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چكيده
بهره  گيري از تزئينات هندسي در ساخت بناها به خصوص بناهاي اسالمي از ديرباز تا به امروز مورد توجه معماران 
و هنرمندان مسلمان ايراني بوده است. در اين مقاله تحقيقي سعي شده برخي نقوش شاخص دو بناي مسجد جامع 
کرمان (٧٥٥ه ق) و مسجد جامع يزد (٧٢٤ ه ق)، به لحاظ فرمي مقايسه شوند. با توجه به خالء نسبي علمي  تحقيقاتي 
در رابطه با معماري ايلخاني  مظفري كشورمان بخصوص در حوزه ي آرايه هاي هندسي گردد. هدف اين پژوهش 
وسعت بخشي به عرصه شناخت و معرفي ذخائر فرهنگي کشورمان از طريق آناليز و معرفي نقوش هندسي شاخص 
اين دو بنا باتوجه به ظرائف نهفته در نقوش هندسي بکار رفته در اين مساجد وکشف رمز و راز نهفته درآن ها است. 
سوال هاي اين مقاله عبارت اند از: ١. چگونه مي توان از طريق مقايسة نقوش هندسي بکار رفته در مساجد جامع کرمان 
و يزد به شاخص هاي نقوش هندسي اين دو مسجد دست يافت؟ ٢. با توجه به مرمت، بازسازي و الحاق قسمت هايي 
به بناهاي هر دو مسجد جامع يزد و کرمان، طي ادوار مختلف تاريخي مهم ترين شاخص  هاي سبکي حفظ شده در 
نقوش هندسي هر دو مسجد کدام است؟ روش تحقيق در اين مقاله  روش تحليلي- توصيفي و انجام تحقيقات كتابخانه 
اي در عرصه آرايه هاي معماري اين دو بنا و تحقيقات ميداني به ارزيابي و مطالعه تطبيقي نقوش هندسي اين دو بناي 
شاخص معماري ايران پرداخته شده است. شيوة گردآوري اطالعات، اسنادي و بر پايه پژوهش هاي ميداني تصويري 
(عکاسي) است و با توجه به ارزش مشاهدات، براي تبيين مراحل بصري از روش نگاشت ادراکي، استفاده شده است. 
نتايج تحقيق نشان مي دهد، ساخت هر دو مسجد جامع يزد و کرمان فقط شامل يک دوره تاريخي نبوده مشتمل بر 
ادوار مختلف است اما در اين بين شاخصه هاي اصلي نقوش در مسجد جامع يزد بيشتر مبتني مشخصه هاي ايلخاني 
و تيموري است اما سبک غالب نقوش هندسي در مسجد جامع کرمان ايلخاني و مظفري است. اگر بخواهيم نقوش 
هندسي اين دو بنا را به لحاظ سبکي ارزيابي کنيم مسجد جامع يزد بيشتر ملهم از معماري ايلخاني و تيموري است 
که به سبک آذري نزديکي دارد و به لحاظ نقوش هندسي «منطق گرا و بغرنج»تر از جامع کرمان است. از ديگر سوي 
نقوش هندسي مسجد جامع کرمان بيشتر ملهم از معماري ايلخاني و مظفري است و به لحاظ شاخص هاي فرمي نقوش 

هندسي در حوزة «بيان حاالت احساسي» در فرم و رنگ نمونة ارزشمندي محسوب مي  گردد. 

کليدواژه ها 
مسجد، مسجد جامع يزد، مسجد جامع کرمان، تزئينات بنا، نقوش هندسي.

 Email:samanian_sa@yahoo.com                                                                                 استاديار دانشگاه شيراز، دانشکده هنر و معماري   
Email:bfeizabi@shirazui.ac.ir                                               استاد يار دانشگاه شيراز، دانشکده هنر و معماري  

   دانشجوي کارشناسي ارشد رشته پژوهش هنر دانشگاه شيراز، دانشکده هنر ومعماري(نويسندة مسئول)    
Email:hadismazaheri4@gmail.com                                                                                        

        مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع يزد
 با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها

                                      ساسان سامانيان* بهمن فيزابي** حديث مظاهري رايني *** 
 

       صفحه ١٤٥ تا ١٦١

تاريخ دريافت:  ١٤٠٠/١/٢٠ 
تاريخ پذيرش: ٤ /١٤٠٠/٦

       نوع مقاله: پژوهشي



مقدمه
سده هفتم و هشتم هجري مصادف است با حمله ويرانگر 
مغوالن به ايران که براي مدتي سبب فترت و نابساماني اين 
ديار مي  گردد، اما ديري نمي پايد که با آگاهي و خردمندي 
دانشمندان و سياست گذاران ايراني هم چنين نفوذ آنان به 
دستگاه حکومتي مغوالن اين بال به عافيت تبديل گرديده، 
با نفوذ اکسير فرهنگ و هنر ايراني، فرمانروايان مغول از 
حاکماني بي  رحم و خونخوار به فرمانرواياني هنردوست 
اين دوره شاهد برپايي  و ادب پرور تبديل مي  شوند. در 
برخي از عظيم ترين و پيچيده ترين بناها و همچنين هنرهاي 
متفاوت هستيم. اين دوران زمينه ساز حکومت هاي متفاوت 
است.  و …  مظفر  آل  ايلخانان، جاليريان،  شامل  مغولي 
اين دوره، ساختن آرامگاه هايي  از خصوصيات معماري 
بلند برج مانند همانند دو سده قبل رواج فراواني يافت که 
تفاوتش با بناهاي قبل اين دوره تزئين با کاشي هاي لعابدار 
و پوشش گنبدي يا هرمي هشت گوش است. گنبد سلطانيه 
نمونه اي از اين مورد است. هم چنين از ديگر خصوصيات 
معماري آن بلندي بنا،گنبدهاي ساق بلند، نقش هشت ضلعي 
و گنبد دو پوست و ايوان هاي باريک و بلند، بلند شدن سقف 
اتاق ها و مناره ها، تزئينات بنا با پوشش کاشي، گچ کاري 
رنگي و مقرنس کاري است. از آثار مهم معماري اين دوره 
مسجد  کرمان،  جامع  مسجد  يزد،  جامع  مسجد  مي توان 
جامع ورامين، مقبره شيخ عبدالصمد، مقبره بايزيد بسطامي 
و بناهاي غير مذهبي از جمله قصر ايلخاني درتخت سليمان، 
رصدخانه مراغه نام برد. در اين دوران توجه خاص به 
هندسه يکي از شاخه اصلي تزئينات معماري بوده و به 
عنوان يک الگو طراحي، در دوره هاي بعدي استفاده مي گردد. 
يکي از ويژگي هاي هنر اسالمي نقوش هندسي است که در 
بيش تر هنرها جلوه گري مي کند. دو بناي مساجد جامع 
کرمان و يزد به عنوان بناهاي شاخص سده هفت و هشت 
داراي نقوش آجري و کاشي کاري متنوعي هستند. هدف 
اين مقاله تحقيقي شناخت عميق تر هنر و فرهنگ اسالمي 
از طريق بررسي نقوش شاخص هندسي اين دو بنا است. 
مسير تحقيق عبارتست از: مطالعة    پيشينه و تاريخچه اين 
دو بنا، آناليز و معرفي نقوش هندسي شاخص اين دو بنا 
با توجه به نکات و ظرائف نهفته در شباهت  ها و تفاوت  هاي 
نگاه  با  اين مساجد، سپس  در  رفته  بکار  هندسي  نقوش 
مقايسه  اي نقوش سعي در يافتن ويژگي  هاي نقوش هندسي 
طريق  از  بعد،  مرحله  در  و  داشته  بنا  دو  اين  از  يک  هر 
مقايسه اين موارد سعي در کشف رمز و راز نهفته در آن 
ها را دارد. هدف تحقيق وسعت بخشي به عرصة شناخت و 
معرفي بهتر ذخائر فرهنگي و هنري کشورمان خواهد است. 

سؤاالت اين پژوهش عبارتند از:
١.چگونه مي توان از طريق مقايسة نقوش هندسي بکار 
رفته در مساجد جامع کرمان و يزد، به شاخص هاي نقوش 

هندسي اين دو مسجد دست يافت؟

به  قسمت هايي  الحاق  و  بازسازي  مرمت،  به  توجه  ۲.با 
بناهاي هر دو مسجد جامع يزد و کرمان، طي ادوار مختلف 
تاريخي مهم ترين شاخص  هاي سبکي حفظ شده در نقوش 

هندسي هر دو مسجد کدام است؟
مطالعه و مقايسه در نقوش هندسي اين دو بنا مي تواند 
باعث بازشناسي هويت فرهنگي اين دو بنا شود. ضرورت 
و اهميت بررسي، تحليل و مقايسه نقش مايه هاي تزئيني 
باقيمانده از آثار ارزشمند تاريخي به لحاظ طراحي و مباني 
نظري شکل گيري آنها زماني آشکار مي شود که رشد و 
مند  بهره  و  فراموشي  باعث  امروزي  جامعه  در  توسعه 
نشدن از ميراث گذشتگان گرديده است. بنابراين با مطالعه 
دقيق و علمي بر روي آثار به جامانده تاريخي، عالوه بر 
اينکه تالشي است به احياي چنين الگوهايي باعث شناخت 
نيز  کشورمان  هنري  و  فرهنگي  ذخائر  بهتر  معرفي  و 

مي شود.

روش تحقيق 
روش تحقيق، توصيفي-تحليلي با رويکرد تاريخي و مقايسه 
فرمي صورت گرفته است و شيوة جمع آوري اطالعات با 
استفاده از منابع اسنادي(کتابخانه اي)، سايت هاي معتبر 
اينترنتي و پژو هش هاي ميداني (عکس برداري) و ترسيم 
يافته هاي مورد نظر جمع آوري و دسته بندي شده است. 
نمونه هاي انتخابي مسجد جامع يزد و مسجد جامع کرمان 
است، و روش نمونه گيري بصورت توجه به نمونه هاي پر 

تکرار و شاخص است .
نويسندگان در تدوين اين مقاله به دليل کمبود منابع و از 
به  اوليه  گزارشهاي  آوردن  بدست  دليل  به  ديگر  سوي 
مشاهده مستقيم و جمع آوري و ترسيم نقوش اقدام نموده 
براي  مشاهدات،  ارزش  به  توجه  با  پژوهش  اين  در  اند، 
تبيين مراحل بصري از روش نگاشت ادراکيa استفاده شده 
است. «نگاشت ادراکي، روشي است براي بصري کردن 
اطالعات به دست آمده از تجزيه و تحليل داده ها و روابط 
بين آن ها که به وسيلة آن مي توان رابطة بين چند مفهوم يا 
 Hager,) «کلمه يا متغير را در چارچوبي مفهومي ارائه کرد
1997:163). روش تجزيه تحليل اطالعات برپايه مقايسه و 

تحليل محتوي است. 

پيشينه تحقيق
نزديک ترين منبع به موضوع پژوهش کتاب هاي طرح و 
اجراي نقش در کاشي کاري ايران دوره اسالمي نوشته 
ماهرالنقش سال ١٣٦٢ است که تنها روش کشيدن تعدادي 
از نقوش هندسي مساجد جامع يزد و کرمان را آموزش 
در مورد مساجد جامع  پژوهش هايي  تاکنون  است.  داده 
کرمان و جامع يزد صورت گرفته است که با اين حال به 
مقايسه تزئينات مسجد جامع يزد با مسجد جامع کرمان 
پرداخته نشده است و موضوع پژوهش حاضردر هيچ کدام 
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از پژوهش هاي ثبت شده به چشم نمي خورد. پژوهش هاي 
زير تعدادي از پژوهش هايي است که با موضوع بررسي 
تزئينات مسجد جامع يزد با جامع کرمان صورت گرفته 

است.
١-مطالعه اجزاي کالبدي کتيبه هاي کوفي مسجد جامع 
تاريخ  فر سال١٣٩٣نشريه  فرخ  و  بيرامي  نوشته  کرمان 
وفرهنگ شماره ٤٩. در اين مقاله به شناسايي، بازخواني 
و بازسازي کتيبه هاي کوفي با کمک نرم افزارهاي گرافيکي 
پرداخته و جلوه هاي بصري، نوع آرايش کتيبه ها و تفکيک 

انها در دوره هاي مختلف ساخت را بررسي کرده است.
جامع  مسجد  سردر  تزئينات  بررسي  و  مطالعه   -٢
کرمان» نوشته قمري،حيدري، نوروزي سال۱۳۹۲ کنفرانس 
بين المللي عمران، معماري و توسعه پايدارشهري. در اين 
مقاله ضمن معرفي و بازگويي کوتاهي از تاريخچه مسجد 
جامع کرمان تمامي تزئينات سردر شرقي اين مسجد شامل: 
کتيبه ها مقرنس ها، نقوش گياهي و هندسي مورد تحليل و 
بررسي قرارداده است و تنها دو نقش از نقوش هندسي اين 

سردر را ترسيم و بررسي کرده است.
٣- تبيين و بررسي مسجد جامع يزد نوشته طحاني، 
انسان،  المللي  بين  کنفرانس  سال١٣٩٤  مهاجري  اقدامي، 
معماري، عمران و شهر. در اين مقاله به تبيين و بررسي 
مسجد جامع يزد پرداخته است و ويژگي هاي مهم بنا از 

لحاظ معماري و کاشيکاري را معرفي کرده است.
شيخ  بقعه  شيعي  نمادين  نقوش  تطبيقي  ٤-مطالعه 
صفي الدين اردبيلي با مسجد جامع يزد نوشته کاظم پور و 
محمدزاده سال ١٣٩٨ نشره نگره شماره ٤٤. دراين مقاله 
انواع  شامل  دوبنا  اين  در  موجود  شيعي  نمادين  نقوش 
مختلف شمسه و ستاره را انتخاب و به صورت تطبيقي 
مورد بررسي قرار داده است و مشخص کرده است که 
نمادين  مفاهيم  داراي  بنا  دو  اين  تزئيني  هندسي  نقوش 

مرتبط با باورهاي شيعه بوده است.
تزئينات  در  شيعي  نمادين  جنبه هاي  ٥-تحليل 
مسجد جامع يزد نوشته حسيني و فراشي ابرقويي سال 
و  مطالعه  به  مقاله  دراين   .٢٩ شماره  نگره  ١٣٩٣نشريه 

بررسي نقوشي پرداخته که جنبه نمادين آن ها به نحوي 
دربردارنده تفکرات مذهبي شيعه است و اين نقوش شامل 

نقوش هندسي شمسه، ستاره، محرابي و غيره است.
٦-مقايسه طرح ونقش زيلو بافي ميبد و مسجد جامع 
نشريه  سال ١٣٨٨  پور  و شکر  فر  شايسته  نوشته  يزد 
اين مقاله چگونگي  مطالعات هنر اسالمي شماره ١١. در 
ظهور طرح ها و نقوش تزييني مسجد جامع يزد در زيلو 
يکي از صنايع دستي ميبد يزد و تاثير آن دو بر يكديگر 
مورد بررسي و مقايسه قرارداده است و ضمن معرفي زيلو 
ونقوش آن به بررسي و مقايسه آن ها باتزئينات مسجد 

جامع يزد پرداخته است. 
دعوت  بر  يزد  جامع  مسجد  تزئينات سردر  ۷-تاثير 
کنندگي مخاطب نوشته ولي اختيارآبادي سومين کنفرانس 
ملي مهندسي عمران،معماري شهرسازي سال١٣٩٧. در 
اين مقاله ضمن معرفي مسجد و تاريخپه و بازسازي آن 
و توضيحاتي کوتاه در مورد تزئينات به بررسي سردر 

مسجد تزيينات آن در جذب مخاطبين پرداخته است.
تعداد  تنها  تاکنون  شده  انجام  تحقيقات  به  باتوجه   
محدودي از نقوش هندسي مساجد جامع يزد و کرمان مورد 
تحليل و بررسي قرارگرفته است مهم ترين شاخص هاي 
نقوش هندسي و نيز شاخص هاني نقوش هندسي حفظ 

شده طي ادوارمختلف ساخت مشخص نشده است. 

شناخت و پيشينه مسجد جامع کرمان
است.  ايواني  چهار  مساجد  نوع  از  کرمان  جامع  مسجد 
در دوره آل مظفر سده هشتم هجري ساخته شده و از 
معماري ساساني الهام گرفته است. براساس کتيبه سردر 
اصلي روز چهارشنبه هفتم شوال سال ۷۰۵  ق به دستور 
"اميرمبارز الدين محمد مظفرميبدي، سرسلسله خاندان آل 
مطفر بر کرمان آغاز گرديد و در اواخر سال ۷۵۵ هجري 
به پايان رسيده به همين دليل به مسجد مظفري در دوره 
صفوي مشهور شده است ( دانشور،١٣٨٨). پوپ باستان 
شناس معروف در کتاب» معماري اسالمي» مسجد جامع 
ايراني و زمينه ي  از مفاخر معماري اسالمي،  را  کرمان 
بالندگي اين سرزمين مي داند و سردر بزرگ اين مسجد را 
شبيه مسجد جامع يزد مي داند. اين مسجد در زاويه دو ضلع 
بازار مظفري واقع شده، سه در ورودي دارد که مسجد را 
از جنوب غربي به بازار قدمگاه از شمال به خيابان شريعتي 
و از شرق به ميدان مشتاقيه متصل مي کند. بناي مسجد 
چهار ايواني است. طول صحن مسجد ٥/ ٦٦متر و عرض 
آن ٤٩متر و مساحت آن ٣٢٥٨/٥ مترمربع است. مصالح 
به کار رفته در آن آجر، گچ، سنگ وکاشي است. ساختمان 
مسجد بر طبق اصول قرينه سازي دو ايوان زمستاني و 

تابستاني دارد.
قرار  بازسازي  و  مرمت  مورد  عباس  شاه  زمان  در 
باستان  مانده  جا  به  آثار  و  خطوط  به  توجه  با  گرفته، 

تصوير ١. پالن سه بعدي مسجد جامع کرمان. مأخذ: سايت کرمان 
Kermanmemari.sellfile.ir  معمار سال ٩٨ سايت



شناسان دريافتند که اين مسجد در دوران زنديه توسط 
فردي به نام محمد تقي خان دراني ٢در سال ١١٧٦مورد 
باز سازي و مرمت قرارگرفته است و بجاي مناره داراي 
ساعتي بزرگ درورودي شرقي است. سردر شرقي در اثر 
شليک توپ هاي آقا محمد خان قاجار خراب شده و بعد ها 

دوباره مرمت و بازسازي شده است (گالب زاده ١٣٨٩).
درقسمت ايوان شمالي در گوشه محرابي کج وجود 
داشته که اکنون خراب شده و محرابي به سمت قبله در 
فلزي  بزرگ  داراي درب  است،  ايوان درست شده  وسط 
است که در سال ١٣٤١ساخته شده است. ايوان جنوبي در 
گوشه آن که به ورودي بازار راه پيدا مي کند، سنگ بزرگ 
و زيبايي به ديوار نصب شده است که به سنگ آينه شهرت 
دارد، در گذشته چنان شفاف بوده که تصوير گلدسته و 
شبستان و در هاي شرقي و شمال در آن منعکس مي شده 

است.
 بناي اصلي ايوان غربي متعلق به دوره آل مظفر است، 
اما در دوره صفوي در زمان شاه عباس دوم تغييراتي در 
بدنه محراب انجام گرفته و اين ايوان بزرگ تر از ايوان هاي 

ديگر است (تصوير ١)

تزئينات و نقوش هندسي مسجد جامع کرمان
ارزنده ترين قسمت بنا به لحاظ تزئينات کاشي کاري معرق و 
محراب و سردر شرقي است. تزئينات مسجد شامل:کاشي 
کاري،گچ بري، آجر کاري، قاب بندي، طاق نما و مقرنس 
کاري است. کاشي کاري هايي نظير کاشي معرق،کاشي هفت 
رنگ، کاشي پيش بر و کاشي معقلي است. درکتيبه هاي 
مسجد جامع کرمان از چهار نوع خط کوفي، ثلث، نستعليق 
و نسخ استفاده شده است. اکثر تزئينات سردر شرقي در 
دوره قاجار يا بعد از آن مورد مرمت قرار گرفته يا به آن 

الحاق شده است. مقرنس کاري باالي سردر شرقي در نوع 
خود بي نظير است (تصوير ۲ و تصوير ۳).

در ايوان غربي محراب زيبايي قرار دارد، کاشي هاي 
بکار رفته در ايوان از نوع کاشي هفت رنگ است و دور 
تا دور آن کتيبه اي به خط کوفي در داخل محوطه محراب 
مانند ايوان پوشيده شده است. سقف اين ايوان از داخل با 
تزئينات آجر و کاشي به سبک ايلخاني پوشيده شده است 

(تصوير ۴).
  ايوان شمالي و جنوبي نسبت به ايوان غربي کوچک 
تر هستند کاشي کاري ايوان شمالي و جنوبي به لحاظ اجرا 

مشابه هم اند (تصوير ۵).
ورودي جنوب شرقي با کاشي کاري هاي به رنگ هاي 
خردلي سياه، سفيد و الجوردي، شامل گره صابونکي گل 
افشان، گره کند شل، گره کند سرمه دان رو آلت، طبل پيلي 
سکرون کندشل، تند ده، شش و ترنج شمسه دار تزئين شده 

است (تصوير ۶).

شناخت و پيشينه مسجد جامع يزد
شمار  به  اسالمي  ايراني  معماري  شاهکارهاي  از  يکي 
مي رود، شيوه معماري آن به سبک آذري است. داراي يک 
ايوان بلند رفيع، گنبد خانه و دو شبستان در دو طرف آن، 
دو گرم خانه واقع در ضلع هاي شرقي و غربي و يک صحن 
بزرگ به شکل مستطيل و شش ورودي دارد، پالن اين 

مسجد چهارگوش است (تصوير ۷).
ابن  ابن علي  به دست عالء الدوله گرشاسب  ابتدا  در 
در سده پنجم هجري در  الدوله  فرامرز ابن سلطان عالء 

ضلع 
غربي به نام مسجد عتيق (مسجد جامع کبير) ساخته 
زمان  در  و  بود  مانده  باقي  قرن ۱۳  تا  آن  آثار  که  شد 

تصوير ٣ سردر اصلي ضلع شرقي، مأخذ: 
همان

تصوير ٢. طاق نماي جانبي سردر شرقي، 
مأخذ:  نگارندگان

تصوير.٤ محراب و ايوان غربي . مأخذ:همان 

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها

١٤٥-١٦١ /



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۴۹

فصلنامة علمي نگره

گسترش اين بنا از بين رفت، درسال ۷۲۴ق سيد رکن الدين 
محمدقاضي مسجد جامع امروزي را بنا کرد که قبل از تمام 
شدن بنا فوت کرد و ساختمان گنبد و ايوان ناتمام ماند 
(کاتب يزدي،۱۳۸۶، ۶-۱۰۵). در سال ۷۲۳ شرف الدين علي 
يزدي ايوان و گنبد را کامل کرد (نصرتي ۱۳۸۰، ۲۱). در 
زمان شاهرخ گنبد و ايوان مسجد جامع يزد با کاشي تزئين 
شد، در شاه نشين محرابي از مرمرساخته شد و در جلوي 

طاق ايوان اسم دوازده امام با کاشي نقش گرديد. 
مدت ساخت مسجد در طول يک قرن و در دوران هاي 
ها  آن  ترين  مهم  که  است  شده  انجام  تاريخي  مختلف 
ايلخاني، صفويان، تيموريان، آل مظفر و قاجاريان است. 
هرقسمت از اين بنا به مرور زمان و توسط بانيان متعددي 

ساخته شده است.
تزئينات و نقوش هندسي مسجد جامع يزد

مهمي  نقش  کاشي  و  آجر  يزد  تزئينات مسجد جامع  در 
دارند. روش هاي آجر چيني معمولي و جناغي است. کاشي 
به صورت کاشي هفت رنگ، کاشي معرق و معقلي است، 
نقوش کاشي کاري از تلفيق نقوش گياهي هندسي و ترکيب 
هردو با خط و خوشنويسي است. نقوش گياهي همچون 
است  و...  گلداني  نقوش  عباسي،  شاه  گل هاي  اسليمي، 
اي،  فيروزه  رنگ هاي  شامل  رفته شده  بکار  رنگ هاي  و 
الجوردي، سفيد، مشکي، الکي، سبز، اکر، نارنجي و قهوه اي 

است.
ورودي شرقي بنا به يک هشتي با سقفي گنبدي باز 
مي شود، کتيبه اي در آن قراردارد حاوي متن وقف نامه 
مسجد به تاريخ ۷۶۵ هجري قمري، اين قديمي ترين تاريخ 
ثبت شده در بنا است. ديگر کتيبه ها به تاريخ ۷۷۰ و۷۷۷ 
و۸۲۰ و۸۶۳ و۸۷۵ و۹۴۷  ق حاوي فرمان هاي حکما در 
دوران هاي مختلف است، بخاطر وجود اين کتيبه هاي سنگي 
و کاشي آن را موزه کتيبه ها مي خوانند. سقف هشتي با 
کاشي کاري و گچ بري تزئين شده است.تصوير_۸ سردر 
رفيع آن ۲۴متر ارتفاع دارد. در قسمت باالي سردر ورودي 
شمسه يا ستاره هشت پر بزرگي ديده مي شود، پرهاي آن 
با نقوش اسليمي و گل برگ تزئين شده است. در دوطرف 
درگاه شرقي دو طاق نما به شکل محراب بانقوش هندسي 

زيبايي قراردارد. تصوير ۹ 
کاشي  از  اي  ايوان جنوبي شامل مجموعه  تزئينات   
معرق و نقوش اسليمي، گياهي،گره چيني همراه با آجرهاي 

 تصوير ٥ ايوان شرقي تصوير ٧ ورودي جنوب شرقي (خيابان شريعتي . مأخذ: نگارندگان. . مأخذ: نگارندگان

تصوير ٦. پالن سه بعدي مسجد جامع يزد و ورودي هاي آن. ماخذ: 
بهادراني، ١٣٩٢



رديف
جامع 

يزد
جامع 
کرمان

جامع يزدرديفطرحنام نقش
جامع 
کرمان

طرحنام نقش

شمسه ++۱
++٢تند ده

شمسه هشت پر 
و تيز يا شمسه 

چهارسلي بازوبندي

شمسه ++۳
شمسه دوازده پر++٤کند ده

شمسه _+۵
++٦هفت پر

شمسه تند هشت

شمسه _+۷
شش پري++٨هجده پر

۹++
ستاره يا 
پنج پري 

تند
پنج شل++١٠

۱۱++
هشت 
ضلعي 
منتظم

هشت ضلعي++١٢

شش ++۱۳
شش ضلعي منتظم++١٤ضلعي

۱۵++
پنج کند يا 
پنج ضلعي 

ده ضلعي+_١٦منتظم

طبل چاکدار يا ++١٨سلي++۱۷
موريانه

موج++٢٠طبل کند++۱۹

طبل پا گيوه+_٢٢چهار لنگه++۲۱

ترقه يا سه ++۲۳
عروسک+_٢٤پري قم

جدول ١، مقايسه نقوش مسجد جامع کرمان و يزد براساس نقش مايه هاي هندسي(آلتهاي گره ها)،مأخذ: نگارندگان.

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها
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۱۵۱

فصلنامة علمي نگره

ضربي و نقوش معقلي کتيبه هاي کاشي معرق با خط کوفي 
بنايي پوشيده شده است. تصوير ۱۳-۱۲

قسمت هاي قابل توجه بنا ايوان و مجموعه گنبد خانه و 
فضاي پيرامون آن است. گنبد مسجد جامع يزد در زمان 
هم  به  متصل  پوسته  دو  نوع  از  شده،  ساخته  ايلخانيان 
استکه با طرح زيبايي از گل صابونکي و ساقه مزين به 
نام الملک اهللا با خط کوفي تکرارشده است. طرح باالي گنبد 
حاوي شبکه اي از لوزي هاي به رنگ مشکي و فيرو زه اي 
و سفيد است که هرچي به سمت نوک گنبد مي رويم لوزي 
ها کوچک تر مي شوند. گنبد برروي فيلپوش هاي بزرگي 
پوشيده  معقلي  نقوش  به  مزين  مقرنس  با  که  قرارگرفته 

شده، فاصله اين فيلپوش ها نيز کادر بندي زيبايي که برآن 
ها خطوط کوفي بنايي کلمات اهللا و محمد نقش بسته است. 
زير گنبد کاشي هاي آبي، زرد، کبود و سبز دارد. محراب 
شامل انواع کاشي معرق و کتيبه و آجرضربي است. در 
سال ۷۷۷ ق هم زمان با شبستان تابستاني ساخته شده 
است. شبستان پاييزي داراي يک محراب کاشي کاري شده 

و شيشه هاي معرق رنگي است.

مقايسه نقوش هندسي مسجد جامع کرمان با مسجد 
جامع يزد

نقوش بکار رفته در مساجد جامع کرمان و يزد يا به 

۲۵
++

شمسه 
++٢٦شل

پنج شل

چهارلنگه شل++٢٨ترنج شل++۲۷

شش تند++٣٠ترنج تند++۲۹

شش طبل++٣٢پا بزي+ ۳۱

شمسه ته ++۳۳
طبل تند++٣٤بريده

گيوه++٣٦ترنج کند++۳۵

۳۷+_

طرح 
آخشيج

يا چهار 
عنصر 
ومهر

بازوبند++٣٨

۳۹_+

شمسه 
هشت کند 
يا شمسه 

هشت 
وچهار 

لنگه

سه سلي+_٤٠

+_٤٢شش شل++۴۱
سرمه دان

 ،ادامه جدول ١



نقوش گياهي وکتيبه هاي  با  يا در ترکيب  صورت منفرد 
نوشتاري بکار رفته است. مقايسه نقوش هندسي به دو 
طريق صورت گرفته است. ۱_ نقش مايه هاي هندسي ۲_ 

براساس گره هاي هندسي.
نقش شمسه: استفاده از نقش شمسه در هر دو بنا به 
زيبايي به چشم مي خورد اما در هر دو مسجد به شکلي 
خودنمايي  ديگر  اي  گره  درون  قرارگيري  با  و  متفاوت 
مي کند. شمسه در هر دو مسجد به صورت شمسه هشت و 
دوازده است، در مسجد جامع يزد شمسه هجده پر و هفتاد 
دو پر و در مسجد جامع کرمان شمسه ده پر نيز در نقوش 

هندسي کاشي کاري بکار رفته شده است.
گره معقلي: نوع ديگر تزئين در مساجد جامع کرمان 
و يزد ديده مي شود، استفاده از ترکيب آجر و کاشي يا 
مربع،  نقوش  زيبا،  حرکات شطرنجي  با  که  است  معقلي 
نقش هاي  است.  گرفته  شکل  شکسته  خطوط  و  لوزي 
معقلي در مسجد جامع يزد بيش تر برروي منارها وگنبد 
به صورت شطرنجي، مربع و لوزي در اندازه هاي متفاوت 
ديده مي شود. در دو مسجد گره هاي معقلي متفاوتي به کار 

رفته است.
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول شمار۱، نقش 
مايه هاي هندسي که در هر دو مسجد وجود دارد شامل: 
شمسه تند ده، شمسه هشت پر، شمسه دوازده پر، شمسه 
کند ده، شمسه تند هشت، شمسه شل، شمسه ته بريده، 
پنج کند، پنج شل، پنج پري تند، شش پري، شش ضلعي 
منتظم، شش ضلعي، شش تند، شش طبل، شش شل، هشت 
ضلعي، هشت ضلعي منتظم، موريانه، موج، چهارلنگه تند 
چهار لنگه شل، بازوبند، گيوه، ترقه، طبل کند، طبل تند، طبل 
پاگيوه، ترنج کند، ترنج شل و ترنج تند است. نقش مايه هاي 
سه سلي، عروسک، پابزي، طبل گيوه، ده ضلعي، شمسه 
هشت کند، تنها در مسجد جامع کرمان بکار رفته اند، نقش 
مايه هاي چهارعنصر و نماد مهر، شمسه هشت پر و هجده 

پر و هفتاد دو پرتنها در مسجد جامع يزد به کار رفته است. 
با توجه به قدمت مسجد جامع يزد امکان اقتباس نقوش 
مسجد جامع کرمان از يزد بسيار محتمل به  نظر مي  رسد، 
در اين بين جامع يزد به لحاظ ظرائف و مهارت در اجراء 
و همچنين تمهيدات الزم در خصوص جايدهي نقوش در 
بدنة معماري، از جامع کرمان پيشي گرفته است. دالئلي 
که سبب گرديده   نقوش جامع کرمان در حد نمونة احتماًال 
مورد اقتباس يعني همان جامع يزد نباشد، مي  تواند عواملي 
مثل کمبود بودجه (که تا اندازه اي به اقتدار و ثروت بانيان 
نيز مربوط مي  شود) و همچنين در دسترس نبودن معماران 
و هنرمندان همسنگ با توانايي هاي فني و هنري همکاران 

يزدي سازنده جامع يزد نام برد. 

تجزيه و تحليل نقوش هندسي مساجد جامع يزد و 
کرمان

ساخت مسجد جامع کرمان در طول ٥٠ سال صورت 
مي  پذيرد (چهارشنبه هفتم شوال سال ۷۰۵  ق به دستور 
اميرمبارز الدين محمد مظفرميبدي، و در اواخر سال ۷۵۵ 
هجري به پايان رسيده است.) و مسجد جامع يزد در طول 
يک قرن و در دوران هاي مختلف تاريخي انجام شده است 
اين مسجد به دستور عالء الدوله گرشاسب ابن علي ابن 
فرامرز ابن سلطان عالء الدوله۲ در سده پنجم هجري آغاز 
درسال ۷۲۳ شرف الدين علي يزدي ايوان و گنبد را کامل 
الدين محمدقاضي۳ مسجد  رکن  و درسال ۷۲۴سيد  کرد 
جامع امروزي را بنا کرد،، در زمان شاهرخ گنبد و ايوان 
مسجد جامع يزد با کاشي تزئين گرديد. هرقسمت از اين 
بنا به مرور زمان و توسط بانيان متعددي ساخته شده 
است، حکومت هاي: ايلخاني، صفويان، تيموريان، آل مظفر 
و قاجاريان در تکميل قسمت هايي نقش داشته اند. بنا براين 
نمي توان انتظار يک شيوه نقش هندسي از يک دوره تاريخي 
ساخت را در آن داشت. اما جالب اينجاست که دوره هاي 

متصل  يا  هشتي  تصوير٨. 
ورودي شرقي . مأخذ: حاجي 

زاده باستاني١٣٩٦

تصوير  ٩ نيم طاق هاي محراب مانند
 . نگارندگان  مأخذ:  اصلي..  سردر 

تصوير  ١٠ سردر اصلي ورودي شرقي. مأخذ: همان

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها
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جامع شماره
يزد

جامع 
کرمان

نام گرهتصويرترسيممحل قرارگيري

۱++
ديواره هاي 

گنبدخانه يزد 
هشتي ورودي 

جامع کرمان

 

گره کند 
شل هشت 

و دوازده بر 
زمينه مربع

۲++
گنبد خانه يزد 
ورودي جنوب 
شرقي کرمان

 

گره کند شش 
براساس 

زمينه لوزي

۳++
گنبد خانه يزد و 

سردر اصلي 
ايوان شرقي و 
ورودي جنوب 
شرقي کرمان

 

گره شش و 
چهار سلي 
مربع دار 
براساس 
زمينه مربع

۴
++

ايوان و فضاي 
داخلي گنبد خانه 

يزد و سردر 
شرقي کرمان

گره تند هشت 
و تکه رو 

آلت براساس 
زمينه
مربع

۵++
گنبد خانه يزد
و ورودي 

جنوب شرقي 
کرمان

 

گره شش و 
ترنج شمسه 
دار براساس 
زمينه لوزي

۶++
ديوار گنبد خانه 

يزد و سردر 
شرقي کرمان

  

گره هشت 
و طبل بازو 

بندي
براساس 
زمينه مربع

جدول ٢. مقايسه نقوش هندسي مساجد جامع يزد وکرمان براساس گره ها ي هندسي متشابه. عکس، مأخذ: نگارندگان.



 تصوير_ ١٢ ايوان و راهرو مجموعه گنبد خانه،  مأخذ: نگارندگان.

بعدي با دانشي که از استاداکاران قبلي به آن ها رسيده 
سعي در ارائه هماهنگ و اتحاد بخش با نقوش قبلي گام 
برداشته و عمال ناظر اين نقوش هندسي عدم همانگي در 
نقوش که زائيده تفاوت آشکار در طراحي باشد را مالحظه 
نمي کند.براي شناخت بهتر اين نقوش که به گره نيز مشهور 
است بايد بدانيم گره هاي هندسي هرکدام اسم مخصوص 
به خود را دارند که آن اسم را از آالت محصول همان گره 
انتخاب کرده اند و هر طرح در زمينه و کادر ويژه ي خود 
رسم مي شود. گره هاي هندسي برهفت نوع مي باشند: ۱ 
گره کند۲  گره شل. ۳ گره تند. ۴  گره کند شل. ۵ گره تند 
شل. ۶ گره پيلي. ۷  گره درودگري.که هرکدام از آن ها 
طرح و زمينه هايي بسيار دارند که از کنار هم قرارگرفتن 
چند نوع نقش مايه(آلت ها) به طور منظم با قواعد گوناگون 
در زمينه هاي مختلف، گره ها شکل مي گيرند.(رحلي، ۱۳۶۵، 

ص ۱۳۶)
باتوجه به نتايج به دست آمده از جداول شماره  ۲ و  
۳ گره هاي هندسي بکار رفته در هر دو بنا و بنا بر اصول 
نامگذاري متداول در هنرهاي سنتي گره ها شامل: کند، کند 

شل، تند و پيلي است. 
گره کند، در مساجد جامع کرمان و يزد با نقش مايه ها 
يا آلت هاي : پنج کند تصوير ۱۶، طبل کند تصوير ۲۰ شمسه 
کند ده تصاوير ۴ و ۴۰، سرمه دان تصوير ۴۱ و ترنج کند 
تصوير  ۲۸ در جدول شماره  ۱ کارشده است. که به لحاظ 
سبک و صياق اندک تفاوت هايي با هم دارند اما به لحاظ 
هماهنگي  و  اتحاد  و  بوده  خانواده  يک  از  طراحي  روح 
نسبت به هم دارند. گره تند، در دو بنا با آلت هاي : شش تند 
تصوير ۲۹، پنج تند تصوير ۱۰، ترنج تند تصوير ۳۰، ترقه 
تصوير ۲۴، شمسه تند تصاوير ۲و ۵، پابزي تصوير ۳۲، 
شش منتظم تصوير ۱۴، هشت منتظم تصوير ۱۲، طبل تند 
۳۳، شمسه ته بريده ۳۴ و چهارلنگه تصوير ۲۲ در جدول 

شماره ۱ کار شده است. 
با توجه به نتايج به دست آمده از جدول  ۲ گره هايي 
که کامال مشابه به هم اجرا شده اند، که بنوعي توضيح 
دهنده الگو بودن جامع يزد به نسبت کرمان است به شرح 

زير است.
-کند شل هشت و دوازده بر زمينه مربع در قسمت ديوارهاي 
گنبد خانه مسجد جامع يزد و هشتي ورودي مسجد جامع 

کرمان به يک صورت نقش بسته است. تصوير ۱
-گره کند شل بر زمينه لوزي در قسمت گنبد خانه جامع 
يزد و ديوار ورودي جنوب غربي کرمان نقش بسته است. 

تصوير ۲
-گره شش و چهار سلي مربع دار بر زمينه مربع در قسمت 
ايوان  يزد و در قسمت  گنبد خانه و سردر اصلي جامع 
شرقي و ورودي جنوب شرقي جامع کرمان نقش بسته 

است. تصوير ۳
-گره تند هشت و تکه روآلت بر زمينه مربع در قسمت ايوان 
وفضاي داخلي گنبد خانه جامع يزد و سردر شرقي مسجد 

جامع کرمان نقش بسته است.تصوير ۴
-گره هشت و طبل بازو بندي برزمينه مستطيل در قسمت 
گنبد خانه يزد و ورودي جنوب شرقي مسجد جامع کرمان 

بکار رفته است. تصوير ۵
-گره هشت و طبل بازو بندي بر زمينه مستطيل در قسمت 
گنبد خانه جامع يزد و سردر شرقي جامع کرمان بکاررفته 

است. تصوير ۶ 
باتوجه به نتايج به دست آمده از جدول  ۳ گره هاي 
کند در مسجد جامع کرمان به صورت: گره هشت و ترنج 
مربع گردان بر زمينه مربع تصوير ۱، گره کند هشت و 
چهارلنگه بر زمينه مربع تصوير ۲، گره کند سرمه دان بر 
زمينه مستطيل تصوير ۳، و گره کند طبل قناس بر زمينه 
مربع تصوير ۴، گره کند دو پنج بر زمينه مستطيل تصوير 

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها
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 تصوير١٣. ايوان واقع در ضلع جنوبي و نقوش معقلي آن، مأخذ: همان.

۶ و گره کند سرمه دان و بازو بندي بر زمينه مستطيل نقش 
بسته است. تصوير ۷ در جدول ۳

گره هاي کند در مسجد جامع يزد به صورت: گره هجده 
پابزي برزمينه مستطيل تصوير ۵ و گره هاي کند شش و 
طبل چاکدار بر زمينه مستطيل نقش بسته است.تصوير ۹ 

جدول ۳ 
و  داراي شمسه هجده  يزد  کند درمسجد جامع  گره 
شش پر ولي در مسجد جامع کرمان داراي شمسه ده پر 

است.
گره هاي کند شل در مسجد جامع کرمان به صورت: 
گره هشت و سه سلي تصوير ۱۵ و گره هشت شل و طبل 
درودگري نقش بسته است. تصوير ۱۷ که در مسجد جامع 
يزد به صورت گره کند شل دست گردان بر زمينه غير 

مسطح دايره در تصوير ۱۱، گره هشت و دوازده بر زمينه 
مربع تصوير ۱۲، گره هشت و سلي بر زمينه مربع تصوير 
۱۳، گره کند شل شمسه درودگري بر زمينه مربع تصوير 
۱۴ و گره کند شل هفتاد دو پر برزمينه دايره بسته نقش 

بسته است. تصوير ۱۷ جدول ۳
 گره تند در مسجد جامع يزد به صورت: گره تند ده بر 
زمينه مستطيل نقش بسته است. تصوير ۱۸ که در مسجد 
جامع کرمان به صورت گره تند و کند گيوه بر زمينه غير 
مسطح تصوير ۱۹،گره تند شل مربع گردان برزمينه مربع 
تصوير ۲۰ و گره تند طبل پا بزي بر زمينه لوزي نقش بسته 

است. تصوير ۲۲جدول ۳
 گره پيلي در هر دو مسجد به گونه اي متفاوت از يکديگر 

بکار رفته است.



جامع جامع يزدشماره
کرمان

محل 
قرارگيري

نام گرهتصويرترسيم

سردراصلي+ ۱
گره کند هشت و 
ترنج مربع گردان 

۲
 +

ورودي 
جنوب غربي 

گره کند هشت 
چهارلنگه 

براساس زمينه 
مربع

ايوان شرقي+ ۳
گره کند سرمه 
دان براساس 
زمينه مستطيل

ورودي + ۴
جنوب غربي

گره کند طبل 
قناس براساس 

زمينه مربع

ايوان جنوبي +۵
گره کند هجده 
پابزي براساس 
زمينه مستطيل

اطراف + ۶
محراب 

ايوان غربي

گره کند دو پنج 
بر اساس زمينه 

مستطيل

ايوان شرقي+ ۷
گره کند سرمه 

دان و بازو بندي 
براساس زمينه 

مربع

۸ +
نيم 

ستون هاي 
تزئيني 
ورودي 
اصلي 
(شرقي)

گره کند شل 
دوازده بر اساس 

شبکه مربع

۹+ 
ديوار 

محراب 
اصلي و 
محراب

گره کند شش 
و طبل چاکدار 
براساس زمينه 

مستططيل

جدول ٣. مقايسه نقوش هندسي مساجد جامع يزد وکرمان براساس گره ها ي هندسي متفاوت، مأخذ: نگارندگان.

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها

١٤٥-١٦١ /



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۵۷

فصلنامة علمي نگره

۱۰ +
سردر جنوب 

شرقي 
(خيابان 
شريعتي)

گره کند شل 
هشت و دوازده 
بر اساس شبکه 

مربع

سقف گنبد  +۱۱
خانه

گره کند شل 
دست گردان بر 
زمينه غيرمسطح

محراب  +۱۲
گره کند شل

هشت و دوازده
براساس زمينه 

مربع

ايوان واقع  +۱۳
در ضلع 
جنوبي

 

گره کند شل 
هشت و سلي 

براساس زمينه 
مستطيل

۱۴+ 
حاشيه لبه 

داخلي ايوان 
جنوبي و 

محراب

گره کند شل 
شمسه درودگري 
براساس زمينه 

مربع

ورودي + ۱۵
شرقي

 گره کند شل 
هشت و سه سلي 
براساس زمينه 

مربع 

۱۶
 +

ورودي 
اصلي شرقي

گره هشت شل و 
طبل درودگري 
بر اساس زمينه 

مربع

ادامه جدول ٣.



سردر اصلي +۱۷
گره کند شل هفتاد  

دو پر براساس 
زمينه بسته دايره

۱۸+ 
سردر اصلي 

و درب 
ورودي و و 
ديوار جنوبي 

و ايوان

 

گره تند ده 
براساس زمينه 

مستطيل

۱۹
 +

سردر 
ورودي 
جنوب 
شرقي 
(خيابان 
شريعتي)

گره تند و کند 
گيوه براساس 

زمينه غيرمسطح 
بسته

۲۰
 +

ايوان شرقي 
سردراصلي

گره تند شل هشت 
و مربع گردان 

بر اساس زمينه 
مربع

۲۱
 +

ايوان شرقي
گره تند طبل 

پابزي بر اساس 
زمينه لوزي

۲۲ +
سردر 
شرقي 

گره شش و 
مربع زنجيره اي 
براساس زمينه 

لوزي

طاق نماي  +۲۳
سردر اصلي

گره هشت کند 
و پيلي براساس 

زمينه مربع

ادامه جدول ٣.

مطالعه تطبيقي نقوش هندسي تزئينات 
مسجد جامع کرمان با مسجد جامع 
يزد  با تأکيد بر ايوان ها و ورودي ها

١٤٥-١٦١ /



شماره ۵۹  پاييز۱۴۰۰
۱۵۹

فصلنامة علمي نگره

۲۴
 +

ورودي 
جنوب 
شرقي

گره هشت و طبل 
و پيلي سکرون 
براساس زمينه 

مربع

۲۵ +
ورودي 
جنوب 
شرقي

گره صابونکي گل 
افشان براساس 
زمين شطرنجي

سردر اصلي  +۲۶
ورودي 
شرقي

گره پيلي منشعب 
از کند دو پنج 

براسا س زمينه 
مستطيل

لوزي  برزمينه  اي  زنجيره  مربع  و  شش  گره هاي 
تصوير ۲۲، هشت طبل پيلي و سکرون بر زمينه مربع در 
قسمت ورودي جنوب شرقي تصوير ۲۴ و گره صابونکي 
گل افشان که فقط در مسجد جامع کرمان ديده مي شود. 
تصوير  ۲۵ جدول ۳. و گره هاي هشت کند و پيلي برزمينه 
مربع تصوير ۲۳ و گره پيلي منشعب از کند و دوپنج برزمينه 
مستطيل نقش بسته است فقط در مسجد جامع يزد ديده 
مي شود. تصوير ۲۶جدول ۳. اگر بخواهيم روح و عصاره 

نقوش هندسي اين دو بنا را سنجيده و به لحاظ سبکي آنها را 
ارزيابي کنيم مسجد جامع يزد بيشتر ملهم از معماري مغول 
و تيموري است که به سبک آذري نزديکي دارد و به لحاظ 
نقوش هندسي منطق گرا و بغرنج تر از جامع کرمان است. 
از ديگر سوي نقوش هندسي مسجد جامع کرمان بيشتر 
ملهم از معماري مغول و مظفري است و به لحاظ فرم هاي 
هندسي در حد جامع يزد نبوده اما به جهت زيبايي شناسي 

رنگ و حاالت احساسي نمونة ارزشمندي است. 

نتيجه
با توجه به تقدم ساخت مسجد جامع يزد به نسبت جامع کرمان امکان الگو و مورد اقتباس قرار گرفتن 
اين مسجد توسط هنرمندان مسجد جامع کرمان محتمل بنظر مي  رسد.   ساخت هر دو مسجد جامع يزد 
و کرمان فقط شامل يک دوره تاريخي نبوده مشتمل بر ادوار مختلف است اما در اين بين شاخصه هاي 
اصلي نقوش در مسجد جامع يزد بيشتر مبتني مشخصه هاي ايلخاني و تيموري است، اما سبک غالب 
نقوش هندسي در مسجد جامع کرمان ايلخاني و مظفري است. نقوش هندسي هر دو مسجد به  صورت 
انتزاعي و تجريدي است.   طبق نتايج به دست آمده از جدول  ١ و ٢ و ٣، نقوش هندسي مسجد جامع يزد 
و کرمان داراي تفاوت و مشابهت هايي هستند که در اين ميان شباهت ها بسيار بيشتر از تفاوت هاست 
بنوعي که مي  توان روح حاکم بر نقوش هندسي آنها را مشترک دانست.     هر قسمت از اين دو بنا به مرور 
زمان و توسط بانيان متعددي ساخته شده است، حکومت هاي: ايلخاني، تيموريان، آل مظفر، صفويان و 
قاجاريان در تکميل قسمت هايي از اين دو بنا نقش داشته اند، اما جامع کرمان عالوه بر آن نقوش زنديه 
را نيز داراست. بنا براين نمي توان توقع يک شيوه نقش هندسي از يک دوره تاريخي ساخت را در هر دو 

ادامه جدول ٣.



مسجد را انتظار داشت. اما جالب اينجاست که روح و عصاره اصلي نقوش هندسي هر دو مسجد ايلخاني 
است و در دوره هاي بعدي با دانشي که از استاداکاران قبلي به آن ها رسيده اين عصاره ايلخاني حفظ 
شده است. استادکاران بعدي سعي در ارائه هماهنگ و اتحاد بخش با نقوش قبلي داشته و عمًال در ادامه 
راه آنها گام برداشته و عمال ناظر اين نقوش هندسي عدم هماهنگي در نقوش که زائيده تفاوت آشکار در 
طراحي باشد را مالحظه نمي کند. در پاسخ به پرسش تحقيق مبني بر: با توجه به مرمت، بازسازي و الحاق 
قسمت هايي به بناهاي هر دو مسجد جامع يزد و کرمان، طي ادوار مختلف تاريخي مهم ترين شاخص  هاي 
سبکي حفظ شده در نقوش هندسي هر دو مسجد کدام است؟ اگر بخواهيم روح و عصاره نقوش هندسي 
اين دو بنا را سنجيده و به لحاظ سبکي آنها را ارزيابي کنيم مسجدجامع يزد بيشتر ملهم از معماري ايلخاني 
و تيموري است که به سبک آذري نزديکي دارد و به لحاظ نقوش هندسي «منطق گرا و بغرنج» تر از جامع 
کرمان است. از ديگر سوي نقوش هندسي مسجد جامع کرمان بيشتر ملهم از معماري ايلخاني و مظفري 
است و به لحاظ شاخص هاي فرمي نقوش هندسي در حوزة «بيان حاالت احساسي» در فرم و رنگ نمونة 

ارزشمندي محسوب مي  گردد. 
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over Kerman, the possibility of modeling and adapting this mosque by the artists of Kerman Grand 

Mosque seems probable.

The construction of both the Yazd and Kerman mosques did not only include a historical period, 

but also different periods. Each of these two parts has been built over time by several founders.

The governments: Ilkhani, Teymourians, Al Muzaffar, Safavids and Qajaris have played a role in 

completing parts of these two buildings, but the whole of Kerman also has Zandieh motifs.

The main features of the designs in the Yazd Grand Mosque are mostly based on patriarchal and 

Timurid features.. The predominant style of geometric designs in the Kerman Grand Mosque is 

Ilkhani and Mozaffari.

The geometric designs of Yazd and Kerman Grand Mosques have differences and similarities, 

among which there are many more similarities than the differences that can be considered as the 

common spirit of their geometric designs. 

Since both mosques were built in different periods, one cannot expect a geometric pattern from a 

historical period in both mosques. But it is interesting that the main spirit and extract of the geometric 

designs of both patriarchal mosques and in later periods with the knowledge that has reached them 

from previous masters, this Ilkhani extract has been preserved.

Subsequent masters have tried to present harmony and unity with the previous designs and have 

practically followed in their footsteps.And the observer of these geometric patterns practically does 

not notice the inconsistency in the patterns which is the result of obvious differences in design.

If we want to evaluate the geometric designs of these two buildings in terms of style, Yazd Grand 

Mosque is more inspired by patriarchal and Timurid architecture, which is close to the Azeri style, 

and in terms of geometric designs is more «logical and complex» than Kerman Mosque. On the 

other hand, the geometric designs of the Kerman Grand Mosque are mostly inspired by patriarchal 

and Mozaffari architecture.

And in terms of form indicators, geometric patterns in the field of «expression of emotional states» 

in form and color is a valuable example.

Keywords: Mosque, Yazd Jami Mosque, Kerman Jame Mosque, Building Decorating.
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Architects and artists have long been fascinated by the use of geometric decorations in the 

construction of buildings, especially religious buildings. In this paper, some geometrical In this 

article, we have tried to compare some of the landmark designs of the two buildings of Kerman 

Jame Mosque (755 AH) and Yazd Jame Mosque (724 AH).

Kerman Grand Mosque is one of the 700 year old four porch mosques that have a lofty entrance, 

courtyard, porch and nave. Its construction began in (705 AH) by the order of Amir Mobaraz al 

Din Mohammad Mozaffari Meybodi, the head of the Mozaffari dynasty, which ended at the end 

of (755 AH). Inspired by Sassanid architecture. Its eastern entrance was destroyed by the firing of 

Agha Mohammad Khan and was later repaired. Yazd Grand Mosque has been built in the style of 

a porch in the heart of the desert during a century (6th century AH) in different historical periods, 

the most important of which are Ilkhanid, Safavid, Timurid, Al Muzaffar and Qajar. Over time, it 

was built by several founders, but the main foundations of the mosque were built by the Sassanids. 

The current building of this mosque is considered to be Azeri architecture in two seasons.

The purpose of this study is to expand the field of recognizing and introducing the cultural 

resources of our country through analysis and introduction of geometric patterns of these two 

buildings according to the subtleties hidden in the geometric patterns used in these mosques 

and discovering the mystery hidden in them. The questions we are trying to answer is 1  how to 

compare the geometric patterns of these two mosques by comparing the geometric patterns used 

in the comprehensive mosques of Kerman and Yazd?

2  Considering the restoration, reconstruction and annexation of parts to the buildings of both Yazd 

and Kerman mosques, what are the most important stylistic features preserved in the geometric 

designs of both mosques during different historical periods?

Using descriptive analytical method and conducting library research in the field of architectural 

arrays of these two buildings And field research has evaluated and comparatively compared the 

geometric patterns of these two buildings of the Iranian architectural index.

The method of data collection is documentary and based on visual field research (photography) 

and according to the value of observations, perceptual mapping method has been used to explain 

the visual stages.

The research findings show that considering the precedence of construction of Yazd Grand Mosque 


