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کتیبه هـــــــا و آرایه هـــــــای تزیینی مســـــــجد جامع  مطالعـــــــه 
گناباد* خوارزمشاهی 
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گروه ارتباط تصویری، موسسه آموزش عالی فردوس، مشهد، ایران. 2   کارشناسی ارشد ارتباط تصویری، 

)تاریخ دریافت مقاله: 96/10/19، تاریخ پذیرش نهایی: 97/6/3(

چکیده
گناباد، یکی از ســه مســجد باقیمانــده ی دوایوانی خراســان به ســبک رازی و از یادگارهای عصر خوارزمشــاهی  مســجد جامــع 
گیاهی اســت. مقاله حاضر  گچ بــری در تزیینات  کتیبه و  اســت. تزیینــات این مســجد، شــامل آجــرکاری در تزیینات هندســی، 
کتیبه های ایوان جنوبی مســجد پرداخته اســت. حروف  گچ بری و مطالعه آرایه ها و تحلیل بصری  به تببین تزیینات آجری و 
گنابــاد در قالب چه ســاختار و نظامــی و بر چه مبنایــی طراحی شــده اند؟ روش پژوهش  کتیبه هــای مســجد جامــع  کلمــات  و 
کتیبه ها، یکدســتی  کتابخانه ای بهره برده شــده اســت. در طراحی این  توصیفــی- تحلیلــی و در ایــن راســتا از منابع میدانی و 
کتیبه ایجاد نموده اســت. در این ســیر، سادگی عناصر  کتیبه نســبت به تزیینات حاشــیه وحدت در  حروف و آرایه ها در ســطح 
کتیبه، ضخامت  کتیبه برای تعادل بهتر در تمام ســطوح  نوشــتاری در شــکل حروف، حضور عناصر ریزاندام در قســمت باالی 
کتیبــه به این وحــدت و هماهنگی یاری  کتیبه، فواصل متناســب حروف در هرســه  یکنواخــت حــروف، تناســب حــروف با نوار 
که هنر معاصر  گناباد بدست آمده  کوفی مسجد جامع  کتیبه ها، مجموعه ای از الفبای  رسانده است. از سویی دیگر با بررسی 

گیرد.  ایران می تواند از این میراث ارزشمند هنری و معنوی، در آثار سنتی و ملی بهره 
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گناباد، یکی از مساجد دوایوانی تاریخ دار دوره ی  مســــجد جامع 
کوی شرقی شــــهر امروزی یعنی قصبه1 واقع است  خوارزمشاهی، در 
کوفی بنایی -که نمای ایوان جنوبی را آذین  کتیبه ی  که به اســــتناد 
کبــــری، 1377،   بخشــــیده- به ســــال 609 هجری قمری می رســــد )ا
159– 167( و شــــامل این عناصر معماری است: یک حیاط به طول 
66 متر و عرض 44 متر، دو مدخل، دو رشته رواق، دو شبستان و دو 

که مجموعًا در اطراف حیاط قرار دارند.   ایوان 
تزیینات وابســــته به معماری مسجد، ضمن ارائه ی زیبایی های 
که منجر به قداست مکان  کالبدی، تجلی نگرش های مذهبی بوده 
معماری در نزد مردم مسلمان منطقه در ادوار تاریخی تا عصر حاضر 
شده اســــت. شناخت وجوه ســــاختار بصری تزیینات مسجد جامع 
گناباد )آرایه و کتیبه( و دسته بندی آجرکاری و گچ بری، هدف پژوهش 
کاوی و تحلیل بصری و  کتیبه های مســــجد، مورد وا است و نقش و 
که تزیینات هندسی،گیاهی  گرفته است. سوال اینست  معنایی قرار 

گی هایی داشته و  گناباد چیســــت؟ چه ویژ و جانوری مسجد جامع 
کشیده شده است؟ همچنین شناخت  در چه ســــاختاری به تصویر 
کاربردهای تزیینی،  فرم هــــا و عناصر تزیینی این بناها، می توانــــد در 
موضوعات هویــــت دار و تبلیغاتی، مــــورد بهره بــــرداری طراحان قرار 
گامی در شناخت هر چه بهتر  گیرد. مسلمًا شناخت و معرفی این آثار 

هویت و فرهنگ ایرانی-  اسالمی است.
کیفــــی و روش تحقیــــق توصیفــــی، تاریخی و  رویکــــرد پژوهــــش، 
تحلیلــــی اســــت. در این مجال، بــــه توصیف آجرکاری شبســــتان ها، 
رواق هــــا،  ایوان هــــای جنوبی و شــــمالی، مدخل ورودی مســــجد، 
کتیبه هــــای ایوان  گچ بری مســــجد جامع و از پــــس آن،  همچنیــــن 
جنوبــــی از نظر نــــوع حروف و آرایه هــــا،  عناصر بصری مجاورشــــان و 
کتیبه نبش ایوان جنوبی و بازشناســــی  نــــوآوری در طراحی حــــروف 
گچ بری  محراب های ایوان جنوبی و شبســــتان شمال شرقی  نقوش 

دست مایه شناخت و تجزیه و تحلیل است.

مقدمه

پیشینه ی پژوهش

گناباد  پژوهشــــگرانی به توصیف باستان شناسی و تاریخی جامع 
کتــــاب گناباد پیر تاریخ  دســــت یازیده اند. عباس زمانی)1373(، در 
می نویســــد: این مســــجد علی رغــــم زمین لرزه های شــــدید و تحمل 
تعمیــــرات مکرر، شــــکل و همچنین تاریــــخ بنای اصلــــی خود )609 
کرده و از مســــاجد دوایوانی دیگر خراسان )مسجد  هجری( را حفظ 
فریومــــد و مســــجد زوزن(، ســــالم تر مانــــده اســــت. محمد حســــین 
گناباد از فــــرود تا فردا، آثار به جای مانده  کتاب  هجرتــــی)1386(، در 
و شواهد تاریخی دوره خوارزمشاهیان از جمله مساجد دوایوانی در 
گناباد و سایر نواحی قهســــتان را، دلیلی واضح بر اهمیت منطقه در 
کتاب گناباد  این دوره می داند. رجبعلی لبــــاف خانیکی)1383(، در 
خاســــتگاه حماسه های پنهان، با توجه به سبک معماری شبستان 
که آن  گناباد، احتمال می دهد  مجاور ایوان شــــمالی مســــجد جامع 
 بر 

ً
نیز در قرن هشتم هجری ساخته و یا مرمت شده باشد، زیرا اخیرا

کتیبه و گچ بری هایی  دیواره جنوبی شبستان محرابی ظاهر شده که 
به سبک و سیاق هنرهای رایج قرن هشتم هجری قمری دارد. علی 
کتاب بناهای تاریخی خراســــان می نویسد:  اصغر مقری )1359(، در 
که به قصبه شــــهر معروف است،  گناباد  این بنا، در قســــمت قدیمی 
واقع شــــده و از نظر پالن در شــــمار مســــاجد دوایوانی، چون مسجد 
فریومد و مســــجد زوزن اســــت و در مورد شــــکل مسجد، توضیحاتی 
کتاب مساجد  دارد. ســــید محســــن حســــینی)1393(، در جلد دوم 
تاریخی خراســــان، به آجــــرکاری در بنا، تزیین ایوان جنوبی شــــامل 
کش ایــــوان جنوبی،  کوفی در بخــــش فوقانی بغل  کتیبه هــــای خط 
ســــرپایه ها و پیشــــانی ایوان جنوبی، اشــــاره داشــــته اســــت. محمد 

کتاب تاریخ هنــــر معماری ایران در دوره  کیانی )1377(، در  یوســــف 
اســــالمی، از تزیینات منحصر به فرد و بسیار زیبای آجرکاری مسجد 
کتیبه های  ح های متنــــوع آجرکاری  گناباد نام می برد و از طر جامــــع 
کوفی ایوان جنوبی یاد می کند. مهســــا خوارزمی و همکاران )1391(، 
در مقاله ی مطالعه در نقوش هندسی تزیینات معماری در مساجد 
گنابــــاد، ملک زوزن و فریومد، روش های ترســــیم نقوش هندســــی و 
تطبیق دادن با روش ها و ابزارهای معرفی شــــده در رســــاله بوزجانی 

ح داده است. را شر

گناباد  مسجد جامع 

کیلومتری جنوب  گناباد، در ســــیصد  گنابــــاد مرکز شهرســــتان      
کیلومتر فاصله دارد. طول این  مشــــهد واقع اســــت و تا تهران، 1200 
شــــهر 58 درجــــه و 46 دقیقــــه و عــــرض آن 34 درجــــه و 20 دقیقه و 
ارتفاعش 1100 متر اســــت )پاپلی یزدی، 1388، 408(. مسجد جامع 
که در ســــال 609 هجری قمری در مرکز شــــهر جنابد2 ســــاخته  گناباد 
شــــده بود، از نوع مســــاجد دوایوانــــی بوده و هم عصر مســــجدهای 
که البته بعدها تغییراتی در آن  زوزن، ســــنگان، توس و فریومد است 
کار رفته در  داده شده اســــت )هجرتی، 1386، 22-23(.  مصالح به 
کوچه  گچ اســــت. دو ورودی مسجد از  گل و  مســــجد، آجر، خشت، 
سمت شــــرقی به داخل مســــجد دعوت می کنند. آجرهای مختلف 
کار رفته در معماری خوارزمشــــاهی و ایلخانی، مشــــابه آجرهای  بــــه 
ح های  که آجرکاری های پرکار و طر ســــلجوقی هســــتند با این تفاوت 
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متنوع، متعلق به معماری سلجوقی بودند. 
کاشــــی در  کلــــی در دوران خوارزمشــــاهی و ایلخانی، از  بــــه طــــور 
کنــــار آجر، بیشــــترین بهــــره را برده انــــد و در برخی تزیینــــات از آجرها 
کاشــــی های پیش بر، تــــراش و قالبی،  و یــــا ســــفالینه های نقش دار و 
که  کرده اند به طوری  در ترکیب بــــا یکدیگر، نقوش زیبایی را ایجــــاد 
کمال این تکنیک ترکیبی آجر- می توان دوره ایلخانی را، زمان اوج و 

کاشی دانست )شکفته، عودباشی و احمدی، 1394، 101(.
گناباد، با نقشه ی دوایوانی شامل سر در تزیینی،  مســــجد جامع 
صحن یا میان سرا، ایوان های شمالی و جنوبی، رواق و سه شبستان 
گچ بری و آجرکاری، همراه  ستون دار اســــت. آرایه این مسجد شامل 
گچ بری متعلق به عصر قاجار  با اندکی آجر لعاب دار اســــت. عمده آثار 
گیاهی و پرنده آراسته  که محراب ها و سردر مسجد را به عناصر  است 
اســــت. محراب اصلــــی بنا در داخل ایــــوان قبله، دیگــــر محراب، در 
شبســــتان شمال شــــرقی از دوره قاجار و سومین محراب، چند سال 
که تنها نیمی از  کشف شــــد  پیش در جرز شبســــتان شــــمال شــــرقی 
ایــــن محراب باقیمانده و احتمااًل به دوره ایلخانی برمی گردد. تزیین 
کتیبه بغل کش  کوفی اســــت.  کتیبه ها یی به خــــط  ایوان جنوبــــی، 
کلمه شــــهادتین و سمت شــــرقی، نام استادکار  ســــمت غربی ایوان، 
بنا اســــت. تزیینــــات ایوان شــــمالی در حال حاضــــر قاب بندی های 
مستطیل و مربع شکل دارای آجرهای تزیینی با نقوش متنوع است. 
که برخی از  آجرهای تزیینی، تنها در قســــمت پایین ایوان باقیمانده 

گل میخ های الجوردی را در  گچ و یا  کلمه "اهلل" به خط نســــخ با  آنها، 
گچ بری های پیش طاق ورودی  گرفته اســــت. دیگر تزیین بنا،  میان 
گل  که به پرندگانی شبیه هدهد، دوبه دو با یک  شمال شرقی است 
کتیبه ای  شاه عباسی در میان مزین شده اســــت. باالی در ورودی، 
که به هم نگریسته اند،  گردن دراز است  منّقش به دو هدهد با نوک و 

با مضمون"بسم اهلل الرحمن الرحیم السنته1236ق."
این مســــجد سه شبســــتان دارد. شبســــتان تابســــتانه در ضلع 
جنوبی )معروف به شبســــتان یاســــین یا قرآن(،  شبستان بهاری در 
که آفتاب گیر است.  ضلع شرقی و شبستان زمستانه در ضلع شمالی 
کنون رواق اســــت، احتمااًل شبستان پاییزه وجود  که ا در ضلع غربی 
گذشــــته تخریب و قسمتی از ستون های  که در اثر زلزله های  داشــــته 
گناباد، پدیدار  کاوش هــــای اداره میراث فرهنگــــی  آن جدیــــدًا در اثر 
شــــده اســــت )تصاویر1و2(. دو رشــــته رواق این مســــجد، در مشرق 
و مغــــرب حیاط قــــرار دارند. رواق های شــــرقی در دو ردیف و بین دو 
مدخل مســــجد قرار دارند و به صورت هشت ایوان بر حیاط مسجد 
عمود هســــتند و رواق های غربی در هفت ایــــوان، عمود بر حیاط با 

قوس جناغی خودنمایی می کنند)تصویر3(.

ایوان های مسجد

ایوان جنوبی )قبله( مســــجد با ارتفــــاع 14/85 متر، عرض 14/6 
متــــر، دهانه 8/9 متــــر و عمق ایوان 18/50 متر اســــت. ایوان قبله و 
کتیبه های آجری  گیاهی و  طاق های آن، دارای تزیینات هندســــی، 
است )حسینی،1393، 107(. ایوان شمالی مسجد، از ایوان جنوبی 
گهواره ای سقف، تزیینات آجری، طاق نماها3  کوچک تر و از نظر طاق 
و مشبک ســــازی ها4، شبیه ایوان جنوبی اســــت )زمانی،1349، 11(. 
این ایوان، 6/5 متر عرض، 11متر طول و 12متر ارتفاع دارد )تصویر4(.

گناباد. تصویر1- موقعیت مکانی مسجد جامع در 
ماخذ: )اداره میراث فرهنگی(

گناباد. ح سه بعدی مسجد جامع  تصویر2- طر
ماخذ: )حسینی، 1393، 107(

گناباد؛ شــــماره های1،2،3،4 شبســــتان ها و شماره های 5 و 6  تصویر3- پالن مســــجد جامع 
ایوان ها.
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محراب ها

که محراب اصلی  مســــجد در حال حاضر دارای سه محراب است 
بنــــا، در داخل ایوان قبله با ارتفاع 4/80 متر،  عرض ســــه متر، عمق 
که با توجه به مقرنس کاری  95 سانتی متر و دهنه1/40متر قرار دارد، 
داخــــل طاق نمــــا، احتمــــااًل در دوران صفویــــه تعمیر شــــده اســــت 
)سجادی، 1375، 134( )تصویر 5(. محراب دوم، با عرض 1/65متر 
که تنها تزیین  گرفته  و ارتفاع2/10 متر، در شبستان شمال شرقی قرار 
آن، دو ردیــــف مقرنس5 اســــت. این محراب شــــاید بــــه روزگار قاجار 

گل و پرنده دارد )تصویر6(.  گچ بری به شــــکل  برگــــردد و تزیینات ریز 
کشف  محراب سوم، چند سال پیش در جرز شبستان شمال شرقی 
گچی  کتیبه  کند و نیمی از  گــــره ده  که فقط نیمی از آن با نقش  شــــد 
به خط ثلث بر زمینه اسلیمی با عبارت "اهلل ولی التوفیق" باقیمانده 

است )حسینی،1393، 109-108()تصویر7(.
گره »هشــــت و طبــــل موج« )تصویــــر8(، راهروی ورودی شــــمال 
کاربرد آجــــر را به نمایش  شــــرقی مســــجد را آراســــته و نمایی زیبــــا از 
کرد:  گذاشته است. تزیینات مسجد را می توان به سه دسته تقسیم 

کتیبه.  گیاهی، 3-  1- هندسی، 2- نقوش 

گناباد. تصویر4- ایوان قبله)سمت راست( و شمالی)سمت چپ( مسجد جامع 

تصویر8-آرایه های پیش طاق ورودی شمالی شرقی مسجد.
ماخذ: )نگارندگان؛ خوارزمی،1391، 17(

تصویر5-محراب ایوان جنوبی)ایوان قبله(.
گیره  تصویر6-محراب قالبی شبســــتان شمال شرقی و وا

گچ بری شبستان شمال شرق.بزرگ نمایی شده از محراب تصویر. تصویر 7-محراب 
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ح و نقش آجرکاری     نوع تزیینات    اجرای آجرکاری        تصویر آجرکاریایوان موقعیت در ایوان شمالی قدمتنوع طر

شماره هایایلخانیهشت و طبل موجکاربرد آجر لعاب دارشمالی
  14،13، 2 ، 8 

شـــــش و شـــــش زیـــــر و رو تزیینات آجریشمالی
ایلخانینقش دار

شماره های
 11 ،4  ،5

ایلخانیزمینه شش در ششتزیینات آجریشمالی
شماره های

10 ،3  ،9

شماره هایایلخانیآجرکاری خفته و راستهبخشی از تزیینات آجریشمالی
1 ، 7   

گچ جنوبی از  حصیری  تزیین 
شماره 7خوارزمشاهیاننقوش حصیری سفت

شماره 8خوارزمشاهیاندو جفت نیم استوانه تزیینات آجرکاریجنوبی

یا گچ بریجنوبی بته ای  و  گل  نوار  یک 
شماره 9خوارزمشاهیاناسلیمی

شماره 6خوارزمشاهیاندو قطار پیچتزیینات آجرکاریجنوبی

تصویر10- موقعیت تزیینات نمای ایوان جنوبی. تصویر9-موقعیت تزیینات نمای ایوان شمالی.

جدول 1- نوع تزیینات آجرکاری ایوان شمالی و جنوبی مسجد

گناباد کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی  مطالعه 
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گچ بری ایوان جنوبی تزیینات محراب 

محــــراب ایــــوان جنوبی، در انتهــــای ایوان قــــرار دارد و دارای دو 
ردیف مقرنس و یک قوس جناغی ست. ارتفاع این محراب4/80متر، 
عرض محراب 3متر، عمق 95سانتیمتر و دهنه 1/40 متر است. این 
محراب، با خطوط متقاطع ســــتاره ای و برگ های ظریف مزین شده 

و در سه حاشیه محاط است )تصویر11(. 
 سطح وســــیعی از حاشیه ی محراب و در داخل حاشیه هندسی، 
کلی  مرکز و میانه محراب، انباشــــته از نقوش اســــلیمی است. ساختار 
این دسته از آرایه های اسلیمی با خطوط منحنی و مواج طراحی شده 
گونه ی شــــکلی  که با حرکت های منحنی و برگ مانند، تشــــکیل چند 
داده و با تکرار آنان، ســــطح ُپر می شــــود. درون این حرکت های مواج، 

کرده است. که ایجاد بافت  گیاهی وجود دارد  ستاره و برگ های 
گچ بری هــــای داخل پیش طاق ورودی شــــمال  دیگــــر تزیین بنا، 
که به طور متقارن روبرو و یا  شرقی اســــت؛ پرندگانی شــــبیه به هدهد 
پشت به پشت هم قرار گرفته اند. ساقه گیاهان در قیطان باال و سر برگ 
کوچک در هر طرف وجود  گرفته و هفت برگ  آنها در قیطان پایین قرار 
که پــــای پرندگان، روی برگ چهــــارم و منقار آنها روی  دارد بــــه نحوی 
گالبی در بین چهار جفت  برگ دوم قرار دارد. مرکز بیضی، با یک نقش 

گچ بری و شماره بر تصویرگچ بری اجرای 
مبنای تصویر باال

گچ بری موقعیت در ساختار شکلنوع 
مسجد

گچ بری در قدمت نوع 
شیوه رازی

کاری داخل ایوان هندسیمقرنس 
جنوبی

دوره 
ایلخانی 
بازسازی 

دوره صفوی

گچ بری
برهشته

1

داخل ایوان هندسیگچ بری قالبی
جنوبی

دوره 
ایلخانی 
بازسازی 

دوره صفوی

گچ بری شیر شکری

داخل ایوان هندسیگچ بری قالبی
جنوبی

دوره 
ایلخانی 
بازسازی 

دوره صفوی

گچ بری شیر شکری

2

گیاهی و برگ های گچ بری قالبی نقوش 
سه قسمتی

داخل ایوان 
جنوبی

دوره 
ایلخانی 
بازسازی 

دوره صفوی

گچ بری شیر شکری

گل دارگچ بری قالبی3 داخل ایوان حاشیه باریک 
جنوبی

دوره 
ایلخانی 
بازسازی 

دوره صفوی

گچ بری شیر شکری

گچ بری ایوان جنوبی.           تصویر 11- موقعیت تزیینات محراب 

گناباد   جدول2-گچ بری محراب ها و سردر ورودی مسجد جامع 
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گل شــــاه  کوچک و بزرگ طراحــــی، و در میان هر دو پرنده، یک  بــــرگ 
که از زیر آن، چهار شاخه روییده است. پشت هر یک  عباسی قرار دارد 
که میانش  گل هفت َپر یا ستاره هفت َپر مّزین شده  از پرنده ها، با یک 
گچ بری دیگر پیش  گرفته اســــت.  گل یازده َپر شــــبیه لوتوس قرار  یک 
طاق در باالی در ورودی قرار دارد و عبارت اســــت از نقش دو هدهد با 
کتیبه ای  که به هم نگاه می کننــــد و روی بدن آنها،  گردن دراز  نــــوک و 
نوشــــته شده است "بســــم اهلل الرحمن الرحیم السنته1236ق.". این 

کتیبه، مربوط به دوره قاجار است )جدول2(. گچ بری و 

کتیبه های ایوان جنوبی

کوفی آجری  زیبا بر  کتیبه  های   از امتیازهای مهم مسجد، وجود 
که شــــامل پنج آیه ی اول سوره فتح است  نمای ایوان جنوبی ســــت 
کتیبه، تاریخ  و به فوزًا عظیمًا ختم شــــده اســــت. در انتهای حاشیه 

ساخت سال 609 هـجری قمری آمده است )تصویر12(.

کوفی آجری پاطاق سمت راست ایوان قبله )ال اله اال اهلل  کتیبه ی 
و محمد رســــول اهلل( و در سمت مقابل »عمل ... )نیکی( شهابی البنا 
غفراهلل له«. زیر این کتیبه، بر سمت چپ ایوان، کلمه اهلل با استفاده از 
آجرهای راسته و خفته )ایستاده و خوابیده( نوشته شده- با مشاهده 
کتیبه دیگری به خط  کتیبه اهلل،  زاویــــه دار از داخل ایوان- و در باالی 
کوفی نام بانی خیر و سازنده مسجد  را استاد محمد ...یاد کرده است.
کتیبه هــــا و نظام نوشــــتاری آن، در  نــــوآوری در فرم هــــای حروف 
اینجا دست مایه ی تحلیل اســــت. معیارهای ترکیب بندی و نوشتار 
کتیبه های مســــجد، به ویژه ایوان جنوبی، به قرار زیر دسته بندی و 

مورد مطالعه واقع شده اند:
کتیبه و آرایه آن 1- تناسب حروف با نوار 

2- بررسی فواصل حروف
3- نقش حروف عمودی شکل

4-  نوع خطوط
5- شکل حروف

ادامه جدول 2.

محراب 
گچ بری

گره در لچکی هشت  شکل 
طبل و موج سمت چپ 

محراب

دیوار شبستان 
شمال شرقی

دوره 
ایلخانی

گچ بری برهشته

محراب 
گچ بری

گچی به خط ثلث بر  کتیبه 
که  زمینه اسلیمی می باشد 
عبارت “ اهلل من التوفیق” 

در آن تکرار شده است.

دیوار شبستان 
شمال شرقی

دوره 
ایلخانی

گچ بری برجسته

گچ بری محراب قالبی دارای تزیینات ریز 
گل و پرنده است. به شکل 

شبستان 
شمال شرقی

گچ بری شیر شکریدوره قاجار

نقش دو هدهد با نوک و گچ بری
گردن دراز بر روی بدن آنها 

عبارت بسم اهلل الرحمن 
الرحیم السنته1236ق 

است.

سردر شمال 
شرقی

گچ بری برجستهدوره قاجار

پرندگانی شبیه هدهد به گچ بری
صورت متقارن رو به رو 

یا پشت به پشت هم قرار 
دارند.

سردر شمال 
شرقی

گچ بری برجستهدوره قاجار

گچ بری و شماره بر تصویرگچ بری اجرای 
مبنای تصویر باال

گچ بری موقعیت در ساختار شکلنوع 
مسجد

گچ بری در قدمت نوع 
شیوه رازی

گناباد کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی  مطالعه 
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کتیبه و آرایه آن تناسب حروف با نوار 

کوفی این مســــجد، بسیار ســــاده طراحی شده و لذا به خط  خط 
کوفی ســــاده" نزدیک است. از جمله خصوصیات خاص این خط،   "
کتیبه اســــت و طراح، از  عدم اســــتفاده از نقوش اســــلیمی پیرامون 
که  آرایه های تزیینی اســــتفاده نکرده و سادگی را در اولویت قرار داده 
این ســــادگی، موجب نظم در ســــاختار خط شــــده است. همچنین 
رابطه ی متناسب بین حروف افقی و حروف عمودی، نظامی موزون 
که نقش اساسی را در زیبایی این  و در عین حال پویا به وجود آورده، 
کتیبه های  خط ایفا می کند. یکپارچگی و همراهی شکلی در حروف 
کنترل آن  کاتب ســــعی در  که  ایــــوان جنوبی، از اهم مواردی اســــت 
داشــــته و با بهره گیری از اصل تشابه به جهت یکسان سازی عناصر، 
که این هماهنگی خطوط افقی با عمودی،  بدان دست یافته است 

حس آرامش را در متن آیات قرآن موجب شده است )تصویر13(.
می توان بیان داشت گرچه در کتیبه از نوشتار کوفی استفاده شده، 
اما متناســــب با شــــرایط قرار گیری با عوامل جانبی، حــــروف متمایز 
گردیده و این تمایز، در جهت همراهی شــــکلی با  از یکدیگر ترســــیم 
کتیبه )آرایه های هندســــی و اســــلیمی( شــــکل  عناصر بصری مجاور 
کتیبه، نمای ایوان جنوبی با توجه به فرم راســــت  گرفته اســــت. در 
کتیبه، از فرم های هندســــی پرکار در حاشیه ها و نوارهای  خط های 
کالم الهی را به بهترین  کتیبه استفاده شده تا زیبایی سادگی  اطراف 
کتیبــــه داخلی ایوان  نحــــو بنمایاند. در راســــتای هماهنگی نقش و 
کتیبه با اشکال هندسی  شامل شهادتین و استادکار بنا، حاشیه دور 

کتیبه است )تصویر 14(. لوزی و متناسب با تزیینات داخل 
همراهی ســــه آرایه هندسی، اسلیمی و نوشــــتاری در بسیاری از 
کتیبه های این دوران دیده می شــــود و حکم یک سنت ترسیمی در 

کتیبه شهادتین، شماره 3 نام معمار بنا، شماره 4و5 آجرکاری 3 اهلل با خط معقلی.  کوفی 5 آیه اول سوره فتح، شماره2  کتیبه  کتیبه های ایوان جنوبی مسجد شامل: شماره1  تصویر12- 

کتیبه کتیبهتصویر  موقعیت در قدمتنوع خطموضوع متناجرای 
مسجد

5 آیه اول سوره 
خوارزمشاهیکوفیفتح

609 ه
نمای ایوان 

جنوبی

ال اله اال اهلل 
سمت چپ داخل ایلخانیکوفیمحمد رسول اهلل

ایوان جنوبی

عمل نیکی 
شهابی البنا غفر 

اهلل له
ایلخانیکوفی

سمت راست 
داخل ایوان 

جنوبی

3 اهلل
با آجر خفته و 

راسته

آجرکاری
به خط
معقلی

ایلخانی
سمت راست 
پایین ایوان 

جنوبی

جدول 3 –کتیبه های آجری ایوان جنوبی.          
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کتیبه ایوان جنوبی. کل بر اجزای تشکیل دهنده ی آن در  تصویر13- یکپارچگی 

کوفی نمای ایوان جنوبی و بخش داخلی ایوان. کتیبه های    تصویر14- 

کتیبه های این مسجد نیز رعایت شده  کتیبه ها را دارد. این سنت در 
کتیبه نویس جهت یکسان ســــازی این آرایه ها، دســــت به نوآوری  و 
در ساختار هر سه دســــته از آرایه ها، به ویژه آرایه های نوشتاری زده 
کتیبه نظم و پیروی از الگویی خاص در طراحی  است. در ساحت هر 
که در یک سوم پایین  حروف دیده می شود. نخست نظام نوشتاری 
که  کتیبه جای دارد. دوم وجود آرایه های هندســــی در برخی حروف 
که در  کتیبه حضور دارد و ســــوم آرایه های اســــلیمی  در میانه ارتفاع 

کتیبه جای می گیرد. امتداد حروف و در یک سوم باالی 

فواصل حروف

کتیبه ها، فواصل متناسب حروف است  از دیگر خصوصیات این 
کتیبه نبش ایوان جنوبی، در حروف “ب، ت، ث”  گی، در  که این ویژ
کمتر و هماهنگی بیشــــتر بــــا حروف دیگر- به جای  برای جای گیری 
اینکه افقی باشــــد با فاصله متناسب با حروف دیگرکلمه- به صورت 

عمودی نوشته شده است )تصویر15(.

نقش حروف عمودی شکل

کتیبه، به صورت  کتیبه ها، با حفظ ضرب آهنــــگ در  وحــــدت در 
که حفظ ضرب آهنگ، می تواند  کاماًل عمدی انجام شــــده است؛ چرا 
کتیبه نویس آن قدر مهم بوده  به وحدت اثر بیانجامد. موضوع برای 
کــــه قابلیت باالروندگی ندارند )مانند و، م، برخالف  که حتی حروفی 
که در ذات خود باالرونده هستند و می توانند  حروفی مانند الف، الم 
قســــمت باالی صفحه را پوشش دهند( را واداشــــته تا فضای باالی 

صفحه را با اشکالی دیگر بیارایند )تصویر16(.
کتیبه دیده می شــــود، ولی نوع آرایش آن  گی در هر ســــه  این ویژ
که  کتیبه سمت غربی ایوان جنوبی  کتیبه متفاوت اســــت. در  در هر 
کتیبــــه نبش ایوان  همانند  کتیبه شــــهادتین اســــت، فرم تزیینی 
جنوبی وجود دارد؛ اما از اشــــکال تزیینی لوزی شکل دیگر نیز بیشتر 
کتیبه نبش  کتیبه با  اســــتفاده شدهاست. از دیگر شباهت های این 
کتیبه، فرم راســــت خط  از فرم منحنی  ایوان جنوبی اینکه، در هر دو 

بیشتر دیده می شود )تصویر17(.

کلمه الســموات  تصویر 15- حرف "ت" در 
کتیبه نبش ایوان جنوبی. در 

کتیبه ایوان جنوبی مسجد تصویر16- باالروندگی حروف در 

گناباد کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی  مطالعه 
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کتیبه ســــمت شــــرقی ایوان جنوبی "عمل نیکی  که در  در حالی 
شــــهابی البنا غفراهلل له" ،این فرم با ترکیب تزیینات ظریف و اشکالی 
دیگر مانند لوزی و، ... باعث ایجاد فضایی پر و شــــلوغ شده، در این 
کتیبه دیگر بیشتر استفاده شده  کتیبه ،از فرم منحنی نســــبت به دو 

است )تصویر18(.
گردیده تا  کتیبه موجب  حفظ ضرب آهنگ در فواصل مشــــخص 
کتیبه نویس، متناســــب با ظرفیت شــــکلی هر حرف، از قابلیت تنوع 
که توانسته در راستای  ریختی حروف بهره ببرد و در این میان، آنچه 
گیرد، شــــکل حروف نبوده بلکه حفظ  یگپارچگی نوشــــتار، الگو قرار 

کتیبه بوده است. شیوه های طراحی  شــــباهت با نظام هندســــی در 
گروه اول، مجموع خطوطی هستند  گروه تقسیم شده؛  حروف در دو 
که در شکل و فرم آنها، برتری با خطوط مدور است و دارای جلوه ای 
که در شکل و  گروه دوم، مجموعه خطوطی هســــتند  پویا هســــتند. 
فــــرم آنها، برتــــری با خطوط مســــتقیم )عمودی- افقی( یــــا زاویه دار 
گروه دارای جلوه ای ایســــتا هســــتند )حلیمــــی،1390،  اســــت. این 
گناباد، با راســــت خط ها   کتیبه مســــجد جامع  کلی  22-23(.  قالب 
کنار راست خط ها، جلوه ای  ســــازمان یافته و انحناهای متناسب در 

کوفی داده است )تصویر19(. کتیبه  زیبا به 

کوفی »5 آیه اول سوره فتح« نبش ایوان جنوبی. کتیبه  کوفی »شهادتین« داخل ایوان جنوبی- بخشی از خط نگاره  کتیبه  تصویر17- فرم های تزیینی در 

کار بنا " مدخل شرقی ایوان جنوبی. کتیبه "استاد  تصویر18- خط نگاره 

کوفی نبش ایوان جنوبی. کتیبه  تصویر 19- راست خط ها در بخشی از 

کتیبه نمای ایوان جنوبی. تصویر 20- مقایسه حروف ف، م، و، در 

کتیبه نبش ایوان جنوبی. کلمه فتحا در  کلمه الرحمن و  تصویر21- حرف ح در 

کتیبه نبش ایوان جنوبی. کلمه االنهار و یهدیک در  تصویر 22- حرف ه در 

کلمات االنهار و االرض در ایوان جنوبی. تصویر23-  حرف ال در ترکیب 
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نوع خطوط و شکل حروف

کوفی ساده، تزیینی و  بنایی است. این نوع  نوع خطوط شــــامل 
کوفی ســــاده و از نوع بی نقطه است. در این  کتیبه  خط، در هر ســــه 
کنار یکدیگر بــــه صورت ریتمیک، یک  کتیبه ها، حروف چســــبان در 
گرفته اند.  کنار یک حرف با فــــرم منحنی قرار  حرف با فرم راســــت در 
کوچک دارند  گــــرد  که حالت  حروفــــی ماننــــد میم-  فا-  قــــاف-  واو 
کتیبه ها، متفاوت  و از لحــــاظ فرمی به هم شــــباهت دارند، در ایــــن 

گناباد. کتیبه های مسجد جامع  کوفی برگرفته از  جدول شماره 4-  الفبای خط 

کلمات در قالب  کتیبه نگاری شــــده اند. حرف میم در ابتدا و وســــط 
کتیبه را  نیم دایره با تزیین تاج ســــه تایی بر روی آن، فرم نوشــــتاری 
کرده و شکل تزیینی زیبایی به خود  ج  از حالت ســــاده و فرمیک خار
که حروف ف و واو، در قالب یک چهارم دایره  گرفته اســــت، درحالی 
با دو فرم متفاوت دیده می شــــوند. حروف ف و قاف، ســــاده تر از واو 

طراحی شده اند )تصویر20(.
حروف ح-  خ-  ج ، کاماًل متفاوت و با استفاده از فرم راست خط ها 
کتیبه از نظر طولی قرار دارد و با  بدون هیچ انحنایی، دقیقًا در نیمه 
کرده است.  وجود ســــاختار متفاوت، ریتم متناوب را در متن ایجاد 
کلمه  کلمه الرحمن و فتحا، متناسب با نوع  به طور مثال حرف ح در 

متفاوت طراحی شده است )تصویر21( .
کتیبه نبش ایوان جنوبی نیز، مانند حرف “ح” به  حــــرف “ه” در 
کلمه، بر مبنای شــــکل  که  انتخاب آن در  دو صورت نوشــــته شــــده 
کلمه االنهــــار و یهدیک دیده  و فــــرم و از باب زیبایی اســــت و در دو 

می شود )تصویر22(.
کتیبه ایوان جنوبی اســــت  کلمه ال در  جنبه بدعت دیگر، ترکیب 
کلمه  کــــه ضرب آهنگی زیبا را پدید آورده اســــت. این زیبایــــی در دو 

کشیده شده است )تصویر 23(. االنهار و االرض به تصویر 

گناباد، عناصر  کتیبه های ایوان جنوبی مسجد جامع  در ساختار 
هندسی و نوشتاری، نقش ایفا می کنند تا با پیروی از قواعد منسجم 
کوفی، تشــــابه شکلی را در هر سه آرایه به تعادل رسانند و در  در خط 
عین حال، در طراحی برخی حروف به دلنشــــینی قابلی دست پیدا 
گی یکسان سازی فرمی میان  کتیبه نویس در این مسیر، از ویژ کنند. 
اشــــکال حروف و نقوش سود برده اســــت. همچنین یکپارچه سازی 
کتیبه ها دیده می شود؛ ولی در عین  کلیات و جزییات  شــــکلی میان 

که در  حــــال، تفاوت هــــای اندکی از نظــــر تزیینات و ســــایر فرم هایی 
کتیبه مشهود است.  کتیبه ها اضافه شده، در هرسه  قســــمت باالی 
کتیبه،  حفــــظ ضرب آهنــــگ در فواصل مشــــخص عالوه بر وحــــدت 
متناسب با ظرفیت شــــکلی هر حرف، از قابلیت تنوع ریختی حروف 
بهره گرفته و آنچه که در راستای یکپارچگی نوشتار، الگو قرار می گیرد، 
شــــکل حروف نیســــت بلکه حفظ شــــباهت با نظام هندسی است.
گیاهی  تحلیل های انجام شــــده نشــــان داد فرم های هندسی و 

نتیجه

گناباد کتیبه ها و آرایه های تزیینی مسجد جامع خوارزمشاهی  مطالعه 
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پی نوشت ها

کوچــک؛ قصبــه. دهــی از دهســتان مرکــزی بخش  1  قصبه:}قدیمــی{ شــهر 
گناباد. جویمند حومه شهرستان 

گناباد. 2  جنابد: نام قدیم 
که عرض و پهنایی نداشته باشد. 3  طاق نما: نمای دیوار به صورت طاق 

4  مشبک سازی :شبکه دار،  وراخ سوراخ.
گچ بــری در ســقف بناها به  شــکل نقش ونگار برجســته یا  5  مقرنــس: نوعــی 

پله پله.
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کتیبه هــــا، علی رغم ســــادگی، بســــیار دقیق و  در ترســــیم نقــــوش و 
گچی، یک  هماهنــــگ با یکدیگر هســــتند و  در بســــیاری از تزیینات 
کار رفته اســــت.  واحد تکرار شــــونده جهت پوشــــاندن یک ردیف به 

کتیبه های مســــجد، ســــطوح با نوشــــتار و نقوش از متون قرآنی و  در 
گشایش  کنده شــــده و انتخاب 5 آیه اول ســــوره فتح، برای  تاریخی آ

کار و نوید پیروزی مسلمانان بر نبش ایدان جنوبی بوده است. در 



onabad mosque is one of the three remaining 
mosques of Khorasan’s two monasteries, the 

Razi style and the memorials of the Kharazmshahi 
era. Two other buildings are Foroumad and Sangan 
mosques. The decorations of this mosque include 
bricks, a little brickwork and stucco, most of which 
were related to the Qajar era, works that fit in the al-
tar and the head of the mosque. The present article 
aims to clarify the decorations of brick and gypsum 
and study arrays and visual analysis of the inscrip-
tions of the southern porch of the mosque. The let-
ters and inscriptions of the mosque are based on 
the structure, military structure and basis. The re-
search methodology is descriptive and analytical 
and in this regard it has been used for field and li-
brary resources in designing these inscriptions, the 
uniformity of the letters and arrays at the inscription 
level has created unity in the inscription in relation 
to the lateral factors. In this course, the simplicity of 
writing elements in the form of letters, the presence 
of finite elements in the upper part of the inscription 
for better balance at all levels of inscription, the uni-
form thickness of letters, the proportion of letters to 
the inscription, the appropriate intervals of the let-
ters on each inscription, to this unity and harmony. 
On the other hand, by examining the inscriptions, a 
collection of Kofi alphabet of the Gonabad Mosque 
has been obtained that contemporary Iranian art 
can use this valuable artistic and spiritual heritage in 
traditional and national works. The text of the arrays 
of writing from the Qur’an and religious texts has 
been selected and has spiritual significance. The 
mosque’s Kofi’s line is very simple and is therefore 
close to the “Kofi simple” line. One of the special 
features of this line is the lack of use of inspirational 
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G designs around the inscription, and the designer did 
not use decorative arrays and put simplicity in the 
first place. The accompaniment of three geometric, 
slalomic and written arrays is seen in many of the 
scrolls of this era, and it has a graphic tradition in 
the inscriptions. This tradition is also observed in 
the inscriptions of this mosque, and the inscription 
for the harmonization of these arrays has made in-
novations in the structure of all three categories of 
arrays, in particular written arrays. Preserving the 
beat at the specified intervals of the inscription, the 
inscription allows the inscription to be appropriate 
to the shape of each letter, the ability to use the ver-
satility of the letters. The accompaniment of three 
geometric, slalomic and written arrays is seen in 
many of the scrolls of this era, and it has a graphic 
tradition in the inscriptions. At the end of the deco-
ration, the mosque’s architecture, along with the 
presentation of physical beauty, was a manifesta-
tion of religious and ritual attitudes and the physical 
and physical facial beauty has led to the sanctity 
of the architectural location of the Muslim people 
of the region in the historical period to the present.
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