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  چکیده
ه این تزئینات با حفظ جایگاه کاشی کاری بوده است کو ، توجه و تاکید بر عنصر تزئینهای بنیادین معماری دوران صفویه از ویژگییکی 

بناهای عصر  عماری اسالمی است که در بسیاری ازکاشی کاری از شاخصه های اصلی تزئین م، معانی تازه و عمیقی را خلق کرده اند. خود

حس وحدانیت در وانی بر نیایشگر، نقوش هندسی که عالوه بر مفهوم فلسفی و نمادین به منظور تاثیرگذاری رصفوی وجود داشته است. 

رینند و از قواعد تقارن، هم می آف که با تکرار تناسبات نوعی احساس نظمکنند. شکل های پیچ در پیچ هندسی  فضای مسجد را القا می

و روحانی ارزشمند هستند که در روح و نقوش هندسی دارای پیام های معنوی . این ر و نظم هندسی نیز پیروی می کنند، تکراانعکاس

اتی که . تزئینشناختی نیز حائز اهمیت می باشند و عالوه بر جنبه های معنوی از لحاظ جنبه های زیباییکنند  اندیشه ی بیننده رسوخ می

اصفهان از شهرهای تاریخی ایران است که در زمان  در حین زیبایی از یک سری اصول و قواعد هندسی و ریاضیات فرمی نیز بهره می برند.

گنجینه ای قوی از این  نیز به عنوان پایتخت دوم صفویان، . مازندران ژه اش، رونق خاصی در معماری یافتصفویان به دلیل موقعیت وی

، بناهای اصفهان و مازندران در این ی ارزشمند آن می باشد. از این رورا در دل خود جای داده است که  فرح آباد یکی از بناهاتزئینات 

. لذا به بررسی تزئینات صفوی در مسجد شیخ ا سایر شهر های آن دوران می باشدب مقایسهدوره منبع مهمی برای بررسی این تزئینات در

 . می پردازیم مسجد فرح آباد ساریدر اصفهان و لطف اهلل 

 

  ، مسجد شیخ لطف اهلل د فرح آباد، مسجتزئینات، کاشی کاری، مساجد صفوی کلیدی: های واژه
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  مقدمه -1
است و در میان انبوهی از مصالح به عنوان کاشی کاری از لحاظ تاریخی پنجمین شیوه ی اساسی و بنیادی در تزئینات 

. زینت که به عنوان اسالمی برای بیان فضای قدسی است تزئین در هنر» .می گیردد استفاده قرار مکمل کار در معماری مور

: سطح، رنگ،  یکی از پایه های تصویری هنر اسالمی ارزیابی شده وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به ماده

د و رنگ و هویت معنایی و نهایتا شخصیت فوق طبیعی بیابند و کاشی و... تا به افق های برتر اعتال یابن ،گل،گچ،آجر ،حجم خط،

تزئین از عوامل مهم معماری محسوب می شود که به بنا روح بخشیده و بنا را از حالت خشک و بی  1«معنوی و الوهی شوند.

ساری هر دو از  . دو بنای مسجد شیخ لطف اهلل در اصفهان و بنای مسجد فرح آبادخارج کرده و به آن هویت می بخشد روح

 11. مسجد شیخ لطف اهلل در مدت در دوره ی صفویه احداث گشته اند بناهای باشکوهی هستند که  به دستور شاه عباس اول

به شیوه ی  به عنوان موزه ی تشیع شمال کشور، مسجد فرح آبادبه عنوان یکی از شاهکار های معماری و کاشی کاری و سال و 

آباد در اثر عواملی همچون  که متاسفانه بخش های اعظمی از تزئینات مسجد فرح گردیده اند معماری مکتب اصفهان احداث

طه نگهبان از میان رفته است و اقلیم مازندران هرگز نتوانسته است مانند خشکی کویر و سرزمین گرم آن خجنگ ها و ... ،اقلیم

 . میراث تاریخی خود باشد

ند است و معماری به گونه ای است که در مقابل خداوند سر تعظیم فرود آورد و از معمار اعلی خداو، رهدر معماری این دو

، در معماری اسالمی این دوره برای مذهب و به عنوان مذهب رسمی اعالم می شودآن جایی که در این دوره مذهب شیعه 

ند تا بتوانند تداعی کننده ی و همگی بر ایجاد نوعی وحدت و یکپارچگی تاکید دارشوند تصوف اهمیت ویژه ای قائل می 

بودن تناسبات در بناست  . یکی از اصول این سبک یکسانر سبک اصفهانی را ایجاد کرده استوحدت الهی باشند و همین ام

. در معماری دوران صفویه رنگ و تزئین حائز اهمیت ن ها در پیشگاه عدل الهی می باشدگر مساوات و برابری انساکه تداعی 

بسیاری از این دوران بر جای مانده است که اصول معماری قابل توجهی ندارند اما از لحاظ تزئین و شکل ظاهری  است و بناهای

دادند به آراستگی و تذهیب بنا  در واقع معماران این دوره به نو آوری خاصی دست نیافته اند و ترجیح .همتا می باشندبی 

، خطوط و شکل ها شکسته این دوره هندسه ی بنا بسیار سادهکلی در معماری  میت دهند و بنا را به کمال برسانند و به طوراه

   2.ده قرار می گرفتاده است و تکنیک های تزئینی در حد کمال مورد استفشات یکسانی استفاده می بو تناس

ختلف و تاثیر گذار در از آنجایی که هر دو بنا در یک دوره ی زمانی و توسط یک پادشاه بنا شده اند ابتدا عوامل و شرایط م

مقایسه ی تزئینات این دو بنا خواهیم پرداخت تا  به کمک مدارک موجود بتوانیم بخش به  و سپس نمودههر دو بنا را بررسی 

 . نماییمنات مسجد فرح آباد را مشابه سازی هایی از تزئی

 

 

 روش تحقیق  -2
قیم و مطالعات به صورت مشاهده ی مستمطالعات میدانی تحلیلی و با  –حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی پژوهش

در بخش مطالعات کتابخانه ای از منابع . ر دو بنا انجام شده استکتابخانه ای در زمینه ی تزئینات و آرایه های معماری ه

ز : منابع موجود این منابع عبارتند ا. به بناهای مختلف استفاده شده استمختلفی جهت جمع آوری اطالعات مورد لزوم مربوط 

نابع مشابه و مکتابچه ی مرمتی بنای فرح آباد ، آرشیو عکس سازمان، میراث فرهنگی اسناد و مدارک سازمانخانه ملی، در کتاب

 . دیگر استفاده شده است

 پرسش های پژوهش شامل : 

 ؟یه دارای چه ویژگی هایی بوده استالگوهای هندسی دوره ی صفو -1 

 ؟سجد فرح آباد چه ویژگی هایی داردته در مالگوهای به کار رف -2

 وجه تمایز و شباهت الگوهای هندسی در مسجد فرح آباد و مسجد شیخ لطف اهلل در چیست؟ -3
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 شیخ لطف اهلل و  مساجد فرح آباد، اجتماعی و فرهنگی عصر صفویه درزمینه های سیاسی -3
در ایران  1118-1331ا ت 851-1052از سال  سلسلهسلطنت این  شاه اسماعیل موسس سلسله ی صفویه بود که    

. وی نام این سلسله را از نام فرقه ای مذهبی به نام صفوی که بنیان گذار آن شیخ صفی الدین اردبیلی بود و در ادامه یافت

 1551-1038شاه عباس اول حاکم هرات شد و در سال  880-1011. در سال ایران به وجود آمده بود بر گرفت شمال

عباس اول به دلیل بلند اه ش. ین دوران به اوج شکوه خود می رسدمعماری صفویه در ا. یتخت خود را به اصفهان منتقل کرداپ

، دوره ای جدید در معماری حکومت شایسته اش پدید آورده بود ، ذوق هنری و ثروتی کهپروازی، پیگیری ها، استعداد درخشان

که  ندنری با رنگ های بی نظیر خود به مجموعه هایی هنری بسیط و گویا تبدیل شدآغاز گردانید که در آن نقش مایه های ه

روز ایران متعلق به این دوره این دوران عصر اعتال و آخرین نمایش معماری اسالمی ایران است و بیش تر بناهای با شکوه ام

 . ندمصداق بارزی برای این عصر می باشکه بناهای فرح آباد و شیخ لطف اهلل  3،است

در سفرنامه ی از آستارا تا استر آباد آمده است  در بررسی های صورت گرفته درمورد وجه تسمیه فرح آباد می توان گفت  

دستور داد در آن منطقه دولت خانه، عمارت دید و شاه آن نقطه را مناسب ایجاد شهر  که نام قدیم فرح آباد طاهان بوده است و

. وی نام فرح آباد را که از حکومت خود را در آنجا گذراند . شاه عباس بخشیاروان سرا بسازندعالیه، بازار، حمام، مسجد و ک

جاد این شهر توسط مرکب از دوکلمه ی فرح به معنای نشاط و آباد به معنای دایر و برقرار است برگزید و از عواملی که باعث ای

ی و زیبایی مملکت و عشق به مازندران که مادرش اهل منطقه ، عبارت بوده است از عشق و عالقه به آبادانشاه عباس گردید

  4 .د خون مازندرانی در رگ هایش دارداست و خودش همیشه می گوی

یعنی شیخ  ؛نام امام جماعت آن تناسب باگذاری این مسجد م امن  ،ه مسجد شیخ لطف اهلل می توان گفتدر مورد وجه تسمی

لبنان به  جبل عامل یکی از قرای میس در زمان سلطنت شاه عباس به علل مذهبی ازاهلل بن عبدالکریم بن ابراهیم که  لطف

وچ کرده و ابتدا در مشهد مقدس اقامت گزید و در آنجا پس از استقاضه از محضر علمای ارض اقدس از جمله ایران ک

و دست یافتن  ازبکانه ی رضوی درآمد و تا تاریخ فتنه ی بزرگ به خدمت آستان عباس ، از جانب شاهیعبداهلل شوشتر الم

شاه عباس  .پناه جست و در آنجا به کار تدریس مشغول شد قزوین ایشان بر مشهد در آن شهر مقیم بود، سپس از شر ایشان به

مدرسه و مسجدی را، که هنوز هم به  میدان نقش جهان هجری قمری در جنب ۱۱۱۱او را از قزوین به اصفهان آورد و در سال 

هجری قمری طول کشید و در  ۱۱۰۱نام او شهرت دارد، برای محل تدریس و اقامت و امامت وی پی نهاد و انجام این کار تا 

است،   اس در قسمت جنوبی میدان نقش جهان، که اکنون به نام میدان امام شهرهبشاه عحین اتمام همین ساختمان بود که 

 5.ا گردیدیاهلل برای نمازگزاری او مه اهلل را ریخت. بعد از آن مسجد شیخ لطف جامع اعظم پادشاهی یعنی مسجد شیخ لطف طرح

ام مسجد صدر )صدر یا صدرالعلما به مجتهد اعلم یا مرجع ین مسجد در ادامه دوران صفویه به نام مال فتح اهلل و بعد از آن به نا

 .شود شده(نام گرفت، ولی امروزه به همان نام اولین شناخته می تقلید گفته می

 

 

 در دوره ی صفویه : تزئینات الگو های هندسی  -4
یرو قواعد ریاضی و باشد که پ، تکرار و نظم هندسی می ، انعکاسدر تزئینات صفوی مشهود است تقارناز بارزترین ویژگی که   

، ذوزنقه و ... یرات و فرم های اصلی دایره، مربع، مستطیل، مثلث، لوزی، بیضینقوش هندسی بر پایه ی تعباصول هنری است. 

اری ساده که از تکرار واحدهای نقوشی پیچیده با ساختی نقطه خط و سطح ساخته می شوند. است که با استفاده از ابزار ها

 6 .ناها بسیار به کار گرفته شده است. در دوره ی صفویه نقوش هندسی در کاشی کاری ببع و مثلث به دست می آیندره، مردای

، از سبکی و تحرک کلی روح می باشد. همان طور که آسمان ها دایره کامل ترین شکل و نمادینقوش هندسی، در میان 

معماری سنتی اسالمی مانند گسترش مایه ی بنیادی تبدیل . هستندهر جهت نسبت به مرکز قرینه سیری دایره وار دارند و از 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%B4%D9%88%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B2%D9%88%DB%8C%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86_%D9%86%D9%82%D8%B4_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86
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لقت و نماینده ی کمیت مربع است در حالی که دایره . منسجم ترین صورت خبع از طریق مثلث به شمار می آورددایره به مر

ت جوهره ی کیفی در واقع می توان گف. دو شکل توسط مثلث ادغام می شوند نماینده ی کیفیت و در حد آسمان است و این

زیرا انسان سنتی طالب آن بوده است . ی اسالمی، به هدفی مرکزی گرایش دارندهمه ی اشکال بنیادی نقوش هندسی معمار

، به طبیعت و نحوه ی عملکردش نزدیک ین کسی که دست به این کار می زندبنابرا. شق خود به آفریدگار را اظهار کندکه ع

در   7.خود مستغرق باشد طرح ها و رنگ های مظاهر خلقت برای آفریدن آثاردر وفور الگوها،  ی جز آن ندارد کهاست و چاره ا

واقع هنرمندان سنتی به خلق هنر بی زمان می پرداختند که با ابدیت پیوند داشته و به موجب همین پیوستگی ارزش و 

در  که به صورت صف جماعت می باشد و یکی از اهداف مساجد حفظ وحدت میان مسلمانان است 8.تباری جاودانه یافتعا

، زنجیره به هم پیوسته ای را به اسلیمی ها به واسطه سر اسلیمی هاتزیینات نیز به صورت حلقه های حلزونی یا مارپیچی شکل 

، در اتصال مداوم با دارند و به یک مرکز ختم می شوند نمایش می گذارد که در عین حرکت مجزایی که هر کدام به درون

حاالت دوار و منحنی های پیچیده شده با پیوستگی هایی که  یگر به وحدت می رسند و حرکت کلی را نشان می دهند.یکد

در مورد رنگ کاشی ها باید در نظر  دارند نشان دهنده تعالی ذات و حقیقت بشری است که در این مکان مقدس اتفاق می افتد.

فضای متشکل از گل های  فضای کلی همگی بیانگر یک رنگ می باشند. ، در یکه در عین تنوع رنگی که وجود داردداشت ک

پیچیده دیگر با شیوه  ، نیلوفر آبی و شاخه انگوری و شاخ و برگ های در همریدی نقش پردازی شده مانندگل سرخ، میخکتج

سرخ در  _حتی قهوه ای ، زرد و و دسته ای همراه با رنگهای روشن، سفید، فیروزه ای، سبز ، حلزونیهای اسلیمی، مارپیچی

فیروزه ای  _، وحدتی رنگی می آفرینند که اجتماعشان به بازنمایی رنگ ملکوتی سبز های تیره آبی، الجوردی یا سیاهزمینه 

 9.می انجامد

، نقوش اهی، نقوش جانوری: نقوش گیدسته تقسیم می شوند 0شی کاری به ر ایران به خصوص کاننات هنقوش تزئی

تنها به  ؛سی و خطوط تزئینی که در این پژوهش با مطالعات کتابخانه ای و میدانی به شیوه ی مشاهده، نقوش هندانسانی

نقوش کاشی کاری مسجد فرح آباد و مسجد شیخ لطف اهلل مورد ارزیابی و مقایسه قرار می  بررسی نقوش گیاهی پرداخته و 

نقوش در تزئینات به کار رفته در این دو بنا بیش تر از . مسجد فرح آباد بازسازی خواهند شدگیرند و نقوش کاشی کاری های 

. پیچک های اسلیمی و شده است که شامل پیچک های اسلیمی، گل های ختائی، گلدان، تاک و انگور می باشدگیاهی استفاده 

اسی دارد و اس گل های ختائی که حرکت های دایره وار و پویای اسلیمی و گل های شاداب ختائی در تزئین ابنیه مذهبی نقش

جوردی و ، با شاخه های بسیار نازک بر بستری از رنگ های  آبی الگل های انتزاعی و تجریدی. عبیری از بهشت می باشدت

د هن، در ترکیبات نقوش گیاهی اسکلت بندی کار را نقوش اسلیمی شکل می د. در واقع به طور معمولفیروزه ای رخ می نمایند

نقش های اسلیمی قرار می گیرند.)مکی  وی تر و ضخیم ترند و گل و برگ های ختائی در البه الی، قکه از لحاظ بصری استوار

تاک و انگور از نقوش تزئینی دیگری است که با ورود اسالم به ایران و نفی شمایل نگاری به نوعی به سوی  (01:  1313نژاد،

ع و زیبایی مطرح شد که معموال به صورت نقوش پیچان رد و نقش مایه های گیاهی متنوکنقوش گیاهی و هندسی تمایل پیدا 

اک نماد خاندان سلطنت . در باور ایران باستان تاز جمله گیاهان پیچک تاک است. د که در سطح گسترش پیدا می کردندبودن

دوره ی  اریدرکاشی ک. مورد استفاده قرار می گرفته است بوده است و به شکلی انتزاعی و تجریدی و با نقوش اسلیمی پیچان

به طور کلی می توان گفت . ماری و نقوش انسانی دیده نمی شود، مسجد فرح آباد و شیخ لطف اهلل استفاده از مناظر معصفویه

، پر این نقوش پیچیده. فته و نقش غالب تزئینات بوده استنقوش هندسی در دوره ی صفویه بسیار مورد استفاده قرار می گر

د بلکه ننه تنها کاربرد تزیینی دار که ز نقوش گل به صورت انتزاعی و تجریدی استفاده می شده استکار و ظریف و با استفاده ا

، فضایی را تعین می بخشد که با بستر و سازه هم اد با حجم و بعد ایستا و خشن بناتجمع و تفرق نقوش زیبا و نرم در تض

 01 ند با بنا نیز به وحدتی تعالی بخش دست می یابند.داستان می شوند و این نقوش در عین وحدتی که در کثرت خود دار
 

 

 مسجد فرح آباد  -5



International Conference on Civil Engineering 

  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 0 

ها در روزگار شاه عباس دوم و یا شاه سلیمان صفوی چند بار به این شهری با عظمت فرح آباد چندان دوام نکرد. روس  

فرح آباد  هناحیه رود رن از راه دریا ب قزاقان»م آن جا را به خاک و خون کشیدند. بندر هجوم آورده و شهر را سوزانیدند و مرد

ها به سواحل هجری قمری، سه بار روس 281لغایت  283های در سال11«.شمار کردندریزی بیجا خونپیاده شده و در آن

چنین تحقیقات محلی که هایی که به فرح آباد شد، خسارتی که به جا ماند و همبا توجه به حمله12جنوبی خزر حمله کردند.

ها به جا مانده شد بخشی از کاشی مسجد به سرقت رفته، همگی باعث شد که امروزه مقدار بسیار کمی از آن کاشیگفته می

 توان مشاهده کرد.اهلل میها از نوع معرق بوده که نظیر آن را در مسجد شیخ لطفباشد. این کاشی

مسجد در زمینی مستطیلی : ه توصیف کرده استش فرح آباد را این گون.ه 1321در سفرنامه ی خود در سال  فریزر

ردیف طاق های جناغی تشکیل شده که بر روی  1، از قدم عرض دارد 20قدم طول و  11که این بنای ظریف . محصور است

. این گنبد رده اندقف آن را بسیار خوب جمع کدر مرکز بنا گنبدی بلند است که س. های ساده و بدون نقش زده شده اندستون 

ار بناهای در هر طرف مسجد در آخرین نقطه ی غربی و شرقی آث. استمانند سایر قسمت های بنا از آجر و ساروج ساخته شده 

از مناره . داشته و ظاهرا محل طالب بوده استمجموعه ی این بناها مستطیل شکل اند و اتاق هایی . متعدد تری دیده می شود

ار است که فضای نیایشی آن بزرگتر، سکلت آن ها باقی مانده است و دارای شبستان و گنبد خانه محراب دنها اهای این بنا ت

، به نظر می رسد مسجد فرح آباد در یک ضلع میدانگاهی با توجه به اسناد تاریخی و سفرنامه ها .برجسته تر و کامل تر است

ر ، دهانه بازاه شده بود و در اضالع دیگر میداندان نقش جهان ساختقرار گرفته بود که این میدان بر اساس تناسبات موجود می

، رسوبات ، باران های سیل آساایوانی است که در اثر حمالت 1، مسجد فرح آباد از نظر پالن. و کاخ جهان نما قرار داشته است

   . ابودی بنا همچنان ادامه داردبه مرور زمان رو به ویرانی نهاد و در زمان قاجار مرمت شد اما روند ن سیالبی و زلزله

 
 ایوان اصلی مسجد فرح آباد ، قبل از مرمت : 1شکل 
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بوده  کاری طاق نما ها مزین به کاشیساجد دوره ی صفویه در قسمت ورودی، ایوان ها و همچون سایر م مسجد فرح آباد  

 ورودی مسجد با سردری رفیع در گذشته مزین به .کامل از بین رفته استر که این کاشی ها در اثر عوامل مختلفی به طواست 

های محل اجرای  با شکل و ابعاد منتظم بنا بر سلیقه استادکار و ویژگیکاشی کاری های هفت رنگ بوده است که این کاشی ها 

و  سانتیمتر ۰۱×۰و ۱۱×۱۱تداول های م های مربع، مستطیل، شش ضلعی و یا اشکال دیگر و در اندازه اثر و اصوالً به شکل

تهیه شده، در کنار هم  سفید ابه صورت خشت با رنگ زمینه غالب سانتیمتر ۱۱×۰یا ۷٫۱×۱۱در ابعاد  گنبد و مناره برای

سوراخ شده، سپس طرح اولیه به کمک گرده ذغال  سمبه به وسیله کاغذ روی بر نظر مورد خط یا طرح و چیده

ا پایه حرارتی مهای مختلف ا شده و بعد با رنگ گیری قلم ،اکسید منگنز شود و پس از آن به وسیله کپی می کاشی برروی

هفت رنگ اصلی و متداول جهت . شود رفته وآماده نصب می کوره گردد و دوباره به رنگ اول کاشی رنگ آمیزی می تر از پایین

مثل طالیی و سبز روزه از سایر رنگ ها ، زرد و حنایی که امرنگ آمیزی عبارتند از: سیاه، سفید، الجوردی، فیروزه ای، قرمز
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که و تاریخی بسیار به کار می اری بیشتر است به همین دلیل در اماکن متبراستفاده می شود. سرعت اجرای این نوع کاشی ک

 . رود

 رانو اقلیمی مازند با توجه به اسناد موجود و بررسی های صورت گرفته بخشی از این کاشی ها در اثر شرایط آب و هوایی 

 و باقی آن توسط سودجویان ، قسمت هایی از آن ها در جنگ ها ند، بخش هایی از آن در آتش سوزی از میان رفتصدمه دیدند

به   3و  2. تنها کاشی کاری های موجود در این بنا در شکل های  به غارت رفته است و به گفته ی راویان برخی از محلیان

پی بازسازی مجدد کاشی کاری  ف بررسی تطبیقی مسجد فرح آباد و شیخ لطف اهلل در. این مقاله با هددیده می شود وضوح 

 . به کمک الگوهای به کار رفته در مسجد شیخ لطف اهلل می باشد های این بنا و یافتن طرح های از بین رفته

 

 
 کاشی کاری موجود در بنا  :  2شکل 

 

 

 

 

   
 کاشی های بر جای مانده از بنا :  3شکل 

 

 مسجد شیخ لطف اهلل   -6

1 

2 

2 1 
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قابل عمارت عالی قاپو واقع این مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان و در م .ساختمان ساده می باشدمعماری این   

پاشنه(( ). این گردش که در اصطالح معماری )نسبت به محور قبله دارددرجه از محور شمال به جنوب  10چرخشی است و 

سجد فاقد مناره و شبستان ورودی . این ملب نمی کند، چنان ماهرانه صورت گرفته است که توجه بیننده را جنامیده می شود

سجد حاوی خطوط اسلیمی است که بر زمینه ی گنبد کم ارتفاع مو در قسمت ورودی آن پله می خورد.  ( می باشد)حیاط

، از بن استاد حسین بنا اصفهانی رسیدهدلیل مسجد که به امضای محمدرضا خاکی رنگ گنبد گسترده شده و محراب بی 

، زیرا معماری این اثر الهامی بوده است. وجب تحسین هر بیننده ای خواهد شدشاهکار های معماری و هنر اسالمی است که م

 . دارای حالت ویژه و منحصر به فرد نماز انسان با خداوند است

 
 شیخ لطف اهلل ، ژان شاردن نقاشی از مسجد : 3شکل 

 

 کاشی کاری شیخ لطف اهلل  -6-1

کاشی های معرق پوشیده شده است و باستان  تزئینات کاشی کاری در شیخ لطف اهلل در داخل از ازاره ها به باال همه از

اری از کاشی (( شمرا محصول دست بشر دانست. به سختی می توان این بنادر مورد عظمت این مسجد گفته اند: )) شناسان

کاشی کاری سر . ط علی رضای تبریزی عباسی می باشدکاری های معرق درون و بیرون گنبد و کتیبه های خط ثلث آن به خ

. در تزئینات آن به خط ثلث علی رضا عباسی است هجری ساخته شد و کتیبه ی سر در 1511که تا سال  در آن معرق است

 . ط نسخ و نستعلیق استفاده شده است، طاووس و کتیبه هایی به خبوتهطف اهلل از نقوش هندسی گل و مسجد شیخ ل

چند سوره کوتاه از ، شامل ه و کتیبه هایی از کاشی های معرقگ و نقوش گل و بوتساقه ی گنبد از کاشی هایی آبی رن در

قرنس های دلپذیر م . محراب مسجد از شاهکارهای بی نظیر معماری است که با کاشی کاری های معرق وقرآن آمده است

مد رضا بن استاد ، محاب دو لوح وجود دارد که عبارت ))عمل فقیر حقیر محتاج به رحمت خدادرون محر. تزئین شده است

اینده ی ورد که سرهای ضلع شرقی و غربی به چشم می خ اشعاری نیز بر کتیبه. حسین بنا اصفهان(( را می توان مشاهده کرد

 : کار رفته در این بنا عبارتند از ی بهرانواع کاشی کا. آن ها شیخ بهایی می باشد

 

 هفت قلم خط  6-1-1

در این دوره خطاطی و خوشنویسی مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گرفت و یکی از خوشنویسان معرروف آن دوران علری رضرا    

نسرخ، ثلرث،   »خطوطی مثرل  13 .ته استبه هنر نمایی در این بنا پرداخ عباسی است که او را به عنوان استاد هفت قلم می نامند

رسید و در کتیبه هرای آثرار معمراری، آن    و شاخه های دیگری از آنها به سر حد کمال مطلوب « محقق، ریحان، رقاع، نستعلیق

 14. مورد استفاده قرار گرفت« فت رنگکاشی معرق یا کاشی ه»هم با ساخت

وسرط علری رضرا    سفید معرق بر زمینه کاشی الجروردی رنرگ اسرت ت    در این بنا دو کتیبه که هر دو آنها به خط ثلث با کاشی

15 .ه صفویه را به نمایش می گذارد، زیبا ترین نوع خط معقلی دوردر ساقه گنبد شیخ لطف اهللو عباسی نوشته شده است 
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 مسجد شیخ لطف اهلل ، خط معقلی گنبد:4شکل 

 کاشی پیچ  6-1-2

ه پیچ کاشی بیشتر به نرام فتیلر   لند شبستان مسجد شیخ لطف اهلل به کار رفته است.این نوع کاشی در فیل گوش سازی های ب 

 ، پیچ آن بیشتر شده و با رنگ فیروزه ای کار شده است.پیچ مشهور شده و در دوره صفویه

 

 
 کاشی پیچمسجد شیخ لطف اهلل ، گنبد:5 شکل

 
 طف اهلل مسجد شیخ ل الگوی گنبد :6 شکل 

 

 کاشی معرق 6-1-3

بندی، کاربندی، عناصر تزئینی طاقی بسیار با قاعده از هندسه و با فلسفه از محاسبه از افکار خالقان آن است که برای )رسمی

کاربری از مصالح گوناگون  طاس( باسازی، طاس و نیمسازی، قطاربندی، مقرنسسازی، اختربندی، طاسهبندی، گونهیزدی

  با خالقیت فراوان به وجود آمد.« کاری معرقکاشی»خصوصا 
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 مسجد شیخ لطف اهلل ،کاشی معرق :7 شکل 

 

 گیری نتیجه -7
می توان به  ی بررسی های به عمل آمده در نقوش کاشی کاری دو مسجد فرح آباد ساری و شیخ لطف اهللبر پایه ی  

 :موارد زیر اشاره کرد

ند که انعکاس، تکرار،نظم هندسی است که همگی پیرو قواعد اصولی و هندسی می باش این بناهابارزترین ویژگی تزئینات 

ادی از سبکی و تحرک که نمهندسی پیچیده ای بهره گرفته است ، لوزی و نقوش از اشکال مختلفی چون دایره، مربع، مثلث

، مناظر طبیعی و معماری می ندسیئینی دارای نقوشی چون نقوش گیاهی، جانوری، انسانی، هعناصر تزو این وح است کلی ر

د و خضوع انسان در قبال خدا به نمساجد به کمک تزئینات به ایجاد حس وحدت و یکپارچگی بنا کمک می کن این  .دنباش

به ند لذا به دستور شاه عباس اول ساخته شده ا هر دو  و مسجد شیخ لطف اهلل . مسجد فرح آباد ساریدننمایش می گذار

. مسجد کاری های مسجد فرح باد پرداختیم ، برای بازآفرینی کاشیبه منظور رسیدن به الگویی یکسان جدبررسی این دو مس

ری مسجد فرح آباد شیخ لطف اهلل خود گنجینه ای از کاشی کاری و تزئینات می باشد که منبع مهمی برای بازسازی کاشی کا

، استفاده شده است. سر در آن رق در داخل و خارج گنبدری های مع. در مسجد شیخ لطف اهلل از کاشی کابه حساب می آید

کاشی کاری غالب در مسجد شیخ لطف اهلل . فید معرق بر زمینه ی الجوردی استدارای کتیبه هایی به خط ثلث با کاشی س

از بنا  ی می باشد و از هفت قلم نیز به عنوان خط نوشته در بخش هاییبا طرح های اسلیمی و ختائ شامل معرق و کاشی پیچ

در مسجد فرح آباد ساری و هده کرد ابهره گرفته شده است که در کتیبه هایی که در بنا موجود است می توان آن ها را مش

که تنها  می باشد بر روی زمینه ی آبی فیروزه ای تزئینات کاشی کاری آن کاشی هفت رنگ با طرح های اسلیمی و ختائی

می توان کاشی کاری های  اری مسجد شیخ لطف اهللاست که به کمک الگوهای کاشی کنده بخش ناچیزی از آن در بنا باقی ما

 نمود .بازسازی  بخش ورودی آن را
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