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  ناریا رد یرامعم

  

  

  

  

  

  هحفص                      ناونع

  ٢               ، معماری باستانی ایرانمـعـمـاری قـبـل از اسـالم

 ۵           وضعیت معماری و ھنر ایران در قرون نخستین اسالمی

  ٩                      معماری مساجد ایرانی

 ١٣               نقش ممتاز طاقنما در معماری اسالمی
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  ، معماری باستانی ایرانمـعـمـاری قـبـل از اسـالم

مـعـمـاری قـبـل از اسـالم معـماری ایرانی را باید بطور صحـیح از اعـماق تاریخ ایـن سرزمـیـن کھـن مـورد بررسی 

  . قـرار داد

عـماری ایرانی به شـش قـرن قـبل از میالد مسیح باز می گـردد، که مـشـخـصات ھـر دورًه معـماری را در دوره ھای م

  :م مـخـتـلف تاریـخـی شـرح می دھـیـ

  

  . معـماری دوران ماقـبـل تـاریخ تـا زمان حـکـومت مادھا -١

  معـماری از زمان حکـومت مـادھـا تـا پـایان دوره حـکـومت ساسانیان -٢

در رابـطه با معـماری ایران، بایـد به خـوانـنـدگـان یـادآوری شـود، تـغـیـیـراتی کـه در رابـطه بـا ھـنـر پـیـشـیـنـیان ایـران 

حکـاکـی بـر روی : در سخـنی کـوتاه مـی تـوان به . معـماری داده شـده و نـحـوًه ساخـتمان سازی آن دوراندر 

  . سـنگ، گچکاری، نقاشی، آجرکاری، آئینه کاری، کاشی کاری، موزائیک کاری و دیـگـر کـارھـای تـزئـیـنی اشـاره کرد

مان ھـای چـنـد شـکـلی کـه بـرای مـواردی خـاص اسـتـفـاده می الـبـتـه مـا بایـد استـثـنـاھـایی ھـم بـرای ساخـتـ

  .این گـونـاگـونـی بـرآمـده از نـیـازھـای خـاص مـردم در زمـانـھـای مـتـفـاوت بـوده است. شد، قـائـل شـویم

ام بـسیار، بـخـاطر ھـنـرمـنـدان ایـرانی بـه دنـیـا ثـابـت کـردن کـه تـوانائـی ھـای باالیی دارنـد و شـامـل احـتـر

  . اثـرھـای تـاریخـی مـنـحـصر بـفـرد فـراوانـی کـه از خـود بـجـای گـذاشـتـه، ھـسـتـند
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اما، . بـنـظر مـشکـل می رسد که بـتوان معـماری ایرانی را از زمانـھـای بـسـیـار دور تـا بـحـال طـبـقـه بـنـدی کرد

کـلـبه ھـای ماقـبل : وسـیـعـی از ایـن کـارھـا در اخـتـیـار شـمـا قـرار دھـدتـرتـیـبات زیـر مـی تـواند چـشـم انداز 

تـاریـخ، شھـرھـا و قـصـبه ھای اولـیه، اسـتحـکـامات و دژھـای نـظـامی، معـابـد و آتـشـکـده ھا، مـقـبـره ھا و 

ارھـا، حـمام ھـا، جـاده ھـا، مسـاجـد آرامـگـاه ھـای بـزرگ، مـکـانھـای عـظـیـم تـاریـخـی، سـدھـا و پـلـھـا، بـاز

عـظـیـم، بـرجـھـا و مـنـاره ھـا، ساخـتـمانھـای مـذھـبـی و محـلھـایی از دوران اسالمی، و ھـمچـنـیـن بـنـاھـا و یـاد 

  .بـودھـای گـسـتـرده در کـشـور ایران

است، شـرایط مھـم آب و ھـوائی در فالت  از دیگـر چـیـزھـای مھـمی که بـرروی معـماری ایرانی تـاثـیـر گـذار بوده

بطور مـثـال سبک معـماری در شـمال کـشـور و کـوھـپـایـه ھای ایران بـا سـبک معـماری در جـنـوب . ایران بوده است

چ اکـنـون با مصـادف شـدن بـا اطاعـات تـمام نـشـدنـی و حـیرت آوری کـه امـکـان آن در ھـی. و کویر ایران تـفـاوت دارد

  . کـشور دیـگـری نـیـست، نگـاھـی داریم گـذرا بـه معـماری ایرانی

  

صحـبت کردن در مـورد معـماری باستانی، بدون ایـنکـه نـمونه ھایی از آن وجود داشتـه باشـد تـقـریـبًا غـیـر مـمـکـن 

  . است

در " زاغ تـپـه " ی رنگ شـده یکی از قـدیـمی ترین بـناھای کـشف شده در فالت ایران مربـوط می شود به بـنا

در تاریخ گـذشـته کـه مربوط می شود به قـرن ھـفـتم و اوایل قـرن شـشم قـبل از میـالد، بایـد بـسیار مورد . قـزوین

از این بـنا . رسیدگـی قـرار گـیرد که در آن زمان قـبل از تاریخ، چـگـونـه و با چـه وسائـلی این بـنا را آراستـه کـرده اند

  .ـرای جـمع شـدن و اجـتماعـات استـفاده مـی شده استب
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ھـمـچـنـین . در این بـنا از شومـیـنه برای گـرم کـردن ساخـتمان در فـصلھای سرد سال اسـتـفاده می شده است

ھـمچـنـین این ساخـتمان دو محـل برای نگـھـداری ابزارھا و . محـلی بـرای درست کردن کـباب داشـتـه است

دیـوارھـا بـوسـیله نـقاشـی از بـز . بعـالوه اتاقـی کـوچـک که از آن به عـنـوان نـشـیـمن استـفاده می کردندوسائـل، 

بـه احـتـمال خـیـلی زیـاد از این مـکـان برای انجـام مراستم مـذھـبـی خـود استـفاده . کـوھـی تـزئـیـن شـده است

  . می کـردنـد

نـیـز یکی دیگـر از این مکـانھـای تـاریـخی است، که بـه قـرن شـشم و پـنجـم قـبل تـپـه سـیالک در نـزدیکـی کاشان 

  . از مـیـالد بـرمـی گـردد

  

  نمایی از معـبد چغـازنبـیل در خوزستان

اولین بار که مردم به منطقه سیالک رفـتـند، نمی دانستـند که چگـونه باید خانه ساخت، و زیر کـلبه ھایی که با برگ 

اما بزودی آنھـا فرا گـرفـتـند که چگـونه با گـل، خشت خام درست کرده و . ان تھـیه شده بود زندگـی می کردنددرخـت

  .مورد مصرف در خانه سازی قرار دھـند

در قـرن چھـارم قـبل از مـیـالد مسیح مردم سیالک بصورتی جامع شروع کردند به بنا نھادن بناھـای جـدید، که 

این آجـرھای اولیه کـه . ن بناھـا بصورتی یکجا و توده، و تماما تھـیه شده از آجر خام بودای. بخوبی مشخص است

بـصورتی بیضی شکـل تھـیه می شد، در آفـتاب گـذاشته شده و خشک می شدند؛ و بعـد از آن مورد استـفاده قـرار 

رده و تمام درھای این بـناھـا کوتاه و باریک بوده معـماری این دوره تـمام بـناھـا را با رنگ قـرمز تـزئـین ک. می گـرفـتـند

  . سانتی متر نبود ٨٠ - ٩٠و قـد درھا بـیشتر از 

کیلومتری کـرمان، و تـپه حسنـلو در آذربایجان غربی از بـناھایی  ٧٢تـپـه حسن در نزدیکی دامغـان، تـپه ایلـبـلیس در 

  .بـیرون آورده شده اند ھـستـند که بوسیله حفاری ھای باستان شناسی از زیر خاک
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این . در حفاری ھای تپه حسنلو، سه بنای عـظیم کـشف شد که تمام آنھـا با نـقـشه ای یکسان درست شده بودند

تمام آنھـا دارای دروازًه ورودی، حـیاط سنگـفرش . سال قـبل از مـیالد مسیح بـرمی گـردند ٨٠٠ - ١٠٠٠بـناھا به 

  . اندشده، اتـاقـھـا و انـبار بوده 

در معـماری تـپه حسنلو، ساختمانھـا بـنـظر از چوب بنا شده اند؛ مربع و بصورت برج با پـایه ھای چـوبی که بدون 

یکی از اتاقـھـا بصورتی سنگـفرش شده با . برش بصورتی عمودی از آنھـا بعـنوان پایه و ستون استـفاده شده بود

دیگـر را که بعـنوان آشپـزخانه از آن استـفاده می شده دارای  نکـته جالب توجه اینکه اتاقی. خشت خام کشف شد

  .جاھای مخصوص با شومینه دور آنھا بود

  

است ) قبل از میالد  ١٢۵٠( قـبل از میالد؛ معـبد چـغـازنـبـیل  ١٣یکی از معـماریھای مھـم ایران مربوط است به قرن 

" ھـونـتاش ھـوبان"این معـبد بوسیله . یران قرار گـرفـته استکه در کنار رودخانًه کرخه در استان خوزستان در جنوب ا

  . ساخته شده بود" آنـتـش -دور "پادشاه ایالم بر روی خرابه ھای شھر باستانی 

این بـنا بصورت چـھـارگـوش و به صورت یک ساخـتمان پـنج . این معـبد نشانگـر اوج و شکوه معـماری در آن دوره است

معـبد اصلی . قه از طبقه قـبلی کوچکـتر است و نمائی بصورت مخروطی را نشان می دھـدطبقه است، که ھـر طب

موادی که در ساختمان این معـبد بکـار رفـته است، بـیـشـتر از آجرھـای پـخـته . در آخرین طـبـقـه ساختـه شده بود

  .لعـاب دار ھـمراه با ساروج بـسیار قـوی بوده است

زنـبـیل که بصورتی ماھـرانه ساخته شده بود ھـنوز ھـم پس از گـذشت سـه ھـزار سال از گـنـبد غـربی معـبد چـغا

ساخـتـن طاقـھـای ھـاللی شکـل برروی . تاریخ آن بصورتی عـجـیب و حیرت آور در وضعـیتی خوب بسر می برد

. ر معـماری در ایران باستان استراھـروھـا و پـلـکـان ھـای داخل معـبـد نـشـانگـر مـوفـقـیت فوق العـاده و شگـفت آو

چـیـزی که باعـث تعـجب و شوک بـسیار در معـماری چـغـازنبـیل است، اینکه ابـتـکار ھـنـرمندان آن دوره در اخـتراع و 

آب تسویه شده بوسیله . ساختـن یک سیستم جدید که آب آشامـیدنی ساخـتمان را تھـیه می کرده است

  .و ساکـنین آن منطقه مورد استـفاده قرار می گـرفتعبادتـگـران و پـرستـشگـران 

 

 وضعیت معماری و ھنر ایران در قرون نخستین اسالمی 

ھای مھم دورھی اسالمی ایران که در آنھا بررسیھا و کاوشھای باستانشناسی انجام شده است،  آثار و محوطه

  :عبارتند از 
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  سیراف . ١

. کیلومتری شرق بوشھر واقع شده است ٢٠٠جدید به نام طاھری و شھر و بندر تاریخی سیراف در کنار بندر 

ی چھارم ھجری بر  ی اسالمی بوده که درسده ھای اولیه ی ساسانی وسده بندری آباد و معمور در دوره» سیراف«

دیوید وایت «کاوشھای این شھر توسط ھیات باستانشناسان انگلیسی به سرپرستی . اثر زلزله ویران و متروک گردید

میالدی انجام گردید و بخشی از شھر قدیم و منازل مسکونی و مسجد شھر از زیر  ١٩٧۶و  ١٩۶۶درسالھای » ھوس

  . خاک بیرون آمد

  

  شھر حریره جزیره کیش. ٢

در شمال جزیرھی کیش بقایای بندر و شھر قدیمی که اینک به صورت تلی از خاک و سنگ بر جای مانده است، به 

ای پنجم تا نھم ھجری بندر و شھری آباد و معمور بوده و به دالیلی از سدھی نھم به بعد خورد که در قرنھ چشم می

و  ١٣٧٠کاوشھای سه محل از این شھر سد و بیست ھکتاری را درسالھای . خالی از سکنه و ویران گردیده است

  . یرون آمدمیالدی انجام گردید و بخشی از شھر قدیم و منازل مسکونی و مسجد شھر از زیر خاک ب١٩٧۶

  

  بندر ھرمز. ٣

ھرمز پس از سیراف و کیش در خلیج فارس مرکزیت یافت و این مقارن بود با ورود ناوگان اروپاییان به خلیج فارس در 

ای بزرگ ازسنگھای تراشدار در  پرتقالیھا این جزیره را مرکز فعالیتھای خود قرار دادند و قلعه. اوایل قرن دھم ھجری

در ھرمز به » فاطمه کریمی«خورشیدی ھیات باستانشناسان ایرانی به سرپرستی  ١٣٧۴ل در سا. آنجا ساختند

  .کاوش پرداختند

  

  غبیرا. ۴

تا  ١٩٧١کیلومتری جنوب کرمان در محال بردسیر را طی سالھای  ۶٠در » غبیرا«کاوشھای شھر تاریخی 

-انجام دادند و بخش» بیوار«دکتر  و با ھمکاری» گزافھروری«میالدی باستانشناسان انگلیسی به سرپرستی ١٩٧۵

  . مسکون و آباد بوده از زیر خاک بیرون آمد) سدھی سوم تا دھم ھجری(ھایی از شھری که در ادوار مختلف 

  

  شھر قدیم نیشابور. ۵

ھا پایتخت  این شھر یکی از چھار شھر بزرگ خراسان و در برخی دوره. اند نیشابور را ابرشھر دورھی ساسانی گفته

میالدی بطور متناوب باستانشناسان ١٩۴٧تا  ١٩٣۵کاوشھای شھر قدیم نیشابور در سالھای . بوده استایران 
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به سرپرستی  ١٣۴٧آنگاه ھیات باستانشناسان ایرانی در سال ) ١٠١.(انجام دادند» موزه متروپولیتن«امریکایی 

و با فرستادن ) ١٠٢(اری کرد حف» لک لک آشیان«و » خرمک«در دو محلھی شھر قدیم » اهللا کامبخش فرد سیف«

خورشیدی، کاوشھایی برای تعیین حریم تاریخی شھر قدیم  ١٣۶٨و  ١٣۶٧ھیاتی به سرپرستی نگارنده در سالھای 

  .انجام داد

  

  شھر قدیم ری. ۶

در دورھی . یاد شده، شھری است با سابقھی تاریخی طوالنی و ممتد» راگا«ری که در کتاب اوستا از آن با نام 

 ١٩٣۵تا  ١٩٣٣در سالھای . از اعتبار و رونق برخوردار بود» محمدیه«ھای اولیه، ری با نام  خصوصا سده اسالمی

شھر ری در پی ردپای فرھنگ » چشمه علی«در » اریک اشمیت«میالدی، ھنگامی که باستانشناس مشھور 

ی انجام داد ولی متاسفانه ی چھارم پیش از میالد بود، در نقاط مختلف شھر ری نیز کاوشھای کوتاه مدتھزاره

خورشیدی نیز یک ھیات ایرانی به سرپرستی  ١٣۵٧تا  ١٣۵۵در سال . گزارش این مطالعات وی ھرگز انتشار نیافت

  . خانه انجام داد ی کوه نقاره مطالعات و کاوشھایی در دامنه» شھریار عدل«و دکتر » یحیی کوثری«

  

  شھر سلطانیه. ٧

به دستور او در سال . ایلخان مغول بود) اولجایتو(ن پایتخت سلطان محمد خدابنده کیلومتری زنجا ۵٠سلطانیه در 

در سالھای . متر که از بلندترین گنبدھای اسالمی است احداث شد ۵٠ھجری شھر و گنبدی رفیع به ارتفاع  ٧١۶

که احتماال  در تپه نور سلطانیه» سعید گنجوی«ھیاتی از باستانشناسان ایرانی به سرپرستی  ١٣۵٧تا  ١٣۵۵

، این برنامه را پس از انقالب نیز باستانشناسان )١٠۴(بخشی از محالت مسکونی شھر بوده، کاوشھایی انجام داد 

تداوم دادند و بخشھایی از دیوار و برجھای ارگ سلطنتی را نیز از زیر خاک » اصغر میرفتاح علی«ایرانی به سرپرستی 

  . بیرون آوردند

  

  شھر قدیم جرجان. ٨

 ١٢٠٠وسعت  است به شھری بزرگ و وسیع دورھی ساسانی و اسالمی به» گرگان«که معرب » جرجان«ھی واژ

شده که بر اثر زلزله و حملھی ویرانگر مغول بکلی منھدم و متروک گردید و جای خود را به گرگان  ھکتار اطالق می

  .داد

-خورشیدی، باستان ١٣۵٧تا  ١٣۵٠ھای ی سال این شھر تاریخی در نزدیک شھرستان گنبد واقع شده و در فاصله

  . ھایی از آن را کاوش کردند بخش» محمد یوسف کیانی«شناسان ایرانی به سرپرستی 
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  توس. ٩

) تا سدھی نھم ھجری(ادوار اسالمی است که از شھرھای معمور و آباد خراسان » تابران«امروزی ھمان » توس«

  .ھا مورد ھجوم اقوام گوناگون قرار گرفته استاین شھر بار. شمار تاریخی بوده و شاھد حوادث بی

ھای ارگ قدیم و بنای موسوم به  ای بیرونی شھر و خرابه از شھر قدیم توس در حال حاضر جز حصار خشتی و چینه

  .اند، اثری بر جای نمانده است پنداشته» امام محمد غزالی«ای آن را آرامگاه  که عده» ھارونیه«

باستانشناسان سازمان میراث فرھنگی کشور به  ١٣۶٩تا  ١٣۶٧ا در سالھای کاوش بخشھایی از این شھر ر

  . سرپرستی نگارنده انجام دادند

  

  مسجد جامع اصفھان. ١٠

ھای نخستین  اند که در سده اند و گفته مسجد جامع اصفھان را در زمرھی نخستین مساجد اسالمی ایران دانسته

  . بنیاد گرفتاسالمی مسجد بر روی آتشکدھی دورھی ساسانی 

نگاری باستانشناختی، تداوم معماری و ساخت و سازھا را از قرن سوم و چھارم تا به امروز در این  زنی و الیه گمانه

میالدی باستانشناسان ایتالیایی اعزامی از ١٩٧۵تا  ١٩٧٢کاوش این مسجد را در سالھای . مسجد نشان داده است

انجام دادند و براساس نتایج آن با در نظر گرفتن تداوم تاریخی » وامبرتو شرات«به سرپرستی » ایزمئو«موسسه 

  .مرمت کردند

  :دیگر اماکن دوران اسالمی که در آنھا مطالعات و کاوشھای باستانشناسی انجام شده است، عبارتند از 

  مسجد جامع قزوین

  مسجد جامع ساوه

  مسجد جامع گلپایگان

  مسجد جامع اردبیل

  اردبیلی در اردبیل الدین ی شیخ صفی مجموعه

  در بسطام شاھرود» بایزید بسطامی«آرامگاه و خانقاه 

  ارک علیشاه تبریز

  قلعه گبری شھر ری

  مسجد جامع زوزن خراسان

  ھای نخستین اسالمی در دره شھر استان ایالم ھای شھر ساسانی و سده ویرانه
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 معماری مساجد ایرانی

 محمدرضا کاشانی

اینان به فکر تحقیق در موجودات معنوی یا ذوات , را از ھمه جھات بررسی کرده اند طبیعت و آثار طبیعت , فالسفه 

در این بین بینشی مظھر جوھر و ذات تعقلی است . معقول و تعقلی ھستند و به نمونه ھا و انواع معقول می پردازند

باری در این شھر معنوی .نداز جھان طبیعت به جھان عقل و ملکوت یعنی معقوالت فرا می رو, که بواسطه آن ارواح 

با یکدیگر , فیلسوفانی با رھاورد دانش مادی و جسمانی و فیلسوفانی با رھاورد دانش ذوات معقول و تعقلی خود 

صحنه , زیرا ھمانطور که محسوسات به واسطه مجردات نفسانی با معقوالت مرتبط می شوند .برخورد می کنند

  .فلسفه شھودی و بینش عرفانی مشارکت می یابد پردازی نیز به واسطه فلسفه و مفھوم در

به مدد ھمزادان خود نیاز دارند و در مرتبه عالی متمثل , در سلسله مراتب وجود , جانھای ھبوط یافته در این دنیا 

زیرا , به ھمین سبب است که آن جانھا خانه و کالبد خود را ترک کرده و به شھر معنوی ھجرت می کنند .می سازند

از بی , پس به راه می افتند تا از جھل به معرفت برسند , که به جانب او فرا خوانده شوند , آن را داشته اند اقبال 

و با پیمودن این راه است که روح و معنای مکتوم این مفھوم کشف می شود . معرفتی به عرفان و معرفت دست یابند

یا , ه ھمه جا به جاھائی از یک محله به محله ای دیگر در نتیج.که جسم و بنا می توانند وجه تمثیلی داشته باشند

به صورت سیر و سلوک ھای روحی و معنوی استحاله پیدا می کندکه در , از یک محله جغرافیائی به محله ای دیگر 

چرا که مکانھای مختلف دارای ھمان اندازه تجربه ھای شھودی مختلف ; عین حال در حکم فتح عالم مثال است

مجموعه ای از این مکانھا یک مدینه , ھر مکانی به نوعی دارای رسالت شھودی خاص خویش است  زیرا, است 

چون این جھان و آن جھان را , مدینه تمثیلی .مدینه ھای تمثیلی با یکدیگر ارتباط دارند.تمثیلی را تشکیل می دھد

آنچه تعیین کننده است ھرگز , وارد در ھمه م.پس ھر دو را در سطح عالم برزخ استحاله می بخشد, مرتبط می کند 

بلکه تصویری است که مقدم بر ھمه دریافت ھای تجربی است و تنظیم کننده ھمه , درک حسی و ملموس نیست 

تصویر غالب در مورد منظور در اینجا مساجد ایرانی است که از تمثیل و نماد پرستشکاه و معبد گرفته شده .آنھاست

ھمین امر است که ھم اندیشی .برای ما بر جای گذاشته اند, راثی بصری از خود است که مسلمین آن را صورت می

کشف پیام مستلزم یافتن رمز , ما را تشکیل می دھد و به ما آگاھی می دھد و مسبب کشف پیامی است 

از  امری که جھانگردان ساده تاریخ, این رسالت جز با میعاد و میثاق با حکمت و مفھوم ممکن نخواھد بود .است

 .عھده آن برنیامده اند

حتی عناصر متشکله آنھا نیز عناصر کالبدی واحد .در مساجد با الگوی فضائی نسبتآ یکسانی روبرو می شویم

و رواقھای طاقدارش , محرابش را به رنگین کمان .سر در و محراب دارند, صحن , گنبد , ایوان , ھمه شبستان .ھستند
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  .اکی از این است که عالم صغیر آن بنا محشون از کنایات و تمثیالتی از طبیعت استکه ح, را به کوه تشبیه کرده اند 

ھمه داستان تاریخ معماری ماست و درست به ھمین علت است , این ھماھنگی و ھمسانی در عین تحول و تنوع 

ی طوالنی مشاھده طراحی و در یک دوره تاریخ, که می توان حضور معماری ای زنده و پویا را در قالب یک سنت قوی 

فضای کلی مسجد بلکه در , این ھماھنگی در عین تنوع نه تنھا در الگو و انتظام فضائی .کرد و از آن درس گرفت

شبستان یک معنا و الگوی روشن دارد اما در ھر مسجدی چھره ای تغییر .عناصر سازنده آن نیز قابل مشاھده است

گرد ھم آورده , معین و از پیش اندیشیده , ن عناصر در نظمی خاص یافته است و سر در و گنبد و ایوان و ھمه ای

گوئی ھر یک با .اما در عین حال ھر یک فضای متفاوتی را عرضه می دارندو بیانی نو دارند.شده و انتظام یافته اند

  .قصه واحدی را می سرایندو عجب آنکه این قصه را ھر بار که می شنوی نامکرر است, زبان حال خود 

بر , د پیامبر در مدینه نمونه نخستینی برای جمیع مساجد بعدی جھان اسالم شد و در دو بخش مھم مسجد مسج

یک فرو , در نقطه ای که محور قبله با خط راس دیوار مسجد تالقی می کند .اساس طراحی محوری پی نھاده شد

محراب یکی از خصوصیات و در .نیسترفتگی جھت دار به نام محراب تعبیه می شود که چیزی جز محور مریی عبادی 

آرامگاھھا و سجاده , اصل جھت دار بودن طرح تمامی مساجد .ماحصل ھنر ومعماری مقدس اسالمی گردید, حقیقت 

اما به منظور تشریح , توزیع عناصر اصلی عبادی بر پایه محور قبله است .ھمه از ویژگی محراب مایه گرفته است, ھا 

, خصوصیات مسجد شامل , ست که پیش از اینکه به ویژگیھای درونی مسجد بپردازیم مراحل عمل عبادی بھتر آن

  .حوض و وضوخانه نیز بپردازیم, گنبد , مناره 

  

محل نور و جای نار تعبیر , در لغت به معنای کانون نور , منار یا مناره که چراغدان و چراغ پایه نیز گفته شده :مناره 

ین است که مناره ھا چه برای راھنمایی عابدان گم گشته در صحرا و چه برای وجه تسمیه مناره ھا ا.شده است

  . راھنمایی و ھدایت است, مناره معماری نور الھی .بیداری ارواح خواب مانده در سحرگاه ساخته شده است

ند به چ, تصویر یک کل نامحدود است که چون به تساوی تقسیم گردد , گنبد که اساس آن دایره است : گنبد 

آن چند ضلعیھا ھم ممکن است خود به چند ضلعیھای ستاره گون تبدیل و بر .ضلعیھای منتظمی بدل می شود

این شیوه بدست آوردن ھمه تناسبات .فرازش آید و پیوسته در تناسبات ھندسی کامآل ھماھنگی گسترده شوند

یان توحید نیست که ھمانا عقیده ماوراء مھم از تقسیم کردن دایره به کمانھای برابر چیزی جز روشی نمادین برای ب

ھمچون تشخیص اعداد , انسان سنتی این صور را .الطبیعی وحدانیت الھی است که مبداء و معاد جمله کثرات است

نمادی است از بعد باطنی , نقشھای ھندسی بی نھایت گسترش پذیر .جلوه کثرات صادره از خالق ادراک می کند, 

کثرت در وحدت :فیض وجود است که از احد صادر می شود , کثرت پایان ناپذیر خلقت " نه اسالم و این مفھوم صوفیا

مناسبترین نقشمایه برای تزئین سطح ) طوبی ( لذا درخت بھشتی , و چون گنبد رو به آسمان کشیده شده "
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عالمگیر پر نقش و  یک نمونه برجسته از این نوع تزئین در قبه الصخره دیده می شود و در آن درخت.داخلی آن بود

از نقطه اوج گنبد رو به پائین کشیده و سرتاسر فضای , نگاری که از دیدگاه اسالمی از باال به پائین رشد می کند 

استفاده از درخت وارونه عجیب به نظر می رسد ولی در .داخلی گنبد را فروپوشانده و تا نقطه پائین ادامه یافته است

 اصل برگشت پذیری در اسالم رخ می دھد.رمز و نمادی از بھشت است, در آینه  اسالم این دنیا ھمچون تصویری

این حوض آینه آب .حوضی وجود دارد که آب آن جاری و ھمیشه تازه است, در مرکز ھندسی صحن یا محوطه : حوض 

اشیھای و ھم تصویر ک) را که طاق واقعی پرستشگاه مثالی است ( است که در عین حال ھم تصویر گنبد آسمان 

مالقات آسمان ,از این طریق این آینه است که پرستشگاه مثال.ھفت رنگ پوشانده نماھا را در خود منعکس می کند 

باری این .آینه آب در اینجا در حقیقت نماد و مظھر مرکزیت را در خود متجلی کرده است.و زمین را تحقق می بخشد

, ز متافیزیکی که یک سلسله از فیلسوفان ایرانی تعلیم داده اند در مرک, نمود آینه در مرکز سازه پرستشگاه مثالی 

  .نیز قرار دارد و برجسته ترین این فیلسوفان در مقطعی از زمان در اصفھان می زیسته اند

  .پس باید بین اشکال مختلف یک ادراک واحد ایوانی از جھان پیوند و ارتباطی وجود داشته است

را چھار ) غرب , شرق , جنوب , شمال ( چھار جھت اصلی .ینه پافشاری کنیمپس جادارد که روی نمود اساسی آ

سمت "یا " نظیر "از نقطه , اما جھت و بعد عمودی را .این جھت ھا در امتداد افق قرار دارند.ایوان تعیین می کند

چه اتفاقی , رفت با توجه به اینکه در مرکز حوض نمی توان قرار گ.آینه نشان می دھد, " سمت الراس"تا " القدم

اگر در محور یکی از چھار ایوان قرار بگیریم؟می توانیم در عین حال ھم ایوان و ھم تصویر معکوس آن را در ,خواھد افتاد

انعکاس آن روی , است که در وھله نخست ) مجازی ( اما این تصویر معکوس نتیجه بالقوه .حوض مشاھده کنیم

موضوع تصویر معکوس را به سطح علم مرایای عرفانی منتقل حال این .سطح صیقلی آب ایجاد شده است

ھمان اصل تاویل است که برای متاءلھین مکتب سھروردی , انتقال تصویر از مرحله قوه و مجاز به فعل و واقعیت .کنیم

  . یا عالم برزخ بین عالم معقول و محسوسات است" اقلیم ھشت بھشت", در حکم رسوخ به عالم مثال 

عنصر اصلی نماینده , ھمچنان که محور زیباشناسی بصری در سایر وسایط ھنر آن دوره است , شگرائی تجمل و نمای

و با ; نماھای بیش از اندازه وسیع موجب فزونی میل به قالبی کردن اشکال معماری شد .سلیقه معماری نیز ھست

و بر , ربه معماری را غنی ساخت تج, پیچیدگیھای بصری اجزای نقش که سطوح نما را جذاب و شورانگیز می کرد 

در اینجا ماھرانه به , تناقض ھای معمول بین رویه تزئینی بنا و سازه آن .قدرت معماران در جلب توجه بینندگان افزود

نماھای .ن سازه و تزئینات ھمدیگر را از طریق تقسیمات ھندسی تکمیل می کردند گفتگوی پویایی تبدیل شد که در آ

 .لطفی پویا و بافتی غنی بخشید, ھای لطیف رنگین و صفحات کم عمق عالم دو بعدی رنگارنگ به دیوار
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حال وھوای این بناھا را نه , پوشاندن سرتاسر سطوح داخلی و خارجی بنا با نقش رنگین و کتیبه در قالبھای مختلف 

در معماری را " نقاشانه"بلکه نوعی سلیقه , تنھا به طرح بناه ھای خیالی تصویر شده در مینیاتورھای آن زمان 

پر زینت است که چون کلی واحد به ادراک در نمی , این مجموعه از دیوارھا و طاقھای متوالی .منعکس می کند

تلقی معماری چون تاثیر .آیدبلکه سطوح پیچیده پرکاری است که جداجدا حین حرکت در زمان و فضا دریافت می شود

  .حاکی از جریانھای ذھنی ادراک بصری است, جم پردازی و بافت و نور و تاثر مھیج سازه و تزئینات و رنگ و ح

شبکه دوایر ھم .بیشتر تدائی کننده آسمان اند, اند ) یا شمسه(آنھا که دارای ستاره , از میان نقشھای ھندسی 

صله و شعاعھای ھم فا, مرکز مدارگونه ای که زیر نقش گره ھای ستاره ای است یارآور مدارات ستارگان است 

خطوط منتشر از مرکز ستاره ھای .شمسه ھا ھمچون پرتوھائی است که در آسمان پر ستاره از ستارگان می تابد

  .دارای ھویت بصری مبھمی است, فرعی را تشکیل دھند 

م با نام ھنر مقدس در شرق و غرب از فرانسه به .١٩۶٧که در سال , بورکھارت در کتاب اصلی خود در زیبا شناسی 

از میان .راتشریح کرده است, از جمله اسالم , زیباشناسی مابعدالطبیعی ادیان اصلی جھان , ترجمه شد  انگلیسی

م .١٩۶٧" ارزشھای جاویدان در ھنر اسالمی " شاید موثرترین آنھا , اولین مقاالت وی درباره زیباشناسی اسالمی 

بر ماھیت عرفانی و متفکرانه و غیر تاریخی  باشد که وحدت معنوی بی زمان سنت بصری اسالمی را بازگو می کند و

یکی نقش ھندسی یافته ; نقوش ھندسی دو شکل و نمونه دارد : "نقوش ھندسی اسالمی تاکید می ورزد 

که شعاعھای آنھا به نقشی در ھم تنیده و بی نھایت می , متشکل از کثیری از ستاره ھای ھندسی است 

به ذھن انسان ژرف اندیش می " وحدت در کثرت و کثرت در وحدت " تامل در این جالبترین نمادی است که از .پیوندند

می خوانند و مرکب است از نگاره " عربانه "شکل دوم آن چیزی است که معموآل نقوش ھندسه اسالمی....رسد

که به قصد محو ھمه شباھتھا به طبیعت و رعایت محض قواعد ضرباھنگ به صورت گرافیک در آمده , ھای گیاھی 

عربانه ھم موزون است و ھم ریاضی وار .ھر خط در امتداد خود پیچ و تاب می خورد و ھر سطح قرینه ای دارد, است 

در ...."بیشترین اھمیت را دارد, است و ھم خوش آھنگ و این برای روح اسالم که مایل به تعادل عشق و عقل است 

ھمچون ھنر اسالمی ھمواره شامل عنصری بی  چنین شیوھای ھر چه در ھنر فارغ از زمان است و ھنری مقدس

آفت اصلی که باید از آن احتراز کرد این ذھنیت عالمانه است : وی در ادامه می افزاید .معقول می افتد, زمان است 

که به ھمه آثار ھنری از قرون گذشته چون پدیده ھایی صرفآ تاریخی نظر می کنند که به گذشته تعلق دارد و ارتباط 

اگر این را تشخیص .باید پرسید در ھنر اجداد ما چه چیزی بی زمان است....دگی امروز بسی ناچیز استآن با زن

  .دھیم خواھیم توانست از این در ساختار دائمی زندگی عصر خود استفاده کنیم

( د اصلی ترین قاعده آن را مفھوم یگانگی خداون, سنت معماری اسالمی ایران , سید حسین نصر در مقدمه کتاب 

امروز ھیچ چیز تازه تر نیست از حقیقتی که بی زمان است و پیامی که از سنت برمی آید و :"دانست ) توحید 
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  .زیرا مناسب ھمه زمانھاست , مناسب حال است 

گفتن از قواعد الیتغیری از مبدا آسمانی و , سنت .چنین پیامی به اکنون تعلق دارد که بوده است و ھمواره خواھد بود

  ."برد آنھا در برھه ھای مختلف زمان و مکان استاز کار

  :پی نوشت 

  کتاب اصفھان تصویر بھشت

  کتاب سنت معماری اسالمی ایران نوشته پروفسور حسین نصر

  ھندسه و تزیین اسالمی نوشته مھرداد قیومی

 

  نقش ممتاز طاقنما در معماری اسالمی

گرفت، اما با گذشت زمان  طاقنما در ابتدا به جای ستون و محل قرار گرفتن سقف بر روی آنھا مورد استفاده قرار می

و توسعه ھنر معماری اسالمی از این طاقنماھا به منظور احیای معماری اسالمی و تأکید بر ابداعات معماران 

  . مسلمان استفاده شد

  

د اھمیت بسزایی داشت، از این رو معماران مسلمان با گذشت زمان سعی در تمام دوران اسالمی معماری مساج

می کردند در معماری مساجد تحوالتی ایجاد کنند و بخشھایی را به آن بیفزایند و از آنھا در زیباسازی مساجد و 

  .اھتمام به امور مساجد و جذب افراد مختلف استفاده کنند

  

مسقف ساخته می شد که مھمترین بخش آن نمازخانه محسوب می  مساجد در گذشته به شکل صحن و یا ایوانی

سقف مساجد در گذشته از شاخه ھای درخت خرما یا نخل ساخته می شد که ستونھایی از تنه نخل را حمل . شد

  . می کرد و یا اینکه سقف از چوب ساخته می شد که ستونھای زیرین سقف را نگه می داشت

  

توسعه ھای فراوانی به وجود آمد طاقنماھای چوبی جای خود را به طاقنماھای  پس از اینکه در معماری اسالمی

از این رو آنھا نقش مھمی در معماری اسالمی به عھده . سنگی داد تا بتواند بیشتر تحمل سقف را داشته باشد

  . داشت

  

قنماھا اشکال مختلفی در دورانھای مختلف اسالمی و با توجه به ماھیت ھر کشور و فرھنگ موجود در آن کشور، طا

در واقع می توان گفت که این طاقھا . ضلعی بودند ۵و یا  ۴پیدا کردند؛ برخی از آنھا به شکل نیم دایره بود، برخی 
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اساس توسعه سقف و گلدسته محسوب می شدند که در دوران اسالمی در کشورھای اسالمی توسعه فراوانی 

  .یافت

  

مسجد شد، مسلمانان معمار در کشورھای مختلف اسالمی سعی در تزئین  از آنجایی که این طاقنماھا رکن اصلی

و زیباسازی آن کردند و از طریق مواد و لوازم مختلف و ھمچنین طرحھای ابداعی و نوآوری تنوع فراوانی به طاقنماھا 

  . برخی از این طاقنماھا بر برخی دیگر برتری داشتند و رمز جاودانگی آنھا شد. دادند

در مساجد برخی از کشورھا مرسوم بوده که . ین طاقنماھا به صورت کندوی زنبور عسل ساخته می شدندبرخی از ا

از این رو ساخت طاقنماھا در کشورھای مختلف با . آنھا نیز به سبک و شیوه معماری خود به تزئین آنھا اقدام کنند 

  . ھم تفاوت داشت

  

گرفتند و ابتدا در ساختمانھای خاص و خانه ھای ثروتمندان مورد اما مسلمانان استفاده از طاق را از رومیھا فرا 

شیوه ھای جدیدی به ساخت آنھا داده شد که اینک بسیاری از این  ١٩استفاده قرار می گرفت، سپس در قرن 

  طاقھا میراث اسالمی معماران مسلمان به شمار می رود
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