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 30/30/30تاریخ دریافت: 
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          00-00شماره صفحات:                                              
 

 چکیده
و   معرفی مسجد .ره شاهرخ تیموری در خطه مشهد استمانده از دوجامع ازقد از مساجد روستایی بجاید مسج 

گرفته بر چوب، سنگ و ها و نقوش تصویری شکلکتیبه تحلیلو ری بنا ، کاربتزیینات وابسته به معماری آن
هجری  3در قرن خراسان تماعی های قدرتمند اجاز گروه - کند که  اهل فتیانمیرا مطرح  فرضیهنقاشی این 

در قالبی  را به شکل نگاره و خط شانفکری و مشی خطو توانسته  اندبوده گذارتاثیربر آثار تزیینی این بنا  -
آن در  رویکاری با نقوش و مفاهیم بکاررفته منبت رِدَتزیینات چوبی شامل  و زیرکانه بیان نمایند. هنرمندانه

 300و  300ی هاامی مسجد خواجه علی ازقدی به سالح باشد. داخل مسجدهای تواند مکمل کتیبهیواقع م
علیرغم  بنا این .است بررسی شده ثنایی  تاریخی، اجتماعی، مذهبی و انواع ، درهای مسجدکتیبه .استهجری 

 . های موجود، از ابتدا کاربری مسجد داشته استبا عنایت به کتیبه میراث فرهنگی مشهد اننظر کارشناس
ها در پایه ستون و کتیبه یتزیینات سنگ، های داخلیورودی و ستون رِدَ و کتیبه برمنبت   شامل تزیینات چوبی

از جمله آثار تزیینی در  کاررفتهبه و اعداد نقوشدر قالب کتیبه، پاطاق هشتی ورودی را آراسته است.  نقاشی و
 فهم واحتماال در روزگار خود قابلیت  کهایی هستند هدشمسه، ترنج، سواستیکا و سرو نما ری،های چند پَگل

قرار گرفته  و تحلیل مطالعهمورد های اجتماعی بویژه اهل فتی دارد که و نشان از وجود گروه خوانش داشته
های ستون روبروی محراب، در کتیبه که و واژگانی است اصطالحات استفاده از یه،ین فرضامکمل  است.

عالوه بر  بوده  و نشان از آیین فتیان و جوانمردی دارد.حَک   های داخلی مسجدنوهمچنین پایه سنگی ست
را ها، زیبایی این بنای ساده روستایی نستوها و پایهچوب، سنگ و تنوع فرم ستون نقوش حکاکی بر ،این

ستتر در معانی م در آن کهنگاشتی است شمایل ارچوب نظریچ ارویکرد تحقیق کیفی ب . چندان نموده استود
یفی، تحلیلی و ند. روش کلی تحقیق توصارفتهقرار گ واکاویهای منقوش در مسجد مورد ها و آرایهکتیبه

 شودیادآور میمیدانی استوار است.  یهاای و پژوهشآوری اطالعات بر اسناد کتابخانهتاریخی بوده و جمع
 تمامی تصاویر توسط نگارنده عکاسی شده است.

 

 ها، اهل فتیان.تزیینات و آرایهموری، مسجد جامع روستای ازقد، تی ها:کلیدواژه
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 باشد.میتهران در دانشگاه هنر 
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 مقدمه
کیلومتری جنوب شرقی بخش طرقبه از توابع 01روستای ازقد در 

دقیقه عرض جغرافیایی و  00درجه و 03در  "که استمشهد واقع شده
متر از سطح دریا  0333دقیقه طول جغرافیایی با ارتفاع  03درجه و 93

به غیر از قسمت شمال شرقی  .(99 :0031 ،)پاپلی یزدی "قرار دارد
های بینالود احاطه راف آن را کوهکه به روستای مایان محدود بوده، اط

عمدتا  که را در خود جای داده خانوار 093این روستا حدود  کرده است.
 ،در وجه تسمیه روستا و به کشاورزی و دامداری مشغول. اندسادات

 دیگرت دارند. اول: ازقد به معنی سرسبز است و اهالی دو نظر متفاو
ازقد مخفف عبارت از قدیم به معنای باقیمانده از دوران کهن. در اسناد 

شود، لکن عموم اهالی انشا می ،و مکاتبات دولتی و رسمی با واژه ازغد
آن را زقی تلفظ کرده و در منطقه طرقبه نیز به همین نام مشهور 

های جغرافیایی و زقد در کتابت. با بررسی پیشینه ااس
د، هایی که در طی سده اخیر تحریر شده بجز یک مورالمعارفدایره

تنها موردی که به نام محلی این  0اند.تمامی از آن به ازغند یاد کرد
خان قلیبین مرتضی "گردد. تا اشاره دارد به دوره صفوی برمیروس

گیرد و مینبردی در شهد و سپاه عباس میرزاپرناک ترکمان، حاکم م
خان روملو در مشهد و از زمره یاران محمدچون حاکم نیشابور، درویش

خان بود، عباسیان به عزم تسخیر نیشابور از راه رخ روانه قلیمرتضی
دستی کرده، خود را خان پیشدمحمآن شهر شدند، ولی درویش

)اسکندر "اند.ی و مایان به نیشابور رسقِتر از حریفان از راه کتل زِسریع
زقی "آورد: ( مولف تاریخ شهر مشهد می90 :0009 ،بیگ ترکمان

اال هم آن را زقی یا ها حهستانی است که مشهدیهمان روستای کو
به  (003 :0013 ،)سیدی"شود.کنند اما ازغد نوشته میزغی تلفظ می

گواهی تاریخ و تایید بزرگان و پیران، در قدیم راه نیشابور، مشهد از 
مسجد جامع این روستا یادگار عهد شاهرخ  نموده است.جا عبور میاین

جرای تکنیک منبت دارای تزیینات است که از دو منظر مفاهیم و ا
های با مطالعه کتیبه های آن قابل بررسی هستند.روی چوب و کتیبه

ها این احتمال مطرح خواهد ستونها و پایهمذکور بر دَرِ ورودی، ستون
های اجتماعی فعال )اهل و پشتیبانان این مسجد از گروه شد که بانیان

اند. این فرضیه با  بررسی و ههجری بود 3تی و جوانمردی(در سده ف
تحلیل عناصر و نقوش تصویری و بکاربردن و استفاده از اعداد معنادار 
در این نقوش از منظر اهل فتیان، تقویت و قریب به یقین خواهد شد. 

گردد، مفید و ها مستفاد میالعاتی که از کتیبهاط از جانبی دیگر
را در ارتباط با  میراث فرهنگی مشهد کارشناسانثمربخش  و نظر 

 کاربری و ساخت بنا به بوته نقد کشانیده است.

نگاشتی به آثار هنری در درجه : رویکرد شمایلارچوب نظریچ

ار نگاری هم شیوه کشمایلگیرد.معنای موضوع را در نظر می نخست
نویسد. تصویر می هنرمند در نوشتن تصویر است و هم آنچه که خودِ

ه واربورگ و پیشتاز در عضو پیشاهنگ موسسکه  -روین پانوفسکی اِ
نگاشتی یعنی شمایلسه سطح پیش - نگاشتی بودروش شمایل

سطح رسم و قرارداد که در  دوم سطحی از موضوع بدوی یا طبیعی،
به معنای ذاتی یا یر است و سطح سوم زیرساخت تصو ،این سطح، متن

پردازد و زمان و مکان آفرینش تصویر و فرهنگ درونی تصویر می
طح، س. این گیردها را در نظر مینهای پشتیباخواست رایج در آن و

آمیزد های منابع گوناگون را با هم میطح ترکیبی تفسیر است و دادهس
های دسترس، متن های معاصر درگی، متنهای فرهنمایهو بن
گونه امور را های هنری و اینهای گذشته، پیشینهیافته ازفرهنگانتقال

   .(90و 90 :0033،)آدامز گیردر میب در
 

 شناسیروش
توصیفی،  این نوشتار به لحاظ هدف، کاربردی، روش کلی تحقیق

مقاله به توصیف  تحلیلی و تاریخی  و از نظر رویکرد کیفی است.
کاررفته در آن پرداخته و معنای مصالح و تزیینات به ،زقدمسجد جامع ا

ف یاین موضوع با توصعناصر تزیینی مورد پژوهش قرار گرفته است.
روشنی از روستا  و معماری مسجد جامع آن آغاز شده و سپس 
تزیینات وابسته به معماری چون عناصر چوبی، سنگی و نقاشی را مد 

ساله اصلی حول واکاوی نحله نظر قرار داده است. از آنجا که م
ها کتیبه ،مسجد اجتماعی اهل فتی و جوانمردی است؛در پی وصف

اند و واژگانی که با توجه به متون تاریخی در رار گرفتهرد خوانش قوم
 کاررفته.دو دیگر اینکه نقوش بهنداند، تحلیل شده اارتباط با اهل فتوت

این آیین در آن مطالعه شدند تا از ضمیر آن عناصر مربوط به 
دوران،بازشناسی گردد. بنابراین مفاهیم نوع و عدد در نقوش مد نظر 

ایل قابل تاملی جویی در اسناد جوانمردی به مسیقرار گرفت که با پ
جواری کتیبه و نقش و مفهوم آنها توانست به دست یافته است.هم

اثبات فرضیه در جهت نمود آیین فتی و جوانمردی در مسجدجامع 
 د یاری رساند.ازق
 

 پیشینه تحقیق
تحقیقاتی در حوزه تاریخی و بررسی معماری بنا به  ،در این زمینه 

 تاریخ شهر مشهددر کتاب  (0013) انجام رسیده است. مهدی سیدی
به این روستا اشاره داشته و بیشتر آن را از نظر ریشه کلمه بررسی 

 عتمادالسلطنها است. نموده و به ذکر کلیاتی از مسجد اکتفا نموده
از این روستا بسنده اشاراتی نیز به  سالشممطلعدر کتاب  (0030)

حمید  برد.شاورزی آن و موقوفات نام میکرده و بیشتر از وضعیت ک
در مجله  معرفی مسجد جامع ازقد با مقاله (0013) پورحسنعلی
و در  بنا را مطالعه نموده و نوع پالن ابعاد معماری پژوهی،خراسان

های ولی از کتیبه کرده،گیری ، نتیجهآرامگاهت کاربری بنا را نهای
( در رساله کارشناسی 0033) محمد ژولیده. نکرده است ها یادستون
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مناسب  ارشد خود با عنوان مطالعه فنی بر روی روش و ماده
سازی الیه رنگ روغنی از سطح در چوبی منسوب به دوره پاک

س رضوی( بیشتر به جنبه های تیموری ایران )متعلق به آستان قد
نظر قرار  حفاظتی این اثر فاخر پرداخته و کمتر مسایل تاریخی را مد

تصویر کلی از در تطبیق دَرِ مقبره خالصی به ذکر چند  . ویداده است
( به 0033) محمد سلیمان زادههمچنین  .پرداخته استاین مسجد 

در رساله (0019) و فاطمه دستپاکورزیده توصیف تاریخی بنا اهتمام 
به ذکر و  کارشناسی ارشد با عنوان خراسان در عهد شاهرخ تیموری

توان گفت تزیینات  و میدر مجموع . دست یازیده استمعرفی  بنا 
 های اجتماعیهای این مسجد به طور مجزا و بررسی تاثیر گروهکتیبه

 )فتیان( در آن به صورت ویژه مورد مطالعه قرار نگرفته است.

لیم کوهستانی روستا، مسجد به تبعیت از اق :مع ازقدمسجد جا

-به طوری استروبروی تکیه کبیراحداث گردیده  دارروی سطح شیب

که ارتفاع دیوار جنوبی که بر سکوی مصنوعی قسمت شیب دامنه قرار 
به  01/3/0031. این بنا در رسدمتر می پنجدارد در برخی نقاط به 

در بنا ورودی بت گردیده است. در فهرست آثار ملی ث 0331شماره 

ه به طرف پایین به هشتی منتهی واقع شده که با سه پلجبهه شمالی 
 ،شدهدولنگه چوبی منبت رِگردد. وسط دیوار جنوبی این هشتی، دَمی

 31سوره  به . دیوار هشتی مسجدخواندآدمی را به مسجد فرا می
 تبرک شدهم)سوره مبارکه اعلی( به رنگ طالیی بر زمینه الجورد 

 به (ی)این کتیبه با توجه به نوع نوشتار خط ثلث آن که حرف   0است.
متعلق به عهد صفوی تواند میصورت کشیده و معکوس نوشته شده 

هایی از آن با رنگ و گچ پوشیده شده ولی بخش روی این کتیبه .باشد
  در جبهه جنوبی هشتی نمایان است.

سقف چوبی و با متر  00×00شکل به ابعاد مربعبنا  فضای داخلی
سانتیمتر و ارتفاع  سیبه قطر  ستون چوبی دوازدهمسطح بر روی 

استوار گردیده است. محراب بر دیوار جنوبی تعبیه شده و  متر هفت
گانه، سنگی 00های به ایوان راه دارد. پایه خروجیدو با طرفین آن 

   ضلعی است.مربع، مدور و هشت هاآنفرم  بوده وسیاه 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 (.413: 4933پور،)ماخذ:حسنعلی پالن مسجد جامع ازقد  .4تصویر

 
قسمت تحتانی به فوقانی کاسته شده و در نهایت  زها استونقطر پایه

های گیرد که در قسمت زیر سقف به سرستونخود می فرم مدور به
ختم شده، با دو میخ فلزی به حمال سقف متصل و با  وجهیچهار

 اند. ت سطح گسترده و برجسته تزیین شدهصورهندسی بهنقوش 
ستون چوبی  چهارتوسط متر،  00×3ایوان فضایی به ابعاد ( 0)تصویر 
اند. ارتفاع کف ایوان از سطح زمین حدود ستون سنگی ایستادهبر پایه

های بجای مانده مسجد  شامل کتیبه کتیبه (0)تصویر متر است. پنج

 ای بر پایه سنگیبه(، کتیAب) ستون ستون چوبی روبروی محرا

ستون اول ورودی اصلی از جبهه ، دو کتیبه  سنگی بر پایهAستون 
( و دو کتیبه انتقالی از عهد قاجار بر دیوار سمت Bشمالی) ستون

ی، تاریخی و دعایی و  کتیبه ادب Aمحراب است. کتیبه ستون 
خی و مذهبی و تاری Bستونستون آن تاریخی است. دو کتیبه پایهپایه
 اند.های انتقالی تاریخیبهکتی
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 های زیر سقف مسجد ازقد. )ماخذ: نگارنده(چوبچارنقوش هندسی بر  .0تصویر
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )ماخذ: نگارنده( طبقه زیرین 0نمایی از ایوان مسجد و  . 9تصویر
 

 صالحم
رش و خودبسندگی از جمله اصول هنر و معماری ایران از دیرباز، نیا 

( حنیارش دانش ایستایی، فن ساختمان و ساختمایه) مصال .است
کردند ساختمایه مورد نیاز خود شناسی است. معماران ایرانی تالش می

کردند که جاها بدست آرند و چنان ساختمان می نتریرا از نزدیک
باشد. لذا  "خودبسنده"و  نیازمند به ساختمایه جاهای دیگر نباشد

آمده است. اینان بر وارتر درمیمان با طبیعت پیرامون خود سازساخت
این باور بودند که ساختمایه باید بوم آورد یا ایدری باشد. به گفته دیگر 

شود و تا آنجا که یان جایی باشد که ساختمان ساخته ممحصول هم
( 03-00: 0033گیری شود.)پیرنیا، شدنی است از امکانات محلی بهره

 های خاصی است.از نظر بافت معماری دارای ویژگی زقدروستای ا
ته ساخ سپیدارل و چوب ها با سنگ، اندکی مالت گِمسجد و خانه

چین سنگ ،یمترتسان بیست تا سیاند. هنگام دیوارچینی هر هشد
شود. ها پر میلی بین سنگل فضای خاشود، سپس با مالت گِمی

افقی قرار  ی به حالتچوب ،چینردیف سنگ ر تا پنجاهر چهروی 
کردن سطح دیوار، حالت قفل و بست بدان گرفته تا ضمن یکنواخت

و لذا معماران در راستای استفاده از  داده و بر استحکام آن بیفزاید
 اند.هکوهستانی از این موضوع بهره برد مصالح اقلیم

 

 هاکتیبه
مقابل  ستون پایه و اصلی، ستون رِهای مسجد، روی دَکتیبه 

خط (، B)ستون ستون اول از جبهه شمالی پایه ،(A)ستونمحراب
شده بر الواح سنگی بر های حکاکیو کتیبه ورودی سرتاسری هشتی

به صورت چوب، سنگ و  برنقش بسته و دیوار جنوبی اتاق اصلی 
بسته بر هشتی شامل آیات سوره کتیبه نقش اند.شده انجام نقاشی
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د خدای تعالی امر شده، توحیدی که اعلی است. در این آیات به توحی
اش از اینکه ه تنزیه ذات متعالیهالیق به ساحت مقدس او باشد و نیز ب

نام مقدسش، نام دیگری ذکر شود و یا چیزی که باید به او مستند 
غیر او نسبت دهند. مثال کسی دیگر را در خلقت و تدبیر و رزق شود به

-بهدهد، تایید تایید می و به رسول خدا)ص( وعده شریک او بدانند

ترین طریق و ساندهد که او آیوسیله علم و حفظ و نیز وعده م
 03ج طباطبایی،) ترین راه موفق به تبلیغ و دعوت بفرمایدمناسب

   .(0()تصویر001:
  

 

 
 
 

 

 
 

 )ماخذ:نگارنده(  قسمتی از کتیبه سراسری هشتی مسجد. 1تصویر
 

 )ماخذ: نگارنده(سنگ، مسجد جامع ازقد های حکاکی شده بر کتیبه. 4جدول 

 نوع کتیبه متن محل
شکل پایه 

 ستون
 تصویر نوع خط

مقابل  ستون پایه
 محراب

 (A)ستون

تمام شد خط  300در تاریخ 
ابن عوض فخرالدین علی

 ازقدی
 تاریخی

 وجهی 3
 شبه نسخ

 

پایه اولین ستون از 
ورودی اصلی در جبهه 

 شمالی

 (B)ستون

صورت هنام مبارک علی ب
وجه تکرار شده  0چلیپادر 

 است.
 مذهبی

 وجهی 0
 کوفی بنایی

 

پایه اولین ستون از 
ورودی اصلی در جبهه 

 شمالی

 (B)ستون

کتیبه باال: یا رب سرخ 
 اعلی...چون ماه کن حفظ

لچکی راست:راه اندازی که 
 محمد علی خدایش بیامرزاد
لچکی چپ: ساعی بیت 

 المعبود علی عوض االزقدی

 تاریخی
 وجهی 0

 ثلث و نسخ

 

 طرفین محراب
این کتیبه مربوط به دوره فتحعلیشاه قاجاراست 
که بعد از تخریب تکیه روبروی مسجد به این 

 مکان منتقل شد.
  نستعلیق تاریخی و ثنایی
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 )ماخذ: نگارنده( شده بر چوب، مسجد جامع ازقدهای حکاکیکتیبه . 0جدول 

 نوع کتیبه نوع خط متن محل

شیوه 

منبت و 

 روسازی

 تصویر

 باالی در ورودی

الشریفه علی ید البقعهتمت هذه
و المبرات خواجه الخیراتصاحب

علی ازقدی بسنه اربع و ثالثین و 
 ثمانمائه

نسخ آمیخته به 
 ثلث

 تخت تاریخی

 
باالی دماغه در 

 ورودی
 اهلل مفتح االبواب*

نسخ آمیخته به 
 ثلث

 تخت دعایی

 
ر پایین دماغه د

 ورودی
     از بین رفته است.

درون مسجد، باالی 
 ستون مقابل محراب

 (A)ستون
** 

ثلث آمیخته با 
 محقق

تاریخی، 
دعایی،ثنایی و 

 روایتی
 تخت

 
 
 

ت. در حدیث معراج به آن * ذکر اهلل مفتح االبواب در دعاها آمده اس
هایی است بین پیامبر)ص( و ذات شود که پرسش و پاسخاشاره می

یت س الهی. خداوند در این حدیث هیچ چیز را از توکل بر او و رضااقد
ها و داند و در ادامه به رفع سختیبه آنچه قسمت نموده، برتر نمی

-03 :0013 ،)مصباح یزدی دهدها توسط خداوند ارجاع میگرفتاری

در دعای رفع حاجت از شیخ بهاءالدین، دعای رفع مشکل و فتح  .(00
 :0000،ابن علی بن موسی)ابوالقاسم ضرت حجت)ع(در کارها، حرز ح

( به این ذکر اشاره 039)همان، (، دعای معراج و در اسامی اعظم 30
یابد که تمامی درها را بر د. ذاکر خداوند را در جایگاهی میشومی

یروی از شیطان به ظلمت ای پس از پبندگانش باز نموده اما عده
و بازگشت را به روی آنها گشوده اند و خداوند در توبه کشیده شده

 است.
 سه زدوران نبی شد  و و سی ** چون هشتصد
 این بقعه خیر از سر نو خلد بری شد                                     

      در دور شهنشاه جوانبخت جهانگیر
 و تری شدشرف مالک خشکیز  نکوآ                                     

 ور         منصرخ ه شا زاد بهادر گورکانشه
 کز دولت او عمر بر اعدا سپری شد                                    

      اه حاجت که مرورچ ونتوانیم  مدحش
 عربی شده که هم از امت مابس این                                   

 
 

 پاکا صمدا تا ابدش پادشهی ده      
 وی این قبه اسالم قوی شد لکز عد                                      

 سخا و کرم و جود     از راه ساعی وی
 سردفتر خیار جهان خواجه علی شد                                      

 یا رب که بذاتش نرسد هیچ بالیی    
 تی شدمکز سعی وی این بقعه خیرات                                     

 شاه   اد هنرمند حسینبنای وی است
 ری شدپرشک بر انسان و  هنر ز  آن کو                                   

 ش خدایا تو معینش  با دو جهان راند
کز فکر وی این بقعه بدین محتشمی شد/                                  

 استاد عبدالعزیز حداد
 

 بودند بدو جار دگر بار موافق  
 ی شدشان سقف بدین جار بُلکز یاری                                  

 استاد عزالدین و دگر عبدالرحمان    
 استاد دگر احمد و استاد علی شد                                      

 دریاب کسانی که در این سعی نمودند       
 کو نظری شدخوشا ری کن که ظیارب ن                            

 ر خوب نباشد       گاه می چگفتار کری
 اینجا چو نوشتند به از درّ یمی شد                                   

 ازقدی بن محمد بن مسعودی عل ذکره و زبره عبدالکریم
 قال النبی علیه الصلوه و السالم                

 عجلو بالصلوه قبل الفوت                                    
 الموت     و عجلو بالتوبه قبل 

 علیه السالم [نبیال]صدق                                   
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 نیکی یاد            هر که زما کند ب
                نیکی باد   نام او در جهان ب                                 

 شمس الدین ابوبکر ازقدی سلم اهلل
 

 از خواجه علی ازقدی به عنوان Aهای سردر ورودی و ستون کتیبه
کند. استاد حسین شاه، بنّای مسجد میحامی و پشتیبان ساخت بنا یاد 

بوده و با توجه به ابیات، تحت نظر او مسجد با شکوه و جالل برپا 
مان شده است. استاد عبدالعزیز حداد، استاد عزالدین و استاد عبدالرح

اند. د که احتماال از همکاران وی بودهانبه دنبال استاد بنّا ذکر شده
کاران آثار چوبی بوده و اد علی منبتقین استاد احمد و استقریب به ی

بن محمد ابن مسعود]ازقدی[ و سرایندگان اشعار عبدالکریم علی
ابن عوض ازقدی در دو کتیبه الدین ابوبکر ازقدی هستند. علیشمس

 به عنوان خطاط معرفی شده است.   تقو  Aستون سنگی ستون  پایه

هجری  300سال  سجد را، تعمیر مجدد مAاولین بیت از کتیبه ستون 

کند. این زمان مصادف با دوره حکومت شاهرخ قمری ذکر می
ه دهد در این دوردعایی و ثنایی است که نشان می چند بیت باشد.می

های مختلف زندگی اجتماعی دین و مذهب بیش از پیش بر جنبه
در تزوکات تیموری مذهبی از مذاهب مقبوله  .ه استمردم تسلط یافت

طور کلی شیعیان در و بهی دیگر رجحان نیافته لمین بر مذهبمس
 :0033،پیروی از عقاید و اشاعه افکار خویش آزادی داشتند.)میرجعفری

1-033)  

  کاربری بنا
استوار است که این مکان بنا به  عتقاد نگارنده مقاله بر این فرضا

 معماری مساجد عهد  "اول اینکهشواهد موجود مسجد بوده است. 
 

. مساجد گونه شهری و روستایی قابل تقسیم است تیموری به دو
 اند در حالینمودهتبعیت می ایوانی]و سبک آذری[چهارشهری از پالن 

بودن نچیاقلیم بوده است. سنگ که پالن مساجد روستایی وابسته به
بودن سقف بنا به فراوانی چوب و سنگ در منطقه پوشدیوارها و چوب

ا پالن آن منافاتی با پالن مساجد تیموری به اقلیم آن وابسته بوده و لذ
( دودیگر 0030برنارد اوکین، مشهد، مردادپروفسور ) مصاحبه با "ندارد.

(  و کتیبه A)ستون 0با عنایت به کتیبه روی ستون روبروی محراب

و  تهای بقعه خیر، بقعه خیراورودی اصلی از این مکان به نام سردرِ
ها از بقعه در فرهنگ ده است.خصوص قبه اسالم یاد شمبرات و به

ای ممتاز از زمین طبا(، پارهاال)ناظم و عمارت و سرای و جا و مقامبنا "
اه، سرزمین و زیارتگاه یا عه، خانقمای از زمین، صوهحولی خود، قطع

 039 :0030،معین و033 :00ج0009 ااست.)دهخد یاد شده، "مقبره
امبر)ص( مورد تاکید دیگر حدیثی از پیسه (333 :0ج0030،انوریو

است که به عجله در نماز قبل از فوت آن و توبه قبل از مرگ اشاره 

به  به وضوح Aستون  بهکتیپنجم، در بیت  اسالم هواژه قب .دارد

جهانداری شاهرخ باعث  شاره دارد. در این بیت که ثناست،مسجد ا
رسد که می رشد و نمو این مسجد ذکر گردیده است. چنین به نظر

اشاره ندارد بلکه  در تغییر کاربری بنا ینده اشعار به مساله جدیدیسرا
اب در دهد. از طرفی نشانی از سردتر شدن مسجد خبر میااز پوی

 ای نگردیده استاشاره موضوعها به این مسجد دیده نشده و در کتیبه
 که نظر اکابر روستا همچنین مویّد این مطلب است. 

 تزیینات

                                                              
 )ماخذ:نگارنده( دَرِ ورودی اصلی .1تصویر
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، نقوش گیاهی و نمادین حاویلنگه ورودی وها روی دَرِ دنگاره

های (، پایه ستونA)ستون روی ستون چوبی جلو محراب همچنین

 جستهنیمبه شیوه ورودی   رِمنبت دَ اند.سنگی و هشتی را مزین نموده
 است روسازی مقعر و (0 :0030،سامانیان و آشوری ،)شیخی 0ستجَیا 

درخت سرو و سواستیکا بر روی ستون  توان بهمی شونق از .(0)تصویر

A،  شده درخت ی سنگی، طرح سادههاستونشده بر پایهحکاکینقوش

ورودی  رِدَ .اشاره داشتسرو بر پشت در اصلی و کتیبه هشتی مسجد 
 فرم ترنج باهایی اسلیمکاری منبتو  3ر، شمسه پَ 3و  1، 9های گل

وجهی چهارهای کلی تزیینی گذارد. قابرا به نمایش می به شکل سرو
اصلی منبت  هایآن از چهارچوب  و دماغه تا لنگه بوده و سراسر

 ردَعدد، هر لنگه  000ر روی چهارچوب پَ 3های گل (3)تصویراند.شده
های نی در باالی ایوان ورودی، سرترنجطاق تزیی00سه ترنج ،  شامل

دنبال مقابل محراب به ضلعی 3 تونستایی که روی وجوه 00و  00
ر پَ 3و0 های گردر و گلپَ 1و 9بزرگ  های اناریشده، گلرهم تکرا

ر، قاب مربعی باال تایی ترنج قاب میانی د00َاصلی، دالبرهای  رِدَ روی
گل اناری، همچنین  0اسلیمی و  3های مزین به ر با ترنجدَ و پایین

ها، ورودی و ستون رِنقوش نمادین سرو و گردونه مهر بر پشت دَ
  .طلبده به مفهوم اعداد و نمادها را میتوجاهمیت 

 

 تزیینات مسجد جامع ازقد کتیبه و   ینگاشتشمایلتحلیل 

االحترام را ام الزمفرماندهان اطراف و حکام و ارباب احک شاهرخ "
قام افسر سروری گردانیدندو...و به میامن این جلوس همایون ئم مقا

اکبر بالد ربع مسکون به تخصیص خراسان، مهبط امن و امان گردید 
)واله  "و سحاب عدل و احسان برکشت آمل پیر و جوان گوهربار شد

 برای مشروعیت خود ویاز آنجا که  .(010: 0013 اصفهانی قزوینی،
بر مذهب تکیه داشت، حمایت از طبقات مذهبی برای موفقیت 

اهمیت سلطنت او و هر سیاست مذهبی که ممکن بود در پیش بگیرد 
گذاری گسترده به خاندان پیامبر بود که داشت.یکی از اعتقادات حرمت

 دنبال داشتاحترام زیادی برای علی)ع( و سایر امامان شیعه را به
شاهرخ امیدوار بود با دو شیوه بر زندگی  .(033-3: 0033)فوربزمنز،

پشتیبانی از کارگزاران مذهبی و نظارت بر  -0:مذهبی تاثیرگذار باشد
تالش عملی برای پیشبرد یک برنامه مذهبی که بر رعایت -0آنان.

نظر اول سلطنت شاهرخ در   .(033: 0033)فوربزمنز، شرع موثر بود
دهه از هرج و  چهاربه مدت  او دهد. دولتیتصویر مطلوبی را ارائه م

رفت در امان ماند و مرجی که پس از مرگ تیمور خطر آن می
 ت پذیرفتهای اقتصادی، فرهنگی و اصالحاتی صورپیشرفت
، ابراز شفقت بر مظلومان و شفاعت یدوستصلح .(000: 0031)رویمر،

و پایداری در برابر خرابی بسیاری شهرها در زمان تیمور، ظاهرا متدین 
(، اعتقاد به زهاد و 30-33: 0033هوادار اسالم بود.)میرجعفری،و 

  : 0000)خواندمیر، مشایخ و اولیا و بزرگان و زیارت مرقد امام رضا)ع(

 (، اجرای واجبات دینی چون منع شرب شراب330و990
یات به پشتیبانی از هنر و ادب ( و حمایت و090: 0303)سمرقندی،

ای موجه ساخت. شعر نیز در این دوره با همراه بایسنقر از وی چهره
نام شاعرانی عارف چون قاسم انوار و شاه نعمت اهلل پیوند خورده 
است.شاهرخ دارای صفات عالیه انسانی بود و فطرتی معتدل داشت. 
با اتکا به عنصر ایرانی به احیاء علوم و معارف پرداخت و در زمان 

خود رسیدند که ظهور  ج تعالیسلطنت وی تجلیات علم، معرفت به او
 .(193: 0090)گروسه، اندصوفی از آن جمله های شیعینهضت

های گوناگون تغییرات و تحوالت این دوره: جلوهترین وجوه مهم
های وابسته به مومی، توسعه تصوف اسالمی و طریقتپرهیزکاری ع

اهلل، توسعه زیارات و اعتقاد به معجزات و کرامات و آن، پرستش اولیاء
ها اغلب بر خود رستش علی و  به طور کلی اهل بیت بود. این پدیدهپ

( شیعه پلی بود بین انواع 000: 0031برچسب تشیع داشتند.)رویمر، 
هجری به  ششمتحول از تسنن به تشیع از قرن  مردمی مذهب تشیع.

بعد در مسیرهای مختلفی انجام شده است، بخشی در مسیر سیاست و 
 ادب، حدیث و تصوف.بخشی در مسیر فرهنگ، 

شدن مجالس ذکر صوفیانه، دکتر الشیبی معتقد است به دنبال ملغی 
ای است از وسعت گریه بر امام حسین جانشین آن شده بود که نشانه

: 0031)الشیبی، هجری نهمآمادگی مردم برای پذیرش تشیع در قرن 
الشهداء القلوب مولی حسن شیعی سبزواری، مقتل. کتب مصابیح(001

دلیلی  ،االقصی کمال الدین خوارزمیدرازی، نوراالئمه، مقص ابوالمفاخر
در  .(103-100: 0019)جعفریان، برهه زمانی استاین  دیگر در

های صوفی و شیعی در تاریخ به واسطه فعالیت گروه نهمحقیقت سده 
توان نماینده فضای که می اهمیت بسیاری دارد. مولف تاریخ غیاثی را

عصر خود دانست به شدت تحت تاثیر نیروهای  اعتقادی -فکری
بردن به راز و رمز این نیروها، ییبی و پنهانی قرار داشتند. راه پغ

های جنبش .(00: 0031)رنجبر، آگاهی از علم حروف و علم جفر بود
اجتماعی  -های اقتصادیهجری ریشه در نابسامانی 3و 3ن وقر

 بودند نوینی اعتقادی –ز سوی دیگر مبتنی بر  جریان فکریداشتند ا
آلود مذاهب و مکاتب موجود چون تصوف و تشیع، بدعت آمیزش از که

اجتماعی آنها قوام یافته بود و این در شرایطی بود   -منظومه فکری
که مراجع قدرت سیاسی کمتر به حمایت سرسختانه و جزمی از 

های شکل کومتضعف و فترت مداوم ح دادند.مذاهب رسمی تن می
های اجتماعی را فراهم آورده اعد برای خیزشس، زمینه مگرفته

 نهم( این اشاره الزم است که در قرن 03-93: 0031بود.)رنجبر،
ای های وابسته به آن  در رواج تشیع نقش گستردهصوفیان و گروه

مانده این موضوع در آشکارا و نهان مشاهده داشتند که در آثار بجای
 شود.می

االبواب، بقعه خیرات و مبرات، مانند اهلل مفتح عبارات و اصطالحاتی
سخا، کرم،جود، بهادر، فتی و روایت حضرت رسول)ص( در مورد نماز 
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ی چون هایوالی متقیان، از طرفی دیگر نگارهبار نام م 00و توبه، نیز
ها و تعداد  آنها نشان از آیین فتیان دارد گردونه مهر، سرو، شمسه، گل

 ری قمری ساری و جاری بوده است.هج 3که در جامعه قرن 
درهای رحمت خداوندی و نیز  بودنزاالبواب اشاره به باکتیبه اهلل مفتح

را دارد. از طرف دیگر  بودن درهای توبه در همه حال بر بندگانگشاده
ه بسته بر ستون مقابل محراب حاوی اصطالحاتی است ککتیبه نقش

ح در کارها و اصل توبه از گردد. فتمیربه ارکان و شرایط اهل فتی ب
 .(00 :0030،)کربن اول قدم در راه فتیان است بلکهارکان فتوت بوده 

االبواب از اسامی اعظم  و بارها در دعا و احادیث ذکر ذکر اهلل مفتح
شده که بر باالی دماغه ورودی نقش بسته است. این ذکر قدر مسلم 

ارای بار معنایی برای هر انسانی که قصد ورود به مسجد را داشته د
بودن به رضای او از یی بوده است. توکل به خدا و راضیواال

ترین معانی آنست. دو دیگر احادیث اولیا و صلحا در باب واسطهبی
کند. در جایگاه مهم آن را روشن میبودن در استغفار توبه و گشاده

ن در متن آعنوان یک ساختار معنادار و گنجاندن واقع این تفسیر به
 گروه اجتماعی تشریح را  در پی خواهد داشت. در کتیبه درونی مسجد

های سخا، کرم، جود و با مفاهیمی بر باالی ستون مقابل محراب واژه
چون هدایت، نصیحت و وفا در روایتی از حضرت رسول نشان از 

ای ترکی که ژرفای کالم در این موضع دارد. عناوینی چون بهادر، واژه
گردد، به معنای ه که در پیشاپیش اسم پادشاه ذکر میافتخار بودباعث 

ای را نشان نگری ویژهجهان (009: 0033)اربابی، پهلوان و پهلوانی
ها جلوه نموده و  در میان تمام اصناف وجود کتیبهدهد که در این می

 داشته است.

 

                                       
 

 پر بر چهارچوب  8و 3های گل  -8تصویر        شدهپر منبتشمسه و گل هفت -3تصویر              واگیره قاب میانی و باال روی  -1تصویر

 ماخذ:نگارنده(   ) اصلیدر                                 بر قاب میانی در اصلی مسجد                           شدهکاریدر اصلی ورودی منبت 

                                
 

 است.  لامورودی قابل ت رِهای منبت دَاستفاده رمزگونه اعداد در آرایه
نگاشتی مفاهیم در تزیینات سطح سوم شمایلدر حقیقت این معانی و 

پردازد و زمان و مکان که به معنای ذاتی و درونی اثر میرا در بردارد 
گیرد. این تفسیر ن را در نظر میآآفرینش تصویر و فرهنگ رایج در 

 .(90 :0033،)آدامز آمیزدهای فرهنگی و تاریخی را در هم میمایهبن
زمان به نمایش طور هم م ساختاری و ادراکی را بهاین نقوش دو مفهو

صورت پیچیده و پنهان با عوامل به مفهوم ادراکی آن "گذارند.می

ها و های گذشته، آگاهیوع چون فرهنگ عمومی یک جامعه سنتمتن
و زمینه قرارگیری و شکل و  های فردی و گروهی، محیطسلیقه

 :0011،زاده)دیباج و سلطان"بستگی دارد های کالبدی آنویژگی
ورودی است  رِپر منقوش دَشمسه شش ،بارزترین نگاره .(00و03

انوار حاصل از تجلیات الهی و حقیقت نور خدا و  "که نماد (1)تصویر
شش نماد اعتدال و  .(010 :0013،)سجادی "ذات احدیت است

 .(03 :0033،)کوپر و زیبایی است هماهنگی، عشق، تندرستی
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 بر شده پر نقشپنجگل  -44تصویر                            ترنج بر  باالی قاب سردر -42تصویر                  برگی بر دماغه در اصلی   گل سه  -3تصویر

 در اصلی ) ماخذ:نگارنده( ترنج قاب میانی                                            ورودی اصلی                                                                                        
 

در مفهوم اسالمی معادل خلقت است که عالم در شش روز  شش
نخستین عدد کامل  آفریده شد و از نظر عرفا نمادیست از انسان کامل.

شش  از منظر ریاضی مبین قد متناسب آدمی و جهات اصلی است.
ای تعین بخشیدن یا شود که برعدد جسم و نظام باتناسبی قلمداد می

تر از همه است. ترتیبات با تناسبی که دادن جسم در فضا متناسببسط
ساز همان جمال خالقه است که آدمی سرمشق آدمی است جاودان

سوره حجر: نیست هیچ  00گاه مثالی اوست و موید آیه شریفهجلوه
ده جای آن و فرو نفرستیم آن را اچیز مگر به نزدیک ماست نهفته و نه

ای دانسته. هر عدد باطنی دارد که تجسمی از وحدت مگر به اندازه
: 0033پیوندد.)اردالن و بختیار، ن را مداوماً به سرچشمه میآاست که 

صفت جمال و جالل  عنوان نماد خداوند متعال، هر دوخورشید به. (03
رکن  شش شاملکه ارکان فتیان گذارد. همچنانرا به نمایش می

 ن، شلوار، شکم، سمع و بصر، دست و قدم، حرص و امل، بند زباظاهر
ن،سخاوت، کرم، تواضع، عفو، نیستی از منیت، قناعت رکن باط ششو 

و 00-03 :0093،و تام به مقام قرب و وصلت است. )واعظ کاشفی
که  دو شمسه وجود دارد ،ربر روی هر لنگه دَ ( 31 :0090 ،صراف

تشیع  فکر دایره نبوت،"ته باشد. تواند به امامان شیعه نیز اشاره داشیم
روزه خلقت مذاهب، متناسب با شش را به تفسیری عرفانی از شش

 :0010،.)شایگان"شودیرهنمون م پیامبر بزرگ در سنت ابراهیمی
داری روزه روزهاصلی دوره هفت رِ شده بر دَپر منبتهای هفتگل(003

نشانه زندگی  و توبه، هفت بار طواف کعبه و روز هفتم خلقت است که
( و روز ظهور حضرت حجت است. 11 :0033،ابدی است.)نورآقایی

شهر عشق عرفان و تصوف ایرانی اسالمی هفت (003 :0010،)شایگان
ر، صبر، توکل و رضا( را متذکر )توبه،ورع، زهد، فق مقام عرفانو هفت

االبواب و ( در حقیقت بین کتیبه اهلل مفتح13: 0033)نورآقایی، شود.می
کند. هم مرتبط میارد که این دو را بهاین نوع گل سیالیتی وجود د

های ورهگوید.)سهلل سالم میاءخداوند در قرآن هفت بار به اولیا"
، 030و  000و  000و 003و 13، صافات93مبارکه یس

( کلمه اسالم نیز در قرآن هفت بار 003و033: 0039)بقایی،"(9قدر
 برگیهای سه( گل3)تصویر (030: 0033)شیمل، تکرار شده است.

ها ر و ترنجهای گیاهی بویژه دماغه دَکه به وفور در نگار (3)تصویر 
گانه است.در اساطیر ایران جمشید یادآور طبیعت سه ،شدهطراحی 

 دارای سه فره نماد ریاست برحکومت، دین و پهلوانان است.
 یک میانه استنماد نَفَس و دو حدّ  نهایی و  (00و00 :0033،)نورآقایی

شکل شیعی شهادت  (01: 0033)اردالن و بختیار،  و نشانه هماهنگی.
 ولی اهلل است. در سه جمله ال اله اال اهلل، محمد رسول اهلل و علی

( سه چلیپای با نام مبارک علی)ع(، سه مرتبه فتوت 33 :0033،شیمل)
لی اص رِها که به عنوان قاب اصلی در دو طرف دَترنج را دلیل است.
 0 وسالم سماع  0 ،مرحله سیر و سلوک  0نشان از  اندطراحی شده

مرحله شریعت، طریقت، حقیقت و معرفت را نشان دارد. ارکان طریقت 
پیر در مقامات مختلف در 0د. منحصرن 0بار در و فضایل هم به یک

 پر که به9گل اناری  (03)تصویرهای اصناف مقامی بلند دارند.هناممرام
تن آل  9نشان  ،رهای ترنج قاب میانی دَترین گلی از شاخعنوان یک
پیامبران  ،و مورد احترام اهل تسنن  ترین اشخاص شیعهعبا، مهم

 پایه اسالم بنا به نظر اخوان الصفای شیعی است 9عنوان اولوالعزم به
          .(00)تصویر (001-000 :0033،)شیمل
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 های مسجد ) ماخذ:نگارنده(ستونر متن و حاشیه در ورودی و  فرم پایهپر دگل هشت -40تصویر
 
 

طور کلی  امام هستند.به 00نمادی از  ،رهای روی هر لنگه دَشمسه
دهنده هماهنگی نشان "وجه دارند 00های روی در که شمسه

 "است برکت و فراوانی الهی رگمضاعف آسمان و زمین و بیان
شرایط آداب و رسوم، آداب احترام به والدین و  .(003 :0033،)نورآقایی

ر، های ترنج قاب سردَلرکن دارند. گ 00م به استاد همگی احترا
های اسلیمی بر بندد، نام علی)ع( بر پایه ستون، قابمسج هایستون

 را در 00وجوه ستون مقابل محراب سراسر، عدد یک از  هر
و  تر است. ستونمایانچنته دارند. کاربرد عدد هشت در داخل مسجد ن

( در هشتمین 00)تصویر وجهی بهشت بازیافته است.های هشتپایه
روز انسان جدید از رحمت الهی آفریده شد. هفت روز توبه و روزه روز 

( بهشت به 00: 0033روز فراوانی و تجدید حیات است.)کوپر، ،هشتم
است. اقلیم استناد قرآن هشت دَر دارد که دَرِ هشتم توبه و همیشه باز 

گر بهشت است. هشتم که گستره آن در خیال جای دارد تداعی
 مسلمانان معتقدند که هفت دوزخ و هشت بهشت وجود دارد زیرا

( عرش 010: 0033اش پیشی گرفته است.)شیمل،رحمت خدا بر غضب
الهی همچنین بر هشت پایه استوار شده است. روی کتیبه دَرِ ورودی 

وجهی  و های هشتدر داخل مسجد ستونرود و از توبه سخن می
بودن رحمت م)سواستیکا( که تاییدی است بر مقد هشت گردونه مهر

بودن است. نشانی آریایی و خدا.  گردونه مهر به معنای نیک و خوب
نماد خورشید . (00و03: 0039)اکبری، سمبلی مذهبی و اعتقادی.

اهنگی و گردان، قطب و گردش ستارگان، پویایی و ایستایی، هم
لیم و اطاعت، در اعتدال و آغاز و انجام است. نوعی آب جاری، نماد تس

، تبرک، طول عمر، خواهیورزی و شگون، نیکمحراب نشانه نیک
در ایران باستان مظهر  و(009-3 :0033،)کوپر باروری و زندگی است

عمر جاویدان، شکوه و جالل سلطنت و اقتدار ایران قلمداد شده 

ی عنوان یک ( نشانه امام هشتم شیعیان که به003 :0030،است.)غراب
های اصناف است. سرو  که در نامهگانه طریقت در مرام0از پیرهای 

سادگی به تصویر کشیده  ورودی و ستون روبروی محراب به رِپشت دَ
شده، درخت همیشه سبز و از دیرباز درخت خاص ایرانیان است که 

ت. در شعر فارسی با صفات متعددی زرتشت آن را از بهشت آورده اس
چون سرفراز، جوانه نوخاسته، پابرجای، پایدار، بوستان آزادی و ... 

سرو نشانی از پایمردی و پایداری اهل  .(009 :0033،)یاحقی استآمده
فتیان در برابر مسایل و مشکالت زمانه دارد و مهر تاییدی بر کتیبه 

استقامت بشارت داده و  ر است که خداوند به صبر وروی دماغه دَ
  دهد.توکل راه هدایت را نوید می

 

 گیرینتیجه

های د از توابع طرقبه مشهد طبق کتیبهمسجد جامع روستای ازق 
که  بوده هجری قمری 300و 300های مانده متعلق به سالبجای

تزیینات و مصادف با دوران حکمروایی شاهرخ تیموری است. 
وسعت اندیشه و تفکر عصر  جهانداری واین بنا نشان از های کتیبه

به معرفی و توصیف کامل معماری و وابسته  شاهرخ دارد. این نوشتار
بخش انجام  سهبه آن در مسجد جامع ازقد دست یازید. مطالعه در 

که شامل نوع معماری و پالن مسجد است که با توجه به نظر  پذیرفت
بوده است. کاربری کارشناسان از نوع مساجد روستایی عهد تیموری  

بنا از آغاز، مسجد بوده و علیرغم نظر کارشناسان میراث فرهنگی 
و مسجد به دلیل ساخت روی مشهد در آن نشانی از سرداب نیست 

بنا دار دارای سوهایی در قسمت زیرین بوده است. کاربری سطح شیب
عالوه در  دو دیگر،های آن مورد تایید قرار گرفته است. در کتیبه

ها از بنایان، نجاران، خطاط و شاعر نام برده شده و حامی بنا هکتیب
های مایهخواجه علی ازقدی بوده است.بخش دوم به تحلیل نقش
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شده مسجد در راستای واکاوی تاثیر اهل جانمردی در قالب آراسته
االبواب، بقعه این مهم با عباراتی چون اهلل مفتحها و نقوش است.کتیبه

کرم و سخا و جود، نیکنامی، علی)ع( و ... هویدا شده خیرات و مبرات، 
ها، ترنج و درخت به چنین عناصر و نقوش تزیینی چون گلاست.هم

و ارقام مورد کاربری در آنها ، بررسی و تعداد نگاشتیروش شمایل
مایه پژوهش قرار گرفت،از جانبی متون تاریخی بویژه اسناد اهل دست

 اینها، بنابراین یافته رد تطبیق واقع شد.فتی با این مفاهیم و اعداد مو
خوانش را شاید بتوان مطرح نمود که اندیشه و تفکر ساری در جامعه 

را در  بویژه اهل فتیان های اجتماعیتاثیر عوامل و گروه ،آن دوره 
اعتقاد  واطمینان  توان مشاهده کرد کهمیمسجد   یهانقوش و کتیبه

درهای رحمت خداوندی از نتایج  بودن همیشگیجوانمردی و باز به
 بوده است. در مسجد جامع ازقد  آنمستقیم 

 

 تنوشپی
 فرهنگ در یزدی پاپلی حسین محمد دهخدا، نامه¬لغت در دهخدا اکبر علی ،3ایران،ج جغرافیایی فرهنگ در آرارزم حسینعلی ابرو، حافظ تاریخ در ابرو حافظ. 0

 .ازغندی حسن بن اسماعیل محمد مال حال شرح در 0تشیع،ج المعارفهدایر کشور، مذهبی هایمکان و هاآبادی
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Abstract 

 
The building of Central Mosque of Azghad goes back to Shāhrukh Mīrzā. The 
wooden and stone decorations of this mosque joined with its paintings are the focus 
of this paper. We intend to introduce this mosque and its architectural decorations 
and also study the possible functions of this building. Through the analysis of its 
inscriptions and pictorial patterns on wood, stone and wall we would put forward 
the supposition that  Ahle Fatian , who were one of the powerful minority groups in 
Sari’s society in 9th ….. , were effective  in the decorations and patterns of this 
mosque. Ahle Fateian could impose their own ideological approach and 
preferences on the decoration of this mosque. There seems to be a relation between 
curved doors that have especial patterns and meanings with inscriptions made on 
the columns. We have analyzed the inscriptions from historical, social, religious 
perspective. Studying the possible functions of the building revealed that the 
mosque’s original function was mosque. There are wooden decorations with 
carvings of pictorial elements and carved inscriptions on the entrance door and 
columns, stone decorations on the basis of columns. Pictures and numbers used in 
the decorations like flower leaves, sun, bergamot, sevastika and cedar are symbolic 
elements that were readable at their own times. Such elements are most probably 
related to Fata’s minority groups. Also, we have found some fatah’s phrases and 
expressions on the columns’ inscriptions just in front of the altar. Besides, carved 
pictures of columns in the mosque, the variations of the forms and basis of the 
columns add to the beauty of this building. In this research, the mosque studied 
using qualitative, historical and analytical methods and we tried to analyze the 
pictures to understand the hidden meaning of the pictures and inscriptions. All 
pictures are taken by the researcher. 
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