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چكيده
هنرهاي سنتي نظير گچ بري، کاشي کاري و آجرکاري در معماري ايراني خصوصاً در مساجد جايگاه ويژه اي 
دارند. از سويي از زمان پيدايش اسالم در ايران شاهد دگرگوني گسترده در شکل، محتوا، شيوه و محل اجراي 
ـ به عنوان نمونه اي از مساجد نخستين  آن ها مي توان بود. به جهت يافتن روند اين تحوالت، مسجد جامع نايين 
ـ از يادگارهاي برجامانده پس از حملة  ـ  با آرايه هاي باشکوه گچ بري و مسجد جامع ورامين  دورة اسالمي 
ـ  از اولين بناهايي که کاربرد رنگ در آجرکاري هاي نفيس آن اتفاق افتاد، گزينش شدند تا با مقايسة  مغوالن 
تطبيقي آرايه ها و تغييرات آن گمانه زني در مورد نقش بستر اجتماعي ـ مذهبي در ظهور اين دگرگوني ها (در بازة 
زماني چهارصدساله بين قرن چهارم تا هشتم) بررسي شود. اين پژوهش به روش تاريخي ـ تحليلي با بررسي 
اسناد کتابخانه اي و مطالعات ميداني به گردآوري داده ها پرداخته و پس از تحليل و جمع بندي، به نتيجه گيري 
در مورد چگونگي تغييرات در شيوة اجرا (گچ بري به آجر و کاشي کاري رنگي)، محتواي شکلي  ـ  معنايي (نقوش 
طبيعي گياهي به اشکال هندسي پيچيده و اسليمي)، مضمون کتيبه ها (از آيات قرآن به اسامي مقدس امامان و 
احاديث و ادعيه) و محل کاربرد آرايه ها (گسترش از فضاي داخلي مجاور محراب به فضاهاي بيروني) اقدام 
کرده است. همچنين تأثيرگذاري ثبات سياسي بر کالبد مساجد و تبديل آن به بنايي حکومتي، نقش مغوالن بر 
معماري مساجد (نظير الگوبرداري فرم و آرايه هاي گنبد از چادرهاي مغوالن) و ظهور و تقويت تفکرات شيعي 

در آرايه هاي خوشنويسي جهت تأکيد حکومت وقت بر مذهب رايج از اهم يافته هاي قابل ذکر است.
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مقدمه
شاهد  ايران  سرزمين  در  اسالم  پيدايش  زمان  از  مسجد 
تغييرات گستردة کالبدي و غيرکالبدي بوده است، به طوري که 
مساجد نخستين از الگوي شبستاني (مشابه مسجد پيامبر 
در مدينه) پيروي مي کردند و به مرور زمان با افزودن ايوان 
و گنبدخانه، الگوي مساجد ايوان دار و گنبدخانه اي گسترش 
يافت. از سويي ديگر هنرهاي سنتي از همان ابتدا در مساجد 
داخلي  اندام هاي  در  ابتدا  يافت.  نمود  تزيينات  قالب  در 
خصوصًا محراب و ديوار مجاور آن و به تدريج با تغيير 
الگوي کالبدي مسجد در اندام هاي نيمه باز (ايوان) و حياط 
راه پيدا کرد تا اينکه در سردر ورودي و بخش هاي خارجي 
نيز تعميم يافت. از آنجا که گرايش به تزيين و زيبايي يا زيبا 
نمودن و ارتقاي کيفيت محيط به عنوان يکي از نيازهاي فطري 
انسان در نهاد او قرار داده شده و در کالم الهي (اعراف:٣١) 
نيز آمده است: «اي فرزنِد آدم، زينت و آراستگي خويش را 
نزد هر مسجدي اتخاذ کنيد»، هنرمندان مسلمان در تالش 
بوده اند تا با ياري از آرايه ها موجبات زيبايي فضاي مساجد 
را فراهم آورند. بنابراين با انتخاب مناسب نقوش که همواره 
با الگوبرداري و شبيه سازي انتزاعي از عناصر طبيعت نظير 
فضاي  بود  همراه  آسمان  و  گياهان، خورشيد، ستارگان 
مسجد تجلي گاه حضور خداوند گشت. تغيير شکل آرايه ها در 
دوره هاي تاريخي مختلف تحت تأثير عوامل گوناگون از جمله 
بستر سياسي ـ اجتماعي بوده است. هدف نوشتار حاضر 
توصيف و مقايسة تطبيقي آرايه ها در مسجد جامع نايين و 
مسجد جامع ورامين به منظور شناسايي روند تغييرات (در 
بازة زماني چهارصدساله) در شکل و محتواي آن و بررسي 
تأثير بستر اجتماعي به عنوان يکي از عوامل دخيل در اين 
دگرگوني هاست. يافتن پاسخ پرسش هاي زير از انتظارات اين 
پژوهش بوده است: تغييرات آرايه ها در مساجد جامع ورامين 
و نايين در شکل، محتوا و شيوة اجرا چگونه بوده است؟ 
آيا بستر اجتماعي و حوادث تاريخي در اين تحوالت نقشي 

داشته است؟
 روش تحقيق

 روش تحقيق به کاررفته تاريخي ـ تحليلي است. از آنجا که 
متغيرهاي پژوهش يادگارهاي برجامانده از گذشته است، با 
مطالعة شرح حال ايرانيان از ظهور اسالم تا حملة مغوالن، 
شناختي از زمينة اجتماعي، فرهنگي و سياسي حاکم بر زمان 
پيدايش دو مسجد حاصل شد. همچنين با حضور در محل و 
برداشت تصاوير و مکان يابي شکل و شيوة اجراي آرايه ها به 
تحليل يافته هاي حاصل از مطالعات ميداني از يک سو و اسناد 
کتابخانه اي از سوي ديگر پرداخته و  در نهايت نتيجه گيري 

شده است.

پيشينة  تحقيق
 در زمينة هنرهاي سنتي و آرايه هاي بناهاي اسالمي ايران، 
پژوهش هاي بسياري صورت گرفته است. تعدادي از محققان 

به گونه شناسي و توصيف ويژگي هاي ظاهري و تزييني آثار 
اسالمي تمرکز کرده و کمتر به خاستگاه معنوي آن هاتوجه 
داشته اند. به عنوان مثال درکتاب تزيينات معماري (١٣٨٧) 
نوشتة مهدي مکي نژاد سير تحول تاريخي نقوش تزييني از 
دورة باستان تا قاجار تقسيم بندي نقوش از باب محتوا و سير 
تحول آن، انواع شيوه هاي اجرايي وغيره بررسي شده اما 
کمتر به عوامل معنوي تأثيرگزار بر آثار نظير بستر تاريخي، 
فرهنگي و مذهبي خصوصًا مذهب تشيع و تسنن اشاره 
رفته است. در راستاي رفع اين کمبود يعني تأثير مذهب بر 
محتواي هنرهاي سنتي، مهناز شايسته فر در کتاب عناصر 
هنر شيعي در نگارگري و کتيبه نگاري تيموريان و صفويان 
(١٣٨٤) به بررسي محتوايي و بحث هاي نظري در زمينة هنر 
اسالمي ـ ايراني در دو دورة تاريخي نامبرده پرداخته است، که 
البته تکميل اين روند پژوهشي در دوران هاي جز صفويه و 
تيموري ضروري به نظر مي رسد. در پاره اي تحقيقات شناخت 
و دسته بندي هنرهاي سنتي از نظر شيوه هاي اجرا و مصالح 
مدنظر محققين است، نظير کتاب کاشي کاري ايران (١٣٨٤) 
نوشتة حسين زمرشيدي يا کتاب کاشي کاري ايران در دورة 
اسالمي (١٣٦١) نوشتة محمود ماهرالنقش که هرکدام در چند 
جلد به معرفي انواع سبک هاي خوشنويسي نظير خط بنايي 
و اجراي آن با تکنيک هاي مختلف کاشي کاري پرداخته اند. 
پژوهش در سير تحول و تداوم نقوش دورة باستان و ادامة 
آن در معماري اسالمي به جز اشاره اي مختصر در کتب 
تاريخي مانند مجلدهاي تاريخ ايران (١٣٦٦) در قالب مروري 
بر آثار هنري که بيشتر بررسي شکلي آن هابوده، مي توان 
به کتاب تأثير هنر ساساني در هنر اسالمي (١٣٩٠) نوشتة 
عباس زماني اشاره کرد که پيروي هنرهايي چون گچ بري، 
فلزکاري، بافندگي و سفال کاري در قرون نخستين اسالمي از 
هنر ساساني در آن مورد بررسي قرار گرفته است. از آنجا 
که نويسنده باستان شناس بوده مطالب کتاب بر ساختاري 
در  است.  استوار  شناسي  باستان  تحليل هاي  بر  مبتني 
بخشي از کتاب در خصوص مسجد جامع نايين آمده است: 

  تصوير١.نماي مسجد جامع نايين. مأخذ: پيرنيا،١٣٨٩: ١٤٧
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تصوير٣ . پالن مسجد جامع ورامين مأخذ: حاجي قاسمي، ١٤٤:١٣٨٣ تصوير٢. ميانسرا و آرايه هاي آجري بين تاق ها. مأخذ: نگارندگان.

تصوير٤.ايوان جنوبي مأخذ: نگارندگان

«سرستون هاي قوس تاق نماي سوم محراب با پالمت هاي 
متفاوت دم بلند مزين شده است و پالمت هاي تاق بستان و 
کاخ کيش را به  خاطر مي آورد و از طرف ديگر با تزيينات 
گياهي روي يک ظرف نقرة ساساني که در موزة هرميتاژ 
است مشابه مي باشد» (زماني، ١٣٩٠: ١٤٢). نوشتار حاضر 
با ياري از يافته هاي پژوهشگران پيشين در تالش است با 
جزييات بيشتر در راستاي هدف مقاله گام بردارد و دست کم 

آغازي براي مطالعات کامل تر در اين زمينه باشد. 

آرايه ها و جايگاه آن در معماري مساجد
«دو ديدگاه کلي در زمينة تزيين وجود دارد:  يکي مبتني بر 
عملکرد ظاهري (مادي) و ديگري بر اساس عملکرد معنايي و 
محتوايي. آن هاکه نگاه شکل گرايانه به تزيينات دارند معتقدند 
که تزيينات صرفًا يک پوشش ظاهري و فاقد هرگونه معنا و 
مفهوم ديني و فرهنگي است که براي پوشاندن سطوح زمخت 
زيرين به کار مي رود. در مقابِل اين ديدگاه، کساني چون 
بورکهارت معتقدند اين نقوش ماهيتي غيرتاريخي (بي زمان)، 
عرفاني و متفکرانه دارند. از اين منظر تزيينات فقط پوشش 
ظاهري نيستند بلکه داراي سطوح مختلف با معناهاي نمادين 
و متعالي مي باشند» (مکي نژاد،١٣٨٧: ٤). در اين ميان، اولگ 
گرابار نظر متفاوتي دارد: «از نظر او زينت متشکل از تعدادي 
واسطه ميان شي از يک سو و ناظر از سوي ديگر است. 
آرايه ها صافي هايي اند که پيام ها و نمادها و حتي شايد لذايذ 
خودآگاه يا ناخودآگاه از طريق آن هامنتقل مي شود تا ارتباط 
 .(Grabar,1992:39) «با مخاطب به بهترين نحو برقرار شود
نمونه هاي  نخستين  همان  از  مساجد  در  آرايه ها  کاربرد 
تزيينات  يافت.  گسترش  به تدريج  و  شد  مرسوم  تاريخي 
برگرفته از روح اسالم و آداب معنوي، به صورت يکپارچه، 
کليتي خوانا را براي فضا به وجود آورد، چنان که با نظم و 
تعادل و آرايشي قابل فهم نه تنها آشفتگي به روح مخاطب 
القا نمي کند بلکه موجب آرامش روحي او مي شود. از طرفي 
به عنوان نماد و نشانه هاي سمبليک حائز اهميت  است   ؛ مثًال 
«کتيبه ها، خط نگاره ها، نقوش هندسي و گره چيني نماد عدل 

خداوند و اصل تعادل، نقوش اسليمي و منحني نماد سير از 
(يحيي پور،١٣٩٠:  برون و محبت خداوند است»  به  درون 
٣٢٧). بنابراين از آنجا که صفات جمال خداوند به لطف و 
رحمت او مربوط است آرايه ها جايگاهي بسيار واال چون بر 

صفات جمال و جالل پروردگار تأکيد دارند.

ـ اجتماعي شناخت بستر تاريخي 
 پس از پايان يافتن فرمانروايي ساسانيان در جنگ نهاوند 
به دست نيروهاي مسلمان عرب و حاکميت فرستادگان خليفة 
نمايندگان  آغاز شد.  ايرانيان  براي  تازه اي  اموي، روزگار 
بني اميه به بهانة برتري اعراب ايرانيان را تحقير مي کردند. 
و  (بندگان)  موالي  را  مغلوب  آن ها«مردمان سرزمين هاي 
عجم (گنگ) مي ناميدند و موالي نمي توانستند در روزهاي 
نخستين مسلمان شدن در صف اول نماز جماعت بايستند» 
وضع  اين  از  مي کوشيدند  «موالي  (نرشخي، ١٣٦٣: ٦٧). 
تحقيرآميزي که در برابر قبايل عرب داشتند رهايي يابند و 
حقوق مساوي با اعراب به دست آورند. بنابراين به شيعيان 



پيوستند زيرا شيعيان حصول اين مقصود را به ايشان نويد 
مي دادند» (مشکور،١٣٦٢:  ٤٠ـ ٥٤). تا اينکه توهين ها و جور 
و ستم امويان مردم ايران را به واکنش واداشت. نخستين 
جنبش را ابومسلم در خراسان «به منظور برانداختن بني اميه 
و از ميان بردن سياست عربي محض و وارد کردن عنصر 
ايراني در دستگاه حکومتي و ايجاد نفوذ اجتماعي ايرانيان» 
(صفا، ١٣٦٣: ٣٠) به  راه انداخت که توانست خالفت را از 
امويان به عباسيان برساند و با انتقال پايتخت از دمشق به 
بغداد بسياري از بزرگان ايراني در دربار عباسيان به کار 

گرفته شدند و به ايرانيان روي خوش نشان داده شد.
از نيمة دوم قرن سوم که خالفت عباسي ناکارآمد شد، تعدادي 
از حکومت هاي محلي نظير صفاريان در سيستان، سامانيان 
در خراسان و ماوراءالنهر اعمال قدرت مي کردند. در دورة 
سامانيان «حاکمان از پيروان سرسخت مذهب حنفي بودند 
و به اين وسيله با دستگاه خالفت ارتباط آسان تري انجام 
مي دادند» (اشپولر، ١٣٧٣: ٢٨٤)، اما «مردم عادي از مذاهب 
گوناگون مانند سّني، شيعه، زرتشتي و عيسوي با نهايت 
آزادي عقيده و مصونيت زندگي و کار مي کردند» (صفا، 
١٣٦٣: ٢٤٤)، تا اينکه پس از تسلط غزنويان خصوصًا «در 
دورة سلطان محمود غزنوي آزار و اذيت معتزله و شيعه 
آغاز گشت و زد و خورد بين شيعه و سني امري عادي 
با  ايران  ادبيات  و  فرهنگ  دوبارة  تولد  (همان:٢٣٦).  بود» 
ظهور مشاهير نامداري چون رودکي، فردوسي و ابوريحان 
بيروني در اين دوره اتفاق افتاد. «در اوايل سدة چهارم هجري 
حاشية جنوبي درياي خزر تحت فرمانروايي پادشاهان زيدية 
طبرستان و امراي متعدد محلي بود و ايرانيان مناطق جنوبي 
تحت حکومت والت عباسي به سر مي بردند و پيوسته سر 
آن داشتند که سلسله اي مستقل از خالفت بغداد پي افکنند. 

در مدتي که عباسيان در بين النهرين سرگرم کشمکش ها 
بودند، آل بويه شيعي مذهب موفق گرديد که مرکز و جنوب 
ايران را از دست آن هابيرون کند و براي اولين بار در تاريخ 
اسالم اين نواحي از استيالي متمرکز بغداد رها شد و تحت 
به دليل  ابتدا  گرديد.  متحد  ايراني  دودماني  فرومانروايي 
پراکندگي واليات تحت سلطه شان فاقد همبستگي بودند اما در 
دهه هاي ميانه سدة چهارم استقرار وحدت در ايام حکومت 
رکن الدوله و عضدالدوله محقق شد. آمده است رکن الدوله 
شيعيان را واداشته بود که از مسجد آدينه شهر استفاده کنند 
و هزينة نگهداري و مرمت آن را بپردازند. در زمان او قم به 
مرکز کالم شيعه تبديل گرديد» (فراي، ١٣٦٣: ٢١٧و٢٤٨). 
همچنين «پيدايش زيارتگاه ها و آرامگاه امام هشتم همزمان 
با گسترش شيعه در اين دوران محقق شد» (اشپولر، ١٣٧٣: 
٣٣٠). مسجد جامع نايين از يادگارهاي برجامانده از اين 
زمان مي باشد. از عناصر شيعي آرايه هاي اين بنا مي توان 
به آية ٣٣ سورة احزاب در کتيبة گچ بري شدة باالي محراب 
اشاره کرد که به اهل بيت ارجاع مي شود. «اين آيه در نظر 
شيعيان به عنوان نشانة حقانيت و مشروعيتشان در تاريخ 
اسالم مورد توجه واقع شده است» (شايسته فر، ١٣٨٤: ٢٥).

با پيدايي دودمان ترک نژاد سلجوقي در شرق ايران و 
تجديد حيات بخشي از قدرت خلفا در بغداد، گسترش تسنن 
رو به پيشرفت گذاشت. «از لحاظ فکري احياي مذهب سنت 
در چند پديده به  چشم مي خورد نظير جنبش مدرسه سازي 
[تحت عنوان نظاميه به دستور نظام الملک براي آموزش ديني 
به ويژه فقه شافعي و اشعري]، باالرفتن تدريجي احترام و 
اعتبار فقه اشعري و سرزندگي فقه محافظه کار و سنت گراي 
حنبلي» (بويل، ١٣٦٦: ٤٣). شايان ذکر است «پس از مرگ 
به  رو  شيعه  نفوذ  ملکشاه،  مذهب  سني  وزير  نظام الملک 
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تصوير٥.  شش ضلعي نامنتظم درزير قوس مجاورمحراب  مسجد  
نايين،   مأخذ: همان.  

تصوير٦. نقش تخمه و مربع در ستون مجاور محراب مسجد نايين، 
مأخذ: همان.
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تزيين ها، کتيبه ها و مقرنس ها حتي در ادوار بعد هم تأثير 
شيوة سلجوقي را نشان مي دهد. شيوع ذوق تجمل گرايي که يک 
عامل مهم در پيدايش رنسانس در زمينة هنر محسوب است را 

در آثار سلجوقي مي توان ديد» (زرين کوب،١٣٧٨: ٤٨١).
شکست  سلجوقيان،  حاکميت  درخشان  دوران  از  پس 
خوارزمشاهيان در سال ٦١٦ق برابر مغوالن به سرکردگي 
چنگيزخان يکي از نقاط تاريک تاريخ ايران را رقم زد. هوالگو 
در سال ٦٥٦ق بعد از قتل آخرين خليفة عباسيان و انقراض 
آن سلسله در بغداد، زمينه را براي رهايي ايران از سلطة 
اعراب فراهم ساخت و سلسلة ايلخانيان را تأسيس کرد. از 
آن زمان به بعد با قدرت و تسلط حکومت مرکزي و برقراري 
ثبات نسبي، «روابط سرزمين هاي اسالمي با چين رو به 

گسترش نهاد. در اين دوره تعزيه ها نوعي تجديد حيات را 
تجربه کرد. اين آيين هاي سوگواري در ذکر شهادت حسين 
بود  بويه شروع شده  آل  دورة  در  که  کربال  در  علي  بن 
توسعه يافت» (همان:  ٢٧٦ـ ٢٨٠). فرهنگ و تمدن ايران در 
اين دوره به عالي ترين درجة شکوفايي به واسطة حضور 
پر رنگ نظاميه ها خصوصًا در بغداد و نيشابور دست يافت 
و چهره ها شاخصي در عرصه هاي گوناگون ماندگار شدند، 
نظير شهاب الدين سهروردي، امام محمد غزالي، خوارزمي و 
خيام. «در زمينة معماري، گنبدهايي که در مساجد [ازجمله 
مسجد جامع اصفهان] و بقعه ها، در همين دوره و ادوار قبل 
و بعد به وجود آمد نيز زمينة شعور احساس ديني را در شکل 
آسمان گونه و رنگ آبي خود عرضه مي کند و با اين حال 

تصوير٧. نقش هشت و چهار سلي در ستون مجاور محراب 
مسجد نايين، مأخذ: همان. 

تصوير٨. آجرچيني با نقش لوزي در اسپر رواق هاي پيرامون صحن 
مسجد نايين،  مأخذ:همان.

تصوير٩. شمسة هفت پر با آجر معقلي در سردر شمالي مسجد 
ورامين،  مأخذ: همان.

تصوير١٠. شمسة شش پر و سرمدان هاي پيرامونش در زير  تاق نماي  
ايوان جنوبي مسجد ورامين، مأخذ: همان.



افزايش رفت، معماري اسالمي عهد سالجقه و بني عباس به 
دست ايرانيان در چين و معماري چيني در ممالک اسالمي 
که  معماري چيني چيزي  از سبک  کرد. مخصوصًا  نفوذ 
بيشتر در ميان مسلمانان تأثير کرده يکي شکل گنبدهاست 
و ديگر استعمال رنگ آبي شفاف در کاشي کاري و پوشاندن 
شکل  دور  از  که  براق  کبود  کاشي هاي  از  گنبدها  خارج 
چادرها يا يورت هاي مخصوص ايالت را دارد. قبل از دوران 
اولجايتو (سلطان محمد خدابنده)  ـ  از امراي قدرتمند ايلخاني    ـ  
کاشي کاري در داخل مساجد معمول بود، ولي بعد از آن تمام 
پوشش بيروني گنبد نيز کاشي کاري شد که به عقيدة گروهي 
از پژوهشگران براثر عادت قوم مغول و مراسم ايشان است، 
چرا که اين قوم در چادرها و يورت ها که جهت خانان خود 
تهيه مي ديدند سعي داشتند که دو طرف داخلي و بيروني 
چادرها و خيمه ها را با اقسام تزيينات بيارايند و پس از اقامت 
در شهر در بناي ابنيه نيز همين سليقه را به کار بردند» 
(اقبال آشتياني، ١٣٥٤: ٥٦٥). «در هنگام غلبة مغوالن بيشتر 
ايرانيان سني مذهب بودند. با از ميان برداشته شدن خالفت 
عباسيان، مذهب تسنن براي نخستين بار از کلية جنبه هاي 
قدرت سياسي محروم گشت که امتيازي براي تشيع بود. 
از سوي ديگر، حضور دو وزير برجسته و نمايندة انديشة 
شيعي يعني خواجه نصيرالدين طوسي و شاگردش عالمه 

حّلي به گسترش اين مذهب کمک کرد. اولين ايلخان مغول 
که مسلمان شدن او بر تاريخ ايران تأثير گذاشت غازان بود 
که نام محمود را برگزيد. او به زيارت اماکن مقدس شيعه 
ابتدا  او در  الجايتو برادر و جانشين  بين النهرين رفت.  در 
مسيحي بود اما مسلمان شد و مذهب سّني حنفي را انتخاب 
کرد سپس به مذهب شافعي گرويد، سرانجام [به تشويق 
عالمه حلي] شيعه شد» (بويل، ١٣٦٦: ٥١٢و٥١٥). «او اولين 
کسي بود که حاکميت شيعه را به صورت رسمي در دورة 
ايلخانان تثبيت کرد» (Momen,1985). پس از آن، مغوالن 
خود را با سنت ها و عقايد اسالمي منطبق کردند و با کمک 
هنر در کسب پايگاهي فرهنگي براي مشروعيت بخشيدن به 
حکومتشان سعي فراوان نمودند. رد پاي عناصر شيعي را 
در محتواي کتيبه ها از جمله مسجد جامع ورامين مي توان 
جست وجو کرد. در اين زمان کتيبه هاي حاوي ادعيه بيانگر 
عقايد حاکمان بود؛ مثًال صلوات کبيره يا تکرار نام علي در 
ايوان جنوبي مسجد ورامين بر اعتقادات شيعي بانيان آن 
داللت دارد. به  نظر مي رسد با انقراض عباسيان و شکل گيري 
حکومت مرکزي قدرتمند، بناهاي حکومتي ازجمله مسجد به 
سفارش حاکمان وقت ساخته شد که زمينة رقابت جهت هرچه 
باشکوه تر ساختن مساجد را در ميان آنان فراهم کرد و مکاني 

براي بيان و تأکيد بر اعتقادات مذهبي آنان شد (جدول١).
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تصوير١٢. نقش اختر چليپا با گچ در حاشية محراب مسجد نايين. 
  www.archnet.org/library/images/135707 :مأخذ

تصوير١١. نقش اختر چليپا با آجر در ايوان جنوبی مسجد ورامين، 
مأخذ: همان.  

عناصر تزييني تأکيدکننده بر مذهبمذهبسلسلهمسجد

کتيبة گچ بري با محتواي آية ۳۳ سورة احزابتشيعآل بويهجامع نايين

کتيبة آجرکاري و کاشي کاري صلوات کبيره و تکرار نام عليتشيعايلخانانجامع ورامين

جدول١. مقايسة عناصر مذهبي در دو مسجد
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تاريخچه و معماري مسجد جامع نايين
در کتاب مرآؤالبلدان آمده است: «اين بناي تاريخي به دستور 
عمربن عبدالعزيز اموي ساخته شده است» (اعتمادالسلطنه، 
١٣٦٨). استاد پيرنيا (١٤٧:١٣٨٩) تاريخ ساخت مسجد را 
سال ٣٤٩ قمري مي داند. اين مسجد از معدود مساجد اولية 
و  تغيير  دستخوش  کمتر  که  است  (تصوير١)  شبستاني 
تّحول شده و صورت اولية خود را تا به امروز حفظ کرده 
است. مسجد داراي ميان سرا، شبستان هايي در سه جبهه و 
رواقي در جبهة شمالي، يک مناره و فاقد گنبد و ايوان است 

(تصوير٢). 
«ستون هاي شبستان داراي مقاطع متنوعي است؛ستون هاي  
اوليه با مقطع هشت ضلعي اما ستون هاي الحاقي به  صورت 
مربع و مستطيل درآمدند» (حاجي  قاسمي،١٠٨:١٣٨٣). در قرن 
هشتم کمرپوش هايي در طرفين محراب به آن اضافه شد. 
زيباترين نمونه هاي گچ بري معماري ايراني در اين مسجد 
قابل مشاهده است که به  نظر مي رسد با تغييراتي متأثر از 
موتيف هاي برجامانده از دوران قبل از اسالم (گچ بري هايي 

ساساني) بوده است. 
«فراواني آرايه ها در نايين خصلت ايراني است. جرزها، زير 
گچ بري  عالي  طرح هاي  با  محراب  و  قبله  تاقي هاي سمت 
پوشيده شده که عميقًا کنده کاري شده و قبًال داراي رنگ هاي 
از لحاظ موضوع هم  اين طرح ها  خوش الحان بوده است، 
سنت هاي کهن ايران را به ياد مي آورد که تقديري از مسئله 

باروري است» (پوپ،٨٦:١٣٨٢). 

تصوير ١٣. نقش ميوة مو در ستون مجاور محراب مسجد نايين،  
مأخذ: نگارندگان  

تصوير١٤. آرايه هاي گياهي در محل اتصال تنه به تاج مناره در نايين، 
مأخذ:  همان.

تاريخچه و معماري مسجد جامع ورامين
مسجد جامع ورامين از گونة مساجد چهارايواني است که 
ساخت آن در سال ٧٢٢ ق در زمان سلطان محمد خدابنده 
آغاز شد و چهار سال بعد در زمان ابوسعيد پايان يافت. 
اين مسجد در گذر زمان از گزند حوادث روزگار مصون 
نبوده و بارها مرمت شده است؛ از جمله در کتيبه اي در ايوان 
جنوبي شرح تعميرات شاهرخ تيموري آورده شده است. پس 
از آسيب هاي متفاوت از جمله ازدست رفتن دو مناره، بخشي 
از رواق هاي غربي نيز دستخوش ويراني شد. در وضعيت 
کنوني، پيرامون ميانسراي مربع شکل آن که حوضي در ميان 
دارد چهار ايوان به همراه رواق هايي قرار دارند (تصوير٣). 
سردر اصلي مسجد در جانب شمال و ايوان مرتفع جنوبي 
شمالي ـ جنوبي  محور  آن  پشت  گنبدخانة  و  (تصوير٤) 
قدرتمندي را ايجاد کرده است که ضمن تأکيد بر جهت قبله 
بيشترين آرايه هاي مسجد را در اين محور مي توان ديد. ايوان 
غربي و ايوان شرقي، ورودي ديگر مسجد (ورودي فرعي)، 
مادام  آرايه هاي کمتر است. در سفرنامة  با  و  کم ارتفاع تر 
ديوالفوا (١٣٩٠: ١٦٤) به پوستة مينايي خارجي گنبد مسجد 

اشاره شده که در حال حاضر اثري از آن نيست. 
آرايه هاي مسجد نقوش هندسي، گياهي و خوشنويسي 
و  الجوردي  رنگ  به  معقلي  کاشي  با  آن  غالب  که  است 
فيروزه اي شکوه مسجد را افزون تر کرده است. اين آرايه ها 
پيرو اصول شيوة آذري (پيرنيا،٢٢٢:١٣٨٩) نظير «آمودکاري 
بر روي سطوح سفت کاري شده، کاربرد ترکيب آجر ـ کاشي 



(معقلي) و آجر ُمهري١  بوده است». ساخت مسجد در زمان 
الجايتو که ايران از قدرت سياسي قابل قبول و شرايط باثباتي 
بهره مي برد آن را به بنايي حکومتي که تحت تأثير تفکرات 
شيعي حاکمان بود تبديل کرد. انتخاب کتيبه ها با محتواي 
صلوات کبيره و تکرار نام علي(ع) در ستون نماي زير قوس 

و پيشاني ايوان جنوبي قابل توجه است.
مقايسة آرايه هاي مساجد جامع ورامين و نايين

روي  از  مي تواند  مساجد  در  آرايه ها  بررسي  شيوة 
طبقه بندي آن هابر اساس موضوع و محتوا (گياهي، هندسي، 
خوشنويسي)، مکان (محراب، گنبدخانه، ايوان ها و...) يا شيوة 
اجرا (گچ بري، کاشي کاري، آجرکاري) متفاوت باشد. در اين 
پژوهش بر اساس موضوع و محتواي نقوش به مقايسة 

آرايه ها پرداخته شده است.

نقوش هندسي
آرايه هاي هندسي غالبًا براساس تکرار تا بي نهايِت الگوهاي 
ساده اي هويت مي گيرند که از شکل هاي ابتدايي نظير مربع، 
نمادين  مفاهيم  با  و  شده اند  تشکيل  چندضلعي  و  دايره 
فلسفي و کيهاني در ارتباط اند. در هريک از اين واحدهاي 
تکرارشونده، نگاه ناظر به سوي مرکز نقش هدايت مي شود 
(مرکزگرايي) اما سطحي که تکرار بي شمار اين نقوش است 
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مانع از آن مي شود که ذهن بر صورتي خاص متمرکز شود. 
به نظر بورکهارت (١٣٦٥: ٧٥) «تزيين هندسي مانع تمرکز بر 
يک جا و در نتيجه مانع ايجاد انانيت است؛ هم منطقي است 
و هم موزون و اين خود مظهر کاملي است از روح انسان». 
در مسجد جامع نايين نقوش هندسي ساختار اصلي آرايه ها 
را نشان مي دهند که بستر را براي نقوش گياهي و کتيبه 
فراهم مي کند. اشکال شش ضلعي (تصوير٥)، تخمه و مربع 
(تصوير٦)، هشت وچهار سلي (تصوير٧) وغيره اعم تزيينات 
هندسي که به شيوة گچ بري در حاشية محراب و ستون هاي 
مجاور آن اجرا شده را شامل مي شود. در اسپر قوس هاي 
رواق هاي پيرامون ميانسرا، چيدمان آجرها با نقوش ساده 

هندسي است (تصوير٨). 
در مسجد ورامين پيچيدگي نقوش هندسي و تنوع آن 
به واسطة اجرا با آجر يا ترکيب آجر و کاشي (معقلي) بيشتر 
است. آرايه هاي هندسي در مقياس درشت يا ريز به شکل 
نوارهاي باريک در ايوان و سردر پرکاربردتر است و در 
محدودة محراب به حداقل مي رسند. نقش هشت ضلعي و نماد 
شمسه تصاوير٩ و١٠ که در ايوان جنوبي و سردر مسجد 
ورامين به وفور به   کار رفته در هنر اسالمي داراي معاني و 
مفاهيم فراواني است «از جمله به عنوان نماد الوهيت و نور 

وحدانيت قابل تصور است» (خزايي،١٣٢:١٣٨١).

تصوير ١٥. نقوش گياهي در تاق نماي کوچک تر در محراب مسجد نايين، مأخذ: همان.

١ . به نوع طرحدار آجرهاي پيش بر 
(آجرهايي با اشکال خاص هندسي 
گفته  منحني)  يا  چندضلعي  مثل 
مي شود. آجرهاي مهري گاهي بين 
دو رديف آجر ساده قرار گرفته (بند 
مهري) يا به صورت ترکيبي نقوش 
متنوعي ايجاد مي کردند(بزرگمهري،

.(٨٤:١٣٨٩
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نمودار١. تغييرات محتوايي و شکلي آرايه هاي هندسي  

مسجد جامع  نايين

و  مربع  مثل  هندسي  پايه  اشکال  براساس  ساده  نقوش 
چندضلعي  با مفاهيم سمبليک و بي رنگ

مسجد جامع  ورامين

نقوش پيچيده براساس ترکيب نقوش ساده به صورت 
گره و شمسه با مفاهيم عرفاني با کاربرد رنگ آبي

گذشت چهارصد سال

جدول٢. مقايسه نقوش هندسي در مسجد ورامين و نايين

نمونهرنگآجرکاريگچ بريکاشي کارياندام هاي مسجد

ورامين

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ محراب

گنبدخانه
نقش گره در 

عرقچين گنبد و 
ديوارها

نقوش شبه 
گره در لچکي 

درگاه هاي 
ورود به 
شبستان

ترکيب آجر و 
کاشي(معرق) در 
محل هشت ضلعي 
واسط بين پايه 

مربع و گنبد

فيروزه اي و 
الجوردي در 

ديواره و سبز و 
قهوه اي و سفيد در 

عرقچين گنبد

ايوان
نقش گره در زير 
تاق نماي خارجي 

ايوان جنوبي

نوارهاي 
باريک گچي با 
نقوش ساده 
هندسي مانند 
قاب پيرامون 
کتيبه يا محل 
جدا شدن دو 

سطح

نقوش اختر 
چليپا در ديوار 
ايوان جنوبي به 

روش هشت وگير  
(تصوير ۱۱)

نوارهاي باريک 
به رنگ کرم ، 

نقش گره در زير 
تاق فيروزه اي و 

الجوردي

سردر

نقش گره در 
زير تاق و ديوار 
تاق نماي خارجي 

ايوان جنوبي 

فيروزه اي و  ـ  ـ 
الجوردي

تصوير ۹

نايين

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مناره

نقش اختر  ـ محراب
تصوير ۱۲سفيد ـ چليپا

 ـ شبستان

نقش 
هشت وچهار 
سلي و شش 

ضلعي

تصاوير ۵ و۶ و۷سفيد ـ 

تصوير۸تک رنگ ـ  کرماشکال ساده ـ  ـ رواق ها
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نقوش گياهي براساس اشکال طبيعي
     براي القاي احساس سرزندگي

مسجد جامع  نايينمسجد جامع ورامين

نقوش انتزاعي تر گياهي در غالب اسليمي
 و کاربرد در محدودة کمتر

گذشت چهارصد سال

نمودار٢. تغييرات محتوايي و شکلي آرايه هاي گياهي

يکي از نقوش مشترک (تصاوير١١ و ١٢) در هر دو 
مسجد نقش اختر چليپاست (کامًال شبيه چليپا نيست اما از 
آن تأثير گرفته است). «چليپا داراي چهار جهت و چهار رأس 
است؛ عدد چهار قبل و بعد از اسالم همواره تقدس و احترام 
داشته و عدد تکامل و تعادل بوده که با خصلت استوار، 
متعادل و داراي قدرِت بصري چليپا هماهنگ گشته است. 
هنرمند با امتداد خطوط چليپاي شکسته نقش هشت ضلعي را 

تکميل نموده است» ( شايسته فر،١٠٢:١٣٩٠).
 تفاوت عمدة آرايه هاي هندسي در بين دو مسجد کاربرد 
رنگ است. «يکي از مشخصه هاي فرهنگ ايران نمادين بودن 
رنگ هاست، به طوري که هر رنگ داراي يک مفهوم معنوي 
مي باشد» (اردالن،٢:١٣٨٠). از خانوادة رنگ آبي دو رنگ 
استفاده  فيروزه اي و الجوردي در مسجد ورامين بسيار 
شده است. «الجورد رنگ عالم مثال است و وسعت درون 
و بيکرانگي آسمان را نشان مي دهد. آبي فيروزه اي رنگي 
آرامش بخش و هميشه متوجه درون است که در طبيعت 
قدرت بسياري دارد. رنگي است که در تمامي ساعات در 
تغيير  که  است  آن  روشني  و  مي خورد  به  چشم  طبيعت 

مي کند» (مصدقيان،٩٢:١٣٨٤). 
همچنين توجه به رعايت بعضي اصول زيبايي شناسي 
نظير تقارن، تعادل، تکرار موزون در نقوش هندسي قابل 

توجه است (نمودار١). (جدول ٢)
نقوش گياهي

لطيف ترين شکل زندگي در نقوش گياهي تداعي مي شود و 
به  همين دليل در مکان هاي مقدس حاضر شده و با گذشت 
زمان مراحل رشد و تکامل را طي کرده است. شايد القاي 
حس طراوت، شادابي و سرزندگي در فضاي مساجد به 
کمک نقوش گياهي يکي از داليل کاربرد آن باشد. از ديدگاهي 
ديگر، از آنجا که بهشت همواره با تصويري از درختاني که 
جوي آب در زير آن هاجاري  است توصيف شده، به کاربردن 
آرايه هاي گياهي تداعي  بخش بهشت است. همچنين «مردم 
اقليم گرم و خشک (نظير ورامين و نايين)، بيشتر عالقه مند 
به استفاده از نقوش گياهي و عناصر بصري الهام گرفته از 

طبيعت بوده اند تا از اين طريق طبيعت خشک و يکنواخِت خود 
را، با روح لطيف و زيباي گل ها و گياهان انتزاعي در هم 
آميخته و جلوه اي از زيبايي بي کران الهي را در بيننده منعکس 
آرايه ها  اين  «برخورداري  (شايسته فر،٩٩:١٣٩٠).  نمايد» 
از معاني بس متنوع و سخت اندک است. آن هاغالبًا منطق 
مونومنتال بنا را مي شکنند و شيوة نظر کردن به آن هاو در 
Gra-) «نتيجه طرز تفسيرشان با عدم قطعيت همراه است

.(bar,1992:210

در مسجد نايين آرايه هاي گياهي تحت تأثير موتيف هاي 
ساساني است يعني بيشتر به حالت طبيعي نزديک است تا 
اينکه تجريدي شده باشد. «اجزاي اين نقوش شامل برِگ 
ريزنقش، گِل چندپر، برِگ کنگري، برگ و ميوة مو (تاک) 
و... است» (نعمتي بابايلو،١٠١:١٣٩٠). در ستون هاي مجاور 
و  نقوش  اين  کاربرد  گستردة  تراکم  (تصوير١٣)  محراب 
در محل اتصال تاج مناره به تنه (تصوير١٤) تکرار نقوش 
درشت گياهي جلب نظر مي کند. بيشترين تراکم «در محراب 
با سه تاق نما و در زمينة لچکي هاي تاق نماي بزرگ، نقش 
خوشه هاي انگور با ساقه هاي گردان که به دنبال هم تکرار 
مي شود  مشاهده  هندسي»  قاب هاي  ميان  در  است  شده 

(سجادي،٨٥:١٣٧٥؛ تصاوير ١٥ و ١٦).
در مسجد ورامين سطح کاربرد نقوش گياهي بسيار کم تر 
است. تمامي محراب با گچ بري برهشته١  با نقوش گياهي 
اشکال هندسي  از  اثري  و  (تصاوير١٨و١٧)  آراسته شده 
نمي باشد؛ عالوه بر اين آجرهاي مهري با نقش ماية گياهي در 
ديوارهاي گنبدخانه به شکل مورب تا زير کتيبة سرتاسري با 
مضمون آيات سورة جمعه تکرار شده اند(تصاوير ١٩ و ٢٠). 
به واسطة  نايين  مسجد  محراب  محدودة  در  مجموع،  در 
قاب بندي هندسي، نظم و انسجام بيشتري نسبت به محراب 
ورامين مشاهده مي شود. اصول انعکاس در آيينه، تکرار، 
اين  بر  حاکم  زيبايي شناسي  اصول  از  ترکيب  و  تراکم 

آرايه هاست (نمودار٢).(جدول ٣).
خوشنويسي

 خط به عنوان عنصري غيرتصويري «از عناصر عمودي، 

١.گونه اي گچبري با برجستگي درشت  
(رفيعي،٣٧٠:١٣٨٧).
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جدول٣. مقايسة نقوش گياهي در مسجد ورامين و نايين

اندام هاي 
نمونهرنگمقياسآجرکاريگچ بريکاشي کاريمسجد

ورامين

 ـ محراب
قاب  دو  در 
تاق نماي  پيرامون 

محراب
تصاوير۱۷و ۱۸تک رنگ  ـ  کرمدرشت ـ 

 ـ گنبدخانه

نقوش اسليمي 
در حاشية کتيبة 

سرتاسري 
گنبدخانه

تکرار در قالب 
آجر مهري 
به صورت 

مورب در ديوار 

مقياس 
درشت در 
آجر مهري 
و ريز در 
حاشيه 

کتيبه

تک رنگ  ـ  کرم
تصاوير ۱۹ و۲۰

 ـ ايوان

نوارهاي باريک 
گچي با نقوش 

اسليمي مانند قاب 
پيرامون کتيبه يا 
محل جدا شدن 

دو سطح

تک رنگ  ـ  کرمريز ـ 

سردر

نقش اسليمي 
در پيرامون 
کتيبه باالي 

ورودي

فيروزه اي و درشت ـ  ـ 
الجوردي

 ـ 

نايين

 ـ مناره
تکرار نقوش 

طبيعي در محل 
اتصال تنه به تاج

تصوير ۱۴تک رنگ ـ کرمدرشت ـ 

نقوش طبيعي  ـ محراب
تصوير۱۵و۱۶سفيددرشت ـ گياهي مثل تاک

 ـ شبستان
تکرار نقوش 
طبيعي در 

قاب هاي هندسي
تصوير۱۳سفيددرشت ـ 

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ رواقها

نمادين  بياني  داراي  افقي و دواير تشکيل شده که هريک 
است. براي مثال، حرف الف به واسطة فرم عمودي اش رمز 
جالل الهي و اصل متعالي است که همه چيز از آن نشات 
مي گيرد» (نصر،٣٨:١٣٨٩). اين کشيدگي عمودي حروف در 
سبک نگارش ثلث در کتيبه هاي اصلي مسجد ورامين قبًال در 

تصوير١١ نمايش داده شد.
کتيبه ها براي يادآوري پايبندي مسلمانان به گفتار خدا و 
ياد او (آيات قرآن و توصيف نام هاي خدا)، ستايش پيامبر و 

امامان معصوم (ادعيه) به شکل کلمات منفرد يا جمالت در 
مساجد به کار مي رود و عالوه بر افزون کردن معنويت فضا، 
تصويري از تسلط مذهب حاکم (شيعه يا سني) را روشن 
مي کند. در تصاوير ٢١ و ٢٢  صلوات کبيره به خط بنايي و 
با آجرچيني مورب در زير مقرنس هاي تاق نماي داخلي ايوان 
جنوبي مسجد ورامين نشانة ارادت به امامان دوازده گانه 

است. 
کتيبه هاي مسجد جامع نايين در محدودة محراب، سقف 
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  جدول٤. مقايسة خوشنويسي در مسجد ورامين و نايين

اندام هاي 
نمونهرنگمقياسآجرکاريگچ بريکاشي کاريمسجد

ورامين

 ـ محراب
آيات سورة 

اسراء به خط 
کوفي 

تصوير۱۸تک رنگ  ـ  کرمدرشت ـ 

گنبدخانه
تکرار نام اهللا و 
محمد بر عرق 

چين گنبد

کتيبة 
سرتاسري 
به خط ثلث 
آيات سورة 

جمعه و تکرار 
نام اهللا و علي 
و محمد در 
ديوار و نيز 
شرح تعميرات

 ـ 

 درشت 
و اسامي 
مقدس 

بر ديوار 
مقياس ريز

سبز و قهوه اي 
و سفيد در 

عرقچين گنبد 
و تک رنگ در 

ديوارها

تصوير۲۴ و

ايوان

تکرار نام 
علي با کاشي 
معرق آبي در 
ستون با نماي 
فتيله پيچ در 

تاق نماي ايوان 
جنوبي

نوارهاي 
باريک گچي 
با تکرار نام 
اهللا، محمد، 

علي و کتيبه 
سرتاسري 
به خط ثلث 
آيات سورة 

جمعه و 
کتيبه با شرح 

تعميرات

تکرار نام

نوارهاي 
باريک در 

مقياس ريز 
و مابقي  
در مقياس 

درشت

تک رنگ و کرم
تصاوير ۲۶ و ۲۵

 

سردر

کاشي معرق 
به خط ثلث 

شرح ساخت 
و تعميرات

فيروزه اي و درشت ـ  ـ 
 ـ الجوردي

نايين

 ـ  ـ  ـ  ـ  ـ  ـ مناره

 ـ محراب

کتيبه به خط 
کوفي در 
سرتاسر 

ديوار باالي 
محراب

تصوير ۲۳سفيددرشت ـ 

 ـ شبستان
کتيبه رنگ 

روي گچ باالي 
ورودي

 ـ سفيددرشت ـ 

تنوع آيات از سوره هاي توبه، احزاب، فتح، بقره، نمل کالم خدا با 
گچبري به خط کوفي

مسجد جامع  نايينمسجد جامع ورامين

آيات کامل سوره اسرا و جمعه و ادعيه و تکرار اسامي مقدس (با تأکيد بر مذهب 
حاکم)  و شرح ساخت و مرمت ، به خط کوفي وثلث با کاشي و گچ بري

گذشت چهارصد سال

   نمودار٣. تغييرات محتوايي و سبک نگارش خط نگاره ها
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  www.archnet.org/library/images/188361  :تصوير ١٨. نقش برگ هاي پيچان در لچکي تاق نماي محراب مسجد ورامين. مأخذ

تصوير ١٦.تکرار نقش ميوه و برگ مو در تاق نماي بزرگتر در محراب  
مسجد نايين. مأخذ: همان.

تصوير ١٧. قاب ها و تاق نماي تشکيل دهنده محراب مسجد ورامين 
مأخذ: همان. 
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تصوير ٢١. کتيبة آجري به خط بنايي در ايوان جنوبي مسجد ورامين،  
مأخذ: همان. 

تصوير٢٠. بزرگ نمايي نقوش مورب گياهي مأخذ: همان.

تصوير ٢٢ : بزرگ نمايي متن کتيبه. مأخذ: بهشتي، ١٣٨٩: ١٣٠

تصوير ٢٣. کتيبة گچي به خط کوفي در ديوار باالي محراب مسجد 
جامع نايين،  مأخذ:  نگارندگان.

باالي محراب (تصوير٢٣) و ورودي  به خط کوفي ساده 
يا گلدار با گچبري يا رنگ بر روي گچ قابل مشاهده است. 
«محتواي آن آيات سوره هاي توبه، احزاب، فتح، بقره، نمل 
يا ادعيه مانند الاله اال اهللا است» (نعمتي بابايلو،١٠٣:١٣٩٠). 

تکرار اسامي مقدس در اين مسجد ديده نمي شود. 
در مسجد ورامين (تصوير٢٤) محتواي کتيبه ها تنها آيات 
سورة جمعه و سورة اسراء نيست بلکه ادعيه و تکرار نام  هاي 
اهللا، محمد (ص)، علي (ع) (تصوير٢٥) در ايوان جنوبي به خط 
بنايي ساده با آجر يا کاشي معرق در مقياس درشت و خوانا 
و به صورت نوارهاي باريک گچي در مقياس ريز و ناخوانا 
(تصوير٢٦) است. همچنين شرح ساخت و تعميرات مسجد 
به خط ثلث در ايوان جنوبي گچ بري شده است. در حرکت 
از سردر به گنبدخانه (امتداد محور قِبلي) تراکم کاربرد هنر 
خوشنويسي بيش تر و محسوس تر است. در مسجد ورامين 
خوشنويسي در گسترة وسيع تري به  کار رفته و استفاده از 
اسامي مقدس با سبک هاي متنوع تِر نوشتاري محسوس تر 
با  متفاوت  ازسوره هاي  آيات  تنوع  نايين  در  اما  است، 
سورة  دو  آيات  که  ورامين  به  نسبت  گوناگون  مفاهيم 
به  کاررفته بيشتر است و کتيبه با مضمون شرح مرمت ندارد 

(نمودار٣).(جدول٤). 

تصوير١٩. تکرار مورب نقوش گچي با الگوي گياهي در ديوار 
گنبدخانه،  مأخذ: نگارندگان. 
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تصوير ٢٦. نواري گچي با تکرار اسامي مقدس در ايوان جنوبي مسجد  
ورامين. مأخذ: همان.

تصوير ٢٥. تکرار نام علي در ايوان جنوبي مسجد ورامين. مأخذ: 
نگارندگان.

تصوير ٢٤. کتيبة گچي به خط ثلث در گنبدخانه مسجد جامع ورامين. 
www.archnet.org/library/images/188353  :مأخذ

نتيجه
 پس از مقايسة تطبيقي آرايه هاي مسجد جامع ورامين و نايين، نقوش هندسي به عنوان فراهم کنندة بستر 
و زيرساخت براي نقوش گياهي و کتيبه ها، از آرايه هاي اصلي آن هابه شمار مي رود. مسجد نايين از 
فرم هاي ابتدايي و سادة هندسي نظير دايره، مربع و شش ضلعي پيروي کرده، اما در مسجد ورامين 
نقوش پيچيده تر شده اند و در غالب اشکال نمادين  و سمبليک تري (انواع گره و شمسه) هستند. حضور 
شکل هاي گياهي، نويدبخش زندگي و طراوت است که يادآور خالق طبيعت بوده و در هر دو نمونه از 
ساده تا تجريدي به  کار رفته است، به طوري که در مسجد نايين به حالت طبيعي نزديکتر ـ  تصويري 
از پهن برگ ها، برگ و ميوه مو، نيلوفر و...  ـ  بوده، اما در ورامين انتزاعي شده و به نقوش اسليمي و 
ختايي تبديل گشته اند. آيات قرآن در کتيبه هاي نايين با خط کوفي ساده و گل دار تحرير اما در ورامين 
با نگارش به خط ثلث، تنوع بيشتري در کتيبه ها حاصل شد و کاربرد ادعيه شامل توصيف نام هاي 
خداوند (سبحان اهللا، الحمداهللا و...)، ستايش پيامبر (صلوات يا شهادتين) يا ستايش ائمه خصوصًا پنج 
تن آل عبا افزايش يافت. مکان کاربرد آرايه ها که از محراب شروع شد، به ساير اندام هاي داخلي و 
بخش هاي خارجي مسجد واقع در محور قِبلي گسترش يافت تا شايد تأکيد بيشتري بر اين محور انجام 
پذيرد، نظير گنبدخانه، عرقچين زير گنبد، ايوان جنوبي متصل به گنبدخانه، سردر. شيوه هاي اجرا نيز 
سير تحول قابل توجهي داشته اند، به طوري که در ابتدا نقوش گياهي با گچ بري، نقوش هندسي و خط 
بنايي با آجرکاري اجرا مي شد، اما با پيدايش آجرهاي لعابدار، ظهور رنگ، حضور ديداري آرايه ها را 



 بررسي تطبيقي آرايه ها در مساجد 
جامع ورامين و نايين

محسوس تر کرد و کاربرد آجر معقلي و کاشي معرق تصوير جديدي از نقوش و کتيبه ها در مساجد به 
يادگار گذاشت. يکي از عوامل مؤثر بر اين تحوالت، بستر اجتماعي ـ  تاريخي است که همزمان با تسلط 
مغوالن و تداخل فرهنگي ايران و شرق دور و تأثيرگذاري فرهنگ اصيل ايراني بر آن ها بود. با قدرت 
گرفتن نوادگان چنگيزخان و تشکيل حکومت هايي با مرکزيت قدرتمند و ثبات نسبي در اوضاع سياسي 
آن دوران، ساخت مساجد باشکوهِ حکومتي که از ديدگاه حاکمان بيانگر ارادت و اعتقاد خاص آن هابه 
درگاه خداوند بود بيش از گذشته رواج يافت و مسجد مکاني براي تبليغ مذهب حاکم خصوصًا با ياري 
از کتيبه ها شد. کاربرد عناصر شيعي در مسجد نايين با ياري از  کتيبه هاي قرآني حاصل شد  و در 
مسجد ورامين با ادعيه مورد تأکيد بيشتر قرار گرفت. عالوه  بر اين، فرم و آرايه هاي پوستة بيروني گنبد 
مسجد با الگوبرداري از چادرها و يورت هاي مغوالن از موارد تأثيرپذيري معماري از بستر فرهنگي و 

اجتماعي آن زمان است.
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Traditional arts like tilework, the art of stucco and brickwork have acquired a high position in 

Iranian architecture, especially in mosques. Followingthe advent of Islam in Iran, their forms, 

contents, techniques and places have undergonematerial changes. To find out the course of these 

changes, Naein Jami mosque, one of the earliest Iranian mosques,adorned withmagnificentstucco 

reliefs, and Varamin Jami mosque, a relic ofthe Ilkhanid period, one of the mosques in whichan 

exquisite colored brickwork first appeared, were chosen to speculate the effects of social- 

religious context onornaments and their reformations (in a 400-year period from 4th – 8th 

century HijryQamari) through a comparative study of ornaments and their reformations. In this 

research using interpretive -historical method,data is gathered through published material and 

field research, and following the analysis endeavors to conclude the qualities of changes in 

techniques (stucco to brickwork and colored tilework), the formal-conceptual content (natural 

vegetative motifs to complex geometric shapes and arabesques), the content of scripts (from 

Quranic versus to sacred names of imams, hadith and prayers) and the place of ornaments 

(expanding from interior part adjacent to mihrab to exterior spaces). The influence of political 

stability on body of the mosque and its transformation into a state building, the influence of 

moguls on the architecture of the mosques (reproduction of forms and ornaments of moguls’ 

tents in domes) and the advent and support of the Shiite thinking in calligraphic ornaments to 

underline the common religion by the contemporary government are also to be mentioned.

Key words: Tilework, Stucco Relief, Naein Jami Mosque, Varamin Jami Mosque, Islamic 

Architecture.
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