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گونهشناســی و قابلیــت گرافیکی آرایههای معماری مســجد
امام کرمان (مسجد ملک)
فاطمه زمانی بابگهری ،1عطیه یوزباشی

*2

 1کارشناسارشد تصویرسازی ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
 2دانشجوی دکتری پژوهش هنر ،دانشکده هنر ،دانشگاه شاهد ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،96/9/28 :تاریخ پذیرش نهایی)97/7/1 :

چکیده

مسجد امام کرمان به دلیل برخورداری از قسمتهای مختلف تاریخی از آلبویه تا دوره معاصر ،و همچنین داشتن آرایههای
گونا گون معماری از آجرکاری ،کاشیکاری ،گچبری و غیره ،منبع بسیار مناسبی برای مطالعات تاریخی ،فرهنگی و هنری است
و نقوش به کار رفته در آن ،میتوانند در طراحی گرافیکی مدرن مورد استفاده قرار گیرند .روش انجام تحقیق بر مبنای ماهیت
توصیفی -تحلیلی بوده اســت و گردآوری اطالعات به صورت ترکیبی (کتابخانه ای و میدانی) صورت گرفته اســت .نگارندگان
بــا رویکــرد مطالعه کاربــردی ،این فرضیه را مبنای پژوهش خود قرار دادهاند که« :نقوش گرهچینی و تزیینی موجود در اجزای
مختلــف معمــاری مســجد امــام کرمان ،از غنــا و قابلیت بهروز کردن برخوردارند» .پس از بررس ـیهای الزم ،مشــخص شــد که
نقوش مجموعه یادشــده ،در گونههای انتزاعی ،حاشــیهپردازی ،گرهچینی ،اســلیمی و مقرنس قابل تقســیمبندی اســت که
البته هرکدام از آنها نیز به دو زیرگونه دیگر تقسیم میشوند .نتایج پژوهش بیانگر آن است که نقشمایههای موجود در بنا،
میتوانند با اندک تغییراتی در طرح و ابعاد ،بر روی مصنوعات و کالبد معماری مدرن نیز استفاده شوند .این امر میتواند یک
منبع غنی فرهنگی را برای هنرمندان و صنعتگران معرفی و شیوه بهرهگیری از آنها را به دیگر بناهای تاریخی ،تعمیم دهد.

واژههای کلیدی

مسجد امام کرمان ،مسجد ملک کرمان ،آرایههای معماری ،تزیینات ،دوره سلجوقی.

*نویسنده مسئول :تلفن ،۰۹۳۹۶۴۳۰۲۷۰ :نمابر.E-mail: a.youzhashi@shahed.ac.ir،021-76375680 :

102
ی دوره ،۲۴شماره ،۴زمستان ۱۳۹۸
نشریههنرهایزیبا-هنرهایتجسم 

مقدمه
ایــران مقطع ســلجوقی ،یکــی از طالییترین ،برجســتهترین و در
عین حال سرنوشتســازترین ادوار تاریخی آن به شمار میرود .یکی
از ایــن آثــار معمــاری ســلجوقی که بــه جــرأت میتــوان آن را از لحاظ
تزیینــات آجــرکاری اثــری ارزشــمند در هنــر و معماری ایران اســامی
دانست ،مسجد امام کرمان است.
گرچــه حــدود یــک هــزار ســال از آن دوره میگــذرد ،ولــی بناهــای
باقیمانــده از آن دوران ،نشــانگر اســتادی و مهــارت هنرمنــدان،
معمــاران و طراحــان و آ گاهــی آنــان از شــیوههای مختلــف معمــاری
است .یکی از این بناها ،مسجد امام (ملک) کرمان است و در تاریخ
 ۱۵مهر  ۱۳۴۶با شمارهی  ۷۶۰به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت
رســیده است .این مســجد ،پیشــینهای حدود یک هزار سال دارد و
اجتماعات کرمان شناخته شده
جامع شهری و مرکزی
اولین مسجد
ِ
ِ
و از آثار تاریخی مهم کرمان و از جاذبههای گردشگری و فرهنگی این
مرز و بوم اســت .قســمتهای مختلف این مســجد ،به مــرور زمان و
بارها تعمیر شــد ه اســت .آنچه از قسمتهای اصلی دوره سلجوقیان
برجــا مانــده ،بــرج آجــری ضلع شمالشــرقی و ســه محــراب گچبری
شــده اســت که یکی از این محرابها براثر تغییراتی که در بنا صورت
گرفته ،در حال حاضر در پشت بام شبستان امام حسن قرار داد.
تزیینــات در یــک اثر معماری ،نــه تنها موجب روحدادن به آن اثر
میشود ،بلکه منبع و سندی معتبر برای مطالعه هنر آن دوره است.

پیشینه پژوهش
تا کنــون تحقیقاتــی دربــارهی مســاجد تاریخــی ایــران صــورت
گرفتــه اســت بــا ایــن حــال بــه بررســی مســجد امــام (ملــک) کرمــان
چنــدان پرداخته نشــده و موضــوع پژوهش حاضر نیــز در هیچ کدام
از پژوهشهــای ثبتشــده بــه چشــم نمیخــورد .پژوهشهــای زیر،
تعدادی از پژوهشهایی را که موضوع سخن آنها مسجد امام بوده
است نشان میدهد:
 .۱بیتالهــی ،علیرضــا ( ،)1394مطالع ـهی تطبیقــی نــگاره و
خطنــگاره در محرابهــای گچی چهارگانهی مســجد ملــک کرمان،
پایاننامه کارشناسیارشد ارتباطتصویری ،علیرضا شیخی ،موسسه
آموزش عالی فردوس مشهد.
 .۲جهانپــور ،بهــروز (بیتا) ،مجموعه فرهنگی اطراف مســجد امام
خمینی (ره) کرمان ،طرح پژوهشی ،دانشگاه تهران ،جهاد دانشگاهی.
 .۳حیــدری بابا کمــال ،یــداهلل و همــکاران ( ،)1393مطالعــه
تزیینات گچبری محرابهای دوره ســلجوقی مسجد ملک کرمان از
دیدگاه هنر اسالمی ،در :مطالعات تاریخ اسالم ،سال  ،7شماره ،23
صص .149 -177
 .۴مهــدوی ،افســون ( ،)1382باززندهســازی مرکز محله مســجد
ملک ،پایاننامه کارشناسیارشــد معماری ،رضا بهبهانی ،دانشــگاه
آزاد اسالمی.

مسجد امام دارای چندین محراب از دوره آلبویه بوده و پس از آن،
آثــاری از معمــاری دوره ســلجوقی را در خــود دارد؛ در واقع باید گفت
که مهمترین قسمتهای مسجد در همین دوره ساخته شده است.
معمــاری ســلجوقی ایــران ،یکــی از نقــاط کانونــی و اثرگــذار در تاریــخ
معماری کشور است و تردیدی نیست که مسجد ملک کرمان از این
نظر در نوع خود ممتاز است .برجی آجری از دوره سلجوقی بازمانده
ً
که در گوشه شمال شرقی آن واقع است .برج یا مناره مورد نظر ،قبال
ً
همانند دیگر بر جهای ســلجوقی بســیار بلند بوده که بعدا فروریخته
و اینک بیش از شــش متر از آن باقی نمانده اســت .بخشهای دیگر
مســجد را پــس از دوره ســلجوقی بازســازی کــرده و توســعه دادهاند،
بنابراین آثار معماری و آرایههای دورههای مختلف در آن پیداست.
مطالعــه نقــوش مورد نظر میتواند پیوســتگی هنــری و زمانی بنا را با
دیگر بناهای مشــابه آشکار ســازد .نگارندگان در وا کاوی موضوع ،به
پرسشهای زیر پاسخ میگویند که:
 .۱فرمهــا و نقــوش هندســی موجــود بــر روی برج مســجد امام به
چند گونه تقسیم میشوند؟
 .۲آرایههــای شناســایی شــده با کدام نــوع از آرایههــای معماری
سلجوقی قابل همسنجی هستند؟
 .۳چــه تحلیــل زیباییشناســانهای میتوان از نقــوش مورد نظر
انجام داد؟

روش پژوهش
جم ـعآوری اطالعــات در پژوهــش حاضر بــه شــیوه کتابخانهای-
میدانــی و تجزیــه و تحلیــل و نتیجهگیــری از آنهــا نیــز بــه شــیوه
توصیفــی -تحلیلــی بــوده و هــدف از انجــام آن نیــز ،گونهشناســی،
طبقهبنــدی و تحلیــل زیباییشناســی آرایههــا و نقــوش هندســی
موجود بر روی برج بوده اســت .ابزار گردآوری و آنالیز دادهها شــامل
این موارد بوده اســت :فیش (برگه تحقیق) ،رایانه ،اینترنت ،دوربین
عکاسی ،نرمافزارهای کورل دراو ،۱فتوشاپ ۲و ورد.۳

ســوابق ،زمینههــای تاریخــی و عناصــر مســجد
امام کرمان
اســتان کرمــان در جنوبشــرقی ایــران واقــع شــده و از شــمال بــا
اســتانهای خراســان و یــزد ،از جنــوب بــا اســتان هرمزگان ،از شــرق
بــا سیستانوبلوچســتان و از غــرب با اســتان فارس همســایه اســت.
ایــن اســتان ،محل ســکونت مردمی با عقاید متنــوع دینی و مذهبی
ً
اســت کــه عمدتــا تحتتأثیــر فضای فرهنگی اســامی و ایرانی شــکل
گرفتــه اســت .عــاوه بــر مســلمانان شــیعه ،پیــروان زرتشــت ،فرقــه
شــیخیه ،اهــل حــق و  ...نیــز در محــدوده اســتان زندگــی میکننــد

103
گونهشناسی و قابلیت گرافیکی آرایههای معماری مسجد امام کرمان

کــه هرکــدام از آنهــا ،آییــن و مراســم مذهبــی و دینی خاصــی دارند.
اســتان کرمان دارای جاذبههای گردشــگری بســیاری است و یکی از
این جاذبههای ماندگار تاریخی مســجد ملک یا مســجد امام اســت.
از محلههــای قدیمــی شــهر کرمــان ،محلهی مســجد امام اســت که
در جنــوب شــرقی شــهر قدیــم کرمان اســت و بــرای نظامیــان و افراد
سیاســی و کســانی که به شــهر وارد شــده بودند ،به عنوان مهمان تا
آن زمان در خانههای مردم زندگی میکردند (مهدوی.)53 ،1382 ،
۴
ایــن محلــه ،از شــمال به بــازار وکیــل و قســمتی از محله شــاه عادل
و از شرق به خیابان میرزا رضا کرمانی ،از جنوب به خیابان مطهری
(احمــدی) و از غرب بــه محلهی بعلیآباد یا والیآبــاد و قلعه محمود
محدود است .این محله با قدمت تاریخی کهنی که داشته ،روزگاری
از نظــر سیاســی و اقتصــادی و اجتماعــی از آبادترین محلههای شــهر
کرمان بوده است.
مســجد ملــک کرمــان ،بزرگتریــن و قدیمیتریــن مســجد کرمــان
اســت کــه احــداث آن در عهــد ملــک تورانشــاه ۵از حکام ســاجقهی
کرمــان در ســالهای  477الــی  490هجــری صــورت گرفتــه اســت.
مســجد ملــک کــه در ســالهای اخیــر بــه نــام مســجد امــام خمینی
تغییــر نــام یافته اســت ،در گذشــتههای دور جــز جوامع شــهر بوده و
تزیینــات متفاوتــی از دورههای مختلف تاریخی را در خود جای داده
اســت (بیتالهــی 1 ،1394 ،و  .)11ایــن مســجد از نــوع چهــار ایوانــی
۶
اســت و پیشینهای حدود یک هزار سال دارد و اولین مسجد جامع
شــهر بــوده اســت کــه تــا دوران آل مظفــر و احــداث "مســجد جامــع
مظفــری" ،بــه عنــوان هســتهی مرکــزی اجتماعــات کرمان شــناخته
شــده بــود (دانشــور .)247 ،1388 ،اعتمادالســلطنه دربــاره مســجد
ملک نوشــته اســت که از مساجد معتبرهی این شهر که فی الحقیقه
جزء جوامع اســت ،مســجدی اســت قدیمــی که آن را "ملــک" گویند
(اعتمادالسلطنه ،1367 ،ج .)2035 ،4
ایــن مســجد در جنوبشــرقی شــهر ،در حاشــیه جنوبــی خیابان
امــام واقــع شــده اســت و بــا شبســتانهای متعــدد و صحن وســیع،
جاذبــه تاریخــی خــود را حفــظ كــرده اســت .وجــود برج آجری و ســه
محــراب گچبــری شــده ،حكایــت از قدمــت و دیرینگی مســجد دارد.
مســجد ملک از لحاظ مســاحت و سبک ســاختمانی ،دارای  110متر
طــول و  80متــر عــرض کــه بزرگترین ایــوان آن در ضلع غربــی و بقیه
در شــمال و جنــوب و شــرق مســجد قــرار دارد .برج ســلجوقی آجری
نیــز در همیــن محــدوده واقــع شدهاســت کــه در ضلــع شمالشــرقی
مســجد ملک کرمان قرار گرفتهاســت .در دیگر ضلعهای مسجد نیز
شبســتانهایی وجود دارد که معروفترین آن شبســتان امام حسن
(ع) واقــع اســت .در ضلع غربی مســجد ،ســه درب ورودی اســت که
بــه گفته کارشناســان مربوطه ،ســردر جنوبغربــی آن اولین ورودی
مسجد بوده است و بعدها با دخل و تصرفاتی که در ادوار مختلف در
بنای مســجد صورت گرفته و به خصوص با احداث خیابان مســجد
ملک درهای شمالی و شرقی نیز باز شده است .در گذشته قناتی به
نام مســتوره (منســوب به دختر ملک تورانشــاه یکم) وجود داشــته
کــه آب قنــات از طریــق فــوارهای بــه صحن مســجد منتقل میشــده
است (مهدوی .)58 ،1382 ،اجزاء و عناصر مسجد امام بدین شرح

اســت :ســر در ورودی ،صحــن ،ایــوان ،شبســتانها ،کتابخانه و برج
آجــری ضلع شــرقی کــه به برج ســلجوقی معروف اســت .درگذشــته،
بناهــای اطــراف مســجد بــه صورت امــروزی نبــوده و در گــذر زمان با
تخریــب بناهــای اطــراف ،حالــت اولیه خود را از دســت داده اســت و
میتوان به ساختمان بسیار قدیمی و متروکهای اشاره کرد که پشت
ضلــع جنوبغربــی مســجد قــرار دارد و گفته شــده زمانی جــزو اولین
مدارس علمیه کرمان بوده است (بیتالهی.)17 ،1394 ،
 .۱سردر ورودی
ایــن مســجد در حــال حاضــر دارای ســه در ورودی اســت که ســر در
ورودی و اصلی مسجد امام هما کنون درب شمالی است .درب قدیمی
مســجد چوبــی و کم ارتفاع بوده و فلســفهی کم بودن ارتفــاع این درب
زورخانههــای قدیمــی ،این بوده که افراد هنگام وارد شــدن به مســجد
سری به نشانه تعظیم خم کنند و بعد داخل شوند .پس از عبور از سر در
ً
شمالی ،وارد داالنی با سقف نسبتا مرتفع میشویم که نمای آن آجرکاری
معقل اســت .در ضلع غربی مسجد ســه درب ورودی است (بیتالهی،
 .)19،1394که به گفته کارشناسان ،سر در جنوبغربی آن اولین ورودی
مســجد بوده اســت و بعدها بــا دخل و تصرفاتی کــه در ادوار مختلف در
بنای مسجد صورت گرفته و به خصوص با احداث خیابان مسجد ملک
درهای شمالی و شرقی نیز باز شده است (اسدالهی.)64 ،1374 ،
 .۲صحن بزرگ و آبنما
مســجد در زمــان گذشــته بــه گونــهای دیگــر بــوده اســت ،بدیــن
صــورت کــه در جانــب غربــی مســجد ،آبنمایــی بــه عمــق  4متــر
جهــت گرفتــن وضــو وجــود داشــته اســت .آب ایــن محــل از قنــات
مســتوره تأمین میشــده اســت و آب نمــای مذکور به صــورت روباز و
از دو طرف دارای دو راه پله بوده و طراوت خاصی به فضای مســجد
میبخشیده است .با خشک شدن آب قنات مستوره در کمتر از نیم
قــرن پیــش ،آن آبنمــا را پــر نمــوده و روی آن را ســنگ فــرش کردند
(باستانیپاریزی49 ،1335 ،؛ بیتالهی.)1 ،1394 ،
 .۳ایوان
بنای مســجد به صورت چهار ایوانی اســت .ایــوان بزرگ قبله که
در ضلع غربی مســجد قرار دارد ،مهمترین قســمتهای به جا مانده
از دوران ســلجوقی و در عیــن حال عظیمترین ایوان مســجد اســت.
در این ایوان ،از کاشــی کمتر اســتفاده شــده و کلیه نماها و پیشــانی
طاقــی و ســتونها و پوشــش گنبــد ،از آجــر ظریــف و تراشخــورده و
نقوش مرســوم دوران ســلجوقی است .ایوان مذبور در سال  1285هـ
.ق بــه همت مرتضی قلیخان وکیلالملک ثانی حا کم کرمان تعمیر
شــد .نقوش روی دیوارها ،یادگار دوران ســلجوقی که تلفیقی از گچ و
آجر است (اسدالهی67 -66 ،1374 ،؛ بیتالهی.)1 ،1394 ،
 .۴شبستان
از دیگــر قســمتهای مســجد بعــد از ایوانهــا ،شبســتانهای
مســجد اســت که دور تــا دور صحن و در اطــراف ایوان قــرار گرفتهاند
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و هــر کــدام بــه نامی چون :امام حســن (ع) ،آقا شــیخ حســین فقیه،
آی ـتاهلل آقــا ســیدعلی مجتهــد ،امــام موســی بــن جعفــر (ع) ،میــرزا
اسماعیل و شبستان دیلمقانی موسوم و مشهورند .اما معروفترین
و مطر حترین این شبستانها ،همان شبستان امام حسن (ع) است
که بســیار حائز اهمیت اســت .طبق تحقیقات کارشناســان ،آثار یک
بنــای مذهبــی مربوط به ســدههای اولیــه اســامی درنزدیکی محلی
در مســجد امام مشــهود و شــاید ملک توران شــاه آن را توســعه داده
اســت .آنــان وجود یک مســجد قدیمیتــر را در این محــل با توجه به
آثار مکشــوفه در شبســتان امام حســن (ع) و محراب مکشــوفه در آن
را حتمی دانســته و معتقدند که در این قســمت ،مســجدی خشــتی
و گلی ،دارای یک صحن کوچک و شبستان بوده و آنچه که امروز بر
جای مانده کهنترین قسمت مسجد است (اسدالهی.)64 ،1374 ،
 .۵محراب
ســه محراب گچبری شــده زیبــا نیــز از دیگر نمادهای این مســجد
هستند که بین  ۱۰۰تا  ۱۵۰سال قبل از دوره سلجوقی احدات شدهاند
(بیتالهی .)1 ،1394 ،آنچه که هنگام ورود به ایوان ،نظرهر بینندهای
را به خود جلب توجه میکند ،محراب داخل ایوان اســت که طاق آن
منق ـشکاری شــده و در دو طرف محــراب دو بادگیر بزرگ قــرار دارد که
برای خنک نگه داشتن ایوان در فصل تابستان ساخته شده است.
 .۶برج آجری
لشــرقی ،از قســمتهای اصلــی دوره
بــرج آجــری ضلــع شما 
ســلجوقیان برجا مانده که به برج ســلجوقی معروف اســت و مشــابه
بر جهــای آجــری دیگــری اســت کــه از عهــد ســلجوقی در نقــاط دیگر
ایران بر جای مانده اســت .این برج در شــمال شــرق مســجد واقع و
قسمت فوقانی آن فرو ریخته است به طوری که تنها  ۶متر از آن باقی
مانده است (اسدالهی.)64 ،1374 ،
 .۷کتیبه
کتیبههایــی بــا خط بســیار زیبای کوفــی در جلوی نمــای بیرونی
مسجد نوشته شده است.

معماری سلجوقی و آرایهها
ً
ظهــور ســاجقه در ایــران و خصوصــا در آســیای غربــی و نواحــی
وابســته به آن ،یکی از بزرگترین و مهمترین وقایع تاریخی اســت که
در واقع آغاز دوره جدیدی در تاریخ کشــور ما به شمار میروند که در
تاریــخ سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگی ملــت ما اهمیت بســزایی دارد
(حاتم .)161 ،1378 ،در عصر سلجوقی ،سبک هنری مستقل و قائم
به ذاتی پا گرفت که ویژگی آن ،بزرگی ساختمانها ،پهنا و گستردگی
آنهــا و جلــوه نیرومندشــان و ویژگــی دیگــر آن ،زیــادهروی در بــه کار
بردن تزیینات پیکرهای به خصوص در نماهای ســاختمانها اســت
(زکــی .)21 ،1388 ،مســئله جالــب توجه در هنر معماری ســلجوقی،
ســهم ذوق ،اندیشــه و ابتــکار معمــاران ایرانی در ایجــاد چنین دوره

درخشان و تثبیت شدهای در هنر است (حاتم.)237 ،1378 ،
در حــدود نیمــهی دوم قرن پنجم هـــ.ق (عصر ســلجوقی) ،وضع
ســاختمانی مســاجد ایــران بــه طــور کلــی بــه ایــن صــورت درآمد که
بناهــای بــزرگ مربع شــکل آجــری با پوشــش گنبدی را رو به ســمت
ً
قبلــه میســاختند و غالبــا ایوانــی متناســب هــم در جلــوی بنــا بر آن
میافزودند .چنین ایوانی ،با گنبد پشت آن در طرف قبلهی مسجد
قــرار میگرفــت .در وســط جبهــهی هــر یــک از جوانــب دیگــر صحــن
مســجد هــم ایوانــی احــداث میکردنــد .در فواصــل بیــن ایوانهای
چهارگانــه در اطــراف حیــاط نیــز ،طاقهــا و شبســتانهای مختلــف
میســاختند .ایــن ســبک مســجد چهارایوانــی ،در واقع از توســعه و
تکمیــل چهارطاقــی ساســانی و منزلهــای خراســانی به وجــود آمد.
تزیینات و هنرهای تزیینی وابسته به معماری سنتی ایران ،قسمت
مهمــی از معمــاری و عناصــر بــه کار رفتــه در معماری ایــن دوره بوده
اســت .ســطوح خارجی دیوار بناها ،بدون هیچگونه پوشش اضافی،
با نماســازی آجر عرضه میشــده است .انواع طر حهای زیبای آجری
شــامل فرمهــای خفتــه و راســته ،بادبزنــی ،بافت حصیری و اشــکال
مختلــف هندســی و برآمدگیها و فرورفتگیها و ایجــاد کتیبههایی از
آجر تراشیده ،جزء شاخصههای معماری این دوره است.
دوره ســلجوقی را میتــوان نقطــه عطــف معماری ایران محســوب
نمود .كاربرد دو عنصر گچ و آجر به عنوان مواد و مصالح و هم به عنوان
بخشــی از تزیینــات ،از مهمتریــن شــاخصهای ایــن دوران بــه شــمار
م ـیرود .بــا كنار هم قــرار گرفتن گــچ و آجر و تلفیــق ویژگیهای هنری
و قابلیتهــای كاربــردی این دو ماده ،هنرمندان به شــیوههای نوین
در تزیین بنا دســت یافتند (دادور و مصباح اردكانی .)26 ،1385 ،هنر
آجرتراشــی و تزیین ابنیه با آجرهای تراشــیده ،از ســدهی پنجم هـ.ق.
در ایران معمول و در مسیر تکامل قرار میگیرد .اما بعد از تبدیل خط
کوفــی بــه خــط نســخ ،تراشــیدن آجر و تشــکیل حــروف و کلمــات این
خط ،با دشــواریهایی مواجه میشود .لذا کتیبهها و تزیینات آجری
کمتر ،و گچبری جایگزین آن میشــود و از آن پس محرابها و دیوارها
بــا طر حهــای برجســته گچبــری تزییــن میشــود .تزیینــات آجــرکاری
ســلجوقیان ،از لحاظ تکنیک و تنوع طرح ،کمال آن را در این دوره از
معماری ایران نشان میدهند؛ به طوری که بعد از سلجوقیان چنین
تزییناتی در نهایت زیبایی و مهارت بیبدیل کمتر یافت شــده اســت.
در ایــن دوره ،بخــش اعظــم تزیینات ســطوح بیرونی توســط آجرکاری
با نقوشــی متنوع از جمله انواع گلچینها و گرهها ایجاد شــده اســت.
استفاده از آجر به جای سنگ ،ایجاد نقشهای هندسی در آجرکاری
نشســتگی
بنــا ،نقشانــدازی آجــری کــه بــه وســیله تورفتگــی و بیرون
ِ
رگچین آجرها حاصل میشــود از ویژگیهای برجســته معماری این
دوره اســت .عــاوه بــر آن ،ابتکاراتــی مانند تلفیق آجر با کاشــی و یا گچ
و همچنین کوفی بنایی نیز برای اولین بار در ایران توســط هنرمندان
این دوره صورت گرفته است (شکفته و دیگران .)84 ،1394 ،ا گر برای
معمــاری کالبــد و روحــی قائــل باشــیم ،بیگمــان در معمــاری ایرانی،
تزیینــات هماننــد روحی خواهد بود کــه کالبد ســازهها را به تمامی در
برگرفته است .در واقع هنرمند ایرانی همواره در نقشپردازی و تزیین
بناها ،بهویژه بناهای مذهبی ،بیان مفاهیم فرهنگی و باورهای دینی
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مردمان عصر خود را در نظر داشتهاند .بررسی پیوستگی ظاهر و باطن
بناهــای تاریخــی به ویژه بناهای مذهبی ،راهی اســت برای شــناخت
تفکرات معماران نسل گذشته و راهی برای دستیابی به ارائه دقیق آن
در طراحی معماری مذهبی ایران در عصر حاضر (یوزباشی و امامیفر،
.)42 ،1395
تزییــن که منبع اصلــی و هدف هنر ایران اســت ،تنها مایهی لذت
قتــر و نمادین دارد
چشــم یا تفریح ذهن نیســت ،بلکــه مفهومی عمی 
(پــوپ )2 ،1365 ،و در هنــر اســامی ،راهــی بــرای بیان فضای قدســی
است .زینت که به عنوان یکی از پایههای تصویری هنر اسالمی ارزیابی
شده ،وسیله یا بیانی تصویری است برای شرافت بخشیدن به ماده:
ســطح ،رنــگ ،خط ،حجم ،آجــر ،گل ،گچ ،کاشــی و  ...تا به افقهای
ً
برتر اعتال یابند و رنگ و هویت معنایی و نهایتا شخصیت فوق طبیعی
بیابند و معنوی و الوهی شــوند (رهنــورد .)77 -78 ،1378 ،معماران
ســلجوقی ،بعد از دســتیابی به عوامل و عناصری که با آنها توانستند
ً
بناهای بزرگ ایرانی را به وجود آورند ،ظاهرا از ســبک ســاختمانهای
خــود راضــی شــدند و از آن پــس هــم خــود را مصــروف تزیینــات بناهــا
کردنــد (حاتــم .)242 ،1378 ،از این روســت که علیرغــم برخوردهای
ن با سایر فرهنگها و تمدنها در طول تاریخ ،همواره
متعدد هن ر ایرا 
ویژگیهای جدیدی با پایبندی به ســنتهای دیرین چنان شــکل
گرفتهاند که هویت ایرانی آشکارا در آنها نمود دارد (ندیم.)2 ،1386 ،

شــیوههای تزیینی به کار رفته در مســجد امام
کرمان
با بررســی تحقیقات و پژوهشهای انجام شــده در هنر ایران ،چه
در دوران قبــل و چــه در دوران بعد از اســام ،میتوان دریافت که هنر
ایــران باســتان بــا یک ســابقه طوالنی و غنــی با جهانبینــی جدیدی

نمودار  -1گونه شناسی گرهچینی نقوش مسجد امام.

بــه نام اســام آشــنا و تلفیق میشــود و گزینشهایی صــورت میگیرد
کــه نتیج ـهی آن ،تولــد هنــری اســت کاملتــر و پختهتــر امــا بــا تفکر و
جهانبینی اســامی (ممیز .)11 ،1384 ،هنرمند مســلمان از کشیدن
عینیــات بــه ذهنیــات ســوق داده شــده اســت و از ادامــه و تکثیر هنر
تگــرا دوری جســته و موجبــات شــکوفایی هنرهــای جدیــد بــا
طبیع 
قالبی نو را در دوران اســامی به خصوص در دوران طالیی آن ،فراهم
آورد (پورمنــد .)67 ،1385 ،هنــر اســامی ،آن هنــری اســت که تجلی
معنویــت و تعهــد انســان باشــد و در خدمــت تعالــی اندیشــه و عمــل
انســان قرار گرفته و موجب سســتی و انحراف در فکر و عمل او نشــود
(یوزباشــی .)68 ،1394 ،هنرمنــدان ایرانــی تحت تعالیــم دین میبن
اســام توانســتند بســیاری از مفاهیــم معنــوی را در قالــب نقشهای
تزیینی مبتنی بر اصول زیباییشناختی ارائه نمایند (خزایی،1382 ،
 .)126معماری ایرانی و تزیینات مربوط به آن از گذشتههای دور تا به
امروز ،پویایی و تداوم خود را همواره حفظ کرده اســت .هنرمندان با
بهرهگیری از انواع نقوش و طر حهای گیاهی ،هندسی ،خطاطی و ...
در تمام ادوار اســامی ،شــاهکارهای بدیع و زیبایی در معماری خلق
کرد هاند و تزییناتی چون گچبری ،آجرکاری و  ...از عناصر اصلی آرایش
معماری ایران بوده و هست (شهابی .)3 ،1392 ،از میان شاخههای
گونا گــون هنرهای اســامی ،معماری اســامی و بهخصــوص تزیینات
وابســته بــه آن ،دارای جایــگاه شــاخصی اســت .آثــار برجــای مانده از
هنرهــای تزیینــی در ابنیــه اســامی ،به خصــوص در اما کــن مذهبی،
نظیر مســاجد و بقــاع متبرکه ،واجد روحیات منحصر بــه فرد و ژرفای
تجســمی هســتند (خا کبــاز الوندیــان و علومــی .)45 ،1391 ،نقــوش
مســجد ملــک بــه دو صــورت گیاهــی و هندســی هســتند .تزیینــات
شناســایی شــدهی آجری به کار رفته در این مسجد شامل گلانداز،
گرهسازی ،تلفیق آجر و گچ و کتیبه کوفی است که به معرفی و توضیح
آنها پرداخته میشود (جدول .)2
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برابر بررس ـیهای انجام شــده ،آرایههای معماری مسجد امام در
پنــج گونه مختلف اســت که برای هر کــدام از آنها ،میتوان حداقل
دو نمونه مختلف ذکر کرد .در تمام موارد ،نقوش پیچیده متعلق به
ادوار پــس از ســلجوقی هســتند .بــه عبارتی دیگر نقــوش و طر حهای
موجــود ،بــه نســبت فاصل ـهای کــه از آن دوران میگیرنــد ،ظریفتر و
پیچیدهتر میشــوند .ایــن امر را به خوبی میتوان با مقایســه نقوش
ً
گرهچینــی کاشــی کــه از ادوار پــس از ســلجوقی و احتمــاال صفــوی
بازماندهاند ،با نقوش گرهچینی آجری مقایســه کرد .آرایهها در ادوار
مختلــف طــوری متناســب و هماهنگ با هم تداوم پیــدا کردهاند که
ناهمگونی و اغتشــاش در آنها به چشم نمیخورد .فضای بیرونی و
درونی مســجد ،نمونههای بسیاری از حاشــیهپردازیهای آجرکاری
و گچبری را در خود دارد و اغلب آنها نیز متعلق به دورههای متأخر
هستند (نمودار .)1

نگاهی به گونههای آرایشــی موجود
برابــر آنچــه در نمودار  1مالحظه میشــود ،آرایهها در بخشهای
مختلف نما توزیع شدهاند .در این بخش ،آرایههای شناساییشده،
به طور موردی بررسی میشوند.
 .۱گلانداز
رگچیــن آجــری کــه یــک نــوع چیدمــان آجــری اســت و مربــوط
بــه تزیینــات آجــرکاری اســت ،بــه شــکل متنــوع و گســترده در ابنیــه
دورهی ســلجوقی بــه کار رفتهانــد .به طور کلــی رگچینهای آجری
بــه ســه دســته )1 ،گلانــداز (گلچیــن) )2 ،جناغــی و  )3بادبزنی قابل
تقســیم هســتند .در شــیوه گلانداز ،در هنگام رگچین کردن ،آن را
چنــان میچیننــد که از ترکیــب آنها ،گلهای مختلــف هفت رجی،
پنــج رجــی و ســه رجی به دســت میآیــد .همچنین گلاندازهــا انواع
مختلفــی دارنــد که هنرمندان آجر با اســتفاده از چند اندازه متفاوت
آجــری ،طر حهای متنوعــی را ایجاد کردهاند که به طور کلی میتوان
نقــوش گلانــداز را بــه گلانــداز ســاده و مرکــب تقســیمبندی نمــود.

تصویر  -1طرح گل انداز برج آجری مسجد امام کرمان.

گلانــداز ،آجــری ســاده اســت که از ســه اندازه آجــر چهاردانگ ،ســه
دانگ و شســتی ایجاد شــده اســت ،از تکرار طرح گلانداز ساده مادر
و جایگــذاری متنــوع آن در چیدمــان آجــری طر حهــای گونا گونــی
ایجاد شــده است( .شکفته و دیگران )93-92 ،1394 ،از نمونههای
طر حهای آجری مسجد ملک میتوان از گلاندازهای ساده و مرکب
برج آجری نام برد (تصویر .)1
 .۲گرهسازی
گرهســازی ،یکــی از شــیوههای بســیار ظریــف و پــرکار آجرچینــی
تزیینــی اســت کــه بــه کمــک قطعههــای مختلــف آجرهــای بریــده و
تیش ـهدار شــده در اندازههای گونا گون صورت میپذیرد؛ گرهســازی
بنایی به ســه صورت آجر ،ترکیب آجر و گچ ،ترکیب آجر و کاشــی اجرا
شــده اســت .در دورهی ســلجوقیان ،ایــن شــیوه تزیینــی رواج پیــدا
میکنــد و نقــوش زیبــا و پیچیــدهی هندســی را بدیــن وســیله ایجاد
کردهانــد .نمونــهی این گرهســازی در نمای بیرونی مســجد ملک به
صورت نوارهای مستطیل شکل به کار رفته است (تصویر .)2
 .۳تلفیق آجر و گچ

تصویر  -2طرح گرهســازی بر ج آجری مســجد امام ،دو نقش گرهبر روی یکدیگر به صورت زیر
و رو اجرا شده است.

107
گونهشناسی و قابلیت گرافیکی آرایههای معماری مسجد امام کرمان

زلزله ســال  ،1360خســاراتی بر ایوان غربی وارد کرد؛ اما در عوض
بعــد از ایــن واقعــه و گچبــرداری از بدنــه ایــوان ،بــه منظــور تعمیرات
اساســی ،نقــوش دوران ســلجوقی کــه تلفیقــی اســت از گــچ و آجــر و
همچنیــن نماســازی بدنــه ســتونها و کتیبههایی که با خط بســیار
زیبای کوفی نوشته شده است (تصویر.)3
 .۴کتیبههای کوفی
کتیبههای کوفی در قســمت نمای ایوان غربی مســجد قرار دارد؛
به صورت نوارهای مســتطیلی از باال تا پایین ادامه دارد و همچنین
مســتطیل افقی در پایین که در بعضی قســمتها از بین رفته است و
مشخص نیست (تصویر ،4جدول .)1

قابلیتهــای گرافیکی نقوش تصویری مســجد
امام کرمان
 .۱نقوش موجود بر روی ایوان غربی
این نقش ،فرم هندسی ساده شده و تزیینی است که در قسمت
حاشیه قرار دارد و شامل دو قسمت تکراری است و به صورت تلفیق
آجر و گچ ،کار شــده اســت .این نقش از تلفیق مربع و دایره به وجود
داخل ایوان اســتفاده
ـوش
ِ
آمــده اســت و به عنون حاشــیهی دور نقـ ِ
شده است .فرم گیاهی و تزیینی که در قسمت وسط قرار دارد و دور

تصویر  -3نقوش دوران سلجوقی ،تلفیق آجر و گچ ،مسجد ملک کرمان.

تصویر  -۵نقوش موجود بر روی ایوان غربی مسجد امام کرمان.

آن حاشــیهای تزیینی وجود دارد .زیربنای هندســی آن مربع ،دایره
و مثلــث اســت .یک گل چهار پر وســط نقش و اطــراف آن چهار برگ
تزیینی و بین هر کدام از اینها ،یک گل با سه شکل دایرهای وجود
داد (تصویر  ،5جدول  1و .)2
 .۲نقش موجود بر روی دیوار محراب
نقــش هندســی کــه دو طــرف محــراب قــرار دارد و با آجــر و گچ کار
شده است با پایه هندسی مربع و مثلث (تصویر  ،6جدول  1و .)2
 .۳نقوش موجود بر روی دیوار (گرهچینی)
در مــورد قابلیتهــای گرافیکــی ایــن نقــوش ،میتــوان بــه ایجاد
نقشمایههــای جدیــد در جهــت کاربردهای گرافیکی چون نشــانه،
اعــان ،پوســتر ،بســتهبندی ،حجــم ،کاغذدیــواری و طر حهایــی در
جهــت اســتفاده در لبــاس اشــاره کــرد .قســمتی از قابلیتهــای این
نقــوش در ایجــاد نقشمایه جدید و متنوع بــا کارکرد گرافیکی هر چه
بیشتر آورده شده است (تصویر  ،7جدول  1و .)2
بــا آنالیــز خطی نقــوش موردنظر و اســتفاده از اصــول و گرایشهای
هنری گرافیکی ،میتوان تعداد بیشماری از طر حها را در حالتهای
مختلــف چرخش و تکــرار ایجاد کــرد .هنرمندان گرهچین در گذشــته
ســعی میکردند تمامــی فضای موجــود را با تکرار آلتهای گره اشــباع
نمایند و هر جزئی از نقش ایجادشــده در بخشــی از فضا ،میبایست با

تصویــر  -4کتیبههــای کوفــی ،ایــوان غر بــی
مسجد ملک کرمان.
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تصویر  -6نقش موجود بر روی دیوار محراب مسجد امام کرمان.
جدول  -1آنالیز نقوش و قابلیت گرافیکی آنها.

تصویر  -7نقوش گرهچینی موجود بر روی دیوار مسجد امام کرمان.
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جدول  -2همگرایی برخی از نقوش با همدیگر و قابلیت گرافیکی آنها.

تلفیق نقوش با
فرمهای هندسی
پایه

فضای مثبت و
منفی

تلفیق نقوش

بخــش دیگر آن منطبق باشــد .با عدول از این امر قــراردادی ،میتوان
طر حهــای آنان را با حالتهای مختلف َد َورانی ،حجمدهی مضاعف،
َ
کاس ـتافزود ،تلفیــق و ترکیــب گســترش داده و بــه اشــکالی و نقوشــی
بدیع دســت یافت که مورد پســند ســلیقه هنری معاصر باشد .چنین

ویژگیای که با بهرهگیری از رایانه و نرمافزارهای گرافیکی میسر است،
لوگوی ســازمانها و
میتوانــد قابلیــت اســتفاده در طراحــی پوشــا ک،
ِ
شــرکتها ،صنایع ســاختمانی و مهندســی شهری را داشــته باشد که
تا کنون توجه چندانی به این مسئله نشده است (جدول  1و .)2

نتیجه
معمــاری ســنتی ایران به منزله یک ســرمایه بیماننــد فرهنگی و
تاریخــی ،جنبههــای ناشــناخته بســیاری را در خــود دارد .صدهــا اثر
تاریخــی بســیار باشــکوه در سراســر کشــور وجــود دارد کــه در صــورت
توجــه ،هر یــک از آنها میتواند با بســیاری از آثــار تاریخی و فرهنگی
غربــی یــا شــرقی برابــری نمــوده و منبــع توســعه فرهنگــی ،علمــی و
اقتصادی باشــد .مساجد و فضاهای معماری مذهبی ،شاید به این
دلیل که توســط قشــر مذهبــی جامعه مورد بهر هبــرداری قرار گرفته و
در حصــر گروهی خاص قــرار میگیرند ،کمتر مورد توجه قرار میگیرند
و هــم از ایــن نظــر نیز باید گفت کــه ابعاد هنری و تاریخی نامکشــوف
بســیاری دارند .مسجد ملک کرمان که افزون بر هزار سال از ساخت
آن میگــذرد ،یکــی از ایــن مواردی اســت کــه علیرغم برخــورداری از
پیشــینه هزارســاله ،تعداد پژوهشهای انجام شــده پیرامون آن ،به
تعداد انگشتان دست نیز نمیرسد.
مســجد ملــک را بــه دالیلــی چنــد ،بایــد یــک کتابخانــه حجمــی
دانســت .وجــود آثــاری از دوره آل بویــه ،ســلجوقی ،صفــوی ،قاجــار
و معاصــر ،داشــتن جلوههــای گونا گــون آرایههــای معمــاری نظیــر
گرهچینی ،آجرکاری ،گچبری و کتیبهنگاری ،در طر حهای گونا گون،
به خوبی بیانگر ارزش فوقالعاده بنا است.
شناســایی دقیــق نقوش به کار برده در یک بنــا ،میتواند محیط
فرهنگــی شــکلگرفتن آن را توضیح دهد .از ســویی دیگــر ،میتوانیم
بــا شــناخت دقیــق نقــوش اســتفاده شــده ،ارتبــاط آن بنــا را بــا دیگر

بناهــای موجــود در کشــور ،از نظر زمانی ،حامیان یــا آمران ،معماران
و دیگــر جنبههــا مــورد مطالعــه قــرار دهیم .نقــوش تزیینــی معماری
مذهبی ،گنجینههای غنی از نقوشــی هســتند که این نقشمایهها،
بیانگر مفاهیم واالیی هســتند که در قالب هنرهای تجســمی ســاده
شــدهاند و به صورت شــکلهایی ســاده و پرمایه در طــول دورههای
تاریــخ باقیماندهانــد .بازیافــت مجــدد این گنجینههاســت کــه ما را
در شــناخت هرچــه بیشــتر اصــول و مبانــی فرهنــگ و ســنت جامعــه
یاری میرســاند .از ســوی دیگر نگاه موشــکافانه طراح به این نقوش
میتوانــد بــه نوعی بیانگر مهــارت و تبحــر هنرمندان ایرانــی در قرون
گذشــته در ارتباطــات بصــری باشــد .هویــدا و آشــکار نمــودن ایــن
مهارتها و تواناییها توســط طراحان معاصر ،نشــانگر اصالت هرچه
بیشــتر در هنرهــای ســنتی ایرانی اســت .با وجــود اینکه ایــن نقوش
بــا ارزشهــای تصویــری گســتردهای کــه دارنــد میتواننــد بــه عنوان
فرمهایــی درجهــت نشــاندادن هنر اصیــل ایرانی و انتقــال فرهنگ
هنــری ایران بــه کار روند ،اما امروز هیچ توجــه خاصی به این نقوش
نشــده و در موارد کم ،بســیار ســاده و گذرا به آنها نگاه شده است و با
توجــه به فرســایش هــر روزه آثار و بــا در نظر گرفتن ارزش آثار ،بررســی
و مطالعــه عمیقتــری در مــورد آنهــا ایجــاب میشــود ،چــرا کــه این
نقوش جزئی از گنجینههای هنری این سرزمین محسوب میشوند
و شناخت آنها خود به حفظ و تداوم نقوش کمک شایانی میکند.
بناهــای تاریخــی ایران ،تا کنــون از جنبههای مختلفــی مورد نظر
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و توجــه قــرار گرفتهانــد؛ جنبــه کاربردی ،زیباســازی فضای شــهری،
برقــراری ســنتها و جلوگیــری از گسســت فرهنگــی ،جهانگــردی و
الهام از آنها در معماری مدرن؛ اما آنچه که تا کنون توجه چندانی
بــدان معمــول نشــده ،اســتفاده از ظرفیتهــای زیباییشــناختی
آرایههــای ب ـهکار رفته در آنهاســت .ما در کشــور خــود و در محدوده
مرزهای فرهنگی ایران تاریخی ،بناهای بســیاری داریم که آرایههای
فوقالعــاده زیبایــی را در خــود دارنــد و از آنهــا میتــوان در طراحــی

پوشا ک ،مصالح ساختمانی ،طراحی شهری و غیره استفاده کرد .در
مقالــه حاضر ،ضمن شناســایی و طبقهبندی انواع آرایههای موجود
در بدنــه بیرونــی و درونی مســجد ملــک ،در دو جــدول ،نمونههایی
از طر حهای قابل اســتخراج از آرایهها معرفی شــده اســت .پیداســت
کــه چنین پژوهشــی میتوانــد درآمدی برای انجام مطالعات همســو
در دیگــر بناهــای تاریخــی بــوده و زمینه تجمیــع و معرفی آنهــا را به
صنعتگران کشور ایجاد نماید.
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 4دلیــل نامگــذاری محلــه شــاه عــادل ،بــه عــدل و عدالــت ملــک تورانشــاه
ســلجوقی برمیگردد که با توجه به نوع برخوردی که با مردم داشــته و همچنین
در مشــخص نمودن وضعیت مردم شــهر و ســپاهیان و جلوگیری از ســمتهای
لشــکریان و اقوام ترک به مردم شــهر متأثر میشــده اســت .محله شــاه عــادل ،با
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بــا داشــتن نــام عادل ،محله مســجد ملک نیز بــه آن افزوده شــد .در حال حاضر
محله مسجد ملک از معروفیت بیشتری برخوردار است (مهدوی.)55 ،1382 ،
 5احمدعلی خانوزیری در کتاب تاریخ کرمان ،ملک قاورد را فردی معرفی
میکنــد کــه در آبادانــی کرمــان تالش فــراوان نمود و مســجد ملــک را از ابنیهی
عصــر حکومــت وی میداند (خانوزیــری .)350 ،1393 ،همچنیــن در منتظم
ناصری آمده اســت که مســجد ملک از بناهای قاورد بن چغربیک بن میکائیل
بــن ســاجوق اســت (حاجیقاســمی .)190 ،1383 ،اما در غالــب منابع ،از ملک
تورانشاه فرزند ملک قاورد به عنوان بانی بنا نام برده شده است.
 6مســجدهای بزرگــی هســتند کــه توســط ســاطین ،وزرا و حــکام ســاخته
میشــدند .اداره عمــوم ایــن مســاجد توســط بانــی یــا مأمــوران دولتــی صورت
میگرفــت و آنــان در اغلــب مــوارد بــه هرکســی اجــازه پیشنمازی یــا تدریس در
ایــن مــکان را نمیدادنــد ،بلکه تنها اشــخاصی که مــورد تأیید قــرار میگرفتند،
بــه منصب پیشنمــازی و تدریس برگزیده میشــدند .در برخی از مســجدهای
جامع ،چند پیشــنماز به صورت همزمان به اقامه نماز میپردازند و پیروان هر
مذهب و مســلک با اقتدا به پیشــوای خــود ،نماز برگزار میکردند (زمرشــیدی،
.)179 ،1388
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T

he Seljuk period of Iran is one of the most golden, most prominent and at the same time, the
most decisive historical periods of it. One of these
works of Seljuk architecture, which it can dare to
consider valuable in terms of brickwork decorations in the art and architecture of Islamic Iran, is
the Imam mosque of Kerman. It has known as the
first comprehensive urban mosque and the center
of communities in Kerman. This mosque is a very
good source for historical, cultural and artistic studies due to its various historical parts from Al Boya
to the contemporary era, as well as having various
architectural artifacts from bricks, tiles and gypsum,
and so on. The used motifs in it can be used in modern graphic design. The research methodology was
descriptive-analytic in nature and the data collecting method was combined (library and field). The
author, with the applied study approach, bases this
hypothesis as: “The knots and decorative motifs in
the various components of the architecture of Imam
Mosque of Kerman have the richness and ability to
update.” After the necessary investigations, it was
discovered that the motifs of the mentioned collection is dividable into abstract species, margins,
knots, Asliemi, and Mogharnes that each of them
is divided into two subspecies. The results of the
research indicate that the existing structures in the
building can be used on the artifacts and modern
architecture with modifications in design and dimensions. It can introduce a rich cultural source for
artists and craftsman and extend the way for using
them into other monuments. The decorations in an
architectural work not only enliven to that hit, but
also provide a reliable source for studying the art of
that period. The Imam mosque has several altars
from the Albuya period after which it has works of

Seljuk period architecture. In fact, it should be said
that the most important parts of the mosque were
built during this period. The Seljuk architecture of
Iran is one of the effective and focal points in the history of the country’s architecture. There is no doubt
that the Malek mosque of Kerman is privileged in its
kind in this respect. A Brick tower, surviving from
the Seljuk period has located in the northeast corner of it. The mentioned tower or minaret similar to
other Seljuk towers that were very tall before collapsed later and now there are no more than six
meters left. The rest of the mosque has been rebuilt
and developed after the Seljuk period so the architectural works and arrays of the different periods
can be found there. The study of the intended motifs can reveal the artistic and the time conjunction
of the building with other similar buildings. Writers,
in topic analysis respond to the following questions:
1. how many species are the geometric shapes
and motifs on the tower of Imam Mosque divided?
2. Which types of Seljuk architecture arrays are
matched with the identified arrays? 3. What aesthetic analysis can one do with the mention motifs?
Keywords
Imam Mosque of Kerman, Malek Mosque Pof Kerman, Architectural Arrays, Decorations, Graphic
Capability, Seljuk Period.
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