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ومدیمسجد جامع فر بنای یناتئبررسی تز  

  

 .،2آزاده شریفی نوغابی، 1,* حسن رهنما

  ، شیروان، دانشگاه آزاد اسالمیاسالمی شیروان, خراسان شمالیهیات علمی دانشگاه آزاد  -1

 جاده اسفراین، دانشگاه بجنورد 4مربی، هیات علمی دانشگاه بجنورد، خراسان شمالی، بجنورد، کیلومتر -2

 

 

  خالصه

 

ومد به یاعتبار كسب نمود. مسجد فر ومد از جمله مناطقي است كه در دوره حاكميت خوارزمشاهيان اهميت ویفر

ها و عناصر تزیيني ویژگي .گردد كه به سبك دو ایواني معروف استعنوان یك الگوي سبك معماري خراساني محسوب مي

كه یكي از مشخصات معماري دوره خوارزمشاهيان  هاي بلندایوان باشد:ومد در یك نگاه كلي به این شرح ميیمسجد فر

ها، ها به هم باعث ایجاد یك فضاي كم وسعت گردیده است. نداشتن منار درطرفين ایوانبوده و نزدیكي بيش از حد آن
كه با مواد و  ها، وجود تزیينات هندسي، اسليمي و ختایياستفاده از خط كوفي تزیيني و نسخ متمایل به ثلث براي قوس

هاي متنوع و متفاوت و گيري از طرحاي رنگ( اجرا شده، بهرهمصالح مختلف )گچ، گل پخته بدون لعاب، كاشي هاي فيروزه

ترین هایي كه تغييري در نوع تزیينات ایجاد نشده، از مهمها حتي در قسمتها و تكنيكها، تلفيق روشتكرار نقش

نظير است. كه در نوع خود كم هایي به خط كوفي و نسخ دارداین مسجد كتيبه هاي تزیينات این بنا است.ویژگي
هاي اي كه در نهایت استادي و دقت كار شده نيز زینت بخش قسمتهاي ماهرانهچينيهاي بسيار ظریف و گرهگچبري

غني این ایي تزئينات هدف از این پژوهش معرفي و شناس .به تفضيل شرح داده شده است كه در مورد آن مختلف بنا است

تحليلي و موردكاوي -توصيفيهاي مختلف هنري است. این پژوهش به روش بنا جهت شناخت و استفاده طراحان در زمينه

بري با كمك ، مشاهدات و بررسيهاي ميداني، عكاسي و ترسيم انواع نقوش آجركاري و گچايو با استفاده از منابع كتابخانه
 انجام گرفته است.  افزارهاي كامپيوترينرم
 

 چینی، تزئیناتگچبری، گرهومد، یمسجد جامع فرکلمات کلیدی: 
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 مقدمه   .1

بارة درآثار معماري ایران در دوره اسالمي از جایگاه ویژهاي برخودار است. اگر چه كه پژوهشهاي بسـياري ه مطالع

نظرهـا پنهـان مانـده شـهر فریومـد و مسجد جامع آن معماري اسالمي ایران صورت گرفته است. یكي از مناطقي كه از 

فریومـد یكي از شهرهاي قدیمي است كه در زمان حاكميت ایلخانان و صدارت خواجه عالءالدین محمد وزیـر  .است

 آبـاداني خاصـي برخـوردار بـوده خراسـان مورد توجه قرار گرفت و مسجد جامع آن نيز به احتمال زیاد در همين زمان از
هنرمند هرچه در توان داشته، در ایجاد و به ویژه تزئينات این مسجد به كار گرفته است. ساخت  .(1831زارعي، ]1[) است

كارگيري خطوط زیباي كوفي و ثلث و ریحان در بخشهاي مختلـف مسـجد بـه عنـوان مثـال ایوانهاي رفيع و با شكوه، به

گچبریها آنچنان  اي اعلي رسانيده است.است. تزئينات گچبري را به درجهها كه با دقت عمل بسـيار همراه بوده كتيبه
بوركهـارت، ]2[خداونـد) دتاي عبـتزیين یك مسجد یعن ي داده است.دها طرح و نقش را در خود جامتنوع است كه ص

مساجد  .استكار با ذوق و سليقه خاص انجام شده و در عين حال نوعي عبادت بوده  این فریومددر مسجد  (1831:81

 آندره گدار این نقشه و ت.ساجد نـوع نقشه دو ایـواني اسـایران براساس چند نوع نقشه ساخته شده است. یكي از آنها م

و به همين خاطر است كه مهمترین مساجد  (1821:211گدار،]8[)كندشيوه دو ایواني را سبك خراساني معرفي مي
  .انـدویـژه خراسـان سـاخته شـدهایواني دوره اسالمي در منطقه شرق و بهدو

 شبستانهاي ورودي بـه شده است، هركدام از زیر طـاق قوسبا گچ و گچبري طرحها و الگو آفریده  فریومددر مسجد 

اي كه هریـك از آنهـا داراي یـك سطح یكسان هندسي شرقي و غربي مسجد را به فرم و شكل خاص گچبري شده، به گونه
اند. در بخش بيروني قوسهاي طاقها به اي باریك گچبري شده آراستهو سپس پيرامونش را با حاشيه و یا گل و بوته است

دار تعبيه شده است و سپس در قسمت يار زیبـا از نـوع گلبرگخط كـوفي بس كتيبهخل صحن مركزي مسجد یك نوار دا

 .یث و روایات و آیات قرآني گچبري شده استزیر پایه طاق نمونه یك خط ریحان و یا ثلث و یا كـوفي معقـد حاوي احاد

 (1831زارعي، ]4[)
 

 و موارد استفاده آن در تزیین بنای مسجد: *گره چینی .2

هاي آلتگره یكي از عناصر تزیيني معماري است و بر اساس قواعدي معين و با استفاده از خطوط مستقيم شكل گرفته و 

ستوي و منحني و با انواع مصالح )چوب، عاج، گچ، كاشي، آجر و سنگ(  به آورد. گره روي كليه سطوح مگره را بوجود مي

هرگره در زمينه )قاب( مخصوص به خود محدود نكته قابل ذكر آن است كه  ها قابل اجرا است.آن تنهایي یا تركيبي از

، هم در تزیين فریومدجامع  .گره در مسجد(1838، عصام و پارمان]1[)شود؛ یعني شكل گره بستگي به زمينه آن دارديم
(. در نماهاي بيروني با  2و  1)تصویر  بيشترین كاربرد را داشته است.نماهاي بيروني و هم در تزیين بخشهاي داخلي 

رسد كه در نگاه اول به نظر مي هایي بوجود آورده اندمتنوع به وسيله گل پخته شده، گره استفاده از قالب هاي مختلف و

كه هنرمندان این  دهدفاده از چند قالب محدود انجام گرفته است؛ ولي بررسي دقيق تر نشان ميتمام تزیينات، با است
هاي زیبا و ظریف نيز، بيشتر در برياند. از گچاي، بيش از یك بار استفاده نكردهمجموعه از هيچ نقش و قالب و حتي گره

ه هاي داخل و اطراف محراب استفاده شده است. در گچ هاي داخلي مثل ایوان شمالي و جنوبي، زیر قوس و طاق و پایبخش

بري، شيوه كار مثل قالب هاي سفالي تغيير نمي كند و هر جا گرهي ترسيم شده تمام سطح با همان گره پوشانده شده 

، از نقوش متفاوت غير هندسي استفاده †است؛ ولي جهت تنوع بخشيدن به نقوش هندسي هنگام تزیين داخل لقط ها
د. بهره گيري از قالب و نقوش متنوع در تزیينات، نشانه آگاهي طراح، به اصول و مباني هنرهاي تجسمي بوده است. انكرده

                                                 
 .254، رويين پاكباز،صدايره المعارف هنر ر.ك.روش سازماندهي نقوش هندسي به نحوي كه طرحي در هم بافته و موزون حاصل آيد/   - *
 رار شونده در هرگرهاء تكزاج -†
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هنرمند به سطوح یكنواخت و بي روح دیوارها توجه بسيارداشته و احتماالً به همين دليل با بكارگيري فرم هاي متنوع، 

روح بنا ایجاد كند. او با این عمل هوشمندانه نه تنها به سطوح بي تالش نموده ریتمي هماهنگ و موزون در تزیينات بنا
 (.8بخشد؛ بلكه با ایجاد حركتي آرام و دلنشين چشم ودل مومن را آماده  ورود به عالم معنا مي كند )تصویرجان مي

 
 

 های گچبری درمسجد:گره چینی. 3

در گوشه سمت چپ ایوان شمالي زیر طاق سر در ورودي اتاق جنب ایـوان، گرهـي ی: چینی گچی ایوان شمالگره -الف

كار شده كه تزیينات داخل لقط هاي آن با یكدیگر متفاوتند. در زیر طاق ایوان شمالي نيز از گرهي استفاده شده كه داخل 
اي، هـاي نـيم كـرهها با كلوكير نقشها  را براي جلوگيري از تكرالقط ها با نقش منحني شكل تزیين یافته و داخل شمسه

 .(4تصویراند )ها را با نقوش منظم هندسي تزیين نمودهاند و روي آنبرجسته ساخته

كـه در  روي پایه پوشش طاقي سقف ایوان جنوبي آثار یـك گـره هنـوز وجـود داردهای گچبری ایوان جنوبی: گره -ب

پري وجـود هاي هشتها، گلشود؛ در داخل این لقطها مشاهده مير گرههاي كامالً متفاوت با دیگهاي آن، نقشداخل لقط

دارد كه به صورت فرو رفته و برجسته كار شده است. زیر دومين درگاه ارتباطي سمت چپ ایوان جنوبي و شبستان شرقي 

. روبـروي گـره هـاي آن سـاده اسـتهاي آن برجسته و داخل لقطدر قسمت پایين آن نوعي گره اجرا شده كه تمامي آلت
هاي آن دركنار یكدیگر مجموعاً یك سـطح را الذكر نوعي دیگر از گره گچبري شده خودنمایي مي كند كه تمامي آلتفوق

هـاي اي است كه بيشترین تزیينات غير هندسي )گل و بوته( درون لقـطهاي موجود، تنها گرهپوشانده و در ميان تمام گره

 (1)تصویر آن انجام شده است.

 

 
 

هایي بـوده كـه از طریـق سـه در شرق و غرب مسجد، شبستانها: های ارتباطی شبستانگره گچبری شده درگاه -ج

ها باقي مانده اسـت. در ها خراب شده و فقط درگاهدار در هر طرف به حياط ارتباط داشته است. اكنون شبستاندرگاه طاق

گره هاي تزييني زير طاق ايوان جنوبي  -1 تصوير گره هاي تزييني نماي ايوان جنوبي-4تصوير   

گره چيني گچي زيرطاق  -2تصوير

 ورودي ايوان شمالي

 گره چيني گچي زير طاق -5تصوير

 ايوان جنوبي
قوش هندسي تلفيق ن -3تصوير

انهاوگياهي،زيرطاق درگاهي شبست  
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قرار گرفته از گره شش و هشت در كادر مربـع اسـتفاده شـده و هاي درگاهي وسطي هر ضلع كه روبروي هم زیر قوس طاق

 (2و  3)تصویر ها تزیين شده است.ها با اسليمي همراه با غنچههاي هشت پر و مابقي لقطها با گلداخل شش ضلعي

 
 گره با آجرهای سفالی در ایوان جنوبی و شمالی : -د
ه آجرهاي سفالي با انواع نقوش هندسي تزیين شده و هر كدام داراي یك یا چند حاشـيه تزیينـي ایوان جنوبي بوسيل -الف

ها از نقوش اسليمي و در برخي دیگر از نقوش هندسي ها نيز به روش قالبگيري تهيه شده كه در بعضي حاشيهبوده كه آن
صب آن در یك نوار تزیيني دور تا دور نماي ایوان ها در كادري مربع قرار گرفته كه محل ناستفاده شده است. بعضي از گره

اند  تا جنوبي است و این آجرهاي سفالي یك نهم از یك گره كامل است كه قالبگيري شده و جاي شمسه را خالي گذاشته

اسليمي هاي این گره از نقوش دار پر نمایند. داخل تمامي لقطهاي لعاببه احتمال زیاد هنگام نصب، جاي خالي را با كاشي

هایي وجود دارد كه داراي طـرح و آن دوره، بصورت برجسته و با ضخامت كم استفاده شده است. دو طرف این گره، حاشيه
هاي چهارپر استفاده شـده هایي هستند كه داخل نقوش اسليمي و گلنقش یكسان بوده و نقوش هندسي آن همانند طرح

سفالي با طرح و نقش متفاوت نصب گردیده كه طرح روي آن در نگاه اول است. در كنار این حاشيه نوعي دیگر از آجرهاي 

ي مي دهد؛ كه در پایين تشكيل نوعي نقش هندس روي آن نوشته شده است "ال اله اال اهلل "شبيه خط كوفي است و جمله
ده كـه بـا بقيـه یگري گـره كـار شـهاي ایوان جنوبي در دو طرف، نوع داما صرفاً یك طرح تزیيني نيست. روي نيم ستون

 .(3تصویرهاي سفالي متفاوت است)گره

نماي بيروني ایوان شمالي بوسيله آجرهاي سفالي تزیين شده است. در دو طرف طاق ایوان از پائين تا باال یك ردیـف  -ب

ه است. شود كه دور تا دور قوس نماي ایوان ورودي و همچنين دور قوس اتاقك غربي را نيز فرا گرفتگره چيني مشاهده مي
هـا اند. دركنار ایـن گـرهها را خالي و هنگام نصب ازكاشي استفاده نمودهضلعيگيري جاي ششدر این گره هم هنگام قالب

هاي ایراني ها متفاوت است، این حاشيه با شمسهها در سایر قسمتبقيه حاشيه هایي با نقش هندسي و گياهي وجودحاشيه

ها در وسط تغييرشكل داده و بـه اي منقوش شده است ویكي از آلتبرجسته ستارهتزیين شده كه وسط آن با شمسه نقش 
پر شوند. در دو طرف  اي رنگها خالي مانده تا با كاشي لعاب دار فيروزهصورت گل درآمده است؛ مطابق معمول جاي گوشه

تـر اسـت. بـر روي از قوس اصلي كوتاهایوان شمالي دیوارهایي تعبيه گردیده كه تا خميدگي قوس ایوان، ارتفاع دارد وكمي 

ها و روش كار هر دو طرف با هم قرینه هستند؛ ولـي طـرح و نقـش دو است. نقش گرسطح این دیوارها چهارطاق نما جلوه

نماي كنار هم با یكدیگر متفاوت است؛ بدین صورت كه یكي را با نقش هندسي و دیگري را با نقش گل سه پر تزیين طاق
بندي یك نقش هندسـي تشـكيل شـده ر دو گره از آجرهاي مثلثي كوچكي استفاده شده كه بر اساس تقسماند. در هكرده

گره گچبري زيرطاق -7تصوير

 درگاه شبستان شرقي

گره گچبري زيرطاق -6 تصوير

 درگاه شبستان غربي

گره هاي آجري، نماي ايوان جنوبي -8 تصوير  
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هـا و نـوع نقـوش دار پر شود. اندازه كوچك مثلثاست تا جاي خالي یك شش ضلعي كوچك بوجود آمده و با كاشي لعاب

باشد كه با توجه به  فریومدمسجد جامع هاي هندسي ترین نقشهندسي باعث شده تا این طرح یكي از زیباترین و ظریف
كند نمونه این نقش با اندكي اختالف در مدرسه المستنصـریه تر و زیبا تر نيز جلوه ميمحل نصب آن )ارتفاع باال ( ظریف

 .(11و 1)تصویربغداد وجود دارد

 

 
 

 های مختلف بنا: تزیینات در قسمت. 4
جد در ضلع شمالي بنا، با تزئينات غني و زیباي آجركاري، گچبري و تعدادي كتيبه، مزین شده و پيشاني ایوان ورودي مس

هاي كوچك داشته و پوشش سردر نيز داراي تزئينات گچبري است. دیوارهاي داخلي سردر، تزئينات گچبري به شكل مربع
اي اي سرتاسـري بـه خـط نسـخ در زمينـه،كتيبهطاق سـردر *طاقي سردر با گچبري و مقرنس تزئين شده است. در پاكار

درحاشيه داخلـي قـوس ایـوان  (.11تزئيني،گچبري شده كه به شدت آسيب دیده و مضمون آن آیات قرآني است )تصویر

شده است. از فراز ستون نماي پایه غربي،  كه بر روي آنها آجرهاي مشبك قالب زده، كار شوددیده مي جنوبي، دو ستون نما

پذیرد. متن آن طبق معمول، آیاتي آميخته با نقوش گياهي آغازشده كه بر روي ستون نماي پایه شرقي خاتمه مي ايكتيبه
اي مـزین شـده زده با نقوش هندسي، گره وطرح هاي تسـمهبر و قالبباشد. نماي ایوان با تزئينات آجري پيشاز قرآن مي

هاي هندسي، گياهي و نواز مومنين بوده كه با طرحاي چشمشدهاست. درضلع جنوبي ایوان نيزمحراب گچبري ورنگ آميزي 

(. بردیـواره شـرقي نيـز،  12سوره مریم اسـت )تصـویر11آیه اي قرآني به خط كوفي تزیين شده؛ متن كتيبه كوفي،كتيبه

ه ضـمونش سـوراي شكل جـاي گرفتـه كـه ممزین به نقوش هندسي، گياهي و زنجيره -اي كوفيمحرابي گچبري با كتيبه
كـاري زیبـایي گچبـري گنبدي آن هم، با مقرنس(. بخش فوقاني جنوبي ایوان و انتهاي پوشش نيم18اخالص است)تصویر

                                                 
* .24، ص ، ادوارد لوسي اسميتفرهنگ اصطالحات هنريرزكه ازروي آن قوس شروع مي شود/ جرگچين سنگ ياآجربر باالي يك پايه يا -  

گره چيني هاي آجري ايوان شمالي -9تصوير  گره چيني هاي آجري ايوانچه غربي  -11تصوير 
 ايوان شمالي

محراب اصلي ، داخل ايوان جنوبي  -14تصوير  فريومدمسجد جامع تزيينات ايوان ورودي   -11تصوير   
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ایوانچه ساخته شـده كـه بـر در طرفين ایوان جنوبي، دو . (14شده كه با نقوش گياهي و هندسي تزئين شده است)تصویر

بخش عمده آنها فروریختـه اسـت. در نمـاي قـوس بيرونـي  پيشاني آنها نقوش هندسي، گياهي و اسليمي گچبري شده و
سـوره اعـراف اسـت. در  81ایوانچه ها، كتيبه اي به خط كوفي مشبك گچبري شده است؛ متن كتيبه ایوانچه شرقي، آیه 

پاكار طاق ایوانچه غربي، كتيبه دیگري به خط نسخ متمایل به ثلث نوشته شده است. از باالي ستون نمـاي ضـلع شـرقي 

یابد؛ كتيبه اول به خـط كـوفي مشـبك شود كه برروي ستون نماي ضلع غربي خاتمه ميان، دو كتيبه مجزا شروع  ميایو

هاي آجري، با نقـوش اند. نماي ایوانمشجر و كتيبه دوم به خط نسخ متمایل به ثلث است كه هر دو به شدت آسيب دیده
نات داخل ایوان شمالي مشتمل بر كتيبه سرتاسري قرآني به اي، منقوش شده است. تزئيهاي تسمههندسي، گياهي و طرح

اي مزین،گچبري شده است. بدنه ایوان هم گچكاري بوده است. در باالي كتيبه خط نسخ متمایل به ثلث است كه در زمينه

اي يبهشود كه در چهار سوي آن كتسرتاسري فوق الذكر، در دو طرف، یك طاقنماي گچبري شده با نقوش گياهي دیده مي
روي دیـوار  پيرامـون طاقنمـاي -سوره نصر 8و 2آیات  -كند. متن كتيبه قرآنيبه خط كوفي تزئيني مشجر خودنمایي مي

(. در طرفين این ایوان دو ایوانچه ساخته شده كه بر پيشاني آنها، تزئينات زیباي آجركاري بـه 11شرقي خوانا است)تصویر

اي نشانده شده است. در طرفين ایوان شـمالي آنها قطعات كاشي فيروزه خورد كه در وسطصورت شش ضلعي به چشم مي

شود كه صرفا جنبه تزئيني دارند و روي هر كدام دو طاقنمـا بـا تزئينـات آجـري و نقـوش هندسـي نيز، دو دیوار دیده مي
هـایي در ضلع شرقي و غربي صـحن، بقایـاي رواق (.11وآبي الجوردي، نمایان است)تصویر ايتركيب شده با كاشي فيروزه

اند. و نقوش گياهي و اسليمي تزئين شدههایي بر جاي مانده كه با تزئينات زیباي گچبري دهنه ها ومشتمل بر جرزها، قوس

سالمي شودكه مضمون آنها احادیث و شعایر اهایي به خط نسخ متمایل به ثلث مشاهده ميكتيبه ها،در پاكار طاق این رواق

 (.13است)تصویر

 

 

 
 بررسی ویژگیهای تصویری نقوش تزئینی مسجد :. 5

معماري ایران از دیرباز تا كنون همواره با تزئين همراه بوده است و تنها در زماني كوتاه پس از ورود اسالم بـه ایـران، ابنيـه 
شـود و در عصـر م و سوم هجري تزئينات گچي و آجري به تدریج رایـج مـيهاي دواند؛ اما از سدهساده و بدون تزئين شده

 ها،یابد و هنرمندان هنگام استفاده ازاین روشسالجقه این شيوه به اوج خود رسيده و در دوره خوارزمشاهيان نيز ادامه مي

براساس فرم واشكال بكار  ومدفریعناصر تزیيني در مسجد جامع . این (1821اكبري ، ]3[)بردندمتعددي را بكار مي عناصر
 اي و نقوش تركيبي است.رفته، شامل: نقوش هندسي، گياهي، كتيبه

محراب   –13تصوير

يوان كوچكي داخل ا

 جنوبي

مقرنس هاي   –12تصوير

يگچبري داخل ايوان جنوب  

طاقنماي   –15تصوير

يديوار شرقي ايوان شمال  

 درگاه ارتباطي –16تصوير

 رواق غربي
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ا در اشـكال مختلـف هنـر نمایـان  آشنایي بيشتر با  هنر و معماري اسالمي، نقش موثر  ریاضيات رنقوش هندسی:  -الف

اسالمي است. از این نقوش به طور گسترده در  هاي بارز در اكثر هنرهايگري نقوش هندسي، یكي از ویژگيسازد و جلوهمي

با مهارت واستادي تمام استفاده شده است. فضاهاي پر و خالي و طرح زمينة در این  فریومدهاي مختلف مسجد جامع بخش

غلتنـد، گونه كه خطوط، همواره پس و پيش بر هم مينقوش متنوع هندسي، هم ارزش بوده و با هم متوازن هستند و همان

شوند تا توجه بيننده هرگز در یك نقطه ازعوامل زینتي متوقف نشود. نقوش هندسي تزئينات در بناهاي مختلـف ث ميباع
دهد، نوع تكرار و قرارگيري آنها، كنار این دوره، شباهت زیادي به یكدیگر دارند وتنها عاملي كه جلوه متفاوتي به نقوش مي

گيري، ضلعي است؛ اما نحوه قرار 3یا  3 ( ، عنصر اصلي تزئين، فرم11و  13 ،12یكدیگر است. به عنوان مثال در تصاویر )

 تلفيق و ارتباط آنها با یكدیگر، نقوش تزئيني متفاوتي ایجاد كرده است.

 

 
 

ركهن تقـدس را بایـد در بـاو -به خصـوص معمـاري  -هاي گياهي در هنر ایران حضور گسترده نگارهنقوش گیاهی:  -ب

هـا و درختـان را بـه ها، گلكرد. هنرمندان ایراني در تمام دوره گياهان و احترام و عشق فراوان ایرانيان به طبيعت جستجو

اند. باور مقدس گياهان در دوره اسالمي به صورت نقش پيچك ها ترسيم كردههاي تزئيني بر اشياء و ساختمانعنوان نگاره

شناسي، در فرهنگ عامه، مقدس و داراي نيروي جاودانه بوده است. هاي زیبایيشده و جدا از جنبهبر سر در خانه ها نمودار 
اند؛ ایـن نقـوش بسياري از اندیشمندان، هدف این تزئينات را عالوه بر جنبه توحيدي، ایجاد باغي در سطح معماري دانسته

سـاخته  مـواد پایـدار كـه از انـدز بـرگ وگـل بـودهواقـع تقليـدي ا جایگزیني بوده براي ناپایـداري گياهـان طبيعـي ودر

 .(1821حاتم،]2[)اندشده
هاسـت كـه یـك الگـوي پوشاني و درهم پيچيدگي سـاقهشود و به مدد همهاي گياهي از ساقه شروع ميگيري نگارهشكل

خطـوط منحنـي  آید، رقص مـوزون و نـرمیابد و نهایتا آنچه در یك نگاه به چشم ميسراسري در تمام جهات گسترش مي

بناي این مسجد، فزوني بخش زیبایي تزئينـات آن شـده اسـت. بـه است. تنوع روشهاي بكارگيري نقوش اسليمي در تزئين

هاي زیبایي دراطراف محراب اصـلي مسـجد ایجـاد عنوان مثال: بكاربستن هوشمندانه آنها در كنار نقوش هندسي، حاشيه
تك طوري كه تفكيك تكه شده در این بنا از تنوع زیادي برخوردار هستند بهكاربرد. نقوش گياهي به(21)تصویركرده است

گناباد جامع مسجد  -17تصوير زوزن  جامع مسجد  -18تصوير   ومديفرمسجد جامع  -19تصوير 

ليحاشيه هاي تزييني اطراف محراب اص  - 41تصوير  
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هـا، شود و محـل قرارگيـري آنبه طور مستقل دیده نمي فریومدآنها كار بسيار مشكلي است. این نقوش در تزیين مسجد 

بافت، پویـایي و تحـرو و  مجموع نقوش گياهي درتمامي تزئينات، ریتم، همراه با نقش كتيبه در نظر گرفته شده است. در
      .( 22و21)تصویراندفضاي مثبت و منفي متعادلي ایجادكرده

  باشد:بندي انواع نقوش گياهي به كار برده شده در این بنا شامل موارد زیر ميطبقه

بـا و در بنـدي زیتركيـب هاي كوفي قرار گرفته و به لحـا  ایجـاداین نقوش مابين كتيبه نقوش ختایی )گل و برگ(:  -

گرفتن فضاهاي متناسب مثبت و منفي بين حروف وكلمات، محل اتصال و هماهنگي حركت آنها با حروف بسيار غني و نظر

حائز اهميت هستند. همچنين استفاده از این نقوش در فضاهاي منفي نقوش هندسي باعث شده تا سطوح یكنواختي كه با 

لطافت خاصي پيدا كرده و ریتمي هماهنگ با سـایر عناصـر تزیينـي خطوط خشك و بي روح هندسي ایجاد شده، نرمي و 
  (.24و 28)تصویربرقرار كند

 
اي بـراي اند بيشـتر بـه صـورت زمينـههاي تزیيني بكار رفتهاین نقوش موجي عالوه بر اینكه درحاشيه نقوش اسلیمی: -

هاي مسجد، تضاد فرم منحني اسليمي ها را دو چندان نموده است. دركتيبهكتيبههاي بنا استفاده شده و زیبایي این كتيبه

بخشي از كتيبه داخل ايوان ورودي  -41تصوير نوبيكتيبه پاكار طاق ايوانچه شرقي ايوان ج -44تصوير   

ستان غربينوار تزييني پاكار طاق درگاه ارتباطي شب - 43تصوير ينوار تزييني زير طاق ورودي ايوان جنوب  -42تصوير   

جنوبي كتيبه پيشاني طاق ايوانچه غربي ايوان -45تصوير  
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همچنين تركيب زیباي این نقش  بلند ترسيم شده و حركت نرم موجي آن( با خطوط كوفي كه با تاكيد خطوط عمودي و(

نمـوده اسـت. ایـن نقـوش اي بسيار زیبا و چشمگير ایجاد ها، مجموعهگياهي در پركردن فضاي خالي قسمت باالي كتيبه
 (.21) تصویر هاي نسخ نيز با دقت و ظرافت زیادي در فضاهاي خالي جاسازي شده استدركتيبه

از جمله در محرابها و دیگـر  فریومدتركيبي از نقوش هندسي و گياهي در مسجد )هندسی و گیاهی(:  نقوش تلفیق -ج

زنقوش گياهي ساده شده با نقوش هندسي)دایره، مثلث و...(، یا شود؛ این تركيب گاه به صورت تلفيقي اقسمتها مشاهده مي
اي و ... دیـده حتي نقوش نا منظم هندسي به فرمهایي شبيه قلب، فرمهاي مارپيچ دركـادري مسـتطيل شـكل یـا ذوزنقـه

ه بـا قابهـاي اي در اطراف محرابهـا همـراشود و یا به صورت تركيبي از این نقوش در فرمهاي قالبي تكرار شده و باریكهمي

گاهي هم، نقـوش اسـليمي دركنـار نقشـهاي  شود.هندسي یا بدون قاب و به صورت آزادانه درون نقش یا كتيبه رویت مي
دار و گاه خشن خـود هاي زاویهنمایند. فرمهاي هندسي خطوط اسالمي، خصوصاً خط كوفي با گوشهگري مياي جلوهكتيبه

بنـدي احساس آرامش به بيننده و افزایش حس تعادل، بـين اجـزا شـده و تركيـبدركنار نقوش روان اسليمي، باعث القاء 

بطوركلي فضاي مثبت و منفي و هماهنگي عناصر تصویري، چه در خطوط منحنـي و اسـليمي  دهد.تري به آنها ميمنسجم

ه هيچ فشردگي درهيچ اي است كها و چه در نقوش هندسي، تماماً از یك وحدت برخوردار است. توازن و پراكندگي به گونه
  .اندهاي كادر كامال هماهنگ شدهبنديشود و اشكال با قالبها و تركيبقسمت سطر دیده نمي

 

در تمام دنيا خط وسيله اي است براي فهماندن مطالبي كه به مغز انسان خطور مي كند درایران زمين كه همه  کتیبه:. 6

دار هاي قدیمي خط كوفي گـلشته هنري درآمده است. یكي از نمونهچيز با شعر و هنر همراه است خط نيز بصورت یك ر
باشد كه تاریخ هاي مسجد جامع نایين ميكه به خوبي گویاي چگونگي استفاده از خط براي تزیين بنا در ایران است، نوشته

د توجـه هجري دارد. خطوط تزئيني هميشه به عنوان عنصـري كـه داراي ارزشـهاي مـذهبي و فرهنگـي اسـت مـور 233

هنرمندان مسلمان بوده و به همين دليل خطوط تزئيني دو نقش بسيار مهم دارند: نقش اول آن پيام رساني)پيام اسالم( و 

دیگري به عنوان یك نماد تزئيني است. هنرمندان با استفاده از این خطوط، پيام قرآن، احادیـث و سـخنان پيـامبر)ص( و 
ها و... بهترین جایگاهي هستند كه این الفا  را نند؛ بنابراین دیوارهاي مساجد، مقبرهكائمه)ع( را به مسلمانان یادآوري مي

. حرمت شكلهاي حيواني و انساني در اسالم سبب شد تا خطوط تزئيني همراه با (1833شایسته فر،]3[)در خود جاي دهند

عربي این امكان را به هنرمند داده  نقوش اسليمي و هندسي به عنوان عناصر تزئيني ارائه شود و همچنين شكل خاص خط
آن را به شكلهاي بسيار متنوع و با تركيبات بسيار زیبایي ترسيم كند؛ البته این خطوط اكثراً با نقوش اسليمي  است تا بتواند

 شـونداز تلفيق و همنشيني خط و نقش حاصل مي ي مسجد فریومدهاكتيبه .(1833خزائي،]1[)اندو هندسي تركيب شده

هاي گياهي، تاكي، نخلي،كنگرهاي باساقه وبرگ وگاهي گل درهم تابيده بوده و دركنار نقـوش مل انواع نقش و نگارهكه شا

شود، درجـه دوم اهميـت آورند. هنگامي كه نقوش اسليمي با خوشنویسي تركيب مياسليمي، اشكال بدیعي رابه وجود مي
  گيرد.دهد؛ زیرا در زمينه قرارميرابه خوداختصاص مي
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 گیری. نتیجه7
مسجد جامع فریومد عالوه بر آنكه یك موزه تزیينات معماري است، به عنوان الگویي از سـبك معمـاري خراساني كه        

بلندي ایوانها، نزدیكي  ن:به سبك دو ایواني شناخته شده است، محسوب ميگردد. این مسجد داراي ویژگيهـایي همچـو

اي دور افتاده قرار دارد، اما معماران و فریومد امروزه اگرچه در نقطه. تن گنبدخانه و مناره استایوانها به هم، نداش

اند. چرا اند و از آن به خوبي بهره جستهانـد از علم و هنر زمان خود كامالً آگاه و مطلع بودههنرمنداني كه در آنجا كار كـرده
 .گذاردصحه ميكه حاصل كار بـر تبحـر و استادي هنرمندان آن 

 هنرهاي در از آن استفاده و زبان این احياي زمينه تواند مي گذشته هاي دوره هنري آثار تصویري زبان بررسي

 در استفاده قابل ، گذشته با پيوستگي در عين كه یافت دست اصولي به توان مي آثار این بررسي با . آورد فراهم را معاصر

 امر این دليل . است كم بسيار تصویري زبان این از معاصر شناخت هنرمندان أسفانهمت . هستند معاصر دوران هنري آثار

شمار  انگشت منابع . است زمينه این در مؤثر مطالعاتي منابع وجود عدم و دانشجویان به نقوش سنتي صحيح معرفي عدم

 اشتباهاتي شده بروز ایراني باعث فرهنگ با آنها ناآشنایي گاهي و اند شده نوشته خارجي محققان توسط اغلب هم موجود

 مطالعات لزوم امر شود؛ این مي استناد آنها مقاالت به و ها نامه پایان در طورمكرر به دانشجویان ناآگاهي دليل به كه

 سازد. مي روشن را هنرهاي سنتي زمينه در عميق هاي بررسي و گسترده

 خلق زیباشناسي اصول شده، برمبناي انتخاب رسانه امكانات با و مخاطب گرفتن نظر در ، موضوع به توجه با گرافيكي آثار

 با و زیباشناسي اصول مبناي بر ، بنا كاربردهاي مناسب با را ها نگاره ها دوره تمام در نيز سنتي هنرمندان شوند. مي

 قالب در كه دانست فيكيگرا آثار را بناها تزئينات توان مي رو این از اند؛ اجرا كرده و طراحي ایراني هنر خاص هاي ویژگي

 زیباشناساختي و هنري هاي ویژگي واجد كه سنتي معماري تزئيني نقوش. اند شده خلق مختلف با مصالحي و معماري

 با مختلف گرافيكي آثار طراحي در توانند مي نقوش این . روند مي شمار به ایران هنر و فرهنگ خوبي براي معرف هستند،

 آثار ، نقوش این گيري كار به و معرفي براي مناسب هاي زمينه از یكي. باشند حانطرا راهگشاي فرهنگي موضوعات

فرهنگ  شناخت منظور به افراد و است فرهنگي فعاليتي جهانگردي كه آنجا از است. صنعت جهانگردي با مرتبط گرافيكي

 صورت خواسته این به با توجه باید جهانگردي هاي جاذبه ارائه و معرفي كنند، سفر مي كشورها آن به مختلف كشورهاي

 جهانگردي صنعت. باشند جامعه تصویري هاي بازتاب سنت باید جهانگردي صنعت با مرتبط گرافيكي آثار بنابراین گيرد؛

 است گرافيك كارگيري هنر به نيازمند محيطي طراحي و رساني اطالع تبليغات، هاي حوزه   در
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