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 چکیده

ی معمااری ایاران بعاد از اساالم دارای چهاار هاروششدند. درمجموع  تأسیسی مختلف هادر شهرهای مختلف و در دورهمساجد  ،بعد از اسالم
سالجویی و در فاال   ۀایان سابک در دور  .اسات اوج ساخت مساجد در ایران در سابک رازی رازی، آذری و اصفهانی. باشد: خراسانی،می سبک

ین بناهاای ایان سابک و تار مهماصفهان از  مسجدجامعنار اردستان و زواره در ک مسجدجامعنام دو  ،مرکزی ایران به اوج خود رسید. در این میان
 جغرافیاایی یکساان و ۀ، یکساان باودن معماار، من  اهااآنیا  انتخاا  آید. از عناصر شاخص و مشترک این دو مسجد و دلمی این دوره به شمار

 ی سابکهااویژگیشامردن باا بر ساسس مساجد و این دو  تزییناتی هایابتدا ویژگی ،باشد. در این پژوهشمی هر دو بنانزدیک بودن سال ساخت 
تحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا ، از مناابع پژوهش توصایفی ۀشیو .شودبررسی می هااین سبک اب هاآن ارتباط تزیینا  رازی و آذری، معماری
 اردساتان بیشاتر باهجاامع مساجد  یعناصار تزییناات کاه کنادمای ییادأت مساجد دو بررسای از حاص  نتایج .ستو بررسی میدانی بناهاای هکتابخان
یلخاانی و سابک آذری ا ۀدور معمااری  یهااویژگیزواره بیشتر باه  مسجدجامع یو سبک رازی و عناصر تزیینات دورۀ سلجوییمعماری  یهاویژگی

 .بیشتر در زمینه تزیینا  استها آن عناصر مشترکشان بیشتر در زمینه ساختاری و اختالفا  باشد. همچنینمی نزدیک
 

  :هاکلیدواژه
 .آذریسبک رازی، سبک مسجد، اردستان، زواره، تزیینا ، ت بی ی،  ۀم الع
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و م ایسۀ تزیینا  مسجدجامع  بررسی 
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به 

 ،های معماری رازی و آذریسبک
 ۱۰۸ا  ۱۱۱

 مقدمه. ۱

 دارعهاده را نیادیابن ین شا یفاایا ،یمعنو  تیهو بعد از هم و یظاهر  تیهو جنبۀ از هم که است مسجد ،یاسالم شهر یتیهو وجوه از یکی
ی هااروش نظار پیرنیاا،شادند. باه تأسایسی مختلاف هاادر دورهشاهرهای مختلاف و مساجد بعد از اسالم در (. 8۰۱ ،۱8۸1 زادهین ) است

)پیرنیاا  رازی، آذری و اصافهانی : خراسانی،است پارسی و پارتی و بعد از اسالم دارای چهار سبک ۀمعماری ایران یب  از اسالم شام  دو شیو
و در فاال  مرکازی ایاران باه اوج خاود  دورۀ سلجوییین سبک در ا .است سبک رازی دومین سبک معماری ایرانی بعد از اسالم (.۱ ،۱8۸1

ین تار مهماز  اصافهان، کاه مسجدجامعزواره و  مسجدجامعاردستان،  مسجدجامعمانند  ؛رسید. در این میان بناهای مشهور زیادی وجود دارد
 تعلا  دارناد، دورۀ سالجوییدو مساجد باه  ایان یبلای، ۀگرفتای صاور هاهرچناد در مناابع و بررسای .هساتندبناهای این سبک و ایان دوره 

 دهد.می خاصی مورد تردید یرار ۀرا به دور ها آن انتسا  بنا، یی از دوهاویژگی

 رویکارد بیشاتر پیشاین در ماورد هار دو مساجد، م العاا  د. درکار  بررسی متفاو  رویکردهای با توانمی را زواره و اردستان مسجدجامع
از عناصار شااخص و اناد. ت بی ی یارار نگرفتاه ۀگاه مورد م العی مشترک زیاد، هیچهاویژگیرغم بهن دو بنا، ای اما است بوده مدنظر تاریخی

سااخت و نزدیاک باودن ساال  ۀیکسان بودن معمار )استاد محمود اصافهانی(، نزدیکای من  ا ،هاآنترک این دو مسجد و دلی  انتخا  مش
تزیینا  اختالفااتی  ۀ. البته در زمینکاریکاشیو  بریگچ، مانند آجرکاری و است ا  مختلفیاین دو مسجد دارای تزیینباشد. می بناها ساخت

 .شده استبررسی  هم الشود که در این می دیده

، تزییناا  آجاری، هااعناصار تزیینااتی مانناد تزییناا  محرا ساسس  و هاا،آن ۀی این دو مسجد و پیشینهاویژگیابتدا  ،در این پژوهش
 ذکار تزییناا  ۀدر زمینا و اختالفاا  و اشاتراکا  هار دو بناابررسی شده در هر دو  دارو آجر لعا  کاریکاشی، بریگچن جنوبی، تزیینا  ایوا

ی هابه دوره هاآن، انتسا  هارازی و آذری و ارتباط دادن عناصر این دو مسجد به این سبک معماری ی سبکهاویژگیبا برشمردن و  گردیده
و بررسای ای هتحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا ، از مناابع کتابخاناتوصایفی پاژوهش ۀشیو. گرفته است ورد بررسی یرارذکرشده در تاریخ م

 .ستبنااین دو میدانی 

 تحقیق ۀپیشین. ۱ـ۱
م شناسب معمابا امرانر بسبک تاکنون در مورد سبک معماری این دو مسجد پژوهشی صور  نگرفته است و ف ط آیای کریم پیرنیا در کتا  

تا اخمهنبنم( و ۱81۸ اتینگهاوزن و گرابر) هننمومعماا امرسالع سبک رازی جای داده است. در دو کتا   ۀ( این دو مسجد را در دست۱8۸1)
 اختصار به معرفی این دو بنا پرداخته شده است. ( به۱81۰) لیف محمد یوسف کیانیتأرسالع ممۀعماا امرانرنمد مدو م

 در اساتفاده فراخاور به هاآن از یبخش که یمنابع ؛اندبررسی مسجدجامع زواره و اردستان پرداخته به اخیرهای در سال یادیز  سندگانینو
بررسی ت بی ی تزیینا  مساجدجامع زواره و مساجدجامع » اما تاکنون پژوهشی مبتنی براند. شده فهرست یانیپا منابع بخش در حاضر، ۀم ال

 .استپژوهش حاضر  ۀانجام نشده که این امر، مشوق نگارنده در ارائ «ی و آذریهای معماری راز اردستان با توجه به سبک
هایی کاه سعی شده با م العۀ ت بی ی تزیینا  دو مسجد، دوره پژوهشها در این زمینه دارای رویکرد تاریخی بوده و در این اکثر پژوهش

 کنند، مورد بررسی یرار گیرد.این دو مسجد را بدان منتسب می

 پژوهش وشر . ۲ـ۱

 اعالعاا  باه توجاه باا. است شده تحلی  یخیتار  منابع و یشناسباستان هایگزارش و شواهد یمبنا بر اردستان و زواره مسجدجامع را ییتغ
 هبار نیدرا اعالعا  نیدتر یمف مساجد، نیا در میدانی م العا  نیهمچن و منابع نیهم از گیریبهره با شده یسع نه،یزم نیا در محدود اریبس

ابتدا تزیینا  هر دو مساجد بررسای و ساسس باا یکادیگر . است شده انجام ت بی ی رویکرد و تحلیلیتوصیفی روش با حاضر تح ی  د.شو ارائه
 ساسس وبناهاا صاور  گرفتاه  میادانی بررسیابتدا  منظور، بدیناست.  میدانی وای هکتابخان زین اعالعا  یگردآور  . روششده است م ایسه

 است.  گرفته مورد م العه یرار مربوط به هر دو مسجد تزیینی هنرهای و معماری م اال  و کتب ام ش مکتو  منابع
 
 اردستان تاریخی و جغرافیایی موقعیت. ۲

 حادود یمسااحت یدارا شهر نیا .است گرفته یرار زدی و نینائ سمتبه کاشان ریمس و اصفهان شهر یشری شمال یلومتر یک ۱۱۸ در اردستان
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 گرفتاه یارار چینویگر  النهارنصف روی یشری عول ۀ یدی 13 و درجه ۵۱ و یشمال عرض ۀ یدی 22 و درجه 11 با و است مربع مترلویک 99211
 (.933 ،9139 گلبن) است

 مسجد اردستان .۱ـ۲

 خیتار  معت دند مردم از یبرخ که آنجا تا ،یعوالن اریبس ییدمت با یمیید است یشهر  ی عبه اردستان م العه شده، که منابعی یتمام اساس بر
هجری بر چهارم هجری و شاید یرن دوم مسجد اولیه در پایان یرن  (.۱۵ ،۱8۶۸ص خری ا ،۱8۸۱ رستهابن) رسدمی انیبه مهاباد شهر این

ز . ااسات هجاری و معماار آن اساتاد محماد اصافهانی ۵۵8بر منابع مختلف احداث شد. سال ساخت این بنا  ی ساسانی بناهاروی ساختمان
 توان به آجرکاری دیی  آن اشاره کرد.می ی شخص این مسجدهاویژگی

یازدهم پایان یرن  :شریی، هجری ۱۰۶شمالی:  ،هجری ۵۵۵ ایوان آن به این صور  است: جنوبی:چهار تاریخ  ۀشیرازی دربار  نظر بایر
 ۀ)صف ع(، شریی امام حسن ۀ)صف صفا(، غربی ۀ)صف شمالی است: ترتیب نبدی هاهجری. اسامی ایواندوازدهم اوای  یرن  :غربی ،هجری

 نام برد. ششاخص بریگچتوان از آجرکاری و می ی آنهاویژگیاز  (.۱۱ ،۱8۵۱ یشیراز  زادهاللهآیت) امیر جمله(

 شهر در آن موقعیت و پیشینه و اردستان مسجدجامع .۲ـ۲

 کننادۀمنعکس و تسنادۀ شاهر یلاب مساجد،. اندداشاته جای اجتماعی راکزم و بازار با مست یم راب ۀ در و شهر مرکز در تاریخی مساجد عموما  
 در (.۱8۶ ،۱81۱زاده سل ان)است  عبیعت و فضا میان یوی بسیار ارتباط مسجد، این در توجه درخور نکتۀ. است بوده شهر اوضاع اجتماعی

 گرفتاه جاای دیگار یشهر  عنصر شش انیم اردستان مسجدجامع. است گرفته یرار یشهر  بافت آن، گرید سمت در و هاباغ مسجد از سمتی
 نییپاا حماام ،هیاعلم ۀمدرسا شاام  عناصار ایان (.1 ،۱8۵۱ شایرازی زادهاللاهآیت) است مسجدجامع عنصر، شش این ۀهست نیتر کهن که

  .است اردستان مسجدجامع و بازارچه ،سراکاروان ،انبارآ  ،حسینیه ،مسجدجامع

شاام   اری کاهیک مجموعه معم این مسجد در
باشاد یارار مای انبارآ و  سراکاروانمسجد، مدرسه، 

شناسان اخیر ایاران گرفته است. آندره گدار از باستان
تااریخ مشخصای ، که از این بناا بازدیاد داشاته اسات

انتهااای  )حاادودا   کناادباارای گنبدخانااه تعیااین نماای
همچناین او معت اد اسات تبادی   .سل نت ملکشاه(

 یهجااار  ۵88در ساااال  مساااجد باااه چهاااارایوانی
)گاادار  تاارین مسااجد( صااور  گرفتااه اسااتی)یاادیم
 از بناااا نیاااا ،یو  نظااار عبااا  (.۱۱1 :۱ج.  ،۱8۱۶

 در و اسات( ملکشاه زمان از) یسلجوی عصر یبناها
 باه ایا شده رانیو که یتر یمیید یبنا مح  در اص 

 شاده سااخته اناد،کارده خارا  را آن مناسبت نیهم
 از مانادهیباای آثاار بنا، ۀن ش میترس ضمن یو . است

 یهااسارعاق و جرز ستون، چند در را تریمیید یبنا
 راها آن و نمود ییشناسا( یغرب جنو ) یورود رواق

 (.۱۱1 ،همان) دانست یهجر  چهارم یرن به متعل 
 سااخت شروع  یدی خیتار  بهای هاشار  منابع، در

 یجااابر  چااون یافااراد. اساات نشااده هیاااول مسااجد
هجری  دوم یرن از ار  مسجد وجود( ۱81۸) انصاری
 فرهنگی شهرستان اردستان(: پالن مسجدجامع اردستان )آرشیو ادارۀ میراث۱تصویر  یراز یشازاده اللاهآیت مرحاوم چاون یافراد ویمری 
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و م ایسۀ تزیینا  مسجدجامع  بررسی 
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به 

 ،های معماری رازی و آذریسبک
 ۱۰۸ا  ۱۱۱

 کاه هستند معت د مهرآبادی یعیرف و پوپ گدار، همچون یگروه. اندکرده بیان آن برای را جری یمریه چهارم تا دوم یزمان ۀباز ( ۸، ۱8۵۱)
 (.8۱ ،۱ج.  ،۱88۶ مهرآبادی رفیعی ؛۱۱1 ،۱8۸1 پوپ ؛۱۱۸ :۱ج.  ،۱81۱ گدار) استهجری یمری  چهارم یرن به مربوط هیاول مسجد

 

 
 (شهرستان اردستان فرهنگیمیراث ۀآرشیو ادار )اردستان  مسجدجامعمویعیت  :۱تصویر 

 
 زواره شهر تاریخی و جغرافیایی موقعیت .۳

 یادیمی راه سار بار ایاران، مرکزی کویر مجاور  در و اصفهان شرق شمال کیلومتری ۱88 اردستان، شهرستان شمال کیلومتری ۱۵ در زواره شهر
 و درجاه 88 و شاریی عاول ۀدیی  ۱۱ و درجه ۵۱ مویعیت در و یزد به کاشان آهنراه مسیر در و اصفهان و کاشان به انارک و بیابانک خور، عبس،

 شاودمی محدود اردستان به غربی جنو  از و نمک کویر به شرق و شمال از زواره. است یافته است رار کویر یهاهحاشی بستر در شمالی، عرض ۱1
 (.1۱ ،۱81۸ دهمالزا) است رسیده تاریخی ثبت به ۱۸8 ۀشمار  به بنا (. این۱۱8 ،۱8۸۱ یزدی پاپلی ؛۱۸ ،۱88۱ پایان مفخم)

 زواره مسجدجامع .۱ـ۳
 (.۱۱۶ ،۱8۸۱ حسانی) گردیدناد مساجد هاآتشاکده از تعادادی ظااهرا   اساالم، به مردم روی آوردن باهجری یمری  سوم و دوم یهاسده در

: 8. ج ،۱8۶۸ شاریفی)اسات دهشا مساجد به تبدی  اسالم ظهور زمان در که بودهای هآتشکد باستان، عهد در زواره مسجدجامع فعلی مکان
توان از وجاود زیرزمینای در ضالع می ی آنهاویژگیاز  است. هجری و معمار آن استاد محمد اصفهانی ۵8۱سال ساخت مسجد زواره  (.۱1۶

 شاخص آن نام برد. بریگچانند مسجد محمدیه نایین( و همچنین آجرکاری و )م شمالی

 شهر در آن موقعیت و پیشینه و زواره مسجدجامع. ۲ـ۳
 جمله آن از ؛است مشهود زمینه این در نیز مختلفی یهایولن   بنا تاریخ مورد درتر ساخته شده است. اعت اد پیرنیا، این بنا روی بنای کهنبه
 کاه معت دناد دیگار برخای اماا (.۱18 ،۱8۸۵پیرنیا ) است بوده مسجد بانی مرییجری ه دوم یا اول یرن درای هزوار  ابراهیم بن مدمح کهاین
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 شاریفی) اسات شاده ایجااد مارییجاری ه ساوم یارن در دلفابی آل از عبدالعزیز بن عمر یا بویهآل از مجیرالدوله ۀوسیلبه زواره مسجدجامع
 (.۱۶۱ :8 .ج ،۱8۶۸

 اسات باوده زواره رئیس احمد بن علی ،مسجدجامع بانی که داشتند ع یده ،است زواره اه  خود که معاصر مورخ عباعبایی محیط ستادا
ایان بناا  توان به چهارایوانی باودن آن اشااره کارد کاه آیاای گادار معت اد اساتمی ی شاخص این مسجدهاویژگیاز  .(۱۵۰ ،۱81۱ عظیمی)

صور  یکدست ساخته شده است. این نظریه دارای مواف انی همچون آندره پیترساون، درک هیا ، نی است که بهین مسجد چهارایواتر یدیمی
 زواره، مساجدجامع پیرنیاا اساتاد ۀع یاد باه اسااس هماین بار اولک گرابر، عباس زمانی، حسین زمرشیدی و مخالفی مانند کریم پیرنیاا دارد.

 آن درآیگااهۀ راسات زیار در کاه کهان اساتای هسرداب ایشان دلی  و است، شده بنیان ارایوانیۀ چهگونبه آغاز از که نیست مسجدی ترینکهن
 و بوده شبستانی ابتدا از زواره مسجدجامع که دارد وجود احتمال این بنابراین ؛ماندمی ینئناۀ محمدیۀ کوچ سر   مسجد  ۀ سرداب به بسیار و است

 یماری، هجاری ششام یارن در فعلای مساجد مح  اان، از برخای نظار باه همچنین و (۱18 ،۱8۸۵پیرنیا ) شده چهارایوانی بعد یهایرن در
 دارلعاا  آجار از استفاده. است شده آراسته آجرکاری و بریگچ با آن از ییهابخش و شده احداث شبستانی مسجدی ب ایای روی بر یا مست ال  

 .(۱۰۱ :۱. ج ،۱8۸8 یاسمیحاجی) است بعد یهادوره آثار از هاایوان در رنگین یهابریگچ و هاشبستان در

 در یعنای ؛است گرفته انجام آن در تغییراتی بعد و عراحی اردستان مسجدجامع از تأسی به زواره مسجدجامع که دارند ع یده دیگرای هعد
 نپاال ناوع در کاه همایم بسایار تغییار باا ساسس و شاده ساخته اردستان مسجدجامع از پیروی با زواره مسجدجامع یمری، هجری ۵۱8 سال

 بناای تاریخ مورد در (. گدار۱1۶ :8. ج ،۱8۶۸ شریفی) است رسیده اتمام به و تبدی  چهارایوانی مسجد به ،بود شده ایجاد دوره آن در مساجد
 و جپان) مائاه و خماس ۀکلما دو زیارا نادارد وجود شک جای صدها، ریم با  در. است ق۵8۱ ریم بنا تاریخ کنممی تصور»: نویسدمی مسجد

 ریام ایان زیرا ،باشد سه ریم و ریمییک عدد یک عدد این دارد امکان ،(سی) ثلثین یعنی هاده ریم خصوص در. انددهمان بایی خوبیبه ،(صد
 ینثلثا ریام هماان ریام این که رساندمی و است زیاد دارد وجود خمس خاء   و ثلثین الم حرف میان که فضایی ولی دارد بیشتر یا کمتر حرف دو

 (.۱۱۰ و ۱۱۱ :۰. ج ،۱8۶۸ گدار) ۵۱8 نه است ۵8۱ بنا احداث تاریخ بنابراین. است بوده

 
 (شهرستان اردستان فرهنگیمیراث ۀآرشیو ادار )زواره  مسجدجامعپالن  :8تصویر 
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 محراب. ۴

 وان،یاا کاه گوناه هماان» :ویسادنمای او ؛شاماردمی کوچك یوانیا همچون را محرا  گولون. است محرا  ،مسجد ارکان نیتر یاصل از یکی
 و یشاهود یمااد یایادن نیبا اسات یراب ا کوچاك یوانیاا همچاون زیان محارا  گونه همان به است گنبدخانه یفضا و اطیح نیب یواس 

 یجاا بر یخوب نسبتا   تیوضع باای هشدبریگچ س  ینف محرا    زواره، مسجدجامعۀ گنبدخان یجنوب ضلع (. درGolvin 1970, 177)« معنوی
 از هرکادام. اسات هام یرو  بار دارزهیت یهالل ینماعاق دو و هیحاش دو از متشک ای هیالزاویائم  یمست  صور به محرا  نیا. است مانده
 ساال در زواره مساجدجامع محارا » گادار ۀع یادباه(. ۱۱۵ ،۱ج.  ،۱81۵ سجادی) است گرفته یرار سرستون یدارا ستون دو بر نماهاعاق
 ق۵۵8 ساال در بازر،،ۀ کتیبا اساتناد باه کاه اردستان جامع محرا  شبستان تزیینا  با م ایسه عری  از تاریخ این و رسیده انجام به ق۵۵۱

 گادار) اسات شاده مازین زواره محارا  نظیار محرابی به نیز اردستان مسجد ق۵۵8 سال در یعنی «رسدمی نظر به صحیح کامال   شده ساخته
 و گیااهی ن اوش و نساخ و کاوفی خاط باه ییهاکتیباه بار مشاتم  برجسته بریگچ تزیینا  دارای رهزوا محرا  س وح (.۱۱1 :۰. ج ،۱8۶۸

 شاباهت کاوفی،ۀ کتیبا خط. انددهش آمیزیرنگ نارنجی رنگ با که است یرآنی آیا  بر مشتم  )زواره( محرا  این یهاکتیبهاسلیمی است. 
 (.1۱ ،۱81۸ مالزاده) (ق۵۵۱) باشند شده نوشته زمان یک در دو هر که رسدمی نظر به و دارد گنبد زیرۀ کتیب خط با بسیاری
 مساجد دو ایان تزیینای ن اوش زیااد هاایتفااو  اردساتان باه مسجدجامع محرا  ن وش با زواره مسجدجامع محرا  ن وش ۀم ایس در

 مساجدجامع در. باشاد زواره جدجامعمسا محارا  از برگرفتاه اردساتان مسجدجامع محرا  که پذیرفت توانمی سختیبه که برد، پی توانمی
 آرامیبه مسجد این تزیینا  نوع در هاویژگی این که هستیم سلجویی ۀدور  غالب تزیینی سبک از متفاو  عناصری به وجود آمدن شاهد زواره

 است. بوده گیریشک  حال در

 ها اشااره کاردکاری آنآژده و اسلیمی ن وش با را مح باالی پهن ۀتوان به حاشیمی ایلخانی، ۀمسجد دور  هایمحرا  خاص خصوصیا  از
 محارا  باا مشاابه هاای مسااجد ایلخاانی کاه محرابشااننموناه از. شودمی مشاهده تزیینا  از سبک این  دیی ا   زواره مسجدجامع محرا  در که

 مساجدجامع محارا  باه تاوانمیزواره است،  مسجد
 مساااجدجامع محااارا  (،۸)تصاااویر  ق(18۱) مرناااد
 ۀب عااا و (۱ق( )تصاااویر 1۱۵) اصااافهان جاناشاااتر 

 از کاه کرد اشاره (۱۱)تصویر  (ق1۱۱ا1۱8) پیربکران
 کادربنادی و و بنادیفویانی، ترکیاب پهن ۀحاشی نظر

 روازایان. ندامشاابه زواره مسجدجامع محرا  با ن وش
 محارا  کاه زماان سااخت اسات بسایار احتماال این

 دجامعمساج محارا  از دیرتر بسیار زواره مسجدجامع
ن اااااوش و  در تفااااااو  زیااااارا ،باشاااااد اردساااااتان

 به را محرا  دو هر تعل  ها،های محرا بندیترکیب
 داند.می غیرممکن را دوره و زمان تاریخی یک

محاارا  هاار دو مسااجد از عناصاار شاااخص و 
دو مساجد محارا  در  . در هراست انگیز آنشگفت

ضلع جنوبی گنبدخانه یرار دارد و با تزییناا  نفایس 
بری زینت یافته است. همچنین هار دو محارا  چگ

دو  ند. امااا هاارهساات یرآناای ۀکتیباا ۀدارای حاشاای
بناادی، کادربناادی و انااواع محاارا  از نظاار ترکیااب

هاام تفاااو   خ ااوط کااوفی مااورد اسااتفاده در آن بااا
 دارند. 

 (نگارنده) زواره معمسجدجا محرا : ۰ ریتصو
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 یاادآور زواره محارا  در متناوع ریکااآژده ن اوش که چنانآن ،است متفاو  اردستان مسجدجامع و زواره مسجدجامع محرا  دو ن وش
 سالجویی ۀدور  سابک اصای  هاایویژگی تماام ۀنمایناد اردساتان محارا ( چندالیاه و گاردان ن وش) ن وش اما است ایلخانی ۀدور  تزیینا 

 مشابهت و هشد تزیین( ایلخانی ۀدور  هایمحرا  خاص خصوصیا ) کاریآژده و اسلیمی ن وش با زواره محرا  باالی پهن ۀحاشی. باشدمی
 در ناارنجی رنگ همچنین. ندهست ایلخانی ۀدور  به متعل  سه هر که دارد پیربکران ۀب ع و اشترجان و مرند مسجدجامع هایمحرا  با زیادی
 مساجد محارا  و سلجویی ۀدور  هایویژگی دارای اردستان مسجد محرا  بررسی، این به توجه با. شودمی مشاهده زواره محرا  هایکتیبه

 .است ایلخانی ۀدور  هایویژگی دارای ارهزو 

 
                                                                                                                                        الف

 
 پ

 (نگارنده)زواره  مسجدجامعالف،   و پ، تزیینا  محرا   :۵تصویر 
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 (نگارنده)اردستان  مسجدجامعحرا  م :۶تصویر 
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 الف                                                           

 
                                                                                                                                    پ                                                                                                                            

 
  محرا  تزیینا  پ، و   الف، :1 تصویر

 )نگارنده( اردستان مسجدجامع
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 (نگارنده)مرند  مسجدجامعمحرا   :۸تصویر 
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 (نگارنده)اشترجان  مسجدجامعمحرا   :۱تصویر 
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 (نگارنده)پیربکران  ۀمحرا  ب ع :۱۱تصویر 

 
 تزیینات آجری .۵
. شناساندمای است شده ساخته مست   یاگونهبه که یوانیچهارا مسجد نیاول عنوانبه را زواره مسجدجامع موجود، مدارك و اسناد هب توجه با

 و بلنادتر یشامال وانیاا از یجنوب وانیا. است صحن رامونیپ یفضا در و خود یاصل جهت چهار در وانیا چهار یدارا زواره یوانیچهارا مسجد
 یدارا نیعارف یجرزهاا در ف اط و است ساده یآجر  هاوانیا س وح. است تربزر، یشری و یغرب یهاوانیا از یشمال وانیا و است ترضیعر 

و سابک  دورۀ سالجوییخصاوص در بهصر تزیینی مساجد ین عنتر مهمبنابراین  .(۱1 ،۱81۸ زادهامین) اندعب هسه ۀگونمحرا  ینماهاعاق
 شده است.می م در ساختار و هم در تزیینا  استفاده. از آجرکاری هاست رازی، آجرکاری

 و توپر یر یحص عرح و نیر یز  یسمت در نیچر، صور به یآجر  مناره نیشود. امی زواره تزیینا  آجرکاری نیز دیده مسجدجامع ۀدر منار 
 یسامت در مناار. اسات شاده اجارا شودداده می صیتشخ یسختبه که یعل و محمد الله،ۀ فرورفت یمع ل کلما  با یفویان یسمت در یتوخال
 (. بخاش۰۱۱ ،۱8۱۱ عار ) شاودمای  یتبد یاهاستوان یبرج به ارتفاع یکم از پس که دارد( متر 8۱/۱ ابعاد به) ضلعیهشت یفرم یتحتان

 (.Hutt 1977 , 108) است ماندهن یبای آن از یچندان یهایکاش امروزه البته که است بوده یکاش و آجر  یتلف با یناتییتز  یدارا آن کمربند
. اماا اسات و سابک رازی دورۀ سالجوییی بناهاای هااویژگیعنوان تزیین و ساختار اساتفاده شاده کاه ایان از در هر دو مسجد از آجر به

ر د (.۱۱)تصاویر  شاودمای ی مشااهدهیهاازواره خصوصایا  نمایشای بیشاتری دارد و در باین آجرهاا عالمت مساجدجامعچیدمان آجرهاا در 
منظاور جلاوگیری از گیری باهاستفاده شده که در برخی موارد این بهره عنوان عنصر پوششی و نمایشیاز چیدمان آجر بهاردستان  مسجدجامع
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تزییناا  آجاری هار دو مساجد بیشاتر (. ۱۱)تصاویر است  نسبت به فضای بیرونی آن گرمای سوزان کویری و همچنین حرمت داخ  مسجد
 است. و سبک رازی سلجویی دورۀی هاویژگیدارای 

 
 (نگارنده) زواره مسجدجامعتزیینا  آجری در  :۱۱تصویر 

 
 (نگارنده) اردستان مسجدجامعتزیینا  آجری در  :۱۱تصویر 

 
 ی جنوبی(هامحراب و ایوان یاستثنا)به بریگچتزیینات  .۶

 کاار   یارآن، از آیااتی و هنرمنداناه یهابریگچ با که ددار  وجودزیبا  بسیار محرابی آنۀ گنبدخان در ؛است مترمربع ۱8۵۱ زواره مسجد مساحت
 رفتاه کاار باه مسجد ایوان و محرا  در ثلث نسخ و خط کوفی، خط یبی  از مختلفی خ وط. است یافته تزیین سلجویی استادان زمان دست
 بوتاه و گا  از عاریضای هحاشای روی بار که است دارگ  کوفی خط بهای هکتیب دارای زواره مسجدجامع گنبد (.۱۵۰ ،۱81۱ عظیمی) است
 از آیااتی شاودمای مفهاوم ماندهبایی کلما  از آنچه و است مخدوش و ناخوانا بسیار گرفته، فرا را گنبد تادوردور که کتیبه این. است شده وایع
ۀ کتیب خط و محرا ۀ کتیب کوفی خط خصوص در»: نویسدمی گنبدۀ سایۀ کتیبۀ دربار  (. گدار۱۱۰ :۰. ج ،۱8۶۸ گدار) است عمرانآلۀ سور 
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 تاریخ این ،بود ندیده صدمه حد این به تا گنبدۀ کتیب اگر. دانست زمان یک به متعل  را دو هر باید که دارند شباهت به هم یدریهبها آن گنبد،
 مسجد، یساختمان مختلف هایدوره اب م اب  زین اردستان مسجدجامع در موجود بریگچ نا ییتز  .(۱۱1 :۰. ج ،همان)« یافتیممی آن در را

 باه تاوانمی است، موجود مسجد یغرب جنو  داالن در که( یسلجوی از شیپ) هیاول مسجد از ماندهیبرجا آثار از. ۱ :است یبند میت س یاب 
ۀ گوشا در که اولۀ نمون. دارندبرخور  ییباال  تیاهم از رانیا بریگچ هنر تحول یخیتار  یبررس در شکیب که دکر  اشاره ارزشمند اریبس ۀنمون دو

 متاأثر راهاا آن یاسام هنر نامورخ که است یاسالم نینخست یرون به متعل  یشناسسبک لحاظبه ،شوددیده می مسجد اطیح یغرب جنو 
 یمیاسال عارح از یاهایاول شااهد ظهاور ادشده،ی ۀنمون در. دارد شیگرا انتزاع به کهدانند می سامرا هاییبر گچ در کاررفتهبه یهاسبک از

 مهاوار رضاایی) اسات یساساان دوران از بستان عاق در موجود معروف یحجار  ادآوری آن، بندیترکیب و نشده یانتزاع کامال   هنوز که میهست
  متعلا که است مسجد گنبدخانه و یجنوب وانیا در گسترده یهایبر گچ همان اردستان، مسجد یهایبر گچ دوم مهمۀ مرحل. ۱(. ۰ ،۱8۸۱

زواره  مسجدجامعند. در هست شاخصی بریگچهر دو مسجد دارای تزیینا   (.۰ همان،) است برخوردار یادیز  تنوع از و بوده یسلجویۀ دور  به
در باین آجرهاا ن اوش  ،شود. در این مسجدمی مشاهده هایی با گ  و بوته و عرح اسلیمی در س ف فضاهای حدفاص  ایوانهابریگچوجود 

زواره از ناوع هندسای و  مساجدجامعن وش گچی تزییناا   (.۱8)تصویر  تزیینا  فراوان آجری گچی مواجهیموجود دارد و ما با پر شش ۀستار 
هماان عاور  (.۱۵)تصاویر  ناداردوجود یاب  توجهی  بریگچا  تزیین جز یک کتیبه و چند ن وش ساده،اردستان  مسجدجامع. در است گیاهی

باشاد. تزییناا  کام مای ایلخاانی اوج ایان هنار در ایاران ۀو دور  است ایلخانی ۀواره دارای عناصری از دور ز  مسجدجامع بریگچ ،که بیان شد
 .شودمی نیز مشاهده دورۀ سلجوییدر مسجد اردستان در دیگر بناهای  بریگچ
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 (نگارنده) زواره مسجدجامعر د بریگچبازسازی تزیینا   :۱۰تصویر 

 

 
 (نگارنده) اردستان مسجدجامعدر  بریگچتزیینا   :۱۵تصویر 

 
 ایوان جنوبی .۷

ها تر از سایر ایوانو بلندتر و عریض است ترین ایواندر مورد ایوان جنوبی هر مسجد باید اشاره شود که این ایوان مانند اکثر مساجد ایران مهم
سا ف ایاوان  .اسات و سابک رازی دورۀ سالجوییکاه از ویژگای بناهاای  دارد د تزیینا  آجرکارینوبی هر دو مسجهستند. همچنین ایوان ج
اماا سا ف ایاوان جناوبی زواره از ناوع جنااغی و دارای پوشاش  ،باشادمای باریگچو دارای پوشاش ای هنوع گهاوار  جنوبی مسجد اردستان از

شاده باه آمیازیرناگ بریگچبا تزیینا   ،که در کمر ایوان زوارهشده وجود دارد درحالیبریگچ ۀبندی است. در کمر ایوان اردستان کتیبرسمی
 شود. عنصر شاخص تزیینا  ایوان اردساتانمی نیز دیده کاریکاشیتزیینا   ،اشکال ستاره و خورشید مواجهیم. در ایوان جنوبی مسجد زواره

توان گفت که ایان می در مورد تزیینا  هر دو ایوان(. ۱1)تصویر  ن ش ستاره است ،ینا  ایوان زوارهاما عنصر شاخص تزی است ن ش اسلیمی
باا توجاه باه تزییناا  و  توان این بناها راشود و با ی عیت نمیمی ری مشاهدهی رازی و آذهایی و ایلخانی و سبکی سلجوهاتزیینا  در دوره

 خاصی منتسب کرد. ۀبه دور  ساختار ایوان جنوبی هر دو مسجد
  



 

 

911 

و م ایسۀ تزیینا  مسجدجامع  بررسی 
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به 
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  (نگارنده)ایوان جنوبی مسجد زواره )راست( و ایوان جنوبی مسجد اردستان )چپ(  :۱۶تصویر 

 

 
 (نگارنده)اردستان )چپ(  مسجدجامعزواره )راست( و  مسجدجامعتزیینا  در ایوان جنوبی  :۱1صویر ت

 
 دارلعاب تزیینات آجرو  کاریکاشیتزیینات  .۸

 متار كی مسجد صحن کف از و است تربزر، یغرب و یشری وانیا دو از ،است ترکوچك یبله به رو وانیا از یلشما وانیا اگرچهدر مسجد زواره 
 نیاا کمربناد در. اندتهسااخ را آن مساجد احاداث زماان در ظاهرا   که دارد، یرار آن ریز  در که است ینیرزمیز  خاعربه نیا و. است گرفته ارتفاع

 دامان کاه زمساتان فصا  در. شاودیما دهیاد جالب یعرح با و تناو به یآب و یمشک کوچك یهایکاش ،ضیعر  نسبتا   یاهیحاش در و وانیا
 انگریانما احتمااال   کاه شاودمای دهید یخ وع[ یشمال وانیا] وانیا نیا مفروش یآجرها از یکی یرو  بر شود،می گسترده وانیا نیا بر آفتا 

ی باا سابک هاکاشای :رو هساتیمهروبا هازواره با دو نوع ن اوش در کاشای مسجدجامعدر . (۱811 زواره عظیمیان) است یشرع اویا  نییتع
 وجود ندارد. کاریکاشیاردستان تزیینا   مسجدجامعاما در  (.۱۸)تصویر  آبی و مشکی ۀی سادهاندسی و کاشیه

پار و هشات ۀتزییناا  ساتار  .۱ :تاسا شاود. ایان تزییناا  باه دو صاور مای وفاور یافاتدار باه ازواره تزیینا  آجار لعا مسجدجامعدر 
وجود  اردستان مسجدجامعر دار دتزیینا  آجر لعا  (.۱۱و  ۱۱)تصویر  آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی .۱ ؛)گنبدخانه( ضلعیهشت
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اواخر ایان دوره تزییناا   ندر  در این بناها وجود دارد و درتزیینا  کاشی به ،شودمی گونه که در بناهای دیگر سلجویی مشاهده ندارد. همان
و  کاریکاشایکه کاه وجاود تزییناا  کند، درحالیمی سلجویی بودن بنای اردستان را اثبا  ۀلئیابد. این مسمی کاشی به معماری مساجد راه

 ت.اس دورۀ سلجوییایلخانی یا اواخر  ۀزواره، گویای این م لب است که این مسجد متعل  به دور  مسجدجامعدار در آجر لعا 
 

 
 (نگارنده) زواره مسجدجامعدر  کاریکاشیتزیینا   :۱۸تصویر 

 

 
 (نگارنده) زواره مسجدجامع ۀدار در گنبدخانلعا  تزیینا  آجر :۱۱تصویر 

 

 
 (نگارنده) زواره مسجدجامعتزیینا  آجرلعا  دار در  :۱۱تصویر 
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 (نگارنده)ره و اردستان زوا مسجدجامعبندی اشتراکا  و اختالفا  تزیینا  جمع :۱جدول 

 عنصر معماری اشتراکات اختالفات

باری و سا ف ایاوان جناوبی زواره س ف ایوان جنوبی مسجد اردستان دارای پوشاش گاچ .9
 بندیدارای پوشش رسمی

 ای، س ف ایوان زواره: جناغیس ف ایوان اردستان: گهواره .2

 ایوان زواره ۀو خورشید در بدن شده به اشکال ستارهآمیزیبری رنگوجود تزیینا  گچ .1

 شدهبریگچ ۀایوان اردستان وجود کتیب ۀدر بدن .۰

 کاری در ایوان زوارهوجود تزیینا  کاشی .۵

 عنصر شاخص تزیینا  ایوان اردستان: ن ش اسلیمی .۶

 عنصر شاخص تزیینا  ایوان زواره: ن ش ستاره .3

 ترین ایوانمهم .9

 هایوانتر از سایر ابلندتر و عریض .2

 دارای تزیینا  آجرکاری .1

 ایوان جنوبی

 بندی، کادربندی و انواع خط کوفیها در ترکیبتفاو  محرا  .9

 متفاو  بودن ن وش دو محرا  .2

 ایلخانی ۀکاری متنوع در محرا  زواره یادآور تزیینا  دور ن وش با آژده .1

اصی  سابک  هایویژگیتمام  ۀ)ن وش گردان و چندالیه( محرا  اردستان نمایند ن وش .۰
 سلجویی ۀدور 

هاای خااص محارا  هایویژگی) کاریپهن باالی محرا  زواره با ن وش اسلیمی و آژده ۀحاشی .۵
 پیربکران ۀهای مسجدجامع مرند و اشترجان و ب عو مشابهت با محرا  ایلخانی( ۀدور 

 های محرا  زوارهوجود رنگ نارنجی در کتیبه .۶

 بری در هر دو مسجدمحرا  نفیس گچ .9

 در ضلع جنوبی گنبدخانه .2

 ای یرآنیکتیبه ۀوجود حاشی .1

 محرا 

 هایی بین آجرهایرارگیری عالمت .2چیدمان آجرها،  .9: زواره

 عنوان عنصر پوششی و نمایشی: استفاده از چیدمان آجر بهاردستان
 تزیینا  آجری عنوان تزیین و ساختاراستفاده از آجر به

 زواره: 

 هالیمی در س ف فضاهای حدفاص  ایوانهایی با گ  و بوته و عرح اسبریوجود گچ .9

 پر در بین آجرهاشش ۀن وش ستار  .2

 گچیتزیینا  آجری .1

 گیاهیینا  هندسییتز  .۰

 اردستان: 

 تزیین یاب  توجهی ندارد. جز یک کتیه و چند ن وش ساده،

 بریتزیینا  گچ  

 :هن وش زوار 

 پرپر و هشتی ششهاستاره .9

 ن وش هندسی .2

 آبی و مشکی ۀهای سادکاشی .1
  

 اردستان: تزیین کاشی موجود نیست.

 کاریتزیینا  کاشی  

 زواره:

 )گنبدخانه( ضلعیپر و هشتهشت ۀتزیینا  ستار  .9

 آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی .2
  

 اردستان: موجود نیست.

 دارآجر لعا تزیینا   

 
 ی مساجد جامع زواره و اردستان با توجه به سبک رازی و آذریهاویژگیررسی ب .۹

د. سابک دارنا ی مشاترکی باوده و در عاین حاال اختالفااتیهااویژگیکاه دارای  اسات ی معماری ایرانیهاری از سبکی رازی و آذهاسبک
در مناع  مرکزی ایاران آغااز شاد و ساال شاروع و  سلجوییدورۀ زمان در هم ت ریبا   ،انمعماری رازی دومین سبک معماری بعد از اسالم ایر 

 (.۱۵، ۱8۸1)پیرنیا  دانندمی ق۶۱۶و  ق8۱۱ترتیب پایان آن را به
آغاز شد  ایلخانان در شمال غربی ایران ۀو اوای  دور  دورۀ سلجوییدر اواخر  ت ریبا   ،ری سومین سبک معماری بعد از اسالم ایرانآذ سبک



 

 ۶، پیاپی ۱ سال چهارم، شماره

 ۱۰۱۱ستان بهار و تاب

 دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران

911 

شناس معماا امسک (. با توجه به توضیحا  پیرنیا در کتا  8۵)همان،  زنندمی تخمین ق۱۱۱و  ق۶۱۶ترتیب را بهو سال شروع و پایان آن 
هار دو مساجد باه کادام سابک  شود که عناصار تزیینااتیمی بررسی ۱در جدول  ی معماری رازی و آذریهای سبکهاویژگیدر مورد  رانر  

و سابک معمااری  دورۀ سالجوییاین مورد را در نظر داشت که سبک معماری رازی مرباوط باه ضمن باید در  معماری شباهت بیشتری دارند.
شاود، بناای مای مشااهده ۱عاور کاه در جادول  گرفتاه هماانی صاور هابا توجاه باه بررسای. است ایلخانی و تیموریدورۀ آذری مربوط به 

ی سبک رازی و هاویژگیتمام  ک رازی بیشتر شباهت دارد وو سب دورۀ سلجوییمعماری  ی تزییناتی بههاویژگیاز نظر اردستان  مسجدجامع
انی و سبک آذری شباهت ایلخ ۀمعماری دور  ی تزییناتی بههاویژگیاز نظر زواره  مسجدجامعاما بنای  باشد.می ان را دارادورۀ سلجوییی معمار 

باشد و حتی این ویژگای در سابک آذری و می دورۀ سلجویی ی سبک رازی وهاویژگیجز تزیینا  آجرکاری آن که مربوط به بیشتری دارد و به
  ی سبک آذری و دوره ایلخانی را دارد.هاویژگیتمام  ،مسجد زواره از نظر تزیینا  ایلخانی ادامه پیدا کرده است، ت ریبا   ۀدور 

 (ندهنگار )ی معماری رازی و آذری هااردستان و زواره در سبک مسجدجامعبررسی عناصر معماری  :۱جدول 

 عناصر معماری سبک رازی )سلجوقی( سبک آذری )ایلخانی(

 
 ایوان جنوبی اردستان *

* 
 

 ایوان جنوبی زواره

 
 محرا  اردستان *

* 
 

 محرا  زواره

 
 تزیینا  آجری اردستان *

 تزیینا  آجری زواره * *

 
 بری اردستانتزیینا  گچ *

* 
 

 بری زوارهتزیینا  گچ

* 
 

 ی زوارهکار تزیینا  کاشی

* 
 

 دار زوارهتزیینا  آجر لعا 

 
 نتیجه. ۱۱

 ۀتزییناا  معمااری هساتند. در زمینا ۀدر زمینا ی مشاترک و اختالفاا  متعاددیهاویژگیشده مشخص شد این دو مسجد دارای انجام هایبا بررسی
ین یسامت از تزییناا  هار دو تار مهممحارا   اسات. ناا تزیی ۀبیشتر در زمینها آن ساختاری و اختالفا  ۀعناصر مشترکشان بیشتر در زمینمعماری، 

همچناان کاه تزییناا  ایلخاانی را بیشاتر در خاود دارد،  ۀمسجد زواره عناصار دور  بریگچتزیینا   ظریف و پرکار است. بریگچمسجد و دارای تزیینا  
اصلی معماری سلجویی است و ماا باا اناواع آن در مساجد زیینا  آجری از عناصر ت )عناصر سلجویی(. شودمی وفور یافتبه مسجد اردستانآجری در 

 کناد.مای باا شاک هماراه دورۀ سالجوییکمی انتساا  ایان بناا را باه  )از عناصر ایلخانی( فراوان بریگچاردستان مواجهیم، اما وجود ایوانی با تزیینا  
ی مختلاف مساجد ها، اماا تفااو  در تزییناا  و یسامتاسات و معمار هر دو بنا محمود اصافهانی است یکسان دو مسجد ت ریبا   هر ۀیسمت گنبدخان

دورۀ مساجد اردساتان باه  ،از نظار سااختاری و تزیینااتی .هااباشاد و ناه معماار کا  آنمی هر دو مسجد ۀبرده ف ط معمار گنبدخاندهد که ناممی نشان
تزیینای اشااره کارد، اماا مساجد زواره از لحااظ صاری سااختاریعنوان عنبه توان به استفاده از آجرمی از عناصر شاخص آن و است ترنزدیک سلجویی

 و باریگچعلت استفاده از عناصر مختلاف هم بهی سلجویی و ایلخانی و از نظر تزیینا  به مساجد ایلخانی شباهت بیشتری دارد و آنهاساختار به دوره
اردساتان از  مسجدجامعبنای  ی معماری ایرانی بعد از اسالم،هانی سبکزما ۀدرمجموع با توجه به باز  .است محرا  آن بریگچتزیینا   و کاریکاشی

 ان را دارادورۀ سالجوییی سابک رازی و معمااری هااویژگیو سبک رازی بیشتر شباهت دارد و تمام  دورۀ سلجوییمعماری  ی تزییناتی بههاویژگینظر 
از نظار تزییناا   ایلخانی و سابک آذری شاباهت بیشاتری دارد و ت ریباا   ۀمعماری دور ی تزییناتی به هاویژگیزواره از نظر  مسجدجامعباشد. اما بنای می

منتسب نکنیم، یعنای مساجد اردساتان را  خاصای هبه دور  م ل ا   اگر هر دو مسجد را .ستایلخانی را دارا ۀی سبک آذری و معماری دور هاویژگیتمام 
 دورۀ سالجوییو  سابک رازی ۀمسجد اردستان را نماینادتوانیم با توجه به تزیینا  هر دو مسجد، می ایلخانی، ۀو مسجد زواره را به دور  دورۀ سلجوییبه 
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