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 چکیده

 پذیری انعطاف. باشد میمعماری بومی  های سنتبسیاری از  کننده منعکسمسجد در اسالم مانند کلیسا در مسیحیت، بنایی که 

. رود میمعماری مساجد به شمار  ی برجستهمتقابل بر داخل، از خصوصیات  تأکیدینسبت به نمای خارجی و  تفاوتی بیذاتی، 

حصاری در نزدیکی محراب برای  صورت بهبود که عناصری چون مقصوره به مساجد الحاق شدند. مقصوره در دوران اموی 

که برای ادای  شود میبا پرده یا جداساز گفته  جداشده. در مساجد مقصوره، به فضای شد میحفاظت از خلیفه و حاکم ساخته 

جعفری یا مقصوره خمارتاش، گذشته از رفعت بنا نفس . اهمیت طاق گردد میتفکیک  ها بخشنماز و یا قرار دادن سایر 

در این بحث ابتدا نگاهی . یکی از آثار مهم هنر اسالمی قرار داده است مرهزکه این بقعه معظم را در  باشد مینادر او  های کتیبه

به جایگاه مقصوره در و سپس  پردازیم میاسالمی -به مفهوم مقصوره در معماری ایرانی و رابط جهانی شدن و معماری ایرانی

 معماری ایرانی اسالمی و بطور خاص مسجد جامع قزوین در تاریخ و فرهنگ ایران و اسالم توجه خواهیم نمود. 

 

 معماری مساجد اسالمی، مسجد جامع قزوین، مقصوره خمار تاشیهای کلیدی:  واژه
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 مقدمه 

آن جامعه  "فرهنگ"است نماد مناسبی برای مطالعه یکی از مظاهر بیرونی فرهنگ یک جامعه  "معماری"از آنجایی که 

. هر بنایی به عنوان سمبلی از فرهنگ معماری این وظیفه را دارد که یک بینش و تفکر را از طریق شکل شود میمحسوب 

ی ظاهری خود عینیت ببخشد و به این ترتیب برای ارزیابی یک فرهنگ، باز تولیدی خواهد شد؟ لذا در همین راستا به بررس

و پس از کاوش در همه ابعاد آن را به دنبال عناصر فراملی در موجودیت فرهنگی و  پردازیم میمقصوره در مسجد جامع قزوین 

 هنری این بنا می گردیم. 

مسجد جامع یا مسجد جامع قزوین از قدیمی ترین مساجد ایران است که تحوالت معماری دوره های گوناگون اسالمی را در 

ز هزار سال در بر دارد. این مسجد یکی از کامل ترین نمونه های مساجد چهار ایوانی در ایران است که در دوره دوره ای بیش ا

قرن معماری ایران را نشان می دهد. از این رو این مسجد را موزه معماری  13های مختلفی تاریخی ساخته شده و بیش از 

به نقش مقصوره در احراز هویت های  "رویکرد زیبا شناختی معماری "با  ایران بشمار می آورند. در این مقاله تالش خواهد شد

 . پردازیم میدینی و نمایندگی فرهنگی و هنری در مسجد جامع قزوین 

در این راستا، مقاله به تحلیل مقصوره در یکی از بناهای معماری مسجد جامع قزوین و ویژگی ها و شاخصه های آن می پردازد. 

(9) 

ویژگی های هر کدام به خوبی مشخص است شاخصه هایی پایدار که در سراسر "جامع"موجود بین مسجد و مسجدتفاوت های 

جهان اسالمی و در طول زمانی حدودا هزار سال همچنان باقی مانده است. مسجد مکانی بوده صرفا به جهت عبادت اما از 

ضاوت، نگهداری بیت المال، بر پایی اجتماعات بزرگ، بزودی نظیر ق شد میآنجایی که در گذشته استفاده های دیگری هم از آن 

نماد قدرتمند اسالم شد و هم عرصه های دینی و هم قلمروهای دنیوی را در برگرفت، اما نتوانست پاسخگوی نیازهای مذکور 

هر و یا محاکم بعلت حفظ این دو جنبه بود. فقدان نهادها و بناهای رسمی عمومی نظیر تاالر ش"جامع"باشد، ساخت مسجد 

اسالمی، به نقش دو وجهی مسجد جامع اهمیت بیشتری می بخشد. این تمایز کارکردی، تفاوتی را در منزلت و مقصود مساجد 

منعکس ساخت و در دو واژه کامال مجزا رسمیت یافت، یعنی مسجد و جامع علیرغم تمایز آشکار کار کردی بین مسجد و 

 (11. )باشد میدر واقع عمال ابعاد بزرگتر و تزئینات بیشتری را دارا "جامع"دو وجود ندارد.  جامع، از لحاظ طرح تفاوتی بین این

نسبت به نماد های خارجی، تاکید متقابل بر فضاهای داخلی و  تفاوتی بیویژگی های ساختاری هر مجلس شامل انعطاف ذاتی، 

سخن می گوییم در واقع همان مسجد است با ویژگی "جامع "گرایش طبیعی به تزئینات کاربردی است. زمانی که از مسجد 

 (13هایی مضاف و فراتر از مسجد و وام گرفته شده از معماری دوره بیزانس با ریشه های کالسیک. )

به اعتقاد پیرنیا ایرانیان کهن و هنرمندان آنها باور به تقلید درست داشته اند وآن را بهتر از نوآوری بد می دانستند. تقلید یا 

داشتی که منطق داشته باشد و با شرایط زندگی سازگار باشد. از این وجوه خاص که جامع را از مسجد متمایز می کند.  می بر

توان به محراب، منبر یا سکوی وعظ، مقصوره یا محصوره، ناو یا راهروی باال آمده میانه شبستان و گنبد اشاره کرد. ذکر این 

در یک بنا با درجه اهمیت برابری باقی نماندند و با همه آنها به یک نحو بر خورد  نکنه حائز اهمیت است همه این عناصر

 (3. )شد مین

یا مزاری که در آن قرار دارد را مقصوره  شود میبا پرده یا جداساز، که برای اداء نماز جدا  جداشدهدر داخل مسجد فضای -5

آن می ایستاد. مقصوره عبارت است از دیواره یا مکانی بسته به  می گویند. مقصوره غرفه مانندی بود محصور که پیش نماز در

 دور محراب مسجد برای محافظت از حاکمان اسالمی که پس از کشته شدن سه خلیفه اول، عمر، عثمان، وعلی ساخته شد. 
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دیگر آن است که  عده ای خلیفه سوم را وعده ای مروان بن حکم خلیفه اموی را نخستین سازنده مقصوره می دانند ولی گمان

نخستین کسی که در مسجد مقصوره ساخت معاویه بود چون وی را زخمی زدند، و آن جان بدر برد، برای حفاظت از خود 

 مقصوره ساخت. 

در بسیاری از موارد نخستین بوده است ولی برای این یکی جز عزت و جالل بنای مسجد،  معاویه در بدعت )به مسجد افزودن(

پیشین در مسجد ویا در حال عبادت ترور شده بودند. خود او نیز تروری نافرجام را از 1خلیفه از خلیفه3ت بهانه دیگری داش

سوی خوارج تجربه کرده بود. نتیجه اینکه در ظاهر امر دالیل کافی وجود داشت تا آنچه را از همسایگان بیزانسی آموخته بود 

حائلی را بین خود و مامومین قرار دهد. این جایگاه کم کم به عنوان در پرداخت شاهانه محراب های عبادی به کار بندد و 

عنصری تشریفاتی بالیده شد و چنان جایگاه یافت که شمار محراب و منبر، یکی از ارکان مسجد اهل سنت در برخی ممالک به 

 شمار میرود. 

ت. این قسمت فقط در مساجد مهم در و منظور از ساخت آن هم چنین رعایت احترام و تجلیل از خلفا و خاصان بوده اس

شهرهای خیلی بزرگ ساخته شد. اهمیت مقصوره در هنر اسالمی بیشتر بجهت اشگالی تزیینی و آرایشهای ساختمانی آنست. 

(9) 

مقصوره از نظر شکل عبارت است از یک فضای محور و مربع شکل در درون مسجد که در مجاورت محراب قرار دارد. از مقصوره 

های کمتری باقی مانده و متحمل است که این وضعیت بازتابی از ندرت نمونه های آن سده میانه باشد. دیوارهایش می نمومنه 

 (13تواند آجری باشد ولی نمونه های مشبک کاری با چوب و فلز آن رایج تر است. )

و جای ایستادن امام در مسجد همچنین مقصوره در کتاب فرهنگ فارسی عمید، به عنوان حصارخانه، خانه کوچک، خلوتگاه 

تعریف شده است و محلی از مسجد که خاص خلیفه یا امام می ساختند که در حال نمازگزاردن در آنجا بایستد و از دسترس 

 (8بدخواهان به دور باشه. )

ی نام خاصی بوده ه که هر کدام بنا بر نوع کارکرد ویژه اش داراشد میدر معماری مسجد، گونه های مختلفی از مقصوره ساخته 

است. مقصوره امام، مقصوره تابستانی و زمستانی، گنبد خانه، مقصوره موذن و. . . معماران اسالمی ایران در بین اینها مقصوره را 

 بیشتر به گنبد خانه اطالق می کرده اند که در مسجدهای ایرانی پیوسته یکی از اندام های مسجد بوده است. 

صوره ها )گنبد خانه ها( شبستان کهن مسجد جامع ساوه است که در زمان صفویه محرابی زیبا با گچ ازنمونه بارز اینگونه مق

تراش رنگین بر آن افزوده شد. اما در متون تاریخی و در معماری مسجد مهم ترین و مشهور ترین مقصوره ها، مقصوره امام 

(همچنین در 9مقصوره های زمان صفویه آورده شده است. ) یعنی جایی که امام در آن می ایستد بوده که در زیر یک نمونه از

یونان مقصوره به عنوان اتاق درونی و میانی نیایشگاه ها در معماری کالسیک روم و یونان درون خانه یا مقصور یونانی یا صال به 

 . شود میرومی گفته 

ا درون خانه نگه می داشتند و در درون خانه ها در دوران باستانی تندیس های آیینی و بت های ویژه مورد احتران آن معبد ر

معموال میز ها یا پاسنگ هایی نیز قرار می دادند تا هدایا و قربانی ها را بر روی آن ها بنهند و سنگ های گرانبها، کاله خودها، 

رستشگاه های رومی و و درون خانه های بسیاری از پ شد مینیزه ها و تندیس های نذری زیادی به اینگونه نیایشگاهها اهداء 

گنجینه های پر مایه ای در آمده بود. در زیر نمونه ای از اتاق درونی و میانی نیایشگاه های در معماری  صورت بهیونانی 

 (2کالسیک روم و یونان آورده شده است. )
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 دالیل وجود مقصوره

 نشان از وجود حاکم یا فرمانروا و با اهمیت نشان دادن مقام او -1

 ت خلوت عبادت حاکم امنی -5

 ترس از قتل -3

 تمجیدی آشکار از مقام حاکم  -1

و ارتباطی کامال نزدیک با شکوه و جالل  رود میبنابراین مقصوره جزئی کامال غیر مذهبی در مساجد اولیه اسالمی بشمار 

برای نماز افراد مورد استفاده قرار سلطنتی و تشریفات داشت. در دوران بعد مفهوم و کاربرد مقصوره تغیر می یابد. قسمت مجزا 

می گرفت. بنابراین شکل آن دستخوش تغیرات شد و به اتاق بزرگ گنبد دار که محراب می پیوست تبدیل شد. مقصوره هم 

و در بعضی مواقع متحرک نیز بود. در برخی مواقع  شد میمانند گنبد از جنس های متفاوت چوب و سنگ و آجر ساخته 

منظور ساخته و مورد استفاده قرار می گرفت. مقصوره فقط در مساجد بسیار بزرگ، در پایتخت ها ددیده مقصوره برای چند 

حایل چوبی با شکوه و در قرطبه واحدی ساختمانی است که سه دهانه را در مقابل محراب  صورت به. مقصوره در قیروان شود می

 (1اشغال کرده است. )

ش تر اهمیت دارد تا برای فهم مسجد. در معماری مسجد، گونه های مختلفی از مقصوره برای درک شکل های تزیینی بی

ه که هر کدام بنابر نوع کارکرد ویژه اش دارای نام خاصی بوده است. در زیر یک نمونه از مقصوره آورده شد میمقصوره ساخته 

 (5شده است. )

 

 تاریخچه مقصوره مسجد قزوین

مانده از مسجد مقصوره کهن یا طاق هارونی است که به دهلیز ورودی شرقی آن  هجری قدیمی ترین بخش باقی 95در سال 

با پرده یا جداساز گفته  جداشدهو در همان سال ساخت مسجد بنا شده است. در مسجد مقصوره، به فضای  باشد میمتصل 

هجری قمری، ملک  218ن در سال و می توان ببه آ گردد میتفکیک  ها بخشکه برای ادای نماز و یا قرار دادن سایر  شود می

مظفرالدین الب ارغوان بن تعش، سرای کوچک یا خلوت خانه ای جداگانه رو به قبله بنا کرده و آن را به برگزاری مجلس تفسیر 

ی وسیعی از جمله ایوان ها، ها بخشو حدیث اختصاص داد. در دوره ی صفویه بیشترین تغیرات بر روی مسجد صورت گرفته و 

و رواق ها به آن افزوده شد. سه ایوان در شمال، غرب و چنوب مسجد قرار دارند که ساخت آنها به دوران صفویه باز  مناره ها

. در دوره شاه طهماسب صفوی، ایوان شمالی و مناره های کاشی کاری شده به بنای مسجد افزوده شدند و در زمان گردد می

نوبی به ورودی مقصورره خمارتاشی متصل گردد و در نهایت ایوان غربی به دستور شاه سلیمان صفوی شاه عباس دوم ایوان ج

هجری قمری به  1313تا1315و بین سال های  باشد یمدر مسجد ساخته شد. ایوان شرقی مسجد جامع مربوط به دوره قاجار 

رماندار قزوین ساخته شده است. رواق ایوان جنوبی و دستور و هزینه میرزا علی خان اتابک و توسط باقر خان سعد السلطنه ف

سرداب یا شبستان زیر زمینی نیز توسط سعدالسلطنه در ضلع جنوبی مسجد در همان سالها احداث گردید و حاج محمد علی 

 (13هجری قمری رواقی را در جنوب ایوان غربی بنا نهاد. ) 1350از تجار قزوین در سال 

 مسجد جامع قزوین اطالعات مقصوره خمارتاشی 

مقصوره سرای حصارخانه و محلی که خاص خلیفه یا امام می ساختند که در حال نمازگزاردن در آنجا بایستد و از دسترسبد 

 و اتاق جعفری یا مقصوره خمارتاشی پشت ایوان جنوبی قرار دارد که کار ساختمان  باشد میخواهان دور 
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پایان یافت. روسازی این  209ارتاش بن عبداهلل عمادی آغاز شد و در رجب سالقمری به دستور امیرزاهد خم200آن در شوال

 (10گنبد کاشی باجوردی است و توسط سعدالسلطنه انجام شده است. )

در وسط دیوار جنوبی مقصوره، محرابی است که از سنگ های مرمر صیقلی و شفاف بنا شده و با کاشی های رنگارنگ زینت 

که در وسط محراب است نازک و شفاف است به طوری که تابش آفتاب از آن عبور می کند. هر یک از  یافته است. قطعه مرمری

رواق های اطراف حیاط به نام امام جماعت و پیشنمازی که زمانی در آنجا نماز میکرده است معروف شده است. رواق های 

 وسیع تر است.  شرقی از همه باریک تر و رواق های جنوبی از رواق های دیگر بزرگتر و

در بخش شمالی حیاط رواق ها حدود یک متر از کف حیاط باالتر است ولی در دو طرف شرقی و غربی بیش از نیم متر از کف 

حیاط حیاط ارتفاع ندارد. نمای خارجی رواق های جنوبی از هر طرف چهار تاق نماست و نمای رواق های شرقی و غربی، از هر 

وان شمالی از هر طرف پنج تاق نمادر بین رواق های جنوبی دو صفه موجود است که یه یکی به طرف سه تاق نماست و در ای

نام تاق هارونی شهرت دارد و بنای آن منسوب به هارون الرشید است. صفه دیگر، تاق احمدیه یا تاق حالج است. رواقی که در 

تابستان اقامه نماز جماعت و مجلس وعظ در آن  مغرب ایوان جنوبی است و همچنین سرداب یا زیر زمین مسجد را که در

، سعد السلطنه حکمران قزوین به هزینه و دستور علی اصغر خان اتابک در سال آخر سلطنت ناصر الدین شاه بنا شد میمنعقد 

بنیان  قمری 1350کرده است و رواق واقع در جنوب ایوان غربی را حاج محمد علی که یکی از تجار قزوین بوده است، به سال 

 گذاشته است. در میان حیاط حوض بزرگی است و میان حوض و ایوان شرقی در حیاط مسجد آبخوره ای است که ده پله باید

و بیرون  رود میپائین رفت و تا به قنات خمارتاش رسید. در اینجا آب قنات از وسط آبخوره می گذرهو به طرف جنوب شهر 

و بر فراز آن، گنبد آجری با  دشو می( در سمت جنوبی محراب، منبری سنگی دیده 1. )شود میدروازه شاهزاده حسین آفتابی 

شکوهی خودنمایی می کند. در دوسوی فضای زیر گنبد دو شبستان دیگر نیز قرار دارد که امروزه آتشکده معروف است. روی 

برجسته نوشته شده است. و در  صورت بهره دیوار، کتبه های گچبری شده ای قرار دارند که بر روی یکی از آنها سوره مبارکه بق

 دو سوی محراب نگاشته شده است. 

که این بقعه معظم را در اعداد  باشد مینادر او  های کتیبهاهمیت طاق جعفری یا مقصوره خمارتاش، گذشته از رفعت بنا نفس 

ظرافت و قشنگی گچبری شده است که هر یکی از آثار مهم در هنر اسالمی قرار داده است. در این گنبد پنج کتیبه با منتهی 

یک در ادامه توضیح داده شده است. کتیبه اول به خط ثلث و قلم درشت در هشت ضلع گنبد گچبری شده است. کتیبه دوم 

به خط کوفی بسیار زیبا که عرض آن در حدود نیم متر با ظرافتی بدیع و اسلوبی گچبری شده است و نمونه ای از شاهکار های 

باست که مانند آن در سراسر ایران معدود است. کتیبه سوم به خط کوفی مارپیچی و از خاور محراب آغاز شده به هنری زی

و مشتمل بر سوره بقره از اول تا آخر سوره و خط آن از حیث ظرافت و قشنگی از نوادر صنعت  شود میسمت باختر آن ختم 

که شرح موقوفات خمارتاش بن عبداله و مصارف آن را تعیین  . کتیبه چهارم به خط ثلث نگاشته شدهشود میخط محسوب 

کرده است. کتیبه پنجم به خط کوفی نوشته شده، در این کتیبه وقف نامه و شرح تقسیم آب قنات خمارتاش به چشم می 

 (15خورد. )

 

 نتیجه گیری 

ین مقاله بررسی بناهای اسالمی و امروز معماری ایرانی یک سبک کامال شناخته شده در جهان است، از انجایی که هدف ا

مقصوره است کار ساده تر خواهد شد، اگر از معماری اسالمی سخن بگوییم چرا که واژه اسالمی ضمن برخورداری از وسعت 
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. از یک نظر آنچه که شاید تا به امروز از زاویه دید باشد میکافی، دقیق نیز هست و دارای فرهنگ مستقل و مختص خود 

مانده ناشی از عدم درک صحیح آنها نسبت به معماری اسالمی و تمایل آن ها به بیگانه انگاشتن این معماری  غریبان پنهان

( مقصوره در مسجد جامع قزوین حلقه اتصال سنت شرق و غرب در کاربرد ترین شکل ممکن اش است. آنچه که حتی 2است. )

ی است که از هنر روم و بیزانس و مسیحیت وام گرفته شده و چنان شاید در نگاه اول بر بیننده معلوم نباشد عناصری از معمار

شده و چنان با معماری سنتی ایرانی و اسالمی تلفیق شده که آمیزه ای بی نقص را پیش روی بیننده خود قرار می دهد. 

ارد و شالوده و بستر اداعای مطالعه حاضری این است که فرایند جهانی شدن مقصوره توانایی ترکیب و امتزاج فرهنگ ها را د

 شود میمناسبی برای خاصی گرایی های فرهنگی بوجود آورد و در همین راستا هر چه روند جهانی شدن سریع تر و شدیدتر 

خاص گرایی های فرهنگی هم متنوع تر می شوند و در کنار مفاهیم و معانی بومی، از پدیده جهانی شدن نیز برخوردار خواهیم 

ه جهانی شدن با باز تولید زمان و مکان، کمرنگ کردناهمیت مرز های جغرافیایی و انحالل فضاهای بومی بود. ضمن اینکه اینک

و سنتی، هویت و معنای بومی را دچار ابهام کرده که رفع آن با بازسازی هویت و بازگشت به عناصر و مفاهیم سنتی امکان پذیر 

ویت مکان های خاص نیست، بلکه فرآیندی مستلزم تغیر و ارتباط است . از اینرو جهانی شدن به معنای از بین رفتن هشود می

رابطه دارد و تجسم هر بنای جهانی باید این شرایط را در نظر گیرد آنچنانکه ورود و استعمال "محلی"معماری اساسا با عناصر 

ه یک بنای جهانی عمل کرده عناصر غیر بومی در مسجد جامع قزوین گواهی این مدعاست که این تلفیق در جهت تبدیل آن ب

به شکلی فاخر در این مسجدمتجلی شده است. حدیث معماری امروز ایران، درک  "ادغام نظام های معنایی"و به بیانی دیگر 

اصالت ارزش ها و مفاهیم فرهنگی و تمدنی در یک معماری ریشه دار و پویاست. معماری که در عصر جهانی شدن و سرعت 

ه های تمدن بشری در معرض خطراتی چون دوری از اصالت و خویشتن یابی و اعتبار قرار گرفته است. لذا ارتباطات و تغیر جلو

با این وجود می توان انتظام معماری و سنت را در تاریخ هزار ساله مسجد جامع قزوین یافت که نمونه خوبی برای اثبات این 

حفظ ارزش های اصیل و سنتی معاری ایرانی می توان در جهت مدعا خواهد بود که ضمن بهرمندی از سبک های جهانی و با 

 ارتقای فرهنگ و هنر بومی عمل کرد. 
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Abstract 

As the church in Christianity, the mosque in Islam is a building that replicates numerous traditions of indigenous 

architecture. Intrinsic flexibility, indifference to the exterior and mutual emphasis on the inside are prominent 

features of mosque architecture. In the Umayyad era, elements such as Maqsurah were added to mosques. 

Maqsurah was built as a fence near the altar to protect the caliph and ruler. In mosques, Maqsurah is a space 

separated by a curtain or a separator, separated for praying or placing other parts. The importance of Jafari Arch 

or Maqsurah Khomartash, apart from the elevation of the building, is the soul of its rare inscriptions, which have 

made this great mausoleum one of the most important works of Islamic art. In this discussion, the researchers 

will first look at the concept of Maqsurah in Iranian architecture and the connection between globalization and 

Iranian-Islamic architecture, and then pay attention to Maqsurah's position in Iranian Islamic architecture, and in 

particular, the Qazvin Grand Mosque in the history and culture of Iran and Islam.  
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