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چکیده

نقوش و تزیینات در هنر ملل مختلف، گاه به صورت پیچیده، پرکار و ظریف و گاه ساده و کم کار، با کیفیت، کمیت و 
مصالح مختلف، در ترکیب بندی های متفاوت ارائه می شود که در قالب نقوش حیوانی، انسانی، گیاهی، هندسی، تجریدی 
و خطوط تزیینی قابل بررسی است. در دوران اسالمی نقوش تزیینی و ترکیب بندی آن ها جایگاه ویژه ای یافته و به جهت 
منع تصاویر انسان و حیوان، نقوش هندسی و گیاهی، رشد و تنوع چشمگیری داشته اند، که در آثار هنری مختلف چون: 

معماری، کتاب آرایی، سفالگری، فلزکاری و پارچه بافی و غیره  نمود پیدا می کند .
تزیینات معماری خصوصاً مساجد از بارزترین آثار تزیینی دوران اسالمی است، که شامل: مناره، گنبد، سردر،  ایوان و ... 
می شود. هر یک از این عناصر دارای جنبه های خاصی است که معموالً در سرزمین های مختلف اسالمی با ویژگی های 
منطقه ای ارائه می شود و بدیهی است که تأثیرات مناطق مجاور موجب پیدایش هنرهای ترکیبی نیز می شود. به گونه ای 
که تزیینات بومی با عناصر وارداتی ترکیب شده و شیوه جدیدی به وجود می آورند. شبه قاره هند در دوران اسالمی، با 

تأثیرپذیری از ایران، تزیینات ترکیبی هندی ـ ایرانی و سبک ویژه ای آفریده است. 
این نوشتار سعی دارد به بررسی تطبیقی تزیینات مناره های1 مساجد کهن هند و ایران که از لحاظ تاریخی مطابقت دارد، 
بپردازد تا از این طریق پاسخگوی سؤاالت پژوهش باشد. آیا تزیینات مناره های دوره اسالمی هند و ایران اصالت بومی و 
محلی دارد؟ ازآنجاکه این دو سرزمین همسایه بوده و تبادالتی با هم داشته اند، این ارتباطات موجب الگوگیری سرزمین ها 
از همدیگر شده است؟ فرضیه نوشتار مبنی بر این است که بخش عمده الگوی تزیینات مناره ها و مصالح آن ها در مساجد 

کهن هند و ایران الگوهای بومی و محلی دارد.
روش تحقیق : مقایسه ای و استنتاجی است که بر پایه اطالعات کتابخانه ای و مشاهدات عینی صورت گرفته است. در روند 
پژوهش نمونه هایی از مناره در مساجد هند )مسجد قوت االسالم، مسجد جامع احمدآباد و مسجد جامع دهلی( به جهت 
تزیینات و مصالح با سه نمونه از مناره های ایران )مسجد ساوه، مسجد جامع گوهرشاد و مسجد جامع اصفهان( مقایسه 
و بررسی شده است. نتیجه نهایی مبنی بر این است که تزیینات، نقوش و مصالح در هر دو سرزمین، بومی و محلی بوده 
که به تدریج تحت تأثیر باورهای اسالمی پاالیش شده است. تزیینات مساجد هند در مناره و سایر بخش ها، ترکیبی از 

تزیینات هندی و ایرانی است.

واژگان کلیدی 

تزیینات مناره، نقوش مناره، مصالح تزیینی، مناره های ایران، مناره های هند.
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مقدمه

ایران و هند پس از دو شاخه شدن اقوام هندی و ایرانی، از روزگاران 
باستان تا سده گذشته همسایه بودند؛ و به عنوان دو تمدن کهن 
آسیا از دیرباز تا کنون روابط سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و هنری 

گسترده ای با یکدیگر داشته اند. 
ورود اسالم به ایران و پس  از آن به هندوستان، سبب بروز تغییر 
معماری  شد.  سرزمین  دو  این  معماری  و  هنر  در  تحوالتی  و 
مساجد اولیه ایران با الگوی چارتاقی و در ادامه شیوه ساسانی و 
مساجد هندی بر پایه معابد هندو شکل گرفت. تداوم تزیینات و 
مصالح بومی گذشته در این روند آشکار است. اما در باور اسالمی، 
ازاین رو  است؛  شده  منع  حیوانی  و  انسانی  نقوش  به کارگیری 
تزییناتی که تا پیش  از این زمان گستره بسیار وسیعی از انسان ـ 
حیوان و رویدادهای تاریخی، سیاسی و مذهبی را شامل می شد؛ 

در عصر اسالمی محدود و تزیینات با ترکیب بندی و نقوش هندسی 
و گیاهی گسترش یافت.

تداوم  این  که  است  بارزی  نمونه  قوت االسالم،  مسجد  هند،  در 
معابد  بازمانده  از مصالح  استفاده  با  این مسجد  نشان می دهد.  را 
ویران شده هندویی و چین بنا شده است. نقوش و سنگ های بکار   
رفته در ستون ها و سرستون های حجاری شده، داالن های اطراف 
مسجد و تخریب تزیینات انسان و حیوان گواهی بر این ادعاست. 
به کارگیری  هند  در  هفتم هجری(  و  )قرن ششم  از سال 1199 
طرح های خالص اسالمی و ساخت دیوارهایی با طاق و دروازه های 
قوسی مزین به حجاری هایی از آیات قرآنی و مشبک های اسالمی 

رواج پیدا می کند. این شیوه در ایران نیز به چشم می خورد.

فرضیه 
بخش عمده الگوی تزیینات مناره و مصالح در مساجد کهن هند و 
ایران ریشه بومی و محلی دارد که در دوران اسالمی پاالیش شده 

و مطابق با آیین جدید شکل گرفته است.

مساجد قرن پنجم هجری
• مناره مسجد قوت االسالم

این مسجد مجموعه ای است شامل: صحن اصلی )1198ـ  1194م.(، 
منار »قطب« و مقبره »التوتمیش« )1237ـ  1211م.(، دروازه و منار 
»عالیی« )1311م.( )ذکرگو، 137۶ : 342 و اتینگهاوزن و گرابر، 
1381 : 4۰3(. قوت االسالم بارزترین و ابتدایی ترین نمونه  معماری 
هندوـ  اسالمی در قالب مسجد است. این مسجد و دیوارهای منقوش 
آن با استفاده از مصالح بازمانده از 27 معبد ویران شده هندو و جین 

بنا شده است )پروین،137۶: 198(. 
منار قطب، بلندترین منار سنگی هند و از مشهورترین مناره های 
قرارگرفته  بنا  از  مستقل  و  تک مناره  شکل  به  اسالم،  جهان 
دارد.  خود  در  را  بزرگ  بس  رخدادی  ارزش  با  یادبود  که  است 
)هیلن  هندوستان  شمال  اسالمی کردن  از:  است  عبارت  آن  که 
مجموعه  این  در  نیز  عالیی  مناره  از  پایه ای   .)199 براند،1377: 
به چشم می خورد که قرار بود عظیم تر از منار قطب بنا شود؛ اما 
به دلیل وفات حاکم وقت ساخت آن نیمه تمام مانده است. منار 
از ماسه سنگ سرخ ساخته شده و شامل پنج طبقه2 است  قطب 
که توسط چهار بالکن دیده بانی با تزیینات چند ردیف مقرنس از 
با  باالیی، استوانه ای و تزیین شده  هم تفکیک شده اند. دو طبقه 
ترکیبات سنگ سفید و سرخ با نقوش بسیار محدود و در سه طبقه 
پایینی مناره، ضلع های برجسته مثلث و نیم دایره دارد و تزیینات 

تصویر1. تزیینات مناره ترکیبی از خطوط، نقوش بومی هندی و نقوش اسلیمی ایرانی است که با ماسه سنگ سرخ اجرا شده است، منار قطب مسجد قوت االسالم 
)1211ـ1237م. ۶۰7- ۶34 ه.ق(، هند. عکس : مریم قندهاریون،1391.
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باریک و پهن حجاری شده است که  نوارهای کتیبه ای  به صورت 
در ترکیب با سطح ساده آن از باال تا پایین تکرار شده اند. بعضی 
نوارهای کتیبه ای بر زمینه گیاهی نقش شده و با نوارهای تزیینی 
از نقوش هندسی، گیاهی، زنجیره ای و گل های نیلوفر جدول بندی 
شده است. برخی دیگر، اسلیمی و گره کاری است که با نوارهای 
از  متأثر  نقوش  این  شده اند؛  محصور  حاشیه ای  باریک  تزیینی 

اسلیمی و گره کاری ها در تزیینات مساجد ایران است. 
در این تزیینات، نقوش هندسی و گیاهی همراه با کتیبه ها و نوارهای 
حد واسط سطوح منقش، مجموعه ای پرنقش ونگار را به وجود آورده 
که نسبت آن بسیار بیشتر از سطوح خالیست. سطوح خالی و بدون 

نقش بسیار کم تر از سطوح منقش است )تصویر1(.
• مناره مسجد ساوه

ایران مطابقت  با مناره های سلجوقی  تاریخی  از لحاظ  منار قطب 
دارد که در سنت خاص خود از شاهکارهای ارزنده معماری ایران 
به شمار می آیند. این مناره ها عموماً به صورت منفرد، در مجاورت 
الگوهای  و  طرح ها  معموالً  آن ها  تزیینات  و  قرارداشتند  مساجد 

هندسی2 است که درباره منشأ این طرح ها نظریات مختلفی ارائه 
 شده است. برخی منشأ آن را قرن 3  ه.ق. / 9 م. از بغداد بعضی 
آن را از سرزمین های شرق عالم اسالم و قرن های 4 و 5 ه.ق. / 
1۰ و 11 م. می دانند )نجیب اوغلو، 195۶: 13۰(. آجر نیز از دوره 
در  استادانه  و  انحصاری  به صورت  هشتم  قرن  حدود  تا  سلجوقی 
 .)83  :138۰ )ماهرالنقش،  می شد  گرفته  بکار  آن  تزیینات  و  بنا 
با  که  است  دوران  این  معماری  عناصر شاخص  از جمله  مناره ها 
آجر ساخته و تزیین می شده است. نمونه هایی چون مناره مسجد 
یکی  برشمرد.  می توان  را  سمنان  و  بسطام  ساوه،  دامغان،  جامع 
ساوه  مسجد  منار  قطب،  منار  با  منطبق  تاریخی  نمونه های  از 
مسجد  جوار  در  آجر  از  منفرد  و  استوانه ای  برج  به صورت  است. 
هندسی،  نقوش  مناره،  مستوی  تزیینات سطح  است.  گرفته  قرار 
گره ها و خطوط کوفی است که با آجر اجرا شده است. از مقایسه 
بنا، در  از  نمونه متوجه می شویم، مناره منفرد و مستقل  این دو 
قطب  مناره  در  تزیینات  مصالح  اما  بوده  رایج  سرزمین  دو  هر 
ماسه سنگ سرخ و در مناره ساوه آجر بوده است. در واقع هر دو 

تصویر2. ترکیبی از خطوط، نقوش و گره های هندسی آجرکاری، مناره مسجد جامع ساوه )453ه.ق(. عکس : شهره جوادی.
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مناره با استفاده از مصالح بومی بنا شده و محدودیت رنگی دارند. 
همچنین ترکیب نقوش هندسی و گیاهی با گل وبوته های سنتی و 
بومی در نمونه هندی به چشم می خورد؛ در حالی که تزیینات نمونه 
که  می شود  محدود  گره ها  و  هندسی  نقوش  و  به خطوط  ایرانی 
دارای ترکیب بندی پرکار و ریزه کاری است و در آن فضای خالی 
جایگاهی ندارد. تزیینات بکار رفته در منار قطب بیشتر شامل نقش 
و نگارهای هندسی و کتیبه هاست که متأثر از تزیینات ایران است 

)تصویر2(.

مساجد قرن نهم هجری
• مناره مسجد جامع احمدآباد

به دستور  است که در سال 1423م.  اسالمی  ـ  مسجدی هندی 
احمدشاه ساخته شده است. این مسجد سه  طاق نما و دو مناره در 
منتهی الیه شمالی و جنوبی دارد. در تزیینات مناره آن نشانی از 
کتیبه های خطی و نقوش اسالمی نیست. بنای این مسجد همچون 

معابد هندویی، سنگی، و بسیار عظیم و حجیم است.
ورودی  سردر  به  متصل  و  زوجی  به صورت  مسجد  این  مناره  دو 
نوارهای کتیبه ای پوشیده شده است.  تزیینات و  با  و  قرار  گرفته 
نقوش بکار رفته در این مناره ها شامل حاشیه های ساده هندسی، 
شبکه های هندسی، گل ها و برگ های نیلوفر، الله، نوارهای ساده 
عمودی و نقوش گیاهی است. شبکه های هندسی تزیینی این مناره 
مشابه تزیینات هندسی و گره های ایرانی است که گاه با آجر ساده 
و گاه با ترکیب آجر و کاشی به چشم می خورد. آنچه در تزیینات 
به صورت  ترکیب بندی هایی  با  حجاری  می شود  دیده  مسجد  این 
کتیبه  است.  تزیین  بدون  ساده  و سطوح  قرینه  و  افقی  نوارهای 

سطوح  نمی شود؛  دیده  مناره  این  در  قرآنی  عبارات  و  خطوط  و 
مناره ها بیشتر با تزیینات سادة هندسی پر شده است )تصویر3(.

• مناره مسجد جامع گوهرشاد
مسجد جامع احمدآباد و مناره های زوجی آن از لحاظ تاریخی با 
مناره های مسجد گوهرشاد مشهد )821 ه.ق.( هم زمان است. در 
این زمان تغییر تدریجی نقش مناره ها از شکل منفرد )گاه متصل 
بنا را شاهد هستیم،  بنا( به جفت مناره در مدخل  از  و گاه جدا 
)زمانی، 1351: ۶8 ( عالوه بر این از اوایل قرن 7 و 8 ه.ق. )14 ـ 
داد که  تزیینی تحولی رخ  نقوش  و  تزیینات  با  ارتباط  13 م.( در 
موجب شد طرح های هندسی و گیاهی در جوار هم قرارگیرند و 
با  سرانجام در سده 1۰ کاربرد طرح های هندسی کمتر و همراه 

نقوش گیاهی واقع گراتر و آزادتر بکار گرفته شد.
مناره های استوانه ای مسجد گوهرشاد به صورت زوجی و متصل به 
ایوان جنوبی است. بخش باالیی کالهک مناره مخروط، گنبد مانند 
با چند ردیف مقرنس  و  قرار گرفته  است که روی بخش مسقف 
تراش های  با  پایین  قسمت  در  و  است  شده  متصل  آن  بدنه  به 
چند ضلعی از سنگ مرمر سیاه به زمین متصل می شود. تزیینات 
تزیینی  قاب های  مناره شامل مشبک  های آجری مورب است که 
کاشی کاری از نقوش سجاده ای و ترنجی را در میان شبکه ها جا 
اسلیمی،  مانند  گیاهی  عناصر  شامل  کاشی  نقوش  است.  داده 
ثلث  بنایی،  خط نوشته های  و  گره  چنگ،  ختایی،  گل های  ترنج، 
و نستعلیق است. تزیینات با آجر و کاشی معرق به رنگ های زرد، 
الجوردی، فیروزه ای، سفید، سیاه و سبز اجرا شده و ترکیب بندی 
آن ها برپایة الگوهای شبکه ای مورب است و وسعت سطح خطوط 
تنوع  به خاطر  این مسجد  اهمیت  است.  بیشتر  نقوش  به  نسبت 

تصویر3. مناره مسجد جامع احمدآباد )1423م. 82۶ ه.ق(، نقوش و تزیینات هندی با حجاری سنگ. عکس : مریم قندهاریون،1391.
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رنگی، کاشی کاری و کتیبه های آن است )تصویر4(. 
هند  و  ایران  در  تیموری  عصر  مساجد  مناره  مورد  دو  بررسی  با 
به  متصل  و  زوجی  مناره ها  سرزمین  دو  هر  در  که  پی  می بریم 
اما  متفاوت اند؛  هم  با  کالهک  بخش  در  که  است  ورودی  ایوان 
به کارگیری مصالح در هند مشابه قبل، از سنگ است در حالی که 
در ایران این دوره، شاهد پیشرفت در کاشی سازی معرق هستیم 
که سبب تنوع در رنگ و ترسیم دقیق تر نقوش منحنی و همچنین 
در  است.  شده  نیز  ترکیبی  به صورت  کاشی  و  آجر  به کارگیری 
مناره های  در  که  گفت  می توان  آن ها  ترکیب  و  نقوش  با  ارتباط 
احمدآباد، نقوش هندسی، گیاهی، گل و برگ های نیلوفری بدون 
فضای خالی به چشم می خورد که درمجموع ترکیبی کاماًل هندی 
است؛ در حالی که نقوش و ترکیب ها در مناره گوهرشاد با تغییرات 
طرح های  می شود.  ظاهر  قبل  دوره های  با  مقایسه  در  عمده ای 
هندسی در جوار نقوش گیاهی قرار گرفته، ترکیب بندی های ساده، 
خطی، مستقیم، شطرنجی و تیز گوشه هندسی گذشته، جای خود 
را به ترکیب های پیچیده هندسی در کنار نقوش گیاهی، گل و بوته، 
خطوط منحنی در هم بافته و کتیبه های خطی می دهد که با تنوعی 
محقق،  چون  خطوطی  همچنین  می شود  ظاهر  گذشته  از  بیش 

نسخ، ثلث، رقاع، تعلیق، نستعلیق و کوفی بکار گرفته شده است. 

مساجد قرن یازدهم هجری
• مناره مسجد جامع دهلی

مسجد جامع دهلی بین سال های 1۶28 تا 1۶58 م. ساخته شده 
بسیار  که  دارد  ورودی  سر در  به  متصل  مناره  دو  مسجد  است. 

ساده و بدون نقش اجرا شده است و تنها تزیینات آن مربوط به 
قسمت پایه و کالهک آن است که به شکل گل لوتوس اجرا شده 
است. رنگ ها ی بکار رفته سرخ، سفید و سیاه که از مصالح بومی و 
سنگ های طبیعی هند بوده و در اکثر بناهای مذهبی و دولتی این 
سرزمین چون معابد، مساجد، باغ ها و قلعه ها بکار رفته است. عالوه 
بر این مناره ها، مسجد دارای دو مناره بزرگ با مقطع هشت وجهی 
است که با فاصله از سردر ورودی قرار گرفته اند. این مناره ها نیز 
بسیار ساده و بدون نقش هستند. تنها نوارهایی پهن و باریک از 
مرمر سفید و ماسه سنگ سرخ در محور عمودی دیده می شود. مناره 
با استفاده از نقش برگ های نیلوفر در محورهای افقی به سه  بخش 
تقسیم شده است. بخش کالهک مناره هشت وجهی مسقف است 
با  که به مخروطی گنبد مانند ختم شده است. ترکیب بندی بدنه 
خطوط مستقیم عمودی بسیار ساده است و تنها تضاد رنگی سرخ 

و سفید به چشم می خورد )تصویر5(.
• مناره  مسجد امام اصفهان

عصر  به  متعلق  آن که  تزیینات  و  اصفهان  امام  مسجد  مناره های 
صفوی )1۰2۰-1۰47 م.( است، تا حدی با مناره های مسجد جامع 
دهلی  مسجد  همچون  مسجد  این  دارد.  تاریخی  مشابهت  دهلی 
چهار مناره دارد با این تفاوت که مناره های آن از روی زمین برپا 
نشده بلکه روی بام مسجد و متصل به ایوان بنا شده اند. در این 
بخش  دو  شاهد  تنها  ما  و  نمی خورد  به چشم  مناره  پایه  نمونه ها 
ساقه یا بدنه و کالهک یا تاج مناره هستیم. تزیینات بدنه مناره 
در  علی(  و  )محمد  بنایی  و  و کوفی  افقی  در محور  ثلث  خطوط 
محور افقی و محورهای مورب به رنگ سفید با قلم گیری الجوردی 

تصویر4. مناره های متصل به ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد )821ه.ق(، ترکیبی از آجر و کاشی. عکس: مهدی صحراگرد،1391.
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بر زمینه فیروزه ای کاشی کاری به چشم می خورد که با ریسه های 
از هم تفکیک شده اند. بر کالهک مناره دو ردیف  گیاهی رنگین 
در نهایت  و  مشبک  چوبی  نرده های  با  مسقف  استوانه  مقرنس، 
مخروطی گنبد مانند به چشم می خورد که تاحدی مشابه کالهک 

مناره های مسجد گوهرشاد است. )تصویر۶(
دو نمونه مناره از دوران صفوی و گورکانی در ایران و هند نشانی از 
تغییرات بیشتر در مقایسه با دوره های قبلی است : محل قرارگیری 
مناره های دوتایی در مسجد دهلی روی زمین و در مسجد امام روی 

بام مسجد و متصل به سردر است3، مصالح تزیینی در هند همچون 
گذشته سنگ است و تنها تغییر در ترکیب دو رنگ سنگ )سرخ 
و سفید( است. مناره مسجد امام پوشیده از کاشی های هفت رنگ 
است. که در گذشته کاشی معرق رایج بوده است. مسجد دهلی 
بسیار ساده و بدون نقش نمایان شده، درحالی که مناره مسجد امام 
با ترکیبی از خطوط، نقوش گیاهی، هندسی، مشبک ها و مقرنس ها 

تزیین شده است.

تصویر5. مناره های مسجد جامع دهلی )1۶28ـ 1۶58م. 1۰37-1۰۶7 ه.ق(، اجرا با سنگ سفید و سرخ. عکس : رسول رفعت،1391.

نتیجه گیری

نتایج حاصل از این نوشتار در دو بخش جمع بندی می شود :
مصالح و شیوه های تزیینی : در دو سرزمین متفاوت است. تزیینات 
زیادی  تنوع  تزیینی  شیوه های  و  مصالح  نظر  از  هندی  مساجد 
ندارد. مصالح آن ها سنگ سفید، سرخ و سیاه است و به ندرت از 

کاشی کاری استفاده شده است. در حالی که تنوع رنگ و مصالح در 
مساجد ایرانی بیشتر است. مصالحی چون : آجر، گچ و کاشی به 
شیوه های گره چینی آجری، گچبری های برجسته، ساده، رنگی و 

کاشی کاری معرق و هفت رنگ با انواع رنگ ها دیده می شود.
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           مطالعه تطبیقی تزیینات و مصالح آن در مناره های مساجد کهن هند و ایران
مریم قندهاریون

است  این  از  حاکی  مختلف  دوره  سه  از  مناره  نمونه  سه  بررسی 
که به کارگیری مصالح در تزیینات مناره های هندی ثابت بوده و 
تغییرات مربوط به نقوش و ترکیب بندی هاست درحالی که در ایران 
با پیشرفت امکانات و دسترسی های بیشتر، مصالح متنوع تری بکار 

گرفته شده است.
شامل  اسالمی  دوران  در  تزیینی  نقوش   : ترکیب بندی  و  نقوش 
حیوان  و  انسان  نقش  و  کتیبه هاست  و  گیاهی  هندسی،  عناصر 
برگ  و  گل  بیشتر  هند  مناره های  گیاهی  نقوش  می شود.  حذف 
نیلوفر و برگ ها، ساقه ها و پیچک های طبیعی و خطوط منحنی 
است که اصالت بومی دارد و معموالً در مناره های ایرانی کاربردی 
ندارد. تنها در برخی موارد چون منار قطب نقوش اسلیمی ایرانی 
تزیینات  در  تنها  سجاده ای  و  ترنجی  نقوش  می خورد،  چشم  به 

تصویر۶. مناره مسجد امام اصفهان )1۰2۰ـ 1۰47ه.ق(، کاشی کاری با تزیینات خطوط و اسلیمی ها.عکس : میالد امینی، 139۰.

الگوها  ندارد.  کاربردی  هند  در  و  می شود  دیده  ایرانی  مناره های 
و تزیینات هندسی در تزیینات هندی ساده و گاه در بخش هایی 
پیچیده و مشبک بوده که همان نقوش و گره های هندسی است که 
ایران عصر سلجوقی گرفته شده است. کتیبه ها و خوش نویسی  از 
نیز که از تأثیرات اسالم است در تزیینات مساجد هر دو سرزمین 
به چشم می خورد، البته در جزئیات با هم تفاوت هایی دارد. خطوط 
و  نستعلیق  ثلث،  کوفی،  ایران  مناره های  تزیینات  در  رفته  بکار 

بنایی است درحالی که خط غالب در مساجد هند کوفی است.
نوارهای  به صورت  ایران  مناره های  نقوش  ترکیب بندی  لحاظ  از 
خطی، شبکه ای، مدور و شعاعی بوده درحالی که این ترکیب ها در 
مناره های هندی معموالً به صورت خطوط مستقیم افقی یا عمودی 
مناره  تزیینات  در  به ندرت  خالی  سطوح  این ها  بر  عالوه  است. 
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مساجد ایرانی به چشم می خورد در حالی که کاربرد این سطوح در 
مساجد هندی خصوصاً مساجد مربوط به دوره های متأخر اسالمی 
بسیار به چشم می خورد. بر اساس آنچه ذکر شد نتیجه نهایی مبنی 
بر این است که با وجود ارتباطات و تبادالت این دو سرزمین که 

سبب شده مشابهت هایی در تعداد مناره، جایگاه آن نسبت به بنا و 
تعداد مناره ها را شاهد باشیم، هر دو سرزمین در تزیینات )مصالح 
مبانی  ورود  با  و  بوده  پایبند  بومی  مبانی  و  اصول  به  نقوش(  و 

اسالمی آن را با داشته های بومی و محلی درآمیختند.

پی نوشت

* این مقاله برگرفته از طرح تحقیقاتی »تاثیر متقابل هنر ایران و هند« و برداشتهای میدانی سفر مطالعانی آن در سال  139۰ است که در پژوهشکده نظر انجام شد.
1. کیانی، منار را به معنای جای نور و بنایی بلند و کشیده تعریف می کند که عموماً، کنار بناهای مذهبی ساخته می شده است و قدیمی ترین مناره های ایران را، مناره های مساجد جامع 
سمنان و دامغان می داند )کیانی،1384(. استاد پیرنیا نیز مناره را به عنوان عامل راهنما در جنگل، بیابان و شاه راه می داند که با گذشت زمان عملکرد آن تغییر کرده است )پیرنیا،1383(.

2. الگوهای هندسی یکی از منظم ترین کاربردهای هندسه در معماری جهان اسالم را نمایان می سازد که بر اساس شبکه های خطوط  مستطیل و شعاعی، که در آن ها دایره و مشتقات 
چندگوش و ستاره شکل نقش بارزی دارد، شکل می گیرد )االسعد، 137۶: 44(.

3. مناره های اولیه در مساجد ایران به صورت تک مناره های عظیم در کنار مساجد دوره سلجوقی، برگرفته از میل های راهنماست که پیش از اسالم جهت افروختن آتش و راهنمای 
مسیر در بیابان کاربرد داشته است )میل نورآباد َمَمَسنی(. بناکردن تک مناره یا دو مناره قرینه از روی زمین بر سردر مسجد یا شبستان مربوط به دوره تیموری است؛ همچون مسجد 
گوهرشاد مشهد و مناره »اهلل اهلل« مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی؛ که در ایران کنونی به ندرت به چشم می خورد و عمده آن در آسیای میانه و ایران بزرگ قرار دارد و قرارگیری دو 

مناره روی بام در ورودی مسجد در سردر یا ورودی شبستان، که مربوط به دوران ایلخانی، صفوی و قاجار در ایران است.
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