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چکیده
بعد از اسالم ،مساجد در شهرهای مختلف و در دورههای مختلف تأسیس شدند .درمجموع روشهای معمااری ایاران بعاد از اساالم دارای چهاار
سبک میباشد :خراسانی ،رازی ،آذری و اصفهانی .اوج ساخت مساجد در ایران در سابک رازی اسات .ایان سابک در دورۀ سالجویی و در فاال
مرکزی ایران به اوج خود رسید .در این میان ،نام دو مسجدجامع اردستان و زواره در کنار مسجدجامع اصفهان از مهمتارین بناهاای ایان سابک و
این دوره به شمار میآید .از عناصر شاخص و مشترک این دو مسجد و دلیا انتخاا آنهاا ،یکساان باودن معماار ،من اۀ جغرافیاایی یکساان و
نزدیک بودن سال ساخت هر دو بنا میباشد .در این پژوهش ،ابتدا ویژگیهای تزییناتی این دو مساجد و ساسس باا برشامردن ویژگیهاای سابک
معماری رازی و آذری ،ارتباط تزیینا آنها با این سبکها بررسی میشود .شیوۀ پژوهش توصایفیتحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا  ،از مناابع
کتابخانهای و بررسی میدانی بناهاست .نتایج حاص از بررسای دو مساجد تأییاد مایکناد کاه عناصار تزیینااتی مساجد جاامع اردساتان بیشاتر باه
ویژگیهای معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی و عناصر تزییناتی مسجدجامع زواره بیشتر باه ویژگیهاای معمااری دورۀ ایلخاانی و سابک آذری
نزدیک میباشد .همچنین عناصر مشترکشان بیشتر در زمینه ساختاری و اختالفا آنها بیشتر در زمینه تزیینا است.
کلیدواژهها:
م العۀ ت بی ی ،مسجد ،اردستان ،زواره ،تزیینا  ،سبک رازی ،سبک آذری.
* دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،گروه پژوهش هنر ،دانشکده م العا عالی هنر ،دانشگاه هنر ،تهران ،ایرانmsajjadib@yahoo.com /

 .۱مقدمه
یکی از وجوه هویتی شهر اسالمی ،مسجد است که هم از جنبۀ هویت ظاهری و هم از بعد هویت معنوی ،ایفاای ن شای بنیاادین را عهادهدار
است (ن یزاده  .)8۰۱ ،۱8۸1مساجد بعد از اسالم در شاهرهای مختلاف و در دورههاای مختلاف تأسایس شادند .باهنظار پیرنیاا ،روشهاای
معماری ایران یب از اسالم شام دو شیوۀ پارسی و پارتی و بعد از اسالم دارای چهار سبک است :خراسانی ،رازی ،آذری و اصافهانی (پیرنیاا
 .)۱ ،۱8۸1سبک رازی دومین سبک معماری ایرانی بعد از اسالم است .این سبک در دورۀ سلجویی و در فاال مرکازی ایاران باه اوج خاود
رسید .در این میان بناهای مشهور زیادی وجود دارد؛ مانند مسجدجامع اردستان ،مسجدجامع زواره و مسجدجامع اصافهان ،کاه از مهمتارین
بناهای این سبک و ایان دوره هساتند .هرچناد در مناابع و بررسایهای صاور گرفتاۀ یبلای ،ایان دو مساجد باه دورۀ سالجویی تعلا دارناد،
ویژگیهایی از دو بنا ،انتسا آنها را به دورۀ خاصی مورد تردید یرار میدهد.
مسجدجامع زواره و اردستان را میتوان با رویکردهای متفاو بررسی کارد .در م العاا پیشاین در ماورد هار دو مساجد ،بیشاتر رویکارد
تاریخی مدنظر بوده است اما این دو بنا ،بهرغم ویژگیهای مشترک زیاد ،هیچگاه مورد م العۀ ت بی ی یارار نگرفتاهاناد .از عناصار شااخص و
مشترک این دو مسجد و دلی انتخا آنها ،یکسان بودن معمار (استاد محمود اصافهانی) ،نزدیکای من اۀ سااخت و نزدیاک باودن ساال
ساخت بناها میباشد .این دو مسجد دارای تزیینا مختلفی است ،مانند آجرکاری و گچبری و کاشیکاری .البته در زمینۀ تزیینا اختالفااتی
دیده میشود که در این م اله بررسی شده است.
در این پژوهش ،ابتدا ویژگیهای این دو مسجد و پیشینۀ آنهاا ،و ساسس عناصار تزیینااتی مانناد تزییناا محرا هاا ،تزییناا آجاری،
تزیینا ایوان جنوبی ،گچبری ،کاشیکاری و آجر لعا دار در هر دو بررسی شده و اختالفاا و اشاتراکا هار دو بناا در زمیناۀ تزییناا ذکار
گردیده و با برشمردن ویژگیهای سبک معماری رازی و آذری و ارتباط دادن عناصر این دو مسجد به این سبکها ،انتسا آنها به دورههای
ذکرشده در تاریخ مورد بررسی یرار گرفته است .شیوۀ پاژوهش توصایفیتحلیلای و روش گاردآوری اعالعاا  ،از مناابع کتابخاناهای و بررسای
میدانی این دو بناست.
۱ـ .۱پیشینۀ تحقیق
تاکنون در مورد سبک معماری این دو مسجد پژوهشی صور نگرفته است و ف ط آیای کریم پیرنیا در کتا سبک شناسب معمابا امرانر ب م
( )۱8۸1این دو مسجد را در دستۀ سبک رازی جای داده است .در دو کتا هننمومعماا امرسالع (اتینگهاوزن و گرابر  )۱81۸و تا اخمهنبنم

عماا امرانرنمد مدو مۀمرسالع متألیف محمد یوسف کیانی ( )۱81۰بهاختصار به معرفی این دو بنا پرداخته شده است.
نویسندگان زیادی در سالهای اخیر به بررسی مسجدجامع زواره و اردستان پرداختهاند؛ منابعی که بخشی از آنها به فراخاور اساتفاده در
م الۀ حاضر ،در بخش منابع پایانی فهرست شدهاند .اما تاکنون پژوهشی مبتنی بر «بررسی ت بی ی تزیینا مساجدجامع زواره و مساجدجامع
اردستان با توجه به سبکهای معماری رازی و آذری» انجام نشده که این امر ،مشوق نگارنده در ارائۀ پژوهش حاضر است.
اکثر پژوهشها در این زمینه دارای رویکرد تاریخی بوده و در این پژوهش سعی شده با م العۀ ت بی ی تزیینا دو مسجد ،دورههایی کاه
این دو مسجد را بدان منتسب میکنند ،مورد بررسی یرار گیرد.
۱ـ .۲روش پژوهش
تغییرا مسجدجامع اردستان و زواره بر مبنای شواهد و گزارشهای باستانشناسی و منابع تاریخی تحلی شده است .باا توجاه باه اعالعاا
بسیار محدود در این زمینه ،سعی شده با بهرهگیری از همین منابع و همچنین م العا میدانی در این مساجد ،مفیدترین اعالعا دراینباره

ارائه شود .تح ی حاضر با روش توصیفیتحلیلی و رویکرد ت بی ی انجام شده است .ابتدا تزیینا هر دو مساجد بررسای و ساسس باا یکادیگر
م ایسه شده است .روش گردآوری اعالعا نیز کتابخانهای و میدانی است .بدین منظور ،ابتدا بررسی میادانی بناهاا صاور گرفتاه و ساسس
منابع مکتو شام کتب و م اال معماری و هنرهای تزیینی مربوط به هر دو مسجد مورد م العه یرار گرفته است.
 .۲موقعیت جغرافیایی و تاریخی اردستان
اردستان در  ۱۱۸کیلومتری شمال شریی شهر اصفهان و مسیر کاشان بهسمت نائین و یزد یرار گرفته است .این شهر دارای مسااحتی حادود

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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 99211کیلومتر مربع است و با  11درجه و  22دیی ۀ عرض شمالی و  ۵۱درجه و  13دیی ۀ عول شریی روی نصفالنهار گرینویچ یارار گرفتاه
است (گلبن .)933 ،9139
۲ـ .۱مسجد اردستان
بر اساس تمامی منابعی که م العه شده ،اردستان بهی ع شهری است یدیمی با یدمتی بسیار عوالنی ،تا آنجا که برخی از مردم معت دند تاریخ
این شهر به مهابادیان میرسد (ابنرسته  ،۱8۸۱اص خری  .)۱۵ ،۱8۶۸مسجد اولیه در پایان یرن دوم هجری و شاید یرن چهارم هجری بر
روی ساختمانهای ساسانی بنا بر منابع مختلف احداث شد .سال ساخت این بنا  ۵۵8هجاری و معماار آن اساتاد محماد اصافهانی اسات .از
ویژگیهای شخص این مسجد میتوان به آجرکاری دیی آن اشاره کرد.

نظر بایر شیرازی دربارۀ تاریخ چهار ایوان آن به این صور است :جنوبی ۵۵۵ :هجری ،شمالی ۱۰۶ :هجری ،شریی :پایان یرن یازدهم
هجری ،غربی :اوای یرن دوازدهم هجری .اسامی ایوانها بدین ترتیب است :شمالی (صفۀ صفا) ،غربی (صفۀ امام حسن ع) ،شریی (صفۀ
امیر جمله) (آیتاللهزاده شیرازی  .)۱۱ ،۱8۵۱از ویژگیهای آن میتوان از آجرکاری و گچبری شاخصش نام برد.
۲ـ .۲مسجدجامع اردستان و پیشینه و موقعیت آن در شهر
عموما مساجد تاریخی در مرکز شهر و در راب ۀ مست یم با بازار و مراکز اجتماعی جای داشاتهاند .مساجد ،یلاب تسنادۀ شاهر و منعکسکننادۀ
اوضاع اجتماعی شهر بوده است .نکتۀ درخور توجه در این مسجد ،ارتباط بسیار یوی میان فضا و عبیعت است (سل انزاده  .)۱8۶ ،۱81۱در
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سمتی از مسجد باغها و در سمت دیگر آن ،بافت شهری یرار گرفته است .مسجدجامع اردستان میان شش عنصر شهری دیگار جاای گرفتاه
که کهنترین هستۀ این شش عنصر ،مسجدجامع است (آیتاللاهزاده شایرازی  .)1 ،۱8۵۱ایان عناصار شاام مدرساۀ علمیاه ،حماام پاایین
مسجدجامع ،حسینیه ،آ انبار ،کاروانسرا ،بازارچه و مسجدجامع اردستان است.
این مسجد در یک مجموعه معماری کاه شاام
مسجد ،مدرسه ،کاروانسرا و آ انبار مایباشاد یارار
گرفته است .آندره گدار از باستانشناسان اخیر ایاران
که از این بناا بازدیاد داشاته اسات ،تااریخ مشخصای
باارای گنبدخانااه تعیااین نماایکنااد (حاادودا انتهااای
سل نت ملکشاه) .همچناین او معت اد اسات تبادی
مساااجد باااه چهاااارایوانی در ساااال  ۵88هجاااری
(یاادیمیتاارین مسااجد) صااور گرفتااه اساات (گاادار
 ،۱8۱۶ج .)۱۱1 :۱ .عبااا نظااار وی ،ایااان بناااا از
بناهای عصر سلجویی (از زمان ملکشاه) اسات و در
اص در مح بنای یدیمیتری که ویران شده یاا باه
همین مناسبت آن را خارا کاردهاناد ،سااخته شاده
است .وی ضمن ترسیم ن شۀ بنا ،آثاار بااییماناده از
بنای یدیمیتر را در چند ستون ،جرز و سارعاقهاای
رواق ورودی (جنو غربی) شناسایی نمود و آنها را
متعل به یرن چهارم هجری دانست (همان.)۱۱1 ،
در منابع ،اشارهای به تاریخ دیی شروع سااخت
مسااجد اولی اه نشااده اساات .افاارادی چااون جااابری
انصاری ( )۱81۸وجود مسجد را از یرن دوم هجری
یمری و افرادی چاون مرحاوم آیتاللاهزاده شایرازی

تصویر  :۱پالن مسجدجامع اردستان (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

( )۸ ،۱8۵۱بازۀ زمانی دوم تا چهارم هجری یمری را برای آن بیان کردهاند .گروهی همچون گدار ،پوپ و رفیعی مهرآبادی معت د هستند کاه
مسجد اولیه مربوط به یرن چهارم هجری یمری است (گدار  ،۱81۱ج۱۱۸ :۱ .؛ پوپ ۱۱1 ،۱8۸1؛ رفیعی مهرآبادی  ،۱88۶ج.)8۱ ،۱ .

تصویر  :۱مویعیت مسجدجامع اردستان (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

 .۳موقعیت جغرافیایی و تاریخی شهر زواره
شهر زواره در  ۱۵کیلومتری شمال شهرستان اردستان ۱88 ،کیلومتری شمال شرق اصفهان و در مجاور کویر مرکزی ایاران ،بار سار راه یادیمی
عبس ،خور ،بیابانک و انارک به کاشان و اصفهان و در مسیر راهآهن کاشان به یزد و در مویعیت  ۵۱درجه و  ۱۱دیی ۀ عاول شاریی و  88درجاه و
 ۱1عرض شمالی ،در بستر حاشیههای کویر است رار یافته است .زواره از شمال و شرق به کویر نمک و از جنو غربی به اردستان محدود میشاود
(مفخم پایان ۱۸ ،۱88۱؛ پاپلی یزدی  .)۱۱8 ،۱8۸۱این بنا به شمارۀ  ۱۸8به ثبت تاریخی رسیده است (مالزاده .)1۱ ،۱81۸
۳ـ .۱مسجدجامع زواره
در سدههای دوم و سوم هجری یمری با روی آوردن مردم به اساالم ،ظااهرا تعادادی از آتشاکدهها مساجد گردیدناد (حسانی .)۱۱۶ ،۱8۸۱
مکان فعلی مسجدجامع زواره در عهد باستان ،آتشکدهای بوده که در زمان ظهور اسالم تبدی به مساجد شاده اسات(شاریفی  ،۱8۶۸ج:8 .
 .)۱1۶سال ساخت مسجد زواره  ۵8۱هجری و معمار آن استاد محمد اصفهانی است .از ویژگیهای آن میتوان از وجاود زیرزمینای در ضالع

شمالی (مانند مسجد محمدیه نایین) و همچنین آجرکاری و گچبری شاخص آن نام برد.
۳ـ .۲مسجدجامع زواره و پیشینه و موقعیت آن در شهر
بهاعت اد پیرنیا ،این بنا روی بنای کهنتر ساخته شده است .در مورد تاریخ بنا ن یولهای مختلفی نیز در این زمینه مشهود است؛ از آن جمله

اینکه محمد بن ابراهیم زوارهای در یرن اول یا دوم هجری یمری بانی مسجد بوده است (پیرنیا  .)۱18 ،۱8۸۵اماا برخای دیگار معت دناد کاه

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
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مسجدجامع زواره بهوسیلۀ مجیرالدوله از آلبویه یا عمر بن عبدالعزیز از آل ابیدلف در یارن ساوم هجاری یماری ایجااد شاده اسات (شاریفی
 ،۱8۶۸ج.)۱۶۱ :8 .
استاد محیط عباعبایی مورخ معاصر که خود اه زواره است ،ع یده داشتند که بانی مسجدجامع ،علی بن احمد رئیس زواره باوده اسات
(عظیمی  .)۱۵۰ ،۱81۱از ویژگیهای شاخص این مسجد میتوان به چهارایوانی باودن آن اشااره کارد کاه آیاای گادار معت اد اسات ایان بناا
یدیمیتر ین مسجد چهارایوانی است که بهصور یکدست ساخته شده است .این نظریه دارای مواف انی همچون آندره پیترساون ،درک هیا ،
اولک گرابر ،عباس زمانی ،حسین زمرشیدی و مخالفی مانند کریم پیرنیاا دارد .بار هماین اسااس باه ع یادۀ اساتاد پیرنیاا مساجدجامع زواره،
کهنترین مسجدی نیست که از آغاز بهگونۀ چهارایوانی بنیان شده است ،و دلی ایشان سردابهای اسات کهان کاه در زیار راساتۀ درآیگااه آن
است و بسیار به سردابۀ مسجد سر کوچۀ محمدیۀ نائین میماند؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که مسجدجامع زواره از ابتدا شبستانی بوده و
در یرنهای بعد چهارایوانی شده (پیرنیا  )۱18 ،۱8۸۵و همچنین باه نظار برخای از مح اان ،مساجد فعلای در یارن ششام هجاری یماری،
مست ال یا بر روی ب ایای مسجدی شبستانی احداث شده و بخشهایی از آن با گچبری و آجرکاری آراسته شده است .استفاده از آجار لعاا دار
در شبستانها و گچبریهای رنگین در ایوانها از آثار دورههای بعد است (حاجییاسمی  ،۱8۸8ج.)۱۰۱ :۱ .
عدهای دیگر ع یده دارند که مسجدجامع زواره به تأسی از مسجدجامع اردستان عراحی و بعد تغییراتی در آن انجام گرفته است؛ یعنای در
سال  ۵۱8هجری یمری ،مسجدجامع زواره با پیروی از مسجدجامع اردستان ساخته شاده و ساسس باا تغییار بسایار مهمای کاه در ناوع پاالن
مساجد در آن دوره ایجاد شده بود ،به مسجد چهارایوانی تبدی و به اتمام رسیده است (شریفی  ،۱8۶۸ج .)۱1۶ :8 .گدار در مورد تاریخ بناای
مسجد مینویسد« :تصور میکنم تاریخ بنا ریم ۵8۱ق است .در با ریم صدها ،جای شک وجود نادارد زیارا دو کلماۀ خماس و مائاه (پانج و
صد) ،بهخوبی بایی ماندهاند .در خصوص ریم دهها یعنی ثلثین (سی) ،امکان دارد این عدد یک عدد یکریمی و ریم سه باشد ،زیرا ایان ریام
دو حرف کمتر یا بیشتر دارد ولی فضایی که میان حرف الم ثلثین و خاء خمس وجود دارد زیاد است و میرساند که این ریام هماان ریام ثلثاین
بوده است .بنابراین تاریخ احداث بنا  ۵8۱است نه ( ۵۱8گدار  ،۱8۶۸ج ۱۱۱ :۰ .و .)۱۱۰
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تصویر  :8پالن مسجدجامع زواره (آرشیو ادارۀ میراثفرهنگی شهرستان اردستان)

 .۴محراب
یکی از اصلیترین ارکان مسجد ،محرا است .گولون محرا را همچون ایوانی کوچك میشامارد؛ او ماینویساد« :هماان گوناه کاه ایاوان،
واس ی بین حیاط و فضای گنبدخانه است به همان گونه محارا نیاز همچاون ایاوانی کوچاك راب ای اسات باین دنیاای ماادی شاهودی و
معنوی» ( .)Golvin 1970, 177در ضلع جنوبی گنبدخانۀ مسجدجامع زواره ،محرا نفیس گچبریشدهای با وضعیت نسبتا خوبی بر جاای
مانده است .این محرا بهصور مست ی یائمالزاویهای متشک از دو حاشیه و دو عاقنمای هاللی تیزهدار بار روی هام اسات .هرکادام از
عاقنماها بر دو ستون دارای سرستون یرار گرفته است (سجادی  ،۱81۵ج .)۱۱۵ ،۱ .باهع یادۀ گادار «محارا مساجدجامع زواره در ساال
۵۵۱ق به انجام رسیده و این تاریخ از عری م ایسه با تزیینا شبستان محرا جامع اردستان کاه باه اساتناد کتیباۀ بازر ،،در ساال ۵۵8ق
ساخته شده کامال صحیح به نظر میرسد» یعنی در سال ۵۵8ق مسجد اردستان نیز به محرابی نظیار محارا زواره مازین شاده اسات (گادار
 ،۱8۶۸ج .)۱۱1 :۰ .س وح محرا زواره دارای تزیینا گچبری برجسته مشاتم بار کتیباههایی باه خاط کاوفی و نساخ و ن اوش گیااهی و
اسلیمی است .کتیبههای این محرا (زواره) مشتم بر آیا یرآنی است که با رنگ نارنجی رنگآمیزی شدهاند .خط کتیباۀ کاوفی ،شاباهت
بسیاری با خط کتیبۀ زیر گنبد دارد و به نظر میرسد که هر دو در یک زمان نوشته شده باشند (۵۵۱ق) (مالزاده .)1۱ ،۱81۸
در م ایسۀ ن وش محرا مسجدجامع زواره با ن وش محرا مسجدجامع اردساتان باه تفااو هاای زیااد ن اوش تزیینای ایان دو مساجد
میتوان پی برد ،که بهسختی میتوان پذیرفت که محرا مسجدجامع اردساتان برگرفتاه از محارا مساجدجامع زواره باشاد .در مساجدجامع
زواره شاهد به وجود آمدن عناصری متفاو از سبک تزیینی غالب دورۀ سلجویی هستیم که این ویژگیها در نوع تزیینا این مسجد بهآرامی
در حال شک گیری بوده است.
از خصوصیا خاص محرا های مسجد دورۀ ایلخانی ،میتوان به حاشیۀ پهن باالی محرا با ن وش اسلیمی و آژدهکاری آنها اشااره کارد
که در محرا مسجدجامع زواره دیی ا این سبک از تزیینا مشاهده میشود .از نموناههاای مسااجد ایلخاانی کاه محرابشاان مشاابه باا محارا
مسجد زواره است ،میتاوان باه محارا مساجدجامع
مرناااد (18۱ق) (تصاااویر  ،)۸محااارا مساااجدجامع
اشاااترجان اصااافهان (1۱۵ق) (تصاااویر  )۱و ب عاااۀ
پیربکران (1۱8ا1۱۱ق) (تصویر  )۱۱اشاره کرد کاه از
نظر حاشیۀ پهن فویانی ،ترکیاببنادی و کادربنادی و
ن وش با محرا مسجدجامع زواره مشاابهاند .ازایانرو
این احتماال بسایار اسات کاه زماان سااخت محارا
مسجدجامع زواره بسیار دیرتر از محارا مساجدجامع
اردساااااتان باشاااااد ،زیااااارا تفااااااو در ن اااااوش و
ترکیببندیهای محرا ها ،تعل هر دو محرا را به
یک دوره و زمان تاریخی را غیرممکن میداند.
محاارا هاار دو مسااجد از عناصاار شاااخص و
شگفتانگیز آن است .در هر دو مساجد محارا در
ضلع جنوبی گنبدخانه یرار دارد و با تزییناا نفایس
گچبری زینت یافته است .همچنین هار دو محارا
دارای حاشاایۀ کتیبااۀ یرآناای هسااتند .امااا هاار دو
محاارا از نظاار ترکیااببناادی ،کادربناادی و انااواع
تصویر  :۰محرا مسجدجامع زواره (نگارنده)
خ ااوط کااوفی مااورد اسااتفاده در آن بااا هاام تفاااو
دارند.
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ن وش دو محرا مسجدجامع زواره و مسجدجامع اردستان متفاو است ،آنچنان که ن اوش آژدهکااری متناوع در محارا زواره یاادآور
تزیینا دورۀ ایلخانی است اما ن وش (ن وش گاردان و چندالیاه) محارا اردساتان نماینادۀ تماام ویژگیهاای اصای سابک دورۀ سالجویی
میباشد .حاشیۀ پهن باالی محرا زواره با ن وش اسلیمی و آژدهکاری (خصوصیا خاص محرا های دورۀ ایلخانی) تزیین شده و مشابهت
زیادی با محرا های مسجدجامع مرند و اشترجان و ب عۀ پیربکران دارد که هر سه متعل به دورۀ ایلخانی هستند .همچنین رنگ ناارنجی در
کتیبههای محرا زواره مشاهده میشود .با توجه به این بررسی ،محرا مسجد اردستان دارای ویژگیهای دورۀ سلجویی و محارا مساجد
زواره دارای ویژگیهای دورۀ ایلخانی است.
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تصویر  :۶محرا مسجدجامع اردستان (نگارنده)
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تصویر  :۸محرا مسجدجامع مرند (نگارنده)
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تصویر  :۱محرا مسجدجامع اشترجان (نگارنده)

تصویر  :۱۱محرا ب عۀ پیربکران (نگارنده)
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 .۵تزیینات آجری
با توجه به اسناد و مدارك موجود ،مسجدجامع زواره را بهعنوان اولین مسجد چهارایوانی که بهگونهای مست ساخته شده است مایشناساند.
مسجد چهارایوانی زواره دارای چهار ایوان در چهار جهت اصلی خود و در فضای پیرامون صحن است .ایوان جنوبی از ایاوان شامالی بلنادتر و
عریضتر است و ایوان شمالی از ایوانهای غربی و شریی بزر،تر است .س وح ایوانها آجری ساده است و ف اط در جرزهاای عارفین دارای
عاقنماهای محرا گونۀ سهعب هاند (امینزاده  .)۱1 ،۱81۸بنابراین مهمترین عنصر تزیینی مساجد بهخصاوص در دورۀ سالجویی و سابک
رازی ،آجرکاری است .از آجرکاری هم در ساختار و هم در تزیینا استفاده میشده است.
در منارۀ مسجدجامع زواره تزیینا آجرکاری نیز دیده میشود .این مناره آجری بهصور ر،چین در یسمت زیرین و عرح حصیری توپر و
توخالی در یسمت فویانی با کلما مع لی فرورفتۀ الله ،محمد و علی که بهسختی تشخیص داده میشود اجارا شاده اسات .مناار در یسامت
تحتانی فرمی هشتضلعی (به ابعاد  ۱/8۱متر) دارد که پس از کمی ارتفاع به برجی استوانهای تبدی مایشاود (عار  .)۰۱۱ ،۱8۱۱بخاش
کمربند آن دارای تزییناتی با تلفی آجر و کاشی بوده است که البته امروزه کاشیهای چندانی از آن بایی نمانده است (.)Hutt 1977 , 108
در هر دو مسجد از آجر بهعنوان تزیین و ساختار اساتفاده شاده کاه ایان از ویژگیهاای بناهاای دورۀ سالجویی و سابک رازی اسات .اماا
چیدمان آجرهاا در مساجدجامع زواره خصوصایا نمایشای بیشاتری دارد و در باین آجرهاا عالمتهاایی مشااهده مایشاود (تصاویر  .)۱۱در
مسجدجامع اردستان از چیدمان آجر بهعنوان عنصر پوششی و نمایشی استفاده شده که در برخی موارد این بهرهگیری باهمنظاور جلاوگیری از

گرمای سوزان کویری و همچنین حرمت داخ مسجد نسبت به فضای بیرونی آن است (تصاویر  .)۱۱تزییناا آجاری هار دو مساجد بیشاتر
دارای ویژگیهای دورۀ سلجویی و سبک رازی است.

تصویر  :۱۱تزیینا آجری در مسجدجامع زواره (نگارنده)
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تصویر  :۱۱تزیینا آجری در مسجدجامع اردستان (نگارنده)

 .۶تزیینات گچبری (بهاستثنای محراب و ایوانهای جنوبی)
مساحت مسجد زواره  ۱8۵۱مترمربع است؛ در گنبدخانۀ آن محرابی بسیار زیبا وجود دارد که با گچبریهای هنرمنداناه و آیااتی از یارآن ،کاار
دست استادان زمان سلجویی تزیین یافته است .خ وط مختلفی از یبی خط کوفی ،خط نسخ و ثلث در محرا و ایوان مسجد باه کاار رفتاه
است (عظیمی  .)۱۵۰ ،۱81۱گنبد مسجدجامع زواره دارای کتیبهای به خط کوفی گ دار است که بار روی حاشایهای عاریض از گا و بوتاه
وایع شده است .این کتیبه که دورتادور گنبد را فرا گرفته ،بسیار ناخوانا و مخدوش است و آنچه از کلما باییمانده مفهاوم مایشاود آیااتی از
سورۀ آلعمران است (گدار  ،۱8۶۸ج .)۱۱۰ :۰ .گدار دربارۀ کتیبۀ سایۀ گنبد مینویسد« :در خصوص خط کوفی کتیبۀ محرا و خط کتیبۀ

گنبد ،آنها بهیدری به هم شباهت دارند که باید هر دو را متعل به یک زمان دانست .اگر کتیبۀ گنبد تا به این حد صدمه ندیده بود ،این تاریخ
را در آن مییافتیم» (همان ،ج .)۱۱1 :۰ .تزیینا گچبری موجود در مسجدجامع اردستان نیز م اب با دورههای مختلف ساختمانی مسجد،
یاب ت سیمبندی است .۱ :از آثار برجایمانده از مسجد اولیه (پیش از سلجویی) که در داالن جنو غربی مسجد موجود است ،میتاوان باه
دو نمونۀ بسیار ارزشمند اشاره کرد که بیشک در بررسی تاریخی تحول هنر گچبری ایران از اهمیت باالیی برخوردارند .نمونۀ اول که در گوشاۀ
جنو غربی حیاط مسجد دیده میشود ،بهلحاظ سبکشناسی متعل به یرون نخستین اسالمی است که مورخان هنر اسامی آنهاا را متاأثر
از سبکهای بهکاررفته در گچبریهای سامرا میدانند که به انتزاع گرایش دارد .در نمونۀ یادشده ،شااهد ظهاور اولیهاای از عارح اسالیمی
هستیم که هنوز کامال انتزاعی نشده و ترکیببندی آن ،یادآور حجاری معروف موجود در عاق بستان از دوران ساساانی اسات (رضاایی مهاوار
 .۱ .)۰ ،۱8۸۱مرحلۀ مهم دوم گچبریهای مسجد اردستان ،همان گچبریهای گسترده در ایوان جنوبی و گنبدخانه مسجد است که متعلا
به دورۀ سلجویی بوده و از تنوع زیادی برخوردار است (همان .)۰ ،هر دو مسجد دارای تزیینا گچبری شاخصی هستند .در مسجدجامع زواره
وجود گچبریها یی با گ و بوته و عرح اسلیمی در س ف فضاهای حدفاص ایوانها مشاهده میشود .در این مسجد ،در باین آجرهاا ن اوش
ستارۀ ششپر وجود دارد و ما با تزیینا فراوان آجری گچی مواجهیم (تصویر  .)۱8ن وش گچی تزییناا مساجدجامع زواره از ناوع هندسای و
گیاهی است .در مسجدجامع اردستان جز یک کتیبه و چند ن وش ساده ،تزیینا گچبری یاب توجهی وجود نادارد (تصاویر  .)۱۵هماان عاور
که بیان شد ،گچبری مسجدجامع زواره دارای عناصری از دورۀ ایلخانی است و دورۀ ایلخاانی اوج ایان هنار در ایاران مایباشاد .تزییناا کام
گچبری در مسجد اردستان در دیگر بناهای دورۀ سلجویی نیز مشاهده میشود.

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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تصویر  :۱8تزیینا گچبری در مسجدجامع زواره (نگارنده)

تصویر  :۱۰بازسازی تزیینا گچبری در مسجدجامع زواره (نگارنده)

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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تصویر  :۱۵تزیینا گچبری در مسجدجامع اردستان (نگارنده)

 .۷ایوان جنوبی
در مورد ایوان جنوبی هر مسجد باید اشاره شود که این ایوان مانند اکثر مساجد ایران مهمترین ایوان است و بلندتر و عریضتر از سایر ایوانها
هستند .همچنین ایوان جنوبی هر دو مسجد تزیینا آجرکاری دارد کاه از ویژگای بناهاای دورۀ سالجویی و سابک رازی اسات .سا ف ایاوان
جنوبی مسجد اردستان از نوع گهاوارهای و دارای پوشاش گچباری مایباشاد ،اماا سا ف ایاوان جناوبی زواره از ناوع جنااغی و دارای پوشاش
رسمیبندی است .در کمر ایوان اردستان کتیبۀ گچبریشده وجود دارد درحالیکه در کمر ایوان زواره ،با تزیینا گچبری رناگآمیازیشاده باه
اشکال ستاره و خورشید مواجهیم .در ایوان جنوبی مسجد زواره ،تزیینا کاشیکاری نیز دیده میشود .عنصر شاخص تزیینا ایوان اردساتان
ن ش اسلیمی است اما عنصر شاخص تزیینا ایوان زواره ،ن ش ستاره است (تصویر  .)۱1در مورد تزیینا هر دو ایوان میتوان گفت که ایان
تزیینا در دورههای سلجویی و ایلخانی و سبکهای رازی و آذری مشاهده میشود و با ی عیت نمیتوان این بناها را باا توجاه باه تزییناا و
ساختار ایوان جنوبی هر دو مسجد به دورۀ خاصی منتسب کرد.

تصویر  :۱۶ایوان جنوبی مسجد زواره (راست) و ایوان جنوبی مسجد اردستان (چپ) (نگارنده)

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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تصویر  :۱1تزیینا در ایوان جنوبی مسجدجامع زواره (راست) و مسجدجامع اردستان (چپ) (نگارنده)

 .۸تزیینات کاشیکاری و تزیینات آجر لعابدار
در مسجد زواره اگرچه ایوان شمالی از ایوان رو به یبله کوچكتر است ،از دو ایوان شریی و غربی بزر،تر است و از کف صحن مسجد یك متار
ارتفاع گرفته است .و این بهخاعر زیرزمینی است که در زیر آن یرار دارد ،که ظاهرا در زماان احاداث مساجد آن را سااختهاند .در کمربناد ایان
ایوان و در حاشیهای نسبتا عریض ،کاشیهای کوچك مشکی و آبی بهتناو و با عرحی جالب دیاده مایشاود .در فصا زمساتان کاه دامان
آفتا بر این ایوان گسترده میشود ،بر روی یکی از آجرهای مفروش این ایوان [ایوان شمالی] خ وعی دیده مایشاود کاه احتمااال نمایاانگر
تعیین اویا شرعی است (عظیمیان زواره  .)۱811در مسجدجامع زواره با دو نوع ن اوش در کاشایها روباهرو هساتیم :کاشایهای باا سابک
هندسی و کاشیهای سادۀ آبی و مشکی (تصویر  .)۱۸اما در مسجدجامع اردستان تزیینا کاشیکاری وجود ندارد.
در مسجدجامع زواره تزیینا آجار لعاا دار باهوفاور یافات مایشاود .ایان تزییناا باه دو صاور اسات .۱ :تزییناا ساتارۀ هشاتپار و
هشتضلعی (گنبدخانه)؛  .۱آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی (تصویر  ۱۱و  .)۱۱تزیینا آجر لعا دار در مسجدجامع اردستان وجود

ندارد .همان گونه که در بناهای دیگر سلجویی مشاهده میشود ،تزیینا کاشی بهندر در این بناها وجود دارد و در اواخر ایان دوره تزییناا
کاشی به معماری مساجد راه مییابد .این مسئلۀ سلجویی بودن بنای اردستان را اثبا میکند ،درحالیکه کاه وجاود تزییناا کاشایکاری و
آجر لعا دار در مسجدجامع زواره ،گویای این م لب است که این مسجد متعل به دورۀ ایلخانی یا اواخر دورۀ سلجویی است.

تصویر  :۱۸تزیینا کاشیکاری در مسجدجامع زواره (نگارنده)
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تصویر  :۱۱تزیینا آجر لعا دار در گنبدخانۀ مسجدجامع زواره (نگارنده)
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تصویر  :۱۱تزیینا آجرلعا دار در مسجدجامع زواره (نگارنده)

جدول  :۱جمعبندی اشتراکا و اختالفا تزیینا مسجدجامع زواره و اردستان (نگارنده)
عنصر معماری
ایوان جنوبی

محرا

تزیینا آجری
تزیینا گچبری

تزیینا کاشیکاری

اشتراکات
 .9مهمترین ایوان
 .2بلندتر و عریضتر از سایر ایوانها
 .1دارای تزیینا آجرکاری

 .9محرا نفیس گچبری در هر دو مسجد
 .2در ضلع جنوبی گنبدخانه
 .1وجود حاشیۀ کتیبهای یرآنی

استفاده از آجر بهعنوان تزیین و ساختار

اختالفات
 .9س ف ایوان جنوبی مسجد اردستان دارای پوشاش گاچباری و سا ف ایاوان جناوبی زواره
دارای پوشش رسمیبندی
 .2س ف ایوان اردستان :گهوارهای ،س ف ایوان زواره :جناغی
 .1وجود تزیینا گچبری رنگآمیزیشده به اشکال ستاره و خورشید در بدنۀ ایوان زواره
 .۰در بدنۀ ایوان اردستان وجود کتیبۀ گچبریشده
 .۵وجود تزیینا کاشیکاری در ایوان زواره
 .۶عنصر شاخص تزیینا ایوان اردستان :ن ش اسلیمی
 .3عنصر شاخص تزیینا ایوان زواره :ن ش ستاره
 .9تفاو محرا ها در ترکیببندی ،کادربندی و انواع خط کوفی
 .2متفاو بودن ن وش دو محرا
 .1ن وش با آژدهکاری متنوع در محرا زواره یادآور تزیینا دورۀ ایلخانی
 .۰ن وش (ن وش گردان و چندالیه) محرا اردستان نمایندۀ تمام ویژگیهای اصی سابک
دورۀ سلجویی
 .۵حاشیۀ پهن باالی محرا زواره با ن وش اسلیمی و آژدهکاری (ویژگیهای خااص محارا هاای
دورۀ ایلخانی) و مشابهت با محرا های مسجدجامع مرند و اشترجان و ب عۀ پیربکران
 .۶وجود رنگ نارنجی در کتیبههای محرا زواره
زواره .9 :چیدمان آجرها .2 ،یرارگیری عالمتهایی بین آجرها
اردستان :استفاده از چیدمان آجر بهعنوان عنصر پوششی و نمایشی
زواره:
 .9وجود گچبریهایی با گ و بوته و عرح اسلیمی در س ف فضاهای حدفاص ایوانها
 .2ن وش ستارۀ ششپر در بین آجرها
 .1تزیینا آجریگچی
 .۰تزیینا هندسیگیاهی
اردستان:
جز یک کتیه و چند ن وش ساده ،تزیین یاب توجهی ندارد.
ن وش زواره:
 .9ستارههای ششپر و هشتپر
 .2ن وش هندسی
 .1کاشیهای سادۀ آبی و مشکی
اردستان :تزیین کاشی موجود نیست.

تزیینا آجر لعا دار

زواره:
 .9تزیینا ستارۀ هشتپر و هشتضلعی (گنبدخانه)
 .2آبی و مشکی بین آجرها با ن وش هندسی
اردستان :موجود نیست.

 .۹بررسی ویژگیهای مساجد جامع زواره و اردستان با توجه به سبک رازی و آذری
سبکهای رازی و آذری از سبکهای معماری ایرانی اسات کاه دارای ویژگیهاای مشاترکی باوده و در عاین حاال اختالفااتی دارناد .سابک
معماری رازی دومین سبک معماری بعد از اسالم ایران ،ت ریبا همزمان در دورۀ سلجویی در مناع مرکزی ایاران آغااز شاد و ساال شاروع و
پایان آن را بهترتیب 8۱۱ق و ۶۱۶ق میدانند (پیرنیا .)۱۵ ،۱8۸1
سبک آذری سومین سبک معماری بعد از اسالم ایران ،ت ریبا در اواخر دورۀ سلجویی و اوای دورۀ ایلخانان در شمال غربی ایران آغاز شد

بررسی و م ایسۀ تزیینا مسجدجامع
زواره و مسجدجامع اردستان با توجه به
سبکهای معماری رازی و آذری،
 ۱۱۱ا ۱۰۸
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و سال شروع و پایان آن را بهترتیب ۶۱۶ق و ۱۱۱ق تخمین میزنند (همان .)8۵ ،با توجه به توضیحا پیرنیا در کتا سک شناس معماا ام
رانر در مورد ویژگیهای سبکهای معماری رازی و آذری در جدول  ۱بررسی میشود که عناصار تزیینااتی هار دو مساجد باه کادام سابک
معماری شباهت بیشتری دارند .در ضمن باید این مورد را در نظر داشت که سبک معماری رازی مرباوط باه دورۀ سالجویی و سابک معمااری
آذری مربوط به دورۀ ایلخانی و تیموری است .با توجاه باه بررسایهای صاور گرفتاه هماان عاور کاه در جادول  ۱مشااهده مایشاود ،بناای
مسجدجامع اردستان از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی بیشتر شباهت دارد و تمام ویژگیهای سبک رازی و
معماری دورۀ سلجوییان را دارا میباشد .اما بنای مسجدجامع زواره از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ ایلخانی و سبک آذری شباهت
بیشتری دارد و بهجز تزیینا آجرکاری آن که مربوط به ویژگیهای سبک رازی و دورۀ سلجویی میباشد و حتی این ویژگای در سابک آذری و
دورۀ ایلخانی ادامه پیدا کرده است ،ت ریبا مسجد زواره از نظر تزیینا  ،تمام ویژگیهای سبک آذری و دوره ایلخانی را دارد.
جدول  :۱بررسی عناصر معماری مسجدجامع اردستان و زواره در سبکهای معماری رازی و آذری (نگارنده)
عناصر معماری

سبک رازی (سلجوقی)

ایوان جنوبی اردستان

*

ایوان جنوبی زواره
محرا اردستان

*
*

محرا زواره

دوفصلنامه علمی هنرهای صناعی ایران
سال چهارم ،شماره  ،۱پیاپی ۶
بهار و تابستان ۱۰۱۱
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سبک آذری (ایلخانی)

*

تزیینا آجری اردستان

*

تزیینا آجری زواره

*

تزیینا گچبری اردستان

*

*

تزیینا گچبری زواره

*

تزیینا کاشیکاری زواره

*

تزیینا آجر لعا دار زواره

*

 .۱۱نتیجه
با بررسیهای انجامشده مشخص شد این دو مسجد دارای ویژگیهای مشاترک و اختالفاا متعاددی در زمیناۀ تزییناا معمااری هساتند .در زمیناۀ
معماری ،عناصر مشترکشان بیشتر در زمینۀ ساختاری و اختالفا آنها بیشتر در زمینۀ تزییناا اسات .محارا مهمتارین یسامت از تزییناا هار دو
مسجد و دارای تزیینا گچبری ظریف و پرکار است .تزیینا گچبری مسجد زواره عناصار دورۀ ایلخاانی را بیشاتر در خاود دارد ،همچناان کاه تزییناا
آجری در مسجد اردستان بهوفور یافت میشود (عناصر سلجویی) .تزیینا آجری از عناصر اصلی معماری سلجویی است و ماا باا اناواع آن در مساجد
اردستان مواجهیم ،اما وجود ایوانی با تزیینا گچبری فراوان (از عناصر ایلخانی) کمی انتساا ایان بناا را باه دورۀ سالجویی باا شاک هماراه مایکناد.
یسمت گنبدخانۀ هر دو مسجد ت ریبا یکسان است و معمار هر دو بنا محمود اصافهانی اسات ،اماا تفااو در تزییناا و یسامتهای مختلاف مساجد
نشان میدهد که نامبرده ف ط معمار گنبدخانۀ هر دو مسجد میباشاد و ناه معماار کا آنهاا .از نظار سااختاری و تزیینااتی ،مساجد اردساتان باه دورۀ
سلجویی نزدیکتر است و از عناصر شاخص آن میتوان به استفاده از آجر بهعنوان عنصاری سااختاریتزیینای اشااره کارد ،اماا مساجد زواره از لحااظ
ساختار به دورههای سلجویی و ایلخانی و از نظر تزیینا به مساجد ایلخانی شباهت بیشتری دارد و آنهم بهعلت استفاده از عناصر مختلاف گچباری و
کاشیکاری و تزیینا گچبری محرا آن است .درمجموع با توجه به بازۀ زمانی سبکهای معماری ایرانی بعد از اسالم ،بنای مسجدجامع اردساتان از
نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ سلجویی و سبک رازی بیشتر شباهت دارد و تمام ویژگیهاای سابک رازی و معمااری دورۀ سالجوییان را دارا
میباشد .اما بنای مسجدجامع زواره از نظر ویژگیهای تزییناتی به معماری دورۀ ایلخانی و سابک آذری شاباهت بیشاتری دارد و ت ریباا از نظار تزییناا
تمام ویژگیهای سبک آذری و معماری دورۀ ایلخانی را داراست .اگر هر دو مسجد را م ل ا به دورهای خاص منتسب نکنیم ،یعنای مساجد اردساتان را
به دورۀ سلجویی و مسجد زواره را به دورۀ ایلخانی ،میتوانیم با توجه به تزیینا هر دو مسجد ،مسجد اردستان را نماینادۀ سابک رازی و دورۀ سالجویی

و مسجد زواره را پیشگام سبک آذری و مساجد دورۀ ایلخانی ساختهشده در اواخر دورۀ سلجویی در زمینۀ تزیینا بدانیم.
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