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 عنوان :

 بررسی سیر تحول و تزئینات آجری نمونه هایی از مناره های دوره سلجوقی ایران

  پژوهشگر :

 دانشگاه تهران شمال، دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری ، امیرارشاد 

 

 چکیده :

کمی ، فرم ، سازه و از نظر ح یکی از مهمترین عناصر معماری اسالمی ایران های سلجوقیمناره 

 یدایش مناره در ایران بهپروند  .تزئینات هستند که دراین چهار حوزه نیاز به تقیق و بررسی دارند

یش از اسالم آغاز و با گذشت زمان به تکامل خود پعنوان هدایت کننده مادی و معنوی از دوره 

یک  ءمدارس جز رنزدیکی مساجد وس دپدر دشت ها ، راهها و سبه صورت منفرد ز سرآغا رسید.

 را آن کمال، طرح تنوع و تکنیک لحاظ از، سلجوقیانمناره های  آجری تزئینات.نشانه قرار گرفت

 معماری در آن اهمیت به توجه بابنابراین ضروریی است  .دهندمی نشان ایران معماری از دوره این در

این مقاله از طریق مطالعات کتابخانه ای  .گیرد صورت زمینه این در بیشتری تفحص و تحقیق، ایران

  مناره های دوره سلجوقی از یدتعداتزئینات آجری تاریخی به معرفی و مقایسه –و بصورت تفصیری 

 اه کتیبهنظر از (ایگانپ، گل)مسجد جامع سمنان، مسجد جامع ساوه، مسجد تاریخانه دامغانایران 

 کلیش تغییرات و برپایی اهداف به بردستیابی عالوه  درنهایت .است پرداخته ها آن هندسی نقوش و

 همنار اصلی های بخش در هریک جایگاه، ها آن تزئینات مقایسه و سلجوقی دورۀ تا اولیه های مناره

 شود.  می پیشنهاد آتی مطالعات جهتمباحثی  و مشخص

 مناره –نقوش هندسی  –کتیبه  –سلجوقی  –تزئینات آجری  کلید واژه ها :
 

 پرسش های پژوهش :

 ؟است بوده چگونه سلجوقی دوره تا ایران اولیه های مناره وعملکرد برپایی اهداف -1

 ؟است بوده چگونه سلجوقی دوره تا اسالمی دوره اولیه های مناره معماری فرم -2

  ؟هستند هایی کتیبه و آجری تزئینات چه دارای ایران سلجوقی دورهیاد شده  های مناره -3
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 مقدمه :

همان طور که از نام مناره مشخص است این بنا نام خود را از نار به معنی آتش گرفته است و قدیمی 

تعریف مربوط به مرحوم عباس زمانی است . مناره یعنی جای نار )آتش (و در اقع محل نور و روشنایی 

 (1351،176)زمانی,  راهنما نیز به آن اطالق شده است.بوده که گاه کلمه ماذنه و میل 

ازنظرحکمی،این بناها به عنوان جایگاه نور وآتش بوده اند و رهروان راه را از زمین یا عالم ظلماتی،به 

مدد آتش و نور)که کنایه از انوار الهی و معرفت ودانش است (به منزل و حقیقت هدایت می 

در زبان محاوره  .ویژه ای در فرهنگ معماری و آداب و سنن اجتماعی دارد جایگاه مهم و منارهکردند.

 –مناره به ضم میم یا کسر میم خوانده می شود که متاسفانه با توجه به اقتضای منزلت اجتماعی 

له قافبررسی مورخان و باستان شناسان قرار گرفته است . هنگامی که  و مذهبی کمتر مورد بحث

صحاری سوزان  تشویش در کنار کوره راهها و جاده ها ، دردل کویر ووای خسته و کوفته با نگرانی 

این سو و آن سو میدود تا دل را به رسیدن به مقصد امیدوار  بهنگاهش در پی یافتن راهنمایی  ،

ملکوتی   آوایظهر و شامگاه با صدای موذن و  سازد یا هنگامی که عاشقان خداجوی هر نیمه شب و

 به عبادتشان فرا می خواند ، همچون ندای آسمانی ، اسالم که از فراز مناره ها سر به فلک کشیده

آسودگی روح و روان  تا،  کشاند روزانه به مساجد می آنان را از بستر گرم و آسودگی تن یا کار و

می دهد که پیران پای  میزان و اهمیت مناره ها بر همگان روشن می شود . این امر نشان ،ببخشد

چرا که از یک سو بیدار کننده به خواب رفتگانند و از  درخاک چه رسالت مهمی بر دوش دارند ،

از سوی دیگر سوی دیگر راهنمای گم کرده رهان و هرکدام را سابقه ای تاریخی و شنیدنی است . 

بنایی است بلند و باریک که در در اصطالح  معنی کرد ، کهجای نور و نار منار یا مناره را میتوان به 

مساجد ،  بقاع متبرکه جهت اذان گویی یا به عنوان میل راهنما در کنار جاده ها ، کنار مساجد و

به علت روشن نمودن چراغ با آتش بر فراز  الضیافه ها احداث گردیده ، و دکاروانسراها ، مدارس و دا

 مجرد مفاهیم بیان براى بشر . موسوم شده استبه مناره یا محل نور  آن جهت راهنمایی در شب ،

 جسته استعانت گوناگون سمبلهاى و اشارات و رموز از و مختلف هنرهاى از مذهبى و معنوى امور و

 اعتقادات گمان بى. است گردیده مند بهره فراوان قدرت و شدت به ، سمبلیک بیان طرز این از و

 مشغول انسان که همین. شوند مى متظاهر بشر معنوى و مادى زندگى مظاهر از بسیارى در مذهبى

 امروزه.شوند مى داده دخالت مصنوع به دهى شکل در او عقاید و افکار, شود مى چیزى ساخت

 همانند او مصنوعات راه از گذشته اعصار در انسانها عقاید و افکار به بردن پى براى روانشناسان

در این مقاله برای دستیابی به موضوع ،  .پردازند مى بررسى و مطالعه به...  و ها نقاشى و ها کتیبه

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

ت رداخته شده اسپایران و دنیای اسالم نوشته شده،به بررسی کتب و مقاالتی که درباره مناره های 

از آقای محمود فاضل و دکتر عباس زمانی درمجله مقاالتی در خصوص مناره های ایران برای مثال . 

ته آندره گدار و رسیده و همچنین کتاب آثار ایرن نوش پبه چا 47،48،51هنر و مردم سال های 

، قابل بررسی و ارجاع است . دربخش نقش وعملکرد مناره ها و مرفولوژی )شکل مقاله های مذکور

شناسی(آنها از بخش مناره های کتاب معماری اسالمی نوشته رابرت هلین برانده، استفاده شده 

ت تاریخ معماری موضوع مورد و مباحث مقاله باتوجه به کمبود مطالعا دربخش نتیجه گیری است .

یشنهاد شده پهای مختلف ایران  مناره های دورهحوزه های مختلف مطالعاتی برای بررسی بحث ،

 است.

 ادیان مختلف : فرهنگ و معانی لغوی مناره در 

 لغت اصل در و کند برپا خشت و سنگ از راه در کهرا به نشانی  مناره :است  آمده اللغه غیاث در (1

 بر چراغى مسافران یافتن راه براى سابق که باشد آن تسمیه وجه ظاهرا ، باشد پایه چراغ معنى به

        .)محمد غیاث الدین بن جالل الدین بن شرف الدین( . گفتن اذانبرای بلند  ییجا و افروختند مى مناره

)ابن منظور, معنی کردند.  الطریق علم مناره را بهآمده است :  البحرین  مجمع و العرب لسان در (2

 و االسم مهذب ، االرب منتهى در (3 , ذيل ماده(3)طريحى, مجمع البحرين, ج لسان العرب, ذيل ماده(

        ) لغت نامه دهخدا( معنی کردند. دهند قرار راه در که نشانىمناره را به است :  آمده الموارد اقرب

 اذان آن باالى بر موذن و سازند مسجد در که مانندى برج, نور جاى آمده است : نظام فرهنگدر  (4

 ناىمع این،  افزاید مى سپس سازند سرحد و راه نشان براى که مانندى برج یا ستون نیز, گوید مى

)داعى االسالم, فرهنگ  بوده . چراغ گذاشتن براى, اول در آن جزء و مسجد منار  چه است اول از مجاز

منار به فتح میم :جای نور ، جای  آمده است :در فرهنگ عمید  (5 , ماده منار(225, ص 5نظام, ج

         رای چراغ روشن کردن یا راهنمایی.که در کنار راه می سازند ،بروشنایی ، ساختمان برج مانند 

( نشان که االطبا )ناظم، مناره جوتره وفارمناره ماخوذ از تازی : آمده است هخدا در لغت نامه د (6

ظاهرا وجه تسمیه آن  درراه از سنگ و خشت به پاکنند ودر اصل لغت به معنی چراغپایه باشد .

ها               زیرا که در بالد عرب به شب برای راه یافتن مسافران چراغی بر مناره می افروختند ،باشد که سابق 

می افروزند چراغ دان و جای بلند که بر آن چراغ :  آمده استدر فرهنگ آنندراج  (7 .روندمی 

بود  ن کاربردیبا توجه به تعاریف فوق میتوان گفت که کلمه منار و مناره مشتق از اولی .میخوانند 

بنابراین پیش از آن که مناره در کنار مساجد جهت اذان گویی ایجاد شود   که این بنا داشته است .
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افران مس وبرجهای راهنمایی بوده است که   ه دیشگفته م (نار موذنه و–گلدسته  ) به این گونه بناها

 روز تار هدایت می کرده است .  را در شب و

 سلجوقی دوره تا ها مناره شناسی ریخت و عملکرد تاریخی، سابقه( 1

 ها مناره عملکرد و تاریخی سابقۀ 1. 1

برابر تصور می شد که در واقع، نظری مبنی بر عالمت و راهنمابودن آن  ، مناره گاه با فانوس دریایی

عنوان تجلی گاه نور الهی یا تصویر در تفسیر نمادین از مناره، به (176، 1351)زمانی, .  است

ها  کپههای دست ساز در راه های ایران،  درخشش معنوی نیز استفاده شده است .نخستین نشانه

های یا تخته سنگ (برد نشانده)ستونهای سنگی  (صفه سنگی مادی بیستون)یا صفه های سنگی 

است،  ذات سنگ نیزآتش وجه به اینکه دربا ت (159، 158، 1387)معماريان,  .بزرگ و بلند بودند

ش رستم نیز نوع پاسارگاد و نق دان های،مانند آتشهای سنگی دورۀ هخامنشی و ساسانی آتشدان

را در  زرتشت برخی از باستان شناسان ازجمله گیرشمن ،کعبۀ ها هستند. نشانهتکامل یافتۀ این 

آورند. برج نورآباد که به میل اژدها معروف است، به  شمار می ها  به آتشگاه نقش رستم، از زمرۀ

ی  ر فرازش قرار دارد، منتهدورۀ اشکانی تعلق دارد و دارای پلکانی است که به آتشدانی سنگی که ب

داشتند.  گروهی از این بناها نقش نگه دارندۀ آتش مقدس را به عهده (118، 1350)انصاری,  .میشود

بودند.  (یا خرد مقدس)چهارتاقی های ساسانی نیز محل نگهداری آتش مقدس، نماد دین زرتشت

تعدادی دیگر نیز که بر باالی بلندی و بر سر راه کاروان ها ساخته می شدند، عالوه بر نقش قبلی، 

وره، برج آتش کاربرد عالمت و راهنما را نیز عهده دار بودند .از  معروفترین  برجهای آتش این د

ارههای بعد از متر بوده و فرم کلی آن، در برخی از  من 26فیروزآباد است که بنایی با ارتفاع حدود 

 جهان از اردیبهشت یا آتش که هنگامی: است آمده زرتشت دین و فلسفه در.اسالم دیده می شود

 و ماند باقی مینوی جهان در غیرمادی نوعیه صورت ،آن شده منتقل مادی جهان به روحانی

 هک است شریف و نورانی ذاتی دارای آتش: میگوید  سهروردی. شد نامیده آتش ایزد یا امشاسپند

 آتش. است اردیبهشت وجودی رمز آتش، که دارند نظر اتفاق نور این دربارۀ (ایرانیان) فارسیان

 آتش به احترام. است تعالی باری حق ذات به رسیدن راه و (اهورامزدا) خداوند وجودی رمز و نشانه

 عنوان به شریف عنصر این پس. است شده حفظ ایرانیان اعتقادی فرهنگ در بزرگی و ارج همۀ با

 ذات تکریم و تعظیم عنوان به رؤیت و افروختن هنگام و شد می ،افروخته ایزد وارۀ نشان و نماد

 دورۀ در پس (79، شماره 1370)رضی,  .بود واجب آن احترام و شد می تالوت ای ادعیه خداوندی

 مسافران راهنمای یکی: است بوده(ها مناره) آتش های برج برای عمده عملکرد دو اسالم، از پیش
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 یکتا خداوند تکریم و تعظیم و مذهبی مراسم انجام برای دوم و ها کاروان حرکتی مسیرهای در

 کاروان مسیر در که گرا طاق مانند شده؛ می ادغام دیگری کارکرد با عملکرد دو هر گاه. (اهورامزدا)

 زیپیرو یادمان برای نیز محققان برخی نظر از و شده می برگزار آن کنار در هم مذهبی مراسم و بوده

 در راهنما میل عملکرد با ایران، منفرد های مناره محققان،احداث از برخی نظر از .بود شده احداث

)فاضل,  . است بوده ایران اسالم از قبل آتش های برج معماری تداوم نوعی به اسالمی اول قرون

 اول، نظریۀ: دارد وجود ها مناره نقش برای اصلی نظریۀ دو نیز دوره این در (35، 1348ـ  1347

 براساس دوم نظریۀ. است معنوی هدایت و الهی نور گاه تجلی و روشنایی و نور حضور بر مبتنی

 مناره از برخی پوپ، نظر به مثال، برای است؛ استوار آنها  مادی هدایت و راهنمابودن و عالمت نقش

 سبزوار، در واقع خسروگرد میل مانند هستند، واقع کویر حواشی اصلی های جاده مسیر در که ها

 از ییک که میکنند  تقویت را نظر ،این بم نرماشیر در واقع نادری میل و اصفهان در واقع زیار میل

  نظر از اینکه یا (171، 1373)پوپ,  .است بوده راهنما و عالمت نقش ها، مناره عملکردهای

 متقدم مذاهب دیگر تندیس های فرم کردن خود آن از برای اولیه مسلمانان آمادگی هیلنبراند،

 دش موجب آتش با آن ارتباط و برج عملکرد بپذیریم میشود  ،باعث اسالمی مذهبی مقاصد برای

، 7731)هیلنبراند,  .یابد دست خود مناسب بهشکل  مناره ثانیا بگیرد، آتش و نور از را خود نام اوالً

 بر را مسافران راهنمایی نقش ها مناره. شود می تر گسترده مناره عملکرد اسالمی، دورۀ در (971

 مدرسه و مسجد مانند مقدسی مکانهای  به آتش کنار در یکتا خدای ستایش اما اند؛ داشته عهده

 داده ادامه مدرسه و مسجد کنار در را خود مذهبی نقش وسیله، بدین بناها این و داده مکان تغییر

 و میکردند  احداث زائران اطعام برای هایی دارالضیافه ،خیرین زیارتی کاروانهای  مسیر در گاه. اند

 اهگ تجلی عنوان مناره،به از نمادین تفسیر در.میشدند  مسافران اطراق و اطعام محل نشان ها مناره

 ت،اس اذانگفتن  محل که مأذنه دربارۀ. است شده استفاده نیز معنوی درخشش تصویر یا الهی نور

 و مناره بین ارتباطی ابتدا نیز اسالمی دورۀ در که معتقدند هیلنبراند  مانند پژوهشگران از بعضی

 که منارههایی  خصوص در ویژه به (186)همان,  است نداشته وجود اذان گفتن برای آن عملکرد

 هب دارد، وجود آن پیدایش برای مناره کارکرد این در که تردیدی وجود با . هستند متر 15 از بلندتر

 همأذن به بعضاً گلدستهها  و آمد بهوجود  گفتن اذان امکان مساجد، منارههای  گلدستۀ در تدریج

 هیلن نیز اسالمی دورۀ در ها مناره مفاهیم و کارکرد گسترش دربارۀ (1348)عمرانیپور,  شدند تبدیل

 ،یادمانی، سیاسی ،نمادین، مذهبی ازجمله 42 بسیاری مفاهیم و عملکردها: »است معتقد براند

 مناره ،در مناسب زمان در و داشته نگاه خود در را دین حضور اسالم، از پیش های برج در نظامی

: است کرده تأیید را نظر این نیز ابوالقاسمی استاد. (1377،188)کردند نفوذ اسالمی دورۀ ایران های
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 فلسفۀ این در بوده، سرزمین این هنرمندان بخش الهام همواره که ایرانی عرفان ترتیب، این به»

 های است،ازجنبه الیتناهی هدفش و وصل اوجش، و عشق طریقش، و وحدت اساسش که اخالقی

 از که(اهورامزدا نشانۀ) نور مکان و محل که ها مناره بنای در و نموده سیراب را ما معماری معنوی،

 .تاس شده متجلی ای شایسته نحوِ به داشتند، عهده به را راهنمایی وظیفۀ معنوی، و مادی جنبۀ دو

 (32ـ  22، 1384)پور, 

 سلجوقی دورۀ تا ایران منارههای فرم و شناسی شکل 2. 1

 هب مربوط شده کشف آتشدانهای  ،تمام ایران در (مناره) آتش برجهای  تاریخی روند بررسی طبق

 ۀنمون دو که اند بوده چلیپا یا مربع مقطع با هخامنشی، دورۀ در ها آن متقدم و اسالم از پیش دورۀ

 مورد در که ـ نیز پارتی و هخامنشی دورۀ آتش های برج. است رستم نقش و پاسارگاد در مهم

 ادامۀ ار آنها  گیرشمن ولی است؛ شده ابراز مختلفی نظریات رستم، نقش و پاسارگاد برج دو کاربری

 نقشۀ دارای ـ میکند  ذکر آنها  تداوم در را نورآباد آتش برج و داند می اورارتویی آتش های برج

 آتش جبر بلندترین که فیروزآباد برج ازجمله ساسانی دورۀ آتش های برج .هستند مربع چلیپایی

 طور به بوده، چلیپا مربع نقشۀ با ها آتشکده و ها چهارطاقی و آتشگاهها  بقیۀ و است خود دورۀ

 قطعم دارای شده، بررسی تحقیق گروه و نگارنده توسط که قم چاهک نام به آتش برج یک استثنا

 ساسانی دورۀ از زیادتر بسیار اسالمی، دورۀ با آن ارتباط احتمال و است ایشکل  استوانه و دایره

  یِا شمسه نقشه با قابوس گنبد میل به توان می یادمانی، بلند های برج از اسالمی دورۀ در .است

 طرف به مربع از حرکت دوره، این در ترتیب بدین. کرد اشاره باریک سروته شکل به و وجهی ده

 یهاضلع  چند مربع، عرفانی مضمون به مقاله، این در. شود می  ختم دایره به نهایت، در و چندضلعی

 نظریات به هیلنبراند  ایران، اسالمی دورۀ ای استوانه های مناره دربارۀ. شود نمی پرداخته دایره و

 .است آمده می شمار به توجه کانون ،ایران اسالم شرق دنیای در ازجمله است؛ کرده اشاره مختلف

 .شد ایجاد ای استوانه و ،باریک رفیع های گونه  در مناره از متفاوتی کامالً فرمِ کشور، این در

 دوران از شد، گفته مبحث این ابتدای در که طور همان تحلیل، این وجود با (187، 1377)هیلنبراند, 

 یا چهارگوشه پایۀ و است حاکم ایران های مناره بر مربع چلیپای نقشۀ ساسانی، تا هخامنشی

  معابد و ها برج هیلنبراند،  نظر از . دارند حضور اسالمی دورۀ های مناره اولین در چندضلعی

          سروکار مذهبی آیین با که را فلسفیای  نماد و ساخته جاودانه را دین اولیۀ درخت استوانهای،

  یباق که اولیه های مناره از. است بوده کار در دنیا محور دادن نشان  قصد و بخشیده قوت یابد، می

  مانند اند؛ کرده پیروی چهارگوش بندی قالب با هایی برج از ها آن که زد حدس توان می ماندهاند،
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 یاساس تغییرات دستخوش شکل این تا نکشید طول زیادی زمان البته سیراف؛ و دامغان منارههای

 باال استوانهای  صورت به زمین، روی از تاریخانه منارۀ موجود، وضعیت در (187)همان,  گرفت . قرار

  نایین، جامع مسجد منارۀ در. است آن قدیمی و اولیه منارۀ به مربوط شکل مربع پایۀ و رفته

 تهش  محوری که شده ،باعث نما در آن از پوشیدن چشم اما شده؛ حفظ چهارگوش سنتی قالببندی

 شکل به  سپس و یافته ادامه محور همین با نما سوم دو گیرد، قرار چهارگوش ای پایه بر وجهی

 میگیرد صورت مالیم و آرام چنان مدوّر، به وجهی هشت  تبدیل این. آید درمی  مخروطی استوانۀ

 هبلک ایران، مرزهای داخل در نهتنها  آتش های برج از استفاده .انگیزد برنمی را توجهی چندان که

 عباسیان گرایش عدم که طوری به است؛ شده استفاده نیز اسالم جهان های سرزمین از برخی در

 در.برانگیخت ایرانی های فرم پذیرش برای را ها سوریه،آن اموی معماری های ازفرم تقلید در

 این هک مانده باقی بیرونی رامپ با چهارگوش برج بود، ساسانیان پایتخت نخستین که فیروزآباد

 دهش شناخته طربال انگیز ابهام اصطالح با اولیه، اعراب برای بنا این. است پیچیده آن دور به رامپ

 ،تعبیر میشده  روشن آن بر هم آتشی که زردشت مذهبی یادمان و راهنما میل عنوان به که است

 (971، 7731)هیلنبراند,  .است میشده

 سلجوقی دورۀ های مناره  تزئینات و ساخت و طراحی در آجر کاربرد.2

 اسالم، از پیش دورۀ از ایرانی بناهای وساز ساخت در رایج مصالح از یکی عنوان به آجر از استفاده

 ابربر در مقاوم و اقلیمی اوضاع با متناسب عنصری عنوان به ماده این. است داشته بسیاری اهمیت

 اهابن تزئینات و سازه و معماری در خاصی جایگاه از منطقه، هر در بودن دسترس در و جوی تغییرات

 اوج سلجوقی، دورۀ معماری عمدۀ ویژگیهای  ،از محققان نظر اظهار به توجه با. است بوده برخوردار

: گویدمی  ایران آجری تزئینات ،دربارۀ لوتین سرادوارد که طوری به است؛ بناها در آجر کاربرد تکامل

 این(171، 1373)پوپ, . کنید صحبت ایران آجری جادوی از ،بلکه مگویید سخن ایرانی آجرکاری از

 و شکل، طراحی در اساسی نقش بود، مرتفع و عظیم بنای یک جزء خردترین اینکه وجود با عنصر

 همیاری و رابطه معماری، اثر یک تکوین به مربوط مراحل همۀ در .داشت تزئینات و سازه فرم،

 توجه با و پیمون از استفاده با نیارش. دارد اساسی نقش تزئینات با پیمون هندسه، نیارش، تنگاتنگ

 و باتتناس به یابی دست راهنمای و بنا اندازههای  و ابعاد کنترل و تعیینکننده  ،عامل بنا نیاز به

 متفاوت، های شکل  و ها اندازه  در آجر ترتیب، این به (1348)عمرانیپور,  . است مطلوب تزئینات

 نصفه  آجر و قد را کامل آجر .شد ها مناره  و ها برج ازجمله مختلف، بناهای ساخت اصلی عنصر

 ییال ،نیم لهگوش ،ک الغپر ،ک قلمدانی ،(شستی)،کلوک چارک و قد سه آجر. میشود  نامیده نیمه
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 برجها  ساخت برای. میشوند  استفاده آجری نقوش در که است آجرهایی های فرم انواع از... و

 اب کوره به رفتن از قبل را خشت که ترتیب این به).است شده می استفاده واکوب آجر از معموالً

 می اطرافش به رس گل از شل دوغاب آن از پس. کردند می مرتب و صاف آب کمی و تخته دو کمک

 و مرتب و صاف بسیار معمولی، آجرهای به نسبت آجر این. بردند می کوره به را آن بعد کشیدند،

 گره چهار (هجری ششم و پنجم قرن)سلجوقی دورۀ آجرهای اندازۀ.). بود باالتر هم آن مقاومت

 .بودند متر سانتی 02 و 3/23 معادل گره 3 و 5/3 بعد های دوره آجر و متر سانتی 6/26 معادل

 جهتو با. است بوده پیمون به متکی و تابع نیز آن ارتفاع و مناره دیوارهای ابعاد (1348)عمرانیپور, 

 آجرهای بقیۀ و سانتیمتر21×5/4 ساوه جامع مسجد منارۀ آجرهای ابعاد میدانی، تحقیقات به

 نقوش نیاز مورد ابعاد دیگر و متر سانتی 13×5/4 ،11×5/4 ،7×5/4 ، 5/4×5/4 از عبارت تزئینی

 ریزتر ابعاد و متر سانتی 22×5/4 آجر ابعاد بیشترین نیز دختران چهل منارۀ درخصوص. اند بوده

 ایوانی چهار بناهای و مقابر و برجها  های سازه سلجوقی، دورۀ ویژۀ بناهای از .است آن از مشتق

)پوپ,  . است مقرنس و گچبری  اشیکاری، ،ک آجر کاربرد شامل بناها در کاررفته به تزئینات و است

 حانطرا. کنند می ایفا را مهمی آرایشیِ نقش ها ،کتیبه بصری سنتی نمادهای بر عالوه(171، 1373

 با را خود مکاشفات ها آن.اند کرده عرضه قرآن واقعی کالم با را اسالم خود، مخاطبان به ایرانی

 مانز در آجر با کار. یابند راه پاک روح قلمرو به اند وتوانسته اند آمیخته زیباشناسی واالی اصول

 گذشته هندسی سادۀ های طرح.  رسید کمال حدّ به ساختاری و زیبایی جهت دو هر از سلجوقی،

 ایه نقش ،تنوع واقع در و کرد زنده کامالً را دیوار ها، وآجرچینی شد تبدیل کوفی عظیم حروف به

 نمایش به را آجر با عالی کاری معرق یک سلجوقی، منارههای  در ویژه به ها، بدنه  روی بر آجری

، وشش هاپدیوارها ،تکامل تزیینات آجری در تمام بناها ، درعهد سلجوقی  (139)همان,  .گذاشت

،مناره ها و کف سازی به چشم میخورد. معماران این دوره در طریقه چیدن آجرها و ایجاد ها  سقف

قرنیز های اجری وکتیبه های زیبا مهارت داشتند.ویژگی های تزئینی  در آجرکاری سلجوقیان  

،حالت و رنگ ستی بلندی آجر هاپازی، مفاصل، ردیف ها، عبارت بود از: بافت آجر کاری ، گره س

سطوح آجری.شکل های مورد استفاده آجر در تزیین بناها شامل مربع ،مثلث،دایره،حصیری، 

استفاده از خط ،دراین دوره شکسته،طرح های لوز،خفته و راسته ، زیگزاگ و انواع بافت مشبک.

یوند با اسکلت و استخوان بندی بنامعمول پدر  های کوفی تزیینی آجری و گره های ساده ی اولیه

شد.در اینگونه آثار ،اجزای زمینه های گره با تراش آجر و همزمان باساختن بنا با دیوار ها و ساقه 

اتصال عمیق زمینه های گره بابنای به علت  ی گنبد ها رج چینی شده است.در این شیوه ،

 (1373)ماهرالنقش, یشتر است. اصلی،استحکام کار،نسبت به گره سازی تخمیری ب
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 سلجوقی دورۀ در ایران های مناره.3

 و سازه معماری، عظیم تحول دهندۀ نشان ها مناره ،ازجمله سلجوقی بناهای معماری نوآوری

 ،دارند توافق آن بر محققان همۀ آنچه. است سرزمین این معماری و هنر تاریخ از دوره این تزئینات

 نابعم و کتب از استفاده با.هستند سنت این شاهکار بزرگترین  سلجوقی منارههای  که است این

 شده تنظیم 1 جدول در ساخت دورۀ به توجه با سلجوقی، دورۀ شدۀ شناخته های مناره به مربوط

 )جدول مناره های دوره سلجوقی براساس گذشت زمان(.اند

 ردیف نام مناره تاریخ/ دوره

 1 منارۀ مسجد میدان ساوه .قه 453

 2 منارۀ مسجد پامنار زواره ه.ق 461

 3 منارۀ مسجد جمعه کاشان ه.ق 461

 4 مسجد تاریخانۀ دامغان ه.ق 420ـ  417

 5 منارۀ مسجد جامع سمنان سلجوقی دوره

 6 منارۀ مسجد جامع دامغان ه.ق 5قرن 

 7 منارۀ مسجد برسیان در اصفهان ه.ق 491

 8 دختران اصفهان منارۀ چهل ه.ق 501

 9 منارۀ مجاور مسجد جامع ساوه ه.ق 504

 10 منارۀ خسروگرد در سبزوار ه.ق 505

 11 منارۀ گار در اصفهان ه.ق 515

 12 دو منارۀ بقعه مبارکه حضرت رضا در مشهد ه.ق 551تا  479

 13 منارۀ مسجد گز در اصفهان ه.ق 525تا  500

 14 سین در اصفهان منارۀ مسجد ه.ق 526

 15 منارۀ مسجد علی در اصفهان 6و اوایل قرن  5اواخر قرن 

 16 آباد منارۀ خرم ه.ق 500احتماالً 

 17 منارۀ گلپایگان ه.ق 600

 18 منارۀ راهروان در اصفهان ه.ق 688تا  525

 19 منارۀ زیار در اصفهان ه.ق 688تا  550

 20 اصفهانمنارۀ ساربان در  ه.ق 688تا  550

 21 منارۀ مسجد اردستان سلجوقی دورۀ

 22 منارۀ مسجد امام حسن اردستان سلجوقی دورۀ

 23 منارۀ فیروزآباد در خراسان سلجوقی دورۀ

 24 منارۀ بسطام شاهرود سلجوقی دورۀ
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 مناره مسجد جامع سمنان  1.  3

 مسجد شرقی شمال گوشه در است سلجوقی دوره تاریخی منارهای زیباترین شمار در که منار این

 ارتفاع.  است معروف نیز جامع مسجد منار به و شده واقع شرقی شبستان کنار در و سمنان جامع

 نقش و طرح با ایکتیبه متر ۲ ارتفاع به بام روی از و باشدمی متر ۳۱/۲۰ زمین سطح از منار این

 نیعص نوشته البلدان مرات کتاب از طوریکه به. استشده تزئین کوفی خط با و آجر از زیبا بسیار

 عهد در الدین نظام خواجه و سمنانی ابوسعید خارجه وزارت زمان در منار این آید می بر الدوله

 و اسالمی المعارف دایر در سمنان مقاله مفاد طبق ولی است شده ساخته سنجر سلطان سلطنت

 یکوف خط به و دارد وجود منار اطراف در که ای کتیبه طبق و مینوی مجتبی استاد افادات همچنین

 ممدوح و غزنویان دوره در قومس ایالت معروف حاکم بختیار اجل امیر را سمنان منار است

 .است کرده بنا ۴۶۶ تا ۴۱۷ های سال بین در پنجم قرن بزرگ شاعر دامغانی منوچهری

 

 

 

 

 

 

 

 

 تزئینات مناره مسجد جامع سمنان   1. 1. 3

 25 منارۀ مدرسه طبس سلجوقی دورۀ

 26 منارههای حضرت عبدالعظیم سلجوقی دورۀ

 27 پنجۀ شاه کاشانمنارۀ امامزاده  

 28 مقبره و مناره در سنگ بست خراسان دورۀ غزنوی
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 سمنان جامع مسجد منار در توان می وضوح به را خارجی پیکر تزئینات در آن نقش و آجر برد کار

 و خراسان مناطق در بخصوص هجری ششم و پنجم قرن منارهای همانند منار این. کرد مشاهده

 و زیگزاگها، هندسی نقوش و باشد می متفاوت تزئینات با متعدد بخشهای دارای اصفهان و قومس

 نظر از که است شده القاء آجرها گذاشتن پیش و پس با چشمگیر و جالب های کاری ریزه با صلیبها

 گرفته ظرن در آنها طول و تزئینات نظر از بخشها این بین که تناسبی و است اعتبار نهایت در زیبایی

 وقذ همین و است متناسب ابعاد انتخاب به مربوط اصول به هنرمندان کامل آشنایی از حاکی شده

 ماین. است آورده در پنجم قرن معماری آثار زیباترین از بکی بصورت را سمنان منار که است دقت و

 تزئینات و خارجی نمای از و است پنهان مجاور بنای زیر در متری 7 ارتفاع تا منار تحتانی قسمت

 .خورد نمی چشم به چیزی آن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. است( دار گره) برگدار یا معقد کوفی خط به مهم بسیار کتیبه دو دارای سمنان جامع مسجد منار

 با که یفوقان کتیبه. است بنا بانی نام حاوی یکی و قرآن آیات بر مشتمل یکی که کتیبه دو هر در

 در ذیل شرح به را( سجده) فصلت سوره 32 آیه دارد قرار منار گلویی در تزئینی نوار یک فاصلۀ
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 متنی دارای. دارد قرار مسجد بام محاذی از فاصله اندکی با که زیرین کتیبه :است داده جای خود

 محمد نب بختیار حرب ابو السیدا الجلیل االمیر المناره هذه ببناء امر اهلل بسم": است ذیل شرح به

 شده ساخته منار روی بر قبلی طرح بدون ها کتیبه که رسد می نظر به چنین "امیرالمؤمنین مولی

 رد کتیبه این آن بر عالوه. اند انداخته جا را آیه آخر از کلمه دو جا کمی دلیل به جهت همین به و

 هیئت از و داده دست از را خود توازن، گرفته صورت آن در هجری 1336 سال در که تعمیراتی اثر

 نشان تعمیر از بعد و قبل را فوقانی کتیبه عدل شهریار طرحهای در است شده خارج خود اصلی

  .میدهد

 

 

 

 

 

 

 مناره مسجد جامع ساوه  2.  3

 ایشهره به ری از سپس و است یافته می پایان ری به راهها  بیشتر، اسالمی نخستین های سده در

 میان، خراسان شاهراه نامدار های منزلگاه و ها سرخانه  از یکی ساوه شهر51. رفتند می دیگر

 کخانه گمر و باجگاه شهر این گویا. است داشته ای ویژه جایگاه، راهداری دید از و بوده ری و همدان

 زرگب مسجد تهرنگ. است شده گرفته باج و باژ معنای به «ساو» از نیز آن نام که شده گفته و بوده

 ها مناره برخی اسالم از بعد (159، 158، 1387)معماريان,  .شود شمرده آن گواه تواند می شهر این

 .است ساوه جامع مسجد کنار که ای مناره مانند؛ اند شده آن نشانۀ و اند گرفته جای مسجد کنار

 هجری 504 سال به آن کوفی کتیبۀ طبق بر که آجری منارۀ این(159، 158، 1387)معماريان, 

 استثنای به مناره این آجری جدارۀ. است سلجوقیان دورۀ از زیبایی تزئینات دارای، شده ساخته

 متنوع نقوش به آراسته، باال به پله راه مدخل محاذات از، است شده تعمیر که آن پایین قسمت

 کتیبۀ دو. است گلوبند و بند ساق طور به آجری برجستۀ کوفی خط به کتیبه سه و آجری برجسته

 ها کتیبه این در. دارد تفاوت دیگری با هریک خط اما؛ است کوفی برجستۀ خط به نیز گلوبندی

 پس آن ارتفاع و متر 3/5 شکل ای استوانه مناره این قطر .میشود  خوانده مائۀ خمس و اربع تاریخ،
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 راهپلۀ  دارای متری 4 ارتفاع از منار این. است متر 14 حدود، آن باالی قسمت از نیمی خرابی از

)حاتم,  . یافت راه مزبور پله راه درگاه به توان می نردبان از صعود با که است مارپیچی داخلی

1379.15) 

 حلقه چند با که شده تشکیل عمده نقش سه از جامع مسجد منارۀ آجری زیبای نقوش تزئینات

 ایطرحه در که است ضلعی هشت نقش سه این اصلی پایۀ. اند شده محاط زیبا تزئینی های حاشیه

 شته نقش پایه بر، است شده داده تصویرنشان در که پایینی طرح نقشۀ. است شده ارائه متنوعی

 هشت نیز منار میانی نقش در. دارد قرار مربع حصیری های بافته ها آن درون که دارد قرار ضلعی

 ستنده هایی مربع با گوش هشت های ستاره نیز تزئینی نقشۀ و پر هشت ستارۀ آن درون که ضلعی

 .شوند می متصل یکدیگر به لوزی نقش با چهارپر های ستاره با

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن الپارس و نگارنده از مناره و فرورفتگی در پباتوجه به برداشت های میدانی مشاور هفت خشت 

ونبود تزئین بخشی از مناره معلوم میشود که احتماال این مناره جزئی ازمجموعه سردر قدیمی 

 مسجد جامع ساوه بوده و احتماال قدیمی ترین مناره در سر در مساجد هستند.
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 : ازتزئینات ای گوشه همراه به ساوه جامع مسجد مناره نقشهتصاویر و 
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 تاریخانه دامغانمناره مسجد  3.  3

 مسجد منارۀ، دارد کوفی خط به ای کتیبه که ایران در موجود های مناره ترین قدیمی از یکی

 آجری منار شش ما معماری در: »میگوید  پیرنیا استاد از نقل به . معماریان است دامغان تاریخانۀ

 دیگر منار سه و کاشان جامع مسجد منار، ساوه میدان مسجد و جامع مسجد منار، میشود  دیده

 بۀکتی در که سمنان جامع مسجد کنار در یکی. دامغان و سمنان یعنی؛ است کومش سرزمین در که

 و دامغان تاریخانۀ کنار در دوم و میدانند  دامغانی منوچهری ممدوح بختیار اباحرب را سازنده، آن

. اند شده می دیده دور از و بودهاند  مسجد نشانۀ ها مناره این همۀ. دامغان جامع مسجد منار سوم

 (159، 158، 1387)معماريان,  «اند شده ساخته هم ها جاده کنار درست که است جالب

 بر 417 حدود، قومس مشهور حاکم ابوحرب به معروف محمد بن بختیار اجل امیر را تاریخانه منارۀ

 که داشت تأکید نظریه این صحت بر توان می قرار این به (76، 1383 قاسمی حاجی.)ساخت پا

 است مقدسی توصیفی مسجد همان و دایر شهر جامع عنوان به هم هجری پنجم قرن در تاریخانه

 جامع مسجد منارۀ، تاریخانه با زمان هم. داشت قرار کنونی دامغان شهر شرقی جنوب حدود در که

 که گفت توان می، قطع طور به و شد نهاده بنیاد وی فرمان به نیز علمدار پیر مقبرۀ برج و سمنان

 منوچهری و بوده برخوردار الزم ترقی و توسعه از، حکومتی مرکز عنوان به  دامغان، وی دورۀ در

 گفته مدح را (ق.ه 424تا405 )قابوس بن منوچهر المعالی فلک اربابش و او، مشهور شاعر دامغانی

 جامع عنوان به همچنان دامغان تاریخانۀ: »است آمده کتاب همین در نیز(39، 1368 موسوی.) است

 ای مناره، آن شرقی شمال سمت در، 417 سال به آن ویران منارۀ جای بر و بود دایر شهر بزرگ

 نب بختیار همت به مناره، مسجد کوفی کتیبۀ طبق پس (34، همان. ) «شد برپا خام خشت با مرتفع

 .است شده اضافه تاریخانه زیبای مجموعۀ به و احداث، کرده می زندگی هجری پنجم قرن که محمد

 متر 3 حدود در باال در و متر 5/4 حدود پایین در آن قطر که ارتفاع متر 30/25 آجری منارۀ این

، اندامغ در مناره این بانی. است شده تزئین زیبا آجرکاری با آن بدنۀ و داخل در پله 86 دارای؛ است

 غاندام کتاب در.  است کرده بنا علمدار پیر به ملقب ابراهیم بن محمد خود پدر برای نیز آرامگاهی

 ساخته( میالدی1058) هجری 450سال به طغرل زمان در مناره: »است آمده هزارساله شش شهر

 (. 115، 1347 طاهریا) «است شده
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 شده ذکر( قمری هجری 417تا420) معادل( میالدی 1026تا1029) سال مناره تاریخ پوپ کتاب در

 منارۀ(، 35، 1348 ـ 1347, فاضل) «اسالم در مناره پیدایش» مقالۀ در( 171، 1373, پوپ. )است

 منارۀ دو هر معمار، دامغان مردم عموماً. است شده داده نسبت هجری ششم قرن به دامغان تاریخانۀ

 نارم کتیبه روی ساخت سال اینکه به توجه با و دانند می نفر یک را تاریخانه مسجد و جامع مسجد

 نام فقط متر 30/1 عرض به کوفی خط به آجری بهای کتی، متری 5/10 ارتفاع در و نیست مشخص

 ق.ه 418تا422 حدود بختیار ابوحرب حکومت زمان، شود می خوانده آن در «االجل السید االمیر»

 .است مناره صحیح ساخت دورۀ،
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 لشک ای استوانه ها مناره از یکی و است شده باریک باال به پایین از زیبا منارۀ این، صورت هر در

 طوری به؛ شود می کاسته آن ارتفاع از نسبت به و است متر 13 حدود، پایین در آن محیط. است

 .است شده ساخته مدوّر زمین روی از و ندارد سکو مناره . است متر 8/6 باال در مناره محیط که

 صالات محل و لوزها مرکز در که است ای زنجیره راستۀ خفتۀ نقش شامل تاریخانه منارۀ اصلی نقوش

 .است کرده ایجاد نقش در را زیبایی روشن سایه و شده فرورفته نشینی عقب با ها آن

 ایگانپمناره گل 4.  3

 مناره. است قمری هجری پنجم قرن هایمناره بلندترین زمره در گلپایگانمتری  18مناره 

 طالفانی آیت راه سه ، خمینی امام خیابان در شود می گفته نیز «گلپایگان میل» آن به که گلپایگان

 تعبیه پلکانی آن درون در و است در دو دارای گلپایگان منار. دارد قرار فانوس پارک روبروی و

 بهکتی این که است آجری کتیبه دارای و گردیده مرمت مناره باالی و پایین هایقسمت. استشده

 این .تاس مجید اهلل کالم آیات از آن کتیبه متن و باشدمی تاریخ فاقد و شده نوشته کوفی خط به

 یبرجا سرفراز( گرما و سرما، باران، باد، زلزله) طبیعی عوامل برابر در سال ۹۰۰ حدود قدمتی با مناره

 ۶۴ با دورانی بصورت که دارد پله راه دو. باشدمی ایران هایمناره بلندترین جمله از و استمانده

 ار آن ساختمان که باشدمی سلجوقیان زمان از مناره این .کرد صعود توانمی مناره باالی به پله

 اطراف، قبل سال چهل حدود تا. دانندمی همزمان چهارسوق بازار و جامع مسجد ساختمان با احتماال

 شکسته سفالین ظروف هایقطعه و بردندمی خاک آنجا از گاهی مردم که بود چوله چاله و خرابه آن

 گوناگون خالفهای، منار حوش و حول. گفتندمی پامناره هایچاله را محل آن و شدمی دیده نیز

 ودب این شان زبان ورد انداختندمی راه دعوا که بزهکاران ...نبود خوبی محل کالً  و گرفتمی صورت

 را آن قسمت یک که بود هم خندقی جای گلپایگان منار محل در «منار پا بیا میکی راست اگه» که

 .اندنموده حصار را مناره اطراف متری چند فقط اکنون ولی بودند کرده صاف ورزش زمین برای
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 راغچ آن باالی و بوده کاروانیان راهنمایی برای مناره این شودمی گفته اشعار نوشته شده در مناره :

 از گودتر، خیابان فعالً .استشدهمی شروع مناره جلوی از چهارسوق جنوبی در و اندکردهمی نصب

 هاییادگاری و اشعار میان در هاپله راه باالی و منار داخل در. است چهارسوق بازار و مناره پای سطح

 : شودمی دیده هم شعر این، شده نوشته

 بر...هک/آسمانی نشان کاین دریغا/است گلپایگان سر بر تاجی چه/است باستان نشان و است منار

 ساکن و گوگد اهل ابطحی آقا علی سید: »بود شده امضاء شعر این زیر/است آسمان بر سر و زمین

 «تهران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 درکنار یکدیگر مناره چهار کلی نمای مقایسه

 

 

 

  

 
 

 

 

 گلپایگان-مسجد جامع ساوه-مسجد تاریخانه دامغان–مع سمنان ااز سمت راست مسجد ج

 
 

 چهار منارهکلی و تزئینات اطالعات جدول مقایسه 
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 . نتیجه گیری مباحث4

 بیغر محققان اغلب اعتقاد وجود با که شود می نتیجه مناره ها  عملکرد و تاریخی سابقۀ مبحث از

 این و معناست بی لغت در روشنایی و آتش با ها مناره ارتباط اینکه بر مبنی، ایران معماری تاریخ

 ایران کهن عرفان با آتش های برج ارتباط ولی؛ نداشتند مذهبی مراسم در عینی تبلوری بناها

 است ویمعن و مادی هدایت و راه نشانۀ عنوان به یکتا ایزد ذات و تابنده انوار نشانۀ و بیانگر باستان

 ساسانی و اشکانی آتش برج های  از که چنان؛ میشدند  ساخته ایران تاریخی دورۀ ابتدای از که

 در سپس و شده آغاز چلیپا و مربع از آتش جایگاههای  کلی طرح که شود می معلوم مانده برجای

 استوانه های مناره صورت به، نهایت در و چندوجهی به مربع از، اسالمی ایران در خود تکاملی روند

 خراسان(قرار طرف به زیارتی مسیر خصوص )به ها کاروان مسیر در و مدارس و مساجد کنار در ای

 چرخش رد مربع که کرد بیان چنین میتوان، ایران مناره های شناسی فرم از گیری نتیجه در. گرفتند

  را ها مناره  تزئین بیشترین. یابد می تکامل مدوّر به نهایت در، دوازده وجهی و هشت وجهی  به

 ریآج های طرح و تزئینات مقایسۀ از. اند داده می تشکیل آجری زیبای نقوش و قرآنی کتیبه های

 ستاره و وجهی چند نقوش و دایره، مثلث، مربع، لوزی های طرح  شامل که ها آن در استفاده مورد

 گلپایگان تاریخانه دامغان مسجد جامع ساوه مسجد جامع سمنان نام مناره

 ه.ق600 420-417 ه.ق453 466-417 تاریخ

 18 25.30 14 20.31 ارتفاع

 جریآ -هندسی جریآ -هندسی جریآ -هندسی جریآ -هندسی تزئینات

 جریآ -کوفی جریآ -کوفی جریآ -کوفی جریآ -کوفی کتیبه

   تزئینات 

 لوزی،  راسته، خفته لوزی ،راسته ، خفته سادهآجر چینی  آجر چینی ساده ایه مناره پ

 میله مناره
خفته ، راسته ، نقش 

لوز،هشت ضلعی، 

 کوفیزیگزاگ ،خطوط 

نقش ، راسته ،خفته 

، لوز،هشت ضلعی

  خطوط کوفی

خفته راسته ،لوزی، 

 خطوط ،ا پیچیل

 کوفی

 خفته راسته ،لوزی،

 ، کاشی کوفی خطوط

 تاج مناره
خفته ،راسته ،چهار 

 قسمتی
 تاج مناره ریخته است

چهار ،راسته ،خفته 

 قسمتی

 چهار، راسته، خفته

 قسمتی
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 کیبتر در مناره میلۀ در قسمتی هفت صورت به بیشتر که بوده ها مشبک انواع و راسته خفتۀ، ای

 ایۀپ در، هستند کمتری قداست دارای که سیاسی کتیبه های.داشتند قرار قرآنی کتیبه های  با

 ایه کتیبه و نقوش و شکلی بررسی مقاله این تأکید، شد مالحظه که طور همان .دارند قرار مناره

 و عملکرد، شناسی ریخت حوزۀ در بسیاری مطالب و بوده ایران سلجوقی دورۀ چهار مناره آجری

 فاهیمم تا میتواند  تزئینات به مربوط مطالعات در، مثال برای؛ هستند تعمیق و بررسی قابل سازۀ

 رد معماران های دیدگاه و مفاهیم و معانی، قرآنی کتیبه های  های آیه  نوع، نقوش عرفانی و حکمی

 . شود داده بسط ازآنها استفاده

 هشد مطرح های حوزه که است ها مناره به مربوط مختلف مطالعاتی دربارۀ یتپیشنهاد زیر مباحث

 از ناشی که هاست مناره  شناسی ریخت و فرم، معماری بحث مورد و اصلی حوزۀ.دربرمیگیرد را

 فن و بحث قابل جداگانه طور به تزئینات و سازه، معماری بخش سه. است آن نقش و عملکرد

 ساخت نحوۀ. هستند حوزه این مهم مطالعات از نیز اجرایی های تکنیک و شناسی مصالح، شناسی

 مه با دیگر مسائل و معمار اجرایی تدبیر، مصالح نوع، اقلیم، عملکرد به توجه با ها مناره اجرای و

 آن رابطۀ و فرم و شکل و تناسبات و مقیاس مختلف مباحث نیز معماری پژوهش بخش در و متفاوت

 این هک است امید. هستند تعمیق و بررسی قابل دیگر مباحث و ها کتیبه و نقوش و تزئینات با ها

 .اشدب ایران معماری هنر شاهکارهای این به مربوط مختلف مطالعاتی مباحث گشای راه بتواند مقاله

 

 منابع :

 .1214ص 1337،عمید فرهنگ،  حسن، عمید -

 .تهران، سیاقی دبیر محمد نظر زیر4136ص، 6ج، آنندراج فرهنگ -

 .مناره کلمه ذیل دهخدا نامه لغت -

 .101ص،1343، ملی آثار انجمن انتشارات،  تهران، پارس اقلیم تقی محمد، مصطفوی -

 .1389تهران،  سمت انتشارات( ، اسالمی دوره) ایران معماری، یوسف محمد، کیانی -

  .فرهنگی و علمی انتشارات شرکت، بهار ملک ماه ترجمه اسالمی هنر،  دیوید،  رایس تالبوت -

  .اسالمی هنر مطالعات موسسه انتشارات، اسالمی هنر همایش اولین مقاالت محموعه،  خزائی دکتر -

 . 87ص(تا بی،) هنر و فرهنگ وزارت تهران، اسالمی هنر بر ساسانی هنر تاثیر،  عباس، زمانی -

 .پیام انتشارات، 1381؛چهارم چاپ،خشک و گرم درافلیم شهرومعماری ساخت.  محمود،  توسلی -

 .139، تهران دانشگاه، منظرشهری درس جزوه، امیر،  منصوری -

 .فرهنگان: تهران. افشار صدری غالمحسین ترجمۀ. ایران معماری. 1373. آرتور، پوپ-
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 . ماجد: تهران. سلجوقیان دوره در ایران اسالمی معماری. 1379. غالمعلی، حاتم -

 .ایران اسالمی معماری آثار فرهنگ، گنجنامه. 1383. کامبیز، قاسمی حاجی -

 . چیستا مجله. خسروانی حکمت. 1370. هاشم، رضی -

  .مردم و هنر مجلۀ. ایران اسالمی تاریخی آثار در تزئینی منارۀ و منار. 1351. عباس، زمانی -

 تهران دستی هنرهای و اسالمی معماری در چینی گره. 1365. حسین، زمرشیدی -

 .ملی آثار انجمن: تهران. درودگری و معماری در سازی گره هنر  1365جواد، شفایی-

 .شاهنشاهی جشن شورای: دامغان. اول چاپ. ساله هزار شش دامغان. 1347. علی محمد، طاهریا -

 .شهرسازی و مسکن وزارت. ایران اسالمی معماری و هنر. 1384. علی، پور عمرانی -

 .مردم و هنر مجله. اسالم در مناره پیدایش. 1347 ـ 48. محمود، فاضل-

 .قدس آستان انتشارات. 2ج. مصطفوی محمدتقی ترجمه. 1378. ایران آثار. آندره، گدار-

 . همکاران و ماهر مشاور مهندسین: بهمن چاپخانه. نقش و آجر. 1373. محمود، ماهرالنقش -

 . دانش سروش: تهران. ایرانی معماری. 1387. پیرنیا کریم و غالمحسین، معماریان -

  شهر و بناها تاریخ کتاب، دیگران و ابراهیم، جعفرپور. دامغان شهر مقاله. 1368. احمد، موسوی -

 تهران ایران معماری در سیری. 1350. محمود، انصاری نصیری -

 .اعتصام ایرج ترجمۀ. اسالمی معماری. 1377. رابرت، براند هیلن -
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