بررسی سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی

چهلدختران اصفهان ،تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه
میترا آزاد*
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چکیده

منارههای سلجوقی ایران از عناصر مهم معماری اسالمی از نظر حکمی ،فرم معماری ،سازه و تزئینات هستند که در
این چهار حوزه ،به بررسی و تحقیق نیاز دارند .احداث مناره در ایران ،بهعنوان راهنما و هدایت معنوی و مادی ،از
دورۀ پیش از اسالم ،آغاز و در عصر سلجوقی به اوج تکامل خود رسید .آنها ابتدا بهصورت منفرد در دشتها ،در کنار
راههای مهم و مسیر کاروانها و سپس در نزدیکی مساجد و مدارس ،بهعنوان یک عنصر مهم و نشانه قرار گرفتند.
با توجه به اینکه طرح ،ساخت و تزئینات منارههای سلجوقی از شاهکارهای معماری ایران بوده ،این مقاله به بررسی
سه منارۀ مهم دورۀ سلجوقی ایران ،یعنی منارۀ تاریخانۀ دامغان ،چهلدختران اصفهان و مسجد جامع ساوه و تحلیل
مقایسهای تزئینات آجری شامل نقوش هندسی و کتیبههای آنها پرداخته است .روش تحقیق مقاله ،بهصورت روش
تفسیریـ تاریخی بوده و سپس با رویکرد تحلیلی به مقایسۀ تزئینات سه مناره از نظر کتیبهها و نقوش و جایگاه
آنها پرداخته است .عالوه بر بررسی مقاالت مربوط و کتب و اسناد با برداشت از بناهای یادشده ،برای اولین بار
نقشه و نمای تزئینی منارههای مذکور و سپس جدول مقایسهای تزئینات آنها ارائه میشود .در نهایت ،عالوه بر
دستیابی به اهداف برپایی و تغییرات شکلی منارههای اولیه تا دورۀ سلجوقی و مقایسۀ تزئینات آنها ،جایگاه هریک
در بخشهای اصلی مناره مشخص و مدل تحلیلی جهت مطالعات آتی پیشنهاد میشود.

کلیدواژهها

معماری اسالمی ،منارۀ سلجوقی ،تزئینات آجری ،منارۀ تاریخانۀ دامغان ،منارۀ چهلدختران اصفهان ،منارۀ مسجد
جامع ساوه.
* استادیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه شهید بهشتیm_azad@sbu.ac.ir ،

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  5ـ بهار و تابستان 93
39

پرسشهای پژوهش

 .1اهداف برپایی و عملکرد منارههای ایرانی تا دورۀ سلجوقی چیست؟
 .2فرم معماری منارههای اولیه دورۀ اسالمی تا دورۀ سلجوقی چگونه بوده است؟
 .3سه منارۀ مهم دورۀ یادشده ،چهلدختران اصفهان ،تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه ،دارای چه کتیبهها
و تزئینات آجری هستند؟

مقدمه
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همانطور که از نام مناره مشخص است ،این بنا نام خود را از نار بهمعنی آتشگرفته و قدیمیترین تعریف مربوط به
مرحوم عباس زمانی است .مناره يعني جاي نار (آتش) و در واقع محل نور و روشنايي بوده كه گاه كلمۀ مأذنه و میل
راهنما نيز به آن اطالق شده است (زمانی .)176 ،1351
از نظر نقش حِکمی ،این بناها بهعنوان نما ِد جایگاه نور و آتش بودهاند و رهروان راه را در زمین یا عالم ظلمانی،
به مدد آتش و نور (که کنایه از انوار الهی و معرفت و دانش است) به منزل و مقصد و حقیقت هدایت میکردند.
علت انتخاب این سه مناره ،تأکید استاد پیرنیا است .از نظر ایشان ،منارههای مسجد تاریخانه و جامع ساوه ،دو
مناره از شش منارۀ مهم ایران است که از آنها بهعنوان نشانۀ مسجد که در مسیر کاروان بودهاند ،یاد کرده و منارۀ
چهلدختران نیز دارای همان ویژگیهاست و از نظر زمانی ،به منارههای یادشده نزدیک است (معماریان ،1387
 510ـ .)511
در این مقاله ،برای بررسی و مقایسۀ نقوش آجری سه منارۀ شاخص دورۀ سلجوقی ،ابتدا به سابقۀ تاریخی و روند
تحول منارههای ایران ،از دو جنبۀ عملکرد و فرم ،از دورۀ پیش از اسالم تا دورۀ مورد مطالعه پرداخته و نظر به اینکه
تزئینات و نقوش آجری ،در مبحث کلی فرم و شکلشناسی قرار دارند ،مصالحشناسی و کاربرد آجر در طراحی و
ساخت و تزئینات منارهها بررسی شدند؛ سپس جدول ترتیب زمانی منارههای دورۀ یادشده ،ارائه گردیده تا عالوه بر
معرفی ،جایگاه سه منارۀ مورد بحث مشخص شوند .در ادامه ،برای معرفی و مقایسۀ تزئینات سه منارۀ مورد بحث،
به معرفی ویژگیهای معماری و نقوش آجری آنها پرداخته و در جدول مقایسۀ نقوش و تزئینات و کتیبهها ،انواع
این نقوش در سه بخش مختلف تاج و میله و پایۀ مناره مشخص شدهاند.
برای دستیابی به موضوع ،به بررسی کتب و مقاالتی که دربارۀ منارههای ایران و دنیای اسالم نوشته شده ،پرداخته
شده است .درخصوص منارههای ایران ،دو مقاله از آقای محمود فاضل و دکتر عباس زمانی در مجلۀ هنر و مردم
سالهای  48 ،47و  51به چاپ رسیده و در ارتباط با منارههای سلجوقی ،کتاب معماری ایران در دورۀ سلجوقی،
نوشتۀ آقای دکتر حاتم و همچنین کتاب آثار ایران ،نوشتۀ آندره گدار و مقالههای مذکور ،قابل بررسی و ارجاع است.
در بخش نقش و عملکرد منارهها و مرفولوژی (شکلشناسی) آنها ،از بخش منارههای کتاب معماری اسالمی،
نوشتۀ رابرت هیلنبراند ،استفاده شده است .در کتاب آثار ایران ،به نقوش و کتیبههای برخی از منارههای سلجوقی،
در منطقۀ اصفهان اشاره شده است.
در نتیجهگیری و مباحث مقاله با توجه به کمبود مطالعات تاریخ معماری موضوع مورد بحث ،حوزههای مختلف
مطالعاتی برای بررسی منارههای دورههای مختلف ایران پیشنهاد شده است.

 .1سابقۀ تاریخی ،عملکرد و ریختشناسی منارهها تا دورۀ سلجوقی

 ۱ـ  .۱سابقۀ تاریخی و عملکرد منارهها
همانطور که در مقدمه ذکر شد ،مناره يعني جاي نار (آتش) و منار را چراغدان و جاي بلند كه بر آن چراغ یا آتش
افروزند ،نيز معني کردهاند .مناره گاه با فانوس دريايي ،برابر تصور میشد كه در واقع ،نظري مبني بر عالمت و
راهنمابودن آن است (زمانی  .)176 ،1351در تفسير نمادين از مناره ،بهعنوان تجليگاه نور الهي يا تصوير درخشش
معنوي نيز استفاده شده است.
نخستین نشانههای دستساز در راههای ایران ،کپهها یا صفههای سنگی (صفه سنگی مادی بیستون) ،ستونهای
سنگی (برد نشانده) یا تختهسنگهای بزرگ و بلند بودند (معماریان  158 ،1387ـ  .)159با توجه به اینکه در ذات
سنگ نیز آتش است ،آتشدانهای سنگی دورۀ هخامنشی و ساسانی ،مانند آتشدانهای پاسارگاد و نقش رستم نیز
نوع تکاملیافتۀ این نشانهها هستند.
برخي از باستانشناسان ازجمله گیرشمن ،كعبۀ زرتشت را در نقش رستم ،از زمرۀ آتشگاهها بهشمار ميآورند .برج
نورآباد كه به ميل اژدها معروف است ،به دورۀ اشكاني تعلق دارد و داراي پلكاني است که به آتشداني سنگي که بر
فرازش قرار دارد ،منتهی میشود (نصیری انصاری ( )118 ،1350تصویر 1و.)2
گروهي از اين بناها نقش نگهدارندۀ آتش مقدس را بهعهده داشتند .چهارتاقیهای ساسانی نیز محل نگهداري
آتش مقدس ،نماد دين زرتشت (یا خرد مقدس) بودند .تعدادي ديگر نیز كه بر باالي بلندي و بر سر راه كاروانها
ساخته میشدند ،عالوه بر نقش قبلی ،کاربرد عالمت و راهنما را نيز عهدهدار بودند .از معروفترين برجهاي آتش
اين دوره ،برج آتش فيروزآباد است كه بنايي با ارتفاع حدود  26متر بوده و فرم كلي آن ،در برخي از منارههاي بعد
از اسالم ديده میشود (تصویر .)3
در فلسفه و دین زرتشت آمده است :هنگامی که آتش یا اردیبهشت از جهان روحانی به جهان مادی منتقل شده،
آن صورت نوعیه غیرمادی در جهان مینوی باقی ماند و امشاسپند یا ایزد آتش نامیده شد .سهروردی میگوید:
آتش دارای ذاتی نورانی و شریف است که فارسیان (ایرانیان) دربارۀ این نور اتفاق نظر دارند که آتش ،رمز وجودی
اردیبهشت است .آتش نشانه و رمز وجودی خداوند (اهورامزدا) و راه رسیدن به ذات حق باریتعالی است .احترام
به آتش با همۀ ارج و بزرگی در فرهنگ اعتقادی ایرانیان حفظ شده است .پس این عنصر شریف بهعنوان نماد و
نشانوارۀ ایزد ،افروخته میشد و هنگام افروختن و رؤیت بهعنوان تعظیم و تکریم ذات خداوندی ادعیهای تالوت
میشد و احترام آن واجب بود (رضی  ،1370شماره  .)79پس در دورۀ پیش از اسالم ،دو عملکرد عمده برای برجهای
آتش (منارهها) بوده است :یکی راهنمای مسافران در مسیرهای حرکتی کاروانها و دوم برای انجام مراسم مذهبی و
تعظیم و تکریم خداوند یکتا (اهورامزدا) .و گاه هر دو عملکرد با کارکرد دیگری ادغام ميشده؛ مانند طاق گرا که در
مسیر کاروان بوده و مراسم مذهبی هم در کنار آن برگزار ميشده و از نظر برخی محققان نیز برای یادمان پیروزی
احداث شده بود.
از نظر برخي از محققان ،احداث منارههاي منفرد ايران ،با عملکرد میل راهنما در قرون اول اسالمي بهنوعي تداوم
معماري برجهای آتش قبل از اسالم ايران بوده است (فاضل  1347ـ .)53 ،1348
در این دوره نیز دو نظريۀ اصلي براي نقش منارهها وجود دارد :نظريۀ اول ،مبتني بر حضور نور و روشنايي و
تجليگاه نور الهي و هدایت معنوی است .نظريۀ دوم براساس نقش عالمت و راهنمابودن و هدایت مادی آنها استوار
است؛ برای مثال ،بهنظر پوپ ،برخي از منارهها که در مسير جادههاي اصلي حواشي كوير واقع هستند ،مانند ميل
خسروگرد واقع در سبزوار ،میل زيار واقع در اصفهان و ميل نادري واقع در نرماشیر بم ،اين نظر را تقويت ميكنند
كه يكي از عملكردهاي منارهها ،نقش عالمت و راهنما بوده است (پوپ ( )171 ،1373تصویر  .)7یا اینکه از نظر
هیلنبراند ،آمادگي مسلمانان اوليه براي از آن خود کردن فرمهاي تنديس ديگر مذاهب متقدم براي مقاصد مذهبي
اسالمي ،باعث میشود بپذيريم عملكرد برج و ارتباط آن با آتش موجب شد او ًال نام خود را از نور و آتش بگیرد ،ثانیا
مناره بهشكل مناسب خود دست يابد (هیلنبراند .)179 ،1377
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در دورۀ اسالمی ،عملکرد مناره گستردهتر میشود .منارهها نقش راهنمایی مسافران را بر عهده داشتهاند؛ اما ستایش
خدای یکتا در کنار آتش به مکانهای مقدسی مانند مسجد و مدرسه تغییر مکان داده و این بناها بدین وسیله ،نقش
مذهبی خود را در کنار مسجد و مدرسه ادامه دادهاند .گاه در مسیر کاروانهای زیارتی ،خیرین دارالضیافههایی برای
اطعام زائران احداث ميکردند و منارهها نشان محل اطعام و اطراق مسافران ميشدند.
در تفسير نمادين از مناره ،بهعنوان تجليگاه نور الهي يا تصوير درخشش معنوي نيز استفاده شده است .دربارۀ
مأذنه كه محل اذانگفتن است ،بعضی از پژوهشگران مانند هیلنبراند معتقدند كه در دورۀ اسالمی نیز ابتدا ارتباطي
بين مناره و عملكرد آن براي گفتن اذان وجود نداشته است (همان)186 ،؛ بهويژه در خصوص منارههايي كه بلندتر
از  15متر هستند.
با وجود ترديدي كه در اين كاركرد مناره برای پیدایش آن وجود دارد ،بهتدریج در گلدستۀ منارههای مساجد ،امکان
اذان گفتن بهوجود آمد و گلدستهها بعض ًا به مأذنه تبدیل شدند (عمرانیپور .)1384

تصویر  :1کعبۀ زرتشت در نقش رستم فارس ،مربوط
به دورۀ هخامنشی که گیرشمن آن را در زمرۀ بناهای
دینی بهشمار آورده است.

دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره  5ـ بهار و تابستان 93
42

تصویر  :2میلک اژدها ،نورآباد فارس

تصویر  :3برج آتش فیروزآباد مربوط به
دورۀ ساسانی که نمونۀ روشنی برای مسجد
سامرا بوده است (فاضل .)53 ،1348-1347

دربارۀ گسترش کارکرد و مفاهیم منارهها در دورۀ اسالمی نیز هیلنبراند معتقد است« :عملكردها و مفاهیم بسياري
ازجمله مذهبي ،نمادين ،سياسي ،يادماني ،نظامي در برجهاي پيش از اسالم ،حضور دين را در خود نگاه داشته و در
زمان مناسب ،در منارههاي ايران دورۀ اسالمي نفوذ كردند» ( .)188 ،1377استاد ابوالقاسمی نیز این نظر را تأیید
کرده است« :به این ترتیب ،عرفان ایرانی که همواره الهامبخش هنرمندان اين سرزمين بوده ،در این فلسفۀ اخالقی
که اساسش وحدت و طریقش ،عشق و اوجش ،وصل و هدفش الیتناهی است ،از جنبههای معنوی ،معماری ما
را سیراب نموده و در بنای منارهها كه محل و مکان نور (نشانۀ اهورامزدا) كه از دو جنبۀ مادی و معنوی ،وظیفۀ
راهنمایی را بهعهده داشتند ،بهنح ِو شایستهای متجلی شده است» (عمرانیپور 22 ،1384ـ .)23
 1ـ  .2شکلشناسی و فرم منارههاي ايران تا دورۀ سلجوقی
طبق بررسی روند تاریخی برجهای آتش (مناره) در ایران ،تمام آتشدانهای کشفشده مربوط به دورۀ پیش از
اسالم و متقدم آنها در دورۀ هخامنشی ،با مقطع مربع یا چلیپا بودهاند که دو نمونۀ مهم در پاسارگاد و نقش رستم
است .برجهای آتش دورۀ هخامنشی و پارتی نیز ـ که در مورد کاربری دو برج پاسارگاد و نقش رستم ،نظریات
مختلفی ابراز شده است؛ ولی گیرشمن آنها را ادامۀ برجهای آتش اورارتویی میداند و برج آتش نورآباد را در تداوم
آنها ذکر میکند ـ دارای نقشۀ چلیپایی مربع هستند.

برجهای آتش دورۀ ساسانی ازجمله برج فیروزآباد که بلندترین برج آتش دورۀ خود است و بقیۀ آتشگاهها و
چهارطاقیها و آتشکدهها با نقشۀ مربع چلیپا بوده ،بهطور استثنا یک برج آتش به نام چاهک قم که توسط نگارنده
و گروه تحقیق بررسی شده ،دارای مقطع دایره و استوانهایشکل است و احتمال ارتباط آن با دورۀ اسالمی ،بسیار
زیادتر از دورۀ ساسانی است.
ای دهوجهی و بهشکل
در دورۀ اسالمی از برجهای بلند یادمانی ،میتوان به میل گنبد قابوس با نقشه شمسه ِ
سروته باریک اشاره کرد .بدین ترتیب در این دوره ،حرکت از مربع به طرف چندضلعی و در نهایت ،به دایره ختم
میشود .در این مقاله ،به مضمون عرفانی مربع ،چندضلعیها و دایره پرداخته نمیشود .دربارۀ منارههای استوانهای
دورۀ اسالمی ایران ،هیلنبراند به نظریات مختلف اشاره کرده است؛ ازجمله در دنياي شرق اسالم ،ايران كانون توجه
بهشمار ميآمده است .در اين كشور ،فر ِم كام ً
ال متفاوتي از مناره در گونههاي رفيع ،باريك و استوانهاي ايجاد شد
(هیلنبراند  .)187 ،1377با وجود این تحلیل ،همانطور که در ابتدای این مبحث گفته شد ،از دوران هخامنشی تا
ساسانی ،نقشۀ چلیپای مربع بر منارههای ایران حاکم است و پایۀ چهارگوشه یا چندضلعی در اولین منارههای دورۀ
اسالمی حضور دارند.
از نظر هیلنبراند ،برجها و معابد استوانهای ،درخت اوليۀ دين را جاودانه ساخته و نماد فلسفياي را كه با آيين
مذهبي سروكار مییابد ،قوت بخشيده و قصد نشاندادن محور دنيا در كار بوده است .از منارههاي اوليه كه باقي
ماندهاند ،ميتوان حدس زد كه آنها از برجهايي با قالببندي چهارگوش پيروي كردهاند؛ مانند منارههاي دامغان و
سيراف؛ البته زمان زيادي طول نكشيد تا اين شكل دستخوش تغييرات اساسي قرار گرفت (همان( )187 ،تصویر  4و
 .)5در وضعیت موجود ،منارۀ تاریخانه از روی زمین ،بهصورت استوانهای باال رفته و پایۀ مربعشکل مربوط به منارۀ
اولیه و قدیمی آن است .در منارۀ مسجد جامع نایين ،قالببندي سنتي چهارگوش حفظ شده؛ اما چشمپوشيدن از آن
در نما ،باعث شده كه محوري هشتوجهي بر پايهاي چهارگوش قرار گيرد ،دو سوم نما با همين محور ادامه یافته
و سپس بهشكل استوانۀ مخروطي درميآيد .اين تبديل هشتوجهي به مد ّور ،چنان آرام و ماليم صورت ميگيرد
كه چندان توجهي را برنميانگيزد .منارۀ چهلدختران اصفهان دارای يك تهستون سادۀ چهاروجهي است كه ميلۀ
مد ّوري در وسط آن قرار گرفته است (تصویر .)6
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تصویر  :4منار سلجوقی دامغان ،سدۀ پنجم ﻫ.ق.

تصویر  :5منار باقوشخانه در اصفهان ،سدۀ
پانزدهم م (گدار .)173 ،1378

تصویر  :6منار چهلدختران
اصفهان ابتدای سدۀ ششم ﻫ.ق.

استفاده از برجهای آتش نهتنها در داخل مرزهای ایران ،بلکه در برخی از سرزمینهای جهان اسالم نیز استفاده
شده است؛ بهطوریکه عدم گرایش عباسیان در تقلید از فرمهای معماری اموی سوریه ،آنها را برای پذیرش
فرمهای ایرانی برانگیخت .در فيروزآباد كه نخستين پايتخت ساسانيان بود ،برج چهارگوش با رامپ بيروني باقي
مانده كه اين رامپ به دور آن پيچيده است .اين بنا براي اعراب اوليه ،با اصطالح ابهامانگيز طربال شناخته شده است
كه بهعنوان میل راهنما و يادمان مذهبی زردشت كه آتشي هم بر آن روشن میشده ،تعبير ميشده است (هیلنبراند
.)179 ،1377

 .2کاربرد آجر در طراحی و ساخت و تزئینات منارههای دورۀ سلجوقی
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استفاده از آجر بهعنوان یکی از مصالح رایج در ساختوساز بناهای ایرانی از دورۀ پیش از اسالم ،اهمیت بسیاری
داشته است .این ماده بهعنوان عنصری متناسب با اوضاع اقلیمی و مقاوم در برابر تغییرات جوی و در دسترس بودن
در هر منطقه ،از جایگاه خاصی در معماری و سازه و تزئینات بناها برخوردار بوده است .با توجه به اظهار نظر محققان،
از ویژگیهای عمدۀ معماری دورۀ سلجوقی ،اوج تکامل کاربرد آجر در بناها است؛ بهطوریکه سر ادوارد لوتین،
دربارۀ تزئینات آجري ايران ميگويد« :از آجركاري ايراني سخن مگویيد ،بلكه از جادوي آجري ايران صحبت كنيد»
(پوپ  .)145 ،1373این عنصر با وجود اینکه خردترین جزء یک بنای عظیم و مرتفع بود ،نقش اساسی در طراحی،
شکل و فرم ،سازه و تزئینات داشت.
در همۀ مراحل مربوط به تکوین یک اثر معماری ،رابطه و همیاری تنگاتنگ نیارش ،هندسه ،پیمون با تزئینات
نقش اساسی دارد .نیارش با استفاده از پیمون و با توجه به نیاز بنا ،عامل تعیینکننده و کنترل ابعاد و اندازههای بنا
و راهنمای دستیابی به تناسبات و تزئینات مطلوب است (عمرانیپور  .)23 ،1384به این ترتیب ،آجر در اندازهها و
شکلهای متفاوت ،عنصر اصلی ساخت بناهای مختلف ،ازجمله برجها و منارهها شد.
آجر كامل را قد و آجر نصفهنيمه ناميده میشود .آجر سه قد و چارك ،كلوك (شستی) ،قلمداني ،كالغپر ،كلهگوش،
نيماليي و ...از انواع فرمهاي آجرهايي است كه در نقوش آجري استفاده میشوند .برای ساخت برجها معمو ًال از
آجر واكوب استفاده میشده است( .به اين ترتيب كه خشت را قبل از رفتن به كوره با كمك دو تخته و كمي آب
صاف و مرتب میکردند .پس از آن دوغاب شل از گل رس به اطرافش ميكشيدند ،بعد آن را به كوره ميبردند .اين
آجر نسبت به آجرهاي معمولي ،بسيار صاف و مرتب و مقاومت آن هم باالتر بود .).اندازۀ آجرهای دورۀ سلجوقی
(قرن پنجم و ششم هجری) چهار گره معادل  26/6سانتیمتر و آجر دورههای بعد  3/5و  3گره معادل  23/3و 20
سانتیمتر بودند (عمرانیپور  .)26 ،1384ابعاد دیوارهای مناره و ارتفاع آن نیز تابع و متکی به پیمون بوده است .با
توجه به تحقیقات میدانی ،ابعاد آجرهای منارۀ مسجد جامع ساوه  21×4/5سانتیمتر و بقیۀ آجرهای تزئینی عبارت از
 13×4/5 ،11×4/5 ،7×4/5 ، 4/5×4/5سانتیمتر و دیگر ابعاد مورد نیاز نقوش بودهاند .درخصوص منارۀ چهلدختران
نیز بیشترین ابعاد آجر  22×4/5سانتیمتر و ابعاد ريزتر مشتق از آن است.
از بناهاي ويژۀ دورۀ سلجوقي ،سازههاي برجها و مقابر و بناهاي چهار ايواني است و تزئینات بهكاررفته در بناها
شامل كاربرد آجر ،كاشيكاري ،گچبري و مقرنس است (پوپ  106 ،1373ـ  .)107عالوه بر نمادهای سنتی بصری،
آرایشی مهمی را ایفا میکنند .طراحان ایرانی به مخاطبان خود ،اسالم را با کالم واقعی قرآن عرضه
کتیبهها نقش
ِ
کردهاند .آنها مکاشفات خود را با اصول واالی زیباشناسی آمیختهاند و توانستهاند به قلمرو روح پاک راه یابند .کار
با آجر در زمان سلجوقی ،از هر دو جهت زیبایی و ساختاری به ح ّد کمال رسید .طرحهای سادۀ هندسی گذشته
به حروف عظیم کوفی تبدیل شد و آجرچینیها ،دیوار را کام ً
ال زنده کرد و در واقع ،تنوع نقشهای آجری بر روی
بدنهها ،بهویژه در منارههای سلجوقی ،یک معرقکاری عالی با آجر را به نمایش گذاشت (همان.)139 ،

تصویر  :7منار خسروگرد ،قرن 505
ﻫ.ق ،سبزوار

تصویر  :8منارۀ تاریخانۀ
دامغان( ،قرن پنجم ﻫ.ق)

تصویر  :9منارۀ مسجد جامع دامغان (قرن
پنجم ﻫ.ق)

تصویر  :10منار مسجد جامع ساوه ،قرن
پنجم ﻫ.ق (تصویر از سحر فریدونی)

در عهد سلجوقي ،تكامل تزئينات آجري در نماي بناها ،ديوارها ،پوششها ،سقفها ،منارهها و كفسازي به
چشم ميخورد .معماران اين دوره در طریقۀ چيدن آجرها و ايجاد قرنيزهاي آجري و كتيبههاي زيبا مهارت داشتند.
ویژگیهای تزئیني در آجركاري سلجوقيان عبارت بود از :بافت آجركاري ،گرهسازي ،مفاصل ،رديفها ،پستي بلندي
آجرها ،حالت و رنگ سطوح آجري .شكلهاي مورد استفاده آجر در تزئین بناها شامل مربع ،مثلث ،دايره ،حصيري،
شكسته ،طرحهاي لوز ،خفته و راسته ،زيگزاگ و انواع بافت مشبك (تصویر  8و .)9
در این دوره ،استفاده از خطهاي كوفي تزئیني آجري و گرههاي سادۀ اوليه در پيوند با اسكلت و استخوانبندي بنا
معمول شد .در اينگونه آثار ،اجزای زمینههاي گره با تراش آجر و همزمان با ساختن بنا با ديوارها و ساقه گنبدها
رجچيني شده است .در اين شيوه ،بهعلت اتصال عميق زمینههاي گره با بناي اصلي ،استحكام كار ،نسبت به
گرهسازي تخميري بيشتر است (ماهرالنقش .)1373
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تصویر  :11مناره مسجد علی ،اصفهان ،سلجوقی

تصویر  :12مناره ساربان ،اصفهان ،سلجوقی

 .3منارههای ایران در دورۀ سلجوقی

نوآوری معماری بناهای سلجوقی ،ازجمله منارهها نشاندهندۀ تحول عظیم معماری ،سازه و تزئینات این دوره از
تاریخ هنر و معماری این سرزمین است .آنچه همۀ محققان بر آن توافق دارند ،این است که منارههای سلجوقی
بزرگترین شاهکار این سنت هستند.
با استفاده از کتب و منابع مربوط به منارههای شناختهشدۀ دورۀ سلجوقی ،با توجه به دورۀ ساخت در جدول  ۱تنظیم شدهاند.
جدول  :1منارههای سلجوقی ایران براساس توالی زمانی
تاریخ /دوره

توضیحات

ردیف نام مناره
1

منارۀ مسجد ميدان ساوه

354ﻫ.ق

اولين منارۀ تاریخدار در ایران است (فاضل )53 ،1431-1431

4

منارۀ مسجد جمعه كاشان

 366ﻫ.ق

3

مسجد تاریخانۀ دامغان

 311ـ  324ﻫ.ق

5

منارۀ مسجد جامع سمنان

دوره سلجوقي

1

منارۀ مسجد برسيان در اصفهان

 391ﻫ.ق

1

منارۀ چهلدختران اصفهان

 541ﻫ.ق

9

منارۀ مجاور مسجد جامع ساوه

 543ﻫ.ق

منارۀ گار در اصفهان

 515ﻫ.ق

2

6

14
11
12

46

منارۀ مسجد جامع دامغان

منارۀ خسروگرد در سبزوار

دو منارۀ بقعه مباركه حضرت رضا در
مشهد

قرن  5ﻫ.ق

 545ﻫ.ق

 319تا  551ﻫ.ق

15

منارۀ مسجد علي در اصفهان

16

منارۀ خرمآباد

11

منارۀ راﻫروان در اصفهان

 525تا  611ﻫ.ق

منارۀ ساربان در اصفهان

 554تا  611ﻫ.ق

منارۀ مسجد امام حسن اردستان

دورۀ سلجوقي

منارۀ بسطام شاﻫرود

دورۀ سلجوقي

11
19
24
21
22
24
23
25
26
21
21

منارۀ گلپایگان

منارۀ زیار در اصفهان
منارۀ مسجد اردستان

منارۀ فيروزآباد در خراسان
منارۀ مدرسه طبس

منارهﻫاي حضرت عبدالعظيم

منارۀ امامزاده پنجۀ شاه كاشان

مقبره و مناره در سنگ بست خراسان

شد.

ﻫمدوره با تاریخانه

ستون سمت راست ،زیر تصویر

ذكر شده است.

14

منارۀ مسجد سين در اصفهان

مبحث تاریخگذاري این مناره ،در صفحات بعد ،پرداخته خواﻫد

(حاتم  )64 ،1419ﻫمچنين در این كتاب ،تاریخ بنا  514ﻫ.ق

منارۀ مسجد گز در اصفهان

13
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منارۀ مسجد پامنار زواره

 361ﻫ.ق

 544تا  525ﻫ.ق
 526ﻫ.ق

اواخر قرن  5و
اوایل قرن 6

احتماالً  544ﻫ.ق

 644ﻫ.ق

 554تا  611ﻫ.ق
دورۀ سلجوقي

دورۀ سلجوقي
دورۀ سلجوقي
دورۀ سلجوقي
دورۀ غزنوي

1

در ميان منارههايي كه در جدول ذكر شدند ،سه مناره که از نظر اهمیت طبق آنچه در ذیل ذکر میشود ،عبارتاند
از :منارۀ چهلدختران شهر اصفهان ،منارۀ مسجد تاريخانۀ دامغان و منارۀ مسجد جامع ساوه كه بهترتيب به ویژگیها
طرح و نوع تزئینات آنها پرداخته میشود .در ادامه ،علت انتخاب این سه مناره بیان میشود.
تاریخ روشنی دارند و از لحاظ محدودۀ زمانی ،به قرن پنجم و اوایل قرن ششم
اول اینکه این سه مناره موجودند و ِ
هجری محدود میشوند و از معدود منارههای ایران هستند که کتیبۀ تاریخدار دارند و دو مناره از سه مناره ،جزء
اسامي آنهایی هستند كه استاد پيرنيا بهعنوان شش منارۀ مهم ایران ،که در مسیر کاروانهاي قرار داشتند ،یاد کرده
(منارههاي مسجد میدان ساوه ،جامع ساوه ،جامع کاشان ،جامع سمنان ،تاریخانۀ دامغان و منار مسجد جامع دامغان؛
شش منار مد نظر استاد پیرنیا هستند).
دوم اینکه از نظر عملکرد هم بهعنوان میل راهنما بوده و هم نشاندهندۀ مسجد و مدرسه دینی کنار آن بودهاند.
قرارگیری سه منارۀ نامبرده در مسیر کاروانهای زیارتی به حرم رضوی و قرارداشتن در کنار مساجد (خانههای خدا)
و مدارس مذهبی (که محل معرفت و حکمت است) به اهمیت بررسی آنها میافزاید.
سوم اینکه از نظر تزئینات آجرکاری و تنوع نقوش از زیباترین انواع خود محسوب میشوند و از نظر شکلی نیز دارای
وجه تشابهات زیادی هستند.
 3ـ  .1منارۀ چهلدختران اصفهان ( 501ﻫ.ق)
از لحاظ قدمت ،اولين منارۀ تاریخدار كه در شهر اصفهان شناخته شده ،منارۀ چهلدختران است .باني اين مناره
ابیالفتح بن محمد بن عبدالواحد الهوجي بوده و در دورۀ محمد بن ملكشاه سلجوقي ساخته شده است .از نظر
هرتسفلد ،اين مناره در كنار يك مدرسه علوم ديني قرار داشته كه اكنون كام ً
ال از بين رفته است .خاكبرداري شمال
مناره حدود سه مترونيم از پي منار را كه از سنگ الشه و مالت آهك و خاكستر (آهك سياه) ساخته شده ،نشان
ميدهد .زيربناي منارۀ چهارگوش و فقط گوشۀ جنوبي آن مد ّور شده است .روي پایۀ آجري به ارتفاع  5متر ساخته
شده كه ورودي پلكان در آن قرار دارد .بخش مد ّور مناره 21 ،متر ارتفاع دارد که مجموع ًا با بخش پایه به  26متر
میرسد ،حدود یک متر از ارتفاع مناره ،از باال تخریب شده است .قطر مناره در ابتدا  2/9متر و ضخامت ديوار 55
سانتيمتر و قطر ستون هشتضلعي مركزي  55سانتيمتر است .در باال قطر ميلۀ مناره  2/3متر و ضخامت ديوار 55
سانتيمتر و قطر ستون وسط مناره  33سانتيمتر است.
مناره داراي كتيبهاي قديمي به خط نسخ است (نک :تصویر  )18و پنجرهاي وسيع ،در بخش دوم ثلث ارتفاع مناره
قرار دارد .بهنظر میرسد که یک متر از باالی منار از میان رفته است و آثاری از پیشآمدگی در باالی آن دیده
نمیشود (گدار  138 ،1378ـ ( )141تصویر .)13
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تصویر  :13دیدهای مختلف منارۀ چهلدختران

 3ـ  1ـ  .1تزئینات منار چهلدختران
اضالع جنوبي و جنوب غربي پايۀ منار ،با كتيبههاي از آجركاري آذين شدهاند .يك بخش با آجرچيني ساده و دو
لوح ديگر بهصورت برجسته هستند .چهارمين كتيبه كه در باالي آن است ،با آجرچيني معرق ساخته شده است .اين
كتيبه به خط كوفي و در شش خط است .تاریخ  501هجری در این قسمت درج شده است .ميلۀ مناره شامل هفت
قسمت است .اولين و پايينترين بخش حاشيهاي است مز ّين به نقش لوزيشكل كه منار برسيان را تداعي ميكند.
قسمت دوم كه با آجرچيني معرق تزئین شده؛ نقوشي بهشكل مثلثهاي متساوي االضالع كه بهطور وارونه در كنار
هم قرار گرفتهاند .زمينۀ هريك از اين مثلثها نقشي سهتركي است (تصویر 15 ،14و.)16

تصویر  :14نقش معقلی گلدار (خفته راسته زنجیرهای)

تصویر  :15نقش چوب خطی چپ و
راست( ،زمرشیدی )218 ،1365

تصویر  :16نقوش قسمت
پایین منارۀ چهلدختران

سومين قسمت در ضلع جنوب ـ جنوب شرقي ،كتيبهاي به خط نسخ قرار دارد در  5سطر ،كه سطر چهارم از بين
رفته است (تصویر  17و  .)18بقيۀ نقاط اين بخش متشكل از شبكههايی از اشكال هشتضلعي و ستارههاي ششپر
است (تصویر  .)19قسمت چهارم كه نوار كمعرضي است ،شامل نقوش برجسته است .در باالي اين قسمت ،يعني
بخش پنجم ،بهجز كوربندهاي پهني كه سايهروشنهاي عمودي ايجاد كرده ،فاقد تزئینات است.
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تصویر  :17چهلدختران ـ کتیبه به خط کوفی در پایۀ منار (گدار )140 ،1378

تصویر  :19چهلدختران ـ کتیبه به خط کوفی گل و برگ باالی منار (همان)142 ،

تصویر  :18چهلدختران ـ کتیبه به خط نسخ (همان)142 ،

تصویر  :20نقش ششپیلی آجر

در اين بخش ،رو به سمت قبله پنجرهاي قرار دارد که دهانۀ مستطيل آن با سرطاق چوبي و در دو طرف آن،
ستونهاي كوچك مد ّور با سرستونهاي مسطح طاقچهاي كمعمق وجود دارند .اين طاقچه از پهلو به شكل طاقي
جناغي است كه در چهارچوب مستطيل احاطه شده است (تصویر  .)13بخش ششم به شكل گردنبندي است
متشكل از خطوط كوفي شبيه به گل و برگ ،كه چهارچوب نواري شكل آن را حاشيهاي با خطوط زيگزاگ احاطه
كرده است .حاشيۀ پایيني مز ّين به ستارههايي ششپر است (تصویر .)19
هفتمين و باالترين قسمت بهشكل تاجي است با برآمدگي مختصر كه تاج مستطيلشكل برجستهاي را به نمايش
گذاشته است .هيچگونه آثار كاشيكاري در ساختمان مناره ديده نمیشود (گدار .)141 ،1378
اين مناره به سه كتيبه مز ّين است كه دو تاي آنها به خط كوفي و يكي به خط نسخ است .اولين كتيبه كه به خط
كوفي است ،در نوك مناره قرار گرفته و شامل آيههاي  3و 4از سورۀ طه است (تصویر .)19
كتيبۀ دوم به خط نسخ و شامل پنج سطر است كه سطر چهارم و بخشي از سطر پنجم محو شده است (تصویر
 .)18سطوري كه تراشيده و محو شده ،محل نام سه تن از خلفاي راشدين است كه خاطرۀ آنها براي ایرانيان شيعه
ناخوشايند است؛ ولي نام علي كه مورد احترام ايرانيان است ،حفظ شده .متن کتیبه شامل عبارت «بسم اهلل الرحمن
الرحيم ال اله اال اهلل وحد ال شريك له ،محمد رسول اهلل صلي اهلل عليه خير الناس بعد رسول اهلل صل اهلل عليه...
علي بن ابيطالب رضي اهلل عنهم اجمعين» (گدار  ،1375ج  )183 :4است.
متن کتیبۀ سوم شش سطر و به خط كوفي نوشته شده که عبارت است از «هذا المنارة بنت من ماله االسفها الر
ابي الفتح بن محمد بن عبدالواحد الهوجي تقربأ الي اهلل سبحانه و تعالي و ابتعاء موضاته و جزيل ثوابه تقبل
اهلل منه برحمته و فرغ اتمامها في سنة أحدي و خمس مانه المجدويه (كذا)» (همان) .شيوۀ نگارش آن كام ً
ال با
كتيبههاي كوچكترين گنبد ،از دو گنبد سلجوقي مسجد جمعه اصفهان مشابهت دارد .ارزش اصلي كتيبههاي اين
مناره در اين است كه يكي از آنها به خط نسخ نوشته شده و اين كتيبه تا آنجا كه محقق است ،قديميترين متن از
اينگونه (كتيبۀ نسخ) است كه در ايران ،بر يك بناي داراي تاريخ نقش شده است (همو .)138 ،1378
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تصویر  :21برش افقی ،عمودی و نمای منار چهل دختران ،از سه تراز مختلف (برداشت و ترسیم از میترا آزاد ،محمد بلوری)

تصویر  :22منارۀ تاریخانۀ دامغان از دیدهای مختلف (تصویر آخر از پوپ ،همان)107 ،
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 3ـ  2منارة مسجد تاريخانۀ دامغان
يكي از قديميترين منارههاي موجود در ايران كه كتيبهای به خط كوفي دارد ،منارۀ مسجد تاريخانۀ دامغان است
(تصویر .)22
معماریان به نقل از استاد پیرنیا میگوید« :در معماری ما شش منار آجری دیده میشود ،منار مسجد جامع و مسجد
میدان ساوه ،منار مسجد جامع کاشان و سه منار دیگر که در سرزمین کومش است؛ یعنی سمنان و دامغان .یکی در
کنار مسجد جامع سمنان که در کتیبۀ آن ،سازنده را اباحرب بختیار ممدوح منوچهری دامغانی میدانند و دوم در کنار
تاریخانۀ دامغان و سوم منار مسجد جامع دامغان .همۀ این منارهها نشانۀ مسجد بودهاند و از دور دیده ميشدهاند.
جالب است که درست کنار جادهها هم ساخته شدهاند» (معماریان  510 ،1387ـ .)511
منارۀ تاریخانه را امیر اجل بختیار بن محمد معروف به ابوحرب حاکم مشهور قومس ،حدود  417بر پا ساخت (حاجی
قاسمی  .)76 ،1383به این قرار میتوان بر صحت این نظریه تأکید داشت که تاریخانه در قرن پنجم هجری هم
بهعنوان جامع شهر دایر و همان مسجد توصیفی مقدسی است که در حدود جنوب شرقی شهر دامغان کنونی قرار
داشت .همزمان با تاریخانه ،منارۀ مسجد جامع سمنان و برج مقبرۀ پیر علمدار نیز به فرمان وی بنیاد نهاده شد و
بهطور قطع ،میتوان گفت که در دورۀ وی ،دامغان بهعنوان مرکز حکومتی ،از توسعه و ترقی الزم برخوردار بوده و
منوچهری دامغانی شاعر مشهور ،او و اربابش فلک المعالی منوچهر بن قابوس (405تا 424ﻫ.ق) را مدح گفته است
(موسوی  .)39 ،1368نیز در همین کتاب آمده است« :تاریخانۀ دامغان همچنان بهعنوان جامع بزرگ شهر دایر بود و
بر جای منارۀ ویران آن به سال  ،417در سمت شمال شرقی آن ،منارهای مرتفع با خشت خام برپا شد» (همان.)43 ،
پس طبق كتيبۀ كوفي مسجد ،مناره به همت بختيار بن محمد که قرن پنجم هجري زندگی میکرده ،احداث و به
مجموعۀ زيباي تاريخانه اضافه شده است .اين منارۀ آجري  25/30متر ارتفاع که قطر آن در پایین حدود  4/5متر و
در باال در حدود  3متر است؛ دارای  86پله در داخل و بدنۀ آن با آجركاري زيبا تزئین شده است .باني اين مناره در
دامغان ،آرامگاهي نيز براي پدر خود محمد بن ابراهيم ملقب به پير علمدار بنا كرده است.
در کتاب دامغان شهر ششهزارساله آمده است« :مناره در زمان طغرل به سال 450هجري (1058ميالدي) ساخته
شده است» (طاهریا  .)115 ،1347در کتاب پوپ تاریخ مناره سال (1029تا 1026میالدی) معادل (420تا 417هجری
قمری) ذکر شده است (پوپ  142 ،1373ـ .)143
در مقالۀ «پيدايش مناره در اسالم» (فاضل  1347ـ  ،)54 ،1348منارۀ تاريخانۀ دامغان به قرن ششم هجري نسبت
داده شده است .عموم ًا مردم دامغان ،معمار هر دو منارۀ مسجد جامع و مسجد تاریخانه را يك نفر ميدانند و با توجه
به اينكه سال ساخت روي كتيبه منار مشخص نیست و در ارتفاع  10/5متري ،كتيبهاي آجري به خط كوفي به عرض
 1/30متر فقط نام «االمير السيد االجل» در آن خوانده میشود ،زمان حكومت ابوحرب بختيار حدود 422تا 418ﻫ.ق،
دورۀ ساخت صحيح مناره است.

تصویر  :23نقوش منار تاریخانة دامغان
همان107 ،

تصویر  :25برش افقی و عمودی و نمای منار تاریخانۀ دامغان
از سه تراز مختلف (برداشت و ترسیم محمد) بلوری همان 107

تصویر  :24نقوش خفتۀ راستۀ زنجیرهای در منارۀ تاریخانۀ
دامغان (ماهرالنقش )32 ،1373

در هر صورت ،اين منارۀ زيبا از پايين به باال باريك شده است و يكي از منارهها استوانهايشكل است .محيط آن
در پايين ،حدود  13متر است و به نسبت از ارتفاع آن كاسته میشود؛ بهطوري كه محيط مناره در باال  6/8متر است.
مناره سكو ندارد و از روي زمين مد ّور ساخته شده است.
نقوش اصلی منارۀ تاریخانه شامل نقش خفتۀ راستۀ زنجیرهای است که در مرکز لوزها و محل اتصال آنها با
عقبنشینی فرورفته شده و سایهروشن زیبایی را در نقش ایجاد کرده است.
 3ـ  .3منارۀ مسجد جامع ساوه
در سدههای نخستین اسالمی ،بیشتر راهها به ری پایان مییافته است و سپس از ری به شهرهای دیگر میرفتند.
شهر ساوه یکی از سرخانهها و منزلگاههای نامدار شاهراه خراسان ،میان همدان و ری بوده و از دید راهداری ،جایگاه
ویژهای داشته است .گویا این شهر باجگاه و گمرکخانه بوده و گفته شده که نام آن نیز از «ساو» بهمعنای باژ و باج
گرفته شده است .تهرنگ مسجد بزرگ این شهر میتواند گواه آن شمرده شود (معماریان .)502 ،1387
بعد از اسالم برخی منارهها کنار مسجد جای گرفتهاند و نشانۀ آن شدهاند؛ مانند منارهای که کنار مسجد جامع ساوه
است (معماریان  510 ،1387ـ  .)518اين منارۀ آجري كه بر طبق كتيبۀ كوفي آن به سال  504هجري ساخته شده،
دارای تزئینات زيبايي از دورۀ سلجوقيان است .جدارۀ آجري اين مناره بهاستثناي قسمت پايين آن كه تعمير شده
است ،از محاذات مدخل راه پله به باال ،آراسته به نقوش متنوع برجسته آجري و سه كتيبه به خط كوفي برجستۀ
آجري بهطور ساق بند و گلوبند است .دو كتيبۀ گلوبندي نيز به خط برجستۀ كوفي است؛ اما خط هريك با ديگري
تفاوت دارد .در اين كتيبهها ،تاريخ اربع و خمسمائة خوانده میشود (تصویر  .)26قطر اين مناره استوانهاي شكل 5/3
متر و ارتفاع آن پس از خرابي نيمي از قسمت باالي آن ،حدود  14متر است .اين منار از ارتفاع  4متري داراي راهپلۀ
داخلي مارپيچی است كه با صعود از نردبان ميتوان به درگاه راه پله مزبور راه يافت (حاتم .)51 ،1379
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تزئینات نقوش زیبای آجری منارۀ مسجد جامع از سه نقش عمده تشکیل شده که با چند حلقه حاشیههای تزئینی
زیبا محاط شدهاند .پایۀ اصلی این سه نقش هشتضلعی است که در طرحهای متنوعی ارائه شده است .نقشۀ طرح
پایینی که در تصویر  23نشان داده شده است ،بر پایه نقش هشتضلعی قرار دارد که درون آنها بافتههای حصیری
مربع قرار دارد .در نقش میانی منار نیز هشتضلعی که درون آن ستارۀ هشتپر و نقشۀ تزئینی نیز ستارههای هشت
گوش با مربعهایی هستند با ستارههای چهارپر با نقش لوزی به یکدیگر متصل میشوند.

تصویر  :26تصوير و نقوش مناره مسجد جامع ساو ه ـ نقوش آجری (جواد شفایی)
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با توجه به برداشت میدانی مشاور هفت خشت پارس و نگارنده از مناره و فرورفتگی در پالن و نبود تزئین در
بخشی از مناره معلوم میشود که احتما ًال این مناره جزئی از مجموعۀ سردر قدیمی مسجد جامع ساوه بوده و احتما ًال
قدیمیترین جفت منارۀ شناختهشده در سردر مساجد هستند .تصاویر نیز گواه مطلب فوق است (تصویر  27ـ .)33

52

تصویر  :27تصویر منارۀ مسجد جامع ساوه پس از تخریب جفت
مناره ،میراث فرهنگی ساوه

تصویر  :28تصویر منارۀ مسجد جامع
ساوه؛ سفرنامۀ مادام دیوالفوا

تصویر  :29تصویر کتیبۀ کوفی منارۀ مسجد جامع ساوه؛ مشاور هفت خشت پارس

تصویر  :31نقشههای منار مسجد جامع ساوه ،گوشهاي از تزئينات( ،منبع :هفت خشت
پارس ،ویرایش میترا آزاد ،محمد بلوری)

تصویر  :30تصویر بخش فاقد تزئین منارۀ مسجد
جامع ساوه؛ مشاور هفت خشت پارس

تصویر  :32نقشههای منار مسجد جامع ساوه ،گوشهاي از تزئينات؛ (میترا آزاد،
محمد بلوری باز ترسیم از روی برداشت مهندسين مشاور هفت خشت پارس)

تصویر  :33مقايسۀ نماهاي سه منار در كنار يكديگر از راست به چپ :منار چهلدختران اصفهان ،منار تاريخانۀ دامغان ،منار مسجد جامع ساوه( ،میترا آزاد ،محمد بلوری)
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جدول  :2مقایسه تزئینات آجری سه مناره چهلدختران اصفهان ،تاریخانۀ دامغان و مسجد جامع ساوه

نام منار
نقوش

 .1منار چهل دختران
تزئینات

پایه منار

نقوش در

میله منار
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نقوش

تاج مناره

تصویر

تزئینات

تصویر

تزئینات

ساده ،برجسته

آجرچینی
خفته راسته
و لوزی

آجرچینی ساده
(احتماالً تزئینات
جدا شده)

کتیبه به خط
کوفی

فاقد کتیبه

فاقد کتیبه

خفته راسته
نقش لوز
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کتیبه به
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 8ضلعی با
ستاره  8پر

آجرچینی

نقوش در

 .2منار تاریخانه

 .3منار مسجد جامع ساوه

و معرق

کوربندها که ساااایه
روشاا های عمودی
ایجاااد کردهف فاااقااد
تزیینات

خفته راسته
چهار قسمتی

کتیبه به
خط کوفی

گردنبندی متشکل
از خطوط کوفی بااا
حاشیه زیگزاگ
و ستاره  6پر

خفته راسته
چهار قسمتی

ستاره  8گوش
با مربع

خفته راسته
چهار قسمتی

تاج مناره
احتماالً ریخته
است.

کتبیه کوفی
گل و برگ

1

تصویر

 .4نتیجهگیری و مباحث

از مبحث سابقۀ تاریخی و عملکرد منارهها نتیجه میشود که با وجود اعتقاد اغلب محققان غربی تاریخ معماری
ایران ،مبنی بر اینکه ارتباط منارهها با آتش و روشنایی در لغت بیمعناست و این بناها تبلوری عینی در مراسم مذهبی
نداشتند؛ ولی ارتباط برجهای آتش با عرفان کهن ایران باستان بیانگر و نشانۀ انوار تابنده و ذات ایزد یکتا بهعنوان
نشانۀ راه و هدایت مادی و معنوی است كه از ابتدای دورۀ تاریخی ایران ساخته میشدند؛ چنانکه از برجهای آتش
اشکانی و ساسانی برجایمانده معلوم میشود که طرح کلی جایگاههای آتش از مربع و چلیپا آغاز شده و سپس در
روند تکاملی خود در ایران اسالمی ،از مربع به چندوجهی و در نهایت ،بهصورت منارههای استوانهای در کنار مساجد
و مدارس و در مسیر کاروانها (بهخصوص مسير زيارتي به طرف خراسان) قرار گرفتند .در نتيجهگيري از فرمشناسي
منارههاي ايران ،ميتوان چنين بيان كرد كه مربع در چرخش به هشتوجهي و دوازدهوجهي ،در نهايت به مد ّور
تكامل مییابد .بیشترین تزئین منارهها را کتیبههای قرآنی و نقوش زیبای آجری تشکیل میدادهاند .از مقایسۀ
تزئینات و طرحهای آجری مورد استفاده در آنها که شامل طرحهای لوزی ،مربع ،مثلث ،دایره و نقوش چندوجهی
و ستارهای ،بافتهای حصیری ،خفتۀ راسته و انواع مشبکها بوده که بیشتر بهصورت هفتقسمتی در میلۀ مناره در
ترکیب با کتیبههای قرآنی قرار داشتند .کتیبههای سیاسی که دارای قداست کمتری هستند ،در پایۀ مناره قرار دارند.
همانطور که مالحظه شد ،تأکید این مقاله بررسی شکلی و نقوش و کتیبههای آجری سه مناره دورۀ سلجوقی
ایران بوده و مطالب بسیاری در حوزۀ ریختشناسی ،عملکرد و سازۀ قابلبررسی و تعمیق هستند؛ برای مثال ،در
مطالعات مربوط به تزئینات میتواند تا مفاهیم حکمی و عرفانی نقوش ،نوع آیههای کتیبههای قرآنی ،معانی و
مفاهیم و دیدگاه های معماران در استفاده از آنها بسط داده شود.
دیاگرام زیر چهارچوب پیشنهادی نگارنده دربارة مباحث مطالعاتی مختلف مربوط به منارهها است که حوزههای
مطرحشده را دربرمیگیرد( .بخشهای رنگی دیاگرام ،موارد مورد مطالعۀ مقاله هستند).
بررسی منارههای دورۀ اسالمی ایران
شکلشناسی

عملکرد
مذهبی

معماری

راهنما
نماد و نشانه
مأذنه
سیاسی
یادمانی
نظامی

تزئینات

سازه
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طراحی ،نوع مصالح ،ساخت و اجرا
فرم و شکل
مقیاس ،تناسب
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ابعاد مصالح

تزئینات آجری
کتیبههای آجری

نقوش آجری

مفاهیم کتیبهها

مفاهیم نقوش

ترکیب مصالح
فنون اجرا

حوزۀ اصلی و مورد بحث معماری ،فرم و ریختشناسی منارههاست که ناشی از عملکرد و نقش آن است .سه
بخش معماری ،سازه و تزئینات بهطور جداگانه قابلبحث و فنشناسی ،مصالحشناسی و تکنیکهای اجرایی نیز از
مطالعات مهم این حوزه هستند .نحوۀ ساخت و اجرای منارهها با توجه به عملکرد ،اقلیم ،نوع مصالح ،تدبیر اجرایی
معمار و مسائل دیگر با هم متفاوت و در بخش پژوهش معماری نیز مباحث مختلف مقیاس و تناسبات و شکل و
فرم و رابطۀ آنها با تزئینات و نقوش و کتیبهها و مباحث دیگر قابلبررسی و تعمیق هستند .امید است که این مقاله
بتواند راهگشای مباحث مطالعاتی مختلف مربوط به این شاهکارهای هنر معماری ایران باشد.
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