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چکیده

در محــور تاریخــی و بافــت کهــن شــهر یــزد ،آثــاری وجــود دارنــد کــه کمتــر شــناخته شــده
اســت .پــارهای ،باوجــود ثبــت در فهرســت آثــار ملــی ،مطالعـهی درخــور و شایســتهای در رابطــه
شتَــر بــا نامهــای
بــا آنهــا صــورت نگرفتــه اســت .یکــی از ایــن آثــار ،مســجدی اســت کــه پی 
«خانیهــا» و «آقاییهــا» معــروف بــوده و هماینــک ،نــام آن «شــیخیها» اســت .ایــن
اثــر ،در محل ـهی «وقــت و ســاعت» واقــع شــده اســت؛ باوجــود اینکــه ،شــهر یــزد توســط
معمــاران و پژوهشــگران مهمــی بازدیــد شــده و گاه مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه ،مســجد
شــیخیها ناشــناخته مانــده اســت .ســاختار بســته و درونگــرای ایــن اثــر کــه بــه اســتفاده از
آن ،توســط اقلیــت مذهبــی «شــیخیه» مربــوط میشــود ،باعــث شــده کــه از گذرهــای کنــاری
هیچگونــه ارتبــاط بصــری بــا مســجد نتــوان برقــرار کــرد و بــه نظــر میرســد ،دلیــل اصلــی
ناشــناخته مانــدن آن در مطالعــات معمــاری همیــن نکته اســت .معرفــی و مطالعهی این مســجد،
بیتردیــد در شــناخت و معرفــی معمــاری اصیــل ایرانــی ســودمند خواهــد بــود .دغدغــهی
ش ِرو ،دسـتیابی بــه تاریــخ تحقیقــی ســاخت مســجد اســت .در پژوهــش حاضــر
تحقیــق پیـ 
کــه براســاس هــدف ،از نــوع تحقیقــات بنیــادی و براســاس ماهیــت و روش ،از نــوع تحقیقــات
تاریخــی و توصیفــی اســت؛ اطالعــات مــورد نیــاز بــه دو شــیوهی میدانــی و اســنادی جمـعآوری
گردیــده و بــا تلفیــق و تطبیــق آنهــا بــا یکدیگــر و بهرهگیــری از «رهیافــت تاریخــی» مــورد
تفســیر و تحلیــل قــرار گرفتهانــد .برآینــد ایــن تحقیــق ،زمــان ســاخت مســجد شــیخیها
را بــه ســدههای ســوم و چهــارم هـــ.ق .نســبت میدهــد کــه در دورههــای بعــد ،بهویــژه
صفویــه ،پوشــش آن بازســازی گســتردهای شــده اســت .در دورهی زندیــه یــا قاجاریــه ،بــا الحاق
یــک نُهگنبــد درونگــرا بهعنــوان شبســتان زمســتانی ،بــه بیشــترین حــد توســعه خــود رســیده
اســت .ویژگیهای معماری شبســتان تابســتانه مســجد ،آنرا در ردهی مســاجد ســاده شبســتانی
ســدههای نخســتین طبقهبنــدی میکنــد.
کلیــدواژگان :معمــاری دوران اولیــه اســامی ،مســجد ســدههای اولیــه ،بافــت تاریخــی یــزد،
مســجد شــیخیها.
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مقدمه

بافــت تاریخــی شــهرهای ایرانــی بــا ماهیت ارزشــمند اصیــل و کهن ،آثــار معماری پرشــماری
را در دل خــود جــای دادهانــد .بررســی و مطالعــه دقیــق ایــن بافتهــا ،غیــر از بهدســت دادن
اطالعــات مفیــدی از نحــوه شهرســازی ،متضمــن اطالعــات ارزنــدهای از آثــار معمــاری اســت
کــه در شــناخت شــیوهی معمــاری برخــی از دورههــا کــه آثــار کمــی از آن برجــای مانــده،
ســودمند اســت .بافــت کهــن شــهر یــزد نیــز از ایــن چهارچــوب بــه دور نیســت .در قلــب ایــن
بافــت و در مــرز دو محل ـهی موســوم بــه «وقــت و ســاعت» و «بازارنــو» ،مســجدی اســت
کــه انــدام ســاده و مو ّقــر آن ،نشــان از دیرینگــی ســاخت آن نســبت بــه تاریخــی اســت کــه
ش َتــر بــا
در پرونــدهی ثبتــی ایــن اثــر پیشــنهاد شــده اســت (صفــوی) .ایــن مســجد ،پی 
نامهــای «خانیهــا» و «آقائیهــا» معــروف بــوده اســت و تولیــت نهایــی آن بــر عهــدهی
یکــی از مریــدان فرقــه شــیخیه بــوده ،بــه همیــن ســبب ،بــه «مســجد شــیخیها» معــروف
شــده اســت (خــادمزاده .)216 :1384 ،مســجد بــا همیــن نــام و به شــمارهی  2401با پیشــنهاد
قدمــت صفویــه ،در فهرســت آثــار ملــی ایــران بــه ثبــت رســیده اســت .ایــن مســجد ،یکــی از
بناهــای تاریخــی شــهر اســت کــه جــز آمدوشــد کارشناســان ادارهی کل میــراث فرهنگــی در
سرکشــی و گاه حفاظــت اضطــراری ،کســی بــه درون آن راه نــدارد و از جملــه بناهــای متروک
بافــت کهــن بهشــمار مـیرود .تردیــدی نیســت کــه مطالعــه و بررســی دقیــق کالبــد ایــن بنــا،
یکــی از آثــار معمــاری کهــن ایــران را بهطــور شایســتهای معرفــی میکنــد و در شــناخت
بهتــر مســاجد ســدههای نخســتین کــه در جغرافیــای کنونــی ایــران آثــار کمــی از آنهــا
برجــای مانــده ،موثــر واقــع میشــود .آنچــه در ایــن پژوهــش آمــده اســت ،بــر شــرحی از
ویژگیهــای ســاختاری بنــا تأکیــد میکنــد و در عینحــال ،عناصــر معمــاری و پــان آن بــا
نمونههــای همســان مقایســه شــده اســت؛ در ادامــه ،بــه خش ـتهای مســجد اشــاره شــده
و بــا تأکیــد بــر متغیــر انــدازه ،بــا نمونههــای نزدیــک بــه آن در دیگــر بناهــا مقایســه شــده
اســت .گاهنــگاری مســجد ،یکــی از مهمتریــن بخشهــای بدن ـهی ایــن تحقیــق اســت و
بــا تکیــه بــر همســانی پــارهای از شــاخصههای معمــاری بــا دیگــر بناهــای شــناخته شــده،
ســعی کــرده تاریــخ دقیقتــری بــرای آن پیشــنهاد دهــد.

پیشین ه پژوهش

باوجــود ثبــت ایــن اثــر ،هرگــز مطالعـهی درخــوری کــه شــناخت کافــی از تاریــخ و الگــوی
ســاخت آن بهدســت دهــد ،ارائــه نشــده اســت .بــا وجــودی کــه چنــد متــن کهــن بــه تاریــخ
محلــی یــزد پرداختــه و گاه از نحــوهی توســعه شــهر ،آثــار معمــاری و بانیــان آن گزارشهــای
معتبــری ارائــه کردهانــد ،بــه ایــن مســجد اشــارهای نشــده اســت .در آثــار پژوهشــگران و
متخصصــان تاریــخ هنــر و معمــاری نیــز ،نشــانی از ایــن مســجد دیــده نمیشــود؛ حتــی
محقــق برجســتهای چــون ایــرج افشــار ( )1374کــه شــرح قانــع کننــدهای از شــهر و آثــار
تاریخــی آن بهدســت داده ،بــه ایــن مســجد اشــارهای نکــرده اســت .در آثــار پژوهشــگرانی
چــون :پیرنیــا ( ،)1392آ .پــوپ ( )1388و آنــدره گــدار ( )1365کــه از شــهر تاریخــی یــزد و
برخــی از آثــار آن گزارشهایــی موجــود اســت ،اشــارهای بــه ایــن مســجد دیــده نمیشــود.
تنهــا کســی کــه شــرح مختصــری از ایــن بنــا ارائــه داد ،خــادمزاده اســت .در اثــر وی ،تصاویــر
بنــا و نقشـههای آن تهیــه شــده اســت؛ بــه تولیــت مســجد ،توســط یکــی از مریــدان فرقــه
شــیخیه اشــاره شــده و نامگــذاری آنرا ،بههمیــن دلیــل دانســته اســت .تفــاوت فاحــش بیــن
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ســبک معمــاری بخــش اصلــی بــا شبســتان و نــوع قوسهــا را قابــل توجــه دانســته و آنرا
نشــانهی اختــاف زیــاد قدمــت آنهــا بــا هــم ضبــط کــرده اســت (خــادمزاده 216 :و .)217
در جایــی دیگــر ،ایــن بنــا را قدیمیتریــن مســجد شارســتان شــهر یــزد معرفــی کــرده و آنرا
در ردهی مســاجد شبســتانی برشــمرده اســت؛ وی ،معمــاری آن را همســان بــا جامــع فهــرج
دانســته اســت ()www.mardomsalari.com؛ بنابرایــن ،پیشــینهی پژوهشــی قابــل توجهای
بــرای ایــن مســجد وجــود نــدارد و در واقــع ،ضــرورت تحقیــق در اینبــاره غیــر از معرفــی آن،
امکانــی اســت کــه بــا بررســی و پژوهــش ســبک معمــاری ایــن اثــر ،بــه شــناخت معمــاری
مذهبــی در ســدههای نخســتین نیــز ،کمــک میکنــد.

پرسشهای تحقیق

ش ِرو ،بــا بررس ـیهای میدانــی و اســنادی بــه گــردآوری دادههــا دســت یازیــده و
نوشــتار پی ـ 
بــا تطبیــق نتایــج هــر کــدام ،بــه تجزیــه و تحلیــل آنهــا پرداختــه اســت و بــا طــرح یــک
پرســش اساســی ،مســجد شــیخیها را مــورد مطالعــه قــرار داده اســت:
 -مسجد شیخیها در چه زمانی ساخته شده است؟

شــکل  :1الــف .نمایــی از شبســتان
تابســتانهی مســجد شــیخیها (نگارنــدگان،
)1385؛ ب .پــان و مقاطــع مســجد
(خــادمزاده.)217 :1384 ،

موقعیت و ویژگیهای ساختاری مسجد

مســجد شــیخیها ،در محلــهی «وقــت و ســاعت» واقــع شــده و بــا خــط مســتقیم در
فاصلــهی  170متــری شمالشــرق مســجد جامــع یــزد قــرار دارد .از طریــق یــک محــور
اصلــی و چنــد گــذر فرعــی ،ایــن دو مســجد بــا هــم ارتبــاط پیــدا میکننــد .طــرح کلــی
مســجد ،شبســتانی و از دو بخــش تابســتانه و زمســتانه تشــکیل شــده اســت (شــکل-1ب).
تنهــا اثــر برجــای مانــده از ورودی تاریخــی مســجد ،درگاه مســدود شــدهای در جبهــه شــمالی
اســت کــه خــود از ســاختاری اصیــل برخــوردار نیســت و مربــوط بــه دورههــای متأخر اســتفاده
از مســجد اســت .ورودی کنونــی مســجد در جبهــه شــرقی واقــع شــده و بــا چفــدی تیــزهدار،
تنهــا راه دسترســی بــه بنــا از گــذر مجــاور اســت .ایــن بخــش نیــز ،بــه همــراه حصــار جبههی
شــرقی و بخشــی از جبه ـهی شــمالی ،از الحاقــات دورههــای اخیــر بهشــمار م ـیرود .تن ـهی
اصلــی مســجد را ،دو مربــع تشــکیل میدهــد کــه در عــرض هــم قــرار گرفتهانــد .یکــی
شبســتان تابســتانی و میانســرای آن و دیگــری شبســتان زمســتانی اســت .بخــش اول مســجد،
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شــکل  :2الــف .پــان شبســتان تابســتانه
مســجد (خــادمزاده)217 :1384 ،؛ ب.
پــان مســجدجامع فهــرج ،ســدهی ســوم
هـــ.ق )Anisi, 2007: Fig .3.1( .ج.
پــان هســتهی اولی ـهی مســجدجامع میبــد،
ســدهی ســوم هـ.ق( .نیکــزاد.)118 :1385 ،

مربعــی بــه درازا و پهنــای  21/5متــر اســت (شــکل-2الف) .در شــرق میانســرا ،مســتطیل
روبــازی بــه درازا و پهنــای  21/5و  10/5متــر قــرار دارد؛ اگرچــه ،هماینــک بهصــورت
بخشــی از میانســرای مســجد در آمــده ،چنــدان بــا تنـهی اصلــی ســازگار نیســت و بــه توســعه
حصــار محیطــی در ســدهی اخیــر مربــوط اســت .آنچــه در طــرح بخــش تابســتانه بیشــتر
جلــوه میکنــد ،شــکل مربــع آن اســت .طــراح ،ایــن مربــع را دو نیــم کــرده اســت .نیم ـهی
غربــی کــه جبه ـهی ســمت قبل ـهی طــرح کلــی نیــز بهشــمار م ـیرود ،محــل شبســتانی
ســتوندار و نیم ـهی شــرقی را میانســرای مســجد قــرار داده اســت .ایــن بخــش از مســجد،
شبســتانی ســتوندار بــا پنــج دهانــه در دو دهانــه اســت .ایــن ســبک و طــرح ،از الگــوی
معمــاری برخــی از مســاجد ســدههای نخســتین یــزد ،چــون جوامــع فهــرج و میبــد پیــروی
میکنــد (شــکل  .)2درازا و پهنــای ایــن شبســتان ،بــه ترتیــب  20/5و  10/5متــر اســت .ایــن
انــدازه نیــز ،بــا کمــی اختــاف و کوچکتــر در نمونـهی فهــرج اســتفاده شــده اســت .هشــت
پیلپــا و هــم انــدازه ،پوشــش تاقــگان آهنــگ دهانههــا را تحمــل میکننــد و از ایــن نظــر
نیــز ،بــا نمونـهی فهــرج همســان اســت .پوشــش ایــن بخــش از مســجد ،بــر ســیاقی اســت
کــه شبســتانهای پیــش از اســام و ســدههای نخســتین دورهی اســامی بــر آن پایبنــد
بودهانــد .در ایــن زمــان ،اســتفاده از پوشــشهای د ّوار در یــک بنــا ،بهصــورت متعــدد رواج
گســتردهای نیافتــه و اســتفاده از آن منحصــر بــه مســاجد نُهگنبــدی اســت .1معمــاران ایرانــی،
از ســبک شبســتانهای پیــش از اســام پیــروی کــرده و عمومـ ًا مســاجد را در انــدازهای نســبت ًا
کوچــک و در چنــد دهانــه بــا پوشــش تاقآهنــگ ســاختهاند .جامــع فهــرج ،بخشهــای
عتیــق جامــع یــزد ،تاریخانــه دامغــان ،بخشهــای عتیــق جامــع میبــد و شبســتان تابســتانه
مســجد مــورد مطالعــه ،بــر ایــن قاعــده هســتند.
پوشــش دهان ـهی بیرونــی شــرقی ایــن شبســتان در ســدههای اخیــر تغییــر کــرده و بــه
دو تــاق «کلمبــو» تغییــر یافتــه اســت .ایــن تغییــرات بــا پوشــش دیگــر دهانههــای شبســتان
ناهمخــوان اســت و بازســازی آنرا آشــکارا تأییــد میکنــد .خشــتهای ایــن قســمت ،در
بخشهــای پایینــی جرزهــا  32× 32×8ســانتیمتر اســت (شــکل -3ب) .ایــن انــدازه بــا
حداقــل اختــاف در بســیاری از بناهــای ســدههای نخســتین اســامی گــزارش شــده اســت.
تاریخانــه دامغــان از ســدهی دوم هـــ.ق ،.جامــع فهــرج ،قلعــه رمــوک در شــهداد و مســجد
ملــک در کرمــان متعلــق بــه ســدهی ســوم هـــ.ق )Anisi 2007( .و هســتهی اولیـهی جامــع
میبــد ،ســدهی ســوم هـــ.ق( .نیکــزاد ،)1385 ،بــا خشـتهایی نزدیــک بــه ایــن انــدازه ســاخته
شــده اســت .در تاقهــای ایــن شبســتان ،از خش ـتهایی بــه انــدازهی  23×23×6ســانتیمتر
اســتفاده شــده اســت .ایــن موضــوع ،بــه روشــنی بازســازی پوش ـشها را در دورههــای بعــد
نشــان میدهــد .معمــار در بازســازی تاقــگان بــه نــوع آن ،یعنــی «آهنــگ» ،امانـتدار بــوده،
ولــی چفــد آن را بـهروز رســانی کــرده اســت؛ از نــوع «مــازهدار» و «خاگــی» کــه جامــع فهرج
هنــوز بــه آن پایبنــد اســت ،عــدول کــرده و نــوع «تیــزهدار» بــرای آن اختیــار کــرده اســت.
ایــن موضــوع ،در شــرقیترین دهانــه ،هــم در ســاختار رخ داده و هــم در اجــرای تــاق .تغییــر
پوشــش از تاقآهنــگ بــه دو تــاق کلمبــو ،متأثــر از ایــن موضــوع اســت .ب ـهروز رســانی در
بازســازی تمامــی چفدهــا رعایــت شــده و همگــی تیــزهدار شــدهاند؛ اگرچــه ،هماینــک نیــز
میتــوان در ســوی شــرقی «میانــوار» ،تــا انــدازهای چهــرهی اصیــل یکــی از چفدهــا را دیــد
و نزدیکــی اجــرای آنرا بــا نمونههــای فهــرج دریافــت (شــکل -3الــف) .مــورد اخیــر ،اگرچــه
نمایــی تیــزهدار پیــدا کــرده ،امــا هنــوز اســلوب اجــرای یــک چفــد «هلوچیــن کنــد »2را دارد.
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در بررســی یکــی از ســتونهای ایــن شبســتان ،آثــار ســتونکی شناســایی شــد کــه نمونــه
شتَــر در جامــع فهــرج و میبــد متعلــق بــه ســده ســوم هـــ.ق( .نیکــزاد،)119 :1385 ،
آن پی 
مســجد کوشــک فــردوس (ســدهی  4هـــ.ق ).و مســجد ابنطولــون ( 263-65هـــ.ق ).و
حکیــم ( 380-403هـــ.ق ).در قاهــره گزارش شــده اســت (انیســی .)17: 1389 ،در هســتههای
نخســتین جامــع ابرقــو نیــز ،ایــن ســتونکها شناســایی شــده اســت (نیکــزاد .)125 : 1385 ،در
جامــع فهــرج ،بهدلیــل حفــظ انــدام اصیــل ،هماینــک نیــز در نمــای بیرونــی دیــده میشــود؛
ولــی در نمون ـهی شــیخیها ،میبــد و ابرقــو ایــن عناصــر تزیینــی -کاربــردی در زیــر انــدود
گــچ و الیههــای دورههــای بعــد پوشــیده شــده اســت (شــکل  .)4پیلکهــا ،غیــر از بــرآوردن
خواســتههای آرایشــی ،بخشــی از تنــه اصلــی جــرز بهشــمار رفتــه و در انتقــال نیروهــا بــه
شــالوده نیــز ،کاربــری یافتــه اســت .بــه عقیــدهی انیســی ،ایــن جزئیــات پیشــرفتهی اجرایــی،
ایــن نــوع ســتونها را از ســتونهای ســادهی مســاجد ســدههای اول و دوم هـــ.ق .متمایــز
میســازد (انیســی.)17 :1389 ،
در بررســی ویژگیهــای معمــاری ایــن مســجد ،موضوعــی قابــل توجــه دریافــت
میشــود و آن اینکــه بهنظــر میرســد در یــک افــق تاریخــی ،مســاجد ســدههای
نخســتین ناحی ـهی یــزد هــم از الگوهــای واحــدی در طراحــی شبســتان پیــروی میکنــد و
هــم در عناصــر معمــاری و تزئینــی .غیــر از حاکــم بــودن فرهنــگ معمــاری واحــد ،فاصلـهی
جغرافیــای نزدیــک ایــن آثــار نســبت بههــم باعــث شــده کــه در کلیــات طــرح و هــم در
جزئیــات از اشــتراکات قابــل توجهــی برخــوردار شــوند؛ بهگون ـهای کــه شبســتان پنــج در دو
دهانــه ،انــدازه تقریب ـ ًا برابــر خش ـتها و ســتونکهای نمــای جرزهــا ،ســه مســجد فهــرج،
ـراح و معمــار واحــدی
میبــد و شــیخیها را چنــان بههــم نزدیــک میکنــد کــه بیننــده ،طـ ّ
بــرای آنهــا تصــور کنــد.
بــر روی یکــی از اندودهــای شبســتان تابســتانی ،تزییناتــی بهصــورت کنــده دیــده
میشــود .مهمتریــن آن ،نقــش گل (شــکل -3چ) ،پنجــه دســت و تعــدادی نقــش پرنــده
اســت کــه بهصورتــی ابتدایــی بــا خراشــیدن انــدود اجــرا شــده اســت.
شبســتان زمســتانی و تابســتانی ،بهوســیلهی یــک راهــرو نســبت ًا طوالنــی بــه درازای
 9/4متــر بــا هــم ارتبــاط دارنــد (شــکل  -1ب) .در ســمت شــرقی راهــرو ،تأسیســاتی دیــده
میشــود .حــوض و آبریــزگاه ،شــاخصترین ایــن تأسیســات هســتند .انــدازهی خش ـتها و
ســطح کیفــی پائیــن آنهــا ،قابــل مقایســه بــا خشــت تاقهــای شبســتان زمســتانه اســت و
بــه نظــر میرســد از الحاقــات جدیــد مســجد اســت.
شبســتان زمســتانی ،مربعــی بــه درازا و پهنــای  14/5متــر اســت .محــراب ،در تورفتگــی
قابــل اعتنایــی ،جبهــه قِبلــی را از دیگــر ســمتها برجســته ســاخته اســت .طــرح کلــی ایــن
شبســتان« ،نُهگنبــدی» درونگــرا اســت (شــکل  .)5کــف آن ،بیســت ســانتیمتر از شبســتان
تابســتانه پایینتــر اســت .ایــن اختــاف ســطح نســبت بــه کــف راهــرو ،بــه چهــل ســانتیمتر
ـراح و معمــار ،بــه رســمی شــناخته شــده ،فضــای مربــع را بــه نُــه بخش
نیــز رســیده اســت .طـ ّ
تقســیم کــرده اســت و در چهــار گوشـهی مربــع میانــی ،ســتونهایی در نظــر گرفتــه و بهایــن
ترتیــب ،نُهگنبــد درونگرایــی بــرآورده اســت .در ایــن شبســتان ،دو ســتون غربــی در دورههای
بعــد کوچکتــر شــدهاند؛ حتــی تغییــرات ،شــکل چهارگــوش ســتون شــمالغرب را بــه
نمایــی هشــت پهلــو تغییــر داده اســت .پوشــش یکــی از دهانههــا ،ســالم و هشـتهای دیگــر
فــرو ریختــه یــا بخشــی از آن برجــای مانــده اســت (شــکل -6الــف) .آســمانهها ،تــاق کلمبــو
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شــکل  :3الــف .چفــد یکــی از دهان ههــای
شبســتان تابســتانه؛ ب .نحــوهی
خشــتچینی در بخــش پایینــی یکــی از
ســتونها ،شبســتان تابســتانه؛ ج .نقــش گل،
کنــده شــده در یکــی از اندودهــای شبســتان
تابســتانه (نگارنــدگان.)1385 ،
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شــکل  :4الــف .ســتونک تزیینــی در
گوشــهی یکــی از ســتونهای شبســتان
تابســتانهی مســجد شــیخیها؛ ب.
نمــای یکــی از ســتونهای جامــع فهــرج
(نگارنــدگان)1385 ،؛ ج .آثــار ســتونک
تزیینــی در گوشــهی یکــی از ســتونهای
مســجدجامع میبــد (نیکــزاد124 :1385 ،؛
شــکل )52؛ د .ســتونک تزیینــی در یکــی از
ســتونهای مســجد کوشــک فــردوس در
خراســان رضــوی ،ســدهی چهــارم هـــ.ق.
(.)Anisi, 2007: Pl. 12.5

اســت و ســاختار بســتهی طــرح ،معمــار را بــه گشــایش رأس تــاق بــه قاعــدهی «هورنــو»،
بــرای تأمیــن نــور مجبــور ســاخته اســت .خش ـتچینی تاقهــا بهصــورت «چپیلــه» اســت
(شــکل -6ب) .بهایــن ترتیــب کــه در زاویــه دیــد از پاییــن و بــاال ســطح خشــت دیــده
میشــود .انــدازه خشــتها  22×22×5و  21×21×5ســانتیمتر و از نظــر کیفــی در ســطح
نازلــی تولیــد شــده اســت .تراکــم پاییــن و دانهبنــدی درشــت ،بهگونــهای کــه در تصویــر
-6ب دیــده میشــود ،آســیبپذیری تــاق را بــه همــراه داشــته اســت .مقاومــت پاییــن ایــن
نــوع تاقهــا و بهویــژه مصالــح نامرغــوب پوشــش ایــن شبســتان ،بــه ریــزش بخشهــای
شتَــر در پوشــش
زیــادی از آن انجامیــده اســت؛ اگرچــه ،ایــن شــیوهی اجــرای مصالــح ،پی 
یکــی از درگاههــای مجموعـهی ســلطانیه شناســایی شــده اســت (زمرشــیدی)53 :1389 ،؛ بــا
توجــه بــه انــدازه خشـتهای بـهکار رفتــه کــه بهطــور معمــول در معمــاری ســدههای اخیــر
یــزد ،چــون «خانــه الریهــا»« ،خانــه رســولیان» و «مجموعــه عربهــا» (همگــی متعلــق
بــه دورهی قاجــاری) ،اســتفاده شــده و کیفیــت پاییــن مصالــح ،نمیتــوان قدمتــی بیــش از
ســه قــرن اخیــر بــرای ایــن بخــش از مســجد در نظــر گرفــت .ایــن نــوع تاقهــا (اجــرای
چپیلــه) ،بــه علــت ضخامــت کــم ،مقاومــت کمــی در برابــر بارهــای وارد برخــود دارنــد و فقــط
در دهانههــای بســیار کوچــک قابــل اجراســت؛ بــا اینحــال ،در دو ســدهی اخیــر ،در قــم و
کاشــان ،پوشــش دهانههــای بــزرگ نیــز بــه همیــن شــیوه اجــرا شــده اســت ،بــا ایــن تصــور
کــه تــاق نازکتــر میشــود و ســبکتر اســت؛ ولــی ایــن تاقهــا بــه زودی فــرو میریزنــد
و بســیار خطرناکانــد .اگرچــه بــرای اســتحکام بیشــتر ،ایــن نــوع آجرچینــی را در چنــد الیــه
رویهــم انجــام میدهنــد و اصطالح ـ ًا بــه آن «پاالنــه کــردن» میگوینــد و بهطــور نســبی
از اجــرای یــک الیــهای آن مقاومتــر اســت؛ معالوصــف ،در درگاههــا و دهانههــای کــم
کاربــرد دارد (پیرنیــا)57 :1373 ،؛ چــون در ایــن شــیوه ،مهــار خشــت در مرحل ـهی اجــرا بــه
مراتــب ســختتر از روشهــای دیگــر اســت .ب ّنایــان بهجــای مــات گل ،ملغمـهای از گــچ و
خاکســتر کــه از ویژگــی انعقــاد ســریع و اســتحکام نســبی برخــوردار اســت ،اســتفاده کردهانــد
(شــکل -6ب) .بهتنــاوب فاصلــه بیــن هــر چهــار رج خشــت ،دو رج از خشــتهای تــاق
بهصــورت «ضربــی» اجــرا شــده اســت .اجــرای شــبیه بــه ایــن تــاق ،در پوشــش برخــی از
فضاهــای مجموع ـهی ارگ بــم نیــز ،دیــده میشــود .تجربــه عمــوم اســتادکاران مجموعــه،
بــر غیــر مقــاوم بــودن ایــن نــوع تاقهــا اتفــاق نظــر دارد و ضربیهــای فواصــل چنــد رج
چپیلــه را عامــل افزایــش مقاومــت تــاق میداننــد؛ ولــی ایــن اندیشــه هــم ،در اســتحکام
تاقــگان شبســتان زمســتانه مســجد شــیخیها مؤثــر نبــوده و مانــع ریــزش آن نشــده اســت.
در ایــن شبســتان ،تویــزه گچــی تاقهــا ،بــا نــی مســلح شــده و الگــوی اجــرای تمامــی
چفدهــا از ایــن اســتاندارد پیــروی میکنــد (شــکل -6ب) .محــراب مقعــر شبســتان زمســتانی،
از ســبکی پیــروی میکنــد کــه پیشــینیان مســاجد نُهگنبــدی ،هماننــد مســجد «بوفطاطــه» در
سوســه تونــس و «مشــهد شــریف طباطبــا» در قاهــره ،بــدان پایبنــد بودهانــد؛ ایــن موضــوع
را ،میتــوان در اقتضــاآت ایــن الگــو تفســیر کــرد و نــه در افــق تاریخــی برابــر .در ایــن شــیوه،
«مقصــوره» جایگاهــی نــدارد و بهنظــر میرســد ایــن رســمی اســت کــه در تمــام مســاجد
بــا الگــوی نُهگنبــدی معمــول بــوده اســت .تــو رفتگــی بیــش از حــد محــراب تــا حــدی
ایــن نیــاز را بــرآورده اســت و معمــاران ایــن دســته از بناهــا ،الزامــی در پیشبینــی مقصــوره
نداشــتهاند.
الگــوی نُهگنبــدی شبســتان زمســتانه ،از ســدهی دوم تــا چهارم هـــ.ق .در ســاخت برخی از
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بناهــای مذهبــی سراســر قلمــرو اســامی معمــول بــوده اســت .نخســتین آن در «نُهگنبــد» یــا
«حاجــی پیــاده» در بلــخ ،مربــوط بــه ســدهی دوم هـ.ق .شــکل گرفتــه و پس از آن در مســجد
« َملــک» کرمــان ،متعلــق به ســدهی ســوم هـــ.ق ،.مســجد «چهارســتون» در تَرمِذ« ،مســجد
دیگگــران» در َهــزاره ،تعــدادی مســجد و آرامــگاه در ماوراءالنهــر ،مســجد «محمدبــن خیرون»
در قیــروان ،مســجد بوفطاطــه در سوســه تونــس ،مســجد «بــاب مــردم» در تولــدو ،همگــی
متعلــق بــه ســدهی چهــارم هـــ.ق .و مقبرهی «شــریف طباطبــا» ،متعلــق بــه دورهی فاطمی و
حــدود ســال 334هـــ.ق ،.مســجد جامــع اردبیــل از دوره ســلجوقی« ،مســجد علــی» در َقهرود،
ـورس» در خــوی از دورهی صفویــه ،نمونههــای آن
متعلــق بــه دوره ایلخانــی و «مســجد چـ َ
اســت .در پژوهــش خــادمزاده نیــز ،بــدون اشــاره بــه الگــوی نُهگنبــدی ،تعــداد قابــل توجهــی
از مســاجد بــا ایــن شــیوه ،در شــهر یــزد معرفــی شــده اســت (خــادمزاده .)1384 ،دســتهای
از آن هیــأت مجــردی دارد؛ «مســجد ســلطان شــیخداد» ،ســدهی نهــم هـــ.ق« ،3.مســجد
صاحــب الزمــان» از دورهی قاجــاری« ،مســجد ســاباط» ،ســدهی دهــم هـــ.ق ،.از نمونههــای
آن اســت .پــارهای دیگــر ،هماننــد نمون ـهی شــیخیها ،بــا مجموع ـهای از فضاهــا ترکیــب
یافتــه اســت« .مســجد ســرپلک» ،ســدهی هشــتم هـــ.ق« ،.مســجد چهارکوچــه» متعلــق بــه
دورهی ایلخانــی« ،مســجد تــل یــا الرحمــان»« ،مســجد خضرشــاه»« ،مســجد کســنویه یــا
امــام حســین» ،هرســه متعلــق بــه ســدهی نهــم هـــ.ق« ،.مســجد شــاه عبدالقیــوم» ،متعلــق
بــه دورهی صفویــه« ،مســجد ارگ قلعــه»« ،مســجد پشــت بــاغ»« ،مســجد ســهلبن علــی»،
«مســجد کوچــک خطیــب»« ،مســجد کوشــکنو» و «مســجد نــو مالمیــر» کــه همگــی از
بناهــای دورهی قاجــار بهشــمار میرونــد ،از نمونههــای قابــل توجــه مــورد اخیــر هســتند.
اســتفاده از ایــن الگــو ،محــدود بــه دورهی اســامی نیســت ،بلکــه در معمــاری ایرانــی
پیــش از آن نیــز ،ســابقه داشــته اســت؛ بهگون ـهای کــه بیــش از بیســت مــورد آن بــر روی
صفـهی تختجمشــید ســاخته شــده اســت .در تاالرهــای چهارســتونی و کوچک کــه از دورهی
اورارتــو تــا پایــان دورهی ساســانی ،نمونههــای زیــادی از آن دیــده میشــود؛ برایــن ســیاق،
مربــع بــه نُــه قســمت تقســیم شــده اســت .تنهــا تفــاوت آن در نــوع پوشــش ایــن فضاهــا
اســت کــه تــا پیــش از رواج انــواع َد ّوار ،بــا تیرهــای افقــی پوشــانده شــده اســت .دامن ـهی
اســتفاده از آن ،محــدود بــه کارکــرد مشــخصی نیســت و در انــواع مذهبــی و غیرمذهبــی
نمونههــای زیــادی از آن شناســایی شــده اســت .پــس از اســام ،بهواســطه معمــول شــدن
بیــش از پیــش پوش ـشهای َد ّوار ،بهویــژه تــاق کلمبــو ،امکانــی فراهــم شــد تــا طراحــان،
تاالرهــای چهارســتونی را بــا نُهگنبــد بپوشــانند .ایــن موضــوع ،بهنظــر میرســد بــا تعابیــر
نُهگان ـهای کــه از آســمانها در کیهانشناســی ســنتی و هیــأت قدیــم مطــرح بــود ،4موافــق
افتــاد و واژگانــی ،چــون« :نُهگنبــد»« ،نُهطــارم»« ،نُهطــاق»« ،نُــهرواق»« ،نُهحجــره»
و ،...در آرای عرفانــی و دیــوان شــعرا بــه اســتعارهای از طبقــات نُهگانــه آســمان تبدیــل
شــد؛ همانطــور کــه گفتــه شــد ،ایــن الگــو منحصــر بــه بناهــای مذهبــی نیســت ،بلکــه
بهواســطهی نــوع کارکــرد و شــرایط اقلیمــی بــا دامنــهی زمانــی و مکانــی پراکنــدهای در
انــواع معمــاری رواج یافتــه اســت .کاروانســراها و قلعههــای کوهســتانی ،نوعــ ًا ســاختار
مناســبی بــرای شــکلگیری ایــن الگــو اســت و تعــداد قابــل توجـهای از آن ،بــر ایــن ســیاق
ســاخته شــده اســت؛ اگرچــه رواج تــاق کلمبــو در ســدههای نخســتین ،ابتــدا بــه ســاکن
عامــل شــکلگیری نُهگنبدهــا شــد ،ایــن نــوع تــاق در فــن ســاختمان نیــز در جایــگاه عامــل
نیارشــی بهینــه ،بســیار مؤثــر افتــاد؛ بهگونـهای کــه معمــاران بــه تجربــه دریافتنــد ،بــه آســانی
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شــکل  :5الــف .پــان شبســتان زمســتانه
بــا الگــوی نُهگنبــد (خــادمزاده:1384 ،
)217؛ ب .نمــای ســهبعدی یــک نهگنبــد
(نگارنــدگان.)1393 ،
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شــکل :6الــف .نمایــی از شبســتان
زمســتانه؛ ب .نحــوهی خشــتچینی تاقهــا
در شبســتان زمســتانه (نگارنــدگان.)1385 ،

میتــوان بــا کمتریــن دغدغــه تعــدادی بیــش از نُــه عــدد آنرا در یــک طــرح و در کنــار هــم
آرایــش داد .بهایــن واســطه ،شبســتانهای بــزرگ بــا پوشــش َد ّوار ،جــای شبســتانهای
نســبت ًا کوچــک بــا دهانههــای تاقآهنــگ را گرفــت.

دورهی تاریخی ساخت

شــواهد معمــاری و باستانشناســی ایــن مســجد ،بهویــژه انــدازه ،پــان و الگــوی یکســان
شبســتان تابســتانه بــا مســاجدی ،چــون جامــع فهــرج و میبــد ،برابــری خشـتهای ســطوح
پاییــن ســتونها بــا بناهــای ســدههای دوم تــا چهــارم هـــ.ق .و همســانی ســتونکهای
نمــای ســتونهای ایــن شبســتان بــا نمونههــای جامــع فهــرج ،میبــد و مســجد کوشــک
فــردوس در ایــران و مســاجد ابنطولــون و حکیــم در قاهــره ،ایــن بنــا را در گونـهی مســاجد
ســدههای نخســتین طبقهبنــدی میکنــد.
طــرح شبســتانی و ســادهی ایــن مســجد ،برخــاف جامــع یــزد و میبــد کــه در دورههــای
بعــد دچــار تغییــرات ســاختاری شــدهاند ،اصیــل مانــده اســت .تاقــگان آهنــگ دهانههــا،
در دورههــای بعــد بازســازی شــده و مهمتریــن آن بهنظــر میرســد در دورهی صفــوی
رخ داده اســت .وجــود کتیب ـهای بــه تاریــخ  975هـــ.ق .منقــور در یکــی از اندودهــا ،شــاید
بــه ایــن بازســازیها مربــوط بــوده اســت (شــکل  -7الــف) .پوش ـشها ،بازســازی کاملــی
شــده اســت؛ چراکــه هیچگونــه تناســبی در انــدازه خشــتهای پایینــی جرزهــا و پوشــش
دهانههــا نمیتــوان یافــت .ایــن موضــوع ،زمانــی بهتــر پذیرفتــه میشــود کــه متوجــه
گــزارش «مســتوفی بافقــی» ،از بــارش ســنگین برفــی در ســال  1057هـ.ق .شــویم؛ بســیاری
از محــات ،خانههــا و بازارهــای شــهر در اثــر آن ویــران شــده اســت( 5.مســتوفیبافقی،
 ،133 :1385ج  .)1بهنظــر میرســد ،بازســازی گســترده مســجد در اثــر ایــن اتفــاق صــورت
گرفتــه اســت .بــر روی ایــن انــدود بــا خــط ثلــث عبــارت «یاعلــی» در چنــد جــا نقــر شــده
اســت (شــکل -7ب) .ایــن مضمــون ،بهخوبــی وجــود حکومــت شــیعی صفــوی را تضمیــن
میکنــد .نگارنــدگان ،اجــرای یکســان ایــن کتیبــه را در مســجد جامــع نائیــن نیــز ،دیدهانــد
و ایــن موضوعــات آشــکارا بــه اعــام مذهــب رســمی کشــور و فراگیــری آن داللــت دارد .بــر
روی ایــن انــدود ،غیــر از کتیبــه ،چنــد نقــش دیگــر بهصــورت گل ،پرنــده و پنجـهی دســت

مسجد شیخیها ،بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد

دیــده میشــود و بــا توجــه بــه کتیبـهی ســال  975هـــ.ق ،.بهنظــر میرســد همگــی متعلــق
بــه دورهی صفویــه اســت .در دورههــای بعــد بــر روی ایــن الیــه ،انــدود گــچ دیگــری اجــرا
شــده کــه کتیبههــا یــا نقــوش احتمالــی دیگــر را از نظــر پنهــان کــرده اســت؛ آنچــه قابــل
شناســایی اســت و بــه آنهــا اشــاره شــد ،در اثــر ریــزش الی ـهی روییــن اســت .در کتیبــه،
عبــارت «یــا علــی» ،وضــع بهگونـهای دیگــر اســت؛ عمــق بیشــتر کتیبــه ،باعــث شــده کــه
الیــه گــچ دورهی بعــد ،از ضخامــت بیشــتری برخــوردار شــود و بــه نمایــش کتیبــه ،حتــی در
زیــر الیــه رویــی منجــر شــده اســت (شــکل -7ب) .ایــن نشــان میدهــد کــه مســجد در
دورهی صفــوی از اهمیــت زیــادی برخــوردار بــوده اســت و در حفــظ و نگهــداری آن کوشــش
شــده اســت .دس ـتکم در الیــه انــدود و کتیبههــای آن و بازســازی پوشــش دهانههــا ،ایــن
موضــوع دریافــت میشــود.
بهتریــن شــاهد در گاهنــگاری شبســتان زمســتانه ،انــدازه  22× 22×5و 21× 21×5
ســانتیمتری خشــتها و نحــوهی خشــتچینی تاقهــای باقیمانــده اســت .ایــن انــدازه،
بهطــور معمــول ،در معمــاری دو-ســه ســدهی اخیــر یــزد اســتفاده شــده اســت؛ خانــهی
الریهــا ،خانــهی رســولیان و مجموعــهی عربهــا ،نمونههــای معروفــی هســتند کــه
خش ـتهایی بــا ایــن انــدازه دارنــد .اجــرای چپیلــه یــا الپــوش خش ـتهای ایــن شبســتان
نیــز ،اگرچــه پیشتــر در مجموعــه ســلطانیه اســتفاده شــده ،بــا خش ـتهایی بــا اندازههــای
پیشگفتــه در پــارهای از آثــار معمــاری شــهر یــزد در دوره زندیــه و قاجاریــه مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه اســت؛ بنابرایــن احتمــا ًال نُهگنبــد شبســتان زمســتانی در دوره زندیــه یــا پــس از
آن بــه مســجد کهــن الحــاق شــده اســت.
بــا ایــن تفاســیر ،شبســتان تابســتانی مســجد شــیخیها ،دارای ویژگیهایــی اســت
کــه معمــاری آنرا ،در گون ـهی مســاجد ســاده و شبســتانی ســدههای نخســتین طبقهبنــدی
میکنــد .اســتفاده پیوســته از آن بــه الحاقــات و گاه تغییراتــی در عناصــر معمــاری ،بهویــژه
در ســدههای متأخــر ،منجــر شــده اســت؛ هماننــد بســیاری از مســاجد ســدههای نخســتین،
هســتهی اولیـهی آن در پــان ســاده و برخــی از عناصــر معمــاری اصیــل بازخوانــی میشــود.
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شــکل  :7الــف .کتیب ـهای بــه تاریــخ 975
هـــ.ق ،.کنــده شــده در یکــی از اندودهــای
شبســتان تابســتانه؛ ب .کتیبــهای بــا
عبارت«یــا علــی» بــه خــط ثلــث در شبســتان
تابســتانه ،بــه خوبــی در زیــر الی ـهی انــدود
رویــی دیــده میشــود (نگارنــدگان.)1385 ،
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نتیجهگیری

مســجد شــیخیها ،از جملــه نمونههــای کوچــک ایــن دســته از بناهــای مذهبــی اســت .انــدازه
کوچــک و موقعیــت مهجــور آن ،باعــث گمنامــی ایــن اثــر ارزشــمند در مطالعــات معمــاری
شــهر شــده اســت .اســتفاده از آن توســط فرقــهی شــیخیه ،ســاختار بســته و درونگرایــی
بــه ایــن اثــر بخشــیده؛ بهگونــهای کــه از گذرهــای مجــاور نمیتــوان هیچگونــه ارتبــاط
بصــری بــا آن برقــرار کــرد و شــاید ناشــناخته مانــدن مســجد بــه ایــن موضــوع نیــز مرتبــط
باشــد .شبســتان تابســتانه ،دیــر زمانــی ،مســجدی واحــد بهشــمار رفتــه اســت .نشــانههای
مهمــی از تعهــد آن بــه ســبک مســاجد ســدههای اولیــه دیــده میشــود و طــرح ســاده و
ویژگیهــای معمــاری ایــن شبســتان ،بهطــور ویــژه ،آنرا بــه جامــع فهــرج و میبــد نزدیــک
میکنــد .اســتفاده از مســجد در ســدههای متأخــر ،غیــر از بازســازی پوشـشها ،بــه نوســازی
بیشــتر عناصــر معمــاری نیــز انجامیــده اســت .اســتفاده از آن ،بــا توســعه و الحــاق شبســتانی
زمســتانی ،بــا الگــوی نُهگنبــدی و زایــدهای در شــرق میانســرا ،در ســدههای اخیــر منجــر
شــده اســت.
ایــن اثــر ،یکــی از مســاجد اولیـهی شــهر اســت کــه بعدهــا بــا توســعه و رونــق گرفتــن
شــهر و درعیــن حــال ،ســاخته شــدن مســاجد بــزرگ دیگــر ،بهعنــوان یــک مســجد کوچــک
و محل ـهای بــه حیــات خــود ادامــه داده اســت؛ باوجــود گمنامــی ایــن اثــر ،تــا دوره صفویــه
و پــس از آن ،همچنــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت .در دورهی صفــوی ،پوشــش
تاقــگان آن ،بازســازی شــده و در دورهی زندیــه یــا قاجاریــه ،بــا الحــاق شبســتان زمســتانی،
بــه بیشــترین حــد توســعهی خــود رســیده اســت.

پینوشتها

 -1پیــش از اســام ،اســتفاده از پوشـشهای د ّوار ،منحصــر بــه گنبــد بــوده اســت .تبدیــل مقطــع
مربــع بــه دایــره ،در ایــن زمــان همــواره بــا پیچیدگــی «چپیــره ســازی» همــراه بــوده اســت .معمــاران
جــز بــا گوشهســازی در دو نــوع «فیلپــوش» و «ســکنج» بــه ایــن مهــم دســت نمییافتنــد و اجــرای
آن در انــدازهای محــدود میســر شــده اســت .بهنظــر میرســد ،بههمیــن دلیــل اســت کــه اگــر
کاخ اردشــیر را در فیروزآبــاد مســتثنی کنیــم ،جــز یــک یــا دو مــورد از آن ،در بنایــی اســتفاده نشــده
اســت؛ چــون معمــاران ایــن دوره بــه فنــون اجــرای تــاق کلمبــو آشــنا نبودنــد و شبســتانها را بــا
تــاق آهنــگ میپوشــاندند .در ســدههای نخســتین اســامی نیــز ،اگرچــه در برخــی از گونههــای
نُهگنبــدی مســاجد ،اســتفاده از تعــداد زیــاد پوشــش د ّوار رواج یافتــه ،پــارهای از بناهــا ،بهویــژه برخــی
از مســاجد ،هماننــد :تاریخانــه دامغــان ،جامــع فهــرج ،بخشهــای عتیــق جامــع یــزد ،جامــع میبــد،
ناییــن ،اصفهــان و شبســتان تابســتانه مســجد شــیخیها ،بــه ســیاق پوش ـشهای دورهی ساســانی
بــا تاقآهنــگ پوشــیده شــدهاند.
 -2چفــد هلوچیــن ُکنــد ،از ترســیم نیمبیضــی بهدســت میآیــد کــه فاصلــه نقــاط کانونــی آن
½ دهانــه اســت (پیرنیــا.)13 :1373 ،
 -3در محــراب ایــن مســجد ،ســنگی نصــب شــده کــه متضمــن عبــارت شــهادتین و دو بیــت
شــعر اســت .خــادمزاده نیــز ،بــه آن اشــاره کــرده اســت (خــادمزاده:)187 :1384 ،
چو خلق حسن داشت تاریخ او
برفت از جهان خواجه قاسم علی
حــسین شهیدش به او یاد باد
روان به گــــــــلزار جنت نهاد
خــادمزاده ،بــه تاریــخ ســاخت مســجد در ایــن قســمت اشــارهای نکــرده اســت .اگــر تاریــخ ســنگ

مسجد شیخیها ،بنایی ناشناخته در شارستان کهن یزد

منصــوب در محــراب را بــا زمــان ســاخت مســجد متقــارن بدانیــم ،میتــوان بــه تاریــخ ســاخت
مســجد پیبــرد .در مصــرع دوم بیــت اول ،کاتــب بــا اشــاره بــه مــادهی تاریــخ ،ســال وفــات صاحــب
ســنگ« ،خواجــه قاســم علــی» ،را تضمیــن کــرده اســت؛ «خلــق حســن» در حــروف ابجــد متناظــر
بــا عــدد و ســال  848هـــ.ق .اســت کــه احتمــا ًال ایــن ســده ،زمــان ســاخت مســجد نیــز بــوده اســت.
همچنیــن در تاریــخ اتمــام مســجد ســهلبن علــی بــا اســتناد بــه کتیبــهی بــاالی درگاه ورودی،
ســال  1288هـــ.ق .گفتــه شــده اســت (همــان .)191 :در همیــن کتیبــه ،یــک بیــت شــعر دیــده
میشــود کــه در آن نیــز ،مــادهی تاریــخ ســاخت مســجد بــا چنــد ســال اختــاف ،آمــده اســت:
شد به یمن حاجی اسمعیل این مسجد تمام
خامه فکر حبیب از بهر تاریخش نوشت
مصــرع دوم ،مــاده تاریــخ  1293هـــ.ق .اســت کــه بــا ســال عــددی موجــود در کتیبــه پنــج ســال
اختــاف دارد؛ اگرچــه بــه روشــنی عــدد متــن کتیبــه ســال اتمــام مســجد را گفتــه اســت ،آغــاز و
پایــان ســاخت مســجد در اختــاف عــدد پنــج در دو تاریــخ گفتــه شــده ،دور از ذهــن نیســت.
 -4هیــأت قدیــم معتقــد اســت کــه افــاک بهصــورت الیههــای لطیفــی بــر روی هــم و بـهدور
زمیــن پیچیــده شــده اســت .پــس از کــرهی هــوا و کــرهی آتــش بــه ترتیــب :فلــک قمــر ،فلــک
عطــارد ،فلــک زهــره ،فلــک شــمس ،فلــک مریــخ ،فلــک زحــل ،فلــک مشــتری ،فلــک ثوابــت ،فلک
اطلــس یــا فلــک االفــاک قــرار گرفتــه اســت (کرمانــی .)362 :1366 ،مســاجد نُهگنبــدان بهســبب
برآمــدن نُهگنبــد از نمــای بیرونــی ،ماهیت ـ ًا تک ّثــر و تع ـ ّدد را تداعــی میکنــد و درعیــن حــال ،هــر
گنبــد صورتــی چمیــده یــا کمانــی دارد« .وجــه شــبهات» عدیــدهی ایــن الگــوی معمــاری بــا تصورات
قدمــا ،بهویــژه در مقایســه عــدد نُــه و شــکل منحنــی گنبدهــا بــا پوســتههای پیــازی و مـ ّدور افــاک،
راهیابــی آنرا در هیــأت اســتعارههای ادبــی بــه دیــوان شــعرا و آرای عرفــا تســهیل بخشــید .بــه ایــن
ترتیــب ،تعابیــری ،چــون« :نُهگنبــد»« ،نُهطــارم»« ،نُهطــاق»« ،نُــهرواق»« ،نُهقصــر»« ،نُــهکاخ»،
«نُهحجــره»« ،نُهمقرنــس»« ،نُهخــرگاه»« ،نُهخیمــه» و ...بــه تمثیلــی از طبقــات نُهگانــه افــاک
تبدیــل شــد:
کشد دامان عزت را بدین نه طارم مینا
کسی کز همت عالی طراز آستین سازد
(منصور حالج)14 :1380 ،
با هـــــــشت چمن به هم فرو کوب
نـه طاق بــــــــلند پر ز آشـــــوب
(انوری)8059 :1381 ،
مپوی اندر ره حکمت به تقلید از سر عمیا
بیان کن حال و جایش را اگر دانی ،مرا ،ورنی
چه گوئی چیست از بیرون این نه گنبد خضرا؟
چو نه گنبد همی گوئی به برهان و قـــیاس ،آخر
(ناصرخسرو)28 :1367 ،
...« -5تــا ســنهی هــزار و پنجــاه و هفــت هـــ.ق .کــه زمســتانی صعــب شــده بــرف عظیــم
باریــدن گرفــت ،چنانچــه قــرب ســه مــاه در کوچههــا بــرف مانــده بــود و جمیــع بازارهــا و اکثــر
خانههــا منهــدم و خــراب گردیــد و تمامــی ســروها[ی] شــهر و والیــت خصوصــ ًا ســروهای بــاغ
مذکور[اهرســتان] خشــک شــد( ».مســتوفیبافقی ،133 :1385 ،ج .)1

کتابنامه

 افشــار ،ایــرج ،1374 ،یادگارهــای یــزد :معرفــی ابنیــه تاریخــی و آثــار باســتانی ،تهــران؛انجمــن آثــار و مفاخــر فرهنگــی.
 انــوری ابیــوردی ،1376 ،محمــد بــن محمــد« ،دیــوان انــوری» ،بهکوشــش :محمــدتقــی مــدرس رضــوی ،تهــران؛ شــرکت انتشــارات علمــی فرهنگــی.
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 انیســی ،علیرضــا« ،1389 ،مســجد جامــع فهــرج :ارزیابــی مجــدد» ،نشــریه هویــتشــهر ،ســال پنجــم ،شــماره  ،7پاییــز و زمســتان ،صــص .15-22
 پــوپ ،آرتــور ،1388 ،معمــاری ایــران ،ترجم ـه :غالمحســین صــدری افشــار ،تهــران؛نشــر اختــران.
 پیرنیــا ،محمدکریــم« ،1373 ،چفدهــا و تاقهــا» ،گردآورنــده :زهــره بزرگمهــری ،مجلــهاثــر ،شــماره  ،24پاییــز ،تهران.
 پیرنیــا ،محمــد کریــم ،1392 ،آشــنایی بــا معماری اســامی ایــران ،تدوین :غالمحســینمعماریــان ،تهــران؛ ســروش دانش.
 حــاج ،حســینبن منصــور ،1380 ،دیــوان منصــور حــاج بــا شــرح مبســوطی دربــارهمکتــب عشــق الهــی ،تحقیــق از :داود شــیرازی ،تهــران؛ ســنایی.
 خــادمزاده ،محمدحســن« ،1384 ،مســاجد تاریخــی شــهر یــزد» ،تهــران؛ ســازمانمیــراث فرهنگــی (پژوهشــگاه).
 زمرشیدی ،حسین ،1389 ،گنبد و عناصر تاقی در ایران ،تهران؛ نشر زمان. کرمانــی ،اوحدالدیــن ،1366 ،دیــوان رباعیــات اوحدالدیــن کرمانــی ،گردآورنــده :محمــدابراهیــم باســتانی پاریــزی و احمــد ابــو محبــوب ،تهــران؛ ســروش (انتشــارات صــدا و ســیمای
جمهوری اســامی ایــران).
 گــدار ،آنــدره ،یــدا گــدار و ماکســیم ســیرو ،1365 ،آثــار ایــران ،ترجمــه :ابوالحســنســروقد مقــدم ،جلــد  ،1مشــهد؛ بنیــاد پژوهشهــای آســتان قــدس رضــوی،
 مســتوفی بافقــی ،محمدمفیــد ،1385 ،جامــع مفیــدی ،بهکوشــش :ایــرج افشــار ،جلــد ،1تهــران؛ انتشــارات اســاطیر.
 ناصــر خســرو قبادیانــی ،ابومعیــن ،1386 ،دیــوان اشــعار ،تصحیــح :حــاج میرنصــراهللتقــوی ،تهــران؛ انتشــارات اســاطیر.
 نیکــزاد ،ذاتاهلل ،1385 ،مجموعــه کهــن مســجد جامــع میبــد ،میبــد شــهری کــههســت ،بهکوشــش :عیســی اســفنجاری کنــاری ،.جلــد  ،1تهــران؛ ســازمان میــراث فرهنگــی
(پژوهشــگاه).
- Anisi, A., 2007, Early Islamic Architecture In Iran, (637- 1059), Ph.D.
Thesis The University Of Edinburgh, Edinburgh, Unpublished.
- http://www.mardomsalari.com/Template1/News.aspx
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ary, probably in Zand and Qajar periods. The latter sanctuary is remarkably equal to nine fold dome mosques in plan and details. Here,
the prayer niche considerably indicates early sanctuary front which
is a traditional nine fold dome pattern in similar mosques since earliest Islamic periods. Concave structure of the prayer niche caused
constructors needless to protect prayer niche (Maqsüreh). However,
there is not good quality and durability in the material used in the
structure; it never caused reduction in historic significance of the
winter sanctuary. The mosque is one of the earliest mosques of the
city which lived later as a small mosque by developing and flourishing the city that is used until modern times.
Keywords: Architecture, Islamic Early Period, Yazd, Sheikhiha
Mosque, Historical Context.
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Abstract
In the historical district of Yazd, there are monuments on which little
knowledge. Although some are registered as national heritage, but
there no valuable study on them; among them is a mosque previously known as “Sheikhiha” and “Aghaieha” while presently is called
“Sheikhiha”. This is located at “Vaght-o-Saat” district. Although important researchers and architects visited the city, Sheikhiha mosque
is not known yet. Interiorized structure of the monument which is
related to religious cult of Sheikhiha has no view from peripheral
paths which seems it can be the main reason that the building remained unknown in architectural studies, therefore studies on the
mosque can be undoubtedly useful in understanding original Iranian architecture. Present study concerns to achieve the history of the
mosque construction. As a fundamental research, present study naturally and methodically is historic-descriptive. Required information
collected bibliographically and from field surveys which analyzed
and interpreted combining using “historic approach” comparatively.
the results indicate that the earliest core of the mosque is a sanctuary
dates to 3rd and 4th A.H. centuries. Present heterogeneity of roofing of
the sanctuary to earliest structure, next to an inscription dated to 10th
AH century, indicates that it expanded at later periods especially in
Safavid era, and gradually “lancet archs” replaced “round archs”
with pillars. Its’ general plan can be compared to Fahraj-e Jami and
ancient part of Meybod-e Jami from early Islamic centuries. A sanctuary with length of two to five openings and similar width to latter
mosques imply their construction in the same historic horizon; finally it expanded with an internalized nine fold dome as winter sanctu-

