
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hive

 of
 S

ID

111

چكيده

تاريخي  مختلف  دوره هاي  در  كه  است  ايران  معامري  تاريخ  مهم  ابنيه  از  ييك  ساوه  جامع  مسجد 

به  بعد  به  پنجم  يازدهم/چهارم-  دهم-  سده ي  از  بنا  اين  است،  گرفته  قرار  گسرتش  و  مرمت  مورد 

و  محراب مناها  و  محراب ها  ساخت  شامل  تزيينات  اين  مي شود،  مزين  گچربي  مختلف  تزيينات 

برخي تزيينات آجر مهري مي شود.

خصوص  به  و  تزيينات  همني  نيز  بنا  ساخت  دوره هاي  گذاري  تاريخ  مدارك  و  منابع  مهم ترين 

برخي  در  شده  ذكر  تاريخ هاي  و  خط  تزيينات  خط،  نوع  اساس  بر  كه  هستند  مانده  جا  به  كتيبه هاي 

از تزيينات مي توان به سري تحوالت تاريخي مسجد پي برد.

و  محراب ها  به  بخش  دو  در  و  پردازد  مي  تزيينات  اين  از  تازه اي  تحلييل  برريس  به  نوشتار  اين 

بر  تزيني  دوره  هر  تأثريات  برريس  و  محراب ها  قرارگريي  الگوي  از  استفاده  با  تا  محراب مناها 

هر  ويژگي هاي  ترشيح  با  منظور  اين  به  يابد.  دست  بنا  اين  تزيني  روند  از  فهمي  به  بعد،  دوره 

محراب به تاريخ شنايس آن و رابطه آن با بنا و دسته بندي متون به كاررفته در كتيبه ها مي پردازد.

سؤااليت كه در اين مقاله پاسخ داده مي شود:

 1- ويژگي هاي تزيينات گچي مسجد جامع ساوه كدامند.

 2- تزيينات مسجد جامع ساوه به چند دسته تقسيم مي شوند. 

ويژگي هاي  از  استفاده   2- ساوه.  جامع  مسجد  در  تزييني  مختلف  آثار  شناسايي   1- تحقيق:  اهداف   

تزيينات جهت تاريخ شنايس دوره هاي گسرتش و مرمت بنا. 

واژگان كليدي: مسجد جامع ساوه، محراب، تزيينات كتيبه  اي.

پژوهشگر هرن اسالمي، كارشناس ارشد مطالعات هرن

*** اين مقاله بخيش از پژوهيش در خصوص مسجد جامع ساوه است كه توسط گروه مهندسان در رشكت مهنديس مشاور هفت خشت پارس به رسپرستي

 مهندس مهدي پاك نژاد انجام گرديده و كليه عكس ها، طرح ها و نقشه ها توسط اين گروه تهيه شده است.

سعيد خودداري ناييني

مهندس مهدي پاك نژاد

پژوهشگر معامري تاريخي ايران
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مقدمه 

و  ساخت  که  است  ایران  اسالمی  دوره  بناهای  ارزشمندترین  و  ترین  کهن  از  ساوه  جامع  مسجد 

تجدید،  تاریخی  مختلف  دوره های  در  و  می خورد  چشم  به  آن  در  بی شامری  و  مکرر  سازهای 

ایوان  منار،  همچون  مختلف  دوره های  از  گوناگونی  اجزاء  بنا  این  در  است.  شده  تزيین  و  تعمیر 

گچربی،   ، )مهری  مختلف  تزئینات  و  محراب ها  شبستان ها،  جنوبی،  ایوان  و  گنبدخانه  غربی، 

توجه  با  شده اند.  ترکیب  هم  با  یکپارچه ای  هامهنگی  در  کاشیکاری(  و  آجرکاری  نقاشی، 

نیست  دست  در  مسجد  گیری  شکل  و  پیدایش  سابقه  از  رصیحی  اسناد  و  مدارک  این که  به 

محراب ها،  بررسی  با  لیکن  است  اندک  بسیار  مختلف  دوره های  در  سازها  و  ساخت  سوابق  و 

مختلف  دوره های  به  مربوط  که  ساوه  جامع  مسجد  در  موجود  تزئینات  و  تاریخ دار  کتیبه های 

مربوط  کلیاتی  توان  مي  معامری،  شده  شناخته  شاخص های  دیگر  همچنین  و  هستند  تاریخی 

تعمريات  تا  مسجد  اولني  برپايي  هنگام  از  زد.  تخمین  را  سازها  و  ساخت  از  دوره  هر  سوابق  به 

دادن  نشان  براي  متعددي  محراب هاي  ساوه،  جامع  مسجد  در  متأخر  دوره هاي  الحاقات  و 

اگر  است.  شده  ساخته  شاميل  و  غريب  جنويب،  جبهه  ديوارهاي  تزيني  براي  نيز  و  قبله  جهت 

تزيينات  و  پركاري  ليكن  دانست  محراب   كامل  معناي  به  مني توان  را  تزيينات  اين  از  برخي  چه 

شامل،  يعني  ساوه  امروزي  جامع  مسجد  جهت  سه  در  دارد.  توجه  و  تأمل  جاي  آن ها  زيباي 

جداگانه  صورت  به  كه  است  مانده  جاي  به  محراب مناهايي  يا  محراب ها  جنوب  و  غرب 

ايلخاين  محراب  يك  از  آثاري  ايوان،  جنويب  جرز  وسط  در  غريب  ايوان  در  مي شوند.  برريس 

كتيبه   مشابه  كتيبه   اين  است  بنايي  كويف  كتيبه   داراي  كه  مي شود  ديده  اصيل  كف  نزدييك  در 

در  است.  جنويب  جبهه  ي  محراب ها  از  ييك  خارجي  حاشيه  كتيبه   نيز  و  ايوان  همني  شاميل  جبهه 

داد.  صورت  دقيقي  نظر  اظهار  مني توان  كايف  آثار  و  اطالعات  فقدان  دليل  به  محراب   اين  مورد 

ساخته  ايلخاين  دوره  احتامالً در  مسجد  شاميل  بخش  در  هم  متعددي  و  كوچك  محراب هاي 

رنگي  كتيبه هاي  همراه  به  اندك  تزيينات  داراي  عادي  محراب هاي  صورت  به  كه  بودند  شده 

)تصوير1(  است.  جنويب  ايوان  شبيه  قالبي  تزيينات  داراي  محراب ها  اين  از  منونه  يك  بوده اند. 

محراب هاي گچربي در بناهاي اسالمي ايران و خصوصيات آن ها

جهت  هم  كه  است  بوده  مساجد  شبستان هاي  و  ايوان ها  گنبد خانه ها،  جاي  مقدس ترين  محراب  

و  تفكر  آسامين،  آيات  و  عبارات  و  مضامني  بودن  دارا  دليل  به  هم  و  مي كرد  مشخص  را  قبله 

روحيات مومنان را به سوي آسامن ها معطوف مي كرد.

فهرج،  جامع  مسجد  يعني  ايران  شده  شناخته  مسجد  اولني  و  مي شوند  ظاهر  مساجد  در  محراب ها 

محراب  يعني  اوليه،  سده هاي  از  مانده  جاي  به  محراب  مهم ترين  دارد.  ساده  گچربي  با  محرايب 

محراب هاي  ماند.  ثابت  هم  آن  از  بعد  سده  چهار  تا  كه  است  ساختاري  داراي  نايني  جامع  مسجد 

شده ي  شناخته  مسجد  اولني  و  مي شوند  ظاهر  مساجد  در  مجوف  طاقنامي  دو  با  اغلب  اسالمي 

دو  اغلب  اسالمي  محراب هاي  دارد.  ساده  گچربي  با  محرايب  فهرج،  جامع  مسجد  يعني  ايران 

اين  دارد،  ستون  رس  دو  ستون  هر  و  ستون  دو  داراي  طاقنام  قوس  هر  كه  دارند  مجوف  طاقنامي 

ستون ها مي توانند به صورت تزييني باشند1 و يا داراي ستون هاي گچربي شده واقعي باشند.2  

دوره هاي  كتيبه هاي  مي يابد.  ادامه  چپ  سمت  به  و  رشوع  راست  سمت  پايني  از  محراب ها  كتيبه هاي 

دو  يا  يك  در  كتيبه ها  مي شوند.  ظريفت تر  متأخر  دوره هاي  در  و  نقطه هستند  بدون  و  درشت تر  اوليه 

است. متفاوت  بنايي(  كويف  و  كويف  ثلث،  محقق،  )از  آن ها  خط  نوع  و  اندازه  و  مي شوند  نوشته  رديف 

و  )حمد  مناز  در  استفاده  مورد  سوره هاي  مناز،  به  مربوط  آيات  محراب ها،  در  شده  استفاده  آيات 

در  توبه  سوره ي   18 آيه  هامنند  آيايت  يا  و  يس  مثل  قرآن  مهم  هاي  سوره   و  جمعه  سوره  توحيد( 

هستند. بقره  سوره  از  آيت الكريس  مباركه ي  آيات  و  مساجد  ساز  و  ساخت  و  آباداين  و  تعمري  خصوص 

ايلخاين  محراب هاي  و  فريوزه اي  رنگ آميزي  غالباً   اسالمي  دوران  نخستني  هاي  سال  محراب هاي 

اغلب  محراب ها،  طاقنامي  قوس هاي  روي  هستند.  قرمز  و  سبز  اخرايي،  شامل  رنگ هايي  داراي 

معمواًل   كه  مي شوند  برده  كار  به  گياهي  طرح هاي  نيز  قوس  كنار  لچيك  دو  در  مي گريند،  جاي  كتيبه ها 
1-مانند محراب ري در موزه ميل ايران.

2-به عنوان مثال محراب اشرتجان در موزه ميل ايران.

تصوير1: محراب جبهه شاميل مسجد جامع ساوه.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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دليل  به  و  آمده  در  قبه  دو  صورت  به  ايلخاين  دوره  در  كه  داشتند  قرار  دايره هايي  آن ها  ميان  در 

در  ساوه(.  جامع  مسجد  ايلخاين  محراب  )مانند  شده اند  خراب  و  شكسته  اغلب  بودن،  برجسته 

از  هامكنون  كه  مي گرفته  فرا  را  محراب  دور  تا  دور  و  كتيبه ها  حاشيه ي  مختلفي  طرح هاي  اصل 

هنديس  و  شكسته  صليب  شكل  به  طرح هايي  اوليه  سده هاي  محراب هاي  تزيينات  در  رفته اند.  بني 

واگريه اي و در دوره هاي بعد، تزيينات اسليمي و گياهي ديده مي شوند.

محراب هاي  در  شكري  و  شري  و  برهشته4  گچربي  و  آجيده كاري3  مثل  گچربي  روش هاي  انواع 

محراب هاي  خصوصيات  متام  مانده،  جاي  به  سنگي5   محراب هايي  حتي  مي شد،  برده  كار  به  گچي 

گچربي را دربر دارند، مانند محراب مسجد جامع ميمه ي اصفهان در موزه ميل ايران.

 /1208 در  كه  اشرتجان  جامع  مسجد  محراب  هامنند  شده،  ذكر  سازنده  نام  محراب ها  از  برخي  در 
708 توسط مسعود كرماين ساخته شده و در موزه ميل ايران نگهداري مي شود.1

رفته اند. بني  از  كيل  به  يا  و  ديده اند  آسيب  اغلب  آن ها  جنس  دليل  به  گچربي  محراب هاي  متأسفانه 

حاكامن  حاكميت  دوران  با  هم زمان  هشتم  چهاردهم/  سده ي  گچربي،  محراب هاي  ساخت  اوج 

نوع  اين  از  مركزي،  نواحي  و  يزد  اصفهان،  در  مظفر  آل  حكومت  دوره ي  از  كه  است  ايلخاين 

تأثري  هستند.  ساخت  تاريخ  داراي  ايلخاين  محراب هاي  اغلب  مانده،  جاي  بر  فراوان  محراب ها 

كاشاين،  طاهر  ايب  خانواده   كايش  محراب هاي  در  محراب سازي  ساختار  و  ايلخاين  محراب هاي 
هم ديده مي شود. منونه اين گونه محراب ها، محراب بهشت موزه ميل ايران است.2

محراب   هستند.  مذهبي  ابنيه  ديگر  از  برخي  حتي  و  مساجد  آثار  زيباترين  و  ظريف ترين  محراب ها 

جعفر  امامزاده  محراب  مانند  هفتم-هشتم،  سيزدهم-چهاردهم/  سده هاي  به  مربوط  امامزاده هاي 

تزيينات  گچربي  كمك  به  نقايش  موارد،  برخي  در  هستند.  دنيا  گچربي  آثار  بهرتين  زمره ي  در  قم 

و  نايني  محمديه  رسكوچه  مسجد  محراب  نقايش  تزيينات  مانند  مي دهد،  تشكيل  را  محراب  و  ابنيه 

كتيبه نگاري  و  فريوزه اي  رنگ  با  كه  قاجار  دوره ي  به  مربوط  اصفهان  جامع  مسجد  شبستان  محراب 

تزيني شده اند.

 محراب منتهي اليه جنوب غريب مسجد ) محراب شامره 1(

فصول  براي  قاجار  دوره  در  احتامال  كه  دارد  وجود  شبستاين  مسجد،  غريب  جنوب  اليه  منتهي  در 

آن  جنويب  ديوار  در  محرايب  از  مانده  باقي  آثاري  شبستان  اين  در  است.  بوده  استفاده  مورد  رسد 

است.  شده  پوشانيده  سياه  و  سبز  پارچه هاي  با  شبستان  اين  داخيل  سطح  متام  امروزه  مي شود.  ديده 

ستون  دو  كه  گرفته  قرار  حايل  در  فرورفتگي  صورت  به  قبله،  ديوار  مركز  در  محراب   )1 )نقشه 

ضخيم نقايش شده، آن را از تناسب، ظرافت و زيبايي عاري ساخته است. )تصویر2(

 تزيينات محراب عبارتند از:

تزيينات  از  كه  محراب  جوف6  و  فرورفتگي  درون  عمق  كم  برجستگي هاي  صورت  به  1-گچربي: 

اسليمي،گل و بوته  و كتيبه هاي ثلث و كويف استفاده شده است.

در  و  قرمز  رنگ  به  قاب ها  دور  گچربي  از  بخش هايي  و  ستون ها  محل  بر  كه  گچ  روي  نقايش   -2

باالی محراب، در لچيك و قسمت كويف بنايي به رنگ سياه اجرا شده است.

بخش هاي  تزيينات  امروزه  است.  گرفته  فرا  قبله(را  )ديوار  ديوارجنويب  سطح  متام  تقريباً  محراب 

محراب  از  آنچه  است  رفته  بني  از  شده  اجرا  محراب  فرورفتگي  اطراف  در  كه  محراب  حاشيه اي 

تزيينايت  گرفته  قرار  رنگي  قاب  يك  داخل  كه  طاقنام  اين  فراز  بر  كه  مي دهد  نشان  مانده  باقي 

بوده، كه تا سقف ادامه داشته است.

تزيينات  فاقد  این جا  در  كه  مي شود  ديده  رفتگي  فرو  گوشه  در  ستون  دو  محراب ها  اغلب  مانند 

شده  محدود  ستون ها  روي  كوچك  تاس  يك  به  نيز  ستون ها  رس  در  سازي  مقرنس  هستند.  ظريف 

ستون  رس  دو  موازات  به  فرورفتگي  درون  كه  تزييني  ترنج هاي  و  بندي ها  قاب  ستون ها،  است. 

مي چرخند با رنگ قهوه اي مايل به قرمز، رنگ آميزي شده اند.

منتهي  واگريه اي  نوع  از  شده  گچربي  تزييني  بخش  پنج  به  باال  در  محراب  ضلعي  پنج  رفتگي  فرو 

است. بنايي  كويف  و  ثلث  كتيبه هاي  و  اسليمي  بند  اسليمي،  تزييني  نقش مايه هاي  از  تركيبي  كه  مي شود 

اسليمي  تزيينات  داخل  است.  شده  نوشته  بنايي  كتيبه  صورت  به  )عيل(  نام  بار  هشت  محراب  داخل 

ديگري  مصالح  رونق  با  بعد  به  پانزدهم/نهم  سده ي  1-از 

صورت  به  سازي  محراب  لعاب دار،  آجر  و  كايش  چون 

دهم- سده هاي  در  كه  حايل  در  افتاد  رونق  از  جداگانه 

بناهاي  براي  بسياري  محراب هاي  هشتم  چهارم-  چهاردهم/ 

تيموري  دوره ي  محراب هاي  شدند.  ساخته  جديد  و  قديم 

گنبدخانه  داخل  تزيينات  نوع  در  مصالح،  تغيري  با  صفوي  و 

شد.  دگرگوين  دچار  نيز  آن ها  ساختار  و  شدند  تركيب 

ايلخاين  محراب هاي  در  شده  گچربي  مقرنس هاي  اولني 

اما  اشرتجان.  جامع  مسجد  محراب   هامنند  مي شوند  ظاهر 

كايش  مقرنس هاي  تزييني  رديف هاي  صفويه  دوره ي  در 

كاربرد  گچربي  محراب هاي  تايي   4 ستون هاي  جاي  به 

مي يابند.

حتي  و  مساجد  آثار  زيباترين  و  ظريف ترين  2-محراب ها 

امامزاده هاي  محراب   هستند.  مذهبي  ابنيه  ديگر  از  برخي 

مانند  هفتم-هشتم،  سيزدهم-چهاردهم/  سده هاي  به  مربوط 

گچربي  آثار  بهرتين  زمره ي  در  قم  جعفر  امامزاده  محراب 

گچربي  كمك  به  نقايش  موارد،  برخي  در  هستند.  دنيا 

تزيينات  مانند  مي دهد،  تشكيل  را  محراب  و  ابنيه  تزيينات 

محراب  و  نايني  محمديه  رسكوچه  مسجد  محراب  نقايش 

با  كه  قاجار  دوره ي  به  مربوط  اصفهان  جامع  مسجد  شبستان 

رنگ فريوزه اي و كتيبه نگاري تزيني شده اند.

3-ايجاد اشكال ريز هنديس روي طرحي گچربي شده.

4-بريون زده.

محراب هاي  اسالمي،  مساجد  محراب هاي  اولني  5-تقريباً  

سنگي هستند.

6-فرورفتگي.

تصوير2: محراب منتهي اليه جنوب غريب مسجد 

)محراب 1(.
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جنوب غريب  منتهي اليه  محراب  موقعيت   :1 نقشه 

است، )محراب 1(. شده  آميزي  رنگ  آن ها  واطراف  شده  نوشته  ثلث  خط  به  عبارايت  هم،  محراب  گچربي 

زمينه  و  الكريس  آيه  عبارات  با  ثلث  خط  به  كتيبه اي  را  محراب  فرورفتگي  بااليي  بخش  حاشيه 

ساده بدون رنگ پر كرده است. )تصویر 3(

شده  تشكيل  ساده  قاب بندي هاي  و  كتيبه اي  ساده  اشكال  از  محراب  مجوف  بخش  پايني  تزيينات   

ستون ها  رس  موازات  به  و  گچربي  بخش  زير  تزيينات،  اين  شده  است  نقايش  قهوه اي  رنگ  با  كه 

ثلث،  كتيبه هاي  شامل  تزيينايت  شبستان،  سقف  تا  محراب  اصيل  بخش  روي  است.  يافته  امتداد 

نستعليق و كويف بنايي ديده مي شود. )تصویر4(

طاقنام  اين  لچيك  است.  شده  بريده  گچ  روي  اصيل  قوس  موازات  به  ديگري  قوس  محراب  باالي 

محراب،  طاقنامهاي  قوس  روي  است.  شده  نقايش  سياه  رنگ  به  اسليمي  بوته  و  گل  تزيينات  با 

طاق  اين  است،  شده  حكايك  ثلث  خط  به  عبارايت  منا،  طاق  درون  و  نستعليق  خط  با  كافرون  سوره 

و  مكرر  صورت  به  لله،  اْلُمْلُك  َو  لله  اََْلُحْكُم  عبارت  با  بارييك  حاشيه  را،  آن  زير  بنايي  كتيبه  و  منا 

فرورفتگي  درون  و  تزيينات  اين  خارجي  حاشيه هاي  در  است.  گرفته  بر  در  سياه  رنگ  به  نقايش 

محراب، ترنج هاي كتبيه اي ديده مي شوند كه بسيار ساده و فاقد تزيني هستند.

به  مربوط  تزيينات  اين  احتامال  محراب،  آميزي  رنگ  نوع  و  شده  گچربي  نستعليق  خط  به  توجه  با 

مي كنند  ياد  )عج(  زمان  امام  از  رصاحتا  كه  نيز  محراب  درون  شيعي  عبارات  هستند،  قاجاريه  دوره 

نيز از دوره قاجاريه بر جاي مانده اند. )تصویر5(

تركيب هاي  و  تناسبات  به  توجه  عدم  و  كتيبه ها  زمينه  سازي  رها  ساده،  مختلف  خط هاي  تركيب 

تزيينات  احتاماًل  مي كند.  منتسب  قاجاريه  دوره  به  را  تزيينات  كه  است  شواهدي  ديگر  از  هرني 

زيرا  پذيرفته،  تاثري  صفویه،  دوران  به  مربوط  خانه،  گنبد  زيباي  و  بزرگ  محراب  از   محراب  اين 

بوده  شبيه  خانه،  گنبد  محراب  به  آميزي   رنگ  هم،  انديك  و  كتيبه ها  تزیینات،  تركيب  شده  سعي 

اين  تزيينات  عمده  آن كه  به خصوص  است؛  شده  اجرا  تر  نازل  و  تر  ضعيف  جهات  بسياري  از  و 

بخش با وجود كمبود نور، از ديد پنهان مانده است.

روي  به  را  ابيايت  )بازوبندي(  ترنجي  كتيبه  دو  مسجد،  غريب  ايوان  شاميل   ديوار  فوقاين  بخش  در 

ُمسري  فلزي  داربست هاي  وجود  دليل  به  كتيبه  منت  به  دسرتيس  كرده اند.  حك  نستعليق  خط  به  گچ 

جامع  مسجد  ديگر  نقاط  در  صفوي  از  پس  دوره هاي  تزيينات  برخي  مي رسد  نظر  به  اما  نیست، 

:
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از  پس  بازوبندي،  تزيني  دو  اين  به  خاص  دوره اي  دقيق  انتساب  طريف  از  است.  داشته  وجود  ساوه 

مشاهده تاريخ كتيبه، احتاماًل در انتهاي منت كتيبه، امكان پذير خواهد بود. )تصویر6(

تزيينات محرايب جرز غريب گنبدخانه ) محراب شامره 2(

تزيينات  از  ثلث  دو  خانه،  گنبد  غربی  جرزهای  از  ييك  تویزه ي  پايه  روي  گچ،  از  اليه اي  زير  از 

محرايب خارج شده كه به رشح آن پرداخته مي شود. )نقشه2(

قوس،  انحناي  همراه  به  مجوف(  قوس  و  فرورفتگي  بدون   ( سطحي  يك  شده  گچربي  محراب 

و  شده  رها  كاره  نيمه  محراب،  )تصویر7(  است.  كرده  پريوي  قوس  كامن  از  و  شده  منحني  باال  در 

)8 )تصویر  مي شوند.  ديده  محراب  روی  بر  شده،  آماده  اندازي  طرح  براي  كه  ريزي،  برش  خطوط 

تصوير3: باال، چپ، قسمتي از گچربي) محراب 1(.

تصوير4: باال، راست، تزيينات باالي )محراب 1(.

تصوير 5: وسط، عبارت يا صاحب الزمان در تزيينات 

)محراب 1(.
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تصوير6 : باال، دو كتيبه ترنجي گچربي در بخش فوقاين ديوار شاميل ايوان غريب.

تصوير7 : وسط، محراب 2.

تصوير8 : پايني، خطوط ريز ويژه طرح اندازي در محراب 2.

نقشه 2: راست، موقعيت محراب2، جرز غريب گنبدخانه.
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نقاط  از  برخي  در  ليكن  پيرشفته،  هم  آميزي  رنگ  مرحله  تا  حتي  نقاط،  برخي  در  گرچه  محراب 

پنجم  چهارم-  يازدهم/  دهم-  سده هاي  محراب هاي  طرح  مشابه  محراب،  طرح  است،  مسطح  هنوز 

)الگوي  است.  شده   محصور  كتيبه دار  قاب  چند  در  هم،  روي  طاق مناهاي  با  كه  معني  بدين  است، 

است(. مشاهد  قابل  هم  ميل  موزه  در  ري  مكشوفه ي  محراب  در  چهاردهم  دهم/  سده ي  محراب هاي 

در  )خصوصاً  كويف  به  نزديك  و  درشت  ثلث  خط  به  محراب،  خارجي  حاشيه  كتيبه دار،  حاشيه 

عمران  آل  سوره ي   17 آيه ي  از  بخيش  از  است  عبارت  آيه  منت  است.  شده  نوشته  واو(  حرف 

مي رود  احتامل  و  مانده  باقي  ساملرت  داشته،  قرار  اصيل  كف  موازات  در  كه  آن  از  قسمتی  كه 

محراب  میانه ي  در  باشد.  داشته  وجود  نشده  حفاري  بخش  در  عبارت  اين  انتهاي  در  كتيبه  تاريخ 

ديده  شده اند  رسم  هم  كنار  دايره اي  صورت  به  كه  پيچاين  اسليمي  بوته هاي  و  گل  با  كويف  خط 

كوچكرت  مقياس  در  كتيبه  داخل  اسليمي  شبيه  حاشيه  يك  را  كويف  كتيبه  خارجي  كناره  مي شود. 

در بر گرفته است. )تصویر 9( 

و  چندپر  گل هاي  چرخان،  و  شكسته  صليب  هنديس  اشكال  از  مركب  حاشيه اي  كتيبه،  از  پس 

تزيينات الله مانند ديده مي شود.

يا  هنديس  تزيينات  يا  كتيبه  از  اعم  تزييني  هيچ  كه  مي شود  ديده  منا  طاق  قوس  محراب،  داخل 

شكسته  قوس  كنار  در  كه  داشته  قرار  ستون هايي  روي  قوس  اين  است.  منانده  جاي  به  گياهي 

در  كه  است  بوده  هنديس  تزيينات  آن  پايه هاي  و  داخل  شكسته  قوس  تزيينات  دارند.  قرار  داخيل 

پايني ترين بخش آن به جاي مانده است.

آيب  زمينه  در  كويف  خط  به  الله  كلمه  كه  است  دايره اي  از  مركب  بااليي،  قوس  لچيك هاي 

در  آن ها  مشابه  كه  شده اي  آجدار  برگ هاي  همچنین  و  می شود  دیده  آن  راست  سمت  در 

هم   ) ميل  موزه  در  موجود  محراب   ( نيشابور  پنجم   - چهارم  يازدهم/  دهم-  سده ي  گچربي هاي 

ديده مي شود. )تصویر9(

صورت  به  داخل،  سطح  نسبت  به  و  شده  اجرا  عميق  صورت  به  و  كامل  پايني  قوس  داخلی  تزيينات 

قوس  لچيك،  و  هستند  هنديس  سطوح،  روي  طرح های  است.  شده  كاري  آجيده  و  طراحي  قرينه، 

تركيبي از اشكال هنديس و برگ هاي آجدار را پديد آورده است. )تصویر10(

داخيل  تزيينات  و  خارجي  حاشيه  چپ،  تصوير9: 

محراب 2.

پايني  قوس  داخل  و  لچيك  تزيينات  راست،  تصوير10: 

محراب 2.
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در ميان دو قوس باال و پايني محراب و به موازات جايي كه احتاماًل رس ستون براي قوس بااليي طراحي 

كوچيك  برش هاي  سپس  و  كرده  طراحي  را  عباريت  كويف  خط  به  كه  دارد  وجود  كتيبه اي  شده، 

)8 )تصویر  باشد.  الله  حسبي  عبارت  اين  مضمون  مي رود  احتامل  است.  شده  زده   نهايي  برش  براي 

محراب  تزيينات  شبيه  طراحي  در  متقارن  و  پيچان  اسليمي هايي  با  بااليي،  قوس  داخل  تزيينات   

به  و  شده  منتهي  برگ هايي  به  كه  هستند  اسليمي هايي  تزيينات  اين  هستند.  نايني  جامع  مسجد 

را  محراب  مركزي  قسمت  كه  تزيينات  اين  متام  البته  شده اند.  تنظيم  قوس  داخل  سطح  نسبت 

تشكيل داده اند نيمه كاره رها شده اند.

احتامل دارد تاریخ اين تزيينات همزمان با تاريخ مناره مسجد متعلق به سال 504/1110 باشد.

 تزيينات محراب گنبد خانه )محراب 3(  

ايران  سازي  محراب  از  يافته  كامل  شكيل  ساوه،  جامع  مسجد  در  مانده  جای  به  محراب  اصيل ترين 

تزيينات  تناسب  اصل  رعايت  گنبدخانه،  با  همزمان  محراب  ساخت  در  مي گذارد.  منايش  به  را 

محراب با كل گنبدخانه در نظر گرفته مي شد. )نقشه 3(

بدين  است.  بوده  معامري  تزيينات  راستاي  در  كيل  طور  به  صفوي  دوره  محراب هاي  تزيينات 

بخش هاي  تزيينات  با  كامل  هامهنگي  در  محراب  تزيينات  صفوي  بناهاي  اغلب  در  كه  معني 

خارجي گنبدخانه نيز هست.

بر  در  را  محراب  هم  كه  شده  ايجاد  گنبدخانه  قبيل  ديوار  در  بزرگ  قوس  يك  مسجد  اين  در 

گچربي  تزيينات  پذيري  آسيب  است.  شده  محراب  با  گنبدخانه  تزيينات  واسطه  هم  و  گرفته 

محراب  گريد.  نظر  در  گنبدخانه  پايني  بخش  براي  را  گوشه  شش  كايش  ازاره  طراح،  تا  شده  باعث 

گنبدخانه بزرگرتين و پركارترين محراب مسجد جامع ساوه به شامر مي رود. )تصویر11(

تصوير11: باال، تصوير محراب 3.

نقشه 3: راست، موقعيت محراب3.
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محراب هاي  اما  مي شوند  ديده  آجري  و  سنگي  كايش،  هاي  محراب  دوره  اين  محراب هاي  ميان  در 

گچربي دوره صفويه كمرت به چشم مي خورند.

به  هيچكدام  ايلخاين،  دوره  تزيينات  حتي  و  ساوه  جامع  مسجد  در  موجود  تزيينات  متام  ميان  در   

قبل  دوره هاي  محراب هاي  در  كويف  خط  طراحي  آن كه  با  نيستند  محراب  اين  زيبايي  و  اهميت 

تزيينات  متام  اين جا  در  و  گرفته  صورت  قوي  بسيار  ثلث  خط  گچربي  اجراي  اما  است  متنوع  بسيار 

محراب  اصيل  بخش  خود  فرورفتگي  با  محراب  بزرگ  قوس  است.  داده  قرار  خود  شعاع  تحت  را 

گنبد،  قوس  پايه  به  آويزي  گردن  صورت  به  محراب  است.  كرده  جدا  سطح  هم  ديوارهاي  از  را 

آويزان شده و كتيبه به صورت يك زنجري عمل كرده است.

دادن  )قرار  تخمه گذاري   تزيينات  بزرگ،  رفتگي  فرو  باالي  يعني  ديوارها،  با  همسطح  لچيك  در 

برگ هاي  و  اسليمي ها  بند  عبايس،  شاه  گل هاي  و  اسليمي  طرح هاي  با  گچ(  داخل  در  رنگي  گچ 

رنگ  از  آثاري  دارد.  وجود  گچ  سفيد  سطح  در  زيبايي  بسيار  رنگ  است.  شده  تكميل  ختايي 

طاليي در سطح ترنج ها ديده مي شود. )تصویر12(

تزيينات محراب شامل موارد زير مي شود:

محراب كوچك  رفتگي  فرو  داخل  و  هنديس  تزيينات  داخل  گل هاي  و  كتيبه ها  محل  در  1-گچربي 

2- نقايش در زمينه و روي كتيبه هاي محراب

3-تخمه گذاري در محل حاشيه هاي متعدد محراب 

4-كاشيكاري در ازاره محراب و گنبدخانه

مختلف  هاي  ستاره  مركز  در  كه  هنديس  تزيينات  تویزه،  زیر  و  بزرگ  رفتگي  فرو  داخل  در 

يا  َجّباُر،  يا  مي شود:  خوانده  ثلث  خط  به  زير  عبارات  ستاره ها  داخل  مي شود.  ديده  شده  تشكيل 

نیز  هنديس  تركيبات  و  بندي ها  آلت  ميان  در   . َكريُم  يا  َسّتاُر،  يا   ، َرحيُم  يا   ، َرْحمُن  يا   ، اَللُه  يا   ، َفّتاُح 

و  شده   آميزي  رنگ  قرمز  رنگ  با  هنديس  تزيينات  شده اند.  گچربي  برجسته اي  كوچك  گل هاي 

اسليمي های  از  و  ظريف  بخش  اين  گچربي هاي  است.  شده  رها  ساده  رنگ،  بدون  نقوش  داخل 

و  شكسته  چليپاي  هنديس  تزيني  از  است.  شده  استفاده  دايره اي  تركيب هاي  در  هم   اژدري  دهان 

هم  با  پايني  و  باال  در  كه  شده  استفاده  الذكر  فوق  هنديس  تزيينات  حاشيه  بخش  در  هم  چرخان 

برخي  در  حاشيه اي  تزيينات  باال،  در  و  آميخته  گچربي  كوچك  گل هاي  با  و  دارند  تفاوت  انديك 

نقاط رنگ آميزي شده اند. )تصویر13(

و  ختايي  بوته هاي  و  گل  و  ها  اسليمي  از  تركيبي  با  گچربي  تزيينات  محراب،  بخش  باالترين  در 

آيب  انديك  و  قهوه اي  رنگ  به  زمينه اي  ترنج،  است.  گرفته  بر  در  را  بزرگ  ترنج  يك  عبايس،  شاه 

ختايي،  گل هاي  محل  در  و  سفيد  آن  ختايي  بوته هاي  و  گل ها  و  آيب  آن  داخل  اسليمي هاي  دارد، 

جاي  به  الجوردي  آيب  رنگ  گچربي،  زمينه  در  ترنج،  از  خارج  می شود.  دیده  آيب  رنگ  انديك 

طرح هاي  مشابه  استحكام  و  ويژگي   ها،  طرح  و  بوده  برخوردار  ظرافت  از  گچربي ها  است.  مانده 

كايش هاي معرق، قايل ها و تزيينات خاص دوره صفويه را دارند. )تصویر14(

 ،3 محراب  باالي  ترنج هاي  و  لچيك  راست،  تصوير12: 

.3 محراب  تويزه  زير  هنديس  تزيينات  پايني،  تصوير13: 

بخش  باالترين  در  گچربي  تزيينات  چپ،  تصوير14: 

محراب 3.
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خط  به  حاشيه،  دو  هر  در  كه  گرفته  بر  در  ثلث  خط  به  بزرگ  كتيبه  دو  را  محراب  اصيل  بخش 

خط  قوي  و  زيبا  بسيار  تركيب  بخش  این  در  است.  شده  نوشته  جمعه  سوره  از  آيايت  جيّل،  ثلث 

عبارت  ثلث،  خط  روی  بر  می شود.  دیده  سبز  رنگ  به  آميزي  رنگ  و  ختايي  و  گياهي  تزيينات  با 

از  كتيبه  دو  اين  است.  شده  آميزي  رنگ  قهوه اي  رنگ  به  كويف  خط  به  الله،  بسم  بدون  قرآين، 

ديده  )داخيل(  بعدي  حاشيه  در  عبارات  ادامه  مي شوند.  ختم  چپ  سمت  به  و  رشوع  راست  سمت 

محراب،  اين  در  كتيبه ها  و  طرح  رنگ،  تنوع  است.  يافته  ادامه  رنگ  و  تركيب  هامن  با  كه  مي شود 

منحني  حاشيه اي  كتيبه دار،  قاب هاي  از  بخش  دو  ميان  در  )تصویر15(  است.  چشمگري  و  زيبا  بسيار 

است.  شده  اجرا  شده،  گذاري  تخمه  قهوه اي  گچ  با  آن ها  داخل  كه  بازوبندي  و  ترنج   تزيني  با 

در  ساده  ختايي  گل هاي  و  شده   تزيني  سبز  گذاري  تخمه  و  ماري  اسليمي هاي  با  ترنج ها  داخل 

از  پس  )تصویر16(  است.  شده  اجرا  بازوبندي  كتيبه هاي  اين  ميان  پر  چهار  كوچك  گل هاي  فرم 

گذاري  تخمه  حاشيه  همني  دوباره  محراب،  كوچك  رفتگي  فرو  سمت  به  كتيبه دار،  دوم  حاشيه 

تكرار شده است.

تزيني  ضلعي  پنج  گودي  جامعت،  امام  ايستادن  محل  يعني  محراب،  كوچك  فرورفتگي  بخش 

كاري،  مقرنس  بااليي،  گنبد  نيم  است.  رفته  بني  از  آن  از  زيادي  بخش  كه  دارد  وجود  شده اي 

مقرنس  هر  زير  در  است.  مانده   جاي  بر  آن  پاييني  مقرنس هاي  رديف  فقط  حارض  حال  در  و  شده 

صورت  به  كوچك  قاب هاي  در  عيل  نام  آن  پايني  و  دارد  وجود  محّمد  نام  با  چهارپر  ستاره اي 

شده  اجرا  ختايي  و  عبايس  شاه  گل هاي  ماري،  اسليمي هاي  از  مركب  تزيينات  ميان  در  بنايي  كتيبه 

زمينه  گچربي  هستند.  سبز  يا  آيب  زمينه اي  داراي  كتيبه ها  و  رنگ  قرمز  قاب ها  حاشيه هاي  است. 

عيل  كتيبه  كه  قاب هايي  تعداد  مي رود  احتامل  شده اند.  اجرا  زيبا  و  ظريف  بسيار  كوچك  قاب هاي 

دارند دوازده تا بوده كه 6 عدد از آن ها باقي مانده است.

را  بخش  اين  سبز،  و  قهوه اي  گچ هاي  با  شده  گذاري  تخمه  ختايي  گل هاي  از  ظريفي  حاشيه ي 

مي كند.  متصل  بوته  و  گل  و  ختايي  تزيينات  داراي  و  سبز  زمينه  با  زيبا  ثلث  خط  به  كتيبه اي  به 

محراب  جوف  گنبد  نيم  پايني  بخش  در  را  ديگري  كتيبه  الذكر،  سابق  حاشيه ي  مشابه  حاشيه ي 

شده  نوشته  آيه الكريس،  منت  با  ختايي،  اسليمي  زمينه  در  ثلث  خط  به  نيز  كتيبه  اين  مي گريد.  بر  در 

از  آثاري  ويل  است  شده  تخريب  شدت  به  محراب،  جوف  پاييني  قسمت  )تصویر17(  است. 

كتيبه هايي  ثلث،  خط  به  كتيبه اي  تزيينات  اين  ميان  در  مي خورد.  چشم  به  هنوز  آن  زيباي  تزيينات 

تخريب  شدت  كه  مي شود  ديده  چرخان  چليپاي  با  تركيبي  هنديس  تزيينات  و  بنايي  كويف  خط  به 

كه  محراب،  اين  ظريف  و  ريز  تزيينات  آميزي  رنگ  )تصویر18(  مي شود.  آن ها  قرائت  از  مانع 

هنديس،  طرح هاي  تنوع  نيز  و  دارد  خود  در  را  قرمز  و  اخرايي  قهوه اي،  سبز،  سفيد،  رنگ هاي 

گياهي و كتيبه از ويژگي هاي منحرص به فرد اين محراب گچربي دوره صفوي است.

اصيل  بخش  در  ثلث  خط  به  بزرگ  كتيبه  دو  تصوير15: 

محراب 3.

كتيبه دار  قاب هاي  ميان  منحني  حاشيه  تصوير16: 

محراب گنبدخانه

تصوير17: فرورفتگي داخل محراب 3.

داخل  فرورفتگي  پايني  قسمت  تزيينات  تصوير18: 

محراب گنبدخانه.
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نزديك  بزرگ  ترنج هاي  در  نيز  خانه  گنبد  ديوار  چهار  در 

رنگ  آن ها  لبه ي  حاشيه  كه  تزييني  قوس ها،  درون  و  گنبد  ساقه 

و  شده  تركيب  هم  در  ثلث،  خط  به  كبريه  صلوات  شده،  آميزي 

به رنگ سبز زيبايي رنگ آميزي شده است. )تصویر19( 

محراب ايلخاين) محراب 4(  

يك  بقاياي  آن  قبله  به  رو  رواق  انتهاي  در  و  گنبدخانه  رشق  در 

محراب از دوره ايلخاين ديده مي شود. )نقشه 4(

دارند.  وجود  محراب  اين  گذاري  تاريخ  بر  مبني  زيادي  شواهد   

گچربي  نوع   7،)705/1326 در  ساخت  تاريخ  قرائت  بر  عالوه   (

تركيب  و  خط  نوع  محراب،  سبز  و  قهوه اي  آميزي هاي  رنگ  و 

كه  تاريخي  رسانجام  و  محراب  تزييني  قوس هاي  و  قاب ها 

شديداً آسيب ديده، دال بر اين نكته است.

قبيل  ديوار  وسط  در  دقيق  محيل  در  هميشه  ايلخاين  محراب های 

آن  در  سازي  محراب  براي  خايص  دليل  بتوان  كه  جایي  يا  و 

كاري  پر  و  باشكوه  محراب هاي  مني شدند.  ساخته  كرد  پيدا  جا 

از  محراب(  )دو  اصفهان  جامع  مسجد  ابرقو،  جامع  مسجد  چون 

كنار  و  گوشه  و  شبستان ها  ايوان ها،  در  كه  هستند  منونه هايي 

مساجد تعبيه شده اند.

نقشه -4 موقعيت محراب4.

گنبدخانه. در  شده  اجرا  كبريه  صلوات  منونه  تصوير19: 

جامع  مسجد  معامري  تحوالت  سري  مهريار،  محمد،   -7

و  معامري  تاريخ  كنگره  اوين  مقاالت  مجموعه  ساوه، 

 ،1374 فرهنگي،  مرياث  سازمان  دوم،  جلد  ايران،  شهرسازي 

مسجد  غريب  ايوان  سيامي  فرهنگي،  عادل،  ص391،  تهران، 

و  معامري  تاريخ  كنگره  اولني  مقاالت  مجموعه  ساوه،  جامع 

 ،1374 فرهنگي،  مرياث  سازمان  دوم،  جلد  ايران،  شهرسازي 

تهران، ص 391.
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آنچه  است.  شكوه  با  و  زيبا  طراحي  با  پركار  بسيار  محرايب  ساوه،  جامع  مسجد  ايلخاين  محراب 

جامع  مسجد  در  ايلخاين  دوره  تزيينات  اهميت  و  كيفيت  نشانگر  مانده،  باقي  محراب  اين  از  امروزه 

ساوه است. )تصویر20(

آن ها  كنار  كه  مي شوند  تشكيل  ديوار  در  زياد(  يا  )كم  رفته  فرو  قوس  يك  از  ايلخاين  محراب هاي 

متفاوت  خط هاي  و  اندازه ها  در  كتيبه دار  قاب هاي  مي گريد،  بر  در  كتيبه اي  يا  تزيينی  قاب  چند  را 

زيادي  تفاوت هاي  به  مي توان  متأخر،  دوره هاي  كتيبه هاي  تا  كتيبه نگاري  ابتداي  از  مي شوند.  نوشته 

عبارات  كتيبه ها،  اين  ايلخاين  دوره  در  يافت.  دست  محراب ها  شده ي  انتخاب  كتيبه هاي  نوع  در 

قرآين و عريب را در بر داشته اند.

متام  تزيينی  زنجريه اي  حاشيه اي  بخش،  خارجي ترين  در  ساوه،  جامع  مسجد  ایلخانی  محراب  در 

مانده  پنهان  بعدي  دوره هاي  گچ  اليه هاي  زير  بخش هايي  در  حاشيه  اين  مي گريد.  بر  در  را  محراب 

و  تركيب  دارد.  بر  در  را  يس  سوره  سبز،  زمينه  با  زيبايي  بسيار  بنايي  كويف  كتيبه  آن  متعاقب  است، 

و  هم عرض  آن  از  پس  است.  يكسان  غريب،  ايوان  شده ي  آشكار  كتيبه هاي  با  بخش،  اين  كتيبه  نوع 

اين  دارد.  خود  در  را  بقره  سوره ي  125و126  آيات  نسخ،  خط  به  كتيبه اي  كويف،  كتيبه  با  اندازه  هم 

محراب  قاب  بزرگرتين  سوم،  كتيبه ي  است.  شده  نوشته  پيچان  اسليمي هاي  از  زمينه اي  در  كتيبه 

برگ  ايلخاين،  مرسوم  تزيينات  و  اسليمي  زمينه  در  ساده،  كويف  خط  به  كه  مي شود  شامل  را 

تزييني  شلوغ  زمينه  با  تضاد  در  و  صاف  خط  سطح  است.  شده  كتابت  اژدري ها،  دهان  و  اسليمي ها 

پس  حاشيه  گرفته اند.  قرار  هم  كنار  در  كتيبه  دو  پيجان،  ساده  تزييني  حاشيه  در  است.  قرائت  قابل 

)تصویر21( است.  گچي  گريي  شمشه  تكنيك  با  تزيني  فاقد  ساده  گچي  حاشيه  كويف،  كتيبه  از 

برريس  را  ديوار  در  فرورفته  طاق هاي  يعني  محراب  اصيل  بخش  دار،  كتيبه  قاب هاي  از  پس 

امر،  شواهد  اساس  بر  كه  است  آمده  وجود  به  گچي  قبه  دو  طاق ها  قوس  كامن  دو  كنار  در  مي كنيم. 

است.  خورده  برش  و  گرد  صورت  به  كه  مي شود  ديده  آجري  قبه  هر  زير  در  و  شده  تخريب  قبه  دو 

وجود  قبه ها،  طرف  دو  در  مثلث  دو  صورت  به  كه  اسليمي  بندهاي  و  برگ ها  اسليمي،  تركيب 

ربيعه  محراب  چون  محراب هايي  طرح هاي  شبيه  طرح ها،  اين  پوشانيده اند.  را  لچيك ها  سطح  دارند 

خاتون و امامزاده عيل بن جعفر قم هستند. )تصویر22( 

دسرتيس  قابل  مانده،  جاي  بر  محراب  از  آنچه  و  شده  تخريب  شدت  به  محراب،  سوم  دو  از  بيش 

سمت  تزيينات  و  زده  بريون  محراب  آجرهاي  آن  چپ  سمت  و  محراب  طاق مناي  داخل  نيست. 

از  گرفته  بر  متقارن  تزيينات  طاق ها  داخل  در  شده اند.  تخريب  و  سائيده  شديداً  هم  محراب  راست 

طاق،  نوك  نزديك  در  تنها  امروزه  كه  داشته  وجود  اسليمي  برگ هاي  و  اژدري  دهن  اسليمي هاي 

داشته  هنديس  كاري هاي  آجيده  سطوح  اين  متام  است.  مانده  جاي  به  فوق الذكر  تزيینات  از  انديك 

مي توان  هم  قم  عامدالدين  مقربه  در  را  قهوه اي  رنگ  نوع  اين  شده،  نقايش  زيبايي  قهوه اي  رنگ  به  و 

آورده  پديد  را  زيبايي  بسيار  تركيب  قهوه اي  رنگ  با  همراه  سبز  رنگ  بخش،  اين  در  منود.  مشاهد 

است.  بزرگرت  آن  قبله ي   جهت  ضلع   كه  است  ضلعي   5 محرايب  جوف،  داخل  )تصویر22(  است. 

تصوير20: تصوير محراب 4، محراب ايلخاين

تصوير21: كتيبه هاي محراب 4، محراب ايلخاين.

تصوير23: كتيبه كويف داخل محراب 4، محراب ايلخاين.تصوير22: تزيينات مختلف و لچيك ها ي در محراب 4.
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شكل  به  و  نيمه  صورت  به  كه  آجرهايي  وسيله  به  ستون ها  بريون زدگي  كه  داشته  ستون  دو  محراب 

و  داشته  وجود  ستون  رس  دو  ستون ها  روي  است.  آمده  پديد  داده  قرار  فرورفتگي  بخش  در  تيزه 

قوس محراب نيز احتاماًل داراي كتيبه اي بوده است.

شدت  به  كه  كتيبه هايي  و  محراب  داخيل  تزيينات  از  آثاري  چپ،  سمت  در  و  فرورفتگي  داخل  در 

بخش  این  در  رنگی  قهوه اي  حاشيه هاي  است.  مانده  جاي  به  نيستند  قرائت  قابل  و  شده اند  ساييده 

پيچ هاي  و  گره ها  تركيبات  با  بنايي،  كويف  بزرگ  كتيبه  يك  بقاياي  مي خورند.  چشم  به  هنوز 

در  و  آن  كنار  در  )تصویر24(  مي شود  ديده  بخش  اين  در  نیز  رفته،  بني  از  آن  بيشرت  كه  زاويه دار 

داشته  وجود  نسخ  خط  به  كتيبه اي  از  كمربندي  آن،  پاييني  بخش  و  محراب  گنيد  نيم  ميان  بخش 

كه آن هم از بني رفته است. 

سختي  به  كه  مانده  جاي  بر  نوشته  يك  از  بخيش  داخل،  در  محراب،  چپ  سمت  ستون  موازات  به 

جالب  نكته  است.  شده  گچربي  زنبوري  النه  زمينه اي  در  كتيبه  اين  می شود،  خوانده  آن  عبارات 

شده  رشوع  چپ  سمت  از  كتيبه  اين  محراب ها،  كتيبه هاي  اكرث  نگارش  روش  خالف  بر  كه  آن  توجه 

كتيبه هاي  اغلب  كه  است  حايل  در  اين  است.  يافته  نگارش  محراب  خارج  سمت  به  كه  گونه اي  به 

)25 )تصویر  مي يابد.  نگارش  مي شود  خوانده  و  نوشته  داخل  از  كه  گونه اي  به  راست،  سمت  از  داخيل 

خارجي  كتيبه  دو  محل  در  و  خارج  سمت  به  محراب  و  عميق  محراب،  هنديس  تزيينات  گچربي 

افزوده  محراب  عمق  به  مي رويم  پيش  محراب،  مركز  سمت  به  چه  هر  كه  معني  بدين  دارد.  انحنا 

كار  تيزه  يا  پخ  صورت  به  كه  آجرهايي  روي  هم  محراب  ستون هاي  گچربي  از  آثاري  مي شود. 

شده اند ديده مي شود.

محراب جنوب رشقي مسجد )محراب 5(

است.  شده  خارج  گچي  اليه هاي  زير  از  شكيل  محراب  تزيينات  گنبدخانه،  رشق  جرز  دومني  در 

برخالف  مي گريد.  بر  در  را  جرز  عرض  متام  و  مي شود  رشوع  اصيل  كف  از  تزيينات  اين   )5 )نقشه 

سطحي  داراي  محراب  جرز(.  كنار  از  )ديد  مني شود  منحني  باال  در  تزيينات  اين   2 مناي  محراب 

محراب  اين  )تصوير26(  است.  شده  رها  نيمه كاره،  ميانه،  در  و  است  فرورفتگي  بدون  و  صاف 

اين  كويف،  خط  به  توبه  سوره   129 و   128 آيات  از  حاشيه اي  است.   2 شامره  مناي  محراب  شبيه 

محراب منا را در بر مي گريد. نسبت طول به عرض محراب نسبتي منطقي و زيبا است. 

اسليمي هاي  و  متقاطع  خطوط  از  مركب  كه  است  اسليمي  هنديس–  حاشيه اي  حاشيه،  خارج ترين 

گل ها  و  باريك  اسليمي هاي  زمينه  در  ساده،  كويف  خط  به  قرآين  كتيبه  است.  كوچك  دوبرگي 

پيرشفته  دوره هاي  برخالف  است.  شده  نوشته  خايل اند  سطوح  پركننده  كه  كوچك  برگ هاي  و 

سهولت  به  اسليمي  زمينه  در  كتيبه  و  است  خايص  زيبايي  و  سادگي  داراي  كتيبه  اين  كتيبه نگاري، 

خطوط  نگاريش  ويژگي  است.  ننموده  درهم  و  شلوغ  را  كتيبه  تزيينات  و  است  خواندن  قابل 

است،  مشاهده  قابل  جيم  و  واو  حروف  در  كتيبه،  اين  در  پنجم  چهارم–  يازدهم/  دهم–  سده هاي 

داخيل  بخش  از  را  كتيبه  شكسته،  چليپاهاي  از  حاشيه اي  مي شوند.  ختم  منحني  تزيينات  به  كه 

داخل  زنبوري  النه  زمينه اي  با  نسخ  كتيبه  تصوير24: 

محراب 4.

تصوير25: راست، جزييات تزيينات محراب ايلخاين.
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نامتام  مي شود  مشاهده  محراب ها  در  كمرت  كه  محراب،  قوس  باالي  كتيبه  مي كند.  جدا  محراب 

اين  در  نام،  درج  از  ديگري  منونه  كه  هرچند  بوده  كيس  نام  برگزيد.  در  عبارت،  گويا  شده،  رها 

محراب  و  خاتون  ربيعه  امامزاده  مرند،  جامع  مسجد  محراب  )در  نشده  ديده  محراب ها  از  بخش 

مسجد جامع اشرتجان، نام محراب ساز قيد شده است(. )تصوير 28(

يازدهم/  سده ي  اوايل  و  چهارم  دهم/  سده ي  كويف  خط  به  محراب،كتيبه اي  اصيل  قوس  روي  در 

برگچه هاي  داراي  كتيبه،  حروف  دارد.  بر  در  را  آل عمران  سوره   19 آيه ي  كه  شده  نوشته  پنجم 

سه  شاخه اي معمول اين دوران است.8 

سمت  به  خارج  از  محراب سازي  كه  مي سازد  روشن  مسجد،  اين  جرزهاي  محراب  دو  برريس 

به  كه  محراب،  طاق مناي  مي شدند.  ساخته  محراب  خارجي  حاشيه هاي  ابتدا  و  مي شده  انجام  داخل 

از  آثاري  باشد.  شده  آماده  كتيبه هايي  بريدن  براي  احتاماًل  مانده،  باقي  دست نخورده  سطحي  صورت 

است.  مانده   جاي  بر  هستند،  اصيل  قوي،  احتامل  به  كه  نوشته ها،  اجراي  جهت  باريك  طراحي هاي 

به  كنيد  نگاه  آن ها  سابقه  و  برگچه ها  منونه هاي  براي   -8

 1 تصاوير  سجادي  عيل  نوشته  محراب ها  تحول  سري  كتاب 

تا 40.

تصوير26: تصوير محراب 5.

تصوير27: تزيينات باقي مانده در بخش مياين 

محراب 5.

تصوير28: چپ، تصوير كتيبه كويف روي قوس اصيل 

محرا ب 5.

نقشه 5: باال، موقعيت محراب5
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دايره اي  برش هاي  با  كه  درشت  برگ هاي  و  اسليمي  تزيينات  محراب،  قوس  از  بخش  اين  زير  در 

محراب  اولني  اسليمي  تزيينات  مشابه  كه  مي شود  ديده  شده اند  تلطيف  كمي  كوچك،  سوزين  و 

بخش  پايني ترين  در  شده اند.  طراحي  متقارن  صورت  به  تزيينات  اين  است.   )2 )محراب  جرز  روي 

هم   6 محراب  در  كه  آيه اي  كويف،  خط  به  كه  مي شود  ديده  عباريت  بقاياي  محراب،  بااليي  قوس 

كتيبه هاي  شبيه  بسيار  حروف  الفباي  تزيني  و  نگارش  نوع   )29 )تصوير  دارد.  بر  در  را  مي شود  ديده 

در  نيز،  كتيبه  اين  قرآين  عبارت  شده اند.  اجرا  چهارم  دهم/  سده ي  در  كه  است  نايني  جامع  مسجد 

كتيبه   در  است.  مشاهده  قابل  نايني،  كوچه  رس  مسجد  پنجم،  چهارم-  يازدهم-  دهم  سده ي  مساجد 

كلمه  اين  است.  شده  نوشته  ِعْنَدُتم  صورت  به  توبه  سوره   128 آيه ي  از  عنُتم  كلمه  محراب،  بااليي 

)عناد(  عند  ريشه  از  كلمه،  در  دال  و  ت  حرف  دو  ادغام  از  قبل  كلمه  درست  شكل  حقيقت  در 

است كه تاكنون در جاي ديگري ديده نشده است. 

از  مي شود.  شامل  را  مي شوند  منتهي  بااليي  و  بزرگ  قوس  به  كه  ستون  دو  محراب،  پايني  بخش 

گچ هاي  تا  شده  ايجاد  شيارهايي  قسمت ها  برخي  روي  فقط  منانده،  جاي  بر  چيزي  ستون  دو  اين 

است،  شكسته اي  قوس  كه  داخيل،  كوچك  قوس  آن،  از  پس  )تصوير30(  بچسبد  خوب  الحاقي 

ديده مي شود. 

از  تزيينايت  داراي  ستون ها  هستند.  مشاهده  قابل  هرن  قوس،  اين  به  متتهي  رسستون هاي  و  ستون ها 

رسستون هاي  شبيه  طرحي  داراي  نيز  رسستون ها  هنديس،  شكل هاي  با  شده  تركيب  6پر  گل هاي 

محراب ري، در موزه ميل، بدون برجستگي و به صورت تخت هستند. 

داخل محراب و زير قوس پايني اسليمي آجيده كاري شده متقارن، كه تركيبي از اسليمي هاي 

دهن اژدري وبرگ هاي سه تايي است به صورت كامل ديده مي شود. )تصوير 31(

در  مني شود.  ديده  محراب  بدنه  در  نيز  رنگ  از  اثري  و  رفته  بني  از  محراب  از  زيادي  بخش هاي 

داخل  شده اند.  تزيني  مانند،  كاج  آجدار  گچربي هاي  با  كه  دارند  قرار  دولچيك  بااليي  قوس  كنار 

ساييده  شديداً  كه  شده  نوشته  آن ها  داخل  در  عريب  عباريت  كه  دارد  وجود  دايره  يك  لچيك  هر 

شده اند. )تصوير32(

در  كويف  خط  بقاياي  تصوير  باال،  راست،  تصوير29: 

پايني محراب 5.

تصوير30: شيارهاي ايجاد شده در پايني محراب 5.

متقارن  شده  آجيده كاري  اسليمي  تزيينات  تصوير31: 

در پايني محراب 5.

داخل  عريب  عبارت  و  لچيك  پايني،  راست،  تصوير32: 

آن در محراب 5.
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 محراب شامره 6

ديگري  محراب  بقاياي   ،5 محراب  موازي  جرزها  از  ييك  روي  بر  گنبدخانه،  رشقي  بخش  در 

به جاي مانده است. )نقشه 6(

تخريب  اثر  بر  اند.  شده  كار  جرز  خود  با  عرض  هم  و  طاق  قوس  محل  زير  تا  هم  تزيينات  اين 

شديدي كه در بدنه محراب صورت گرفته، مطالب زيادي به دست مني آيد. 

كه  محراب  پاييني  بخش هاي  است.  ثلث  خط  به  قرآين  عباريت  داراي  قاب،  اولني  و  خارجي  كتيبه 

در زير كف سازي هاي دوره هاي بعد مدفون شده، محفوظ تر مانده است. 

قوس هاي  تزييني،  و  كتيبه دار  قاب هاي  است،  قبيل  محراب هاي  مشابه  تركيب  داراي  محراب، 

كوچك و بزرگ محراب را احاطه كرده اند. )تصوير33(

محراب  دو  به  نسبت  كه  دارد  تزيينات  ظرافت  از  حكايت  مانده،  برجاي  گچربي  آثار  از  آن چه 

روي جرز قبل، بسيار ظريف تر است. 

فراوان  كوچك،  پيچيده  برگ هاي  ميان  در  كه  بوده اند  بارييك  و  بزرگ  دايره هاي  اسليمي ها، 

و  سوراخ  با  فقط  گل ها،  و  برگ ها  روي  قبل  جرزهاي  محراب،  دو  مانند  داشته اند،  كاربرد 

اضافه كردن  هنگام  به  شده  باعث  تزيينات،  كم  برجستگي  است.  شده  تلطيف  كوچك  بريدگي هاي 

باشد  سانتي مرتي  ده  چند  هامن  قسمت،  سامل ترين  شايد  مناند.  جاي  بر  چيزي  بعدي،  گچ  اليه هاي 

كلمه  كتيبه،  اولني  قاب  ابتداي  در  )تصوير34(  است.  داشته  قرار  ثانويه  كف  خاك هاي  زير  در  كه 

ِبْسمِ الله به خط ثلث مدور، قابل رويت است. )تصوير35(

مني شود.  ديده  كويف  در  چه  و  ثلث  در  چه  مشابهي  خط  هيچ  و  كرده  تغيري  محراب  هر  در  خط 

از  غري  كساين  توسط  يا  بوده   5 و   2 محراب هاي  اجراي  از  پس  زماين  اندك  با   6 محراب  اجراي 

داراي  احتاماًل  كه  كتيبه ها،  چپ  سمت  ها،  محراب  متامي  در  است.  شده  اجرا  قبل،  محراب سازان 

تاريخ بوده اند كاًل يا بعضاً تخريب شده است. 

مخطط  سطحي   ،5 محراب  هامنند  كه  شده  طراحي  ستوين  كتيبه دار،  قاب  از  پس   6 محراب  در 

ديده  برجسته اي  ستون  آثار  زمني،  به  نزديك  بخش،  پايني ترين  در  است.  مانده  به جاي  آن  از 

بريون زدگي نشانگر  نباشد،  بعدي  گچكاري هاي  به  متعلق  گچي  توده هاي  اين  اگر  مي شود، 

تصوير33: راست، تصوير محراب 6.

تصوير34: راست، سامل ترين بخش محراب 6.

تصوير35: بسم الله به خط ثلث مدور در ابتداي اولني كتيبه محراب 6.

نقشه 6: موقعيت محراب6.
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تصوير37: تزيينات نقايش در باالي محراب 6.

تصوير36: بخش بااليي محراب 6.

تصوير38: دست خط قسمت شاميل تزيينات نقايش در باالي محراب 6.
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ستون  از  پس  اصيل،  سطح  نزديك  بقاياي  براساس  است.  بوده  محراب  سطح  از  محراب  ستون 

زمينه  با  و  ثلث  خط  به  كوچك،  كتيبه دار  حاشيه اي  مي شده،  ختم  بزرگ  قوس  به  احتاماًل  كه 

مي شود.  ديده  ااِلَّ  اِلَه  ال  اَْلِقْسُط  عبارت  چپ،  سمت  بخش  آخرين  در  كه  دارد  قرار  ساده، 

كتيبه  زير  در  كه  است  بارييك  تزييني  5، حاشيه  و   2 تزيينات شامره  با  محراب  اين  تشابه  از وجود  ييك 

است.  يافته  تركيب  شكسته  صليب هاي  و  شكل ها  الله اي  پر،  چند  گل هاي  از  و  دارد  قرار  ثلث،  اول 

بوده  استوار  محراب،  بخش  داخيل ترين  سطح  طرف  دو  در  محراب،  كوچك تر  و  دوم  ستون 

اول،  ستون  از  عريض  نظر  از  ستون  اين  است،  مانده  به جاي  آن  از  مخطط  و  صاف  سطحي  كه 

كوچك تر و احتاماًل به قوس دوم ختم مي شده است. 

معروف  عبارت  دارد.  ساده  زمينه اي  و  شده  تزيني  زيبا،  پر   5 ستاره  چند  با  بخش  داخيل ترين  سطح 

اْلَحكيم  )ُهَواْلَعزيُز  شامل  و  شده  نوشته  نسخ،  خط  به  سطح،  اين  در  عرص  آن  كتيبه اي  متداول  و 

كه  امري  شده،  شبيه  رقاع  خط  به  فرمي  لحاظ  از  حتي  خط  اين  است.  ااْلِسالم(  ِعْنِدالله  اِنَّ الّديَن 

بسيار نادر اتفاق مي افتد.

است.  شده  تبديل  شكسته  گچ  از  توده اي  به  و  ديده  آسيب  بااليي،  بخش هاي  در  شدت  به  محراب 

)تصوير36(

رسخ  رنگ  كه  مي شود  ديده  ضخيم  گچ  از  اليه اي  طاق،  زير  و  جرز  اين  طرف  دو  باالي  در 

تزيينات  اين  مي شود.  ديده  كتيبه اي  نقايش  تزيينات  از  قابل توجهي  اثرات  آن  زير  و  دارد  قهوه اي 

نوع  از  و  مزين  كويف  خط  به  مانده،  به جاي  حروف  نوع  هستند.  بزرگي  ابعاد  داراي  و  زيبا  بسيار 

برريس ها  برخي  در  پيشرت  )تصوير37(  شده اند.  طراحي  خوش تركيب  و  زيبا  بسيار  كه  هستند  ر  مشجَّ

را  ِباَمر  اْلَقائم  اَْحمد  شبيه  عباريت  قوچاين  آقاي  است،  شده  اشاره  كتيبه اي  عبارات  از  تعدادي  به 

قرائت كرده است.9 

مي  و  شده  تبديل  ماليم تري  رنگ هاي  به  و  شده  كاسته  رنگ ها  شدت  از  زمان  مروز  به  امروزه 

به صورت  را  منت  عبارات  مني توان  هنوز  اما  كرد،  مشاهده  را،  طاق  سمت  دو  حروف  انتهاي  توان 

ساييده شدن  با  دارد.  وجود  ويژه  وسايل  با  بخش  اين  كتيبه هاي  قرائت  امكان  منود.  قرائت  كامل 

كه  شده،  ظاهر  بخش  همني  در  شاميل،  طاق  راست  سمت  در  دست خطي  عباريت  قرمز،  رنگ هاي 

احتاماًل  موجود،  متعلق  تزيينات  براساس  قرمز  رنگ  مي شود.  خوانده  َخْمَساَئه  و  َثالَثه  َسَنه  تاريخ 

آن  تاريخ  باشد،  كتيبه ها  گچي  تزيينات  هم دوره  قرمز،  رنگ  اگر  است.  ايلخاين  دوره  به  مربوط 

هم دوره با تاريخ منار 1126 / 504 است.10 )تصوير38(

 مقايسه محراب هاي مسجد جامع ساوه

به طور  مني تواند  فراوان،  شواهد  وجود  با  مساجد،  گچي  تزيينات  و  محراب ها  تاريخ گذاري 

داراي  دهه،  سه  تفاوت  با  تاريخ هايي  بودن  دارا  با  كه  هستند  محراب هايي  شود.  مشخص  قطع 

شباهت هايي هستند، كه اگر تاريخ مكتوب نداشتند، به يك دهه منسوب مي شدند. 

تحوالت  و  بنا  ساخت  دوره هاي  شناخت  به  زيادي  كمك  محراب ها،  وجود  ساوه،  جامع  مسجد  در 

يب جواب  را  پرسش هايي  جرز،  روي  محراب  سه  بودن  نامتام  طريف  از  است،  كرده  آن  معامري 

نيمه كاره  تزيينات  پوشانيدن  كتيبه نگاري،  تنوع  و  محراب ها  سبيك  تفاوت هاي  است.  گذاشته 

است. محققان  يب جواب  مسائل  از  خاص،  جرز  چند  در  تزيينات  قرارگرفنت  محل  و  محراب ها 

نشان  هم زمان  محراب هاي  كتيبه هاي  برخي  با  فوق الذكر  محراب هاي  كتيبه هاي  مضامني  مقايسه 

تزيينات  پنجم-ششم  دوازدهم/  يازدهم–  سده هاي  در  آل عمران  سوره    18  –19 آيات  كه  مي دهد 

نقايش و گچربي بسيار استفاده شده است. 

دوره  از  تزييني،  مهر هاي  به صورت  عيل)ع(  حرضت  نام  مضمون  و  فرم  در  كتيبه هايي  كاربرد 

دوره  در  است.  مشاهده  قابل  مي شود،  ساخته  جنوب غريب  محراب  كه  قاجار،  دوره  تا  ايلخاين 

صفويه كاربرد سوره ي آل عمران به خط كويف و خط ثلث ديده مي شود. 

امروزه  كه  داشته،  وجود  ايلخاين  دوره  از  فراواين  تزيينات  صفويه  دوره ي  در  بنا  تزيني  هنگام  در 

دوره  گچربي هاي  است.  شده  پوشانيده  جديد  كتيبه هاي  و  تزيينات  با  يا  و  تخريب  آن ها  اكرث 

وجود  جرزها  و  ديوارها  در  قرمز  قهوه اي–  رنگ  به  كه  شده اي  نقايش  بزرگ  كتيبه هاي  و  ايلخاين 

زيباي  و  جزييات  از  پر  محراب  طرح اندازي  براي  صفوي  هرنمندان  براي  خويب  الگوي  داشته، 

مرياث  سازمان  ساوه،   جامع  مسجد  فراهاين،  ابوالفضل،   -9

فرهنگي، تهران، 1380، ص53 .

در  تاريخي  بناهاي  املعارف  دايره   : رك  منار  مورد  در   -10

اسالمي،  فرهنگ  و  هرن  پژوهشگاه  اسالمي)مساجد(،  دوره 

حوزه هرني، 1378، تهران، ص 231. 
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محراب  ظريف  گچربي هاي  و  ثلث  خوش رنگ  و  شكيل  است.كتيبه هاي  شده  گنبدخانه  داخل 

باشكوه بوده است.  براي اجراي يك محراب  به كارگريي متام سنت هاي هرني قبل،    از  گنبدخانه،   نشان 

در  آن كه  احتامل  هستند،  بنا  در  مانده  به جاي  محرايب  تزيينات  اولني  جرزها،  روي  محراب هاي 

در  اوليه  هاي  كتيبه  از  بخيش   ( است  زياد  داشته،  وجود  قدميي تري  محراب  مسجد،  اوليه  بناي 

قسمت غريب بر جاي ماندهه است(.11 

ممكن  بنا،  مختلف  دوره هاي  سازهاي  و  ساخت  گرفنت  نظر  در  بدون  محراب ها،  تزيينات  شناخت 

ساخته  كامل  به طور  آن كه  از  پيش  جرزها،  روي  محراب هاي  مي رسد  به نظر  حال  هر  به  نيست. 

در  محراب،  سه  هر  براي  اتفاق  اين  است  ممكن  گرچه  مي شد،  پوشانيده  زمان  هامن  در  شوند، 

يك زمان، رخ نداده باشد. 

نوع   )2 )محراب  جرز  اولني  در  مي شوند،  پيچيده  تر  و  ظريف تر  چپ  به  راست  طرف  از  محراب ها 

زمينه اي  و  شده  نوشته  درشت   و  ضخيم  بسيار  و  كويف  و  ثلث  از  تركيبي  رفته،  كار  به   ثلث  خط 

بسيار  چهارم  دهم/  ي  سده  در  به ويژه  و  اوليه  سدهاي  در  رنگ  اين  دارد.  الجوردي  آيب  رنگ  به 

كاربرد داشته است. 

مختص  كه  است  نون  و  واو  چون  حرويف  در  چرخش هايي  داراي   ،5 محراب  كويف  كتيبه هاي 

سطح  بودن  تخت  مي شود،  ديده  محراب  سه  هر  در  آن چه  به عالوه  است.  پنجم  يازدهم/  سده هاي 

هر سه محراب است كه بدون فرورفتگي، اجرا شده اند .

سلجوقي  محراب هاي  شبيه  ساختاري  داراي  چهارم  دهم/  به  منسوب  نايني  جامع  مسجد  محراب 

كتيبه هاي  كه  است  ويژگي هايي  داراي  ميل،  موزه  در  ري،  از  مشكوفه  محراب  حايل كه  در  است، 

محراب هاي  با  آن،  هنديس  و  آجيده كاري شده  تزيينات  و  برجستگي  بدون  رسستون هاي  و  تخت 

روي جرزهاي بنا، مشابه است. 

برخي  داراي  نيز  رفته،  بني  از  و  ديده  آسيب  شدت  به  كه   )6 )محراب  جرز  روي  محراب  آخرين 

است. تزيينات  نوع  اين  از  شكسته،  صليب  تركيبي  حاشيه  است.  اويل  محراب  دو  در  موجود  تزيينات 

به  كه  هستند  مسجد  شبستان جنويب  جرز هاي  روي  محراب  سه  مسجد،  محراب  هاي  قدميي ترين 

اواخر سده ي دهم/ چهاردم و اوايل سده ي يازدهم/ پنجم تعلق دارند. 

ايوان  تزيينات  با  هم زمان  و  هشتم  چهاردهم/  سده ي  اول  دهه هاي  به  متعلق  ايلخاين  دوره  محراب 

آثار  كه  شده  ساخته  غريب  ايوان  در  نيز  ديگري  محراب  زمان  اين  در  است.  شده  ساخته  غريب 

انديك از آن برجاي مانده است. 

دوره  برخالف  نيستند،  مسجد  مهم  مكان هاي  لزوماً  ايلخاين  دوره  محراب هاي  ساخنت  محل 

محراب هاي  مي شدند،  ساخته  مسجد،  مهم  مكان  و  گنبدخانه ها  در  باشكوه  محراب هاي  كه  صفويه 

ايلخاين در گوشه و كنار مسجد ساخته شده اند.

داخل  تزيينات  همراه  به  كه  است  صفويه  دوره  به  مربوط  محراب  مسجد،  محراب  مهمرتين 

ساخت،  تكنيك  و  رنگ  تنوع  مي دهد.  تشكيل  را  گنبدخانه  تزيينات  اصيل  مجموعه ي  گنبد، 

از  داده،  اختصاص  خود  به  را  مسجد  جنويب  ديوار  بخش  بيشرتين  كه  محراب  تازه  طرح  و  مقياس 

ويژگي هاي اين محراب به شامر مي رود. 

رنگي،  گچ هاي  در  تخمه گذاري  و  ماري  و  اژدري  دهان  اسليمي هاي  نوع  و  بوته  و  گل  طرح هاي 

ختايي،  برگ هاي  و  گل  شكل  به  نازك كاري  و  ظريف  اسليمي هاي  زمينه   در  جيّل  ثلث  خط 

و  قايل   نقوش  به  شبيه  طرح هايي  با  بااليي  لچيك هاي  محراب،  داخل  مقرنس هاي  ازاره كايش، 

طاق  يك  كه  نحوي  به   بزرگ  مقياس  محراب،  باالي  در  بزرگ  نورگري  وجود  صفويه،  كايش 

تزيينات  اين  تاريخ  ديگر،  فراوان  شواهد  و  كتيبه دار  ترنج هاي  داده،  اختصاص  خود  به  را  بزرگ 

را نيمه اول سده ي شانزدهم/ دهم رقم مي زند. 

عبارايت  شده،  كنده  گچ  در  كه  نستعليقي  خط  با   1 )محراب  مسجد  جنوب غريب  شبستان  محراب 

ستون هاي  هرني،  تناسب  رعايت  بدون  مختلف  خطوط  تركيب  دارند،  اشاره  زمان  امام  به  كه  شيعي 

گچربي  گرچه  مي شود.  داده  نسبت  متأخر  سده هاي  به  قرمز،  رنگ  به  ترنجي  بازوبندي هاي  و  ضخيم 

صفويه  دوره  تزيينات  با  مقايسه  در  ليكن  كرده،  خلق  زيبايي  تركيب هاي  محراب،  فرورفتگي  داخل 

از  تقليدي  محراب،  اين  مي دهد  نشان  گچربي  و  رنگ آميزي  نوع  مي رسند.  به نظر  ضعيف تر 

جوف  داخل  و  رسستون  تزيينات  و  قهوه اي  قرمز–  رنگ  است.  گنبدخانه  داخل  تزيينات  و  محراب 

129

مجموعه  ساوه،  اوليه  مسجد  اسكندر،  طالقاين،  مختاري   -11

سوم،  جلد  شهرسازي  و  معامري  تاريخ  كنگره  اولني  مقاالت 

سازمان مرياث فرهنگي، 1374، تهران، ص183. 

برريس تزيينات محراب هاي مسجد جامع ساوه
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شامره آيات نوع خط            تكنيك اجرا      محل كتيبه عبارت كتيبه 

سوره بقره   254                      ثلث                گچربي         محراب3

سوره بقره   238                      ثلث                گچربي         محراب3

عيل                 8 بار                 كويف بنايي             گچربي         محراب3

گچربي         محراب3 محمد                 سه بار                 كويف بنايي 

11                      ثلث                گچربي         محراب3 سوره جمعه 

سوره ارسا                79-78                      ثلث                گچربي            محراب3

آل عمران                26و 19-18     كويف                گچربي         محراب3

گچربي         محراب3 4بار )تركيبي(   كويف بنايي  محمد)ص( 

اسامء الله                   7 اسم                      ثلث                گچربي         محراب4

گچربي         محراب4 سوره يس                 15-1                 كويف بنايي 

سوره بقره   126-125       نسخ                گچربي         محراب4

گچربي         محراب4 آيات ابتدايي  كويف تزييني  سوره فتح          

17                      ثلث                گچربي         محراب2 آل عمران            

گچربي         محراب5 -                     كويف        الله                     

گچربي         محراب5 129-128                     كويف         سوره توبه  

گچربي         محراب5 19                     كويف           آل عمران         

19-18                          ثلث                گچربي         محراب6 آل عمران         

گچربي         محراب1 254                      ثلث        سوره بقره  

-                      ثلث                گچربي         محراب1 اوصاف حرضت مهدي 

گچربي         محراب1 8 بار                 كويف بنايي  عيل                   

نقايش         محراب1 متام آيات  كويف بنايي  سوره اخالص 

-                      ثلث                گچربي         محراب1 شهادتني              

گچربي         محراب1 سوره كافرون  آيات ابتدايي       نستعليق 

نقايش         محراب1 املك لله، الحكم لله  -                 كويف بنايي 

است. شده  تزيني  شده،  داده  برش  خطوط  با  تنها  ساده،  به صورت  گچربي ها(  )پايني  محراب، 

بوده  پوشيده  مياين  دوره هاي  در  احتاماًل  مي شود،  ديده  مسجد  در  امروزه  كه  تزيينايت  از  برخي 

از  زيادي  و  مختلف  بخش هاي  است.  بوده  منايان  شده،  پوشيده  امروزه  كه  ديگري  تزيينات  و 

در  امروزه  غريب،  و  جنويب  ايوان هاي  در  موجود  كتيبه هاي  و  محراب ها  شامل  مسجد،  تزيينات 

انبارهاي مرياث فرهنگي نگهداري مي شوند. 

است،  داشته  مداومت  سال  هزار  از  بيش  كه  است  سنتي  ساوه،  جامع  مسجد  در  تزيني  سنت 

به  متعلق  تاريخ دار  و  كامل  منونه هاي  بودن  كم  دليل  به  جرزها،  روي  محرايب  تزيينات  به خصوص 

سده هاي يازدهم– دوازدهم/ پنجم– ششم حايز اهميت فراوانند. 

مشخصات  همراه  به  تفكيك،  به  ساوه  جامع  مسجد  در  محراب ها  كتيبه هاي  عبارت  زير،  جدول  در 

و محل اجراي آن ها آمده كه به عنوان بحث پاياين، درخصوص محراب ها ارائه مي شود.

دو فصلنامه مطالعات هرن اسالمی/ شامره هفتم/ پاييز و زمستان 1386
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نتيجه گريي

دوره  ابنيه  ساير  در  تطبيقي،  مطالعات  جهت  مهمي  منبع  مي تواند  آن كه  از  غري  جامع،  مسجد  تزيينات  تحليل  و  برريس 

روشن  اسالمي  معامري  و  هرن  مختلف  دوره هاي  تزييني  ويژگي هاي  درخصوص  را  مهمي  نكات  باشد،  اسالمي 

مي سازد. 

در  محراب مناها  و  محراب ها  در  رفته  كار  به   متون  و  آيات  آن كه  با  كه  داد  نشان  بنا،  اين  محراب هاي  تطبيقي  مطالعات 

سوره ي   17  –19 آيات  و  عيل  و  الله  كلامت  مانند  آيات  و  عبارات  اين  از  برخي  اما  كرده اند  تغيري  مختلف،  دوره هاي 

اين  اين كه  كام  شده،  استفاده  بسيار  بنا  كاربري  با  مرتبط  مضمون  دليل  به  توبه  سوره ي   128  –129 آيات  و  آل عمران 

كاربري در مسجد جامع نايني از سده ي دهم/ چهارم مسجد جامع محمديه از سده يازدهم/ پنجم هم ديده مي شود. 

و  بنا  خود  در  مرتبط  اسناد  فقدان  دليل  به  كه  شده  رها  نيمه كاره  بخش ها  از  برخي  محرايب  تزيينات  يا  و  محراب مناها 

ارائه  محرايب  تزيينات  نوع  اين  ساخت  از  انرصاف  يا  و  ساخت  درخصوص  محكمي  داليل  مني توان  تاريخي،  متون  يا 

منود. 

داراي  كه  اصفهان،  ابرقو  و  جامع  مسجد  در  مي شود.  ديده  ستون ها  شاميل  و  جنويب  ضلع  در  محراب ها  پراكندگي 

كه  مي شوند؛  ديده  ايوان  چپ  و  راست  سمت  دو  در  محراب ها،  اين  است،  ايلخاين  دوره  معترب  و  بزرگ  محراب هاي 

ايوان  در  محراب ها  اين  ساوه،  جامع  مسجد  در  اما  شده اند.  ساخته  هشتم  هفتم–  چهاردهم/  سيزدهم–  قرون  در  اغلب 

غريب، مي توانستند )عالوه بر ضلع قبيل، اضافه شوند كه البته اثرايت از محراب ايوان مذكور برجاي منانده است(.

مانند اغلب محراب هاي دوره ايلخاين، در قبه ي لچيك موجود در محراب ايلخاين تخريب شده است. 

خط معقيل يا كويف بنايي در دو محراب ايلخاين و صفوي ديده مي شود. 

تزيني  اصيل  گنبدخانه ي  يعني  نقطه،  مهممرتين  دوره  اين  در  كه  بناست  تزيينات  الحاق  در  دوره  مهمرتين  صفويه  دوره 

مي شود. 

يا  قوس  به  منتهي  و  رسستون  داراي  كه  است  تزييني  ستونچه هاي  داراي  اما  ندارد   ستون  گرچه   5 شامره  محراب 

گچربي  آن جا  در  كه  تفاوت  اين  با  است،  نايني  جامع  مسجد  محراب  شكل  دقيقاً  طاق منا،  اين  رسستون  طاق مناست. 

برهشته كار شده است.   

دستخط  صورت  به  كه   503/1109 تاريخ  كه  داشت  اظهار  مي توان   6 محراب  در  شده  يافت   تاريخ  منونه ي  به  توجه  با 

رنگ  قرمز  كويف  خطوط  تزيينات  است.  يعني504/1110  مسجد  مناره  تاريخ  با  هم دوره  مانده،  به جاي  قرمز  رنگ  زير 

محراب 6، مربوط به دوره ايلخاين است. 

در  را  عيل  مبارك  نام  يا  و  الزَّمان  صاِحَب  يا  عبارات  و  كبريه  صلوات  كه  كتيبه ها،  منت  صفويه،  و  قاجاريه  دوره ي  در 

بر دارند متايل به تأثريگذاري عقايد مذهبي در هرن را بيان مي كند. 

از  پس  محراب  در  فقط  نستعليق  كتيبه ي  بنا،  اين  در  اما  مي شود  ظاهر  بناها  در  صفوي،  دوره  در  آن كه  با  نستعليق  خط 

دوره ي صفويه ظاهر مي شود. 

تزيينات  اين  بودن  مخترص  و  سادگي  اما  مي شود،  ديده  به خويب  قاجاري  محراب  در  صفوي،  دوره  نقش مايه هاي  تأثري 

شكل  و  آن  خط  و  كتيبه  نوع  و  كتيبه دار  حاشيه هاي  اندازه ي  تناسب  محراب ها،  در  است.  محراب  دو  اين  متايز  وجه 

مقطع طويل و عريض محراب، دچار دگرگوين مي شود. 

اوليه  محقق  و  ثلث  خط  دارند.  كم عمق  برجستگي  يا  و  نيستند  برجسته  يا  ويل  هستند  ستون منا  داراي  اوليه،  محراب هاي 

در دوره ي ايلخاين به ثلث آميخته با تزيينات گياهي، و در دوره صفويه به ثلث جيل و باريك تبديل مي شود. 

ايلخاين  دوره ي  در  اما  ندارند  )فرورفتگي(  جوف  ويل  هستند  طاق منا  دو  يا  يك  داراي  اوليه  محراب هاي  حايل كه  در 

صفويه،  دوره  محراب  در  كه  صوريت  به   مي رسد،  حداقل  به  هم  طاق منا  محراب،  به  جوف  اضافه شدن  با  صفوي  و 

تويزه اصيل گنبد، جايگزين طاق بزرگ محراب، شده و محراب در محل گنبدخانه گسرتده شده است. 

است.  غالب  آن ها  در  فريوزه اي  رنگ هاي  و  شده  آژيده كاري   گچربي  صورت  به  اوليه،  محراب هاي  اجراي  تكنيك 

ساده  گچربي  تكنيك  منونه  عنوان  به  است.  رفته  كار  به  متنوع تر،  رنگ ها  و  ظريف تر  متأخر،  محراب هاي  شكل  اما 

و   5 محراب  در  اوليه  سده هاي  محراب سازي  ساده  گچربي  تكنيك  و   5 محراب  در  اوليه  سده هاي  محراب سازي 

محراب  در  ثلث  و  كويف  خطوط  رنگ  تركيب  و  تخمه گذاري  و  گچ  روي  رنگ آميزي  و  گچ  رنگ آميزي  تكنيك 

صفوي ديده مي شود. 

ايلخاين  محراب  دارد  احتامل  اگرچه  است  بيشرت  ديگر  محراب هاي  از  صفوي  دروه ي  محراب  تزيينات  مقدار  و  ميزان 

داراي تزيينات فراواين بوده است، كه امروزه برجاي منانده است.

برريس تزيينات محراب هاي مسجد جامع ساوه
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