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 های دوره سلجوقی شهر اصفهانبررسی عناصر تزیینی مناره

 چکیده
ای کهن در معماری ایران قبل از ویژه در بناهای مذهبی است که پیشینه کاربردی تزیینی مناره یکی از عناصر بیان مسئله:

های هایی با ابعاد و اندازهدر دوره سلجوقیان که یکی از ادوار مهم تاریخ ایران است در شهر اصفهان مناره اسالم داشته است.

ای را القاء عظمت و زیبایی خیره کنندهکه  ها ساخته شدهبری و کتیبهکاری، گچمختلف با تزیینات زیبای آجرکاری، کاشی

بوده و هر یک زمینه مناسبی را برای خالقیت و هنرمندی بانیان و معماران آن  های مختلفها دارای کاربری. این منارهدنکنمی

ها از چه نوع تزییناتی است؟ پاسخ های تزیینی این منارهال که طرحؤفراهم نموده است. این پژوهش درصدد است که به این س

 دهد. 

  .های دوره سلجوقی شهر اصفهان استهای تزیینی منارهشناخت آرایه هدف:

میدانی( صورت  -ایو گردآورری اطالعات به صورت ترکیبی )کتابخانهتطبیقی  -تحلیلیروش انجام این پژوهش  روش پژوهش:

 گرفته است. 

شان می ها:یافته صل از این پژوهش ن صفهان اهمیت روزافزونی نتایج حا شهر ا سلجوقی در  دهد که ایجاد بنای مناره در دوره 

ست و در اغلب مناره شده طرحیافته ا سی  ست که های برر ستفاده از تکنیک آجرکاری به اجرا درآمده ا های تزیینی متنوعی با ا

 عالوه بر جنبه کاربردی به لحاظ عناصر بصری زیباشناسانه حائز اهمیت هستند. 
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 مقدمه
رسوم اجتماعی ایران ای در معماری، هنر، مذهب و آداب و ترین عناصر کالبدی که جایگاه مهم و ویژهیکی از مهم

ترین عناصر بصری ویژه در معماری اسالمی ها در عین حال که یکی از مهمدارد میل و مناره است. میل و مناره

شناخته شده هستند و مطالب منتشر شده پژوهشگران بیشتر تکرار مطالب گذشتگان  کمتر هایاست از گونه

ای کاربردی، فنی و زیباشناسی، تصویری تمام عیار از ارتباط این هها عالوه بر جنبهاست. مطالعه و بررسی مناره

ها و مطالعات صورت دهد. بررسینشان میرا  بانیان آنگونه معماری با فرهنگ، اقتصاد، مذهب و ذوق هنرپروری 

مورد های های معماری، در شهرها و روستایدهد که در دوره سلجوقیان، همانند دیگر فعالیتگرفته نشان می

نمونه  یازدهپژوهش به بررسی در این است. شده های بسیاری ایجاد عالقه حکمرانان سلجوقی مانند اصفهان، مناره

 ق در شهر اصفهان با استفاده از روش با قرون پنجم و ششم ه.های برجای مانده از عصر سلجوقی مصادف از مناره

ی از اهداف اصلی این پژوهش است. از این رو در آغاز، با تهیه های تزیینپردازد. شناخت آرایهتطبیقی می -تحلیلی

اند. و در ادامه نمایی ها مورد مطالعه و مقایسه قرار گرفتههای تزیینی هر یک از این منارهعکس و ثبت ویژگی

های کتیبه ها و مضمونبندی تزیینات، مصالح، آرایههای بررسی شده در این مقاله در ارتباط با طبقهکلی از مناره

 .به نمایش درآمده است 2و  1ای مقایسه به کار رفته در چهارچوب جداول

 روش پژوهش
های سلجوقی شهر اصفهان در آغاز، با استفاده تطبیقی است. یازده نمونه از مناره -روش انجام این پژوهش تحلیلی

های تزیینی هر یک مورد بررسی، مطالعه و مقایسه قرار گرفته است. از بررسی میدانی، تهیه عکس و ثبت ویژگی

ها منارهاین در رفته  کارهای بهها و مضمون کتیبهتزیینات، مصالح، آرایه ای؛های مقایسهاز طریق ارائه جدول سپس

 اند.بررسی شده

 

 پیشینه پژوهش
پژوهشگران دوران اسالمی بوده است. در این ها، همواره یکی از موضوعات مورد پژوهش برای محققین و مناره

عباس »اگرچه نخستین پژوهش و معرفی جامع دربارة مناره را  میان به طور تخصصی در منابع فارسی زبان،

( و 1379) «حاتم»( 1391) «براندهیلن »( 4،ج1368) «گدار»اما مشخصاً در کتب  ( انجام داد1351) «زمانی

بحث دربارة تاریخچه پیدایش مناره، کاربرد، اجزا و تزیینات آن به پژوهش و  ( بیش از همه به1391) «مخلصی»

(، در خالل بررسی تأثیر سنت آجرکاری سلجوقیان بر 1394) «، احمدی و عودباشیشکفته»اند. مطالعه پرداخته

-دوران میهای این های آجری در تزیینات تعدادی از منارهاعصار خوارزمشاهی و ایلخانی، به شناخت چیدمان

های نگاری آیات دینی بر برخی از مناره(، در پژوهشی کتیبه1394) «، شریفی نیا و شاکرمیساریخانی»پردازند. 

بندی و تحلیل (، به دسته1395نیز ) «و منصوری عیخزا»اند. همچنین ایام سلجوقی را مورد بررسی قرار داده

ها با های سلجوقی اصفهان و یافتن ارتباط تزیینات منارهشناسی چیدمان تزیینات آجری در برخی از منارهریخت

دهند اند. مطالعات صورت گرفته نشان میمورد پژوهش خود قرار داده، مجالتدر برخی عقاید مذهبی آن دوره را 

های سلجوقی شهر اصفهان، تاکنون پژوهشی که طی یک فرایند به صورت منسجم با این رغم اهمیت منارهعلی
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گیرد صورت نپذیرفته است. لذا در پژوهش ها را در برهای تزیینی تمامی آناختصاصی آرایهبه شکل  رویکرد که

 دهد.قرار میمورد توجه نیز ها های کاربری آنشناخت جنبه ،ها بررسی عناصر تزیینی این مناره با رو پیش

 پژوهش های مطالعاتینمونه

که در محدوده جغرافیایی شهر اصفهان قرار دارند. این آثار با آرایش، های مورد بررسی یازده نمونه هستند مناره

های اند. بر این اساس ضمن معرفی نمونهنی متعدد تزیین شدهآهایی با آیات قرتزیینات و مصالح متنوع و کتیبه

 مطالعاتی، نوع تزیینات و خصوصیات هر یک بررسی شده است.

 

 مناره برسیان .1

)بارسیان(  برسیان یا (.1) تصویراز جمله آثار تاریخی موجود در خارج شهر اصفهان مسجد و مناره برسیان است

کیلومتری شرق اصفهان در شمال  42است که در فاصله  ای)پارسیان( بوده دهکدهل که به احتمال قوی در اص

از نظر قدمت سومین بنا  را مناره برسیان، «مایرن بنت اسمیت»(. 175 ،1350)هنرفر،است رود واقع شده زاینده

شامل  مناره برسیان (.134 ،1368)اسمیت، داند میمیان بناهای تاریخی بر جای مانده و دارای تاریخ اصفهان  در

 متر در باال 2/4متر در سطح زمین و  75/5متر ارتفاع و دارای قطر  35که در حدود است منفرد و مدور  اییلهم

این پلکان بر خالف حرکت عقربه ساعت  شود.. پلکان منحصر به فرد و مارپیچی آن از سطح زمین شروع میاست

 ةمناره پنجر ةچرخد. در وسط ساقمیمتر است سانتی 72و در باال  82دور ستون مدوری که قطر آن در پایین 

نشستی که کرده از پنجره به باال کمی خم شده است. قسمت  ةمناره به واسط ةبزرگی رو به قبله وجود دارد، تن

مناره دو  ةهای باالی آن تزیینات آجری دارد. در قسمت فوقانی یا طوقمناره آجرچینی ساده و قسمت زیرین

شود. در تزیینات این مناره کاشی به کار کند دیده میحکم تاج را پیدا می آمدگی مختصری کهحاشیه با پیش

اصلی مناره از اشکال لوزی و گرد یک در میان استفاده شده  ةهای باریک باالی بدننرفته است. در متن حاشیه

ی ای به خط کوفدر قسمت تاج مناره کتیبه (.55 ،1379)حاتم،  است. تزیینات تاج مناره با بدنه آن تفاوت دارد

( به این شرح وجود 491( و در پایان تاریخ ساختمان بنا )2است )تصویرحج از  77ساده با آجر که مضمون آن آیه 

شیوه نگارش . «ئهاربعماسنة احدی و تسعین و » «اْرَكعُوا َواْسُجُدوا َواْعبُُدوا َربَُّكْم َواْفعَلُوا اْلَخْيَر لَعَلَّكُْم تُْفِلُحونَ  » دارد:

گدار، )که حروف دارای کشیدگی خاصی است کتیبه بسیار ساده است و هیچ تزیینی در آن وجود ندارد به جز آن

است که جامع بهترین نکات  هـ . ق های سلجوقی در قرن پنجمای از ساختمان(. این مناره نمونه182 ،4،ج1368

و پایین کتیبه و در قسمت تاج مناره در های باال . طرز آرایش و جفت چیدن آجر در حاشیهاستکاری رفنی آج

 .به ثبت رسیده است 265برسیان به شماره (. مناره 55 ،1379)حاتم،  محدوده اصفهان کمیاب است

 

 مناره چهل دختران. 2

الیه شمالی محلة جوباره از محالت قدیمی اصفهان و محل سکونت  ی( در منته3مناره چهل دختران )تصویر 

 مایرون بنت اسمیت، مناره چهل دختران را از نظر قدمت (.60، 1379حاتم، یهودیان این شهر واقع شده است )

این مناره را (. 138 ،1368 )اسمیت،که تاکنون در ایران شناخته شده است شمرده بردومین مناره دارای تاریخ 

 .2تصویر

کتیبه و تزیینات آجری مناره 

     .نگارندگان . منبع:برسیان

 .1تصویر

. منبع: برسیان منارهمسجد و 

 .نگارندگان
 

.     
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-(. خاک109 ،1376فر،هجری  در زمان ملکشاه سلجوقی بنا کرده است )هنر 501در سال « ابوالفتح نُوجهی»

شمال مناره حدود سه متر و نیم از پی منار را که از سنگ الشه و مالت آهک و خاکستر )آهک سیاه(  برداری

 بخش مدور مناره، .مدور شده است دهد زیر بنای مناره چهار گوش و فقط گوشه جنوبی آنشده، نشان می ساخته
رسد، حدود یک متر از ارتفاع مناره از باال تخریب شده متر می 26متر ارتفاع دارد که مجموعاً با بخش پایه به  21

متر سانتی 55ضلعی مرکزی  متر و قطر ستون هشتسانتی 55متر، ضخامت دیوار  9/2است. قطر مناره در ابتدا 

متر است سانتی 33متر، قطر ستون وسط مناره سانتی 55متر، ضخامت دیوار  3/2است. در باال قطر میله مناره 

ها به خط کوفی و یکی به خط نسخ است. این مناره به سه کتیبه مزین است که دو تای آن(. 47، 1393، )آزاد

از سوره طه است. کتیبه  4و  3 ،2 هایک مناره قرار دارد و شامل آیهاولین کتیبه که به خط کوفی است در نو

دوم به خط نسخ و شامل پنج سطر است که سطر چهارم و بخشی از سطر پنجم محو شده است. سطوری که 

ها برای ایرانیان شیعه ناخوشایند تراشیده و محو شده محل نام سه تن از خلفای راشیدین است که خاطرة آن

بسم اهلل الرحمن »نام علی که مورد احترام ایرانیان است حفظ شده است. متن کتیبه شامل عبارت:  است؛ ولی

بعد رسول اهلل صلی اهلل علیه الرحیم ال اله اال اهلل ، وحده ال شریک له، محمد رسول اهلل صلی اهلل عیله، خیر الناس 

کتیبه سوم شش سطر و به خط کوفی نوشته شده متن «. است« علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهم اجمعین ....

هذا المنارة بنت من ماله االسفها الر ابی الفتح بن محمد بن عبدالواحد الهوجهی تقرباً الی اهلل »که عبارت است از 

«. سبحانه و تعالی و ابتعاء موضاته و جزیل ثوابه تقبل اهلل منه برحمته و فرغ اتمامها فی سنة مانه الهجرویة )کذا(

ترین ها به خط نسخ نوشته شده و این کتیبه قدیمیهای این مناره در این است که یکی از آنارزش اصلی کتیبه

 ،4ج ،1368، گدار) متن از این گونه )کتیبه نسخ( است که در ایران بر یک بنای دارای تاریخ نقش شده است

 .رسیده است ملی به ثبت 231مناره چهل دختران به شماره  (.183

 

 منارة گار. 3

ومتری شرق اصفهان کیل 22کنند و غار هم نوشته شده است در دهکدة گار که مردم محل آن را )جار( تلفظ می

مدور و منفرد با ای (. مناره گار میله182 ،1350رود واقع شده، جز بلوک )برا آن( است )هنرفر، در ساحل زاینده

سنگی مناره که دو متر از آن نمایان (. پی4ضلعی بر پا شده است )تصویر 8ای و با نوک فرو ریخته که بر پایه آجر

ه که به تدریج از ضخامت . پایاست شده دارای مالط تردی است که از ماسه، شن، آهک و خاکستر ساخته شده

و درست در ارتفاعی قرار دارد که سابقاً در متر بلندی دارد. مدخل در ضلع جنوب شرقی پایه  8/4شود آن کم می

 7/4ترین نقطة آن در وضعیت کنونی متر است با قطر بلند 5/5سطح زمین بوده، قطر میله منار در پایین تقریبًا 

متر است.  21متر است. ارتفاع پایه و میله مناره در حال حاضر جمعاً حدود سانتی 74متر و ضخامت دیوار مناره 

، زندشود و مالط به کار رفته مخلوطی از گچ و خاک است )جعفریکاری در این مناره دیده نمییاثری از کاش

به موجب کتیبه کوفی موجود در مناره، که در قسمت فوقانی قاعده هشت ضلعی آن قرار دارد و به (. 8-6، 1377

 هـ 515مناره در سال از غرب به شرق نوشته شده این  خط کوفی آجری برجسته به صورت معرق در یک سطر

بسم » ( که مضمون آن عبارت:109 ،1376بنا شده )هنرفر،  «قاسمسید الروساء ابوال»ه دست شخصی به نام . ق ب

امر ببناء هذه المنارة الزهید الرئیس سید الروسا القاسم بن احمد بن القسم فی سنه عشرة و  -اهلل الرحمن ارحیم

نواختی تزیین یافته (. میلة این مناره از پایین تا باال با پوشش ساده و یک201 ،1386 است )جناب،« خمس مائه

که در تمام بدنه به خط بنایی بر زمینه  اندهو آجرهایی که به کار رفته تراش دارند و طوری روی هم چیده شد

 .3تصویر

 دختران. منبع: نگارندگانمناره چهل

  

 .4تصویر

 . منبع: نگارندگانگارمناره 

  



 

 وازنامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهفصل

  های دوره سلجوقی شهر اصفهانمنارهبررسی عناصر تزیینی 

 99تابستان، 20دوره نهم، شماره

28 

 
 

ترین کتیبه ای قدیمی(. مناره گار دار63 ،1379شود )حاتم، دیده می« الملک اهلل»شطرنجی آجری تکرار جمله 

، 1368الزاویه نگاشته شده و تا امروز در ایران شناخته شده است )اسمیت، است که به خط نسخ قائمداری تاریخ

 رسیده است. ملی به ثبت 270(. مناره گار به شماره 141
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 های مشخص معماری عصر سلجوقی استاز نمونه یکیهجری قمری ششم  سدهاز آثار ( 5تصویر) علی مناره

بنت  مایرون(. 66 ،1379)حاتم،  قرار دارد، شمال غربی مسجد علی ةگوش . این بنا در(44، 1377استرلین، )

ارتفاع کنونی مناره تا تاج  .(152 ،1368)اسمیت،  کندترین مناره اصفهان توصیف میمناره علی را جالب، اسمیت

متر ارتفاع دارد بنابراین روی باقی است نیممتر و آنچه اکنون از قسمت باال  7متر، بخش وسط تقریباً  35/40اولی 

متر است که در باال به دو متر تقلیل پیدا  6مناره در قسمت پایین  ةرسد. قطر تنمتر می 85/47هم ارتفاع آن 

تر است تشکیل گرد آن به سه قست که هر یک از دیگری باریک با آجر ساخته شده، میله کند. بدنه اصلی منارهمی

 هر یک از دو میله پایین با تاج نعلبکی مانندی آرایش یافته است. در بدنه این مناره تزیینات جالب و. شودمی

ها، االضالعمناره شامل نقوش کثیرة تزیینات در قسمت پایین ساق .(65-66 ،1379)حاتم،  رفته است کارمتنوعی به

های ظریف است. قسمت وسط ساقه و لوزی پرپر و هشتهای ششهای چهار پر ضربدری، ستارهها، گلصلیب

است که نوارهای اریب چپ و راست و متقاطع فراهم و در داخل هر یک لوزی کوچک  مضرسهای شامل لوزی

مناره که به علت وضع مخروطی خود  ةها نسبت به ساقمضرس دیگری تعبیه شده است. مساحت این لوزی

زاویه وجود دارد که بین نقوش زیر و تاج ئم آجری با خط نسخ قا ةشود کمتر است. دو حلقه کتیبتر میباریک

دهد با کار مناره را تشکیل می ةمتر از تنسانتی 93آورد. تاج نعلبکی مانند که باالی خود تنوع خاصی به وجود می

کند. در ن آجرهای بزرگ به طور عمودی و اریب شکلی با خطوط شعاعی و شبیه به گل میخک القا میگذارد

مجاور تاج دوم که با کار گذاردن  خورد. کتیبهبه چشم می قسمت باالی تاج نقوشی نظیر نقوش قسمت وسط ساقه

فام در کنار آجرهای رنگ فیروزهالزاویه احداث شده، با ئمکاری و با خط نسخ قاقطعات کاشی به طرز موزاییک

خاکی رنگ زیبایی و اثر خاصی دارد. تاج دوم و میله باالی آن فعالً مخروبه و احتماالً تزییناتی نظیر تاج و میله 

 کتیبه اول :استمناره علی دارای پنج کتیبه از باال به پایین به این شرح  (.66 ،1379)حاتم،  پایینی داشته است

کتیبه . است «ال اله اال اهلل» ای بر زمینه آجری در قسمت باالی مناره تکرار کلماتاشی فیروزهبه خط کوفی با ک

کتیبه سوم  .تکرار شده است« الملک اهلل» های مناره عبارتزیر مقرنس ای دردوم به خط کوفی با کاشی فیروزه

کتیبه چهارم به خط بنایی گچی بر زمینه . است« ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل» ایبه خط کوفی با کاشی فیروزه

کتیبه پنجم به خط بنایی آجری برجسته بر زمینه . است« هو اهلل الذی ال اله اال هو»های بزرگ شطرنجی در مربع

هَ إَِلَّ  »هستل عمران به این شرح آاز سوره  18آیه . گچی که هم سطح با بام مسجد علی است ُ أَنَّهُ ََل إِلََٰ َشِهَد َّللاَّ

هَ إَِلَّ ُهَو اْلعَِزيُز اْلَحِكيمُ  مناره علی به شماره  (.430، 1352رفیع آبادی، ) « ُهَو َواْلَمََلئَِكةُ َوأُولُو اْلِعْلِم قَائًِما بِاْلِقْسِط ۚ ََل إِلََٰ

 رسیده است. ملی به ثبت 96
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حاتم، ) و مناره دوره سلجوقی است قریه سین در شش کیلومتری شمال گز واقع در اصفهان دارای یک مسجد 

)مخلصی،  دانددار میهـ. ق( را نهمین مناره قدیمی تاریخ 526(. مخلصی مناره سین )6)تصویر( 68، 1379

 .5تصویر

 . منبع: نگارندگانعلیمناره 
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همچنین به گفته وی استعمال کاشی برای تزیین مناره در اواخر دوره سلجوقی ظاهر گردید و برای  (.1391،330

بنایی زیرسین، مناره (. 342 )همان سین کاشی رنگی برای تزیین به کار رفته استدر قسمت فوقانی مناره  باراولین

ای مرتفع و متصل به بنای دیگر، به شکل مربع که یک گوشه آن مدور )پشت ماهی( شده که بر آن پایه دارد

نهاده شده است. در میانه میله منار رو به سمت  ،شودتر میگوشه با ارتفاع زیاد که از پایین به باال باریک هشت

شابه بالکن مناره گار. کمی باالتر و در میله منار مدخل تعبیه شده که دارای بالکنی است مپنجره عریضی  قبله

های شود که با صنعت آجر چینی خفته با کوربندشود. در بدنه مناره بخش تزیینی مرتفعی دیده میدومی دیده می

درجه نقوش چهار گوش با مرکز برجسته را به  45ین شده و در آن خطوط مارپیچ متقاطع با زوایای عریضی آذ

این مناره دارای دو کتیبه به خط کوفی که یکی شامل آیه  (.152-153 ،1368)اسمیت، نمایش گذاشته هستند 

ِ  »سوره فصلت بر باالی منار با کاشی آبی به این شرح:  33 ِحيمِ بِْسِم َّللاَّ ِن الرَّ ْحَمَٰ ْن َدَعا إِلَى  الرَّ َوَمْن أَْحَسُن قَْوًَل ِممَّ

ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  بسم اهلل الرحیم امر ببناء هذه المنار الوذنب الراجی »و دیگری عبارت« َّللاَّ

بل اهلل منه و ذالک فی رجب سنه ست و عشرین لعفواهلل تعالی ابو اسمعیل محمد بن الحسین بن علی بن زکریا تق

هـ. ق( این کتیبه  526تاریخ ) (.202، 1352امیرحسینی، با آجر تراشیده در پایین مناره است )« و خمس مائه

کنون بر روی یک بنای مزین به کاشی با تزیینات مینایی رنگ در ایران کشف شده تاترین تاریخی است که قدیمی

 رسیده است.ملی به ثبت  281این مناره به شماره  (.184 ،1368 گدار)است 
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، ، قاسمی سیچانی و جاوریمناره ساربان در محله جویباره و در نزدیکی مناره چهل دختران قرار دارد )ریاحی

 ،1368هایش شباهت کلی به مناره علی دارد )گدار، مناره ساربان صرف نظر از قرنیز(. 7)تصویر  (141، 1391

متر است. قطر میله مناره در  48(. تنه این مناره منفرد و گرد مشتمل بر سه طبقه و بلندی آن تقریباً 185، 4ج

پله است که  135معمولی و دارای  عادی وشود. پلکان آن متر است که در باال این اندازه کمتر می 2/6پایین 

مدخل آن در ارتفاع هفت متری تنه مناره واقع و به وسیله یک پل از بنای دیگری که امروزه محو شده وارد آن 

(. این 68 ،1379شدند. این مناره از لحاظ زیبایی و تزیینات کاشیکاری و آجرکاری بسیار جالب است )حاتم، می

ال دارای هفت قسمت متمایز است: قسمت اول آن آجر چینی ساده است. قسمت دوم و سوم مناره از پایین به با

های آجری توام با کاشی آن دارای تزیینات عالی آجری است. قسمت چهارم آن تاج اول مناره است که مقرنس

تاج دوم  حالت است. قسمت پنجم آن تزیینات آجری است. قسمت ششم آنای دارد و بسیار جالب و پرفیروزه

مناره است و قسمت هفتم آن تارک مناره است. در قاعده دو تاج این مناره دو کتیبه بسیار زیبا از بهترین 

شود. مناره مزبور که از ارتفاع اولیه آن اندکی کاسته شده است در حال ای دیده وخوانده میهای فیروزهکاشی

(. 199-203 ،1350فر،نزدیک کامالً نمایان است )هنرحاضر به سمت مغرب متمایل شده و این تمایل از دور و 

 688تا  550های های کنونی آن ذکر نشده است. اسمیت ساختمان آن را بین سالر کتیبهد تاریخ بنای این مناره

های (. خانم گدار که مطالعات زیادی در مورد کتیبه مناره165-166 ،1368ق تخمین زده است )اسمیت،  .هـ

باشد اما چه این مناره دارای سال تاریخ نمی» کند:داده است درباره این مناره چنین اظهار نظر میاصفهان انجام 

 525های آید که مانند منار علی بین سالشناسی این طور به نظر میاز نظر معماری و چه از نقطه نظر کتیبه

گذاری بیشتر مورد سلجوقیان این تاریخهای دوره با توجه به دیگر مناره«. ساخته شده باشدقمری هجری 550و

(. مناره ساربان دارای سه کتیبه به خط کوفی به این شرح است: کتیبه فوقانی 150، 4ج ،1368قبول است )گدار، 

 .6تصویر

 . منبع: نگارندگانسینمناره 

  

 .7تصویر

 . منبع: نگارندگانساربانمناره 
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ال اله اال اهلل صادقاً مخلصًا »ای برجسته بر زمینه آجری عبارت های تارک این مناره به خط کوفی فیروزهمقرنس

سوره  33ه برجسته بر زمینه آجری شامل آیای ها به خط کوفی فیروزهکتیبه زیر مقرنس است.« محمد رسول اهلل

ِحيمِ  »فصلت است:  ِن الرَّ ْحَمَٰ ِ الرَّ ِ َوَعِمَل َصاِلًحا َوقَاَل إِنَّنِي ِمَن اْلُمْسِلِمينَ  بِْسِم َّللاَّ ْن َدَعا إِلَى َّللاَّ «  َوَمْن أَْحَسُن قَْوًَل ِممَّ

های )محمد( )و ابوبکر( )و عمر( )و عثمان( ای بر زمینه آجری تکرار ناممناره به خط بنائی فیروزه کتیبه وسط این

 مغشوش )و علی( است. در نصف تحتانی مناره مزبور و در اشکال مربع بنایی فرو رفته بر زمینه شطرنجی به طور

-203 ،1350فر، )هنر« و السمیع البصیرو ه« »و هو بکل شئ علیم« »ال اله االهو»عبارات زیر تکرار شده است: 

 شده است.ملی به ثبت  232به شماره این مناره  (.200
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محل، شهر  های شهری برپا شده که به گفته اهالی( نزدیک روستای زیار و در میان خرابه8این مناره )تصویر 

ای هشت ضلعی آجری، منفرد و زیار دارای پایه (. مناره162، 1368شده است )گدار، نامیده می« واندیالن»

(. در این مناره سه طبقه، 69فام استفاده شده است )همان های فیروزهمجزاست که در میلة آن نیز از آجر و کاشی

طبقات اول و دوم تاج یا کمربندی به چشم تر ساخته شده است و بر فراز هر یک از هر طبقه از طبقه پایین باریک

شود. بلندی این منارة خورد. طبقه باال دارای سکویی است که در اصطالح به اتاقک یا قفسة روی منار گفته میمی

تر است. در ساختمان این مناره تزیینات م 8/4متر و قطر تنة آن در پایین در حدود  50باریک و ظریف بالغ بر

های هندسی گوناگونی شود. در قسمت میلة پایینی، این تزیینات با طرحمختلفی دیده می کاریآجری و کاشی

های نسخ مستطیل مزین شده و در قسمت فوقانی آن ای کوچک و چهار گوش و کتیبههای فیروزههمراه با کاشی

این کتیبه کمربندی  ای رنگ روی متن آجری پدیدار است. در باال و پایینای به خط کوفی و کاشی فیروهکتیبه

فام لوزی و گرد است. قطعات گرد مقعر های فیروزهبرجسته از آجر تراشیده شده و زیر آن حاشیة باریکی از کاشی

تر است. تنه مناره در طبقه دوم در چهار قسمت تزیین شده تر و تیره رنگاست و لعاب آن در قسمت وسط غلیظ

های نسخ مستطیل و مورب است. قسمت سوم با اشکال لوزی تیبهکه قسمت زیرین ساده و قسمت دوم دارای ک

های نسخ مستطیل مکرری های هفت یا نه رنگی آراسته و تزیین شده است. قسمت چهارم مشتمل بر کتیبهو گل

های آجری نوشته شده و مابین آجرهای قائم جای گرفته است. در طبقة سوم فام است که در مربعاز کاشی فیروزه

اقة مناره چهار پنجره باریک با دور طرح ترنجی یا به اصطالح امروز دور کج و معوج موجود است. پنجره یعنی س

ای به خط چهارم که بلندتر است حکم در را داشته است. در انتهای تنة مناره اتاقک آجری است و اطراف کتیبه

های آن ذکر نشده است. اسیمت که راجع بهشود. تاریخ بنای این مناره در کتیفام دیده مینسخ از کاشی فیروزه

های این دوره از نظر های اصفهان تحقیق کرده است سال ساختمان آن را پس از مقایسه با سایر منارهبه مناره

داند. اهمیت این هـ. ق می 550تا  668های معماری، نوع تزیینات، و آرایش همزمان با ساختان منارة و بین سال

کنون به حالت اصلی خود باقی های سه طبقه اصفهان است که تااست که تنها نمونه از مناره مناره از این جهت

(. کتیبه این مناره در قسمت فوقانی آن به خط 71، 1379ای نشده است )حاتم، مانده و در آن تصرف و مداخله

به شرح زیر « اهلل اکبر»جمله سوره فصلت  با  33ای بر زمینه آجر ساده شامل آیه کوفی برجسته با کاشی فیروزه

اهلل  - وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمََّنْ َدعَا إِلَى اللََّهِ َوعَمِلَ صَالِحًا وَقَاَل إِنََّنِی مِنَ الْمُسْلِمِینَ الرََّحِیمِ نِبِسِْم اللََّهِ الرََّحْمَ » است:

 رسیده است. ملی به ثبت 285مناره زیار به شماره (. 204، 1350)هنرفر،« اکبر

 

 .8تصویر

 . منبع: نگارندگانزیارمناره 
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 ، قاسمی سیچانی و جاوریریاحی)مناره رهروان در دهکده رهروان در هشت کیلومتری شمال اصفهان قرار دارد 

ای مدور و آن هم آجری در دو ای کوتاه، مربع و آجری میلهاین مناره بر روی تک پایه(. 9(. )تصویر141 ،1391، 

بندی ساخته اول دارای قرنیزی است به شکل زنگ کلیسا که به شیوة قطار طبقةشده است. انتهای  طبقه ساخته

  شده است.

طول هر یک از اضالع پایة مربع منار سه متر است و میلة منار مماس با اضالع آن ساخته شده است. ساختمان  

. این طبقه به است پلکان منار معمولی است جز آن که میلة میانی در قسمتی از مسیر هشت گوشه ساخته شده

تر است. در گذشته منار دارای یک سر م 50/29متر طول دارد و جمع ارتفاع منار تقریباً  28/25اضافة پایة مناره 

متری تنة  9ای به شکل مستطیل با عمق کم در حال حاضر خالی است در حدود سرای چوبی بوده است. لوحه

میله  (.167 ،1368ای بوده است )اسمیت، مناره در سمت شمال قرار دارد که احتماالً در گذشته حاوی کتیبه

. قسمت دوم دارای است ترین قسمت با آجر چینی ساده ساخته شدهاست: پایین منار به پنج قسمت تقسیم شده

الزاویه که معمولی و مورب ئمای دارد به خط نسخ قاهای پهن عمودی میان آجرهاست و سومی کتیبهکوربنده

است، چهارمین قسمت متشکل از نقوش لوزی شکل معمولی است و آخرین و پنجمین قسمت کتیبه است به 

های باریکی که میان ای ساخته شده است. این رنگ در سه عدد از لبههای معرق فیروزهگردنبند که با کاشیشکل 

 ها نیز یکدست نیست.ها نامرغوب است و رنگ آنکاشی شود. جنسمناطق فوقانی منار واقع شده نیز دیده می

هـ  575تا  668های مان آنرا بین سالسال ساختمان این مناره در کتیبه آن ذکر نشده ولی اسیمت تاریخ ساخت

داند. کتبیه فوقانی این مناره که به خط ثلث و با های مسجد علی و مناره ساربان و زیار می. ق و بعد از مناره

 ،1350)هنرفر، « ال اله اال اهلل صادقاً مخلصًا محمد رسول اهلل»کاشی فیروزه رنگ نوشته شده به این شرح است: 

 رسیده است. ملی به ثبت 233روان به شماره رهمناره (. 205

 

 . مناره مسجد شعیا9

ترین محله اصفهان جایی که مسجد اولیه به نام مسجد جمعه خوشنیان در حاشیه شرقی خیابان هاتف در قدیمی

 3/5(. این مناره مدور در ارتفاع10اسماعیل است )تصویر ساخته شده، مناره مزبور قرار دارد که ملحق به امامزاده

 65/2هستند که  خراب شده و بعدداً بر آن یک گلدسته کاشی کاری افزوده همتری از پایه، جایی که بقیه منار

قطر دارد. ساختمان پلکان معمولی است. میله مناره در پایین ساده است و در باال نقوشی به شکل صلیب بزرگ و 

 مناره (.148 ،1368اسمیت، )بندهای پهن میان آجرها مجسم شده است های کوچک دارد که توسط کورمربع

های مسجد واقع شده، قسمت پایین بدنه مناره که در بین دیوار( از سه قسمت تشکیل گریده است. الف مذکور

در حد فاصل قسمت پایین و  (ات آجری است. بنکه با استفاده از آجر و مالط گچ ساخته و فاقد هرگونه تزیی

و ای شکل فضایی ایجاد شده که دارای اندکی تزیینات است های لوزی و دایرهقسمت بعدی با استفاده از آجر

های کوچک وجود دارد که ت باال نقوشی به شکل صلیب بزرگ و مربعگیرد. در قسمیمدور مناره را در برتادور

 ای های فیروزهقسمت فوقانی آن که با استفاده از کاشی (شده است. جتوسط کوربندهای پهن میان آجرها مجسم 

 ملی به ثبت 112دور آن را فرا گرفته است. مسجد شعیا به شماره  تارنگ تزیین شده و به صورت مارپیچ دور

  رسیده است.

 .9تصویر

 . منبع: نگارندگانرهروانمناره 

  

 .10تصویر

 . منبع: نگارندگانمسجد شعیامناره 
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  گلدستهمناره . 10

لدسته معروف گشود که به مناره دیده میای کوچک ای به نام گلدسته منارهدر شمال بازارچه در دشت در کوچه

 متر 3. انده ساختهها روی میله فروریخته منارای است که بعد(. نام این مناره ماخذ از از گلدسته11است )تصویر

متر است در  6توان دید و در قسمت پایین آن که در حدود از میله مذکور را در باالی مسجد کوچک گلدسته می

شته بایست در نزدیک سطح زمین مدخل مسدودی وجود داسجد پنهان شده است. گرچه میهای ممیان دیوار

 طر تنه منار دراند. قباشد ولی در حال حاضر راه ورود به پلکان از در دومی است که از روی پشت بام باز کرده

 54ن آمرکزی  متر و قطر ستون مدورسانتی 21متر، ضخامت دیوار منار  22/2ارتفاع همسطح با پشت بام  

التر از سطح متر است. ساختمان منار آجری و نمای خارجی آن از آجر تراشیده است. در حدود یک متر باسانتی

شته است. به الزاویه را به نمایش گذادرجه و خطوط نسخ قائم 45پشت بام نقوشی مجسم شده که دارای زوایای 

ص کرد. گرچه توان تاریخ مدونی را برای این مناره مشخعلت عدم کتیبه، در این مسجد و یا در روی منار نمی

اهراً متعلق به خر بر آن باشد و ظؤرسد که از نظر تاریخ ماین منار شبیه منار مسجد شعیا است ولی به نظر می

 (. 149 ،1368دوم عصر سلجوقی است )اسمیت، دوره 

 

 منارة مسجد گز. 11

اقع شده است و از نواحی قدیمی و تاریخی حومه اصفهان محسوب کیلومتری شمال شهر اصفهان و 18قریه گز در 

از دوره  شود. گز دارای یک مسجد قدیمی از دوره سالجقه و بقایای یک مناره دوره سلجوقی و کاروانسراییمی

تر از امروز (. این مناره که منتسب به دوره سلجوقیان است سابقاً خیلی مرتفع189 ،1350صفویه است )هنرفر، 

(. تنة این مناره با تزیینات زیبای آجری مزین 12ریزش کرده است )تصویرده که به مرور زمان خراب شده و بو

شده و به احتمال زیاد کتیبة مناره در قسمت فوقانی مناره واقع شده که در اثر ریزش از بین رفته است. اما با 

ه واقع است و به موجب یک کتیبة موجود، توجه به معماری مسجد و منارة سین که در شش کیلومتری این دهکد

تر دهد مسجد و مناره گز در همان حدود یا جلوق بدست می. سال ساختمان آن را در ربع اول قرن ششم هـ

 رسیده است. ملی به ثبت 324(. مسجد و مناره گز به شماره 72 ،1379ساخته شده است )حاتم، 

 
 

 

 

 

 

 

 .11تصویر

 منبع: نگارندگان گلدسته.مناره 

 .12تصویر

 گارندگانن. منبع: مسجد گزمناره 

 



 

 وازنامه، دانشکده هنر؛ دانشگاه شهید چمران اهفصل

  های دوره سلجوقی شهر اصفهانمنارهبررسی عناصر تزیینی 

 99تابستان، 20دوره نهم، شماره

33 

 
 

 .. تدوین: نگارندگانهای سلجوقی شهر اصفهاناطالعات مربوط به کتیبه مناره .1جدول 

 

 مضمون کتیبه
نوع 

 خط

تعداد 

 کتیبه
 نام مناره

وار کعوا و اسجدوا و اعبدو ربکم و افعلوا الخیر لعلکم » قرآن مجید)حج( 22از سوره  76آیه 

 «ئهتفلحون سنة احدی و تسعین و اربعما
 1 کوفی

 برسیان
 

هذا المنارة بنت من ماله » عبارت )طه( و دیگری20 یک کتیبه آیات دوم، سوم، چهارم سوره 

تقربًا الی اهلل سبحانه و تعالی و ابتعاء االسفها الرابی الفتح بن محمد بن عبدالواحد الهوجهی 

 «موضاته و جزیل ثوابه تقبل اهلل منه برحمته و فرغ اتمامها فی سنة مانه الهجرویة)کذا(

 کوفی

 

2 

 

 

 

 

 

چهل 

 وحده ال شریک له، محمد رسول اهلل صلی اهلل عیله بسم اهلل الرحمن الرحیم ال اله اال اهلل» دختران

«صلی اهلل علیه ... علی بن ابی طالب رضی اهلل عنهم اجمعین خیر الناس بعد رسول اهلل  
 1 نسخ

امر ببناء هذه المنارة الزهید الرئیس سید الروسا القاسم بن احمد بن  -بسم اهلل الرحمن ارحیم»

«القسم فی سنه عشرة و خمس مائه  
 1 کوفی

 

 گار

 3 کوفی «اهللال اله اال اهلل محمد رسول » «الملک اهلل» «ال اله اال اهلل»

 علی
«هو اهلل الذی ال اله اال هو»  1 بنایی 

شهد اهلل انه ال اله اال هو و الملئکة و اولو العلم  قائما بالقسط ال اله »  از سوره ال عمران 18آیه 

«اال هو العزیز الحکیم  
 1 بنایی

دعا الی اهلل و  بسم اهلل الرحمن الرحیم و من احسن قوالً ممن»: سوره فصلت 33یکی شامل آیه 

هذه المنار  بسم اهلل الرحیم امر ببناء»یگری عبارتد «عمل صالحاً و قال اننی من المسلمین

منه و  ابو اسمعیل محمد بن الحسین بن علی بن زکریا تقبل اهلل الوذنب الراجی لعفواهلل تعالی

 «ذالک فی رجب سنه ست و عشرین و خمس مائه

 سین 2 کوفی

بسم اهلل الرحمن الرحیم و »سوره فصلت 33و آیه  «ادقاً مخلصاً محمد رسول اهللال اله اال اهلل ص»

 «من احسن قوال ممن دعا الی اهلل وعمل صالحاً قال اننی من المسلمین
 ساربان 1 کوفی

و هو « »و هو بکل  شئ علیم« »ال اله االهو» «محمد( )و ابوبکر( )و عمر( )و عثمان( )و علی(»)

 «السمیع البصیر
  2 بنایی

بسم اهلل الرحمن الرحیم و من احسن قوال ممن دعا الی اهلل و عمل صالحاً »سوره فصلت  33آیه 

«اهلل اکبر»همراه  با جمله« اهلل اکبر -و قال اننی من المسلمین  
 زیار 1 کوفی

«ال اله اال اهلل صادقاً مخلصًا محمد رسول اهلل»   
 ثلث

 
 رهروان 1

 شعیا - - -

 گلدسته - - -

 گز - - -
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 های سلجوقی شهر اصفهان. تدوین: نگارندگاننوع مصالح، آرایش و تزیینات مناره .2جدول
                                                       

 آرایش و تزیینات
 مصالح

 نام مناره

 آجر گچ سنگ کاشی چوب

 برسیان        گردکاری اشکالی به شکل لوزی و تزیینات آجر

        های متساوی االضالعکاری موزاییک، مثلثآجر
چهل 

 دختران

های تراش پوشش ساده و یکنواخت، استفاده از آجر

 داده شده
        گار 

-آجر کاری تخمیری، خطوط پیچاپیچ مشبک، ستاره

 پرپر و هشتهای شش
        علی 

خفته، چینی درجه، آجر 45خطوط مارپیچ با زوایای 

 ایهای فیروزهاستفاده از کاشی
       سین 

 ساربان          فام آجر کنده با نقوش هندسی، آجر و کاشی فیروزه

های های هندسی گوناگون، اشکال لوزی و گلطرح

 ایرنگ، استفاده از کاشی فیروزههفت یا نه
       زیار 

تزییناتی به شکل نقوش لوزی شکل معمولی و 

 فام فیروزهاستفاده از کاشی 
       رهروان 

های کوچک هایی به شکل لوزی و دایره، مربعآجر

 فام مارپیچ های فیروزهدرجه، کاشی 45
       شعیا 

 گلدسته       نمای بیرونی دارای آجر ساییده است

 گز       نمای بیرونی دارای آجر ساییده است

 

 نتیجه
گوناگون، معماری، فرهنگی و مذهبی از گذشتة بسیار دور مورد توجه های میل و مناره در ایران به علت جنبه

های برجای مانده فرهنگ، بوده و در هر دوره با وضعیت سیاسی هر سلسله تحول و توسعه یافته است. نمونه مناره

اریخی دهد. در طی ادوار تابتکار، خالقیت از یک طرف و ذوق شخصی و قومی بانیان آن را از طرف دیگر نشان می

ها در توسعه مناره یگیری و دگرگونی شگرفبویژه در سده پنجم هـ. ق همزمان با عصر سلجوقیان تحول چشم

های ای رسید و منارهسازی از نظر معماری، پالن و تزیینات، به مراحل بسیار پیشرفتهبوجود آمد و فن مناره

های زیبا معروف و ممتاز این شهر به داشتن مناره متعددی در بیشتر نقاط ایران، بویژه در اصفهان بوجود آمد و

های این سده در کنار میل و راهنما بودن به دلیل اهمیتی که در ارتباط با مسائل دینی همچون نماز است. مناره

ترین های معماری آن عصر تبدیل شد و طبعاً به عنوان یکی از کاربردیترین سازهگویی داشته به یکی از مهمو اذان

ها به عنوان بخشی از آثار بناها جهت استفاده در فرائض دینی مورد توجه معماران و هنرمندان قرار گرفت. مناره

ها موضوعاتی بود که در این مقاله مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته هنر و معماری دوره سلجوقی و تزیینات آن

ی یازده نمونه مناره دوره سلجوقی شهر اصفهان انجام مطالعه و بررس ةاز این رو در این پژوهش که بر پایاست. 
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ها است با استفاده از رویکرد گردید به پرسش اصلی این پژوهش که همانا شناخت تزیینات عناصر تزیینی این مناره

های پژوهش موید آن یافته .شودای پاسخ داده های کتابخانهتطبیقی، انجام مشاهدات عینی و پژوهش -تحلیلی

برده چنانکه ها با مصالح متفاوت، معماران به اهمیت تزیین پیرغم احداث منارهدر دوره سلجوقی علی کهاست 

ای از ذوق و های غنی آمیزههای هنری را دارا بوده و به عنوان گنجینههای سلجوقی اصفهان زیباترین طرحمناره

های بر جای مانده اغلب با انواع تزیینات آجری است. به نحوی که نمونه مناره اناستعداد بانیان و هنرمندان آن

، های کوچکمربع، های هندسی، نقوش شکل لوزیانواع طرحهای تزیینی متنوعی با استفاده از آیات قرآنی، طرح

های گذارند. به طور کلی منارهها، به نمایش میفام و انواع خط نگاره های فیروزههای آجری، کاشیها، مقرنسمثلث

های معماری این دوره استفاده شک یکی از ویژگیی شهر اصفهان از اهمیت واالیی برخورد هستند و بیسلجوق

های کردلفراوان از آجر است از این رو هنرمندان این دوره بیشترین سعی خود را به کار بسته تا به مناره عالوه بر عم

ترین و غنی هها به سرعت رشد کردیینی آنمعمول آن وجه زیباشناسی و زینتی دهند به همین خاطر جنبه تز

  ها بوجود آمد.ها و فرمطرح

 منابع
 .انه دامغان و مسجد جامع ساوهبررسی سه مناره مهم دوره سلجوقی؛ چهل دختران اصفهان، تاریخ (.1393) آزاد، میترا. -

 .39-56(، 5، ) مجله مطالعات معماری ایران

 ران: نشر فرزان.ته .چاپ اول .(جمشید ارجمند ترجمه) تصویر بهشتاصفهان  (.1377) استیرلن، هانری. -

تهران: بنیاد  .چاپ اول .(الحسن سروقد مقدمترجمه ابو) آثار تاریخی اصفهان: آثار ایران (.1368) اسمیت، مایرون بیمنت. -

 های آستان قدس رضوی.پژوهش

 صفهان: داد.ا. چاپ اول، اریخی اصفهانفهرست تاریخچه مصور ابنیه ت(. 1333) نیکزاد. امیر حسینی،  -

 .6-8(، 9، )پژوهیمجله باستان .(. مسجد و مناره گار1377زند، علیرضا. )جعفری -

اصفهان: سازمان . چاپ اول .(ور اعصارپتدوین و تصحیح رضوان ) آثار و ابنیه تاریخی اصفهان(. 1386) جناب، میرسیدعلی. -

 فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان.

 جهاد دانشگاهی. تهران: موسسه انتشارات .. چاپ اولمعماری اسالمی ایران در دوره سلجوقی(. 1379) حاتم، غالمعلی. -

)جستارهایی در باب  شهری بر هامون نهاده(. 1391). جاوری، محسنو  ریاحی، محمد حسین؛ قاسمی سیچانی، مریم -
 اصفهان: سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان. .. چاپ اولپیشینه اصفهان(

 .رات انجمن آثار ملیانتشا تهران: .. چاپ اولآثار ملی اصفهان(. 1352) ابوالقاسم. رفیعی مهر آبادی، -

فصلنامه  .ی سلجوقیهانگاری آیات قرآنی بر مناره(. کتیبه1394) .شاکرمی، طیبه و نیا، اکبرشریفی ؛مجید ،ساریخانی -
 .14-4(، 8-7، )نگارینه هنر اسالمی

تزیینات دوران  آجرکاری سلجوقیان و تداوم آن در (. تزیینات1394. )امید ،عودباشیو  حسین ،احمدی ؛عاطفه ،شکفته -

 .106-84 (،6)3، های معماری اسالمیفصلنامه پژوهش .خوارزمشاهی و ایلخانی

فصلنامه  .انهای دوره سلجوقی استان اصفه(. مطالعه تزیینات آجری در مناره1395) .منصوری، سولمازو  رضا خزاعی،-
 .87-72(، 12) ،نگارینه هنر اسالمی

های آستان قدس ان: بنیاد پژوهشتهر. چاپ اول. 4ج. (ترجمه ابوالحسن سرو قد مقدم) آثار ایران (.1368) گدار، آندره. -

 رضوی. 

تهران:  .. چاپ دهم(علی مخلصی محمدبه کوشش ) معماری ایران دوره اسالمیها. مناره (.1391) مخلصی، محمد علی. -

 انتشارات سمت.
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 تهران: چاپخانه زیبا. .. چاپ دومگنجینه آثار تاریخی اصفهان (.1350) هنرفر، لطف اهلل. -

 .انتشارات گلها اصفهان: .. چاپ چهارمآشنایی با شهر تاریخی اصفهان (.1376) .هنرفر، لطف اهلل -

تهران:  .چاپ ششم .(زاده شیرازیاهللآیت باقر مترجم) )شکل، کارکرد، معنی( معماری اسالمی (.1391) هیلن براند، روبرت. -

 .انتشارات روزنه
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