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:دهچکی

بخش میامی شهرستان شـاهرود اسـت کـه در شـرق اسـتان       هايفریومد اکنون یکی از دهستان

مرکـز بخـش    .ق.هــ  بنا به قول حمداهللا مستوفی این شهر در قرن هشـتم  . واقع شده است سمنان

در منابع تاریخی نـام ایـن شـهر ذکـر     . در زمان ایلخانان اعتبار باالیی داشته است.جوین بوده است

دولتشاه سمرقندي از عمارت شهرستان فرومد نام برده و از آن به زیبـایی و شـکوه یـاد    . شده است

  .ندک می

بنـاي قـدیمی آن احتمـاالً    . مهمترین اثر به جاي مانده از شهر فریومد، مسجد جـامع آن اسـت  

براساس شواهد و مدارك موجود بـه  . مربوط به اواخر دورة سلجوقی و اوایل دورة خوارزمشاهی است

ري این بنـا از نظـر معمـا   . احتمال فراوان در دورة خوارزمشاهی و ایلخانان بازسازي کامل شده است

عالوه بر این هـم فضـاهاي   . مسجد جامع عموما نماد شهر در دوره اسالمی است. حائز اهمیت است

بنـابر ایـن مسـجد جـامع ارتبـاط      . عمومی شهري از جمله بیماستان در فریومد وجود داشته اسـت 

ت توان به عنوان موزة تزئینـا  مسجد جامع فریومد را می. کالبدي و فضایی با شهر برقرار نموده است

داراي نقشه دو ایوانی است، ایوانهاي مسجد نسبت به . معماري ایران در دورة اسالمی محسوب نمود

. صحن مرتفع است، نزدیکی ایوانها به هم موجب کم وسـعت شـدن صـحن مسـجد گردیـده اسـت      

و سر در ورودي آن، وجـود تزئینـات سـفالکاري پرکـار بـا       ها نداشتن مناره یا گلدسته در روي ایوان

هندسی بدیع و زیبا، استفاده از خطوط کوفی و ثلث و ریحان گچبري شـده حـاوي آیـات     ايهطرح

  .هاي بارز آن استقرآنی و احادیث، همراه با طرحهاي گیاهی و هندسی از ویژگی
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  مقدمه

ي بسـیاري  ها اگر چه که پژوهش. اي برخودار است مطالعۀآثار معماري ایران در دوره اسالمی از جایگاه ویژه

یکی از مناطقی که از نظرهـا پنهـان مانـده شـهر فریومـد و      . در بارة معماري اسالمی ایران صورت گرفته است

فریومـد  . باستان شناختی و هنر اسالمی قابل بررسـی و پـژوهش اسـت    مسجد جامع آن است، که از نقطه نظر

الدین محمد وزیـر خراسـان    یکی از شهرهاي قدیمی است که در زمان حاکمیت ایلخانان و صدارت خواجه عالء

مورد توجه قرار گرفت و مسجد جامع آن نیز به احتمال زیاد در همین زمان ازآبـادانی خاصـی برخـوردار بـوده     

  .است

الـدین   به ویژه در زمان قیام سربداران، که خواجه عـالء . دربرخی متون تاریخی نام این شهر ذکر شده است     

رسـد عمـارت بسـیار     به نظر می. نشین بوده است محمد فریومدي وزیر خراسان بود، فریومد یکی از نقاط حاکم

زیرا آثار به جاي مانده از آن که بـه  . دالدین محمد فریومدي ساخته شده باش ء عالی فریومد در زمان خواجه عال

دولتشاه سمرقندي از عمارت شهرستان فریومد نـام  . صورت تلی از خاك است نشانگر اهمیت این عمارت است

بنا بر این اهمیت و جایگاه فریومـد از قـرن ششـم تـا اواسـط قـرن       . کند برده و از آن به زیبایی و شکوه یاد می

  .آثارآن نیازمند بررسی جداگانه است با توجه به وجود .ق.هـ هشتم 

  

  جغرافیاي فریومد

ایـن دهسـتان کـه مرکـز آن     . فریومد از دهستانهاي بخش میامی شهرستان شاهرود در استان سمنان است

کیلـومتري   105فریومـد در   .قصبه فریومد است؛ در شمال خاوري میـامی در منطقـه کوهسـتانی واقـع اسـت     

کیلـومتري   63ل باختري داورزن که سر راه شاهرود به سبزوار واقع است و کیلومتري شما 22خاوري میامی و 

کیلومتري شمال خاوري شهرستان شاهرود  165به طور کلی در حدود . آباد دارد آباد راه شوسه به عباس عباس

اسـت و بـه    تابستان منطقه گرم و خشک است، بارش باران کممشخصات اقلیمی آن، هواي معتدل، . واقع است

فرهنـگ  ( آبـش از قنـوات اسـت   . شـود  ین دلیل از نظر جغرافیایی جزو مناطق کویري کشـور محسـوب مـی   هم

پایگــان آب فریومــد، از طریــق کاریزهــاي حســین آبــاد،  ).1048: 3، ج1363؛ اعتمادالســلطنه،  3جغرافیــایی ایــران، ج

کـه  (د، کالنـه نـو، کاریزبـازار   محمدآباد، سعیدآباد، نصرتیه، مظفر، برزین، کوشک، باغ پایین، مرداب، عـیش آبـا  

شده، و اراضی قصبه را آبیاري میتامین ) گذشته و اکنون بی آب استمیشکافته آن از زیر مسجد جامع فریومد 

داشـته،   ها رسد که رونق و آبادي این شهرستان بستگی به این قناتمیبه نظر  .)170:مولوي، همان( کرده استمی

  .ن روند تسریع شده استي آب ایها که پس از خشک شدن سرچشمه

  

  جغرافیاي تاریخی فریومد

با توجه به پیشینه فریومد بسیاري از رجال علمی اسالمی از علما وشـعرا و وزرا بـه آنجـا منسـوبند، و قبـر      

فریومد تا عهد مغول وکمی بیشتر اهمیت شـایانی  . شاعر شیرین سخن ابن یمین فریومدي در فریومد قرار دارد
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نی و با کمبود جمعیت آن در حدود سه هزار خانه وار پنج نفري است و بسیاري از اهـالی بـه   داشته و بعداً ویرا

  .)170: 1353مولوي،( اند تهران وجاهاي دیگرمهاجرت کرده

در این آبادي دو یادگار مهم وجود داشته که یکی از آنها سـرو فریومـد و از پـیش از اسـالم در ایـن محـل            

درخـت را سـوزانده و از بـین بـرده اسـت، و       .ق.هـ  537بن خوارزم شاه در سال غرس شده بوده وینال تکین 

مسجد جـامع در حـدود نهصـد سـال قبـل      . دیگري مسجد جامع فریومد است که از عجایب هنري ایران است

عمـل  ( ساخته شده و نام بانی هنوز بدست نیامده است و معمار آنجا علی نام داشته که در دیوار جنوبی مسجد

اي  بنا بر این فرومد با آثار ارزنـده . )171:مولوي، همان( شودمیخوانده  )بن الحسین محمود جابر الشهرستانیعلی 

از ایـن   .ق.هـ اي دیرپا است و به همین علت است که در قرن هشتم  که در خود جاي داده است، داراي گذشته

کـه حمـداهللا مسـتوفی در کتـاب      بـه طـوري  . محل به عنوان شهرستان مرکز یک منطقه نام بـرده شـده اسـت   

قصـبه  . جوین والیتی است، پیش از این داخل تومان بیهق بـوده و اکنـون مفـرد اسـت    «نویسد میالقلوب  نزهه

فریومد شهرستان آنجاست و بحرآباد که مقام سعدالدین حمـوي اسـت و آزادور اروکـارزي و احتمـاالً کـارجی      

آب این والیت از قنوات است . اند ل آن والیت اکثر شافعی مذهبایران و دلقند و خوراشاه از معظم قراي آن، اه

مسـتوفی،  ( »و هر موضعی که دو کاریز معتبر دارد و محصوالت او از همه چیزي باشد و میوه و انگور کمتر باشـد 

1381 :214(.  

ر محسـوب  فریومد پیش از اینکه به شهرستان مرکز جوین تبدیل گردد؛ یکی از دوازده ربع اطـراف سـبزوا       

هاي اطراف سبزوار را در قرن ششم هجري دوازده ربع ،که یکـی از آنهـا    شده است، مولف تاریخ بیهق دهکدهمی

نوشته است که یاقوت ذکري از فرومد  )417: 1364( لسترنج. )125: 1360حقیقـت، ( ربع فرومد بوده، نام برده است

رسد که فرومد در دورة خوارزمشـاهی  مینابراین به نظر کند، زیرا شهر اصلی جوین در زمان او آزادور بود، ب نمی

چهـاردهم مـیالدي   / .ق.هـ کسب اعتبار کرده است، به استناد گفته مستوفی مرکز بخش جوین در قرن هشتم 

اگرچه قول حمداهللا مستوفی چنین نیست، چـون شـهر آزادور کـه یـاقوت آن را شـهري      . به فریومد تغییر کرد

اي واقع در جاده جـاجرم بـه نیشـابور     معرفی کرده از طرف مستوفی به عنوان قریهپرجمعیت با مساجدي زیبا 

از سویی مستوفی از نقاط وسیع دیگر این منطقه نظیر بحرآباد، اروکـارزي،  . )256: 1371گدار،( معرفی شده است

 .ق.هــ   740ر سـال  دلبند، خاراشه، نیز یاد کرده است، اما هنگامیکه مرکزیت به فریومد تغییر کرده، احتماالً د

توانـد اطالعـات کـافی در     بوده، به این دلیل این کتاب در این باره نمی القلوب نزههمصادف با تاریخ اتمام کتاب 

نشـین   اختیار ما بگذارد، چون مسجد بزرگ و مجلل فریومد احتماال هنگامی ساخته شده که ایـن شـهر حـاکم   

  .منطقه بوده است

قیـام سـربداران در همـین    . مغول به ویژه مقارن با نهضت سربداران اهمیت یافت فریومد در زمان ایلخانان     

 هـا  السیر نوشته است که در هنگام حضور ایلچی خواندمیر در کتاب حبیب. منطقه و مناطق مجاور شکل گرفت

کسـان بـه   . الدین محمد که در آن اوان وزیر خراسان بود؛ در قریه فریومد اقامت داشت خواجه عالءبه باشتین، 

. )357: 1333خوانـدمیر، ( طلب آورد و چون از حقیقت واقعه آگاهی یافت، جمعی را با خود متفـق و متحـد نمـود   
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. )468-9: 1365اقبـال آشـتیانی،  ( حرکت متهورانه برادران در قتل ایلچی ایلخانان، سرمنشـاء قیـام سـربداران شـد    

الدین محمـد بـه وزارت مالیـه     به همراه غیاث م 1327-28/ق. هـ 728الدین محمد فریومدي که در سال  عالء

مطلـب فـوق   . )122: 1361اسـمیت، ( منصوب شده بود، در خالل سلطنت ابوسعید به این منصب اشـتغال داشـت  

اطراف آن از نظر سیاسی، داراي اهمیت بـوده   هاينشانگر آن است که در قرن هشتم هـ ق قصبه مذکور و آبادی

الدین محمد فریومـدي وزیـر    ، عالء)144: 1334( دولتشاه سمرقنديلشعراء ا تذکرهبراساس نوشته کتاب . است

طغاي تیمور بوده و از سوي دیگر چون حاکم سبزوار و نیشابور و جوین محسوب میگردیـد، مرکـز جـوین هـم     

  .شهرستان فریومد بوده است

خلص به ابن یمین یکی الدین طغرایی مستوفی بیهقی فریومدي مشهور و مت امیر فخرالدین محمدبن یمین     

ق چشم به جهان گشود پس از ..هـ 685ابن یمین در سال . از شاعران معروف ایران در قرن هفتم هجري است

ق در سمت مستوفی وزیر خراسان جانشـین پـدر   .هـ  722مرگ پدر که او نیز مردي شاعر مسلک بود در سال 

اي از امـراي خراسـان و    ابن یمین که پاره. ت جوین استاو از مردم فریومد مرکز والی. )549: 1366بویل، ( گردید

: 1365اقبـال آشـتیانی،   (زیسته اسـت   هرات را مدح گفته و با سربداران و ملوك ترك و طغاتیمور در یک عصر می

در قطعه ذیل شاعر به اقامـت خـویش در    .ابن یمین با سعایت دشمنان دربارهاي مختلفی را تجربه نمود. )549

  .آید اقامتی ناخوشایند بوده است ، اما آنچنانکه از محتواي آن برمی)957: 3، ج1352صفا،( اي دارد هسلطانیه اشار

  

  تو یقین دان که به فریومد از آن خوشتر نیست      رددـع گـلطانیه واقـاتی که به سـر وفـه

  

هی از امراء و وزراي برد و با گرو ابن یمین پس از بازگشت به خراسان بیشتر در مولد خود فریومد به سر می

ستود و از آن میان بیش از همه به خواجـه عالءالـدین    عهد خود در جانب شرق ایران رابطه داشت و آنان را می

گیـري   آخر عمـرش را در فریومـد بـه گوشـه     هايابن یمین سال. محمد فریومدي وزیرخراسان اختصاص داشت

مقبـره  . )همانجا: صفا، همان( در همانجا درگذشت .ق.هـ  769گذراند و به کار کشاورزي پرداخت تا اینکه در سال 

  .اي خاص توسط انجمن آثارملی ساخته شده است او در فرومد قرار دارد و با الهام از معماري سنتی و با شیوه

  

  عمارت شهرستان فریومد

ختمان سـا  میدهـد اي به جاي مانده اسـت کـه نشـان     در محدوده خارج از قصبه فعلی فریومد آثار مخروبه

آید و مـدارك تـاریخی نیـز     ها برمی بزرگ و با تاسیسات جانبی آن وجود داشته است، آنچنانکه از برخی نوشته

الدین محمد وزیر سلطان ابوسعید در زمان حکومـت وزارت خـود در خراسـان     کند، خواجه عالء را تایید میآن

دولتشـاه  . و بیمارستان عمومی نیـز بـوده اسـت     عمارتی به نام شهرستان در فریومد بنا کرد، که داراي کتابخانه

عمـارتی اسـت عـالی بنـاي     «: در وصف این سـاختمان گویـد  ) 143: 1334( تذکره الشعراءسمرقندي درکتاب 

ابـن یمـین شـاعر    . انـد  الدین محمد نیز نسبت داده الدین هندو و برادر عالء عمارت شهرستان فرومد را به غیاث
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. »و بیمارستان عمـومی و دارالحـدیث عمـارت شهرسـتان در فرومـد اشـعاري دارد        معروف نیز در باره کتابخانه

اکنون از کتابخانه، مریضخانه، دارالحدیث و عمارت مجلل شهرستان فریومد اثري به جز تلی خاك که در خارج 

بنـا بـه   به واژة قص. نامند، اثري به جاي نمانده است قصبه فریومد قرار دارد، مردم قصبه آن را تل شهرستان می

ي اصلی تقسیمات کشـوري  ها ي بعد پایتخت هر یک از واحدها گفته مقدسی، پایتخت ایالتی بوده، ولی در دوره

بر همین اساس قصبه فریومد از ساختار شهري برخوردار بـوده کـه   . )12: 1353اشرف،(  اند نامیدهمیرا به این نام 

ي باستان شناختی در محـل شهرسـتان قطعـاً در    ها کاوشبا .اند بخش اصلی آن را شهرستان یا شارستان نامیده

باره ساختار شهرسازي و معماري و سبک ساختمان عمارت شهرستان نتایج مطلوبی به دست خواهد آمـد، بنـا   

  .توان در این باره اظهار نظر قطعی نمود براین تا زمان کاوش در محل نمی

  

  سرو فریومد

بنـا بـه نوشـته تـاریخ     . ده است که نشانه قدمت شهر مذکور اسـت یکی دیگر از آثار مهم فریومد سرو آن بو

بیهقی به فرمان زردشت دو سرو در دو نقطه غرس شده که یکی از آنها در فریومد و دیگـري در کاشـمر بـوده    

  :است به طوریکه فردوسی گفته

  تـکشـشمر بـهر کــدروازه شــهشت             بـد از بـرو آوریـاخ سـی شـیک

  

ق توسـط ینـال    ..هــ  537این سـرو درسـال   . رسدمیاساس سابقه سرو فریومد به پیش از اسالم  بر همین

مدت بقاي این سرو در فریومد هـزارو ششصـد و نـود و یکسـال     . تکین بن خوارزم سوزانده و از بین رفته است

ر ادوار مختلـف  وجود سروي با این قدمت در این منطقه نشـانگر اهمیـت د  . )172-174: 1353مولوي،( بوده است

  .تاریخی بوده است

  

  مسجد جامع

  هنرمند هرچه در توان داشته،. مسجد فریومد در بخش خاوري روستا و در مرکز شهر قدیم واقع شده است

مختلـف مسـجد بـه عنـوان مثـال       هايساخت بخش. ات این مسجد به کار گرفته استتزئیندر ایجاد و به ویژه 

ها که با دقت عمل بسـیار   رگیري خطوط زیباي کوفی و ثلث و ریحان در کتیبههاي رفیع و با شکوه، به کا ایوان

آنچنان متنوع است کـه صـدها    ها گچبري. اي اعلی رسانیده است تزئینات گچبري را به درجه. همراه بوده است

، در )35: 1365بورکهـارت،  (  تزیین یـک مسـجد یعنـی عبـادت خداونـد     . طرح و نقش را در خود جاي داده است

  .مسجد فرومد این کار با ذوق و سلیقه خاص انجام شده و در عین حال نوعی عبادت بوده است

. یکی از آنها مسـاجد نـوع نقشـه دو ایـوانی اسـت     . مساجد ایران براساس چند نوع نقشه ساخته شده است

مین خاطر است و به ه )259: 2،ج1371( کندمیآندره گدار این نقشه و شیوه دو ایوانی را سبک خراسانی معرفی 

انـد و بـه نظـر     که مهمترین مساجد دو ایوانی دوره اسالمی در منطقه شرق و به ویـژه خراسـان سـاخته شـده    



4، شمارة پیاپی  1390، پاییز و زمستان 2، شمارة 3دورة مطالعات باستان شناسی، / 96

  

 مساجد جامع زوزن، گناباد، فرومد داراي ایـن نـوع نقشـه هسـتند    . اند رسد که از همان منطقه نشات گرفته می

در این نوع نقشه ایـوان  . این سبک معماري است مسجد جامع فریومد یکی از بناهاي مهم. )66-68: 1374کیانی،(

چون در هـر سـه مسـجد یـاد     . را بزرگ و طویل ساخته که هم کارکرد ایوان را داشته و هم کارکرد گنبد خانه

  ).3تا1ش( شده از گنبدخانه استفاده نشده است

  

  

  

  

  

  

  

  

سـال   70او در حـدود  . سـت در بارة این مسجد، مطالعه و بررسی آغازین مربوط به آندره گـدار فرانسـوي ا  

 مسجد مزبور را مطالعه، تصاویر و نقشۀ آنرا نیز تهیـه نمـوده اسـت   . پیش، رئیس اداره عتیقات ایران بوده است

میالدي دونالـد ویلبـر امریکـایی بـه بررسـی و بازدیـد        1946گدار در سال  پس از آندره. )262-256: 1371گدار،(

ویلبـر،  ( مسجد به انضمام نقشه وتصاویري ارائه داده است هايز ویژگیاو نیز شرحی کوتاه ا. مسجد پرداخته است

  ).4ش(؛ )3تا1تصاویر(؛ )68: 1374کیانی، ( کیانی هم شرح کوتاهی از بنا ارائه نموده است. )169: 1365
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  ).261: 1371گدار،(آندره گدار: ات داخلی ایوان جنوبی مسجد جامع فریومد، عکستزئین، 

  
  

  ).1386نگارنده، (ومی مسجد جامع فریومدنماي عم

  

  

  

  

ي شـرقی  هـا  ایوان جنوبی یا اصلی، ایـوان شـمالی، رواق  : ي مختلفی همچونها مسجد فریومد داراي بخش     

، کـه ایـن فضـاها بـه صـورت قرینـه در طـرفین        ها فضاهاي پیرامون ایوان) ایوان ورودي(وغربی، مدخل ورودي

ي مختلف تغییر و تحـوالت  ها س شواهد و وضعیت موجود بناي مسجد، در دورهبر اسا. ایجاد شده است ها ایوان

اي از  ي گونه گون وگسترده بـه عنـوان گنجینـه   ها این بنا به دلیل داشتن آرایه. مهمی در آن بوجود آمده است

 »سـبک خراسـانی  «معمـاري   هـاي شـود و بـا دارا بـودن ویژگی    تزئینات و عناصر معماري اسالمی محسوب می

  .، وکتیبه نگاري از دیدگاه مطالعات باستان شناختی دورة اسالمی حائز اهمیت است)10: 1379نیا،پیر(
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زیـادي از آن بـه کلـی     هايتوجهی قرار گرفته و متاسفانه بخش هر چند که این مسجد در گذشته مورد بی      

بـر اسـاس برخـی    . اسـت ی در آن انجـام گرفتـه   هـای تخریب و از بین رفته است، ولی در چند دهه اخیـر مرمت 

دهخـدا، لغـت نامـه، فریومـد؛ فرهنـگ      ( داننـد می. ق.زمان احداث این مسجد را مربوط به قرن چهـارم هــ    ها نوشته

رسـد کـه نخسـتین    میبـه نظـر   . ؛ در حالیکه مدارك مستندي در این باره ارائه نشده اسـت )3جغرافیایی ایـران، ج 

هی و پس از آن در زمان ایلخانان انجـام شـده باشـد؛ سـپس     و تغییرات و بازسازي در دوره خوارزمشا ها مرمت

  ).5ش(اضافات و تغییراتی در آن به عمل آمده که بعضی از آنها کامالً جدید است

  

  

هریـک از  . مسجد دو ایوان رفیع روبروي هم، صـحنی کوچـک در میانـه بـا دو رواق در شـرق وغـرب دارد           

ی که پهناي آنها در بین دیوار شـرقی صـحن و   هایرواق. جد استداراي سه مدخل ارتباطی به صحن مس ها رواق

ایـوان  . قسمت پایین دیـوار اخیـر هنـوز وجـود دارد    . دیواري بوده که در امتداد نوعی آبراهه ساخته شده است

در ایوانهاي هـردو مسـجد درگاههـایی    . جنوبی این بنا قابل مقایسه با ایوان مسجد جامع قاین درخراسان است

  ).6ش(است تعبیه شده

  

  

، نیمی از یک گنبد ساخته شده با خشت خام که روي نقشـه بـه   )5ش(اي که تهیه گردیده با توجه به نقشه

در بخـش شـرقی راهـرو ورودي باقیمانـده اسـت کـه آنـدره         چـین نمـایش داده شـده،      اي نقطـه  وسیله دایره

نظور گدار کامالً مشـخص نیسـت کـه    م. معتقد است، این قسمت را باید بعداً ساخته باشند )259: 1371(گدار

مسـجد سـاخته    هايرسد که این بخش را همزمان با سایر بخشـ  به چه زمانی است، ولی به نظر می متعلّقبعداً 

فضایی مستطیل شکل و گنبد دیگري که بـا توجـه بـه ایـوان شـمالی بـه عنـوان قرینـه راهـرو ورودي          . باشند

 هايچـون بخشـ  . فقط دیوارهـاي دو ضـلع آن برپـا هسـتند     گردیده، وجود داشته است که امروزه محسوب می

 هايي شرقی و غربی در طول زمـان خـراب شـده تعیـین حـدود اصـلی بخشـ       ها پیرامون مسجد از جمله رواق

  ).7ش(بیرونی آنها به طور دقیق ممکن نیست 

.  

 هـا  ی صـحن زیرا در اکثـر مسـاجد دورة اسـالم   . صحن مسجد به صورت مربع است و وسعت چندانی ندارد     

با اینکه در دورة ایلخانی مسجدهایی با صـحن کوچـک زیـاد سـاخته     . اند وسعت نسبتاً زیادتري داشته) حیاط(

 ، ولی در اینجا احتماال علت کوچک بـودن انـدازه صـحن مسـجد ویژگـی معمـاري      )43-41: 1365ویلبـر، ( شد می

دادن مسجد بوده تـا وسـیع بـودن آن، بـه     منطقه درآن دوره بوده است و یا شاید قصد آنها بیشتر مرتفع نشان 

ایوانهـاي مسـجد درسـت مقابـل هـم      . از طول صحن مسجد بیشـتر اسـت   ها همین دلیل است که ارتفاع ایوان

، چـون بـدون    درجه با هم اختالف دارند که در ساخت آن دقت کافی به کار نرفته 37اند و حدود  ساخته نشده

دو طـرف  ) هـاي درگاه(هـاي   در نتیجـه پهنـاي غرفـه   . یگر قرار ندارندهیچ دلیلی محور دو ایوان در امتداد یکد
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عظیم مسجد بـه کـار    هاينیز یکسان نیستند، اما از طرف دیگر دقت بسیاري در تزئیین و ساختن ایوان ها ایوان

  .احتماالً اختالف آنها نیز صرفاً به خاطر جهت قبله مسجد بوده است.)261:گدار، همان( رفته است

  

  )جنوبی(یایوان اصل

مهم ترین بخش این مسجد را ایوان جنوبی آن است، که هم از نظر انـدازه و هـم از نظـر داشـتن تزئینـات      

متر اسـت و ارتفـاع آن    26/6در  25/11طول و عرض ایوان . قابل توجه است ها گچبري،کتیبه نگاري و محراب

اند احتماالً استفاده از آن به عنـوان   اختهعلت این که ایوان جنوبی را بزرگ و طویل س. بیش از دوازده متر است

به این دلیل بوده . از جملۀ مساجدي است که فاقد گنبد خانه است. یک فضاي گنبددار پشت ایوان اصلی است

لبـاف  ( که اقلیم منطقه سازگار با این نوع معماري بوده است و قابل مقایسه با مساجد قاین، زوزن و گناباد است

  .ر خراسان ساخته شده استکه د )1385خانیکی، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

دیگـر مسـجد    هايرسـد کـه از بخشـ    ي ایـوان بـه نظـر مـی    ها ها و محراب ، کتیبهها با توجه به نوع گچبري

ي بعـد پـر   هـا  تیزه دار دارد که در تجدید ساختمان دوره تر باشد، زیرا دیوار شرقی ایوان سردري با طاق  قدیمی

وار با طرح سبدي شکل احتمـاالً مربـوط بـه دوره سـلجوقی اسـت، و      بر همین اساس آجرچینی دی. شده است

احتمـاال  (بعـدي  يها ها و نصف دیوارها در دوره پیداست که ایوان اصلی کمی بعد از ساختن سقوط کرده و پایه

براي تجدید ساختمان مورد استفاده قرار گرفته است، همچنـین بـر دیـوار محـراب از     ) خوارزمشاهی یا ایلخانی

  .گچبري دورة ایلخانی اثر تزیین گچی دورة سلجوقی هویدا است هايشکافباالي 

ی وجود داشته که به فضاهاي جانبی ایوان اصـلی مـرتبط   هایدرگاه) در ضلع شرقی و غربی(در دیوارهاي ایوان      

کـه در یـک زمـان و احتمـاالً      میدهـد نشـان  ) 5ش(وجود چهار درگاهی عریض در یـک دیـوار ضـعیف    . بوده است

در حال حاضر دو تا از آنها باز است و بـه عنـوان   . نگامی که ایوان دچار ترك خوردگی شده، مسدود گردیده استه

ی هایکـه شـکاف   میدهـد وضع کنـونی مسـجد نشـان    . شود درگاه ارتباطی با فضاهاي جانبی ایوان اصلی استفاده می
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شایان ذکـر اسـت کـه در چنـد دهـه      . تچشمگیري در آن اتفاق افتاده اس هايو حتی جابجا شدن ها عریض، ریزش

  ).6تصویر(اند را که در آن محرابی گچبري شده قرار دارد باز نموده ها اخیر هنگام مرمت مسجد یکی از درگاه

  

  
  ).1386نگارنده، (، محراب کوچک داخل پایه دیوار ایوان اصلی6تصویر

اراي دو طاق جناغی در ابتـدا و انتهـاي   پوشش سقف ایوان، به روش طاق و تویزه است، به این صورت که د     

 البته ذکر این نکته ضروري اسـت کـه  . اند دیوارها است و سپس از طریق پوشش تویزه آن را مسقف و طاق زده

بخش انتهـاي ایـوان بـا    . اند در طول سالهاي متمادي سالم مانده ها بخش طاق آن مرمت شده است، ولی تویزه

 هـا  در داخل هریک از مقـرنس . اند ین قسمت را با مقرنس کاري پر کردها. گنبدي مسقف شده است پوشش نیم

تخریـب شـده اسـت و در     هـا  باالي مقرنس هايقسمت. هندسی و گل و بوته کار شده است هايگچبري با طرح

را انجـام داده تـا    هـا  اي است که نام یکی از سازندگان بنا و احتماالً کسی کـه گچبـري   وسط یکی از آنها کتیبه

پس از او دونالد ویلبر کتیبـه  . خوانده است» عمل علی«آن را ) 261: 1371( گدار آندره. ي مشخص استحدود

بـن   عمـل علـی  «نگارنده عبارت  هايدر بررسی. )169: 1365ویلبر، ( خوانده است» السنایی سمنانی جامی علی «را 
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ه کـه نـامبرده در ایـن پـروژه     هر چند به طور دقیق مشخص نشد. خوانده شد» محمدبن محمود البناء سمنانی

  .رسد که احتماالً استادکار گچبر ساختمان مسجد بوده استمیساختمانی چه نقشی داشته، ولی به نظر 

در داخل این ایوان دو کتیبه خطی به صورت نواري افقی در زیر پاکار طـاق قـرار دارنـد کـه روي هـم قـرار           

به زمانی است کـه تعمیراتـی در    متعلّق کتیبه احتماال ً. است دیدهاند و توسط اندودي از گل از هم مجزا گر گرفته

کتیبـه اول احتمـاالً   ) و در جریان آن است که دو درگاهی مقدم مسدود شده است(جهت استحکام بنا انجام شده

 تـاریخ سـاخت و تـاریخ مرمـت      یابیم که احتماالً با مقایسه حروف این دو کتیبه در می. همزمان با احداث بناست

در زیر پایه طاق در سه ضلع ایوان کتیبه دیگري است کـه بـه خـط ریحـان نقـش       .اند بسیار به هم نزدیک بوده

به فاصله کمـی در بـاالي ایـن کتیبـه بـین       .ي موجود در رباط شرف استها شده است که قابل مقایسه با کتیبه

شود کـه بـه خـط کـوفی      دیده میکتیبه دیگري   کند، کاري را محدود می طاق سردر و طاقی که قسمت مقرنس

ي نیم گنبدي سقف که به وسیله گچبري انجام شـده و اهـم آنهـا در اینجـا نیـز نقـوش       ها پس از آن آرایه. است

در زیـر  . هشت پر به صورت برجسته گچبري شده است هايي شش ضلعی گلها در داخل قاب .شش گوشه است

هندسی به صورت نواري عریض که به پنهـاي طـاق    هايسقف طاق ضربی ایوان جنوبی تزیینات گچبري با طرح

  ).10و7تصویر،( هاي گچی برجسته قرار دارد  اي آن نیم کره شمسه هايدر میان طرح. جناغی را پوشانده است

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  ).1386نگارنده، (هاي خط کوفی با دو نوع خط از دو دوره و کتیبه داخل ایوان،کتیبه8و  7تصویر
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اي بـه شـکل نـواري بـا      اي افقی قرار داشته که مجمـوع آنهـا داخـل حاشـیه     در رخبام ایوان جنوبی کتیبه     

اي گچبـري بـه خـط     کناري ایوان جنوبی سر طاق با کتیبه هايبر روي نیم ستون. تزیینات قرار می گرفته است

شـش گوشـه   ) پختـه  گـل ( هايطاق جنـاغی ایـوان از سـفالکاری    هايدر باالي پشت بغل. ریحان آذین شده است

اطراف ایـن لوحـه   . اند اند و در بنا کار گذاشته مجزا در کارگاه ساخته هايساخته شده که آنها را به صورت بخش

 هايهـر چنـد کـه، از بخشـ    . تر قرار دارد که تزیینات آن احتماالً گچبري بوده که از بین رفته اسـت  نواري پهن

. برجاي نمانده، ولی چون قسمت عمودي نـوار سـردر بـاالتر رفتـه اسـت     باالیی این تزیینات بسیار زیبا چیزي 

اي بر باالي این لوحه تزئینی نظیر آنچه کـه در ربـاط شـرف وجـود دارد، قـرار       رسد که کتیبهمیچنین به نظر 

ي  ي این بنا از نظر سـاختار ها ایوان. آمده است داشته است و بعد از این کتیبه، نوار سردر به صورت افقی در می

  ).13تا11تصاویر (قابل مقایسه با ایوان مساجد زوزن و گناباد است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  ).32: 1385لباف خانیکی، (، ایوان اصلی مسجد جامع گناباد
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  ).1386نگارنده، (،  نماي ایوان جنوبی مسجد جامع فریومد13تصویر

  

ریزي شده در طرفین ساخته شده است،  قالب) تهپخ گل( چهار نوار موازي که با آجرهاي معرق و سفالکاري     

مجـزا در کارگـاه سـاخته شـده،      هاينوار اصلی یا نوار بزرگ متشکل از یک ردیف شش گوشه است که از بخش

بـر زمینـۀ ایـن    . متر است و متشکل از چهار قسمت مربع شـکل اسـت   سانتی 42ها  ابعاد هریک از شش گوشه

که در تزیینات نواري زیر طـاق   ها کل برجسته و آجري داشته نظیر هماناي به ش شش گوشه، احتماالً نیم کره

گیري شـده   تزیینی سفالکاري قالب هايها را با طرح به احتمال فراوان وسط شش گوشه. جناغی ایوان قرار دارد

هـاي نـوار حاشـیه     اي شکل بوده و شبیه آنهایی است که در وسط شش گوشه ستاره ها اند که اکثر نقش ساخته

دو نوار مجـاور در پیرامـون نـوار تزیینـی اخیرالـذکر، از اجـزاء مسـتطیلی شـکلی بـه          . ایوان شمالی وجود دارد

نـوار چهـارم حـاوي طرحـی تزیینـی      . ریزي از گل پخته شده است متر که با کمک قالب سانتی 5/95/18ابعاد

در این چهار نوار کـه  . ده استهاي کوفی دورة سلجوقی که رباط شرف ساخته ش است، یادگاري از زمینه کتیبه
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به کـار رفتـه در ایـن     هايطرح. آمیزي وجود ندارد به صورت قرینه در دو طرف ایوان قرار دارند، هیچگونه رنگ

  ).14تصویر ( کتیبه نواري تزیینی حاشیه ایوان همه هندسی است

  

  

  

  

  

اي به خط کـوفی بـه صـورت     تیبهارتباطی دیوار ایوان جنوبی ک هايجناغی درگاه هايبر روي پیشانی طاق     

مزبور تزیینات گچبـري   هايهاي طاق بر روي پایه. آن خراب شده است هاينواري گچبري شده، که بیشتر بخش

در زیر طاق هر یک . آجرکاري رباط شرف است هايشده وجود دارد که از نظر فرم و طرح قابل مقایسه با طرح

-115: 1371زارعی،( ونی ضلع جنوبی مسجد بایزید بسطامی استها گچبري به شیوه آچرچینی نماي بیر از غرفه

  .در بناهاي خراسان، به ویژه در دوره سلجوقی و خوارزمشاهی بسیار دیده شده است ها این گونه طرح. )143

  

  ایوان شمالی

ازه این ایوان از نظر انـد . متر در مقابل ایوان جنوبی مسجد واقع شده است 12ایوان شمالی به فاصله حدود 

. متـر اسـت   5/6متـر و عـرض    82/7ابعاد آن به طول . و طول و عرض با ایوان جنوبی تفاوت نسبتاً زیادي دارد

ارتفاع ایوان شمالی با ایوان جنوبی بر ابر است و از طرف دیگر تزیینات نماي آنها هم تقریبـاً یکسـان و بـا هـم     

ورودي قرار دارد که یکی از آنها بـه ایـوان ورودي راه    اند، به این معنی که در دو سوي این ایوان دو درگاه قرینه

  .دارد و دیگري نیز فضاي کوچکی است
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هرچند که نماي ایوان شمالی از نظر آرایه شبیه ایوان جنوبی است، اما از لحاظ انـدازه کـوچکتر اسـت و از         

تـر از   حاشیه تزیینی بـزرگ کـه پهـن    نوار. هاي تزیینی محصور کرده است دو نوار تشکیل شده که آنها را رشته

مجـزا و بـه    هايهایی ترکیب یافته که بـه صـورت بخشـ    است نیز از شش گوشه) جنوبی(نوار اصلی ایوان قبله 

در زمینـه ایـن   ). قسمت تشکیل شده است 6هر شش گوشه از (اند کمک آجرهاي معرق در کارگاه ساخته شده

نـوار  . ریزي شده وجود دارد اب تزیینی از جنس گل پخته قالبها و نیز در وسط هریک از آنها یک ق شش گوشه

اي را در خـود جـاي داده،    ها یا به عبارت دیگر از تعدادي مربـع کـه هریـک شـش گوشـه      دیگر از شش گوشه

هـا همچنـین در چهـار رشـته      این مربع. اما اندازه آنها به مراتب کوچکتر از نوار اصلی است  تشکیل شده است،

  .اند ساخته شده) سفالکاري(ریزي شده  ی از گل پخته قالبتزیینی که همگ

در واقـع جنبـه   . اند گاه براي قوس بزرگ بوده است، اما آنها را ساده رها نکرده این دیوارها ظاهراً نوعی تکیه     

نظیـر  این دیوارهـا،  . رسد میتزیینی داشته و تاثیر آن در استحکام طاق ایوان از نظر نیروي رانشی مهم به نظر 

اغراق در ردیف تزیینات عالی معمـاري   داراي تزییناتی هستند که از نظر نوع تزیینات معماري بی ها نماي ایوان

هـایی در   نماها در گذشته کتیبـه  در باالي طاق  .فیروزه رنگ وجود دارد هايکاشی ها است و تنها در این قسمت

. یناتی به همین شیوه و طرح ساخته شـده اسـت  در سمت چپ ایوان شمالی نیز تزی. حاشیه وجود داشته است

اي وجـود   بر روي پیشانی قوس جناغی آن کتیبه. در سمت راست ایوان مدخل ورودي مسجد تعبیه شده است

  .دارد که آسیب فراوان دیده است
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خـش  در ب. اي و تلفیق کاشی و آجر ساخته شده اسـت  در پشت بغل قوس ایوان، تزیینات زیباي گل و بوته     

دیگـر بنـا    هاياي به خط کوفی و گچبري شده وجود دارد که اینگونه خط در بخشـ  ، کتیبهها فوقانی پشت بغل

خط کـوفی گچبـري شـده در محـراب مسـجد جـامع بسـطام در دورة          نیز به کار رفته و قابل مقایسه با کتیبه

  .)234: 1371زارعی، ( ایلخانی است

اي به خط کوفی گچبري شـده وجـود دارد کـه خرابـی بـرآن       کتیبه بر روي نماي قوس جناغی طاق ایوان     

دو طرف ایوان زیر پایه قوس جناغی روکار دو . احتماالً مضمون آن آیاتی از قرآن کریم باشد. سایه افکنده است

از کف زمین شروع و تا زیر کار قوس جناغی طـاق ایـوان ادامـه     ها این نیم ستون. نیم ستون تزیینی قرار دارند

. اي کار شده است در باالي هریک از آنها سرستونی گلدانی ساخته شده و روي آن تزیینات گل و بوته.یابند یم

اي نـواري در زیـر    داخل ایوان شمالی نیز کتیبـه . روي ستون حاوي تزیینات گچبري با طرحهاي هندسی است

) قبلـه (آن نیـز در ایـوان جنـوبی     پایه طاق سقف ایوان در سه طرف قرار دارد که به خط ریحان است و مشابه

کتیبه مزبور نیز آسیب کلی دیده و بخشهاي اصلی حروف کلمـات آن از بـین رفتـه اسـت و فقـط      . وجود دارد

احتماالً در ایـن کتیبـه شـرحی از سـاختمان     . قسمتهاي باالیی حروف که جنبه تزیینی داشته باقی مانده است

و  تـزئین بیشـتر یـادآور    تـزئین ایـن شـیو   . ده آن نیز یاد شده اسـت مسجد آورده شده و یا اصالً از بانی و سازن

  .ي دوره سلجوقی و ایلخانی در مساجد استها ساخت محراب

نماهایی در دو طرف به طور قرینه ساخته شـده   در داخل ایوان، در باالي کتیبه ورودي پایه قوس طاق، طاق    

رند و داراي قوس ضربی هستند و داخل و بیرون آنها با نماها در یک کادر مستطیل شکل قرار دا این طاق. است

  .)17تصویر( تزیینات پرکار هندسی و گیاهی گچبري شده است
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هـاي آجـري سـاخته شـده      در قسمت انتهایی ایوان شمالی در زیر سقف آن همانند ایوان جنوبی با مقرنس

پوشـش ایـوان   . تاسفانه بیشتر آنها خـراب شـده اسـت   است که تزیینات گچبري زیبا بر روي آن کار شده که م

شمالی همانند ایوان جنوبی است، یعنی با روش طاق و تویزه پوشیده شده اسـت و زیـر طاقهـا را بـا تزیینـات      

  .گچبري هندسی و گیاهی که وسط آنها را یک نیم کره برجسته گچی پر کرده است

در پیشانی قوس . ي به اتاق سمت چپ ایوان شمالی قرار دارددر سمت چپ ایوان شمالی نیز مدخلی که راه ورود    

اي به خط کوفی وجود دارد،گچبري شده است، که متاسفانه بخشهاي عمده آن خراب شده  جناغی این مدخل کتیبه

در پشت بغل قوس تزیینات تلفیـق  . هندسی و گل و گیاه پرشده است هايزیر طاق با تزیینات گچبري با طرح. است

اي افقی به خـط کـوفی تزیینـی گچبـري      در باالي این تزیینات کتیبه. اي سفالکاري ساخته شده است وزهکاشی فیر

در باالي این . شده که حاوي آیات قرآنی است که با کتیبه خط کوفی سمت راست ایوان شمالی مشابه و قرینه است

  ).18تصویر( اخته شده استنماي با قوس ضربی قرار دارد، س ها و دو طاق قسمت نیز تزیینات شش ضلعی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ).1371نگارنده، (ی وآیات قرآنی جنب ایوان شمالی مسجد جامع فریومدتزئینکتیبه خط کوفی  .تصویر
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  هاي شرقی وغربیرواق

رواق شـرقی داراي سـه درگـاه    . خاوري و باختري دو رواق به موازات هم دارد مسجد جامع فرومد در جهت

بر همین اساس . این بخش سالم است در حالیکه از دیوار شرقی فقط پی آن مانده است .است مسجدبه صحن 

ایـن رواق مسـتطیل شـکل، و احتمـاالً     . متـر اسـت   70/512ابعـاد آن  . توان طرح بازسازي آن را ارائه داد می

  . بوده است اي پوشش آن طاق و تویزه یا طاق گاهواره

  

  

  

  

هایی کـه در طـی سـالهاي متمـادي در ایـن       با خرابی. رگاه ارتباطی استرواق غربی مسجد هم داراي سه د    

رسد کـه ایـن رواق هـم قرینـه رواق     میبه نظر . دیوار بیرونی رواق مزبور تخریب شده است، مسجد بوجود آمده

  ).20تصویر( شرقی بوده است که قسمتهایی از دیوارهاي آن بجا مانده است

  

  

  

  

  

  

تزیینات گچبري پرکار با طرحهاي هندسی و گل و بوته کار شده است   واق شرقیي رها در زیر قوس درگاه     

ریحـان گچبـري   آنی به خط  در دوسمت،کادرهاي مستطیل شکل سخن بزرگان و آیات قر ها و روي پاکار قوس

ی بر روي پیشانی قوسـها در دو طـرف یعنـ   . شده که بعضی از آنها سالم باقیمانده و بعضی نیز از بین رفته است

روش . هایی به خط کوفی با مضمون آیات قرآنی گچبـري شـده اسـت    هم از بیرون و هم از داخل صحن کتیبه

مرسوم در اکثر مساجد آیات قرآن کریم درخطوط کوفی استفاده قابل مقایسه با کتیبه محراب مسجد جـامع و  

  .محراب مسجد بایزید در بسطام است

در طرحهـاي تزیینـی زیـر طاقهـا     . ق نیـز مشـابه رواق شـرقی اسـت    و بـه ویـژه تزیینـات ایـن روا     ها کتیبه    

در داخل هریک از آنهـا عبـاراتی   . خوردمیهاي داخل کادرهاي مستطیل شکل تفاوتهاي جزیی به چشم  وکتیبه

 هـا  در حاشیه این کتیبه. شود به خط ریحان خوانده می. »االخره الدنیا مزرعه«و » .....الجنه داراال «: به این شرح

هندسی و گیاهی قـرار دارد، کـه ترکیبـی از     هايی با طرحهایگچبری ها ، بر روي پاکار قوسها در داخل درگاهو 

  ).24تا 21تصاویر(مربع و گل چهارپر است
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  ایوان ورودي مسجد

: این بخش شامل قسمتهاي زیـر اسـت   .ورودي مسجد جامع فرومد در ضلع شمالی مسجد قرار گرفته است

امـروزه  . متر است 3404درگاه ورودي، هشتی مستطیل شکل، که داراي پالن مستطیل به ابعاد  دار، قنماي طا

  . فقط اندکی از تزیینات نماي ایوان ورودي بجا مانده است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تایی که بـه صـورت دو طبقـه روي هـم قـرار       نما در دو ردیف یازده در نماي بیرونی مسجد بیست و دو طاق    

البتـه  . نماهاي صـحن مسـجد داراي قـوس ضـربی هسـتند      نماها همانند طاق این طاق. د، به جا مانده استدارن

نماهـا را بـا    نماهاي ردیف باال کوچکتر و کوتـاه ترنـد، داخـل طـاق     نماهاي طبقه پایین از نظر ابعاد از طاق طاق

 شـرف  و ربـاط  )143-115: 1371زارعـی،  ( هاي هندسی و همانند تزیینات مسـجد جـامع بسـطام    گچبري با طرح

در بـاالي  . نماهـا بـه فـرم آجرکـاري تـزیین شـده اسـت        داخلی طـاق  هايبخش. است ساخته شده )1981کیانی،(

  .اي گچی به خط ثلث نواري به صورت افقی قرار دارد نماهاي ردیف پایین در قسمت باال کتیبه طاق

  

  هاي مسجدمحراب
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در انتهـاي ایـوان جنـوبی    ) محراب اصلی(دارد که یکی از آنها  در مسجد فریومد دو محراب گچبري شده وجود

درنتیجـه ضـعف   . قـرار دارد ) سـمت چـپ  (واقع شده است و دیگري در یکی از درگاههاي ارتباطی قـدیمی  ) قبله(

 مقـدم  يهـا  وکم استقامت بودن این دیوارها و بر اثر حوادث ناگواري که براي آنها پـیش آمـده سـعی شـده درگـاه     

بر اثر این اقدام محراب مدت زمـان طـوالنی در زیـر    . )259: 1371گدار،( ا دیوار ایوان را مرتفع سازندبسته شود ت

  .آجرها پنهان مانده تاینکه در چند دهه گذشته در نتیجه کارهاي مرمتی کشف گردید

ایـوان اصـلی قـرار    ) سمت چپ(ضلع شرقی هاياین محراب در میان یکی از درگاه محراب کوچک،) الف

محـراب داراي ارتفـاعی   . انـد  که در یک مقطع زمانی بسته شده بود، اما در سه دهه اخیر آن را بـاز نمـوده   دارد

اي باریک دورتادور محراب را احاطـه نمـوده کـه     یک نوار حاشیه. متر است سانتی 90متر و عرض  30/1حدود 

  .ها معمول بوده است اینگونه تزیینات در محراب

ی در وسط دارد که در داخل آن نیز تزیینات گل و برگ اسلیمی و هندسـی بـه   محراب مزبور یک فرو رفتگ

درسـمت  » اکبـر «در سمت راسـت و  » اهللا«درپشت بغل قوس کوچک محراب دو واژة مقدس . کار رفته است

در قسمت زیر محراب تزیینـات گچبـري   . چپ به خط کوفی گچبري شده و تقریباً کلمه آخر سالم مانده است

اي بـا طـرح    سلیمی و پیچک ساخته شده است که دور آن را نواري باریک بـه صـورت حاشـیه   ا هايشده طرح

اي به خط کوفی ساده گچبـري شـده اسـت و     بر روي قوس جناغی محراب کتیبه. اي احاطه کرده است زنجیره

  : حاوي سوره اخالص از قرآن کریم به شرح زیر است

  ››]یکن له کفواً احد یولد و لم و لمیلد،  لم[ الصمد، احد، اهللا] اللــه هو قل[‹‹ 

اخـالص در کتیبـه محـو شـده      ةمتاسفانه قسمتی از سمت چپ محراب آسیب دیده و دو آیه آخـر از سـور  

زیر پایه قـوس محـراب دو   . قوس محراب دو طرح اسلیمی گل کنگر گچبري شده است هايدر پشت بغل. است

هـاي دوره   و فرمهـا را در محـراب   ها این نمونه طرح. ردستون تزیینی که با طرح آجري گچبري شده قرار دا نیم

رسد که مربـوط بـه   میتاریخ دقیق ساخت محراب مشخص نیست ولی به نظر . شود سلجوقی بیشتر مشاهده می

تزیینی آن قابل مقایسه بـا تزیینـات گچبـري دوره سـلجوقی      هايدوره سلجوقی باشد؛ چون خط کوفی و طرح

  .است

محـراب بـزرگ و   . ن محراب که در انتهاي ایوان جنوبی ساخته شـده اسـت  ای محراب اصلی مسجد،) ب

ــایی اســت ــوس . زیب ــاالي پیشــانی ق ــا ب ــاع محــراب ت ســانتیمتر و عمــق  430ســانتیمتر و عــرض  707ارتف

محراب مستطیل شکلی است که در دو سوي پیشانی آن دو فرم گلدانی کار شده قرار دارد و . سانتیمتراست90

آن قـرار   هـا  گلدانی شکل در دو طرف پایـه  ها قوس تیزه دار است که دو ستون با سرستونداراي یک طاقنما با 

ی که در تزیینات آن بـه  هایطرح. را با رنگ الجوردي و آبی رنگ آمیزي شده است ها زمینه نقوش و طرح. دارد

ي هـا  واژه متاسفانه در انتهاي کتیبه محراب سال سـاخت را مشـخص کـرده ولـی    . کار رفته منحصر بفرد است

) دوازدهـم مـیالدي  ( در نتیجه گدار آن را مربوط به قـرن ششـم هجـري   . از آن باقی مانده است» فی شهور...«

زمان ایلخانی را داراست که بسیار مزین و پرکـار   هايهر چند که ویژگی خاص محراب. )278: 1371گدار، ( داندمی
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دوره  هـاي تـر از سـایر محراب   بـه صـورت برجسـته   با تزیینات گچبري و کتیبه نگاري ساخته شده، امـا محـراب   

مشبک هندسی و اسـلمی   هايطرح. به ویژه نوار حاشیه محراب گچبري آن از نوع برجسته است. ایلخانی است

. هندسی مشبک است هايستون با طرح نوار حاشیه کناري محراب به صورت نیم. در تزیین نقش اساسی دارند

دور محـراب را فـرا گرفتـه اسـت و در قسـمت بـاالي محـراب در دو گوشـه         دار دورتا اي ستون این نوار حاشیه

  .نماهاي تزیینی با قوسی جناغی ایجاد شده است طاق

هـاي برجسـته    هندسـی و توپـک   هـاي در باالي این محراب در یک کادر مستطیل شکل تزیینـاتی بـا طرح      

احتمـاالً  . کز آن نیز یک دایره خالی استاي قرار دارد که در مر مشبک گچبري شده است و در داخل آنها دایره

 هـاي ها در داخل دایره بـزرگ طرح  در پیرامون توپک. یک نیمکره برجسته در آن قرار داشته، از بین رفته است

اي به خط ریحـان بـه صـورت افقـی و بـه       اي شکل کتیبه در زیر این بخش دایره. اي گچبري شده است زنجیره

نمونـه مشـابه   . باشد» اهللا الاله اله«: احتماالً باید عبارت. یب بسیار دیده استنما گچبري شده که آس پهناي طاق

  .باشد» اهللا محمدرسول« نما هم در گوشه سمت چپ باالي محراب وجود دارد ممکن است عبارت این طاق

 ايهـ شـامل طرح . دور تـا دور محـراب را فـرا گرفتـه اسـت     . تر است نوار دوم حاشیه محراب که نسبتاً پهن     

اسـلیمی و گـل و بوتـه بـه صـورت پرکـار        هايدر داخل آنها نیز طرح. اي شکل است اي و دایره هندسی ستاره

  .گچبري شده است

. اي به خط ثلث عالی گچبري شده که در پیرامون محراب قرار گرفته اسـت  نوار سوم حاشیه محراب کتیبه     

احتمـاالً ایـن کتیبـه نیـز     . کلمات آن از بین رفته استکتیبه مزبور آسیب فراوان دیده به طوري که بسیاري از 

  .از سورة مریم باشد 11حاوي آیه 

قوس جناغی محراب تزیینات گچبري شده، همانند نوار حاشیه تزیینی سـاخته شـده کـه     هايدر پشت بغل    

. است دار محراب داراي دو ستون در طرفین قسمت طاق. هندسی و گیاهی است هاياي از طرح شامل مجموعه

بر روي پیشانی . در زیر پاکار قوس سرستونی گلدانی شکل قرار دارد که تزیینات گچبري آنها از بین رفته است

این کتیبه در مواجهه با عوامل طبیعی و انسـانی  . اي به خط کوفی مقعدگچبري شده است قوس محراب کتیبه

  . شودمیه از آن خواند» جامع«و» محمد«ي ها فقط واژه. آسیب کلی دیده است

  

  

شـکل سـاده تـر آن را در محـراب     . زیباترین و پیشرفته ترین خط کوفی مقعد تا زمان ساخت محراب است    

کـوفی معقـد در محـراب مسـجد سـمنگان پـایین و محـراب مسـجد جـامع          . مشاهده کرد توانمیرباط شرف 

رسد کـه نـوع خـط    میبه نظر . )125: 1375سجادي، ( گلپایگان و محراب مسجد پامنار زواره نیز به کار رفته است

هرچندکـه تـاریخ دقیـق    . این کتیبه با خط کتیبه محراب رباط شرف در منطقه خراسـان قابـل مقایسـه باشـد    

ساخت محراب مشخص نیست، ولی نوع گچبري و تزیینات آن بیشتر قابل مقایسه با تزیینات محرابهـاي ربـاط   
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معقد، ریحان و ثلث همه این امر را تا حدود زیـادي  طرحهاي تزیینی خطوط کوفی . شرف دوره سلجوقی است

  .کنند تایید می

  

ات مسجدتزئین

توان گنجینه یا موزه تزیینات معماري دانست، در این بنا استادکاران در حقیقـت   مسجد جامع فرومد را می

طرحهـا و  . یـد تـوان د  شـمار مـی   اند که نمونه آن را فقط در چند بنـاي انگشـت    یافته  به نوعی از زیبایی دست

همه به .... فرمهاي مختلف گیاهی با گل و برگ و پیچک، کنگره و هندسی و انواع و اقسام دایره، مربع و لوزي، 

  ).28و  27تصویر( اند زیباترین شکل پرداخت شده

  

  

  

  

گچبري مسجد جامع فرومد، از غناي خوبی برخوردار است، به طوریکه تزیین در اینجا بـه واسـطه در هـم         

مقصـود از ایـن نقـوش بـزرگ     . آمیختن تمام عوامل همانند نواي موسیقی به بلندترین اوج خود رسـیده اسـت  

گرفتـه اسـت کـه در اینجـا      صـورت مـی  ) طلـب (همان نیایش کهن است که براي حصول فراوانی و درخواست 

آور  یلـی شـگفت  هـاي تخ  شـکوفه  هـا  استغاثه با غناي سرشار به صورت تصاویر گیاهی بیان گردیده است، بـرگ 

بسیار ریز، موها و پیچکهاي درهم بافته نه به صورت اشکال حقیقی بلکه همه نقشهاي ویژه و جادویی و  هايگل

  ).11تا8ش( سازد خیالی است که غایت حاصلخیزي را براي دنیایی ناپایدار منعکس می

  

                 

  

  

  

  

        

  

  

توان هریک را به صورت واحـدي مشـخص و مجـزا در     اند که می شدهآنچنان از نزدیک در هم بافته  ها طرح     

هرکدام از آنها داراي ویژگی است که صرف نظر از ارتباط با اعضاي دیگر طرح باید یکپارچگی خود . نظر گرفت

با هم در یک نقشـه معـین تاحـدي ماننـد ترکیـب       ها را نیز همچنان حفظ کنند، همبستگی و هماهنگی طرح

. جمعی است یا همچون دستگاه تزیینی و پیچیده و جداگانه نقش قالی اسـت  ر یک آواز دستهاصوات مختلف د
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یعنی روابط بین اجزاء طرح بسیار خردمندانه و منطقه تنظیم یافته به طوري که در عین پیچیـدگی مقصـود و   

  .منظور طراح و کار هنرمند به وضوح نمایان است

ورودي بـه   هايو الگو آفریده شده است، هرکدام از زیر طـاق قوسـ   اه در مسجد فرومد با گچ و گچبري طرح    

اي که هریـک از آنهـا داراي یـک     شبستان شرقی و غربی مسجد را به فرم و شکل خاص گچبري شده، به گونه

در . اند اي باریک گچبري شده آراسته سطح یکسان هندسی و یا گل و بوته است و سپس پیرامونش را با حاشیه

به داخل صحن مرکزي مسجد یک نوار کتیبـه خـط کـوفی بسـیار زیبـا از نـوع        ها طاق هايقوس بخش بیرونی

دار تعبیه شده است و سپس در قسمت زیر پایه طاق نمونه یک خط ریحان و یا ثلث و یا کـوفی معقـد    گلبرگ

  .حاوي احادیث و روایات و آیات قرآنی گچبري شده است

نمانـده، ولـی بـر روي ایـوان شـمالی تلفیقـی از کاشـی         مسجد بـاقی  هر چند که کاشیکاري زیادي در این     

ها  این نوع کاشی. این شیوه کار قابل مقایسه با نماي مسجد جامع زوزن است. اي و سفالکاري وجوددارد فیروزه

ایـن نـوع کاشـیکاري در    . انـد  هندسی کار گذاشته شده هاياي هستند که در مرکز طرح هاي شش گوشه قطعه

ه سلجوقی و اوایل دوره خوارزمشاهی مرسوم و متداول بوده است و احتمـاالً بیشـتر نماهـاي مسـجد     اواخر دور

  .چنین تزییناتی داشته است

به طور کلی مجموعه تزیینات نماي ایوانهاي شمالی و جنوبی مسجد جامع فرومد از اینگونه سـفالکاري بـا        

هیه چنین است کـه بعـد از ورز دادن گـل آن را بـه     ي هندسی وگل و بوته پوشیده شده است و روش تها طرح

آورند؛ سپس تـک تـک    داده و به صورت پخته در می اندازه در قالب معین شکل و فرم داده در کوره حرارت می

اینگونه تزیینات که اغلب اسـلیمی هسـتند و گـاه نیـز هندسـی بیشـتر بـا        . گذارند آنها را درجاي خود کار می

  ).را بنگرید 28تصویر(و همانندي دارند اي همسانی  طرحهاي تسمه

هـاي گـره در    نمونـه . توان همزمان با بکارگیري گره آجري دانست چینی در گچبري و سفالکاري را می گره     

سـازي بـا گـچ را     تـرین و زیبـاترین نـوع گـره     اما نفیس. در رباط شرف مشاهد کرد. .ق.هـ گچکاري قرن ششم 

چینی حتی در سفالکاري و سایر بخشـهاي تزیینـی    گره. امع فرومد دانستچینی محراب مسجد ج توان گره می

  ).29تصویر(بنا به صورت بسیار عالی و پیشرفته مورد استفاده قرار گرفته است

  

  

  

  

  

  هاي مسجد کتیبه

به همان اندازه که معمـاران  . کند اي را در تزیین ایفا می نقش عمده  بصري سنتی، کتیبه هايعالوه بر سمبل

انـد، طراحـان ایرانـی خطـاب بـه       گرایی تصویر زنده عرضه داشته ک داستان آیین مسیحیت را با یک واقعگوتی

  .)45: 1371بورکهارت،( دادند حضار با سوادتري اسالم را در کلمات حقیقی قرآن و احادیث ارائه می
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ها گچبري و بخشی  تیبهبخشی از این ک. ها را در خود جاي داده است مسجد جامع فریومد بیشترین کتیبه     

ها به علت مواجهـه بـا    متاسفانه باید این نکته را یادآور شد که بسیاري از کتیبه. با سفالکاري ساخته شده است

ی از خطوط بسیار عالی کـوفی، ثلـث و   هاینمونه. توجهی تخریب شده و قابل خواندن نیست عوامل طبیعی و بی

  .اند حاوي آیات قرآنی و احادیث  اکثراُ اند، ها استفاده شده ریحان در این کتیبه

اي اسـت کـه بـر     ترین کتیبه خط کوفی ایوان اصلی مسجد احتماالً کتیبـه  قدیمی هاي خط کوفی، کتیبه

پیشانی قوس محراب کوچک داخل درگاه ارتباطی واقع در دیوار شرقی ایوان جنوبی است قرار گرفته است کـه  

اند و این مسئله عجیب بـه نظـر    اهللا نوشته از قرآن کریم را بدون بسماین سوره . حاوي آیات سوره اخالص است

هاي مساجد و بناهاي مذهبی این روش کمتـر معمـول و حتـی اتفـاق نیافتـاده       چون در تمامی کتیبه. رسد می

ت توانست تمامی آیا نوشت، نمی اهللا را هم می اگر بسم. احتماال به علت کمبود جا این اتفاق رخ داده است. است

  .سوره را در آن بگنجاند و همین عامل شاید موجب این کار شده است

کتیبه خط کوفی زیر پاکار طاق ایوان جنوبی گچبري شده است و نحوه قلم و نوع خط آن با نوع ذکر شده      

احتمـاالً مـتن آن   . تـوان دریافـت   متاسفانه خرابی آن به حدي است که چیـزي از آن نمـی  . قبلی متقاوت است

  .ي آیات قرآنی بوده استحاو

از سـورة   11آیـه  . هاي خط کوفی روي قوس جناغی محراب اصلی که از نوع خط کوفی معقد اسـت  کتیبه     

  .قرآن کریم است) ع(مریم

جـانبی ایـوان جنـوبی ایـن نمونـه هـم بـا خطـوط          هايدرگاه  هاي خط کوفی بر روي پیشانی قوس کتیبه     

  .ابل مقایسه استارتباطی ایوان اصلی ق هايدرگاه

خط کوفی روي پیشانی قوس جناغی ایوان شمالی که از نوع خطوط کوفی تزیینی گل و بردار اسـت    کتیبه     

  .و به صورت نواري از روي ستون سمت راست ایوان شروع و تا روي ستون سمت چپ ادامه دارد

درگاه فضـاهاي جـانبی ایـوان شـمالی      هاي دیگري به خط کوفی بر روي پیشانی قوس عالوه بر اینها کتیبه     

در اثر مواجهه با عوامل طبیعی ، به علت اینکه از گچ ساخته شده ها وجود دارد که متاسفانه همانند سایر کتیبه

مربـوط بـه بخـش حـروف      هـا  چـون بیشـترین آسـیب   . ي بعد به عمد تخریب شده استها ویا احتماال در دوره

  . است ها کتیبه

ي زیبـاي آن  ها ي منطقه شرق ایران استفاده شده که نمونهها نوعی خط در کتیبه هاي خط ریحان، کتیبه

پس از آن ایـن  . ي مسجد فریومد استها که قابل مقایسه با کتیبه)1981کیانی،( مربوط به بناي رباط شرف است

داد هاي خـط ریحـان ایـن مسـجد از نظـر تعـ       کتیبه.نوع کتیبه نگاري در مسجد جامع فریومد انجام شده است

گـدار،  ( اطـالق نمـوده اسـت   ي ها براي نوع خط کتیبهاین نام را آندره گدار . هاي خط ثلث است بیشتر از کتیبه

  .اند در ایوان جنوبی مسجد چهار کتیبه به خط ریحان بزرگ و کوچک گچبري و ساخته شده. )270: 1371

  


