ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدی درﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﻘﺒﺮه
ﮐﻠﻴﺴﺎ

۵۸

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
١ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم زﻳﮕﻮرات ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔ َُﺸ ْﺴﺐ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ٔ
 ٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ٨ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٩ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺒﺪ در ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١١ــ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﮔﻨﺒﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٢ــ اﻧﻮاع ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
١٣ــ اﺟﺰای ﻣﻨﺎره را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٤ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٥ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ را در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٦ــ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻼن ﻣﺪارس را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
١٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺎدی و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٨ــ ارﺳﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٩ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢٠ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢٢ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢٣ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻳﯽ را ﺑﺮای
۵۹

ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ و اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ روح و رواﻧﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ اﻳﻦ
ﺗﺸﺨّﺺ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای آن ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺑﺮای
ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﺎﻳﯽ و ﻫﻢ اُﺧﺮوی آﻧﺎن را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ.
در درﺧﺸﺎن ﺗﺎج ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﭼﻮن ّ
ﻣﯽدرﺧﺸﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮد .در اواﻳﻞ ،زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﻳّﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﻠﺲ و
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را ﻧﻴﺰ داﺷﺖ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎز ،از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و
ٔ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ از
ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ رو ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻧﻈﺎره
ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن
ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ آن را ﺷﮑﻞ داده ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارد.

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدی در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،١ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﮑﻞ ﮐﻮه وﺟﻮد داﺷﺖ.
٢
ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
زﻳﮕﻮرات ﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاری ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات(،
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺪس ﻓﻼت اﻳﺮان ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮپ ٣اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﺟﺰ ﺗﻘﻠﻴﺪی از ﮐﻮه ﻫﺎی ّ
١ــ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻋﺮاق ،اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ در ﻓﺎرﺳﯽ آن ر ا »ﻣﻴﺎن رودان« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
٣ــ  Arthur Upham Popeﻣﺘﻮﻓﯽ  ١٣٤٨ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺮ روی ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮔﺮاﻧﻘﺪری
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ .وی ﻣﺮدی ﻫﻨﺮﺷﻨﺎس و ﺑﺎ ذوق ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.
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ﻋﻈﻴﻢ در ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻮده وﻟﯽ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم آن آﺷﮑﺎرا اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪای از اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻳﯽ اﻳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻼﻣﻴﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎوش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻼﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺳﻮﻣﺮﻳﺸﺎن در ﻏﺮب ﻣﺮاوده
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را » اوﻧﺘﺎش ﮔﺎل « ﺷﺎه اﻳﻼم در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ١٢٥٠ق .م در ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم
»دوراوﻧﺘﺎش« ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪای
ﺑﺰرگ اﻳﻼم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻳـﮕـﻮرات ﭼﻐـﺎزﻧـﺒﻴـﻞ
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
اﺑﻌﺎدی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١ــ(٣
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١ــ ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪۀ زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ و دروازهﻫﺎی آن
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ  ٥٠ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ١٠٥ ×١٠٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺒﺪ و ﻣﻘﺒﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮج ﻣ ّﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از روی ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ(٣
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻃﯽ ﺗﻮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪه اﺳﺖ) .
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮش ﺧﻮرده از زﻳﮕﻮرات
ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ،در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻮﻃﯽ وار ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
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دروازه ﺑﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎً در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،و در وﺳﻂ
ﭼﻬﺎر
ٔ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﻬﺎرﻃﺮف زﻳﮕﻮرات ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻠﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻳﻮارﻫﺎی زﻳﮕﻮرات ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﺎروج و ﻗﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از آﺟﺮ ﻟﻌﺎﺑﺪار ﮐﻮرهﭘﺰی
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ و درﺧﺸﺶ ﻓﻠﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد  .اول آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی آﺟﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻂ اﻳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوم آﻧﮑﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎق ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره ٣ــ(٣
ﺳﻘﻒ ﭘﻠﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﺎﻗﯽ ،ﻧﻴﻢ داﻳﺮهای ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﺗﻴﺰه دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ

ﻣﻌﺒﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻬﻦ ﮐﻪ آﻳﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪٔ .
ﻣﻬﺮاﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎه در ﻧﺰدﻳﮑﯽ آذرﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ٔ
آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ » اﻳﺰد ﺑﺎﻧﻮی آب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﻮر زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ آرﻳﺎﻳﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۶۲

ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ در ﮐﻨﮕﺎور در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎی آن ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاش اﺳﺖ و روی آن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻ ّﻔﻪ ﻳﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه  ٧ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮار ﺿﺨﻴﻢ و ﭘﺮﺣﺠﻤﯽ از ﭼﻬﺎر
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤ــ(٣
ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤ــ٣ــ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ

آﺗﺸﮑﺪه
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دارﻳﻮش اول در آﻳﻴﻦ و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ دو ﺧﺪای
ﻣﻴﺘﺮا و اﻫﻮرا ،ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻮرا ﻣﺰدا ) آﻓﺘﺎب داﻧﺎ ( را ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺣﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽ ﺷﮑﻞ ،اﺑﺘﺪا در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » زﻧﺪان ﺳﻠﻴﻤﺎن « و ﺳﭙﺲ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ ١اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻴﺎﻳﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ زرﺗﺸﺖ ،ﻧﻮر و آﺗﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮه ای از
ﻧﻤﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا آﺗﺶ را
در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ از ﺟﻤﻠ ٔﻪ آﻧﻬﺎ
١ــ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ و
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۶۳

آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﺗﺶ از اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻮار
ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪی روی ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ(٣
ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٣ــ ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻘﺸﮥ آﺗﺸﮑﺪه

آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﺴﺐ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺎب در
ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی اﻳﺮان
ٔ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪه در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺧﺎص ﺷﻬﺮﻳﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪه درون دژی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن « ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺮ روی ﺻﻔﻪ و ﻳﺎ ﺗﺨﺖﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﮐﻪ دو
ٔ
ٔ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﺎ آﺑﯽ ﺻﺎف و زﻻل
ٔ
در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ آب آن از ﮐﻒ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ .ﮐﺎخ ﺧﺴﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻮان ﺧﺴﺮو
ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﻫﺎی زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ در اﻃﺮاف آﺗﺸﮑﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  ٦ــ(٣
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٦ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن

۶۴

ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ذﻫﻦ ّ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﻳﻨﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﻳﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ّ
و ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺣﮑﻤﺎی دﻳﻦ و اﻣﺎم زادهﻫﺎ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮم ﺷﺎه ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ )ع( ،ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺷﻴﺮاز
و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ زﻳﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از
ﻣﺸﻬﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ٧ــ ،(٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻔﻴﺲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪٔ .
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﺮاق ﭼﻮن ﮐﺮﺑﻼ ،ﺳﺎﻣﺮه ،ﻧﺠﻒ و
ﮐﺎﻇﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻓﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی
ﺧﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﺎﻧﻴﺎن ّ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٧ــ ٣ــ ﺻﺤﻦ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﺮم ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ

۶۵

ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎز
اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺮ ّ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ادای ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻞ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﺎﺑﺪ،
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﺶﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم آﻳﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ رواج داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﻳﻦ
آﻳﻴﻦﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮوﺟﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺛﺮ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻻﻳﻪﺑﺮداری١ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺸﮑﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ دادهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی و ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺻﻮﻓﯽ)  (Saint Sufiدر ﺷﻬﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ( در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ اﻗﺪام
درﺳﺎل  ١٤٥٣ﻣﻴﻼدی ﺑﻌﺪ ازﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺼﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن از ﺧﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه از ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﮐﻮه ﺑﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎﻳﯽ از درﺧﺖ ﻧﺨﻞ و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻧﯽ و ﺑﻮرﻳﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
اﻧﺪازه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﻋﺮب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺶ را
ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب داﺷﺖ .ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﻪﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﻣﯽداد .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( وی
١ــ ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﺧﺎک و ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.

۶۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٣ــ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ  ٦٢٢ﻣﻴﻼدی ،ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
١ــ ورودیﻫﺎ
٢ــ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 ٣ــ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
 ٤ــ ﺣﻴﺎط ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٥ــ ﺻﻔﻪ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻳﺎران و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان

را در ﻳﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در آن زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ّ
١ــ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ
٢ــ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ،ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ و اﺳﺮاف
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن
٣ــ ﻣﺮدمواری و ّ
٤ــ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮمآورد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﻢ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ و اﻳﻮاندار
در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
١ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ :ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎده و ﺑﯽ آﻻﻳﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻴﻤﻪﮔﺎه داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻘﻒ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻳﻌﻨﯽ دﻳﻮار ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻳﯽ در ﻣﻴﺎن آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﺷﺒﺴﺘﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه در ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﻠﻪ و
ﻋﻘﻴﺪه اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن و ﺻﻔﻪﻫﺎﻳﯽ در اﻃﺮاف ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ٔ
اوﻟﻴﻪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻬﺮج در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮون ٔ
ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.١
١ــ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

۶۷

ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ِ
ﻧﻘﺶ درﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﭻ ،ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﺷﺮﻗﯽ،
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ،ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎدﮔﺎری از درﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮای
آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ درﻫﺎی آراﺳﺘﻪ و ﻣﺠﻠﻞ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ
ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ از
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ از ﻧﻈﺮ ٔ
ﺷﻤﺎره ٩ــ ٣اﻟﻒ و ب و ج( ﻣﻨﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﺪاوم ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد
٤

١
٣

٢

١ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٢ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺻﻠﯽ
٣ــ ورودیﻫﺎ
٤ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ)اﻓﺰوده ﺑﻌﺪی(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٣ــ ب ــ ﺑﺮش از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٩ــ ٣ــ ج ــ دﻳﺪ داﺧﻞ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج

ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی را
ٔ
ﻧﻘﺸﻪای ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و رواقﻫﺎﻳﯽ در اﻃﺮاف دارد.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ٔ
۶۸

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ
دوره
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮐﺎﺧﯽ از ٔ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ روی آﺛﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ١٠ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﺎی
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﮥ داﻣﻐﺎن
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ً
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ ﺗﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در
ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺮﺑﻮط
اﻳﺮان داردٔ .
ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ١٠ــ٣ــ ب ــ ﻃﺮﺣﯽ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی را ﻣﺴﺠﺪ
از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﮥ داﻣﻐﺎن
اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١١ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی و ﺑﻠﻨﺪ راﻳﺞ در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻬﻦ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﭻﺑﺮی ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ و در ﺗﺪاوم ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ
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اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻮع ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ٔ
اوﻟﻴﻪ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون ٔ
از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در ادوار ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آﺛﺎری از ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان،
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ را داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ١٤ــ(٣
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٣ــ ب ــ ﻧﺎﻳﻴﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ ،ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮔﭽﯽ ﻣﺤﺮاب

٢ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ :ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دورهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ را
ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻧﻤﺎز از
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ داده ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ
ٔ
واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﻳﮏ درﮔﺎه از ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را
ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و راه ورودی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ از ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،اﻳﻮاﻧﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه در ﺟﻠﻮی درﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮح
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻨﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ
اوﻟﻴﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ و ﻳﮏ اﻳﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖٔ .
ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ(٣
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٢ــ٣ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ
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٣ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮان دار :ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻮان از
دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را در ﮐﺎخ آﺷﻮر دﻳﺪﻳﻢ .در ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم اﻳﻦ اﻟﮕﻮی اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺪاوم ﭘﻴﺪا
ﮐﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی اﻳﻮان دار ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻳﺰ در
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٣ﮐﻪ دارای
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻳﮏ اﻳﻮان اﺳﺖ .اﺻﻞ اﻳﻦ اﻳﻮان ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ
آﺗﺸﮑﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮﻳﻮ َﻣﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺴﺎﺟﺪ زوزن و ﻓَ ُ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ دو اﻳﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺴﻴﺎری
از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ١٤ــ  (٣اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﺷﻴﻮه ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮان دار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮏ
اﻳﻮاﻧﯽ ،دو اﻳﻮاﻧﯽ و ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻳﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ ٣ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ )ﺟﻤﻌﻪ(
اﺻﻔﻬﺎن از ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ
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ﻋﻠﻞ ورود ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
اﻟﮕﻮی ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ دارای ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﺮدمواری ١ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد .درﮐﻨﺎر ﺳﺎدﮔﯽ،اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و ﻋﺪم ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ آن رواق ﻫﺎی ّ
دارای ﻣﻌﺎﻳﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد .از ٔ
زﻳﺮا ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺟﺰا و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﺖ آن دارد،
ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﻧﺤﻮه ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮای
ﮐﻤﯽ
ﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﺮان
در
اﺳﻼﻣﯽ،
اوﻟﻴﻪ
ﻗﺮون
از
ٔ
ٔ ٔ
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﻳﺾ ﻧﻤﻮدن رواق ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺻﻠﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارﺗﻔﺎع آن ،ﺳﻌﯽ در ﺗﺄﮐﻴﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ( ٣
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ.ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﻣﻌﻤﺎران ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺷﺒﺴﺘﺎن و اﻳﺠﺎد ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪداری ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮاب را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎدی ﻫﻤﺮاه
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٤ــ (٣ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد) .
ﺑﺎ اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﭼﻮن ﻣﺪارس ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و  ...ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺮح ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارزﻧﺪهای را وارد ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ و ﺑﺎز ﺣﻴﺎط ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز و ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ٔ
ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺎدل ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
دﻳﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در اﻳﻮان دﻟﭽﺴﺐﺗﺮ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﻳﻮان در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻴﺎط آن را ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز و ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ اﻳﻮان ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ
اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻳﺮان ﻫﻤﺴﺎز ﺷﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ ٔ
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻳﻦ
١ــ ﻣﺮدم واری ﻳﮑﯽ از ا ﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن اﻧﺪام ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﻧﺪام ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی او در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺳﺖ.

۷۲

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ورودی ،ﺻﺤﻦ ،اﻳﻮان ،ﻣﻨﺎره ،ﮔﻨﺒﺪ ،ﺷﺒﺴﺘﺎن و ﻣﺤﺮاب .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﻦ و ﻣﻨﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ٔ
 ١٥ــ (٣و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺟﺪ اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺠﺪی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﺮاب در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ٩ﻣﺤﺮاب دارد .وﻟﯽ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟ ّﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن
 ١ــ ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن
 ٢ــ ورودی ﻣﺴﺠﺪ

٥
٦

٤

 ٣ــ ﺳﺮدر ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﻫﺎی آن
٤ــ داﻻن ورودی
 ٥ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺳﻘﻒ زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ
 ٦ــ ﻣﺤﺮاب

٣
٢

٧ــ ﺣﺠﺮه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان اﻣﺎم
١

١ــ ﻓﻀﺎی ورودی :ﻓﻀﺎی ورودی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدری ﺑﻠﻨﺪ و زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺒﺎدی ﻣﺴﺠﺪ ،در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮدر و ﻓﻀﺎی ورودی اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ(٣
ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ،ﮔﺬر و ﻳﺎ
ٔ
ٔ
وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﻓﻀﺎٔ ،
٢ــ ﺻﺤﻦ )ﺣﻴﺎط( :ﺻﺤﻦ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪهای از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدی از دروﻧﮕﺮاﻳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺣﻴﺎط
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ آﺷﻮر ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺣﻴﺎط ﭘﺬﻳﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﻴﺎط ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻓﻀﺎی ﺑﺪون ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۷۳

١

١ــ ورودی

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ٣ــ ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ وﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻏﻠﺐ
ﻣﺴﺎﺟﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻮضﻫﺎی وﺳﻂ ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻴﺎط ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ١٧ــ(٣
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻳﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٧ــ٣ــ اﻳﻮان ﻏﺮﺑﯽ) ﺻﻔﮥ اﺳﺘﺎد ( ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ)ﺟﺎﻣﻊ( اﺻﻔﻬﺎن

۷۴

در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺣﻴﺎط ،ﺳﮑﻮﻳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ از ﮐﻒ ﺣﻴﺎط ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠّﻪ
ﺷﻤﺎره ١٨ــ(٣
اﺻﻔﻬﺎن) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ

٣ــ اﻳﻮان :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻳﻮان از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻮانﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎی ١ﺑﺴﻴﺎر در
اﻃﺮاف اﻳﻮان ،ﻧﻤﺎی ﺣﻴﺎط را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ اﻳﻮانﻫﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﻢﮔﻨﺒﺪﺑﻮده،
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ،آﺟﺮﮐﺎریﻫﺎ وﮔﭻ ﺑﺮیﻫﺎ ﻣﺰﻳّﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻮان ﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ )اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ( )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٩ــ (٣و ﺻﻔﻪ اﺳﺘﺎد )اﻳﻮان ﻏﺮﺑﯽ( و ﺻﻔﻪ دروﻳﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ )ﺟﻤﻌﻪ( اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﻨﻮع و
ٔ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ردﻳﻒ ﻗﻮس ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

۷۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ٣ــ اﻳﻮان ﺻﻔﮥ ﺻﺎﺣﺐ )ﺟﻨﻮﺑﯽ( در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮑﯽ از
٤ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن :ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﺨﺶ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای دو ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ٔ
دارای ﺷﺒﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب در آن واﻗﻊ اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن و در ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺘﻮن از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺷﻤﺎره  ٢٠ــ(٣
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
١
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺷﺒﺴﺘﺎن دارای ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ٔ
و ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ ﮔﻨﺒﺪ :در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﺟﻬﺎن و ﺗﻼش در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎی آن زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١ــ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻘﺼﻮره ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

۷۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٠ــ٣ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮمآوردی ١ﻣﺼﺎﻟﺢ،
در ادوار ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ّ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻟﻮار وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﻨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی آﺟﺮی را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮاه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺳﺎزی ﺑﺎ آﺟﺮ در ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﻳﺮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
آﺟﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ٢زﻳﺎدی را دارد و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﻮس و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد را
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﯽ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﺸﺎری
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﺟﺮ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را در
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﺧﺎک رس ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ ٔ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎره ٢١ــ(٣
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺒﺪ را در ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن روم ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
١ــ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮم آورد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﻓﺸﺎر وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ذ ّرات ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﻃﻮل آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﻮد.

۷۷

وﻟﯽ در ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺒﯽ زﻳﺮ ،ﺑﻪ
داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ ٣ــ ﭘﻼن و ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن در روم
١ــ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ

٢

١

٤

٢ــ ﺗﺎﻗﭽﻪ )ﺟﺎﭘﻴﮑﺮۀ دﻳﻮاری(
٣ــ رواق ورودی

٣

٤ــ ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﮔﻨﺒﺪ

در ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﻳﺮان ،ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ از ﻓﻴﻠﭙﻮش ِوﺳﮑُﻨﺞ ١اﺳﺘﻔﺎده
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٢ــ (٣ﻓﻴﻠﭙﻮش وﺳﮑﻨﺞ ﺧﻮد ﻓﻀﺎ و ﻃﺒﻘﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﻦ ﻣﮑﻌﺐ زﻳﺮ و ﮔﻨﺒﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ اﻳﻦ اﺗّﺼﺎل را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٢ــ ٣ــ ارﻣﻐﺎن
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ
١ــ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﺗﺎق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.

۷۸

ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از اﺳﻼم ،ﮔﻨﺒﺪ آراﻣﮕﺎه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﻳﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎ ٔ
 ٢٩٥ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ روش ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی ﺧﻴﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از روش اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮس ﺗﻘﻮﻳﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را از ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎی اﺗﺎق ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻳﺮه زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻀﺎی
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٣ــ ٣اﻟﻒ و ب (
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ،
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ٔ
ّ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٣ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﻳﺮۀ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٣ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮۀ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

۷۹

دردورانﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪﺳﺎزی،
ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ را روی آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻫﮑﺎر
اﻟﻤﻠﮏ )ﺧﺎﮔﯽ(
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی ،ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎج ُ
در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﺟﻬﺎن را ﺷﮕﻔﺖ زده
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٤ــ ٣اﻟﻒ و ب( در اﻳﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ دو
ﮔﻨﺒﺪ ﻓﻀﺎی واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼن و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و در ٔ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٤ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﮏ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ از ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ و
ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺒﺪ روی آن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٤ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ از زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎجاﻟﻤﻠﮏ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

۸۰

دﺳﺘﻪ ُرک و ﻧﺎر
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻓﻦ و ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ دو ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٥ــ(٣
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ
ٔ
ٔ
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ُرک ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٦ــ(٣
١ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮه ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ در ﻧﻄﻨﺰ.
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٧ــ(٣
٢ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس.
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٨ــ(٣
ﻣﻘﺒﺮه داﻧﻴﺎل ﻧﺒﯽ )ع( در ﺷﻮش.
ٔ
٣ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اورﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻪﭘﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٥ــ٣ــ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ) ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺎر(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٦ــ٣ــ ﻣﻘﺒﺮۀ ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ
در ﻧﻄﻨﺰ )ﮔﻨﺒﺪ رک(

۸۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٧ــ٣ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس )ﮔﻨﺒﺪ رک(

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٨ــ٣ــ ﻣﻘﺒﺮۀ داﻧﻴﺎل ﻧﺒﯽ)ع(
در ﺷﻮش ) ﮔﻨﺒﺪ اورﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ای(

ﺧﺎﺗﻤﻪ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻧﮕﺎه ﺷﺎﻋﺮ ﻋﺼﺮ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪﮐﺎخ ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ در ﻗﺰوﻳﻦ را ﮐﻪ
در
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ای از ﺑﻴﺎن ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮداﺷﺘﯽ ﻣﻠﻬﻢ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﻤﺎن روزﮔﺎر ﺑﻮده ،را ﻣﯽآورﻳﻢ:

١ــ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪی ﺑﻴﮓ ﺷﻴﺮازی ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی در درﺑﺎر ﺻﻔﻮی

۸۲

 ٦ــ ﻣﺤﺮاب :ﻣﺤﺮاب از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ
آن ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺎﻗﭽﻪ و ﮐﺎو ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در دﻳﻮار ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻳﺎدآور ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺮاب در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم وﻋﻆ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت در آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ٔ
ﻣﺤﺮابﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دراﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﺮابﻫﺎی ﮔﭻ ﺑﺮی ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﮐﻪ در
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از وﻳﮋﮔﯽ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
اﺳﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻣﺤﺮاب ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
 ٢٩ــ٣ــ اﻟﻒ و ب(

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٩ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻣﺤﺮاب

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٩ــ٣ــ ب ــ ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد

اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

٧ــ ﻣﻨﺎره :ﻣﻨﺎره ١ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده؛ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﮐﻬﻦ
رﻳﺸﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎره ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ٔ
١ــ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺄذﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۳

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎره ،ﮐﻪ اﺳﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ زﻳﮕﻮرات را ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ٔ
ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی » ﻣﺤﻞ آﺗﺶ « ﻳﺎ »ﻣﺤﻞ ﻧﻮر« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﺗﺸﮑﺪه را ﻣﻨﺸﺄ آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﭙﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ ،ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن ﺗﭙﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻏﺮب
ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭻ در ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ٔ
ﻧﻮر آﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ و ﺑﺮج ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ و ﺑﺮج ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻇﻬﻮر و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻳﻌﻨﯽ راه ﭘﻠﻪ
آورﻧﺪه اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎره در
ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ،ﺑﺮج اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و ٔ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٣٠ــ(٣
اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ٔ
اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺷﺎهراه ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از
ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺎﻧﯽ آن ،ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﮕﺮ
زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﻪ
ٔ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ،
ﺗﻨﻮع ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی آﺟﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از
ﻓﺮم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای و ﻣﺨﺮوﻃﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ دارا
ﮐﻪ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از
ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ دوران
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺣﺪاث ﻣﻨﺎره
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻤﻨﺎن و داﻣﻐﺎن را ﻣﯽﺗﻮان
از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٠ــ٣ــ ﻃﺮح
اوﻟﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﻨﺎره،
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺎﺟﺪ ٔ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ٔ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺑﺮج ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻣﻨﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،دارای اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣١ــ(٣
ﻫﺮﻣﻨﺎره ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
١ــ ﭘﺎﻳﻪ٢ ،ــ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻪ٣ ،ــ ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺘﻦ اذان٤ ،ــ ﺗﺎج ﻳﺎ ﮐﻼﻫﮏ

۸۴

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣١ــ٣ــ ﻣﻨﺎره ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ) ﻣﺎدر ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ( اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺎﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی
آﻳﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .درﺗﮑﻴﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ در وﺳﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﺎﻳﺎ ،ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﭘﺲ از دﻳﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ
و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻧﻬﺎ ،دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ آن را داد .در اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی رزﻣﯽ ،ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٣٠ﻫـ  .ش در دوران ﭘﻬﻠﻮی اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٢ــ(٣
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮردی وﻳﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٢ــ٣ــ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﺎدﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ
از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻬﺮان

در وﺳﻂ ﺻﺤﻦ ﺗﮑﺎﻳﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ )ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮه ﻳﺎ ﻫﺸﺖ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ِﺳﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ
ﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ ٦ﺗﺎ  ٨ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺣﻴﺎط ﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﺮهﻫﺎﻳﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص آﻗﺎﻳﺎن
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٣ــ (٣
و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و
ﻋﺰاداری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهای ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺷﺪ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ّ
از ٔ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻼت و ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ در اﻳﺎم ﻋﺰاداری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﮔﺮوه
۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٣ــ٣ــ ﺣﺴﻴﻨﻴﮥ زواره

ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰد و ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ،ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﺻﺤﻦ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٢ــ اﻳﻮان ﻫﺎ ،ﺷﺎه ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ دور ﺗﺎ دور ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺰاداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٣ــ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه.
٤ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،وﺿﻮ ﺧﺎﻧﻪ ،آب اﻧﺒﺎر و ...
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﻧﻴﺰ در وﺳﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺷﺒﻴﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
۸۷

ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و آﺟﺮ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎق و ﮔﻨﺒﺪ و در
ﻣﻮاردی ﺗﻴﺮﭘﻮش اﺳﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮﮐﺎری ،ﮔﭻ ﮐﺎری ،آﻳﻴﻨﻪﮐﺎری دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﻳﺎ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎﻳﯽ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻣﺸﻴﺮﻳﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ اﻣﻴﻨﯽﻫﺎی ﻗﺰوﻳﻦ و
ﮐﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻏﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﮑﻴﻪ ﻣﻌﺎون اﻟﻤﻠﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و
ٔ
ٔ
ﺷﻴﺮاز را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در ﻳﺰد ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺰرگ اﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺧﻴﺎﺑﺎنﮐﺸﯽﻫﺎ ،از
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻴﺪان ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﭘﻠﻪﭘﻠﻪای و ﻣﺰﻳّﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
زﻳﺒﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺗﻘﺎرن ،ﺗﻌﺎدل و زﻳﺒﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺗﺒﺪﻳﻞ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٤ــ (٣
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٤ــ٣ــ ﺗﮑﻴﻪ اﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﻳﺰد

ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن دارﻳﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ ّ
اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻴﻼی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻزم ﺑﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻧﺪن
و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻣﺎ آﻣﻮزش در دورهﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﮑﺎﻧﯽ اﻃﻼع درﺳﺘﯽ در
۸۸

دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ دوره ﻧﻘﺶ و اﻋﺘﺒﺎر دﺑﻴﺮ در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش در آن دوران
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺑﻴﺮان ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ّ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ُﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ )ص( از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﻼم ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ّ
ﻓﺮﻣﻮد » :اﻗﺮا « ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮان ،دارای وﻳﮋﮔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻤﺪن ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و
اﻧﺘﻘﺎل آن در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎی
ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ ...،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آراﻣﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﺮﻫﻢ زد ،و از ﻃﺮﻓﯽ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ از دل ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا
آﻣﻮزش در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﺪارک ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮن ﺳﻮم و اواﻳﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪارس ﺷﻴﻌﯽ
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺨﺮﻳﻪ در ﺳﺒﺰوار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .از دﻳﮕﺮ ﻣﺪارس ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﻗﺒﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼﻳﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ وﻗﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﺎ دراﻳﺖ وزﻳﺮ ﻣﺪﺑّﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ،ﻧﻈﺎﻣﻴﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم را در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮو ،ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﻮس ،ری و اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ دروﻧﮕﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﻬﺎر اﻳﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﺪارس ﻫﻤﺎن ٔ
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺮاﺳﺎن رواج داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺮهﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﻼب در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ
اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد و ﭘﻼن آن ﺑﺎ ّ
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوره ﺗﻴﻤﻮری
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﺮان،
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﺧﺮﮔﺮد ،ﻣﻴﺎن ﺧﻮاف و ﺟﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﺎر آن ﻗﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ﺷﻴﺮاز
ﺷﻤﺎره ٣٥ــ (٣در ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﻳﺮان،
ﭘﻼن آن ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از دﻳﺪ د ّﻗﺖ و ﺗ ّﻨﻮع در ﻧﻘﺸﻪ و در آﻣﻮد،١
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٣٦ــ(٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
١ــ آراﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ؛ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﺎﻗﯽ

۸۹

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٥ــ ٣ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻏﻴﺎﺛﻴﮥ ﺧﺮﮔﺮد در ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٦ــ٣ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﺎن ﺷﻴﺮاز

دوره
ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ٔ
ﺻﻔﻮﻳﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ٔ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻣﺎدر ﺷﺎه ﺟﺎی دارد.
اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٧ــ (٣و اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ
ٔ
آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ راه دارد ،دارای
ﮔﻨﺒﺪی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺎره ﻫﺎی
زﻣﻴﻨﻪ
اﺳﻠﻴﻤﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﺳﻴﺎه ﺑﺮ
ٔ
ﻓﻴﺮوزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٧ــ٣ــ ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ) ﻣﺎدر ﺷﺎهﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ( اﺻﻔﻬﺎن

۹۰

ﻣﻘﺒﺮه
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻤﺎری
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات داﺷﺘﻪ و از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻼﻗﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻧﻤﺎدی از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ارادت و
ٔ
ﺑﻪ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم
در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﻤﻪﻫﺎی ١ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺮگ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آراﻣﮕﺎﻫﯽ در ﺧﻮر ﺷﺄن وی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ در دل ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﮏﻫﺎی
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺪﻓﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ٔ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻤﺎری آراﻣﮕﺎﻫﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮاق و
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ از ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٨ــ ،(٣ﻓﺮﻫﺎد و
آﻧﻬﺎ ﻓﺨﺮﻳﮑﺎ درﮐﺮدﺳﺘﺎن
ٔ
ِ
ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و دا و دﺧﺘﺮ ٢واﻗﻊ در
ﻓﺎرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ادوار ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از
ﻣﻌﻤﺎری ﺻﺨﺮهای در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﺪﻓﻴﻨﯽ ﮐﻪ در دل ﮐﻮه ﻫﺎ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﻴﺰ
رواج داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٨ــ٣ــ ﺑﺮش و ﭘﻼن
ﻣﻘﺒﺮۀ ﺻﺨﺮهای ﻓﺨﺮﻳﮑﺎ

١ــ دﺧﻤﻪ در زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺣﻔﺮه ﺗﻨﮓ و ﺗﺎرﻳﮏ اﺳﺖ.
٢ــ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻣﺎدر و دﺧﺘﺮ

۹۱

را ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎ داﻧﺴﺖ .ﻓﺮم ﮐﻮﻫﺴﺎن اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه زﻳﮕﻮرات را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد .زﻳﮕﻮراتﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎدی از ﮐﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﮕﯽ اورارﺗﻮﻫﺎ ١ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﯽ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻮروش و ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ٔ
ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻫﺮﻣﯽ آﻧﺎن ،در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮه
ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش دارای
٦ﭘﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،از
ارﺗﻔﺎﻋﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﻴﺎس واﻗﻌﯽ
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﭘﻠﻪ آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ٔ
از ﻗﺎﻣﺖ آدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﭘﻴﺶ از
ﻣﺮگ ﮐﻮروش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی
در ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺟﺴﺪش را ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و
ﺷﻤﺎره ٣٩ــ(٣
اﻳﻦ ﻣﮑﺎن آوردﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٩ــ٣ــ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در
ﺳﻴﻨﻪ ﮐﻮه ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ آراﻣﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﮕﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﺑﺮ ٔ
ﻧﻤﺎی اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﺷﻮش ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٠ــ(٣
ٔ
٢ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
وﺟﻮد آراﻣﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﺮﻳﻨﻪای ﮐﻪ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎ آراﻣﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮزﻧﺪان اﺋﻤﻪ )ع( ﺑﻪ اﻳﺮان
زوار از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ زﻳﺎرت آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ّ
١ــ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎدﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

۹۲

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٠ــ٣ــ ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺒﺮۀ ﺻﺨﺮهای
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ
١

رﺳﻦ
از ﻣﻴﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪَ .ا َ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن،
ٔ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ
آن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن زﻣﺎن ،وﻳﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ،ﺻﺤﻦ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ
آن ﭘﻴﻮﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎﻳﯽ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻮانﻫﺎ،
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤١ــ(٣
ﻃﻼ ﺑﺮ روی اﻳﻮان ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ٔ
ﻣﺘﺒﺮک دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻗﻮام ﻧﺰدﻳﮏ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﺮ ّ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺷﻬﺮ
آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در ﻗﻢ و زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺷﺎه ﭼﺮاغ در ﺷﻴﺮاز ،و
ٔ
ری از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ارﺳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۹۳

١ــ ﻣﺤﻞ ﺿﺮﻳﺢ

٤ــ ﺻﺤﻦ ﻧﻮ

٢ــ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد

 ٥ــ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺻﻔﻮی

٣ــ ﺻﺤﻦ ﻋﺘﻴﻖ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٤١ــ٣ــ ﻣﺸﻬﺪ ،ﺑﺎرﮔﺎه اﻣﺎم رﺿﺎ)ع(

ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ و ﭼﺎدرﻫﺎ و
ﺧﻴﻤﻪﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺎرا اﺳﺖ ﮐﻪ آﺟﺮﮐﺎری
از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮج ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮشٔ ،
ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﻴﺮ در ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ آن ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٢ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ٔ
ﻓﺮم ﻏﺎﻟﺐ آراﻣﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺮان ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﺑﻮد ،از اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ اﻏﻠﺐ دارای
ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻣﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻳﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ اﻏﻠﺐ آﺟﺮ و ﻧﻤﺎﺳﺎزی و ٔ
ﻣﻀﺮس ١ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
١ــ دﻧﺪاﻧﻪ ،دﻧﺪاﻧﻪ ﻳﺎ َﺗ َﺮک ﺗﺮک

۹۴

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻣﻘﺒﺮۀ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٣ــ ب ــ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮی از ﻣﻘﺒﺮۀ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

۹۵

ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ﻳﮑﯽ از ﺧﻮش ﺗﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ٔ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻣﻴﻞ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺷﻬﺮ و ﻫﻢ ﻣﺪﻓﻦ ﻗﺎﺑﻮس
ﺑﻨﻴﺎدﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮج ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ٥٥ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ده ﭘﺎﭘﻴﻞ ١ﮔﺮداﮔﺮد اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ٔ
ﺷﻤﺎره ٤٣ــ(٣
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٣ــ٣ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس
در ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس

از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮجﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮج ﻻﺟﻴﻢ
دوﮔﺎﻧﻪ
در ﻣﺎزﻧﺪران و از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮجﻫﺎی
ٔ
ﺧﺮﻗﺎن ٢ﻗﺰوﻳﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٤ــ ٣اﻟﻒ و ب(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﺑﺮج ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﻳﻦ

١ــ ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪی ﻫﻤﭽﻮن ﻣﻨﺸﻮر ﻣﺜﻠﺜﯽ ﺷﮑﻞ
٢ــ دو ﺑﺮج ﺟﺪا وﻟﯽ ﮐﻨﺎر ﻫﻢ

۹۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎی آﺟﺮی ﺑﺮج ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﻳﻦ

ﻣﻘﺒﺮه اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽٔ ،
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ٔ
اﻳﻦ ارﺳﻦ ﺑﺰرگ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻣﻴﺎﻧﺴﺮای ﺑﺰرگ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ و آراﻣﮕﺎه
اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﺸﺖ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ آن ﻧﺰدﻳﮏ  ٢٦ﻣﺘﺮ و ﻧﻮک ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ
زﻣﻴﻦ  ٥٠ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد .ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺎر ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﮐﻨﺞ ﺑﻨﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺎرﺷﯽ ﮔﻨﺒﺪ
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﭼﻮن
١
رﺋﻴﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻠﻴﺴﺎی »ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﻳﺎ دل ﻓﻴﻮره«
درﺷﻬﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ
ﺷﻤﺎره  ٤٥ــ٣
ﮔﻨﺒﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
اﻟﻒ و ب(
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ادﻳﺒﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ّ
ﺗﺒﺮک
آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ّ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻗﺪﻣﮕﺎه درﻧﺰدﻳﮑﯽ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺟﻤﮑﺮان در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﻢ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در زﻧﺠﺎن
١ــ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻦ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮزی

۹۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ

ﮐﻠﻴﺴﺎ
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎص ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ،دﻳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ،ازدواج و ﺗﻮﻟﺪ و اﻋﻴﺎد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ وﻳﮋه در روزﻫﺎی ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪٔ .
اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ )ع( در اﻳﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ٔ
اﺷﺎﻋﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم در اﻳﺮانّ ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ ادﻳﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﻴﻤﯽ و ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮدﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﮔﻨﺒﺪ
ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ و ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ ــ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺮاب ﮐﻠﻴﺴﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ آن ﻗﺮار
دارد .ﻣﺤﺮاب از ﺻﺤﻦ داﺧﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ٔ
ب( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ.
ج( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪهﻫﺎی  ١٩و ٢٠ﻣﻴﻼدی.
اﻟﻒ( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدی :ﺑﻴﺸﺘﺮ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺪس )ﻗﺮه ﮐﻠﻴﺴﺎ(
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺗﺎدﺋﻮس ّ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﻦ ﻳﮑﯽ از
در  ١٥ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﮐﻮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ٔ
ﺣﻮارﻳﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ در اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ
۹۸

ﺷﻤﺎره ٤٦ــ(٣
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در روز ﻣﻌﻴﻨﯽ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﻳﺎرت آن ﻣﯽآﻳﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٦ــ٣ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺗﺎدﺋﻮس
ﻣﻘ ّﺪس)ﻗﺮه ﮐﻠﻴﺴﺎ( در  ١٥ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﮐﻮ

ب( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی دورۀ ﺻﻔﻮﻳﻪ :ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺸﺖ،
ﻣﺪور اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ دارای ﻗﺎبﺑﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮد و ّ
ﺷﻴﻮه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ارﻣﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ٔ
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ،ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺠﻴﻞ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٧ــ(٣
ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٧ــ٣ــ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن
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ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺳﻴﺎﺳﯽ دوران
ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ را
ﺻﻔﻮی و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺤﻞ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﻳﯽ زدﻧﺪ .آﻧﺎن ٔ
از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﻼن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﻫﻴﭻ ﮐﺠﺎی
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭘﺪﻳﺪ آورد .ﮐﻪ ٔ
دﻧﻴﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻳﺪ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﻠﻴﺴﺎی اﺳﺘﭙﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎی واﻧﮏ از
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
دﻳﮕﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره  ٤٨ــ(٣
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٨ــ٣ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی واﻧﮏ اﺻﻔﻬﺎن

ج( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی دراﻳﺮان :دارای ﮔﻨﺒﺪی
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺗﻴﺰ و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻪ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٤٩ــ(٣
ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﺮﮐﻴﺲ ﻣﻘﺪس در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮان ،ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺟﻠﻔﺎی
زﻣﺮه ﻣﻴﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ در ٔ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ  ٤٩ــ٣ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﺮﮐﻴﺲ ﻣﻘ ّﺪس در ﺗﻬﺮان

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
١ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم
٢ــ ﭼﺮا ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
داﻧﺴﺖ؟
٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﺗﺸﮑﺪه آذر ﮔﺸﺴﺐ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٦ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم زﻳﮕﻮراتﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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٧ــ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٨ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺸﮑﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٩ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٠ــ اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١١ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٢ــ در ﮐﺪام ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻘﺶ درﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
اوﻟﻴ ٔﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
١٤ــ ﻃﺮح ّ
١٥ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ؟
١٦ــ اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎی اﻳﻮان دار را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٧ــ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮاندار را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٨ــ ﻋﻠﻞ ورود ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﻨﺒﺪدار را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٩ــ ٔ
٢٠ــ ﻣﺰﻳّﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻮان را در ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻓﻀﺎی ورودی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٢ــ ﺟﺎﻳﮕﺎهّ ،
٢٣ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺪون ﺣﻴﺎط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٤ــ دو اﻳﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٥ــ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺒﺪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٦ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ
٢٧ــ در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ،ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﮔﻨﺒﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد؟
٢٨ــ اﻧﻮاع ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٩ــ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﮐﺪام ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد؟
٣٠ــ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎرﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣١ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎرﻫﺎی اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٢ــ ﻫﺮ ﻣﻨﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ؟
۱۰۲

٣٣ــ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٤ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٣٥ــ ٔ
٣٦ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را
٣٧ــ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و در ﭼﻪ دوراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ؟ ﭼﻨﺪ ٔ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٨ــ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ؟
ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﺧﺮﮔﺮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٩ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٤٠ــ
ٔ
٤١ــ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺎدی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٣ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺻﺨﺮهای ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ٔ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ
رﺳﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ٔ
٤٥ــ ﭼﺮا َا َ
اﻳﺮان اﺳﺖ؟
٤٦ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٧ــ از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮج ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣﻘﺒﺮهای ﻳﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ٔ
٤٩ــ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥٠ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺗﺎدﺋﻮس ﻣﻘﺪس در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ٔ
 ٥٢ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ را در اﻳﺮان ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥٣ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ٔ
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