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چکیده

روستای سنگ بست در شمال شهرستان فریمان و در فاصله 35 کیلومتری جنوب شرق مشهد واقع شده است. در فاصله 
یک کیلومتری از روستا، مقبره ای به شکل چهارتاقی با گنبدی بر فراز آن و مناره ای آجری وجود دارد. مقبره مذکور، 
متعلق به ارسالن جاذب والی توس در زمان سلطان محمود غزنوی است و مناره، معروف به میل ایاز )غالم ترک سلطان 
بیشتر معماری و هنر دوره غزنوی که پیش زمینه و منشأ  به منظور شناخت  محمود غزنوی( است. در پژوهش حاضر 
شکل گیری معماری دوره سلجوقی است، جزئیات معماری و تزییناِت مقبره و مناره نامبرده مورد بررسی دقیق قرار گرفته 
است. در این راستا، ضمن بازخوانی کتیبه های موجود که بخش زیادی از آن تخریب شده است، برای نخستین بار متن 
کتیبه ها و تزیینات بنا، اعم از تزیینات آجری، گچ بری و نقاشی، با جزییات کامل بازسازی، اجرا و مورد مطالعه تطبیقی 

قرار گرفته است.
بازنگری پالن مقبره و مناره نیز، از جمله دست آوردهای این پژوهش است. مقبره ارسالن جاذب برخالف موقعیت اصلی 
آن، تاکنون در تمامی منابع موجود، به صورت بنایی منفرد معرفی شده است، درحالی که طبق مطالعات و مشاهدات این 
پژوهش، ارتباط مقبره با بنای مجاور که مسجدی شبستانی است و پیوند مناره با بنای رباطی دوحیاطه، آشکار و مسلم 
شد. اطالعات به شیوه مطالعات کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده و نتایج به دست آمده، با مطالعه و تحلیل 

داده ها و انجام مطالعات تطبیقی صورت گرفته است.

واژگان کلیدی

سنگ بست، مقبره ارسالن جاذب، میل ایاز، معماری و هنر غزنوی



فصلنامه هـنر و تـمدن شـرق
سال سوم| شماره نهم| پاییز 1394

مقدمه

در شمال  و  فریمان  اصلی  بخش های  از  یکی  بست  دشت سنگ 
 37 فاصله  در  بست  سنگ  روستای  دارد.  قرار  فریمان  دشت 
 59̍  33.00 جغرافیایی̎  طول  به  شهرستان،  مرکز  از  کیلومتری 
59 و ارتفاع 1115 متر از  ˚35 و عرض جغرافیایی̎ 43.16̍  46̊ 
سطح دریا واقع شده است. طبق متون تاریخی به جای مانده از قرن 
چهارم هـ. ق به بعد، از این نقطه با نام »سنجبست« معرب سنگ 
منزل  و  بازرگانی  کاروان های  عبور  و محل  است  یاد شده  بست، 
معروفی بین نیشابور و سرخس بوده است )سمعانی،259:1382/ 
بن  ا /1 3 : 1 3 3 2 ، ی ر بو نیشا ی  ظهیر /1 1 2 : 1 3 5 6 ، ی حمو

اثیر،146:1373، ذهبی، بی تا : 388(.
آن  کنار  از  سرخس  به  مشهد  آسفالته  جاده  نیز  حاضر  حال  در 

می گذرد و مقبره ارسالن جاذب در فاصله 1 کیلومتری از آن واقع 
شده است. نام سنگ بست با نام ارسالن جاذب پیوند خورده است، 
چراکه وی در زمان سلطان محمود غزنوی، حدود سال های 389-
421 هـ. ق والی توس بوده و ساخت رباط و چندین بنای دیگر در 

سنگ بست، منسوب به اوست.
در  آن  بنیان  که  بست  سنگ  مجموعه  معماری  بقایای  در  آنچه 
و  عناصر  همان  می شود،  مشاهده  است  شده  نهاده  غزنوی  دوره 
سامانی  دوره  معماری  به  وابسته  تزیینات  و  معماری  ویژگی های 
تزیینات در دوره غزنوی رشد  و  این شاخصه های معماری  است. 
شناخته شده ای  و  مطرح  معماری  شکل گیری  زمینه ساز  و  کرده 

است که در دوره سلجوقی نمود پیدا می کند.

پیشینه پژوهش
در چند دهه اخیر پژوهش هایی صرف در رابطه با توصیف مختصر 
بنای مقبره و تزیینات آن به صورت بنایی منفرد انجام گرفته است. 
از جمله : بررسی و توصیف مقبره و مناره )پوپ، 1387 : 1506-
1505/ دیتز،1137:1387(. بررسی و بازخوانی اولیه کتیبه ها در 
سال 1979م./1357 هـ. ش توسط آقا و خانم »سوردل« صورت 
گرفت )Sourdel & Sourdel, 1979: 112-113( که در منبع فوق، 
ترتیب شماره آیات، اشتباه ثبت شده است. »تقی بینش« نیز در 
نقل  به  و  دانسته  بازخوانی  غیرقابل  را  گنبد  زیر  کتیبه  مقاله ای، 
از محققین پیشین، کتیبه را تکرار کلمه »محمود« خوانده است 
)بینش،1352: 68- 52( درحالی که چنین کلمه ای در کتیبه های 

موجود در مقبره، وجود ندارد.
همچنین مقاالتی درباره موقعیت سیاسی ارسالن جاذب و توصیف 
بسیار مختصِر مقبره وی نیز منتشر شده است )کیانی،1382: 173/ 
مهدوی، 131:1379/ غروی، 10:1356/عطاردی، 349 :1381(. از 
اولین اقدامات مرمتی صورت گرفته روی مقبره و مناره، اطالعی 
در دست نیست. مستندنگاری و برداشت پالن مقبره و مناره نیز، 
با  و  اجمالی  به طور  ش  هـ.   1384 سال  در  »ابراهیم نیا«  توسط 

اندکی خطا صورت گرفته است.
دقیقی  شناخت  مذکور،  پژوهش های  انجام  علی رغم  کلی  به طور 
فضای  و  آن  مجاور  مناره  جاذب،  ارسالن  مقبره  بنای  به  نسبت 
پیرامون مقبره، وجود ندارد. در تمامی پژوهش های موجود مقبره و 
مناره را به عنوان بنایی منفرد مطرح و به اختصار معرفی کرده اند. 
بدین ترتیب فضای پیرامون آن، یعنی محیطی که این مقبره داخل 

آن قرار گرفته تاکنون ناشناخته باقی مانده است.

شناخت عناصر و ویژگی های معماری دوره غزنوی
با استناد به متون تاریخی بنای مقبره ارسالن جاذب و مجموعة 
ایجاد  غزنوی  در دوره  هـ. ق  قرن چهارم  ابتدای  در  آن  پیرامون 
شده است )سمرقندی،176:1382( ظهیری نیشابوری،13:1332/ 
منینی، 1386 : 312-311(. آثار معماری متعلق به این دوره در 
معطوف  بیشتر  ما  اطالعات  و  محدود  بسیار  امروزی  ایران  خاک 
افغانستان امروزی، به ویژه غزنه است. از جمله  به آثاِر موجود در 
را می توان  ویژگی های شناخته شده معماری غزنوی، موارد ذیل 

برشمرد :
جرزها،  در  آجر  از  استفاده  ضعیف؛  و  سست  مصالح  بکاربردن 
ستون ها، مناره ها و بخش هایی از بنا که نیاز به مقاومت بیشتر داشته 
است و کاربرد خشت در سایر بخش ها؛ بکارگرفتن سنگ با تزئین 
منبت و یا مشبک، گچ بری های رنگین، خط اندازی و نقش اندازی 
عمیق روی گچ و گاه ساخت حجم های گچی رنگ آمیزی شده و 
نقاشی اغلب در نماهای داخلی؛ کاربرد محدود کاشی فیروزه ای و 
یا کاشی های تک رنگ با رنگ های متنوع، اشکال هندسی گوناگون 
و نقوش قالب خورده، ساخت درها و پنجره های چوبِی گره چینی و 
یا منبت کاری شده، تزئین افریزهای بنا با کتیبه های کوفی آجری 
و عمیقاً تراش خورده؛ ساخت وجه بیرونی کاخ ها و عمارات شبیه به 
قلعه با برج و بارو و دیوار بلند و مستحکم؛ خانه هایی با چهار ایوان و 
اتاق هایی چهارگوش با طرح محوری و متقارن )اتینگهاوزن،1376: 

83-80/پوپ،1196:1387(.
 در ادامه این پژوهش جهت شناخت هرچه بیشتر عناصر معماری 
دوره غزنوی در خاک ایران کنونی، پالن و تزیینات مقبره ارسالن 
معماری  بافت  به  توجه  با  و  دقیق  نگاهی  با  ایاز،  میل  و  جاذب 
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پیرامونشان، مورد بازنگری، بررسی و مطالعه تطبیقی قرار گرفته 
است.

عناصر معماری و بازنگری پالن مقبره ارسالن جاذب
در   164 شماره  با  هـ. ش  سال 1310  در  جاذب  ارسالن  مقبره 
میان  در  نام برده  بنای  است.  رسیده  ثبت  به  ملی  آثار  فهرست 
مجموعه ای از بناهای ویران، در کنار ویرانه های شهِر کهِن سنگ 
بنایی  را  آن  که  موجود  تصور  برخالف  است.  شده  واقع  بست، 
یادبودِی منفرد، انگاشتهاند که مناری در فاصله 33 متری آن قرار 
دارد؛ جزئی برجای مانده از یک مجموعه بزرگ و بسیار پیچیده و 

وسیع است.
و  شکل  مستطیل  شهری  ویران  بقایای  شامل  کهن  بست  سنگ 
کاماًل قرینه، محصور با دیواری دفاعی با 18 نیم برج مدور و دو 
دروازه در ضلع شمالی و جنوبی و خندقی دورتادور آن است. مقبره 
ارسالن جاذب در کنار این شهر ویران، خارج از دیوار دفاعی در 
میان بقایای چندین بنای ویران قرار گرفته است. قابل ذکر است 
این مجموعه، در جهت شمال شرقی-  بناهای موجود در  تمامی 
جنوب غربی، یعنی دقیقاً در راستای قبله ساخته شده است. این 
امر حاکی از طراحی و ایجاد سنگ بنای اولیه شهر و مجموعه، در 

دوره اسالمی است.
بنای مقبره در حال حاضر به شکل گنبدخانه ای دواشکوبه، با پالنی 
مربع شکل و تقریباً قرینه، به صورت منفرد و بدون ارتباط با بناهای 
پیرامون تصور و بازسازی شده است. گنبدخانه با تبعیت از جهت 
قبله ساخته شده و بنای اولیه دارای چهار ورودی در چهار ضلع 
بنا بوده است. در بازسازی صورت گرفته، سه ورودی به طور کامل 
مسدود شده و تنها ورودی ضلع جنوب غربی، جهت دسترسی به 

فضای داخلی - با دری آهنی- در نظر گرفته شده است.
 در این بازسازی، نه تنها تغییراتی در نحوه بازسازی طاقگان ورودی 
ضلع جنوب غربی رخ داده، بلکه ورودی اصلی بنا؛ یعنی ضلع جنوب 
شرقی، نادیده انگاشته و مسدود شده است )تصویر1-1(. احتماالً 
گرفته  صورت  بنا  از  حفاظت  منظور  به  ورودی ها  مسدودنمودن 
است ولی تغییرات و نحوه بازسازی مقبره به شکل مذکور، ناشی 
از عدم شناخت دقیق پالن مقبره و نادیده گرفتن ارتباط آن، با 

بناهای مجاور است.
با توجه به تخریب و فرسایش بسیار شدید بافت پیرامونی مقبره، 
تنها  به آن،  بنا و موقعیت مقبره نسبت  تشخیص چگونگی پالن 
در  آنچه  طبق  است.  امکان پذیر  هوایی  عکس های  به  توجه  با 
عکس های هوایی مشاهده می شود، بنای واقع در مقابل ضلع جنوبی 
و غربی مقبره، دارای حیاطی مرکزی است که از چهار سو با ردیف 
ستون ها، جرزهایی مربع شکل، احاطه شده است )تصویر2-1(. در 
میانه دیوار ضلع جنوب غربی بنا، فرورفتگی محراب قابل تشخیص 
است. در مقابل این ضلع، چهار ردیف 12 تایی ستون وجود دارد و 
سه فرش انداز عمیق در بخش میانی ستون ها و عمود بر دیوار قبله، 

ایجاد شده که عمق فرش انداز مرکزی، کمی بیشتر است. تعداد 
با رسم الخط  به حروف کتیبه ای  زیادی قطعات آجرتراش متعلق 

کوفی، در این مکان به چشم می خورد )تصویر2(.
شواهد موجود نشان دهنده وجود مسجدی شبستانی، در این نقطه 
است که مقبره ارسالن جاذب در گوشه شرقی آن واقع شده است. 
در متون تاریخی و گزارش سیاحان نیز به هم جواری آرامگاه ارسالن 
جاذب با مسجد و کاروانسرایی در آن مکان، در مکانی که توسط 
خود او احداث شده بود، اشاره نموده اند )سمرقندی،176:1382/ 
ظهیری نیشابوری،13:1332/ منینی،1386 : 311 و 312(. در واقع 
دو ورودی از چهار ورودی مقبره؛ به عنوان ورودی های مسجد و دو 

 

تصویر1-1. پالن مقبره ارسالن جاذب. ترسیم : کنعانی، 1359.                             
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 تصویر2-1. پالن فرضی مسجد سنگ بست. ترسیم : نگارندگان، 1391.
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الفب

تصویر3.الف:آجرکاریسکنجهایشرقیوغربیب:آجرکاریسکنجهایشمالیوجنوبی
ترسیم:نگارندگان،1391.

14

تصویر2. قطعات آجرتراش موجود بر سطح مسجد سنگ بست. عکس : نجمه موسی تبار،1391.

  

ورودی دیگر، راه های دسترسِی به رواق ها و شبستان های مسجد 
ورودی های  سایر  پیگردی،  بدون  و  فعلی  شرایط  در  است.  بوده 
احتمالی مسجد، قابل تشخیص نیست. با توجه به مکان قرارگیری 
قرارگیری  مکان  و  در گوشه شرقی مسجد  ارسالن جاذب  مقبره 
مسجد در کل مجموعه، هویداست که ورودِی ضلِع جنوب شرقِی 
مقبره، در واقع ورودِی اصلی محسوب می شده که در حال حاضر 

مسدود شده است.
کل  و  مسجد  وقف  و  ساخت  تاریخ  تاریخی،  متون  به  استناد  با 
تا   389 سال های  به  بست،  سنگ  در  واقع  عام المنفعه  مجموعه 
421 هـ. ق یعنی دوران والی گری و فرمانفرمایی ارسالن جاذب در 
توس، برمی گردد )عتبی، 1334: 199،283،328/گردیزی،1347: 
385/ بیهقی،1383: 506،651 / سمرقندی،1382: 132(. با توجه 
به نوع پالن مسجد و موقعیت آن نسبت به کل مجموعه، فقط با 
پیگردی در محوطه است که می توان گفت یا مقبره او، از آغاز در 
زمان طراحی مجموعه به عنوان جزئی از طرح اصلی پیش بینی شده 
بوده و یا بعد از درگذشت ارسالن جاذب در سال 420-421 هـ. ق 
)بیهقی،1383: 113(، تغییراتی در گوشه پالن مسجد، به عنوان 
بانی این مجموعه رفاهی و وقفی ایجاد شده است. در هر دو حال، 

این قسمت بخشی از مجموعه و به ویژه مسجد، تلقی می شود و نه 
بنایی کوشکی و منفرد.

مطالعه تطبیقی تزیینات مقبره ارسالن جاذب
نمای بیرونی مقبره کاماًل ساده و بدون هیچ آرایه ای ساخته شده 
سادگی  مسجد،  کالبد  داخل  مقبره  قرارگیری  به  توجه  با  است. 
داخلی  تزیینات  ولی  است.  توجیه  قابل  تا حدودی  بیرونی  نمای 
بنا، شامل نقش اندازی یا شیاراندازِی عمیق بر روی سطوح گچی، 
نقاشی بر روی گچ و آجرکاری است. دو ردیف کتیبه کوفی، یکی 
آجری و دیگری نقاشی، بر زمینه گچ نیز، از جمله تزیینات داخلی 

بنا، محسوب می شود.
آهیانه  آجرهای  از:  است  عبارت  مقبره  داخل  آجرکاری  تزیینات 
چیده  گنبد  مرکز  به  رسیدن  تا  راسته  خفته  شیوه  به  که  گنبد 
شده اند؛ گوشه سازی  سکنج های مقبره با دو طرح هندسی متفاوت 
در  )تصویر3( که  غربی  و شرقی-  در گوشه های شمالی- جنوبی 
تمامی مقاالت منتشر شده تاکنون، این طرح به اشتباه تکرار کلمه 
اجرا  نحوی  به  نقوش  این  واقع  در  است.  معرفی شده  »محمود« 
شدهاند که در نگاه اول نوعی کتیبه یا کلمه ای شبیه به محمود را، 
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در ذهن تداعی می کند، درحالی که واقعیت امر چنین نیست. این 
پیچیدگی  و  پیشرفت  با  در دوره سلجوقی  بعداً  سبک آجرچینی 

بیشتر، به یکی از ویژگی های شاخص آن دوره تبدیل شد.
کتیبه کوفی آجری دورتادور گلویی گنبد، با آجرتراش اجرا شده و 
دربرگیرنده سه آیه از آیات قرآن مجید است. ابتدای کتیبه شامل 
دو آیه است )انبیاء: 34-35( که حدود دوسوم از محیط زیر گنبد 
کلمه  اضافه کردن  با  ادامه  در  و  است  داده  اختصاص  خود  به  را 
است  شده  اجرا  یوسف،  سوره   101 آیه  اواسط  از  هلل«،  »الملک 
)Sourdel, 1979: 112-113(. در انتها نیز نام »السرخسی« معمار 
بنا، اجرا شده که نیمی از آن تخریب شده است )تصویر4(. مضمون 
آیات مذکور، به عدم جاودانگی بشر، قدرت بی حد و مرز خداوند 
و بازگشت انسان ها به سوی خداوند داللت دارد که با کاربری بنا 

مناسبت دارد.
مقایسه سبک اجرای کتیبه فوق با کتیبه باالی مناره ایاز، علی رغم 
اجرای حروف  نحوه  در  تشابهاتی  وجود  تفاوت های جزئی،  وجود 
در  کتیبه  متن  انتهای  در  می کند.  آشکار  نیز  را  آن  چیدمان  و 
دو  هر  سازنده  دیده می شود. ظاهراً  »السرخسی«  نام  بنا،  دو  هر 
کتیبه نیز یک شخص بوده است. قطعات آجر تراش به دست آمده 
از سطح مسجد )تصویر 2( نیز کاماًل مشابه حروف کتیبه مقبره و 
مناره ایاز است و با همان رسم الخط و سبک ساخته شده است که 

و مقبره  زمان ساخت مسجد  فاصله کم  یا  نشان دهنده همزمانی 
غزنوی  دوره  آثار  با  مقبره  در  موجود  آجرکاری های  است. سبک 
و سلجوقی قابل مقایسه است. به طور مثال آجرچینی زیر گنبد، 
شبیه به گنبد برج دماوند )برج شبلی( مربوط به قرن پنجم هـ. 
در  این سبک   .)Stronach & Young, 1996, PL.IIIc( است  ق. 
ایوان  و  تاج الملک  گنبدخانه  حدفاصل  فضای  کوچک  گنبدهای 
قابل  نیز  سلجوقی،  دوره  از  اصفهان  جامع  مسجد  در  شمالی 
مشاهده است. تزیینات آجری سکنج ها نیز که پیش زمینه تزیینات 
آجری پیشرفته در دوره سلجوقی است در نمونه های موجود در 
رباط شرف و رباط ملک، قرون پنجم و ششم هـ. ق در خراسان به 

وفور اجرا شده است )تصویر5(.
حروف  به  مقبره،  در  موجود  آجری  کتیبه  حروف  اجرای  سبک 
غزنوی  دوره  از  خواف،  زیارت  رباط  در  مانده  باقی  آجری  کتیبه 
و سلجوقی، همچنین برج های پیرعلمدار و چهل دختران دامغان، 
مربوط به اوایل قرن پنجم هـ. ق. شبیه است. نمونه پیشرفته تر این 
سبک را، در کتیبه های زیر گنبدهای. تاج الملک و نظام الملک و 
به تبع آن، سایر آثار شاخِص سلجوقی می توان دید. وجه تمایِز آثاِر 
قابل  افزایش  سلجوقی؛  نمونه های  با  ایران  در  غزنوی  دوره  اوایِل 
آثار  به  نسبت  آثار سلجوقی،  در  و گچ بری  آجری  تزیینات  توجه 

پیشین خود است.

 
تصویر4.طرحبازسازیکتیبهآجریزیرگنبدمقبرهارسالنجاذب.ترسیم:نگارندگان،1391.
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 تصویر 5. نمونه تزیینات آجری رباط شرف. عکس : نجمه موسی تبار، 1391.

آن  گچ بری  تزیینات  مقبره،  داخلی  جداره های  تزیینات  جمله  از 
است. سطح داخلی دیوارهای مقبره، با الیه ضخیمی از گچ اندود و 
بر روی آن شیارهایی عمیق به شکل خطوط پلکانی نقر شده است 
و طرحی به صورت آزاد، بدون اندازه یکسان و نامنظم پدید آمده 
که با رنگ های سبز، زرد و آبی رنگ آمیزی نموده اند. در حال حاضر 
بنا  باقی مانده است )تصویر 6(. گویا سازنده  از آن  اندکی  بخش 
نمایی زیبا و رنگین، همچون پارچه های ابریشمی عتابی بغداد را 
به نمایش گذاشته است )پوپ،1387:  1506(. در حال حاضر تنها 

ته رنگی از رنگ آبی و سبز، بر روی گچ ها دیده می شود.
نمونه مشابه شیاراندازی بر روی گچ در مقبره ارسالن جاذب، در 
آرامگاه ساالر سید خلیل، معروف به بابا حاتم، در افغانستان، وجود 
 .)Bivar,1977:145( است  غزنوی  دوره  اواخر  به  مربوط  که  دارد 
دوره  آجرکاری های  روی  بر  ایجادشده  گچی  نماسازی  همچنین 
مقبره  برج  اصفهان،  جورجیر  مسجد  ورودی  قسمت  در  آل بویه 

 

بدنه  و  ورودی  ق؛  هـ.  پنجم  قرن  اوایل  از  دامغان  چهل دختران 
برج پیرعلمدار دامغان مربوط به 417 هـ. ق نیز وجه تشابه زیادی 
اوایل  به  مربوط  نیز  ساوه  )میدان(  منار مسجد سرِخ  بدنه  دارند. 
قرن پنجم هـ. ق و مناره مسجد برسیان و پامنار زواره نیز متعلق 
به همین بازه زمانی در فاصله زمانی کوتاهی بعد از تسلط کامل 
ویژگی های  ابقای  ولی  ایران ساخته شده اند  در  حکومت سلجوقی 
معماری دوره غزنوی و پیشرفت و تکامل آن در این بناها در شیوه 

شیاراندازی ساده روی گچ کاماًل آشکار است.
تزیینات نقاشی موجود در مقبره عبارت  است از: تزیین حاشیه های 
گچ بری دیوار گنبدخانه که در بخش پیشین ذکر شد؛ تزیین قاب 
روزن های اشکوب دوم و دورتادور قوِس سکنج ها که با رنگ زرد 
رنگ آمیزی شده و با رنگ سفید به گونه ای طراحی شده است که 
مهم ترین  از  است.  درآمده  تصویر  به  آجرکاری  به  شبیه  نمایی 
تزیینات نقاشی مقبره می توان به کتیبه ای کوفی، بر روی زمینه ای 

تصویر6. طرح گچ بری نمای جداره های داخلی مقبره ارسالن جاذب. ترسیم : نگارندگان،1391.
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کتیبه  متن  کرد.  اشاره  مقبره  گچی  افریز  روی  بر  برگ  و  گل  از 
دربرگیرنده دو آیه از قرآن مجید است )یونس: 24- 25( که دورتادور 

.)Sourdel, 1979: 112-113( بنا به طور کامل اجرا شده است
کتیبه کوفی و برگ ها به رنگ سفید بر روی زمینه ای الجوردی 
اجرا شده اند. بخش اعظم کتیبه از بین رفته است اما همان بخش 
باقی مانده؛ ظرافت، زیبایی و تنوع زمینه گل و برگ بین  اندک 
حروف را در هر ضلع بدنه به خوبی نمایان می کند )تصویر7 تا 10(. 
سبک اجرای حروف به سبک کوفی گره دار در تمام متن یکسان 
در  حروف  خالی  فضای  میان  در  زمینه،  برگ  و  گل  طرح  است. 
ولی  است  شده  اجرا  مالیم  پیچش  با  و  پربرگ  شدت  به  ابتدا، 
پیچش  با  و  کاسته  برگ ها  تعداد  از  رفته،  جلوتر  هرچه  هنرمند 
دچار  شرقی  شمال  ضلع  است.  کرده  پر  را  فضا  ساقه ها،  بیشتر 
برداشت  و  قابل تشخیص  آن،  و طرح  است  زیادی  آسیب دیدگی 
نیست )تصویر7(. با ادامه کتیبه به سمت پایان ضلع شمال غربی، 
طرح زمینه هرچه بیشتر رو به سادگی گذاشته و فقط گردش مدور 
شده  ترسیم  برگ  محدودی  تعداد  و  می خورد  چشم  به  ساقه ها، 

است. ولی این سادگی از زیبایی کار نکاسته است.
کتیبه نقاشی این مقبره، با نقاشی مقرنس های گنبد باالی محراب 
مسجد جامع نائین و کتیبه سردر ورودی آن قابل مقایسه است 
)پوپ،1387: 1506(. رباط ماهی از دیگر بناهای منسوب به دوره 
غزنوی است. سردر ورودی آن با کتیبه آجری و با تزیینات گیاهی 
مشابِه کتیبه نقاشی افریز مقبره ارسالن جاذب، آراسته شده است. 
در قسمت ورودی رباط شرف نیز سبک پیشرفته و  ظریف تر این 

نقش، با گچ بری اجرا شده است.
ارسالن  مقبره  داخلی  نمای  بر  موجود  نقاشی  تزیینات  دیگر  از 
جاذب می توان نقش گره هایی بر زمینه گچی زیر تاق درگاه های 
است.  شده  اجرا  رنگ الجوردی  با  که  برد  نام  را   مقبره  ورودی 
فواصل گره ها که در هر ورودی دارای طرحی متفاوت از دیگری 
وضعیت  است.  شده  پر  قهوه ای  رنگ  به  اسلیمی  نقوش  با  است، 
بدی  بسیار  شرایط  تخریب،  درصد   90 حدود  با  نقاشی ها  فعلی 
دارد. رنگ و نقش زیر تاِق درگاه جنوب شرقی تا حدی محو شده 

و قابل تشخیص نیست.
بر تاق جنوب غربی که باالی ورودی فعلی بنا قراردارد، گره »هشت 
و چهار« نقش بسته )تصویر11( و بر تاق شمال شرقی گره »هشت 
تاق  بر  اجراشده  گره  )تصویر12(.  است  اجرا شده  لنگه«  و چهار 
شمال غربی، »هشت کند و نیمه چهار لنگه« است )تصویر13(؛ 

)فرشته نژاد، 1358: 52(.
کتیبه  مانند  درگاه،  چهار  این  نقاشی  در  رفته  بکار  رنگ های 
نقاشی شده افریز بنا؛ آبی، سفید، سیاه و قهوه ای است. ولی ظرافت 
موجود در طرح و نقش کتیبه، در آن دیده نمی شود. شاید دلیل 
این امر تجدید طرح یا بازسازی مجدد آن، سال ها بعد از اجرای 
تاق  زیر  نقاشی های  از  بخشی  امر،  این  شواهد  است.  بوده  اولیه 
درگاه شمال شرقی است. چرا که بخشی از گچ آن از بدنه جداشده 
است. در الیه زیرین، نقشی با همان گره، ولی با رنگی با کیفیتی 
به  توجه  با  می شود.  دیده  کتیبه  در  رفته  بکار  رنگ هاِی  مشابه 
وضعیت موجود، گویا بعدها نقوش اولیه با الیه ای از گچ پوشانده 

 

 

 
تصویر7. طرح بازسازی کتیبه- نقاشی دیواره جنوب غربی مقبره ارسالن جاذب. ترسیم : نگاارندگان، 1391.
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تصویر8. طرح بازسازی کتیبه- نقاشی دیواره جنوب شرقی مقبره ارسالن جاذب . ترسیم : نگارندگان،1391.

تصویر9. طرح بازسازی کتیبه- نقاشی دیواره شمال شرقی مقبره ارسالن جاذب . ترسیم : نگارندگان،1391.

تصویر10. طرح بازسازی کتیبه- نقاشی دیواره شمال غربی مقبره ارسالن جاذب. ترسیم : نگارندگان،1391.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18



          بازنگری پالن و تزیینات مقبره ارسالن جاذب و میل ایاز در دوره غزنوی
نجمه موسی تبار، احمد صالحی کاخکی

شدند، سپس همان طرح با رنگی مشابه ولی با کیفیتی نازل مجدد 
طراحی و رنگ آمیزی شده است. در صورت امکان الیه برداری از 
در  مشابه  وضعیتی  وجود  امکان  می توان  دیگر،  تاق های  زیر  گچ 

سایر درگاه ها را نیز بررسی کرد.

نمونه مشابه چنین نقوشی بر دیواره هیچ یک از بناهای معرفی شده 
قرون چهارم و پنجم هجری مشاهده نشده است. ولی مشابه این 
بر روی ظروف سفالی قرون سوم - چهارم هـ. ق که در  نقوش، 
دیده   ،)118،67  :1364 )قوچانی،  است  می شده  تولید  نیشابور 
در  تاریخ  از  برهه  آن  در  نقوش،  این  رواج  بر  گواهی  می شود که 
خراسان بوده است. با توجه به مستندات ارائه شده در این بخش، 
مقبره ارسالن جاذب در واقع آرامگاهی است که در گوشه شرقی 
بیرونی دیوار مسجد،  نمای  قرار گرفته است.  مسجدی شبستانی 
رباط و مناره واقع در مجاور آن دارای سبکی یکسان است. نماسازی 
هر سه بنا به صورت آجرهایی در ردیف های دوتایی است که فضای 
ما بین آن ها با گچ پُر و شیاراندازی شده، ولی سطح بیرونی مقبره 
کاماًل ساده و متفاوت از دیوار جانبی آن ساخته شده است. تفاوت 
از  به آن، شاید نشان  با نمای مسجِد متصل  بیرونی مقبره  نمای 
الحاق شدن این بنا به گوشه شرقی مسجد باشد. به عبارتی می توان 
گفت شاید یکی از کهن  ترین مصادیق به جای مانده از هم جواری 

مدفِن بانی بنا در بنایی بوده که خود ساخته است.

عناصر معماری میل ایاز
با  آجری  مناره ای  جاذب،  ارسالن  مقبره  از  متری   33 فاصله  در 
پالنی مدور، با ارتفاع 26/4 متر وجود دارد )تصویر14(. این مناره 
نیز به همراه مقبره به شماره 164 به ثبت ملی رسیده است. این 
مناره منسوب به ایاز )غالم ترک و محبوب سلطان محمود غزنوی( 
است که به ظاهر به صورت مناره ای منفرد، با فاصله کمی از مقبره 
ایجاد شده است. حال آنکه این مناره، در جانب چِپ درگاِه ورودِی 

رباطی با دو صحن، قرار گرفته است )تصویر15(.
بنای مجاور مقبره ارسالن جاذب، رباطی است با پالن مستطیل 

 

 

 

جاذب  ارسالن  مقبره  غربی  جنوب  تاق  زیر  نقاشی  بازسازی  طرح  تصویر11. 
)ورودی فعلی(. ترسیم : نگارندگان،1391.

 

 

 

 
جاذب.   ارسالن  مقبره  شرقی  تاق شمال  زیر  نقاشی  بازسازی  طرح  تصویر12. 

ترسیم :  نگارندگان،1391.

 

جاذب  ارسالن  مقبره  غربی  شمال  تاق  زیر  نقاشی  بازسازی  طرح  تصویر13.   
ترسیم :  نگارندگان،1391.
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شکل و دارای دو حیاط که با معبری در بخش میانی، به یکدیگر 
مرتبط شده است. رباِط مذکور با استناد به متوِن تاریخی، به دستور 
ارسالن جاذب ساخته و به همراه مجموعه رفاهی پیرامون آن که 
شامل بازار، مسجد و اصطبل و باراندازی بزرگ است )تصویر15( 
)منینی،1386:  است  شده  وقف  رهنوردان،  و  تجار  رفاِه  برای 
311،312(. بقایای رباط ارسالن جاذب، در شرایط فعلی به دلیل 

 

18A تصویر14. پالن مناره ایاز شکل. مأخذ : ابراهیمی نیا،1384: شماره

 

تصویر15. موقعیت مناره ایاز نسبت به رباط. ترسیم : نگارندگان،1391.

تصویر16. طرح تزیینات بخش میانی ساقه مناره ایاز. ترسیم : نگارندگان 1391.
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هوایی  تصاویر  مشاهده  طریق  از  فقط  بسیار  فرسایش  و  تخریب 
قابل تشخیص است. آنچه از بررسی تصاویر، قابل برداشت است، 
شباهت بسیار زیاد این بنا، به رباط چاهه در فاصله 35 کیلومتری 
از سنگ بست، متعلق به دوره غزنوی و رباط شرف در فاصله 95 
بعید  است.  سلجوقی  دوره  به  متعلق  بست،  سنگ  از  کیلومتری 
نیست که سازندگاِن رباِط شرف در دوره سلجوقی، با تأثیرپذیری و 
الگوبردارِی کامل، از رباط ارسالن جاذب و رباط چاهه، رباط شرف 
ایاز در سنگ بست، متصل به  را ساخته باشند. مناره معروف به 
درگاه ورودی رباط ارسالن جاذب ساخته شده و در واقع بخشی از 

دروازه ورودِی بنا بوده است.
  

بررسی و مطالعه تطبیقی تزیینات مناره ایاز
آجرهای  ردیف  با  تنها  سادگی  نهایت  در  بدنه  سطح  کلِی  نمای 
دوتایی با فواصل معین آراسته شده است. فواصل باقی مانده، با گچ 
پر شده و قبل از خشک شدن کامل، با ایجاد شیاری به قطر حدود 
همین  به  نیز،  رباط  بیرونِی  سطح  که  شده  مزین  سانتی متر،   2
روش، تزیین  شده است. تنها تزیین ساقه مناره، دو نواِر باریک با 
ساقه،  میانی  بخش  در  نقوش هندسی  تکرار  به شکِل  آجِرتراش، 
بناهای  از  بسیاری  در  آن  مدوِر  نمونه های  که  )تصویر16(  است 
قرون پنجم و ششم هـ ق، در دوره سلجوقی همانند مناره برسیان 

و مناره مسجد پامنار زواره و... تداوم و تکامل یافته است.
 بخش اعظم تزیینات مناره، در قسمت تاج آن خالصه  شده است 
)تصویر17(. کتیبه مناره نیز در قسمت باال، به صورِت نوار پهنی، 
دورتادور زیِر نعلبکی، اجرا شده است. متن کتیبه کوفی؛ که با آجر 
تراش بر روی زمینه ساده ایجاد شده است، آیهای از قرآن کریم 
)فصلت:33( با مضموِن دعوت مسلمین به سوی خدا و انجام عمل 
صالح و تسلیم در برابر پروردگار است و به لحاظ محتوا، کاربرِی 

مأذنه را، برای بنا تداعی مینماید )تصویر18(.
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زیر نوار کتیبه آجری، یک نوار پهن از تزیینات آجرکاری، به شیوه 
تکرار نقوش هندسی، دورتادور مناره را در برگرفته است. بعدازاین 
نوار باریک، بدنه مناره با همان شیوه ی آجرچینِی دوتایی تا پایین 

مناره ادامه یافته است.
متأسفانه در متن کتیبه به هیچ تاریخی اشاره نشده است. ولی با 
استناد به متون تاریخی و مطالعه تطبیقی شیوه تزیینات، می توان 
تاریخ تقریبی ساخت مناره را حدس زد. از جمله قدیمی ترین اثِر 
موجود با شیوه تزیین مشابه مناره ایاز، می توان به مسجد نه گنبد 
بلخ، منتسب به قرون سوم- چهارم هـ. ق اشاره کرد )اتینگهاوزن 
و گرابر،1386: 300(. بنای مذکور دارای عناصر سامانی رایج در 
به دلیل  بنا،  این  به احتمال زیاد  بزرگ است )تصویر19(.  خراسان 

 

تصویر 17.طرح بازسازی تزیینات مناره ایاز. ترسیم : نگارندگان، 1391.

تصویر 18. طرح بازسازی کتیبه آجری مناره ایاز. ترسیم : نگارندگان 1391.

www.arhnet.org : تصویر 19. مسجد نه گنبد، بلخ. مأخذ
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و  چهارم  قرون  در  الگوبرداری  و  توجه  مورد  داشته،  که  اهمیتی 
پنجم هـ. ق در خراسان بزرگ قرار گرفته است.

عام المنفعه  رباط و مجموعه  بانی  ارسالن جاذب،  این که  به  نظر   
پیراموِن آن در سنگ بست است و محل زندگی و خانه وی نیز، 
در شهر بلخ بوده است )بیهقی،1383: 241(، احتمال تأثیرپذیری 
اجراِی  و  بلخ  گنبد  نه  مسجد  نمای  تزیینات  و  ساخت  شیوه  از 
حدودی  تا  بست  سنگ  بناهای  مجموعه  ساخت  در  شیوه،  این 

توجیه پذیر است.
از جمله آثار قابل مقایسه با شیوه تزیین مناره ایاز در ایران می توان 
به برج پیر علمدار دامغان )417 ق.( )Blair,1992: 93( اشاره کرد 
که بیشترین شباهت به شیوه تزیینات مناره ایاز را نشان می دهد. 
این بنا همزمان با ساخت مجموعه سنگ بست ساخته شده و شیوه 
آجرکاری آن، با نقوش هندسی، شیاراندازی بر روی گچ و سبک 
اجرای کتیبه کوفی با آجر تراش، کاماًل قابل مقایسه با مناره ایاز 
است )تصویر20(. همچنین مناره مسجد پامنار زواره )461 هـ ق( 
و مناره مسجد برسیان )491 هـ ق( نشان دهنده تداوم و تکامل 

این شیوه آجرکاری است.
بنای بعدی، برج چهل دختران دامغان است. این بنا شباهت بسیار 
زیادی در سبک ساخت و تزیینات به برج پیر علمدار دارد. تاریخ 
ساخت آن، طبق کتیبه مندرج در پرونده ثبتی آن، 446 هـ. ق 
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 تصویر 21. منار مسجد سرخ، ساوه عکس: آتنا میرزایی،1391.

تصویر22. تزیینات کالهک برج مسعود سوم، غزنه. 
www.arhnet.org : مأخذ
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www.arhnet.org : تصویر 20. برج پیرعلمدار، دامغان. مأخذ

است )Ibid: 123(؛ بنابراین با فاصله زمانی کمی از زمان ساخت 
تزیینات  برج  دو  هر  در  است.  شده  ساخته  جاذب  ارسالن  رباط 
نوع  این  می شود.  دیده  هندسی  نقوش  تکرار  شکل  به  آجرکاری 
آجرکاری، در اکثر آثار قرون چهارم تا ششم هـ. ق، از جمله در 

رباط شرف هم دیده می شود.
نمونه مشابه آجرکاری و تزیینات مناره ایاز در رباط شرف به وفور 
به چشم می خورد. از دیگر بناهای قابل مقایسه با مناره ایاز، مناره 
در  مندرج  متن  آن طبق  تاریخ ساخت  است.  مسجد سرخ ساوه 
فاصله  در  مناره  محل  است.  ق  هـ.   453 تاریخ  آن  ثبتی  پرونده 
حدودی  تا  ازاین جهت  که  بوده  ساوه  سرخ  مسجد  از  متری   10
شبیه به وضعیت قرارگیری میل ایاز و بقعه ارسالن جاذب است. 
قاجار  و  الحاقات صفوی  میان  در  آن  مناره  و  مسجد  این  امروزه 
محصور شده است. بدون درنظرگرفتن الحاقات و تغییرات موجود، 
عناصر  نشان دهنده  مسجد  و  مناره  تزیین  و  ساخت  ویژگی های 
رایج در سبک دوره غزنوی در اوایل دوره سلجوقی در ایران است 
تزیینات  اجرای  سبک  و  ساخت  تاریخ  به  نگاهی  با  )تصویر21(. 
مناره های نامبرده، تأثیر سبک تزیینات و معماری سامانی بر دوره 
غزنوی و آثار استمرار آن از شرق ایران تا غرب در محدوده شهر 

ساوه کاماًل آشکار است.
ایران،  مرزهای  از  خارج  در  غزنوی  دوره  از  باقی مانده  آثار  از 
برج های؛ بهرام شاه و مسعود سوم غزنوی، در غزنه، متعلق به اواخر 
و  )اتینگهاوزن  است  غزنوی  دوره  اواخر  یعنی  ق،  هـ.  قرن ششم 
گرابر،1386: 385(. علی رغم وجود شباهت هایی در سبک اجرای 
کتیبه و نقوش بکار رفته در تزیینات، تفاوت های زیادی نیز وجود 
تزیینات  و  بنا  پالن  بین  زیادی  بسیار  تفاوت   .)22 )تصویر  دارد 

فراوان آن، با منارهای ساده اوایل غزنوی در ایران می توان یافت.
سبک بکاررفته در ساخت این دو برج، نشان دهنده تغییر و پیشرفت 
سبک ساخت و تزیینات بناهای دوره غزنوی است. عالوه بر این 
عناصر بومی موجود در معماری افغانستان امروزی بر آثار غزنویان 
در غزنه و تأثیر معماری هند بعد از فتح هند توسط سلطان محمود 
غزنوی نیز بی تأثیر نبوده، همان طور که عناصر سامانی بر معماری 
در  سلجوقی  دوره  معماری  بر  آن  تداوم  و  تأثیر  و  غزنوی  اوایل 

خراسان تأثیرگذار بوده است.
با استناد به موارد معرفی شده در این بخش، مناره ایاز، دارای عناصر 
اواخر قرن چهارم  به آن، در  وابسته  تزیینات  و  رایج در معماری 
شاخص  مناره های  ساقه  چراکه  است.  ق  هـ.  پنجم  قرن  اوایل  و 
دوره سلجوقی، اغلب دارای تزیینات آجری پرکار به صورت گره و 
تکرار نقوش هندسی است ولی ساقه برج ها و مناره های اوایل دوره 
غزنوی در ایران )اواخر قرن چهارم تا نیمه اول قرن پنجم هـ. ق( 
اغلب با تزیینات آجری به صورت دو یا سه ردیف باریک و محدود 
صورت  به  مناره ها  این  ساقه  سرتاسر  می شود.  دیده  کالهک  به 
ردیف های دوتایی آجر و شیاراندازی بر روی گچ، در فواصل آجرها 
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تزیین شده است.
کتیبه  به مضموِن  توجه  با  مناره ایاز،  دوگانه  کاربری  باب  در  اما   
و  صالح  عمل  انجام  پروردگار،  به سوی  مسلمین  دعوت  که  مناره 
بیشتر  می رسد  نظر  به  است  پروردگار  امر  برابر  در  بودن  تسلیم 

کاربری مأذنه داشته است ضمن این که قرارگیری مناره در قسمت 
ورودِی رباط و ارتفاع بسیار زیاد آن، همچنین احاطه دشت سنگ 
بست با تپه ماهورها، نشان از ایفای نقش میل راهنما برای مسافران 

دارد.

فهرست منابع
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نتیجه گیری

با توجه به مدارک و شواهد ارائه شده و بازنگری صورت گرفته در 
پالن مقبره ارسالن جاذب و منار ایاز در سنگ بست، این دو بنا 
برخالف موقعیت بازسازی شده فعلی، در واقع جزئی از مجموعه 
عام المنفعه بزرگی هستند که توسط ارسالن جاذب ساخته و وقف 

شده است.
بنای آرامگاه با چهار ورودی و پیروی از سبک آرامگاه های سامانی 
به نحوی اجرا شده که ورودی سمت جنوب شرقی، نقش ورودِی 
اصلِی مسجد را داشته است. دو ورودی، داخل کالبد مسجد قرار 
ارسالن  مزار  زیارِت  و  گنبدخانه  فضای  از  عبور  از  بعد  و  داشته 
و جنوب  دو شبستان شمال شرقی  به  راه های دسترسی  جاذب، 

غربی را فراهم می کرده است.
مأذنه  یعنی  دوگانه  کاربری  دارای  نیز  ایاز  میل  به  معروف  مناره 
برای مسجد و میل راهنما برای مسافران به سوی رباط بوده است. 
مناره در جانب چپ درگاه ورودی قرار داشته و ورودی آن با فاصله 
33 متری از مقبره، درست در مقابل ورودِی شماِل شرقِی مقبره، 

آرشیو  ایاز،  میل  و  مقبره  مستندسازی   .)1384( مهدی.  ابراهیم نیا،   •
خراسان  گردشگری  و  دستی  صنایع  فرهنگی  میراث  سازمان  نقشه 

رضوی، مشهد.
• ابن اثیر، علی بن محمد. )1373(. اللباب فی تهذیب االنساب، ج 2، 

بیروت : انتشارات دار صادر.
• اتینگهاوزن، ریچارد و گرابر، الگ. )1386(. هنر و معماری اسالمی، ج 

1، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات سمت.
• اتینگهاوزن، ریچارد و بمباچی، امبرتو شراتو )1376(. تاریخ هنر ایران 
)هنر سامانی و غزنوی(، ج 7، ترجمه یعقوب آژند، تهران: انتشارات مولی.
• بینش، تقی. )1352(. رابطه معماری حرم مطهر رضوی با بقعه سنگ 

بست، نامه آستان قدس، ) 39( :52-68.
بیهقی،  تاریخ   .)1383( حسین.  محمدبن  ابوالفضل  خواجه  بیهقی،   •

مشهد : انتشارت دانشگاه فردوسی مشهد.

در نظر گرفته شده است.
در  تاریخ  فقدان  علی رغم  بنا،  دو  هر  تزیینات  و  معماری  سبک 
کتیبه ها، تنها با استناد به متون تاریخی و مطالعه تطبیقی، صورت 
و  چهارم  قرن  اواخر  در  مجموعه  ساخت  نشان دهنده  و  گرفته 
ابتدای قرن پنجم هـ. ق است. با مشاهده سبک معماری، تزیینات 
مقبره، مناره و سایر بناهای مشابه، نحوه نفوذ هنر معماری دوره 
سامانی به هنر دوره غزنوی و مسیر حرکت آن از شرق به سمت 
است. سبک  قابل شناسایی  به خوبی  تا منطقه ساوه  ایران  غرب 
معماری و تزیینات دوره غزنوی با تکامل و رشد تدریجی زمینه ساز 
و پیش زمینه تزیینات شاخص و شناخته شده دوره سلجوقی شده 
است. به دلیل کمبود آثار دوره غزنوی در خاک ایران یا بازسازی 
مجدد آن ها در دوره سلجوقی شناخت کمی نسبت به ویژگی های 
این دوره از تاریخ معماری ایران وجود دارد تا جایی که حتی برخی 
از بناهای ساخته شده در اواخر حکومت غزنویان در ایران را هم به 

دوره سلجوقی نسبت می دهند.
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