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چکیده
شهرستان تیران و کرون هم اکنون یکی از شهرستان های استان اصفهان محسوب می شود که در غرب شهر اصفهان واقع شعده
است .و در مناب تاریخی به کرات از این منطقه یاد شده است به نحوی که در سعا  092هجعری ابعن یقیعه هنعدانی در کتعاب
البلدان خود به کرون به عنوان یکی از هشت بلوک اصفهان یاد میکند .در شهر تیران بناهای تاریخی متعددی وجود دارد که یکی
از مهترین این بناها مسجد خان این شهرستان است که بر اساس مدارک موجود این مسجد در ادورا مختلف مورد بازسعازی قعرار
گریته است.این بنا از لحاظ معنا ری بسیار حائز اهنیت می باشد به گونه ای که یرم معناری دوره تینوری را القا می کند ولی در
مناب دوره قاجار به عنوان یک سازه قاجاریه معریی می شود .در این نوشته سععی معی شعود تعا بعا اسعتفاده از منعاب تعاریخی ،
سرگذشت این منطقه به صورت اجنالی بررسی شود و در عین حا با بررسی و تطبیق پالن معناری این مسجد با دیگعر بناهعای
دوره تینوری به این مهم دست پیدا کنیم  ،که این بنا یک سازه دوره تینوری است و در دوره های بععدی معورد بازسعازی قعرار
گریته است.
کلید واژگان :اصفهان ،تیران  ،مسجد خان  ،تینوری ،قاجاریه
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مقدمه
مطالعه آثار مع ناری ایران در دوره اسالمی از جایگاه ویژه ای بر خوردار است .اگرچه پژوهش های بسیاری درباره معناری اسالمی
ایران صورت گریته است .اما یکی از مناطقی که از نقطه نظرها پنهان مانده شهرستان تیران و مسجد خان می باشد .که از نقطه
نظر باستان شناختی و هنر اسالمی قابل بررسی و مشاهده است .تیران و کرون یکی از مناطق قدینی است کعه در ادوار مختلعف
مورد توجه بوده است .طبق مناب در اوایل اسالم محل سکونت گروهی از اعراب مسلنان قرار گریته است .و در دوره های بععدی
نیز دارای سکونت بوده و می توان گفت به عنوان یک شهر اسالمی دارای مسجد و سایر اماکن موجود در یک شهر اسعالمی بعوده
است .هدف این پژوهش بررسی باستان شناختی معناری بنای مسجد خان تیران به عنوان یعک بنعای دوره تینعوری اسعت و بعر
هنین اساس سواالتی مطرح است:
 بنای مسجد خان دارای چه ویژگی هایی از معناری تینوری است؟ چه عواملی باعث شده است که این بنا به دوره ی قاجاریه نسبت داده شود؟به منظور پاسخ گویی به این سواالت ابتدا به بررسی محیط جغراییایی و سعابقه ی حوعور حکعام تینعوری در منطقعه اصعفهان
پرداخته می شود که این اطالعات به صورت کتابخانه ای جن آوری شده است .و سپس به بررسی ویژگی های معناری تینعوری
و انطباق سبک معناری تینوری با معناری بنای مسجد خان می پردازیم که اطالعات قسنت او به صورت کتابخانه ای و رجوع
به نظرات صاحب نظران معناری تینوری می باشد و اطالعات بخش دوم با استفاده از اطالعات گریتعه شعده از میعرار یرهنگعی
شهرستان تیران و مطالعه میدانی می باشد .و روش تحقیقی به صورت تاریخی  ،تطبیقی -میدانی است .و تا کنعون پزوهشعی بعه
صورت مستقل درباره این مسجد انجام نگریته است و یقط آقای برنراد اوکین در کتاب معناری تینوری در خراسان و آقای دونالد
ویلبر در کتاب معناری تینوری در ایران و توران به طور ضننی به معریی بناهای تینوری پرداخته اند.

جغرافیای تیران
شهرستان تیران و کرون به مرکزیت شهر تیران در  64کیلومتری شهر اصفهان واق شده است که در جنوب غربی با استان چهار
محا و بختیاری هم مرز است و در واق پل ارتباطی سه استان اصفهان و چهارمحا و بختیاری و خوزستان می باشعد .و بنعا بعر
سععععععععر شععععععععناری سععععععععا  0992دارای جنعیععععععععت کععععععععل  49266نفععععععععر مععععععععی باشععععععععد.
)(tirankarvan.gov.ir
تیران به سبب رودخانه کوچکی بنام مرغاب یا آب مرغاب که یکی از شعبات زاینده رود به شنار می آید .یک خطعه سرسعبز بعا
آب و هوای معتد محسوب می شود(.آذری دمیرچی )30 :0934،و بر روی آبریعت هعای حاصعل از ارتفاععات اطعراف خ وصعا
ارتفاعات شنالی قرار گریته است ( صابری)01 :0969 ،به محدوده تیران وکرون در مناب تاریخی به کعرات اشعاره شعده اسعت و
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علت اصلی آن وجود رودخانه و تقسینات آب منطقه می باشد که از جنله می توان به کتاب البدان ابعن یقیعه هنعدانی در سعا
 092هجری و یعا کتعاب ن عف یعی التعریعف االصعفهان (صعابری ،هنعان)60:و کتعب اععالق النفیسعه و النسعالک و الننالعک
(صابری،هنان )64:وکتاب تاریخ مسعودی (صابری ،هنان )61:اشاره کرد که دلیلی بر اهنیت تاریخی این دیار دارد.

نقشه شهرستان تیران و کرون بر اساس تقسینات سیاسی استان اصفهان به تفکیک شهرستان

(صابری،هنان)1:

تاریخ سیاسی تیموریان در اصفهان
تینور که خود را از جانشینان مغوالن می دانست در سا  610هجری یورش های خود را به ایران شروع کرد .و در طعی بیسعت
سا توانست بر مناطقی بسیاری از جنله هند  122هجری  ،سوریه  129هجری و آنعاتولی  126هجعری تسعلط یابد(.تاکسعتن و
دیگران) 92 :0916،در هنگام ت رف اصفهان در سا  619توسط تینور کشتار و قتل و عام بسیاری انجام شعد بعه گونعه ای کعه
روایت کرده اند که تینور دستور داده بود تا کله  62222نفر از ساکنان اصفهان را ببرند و کله منعاره هعای بسعیاری در اصعفهان
ساختند(.هنریر )3 :0933 ،و در این هنگام شخ ی بنام علی کچه پا از ناحیه تیران در شنا غرب اصفهان جنعیتی یعراهم آورد
و به ماموران تینور حنله کرد و بسیاری از سپاهیان تینور را کشتند و هنین عامل باعث خشم دو چندان تینور شده و بار دیگعر
دستور قتل و عام مردم اصفهان را صادر می کند( .هنریر ،هنان )4 :در هنگام استقرار حکومت تینوری ،تینعور قلنعرو حکومعت
خود را به چهار قسنت تقسیم ننود و هریک را در اختیار یکی از یرزندانش یعنی عنر شیخ  ،جهانگیر ،میرانشاه و شاهرخ قرار داد.
(تاکستن و دیگران )90 :0916 ،و در سا  123هجری تینور حکومت اصفهان را به امیرزاده رستم یرزند شعیخ عنعر بعن تینعور
واگذار کرد(.هنریر  )01 :0933 ،اما پس از مرگ تینور کشنکش بر سر جانشینی وی شروع شد و در ناحیه اصفهان نیز حکومعت
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چندین بار بین رستم و اسکندر یرزند دیگر شیخ عنر دست به دست شد (.هنریر  ،هنان)00 :تعا اینکعه در نهایعت شعاهرخ کعه
حاکم خراسان بود توانست بر سایرین پیروز شود و در جریان دو لشکر کشی در سا های  106و  101توانست یارس و اصفهان را
مت رف شود و شاهرخ بار دیگر رستم میرزا را به حاکنی اصفهان برگزید (.هنریر  ،هنعان )06 :پعس از درگذشعت رسعتم میعرزا
شاهرخ حکومت اصفهان را به سلطان محند بن بایسنقر نواده او واگذار کرد(. .هنریر  ،هنان )09 :تا اینکه سلطان محند در سا
 133پس از حنله به خراسان از سلطان بابر میرزا شکست خورد و بدست یکی از مالزمان بعابر میعرزا بعه قتعل رسعید (.هنریعر ،
هنان ) 94 :وپس از کشته شدن سلطان محند ،سپاهیان وی به اصفهان بازگشتند و یکی از امرا به بنام شیخ زاده حعاکم اصعفهان
شد و دیری نپاید که وی نیز از حکومت خل شد و بار دیگر اصفهان دچار هرج مرج شد تا اینکه بابر میرزا به ق د ت رف شعیراز
آمد و دو والی برای داروغگی و ضبط ما به اصفهان یرستاد( .هنریر  ،هنان)91 :

ویژگی های معماری تیموری
پشتیبانی خاندان تینوری از هنر و معناری در اصل یعالیتی بود که هدف اصلی آن اقتدار سیاسی و هنگون سعازی یرهنگعی ،در
عین حا نشان دادن جال و شکوه حکومت بود تا حنایت از هنر و معناری( .ویلبر و دیگران )064 :0966 ،برای رسیدن به این
هدف تینور،که از تاثیر و توان معناری آگاه بود  ،معناران و استادکارن را از سرتاسر سرزمین های یتح شده با خود بعه سعنرقند
آورد و در شهر کش یا سبز بناهای باشکوهی ساخت .که از جنله می توان به کاخ آق سعرای اشعاره ننعود( .تاکسعتن و دیگعران،
 )39 :0916جانشینان تینور نیز هنانند وی از هنر و معناری حنایت کردنعد و بناهعای بعا شعکوهی مخ وصعا در دوره شعاهرخ
ساخته شد(.بلر )96 : 0911 ،در عین حا ثروت و مکنت تینوریان و حنایت آنها از هنر و معناری بعه ایعران نیعز رسعید و آثعار
بعوی از شهرهای مرکزی ایران هنچون یزد و اصفهان مرمت شد و یا اثار جدیدی ساخته شد(.بلر ،هنان )020 :امعا از مهنتعرین
ویژگی های معناری تینوری ،می توان به این نکته اشاره ننود که در واق تینوریان دنبا کننده معناری آ مظفر بودند و سبک
معناری آنان را الگوی اولیه خود قرار دادند (.اوکین  )002 :0914،اما در عین حا می توان از نظام طاقبندی سنکج  ،به عنعوان
مهنترین نوآوری معناری تینوری یاد کرد(.بلر )99 :0911 ،و در بعد تزیینات نیز بیشتر با استفاده از کاشی کاری معرق در بنا و
عنده تزیینات داخلی با استفاده از گچ نقاشی شده می باشد(.اوکین )006 :0914،اما پالن بناها در مقیاس وسعی  ،طعرح چهعار
ایوانه است اما کم کم گرایش به سنت ساخت مساجد با ایوانهای کنتر به چشم می خورد(.ویلبر و دیگران  )49 :0966 ،از جنله
ویژگی های دیگر معناری تینوری میتوان به حیاط  ،به عنوان کانون معناری اشاره ننود .که هنه بناها طبق اصو تکعرار (رواق)
و تقارن و پیوستگی پیرامون آن جن شده اند .البته در این دوره شکل حیاط ریته ریته از حالت مستطیل خارج معی شعود و بعه
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سنت مرب می رود(.ویلبر و دیگران )006 :0966،در معناری تینوری ایوان ها را بیشتر با یک یوای ریی و اتاق هایی به صورت
دو طبقه در کنار طاق ایوان می ساختند(دانش دوست ، )93 :0939،که به وسیله دو دسعتگاه پلکعان معارپیچ بعه طبقعه دوم راه
داشتند.که از جنله این نوع پلکان سازی می توان به بنای تایباد ،عشرت خانه و مدرسه غیاثیه خردگرد که دارای  1دستگاه پلکان
است اشاره ننود(.ویلبر و دیگران ،هنان)000 :

بنای مسجد خان
مسجد خان که هم اکنون به مسجد امام حسن معروف است  .در یکی از محالت قدیم شهر تیران قرار دارد .و رودخانه ای از کنار
آن میگذرد که امروز خشک و بی آب است.بنابر گفته ی ساکنان تیران از این مسجد ،به عنوان مسجد جام این شهر استفاده می
شده است و در روزگاری بزرگترین مسجد شهر بوده است.به گفته ی ساکنان محلی در محل یعلعی مسعجد اولعین مسعجد شعهر
تیران ساخته می شود که در اثر گذشت زمان و طغیان آب رودخانه تخریب می گردد .اما طبق آرشیو میرار یرهنگی و گفتعه ی
ساکنان محلی این مسجد در دوره قاجاریه ساخته شده است .که حسین صابری در کتاب تیران از گذشته های دور تا امروز اشاره
می کند که «:بانی مسجد خان یردی بنام علی نوروز خان کرونی که ایشان خود از خوانین بزرگ شهر محسوب می شده اسعت.
وتنام بنای مسجد به دستور و هزینه ی ایشان انجام گریته است( ».صابری )19 :0969،این بنا هم کنون نیز به عنوان یک بنای
مذهبی مورد استفاده قرار می گیرد .و دارای تزیینات شامل :
-0ننای حیاط مرکزی بنا با کاشی کاری های معقلی ،آجر سنگ و گچ پوشیده شده است.
 -0قوسهای پنج و هفت و نیم دایره ها  ،ارتباط بین حیاط و جبهه های سرپوشیده و ایوانها را ننایان می سازد.
 -9نناهای خارجی بنا دارای هیچ نوع تزییناتی نیت و با کاهگل پوشانده شده است.
 -6تنها ورودی و یوای پیش ورودی مسجد با کاشی به طرح مقرنس و سنگ سفید تزیین شده که این قسنت از الحاقعات دوره
های متاخرتر می باشد
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(نگارنده)0996:

پالن مسجد به صورت دو ایوانه با دو ایوان تابستانه و زمستانه است .به گونه ای که ایوان زمستانه از سطح شبستان تابستانه پایین
تر است .و در سنت شنا غربی بنا  ،آشپزخانه کوچکی به تازگی به بنا الحاق شده است که به شبستانی که در قسنت غربی بنعا
قرار دارد و گویا مربوط به دوره های متاخر است راه دارد .یوای گنبد خانه در جهت قبله قعرار دارد از یعک بخعش مرکعزی و دو
بخش جانبی تشکیل شده که این سه یوا با هم در ارتباط هستند .جبهه گنبد خانه و ایوان روبعه رو در دو طبقعه شعکل گریتعه
اند.طبقه دوم این دو بخش به صورت رواقی دو تا دور یوای میانی می چرخد و دید را به این یواها امکان پعذیر معی ننایعد .امعا
آنچه در خور توجه است وجود دو کاروانسرا در مقابل مسجد با نام های شریعت و سلطان که در جنب مسجد نیز یک حنام وجود
دارد که گویا دارای کتیبه ی مربوط به عهد ناصری است(صابری ،هنان  )90و هم اکنون توسط سازمان میرار یرهنگی در حعا
بازسازی قرار دارد .اما حسین صابری در کتاب تیران از گذشته های دور تا امروز اشاره می کند که«:در سا  0014قنری قحطی
و گرانی سختی در استان اصفهان مخ وصا شهر تیران پدیدار شد .به گونه ای که بسیاری از مردم از بعین ریتنعد و یعا مهعاجرت
ننودند(».صابری،هنان )033:اما با توجه به اینکه سا  0014هجری قنری م ادف است با حکومت ناصرالدین شاه قاجار و خالی
شدن شهرتیران از سکنه به دلیل قحطی و گرانی احتنا ساخت و ساز و یعالیت عنرانی بسیار کم می باشد .و احتناال بنا مربوط
به دوره های قبل قاجاریه است.در هر صورت وجود دو باب کاروانسرا با مسجد و حنام در کنار یکدیگر در واقع نشعان دهنعده ی
وجود یک مجنوعه بنا برای ساکنان و یا رهگذاران می باشد و با توجه بعه موقعیعت تیعران کعه بعر سعر راه اسعتان چهارمحعا و
بختیاری و خوزستان و اصفهان قرار دارد دور از ذهن نیست.
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(نگارنده )0996 :

(آرشیو میرار یرهنگی شهرستان تیران )0996 :
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(آرشیو میرار یرهنگی شهرستان تیران )0996 :
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(آرشیو میرار یرهنگی شهرستان تیران )0996 :

(آرشیو میرار یرهنگی شهرستان تیران )0996 :

مقایسه تطبیقی بنای مسجد خان با نمونه های مشابه دوره تیموری
ایوان سازی مسجد تیران بسیار مشابه ایوانهای ساخته شده در دوره تینوری می باشد .که شامل یک ایوان بعزرگ بعا دو طاقچعه
های دو طبقه در طریین که در واق یاد آور سبک معناری تینوری که بیشتر در ناحیه خراسان رواج داشته است می باشد .که در
این جا به معریی و مقایسه پالن بعوی از این بناها پرداخته می شود .
-0تایباد ،بعقه شیخ زین الدین:
بعقه شیخ زین الدین در حدود  42کیلومتری جنوب تربت جام و نزدیک بندر ایغان و بروی جاده اصلی هرات -مشهد قرار دارد.
که در جلو  ،گنبد خانه بزرگ و چلیپا شکل  ،ایوانی تاریخی قرار دارد و در مجاورت ایوان  ،اتاق های نشنین دو طبقه در هر کنج
قرار دارد( .اوکین)991 :0914،
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(اوکین ،هنان)696 :

www.nabzezendegi.ir
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 -0آرمگاه طرق:
این بنا در  00کیلومتری جنوب شرقی مشهد و در محل ات ا جاده های نیشابور ،تربت جام به شهر مشهد واق شده اسعت .کعه
شامل گنبدخانه با حجره های حجره های کوچکی در دو طبقه در کنجها قرار دارد و جلو گنبد خانه ایوانی واق است.به نحوی که
(اوکین ،هنان )924 :
ایوان دارای طاقچه های نینه هشت بری را در دو طبقه دربردارد.

(اوکین ،هنان )602 :
 -9زیارتگاه مالکالن:
این بنا در  01کیلومتری هرات و در جنوب شهر زیارتگاه واق شده است.که دارای گنبد خانه ای در وسط و هم جهعت بعا عقربعه
های قطب ننا که در نزدیکی آن ایوانهای اضالع شنالی و غربی و اتاق های یرعی در دو طبقه قرار دارند( .اوکین ،هنان )369 :

(اوکین ،هنان )636 :
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 -6تربت جام ،عیدگاه میرعلیشیر:
این بنا در قبرستانی در حدود یک کیلومتری زیارتگاه شیخ احند جام واق شده است .و ننای پیشین نناینگر چهار چعوب ایعوان
مرکزی و طاقچه های دو طبقه در دو ظل است( .اوکین ،هنان )399 :

(اوکین ،هنان )163 :
 -3مسجد جام غوریان:
این بنا در کنار شهر غوریان در  94کیلومتری غرب هرات واق شده است .که دارای پالن چهار ایوانه
دیگران)606 :0966،

(اوکین)190 :0914 ،
 -4بندر آباد ،مجنوعه تقی الدین دادا:
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این بنا در  94کیلومتری شنا غرب یزد واق شده است.واز انتهای قرن ،09محل خانقاه تاج الدین دادا ،مرید پیرانعدیان اصعفهان
بوده است .خانقاه این مجنوعه دارای پالن چهار ایوانه است که ایوانهای شعرقی و غربعی تبعدیل بعه طعاق ننعای دو طبقعه شعده
اند(.ویلبر و دیگران)304 :0966 ،

(ویلبر و دیگران ،هنان )161 :
-6هرات ،مزار ابوالولید:
این شهر در  6کیلومتری شهر برج و بارو دار هرات قرار دارد .و دارای گنبد خانه ای که یک پیش طاق در قسنت جلعو و جنعوب
جنوب ان و مسجد جدیدی در شنا آن قرار دارد( .اوکین )649 :0914 ،در پیش طاق سنت جنوب و مجاورت آن طاقچه هعای
دو طبقه قرار گریته اند( .اوکین ،هنان)669 :

(اوکین ،هنان)139 :
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نتیجه گیری
تینوریان با توجه به حنایتی که از هنر و معناری می کردند .در اکثر نواحی تحت ت ریشان اقدام بعه سعاخت بناهعایی در قالعب
مسجد ،خانقاه ،مدرسه و...می کردند .و بناهایی از دوره تینوری در ناحیه اصفهان ساخته شده که بیشتر ،بناهعایی کعه در داخعل
شهر اصفهان هستند و دارای کتیبه می باشند شناسایی شده اند .اما چه بسا بناهایی مربعوط بعه دوره تینعوری ،در سعایر نعواحی
اطراف اصفهان وجود داشته باشند ،که در اثر گذشت زمان کاشی کاری و یا کتیبه ی آن از بین ریته باشد ،اما از لحاظ تناسعبات
ساخت پالن و یا ایوان مطابق با بناهای دوره تینوری باشد  .بنای مسجد خان تیران در واق یکی از بناهایی است که به احتنعا
زیاد مربوط به دوره ی تینوری است که در اثر گذشت زمان و یا طغیان رودخانه بخشی از آن آسیب دیده و یا تخریب شده و در
دوره های بعد بازسازی شده است .سبک کاشی کاری و نوع کاشی های استفاده شده در سردر طاقچه های این بنا بیشعتر سعبک
قاجاریه است ،اما نوع ساخت ایوان گنبد دار جنوبی آن  ،با طاقچه های دو طبقه در طریین از ویژگی های معناری تینوری است.
که در بسیاری از بناهای این دوره دیده می شود که در این نوشته سعی شد  ،بعوی از آنها به عنوان ننونه بررسی شوند .اما آنچه
جالب توجه است ایوان شنالی این مسجد است  ،که به سبک ایوان جنوبی ساخته شده است ،که احتناال طبق آنچه که در مناب
آمده است ،در هنان بازسازی دوره ی قاجاریه  ،به صورت قرینه ،با ایوان جنوبی ساخته شده است .و گواه این سعخن اسعتحکام و
ماندگاری بیشتر ایوان شنالی نسبت به ایوان جنوبی است .و هنچنین ایوان جنوبی یا سنت قبله هنانند بسعیار از ایوانهعای دوره
تینوری دارای گنب د در پشت ایوان است  ،در حالی که ایوان شنالی  ،یاقد گنبد می باشد .با هنه این توصیفات می توان به ایعن
نتیجه رسید که این بنا در دوره تینوری با یک ایوان در سنت قبله ساخته شده است امعا در اثعر گذشعت زمعان و بنعابر ایعزایش
جنعیت این بنا توسعه داده شده و ایوان شنالی با شبستان غربی در دوره قاجاریه اضایه شده است.
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سایت یرمانداری شهرستان تیران و کرون ،در تاریخ 0996/29/02
=http://tirankarvan.gov.ir/Index.aspx?page_=form&lang=0&sub=02&tempname=tiran&PageID
0669&isPopUp=False
سایت مرج تخ ی تور مشهد ،در تاریخ 0996/29/00
http://xn----4mcqgq5hpad.com/%D98858D88B58D98848DB88C-%D88B78D88B18D9882/

15

www.SID.ir

