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چکیده
و  این سبب که می تواند عقاید مذهبی  به  ارزش ترین بخش هنر اسالمی است.  با  تزیینات  بیان مسئله: 
جلوه های فرهنگ وهنر این دوران را بازتاباند و با تمام فرازونشیب هایی که در طول قرن ها داشته، توانسته 
به طور چشمگیری خود را گسترش دهد و با بیانی یگانه در اقلیم های مختلف آثاری جاودانه از خود بر 
توجه معماران  بیشترین  آنکه  نقاشی ضمن  و  تزیینات معماری، کاشی کاری  انواع  میان  جای گذارد. در 

مسلمان را به خود جلب کرد، از دالیل بسیار مهم و مؤثر در نمود زیبایی و عظمت بناهای اسالمی است.
و  مزارشریف  کبود  مسجد  دو  تزیینی  نقوش  بررسی  و  مطالعه  پژوهش  اصلی  هدف  پژوهش:  هدف 
و  مشابه  موارد  که  می شوند  مقایسه  آن جهت  از  مسجد  دو  این  بی مانند  تزیینات  است.  سلطان احمد 
و  قومی  تأثیرات  و  از طبیعت  الهام  با  که  را  کاشی کاری ها  روی  به کار رفته  تزیینی  نقوش  در  غیرمشابه 

منطقه ای و برگرفته از هنر ایران باستان و ایران اسالمی است، شفاف  سازند. 
روش پژوهش: این تحقیق به روش مقایسه و تطبیق نقوش تزیینات دو مسجد با استفاده از جدول هایی به 

روش توصیفی-تحلیلی انجام شد و در این راه از اسناد مکتوب و تحلیل داده  ها نیز کمک گرفته شد.
نتیجه گیری: خاستگاه نقوش تزیینی در دو بنا ریشۀ ایرانی دارد اما هر منطقه سازوکار مخصوص و خالقانۀ 
خود را برای بومی کردن طرح ونقش خود به کار بسته است. تزیینات کاشی  های به کاررفته در دو مسجد 
سازگار با دستورات دین اسالم ساده و انتزاعی شده و به جای طبیعت گرایی از تزیینات گیاهی و هندسی و 
نمادگونه استفاده شده است. این سبک عالوه بر زیباساختن معنا و نشانه هایی از نظم، کثرت و وحدت را 

نیز نمایان می کند و بر انسجام فضای روحانی محیط می افزاید.
مسجد  ترکیه،  سلطان احمد  مسجد  کبود،  مسجد  نقوش،  تزیینات،  اسالمی،  معماری  واژگان کلیدی: 

مزارشریف افغاستان.

مقدمه
معماری مسجد از ظهور اسالم تا امروز یکی از نمایندگان 
تزیینات  و  است  جهان  سراسر  در  اسالمی  هنر  شاخص 
به  همیشه  اسالمی-  معماری  به  وابسته  عناصر  از  -یکی 

تزیینات  ازاین رو  است،  یافته  تبلور  آن  زیباترین شکل در 
درخشانی  نمونه های  ترکیه  و  افغانستان  کبود  مساجد 
این  در  اسالمی  دوران  شاهکارهای  عنوان  به  که  هستند 

مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است. 
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و  عثمانیان  در عصر  اسالمی،  هنر  گونۀ  بارزترین  معماری، 
ابتدا در قالب مسجد نمود یافت. تزیینات وابسته  تیموریان، 
و  اقلیمی  تأثیرات  قومی،  باورهای  و  فرهنگ  بازتاب  آن  به 
و  بوده  ایرانی عجین  هنر  با  تزیینی  نقوش  است.  منطقه ای 
معماران مسلمان این نقش های گیاهی و هندسی را در تزیین 
جایگزین  اسالم  دستورات  و  احکام  رعایت  منظور  به  بناها 

عناصر انسانی و حیوانی کرده اند. 
یافت،  راه  آنها  به  اسالم  که  سرزمین هایی  در  مسلمانان 
مساجدی ساختند و چون هنر ساختن مسجد، پاسخ به یک 
با دین پیوند یافت. همان گونه که در  نیاز دینی بود، مسجد 
اقلیمی قومی  باورهای  با عقاید دینی و  کل عالم عبادتگاه ها 
پیوند دارند، دیری نپایید که هنر اسالمی با شخص حاکم و 
اطرافیان او به طور مستقیم مرتبط شد؛ معماران، مسجدها، 
امیر  یا  نیز به دستور خلیفه  کاخ ها، مدرسه ها و آرامگاه ها را 
می زدند،  نقش  رخام  سنگ های  بر  نقاشان  می کردند،  بنا 
و  اشکال هندسی می کشیدند  از گیاهان  الهام  با  صورتگران 
بافندگی، آرایه  بافندگان زیلو و سجاده  می بافتند. معماری، 
و تزیین و نیز ساخت وسایل هنری بر اثر امنیت موجود و نیز 
فراوانی درآمدهای بیت المال که بین بازرگانان و امیران دست 
به دست می شد فزونی گرفت، تا جایی که همزمان با گسترش 
از  یکی  پراکندگی  و  انتشار  نظر  از  نیز  اسالمی  هنر  اسالم، 

گسترده ترین هنرهای زمان خود در جهان شد. 
است  اجتماعی  و  دینی  رسالت  دربردارندۀ  معماری مسجد 
منعکس  را  اجتماعی عصر خود  آیینه ای شرایط  و همچون 
می کند. این هنر به گونه ای مسیر تحوالت و تغییرات ایجادشده 
عمق  نمایانگر  و  می دهد  نشان  را  جوامع  زندگی  شیوۀ  در 
جوهرۀ  از  هرزمان  هنرمندان  و  فرهیختگان  برداشت های 
مسجد  بنابراین  است.  آن  معاصر  جامعۀ  ایمان  و  ذهنیت 
جهان بینی مسلمانان هر عصر و زمانه را نشان می دهد )هوگ 

و مارتن، 1389، 34(.
و  ترکیه،  استانبول  در  کبود  یا مسجد  مسجد سلطان احمد 
مسجد مزارشریف در مزارشریف  افغانستان از زیباترین مساجد 
دنیا و از نمونه های منحصر به فرد و شگفت انگیز معماری دورۀ 

عثمانیان و تیموریان به شمار می آیند. 
هنر  و  فرهنگ  و  است  اسالم  عثمانی  ترکیۀ  در  غالب  دین 
از غرب آسیا، آسیای  ناهمگن است.   و  ترکیه بسیار متنوع 
میانه، اروپای شرقی و سنت های قفقاز گرفته شده است. این 
با دریا  از سه طرف  کشور در منطقۀ کوهستانی قرار دارد و 
مرتبط است، ازاین رو معماران آن به لحاظ منطقه ای و اقلیمی 
کاشی کاری را برای تزیین بناها مناسب نمی دانند. به همین 
علت مسجد کبود سلطان احمد در پوستۀ بیرونی بنا خالی از 
تزیینات است و فقط در سر مناره ها و گنبدها الیه ای از سرب 

و شیارهای عمودی ساده در سطح نما کار شده است.

افغانستان در مرکز آسیا قرار دارد، کوهستانی و محصور  اما 
ازآنجاکه همواره در  اقلیم خشک است.  در خشکی و دارای 
جنگ و ستیز با حکومت های داخلی و خارجی بوده است و نیز 
دارای تنها ده درصد زمیـــن کشاورزی است مردم آن همواره 
نتواست  از جهت فرهنگ و هنر  و  بوده اند  با دشواری  روبرو 
تیموریان  عصر  در  اما  باشد  داشته  قابل توجهی  پیشرفت 
معماران هم  فرهنگ وهنر  توسعۀ  به  و عالقه مندی حاکمان 
توانستند زیباترین بناهای مقدس همراه با تزیینات کاشی کاری 
از  مزارشریف  بارگاه  تزیینات   برای  تیموریان،   بسازند.  را 
استفاده  هندسی   و  گیاهی  نقوش  با  رنگ  آبی  کاشی های 

کردند.
»گرایش به طبیعت و بازتاب آن به شکل های نمادین در هنر 
با  برخورد  پیشینیان و چگونگی  باور  و  اندیشه  بازتاب  ایران 
قوای طبیعی و در قالب ها و اشکال گوناگون مانند نماد تبلور 
یافته است و این نقش های نمادین از طبیعت که به شکل های 
هندسی و انواع گیاهی دیده می شود، در تمام دوران ایران بعد 
از اسالم تداوم یافته و به کل جهان اسالم گسترش پیدا کرد.« 
و  ترکیه  بومی  ترکیب طبیعت گرایی  )جوادی، 1388، 12(. 
ایرانی تفاوت ها و تشابهاتی در  از تزیینات  تأثیر  با  افغانستان 
باعث شد.  بر کاشی کاری های مساجد مذکور را  نقش آفرینی 
نارنجی فقط  یا  به کارگیری گل الله و میخک و رنگ عنابی 
بر روی کاشی های عثمانی به کار می رود. گل میخک،  نماد 
قدرت، گل محبوب حاکمان عثمانی بوده و در کاشی کاری، 
به  افغانستان  است.  آنها مشهود  نگارگری های  و  پارچه بافی 
ابریشم پیوندگاه تمدن های  دلیل قرارگرفتن در مسیر جادۀ 
به  باستان  عصر  بازرگانی  مراکز  مهم ترین  از  یکی  و  جهان 
شمار می رفت. این موقعیت مهم و حساس ژئواستراتژیکی و 
ژئو پولیتیکی افغانستان در شکل دادن فرهنگ ها و تمدن های 
آسیای  و  مرکزی، خاورمیانه  آسیای  ایران،  بزرگی همچون 
جنوبی در این کشور نقش مهمی داشته است. به علت آب و 
هوای خشک و سرد کوهستانی تزیینات در خارج بناها انجام 
آبی فیروزه ای  با کاشی های  ازاین رو مزارشریف هم  می شده، 

مانند نگینی در شهر می درخشد.
این تحقیق سعی دارد به این سؤال ها پاسخ دهد:

و  مزارشریف  کبود  در مساجد  به کاررفته  تزیینات  نقوش   -
سلطان احمد از چه چیزی ریشه می گیرد؟ 

- فرهنگ و ویژگی های اجتماعی و قومی قبیله ای تا چه اندازه 
توانسته است بر دگرگونی تزیینات مساجد مذکور تأثیرگذار 

باشد؟

روش پژوهش
با رویکردی تحلیلی میان نظریات و آثار هنری  این پژوهش 
مورد بحث ارتباط برقرار کرده تا با کمک آنها به تطبیق نقوش 
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تصویر 1. دیوار داخلی مسجد سلطان احمد با نقش گل الله. 
.www. Istanbul.com :مأخذ

تصویر 2. دیوار داخلی با نقش گل انار مسجد سلطان احمد )کاشی کاری(. 
.www. Istanbul.com  :مأخذ 

انار  گل  نقش  یا  هندسی  نقش  با  مزارشریف  مسجد  داخلی  دیوار   .3 تصویر 
کاشی کاری. عکس: کاوه بشارت، 1400.

برسد. با ریشه یابی نقوش به کار گرفته شده در این دو بنا و نیز 
از طریق روابط نشانه ای و صوری و ملموس صورت می گیرد. 

پیشینۀ پژوهش
اما در  بنا می پردازند  پژوهش های بسیاری به معرفی این دو 
دوره های مختلف  به  مربوط  بنا که  دو  این  آنها  از  هیچ یک 
بهرامی،  از  مقاله ای  نشده اند.  مقایسه  با هم  تاریخی هستند 
»مقایسۀ  عنوان  با   )1395( نوید  و  حسینی  نیا  حیدری، 
بررسی هنر  به  و کبود«،  کتیبه نگاری دو مسجد: گوهرشاد 
و  معقلی  معرق،  کاشی های  با  ترکیب  در   کتیبه ها  خطوط 
آجر، و همچنین نقوش هندسی و اسلیمی موجود در دو بنا 
می پردازد. جوادی )1379( در مقالۀ »قبۀ سبز، قدیمی ترین 
نمونۀ کاشی کاری معرق ایران« به معرفی و نمادشناسی نقوش 
به عنوان  را  انار«  بنا پرداخته و »نقش گل  این  کاشی کاری 
نمونه ای اصیل در تزیینات ایرانی معرفی کرده است. جوادی 
با عنوان »تزیین عنصر اصلی در  )1388( در مقاله ای دیگر 
زیبایی شناسی هنر ایران« به اهمیت تزیینات در جای جای هنر 
ایرانی-اسالمی پرداخته است. خرمی و اکبری پناه )1396( در 
مقاله ای با عنوان »گونه شناسی تزیینات و نقوش کاشی کاری 
در گنبدهای یزد« و جهان بخش و شیخی نارانی )1394( در 
نقوش کاشی کاری در  و  تزیینات  با عنوان »جایگاه  مقاله ای 
مساجد ایران« کاشی کاری را از مهم ترین مظاهر بروز مفاهیم 
معنوی و عرفانی در هنر معرفی می کنند که در تزیینات اماکن 

مذهبی رکن اصلی به شمار می رود.
کبود  دو مسجد  در  نقاشی  و  کاشی  تزیینات  مقالۀ  این  در 
و  معرفی  آنها  نمادین  عناصر  و  مقایسه  ترکیه  و  افغانستان 

بررسی شده است )تصاویر 1 تا 3(.

مسجد مزارشریف    
مسجد کبود مزارشریف1 از ارزشمندترین نمونه های معماری 
اسالمی در شهر مزارشریف )یکی از بزرگترین شهرهای شمال 
افغانستان( در مرکز والیت بلخ درحدود قرن 6 ه. ق. است. این 
شهر قدرت و شهرت خود را از وجود مسجد کبود مزارشریف 
)تصویر 4( در طی ادوار متوالی به دست آورده است. مسجد 
بایقرا بنا شده، در دوران  مزارشریف در دورۀ سلطان حسین 
حکومت های مختلف مورد بازسازی قرار گرفته و در سال های 
اخیر نوسازی ها و تزییناتی در ساختمان و ایوان ورودی و دیگر 
انجام شده است )تصاویر 5 و 6(. در قسمت  بخش های آن 
بزرگی دیده می شود  بارگاه  و  ایوان  بنا گنبد،  غربی  جنوب 
به عصر تیموریان است. داخل آن رواقی کوچک  که متعلق 
قبری  آن سنگ  در  که  است  ورودی  درب  در سمت چپ 
تزیین شده از مرمر وجود دارد. بارگاه با کاشی تزیین شده و 
از  قرار دارد که  با چهار درب بزرگ  میان آن صحن فراخی 
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چهار سو به خیابان متصل است. داخل مزار و ایوان به فرمان 
محمد ظاهرشاه با نقوش اسالمی تزیین شده است. همچنین 
برای درب جلو ورودی رواق، سقف پوشیده ای احداث شده 
بیاورند. ضریح بزرگ  که نمازگزاران در آن مکان نماز به جا 
و کشیده ای  در میان صحن قرار دارد که با ایجاد یک فضای 
روحانی خاص توجه هرکس را به سمت باال جلب می کند. 
به  آنجا  در  روز  تواضع هر  نهایت  با  زائران مسلمان  همواره 

عبادت می پردازند. 

معماری مسجد کبود مزارشریف افغانستان 
مزارشریف بنا به اعتقاد برخی از مردم آن منطقه محل دفن 
حضرت علی )ع( و دلیل نام گذاری شهر به همین سبب است. 
تاریخی مورد تردیدند، پیکر  بنابر برخی روایات که به لحاظ 
ابومسلم  توسط  و  )ع(  امام صادق  به دستور  )ع(  علی  امام 
خراسانی از نجف به محل فعلی مقبره، منتقل شده است. بنابر 
اعتقادات غالب مسلمانان مدفن حضرت علی )ع( در کشور 
عراق است و ازآنجاکه نبش قبر و انتقال جسد پاک ایشان جایز 
انتقال پیکر  برای  امام صادق )ع(  نیست، ماجرای درخواست 
ایشان با باورهای رسمی ناسازگار است. این مکان بنابر شواهد 
تاریخی، مزار امامزاده ای فقیه است که در قرن پنجم ه. ق. در 
بلخ می زیسته و اشتراکاتی با حضرت علی )ع( داشته که سبب 
این شبهه شده است. نام، کنیه و لقب او همانند آن حضرت و 
نام پدرش نیز ابوطالب بوده است. در هر حال مردم افغانستان 
برای این مکان احترام ویژه ای قائل هستند و ساالنه هزاران نفر 
برای زیارت به مسجد کبود می آیند. به علت وجود کاشی های 
کبود  یا  آبی  را مسجد  آن  مزارشریف  در مسجد  رنگ  آبی 
می نامند )تصاویر 7 و 8(. این مسجد در سده های مختلف بارها 
تخریب و دوباره بازسازی شده و حاکمان تیموری یا گورکانیان 
در زمان های مختلف در بازسازی و ماندگاری آن نقش بسزایی 

داشته اند.
نقوش تزیینی در ادوار مختلف در مسجد ایجاد شده )بنگرید 
به تصویر 3( و زیبایی و جلوه ای ویژه به آن داده است. بلندی 
سردر چشم را به باال فرا می خواند، حرکتی که از پایین به باال 
صورت می گیرد نشان کثرت در مقرنس ها و وحدت در مرکز 
شمسه است. گویا مسجد، انسان را به عالم باال فرا می خواند 
به فضایی می گذارد که تمام عوامل و  پا  از سردر،  با گذر  و 

عناصرش رو به سوی وحدت دارند )بورکهارت، 1365(.
این مسجد که ابتدا توسط احمد سنجر در 530 ه. ق. در بالد 
بلخ )افغانستان( امروزی بنا شد، بارها مورد مرمت و نوسازی 
توسط  مجدداً  گنبد،  فروپاشی  و  زلزله  از  بعد  گرفت.  قرار 
بارگاه آن توسط سمیع  نبی قلی خان حاکم بلخ نوسازی شد. 
با کاشی کاری مزین شد و  سمرقندی در سال 1287 ه. ق. 
محمد ظاهر شاه در سال 1319 ه. ق. تزییناتی در بنا ایجاد 

کرد )الرفاعی، 1384، 57(.
معماری این بارگاه را می توان به سه دسته، 1. بازسازی شده، 2. 

در حال بازسازی 3. بنای قدیمی به صورت ناتمام تقسیم کرد.
از تزیینات این مســجد آمده  تا 3 نمونه هایی  در جداول 1 
با  هردو  از  ترکیبی  یا  و  گیاهی  و  نقوش هندسی  که  است 
تأثیرگذاری از هنر ایرانی-اسالمی و سلیقۀ بومی و محیطی در 
 Abdullahi( ؛)آن قابل مشاهده است )بنگرید به. تصویر 6 و 7

.)& Embi, 2013, 243

تصویر 4. مسجد کبود مزارشریف، افغانستان. عکس: کاوه بشارت، 1400.

تصویر 5. دیوار اصلی مسجد کبود مزارشریف، افغانستان. 
.www. shutterstockpars.com.  :مأخذ

تصویر 6. کاشی کاری همراه با مقرنس های هاللی از دیوارۀ اصلی.
.www. shutterstockpars.com.  :مأخذ
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مسافرخانه، دبستان، بازار و عمارت و مقبرۀ سلطان احمد بود، 
تخریب شدند  م.   19 درقرن  این ساختمان ها  متأسفانه  اما 

)شاطریان، 1390، 114(.

معماری مسجد سلطان احمد
دورتادور صحن مسجد با 20000 قطعه کاشِی دست ساز تزیین 
شده  است که در ازنیک3 )نیشای باستان( ساخته شده اند. در 
از  نقاشی شده است )تصویر 10(. بیش  بخش باالی مسجد 
اصلی هدایت  درون صحن  به  را  نور  پنجرۀ شیشه ای   200
می کنند )تصویر 11( و از لوسترهای بزرگ نیز برای نورپردازی 
با  تزیینات  از  بخش هایی  است.  شده  گرفته  کمک  مسجد 
کتیبه هایی به خط سید کاظم غباری بزرگ ترین خطاط آن 

زمان نوشته شده  است )گادفری، 1388، 62(.
با  از مرمری  مهم ترین بخش داخلی آن »محراب« است که 
تراش ظریف و کنده کاری ساخته شده و دیوارهای کناری آن از 
جنس سرامیک است. این مسجد، با گنبدهای متعدد )تصویر 
12(، حیاطی که به صورت افقی گسترش یافته و با حرکت 
صعودی نسبتاً مالیم دیگر گنبدهایش، )تصویر 11(  به سوی 
مبین  مناره های شش گانه اش،  با  نهایت  در  و  مرکزی  گنبد 
استمرار الگوی اصلی معماری عثمانی است )تصویر 9(. ویژگی 
این مسجد داشتن شش مناره در خارج و کاشی کاری مجلل 
در تزیینات داخلی آن است و به علت کاشی های آبی رنگ و 
پرنقش ونگار )تصاویر 1 و 2( در سطوح آن به مسجد کبود 
در  اسالمی  معماری  شاهکارهای  از  یکی  و  یافته  شهرت 
حکومت عثمانیان محسوب می شود )شاطریان، 1390، 114(.

فضای اصلی مسجد سلطان احمد 
نیم گنبدها  از  استفاده  دلیل  به  سلطان احمد  مسجد  فضای 
پنجره های  از  استفاده  است.  ایرانی  از مساجد  فراخ تر  بسیار 
متعدد در فضای داخلی مسجد، وجود چراغ های بسیاری که با 
زنجیر به مرکز گنبد آویزان است و فضایی بسیار نورانی ایجاد 
اناری  مارپیچ گل  با حاشیه های  کرده است، »دایرۀ مرکزی 
به گل وبوته، گرداگرد  ترنج های بزرگ مزین  با  و  تزیین شده 
نقش مرکزی )تصویر 12( را دارد و گنبدها با نقوش بسیار 
ظریفی از اسلیمی ها با برگ های پیچیده مزین شده اند. رنگ 
آبی در این مسجد با نور چراغ ها بر معنویت فضا افزوده است« 
)بلر و بلوم، 1391، 261(. در کنار هر نیم گنبد پنجره هایی با 
شیشه های رنگی و دربردارندۀ نقوش هندسی و اسلیمی فضا 
زیادی  معنایی  و گستردگی  اهمیت  از  زیباتر ساخته که  را 

برخوردار است )کیانی، 1376، 12(؛ )تصویر 13(.
و  ترنج  با  که  است  سفید  رنگ  به  گنبد  زیر  فضای 
و  اسلیمی های سفید  و  اخرایی  قرمز  زمینۀ  با  سرترنج هایی 
آبی  و  اخرایی  قرمز  زمینۀ  در  با گل های ختایی  دایره هایی 

تصویر 7. نمای داخلی از زیر گنبد مزارشریف، افغانستان. عکس: کاوه بشارت، 1400. 

افغانستان.  مزارشریف،  کاشی،  تزیینات  با  صحن  به  اصلی  ورودی    .8 تصویر 
عکس: کاوه بشارت، 1400.

مسجد کبود سلطان احمد
در  اول  سلطان احمد  دستور  به  سلطان احمد2  کبود  مسجد 
و  سنان  معمار  نظر  زیر  م.   1616 تا   1609 سال های  طی 
بخش  قدیمی ترین  در  معمار«  محمد  »آغا  سلطنتی  معمار 
شهر استانبول ساخته شد )تصویر 9(. این منطقه قبل از سال 
بیزانس،  امپراتوری  پایتخت  و  قسطنطنیه  مرکز  م.   1453
دو  بین  هیپودرم  نزدیکی  در  مسجد  این  می شد.  محسوب 
تخریب چندین  از  بعد  توپکاپی  و قصر  ایاصفویه  مهم  بنای 
بنا دارای مدرسه، بیمارستان،  این  ابتدا  قصر ساخته شد. در 
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 مکان نقش    ردیف  

1 
 
 

 نمای داخلی 
 های سادۀ سقفنقوش هندسی و برگ 

 

 نمای داخلی  2
های ها و گلضلعی و ستارهترکیبی از نقوش هندسی شش
 پرشش

 نمای بیرونی  3
 پرهای هشتترکیبی از نقوش هندسی، شمسه و گل

4  
 

 

 نمای داخلی 
 نقوش هندسی زیر گنبد اصلی 

 

های بیرونی با نقوش تزیینات داخل سقف یکی از قوس  5
 هندسی

 

 

جدول 1. کاشی کاری و نقاشی با نقش هندسی، مسجد مزارشریف افغانستان. مأخذ: نگارندگان؛ عکس ها: کاوه بشارت، 1400.

پوشانده شده اند )تصویر 13(. در گوشوارۀ بعضی از گنبدها 
عثمان  و  عمر  ابوبکر،  اهلل،  حسن،  علی،  حسین،  نام های 

مشاهده می شود. 
سبز،  قهوه ای،  الجورد،  فیروزه ای،  آبی  سفید،  رنگ های 

فضای  در  کاربردی  رنگ های  جمله  از  مشکی  و  نخودی 
مسجد  طاق نماهای   .)14 )تصویر  هستند  سردر  و  داخلی 
با اسلیمی های ساده و گلدار مزین شده است )تصویر 15(.

تجربه  قرن  دو  سلطان احمد حاصل  کبود  مسجد  »طراحی 
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جدول 2. جانمایی تزیینات کاشی کاری و نقاشی با نقش گیاهی در دیوارهای داخلی، مسجد کبود مزارشریف، افغانستان. مأخذ: نگارندگان؛ عکس ها: کاوه بشارت، 1400.

 جانمایی نقش   ردیف  

 نمای داخلی   1
های کوچک گوشوارۀ زیر گنبد، اسلیمی همراه با گل

 های سقفو ترنج، نقاشی بر گچ، کنج

2  

 

 

 

 نمای داخلی 
های پر همراه با برگهای میخک و پنجترکیبی از گل

 های هندسیکنگری و  نوارهای پیوستۀ رنگی و خانه

3  

 

 

 نمای داخلی 
 قسمت فوقانی دیوار کنار محراب 

 

4  

 

 

 نمای داخلی 
 های اناری و برگ کوچکبخشی از زیر گنبد با گل

5  

 

 نمای داخلی 
 بخش فوقانی دیوار اصلی بنا

های کوچک و شده با گل اناری، ترنج و برگتزیین
 خطوط پیوسته 
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جدول 3. تجزیۀ نقوش به کاررفته در تزیینات مسجد مزارشریف افغانستان. مأخذ: نگارندگان؛ عکس ها: کاوه بشارت، 1400.
 تجزیه نقوش   تصاویر نقوش ردیف

1      

 برگ چناری پرگل سه برگ کنگری پرترنج با گل سه های کنگری نقاشی در سقفاسلیمی و برگ 

2      

پر همراه با نوارهای های پنجهای کنگری با گلگل رز و برگ 
کاری در دیوار دهندۀ رنگی و گل اناری؛ کاشیپهن اتصال

 داخلی 

 برگ کوچک برگ کنگری  گل اناری گل رز

3      

پر، داخل ترنج همراه با گل انار، غنچۀ گل انار، گل پنج 
 کاری های کنگری در دیوار داخلی کاشیاسلیمی و برگ

 گل سپند  گل انار گل رز گل میخک

4      

پر و غنچۀ گل اناری های سهشده با گلهای تزیینمقرنس 
 نقاشی بین در و دیوار در سقف 

 ساقه و برگ غنچۀ گل رز گل رز ترنج 

5      

گل اناری  و خطوط پیچان همراه با ترنج و تقسیمات هندسی  
 روی دیوار اصلی 

 کاریکاشی

 برگ گل اناری  گل اناری ترنج
 کوچک 
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.www. Istanbul.com :تصویر 9. مسجد کبود سلطان احمد ترکیه. مأخذ

تصویر 10. مجموعۀ کاشی های ایزنیک همراه با کتیبه ای از خطوط قرآنی در 
.www. shutterstock.com :دیوار داخلی مسجد کبود ترکیه. مأخذ

تصویر 11. نمایی از منبر همراه پنجره های پر نور گنبدها مسجد سلطان احمد، 
.www. Istanbul.com :ترکیه. مأخذ

.www. shutterstock.com :تصویر 12.  گنبدهای مسجد سلطان احمد، نمای داخلی.  مأخذ

تصویر 13. نقاشی های تزیینی بر روی دو گوشواره از نمای داخلی سقف مسجد 
.www. shutterstockpars.com :سلطان احمد. مأخذ

کبود  مسجد  است.  عثمانی  مساجد  ساز  و  ساخت  در 
گنبد  هشت  و  مناره  اصلی، شش  گنبد  پنج  سلطان احمد 
بیزانس  مسیحی  عناصر  برخی  بنا  این  در  دارد.  فرعی 
مربوط به ایاصوفیه، با معماری سنتی اسالمی ترکیب شده 
وجود  به  را  ترکیه  در  کالسیک  بزرگ  مسجد  آخرین  و 
سلطان احمد   .)97  ،1389 مارتن،  و  )هوگ  است«  آورده 
مناره است که مدتی  دارای شش  از مسجدالحرام  تقلید  با 
تعداد  به خاطر شبیه بودن  مردم  متعصبانۀ  اعتراضات  با  بعد 
با پرداخت مبلغی  اما  الحرام مواجه شد  با مسجد  مناره ها  
اعتراضات  ترتیب  بدین  و  شد  ساخته  مسجد  هفتم  منارۀ 

پایان یافت. 
هشت  یک  هر  و  شده اند  بنا  ستون   چهار  روی  گنبدها 
و مجموعه  دارد  پنجره  نیم گنبد چهارده  و هر  فرعی  گنبد 
است.  رنگی  شیشه های  با  پنجره  و شصت  دویست  دارای 
دیوارهای  و  مرمر  سنگ  از  آن  زیبای  و  باشکوه  محراب 

مجاور محراب دارای تزیینات کاشی  است.
حمد  سلطان ا مسجد  تزیینات  در  فته  ر ر به کا نقوش 
برگ گل های  و  اسلیمی ها  شد  اشاره  پیشتر  که  همان طور 
و  کنگری  برگ  شمسه،  ترنج،   پیچان،  خطوط  با  متنوع 
چناری کوچک وبزرگ، گل های الله، میخک، گل های اناری 
بزرگ )تصویر 1( و متوسط و غنچۀ گل رز، نقوش هندسی، 
است  آبی  رنگ  غلبۀ  با  رنگی،  درخت، خط های جداکنندۀ 
حال  در  مسجد  این  آبی  کاشی های  بیشتر  متأسفانه  که 
حاضر خارج از دسترس بازدیدکنندگان و در طبقات باالی 
بیشتر،  و شفافیت  مقایسه  برای  ازاین رو  دارد.  قرار  مسجد 
در  تفکیک شده   نقوش  با  و   4 جدول  در  نمونه  تعدادی 

جداول 5 و 6 آمده است )گادفری، 1388، 102(.
طبق  اینکه  بر  عالوه  مسجد  دو  کاشی کاری  تزیینات  در 
نمادگونۀ  و  به طرح های ساده  فقط  اسالم   دین  دستورات 
هندسی یا گیاهی پرداخته می شود، تأثیر از فرهنگ و هنر 
ایرانی نیز مشهود است که برای فهم بهتر به عنوان نمونه، 
کاشی کاری  نقش های  با  مسجد  دو  این  نقوش  از  تعدادی 
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تصویر 14.  کاشی کاری دیوار داخلی با حاشیۀ الجوردی و گل های  میخک و 
  .www. shutterstock.com :کنگری و گل اناری، مسجد سلطان احمد. مأخذ

تصویر 15. نقاشی بر روی گچ روی جناغی های نیم گنبدها، سلطان احمد، ترکیه. 
.www. Istanbul.com :مأخذ

جدول 4. نقوش کاشی کاری و نقاشی مسجد کبود سلطان احمد. مأخذ: نگارندگان.

 

 مکان نقش    ردیف  
 های اصلی نما نقش یکی از دیواره  1

 پر گل اناری و برگ کنگری همراه با گل هشت

وار که با قسمت فوقانی دیوارۀ اصلی  با کتیبۀ دایره  2
 خطوط عربی و گل انار و برگ کنگری تزیین شده

پر های پنجهای کنگری و گلگل اناری همراه با برگ  3
 یا اسپند بر روی دیوار داخلی 

های پرشده از پیشانی قوس داخلی همراه با ترنج  4
 نقوش  اسلیمی و برگ کنگری و گل الله و گل اناری

5  
 

 

این طرح  بر روی دیوار داخلی از نقوش گل میخک و 
و های کوچکگل اناری، الله و گل رز همراه با برگ

 های کنگری پیاده شده بزرگ و برگ
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جدول 5. نقوش کاشی کاری مسجد کبود سلطان احمد. مأخذ: نگارندگان.

مقایسه شده اند  ایرانی در جدول 7   به کاررفته در معماری 
)پورشیروی، 1390، 96-14(.

بحث و نتیجه گیری
یکی  تا عصر حاضر همواره  اسالم  از ظهور  معماری مسجد 
و  بوده  اسالمی در سراسر جهان  نشانه های شاخص هنر  از 
تزیینات یکی از عناصر وابسته به معماری اسالمی، در مساجد 
همیشه به زیباترین شکل نمود یافته است. تزیینات مساجد 
که  هستند  درخشان  نمونه هایی  ترکیه  و  افغانستان  کبود 
به عنوان شاهکارهای دوران اسالمی معرفی شوند.  می توانند 
ازآنجاکه در معماری اسالمی هیچ عنصری بی دلیل ساخته و 
پرداخته نمی شود تزیینات نیز از این واقعیت مستثنی نیست. 
بعدها  که  است  ایران  باستانی  از هنرهای  یکی  کاشی کاری 

تزیینات  قرار می گیرد.  عثمانیان هم  در مجموعۀ هنرهای  
روی کاشی با نقوشی مانند آوردن  طرح هایی از گل و بوته، 
گل میخک، برگ چناری، گل انار و گل رز همراه با اسلیمی 
اناری، سفید و  قرمز،  آبی،  با رنگ های  پیچان  و ختایی های 
سبز،  هر کدام در باور عثمانیان جایگاه ویژه ای دارد. همین 
در طرح های  تغییرات   با  کمی  تیموریان  دورۀ  در  نقوش 
آبی، سبز،  زرد،  رنگ های  از   استفاده  با  و هندسی  گیاهی 
و  بیرون  در  و هندسی  گیاهی  با  طرح های  قرمز درخشان 

داخل بنای مسجد مزارشریف استفاده شده است.
بار معنایی  ابتدای خلقت برای بشر دارای  از  نقش ها همواره 
بوده است. نقوش هندسی بیشتر حاکی از بیان نظم، وحدت، 
و یکی شدن با  الوهیت و تکرار آنها نشان ناایستایی، حرکت 
باالرونده است تا جایی که با قدرت و ذات الیزال الهی یکی 

 

      کاشی /بررسی نقوش                                                                                                                                                                       

   
 
 
 

  
 
 
 

 

 گل رز به رنگ آبی الجوردی گل اناری
 

های دیوار یکی از کاشی برگ کنگری
 داخلی 

دیوار داخلی مسجد سطان احمد همراه 
 ای از قرآن مجیدبا کتیبه

 
 

 
 

   
 
 
 

 

گل الله به رنگ الجوردی از  گل سنبل
 نمای جانبی

گل رز به رنگ آبی 
 الجوردی از نمای جانبی

گل رز به رنگ آبی 
 الجوردی

 

 های دیوار داخلییکی از کاشی

   

 
 

  

پر یا اسپند کوچک با گل پنج اسلیمی دهان اژدری
 برگ سبز ساده

 های دیوار داخلییکی از کاشی گل اناری با ترنج گل میخک
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جدول 6.  نقوش روی گچ، مسجد کبود سلطان احمد. مأخذ: نگارندگان. 

می شوند. نقش های گیاهی نمونه های کوچک شده ای از طبیعت 
پیرامون ما در حکم نشانه هایی هستند که می توانند معناهایی 
در ذهن بشر ایجاد کنند مانند گل رز نماد عشق و زیبایی؛ 
گل انار، جاودانگی و باروری؛ گل الله؛ عشق و رستاخیز؛ گل 
میخک، سیاست و قدرت و برگ کنگری، سرزندگی. در نقوش 
هندسی  شمسه نماد خورشید و ترنج نماد یگانگی و وحدت 

است.
این پژوهش با قیاس  تزیینات با شکوه کاشی کاری و نقاشی 
به کاررفته در دو مسجد کبود مزارشریف افغانستان و مسجد 
کبود سلطان احمد  که در مجموعۀ زیبا و منحصربه فرد هنر 
اسالمی قرار می گیرند به این نتیجه رسید که شباهت  نقوش 
کاشی ها  به علت تأثیرپذیری هردو از نمونه های ایرانی است، 

از  انتخاب رنگ متأثر  و  از لحاظ شیوۀ دگرگونی  فرم ها  اما 
باورها و محیط زندگِی هرکدام، متفاوت است.

تزیینات جز الینفک معماری است و عالوه بر زیبایی آفرینی، 
زبان و بیانی بدیع برای مطرح کردن ارزش های اسالمی است. 
مساجد سلطان احمد و مزارشریف به عنوان یکی از شاهکارهای 
معماری جهان اسالم توانسته اند بدین گونه به جوابی مناسب 

برای پرهیز از بیهودگی در معماری اسالمی برسد.

پی نوشت
1. به زیارتگاه مزارشریف روضۀ شریف و زیارت سخی که منظور همان حضرت علی 

)ع( است، گفته می شود.
2. نام دیگر مسجد کبود سلطان احمد، مسجد آبی یا مسجد احمدیه است.

3. ازنیک نام شهری باستانی در ترکیه است که به مهد ساخت کاشی معروف است. 

 

  کاری/بررسی نقوش       تزیینات گچ                              

   

 

  

رنگ نقوش هندسی به
 عنابی دور پنجرۀ زیر سقف 

آیات قرآنی همراه با طرح 
 خورشیدی 

گل در اشکال هندسی 
 شکلایدایره

نقاشی دو گوشواره از سقف  ترنج همراه با سرترنج
احمد اصلی مسجد سلطان  

 
 

    

ترنج همراه با سلیمی در 
 اطراف با رنگ عنابی

نقش هندسی تکرارشده  در 
 زیر گنبد

گل اناری و شکوفه های طرح
 کوچک 

شده در های تزینی نقاشیطرح طرح خورشیدی در زیر گنبد
یکی از گنبدهای مسجد 

 احمدسلطان
  

 

 

 
 

  

گل اناری همراه با برگ 
 کنگری

گل اناری غنچۀ  چندضلعی هندسی  
 همراه با نقش گل اناری

جناقی بین گوشوارۀ جانبی از  ترنج به همراه سرترنج
احمدسقف مسجد سلطان  
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جدول 7. مقایسۀ نقوش تزیینی کاشی کاری و نقاشی دو مسجد کبود مزارشریف و سلطان احمد با تزیینات معماری ایرانی. مأخذ: نگارندگان.

 برگ کنگری: 6
 سرزندگی

  

 شیخ مسجد گنبد شنق
 اهلللطف

 

 

 مسجد کبود مزارشریف نام گل: نماد ردیف
 

 احمدمسجد کبود سلطان
 

نمونۀ مشابه در معماری 
 ایران

 گل رز: 1
 عشق، زیبایی، تطهیر

 

 

قسمتی از تزیینات دیوار 
 مسجد کبود تبریز

 گل اناری: 2
قداست، جاودانگی و 

 باروری

 

  

قسمتی از تزیینات دیوار 
 مسجد کبود تبریز

 الله: 3
 عزم راسخ، رستاخیز، عشق

  

 سرستون طاق بستان
 

گل میخک یا گل خدا:  4
 سیاست، عشق و قدرت

 

 
 
 
 

 سرستون طاق بستان
 

 ترنج: 5
 هانج یگانگی و یکپارچگی

 شدن با خداهستی، یکی
 

   

 نقش دیوار مسجد کبود تبریز 
 

 برگ کنگری: 6
 سرزندگی
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