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چكيده
استفاده از تکنيک حجاري يکي از شيوه هاي متداول تزيينات معماري در بناهاي دوره اسالمي است 
که نمونه هاي پرشــماري از آن ها در مساجد شــهر اصفهان مشاهده مي شودکه بررسي، مطالعه و 
مقايسه هر يک ازآن ها مي تواند بازشناسي هويت فرهنگيشان را در پي داشته باشد.هدف اصلي پژوهش 
حاضر، شناسايي، طبقه بندي و تحليل تزيينات حجاري بر اساس نوع نقوش در بناي مسجد عتيق اصفهان 
است و در پي پاسخگويي به سواالت زير است: ١. تزيينات حجاري مسجد عتيق اصفهان به لحاظ نقوش 
و مضامين شــامل چه مواردي است و چه ويژگي هايي دارند؟ ٢.چه تفاوت ها و شباهت هايي به لحاظ 

نقوش بين تزيينات حجاري بنا در دوره صفويه و قاجار وجود دارد؟ 
اين پژوهش با روش توصيفي – تحليلي بر مبناي بررسي هاي ميداني و مطالعات کتابخانة و تجزيه و تحليل 
کيفي انجام گرفته است.يافته هاي تحقيق نشان مي دهد تزيينات حجاري مسجد عتيق ازنظرتکنيک،به سه 
گونه برهشته،برجسته وحکاکي منفي وازنظرکارکردبه کتيبه،سنگاب،محراب،تزيينات گلداني،ستون ونيم 
ستون ها،پنجره  هاي سنگي وکله قندي ها تقسيم مي شود. بر اين اساس،نقوش متنوعي که درحجاري ها به 
چشم مي خوردبه ترتيب فراواني درگونه هاي هندسي (قاب بندي ها، گلداني  ها، مقرنس، پيچ تزييني،گره 
وديگرنقوش هندسي)،خط نگاري (نستعليق، ثلث وکوفي)ونقوش گياهي (انتزاعي)دسته  بندي مي شود. 
غناي تزيينات حجاري بناي مســجد عتيق در دوره صفوي و قاجارداراي اشــتراکاتي بوده اســت، اما 
کاربرد خط ثلث و نقوش گياهي انتزاعي در حجاري دوره صفوي بيشــتر و در مقابل خط نســتعليق و 
تلفيق نقوش گياهي انتزاعي و طبيعت گرا در تزينات حجاري بنا در دوره قاجار بيشتر ديده مي شود. اين 
نقوش درمواردبسياري تاريخ مشخصي رابه همراه ندارد،امامواردرقم داربه دوره صفويه وقاجارتعلق 
دارد. پراکندگي زماني اين آثاربه گونه  اي اســت که نمونه  تاريخ داري ازقبل ويابين اين دودوره مشاهده 

نمي شود.
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مقدمه
پس از ورود اسالم به ايران در سده هفتم ميالدي و به 
دنبال تحوالتي که در فرهنگ و هنر ايجاد شد، گرايش به 
سادگي و استفاده از مصالح بوم آورد در ساخت و آرايش 
بناها بيش از پيش مورد توجه واقع شد. در برخي مناطق 
ايران به دليل عدم دسترسي به منابع سنگ و يا کمبود آن، 
استفاده از تزيينات حجاري به طور قابل مالحظه اي کاهش 
تيموري،  دوره  اواخر  از  ويژه  به  و  مرور  به  اما  يافت. 
ديگر  بار  اسالمي  فرهنگ  با  متناسب  قالبي  در  حجاري 
مورد توجه قرار گرفته و در دوره هاي صفويه و قاجار 
نمونه هاي  هم اکنون شاخص ترين  و  رسيد  خود  اوج  به 
اين هنر در تزيين محراب ها، ازاره ها، سنگاب ها و کتيبه ها 
ايران  معماري  در  حجاري  تزيينات  مي کند.  خودنمايي 
از جمله ناشناخته ترين و در عين حال يکي از زيباترين 
مساجد  مي روند؛  شمار  به  اسالمي  دوران  در  تزيينات 
تاريخي شهر اصفهان، به خصوص مساجد بزرگ ساخته 
اين  از  زيبا  و  فاخر  نمونه هايي  در عصر صفوي،  شده 
تزيينات را دارا هستند. تزييناتي كه مشابه آنها در كمتر 
بناي ديگري مشاهده مي شود. حجاري هنري است که با 
سابقه غير قابل انکار خود در قرون پيش از ميالد نظر 
همگان را به سوي خود جلب کرده است. اين هنر در گذر 
ساليان تغييرات بسياري را چه از نظر تکنيک و چه از نظر 
سبکي شاهد بوده و با ورود به دوره اسالمي با وجود 
حفظ برخي ويژگي ها، خصوصياتي را نيز از فرهنگ جديد 
کسب کرده، هر چند به صورت محدودتر، به روند خود 
ديگر  همچون  دوران  اين  تمامي  در  و  است.  داده  ادامه 
فرهنگي،  متعدد  جوانب  دهنده  بازتاب  هنري  شاخه هاي 
اجتماعي، سياسي و اقتصادي روزگار خود بوده است. 
از اين روي با مطالعه تزيينات حجاري بر جاي مانده در 
مسسجد عتيق اصفهان که در ادوار مختلف الحاقاتي به 
اين بنا اضاف و مورد بازسازي قرار گرفته است، درک 
بهتري از اين هنر در ادوار اسالمي به دست خواهد آمد 
و با تأکيد بر ويژگي هاي آن، بستري نيز براي انجام اين 
ايجاد خواهد شد.  در دوران  آينده  در  پژوهش ها  گونه 
اسالمي آرايه هاي سنگي به صورت ديگري خود را نمايان 
ساخت. اين نقوش عمدتًا اختصاص به ساخت پايه ستون 
در برخي مساجد، نورگيرهاي مشبک سنگي و پايه هاي 
تزييني داشت. به عبارت ديگر، از اين دوره به بعد آنچه 
اهميت يافت، نه تأکيد بر شکوه و عظمت آرايه هاي سنگي، 
هاي  ساخته  ماندگاري  و  دوام  جنسيت،  بر  تأکيدي  که 
سنگي بود. با توجه به اينکه در حال حاضر پژوهش کامل 
و جامعي که به طور خاص به بررسي تزيينات حجاري 
اصفهان  عتيق  مسجد  بناي  در  قاجار  و  صفوي  ادوار 
که  احساس گرديد  اين ضرورت  نشد  بپردازد، مشاهده 
در اين پژوهش به مطالعه، طبقه بندي و تحليل تزيينات 
حجاري بناي مذکور بپردازيم. هدف از پژوهش حاضر 

شناسايي، طبقه بندي و تحليل تزيينات حجاري بر اساس 
نوع نقوش است. سؤاالت پيش روي اين پژوهش عبارتند 
از: تزيينات حجاري مسجد عتيق اصفهان به لحاظ نقوش 
ويژگي هايي  و چه  است  مواردي  و مضامين شامل چه 
به لحاظ نقوش بين  تفاوت ها و شباهت هايي  دارد؟، چه 

تزيينات حجاري در بنا ديده مي شود؟ 

روش تحقيق
مبناي  بر  و  تحليلي   – توصيفي  شيوه  به  پژوهش  اين 
مشاهدات ميداني و مطالعات کتابخانه اي جمع آوري شد. 
اين داده ها در مرحله بعد طبقه بندي شده و با روش هاي 
کيفي و کمک گرفتن از روش هاي مطالعات تطبيقي مورد 
آناليز و بررسي قرار گرفتند. مطالعه ميداني اين پژوهش 
با  و  آغاز  (جامع)  اصفهان  عتيق  مسجد  از  بازديد  با 
عکس برداري از تزيينات حجاري ادوار صفوي و قاجار 
نقوش  و  طرح ها   ،(corel) نرم افزاري  آناليز  با  و  ادامه 
به  توانستيم  نهايت  در  و  گرديدند  طبقه بندي  و  طراحي 
ويژگي هاي نقوش تزيينات حجاري اين دو دوره در اين 

بنا دست يابيم.

پيشينه تحقيق 
تزيينات  زمينه  در  متعددي  مقاالت  و  ها  کتاب  کنون  تا 
معماري ايران در دوران اسالمي به رشته تحرير درآمده 
که با نگاهي گذرا به هريک مي توان دريافت در اين آثار 
عمومًا تزييناتي غير از حجاري مد نظر بوده که با توجه به 
کاربرد گسترده تر اين تکنيک ها در مقايسه با آثار سنگي 
امري منطقي به نظر مي رسد؛ تنها اندکي از اين منابع هستند 
اشاره اي  هم  حجاري  به  تکنيک ها  ديگر  حاشيه  در  که 
مختصر داشته و به توصيف کلي آن پرداخته اند، به همين 
دليل در متون موجود نه تنها به جزييات وخصوصيات 
توجهي  کم  اصفهان،  مساجد  در  ويژه  به  حجاري،  آثار 
اساس  بر  آن  تحول  سير  و  فني  ويژگي هاي  بلکه  شده 
چنداني  بررسي  نيز  اسالمي  ادوار  در  زماني  مختصات 
نشده است. به همين سبب منابع در دسترس، توصيف 
کننده برخي از تزيينات حجاري در گروهي از بناها شهر 

اصفهان بوده اند. 
از جمله منابع مفيد در زمينه مطالعه سير تحول حجاري 
ايران،  کتاب هاي« سيري در  در دوره اسالمي مجموعه 
از دوران پيش از تاريخ تا امروز» است. اين اثر در سال 
١٩٣٨م. نگاشته شد که جلد سوم آن به معماري و آذين 
نيز  حجاري  به  و  پرداخته  اسالمي  دوره  معماري  هاي 
اشاراتي کوتاه داشته است.(پوپ و اکرمن،١٣٨٧) اثر بعدي 
«راهنماي صنايع اسالمي» است. در اين منبع با در نظر 
داشتن پهنه وسيع سرزمين اسالمي، حجاري و گچبري به 
دليل شباهت هاي تکنيکي و سبکي در يک دسته بندي قرار 
گرفته و بررسي شده اند؛(اسون ديماند،١٣٨٣) «سيري در 

تزيينات   تحليل  و  گونه شناسي 
حجاري  مسجد جامع عتيق اصفهان 
و  صفويه  دورة   آثار  بر  تأکيد  با 

قاجار/ ٥-١٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۷

فصلنامة علمي نگره

هنر ايران و ديگر سرزمين هاي اسالمي» عنوان مقاله اي 
از مجله هنر و مردم است که در آن بر اساس نمايشگاهي 
از آثار تاريخي در شهر پاريس به طور کلي و به اختصار 
است.(ورجاوند،١٣٥١).  شده  داده  شرح  حجاري  هنر 
معماري»  اسالمي:تزيينات  دوره  در  ايران  هنر  «تاريخ 
عنوان کتابي است که نويسنده در بخشي از آن تاريخچه 
کوتاهي از هنر حجاري و کاربرد آن در معماري را ارائه 
شده،  ياد  متون  بر  عالوه  نژاد،١٣٨٧)  است.(مکي  داده 
منابعي نيز هستند که به توصيف برخي از حجاريها در 
مساجد شهر اصفهان پرداخته اند که از آن جمله مي توان 
موارد زير اشاره کرد: کتاب هاي «گنجينه آثار تاريخي 
اصفهان» (هنرفر،١٣٥٠)، «آثار ملي اصفهان» (رفيعي مهر 
آبادي،١٣٥٢) و «پژوهشي درباره سقاخانه ها و سنگاب 
هاي اصفهان» (دادمهر،١٣٧٨)  که در مورد عناصر آبي 
و  انبارها  آب  سنگاب ها،  معرفي  و  پيدايش  به  و  است 
سقاخانه هاي اصفهان پرداخته و در معرفي سنگاب ها متن 
کتيبه ها را خوانده، اما تحليلي از نقوش آنها ارائه نکرده 
است. و نيز مقاالت «سنگاب هاي تاريخي اصفهان ازدوره 
صفويه» (هنرفر، ١٣٤٥، مجله هنر و مردم، شماره ٥٢) و 
«سنگاب هاي اصفهان، هنر قدسي شيعه» (افضل طوسي 
و ماني، ١٣٩٢، فصلنامه هنر و معماري نظر، شماره ٢٧) 
که سنگاب ها را به عنوان يک هنر شيعه معرفي کرده و به 
سنگاب هاي مسجد عتيق نيز تنها اشاره شده است، را نام 
برد. به طور خالصه مي توان اين گونه اذعان داشت که  
تاکنون، با گذشت سال ها تالش و تحقيق در زمينه تزيينات 
معماري دوره اسالمي و همچنين مساجد شهر اصفهان 
ازجمله مسجد عتيق، هنوز ويژگي هاي تزيينات حجاري 
در اين دسته از بناها به طورکامل بررسي نشده اند. در 
مورد  گونه  گزارش  به صورت  آثار  غالبًا  پيشين  متون 

مطالعه واقع شده و به همين دليل گذشته از آنکه برخي 
گرفتن  ناديده  با  اند،  مانده  ناگفته  تزييناتي  ويژگي هاي 
کليات، طبقه بندي مشخصي براي آنها تعريف نشده است. 
با هم مقايسه کرده و ديگر  بتوان آنها را  گونه هايي که 

ابعاد موضوع را روشن ساخت. 
مسجد عتيق اصفهان (جامع): بناي کنوني اين مسجد با 
در   (٦٣ مربع(عقابي،١٣٧٨:  متر  ٢٢هزار  حدود  وسعتي 
امام  ميدان  از  کمي  فاصله  در  و  اصفهان  بزرگ  بازار 
علي (ع) واقع شده است. در منابع تاريخي به اين که قبل 
از ظهور اسالم در محل فعلي مسجد بنايي وجود داشته 
ابنيه  شمالي  بخش  در  کشفياتي  اما  نشده،  هاي  اشار 
خشتي مسجد و کشف پاستوني با تزيينات مشابه دوره 
ساساني وجود بنايي از دوره قبل اسالم را تأييد ميکند. 
اين بقاياي ساختماني احتماًال متعلق به اواخر ساسانيان 
بوده که در قرون اول و دوم هجري با تغييراتي از آنها 
استفاده مي شده تا اينکه تمام محوطه، زيِر بناي مسجد 
قرار گرفته است.(شراتو،١٣٥٥: ٤٠) به نظر مي رسد بناي 
اوليه مسجد در دهه شانزدهم هجري شکل گرفته و سپس 
در قرن سوم مسجدي جديد با اصالح محور قبله جاي 
دوره  در   (١٥٥ است.(گالديري،١٣٩١:  شده  ساخته  آن 
سلجوقي مهمترين تحوالت معماري در مسجد رخ مي دهد. 
در طي اين تحوالت در نهايت سبک شبستاني مسجد به 
قالب چهار ايواني بدل شد؛ در دوره ايلخاني نماي مسجد به 
نمايي دو طبقه تغيير يافت. براي اين منظور در دهانه هاي 
مجاور حياط طاق کمرپوش زده شد که در نتيجه فضايي 
راهرو مانند در طبقه باال پديد آمد. نماي مسجد بار ديگر 
تغييراتي  قويونلو دستخوش  آق  اوزون حسن  در زمان 
گرديد، در اين مرحله در لبه راهروي فوقاني جان پناهي 
دوره  از  پس   (٥٠ شد.(گالديري،١٣٧٠:  ساخته  کوتاه 

کتيبه  ها

تعدادزبانمضمون متننوع قلم
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۴عربي

فرامين دولتي، وقف نستعليق
نامه و عبارات مذهبي

۵فارسي

جدول١. انواع کتيبه ها در مسجد جامع عتيق، مأخذ: نگارندگان.



صفوي تغييرات اندکي در ساختار و چهره مسجد ايجاد 
شد که از آن جمله مي توان به کتيبه ايوان اصلي مدرسه 
مظفري برجاي مانده از دوره افغان ها و مرمت هاي سردر 
سقاخانه در دوره قاجار اشاره داشت. (معماريان،١٣٨٩: 
٦٦). بنابراين مساجد جامع به عنوان پايگاه هاي مذهبي، 
فرهنگي، اجتماعي، علمي، و حتي سياسي و اقتصادي، مهم 
ترين بخش کالن شهرها به شمار مي رفت که در ساخت، 
توسعه و بازسازي و تزيين هر چه بهتر و بيشتر آن سعي 
و تالش وافر به کار گرفته مي شد. در ميان مساجد جامع 
برپا شده در ايران، مسجد جامع عتيق اصفهان از ويژگي 
ساخت،  تکاملي  سير  و  است  برخوردار  شاخصي  هاي 
بازسازي، گسترش و تزيين آن از سده دوم هجري قمري 

تا عصر حاضر از شاخص ترين آنها به شمار مي رود.

 نقش و جايگاه تزيينات حجاري در مسجد جامع عتيق 
اصفهان

تزيين، يکي از اصلي ترين و مؤثرترين مؤلفه هاي وحدت 
اسالمى  معمارى  در  تزيين  مي رود.  شمار  به  بخش 
چندين کارکرد دارد، اما به نظر مى رسد که نمود اصلى 
ترکيب بندى  هاى  ارزش  ايجاد  آن،  عمده  هدف  يا  و  آن 
غيرمتمرکز، در حل تمامى آن عناصرى که در ديگر سنت 
هاى معمارى در خود بنا اهميت دارد و تعادل و ضدتعادل 
بارها و وزن ها و تنش هاى ساختمانى مکانيسم واقعى 
عتيق  جامع  مسجد  معماري  در  است.  ساختمان  يک 
به  دستي  صنايع  هاي  رشته  و  تزيينات  از  اصفهان، 
فراواني استفاده شده است. اين تزيينات به ٦ دسته تقسيم 
و  مستظرفه(خوشنويسي  دستي  صنايع   (١ شوند:  مي 
نقاشي)،٢) سفال و سراميک(کاشي معرق، کاشي معقلي 
ايران(آجرکاري،  و کاشي هفت رنگ)،٣) معماري سنتي 

گچ بري و حجاري سنگي)، ٤) هنرهاي دستي وابسته به 
معماري( کاربندي، گره چيني و مقرنس کاري)،٥) صنايع 
دستي چوبي(مشبک چوب، معرق کاري و منبت کاري)، 
مشبک  سازي،  قفل  زني،  فلزي(قلم  دستي  صنايع   (٦
فلزي و نقره کوبي)، در معماري مسجد جامع، معماري 
سنتي به ويژه تکنيک حجاري، نقِش برجسته و مهمي در 
تزيين بنا دردو دوره صفوي و قاجار دارد و در مرحله 
اولويت قرار گرفته  به معماري در  بعد هنرهاي وابسته 
برخوردارند،  بااليي  تنوع  از  ها  بنا حجاري  اين  در  اند. 
رنگ  مرمر  از سنگ هاي  بستري  بر روي  عمدتًا  اگرچه 
اجرا شده اند اما مواردي را نيز مي توان ديد که سنگ هاي 
قرار  استفاده  مورد  رنگ  سياه  و  خاکستري  سفيد، 
گرفته اند. درادامه کار به اين آثار که کارکردهايي متفاوت 
از قبيل کتيبه ، محراب و ازاره، سنگاب ، نيم ستون ها و 
تزيينات  دارا هستند، مي پردازيم.  را  پنجره هاي مشبک 
وابسته به معمارى به صورت هاى متنوع و در دوره هاى 
مختلف تاريخى وجود داشته است و دليل آن هم، اشتياق 
هنرمند به آشکار ساختن روشنايى و صفاى دل از راه 
به چنين طريقى،  بستن  کمر  در  را  او  آنچه  است؛  تذکر 
در راستاى تشرف به فتوت راغب ساخته است. هنرمند 
مسلمان، زيبايى و تناسب را در قرينگى، تکرار و استفاده 
مطلوب از فضاى مثبت و منفى مي داند و اين پيوستگى 
جزء با کل و کل با جزء قوام مى يابد و اين همان چيزى 
است که صوفى ايرانى آن را وحدت در کثرت و کثرت 
و جاللي جعفري،١٣٩١: ٧١).  نامد(بهداد  مى  در وحدت 
تا از ماده اى  ايرانى از ديرباز سعى کرده اند  هنرمندان 
بيجان و کم ارزش به معنا و معنايى عرفانى دست پيدا 
به  بخشيدن  شرافت  اسالمى  بينش  در  «هنر  زيرا  کنند. 
ماده است»(نصر،١٣٧٠: ٤٤). همچنين دو ديدگاه کلى در 

(کتيبه  داالن مجلسي)ج  ابتداي  کتيبه  (طرح  داالن مجلسي) ب  ابتداي  (کتيبه  الف  کتيبه اي مسجدجامع عتيق،  تصوير١. حجاري 
منصوب بر حوض)، مآخذ:  نگارند گان .

الف                                                     ب                                          ج

تزيينات   تحليل  و  گونه شناسي 
حجاري  مسجد جامع عتيق اصفهان 
و  صفويه  دورة   آثار  بر  تأکيد  با 

قاجار/ ٥-١٧



شماره۴۹  بهار۹۸
۹

فصلنامة علمي نگره

زمينه تزيينات وابسته به معمارى وجود دارد يکى مبتنى 
بر عملکرد ظاهرى و ديگرى مبتنى بر عملکرد معنايى و 
محتوايى تزيينات است(مکي نژاد، ١٣٨٧: ٣). همچنين در 
گذشته، « اين رويايي (ظاهر و سازه) اغلب در تضاد بين 
مورد زيباشناختى و مورد تاريخى قرار دارد، و در نهايت 
در جايى که نتوان ظاهر و سازه را آشتى داد، ظاهر بر 
سازه غلبه خواهد کرد» (براندي، ١٣٨٨: ٤٤). در تزيينات 
حجاري مسجدجامع عتيق چنين مورد و گفته اي صدق 

مي کند.
در تزيينات معماري، بخصوص هنرحجاري در معماري 
دوره اسالمي تاکنون گونه شناسي و طبقه بندي مشخص 
و واضحي ارائه نشده، و بيشتر گونه شناسي محققان بر 
اساس يک نوع تکنيک و در يک بناي خاص بوده است. 
بنابراين، تزيينات حجاري مسجد جامع عتيق با دو معيار 
معيار  ترين  اصلي  است.  گونه شناسي گشته  و  مطالعه 
دسته بندي، مبنا قرار دادن آثار تزييني سنگي است، بر 
اين اساس بدون در نظر گرفتن ويژگي هاي هنري آن ها، 
مي توان آن ها را به تزيينات لوح هاي کتيبه اي، سنگاب ها، 
محراب ها و ازاره ها، نيم ستون ها و پنجره مشبکي و... 
تقسيم و گونه شناسي کرد. دسته ديگر، دسته بندي بر 
گياهي  هندسي،  نگاره هاي  شامل:  ها  مايه  نقش  اساس 
از ديگر معيارهاي دسته بندي و  انتزاعي، کتيبه اي و... 
گونه شناسي تزيينات حجاري مسجد جامع عتيق است. 
الزم به ذکر است هر يک از دسته ها به لحاظ نقش و فرم 
زير مجموعه هاي خود را دارند و در ادامه به تفکيک به 

آنها اشاره خواهد شد.

تزيينات حجاري مسجد جامع عتيق اصفهان: 
کتيبه نگاري لوح هاي سنگي: در ميان حجاري هاي اين 
همچون  متفاوتي  عناصر  تزيين  براي  خط  از  گرچه  بنا 

محراب ها و سنگاب ها نيز استفاده شده اما لوحه هايي از 
کتيبه هاي منفرد به زبان هاي فارسي و عربي نيز ديده 
مي شود.  تعداد اين الواح مجموعًا شانزده عدد است که 
از  بيش  گذشته،  روزگار  در  مسجد  اهميت  به  توجه  با 
نيمي از آنها فرامين حکومتي هستند و مابقي مضاميني 
چون ادعيه، آيات قرآني و مطالبي در خصوص وقفيات 
و بناي مسجد را دربر مي گيرند. اين کتيبه ها عمومًا بر 
روي سنگ هاي سفيد، خاکستري و يا سياه حک شده اند 
و اقالم مورد استفاده به صورت هاي ثلث و نستعليق بوده 
است. الزم به ذکر است که در اين بنا براي نگارش فرامين 
داشته  ارجحيت  ثلث  قلم  متون عربي  و  ادعيه  حکومتي، 

است. 
در  سنگاب  هشت  مجموعًا  مسجد  اين  در  سنگاب ها: 
قسمت هاي مختلف بنا ديده مي شود. مقطع اين سنگاب ها 
به صورت هاي مستطيلي و دايره اي است که در مواردي 
تزييناتي از کتيبه، نقوش گياهي و هندسي را بر بدنه خود 
دارند. کتيبه هاي حک شده بر اين سنگاب ها به دو زبان 
فارسي و عربي بوده که با اقالم ثلث و نستعليق حجاري 
و  تاريخي  مواد  وقف نامه،  چون:  مضاميني  و  شده اند 

صلوات و درود بر ائمه معصومين را شامل مي شوند.
محراب  شش  داراي  مسجد  اين  سنگي:  هاي  محراب 
حجاري شده است که در ايوان ها و يا شبستان ها نصب 
شده اند  ساخته  مرمر  سنگ  از  محراب ها  اين  شده اند. 
نيز  از مصالح غير سنگ  ازآن ها  براي دو مورد  تنها  و 
استفاده شده است. اين محراب ها تزييناتي از کتيبه، نقوش 
گياهي و نقوش هندسي را بر خود دارند.کتيبه هاي حک 
شده بر محراب هاي مزبور به زبان هاي فارسي و عربي 
قبيل  از  و مضاميني  است  بنايي  کوفي  و  ثلث  قلم  به  و 

احاديث، ادعيه، آيات و روايات را شامل مي شود.
نيم ستون ها و تزيينات گلداني: اين مسجد داراي تزيينات 

سنگاب ها

۲نقوشتزييناتشکل

مستطيلي
۲-ساده

کتيبه، نقوش گياهي و قاب بندي هاي منقوش
هندسي

۲

دايره اي
۲-ساده

کتيبه، نقوش گياهي و قاب بندي هاي منقوش
هندسي

۲

جدول٢. انواع سنگاب هاي مسجد جامع عتيق، مأخذ: همان.



گلداني زيادي است که غالبًا بر روي ازاره هاي مرمرين در 
بخش هاي مختلف مسجد حجاري شده اند. از وضعيت 
نصب اين تزيينات اين گونه استنباط مي شود که بعضًا 
در طول زمان از مکان اوليه خود جابه جا شده و درمکان 
ديگري نصب شده باشند. اين گلداني ها در قسمت پايه نيم 
ستون هاي کوچک تزييني قرار دارند که با بدن هاي محدب 
و يا زاويه دار ايجاد شده اند. بر باالي اين گلدان ها بدنه 
نيم ستون به صورت استوانه اي و يا زاويه دار، ساده يا 
منقوش به تزيينات هندسي، اسليمي و ختايي غير متشابه 
و کتيبه هستند و سپس بر فراز آن سرستون قرار دارد. 
سر ستون ها گاه ساده و غالبًا به صورت مقرنسي بوده 
که از سه تا پنج رديف مقرنس را شامل مي شوند و در 
برخي موارد با حکاکي هاي ساده هندسي، اسليمي و کتيبه 
تزيين شده اند. الزم به ذکر است کتيبه هاي حک شده بر 
با اقالم  از آثار تمامًا به زبان عربي بوده که  اين دسته 
اثرحکاکي  تاريخ  بدون ذکر  بنايي،  و  تزييني  ثلث، کوفي 

شده اند.
 پنجره هاي مشبک سنگي: در اين مسجد در مجموع سه 
پنجره مشبک سنگي وجود دارد که يکي از آنها در انتهاي 
ايوان   جانبي  اضالع  در  ديگر  دوتاي  و  درويش  صفه 
صاحب واقع شده اند. اين پنجره ها از سنگ  مرمر سفيد 
هستند و بر اساس تزيينات گره شش دوازده، هشت پنج  
و شش طبل درهم به صورت مشبک تراش خورده اند. بر 
پنجره مشبک واقع در ديوار شرقي صفه صاحب در ميان 
نام مبارک حضرت علي (ع)  بنايي  تزيينات گره به خط 

منقور شده است.
اين پنجره ها فاقد تاريخ هستند اما با توجه به اشاره منابع 
و  شمالي  ايوان  بين  درگاه  شدن  مسدود  خصوص  در 
شبستان مظفري پشت آن در دوره صفوي (عقابي،١٣٧٨: 
٦٥)، احتماًال پنجره منصوب در اين بخش متعلق به همين 
دوره باشد؛ نظر به اين  نکته که ساخت اين گونه پنجره ها 
در ديگر بناهاي صفوِي اصفهان از جمله مسجد شيخ لطف 
اهللا نيز مشاهده مي شود، دور از منطق نمي نمايد که اين 

آثار را به يک دوره زماني نزديک به هم درنظر گرفت.

به  نظر  مسجد  اين  در  تاريخ  بدون  تزيينات  مورد  در 
پيشينه بنا، مشابهت جنس سنگ هاي به کار رفته و ناکافي 
بودن اطالعات در متون تاريخي، با ابهام بسياري روبه رو 
اعتقاد برخي  به  بنا  اين  ازاره هاي  هستيم. به طور مثال 
به دوره آق قويونلو(هنرفر،١٣٥٠: ٧١) و به اعتقاد برخي 
ديگر به دوره تيموري (گالدير،١٣٧٠: ٤٤) تعلق دارد اين 
در حالي است که بر اساس منابع تنها مي توان نصب آنها 
را در تاريخي قبل از دوره شاه عباس صفوي تأييد نمود؛ 
اين  در  تاريخ  فاقد  مواد  اميرحسيني،١٣٣٥: ٩٨)  (نيکزاد 
بنا که محراب شبستان هاي جنوب  غربي و نيم ستون هاي 
تزييني را شامل مي شوند، حجم زيادي از تزيينات را چه 
به خود  آثار  فراواني  نظر  از  چه  و  نقوش  تنوع  نظر  از 
با بررسي نقوش گياهي و کتيبه اي  اختصاص داده اند. 
موجود بر محراب ها و نيم ستون هاي ياد شده، مشابهت 
همزمان  احتمال  يکديگر  با  نقوش  اين  تکنيکي  و  سبکي 
نقوش که در  اين  به عالوه،  ايجاب مي کند.  را  بودنشان 
نگاره  با  را  نزديکي  بيشترين  تاريخ دار،  آثار  با  مقايسه 
هاي محراب هاي صفه صاحب ارائه مي دهند به احتمال 
اندکي نسبت به آن ايجاد شده و يا به  با فاصله زماني 
تعبيري به اوايل دوره صفوي و يا اندکي پيش از آن تعلق 

داشته اند.

عتيق  جامع  مسجد  حجاري  نقوش  بندي  تقسيم 
اصفهان: 

در بررسي شاخصه هاي هنرحجاري مسجد جامع عتيق 
اصفهان، آثار حجاري متعلق به دو دوره صفوي و قاجار 
اين است که  مطالعه و شناسايي گرديد. آنچه گويا بود 
در هنر حجاري دوره قاجار نوعي واقعگرايي به دور از 
مضامين عميق عرفاني و فلسفي در هنر ايران مشاهده 
مي شود. اين موارد ويژگي هاي بصري و فضايي هنر 
دوره قاجار را شکل داده و در تزيينات حجاري مسجد 
تقريبًا  و  فشرده  و  انبوه  نقوش  به صورت  عتيق  جامع 
حال  عين  در  و  است  گرفته  شکل  منطقي  ربط  بدون 
حجاري هاي مسجد نشان دهنده ي اين واقعيت است که 

 تصوير٢.حجاري سنگاب هاي مسجد جامع عتيق اصفهان، الف و ب ( سنگاب ايوان شمالي) ج ( طرح سنگاب ايوان شمالي)، مآخذ: 
همان.

الف                                                 ب                                                    ج       

تزيينات   تحليل  و  گونه شناسي 
حجاري  مسجد جامع عتيق اصفهان 
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در دوره قاجار ما شاهد خالقيت و تنوع تزيينات هنري در 
فضاهاي مختلف مسجد هستيم، اما از طرف ديگر وقتي 
ديگر  از زواياي  را  آنها  کارکردهاي  و  تزيينات حجاري 
مانند اندازه ها، تناسبات، شکل ها و تزيينات نگاه مي کنيم، 
تزيينات حجاري دوره قاجار وضعيت ناز ل تري را نسبت 
به دوره هاي گذشته خود و به خصوص دوره صفوي بنا 
نشان مي دهد. شکل ها، استواري و صالبت قبلي را ندارد. 
تناسبات در مرتبه نازلتري نسبت به تناسبات موزون و 
انديشيده شده  در دوره هاي قبلي قرار مي گيرند. نقوش 
حجاري در موارد محدود در حد و اندازه ي دوره صفوي 
قرار مي گيرند. ازدحام بيش از حد نقوش و عناصر در 
يک کادر، ساده سازي خطوط حجاري شده و اجراي آن ها 
بدون توجه ويژگي هاي آرايه هاي تزييني و عدم توجه 
به فرم از شاخصه هاي ويژه هنر حجاري قاجار نسبت به 

دوره صفوي در مسجد جامع عتيق است. 
تزيينات حجاري  نقوش موجود در  توان  بطور کلي مي 
(کتيبه ها، محراب ها، نيم ستون ها و گلداني هاي) مسجد 
جامع عتيق اصفهان را به لحاظ فرم و نقش در دسته ها 

زير تقسيم نمود:
معموًال  نقوش  از  دسته  اين  در  هندسي:  ١-نگاره هاي 
از خطوط مستقيم و شکسته در حاالت مختلف در پايه 
شود.  مي  استفاده  شده  حجاري  هاي  ستون  نيم  و  ها 
گره  يا  و  کثيراالضالع  اشکال  کمتر  هندسي  نقوش  در 
چيني دارند. نقش مربع، مسطيل يا دايره به عنوان قاب 
تلفيقات  بيشتر  است.  قرار گرفته  استفاده  کادر مورد  يا 
نقوش  است.  شده  انجام  گياهي  و  هندسي  اشکال  بين 
هندسي در تزئينات (سنگاب ها و نيم ستون ها و گلداني 
ها) نسبت به نقوش گياهي بسيار محدود است. اين دسته 
اصول  کننده  بيان  ايراني  معماري  و  هنر  در  نقوش  از 
بصري، نظم، تکرار، قرينگي و زايش مداوم بوده و هستند 
و در حجاري هاي مسجد جامع عتيق اصفهان زيرگونه 
مجموع  در  ها:  :قاب بندي  مي گيرند  بر  در  را  زير  هاي 

در حجاري هاي بررسي شده قاب ها در زيرگروه هاي: 
مستطيلي ساده، جناغي يا محرابي، چهار پره، کنگره دار 
اسليمي همچون شمسه  تزيينات  از  برگرفته  قاب هاي  و 
و ترنج قابل تفکيک و مطالعه مي باشند. انواع گونه هاي 
قاب بندي در بناهاي صفويه و قاجار مشاهده مي شوند 
آثار  روي  بر  ادوار،  اين  طي  در  تغييرات  کمترين  با  که 
سنگي به کار رفته اند.  تزيينات گلداني: تزيين گلدان شکل 
از عناصر رايج در آرايش بناي مورد بحث، به ويژه در 
زواياي ايوان ها و محراب ها است که در اندازه هاي متنوع 
به صورت برهشته يا برجسته حجاري و يا حکاکي شده 
است. در برخي موارد خود به تنهايي تمام ارتفاع ازاره 
براي  پايه اي  عنوان  به  نيز  مواردي  در  و  پوشانده  را 
بدنه اي  با  گاه  است؛  رفته  کار  به  تزييني  نيم ستون هاي 
مسجد  در  زاويه دار.  اي  بدنه  با  گاه  و  و صاف  محدب 
چشم  به  تزيين  اين  از  زيادي  نمونه هاي  عتيق  جامع 

نيم ستون هاي تزييني

قلمهپايه ستونسرستوناجرا

گلداني با پلکانيمقرنس کاريگونه ها
بدنه محدب

گلداني با بدنه زاويه 
دار

منقوشساده

نوع تزيينات و 
نقوش

کتيبه، نقوش گياهي و هندسينقوش هندسي و گياهيکتيبه، نقوش گياهي و هندسي

جدول٣. انواع نيم ستون هاي تزييني مسجد جامع عتيق، مأخذ: همان.

ستون  نيم  تزييني  (جزئيات  ز  استاد)،  ايوان  ستون  تصوير٣. 
شرقي ايوان شمالي)، مآخذ: همان.

الف                                          ب   



مي خورد که به صورت برهشته با بدنه هاي زاويه دار و يا 
نيم ستون هاي تزييني اطراف صحن، ايوان هاي چهارگانه، 
در  محدب  ورودي  درگاه  قاب  الملک،  نظام  مقصوره 
قسمت پايه بواسحاقيه و محراب شبستان جنوب  غربي؛ 
ايوان هاي صاحب  نيم ستون  در  برجسته  به صورت  و 
نظام  استاد و مقصوره  واستاد و در محراب هاي صفه 
اين  در  گلداني سنگي  است.تزيينات  الملک حجاري شده 
بنا به صورت  هاي برهشته و برجسته حجاري شده اند 
اما در ساير تکنيک هاي تزييني، گلداني برجسته مشاهده 
با مصالح گچ،  را  گلداني برهشته  نمونه  هاي  نمي شود. 
در شاه نشين ايوان شمالي از دوره ايلخاني و در اطراف 
اين  ديد.  مي توان  صفوي  دوره  از  الشتاء  بيت  محراب 
تزيينات همچنين در قسمت ورودي شرقي ديده مي شوند، 
اين درگاه که دردوره قاجار تعمير شده اما اصل آن به 
احتمال از دوره آل مظفر بوده است. (گرابار،١٣٨٧: ٤٣) 
اين تزيينات در مقايسه با نمونه هاي سنگي بدنه اي کشيده 
و باريک تر دارند؛ در ميان کاشيکاري  هاي اين بنا نيز در 
ايوان جنوبي از دوره ترکمانان و در ورودي شرقي از 
دوره قاجار گلداني هايي ديده ميشود که در ميان نقوش 

اسليمي و ختايي قرار گرفته و به صورت کامًال مسطح 
و تخت هستند. مقرنس کاري: مقرنس ها پس از تزيينات 
گلداني از جمله فراوان ترين تزيينات هندسي هستند که 
غالبًا در باالي گلداني ها، نيم ستون ها و ستون ها و در 
مواردي در محراب هاي حجاري ديده مي شوند و از ساده 
ترين شکل يعني يک واحد مقرنس تا اشکال پيچيده تر را 
شامل مي شوند. در مسجد جامع عتيق عالوه بر سنگاب 
و  شاگرد  صاحب،  ايوان هاي  محراب  و  درويش  صفه 
تزييني  هاي  نيم ستون  باالي  بر  شبستان جنوب غربي 
نيز مقرنس کاري مشهود است و تنها بر تعداد کمي از اين 
نيم ستون ها که ناتمام به نظر مي آيند، مقرنس حجاري 
نشده است. پيچ  تزييني: اين تزيين در مسجد جامع عتيق 
اطراف صحن،  تزييني  نيم ستون هاي  از  برخي  قلمه  بر 
صفه شاگرد و مقصوره نظام الملک و همچنين دورتادور 
محراب شبستان صفوي جنوب  غربي به کار رفته است؛ 
بر روي هيچ  يک از موارد مزبور ماده تاريخي ذکرنشده 
جامع  مسجد  در  نقوش  از  دسته  اين  گره:  تزيين  است. 
عتيق، در پنجره هاي مشبک ايوان درويش و صاحب و 
همينطور روي قلمه نيم  ستون هاي تزييني واقع در ديوار 

تصوير٤. حجاري نيم ستون هاي مسجد جامع عتيق اصفهان، الف (نيم ستون هاي راهروي بيت الشتاء)، ب (طرح نيم ستون ابتداي 
ورودي بيت الشتاء)، ج (نيم ستون جنوبي ايوان غربي)، د (جزئيات تزييني نيم ستون ايوان استاد)، ز (جزئياتتزييني نيم ستون 

شرقي ايوان شمالي)، مآخذ:همان.

   د                                                                          ه

تزيينات   تحليل  و  گونه شناسي 
حجاري  مسجد جامع عتيق اصفهان 
و  صفويه  دورة   آثار  بر  تأکيد  با 

قاجار/ ٥-١٧

الف                                                     ب                                          ج



شماره۴۹  بهار۹۸
۱۳

فصلنامة علمي نگره

شمالي ايوان استاد، اطراف داالن ورودي شرقي و داالن 
رقم  و  تاريخ  ذکر  بدون  الشتاء  بيت  شبستان  ورودي 
حجاري شده اند. همان طور که پيش از اين هم بيان شده 
اين آثار به احتمال به دوره صفويه و يا بازه اي نزديک به 
همين زمان تعلق دارند و در دوره  هاي بعد موردي از آنها 
مشاهده نگرديد. اين آثار از حيث نوع سنگ مشابه و از 
جنس سنگ مرمر هستند و در مورد نوع گره، گونه  هاي 
متنوعي با آالت و لقط هاي گوناگون مد نظر بوده است. 
در نمونه هاي حجاري به ساخت پنجره ها و پوشش هاي 
است.  شده  پرداخته  بيشتر  الگوها  اين  براساس  مشبک 
به طور کلي مي توان گفت نقوش هندسي که در تزيينات 
حجاري مسجد جامع عتيق به کار رفته اند، عبارتند از : 
خطوط مستقيم، شکسته و زيگزاگ، نقوش دايره و منحني 
منظم و  ترکيب  که  مثلث  لوزي و  اسليمي،  قالب هاي  در 
همگني دارند و مي توانند از همه سو گسترش يابند. اين 
نقوش در نهايت نظم، تعادل و هماهنگي ايجاد شده اند. 
از نقوش هندسي بيشتر به عنوان حاشيه ي کادر، براي 
با  همراه  متراکم  و  شلوغ  گياهي  نقوش  با  که  سطوحي 
کتيبه ها تزيين شده اند و يا براي جداسازي طرح ها از 
يکديگر استفاده مي شود. گاهي از تکرار اين نوع نقوش به 
صورت رديفي براي دورگيري طاق ها، قوس ها و خطوط 

کاربندي استفاده مي شود. 
٢-خط و کتيبه نويسي: کتيبه ها يکي از مهم ترين عناصر 
بين  اين  در  که  است  اصفهان  جامع  مسجد  در  تزييني 
ورودي ها، محراب ها و سنگاب هاي حجاري شده داراي 
کتيبه هاي متعدد با مضامين مختلف هستند مضاميني که با 
عناوين رقم(تاريخ ساخت) نام شخص(باني خير، حاکمان 
وقت)، هنرمند(استادکار، خطاط)، احاديث، اسامي متبرکه و 
آيات قرآني هستند. کتيبه هاي حجاري شده، متعلق به دو 
دوره صفويه و قاجار و در اين ميان سهم کتيبه هاي دوره 
صفويه بيشتر است. در بررسي کتيبه هاي حجاري موجود 
در بناي مورد نظر، انواع اقالم به کار رفته به ترتيب فراواني 
هاي  بخش  در  که  است،  کوفي  و  نستعليق  ثلث،  شامل 
متفاوتي از جمله لوحه ها، سنگاب ها، ستون ها و محراب ها 

تجلي يافته اند. نستعليق: در تزيينات حجاري مسجد عتيق 
اصفهان بعد از ثلث، بيش از ساير اقالم مورد استفاده واقع 
شده است. نمونه هاي نستعليق در مسجد جامع عتيق در 
داالن  حوضخانه،  داالن  شرقي،  ورودي  کتيبه هاي  الواح 
ورودي مجلسي، کتيبه منصوب بر بناي حوض و همچنين 
بر سنگاب هاي ورودي مجلسي، ايوان درويش و سنگاب 
آثار  از  همگي  که  گرفته اند  قرار  خان  عزيزاهللا  سقاخانه 
متعلق به دوره صفويه و بازه زماني ٩٣٠ تا ١٠٩٣ هجري 
مي باشند. عالوه بر موارد بيان شده، نوشته  هايي بر برخي 
يادگار-نوشته  تنها  که  شده اند  حک  مسجد  هاي  ازاره 
مقصوره نظام الملک تاريخ ١٢٨٤هجري را به همراه دارد. 
نگارش  براي  قلم نستعليق عمدتًا  کتيبه هاي حجاري،  در 
عبارات به زبان فارسي به کار رفته حال آنکه در ساير 
تزيينات مسجد از اين قلم براي تحرير متون به زبان عربي 
نيز استفاده شده است. ثلث: با آنکه اين گونه خوشنويسي 
در حجاري بناهايي دوره صفويه و قاجار اصفهان، پس 
اين  اما  از نستعليق، رايج ترين شيوه نگارش بوده است. 
به  است.  ديگري  گونه  به  عتيق  جامع  مسجد  در  وضع 
طوري که ثلث بيشترين فراواني در ميان گونه هاي قلم را 
به خود اختصاص داده و نمونه  هاي آن در الواح کتيبه  
هاي گنبدخانه نظام الملک، راهروي ورودي شرقي، صفه 
صاحب، بناي روي حوض و ديوار سردر مقبره مجلسي، 
بر محراب  هاي موجود در شبستان  هاي جنوب غربي، 
صفه صاحب و ايوان شاگرد، سنگاب هاي ايوان صاحب و 
درويش و نيم ستون هاي تزييني جانب داالن شرقي، ايوان 
شاگرد و مدخل مقصوره نظام الملک قرار گرفته است .اين  
سنگ نبشته ها در مواردي بدون تاريخ هستند اما در ساير 
موارد در بازه زماني ٩١١تا ١١٠٢هجري (دوره صفويه) 
قابل مطالعه و بررسي مي باشند. اين قلم هم در حجاري و 
هم در مورد ديگر تکنيک ها از رواج و کاربرد گسترده تري 
در مقايسه با ديگر اقالم برخوردار بوده و از لحاظ زبان، 
مضمون و نگارش تنوع بيشتري را دارا مي باشد. کوفي: 
قلم کوفي در ميان کتيبه هاي حجاري بررسي شده کمترين 
تعداد را دارا بوده و در بناي مسجد جامع عتيق مشاهده 
تفکيک و  قابل  تزييني  بنايي و  شدند که در دو زيرگونه 
مطالعه هستند؛ نمونه  هاي کوفي تزييني در نيم ستون هاي 
جانبي صفه صاحب، ورودي بيت الشتاء، ايوان استاد و 
ايوان درويش و نمونه  هاي کوفي بنايي در پنجره مشبک 
شرقِي ايوان صاحب و نيم ستون هاي جانبي شاه نشين 
ايوان شاگرد به صورت تکرار واژه «علي» و همچنين در 
قسمت فوقاني محراب واقع در شبستان جنوب غربي به 
چشم مي خورند که هيچ ماده تاريخي در آنها ذکر نشده 
است. از قلم کوفي چه در حجاري  هاي بنا و چه در ساير 
تزيينات، معموًال براي نگارش عبارات عربي استفاده شده و 
به خصوص براي نگارش اسماء مقدس به صورت منفرد 

بر ديگر اقالم ارجحيت داشته است.

عتيق،  جامع  مسجد  مشبکي  پنجره هاي  حجاري  تصوير٥. 
الف(پنجره مشبکي ايوان شمالي)، ب(طرح پنجره مشبکي ايوان 

درويش)، مآخذ: همان.



٣. نگاره هاي گياهي:
در  اسالمي  دوران  از  نقوش  اين  انتزاعي:  گياهي  نقوش 
ابنيه ايراني و اسالمي مشاهده شده است. در دوره قاجار 
و بخصوص در بناهاي مذهبي با ورود طرح ها و نقش هاي 
فرنگي و نيز تمايالت طبيعت گرايانه، کاربرد اين نقوش 
مسجد  حجاري  تزيينات  سطح  بر  اما  است.  شده  کمتر 
و  گرايانه  طبيعت  نقوش  با  انتزاعي  نقوش  عتيق  جامع 
هندسي تلفيق شده اند. چنانچه در اکثر نمونه حجاري هاي 
اسليمي،  هاي  صورت  به  تزيينات  اين  مسجد،  بناي 
لوتوس  ترنج و گل هاي ختايي، الله و  اسليمي- ختايي، 
در قسمت هاي محراب  اسليمي:  .نقوش  اند  رفته   کار  به 
شبستان هاي جنوب غربي و نيم ستوني تزييني در داخل 
صفه استاد با بندهاي بسيار ظريف و تو خالي حکاکي 
شده است .نگاره هاي اسليمي به شکل ترنج و شمسه در 
محراب مرمرين گنبدخانه نظام الملک حجاري شده که به 
اوايل دوره صفوي نسبت داده مي شود .نقوش اسليمي-

ختايي: در لچکي کتيبه شاه طهماسب در مقصوره نظام 
الملک، بر نيم ستون هاي تزييني جانب ايوان  هاي مسجد 
و ورودي مقصوره نظام الملک، محراب ايوان صاحب با 
تاريخ ٩١٨هجري و بر روي سنگاب صفوي ايوان درويش 
مشاهده مي شود؛ عالوه بر اين در برخي نيم  ستون  هاي 
ديده مي شود  از گل  هاي ختايي  نقوشي  اطراف صحن 

اند و  که در البه الي تزيينات هندسي گره حکاکي شده 
همچون ديگر نيم  ستون ها فاقد تاريخ و رقم هستند . 
نگاره انتزاعي برگرفته از گل الله در اين بنا بر روي 
سنگاب صفوي صفه صاحب، محراب شبستان جنوب 
غربي و در پايين برخي از ستون  هاي تزييني و گل  
ايوان  هاي مشابه لوتوس هم در محراب هاي صفوي 
و  غربي  ورودي  داالن  ابتداي  ستون  نيم   صاحب، 
نيم ستوني ديگر در داخل صفه درويش، به کار رفته 
مسجد  اين  حجاري  گياهي  نقوش  طورکلي  به  است. 
لوتوس،  جعفري،  شده  استليزه  برگ هاي  صورت  به 
گل هاي  از  استفاده  شده اند.  اجرا  بته  و  گل  پيچک، 
زمينه  خالي  بخش هاي  کردن  پر  براي  نيز  چندپر 
طرح هاي  رواج  که  نماند  ناگفته  است.  بوده  مرسوم 
مسجد  حجاري  در  قاجار  دوره  در  طبيعت گرايانه 
انتزاعي  (گياهي  ديگر  طرح هاي  اندازه  به  عتيق  جامع 
در دوره صفوي) موفق نبوده است. گاه در اين تکنيک 
تزييني از تکرار نقوش تزييني به صورت رديفي براي 
استفاده  گلداني  تزيينات  و  نيم ستون ها  هاي  حاشيه 
عمومًا  را  اصلي  فضاي  موارد  اين  در  است،  شده 
که  نموده  مزين  ترنج  و  ختايي  و  اسليمي  هاي  طرح 
افشان  گل هاي  با  همرا  و  متوالي  و  به صورت مجرد 

اجرا شده اند. 

قاجارصفويهنوع نقوش

اسليمي-ختايي

بي توجهي به قواعد نقوش سنتي مانند رعايت بندهارعايت اسلوب و قواعد نقوش سنتي

ترکيب گل هاي انتزاعي با واقع گرا و طبيعيگل هاي انتزاعي و تجريدي

عدم استفاده از فرم هاي فرنگيعدم استفاده از فرم هاي اروپايي

استفاده محدود و کم از عناصر ختايياستفاده فراوان از عناصر ختايي

شاخه هاي متوسط و گاهي ضخيم و پر رنگاغلب شاخه ها بسيار ريز و نازک

هويت وابسته به ساير نقوشهويت مستقل و واضح

نقوش گلداني

بدنه ظريف تر و نقوش ضخيم تراستفاده از نقوش اسليمي روي بدنه

بدنه گلداني پايه داربدنه تنگ مانند

کاربرد بيشتر و پرنقش بصورت برهشتهکاربرد محدود و بصورت برجسته

ترکيب گل هاي طبيعي و نقوش ختايياستفاده از گل هاي ختايي داخل گلدان

جدول۴.مقايسه ويژگي هاي نقوش گياهي اسليمي - ختايي و نقوش گلداني در تزيينات حجاري مسجد جامع عتيق، مأخذ: همان.
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۱.تزيينات 
گلداني

پايه نيم ستونهاي تزئيني، قاب درگاه گلداني برهشتهگلداني برجسته
ورودي ابواسحاقيه، محراب شبستان 
جنوب غربي، محراب صفه استاد و 

مقصوره نظام الملک

۶۳ صفوي
۳

قاجار
۰

بي تاريخ
۴

صفوي
۰

قاجار
۲

بي تاريخ
۵۸

۲.مقرنس کاري
سنگاب صفه درويش، محراب ايوانهاي مقرنس

صاحب، شاگرد و شبستان جنوب غربي، 
باالي نيم ستونهاي تزئيني

۵۲
صفوي

۶
قاجار

۰
بي تاريخ

۴۶

۳. پيچ تزئيني
برقلمه برخي ازنيمستون هاي تزيينيپيچ تزئيني

 اطراف صحن،صفه شاگردومقصوره نظام  ال
ملك    محراب شبستان صفوي 

جنوب غربي

۶
صفوي

۰
قاجار

۰
بي تاريخ

۶

۴.گره

پنجره هاي مشبک ايوان درويش گره
وصاحب،نيمستون هاي ديوارشمالي
ايوان استاد،اطراف داالن ورودي 

شرقيوداالنوروديشبستان بيت الشتاء

۸

بدون تاريخ ۸ نمونه

۱.کتيبه 
نستعليق

الواح کتيبه هاي ورودي کتيبه نگاري
شرقي،داالنحوضخانه،ورودي 

مجلسي،کتيبه منصوب بربناي حوض.
سنگاب هاي ورودي مجلسي وايوان 

درويش.يادگارنوشته هاي مقصوره نظام 
الملک وايوان شاگرد

۱۱
صفوي

۹
قاجار

۱
بدون تاريخ

۱

۲.کتيبه ثلث
ثلث

چهارموردلوح کتيبه ويک نيم ستون 
درراهروي ورودي شرقي.دولوح کتيبه 

ودومحراب درشبستان هاي ضلع جنوبي.
سنگاب،دولوح کتيبه،دو محرابوچهارنيم 

ستون درايوانجنوبي. دولوح کتيبه 
درسردرمقبرة. کلوح منصوب روي بناي 

حوض.سنگ ابايوان شمالي. محراب 
ودونيم ستون درايوان شرقي.

۲۵

صفوي
۱۵

قاجار
۰

بدون تاريخ
۱۰

کوفي تزييني بدونکوفي بنايي بدون تاريخ۳۴. کتيبه کوفي
تاريخ۸

کوفي بنايي:پنجره مشبک شرقياي 
وانصاحب.نيمستون هاي جانبي شاه 
نشين ايوان شاگرد. محراب شبستان 

جنوب غربي. کوفي تزييني:نيمستون هاي 
جانبي وروديبيت الشتاء،ايوان 

صاحب،ايوان استادوايواندرويش

۱۲

۱.نقوش 
انتزاعي

محراب شبستان هاي جنوب نقوش گياهي
غربي،گنبدخانه نظامالملک وايوان
صاحب.سنگاب هاي ايوان درويش،

صفه صاحب وسقاخانه عزيزاهللا خان.
برخيازنيمستون هاي تزييني اطراف 

صحن وداخل ايوان ها.کتيبه مقصوره 
نظام الملک.

۳۴

سايراسليمي-ختايياسليمي

صفوي۴
قاجار۰

بي تاريخ۲

صفوي۳
قاجار۰

بي تاريخ۱۶

صفوي۳
قاجار۰

بي تاريخ۶

جدول۵. پراکندگي و فراواني نگاره هاي هندسي، کتيبه نگاري و نگاره هاي گياهي مسجد جامع عتيق اصفهان، مأخذ: همان.



نتيجه
همان گونه که پيش از اين هم اشاره شد، تزيينات حجاري مسجد عتيق از نظر تکنيک، به سه گونه 
برهشته، برجسته و حکاکي منفي و از نظرکارکرد به کتيبه، سنگاب، محراب، تزيينات گلداني، ستون 
و نيم ستون ها، پنجره هاي سنگي و کله قندي ها تقسيم مي شوند. همچنان که پيش از اين نيز وصف 
شد در تزيينات حجارِي مسجد نام برده گونه هاي جانوري و يا انساني ديده نمي شود و نقوش 
(قابندي ها،  فراواني درگونه هاي هندسي  ترتيب  به  به چشم مي خورند  متنوعي که در حجاري ها 
گلداني ها، مقرنس، پيچ تزييني، گره و ديگر نقوش هندسي) ، خط نگاري (نستعليق و ثلث) و نقوش 
گياهي (انتزاعي، طبيعت گرا) دسته  بندي مي شوند. اين نقوش در موارد بسياري تاريخ مشخصي را 
به همراه ندارند اما موارد رقم دار به دوره صفويه و قاجار تعلق دارند .پراکندگي زماني اين آثار به 

گونه  اي است که نمونه  تاريخ داري از قبل و يا بين اين دو دوره مشاهده نمي شود.
در بررسي سير تحول تزيينات، نقوش هندسي، به ويژه قاب بندي ها و پيچ  هاي تزييني طي اين محدوده 
زماني(دوره تيموري و ترکمانان تا پايان دوره قاجار) تغيير چنداني نداشته و با سبکي مشابه به هم 
ارائه شده اند. در تزيينات گلداني هم تغييرات شاخصي صورت نمي گيرد جز آنکه به مرور خود به 
عنصري مستقل در ازاره  ها تبديل مي شوند. به طوري که در دوره قاجار کمتر به عنوان پايه ستون 
به کار مي روند. در نمونه هاي صفويه مقرنس ها، نظير آنچه در مسجد جامع عتيق مشاهده مي شود، 
به عمق، ظرافت و جزييات تزييني مقرنس ها توجه بيشتري شده و طاس هاي مقرنس ها بدنه اي 
کشيده و کامًال منحني دارند. اما در نمونه هاي قاجاري در مقايسه با آثار پيشين، به مرور از ارتفاع 
و عمق طاس ها کاسته شده و به گونه  اي اجرا شده اند که زاويه دار به نظر مي رسند. تزيينات گره که 
در بناي مسجد جامع عتيق به کار رفته اند، به نظر مي رسد از حيث نوع سنگ مشابه و از جنس سنگ 
مرمر هستند و در مورد نوع گره، گونه  هاي متنوعي با آالت و لغ هاي گوناگون مد نظر بوده است 
.در خصوص خط نگاره ها، با بررسي کتيبه هاي حجاري در اين مسجد اينطور به نظر مي رسد که 
در محل و جايگاه کاربرد اقالم، درگونه ثلث محدوديت خاصي وجود نداشته و از آن براي تزيين و 
نگاشتن بر الواح کتيبه ها، سنگاب، ستون و نيم  ستون ها و همچنين محراب ها استفاده شده است. اما 
در گونه نستعليق عليرغم کاربرد گسترده اين قلم، موردي به جز يادگار- نوشته ها بر روي محراب  
ها ديده نمي شود. گونه قلم کوفي نيز که کاربرد محدودي داشته و در پنجره مشبک، محراب و نيم  
ستون ها به کار رفته است. نقوش گياهي در نمونه هاي مسجد عتيق گرايش به پردازش نقوش با 
سبک  هاي انتزاعي بيشتر به چشم مي خورد به طوري که در برخي موارد هنرمند به نقش پردازي 
با پيچ  ها و بر گ  هاي اسليمي اکتفا کرده و براي نمايش نقش بيش از دو پالن ضخامت را در نظر 
گرفته است.  به طور کلي ميتوان گفت که در مقايسه حجاري  ها با ديگر تکنيک ها در بنا، بارزترين 
تفاوت ها به تناسبات، نحوه اجرا و دقت و ظرافت نقوش و تزيينات برمي گردد در حالي که در مورد 
نوع و موضوعات، نقوش از همگوني و شباهت هاي بااليي برخوردار هستند، براي مثال؛ در کاشي 
هاي صفوي تزيين گلداني غيربرهشته با شکلي مستقل تصوير نشده و پيچش اسليمي ها و نوع 
رنگ گذاري آنها به گونه اي است که نقش گلدان را در نظر بيننده تداعي مي کند اما در دوره قاجار 
گلدان يکي از عناصر شاخص در تزيينات است که در مقايسه با گلدان هاي حجاري داراي دسته، 

انحناي بدنه بيشتر و تزييناتي روي بدنه هستند.
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the form.  

In the architectural decorations, especially the art of carving, a clear typology and classification has not yet 

been given to the architecture of the Islamic period and most typologies offered by researchers have been 

based on techniques and in particular buildings. Therefore, the carving decorations of AtiqMosque have 

been studied and classified in terms of two criteria and principles. The main criterion of classification is 

based on the decorative stoneworks. The studied inscriptions in this research are often Safavid, and Qajar 

samples are few. The Qajar inscriptions have been inscribed on yellow marble or brown color inNastaliq 

script and Persian language. However, in Safavidexamples, mostly gray and black colors are used. The 

texts of these inscriptions are written inNastaliq and Thuluth scripts and in Persian and Arabic languages. 

Troughs are also from the Safavid and Qajar eras which are carved, painted or simple. Stone mihrabs are 

often carved in yellow marble that date back to the Safavid period and there are no stone mihrabs from 

the Qajar period in this mosque. Flowerpot decorations in this building have been used in the form of 

bossy decorations, complementary motifs and high reliefs (Barheshte) on the plinths which bear no date 

and history. But regarding semi-columns, which are used extensively, many painted samples are seen with 

various geometric, vegetative and inscriptional motifs. Stone windows are often made of marble with 

arabesque motifs in a compartmental form, and most probably all of them have remained since the Safavid 

period. Therefore, it can be said that the mosque is unique in terms of carvings. 

Keywords: Carving Decorations, Atiq Mosque, Isfahan, Islamic Architecture.
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The use of carving technique is one of the most commonly used architectural decorations in the Islamic 

buildings with a large number of samples being displayed in the mosques of Isfahan. Examining, studying 

and comparing each of them can comprise the recognition of their cultural identity. The main purpose of the 

present study is to identify, classify and analyze the carving decorations based on the type of motifs in the 

building of the Atiq Mosque in Isfahan and to seek the answer to the following questions: 1- What are the 

features and samples of carving decorations of the AtiqMosque in Isfahan in terms of motifs and themes?  2. 

What differences and similarities are there between buildings’ carving decorations in the Safavid and Qajar 

periods regarding motifs? 

This research has been done using descriptive-analytical method based on field studies and library studies 

and qualitative analysis. The findings of the research show that the carving decorations of the AtiqMosque 

in terms of technique include three types of bossy, high reliefs (Barheshte)  and negative engraving, and 

from the function’s point of view are divided into the inscriptions, trough, mihrab, flowerpot decorations, 

columns and semi-columns, stone windows and conical decorations. Accordingly, the different motifs of 

the mosque’s carvings in order of frequency are categorized in a variety of geometric shapes (frameworks, 

flowerpots decorations, muqarnas, decorative screws, knots and other geometric patterns), calligraphy 

(Nastaliq, Thuluthand Kufic), as well asvegetative designs (abstract). These motifs do not have a specific 

date in many cases, but the dated examples belong to the Safavid and Qajar periods.

 In the study of the characteristics of the Atiq Mosque in Isfahan the carvings, belonging to the Safavid 

and Qajar periods, were studied and identified. What is clear is that realism far from the deep mystical and 

philosophical themes of Iranian art is observed in the carvings of the Qajar period. These examples have 

formed the visual and spatial features of the art of the Qajar period, which have been formed massively, 

compactly, and unreasonably in the carvings of the Atiq Mosque. At the same time, the carvings of the 

mosque reflect the fact that during the Qajar period, we can see the creativity and variety of artistic decorations 

in the different spaces of the mosque, but on the other hand, when we see carvings and their functions from 

other aspects such as decorations, sizes, proportions, and shapes, the carving decorations in the Qajar period 

have a lower status compared to previous periods, especially the Safavid period. The shapes do not have the 

firmness and stability, and the proportions are at a lower level than the balanced and harmonic proportions 

in the previous periods. The motifs of carvings are limited in terms of size and extent compared to examples 

belonging to the Safavid period. The special features of Qajar carvings in comparison to the Safavidones 

in the AtiqMosque include: detailed and busy motifs and elements in a frame, simplifying the carved lines 

and their execution without paying attention to the features of decorative arrays and the lack of attention to 
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