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 چکیده

هاای باارز آراار    ویژگیگردد. یکی از میبازق 644آن به سال  کتیبۀکاشان، با توجه به  مسجدجامع منارۀ نۀپیشی

آجاری باا    پیوستگی تزییناتگسترده و ماهرانه از آجر و  ۀها، استفادمعماری بازمانده از این زمان از جمله مناره

خاورد.  آجر به چشم نمای  نۀدوره، کاربست ماهراهای همکاشان برخالف سایر نمونه ۀدر منارست. هاساختار بنا

دهد که میان نماا و  دیدگی نمای آن در دست است، نشان میتصاویری که از این مناره در هنگام آسیب همچنین

گرفته بوده است. هماین امار سابب     بر مناره را در نۀدای مجزا بن پوستهساختار پیوندی وجود نداشته و نما چو

هجری قمری یا به دالیل دیگر، بدون فروریختن ساختار مناره، نمای آن دچاار   5511سال  ۀلرزشده تا طی زمین

 باا بنا و نیز میزان تطابق تزیینات پس از مرمات   لیۀاو، صورت تزیینات اصیل و آسیب جدی شود. به همین دلیل

هاای اصایل   حاضر این است که با بررسی اسناد تصویری، بخا   ۀمشخص نیست. هدف مقال صورت اصیل آن

کاارگیری فنای   علات باه  با صورت اصیل آن بسنجد و سپس به و نسبت تزیینات فعلی را مناره را شناسایی کند

تااریخی و  تفسایری  ،دسات یاباد. راهبارد ایان ت قیاق     در سااخت ایان منااره    یج زماناه  متفاوت از فنون را
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های آن از خالل اسناد تصویری و متون و نیاز از راه مطالعاات میادانی گاردآوری     ت لیلی است و دادهتوصیفی

اند. حاصل این پژوه  آن است که طی مرمت، تزیینات مناره اغلب بدون توجاه باه نقاوب قبلای، از ناو      شده

هایی دیاده  ه است، دخل و تصرفاند. حتی در کتیبه نیز که بر اساس تصاویر دچار آسیب جدی نبودساخته شده

ها در این مقاله منجر به این فرضیه شده است کاه  تفاوت در فن اجرای تزیینات، بررسی ۀهمچنین دربار شود.می

ی از مساجد  ئهای پیشین و احتماالً جزبلکه مربوط به دوره سلجوقی از اساس ساخته نشده ۀکاشان در دور ۀمنار

 مایی آجری بدان افزوده شده است.سلجوقی ن ۀاولیه بوده و در دور

   ، مناره، ساختار، تزیینات.مسجدجامعکاشان،  ها:کلیدواژه

 
 مقدمه. ۱

پدنج  هجدری    ةدوم سدد  ۀروی آن، به نیمکتیبۀ مندرج کاشان به گواهی  مسجدجامع ةمنار نۀپیشی

مدان  دهدد کده در اید  ز   جاماندده نشدان مدی   گردد. آثار معمداری بده  سلجوقی بازمی ةقمری و دور

هدای پیشدی  پیشدر ت    کدارگیری آن در زیییندات، نسدبت بده دوره    کاربست آجدر در بناهدا و بده   

نظدران اید  دوره را دوران االدتهی هندر     ی کده بریدی صدا     طدور بده  ؛چشمگیری داشته است

کاشدان نیدی همندون     مسدجدجامع  ةرود کده مندار  رو انتظار مدی دانند. ازای رکاری در ایران میآج

کارگیری آجدر در سدایتمان و زیییندات،  ندی و پرکدار      به ةدوره، از  یث شیوه بسیاری از آثار 

بیرونی آن در وضع موجود و نیی در قیاس بدا سدایر    ستۀپودهد که باشد. اما بررسی مناره نشان می

های گذشدته، نمدای   در دهه ها  نای چندانی ندارد. بر اساس زصاویر در دسترس از ای  منارهمناره

ریختده   درسدتی روشد  نیسدت،  درو    ای که آن نیی بهعلوم و طی  ادثهار، در زمانی ناممناره یک ب

منداره   نۀامروز بر بدآننه  اند. بنابری های پایینی آن از آسی  جدی مصون ماندهاست و زنها بخش

شمسدی بدر    0531 ةپنج  هجدری نبدوده و طدی مرمدت در ده     ةشود، زییینات اصیل سددیده می

شده است. جدایی نمای یارجی و زییینات مناره از سایتار آن، موضدو  جالد    سطح مناره اجرا 

ید  نادا    زدر شده در دورا تادههای سایتهدوره و  تی میلهای ه زوجهی است که در سایر مناره

وگیری نما بدا سدایتار   سلجوقی و هشت ةمشابهی ندارد و از کیفیت    سایت در دور نۀنیی نمو

بناها در ای  دوره، بدا   ةرود معمار یا سازندکه گمان میچنان ؛یی به دور استدر بناهای ای  دوره ن

گفتده شدد، پدشوهش    آننه  بنا برو سازه آشنا نبوده است. زمان نما دیگری به جی سایت ه  ةشیو

اکنون چده میدیان از زیییندات    که ه ایننخست  : اضر به دنبال یا ت  پاسخ دو پرسش اصلی است

شده در طی مرمت، چه نسبتی با زییینات اصیل مناره زییینات اجرا و مانده است اصیل مناره به جا

دوره به کدار  پنج  و بناهای ه  ةمتداول در سد ةچرا در ای  مناره شیو کهو پرسش دوم ایند؟ ندار
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کاشدان   جامعمسدجد  ةپوسدته بدودن مندار   ها به دوکه بریی پشوهشبا وجود آنگر ته نشده است؟ 

کنون نمای بیرونی منداره، موضدو    یک بررسی نشده و زااللت ای  موضو  در هیچ اند،اشاره کرده

 ةمندار  کتیبدۀ میهدی با انتشار زصویری از  0351هیچ پشوهشی نبوده است. اریک شرودر در سال 

 :Schroeder, 1936یدات دانسدته اسدت     ئآجرکداری پرجی  لیدۀ او نۀکاشان، آن را نمو مسجدجامع

الندوان  ، از ای  مناره بده سیری در هنر ایرانمیهدی و در کتاب  0353در (. اما پوپ و اکرم  130

،  پدوپ و اکدرم   اندد  های قرن پدنج  مدیهدی یداد کدرده    کاربرد نامناس  آجر در سایتمان نۀنمو

که  زمی ها در معماری دوران اسهمی ایراننخستی  کتیبه(. شیه بلر در کتاب 0411 ،5ج :0531

 ةمندار  کتیبدۀ نتشر شدده اسدت، الدهوه بدر بررسدی سدایتار و م تدوای        میهدی م 0330در سال 

شده بده کتیبده در پدی اید  زعمیدرات      مرمت ناردست مناره و صدمات وارد کاشان، به مسجدجامع

شدیرازی   زادهاهلل(. در پشوهش دیگری که زیر نظدر بداقر آیدت   441، 0531 بلر اشاره کرده است 

به چداپ   کاشان مسجدجامعبخش در نار النصر هویتمبا النوان  0513صورت گر ته و در سال 

ای ، زنها زوصیفی از مناره و زییینات آن ارائه شدده اسدت و اید  پدشوهش اطهالدات اولیده      رسیده

نخسدتی  یادگدار   » لدۀ مادا (. در 0513 ، درد زمدانی رجمند رد و گذارد  امناره در ایتیار می ةدربار

گر ته با موضو  اید  منداره اسدت، زنهدا بده      تنیی که آیری  پشوهش صور «دوران اسهمی کاشان

کاشان بدون در نظر گدر ت  نمدای بیروندی و     مسجدجامع ةسایت منار ةبررسی  رم، سازه و شیو

با زوجه بده نبدود   از ای  منظر و (. 0533 ،اسدیو  ، کمالیالمیزییینات آن پردایته شده است  ال

کند؛ نخست در پی آن و هدف را دنبال میای  پشوهش د ای  مناره، زییینات ةپشوهشی متا  دربار

امدروز بدر نمدای    آننه  است که زییینات اصیل مناره را زا  د امکان شناسایی کند و ارزباطش را با

معمدول در سدایت    ةای متفداوت از شدیو  کارگیری شیوهشود، بیابد و سپس اللت بهمیمناره دیده 

د زصویری در دسدترس از منداره و نیدی    وجو کند. هدف نخست با بررسی اسناای  مناره را جست

صد ت  ای زوان زدا انددازه  یابی است و از ای  طریق میمستندنگاری وضعیت  علی آن قابل دست

آن، بدا   کتیبدۀ ویدشه  زییینات  علی را ارزیابی کرد. اما نیل به هدف دوم الهوه بر بررسی مناره و بده 

شدود. راهبدرد ز ایدق    مشدابه میسدر مدی   هدای  وجو در منابع مکتوب و نیی ماایسه با نمونهجست

زاریخی است و نتدای  بدر اسداس مشداهدات، یدوانش مندابع و اسدناد        ز لیلی و زفسیریزوصیفی

 آیند.  ها به دست میموجود و ز لیل زفسیر آن
 معرفی مناره. ۲

 ةزدری  آثدار معمداری دور   ای  شهر، یکی از قددیمی  نۀمیدان که ۀکاشان واقع در م ل مسجدجامع
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در آن زداریخ  ای وجدود دارد کده   ای  مسدجد کتیبده   ةمنارروی زک کاشان است. منطاۀمی در اسه

دار ایدران  های زاریخاولی  مناره ةکه مناره را در زمرشده است. ای  زاریخ الهوه بر آن درجق 111

منداره در   بدرد. پنج  بده الاد  مدی    ةزا سدک  کاشان را نیی دست مسجدجامع پیشینۀدهد، قرار می

 ن  اصدله دارد هدای آ و شبسدتان  ای استارار یا ته که از گنبدیانهگونهشرقی ص   مسجد بهمالش

 .  (0 زصویر 

         
 ای که پایه: مناره و مغازه1تصویر                      : موقعیت مسجدجامع کاشان و منارۀ آن5تصویر            

 مناره را در برگرفته است.                                                                                                 

هدای  ها  رمی مخروطدی دارد و از بخدش  متر ارزفا ، همنون ا ل  مناره 51/41ای  مناره با 

زدراز بدا معبدر    زر از سطح صد   و هد   مناره، پایی  یۀپی، پایه، ساقه و مأذنه زشکیل شده است. پا

 جا که در نمای آن جی اندود گنی سداده و از آن( 4 زصویر  داردای قرار مسجد و در مغازهمجاور 

 دکدل  و پلکدان  سداقه،  نۀبد بخش سه از یود مناره ۀبه کار نر ته، موضو  ای  پشوهش نیست. ساق

. دو ورودی منداره، یکدی در   اسدت  مناره یارجی ةجدار بدنه، از ماصود. است شده زشکیل میانی

شدمالی و شدرقی صد  ، و نیدی دو      ۀبناهدای جبهد  زدراز بدا بدام    مسجد و دیگری ه زراز ص   

 ای  بخدش اند. همننی  گشودگی دیگر برای زأمی  نور و هوای پلکان، در همی  بخش زعبیه شده

  دول  ساالت هایالاربه جهت یهف زراز ص   آ از شده و درکه از ورودی ه  را مناره پلکان

ی کده ماصدود اید     آجدر  ای از زیییندات بخدش المدده   ۱.گیدرد می بر در اند،چرییده میانی شفت

بداتزری  بخدش منداره نیدی کده      شدود.  روی همی  بخش از مناره مشداهده مدی  پشوهش است نیی 

 نشدان  زدر قددیمی  زصاویر. است شده زشکیل باریک ستونک چهارده سرپوش یا مأذنه نام دارد، از
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 جدنس . اسدت  شدده  بازسازی مجدداً و زخری  علومنام ای ادثه در مناره از بخش ای  که دهدمی

 هدایی طداق  نیی هاآن میان ۀ اصل در و است آجر و سفید سیمان از روکشی با  لی از هاستونک ای 

 کهنتدر  زوصدی   امدا . (1 دارد  زصدویر  وجدود  پناهجان النوانبه آجری ایشبکه و جنس همی  از

 اید    لدی،  بدا  آن مجددد  سایت و زخری  زا پیش که دهدمی نشان کاشان مسجدجامع از ضرابی

در  هرسدت   434 شمسی بدا شدمارة   0503مناره در سال  ای  ۲.بوده است چوبی مسجد از جیء

آثار  یرمناول به ثبت رسیده است. از زعمیرات آن گیارش دقیای در دست نیست؛ اما بدر اسداس   

کد  یدک بدار در    ه، مناره دسدت نظر استادکاران و نیی زصاویری که از مناره در  ی  زعمیر زهیه شد

 شمسی مرمت شده است. 0531 هۀد

 مستندنگاری تزیینات آجری موجود مناره. 2

 ۀ اصدل  درزدوان دیدد. بخدش اول    بر نمای یارجی مناره، پن  سطح کلی با پن  زییی  مختل  می

اسدت. در اید  بخدش ابعداد آجرهدا       (منداره  ورودی دو میدان  بام بخش شدرقی   زا مسجد ص  

 زدداالی  را سدبدی  ، آجرچینی با طدر  ضخی  المودی بندهایمتر است که با سانتی 54×54×3/4

کتیبه نیی . است برگر ته در را آن آجری کتیبۀزری  بخش نمای مناره، یعنی مه  ناش، ای  کنند.می

 نشینیه  با و مورق کو ی یط بههای ساقه از جنس آجر است و کلمات آن همنون سایر بخش

و  بُدر پدیش  آجدر  قدائ    روف انتهای همنون ها،قسمت بعضی شده است. در شتهنو آجر قطعات

 .(5 زصویر  شود میسر  روف ای  باتی بر مانندیبرگ زییینی  رم ایجاد زا ر ته کار بهزراشیده 

 
 کاری بخ  اول تزیینات: جزئیات آجر3تصویر 

 و راسدته  صدورت بده  آجدر  ردی  دو با پایی  و بات و آجرچینی پیرامون آن، از کتیبه میان مرز

تیبده  ک ةموشی از م دودزری  ردی  دندانو پایی  شده مشخص میان در موشی دندانه ردی  یک

منداره زدا ارزفدا      ندۀ های بدسایر بخشروی مناره اجرا شده است. در   رازر ر ته و یک دور کامل
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صدورت  از آجدر اسدت کده بده    ن دوم(، پوشدیده  متر بعد از آن  از باتی کتیبه زا زیر روز 3 دود 

ن نادوش  شکل را زا باتی بدنه ایجاد کرده اسدت. در میدا  چی  جنا ی اجرا شده و طر  لوزیگر

. در کاهدد شود که از یکنوایتی سطح مناره مدی زایی دیده مییازدهاندازهای آجری شکل، گللوزی

هدای مختلد    شروی مناره نظ  مشخصی ندارند و در بخد وضع موجود، ناوش لوزی ایجادشده 

 .(1 زصویر  نظمی بسیاری همراه استها در کنار ه  با بیچینش آن ةها و ن وابعاد و شکل لوزی

 
 آجر کاری بخ  دوم تزیینات جزئیات: 4تصویر 

ای وجدود دارد و در  د اصدل دو ردید  از    در باتزری  بخش ساقه سه ردی  کاشی  یروزه

 .(3 زصویر  تها شکل آجرچینی نیی زغییر یا ته اسآن

 
 کاری بخ  سوم تزییناتآجر جزئیات: 1تصویر 
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تری  زنو  در زییینات مناره را در باتزری  قسمت و درست در زیر زراز ک  سدرپوش آن  بیش

زوان دید. ای  بخش با دو ردی  مارنس آجری در ابتدا و انتهای آن زعرید  شدده و چیددمان    می

های مناره متفاوت است. همننی  در اید  قسدمت   بخشای  دو مارنس، با سایر  صلۀآجرها در  ا

ای، زلفیای از آجر سفید و مشکی نیی به کار ر تده اسدت. در بخدش    دار  یروزهالهوه بر آجر لعاب

 در شدود و دیده می آجر و سفید سیمان  لیی با روکشی از باریک ستونک چهاردهسرپوش مناره، 

دارد.  وجدود  پنداه جدان  الندوان  بده  آجدری  ایشدبکه  و جنس همی  از هاییطاقها، آن میان ۀ اصل

کلی از بی  ر تده و سدپس بدا    نی بهزمادهد که ای  بخش زصاویر قدیمی موجود از مناره نشان می

 . (1 زصویر  مصالح جدید بر  راز مناره سایته شده است

 
 آجرکاری بخ  چهارم و پنجم تزیینات جزئیات: 1تصویر 

 پنجم ۀسد در هاتزیینات آجری مناره. 3

های پنج  و شش  هجدری و مادارن  کومدت سدلجوقیان بدر      از نظر بسیاری از م ااان، در سده

اسدت. بسدیاری از    های مختل  بنا بدوده ایران، آجر پرکاربردزری  مصالح در سایت و زییی  گونه

د.  تدی در  کنند جامانده از آن دوران نیی ای  ادالا را زأیید میمساجد، کاروانسراها و ماابر برجی به

شدکل، زیییندات آجدری پرکدار االد  از نادوش و       من ندی  ستۀها با وجود  رم مخروطی و پومناره

هدا و  ندون لدوزی  هدای هندسدی هم  ل  نوارهدایی بدا طدر    زوان دید. ای  ناوش ا ها را میکتیبه

صورت یفته و راسدته  هستند که با قرارگیری آجرها به ها، یطو  زیگیاگ و مشبکهاچندضلعی

هدا بدر سدطح منداره     روشد  گیری ا جدام و سدایه  صورت پس و پیش ایجاد و منجر به شکلبهیا 

و  اولیده در پیوندد بدا اسدکلت     ةهدای سداد  استفاده از یط کو ی زیییندی و گدره   همننی اند. شده

مسدجد   ة(. مندار 13 :0535، شود  آزادهای آن دوران بسیار دیده میبندی بنا در بازماندهاستخوان

ق( و 103مسدجد برسدیان     ةق(، مندار 1۲۲دد 1۱۱دامغدان    نۀزاریخا ةق(، منار110واره  پامنار ز
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 ةدوره بدا مندار  مدورد نظدر و هد     ةهدای سدد  زری  منداره ق( مه 310دیتران اصفهان  چهل ةمنار

 معر دی شدده اسدت.    (0 ها در جدول هستند که زییینات آجری آنق( 111کاشان   مسجدجامع

ناوش و یطو  مشترکی دارندد؛ امدا   دهد که همگی ها نشان می  منارهبررسی اجمالی زییینات ای

سدت نیسدت بلکده    دهدا یکد  یورد، سطح منداره به چش  میکاشان  مسجدجامعدر آننه  یهفبر

ها بر سطح مناره همراه اسدت و همدی    روش ها و سایهها،  رور تگیکاربست ناوش با برجستگی

شود که زییینات آجدری پرکدارزر   بر سطح مناره، سب  میشده های ایجادها و پرویالیروش ایهس

 زر و در الی   ال پیوسته با سایتار مناره به نظر برسند.و  نی
 کاشان  مسجدجامع ۀدوره با منارهای همتزیینات آجری مناره: 5جدول 

 (5311 ،خزاعی و منصوری ؛5313 ،: آزاد)برگرفته از

مسجد پامنار  ةمنار

 زواره

 دیترانچهل ةمنار مسجد برسیان ةمنار دامغان ۀنزاریخا ةمنار

کو ی، یفته و  کتیبۀ

 بندیراسته، کلوک

کو ی، یفته و  کتیبۀ

راسته و ناوش لوزی و 

 اندازگل

کو ی، یفته و راسته،  کتیبۀ

 اندازگل

کو ی، ناوش  کتیبۀ

لوزی و مثلث و 

ضلعی، هشت

یفته راسته، 

 یطو  زیگیاگ
  

 
 

 

 

 
 

 نات بر اساس اسناد تصویری. بررسی تزیی6

کاشان در طی زعمیرات، زشخیص زییینات اولیده و   مسجدجامع ةیارجی منار نۀزغییرات بسیار بد

و  مسدجدجامع نبدود مسدتندنگاری دقیدق از     ،کند. از سوییرو میبا دشواری روبهوکی  آن را ک 

داشدته باشدند، بدر     آن پیش از مرمت یبدری  جیئیاتکمبود متون و زصاویری که از ای  مسجد و 

زواند اطهالدات ارزندده   ها نیی میا یاید. اما دقت در همی  منابع اندک و زفسیر آنای  دشواری می

زرزید  زداریخ   ۀ ای  اسناد و مندابع، بده  آن در ایتیار بگذارد. در ادام ةمسجد و منار ةو مهمی دربار

 گیرند.ها مورد بررسی قرار میانتشار آن
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 کاشان مسجدجامع ۀدر ترسیم مادام دیوالفوا از منار . تزیینات مناره5ـ6

شناسی به ایدران سدفر   ستانهای بابرای انجام کاوش م0331 مادام ژان دیوت وا که در  دود سال

نوشدته اسدت. در   ایران، شدوش و کلدده   د را در کتاب ، از کاشان نیی گذشته و شر  سفر یوکرده

کاشدان بده چشد      مسدجدجامع زرسیمی از معبر مجاور های مربو  به سفر او به کاشان، یادداشت

 ۀاسدت. نکتد  معر دی کدرده    «مسجدجامعهای کاشان و یکی از کوچه»النوان یورد که آن را با می

های مختل  منداره و زیییندات آن   مسجد، مشخص کردن بخش ةجال  زوجه در زرسی  او از منار

 یدۀ ست که همان طر  سدبدی آجرهدای پدا   زری  بخش مناره، با تی ایجاد کرده ااست. او در پایی 

ده است کده  دهد. پس از ای  قسمت، او سه ردی  مجیا را با یطوطی نمایش دامناره را نشان می

مناره مشخص شده اسدت کده    نۀروی بدای کند. سپس، م دودهمناره را مشخص می کتیبۀ دود 

اید    کندد. ه  کایدت مدی  مندار  نۀروی بدو از وجود ناوشی به همی  شکل  شکل داردبا تی لوزی

روی ای م دوده با یک نوار ا ای از بخش باتیی جدا شده است و پدس از آن هدیچ طدر  ویدشه    

 ة. الهوه بر زرسی ، مت  سفرنامه و یادداشدت دیوت دوا دربدار   (1 زصویر  یوردمناره به چش  نمی

اری در مراجعدت،  ب»مسجد نوشته است:  ةکند. او درباری را روش  میکاشان نیی نکاز مسجدجامع

از ماابل مسجد جمعه گذشتی  و در راه به یک منار قدیمی ه  بریوردی  کده موزاییدک قسدمت    

یوبی داشت. مد  از راهنمدای    ةرنگ هنوز م فوظ مانده و جلوزیری  آن با آجرهای صیالی یک

کدن  چدون قسدمتی از آن    یود پرسیدم که آیا ممک  است در ای  مسدجد وارد شدد؟ زصدور مدی    

 (.405 :0510 ، دیوت وا« شده، ورود به آن مانعی نداشته باشد یراب

م بازدید او، مسدجد وضدعیت   و هنگا شمسی 0433در سال آید که از یادداشت دیوت وا برمی

هایی از آن دچار یرابی بوده است اما در زرسی  او، آثار یرابی چندانی بدر  مناسبی نداشته و بخش

دیوت وا، از  یث زمانی اولی  سندی اسدت   زرسی  و یادداشت ،مناره مشهود نیست. به هر زرزی 

مسجد در دست است. بنابرای  دقت در اطهالدات موجدود در اید  دو، بدرای شدنایت       ةکه دربار

ای که در یادداشت او مشهود است، اولی  نکته رسد.زییینات مناره در آن دوره ضروری به نظر می

 ةدر بخش زیری  مناره اسدت. اید  اشدار   « رنگی صیالی زکآجرها»و  ۳«موزاییک» ةاشاره به واژ

در زمانی پیش از  روریخت  نما، ا تماتً  مسجدجامع ةکند که مناردیوت وا، ای  گمان را ایجاد می

دار نیی بوده است. از طر ی در زرسی  او، بخش پوشیده با ناش لوزی دارای زییینازی از آجر لعاب

 زوان دیدد الدی  کاشان میآن را در منار زی  نۀی جدا شده است که نموهای باتیبا نواری از بخش

دار پوشیده شده اسدت. بندابرای    یادشده با آجر لعاب . در ای  مناره، سطح کمربند(3و  3 زصویر 
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دار وجدود داشدته کده در    نیی نوار یا نوارهایی از آجر لعداب  مسجدجامع ةم تمل است که در منار

 مسدجدجامع  ةنظر شده است. به الهوه در بخش زیری  منارها صرفرای آنزعمیرات بعدی از اج

کاشان اسدت، زرکیبدی از    منطاۀدر های سلجوقی ( که آن نیی یکی از بازمانده01 آباد  زصویرنوش

دلیل نبود زصویری که وجود چندی  کمربنددی را بدر    زوان دید. با وجود ای ، بهکاشی و آجر را می

 زوان در ای  باره نظر قطعی داد.نمید، سطح مناره زأیید کن

 
: ترسااایم دیوالفاااوا از  1تصاااویر 

 ب5111کاشاااان در  مساااجدجامع

(Dieulafoy, 1887: 199) 

: ترسایم دیوالفاوا از   8تصاویر  

کاشااان در  الاادینمنااار زیاان

 (Ibidب )5111

 
الادین در  زیان  ۀ: مناار 1تصویر 

ب، عکاس هناری  5111حدود 

 (11 :5115 ،ساروخانیویوله )

 
 آباد: منارۀ مسجدجامع نوب51تصویر 
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از شده در چه ارزفداالی  دقیق مشخص نیست که کمربند یاد طوربهاز سویی از زرسی  دیوت وا 

زرزید  در  ی که هنری ویولده و اریدک شدرودر بده    در زصاویر دیگر مناره وجود داشته است؛ زیرا

هدا  هدای بعددی بده آن   و در بخدش  اندد سال بعد از زرسی  دیوت وا از بنا گر تده  10و  31 ۀ اصل

، بخش پایینی مناره سال  است و در آن اثری از نوار کاشی وجود ندارد. دقدت در  شودپردایته می

 ةمندار  ةم تمدل اسدت او دربدار    دهد کهاو نشان می ۀاصلی سفرنام ۀیادداشت دیوت وا و نیی نسخ

ای کده در راه رسدیدن بده    رهکاشدان گدیارش داده باشدد؛ مندا     مسدجدجامع  ةجدی مندار  دیگری بده 

دهدد کده در   هدای کاشدان نشدان مدی    نگاهی به موقعیت منارهبا آن مواجه شده است.  مسجدجامع

که در  دال  اضدر و   ( 00 زصویر شاه وجود دارد زیارت پنجه ةکاشان منار مسجدجامعنیدیکی 

دیوت دوا همدی    ا تمال دارد که ماصود آن پوشیده از کاشی است و  نۀهای اییر بدپس از مرمت

 مناره بوده باشد.

 
 دارالخالفه ۀدر نقش کاشان نسبت به یکدیگر مسجدجامعشاه و : موقعیت زیارت پنجه55تصویر 
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 . بررسی تزیینات مناره در تصویر اریک شرودر۲ـ۴

( و پیش از مرمت منداره زصدویری از آن زهیده کدرده و     ش0503م  0353در در سال اریک شرو

صدورزی  جنوب مناره و بهای منتشر کرده است. او زصویر را از سمت ر ماالهآن را دیک سال بعد 

. در اید  زصدویر، در بخدش    (05 زصدویر   گر ته که زنها بخش پایینی مناره در آن مشخص است

د. بخش ابتدایی کتیبه  سدمت  شود که امروز ه  وجود دارزیری  کتیبه همان طر  سبدی دیده می

ار آسدی  و ریختگدی آجرهدای    ست امدا در بخدش انتهدایی، آثد    راست آن( در زصویر مشخص نی

در  شکل که طی مرمتهای لوزیکتیبه نیی بخشی از طر  در باتی. شوددیده مییوبی  روف به

 ةاندداز  در اید  زصدویر بده    شدکل لدوزی هدای  . طر یوردبه چش  میاند سراسر بدنه زکرار شده

دیده ار، نمای مناره آسی  دیده است. در بخش آسی پس از ای  زکراند و ونی  بار زکرار شدهیک

روی آن  و سایتار مناره ندارند و زنهدا  اصلی نۀزوان دید که آجرهای نما ازصال یوبی با بدنیی می

 ةهدای سدال ، نشدانی از  ندای آجرکداری مرسدوم در دور      اندد. از سدویی در بخدش   چسبانده شده

اید  ضدع  در آجرکداری، در بناهدای ایدران       شود. پوپ معتاد است که اللتسلجوقی دیده نمی

اندد و نده   ها را اجدرا کدرده  پنج ، به ای  دلیل است که استادکاران همی  منطاه آن ةمرکیی در سد

ای از کاشان نام بدرده و آن را نمونده   مسجدجامع ةویشه از منار طوربهها. او در ای  مورد یراسانی

، و اکدرم   اجدرای آجرکداری دانسدته اسدت  پدوپ      استادکار در انتخداب آجدر و   نۀالملکرد ناشیا

 (.0411 ،5ج :0531

، زصویر شرودر را در زمی ها در معماری دوران اسهمی ایراننخستی  کتیبهشیه بلر در کتاب 

گر تده   میهدی 0311 ۀدر ده کنار زصویری با همان کادر و زاویه قرار داده که هنگام مرمت مناره

زییینات مناره را پیش و پدس از مرمدت  دراه      یسۀکس امکان ماا. ای  ال(04 زصویر  شده است

شود؛ امدا قیداس   زفصیل پردایته میچون اثرات مرمت بر کتیبه، در بخش بعدی بهچندو کند. بهمی

های لوزی ؛ زیراانداز اساس بازسازی شده شکللوزیدهد که ناوش زییینات باتی کتیبه نشان می

 ةها از یکدیگر نیی اندداز آن صلۀابعاد مشخص و برابر هستند و  ا موجود در زصویر شرودر دارای

اند. اما در ها نیی یود، ناشی قابل زشخیص به دست دادهمنظ  و معینی دارد. طوری که  واصل آن

کلی از بدی  ر تده   ها بهآن خوش زغییر شده و زرزی  و انتظامها دستیر دیگر، ابعاد همان لوزیزصو

آن  ای صدورت گر تده و ضدم    دهد که مرمت مناره، به طدرز ناشدیانه  ان میاست. ای  موضو  نش

 نیمدۀ هدا کده از   ویشه آنرای  زییینات  ال  اضر مناره، بهاند. بنابمخدوش شده نماهای سال بخش

 اند و در نتیجه قابل االتماد نیستند.مناره زا مأذنه هستند، چندان متکی به زییینات اولیه اجرا نشده



511 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بررسی تزیینات

 منارۀ آجری 
 مسجدجامع کاشان

                                                                 511  

  

  م5111 ۀ: مناره بعد از مرمت ده51یر تصو

 (118 :5181)بلر، 

 م5131مناره پی  از مرمت در : 53 تصویر

((Schroeder, 1936 

 . بررسی تزیینات در تصویر هنری ویوله۳ـ۴

ش(، 0541مدیهدی    0310کاشان و در سدال   مسجدجامعسال پس از الکاسی شرودر از  شش

. بریهف زصویر شدرودر کده   (01 زصویر  گر ته استهنری ویوله الکسی از معبر مجاور مسجد 

دهد، ویوله دورنمایی از مناره ارائه کرده که در کادری بسته دارد و زنها بخشی از مناره را نشان می

دید. ای  الکس ابتددا اطهالدات   های نامشخص در زصویر شرودر را زا  دودی زوان بخشآن می

 ةدهدد کده ن دو   گذارد. از جمله نشدان مدی  ایتیار می مسجد و م یط پیرامون آن در ةجالبی دربار

   ۴هایی داشته است.ورود به مسجد و دسترسی به بام، با وضع  علی زفاوت

ای بدا ارزفداالی معدادل دو پلده وجدود      کند که در یک سمت ورودی، صفهننی  روش  میهم

پایی  منداره،   ةنشست  ا راد بوده است. در همی  الکس مشخص است که در جدار داشته که م ل

یبری از دکان آهنگری  علی نیست و به جای آن یک در و یک گشودگی کوچک وجدود داشدته   

 مسدجدجامع ر ماابدل  . بر همی  جداره آثاری نیی پیداست که از سرپوشیده بودن ا تمالی گذاست

مشخص موضو  ای  نوشدتار اسدت، وضدعیت     طورآننه به دهند. امازا  دود ورودی آن یبر می

دهد که در آن زمدان، منداره نیدی همندون     برداری از بناست. زصویر نشان میه در زمان الکسمنار

 یدارجی آن  درو   ۀای از پوسدت های مسجد دچار آسی  جدی بوده و بخش المدده سردر و جداره

منداره کده در الکدس مشدخص اسدت، طدر  مبهمدی از         قدۀ زری  بخش ساریخته است. در پایی 

ید و پس از آن، شمای کلی هر سه سطر کتیبه قابل زشخیص اسدت.  زوان دچینی سبدی را میآجر

طدور   همانهستند هویداست.  شکللوزیناش  ةدر سطح باتی کتیبه نیی یطوطی م و که نمایند

منداره پیددا نیسدت. امدا      ندۀ ای  الکس اثری از نوار کاشی بدر بد که پیش از ای  نیی اشاره شده در 
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زر از یدط بندد   قویوضو  شود که بهوی مناره دیده میر نما، یطیدرست در م ل شرو  آسی 

یست. به هدر زرزید  در  دال    نآن  نۀمناره است و از طر ی در سطو  باتزر نیی نمو نۀآجرهای بد

 روی نمای مناره اثری از آن باقی نمانده است. اضر، 

 
 (41 :4334، خانی، عکاس: هنری ویوله )ساروب4321: دورنمای منارۀ مسجدجامع کاشان در 41 تصویر

 کاشان مسجدجامع ۀمنار کتیبۀبررسی . 5

مناره قابل مشاهده اسدت، زنهدا    نۀیازی که بر بدئدهند، در بی  جیزصاویر نشان میآننه  با زوجه به

ره مندا  کتیبدۀ اندد.  زوجهی از گذشته به جا ماندهیوردگی قابلهای پایینی مناره از بدون دستبخش

زاریخ و اسدامی نیدی هسدت، اهمیدت بسدیاری       ةرو که دربردارندای نیی در همی  بخش است و از

 بررسدی م تدوای آن  و سدپس  سدایت اید  کتیبده     ةنخست شکل ظاهری و شدیو  ،دارد. در ادامه

 شود.  می
 مناره کتیبۀ. بررسی شکل ظاهری ۱ـ۵

و طدول   013متری از سطح معبر در قابی به الدر    3کاشان در ارزفا   مسجدجامعآجری  کتیبۀ

اید  سدطور بدا اسدتفاده از     گیدرد.  می بر متر نوشته شده است و سه سطر را درسانتی 111ود  د

دیگر و نیی از آجرکاری سدطو  بداتیی و پدایینی یدود مجدیا      موشی از یکردی  آجرهای دندان

م ل آ از سطور، بدون مرز مشخصی، به آجرکاری بدنده متصدل   اند. سمت راست کتیبه، در شده

رسند با بخشی از بنا زهقی پیدا کدرده اسدت؛   ن، جایی که سطور به پایان میاست و سمت چپ آ

رسد آن بخش از بنا، بخشی از کتیبه را پوشانده و پایان سطرها را مخددوش  که به نظر میطوریبه

 (. 03 نموده است  زصویر
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 .: اتصال مناره با بنا که منجر به مخدوب شدن بخ  پایانی کتیبه شده است51تصویر 

و بدا  مدورق  اسهمی، بده یدط کدو ی     لیۀها در بناهای قرون اوکتیبه، همنون بسیاری از نمونه

ویدشه  گذارد. بهای از کاربرد آجر زراشیده را به نمایش میاستفاده از آجر نوشته شده است و نمونه

الی بدی    ضای ی ةدر انتهای  روف قائ  مانند ال  و تم و در الناصر زییینی که زنها ناش پرکنند

، زدوان دیدد. ا لد  اید  الناصدر     روشنی مید، استفاده از ای  نو  آجر را به روف را بر الهده دارن

 .(01 زصویر  اندبرگی هستند که که از قرارگیری سه قطعه آجر در کنار ه  ایجاد شدهناوش سه

 
 کاشان مسجدجامع ۀمنار کتیبۀ: مستندنگاری 54تصویر 

ق( نیدی اید    110مسدجد پامندار زواره     کتیبدۀ کاشدان، در   ةبا مندار دوره های ه در بی  مناره

ای  مسجد، شدباهت بسدیار    ةمنار کتیبۀبرگی وجود دارد و در زصاویر پیش از مرمت های سهپایانه

الهوه بر ای ، . (4 جدول  زوان دیدمی کاشان را آشکارا مسجدجامع کتیبۀای  زییینات به زییینات 

 کتیبدۀ صورت  دروف در  کاشان چنان به مسجدجامع ة روف در منار نگارش و  رم بریی ةشیو
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 مسجد پامنار شبیه است که گویی هر دو را یک نفدر بدا یدک اسدلوب معدی  نوشدته اسدت        ةمنار

 .  (5 جدول 
 دیلمی نطنز نۀکاشان و گنبدخا مسجدجامع ۀمسجد پامنار زواره، منار ۀبرگی در منارهای سه: پایانه1جدول 

 زواره پامنار ةمنار

 ق(110 

 کاشان مسجدجامع ةمنار

 ق(111 
 ق(533 دیلمی نۀگنبدیا

   
 

 کاشان با مسجد پامنار زواره مسجدجامع کتیبۀحروف  ۀ: مقایس1جدول 

 (5111 ،مساحی خوراسگانیزواره برگرفته از  کتیبۀ)

 

انی سدجد بده زمد   اید  م  پیشدینۀ دهد که روی مسجد پامنار نشان میگر ته های صورتبررسی

 اصدل نوسدازی و گسدترش مسدجد در      رسد و منارهاش میهشده روی مناردورزر از زاریخ ثبت

مشابه دیگر الناصدر زیییندی موجدود بدر      نۀنمو(. Peterson, 1977هجری قمری است   110سال 

ق( قابدل بازیدابی اسدت    533نطندی    مسدجدجامع دیلمدی   نۀگنبدیا کتیبۀمسجد کاشان، در  ةمنار
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(. بندابرای   443 :0531 ،بلدر شیه بلر نیی به همی  موضو  اشاره کرده اسدت    ( و5و  4 جدول 

در  دود قدرن  های آجری، برگی در انتهای  روف در کتیبهاستفاده از ناش سه رسد کهبه نظر می

ک  در کاشان و مناطق نیدیک جغرا یایی م دود  دست ةچهارم و پنج  هجری و  تی یک گستر

 ه است.  امری رای  بودبه آن( 
 مناره کتیبۀ. بررسی محتوای ۲ـ۵

درستی قابل یواندن نیسدت.  های نادرست بعدی، بهدلیل مرمتکاشان به جامعمسجد ةمنار کتیبۀمت  

اندد، زکدرار کلمدات    ای مرمدت شدده  پایانی دو سطر اول که به طرز ناشیانهدر وضع موجود، کلمات 

بس  اهلل الر م  الر ی  امر ببنائهدا  »صورت است:  مت  کتیبه به ای  ،هاست. در ای  وضعیتماقبل آن

.. التداجر  دی   ... بد . مال الشیخ ابی الاس  موسی الاس  الجلیل...  مد ب  ا مد م الااضی الجلیل... 

شده در ای  قرائت از کتیبه، همان کلمازی هسدتند  کلمات مشخص« مائه.وستی  و اربعشهور سنۀ ست

از مرمت مناره زصویری که اریک شرودر پیش اند. زکرار شدهکه ضم  مرمت، بدون دلیل مشخصی 

هدای کتیبده آسدی     نسبت به سایر بخدش دهد که بخش پایانی سطرها روشنی نشان میزهیه کرده، به

   .(Schroeder,  1936: 130-135  (05 ده است  زصویرزری دیجدی

را ...« الشهد »، «الجلیل» ةاژدر سطر اول پس از واند. چندان ه  نایوانا نبودهاما ای  کلمات 

بده  « شدهید » ةکداربرد واژ  (.441، 0531یوانده است  بلدر  « الشهید»زوان دید که بلر آن را می

معنای کشته در راه یدا، در ای  کتیبه در صورزی ص یح است که مناره به دستور قاضی و پس 

ور قاضی و در زمان  یات که مناره به دست بر ای  باشداگر  ر   از مرگ او سایته شده باشد.

. رسدد زری به نظر مدی مناس  ةآور واژبه معنای نام« شهیر» ةواژدر ای  صورت او سایته شده، 

زدوان هدر دو واژه را   چون از زمان مرگ قاضی اطه  دقیای در دست نیسدت، مدی   ،به هر روی

 برای کتیبه م تمل دانست.

شدود کده اکندون جدای     دیده می« م مداب  »، «موسی» ةدر آیر سطر بعدی نیی، پس از واژ

هدای اییدر بده اید      دیگری داده است. بنابرای  م توای کتیبده پدیش از مرمدت    ةیود را به واژ

  الشدهیر(  بس  اهلل الدر م  الدر ی  امدر ببنائهدا الااضدی الجلیدل الشدهید       »صورت بوده است: 

جر  ی شهور سنه ست }ابو{ مد ب  ا مد م  مال الشیخ ابی الاس  موسی ب  م مد ب ... التا

 ةاساس ای  یوانش کده بدا یدوانش بلدر اشدتراکازی دارد، مندار       بر(.« 111  ۀمائو ستی  و اربع

درسدتی قابدل زشدخیص    قاضی سایته شده است که نام آن بهکاشان به دستور یک  مسجدجامع

ق زدألی  کدرده، بده    311در  ددود  که البددالجلیل قیویندی رازی    الناضنیست؛ اما در کتاب 
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ن و ائمه و  اها و ماریان و مؤذنان و قاضیان در کاشدان  آن زمدان اشداره شدده و     ور مدرسا ض

اند نام برده شده است  قیوینی ها نیی قاضی بودهمشخص از قاضی شهر و اوتد او که آن طوربه

وجدود   مسدجدجامع  کتیبدۀ برده در ، نامی از قاضی نام(. در میان ای  اسامی033 :0533 ،رازی

پدنج  و ششد  هجدری     ةک  در کاشان در سدد مه  قاضیان را دست ولی جایگاه و ناشندارد، 

 زوان دریا ت.می

مطدابق  «. شدهید »و « جلیدل »برای قاضی مورد نظر دو صفت نیدی در کتیبده ذکدر شدده اسدت:      

در راه یددا و   ۀبه معندای کشدت  « شهید»کار و به معنای بیرگوار و آزموده« جلیل»دهخدا،  مۀنالغت

سامانی،  ینوی، سلجوقی و قاجدار بده کدار     یت که در متون برای بعضی از شاهان و امرالابی اس

زری  صفتی است کده  لا  رسمی امیران دیلمی بوده و رای « جلیل»ر ته است. بلر معتاد است که 

هدا  ها به کار ر ته است. در بی  کتیبههای کت  برای آنهای منشیان و زادیمیهها، دستکدر مدی ه

ق(، 511هجری قمری، یادگاری دوم الضدالدوله بر زخدت جمشدید     143زا  511 صلۀدر  ا نیی

دیتدران  چهدل باعدۀ  دوازده امام یدید،   باعۀسمنان، دیوار  مسجدجامع ةدامغان، منار نۀزاریخا ةمنار

 ة(. امدا صدفت جلیدل در مندار    0531یورد  بلر و گنبد الالی ابرقو ای  صفت به چش  می دامغان

زمانی است که بلر معر ی کرده و نه برای یک امیر دیلمدی بلکده بدرای یدک      ةاز باز کاشان یارج

 قاضی به کار ر ته است.  

گدذار  شیه بلر ناش شیخ ابوالااس  موسی ب  م مد را در سایت مناره، بدا زردیدد سدرمایه   

« مدال مد   »البارت  را؛ زیمناره دانسته است  همان(. اما اللت زردید او در ای  باره روش  نیست

رسدد الددم   نوشته شده است. به نظدر مدی  « التاجر» ةپیش از نام او ذکر و در پایان نامش نیی واژ

 نکتدۀ کتیبه منصرف کرده باشد. امدا   زاجر در ةبا امر زجارت، بلر را از ذکر واژ« شیخ»همخوانی 

ندد در  زوالیوماً معطوف به شیخ ابوالااس  نیست بلکده مدی  « زاجر» ةزوجه ای  است که واژقابل 

 ،زکمیل نام پدر او به کار ر ته باشد. به ای  معنی که شیخ ابوالااس ،  رزند زاجری بدوده اسدت  

 یدۀ انسته هدی نو از ای  رهگذر است که او زو ،شودیوبی در کتیبه یوانده نمی که البته نامش به

سدلوب  همان سایتاری اسدت کده بلدر آن را ا   سایت مناره را زأمی  کند. سایتار ای  کتیبه نیی 

(. به ای  صورت که در ابتددا  01 همان  انوا  بناها دانسته است ثیۀهای ا دارسمی زنظی  کتیبه

یک سرآ از دارد و با صورت کامل بس  اهلل الر م  الر ی  شرو  شده اسدت. سدپس البدارت    

ه اسدت و نشدان   های ا داثید نوشته شده است که یک البارت مشترک در میان کتیبه« أمَرَ ببنائها»

گر ته، سایت مناره بوده است. سپس بر نام مناره زأکید شده اسدت زدا   دهد که المل صورتمی
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بر مناره ثبت شده، زنها مربو  به مناره اسدت و ارزبداطی بدا سدایر اجدیای      آننه  مشخص باشد

دهندد  ندارد. کلمات بعدی نیی معرف بانی و  امی سایت مناره هستند و نشان می مسجدجامع

آیر ه  سدال  چه شخصی و از مال چه کسی ا داث شده است. در  و  رمان که بنا به یواست 

 سایت نوشته شده و کتیبه به پایان رسیده است.  
 بحث و بررسی. ۶

اسناد زصدویری در دسدت از آن و زطبیدق     ۀکاشان و مطالع مسجدجامع بررسی وضع موجود منارة

و  شدود نمدای بیروندی آن مدی    دربدارة زی ای  اسناد با یکدیگر و نیی با کالبد مناره، منجر به  رضدیا 

امدروز بدر نمدای منداره دیدده      آننده   .کندد ص ت نمای آن پس از مرمت زردید ایجاد مدی  ةدربار

هدا زرزیبدی   چیدنش آن هایی است که نه ابعاد یکسانی دارند و نده در  ، زکرار نامتوازن لوزیشودمی

مناره برگر تده از کددام    نۀمأذالهوه مشخص نیست طر  زییینات بخش سرپوش و وجود دارد. به

ای دقت در زصاویر موجدود زدا انددازه    سند است و بر چه اساسی به ای  صورت اجرا شده است.

هدای اجراشدده   یک از طر دهد که کدامک  نشان میند و دستکمناره را روش  می لیۀزییینات او

 بر مناره، مبتنی بر صورت اصیل آن است.

( و هنری م0353م(، شرودر   0331یعنی زرسی  دیوت وا   ،شدهدر هر سه زصویر بررسی

را بدر منداره دیدد و در زصدویر شدرودر،       شکللوزیاز ناوش  زوان آثاریم(، می0310ویوله  

همدی  الکدس بدا     ۀنیی قابدل دریا دت اسدت. امدا ماایسد      هاکیفیت اجرای ای  ناوش و نظ  آن

مت ارائه کرده و نیی قیاس با وضع موجود، زصویری که بلر از وضعیت مناره در زمان بعد از مر

اندد.  نمدا نیدی بازسدازی شدده     ةندجاماهای سال  و بهدهد که هنگام مرمت،  تی بخشنشان می

زری  سدند زصدویری منداره نیدی بده  سداب       در زرسی  ژان دیوت وا از مناره که قدیمیالهوه به

یک نوار اند، مناره را پوشانده ۀاقکه پس از مرمت سراسر س شکللوزیالهوه بر ناوش آید، می

هدا و زیییندات   نادوش لدوزی و مدرز میدان آن     ةروی ساقه زرسی  شده است. ای  نوار، م دود

بده   ایران، کلده و شدوش همننی  در مت  کتاب  های باتیی ساقه را مشخص کرده است.بخش

یدده اسدت. ندوار    اشاره شده که دیوت وا در بخش زیدری  منداره د   رنگیدار زکآجرهای لعاب

یدت و  الددی  کاشدان ر   زید   ةمندار  ندۀ میبور درست مشابه چییی است که یود دیوت وا بر بد

نون کتیبده در  فا  بریی از اجیای نمای مناره همارز ۵آن زرسیمش کرده است. نۀروی بدپس س

کده  زوان بدا اسدتفاده از زصدویر هندری ویولده      رو نمیوت وا اندکی نادقیق است. ازای زرسی  دی

در  زیدرا نواری از کاشی بدر منداره را رد یدا زأییدد کدرد؛       کند، وجوددورنمای مناره را ارائه می
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اگدر ماصدود    ،زصویر او زنها بخش اندکی از نمای مناره سال  باقی مانده است. در هر صدورت 

 ةنارو نه م کاشان بوده باشد مسجدجامع ةرنگ، مناردار زکای با آجرهای لعابدیوت وا از مناره

بده اید  معندی کده      ؛آن یدالی اسدت   ۀدیگری، در وضع موجود جای نوار کاشی بر میدان سداق  

نظدر  کلدی از آن صدرف  در بازسازی نمدا بده  اند و یا یبر بودهکلی بیمرمتگران یا از وجود آن به

 اند. کرده

، موجود ل داظ نشدده   دهد در مرمت بعدی مناره، اسناد زصویریشاهد دیگری که نشان می

وضدع موجدود کتیبده بدا زصدویر       یسدۀ یورد. مادا اقصی است که در مرمت کتیبه به چش  مینو

، مرمتگدر منداره   ر   یوانا بودن کلمدات پایدانی سدطور در زصدویر    بهدهد که شرودر نشان می

کلمات اصلی را در جای یود قرار نداده و با زکرار کلمات پیشی ، زنهدا جدای یدالی کلمدات     

در اصدل وجدود داشدته    آننه  ست. ای  نو  از جایگیینی بدون زوجه بهدیده را پر کرده اآسی 

منداره   لیدۀ او صدورت بندی چنددانی بده  های مناره نیی پایدر سایر قسمت دهد کهاست، نشان می

جا کده هدیچ   ای  مناره زردید کرد. اما از آن زوان در ص ت ناوش و زیییناتمیوجود نداشته و 

دگی وجود ندارد، زصور ناش اولیه و اصیل منداره دشدوار و   دیزصویری از مناره پیش از آسی 

  تی ناممک  است.

 ةی آن مربدو  بده دور  رو کتیبدۀ ست که چرا در ای  منداره کده بده گدواهی     اینجا ال پرسش 

هدای  سلجوقی است، شیوه و    سایت رای  در ای  دوره به کار گر ته نشده است؟ چرا در مناره

دیگری که زنها نمدای آن   نۀمسجد پامنار زواره نمو ةهمنون منار انددوره که دچار آسی  شدهه 

سدلجوقی نمدا و سدایتار بناهدا از جملده       ةآسی  دیده باشد وجود ندارد؟ از نظدر پیرنیدا، در دور  

ی از سدایتار بندا بده    یینات نه یک ال اق بعدی، بلکه جیئشده است و زیها زوأمان سایته میمناره

وگیری میان نمدا و بخدش زیدری  را در بناهدایی کده      (. ای  هشت0533 ،اند  پیرنیاآمدهشمار می

 کاشان چنی  نیسدت و اللدت آن   ةزوان دید. اما در مناریوبی میا  روریخته است بههبخشی از آن

ارائده کدرده،    پامندار زواره  مسدجد  ةنیی زاکنون بررسی نشده است. در زصویری کده گددار از مندار   

 ة. امدا بدریهف مندار    (043 ،1 و 5ج :0510،  گدار و دیگدران ریخته است  سرپوش مناره  رو

زدأثیر  کلی ز تها من صر به نما نیست بلکه سایتار مناره را بهکاشان، ای  ریختگی زن مسجدجامع

 ةکتیبده، شدیو  شکل  روف و الناصر زیییندی  رو با وجود شباهت بسیار یود قرار داده است. ازای 

 ت.  سایت در ای  دو مناره یکسان نیس
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 (511 ،6 و 1ج :5115 و دیگران، گدار) زواره پامنار مسجد ۀدیدبیآس ۀمنار: ۱۱تصویر 

 

بده بندای اولیده     ق110ای  مسدجد در سدال    ةره، منارزوا ةروی منارپترسن بر اساس مطالعات

کاشدان. بندابرای  گسدترش     ة(؛ یعنی پدن  سدال پدیش از مندار    Peterson, 1977ا یوده شده است  

ها مورد زوجه بوده است. در مسجد زواره ای  گسدترش  ها در همان سالرسیدگی به آنمساجد و 

رسدد کده در   اما بده نظدر مدی    ،ه بودههمراو رسیدگی با زغییرازی در طر  بنا و ا یودن مناره به آن 

بده اید     ؛موجود صورت گر ته اسدت  ةوضع منار کاشان ای  رسیدگی در قال  بهبود بخشیدن به

بده نمدای آن   بلکده   هجدری قمدری از اسداس سدایته نشدده      111کاشان در سال  ةمعنی که منار

سدلجوقی برپدا    ةدیگر، اگر سایتمان منداره از بنیداد در دور   ده شده است. به البارتچییهایی ا یو

بایست با  د  و  های ظاهری با آن، میزواره و شباهت ةزمانی نسبی با منارشده بود، با زوجه به ه 

که زصداویر هدر دو منداره پدس از آسدی  نشدان       شد.  ال آنزواره سایته می ةنارای مشابه مشیوه

 هایی وجود دارد.  ها زفاوتاجرای آن ةدهد در شیومی

ای پدیش از  کاشدان مربدو  بده دوره    ةمایه و سدایتمان مندار  زوان گفت که جانبرای  میبنا
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ه از طر دی زوجده بد    .سلجوقی زنها نمایی بددان ا دیوده شدده اسدت     ةو در دور سلجوقی است

باوندد  بویه، آلکه از الااب متداول در دوران آل« جلیل»ن م توای کتیبه و کاربرد صفازی همنو

کندد و نشدان   گیری اثر را زا  ددودی روشد  مدی   (، سیاق شکل0531 ،کاکویه است  بلرو آل

متدأثر از   همنندان سلجوقی،  ال و هدوای کلدی    ةبا وجود زاارن زاریخ کتیبه با دوردهد که می

ز شهر به همدراه بخشدی ا   مسجدجامعهای ماقبل است. در مطالعات زاریخ شهر کاشان نیی دوره

(. 531و  535 :0513،  بیرشدک  اندد بویده زلادی شدده   آل ةالنوان الناصر شهر در دوربازار، به

پیش از سلجوقی م تمل است اما زأیید یا رد آن به پیگدردی   ةرو  ر  زعلق مناره به دورازای 

 در م ل نیاز دارد.
 گیرینتیجه. ۷

کاشان در وضع  علی، و قیداس   مسجدجامع ةپس از مستندنگاری زییینات منار ، اضر ۀدر ماال

و نیی با بررسی اسناد زصویری مشخص شد که ای  مناره در  دورههای ه ها با زییینات منارهآن

 وت دارد. از  یث شکل و ظداهر، ها زفاشکل و نیی در    اجرای زییینات آجری، با سایر نمونه

ها و ا جدام متندوالی کده بدر سدطح سدایر       روش کاشان با سایه ةستی سطح منارسادگی و یکد

ها هویداست، مغایر است. با بررسی زصاویر قدیمی مناره معلوم شد که پیش از زعمیدرات  مناره

جمله اینکده  ، نمای آجری مناره صورزی متفاوت با وضع موجود داشته است. از ش0531 هۀد

مناره وجود داشته اسدت، در   نۀ، بر میادار که ا تماتً پیش از  روریخت  نمانواری از آجر لعاب

شدکل پدس از مرمدت    و نظ  ناوش لدوزی  اندازهشود. همننی  ابعاد و وضع موجود دیده نمی

ی، ئد هدای جی ر کتیبه نیی با وجدود آسدی   زوجهی شده است. د ریختگی قابله دچار زغییر و به

اندد. از ل داظ  د  سدایت، نبدود      صورت قبلی، زغییر یا تده کلمات پایانی سطور بدون زوجه به

هدا  و پیوستگی میان نما با سایتار اصلی مناره وجه زمایی ای  مناره با سایر نمونده  وگیریهشت

مسجد پامندار زواره نشدان داد کده هدر دو  اصدل       ةای  مناره با منار ۀماایسآید. به  ساب می

قرن پنج  هستند. ای  بهبدود بخشدیدن اوضدا  مسدجد، در      ۀسیدگی به اوضا  مساجد در نیمر

پیش موجود، نمود  ای اززواره با ا یودن یک مناره به آن و در کاشان با زییی  و نماسازی مناره

م توای کتیبده و   لعۀکاشان از کالبد اصلی آن مجیاست. مطا ةبیرونی منار ستۀرو پویا ته و ازای 

بندابرای  اید   رضدیه     .همی  موضو  است کارر ته در آن نیی مؤیدو واژگان به وجه به صفاتز

کده بازماندده از مسدجد در دوران    بلکاشان، نه یدک اثدر سدلجوقی     ةبسیار م تمل است که منار

 بویه باشد.  آل
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 هانوشتپی

 .۱۱د1 ،۱۳۳۱ طهالات بیشتر نک: الالمی، کمالی و اسدی. برای ا۱

میددان   ۀاست که در م لد  مسجدجامعکاشان  یکی دیگر از بناهای معظمۀ»آمده است:  زاریخ کاشان . در کتاب۲

شاه مسجد الالی الظی  در ز ت گنبدی بیرگ و از گدچ و آجدر و کاشدی سدایته     کهنه شهره قرب زیارت پنجه

ذان ایبدار و  اند بدرای ا شده و در طرف جنوب آن مسجد یک مناره ر یع که بر  رازش از چوب گلدسته سایته

 (.143: 0513 ، ضرابی« اندیوانان بنیاد کردهمناجات ش 

3. d'elegantes mosaiques de briques monochromes (Dieulafoy, 1887: 199) 

یدی دسترسدی بده بدام مسدجد از      زوان به قرار داشت  بخشی از پلکان درون معبر و نها می. از جمله ای  زفاوت۴

ان اشاره کدرد. در وضدعیت  علدی، پلکدان در معبدر قدرار ندارندد و کدامهً درون         جلوی ةشودگی جدارطریق گ

 راه دسترسی به بام نیی مسدود شده است.اند. جلویان جای گر ته

دار نص  بوده است و در وضع موجود و پس از مرمت الدی ، در م ل ای  نوار، آجرهای لعابزی  ة. در منار۵

 دار را دید.ابزوان رد آجرهای لعمناره هنوز می

 

 منابع
 دامغدان و  ندۀ دیتدران اصدفهان، زاریخدا   سلجوقی  چهدل  ةمه  دور ةبررسی سه منار» ،0535. آزاد، میترا، 0

 .31د53 (:3  مطالعات معماری ایران ۀمجل ،«ساوه( مسجدجامع

  دومدی  ،«کاشدان  مسدجدجامع بخش در منار النصر هویت» ،0531 ،اللی رد، زمانی. ارجمند ر، مسعود و 4

 کرمان. ، ارگ ب ،معماری و شهرسازی ایران ةکنگر

 ،الدار ی مهدی گلندی   جمۀزر ،زمی ها در معماری دوران اسهمی ایراننخستی  کتیبه ،0531، . بلر، شیه5

  رهنگستان هنر.زهران: 

مجموالده   ،«گیری شهر کاشان در بستر زاریخچگونگی روند زوسعه و زکامل شکل» ،0513 ،. بیرشک، ثریا1

 کشور.  رهنگیمیراثسازمان  ، جلد سوم( زاریخ معماری و شهرسازی ایران ةکنگرااتت م

زهران: انتشدارات   ،، زدوی  سیروس پرهامسیری در هنر ایران ،0531 ، یلیساکرم ، . پوپ، آرزور اپهام و 3

 اللمی و  رهنگی.

زهران:  ، هم سی  معماریان زدوی  و گردآوری ،شناسی معماری ایرانیسبک ،0533 ،. پیرنیا، م مدکری 1

 سروش دانش.

سدلجوقی اسدتان    ةهدای دور زییینات آجری در مناره ۀمطالع» ،0533 ،سولمازمنصوری، . ییاالی، رضا و 1

 .31د14: (04  هنر اسهمی نگارینۀ مجلۀ ،«اصفهان

 زهران.زهران: دانشگاه  ،وشیم مد  رهاللی ۀزرجم ،ایران، کلده و شوش ،0510 ،ژاندیوت وا، . 3

 زماشا. ةکاشان: سور ،کاشان قدی  ،0530 ،. سارویانی، زهرا3

زهدران:   ، بده کوشدش ایدرج ا شدار،    زداریخ کاشدان   ،0513 ،، البدالر ی  کهنتر  سهیل کاشانی(ی. ضراب01



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 شناسیکاشان
 (۲۲)پپاپی  ۱۴شمارۀ 
 5۹۳۸ستان هار و تابب

 

118  

 امیرکبیر.

نخستی  یادگار دوران اسهمی کاشدان؛ بررسدی   » ،0533 ،نغمهاسدی، و  ،صدیاهکمالی، ک، . الالمی، باب00

 . 43د3: (03  مطالعات معماری ایران ۀمجل ،«کاشان مسجدجامع ةسایت منار ةم، سازه و زییینات و شیو ر

 زهران: انجم  آثار ملی. ،الدی  م دثزص یح میرجهل ،الناض ،0533 ،. قیوینی رازی، البدالجلیل04

چاپ و انتشار  ۀد: مؤسسمشه ،ابوال س  سروقدمادم ۀ، زرجمآثار ایران ،0510 ،و دیگران ،. گدار، آندره05

 آستان قدس رضوی.

هدای کدو ی آجدری در پدن  بندای      زطبیادی اجدرای کتیبده    ۀمطالع» ،0533 ،. مسا ی یوراسگانی، مری 01

 .11د41: (5  مطالعات زطبیای هنر مجلۀ، «سلجوقی در اصفهان
14. Schroeder, Eric, 1936, Perminilari note on work in Persia and Afghanistan, Bulletin of the 

American Institute for Persian art and archaeology 3 (4): 130-135. 

15. Dieulafoy,Jane, 1887, La Perse, la Chaldee et la Susiane, Paris: Hachette. 

16. Peterson, Samuel, 1977, The Masjid-i Pa Minar at Zavareh, Artibus Asia (39): 63-64. 

 

 


