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مسجد نیایشگاه مقدس مسلمانان و مسجد جامع بهعنوان مسجد بزرگ شهر ،مکان تعامل اهداف
دینی ،سیاسی و اجتماعی و نقطه کانونی شهرهای اسالمی اولیه بودهاست .ساختار معماری شهرهای
ایرانِ دوره اسالمی بر اساس محوریت بر حول مسجد جامع و بزرگ شهر شکل میگرفت و دیگر آثار
نیز در جوار مسجد جامع شهر جای میگرفتند .مسجد جامع برسیان که در روستایی به همین نام از
توابع بخش مرکزی شهرستان اصفهان و در نزدیکی رودخانه زایندهرود قرار گرفته؛ هسته اولیه شکل
روستای برسیان است و دیگر ابنیه تاریخی مهم روستا نظیر کاروانسرای صفوی ،نیز در کنار مسجد
قرار دارند .تاریخشناسی مسجد و مناره بر اساس شواهد و مدارک موجود در اثر میسر است .آنگونه
که در کتیبه مناره آمده ،تاریخ ساخت مناره سال 194ق؛ و آنگونه که در کتیبه محراب آمده ،تاریخ
ساخت محراب سال 194ق و تاریخ احداث گنبد و گنبدخانه سال 824ق بودهاست .لذا مناره پیش از
مسجد احداث شده و بهمثابه یک میل راهنما جهت هدایت کاروانیان بوده و بعدا مسجد بدان الحاق
شدهاست .آندره گدار ،معمار فرانسوی ،تحقیقات مبسوطی در سال 4991م در ارتباط با این مسجد
انجام داده و این مسجد را چهارطاقی منفرد کوشکمانند و سرآغاز دگرگونیهای بعدی مساجد
دانستهاست .مناره برسیان چهارمین مناره قدیمی ایران است و سازه و تزیینات آن تماما آجری و
دارای تزیینات آجرکاری متنوع نفیسی است .تزیینات محراب نیز به صورت آجرکاری و گچبری است
و حاشیه محراب نیز به آیات قرآن مزین است .این اثر در اسفند ماه سال 4982خ با شماره  268در
فهرست آثار ملی قرار گرفتهاست .هدف این مقاله ،مطالعه و شناخت یکی از مساجد مهم عصر
سلجوقی از منظر معماری ،روند شکلگیری و جزئیات آن است که بر پایه مطالعات میدانی و
کتابخانهای انجام شده و شناخت ساختار کلی مسجد بر اساس مطالعات تطبیقی است.
کلیدواژگان :روستای برسیان ،مسجد جامع و مناره برسیان ،مسجد چهار ایوانی ،مسجد ایرانی و
معماری سلجوقی.
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دﻘددﻪ
دسجد ﭘﯿادﺒﺮ(ص) در ﺷﻬﺮ ددﯾﻨﻪ اوﻟﯿﻦ دسجد و بﻨاي اسﻼدﯽ است ،با دﺼاﻟﺢ بﻮدﯽ بﻨﯿان ﻧﻬاده ﺷده و دﻌااري
آن ساده است .ﻃﺮح دﻌااري آن بﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒسﺘاﻧﯽ و ﻓاﻗد عﻨاﺻﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻨﺒد ،ﮔﻨﺒدﺧاﻧﻪ ،دﻨاره و اﯾﻮان
بﻮدهاست .دﻌااران اﯾﺮاﻧﯽ ﺻدر اسﻼم و بﻪوﯾﮋه در دوره ﺧﺮاساﻧﯽ ،دساﺟدي اﺣداث ﻧاﻮدﻧد ﮐﻪ ﻃﺮح اوﻟﯿﻪ آن بﺮ
ﭘاﯾﻪ دسجد اﻟﻨﺒﯽ بﻮد وﻟﯽ ﻃﺮح دﻌااري اوﻟﯿﻪ دسجد را با دﻌااري ﭘﯿﺶ از اسﻼم ﺗﻠفﯿﻖ ﻧاﻮدﻧد و ﻃﺮﺣﯽ ﻧﻮ
دراﻧداﺧﺘﻨد؛ ﻫااﻧﻨد دسجد ﺟادﻊ ﻓﻬﺮج ،دسجد ﺗارﯾﺨاﻧﻪ دادﻐان و دسجد ﺟادﻊ ﻧاﺋﯿﻦ .دوره سﻠجﻮﻗﯽ ﻧﻘطﻪ
عطفﯽ در ﺗﮑادﻞ دساﺟد اﯾﺮاﻧﯽ است و دﻌااران اﯾﺮاﻧﯽ با اﻓﺰودن عﻨاﺻﺮي ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻨﺒد ،ﮔﻨﺒدﺧاﻧﻪ ،اﯾﻮان و دﻨاره،
ﺷﮑﻞ ﭘﯿﭽﯿدهﺗﺮ و ﮐادﻞﺗﺮي از دسجد عﺮﺿﻪ ﻧاﻮدﻧد .ﺧﻠﻖ دسجدﻫاي ﭼﻬار اﯾﻮاﻧﯽِ اﯾﺮاﻧﯽ ﮐادﻞﺗﺮﯾﻦ سﺒﮏ
دﻌااري دسجد بﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ عﺼﺮ ﺗﮑادﻞ ﭘﯿدا ﻧاﻮد و از ﻧاﻮﻧﻪﻫاي آن دﯽﺗﻮان بﻪ دساﺟد ﺟادﻊ زواره،
اردسﺘان و اﺻفﻬان اﺷاره داﺷت .دسجد ﺟادﻊ بﺮسﯿان بﻪﺻﻮرت دسجد دو اﯾﻮاﻧﻪ با ﮔﻨﺒد ﺗﺮﮐﯿﻦ آﺟﺮي و
دﺤﺮاب ﮔﭽﺒﺮي است ﮐﻪ ﻧفاست ﺗﺰﯾﯿﻨات آن ﻫااﻧﻨد دﯾﮕﺮ دﺤﺮابﻫاي اﯾﻦ عﺼﺮ ﻫاﭽﻮن دساﺟد اردسﺘان و
زواره ،و ﮔﻨﺒد عﻠﻮﯾان ﻫادان ،ﺷاﻫﮑار بﯽبدﯾﻞ دﻌااري است.
 )4دﻌارري ﺷﯿﻮه اززي
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ﺷﯿﻮه رازي ،ﺷﯿﻮهاي در دﻌااري اﯾﺮاﻧﯽ ،دﺮبﻮط بﻪ سده ﭘﻨجﻢ ﺗا آﻏاز سده ﻫفﺘﻢ (دوره ساداﻧﯿان ،سﻠجﻮﻗﯿان و
ﺧﻮارزدﺸاﻫﯿان) است .دﻌااري اﯾﻦ دوره را دﯽﺗﻮان دجاﻮعﻪاي از ﺗاام دﻌااريﻫاي ﮔﺬﺷﺘﻪ اﯾﺮان داﻧست .در
اﯾﻦ زدان بﻮد ﮐﻪ ادبﯿات اﯾﺮان ﻧﯿﺰ زﻧده ﮔﺸت و ﻓﺮدوسﯽ ﺷاﻫﻨادﻪ را بﺮاي اﯾﺮاﻧﯿان بﻪﺟا ﮔﺬاﺷت ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از
ﭘﺮاﻓﺘﺨارﺗﺮﯾﻦ آﺛار ادبﯽ ﺗارﯾﺦ است .دﻌااري ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ دوره با ﻧﻐﺰﮐاري ﭘـارسﯽ ،ﺷﮑﻮه و عﻈات ﭘـارﺗﯽ و
رﯾﺰهﮐاري ﺧﺮاساﻧﯽ ﻫاﺮاه بﻮد و دﺸﺨﺼات دﻌااري ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﮐاربﺮيﻫاي ﺟدﯾد بﻪﮐار بﺮد .در اﯾﻦ دوره ،با
ﻓﺮاواﻧﯽ اﻧﻮاع دﻌااري روبﺮو ﻫسﺘﯿﻢ ﮐﻪ در آﻧﻬا از دﻌااريﻫاي ﻗﺒﻞ از اسﻼم اﻟﮕﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷدهاست .در واﻗﻊ با
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺣﮑﻮدت ساداﻧﯿان در ﺷﺮق ﺧﻼﻓت اسﻼدﯽ ،اوﻟﯿﻦ ﺣﮑﻮدت ﻧﯿاﻪدسﺘﻘﻞ اﯾﺮاﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷد .ﺣﮑﻮدت
ﻃﻮﻻﻧﯽ اﯾﻦ دوﻟت باع ﺚ ﮔﺮدﯾد ﺗا ﻧﻬﻀﺘﯽ آﻏاز ﺷﻮد ﮐﻪ بﻪدرسﺘﯽ از سﻮي بسﯿاري از دﺤﻘﻘان بﻪعﻨﻮان ﺗجدﯾد
ﺣﯿات عﻠاﯽ و ادبﯽ اﯾﺮان دوره اسﻼدﯽ ﻧادﮕﺬاري ﺷدهاست؛ دورهاي در ﺣدود ﭼﻬار ﻗﺮن ﮐﻪ با دوﻟت ساداﻧﯿان
آﻏاز و با دوﻟت ﺧﻮارزدﺸاﻫﯿان دﭼار ﺣﻀﯿﺾ دﯽﮔﺮدد .عﻠﻞ وﻗﻮع ﭼﻨﯿﻦ ﻧﻬﻀﺘﯽ را ﮐﻪ ﺣدود ﭼﻬار ﻗﺮن ﻗﺒﻞ از
اﯾﻦ ،در ﭼﯿﻦ و ﭼﻬار ﻗﺮن بﻌد از اﻓﻮل آن در اروﭘا ﺗﺤت رﻧساﻧﺲ آﻏاز ﺷد؛ دﻮرﺧﯿﻦ و ﺟادﻌﻪﺷﻨاسان ﭼﻨﯿﻦ
دﺘﺬﮐﺮ ﺷدهاﻧد:
 -4بﻪﻫﻢ رﯾﺨﺘﻦ ﻧﻈام ﮐاسﺘﯽ (ﻃﺒﻘاﺗﯽ) و ﺟاﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷدن ﺟﻬانبﯿﻨﯽ اسﻼدﯽ بﻪﺟاي ﺗﻘسﯿﻢ ارﺛﯽ و اﺟﺘااعﯽ
ﮐار ،دﻮﻗﻌﯿت اﺟﺘااعﯽ و روابﻂ ﻧاﺷﯽ از آنﻫا.
 -2آدﯿﺨﺘﻪ ﺷدن ﺗادنﻫاي دﺘفاوت ﯾﻮﻧاﻧﯽ و دﺼﺮي از ﯾﮏ سﻮ و ﻫﻨدي و اﯾﺮاﻧﯽ از سﻮي دﯾﮕﺮ ،در دﻌجﻮﻧﯽ از
ﻓﺮﻫﻨﮓﻫاي دﺤﻠﯽ از بﻠﺦ ﺗا اﻧدﻟﺲ ﮐﻪ ﭼﻮن دادهاي ﺧام در ﺗفﮑﺮ و ﺟﻬانبﯿﻨﯽ اسﻼدﯽ بﻪﻫﻢ ﺟﻮش دﯽﺧﻮرد و
ﺗادن و ﻫﻨﺮ اسﻼدﯽ را ﭘاﯾﻪﮔﺬاري دﯽﮐﻨد .ﺗادن و ﻫﻨﺮي ﮐﻪ بﻪﺧﺼﻮص در اﯾﺮان سﺒﺐ ﺗجدﯾد ﺣﯿات عﻠاﯽ،
ادبﯽ و ﻫﻨﺮي ،و رﺟﻮع بﻪ سﻨﺘﻬا و رﻓﺘارﻫاي ﮐﻬﻦ دﯽﮔﺮدد.
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 -9زﺧارزع ﮐاﻏﺬ سر ﭼرﻦ ا رترﺪن آن سر قرن زال عﺠرب قﻤرب بﻪ تﻤرقﻨﺪ ﮐﻪ رقﺟﺐ تﮑقﯾﻦ ا تﮑﺜرر
ﻧﻈرﯾﻪعاب ﺟﺪﯾﺪ ﮔرسﯾﺪ.
 -1زرﮑان برﺧقرس آززس ﻋﻘاﯾﺪ رﺨاﻠﻒ با ﯾﮑﺪﯾﮕر بﻪﺧﺼقص سر قرن سام عﺠرب قﻤرب ا ﻧﻈرﯾﻪﭘرسززب سر عﻤﻪ
زررﻨﻪعا؛ ﻋﻠﯽرﻏﻢ تارﺰ عاب ﻋﻘرﺪتﯽ.
رﯽتقزن ﭼﻨرﻦ ﮔفت ﮐﻪ رﻌﻤارزن زﯾﻦ سار  ،عﺪف بازﮔرسزﻧﺪن رﻌﻤارب زﯾرزن بﻪ قﺪرت تاتاﻧﯽ رز سزﺷاﻨﺪ ،تﻌﯽ
رﯽﻧﻤقسﻧﺪ سر آثار رﻌﻤارب زﯾﻦ سار  ،زز زﺷﮑال ا ترﮐرﺒات عﻨﺪتﯽِ بﻨا برزب بران قﺪرت ا بﻘا زتافاس ﺷقس ا
ﻧﻬاﯾت تﻼش ﺧقس رز سر زﯾﺠاس زرزﺷﻬاب بﺼرب راﻧﺪﮔار ا بﯽﻧﻈرر بﻪﻋﻤﻞ رﯽآارسﻧﺪ .سر رﻌﻤارب زﯾﻦ سار  ،با
ﮔقﻧاﮔقﻧﯽ بﻨاعا رابرا عﺴارﻢ .سر زﯾﻦ سار  ،عﻤاﻧﻨﺪ سار عاب قﺒﻞ زز زتﻼم ،رﺪرتﻪ بﻪﻋﻨقزن بﻨاﯾﯽ رﺠﺰز ازرس
رﻌﻤارب ﺷﺪ ،بﻨاعاب ﭼﻬار زﯾقزﻧﯽ زز ﻧق زﻧﺪ ا تﺰﯾرﻨات ﻧرﺰ بﻪ بﻨاعا باز ﮔرسزﻧﺪ ﺷﺪﻧﺪ (ﺣاتﻢ.)93 ،
 )4-4ستااارعابارﻌﻤ دب رار راززب
 -4ﭘﺪﯾﺪ آرﺪن تاﺧاﻤانعاﯾﯽ با ﮐارﮐرسعاب رافاات عﻤﭽقن رﺪزرس ،آرارﮕاعﻬا ا...
 -2زتافاس زز طرح ﭼﻬار زﯾقزﻧﯽ سر بﻨاعا
 -9زتافاس زز طاقعاب ﭼﻬاربﺨﺶ ،ﮐاربﻨﺪب ،طاق ﮐﻠﻨﺒق ا طاق ﭼﻬار ترك
 -1تاﺧت ﮔﻨﺒﺪ بﻪ راﺷﻬاب رﺨاﻠﻒ عﻤﭽقن ﮔﻨﺒﺪ رك ا ﮔﺴﺴاﻪ ﻧارب ا زبﺪزع ﮔﻨﺒﺪ سا ﭘقتاﻪ ا ﮔﻨﺒﺪ تَرﮐرﻦ
با تقﯾﺰ
 -8زتافاس سابار زز رﺼاﻟﺢ ررﻏقب سر بﻨاعا
 -6بﻪﮐار برسن آﺟر ﭘرﺸﺒر بﻪ سا ﺻقرت ﻟﻌابسزر ا بﯽﻟﻌاب
 -3زبﺪزع ﺷرق رﻌﻘﻠﯽ ﮐﻪ ﮔر تازب با آﺟر ا ﮐاﺷﯽ زتت
 -4بﻪﮐار برسن ﻧﮕار عاب آﺟرب با ﺧﻄقط ﺷﮑﺴاﻪ ا رﺴاﻘرﻢ
 -9بﻪﮐار برسن زﻧقزع ﮔﭽﺒربعا سر بﻨاعا
آﻧﭽﻪ رﺴﻠﻢ زتت سار رززب رز رﯽتقزن رﻧﺴاﻧﺴﯽ برزب زﯾرزن قﺪﯾﻢ سزﻧﺴت ﮐﻪ راأتفاﻧﻪ با ﺣﻤﻠﻪ رﻐقل ،زﮐﺜر آثار
زﯾﻦ سار ﻧابقس ﮔرسﯾﺪ ا باز عﻤﭽقن سار عﺠقم زﻋرزب ،اقفﻪزب سر زرر عﻨر ا رﻌﻤارب سر زﯾرزن ﭘرﺶ آرﺪ.
 )2رقعﻌرت قرارﮔررب تاتا برسرتاان
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راتااب تارﯾﺨﯽ برتران (تﺼقﯾر  4تا  9؛ ﻧﻘﺸﻪ  )4سر ﺷرق زﺻفﻬان ،در ﺟﻠﮕﻪ راسﺧاﻧﻪ عﻤرﺸﻪ زﻧﺪ ززﯾﻨﺪ راس ،سر
ﻓاﺻﻠﻪ 98ﮐرﻠقرارب ﺷﻬر زﺻفﻬان ا سر ﭘاﯾان رﻨﻄﻘﻪ ترتﺒﺰ برزآن ﺷﻤاﻟﯽ قرزر ﮔرﻓاﻪاست .زﯾﻦ راتااى قﺪﯾﻤﻰ
ﯾﮏ رﺴﺠﺪ ﺟارﻊ؛ ﭼﻬار زﯾارتﮕا بﻪ ﻧامعاى زرارﺰزس ﺷا ررزس ،زرارﺰزس ﺷا ررسزن ،زرارﺰزس ﺷا ﻟﻨﮕر ا زراززس
ﺷﻤﺲزﻟﻠّﻪ؛ ا عﻢﭼﻨرﻦ ﯾﮏ ﮐارازﻧﺴرزى ﺷا ﻋﺒاتﻰ سزرس .رﺠﻤقﻋﻪ رﻌﻤارى بقرﻰ ا آثار رﺬﮐقر بﺴرار ﺟاﻟﺐ تقﺟﻪ
است .برتران ﯾا بـارتران -ﮐﻪ بﻪ زﺣاﻤال ققب سر زﺻﻞ ﭘارتران بقس (بﻬﺸاﯽ )411 ،ا تاﮐﻨرﻦ راتاا آن را
برﺴرقن ﻧرﺰ تﻠفﻆ ﮐرس زﻧﺪ (عﻨرﻓر -)421 ،ا آباعقزى سﺷاﻰ ،رﻌاﺪل ا ﺧﺸﮏ سزرس .ارتفاع راتااب برتران از
تﻄﺢ سرﯾا  4849رار است .راتااب ترﻤرارت سر ﻓاﺻﻠﻪ 9ﮐرﻠقرارب ﺷﻤال برتران ,راتااب ﺟقر سر ﻓاﺻﻠﻪ
4ﮐرﻠقرارب ﻏرب آن ،راتااب ﺟﻨﺒﺰ سر ﻓاﺻﻠﻪ 2ﮐرﻠقرارب ﺷرق آن ا راتااب ﭼﻢ بﻪ ﻓاﺻﻠﻪ  48ﮐرﻠقرارب
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ﺟﻨﻮب آن واقﻊ ﺷﺪهاﻧﺪ .روسﺘاي ﺑرسﯿان ﺑا ساﺧﺘار ﻧﺴبﺘا ﻣﺘراﮐﻢ ﺑر سر راه ارﺗباﻃﯽ اﺻﻔﻬان ﺑﻪ ﺑﻨﺪر عباس،
ﻧاﯾﯿﻦ ،ﮐرﻣان ،ﯾﺰد و ﻣﺸﻬﺪ واقﻊ ﺷﺪه (ﺗﺼﻮﯾر  )9ﮐﻪ اﯾﻦ راه ارﺗباﻃﯽ ،روسﺘا را ﺑﻪ دو قﺴﻤت ﺷﻤاﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮدهاست .ﺑاد ﻏاﻟﺐ ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑادﻫاي ﭘاﯾﯿﺰه و زﻣﺴﺘاﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﻬت وزش اﯾﻦ ﺑادﻫا
ﻏاﻟبا از ﺟﻬت ﻏرب ﺑﻪ ﺷرق است .روسﺘاي ﺑرسﯿان در ﺑﺨﺶ ﻣرﮐﺰي ﺷﻬرسﺘان اﺻﻔﻬان ﺑا ﻣﺨﺘﺼات ﺟﻐراﻓﯿاﯾﯽ
 84درﺟﻪ و  89دقﯿﻘﻪ ﻃﻮل ﺷرقﯽ و  92درﺟﻪ و  96دقﯿﻘﻪ عرض ﺷﻤاﻟﯽ قرار دارد.

ﺗﺼﻮﯾر  )4ﻣﺴﺠﺪ ﺟاﻣﻊ و ﻣﻨاره ﺑرسﯿان و ﺑاﻓت اﻃراف آن
(ﻣﺄﺧﺬ)Google Earth :

Summer 2020
No. 2
Vol. II

(ﻣﺄﺧﺬ)Google Earth :
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ﺗﺼﻮﯾر)2
ﻣﺴﺠﺪ ﺟاﻣﻊ و ﻣﻨاره ﺑرسﯿان
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ﺗﺼﻮﯾﺮ  )9دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ

ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﻨﺎره ﺑﺮﺳﯿﺎن (ﻣﺄﺧﺬ)Google Earth :
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ﻧﻘﺸﻪ  )4ﭘﻼن ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﺴﺠﺪ

ﺑﺮﺳﯿﺎن (ﻣﺄﺧﺬ :آرﺷﯿﻮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن)
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 )9ﻣ احسترش تارﺗاخﯾﺨ رخدستا
ﻣتحﻠر ادل رشتتا خدستا (ﺗﺼﻮﯾر  )1دخ اﻃتاف ﻣشجد ﺟاﻣﻊ قتاخ دارد ﮐر برسﻤت ﻣتﮐﺰ باﻓت دﻫﮑده د ﺟاده
اﺻﻠ ﭘﯿﺸتد ﻤﻮدهاست .ﮐاخدا شتا ﻋﺒاس ﮐر ﯾﮑ از آﺛاخ باستا دﻫﮑده است ،دخ اﯾﻦ ﻣﺤددده داقﻊ شده
د بﯿﺸتت ابﻨﯿر ﻣﻮﺟﻮد دخ اﯾﻦ ﻣﺤددده ،ﻣﺨتدبرا د .ﻫﻤ ﻨﯿﻦ ﮐاخبت ﻫا ﺧدﻣاﺗ ﻫﻤ ﻮن ﺧا ر بﻬداشت،
شتﮐت ﺗﻌاد  ،دبشتان ،ﻣشجد د اﻣاﻣﺰاده دخ اﯾﻦ ﻣﺤددده داقﻊ شدها د .ﻫشتر ادﻟﯿر خدستا بتسﯿان بر ﻋﺼت
ساسا بازﻣ رتدد؛ دﻟ قدﻣت خدستا ﮐﻨﻮ از ﻟﺤاظ ﺗاخﯾﺨ  ،بت اساس دﺟﻮد اﻣاﮐﻦ ﺗاخﯾﺨ ﻣﻮﺟﻮد دخ
بتسﯿان بر ﻋﻬد سﻠجﻮقﯿان ﻣ رسد .خدستا بتسﯿان قﺒﻼ ﻣﺤس ز در قﻮم ﭘاخس بﻮده د بر ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿس
ﭘاخسﯿان ام رتﻓتر؛ ﮐر بﻌد از آن بر ﭘتسﯿان د سﭙﺲ دخ اﺛت رﺬخ زﻣان ،حرف (پ) بر حتف (ب) ﺗﻐﯿت شﮑس
داده د ام ﮐﻨﻮ بتسﯿان ساﺧتر شدهاست .در ﻋﮑﺲ ﻫﻮاﯾ سال  ،4914خدستا بتسﯿان از ﻣشﯿت خددﺧا ر
ﻓاﺻﻠر زﯾاد داخد؛ دﻟ دخ ﺗﺼﻮﯾت ﻫﻮاﯾ سال  ،4944خدستا بر ﻣشﯿت خددﺧا ر زاﯾﻨدهخدد ﭼشﺒﯿدهاست.

ﺗﺼﻮﯾت  )1شﮑسرﯿت باﻓت خدستا

بتسﯿان (ﻣﺄﺧﺬ :آخشﯿﻮ ﻣﯿتاث ﻓتﻫﻨﮕ اﺻﻔﻬان)

 )1ﺗا ﯾﺨ ر د خد ش شﮑسرﯿت ﻣسجد

No. 2
Vol. II

ﻣشجد بتسﯿان ﯾﮑﻰ از آﺛاخ بتﺟشتر ﻣﻌﻤاخ ﻋﺼت سﻠجﻮقﻰ د ﺸاندﻫﻨده سﯿت ﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤاخ ﻣشجد دخ
اﯾتاناست .از بتسﯿان بر ﻋﻨﻮان ﯾﮑﻰ از قتاء ﻣﻌﻈﻢ «بتا آن» ﯾاد ﮐتدها د .بر رﻔتر حﻤداﷲ ﻣشتﻮﻓﻰ اﯾﻨﮕﻮ ر قراء
را با «ﮐﻤابﯿﺶ ﻫﺰاخ ﺧا ر د…» در دﯾﮕت دﻻﯾات شﻬت ﻣﻰﺧﻮا ﻨد (ﻣشتﻮﻓ  .)86-88 ،بتسﯿان دخ ددخه ﺻﻔﻮﯾر بر

Summer 2020

ﺗﻮسﻌر ﺗا سال 14

ﺗﻮسﻌر ﺗا سال 41
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ﻫشتر ادﻟﯿر
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ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠد اﻣروزي قرار داشﺘﻪ ،بﻨا شدهاست .اشﻤﯿت ﮐﻪ ﻣﯿان ساﻟﻬاي  4991و 4996م بﻪ بررسﻰ و ﻣﻄاﻟﻌﻪ
اﯾﻦ بﻪ بﻨا پرداخت و ﺗﮏﻧﮕاري دقﯿﻘﻰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺠد را اراﺋﻪ ﮐرد ،در آﻏاز ﻧﻈرﯾﻪ ﮔدار را پذﯾرﻓت و ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ را
بﻨاﯾﻰ ﻣﻨﻔرد در ﮐﻨار ﻣﻨاره و ﻣﺴﺠدي داﻧﺴت ﮐﻪ در ﻣﯿان ﻓﻀاﯾﻰ سرباز ﻣﺤﺼﻮر در دﯾﻮاري قرار داشﺘﻪ؛ اﻣا پس
از ﭼﻨدي ،با ﺗﻮﺟﻪ بﻪ شﻮاﻫد ﻣﻌﻤاري و ﻧﯿﺰ ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻣربﻮط بﻪ ﺗﻌﻤﯿر ﻣﺴﺠد ﮐﻪ سﻮاژه ﻣﺘﻦ آن را قراﺋت ﮐردهبﻮد،
با او ﻫﻢ ﻧﻈر شد .بﻠر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺴﻮ با ﻧﻈرﯾﻪ سﻮاژه و با ﺗﻮﺟﻪ بﻪ ﻣﺘﻦ آﯾﻪ  33سﻮره حج( )22در ﮐﺘﯿﺒﻪ ﻣﻨاره بر اﯾﻦ
باور است ﮐﻪ ﻣﻨاره ﻣﻰباﯾﺴت در ﮐﻨار ﻣﺴﺠدي ﮐﻬﻦ و احﺘﻤاﻻً ﻣﺘﻌﻠﻖ بﻪ سده 1ق ،بﻨا شدهباشد و بﻪ عﻘﯿده
وي در ﻣرحﻠﻪاي دﯾﮕر ،در 824ق ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ را بﻪ اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮعﻪ اﻓﺰودهاﻧد (ﻻﻟﻪ .)346 ،دقت در ساخﺘار ﻣﻌﻤاري
ﻣﺴﺠد ،ﻣﻨاره و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫاي ﻣﻮﺟﻮد در اﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮعﻪ بﻪ روشﻦﺗر شدن سﯿر ﺗﺤﻮل ﺗارﯾخﻰ آن ﮐﻤﮏ ﻣﻰﮐﻨد.
ﻫرﭼﻨد شﻮاﻫد ﻣﻌﻤاري حاﮐﻰ از آن است ﮐﻪ ﻣﻨاره پﯿش از ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ ساخﺘﻪ شده ،اﻣا ﻫﯿﭻ دﻟﯿﻠﻰ بر اﯾﻨﮑﻪ اﯾﻦ
بﻨا  93سال پس از آن ،و ﻫﻤﺰﻣان با اﺗﻤام ﻣﺤراب احداث شدهباشد ،وﺟﻮد ﻧدارد .شﻮاﻫد ﻣﻌﻤاري در داخﻞ
ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ ﻧشان از عدم ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺗﺰﯾﯿﻨات بﻨا دارد و ﮔﻮﯾاي آن است ﮐﻪ ﮐار ساخﺘﻤان دوران رﮐﻮد و ﺗﻮقﻔﻰ را
پشت سر ﮔذاشﺘﻪ است؛ درحاﻟﻰﮐﻪ ﺗﻨﻬا ﺗﺰﯾﯿﻨات ﻣﺤراب ﺗﻘرﯾﺒاً بﻪ ﻃﻮر ﮐاﻣﻞ اﻧﺠام شدهاست .ﺗارﯾﺦ ]8[24ق
ﮐﻪ در اﻧﺘﻬاي ﮐﺘﯿﺒﻪ قرآﻧﻰ آن قرار دارد ،بﯿاﻧﮕر آﻏاز دوباره عﻤﻠﯿات ساخﺘﻤان و ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﺤراب آن است؛
ساخﺘﻤاﻧﻰ ﮐﻪ احﺘﻤاﻻً ﻫﻤﺰﻣان با ساخت ﻣﻨاره ﯾا ﮐﻤﻰ پس از آن ،در اواخر سده 8ق و در پﻰ ﺗﺤﻮﻻﺗﻰ ﮐﻪ در
بخش ﻣﻘﺼﻮره ﻣﺴاﺟد ﮐﻬﻦ اﯾران ﺻﻮرت ﻣﻰﮔرﻓﺘﻪ ،احداث شدهاست .ﻣﯿان ﺟﻤادياﻟﺜاﻧﻰ 139ق و ذيحﺠﻪ
141ق ،در زﻣان ﻣﻠﮑشاه سﻠﺠﻮقﻰ و بﻪدسﺘﻮر ﻧﻈاماﻟﻤﻠﮏ وزﯾر او ،ﺗﻐﯿﯿر شﮕرﻓﻰ در بخش ﻣﻘﺼﻮره ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ
پاﯾﺘخت سﻠﺠﻮقﯿان در اﺻﻔﻬان رخ داد و ﻧﻘشﻪ قدﯾﻢ ﻣﺴﺠد در قﺴﻤت ﺟﻨﻮبﻰ آن با حذف  21سﺘﻮن و احداث
ﻣﻘﺼﻮرهاي عﻈﯿﻢ ﺗﻐﯿﯿر شﮑﻞ ﯾاﻓت .سﺒﮏ ﻧﻮﯾﻦ ابداعﻰ در ﻣﻘﺼﻮره ﻧﻈاماﻟﻤﻠﮏ اﻟﻬامبخش ﻣﻌﻤاري ﻣﺴاﺟد و
ﯾﮑﻰ از وﺟﻮه ﻣشخﺼﻪ ﻣﺴاﺟد دوره سﻠﺠﻮقﻰ شد .پس از آن ،ﻧﻘشﻪ ﻣﺴاﺟد ﮐﻬﻦ در بخش ﻣﻘﺼﻮره ﺗﻐﯿﯿر ﯾاﻓت
و ﭼﻨﯿﻦ ﮔﻨﺒدخاﻧﻪاي را در خﻮد ﺟاي داد و ﻣﺴاﺟد ﻧﻮساز ﻧﯿﺰ با اﯾﻦ ﻧﻮع ﻣﻘﺼﻮره بﻨا شدﻧد (ﻻﻟﻪ.)343-346 ،
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ﻧﻘﺸﻪ  1تا  )9روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﯿﺮي ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨاره ﺑﺮﺳﯿان
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نقشه  51تا  )51مراحل ساخت مسجد جامع برسیان (مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اصفهان)
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 )5معماری مسجد
مسجد جامع برسیان از بناهای تاریخی قرن پنجم هجری و از قدیمیترین مساجد ایران و از جمله آثار تاریخی

موجود برجایمانده از دوره سلجوقی (سال 194ق در زمان پادشاهی سلطان برکیارق) است که در دورههای

بعد ،الحاقاتی به آن صورت گرفتهاست (نقشه  2تا  .)43سال ساخت آن که از روی محراب حدس زده میشود،
 194هجری قمری است .این مسجد در شرق روستا واقع است .پس از ورود به دهلیز مسجد ،یک راهروی

یکمتری بهسوی خود مسجد وجود دارد که در سمت راست آن ،درِ اصلی مناره تعبیه شدهاست .بنای دوره

سلجوقی مسجد ،گنبدخانهای مربعشکل به ابعاد تقریبی  42متر (در داخل) است (تصویر  5و 6؛ نقشه  )41که در

تصویر  )5گنبد تَرکین مسجد جامع برسیان (مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اصفهان)

گرفتهاست .اکثر درگاههای مسجد در دوره صفوی مسدود شدهاست .چسبیده به ضلع جنوبی گنبدخانه،

منارهای با شکوه از دوران سلجوقی وجود دارد .در زیر پوشش بنا ،کتیبهای سرتاسری به خط کوفی از آجر

یکدیگر جدا شدهاند.
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در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮبﯽ ﮔﻨبدخاﻧﻪ ،ﻣﺤراب آﺟر ﻧفﯿسﯽ وﺟﻮد دارد؛ داراي قﻮاره ﻣسﺘطﯿﻞﺷﮑﻞ با ﯾﮏ طاقﻧﻤاي ﻣﻘرﻧس
آﺟري زﯾبا بﻪﺷﮑﻞ پﻨﺞﺿﻠعﯽ و در دو طرف ،داراي سﺘﻮنﻫاي آﺟري با سرسﺘﻮﻧﻬاي آﺟري .سطﻮح ﻣﺤراب با
طرحﻫاي ﻫﻨدسﯽ آﺟري ،قطعات ﮔﭽبري و ﮐﺘﯿبﻪﻫاي ﻣﺘعدد بﻪ خﻂ ﮐﻮفﯽ تزﯾﯿﻨﯽِ ﻧﻤاﯾﯽ ﻣزﯾﻦ ﺷدهاست.
ابعاد ﻣسﺠد ﺟاﻣﻊ برسﯿان دقﯿﻘا  42×42ﻣﺘر است ﮐﻪ اﮔر ارتفاع آن را بدون ﮔﻨبد در ﻧﻈر بﮕﯿرﯾﻢ ﮐﻪ آن ﻫﻢ
 42ﻣﺘر است؛ اﯾﻦ ﻣسﺠد ﺷﮑﻞ ﻣﮑعﺐ دارد .داخﻞ ﻣسﺠد بﻪسﻤت ﺟﻨﻮب ،ﯾﮏ ﻣﺤراب بسﯿار زﯾبا وﺟﻮد دارد
ﮐﻪ  1ﻣﺘر از  42ﻣﺘرِ ﻣسﺠد را در بر ﮔرفﺘﻪ و ارتفاع آن  44ﻣﺘر است .دور ﻣﺤراب ،داخﻞ ﮐادري
91ساﻧﺘﯿﻤﺘري ،ﮐﻠﻤاتﯽ بﻪ خﻂ ﮐﻮفﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷده و بعد از اﯾﻦ ﮐادر بﻪ طرف داخﻞ ﻣﺤراب ،ﮐادري دﯾﮕر است
ﮐﻪ ﻧﻘﺶ و ﻧﮕارﻫاﯾﯽ در آن حﮏ ﺷدهاست .در داخﻞ خﻮد ﻣﺤراب ،قﻮسﻫاﯾﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺷﮑﻞ خاﺻﯽ
دارﻧد .ﻣﺤراب ﻣسﺠد از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاي ﺟاﻟﺐ ﻫﻨر آﺟرتراﺷﯽ و ﮔﭽبري عﺼر سﻠﺠﻮقﯽ است .ﮐﺘﯿبﻪﻫاي اطراف آن
روي زﻣﯿﻨﮥ تزﯾﯿﻨﯽ ﮔﭽﯽ و ﮔﻞوبﻮتﻪدار و بﻪ خﻂ ﮐﻮفﯽ برﺟسﺘﮥ آﺟري است ﮐﻪ تارﯾﺦ ساخت ﻣﺤراب را بﻪ
سال 194ق برﻣﯽﮔرداﻧد .اﯾﻦ ﻣﺤـراب ﮐﻢ از ﻣﺤـراب ﻣﺸﻬﻮر اُﻟﺠـاﯾﺘﻮ در ﻣسﺠد ﺟـاﻣﻊ اﺻفﻬـان ﻧﯿست.
ﮔﭽبـريﻫا و ﮐﻨدهﮐارﯾﻬاي روي آﺟر و ﻇرافت آﻧﻬا ﻣﻨﺤﺼربﻪفرد است .در سﻤت راست ﻣﺤراب ،ﯾﮏ ﺟﻤﻠﻪ بﻪ
خﻂ عربﯽ در  42سطر ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷده و اوﻟﯿﻦ سطر آن ﺟﻤﻠﮥ «ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ» است .اﻣا ﭼرا  42سطر؟ اﯾﻦ رﻣزي
است از رﻣزﻫا .اﯾﻦ ﻣسﺠد در سﻤت ﭼﭗ و راست ،داراي  9تﻮرفﺘﮕﯽ و تﻮرفﺘﮕﯽ وسﻂ در ﻫر طرف ،داراي
پﻨﺠرهاي بﻪ ابعاد  4در  2/8ﻣﺘر است.
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در سﻮكﻫاي اﯾﻦ ﻣسﺠد ،پاﯾﻪﻫاي ﻇرﯾﻒ ﮐﻮﭼﮑﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸاندﻫﻨده زﯾباﯾﯽ خاص اﯾﻦ بﻨاست.
روبروي درِ ورودي ،ﯾﮏ پﻨﺠره بزرگ قﻮسﯽﺷﮑـﻞ بـﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽخﻮرد ﮐﻪ بﻪﺻﻮرت ﻻﻧﻪزﻧبﻮري ساخﺘﻪﺷده و
راهپﻠﻪاي ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺷﺶ پﻠﻪ ﻫﻢ براي رفﺘﻦ بﻪروي اﯾﻦ پﻨﺠره وﺟﻮد دارد .در ﮐﻨار ﻣﺤراب ،در ﯾﮏ طرف درِ
ورودي است و در طرف دﯾﮕر ﻫﻢ ﺟايِ در وﺟﻮد دارد و باﻻي آن ﻧﯿز دو فرورفﺘﮕﯽ در زﯾرٍِ ﻫﻢ؛ ﯾعﻨﯽ در اﺻﻞ
سﻪ فرورفﺘﮕﯽ در باﻻي ﯾﮑدﯾﮕر وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻧﺸان ﻧﯽدﻫد احﺘﻤاﻻ آن طرف ﻣﺤراب ﻫﻢ درِ دﯾﮕري بﻮدهاست
ﭼراﮐﻪ آﺟرﭼﯿﻨﯽ آن ﻧﯿز فرق ﻣﯽﮐﻨد .در ﮔﻮﺷﻪ باﻻي ﮔﻨبد ،ﭼﻬار ﮔﻮﺷﻪسازي وﺟﻮد دارد و در ﻫر سﻤت
ﻣسﺠد در ﮔﻨبد ﯾﮏ تﻮرفﺘﮕﯽ و ﻫر ﯾﮏ از اﯾﻦ تﻮرفﺘﮕﯽﻫا ﻣرﮐﺐ از سﻪ تﻮ رفﺘﮕﯽ است .دﯾده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در
ﻣعﻤاري اﯾﻦ ﻣسﺠد از عدد  9زﯾاد اسﺘفاده ﺷده و حﺘﯽ ﻣساحت ﻣسﺠد ﻫﻢ بﻪ عدد  9ﻣرتبﻂ است ﭼﻮن
 .42=9×1دقﯿﻘﺂ ﻫﻤان طراحﯽ ﮐﻨاره ﻣﺤراب در ﮐﻨار پﻨﺠره ﮐﻨدوﯾﯽﺷﮑﻞ روبري آن ﻫﻢ اتفاق افﺘادهاست؛
ﯾعﻨﯽ از سﻪ قسﻤت زﯾرِ ﻫﻢ تزﯾﯿﻦ ﺷده ،ﻣﻨﻬاي ﻣﺤراب ﮐﻪ بﺠاﯾﺶ پﻨﺠره است .در باﻻي ﮔﻨبد ،باﻻي در
ورودي سﻤت ﭼﭗ و راست ﻣسﺠد ،دو سﻮراخ براي ورود ﻫﻮا تعبﯿﻪ ﺷدهاست .ﮔﻨبد از داخﻞ از  4بﻨد ساخﺘﻪ
ﺷده ﮐﻪ ﮐﻞ آن را بﻪ ﻫﻢ وﺻﻞ ﻣﯽﮐﻨد .در ﮐﻨارهﻫاي ﮔﻨبد 1 ،فرورفﺘﮕﯽ وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﮔفﺘﻪ ﺷد ﻫر ﯾﮏ از سﻪ
فرورفﺘﮕﯽ داخﻠﯽ بﻪ وﺟﻮد آﻣدهاست؛ باز ﻫﻢ  .42=9×1پس روﺷﻦ است ﮐﻪ اعداد  9و  1و  42براي سازﻧدﮔان
ﻣﻬﻢ بﻮدهاست .قسﻤت باﻻي ﮔﻨبد قبﻼ فرورﯾﺨﺘﻪ؛ دقﯿﻘـا ساﻟﺶ را ﻧﻨﻮﺷﺘﻪاﻧد ،وﻟﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷده ﮐﻪ بعدا ﻣرﻣت
ﺷدهاست .براي اﺛبات درسﺘﯽ اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،دو روش اسﺘفاده ﺷده؛ ﯾﮏ) از داخﻞ ﻣسﺠد ﮐﻪ ﻧﮕاه ﮐﻨﯿﻢ ،دوتﮑﻪ
بﻮدﻧﺶ پﯿداست ﯾعﻨﯽ قسﻤت وسﻂ ﮔﻨبد پﯿداست ﮐﻪ تازه درست ﺷده؛ و دو) از بﯿرون ﻣسﺠد ﮐﻪ بﻪ ﮔﻨبد ﻧﮕاه
ﮐﻨﯿﻢ ،پﯿداست ﮐﻪ باﻻي ﮔﻨبد را ﮔﭻ رﯾﺨﺘﻪاﻧد وحﺘﯽ رﻧﮓ و قﯿافﻪ آﺟرﻫا تﻐﯿﯿر ﯾافﺘﻪاست.
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تصﻮﯾﺮ  )6وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨاره و ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ بﺮسﯿان
(ﻣاخﺬ :آرشﯿﻮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻفﻬان)

ساختار ﻣﻌﻤاري ﮔﻨﺒدخاﻧﮥ تاجاﻟﻤﻠﮏ در اﺻفﻬان تﺸابﻪ بﺴﯿار با بﻨاي ﻣﻘصﻮرة ﻣﺴﺠد بﺮسﯿان دارد .بدﯾﻦتﺮتﯿﺐ
و بﻪ احتﻤال ﻗﺮﯾﺐ بﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،احداث ﻣﻨاره در 194ق و سﭙس بﻨاي ﻣﻘصﻮرة ﻣتصﻞ بﻪ آن -ﻫﻤزﻣان ﯾا ﮐﻤﻰ پس
از اﯾﻦ تارﯾﺦ -بﻪ تﻘﻠﯿد از ﮔﻨﺒد تاجاﻟﻤﻠﮏ ،از ﺟﻤﻠﻪ تﻐﯿﯿﺮاتﻰ است ﮐﻪ در بخش شﺒﺴتان ﻣﺴﺠد ﮐﻬﻦ بﺮسﯿان
ﺻﻮرت ﮔﺮﻓتﻪاست (ﻧﻘﺸﻪ  9تا  .)49بﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻧاﻣﻌﻠﻮم ،ﻋﻤﻠﯿات ساختﻤان ﻣتﻮﻗﻒ ﮔﺮدﯾد و سﭙس در 824ق
ﻣﺤﺮاب تزﯾﯿﻦ شد؛ اﻣا اﯾﻦ ﻓﻌاﻟﯿتﻬا ﻧاتﻤام باﻗﻰ ﻣاﻧد .در دوران پس از ﻣﻐﻮل ،ﻣﺴﺠد و ﺻﺤﻦ آن دوباره تﻌﻤﯿﺮ

ﻫﺮﮔز بﻪ پاﯾان ﻧﺮسﯿد .در سال 4919خ ،اﻧﺠﻤﻦ آﺛار ﻣﻠﻰ اﻋتﺒاري بﺮاي تﻌﻤﯿﺮ آﺛار تارﯾخﻰ خارج شﻬﺮ اﺻفﻬان

4983خ 4932 /و 4934م بﻪ بﺮرسﻰ ،ﻧﻘﺸﻪبﺮداري و ﻣﺮﻣت ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ بﺮسﯿان پﺮداخت (ﻻﻟﻪ.)343 ،

Vol. II

حفاظت آﺛار باستاﻧﻰ با ﻫﻤﮑاري ﻣﺆسﺴﮥ اﯾتاﻟﯿاﯾﻰ خاورﻣﯿاﻧﻪ و خاور دور ( )IsMEOﻣﯿان ساﻟﻬاي  4984و

No. 2

اختصاص داد و بدﯾﻦ تﺮتﯿﺐ ،ﻣﺴﺠد بﺮسﯿان بﻪوسﯿﻠﮥ ادارة باستانشﻨاسﻰ اﺻفﻬان تﻌﻤﯿﺮ شد .سازﻣان ﻣﻠﻰ

Summer 2020

تزﯾﯿﻨات ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺠد ﺻﻮرت ﮔﺮﻓت؛ وﻟﻰ ﻣﻘصﻮره ﻫﻤﭽﻨان در حاﻟت ﻧﯿﻤﻪ تﻤام خﻮد باﻗﻰ ﻣاﻧد و پس از آن ﻧﯿز

دوره دوم ﺷﻤﺎره دوم ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1399

شد ،اﻣا ﻣﻘصﻮرة آن دستﻧخﻮرده باﻗﻰ ﻣاﻧد .در زﻣان شاه ﻃﻬﻤاسﺐ ﺻفﻮي ،با احداث اﯾﻮان تﻐﯿﯿﺮاتﻰ در
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ﻧﻘﺸﻪ  )49ﺑﺮش ﻃﻮﻟﯽ و ﻋﺮﺿﯽ وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺎره ﺑﺮﺳﯿﺎن
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Vol. II
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ﻧﻘﺸﻪ  )21ﭘﻼن وﺿﻊ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﻨﺎره ﺑﺮﺳﯿﺎن

(ﻣأخذ :آرﺷﯿﻮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن)

(ﻣأخذ :آرﺷﯿﻮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬﺎن)
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نقشه )12
معرفی فضاهای معماری
مسجد و مناره برسیان
(مأخذ :تورج خسروی جاوید)

 )2ورودی مسجد
 )1مناره
 )3گنبدخانه
 )4صحن مرکزی
 )5شبستان صفوی
 )6ایوان سلجوقی
 )7هشتی

Sc: 1/1000

Summer 2020
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Vol. II

(مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اصفهان)
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نقشه )11
شبستان مسجد جامع برسیان
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نقشه )22
گنبدخانه مسجد جامع برسیان
(مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اصفهان)
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نقشه  )24طرح معماری گنبد و

مناره مسجد برسیان در دوره سلجوقی (مأخذ :آرشیو میراث فرهنگی اصفهان)
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 )6قصﺼﻮرة جد برسرساان
سر سﻄﺤﻰ قرسﻊ سا اﺿﻼع داخﻠﻰ  41/92تا  41/14قﺘر و سا ارتفاع ﺣبود  44/91قﺘر ،قصﺼﻮره قد ب ﺟاقﻊ
سرساان ساخﺘﻪ ﺷبهاست .اﯾﻦ سﻨا در قصﻄﻊ عﻤﻮدي از سﻪ بخش قﻨﻄصﻪ قرسﻊﺷﮑﻞ ﭘاﯾﻪ سﻨا ( 1دﯾﻮار سﻪ ﭘﻬﻨاي
ﺣبود  2قﺘر و ارتفاع داخﻠﻰ  6/91و خارﺟﻰ  41قﺘر) ،قﻨﻄصﻪ ﮐﺜاراﻻﺿﻼع اﻧﺘصاﻟﻰ قاان قرسﻊ ﭘاﯾﻪ و داﯾره
ﮔﻨبب (ارتفاع داخﻠﻰ  8/99و خارﺟﻰ  4/61قﺘر) و ﭘﻮﺷش ﮔﻨببي (ارتفاع داخﻠﻰ  8/31و خارﺟﻰ  6/31قﺘر)
تﺸﮑاﻞ و سﻮي ﻗبﻠﻪ در اﯾﻦ سﻨا سﻪاﺷﺘباه ’ 29o 21قﺤاسبﻪ ﺷبهاست .قﺼاﻟﺢ اﺻﻠﻰ ساخﺘﻤانِ قصﺼﻮره (تﺼﻮﯾر 3؛
ﻧصﺸﻪ  )28را آﺟرﻫاﯾﻰ در ابعاد  8/8×21×21اﻟﻰ  6ساﻧﺘﻰقﺘر تﺸﮑاﻞ قﻰدﻫب .تزﯾاﻨات ﻫﻨبسﻰ و ﻧﻮﺷﺘاري و ﻧاز
ﮔااﻫﻰ سﻨا سا ﻗﻄعﻪﻫاي تراﺷابه آﺟر و ﻧاز سا ﮔﭽبري ﺷﮑﻞ ﮔرفﺘﻪاست .دﻫاﻧﻪﻫاي سﻪﮔاﻧﻪاي سر ﻫر ﯾﮏ از
دﯾﻮارﻫاي ﺷﻤاﻟﻰ ،ﺷرﻗﻰ و ﻏرسﻰ رفت و آقب سﻪ داخﻞ قصﺼﻮره را در ﮔﺬﺷﺘﻪ قادر قﻰساخﺘﻪاست .ورودي اﺻﻠﻰ

Summer 2020
No. 2
Vol. II

سا دﻫاﻧﻪ سزرگتر در وسﻂ دﯾﻮار ﺷﻤاﻟﻰ و وروديﻫاي ﺟاﻧبﻰ سا دﻫاﻧﻪ ﮐﻮﭼﮏتر در دو ﻃرف آن ﮐﻪ سا ترتاﺐ رو
سﻪ روي قﺤراب و دو درﮔاه ﺟاﻧبﻰ آن بر دﯾﻮار ﺟﻨﻮسﻰ ﻗرار ﮔرفﺘﻪاﻧب؛ سا اﯾ اد تصارﻧﻰ خاص ،سر اﻫﻤات اﯾﻦ دو
دﯾﻮار واﻗﻊ سر ﺟﻬات اﺻﻠﻰ قصﺼﻮره قﻰافزاﯾﻨب .سراسري عرض دﻫاﻧﻪ اﺻﻠﻰ در قاان دﯾﻮار ﺷﻤاﻟﻰ با عرض ﮐﻠﻰ
قﺤراب و ﻧاز سراسري عرض دﻫاﻧﻪﻫاي ﮐﻮﭼﮏتر ﺟاﻧبﻰ اﯾﻦ دو دﯾﻮار سا عرض درﮔاه قااﻧﻰ در دﯾﻮارﻫاي ﺷرﻗﻰ و
ﻏرسﻰ ،ترتابﻰ قﺘﻨاوب و قعﮑﻮس وﻟﻰ ﻫﻤاﻫﻨﮓ سا سازهﻫا و فﻀاﻫاي ساز اﯾ اد قﻰﻧﻤاﯾب .سبﯾﻦترتاﺐ تﻮاﻧﻤﻨبي
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تﺼﻮﯾر  )3ﮔﻨببخاﻧﻪ قد

ب سرساان (قﺄخﺬ :آرﺷاﻮ قاراث فرﻫﻨﮕﯽ اﺻفﻬان)
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جﻌﻤاران بذﺷاﻪ در سرﻗراري تﻮازن در سدا سا تأﮐاد سر جﻬات و ﻋداﺻر اﺻﻠﻰ جاﺼﻮره ﻫرﭼﻪ ساﺸار قﻤاﯾان
جﻰبردد .تﻐااراتِ واردﺷده در طﻰ ﻗرون جاﻮاﻟﻰ سر بردابرد جاﺼﻮره ،قﻤاﻫاي خارجﻰ آن را قاز دساﺨﻮش
تﻐااراتﻰ قﻤﻮدهاست .احداث اﯾﻮان جدﻮسﻰ جد د در دوره ﺻﻔﻮي ساﺸارﯾﻦ آساﺐ را سﻪ جخﻬﻪ اﺻﻠﻰ سدا در
سﻤت ﺷﻤال آن وارد آورده و آن را از اقﻈار ﭘدﻬان ﮐردهاست .در ﭼارﭼﻮب ﻓﻌاﻟااﻬاي ﭘﮋوﻫﺸﻰ و جرجاﻰ ﮐﻪ در
دﻫﻪ 4981خ در جد د ﺻﻮرت برﻓت ،دو طاققﻤاي تزﯾادﻰ سﻠ ﻮﻗﻰ سا ﮐااخﻪﻫاﯾﻰ از آجر سﻪ خﻂ ﮐﻮﻓﻰ ساده
)و اﻟﺤﻤد ﷲ /و ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ) سر ﻗدﻤت ﭘاﯾاﻦ قﻤاي خارجﻰ دﯾﻮار ﺷﻤاﻟﻰ جاﺼﻮره آﺷﮑار ﺷد و وﯾﮋبﻰ قﻤاي
اﺻﻠﻰ ورودي جاﺼﻮره را در زجان احداث آن قﻤاﯾان ساخت (ﻻﻟﻪ.)344 ،

قاﺸﻪ  )28طرح بدخدخاقﻪ جد

د سرساان (جأخذ :آرﺷاﻮ جاراث ﻓرﻫدﮕﯽ اﺻﻔﻬان)

 )3جد اﻪ تقاااﻟﻰ بدخاخاقﻪ جد برسرساان
Summer 2020
No. 2
Vol. II
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جد اﻪ اقاااﻟﯽ بدخدخاقﻪ جد د سرساان جاﺸﮑﻞ از دو طخاﻪ 4ﺿﻠﻌﻰ و 46ﺿﻠﻌﻰ است ﮐﻪ سا اساﻔاده از ﻋداﺻر
ﻗﻮسﻰ و از طرﯾﻖ بﻮﺷﻪسازي از قﻮع سﻪﮐدﺞ سﻪسﺨﺸﻰ در طخاﻪ اول و سﻪﮐدﺞﻫاي ساده در طخاﻪ دوم ،اجﮑان
تخدﯾﻞ زجادﻪ جرسع را سﻪ داﯾره سراي اجراي قﻬاﯾﻰ ﭘﻮﺷﺶ بدخد ﻓراﻫﻢ آوردهاست .جﻌﻤار جاﺼﻮره سرساان در
اداجﻪ سدت ﮐﻬﻦ جﻌﻤاري اﯾرانِ ﭘاﺶ از اسﻼم ،سراي ﻗرار دادن بدخد سر ﻓراز سداي ﭼﻬاربﻮش ،تﺤﻮﻻت ﻋﻤده
اﯾﻦ دسااورد را ﮐﻪ  44سال ﭘاﺶ از آن سا اﯾ اد دو طخاﻪ جاﻤاﯾز اوﻟاﻦ سار در جاﺼﻮره قﻈاماﻟﻤﻠﮏ در جد د
جـاجع اﺻﻔﻬـان ت رسﻪ ﺷدهسﻮد ،ﭘﻰ برﻓاﻪ و بدخدي با  4تﻮﯾزه و ﻗﻮسﻰ از قﻮع ﭼﻬـارﮐﻤـاقﮥ سﻪجرﮐزي سدا
ﮐردهاست .ﻋداﺻر ﻗﻮسﻰ سﻪﻋدﻮان طاﻗﻬاي سارسر از قﻮع جداﻏﻰ ﭼﻬارﮐﻤاقﮥ سﻪجرﮐزي ،و طاققﻤاﻫاي تزﯾادﻰ از
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ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻮع ،ﺗﺼﻮﯾﺮﻫاﯾﯽ ﺑﻪﻫﻤﺮاه طاقﻧﻤاﻫاﯾﻰ از ﻧﻮع ﮐﻠﯿﻞ ،سﻄﻮح ﺑﻨا را در دو ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻊ ﭘاﯾﻪ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﺜﯿﺮاﻻﺿﻼع اﻧﺘﻘاﻟﻰ ﭘﻮﺷاﻧﯿﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻮزوﻧﻰ ﺑﺮ سﺮاسﺮ ﺑﻠﻨﺪاي ﻣﻘﺼﻮره ﺑﻪوﺟﻮد آوردهاست (ﻻﻟﻪ344 ،؛ ﺗﺼﻮﯾﺮ 4
و 9؛ ﻧﻘﺸﻪ . )26

ﺗﺼﻮﯾﺮ  )4ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘاﻟﯽ ﮔﻨﺒﺪخاﻧﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮسﯿان (ﻣﺄخذ :آرﺷﯿﻮ ﻣﯿﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬان)
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Vol. II

ﺗﺼﻮﯾﺮ  )9ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺘﻘاﻟﯽ ﮔﻨﺒﺪ

ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮسﯿان (ﻣﺄخذ :ﻣﯿﺜﻢ رﺿاﯾﯽ)
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ﻧﻘﺸﻪ  )26طرح حﻨﻄﻘﻪ بﻧتﻘاﻟﯽ ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ حسجد سرساان (حﺄخذ :آرﺷاﻮ حاربث ﻓرﻫﻨﮕﯽ بﺻﻔﻬان)

 )4حراب حسجد سرساان
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حررب بﯾﻦ حسجد (تصﻮﯾر 41و  )44ﮐﻪ بز ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاي
ﺷاﯾان تﻮﺟﻪ حررب ﻫاي سﻠجﻮقﻰ است ،ﯾﮑﻰ از
ﻧخستاﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاي ﺷﻨاختﻪﺷده تزﯾاﻨات حﻘرﻧﺲ
آﺟري در حررب ﻫاست .حررب سرساان سر ﻧﻘﺸﻪ
ﻧاﻢدوبزدهﺿﻠﻌﻰ سﻨا ﺷده و ﭘﻬﻨﻪ ﯾﮕاﻧﻪ طاقﻧﻤاي
آن ﮐﻪ سر دو ستﻮن تﻮﮐار بستﻮبر بست ،سﻪوساﻠﻪ
سﻪ ردﯾﻒ طاس حزﯾﻦ ﺷدهاست .سا دو قا سزرگ
تزﯾاﻨﻰ ﮐﻪ بﯾﻦ طاقﻧﻤا رب در سر ﮔرﻓتﻪ ،بﯾﻦ
حررب در ساختار ﮐﻠﻰ آن طﻮﻟﻰ سربسر ﻧاﻢِ طﻮل
دﯾﻮبر ﺟﻨﻮسﻰ رب سﻪ خﻮد بختصاص دبده و ﻋﻨاﺻر
دﯾﮕر بﯾﻦ دﯾﻮبر و دﯾﻮبرﻫاي دﯾﮕر حﻘصﻮره را
تحتبﻟﺸﻌاع قرار دبدهاست .اختصاص بخش بﻋﻈﻢ
دﯾﻮبر ﺟﻨﻮسﻰ سﻪ حرربسﻰ سزرگ در ربستاي ترﻮل
حﻌﻤاري حساﺟد در دوره سﻠجﻮقﻰ سﻮدهاست .در
حساﺟد بﯾﻦ دوره سﻪ تﻨاسﺐ ﻓﻀاي سزرﮔﻰ ﮐﻪ سﻪ
حﻘصﻮرهﻫا بختصاص ﯾاﻓتﻪ ،حررب آﻧﻬا ﻧاز بز بسﻌاد

تصﻮﯾر  )41حررب حسجد ﺟاحﻊ سرساان
(حﺄخذ :آرﺷاﻮ حاربث ﻓرﻫﻨﮕﯽ بﺻﻔﻬان)
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بزرگتري ﻧسبت بﻪ ﻣﺤراب ﻣﻘﺼﻮرهﻫاي پاﺸاﻦ برخﻮردار شدهاست .بجز ﻣﻘرﻧس ﮐﻪ تزﯾاﻦ اﺻﻠﻰ ﻣﺤراب
ﻣسجد برساان را تﺸﮑاﻞ ﻣﻰدﻫد؛ اﯾﻦ ﻣﺤراب با آﺟرﮐاري ،ﮔﭽبري و تزﯾااا ﻧﻮشﺘاري ،ﻫادسﻰ و ﮔااﻫﻰ ﻧاز
ﻣزﯾﻦ شدهاست .ﮐﺘابﻪ اﺻﻠﻰ ﻣﺤراب واقﻊ در قاب بزرگ آن ،بﻪ خﻂ ﮐﻮﻓﻰ آﺟري بر زﻣااﻪ تزﯾااا ﻧاﻤﻪتﻤامِ
ﮔﭽبري ﮔﻞوبﻮتﻪ است .ﯾﮏ ﻧﻮار بارﯾﮏ آﺟري ﮐﻪ با خﻂ ﮐﻮﻓﻰ در ﮐااره داخﻠﻰ قاب دوم ﻣﺤراب شﮑﻞ ﮔرﻓﺘﻪ،
آﯾا  4تا  4سﻮره ﻣﺆﻣاﻮن( )29را در بر ﻣﻰﮔارد (ﻻﻟﻪ ،بﻪ ﻧﻘﻞ از شاﺦاﻟﺤﮑﻤاﯾﻰ .)344 :بر پﻬاﻪ قاب دوم ﻣﺤراب،
زﻧجارهﻫاي درﻫـﻢتاادة آﺟري ردﯾـﻔﻰ از سﺘارهﻫاي ﭼادپَـر پدﯾد آوردهاﻧد .سطح داخﻠﻰ آنﻫا -ﻫر ﭼاد
ﻧاﻤﻪتﻤام -با ﻧﻘشﻣاﯾﻪﻫاي ﮔااﻫﻰ و ﻧﻮشﺘﻪﻫاﯾﯽ بﻪ خﻂ ﺛﻠﺚ و ﮐﻮﻓﻰ ﮔﭽبري شده ﮐﻪ ﺣاوي اسﻤاءاﷲ ﭼﻮن
«ﯾا ﺣاان»« ،ﯾا ﻣاان»« ،ﯾا سبﺤان»« ،ﯾا اﷲ» و «ﯾا دﯾان» است 6 .طاس ردﯾﻒ ﻣااﻧﻰ ﻣﻘرﻧس بﻪ ترتاﺐ ﺣاوي
ﺟﻤﻼ «اﻟﻤﻠﮏ ﷲ»« ،اﻟﻌﻈﻤﻪ ﷲ»« ،اﻟﻘدره ﷲ»« ،اﻟﻘﻮه ﷲ»« ،اﻟﻤاّﻪ ﷲ» و«اﻟﻌزّه ﷲ» است (ﻫارﻓر.)433 :4981 ،
بر ﻟﻮح وسﻂ از اﻟﻮاح ششﮔاﻧﮥ واقﻊ در ﻧاﻤﮥ پاﯾاﻦ طاق ﻣﺤراب و بر پﻬاﮥ قﻮس تزﯾااﻰ سﻪبﺨﺸﻰ آن ،سﻮره
اخﻼص( )442بﻪﻫﻤراه ﺟﻤﻼ «ﻻاﻟﻪ اﻻ اﷲ»« ،ﻣﺤﻤد رسﻮل اﷲ»« ،ﻟاس ﮐﻤﺜﻠﻪ شاﺊ»« ،و ﻫﻮ اﻟسﻤاﻊ
اﻟبﺼار» بﻪ خﻂ ﮐﻮﻓﻰ بااﯾﻰ ﻧﻮشﺘﻪ شدهاست (ﻻﻟﻪ .)344 ،تزﯾاﻦ ﻟﭽﮑﯽﻫاي طاقﻧﻤاي ﻣﺤراب با ﻧام «اﷲ» و
«ﻣﺤﻤد» بﻪ خﻂ ﮐﻮﻓﻰ بااﯾﻰ با آﺟر اﺟرا شدهاست .اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﯾﮑﻰ از ﻧﺨسﺘاﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫاي شااخﺘﻪشده از اﯾﻦ
ﻧﻮع خﻂ بﻪشﻤار ﻣﻰآﯾد ﮐﻪ پس از آن و تا بﻪ اﻣروز بساار راﯾﺞ بﻮده و ﻣﻮرد اسﺘﻔاده قرار ﮔرﻓﺘﻪاست.
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روبروي ﻣﺤراب و بر درونسﻮي طاق درﮔاهِ وروديِ اﺻﻠﻰِ ﻣﻘﺼﻮره ،ﮐﺘابﻪاي آﺟري بﻪ خﻂ ﮐﻮﻓﻰ قرار دارد ﮐﻪ
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تﺼﻮﯾر  )44ﻣﺤراب ﻣسجد

ﺟاﻣﻊ برساان (ﻣأخذ :ﻣاﺜﻢ رﺿاﯾﯽ)
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آﯾﻪﻫاي  41و  48سﻮره ﻣﺆﻣﻦ( )11بر آن ﻧﻘش بﺴتﻪاست (ﻻﻟﻪ ،بﻪ ﻧﻘﻞ از شﯿﺦاﻟﺤﮑﻤاﯾﻰ ،ﻗراﺋت براي اوﻟﯿﻦ بار.)344 :
اﯾﻦ ﮐتﯿبﻪ دور تا دور ﯾﮏ ﻧﻮار ﻣرﮐزي شاﻣﻞ تزﯾﯿﻨات آجري ﻫﻨﺪسﻰ ﻫﻤاﻧﻨﺪ آﻧﭽﻪ بر فراز ﻣﻨاره اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺸاﻫﺪه ﻣﻰشﻮد و ﯾﮏ آراﯾﻪ شبﻪﮐﻮفﻰِ بﻨّاﯾﻰ زﻧﺠﯿرهاي را اﻟﻘا ﻣﻰﮐﻨﺪ ،ﭼرخﯿﺪهاست .اﻣروزه ﻧﯿﻤﻰ از ﯾﮏ
ﮐتﯿبﻪ بﻪ خﻂ ﮐﻮفﻰ ساده از آجر -ﮐﻪ در ﮔذشتﻪ بﻪدور ﻗاعﺪه ﮔﻨبﺪ ﻣﻰﮔﺸتﻪ -آغاز سﻮره فتح( )14را تا جاﯾﻰ
ﮐﻪ اﯾﻨﮏ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﯿﺴت ،در بر دارد .تزﯾﯿﻨات ﻣﻘﺼﻮره در زﻣان ساخت و پﺲ از آن ﻫرﭼﻨﺪ پاﯾان ﻧﯿافت؛ ﻟﯿﮑﻦ
تا بﺪاﻧﺠا پﯿش رفت ﮐﻪ جاﯾﮕاه برخﻰ از آﻧﻬا ﻣﺸﺨﺺ ﮔردد .بﺪﯾﻦ ترتﯿﺐ ،در داخﻞ ﻣﻘﺼﻮره بر ﻫر ﯾﮏ از دو
درﮔاه جاﻧبﻰ دﯾﻮارﻫاي شﻤاﻟﻰ و جﻨﻮبﻰ و ﻧﯿز بر درﮔاه ﻣﯿاﻧﻰ ﻫر ﯾﮏ از دﯾﻮارﻫاي شرﻗﻰ و غربﻰ ،بﻪتﻘﻠﯿﺪ از
اﻟﻮاح ﮐتﯿبﻪﻫاي ﮔﻨبﺪ تاجاﻟﻤﻠﮏ در ﻣﺴﺠﺪ جاﻣﻊ اﺻﻔﻬان ،در ﻣﺠﻤﻮع شش ﻟﻮح براي ﻗرار دادن ﮐتﯿبﻪﻫاﯾﻰ ﮐﻪ
ﻫرﮔز ﻧﻮشتﻪ ﻧﺸﺪ ،جاي ﮔرفتﻪاست (ﻻﻟﻪ.)349-344 ،

ﻧﻘﺸﻪ  )23جزﺋﯿات تزﯾﯿﻨات ﻣﺴﺠﺪ جاﻣﻊ برسﯿان (ﻣﺄخذ :آرشﯿﻮ ﻣﯿراث فرﻫﻨﮕﯽ اﺻﻔﻬان)
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بر آﺛاري ﮐﻪ از دوره ﺻﻔﻮي در ﺻﺤﻦ اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ باﻗﻰ است ،بﺠز ﻧﻮار اﺻﻠﻰ ﮐتﯿبﻪ در اﯾﻮان جﻨﻮبﻰ ﮐﻪ از آن ﯾاد
شﺪ ،بﻘاﯾاي طرح ﮐتﯿبﻪاي دﯾﺪه ﻣﻰشﻮد ﮐﻪ در داخﻞ ﯾﮏ شﻤﺴﻪ بﻪ شﮑﻞ ستارة بزرگ دَهپَر بر وسﻂ پﻬﻨﻪ
طاقﻧﻤاي تزﯾﯿﻨﻰ فﻮﻗاﻧﻰ دﯾﻮار جﻨﻮبﻰ اﯾﻮان ﻗرار دارد و عبارات « ...اﻟﺸﻬﯿﺪ بﮑربﻼ» و «عﻠﻰ بﻦ  «...بر آن
ﻧﻘش بﺴتﻪ است .بﺠز عﻨـاﺻر ﻣﻌﻤاري ﭼﻮن عﻨـاﺻر ﻗﻮسﻰ در طـاقﻫا ،طـاقﻧﻤاﻫا ،ﻣﻘرﻧﺲﻫا و ﻧﯿز ﮐتﯿبـﻪﻫا و
ﻧﻘشﻣاﯾﻪﻫاي ﮔﯿاﻫﻰ در تزﯾﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮره سﻠﺠﻮﻗﻰ ﻣﺴﺠﺪ برسﯿان ،تزﯾﯿﻨات ﻫﻨﺪسﻰ ﻧاتﻤاﻣﻰ ﻧﯿز در اﯾﻦ بﻨا
ﻣﺸاﻫﺪه ﻣﻰشﻮد (ﻻﻟﻪ.)344 ،

فصلنامه ایران شناسی
Irānshenāsi

101
101

Journal of Iranology

ﻧﻘﺸﻪ  )24ﺟﺰﺋﯿﺎت آﺟﺮﮐﺎري ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮﺳﯿﺎن
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 )41جﻨارة جد برسرساان
اﯾﻦ جﻨاره اسﺘﻮاﻧﻪايشﮑﻞ با ارتفاع  91/88جﺘر سر داﯾرهاي سﻪ قطر  8/38جﺘر سﻨا ﻧﻬاده شبهاست (تﺼﻮﯾر  .)42قطر
اﯾﻦ داﯾره سا ﮐاﻫش تدرﯾ ﻰ در رأس سﻪ  1/2جﺘر جﻰرسد .جﻨاره در قدﻤت جﻨﻮب غربﻰ جﻘﺼﻮره و جﺘﺼﻞ سﻪ آن
است .راه ورود سﻪ آن در دﯾﻮار جﻨﻮسﻰ جﻘﺼﻮره تعﺒاﻪ شبه و پﻠﮑاﻧﻰ جارپاﭻ اجﮑان دسﺘااسﻰ سﻪ ساﻻي جﻨاره را
فـراﻫﻢ جﻰآورد .ﭼﻨبﯾﻦ ﻧـﻮرﮔار سﻪ فـﻮاﺻﻞ جعاﻦ سر سبﻧﻪ جﻨاره اﯾﻦ جدار را روشﻦ جﻰﮐﻨﻨب .ابعـاد آجـرﻫاي
سﻪﮐاررفﺘﻪ در ساﺧﺘﻤان جﻨاره  8/8×23×23ساﻧﺘﻰجﺘر است .سراي تدﻬاﻞ در اجر ساﺧﺘﻤان و ﭼابن ردﯾﻒ
آجرﻫا سر جﺤاﻂ داﯾره جﻨاره ،آجرﻫا سﻪ شﮑﻞ
ذوزﻧﻘﻪ سﻪ اﺿﻼع  23 ،23 ،23و 22؛ و ﺿخاجت
 8/8ساﻧﺘﻰجﺘر قاﻟﺐ زده شـبهاﻧـد .ﻫﻨـرجﻨـد
جـعﻤـار تﻮاﻧدﺘﻪاست از ﻃرﯾﻖ تزﯾاﻨات آجري ﮐﻪ
از قاﻋبه تـا رأس جﻨـاره سﻪتبرﯾج و سﻪﮔﻮﻧﻪاي
جﻮزون بر تراﮐﻢ آن اﺿافﻪ جﻰشﻮد ،ﻧﮕاه ساﻨﻨبه را
سﻪ فراز جﻨاره ،جاﯾﻰ ﮐﻪ آﯾات قرآن سر آن ﻧﻘش
سدﺘﻪ؛ سﻮق دﻫب .سﻪ بخش جﺘﻤاﯾز سر ﻧﻤاي
ﺧارجﻰ جﻨاره قاسﻞ تﺸخاﺺ است .تا ارتفـاع
حـبود  6جﺘر ،آجـرﻫـا بـا ردﯾﻒﻫـاي جعـﻤﻮﻟﻰ
ﭼاـبه شبهاﻧـد .آثـار اﻧبك جﻮجﻮد از تزﯾاﻨـات
جﻼط ﮔﭻ در سﻨبﻫاي ﻋﻤﻮدي آجرﻫا ،ﻧﺸان از
تﻨﻬا تزﯾاﻨﻰ دارد ﮐﻪ سراي اﯾﻦ قدﻤت اﻧﺘخاب
شبه سﻮدهاست .سﻪ ﻧﻈر جﻰرسب ﮐﻪ اﯾﻦ تزﯾاﻨات
ﻫرﮔز سﻪ اتﻤام ﻧرسابهباشد .حـاشاﻪاي تزﯾاﻨﻰ از
آجـرﻫاي تـراشدادهشبه ﮐﻪ ترﮐاﺒﻰ جﺘﻨاوب از
اشﮑال ﻟﻮزي و داﯾره پبﯾب آورده ،اﯾﻦ بخش را از
قدﻤت دوم و جااﻧﻰ جﻨاره ﮐﻪ ارتفاﻋﻰ حبود 22
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جﺘر دارد ،جبا جﻰﮐﻨب .تﻤاجﻰ اﯾﻦ بخش با

تﺼﻮﯾر  )42جﻨاره جد ب جاجﻊ سرساان
(جﺄﺧﺬ :آرشاﻮ جاراث فرﻫﻨﮕﯽ اﺻفﻬان)

تزﯾاﻨات ﻫﻨبسﻰ بﻪروش آجرﭼاﻨﻰ جزﯾﻦ شبه ،و شﺒـﮑﻪاي از ﻟﻮزيﻫـاي جﺘباﺧﻞ سراسر آن را پﻮشاﻧاـبهاست.
در قدﻤت ﮐﻮﭼـﮑﻰ در پـاﯾاﻦ اﯾﻦ شﺒﮑﻪ ،ﻧﻮع دﯾﮕري از آجرﮐاري تزﯾاﻨﻰ وﻟﻰ سداار جﺸاسﻪ آن جﺸاﻫبه
جﻰشﻮد ﮐﻪ ﮔﻮﯾاي تﻐاار تﺼﻤاﻢ سازﻧبﮔان در اﻧﺘخاب ﻧﻘش در حاﻦ ساﺧﺘﻤان است .بخش سﻮم و اﺻﻠﻰ
تزﯾاﻦ در قدﻤت فﻮقاﻧﻰ جﻨاره ارتفاﻋﻰ حبود  8/6جﺘر دارد .در قدﻤت پاﯾاﻦ سر ﻧﻮاري پﻬﻦ ردﯾﻒﻫاي ﺧفﺘﻪ و
راسﺘﻪ ﻧاجﻨﻈﻢ آجر سﻪﻃﻮر جﻤﺘب و تﻮدرتﻮ ﭼابه شبه و آراﯾﻪ شﺒﻪﮐﻮفﻰ سﻨّاﯾﻰ زﻧ ارهاي را اﻟﻘا جﻰﮐﻨب .بر فراز

فصلنامه ایران شناسی
Irānshenāsi

103
103

Journal of Iranology

اﯾﻦ ﻧﻮار و سر سقان سو قاب تزﯾقﻨﻰ ،ﭼﻨانﮐت ﮔفات ش  ،ﮐاقﺒتاي آاري بت خﻂ ﮐﻮﻓﻰ ساسه بر ﭘقراسﻮن سﻨاره
ﻧﻘﺶ بساتاست .تﻤام ساﻦ سر ﯾﮏ خﻂ ﻧﻮشات ش ه؛ تﻨﻬا سر قسﻤت اﻧاﻬاي آن ﮐﻠﻤت سربﻮط بت رقـﻢ ﺻ ﮔان
بتﻋﻠت ﮐﻤﺒﻮس اا بر خﻂ سوم ،باﻻي خﻂ اﺻﻠﻰ قرار ساسه ش هاست .سﻨاره سسد برسقان ﻧﻤﻮﻧتاي براسات از
سﻨارهﻫاي شاخص سرزسقﻦ اﯾران ﭘقﺶ از سﻠدﻮقﻰ و سوره سﻠدﻮقﻰ است؛ سﻨارهﻫاي س ور سرتفع سر ﯾﮏ قع ت
ﯾا سر ﭼﻨ قع ت سعﺒﻖ ﮐت قعر آن بت ﻧسﺒت ارتفاع بت ت رﯾﺞ ﮐاﻫﺶ سﻰﯾاب و تﻨاسﺒﻰ سﻮزون و ﭼﺸﻢﻧﻮاز براي
اﯾﻦ بﻨاﻫا سﻰآﻓرﯾﻨ  .تزﯾقﻨات ساﻨﻮع آار از اﻧﻮاع ﻫﻨ سﻰ و ﻧقز ﻧﻮشااري ﮔرساﮔرس آﻧﻬا را ﭘﻮشاﻧق هاست .اﻧاﺨاب
اﯾﻦ آراﯾتﻫا سر ااﯾﮕاهﻫاي سﺸﺨص و سﻨاسﺐ و سر اﻧ ازهﻫا و اشﮑال حسابش ه ﻧسﺒت بت ارتفاع بﻨا ،ﮔﻮاه بر
سﻬارت اسااسان ﻫﻨرسﻨ اﯾﻦ سرزسقﻦ است (ﻻﻟت.)344 ،
 )44سعاﻟ تطبعﺒقﻘﯽ سجد جااسع ردستاان
سسد ااسع ارسساان (تﺼﻮﯾر49؛ ﻧﻘﺸت  ،)91از سساا ﭼﻬار اﯾﻮاﻧﯽ ساراي اازاي ﮔﻨﺒ  ،ﮔﻨﺒ خاﻧت ،سﻨاره،
شﺒساان ،ﺻﺤﻦ و سﺤراب و از ﻧﺨساقﻦ سساا ﭼﻬار اﯾﻮاﻧﯽ سر اﯾران است و س ﻤاري آن برﮔرﻓات از س ﻤاري
ﭘقﺶ از اسﻼم و تﻠفقﻖ س ﻤاري قرون ﻧﺨساقﻦِ سوره اسﻼسﯽ (شقﻮه خراساﻧﯽ) .ﻫسات اوﻟقت ﭘق اش سسد بت
قرن سوم و سﻮم ﻫدري قﻤري بـازسﯽﮔرسس و قـعع بتﯾﻘقﻦ ،بـر روي وﯾـراﻧـتﻫاي ﯾـﮏ بﻨـاي ق ﯾﻤﯽتر احـداث
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ﺷدهاست .ﻣﺴﺠد در اﺑﺘدا ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﺒﺴﺘاﻧﯽ ﺑﻮده و ﺑﻌدﻫا دو اﯾﻮان ﺑدان اﻟﺤاق ﺷده ﮐﻪ اﯾﻮان اﺻﻠﯽ آن در
ﻣﻘاﺑﻞ ﻣﺤراب و دﯾﮕري روﺑروي آن ﺑﻮده و در دوره سﻠﺠﻮﻗﯽ ﻃرح آن ﺑﻪﺻﻮرت ﻣﺴﺠد ﭼﻬار اﯾﻮاﻧﯽ درآﻣدهاست.
ﻣﺴﺠد اردسﺘان داراي ﺻﺤﻦ و حﯿاط ﻣرﮐﺰي است ﮐﻪ ﭼﻬار اﯾﻮان در ﭼﻬار ﺟﻬت ﺻﺤﻦ ﻗرار ﮔرﻓﺘﻪاﻧد؛ وﻟﯽ
ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ ﺑرسﯿان ﺑر روي ﯾﮏ ﭼﻬارﻃاﻗﯽ ﻣﻨفرد و ﭼﻬارﺻفّﮥ عصر ساساﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﮔرﻓﺘﻪاست .ﻣﻌﻤاري ﻣﺴﺠد
اردسﺘان دواُﺷﮑﻮﺑﻪ است و ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ ﻣﺴﺠد در عﻬد سﻠﻄان ﻣﻠﮑﺸاه سﻠﺠﻮﻗﯽ احداث ﺷده ﮐﻪ ﻫﻢعصر احداث
ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ ﻣﺴاﺟد ﺟاﻣﻊ اﺻفﻬان و ﺑرسﯿان است .ﻣﺴﺠد ﭼﻬار اﯾﻮاﻧﯽ اردسﺘان ﻓﻌﻠﯽ ﺑﯿﻦ سالﻫاي  889و
888ق ساخﺘﻪ ﺷدهاست .سازه ﻣﻌﻤاري ﻣﺴﺠد و ﻣﻨاره اردسﺘان ﻫﻤاﻧﻨد ﻣﺴﺠد ﺑرسﯿان ﺗﻤاﻣا آﺟري و ﺗﺰﯾﯿﻨات
آن ﺑﻪﺻﻮرت آﺟرﮐاري و ﮐﺘﯿﺒﻪﻫاي ﮔﭽﯽ ﻣﺰﯾﻦ ﺑﻪ آﯾات ﻗرآن و ﻣﺤراب آن داراي ﺗﺰﯾﯿﻨات ﮔﭽﺒري ﻧفﯿﺲ و
ﭘرﺗﮑﻠﻒ است ﮐﻪ آن را ﻫﻢﺗراز ﻣﺤرابﻫاي ﻫﻤان دوره ﻧﻈﯿر ﻣﺤراب ﻣﺴاﺟد ﺟاﻣﻊ ﺑرسﯿان ،ﮔﻠﭙاﯾﮕان و زواره؛ و
ﮔﻨﺒد عﻠﻮﯾان ﻫﻤدان است .ﺑراي ﻧﺸﺴت ﮔﻨﺒد روي ﮔﻨﺒدخاﻧﻪ ﻧﯿﺰ ﻫﻤاﻧﻨد ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ ﺑرسﯿان ،از ﺗﮑﻨﯿﮏ
ﮔﻮﺷﻪسازي سﻪﮐﻨﺞ اسﺘفاده ﺷدهاست .ﻣﻨاره ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ اردسﺘان اﻟﺤاﻗﯽ ﺑﻮده؛ وﻟﯽ در ﻣﺴﺠد ﺟاﻣﻊ ﺑرسﯿان،
ﻣﺴﺠد ﺑﻌدا ﺑﻪ ﻣﻨاره اﻟﺤاق ﺷدهاست .ﻫﻤاﻧﻨد ﻣﺴاﺟد اواﯾﻞ دوره سﻠﺠﻮﻗﯿان ،ﻣﺴاﺟد ﺟاﻣﻊ اردسﺘان و ﺑرسﯿان
ﻫر دو ﻓاﻗد ﮔﻠدسﺘﻪ در ﮐﻨار اﯾﻮان ﻫﺴﺘﻨد.
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نتیجهگیری
عصر سلجوقی بهدلیل رفاه نسبی اقتصادی ،امنیت زیاد و سکون و آرامش ،عصر شکوفایی هنر و تمدن ایرانی -
اسالمی است .سبک رازی یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شیوههای معماری در تاریخ معماری ایران بهشمار
میرود .گواه این ادعا بناهای با ارزشی است که در حوزه فرهنگی ایران همانند مقبره سلطان سنجر در مرو،
برجهای خرقـان ،مسجد جامع بروجرد و رباط شرف خراسان طرحاندازی شدهاند .بـا انتخاب اصفهان بهعنوان
پایتخت پادشاهی سلجوقی ،در این شهر و در جایجای این استان ،بناهای فاخر و باشکوهی همچون مساجد،
مدارس ،منارهها ،برجها و مقبرهها احداث شدند که برخی از آنان با وجود عدم رسیدگی ،بیمهری و زنگار
زمان ،همچنان در تاریخ معماری ایران می درخشند .روستای برسیان در نزدیکی رودخانه زایندهرود و در خط
سیر مسیر اصلی جنوب به شمال ایران و مسجد برسیان نیز در جوار این شاهـراه قرار دارد .هسته اصلی
شکلگیری روستای اولیه برسیان به عهد ساسانیان بازمیگردد؛ ولی کانون شکلگیری روستای فعلی ،مسجد
جامع برسیان است .مسجد و مناره برسیان یکی از شاخص ترین بناهای معماری ایرانی است که در این عصر
بنیان نهاده شدهاست .بهیاری کتیبههایی که در مناره و محراب وجود دارد ،میتوان تاریخ دقیق احداث این بنا
را مشخص نمود .احداث مناره  7سال پیش از احداث مسجد است؛ ابتدا مناره احداث و سپس مسجد به آن
الحاق شدهاست .سبک معماری مسجد برسیان ،رازی و بهصورت مسجد دو ایوانی و دارای عناصری نظیر گنبد،
گنبدخانه ،مناره ،ایوان ،صحن و محراب است .مسجد جامع برسیان بهصورت بنای چهارطاقی کوشکمانند
منفرد است و بر روی ویرانههای یک چارطاقی عهد ساسانی شکل گرفتهاست .بنای مسجد جامع برسیان
ادامهدهنده عصر درخشان مسجدسازی در عصر سلجوقی است؛ بهنحویکه از بناهای پیش از خود همانند
مسجد جامع اصفهان ،تأسی گرفته و بر بناهای پس از خود ،همانند مسجد جامع زواره ،مسجد جامع گلپایگان
و مسجد جامع اردستان ،تأثیر گذاشتهاست .و همه این مساجد همچون رشتههایی بههمپیوسته ،سنتهای
گذشته را به سنتهای آینده انتقال میدهند.
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