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تاریخ دریافت
)از ص 97 تا 120(

چکیده 
آثــار برجــای مانــده از هنرهــای تزیینــی در ابنیــه اســامی، مخصوصــًا در اماکــن مذهبــی، 
ــع  ــتند. درواق ــمی هس ــای تجس ــرد و ژرف ــر به ف ــات منحص ــد روحی ــاجد واج ــر مس نظی
ــده اند. در  ــل ش ــامی تبدی ــر اس ــای هن ــی از جلوه ه ــای بی بدیل ــه گنجینه ه ــاجد ب مس
ــوردار اســت.  ــژه   ای برخ ــت وی ــلجوقی از اهمی ــاری عصــر س ــران، معم ــاری ای ــخ معم تاری
ــای  ــواع کتیبه ه ــوص ان ــن دوره به خص ــاخص ای ــات ش ــوان در تزیین ــت را می ت ــن اهمی ای
ــا آجــر  به جــای مانــده از ایــن دوره ارزش منــد یافــت. بناهــای دوره ی ســلجوقیان اغلــب ب
ــه  ــای گنبدخان ــراب، کتیبه ه ــد: مح ــا مانن ــمت هایی از بن ــا در قس ــت ام ــه اس ــن یافت تزیی
ــت.  ــده اس ــن گردی ــر(، جای گزی ــه آج ــبت ب ــاف بیشتر)نس ــل انعط ــچ به دلی ــا، گ و ایوان ه
ــت  ــع زواره اس ــجد جام ــث، مس ــن حی ــلجوقیان از ای ــاخص دوره ی س ــای ش ــی از بناه یک
ــای  ــه قابلیت ه ــتر ب ــی، بیش ــاد تاریخــی و محتوای ــه ابع ــی ب ــا نگاه ــه ب ــن مقال ــه در ای ک
ــه  ــر ب ــه ی حاض ــن مقال ــت. هم چنی ــده اس ــه ش ــوش آن پرداخت ــا و نق ــی کتیبه ه گرافیک
تعمــق و وارســی کتیبــه ی تاریــخ دار مســجد جامــع زواره پرداختــه و نتیجــه ی حاصــل آن کــه 
تاریــخ ســاخت مســجد جامــع زواره برخــاف نظــر آنــدره گــدار، 564 هجــری قمــری اســت 
ــا و  ــة تاریخــی بن ــز گرافیکــی کتیب ــذار از آنالی ــن مهــم در گ ــه 530 هجــری قمــری. ای ن
تأمــل در آن حاصــل آمــده اســت کــه نشــان از اهمیــِت مســتندنگاری در حفــظ ارزش هــای 
ــه  ــب گرافیکــی را ب ــدگان قال ــه نگارن ــه ک ــن نکت ــه ای ــا اشــاره ب ــا دارد. ب ــک بن ــی ی واقع
ــن  ــه ای ــد ک ــه کار برده ان ــوش ب ــا و نق ــوای کتیبه ه ــکل و محت ــه ش ــت یابی ب ــت دس جه
ــات  ــا تزیین ــاس آن را ب ــکان قی ــکار و ام ــه وضــوح آش ــا را ب ــی بن ــات تزیین ــر خصوصی ام
بناهــای هــم عصــر خــود)و یــا بناهــای ادوار دیگــر( میســر ســاخته اســت. از ســوی دیگــر 
ــی  ــای کوف ــع از الفب ــه ای جام ــا، مجموع ــوده ی کتیبه ه ــای مفق ــازی بخش ه ــاز زنده س ب
ــن  ــای از بی ــازی بخش ه ــه در بازس ــن مجموع ــه ای ــد آورده ک ــع زواره را پدی ــجد جام مس
رفتــه بســیار کارآمــد اســت. عــاوه بــر آن گرافیــک معاصــر ایــران می توانــد بــا الگــو قــرار 
ــا ارزش هــای ملی-ســنتی  ــاری ب دادن ایــن میــراث ارزش منــد در یــک ایــده ی مــدرن، آث

خلــق نمایــد.
واژگان کلیدی: 

زواره، مسجد جامع، نقوش، کتیبه ها. 
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مقدمه
ــه ی آجــرکاری  ــده در زمین ــه ی برجــای مان ــن نمون ــره ی بهتری ــع زواره در زم مســجد جام
ــاره ی  ــه درب ــور توج ــی های درخ ــود بررس ــدم وج ــت. ع ــلجوقیان اس ــری دوره ی س و گچ ب
ــا و  ــی کتیبه ه ــای گرافیک ــری و ویژگی ه ــای بص ــی ارزش ه ــث بررس ــار، از حی ــن آث ای
نقــوش، و ضــرورت آن،  نگارنــدگان را بــر آن داشــت تــا یــک نمونــه شــاخص از مســاجد 
دوره ی ســلجوقی در حــوزه ی اصفهــان، یعنــی مســجد جامــع زواره را انتخــاب نماینــد و بــا 
مطالعــه هــر چــه بیشــتر ایــن بنــا بــه قطعیــت رســیده کــه یکــی از بهتریــن منابــع بــرای 
کاربــرد در گرافیــک امــروز همانــا تعمــق در هنــر دوران گذشــته اســت. هنــری کــه نــه تنهــا 
تاکنــون آن طــور کــه فراخــور و شایســته ی آن اســت دیــده نشــده اســت کــه حتــی بســیار 
ــوش -      ــا و نق ــی کتیبه ه ــده در بازطراح ــکات عدی ــود مش ــا وج ــت. ب ــده اس ــور مان مهج
ــت  ــا مرم ــد و ی ــده بودن ــب ش ــمت ها تخری ــیاری قس ــا در بس ــه کتیبه ه ــه این ک   از جمل
آن هــا به درســتی صــورت نگرفتــه بــود- همیــن بازطراحــی بــود کــه اغلــب خصوصیــات و 
ویژگی هــای بــارز و برجســته ی آن هــا را آشــکار نمــود. قــوت طراحــی و نــوع نــگاه خــاص 
ــو  ــی ن ــرای نگاه ــی را ب ــای فراوان ــود و ایده ه ــروزی می نم ــیار ام ــد آن دوران بس هنرمن
ــا  ــه ت ــپ گرفت ــروز و شــاخه های گســترده آن از طراحــی حــروف و لوگوتای ــک ام در گرافی

ــد. ــادر می نمای ــه ذهــن متب ــک محیطــی ب طراحــی آرم و گرافی
ــرار داد.  ــی ق ــورد بررس ــاوت م ــای متف ــا رویکرده ــوان ب ــع زواره را می ت ــجد جام مس
ــا  ــا ت ــن بن ــا ای ــت ام ــوده اس ــر ب ــد نظ ــی م ــرد تاریخ ــتر رویک ــین بیش ــات پیش در مطالع
ــه ارزش هــای  ــه و توجهــی ب ــرار نگرفت ــورد بررســی ق ــدگاه زیبایی شناســی م ــون از دی کن
ــوان  ــات تاریخــی می ت ــه ی مطالع ــای آن نشــده اســت. در زمین ــوش و کتیبه ه بصــری نق
ــه ی  ــی کتیب ــه بررس ــی را ب ــران بخش ــار ای ــاب آث ــه در کت ــرد ک ــام ب ــدار" ن ــدره گ از "آن
تاریخــی بنــا اختصــاص داده اســت. در میــان پژوهش گــران ایرانــی نیــز ایــن رونــد ادامــه 
ــاب  ــته اند. در کت ــا نداش ــن بن ــات ای ــه تزیین ــی ب ــان توجه ــفانه محقق ــه اســت و متأس یافت
ــه  ــع زواره ب ــا از مســجد جام ــم پیرنی ــز اســتاد محمدکری ــران نی ــاری ای سبک شناســی معم
عنــوان کهن تریــن مســجد جامــع چهــار ایوانــی یــاد کــرده اســت و آقــای کاظــم مــازاده 
ــن در  ــت. هم چنی ــه اس ــا پرداخت ــن بن ــی ای ــه معرف ــز ب ــر نی ــارف هن ــاب دایره المع در کت
ــار  ــش آث ــی در بخ ــد عظیم ــای محم ــادات زواره، آق ــی مدینه الس ــای تاریخ ــاب جغرافی کت
ــذا هیچ کــدام از مطالعــات انجــام  ــد. ل ــا را معرفــی می نمای تاریخــی زواره مشــخصه های بن

ــوده اســت.  ــع زواره نب ــات مســجد جام ــر روی تزیین ــه به صــورت مشــخص ب گرفت
 امیــد اســت پژوهــش حاضــر گامــی در جهــت معرفــی بخشــی از هنــر ایرانی و اســامی 
بــه جامعــه هنــر و گرافیــک ایــران باشــد. هم چنیــن لــزوم تکــرار تجربیاتــی از ایــن قبیــل 
از طــرف پژوهش گــر ایرانــی احســاس شــود تــا گرافیــک ایــران گامــی به ســوی هــر چــه 

غنی تــر شــدن و دســتیابی بــه ســبک و مشــخصه اصیــل خــود در دنیــا بــردارد.
1 - مسجد جامع زواره

ــرقی  ــمال ش ــری ش ــتان، 133 کیلومت ــتان اردس ــمال شهرس ــری ش ــهر زواره 15 کیلومت ش
اصفهــان و در مجــاورت کویــر مرکــزی ایــران، بــر ســر راه قدیمــی طبــس، خــور، بیابانــک 
و انــارک بــه کاشــان و اصفهــان و در مســیر راه آهــن کاشــان بــه یــزد و در موقعیــت 52 
درجــه و 29 دقیقــه طــول شــرقی و 33 درجــه و 27 عــرض شــمالی، در بســتر حاشــیه ای 
کویــر اســتقرار یافتــه اســت. زواره از شــمال و شــرق بــه کویــر نمــک و از جنــوب غربــی بــه 

اردســتان محــدود می شــود)مفخم پایان، 1339: 98،  پاپلی یــزدی، 1382: 293(.
ــت  ــه اس ــرار گرفت ــه اي ق ــازار و بازارچ ــن ب ــهر، بی ــز ش ــع زواره در مرک ــجد جام مس
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و نمــاي خارجــي آن را جــداري از آجــر تشــکیل مي دهد)شــکل1(. دو در ورودي کــه 
ــل  ــمت داخ ــده به س ــاخته ش ــجد س ــن مس ــي ای ــرقي و غرب ــع ش ــر ضل ــم ب ــه روی ه رو ب

مســجد بــاز مي شوند)شــکل2(.
ــا  ــیار زیب ــی بس ــه ی آن محراب ــت، در گنبدخان ــع اس ــر مرب ــجد 1350 مت ــاحت مس مس
ــرآن، کار دســت اســتادان  ــی از ق ــه و آیات ــا گچ بری هــای هنرمندان موجــود می باشــد کــه ب
زمــان ســلجوقی تزییــن یافتــه اســت. خطــوط مختلفــی از قبیــل خــط کوفــی، خــط نســخ 
ــا  ــن بن ــه اســت)عظیمی، 1371: 154(. ای ــه کار رفت ــوان مســجد ب ــث در محــراب و ای و ثل
به شــماره ی 283 بــه ثبــت تاریخــی رســیده اســت)مازاده، 1378: 71(.مــکان فعلــی مســجد 
جامــع زواره در عهــد باســتان، آتشــکده ای بــوده کــه در زمــان ظهــور اســام تبدیــل بــه 
مســجد گردیــده است)شــریفی، 1368، ج3 : 276(. درمــورد تاریــخ بنــا نقل قول هــای 
ــم زواره ای  ــه محمدابن ابراهی ــه ک ــت از آن جمل ــهود اس ــه مش ــن زمین ــز در ای ــی نی مختلف
ــی  ــا برخ ــت)پیرنیا، 1385: 273(.ام ــوده اس ــجد ب ــی مس ــا دوم هـــ.ق بان ــرن اول و ی در ق
ــن  ــا عمرب ــه ی ــه از آل بوی ــد کــه مســجد جامــع زواره به وســیله ی مجیرالدول دیگــر معتقدن
ــریفی، 1368، ج3 :  ــده است)ش ــاد ش ــوم هـــ.ق ایج ــرن س ــف در ق ــز از آل ابی دل عبدالعزی
269(. اســتاد محیــط طباطبایــی مــورخ معاصــر کــه خــود اهــل زواره اســت عقیــده داشــتند 

 شــکل 1: نمایــی از مســجد جامــع 
زواره)تصویــر از نگارنــدگان(.

 شــکل 2: موقعیــت مســجد جامــع 
زواره در بافــت تاریخــی و بازار)آذرنــوش 

و دیگــران، 1386: 46(.
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ــت)عظیمی، 1371: 154(. ــوده اس ــس زواره ب ــد رئی ــع، علی بن احم ــجد جام ــی مس ــه بان ک
ــن  ــع زواره، کهن تری ــجد جام ــا مس ــتاد پیرنی ــده ی اس ــه عقی ــاس ب ــن اس ــر همی ب
مســجدی نیســت کــه از آغــاز به گونــه ی چهــار ایوانــی بنیــان شــده اســت، و دلیــل ایشــان 
ــه ســردابه ی  ــگاه آن اســت و بســیار ب ــر راســته ی درآی ســردابه ای اســت کهــن کــه در زی
مســجِد ســِر کوچــه ی محمدیــه ی ناییــن می مانــد، بنابرایــن ایــن احتمــال وجــود دارد کــه 
مســجد جامــع زواره از ابتــدا شبســتانی بــوده و در قرن هــای بعــد چهــار ایوانــی شــده)پیرنیا، 
ــم  ــرن شش ــی در ق ــجد فعل ــان، مس ــی از محقق ــر برخ ــن به نظ 1385: 273(. و هم چنی
ــده و  ــداث ش ــتانی، اح ــجدی شبس ــای مس ــر روی بقای ــا ب ــتقًا و ی ــری، مس ــری قم هج
بخش هایــی از آن بــا گچ بــری و آجــرکاری آراســته شــده اســت. اســتفاده از آجــر لعــاب دار 
ــکل  ــد است)ش ــای بع ــار دوره ه ــا از آث ــن در ایوان ه ــای رنگی ــتان ها و گچ بری ه در شبس

3(، )حاجی قاســمی، 1383، ج1: 140(.
ــع  ــه تأســی از مســجد جام ــع زواره ب ــه مســجد جام ــد ک ــده دارن ــر عقی ــده ای دیگ  ع
اردســتان طراحــی و بعــد تغییراتــی در آن انجــام گرفتــه اســت. یعنــی در ســال 503 هجــری 
قمــری، مســجد جامــع زواره بــا پیــروی از مســجد جامــع اردســتان ســاخته شــده و ســپس 
بــا تغییــر بســیار مهمــی کــه در نــوع پــان مســاجد در آن دوره ایجــاد شــده بــود بــه مســجد 
ــریفی، 1368، ج3:  ــکل های 4 و 5()ش ــیده است)ش ــام رس ــه اتم ــل و ب ــی تبدی ــار ایوان چه
ــا مقایســه ای کــه بیــن مســجد جامــع اردســتان و مســجد جامــع زواره  ــن ب 276(. هم چنی
ــی  ــد کــه بان ــاء« ایجــاب می نمای انجــام گرفــت، وجــود کلمــه ی »احمــد« بعــد از »امرببن
مســاجد فــوق را در قــرن ششــم هـــ.ق، ابوطاهــر حســین بن  غالی بــن احمــد بــوده و معمــار 

آن نیــز )احتمــااًل( اســتاد محمــود اصفهانــی )معــروف بــه غــازی( اســت.
ــد در  ــخص می کن ــتی مش ــع زواره را به درس ــاختمان جام ــخ س ــه تاری ــه ای ک ــا کتیب ام
ــای  ــخ بن ــورد تاری ــدار در م ــت. گ ــه اس ــرار گرفت ــن ق ــه صح ــای روب ــاالی نم ــمت ب قس
ــاب  ــا رقــم 530 هـــ.ق اســت)طرح1(. در ب مســجد می نویســد: "تصــور می کنــم تاریــخ بن
رقــم صدهــا، جــای شــک وجــود نــدارد زیــرا دو کلمــه »خمــس« و »مائــه« )پنــج و صــد( 
به خوبــی باقی مانده انــد. در خصــوص رقــم دههــا یعنــی »ثلثیــن« )ســی(، امــکان دارد ایــن 
عــدد یــک عــدد یــک رقمــی و رقــم ســه باشــد زیــرا ایــن رقــم دو حــرف کمتــر یــا بیشــتر 
ــاد اســت و  ــان حــرف الم ثلثیــن و خــاِء خمــس وجــود دارد زی ــی کــه می ــی فضای دارد ول

مقطعی)طولــی  بــرش   :3 شــکل 
زواره.  جامــع  مســجد  از  عرضــی(  و 

 .)61  :1385 )پیرنیــا، 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



101

13
91

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

دو
ره 

دو
 ،2

ره 
ما

 ش

ــع  ــجد جام ــه مس ــکل 4: نقش  ش
زواره، 530 هجــری قمــری )پیرنیــا، 

.)195  :1387

 شــکل 5: نمــای ســه بعــدی 
زواره.)حاجــی  جامــع  مســجد  از 

.)141 ج1:  قاســمی،1383، 

می رســاند کــه ایــن رقــم همــان رقــم ثلثیــن بــوده اســت. بنابرایــن تاریــخ احــداث بنــا 530 
ــه 503" )گــدار ، 1368، ج4: 124 و 121(. اســت ن

طبــق شــواهد موجــود و برخــاف نظــر گــدار دربــاره ی تاریــخ ســاخت مســجد، کتیبــه ی 
تاریــخ دار صحــن، رقــم 564 هجــری قمــری را نشــان می دهــد نــه 530 هجــری قمــری. 
ــد از  ــخ دار مســجد مشــاهده می شــود)طرح2(، بع ــه ی تاری ــه در کتیب ــه ک ــر اســاس آن چ ب
»ســنه«، »اربــع ســتین)؟( و خمــس مائــه« آمــده و آن چــه گــدار خوانــده: »ثاثیــن و خمس 

مائــه« اســت، ظاهــراً گــدار »اربــع« را قبــل از ســتین یــا ثاثیــن ندیــده اســت)طرح1(.
در ایــن راســتا کتیبــه ی منــاره ی ســین)526 هـــ.ق( را بــا کتیبــه ی صحــن مســجد جامع 
ــاِت  ــع ابهام ــت رف ــا، جه ــن دو بن ــم الخط ای ــباهت های رس ــا از ش ــت داده ت زواره مطابق
موجــود بهــره جست1)شــکل6( و خصوصیــات ظاهــری کتیبه هــای تاریخــی ایــن دو بنــا، 
ــی  ــت زیبای ــی جه ــلجوق از »ال« تزیین ــد س ــه هنرمن ــرد ک ــتنباط ک ــن اس ــوان چنی می ت
دوچنــدان کتیبــه بهــره بــرده اســت 2. عــاوه بــرآن »ال« تزیینــی هماهنگــی و تعــادل را 
ــا  ــد ب ــده ندارن ــرم باالرون ــن فرم هــای افقــی و عمــودی ایجــاد کــرده و حروفــی کــه ف بی
ــه  ــر آن ک ــد. دیگ ــود می آورن ــی را به وج ــدی متعادل ــه، ترکیب بن ــمت های کتیب ــر قس دیگ
»ال« تزیینــی به مراتــب از ســادگی حــروف کوفــی کاســته اســت بــه گونــه ای کــه روحیــه 
ــوع کــرده اســت.   ــا اســتفاده از خــط کرســی دوم)ال(، متن خشــک و یک نواخــت خــط را ب
ــرین«، »ال«  ــنه و عش ــات »س ــاالی کلم ــکل6(، ب ــین3 )ش ــاره ی س ــه ی من در کتیب
تزیینــی قــرار گرفتــه اســت. بــر اســاس خصوصیــات مشــترک رســم الخــط دو بنــا، احتمــااًل 
قســمتی از کتیبــه ی مســجد جامــع زواره کــه در شــکل 7 بــا دایــره مشــکی رنــگ مشــخص 
ــع  ــنه ارب ــود »س ــده می ش ــن خوان ــه ی چنی ــخ کتیب ــت و تاری ــی اس ــده، »الی« تزیین ش
ــه )564 هـــق(« )طــرح 3(. بنابرایــن گــدار در خوانــش کتیبــه دچــار  ســتین و خمــس مائ
اشــتباه شــده و »الی« تزیینــی را بــه »ســتین« چســبانده و آن را »ثاثیــن« خوانــده اســت. 

 طــرح 1: مســجد جامــع زواره، 
کتیــبه ی  از  گــدار  خطــی  آنالیــز 
ــجد)530 هـــ.ق(  ــای مس بن ــخ دار  تاری

.)124  : ج4   ،1368 )گــدار، 
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 طــرح 2: مســجد جامــع زواره، کتیبــة 
تاریــخ دار بنــا کــه در ایــوان جنوبــی مســجد 
واقــع شــده است)برداشــت و ترســیم از 

ــدگان(. نگارن

شــکل 6: منــارة مســجد ســین)526 
ــر از  ــا )تصوی ــی بن ــه ی تاریخ هـــ.ق( کتیب

نگارنــدگان(. 

اشــتباه دوم احتمــااًل اشــتباه مترجــم اســت زیــرا کــه در زیــر تصویــر پیوســت )آنالیــز خطــی 
گــدار از کتیبــه(، تاریــخ کتیبــه چنیــن ترجمــه شــده اســت: »ســنه ثلثیــن و خمــس مائــه« 
)گــدار، 1368، ج4: 124(. گــدار در توضیحاتــش از تصویــر پیوســت، بــه ایــن نتیجــه مــی 
رســد کــه تاریــخ بنــا 530 هـــق اســت، پــس همانگونــه کــه تصویــر پیوســت مــی نمایــد 
منظــور گــدار »ثاثیــن« اســت)طرح 1( امــا در توضیحــات »ثلثیــن« ترجمــه شــده اســت.

2 - محراب »مسجد جامع زواره«
در ضلــع جنوبــی گنبدخانــه، محــراب نفیــس گچبــری بــا وضعیــت نســبتًا خوبــی بــر جــای 
ــه صــورت مســتطیل  ــر ب ــی 20/4×30/7 مت ــاد تقریب ــه ابع ــن محــراب ب ــده اســت. ای مان
قائــم الزاویــه ای متشــکل از دو حاشــیه و دو قــوس تیــزه دار بــر روی هــم اســت. هرکــدام 
ــری  ــات گچب ــد. ســطوح محــراب دارای تزیین ــه ان ــرار گرفت ــی ق ــر پیلک های ــا ب از قوس ه
ــی و نســخ و نقــوش گیاهــی و اســلیمی  ــه خــط کوف ــی ب ــر کتیبه های برجســته مشــتمل ب
ــا رنــگ  ــر آیــات قرآنــی اســت کــه ب اســت)طرح 4(. کتیبه هــای ایــن محــراب مشــتمل ب
نارنجــی رنــگ آمیــزی شــده انــد. خــط کتیبــة کوفــی، شــباهت بســیاری بــا خــط کتیبــة 
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 شــکل 7: »ال« تزیینــی در کتیبــة 
ــت و  ــع زواره )برداش ــجد جام ــن مس صح

ترســیم از نگارنــدگان(.

ــة صحــن جامــع زواره   طــرح 3: کتیب
کــه حــروف ریختــه شــدة آن مــورد اصــاح 
قــرار گرفتــه اســت )ترســیم از نگارنــدگان(.

زیــر گنبــد دارد و بــه نظــر مــی رســد کــه هــر دو در یــک زمــان نوشــته شــده باشــند)551 
ــازاده، 1378: 71(.  هـ.ق( )م

ــه  ــری ب ــال 551 هجــری قم ــع زواره در س ــدار:" محــراب مســجد جام ــده گ ــه عقی ب
ــع  ــراب جام ــتان مح ــات شبس ــا تزیین ــه ب ــق مقایس ــخ از طری ــن تاری ــیده و ای ــام رس انج
ــزرگ، در ســال 553 هجــری قمــری ســاخته شــده  ــه ی ب ــه اســتناد کتیب اردســتان کــه ب
کامــًا صحیــح بــه نظــر می رســد" یعنــی در ســال 553 هـــق مســجد اردســتان نیــز بــه 

ــت)گدار، 1368، ج4: 127(. ــده اس ــن ش ــراب زواره مزی ــر مح ــی نظی محراب
ــر  ــوش بی نظی ــا نق ــع زواره ب ــجد جام ــراب مس ــوش مح ــری نق ــه ی ظاه در مقایس
ــط  ــه ی اواس ــد الی ــردان و چن ــده ی نقوش گ ــتان)که نماین ــع اردس ــجد جام ــراب مس مح
ــجد  ــن دو مس ــی ای ــوش تزیین ــم گیر نق ــای چش ــه تفاوت ه ــت( ب ــلجوقی اس دوره ی س
می تــوان پــی بــرد، کــه بــه ســختی می تــوان ایــن ایــده را پذیرفــت کــه محــراب مســجد 
جامــع اردســتان برگرفتــه از محــراب مســجد جامــع زواره باشــد)طرح های 5 و 6(. در مســجد 
ــب دوره ی  ــی غال ــبک تزیین ــاوت از س ــی متف ــکل گیری خصوصیات ــاهد ش ــع زواره ش جام
ســلجوقی هســتیم کــه ایــن خصوصیــات در نــوع تزیینــات ایــن مســجد بــه آرامــی در حــال 

ــت. ــوده اس ــکل گیری ب ش
ــوش  ــا نق ــم راه ب ــت ه ــلیمی های درش ــع زواره اس ــجد جام ــراب مس ــات مح در تزیین
ُپــرکار هندســی موســوم بــه آژده کاری گاه بــه تنهایــی و مســتقل از کتیبه هــا و گاه هــم راه 
ــت  ــورت پشت به پش ــراب به ص ــلیمی های مح ــد، اس ــی می کنن ــش آفرین ــا نق ــا کتیبه ه ب
کار شــده اند و آژده کاری هــا بخــش میانــِی برگ هــای اســلیمی را پوشــانده و فضــای 
منفــی باقی مانــده را منفعــل ســاخته اســت. ایــن درحالــی اســت کــه اســلیمی های محــراب 
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 طــرح 4: آنالیــز گرافیکــی از محــراب 
مســجد جامــع زواره)ترســیم از نگارنــدگان(.

ــای  ــد و آرایه ه ــرار گرفته ان ــم ق ــه ی روی ه ــد الی ــورت چن ــتان به ص ــع اردس ــجد جام مس
پــرکار، مجموعــه ای درهــم تنیــده را شــکل داده اســت کــه تــا پیــش از آن، نقــوش بدیــن 
ــبک  ــی و س ــن پیچیدگ ــر چنی ــت)طرح های 5 و 6(. نظی ــوده اس ــرکار نب ــف و پ ــد ظری ح
ــل  ــن موضــوع عام ــت ای ــوان یاف ــچ جــای دیگــر نمی ت ــه را در هی ــد الی اســلیمی های چن
ــه  ــال آن ک ــت و احتم ــتان و زواره اس ــراب اردس ــوش دو مح ــن نق ــای بی ــی تفاوت ه اصل
ســاخت محــراب اردســتان برگرفتــه از ســبک محــراب زواره بــوده باشــد را بعیــد می نمایــد، 
درواقــع نقــوش بــا آژده کاری هــای متنــوع در محــراب زواره یــادآور تزیینــات دوره ایلخانــی 
اســت، در حالــی کــه محــراب مســجد جامــع اردســتان نماینــده ی تمــام خصوصیــات اصیــل 
ــی  ــای گونه شناس ــی از تفاوت ه ــده بخش ــر ش ــوارد ذک ــت. م ــلجوقی اس ــبک دوره ی س س
ــاوت در  ــت، تف ــتان اس ــجد زواره و اردس ــراب دو مس ــوش مح ــن نق ــی بی و سبک شناس
ــا  ــن تفاوت ه ــه ی ای ــم در دامن ــر ه ــوارد دیگ ــی و م ــواع کوف ــدی، ان ــدی، کادربن ترکیب بن

ســهیم هستند)شــکل 8(. 
از جملــه خصوصیــات خــاص محــراب هــای دوره ی ایلخانــی، حاشــیه ی پهــن بــاالی 
محــراب بــا نقــوش اســلیمی و آژده کاری اســت کــه در محــراب مســجد جامــع زواره)شــکل 
ــا محــراب  ــابه ب ــای مش ــتیم. از نمونه ه ــات هس ــوع از تزیین ــن ن ــاهد ای ــًا ش ــف( دقیق 8 ال
مســجد زواره می تــوان بــه محــراب مســجد جامع مرنــد)730 هـــ.ق(، )شــکل 8 ب(، محراب 
مســجد جامــع اشــترجان اصفهان)715 هـــ.ق(، )شــکل 8 ج( و بقعه ی پیربکــران)-703 712 
هـــ.ق(، )شــکل 8 د( اشــاره داشــت کــه از حیــث ترکیب بنــدی و کادربنــدی، حاشــیه ی پهــن 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



105

13
91

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

دو
ره 

دو
 ،2

ره 
ما

 ش

 طــرح 6: نقــوش چنــد الیــة قوس 
ــتان  ــع اردس ــجد جام ــراب مس دوم مح

)برداشــت و ترســیم از نگارنــدگان(.

 طــرح 5: نقــوش چنــد الیــة قوس 
ــتان  ــع اردس ــجد جام ــراب مس اول مح

)برداشــت و ترســیم از نگارنــدگان(.
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فوقانــی و نقــوش بــا محــراب مســجد جامــع زواره مشــابه هســتند. از ایــن رو ایــن احتمــال 
بســیار اســت کــه محــراب مســجد جامــع زواره بســیار متأخرتــر از محــراب مســجد جامــع 
ــق هــر دو محــراب را  ــاوت در ترکیب بندی هــا و نقــوش، تعل ــرا کــه تف اردســتان باشــد زی

بــه یــک دوره را بســیار بعیــد می نمایــد.
2 - 1- کتیبه های محراب »مسجد جامع زواره«

ــت.  ــث اس ــم ثل ــه قل ــه ب ــی و دو کتیب ــی تزیین ــط کوف ــه خ ــه ای ب ــامل کتیب ــراب ش مح
ــت:  ــده اس ــری ش ــری« گچ ب ــوره ی »اس ــی از س ــی تزیین ــط کوف ــه خ ــیه ی اول ب در حاش
»]اقــم الصلــوه لدلــو[4ک الشــمس الــی غســق اللیــل و قــرآن الفجــر ان قــرآن الفجــر کان 
مشــهودا ]و مــن اللیــل فتهجــد بــه نافلــه لــک عســی ان یبعثــک ربــک مقامــا محمــودا و 
قــل رب ادخلنــی مدخــل صــدق و اخرجنــی مخــرج صــدق و اجعــل لــی مــن لدنــک ســلطانا 
ــه  ــه هــای محــراب، ب ــادی از کتیب ــرا[«)78-80 : 17()طــرح 7(. متأســفانه بخــش زی نصی

خصــوص کتیبــه هــای ســمت خــاور، از بیــن رفتــه اســت. 
حاشــیة دوم آیاتــی از ســورة »توبــه« بــه قلــم ثلــث اســت کــه ســال تاریــخ آن موجــود 
نیســت: »]انمــا یعمــر مســاجد اهلل مــن امــن[ بــاهلل و الیــوم االخــر و اقــام الصلــوه و اتــی 
ــقایه  ــم س ــن اجعلت ــن المتهدی ــوا ]م ــک ان یکون ــم یخــش اال اهلل فعســی اولئ ــوه و ل الزک
الحــاج و عمــاره المســجد الحــرام کمــن امــن بــاهلل و الیــوم االخــر و جاهــد فــی ســبیل اهلل 

ال یســتون عنــد اهلل و اهلل ال یهــدی القــوم الظالمیــن[ «)18-19: 9( )طــرح 8(. 
ــا  ــل کتیبه ه ــایی کام ــده، شناس ــراب وارد آم ــه مح ــه ب ــادی ک ــیب زی ــل آس ــه دلی ب
امــکان پذیــر نیســت و آنالیــز نقــوش بــه زحمــت و گاه بــه صــورت تجربــی و مقایســه بــا 
ــه  ــراب ب ــلیمی های مح ــز اس ــذا آنالی ــت. ل ــه اس ــام پذیرفت ــالم انج ــبتًا س ــمت های نس قس

ــه اســت. ــدون آژده کاری انجــام گرفت ــی و ب صــورت کل

دجبالف شــکل 8: الــف( محــراب مســجد 
ــدگان(  ــر از نگان ــع  زواره )تصوی جام
؛ ب( محــراب مســجد جامــع مرنــد 
)شــیمل، 1381: 1(؛ ج( محــراب مســجد 
بقعــة  د(محــراب  اشــترجان،  جامــع 
 .)Archnet.org, 2011(پیربکــران

2 -2- نقوش گچ بری محراب »مسجد جامع زواره«
این گونــه به نظــر می رســد کــه نقــوش محــراب مســجد جامــع زواره در قیــاس بــا 
مســاجد هــم عصــر خــود دچــار تغییراتــی شــده اســت کــه از جملــه می تــوان بــه طراحــی 
ــورت  ــلیمی ها به ص ــرای اس ــوع، اج ــای متن ــا آژده کاری ه ــم راه ب ــت ه ــلیمی های درش اس
ــبت  ــش نس ــت نق ــدن اهمی ــگ ش ــا، پرن ــراب و قوس ه ــا در مح ــدا از کتیبه ه ــرد و ج منف
بــه کتیبــه و یــا قــرار گرفتــن نقــوش در ارزشــی برابــر بــا کتیبــه، اشــاره داشــت. در نقــوش 
محــراب مســجد جامــع زواره، دیگــر اثــری از اســلیمی های ظریــف و چنــد الیــه ی محــراب 
مســجد جامــع اردســتان نیســت، ســبک جدیــدی شــکل گرفتــه اســت کــه در دوره ی بعــد 
یعنــی دوره ی ایلخانــی، بــه اوج زیبایــی و تکامــل خــود می رســد. اســلیمی های قوس هــای 
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 طــرح 7: جانمایــی کتیبه هــای 
جامــع  مســجد  محــراب  کوفــی 
زواره)برداشــت و ترســیم از نگارنــدگان(.

 طــرح 8: جانمایــی کتیبه هــای 
جامــع  مســجد  محــراب  ثلــث 
زواره)برداشــت و ترســیم از نگارنــدگان(.
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محــراب به صــورت پشت به پشــت )برجســتگی هــر اســلیمی فرورفتگــی در اســلیمی 
مجــاورش ایجــاد می کنــد( طراحــی شــده اند)طرح های 9 و 10(. نــوع اســلیمی های 
مســجد جامــع زواره شــکل پیشــرفته تر و پرکارتــر از نقــوش محــراب مســجد پامنــار زواره 
ــه  ــق ب ــات متعل ــراً تزیین ــه ظاه ــار زواره )ک )461 هـــ.ق( اســت، در محــراب مســجد پامن
دوره ی ایلخانــی اســت و تنهــا منــاره تاریــخ ســلجوقی دارد(، )شــکل 9( نقــوش همــراه بــا 
آژده کاری هــای کــم تراکــم و بســیار ســاده اجــرا شــده اســت. محــراب مســجد جامــع زواره 
عــاوه بــر داشــتن مشــخصه های ایلخانــی، عناصــری از دوره ی ســلجوقیان را در خــود دارد 
به عنــوان مثــال برگ هــای اســلیمی موجــود در محــراب مســجد جامــع زواره را در تزیینــات 

ــوان مشــاهده کرد)شــکل 10(.  محــراب مدرســه ی ســلجوقی ری می ت

طــرح 9: قــوس اول محــراب مســجد 
از  ترســیم  و  زواره)برداشــت  جامــع 

نگارنــدگان(. 

ــجد  ــراب مس ــوس دوم مح ــرح 10: ق ط
از  ترســیم  و  زواره)برداشــت  جامــع 

نگارنــدگان(. 
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گچ بــری  نقــوش   :9 شــکل   
محــراب مســجد پامنــار زواره )461 

.)273 ج7:   ،1387 )پــوپ  هـــ.ق(، 

ــراب  ــف و ب( مح ــکل10: ال  ش
ــات گیاهــی مدرســة ســلجوقی  و تزیین
ری،قــرن پنجــم هجــری )تصویــر 
ایران،ایــران  ملــی  مــوزه  الــف: 
ب:حاتــم،  باســتان،تهران()تصویر 
گیاهــی  تزیینــات  ج(   )82  :1379
محــراب مســجد جامــع زواره)برداشــت 

نگارنــدگان(. از  ترســیم  و 

الف

ب
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در نــوار حاشــیه ی محــراب انــواع نقــوش هندســی و اســلیمی گچ بــری شــده اســت. در 
ایــن نوارهــا کــه در اطــراف گچ بری هــا، نمــودی قــاب گونــه بــه تزیینــات داخــل محــراب 
ــر نقــوش هندســی، نقــوش اســلیمی هــم حضــور ســازنده ای  مســجد بخشــیده اند، عاوه ب
ــیه ها،  ــراب، در حاش ــات مح ــر تزیین ــاوه ب ــلیمی، ع ــوش اس ــر نق ــرد دیگ ــد. کارب دارن
قاب بندی هــا و تقســیمات زمینــه اســت. ایــن نقــوش به صــورت انعکاســی تکــرار 
شــده اند و کادرهــای مســتطیل شــکل حاشــیه را پــر کرده انــد. نقــوش هندســی معمــواًل از 
خطــوط مســتقیم و شکســته هســتند کــه در حــاالت مختلــف و کادرهــای گچ بــری شــده 
ــرح 11(. ــه کار رفته اند)ط ــا ب ــیه ی کتیبه ه ــًا در حاش ــوش غالب ــن نق ــد، ای به چشــم می خورن

نوارهــای حاشــیه بــه لحــاظ بصــری نقــش کادر بنــدی، انســجام بخشــیدن بــه نقــوش 
ــطوح  ــان س ــگ می ــاط هماهن ــراری ارتب ــن برق ــوازن هم چنی ــم و ت ــاد نظ ــراب، ایج مح
ــه  ــه ای طراحــی شــده اند ک ــه گون ــری شــده ب ــوش گچ ب ــد. نق ــده دارن ــر عه ــف را ب مختل
ــاختاری  ــا، س ــن آن ه ــوط بی ــای خط ــت و خیزه ــلیمی، و اف ــای اس ــود حرکت ه ــا وج ب
ــا تکرارهــای موتیــف گونــه ی خــود کادرهــای  ــا ب ــد ت یک پارچــه و منظــم را شــکل داده ان
تزیینــی زیبایــی در اطــراف قســمت های مختلــف محــراب ایجــاد کنند)طرح هــای 12، 13 
ــته  ــی آراس ــای زیبای ــلیمی ها و آژده کاری ه ــی از اس ــوار پهن ــه ن و 14(. پیشــانی محــراب ب
شــده کــه ایــن زیبایــی بــا کلمــات »الملــک« و »هلل« دوچنــدان شــده اســت. طــراح خــوش 
ــار »اهلل« را  ــار ب ــک« و چه ــار »المل ــک ب ــراب ی ــانی مح ــلیمی های پیش ذوق در دل اس

تکــرار کــرده اســت)طرح 15(.
2-2 - کتیبه ی ساقه ی گنبد »مسجد جامع زواره«

گنبــد مســجد جامــع زواره دارای کتیبــه ای بــه خــط کوفــی گل دار اســت کــه بر روی حاشــیه 
ای عریــض از گل و بوتــه واقــع گردیــده اســت. ایــن کتیبــه کــه دور تــا دور گنبــد را فــرا 
ــوم  ــده مفه ــات باقی مان ــه از کلم ــه ک ــت و آن چ ــدوش اس ــا و مخ ــیار ناخوان ــه، بس گرفت
می شــود آیاتــی از ســوره ی آل عمــران اســت)طرح های 16 و 17()گــدار، 1368، ج4: 124( 

نقــوش  جانمایــی   :11 طــرح 
ــجد  ــراب مس ــیه ای مح ــری حاش گچ ب
از  جامــع زواره )برداشــت و ترســیم 

نگارنــدگان(. 

نقــوش  جانمایــی   :12 طــرح 
ــجد  ــراب مس ــیه ای مح ــری حاش گچ ب
از  جامــع زواره )برداشــت و ترســیم 

نگارنــدگان(. 

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



111

13
91

ن 
ستا

تاب
 و 

هار
م، ب

دو
ره 

دو
 ،2

ره 
ما

 ش

نقــوش  بزرگ نمایــی   :13 طــرح   
گچبــری محــراب مســجد جامــع زواره 

نگارنــدگان(. از  ترســیم  و  )برداشــت 

نقــوش  بزرگ نمایــی   :14 طــرح   
زواره  جامــع  مســجد  محــراب  گچ بــری 

از نگارنــدگان(.  )برداشــت و ترســیم 

نقــوش  بزرگ نمایــی   :15 طــرح   
ــه  ــع زواره ک ــجد جام ــراب مس ــاالی مح ب
ــه  ــوش ب ــک هلل« در وســط نق ــة »المل کلم
ــت و  ــت )برداش ــه اس ــرار گرفت ــی ق زیبای

ترســیم از نگارنــدگان(.
بــه ایــن ترتیــب: »و ال تحســبن الذیــن یفرحــون بمــا اتــوا و یحبــون ان یحمــدوا بمــا لــم 
ــک الســموت و  ــم و هلل مل ــذاب و لهــم عــذاب الی ــازه مــن الع ــا تحســبنهم بمف ــوا ف یفعل
ــن  ــن مت ــراً متضم ــس از آن ظاه ــر«)188-189 :3( و پ ــیء قدی ــی کل ش االرض واهلل عل
ــی  ــد م ــة ســاقة گنب ــارة کتیب ــدار درب ــردد. گ ــوم نمــی گ ــزی مفه ــه چی ــوده ک تاریخــی ب
نویســد: "در خصــوص خــط کوفــی کتیبــة محــراب و خــط کتیبــة گنبــد، آنهــا بقــدری بــه 
هــم شــباهت دارنــد کــه بایــد هــر دو را متعلــق بــه یــک زمــان دانســت. اگــر کتیبــة گنبــد 

تــا بــه ایــن حــد صدمــه ندیــده بــود ایــن تاریــخ را در آن مــی یافتیــم" )همــان 127(. 
احتمــااًل هــم زمانــی بــودن اجــرای کتیبــه هــا، مهمتریــن عامــل تاثیــر گــذار بر شــباهت 
در رســم الخــط کتیبــة ســاقة گنبــد و کتیبــة محــراب اســت. کتیبه هــا مجموعــه ای بهــم 
ــه  ــد ک ــه از ســه بخــش خطــی، گیاهــی و هندســی تشــکیل شــده ان پیوســته هســتند ک
ــتند.  ــل هس ــی کام ــوده و در هماهنگ ــاط ب ــر در ارتب ــا یکدیگ ــا ب ــش ه ــن بخ ــی ای تمام
ــد )بخــش گیاهــی( را اســلیمی هایی پوشــانده کــه فضــای درون  ــة ســاقة گنب ــة کتیب زمین
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ســاقه ی  کتیبــه ی   :16 طــرح 
ــوای  ــع زواره، محت ــجد جام ــد مس گنب
الــر«.  الرحمــن  اهلل  کتیبه»بســم 

ــدگان(.  )برداشــت و ترســیم از نگارن

ــد  ــاقه ی گنب ــه ی س ــرح 17: کتیب ط
ــه:  ــوای کتیب ــع زواره، محت مســجد جام
ــیم از  ــت و ترس ــموات و« )برداش »والس

ــدگان(.  نگارن
ــه اســت.  ــر گرفت ــوع آژده کاری)بخــش هندســی(، درب برگ هــای درشــت آن را نقــوش متن
ــد مســجد جامــع اردســتان،  ــا اســلیمی های ســاقه ی گنب ــوع اســلیمی در مقایســه ب ــن ن ای
بســیار متفــاوت و بدیــع اســت. درواقــع نقــوش گیاهــی در کتیبــه ی ســاقه ی گنبــد مســجد 
ــات  ــه جزئی ــذا ب ــا را دارد و ل ــه ی کتیبه ه ــردن زمین ــر ک ــش پ ــًا نق ــتان صرف ــع اردس جام
آن هــا پرداختــه نشــده اســت. هــدف از ایجــاد آن هــا کمــک بــه حالــت و کیفیــت کتیبه هــا 

بــوده اســت و هیچ گونــه پرداختــی در آن هــا صــورت نگرفتــه اســت5. 
ــوان  ــا، می ت ــه ی کتیبه ه ــلیمی ها در زمین ــترده ی اس ــوع و گس ــور متن ــم حض علیرغ
کارکــرد آن هــا را در ارتبــاط بــا خــط کوفــی بــه دو نــوع متفــاوت تعمیــم داد، یکــی آن کــه 
طــراح اســلیمی ها را بســیار ســاده در زمینــه ی خــط کوفــی مــورق و یــا مزّهر)یعنی هــم راه با 
گل هــا، برگ هــا و شــاخه های گیاهــی زینــت داده شــده( قــرار داده اســت تــا بــا کم تریــن 
ــلیمی های  ــه اس ــر آن ک ــد. و دیگ ــط بیافزای ــت خ ــر اهمی ــلیمی، ب ــوش اس ــه نق پرداخــت ب
ــق موجــب چشــم گیر  ــن طری ــا بدی ــرار داده ت ــاده ق ــی س ــه ی خــط کوف ــرکار را در زمین پ
شــدن و زیبایــی بیشــتر خــط شــود و در ایــن امــر طراحــان بــدان حــد پیــش رفته انــد کــه 
ــر  ــارت دیگ ــه عب ــد. ب ــد نموده ان ــوار و بعی ــی دش ــط کوف ــلیمی ها را از خ ــک اس گاه تفکی
ــجد  ــه در مس ــه، ک ــلیمی های زمین ــا در اس ــت ی ــی اس ــط کوف ــا در خ ــات ی ــاع تزیین اجتم
ــع  ــجد جام ــد و در مس ــاص داده ان ــود اختص ــلیمی ها به خ ــاع را اس ــن اجتم ــع زواره ای جام
ــر آن و  ــه اواخ ــلجوقیان ب ــه از دوره ی س ــر چ ــد ه ــر می رس ــی. به نظ ــط کوف ــتان خ اردس
ــورت  ــان به ص ــزون و حضورش ــی اف ــوش گیاه ــتره نق ــر گس ــم، ب ــش می روی ــد پی ادوار بع
ــار  ــن ب ــه ای ــی، البت ــث سبک شناس ــن از حی ــود. بنابرای ــتر می ش ــه بیش ــتقل از کتیب مس
ــا تفاوت هــای چشــم گیری  درمــورد کارکــرد نقــوش گیاهــی در کتیبــه ی ســاقه ی گنبــد، ب
بیــن دو مســجد جامــع زواره و اردســتان مواجــه هســتیم. از ایــن رو تاریــخ کتیبــه ی ســاقة 
گنبــد مســجد جامــع زواره احتمــااًل فاصلــه زمانــی زیــادی بــا کتیبــه ی گنبــد مســجد جامــع 
اردســتان دارد و ســبک متفــاوت نقــوش هــم، مزیــد بــر علــت اســت. بــه گونــه ای که شــاید 
به تــوان ایــن ایــده را مطــرح کــرد کــه گنبدخانــه مســجد جامــع زواره تاریخــی نزدیــک بــه 
گنبــد نظــام الملــک)465 - 485 هـــ.ق( و گنبــد تــاج الملــک)481 هـــ.ق( دارد امــا تزیینــات 
ــادی پــان مســجد  ــرات بنی ــد از تغیی ــه دوره هــای بع ــوط ب ــد مرب محــراب و ســاقه ی گنب
ــن اســت  ــوان گفــت ای ــه یقیــن می ت ــی( اســت. آن چــه کــه ب ــه چهــار ایوان ــل آن ب )تبدی
کــه تاریــخ صحــن مســجد جامــع زواره متعلــق بــه زمــان تغییــرات بنیــادی مســجد اســت 
امــا رســم الخــط متفــاوت کتیبــه ی صحــن بیان گــر تقــدم آن نســبت بــه تزیینــات محــراب 
ــرح 18(.  ــوان یافت)ط ــا نمی ت ــن آن ه ــباهتی بی ــه ش ــت و هیچ گون ــد اس ــاقه ی گنب و س
بنابرایــن احتمــااًل تزیینــات محــراب و ســاقه ی گنبــد بعــد از اتمــام تغییــرات مســجد انجــام 

گرفتــه اســت)اواخر دورة ســلجوقی(. 
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ــط  ــم الخ ــف( رس ــرح 18: ال  ط
ب(رســم  گنبــد  ســاقه ی  کتیبــه ی 
الخــط کتیبــه ی صحــن مســجد جامــع 
زواره)برداشــت و ترســیم از نگارنــدگان(.

ــواع آژده کاری هــای  ــرح 19: ان  ط
و  ایــوان  زیرطاق گنبــد،  محــراب، 
زمینــه ی کتیبه هــای مســجد جامــع 

نگارنــدگان(. از  )ترســیم  زواره 

3 - آژده کاری های »مسجد جامع زواره«
آژده کاری هــا نقــوش هندســی هســتند کــه عــاوه بــر جنبــه ی تزیینــی بــه نوعــی تنظیــم 
ــد  ــًا واج ــی ذات ــوش هندس ــند. نق ــز می باش ــری نی ــر تصوی ــان عناص ــط می ــده ی رواب کنن
ــع،  ــی مرب ــکال اصل ــب اش ــوش در قال ــری نق ــتند و جای گی ــی هس ــم بخش ــات نظ روحی
ــه  ــری آن گاه ک ــی گچ ب ــوش هندس ــت. نق ــه اس ــن نکت ــای ای ــود گوی ــث، خ ــره و مثل دای

بالف

ــا در حواشــی و قاب بندی هــا ظاهــر می شــوند نیــز، متعــادل  به عنــوان بافــت تجســمی و ی
کننــده ی نیروهــای بصــری نقــوش مختلــف اســت. ایــن فرم هــای هندســی، بخــش میانــی 
ــده در اســلیمی ها را  ــارت دیگــر فضاهــای منفــی باقی مان ــه عب اســلیمی ها را پوشــانیده و ب
منفعــل می کنــد. از ایــن نــوع نقــوش چنــان کــه پیــش از ایــن هــم اشــاره شــد، در محــراب 
ــلیمی های  ــی اس ــه تمام ــه ای ک ــه گون ــود ب ــت می ش ــور یاف ــه وف ــع زواره ب ــجد جام مس
حاشــیه ی محــراب و کتیبه هــای ســاقه ی گنبــد، آژده کاری بســیار مفصــل و پــرکاری دارنــد. 
ــه کار رفتــه در مســجد جامــع زواره نشــان داده شــده  ــواع آژده کاری هــای ب در طــرح 19 ان
اســت کــه در دوره هــای بعــد بــه تنــوع ایــن نقــوش افــزوده می شــود و کاربــرد ایــن نقــوش 
ــوان گفــت  ــه ای کــه می ت ــه گون ــن تمــام فضــای اســلیمی پیــش مــی رود، ب ــا دربرگرفت ت
ــرار  ــا ق ــر از آن ه ــا متأث ــده ی ــان ش ــوع آژده کاری پنه ــتره ی تن ــلیمی ها در گس ــرح اس ط

گرفتــه اســت)طرح 20(.  
4 - نقوش گچ بری زیر طاق ایوان های »مسجد جامع زواره«

ــلیمی های  ــات اس ــا خصوصی ــی ب ــه نوع ــم ب ــا ه ــاق ایوان ه ــر ط ــری زی ــوش گچ ب در نق
ــر  ــز ذک ــن نی ــش از ای ــه پی ــور ک ــکل 11(. همان ط ــه هستیم)ش ــی مواج ــای ایلخان دوره ه
شــد در اواخــر دوره ی ســلجوقی شــیوه و ســبکی متفــاوت در اســلیمی ها رایــج شــد کــه در 
ــی پیربکــران  ــری رواق باالی ــه در گچ ب ــوان نمون ــه تکامــل رســید، به عن ــی ب دوره ی ایلخان
ــع زواره را  ــجد جام ــاق مس ــر ط ــلیمی زی ــابه اس ــکل 12(، مش ــتم هـــ.ق(، )ش ــرن هش )ق
ــه به عنــوان  ــه زیبایــی تمــام، ن می تــوان مشــاهده کــرد. اســلیمی های زیــر طــاق ایــوان ب
ــی  ــش آفرین ــه( نق ــور کتیب ــدون حض ــک کل)ب ــوان ی ــه به عن ــک کل بلک ــی از ی جزی
می کند)طرح هــای 20، 21 و 22(. در زیــر طاق هــای ایــوان به صــورت مشــخص تری 
شــاهد تغییــر عملکــرد نقــوش در تزیینــات معمــاری هســتیم بــه گونــه ای کــه ایــن تغییــرات 
باعــث گردیــده نقــوش هم تــراز بــا کتیبه هــا، نمــود پیــدا کننــد. ابــداع و گنجانــدن نقــوش 
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متنــوع آژده کاری در دل ایــن تزیینــات، بــر جلــوه و اهمیــت آن هــا نیــز افــزوده اســت. 
ــری حضــور  ــای هن ــن جنبش ه ــوش(، همیشــه در مت ــا و نق ــای تزیینی)کتیبه ه آرایه ه
ــا  ــد. ب ــود گرفته ان ــاوت به خ ــکل های متف ــی، ش ــوالت تاریخ ــا تح ــم راه ب ــته اند و ه داش
ــود  ــش را در خ ــای پی ــات دوره ه ــف، خصوصی ــذار از ادوار مختل ــه در گ ــت ک ــن قابلی ای
ــری دوره هــای بعــد  ــد در ســنن تصوی ــرآن حامــل بدعت هــای جدی حفــظ کــرده و عاوه ب
شــدند. هم چنیــن آرایه هــا، زنجیــره ای از اشــتراکات را پدیــد آورده انــد کــه ایــن اشــتراکات 
میــان چنــد بنــا از یــک دوره، می توانــد خصوصیــات یــک عصــر را تعریــف کنــد. مفهــوم 
ــک دوره اســت،  ــای ی ــات بناه ــود عناصــری مشــترک در تزیین ــا وج ــری همان ســبک هن
ــند و در  ــته باش ــط داش ــر رب ــا یک دیگ ــده ب ــن کنن ــًا تعیی ــِر متقاب ــه عناص ــه مثاب ــه ب ک
وحدتــی فرمــال )صــوری( به هــم پیوســته باشــند. ســبک هنــری ســلجوقیان، مرحلــه ای از 
ــن و  ــن ترین، ناب تری ــند روش ــدان می کوش ــه در آن هنرمن ــد ک ــف می کن ــول را توصی تح

ــند. ــه آن بخش ــن را ب ــری ممک ــن شــکل هن موجه تری
5 - کتیبه های دور صحن »مسجد جامع زواره«

کتیبــه ایــن ایــوان شــباهت تمــام بــه کتیبه هــای بناهــای ســلجوقی، قــرون پنجــم و ششــم 
هجــری قمــری، ماننــد: مســجد جامــع گلپایــگان، برســیان و کتیبــه ی منــاره ی ســین دارد 
و متأســفانه از غالــب کلمــات آن جــز دســته یــا نــوک بعضــی حــروف و ســرکش ها چیــز 
ــا آجــر اجــرا شــده اســت کــه  ــه خــط کوفــی و ب ــه ب ــن کتیب ــان نیســت. ای دیگــری نمای
ابتــدای آن بــر دیــوار جانــب شــرقی ایــوان جنوبــی از ایــن قــرار اســت: »بســم اهلل الرحمــن 
ــی  ــوه و آت ــام الصل ــر و اق ــوم آالخ ــاهلل و الی ــن ب ــن آم ــاجد اهلل م ــر مس ــا یعم ــم انم الرحی
الزکــوه و لــم یخــش اال اهلل فعســی اولئــک ان یکونــوا مــن المهتدیــن صــدق اهلل العظیــم6 
) 18: 9( ســپس قســمت تاریخــی کتیبــه شــروع می گــردد کــه متأســفانه از غالــب کلمــات 
آن، جــز دســته یــا نــوک بعضــی از حــروف و ســرکش ها چیــزی باقی نمانــده اســت. قرائــت 
آن بســیار دشــوار و فقــط امــر ببنــا هــذا الحائــط و .... و .... ه و منــاره العالیه)علــی یــد؟( ....

ــوان دید)طــرح 23(. ــه« را می ت ــع ســتین)؟( خمــس مائ الفقیــر.... .... ارب
الفبای کوفی »مسجد جامع زواره«

ــب  ــات غال ــت یابی به خصوصی ــرای دس ــی ب ــع زواره مرجع ــجد جام ــن مس ــه ی صح کتیب
خــط کوفــی ایــن بنــا اســت. جــدول شــماره ی 1 و 2 ، الفبــای خــط کوفــی مســجد جامــع 

ــری  ــوش گچ ب ــواع نق ــکل 11: ان ش
ــی  ــوان جنوب ــای ای ــر طاق ه ــده زی ش
از  زواره)برداشــت  جامــع  مســجد 

نگارنــدگان(. 
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ــر  ــگاه پی ــوش آرام ــکل 12: نق  ش
هـــ.ق( هـــ.ق() 703  ــتم  )هش ــران  بک

ــدگان( ــت از نگارن )برداش

ــر  ــل از زی ــرح کام ــرح 21: ط  ط
ــع  ــجد جام ــی مس ــوان جنوب ــاق ای ط
بازســازی  زواره )بخش هــای ریختــه 
گردیــده است()برداشــت و ترســیم از 

نگارنــدگان(

ــر  ــل از زی ــرح کام ــرح 22: ط  ط
زواره  جامــع  مســجد  ایــوان  طــاق 
)بخش هــای ریختــه بازســازی گردیــده 
است()برداشــت و ترســیم از نگارندگان(.
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زواره را نشــان مــی دهــد کــه تمامــی حــروف آن برگرفتــه از کتیبــة صحــن مســجد اســت7. 
ــه خــط  ــن لحــاظ بســیار ب ــن مســجد بســیار ســاده طراحــی شــده و از ای ــی ای خــط کوف
ــن خــط، عــدم اســتفاده  ــات خــاص ای ــه خصوصی »کوفــی ســاده« نزدیــک اســت. از جمل
ــراح از  ــف، ط ــتة ال ــن دس ــتثنای تزیی ــه اس ــه اســت و ب ــون کتیب ــلیمی پیرام ــوش اس از نق
ــن  ــه ای ــت ک ــرار داده اس ــت ق ــادگی را در اولوی ــرده و س ــتفاده نک ــی اس ــای تزیین آرایه ه
ســادگی موجــب نظــم در ســاختار خــط شــده اســت. همچنیــن رابطــة متناســب بیــن حــروف 
ــا بوجــود آورده کــه  نقــش  افقــی و حــروف عمــودی، نظامــی مــوزون در عیــن حــال پوی
اساســی را در زیبایــی ایــن خــط ایفــا مــی کنــد. خطــوط افقــی همــراه بــا خطــوط عمــودی، 

حــس آرامــش را در متــن آیــات قــرآن بوجــود آورده اســت.

ایــوان اصلــی  طــرح 23: نمــای 
جانمایــی  و  زواره  جامــع  مســجد 
کتیبه هــای کوفــی دور صحــن مســجد 
از  ترســیم  و  )برداشــت  زواره  جامــع 

نگارنــدگان(. 
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نتیجه گیری
ــع  ــجد جام ــای مس ــه کتیبه ه ــر ب ــی دقیق ت ــا نگاه ــا ب ــد ت ــعی گردی ــتار س ــن نوش در ای
ــی  ــی هســتند معرف ــات بصــری باالی ــا کــه واجــد کیفی ــن بن ــی ای زواره، کتیبه هــای تزیین
ــت و  ــرار گرف ــی ق ــورد بررســی محتوای ــس از بازســازی، م ــا پ ــخ دار بن ــه تاری ــد. کتیب گردن
نتیجــه برخــاف اســتنباط رایــج، از تاریــخ ســاخت مســجد بــوده اســت. آنــدره گــدار تاریــخ 
مســجد جامــع زواره را 530 هـــ.ق خوانــده اســت امــا بــر اســاس مســتندات، کتیبــه تاریخ دار 
بنــا تاریــخ 564 هـــ.ق را نشــان می دهــد. لــذا مطالعــه و تأمــل در کتیبــه ی تاریخــی ایــن 
مســجد، توضیــح جامــع و شــفاف تری از فراینــد تاریخــی مســجد ارایــه داده کــه منجــر بــه 
ــدره گــدار از  بازخوانــی تاریــخ بنــا شــده اســت. نتایــج منتــج از ایــن مطالعــه، برداشــت آن

ــد مواجــه می ســازد.  ــا تردی ــا را ب ــخ بن تاری
ــدی در  ــًا جدی ــرد اساس ــه رویک ــد ک ــان می ده ــوش نش ــا و نق ــزاء کتیبه ه ــی اج بررس
ــبک  ــه، س ــوش زمین ــا نق ــه ب ــب کتیب ــیوه های ترکی ــه ش ــا، از جمل ــن بن ــنت های تزیی س
ــه  ــی نقــوش موســوم ب ــوع و خودنمای اســلیمی ها، گســتره ی فضــای منفــی اســلیمی ها، تن
ــه الگــوی  آژده کاری و مــواردی از ایــن دســت، در حــال شــکل گیری اســت کــه نســبت ب
ــد  ــت فراین ــت. ماهی ــوده اس ــراه ب ــم گیری هم ــرات چش ــا تغیی ــلجوقی، ب ــب دوره ی س غال
ــتراکات  ــتان)به دلیل اش ــع اردس ــجد جام ــات مس ــا تزیین ــاس ب ــوان در قی ــور را می ت مزب
تاریخــی و منطقــه ای( تعبییــر کــرد. بــا مقایســه ســبک کتیبه هــا و نقــوش مســجد جامــع 
زواره بــا مســاجد دوره ی ایلخانــی ایــن احتمــال شــکل می گیــرد کــه رونــد تدریجــی تحــول 
نقــوش در حــال شــکل گیری بــوده اســت؛ درواقــع نــوع کتیبه هــا و نقــوش مســجد جامــع 
ــلجوقی)مانند  ــا دوره ی س ــی بیشــتری دارد ت ــی هم خوان ــای دوره ی ایلخان ــا نمونه ه زواره ب

مســجد جامــع اردســتان(. 
 مســتند نگاری ایــن میــراث ارزش منــد و بازخوانــی دقیق تــر مطالعــات پیشــینان، عــاوه 
بــر جبــران کاســتی ها و آشکار شــدن ارزش هــای نهفتــه، بــه حفــظ و مانــدگار شــدن ایــن 
ــر معاصــر )کــه کم تریــن نتیجــه حاصــل از ایــن امــر مهــم می باشــد( کمــک  ــار در هن آث
ــورد بحــث  ــه قابلیت هــای تجســمی کتیبه هــای م ــا توجــه ب ــد. مســلمًا ب شــایانی می نمای
ــع غنــی و اصیــل  ــوان مناب ــه آن هــا نگریســت و از آن هــا به عن ــو ب ــا نگاهــی ن ــوان ب می ت
ــرد.  ــود ب ــک س ــی گرافی ــوص طراح ــر به خص ــای معاص ــی از هنره ــاخه های گوناگون در ش
ــک  ــد در ی ــراث ارزش من ــن می ــرار دادن ای ــو ق ــا الگ ــد ب ــران می توان ــر ای ــک معاص گرافی

ایــده ی مــدرن آثــاری بــا ارزش هــای ملــی- ســنتی خلــق نمایــد.
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جــدول 1: الفبــای خــط کوفــی برگرفته از 
ــع زواره8 )برداشــت  کتیبه هــای مســجد جام

و ترســیم از نگارنــدگان(. 
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جــدول 2: الفبــای خــط کوفــی برگرفته از 
ــت  ــع زواره )برداش ــجد جام ــای مس کتیبه ه

و ترســیم از نگارنــدگان( 

پی نوشت ها
ایــن احتمــال وجــود دارد کــه معمــار در رســم الخــط کتیبــه ی صحــن مســجد   - 1
ــد. ــه باش ــر گرفت ــودن( تأثی ــدم ب ــل متق ــه دلی ــین )ب ــاره ی س ــه ی من ــع زواره از کتیب جام

در قســمت بــاالی کتیبه هــای کوفــی مســاجد دوره ی ســلجوقی)مانند کتیبه هــای   - 2
کوفــی زیــر طــاق مســجد جامــع اردســتان(، اغلــب از ایــن »الی« تزیینــی اســتفاده شــده 

اســت.
تاریخ کتیبه ی مناره ی سین »سنه ست و عشرین و خمس مائه« است.  - 3

بخش هایــی از آیــه کــه در ][ قــرار گرفتــه اســت، بــه دلیــل گــذر زمــان و عــدم   - 4
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ــه کلــی از بیــن رفتــه اســت. رســیدگی ب
نقــوش گیاهــی کتیبــه ی ســاقه ی گنبــد مســجد جامــع اردســتان، بــدون تزیینــات   - 5

ــتند. آژده کاری هس
ــان رســیده  ــه پای ــا صــدق اهلل ب ــه ب ــه حــذف شــده و کتیب ــه در کتیب ادامــه ی آی  - 6

ــت. اس
ــه ی  ــت و کتیب ــن اس ــه ی صح ــه کتیب ــق ب ــخ متعل ــن تاری ــه قدیمی تری ــرا ک زی  - 7
ــداده اســت. ــرار ن ــار مــا ق ــاد ایــن قابلیــت را در اختی ــد به دلیــل فرســایش زی ســاقه ی گنب

ــت  ــن، برداش ــه ی صح ــی از کتیب ــن بخش های ــن رفت ــل از بی ــفانه به دلی متأس  - 8
ــت. ــوده اس ــر نب ــکان پذی ــل از آن ام کام
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Abstract
All the remaining works of decorative art of Islamic monu-
ments, especially in religious places, like mosques have their 
particular emotions and deep visualization. In fact, mosques 
have been changed into unique treasury of Islamic art mani-
festation. In the history of Iranian architecture, the Seljuks ar-
chitecture has the utmost importance. The importance of this 
critical period can be found in spectacular decorations of re-
maining inscriptions. Most of the Seljuks monuments are dec-
orated with bricks, but in some parts of the monuments such as 
the inscriptions of the domes and porch(iwan), stucco had been 
used because of its more flexible form. In this case, Zavareh 
Jame Mosque is one of the spectacular monuments from Sel-
juks period. In this article, it’s tried to understand its historical 
and conceptual dimensions, in order to focus on its graphic ca-
pacities of  inscriptions and Noqush(=patterns).
We also contemplate and probe the historical monument of 
Zavareh Jame mosque. And the conclusion is that the date 
of making Zavareh Jame mosque, in contrast to what Andre 
Godard said, is back to the year 564 A.H., but not 530 A.H. 
This important fact is reached through the graphic analysis and 
deep consideration of the historical inscription of the monu-
ment, which shows the importance of documentary evidence 
in maintaining the real values of a monument. Referring to the 
point that the authors have used the graphic form to reach the 
shape and concept of the inscriptions and motifs, the decorative 
qualities of the monument can be apparently seen and com-
pared with the decorations of their own periods of time. On the 
other hand, restoring the lost parts of inscriptions has made the 
general collection of Kufi alphabet of Zavareh Jame mosque, 
which is very useful in restoring those parts. 
Besides, Iranian modern graphics can create works of art with 
the national-traditional values, by considering this precious 
heritage in the form of modern idea.
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