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  چکیده 
  

  استمسجد جامع فهرج یزد که یکی از آثار با ارزش معماری ایران در قرون اولیه اسالمیدر این نوشتار 
ترین   این بنا که با مقاله مرحوم استاد محمد کریم پیرنیا به جهانیان معرفی گردید به عنوان کهن.شود ررسی میب

گذاری بعدها از سوی سایر محققین غربی مورد تردید قرار گرفت ولی متاسفانه  این تاریخ. مسجد ایران لقب گرفت
  .گیرد سی معماری این دوره مورد استناد قرار میعنوان  مبنا در برره  داخلی بپژوهشگراناین تاریخ توسط 

گیری از کلیه منابع منتشرشده، انجام مطالعات تطبیقی و نیز بررسی میدانی، به ارزیابی مجدد   با بهرهپژوهشاین 
 نشان مطالعه نای. دهد نسبت می) نهم میالدی(پردازد و تاریخ ساخت این مسجد  را به قرن سوم هجری  این بنا می

 قرن در آن ساختی برای لیدلیی تنها به تواند ینمی ساسانی معمار اتیخصوص ازی برخی ها یزگیو وجود دده یم
  .باشدی هجر دوم ا یو اول
  

  
  

   های کلیدی واژه
  مسجد جامع، قرون اولیه  اسالمی، معماری، فهرج
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  مقدمه
 اولویژه قرون ه بررسی تاریخ معماری در قرون نخستین اسالمی، ب     
های معماری اسالمی درایران،   هجری، به منظور شناخت ریشهپنجمتا 

 این بررسی در مقایسه با سایر اما. ای برخوردار است العاده از اهمیت فوق
های اسالمی به دلیل محدودیت آثار برجای مانده، کمی  دوره

  . باشد نیز کمبود منابع مکتوب دشوار می شناسی و های باستان کاوش
 معروف گردیده "دوره انتقال" به  اولیه اسالمیاز نظر تاریخی، قرون

جابجایی قدرت سیاسی و  مراد از انتقال،. )6، 1372محمدی مدیری، (.است
بلکه  نظامی دولت ساسانی در مدت کوتاهی به حکومت خلفا نیست،

های خاص  انتقال فرهنگ و تمدن ملت ایران است که از دورانی با ویژگی
 هنر نیز به در چنین شرایطی .)همان(خود به دوره دیگری صورت پذیرفت 

 گرفت و در مرحله انتقالی خود قرارعنوان بخشی از فرهنگ جامعه 
 عناصر پیش از  مستقیمکارگیریه یا حتی با ب الهام و مضامین هنری با

در  .اسالم در اشکال نوینی که متناسب با شرایط جدید بود، ظاهر شدند
 ومعماری نیز علیرغم پیدایش بناهایی با کارکردهای جدید مانند مسجد 

قالب  در به ویژهن، یساخت وساز پیشهای   و سنتمعماری عناصرآرامگاه،
  .محلی استمرار یافتندهای  شیوه

 مهمترین ،انجام سا یر عبادات  مسجد به عنوان محل برگزاری نماز و
باشد و مطالعه آن برای شناخت تحوالت معماری  بنای دوره اسالمی می

معماران با توجه به ضرورت برپایی مسجد . هر دوره بسیار راهگشا است
بناهای  الگوبرداری از اب،  مسیر منطقییک در  تا دره سعی نمودناین دو

که در غرب جهان اسالمی احداث  ـ  مساجد عمده عباسیشاخص یعنی
 در راهویتی بومی  کارگیری سنن معماری ایرانی،ه و با ب ـ گردیده بودند

در میان مساجد باقیمانده از قرون اولیه . به نمایش بگذارند ساخت  مساجد
دو مسجد تاریخانه در دامغان و فهرج در نزدیکی شهر یزد کامال  م،اسال

  . دومی موضوع این مقاله استبنای   بررسیشناخته شده اند، که
 ،1349سال به   با انتشار مقاله استاد محمد کریم پیرنیا فهرجمسجد 

به محققین و عالقمندان معرفی برای نخستین بار  )2-13، 1349پیرنیا، (
با توجه به وجود برخی وم پیرنیا تاریخ احداث این مسجد را مرح. گردید
 به قرون اولیه اسالمی اش ای تزئینی ونیز اصالت عناصر معماریه آرایه

هرچند . داند ترین مسجد ایران می  را احتماال کهن آندارد و منصوب می
که وی در مورد تاریخ دقیق ساخت  بنا اظهار نظری نکرده ولی عموماً 

 )هفتم میالدی(قرن اول هجریای از   به عنوان بازماندهاین مسجد
  .ه استشهرت یافت

 پس از ایشان محققین دیگری نیز به بررسی این اثر پرداختند و 
  برای ساخت آن را به غیر از قرن اول هجریهریک تاریخ متفاوتی

،  (Shokoohy,1978,74)مهرداد شکوهی قرن دوم. ارائه نمودند
  باربارا و،(Zipoli et al., 1977, 76) ن چهارمزیپولی وآلفیریی قر

فینستر اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم هجری قمری 
(Finster, 1994, 189)   را به عنوان تاریخ ساخت بنا پیشنهاد

 .دهند می
 پس از توصیف تفصیلی بنا، با استفاده از منابع  قصد دارد تااین مقاله

 سعی گردیده تا و مطالعات تطبیقیهای کالبدی  یگژمکتوب، تحلیل وی
 بخش اعظم این اطالعات از طریق .پردازدب تاریخ برپایی آن  تدقیق به

های سودمند سایر  گیری از بررسی مشاهدات میدانی مولف و نیز بهره
محققین که در گذشته این اثر را مورد بررسی قرار دادند، فراهم گردیده 

 . که به آنها اشاره خواهد شد
  بناتوصیف 

مسجد جامع فهرج در روستایی به همین نام در جنوب شرقی شهر 
این بنا در بخش قدیمی روستا و در سمت . یزد و در مسیر بافق قرار دارد

 معروف "حسینیه"جنوب شرقی فضای مربع شکل کوچکی که به 
  . باشد، قرار گرفته است می

 طرح کلی مسجد از یک شبستان و رواقی به دور یک حیاط مرکزی
) انداز فرش(عمق این شبستان دو دهانه ). 1شکل  ( تشکیل شده است

بر فراز هر دهانه شبستان یک . باشد و عمق رواق آن یک دهانه می
قوس کم خیز تیزه دار، که پاکار آن از  سطح جرزهای دو طرف اندکی 

عرض دهانه میانی شبستان، مانند نمونه مشابه . پیش نشسته، وجود دارد
 کمی پهن تر از دو )م 8/ق 2 قرناواخر( تاری خانه دامغاناش در مسجد 

این بزرگی دهانه میانی در  .)380، 1385انیسی، ( باشد دهانه مجاورش می
های معماری  سمت قبله که بر محراب تا کید می کند از جمله ویژگی

  .مساجد ایرانی در این دوران است
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  138 ، 1380پیرنیا :  مأخذ                                                                                                      ناـ پالن و برش ب1شکل                       
  

های مستطیل شکلی است که در هر   ستونواجدشبستان مسجد     
. )2شکل (شود  های توکار گرد تزئینی دیده می ستونک گوشه آنها،

های  های این مسجد را از ستون پیشرفته اجرائی ستوناین جزئیات 
این گونه . سازد دوم هجری متما یز می ساده مساجد قرون اول و

ها در سایر مساجد جهان اسالم مانند مسجد احمد ابن طولون  ستون
 و مسجد حکیم (Creswell, 1979, 10)،  )م 876 -79/ق 65-263(
 ـ هر دو در قاهره (Creswell, 1978) ،)993-1016/ق 380 -403(

 در مسجد ها نیز اخیراً نمونه دیگر این ستون. مشاهده می شوند
مسجد کوشک فردوس در خراسان  و )125، 1385نیک زاد، ( جامع میبد

محراب گچی مسجد در . (Anisi, 2007, 236) یافت شده است
بر روی دیوار قبله قرار دارد و عرضش  انتهای دهانه میانی شبستان،

  .)3شکل ( باشد  متر می24/3متر و ارتفاعش  32/2
 

    
  نگارنده:   مأخذ                         های توکار تزئینی  ـ ستونک2شکل      

  

    
  نگارنده: مأخذ                                   ـ محراب مسجد   3شکل      
  

یک محراب گچی کوچک الحاقی نیز در سمت غربی محراب     
 پنجره ای مستطیل شکل . در فاصله کمی از آن قرار دارداصلی و

در درون یک قاب تزئینی چند پرّه، مقابل محراب برروی اسپر زیر 
شکل این قاب را دقیقا می توان در بقایای مسجد . طاق وجود دارد

 در سامرا مشاهده نمود )م 848 -52/ق 234 -37(بزرگ المتوکل 
(Creswell, 1979).  

ان در داخل حیاط شامل سه قوس تیزه دار می باشد نمای شبست    
در ). 5شکل ( که دهانه میانی از دو دهانه مجاورش عریض تر است

های گنبدی شکل  مقابل شبستان یک رواق چهار دهانه که با طاق
این چهار دهانه از نظر تعداد ). 6شکل (پوشیده شده است، قرار دارد 

به . باشد شبستان متقارن نمیو شکل با ضلع مقابل، یعنی سه دهانه 
نظر می رسد که این عدم تقارن غیر معمول ناشی از یک الزام 

  . معماری در طراحی مسجد بوده است
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  نگارنده: مأخذ                                                ـ نمای شبستان  5شکل 

  

    
  نگارنده: مأخذ                                          شبستان مقابل ـ نمای 6شکل 

  
 ،)7شکل (دهد  میهمانطور که تصویر سه بعدی بنا نشان داده     

های  ارتفاع شبستان به عنوان مهمترین بخش مسجد از سایر بخش
از طرفی حیاط مسجد کامال مربع نیست و بخش . آن بیشتر است

ر باشد، بنابراین به منظو تر می شمالی اندکی از بخش جنوبی پهن
تر که باید در طراحی ارتفاعش کمتر از  پوشش این قسمت عریض

 . احداث چهار دهانه رواق ضروری بوده است شبستان نیز باشد،
به همراه تعدادی  ای شکل مناره استوانه در سمت شمال غربی بنا،   

این مناره که از آجرهای ). 7شکل ( شوند اطاق در کنار آن مشاهده می
ای پلکانی مارپیچ و ورودی آن به داخل رواق خشتی ساخته شده دار

ای مستقل نبوده و  مناره رسد که این مناره، به نظر می. شود باز می
 هر چند که هنوز دلیل متقنی در بعدها به مسجد اضافه گردیده است

 مرحوم پیرنیا تاریخ ساخت ).8 شکل(مورد تاریخ ساختش وجود ندارد 
 کند م ذکر می11/ق5م و یا قرن 10/ق4رناین مناره الحاقی را که ق

 و مهرداد شکوهی نیز ساخت آن را قبل از )3، 1349پیرنیا، (
های مجاور  اطاق. (Shookaohg, 1978, 73) م نمی داند10/ق4قرن

اما اند،  تر بازسازی شده های قدیمی ها اطاق مناره نیز احتماالً برروی پی
 . آنها مشخص نیستولیهعملکرد ا

   
  139 ، 1380پیرنیا :                           مأخذسه بعدی مسجد ـ تصویر 7شکل 

  

    
    نگارنده: مأخذ                      مناره خشتی مسجدـ 8شکل          

 دو در ورودی و ورودی فعلی مسجد در سمت جنوب غربی بنا    
دیگر که یکی باز و دیگری مسدود است، در سمت شرقی مسجد قرار 

شبستان مسجد و هردو سمت شرقی و غربی آن که ). 9ل شک( دارند
. اند ای پوشیده شده های گهواره با شند، بوسیله طاق در امتداد رواق می

های  سازی رواق شمالی با نیم گنبدهایی که هریک از آنها دارای گوشه
  ).10شکل (باشند، مسقف گردیده است  بیضی شکل کوچکی می

  
  نگارنده: مأخذ                          د       ـ ورودی مسدود شده مسج9شکل 
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      نگارنده: سازی بیضوی شکل                                 مأخذ ـ گوشه10شکل 

یک شبستان مستطیل شکل که احتماال به عنوان  بقایای    
گرفت در سمت جنوب غربی  شبستان زمستانی مورد استفاده قرار می

قرارگیری آن در  های این شبستان، ابعاد خشت. مسجد وجود دارد
خارج از محدوده مسجد اولیه و شیوه متفاوت پوشش آن از شبستان 

تاریخ احداث این . اصلی مسجد، نشانگر الحاقی بودن آن است
شبستان روشن نیست ولی با توجه به همسانی اندازه آجرهای 

به   زمانخشتی این شبستان و مناره مسجد، احتماالً هر دو در یک
  .)Ibid(دان مسجد الحاق گردیده

نکته قابل توجه استفاده از الگوی رایج عربی مسجد در آن دوره     
ابعاد بزرگ  ای، های گهواره ، ولی طاقاست این بنا طراحیدر 

نشانگر تداوم  های بیضی شکل، سازی آجرهای خشتی و گوشه
  .باشد یهای ساخت معماری ساسانی در قرون اولیه اسالمی م روش

باشند در  ای می سه طرح گچبری که از نظر اجرا دارای سبک مشابه
  : شوند مسجد دیده می

یک قوس چند پرّه در باالی محراب  و طرحی مشابه که در زیر طاق     
ای شکل برروی دیوار انتهایی  بر روی دیوار جنوبی شبستان، طرح پله

 شکل تابش نور و طرحی به) 11شکل (رواق در سمت شمال غربی بنا 
  ).12شکل ( روی سطح بیرونی قوس جناغی محراب کوچک بر
  

    
  نگارنده: مأخذ                                           ـ طرح پلکانی تزئینی 11شکل 

    
  نگارنده: مأخذ                        ـ طرح تزئینی باالی محراب   12شکل 

  
ثاری مانند طاق کسری، سردر پرّه در بقایای آ ی چندها قوس    

 و )64، 1376ماهرالنفش، () م 10 /ق 4قرن(مسجد جورجیر اصفهان
، 1374افشار، ( )م 12 /ق 6قرن (مسجد جامع قدیم مهرآباد ابرکوه

 )م 8/ق 2  قرن(و در نمای ورودی مجموعه اخیدر  )365، 614
(Creswell, 1979, 76) شوند در عراق دیده می .  

ارای الگویی ایرانی است که در بناهای پیش از اسالم طرح پلکانی د    
به عنوان تزئین بیرونی بنا مورد استفاده قرار ) مانند تخت جمشید(

رسد که این طرح بعدها در تعدادی از بناهای  به نظر می. گرفت می
 و اخیدر (Ibid, 65) )م 8 /ق 2قرن (اسالمی مانند خربات المفجر

(Creswell, 1978) در نمای بیرونی در سمت شمال غربی  و همچنین
  . اند در قاهره تقلید گردیده (Creswell, 1979) مسجد حکیم

با راسی تیزه دار در نمای ) یا کور(دو قوس چند پره پشت بسته     
این طرح همچنین ). 13شکل (شوند  شبستان در داخل حیاط دیده می
گوشه  و در (Creswell, 1978) در نمای مسجد احمدابن طولون

 سه. سازی گنبد مسجد جامع قدیم مهرآباد ابرکوه قابل مشاهده است
 قوس جناغی پشت بسته درهردو نمای شرقی و غربی رواق جفت

  طرحی مشابه با  آنها نیز در .)14شکل (حیاط مسجد وجود دارند 
  .شود قسمت، عقب نشسته ورودی مسجد جورجیر اصفهان یافت می

  

  
  نگارنده:                     مأخذپره پشت بستهقوس تزئینی چند ـ 13شکل 
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  نگارنده: مأخذ تزئینی                                         جفت قوسـ 14شکل 

  
در قسمت شمالی حیاط نیز، سه طرح به شکل شیارهای      

عمودی با قوس تیزه داری در باالی هر یک، در نمای رواق دیده 
ه طرح تزئینی به شکل درورودی که هریک س ).15شکل (شوند  می

 متر ارتفاع  دارند در قسمت شرقی 48/2 متر پهنا و 79/1از آنها  
اند ولی  این درها به سختی آسیب دیده. بنا، زیر رواق قرار دارند

  . )16شکل (بقایای گچبری قرمز رنگ برروی یکی از مشهود است 
  

    
    نگارنده: مأخذ                                 ـ طرح تزیینی شیاری شکل15شکل 

  
  نگارنده: مأخذ                                 تزیینی نمای یک در ـ 16شکل 

بقایای یک آلفیری محقق ایتالیایی در مقاله اش، تصویروجزئیات      
ارتفاع زمانی در  که  سانتیمتر، 21به قطر ) مدالیون(نقش تزئینی مدور 

 منتشر ساخت ،برروی دیوار قبله وجود داشت ح زمین، متر از سط65/1
(Zipoli etal., 1979, 73) . این طرح برروی گچ نقاشی شده و شامل
  سایر تزئینات رنگی مانندبا توجه به وجود. شش دایره قرمز متداخل بود

 همه آنها در یک زمان به احتماالً درهای گچبری شده قرمز رنگ،
. اند آمدهک به تاریخ ساخت آن به وجود همراه بنا و یا زمانی نزدی

متاسفانه روشن نیست که چرا سایر محققین قبلی مانند پیر نیا وشکوهی 
د اطالعات سودمندی را در زمینه تزئینات توان میبه این نقش تزئینی که 

 .رنگی اولیه فراهم نماید اشاره ای نکردند و اهمیت آن را نادیده گرفتند
  تاریخ پیدایش، تزئیناتنکته مهم این است که تا قبل از کشف این     
ای قرون اولیه اسالمی، نیمه دوم قرن ـاهـدر بن چـی روی گـنقاش

 را در نقاشی روی گچنمونه های شاخص .  فرض می گردیدم10/ق4
، در )م10/ق4نیمه دوم قرن (در مسجد جامع نائین  توان میاین دوره 

در دامغان و قبّه دوازده امام ) م 1027/ق 417 (برج مقبره پیر علمدار
  .  کرددر یزد مشاهده) م 1038 /ق 429(

کتیبه کوفی ، ترین کتیبه برجا مانده در یک مسجد ایرانی قدیمی   
 باشد م می920-21/ق308مسجد بیلقان در منطقه قفقاز با تاریخ 

(Blair, 1994, 22).در مختلف  وجود ترئینات   با توجه به اینکه علیرغم
شود،   مشاهده نمینآ درهیچگونه آثاری از وجود کتیبهمسجد فهرج داخل 
 ادعا کرد که مسجد فهرج قبل ازمتدوال شدن ساخت کتیبه در توان می

  .احداث شده باشد ـ  م10/ق4قرن  مساجد اولیه ایران ـ یعنی قبل از
ر و با  سانتیمت x 32 x 32 5 بنا از آجرهای خشتی به ابعاد متوسط      

 استفاده از آجر خشتی در ابعاد بزرگ، .مالت گل ساخته شده است
این ابعاد را . متداول بود  در در ابنیه قرون اولیه اسالمی مشابه فهرج،

اول  نیمه(ابرقو موجود، مانند پیر حمزه سبز پوش در   در آثارتوان می
قرن (، مسجد جامع نائین، قلعه رموک در شهداد کرمان )م11 /ق 5 قرن

 پیدا نمود) م10/ق4قرن (و کوشک رحیم آباد در بم   ) م9/ق 3
(Anisi, 2007, 171, 201, 244, 329).  

های  ی و ویژگیشناس باستانهای  بطورکلی متون تاریخی، پژوهش  
گذاری یک اثراز  کالبدی بنا سه منبع اصلی  کسب اطالعات و تاریخ

 یکسان نیست  آنهااثیراگر چه نقش و میزان ت. قرون اولیه اسالمی است
  .ها ضرورت دارد گیری از همه داده ولی بهره

 تاریخ طبری ،)م9/ق3قرن  (فتوح البلداناریخی مانند ـون تـمت     
امثالهم با فاصله زمانی نسبتا طوالنی از حوادث قرن  و)  م10/ق4قرن (

این عدم همزمانی فقط اطالعات کلی را .اول هجری به تحریر در آمدند
هیچ نوع جزئیات  در مورد رخ دادهای معماری در اختیار ما قرار بدون 
بطور مثال وقتی سپاه اسالم تیسفون پایتخت چهارصد ساله . دهد می

م فتح نمود، به دستور سعدابن ابی 637/ق16ساسانیان را در سال 
وقاص فرمانده سپاه اسالم، مسجدی در ارگ تیسفون به شکرانه این 
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گونه  متاسفانه هیچ. (Zarinkoub, 1975, 13) پیروزی ساخته شد
 آن را اولین مسجدی دانست که در خاک توان میجزئیاتی از این بنا که 

  . ایران بر پا گردید در متون درج نشده و اثری از آن نیز برجانمانده است
به همین ترتیب ابعاد و جزئیات ساخت مساجد اولیه یا در سایر      

به نظر . د نیشابور، مرو، بخارا روشن نیستشهرهای مفتوحه ایران مانن
رسد که ساخت مسجد با توجه به هدف اصلی سپاه اعراب در فتح  می

های جدید، صرفاً برای برگزاری نماز وبیان نمادین حضور  سریع سرزمین
با  این مساجد احتماال دارای طرحی ساده و. اسالم در این مناطق بود

از این  .پیامبر بر پا شدند) یا خانه(سجداقتباس از نمونه اولیه آن یعنی م
های  مندی از آرایه  بهرهرو ساخت مسجدی با جزئیات دقیق اجرایی و

مانند مسجد جامع فهرج در قرن اول هجری بسیار بعید  تزئینی متنوع،
  .است

 واجدمساجد (نکته مهم این است که اصوالً ساخت مساجد جامع 
م به دستور خلفای عباسی در 10/ق2از نیمه دوم قرن ) محراب ومنبر

به عنوان نمونه مسجد . (Godard, 1934, 225) ایران آغاز گردید
باشد، محصول  تاری خانه که قدیمی ترین مسجد موجود در ایران می

  . چنین تصمیمی است
، ذکر ا به بررسی جغرافیای عمومی مناطقمنابع  جغرافیایی نیزعمد ت

ترین منبع جغرافیایی  قدیمی. ازندپرد نام شهرها و فواصل بین آنها می
در  .باشد می) م9/ق3قرن ( نوشته ابن خرداذبهمالکممسالک وال کتاب

 375( احسن التقاسیمدر کتابش میان کتب جغرافیای به ترتیب مقدسی 
 )م 951 /ق 340( مالکممسالک والال استخری در  و)م 985/ق

  .کنند تصر ذکر میبیشترین  اطالعات را در مورد بناها، اما به صورت مخ
 ـ حفاری زنی و مشخصاً گمانه ـ شناسی های باستان پژوهش

خت آنها  توالی ساترتیب و های زیرین و اطالعات الزم را در مورد الیه
ها از طریق کشف سکه،  همچنین این پژوهش. گذارند اختیار می در

ند آگاهی ما را از گذشته بنا افزایش توان میامثالهم  سفال، گچبری و
متاسفانه علیرغم اهمیت مسجد جامع فهرج هیچگونه گزارش . دهند

اگر چه انجام چنین پژوهشی . شناسی در مورد آن موجود نیست باستان
باشد ولی ممکن است نتواند اطالعات  دراین مسجد بسیار سودمند می

  .الزم را برای تدقیق تاریخ ساخت بنا فراهم کند
طرح و جزئیات معماری،  ـ یهای کالبد اما منبع سوم یعنی ویژگی

ترین عامل در تشخیص  صادق ـ غیره ای، تزئینات و های سازه ویژگی
هر چند که ممکن است که بعضی از . باشد های تاریخی بنا می دوره

های به همرا ه مقایسه  عناصر الحاقی باشند ولی تحلیل تمامی ویژگی
ری رادر مورد زمان ت تطبیقی آنها با سایر آثار هم دوره، جواب قابل قبول

  . دهد ساخت بنا به دست می
هنگام فتح ایران که در کند  تصریح می تاریخ یزدجعفری در کتاب 
، بخشی از سپاه اسالم در حال مراجعت از خراسان در زمان خالفت عمر

تعدادی از آنها به زحمت به قصبه فهرج . راه خود را در بیابان گم کردند

معروفترین .  شبیخون زدند و آنها را کشتندرسیدند و فهرجیان به ایشان
گفتنی . )14، 1338جعفری، ( باشد می) ع(این شهداء خواهرزاده امام علی

است که در حال حاضر در نزدیکی روستای فهرج مجموعه مقابری قرار 
  1.دارند که به نام شهدای فهرج معروف و اکنون زیارتگاه مردم است

مان عثمان شد لشگری با سعید چون ز": افزاید وی در ادامه می 
پسر خود ومیثم ابن عباس بطرف نیشابور فرستاد وجزیه مقرر کردند وباز 

لشگر به جانب  اهل آن دیار به اسالم آمدند و.گردیدند به یزد آمدند
فهرج بردند وقتل زیاد کردند و قوم تازیان و بنی تمیم در یزد مقیم 

کردند ولشگر اسالم با شدند وتمام مجوسان والیت یزد جزیه قبول 
  ".)15، 1338جعفری، ( میثم ابن عباس تا سمرقند برفتند سعید و

تدریج ه   پذیرش اسالم از سوی مردم نه یکباره با فتح ایران بلکه ب
این روند در همه جا و برای همه افراد یکسان نبود و برخی . رخ داد
. ید گرویدندای دیرتر حتی با فاصله چند قرن به دین جد عده زودتر و

 آمادگی ،این امر نیز بستگی به میزان وکیفیت آشنایی مردم با اسالم
 اهالی کرمان در دوران اموی الًثم. جامعه و شرایط اجتماعی داشت

تدریج ه یا مردم طبرستان ب همچنان به کیش سابق خود باقی ماندند و
از . )67-166، 1372محمدی مالیری، ( پس از چند قرن اسالم را پذیرفتند و

این رو پذیرش تدریجی اسالم در مناطقی مانند یزد که از دیرباز جزو 
  . های اصلی سکونت زرتشتیان در ایران بوده،  قابل توجیه است پایگاه

نویسد در دوره خالفت عثمان اهالی فهرج  همانطور که جعفری می
این روایت .قتل عام شدند و مجوسان والیت یزد نیز جزیه قبول کردند 

شانگر آن است که اکثریت مردم فهرج کماکان کیش سابق خود را ن
حفظ نمودند و بنابراین احداث مسجد جامعی در فهرج آن هم با چنین 

  .رسد تزئیناتی در قرن اول هجری بعید به نظر می
، )136، 1362حدودالعالم، ( )م 982/ق 372 (حدودالعالممولف ناشناس 
، )634، 1361مقدسی، ( )م 985/ق 375 ( احسن التقاسیممقدسی در کتاب 

  ،)117، 1347استخری، ( )م 951 /ق 340( مالکمال مسالک ولا استخری در
ابن و  )36، 1345ابن حوتل، ( )م 977/ق 367 (ابن حوقل در صوره االرض 

از فهرج نام  ، )63، 1363ابن بلخی، () م 12 /ق 6قرن (فارسنامه  در بلخی
جود یک مسجد در این مکان تصریح و استخری همچنین بر. برند می
ذکر نام فهرج در این منابع مهم جغرافیایی بیانگر اهمیت این . نماید می

    . مکان درخالل قرون چهارم تا ششم هجری قمری می باشد
 که نشان می دهد، در مسجد فهرج بکارگیری تزئینات مختلف

ه وجود بپر شکوه   برجسته وسازنده قصد داشته تا در حد امکان اثری
 گچبری ها که پس از الیه برداری اندود به ویژهاین تزئینات . آورد

همچنین با توجه به . کاهگل بنا ظاهر گردیدند، دارای اصالت می باشند
ی تزئینی ها قوسخشتی بودن دیوارهای حیاط، به نظر می رسد که 

 بنابراین .نها اجرا گردیده و الحاقی نیستندآموجود همزمان با ساخت 
های معماری، معیارهای قابل قبولی  موجود به همراه  ویژگیئینات تز

  .باشند  میبنا برای تاریخ گذاری
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اگرچه شکل قوس های تیزه دار و ابعاد آجرهای خشتی در فهرج 
د ولی در نباش ها در مسجد تاری خانه دامغان می مشابه همین ویژگی

ی ها سقوی تیزه دار به جای ها قوسشبستان مسجد جامع فهرج، 
ها و ارتفاع  اند و علیرغم کوچکی دهانه بیضی شکل دامغان بکار رفته

های مدور تاری  های ضخیم تری در فهرج به جای ستون کمتر، ستون
های بزرگی در  بکارگیری چنین ستون. اند خانه، بکار گرفته شده

کارگیری این ه دهد که احتماال فکر ب های کوچک نشان می دهانه
. ، از بنای دیگری اقتباس گردیده استان الگویی رایج به عنوها ستون
احمدابن طولون  ها را می توان در مساجد ترین نمونه این ستون شبیه

 در )م 993 -1016/ق 380 -403( و حکیم) م 876 -79/ق 65-263(
  .مشاهده نمود قاهره
هر چند که فاصله جغرافیایی میان مقصد و مبداء برای انتقال این  

وجود دارد ولی با توجه به یکپارچگی وحدت هنری موجود در ها  ویژگی
قلمرو عباسیان ـ که دوران اوجش قرن سوم و اوایل قرن چهارم 
هجری بود ـ تقلید واستفاده از اشکال مشابه تزئینی در نقاط مختلف 

بنابراین  .(Etinghausen etal., 1987, 75) متداول بود عادی و
 مانند حضور گچبری سبک سامرا ،د فهرجها در مسج پیدایش  این آرایه

  .باشد  دور از انتظار نمی،درمسجد جامع نائین
  

  گیری  نتیجه
 علیرغم استفاده از طرح دهد  نشان میجامع فهرجبررسی مسجد 

که بخشی ، شیوه ساخت بنا )یا پالن عربی(متداول شبستان ستوندار 
ش مرهون بخش دیگر ازآن ناشی از تداوم سنت معماری ساسانی و

ای با سایر بناهای شاخص این  هایی مشابه خالقیت معمارانه بود ویزگی
این قرابت حاکی از آن است . دوران مانند مساجد تاری خانه و نائین دارد

که معماران این دوره آگاهانه کوشیدند تا با حفظ طرح کلی پالن 
ر عناصر معماری گذشته و تکیه ب  از طریق استفاده مستمر از،مسجد
 هویتی مستقل برای معماری مسجد خلق ،های گوناگون محلی شیوه
انتقال معماری ایران در قرون آوری مشخصه اصلی دوره  این نوع. نمایند

 که پس از تالشی هوشمندانه منجر به پیدایش اولیه اسالمی است
  .سبک ا یرانی مسجد در دوره سلجوقی شد

های برخی از خصوصیات  یگژدهد که وجود وی این مطالعه نشان می     
که درقرون اولیه اسالمی در  ـ معماری ساسانی در مسجد جامع فهرج

واند به تنهایی دلیلی برای ساخت آن در قرن ت نمی ـ ایران متداول بود
ه اما وجود تزئینات و جزئیات اصیل معماری ب. اول یا دوم هجری باشد

جهان اسالم این نظریه ویزه مقایسه تطبیقی آنها با سایر مساجد اولیه در
و به احتمال ـ م 9/ق 3قرن را بیشتر تقویت می کند که این مسجد در 

   .ساخته شده استدر فهرج  ـ زیاد در نیمه دوم این قرن
  ها نوشت پی

 امیرلو، : برای جدیدترین بررسی در مورد مجموعه شهداد در فهرج یزد نک.1
وعه مقاالت اولین کنگره مجم، "مجموعه شهدای فهرج"،) 1374(عنایت اهللا 

 .66-255، ، تهران2، ج تاریخ معماری و شهرسازی ایران
  

  ع جارفهرست م
بـه کوشـش گـای لیـسترانج و رینولـدالن            ،»فارس نامـه  «،  )1363(ی،  ابن بلخ  )1

 .نیکلسون، چاپ دوم، تهران
 .ترجمه جعفر شعار ،تهران ،»صوره االرض«، )1345(ل،  ابن حوق )2
،بـه کوشـش ایـرج      » مسالک و ممالک  «،  )1347(م،  ابواسحق ابراهی   استخری، )3

 .تهران افشار،
  .، تهران1، ج »یادگارهای یزد«، )1374(ج، ایر افشار، )4

المعـارف بـزرگ     ، دایـره »تاری خانـه در دامغـان  «، )1385(ا، علیرض انیسی، )5
   .، تهران14 اسالمی، ج

 وی  شناسـ   باسـتان ، مجلـه    »مسجد جامع فهرج  «،  )1349(،  محمدکریم پیرنیا،  )6
   .5هنر، ش 

 تـدوین   ،»سبک شناسـی معمـاری ایرانـی   «  ،)1380(پیرنیا، محمدکریم،  )7
   .تهران ،غالمحسین معماریان

، بـه   )هجـری 9قـرن   ( ،»تاریخ یزد «،  )1338(،  جعفری، جعفربن محمدبن حسن    )8
 .تهران کوشش ایرج افشار،

ـ      « )9 بـه کوشـش منـوچهر      ،  )1362(،  »ربحدود العالم من المشرق الی المغ
 . هرانت ستوده،

 .، تهران»معماری مسجد حکیم« ، )1376(د، ماهرالنقش، محمو )10
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