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                                                                    زهرا پور شعبانیان* 

چکیده

ــالمی، از  ــای اس ــای بناه ــه گونه ه ــان هم ــا در می ــن بنا ه ــی از مهم تری ــوان یک ــه عن ــاره ب من

ــا عملکردهــای میــل  ــه شــمار می آیــد. ایــن ســمبل معمــاری، ب نظــر تاریــخ، فرهنــگ و معمــاری ب

راهنمــا، مأذنه»جایــگاه اذان« و نمــاد پیــروزی، تحــوالت گوناگونــی از لحــاظ فــرم و تزیینــات را پشــت 

ســر نهــاده اســت. هنرمنــدان مســلمان تزیینــات متنوعــی هماننــد کتیبه نــگاری بــر بدنــه مناره هــا 

انجــام داده انــد. این کتیبه هــا بــه عنــوان اســناد زنــده تاریخــی مفاهیــم شــاخصی از فــرم، تزیینــات، 

ــی از  ــد. یک ــان می دهن ــاره را نش ــه در من ــح بــهکار رفت ــواد و مصال ــان و م ــری، بانی ــت قرارگی موقعی

ــش  ــن پرس ــال ای ــت. ح ــی آن هاس ــات قرآن ــا تزیین ــگاری در مناره ه ــای کتیبه ن ــن بخش ه مهمتری

مطــرح می گــردد؛ هــدف معمــاران مســلمان از بهکاربــردن آیــات قرآنــی و اســماء جاللــه در کتیبه هــا 

چــه بــوده اســت؟ بــر مبنــای پرســش فــوق هــدف پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه بــا بهره منــدی 

ــی و  ــه معرف ــی ب ــی های میدان ــی و بررس ــع مطالعات ــه مناب ــکا ب ــا ات ــی و ب از روش توصیفی-تحلیل

تجزیــه تحلیــل مضامیــن کتیبه هــای قرآنــی مناره هــای ایرانــی بپــردازد، تــا زمینــه پاســخگویی بــه 

ــوان در نشــان دادن صــورت،  ــن بررســی را می ت ــد چنی ــردد. برآین پرســش مطــرح شــده، فراهــم گ

بــه عنــوان مظاهــری از آیه هــای حــق تعالــی مشــاهده نمــود. مضامیــن قرآنــی بــا مفهــوم یگانــه 

ــد و بناهــای گوناگــون را چــون  ــه نمایــش می گذارن ــد و مراتــب تقــرب را ب توحیــد، حضــور خداون

ــر می ســازند.  ــی جلوه گ ــی دین ــر تنزیه ــا تفک ــق ب ــی مطاب ــه ای متحــد و ظرف مجموع

واژه گان کلیدی؛ مناره، ایران، کتیبه، آیات قرآنی، اسماء جالله
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مقدمه

ــراز  ــر ف ــه ب ــد ک ــای لفظــی چــراغ دان و جــای بلن ــا معن ــور« ب ــار« و »ن ــار از ریشــه »ن ــه من کلم

ــش و  ــگاه آت ــای جای ــه معن ــن لغــت ب ــد، ای ــی می کن ــای روشــنایی را تداع ــد معن آن چــراغ افروزن

یــا جایــگاه نــور اســت، و از نظــر اســتعاری بــه معنــای برجــی اســت، کــه از فــراز آن نــور پراکنــده 

می شــود و راهنمــای انســان در تاریکــی اســت و نیــز ســتون بســیار بلنــد کــه از آجــر و یــا ســنگ 

ــد  )پادشــاه، 1335، ج 6، ص 4136؛ نفیســی، 1355،  ــاالی آن اذان می گفتن ــر ب ســاخته می شــده و ب

ــای  ــان بناه ــا در می ــن بناه ــن و جالب تری ــوان مهم تری ــه عن ــواره ب ــا هم ج 5، ص 3521(. مناره ه

ــف در دوران  ــی مختل ــای جغرافیای ــا در اقلیم ه ــراوان آن ه ــداد ف ــد. تع ــمار می آین ــه ش ــالمی ب اس

ــا در دوران  ــه بعده ــوده اســت ک ــا ب ــن آن ه ــه از عملکردهــای بنیادی ــش از اســالم نشــات گرفت پی

ــاری پیــش  ــی ریشــه در معم ــرم مناره هــای ایران ــه اســت. ف ــرار گرفت ــورد توجــه ق ــز م اســالمی نی

ــکده های  ــان ، آتش ــه دوران ایالمی ــوط ب ــل« مرب ــد »چغازنبی ــی همانن ــای زیگورات ــالم، و بناه از اس

ــد  ــا همانن ــای راهنم ــیان و میل ه ــه دوران هخامنش ــوط ب ــت« مرب ــه زردش ــد »کعب ــدس همانن مق

»آزاده« یــا »اژدهــا« مربــوط بــه دوران اشــکانیان، و یــا منــار بــزرگ »فیروزآبــاد«؛ مربــوط بــه دوران 

ــای  ــرد میل ه ــا در کارب ــاخص مناره ه ــای ش ــرگ، 1348، ص 27، 57(. نمونه ه ــانی دارد )واندنب ساس

ــت  ــا هدای ــورد ت ــم می خ ــه چش ــیع ب ــت های وس ــم و دش ــی قدی ــای کاروان ــار راه ه ــا در کن راهنم

ــا و  ــی، 1386، ص 332(. برخــی از میل ه ــگاوران باشــند )کیان ــا و جن ــان، پیک ه ــذران، کاروانی رهگ

مناره هــا ماننــد بــرج دریایــی و فانــوس مــورد اســتفاده قــرار می گرفتنــد )پیرنیــا، 1394، ص 335(. 

ــتی ها در  ــی کش ــت جهت یاب ــد؛ نخس ــد می آمدن ــاخص پدی ــت ش ــه عل ــه س ــا ب ــه مناره ه این گون

تاریکــی شــب، دوم جلوگیــری از خطــر در گل نشســتن کشــتی ها و ســوم خبر رســانی بــه پایگاه هــا 

و شــهرهای زمینــی یــا کشــتی ها در صــورت حملــه دزدان دریایــی )کیانــی، 1386، ص 333(. 

ــات  ــوع تزیین ــری، ســاختار معمــاری و ن ــه موقعیــت قرارگی ــا توجــه ب ــی، ب ــه راهیاب ــر جنب عــالوه ب

کتیبه نــگاری؛ منــاره در جایــگاه نشــان و نمــاد پیــروزی در دوران هــای مختلــف تاریخــی نیــز کاربــرد 

ــاره بهــرام شــاه در پایتخــت غزنــی  داشــته اســت. برج هــای پیــروزی ســلطان مســعود ســوم و من

ــت  ــنگی هش ــه س ــک پای ــر روی ی ــتاده ب ــه ایس ــری پخت ــرج آج ــک ب ــکل از ی ــاختاری متش ــا س ب

ضلعــی نمونــه ای شــاخص از برج هــای یادمــان پیــروزی هســتند  )Petersen, 2002، ص 4(. بــا ورود 

مســلمان بــه ســرزمین ایــران مناره هــای عظیــم و مرتفــع بــه عنــوان ســمبلی بــرای اعــالم حضــور 

اســالم در بناهــای مختلــف مذهبــی و غیرمذهبــی بــهکار رفــت، و غالبــًا در آن هــا بــر نقشــه محــوری 

و جهــت قبلــه تاکیــده شــده اســت. شــکل مناره هــا از میــراث مرکبــی برخــوردار اســت؛ برخــی را از 
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ــد.  ــرداری نموده ان ــران باســتان الگوب ــا میل هــای راهنمــا در ای ــد و ی ــا برج هــای معاب زیگورات هــا ی

هــر یــک از ایــن فرم هــا نشــانگر قــدرت تغییــر خــالق هنــر اســالمی اســت کــه در طرح هــای عظیــم 

ــا  ــن ب ــم آمیخت ــا در ه ــت آن ه ــد، 1391، ص 47(، و اصال ــت )هیلن برن ــه اس ــاختمانی بــهکار رفت س

عوامــل موجــود در گذشــته ســرزمین های مفتوحــه اســت. بدیــن گونــه فرم هــای معمــاری مقــدس 

ــی  ــوده و فضاهای ــداع نم ــی را اب ــای نوین ــی الگوه ــا کامیاب ــه ب ــد ک ــی زاده ش ــه هنگام ــالمی ب اس

درخــور و مناســب بــرای نیایــش اســالمی طــرح افکنــده اســت )بوکهــارت، 1392، ص 32(. بهکاربــردن 

واژگانــی هماننــد گلدســته، مأذنــه در راســتای کاربــری مذهبــی منــاره در دوران اســالمی بــه وجــود 

آمــده و جایــگاه اذان و مــؤذن در ســاختار مذهبــی را تداعــی می نمــوده اســت  )نفیســی، 1355، ج 

ــص  ــالمی باالخ ــف اس ــرزمین های مختل ــا در س ــد مناره ه ــاع بلن ــه ارتف ــه ب ــا توج 5، ص 3620(. ب

ایــران، می تــوان دریافــت ایــن مناره هــا بیشــتر از آن کــه جنبــه مأذنــه داشــته باشــند، ســمبل آوای 

ــی،  ــه ســاخته می شــده اســت  )کیان ــاع متبرک ــار مســاجد و بق ــه در کن ــد ک ــی اســالم بوده ان ملکوت

1386، ص 334(. 

فــرم اکثــر ایــن مناره هــا مرکــب از میلــه آجــری اســتوانه ای ســاده بــا پایــه مربــع شــکل هســتند، 

ــر، 1383، ص 385(.  ــگاری می باشــند )اتینگهاوزن-گراب ــات باشــکوه آجــری و کتیبه ن ــه دارای تزیین ک

هنرمنــدان مســلمان بــا ارائــه طرح هــای مختلــف تزئینــی توازونــی مــوزون در فرم هــای ســاختاری 

ــد و  ــه بوده ان ــا مســجد، مأذن ــاط ب ــه جهــت ارتب ــان ب ــد. آشــکارا برخــی از آن ــد آوردن مناره هــا پدی

ــر  ــاخص ب ــای ش ــاع و کتیبه نگاری ه ــل، ارتف ــات مفص ــه تزیین ــه ب ــا توج ــا ب ــادی از آن ه ــداد زی تع

اســاس اعتقــاد حامیــان در جــوار نمازخانه هــای خصوصــی و یــا اقامتگاهــی در شــهر ســاخته شــدند. 

انتخــاب آیاتــی از قــرآن بــرای کتیبه هــا نشــان می دهــد کــه منــاره یادبــودی بــه افتخــار یــک نفــر 

شــاهزاده و نشــانه ای از ایمــان او بــوده اســت  )اتینگهاوزن-گرابــر، 1383، ص 385-386(. در نهایــت 

وجــود انــواع مناره هــا بــا فــرم و تزیینــات مختلــف کتیبه نــگاری بــا مضامیــن قرآنــی در کنــار بناهــای 

مذهبــی یــا عام المنفعــه وجهــی از بیــان عقایــد دینــی را در بــر داشــته اســت. بــر ایــن مبنــا هــدف از 

پژوهــش فــوق بررســی مضامیــن و آیــات قرآنــی در مناره هــای شــاخص از قــرون اولیــه اســالمی تــا 

دوران قاجاریــه را شــامل می شــود تــا بتــوان دیدگاهــی جامــع نســبت بــه کتیبــه نــگاری مذهبــی در 

ایــن ســمبل معمــاری پیــدا نمــود. 
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پیشینه پژوهشی

ــروه  ــد؛ گ ــای گرفته ان ــف ج ــای مختل ــش در گروه ه ــرح پژوه ــای ط ــر مبن ــی ب ــع مطالعات مناب

اول شــامل کتاب هــای معمــاری اســالمی هماننــد؛ ویلبــر )1365(، کیانــی )1376(،  اتینگهــاوزن 

ــاخص  ــای ش ــی مناره ه ــه در بررس ــت، ک ــره اس ــا )1394( و غی ــد  )1385(، پیرنی )1383(، هیلن برن

اســالمی، تزیینــات و کارکــرد آن مطالــب جامعــی عنــوان نموده انــد، گــروه دوم منابــع بررســی آیــات 

و مضامیــن قرآنــی اســت، گــروه ســوم شــامل منابــع و مقــاالت معاصــر معمــاری اســالمی هماننــد؛ 

حاتــم، اســتیری )1388(، آزاد )1392(، موســوی تبار، صالحــی کاخکــی )1394(، مــوذن )1395( و غیــره 

اســت کــه بــه صــورت منفــرد ویژگی هــای شــاخص برخــی مناره هــا را عنــوان نموده انــد. در هریــک 

از منابــع فــوق منــاره و تزیینــات کتیبه نــگاری از دیــدگاه مختلفــی بیــان شــده اســت در مقالــه حاضــر 

ســعی شــده بصــورت جامــع و تطبیقــی محوریــت آیــات و مضامیــن قرآنــی مــورد توجــه قــرار گیــرد. 

روش پژوهش

ــار  ــوع در اختی ــه موض ــبت ب ــی نس ــن و جامع ــی روش ــع، دیدگاه ــه ای جام ــات کتابخان مطالع

پژوهشــگر قــرار می دهــد، بــر ایــن مبنــا اســناد و متــون  قرآنــی، معمــاری و هنــر در راســتای موضــوع 

مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت، و داده هــای حاصــل از مطالعــات بــا اســتفاده از روش تحلیلــی- 

توصیفــی بیــان گردیــده اســت. 

مناره در معماری اسالمی ایران

بــا ورود بــه ســبک ایرانــی در معمــاری منــاره، ویژگی هــای زیباشناســی اهمیــت واالیــی می یابــد. 

از لحــاظ فــرم، مناره هــا بــا ارتفــاع بلنــد خــود، کــه بسوی آســمان برافراشــته اســت نظــر را بــه بــاال 

می کشــاند و عظمــت را القــاء می کنــد و عظمــت، خــود یــک زیبائــی شــدید اســت. در واقــع عظیــم 

نقطــه مقابــل زیبــا اســت،  ایــن واژه یــک  نــوع زیبائــی خــاص و شــدیدی را توصیــف می کنــد کــه 

بوســیله مشــاهده موجــودات یــا اشــیائی کــه دارای عظمــت و جــالل و جذبــه هســتند، احســاس 

ــته  ــه داش ــادی ک ــاع زی ــطه ارتف ــی بواس ــای ایران ــری، 1363، ص 182-183(. مناره ه ــردد )وزی می گ

بیشــتر بــه عنــوان نشــانه ای بــرای بنــا بــهکار می رفته انــد، و صرفــًا کاربــرد مأذنــه نداشــته اند )زکــی، 

1320، ص 52-53(. در قــرون اولیــه تــک مناره هــا در معمــاری ایرانــی فــراوان هســتند، کاربــرد جفــت 

ــای  ــب هنره ــخصه غال ــازی مش ــد و قرینه س ــا می کن ــز الق ــارن را نی ــت، تق ــه برعظم ــاره ، اضاف من

ــتایی و  ــرد ایس ــه کارب ــای دو گان ــن مناره ه ــت. همچنی ــاری، اس ــوص معم ــی، بخص ــی ایران هندس

ــد آن پیشــگیری  ــش چف ــر روی کناله هــای ســر در ســوار شــده و از ران ــز داشــته اند و ب نیارشــی نی
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ــهودتر از  ــی مش ــاری ایران ــی در معم ــن ویژگ ــه ای ــا، 1394، ص 354(. البت ــت  )پیرنی ــرده اس می ک

فرهنــگ معمــاری شــام، مصــر و مغــرب اســت. مناره هــای ایرانــی تناســبات یکســانی دارنــد ایــن 

ــع  ــده ای مرب ــزی، قاع ــران مرک ــده می شــود. مناره هــای ای ــور دی ــر در فرهنگ هــای مذک ــی کمت ویژگ

ــران ظاهــر شــده  ــاره ســاده مــدور در شــمال شــرق ای ــه، مســجد نائیــن« و من داشــته اند »تاریخان

اســت»کالن در بخــارا و ســنگ بســت« و همــراه ســلجوقیان بــه ایــران مرکــزی آمــده اســت»مناره 

کاشــان 466 هجــری قمــری و منــاره ســاوه504 هجــری قمــری« )پوپ-آکرمــن، 1387، ج 3، ص 1164(. 

قــرن پنجــم هجــری قمــری همزمــان بــا ظهــور گونه هــای بســیاری از مناره هــای اســتوانه ای ایرانــی 

ــای  ــن مناره ه ــد. ای ــی نموده ان ــین ط ــده های پیش ــل را در س ــیری از تکام ــه س ــت، ک ــوده اس ب

ــر می شــوند و همیــن  ــد، باریک ت ــه نســبت اوجــی کــه می گیرن ــر ب ــا ارتفــاع حــدود 30 مت ــع ب رفی

ــه  ــه دور میل ــا ب ــی آن ه ــه داخل ــد. پل ــر برس ــه نظ ــتر ب ــا بیش ــاع آن ه ــود ارتف ــب می ش ــر موج ام

ــد، 1385، ص 152- ــن برن ــتند )هیل ــری هس ــات آج ــیده از تزیین ــراپا پوش ــد و س ــزی می پیچ مرک

ــن  ــود همی ــت، خ ــه اس ــا کتیب ــی ی ــای هندس ــا طرح ه ــی ب ــات نوارهای ــن تزیین ــده ای 153(. عم

نوارهــای پهــن مشــتمل بــر انــواع آجرچینــی هســتند. ایــن تزیینــات بــه نمــای خارجــی مســاجدی 

ــوان  ــه عن ــه آن هــا تعلــق دارنــد ســرایت نمی کنــد، خصوصــًا در مناره هــای منفــرد ب کــه مناره هــا ب

وســیله ای بــرای نمایــش عرصــه بیرونــی ســاخته شــده اند کــه عملکــرد مذهبــی را در خــود مســتتر 

ــلجوقی، از  ــران در دوران س ــتوانه ای ای ــای اس ــد، 1385، ص 152-153(. مناره ه ــد  )هیلن برن نموده ان

ــی  ــای مثلث ــا پره ه ــاه ب ــای کوت ــد. پایه ه ــود آورده ان ــه وج ــگفت انگیزی را ب ــوع ش ــکل تن ــر ش نظ

یــا نیــم دایــره ای و یــا ترکیبــی از ایــن دو، برخــی هشــت ضلعــی بــا طاقنماهــای بســته»گلپایگان«؛ 

ــار گوشــه بســیار  ــه چه ــک پای ــز ی ــا ستون وار»خســروگرد«؛ گاهــی نی ــع و در نم ــا در همکــف مرب ی

ســاده یــک تنــه میانــی هشــت ضلعــی را حمــل می کنــد کــه روی آن تنــه مــدور قــرار دارد»چهــل 

ــه ای از  ــان، مرحل ــاختمانی دوره ایلخانی ــار س ــد، 1385، ص 155(. آث ــان« )هیلن برن ــران اصفه دخت

ــات طــرح  ــل و خصوصی ــران اســت و فرم هــای دوره هــای قب ــاری اســالمی ای ــخ پیوســته معم تاری

ــار  ــبک آث ــتقیمًا از س ــان مس ــاری دوره ایلخانی ــبک معم ــد. س ــس می کن ــا را منعک ــات آن ه و جزئی

ــاختمان ها در  ــی س ــر، 1365، ص 33(. وقت ــت )ویلب ــده اس ــاس ش ــلجوقی اقتب ــاختمانی دوره س س

ــط می شــدند و  ــه مرتب ــه آن ناحی ــت ب ــه دق ــا راه هــای ارتباطــی ب ــا می شــدند، ی ــور بن ــاط معم نق

ــا طــوری  ــا و کوچه ه ــی نمی شــد و در آن صــورت خیابان ه ــای ارتباطــی توجه ــه راه ه ــه ب ــا اینک ی

ــده  ــی مان ــاختمان های باق ــدادی از س ــد. تع ــور کنن ــا عب ــل بن ــه از مقاب ــدند ک ــر داده می ش تغیی

ــی  ــای خارج ــد. نم ــی ترن ــاختمان قدیم ــود س ــه از خ ــد ک ــرار دارن ــی ق ــار خیابان های آن دوره در کن
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ــاًل وجــود  جنوبــی ســاختمان نطنــز طــوری ســاخته شــده کــه بــا مســیر خیابــان نامنظمــی کــه قب

داشــته مطابقــت داشــته باشــد. ســر در اصلــی و یــک مدخــل مســجد جامــع اشــترجان مســتقیمًا 

ــان در  ــم در اصفه ــزاده باباقاس ــی امام ــای خارج ــا دو نم ــوند و ی ــاز می ش ــک ب ــای باری ــه کوچه ه ب

یــک زاویــه غیــر معمولــی در تقاطــع دو کوچــه باریــک بــه هــم متصــل می شــوند، در نتیجــه ســر در 

مدخــل اصلــی تزییــن می شــد. اســتادانه ترین و از منظــر معمــاری زیباتریــن وســیله اهمیــت دادن 

بــه ســر دری کــه بــه خیابــان بــاز می شــد، بلنــد ســاختن آن و قــرار دادن دو منــاره در دو طــرف آن 

بــود. ایــن نــوع معمــاری از دوره ایلخانیــان بــه بعــد متــداول گردیــد و نمونه هــای باقــی مانــده در 

اشــترجان، قــم، ابرقــو و اصفهــان گویــای ایــن ســبک هســتند )ویلبــر، 1365، ص 42-43(. مناره هــای 

ــردد  ــری می گ ــدور آج ــتون م ــه دور س ــوده ک ــچ ب ــی مارپی ــی داخل ــای معمول ــی دارای پله ه ایلخان

ــر، 1365، ص 61(.  )ویلب

ســلجوقیان از نظــر مذهــب اهــل تســنن و متعصــب بودنــد، لیکــن مذهــب شــیعه بــا طریقــه 

دوازده امامــی خــود اعتقــاد همیشــگی مــردم ایــران را بــه خــود جلــب کــرد و دو تمایــل دینــی در 

معمــاری دوره ســلجوقی و ایلخانــی انعــکاس خــود را نشــان داد؛ یکــی رغبــت و تعلــق خاطــر بــه 

ــان  ــا و قدیس ــان، امامزاده ه ــه امام ــالص ب ــت و اخ ــری محب ــالمی و دیگ ــان اس ــا عرف ــوف ی تص

ــه و  ــره ائم ــراق مقب ــیعه در ع ــدس ش ــه مق ــم، امکن ــهد، ق ــد مش ــهرهایی مانن ــران در ش ــی ای محل

افــراد خانــدان آنــان کــه مــورد توجــه خــاص قــرار گرفــت و توجــه در ســاختن و تزییــن آن هــا بــه 

عمــل آمــد و در سرتاســر خــاک ایــران هــزاران امامــزاده بــه عنــوان عمــل ثــواب ســاخته شــد. قبــر 

عرفــا و مقدســین برجســته محلــی مراکــز روحانــی نواحــی و مناطــق گردیــد؛ ماننــد مقبــره بایزیــد 

بســطامی در بســطام کــه طــی قــرون متمــادی چندیــن بــار ســاخته شــد و یــا چیزهــای تــازه ای بــه 

ــی از  ــان ســاختمان های دین ــر، 1365، ص 34(. در دوره ســلجوقیان و ایلخانی ــزوده شــد  )ویلب آن اف

ــان داده  ــی رجح ــر دین ــاختمان های غی ــر س ــا ب ــا و مقبره ه ــدارس و زیارتگاه ه ــاجد، م ــل؛ مس قبی

شــد و ایــن نشــانه کامیابــی اقتصــادی آن زمــان اســت. خصوصــًا بیشــترین کوشــش ســلجوقیان در 

ســاختمان مســاجد متمرکــز گردیــده بــود، کــه در قــرون اولیــه اســالم در ممالــک مختلــف بصــورت 

خاصــی بــروز نمــوده بــود و در ایــران بــا عوامــل و عناصــر معمــاری ساســانی ترکیــب شــد و شــکل 

مشــخص ایرانــی بــه خــود گرفــت. مســاجد ســلجوقی تحــول تدریجــی الگــوی کلــی مســاجد ایرانــی 

را نشــان می دهنــد، وحــدت ترکیــب در ایــن نــوع مســجد در اواخــر ایــن دوره بــه وقــوع پیوســت 

)ویلبــر، 1365، ص 34(. پــس از تحــوالت منــاره ســازی دوران ســلجوقیان و ایلخانــان، تیموریــان از 

مناره هــای زوجــی در نمــای خارجــی بهــره گرفتنــد و ســاقه آن را از روی پشــت بــام مجــاور ایــوان 
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آغــاز کردنــد. بدنــه مناره هــا را بــه صــورت نســبتًا باریــک و ظریف»مســجد گوهرشــاد« ارائــه دادنــد. 

ــاره ســازی پیشــین ادامــه یافــت؛  ــا الگــو پذیــری از ســبک من دوران درخشــان معمــاری صفویــه ب

ــه را از  ــی بدن ــای خارج ــد و نم ــرار دادن ــتفاده ق ــورد اس ــین را م ــی پیش ــای زوج ــز مناره ه ــان نی آن

بــاالی ایوان هــا نمایــان ســاختند. انــواع تزیینــات کاشــی کاری، کتیبه نــگاری و مقرنــس کاری زینــت 

ــی، 1386، ص 339-338(       ــود )کیان ــن دوران ب ــای ای ــده مناره ه دهن

از میــان شــمار قابــل توجهــی از مناره هــای دوران اســالمی ایــران می تــوان شــاخص ترین آن هــا 

ــه  ــواع فــرم و موقعیــت قرارگیــری ب ــا ذکــر ان را در بناهــای مذهبــی، غیر مذهبــی و عــام المنفعــه ب

ــه طبقه بنــدی نمــود:  ایــن گون

مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

نمادی-مذهبی1مدورقرن اولیه هجریمسجد سیراف
حاشیه شرقی 

دروازه

نمادی-مذهبی1مدورقرن اولیه هجریمسجد شوش
گوشه شمال شرقی 

مسجد

مسجد عتیق 
اصفهان

نمادی-مذهبی2مدورقرن دوم هجری
دو سوی نمای 

گنبدخانه

در صحن بقعهنمادی-مذهبی2مدورقرن دوم هجریحرم امام رضا؟ع؟

مسجد تاریخانه 
دامغان

نمادی-مذهبی2مدورقرون اولیه هجری
بیرون از بنای 
اصلی مسجد

نمادی-مذهبی1استوانه ایقرون اولیه هجریمسجد فهرج
در کنار نمای جنوب 

غربی مسجد

نمادی-مذهبی1منشوری»350 ه. ق«مسجد نائین
در جوار طاقگان 

مسجد

نمادی-مذهبی1مدور»363 ه. ق«مسجد نیریز
گوشه شمالی 

مسجد

متصل به بنانمادی-مذهبی1استوانه ایغزنوی»378-419 ه. ق« سنگ بست

مسجد پامنار 
زواره

سلجوقی»461 ه. ق«
نمادی-مذهبی1مدور

زاویه جنوب شرقی 
مسجد

مسجد جامع 
کاشان

نمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»466 ه. ق«
زاویه جنوب شرقی 

مسجد

نمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»491 ه. ق«برسیان
متصل به 

ساختمان مسجد

منفردنمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»501 ه. ق«چهل دختران

گوشه شمال شرقینمادی-مذهبی1استوانه ایسلجوقی»504 ه. ق«مسجد ساوه
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مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

نمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»514 ه. ق«بسطام
متصل به دیوار 

مسجد

منفردنمادی-مذهبی1مدورسلجوقی»515 ه. ق«گار

َجر کرگان
اواخر قرن پنجم اوایل 

قرن ششم هجری
نمادی-مذهبی1مدور

منفرد

مسجد گز
سلجوقی قرن ششم 

هجری
نمادی-مذهبی1مخروطی

گوشه شمال غربی 
مسجد

مسجد جامع 
زواره

نمادی-مذهبی1مخروطیسلجوقی»530-551 ه. ق«
گوشه شمال غربی 

مسجد

نمادی-مذهبی2مخروطیسلجوقیگلدسته دردشت
متصل به 

ساختمان مسجد

مسجد علی
اواخر قرن پنجم اوایل 

قرن ششم هجری
نمادی-مذهبی1مخروطی

گوشه شمال غربی 
مسجد

منفردراهیابی1مخروطیسلجوقی»550 ه. ق«خسروگرد

منفردنمادین1مدورسلجوقی»550- 688 ه. ق«ساربان

»550- 688 ه. ق«زیار
مدور»مخروطی«

نمادی-مذهبی1
مسجد از میان 

رفته 

نمادی-مذهبی1مخروطی»575- 688 ه. ق«رهروان
سرسرای منار از 

میان رفته 

متصل به مسجدنمادی-مذهبی1از میان رفتهایلخانی»716-722 ه. ق«مسجد علیشاه

شیخ عبدالصمد 
اصفهانی

استوانه ایایلخانی»725 ه. ق«
1

نمادی-مذهبی
بین سر در خانقاه و 

سر در مسجد

دارالضیافه
ربع اول قرن هشتم 

هجری
نمادین2مخروطی

متصل به بنا

متصل به گنبدنمادین8استوانه ایایلخانی»715 ه. ق«گنبد سلطانیه

مسجد جامع 
اشترجان

ایلخانی»716 ه. ق«
2استوانه ای

نمادی-مذهبی
متصل به سردر 

ورودی

متصل به بنانمادین2مخروطینیمه قرن هشتم هجریدردشت

نمادین2مخروطیقرن هشتم هجریباقوش خانه
بنا از بین رفته 

است

قرا قویونلو»795-846 مسجد کبود
ه. ق«

متصل به مسجدنمادی-مذهبی4-

نمادی-مذهبی2مدورتیموریان »821 ه. ق«مسجد گوهرشاد
متصل به نمای 
گنبدخانه مسجد

نمادی-مذهبی1مدورنیمه دوم سده نهم هجریزین الدین
خانقاه از میان 

رفته است
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مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

مکان قرارگیریعملکردتعدادفرمدوره و سال ساختمناره

حرم حضرت 
معصومه؟اهع؟

نمادی-مذهبی6مدور-
متصل به صحن 

و بقعه

مسجد امام 
)جامع عباسی(

نمادی-مذهبی4مدورصفویان »1021-1040 ه. ق«
متصل به نمای 

ورودی و گنبدخانه

مدرسه چهارباغ
نمادی-مذهبی2مدورصفویان»1118-1125 ه. ق«

متصل به نمای 
سردر

مسجد دو مناره 
سقز

نمادی-مذهبی2مدورافشاریه
ضلع شرقی و غربی 

مسجد

مسجد 
داراالحسان

نمادی-مذهبی2مدورقاجاریه »1228 ه. ق«
متصل به نمای 

گنبدخانه

مسجد جامع 
همدان

نمادی-مذهبی6مدور قاجاریه»1343 ه. ق«

دو مناره ایوان 
شمالی دو مناره 

ایوان جنوبی و دو 
مناره سردر مسجد

تزیینات مناره ها

ــوان عنصــر شــاخصی در ســازه و تزییــن مــورد  ــه عن در تمــام مناره هــای دوران اســالمی آجــر ب

ــوب و  ــر واک ــای؛  آج ــوان در فرم ه ــی را می ت ــر تزئین ــف آج ــای مختل ــوده اســت. گونه ه اســتفاده ب

آبمــال، آجــر پیش بــر، آجــر ُمهــری، آجــر تــراش ، آجرهــای تزئینــی قالبــی و تــراش، آجــر آبســاب ، 

قــواره بــری مشــاهده نمــود. بــر اســاس اقلیم هــای مختلــف جغرافیایــی تزیینــات گوناگونــی بــر روی 

ــا طرح هــای هندســی  ــی ب ــات نوارهای ــی، 1376، ص 51-60(. تزیین آجرهــا صــورت می گرفــت )کیان

ــر، 1365، ص 61(.  ــتند  )ویلب ــی هس ــواع آجر چین ــر ان ــتمل ب ــی، مش ــای ایلخان ــه در مناره ه ــا کتیب ی

آراســتگی منــاره زین الدیــن کاشــان بــا آجرهــای نــازک بــه ضخامــت60 ســانتیمتر نشــان از ظرافــت 

بــاالی معمــاران دارد  )دیواالفــوا، 1371، ص 210(. 

ــواع  ــترده ای دارد. ان ــرد گس ــا کارب ــای مناره ه ــی در بن ــر تزیین ــن عنص ــوان دومی ــه عن ــی ب کاش

کاشــی کاری در قالــب فرم هــای گره کشــی ، معــرق کاری ، کاشــی هفــت رنــگ ، ُمَعَقلــی و خــط بنایــی 

ــز  ــود تبری ــجد کب ــای مس ــای زیب ــد. مناره ه ــهکار  می رون ــاره ب ــی من ــای بیرون ــن بخش ه در تزیی

ــده اند  ــیده ش ــا پوش ــای خوش نم ــش و نگاره ــا نق ــا ب ــگ زیب ــروزه ای رن ــس فی ــی های نفی ــا کاش ب

ــی های  ــیده از کاش ــاغ پوش ــه چهارب ــته های مدرس ــه گلدس ــر بدن ــوا، 1371، ص 57(. سراس )دیواالف

مقرنــس آبــی رنــگ زیبــا و ظریفــی اســت کــه بــر حاشــیه آن هــا کلماتــی بــه خــط عربــی و کوفــی 
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ــو، 1383، ص 158(. سراســر مناره هــای مســجد  ــا رنــگ ســیاه و زرد نقــش شــده اســت  )دوگوبین ب

باباســوخته در اصفهــان در کاشــی مســتغرق اســت، کلیــه وجــوه از بــاال تــا پاییــن بــا کاشــی مینایــی 

بــا نقــوش ســتاره ای شــکل بــه رنگ  هــای ســبز و ســفید بــر زمینــه الجــوردی پوشــیده شــده اســت. 

منــاره کشــیده مســجد از تــوده مارپیچ هــای ســبز و ســفید تشــکیل می گــردد، کــه در فواصل شــان 

ــدن، 1356، ص 132(.  ــه اســت )فالن ــی بــهکار رفت کاشــی های آب

ــل  ــه دلی ــت، ب ــاره اس ــای من ــی در بن ــازه ای و تزیین ــح س ــی از مصال ــوان یک ــه عن ــز ب ــنگ نی س

مقاومــت ایــن عنصــر در اســکلت ســازی منــاره بصــورت منفــرد و یــا بــا آجــر مــورد اســتفاده قــرار 

می گیــرد. عــالوه بــر پی ســازی، از ســنگ بــرای ازاره ســازی بــه صــورت اتصــاالت منظــم و ریشــه ای 

تــا ارتفاعــی قابــل توجــه، اســتفاده شــده اســت. 

ــب  ــا تذهی ــی کاری و ی ــات کاش ــا، تزیین ــودن مناره ه ــه ب ــت و قرین ــال داد جف ــوان احتم می ت

ــل  ــر مل ــی و دیگ ــاری عثمان ــه در ســبک معم ــوده اســت ک ــران ب آن هــا از مختصــات مناره هــای ای

ــت  ــلمان؛ باف ــد مس ــرای هنرمن ــاره ب ــات من ــی، 1348، ص 56(. در تزیین ــت )زمان ــوده اس ــوذ نم نف

هندســی مطلوب تریــن صــورت ذهنــی بــوده زیــرا بیــان مســتقیم فکــر وحدانیــت خداونــد در پــس 

کثــرت بــی حــد عالــم اســت ) نجیــب اوغلــو، 1379، ص 113(. دایــره، مربــع و مثلــث، صرفــًا چنــد 

شــکل نیســتند. آن هــا اساســًا واقعیتــی را در خــود جــای داده انــد کــه درک آن بــه وســیله تاویــل 

انســان را بــه دنیــای تشــابه، تمثیل هــا و در نهایــت بــه حقیقــت می رســاند  )اردالن . بختیــار، 1392، 

ص 57(. هنــر اســالمی سرشــار از تمثیل هــا، رمزهــا و نمادهــای متنــوع اســت کــه هریــک در وراء 

ــر  ــورد، 1392، ص 34(. ام ــرد )رهن ــاوت را در  بر می گی ــای متف ــی و حوزه ه ــی از معان ــود میدان خ

متعالــی یــا قدســی در هنــری کــه دارای وجــه دینــی اســت گاه بــا بیــان تجریــدی محــض همچــون 

ــا  ــی و گاه ب ــزی و تمثیل ــن و رم ــش نمادی ــا نمای ــی ب ــی، و زمان اشــکال هندســی و فرم هــای تزئین

ــی ظاهــر شــده  ــه دین ــا و عمــق حــس، ایمــان و تجرب ــه معن تغییــر شــکل های بســیار جهــت ارائ

اســت )رهنــورد، 1392، ص 18(. در نهایــت هنــر اســالمی ماهیــت تجلــی وجــوه و ابعــاد مشــخصی 

از وحدانیــت الهــی در نظــم بصــری را پدیــد مــی آورد ) نجیب اوغلــو، 1379، ص 123(. مقرنــس کاری 

در حقیقــت رابطــه نعلبکــی تــاج منــاره بــا بدنــه آن اســت. بدیــن صــورت بــا ســاختن دو یــا ســه 

ردیــف مقرنــس در گلــوگاه منــاره، بدنــه منــاره شــبیه گل شــیپوری یــا نیلوفــر بــاز شــده، دایــره چنــد 

ضلعــی بدســت آمــده و نعلبکــی منــاره کــه جایــگاه مــؤذن اســت بدســت می آیــد )کیانــی، 1386، 

ص 346(. مخــروط کشــیده ای کــه بــر تــارک آن هــا قــرار دارد بــا ســرب پوشــانده شــده و بــه تزیینات 

ســر نیــزه ای شــکلی ختــم می شــود. در روی هــر یــک از نعلبکی هــای آن مؤذنــی قــرار می گرفتــه و 
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از فــراز آن بــه شــیوه معیــن مومنیــن را بــه نمــاز دعــوت می کــرده اســت. تأثیــر ایــن تعــدد صــدا 

در مســجد کــه چندیــن منــاره داشــته قابــل توجــه بــوده اســت و صداهــا بــا طنین هــای مختلــف 

ــت  ــم می آمیخ ــاخت در ه ــدا می س ــر ج ــا را از یکدیگ ــه مؤذن ه ــه ک ــاع و فاصل ــا ارتف ــب ب متناس

ــب شــاخه،  ــات هندســی، فرم هــای گیاهــی در قال ــر تزیین ــد، 1385، ص 165(. عــالوه ب ــن بران )هیل

گل بــه نام هــای مشــجر، مذهــر، مــورق، موشــح، معشــق، مظفــر در تزییــن مناره هــا بــهکار مــی رود. 

کوفــی معقلــی بیشــترین اســتفاده را در تزیینــات بخــش بیرونــی منــاره دارد، کتیبه هــای روی بدنــه 

ــه  ــی، 1390، ص 149-150(. تاریخان ــردد )فضائل ــرا می گ ــی اج ــای کوف ــواع فرم ه ــب ان ــاره در غال من

ــی  ــزی اصفهان ــد نطن ــیخ عبدالصم ــاه ش ــاره خانق ــت، من ــاره سنگ بس ــز، من ــجد نیری ــان، مس دامغ

ــتند.  ــگاری هس ــه کتیبه ن ــن ب ــای مزی ــی از مناره ه نمونه های

بــا توجــه بــه تنــوع تزیینــات در کتیبــه نــگاری؛ تزیینــات قرآنــی و آیــات الهــی در کتیبه هــا بــه 

ــی مناره هــای شــاخص  ــًا کتیبه هــای قرآن ــی بررســی مــورد توجــه اســت و صرف ــوان محــور اصل عن

ــردد:  ــدی می گ ــه بن ــی و طبق معرف

کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد عتیق 
اصفهان

کتیبه اول: »ال إله إاّل اهّلل«

کوفی-
مضمون کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق دستورات 

الهی دارد

دور بدنه منار: »اهّلل، محمد، علی«

حرم امام رضا؟ع؟

حرم امام رضا؟ع؟ مناره اول:  صلـوات بر پیامبـر اکرم؟ص؟ و 
َماَواِت  امامان معصوم؟مهع؟ آیه شریفه: »ِإنَّ اهّلَل ُیْمِسُک السَّ

ْرَض َأْن َتُزوَل«  آیه 41 سوره َواْلَ
فاطر

ثلث 
برجسته

مضمون آیه کتیبه اشاره به بقای پدیده ها توسط خداوند 
دارد

ا َفَتْحَنا َلَک َفْتًحا ُمِبیًنا « آیه شریفه: » ِإنَّ

آیه 1 سوره فتح
مضمون آیه کتیبه دوم اشاره پیروزی و گشایش امور را دارد

مناره دوم: صلوات بر معصومان؟مهع؟
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

مسجد تاریخانه 
دامغان

ُه اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َواْلَمَلِئَکُة َوُأوُلو  کتیبه کاشیکاری: » َشِهَد اهّلُل َأنَّ
اْلِعْلِم َقاِئًما ِباْلِقْسِط اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعِزیُز اْلَحِکیُم«

آیه 18 سوره آل 
عمران

کوفی 
معقد/ گره 
دار/ بافته 

و گلدار

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادت عملى دارد و هماهنگى 
در میان آفریده ها، بهترین نمونه ى گواهى بر یکتایى 

خداست

یِهُم اهّلُل ِدیَنُهُم اْلَحقَّ َوَیْعَلُموَن َأنَّ  کتیبه آجری: »َیْوَمِئٍذ ُیَوفِّ
آیه 25 سوره اهّلَل ُهَو اْلَحقُّ اْلُمِبیُن«

نور
مضمون آیه کتیبه اشاره به عدالت خداوندی و روز قیامت 

دارد

سنگ بست

ْن َدَعا ِإَلى اهّلِل َوَعِمَل َصاِلًحا  کتیبه آجری: »َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّ
ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن«  َوَقاَل ِإنَّ

آیه 33 سوره 
فصلت

کوفی برابر  در  به تسلیم  مناره دعوت مسلمین  کتیبه  آیه  مضمون 
با توجه به  انجام عمل صالح است، و  خداوند و دعوت به 
مضمون آیه و قرار گرفتن مناره در نزدیکی مسجد مجموعه 

ارسلن جاذب، می توانسته کاربری مأذنه داشته باشد. 

برسیان

ِذیَن آَمُنوا اْرَکُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا  َها الَّ کتیبه آجری: »َیا َأیُّ
ُکْم ُتْفِلُحوَن« ُکْم َواْفَعُلوا اْلَخْیَر َلَعلَّ آیه 77 سوره َربَّ

حج
کوفی

مضمون آیه کتیبه با توجه به قرارگیری منار در جوار مسجد 
اشاره به عبادت در راه خدا دارد. 

چهل دختران

َأْنَزْلَنا  َما  طه،  ِحیِم،  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهّلِل  »ِبْسِم  اول:  آجری  کتیبه 
ْن َخَلَق  َعَلْیَک اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى، ِإالَّ َتْذِکَرًة ِلَمْن َیْخَشى، َتْنِزیًل ِممَّ

ْحَمُن َعَلى اْلَعْرِش اْسَتَوى َماَواِت اْلُعَلى، الرَّ ْرَض َوالسَّ اْلَ
پنج آیه اول 

سوره طه
کوفی

مضمون آیات کتیبه اشاره به شان نزول قرآن دارد

کتیبه آجری دوم: بسم  اهّلل الرحمن الرحیم. آل ِاَلَه ِااّل اهّلُل« »َوْحَدُه 
ٌد َرُسُول اهّلِل صلی اله علیه«»خیرالناس بعد  اَل َشِریَک َلُه ُمَحمَّ
».......علی بن    »....................« علیه«  اله  صلی  اهّلل  رسول 

شهادتینابی طالب رضی اهّلل عنهم اجمعین«
ثلث 

برجسته
با توجه به مکان قرارگیری منار مضمون عبارت کتیبه اشاره 

به دو اصل توحید و نبوت به عنوان رکن اصلی دین دارد

کوفی-کتیبه آجری: »ال نبی بعد محمد«مسجد ساوه

اشاره به پیامبر خاتم حضرت محمد؟ص؟ دارد

بسطام

وُم اَل َتْأُخُذُه ِسَنٌة َواَل  کتیبه آجری: »اهّلُل اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَحیُّ اْلَقیُّ
َیْشَفُع  ِذی  الَّ َذا  َمْن  ْرِض  اْلَ َوَما ِفی  َماَواِت  السَّ َما ِفی  َلُه  َنْوٌم 
َواَل ُیِحیُطوَن  َخْلَفُهْم  َوَما  َأْیِدیِهْم  َبْیَن  َما  َیْعَلُم  ِبِإْذِنِه  ِإالَّ  ِعْنَدُه 
ْرَض  َماَواِت َواْلَ ُه السَّ ِبَشْیٍء ِمْن ِعْلِمِه ِإالَّ ِبَما َشاَء َوِسَع ُکْرِسیُّ

َواَل َیُئوُدُه ِحْفُظُهَما َوُهَو اْلَعِلیُّ اْلَعِظیُم«
آیه 255 سوره 

بقره
کوفی

ذات  برابر  در  عبودیت  اظهار  به  اشاره  کتیبه  آیه  مضمون 
اقدس الهی و عبادت 
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

-کتیبه آجری: »الملک هلل«گار
کوفی 
بنایی

سین

ْن َدَعا ِإَلى اهّلِل َوَعِمَل َصاِلًحا  کتیبه آجری: »َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّ
ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن« آیه 33 سوره َوَقاَل ِإنَّ

فصلت
کوفی ساده

برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 
خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

مسجد جامع 
-کتیبه آجری: »اهّلل، محمد و علی «زواره

کوفی 
معقلی 
فرورفته

مسجد علی

کتیبه اول آجری بر زمینه کاشی: »ال إله إاّل اهّلل«

-
کوفی

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق و عمل 
به دستورات الهی دارد

کوفی-کتیبه دوم کاشی فیروزه ای: »الملک هّلل«

ٌد َرُسُول اهّلِل« کتیبه سوم کاشی فیروزه ای: »آل ِاَلَه ِااّل اهّلُل ُمَحمَّ
کوفیشهادتین

به  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 
عنوان رکن اصلی دین دارد

ِذی اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهوَ « آیه 22 سوره کتیبه چهارم گچی: »ُهَو اهّلُل الَّ
حشر

کوفی 
بنایی

مضمون کتیبه اشاره به یگانگی ذات خداوندی دارد

ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ُه  َأنَّ اهّلُل  »َشِهَد  گچی:  زمینه  بر  آجری  پنجم  کتیبه 
اْلَعِزیُز  ُهَو  ِإالَّ  ِإَلَه  اَل  ِباْلِقْسِط  َقاِئًما  اْلِعْلِم  َوُأوُلو  َواْلَمَلِئَکُة  ُهَو 

اْلَحِکیُم«
آیه 18 سوره 

آل عمران
کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادت عملى دارد و هماهنگى در 
میان آفریده ها، بهترین نمونه ى گواهى بر یکتایى خداست. 

خسروگرد

َوَتَرُکوَک  ِإَلْیَها  وا  اْنَفضُّ َلْهًوا  َأْو  ِتَجاَرًة  َرَأْوا  ِإَذا  کتیبه آجری: »و 
َخْیُر  َواهّلُل  َجاَرِة  التِّ َوِمَن  ْهِو  اللَّ ِمَن  َخْیٌر  اهّلِل  ِعْنَد  َما  ُقْل  َقاِئًما 

اِزِقیَن« آیه 11 سوره الرَّ
جمعه

کوفی
با توجه به کاربرد مناره در هدایت کاروانیان به سوی آبادی 

در شب مضمون کتیبه اشاره به عبادت خداوند و تلنگری 
برای دین محوری است، برای دلباختگان که در دل جاده به 

دنبال داد و ستد هستند

ساربان

کتیبه اول فیروزه ای بر زمینه آجری: »ال إله إاّل اهّلل صادقًا 
مخلصًا محمد رسول اهّلل «

کوفیحدیث
مضمون حدیث کتیبه اشاره به دو اصل توحید و نبوت به 

عنوان رکن اصلی دین دارد
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده« 

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

َأْحَسُن  کتیبه دوم فیروزه ای برجسته بر زمینه آجری: »َوَمْن 
ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن« ْن َدَعا ِإَلى اهّلِل َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَّ َقْواًل ِممَّ

آیه 33 سوره 
فصلت

کوفی
برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 

خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

کتیبه سوم آجری: »ال إله إاّل اهّلل«، »َوُهَو ِبُکلِّ َشْیٍء َعِلیٌم«، »ُهَو 
ِمیُع اْلَبِصیُر« السَّ

آیه  سه  این 
سوره های  در 
قرآن  از  متعددی 
آیه  مانند:  کریم 
بقره،  سوره   29
سوره   255 آیه 
بقره، آیه 101 سوره 
انعام، آیه 3 سوره 
 76 آیه  حدید، 
آیه  مائده،  سوره 

20 و...

کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید و فهم عمیق و عمل 
به دستورات الهی دارد

آگاهی و نظارت خداوند در همه امور هستی. 

زیار

ْن َدَعا  کتیبه فیروزه ای بر زمینه آجری: »َوَمْن َأْحَسُن َقْواًل ِممَّ
ِنی ِمَن اْلُمْسِلِمیَن« »اهّلل ربی « آیه 33 سوره ِإَلى اهّلِل َوَعِمَل َصاِلًحا َوَقاَل ِإنَّ

کوفیفصلت
برابر  در  تسلیم  به  مسلمین  دعوت  مناره  کتیبه  مضمون 

خداوند و دعوت به انجام عمل صالح است

راهروان

کتیبه کاشی فیروزه ای: » ال إله إاّل اهّلل صادقًا مخلصًا 
محمد رسول اهّلل«

ثلثحدیث
به  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 

عنوان رکن اصلی دین دارد

خانقاه شیخ 
عبدالصمد 
اصفهانی

کتیبه اول آجری: »العظمه  اهّلل« 
کوفی-

کتیبه دوم آجری: »الملک هّلل«

دارالضیافه

کتیبه معرق بر زمینه کاشی الجوردی: »َوَمْن َدَخَلُه« که اشاره به 
َة ُمَباَرًکا َوُهًدى ِلْلَعاَلِمیَن،  ِذی ِبَبکَّ اِس َللَّ َل َبْیٍت ُوِضَع ِللنَّ آیه »ِإنَّ َأوَّ

َناٌت َمَقاُم ِإْبَراِهیَم َوَمْن َدَخَلُه َکاَن آِمًنا« دارد.  ِفیِه آَیاٌت َبیِّ
آیه 96 و 97 

آل عمران
ثلث سفید

مضمون آیه کتیبه اشاره به نشانه های روشن عبادت خداوند 
دارد

کتیبه های داخل طاس مقرنس مناره اسماء »محمد« »علی« 
»فاطمه« »حسن« »حسین«

ثلث سفیداسماء مقدس

»اهّلل«،  ترتیب ؛   به  ردیف  هفت  در  مناره ها  تزئینات  پوشش 
»اکبر«، »اهّلل«، »محمد«، »علی«، »حسن« »حسین«

اسماء مقدس
کوفی 
بنایی
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره 

مسجد اشترجان

کتیبه الجوردی بر زمینه آجری: »اهّلل اکبر« 

-
کوفی 
بنایی

دو کلمه اهّلل و اکبر در )توبه 72، عنکبوت 45 و غافر 10( در کنارهم 
قرارگرفتند. 

مضمون کتیبه ها اشاره به عظمت و بزرگی خداوند دارد

دردشت

اهّلل  إاّل  إله  »ال  آجری:  زمینه  بر  فیروزه ای  کاشی  اول  کتیبه 
محمد رسول اهّلل، علی ولی اهّلل حقاً «

شهادتین

کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به شهادتین و پیام اسلم دارد

پوشش تزئینات کاشی فیروزه ای دور مناره بر زمینه آجری: 
 »اهّلل اکبر

کوفی 
بنایی

باقوش خانه

َها  کتیبه اول کاشی فیروزه ای بر زمینه سفید و الجوردی: »َیا َأیُّ
اُس َأْنُتُم اْلُفَقَراُء ِإَلى اهّلِل َواهّلُل ُهَو اْلَغِنیُّ اْلَحِمیُد« آیه 15 سوره النَّ

ثلثفاطر
مضمون آیه اشاره به احدیت ذات خداوندی و بندگی انسان 

دارد

بر زمینه آجری:  پوشش تزئینات کاشی فیروزه ای دور مناره 
 »اهّلل اکبر«

-
کوفی 
بنایی

حرم حضرت 
معصومه

مناره های ایوان طل: 
بین  مارپیچ  صورت  به  گرهی  کاشی  از  پوشیده  گلدسته ها 

پیچ ها، اسامی مبارک: »اهّلل«، »محمد«، »على«
کوفیاسماء مقدس

حرم حضرت 
معصومه

مناره های ایوان طل: 
بین  مارپیچ  صورت  به  گرهی  کاشی  از  پوشیده  گلدسته ها 

پیچ ها، اسامی مبارک: »اهّلل«، »محمد«، »على«

کوفیاسماء مقدس

َها  ِبیِّ َیا َأیُّ وَن َعَلى النَّ کتیبه زیر مقرنس: »ِإنَّ اهّلَل َوَمَلِئَکَتُه ُیَصلُّ
ُموا َتْسِلیًما« وا َعَلْیِه َوَسلِّ ِذیَن آَمُنوا َصلُّ الَّ

آیه 56 سوره 
احزاب

کوفی

مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 
و فرشتگان دارد

مناره های ایوان آیینه

ذکر

کوفی

َة ِإالَّ ِباهّلِل اْلَعِلیِّ اْلَعِظیِم« کتیبه مناره اول: »اَل َحْوَل َو اَل ُقوَّ

مضمون کتیبه اشاره به ذکر افراد مؤمن و اولیای الهی است

اهّلل  ِاالَّ  ِالَه  َوال  هّلل،  َوالَحْمُد  اهّلل،  »ُسْبحاَن  دوم:  مناره  کتیبه 
َواهّلل َاکَبُر«

تسبیحات اربعه

مضمون کتیبه اشاره به حمد و ثنا دارد، که مخصوص خداوند 
است

تسبیحات اربعه

گرهى  کاشى  سرتاسر  پایین  تا  باال  از  مناره  دو  هر  پوشش 
خوانده  متعال  پروردگار  هاى  نام  آن ها  میان  در  که  است 

مى شود. 
اسماء الحسنی

 4 »على«  »محمد«،  »اهّلل«،  اسماء:  بزرگ:  صحن  مناره های 
مرتبه

اسماء مقدس
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد گوهرشاد

کتیبه کاشی رنگین بر زمینه آجری پایه منار: »ال إله إاّل اهّلل«

-
کوفی 
معقلی 
کشیده

مضمون آیه کتیبه اشاره به اصل توحید در دین دارد

پوشش تزئینات 43 ترنج کاشیکاری دور مناره بر زمینه آجری: 
شامل»اسماء حسنی« و نقوش اسلیمی و ختایی است. 

یامرضــی،  یاجبــار،  یاعالــی،  یامقــرب،  »یاحیــان، 
یامخفــی، یامحی، یاســامع، یامنصور، یامنان، یــا رضوان، 
یا باقی، یا حکیم، یارحمان، یا قوی، یا علیم، یا رادع، یارشید، 
یا ودود، یا دیان، یا رحیم، یا وهاب، یا هادی، یا سبحان، 
یا جنان، یا برهان، یــا مبیــن، یــا علــی، یــا ماجد، یــا 

نور، یــا هــو، یا محمــد، یا جــواد«

دعای جوشن 
کبیر

ثلث و 
کوفی

کتیبه زیر ترنج ها: » ال إله إاّل اهّلل محمد رسول اهّلل«
شهادتین

کوفی 
بنایی در  نبوت  و  توحید  اصل  دو  به  اشاره  کتیبه  عبارت  مضمون 

دین دارد

َلِة  ِذیَن آَمُنوا ِإَذا ُنوِدَی ِللصَّ َها الَّ کتیبه زیر مقرنس مناره: »َیا َأیُّ
ِمْن َیْوِم اْلُجُمَعِة َفاْسَعْوا ِإَلى ِذْکِر اهّلِل َوَذُروا اْلَبْیَع َذِلُکْم َخْیٌر َلُکْم 
ْرِض  َلُة َفاْنَتِشُروا ِفی اْلَ َتْعَلُموَن«،  » َفِإَذا ُقِضَیِت الصَّ ُکْنُتْم  ِإْن 

ُکْم ُتْفِلُحوَن« َواْبَتُغوا ِمْن َفْضِل اهّلِل َواْذُکُروا اهّلَل َکِثیًرا َلَعلَّ

آیه 9 و 10 سوره 
جمعه

کوفی 
طوماری

مضمون آیه در کتیبه اشاره به برپایی نماز و ذکر خدا دارد

آیه 18 سوره 
توبه

ثلث

َیْعُمُر  َما  »ِإنَّ مقصوره:  ایوان  شرقی  سمت  مناره  پایه  کتیبه 
َکاَة  َلَة َوآَتى الزَّ َمَساِجَد اهّلِل َمْن آَمَن ِباهّلِل َواْلَیْوِم اآْلِخِر َوَأَقاَم الصَّ

َوَلْم َیْخَش ِإالَّ اهّلَل َفَعَسى ُأوَلِئَک َأْن َیُکوُنوا ِمَن اْلُمْهَتِدیَن«

و  خدا  ذکر  و  نماز  برپایی  به  اشاره  کتیبه  در  آیه  مضمون 
پرداخت زکات دارد

ثلثحدیثکتیبه ثلث بر زمینه الجوردی: »َعِلٌی ِمّنی و أنا ِمن َعِلی.«مدرسه چهارباغ

مسجد جامع 
همدان

َوَمَلِئَکَتُه  اهّلَل  »ِإنَّ  الجوردی:  زمینه  بر  شرقی  ورودی  کتیبه 
ُموا  َوَسلِّ َعَلْیِه  وا  َصلُّ آَمُنوا  ِذیَن  الَّ َها  َأیُّ َیا  ِبیِّ  النَّ َعَلى  وَن  ُیَصلُّ

آیه 56 سوره َتْسِلیًما«. 
احزاب

ثلث

مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 
و فرشتگان دارد

ساقه مناره ها اسماء جلله »اهّلل«، »محمد« و »علی« در قالب 
کاشی های سفید رنگ در زمینه فیروزه ای

اسماء مقدس
کوفی 
بنایی

َجاء  ِإَذا  ِحیِم  الرَّ ْحَمِن  الرَّ اهّلِل  »ِبْسِم  شمالی:  ایوان  کتیبه های 
َأْفَواًجا  اهّلِل  ِدیِن  ِفی  َیْدُخُلوَن  اَس  النَّ َوَرَأْیَت  َواْلَفْتُح  اهّلِل  َنْصُر 

اًبا« ُه َکاَن َتوَّ َک َواْسَتْغِفْرُه ِإنَّ ْح ِبَحْمِد َربِّ َفَسبِّ
ثلثسوره نصر

جانب  از  پیروزی  و  نصرت  به  اشاره  کتیبه  در  آیه  مضمون 
خداوند دارد
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کتیبه های قرآنی مناره های ایرانی؛ »نگارنده«

نوع کتابتآیات قرآنمتن کتیبهمناره

مسجد امام 
اصفهان

)جامع عباسی(کتیبه های سردر مسجد: 
ِحیِم، ُقْل ُهَو  ْحَمِن الرَّ کتیبه با زمینه فیروزه ای: » ِبْسِم اهّلِل الرَّ
َمُد، َلْم َیِلْد َوَلْم ُیوَلْد، َوَلْم َیُکْن َلُه ُکُفًوا َأَحد«ٌ  اهّلُل َأَحٌد، اهّلُل الصَّ

سوره اخلص
کوفی 
بنایی

مضمون آیه کتیبه اشاره به احدیت ذات خداوند دارد. 
ٌد َرُسُول اهّلِل« و  »اهّلل اکبر« شهادتین»آل ِاَلَه ِااّل اهّلُل ُمَحمَّ

کوفی 
بنایی

مضمون عبارت کتیبه اشاره به دو اصل توحید و نبوت دارد

کتیبه زیر مقرنس هر دو مناره بر زمینه کاشی الجوردی: »ِإنَّ 
وا  ِذیَن آَمُنوا َصلُّ َها الَّ ِبیِّ َیا َأیُّ وَن َعَلى النَّ اهّلَل َوَمَلِئَکَتُه ُیَصلُّ

ُموا َتْسِلیًما« آیه 56 سوره َعَلْیِه َوَسلِّ
احزاب

ثلث
مضمون آیه در کتیبه اشاره به درود بر پیامبر از جانب خداوند 

و فرشتگان دارد

ِخْذ َوَلًدا َوَلْم َیُکْن َلُه َشِریٌک ِفی  ِذی َلْم َیتَّ ِه الَّ ِللَّ »َوُقِل اْلَحْمُد 
ْرُه َتْکِبیًرا« لِّ َوَکبِّ آیه 111 سوره اْلُمْلِک َوَلْم َیُکْن َلُه َوِلیٌّ ِمَن الذُّ

االسرا
ثلث

مضمون آیه کتیبه اشاره به احدیت ذات خداوند دارد. 

اسماء مقدسکتیبه بنایی بر زمینه فیروزه ای: تکرار نام »محمد«، »علی«
کوفی 
بنایی

کتیبه های داخل مسجد امام: 
کتیبه زیر مقرنس هر دو مناره بر زمینه کاشی الجوردی: »ِإنَّ 
وا َعَلْیِه  ِذیَن آَمُنوا َصلُّ َها الَّ ِبیِّ َیا َأیُّ وَن َعَلى النَّ اهّلَل َوَمَلِئَکَتُه ُیَصلُّ

ُموا َتْسِلیًما«  َوَسلِّ
ِخْذ َوَلًدا َوَلْم َیُکْن َلُه َشِریٌک ِفی  ِذی َلْم َیتَّ ِه الَّ ِللَّ »َوُقِل اْلَحْمُد 

ْرُه َتْکِبیًرا« لِّ َوَکبِّ اْلُمْلِک َوَلْم َیُکْن َلُه َوِلیٌّ ِمَن الذُّ

آیه 56 سوره 
احزاب

آیه 111 سوره 
االسرا

ثلث

نتیجه گیری

مناره هــا بــه جهــت موقعیــت قرارگیــری خــاص خــود و ارتبــاط بــا بناهــای مذهبــی و غیر مذهبــی 

و عــام المنفعــه از گذشــته تاکنــون مــورد توجــه بــوده اســت. اهمیــت مناره هــا؛ بــه عنــوان ســمبل 

ــگاری  ــات کتیبه ن ــژه ای را دارا باشــد. تزیین ــگاری وی ــات کتیبه ن ــده تزیین ــای اســالمی ســبب گردی بن

ــن تحــوالت در  ــده ای ــه عم مناره هــای شــاخص نشــانگر دوره ای از تحــوالت ســاختاری می باشــد ک

ــر ادامــه  ــا دهه هــای اخی ــده و ت ــر گردی ــث نق ــا خطــوط کوفــی و ثل کتیبه هــای آجــری و کاشــی ب

ــان  ــتای بی ــالمی در راس ــاخص دوران اس ــای ش ــای مناره ه ــی کتیبه ه ــور کل ــه ط ــت. ب ــته اس داش

مفهــوم ســاختاری بناهــای وابســته ســاخته و پرداختــه شــده اســت. زیــرا از آیــات و روایات و اســامی 

الهــی کــه مرتبــط بــا توحیــد و نبــوت ، برپایــی نمــاز و عبــادت و تقــرب بــه درگاه الهــی فــراوان بهــره 

ــل  ــه صــورت کام ــا، شــامل ســوره ها ب ــن کتیبه ه ــی مضامی ــه صــورت جزی ــه شــده اســت. ب گرفت
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ــر اکــرم و ائمــه معصــوم،  ــر، اســماء  الهــی، نا م هــای پیامب ــا آیــات قــرآن کریــم، احادیــث پیامب و ی

اســامی بانیــان و برخــی از کاشــیکاران و معمــاران اســت. اغلــب کتیبه هــا در بدنــه منــار و تــاج آن، 

متمرکــز اســت. یکــی از دالیــل تمرکــز کتیبه هــا در فضاهــای مذکــور رفــت و آمــد و توجــه مــردم و 

نمازگــزاران در ایــن قســمت ها اســت. مجموعــه کتیبه هــا بــا قلم هــای مختلــف نوشــته شــده، امــا 

ــر زمینــه آجــری و  ــم بــهکار رفتــه در غالــب کتیبه هــای قرآنــی کوفــی و برخــی ثلــث اســت کــه ب قل

کاشــی اجــرا گردیــده اســت. مستندســازی ایــن اســناد زنــده و ارزشــمند تاریخــی در راســتای نمایــان 

ســاختن ســیر تحــوالت هنــری و معمــاری مربــوط بــه آن از اهمیــت زیــادی برخــوردار اســت و ارزش 

مفاهیــم آن بــر همــگان مشــخص اســت. 

آیات قرآن در مناره ها

مفهوم آیهمنارهنام آیات

اظهار عبودیت در برابر ذات الهیبسطامآیه 255 سوره بقره

بقای پدیده هاحرم امام رضا؟ع؟آیه 41 سوره فاطر

پیروزی و گشایش امورحرم امام رضا؟ع؟آیه 1 سوره فتح

آیه 18 آل عمران
مسجد تاریخانه دامغان، مسجد 

علی
به شهادت عملى

عدالت خداوندی و روز قیامتمسجد تاریخانه دامغانآیه 25 نور

تسلیم در برابر خداوند و دعوت به انجام عمل سنگ بست، سین، ساربان، زیارآیه 33 سوره فصلت
صالح

نشانه های روشن عبادت خداونددارالضیافهآیه 96 و 97 آل عمران

آیه 56 سوره احزاب
حرم حضرت معصومه، مسجد 
درود بر پیامبر خاتم؟ص؟امام اصفهان، مدرسه چهارباغ

توحیدمسجد امام اصفهانآیه 111 سوره االسرا

برپایی نماز و ذکر خداوندگوهرشادآیه 9 و 10 سوره جمعه

برپایی نماز خسروگردیه 11 سوره جمعه

عبادت در راه خداوندبرسیانآیه 77 سوره حج

شان نزول قرآنچهل دخترانپنج آیه اول سوره طه

توحیدمسجد علیآیه 22 سوره حشر

برپایی نماز و ذکر خداوند و پرداخت زکاتگوهرشادآیه 18 سوره توبه

پیروزیمسجد جامع همدانسوره نصر

توحیدمسجد امام اصفهانسوره اخلص



26

مضامین مقدس در مناره ها

مفهوم آیهمنارهمضامین مقدس

اهّلل اکبر«
دردشت، باقوشخانه، حرم 

حضرت معصومه، مسجد امام 
اصفهان

بزرگی و عظمت خداوند

مسجد عتیق اصفهان، مسجد »ال إله إاّل اهّلل«
علی، ساربان، گوهرشاد

توحید

ٌد َرُسُول  »آل ِاَلَه ِااّل اهّلُل ُمَحمَّ
اهّلِل

توحید و نبوتمسجد علی، مسجد امام اصفهان

»ال إله إاّل اهّلل صادقًا مخلصًا 
محمد رسول اهّلل«

توحید و نبوتساربان، رهروان

» ال إله إاّل اهّلل صادقًا مخلصًا 
محمد رسول اهّلل«

توحید و نبوتساربان، رهروان

اسماء مقدس

دارالضیافه، حرم حضرت 
معصومه، گوهرشاد، مسجد امام 

اصفهان، مسجد جامع همدان
عظمت و بزرگی خداوند و اولیاء اهلل

شهادتین
چهل دختران، مسجد علی، 

دردشت، گوهرشاد، مسجد امام 
اصفهان

گواهی دادن به یگانگی خدا و رسالت حضرت 
محمد؟ص؟

حمد و ثناحرم حضرت معصومهتسبیحات اربعه

والیتمدرسه چهارباغحدیث

کتابنامه 
قرآن کریم	 

ــر و معمــاری اســامی»1«، ترجمــه یعقــوب آژنــد، تهــران: 	  ــار )1383(، هن اتینگهــاوزن، ریچــارد و الــک گراب
انتشــارات ســمت. 

ــداد 	  ــم، ون ــی(، مترج ــاری ایران ــنت در معم ــش س ــدت )نق ــس وح ــار )1392(، ح ــه بختی ــادر- الل اردالن، ن
ــار.  ــم معم ــران: انتشــارات عل ــی، ته جلیل

بوکهارت، تیتوس )1392(، هنر اسامی زبان و بیان، ترجمه مسعود رجب نیا، تهران: نشر سروش. 	 

پادشاه، محمد )1335(، فرهنگ آنندراج، جلد 6، زیرنظر دبیر سیاقی، تهران: انتشارات خیام. 	 

پیرنیــا، محمــد کریــم )1394(، آشــنایی بــا معمــاری اســامی ایــران، تالیــف دکتــر غالمحســین معماریــان، 	 
تهــران: موسســه آمــوزش عالــی دیلمــان. 

پوپ، آرتور، فیلیپ آکرمن )1387(، سیری در هنر ایران، جلد 3، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 	 

ــران: نشــر 	  ــو، ترجمــه عبدالرضــا هوشــنگ مهــدوی، ته ــو، کنــت )1383(، ســفرنامه کنــت دوگوبین دوگوبین
قطــره. 

دیواالفــوا، مــادام ژان )1371(، ایران-کلده-شــوش، ترجمــه علی¬محمــد فره وشــی، تهــران: انتشــارات 	 
ــران.  ــگاه ته دانش
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رهنورد، زهرا )1392(، حکمت هنر اسامی، تهران: انتشارات سمت. 	 

زمانــی، عبــاس )1351(، منــار و منــاره تزیینــی در آثــار تاریخــی اســام، نشــریه هنــر و مــردم شــماره 121، از 	 
صــص 72-62. 

ــه 	  ــران: چاپخان ــی، ته ــی خلیل ــه محمدعل ــد از اســام، ترجم ــران بع ــع ای ــی، محمدحســن )1320(، صنای زک
ــال.  اقب

فالندن، اوژن )1356(، سفرنامه فاندن اوژن به ایران، تهران: انتشارات اشراقی. 	 

کیانی، محمد یوسف )1376(، تزیینات وابسته به معماری اسامی، تهران: انتشارات. 	 

_________________ )1386(، معماری ایران در دوره اسامی، تهران: انتشارات سمت. 	 

_________________ )1386(، تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسامی، تهران: انتشارات سمت. 	 

نجیب اوغلــو، گل رو )1379(، هندســه و تزییــن در معمــاری اســامی، مترجــم، مهــرداد قیومــی بیــد هنــدی، 	 
تهــران: انتشــارات روزنــه. 

نفیسی، علی اکبر )1355(، فرهنگ نفیسی، تهران:کتاب فروشی خیام. 	 

ــران: انتشــارات 	  ــام، ته ــران باســتان، مترجــم، عیســی بهن ــی، )1348(، باســتان شناســی ای ــرگ، لوئ واندنب
ــران.  دانشــگاه ته

وزیری، علی نقی )1363(، زیباشناسی در هنر و طبیعت، تهران: انتشارات هیرمند. 	 

ــران: 	  ــار، ته ــداهلل فری ــه عب ــان، ترجم ــران در دوران ایلخانی ــامی ای ــاری اس ــد )1365(، معم ــر، دونال ویلب
ــی.  ــی و فرهنگ ــارات علم انتش

هیلن براند، روبرت )1385(، معماری اسامی )معنا، مفهوم، کارکرد(، تهران: انتشارات روزنه. 	 

_______________ )1391(، هنر و معماری اسامی، تهران: انتشارات روزنه. 	 
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