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  چكیده

در این پژوهش بررسی مساجد سبک خراسانی مد نظر بوده است ، بنابراین سعی شده تا مساجدی که با این سبک اما در دو دوره تاریخی 

و جامع نی ریز و مسجد جامع فرومد مورد بررسی قرار گرفتند.که به بررسی  مختلف ساخته شده اند انتخاب شوند. که در نهایت مسجد

این دو بنا از جنبه هایی چون:پالن،نما،ایوان،عناصر سازمان دهنده فضا،محراب،کتیبه ها،مناره،تزئینات و ... پرداخته شده است که  تطبیق

بررسی کیفیات بنا، ساختار فضائی بنا و تزئینات وابسته به  دست آخر در جدولی این موارد را به صورت یک به یک تطبیق داده است.

و هیئت مسجد الحاق شده این دو درپی بر ساختار اولیه ت که به صورت پیهاسمعماری، حاکی از دوره های متعدد ساخت و ساز در بنا

اشد اما از جنبه های گوناگون متفاوت می نتایج تحقیق نشان داده اند که هر دو مسجد از دوره سلجوقی می باند.کنونی آن را رقم زده

هدف از این تحقیق ارائه منسجم نتایج تحقیقات در زمینه دو نمونه پرآوازه از مساجد باشند که به وضوح در متن به آن اشاره شده است. 

قات کیفی می باشد و روش سبک خراسانی می باشد که زمینه ایی برای تحقیقات بعدی شود.تحقیق از نوع بنیادی بوده، و از دسته تحقی

 جمع آوری اطالعات در آن از نوع تحقیقات کتابخانه ای می باشد.

 

 ،تطبیق.شیوه خراسانی،مسجد فرومد،مسجد نیریز های کلیدی:واژه
 

 مقدمه :-1
 و نقشه این گدار آندره .است ایوانی دو نقشه نوع مساجد آنها از یکی .است شده ساخته نقشه نوع چند براساس ایران مساجد

 منطقه در اسالمی دوره ایوانی دو مساجد مهمترین است که خاطر همین به میکند و معرفی خراسانی سبک را ایوانی دو شیوه

فرومد و  گناباد، زوزن، جامع مساجد .اند گرفته نشات منطقه همان از که رسد نظر می به و اند شده ساخته خراسان ویژه به و شرق

 ایوان را نقشه نوع این در .است معماری سبک این مهم بناهای از یکی فرومد جامع هستند. مسجد شهنق نوع این دارای نی ریز

 نشده استفاده گنبدخانه از یاد شده مساجد در چون خانه، گنبد کارکرد هم و داشته را ایوان کارکرد هم که ساخته طویل و بزرگ
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وبی می باشد که ثابت می کند اشکال ساسانی در عصر اسالمی هنوز است.ارزش مسجد جامع نیریز در این است که نمونه بسیار خ

 [1331 .کیانی،1] متداول و معمول بوده است.

 

 :شیوه خراسانی-2
این شیوه در قرن اول هجری آغاز شد و تا قرن چهارم ادامه داشت. تأثیر اصلی را  .است معماری ایرانی هاینام یکی از شیوه

قوسی چون ایوان مداین و طاق کسری دریافت کرده بود. در این شیوه مساجد در این مکتب از هنر ساسانیان و خصوصاً بناهای طاق

مرغی هستند و مساجد در این عصر بسیار ساده ها به صورت بیضی یا تخمهستند. قوسستونی به صورت شبستانی یا چهل

 [1331.پیرنیا،2].هستند

 خراسانی : شیوه معماری های ویژگی -1-2

 فاقد، آجر و خام خشت اولیه مصالح، (تزئینات فاقد) پیرایه بی و ساده، ستونی چهل یا شبستانی فضای، شکل مستطیل پالن

 بیضی، هایقوس،) بنا شمال در ایدایره مقطع با منفک منار تک از استفاده، کاهگل پوشش گاهاً یا تتزئینا و پوشش

دور شدن از ، بناها واری مردم، است ایرانی بنا ساختمان و عربی مساجد نقشه و پالن خراسانی سبک در(،ناری مرغی،تخم

استفاده از گنبد ) به ، تردامه ساسانی است اما بسیار کم رنگاندک تزیینات موجود هم ا، تزیینات چه در داخل و چه در خارج

 بوم آورد بودن مصالح( ، خاطر ارتفاع زیاد کم تر مصرف می شده است

 :ریز  نی مسجد جامع-3
  

   

 

 

 

 

 

 : مسجد جامع نی ریز عناصر ساختاری-1-3

وان جنوبی و شمالی، رواق ها و شبستان های اطراف نقشه ی کنونی مسجد جامع نی ریز عبارت از یک صحن مربع مستطیل، دو ای

 صحن است. در ضلع شمالی صحن ایوان و در اضالع دیگر، رواق هایی به چشم می خورند.

 

 ایوان: -1-1-3

 نقشه اولیه )تک ایوانی( مسجد جامع نی ریز :2شكل 

 

 نقشه کنونی)دو ایوانی( مسجد جامع نی ریز :1شكل 
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 3/5و عرض  13با توجه به بررسی هایی که توسط آندره گدار صورت گرفته، بخش اصلی و قدیمی مسجد، ایوان عمیقی به طول 

پوشش یافته است. این ایوان با طاقچه هایی در جوانب آن از کهن ترین  -باشکستگی قوسی اندک -با طاق گهواره یمتر است که 

ران متداول شد و نمونه های مساجد ایرانی است که به دوره قبل از سلجوقیان بر می گردد، این نوع ایوان در دوره ی سلجوقی در ای

به بناهای قبل از اسالم)دوره ساسانی(شبیه است.این ایوان که سردر اصلی آن   یع آنایوان بلند و رف گرفت. جای نوع عربی را

شده کامال بسته و بی روزن است در گذشته دو ضلع جانبی این ایوان ،هریک   سرتاسر باز و ضلع انتهایی که محراب در آن تعبیه

اها را برداشته اند.سپس در دوره های بعد به کمک پایه های داشته است و بعدها برای تعریض ایوان،دیوار انتهای طاقنم  پنج طاقنما

و در پیوند با نقاط اتکا   پشتیبان ،از رانش دیوار جلوگیری کرده اند.چون وظیفه ی این پایه ها یکسان است باید مشابه هم باشند

وند.از دیگر سو وجه داخلی آن ها مشابه هم قرار گرفته باشند ولی این چنین نیستند.آنها نمی توانستند به این شکل ساخته ش

توسط مصالح ساختمانی در همی چون آجر،گل و سنگ هایی که از محل به دست آمده مرمت شده است.روشن است که در اینجا 

د تغییراتی داده شده است .قدیمی ترین این پایه ها در دوسوی نمای ایوان قرار دارد و پایه های دیگر را در دوره ی معاصر افزوده ان

طاق عمارت از نوع ناودانی ممتد است البته از نوع اسالمی  . که با گل خام ساخته شده و بیش از بیست سالی قدمت ندارند

ودر قسمت داخل ،اطراف و کنار محراب   ها در ته ایوان کتیبه همه ، شکسته متعلق به اواسط قرن چهارم هجری  آن،یعنی ناودانی

 [1335.گدار،3].نقش شده اند

دیوار عمقی ایوان، محراب نفیسی با تزئینات گچ بری و کتیبه های تاریخی قرار دارد. این ایوان در اصل در هرضلع جانبی، پنج در 

طاق نمای گود داشته که به هنگام گسترش مسجد، دیوار پشتی آن ها برداشته شده و بدین ترتیب، فضای داخلی ایوان با شبستان 

دوره های بعد از ساخت ایوان، به علت فشار وارده ی طاق آن ها، شکاف هایی در بنا پدید می آید های جانبی مرتبط شده است. در 

که با احداث پشتیبان هایی در اطراف سر در و اضالع جانبی مهار می گردد بنا به نوشته ی مقدسی )سده چهارم/دهم(، این ایوان 

 ساخته شده است. 151/313در سال 

 

 محراب :-2-2-3

 

 

 

 

 

 

 

 تزئینات محراب :-1-2-2-3

برای روشن شدن جایگاه و اهمیت این محراب در معماری ایران،الزم است ذکر شود که در میان سه محرابی که به عنوان نفیس 

ترین محراب های ایران میشناسیم،یعنی محراب مسجد جامع نائین،محراب مسجد جامع نی ریز و محراب الجایتو در مسجد جامع 

و تاریخ ساخت محراب مسجد جامع [1335.گدار،1]میالدی است. 1313هجری قمری با  313ساخت محراب الجایتو  اصفهان،تاریخ

 راب مسجد جامع نیریزبخشی از مح :3شكل 
 



لذا اگر تاریخ ساخت محراب مسجد جامع نی ریز را همزمان با تاریخ ساخت ایوان اصلی  [1333.پوپ،5]هجری است. 353نائین 

مال قوی محراب مسجد جامع نیریز ،از این دو محراب نفیس هجری بدانیم،می توان گفت که به احت 313مسجد ،یعنی سال 

 ،قدیمی تر است.

ز کتیبه ها این نقوش و ار تشکیل می دهد ولی در هیچ یک ازمینه کتیبه های موجود در محراب را نقوش اسلیمی گل و برگد

ر داخل هاللی طاقنما همراه است کتیبه ها با هم ترکیب نشده اند.عالوه بر نقوش اسلیمی از نقوش هندسی که با کتیبه ای د

 [1333.گنج نامه،3]استفاده شده که شکل های کثیر االضالع هستند.

اکثر گچبری های محراب با برجستگی کم همراه بوده و سعی شده است از روی سطوح صاف گچی نقوش مورد نظر را گچبری 

اخل محراب که نقش گچبری برجسته و طرحی شبیه به نمایند به طوریکه اکثر نقوش در یک سطح واقع شده اند.به جز گچبری د

جهت روشن تر شدن مسئله ،الزم است که در مورد .یک پرنده بالدار است که به شیوه گچبری موسوم به توری،گچبری شده است 

 این شیوه گچبری،توضیح بیشتری ذکر شود.

ل طاقنمای محراب مسجد جامع نی ریز )مطابق گچبری مشبک)توری(:اولین نمونه به دست آمده از این شیوه،متعلق به داخ

شکل(است.از آنجایی که این نوع گچبری،بسیار مشکل و وقت گیر و مستلزم صبر و حوصله و دقت زیاد می باشد و ظرافت خاصی را 

رافت می طلبد،بنابرین ،هنرمندان گچبر کمتر مبادرت به ساختن نمونه هایی از این قبیل کرده اند.از طرف دیگر به علت ظ

 آن،شکننده بوده و بنابر این نمونه های باقیمانده از آن بسیار نادر است.

 

 

 

 

 

 

با توجه به نمونه های باقیمانده به نظر می رسد که شیوه کار در این گچبری بدین صورت بوده،که گچبر ابتدا الیه ای از گچ را با 

ه و پس از اینکه گچ خود را گرفت،به طرح اندازی نقش مورد نظر سانتیمتر از زمینه اصلی بوجود آورد 25الی  15فاصله حدودا 

انصاری و .6].پرداخته و در مرحله آخر،زمینه طرح را خالی می کند و بدین ترتیب ،طرح مورد نظر را به صورت مشبک در می آورد

 [1313رشوند،

 جزئیات و مضامین محراب:-2-2-2-3

 بخشی از محراب مسجد جامع نیریز :4شكل 
 



 

 

 

 

 

 

، آن است که ، مضمون آیات و احادیثی که مربوط به دوره های قبل از حکومت صفویان از نکات جالب توجه در این محراب 

است،حول سه موضوع می گردد:الف:ذکر خدا و بیان صفات خدا. ب:آیات قرآن. ج:تجلیل از پیامبر )ص(.همچنین در نگارش این 

ثلث پیرامون قسمت های قبلی نصب شده  مضامین،از خط کوفی استفاده شده است.در زمان حکومت صفویان ، کتیبه ای به خط

که اسامی دوازده امام را با زیبایی گچبری کرده اند.بدین ترتیب با ذکر اسامی آل پیامبر ، ضعفی را که در بخش های قبلی احساس 

 [1313انصاری و رشوند،.6] می کردند،جبران کردند.

 بیان می شود. و مضامین کتیبه ها به صورتی کامل تراکنون به کمک تصاویر و شماره گذاری های مربوطه،جزئیات نقوش 

 :2متن کتیبه در قسمت شماره 

 ال اله اهلل الملک الحق المبین

 محمد رسول اهلل الصادق االمین

 

 

 

 

 : تکرار تسبیحات شامل:1متن کتیبه در قسمت شماره 

 قوه اال باهللسبحان اهلل و الحمد هلل و ال اله اهلل و اهلل اکبر و ال حول و ال 

وضعیت محراب ،تا قبل از حكومت  :5شكل 

 حاکمیت اهل سنت_صفویان 
 

وضعیت محراب و الحاقات مربوط به دوره  :6شكل 

 حاکمیت شیعه_حكومت صفویان و بعد از آن

 
 

جزئیات داخل طاقنمای محراب     :7شكل 

  

 

بخشی از سوره  ئیاتجز :8شكل 

 مبارکه حشربه خط کوفی
 

بخشی از محراب مسجد جامع  :11-9شكل 

 نیریز
 



 از سوره مبارکه حشر: 23: آیه 5متن کتیبه در قسمت شماره 

 «هو اهلل ال اله اال هوالملک القدوس السالم المومن المهیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اهلل عما یشرکون»

یبایی گچبری کرده اند.این کتیبه :کتیبه ای به خط ثلث بر دور محراب که اسامی دوازده امام را با ز6متن کتیبه در قسمت شماره 

 ه.ق(نوشته شده است.متن آن به شرح زیر است: 131_133ه.ق.یعنی در دوره شاه طهماسب اول صفوی )خک  116در 

اللهم صل علی محمد المصطفی االمام علی المرتضی االمام الحسن االمام الحسین الشهید االمام علی زین العابدین و االمام محمد "

المام موسی الکاظم و المام علی بن موسی ارضا و االمام محمد التقی و االمام علی النقی و االمام الحسن العسکری و االمام الباقر و ا

 [1313.انصاری و رشوند،6]"القائم

 :مناره-3-2-3

 سجد باشد.در گوشه شمالی مسجد، مناره ی آجری ساده و مستحکمی واقع است که به نظر می رسد مربوط به بنای اولیه ی م

از طریق عکس های گرفته شده در زمان آندره گدار ، مشخص است  [1335.گدار،3]اری تزئینی است .تزئینات مناره به صورت آجرک

مشخص است ،در آن زمان تقریباً تخریب شده است ، که اخیرا مرمت شده و  aکه قسمت فوقانی مناره که در تصویر با حرف 

پله که حول  33ورق گالوانیزه روی آن نصب شده است. ارتباط از پایین به باالی مناره توسط حدود کالهکی با استفاده از چوب و 

 [1313.انصاری و رشوند،6] یک ستون سنگی مرکزی باال می روند، میسر گردیده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :و نماها بناهای الحاقی-4-2-3

سجد جامع نی ریز ساخته شده اند، از نظر معماری فاقد ارزش خاصی هستند و به غیر بناهای الحاقی که در زمان های متفاوت در م

از نمای ورودی ها و ساختمان های دور صحن که روکار آجری دارند، بقیه با گل و به شیوه ی نامناسبی ساخته شده 

 [1331.کیانی،1]اند.

 مناره مسجد جامع نیریز و جزئیات آن :12شكل
 



  کتیبه ها:-5-2-3

ه روش غالب در ساخت آن ها گچبری است و با خطوط مختلفی هم چون ثلث کتیبه می باشد ک 13در مسجد جامع نی ریز حدود 

ریحانی اجرا گردیده اند و مضامین به کار رفته در آن ها حاوی تاریخ مرمت و تعمیر قسمت هایی از مسجد در دوران صفوی،  و

ت مقدسی در مدح و ثنای پروردگار و دیلمیان، خوارزمشاهیان و سلجوقیان و اسامی پیامبر اکرم )ص( و امامان شیعه )ع(، عبارا

 . پیامبر )ص( و حدیث نبوی می باشد

به دست شخصی به نام میرزا  13633/1333بر سر درمسجد جامع نی ریز، کتیبه ای است درباره ی تعمیر این مسجد به تاریخ 

اد قابل توجهی کتیبه ی تاریخی در انتهای ایوان و اطراف محراب مسجد جامع نیز تعد.نظام در دوره ی شاه سلیمان اول صفوی

 .دیده می شود

چنان چه گفته شد؛ محراب مسجد جامع نی ریز  دارای کتیبه های نوشتاری بسیار زیبا و شایان توجهی است. در بیرونی ترین 

یبه متعلق حاشیه دور محراب، پس از ذکر نام پیامبراکرم )ص(، اسامی امامان شیعه )ع( با خط خوش ریحانی نگاشته شده؛ این کت

یعنی دوره ی سلطنت شاه طهماسب اول صفوی است و نشان دهنده توجه خاص مسلمانان به پیامبر و  1533/116به سال 

 امامانشان می باشد.

 : مفاد جالب ترین کتیبه ها که در داخل طاقنمای محراب وبر دیواره سمت راست قرار دارد چنین است

ستین و خمس مائة مع السقف ، ستین وأربع مائة وسوم فی سنة، لث مائة و دوم فی سنةستین و ث، تاریخ محراب أول فی سنة ثلث

 له و...عز نصره فی جمادی الثانیة، أمرالمولی عمادالملک والدو، و چهارم

سطر بوده که دو سطر آخر که نزدیک زمین قرار 3که حروف مربوط به تعیین سال از میان رفته است.در واقع این کتیبه شامل 

 [1313.شمس،3] . شته آسیب دیده و سپس در جریان تعمیراتی که انجام شده دو رشته نقوش هندسی جایگزین آن ها شده استدا

 نوع پوشش ها :-6-2-3

متر می باشد و با طاق آهنگ  3/5در  13همانطور که گفته شد ، قدیمی ترین بخش مسجد ، ایوان جنوبی مسجد است که ابعاد آن 

بخش ، طاق کلنبو ، طاق کجاوه ،  1در بخش الحاقی در دوره های بعد ، از پوشش های متنوعی نظیر طاق پوشیده شده است . 

طاق آهنگ و پوشش تخت استفاده شده است ، که برخی از آنها مانند طاق کجاوه شبستان شرقی)بخش زمستان نشین( ، از زیبا 

نه به علت عدم رسیدگی و مرمت ، بخش هایی از آن فرو ریخته ترین نمونه های این نوع طاق ها محسوب می شوند ، که متأسفا

 است.به کمک تصویر ، محل هر نوع از پوشش ها و تصاویری از آن قسمت ارائه گردیده است.

 

 

 
 انواع پوشش مسجد جامع نیریز :16-13شكل

 



 مسجد جامع فرومد شاهرود :-4

 الگوی فضایی :-1-4

یار غنی ساخته شده است. بررسی نظام سازماندهی فضایی ایوانی خراسان، پالنی ساده و تزئیناتی بس  بنا به شیوه رایج مساجد دو

توان صحن میانی )عنصر سازمان دهنده فضا(، دو ایوان اصلی )محور اصلی و ای که میبنا از الگوی ساده آن حکایت دارد؛ بگونه

توان وی فضایی بنا میبا بررسی الگ بصری بنا( و چهار گوشوار و شبستان های طرفین را در ساختار فضایی پالن، تشخیص داد.

و الگوی  –نماهای متقابل بنا را در کلیات معماری، قرینه یکدیگر دانست؛ به عبارت دیگر، در هر نما، ایوان میانی با مدل سه پیمون 

امر در میانه فضا قرار گرفته و در طرفین آن گوشواره های با مدول یک پیمون قرار گرفته است که این   –مربع نه قسمتی در پالن

بندی دو تایی نکته جالب توجه این نماها وجود قاب  گیری نمایی قرینه در هر کدام از دو نمای موجود شده است.سبب شکل

های غربی و شرقی است که به صورت تونشسته و البته کاذب، ساختاری دو اشکوبه در نما را فراهم )تقسیم دوتایی( بر فراز گوشواره

اند. دهانه طاق دو و جنوبی با قرارگیری در محور اصلی بنا، محور بصری و کالبدی بنا را تشکیل داده آورده است.دو ایوان شمالی

متر بوده و  3.3ان شمالی متر است و این درحالی است که عمق دو ایوان متفاوت است. عمق ایو 6.5ایوان تقریبا برابر و در حدود 

متر است. در جهت تاکید بر اهمیت ایوان جنوبی،  11.33عمق ایوان جنوبی به سبب اهمیت ساختاری و کارکردی خود، برابر با 

ارتفاع آن؛ اندکی بیشتر از نمونه شمالی خود در نظر گرفته شده است. اما شاید مهمترین وجه تمایز ایوان جنوبی، تزئینات پرتکلف 

 [1335.خانیکی،1].منحصربفرد آن باشدو 

 

 

 

 

 عناصر ساختاری مسجد :-2-4

 ایوان:-1-2-4

دوگانگی و عدم تقارن دو پایه ایوان با مواردی دیگر بیشتر از پیش، تقویت می شود. تغییر کیفیت آجرکاری از آجرکاری دوتایی با 

به آجرکاری ساده پایه غربی، وجود دو الیه کتیبه خطی در  -متری دیده می شود 1که تنها تا ارتفاع  -بند مهری در پایه شرقی

دهانه های شرقی در قیاس با تنها یک کتیبه که به لحاظ الگوی خط و تکنیک اجرا، با کتیبه دوم پایه شرقی همزمان دیده می 

س از ساخت، تاکید می کند که لزوم شود، تغییر ابعاد جرزها و ... همه و همه بر بروز حادثه ای ناگوار در کالبد بنا در اندک زمانی پ

بازسازی بنا را در دوره ایلخانی ضروری ساخته است. بررسی دقیق تر نمای ایوان، بر صحت فرض اولیه تاکید می کند. وجود 

 پالن مسجد جامع فرومد :17شكل
 



آجرکاری تزئینی با نقش ترنج در پایه شرقی که به تبعیت از شیوه آجرکاری دوره سلجوقی به صورت هشت و گیر با ساختار بنا 

 ده شده است، تاریخ ساخت اولیه بنا را به دوران سلجوقی نسبت می دهد.چی

ها حکایت دارد که احتماال همزمان بررسی تکمیلی نماهای شمالی و جنوبی، از الحاق قاب بندی با تقسیم دوتایی در طرفین ایوان

ی از پایه ایوان و عدم هشت و گیر بودن این دو با تعمیرات و الحاقات دوره ایلخانی اجرا شده است. گسستگی و انفصال این قاب بند

بخش بی هیج شکی بر تقدم ساخت پایه ایوان و تاخر زمانی الحاق قاب بندی صحه می گذارد. بر این مبنا می توان حدس زد که 

و جهت کاستن معمار سازنده از تناسب ارتفاعی ایوان ها که به سبب ابعاد کوچک صحن، بزرگتر نیز دیده می شد، رضایت نداشته 

از این تناسبات فزآینده و پیش از تکمیل تزئینات نما، اقدام به ساخت طاقنماهای دو تایی فرونشسته نموده است. از سوی دیگر می 

توان تصور نمود که این طاق نماها به عنوان پشت بند ایوان، عملکرد سازه ای بخود گرفته و در ساختار سازه ای بنا نیز وارد شده 

یل پیدایش این عناصر هرچه باشد، نتیجه این اقدام، ایجاد سطوحی برای تزئیناتی کم نظیر از تزئینات گره سازی درهم اند. دل

 .پارسی و منصوری[13])کاشی های نگینی در زمینه آجری( است.

 

 

 

 

 محراب :-2-2-4

که سادگی نقوش بکار  است پایه شرقیحضور محرابی کوچک در دل  ،در ایوان جنوبی به چشم می خوردکه  ینکته جالب توجه

ه.ق رجعت می دهد. به نظر می رسد، 3و  6رفته در آن و بهره گیری از خط کوفی بی تکلف، آشکارا تاریخ ساخت آن را به قرون 

 حضور محراب در دل جرز شرقی، می بایست، قرینه ای در جرز غربی داشته باشد، اما با شگفتی چنین نیست. در پی یافتن دالیل

احتمالی عدم تقارن، نکاتی قابل توجه در برابر چشمانمان ظاهر می شود. جرز غربی، بر خالف جرز شرقی که بوسیله دو دهانه 

 [11].طاقی به شبستان شرقی متصل می شود، تنها یک دهانه بازشو به سوی گوشوار غربی ایوان دارد

ت، در رواق دوم شرقی ایوان هم محرابی دیگر با نقش و نگارهای خاص در ایوان جنوبی عالوه بر محرابی که در انتهای آن قرار داش

احتمال می رود، به دلیل آنکه ایوان در زمستان سرد بوده، محراب دوم برای استفاده در شرایط آب و هوایی سرد  .خود وجود داشت

 باشد تا جمعیّت کمتری از نمازگزاران در داخل شبستان باشند نه ایوان.

 ت :تزئینا-3-2-4

اگرچه نمای هر دو ایوان با گره سازی آجری با استفاده از آجر تراش و کتیبه های خط ریحان، تزئین شده است، اما محراب  

باشکوه و مقرنس تزئینی منحصربفرد موجود در ایوان جنوبی، به یقین، آنرا به عنوان شاهکاری از معماری و هنر تزئینی دوره 

نقوش مثال زدنی است، بگونه ای که می توان ادعا نمود؛ تزئین کننده بنا، تمام عناصر و آالت ایلخانی معرفی می کند. ظرافت 

مقرنس را با نقوش اسلیمی و حصیری شکل، غنا بخشیده است. محراب نیز به تبع نمونه های مشابه دوره ایلخانی، مجموعه ای 

 ایوان مسجد جامع فرومد :19-18شكل
 



ا ساختار برجسته خود، تبار بسیاری از نمونه های متاخر را به منحصربفرد از نقوش اسلیمی و آمیزه هایی از صور انسانی است که ب

 رخ می کشد.

از دیگر نقوش تزئینی موجود در ایوان ها، گلوی های تزئینی آنهاست که با ترکیبی از کتیبه های قرآنی به خط کوفی و ریحان و 

یه ای ایوانها، در طاقنماها و در محراب مسجد نیز خطوط باریک اسلیمی و ختایی غنا یافته اند. این کتیبه ها، عالوه بر نوار حاش

 دیده می شوند. عالوه بر این نوارهای کتیبه گچبری شده، زیر پاطاق های داخلی هر دو ایوان نیز اجرا شده اند.

وقی و این تزئینات ظریف، پایه و بنیان تکنیک کاشی کاری پر تکلف دوران متاخر تیموری است. با توجه به اینکه در دوره سلج

و یا حداقل در ابنیه باقی مانده از آن دوره تاریخی دیده  -ایلخانی، استفاده از سطوح کاشیکاری بصورت پرتکلف معمول نبوده است 

این میزان از حضور کاشی در بدنه های تزئینی قابل پیش بینی است. نمونه های دیگر کاشی را می توان در نیم ستون  -نشده است

نوبی یافت که بصورت قطعات کوچک مربع شکل با نقش گره کار شده اند. در نگاه اول، این کاشی ها نیز های دوطرف ایوان ج

مانند بخش های آجری دیده می شوند اما با کمی دقت می توان اندک بازمانده لعاب فیروزه ای را بر روی چند قطعه از آنها 

 [1336.شریفی،12]تنها نمونه های کاشیکاری مستقل بنا بوده است.تشخیص داد. این بدنه های تزئینی کاشیکاری شده، احتماال 

گچبری ها و تزئینات گچی موجود در این بنا به تمامی شئون، معرف ویژگی های گچبری دوره ایلخانی است. چبری در این دوره، 

ین تکنیک، نقش بر روی یک الیه از تبار و پیشنیه نوعی از گچبری است که در دوره های متاخر به کشته بری معروف گردید. در ا

گچ، طرح اندازی )گرته ریزی( شده و برش داده می شود. نتیجه نقش مشتمل بر خود نقش اصلی و زمینه آن می گردد. در این 

روش، گاها زمینه برش داده شده و برداشته می شود تا نقش اصلی برجسته تر نماید و در مواردی نبز نقش از روی زمینه برش 

ه و زمینه سطوح باالتری قرار می گیرد. اما آنچه در خصوص این تزئینات، قابل اعتنا به نظر می رسد، اصالت نقوش و نقش خورد

 [1365.ویلبر،13].مایه های بکاررفته در بناست که معرف ویژگی های دوره ایلخانی است

 

 

 تناسبات فضایی :-1-2-4

ه بدون شک، آنرا به گنجینه ای منحصربفرد مبدل ساخته است، صرف نظر نمود، آنچه اما اگر بتوان از تزئینات بی نظیر ایوان ها ک

ها به نسبت فاصله آنها با سازد، تناسبات فضائی، هندسه و ارتفاع قابل توجه ایوانهای مشابه خود جدا میساختار مسجد را از نمونه

ر را فراهم آورده است که بوسیله سه دهانه طاق تیزه دار در مت 12.5×  16.5یکدیگرست. تناسبات موجود، حیاطی با ابعاد حدودی 

 رومدتزئینات مسجد جامع ف :22-22شكل
 



های طرفین ایوان های های هم اندازه که با مدل یک پیمون و برابر با دهانهطرفین غربی و شرقی محاط شده است. . این دهانه

های این شبستان حاضر پایه ستون اند . هرچند در حالاند احتماالً به شبستان های کناری مسجد راه داشتهاصلی بنا، طراحی شده

تایید این گفته نیازمند مطالعات پیگردی در پای ستون  های مرمت اخیر مسجد،موجود است اما، با توجه به نوساز بودن آنها و دوره

 های جدید و قدیم بناست.

 

 

 

 

ر، ساختار هماهنگی به جداره های غربی و مت 6متر و ارتفاعی در حدود  2.5طاق های سه تایی پیش گفته با دهانه ای برابر با 

شرقی بنا بخشیده است. همانند دیگر بخش های بنا، این طاقنماها نیز با سطوح گچبری کم نظیری، تزئین شده است. اگرچه آثار 

الم مانده تزئینی سطوح بیرونی این طاقنماها از بین رفته است، اما تزئینات گچی زیر تویزه های باربر به طرزی شگفت انگیز س

 .پارسی و منصوری[13] است.

 

 

 

 

  جدول تطبیق-5

 

 مسجد جامع فرومد مسجد جامع نی ریز موضوع

 پیشینه
 آتشکده 

 دوره ساسانی 

 بنا شده مسجد بر آثار یک آتشکده 

 

 معماری دوره سلجوقیان  معماری دوره سلجوقیان  تاریخچه

 تعداد ایوان
 در ابتدا تک ایوانی 

 نینقشه کنونی دو ایوا 
 )نقشه دو ایوانی)شمالی و جنوبی 

 تناسبات فضایی مسجد جامع فرومد :23شكل
 

 تناسبات فضایی مسجد جامع فرومد :24شكل
 

 مسجد جامع نیریز و مسجد جامع فرومد تطبیق :1جدول 
 



عناصر 

سازمان 

 دهنده فضا

 دو ایوان 

 صحن 

 مناره 

 شبستان های طرفین 

  صحن میانی 

  دو ایوان اصلی 

 چهار گوشوار و شبستان های طرفین 

 ایوان ها
 ایوان اصلی واقع در ضلع جنوبی 

 دارای طاق ساده گهواره ای شکل 

 دوگانگی و عدم تقارن دو پایه ایوان 

 اری دوتایی با بند مهری در پایه شرقیآجرک 

 آجرکاری ساده پایه غربی 

 دو الیه کتیبه خطی در دهانه شرقی 

 در دهانه غربی یک کتیبه 

 به صورت )آجرکاری تزئینی با نقش ترنج در پایه شرقی

 (هشت و گیر با ساختار بنا چیده شده است

                                   ع نه قسمتی در میانه فضاالگوی مرب،ایوان میانی  در پالن  پالن ساده دو ایوانی  پالن

 _ نما

  نما، ایوان میانی با مدل سه پیمون در میانه فضادر 

 نمای قرینه 

 بندی دو تایی )تقسیم دوتایی( وجود قاب 

 متر 5/3دهانه طاق   دهانه طاق
 متر 5/6 دهانه طاق دو ایوان تقریبا برابر 

 متفاوت  عمق دو ایوان
 اوتمتف 

دو  وجه تمایز

  ایوان
  ارتفاع ایوان جنوبی ؛ اندکی بیشتر از شمالی 

 تزئینات پرتکلف و منحصربفرد ایوان جنوبی 

  ارتفاع ایوان جنوبی ؛ اندکی بیشتر از شمالی 

 تزئینات پرتکلف و منحصربفرد ایوان جنوبی 

 واقع در ضلع عقب ایوان جنوبی  محراب
 )دو محرابه)زمستان و تابستان 

ع شرقی اضال

 و غربی
  طاق نمای عمیق 5داری  دو رشته رواق در طرفین صحن 

 کتیبه ها

 ودر قسمت داخل ،اطراف و   در ته ایوان کتیبه ها

 .کنار محراب

 روش غالب در ساخت آن ها گچبری 

  اجرا با خطوط مختلفی هم چون ثلث وریحانی. 

  متفاوتمضامین به کار رفته در آن ها 

 تیبه های قرآنی به خط کوفی و گلوی ها با ترکیبی از ک

 ریحان و خطوط باریک اسلیمی و ختایی غنا یافته اند

  نوارهای کتیبه گچبری شده، زیر پاطاق های داخلی هر دو

 ایوان

 

 حیاط
 صحن مستطیل شکلی 

 در ضلع شمالی آن، ایوان 

 ادر اضالع دیگر، رواق ه 

 صحن مستطیل شکلی 

 در ضلع شمالی آن، ایوان 

  ،ارواق هدر اضالع دیگر 

 مناره
 در گوشه شمالی مسجد 

 تزئینات مناره به صورت آجرکاری تزئینی 
 ندارد 



 اتاق گنبد دار چهار گوش در ضلع غربی ایوان شمالی  ندارد  گنبد

 بناهای الحاقی

  در زمان های متفاوت ساخت 

 از نظر معماری فاقد ارزش خاص 

  نمای ورودی ها و ساختمان های دور صحن روکار

 آجری دارند

  با گل و به شیوه نامناسبی ساخته شده الحاقات اکثرا

 اند

- 

 تزئینات
 گچبری 

 آجرکاری 

  نمای هر دو ایوان با گره سازی آجری با استفاده از آجر

 تراش و کتیبه های خط ریحان، تزئین شده است

 محراب باشکوه و مقرنس تزئینی منحصربفرد ایوان جنوبی 

  اسلیمی و آمیزه محراب مجموعه ای منحصربفرد از نقوش

 هایی از صور انسانی است

  گلوی ها با ترکیبی از کتیبه های قرآنی به خط کوفی و

 ریحان و خطوط باریک اسلیمی و ختایی غنا یافته اند

  نوارهای کتیبه گچبری شده، زیر پاطاق های داخلی هر دو

 ایوان

  در نیم ستون های دوطرف ایوان جنوبی کاشی بصورت

 ل با نقش گره کار شده اندقطعات کوچک مربع شک

 

زمینه نقوش 

 کتیبه ها

  زمینه کتیبه های موجود در محراب را نقوش

 اسلیمی گل و برگدار 

 ( شکل های کثیر االضالعنقوش هندسی) 

  نقوش اسلیمی، گیاهی و هندسی، آجرکاری ها، گچبری

 ها، مقرنس ها یا گوشواره ها و کتیبه های قرآنی

 

 گچبری ها
 ب با برجستگی کم گچبری های محرا 

 و طرحی شبیه به  گچبری داخل محراب برجسته

 یک پرنده بالدار

 کاری  و کاشیبری، نقوش چگ 

 ایبا تلفیق کاشی فیروزه کاریو آجر کاریگچ 

 

مضمون آیات 

و احادیث 

 محراب

  دوره های قبل از حکومت صفویان حول سه موضوع 

امبر تجلیل از پیذکر خدا و بیان صفات خدا،آیات قرآن،

 )ص(.

 در نگارش این مضامین،از خط کوفی استفاده شده 

- 

 نوع پوشش ها

 ،طاق آهنگ ایوان جنوبی 

  1طاق ؛ از پوشش های متنوعدر بخش الحاقی 

طاق کجاوه ، طاق آهنگ و بخش ، طاق کلنبو ، 

 پوشش تخت

- 

 

 

 



 نتیجه گیری-6

 ت:با توجه به جدولی که تهیه شد چند مورد را می توان اذعان داش

 دو نیا که چرا ، است شده استفاده اریبس یساسان دوره یها فیموت از (یخراسان سبک در و انیسلجوق دوره در خصوص به) اسالم لیاوا در

 یالگو یدارا اسالم لیاوا مساجد نکهیا با. است شده بنا یساسان دوره ار مانده یبجا یها آتشکده بر دوره نیا گرید مساجد از یاریبس و مسجد

 اما اند، گرفته قرار یخراسان سبک در دو هر مسجد دو نیا نکهیا وجود با و هستند یکسانی( شکل لیمستط اطیح با یوانیا دو ساده پالن)هیلاو

 سازمان نقش بنا دو هر در اطیح نیهمچن.هستند...  و مناره ، گنبد داشتن در تفاوت جمله از خود خاص دهنده سازمان عناصر یدارا کرام هر

 در. باشند یم گریهمد هیشب بنا دو هر بایتقر زین ساخت یتکنولوژ نظر از .است شده ساخته شکل لیمستط اطیح دور به بنا و دارد را یدهندگ

 شده توجه،  منطقه میاقل و آفتاب تابش جهت به ها وانیا عمق و ارتفاع در نیهمچن. است شده برده بهره آهنگ طاق از ،نیز  سقف پوشش

 هر ناتیتزئ در مد نظر قرار گرفته است اطیح ریگ آفتاب اضالع دور رواق و نما طاق لیقب از آفتاب تابش از یریجلوگ یبرا یمالحظات و است

 درو در آخر باید گفت که .بوده است گچ از ها بهیکت جنسهمچنین می توان گفت .است شده برده ادیز بهره یبر گچ و یکار آجر از بنا دو

 بصورت یکاش کوچک قطعات از یجزئ استفاده شاهد فرومد جامع مسجد در یول است نشده استفاده یکار یکاش از هنوز زیر ین جامع مسجد
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