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 نقد و بررسي كتاب

  حكومت سلجوقيان ةايران از آغاز تا دور ةاوليمعماري مساجد 

  *عابد تقوي

  چكيده
تر  است. در بيش شماري انجام شده درباب معماري مساجد صدر اسالم ايران تحقيقات بي

اند. در اين بين، توجه  گرفته نگاري موردمطالعه قرار صورت تك ها، مساجد به اين پژوهش
تاريخي سازه و تزئينات معطوف بوده اسـت. ايـن   محققان به ساختار فيزيكي و تحوالت 

نيـز رعايـت    اسـت،  كه خانم باربارا فينستر نوشته ،اي و تكراري در اين كتاب كليشه قالب
تفصـيل   ايـران بـه   ةچنين، در اين كتاب به تحوالت معمـاري مسـاجد اوليـ    است. هم شده

 شـده يي ارزيـابي  كلي و محتـوا پرداخته شده است. نقد اين كتاب از دو منظر ساختار شـ 
مل اسـت و  أت هاي تحليلي معماري صدر اسالم قابل يكي از كتاب مثابة اين كتاب به است.
 ةاي نو به معماري مذهبي ايران در قرون اولي هاي نويسنده، دريچه توان براساس استدالل مي

 طـور  شود كه به د. دركنار نقاط قوت اين اثر فاخر، نقاط ضعفي نيز ديده ميكراسالمي باز 
هـاي گنـگ بـراي واژگـان      انتخاب معادل كتاب است. ةليف و ترجمأمتوجه بخش ت كلي

  آيند. شمار مي مالحظه به ترين موارد قابل از مهم تخصصي و نيز برخي ايرادات محتوايي
  ايران، نقشه، تزئينات. ةمعماري اسالمي، معماري صدر اسالم، مساجد اولي :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

هاي  حوزه بينترين مباحث مشترك  مذهبي قرون اوليه در جهان اسالم يكي از مهممعماري 
و شهرسازي  ،شناسي، مطالعات معماري، تاريخ هنر شناختي علوم انساني و هنر نظير باستان

اي آن، يكي از  رشته به ماهيت مطالعات ميان اسالمي باتوجه شناسي است. در اين ميان، باستان
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 ،شناسي معماري اسالمي است. خاستگاه، چيستي، روند تحوالت، سبك هاي مرتبط با حوزه
تـرين   هاي فرهنگي در معمـاري اسـالمي ازجملـه مهـم     كنش شناختي و برهم و تحليل گونه

  شوند. شناسي اسالمي قلمداد مي هاي باستان لهئمس
شـوند.   معماري محسـوب مـي   ةترين گون در معماري مذهبي جهان اسالم، مساجد مهم

ديگـر   مسـلمان اسـت و ازسـويي    ةهويتي معماري جامع ةنام گر شناس سو نمايان ازيكزيرا 
همـواره از پراكنـدگي و تنـوع     ،اسـالم  خصوصـاً در صـدر   ،دليل كاركردهـاي گونـاگون   به
نخسـتين   منزلـة  شك مسجد به كه بي ،هويت اسالمي ةاست. مقول شماري برخوردار بوده بي

آن داشـته، خـود گـواه     ةسزايي در رشد و توسع هسهم بايدئولوژي اسالمي  ةدهند نهاد رواج
ـ  ةگون  روشني است بر نقش و جايگاه اين مسـاجد در   ةمعماري مذهبي. در برخورد با مقول

انـد. برخـي از    گرفته تحليل آثار بهره گران از رويكردهاي متفاوتي در اسالم، پژوهش جهان
؛ 1390 شـوان  ؛1375 (نصـر  انـد  گرايي بـه تحليـل مسـاجد پرداختـه     ها با رويكرد سنت آن

بـودن معمـاري    كيـد بـر امـر قدسـي    أ). اين گروه بـا ت 1392بوركهارت  ؛1390 بوركهارت
داننـد. برخـي نيـز از     بيني برخاسته از سـنت مـي   گونه معماري را مولود جهان مساجد، اين

؛ 1393 كرسـول  ؛1379 (گرابار اند دهكرنگري تحوالت مساجد را ارزيابي  رويكرد تاريخي
كـه اكثريـت    ،). ايـن دسـته از محققـان   Anisi 2009 ؛1379 ؛ بلـر و بلـوم  1380 هيلن برنـد 

محوري تحوالت در دو  شوند، با تكيه بر روند شناسان اسالمي را هم شامل مي باستان ة جامع
د. شناخت دو مفهوم تداوم كنن بستر زمان و مكان، آثار معماري ازجمله مساجد را بررسي مي

توسعه يا افول و يابي،  ساختار، تزئينات، نقوش و نقش حاكميت، جامعه در شكلو تغيير در 
هنري هريك موضوعات جـدي در مطالعـات ايـن گـروه از محققـان معمـاري        ةيك پديد

دو مشرب فكري مستقل تا به  مثابة اين دو نوع رويكرد تحليلي، كه به بر افزون اسالمي است.
توان به  دارد كه از آن مي رويكردهاي ديگري هم وجود دهند، مي حيات خود ادامه  امروز به

 ؛1376 شيمل( پديدارشناختي و )1390 بختيار و اردالن ؛Akkach 2005( عرفاني هاي يافت ره
Dickie 2000 (تشـريح و تفسـير معيارهـاي     ،ها هريك در توصـيف  يافت د. اين رهكر  اشاره

نـوع تفسـير و    كه فـارغ از هـر  است   اينچه در اين ميان اهميت دارد  مستقلي دارند. اما آن
اند، همگي بر يـك   اي كه اين محققان در فهم و درك عميق از مساجد داشته برداشت نقادانه

مسلمين  ةو فرهنگي جامع ،نظر دارند كه مسجد نخستين پايگاه اجتماعي، سياسي اصل اتفاق
  مي است.معماري اسال ةترين گون است و از اين حيث، اولي آمده شمار مي به

شناسي و تحليل معماري مسـاجد جهـان اسـالم، محققـان تـاريخ       بندي، گونه در تقسيم
شناسـي را   و سـبك  ،(بعد جغرافيايي) اسالمي)، مكان يها (سلسله هاي زمان لفهؤمعماري، م
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ـ   در تحقيقـات هـيلن   ،مثال طور ههمواره مدنظر دارند. ب د از دو منظـر زمـاني و مكـاني    برن
هـاي اسـالمي    وي در كتـابي معمـاري را در ادوار مختلـف حكومـت    بررسـي اسـت.    قابل

ديگر، معمـاري را در جغرافيـاي     ) و در كتابي1394 برند  (هيلن داده است موردمطالعه قرار
  ).1380 دنبر  (هيلن ه استكردجهان اسالم بررسي  ةگسترد
رد كه يـك  نگاري وجود دا چنين دركنار اين دو نوع رويكرد مطالعاتي، مطالعات تك هم

 ؛1385 زاره ؛1387 (بلر گيرد مي تاريخي قرار اثر معماري در بستر زمان و مكان موردتحليل
). در اين شيوه، دركنـار تحـوالت درزمـاني و درمكـاني، تحـوالت تكنيكـي و       1388 ويلبر
و  ،هاي اجرايي ساختمان، عناصر و اجزاي معماري، تزئينات، نقشه و مصالح، معماران شيوه

تـوان   نقش حاميان هنري موردتوجه است. ازجمله داليل انتخاب اين كتاب بـراي نقـد مـي   
 ،اي خاص از معماري مذهبي در جغرافيايي خاص شهرت نويسنده، تمركز بر روي گونه  به

هاي نخست  و درنهايت نقش مساجد ايراني در روند تحوالت معماري مذهبي ايران در سده
  اسالمي اشاره كرد.

  
  حكومت سلجوقيان ةايران از آغاز تا دور ةمعماري مساجد اولي عرفي كتابم. 2

 ةاز آغـاز تـا دور   يـران ا ةاوليـ  مسـاجد اسـت   كتابي كه در اين نوشتار به آن پرداخته شـده 
بـار   م براي نخسـتين  1994 ليف خانم باربارا فينستر است كه در سالأت يانحكومت سلجوق

 1392 در سـال سميعي  فرامرز نجدرا تحرير درآمده است. اين كتاب  ةرشت زبان آلماني به به
. منتشـر كـرد   به زبان فارسـي  فرهنگي توسط انتشارات پازينه با همكاري پژوهشگاه ميراث

صـفحه تصـوير بـا يـك      48راه  هم صفحه به 586مند در  فارسي اين پژوهش ارزش ةترجم
 ةنتهاي اين كتاب دو فهرست تكميلي دربارطبع آراسته شد. در ا زيور مقدمه و يازده فصل به

است. طرح  نگارش درآمده تر به مساجد و دو فهرست اختصارات و اعالم براي آگاهي بيش
دامغان است كه ازنظر بصري، زيبايي  ةن به تصويري از مسجد تاريخانكتاب مزي روي جلد

  خاصي به كتاب داده است.
خوبي نقاط ضعف تحليـل آثـار معمـاري اسـالمي خصوصـاً       كتاب به ةفينستر در مقدم

هاي تفسيري  يافت تر مربوط به ره است. اين نقاط ضعف بيش دهكربناهاي مذهبي را بررسي 
اسـت.   گرفتـه  شناسـان دوران اسـالمي قـرار    هاي اخير موردتوجه باسـتان  است كه در دهه

توانـد الگـوي مناسـبي     مي تحقيقات فاخر معماري اسالمي است و ةزمر شك، اين اثر در بي
يافـت   باشـد. وي بـا ره   براي محققان در برخورد با يك اثر معماري و چگونگي ارزيابي آن
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تحليل تاريخي تاحد زيادي توانسته دو مفهوم استمرار و تغيير را در معماري مساجد صـدر  
عمـاري  هاي ملمـوس م  است منابع تاريخي را با يافته د و در اين راه كوشيدهكناسالم رصد 

  راه سازد. هم
كوشـيده تـا بـا     ،اسـت  آمـده  »تاريخية چكيد«كه با عنوان  ،فينستر در بخش اول كتاب

خصوصاً در قلمـرو   ،اجتماعي جهان اسالمـ  اول تاريخي، تحوالت سياسي ارجاعات دست
را موردبازبيني قرار دهد. وي با  ،امپراتوري ساساني بوده است ةمناطق شرقي كه تحت سيطر

كـه چـه    ،هايي از ايران را گرايي بخش جريان اسالم است دهكرمصاديق تاريخي تالش  ةارائ
د. وي با ارجاعات كنتحليل و تجزيه ، اند هاي صلح فتح شده صورت قهرآميز يا با عهدنامه به

تدريج در شهرهاي مختلف  گرايي به كند كه جريان اسالم گونه استنباط مي متعدد تاريخي اين
 كنـد ايـن   كيـد مـي  أچه وي در جايي از كتـاب ت  است. آن متفاوتي اتفاق افتادهبردهاي  با راه

با عقد قرارداد و پرداخت جزيه ممكن بود و تسامح  فقطهاي مذهبي  كه وجود آزادي  است
شـد.   و يهوديان ميسر مي ،هاي مالي ازطرف زرتشيان، مسيحيان و تساهل مذهبي با پرداخت

تـر بـه    يي و متصرفات اعراب در صدر اسالم، درابتدا بـيش گرا ديگر، جريان اسالم عبارت به
دينـي در شـهرهاي    تدريج ردپاي اسـالم و هويـت   گرديد و بهمعطوف هاي اقتصادي  جنبه

نماد شهرهاي مفتوحـه بـه اجـرا درآمـد. در مراكـز       مثابة قالب ساخت مسجد به متصرفه در
هاي نظامي اعالم اسـتقالل   صورت پادگان كه در آغاز به ،تصرف اياالت و در شهرهاي تحت

نزديـك بسـطام،    ةكردند، مساجد اوليه ساخته شد. وي به شهرهايي نظيـر نهاونـد، سـوي    مي
ايرانـي   ةجا مسـاجد اوليـ   كند كه در آن و ري اشاره مي ،اصطخر فارس، مرو در آسياي ميانه
تـداوم   هـاي اسـالمي، سـعي در    نگاري سلسله گيري از گاه ساخته شدند. وي درادامه با بهره

هـاي   هاي حاصل از كاوش ساخت معماري مساجد در دوران اموي و عباسي براساس يافته
هـاي محلـي در ايـران     گيري حكومت گونه از شكل شناسي دارد. سپس با بيان روايت باستان

گرايـي منـاطق    ... نگـاهي تـاريخي بـه رونـد ايـران      و ،نظير طاهريان، صـفاريان، سـامانيان  
  اسي دارد.حاكميت خالفت عب تحت

 شده  اميان مسجد در صدر اسالم پرداختهو ح ،موقعيت، بانيان ،در فصل سوم، به تعريف
اي به كاركردهاي مسجد نيـز   كه بسيار كوتاه و مختصر تدوين يافته، اشاره ،است. اين فصل

يابي مساجد قـرون   داشته است. وجه بارز اين بخش ارجاعات متعدد تاريخي به روند شكل
  غرب ايران است. تصرف اعراب در جنوب و جنوب اطق تحتاوليه در من

 ،هاي شـاخص مسـاجد صـدر اسـالم     در فصل چهارم، نگارنده با ورود به يكي از گونه
گيري  فصل، خاستگاه شكل كند. در اين دار، به بحث اصلي ورود پيدا مي يعني مساجد ستون
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گزارشي توصيفي از  ةارائاست. سپس  ثيرات ساختاري آن از مسيحيت بيان شدهأمسجد و ت
دار سـاده نظيـر اصـطخر، سـيراف، دامغـان،       هاي مساجد ستون هاي معماري از گونه ويژگي
اردستان، نائين، مساجد با  داخلي مانند مسجدجامع اصفهان، بندي دار با تقسيم ستون مساجد

 گيـري  شـكل ماننـد مسـاجد يـزد، فهـرج و سـاوه، ايـن فصـل بـا نتيجـه           هاي مستطيل پايه
  يابد. مي  يانپا

هـاي    هاي معماري مساجد، طـرح  ويژگي ةادام و هفتم نيز در ،هاي پنجم، ششم در فصل
ة پيـاد  (حـاجي  حياط بي دار ستون مساجد جرجان)، (فسا، دار دار حياط اصلي مساجد ستون

نـائين)، مسـاجد بـا     ةمحمدي(مسجد  عريض ةنشد بندي هزاره) مساجد با سالن تقسيم بلخ،
دوازده امام يـزد)، مسـاجد    (يزدخواست، ساده (سيراف)، مساجد گنبددار شكل بناي مكعب
تفصـيل   (مسجد رسول بم) بـه  دار مساجد ايوان و بازار)، لشكري نائين، ةمحمدي( سرسرادار

هاي ساختاري و  ويژگي ةارائ اهميت است چه در اين بخش قابل شده است. آن توضيح داده
وجـوه افتـراق و     سنده با اشراف بر آن توانسته بهتنوع عناصر معماري مساجد است كه نوي

  اشتراك ميان مساجد در نقشه و عناصر وابسته به آن بپردازد.
هـا   فينستر در فصل هشتم كتاب عناصر معماري مسـاجد ايرانـي را بـا توصـيف سـتون     

و  أها) منشـ  شكنج و ها، گنبدها، ها، طاق (قوس ها كند و درادامه با بيان انواع پوشش مي  آغاز
دهد. در اين بخش با انتخاب چند مسـجد   هاي طاقي را موردمداقه قرار مي تحول سازه سير

عناصـر اصـلي    ةيـابي و توسـع   ثيرات و نفوذ هنر معماري ساساني را در شـكل أشاخص، ت
گيري از تجارب تاريخي  در بهره هترين دور بويه را مهم آل ةگذارد و دور نمايش مي مسجد به

  كند. بيان مي معماري عصر ساساني
 ةشـده اسـت. بـا مطالعـ     مساجد مشـخص  ةعنوان فصل نهم كتاب با ساختارهاي ويژ

شود كه در ديگر بناهاي  فردي مي ههاي منحصرب خواننده متوجه ويژگي ،ي اين فصلامحتو
مقصوره ازجمله عناصـر معمـاري    و المال، اسالمي وجود ندارد. محراب، منار، زياده، بيت

ـ داشـت شوند كه هريك كاركردي مجزا  محسوب مياسالم  مساجد صدر  ،مثـال  طـور  هند. ب
هدف از ساخت مقصوره براي محافظـت فيزيكـي امـام جماعـت بـوده اسـت يـا زيـاده         

را  كننـده بـراي مسـجد از بـازار و شـهر بـوده و آن       ازديدگاه كرسول، فضـايي محافظـت  
ش، كاركرد هريـك  در اين بخ ).56: 1393 (كرسول كند شگاهي قلمداد ميتاي پرس محوطه

جهـان   ةاجد قـرون اوليـ  هايي از مسـ  از عناصر مسجد در يك روند تاريخي و با ذكر مثال
  است. شده اسالم ارائه
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كـه   ييجـا  كرده است. ازآن فصل دهم كتاب به تزئينات وابسته به مساجد اختصاص پيدا
آيند،  شمار مي الخصوص مساجد به ناپذير از معماري جهان اسالم علي تزئينات بخش جدايي

هـاي مختلفـي نظيـر     نگارنده در اين كتاب با شواهد و قـرائن متعـدد تزئينـات را در گونـه    
بخشـي از ايـن    نقاشي با ذكر تصاويري موردمطالعه قرار داده اسـت.  و بري، آجركاري، گچ

 ،شناسي است كه در شهرهاي مهمي چون شوش، سيراف هاي باستان تزئينات حاصل كاوش
اند. برخـي نيـز روي آثـار معمـاري برجامانـده از قـرون        دست آمده هري و بو نيشابور حفا

اسـت    بندي آن چيزي نوعي جمع اند. فصل يازدهم كتاب به متمادي توصيف و تشريح شده
  كه از مسجد با اجزاي آن اشاره شده بود.

دار و مساجدي كه در متـون   فهرستي از مساجد ستون ةدر انتهاي كتاب، نويسنده با ارائ
كـه   ،شده عمالً تحقيقي مستقل را عرضه كرده است. اين دو فهرسـت   آن اشاره تاريخي به

ـ  شامل ويژگي است، نيمي از حجم كتاب را به خود اختصاص داده مسـاجد   ةهاي معماران
د. از هسـتن اشارات تاريخي درباب مسـجد  و ها، تزئينات،  كتيبه گذاري، شرح ايراني، تاريخ

حـائز   ةمواردي است كه در فصول قبلي بدان پرداختـه نشـد. نكتـ    ةكنند اين حيث، تكميل
تـر مـوردپژوهش    شـده كـه كـم     كه در اين دو فهرست، از مساجدي نـام بـرده   اهميت اين

اند و ازحيث مستندنگاري و ثبت و ضبط مشخصـات   محققان معماري اسالمي قرار گرفته
  تحسين است. اثر قابل

  
  حكومت سلجوقيان ةيران از آغاز تا دورا ةمعماري مساجد اولي كتاب نقد. 3

ـ   ةمند در حوز نظر از اهميت و جايگاه اين اثر ارزش صرف حـق   هتاريخ معماري ايران كـه ب
موشــكافانه و بــا دقــت تمــام بــه رونــد تحــوالت معمــاري مســاجد صــدر اســالم ايــران 

ــهپ ــوايي     رداخت اســت، نقــد و بررســي ايــن كتــاب از دو منظــر نقــد شــكلي و نقــد محت
  است.  تأمل قابل

  
  نقد شكلي 1.3

چـون طـرح روي جلـد،     هـاي بصـري كتـاب هـم     اثر، ويژگـي  ةشد ترجمه ةبراساس نسخ
قلم، رعايت اصول نگارشي و ويرايشي، كيفيت چـاپ از   ةآرايي، انداز چيني، صفحه حروف

ـ    امتياز مناسـبي برخـوردار اسـت. طـرح روي جلـد كتـاب        ةتصـويري از مسـجد تاريخان
نـوعي   اسالم ايران اسـت و بـه   ازنظر محتوايي مرتبط با مساجد صدر است كه دقيقاً  دامغان
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شناختي منطقي  كرده تا با تحليلي جامع مفهومي است كه نگارنده در كتاب تالش ةبازگوكنند
ـ   از ويژگي دهـد. براسـاس اطالعـات     دسـت  ههاي معماري از دو بعد تاريخي و تكنيكـي ب

تـر انتشـار يابـد تـا      ود اين كتاب با قطعي بزرگهاي تحقيق، بهتر ب تصويري متناسب با يافته
اسـالمي   ةايران در قرون اوليـ و كاركرد مساجد  ،تر به اجزا، عناصر خواننده با شناختي دقيق

يكي از ايرادات جدي اين كتاب تمركز تصاوير در انتهاي كتاب است.  ،چنين شود. هم  آشنا
شده تمركز خواننده براي انطباق متن با تصـوير همـواره دچـار اخـتالل       له موجبئاين مس

عكس درميان مطالب ارائه شـود تـا   و از نقشه، جدول،   شود تصاوير اعم نهاد مي د. پيششو
ها  چنين در ارجاعات پانوشت رد. همكبا تصوير مربوط به خودش مطالعه را بتوان هر مطلبي 
العات تكميلي ارائه شود تا خواننده بتواند در همان همان صفحه، اط نوشتبهتر است در پا

نظرات تكميلي بهره ببرد. از ايرادات ديگر اين كتاب عـدم فهرسـت    مربوطه، از نقطه ةصفح
شده تا براي ارجاعـات، خواننـده سـردرگم      منابع در انتهاي كتاب است. اين نقيصه موجب

  د.جو كنو شود و نتواند ارجاعات را در يك قالب كلي جست
  
  نقد محتوايي 2.3
تحريـر درآمـده    ةرشت م به 1994كه نگارش كتاب به زبان آلماني است و در سال  ييجا ازآن

زيـرا تحقيقـات    ،به منابع آن دوره به تحليل و نقد منصفانه پرداخت بايست باتوجه است، مي
 ةدربـار   چـه  آن هاي ما از مساجد صدر اسـالم ايـران افـزوده اسـت.     معاصر بر حجم دانسته

كتاب آورده است.  ةروشني در مقدم توان اشاره داشت نويسنده به ساختار محتوايي كتاب مي
شناخت معماري اسالمي را فقـدان مطالعـات تـاريخ معمـاري      ةوي چالش جدي در حوز

يابي و اسـتقرار   ده تا بيش از هرچيز بر روند شكلكررو، در اين نوشتار تالش  داند. ازاين مي
تـاريخي، بـا تمركـز     ةد. فينستر هوشمندانه در پيشينكنتر زمان و مكان توجه مساجد در بس

يعني روابط اعراب مسلمان با زردشتيان، سعي  ،ترين چالش اجتماعي صدر اسالم روي مهم
گرايـي را در   ده درقالب تحليل تاريخي و انطبـاق آن بـا شـواهد معمـاري، رونـد اسـالم      كر

سـفانه،  أدهـد. مت   ق قراردادن مسجد موردمداقه قرارمصداهاي مفتوحه نظير ايران با  سرزمين
بر مسـاجدي   شده مبتني اموي و عباسي است و مصاديق عرضه ةتر ارجاعات به دو دور بيش

ـ ئثير امپراتوري بيزانس هستند. ايـن مسـ  أت تر تحت است كه بيش ثيرات معمـاري عصـر   أله ت
رفـت   اين بخش انتظـار مـي  دهد. در  نخست هجري را نشان نمي ةساساني خصوصاً در نيم

شـدن   تر ايران انتخاب گردد تا روند اسالمي هاي شرقي شواهد و مصاديق معماري از بخش
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بخـش   ص ايـن يشـك، ازجملـه نقـا    شـود. بـي   سـوتر جهـان اسـالم ديـده     در مرزهاي آن
و ديلمـان) در تحـوالت    ،هاي طبرسـتان، جرجـان   (ايالت درنظرنگرفتن مناطق شمالي ايران

سـزايي در برخـورد بـا حمـالت اعـراب       هاجتماعي ايران است. اين مناطق سهم بـ  سياسي
 داده  ثيرگذاري است كه در اين منطقه رخأهاي مذهبي و سياسي ت مد آن قيامآ اند و پي داشته

علت ناآشنايي با واژگان تخصصي در معماري  كتاب به جاي اين فصل مترجم است. در جاي
هاي طاق«مثال: اصطالح  طور هكار برده است. ب هادل نامناسبي را باشتباه واژگان مع اسالمي، به

 ةاز واژ ،چنـين  ترجمه شـده اسـت. هـم    »هاي دوشيبه قطا«اشتباه  به 33 ةدر صفح »دوطبقه
زعم منتقد اين سطور، معنايي  استفاده شده كه به 34 ةدر صفح »Mawahir« نوس مواحيرأنام

 حـرم «اشتباه  به »شبستان« ة، واژ34ة صفح ديگر، در توان براي آن منظور داشت. درجايي نمي
پوشـاني قـرائن    تـوان بـه هـم    هاي اين كتاب مي يابي شده است. از مزيت معادل »سرپوشيده

شناختي اشاره كرد. هرجاي نوشتار كه نويسنده  تاريخي با مصاديق معماري و شواهد باستان
هاي معمارانـه   شناسي براي تحليل باستان هاي شود از يافته از متون و منابع تاريخي نااميد مي

شـود. ايـن    هاي بسيار ناچيزي از كتـاب ديـده مـي    گيرد. ولي اين رويكرد در بخش بهره مي
شناختي مساجد ايراني در زمان نگارش كتاب  هاي باستان دهد كه حجم يافته له نشان ميئمس

  .كندا پر ه اندك بوده و نويسنده نتوانسته شكاف مطالعاتي را ازطريق كاوش
 81ة شـود. در صـفح   فصل چهارم كتاب با مدخلي درباب مسجد و انواع آن آغـاز مـي  

ازجملـه مسـجد    ،پالن عربي را براي بسياري از مساجد صدر اسالما بكتاب، نويسنده طرح 
باور بسياري ايـن پـالن تقليـدي صـرف از      كه به . درحالياست تعميم داده ،دامغان ةتاريخان

رسد كه  ايران عصر ساساني است. اين برداشت نادرست نگارنده تاجايي ميمعماري و پالن 
سـفانه،  أمت). Anisi 2009: 38-41( گيـرد  مي بر و قائن را در ،مساجد اصفهان، اردستان، شيراز

هاي معماري ايران عصر ساساني را در عناصر و اجزاي مساجد صـدر   لفهؤكتاب م ةنويسند
معمـاري   ةغلبـ  اسـت  دهكـر ر ناديده گرفتـه و تـالش   اصطخو اسالم نظير شوش، سيراف، 

عنـوان   را بـه  ،سـت اگرفته از معمـاري بيـزانس    كه آن هم در بسياري از موارد الهام ،اعراب
ـ كنـ عناصر معماري مساجد با پالن عربي معرفي  كـه   ،در مسـجد شـوش   ،مثـال  طـور  هد. ب

عناصـر معمـاري ايرانـي    اسـت،   اي در آن انجـام گرفتـه   شناسي گسترده هاي باستان حفاري
  ).79 - 73: 1380 برند  (هيلن ست  مشاهده ا و مصالح قابل ،خوبي در سازه، تزئينات هب

هاي اجرا و عناصر وابسته به  شناسي مساجد براساس تكنيك در اين فصل، دركنار سبك
كـه،   طوري خورد. به چشم مي ثيرپذيرفته از معماري ساساني بهأمعماري، جاي خالي عناصر ت
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گونـه   توان ايـن  ر هيچ بخش به آن اشاره نشده است. با نگاهي به فصل چهارم تا هفتم ميد
اسـت. ايـن    بندي كـرده  طبقه هشناسي نقش با گونه فقطكرد كه نويسنده مساجد را  برداشت
 بـه يـك متغيـر    فقـط شـان   شناسـي  گذاري و گونـه  كه مساجد و بحث تاريخاست   درحالي

 نگرفته اسـت. تـا   كه نگارنده درنظراند  شناسي دخيل در گونهزيادي  نبوده و عواملمعطوف 
شود.  ميمنجر ها  يافته كه به سردرگمي خواننده در خوانش گونه  بندي ادامه جايي اين تقسيم

بنـدي مسـاجد براسـاس نقشـه، بـه مالحظـات        جاي تقسـيم  هنويسنده باگر رسد،  نظر مي به
ارچوب هـ بنـدي و چ  توانسـت طبقـه   بود، مي اي يا مختصات زماني قائل منطقهـ   جغرافيايي

چنين،  تري از روند تحوالت شكلي و ساختاري از مساجد ارائه كند. در اين بخش هم منظم
ر معمـاري مسـاجد   دباستان و جريان نفوذش  چهارطاقي در معماري ايران يالگو ثير كهنأت

چهارطـاقي در معمـاري    ةاي جـدي در رونـد تـداوم نقشـ     لهئاست. اين مس نشدهگيري  پي
اسـت.   آن پرداخته نشده شود كه در اين فصل به مذهبي و غيرمذهبي در ايران محسوب مي

شده دربـاب مسـاجد را از مسـاجد     هاي اشاره مكرراً مثال 124تا  120نگارنده در صفحات 
كـه  اسـت    است. اين درحـالي  هايي از سوريه و شامات انتخاب كرده آفريقا و بخش شمال
هاي شـرقي   نشده وجوه اشتراك چنداني با جغرافياي سياسي حاكم بر سرزمي ق ارائهمصادي

ثر أهاي محلي متـ  سبك ةبر ارائ ندارد. چون معماري اين منطقه عالوه  جهان اسالم نظير ايران
انـد. در   و مذهبي است كه در اين منطقه بروز و ظهـور داشـته   ،هاي سياسي از اقليم، جريان

دقـت   »عـريض  ةنشـد  بنـدي  مساجد با سالن تقسيم« ةيابي واژ معادلدر  ،كتاب 129 ةصفح
كتاب به مسجد سرسـرادار و مسـاجدي بـا     131و  130چنين در صفحات  نشده است. هم

 ةرسد. در صفح نظر نمي شده كه مانند مثال قبلي، اصطالح درستي به  شكل اشاره بناي مكعب
مسـاجد   ةارديگري كه درب ةلئاست. مس  اشتباه شكوفه معني شده اسليمي به ةكتاب، واژ 130

كتـاب، بـه    132 ةدر صـفح  شـود، عملكـرد آنـان اسـت. مـثالً      مي  با اين تنوع نقشه مطرح
انـد.   هاي شهر پراكنده مساجدي از شهر سيراف اشاره شده كه در مقياس كوچكي در بخش

كنـد و   ه مـي به ساختار و ميزان تشابه آن با ديگر مساجد بسند فقطگرچه نويسنده بااحتياط 
كند. عـدم تحليـل از عملكـرد     ها نمي مدرسهـ  اي، مسجد اي به عملكرد مساجد محله اشاره

بـه وجـوه اشـتراك و     فقـط شده اين فصـل    واقعي مساجد در مقياس كالن تا خرد موجب
  مساجد محدود شود. ةافتراق نقش

نظير مسجد يزدخواسـت اشـاره شـده     »مساجد كوشكي« ةواژ  كتاب به 133 ةدر صفح
هـاي   كـده  آتش ةنقش ةرسد اين نوع مساجد همان مساجدي هستند كه برپاي نظر مي است. به
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كاربردن اين واژه نادرست اسـت. زيـرا كوشـك بـه      هب ،اند. بنابراين چهارطاقي بنا نهاده شده
: 1394 برند  (هيلن راه دارد هم شود كه كاركرد كامالً خصوصي را به فضايي سلطنتي گفته مي

هـايي از مسـاجد    نمونـه  ة). در اين فصل، جسته و گريخته، نگارنده درصدد ارائ113 - 112
خر زماني آن دقت عمل نشده است. نگارنده در برخـي از  أداري است كه در تقدم و ت ايوان

كــه از ســاختار تكــاملي  آن ، بــيكــرده اســت  هــا كاركردهــاي گونــاگوني را مطــرح نمونــه
ميان آورد. بنابراين، نبود انسـجام مطالـب در ايـن بخـش و      اي مساجد سخني به هچندمرحل
له است كه ئاين مس دهندة فرهنگي عراق و سوريه نشان ةچندان مرتبط با حوز هاي نهمقايسه

 ،كتاب 149 ةدست دهد. در صفح هفينستر نتوانسته درك درستي از استمرار معماري ايراني ب
سلجوقي زمـان سـاخت ايـن     ةو زوزن دور ،گذاري مساجد گناباد، فرومد اشتباه در تاريخ به

هـاي شـاخص مسـاجد    اسـت كـه ايـن مسـاجد گونـه      گفتنـي بناها ذكر شـده اسـت كـه    
 ةزعـم نويسـند   شوند. در همين صـفحه، بـه   خوارزمشاهيان در خراسان بزرگ محسوب مي

گـاه   كه هـيچ است   يكتاب، مقصوره نمادي از اشرافيت درنظر گرفته شده است. اين درحال
گر نمادي از اشـرافيت در معمـاري مـذهبي جهـان اسـالم نيسـت و        عملكرد مقصوره بيان

 روا بـراي حفاظـت و امنيـت وي بـوده اسـت      يا فرمـان  ،تر جايگاهي براي حاكم، امام بيش
  اسـتفاده  »كروي هاي مثلث«كتاب، از اصطالح  161 ة). در صفح46 - 45: 1379 بلوم  و  (بلر

 »هاي كروي مثلث«اشتباه مترجم آن را  سازي است كه به رسد نوعي گوشه نظر مي شده كه به
نقايصي كه در اين بخش وجود دارد، در بخش بررسي محراب  باوجوداست.  ترجمه كرده
هـاي شـاخص آن    عناصر اصلي معماري مسـاجد، رونـد تحـولي و نمونـه     منزلة و مناره، به

اي  يكي از عناصر مسجد اشاره منزلة از منبر به در بخش عناصر، است. هشدخوبي بررسي  هب
كه  ،مقصوره و ست كه مواردي نظير صحن، زياده، مناره، محراب،ا  نشده است. اين درحالي

اسـت. در بخـش    آن پرداختـه شـده   تفصيل بـه  به ،آيند مي شمار هريك از اجزاي مسجد به
اسـت، بخـش    داده شـده  بري آجركاري و گچ ةكه توضيحات مبسوطي دربار تزئينات با اين

 است. عمالً اين بخش براي تزئينات درنظر ها ديده نشده مستقلي براي تزئين مساجد با كتيبه
تـر   بري را بيش براين، فينستر، مساجد صدر اسالم ايران در هنر گچ نشده است. افزون  گرفته

بـري   غناي هنر گـچ كه پيشينه و است   داند، اين درحالي مي  سامرا ةگان هاي سه ثر از سبكأمت
نقوش سامرا  در مقايسه باتري  شك هم ازنظر تكنيك و هم مضامين از تنوع بيش ساساني بي

جاي ديوارنگاره  نقاشي به ةاشتباه واژ كتاب به 235 ةچنين در صفح برخوردار بوده است. هم
ده در ش كلي، اطالعات ارائه طور ه، باينشده است. ولي باوجود يابي در بخش تزئينات معادل

  است. شده  و مفيد ارائه ،اين فصل بسيار موجز، مختصر
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 چه در فصول قبـل بـدان اشـاره كـرده     بندي آن كتاب با جمع ةدر فصل يازدهم، نگارند
ـ  كاركرد فضاهاي مسجد ارائه مي ة، نكات مهمي را درباراست  ةاز نقشـ  ،مثـال  طـور  هكند. ب

شود كه توانسته مردم را  دين اسالم تفسير مي ةساالران دار به ماهيت مردم ستون ةمساجد ساد
پذيرا باشد. وي فضاي آتشكده را محصول  فارغ از هر تفكر و نژاد و قوميتي در فضايي باز

ديگـر،    جـايي  چنـين در  كنـد. هـم   رس تعريف مـي  و غيرقابل دست ،معماري بسته، پيچيده
كنـد و آيـات قرآنـي را     قرارگيري ورودي اصلي مسجد را مكاني براي دادخواهي عنوان مي

  داند. منطبق با عملكرد فضايي مساجد مي
نگـاري   ارچوبي واحد به توصيف و تحليـل تـك  هكتاب با چ ةزدهم، نگارندااز فصل دو

هاي معماري،  موقعيت مكاني، ويژگي ةارچوب، ارائهمساجد ايراني پرداخته است. در اين چ
شـوند. در پايـان بيـان هـر      ب ميتزئينات اجزاي مشترك اين بخش محسوو گذاري،  تاريخ

  دهد. وقفه با منابع پيوند مي مسجد منابع مربوط به آن اشاره شده است كه خواننده را بي
ثر واقـع  ؤتوانست بر توالي مطالب و شناختي جامع از مساجد مـ  چه در اين فصل مي آن

حجم زيـادي  سفانه نگارنده با عدم رعايت آن، أبندي جغرافيايي مساجد بود كه مت شود پهنه
هــاي مختلــف  درپــي در بخــش از مطالــب را بــدون مختصــات اقليمــي و جغرافيــايي پــي

ـ   نگرفته تحليل قرارو تجزيه  چنين، مساجد در بافت شهري مورد است. هم  آورده  ةانـد. ارائ
توانست بر  اي است كه مي مساجد و عدم پيوند آن با ساختار كالبدي شهرها نكته ةنگاران تك

يـابي مسـاجد و سـير عملكـردي آن در      ثيرگذار باشد. مكانأعملكرد مساجد تغناي بخش 
هـا ازجملـه نكـاتي     خانـه  صدر اسالم و پيوند آن با نهادهاي آموزشي نظير مدارس و مكتب

در عنوان فصل دوازدهم به مساجد اسـتوار و   است. است كه در اين كتاب بدان اشاره نشده
هـاي   زيرا مساجد همواره سازه ،عنوان مناسبي نباشد رسد نظر مي شده كه به  مستحكم اشاره

مانده درطول  مانده و سالم كتاب مساجد برجاي ةاند. منظور نويسند معماري مستحكمي بوده
براسـاس   فقطبراين، مساجد  است. افزون كه تاكنون ساختارهاي آن حفظ شده استتاريخ 

انـد.   شـده با متون تاريخي بررسي و الحاقات معماري و انطباق آن  ،تحوالت نقشه، تزئينات
بايست در يك بستر تحوالت تـاريخ دينـي و مـذهبي نيـز      كه مساجد مي است  اين درحالي

هـاي   مثال، خراسان بزرگ خاستگاه و مروج بسياري از نهلـه  طور هگيرند. ب موردمطالعه قرار
است كه نقـش   ... و ،بنديه، سهرورديه، حروفيه هاي مذهبي نظير كراميه، نقش فكري و فرقه

له، حضـور  ئمس اند. دركنار اين جمله مساجد داشتهازمراكز ديني  ةسزايي در رشد و توسع هب
اسماعيليه) به  و (زيديه شافعي) و اهل تشيعو حنبلي،  مالكي، ،يحنف( اصلي تسنن  هاي فرقه

مـذهبي و   ةشـده اسـت. بازتـاب ايـن انديشـ      مـي منجـر  مسـلمين   ةتضارب آرا ميان جامع
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هريـك از   ةينـد تسـلط و غلبـ   ارديابي اسـت. بر  فضاهاي مذهبي قابل ةژي در توسعايدئولو
و  ،هـا  نوعي در فراواني و پراكندگي مراكـز دينـي نظيـر مسـاجد، آرامگـاه      مذاهب و فرق به
راه مفاهيم بنيادين در ديـن اسـالم نظيـر     هم له بهئثيرگذار بوده است. اين مسأمدارس ديني ت

عنـوان   شناسي ازمنظـر ديـن بـه    هاي باستان تواند در تحليل مياصول و فروع دين كه هريك 
كننده قرار گيرد در اين كتاب گنجانده نشـده اسـت. مفـاهيمي نظيـر      متغيرهاي اصلي تعيين

گيـري سـاختارهاي معمـاري نظيـر      اصلي شـكل  ةو ... كه درواقع هست ،جهاد، نماز، توحيد
كـه بنيـان    جـايي  انـد. ازآن  و ديگر بناهاي مذهبي و غيرمذهبي بـوده  ،مساجد، مقابر، مدارس

مسجد و عناصر معماري وابسته به آن هريك حاوي ماهيت منبعث از مباني دينـي و فقهـي   
هـاي عرفـاني در تجزيـه و     گرايي و ديـدگاه  هاي تفسيري سنت يافت مندي از ره بهره ،است

مثال، بسياري از  طور هناپذير است. ب اجتناب و اجزاي مسجد ،ها كتيبه تحليل عناصر، نقوش،
 دانند. يـا در  (آسمان) مي گران تاريخ معماري اسالمي گنبد را نماد و بازتابي از فلك پژوهش
تبديل مربع به دايره در گنبدسازي را مصداق روشـني از اصـل وحـدت     ةديگر، نحو  جايي

حـاكي از   ،كه ميل به ارتفاع دارنـد  ،اي كنند. الگوهايي نظير مساجد گنبدخانه وجود تلقي مي
گرايـي، بسـياري از    شوند. در مثالي ديگـر ازديـدگاه سـنت    مراتب خلقت قلمداد مي سلسله

منـد   كه سـاختار نظـام   صورت اند، بدين شناختي بناهاي مذهبي نظير مساجد تابع نظم كيهان
قع الگوي زميني شده و مسجد دروا  مساجد در هر مرتبه الگويي است كه در عالم باال تجربه

در شهرسـازي دوران اسـالمي نيـز در     ،چنـين  ). هم117: 1392 (بوركهارت اين تفكر است
 گيـري اسـت.   پـي  الگوهايي كه در شهرهاي نظير بغداد و سامرا تجربه شدند اين نظم قابـل 

هـا و عناصـري   م توجه به سبكدسفانه مغفول مانده است عأكتاب مت ةچه ازنظر نويسند آن
ة اولي اسالمي ايران خصوصاً قرون ترديد، در معماري بومي در معماري است. بدونمحلي و 

ثيرپذيري از فرهنـگ معمـاري عصـر ساسـاني، شـاهد تـداوم و اسـتمرار        أاسالمي دركنار ت
له در ئ. ايـن مسـ  هسـتيم هاي اجرايي معماري  و شيوه ،هاي بومي در ساختار، تزئينات سبك

مشـاهده   عناصر تزئيني معماري قابـل و گنبدسازي،  سازي، فنون ساخت طاق، قوس، چبيره
مسـاجد در صـدر    ةيـابي و توسـع   هاي فني و بصري در شكل است. سهم هريك از ويژگي

هـاي متنـوع و    شـيوه  ةبديلي در ارائ اسالم وابسته به معماران و هنرمنداني است كه نقش بي
  اند. گوناگون معماري داشته

 هـاي  اجد صدر اسالم ايران كمك شاياني به تحليـل كلي از توزيع مكاني مس ةنقش ةارائ
ديـن   ةاي بـه توسـع   اي و فرامنطقـه  هاي منطقه گرايي و گرايش شناسانه از روند اسالم باستان

 باشد و محتواي ايـن  توانست داشته تر جهان اسالم مي هاي شرقي اسالم خصوصاً در بخش
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مستندنگاري و بيان مسـاجدي كـه    ،شك سازد. بي تر توانست غني كتاب را در اين حوزه مي
زيرا خواننده با  ؛تحسين است شده و امروزه اثري از آن نيست درخور  توسط نگارنده انجام

شـناختي از رونـد تحـوالت و     هـاي باسـتان   بازسازي مساجد ازطريق متون تاريخي و يافته
ي مهم براي گامتواند  مي شود و اين تحقيق مستندنگاري تغييرات ساختاري مساجد آشنا مي

  تحقيقات آينده باشد.
 ،شـده در مسـاجد   عمده در مطالعات تطبيقي بين نقوش ارائـه  در بخش تصاوير نيز خأل
بـري   با اشاره به نقـوش گـچ   ،كتاب ةشود. نويسند ديده مي ،بري خصوصاً در بخش هنر گچ

گنجانـدن  بـا  گذارد. بهتـر بـود    نمايش نمي ثيرپذيرفته از هنر ساساني را بهأمساجد، نقوش ت
ثيرپذيري ايـن هنـر از دوران قبـل از اسـالم     أبري عصر ساساني، ميزان ت تصاوير از هنر گچ
  گيرد. موردسنجش قرار

  
  گيري نتيجه. 4
 ةمنـد حـوز   ترديد، كتاب حاضر فارغ از ايرادات شكلي و محتوايي يكـي از منـابع ارزش   بي

ـ  ،كتاب است زعم منتقد اين اسالمي به شناسي معماري اسالمي و نه باستان اصـلي   ةزيرا بدن
هاي  ندرت مواد حاصل از كاوش در تحليل االرضي است و به هاي سطح كتاب متكي به يافته

نگـري در تفسـير معمـاري     يافـت تـاريخي   گيري از ره است. بهره شده  گرفته كار همساجد ب
 ةاستفاديت است. نويسنده با ؤر خوبي در كتاب حاضر قابل همساجد ايراني در صدر اسالم ب

توانسـته   ،معماري شناختي و شواهد باستان هاي مناسب از منابع تاريخي و انطباق آن با يافته
ســو و  تحليلــي جــامع از مناســبات فرهنگــي ميــان امپراتــوري ساســاني و بيــزانس ازيــك

ـ   اعراب مسلمان ازسويي ةدستاوردهاي معماران  هديگر عرضه كند. گرچه نقدهاي متعـددي ب
چه اين كتـاب را   كلي، آن طور هوارد است كه در مقاله بدان پرداخته شد. بهاي كتاب  بخش

كند  گران معماري اسالمي معرفي مي عنوان كتابي الگو براي آموزش دانشجويان و پژوهش به
 بـاوجود هاسـت.   شناسي و چگونگي برخورد محقق بـا حجـم انبـوهي از داده    بحث روش

بـردي واحـد    اسالمي، نويسنده توانست با راه ةوليايراني قرون ا اطالعات گسترده از مساجد
هايي  گرچه، در بخش شناسي مساجد بپردازد. و گونه ،بندي، توصيف در تفسير مواد به طبقه

، اسلوب و سـاختار اصـلي كتـاب    است گرايي اشاراتي داشته هاي سنت يافت از كتاب به ره
 داده اتقان قـرار  تحقيقات قابل ةرزم درچه اين كتاب را  نگري است. آن يافت تاريخي پيرو ره

  هاي معماري اسالمي است. اول در تحليل گيري از منابع دست است بهره
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زيادي  ةانداز شد، مترجم تا طوركه در مقاله بدان اشاره همان ،كتاب ةدرخصوص ترجم
و روان  ،زبــاني ســاده، شــيوا  توانســته بــا فهــم درســتي از محتــواي كتــاب، مطالــب را بــه

و  ،غيردقيـق  ةهاي فارسي، ترجمـ كارگيري معادل هد. گرچه در برخي مواقع در بكن  برگردان
كلي، به جامعيت صوري و محتوايي  طور هب ،است اللفظي دچار اشتباهاتي شده تحت ةترجم

  اي وارد نشده است. اثر خدشه
عنوان يك گرايش مستقل  شناسي اسالمي را به چه نقش باستان باور منتقد اين كتاب، آن به

شناسي  رويكرد معمارانه و تاريخ هنري به باستان ةداده غلب شناسي تحت شعاع قرار در باستان
گرفته كه حتي ماهيـت ايـن گـرايش      جايي شدت له امروزه تائدوران اسالمي است. اين مس
است كه شـوراي    نهاد منتقد اين سطور اين ست. پيشا كردهرو  علمي را با چالش جدي روبه

جاي گزينش كتـب معمـاري اسـالمي، تـاريخ هنـر اسـالمي،        هشناسي، ب باستانبررسي متون 
شناسي حاصـل   هاي كهن شهري در جهان اسالم، به انتخاب كتب باستان و بافت ،شهرسازي

منـدي از تجـارب    بهـره  ،چنـين  . هـم كند شناسي اسالمي اقدام هاي باستان از كاوش و بررسي
شناسـي دوران اسـالمي در جهـان     كليدي باستانهاي  شناسي محوطه هاي باستان موفق كاوش
عنـوان   قالب نقـدهاي تخصصـي و اجـراي آن بـه     ساز استفاده از اين تجارب در اسالم زمينه

گران اين حوزه قـرار گيـرد. ايـن رويكـرد در درازمـدت       بردهاي كالن در اختيار پژوهش راه
  شود. مي شناسي موجب تقويت و ارتقاي هويت اين گرايش علمي در باستان

اسـالمي، ابعـاد    دوران شناسـي  باسـتان  ةكتب تخصصي حوز ةست با انتشار ترجما اميد
هـاي معرفتـي نظيـر معمـاري و هنـر       شناختي با ديگر حوزه ةتفكيك و تمايز اين حوز قابل
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