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 چکیذُ

ها از دیرباز مکانی مقدس برای پارسیان بوده است. فرم آنها برگرفته از اعتقادات مردم  چهارطاقی

می باشد. بعدد از ورود اسد م بده ایدران مدردم بدا پیشدینه اعتقدادی  انر معماری آنحتبنشان دهنده و آن دوران 

ها با قابلیت باالیی که جهت فضاسازی داشتند به مسداجد تبددی   چهارطاقی خود به اس م گرویدند و همچنین 

ها ساخته شده اند و هم اکنون  چهارطاقی اسناد بسیاری دا  بر وجود مساجدی است که بر روی بنای  شدند.

ها گنبد بوده اسدت کده بعدد از تبددی  بده مسدجد بده واسدطه  چهارطاقینیز استفاده می شوند. از عناصر اصلی 

و چنددین زه ای و اعتقادی همچنان حفظ شدده اسدت. اتبتده بدا ن داهی بده مسدجد اتنبدی اوتدین مسدجد عملکرد سا

 ز اجدزای اصدلی بندای مسدجد نبدوده توان دید که گنبدد ا نمونه دی ر که  توسط پیامبر اس م ساخته شده اند، می

سدت بدا بیدان م دا  هدایی در این مقاتده سدعی شدده ا. استو در زمان های بعدی به بنای مساجد اضافه گردیده 

بده هایی از دوره ساسانی )قب  از ورود اس م به ایران( کده بده مسدجد تبددی  شدده اندد  چهارطاقی اجماتی از 

تحلیلی و بدا بهدره  –با استفاده از روش تحقیق توصیفی نقد و بررسی حکمت استمرار ساخت گنبد بر مساجد 

در معمدداری  را از یافتدده هددای ایددن پددتوهش مددی تددوان نیدداز مسددلمانان بپددردازد.گیددری از ابددزار کتابخاندده ای 

مسدتلزم سداخت رسدیدن بده آن که  ،دریافتدیوار و ستون ها  ٗشاح٘تی وسیع بدون یبه فضادستیابی  ،مساجد

سداخت طراحدی و بده علدت یندی بدودن معمداری پارسدیان و تواندایی  ، از ایندروگنبد بر فراز سقف بوده است

 و باعث ظهور فرم جدیدی از مساجد گردید. گردیداص ح  مسجد معماری گنبد توسط آنان،
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 همذهِ

 اُزچا٠  ٛیسات.  اٌٛابر  هبثْ آٙ زستبٝرز١بی ٠ً است ایزاٙ یٌی اس ؿٜی تزیٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بی ٗؼ٘بری ثٞٗی زر ر٢بٙٗؼ٘بری 

ثزرسی ١بی ًبرضٜبسب٠ٛ، ضؼق ثشرُی است ٠ً زر ضاٜبذت٠ ٛطاسٙ ایاٚ     ٝ زهین ٗغبٓؼبت كوز آجت٠ ٝ زستبٝرز١ب ایٚ ػسٕ حجت

اثٜی٠ ارسضٜ٘سی رٝی ایٚ ذابى اسات ًا٠ ٗساتٔشٕ تٞرا٠ ٝ ػٜبیات       ٗیزاث ُزاٛج٢ب ثی تأحیز ٛجٞزٟ، زر ػیٚ حبّ از٠ٓ رٝضٚ ٝ 

ٝ ٝیزاِٛزی ١بی ثسیبری ث٠ ذٞز زیاسٟ ٝٓای    ت٢بر٘بت ذٞز، استزاتژیي ٗٞهؼیت ػٔت ث٠ ثٕٞ ٝ ذبى ایٚ اُزچ٠ ثیطتزی است.

ثٌٔا٠ ثاز حبً٘ابٙ     تغبثن پذیزی، ػبٗٔی است ٠ً ایزاٛیبٙ تٞاٛست٠ اٛس ٠ٛ ت٢ٜب كز١َٜ ١ب ٝ سٜت ١بی زیزیٚ ذٞز را حلظ ًٜٜس

 ١ابیی  ٛ٘ٞٛا٠  اس ایزاٛای  ٗؼ٘ابری  اٛسا٢ٗبی[1] .(1392، حسٚ ؿیز ایزاٛی ٛیش تأحیز ُذاضت٠ ٝ آ٢ٛب را ثب ذٞز ١٘زاٟ ًٜٜس )ٛظیق

پبیساری ًبٓجسی آ٢ٛب زر حلظ اغبٓت ١بی ایزاٛی زر ٗؼ٘بری ٗٞحز ثٞزٟ است. ٛوص ٝیژُی ١ابی كز١ِٜای ٝ ارت٘ابػی     ٠ً است

است٘زار سٜت ١بی ایزاٛی ث٠ ػٜٞاٙ ٗوبٝٗتی ٗؼ٘برا٠ٛ زر سیز سٔغ٠ سٔغٜت ١بی ؿیز ایزاٛی كضابی سا٘جٔیي   ٗززٕ زر حلظ ٝ 

 ایزاٛی را تسإٝ ثرطیس. ٝرٝز اسالٕ ث٠ ایزاٙ ٛیش یٌی اس ١٘یٚ ثز٠١ ١بی تبریری است ٠ً ایٚ پبیساری را ث٠ چبٓص ًطایس. اُاز  

 ٗازٝر  ث٠ ٝٓی هجّٞ ًززٛس ػجبزت ٌٗبٙ ػٜٞاٙ ث٠ ٛیش را ٗسزس زاضتٚ الٕ،اس زیٚ پذیزش ثب ذٞیص ارازٟ ٝ ٗیْ ثب ایزاٛیبٙ چ٠

  [2] (.39: 1386، حط٘ت ا٠ٓ ٠ً ٜٗبست سٜت ٗؼ٘برا٠ٛ آ٢ٛبست )ٗتسیٚ ركتٜس ٗسبرسی سبذتٚ س٘ت ث٠

ٝ اثؼابز   ایزاٙ زر ٗؼ٘بری اسالٗی ضٌْ ُزكت، تـییز زر كزٕ ث٠ اسالٕ ٝرٝز اس اس تأحیزات ٢ٗ٘ی ٠ً زر سب٢ٓبی اثتسایی پس

ٝ ٛیبس ٗززٕ ث٠ ػجبزتِبٟ ثٞزٟ اسات   زر سبذت ُٜجس پبرسیترػع ٗؼ٘بری  ،ضبْٗ ٗسبرس ثٞزٟ است ٠ً رٝٛس ایٚ تأحیز ُذاری

ْ  ثب ،سٗبٙ آٙ زر تٞحیسی تلٌزات ٝ ػجبزی سٗی٠ٜ پیص ػٔت ث٠ ،اسالٕ ٗجیٚ زیٚ ثب ٗٞار٠٢زر  ٠ً ٕ  ثا٠  ذاٞز  ت٘بیا  رٝی اساال

 تاب  ُززیاس  ثبػجٝسیؼتز  رسبٗس سبذت ث٠ ٛیبس ٝ ثزپبیی ٛ٘بس ر٘بػت، ٗسٔ٘یٚ ثیٚ ٝحست تبًیس ث٠ تٞر٠ ثب آٙ اس پس. آٝرزٛس

ْ  ثاب  ٝ ثشٜٛاس  ای ذالهب٠ٛ ثسیبر اثتٌبر ث٠ زست ذٞز كزز ٜٗحػزث٠ ٝ هٞی ٗؼ٘بری پیطی٠ٜ زاضتٚ ثب پبرسی ٗؼ٘براٙ ٕ  تجاسی  كاز

ثب ثزرسی كزٕ ٗسبرس اٗازٝسی   .كزٕ ًٜٞٛی ٗسبرس ُززٛسٛ٘بیٜس ٝ ٗٞرت ضٌْ ُیزی ایٚ ٛیبس را ثزعزف  ٗسزس، ث٠ ١ب آتطٌسٟ

ارٗـبٛی اس ٗؼ٘بری زٝراٙ هجْ اس اسالٕ ٝ اس سبذتبر اغأی  ٠ً ٗی تٞاٙ زریبكت، ُٜجس یٌی اس ػٜبغز اغٔی ٗسبرس ًٜٞٛی است، 

 آتطٌسٟ ١بی زٝراٙ سبسبٛی ٗی ثبضس.

زر اًخاز  ثب تٞر٠ ث٠ تسٔظ ٗؼ٘براٙ ایزاٛی ثز عزاحی ٝ سابذت ُٜجاس،    زر سب٢ٓبی ثؼس اس ٝرٝز اسالٕ ث٠ سزسٗیٚ پبرسیبٙ، 

ٙ آًا٠ اس   ،ُززیاس تجاسیْ  ٗسبرس تطٌیْ ز١ٜسٟ كزٕ ػٌ٘ٔززی ارشای اغٔی ث٠ یٌی اس  ُٜجس، آٙ سٗبٙ سبذت٠ ضسٟ زرٗسبرس 

 (1)تػٞیز  ٛبٕ ثزز.ٗسزس تبریرب٠ٛ  ٝ ٗسزس ربٗغ ایشزذٞاستٗیبٙ ٗی تٞاٙ ٠ٛٞ٘ٛ ١بیی را اس هجیْ 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 (1394ًگارًذُ، هسجذ تاریخاًِ داهغاى ) -1 تصَیز



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 

 

3 
 

تأحیز كزٗبتیي  ،تٞاٛست٠ است ثؼس اس اسالٕ هجْ اس اسالٕؼ٘بری چ٠ِٛٞ ٗ :حبّ سٞاّ اغٔی ایٚ پژ١ٝص ث٠ ٝرٞز ٗی آیس ٠ً

 ؟  سبذتبر ٗسبرس ثِذارزثز 

سؼی زر ثزرسای چِاِٞٛی    ،ًتبثرب٠ٛ ای تحٔیٔی ٝ ثب ث٢زٟ ُیزی اس اثشار –استلبزٟ اس رٝش تحوین تٞغیلی ایٚ پژ١ٝص ثب 

 است٘زار سبذت ُٜجس اس زٝرٟ سبسبٛی ث٠ زٝراٙ اسالٗی را زارز ٝ حٌ٘ت سبذت ُٜجس را زر ٗسبرس ثزرسی ٛ٘بیس.

 گار ایزاى باستاىگٌبذ در هعواری رٍس خَاستگاُ

  [3] (.1332)اِ.( هج٠ ٝ ثزآٗسُی ٠ً ثز ثبالی ٗؼبثس ٝ ٗسبرس ٗی سبسٛس ُلت٠ ٗی ضٞز. )ٓـتٜب٠ٗ ٗؼیٚ،  ]پ٠. [ُٜجس )ٍُ ةَ( 

( سوق یب سبذت٘بٙ ثیضی ضٌْ ٠ً ؿبٓجبً ثب آرز ثز كزاس ٗؼبثاس ٝ ٗسابرس ٝ یاب ؿجاٞر ٝ آراِٗابٟ ١اب       gonbat)ح-ة(-)ٍ -اسٖ

 [4] (.1369)كز١َٜ ػ٘یس،  رٜجذ ٝ ضٜت ٛیش ُلت٠ ضسٟ. ُٜجس ًجٞز، ُٜجس الرٞرزی: ًٜبی٠ اس آس٘بٙ سبسٛس. ُٜجسٟ ٝ ٗی

 "(1352 ،ٗح٘سًزیٖ پیزٛیب) ُٜجس ٗؼ٘بری ر٢بٙ ث٠ ایزاٙ ارٗـبٙ ١بی" ػٜٞاٙ تحت ای ٗوب٠ٓ زر پیزٛیب ًزیٖ ٗح٘س استبز

( هاٞس ) چلس ٝ ُٜجس ٝعبم  ٠ً است ٗؼتوس ٝی ض٘برز، ٗی ثز ایزاٛیبٙ تٞسظ را آٙ سبذت ٝ زٕٝ ١شارٟ اس را ُٜجس پیسایص [5]

ْ  ٗؼجاس  زر را آٙ اس ضاِلتی  ٛ٘ٞٛا٠ ١ابیی   ثبستبٙ رٝسُبر ٗؼ٘براٙ ٝ زاضت٠ ٢ًٚ پیطی٠ٜ ای ایزاٙ زر  آراِٗابٟ ١ابی   ٝ چـبسٛجیا

 ًا٠  است ٝیژٟ ریبضی ٗجٜبی ثز كٔسل٠ تبثغ ایزاٛی چلس ٝعبم  ٠ً ٗی ًٜس اضبرٟ ٗوب٠ٓ ١٘بٙ زر پیزٛیب استبز. اٛس سبذت٠ سززاثی

ٟ  ُٜجاس  ٗؼ٘ابری،  ضِلت ١بی پسیسٟ ٗیبٙ زر است ٗؼتوس ٝی. زارز سبذت٘بٙ كٚ ٝ ٗؼ٘بری زر اررٜ٘س پبیِب١ی  ثٜٔاسی  پبیِاب

ٚ  ًا٠  زارز ٝراٞز  ثسیبری زالیْ ٠ً ًٜس ٗی اضبرٟ ٝ زارز  اهلل ثبهزآیات  زًتاز . اسات  ایزاٛای  ٛجاٞؽ  سازٟ آٝر ضاِلت  پسیاسٟ  ایا

. اسات  زاضت٠ ٝرٞز ایزاٛی ٗؼ٘بری زر ٛیش اسالٕ اس پیص ُٜجس، سبسٟ" [6] (1387 ،ٗژُبٙ پٞر حسیٚ) است ٗؼتوس ضیزاسی سازٟ

َ  رٟٔٞ ١بی اس زست٠ آٙ ث٠ٌٔ ثزٛرٞاست، ٗوبث٠ٔ ث٠ ایزاٛی كز١َٜ ٗظب١ز ثب زیٚ ایٚ ت٢ٜب ٠ٛ ایزاٙ ث٠ اسالٕ ٝرٝز ثب  ٗبٜٛاس  كز١ٜا

 [7] .(1387)ػبٗٔی،  "زاز هزار استلبزٟ ٗٞرز ٗذ١جی ثٜب١بی زر را ُٜجس

پٞضص ُٜجس زر ایزاٙ پیطی٠ٜ ای زیزی٠ٜ زارز. ً٘جٞز چٞة ١بی استٞار ٝ ًطیسٟ ًا٠ زر حویوات ػٜػاز اغأی پٞضطای      

ی ٝسیغ تز ربی پٞضص ترت را ٝ ُٜجس رٝاد پیسا ًٜس ٝ ث٠ ذػٞظ زر ز١ب٠ٛ ١ب 1ترت است، سجت ضسٟ است ٠ً پٞضص سؾ

 [8] .(1376)حسیٜی،  ثِیزز

ثب ٝهل٠ ای عٞالٛی، زر زٝراٙ  ضٌْ ١بی ٜٗحٜی زر پٞضص سیزیٚ چـبرسٛجیْ )١شارٟ زٕٝ م.ٕ( زیسٟ ضسٟ است.٢ًٚ تزیٚ 

١ربٜٗطی ٗؼ٘بری زرذطبٛی ثب پٞضص ٗزتلغ ٝ ٗسغح زر اٝد هسرت ٝ ًبرایی رٟٔٞ زارز ٝٓی چا٠ ثؼاس اس آٙ ثا٠ ػٔات كازا١ٖ      

جْ ػبْٗ ٝ سبد اس ُٜسارٟ ١٘یط٠ ٗیسز ٛجاٞزٟ ٝ زر رِٜاْ   ٛجٞزٙ ضزایظ ذبظ اهتػبزی زر ایٚ زٝراٙ آٝرزٙ چٞة سسر اس ر

ربی اغأی ذاٞز    ١بی ٜٗحٜی ٝ ُٜجس عبم١ب ٝ ر٠ِٔ ١بی ایٚ سزسٗیٚ ١ٖ چٞة ٜٗبست پٞضص پزٝرش ٛ٘ی یبكت٠ است. ٓذا 

ٗای تاٞاٙ   زر ایٜزاب   [8].(1376)حسیٜی،  بری ایزاٙ ث٠ آسبٛی پیسا ٗی ًٜٜسرا ث٠ ػٜٞاٙ یي پسیسٟ سبذتبری ٝ اهٔی٘ی زر ٗؼ٘

 (1اضبرٟ ٛ٘ٞز. )رسّٝ هجْ اس ٗیالز(  1251) زر زٝرٟ ١بی هجْ اس اسالٕ عبم اضبرٟ ای ث٠ سبذت 
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 (دلبل اس هیال 1251) در دٍرُ ّای لبل اس اسالم در ایزاى طاقساخت  -1 جذٍل

 هصالح ًَع طاق آدرس بٌاًام ٍ  دٍرُ
ًَع 

 ساختواى
 هٌبع تصَیز

 ١بػیالٗی 

استبٙ ذٞسستبٙ ٝ 

 41زر كبغ٠ٔ 

ًیٔٞٗتزی رٜٞة 

 21ضزهی ضٞش ٝ 

 ًیٔٞٗتزی ١لت

 تپ٠

 )ٗؼجس چـبرسٛجیْ(

زست٠ 

 –سجسی 

 آ١َٜ عبم

ذطت، 

 ٝ ُْ

 سَٜ

 ٗؼجس

 

 1394ِٛبرٛسٟ، 

 ٗبز١ب

 -تپ٠ ٛٞضیزبٙ

 ؿزة ٗالیز

 )ٗؼجس ٛیٞضیزبٙ(

 عبم 

آ١َٜ 

 تٞیشٟ ای

ضزثی  عبم

 ذطتی

ذطت ٝ 

ُْ 
 ٗؼجس

 

(1388ٗالسازٟ، )ًبظٖ 
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 ّا بعذ اس ٍرٍد اسالم  چْارطالی استفادُ اس 

١بی زیِز ٛیبس١بیی ٛیش ُستززُی ٗی یبكت. سزًززُبٙ اساالٕ  ثب ُستزش چیزُی ١بی ٓطٌزیبٙ اسالٕ ٝ ُزكتٚ سزسٗیٚ 

٠ً ػزة ثٞزٛس ٝ چبزر ٛطیٚ، ثٜب ٝ سبذت٘بٙ ٛساضتٜس ٝ اُز ١ٖ زاضتٜس ثس ایتسایی ثٞز. پس زر سزسٗیٚ ١بیی ٠ً ٗای ركتٜاس   

ب٠ٌٛ زر ایزاٙ ثب ث٢زٟ ُیزی اس ٗؼ٘بری ایزاٛی زر آٙ سٗبٙ ثز پبی٠ ثـستبٙ ١ب ٝ اس ٗؼ٘براٙ ١٘بٙ سزسٗیٚ ١ب ث٢زٟ ٗی ُزكتٜس. چٜ

 آتطٌسٟ ١ب ٝ اٛسا٠ٛ ١ب ٗسزس ١بی ثی ١٘تبیی ثسبذتٜس ٠ً ثزذی اس آ٢ٛب تب ١ٖ ایٜي ٛیش زر ذسٗت ٛ٘بسُشاراٙ ذاسارٞ ١ساتٜس  

   [11] .(1376)ذسزٝی، 

چ٢برعابهی  ، یٌای اس ٗطا٢ٞرتزیٚ ٗخابّ ١ابی تجاسیْ یاي       (2)تػاٞیز   زر تبرید ٗؼ٘بری ایزاٙ، ٗسزس ربٗغ ایشزذٞاست

ذٞرضیسی اس ثیٚ ركت٠ است اٗب ثٜبثز ُشارش ١اب ٝ تحویوابت    1315سبسبٛی ث٠ ٗسزس اسالٗی است. ایٚ ٗسزس زر سٓش٠ٓ سبّ 

١ٜاٞس ١اٖ    ؛ ٝاٛاس )ٗبًسیٖ سیزٝ(، ٗؼ٘بر ٝ ثبستبٙ ضٜبس كزاٛسٞی، ایٚ ثٜب رشء آتطٌسٟ ١بیی است ٠ً ث٠ ٗسزس تجسیْ ضاسٟ  

سبسبٛی سزٟ  عبم ًٜٔجٞ سیز  عبم ٛرستیٚ آٙ ث٠ ربی ٗبٛسٟ است. ثزای ٗززٕ ٝار ًززٙ كضبی هسی٘ی یي چ٢برعبهی آحبری اس 

 (3)تػٞیز  [12] (.1387ضسٟ ٝ زیٞار سٞی هج٠ٔ ٗحزاثی سبزٟ را زر ذٞز ربی زازٟ است )پیزٛیب ٗح٘س ًزیٖ، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1376آتشکذُ ایشدخَاست بِ هسجذ )خسزٍی، طزح اٍلیِ تبذیل  -2 تصَیز

 (1387 ن،یکز هحوذ ایزًیپپالى کًٌَی هسجذ ): 3 تصَیز
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زس تبریرب٠ٛ زر رٜٞة ضزهی زاٗـبٙ ٝاهغ ضسٟ ٝ یٌی اس ث٢تزیٚ ٠ٛٞ٘ٛ ١بی ٗسبرس ٛرستیٚ زر ایزاٙ ٝ هاسی٘ی تازیٚ   ٗس

اٛس ٠ً تبری ث٠ ٗؼٜبی ذساست ٝ تبریرب٠ٛ یؼٜی ذاسای ذبٛا٠. ػاسٟ ای    زر ٝر٠ تس٘ی٠ ایٚ ثٜب ُلت٠  اسالٕ است. سثٜب١بی پس ا

ایٚ ثبٝرٛس ٠ً ایٚ ٗسزس هجال آتطٌسٟ ثٞز ٝ پس اس تسٔظ اػزاة، آٙ را ٛبری ذب٠ٛ ذٞاٛسٟ اٛاس ٝ ساپس ثا٠ تبریربٛا٠ ٗؼازٝف       ثز

 (4)تػٞیز  ضسٟ است.

 

 

آتطٌسٟ ١ب ث٠ غٞرت یي ثٜبی چ٢ابرُٞش ثاٞزٟ    زر ثٜبی آتطٌسٟ ١بی هسی٘ی استلبزٟ ثسشایی اس ُٜجس ضسٟ است. ٗؼ٘ٞالً

ثب تجاسیْ   ثؼس اس ٝرٝز اسالٕ [8] .(1376اٛس )حسیٜی،  اٛس ٠ً اس چ٢بر س٘ت ثبس ثٞزٟ ٝ ثب یي ُٜجس ثٜٔس ٗسوق سبذت٠ ٗی ضسٟ

١بی ُٜجس زار ث٠ ٗسزس ٛٞػی ٛیبس ث٠ ٝرٞز آٗس ٝ آٙ اكشایص تؼاساز ػجابزت ًٜٜاسُبٙ ثاٞز ًا٠ ذاٞز        چ٢برعبهیآتطٌسٟ ١ب ٝ 

ٗستٔشٕ اكشایص كضب ٝ ث٠ تجغ آٙ پٞضبٛسٙ سوق ثٞز. اس ایٜزٝ ٗؼ٘براٙ پبرسی تٞاٛستٜس ثب اتٌب ث٠ ٗؼ٘بری ذٞز ٝ اكاشایص ز١بٛا٠   

ایٚ حزًت ثبػاج ضاس تاب زیِاز      (.2)رسّٝ طتز اس هجْ ثشٜٛسثیٚ ستٞٙ ١بی ُٜجسذب٠ٛ زست ث٠ سبذت ُٜجس١بیی ثب ٝسؼت ثی

ٗسبرسی ٠ً اس ٛظز كضب زر تِٜٜب ثٞزٛس، زست ث٠ ًبر ضسٟ ٝ ثب ُستزش اثؼبز زاذٔی ٗسبرس، تب حسی ذٞز را اس تِٜٜب زر آٝرٛس. 

ست ٗجبرى پیابٗجز اساالٕ   ٗسٔ٘بٛبٙ ٠ً ث٠ ز( 6ٝ  5)تػٞیز ض٘برٟ اس ٠ٛٞ٘ٛ ١بی ثبرس ایٚ تحّٞ ثشرٍ ٗی تٞاٙ ث٠ اٝٓیٚ ٗسزس 

سبذت٠ ضسٟ است اضبرٟ ٛ٘ٞز. ایٚ ٗسزس ٠ً زر هزٙ یٌٖ ١ززی زر ٗسی٠ٜ ثٜب ُذاضت٠ ضسٟ است عجن تٞضیحبت ٝ ضاٞا١س، زر  

ٗتز( ٝ ث٠ غٞرت حیبط ٗزًشی ًا٠ زر سا٘ت زیاٞار ضا٘بٓی زارای سا٠       35*31سراع ) 71*61سٗیٜی ٗستغیْ ضٌْ ث٠ اثؼبز 

  [13] .(1376، ٛیزی رٞاز )ضٌبری ٞزٟ استٝ زر ١ز رزیق ضص ستٞٙ ثرٝام 

 

 

 

 

 

 

 (1394 )ًگارًذُ،؛  داهغاى خاًِیتار هسجذ: 4 تصَیز

 کعبِ سوت بِ لبلِ جْت با یالٌب هسجذ ِیاٍل فزم: 6تصَیز : فزم اٍلیِ هسجذ الٌبی با جْت لبلِ بِ سوت بیت الومذس5تصَیز

http://www.tarikhaneh.com/Farsi/Damghan/tarikhaneh.htm
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اًذ شذُ لیتبذ هسجذ بِ کِ ییّا آتشکذُبزخی اس  -2 جذٍل  

 هٌبع تصَیز ًام هسجذ آدرس بٌا دٍرُ

 هشٝیٚ-هشٝیٚ سبسبٛیبٙ
 ربٗغ ٗسزس

 )ػتین( ًجیز

 

 [14] (1381، ٗح٘س سیس سیبهی زثیز)

 ٗسزس ربٗغ  ك٢زد-یشز سبسبٛیبٙ

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 

 سبسبٛیبٙ
-ذزاسبٙ رٜٞثی

 هبیٚ
 ٗسزس هبیٚ

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 

 ٗسزس ربٗغ ثزٝرزز-ٓزستبٙ سبسبٛیبٙ

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 

 سِٜیٗسزس  است٢جبٙ-كبرس سبسبٛیبٙ

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 

 ٗسزس تبریرب٠ٛ زاٗـبٙ سبسبٛیبٙ

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 

 اغل٢بٙ سبسبٛیبٙ
ٗسزس ربٗغ 

 ه٢ی

 

 (1394)ِٛبرٛسٟ، 
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 ٗاٞرز  زر هاجالً  ًا٠  زازٛس ٗی تطٌیْ ١ب آتطٌسٟ را اسالٗی اٝٓی٠ ١بی زٝرٟ زر ٗسٔ٘بٛبٙ ١بی ػجبزتِبٟ اس ثسیبریثٜبثزایٚ 

 ایٚ زر ذٞاٜٛس، ٗی ٛ٘بس هج٠ٔ سٞی ث٠ ٗسٔ٘بٛبٙ ٝ است اسالٕ زیٚ ٝارجبت اس ٛ٘بس كزیض٠ ای٠ٌٜ ث٠ ٛظز. ضس زازٟ تٞضیحبتی آ٢ٛب

 ٝ ضازهی  ١ابی  زرُبٟ تسریذ ث٠ ٝ ًززٛس ٗسسٝز ثٞز، هج٠ٔ س٘ت ث٠ ٠ً را یعبم  چ٢بر اس زرُبٟ یي اثتسا ٗسزس، سبذت آِٞی

ٙ  ٗازٝر  ثا٠  ساپس  ضاس،  ٜٗحػز ض٘بٓی زرُبٟ ث٠ یعبم  چ٢بر اس ٗسزس ث٠ ٝرٝزی راٟ ٝ پٞضبٛسٛس ٛیش را ؿزثی ٕ  ثاب  سٗاب  اس ا٢ٓاب

 چ٢ابر  سبذت٘بٙ یي ضبْٗ اٝٓی٠، عزح تزتیت ایٚ ث٠. سبذتٜس ض٘بٓی زرُبٟ رٔٞی زر پٞضیسٟ سز ایٞاٛی اسالٕ، اس هجْ ٗؼ٘بری

 (7)تػٞیز ض٘برٟ  ٗسزس ٛطبٙ ٗی ز١س.را ث٠  چ٢برعبهی ٗزاحْ ضٌْ ُیزی ضٌْ سیز . ُزكت ضٌْ ایٞاٙ یي ٝ یعبم 

 

 

 

 

 

 

 

(1376)خسزٍی،  بِ هسجذ چْارطالی رًٍذ شواتیک شکل گیزی  -7 تصَیز  

 

 

ثب ُستزش ض٢ز١ب ٝ رٝستب١ب، ٗسزس ١بی ثب ضٌٟٞ ٝ ثشرُی زر ثیطتز ض٢ز١ب ثب ت٢زَٛ ضجساتبٙ ثٞٗسأ٘ی ثٜیابز ُززیاس،     

سزپٞضیسٟ ١بی ًطیسٟ یب تََٜجی ٠ً ثب زُزُٞٙ ًاززٙ ٝ ًسات اكاشٝز آتطاٌسٟ ١اب ٝ      ٝٓی سبذت ُٜجسذب٠ٛ ٝ ایٞاٙ یب پیطبٙ ٝ 

ُیزی ١ب ٝ ٢ٗزاث٠ ١ب زرست ٗی ضس، ١یچ ُبٟ ًٜبر ُذاضت٠ ٛطس. ایٚ اٛسا٢ٗب ثب پیٞستٚ ث٠ ضجستبٙ ١بی چ٢ٔساتٞٛی، ًاٖ ًاٖ    

اس یبكت٠ ١بی ایٚ پاژ١ٝص  ثٜبثزایٚ  [12] (.1387ربی ذٞز را زر ٗسزس ١بی ایزاٛی پیسا ٝ پب ثزرب ٗبٛسٛس ) پیزٛیب ٗح٘س ًزیٖ، 

  (  3زست یبكت. )رسّٝ ٝ ٗسبرس ًٜٞٛی  چ٢برعبهیٗؼ٘بری ٝ كزٕ كضبیی  ػٜبغزی ضجب١ت ١بث٠ ٗی تٞاٙ 

(1394)ًگارًذُ،  جذاٍ هس ّا چْارطالی شباّت ّای  -3 جذٍل  

 هسجذ چْارطالی  عٌصز

 * * ُٜجس

 * * غل٠

 * * ستٞٙ

 * - ضجستبٙ

 * * ٝضٞذب٠ٛ، پبزیبٝا )ٗحْ ضستطٞ(

 * - ٗحزاة

 * * عبم 
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(1394)ًگارًذُ،  یالٌب هسجذ.  2114. گٌبذ هَجَد ٍضع -8 تصَیز  

 ی(طالعذم شباّت فزم اٍلیِ هساجذ )هسجذ الٌبی( با فزم کًٌَی )چْار

زر سٗبٙ پیبٗجز اسالٕ ٝ حتی ٗست٢ب پس اس ایطبٙ، ٗسبرس ُٜجس ٛساضتٜس ٝ ثب ِٛبٟ ث٠ ٗؼ٘بری اٝٓی٠ ٗسزس آٜجی ثبیس ُلت، 

ث٢تز است ٗسبرس ثسٝٙ سوق ثبضٜس تاب ٛ٘ابسُشار    ١ٖ اس ٜٗظز زیٚ اسالٕ .١ب پس اس پیبٗجز اسالٕ پیسا ضس سبسی سبّكٌز ُٜجس 

 [15] .(1384، ١ٜز ٝ ٗؼ٘بری ٗسبرس)ًتبة  یْ ٝ ٗبٛؼی ٗیبٙ اٝ ٝ آس٘بٙ ٛیستاحسبس ًٜس سیز آس٘بٙ است ٝ حب

االًالٕ، ٝسبئْ آطیؼ٠، ایزبز سوق ثزای ٗسبرس ٌٗزٟٝ ض٘ززٟ ضسٟ اسات ٝ   زر ثؼضی اس ٜٗبثغ ٝ ٗتٞٙ اسالٗی ٗبٜٛس رٞا١ز

ظب١زا استٜبز ثزذی اس كو٢ب زر ایٚ ٗٞرز رٝایتی است اس ضرػی ث٠ ٛبٕ ػجسا٠ٓ ثٚ سٜبرٟ اس هاّٞ پیابٗجز )ظ( ًا٠ ثاسٝٙ ساوق      

سٗابٙ ٗسأ٘بٛبٙ ایاٚ ضازٝرت را     ٝٓای ثا٠ ٗازٝر     [13].(1376)ضٌبری ٛیزی راٞاز،  ثٞزٙ ٗسزس را ٗستحت اػالٕ كزٗٞزٟ اٛس 

احسبس ًززٛس ٠ً ٗسبرسضبٙ ثبیس سوق زاضت٠ ثبضس تب آٛبٙ را اس ُزٗب ٝ سزٗب ٝ ثبراٙ زر اٗبٙ ِٛبٟ زارز ٝ چاٞٙ ُٜجاس، تزٔای    

تاب ساوق ٗتؼابرف     (9ٝ  8)تػٞیز  ٗل٢ٕٞ آس٘بٙ ٝ یبزآٝر آٙ است، ٗسٔ٘بٛبٙ سوق ٗسبرس را ث٠ غٞرت ُٜجسی ضٌْ سبذتٜس

  [15](. 1384، ١ٜز ٝ ٗؼ٘بری ٗسبرس)ًتبة ٛجبضس ثبالی سزضبٙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1875، ریچارد فزاًسیس بَرتي) هسجذ الٌبی :9 تصَیز
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 گیزی ًتیجِ

 یٌتبپزسات  زٝراٙ آٙ زر ٗززٕ ایزاٙ، سزسٗیٚ ث٠ اسالٕ ٝرٝز اس هجْ است ضسٟ ٗطرع تبریری رٝایبت ٝ ضٞا١س ثزرسی ثب

 "اسات  زاضات٠  پیبٗجزی ای٠ٌٜ ِٗز ٛیست اٗتی ١یچ"زر سرٚ ذساٝٛس ٠ً ٗی كزٗبیس:  تلٌز ثب. اٛس ثٞزٟ یِب٠ٛ ذسای ث٠ ٗؼتوس ٝ

 ثاٞزٟ  یِبٛا٠  ذاسای  ثا٠  ٗؼتوس ٝ پیبٗجز زارای زٝراٙ آٙ زر پبرسیبٙ ُزكت ٛتیز٠ تٞاٙ ٗی ،[16] (6 )هزآٙ ًزیٖ، سٞرٟ كبعز،آی٠

١ٖ ثزای پزستص ٝ  پبرسیبٙ ثٜبثزایٚ است، زاضت٠ ػجبزت ثزای ٗحٔی ث٠ احتیبد یِب٠ٛ ذسای پزستص ثزای اٗتی ١ز ایٜزٝ اس. اٛس

ث٠ ٝیژٟ زر سبذت آتطاٌسٟ  ٝ ٠ً اس ضٌْ ١بی رایذ ٗؼ٘بری زٝرٟ سبسبٛی ثٞزٟ چ٢برعبهی  ثٜب١بیی را ثب كزٕػجبزت ذسای یِب٠ٛ 

است ثٞزٟ  ت٘زًش پالٙ زر سیز ُٜجستٞاٙ زریبكت ٠ً  ٗی١ب ١ب زر آٙ زٝراٙ استلبزٟ ٗی ضسٟ است را سبذتٜس. ثب ثزرسی آتطٌسٟ 

زٓیٔای ثاز ا١٘یات كضابی سیاز ُٜجاس ٗای ثبضاس.         ٠ً ذٞز  زر آٛزب هزار زاضت٠ است، ث٠ ػٔت ا١٘یت ٝ احتزإ آتص زاٙ  ٝ آتص

ػٖٔ ٗتبكیشیي زر اسالٕ، كضبی ذالء ایزبز ضسٟ زر سیز ُٜجس ٗای تٞاٛاس تاب حاسی تاأحیز ػزكابٛی ثاز ػجابزت          اس ٛظز١٘چٜیٚ 

س ثاز كازاس ساوق ثاٞزٟ     ًٜٜسُبٙ ایزبز ٛ٘بیس. اس عزكی ٛیبس ث٠ كضبی ٝسیغ ثسٝٙ ٗشاح٘ت زیٞار ٝ ستٞٙ ١ب ٗستٔشٕ سبذت ُٜج

 س سبذت ُٜجس ثزای ایٚ ٜٗظٞر ١ستیٖ.است ٠ً ٗب زر ٗؼ٘بری هجْ ٝ ثؼس اس اسالٕ ضب١س استلبزٟ ا

اس ایٜزٝ ثؼساس ٝرٝز اسالٕ، ث٠ ػٔت ؿٜی ثٞزٙ ٗؼ٘بری پبرسیبٙ ٝ تٞاٛبیی سبذت ُٜجس تٞساظ آٛابٙ، رٝش سابذت ٗسابرس     

 .ُززیسرس بثبػج ظ٢ٞر كزٕ رسیسی اس ٗس ٝضس ثٞسی٠ٔ ٗؼ٘براٙ پبرسی اغالح 

  

 

 



  هعوارایزاى سزاسزی اًجوي ّای صٌفی هٌْذساى کاًَى

 ّوایش بیي الوللی هعواری،عوزاى ٍ شْزساسی در ّشارُ سَم

 94هاُ  تیز -تْزاى 
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 هٌابع ٍ هآخذ

 ٝ ٗؼ٘بری ١ٜز پژ١ٝطی ٗزًش پژ١ٝطی  ػٔ٘ی كػٜٔب٠ٗاسالٗی.  زٝراٙ اس ُذار زر ایزاٛی اٛسإ ٗؼ٘بری . پبیساری1392ٛظیق حسٚ. [1] 

  57-68( : 24ٛظز، سبّ ز١ٖ، ) ض٢زسبسی

 39-46( : 31. ٗز٠ٔ ١ٜز١بی سیجب، )ُٜجسزار ٛوغ٠ ػغق ٗؼ٘بری ٗسبرس ایزاٛی چ٢برعبهی . 1386ٗتسیٚ حط٘ت ا٠ٓ. [2] 

  1363ٗح٘س ٗؼیٚ، اٛتطبرات اٗیزًجیز، چبح ضطٖ، كز١َٜ كبرسی، زًتز  [3]

 1369)ػ٘یس حسٚ. كز١َٜ كبرسی ػ٘یس. ٗٞسس٠ اٛتطبرات اٗیزًجیز. چبپرب٠ٛ سپ٢ز ت٢زاٙ، ٛسر٠ چبح زٕٝ،   [4]

 2 – 7( : 137 ٝ 136 ) –1352 اسلٜس ٝ ث٢٘ٚ  ٗززٕ، ٝ ١ٜز ُٜجس. ٗز٠ٔ ٗؼ٘بری ر٢بٙ ث٠ ایزاٙ . ارٗـب٢ٛبی1352ًزیٖ.  ٛیب،ٗح٘س پیز [5]

ٙ  ٗؼ٘ابری  آ٘ؼابرف  زایازٟ  اغل٢بٙ، ربٗغ ٗسزس "( 13 87)  ٗژُبٙ پٞرحسیٚ [6] ٙ  "ایازا  ٝ زساتی  غاٜبیغ  كز١ِٜای  ٗیازاث  سابسٗب

 13 87 اسلٜس ، اغل٢بٙ استبٙ ،WWW. ISFAHAN.IRُززضِزی

 1351؛ ث٠ ٛوْ اس استبز پیزٛیب؛ ٢ٗ1391ز  24زر ٗسبرس ایزاٛی؛ اح٘سرضب ػبٗٔی؛ رٝسٛب٠ٗ زٛیبی اهتػبزُٜجس  [7]

. چیستی ضٜبسی ٛظبٕ ضٌْ. ٗز٘ٞػ٠ ٗوبالت ١٘بیص ٗؼ٘بری ٗسزس، ُذضت٠، حبّ، آیٜسٟ، )رٔاس اّٝ(،  1376حسیٜی سیس ث٢طیس.  [8]

 1378اٛتطبرات زاٛطِبٟ ١ٜز، زاٛطٌسٟ پززیس اغل٢بٙ. چبح 

 4، ض٘برٟ پیبپی 1391، پبییش ٝ سٗستبٙ 2، ض٘برٟ 3، ٗغبٓؼبت ثبستبٙ ضٜبسی، زٝرٟ 1388ًبظٖ ٗالسازٟ،  [9]

 ٛـ٠٘ ٛٞاٛسش ،1ٗؼ٘بری ایزاٛی ٛیبرش رٔس  ،1391 ،ؿالٗحسیٚ ٗؼ٘بریبٙ [11]

ی ٗسازس، ُذضات٠، حابّ، آیٜاسٟ،     . ٗسزس زر ُذضت٠ ٝ حبّ زر ِٛب١ی ُذرا. ٗز٘ٞػ٠ ٗوبالت ١٘بیص ٗؼ٘بر1376ذسزٝی رٝسث٠.  [11]

 1378)رٔس اّٝ(، اٛتطبرات زاٛطِبٟ ١ٜز، زاٛطٌسٟ پززیس اغل٢بٙ. چبح 

 ، اٛتطبرات سزٝش زاٛص 1387ٗؼ٘بری ایزاٛی ، تبٓیق ٝ تسٝیٚ ؿالٗحسیٚ ٗؼ٘بریبٙ، ت٢زاٙ، ،1387، ٗح٘س ًزیٖ پیز ٛیب [12]

. تجییٚ ٝیژُی ١بی ٗؼ٘بری ٝ ذػٞغیبت ًبٓجسی ٝ ١ٜز هسسی ٗسبرس زٝراٙ اسالٗی. ٗز٘ٞػ٠ ٗوابالت  1376ضٌبری ٛیزی رٞاز.  [13]

 ١٘بیص ٗؼ٘بری ٗسزس، ُذضت٠، حبّ، آیٜسٟ، )رٔس اّٝ(، اٛتطبرات زاٛطِبٟ ١ٜز، زاٛطٌسٟ پززیس اغل٢بٙ. چبح

 آٙ ثٜب١بی ٝ هشٝیٚ ض٢ز ثٜبی تبریری سیز، 1381، ٗح٘س سیس سیبهی زثیز [14]

: اٛتطابرات   زاٙ ٢ ت ,س بر سا ٗ   زیٜ  ١ ٝ  یِ ٜ  ز١ ك  بی ١ ٞٙ بٛ زً ث  ظابرت ٛ  ٝ  یِ ٜ  ب١٘  ١  ی بٓ ػ بز ت س  ٠ بٛ زذ ی زث, ٛٞیسٜسٟ, ٗسبرس ٗؼ٘بری ٝ ١ٜز [15]

 1384,  ص بٛ رس

  6 هزآٙ ًزیٖ، تزر٠٘، ا٢ٓی ه٘ط٠ ای، سٞرٟ كبعز،آی٠ [16]
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