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بررسی میل ،منارههای خراسان
(با تکیه بر نقش سازهای و محتوای کتیبههای آنها)
چکیده:
آثار تاریخی خراسان همچون سابقه دیرینهاشاز اهمیّت ویژهای برخوردار میباشند که در ارائه خدمات
به کاروانیان در همه دورههای تاریخی بخصوص در دوره قبل و پس از اسالم پیشتاز بوده است.

معماری میلها و منارههای خراسان هم مثل سایر بناها در رفع نیازها و بهرهمندی جهتت ارائته
خدمات به مسافران و کاروانیان از تکامل و تزئینات ختوبی برختوردار شتدند .میتلهتا و منتارههتای
تاریخی هم در کنار بناهای عام المنفعه جهت روشن نمتودن جترای یتا آتتش بتر فتراز بناهتا بترای
راهنمایی در شب ساخته شدند .معماری این بناها در دورههای استالمی از نرتر شتکلص مصتال بته
شکوفایی قابل توجهی رسید .به گونهای که در این بناها خط کوفی جلوهگر شد و با نوشتن جمتالت
شهادتین«الاله اال اهلل» و «محمد ان رسول اهلل» بر دیواره میلها و منارهها پرچم اسالم را در جتای
جای خراسان برافراشته ساختند که هنوز هم مورد استفاده سرزمین اسالمی میباشند.
میل ایازص مناره خسروگردص مناره پامنارص میل کراتص مناره فیروزآباد در خراستان از جملته بناهتایی
هستند که درا ین مقاله از نرر معماری و تزئینات وابسته به معماری و محتوای و مضامین کتیبههتای
موجود مورد بررسی قرار میگیرند .با بررسی انجام شده میبینیم که همه بناهای یاد شده جتدای از
ارائه خدمات یک نکته را گوش زد مینمایند آن هم یکتا پرستی است.
کلید واژه ها :میلص منارهص راهص کاروانص خراسانص مضامینص کتیبه.
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مقدمه
«منار» یا «مناره» به معنی «جای نور» و «نار»1و«جای بلند» است که در کنار مستاجد و بقتا
متبرکه قرار میگرفت و جهت اذان گویی ویتا بته عنتوان میتل راهنمتا در کنتار جتادههتاص مستاجدص
کاروانسراهاص مدارس و دارالضیافهها احداث میگردید .این سازه به علت روشن نمودن چرای یا آتتش
بر فراز آنص جهت راهنمایی در شب به «مناره» یا «محل نور» مرسوم شد 2.با توجه بته تعتاریی یتاد
شده میتوان گفت« :منارهها» نشانگر وجود آتشکدهها و آتشگاههای بزرگ بودهاند که به آن «میل»
نیز میگفتندص مانند :میل نورآبادص میل فیروزآباد3.در این خصوص همواره این سئوال مطرح بوده است
که مسلمین مناره را از چه قومى اقتباس نمودهاند؟
کورت فریشلر مىنویسد« :چون مسلمانها با رومیها یعنى «روم صغیر» تماس داشتتندص (پتس)
مىتوان گفت که ساختن «منار» یا «گلدسته» را از روم صغیر فرا گرفتند»4وی در جای دیگری گفته
است« :منارات از عالیم معابد مجوس و یا آتش پرستان مىباشد که مسلمین بعد از فت بالد عجتم
(ایران) آنها را براى معابد خود اول بار در کوفه به کار بردند»5.برخی از پژوهشتگران بتر ایتن باورنتد
که«:مسلمانان بعد از فت بالد عجم مناره را به تقلید و تبعیت از معابد و آتشکدههایى که داراى مناره
بودندص در مساجد ساختند»«6.موذنههایى که در ایران و هند استص از روى شتکل بتر هتایى ستاخته
شدکه براى دیدبانها و نگهبانان در هر شهرى

مىساختهاند»7.

در دوره اسالمی احداث مناره گسترش بیشتری یافت8.به ویژه در زمتان خالفتت امویتانص 9مثتل
مناره مسجد جامع دمشق10.از اولین منارههای اسالمی میتوان مناره «مسجد ابودلتی» در ستامرا از
اواسط قرن  3هتص11مناره «شوش»ص مناره «تاری خانه دامغان»ص منتاره «میتدان کهتن قتم»ص منتاره
«مسجد جورجیر اصفهان»ص مناره «مسجد فهر » اشاره کرد .مصال عمومی منارهها در قرون اولیته
خشت

بود12.

کهنترین مناره آجری خراسان
کهنترین مناره آجری خراسانص منتاره «ایتاز یتا میتل ارستالن جتاذ » از آثتار دوره ززنویتان
میباشد13.منارهها به لحاظ معماری از سه قسمت اصلی؛ «پایه»ص «ساقه» یا «بدنته و کالهتک» یتا
«تا » و بخشهای فرعی مانند «پلکان» و «نورگیر» تشکیل میشوندص14منارهها قبتل از استالم بته
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صورت مربع مکعبی شکل بودهاند که در دوران اسالمی کمی تحتول پیتدا کتردهص در پتایین ستاقهص
مکعبی و باالی آن مدور حلزونی شکل شدهاند 15.مثل «مناره مسجد سامره» که شباهت زیتادی بته
«بر آتش فیروزآباد» دارد .به عقیده بعضی از مورخان این مناره یادآور زیگتوراتهتای ستابق بتین
النهتترین استتت 16.واژه بتتر و قلعتتهص 17در لغتتت بتته معنتتای مکتتان و بنتتاى بلنتتد و زیتتر قابتتل
دسترسص 18محفوظ و مطمئنص19دژ دفاعى20و زیر قابل نفوذص21قصترص22کتا بلنتد و محکتم و استتوار
است23.

براساس کاوشهای باستان شناسانص کاربرد «بر » به عنوان عاملی تقویتی و دفتاعی بته دوران
شکل گیری شهرنشینی در فالت ایران برمی گردد .از آن پتس همتواره در معمتاری زیستتگاههتای
انسانی به آن توجه شده است .کاوشهای به عمل آمده در زتر ایتران (هتزاره ستوم ق.م) نشتان
میدهد که باروهای نخستین زیستگاههای انسانی در این سرزمین بدون بر بوده استتص24و مصتال
این بناها بر حسب شرایط اقلیم متغیر بودهاند 25.تاریخ بنتای بستیاری از ایتن استتحکامات بته دوره
ساسانیان یا حتّی قبل از آن باز میگردد .برخی از این بناها در سدههای نخستین یتا میانته استالمی
ویران شده؛ اما شماری از آنها برجای مانده و در ساختن بناهای مشابهص الگوی مسلمانان قرار گرفته-
اند« .یاقوت حموی» 26شمار قلعههای فارس را بیش از پنج هزار نوشته که سابقه تعدادی از آنها بته
قبل از اسالم میرسید.
بر های ایرانص گاه به صورت حصاری استوانهای و مستقل در نزدیکی دیوار شهرها یا قال قرار
داشته و گاه نیز متصل به استحکامات قلعه ساخته متیشتدهانتد .ازلتب آنهتا مززتلهتایی 27بترای
تیراندازی داشتهاند .از جمله کهنترین قهندژهای ایران می توان به قهندژهای بلخص بخاراص ستمرقندص
مرو و نیشابور اشاره کرد.
در دو سوی درِ ورودی کاروانسراها نیز برای دیدهبانی و مراقبتص بر هایی ساخته میشده استت.
گاه به کبوترخانهها نیز «بر کبوتر» میگفتهاندص چنانکه برخی از مقبرهها نیز به «میل» یتا «بتر »
شهرت یافتهاند .شماری از میلها را که برای برافروختن آتش بر فتراز آنهتا و راهنمتایی گمشتدگان
میساختهاندص نیز بر میخواندهاند.
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اشکال مناره
به طور کلی منارهها به اشکال استوانهایص مخروطی و چند ضلعی ساخته شتدهانتد 28و در فتالت
ایران بیشتر منارههای ایرانی استوانهای شکل و با اشکال هندسی 29شبیه منشتور متیباشتند (ماننتد
مناره :مسجد نائین)که جلوهگتاه مجموعتهای از هنرهتای تزئینتی ماننتد :خطتاطیص کاشتی کتاریص
آجرکاریص مقرنس کاری و نقوش هندسیاند .منارههای مسجد گوهرشاد مشهدص مسجد شاه اصفهانص
مدرسه مادرشاه اصفهان و مدرسه سپهساالر تهران از آن جمله اند30.منارهها در آزاز به صورت منفرد
و در مجاورت مساجد ساخته میشدندص که از دوره سلجوقی به بعد تدریجاً به صتورت زو بتر ستردر
ورودی و یا برای وان اصلی احداث گردیدند (مانند :مسجد جتامع اصتفهانص مدرسته دومنتار گلشتن
طبس)«31.منارهها» یکی دیگر از فضاهای معماریاند که مناسب برای کتیبتهنگتاری متیباشتند .در
مجمو منارهها برای استفادههای مذهبیص راهنمای راهها و بته عنتوان نمتادی از پیتروزی کتاربرد
داشتند؛ انوا منارهها به شرح ذیلاند:
الی) مناره مذهبی :ظاهراً ایرانیان ساختن این قبیل منارهها را ازستونهایی که در ادوار تتاریخی
خیلی قدیمص برای پرستش آفتا (مهر پرستی) در فالت ایران میساختهاندص وام گرفتهاند .این منتاره
ها بعدها در کنار آتشگاهها و در دوران اسالمی در کنار مساجد ساخته شدند بته آنهتا موذنته متی-
گفتند32.

) میل راهنما :برای جهت یابی و هدایت مسافران در شبص چه در دریا و چه در صحرا کاربرد
دشتهاند.
) سمبل پیروزی :عموماً کله منارههایی بودند که بازگوی اعمال جنایت کارانهی حکتام دوره
مغولص تیموری و یا افشاری

بودند33.

 .1مناره یا میل ایاز
این مناره نام خود را از «ایاز»  -امیرطوس –وام گرفتهص چون در زمان او ستاخته شتده

استت34.

میگویند سلطان محمود او(ایاز) را به جانشینی ارسالن جاذ گمارده بود 35.بهگونتهای کته یکتی از
پسران ارسالن به نام سلیمانص در زمره فرماندهان ستپاه ستلطان مستعود بتود و سترانجام در اواختر
حکومت او به سلجوقیان پیوست 36.ایاز زالم خاصص محبو و مورد توجه فتوق العتاده ستلطان و از
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امرای متنفذ دربار محمود محسو میشد 37.به شهادت تاریخص ایاز در اواخر عمر درحتدود مکتران و
قصدار رحل اقامت افکنده و به قول بعضی قبرش درالهور پاکستان است 38.بیهقی مینویسد :خواهر
ایازص زن یکی از عمال دیوان ززنوی بوده است 39.در مقدمه شاهنامه آمده است :بعدازمدتی سلطان را
برصو تکین آباد عبور افتاد .فردوسی مالزم بودص مواکب سلطانی بیترون دروازه مختیم ستاخته .آن
خوا فردو سی را بیاد آمد و با ایاز به عالم سربگفت و او گفت که درآن جا عمارتی سازند .و در ایتن
مجلس سلطان به شعراء اشارت فرمودکه رباعی در صفت خط و زلی ایاز بگویند ایشتان اشتارت بته
فردوسی

کردند40.

نگارندهگان کاروانسراهای خراسان مینویسند «ارستالن جتاذ والتی و ستپهدار تتوس در دوره
ززنویان در میانه سنگ بست کاروانسرایی بزرگ ساخت و دو مناره بلند جهتت راهنمتایی و هتدایت
کاروانیان در کنار آن ایجاد کرد» 41.ظاهرا این مناره جزئی از کهنترین بنایی بتوده کته در ستنگ-
بست توسط ارسالن جاذ ساخته شده42که بلند پروازی انتقال یافته ازسامانیان به ززنویان را وصی
میکند 43.مناره ایاز دارای  40متر بلندی و حدود  100پله برای صعود و قطر آن در پتایین حتدود
 5/5متر و در باال  2/5متر میباشد .شواهد نشان میدهد که این مناره همتایی نیز داشته که در دو
طرف ورودی رباط قد برافراشته بودند .اما امروز فقط یکی از آنها برجای مانده است.
مضامین کتیبههای مناره (میل) ایاز
درباره کاربری مناره ایاز باید گفت :این دو مناره عالوه بر جنبه زیبتایی و راهنمتایی مستافرانص
وظیفهی جایگاه دیدهبانی را نیز انجام میدادهاند .اطراف باالی مناره نوشتهای از آجر با ختط کتوفی
دیده میشود .که این مناره را با داشتن سبک معماری ویژه مورد توجه قرار میدهد .کتیبههای مناره
به خط کوفی و با آجر ساخته شدهاند که زیبایی خاصی به بنا دادهانتد .ستوردل فرانستوی در بازدیتد
سال  1352هت  .از بناهای سنگ بست ضمن بررسی نقطه نررات هرتسفلدص ارنست دیز 44و مکس
ون برشم 45مینویسد:
اولین کتیبهی این مناره به بلندای  20متر از آجر استتص بتا شتکلی کتامالً کالستیک از دوران
سلجوقی که در خراسان ظاهر می شود .قسمت دوم از جایی شرو میشود که زیر بتالکنی کته هتم
اکنون نابود شدهص قرار گرفته و کونسول هایی تخریب شده گواه این کتیبههاست .این کتیبتههتا بته
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صورت سربندهایی تزیینی از آجر هستند .گنبد از یک سالن مکعبی به سبک کوفته ستاخته شتده بتا
دیوارهای آجری که از داخل پوشش داده شدهاند و باالی استوانهای هشت ضلعی قرار گرفتهاندص کته
در اصل گالری این کتیبه ها را می پوشاند .در داخل یک ستری تتاقهتا و طاقچتههتای زاویتهدار و
گنبدی از جنس آجر وجود دارندص که از آنها محافرت میکنند .دو سربند اصلی مربوط به کتیبههتا از
داخل آنها را نگه میدارند .و مناره را احاطه کردهاند .این اتصال مربوط به این دیوارهتا در گنبتد بته
صورت هندی ادامه مییابدص که به صورت خطهتایی زیگزاگتی بته ستادگی طراحتی شتدهانتد و در
پوششی از گچ تزئینی دیوارها قرار دارند که هنوز هم اضافه میشوند .اما با ارزش کمتر و طبق برخی
کتا ها به دلیل مرتب کردن و آنکارد کردن تاقهایی که دارای چهار عمتق و ریشته هستتند و نیتز
برای تاقچههای کاذ ص پیچیده روی سری گوشههای دیگر این عمل را انجام میدهند .نوشتتههتای
روی آجرهای مناره در تراشهای متنو و متفاوت و در برجسته کاری روی یک آجر چینی رایتج آن
زمان دیده میشود.
الی) درباره متن این کتیبه گفتهاند« :بسمله و من أحسن قوال ممن دعا الی اهلل و عمل صالحاً و
قال اننی من المسلمین 46عمل احمد السرخسی» .یعنی؛ به نام خداونتد بخشتنده و مهربتان .کیستت
خوش سخن تر از کسى که (مردم را) به سوى خداوند دعوت کند و (خود نیز) عمتل شایستته انجتام
دهد و بگوید« :من از مسلمانان هستم»؟( 47اثر احمد-

سرخسی)48.

مضامین این آیه به نکات زیر اشاره دارد :وظیفهى مردم آن است که از میتان گوینتدگان دنبتالِ
کسى باشند که روحش تسلیم خدا و عملش صال و دعوتش به راه خدا باشتد .تبلیتد دیتنص بهتترین
سخن است و بهترین سخنگوى هستى انبیا هستند .بهترین سخن آن نیست که علمتىتتر و ختوش
آهنگ تر باشد بلکه آن است که مردم را به خدا دعوت کند و با هدف باشتد .ستخنى ارزش دارد کته
گوینده ى آن اهل عمل باشد .دعوتى ارزش دارد که عالوه بر عملص نشاط تسلیم و رضا را به همتراه
داشته باشد49.نیز مضامین این آیه داللت دارد بر اینکه دعوت بسوى دین از بزرگتترین عبتادات و
واجبترین واجبات استص و دعوت کننده به سوی خدا باید به علم خود عمل کندص تا مردم زودتر از او
بپذیرندص و به گفتارش بیشتر اعتماد کنند .چون این آیه استفهام انکتارى دارد 50و منرتور از آن نفتى
است و تقدیرش چنین استص هیچ کس خوش سخنتر از کسى که مردم را بته ستوى طاعتت الهتى
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دعوت میکند نمیباشدص و اضافه نموده است که داعى بسوى خدا عمل نیک هم انجام دهد .یعنتى:
من از تسلیم شدگان هستم که تسلیم و منقاد فرمان الهى میباشم.
بعد اخالقی متن کتیبه نشان از توجه ویژه هنرمند با اصالت سرخسی در راه توقفگاه کاروانسرای
سنگ بست دارد که در آن به توصیی و بهرهمندی از آیات قرآنی در کتیبههای صدر اسالم به ویتژه
در معماری ززنوی سنگبست پرداخته است.و از طرفی زمانی را نشان میدهد که در پرستتش ختدا
هیچ شکی نبوده

است51.

) در انتهای فوقانی مناره کتیبهای آجری به خط کوفی قرار دارد که متن آن«الالهه اال اهلل»
است 52.یعنى پایان دادن حکومت هواى نفس در وجودص پاك کردن تمام رذایتل اخالقتى از صتفحه
نفسص آراسته شدن به حسنات اخالقىص خلوص و پاکىص بصیرت و بینتایىص هتم چتون انبیتا بتا تمتام
طازوت ها تا ریشه کن کردن آنان مبارزه کردنص ریشته تمتام گناهتان را ازسترزمین وجتود ختویش
درآوردن و به جاى آن نهال عمل صال کاشتن( 53.تصویر شم)
امام صادق( ) فرمودند :گفتن «الالهاالاهلل» بهاى بهشت استت 54و امتام رضتا ( ) در حتدی
قدسى نقل کردهاند :کلمهى توحید ،دژ مستحکم الهى است55.توحیدص مایه نجات و رستگارى
انسان است .اعتقاد به توحیدص همهى قدرتها و جاذبهها را در چشم انسان کوچک و حقیر

مىکنتد56.

بنابراین الزم است مسلمانان هر روز و در هر جا با صداى بلندص اذان بگویند و فریاد آزادى از بنتدگى
خدایان دروزین و طازوتها را سر دهند .و گوش نوزادان خود را قبل از هر صدایىص با طنین توحیتد
«الالهاالاهلل» آشنا سازند.
نوشتههای مناره سنگبست یادآوراطاعت و اسالمص نشان از اعتقاد به بازگشتت همته بته ستوی
خداوند است .و این جهتیابی در آرامگاه حس و حالت مرگ یا بازگشت به خدا را نشان میدهد .که
حسی فرا بشری در مسلمانان است و در دو آیه متفاوت است که متیتتوان در کتیبته مشتاهد کتردص
اقدامی از سوی یک معتقد و ایمان آورنده به خدا و روز قیامت است و به خصوصیات مسلمانان تکیه
داشته است 57.هم عصری دو بنا(مناره و سالن گنبدی در یک مجموعه) که تا به امتروز حفتش شتده
استص قابل مشاهده است .شاید به خاطر مصال به کار رفته در آنهاص و یا از طرف دیگر از مدلهای
ساختاری و تزئینی استفاده شدهص که قابلقیاس با اشکال مرتبط با ستربندهای تزئینتی منتاره هستتند.
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برخی از این مستندات برای تصمیمی قعطی ما را تشویق میکنند .تا درباره بناهتای کتیبتهدار زنتی
ایرانی و در جایگاه ممتاز شان اطالعات بیشتری به دست بیاوریم .تا با روشتی معمتول و مقایستهای
سبک شناسیص نزدیکترین و مشابهترین کتیبههای استفاده شده در سایر بناهتا کته بته کتیبتههتای
سنگ بست شبیه است را یافته و درباره اشان مطالعاتی داشته باشیم .از این گونه کتیبههاص مناره های
«دولت آباد» در سال 502تا 1108-9ص «ساوه» در  503تتا1109-11و «بستطام» در-1120
 514را میتوان یافت.
به این ترتیب برخی از این تحوالت و تغییرات را باید یاد آور شدص و باید دانست کته برخوردهتا و
آدا مردم عر با آنچه ایرانیان در شرق داشتند متفاوت بوده است.
 .2مناره فیروزآباد
فیروزآبادص در 14کیلومتری جنو شرقی شهر بردسکن قرار داردص در آنجا منتارهای آجتری بته
ارتفا  18متر احداث شده که متعلق به سده هفتم هت ق است .در نزدیکی آبادیص تپهای قدیمی بتا
آثار و اشیاء عتیقه کشی شده وجود داردص 58که قابل بررسی است .همه سط این مناره که بتا پتالن
دایره اجراء شدهص دارای تزیینات آجرکاری و آجر تراش میباشد که با گچ تلفیق شده است .این بنا بر
روی سکویی به ارتفا حدود  60سانتی متر به صتورت دایترهای ستاخته شتدهص لبته ایتن ستکو بتا
آجرهایی به صورت هرّه کار شدهص و آجرهای زیر آن رگ چین است .از پایین بنا تا ارتفتا حتدود 6
متر از تلفیق گچ و آجر استفاده شده استص و بندکشی بین آجرهتا در قستمتهتای عمتودی بتا گتچ
مهری تزیینی یافتهص این نقشکه شکلی هندسی دارد در بیشتر قسمتها تخریب شتده و در قستمت
اندکی از آن این نو تزئین باقی مانده است( 59.تصویر شم).
کتیبههای فیروزآباد ،این بنا دارای دو کتیبه است یکی به صتورت دوّار در ارتفتا 6متتری و
دیگری حدوداً وسط مناره در ضلع جنوبی قرار گرفته و به خط کتوفی و بته صتورت عمتودی استت.
مضامین آنها آیات قرآنیص تاریخ بنیان اثر و نام بانی آن میباشد .سبک معمتاری و کتیبتههتای ایتن
مناره شباهت زیادی به بر و مقبره «ارسالن جاذ » در سنگ بست

دارد60.

الی) در بین دو قرنیز آجرتراش در ابتدای آجر چینیهای عمودی یک کتیبه بته ختط کتوفی بتا
آجرتراش ساخته شدهص که زمان ساخت بنا را نشان میدهد .که متن آن احتماال چنین است«:بسهم
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اهلل الرحمن الهرحیم .شههد اهلل نههه ال هلهه هال ههو 61.اشههدان محمد..لهلی اهلل
علیه»(تصویر شم).
مضامین آن اشاره دارد به :شهادت عملى که از بهترین نو شهادت استت .همتاهنگى در میتان
آفریدههاص بهترین نمونهى گواهى بر یکتایى خداست .راه ایمان به خداص علم است وعلم واقعىص انسان
را با سرچشمه هستى آشنا مىکند .دانشمندانص در کنار فرشتگان قرار مىگیرند .عدل الهتىص در کنتار
توحید مطرح است .بر خالف دیگر قدرتمندان که هر کجا احساس یکتایى و نداشتن رقیب و شریک
کنندص زور مىگویندص او یکتایى است که به پا دارندهى عدل است 62.این کتیبه نمادی از مستلمانی را
به نمایش گذاشته و به کارگیری شهادتین را در بناها رسمیت داده و آن را از درون دلهاص خانههتا و
مجالس به بیرون کشیده به صورت یک تابلویی جاوید در معرض دید عمتوم و رهگتذران قترار داده
است.در باالی حروف کتیبه نقوش گیاهی زیبایی با آجر تراش ایجاد گردیده است .قرنیزهتای بتاال و
پایین این کتیبه که مانند یک حاشیه کتیبه را در میان گرفتهاند نیز با آجرتراش اجرا شدهانتد کته در
آنها نقوش دایرهای دیده میشود.
) کتیبه دیگر بر سط میل با آجرکاری خفته راسته جنازی نگاشته شده است .این طرح پس از
هفت ردیی آجر راسته تغییر میکند و در ادامه کارص آجرهای خفته راسته بهصورتی است کته طترح-
های لوزی ایجاد کردهاند .در میان این آجرکاریها و در سمت زر بنا یک کتیبه به صورت عمودی
بر روی میل با آجرتراش نقش شده است.پس از آنص یک قرنیز دیگر به چشم متیختورد کته ماننتد
حاشیههای کتیبه پایین میل استص با این تفاوت که در این قسمت همان نقش در دو ردیی اجراشده
است .متن کتیبه آن را چنین میتوان خواند« :شهداهلل ال اله اال اهلل بسم اهلل»(63.تصویر شم).
بخشی از کتیبه به نام خدای بخشاینده مهربتانص بته نتام ایتزد صتاحب رحمتت عتام و رحمتت
خاص64است که در آزاز هر کاری به زبان آورده میشود .و بخش دیگر آن گواهی دادن بر ایتنکته
خدایی جز خدای یکتا نیست .کلمه «اهلل» نام ذات مقتدّس الهتى استت« .ال هِلهه هِال اهلل» اوّلتین
صفحه شناسنامهى هر مسلمان است 65.هرکس خالصانه شعار توحید سر دهدص وارد بهشت مىشود و
نشان اخالص او آن است که گفتن «ال اله اال اهلل» وى را از حرامهاى الهى دور سازد 66.امام صادق
( ) در این باره فرمودند :گفتن «الاله اال اله» بهتاى بهشتت استت 67.کلمته توحیتدص دژ مستتحکم
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الهى68و نجات دهنده است .اعتقاد به توحیدص همه قدرتها و جاذبهها را در چشتم انستان کوچتک و
حقیر

مىکند69.

 .3مناره (مسجد پامنار) سبزوار
«پامنار» نام چند مسجد و محلّه در کنار مناره (گلدسته مسجد) میباشد .پامنتار تهترانص70پامنتار
رامشه اصفهانص پامنار سمنانص پامنار کاشانص پامنار کرمان 71.پامنار زواره (که در 380هت بته دستتور
عبداهلل بن کمال الدین ابراهیم بنا شده است)ص پامنار قم و پامنتار ستبزوار معتروفتترین مستجدها و
محلههایی میباشند که در ایران پامنار نام گرفتهاند.
محله پامنار در مرکز شهر سبزوار در کنار مسجدی به همین نام در خیابان بیهتق ستبزوار واقتع
شده است .این مسجد به سال 266هت .ق در زمان خالفت المعتضدباهلل عباسی و به هنگتام امتارت
امیراحمد بن عبداهلل خجستانی در خراسان بنا72و در  331هت ق به وسیله «امیر ابوالفضتل زیتاری»
بازسازی شده استص 73بعدها پادشاه بلغار74به سال 415هت ق برای هزینههای آن اموالی از بلغتار بته
بیهق فرستاده است 75.این مسجد تا زمان تاسیس مسجد جامع سبزوار به ستال632هتت ق مستجد
جامع شهر بود 76.با توجه به تاریخ بیهقص مسجد آدینه بیهق را در عصر معتمد عباستی(هم زمتان بتا
تاسیس مسجد جامع قم) در سده سوم هت قص از چو ساختهاند و با عنایتت بته ایتن کته ستاختمان
مسجد پامنار در حال حاضر با طاقهای ضربی ساخته شده و چو در آن مصرف نشتده استتص ایتن
احتمال میرود که مسجد قدیمیتر که از تیره چو ساخته شده بودص به کلی ویران شتده استت77.در
ثانیص منار آن که به سال 420هت ق .به وسیله «خواجه ابونعیم احمدبنعلی» ستاخته شتده بتود -
24سال بعد در اثر زلزله عریمی که در بیهق و قومس آمده بود -ویران شد .لذا باید بعدها ساختمان
فعلی را به جای آن بنا کرده باشند 78.برخی محققان نوشتهاند :در سال  444هت ق این مناره دوبتاره
سازی شده است .و بلندی آن 23متر است و حدود هزار سال عمر دارد79.مساحت این مسجد حتدود
 934مترمربع و دارای منارهای به ارتفا 15متر استص 80که همچون منارجنبان اصفهانص میجنبتد
و تکان میخورد(81.تصویر شم).
کتیبه بنا ،در باالی مناره مسجد پامنار کتیبهای آجری به خط کوفی وجتود دارد82.در نیمته اول
سده حاضر به همت «سیدیحیی نرام زاده»ص فرزند «نرام العلمای سبزواری»ص تعمیراتتی بتر روی آن
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به عمل آمده و قرائت خانه و کتابخانهای نیز در آن احداث شده است 83.نوشته کتیبته منتاره مستجد
پامنار سبزوار این گونه است( :تصویر شم).
«بسم اهلل الرحمن الرحیم ،محمد ،علی ،فاطمه ،حسن ،حسین» .یاد خداوند درنوشته
متن کتیبهص نشان از پذیرش قطعی اعتقاد به اسالم از سوی ایرانیان و خراسانیان به ویتژه در ستبزوار
در سدههای اولیه یا همان سدههای چهارم و پنجم هت .دارد .از همه مهمتر این کته قیتد بتی شترط
اسامی پنج تن آل عبا نشان محکمی به شیعه بودن مردم این سرزمین است .که توانستهاند نمادهایی
ازمذهب شیعه را در بناها رسمیت بدهند و در معرض عمومی به نمایش بگذارند.
ترکیب کلماتص اهللص محمد(ص)ص علی( )ص فاطمه(س)ص حسن( )ص حسین( ) در این گونه نمونههتا
انعکاس دهنده اعتقادات مسلمانان شیعه میباشد و روشن میسازد هر آن کتس بته عشتق خداونتد
معتقد باشد می بایست به پیامبر(ص)ص امام علی( )ص امامان حسن( ) و حستین( ) نیتز اعتقتاد داشتته
باشد 84.در کتیبه مسجد پامنار یا مناره پامنار سبزوار هنرمند سعی کرده است که ارزش و واالیی پنج
تن آل عبا را به عنوان یاوران محترم دین خداوند به نمایش در آورد .همچنین او تالش کرده استت
که بیان کند پنج تن آل عبا دانش کافی در رابطه با اسالم دارند .آنها قابتل ستتایشانتد و از متا بته
عنوان مسلمان انترار میرود که آنها را دوست داشته و ستایش کنیم 85.رابطه اسم با مسمّا بته طتور
کلی یکی از مباح ظریی در معرفت شناسی دینی است که براین بح ص شواهد بسیاری در روایتات
معصومان ( ) یافت میشود .این رابطه کلی بین اسم و مسماص در مورد اسامی معصومان چشم گیرتر
بودهص به ویژه در مورد برخی از معصومان زیر قابل انکار است .تا حدی که ایتن استامی نته تنهتا بتا
مسمّای خود رابطهای تنگاتنگ دارندص بلکه در زبانهای مختلیص همان معنتا بتا واژهای مشتابه ذکتر
شده که همۀ این نام گذاریها ریشه وحیانی الهی دارند.
بنابر عقیده اسالمیص به ویژه شیعیص این اسامی حتی قبل از تولد این پنج تن نیز به عنوان اسامی
انسان های برگزیده مطرح بوده و پیش گویی شده استص بلکه طبق نرر برخی علماص ایتن ذوات نته
تنها به عنوان یک نامص بلکه به عنوان یک نور از گذشته بوده اند و بسیاری از انبیتا بته حرمتت ایتن
اسامی از خداوند طلب استمداد و رحمت نمودهاند86.سپس این ذوات مقدس پا به عرصه دنیا گذاشتته
و طبق نامگذاری الهی به این اسامی نامیده شدهاند .رابطه بین لفش و معنا در این اسامی نشان متی-

122

پژوهشنامه تاریخ -سال هشتم -شماره سی و دوم

دهد که این اسامی دقیقاً بازگو کننده مقام و منزلت خاص مستمّای ختود در عتالم وجتود هستتندص و
طبق برخی روایات اسالمی این اسامی از نامهای مقدس خدا مشتق و جدا شدهاندص همچنان که ختود
این ذوات هم از نور خدا مشتق شدهاند .روایات مشهوری در این باره وجود دارد که تصتری در ایتن
مدعا دارد؛ از جمله:
« از امام صادق( ) نقل شده است که خداوند بود و هیچ چیز جز خدا نبودص آن گاه پتنج تتن را از
نور جالل خود آفرید و برای هرکدام از آنها اسمی از اسمای خود گذاشت :پس خدا حمید بتود و نتام
پیامبر را محمّد گذاشتص اعلی بود و نام امیر المؤمنین را علی گذاشت .دارای اسمای حسنا بودص پتس
اسم حسن و حسین را از آن مشتق کردص فاطر بودص پس اسمی از اسمای خود را برای فاطمته مشتتق
کرد87.»...

نمای خارجی بنای مسجد پامنار دارای تزئینات آجری استص که این تزئین در مناره آجری زیبای
آن نیز به چشم میخورد .در نمای جنوبی و بخشی از نمای شرقی مسجد آجرکاری بته صتورت رگ
چین دیده میشود که قسمت ر بام آن دارای آجرکاری به صورت هره میباشد .پشت بغتل قتوس
های این بنا(در و پنجرهدار) دارای آجرکاری خفته راسته میباشد .در مناره آجری مسجدص آجرکاری و
کتیبه آجرتراش و کاشی صابونکی بتین آجرهتا وجتود دارد و در ایتن منتاره از شتیوههتای مختلتی
آجرکاریاستفاده شده88که به صورت نوارهای مجزا و با اندازههای متفاوت کتار شتده استتص در نتوار
پایینی آجرکاری به شیوه خفته راسته انجام شده که تک کاشیهای صابونکی فیروزهای و الجتوردی
در میان آنها به کار رفته است .در باالی آن کتیبه آجرتراش وجود دارد که آجرهای نقشدار (قالبی)
به تعداد پنج رگ با نقوش هندسی به صورت حاشیه در باال و پایین آن کار شده و نوار بتاالتر دارای
آجرکاری به صورت خفته راسته میباشد .و قسمت باالئی آن کمی برجستهتر کار شده است .در نتوار
بعدی آجرکاری به صورت جناقی (خفته راسته) وجود دارد و در قسمتهای بعدی تا باالی مناره نیتز
مجدداً به صورت خفته راسته و رگ چین از آجر استفاده شده است.
در نمای ایوان ورودی و اسپر این ایوان از تزیین کاشیکاری استفاده شده است .ایتن تتزیین بتا
کاشیهای هفترنگ انجام شده و بیشتر شامل نوارهای کتیبهای است که درنمای ایتوان و لبته پتخ
ایوان و همچنین در اسپر ایوان (به صورت یک نوار در اطراف در و پنجتره موجتود در استپر) ایجتاد
شده .در پشتبغل قوس ایوان ورودی همچنین در پائین نوار کتیبههای نما و لبه پتخ ایتوان نیتز بتا
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کاشیهای هفت رنگ دارای نقوش اسلیمیص گیاهی و ختائیص تزیین شدهاند .مهمتترین آستیب وارده
به آجرکاریهای بنا مربوط به نمای جنوبی مسجد میباشد .در این بخش به دلیل مشکالت سازهای
شاهد ایجاد فاصله بین آجرکاریها هستیم که در صورت عدم توجهص ریختن و از بین رفتتن ستازه و
تزیینات را به دنبال خواهد داشت.
 .4میل مناره خسروگرد (خسروکرد)
به فاصله 10کیلومتری جاده سبزوار -شاهرود در کناره راهص بنایی بته نتام میتل «خسترو گترد»
چشم هر رهگذری را به تماشای خود فرا میخواند .این بنا با پتالن مربتع شتکل و ستاقه متدور بتا
تزئینات آجرکاری خفته و راسته به شکل لوزیص به همراه دو رشته کتیبه کوفی آجری احداث گردیده
است .تا قبل از کاوشهای باستان شناختی (تابستان ۱۳۸۱هت ش) مورخان و سیاحان چتون؛ هتانری
رنه دالمانیص89عبدالحمید مولویص 90اعتمادالسلطنه 91میل خسروگرد را تنها باز مانده از مستجد عرتیم
شهر خسروگرد می دانستند که در آن زمان حاکم نشین منطقه بیهتق بتوده استت .لتیکن دادههتای
باستان شناختی حاصله از کاوشهای علمی اطراف میل ثابت کرد که این میل مناره مستجد نبتودهص
بلکه «میل راهیابی» است .که از آن به عنوان محل روشن کتردن آتتش در شتب و بترای راهیتابی
استفاده میکردهاند.از میلهای راهیابی در خراسان میتوان از« :علیآباد کاشمر»ص «بر رادکتان» در
چنارانص «میل ایاز» در سنگ بست مشهد و میل «اخنگان» در توس مشهد نام برد.
خسروجِرد معر کلمه خسروگِرد است؛ «گِترد» در اصتل «کترد» بتودهص کترد مصتدر مترخم از
«کردن» است و کردن به معنی ساختنص پس خسروگرد یعنی« :خسرو ستاخت»؛ یتا ستاخت خسترو
میباشد وکه خسرو نام عمومی پادشاهان ساسانی است .به دلیتل نزدیکتی ایتن میتل بته روستتای
خسروگرد نام آن را میل خسروگرد گذاشتهاند 92.بیهقی مینویسد :ستبزوار در اصتل «ساستویهآبتاد»
بوده و پسر ابن ساسویه یزد خسرو بود که خسروشیر جوینص خسرو آباد بیهق و خسروجرد را بنا کرده
استص 93و کیخسرو بعد از قتل افراسیا  94در این ناحیه قلعهای ساخت که آن را خسروگرد خواندند.
برخی با توجه به شباهت نزدیک این مناره به دو مناره موجود در خار شهر ززنین که به دستور
سلطان «محمود ززنوی» ساخته شده است .تاریخ ساخت مناره را سال  ۴۱۵هت ق دانستته و تتاریخ
مرمت آن را  ۵۰۵هت .ق ذکر میکنند«95.مشکوتی» گفته:
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این مناره که جزء زیباترین منارههای تاریخی آزاز قرن  6هجری است .در بدنته آجتری آن دو
رشته کتیبه کوفی و تزئینات لوزی شکل دیده میشود .تاریخ کتیبه این منارهص سال  ۵۰۵هت ق را نشا
میدهد96.

«فریزر» که در سال  ۱۸۲۲م از سبزوار دیدن کردهص میگوید :در آنجا مناره قدیمی دیگری نریر
مناره خسروگرد و یک مدرسه قدیمی که کتیبه عربی روی آن مبین این بود که آن را «فخرالتدین»
یا «فخرالدوله» نامی ساخته وجود دارد«97.اسمیت» بته نقتل از «ختانیکی» و «هرتستفلد» از یتک
کتیبه ناخوانا در مناره سبزوار یاد کرده است«98.ناتانیل کرزن» گفته :مناره خستروگرد منتاره تتک و
بلندی ست که  ۱۰۰پا ارتفا دارد و طرح و نگاری بر سط خارجی آن دیده متیشتود کته تتا رأس
ادامه مییابد 99.این بنا در سال ۱۱۳۵هت ق به دستور «نادرشتاه افشتار»100و در دوره «فتت علیشتاه
قاجار» به همّت«علی یارخان»ص حاکم خراسان مرمت و آباد شتده استت 101.در ستال  ۱۳۰۰هتت .بته
دستور «ناصرالدین شاه قاجار» 102و دوره پهلتوی دوم و دولتت جمهتوری استالمی ایتران بته ستال
۱۳۷۵هت ش .عایق بندی بام سکّو انجام شده و پایه میل مرمت گردیده است.
در این بنا از آجرهای تراش نیم دایرهص نیم بیضیص مثل به اشکال عدد هفتت و هشتت فارستی
استفاده شده که اینگونه آجرتراشها در حفاریهای باستان شناسی شادیا نیشابورص رباطچاههص ربتاط
شرف و مسجد و مدرسه و ارگ توس در سالهای ۱۳۸۰ ۱۳۷۹ ۱۳۷۸ ۱۳۷۵و  ۱۳۸۱به دست آمتده
است 103.این بنا با مالط گل و مخلوط شیره آهکص ماسه بادی و خاك رس ساخته و از گتچ در بنتد
کشیهای آن استفاده گردیده است .این میل شامل چهار بخش پایهص ساقهص سرپوش و راس است:
پایه میل سکوئی هشت ضلعی است که در ضلع شرقی و زربی این سکو  ۶پله آجری باال رو بته
ارتفا پای پله  ۲۵سانتی متر و کی پله  ۳۵سانتی متر قرار دارد .بام این سکو با آجرگتری بته ابعتاد
 ۲۰۱۰۵سانتی متر در سال  ۱۳۷۵کی پوشی گردیده است .تمامی نمای این بنا دارای آجرکتاری
ساده و آجر های تراش و کتیبه آجری می باشد .آجتر کتاری در ستکوی هشتت ضتلعی (مربعتی بتا
گوشههای پخ شده) این میل به صورت رگ چین و در قسمت رخبام آن به صتورت هترهکتار شتده
است که در میان قا های ایجاد شده در اضال بزرگتر از آجرکاری به صورت خفته راسته استتفاده
گردیده است.
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پایه میل حدوداً  ۲۵۰سانتی متر از سط سکو ارتفا داردص و پالن آن تقریباً مربع و آجرهای این
سکو به ابعاد  ۲۵۲۵۵سانتی متر با مالط گل و مخلوطی از خاكرسص ماسه بادیص و شیره آهتک
به صورت خفته کار شده استص فاصله بین آجرها با مالط گچ و ماسه بادی بندکشی شده است.
ساقه میلص در قسمت پایه میل نیز آجر کاری و به صورت رگ چین کار شتده استت .در قستمت
ساقه میل که به صورت استوانه است و قطر آن به ستمت راس کتاهش متییابتدص شتاهد نوارهتای
مختلی و شیوههای مختلی هستیم که به  11قسمت زیر مساوی تقسیم شده و در آنهتا آجرهتای
تراش به صورتهای مختلی به کار رفتهاند .در این قسمت (ساقه میل) یک کتیبۀ آجری نیز به عرض
تقریبی یک متر اجرا شده است که سال ساخت و نام بانی این میل را مشخص مینماید .در این 11
ردیی ذکر شده از شیوههای مختلی آجرکاری وآجر تراش برای تتزئین استتفاده گردیتده استت کته
وسیعترین آنها در چند ردیی تکرار شده است .و طرحی از لوزیهای مختلی بتا آجرکتاری خفتته را
ایجاد کرده است .در میان آنها آجر به صورت راسته کار شده و نمائی زیبا به میل داده است.
کتیبه بنا ،الی) بر روی دیوار بنا کتیبهای آجری وجود دارد که چنین خوانده میشود«:امربنا هذه
المناره صاحب العجم مقبل الملک تا الدوله ابوالقاسم بن السعید ولی امیرالمومنین فی سنه خمسته و
خمسمائه»( 104تصویر شم) .یعنی؛ دستور داد ساخت این مناره را صاحب العجم مقبتل الملتک تتا -
الدوله ابوالقاسم پسر سعید ولی امیر المومنینص در سال .505
«تا الدوله» در زمان سلطان سنجرص حاکم خراسان و نواحی اطراف آن بوده استت کته پتس از
مرگ پدرش -ستلطان ملکشتاه ستلجوقی -بتر خراستان و اطتراف آن حکومتت یافتت .همچنتین
«ابوالقاسم علی بن سعید» که ساخت میل خسروگرد به دستور وی صورت گرفتهص در این زمان نایب
وزیر سلطان سنجر بوده است .در اینباره در تاریخ بیهق مینویسد« :وزیر تا الدوله ابوالقاسم احمتد
بن عبداهلل بیهقی که وزیر خوارزم بودص و آنجا او را عمارات و جامع و آثتار بستیار استت و در جتامع
قصبه این صفه که روی در قبله(رو به قبله) دارد .او فرموده است از مال زز و خوارزم»105.و در جتای
دیگر «مقبل الملک» را لقبی برای«:احمد بن علی بن خواجه زیادی»106و «علی بن حسین بن احمد
زیادی»107میداند.
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بنابر مضمون کتیبهص این مناره به دستور «ابوالقاسم بن سعید» -که در آن زمتان دارای دولتت و
مکنت بود-ساخته شده و از جمله بناهای یادمانی خراسان است .امّایادمانی بودن بنا تنها کاربری آن
نیستص بلکه باستناد متون تاریخیص شواهد پیرامون بنا و موقعیت جغرافیایی که منطقه دارد به عنوان
میل راهنما و محلی برای روشن بودن آتش و نور نیز مورد استفاده قرار میگرفته است.
بر روی این کتیبه دو ر آجر خفته کار شدهص سپس یک ر آجر تراش با نقش مستطیل در وسط
و دو لوزی در طرفین و بر روی این آجر تراش دو ر آجر خفته کتار شتده استتص ستپس یتک بانتد
تزیینی آجرتراش به شرح زیر میباشد :گوشههای آجر را در جهت طول آن با زاویه  ۴۵درجه تتراش
دادهاندص سپس دو سانتی متر از وسط آجر را به شکل بیضی کم عمق تراش دادهاند .و از ترکیب ایتن
آجرهای تراش با یکدیگر اشکال بیضیص لوزی و مثل ساختهاند که چشم نوازی خوبی دارد« .تیتت»
شباهت این مناره با میل قاسمآباد سیستان و مناره خسرو گرد سبزوار را در آجرکاری آنها دانستته و
هر دو را دارای سبک سلجوقی

میداند108.

بعد از اتمام باند آجرهای تراشص دو رگ آجر خفته کار شتدهص روی آن یتک رگ آجتر تتراش بتا
تزیینات مستطیل در وسط آجر و در طرفین مستطیل لوزی کار شدهص کته روی ایتن رگ دو ر آجتر
خفته قرار گرفته است وسپس قسمتی از ساقه که با تزیینات لوزی به صورت خفته راسته اجترا شتده
قرار گرفته است .وسط لوزی آجرهای تراش شکل مربع و لوزی دیتده متیشتود .کته تشتکیل یتک
«شمسه» را دادهاند .به طور کلی در این قسمت ساقهص  ۴۰رگ آجرکار شده که از ترکیب این آجرهتا
به صورت خفته و راسته در شکل لوزی کامل شمسهای آجر تراش به شکل لوزی گرفته و اجرا شده
است هم چنین دو نیم لوزی یا مثل متساوی االضال در قسمت پایین و باالی این قسمت از ساقه
ایجاد شده است .در بدنه این قسمت روزنهی نور گیر پلههاص با استادی تمام کار شدهص به گونهای کته
در اشکال هندسی این روزنهها کم و کاستی ایجاد نکرده است.
بعد از اتمام آجر کاری خفته راسته دو رگ آجر خفته کار شدهص به این وسیله زمینته اجترای یتک
باند تزئینی آجر تراش که حاشیه بسیار زیبایی برای کتیبه دیگر میل داردص ایجاد شده استت109.شتاید
بتوان گفت :این نو کار آجر تراشها در حاشیه کتیبه نوعی تذهیب برای کتیبه باشد .بتر روی ایتن
باند آجرتراش دو رگ آجر خفته قرار گرفتهص سپس کتیبه کوفی اجرا شده است.
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در کتیبه دوم مناره؛ تزیینات مانند کتیبه پیشین است .بر روی این کتیبه دو ر آجر خفتهص سپس
چهار رگ آجر تراش کار شده است.
بر روی این آجرهای تراش تزئینی  ۴۰رگ آجر به صورت خفته راسته کار شتده کته از ترکیتب
این نو کارص اشکال لوزی بدست آمده استص این قسمت از میلص برخالف قستمت پتایین آن کته از
آجرهای خفته راسته موازی با یکدیگر تشکیل شدهص پس از اتمام آجرهای خفته راسته سته رگ آجتر
خفته کار شده است .و بر روی این آجر کاری معمولی  ۱۵رگ آجر کاری شده که در حال حاضر بته
علت تخریب آجرها ترسیم شکل آجرکاری مقدور نیست .بر روی این محل ستیزده رگ آجتر خفتته
دیگر قرار گرفته است .لیکن باید گفت :این محل نسبت به قسمت زیرین خود قطرش بیشتر استت.
در بدنه میل روزنههایی جهت تامین نور پله ها تعبیه شده است .پله بنتدیهتای میتل خستروگرد از
داخل متکی به بنا است و به صورت حلزونی تا راس ادامه دارد.
 .5میل کرات
روستای کرات در  52کیلومتری جنو زربی تایباد به خواف و بر کناره راهی قدیمی قرار دارد و
از اهمیت زیادی برخوردار بوده است .به فاصله کمی از روستای کرات منطقهای باستتانی وجتود دارد
که مسلما آبادی قدیمی کرات در آنجا قرار داشته است .بنای منارهای در آن نقطته بتر جتای مانتده
است که به «میلکرات» معروف است.
ساقه میل به ارتفا  25متردارای ساختاری دو قسمتی است کته نمتای ظتاهری آن در بختش
تحتانی (پایه میل) با بلندی  15متر به صورت هشت ضلعی و بخش فوقانی آن استوانهای است .در
بخش انتهایی ساقه هشت ضلعیص بقایایی از تزئینات موسوم به «شرفه» به چشم میخورد .همچنین
در بخش میانی بناص کتیبهای به خط کوفی در نواری عریض اطراف میل را فرا گرفته که متاسفانه بر
اثر عوامل طبیعی به شدت آسیب دیده است .بخشی از تزیینات آن نیز گره چینیهای آجتری استت
که زیبایی خاصی به بنای میل بخشیده است .ظاهراً این بنا از وضعیت قائم خار بوده و قدری کتج
به نرر می رسد.عالوه بر آن در ضلع جنو زربی میلص در گاهی است که محل دسترسی و ارتباطی
به داخل میل بوده است .میل تاریخی کرات اسلو معماری قرن5هت .ق .دوره سلجوقی را به همراه
دارد.
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تزئینات مختلی آجرکاری و آجر تراش به همراه کتیبه آجریص سط قسمت هشت ضتلعی آن را
تزئین داده است و در قسمت دایرهای شکل آن شاهد کار کردن آجر به صورت رگ چین هستیم .اما
تزیینات آجری در قسمت هشت ضلعی تا میانههای میل کشیده شدهاند و به صورت نوارهای مجزا و
با اندازههای مختلی اجرا شدهاند .پائین دیوارها به صورت رگچین کار شده و با توجه به ظاهر امترص
بیشتر آنها مرمتی میباشدص در باالی این سط (در ارتفا 2متری) یک نوار به عرض چهتار ستانتی
متر با برجسته کار کردن آجرهای پائین و باالی آن ایجاد شده است که فضای بین آن با تزیین آجر
و آجرتراش به صورت برجسته و فرو رفته کتارکردن آجرهتا پرشتده استت .در ایتن قستمت نقتوش
هندسی ساده ای ایجاد شده است .در باالی این نوار یک قسمت پهن به صورت آجر رگ چتین اجترا
گردیده که به دلیل فاصلهیمیان آجرها و بندکشی پهن آنها حالتی زیبا بته آن داده استت .در بتاالی
این سط یک نوار دیگر با عرض  40سانتی متر قرار دارد که قاعده هشت ضلعی بنا در این محتل
کمی کوچکتر شده تا سازه حالت ایستائی بهتری پیدا کند.
مضمون کتیبه کوفی معقلی(آجری) میل کرات
در سط میلص بخشهایی از قسمتی که دارای کتیبهآجری میباشد .متاسفانه از بین رفته استت.
نوار بعدی مانند نوار پائین کتیبه است ولی نو نقش آن متفاوت بوده و عرض آن نیز کمتر می باشد.
بر باالی این نوار شاهد کاربرد آجرتراش به سبکی خاص هستیم که بر روی هتر ضتلع بته صتورت
قابهای مجزا اجرا شده و ارتفاعی حدود  1/5متر دارد .در این قسمت آجرهتای تتراش طتوری کتار
شدهاند که فضای ایجاد شدۀ بین آنها به شکل یک شمسه در آمده است و زیبایی خاصی را به بیننده
القا میکند .یک نوار به عرض حدود  30سانتی متر به شیوه نوارهای پائینی با برجسته کتار کتردن
آجرهای تراش از دیگر تزئینات این بنا میباشد .سط باالئی این نوار آخرین قسمت تزیینتی هشتت
ضلعی بنا میباشد .این بخش با شبه ستونهای برجسته آجری به عرض یک آجر ( 10سانتی متتر)
در وسط و گوشههای اضال اجرا شده است .این ستون نماهاص سطوح هشت ضلعی را به  16قسمت
تقسیم کردهاند و با بیرون زدگی آجرهای باالئی موجب شکل گیری سر ستونها شدهاند .سط بتین
این ستون نماها با آجرکاری جفتی بصورت خفته تزئین شده است و سط ستتون نماهتاص آجرکتاری
جفتی خفته و راسته (روی هم ) دارد( 110.تصویر شم).
متاسفانه با توجه به تخریبهای ایجاد شده متن کتیبه بنا قابل خواندن نیست.
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تزیینات آجرکاری این بنا به واسطه ایجاد مشکل سازهای و نشست بنا دچار آسیبهتای فراوانتی
گشته و موجب ریختگی بخشهایی از این تزیینات شده است .خوشبختانه بنا مورد مرمت قرار گرفته
و از تخریب تمامی آن جلوگیری شده است .در هنگام مرمت سازهص خصوصاً در قستمت آجتر چینتی
رگ چین پایین منارهص مرمتگران مجبور به استفاده از آجرکاری رگ چین بته صتورتی شتدهانتد کته
عالوه بر حفش ایستائی بنا حالت رگ چین بودن آن نیز تقریباً حفش گردیده استت .در قستمتهتائی
نسبت به پرکردن فضاهای خالی آجرها با آجرهای جدید اقدام شده تا حالت کلی تزئینات حفش گردد.
در قسمت کتیبه نیز تنها استحکام بخشی آجرهای باقی مانده انجام شده استص در حال حاظر مشکل
آسیبها مربوط به آلودگیها و چرکیهای سطحی است و در پایین بنا که مرمتت نیتز شتده استتص
لکههای رطوبتی و به طبع آن ریختگی بندکشیها و پوسیدگی آجرها مشاهده میشود.
با توجه به شواهد باقیمانده از آجرهای کتیبه میتوان به مضتامین قرآنتی داشتتن بنتا احتمتال
بیشتری داد و از سوی دیگر همزمانی بنا با بناهای دیگر خراسان با این موضو کمک میکند.
هتیجهگیری
منارهها در کنار مساجد و بقا متبرکه جهت اذانگویی ویا به عنوان میل راهنما در کنار جادههتاص
مساجدص کاروانسراهاص مدارس و دارالضیافهها احداث میگردید .این سازه به علت روشن نمودن چترای
یا آتش بر فراز آنص جهت راهنمایی در شب به مناره یا محل نور مرسوم شد ودر دوره اسالمی احداث
مناره بویژه در زمان خالفت امویان گسترش بیشتری یافت.منارهها در آزتاز بته صتورت منفترد و در
مجاورت مساجد ساخته میشدند که از دوره سلجوقی به بعد تدریجاً به صورت زو بر ستردر ورودی
و یا برایوان اصلی بنا احداث گردیدندمنارهها به لحاظ معماری از سه قسمت اصلی؛ پایهص ساقه یا بدنه
و کالهک یا تا و بخشهای فرعی مانند پلکان و نورگیرتشکیل میشوندص بیشتر منارههتای ایرانتی
استوانهای و با اشکال هندسی شبیه منشور ساخته شدندکه جلوهگاه مجموعهای از هنرهتای تزئینتی
مانند :خطاطیص کاشی کاریص آجرکاریص مقرنس کاری و نقوش هندسیاند .منارهها برای استفادههای
مذهبیص راهنمای راهها و به عنوان نمادی از پیروزی کاربرد داشتند.
کتیبههای منارهها با تبلید دین اسالمص عالوه بر دعوت مردم به سوی خدا بر عملص نشاط تسلیم
و رضاص در طاعت الهی نقش بسزاییداشتندکه نمادی از مسلمانی را به نمایش گذاشته و به کتارگیری
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شهادتین را در بناها رسمیت داده و آن را از درون دلهاص خانهها و مجالس بته بیترون کشتیده و بته
صورت یک تابلویی جاوید در معرض دید عموم و رهگذران قرار دادهاند کته توانستتهانتد نمادهتایی
ازمذهب شیعه را در بناها رسمیت بدهند.
میلص منارههای خراسان هم چون سایر بناها با سازههای معماری و تزئینات منحصر به فرد ختود
با اهدافاحداثیص یادمانیص وقفی و زیره بنا شدند که بر حسب موقعیت جغرافیایی منطقه به عنوان میل
راهنما و محلی برای روشن بودن آتش و نور نیز مورد استفاده قرار میگرفتهاند.
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 -48سوردلص دومینینگ؛ جانین سوردلص تومینص «بناهایسنگبست»ص مجله جستورص سایت جستورص ص.111
 -49قرائتیص همانص 8ص ص.338
 -50طبرسیص فضل بن حسنص ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآنص نشر معارف اهل البیت ( )ص 22ص
ص.59
 -51سوردلص همانص ص.111
 -52مولویص عبدالحمیدص آثار باستانی خراسانص تهران :بیناص 1353ص ص.43
 -53انصاریانص حسینص ترجمه قرآنص قم :اسوهص 1383ص سوره بقرهص آیه .258
 -54مجلسیص محمدباقرص بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهارص به تحقیق محمدباقر محمودیص
عبدالزهراء علویص قم :داراحیاء تراث عربیص بیتاص 93ص ص .196
 -55همانص 3ص ص .7
 -56قرائتیص همانص 1ص ص.400
 -57سوردلص همانص ص.113
 -58رزم آراص حسینعلیص فرهنگ جغرافیایی ایران (آبادیها)ص تهران :بیناص 1355ص 9ص ص 287؛
مشکوتیص نصرت اهللص فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایرانص تهران :آثار باستانی ایرانص 1349ص
ص.91
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 -59صیاد شهریص حامدص (گزارش بررسی و شناسایی حفاظتی و مرمتی تزیینات وابسته به معماری)ص
.1385/9/20
 -60حسینیص احمدص تاریخ بردسکنص چ1ص 1382ص ص.201
 -61قرآن کریمص سوره آل عمرانص آیه.18
 -62قرائتیص همانص 1ص ص.483
 -63قرآن کریمص سوره آل عمرانص آیه ( .18برای توضیحات تکمیلی به مضمون کتیبه قبلی مناره فیروزآباد
رجو کنید).
 -64زرویص محمدص آدم از نرر قرآنص تهران :نشرنگارشص 1384ص 3ص ص.441
 -65قرائتیص همانص 1ص ص.399
 -66ابن بابویهص محمد بن علیص ثوا االعمال و عقا االعمالص چ2ص قم :دار شریی رضیص 1406ص ص.20
 -67مجلسیص همانص 93ص ص .196
 -68همانص 3ص ص.7
 -69قرائتیص همانص 1ص ص.400
 -70مکیص حسینص وقایع سیام تیر1331ص با تجدید نرر و اضافاتص تهران :بیناص 1336ص ص 223؛
عراقیص مهدیص ناگفتههاص خاطرات شهید مهدی عراقیص پاریس :بیناص 1357ص ص 59؛ موحدص محمدعلیص
خوا آشفته نفتص مصدق و نهضت ملی ایرانص بیناص 1378ص 2ص ص .764/6
 -71مشکوتیص همانص ص .157
 -72بیهقیص محمدص تاریخ بیهقی با معنی واژههاص چ4ص تهران :مهتا ص 1374ص 3ص ص.53-49
 -73محمدیص مریمص مسجدپامنارص 1378ص 2ص ص.132
 -74پادشاه بلغار منرور فرمانروای شهری بوده است که در دامنه کوههای آورال یا اورال (شمال دریاچه خزر)
قرار داشته است که مردم آن شهر مسلمان بودهاند ونباید با نام کشور بلغارستان اشتباه کرد( .اقبال آشتیانیص
عباسص تاریخ مغولص ص .)109
 -75بیهقیص همانص صص 53-52؛ امینص علینقیص «مساجد و مدارس سبزوار»ص مجله وحیدص دوره 12ص ش
12ص بهمن 1353ص ص.940/50
 -76امینص همانص ص.950-949
 -77امینص حسنص «ادبیات و زبانها»ص مجله حافشص ش 42ص تیرماه 1386ص ص .30
 -78همانص ص .30
 -79امینص علینقیص «مساجد و مدارس سبزوار»ص مجله وحیدص دوره 12ص ش 12ص بهمن 1353ص ص .192
 -80اعتمادالسلطنهص محمد حسنص مطلع الشمسص چاپ تیمور برهان لیمودهیص تهران :افستص 1362ص 3ص
ص .208
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بررسی میلص منارههای خراسان(با تکیه بر نقش سازهای و محتوای کتبیههای آنها)

 -81امینص حسنص «منارجنبان سبزوار»ص مجله وحیدص دوره12ص ش11ص بهمن1353ص صص  873ت .874
 -82اعتمادالسلطنهص همانص 3ص صص .950-949
 -83امینص همانص ص.950
 -84شایسته فرص مهنازص «کتیبههای اسالمی(تجلی کلمه علی) در تزیین معماری»ص 1380ص ص .73
 -85همانص ص .70
 -86کلینیص اصول کافیص تهران :دارالکتب اإلسالمیهص ۱۳۶۵ص  8ص ص 305؛ شیخ صدوقص معانیاألخبارص
قم :انتشارات جامعه مدرسینص ۱۳۶۱ص ص .125
 -87ابوالقاسمص فرات بن ابراهیمص تفسیر فرات الکوفیص تهران :وزارت ارشاد اسالمىص ۱۴۱۰ص 7ص ص .56
 -88سیاپوشص بهنودص (گزارش بررسی و شناسایی حفاظتی و مرمتی تزیینات وابسته به معماری)ص
.1384/11/28
 -89رنه دالمانیص هانریص سفرنامه از خراسان تا بختیاریص ترجمه فره وشیص تهران :امیرکبیرص
1335صص125
 -90مولویص همانص 4ص ص .83
 -91اعتماد السلطنهص محمد حسن خانص مرات البلدانص عبد الحسین نوایی و میرهاشم محدثص تهران :دانشگاه
تهرانص 1300ص 3ص ص  8و.222
 -92عبداهلل زاده ثانیص محمدص «گذری بر تاریخ چهارهزار ساله سبزوار»ص هفته نامه واژگان زمینص س 1ص ش
۳۳- ۳۷ص ص .۳
 -93ابن فندقص همانص ص.41
 -94تاریخ بیهقص مقدمه قزوینیص انتشارات فروزیص ص .۴۳
 -95رزمآراص فرهنگ جغرافیایی ایرانص تهران1355 :ص 9ص ص .150
 -96مولویص همانص 1ص ص ۴۸۹؛ مشکوتیص همانص ص .88
 -97مشکوتیص همانص ص .۸۸
 -98اسمیتص جان مالونص خرو و مرو سربدارانص ترجمه یعقو آژندص لندنص 1825ص ص .۶۸
 -99لردکرزنص ناتانیلص ایران و قضیه ایرانصترجمه وحید مازندرانیصتهران :بنگاه ترجمه و نشر کتا ص ۱۳۵۱ص
ص.48
 -100رنه دالمانیص همانص ص.57
 -101طاهریص ابوالقاسمص جغرافیای تاریخی خراسان از نرر جهانگردانص تهران :شورای مرکزیص 1348ص ص
.159
 -102اعتمادالسلطنهص 1362ص 2ص ص.46
 -103عبداهلل زاده ثانیص همانص ص.34
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 -104شریعتیص علیص راهنمای خراسانص تهران :انتشارات سازمان جلب سیاحانص 1345ص ص164؛ بیهقیص
حسینعلیص «خسروگرد»ص نامه آستان قدسص ش1ص دوره12ص ص.142
 -105ابن فندقص همانص 6ص ص 265؛ تاریخ بیهق (به زبان عربی)ص ترجمه یوسی هادیص ص.477
 -106همانص ص.192
 -107همانص ص.192
 -108تیتص جی .پیص سیستانص ترجمه زالمعلی رئیس الذاکرینص سیستان :انتشارات ارشاد اسالمیص 1362ص
ص.167-162
 -109طرز ساخت آجر تراش این باند و طرز کار آن .ابتدا آجرهای تراش که به صورت عالمه سه یا کاله الی
است تراش داده شده سپس یک ر از این آجرهای تراش کار شده و بر روی این ر آجرهای تراش به
صورت نیم دایره و مثل کار شده است از ترکیب و آجر تراش نیم دایره تشکیل دایره کامل داده شده است بر
روی این ر آجر تراش آجرهای تراشی معکوس آجرهای زیرین کار شده است.
 -110بهنودص سیاپوشص (گزارش بررسی و شناسایی حفاظتی و مرمتی تزیینات وابسته به معماری)ص
.1384/11/28

