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کالم نخست
پــای  قدیمــی  مســاجِد  یــا  و  امامــزادگان  صحن   هــای  از  یکــی  بــه  هــرگاه 
جلــوه    گاه  اســالمی،  معمــاری  کــه  می  خــورم  غوطــه  فکــر  ایــن  در  می  گــذارم، 
تمامــی رمزورازهــای هنــری و تفکــر اســالمی اســت. ایــن معمــاری توانســته 
اســت اندیشــۀ عالمــان و معمــاران گذشــته را در قالــب بنــا بــه مــا منتقــل کنــد. 
پــس ایــن آثــار اســالمی بــا ایــن نیــت ســاخته می  شــوند کــه در گــذر زمــان باقــی 
بــه  اســالم  بــا ورود  اســاس،  بــر همیــن  باشــند.  القاگــر تفکــری واال  و  بماننــد 
ــا  ــد. ب ــد آم ــه پدی ــهرهای مفتوح ــاری ش ــم در معم ــی عظی ــرزمینی، تحول ــر س ه
بازشناســی ایــن عناصــر معمــاری، هویــت اســالمی را می   تــوان دریافــت و بــا 
ــا  ــالمی را ب ــاری اس ــدۀ معم ــروز و آین ــیر ام ــوان مس ــوم می  ت ــن مفه ــه همی ــکا ب ات
توجــه بــه مضامیــن اســالمی و بهره   گیــری از آن  هــا در ســاختارهای معمــاری 
و  گنبدهــا  همچــون  روی  ســاخت  هایی  نقشــۀ  میــان،  ایــن  در  کــرد.  ترســیم 
خاصــه مناره   هــا کــه از مســافت  های دور خودنمایــی می کننــد، نقشــی حائــز 
اهمیــت در معمــاری مســاجد داشــته و ســنبلی بــرای شــهرها بــوده اســت. البتــه 
گــزارش همــۀ مورخــان و ســیاحان در دوران  هــای گوناگــون حاکــی از ایــن اســت 
کــه مناره  هــا به عنــوان بنــای شــاخص پیــش از اســالم، از همــان آغــاز ورود 
اســالم بــه ســرزمین  ها، به عنــوان ســاختار محــوری تفکــر اســالمی مدنظــر قــرار 
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می گرفتــه و هویــت آن بــا اســالم و فرایــض اســالمی عجیــن شــده اســت.
به مــرور زمــان و در طــی ســده  های پی  درپــی، توســعه و گســترش روزافــزون 
آثــار معمــاری، امــکان مواجه شــدن فرهنگ   هــای گوناگــون را بــا هــم در حیطــۀ 
ادیــان فراهــم آورد. همچنیــن، معمــاری اســالمی را از دیگــر بناگری  هــا متمایــز 
ســاخت تــا بــدان   جــا کــه امــروزه، معمــاری دینــی، به عنــوان هنــر شــناخته شــده 
ــذار اســت. حتــی ســازه   های  ــر ســایر مفاهیــم هنــری تأثیرگ در جهــان اســالم، ب
معمــاری می   تواننــد زمینه  ســاز وحــدت فرهنگــی در جوامــع گوناگــون شــوند و 

جهــان اســالم را به شــکل فرهنــگ مذهبــی واحــد درآورنــد.
امــروزه کــه بــه فرهنگ  هــای اســالمی به اشــکال گوناگــون هجمــه می شــود، 
تــا  می   توانــد  اصــول  همــان  بــر  بناهــا  ســاخت  و  اســالمی  معمــاری  شــناخت 
حــدود زیــادی جلــوی ایــن تهاجــم را در باــش نمادهــای خانه  ســازی بگیــرد. 
شــناخت و حفــظ هویــت فرهنگــی و هنــری در هــر ســرزمین، بــا ارج نهــادن بــه 
معمــاری شــاخص و مذهبــی آن نمــود پیــدا می  کنــد. هریــک از هنرمنــدان در 
ــن  ــق همی ــالم را از طری ــری اس ــی و هن ــن فرهنگ ــالم، مضامی ــان اس ــر جه سراس
هویــت  از  ســندی  هریــک  کــه  می گذارنــد  نمایــش  معــرض  بــه  ســاخته  ها 

فرهنگــی و وحــدت ســرزمین   های اســالمی اســت.
ــر ایــن واقفیــم کــه در ایــن معماری هــا نــوع خط  هــا و محتــوای متن  هــای  ب
نوشته شــده بــر آثــار، نشــان  دهندۀ نــوع تفکــِر خــاِص ســازندگاِن بناســت. ولــی 
آیــا شــکل، انــدازه، متــراژ، ابعــاد و تعــداد هریــک از ِنمادهــای معمــاری می  توانــد 
بیانگــر نوعــی خــاص از تفکــر ســازندگان باشــد؟ ایــن تحقیــق درصــدد اســت 
زمینه  هــای فکــری، فرهنگــی، هنــری و مذهبــی یکــی از ایــن ِنمادهای اســالمی 
و نیــز جایــگاه منــاره در معمــاری جهــان اســالم را بیــان کنــد. همچنیــن، بــرای 
ایــن ســاختۀ فرهنگــی، در چهارچــوب ارزش  هــای هنــری و مذهبــی جامعــه 
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تعریفــی شــاخص ارائــه کنــد کــه در ایــن راســتا مؤلفه هــای شــاخص هنــری و 
ــود. ــه می ش ــی مطالع مذهب

ــا کمــال تأســف، برداشــت  های متفــاوت صاحب نظــران حــوزۀ مذهبــی از  ب
مناره  هــا باعــث شــده اســت مفهــوم ســنتی ایــن بناهــای عظیــم، تضعیــف شــده 
و مفهومــی دیگــر در وادی سیاســی اجتماعی بیــان شــود و از لحــاظ تاریاــی نیــز 
به صــورت عنصــری سیاســی تبلیغی جلوه  گــری کنــد. ایــن در حالــی اســت کــه 
جایــگاه ملــی میــراث تاریاــی ایــران و دیگــر ســرزمین  های مســلمان و کیفیــت 
از  کــه می  تــوان  اســت  به گونــه  ای  گذشــته  ها  از  باقی مانــده  ملمــوس  میــراث 
طریــق بررســی ســاختار مناره  هــا در معمــاری پیــش از اســالم، جایــگاه کارکــردی 
آن را بررســی کــرد. همچنیــن می تــوان علــل اســتفاده از ایــن ســازۀ معمــاری در 
ورود اســالم را مشــاص  کــرد. بــا ایــن دیــد، مســلمًا مضامیــن هنــری و فرهنگــی 
مناره هــا همه جانبــه بررســی می شــود و فقــط بــه ُبعــد سیاســی آن در تعــداد و 

کارکــرد بناهــای شــیعه و ســنی توجــه نمی   شــود. 
متأســفانه در دهه  هــای اخیــر، تفســیر از عملکــرد منــاره در راســتای توجــه بــه 
ُبعــد سیاســی شــهرها و ابنیه   هــای صاحــب منــاره شــکل گرفتــه اســت.  از همیــن 
روی، کارکــرد آن در بیــان ارزش   هــای هنــری آمیاتــه بــا دیــن و عملکردهــای 

اجتماعــی و زیباباشــی بــه معمــاری، کم رنــگ شــده اســت.
ــۀ  ــم، در حیــن تهی ــر حضــرت کاظ ــب، دخت ــتان حضــرت زین ــر آس مدی
نقشــۀ جامــع بــرای آن مضجــع شــریف، در ســال 1395، بــا ســؤاالتی در زمینــۀ 
تعــداد و شــکل منار  ه  هــا مواجــه شــدند. بــرای دســتیابی بــه دیــدی جامــع و بــا 
توجــه بــه گســتردگی مناره   هــای شــاخص در جهــان اســالم، پژوهشــی مبســوط 
در ایــن زمینــه صــوت گرفــت. از نویســندۀ ایــن کتــاب خواســته شــد در ایــن 
نوشــتار، قلمــرو پژوهــش خویــش را در دو عرصــۀ زمانــی و مکانــی بــه انجــام 
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رســاند: برهــۀ زمانــی در ایــن پژوهــش بــه دوران اســالمی مربــوط اســت و عرصــۀ 
مبنــای  بــر  اســالمی.  ســرزمین  های  در  شــاخص  مناره  هــای  بــه  آن  مکانــِی 
ــود: ــیم می ش ــی تقس ــل اصل ــار فص ــه چه ــش ب ــن پژوه ــده، ای ــد مطرح ش مقاص

خصوص 	• در  پژوهش  کلی  مبانی  بررسی  اول،  فصل  در  مطالعاتی  هــدف 
و  واژۀ مناره  بیان معناشناختی  از طریق  این مقصود  به  نیل  مناره است. 
کارکرد و ویژگی  های فنی و هنری و تزیینی آن صورت می گیرد. بر مبنای 
هدف مطالعاتی در فصل اول، کتاب  ها و مقاله های متعددی که در طول 
و  معماری  ویژگی  های  و  کــارکــرد  و  مناره  واژۀ  دربـــارۀ  گوناگون  ســده  هــای 
منابع  تقسیم  بندی  در  می شود.  بررسی  است  شده  نوشته  مناره  تزیینی 

مطالعاتی مذکور می  توان آن  ها را در چهار گروه عمده تقسیم  بندی کرد: 
گــروه اول، کتاب  هــا و مطالبــی اســت کــه در حــوزۀ دایرةالمعــارف 
بــه  راجــع  کتاب  هــا  ایــن  در  مطالــب  عمــوم  اســت.  شــده  نوشــته 
واژه شناســی منــاره، مرتبــط بــا کارکــرد تاریاــی آن اســت. مطالــب در 

ایــن منابــع گاهــی بــا روایت  هــای تاریاــی درآمیاتــه اســت. 
گــروه دوم، شــامل کتاب  هــا و مطالبــی اســت کــه در طــی دوران 
ــتۀ  ــه رش ــان ب ــان و سفرنامه  نویس ــان و جغرافی  نویس ــالمی، مورخ اس
تحریــر درآورده انــد. در ایــن منابــع، مناره  هــای شــاخص و تغییــر و 

تحــوالت آن در طــی دوران اســالمی بیــان شــده اســت. 
گــروه ســوم، شــامل کتاب  هــای شــاخص معمــاری جهــان اســالم 

اســت. 
گــروه چهــارم، شــامل منابــع مکتــوب معاصــر اســت کــه داده  هــای 

پیشــین را تحلیــل کــرده اســت. 
ــن  تری  ــد روش ــوان دی ــده می  ت ــب بیان ش ــه مطال ــتناد ب ــا اس ــرش و ب ــن نگ ــا ای ب

بــه منــاره داشــت.
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هدف مطالعاتی در فصل دوم، بررسی جغرافیای تاریای و شهری مناره در 	•
طول تاریخ است. نیل به این مقصود از طریق بررسی متون و نوشتارهای 
تاریای و مذهبی حاصل می شود که به نحوی با این موضوع در یک راستا قرار 
متون  از:  عبارت اند  مفاهیم  این  تبیین  کنندۀ  اصلی  مراجع  ازایـــن رو،  دارد. 
جغرافیای تاریای و سفرنامه  ها و گفتارهای مورخان و معماران معاصر. روشی 
مطالعات  بــه صــورت  مــی شــود،  گرفته  پیش  در  پــژوهــش  دوم  فصل  در  کــه 
کتاباانه  ای است. اسناد و متون   که شامل نقشه  ها، پالن، تصاویر و مطالب 
تاریای است، ابتدا به صورت مجزا بررسی می شوند؛ سپس در ادامۀ پژوهش، 

با استفاده از روش تحلیلی توصیفی مطالب ذکر می شوند. 
هدف مطالعاتی در فصل سوم، بررسی مناره  های شاخص در حوزۀ جهان اسالم 	•

اســت. این مقصود از طریق بررسی تحوالت هنری و معماری و مذهبی، در 
محدودۀ جغرافیایی حوزۀ عراق، مصر، مغرب، ایران، حوزۀ آناتولی )ترکیه( و 
هندوستان حاصل می شود. کیفیت و میزان تأثیر  گذاری عوامل مذهبی و معماری 
و هنری بر ساختارهای معماری مناره به دریافتی تحلیلی از وضعیت موجود 
مناره  های شاخص جهان اسالم می انجامد و به رهیافت  های مطالعاتی در آینده 
کمک شایانی می کند. ازاین رو، مراجع اصلی تبیین  کنندۀ این مفاهیم عبارت اند 
از: منابع جغرافیایی و اصول معماری و تزیینات که در این زمینه بررسی می شوند. 

هدف مطالعاتی در فصل چهارم، تحلیل نهایی جایگاه فکری و مذهبی مناره 	•
بــررســی و جمع  بندی مطالب  از طریق  ایــن مقصود  اســـت.  تــاریــخ  در طــول 
فصل های پیشین حاصل می شود که به نحو شایان ذکر با موضوع مذکور در یک 
راستا قرار دارد. درمجموع تالش می کنیم بر اساس مدارک و گزارش های موجود 
معماری، تاریای، هنری، مذهبی و باستان  شناختی در محدودۀ جهان اسالم، 
جایگاه فکری و مذهبی مناره را مطالعه کرده تا در نهایت، به الگویی کلی از 

لحاظ کارکرد و تعداد و فرم مناره در طول دوران اسالمی دست یابیم.
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توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه مطالعــات در خصــوص مناره هــای 
شــاخص، زمانــی مطلــوب و منطقــی اســت کــه :اواًل بــر شــناختی تحلیلــی از 
وضعیــت موجــود مناره هــا متکــی باشــد؛ ثانیــًا بــه نــوع ارزیابــی و انتظاراتــی کــه 
ــر ایــن  ــار تاریاــی و مذهبــی خــود دارد توجــه کنــد. ب نظــام ارزشــی جامعــه از آث
مبنــا، بیشــتر موضوعــات بررسی شــده در مقــاالت و کتــب تاریاــی و معاصــر 
بنــای  کلیدی  تریــن  به عنــوان  مناره   هــا  فــرم  تعــداد،  جایــگاه،  بــه  موجــود، 

مذهبــی در ســاختار شــهرهای جهــان اســالم معطــوف اســت.
در خصــوص تأثیــر تعــداد منــاره در بیــان ویژگی  هــای مذهــب شــیعه و ســنی 
کــه تمرکــز اصلــی پژوهــش حاضــر بــر آن اســت، تاکنــون کمتــر تحقیــق و پژوهــش 
جامــع صــورت گرفتــه اســت. بیشــتر طرح  هــای تحقیقاتــی، فقــط در یــک یــا 
چنــد مبحــث، مطالبــی در خصــوص مناره هــا بیــان کرده انــد. پژوهــش حاضــر، 
جایــگاه ارزشــمند منــاره در بافــت شــهری را بــر مبنــای مالک  هــای هنــر و معمــاری 
مطالعــه می کنــد تــا زیرســاخت  های مطالعاتــی گســترده  تر را در آینــده پوشــش 
دهــد و به عنــوان الگویــی جامــع، در بررســی تعــداد و فــرم مناره هــا اســتفاده شــود.
اثــر، ســرکار  ایــن  از پژوهشــگر و مؤلــف  بــر خــود الزم می   دانــم  پایــان،  در 
خانــم دکتــر زهــرا پورشــعبانیان کــه بــا حوصلــه و دقت نظــر ایــن تحقیــق جامــع 
ــا نظــارِت جنــاب آقــای علیرضــا باشــی بــه ســرانجام رســاند، تشــکر کنــم.  را ب
همچنیــن، قــدردان مدیــر آســتان، جنــاب حجت االســالم محســن صــادق  زاده، 
محمدصالــح  دکتــر  آقــای  جنــاب  آالء،  مؤسســۀ  دانش  پــرور  مدیرعامــِل  و 

طیب  نیــا، و متولــی آســتان، جنــاب آقــای محمــد دیانــی، هســتم.

»و آخر دعوانا ان الحمدهلل رب العالمین«
 رئیس هیئت مدیرۀ آستان حضرت زینب
سیداحمد سجادی جزی
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معنای لغنی مناره
گفـتبـایاـیازقدیمیتریـنسـاختهیاه دلبـالۀهفهـنم»هوـالم«شـایدبتـنان
و حجـر عصـر هاقبـل خنلشـیده بوایـاه یسـتیم. لوبـهلو بشـر هعمـاله
سـتننیاییکههقرلاموهرزیاهقرمرویاههخترفبرآنحکشـدماست،
بخشـیازتالیـخآنیسـتود.هیلیـاهیودوآلیایـیکهنمادیایـیازافتخالو
گرفتـههیشـنند،دلزهـرۀنمننهیاییقـرالهیگیرند تعهـداماجـدادهدلنظـر
گذاشـتهاند)الدالنوبختیال، کـهبیشـترینتأثیرلابرابـداعهوالمیاهباسـتان
کهـنایـنسـازۀ 103:1392(.پژویشـگرانزبـانفالسـیبـاتنجـهبـهتالیـخ
هعمـاله،نظریـامهتعـددهدلبـالۀهفهـنمواژۀ»هوـالم«بیـانکردمانـد.هوال،
گردسـته،هأذنـهوهئذنـهپرکالبردتریـنواژگانهتـرادفدلایـنبـاب هوـالم،
یمچویـن شـد. خنایوـد برلسـی هفصـل بهطـنل فصـل ایـن دل کـه یسـتود
واژمیایـینظیـرَعرـم،عالهـةبههعوـاهپرچم،شـاخصهرز،نشـانگام،سـوگ
کالبرددالند)ییرنبرند،1385: ایستادم،هیل)برجدیدبانی(نیزبراههوالم
134(.سـهکرمهاهکهبیشازیمهاسـتفادمهیشنندیعویهوالموصنهعهو
هأذنـه،ظایـرًابـهسـهوجـهعمراـردههتفـاوماینبوـااشـالمهیکووـد.ایواه
کرمـامعربـینهفتـهاسـت،و کالبرهیـاههخترـفداشـته،دلهفهـنم هوـالم
تنلیـد خـند بـراه هواسـبی واژگان طبیعـی بهطـنل کالبرهیـا ایـن از یریـک

کردماند)ییرنبرند،132:1385(.
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دلفریوـگآنوـدلاج،»هوال«بافتحولاهههمره،چـراغدانوجاهبرودکه
کهاینصیغـه،ظرفاسـتبههعواه بـرفـرازآنچـراغافروزنـد،هعوـاشـدم؛چرا
جاهننل.وهجازًاجاهبرودکهدوستننازخشتویاسوگبریمینوشمال
هسـاجدبـندماسـتوشـایددلزهانقدیمبـرآنچراغهیافروختوـدوبهیمین

سبببهآنهوالمهیگنیود)پادشام،1335تا1336،ج4136:6(.
فریوـگنفیسـیهوـاللاهأخـنذازواژماهتـازه1هیداند.هوالجـاهبروده
کـهازآجـریـاسـوگ کـهبـرآنچـراغهیافزودنـدونیـزسـتننبسـیالبروـد اسـت
سـاختههیشـدموبـربـاالهآناذانهیگفتوـدویمـان»جنتـرم«اسـت.بـراه
هوـالمنیـزهشـابهیمیـنهعانیذکرشـدماسـت)نفیسـی،1355،ج3521:5(.
ناظماالطبـاءهئذنهلاهترادفجاهاذانوهوالموصنهعه2هیداند)نفیسـی،

1355،ج3620:5(.
کوالیادیگرذکرشـدموهوالم دلفریوـگنظـامدوواژۀ»هوـال«و»هوالم«دل
لایمانهوالدانسـتهاندوهعواهآنلانخسـتهترادفباجاهننلبیانکردم
کالکردآنبراهنشـاندادنلاموسـرحدبندماسـت.دلهعواهدوم، که اسـت
هوـالملابوـاهبرجهانودکهدلهسـجدسـاختههیشـندوهؤذنبـاالهآناذان
هیگنید،دانستهاندکهدلابتدابراهگذاشتنچراغبندماست)داعیاالسالم،

1362،ج227:5(.
دلفریوـگدیخـدا،بهنقـلازناظماالطبـاءدلفریوـگنفیسـی،از»هوال«و
کـهدللام،ازسـوگوخشـتبرپـاهیکردنـد. »جنتـرم«و»فوـال«نـامبـردمشـدم
اصـللغـتبههعواهچراغپایهاسـتوظایـرًاوجهتسـمیۀآنبهجهتچراغی

1 . عربی.
که در آن، یک نفر مسـیحی )معمواًل راهب(  کاربر دارد، به معنای حجره ای اسـت  که هنوز در شـمال آفریقا  کلمه  2. این 

به انزوا روزگار می گذراند )هیلن برند، 13۸5: 133(.
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که بندمکهدلگذشتهبراهلامیافتنهسافران،برفرازهوالمهیافروختود؛زیرا
.)2283 ج29: ،1342 و 1341 )دیخـدا، هیلونـد شـبیا عـرب، بـالد دل
کـهدل دیخـداازواژۀ»گردسـته«نیـزنـامبـردموآنلاجـاهبروـدههیدانـد
هسـاجدبـراهدوللفتـنبانـگهؤذنـانهیسـاختودودلنزدیاـیگوبدهسـجد

قرالداشتهاست)دیخدا،1341و1342،ج1116:27(.
دلفریوـگواژمیـاب،بـراهواژۀهوالدوهفهنمبیانشـدم:نخسـتآنلالا
لا گردسـته واژۀ دوم و دانسـتهاند لایومـا« »چـراغ و »شـیدگام« بـا هتـرادف
یملاسـتابـافریوـگآنوـدلاج،دلهفهنمآنذکـرکردماند.یمچویـنجنَترمکه

یمانهعواههوالماست،ذکرشدماست)پرتن،1939:1377(.
فریوـگفالسـیهعیـن»هوـال«لاهحـلنـنل،جـاهلوشـواییوجـاهبروده
دانسـتهکهبراهلایوماییهسـافرانوکشـتی،باالهآنچـراغهیافزودند.دل
کـهازآجریاسـوگسـاختهشـدموبربااله هفهـنمبعـده،آنلاسـتننیهرتفـع

کردماست)هعین،1381،ج1823:2و1824(. آناذانهیگنیود،تعبیر
کوال فریوگعمید»هوال«لاجاهننلولوشـواییوساختمانیبرجهانوددل
لامبراهافروختنچراغبهجهتلایوماییهسافرانهعواکردماستوهوالملا
کـهدلهعابدوهسـاجد گردسـته،سـتننبروـدوسـاختمانبرجهانود جـاهننل،
کردم)عمید،977:1389(. براهچراغلوشنکردنیااذانگفتنبندم،تعبیر
گردسـتهذکرشـدم دلواژمناهـۀپالسـیسـرم،بهاختصـال»هوـالم«هتـرادفبـا

است)210:1389(.
کالبرهبندمکه کرمۀهوالوهوالمهشتقازاولین باتنجهبهتعالیففنق،
کالبرههیل اینبواداشـتهاسـت.هوالمپیشازالحاقبهسـاختمانهسجد،
لایوماداشتهوبراهیدایتهسافرانساختههیشدماست.دلادوالاسالهی،
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واژگانییمانودگردسـتهوهئذنهبهسـببکالبرههذیبیهوالمبهوجندآهدم
وجایـگاماذانوهـؤذندلسـاختالهذیبـیلاتداعـیهیکـردماسـت.قرالگیره
حسـب بـر آنیـا تعـداد نشـانگر هسـجد، جونبـی و شـمالی هحـنل دل هوـالم
گنناسـت.بهرمگیرهازآجروسوگبراههعمالههوالمنیز گننا کالبرهیاه
کـهدلبرخـیفریوگیا گـننبندماسـت بـراهاسـتحاامبوـادلطـیادوالگننا

یمانودنفیسیودیخداوهعینبداناشالمشدماست.

کاربرد مناره
اقریمیـاهجغرافیایـی دل آن فـراوان تعـداد بـا هوـالم بویادیـن عمراردیـاه
کالبـردهوالمیاعبالم هخترـفدلیکلاسـتاقرالدالد.بـراینهبوا،ههمترین

استاز:

میل راهنما
ازلوزگالانکهن،دلهیانلامیاوجادمیاازنشانهیاهطبیعیکنمیاودلمیا
ولودخانهیابراهنشانهگذالهوبازشواسیجادموهقصدبهرمگیرههیشدم
اسـت.هوالپیشازآناهبردوشدلگامیاوتایهگامیاههسـاجدبوشیودودل
برابـرلانـشتـاق،پایـۀسـتننباشـد،بوایـیبـراهلایوماییبـندماسـت.هوالم
لایومایـی بـراه بوایـی از شـاخصی نمننـۀ اصفهـان دل دالالضیافـه
ههمانخانهاهبندمکهدلویشـانوغریبانلابهههمانیفراهیخناندماسـت
کالوانـیقدیـمو کوـاللامیـاه )پیرنیـا،335:1394(.نمننـۀایـنهیلیـادل
کالوانیان،پیکیا دشـتیاهوسیعبهچشمهیخنلدتایدایتگرلیگذلان،
وجوـگاولانباشـد)کیانـی،332:1386(.ابناثیـربـااشـالمبهسـاختهوالدل
دولانهونچهربراهلاییابیویافتنهسـیرسـپاییانتنسـطپادشـامیمن،ذو
کالبـردهوـالم االذعـالبـنابریـهذوالموـالبـنلایـشهرقـببـهذوالموـال،بـرایـن
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از پیـش عربسـتان دل هوـالم )ابناثیـر،1352،ج184:2(. هیگـذالد صحـه
کـنبرودهاطالقهیشـدکهازفـرازآن،عالئمیتنسـطدودیا اسـالمنیـزبهاها
کرمـۀهوـالملاغالبًاهعادلبـاچراغخانه آتشالسـالهیشـد.بهیمینسـبب،
بـهکالهیبردمانـد)ییرنبرنـد،132:1385(.برخیازهیلیاوهوالمیاهانود
بـرجدلیایـیوفانـنساسـتفادمهیشـدند)پیرنیـا،335:1394(.اینگننـه
هوالمیـابهسـهدلیـلپدیدهیآهدنـد:نخسـتجهتیابیکشـتییادلتالیای
بـه کشـتییاوسـنمخبرلسـانی ازخطـِردلگلنشسـتن شـب،دومجرنگیـره
دلیایـی دزدان حمرـۀ صـنلم دل کشـتییا یـا زهیوـی شـهریاه و پایگامیـا
کههوتسـببـهابراییمبن )کیانـی،333:1386(.نمننـهاشهوالماهاسـت
کوـالدلیـاعالهـتوهوـالماهنهـادمبـندوشـبیا احمـددلآفریقاسـت.وهدل
بـراهلایوماییدلیاننلدانآتشهیافروختویوگاموقنعخطر،خبرزودبه
اسـاودلیههیلسـید)ابناثیـر،1352،ج138:18(.عـالومبردلیـا،دلجوگلو
دشـتیاهوسـیعنیـزهوالمیایـیبـراهلایومایـیهسـافرانسـاختههیشـد.
اینگننـه از شـاخصی نمننـۀ شـرقی شـمال جوگلیـاه دل لادکان بـرج
نشـان فقـط هناقـع،هیلیـا بیشـتر دل )پیرنیـا،336:1394(. هوالمیاسـت
کوـالآنیـا،لبـاطوسـاباطیاییوآبانبالیایـینیـز گایـیدل لایومـابـند؛اهـا
کالوانیانخستهدلهسیریابند. سـاختههیشد.اینتأسیسامبراهآسـایش
کالوانسـراییبـزلگوآبـادبـندموبهتدلیـجلوبـه هیـلقاسـمآبادسیسـتان،
کوالهقبرۀالسـالنجاذب، ویرانینهادماسـت.یمچوینهوالسوگبسـتدل
نشانازلباطیبزلگدالد)کیانی،332:1386و333(.عالهههجرسینیزبا
بیـان»الموـالجمـعهوالةوییالعالهـةوالمرادیایواهایهتدهبـه....«)هوال
کهدل)احادیث(،آنچیزهاست جمعهوالماستوآننشانهوعالهتاست
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بوـاصحـه ایـن لایومایـی کالبـرد بـر لایومایـیهیشـند(، آن، بهوسـیرۀ کـه
هیگذالد)هجرسی،1403،ج149:54(.

مأذنه و اذان
کالهیلود؛به کـهبراهاذانگنییبـه کالبـرددیگرخند،بواییاسـت هوـالمدل
گرفتـهاسـت یمیـنجهـت،دلدولاناسـالهیهوـالمنـامهأذنـهنیـزبـهخـند
سـرزهینیاه دل هوالمیـا بروـد التفـاع بـه تنجـه بـا )کیانـی،334:1386(.
هخترفاسـالهی،بهویژمایران،اینهوالمیابیشترازآناهجوبۀهأذنهداشته
کوـالهسـاجدوبقـاعهتبرکـه کـهدل باشـود،نمـادآواههرانتـیاسـالمبندمانـد
سـاختههیشـدماند)کیانـی،334:1386(.هوـالۀجوـنبغربـیهسـجداوچ
شرفریبهالتفاع67/67هتر،یایازهوالمیاهبسیالبروددلهعمالهعثمانی
سـریمانیه هسـجد شـاخص هوـالۀ چهـال .)166 :1385 برـنم، و )برـر اسـت
بهبروـداه70هتـر،نمننـۀشـاخصدیگـراسـت)یاتشـتاینودیریـس،1390:
552و553(.نیـزبوـاهقطـبهوـالدیرـیبـاالتفـاع72/5هتـر)برـروبرـنم،
173:1385(نمننهاهازهوالمیاهشاخصجهاناسالماست.)تصنیر1(

بـادلنظرگرفتـنالتفـاعاینگننههوالمیـا،هوطقیبهنظـرنمیآیدکههؤذن
پوـجهرتبـهدللوزبـراهاذانبـهبـاالهایـنهوالمیـابـرود.طبیعتـًاهـؤذندل
هحـلهواسـبترههیتنانسـتهاذانبگنیـد.شـالدنبیـانهیکوـدبـاایواـه
هسـجداهـام)جاهععباسـی(چهالهوالۀهرتفعداشـتهاسـتتاهـؤذندلهنقع
هعینبرفرازآنلودواذانبگنید،براهچوینکالهازآنیااستفادمنمیشند
کـمالتفـاعتعبیـه گوبدیـاه کـهبـاچـنبلوهیاـیاز گردسـتهاه وازبـااله
کـس کـهیـر شـدم،اذانهیگنیوـد؛زیـراهوالمیـاههسـجدآنقـدلبروـداسـت
بـاالهآنبـرود،هیتنانـدبـهداخلحرمسـراوبسـیالهازخانهیـاهدیگرنگام
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کوـدوچـننایرانیـاندلایـنهسـئرهتعصبخـاصدالند،پادشـاملفتـنبااله
کردماسـت)شـالدن،1372تا1375،ج1436:4(. هوالمیالاسـختغدغن
زکیهحمدحسـن،دانشـمودهصره،هعتقداسـتهوالمیاهایرانبهواسـطۀ
کالنمیلفتودواذانگنباالهبامهسـجد التفـاعبرودشـانبـراهاذانگنییبـه
اذانهیگفتـهاسـت)زکـی،53:1320(.ایـنتعبیـرهوطقـیبهنظرنمیلسـدو
دل دیگـر، سـنه از داد. تعمیـم ایرانـی هوالمیـاه یمـه بـۀ لا آن نمیتـنان
هعمـالهایرانـیهوالمیـابـاالتفاعیـاههتفـاومسـاختهشـدماندوعـالومبـر
هوالمیـاههرتفـع،هوالمیـاهکنتـامنیـزوجـنددالد.بهجـزاسـتثوایاییهانوـد
کالکردنمادیندلسـاختالشـهرهدالد، کههوالم هسـجداهام)جاهععباسـی(
کالکرد تعـداددلخـنلتنجهیازهوالمیابهجهتاذانگنییاسـتفادمهیشـدمو
هذیبـیآنیـادلبوـابـهوضـنحنمایـاناسـت.بـراهتأییـدایـنناتـههیتنان

اشالامتالیخیسیاحانلاهدنظرقرالداد.
هـادامدیناالفـنادلهشـایدامخنیـشازهسـجدجاهعقزویـن،بـهصـداه
کـههؤهوـانلابـراهنمـازفراهیخنانـدم هـؤذنازبـاالههوالمیـااشـالمهیکوـد
جاهـع هسـجد دل هیکوـد بیـان شـالدن نیـز .)117 :1371 )دیناالفـنا، اسـت
کاشـان،هؤذنـانازباالههوالمدلوقـتهعیناذانهیگفتود)شـالدن،1372
گردسـتهدلاصفهـان، گـدالهعتقـداسـتهوـالۀ تـا1375،ج534:2(.آنـدلم
کالهیلفتهاسـت)گـدالودیگـران،1384،ج4: هوحصـرًابـراهاذانگنیـیبه

.)135

نماد پیروزی
هنقعیـت بـه تنجـه بـا قائلانـد، هعمـاله دل هوـالم بـراه کـه سـنهی کالکـرد
قرالگیـرهوسـاختالهعمـالهونـنعتزییوـامآناسـت.هوـالمدلجایـگامنمـاد
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برجیـاه اسـت. داشـته کالبـرد تالیخـی، هخترـف دولانیـاه دل پیـروزه
پیروزهسـرطانهسعندسـنموهوالۀبهرامشامدلپایتختغزنیباساختاله
هتشـالازیکبرجآجرهپختۀایسـتادملوهیکپایۀسـوگییشـتضرعی،
Petersen,2002:(نمننهیـاهشـاخصازبرجیـاهیادهـانپیـروزهیسـتود
بهافتخـال غزنـنه، فرهانـرواه سـنم، هسـعند سـرطان پیـروزه بـرج دو .)4
کهبهسرکردگیتنغاتاین،ازالینل پیروزهیاهنظاهیلشاریانیساختهشد
تاآنسنهلودگوگلاهسخرساختود.کتیبهاهبزلگبهخطکنفی،قسمت
فنقانیآنچهلاازبرجباقیهاندم،آذینکردماست.اینکتیبهبه89قسمت
تقسـیمشـدموهفادآنکهبهلاحتیخناندمهیشـند،چویناسـت:»بسـماهلل
الرحمـنالرحیمالسـرطاناالعظمهرکاالسـالمعالالدولهابنسـعدهسـعندبن
ظهیـرالدولـةابراییمنصیرخریفـةاهللاهیرالمؤهوینخرـداهللهراه.«باالقابی
کـهدلایوجـابـهسـرطانهسـعنددادمشـدم،یمچویـنازطریـقننشـتهیاه
هنلخـانوآنچهبرسـاهیایکشـدم،لقب»نصیرخریفةاهلل«ازسـنهخریفه
کرهن، هسـتظهربـهوهاعطاشـد)گدالودیگـران،1384،ج187:4؛پنپوآ
کوننبه 1387،ج1196:3(.التفـاعهوالۀسـرطانهسـعند44هتراسـت؛اهاا

کایشیافته)Petersen,2002:4()تصنیر2(. 20هتر

معماری مناره
بهطنلکری،هعمالههوالمازسـهقسـمتپیوپایه،سـاقهیابدنه،کالیکیا

تاجهوالمتشایلشدماست)تصنیر3(.

پی و پایه
باتنجهبهالتفاعوهسـاحتکمزیربواههوالم،فشـالبسـیالهبرسطحقاعدۀ
و انهـدام باعـث پایهیـا دل سسـتی یرگننـه نتیجـه دل هیشـند؛ والد هوـالم
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فرولیختنبواههوالمهیشند.ازاینلوبهجهتاستحاامواطمیوانبیشتر،
کـهبـهزهیـنسـختبرسـد،حفـرهیکووـد؛سـپسبـاشـفتهو زهیـنلاتـاجایـی
گرزهینپایدالو سوگآنلاُپروهستحامهیسازند)کیانی،336:1386(.ا
گسـتردماهیمانوـدتپـۀ سـختبـراههوـالمیافـتنمیشـد،هعمـالزیرسـازه
دستسـاختایجـادهیکـرد)پیرنیـا،353:1394(.آنـگامسـانیـاپایـۀاصری
سـانیاه بهصـنلم پایهیـا عمنهـًا هیکردنـد. بوـا آجـر و سـوگ بـا لا هوـالم
کـههوالدل کثیراالضـالعبـاچهال،یشـتیادوازدمگنشـهیسـتود هربعشـالیـا
اداهههییابد)کیانـی،336:1386(.هوالۀ وسـطآنقـرالهیگیردولوبهبـاال
کنتام(، هسـجدجمعۀابرقن)پایۀچهالضرعیودلبخشفنقانییشـتضرعی
گرـاالوندلابرقـن)هوـالههـدولبـرپایـۀچهالضرعـی()گـدالودیگـران، هوـال
ُکُتبیـه)پایـۀچهالگـنش(،هوالۀبرجحسـن 1384،ج132:4(،هوـالۀهسـجد
دلهغرببرپایۀهسـتطیری)یاتشـتاینودیریس،262:1390(ازنمننهیاه
شـاخصفرمپایۀهوالاسـت.دلهوالمیایییمانودهسـجدشـعیادلاصفهان،
پایۀبرودویشـتضرعیهوالدلیایازدینالیاههسـجدوبدنۀهواللوهبام
گرفتـهاسـت)گـدالودیگـران،1384،ج148:4(.نمننهیـاه قـرال هسـجد
کـهفاقد نـادلهیمانوـدهوـالۀبرسـیانوهوـالعرـیدلاصفهـاننیـزوجـنددالد
یـاپایـهاسـتوهوـالمهسـتقیمًالوهزهیـنقـرالدالد)گـدالودیگـران، سـان

1384،ج135:4و152()تصنیر4(.

بدنه یا ساقه1
شـالفرمبدنۀهوالمدلپهوۀهمالکاسـالهیهتفاومودالاهتونعبسـیاله
گننجرنمگر گننا اسـتوبـاتنجهبهذوقوابتـاالهعمالانیرناحیه،بهصـنل

1. سـاقه ممکـن اسـت یـک یـا چنـد مقطـع داشـته باشـد و از مقطـع مربـع بـه هشـت ضلعی و دایـره تبدیـل شـود )کیانـی، 
.)337 :13۸6
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هیشـند)کیانـی،336:1386(.دلسـبکهعمـالهایران،هوالمیابهاشـاال
اسـتنانهاهوهخروطـیوچودضرعیسـاختهشـدماند)کیانـی،21:1386(.دل
فرسـطین،سـنلیه،اسـپانیاوتننـس،هوالمیاهقطعـیهربعشـالدالند)ییرن
بدنـۀ بینالوهریـن دل عباسـی هوالمیـاه کـه حالـی دل برنـد،139:1385(؛
هالپیچیشالدالند)اتیوگهاوزنوگرابال،102:1383(.فرمبدنۀهوالمیاه
عثمانـی،استنانهاهشـالودالاهشـیالیاهطنلـیبروـداسـت)برـروبرـنم،
158:1385(.فرمبدنۀهوالمیاهیودهنیزبرتوۀستننلبهدالواستنانهاه
هوطبـقاسـتویمانوـدهوالمیـاهعثمانـی،بـاشـیالیاهطنلـیبروـدهزیـن

است)برروبرنم،173:1385(.بدنۀیرهوالمسهبخشاصریدالد:

دکل
کـهدلهرکـزهوـالمسـاختههیشـند.پرـاان سـتننهـدولیـاچودضرعـیاسـت
هـیلود.ایـندکلیـاسـتننهرکـزه،دل هالپیچـیبـهدولآنهیپیچـدوبـاال
گامقطـرآنحداقـلبـه1/5هتـروبیشاز کـه پاییـنضخاهـتبیشـترهدالد
هیلود،هتواسـبباکمشـدنقطر آنهیلسـد.بهتدلیـجیرچـهبهطـرفبـاال
گامبـراهاسـتحاامدکل،از کاسـتههیشـند. بدنـۀهوـالم،ازضخاهـتآن
سربهذابنیزاستفادمهیشدماست)کیانی،339:1386(.هسیردولانی
پرـااندلهوـالۀبرسـیاناصفهان،برخـالفحرکتعقربهیاهسـاعت،حنل
کاسـتههیشـند)گـدالو ازقطـرآن کـهازپاییـنبـهبـاال دایـرماههیچرخـد
دیگـران،1384،ج135:4(.ضخاهـتهوـالۀهسـجدعرـینیـزازپاییـنبـه
هـیلود بـاال پرـاانحـنلهحـنلهرکـزهآنبهطـرف کایـشهییابـدو  بـاال

)پیرنیا،354:1394(.
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پلکان
پرـاانهوالمیـاعمنهـًاازلوهنقشـه،برخـالفحرکـتعقربـۀسـاعتاسـت.
بهعبـالمدیگـر،پرهیابهصـنلمهالپیچـی،هانودبادبزنحـنلهحنلهرکزه
یـادکلهیپیچـدوتانعرباـیتاجهوالماداهـههییابد)کیانـی،340:1386(.
ایـنپراانیـاههالپیچـی،یمچـننفور،هوـاللانگههیدالندوبـهآنویژگی
گرسـاختمانبرودوبالیکنتنانددلبرابربادننسـان نرهشپذیرههیدیود.ا
کوـد،ویـرانخنایـدشـدوایـنپرـاان،بههوالاهـاانهیدیـدکهدلبرابـرباد،
کاشان، اندکیتاانبخنلدوویراننشـند.هوالۀبسـطام،هوالۀهسـجدجاهع
هوـالۀهیـدانیـزدوهوالمجوبـاناصفهـانازنمننهیـاهشـاخصایـنچویـن

هوالمیایستود)پیرنیا،352:1394و353(.
دلهوالمیاههخروطیشـال،بابالیکشدنبدنۀهوالم،بهتواسبازقطر
کـهیوـگامصعـنددلقسـمتبـاال، کاسـتههیشـند؛بهطـنله دیـنالودکلنیـز
یعویگرنگامگوبد،توگیدیانۀبواکمتراحساسهیشند.ههمترینخاصیت
کهبـهبواحالتفوـرههیدیدوبه پرهیـاههالپیچـیداخلهوالمایناسـت
هوـالمدلبرابـرالتعـاشوزلزلـه،ایسـتاییبیشـترههیبخشـد)کیانـی،1386:
کنتایـی گردسـتۀاصفهـان،ولودهبوـاعمنهـًابهصـنلمدلگام 340(.دلهوـال
از بعضـی دل اهـا هیشـند؛ سـاخته انفـراده هوالمیـاه پاییـن دل کـه اسـت
کهدلهحاذهپشـتبامبواهوابسـتهاحداثشـدم،براه هوالمیا،ازهدخری

والدشدناستفادمهیکوود)گدالودیگران،1384،ج149:4(.
دل بیشـتر نیـز گنیرشـاد، هوـالۀهسـجد هانوـد زوجـی، هوالمیـاه ولوده
ازهوالمیـا، برخـی قـرالدالد.دلطراحـی ایـنان یـاپشـت پشـتبامشبسـتان
یمانوـدهسـجدجاهعیـزد،نااتـیاسـتثواییدلپراانیـاوولودهوجنددالد:
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برخـیهوالمیـادوهدخـلودوپرـااندالنـدکهیاـیهختصصعـندودیگره
کـهییچگننـهالتباطـیبیـن هخصـنصپایینآهـدنازهوـالماسـت؛بهطـنله
ایـندوقسـمتبـهچشـمنمیخـنلد.طـرزقرالگرفتـنپراانیـاهدوگانـهبـه
یمانشـینۀهالپیچیوبهصنلمهنازهاسـتکهبااحتسـابالتفاعوفاصرۀ
آندو،هتواسـببـراهصعـندونزولفـردههیانقاهتاسـت)کیانی،1386:

340()تصنیر5(.

نورگیرها
ننلگیریالوزنهیاهبزلگوکنچاییسـتودکهدلبدنۀهوالمتعبیهشـدماندو
بـهدودسـته کرـی،ننلگیریـا لاتأهیـنهیکووـد.بهطـنل نـنلداخـلپراانیـا

تقسیمهیشنند:
بهفناصـل آجـر دو یـا یـک بهانـدازۀ لوزنـه بهصـنلم کـه ننلگیریایـی .1
تعبیـه زیـال هوـال و داهغـان تالیخانـۀ یمانوـد هوالمیایـی بدنـۀ دل هخترـف

کرهن،1387،ج1149:3؛یورفر،204:1350(. هیشنند)پنپوآ
کـهحالـتپوجـرماهبـهخـندهیگیرنـد.وجـندچوین 2.ننلگیریـاهبـزلگ
کوـالایـن کـهدل پوجرمیایـیدلکمرکـشهوـالم،ایـنهسـئرهلاتداعـیهیکوـد
کـهپشـتبامآنیـاهحـاذهپوجرمیـابـندم هوالمیـا،بوایایـیوجـندداشـته
است.دلحقیقت،پوجرمیاهدخلهوالمیانیزبهحسابهیآهدماند)کیانی،
341:1386(.دلهوـالۀچهلدختـراننیـزلوبـهسـمتقبرـه،پوجـرماهتعبیه
شـدماسـت.دیانۀهسـتطیلآنباسـرطاقچنبیودلاطرافآن،ستننیاه
کنچکهدولباسرسـتننیاههسـطح،طاقچهاهکمعمـقلابردوشدالند.
گال،لوبـهسـنهقبرهنیزپوجرۀعریضیتعبیهشـدماسـت.این دلنـنکهوـالۀ
کـهدلپهرـن کوسـنلیتایـهدالد کنچاـیدالدوایـنبالاـنبـر پوجـرمبالاـن
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بهشـالطاقچـهبـاطـاقجواغـیاسـت)گـدلاودیگـران،1384،ج140:4تـا
.)144

تاج یا کالهک مناره )مأذنه(
پیشآهدگـی یـا هقرنـسکاله لشـتۀ چوـد بـا گرـنگام نقطـۀ دل هوـالم بدنـۀ
هقعرگننـه،هانودگلنیرنفریاگلشـیپنلِهبازشـدم،بـاافزایشهقطععرضی،
بهصـنلمدایـرمیـاچودضرعـیدلهیآیـد.ایـنهقطـِعبهدسـتآهدم،نعرباـی
کهجایگامهؤذناسـتبهوجندهیآولد.دینالیاههوالمدل )عرشـه(هوالملا
وسـطتـاجیـاجایـگامهـؤذنبسـیالبالیـکهیشـندوبهصـنلمسـتننهنزونی
گامبهالتفاعدویاسـههترباالتر دلهیآیدوازسـرپنشتاجنیزخالجهیشـندو
دل ازسـقفتـاجهوـالماداهـههییابد.بـراهجرنگیرهازسـقنطهـؤذن،هعمناًل
کنتـامیـانـردماههشـبکوفرـزهیـاچنبیـنبـاانـناع اطـرافجایـگام،دیـناله
هیبخشـد. زیبایـی هوـالم بـه کـه هـیلود کال بـه اسـتادانه و زیبـا گرمبوـده
سـرپنشیـاسـقفتـاجهوـالمنیـزبـااشـاالهخترـفوفرمیـاههتعـددجرنمگر
هیشند)کیانی،341:1386(.برفرازهوالۀزوالم،هحفظهاهچنبیقرالدالد
کـههـؤذنبـاالههوـالمهیلفـت،زیـرایـن کـهدلزهانیـاهگذشـته،یوگاهـی
گرهـاهشـدیدتابسـتانوبـرودمونـزوالم گزنـد هحفظـهقـرالهیگرفـتتـااز
جـنهزهسـتاندلاهـانباشـد)گرـیزوالم،1379(.دللأسبدنـۀچهالگـنش
کـش،سـازماهفاننسوالقـرالدالدوبرسـرش ُکُتبیـهدلشـهرهرا هوـالۀهسـجد
گوبـدههزیـنبـهتـاجهوالمهتشـالازسـهگـنهطالییدیـدمهیشـند.نیزدل
نـنکهوـالۀخیرالـدا،هجسـمۀبرنـزهفیـدسبهبروـداهچهـالهتـرجـاهدالد

)یاتشتاینودیریس،262:1390(.
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تزیینام مناره ها
هعمـالهدلیوـراسـالهیشـریفترینهقـامیوـرهلادالد.هعمـالاناسـالهی
تـالشهیکووـدیمۀاجـزابوالابهصـنلمهظایرهازآیهیاهحـقتعالیابداع
کووـد.آنـاندلسـاختهیاهخـند،تنحیـدوهراتـبتقـرببـهخـدالابـهنمایش
هیگذالنـدوبوـالاچـننهجمنعـهاههتحـدوظرفـیهطابـقبـاتفاـرتوزیهـی
دیویجرنمگرهیسازند؛ازاینلوتزییوامدلهعمالهاسالهی،جایگامویژماه

دالد)هددپنل،197:1377(.
دلتمامهوالمیاهدولاناسـالهی،آجربهعونانعوصرشـاخصیدلسـازمو
تزییـناسـتفادمهیشـدماسـت.گننهیـاههخترـفآجـرتزییوـیلاهیتـناندل
کـنبوآبمـال،آجـرپیشبـر،آجـرُههره،آجـرتـراش،آجریاه فرمیـاهآجـروا
کـرد.براسـاس تزییوـیقالبـیوتـراش،آجـرآبسـابونیـزقنالمبـرههشـایدم
بـرلوهآجریـاصـنلم گننـی گننا اقریمیـاههخترـفجغرافیایـی،تزییوـام
هیگرفتـهاسـت)کیانـی،51:1376تـا60(.تزییوـامننالیایـیبـاطرحیـاه
کتیبـهدلهوالمیـاهایرخانـی،هشـتملبـرانـناعآجرچیوـیاسـت یودسـییـا
نـازک آجریـاه بـا کاشـان زینالدیـن هوـالۀ آلاسـتگی .)61 :1365 )ویربـر،
)دیناالفـنا، دالد هعمـالان کال ظرافـت از نشـان سـانتیهتر، 60 بهضخاهـت
210:1371(.یمچویـنبهکالگیـرهآجردلتوۀاسـتنانهاهوآجـرههوالمیاه

عثمانی،ازاقداهامشایانتنجهاست)برروبرنم،158:1385(.
گسـتردماه کالبرد کاشـیبهعوناندوهینعوصرتزییوی،دلبواههوالمیا
کاشـی هعـرقکاله، گرمکشـی، فرمیـاه قالـب دل کاشـیکاله انـناع دالد.
کال یفتلنـگ،ُهَعَقرـیوخـطبوایـی،دلتزییـنبخشیـاهبیرونـیهوـالمبـه
ُکُتبیهنمننـهاهازتزیینباکاشـیلعـابدالترکیبندم هیلونـد.هوـالۀهسـجد
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کاشـییابـرهوـالۀبسـیالسـادم،چـنننقطهیایـیلنگـیهیهانوـد اسـت.ایـن
)یاتشـتاینودیریـس،262:1390(.هوالمیـاهزیباههسـجدکبندتبریز،با
کاشـییاهنفیـسفیروزماهلنـگزیبـابـانقشونگالیـاهخنشنمـاپنشـیدم
گردسـتهیاههدلسـۀچهالبـاغ شـدماند)دیناالفـنا،57:1371(.سراسـربدنـۀ
پنشیدمازکاشییاههقرنسآبیلنگزیباوظریفیاستکهبرحاشیۀآنیا
کرماتـیبـهخـطعربیوکنفیبالنگسـیاموزلدنقششـدماسـت)دوگنبیون،
کاشـی 158:1383(.سراسـرهوالمیـاههسـجدباباسـنختهدلاصفهـان،دل
نقـنش بـا هیوایـی کاشـی بـا پاییـن تـا  بـاال از وجـنم تماهـی اسـت. هسـتغرق
ستالماهشـالبـهلنگیـاهسـبزوسـفیدبـرزهیوـۀالجـنلدهپنشـیدمشـدم
اسـت.هوالۀکشیدۀهسـجد،ازتندۀهالپیچیاهسبزوسفیدتشایلهیشند
کاللفتهاست)فالندن،132:1356(. کاشییاهآبیبه کهدلفناصرشان

سوگنیزیایازهصالحسازماهوتزییویدلبواههوالماست.اینعوصر
بهدلیـلهقاوهتـش،دلاسارتسـازههوـالمبهصـنلمهوفردیاباآجراسـتفادم
هیشـند.عـالومبـرپیسـازه،ازسـوگبـراهازالمسـازهبهصـنلماتصـاالم
هوظمولیشهاهتاالتفاعیدلخنلتنجهاستفادمشدماست.هوالۀبرجحسن
دلهغـرب،بهجهـتلنگآهیـزهسـوگیاهتـراششـیبدالششـایانتنجـه
هیآیـد شـمال بـه هوـالم تزییـن توهـا آن، نعلاسـبی قـنس ولوده و اسـت

)یاتشتاینودیریس،262:1390(.
کاشـیکالهیا هیتـناناحتمـالدادجفتوقریوهبندنهوالمیاوتزییوام
تذییبآنیا،ازهختصامهوالمیاهایرانبندماسـتکهدلسـبکهعماله
کـردماسـت)زهانـی،56:1348(.نقـنشتزییوـی عثمانـیودیگـرهرـلنفـنذ
از نشـئتگرفته نقـنش ایـن تنجهانـد. شـایان بسـیال هوالمیـا دل بهکاللفتـه


