و با

داشتن تك ايوان كشيده ،با گلدستة الحاقي با نقوش زيباي آجري و
كتيبة خط كوفي از دورة ســلجوقي همراه است( .زمرشيدي:1364 ،
 .)25در ضمن بعد از تاريخانة دامغان ،مساجد رواقي شوش ،شوشتر
و دزفول نيز بنا شــد (پیشین .)27 :استاد محمدكريم پيرنيا در مجله
اثر شماره  1مقاله «شيوه خراساني» ،ساخت گلدسته اين مسجد را به
دست «سعيد بن عثمان» ذكر ميكند (تصاویر شمارة  2و )3
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تصوير شمارة  :2كليات قسمتي از تاريخانة رواقي دامغان با قوسهاي
جناقي و ستونهاي استوانه ستبر (قرن دوم هجري)

دوران ميتوان به بند امير ،كه از آجر و مالت ســاروج و در مقياسي
بسيار اصولي ساخته شده است و نیز مسجد جامع نيريز اشاره كرد.
اين مســجد يكي از قديميترين ابنية اوايل اســام در ايران است.
ايــوان رفيع و بــا دور قوس هاللي آن ،اقتباســي از معماري دوران
ساساني است .بناي اين مســجد كهن در اوايل قرن چهارم هجري
قمري اســت .از ويژگيهاي اين مســجد ،اجراي بسيار جالب پشت
بندسازي براي اســكلت و مهارسازي ديوار طولي مسجد ،همچنين
محراب بسيار ارزشمند گچبري از انواع نقوش و خط است كه حدود
سال  363هجري قمري ساخته شده است .از ويژگيهاي ديگر اين
مســجد منارههاي زيبا و با اصول است كه در مجموعة مسجد جامع
نيريز جلب توجه ميكند (مصطفوي.)88 :1343 ،
در دورة آلبويه ،مسجد جامع نايين در طرحي مطلوب شبستاني
و حياطدار و در شــرايط اجراي خاص ساخته شــد .از ويژگي اين
مســجد ســتونچههاي فلكه پيچ متصل به بنا در ناحيه دربندهاي
نماي حياط اســت كه از ارزش هنري فوقالعــاده آجري برخوردار
اســت .همچنين در ناحية شبستان زيباترين انواع گچبري از خط و
خصوصاً هندسه «هشت و چهار لنگه» و ديگر نقوش هنرهاي بديع
آفريده شده است.
در اين دوره گسترشهاي فراوان با اسكلتسازي از ستونهاي باربر
منقوش زيبا و تاقپوشهاي بســيار اصولي از اجرا و نقش در مسجد
جامع اصفهان شكل گرفت (گاليري( )84 :1370 ،تصوير شمارة .)4

تصوير شمارة  :3ميل منار منقوش آجري از انواع گلچينها و خط كوفي،
تاريخانه دامغان از دوره سلجوقي

دورة آلبويه
در دورانــی پر از جوشوخروش،آلبويه همواره ســتيز و مقابله
با خليفة عباســي را بــراي رهايي پارس (ايران) از بند اســتثمار و
جــور آنان در پيش روي خود داشــتند .در اين دوران عمرانيهايي
در كشــور ،خصوصاً در خطة فارس انجام دادنــد .از يادگارهاي آن

تصوير شمارة  :4شبستان مسجد جامع نايين با ستونهاي استوانهاي و
پديدة هنر گچبري از نقوش هندسة گره (هشت چهارلنگه) و كتيبههاي
خط و منبر بسيار ارزشمند از هنر درودگران (دورة آلبويه)
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دورة سلجوقي
در دورة شــكوفاي امپراتوري ســلجوقي ،ايران بــه آبادانيهاي
متعــددی از جمله بازارها ،بناهاي
فراوان رســيد و آثار گوناگون و
ّ
عامالمنفعــه ،ديواني ،حمامهــا ،مدارس علميه ،كاروانســراهاي
درونشــهري و برونشهري ،خصوصاً مســاجد جامع براي تمامي
شــهرهاي ايران با ويژگيهاي بســيار حسابشده و با شيوة طرح،
اجراهاي اصولي و بخصوص نماسازيهاي شگرف بهوجود آمد .از آثار
مســاجد بهجا مانده از خشم ويرانگريهاي مغول ،ميتوان از شيوة
گنبدخانة خواجه نظامالملك طوســي در مسجد جامع اصفهان ،با
«ن ُقول»6سازيهاي بسيار چشمنواز« ،تاقنما»7سازيهاي شگرف،
گوشهسازيهاي «تاقبندي »8به نام «پتكين و پتكانه»9سازيهاي
بسيار باارزش با شــيوههاي هنر آجركاري براي پاي گنبد ،تبديل
زمينة چهار به هشت و شانزده ،و سي و دو ،و شصت و چهار ضلعي
تا پاي دايره براي پوشــش گنبدخانه( ،مالزاده و محمدي:1379 ،
 )65یاد کرد که دارای «ترنچيها ،ترنچهها »10و خط كوفي آجري
در گرداگــرد «گنبدخانــه( »11خاتم )28 :1379 ،اســت .باالخره
میتوان از پوشــش گنبدخانه با نقوش تركيــن آجري و در متن
تركين «مثلثيهاي كمانــي »12از گلچينهاي كلوكبندان آجري
خالقيت را در اين گنبدخانه
نام برد كه بهحق عظمتي از ســليقه و
ّ
بهوجود آورده كــه همتاي آن در كمترين آثار معماري اســامي
جهان ديده ميشــود .جدا از این گنبدخانة مسجد جامع اصفهان،
گنبدخانة تاجالملك نيز در وضعي مشــابه گنبدخانه خواجه نظام
الملــك ،ا ّما بزرگتر و با كتيبة خط كوفي آجري زيبا و پرقاعده از
اصول ،شــامل آية  54از سورة مباركه اعراف است که نام باني آن،
ابوالقاسم مرزبان بن خســرو فيروز شيرازي (ملقب به تاجالملك)،
به سال  481هجري قمري ذكر شده است(هنرفر.)77 :1344 ،
در دورة ســلجوقي ،هنر كاشيپزي و كاشيكاري و گچبري نيز در
كنار هنر آجركاري پديدههاي دلنشيني بودند كه براي خانههاي خدا
بهوجود آمدند .از اين ميان ميتوان به كتيبههاي خط گچبري «كوفي
شــجري »13و « ُمزهر» بســيار زيبا در زير «دورها »14و در جايجاي
گنبدخانه مسجد جامع اردستان و مسجد جامع برسيان ،با گچبريهاي
بسيار ارزشمند اشاره كرد كه از نقوش خط و اسليمي و  ...كه گچبران
پديدههــاي هنر گچبري آن را از دورههاي قبل ميدانند (ســجادي،
 .)25 :1384بــه طور خالصه ،ميتوان به هنر گچبريهاي پرنقش با
انواع اسليمي و نقوش هندسي و بسياري ديگر از ارزشهاي بيمانند
اين دوره اشــاره كرد .همچنين ميتوان از نقوش گره هندسي و خط
معقلي بنايي كاشي اجرا شده در ميل مسجد علي (رفيعي مهرآبادي،
 )431 :1352كه در پاي «مســجد سنجريه »15بوده ،با دنياها نقوش
خط آجري بر زمينة گچي «شــطرنجي هزاربافت »16در شروع ساقة
«منار گلدسته »17و زيباترين نقوش آجري كه در گردونه اين گلدسته
ساخته شده اســت ،ياد كرد .غير از اصفهان پايتخت سلجوقيان ،در
شهرهاي ديگر ايران ،هنرهاي بديع و وابسته به معماري براي مساجد
جامع به وجود آمد ،كه از اين ميان ميتوان به ميل منقوش آجري و
گنبد ارزشمند مسجد جامع كهنه كاشان اشاره كرد كه كهنسالترين
بناي تاريخي كاشــان بهشــمار ميرود (نراقي .)113 :1348 ،نقوش

آجري و گچبريهاي مســاجد جامع گلپايگان ،قزوين ،بروجرد ،زواره،
ن (مسجد علويان) و نيز در اواخر دورة سلجوقي و اوايل دورة
گنبد علويا 
خوارزمشاهي ،مساجدي شگرف از پديدههاي هنر معماري اسالمي با
زيباترين شكل ممكن در خراسان بزرگ (مملكت خراسان) به وجود
آمد .در اين مساجد از هنر نقش آجر با آجر و انواع گلچينهاي معقلي
و گره معقلي بهره فراوان برده شد .در اكثر اين مساجد از شيوة مساجد
يك و دو ايواني اســتفاده شده كه منحصر خطة خراسان است .از اين
ميان به مسجد جامع زوزن اشاره ميشود كه از بقاياي ارزشمندترين
نقولسازي قطار مقرنسها و زيباترين انواع گلچينهاي كاشي و آجر،
گچبري و نقوش ايوان ،تخريبشده به دست مغول ويرانگر ،به يادگار
مانده است (مقري .)98-99 :1359 ،همچنين زيباترين نوع آجركاري
از خط كوفي و حاشيهكشــي كتيبه و ســرپايههاي ايوان بيهمتاي
مســجد گناباد به شكل گود و برجسته كه هنري است منحصر بفرد،
براي معماري ايران به وجود آمد (مشكوتي.)92 :1349 ،
در ضمن در دورة ســلجوقي ،كاشــيهاي بزرگ خشــتي بسيار
ارزشمندي به نام «سلطان سنجري »18براي برخي از محراب مساجد
بارگاه امام رضا (ع) خلق شــد كه تاكنون نمونــه آن در هيچ يك از
مساجد جهان اسالم ديده نشده است .پديدههاي بسيار شگرف از هنر
كاشيگري كه زينتبخش موزههاي دنيا شده است (تصوير شمارة .)5

تصويرشمارة  :5كاشي خشتي «زرين فام» سلطان سنجري ،محراب
بيهمتاي بارگاه حضرت رضا (ع) ،نگهداري در موزة آستان قدس رضوي
(دوره سلجوقي)

در ضمن غير از ميل منارههايي كه اشاره شد ،ميل مناره گلدسته
مسجد جامع ســمنان ،مناره الحاقي مسجد تاريخانه دامغان ،مناره
مســجد پامنار زواره ،مناره مسجد جامع ســاوه ،منار ساربان كه پاي
مسجد كوچكي بود و بسياري ديگر از هنرهاي بيمانند آجري با نقوش

انواع گلچينهاي «پيليدار« ،»19گل چندرگيها ،»20كتيبههاي خط
كوفي آجري و در مواردي اســماء خداوند و بسياري ديگر با اصول و
قاعده و هنر ،جاودانه ارزشهاي هنر اســامي اين دوره را مينمايانند
كه تا امروز تابناك باقي مانده است (تصوير شمارة  6و .)7
بايد خاطرنشــان كرد كه جدا از هنرهاي يادشده براي نماسازي
مساجد ،شبســتانها نيز هر يك با برخورداري از طرح و نقوش و

با مصالحي همچون آجر ،گچ و كاشــي به عنوان پديدههاي بسيار
شگرف اين دوره شناخته ميشوند.
بهطور خالصه ،پديدههاي هنرهاي بيهمتاي معماري اسالمي با
زيباترين شيوههاي اجرايي ،اساس و اصول و ارزشهاي هنر قدسي،
بنيان هنرهاي خدايي براي مساجد دورههاي بعد در ايران شدند.
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تصوير شمارة  : 6با ارزشترين هنر آجر كاري از نقوش ،مأذنهسازي از
پديده هنر «رسمي و قطار» با كاربرد كاشي از هنر گره ،معقلي و خط،
ميل ساربان؛ اصفهان (دورة سلجوقي ،بازسازي معاصر)

تصوير شمارة  : 7خط شطرنجي هزار بافت آجري و نقوش گره آجر
رون شش) ،شروع ساقه منار گلدسته مسجدعلي ،اصفهان
(طبل سه ُك ِ
(دوره سلجوقي)

دورة خوارزمشاهي
در دورة خوارزمشاهي مســاجدي كه اكثرا ً دو ايواني بودهاند در
خراسان (خراسان بزرگ) ساخته شد .در اين مساجد هنر آجركاري
به ســرحد كمال مطلوب رسيد و از هر جهت رشد فراوان داشت و
هنرهــاي بديع از خلق نقوش و تراش آجر از انواع «گره هندســي
و خط كوفي» به وجود آمد .از اين ميان ميتوان به پديدة بســيار
شگرف هنر آجركاري مسجد جامع گناباد در خراسان رضوي اشاره
داشــت .در اين دوره هنر «مينوتكاري »24نيــز با مصالح گوناگون
چــون آجر ،گچ و كاشــي و با تركيب نقوش هندســي از قطعات
پيشساخته و ارزشهاي بديع هنري به وجود آمد.
از اين ميان ميتوان به هنرهاي شــگرف موجود در مســجد دو
ايواني «فريمود يا فرمود» واقع بين سبزوار و شاهرود اشاره داشت
(تصاویر شمارة  8و.)9

9
تصوير شمارة  : 8كليات ايوان جنوبي مسجد جامع گناباد «خراسان
رضوي» از نقوش آجري (دوره خوارزمشاهي)
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تصوير شمارة  : 9جزييات اجرايي بسيار هنرمندانه شامل
 -1فتيله فلكه نبش ايوان از نقش گود و برجسته «پيلي گردان»
 -2خط كوفي آجري گود و برجسته «سوره مباركه جمعه»
 -3نقوش گود و برجسته«بازوبندي و بند رومي» بازسازي معاصر اثر معمار
بزرگ ايران «زنده ياد استاد حسين نقوايي» از تصوير قبل

دورة ايلخاني
دورة ايلخاني را بايد دورة بازســازي تخريبهاي مغول به دســت
ايلغار؟؟ مغول و عمرانيهاي جديد دانست .اين آبادانيها از ناحيه
ســلطانيه كه مركزيّت ايران آن دوره را داشــت ،شــروع شد و به
ديگر شهرهاي ايران رســيد .اين آبادانيها بهوسيلة بزرگان ايراني
همچون خواجه رشــيدالدين فضلاهلل و خواجه نصيرالدين طوسي
به انجام رســيد كه در دربــار ايلخانيان شــوكت و منزلت فراوان
داشــتند .در اين دوره بناهاي فراواني با آثــار عامالمنفعه ،بازارها،
كاروانســراهاي درونشهري و بويژه برونشهري با تمامي امكانات
و برخوردار از بازارچههاي كوچك ،راهسازيهاي اصولي ،حمامهاي
عمومي بــزرگ در كنار دروازههاي ورودي شــهرها و در مجموع
نوعي شهرسازي با دكاكين و بازارها و فضاهاي جانبي فراوان آنها
به وجود آمد .در اين دوره به طور خاص بايد با به اســام گرويدن
پادشــاهان ايلخاني تحت تأثير وزراي دانشمند و خداجوي ايراني
آنهــا و با همت واالي آن وزرا ،به ســاخت مســاجد براي تمامي
شهرهاي ايران بويژه مساجد جامع با شكوه خاصي از طرح ،اجرا و
خصوصاً نماســازيها اشاره كرد كه برخي از آنها معرفي ميشود.
مســجد جامع ورامين :اين مسجد در ســبك رواقي با ستونهاي
آجــري منقوش با بندهاي عمــودي فراخ و در متــن اين بندها،

زيباتريــن خط معقلــي گچبري با عبارت مبــارك «ال اله اال اهلل،
محمد رســول اهلل ،علــي ولي اهلل» بســيار خُ ــرد و ديگر نقوش
چليپا ســاخته شــده است .پوشــش تاقهاي اين مسجد عظيم از
نوع تاقپوشهاي بســيار شــگرف «گلو در هم »21زيبا است .ايوان
ورودي بــه گنبدخانه آجري و با قطار مقرنسبنديهاي كشــيده
و منقــوش از گلچينهاي شــطرنجي آجر ،اثــري منحصر به فرد
بهوجود آورده اســت .شبســتان مسجد در وســط و دو سوي آن،
رواقهاي گســترده با تاقپوشهاي گلو در هم احاطه شــده است.
ديوارهــاي شبســتان آجري و منقــوش« ،ا ِسكنجســازيهاي»22
شبستان براي ايجاد پايپوشــش آهيانه (گنبدخانه) قطار مقرنس
منقــوش از گلچينهاي خُ رد آجري بســيار زيبا هســتند .كتيبة
طويل و عريض از خط ثلث و گچبري ،زيبايي خاصي به شبســتان
بخشــيده است .پوشش گنبدخانه رجچين مدور آجري كه در متن
آن «مربعكيهاي »23خط معقلي كاشي به كار رفته ،زيبايي بسيار
چشــمنوازي ،همچون ستارههاي درخشــان آسمان را به شبستان
داده اســت .گنبد مســجد ،آجري و با تركيب قوس پسنشــين و
فاقد تزيين اســت .نماي خارجي مســجد از تاقنماسازيهاي بلند
برخوردار اســت .متن تمامي تاقنماها داراي كاشيكاري معرق با
نقوش پيلي هندســي و گل و برگ و كتيبههاي معرق خط كوفي
شَ جري هندسي در زمينة آجري است كه قسمتي از آن نگهداري
شده است (بلد.)94 :1349 ،
تزيينهاي ســردر مســجد جامع وراميــن ،در بغلكشهاي دور
قوس ،كاشــي معرق و با نقوش ياد شده ،پيلي و گل و برگ بسيار
ظريف و زيبا اســت كه قسمتي از آن باقي مانده است .در ضمن از
شــانه تا تيزة تاق ســردر از قطار مقرنسبنديهاي بلند و منقوش
گلچينهــاي آجري بهره برده اســت كه زيبايي خاصي به ســردر
مســجد ورامين داده اســت .همچنين پديدة بســيار شــگرف در
ستونهاي آجري اين مســجد ،استفاده از بندهاي عمودي پهن با
نقش چليپا و بهرهگيري از «نقوش هندســي و گل ،گچبري خُ رد»
است (ويلبر.)171 :1346 ،
در دورة ايلخاني مســاجد ديگري با استفاده از نقوش آجر ،گلچين
و خط معقلي و اكثرا ً با محرابهاي گچبري بســيار نفيس از انواع
نقوش اســليمي ،ختايي ،گل و برگ ،انواع خط رقاع ،جليل ،نسخ،
محقَق ،طوقي و در مــواردي كوفي و انواع آن چون
ثلــث ،ريحانَ ،
كوفــي پيرآموز ،كوفي ُم َز َهر ،كوفي شــجري ،كوفي شــمايل دار،
كوفي با نقوش گره هندسي آفريده شدند كه همتاي آنها در تمام
آثار معماري اسالمي جهان ديده نميشود .از اين ميان ميتوان از
مســجد جامع اشترجان اصفهان ،مســجد الجاتيو در مسجد جامع
اصفهان ،مســجد جامع رضاييه (اروميه) ،مســجد جامع بســطام،
مســجد جامع نطنز ،مسجد جامع پامنار كرمان ،و محراب گچبري
خدايي بقعه پير بكران در 25
بــا دنيايي نقش و خط و زيباييهاي
ِ
كيلومتري جنوب اصفهان و بســياري ديگر ياد كرد (تصاویر شمارة
 10و .)11

تصوير  : 11انواع نقش و خط و  ...محراب بديع از هنر گچبري مسجد
مقبره بايزيد بسطامي ،بسطا م (دوره ايلخاني)

دورة تيموري
دورة تيموري سرشار از تحرك در ساخت و ساز بناهاي گوناگون،
از جمله مسكوني عامنشين در شكلي مطلوب تا كاخهاي شاهي بود.
توجه فراوان ميكرد .فرزند او
تيمور به هنرمندان ،خصوصاً معماران ّ
شــاهرخ ميرزا و نوادههايش و بهطور كلي جانشــينهاي او ،همواره
هنردوست و در مواردي خود نيز هنرمند بودند .كتيبة خط «مح َققَ »
نبش ايوان مقصوره مســجد جامع گوهرشاد ،اثر ارزشمند بايسنقر
توجه خوشنويسان بزرگ جهان
ميرزا نوه تيمور است كه بسيار مورد ّ
اسالم واقع شده است و از آن كتيبه سرمشقها گرفتهاند.
در دورة تيموري ســاخت مدارس و مساجد ،بيش از ديگر بناها
متعدد از انواع تاقپوشهاي منقوش
توجه بود و هنرهاي وابسته ّ
مورد ّ
25
آجري ،و يا منقوش از آجر و كاشــي در تركيب «معقليسازي »
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تصوير شمارة  : 10هنر تاق پوشهاي «گلودرهم» مسجد جامع ورامين
(دوره ايلخاني)

با كاشــي هفترنگ (از  2تا  7رنگ) پديــد آمد (گلمبك و ویلیر،
 .)176 :1374كاشي زيررنگي (پيشين ،)177 :كاشيهاي خشتي،
شش گوش به رنگ آبي براي مسجد ميدان سنگ كاشان به وجود
آمد( .پيشين .)178 :كاشيهاي شش گوشه با رنگ الجوردي سير
براي مسجد كبود تبريز و سبز چمني براي مسجد امام (شاه سابق)
مشــهد و فيروزهاي براي مسجد كبير يزد و موارد ديگري همچون
هنر بســيار بديع و منحصر به فرد خط ثلث گچبري برجســته در
زمينه كاشي معرق در مسجد كبود تبريز مربوط به اين دوره است.
در ضمن تح ّول در ساخت كاشيهاي بسيار ارزشمند «زرينفام»26
براي نماسازيها ،خلق انواع نقوش معقلي از گلچين ،گره و خصوصاً
خط را در اين دوره ميبينيم.
توجه بوده اســت
خط معقلــ 
ي در دورة تيموري آن چنان مورد ّ
كه «ســلطانعلي مشهدي» ،وزير و دوست تيمور ،همواره با اين خط
نگارش ميكرد .در اين دوران ،ابداع خط سهرگي بنايي براي مساجد
توجه بود .نمونههاي بارز اين هنر خطســازي را ميتوان در
مــورد ّ
مسجد «بيبيخانم» ،همسر تيمور در سمرقند بررسي كرد.
در دوران شكوفايي معماري مساجد دورة تيموري ،كاربرد معرق
كاشــي از نقوش گوناگون ،خصوصاً نوعي اسليمي و ختايي درهم
تنيده ،با اســتفاده از يازده رنگ كاشــي كه بيشتر از نوع «كاشي
جســمي »27بود ،كاربرد فراوان داشــت .نمونههايي از اين شــيوة
بسيار باارزش هنري را ميتوان در مسجد كبود تبريز ،مسجد امام
(شاه سابق) مشــهد و بسياري ديگر بررسي كرد .در دورة هنرخيز
تيموري ،خلق نقوش هندسي گره با اصول كامل هندسي و بيشتر
از شيوة فلكهزني و دايره ،رشد كرد و پديدههاي بسيار ارزشمندي
از هندســه نقوش بهوجود آمد .نمونههايــي از اين هنر را ميتوان
در بغلكشهاي ايــوان مقصوره و متن ايوان قبلة مســجد جامع
گوهرشاد و در مسجد مظفريه كرمان و بسياري ديگر بررسي كرد.
شايان گفتن اســت كه انواع حيرتانگيز كاشي كاري در معماري
تيموري مانع از مقولهبندي جام ع آنها ميشود (اوكين.)137 :1386 ،
در اين دوره ،هنر رسميبندي ،كاربندي ،قطار و مقرنسهاي گچي
به سر حد كمال رسيد و پديدههاي ارزشمندي از مقرنسبنديهاي
«تختهبهتخته »28در ايوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد و خصوصاً
مقرنسبنديهاي بسيار ارزشمند «آونگ »29در سردر مسجد ميدان
كاشــان و مجموعة مزار شــيخ احمد جامي در تربت جام ،زير تاق
« ُگمبه هور نودار» مســجد مدرسه غياثيه خرگرد درخواف خراسان
رضوي و بسياري ديگر با شگرفي خاص بهوجود آمد.
پديدة هنرهاي مقرنس آونگ بسيار پركار و ارزشمند «تاالر دو
خواهر و تاالر ســراج» در كاخالحمرا ،اقتباسي از مقرنسبنديهاي
سردر مسجد ميدان كاشــان دورة تيموري است كه فخر معماري
اسالمي مساجد ايران شده است.
خالقيتهايي
توجه و با
در دورة تيموري هنر گچبــري نيز مورد ّ
ّ
همراه بود .نمونههاي ارزشمند اين هنر را ميتوان در مسجد كرماني
در مجموعه شيخ احمد جام بررسي كرد (صابر مقدم.)56 :1383 ،
منبت براي ســاخت درهاي مساجد ،هنر
در دورة تيموري ،هنر ّ
30
گره و خلق نقوش هندســي به نام «گره درودگران » بسيار رايج
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شــد و از قيدبنديهاي كالف درهم بسيار ظريف و اتصاالت مقاوم و
«سريشم گرم »31پنجرههاي منقوش براي مساجد و با مفروشسازي
شيشههاي الوان در پشت قيدها استفاده شد.
همچنين در اين دوره ،هنر نقاشي روي گچ و مقرنسهاي گچي و
ديگر موارد ،با استفاده از رنگهاي ناب معدني و در مواردي گياهي
ثابت معمول شد .نمونهاي از اين پديده با نقوش گل و گياه ،اسليمي،
ختايي ،خط در انواع گوناگون را ميتوان در زير گنبدخانه مســجد
جامع گوهرشــاد و زيارتگاه ،مقبره عارف شوريده و خداجو «خواجه
عبداهلل انصاري» در هرات و بسياري ديگر مشاهده كرد.
قابل گفتن آن كه يكي از پديدههاي بسيار باارزش هنر در اين دوره،
هنر كاشيكاري معرق از نقوش هندسي با اجراي دستاندازسازي و...
براي محراب بيهمتاي مسجد ميدان كاشان است كه همتاي آن در
تمام آثار اسالمي مساجد جهان اسالم ديده نشده است.
بهطــور خالصه ،دوران تيموري ،دوراني بســيار پربركتي از خلق
هنرهاي وابســته به معماري ،بويژه معماري اســامي براي مساجد
ايران و توران شد كه از ارزشهاي هنري ،ريشة معماري تيموري را
براي آثار جهان اسالم ،بخصوص مساجد آن دربرداشت .روند خيزش
و جهش و خلق هنرهاي بديع معماري اســامي ،اســاس و شالودة
دورة صفويّه شد (تصاویر شمارة  12تا .)14

تصوير شمارة  : 12متن سر چاره لوز زمينه ،نقوش ترنج بند از بند و گل
ختايي و  ...شبستان مسجد كبود تبريز (دوره تيموري)

12
تصوير شمارة  : 13مقرنسبنديهاي «تخته به تخته آونگ» و بيمانند
سردر مسجد ميدان كاشان (دوره تيموري)

تصوير شمارة  : 14انواع نقوش گلچين ،گره ،خط معقلي و بنايي سه رگي «رو،
وارو» از سورة مباركه جمعه ،ايوان قبله مسجد گوهرشاد (دورة تيموري)

دورة صفويه
بــا صلح بين دولت جوان صفويه و پير عثماني حاكم و ســركوب
اقوام سركش ازبك ،كشور به آرامش رسيد و در اثر درايت پادشاهان
صفوي كشــاورزي و دامپروري رشــد فراوان كرد ،حِ رف و مشاغل
گوناگون به وجود آمد ،اقتصاد شــكوفا شد ،قشون قوت كامل گرفت
و در نتيجه آبادانيهاي فراوان در شئون مختلف در شهرهاي كشور،
بخصوص پايتخت (اصفهان) به انجام رســيد .آثاري كه هريك جاي
طراحي ،ساخت و خصوصاً نماسازيهاي
بحث فراواني از شــيوههاي ّ
بسيار بديع به همراه داشته و همة آنان فخر معماري ايران در جهان
شدهاند .نظر به اين كه سادات صفوي ،بويژه شاهعباس ا ّول به خاندان
نبوت و امامت ارادت فراوان داشتند ،ساختن مساجد ،اين «خانههاي
خدا» ،در نهايت عشق به «اهلل» ،با اصول و اساس وصفناپذير ،از نظر
نماســازيهاي قدسي بنا شــدند؛ آثاري همچون بزرگ موزة هنري
دنيا ،مسجد شيخلطفاهلل ،مسجد امام اصفهان (شاه سابق) با گنبدي
به ارتفاع  51/5متر از سطح زمين و قطري برابر  22متر كه دومين
گنبد ايران و در حالت گسســته دو پوششه انجام شده است .جدا از
پديــدة معماري ،اصول فيزيك و پژواك صــوت در زير گنبدخانه و
بهكارگيري  50/000مترمربع كاشــي هفترنگي ناب در جايجاي
اين «مســجد و مدرسه عباســي» ،اين مسجد بيهمتا را با شكست
مســير  45درجه از ورودي ميدان تا مقابل شدن صحن و مجموعه
به ســمت قبله و بسياري ديگر در جهان شهره ساخته است .ارتفاع
ايوان بزرگ جنوبي اين مســجد  32متــر و منارههاي طرفين ايوان
 48متر اســت .ارتفاع منارههاي سردر مسجد  42متر است (هنرفر،
 .)460 :1344غير از اين دو مســجد ،بســياري از مساجد اصفهان
و ديگر شــهرهاي ايران ،مانند قســمتي از مسجد كبير يزد ،مسجد
نواب مشهد ،مدرسه خان شيراز و بسياري ديگر ،از عظمت معماري
قدسي اين دوره شكل گرفتهاند.
مســاجد دورة صفويّه از هنرهاي وابســته به معماري اســامي
شاخص بهره بردهاند كه به آنها اشاره ميشود:
طراحيهاي بسيار جامع چهار ايواني و با فضاي بسيار متناسب
ّ .1
نسبت به سطح زيربنا.
به نظر ميرسد اكثر مساجد چهار ايواني ،در يك شكل باشند ،ا ّما با

معماري مساجد ايران و هنرهاي قدسي آن

دقت در آنها خواهيم ديد كه هر بناي مسجد با ديگري تفاوتهاي
بسياري دارد و هر يك داراي ويژگيهاي خاص خود است.
 .2شيوههاي اجرايي ساخت مساجد و  ، ...از اصول فني فراواني
برخوردار بود ،بخصوص پيسازيهاي اصولي.
 .3بــراي نماســازيها از هنر كاشــيمعرق و بــا خلق نقوش
كاملتر نســبت به دورة تيموري ،چون :انواع اسليميها ،ختاييها،
پيچكهاي افشون (افشــان)« ،دوتورمهها ،»32ترنجها ،سرترنجها،
نيمهترنجها ،طرحهاي «قاب قراني »33و ...استفاده شده است.
 .4پديد آمدن هندسة نقوش از انواع گره ،بويژه «شاهگره»34هاي
بسيار با قاعده.
35
 .5خلق كاشــيهاي هفترنگي با نوع «آميزگيري »ها از لعاب
اصالح شــده از رنگهاي حنايــي ،زرد ،نارنجي ،ســفيد ،تغاري،
فيروزهاي ،الجوردي ،چمني و مشكي (زمرشيدي.)19 :1364 ،
 .6به تكامل رسيدن و استفاده از كاشي زيررنگي.
 .7به تكامل رساندن كاشــيهاي قطور مدور استوانهاي (فلكه)
پيچ فيروزهاي براي نبش صفهها ،ايوانها ،غرفهها ،محرابها و  ...؛
مانند :نمونه فتيلهپيچ فيلگوش (فيلپوش)هاي شبســتان مسجد
شيخلطفاهلل.
 .8خلق كاشــيهاي نره الوان براي پوشــش «خُ ــود» گنبد و
كارهاي معقليسازي.
 .9به تكامل رسيدن انواع نقوش معقلي (گلچين ،گره و خط).
 .10ســاخت كاشــيهاي خُ رد «چهارلنگه» فيــروزهاي براي
نوررساني به شكل مشبك .نمونه بسيار زيباي اين پديده را ميتوان
در صفه صاحب مسجد جامع اصفهان و مساجد ديگر بررسي كرد.
 .11خلق مشبكبنديهاي آجري براي نوررسانيها .در اين باره
به برخي از غرفههاي مسجد جامع اصفهان اشاره ميشود.
 .12به تكامل رسيدن هر چه بيشتر هنر گچبري از انواع نقوش
و خطــوط ،خصوصاً هفتقلم خط به كتيبه خط ثلث و خط كوفي
شجري صفه درويش مسجد جامع اصفهان.
 .13در مــواردي خلق حجاريهاي بســيار اصولي و زيبا .نمونه
بارز اين هنر را ميتوان در پنجره مشــبك سنگ صفه درويش ،در
مسجد جامع اصفهان و ...و خلق سنگ آبخوريها مساجد اين دوره
را ميتوان با انواع نقوش گود و برجسته و خط مشاهده كرد.
 .14خلــق انــواع گوناگون و عناصــر تزييني تاقــي همچون:
«رسميبندي« ،»36كاربندي« ،»37يزديبندي« ،»38اختربندي،»39
«گونهسازي« ،»40قطاربندي« ،»41مقرنسبنديهايآونگ و طاس
و نيمطاس« ،»42طاسهســازي »43با مصالــح گوناگون ،چون :آجر،
كاشــي و آجر ،معرقكاشي ،كاشــي هفترنگي ،گچ و  ، ...همراه با
نقوش گوناگون و بسيار دلنشين.
 .15خلق انواع نقوش هندسي براي آينهكاريها.
 .16به تكامل رسيدن گنبدسازي ،بخصوص گلدستههاي بسيار
خوشفرم با نقوش و شيوههاي اجرايي فراوان .نمونه بسيار دلنشين
اين هنر را ميتوان در گلدســتههاي مسجد كبير يزد معرفي كرد.
منارهها از سطح زمين قريب  50متر اندازهگيري شده است (افشار،
 :1354ج .)145 ،2

 .17خلق پديدة بســيار شــگرف و زيبا با حركات اســليمي و
كاشــيمعرق براي پنجرههاي مشبك .نمونه بسيار زيبا و گسترده
ايــن نوع پنجرهســازي را ميتوان در ايوان اصلي مســجد حكيم
اصفهان ،شــانزده پنجره معرق مشــبك مسجد شــيخلطفاهلل و
بسياري ديگر بررسي كرد.
 .18به تكامل رسيدن هر چه بيشتر هنر منبت از نقوش گوناگون
براي درها.
44
 .19خلــق پديده هنر «درودگران » براي ســاخت پنجرههاي
چوبي مشــبك از انواع نقوش هندســي و مفروشسازي قيدها از
شيشههاي الوان.
 .20ابداع حوض آبنما در صحن مساجد.
بهطوركلي ،هنر مسجدســازي و زيباسازي آنها از هر جهت در
دورة صفويه بويژه هنر كاشــيكاري به منتهاي عظمت خود دست
يافت (ماهرالنقش .)15 :1361 ،اين شيوه ،روند مسجدسازيهاي
جامع تا دورة قاجاريه بوده است (تصاوير شمارة  15تا .)17

تصوير شمارة  : 15پنجر ه «مشبك و گسترده معرق كاشي» نقوش
اسليمي «رو ،وارو» و گردان با بندهاي ختايي
و  ...مسجد حكيم اصفهان (دوره صفويه)

13
تصوير شمارة  : 16پنجره بيهمتاي مشبك و يك پارچه «سنگ آذري»
از نقوش هندسه گره «هشت طبل» صفه درويش ،مسجد جامع اصفهان
(دوره صفويه)
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تصوير شمارة  : 17يكي از دو گلدسته اصطالح ًا «شاخ شمشاد» بسيار
بيمانند از مأذنهسازي با انواع طرح خوشه انگوري -رو ،وارو و ...
گلچينها از كاشي معرق با قپه تركين الماس تراش ،مسجد كبير يزد
(دوره صفويه  -اسكلت مسجد از دوره آلمظفر)
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دورة نادري
نادر همواره گرفتار ســركوب ناامنيها و رفع كشمكشهاي اقوام
بود .از اين رو ،فرصتي براي آباداني و ساخت و ساز بناها نداشت ،ا ّما
به دســتور نادر بازسازي اساسي بارگاه حضرت علي(ع) و مطالكاري
ايوان ،گنبد و گلدسته اين بارگاه مقدس انجام شد .ايوان و گلدستة
نادري در بارگاه امام رضا(ع) به بهترين شكل ممكن ساخته شد .در
كالت ،پايتخت او مسجد كبود گنبد بنا شد .از ويژگي مسجد كبود
گنبد كاشــيكاري ســاقه گنبد آن با نقوش گلچين معقلي و خط
معقلي مكرر با نام مبارك علي(ع) زينت شــده اســت .اين انتخاب
شايســته از باب ارادت نادر به موالي متقيان علي(ع) بوده اســت.
(تصوير شمارة )18

دورة زنديه
در دورة خان زند ،بناهاي فراواني با ويژگيهاي مطلوب ســاخته
شــد .مســجد وكيل با صحن زيبــا و مربع به ابعــاد  60 × 60متر
(بهروزي )135 :1354 ،با شــيوه خاص و بافلسفهاي از هنر بنا شد.
اساس شبستان اين مسجد ،چهلستوني و با  48ستون بلند (پيشين:
 )136ســتونها از نوع سنگ مقاوم به رنگ شيري و با حجاريهاي
بسيار اســتادانه و چشمنواز با اجراي «پاراستي ،»45سپس فتيلهپيچ
تحت زاويه  60درجه و با پيچشهاي مكرر فتيلههاي گود و برجستة
درهم پيچيده ،تف ّكر و رجعت انســان خداجــوي را به نقطة عطف
وحدانيت ميرساند .ختم فتيلههاي پيچ ،مجددا ً اجراي «پاراستي»
انجام شده كه جوابگوي پاراســتي زيرين است .نقش ختم حجاري
مكرر «جقهبندي»هاي بسيار زيبايي بهرهمند
ســتونها ،از حركات ّ
شده است.
پوشــش بين دهانهها كه همان ستونهاي سنگي ياد شده است،
اجراي قوسهاي باربر پاتوپا و توأمان كاربندي و معقليسازي است.
متن آالت كاربندي ســبب زيبايي خاص مســجد وكيل شده است.
در ضمن در جوار محراب شبســتان ،منبر سنگي با  14پله از سنگ
مرمر يكپارچه تراشيده شده كه به نشانه  14معصوم است (پيشين).
ِسپر شبستان كه منبر سنگي بدان
شايان گفتن آن كه دو طرف ا َ
تكيه گذارده شده از قاب سازيهاي زيبا گره معقلي در نقش «چهار
لنگه فرفره» و در متن آالت ياد شــده اسماء مبارك محمد و علي با
خط چليپاي معقلي زينت شده است.
در دورة زنديه كاشيهاي خشتي هفترنگي با نقوش زيبا و طرح
«گل و مرغ» براي زينت مســاجد ،بخصوص مقرنسبندي ســردر
مسجد وكيل ساخته شد (تصاوير شمارة  19و )20

14
تصوير شمارة  : 18گنبد مسجد كبود شامل :گردونه گنبد «گلچين و خط
معقلي مكرر علي (ع) و  ...كالت نادري ،خراسان رضوي (دوره نادري)

تصوير شمارة  : 19نقش گره «سكرون و فرفره و خط معقلي چليپا» (محمد
و علي) ا ِس َپر شبستان ،منبر سنگ مرمر ،مسجد وكيل شيراز (دورة زنديه)

تصوير شمارة  :20قسمتي از مقرنسبنديهاي «پابهپا» خشت هفت
رنگي ،نقش «گل و مرغ» سر درب مسجد وكيل شيراز (دورة زنديه)

تصوير شــمارة  : 21ســتونهاي پيچ تراش ســنگ «بوتــه جقهاي»
تاقپوشهاي «پاتوپا» «رسمي» و نقوش شگرف معقلي از «گره طبل و ...
و خورشيدي منقوش معقلي و  » ...شبستان مسجد بينظير حاج حسين
نصيرالملك ،شيراز (دورة قاجاريه)
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دورة قاجاريه
دورة حدودا ً طوالني قاجار ،سبب ايجاد بناهاي گوناگون همراه با
نوعي شهرســازي با ويژگيهاي ايراني آن زمان شد .سبك و سياق
مسجدسازي ،از جهت «طرح ،ساخت و نماسازيها» به مانند شيوة
مساجد چهار ايواني بوده است .ا ّما مساجد بسياري همچون مسجد

بيمانند و بسيار زيباي حاج حسين نصيرالملك شيراز با ستونهاي
سنگي كه اقتباســي از مسجد وكيل است ،قوسهاي پاتوپا و متن
آنها ،رســمي و كاربنديهاي منقــوش از انواع گلچينها و نقوش
گره معقلي زيبا ســاخته شد .شــبكهبندي پنجرههاي اورسي اين
مســجد و مفروشسازي شيشــههاي الوان در پنجرههاي اورسي،
رسميبندي و طاسهســازي از كاشي خشــتي خُ رد هفترنگي و
بسياري ديگر ،بهحق مســجد بسيار زيبايي به ارمغان آورده است.
همچنين ميتوان به مســجد ســيد اصفهان با پديدههاي بســيار
ارزشمند از جهت طرح و اجرا و نماسازي شگرف اشاره كرد.
در دورة قاجاريه ســاختن مساجد «مهتابيدار ،»46مانند مسجد
ســلطاني سمنان با كاربنديهاي بسيار موزون در دو ايوان متقابل
توجه بوده كه در طرح و پديدههاي هنري و مســجد سيد
آن مورد ّ
اصفهان با چهار مهتابي از ويژگيهاي خاص ،دو مهتابي از ســمت
شــرق و دو مهتابي از سمت غرب مسجد زيبايي آفريده شده است
(ماهرالنقش .)71 :1386 ،براي بســياري از شــهرهاي كشور اين
گونه مســاجد با پديدههاي خاص هنر نــو ،ا ّما در چهارچوب روند
دورة صفويه ساخته شد (تصاوير شمارة  21تا .)23

تصوير شمارة « : 22پنج نيم كاسه گونه سازي» ،قطعات كاشي
هفت رنگي و از نقوش ،رواق بيهمتاي مســجد حاج حسين
نصيرالملك شيراز (دورة قاجاريه)

دوران پهلوي
در زمــان پهلوي اول ،مسجدســازي
رونقي نداشــت .ا ّما در زمان پهلوي د ّوم
مســاجدي در تمامي شــهرهاي كشــور
ســاختهشــدند .برخي از اين مســاجد
همچون مساجد برخورداري و حزيره يزد،
الرضاي مشهد ،لرزاده و امامحسين تهران،
با ارزشهاي هنري اسالمی ساخته شدند
(تصاوير شمارة  24و .)25
15
تصوير شمارة  :23عناصر «رسمي كاربندي» شگرف از نقوش
گلچينهاي «بند زنجيرباف خوشهاي» و خط معقلي با نام مبارك محمد
و علي و  ...مسجد امام سمنان (سلطاني سابق) (دورة قاجاريه)

تصوير شمارة  :24اجراي شگرف « 18كاسه ،رسمي كاربنديدار» منقوش
از گلچينهاي آجر و كاشي  ...و كتيبه خط ثلث شبستان مسجد امام
حسين ،ميدان امام حسين تهران(دورة پهلوي دوم)
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تصوير شمارة  : 25مقرنسبندي كاشي و آجر و كتيبه خط ثلث و ...
سردرب مسجد امام حسين ،ميدان امام حسين تهران (دورة پهلوي دوم)

دوران جمهوري اسالمي
شــايد برخي از مساجدي كه امروز ساخته ميشود ،تا حدي قابل
باتوجه به خيزش حكومت اسالمي در دورة معاصر،
قبول باشــد ،ا ّما
ّ
توجه
بايد در ســاخت و ساز مســاجد به مواردي كه اشاره ميشودّ ،
كامل شود:
متعــدد ،الزم و
 .1كانونهــاي پرورشــي و فرهنگي با فضاهاي
ّ
دلچســب از نظر ســاختاريِ فضاها ،با نماســازيهاي داخلي چون
گچبري ،آيينهكاري ،درها و پنجرههاي اورسي با ارزشهاي معماري
ايراني و اســامي و گره درودگران؛ امروزه بايد براي ساخت مساجد
توجه
به جوانب و مسائل فرهنگي و پرورشي مردم ،بويژه نسل جوان ّ
شود (زمرشيدي1380 ،ب.)28 :
 .2كانونهــاي آموزشــي ،بهخصــوص براي جوانــان ،همچون:
كالسهاي آموزشــي ،مســائل ديني ،هنري ،خوشنويسي و  ، ...با
باتوجه به طرح فضاها و نماســازيهاي متح ّول
فضاهاي دلنشــين،
ّ
ايراني و اســامي؛ حتّي در كفسازيها ،هر چند كوچك ،از نقوش
هندسه گرهسنگ استفاده شود كه چشمنوازي فراوان دارد.
 .3مكانهاي ورزشي براي سالمسازي روح ،روان و جسم جوانان،
در قســمتي از طبقــه زيرين يا طبقات زيرين را بــا در نظر گرفتن
شــيوههاي تهوية هوا ،نور و زيباســازي مكان ،و ارزشهاي معنوي
تزييني معماري ايراني و اســامي؛ مانند ورزش شطرنج ،بدنسازي،
تنيسروي ميز و...؛ براي مثال ،ســالن بدنســازي مســجد جامع

رجاييشهر كرج و مسجد ضرابخانه خيابان پاسداران تهران (پيشين:
.)29
بخشــي از هزينههــاي نگهداري ايــن قبيل تأسيســات ،بدون
انديشههاي مادي و سودجويانه ،ميتواند از طريق استفادهكنندگان
دريافت شــود ولي قســمت اعظم هزينه بايد از طــرف دولت براي
سالمسازي ،پرورش و آموزش جوانان پرداخت شود كه سرمايههاي
اصلي جامعه ما هستند.
 .4ســالن اجتماعات بــراي برگزاري مراســم گوناگون ،جداي از
شبستان كه محل نمازگزاري است ،با زيبايي و نماسازي از تزيينهاي
معماري ايراني و اسالمي ،با تمام مسائل جنبي آن (پيشين.)31 :
 .5مكاني براي پخت غذا و سالنهاي پذيرايي براي مراسم مذهبي
همراه با زيبانگري در طرح ،همراه با نماسازيهاي ايراني و اسالمي؛
براي مثال ،مســجد امام جعفــر صادق (ع) ،تهــران ،خيابان دكتر
شريعتي ،پل سيدخندان (زمرشيدي1380 ،الف.)31 :
 .6فضايي مناسب و دلباز براي صندوق قرضالحسنه،
 .7در نظــر گرفتن فضاهايي هرچنــد «جمع و جور» براي خادم
مسجد و خانوادة او،
 . 8دفتر كار روحاني مســجد (پيشين )30 :و فضاهاي جنبي آن،
خصوصاً آبدارخانه و سرويس بهداشتي،
 .9كتابخانه بــا تمام فضاهاي الزم بــراي كتابخواني؛ براي مثال
كتابخانه حسينيه ارشا ِد تهران (زمرشيدي1380 ،ب،)28 :
توجــه بــه اصل مسجدســازي و داشــتن صحــن حياط،
ّ .10
سرويسهاي بهداشتي مردانه و زنانه و دور از يكديگر ،كفشداريها،
آبدارخانه گســترده مردانه و زنانه ،هشــتي ارتباطي از خيابان و در
مواردي از حياط تا شبستان،
توجه به طرح شبســتان كه هســته مركزي مسجد است و
ّ .11
ارتباط فضاهاي جنبي با آن،
توجه به طرح مستغالت مسجد براي تعميرات و، ...
ّ .12
 .13برخورداري از زيربناي مناســب براي موارد ياد شــده و در
صورت نياز ،با طبقاتي عموماً در كنار خيابان با داشتن پاركينگ،
 .14طراحي و ساخت مسجد با در نظر گرفتن حداكثر استفاده از
طبقات زيرين .در ضمن چشمانداز مسجد بهگونهاي باشد كه مسجد
از فاصله دور قابل رؤيت باشد.
 .15ســاختن مســجد در كنار بناهاي بلندمرتبه جايز نيست .در
ضمن بايد به همت نهاد رســيدگي به امور مســاجد ،شــهرداريها
موظف باشــند پروانه ســاخت براي بناهاي بلندمرتبــه را در كنار
مساجد حذف كنند.
 .16توجه به نماســازي مسجد ،بخصوص براي شبستان و كاربرد
هنر واالي معماري اسالمي ،چون :گچبريهاي با هنر هفتقلم خط،
خصوصاً خط ثلث با كتيبهســازيها و بهطور متفرق از قابسازي با
نقوش زيباي اسليمي ،ختايي ،هندســه گره (زمرشيدي1380 ،ج:
.)55
 .17استفاده از هنر بيهمتاي نقوش آجري و نقش آجر با آجر در
قاببنديهاي محدود با گلچينهاي آجري ،چون :خفته و راســته،

تصوير شمارة  : 26كليات مسجد حضرت ابراهيم (ع) مجموعه خارجي
مسجد «نمودي از خانه كعبه» گنبد «اُرچين ،زينهاي»شيشهاي براي
نوررساني به شبستان ،گلدسته مطبق با پسنشين به ارتفاع  72متر و...
(دورة جمهوري اسالمي)

تصوير شمارة  : 27قسمتي از شبستان مردانه شامل :كتيبه خط معقلي
ثلث نما ،جانپناه چوبي «گره درودگران» ،گونهسازي از ستونها و تاق
كاذب «قطار مقرنس» و كتيبه گچبري خط ثلث و  ...مسجد حضرت
ن (دورة جمهوري اسالمي)
ابراهيم (ع) نمايشگاه بينالمللي تهرا 
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حصيري ،جناقي ،گلبرگردان ،كلوكبندان ،سمآهويي در شبستان
مسجد بعد از ا ِزاره سنگ.
 .18استفاده از هنر واالي كاشي معرق و از هنر «رسميبندي»
كاربنــدي و «مقرنسبندي»هاي «تخته به تخته» در محراب قلب
شبستان و مسجد (زمرشيدي1380 ،الف.)37 :
 .19اســتفاده از در چوبي و با هنر منبت و در پنجرهها از روش
هنر «گره درودگران» و مفروشســازي آنها با شيشــههاي الوان
براي شبستان،
 .20ســاخت شبســتان زنانه ،عموماً در كنار يا به شكل بالكن
به شــكل اصطالحاً كمرپوش بر روي شبســتان مردانه با تزيينات
معماري اسالمي ،هرچند محدود،
 .21اســتفاده از هنر «طاسهســازي»ها با آويزها به شكل چند
كاسه از مصالح آجر يا كاشي و آجر يا آيينه و خصوصاً كاشيمعرق
با نقوش گل و برگ ،اســليمي ،ختايي ،هندســي و خصوصاً خط
كوفي و ثلث در هشتيسازي مسجد،
 .22اســتفاده از نقوش معقليســازي «گلچيــن ،گره و خط»
هرچند محدود در كتيبهســازيها در نماســازي مسجد از ناحيه
حياط (پيشين.)35 :
 .23پيشخوان (سردر مسجد) چشمانداز كامل مسجد است .به
كار گرفتن نهايت سليقه و نقوش گوناگون هنرهاي مقدس وابسته
به معماري اســامي ،چون :معقليسازي ،قاببندي و قاببنديها
از نقوش انواع اســليمي ،ختايي ،هندسي و ...بعد از ازاره سنگ در
پيشخوانسازي (زمرشيدي1380 ،ب.)25 :
 .24اســتفاده بسيار از هنر بيهمتاي رســميبندي ،كاربندي،
يزديبندي ،قطاربندي ،مقرنسهــاي آونگ و طاس و نيمطاس و
از مصالح گوناگون،
 .25گلدســته و گنبد ،سنبل معماري مساجد هستند .در طرح
ايــن محل از زيباتريــن هنرهاي مقدس براي تزيين گلدســته و
بخصوص گنبد از نقوش ياد شــده بويژه خط بنايي ســهرگي بهره
كامل برده شود.
عالوه بر موارد يادشــده در خُ وجســازي گنبد و در تيزه بعد از
درخشــان نقرهاي نشــانه جالله
بهكارگيــري «گويهاي» فلزي
ِ
«اهلل» درخشــش كامل داشــته باشــد .همچنين ،در تمام اجراي
نماســازيهاي بديع قدسي براي مسجد ،بايد هنرهاي ياد شده هر
چند متحول و نو باشــند ،ا ّما از اصول و قاعده هنرهاي وابســته به
معماري اســامي خارج نباشند .با اين روش ،انديشه ،طرح و اجرا،
ميتوان مســاجدي داشته باشــيم كه از هر نظر در خور شئونات
مردمي مســلمان ،پاكباخته از ارادت به درگاه حضرت حق ،اوليا و
انبيــا و امامان بر حق و طيبيــن و طاهرين و پاكان خدا و راه دين
خواهد بود (تصاوير شمارة  26تا .)28
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 -1نمايندة محترم روحانيت،
 -2نمايندة سازمان اوقاف،
 -3نمايندة سازمان تبليغات اسالمي،
 -4نمايندة وزارت مسكن و شهرسازي (اداره كل مسكن و شهرسازي)،
 -5نمايندة وزارت ارشاد اسالمي،
 -6نمايندة وزارت فرهنگ و آموزش عالي،
 -7نمايندة استانداري،
 -8نمايندة شهرداري.
بديهي اســت پس از تصويب طرحهاي مربوطه ،شهرداري طبق
مقررات اقدام به صدور پروانههاي ساختماني خواهد نمود.
ّ
ب) در مورد ساير بناهاي عمومي پس از بررسي امر در صورت نياز
به تشكيل كميسيونهاي مشابه مراتب متعاقباً به استحضار شوراي
عالي شهرسازي و معماري ايران رسانيده خواهد شد.
اما متأسفانه اين مصوبه و بســياري از مصوبههاي ديگر نتوانسته
است تاكنون در ساخت و ساز مساجد كشور كارايي داشته باشد .به
اميد اينكه روزي قانونمداري در اين زمينه حاكم شــود و بناهاي
مذهبي با هويت ايراني و اسالمي بنا شوند (انشااهلل تعالي).
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پی نوشت ها

تصوير شمارة  : 28زيباترين نقوش گره «طبل صابونكدار» شطرنجي،
خط معقلي سه رگي شطرنجي با «اسماء جالله اهلل» و  ...حياط سازي
مصالي بزرگ تهران(دورة جمهوري اسالمي)

نتیجهگیری
رســيدن به اهداف مهم و يادشــده براي مسجدسازي و داشتن
مســاجدي در خور شئونات مردم شيع ه مذهب ايران ممكن نيست،
مگر دولتمردان پيشگام باشند .بايد از طرف مجلس شوراي اسالمي
چنين اصول ساخت و سازي را براي مسجد مصوب كنند .كميتههاي
فني و هنري زير پوشش وزارت مسكن و شهرسازي و نهاد رسيدگي
به امور مســاجد ،بهطور جدي بهوجود آيد .برنامهريزي برابر اصول و
موارد ذكر شــده انجام شــود .كميته نظارت بر اجرا ،خصوصاً تأييد
نماســازي از ارزشهاي واالي معماري اســامي و هنرهاي قدسي
شــاخص تعيين گردد و غير از «شهرداريها» براي ساخت مساجد
در كشور سازماني بهوجود آيد.
در تاريخ  1362/12/25شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران
مقرر نمود:
الف) با تشــكيل كميسيونهايي در ادارات اوقاف مركز هر استان
تحت عنوان «كميسيون بررســي اماكن متبركه ،موضوع چگونگي
نظارت و كنترل ســاختمانها و اماكن متبركه ،باالخص مســاجد
بررســي و طرحهاي مربوطه نيز در كميســيون مذكور بررســي و
تصويب و نظارت بر احداث مســاجد و اماكن متبركه بر عهده اداره
اوقاف محول گردد.
اعضاي كميسيون موردنظر نيز به شرح ذيل تعيين ميگردد:

 .1پيلپايه = پايهها (ســتونها) كه همانند پاي فيل قطور و قوي و سبب
باربري فراوان است .معموالً پيلپايه در تركيب ستون قطور با مقطع
چهارگــوش عريض ،ا ّما نبشهاي آن مدور بوده كه تداعيكننده پاي
فيل (پيل پايه) است.
 .2هلوچين = نوك ميوه هلو داراي برجستگي است .تركيب هلويِ كشيده
با نوك برجسته آن ،قوســي تشكيل ميدهد كه قوس را بسيار باربر
ميســازد .اين قوس در آثار قبل از اسالم ،در ايران بسيار مورد توجه
و استفاده بوده و به «بيز ساساني» مشهور شده است.
 .3گهــوارهاي آهنگ = گهواره كودكان ،پارچهاي و به شــكل مدور گود و
كشــيده بوده است .اگر گهواره معكوس شــود ،همان تركيب دور و
قــوس طاق گهوارهاي بهوجود ميآيد .آهنگ = در وزن فرم اســت و
گهوارهاي آهنگ؛ يعني فرم گهوارهاي.
 .4گل رزاس = نقش گلهاي مدور و تركين كه در آثار سنگي تختجمشيد
بسيار مورد توجه و استفاده بوده است .اين نقش ،پيامآور ارزشهاي
اهورايي است.
ِ
«تخت
 .5كاهگل ريگ = مالتيكه از خاك رس ،كاه و دانههاي پهن ماسه
مدور» تشكيل ميشود.
 .6نقول = ســتونكهاي متصل برجسته از نما كه به شكل مدور است .در
مواردي به شــكل تركين چندقلو و متصل به يكديگر سبب فرمدهي
سطوح آجركاري و ...ميشود.
 .7تاقنما = دو يا چند ســتونك برجســته از نما ،با پوشش قوس در بين
ســتونها و متن ستونها ،كه با اســتفادة آجركاري منقوش ،زيبايي
خاصي در آن بهوجود ميآيد.
نج زيرگنبدخان ه و با اجراي
 . 8تاقبند = اجراي دو ســتون باربر در سه ُك ِ
قوس بســيار باربر كه سبب تبديل چندضلعي به پاي دايره و پوشش
گنبدخانه ميشود.
 .9پتكين و پتكانه = به كار بردن قوسچههايي در متن تاقبندي كه سبب
انتقال نيروهاي وارده از گوشههاي گنبدخانه به زمينه مربع ،در چهار
گوشه ديوارها ميشوند.

معماري مساجد ايران و هنرهاي قدسي آن

 .10ترنجي = تركيب اصطالحاً «پاباريك» كه دو تَرك با ضلع كشيده و دو
ترك كوچك به مانند شكل ( ) باشد« .ترنچه» ترنج كوچك است.
 .11گنبدخانه = اكثر گنبدها ،دو پوش هســتند؛ يعني پوشــش خارجي
گنبد و پوشــش داخلي .پوشــش داخلي به گنبدخانــه يا «آهيانه»
شهرت دارد .در ضمن گنبدهاي سه پوششه نيز وجود دارد.
 .12مثلثــي = زمينههايي همانند مثلث كه تارك دو ضلع به مركز و تيزه
گنبدخانه ختم ميشود و ضلع مقابل تارك ،از قطعاتي دايره شكل در
شروع پوشش گنبدخانه حاصل ميشود.
 .13كوفي شــجري = زماني كه حركاتــي از پيچكها ،گل و برگچهها در
خط كوفي حاصل شود ،آن را اصطالحاً كوفي شجري ميگويند.
 .14دور = قوس.
 .15مسجد سنجريه = مسجدي خشتي در اصفهان كه به نام سلطان سنجر
سلجوقي ناميده ميشود و نزوالت آسماني سبب تخريب آن شده است.
 .16شــطرنجي هزاربافــت = خط معقلي كــه از خانهبنديهاي مربع لوز
شطرنجي و با پيچوخم جالب حاصل ميشود.
 .17منار گلدسته = منارهاي كه مأذنه داشته باشد.
 .18كاشــي سلطان سنجري = كاشــيهاي اصطالحاً خشتي بزرگ كه از
تراش خشت خشك شــده آن ،حجم نقوش موردنظر بهوجود آمده،
گرد آن گرفته شده ،لعابهاي متفاوت براي حركات نقش به آن داده
شــده ،در حرارت حدود  1100درجه پخته ميشــود و همواره مورد
توجه بوده است.
 .19پيليدار = تركيب اضالع خُ رد و متقاطع و مورب هندسي.
 .20چند گل رگيها = نقوشي كه از  2كلوك و  1سهقدي 2 ،كلوك و 2
دوقدي و  3ســهقدي و ...حاصل ميشود يا به عبارتي ،گلهاي ،5 ،3
 11 ،9 ،7و ...رگي بهوجود ميآيد.
 .21گلودرهم = تاقپوشهايي كه از چهار طرف شــروع و در يك نقطه از
فضا با پخسازي رأسالخط تاقها ختم ميشود.
ُ
ُ .22
ش گنبدخانه .اسكنجسازي
اسكنجسازي = گوشهسازي براي پاي پوش 
را ُ
«شكنجسازي» نيز ميگويند.
 .23مربعكيها = زمينههاي خُ رد مربع.
 .24مينوتكاري = نقوشــي كه مربعهاي منقوش گچي و رنگي و بيشتر در
تركيب نقوش معقلي پديد ميآيند.
 .25معقلي = نقوشي كه از خانهبنديهاي شطرنج مربع و مربع لوز حاصل
ميشود.
 .26زرينفام = كاشيهاي هندسي كوچك با نقوش بسيار ظريف و زيبا كه
با نوع «آميز» رنگهاي الوان جذاب همراه است.
 .27كاشــي جسمي :كاشي كه مالت آن از سنگ چخماق آسياب شده به
نسبت  %97و گِل گيوه (آهك دو لوميتي) به اندازه  %3تهيه شده كه
چسبندگي پودر سنگ چخماق را سبب ميشود.
ً
 .28تختــه به تختــه = پا به پا ،رديفها و اصطالحــا عناصر قطاربندي و
مقرنسسازي كه شروع هر پا يا تخته سبب نگهداري عناصر آنها تا
تيزه و ...ميشود.
 .29آونگ = آويز.
 .30گره درودگران = نقوشــي هندســي كه براي پنجرههاي اورســي و...
بهوجود ميآيد .اصول نقوش گره درودگران كه با نقوش ديگر تفاوت
دارد و به نام هندسه نقوش ناميده ميشوند.
 .31سريشــم گرم = پي ماهيچه چهارپايان پخته شــده ،كوبيده شده ،با
آب جوش مخلوطي قهوهاي رنگ بهوجود ميآورد كه آن را خشــك
ميكردند .با گرم كردن مجدد آن در آبجوش ،مايع غليظ و بســيار
چسبنده و بدبو بهوجود ميآمد كه در نجاري و ...كاربرد فراوان داشت
و امروزه با پيدايش سريشم سرد (سفيد) منسوخ شده است.

 .32دو تورمــه «ترمــه» = زماني كه نقش ترمــه «رو ،وار» يا در پهلوي
يكديگر باشند.
 .33قاب قراني = زمينه نقش كه فقط دو مثلثي دو طرف چپ و راســت
باالي زمينه را داشته باشد.
 .34شاهگره = پديدهاي از حاشيهكشي هندسه نقوش و اشكال ديگري كه
از حاشيهكشي به نام آالت زمينه بهوجود ميآيد و نقوش متفاوتي با
نوع رنگهاي ديگري از حاشــيه ،شكل ميگيرند .اين پديده را «گره
اندرگره» نيز ميگويند.
 .35آميزگيري = لعابدهي الوان بر سطوح نقوش براي كاشي هفترنگي،
زيررنگي و . ...
 .36رسميبندي = بهكارگيري قوسچههايي كه با تيغه در آنها و مراحل...
از اصطالحاً «پاكار» شروع و در تيزه ختم و سبب شكلدهي پوشش
كاذب محراب ،ايوان ،صفه و  ...ميشــود .عناصر رســمي به نامهاي:
فيلگوش ،سوســن ،نيمسوسن ،پاباريك ،ترنجي ،ترنچه و نيمشمسه
و ...حاصل ميشــود .رســميبندي در انواع گوناگــون و به نامهاي
«شاقولي و سرسفت» حاصل ميشود.
 .37كاربندي = كاربندي از خانواده رســميبندي و با تغييراتي در عناصر
آن شكل ميگيرد.
 .38يزديبنــدي = زمانــي كه عناصر كاربندي يا رســمي خُ رد شــوند،
يزديبندي بهوجود ميآيد.
 .39اختربندي = يزديبندي كه در قسمتهايي از آن شمسههاي تركين
گود همچون طاسه بهوجود آيد.
 .40گونهســازي = زماني كه در ســه ُكنجها يا  ، ...رســمي قطار ،و توأماً
رسمي مقرنس و ...شكل گيرد.
 .41قطاربندي = به عناصري كوچك اتالق ميشــود كه از تركيب قوسي
به نام كفگير و نيمكفگير ،پَرك و شاهپرك و ...در پهلوي يكديگر قرار
گيرند ،سر به پيش آرند و تكرار شوند.
 .42مقرنسبنــدي = زماني كه براي قطاربندي ،شمســههاي فرد و زوج
در رديفهــا و با حــركات گود و پيش آمده بهوجــود آيد و از آالت
و عناصري چون :پاموش ،شــاهپرك ،پَرك ،نيمپرك ،كفگير بزرگ و
كوچك ،تنور و ...اســتفاده شود ،مقرنس به وجود ميآيد .مقرنس به
نامهاي طاس و نيمطاس گود ،چون كاســه و آويز ،به نام آونگ و در
انواع گوناگون با تختههاي متعدد مورد استفاده است.
ً
 .43طاسهســازي = با اســتفاده از قالبگيري روي زميــن و اصطالحا با
برجستگي «قالب نري» ،و تقريباً با تركينسازي و استفاده از مصالح
گوناگون و نقوش بر روي قالب نري و گچريزي پشــت قطعات بهكار
رفته ،حجمي مانند كاســه گود « َد َمــر» بهوجود ميآيد كه در محل
مستقر ميشود .طاسهسازي «كاسهســازي» نيز گفته ميشود و در
انواع متعدد و با «آويز و آويزهايي» همراه است.
 .44گره درودگران = هندســه نقوشي هســتند كه تركيب آالت آنها به
ديگر هندســه نقوش فرق فراوان دارد كه بــه نام «گره» در كارهاي
وابسته معماري استفاده ميشوند.
 .45پاراســتي = حركات عمودي ،اما به شــكل نيماســتوانهاي ســاده يا
فتيلهپيچ تا شروع فتيلهسازي مورب.
 .46مهتابي = ايوانهاي گســترده و بدون مسقف در مدارس و مساجد .با
مساعد بودن هوا از اين فضاها در شبها ،بويژه شبهاي مهتابي براي
نيايش به درگاه حضرت حق بهرهبري ميشــده است و از اين نظر به
مهتابي شهرت يافته است.
*تمام تصاوير از نگارندگان است.
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1212ســجادي ،علي (« ،)1384گچبري در معماري ايران» ،مجله اثر ،ش
 ،25ميراث فرهنگي كشور ،تهران.
1313صابر مقدم ،فرامرز ( ،)1383مجموعه معماري آرامگاهي شــيخ
احمد جام ،شوراي شهر اسالمي تربت جام ،تهران.
1414عمراني پور ،علي ( ،)1384هنرمعماري اســامي ايران (يادواره
دكتر لطيف ابوالقاســمي) ،چ  ،1سازمان عمران و بهسازي شهري.
تهران.
1515گاليري ،اوژينو ( ،)1370مسجد جامع اصفهان در دوره آل بويه،
ترجمه حســينعلي سلطانزاده پسيان ،ســازمان ملي حفاظت از آثار
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 ،)1386( ----------------1818مســجد سيد اصفهان ،ناشر مؤلف.
تهران.
1919مشــكوتي ،نصراهلل ( ،)1349فهرســت بناهاي تاريخي و اماكن
باستاني ايران ،سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران ،تهران.
2020مصطفوي ،ســيدمحمد تقــي ( ،)1343اقليم فارس ،آثار تاريخي و
اماكن فارس ،ش ( ،)48انجمن آثار ملي ،تهران.
2121مقــري ،علي اصغر ( ،)1359بناهاي تاريخي خراســان ،اداره كل
فرهنگ خراسان .مشهد.
2222مــازاده ،كاظــم و محمدي ،مریم ( ،)1379مســاجد ،چ  ،2حوزه
اسالمي پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمي ،تهران.
2323مولفان متعدد ( ،)1354بارگاه رضا (ع) ،مؤسسه آسيايي ،ايتاليا.
2424نراقي ،حســن ( ،)1348آثار تاريخي شهرســتان هاي كاشان و
نطنز ،انجمن آثار ملي .تهران.

2525ويلبر ،دونالدن ( ،)1346معماري اســامي ايران دوره ايلخانيان،
ترجمه عبداهلل فريار ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران.
2626هنرفر ،لطــف اهلل ( ،)1344گنجينه آثار تاريخي اصفهان ،ناشــر
مؤلف ،اصفهان.

