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  چكيده
هاي زنجير سير تحول و تكامل معماري ايراني است. اين بنا مبدأ الگويي  همسجد جامع زواره يكي از حلق

دهد كه نقش  شود. ارزش مسجد جامع زواره آنجا خود را نشان مي در معماري مساجد ايراني محسوب مي
كنندة آن مسجد در شناخت معماري ايراني و تداوم آن بازشناخته شود. ولي متأسفانه در گسترة  تعيين

رغم داشتن ارزش و اهميت فوق العاده، چندان اي غريب افتاده است و علي معماري ايراني به گونهپهناور 
دهندة  مورد توجه قرار نگرفته است. از طرفي ديگر مسجد جامع زواره يك عنصر شاخصِ شهري و نظم

يز بافت مسكوني ها و...) و ن ها، دروازه فضايي است كه با عناصر شاخص بافت تاريخي شهر (بازار، حسينيه
اي كه مسجد در مركز ثقل بافت تاريخي و دو  اين محدوده، ارتباطي تنگاتنگ و مشخص دارد. به گونه

محور اصلي فرهنگي ـ تاريخي شهر زواره قرار گرفته است. كه اين موضوع نشان از اهميت و ارزش مسجد 
ين مسجد نظرات ضد و نقيضي مطرح جامع زواره در بافت تاريخي شهر دارد. در مورد چهارايواني بودن ا

شده است. به گفتة برخي از پژوهشگران جامع زواره اولين مسجدي است كه از بنياد با الگوي چهارايواني 
دادن اين فرض به عنوان پايه مطالعات، نقش مسجد جامع زواره در روند و سير  بنا شده است. با قرار 

ررنگ و اساسي است. اين مقاله در پي آن است كه با معرفي و تحول معماري ايراني در دورة گذار بسيار پ
گيري الگويي در معماريِ مساجد تحليل ساختار كالبدي يكي از مساجد ارزشمند و تأثيرگذار در شكل

ايراني، گامي در شناخت بهتر موضوعِ معماريِ ايراني به طور اعم و نيز مسجد جامع زواره به طور اخص 
  بردارد.

  كليدي هاي واژه
مساجد اوليه، دوران سلجوقي، پالن چهارايواني، مسجد جامع زواره.
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    مقدمه
بررسي تاريخ معماري ايران در دورة اسالمي به منظور 

هاي اين معماري از اهميت بااليي برخوردار  شناخت ريشه
ها، قواعد،  خصوص در رسيدن به اصلاست. اين مطالعه به

ين سير تحول آن بسيار الزم هاي معماري و تدو و الگو
  است. 

يكي از وجوه هويتي شهر اسالمي، مسجد است كه هم 
از جنبة هويت ظاهري و هم از بعد هويت معنوي ايفاي 

). اگر 349  :1387زاده، دار است (نقينقشي بنيادين را عهده
اي اسالمي  ها و خصوصيات برجستة دوره بنا باشد ويژگي

يرد، هيچ بنايي بهتر از مسجد مورد بررسي و تحقيق قرار گ
تواند ضمير و محل اين بررسي باشد. از آنجا كه  نمي

مسجد نسبت مستقيم با موضوع معنوي و ملكوتي انسان 
توان ارزشي  دارد، عالوه بر ارزش كالبدي و فضايي آن مي

معنوي را براي آن تعريف كرد كه با حضور انسان در اين 
  .كند مكان، معنا و مفهوم پيدا مي

شدنِ » چهارايواني«در حوزة معماري مساجد، بحث 
اين بنا بسيار مهم و تأثيرگذار است. چرا كه چهارايواني 

يافته در معماري شدن مساجد به عنوان الگويي تكامل
دهي اي نقطة عطف در سامان شود و به گونه معرفي مي

بيني تغيير جهان فضايي و كالبدي بنايي است كه عينيت
  دهد. ني را نشان ميمعمار ايرا

در ايران قبل از عهد سلجوقيان مساجد مختلفي ساخته 
شده اند كه اغلب به تقليد از مساجد عباسي به صورت 
شبستاني هستند. ولي از قرن پنجم هجري و در قلب كوير 

آيد كه ريشه در معماري  اي به وجود ميمركزي ايران نقشه
ه بعد گونة عام قبل از اسالم ايران دارد. از اين زمان ب

چهارايواني به عنوان نمادي از فضاي ايراني، الگوي نقشة 
). مسجد جامع 84: 1378شود (متدين، مساجد ايران مي

كه به گفته برخي از پژوهشگران به   زواره، مسجدي است
معرفي شده است. در اين » چهارايواني مستقل«عنوان اولين 

اوت در اين مورد، هاي متف مقاله با بررسي نظرات و ديدگاه
به معرفي مسجد جامع زواره و تحليل ساختار كالبدي آن 

شود. الزم به ذكر است كه براي پرداختن  پرداخته مي
اي مطمئن در اين خصوص (چهار ايوانيِ مستقل  نظريه

تر و  مسجد جامع زواره)، انجام مطالعات ميداني دقيق
ر شناسي در اين مسجد ضروري به نظهاي باستان كاوش

رسد. مي

  . نحوة استقرار مسجد جامع زواره در بافت1
كالبد شهر زواره داراي دو محور اصلي است. يكي از اين 

به بازار » وشي چومبه«محورها با گذشتن از دروازة 
ة بزرگ شهر، به يسرپوشيده رسيده و با گذشتن از حسين

شود. محور ديگر زواره با  ختم مي» بن جيره«دروازة 
روازة دشت به دروازة عصارخان متصل شده گذشتن از د

است. از تقاطع دو محور ذكر شده، مركز ثقل شهر با تمركز 
ها، و عناصر معماري مهمي همچون مسجد جامع، حسينيه

بازار مفهوم پيدا كرده و به نوعي امكان تقسيم شهر به 
محالت متعدد نيز بخوبي ميسر شده است. در ضمن شيب 

آب قنوات در گذشته با جهت زمين به منظور هدايت 
). 253: 1368باشد (شريفي،  محورهاي يادشده منطبق مي

مسجد جامع زواره كه در مركز ثقل شهر و در مرز بين سه 
الدين، محلة  هاي محلة سامعمحلة قديمي شهر زواره به نام

هاي اطراف ِدرخت و محلة كفرود قرار گرفته، از زمين پاي
). امروزه محلة 1ر است (تصويرخود بيش از نيم متر باالت

  شناسند. مورد نظر را به نام محلة مسجد جامع مي
اين مسجد با استقرار در مسيرِ اصليِ ارتباطي، ايجاد      

هاي پيرامون آن از پويايي  دسترسيِ متنوع، و تراكم فعاليت
فضايي در سه زمينة قابليت دسترسي، نفوذپذيري، و 

پويايي فضايي ساده و شكيل عملكرد برخوردار بوده است. 
مراتبي از فضاهاي مسجد مرهون جايگزيني آن در سلسله

عمومي، ايستا و پويا، فضاهاي باز و عمومي و نيمه
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هاي كوچك  آورنده با مقياس سرپوشيده، خطي و گرد هم
و بزرگ و با عملكردهاي متنوع اقتصادي، اجتماعي، و 

پيوستگي ). 35: 1378فرهنگي است (پروند و تواليي،
مسجد جامع زواره با اين فضاها در فرد حس تداوم و تنوع 

كند كه در نتيجه پيوند  و تحرك فضايي را القاء مي
كنندگان با اهداف و نيازهاي متفاوت را نيز به همراه  استفاده

  دارد.

 رنگ قرمز مشخص شده است (مأخذ: نگارنده). . نحوة استقرار مسجد جامع زواره در بافت تاريخي شهر. حصار بافت تاريخي شهر با1تصوير

 جامع زواره در تصوير نشان داده شده است (مأخذ: نگارنده). مسجد  . موقعيت 1335. عكس هوايي زواره در سال 2تصوير
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  گيري تاريخي و قدمت بنا و باني مسجد. شكل2
مسجد جامع زواره در عصر سلجوقيان و در زمان معزالدين 

ق، فوت 511لطان سنجر سلجوقي (جلوسابوالحارث س
اش بر علي، رييس زواره كه نام ق) به وسيله احمد بن 552

كتيبة كوفيِ آجرتراشِ صحنِ مسجد ثبت است، بنيان نهاده 
). معمار مسجد جامع زواره 1379شد (گلي زواره، 

ق)، استاد محمود اصفهاني معروف به غازي است و 530(
اخته است. مسجد كهن در تر س آن را بر روي بنايي كهن

زير زمين و در بخش شمالي مسجد كنوني بوده است 
  ).195: 1387(پيرنيا، 

 ،در خصوص باني و تاريخ احداث بنا، نظر محققان
نظران به علت تشابه مسجد  مختلف است. برخي از صاحب

[با توجه به » احمد«زواره با مسجد اردستان و وجود كلمة 
دار فرانسوي] در كتيبة آجري قرائت كتيبه توسط آندره گ

باالي نماهاي صحن، باني هر دو مسجد را يك نفر 
: 1350اند (هنرفر،  (ابوطاهر حسين غالي بن احمد) دانسته 

). با قبول فرضية اخير، 890: 1352مهرآبادي،  ؛ رفيعي131
توان معمار بنا را كه استاد پيرنيا نيز به آن اشاره كرده  مي

محمد اصفهاني معروف به غازي است، استاد محمود بن 
هاي ديگري نيز در خصوص آنكه محمد بن  دانست. قول
اي (در قرن اول يا دوم هجري) و مجيرالدوله  ابراهيم زواره

دلف (در قرن سوم  بويه يا عمربن عبدالعزيز از آل ابي از آل
هجري) باني مسجد باشند، مطرح شده است (رفيعي 

). سيدمحمد 269: 1368؛ شريفي، 154: 1336مهرآبادي،  
ابونصر احمد «محيط طباطبائي باني مسجد جامع زواره را 

داند كه در متون ادبي عصر خود به  مي» اي بن علي زواره
طباطبائي،   رييس (دهخدا) زواره معروف است (محيط

). قرائت ايرج افشار از كتيبة آجري صحنِ 935: 1381
كند  معرفي مي» اي بن زواره علي «مسجد كه باني بنا را 

)، تا حدودي مؤيد نظر محيط طباطبائي 77: 1381(افشار، 
  ).412: 1390است (عرب، 

سازد،  اي كه تاريخ ساختمان مسجد را معلوم مي كتيبه
برخالف معمول در باالي نماهاي اطراف حياط مركزي 
جاي گرفته است. كتيبة مزبور به خط كوفي بسيار ساده 

هاي  ست و شبيه به كتيبهاست و از آجر تراشيده شده ا
قرون پنجم و ششم هجري است كه بسياري از ابنية 

: 1375اش را زينت داده است (گدار، اصفهان و اطراف
). از اين كتيبه و كتيبه محراب معلوم 4) (تصوير121
ق 551ق و محراب در سال 530شود كه مسجد به سال  مي

يله از آن به وس سال بعد  21ميالدي) يعني حدود 1156(
: 1336اتمام رسيده است (رفيعي مهرآبادي، نامي به » احمد«

ق بنا شد. 530). مسجد زواره در سال 6و 5) (تصوير 153
در مسجد زواره تمامي بنا به صورت يك واحد در نظر 

هاي گرفته شده است، در صورتي كه در تعدادي از نمونه
نمايد كه گنبد جداگانه ساخته شده [است] ديگر چنين مي

). ريچارد اتينگهاوزن و الگ  3، ج594: 1371(بويل،...» 
و از قول آندره   هنر و معماري اسالميگرابر در كتاب 

 515تاريخ ساخت مسجد جامع زواره را  1گدار
) كه 379: 1390كنند (اتينگهاوزن،  م. بيان مي1136هجري/

ق با توجه به كتيبة ساخت مسجد 515البته اين تاريخ يعني 
  رسد.ه و نيز نظرات آندره گدار، اشتباه به نظر ميجامع زوار

. نماي عمومي چهار ايوان مسجد جامع زواره. ديد از باالي 3تصوير
مسجد. در افق ديد،  تصوير بافت يكدست و يكرنگ زواره ديده   مناره
(مأخذ: نگارنده). شود  مي
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. تاريخ ساخت مسجد جامع زواره در كتيبة كوفي صحن 4تصوير
).124: 4، جگدارجد (مأخذ: مس

پايان كتيبة كوفي صحن مسجد جامع زواره، سال بخش . 6و  5تصوير
شود  در پايان كتيبه ديده مي» ثالثين و خمس مائه«. عبارت 1390

  (مأخذ: نگارنده).
دهد، در قسمت  اي كه تاريخ اين بنا را نشان ميكتيبه    
ني نماي رو به صحن ايوان قبلي قرار دارد. در اين فوقا

از سوره توبه  18كتيبه پس از بسم اهللا الرحمن الرحيم آية 
و سپس متن تاريخي آغاز شده كه متأسفانه از غالب 
كلمات جز قطعات ناقصي برجاي نمانده است. به همين 

توان كلمات  سبب خواندن آن بسيار مشكل است و تنها مي
  ن بازخواني كرد:زير را در آ

» نَ بِاللّهنْ آمم اللّه اجِدسرُ ممعا يبسم اهللا الرحمن الرحيم إِنَّم
 إِالَّ اللّه خْشي لَمآتَى الزَّكَاةَ والَةَ والص أَقَامرِ ومِ اآلخوالْيو

آمر  فَعسى أُولَئك أَن يكُونُواْ منَ الْمهتَدينَ صدقَ اهللا العظيم.
  ».ببناء ...  الفقير الي رحمة اهللا ...  احمد ... بن و خمسمائه

اره چنين ونظر آندره گدار دربارة اين كتيبة جامع ز
است: 
)، خود تاريخ به رنگ سياه 4با توجه به تصوير(تصوير«

است. در باب  530كنم رقم به نمايش درآمده كه تصور مي
» خمس«كلمه  رقم صدها جاي شكي وجود ندارد زيرا دو

(پنج و صد) به خوبي باقي مانده اند. در خصوص » مائه«و 
(سي)، امكان دارد اين عدد يك عدد » ثلثين«ها يعني رقم ده

يك رقمي و عدد سه باشد زيرا اين دو رقم دو حرف كمتر 
تر دارد ولي فضايي كه ميان حرف المِ ثلثين و خا يا بيش

كه اين رقم همان  رساندخمس وجود دارد زياد است و مي
 530رقم ثلثين بوده است. بنابراين تاريخ احداث بنا 

  ).123 :1375گدار،  (آندره» 503باشد، نه  مي
 آثار ملي اصفهانابوالقاسم رفيعي مهرآبادي در كتاب 

پس از بررسي هاي «در مورد كتيبة فوق چنين نوشته است: 
در بسيار بر روي كتيبة مذكور، از نظر وجود كلمة احمد 

طور تقارنِ ساختمانِ بيان نام باني اين مسجد و همين
مسجد جامع زواره با مسجد جامع اردستان، مشخص شد 
كه باني هر دو مسجد جامع در واقع همان ابوطاهر حسين 

طور عدد قبل از باشد؛ هميناحمد مي بن  بن غالي 
گيريم كه كتيبة خمسمائه نيز ثالنين بوده، پس نتيجه مي

  تواند چنين باشد:  يمزبور م
اَمر بِبناء هذا الجامعِ الفَقير الي رحمة اهللا تَعالي ابوطاهر «

  ».الحسين بن غالي بن احمد في سنه ثالثين و خمسمائه
الزم به توضيح است كه با توجه به عمليات ميداني كه 
توسط نگارنده صورت گرفت، معلوم شد كه كتيبة مزبور 

خواندن آن مقدور نبوده است.  صدمة زيادي ديده است و
-ماندة كتيبه، به نظر ميهاي باقيدر ضمن با توجه به بخش

آيد كه رفيعي مهرآبادي كتيبه را به طور كامل نخوانده اند و 
  .ستتعدادي از كلمات كتيبه را در نگارش خود نياورده ا
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  هاي مسجد جامع زواره. ورودي3
غربي (روي  مسجد جامع زواره داراي دو ورودي در ضلع

به بازار) و شرقي (روي به ميدان حسينيه و قبرستان شهر) 
). ورودي مسجد توسط سردرهاي 8و  7است (تصوير

شود. طراح  جلوخانِ طرفينِ ايوان شمالي مسجد تأمين مي
توانسته ديوار شمالي مسجد را از پشت  مسجد با اينكه مي

ير گذرِ ايوان شمالي سوراخ كرده و با ايجاد راهرويي در مس
پشت مسجد، ورودي را بنا كند، اشتباه طراح غياثيه را 

ها را حفظ كرده است و براي وارد  نكرده و حرمت ايوان
شدن به صحن حياط توانسته است احترام نمازگزاران را با 

هاي صحن به حياط در حالت خضوع و  ورودشان از گوشه
خشوع نسبت به ساحت مقدس مسجد نگه دارد 

). اتصال مسجد جامع زواره به 140: 1374(زمرشيدي،
گذرهاي فرعي و اصلي اطراف از طريق استقرار 

هاي قابل ديد و نمايان در مسير حركت فرد،  ورودي
ها هدايت او را به نقاط داخلي آن برعهده دارد. اين ورودي

اي براي تداوم و تنوع  و اتصال آن به صحن مسجد، عرصه
آورد و ارتباط افراد را با  هاي عبوري افراد پديد مي حركت

سازد و به  دو بخش غربي و شرقي شهر برقرار مي
هاي مذهبي، اجتماعي هاي مركزي و ديگر مكان كانون

در مورد اينكه چرا مسجد دو ورودي  )1(نقشه اشراف دارد.
  اند از جمله: دارد عللي ذكر كرده 

اشراف مسجد به محالت مهم شهر و مراكز  .1
ـ اقتصادي؛هاي اجتماعي  فعاليت

تفكيك زن و مرد در هنگام ورود به مسجد؛ .2
ورود و خروج افرادي كه هنگام داخل شدن به اين  .3

مكان، عذر شرعي دارند؛
معموالً ميت را پس از غسل دادن و كفن كردن، از  .4

كنند و پس از اقامة نماز  در غربي وارد مسجد مي
وي، او را از در شرقي كه رو به قبرستان   بر  ميت

سپارند  ي شهر است، بيرون برده و به خاك ميعموم
).1379(گلي زواره، 

 . ورودي شرقي مسجد جامع زواره (مأخذ: نگارنده) 7تصوير

 . ورودي غربي مسجد جامع زواره (مأخذ: نگارنده).8تصوير
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 . موقعيت وروديهاي شرقي و غربي مسجد (مأخذ: آرشيو ميراث فرهنگي استان اصفهان)1نقشه 

  . معرفي فضاها و عناصر مسجد جامع زواره4
  . صحن1. 4

شده و قابل فضايي محصور، تعريف مثابهصحن مسجد به 
ادراك، با شكل منظم هندسي خود بر تباين ميان فضايي 

يافته با فضاي نامنظم اطراف به منظور دستيابي كامالً سازمان
تأكيد داشته است (پروند و تواليي، » تعادل فضايي«به 

). صحن مسجد جامع زواره، فضايي است به 35: 1378
متر  5/16متر در جهت جنوبي ـ شمالي و عرض  18طول 

مترمربع  297در جهت شرقي ـ غربي و مساحت آن به 
رسد. كف آن با آجر و با طرح حصيري فرش شده  مي

است. در مركز صحن، سكويي وجود دارد كه از كف حياط 
متر است. اين سكو  6در  6ش تر است و ابعادمتر مرتفعنيم

و در حال حاضر روي آن را  قبالً حوضي بوده است 
  ).2پوشانده اند (نقشه

دهنده در اين فضا (صحن) به عنوان نيروي سازمان     
كند؛ ضمن هدايت حركت  شبكة ارتباطي پياده عمل مي

دهد. به  عابرين، آنها را در فضايي مقدس و معنوي قرار مي
مسجد مهارت و توانايي خود را در  اين ترتيب طراح

هاي شكلِ زمين در قالب تودة ساختماني  نظمي پوشاندن بي

به كار گرفته است و با ايجاد صحني شكيل و منظم، اين 
ها و روابط اجتماعي فضا را براي پذيرش بخشي از فعاليت

گونه سازماندهي مردم محله و شهر آماده ساخته است. اين
مانعت از متروك ماندن فضاي مسجد، فضايي ـ مكاني با م

كند (پروند و  پويايي فضايي ـ اجتماعي آن را تضمين مي
 ).35: 1378تواليي، 

ها در پالن مسجد جامع . موقعيت قرارگيري صحن و ايوان2نقشة 
  زواره (مأخذ: نگارنده).

(حياط مركزي)و صحن  هاايوان
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  . گنبدخانه2. 4
مسجد، معروف به رواق، در پشت  تاالر يا شبستان اصلي

اين شبستان كه فضايي  )3(نقشه ايوانِ رو به قبله قرار دارد.
داراي  ،متر است 5/7در  5/7شكل به ابعاد حدود مربع

گنبدي آجري است كه در كمال زيبايي و تناسب به وسيلة 
سازي  سازي بر طرحي مربع قرار گرفته است. گوشه گوشه

ارتفاع زياد است. گنبد با قطري حدود گنبد از نوع پتكانه با 
متر، از نوع دو پوستة پيوسته است. دو پوستة اين گنبد از  7

شكرگاه از هم جدا شده اند. قوس پوستة دروني از نوع 
است و » پا تو پا«و قوس پوستة خارجي از نوع » بيضوي«

دهد كه كثرت رو  ترك. آجركاري گنبد نشان مي 12داراي  
رد؛ در انتها، همة آجرها به يك آجر به سوي وحدت دا

شوند. اين هنر جالب، بيانگر آن است كه رجعت ختم مي
همه به سوي خداست. اتاق گنبد با آجركاري زيبا داراي 

هاي نوك تيز تودرتو است كه تبديل از چند رديف طاق
  ). 154: 1317رساند (ويلسن، اتاق مربع به گنبد مدور را مي
بد و منطقة انتقالي به شيوة آجركاري سطح زيرين گن

هاي مسجد جامع تزييني (تا حدودي شبيه گنبدخانه

سازي، كتيبة اجرا شده است. در زير گوشه اصفهان)
اي از گل و سراسري بنا به خط كوفي از آجرتراش در زمينه

بوته گچي مشتمل بر آيات قرآني و عبارات تاريخي قرار 
رفته و غير قابل  دارد كه متأسفانه بخش عمدة آن از بين

خواندن است.

  سازي گنبدخانه. چپيره3. 4
براي ساختن گنبد الزم است سطح مربع تاالر تبديل به 

گنبد شود كه به اين قسمت از گنبدخانه  ةپاي ةسطح داير
يكي از مسائل مهم ساختن گنبد  موضوعچپيره گويند. اين 
هاي مختلف و در هر مكاني به صور بوده و در سبك

طور كه گفته شد در همانده است. شف حل و اجرا مختل
 8(بشن) به  4سازي، يعني تبديل مسجد جامع زواره گوشه

از نوع دوم كه پركارتر از نوع  3پتكانه 2توسط مبدل ترمبه
 ة(نقش) 10و 9اول پتكانه است، انجام شده است (تصوير 

سازي چند لچكي خميده را بر روي ر اين گونه گوشهد .)4
كشيده  ترپيش نزيريلچكي از  لچكيسازند و هر  هم مي

  .شود تا گوشه پوشانده شودمي

. موقعيت گنبدخانه در ضلع جنوب مسجد جامع زواره (مأخذ: نگارنده).3نقشة 
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دهد (مأخذ:  انه به دايره گنبد را نشان ميگنبدخ ضلعيمحل تبديل پالن چهار  ،. برش عمودي مسجد جامع زواره. موقعيت گنبدخانه در اين مقطع4نقشة 
  نگارنده).

از نوع  سازي در گنبدخانه مسجد جامع زواره . گوشه9تصوير
  پتكانه است (مأخذ: نگارنده).  ترمبه

پتكانه) در  سازي (ترمبه . طرح ايزومتريك گوشه10تصوير
  مسجد جامع زواره (مأخذ: نگارنده). ةگنبدخان

  . محراب4. 4
 4. گولوناستترين اركان مسجد محراب از اصلييكي 

شمارد. او  محراب را همچون ايواني كوچك مي
واسطي بين حياط و  ،گونه كه ايوانهمان«نويسد:  مي

گونه محراب نيز همچون فضاي گنبدخانه است به همان
ايواني كوچك رابطي است بين دنياي مادي شهودي و 

  ). Golvin,1970:177» (معنوي
ضلع جنوبي گنبدخانة مسجد جامع زواره،  در     

اي با وضعيت نسبتاً خوبي بر شدهمحرابِ نفيسِ گچبري
اين محراب به ) 5(نقشه ). 11جاي مانده است (تصوير

اي متشكل از دو حاشيه و  صورت مستطيل قائم الزاويه
دار بر روي هم است. هر كدام نماي هاللي تيزهدو طاق
داراي سرستون قرار گرفته نماها بر دو ستون از طاق

اي به ). محراب داري كتيبه115: 1375است (سجادي، 
خط كوفي و دو كتيبه به خط نسخ است. سطوح 

بري برجسته مشتمل بر محراب داراي تزيينات گچ
هايي به خط كوفي و نسخ و نقوش گياهي و كتيبه

هاي اين محراب مشتمل بر آيات اسليمي است. كتيبه
ارنجي است. خط كتيبة كوفي، شباهت قرآني به رنگ ن
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رسد كه بسياري با خط كتيبه زير گنبد دارد و به نظر مي
 21ق (حدود  551هر دو در يك زمان يعني در تاريخ 

د. در اين نسال بعد از ساخت مسجد) نوشته شده باش
گنبدخانه دو محراب فرعي نيز قرار دارد كه آسيب 

  زيادي متحمل شده اند.
  به اول  اي سه كتيبه است. كتيبه محراب اصلي دار

خط كوفي و دو كتيبة ديگر به خط نسخ است. كتيبة 
سورة انفال است. متن يكي از دو  52نخست شامل آية 

سورة توبه و متن  18اي كه به خط نسخ است آية كتيبه
عمران است. متن سورة آل 188و  187ديگري آيات 

اقة گنبد بخش سمورد اخير همان آياتي است كه زينت
  نيز هست.

خط كوفي كتيبة محراب و خط كتيبة گنبد، به 
قدري به هم شباهت دارند كه بايد هر دو را متعلق به 
يك زمان دانست. اگر كتيبة گنبد تا به اين حد صدمه 

يافتيم.  نديده بود، تاريخ كتيبة محراب را در آن نيز مي
توان آن را در روي تاريخي كه بر ديوارة جنوبي  مي
يابيم  شده پيدا كرد. از روي آن درمينوشته يوان قبله ا

 م) به انجام رسيده1172هجري ( 551كه بنا در سال 
اين تاريخ از مقايسه با تزيينات شبستان محراب  .است

 553جامع اردستان كه به استناد كتيبة بزرگ در سال 
  .استه.ق ساخته شده است، كامالً صحيح 

انجام ساختمان مسجد  بنابراين بايد گفت كه پس از
ق آن را با محرابي زيباتر و 530جامع زواره در سال  

اي پرشكوه آذين پركارتر از محراب اوليه و نيز كتيبه
كرده اند و يا اين بخش از تزيينات مسجد كه در سال 

ق به 551ق وجود نداشته يا ناتمام بوده، در سال  530
  ).124: 4، ج1375گدار،   انجام رسيده است (

فقط به   در مورد كتيبة نسخ محراب كه آندره گدار
است، الزم به  سورة توبه در متن آن اشاره كرده  18آية 

پس از انجام مطالعات ميداني روشن شد  ذكر است كه  
سورة توبه  19و   18آيات   كه متن اين كتيبه شامل

  است.

أخذ: مسجد جامع زواره (م  خانه . موقعيت محراب در گنبد 5نقشة 
نگارنده).

. محراب داراي تزيينات گچبري مسجد جامع زواره 11تصوير 
(مأخذ: نگارنده).
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 مسجد جامع زواره  . قسمتي از تزيينات گچبري محراب12تصوير
(مأخذ: نگارنده).

  . شبستان اصلي5. 4
بخشِ سرپوشيدة مسجد است كه در آن نماز  ،شبستان

جامع زواره در شود. شبستان اصلي مسجد  گزارده مي
ضلع جنوبي مسجد و در طرفين گنبدخانه قرار دارد. 

هاي جنوبي، شرقي، و هاي اين شبستان از ايوان ورودي
غربي است و داراي دو بخش زنانه و مردانه است. اين 

در   .اند اي جداكننده ازهم تفكيك شده  دو بخش با پرده
هنگام برگزاري نماز جماعت در مسجد، دسترسي به 

آقايان و دسترسي به   شرقي مختص  تان از ايوانشبس
شبستان از ايوان غربي، مختص بانوان است. اين فضا 

هاي متعددي است كه بار وارده از  داراي ستون
كنند. پوشش (سقف)  ها را به زمين منتقل مي پوشش

اي  فضاي طرفين گنبدخانه (شبستان اصلي) طاق گهواره
اصر مهم معماري است. اين شبستان به سبب وجود عن

شود. ترين قسمت آن محسوب ميمسجد در آن، اصلي

  . شبستان زمستاني6. 4
شبستان ضلع غربي (شبستان زمستاني) مسجد جامع 

در  ،زواره كه در فضايي خارج از مسجد اصلي بنا شده
هجري و توسط ميرمحمدعلي طباطبايي ساخته  13قرن 

ه اين آيد ك شده است. از ظاهر اين شبستان بر مي
قسمت از بنا را به تقليد از حسينية بزرگ زواره ساخته 

هايي به صورت  ها و غرفه اند، زيرا در اطراف آن ايوان 

 10در  17دو طبقه قرار گرفته است. ابعاد اين شبستان 
هاي اطراف بر  متر است و سقف آن عالوه بر ديواره

 )6(نقشه  گوش قرار گرفته است.ستون هشت 10روي 
نماند كه سازندة اين بنا براي تعمير و تأمين  ناگفته

سهمِ مزرعة  1200روشنايي آن چهل سرجه از 
آباد ريگستان زواره را وقف كرده است اما در  حسن

اي درآمده  حال حاضر آبادي مذكور به صورت ويرانه
است. مرحوم حاج علي عليرضا نيري طباطبايي نيز 

رِ ورودي آن تعميراتي روي اين شبستان انجام داد و د
).1379را نصب كرد (گلي زواره، 

  . زيرزمين ضلع شمالي7. 4
اين فضا در ضلع شمالي و در زير ايوان قرار دارد. هم 
اكنون اين فضا تبديل به انباري شده است ولي 
محمدكريم پيرنيا اعتقاد دارد كه در گذشته، اين فضا 

اي كهن در زير مسجد بوده است و مسجد كهن  سردابه
ز در اين بخش بوده است (كه بسيار به سردابه مسجد ني

 :1374سركوچة محمديه نايين شباهت دارد)(پيرنيا،
). اين فضا داراي دو ورودي از ضلع غربي و شرقي 43

اي است. بوده و پوشش آن چهاربخشي و گهواره
تر است متر از كف صحن پايين 90/1حدود   فضا اين

  ).7(نقشة

. موقعيت شبستان زمستاني مسجد جامع زواره در ضلع  6نقشة 
  غربي (مأخذ: نگارنده).
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 . پالن زيرزمين مسجد جامع زواره (مأخذ: نگارنده).7نقشة 

نگارنده).7نقشة زواره (مأخذ: جامع مسجد زيرزمين پالن .
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  . ساير عناصر شاخص مسجد جامع زواره5
  ها. ايوان1. 5

با توجه به اهميت موضوع ايوان در مسجد جامع زواره 
و نيز نظرات پژوهشگران در مورد چهارايواني بودن آن، 
ابتدا به چهارايواني شدن مساجد در دورة سلجوقي 

  شود. پرداخته مي
در ايرانِ قبل از عهد سلجوقيان مساجد مختلفي 
ساخته شده اند كه اغلب به تقليد از مساجد عباسي به 
صورت شبستاني هستند. ولي از قرن پنجم هجري و 

آيد كه  اي به وجود مير مركزي ايران نقشهدر قلب كوي
ريشه در معماريِ قبل از اسالمِ ايران دارد. از اين زمان 
به بعد گونة عام چهارايواني به عنوان نمادي از فضاي 

شود (متدين،  ايراني، الگوي نقشة مساجد ايران مي
اين نسخة جديد «نويسد:  ). لوسين گولون مي84: 1378

كند كه نه تنها رواق  را متحول مي چنان نقشة مساجدآن
[سبك شبستاني اصطالح  5مركزي مساجد سبك عربي

به جاي سبك عربي  توان  كه مي تري استمناسب
هاي ديگر  تر از رواقاستفاده شود] كه معموالً بزرگ

كند بلكه به نماهاي ديگرِ مسجد نيز است را متحول مي
  ).Golvin, 1970 :176» (يابد توسعه مي
شناس معروف  نويسنده و اسالم6گارودي روژه

  نويسد:  مي» مسجد، آينة اسالم«فرانسوي در كتاب 
هاي  پس از ظهور نوع جديد مسجد ايراني، ويژگي«

  شوند: آن بدين گونه به عنوان الگو مطرح مي
آجر به مثابه مصالح اصلي و غالب در ساختمان  .1

مسجد؛
ها به وسيلة گنبد و نقشِ برجسته  پوشش سقف .2

بد اصلي در ضلع قبله؛گن
نماها و ايجاد  محصور شدن حياط به وسيلة طاق .3

نقشة صليبي به وسيلة چهار ايوان رفيع و در 
نتيجه بر خالف مساجد سبك مغربي و عباسي، 
تسلط كامل هندسه مركزي و تمركز بر وسط 

حياط؛

قوس جناغي، نمادي از معماري ايراني؛ .4
ديدن تسلط مسجد بر بافت مسكوني اطراف، با  .5

: 1378متدين،  احجام از داخل و خارج آن (
86.(  

ترين اماكني كه قبل از ساخت اين مسجد،  معروف
كاخ آشور  سبك چهارايواني داشته اند عبارت اند از:

مربوط به زمان اشكانيان و كاخي با چهار ايوان مربوط 
ق) واقع در 421ـ 388به دورة سلطان محمود غزنوي (

ان كه دانيل اشلومبرگر آن را كشف بازار افغانستلشكري
فرانسوي به دو بناي ديگر  7كرده است. آندره گدار

كند كه به عقيده وي الگوي چهارايواني شدنِ  اشاره مي
اند. يكي از آنها  مسجد جامع زواره و اردستان بوده 

مدرسة نظاميه خرگرد خواف در خراسان است كه 
ي وزارت هاالملك طوسي در نخستين سال خواجه نظام

ق) 465ـ 445ارسالن سلجوقي ( آلب زمان   در خود و 
احداث كرد و هنگامي كه گدار از آن بازديد كرد 

اي بيش نبود. بناي ديگر رباط شرف است كه  خرابه
ق كار 508داراي دو صحن چهارايوانه است كه به سال 

  ).1379احداث آن پايان يافته است (گلي زواره، 
ان تمام عوامل سازندة مسجد ايران در دورة سلجوقي

بزرگ ايراني را با حياط مركزي و چهار ايوان در اختيار 
داشته است. يعني چارطاق يا اتاق چهارگوش پوشيده 
به گنبد و اطراف آن باز. ايوان و تركيب ايوان با يك 

شناخته  چارطاق و حتي حياط با چهار ايوان را نيز مي
د جامع زواره ). در مورد مسج412 :1377است (گدار،

قراين تاريخي و نظرات پژوهشگران اروپايي و ايراني، 
مؤيد اين ادعاست كه به لحاظ قدمت تاريخي، سبك 
ساخت، و يكپارچه و واحد بودن بنا، نخستين مسجد 

رود. هر چند كه برخي  چهار ايواني ايراني به شمار مي
از پژوهشگران از جمله پيرنيا نظر ديگري دارند. آندره 

دارد كه اين مسجد از ابتداي ساخت،  اعتقاد  ر گدا 
پيرنيا در كتاب خود   چهارايواني بوده است. محمدكريم
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كند بيان مي شناسي معماري ايرانيسبكتحت عنوان 
   :كه

ترين مسجد گرچه بر اين باور اند كه اين كهن«
چهارايوانه است كه از نخست چنين ساخته شده، اما 

). آندره 195 :1384(پيرنيا، » آيد اين گفته نادرست مي
گدار نيز اذعان دارد كه مسجد جامع زواره به صورت 
واحد در عصر سلجوقيان بنا شده است. براي ساختن 
اين مسجد، ابتدا بناي گنبدي شكل اردستان سرمشق 
قرار گرفته اما چون بناي اين مسجد با طرح و نمونة 

جامع شود، لذا مسجد  زمان ميمساجد چهارايواني هم
شود (گدار،  زواره تبديل به مسجد چهارايواني مي

گويد رونق و  ). گدار در جاي ديگر مي149 :1316
مدرسه كه با افزودن حياط مدرسه به  رواج مسجد ـ

چارطاق مسجد قديم ايراني صورت پذيرفت، به قدري 
م) 36ـ 1135ق (530سريع و شديد بود كه در سال 

يق مسجد جمعة يعني فقط پانزده سال پس از حر
اصفهان، مسجد با چهار ايوان در زواره ساخته شد 

فرم «نويسد: ). آندرو پيترسون مي416 :1377(گدار،
جديدي از مساجد قرن يازدهم ميالدي ظاهر شد، كه 

رسد كه شدند. به نظر ميميان چهار ايوان بنا مي
پيدايش اين بناي جديد، مربوط به ورود سلجوقيان به 

هاي اين فرم جديد در  عرصة حكومت باشد. نمونه
قسمت غربي و مركزي ايران، يعني اصفهان، برسيان، و 

م است. اين مسجد شامل يك 1139زواره به تاريخ 
هايي در چهار طرف شكل با ايوانحياط مركزي مربع

ت ايوان قبله يك اتاق حياط مركزي است. در پش
مسقف چهار گوش قرار دارد كه محراب در آن تعبيه 

  ).1377شده است (پيترسون، 
  درك هيل و اولگ گرابر بر اين باور اند: 

شهر كوچك زواره كه در مركز ايران واقع شده، «...
دو بناي عجيب دارد كه يكي از آنها يعني مسجد زواره، 

 آنها .»رايواني استترين مسجد شناخته شده چهاقديمي
يادآور شده اند در اصفهان، برسيان، اردستان، گلپايگان، 

و زواره مساجد چهارايواني وجود دارد (گرابر و هيل، 
1375 :82.(  

هاي پژوهشگران دانشگاه كمبريج از ميان نمونه
متعدد مساجد عصر سلجوقي، به لحاظ تاريخي و 

كرده و هاي هنري، مسجد جامع زواره را معرفي ارزش
اند. در اصفهان، برسيان، اردستان،  يادآور شده 

اي برآوردند كه همة آنها  گلپايگان، و زواره مساجد تازه
هاي مشتركي در سبك و به قدر كافي داراي ويژگي

وضوح مكتب معماري نقشه هستند و از اين حيث به
  دهند.همانندي را تشكيل مي

مسجد  ها، پروفسور پوپ ازبه دليل همين ويژگي
جامع زواره ديدن كرد، به اهميت، عظمت، و قدمت 

هاي باارزشي دربارة آن اين بنا اعتراف كرد و يادداشت
تهيه كرد. همچنين آقاي هانس، معاون پوپ به دستور 
او از آمريكا به زواره آمد تا از اين بنا تصاويري تهيه 

  ).1379كند (گلي زواره، 
ة معماري اش دربارحسين زمرشيدي در تحقيقات

  نويسد: مساجد ايران، مي
اولين مسجدي كه اساساً و ابتدا با طرح «...

-چهارايوانه ساخته شده است، مسجد جامع زواره مي

). عباس زماني نيز بر 140: 1374(زمرشيدي،» باشد...
ترين مسجد چهارايواني كه تا  اين باور است كه قديمي

ين به حال شناخته شده مسجد جامع زواره است. ا
مسجد اساساً و از ابتدا در زمان سلجوقيان، چهارايواني 

). او در جاي 128: 1350ساخته شده است (زماني،
  نويسد:  ديگر مي

...بناي معماري مسجد جامع زواره با بناهاي دورة 
كند كه اين  ساساني خويشاوندي دارد و اضافه مي

دهنده يعني حياط، تاالر مسجد از لحاظ عناصر تشكيل
چنين كالً بناهاي نيشابور را به ها و هم ، ايوانمربع

  ).1379آورد (گلي زواره،  خاطر مي
با توجه به اسناد و مدارك موجود، مسجد جامع 
زواره را به عنوان اولين مسجد چهارايواني كه به 
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شناسند. مسجد  ايي مستقل ساخته شده است، مي گونه
هت چهارايواني زواره داراي چهار ايوان در چهار ج

اصلي خود و در فضاي پيرامون صحن است. ايوان 
تر است و ايوان تر و عريضجنوبي از ايوان شمالي بلند

تر است. هاي غربي و شرقي بزرگشمالي از ايوان
ها آجريِ ساده است و فقط در جرزهاي سطوح ايوان

طبقه اند. گونه سهنماهاي محرابطرفين داراي طاق
ايوان در چهار سو،  گسترش حياط به وسيلة چهار

تري در اتصال با حياط مركزي ايجاد فضاي باز بيش
كند. ايواني كه در جهت قبله است به سبب عمق و  مي

هاي ديگر اهميت  تر نسبت به ايوانارتفاع بيش
تري دارد كه در نتيجه به فضاي صحن در عين  بيش

  ).27: 1378زاده،  دهد (امين ايستايي، جهتي معنوي مي
ها به تناسب ني جرزهاي دو طرف ايواندر پيشا

شكل عمقِ محرابينماهاي كمشان، طاقعرض و ارتفاع
طبقه بر روي هم و به صورت قرينه قرار به صورت سه

ها اي با آجركاري برجسته، قوس ايوانگرفته اند. حاشيه
و نيز طاقنماي جرزها را دور زده است و ايوان را به 

گيرد. ايوان دانه قاب مياي هنرمن طرزي جالب و شيوه
بندي زيبايي است. جنوبي صحن داراي پوشش رسمي

اين ايوان از طريق ضلع جنوبي به گنبدخانه و از اضالع 
  كند.هاي طرفين راه پيدا ميشرقي و غربي به شبستان

ها ترين ايوانترين و عريضايوان جانب قبله مرتفع
شبستان  آيد كه با قاب پرهيبت خود، گنبدبه شمار مي

مسجد را در پشت خود مخفي كرده و مانع از آن است 
-تا گنبد، شكوه خود را براي ناظر واقع در صحن جلوه

گر سازد. اما ناگفته نماند كه گنبد مسجد جامع، يكي از 
ترين عناصر مسجد است كه در سيماي عمومي  برجسته

شهر زواره، نمودي كامالً مشخص و روشن دارد. در 
اي به اشكال ستاره شدهآميزيچبري رنگكمر ايوان، گ

شود. در طرف راست مدخل ايوان و خورشيد ديده مي
اي از گچ، با خط ثلث برجسته رو به قبله و بر قطعه
خورد: اين عبارت به چشم مي

بسم اهللا الرحمن الرحيم و به نستعين و بعد تاريخ «
ساخت مسجد جامع مدينة السادات زواره في سنه احدي 

  » سين و خمس مائه من الهجرة النبويهو خم
ق براي كتيبة صحن مسجد، 530البته با قبول تاريخ 

ق) بايد تاريخ انجام تزيينات و ساخت 551اين تاريخ (
  محراب گچبري بنا باشد.

تر اگر چه ايوان شمالي از ايوان رو به قبله كوچك
تر است و است ولي از دو ايوان شرقي و غربي بزرگ

سجد يك متر ارتفاع گرفته است. و اين از كف صحن م
به خاطر زيرزميني است كه در زير آن قرار دارد، كه 
ظاهراً در زمان احداث مسجد آن را ساخته اند. در 

اي نسبتاٌ عريض، كمربند اين ايوان و در حاشيه
هاي كوچك مشكي و آبي به تناوب و با طرحي  كاشي

آفتاب  شود. در فصل زمستان كه دامنجالب ديده مي
شود، بر روي يكي از آجرهاي  بر اين ايوان گسترده مي

شود  مفروش اين ايوان [ايوان شمالي] خطوطي ديده مي
كه احتماالً نمايانگر تعيين اوقات شرعي است 

  ).1377(عظيميان زواره، 
شود كه از  مي ها، فضاهايي ديده در حد فاصل ايوان

ابند. در يهايي به صحن مسجد ارتباط مييراه ورود
هايي با گل و بوته و زير سقف اين فضاها، گچبري

هايي طرح اسليمي وجود دارد كه به مرور زمان بخش
از آن محو شده است. از طرفي فضايي زيرزميني در 
كنار اين مسجد قرار گرفته كه شبستان زيرزميني مسجد 

  است.
متر ارتفاع از  11ايوان شرقي و غربي بنا هر كدام با 

هاي  و با طرح و اندازة يكسان مشابهتكف صحن 
فراواني با يكديگر دارند. با اين تفاوت كه ايوان شرقي 

نشين است،  تر در انتها داراي غرفه يا شاهبا عمق بيش
در حالي كه ايوان غربي در انتها از طريق دري به 

  ).418: 1390يابد (عرب،  شبستان زمستاني راه مي
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  . مناره2. 5
ع زواره، بيرون مسجد و در ضلع مناره مسجد جام

غربي و طرف راست ورودي شمال غربي مسجد قرار 
) و با پلكاني مارپيچي از داخل مسجد، 8دارد (تصوير 

متر، و  5/4توان به آن راه يافت. قطر اين مناره مي
شود كه  متر است. از اين رو مشخص مي 11اش ارتفاع

بر اثر عوامل تر از اندازة كنوني بوده و بناي آن مرتفع
جوي و اقليمي و احياناً تهاجم اقوام و قبايل، 
فروريخته است. البته بر روي آن تعميراتي ناشيانه انجام 

منظم باالي آن گواه آن است.  هاي نا شده است كه پنجره
هاي اي چوبي قرار دارد. در زمانبر فراز مناره محفظه

در زير رفت گذشته، هنگامي كه مؤذن بر باالي مناره مي
گرفت تا از گزند گرماي شديد اين محفطه قرار مي

تابستان و برودت و نزوالت جوي زمستان در امان 
). اين مناره آجري به صورت 1379باشد (گلي زواره، 

چين در قسمت زيرين و طرح حصيري توپر و  رگ
توخالي در قسمت فوقاني با كلمات معقلي فرورفتة اهللا، 

تي قابل تشخيص است ـ محمد، و علي ـ كه به سخ
-اجرا شده است. منار در قسمت تحتاني فرمي هشت

متر) دارد كه پس از كمي ارتفاع  30/2ضلعي (به ابعاد 
). 412: 1390شود (عرب،  اي تبديل مي به برجي استوانه

بخش كمربند آن داراي تزييناتي با تلفيق آجر و كاشي 
). كه البته امروزه Hutt, 1977: 108بوده است (

  هاي چنداني از آن باقي نمانده است. كاشي

  . تزيينات بنا6
توان بر اساس مواد و  تزيينات مسجد جامع زواره را مي

مصالحي كه براي ساخت آن استفاده شده به اين موارد 
بري، كاشيكاري، و استفاده تقسيم كرد:  آجركاري، گچ

  از رنگ.
ترين بخش تزيينات مسجد جامع زواره را مهم

كه شده مشاهده كرد ن در محراب گچبريتوا مي
هاي گذشته مرمت شده هايي از آن در سالقسمت

است. محراب داراي نقوش گچبري ظريف و پركاري 
دهند. خطوط  ها زمينة كار را تشكيل مي مايهاست. نقش

ها به زيبايي الي اين نقش كتيبة آيات قرآني در البه
  ).13(تصوير كنند. خودنمايي مي

. تزيينات گچبري محراب مسجد جامع زواره 13تصوير
  (مأخذ: نگارنده)

. تزيينات گچبري موجود در مسجد جامع زواره 14تصوير
  (مأخذ: نگارنده).

  هاي ساختاري. ويژگي7
. پي 1. 7

متأسفانه هيچ اطالعاتي در مورد ساخت و نوع پي در 
گونه كار و هيچ  مسجد جامع زواره در دست نيست

ناسي براي شناسايي پي و نوع مصالح آن شباستان
فرهنگي و هيچ ارگان ديگري توسط سازمان ميراث 

  انجام نشده است.
كه قسمت شرق شهر داراي   الزم به توضيح است

وساز بوده است. براي ساخت برايتر زميني مقاوم
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 8زمين مور به   تا  اند كنده  مي  آنقدر را  ساخت پي، زمين 
شر محكم در همه جاي شهر يكسان برسند. عمق اين ق

جاها عمقي در حدود دو متر دارد.  بعضي  در  و  نيست 
از شفتة آهك (مخلوطي از آهك و خاك سيبه كه در 

سازي  شود) در پي اطراف زواره به وفور يافت مي
).363: 1375شده است (معماريان،  استفاده مي

يققات محلي . جزييات احتمالي شالوده با توجه به تح15تصوير
(مأخذ: نگارنده).

  كاررفتههاي به ها و پوشش. نوع قوس2. 7
در ساخت پوشش مسجد جامع زواره از انواع 

هاي رايج زمان ساخت مسجد، مانند  پوشش
آهنگ، كاربندي، طاق چهاربخش و همچنين گنبد  طاق

دوپوستة پيوسته استفاده شده است. فرم گنبد و سقف 
ها يادآور بناهاي دورة طاق و  هاايوان اي  گهواره

ساساني از جمله كاخ سروستان است. به استثناي گنبد 
و دو ايوان سمت قبله و مقابل آن، تمام فضاها و 

هاي ديگر، از شرق و غرب به طرف حياط با  ايوان
جامع زواره از  اي ساده پوشيده شده است.  طاق گهواره

مسجد نايين  و  مسجد تاريخانة دامغان   نظير لحاظ  اين  
ترين انواع  ). يكي از قديم128: 1350است (زماني، 

ها در اين مسجد استفاده شده است (پيرنيا،  كليل
1387 :195.(  

  مايه)كاررفته (ساختهاي به. مصالح و مالت3. 7
مصالح مورد استفاده در مسجد جامع زواره آجر، 

باشد.  رس بصورت عمده ميسنگ، چوب، گچ، خاك
ازي، ساختمان از بنياد و پاي بست با در شيوه ر

شد و آجرهاي كوچك و ساختمايه مرغوب برپا مي
آراست. يكي از بزرگ و نازك و ستبر نماي آن را مي

بر است كه هاي مهم در اين شيوه آجر پيشساختمايه
رفته است. لعاب بكار ميدار يا بي بگونه سفال لعاب

ب بـود و آنـرا البته كاربـرد آن از زمان ايالميان با
بر در دانستند. آجر پيشنگهدارنده نمـاي ساختمان مي

).165: 1387كار رفت (پيرنيا، ه شيوه آذري نيز ب

  اي بناتحليل ساختار كالبدي و سازه . 8
از سدة سوم و چهارم به بعد در دورة اسالمي، 

اي از  معماران توانمند ايراني با ميراث قويِ سازه
هاي ارجمند نائل الم، به نوآوريمعماري پيش از اس

زني هاي طاقمانند بود. شيوه شدند كه در جهان بي
كه در گذشته به روش ايالمي (رومي) و » آهنگ«

شد، دنبال شد. ولي اين بار به روش  ضربي زده مي
بازمانده » ايوان كرخه«كه از ساختمان » طاق و تويزه«

هاي از دورة ساسانيان الگوبرداري شده بود، روش
  ).45: 1386اي افزون شد (زرگر،  تازه
هايي بود كه در ساخت گنبد تر نوآورياز اين مهم     

سازي و هايي كه در گوشه پديد آمد و نيز پيشرفت
ويژه در زمان سلجوقيان اتفاق افتاد و به سازي بهچپيره

هاي پتكين و از آن زيباتر،  جاي ترمبة فيلپوش، ترمبه
ياري از گنبدهاي سلجوقي ساخته ترمبة پتكانه در بس

). در گنبدخانة مسجد جامع 45: 1386شد (زرگر، 
زواره نيز از ترمبة پتكانه استفاده شده است كه بار گنبد 

كند كه اين امر ها منتقل مي را به شكلي منظم به پايه
اي را به  عالوه بر آنكه جنبة تزييناتي دارد، مسائل سازه

  كند. اي متعارف حل مي گونه
الزم به ذكر است كه سازة مسجد جامع زواره،      
ست آجري كه با توجه به زمان ساخت بنا و ا ايسازه

شد (تا جايي  اهميتي كه در اين دوره به ساختار بنا مي
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دانستند) باارزش  كه تزيينات را نيز جزئي از ساختار مي
است. فرايند انتقال بارهاي وارده از پوشش به زمين 

اين بنا به واسطة ساختار طاق و تويزه، زير پي در 
  دست دارد.ساختاري منظم و يك

هاي در ساختمان مسجد جامع زواره بار طاق     
شكل نيروهاي متمركزي را به ستون وارد قوسي

ها بر شانة  آورد كه براي يكنواخت كردن بار قوس مي
هاي چوبي چهارگوش  هاي آجري از سرستون ستون

ستون از اجزاي اصليِ شبستانِ استفاده شده است. 
  گنبددارِ مسجد جامع زواره است.

  گيري نتيجه
با توجه به ارزش و اهميت مسجد جامع زواره و با 
-توجه به اسناد و مدارك موجود و مطالعات صورت

توان  گرفته و نيز انجام مطالعات تطبيقي مواردي را مي
ه اين مسجد بازخواني كرد. البت  هايبه عنوان ارزش

تر و در براي پي بردن به مدارك و اطالعات بيش
هاي موجود در مسجد  نهايت رسيدن به ديگر ارزش

شناسي را در  بايد مطالعات باستان جامع زواره، مي
تواند بسياري از  رأس امور قرار داد. كه البته اين امر مي

سؤاالت ما را در حوزة معماري مساجد و روند تكامل 
يدن به اين موضوع ـ كه آيا آن به طور اعم و رس

مسجد جامع زواره اولين مسجد چهارايواني كه به 
صورت مستقل ساخته شده است؟ ـ را به طور اخص 

  كند. مشخص مي
  توان در موارد زير يادآوري كرد: ها را مياين ارزش

ـ ساماندهي فضايي و طريقه قرارگيري عناصر شاخص 
در معماري مسجد؛

نماها و ايجاد نقشة  سيلة طاقـ محصور شدن حياط به و
صليبي به وسيلة چهار ايوان رفيع و در نتيجه 
(برخالف مساجد سبك مغربي و عباسي) تسلط كامل 

هندسه مركزي و تمركز بر وسط حياط؛
ـ با توجه به اسناد موجود اولين مسجد چهارايواني است 

اي مستقل ساخته شده است؛كه به گونه
توان در  اي كليل را ميترين چفدهـ يكي از قديمي

مسجد جامع زواره مشاهده كرد در ضمن قوس 
شود؛ جناغي نيز در اين مسجد ديده مي

ـ مسجد جامع زواره تداوم معماري ايراني از پيش از 
دهد (مشابهت  اسالم تا بعد از اسالم را نشان مي

مسجد جامع زواره با مسجد تاريخانة دامغان به جهت 
ضاها)؛گيري فقرارگيري و جهت

ها و مطابقت آن به محور ـ قرارگيري صحيح ورودي
عبوري شهري؛

گذاري مسجد در نحوة احداث ـ توجه به حرمت
ها؛ ورودي

هاي مسجد در شبستان اصلي مسجد، به  ـ نوع ستون
ضلعي است كه در ديگر مساجد ديده صورت هشت

نشده است؛
 ـ منارة مسجد جامع زواره همانند مسجد جامع فهرج به

بدنه متصل است؛
هايي كه در ـ نوآوري در ساخت گنبد و پيشرفت

سازي در دورة سلجوقي به طور  سازي و چپيره گوشه
اعم و در مسجد جامع زواره به طور اخص. يعني به 
جاي ترمبة فيلپوش، ترمبة پتكين و از آن زيباتر ترمبة 
پتكانه ساخته شد. در مسجد جامع زواره نيز از ترمبه 

سازي گنبد استفاده شده است؛ر گوشهپتكانه د
بري مسجد جامع زواره، يكي ديگر ـ محراب نفيس گچ

هاي مسجد جامع زواره است؛از ارزش
ـ تسلط مسجد بر بافت مسكوني اطراف با ديدن احجام 

از داخل و خارج آن؛
ـ نقش اجتماعي تأثيرگذار مسجد در زندگي روزمره 

  مردم زواره.

104



د جامع زواره (مأخذ: نگارنده).. پالن مسج8نقشة 

  ها نوشت پي
  به منبع زير ارجاع داده است: گهاوزنيتت. ا1

Athar-e Iran, I (1936) ,298 ff.
به و آمده، شده، پيشغت ترمبه به معني يك چيز جمع. ل2

  .)23 :1370پيرنيا،( طرف جلو سريده شده است
- پتكانه معني كانه روي كانه يا طاقچه روي طاقچه را مي . 3

 .)38: 1370ويند (پيرنيا، گبندي هم ميدهد كه به آن طاقچه
- چهارم به بعد بسيار يافت مية ويژه از سدهاي آن بهنمونه

پتكانه نخست يك تويزه را در  ةشود. براي ساختن ترمب
چهارپهلو را به  ةكنند تا زمين راستاي پخي گوشه سوار مي

بند نام بند يا دورهپهلو تبديل كنند. اين تويزه، كوزههشت
الزم  كنندها را بر هم سوار ميآن كانهدارد. سپس در پشت 
سازي به معني ساختن و تبديل گوشهبه توضيح است كه 

كردن شكل چهارگوش بشن به هشت گوش و پس از آن 
و سپس دايره و يا ضلعي  64و  32و  16توسط شكنج به 

 تبديل چهارگوش به طور مستقيم به دايره است
  .)15 :1370(پيرنيا،

4.Golvin
5. nef axial
6.R.Garaudy

ماكس وان برخم به پيروي از ارنست هرتسفلد و آندره  .7
اي را ارائه داد كه به نظرية مدرسه معروف شد و  گدار نظريه

مدارس نظاميه را به عنوان الگوي مساجد چهارايواني معرفي 
  كند. مي
. زمين مور زمين خيلي سفت و محكم است كه رنگي 8

آن خيلي مشكل است. مانند سرخ دارد و كلنگ زدن و كندن 
شود. آنچه كه در شهر يزد چلو يا كرشك ناميده مي

  منابع
 ،اسالمي  معماري و هنر ،)1390( ريچارد. اتينگهاوزن

 تدوين و مطالعه ، سازمان8آژند. چ يعقوب ترجمة .)1(
  .تهران )،سمت(ها دانشگاه انساني علوم كتب

 .زواره و هاي اردستان يادداشت« ،)1381( افشار، ايرج ،
به كوشش محمد  نامه (جلد اول).اردستاندر ». بيابانك

گلبن. سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد 
  .تهران اسالمي،

 مساجد:   حياط« ،)1378( زاده گوهرريزي، بهناز. امين
مقاالت  در مجموعه». بررسي تاريخي و سير تحول

اول): كاشان،  (جلدآينده  حال،   گذشته، مسجد:  معماري  

مسج8نقشة زواره (مأخذ: نگارنده).. پالن جامع د

هانوشتپي
است:گهاوزنيتت. ا1 داده ارجاع زير منبع به

Athar-e Iran, I (1936) ,298 ff.
جمع. ل2 چيز يك معني به ترمبه پيشغت بهوآمده،شده،

است شده سريده جلو .)23 :1370پيرنيا،( طرف
مي .3 را طاقچه روي طاقچه يا كانه روي كانه معني - پتكانه

طاقچه آن به كه ميدهد هم .)38: 1370ويند (پيرنيا،گبندي
بهنمونه آن سدهاي از ميةويژه يافت بسيار بعد به - چهارم

ترمب ساختن درةشود. براي را تويزه يك نخست پتكانه
مي سوار گوشه پخي زمينراستاي تا بهةكنند را چهارپهلو

كوزههشت تويزه، كنند. اين تبديل دورهپهلو يا نامبند بند
پشت در كانهدارد. سپس ميآن سوار هم بر را الزمكنندها
كه است توضيح تبديلگوشهبه و ساختن معني به سازي

آن از پس و گوش هشت به بشن چهارگوش شكل كردن
به شكنج ياضلعي64و32و16توسط و دايره سپس و

است دايره به مستقيم طور به چهارگوش تبديل
.)15 :1370(پيرنيا،

4.Golvin
5. nef axial
6.R.Garaudy

آندره.7 و هرتسفلد ارنست از پيروي به برخم وان ماكس
نظريه وگدار شد معروف مدرسه نظرية به كه داد ارائه را اي

معرفي چهارايواني مساجد الگوي عنوان به را نظاميه مدارس
كند. مي
رنگي8 كه است محكم و سفت خيلي زمين مور . زمين

كندن و زدن كلنگ و دارد است. مانندسرخ مشكل خيلي آن
مي ناميده كرشك يا چلو يزد شهر در كه شود. آنچه

منابع
،اسالميمعماريوهنر،)1390( ريچارد. اتينگهاوزن

سازمان8آژند. چيعقوبترجمة .)1( تدوينومطالعه،
.تهران )،سمت(هادانشگاهانسانيعلومكتب

.ايرج اردستانيادداشت« ،)1381( افشار، وهاي زواره ،
اول).اردستاندر ».بيابانك محمدنامه (جلد كوشش به

ارشاد و فرهنگ وزارت انتشارات و چاپ گلبن. سازمان
.تهراناسالمي،

بهناز.امين گوهرريزي، مساجد: حياط« ،)1378( زاده
تحول سير و تاريخي مجموعه».بررسي مقاالتدر

كاشان،(جلدآيندهحال،گذشته،مسجد: معماري اول):
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 .، تهران27، دانشگاه هنر. دانشگاه هنر، ص1378
 .ترجمة تاريخ ايران كمبريج ،)1371( بويل، جي، آ .

 .تهران .اميركبير،1حسن انوشه. چ

 ،گستره معماري اسالمي در « ،)1377( پيترسون، آندره
، سال كيهان فرهنگيترجمة مسعود نصرتي. در: ». ايران

  ، ص ؟ـ ؟ .147پانزدهم، ش
 ) .آشنايي با  «)، 1378پروند، شادان و نوين تواليي

در ». هاي فضايي ـ مكاني مسجد در ايران ويژگي
آينده  حال،   گذشته، مسجد:  معماري  مقاالت  مجموعه

، دانشگاه هنر. دانشگاه هنر، 1378اول): كاشان،  (جلد
  .، تهران35ص

 ،ايراني معماري شناسيسبك ،)1384(محمدكريم. پيرنيا. 
 . تهران ،دانش سروش معماريان. غالمحسين دوينت

 ،ايراني معماري شناسيسبك ،)1387( .محمدكريم پيرنيا. 
 .تهراندانش،   سروش .7معماريان. چ غالمحسين تدوين

 .در: »گنبد در معماري ايران« ،1370 پيرنيا، محمدكريم ،
  ص ؟ . ،20، شاثر 
 ن معماري مساجد ايرا« ،)1378(، پيرنيا، محمدكريم

، سال فصلنامه فرهنگ يزددر: ». راهي به سوي ملكوت
  ص ؟ـ ؟ . ، 3و  2اول، ش 

 اردستان. آتشكده. ابوالقاسم ،)1336( مهرآبادي، رفيعي 
 .آتشكده :اصفهان

 آثار ملي اصفهان ،)1352( .ابوالقاسم مهرآبادي، رفيعي . 
  .تهران انجمن آثار ملي،

 ،انتشارات .مسجد معماري راهنماي ،)1386( اكبر. زرگر 
  .تهران ،ديد

 ،تاريخي آثار در تزئيني مقرنس« ،)1350( عباس. زماني 
 و 102 ش دورةجديد، ،مردم و هنردر: ». ايران اسالمي

  ). ارديبهشت و فروردين( 103
  .مسجد در معماري ايران ، )1374(زمرشيدي، حسين  .

 .تهران انتشارات كيهان، 
 .لد اول)سير تحول محراب (ج، )1375( سجادي، علي  .

  .تهران سازمان ميراث فرهنگي كشور،
 .محمديوسف  در». زواره« ،)1368( شريفي، جهانگير

(جلد سوم)، جهاد  شهرهاي ايرانكياني (و.)، 
 .289ـ 253ص  ،تهراندانشگاهي، 

 .باستاندر ». مسجد جامع زواره« ،)1390( عرب، كاظم -
مقاله در بزرگداشت  43شناسي ايران در دورة اسالمي، 

به كوشش دكتر  ستاد دكتر محمد يوسف كياني.ا
محمدابراهيم زارعي. انتشارات دانشگاه بوعلي سينا، 

 .424ـ 410، ص همدان
  .در: ». زواره ديار كهن«عظيميان زواره، محمدعلي

  )، ص ؟.25/5/1377( 23182، ش اطالعاتروزنامه 
 .دوم). اول جلد (بخش ايران آثار ،)1318( گدار، آندره 

 .تهران مصطفوي. تقي محمد سيد ترجمة
 .حبيبي.  بهروز ترجمة .ايران هنر ،)1377( گدار، آندره 

 .تهران بهشتي، شهيد دانشگاه انتشارات و چاپ مركز
 .اله كرامت ترجمة .ايراني قهايطا ،)1369( گدار، آندره 

 .تهران ،فرهنگسرا افسر.
 ،ولد سوم ايران (ج آثار ،)1375( ديگران.و  آندره گدار 

-پژوهش مقدم. بنياد سروقد ابولحسن ترجمة ).مچهار

 و چاپ مؤسسه رضوي، قدس آستان اسالمي هاي
  .مشهد رضوي، قدس آستان انتشارات

 .تزئينات   و معماري  ،)1375( گرابر، اولگ و درك هيل
. ترجمة مهرداد وحدتي دانشمند. شركت اسالمي

 .تهران انتشارات علمي و فرهنگي،
 زواره جامع مسجد« ،)1379( غالمرضا. زواره، گلي.« 

 سال ،مسجد اجتماعي و فرهنگي  ديني، ماهنامه دودر: 
  . 50ش نهم،

 در: ». مسجد چهار ايواني« ،)1378( اهللا،متدين، حشمت
 .89-84، صص 6دورة ششم، ش هنرهاي زيبا،

 .آشنايي با معماري  ،)1375( معماريان، غالمحسين
دانشگاه علم  .2. چشناسي درونگرا گونه ايراني  مسكوني 

  .تهران و صنعت ايران،
 1. چشهر و معماري اسالمي ،)1378( زاده، محمد. نقي .

 .اصفهان ماني،
 گنجينة آثار تاريخي اصفهان ،)1350( اهللا.هنرفر، لطف  .

  .تهرانچاپخانه زيبا، 
Hutt, antonym, and Leonard Harrow. Islamic 
Architecture IRAN 1., London: scorpion 
publications Limited, 1977 
Lucien Golvin. Essai sur I architecture religieuse 
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