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 بررسی آرایه های پیشگاه ورودی )مفصل اتصال بنا با شهر( 
در مساجد تاریخی شیراز 

چکیده
نما و پیشــگاه ورودی هر بنا، از آن جا که مفصل اّتصال بنا با شــهر است و نماد هوّیتی آن محسوب می شود از اهمّیت باالیی برخوردار 
اســت. این موضوع در مساجد که از بناهای عمومی شــهر ایرانی-اسالمی هستند، اهمّیتی دوچندان دارد و در جذب مخاطبان و انتقال 
مفاهیم اسالمی تأثیر گذار است. از نظر تاریخی، ظهور آرایه ها در مساجد، ابتدا از محراب و دیوارهای مجاور آن شروع شد. سپس با گذر 
زمان به سایر اندام ها نیز راه یافت و در نهایت در پیشگاه ورودی، موجب جلوة مسجد از نمای رو  به گذر شده است. پیشگاهی که مرز عبور 
از دنیای مادی و رسیدن به جلوه گاه معنوی است، تزییناتی را می طلبد که پیونددهندة دو دنیای متفاوت باشد. چنین تزییناتی که گویی 
وظیفه ای ســنگین تر از سایر تزیینات، برعهده دارند، درخور شناخت، تحلیل و بررسی هستند. این مقاله با هدف بررسی شکلی و محتوایِی 
این تزیینات و آرایه ها نگاشــته شده است. برای این منظور سردِر ورودِی تمام مساجِد تاریخِی ثبت شدة شیراز که دست خوِش تغییراِت 
غیراصولی نشــده اند بررسی شد. در 16 مســجِد منتخب، مطالعاتی توصیفی-تحلیلی از طریق جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و 
میدانی انجام شد. در پایان، عالوه بر شناسایی تزیینات مختلف اعم از آجری، سنگی، کاشی و هم چنین محل به کارگیری آنان در پیشگاه هر 
مسجد، نقوش، خطوط و مضامین مورد اشاره نیز مورد موشکافی قرار گرفت. در نهایت مشخص شد که کاشی کاری بیش ترین، و تزیینات 
آجری کم ترین سهم را نسبت به سایر تزیینات در مساجد شیراز به خود اختصاص داده است. تزیینات سنگی با وجود به کارگیری در دورة 
صفاریان، در دوره های بعد از پیشگاه مساجد حذف شد، اما از دوران قاجاریه به بعد دوباره در تزیینات دیده می شود. مقرنس که از دوران 
صفویه به بعد از تزیینات رایج پیشــگاه مســاجد شیراز بود، همواره با هم نشینی کتیبه همراه بوده است. کتیبه هایی که در آن بیش از همة 

مضامینی دیده می شود که بر اقامة نماز و اوقات آن تأکید داشته اند.

واژگان کلیدي: شهر ایرانی-اسالمی، پیشگاه، مسجد، تزیینات، معماری شیراز.
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مقّدمه
یکی از پایه های آفرینش زیبایی در هنر ایرانی-اسالمی بر اصل 
تزیین اســتوار اســت، لذا یکی از مهم ترین ویژگی های معماری و 
شهرسازی ایرانی-اسالمی تزییناتی است که در هر دوره در بناها به 
تناسب کاربرد بنا به کارگرفته شده است. این تزیینات، به فضاهای 
بســته محدود نشــد و در فضاهای باز نیایــش گاه بویژه در ورودی 
آن نمــود پیدا کرد تــا پیوند دو دنیای ماده و معنــا، بیرون و درون 

نیایشگاه، را ممکن سازد.
از این رو، شناخت تزیینات در این نمود بیرونی که همان پیشگاه 
مساجد اســت و بخش قابل رؤیت مساجد در منظر شهری است، 
ضــرورت می یابد؛ چرا که معماری مســاجد امروز مــا نیز نیازمند 
هم نشــینی با محیط مادی و شــهری اطراف اســت. از این جهت، 
در این پژوهش تزیینات پیشــگاه تمام مســاجد تاریخی ثبت شده 
شــهر شــیراز از دو حیث ماده و معنا بررسی و با یکدیگر مقایسه 
و آرایه های به کار  رفته در پیشــگاه هر مسجد از نظر نوع آرایه ها و 
مضامین، معرفی و تحلیل شــده اند. عالوه بر این که سیر تاریخی 
تحوّل آرایه های پیشگاه مســاجد مورد توّجه قرار گرفته است. لذا 
تــالش و هدف گذارِی این پژوهش، در جهت پاســخ به موارد ذیل 

است:
1( شناســایِی انواع آرایه هــا و تزیینات به کار رفته در پیشــگاه 

مساجد تاریخی شهر شیراز،
2( بررســی آرایه های به کار رفته از دو حیث مصالح و مضامین 

)ماده و معنا(.

مبانی نظری پژوهش
نمای بنا و نقش آن در سیما و منظر شهری

فضاهای شــهری به طور معمول توسط تعدادی توده ساختمانی 
محدود تعریف شــده اند که دارای حجم و ســطوح قابل رؤیت از 
فضای عمومی هســتند. بدنه ها ســطحی بســته یا احجامی از بنا 
هســتند. هر حجم به نوبة خود متشــّکل از سطوح مختلف است، 
ایــن ســطوح از بنا را معماران، نمــا می نامند )جلیلــی صدرآباد و 
بلبلی، 1396(. در طرّاحی شــهری نیز بُعد کالبدی- زیبایی شناسی 
یکی از ابعاد مهم در کیفیّت محیط شهری محسوب می شود. در 
این بین کالبد جدارة خیابان های شهری از مهم ترین ابعاد طرّاحی 
تأثیرگــذار بر زیبایی منظر شــهری هســتند. یکــی از مؤلّفه های 
تأثیرگــذار بر منظر شــهری نمای ساختمان-هاســت. در لغت نامه 
دهخدا صورت ظاهری هر چیزی، آن چه که در معرض دید و برابر 
چشم اســت، منظر خارجی بنا و عمارت، فن روسازی ساختمان و 
ساخت نمای عمارت، تعریف شده است . فضاهای شهری از طریق 
نمای ساختمان ها تعریف واضح تری را به بینندگان منتقل می کنند؛ 
چرا که جزئیات مربوط به آراســتگی و پیراستگی نماها مهم ترین 
ابزار و عناصر مطلوبیت بخشی به کیفیّت نما هستند. نمای شهری 

انعکاس دهندة محتوای حیاتی شــهر است. مشّخصات این عناصر 
آن گونه که قابلیّــت نقش بندی و تأثیرگذاری بر قوة درك بصری 
ذهن را داشته باشد موجبات القای حس مکان، درك فضا و معنادار 

کردن فضا را فراهم می آورد )ابراهیم زاده و دیگران، 1392(. 
جهانشــاه پاکزاد، نما را سطوح تشــکیل دهندة هر بدنه نامیده و 
معتقد است که هر نما جزئی از بدنه است که پوسته یا پوسته های 
ظاهری بنا یا ساختمان را تشکیل می دهد. نما در واقع عاملی است 
که درون ســاختمان را از بیرون آن جدا می-کند و به طور مستقیم 
بر کارکرد و ارزش خیابان و میدان موثر واقع می شود. اگر به نمای 
کلی ســاختمان بــدون در نظر گرفتن نمای دیگر ســاختمان های 
شــهر توّجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین می رود. 
در طول دوره های مختلف طرّاحی شهری صاحب نظران بسیاری به 
بحث پیرامون نمای جداره هــا به عنوان عنصری مهم برای افزایش 
ادراك زیبایی و ارتقای ســطح کیفیت فضای شــهری پرداخته اند 

)موسوی و صادقی، 1395: 102(.
جایگاه و عّلت اهمّیت نمای مساجد در منظر شهری

در بافت سنّتی شهرهای ما مسجد به عنوان یك کاربری مهم با 
عملکرد متنوّع و متفاوت نقش اساســی را در شکل دهی به فضاها 
و منظر شــهری داشته است. مســاجد به علّت قرار گرفتن در نقاط 
اصلی، حّســاس و پر ازدحام در سلسله مراتب شهری از خوانایی و 
نمایانی برخوردارند و در مجموع بر معماری و شهرســازی پیرامون 
خود تأثیر گذاشــته یــا از آن تأثیر پذیرفته انــد. )حقیقت نائینی، 
1376(. از ایــن رو معماری مســجد و نمای شــهری مبانی نظری 
پرباری را عرضه می دارد که عناصر و عواملی چون تداوم و تناسب 
فرم هندســی رنگ، طــرح و نقش را برای شــفافیت بصری نمای 

شهری مورد توّجه قرار می دهد )ابراهیم زاده و دیگران، 1392(.
در این زمینه می توان گفت ورودی هر بنا که نشــان از عملکرد 
داخلــی آن دارد، جزئی از نمــا و مفصل اتصال فضــای درونی و 
بیرونی بنا اســت. بنابر این سهم زیادی در برقراری ارتباط با فضای 
خیابان ها و میدان ها و فضاهای شــهری دارد. حســینی در پژوهش 
خــود بیان می کند که: »مســجد به عنوان تجلّی گاه هنر قدســی 
واجد حقایق امور ابدی و ازلی اســت، حقایقی که در نظام اشکال 
آن مستقر و مستتر بوده و هست. از این رو درك عنصر، مشروط و 
وابســته به دو بُعد نظام )طرح و نقش( می شود.« قدسی بودن هنر از 
آن جا ناشی می شود که مفاهیم ازلی و ابدی متعلّق به عالم معقول 
در صور محسوس تجلّی پیدا می کند. مسجد عبادت گاهی است 
که خانه خداســت پس فضا باید خــدا را در خودش حضور دهد، 
چــون خدا صاحب خانه اســت و مهمان باید او را درك کند. فضا 
و عناصر آن باید ذات، صفــات و افعال خدا را برمبنای احادیث و 
صفات جاللیه و جمالیه و عدل را در نظام جســت وجو کند. پس 
شــکل مسجد باید خدا را در ذات خویش )احدیت( و در صفاتش 
)جالل و جمال اکبر( و در افعالش )عدل و تعادل( نشــان دهد. اگر 
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نقــش، این معانی را القا کند و با این معانی رابطه برقرار کند جنبة 
قدسی پیدا می کند )حسینی، 1376(. با توجه به آن که هر ورودی 
دارای نقش هــای کالبدی و کارکردی اســت، ورودی و به طبع آن 

پیشگاه ورودی بر فضای شهری بی تأثیر نیست. 
بنابراین از آن جا که مســجد از ارکان مهم شهر ایرانی- اسالمی 
اســت و از طریق پیشــگاه ورودی با شــهر در ارتباط است در این 
پژوهش به بررسی پیشگاه ورودی مساجد و تزیینات به کار رفته در 

آن پرداخته شده است.
معرفی اجزای قابل رؤیت مساجد در سیمای شهر

ابتدا نیاز است برخی اجزا و عناصر مساجد که به طور مستقیما 
در ســیما و منظر شــهری، قابــل رؤیت اســت و انــواع آرایه ها و 
گونه های مختلف آنها معرفی شــود. هرچند بسته به گونة طرّاحی 
مســاجد، ممکن اســت اجزایی نظیر گنبد و مناره نیز در سیمای 
شــهری قابل رؤیت باشــد، ولی آن چه به صورت مشترك در تمام 
گونه ها )اعم از شبســتانی و ایوان دار و گنبدخانه ای( در ســیمای 
شهری مشــاهده می شود، نمای قســمت ورودی مساجد است که 

اصلی ترین مفصل اتصال بنا با شهر محسوب می شود.
اجزای ورودی مساجد

ورودی مســاجد چــه ســاده و چه پیچیــده معمــوالً از الگوی 
مشــّخصی پیروی می کنند و اغلب شامل فضاها و عناصری چون 
در ورودی، ســردر، جلوخان یا پیشخان، هشتی، داالن و در بعضی 
موارد، مناره است. از آن جا که در این پژوهش نمود بیرونِی ورودِی 
مساجد که در ارتباط با شهر هستند مدنظر است، در ادامه، جلوخان 

یا پیشخان، در و سردر و سکو یا پیرنشین معرفی می شود.
جلوخان)پیشــخان(: فضایــی محصور یــا نیمه محصور جلوی 
ورودی مســاجد کــه در واقع حریــم ورودی اســت و اولین مرحله 
از سلســله مراتب ورودی به مســجد محســوب می شــود )تصویر 
شــمارة 1( )یشمی، 1378: 683(. سقف جلوخان اغلب ساده و یا با 

کاربندی های آجری و یا با مقرنس تزیین می شود.

تصویر شمارة 1: پیشخان مسجد نصیرالملک؛ مأخذ: نگارندگان

در ورودی و ســردر: حیــاط مســجد دارای ورودی های متعّددی 
اســت که گاه هم چون دروازه هایی با اتصــال گذرها و محلّه های 
اطراف به یکدیگر، مســجد را به صورت معبــر مردم در می آورد. 
»نمــای ورودی از بیــرون و در گــذر همگانــی مــردم دارای یك 
سردر می باشــد« )پیرنیا، 143:1387(. اغلب دارای کتیبه با تزیینات 

کاشی کاری و در کم تر موارد نیز سنگی است. 
سکو)پیرنشین(: سکوهای آجری یا سنگی در دو سوی پیشطاق 

است که هنگام انتظار و رفع خستگی مورد استفاده قرار می گیرد
انواع تزیینات مورد استفاده در ورودِی مساجد

از تزیینات اســالمی دســته بندی های متفاوتــی در منابع مختلف 
آمده اســت. بزرگمهری در کتاب آمودهای ایرانــی، تزیینات را از دو 
جنبة نقوش و مصالح دســته بندی کرده و عالوه بر بررسی نقوش در 
اشکال هندسی، گیاهی، انسانی و حیوانی و نقوش مربوط به خطوط 
و کتیبه ها، به بررســی آمودها در هشت دسته شامل آمودهای سنگی، 
آجری، چوبی، شیشه و آینه، فلزی، کاشی کاری، گچ بری و آهك بری 
پرداخته است )بزرگمهری و خدادادی، 1389(. هم چنین هیل1 و گرابر2 
در کتاب معماری و تزیینات اسالمی به بررسی تزیینات سنگی، آجری، 

گچ بری و کاشی پرداخته اند )هیل و گرابر، 1375: 101(.
الف- انواع تزیینات از حیث فن و مصالح

با توّجه به مطالعات صورت گرفته، عمده ترین آرایه های به کارگرفته 
شــده در بناهای مســاجد اســالمی ایران آجرکاری، شیشــه گری و 
آینــه کاری، منبّت، مشــبّك و معرّق، گچ بری، برجســته کاری روی 
گچ، نّقاشــی روی گچ، خوش نویســی، مقرنس کاری، یزدی بندی و 
رسمی کاری، کاشی کاری و خاتم سازی است )مهرپویا، 1376، 559(. 
این تزیینات در ســردر ورودی مساجد مفصل تر و متفاوت تر از بقیة 
قسمت های ورودی است. خطاطی کتیبة آیات قرآن و شرح ساخت 
و تعمیــرات بنا، کاشــی کاری، آجرکاری، پیچ تزیینــی، کاربندی و 

مقرنس کاری از جمله این تزیینات است. 
کاشــی کاری: کاشی، خشت پخته ای اســت که روی آن لعاب 
داده باشــند. کاشی از مصالحی است که قابلیّت آمودی دارد و از آن 
در معماری ایران به وفور اســتفاده شده است و انواع مختلفی از جمله 
پیش بر، نره، دوال، زغره، معرّق، زیرنقشی، مهری، هفت رنگ، زرین فام، 
ابر و باد، معقلی و لعاب دار است )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 94(. 

- کاشــی زغــره یا پیچ: کاشــی پیــچ در لبه چفــد ایوان ها به 
خصوص پیشــانی ورودی ها اجرا می شود و تا لبه ازاره ها ادامه 

می یابد )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 103(.
- کاشــی هفت رنگ: پس از پخت، تیشه کاری و سمباده کاری 
خشت های لعاب داده و چیدن منظم آنها کنار هم نقش کلی 
را روی آنها پیاده می کنند، ســپس بــرای پخت نهایی به کوره 
می برند )تصویر شمارة 2( )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 108(.

- کاشی معقلی: ترکیب آجر و کاشی را معقلی گویند. ترکیب 
آجــر و کاشــی می تواند جدا و در هم باشــد. نقوش معقلی 
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معموالً در جدول های شــطرنجی قابل ترســیم است )تصویر 
شمارة 3( )ماهرالنقش، 1392: 52( .

- کاشی معرّق: معرّق کاری عبارت است از قطعه های بریده شده 
کاشی که از رنگ های متفاوت تراشیده شده و کنار یکدیگر 
به شکل قطعه ای بزرگ در آمده اند )ماهرالنقش، 1392: 50(. 

 کاشی دوال )حمیل(: برای لبه بندی دو دسته کاشی کاری که با 
اختالف ســطح کنار هم قرار می گرفتند، کاربرد داشته است 
)بزرگمهری و خدادادی، 1389: 102(. کاشــی حمیل پیرامون 
کاشی کاری ها با چفت مشــّخص می شود. این جفت ها گاه 
برجســته و فرورفته انــد. ضخامــت آن بیــن 3 میلی متر تا 3 

سانتی متر است )ماهرالنقش، 1392: 68(.

تصویر شماره 2: کاشی هفت رنگ، مسجد امام علی؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شمارة 3: کاشی معرق و معقلی، مسجد بغدادی؛ مأخذ: نگارندگان

آمود های سنگی: پایة ســتون ها و گوشه سازی ها، تراش های 
زیبایی از آمودهای ســنگی به کاررفته در اکثر مساجد است. آیات 
قرآنــی در انــواع خطوط در ترکیــب با نقوش گیاهــی در برخی 

مساجد به کار رفتند )تصویر شمارة 4(. 
تزیینات آجرکاری: تزیینات آجری از دیگر تزیینات به کاررفته 
در مســاجد اســالمی اســت که دارای انــواع مختلفــی از جمله 
پیش بر، مهری، گل انداز، هشــت و گیر، گره و مشبك، قواره بری، 
خون چینی، فریز و آجر تراش است که در ادامه انواع به کاررفته در 

مساجد شیراز معرفی می شوند.
- آجر پیش بر: آجر با اَشــکال خاص هندســی)چند ضلعی ها و 
مثلث ها( یا اشــکال منحنی جزو این دســته اند. برای تهیة آن 
وقتی آجر تر اســت شــکل مورد نظر را طبق طرح می برند و 

سپس آن را به کوره می بردند )تصویر شمارة 5(. 

- آجر مهــری: نوع طــرح دار آجر های پیش بر آجــر مهری نام 
دارد. این نوع آجر گاه بین دو ردیف آجر ساده و گاه در بین 

کاشی ها قرار می گرفتند )تصویر شمارة 6(.
- آجرچینی به صورت گره و مشبك: در این نوع آجرچینی انواع 
نقوش گره با آجر اجرا می شد. در مواردی که آجرکاری در نما 
نقش نوررسانی را بر عهده دارد، نقوش گره به صورت مجوف 

اجرا می شدند. به این نوع آجرکاری »فخرو مدین« گویند.
- خوون چینی: یکی از انواع قواره بری آجری اســت که باالی لبة 
نماهای ورودی و ســردرها برای ایجاد سایه روشن ساخته می شد. 
دسته ای از خوون ها که نقش را به وجود می آورند جلوتر نشسته 
و دســته ای دیگرکه زمینــه را به وجود می آورنــد عقب تر قرار 
می گیرند. که در اصطالح محلی به ترتیب »ســیر« و »گرســنه« 

نامیده می شوند)بزرگمهری و خدادادی، 1389، 82 تا 89(. 

تصویر شمارة 4: آمود سنگی، مسجد آقالر؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شماره 5: آجر پیش بر، مسجد بغدادی؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شماره 6: آجر مهری، مسجد قدس؛ مأخذ: نگارندگان



65

از 
یر

ش
ی 

یخ
تار

د 
اج

س
ر م

 د
ر(

شه
با 

نا 
ل ب

صا
 ات

صل
مف

ی )
ود

ور
اه 

شگ
پی

ی 
ها

یه 
را

ی آ
س

رر
ب

ب- انواع تزیینات ورودی مساجد از حیث نقوش و مضامین
نقوش تزیینات مســاجد اســالمی همواره تجلّی مفاهیم معنوی 
نقش بســته در باطن بنا اســت و ذهن را به تجرّد معنا می کشــاند. 
از آن جــا که مفاهیم و مضامین عرفانــی همواره جزئی جداناپذیر 
از معماری مســاجد اســالمی بوده اســت، معمار ایرانی همواره از 
ایــن نقوش در جهت انتقال این مضامین بهره جســته اســت. این 
انتقال گاه به صورت کاماًل مســتقیم در قالب کتیبه هایی از آیات 
و احادیث و گاه به صورت غیرمســتقیم و انتزاعی در قالب نقوش 
نمادین اجرا شده اســت. از این رو، در پژوهش حاضر مضامین در 
دو دسته ی مســتقیم و غیرمستقیم و یا به بیانی دیگر در دو دستة 

کتیبه و نقوش نمادین بررسی می شوند.

تصویر شماره 7: خوون چینی، مسجد سیاوشان؛ مأخذ: نگارندگان

روش تحقیق
روش تحقیــق در حالــت کلــی، توصیفــی- تحلیلی اســت و 
جمع آوری داده ها به دو صــورِت کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته 

اســت. پس از جمع آوری داده ها، بــه روش تطبیقی و از طریق تهیة 
جداول قیاســی به بررســی و تحلیل پیشگاه مساجد تاریخی شیراز 
در راســتای اهداف تحقیق و از دو جنبة شکلی و محتوایی پرداخته 

شده است.

انتخاب و بررسی اولیه نمونه های مورد مطالعه
در این تحقیق، کلیه مســاجد تاریخی شیراز که پیشگاه ورودِی 
آنهــا حداقــل دارای دو نوع آرایه بوده اند به اســتثنای مســاجدی 
که پیشــگاه آنــان در طول زمــان، دچار مداخالت یــا مرمت های 
غیراصولی شــده اند، مورد بررســی قرار گرفته اند. در بررسی های 
میدانِی اولیه، از تمام مســاجد تاریخِی ثبت شده در شیراز بازدید 
شد و اطالعات اولیه ازجمله نام مسجد، دورة ساخت و وجود انواع 
آرایه هــا مورد بررســی قرارگرفت. از بین این موارد، مســاجدی در 
مرحلة نهایی به عنوان نمونة تحقیق، انتخاب شدند که پیشگاه آنها 
کم آمود و یا بدون آمود نباشــد و هم چنیــن مداخله غیر اصولی 
در آن صورت نگرفته باشــد. از بین 26 نمونة بازدید شده، 16 مورد 
آن دارای چنیــن ویژگی بودند. در مســاجد دارای دو ورودی مانند 
عتیق و بغدادی، آن پیشــگاه ورودی  مورد بررســی قرار گرفت که 
ورودی اصلی آن محســوب شده و دارای تزیینات بیش تری است. 
نتایج حاصله به صورت خالصه در جدول شمارة 1 درج شده است. 
سپس در مراحل بعدی، داده های به دست آمده از دو حیث مصالح 

و مضامین مورد بررسی قرار گرفتند.

جدول شمارة 1: مساجد مورد بررسی در تحقیق

دلیل حذف مساجد

کتیبه مقرنس سنگی گچ بری آجرکاری کاشی کاری انواع تزیینات

دوره تاریخی

درصدمسجد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

کم کار بودن  * قاجاریه میرزاهادی
* * 12 * 88 * قاجاریه   مشیر
* 53 * 47 * قاجاریه سیاوشان
* * 19 * 65 * 16 * قاجاریه امام علی
* * * قاجاریه حاج رضا

43 * 57 * زندیه و قاجاریه بغدادی
کم کار بودن * قاجاریه علمدار

* 25 * 75 * قاجاریه آقا لر
* * 17 * 83 * قاجاریه وکیل

مداخله غیر اصولی * * 10 * 90 * اواخر قاجار،اوایل 
پهلوی موال

عدم وجود آرایه زندیه آقاباباخان
* قاجاریه حاج غنی

* * اوایل قاجار حاج علی
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دلیل حذف مساجد

کتیبه مقرنس سنگی گچ بری آجرکاری کاشی کاری انواع تزیینات

دوره تاریخی

درصدمسجد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

کم کار بودن * صفویه و اوایل زند حاج نظام
* * 8 * 92 * صفاریان عتیق
* 49 * 51 * قاجاریه قدس
* * صفویه تا قاجار طاهریه
* * 33 * 67 * قاجاریه نصیر

عدم وجود آرایه قاجاریه حاج میرزا کریم 
صراف

* قاجاریه حاج باقر
25 * 75 * 615 ه.ق نو

مداخله غیر اصولی  
نوسازی کامل سردر * * قاجاریه آدینه خان

عدم وجود آرایه قاجاریه حاج علیرضا
* قاجاریه فتح

کم کار بودن و 
نوسازی کامل سردر * قاجاریه علی

مداخله غیر اصولی * * پهلوی اول شوشتری

با توّجه به این جدول، مشّخص است که تزیینات و کاشی کاری 
در تمامی دوره های تاریخی دیده می شود و سهم بیش تری نسبت 
به ســایر تزیینات به خــود اختصاص داده اســت. تزیینات آجری 
کمتر از تزیینات کاشی کاری دیده می شود ولی در همة دوران های 
مورد بررســی، نمود یافته و به رغم اســتفاده کمتر، در هیچ دوره ای 
حذف نشــده است. تزیینات سنگی با وجود کاربرد داشتن در دورة 
صفاریان در دوره های بعد، از پیشــگاه مساجد حذف شد و سپس 
از دوران قاجاریه به بعد دوباره در تزیینات پیشگاه مساجد در شیراز 
دیده شــده اســت. مقرنس نیز از دوران صفویه بــه بعد از تزیینات 
رایج پیشگاه مساجد شیراز بوده و جالب آن که این عنصر تزیینی 
همواره با هم نشینی کتیبه همراه بوده است. امّا تزیینات گچی تنها 
در مسجد امام علی دیده می شود. از آن جا که مصالح به کار رفته 
در پیشــگاه مساجد باید در برابر شرایط جوی مقاوم باشد، منطقی 

است که در پیشگاه کمتر مسجدی از این آرایه دیده شود.

یافته های پژوهش
بررسی تزیینات و آمودها از حیث فن و مصالح

از آن جا که بررسی های اولیه حاکی از آن است که پرکاربردترین 
آرایه در پیشگاه مساجد مذکور است، ابتدا به بررسی کاشی کاری 
و ســپس ســایر آرایه ها از جمله آجرکاری، مقرنــس و آرایه های 
ســنگی پرداخته می شود. شــایان گفتن اســت به دلیل نبود آرایة 
گچی در ورودی اکثر مساجد از بررسی آن صرف نظر شده است.

الف( تزیینات کاشی کاری: »در دوران اسالمی تا قرن هفتم، 
کاشــی کاری به صورت انــدك و نگینی در میــان آجرکاری های 
نما ادامه می یابد. ولی از قرن هشــتم به اوج روایی خود می رســد« 
)بزرگمهری و خدادادی، 1389: 95( و در تزیینات بسیاری از ابنیه از 
جمله مســاجد اسالمی مورد استفاده قرار گرفته است. برای بررسی 
انواع تزیینات کاشی کاری در مســاجد شیراز به علت خطی بودن 
انواع حمیل و زغره از محاسبه درصد آنها چشم پوشی شده است. 
در ضمن در محاســبة درصد به کارگیری تزیینات تنها تزیینات به 
کار رفتــه در نمای ورودی در نظر گرفته شــده و محل به کارگیری 
ایــن تزیینات در جرز های بیرونــی، درونی و روبه روی نمای ورودی 
مســاجد در نظر گرفته شده که در تصویر شــمارة 8 نمایش داده 

شده است.

تصویر شمارة 8: نمای خطی مسجد مشیر؛ مأخذ: نگارندگان
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جدول شمارة 2: بررسی تزیینات کاشی کاری در مساجد مورد مطالعه 
نمای سردر

نمودار دایره ای 
درصد تزیینات 

کاشی

حمیل )دوال( معرق معرق هفت رنگ معقلی انواع کاشی

مسجد

ت
موجودی

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

* * 38 * 62 * - - وکیل

دور زغره، لیه 
کاشیکاره و لبه 
کاشیکاری با 
اختالف سطح

لبه چفد 
اصلی جداره بیرونی

کتیبه مذهبی، 
جرز بیرونی، 

جرز داخلی، جرز 
روبرو، مقرنس

- محل به کار گیری

* - 42 * - - 58 * حاج غنی

دور کاربندی - جرز داخلی، جرز 
بیرونی، کاربندی - جرز بیرونی، 

فیل پوش ها محل به کار گیری

* - 58 * 42 * - - حاج علی

دور کتیبه مذهبی - جرز بیرونی، جرز 
داخلی کتیبه مذهبی - محل به کار گیری

* - 65 * 35 * - - عتیق
دور چفد اصلی)تا 

جرز داخلی و 
روبرو امتداد 

یافته(، دور کتیبه 
مذهبی

-

جرز بیرونی، 
جرز روبرو، جرز 
داخلی، مقرنس 

)در تخت ها(

جرز بیرونی، 
جرز روبرو، جرز 

داخلی، کتیبه 
مذهبی، مقرنس

- محل به کار گیری

* - 56 * 44 * - - قدس

دور کتیبه مذهبی - بیرونی کتیبه مذهبی - محل به کار گیری

- - - - - - 100 * طاهریه

- - - -
جرز بیرونی 
باالی چفد 

اصلی
محل به کار گیری

* - 12 * 88 * - - نصیرالملک
لبه چفد 

اصلی،دور 
کاربندی،لبه 
کاشیکاری ها

-

جرز 
بیرونی،کاربندی، 

 مقرنس 
)در تخت ها(

جرز بیرونی، 
جرز داخلی، جرز 

روبرو، مقرنس
- محل به کار گیری
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نمای سردر

نمودار دایره ای 
درصد تزیینات 

کاشی

حمیل )دوال( معرق معرق هفت رنگ معقلی انواع کاشی

مسجد

ت
موجودی

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

- - 80 * - - 20 * حاج باقر

- -

کاربندی، جرز 
روبرو، جرز 
داخلی، جرز 

بیرونی باالی چفد 
اصلی

- فیل پوش ها، 
جرز داخلی محل به کار گیری

- - 54 * 46 * - - نو

- - جداره بیرونی، 
جداره روبرو کتیبه مذهبی - محل به کار گیری

- - 55 * 45 * - - آقالر

- - جرز بیرونی
کتیبه مذهبی، جرز 
بیرونی باالی چفد 

اصلی
- محل به کار گیری

* - - - 100 * - - امام علی

دور کتیبه - - کتیبه - محل به کار گیری

- - 70 * - - 30 * بغدادی

- -

جرز بیرونی باالی 
چفد اصلی، جرز 
بیرونی به صورت 

نقطه ای

- جرز بیرونی محل به کار گیری

* - 77 * 23 * - - حاج رضا

لبه چفد اصلی - مقرنس، جرز 
بیرونی کتیبه مذهبی - محل به کار گیری
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نمای سردر

نمودار دایره ای 
درصد تزیینات 

کاشی

حمیل )دوال( معرق معرق هفت رنگ معقلی انواع کاشی

مسجد

ت
موجودی

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

* - 44 * 56 * - - سیاوشان

دور کاربندی و 
کتیبه معرفی -

کاربندی زیر 
سقف، فیل 

پوش ها

کتیبه معرفی مسجد 
و کتیبه مذهبی - محل به کار گیری

* * 78 * 22 * - - مشیر

دور زغره و 
کاشیکاری با 
اختالف سطح

لبه چفد 
اصلی

جرز بیرونی، جرز 
های داخلی،جرز 

روبرو، مقرنس
کتیبه - محل به کار گیری

* - 65.5 * - - 34.5 * فتح

دور چفد اصلی - جرز بیرونی و 
داخلی، کاربندی - جرز بیرونی محل به کار گیری

با برســی داده های موجود مشّخص می شود کاشی کاری معقلی 
تنها در پنج مســجد حاج غنــی، طاهریه، بغدادی، فتح و حاج باقر 
به کار رفته که با توّجه به تاریخ ســاخت مســاجد که اکثرا متعلّق 
به دوران بعد از زندیّه هســتند و هم چنین رواج سبك اصفهانی در 
این دوره، استفاده محدود از کاشی کاری معقلی توجیه پذیر است. 
معقلی در این مســاجد بیش تر در فیل پوش ها و جرز بیرونی و به 
صورت ترکیب با معرق و یا به تنهایی)فقط در مســجد طاهریه( به 
کار رفته اســت. ضمن بررسی ها مشّخص شد که کاشی معرق در 
14 مــورد از نمونه ها به کار رفته و به طور کلــی پرکاربردترین نوع 
تزیینات در مساجد مورد بررســی است. در مقرنس مساجد عتیق 
و نصیرالملــك این کاشــی کاری در تخت هــا )صفحه های افقی 
مقرنس( در کنار کاشی هفت رنگ به کار رفته است. در کاربندی 
که در 4 مســجد حاج غنی، نصیرالملك، حاج باقر و سیاوشان به 
کار رفته از کاشــی معرق استفاده شده اســت. کاشی هفت رنگ 
در 11 مســجد به کار رفته که معموالً بــه صورت ترکیب با معرق 
استفاده شده و درصد استفادة آن جز در سه مسجد عتیق، سیاوشان 
و نصیرالملك از کاشــی معرق کمتر است. به طور کلی کتیبه ها 
اکثراً به صورت کاشــی هفت رنگ اجرا شــده و در شش مسجد 
کاشــی هفت رنگ فقط در کتیبه به کار رفته است. مقرنس کاری 

به طور کلی در شــش مســجد به کار رفته که جز در مسجد امام 
علی، در همة مســاجد با کاشــی کاری اجرا شده است )در مسجد 
امام علی مقرنس گچی اجرا شــده اســت(. در این میان همان طور 
که گفته شد در مســاجد عتیق و نصیرالملك کاشی هفت رنگ 
و معــرق در کنار هم، در مســجد وکیل کاشــی هفت رنگ و در 
مساجد حاج رضا و مشیر کاشــی معرّق در مقرنس به کار گرفته 

شده است.

نمودار شمارة 1: میزان استفاده از انواع کاشی کاری در پیشگاه مساجد؛ 
مأخذ: نگارندگان

ب( تزیینــات آجــرکاری: به کارگیری آجر در ســاختمان و 
هم چنین اســتفاده تزیینی از آن، در جهان اســالم قرون وســطا به 
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مراتب جایگاه مهم تری از ســنگ داشته اســت. منشأ و اهمیّت و 
تکامل این ســبك آجرکاری تزیینی هنوز تا حدودی حالت معما 
دارد )ایمنی، 1389: 87(. تزیینات آجرکاری در مساجد بررسی شده 
غالباً به صورت ساده و در تعداد اندکی از آنها تزیینات پرکار به کار 
رفته است. بدین منظور از آجر چینی ساده در تزیینات نمای ورودی 
مساجد صرف نظر کرده و تنها به تزیینات آجرکاری پرداخته شده 

است که نمود تزیینی بیش تری دارند.
با توّجه به داده های به دست آمده از بررسی های میدانی مشاهده 
می شود تزیینات آجری تاریخچه ای دیرینه دارد و از دورة سلجوقیان 
در پیشــگاه مسجد نو شیراز استفاده شده است. از آن جا که تاریخ 
ســاخت این مســجد مصادف با اوج هنر آجرکاری در ایران است 
اســتفاده از آن در پیشگاه این مسجد کاماًل قابل توجیه است. پس 
از آن با پررنگ شــدن هنر کاشــی کاری در دوره های بعد تزیینات 

آجری به فراموشــی ســپرده شــده و همان گونه که از بررسی های 
صورت گرفته دریافت می شــود در دوره های پس از آن در پیشگاه 
هیچ مسجدی تزیینات آجری استفاده نشده است. سپس در اواخر 
دورة زندیّه و دورة قاجاریّه هنر آجــرکاری دوباره به عرصة تزیینات 
بازگشته و همان طور که مشــاهده می شود در پیشگاه مساجد این 
دوره در شــهر شــیراز نمود پیدا کرده اســت. ورجاوند در پژوهش 
جامــع »آجرکاری در معماری ایران دورة اســالمی« با اینکه شــروع 
آجرکاری با آجرهای تزیینی نقش دار )یا مهری( را در دوران ایلخانی 
دانسته، استفاده از آجر های تزیینی و قالبی و تراش را خاص دوران 
قاجار می داند. در این دوران در نماهای آجری اســتفاده از آجر های 
تزیینی قالبی و تراش آجر در اندازه و شــکل های مختلف هندسی 

و غیرهندسی به اوج خود می رسد. 

تصویر شمارة 9: انواع آجرکاری، از راست به چپ، مسجد بغدادی، مسجد قدس)سردزک(، مسجد سیاوشان، مسجدامام علی؛ مأخذ: نگارندگان

نمای سردر
نمودار دایره ای 
درصد تزیینات 

آجرکاری

پیش بر خوون چینی گره چینی مهری انواع آجرکاری

مسجد

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

- - 36.3 * 63.7 * - - سیاوشان

- لبه باالی ورودی باالی چفد اصلی - محل بکارگیری

- - 42.4 * 57.6 * - - امام علی

لبه باالی ورودی باالی چفد اصلی - محل بکارگیری

64.9 * - - 35.1 * - - بغدادی

طرفین پیشگاه - - محل بکارگیری
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نمای سردر
نمودار دایره ای 
درصد تزیینات 

آجرکاری

پیش بر خوون چینی گره چینی مهری انواع آجرکاری

مسجد

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

درصد

ت
موجودی

- - - - - - 100 * قدس

- - - لبه باالی ورودی محل بکارگیری

- - - - 100 * - - نو

- - باالی چفد اصلی - محل بکارگیری

نتایج حاصل از بررسی های میدانی نشان می دهد با وجود اینکه 
در اواخــر دورة زندیه و دورة قاجاریه هنر آجرکاری دوباره به عرصة 
تزیینات بازگشــت و در این دوران شــاهد اوج پیشــرفت و استفاده 
از آجرهــای تزیینی در معماری اســالمی ایران هســتیم، ولی جزو 
تزیینات اصلی پیشــگاه مساجد شیراز نبوده است. با وجود این که 
حضور آجر در پیشــگاه مســاجد این دوره گواه بازگشت تزیینات 
آجری به معماری ایران اســت، این حضور آن چنان پررنگ نبود و 
هم چنان در این دوران نیز، تزیینات کاشی کاری، نقش اصلی را در 

تزیینات پیشگاه مساجد داشته است.

نمودار شمارة 2: میزان استفاده از انواع تزیینات آجرکاری در پیشگاه 
مساجد شیراز؛ مأخذ: نگارندگان

تصویر شماره 10: راهنمای نمای پیشخان مسجد؛ مأخذ: نگارندگان

بررسی تزیینات و آمودها از نظر نقوش و مضامین
معماری اســالمی با بــه کار بســتن تزیینات در قالــب کتیبه، 
نقش های هندســی و اســلیمی، می تواند گویای مضامین بسیاری 
باشد. به گونه ای که معماران اسالمی برای انتقال مفاهیم و مضامین 
مورد نظر خود به مخاطب، گاه به صورت مســتقیم و از طریق درج 
آیات و احادیث و روایات به روی کتیبه ها، اقدام کرده اند و گاهی 
نیز به صورت انتزاعی و غیرمستقیم و با استفاده از نقوش تزیینی و 

نمادین به این امر پرداخته اند.
الف( کتیبه: نمایش مضامین به صــورت کتیبه، پس از ورود 
خط کوفی به ســرزمین ایــران در اواخر حکومــت امویان و اوایل 
حکومت عباســیان، به طور بارز در مســاجد ایرانیان دیده می شود. 
امــکان کاربرد این خــط با انــواع مصالح و نظم پذیری هندســی 
آن، ایــن خط را دســت مایة اصلی تزیینات قــرار داد و پس از آن 
خط هایــی از جمله محقق، ریحان، رقاع، نســخ، ثلث و توقیع نیز 
از خــط کوفی نشــأت گرفته )راضی و مالجعفــری، 1384: 1207( 
و به تداوم کتیبه نگاری در مســاجد مســلمانان تا به امروز کمك 

کرده اند.
امروزه کتیبه های مســاجد اســالمی منبع مهّمی برای بررســی 
دیدگاه ها و تفکرات مذهبی ملهم از آیات قرآنی هستند )شکفته، 
1394: 104( و بررســی آنان بــرای دریافت مضامیــن آرایه ها حائز 
اهمیّــت اســت. از این رو، در ایــن پژوهش به بررســی کتیبه های 
سردر مساجد شیراز پرداخته شده است. از 16 مسجد مورد مطالعه، 
سردر 5 مسجد فاقد کتیبه، و کتیبه های سردر سایر مساجد شامل 
مواردی چون عبــارات مذهبی )آیات قرآنــی، احادیث، نام پیامبر 
و ائمه معصومین(، رقم ســاخت، امضای سازنده یا سفارش دهنده، 
وقفیــات و... بــوده که با توّجه بــه اهداف پژوهــش، تنها عبارات 
مذهبی بررسی شده و از پرداختن به موارد خارج از بحث خودداری 

شده است.
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جدول شمارة 4: بررسی کتیبه های سردر ورودی مساجد مورد مطالعه
مضمون متن خط نوع تصویر مسجد

اهمیت بنا نمودن مسجد و 
مشخصات بانیان آن سوره توبه، آیه 18 - کاشی کاری آقا لر

 اهمیت بنا نمودن مسجد بر پایه 
تقوا سوره توبه، آیه 108 - کاشی کاری امام علی

اهمیت بنا نمودن مسجد و 
مشخصات بانیان آن سوره توبه، آیه 18 - کاشی کاری سیاوشان

اهمیت بنا نمودن مسجد و 
مشخصات بانیان آن سوره توبه، آیه 18 - سنگی حاج رضا

- وعده فتح و یاری از جانب 
خدا و فرمان تسبیح و استغفار به 

سبب این یاری
- اعطای خیر و برکت به پیامبر، 

فرمان به نماز و قربانی کردن

- سوره نصر 
- سوره کوثر - کاشی کاری مشیر

اهمیت بنا نمودن مسجد و 
مشخصات بانیان آن سوره توبه، آیه 18و19 - حاج علی

 یگانگی خدا
 رسالت پیامبر

 والیت امام علی

الاهلل ال اهلل محمد 
رسول اهلل علی ولی اهلل - کاشی کاری قدس

- تأکید بر یگانگی خدا و ذکر 
صفات خداوند

- مجموعه ای از صفات الهی
- اوقات نمازهای پنچ گانه و 

شب زنده داری

- آیاتی از سوره توحید
- بخشی از ایة الکرسی
- سوره توبه، آیه 18
- آیه 78 سوره اسراء

کوفی 
ثلث

کاشی کاری 
سنگی وکیل

- اوقات نمازهای پنچ گانه و 
شب زنده داری

- نام 12 امام

- تاریخ مرمت مسجد
- نام 12 امام

- آیه 78 سوره اسراء 
- کاشی کاری عتیق

شعری در وصف سازنده مسجد 
و تاریخ آن

وه کز این مسجد سپهر 
طراز... نستعلیق سنگی نصیر

مشخصات بنا، بانی و دوره 
تاریخی - - سنگی

  

طاهریه

مأخذ: نگارندگان

یافته ها نشــان می دهد که پیشــگاه ورودی 69 درصد از مساجد 
مورد بررســی دارای کتیبه هســتند که اکثر این کتیبه ها به صورت 
کاشی کاری اجرا شده اند )نمودار شمارة 3(. با این وجود مساجدی 
نیز هســتند که کتیبه ســنگی دارند که در این میــان می توان به 
مســاجد طاهریه، حاج رضا و نصیرالمك اشــاره کرد. در مســجد 
وکیل نیز شــاهد دو کتیبه، یکی ســنگی و دیگری اجرا شــده با 

کاشی کاری هستیم.

 بــا توّجــه بــه بررســی های به عمل آمده، آیــة 18 ســورة توبه 
پرکاربردترین متن کتیبه های ســردر ورودی مســاجد شیراز است. 
در مضمــون این آیة شــریفه، ایمان بــه خــدا و روز قیامت، اقامة 
نمــاز، پرداخــت زکات و تقوای الهی از شــروط الزم بــرای بانیان 
مسجد معرفی شده اســت. این آیة شریفه که از آیات پرکاربرد در 
کتیبه های مساجد اسالمی است، در مساجد مطرح مناطق دیگر از 
جمله مسجد جامع زواره و مسجد جامع برسیان نیز دیده می شود.
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نمودار شمارة 3: سهم انواع کتیبه ها در پیشگاه مساجد شیراز

ب( نقوش: نقوش تزیینی که از نظر شکلی در معماری ایرانی 
به چهار دسته تقسیم شده اند در تزیینات مساجد اسالمی نیز بسیار 
دیده می شوند انواع این نقوش عبارتند از: نقوش هندسی که نظم و 

ســاختار قانونمند دارند، نقوش گیاهی، نقوش انسانی یا حیوانی و 
نقــوش مربوط به خطوط و کتیبه ها )بزرگمهری و خدادادی، 1389: 
29(. بمانیــان و همکاران به طور خاص، نقوش به کار رفته در ابنیه 
مذهبــی را در انواِع نقــوش گیاهی، انســانی، منظره های معماری، 
نقوش هندســی و خطوط تزیینی دسته بندی کرده است)بمانیان و 
دیگران، 1390(. با توّجه به بررسی های انجام گرفته نقوش انسانی، 
حیوانی در مســاجد قدیم شــیراز به کار نرفته است. از آن جا که 
نقوش منظره های معماری تنها در مسجد نصیرالملك به کار رفته 
از آوردن آن در جدول اجتناب شــده اســت. نقوش گیاهی به کار 
رفته بیش تر ختایی و اســلیمی گلدار است و از اسلیمی حیواندار 
تنها در مســجد وکیل استفاده شده و نقش گلدانی تنها در مسجد 
مشــیر،گل و گلدان در مســاجد حاج علی و نصیرالملك و کاسه 

بشقابی تنها در مسجد نصیرالملك به کار رفت است.

تصویر شمارة 11: از راست به چپ: نقش ختایی و اسلیمی در مسجد عتیق، گلدانی در مسجد مشیر، گل و گلدان در مسجد حاج علی، اسلیمی 
حیواندار در مسجد وکیل؛ مأخذ: نگارندگان

جدول شمارة 5: بررسی نقوش تزیینی سردر مساجد مورد مطالعه

نما

خطوط تزیینی نقوش گیاهی نقوش هندسی نقوش

مسجد
نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

تکنیک اجرا

ت
موجودی

ثلث، کوفی 
بنایی

کاشی معرق و 
هفت رنگ * ختایی و 

اسلیمی
آمود سنگی، 

کاشی هفت رنگ * آمود سنگی * آقالر

ثلث کاشی هفت رنگ * - - - آجرکاری * امام علی
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نما

خطوط تزیینی نقوش گیاهی نقوش هندسی نقوش

مسجد
نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

تکنیک اجرا

ت
موجودی

کوفی بنایی کاشی معرق * - - - آجرکاری، کاشی 
معرق و معقلی * بغدادی

ثلث، نستعلیق آمود سنگی، 
کاشی هفت رنگ * - - - کاشی معرق * حاج رضا

ثلث سنگ و کاشی 
هفت رنگ *

ختایی و 
اسلیمی 
گلدار و 
حیوان دار

آمود سنگی، 
کاشی هفت رنگ 

و زغره
* آمود سنگی، 

کاشی معرق * وکیل

کوفی بنایی کاشی معرق * - - - کاشی معرق و 
معقلی * حاج غنی

ثلث کاشی هفت رنگ * گل و گلدان کاشی هفت رنگ * کاشی معرق * حاج علی

ثلث آمود سنگی، 
کاشی معرق * ختایی و 

اسلیمی

آمود سنگی، 
کاشی معرق و 

هفت رنگ
* کاشی معرق * عتیق

ثلث کاشی هفت رنگ * - - - کاشی معرق، 
آجرکاری * نو

کوفی بنایی کاشی معرق * - - - کاشی معرق و 
معقلی * حاج باقر

نستعلیق آمود سنگی، 
کاشی هفت رنگ *

ختایی و 
اسلیمی، گل 

و گلدلن

آمود سنگی، 
کاشی هفت رنگ * کاشی معرق * نصیرالملك
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نما

خطوط تزیینی نقوش گیاهی نقوش هندسی نقوش

مسجد
نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

نوع تکنیک اجرا

ت
موجودی

تکنیک اجرا
ت

موجودی

ثلث کاشی هفت رنگ * - - - آجرکاری، کاشی 
معرق * قدس

ثلث، کوفی 
بنایی

کاشی هفت رنگ 
و معرق *

گلدانی، 
ختایی و 
اسلیمی

آمود سنگی، 
کاشی زغره * کاشی معرق * مشیر

نستعلیق آمود سنگی * - - - کاشی معقلی * طاهریه

ثلث و نستعلیق کاشی هفت رنگ * ختایی کاشی هفت رنگ * کاشی معرق * سیاوشان

نمودار شماره 4: سهم انواع نقوش و خطوط تزیینی در پیشگاه 
مساجد شیراز

نتیجه گیری
بررســی تزیینات سردر ورودی مساجد شــیراز که محل اتصال 
مسجد به شهر محسوب می شود نشان از آن دارد که رایج ترین نوع 
تزیین در نمود خارجی مساجد شیراز، تزیینات کاشی کاری است. 
این تزیینات که نسبت به سایر تزیینات ورودی، پرکارتر نیز هستند، 
عمدتاً بــا تکنیك های معــرّق، معقلی و هفت رنگ در ســطوح 
گسترده و زغره و دوال در مرز سطوح اجرا شده اند. از دیگر تزیینات 
کار شده در پیشخان مساجد شیراز می توان به تزیینات آجری اشاره 
کرد. این تزیینات برخالف تزیینات کاشی کاری در تمامی مساجد 

شــیراز دیده نمی شود و تنها در پیشــخوان پنج مسجد و عمدتاً با 
تکنیك گره چینی اجرا شــده اســت. از دیگر تکنیك های به کار 
رفته در اجرای تزیینات آجری می توان به خوون چینی اشاره کرد. با 
توجه به بررســی های به عمل آمده می توان گفت تزیینات سنگی 
از تزیینات رایج ورودی مســاجد شیراز نبوده و تنها در پنج مسجد 
و غالبــا در چفد اصلی و باالی در ورودی دیده می شــود. تزیینات 
گچی نیز برخالف ســایر تزیین ها تنها در یك مسجد به کار رفته 
است. نقاشی از منظرة معماری تنها در مسجد نصیرالملك به کار 
رفته و نقوش انســانی و حیوانی در مســاجد دیده نمی-شــود. در 
نتیجه، این مساجد کمتر تحت تأثیر فرهنگ و هنر غربی بوده اند. 
بررسی مضامین کتیبه ها نشان دهندة این است که در انتخاب آیات 
و احادیث، برخی بر بقیه رجحان داشته و بیش از همه از مضامینی 
که بر اقامه نماز و اوقات آن تأکید داشــته اند اســتفاده شده است. 
هم چنین با مقایســة کلیه مساجد تاریخی شــیراز با یکدیگر این 
گونه به نظر می رســد که تزیینات مســاجد در گذر زمان)از دوران 
صفاریّه تا قاجاریّه و اوایل پهلوی( تغییرات معناداری به همراه داشته 
اســت. به گونه ای که کاربرد کاشــی کاری و به خصوص کاشــی 
هفت رنگ در دوره های متأخر بیش تر شــده است. در صورتی که 

تزیینات آجرکاری روندی معکوس داشته است.
تزیینات و کاشی کاری از زمان صفاریان به بعد در مساجد شیراز 
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در تمامی دوره های تاریخی دیده می شود و سهم بیش تری نسبت 
به سایر تزیینات به خود اختصاص داده است. تزیینات آجری کمتر 
از تزیینات کاشی کاری دیده می شود ولی در همة دوران های مورد 
بررسی، حتی شده در یك مسجد از آن دوره نمود یافته است و به 
رغم کمرنگ شدن در هیچ دوره ای حذف نگردیده است. تزیینات 
سنگی با وجود کاربرد داشتن در دورة صفاریان در دوره های بعد، از 
پیشــگاه مساجد حذف شد و سپس از دوران قاجاریّه به بعد دوباره 
در تزیینات پیشگاه مساجد در شیراز دیده می شود. مقرنس نیز از 
دوران صفویّه به بعد از تزیینات رایج پیشــگاه مســاجد شیراز بوده 
اســت. جالب آن که این عنصر تزیینی همواره با هم نشینی کتیبه 

همراه بوده است.
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1. Derek Hill
2. Oleg Graber
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