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چکیده
رشد هنر معماری در دورۀ سلجوقی از هند تا آسیای صغیر مشهود است. معماری در این دوران به اوج 
شکوفایی خود رسید؛ به گونه ای که خالقیت های هنری به ویژه در معماری مذهبی بسیار چشم گیر 
است و همین امر موجب تحولی عظیم در اساس معماری شد. سلجوقیان برای هنر معماری توازن و 
تعادل به ارمغان آوردند. منار فیروزآباد بردسکن از آثار معماری بسیار زیبا و خالقۀ این دوره به شمار 
می آید. منابع تاریخی از دالئل اهمیت جغرافیایی این منطقه سخن می گویند؛ آنچه که موجب شده 
بود حاکمان به آبادی آن نواحی بپردازند. این مقاله بر آن است با روش توصیفی و تحلیلی به بررسی 
ویژگی های معماری منار و خوانش کتیبه های آن بپردازد. منار فیروزآباد بردسکن یکی از مناره های 
از  محمد خوارزمی،  بن  منصور  بن  محمد  ابوسعد  توسط شرف الملک  که  است  دورۀ سلجوقی  اولیۀ 
مستوفیان دیوانی این دوره ساخته شده است. تزئینات این منار الگویی برای نماآرایی مناره ها از غرب 
تا شرِق ایراِن آن زمان، از موصل و دقوق عراق گرفته تا نگار بافت و کرمان، به شمار می آمده است. 
این نوشته ضمن پژوهش در پیشینۀ تاریخی و متن کتیبه های منار فیروزآباد، برگ روشن دیگری از 
تاریخ معماری دورۀ سلجوقی را می گشاید و بر بسیاری از نظرات طرح شده دربارۀ تاریخ و قدمت این 

منار خط بطالن می کشد.

واژه های کلیدی
بردسکن، روستای فیروزآباد، منار فیروزآباد، سالطین سلجوقی، شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور.
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مقدمه
واژه َمن��ار )manar( در لغت نامه های مش��هور دارای معانی 
متفاوت چون محل نور و روش��نایی، ج��ای بلندی که بر آن 
چراغ افروزند برای راهنمایی مس��افران و کش��تی، وس��تونی 
مرتفع از آجر یا س��نگ ک��ه بر باالی آن اذان گویند، اس��ت 
)لغت نامۀ دهخدا، ذیل »منار«(. در زبان التین یکی از معانی 
واژۀ  )minaret( که ریش��ۀ عربی دارد، محل نور و روشنایی 
اس��ت. منابِع تاریِخ معماری کارکرده��ای گوناگونی برای این 

عنصر معماری برشمرده اند.
     منار از پیش از اس��الم وجود داشته و از جملۀ انگیزه های 
برپایی من��ار، بنای یادبود، فانوس دریایی، و گاه برج دیدبانی 
بوده اس��ت. منابع تاریخی بعد از اسالم منار را جایگاهی برای 
مؤذن می دانند که از آن محل مسلمانان را برای انجام فریضه 

نماز فرا می خواندند.
     اولی��ن منار در تاریخ اس��الم در زمان حکومت معاویه در 
س��ال 45ق بر پا شد. به گفته هیلن براند به نظر می رسد که 
ابداع این بنا بیش��تر »در مس��ائل سیاس��ی نهفته باشد تا در 

احکام علمی« )هیلن براند، 130:1380(.
     نظر دیگری که در خصوص برپایی منارهای اولیۀ حاکمان 
مس��لمان قابل توجه اس��ت، تأثیر موقعیت حکومت اسالمی 
در ش��ام اس��ت که در مجاورت مناطق مسیحی نش��ین قرار 
داش��ت و مسحیان با ناقوس کلیساها مردم را برای نیایش فرا 

می خواندند )همان،131(.
     دورۀ سلجوقی از درخشان ترین دوران هنر ایران به شمار 
می آی��د و ش��اهکارهای هنری به جای مان��ده از این دوره در 
آثار معماری، نگارگری، فلزکاری، کاش��ی کاری و خوشنویسی 
حکای��ت از این موض��وع دارد. هنرهای ظریف��ه و تزئینی در 
این دوره به اوج ش��کوفایی خود رس��ید. در هنر معماری این 
دوره ش��اهد تلفیق حیاط چهارایوانی و ت��االر مربع گنبددار 
)چهارطاقی( و شبستان های وسیع و محراب های زیبا هستیم. 
تحول در این عناصر که آثار آن در برخی از ش��هرهای ایران 
همچنان باقی مانده به خوبی ش��کوه معماری س��لجوقی را به 

رخ می کشد.
     تن��وع و خالقیت��ی ک��ه در مقبره های ای��ن دوران دیده 

می ش��ود، چش��مگیر و در نوع خود بی نظیر است. مقبره هایی 
که به ش��کل ب��رج و گنبد در طرح ه��ای چندضلعی، دایره و 

ترک دار نمایان شدند، قابل تأمل است.
     تزئینات س��اختمان ها، آجرتراشی ها با طرح های هندسی، 
و اس��تفاده از کتیبه ها با خطوط بس��یار زیبای کوفی بنایی از 

جملۀ ویژگی های مهم معماری سلجوقی است.
     تبار س��الطین اولیۀ س��لجوقی به قبیله اوغوز می رسد که 
بر س��نن قبیله ای خود پایبند بودند. ل��ذا در این دوره تحول 
خاصی در هنر معماری ایران روی نداد و آنچه که در شکل و 
تزئینات مناره های این دوره ش��اهد آن هستیم، چیزی افزون 
بر آنچه که آل زیار ارائه داده اند، ندارد. اما در نیمۀ دوم قرن 
پنجم و قرن شش��م، در زمان ملکش��اه و برکیارق و س��لطان 
سنجر، شاهد توس��عۀ روزافزون فعالیت های معماری هستیم. 
در پس پیش��رفت هنر و معماری، عالوه بر نام س��الطین، به 
نام وزرای س��اعی و آبادگر، ولی گمنامی چون معین الملک و 
شرف الملک ابوس��عد برمی خوریم که نام آن ها در کتیبه های 

مناره های دورۀ سلجوقی خراسان ذکر شده است. 
     از جمل��ۀ اهداِف بررس��ی این اثر بدی��ع، کمک به اصالح 
برخی از نظرات پیش��ین و بازخوانی درس��ت متن کتیبه های 
منار بردس��کن اس��ت تا عالقمندان به تاریخ این سرزمین از 

حقیقتی دیگر از گذشتۀ پرفراز و نشیب ایران آگاهی یابند.

1. موقعیت جغرافیایی  و تاریخی بردسکن
شهرس��تان بردسکن یکی از شهرس��تان های جدیدالتأسیس 
استان خراسان رضوی است که در حاشیۀ شمالی کویر نمک 
در بین 56 درجه و 14 دقیقه تا 58 درجه و 15 دقیقۀ طول 
ش��رقی و 34 درجه و 45 دقیقۀ عرض جغرافیایی قرار گرفته 

است.
     مس��احت شهرستان بردسکن تقریباً 7644 کیلومتر مربع 
اس��ت. این شهرستان از شمال به شهرستان سبزوار، از شمال 
ش��رق به شهرستان کاشمر، از ش��رق به خلیل آباد، از جنوب 
ب��ه فردوس و طبس و از غرب و جن��وب غربی به کویر نمک 
محدود می ش��ود. شهر بردسکن مرکز شهرستان بردسکن در  
مختص��ات 57 درجه و 57 دقیقه طول ش��رقي، و 35 درجه 
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15 دقیقه عرض ش��مالي قرار دارد و ارتفاع آن از سطح دریا 
985 متر اس��ت. فاصلۀ بردس��کن از مشهد مرکز استان 265 
کیلومتر و از کاش��مر 45 کیلومتر اس��ت. بر اساس تقسیمات 
کش��وری بردسکن از سال 1316 تا 1355 از توابع کاشمر به 
شمار می رفت، اما در س��ال 1355 این شهر به بخش تبدیل 
ش��د و در سال 1373 از کاشمر منتزع و  شهرستانی مستقل 
شد. این شهرس��تان دارای سه بخش )مرکزی، انابد و جلگه( 
و هفت دهستان و سه شهر بردسکن و انابد و شهرآباد است.  
     از لحاظ توپوگرافی، شهرس��تان بردسکن را می توان به دو 

بخش دشت و کوهستان تقسیم کرد: 
1. بخش کوهس��تانی که مهم ترین قسمت آن در شمال این 
شهرس��تان قرار دارد. این کوه ها ش��امل کوه های باغدشت با 
بلندتری��ن قله به ارتفاع 2483 مت��ر و کوه های پتوگوژ دارو، 

بغل باغ سیر، ژینو، و بیژورد است. 
2. رشته کوه یخاب در غرب بردسکن واقع شده جهتش شمال 
ش��رقی � جنوب غربی اس��ت و مهم ترین قلۀ آن گورچماق و 
گورتیجو به بلندی 1907 متر است. کوه های زوبر )بلندترین 
قله 1850 متر( و کوه های کمرکاسه،  الخ برغشی و قره سیاه جو 
)بلندترین قله 2130 متر( در جنوب شهرستان واقع شده اند. 
3. بیش تر رودخانه های بردسکن فصلی اند، ولی آب آشامیدنی 
و مصارف کش��اورزی این شهرس��تان از قنات ه��ا و تنها رود 
دائمی بردس��کن که از کوه ه��ای بی��ژورد در 21 کیلومتری 

شمال بردسکن سرچشمه می گیرد، فراهم می شود. 
     ناحیۀ ترش��یز باس��تانی و شهرس��تان کاش��مر که زمانی 
بردس��کن از توابع آن به ش��مار می آمد از پیش��ینه و قدمتی 

طوالنی برخوردار است. 
     نتای��ج بررس��ی های باستان ش��ناختی ب��ر روی تپه ه��ا و 
محوطه ه��ای باس��تانی و همچنی��ن وجود ش��واهدی از آثار 
فرهنگی حاکی از آن است که منطقۀ بردسکن در هزارۀ دوم 
پیش از میالد مس��کونی بوده اس��ت. این ناحیه در سده های 
اس��المی جزئی از س��رزمینی به ش��مار می رفته که در متون 
جغرافیایی از آن به نام ترش��یز یاد شده است، اما اشاره به نام 
بردسکن در متون تاریخی از 150 سال تجاوز نمی کند. شاید 
صنیع الدوله اولین کس��ی باشد که از این شهر در کتاب خود 

نام برده و آن را قصبه ای با 4000 نفر جمعیت و منزل چهارم 
از راه طب��س به نیش��ابور معرفی کرده اس��ت )صنیع الدوله، 

1355ج3: 70(.
     مک گرگور که در اواخر سده سیزدهم هجری از خراسان 
به س��وی شمال غرب افغانس��تان در حرکت بود. بردسکن را 
روس��تایی با آب و هوای خ��وب و با آذوقۀ زیاد و راهی هموار 

وصف کرده است )مک گرگور، 1368ج2: 195(.
     وج��ود آث��ار تاریخی متعدد چون من��ار فیروزآباد از دورۀ 
س��لجوقی و برج علی آباد کشمر متعلق به قرن هفتم، گویای 

توجه حکومت ها به این منطقه تاریخی است.

2. موقعیت جغرافیایی و تاریخی فیروزآباد
روستای فیروزآباد از دهستان جلگه، بخش شهرآباد بردسکن 
در چهارده کیلومتری جنوب ش��رقی بردسکن به فاصلۀ کمی 
از مجتم��ع اردوگاه��ی ش��هرآباد، در مختص��ات 57 درجه و 
57 دقیق��ۀ ط��ول جغرافیایی و 35 درج��ه و 8 دقیقۀ عرض 
جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع آن از س��طح دریاهای آزاد 880 

متر است )پاپلی یزدی، 1388: 391( )نقشۀ 1(.

.)Google map :نقشۀ 1. موقعیت فیروزآباد )مأخذ

     این روستا از دو طریق به جادۀ بردسکن � کاشمر متصل 
می ش��ود. نخست از طریق شهرآباد � زیرک آباد � بردسکن که 
مس��افت آن 17 کیلومتر است، و راه دیگر از مسیر شهرآباد � 
ش��فیع آباد به جادۀ مزبور مرتبط می شود. فیروزآباد از این راه 

تا کاشمر حدود 58 کیلومتر فاصله دارد.
     فیروزآباد را می توان از منظر بناهای تاریخی موجود در آن 
مطالعه و بررس��ی کرد. متأسفانه فیروزآباد فاقد تاریخ مکتوب 
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اس��ت. بنابراین از تاریخ این روستا اطالعی در دست نیست و 
س��یاحانی که از بردسکن گذشته اند نیز هیچ اشاره ای به این 
روس��تای تاریخی نکرده اند. در ح��ال حاضر نیز هیچ مطالعۀ 
موردی و نظام مند در خصوص سیر تاریخی فیروزآباد صورت 
نگرفته اس��ت. یکی از مهم ترین دالیل این بی توجهی ها، عدم 
استقرار این روس��تا برکنارۀ شاهراه های ارتباطی اصلی است. 
ام��ا از نظر وجود آثار تاریخی، منار فیروزآباد و محوطۀ بزرگ 
باس��تانِی واقع در جنوب و جنوب غربی روستا در منتهی الیه 

ساختمان های مسکونی، واجد اهمیت بسیار هستند.

3. بافت کهن فیروزآباد
آنچه که امروز فیروزآباد باس��تانی نامیده می شود، در حقیقت 
هس��تۀ اولیه و کهن شهر قدیم  اس��ت که عده ای محل شهر 
تاریخی ترش��یز را همین جا می دانند. شهری که بنا به گفتۀ 
مؤلف ناشناس کتاب حدود العالم بین قهستان و نیشابور قرار 
گرفته و دارای باغ ها و مزارع بس��یار بوده )ناش��ناس، 1423: 

.)115
     باف��ت خش��ت و گل��ی فیروزآباد که به ص��ورت تپه ای به 
ش��عاع 75 متر و ارتفاع حدود 10 متر است، شامل مجموعه 
س��اختمان هایی اس��ت که بیشترشان تخریب ش��ده اند. این 

مجموعه را حصار گلی و مرتفعی محصور کرده بود. که امروز 
بلن��دي آن بیش از 3 متر نیس��ت. برج های مدور متعددی به 
فاصلۀ حدود 10 متر از یکدیگر، وظیفۀ پش��ت بندی دیوارها 
و ]ام��کان و تس��هیل[ نگهبانی را بر عهده داش��ته اند. بافت 
فیروزآباد بر اس��اس معماری اقلیم گرم و خشک شکل گرفته 

است.

4ـ منار فیروزآباد
منار ی��ا برج فیروزآباد که در جنوب روس��تای فیروزآباد قرار 
دارد در حقیق��ت نقطۀ عطِف ]تاری��خ[ فیروزآباد و مؤید اوج 

شکوفایی این روستا در دورۀ سلجوقی است)تصویر 1(.

قدمت
تا قب��ل از قرائت کتیبه های منار توس��ط اس��تاد محمدعلی 
مخلصی و اس��تاد عبداهلل قوچانی، نظرات گوناگونی در مورد 

قدمت منار ابراز شده بود:
     مش��کوتی بن��ا را متعل��ق به قرن هفتم هج��ری می داند 
)مش��کوتی، 1349: 91(. بعضی از محققان اش��اراتی به بنای 
مزبور کرده و با اس��تناد به کتاب مش��کوتی آن را منتسب به 

قرن هفتم هجری دانسته اند )لباف خانیکی، 1378: 115(.

.)google earth :تصویر 1. عکس ماهواره اي از روستاي فیروزآباد و منار آن )مأخذ
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     امبرس��ز و ملویل نیز قرن هش��تم را تاری��خ احداث منار 
می دانند )امبرس��ز و ملویل،  1370: 203(. مقری بر اس��اس 
آثار تمدن و س��فال های مکشوفه در اطراف برج آن را مربوط 

به دورۀ سلجوقی ارزیابی کرده است )مقری، 1359: 155(.
     کتیبه های منار فاقد تاریخ اس��ت یا تاریخ آن از بین رفته 
اس��ت. لیکن وجود نام بانی آن، تاریخ آن را روش��ن می کند. 
بان��ی من��ار بر اس��اس کتیبۀ دور من��ار عمادالدین ابوس��عد 
شرف الملک محمد بن منصور بن محمد خوارزمی است که در 
ایام س��لطنت آلب ارسالن و تحت صدارت خواجه نظام الملک 
به س��مت مستوفِی دیوان رس��یده بود. »او از مشاهیر وزرای 
سلجوقی است از حیث حسب و نسب و کرم و خیر و فضل و 
ثروث مش��هور بوده و گفته اندکه او 360 دست جامه داشته 
که هر روز یک دست آن را به تناسب ایام و فصول می پوشیده 
و چون آن ها را می بخشیده و یا خلعت می داد، خازن او نظیر 
آن را تهی��ه می دیده و به جای آن در جامه خانه می گذاش��ته 

است« )اقبال آشتیانی، 1338: 54(.
     متون تاریخی به وجود بناهایی اشاره می کنند که توسط 
ابوس��عد احداث شده بود: »شرف الملک مستوفی در دوازدهم 
صفر سال 459 ق به سفارت از طرف آلب ارسالن پیش خلیفه 
به بغداد آمد و قرآنی نفیس با قطعه ای لعل بدخش��ی به هدیۀ 
خلیفه کرد و نامۀ س��لطان را رس��اند و چ��ون دید که به امر 
خواجه نظام المک در بغداد بنای مدرس��ۀ نظامیه شروع کرده 
اند او نیز دستور داد که بر ضریح ابوحنیفه بنایی بسازند و در 
محلۀ باب الطاق دارالخالفه جهت اصحاب آن امام مدرسه ای 
بنا نمایند و ش��ریف ابوجعفر بیاضی این دو بیت را س��ردر آن 
مدرس��ه نوش��ت: الم تر هذا العلم کان مش��تتا/  فجمعه هذا 
المغی��ب فی اللحد// کذلک کانت هذه الرض میته/ فانش��رها 
فضل العمید ابی سعد )همان جا؛ کاتب اصفهانی، 1955 :32� 

.)33
     ابوس��عد ش��رف الملک بعد از وفات آلب ارس��الن پادشاه 
س��لجوقی همچنان در منصب اس��تیفاء باق��ی ماند و مؤید و 

معین خواجه نظام الملک بود.
     در عهد ملکش��اه س��لجوقی بر همین منصب استوار بود و 
لیکن پایان کار وی در اواخر عمر ملکش��اه اتفاق افتاد و یعنی 

مدتی قبل از قتل خواجه نظام المک و مرگ سلطان ملکشاه، 
وی از این ش��غل اس��تعفا کرد و برای این کار صد هزار دینار 
تقدیم سلطان کرد )ابن اثیر، 1386 ق/ 1966، ج  10: 326(.
     اما راوندی و امام ظهیرالدین نیش��ابوری عزل وی را این 
گونه نوش��ته اند: در اواخر عهد ملکش��اه »وی جمله اصحاب 
مناص��ب دیوان قدی��م را تغییر و تبدیل فرم��ود و آن نیز به 
روی مب��ارک نیامد. [به همین جهت] ملک ایش��ان در نزول 
و اضطراب افتاد. نظام المل��ک وزیر را به تاج الملک ابوالغنایم 
مبدل کردند و ش��رف الملک ابوس��عد مس��توفی را که منعم 
جهان بود ب��ه مجدالملک ابوالفضل قمی...« )راوندی، 1364: 

136؛ ظهیرالدین نیشابوری، 1332: 34(.
     هر چند به روش��نی عزل ابوس��عد معلوم نیس��ت، اما بنا 
به گفتۀ مؤلف س��لجوق نامه که انتصاب مجدالملک را 485ق 
نوش��ته، عزل ابوسعد از منصب مستوفی دیوان باید در همین 

سال اتفاق افتاده باشد.
     وف��ات ابوس��عد محمد بن منصور را در س��ال 494ق در 
اصفهان نوش��ته ان��د. ش��رف الملک مس��توفی از ممدوحین 
امیرالشعراء معزی بود. ذکر و مدح وی به طور مکرر در دیوان 

معزی به چشم می خورد )معزي نیشابوري، 1318(.
     تاریخ احداث منار فیروزآباد می بایس��ت با توجه به تاریخ 
مرگ ابوس��عد محمد، در نیمۀ دوم قرن پنجم و قبل از سال 

494ق صورت گرفته باشد.
     عالوه بر متن کتیبۀ مهم منار، وجود دو مشخصۀ تزئینی 
در منار، بر ادعای محققانی که قدمت کمتری برای منار قائل 
ش��ده اند، خط بطالن می کش��د و آن دو ویژگی یکی کتیبه 
کوفی مزّهر منار اس��ت که در اواخر قرن پنجم و قرن شش��م 
در بناها مرس��وم بوده و دیگر آرایه های آجری بدنۀ منار است 
که با بعضی از مناره های قرن ششم در سرزمین پهناور تحت 
سلطۀ حکومت سلجوقیان تا اربیل و دقوق عراق قابل تطبیق 

است.
     بُعد مس��افت را نمی توان مانعی در مقایس��ه به حس��اب 
آورد، زیرا گاه تزئیناتی در منارۀ مسجد کالیان بخارا مشاهده 
می ش��ود که مشخصاً در نمونۀ عراقی نیز قابل مشاهده است. 
بنابرای��ن با تأکید می توان تش��ابه این گون��ه آرایه ها را دلیل 

7



تقرب تاریخ اح��داث آنها و یا نفوذ این هنر در بناهای متأخر 
دانست. به طور مثال تزیینات زیرین منار فیروزآباد بردسکن 
که شامل طرح های زیگزاگی است، در منار طاووق دقوق عراق  
به طرز کاماًل ش��بیه به هم به چشم می خورد. طرح تزیینات 
بخش دوم این منار عالوه بر منار دقوق، در منار مسجد ملک 
کرمان قابل مش��اهده و مقایسه اس��ت. بنابراین بدون تردید، 
تزئین��ات منار اعم از کتیبه یا آرایه های آجری منار فیروزآباد 
می تواند الگویی قابل اقتباس برای سایر منارهای متأخر باشد. 
نکت��ۀ قابل ذک��ر در کتیبه های منار فیروزآباد این اس��ت که 
بانی منار ش��رف الملک ابوس��عد محمد بن منصور بن محمد 
خوارزمی اس��ت و منار به همت ابی س��عید علی بن حسین و 

معماری ابوجعفر البنا صورت پذیرفته است. 
     عملک��رد من��ار فیروزآباد به درس��تی روش��ن نیس��ت و 
کاوش های باستان ش��ناختی ای که می تواند به روش��ن شدن 

کاربری آن کمک کند نیز انجام نشده است. 
     ع��ده ای معتق��د اند ک��ه این منار یک می��ل راهنما بوده 
ک��ه بین آن و برج تاریخی کاش��مر در جلگۀ ترش��یز ارتباط 
استراتژیک وجود داشته است. بومی های منطقه معتقد اند از 
این دو بنای تاریخی به عنوان دیدبانی استفاده می شده است. 
اما عدم سنخیت عملکرد این دو بنای تاریخی و عدم همسانی 

تصویر 2. تزیینات بدنه منار فیروزآباد 
)عکس از: محمدعلی مخلصی(.

تصویر 3. منار طاووق دقوق عراق 
)مأخذ: هیلن براند، 1379: 152(.

قدمت آن ها این ارتباط را منتفی می کند. 
     مق��ری معتق��د اس��ت که ب��رج فیروزآباد احتم��االً برای 
راهنمایی مس��افران در کنار جاده یا رباطی ساخته شده است 

)مقری، 1359: 115(.
     ب��ه نظر می رس��د که عدم وجود آی��ات قرآنی و همچنین 
وج��ود آثاری که مؤید اس��تقرار مس��جد در کنار آن باش��د، 
آن را ب��ه عنوان ی��ک میل راهنما مورد توج��ه قرار می دهد. 
کاوش های باستان ش��ناختی در تپه ه��ای تاریخی فیروزآباد و 
پیگردی اطراف منار و بررس��ی سفال های مکشوفه، عالوه بر 
اینک��ه ارتباط تاریخی منار فیروزآباد را با س��ایر آثار معماری 
اطراف آن � که متأس��فانه همه آن ها از میان رفته � مشخص 

خواهد کرد، شاید کاربری دیگری برای منار برشُمَرد. 

5. ویژگی های معماری منار
منار فیروزآباد بنای اس��توانه ای منفردی ست به ارتفاع حدود 
18 متر که بر روی س��کوی دایره ای شکلی به قطر 8/5 متر و 

ارتفاع 75 سانتی متر قرار گرفته است )نقشۀ 2(. 
     هرچن��د ب��ه گفتۀ امبرس��ز و ملویل زمین لرزۀ ش��دید و 
گس��تردۀ سوم رجب 1321ق که در منطقۀ کاشمر روی داده 
و منار فیروزآباد در کنار کانون آن بوده آسیبی به آن نرسانده 
است )امبرسز و ملویل، 1370: 202(، تخریب حدود یک سوم 
منار به خصوص تزیینات آن در قس��مت باال، نشانگر این است 
که منار مزب��ور بر اثر یک زمین لرزۀ بزرگ، خس��ارت زیادی 
دیده است. ارتفاع منار قبل از تخریب بین 24 تا 25 متر بوده 

است )تصویر 4(. 
     محی��ط من��ار در قس��مت پایین 15/75 مت��ر و قطر آن 
حدود 5 متر اس��ت. قطر دیوار در پایین 1/25 متر است و در 
باالترین نقطه به حدود 95 س��انتی متر می رسد. بخش زیرین 
منار تا ارتفاع حدود 6 متر آجرچینی س��اده دارد، لیکن برای 
جلوگیری از یکنواختی و سادگِی نما از مهر های گچی در بین 
آجرها بهره گرفته اند. بنای منار به شمارۀ 91 در فهرست آثار 

ملی به ثبت رسیده است )نقشه 3(.
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تصویر 4. منار فیروزآباد بردسکن در سال 1359  )عکس از: محمدعلی مخلصی(.

تصویر 4. پالن ، نما و مقطع منار فیروزآباد  )ترسیم از: محمد بلوري(.
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6. متن کتیبه منار بردسکن
کتیب��ۀ کوفی مزّهر منار به عرض 65 س��انتی متر در بین دو 

حاشیه تزیینی مستقر شده است. متن کتیبه این است: 
»بس��م اهلل امر ببناء هذه المناره.... الش��یخ .... عمید الحضره 
ابوس��عد محمد بن منصور تقبل اهلل عمل بیدی الشیخ الفقیه 

ابی سعید علی بن الحسین« )تصویر 5 و 6(.
     ش��یال بلر این کتیبه را به دورۀ غزنوی منتسب می کند و 
آن را الگ��وی کتیبه هایی می داند ک��ه در دورۀ غوریان به کار 

گرفته شده است )بلر، 1377: 78(.
     باالتر از کتیبه، بخش تزیین شدۀ بنا است که از دو بخش 
متفاوت تش��کیل شده است. بخش زیرین این تزئینات شامل 
آرایه ه��ای آجری با طرح زیگزاگی افقی اس��ت با یک گردش 
زیب��ا به صورت عمودی ])خفته راس��ته([ درآم��ده که تا زیر 

ط��رح تزیینی فوقانی ادامه پی��دا می کند. در میان این بخش 
تزئینی، کتیبۀ کوتاه و باریکی به عرض 40 سانتی متر و ارتفاع 
حدود 1/30 متر به صورت عمودی به خط کوفی نقش ش��ده 
که عبارت ذیل بر روی آن به چش��م می خورد: »عمل س��عید 

ابوجعفر البنا غفراهلل له« )تصویر 7(.
     بخش دوم تزیینات ش��امل یک طرح هندسی شبیه طرح 
آجرکاری منار مس��جد ملک کرمان اس��ت که قسمت اعظم 
آن وی��ران ش��ده و به نظر می رس��د که این ط��رح تزیینی تا 
نوک منار ادامه می یافته اس��ت. مجموعۀ تزیینات آجری منار 
و کتیبه ها ]به مثابه آمود[ به جرز اصلی الصاق ش��ده اس��ت. 
بخ��ش فروریختۀ فوقانی منار که عریان ش��ده، اس��اس بنا و 
الحاقات را به خوبی نش��ان می دهد. بر اس��اس آنچه که قابل 
رویت است، شالودۀ منار آجری است و سپس تزیینات آجری 

تصویر 6. بخشی از کتیبۀ منار بردسکن )عکس: محمدعلی مخلصی(.

تصویر 5. بخشی از کتیبۀ منار بردسکن )عکس از: محمدعلی مخلصی(.
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به آن اضافه شده است. 
     الحاقي بودن تزیینات منار در دو عکس که توسط هنري 
ویوله در س��ال 1913م گرفته ش��ده به وضوح قابل مشاهده 

است )تصویر 4، 8 و 9(.
     حاش��یه ای مرک��ب از طرح های کوچ��ک متوالی و مکرر، 

تصویر 7. کتیبۀ عمودی  منار فیروزآباد )عکس از: محمدعلی مخلصی(.

تصویر 9. کتیبۀ منار فیروزآباد بردسکن در 1913م )عکس از هنری ویوله(.تصویر 8. منار فیروزآباد بردسکن در 1913م )عکس از هنری ویوله(.

ارتفاع نهایی هر بخش تزیینی را مشخص می سازد. این طرح 
در بعضی مناره های قرن پنجم و شش��م خراسان نیز استفاده 
ش��ده اس��ت. ورودی منار رو به جنوب ق��رار دارد و 1/5 متر 
عرض و 2/20 متر ارتف��اع دارد. پله های مارپیچی منار حول 
مح��وري مدور به قطر 45 س��انتی متر می پیچد و تا باال ادامه 

می یابد. 
     عرض پله ها در پایین 86 سانتی متر است و به جز دو پلۀ 
اول که 27 و 20 سانتی متر ارتفاع دارند، بلندی بقیۀ پله ها به 

24 سانتی متر می رسد. 
     چند روزنه به عرض 10 سانتی متر و ارتفاع 25 سانتی متر 
که ابعاد آن در داخل پلکان ها به 45×67 س��انتی متر افزایش 
می یاب��د، نور داخل پلکان ها را فراه��م می کند. در نوک منار 
جه��ت جلوگیری از ریزش باران به داخل منار یک پوش��ش 

حلبی قرار داده شده است. 

7. ساخت مایۀ منار
ساخت مایۀ اصلی منار آجرهایي به ابعاد مختلف است. در بدنۀ 
منار از آجرهایی به ابعاد 5×25×25 سانتي متر استفاده شده و 
در محور منار از آجرهایی به ابعاد 5×15×15 سانتي متر سود 
جس��ته اند. گچ به عنوان مالت در منار کاربرد فراوان داشته 
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اس��ت. چوب نیز از جملۀ مصالح ساختمانی است که همانند 
دیگ��ر مناره ها، در لبۀ پله ها، زمینۀ اس��تحکام پله ها را فراهم 

کرده است. 

8. نتیجه گیری
تس��لط ترکان س��لجوقی بر س��رزمین پهناور ای��ران، خلل و 
گس��یختگی در امور ایران ایجاد نکرد. س��الطین این سلسله 
نه تنها س��عی در اضمحالل فرهنگ حکومت پیشین نکردند، 
بلکه با انتصاب وزرا و ش��خصیت های کاردان بر مناصب مهم 
مملکتی، به اس��تمرار رش��د و توس��عۀ آن نیز کمک کردند. 
وجود نام یکی از نام آوران گمنام بر کتیبه منار فیروزآباد این 
حقیقت را روش��ن می س��ازد که در پِس فعالیت های عمرانی 
این دوران، وزرا، مس��توفیان، و صاحب��ان مناصب مهم چون 
شرف الملک ابو سعد محمد بن منصور بن محمد خوارزمی از 

حمایت سالطین سلجوقی برخوردار بوده اند. 
     با بررسی و غور در آرایه های منارهای سلجوقی فیروزآباد، 
نف��وذ هنر آج��رکاری آن را در اقصی نقاط ای��ران آن روز از 
موصل و دقوق عراق تا کرمان می توان مش��اهده کرد. از آنجا 
که منارۀ فیروزآباد بر اس��اس کتیب��ۀ آن به اواخر قرن پنجم 
تعل��ق دارد، بنابراین می تواند الگویی ب��رای مناره های متأخر 
چون منار مس��جد ملک کرمان، منار ن��گار و منار طاووق در 

دقوق عراق به حساب آید.

سپاسگزاری
از استاد ارجمند جناب آقای محمدعلی مخلصی که صمیمانه 
اطالعات ارزش��مند خ��ود را در اختیار این جان��ب قرار دادند 

بسیار سپاسگزار ام.
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سلجو ق نامه به انضمام ذیل سلجوق نامه. تصحیح میرزا اسماعیل 

افشار. تهران: کاللۀ خاور. 
راوندی، محمد بن علی بن س��لیمان. )1364(، راحة الصدور آیة   -
السرور در تاریخ آل سلجوق. به سعی و تصحیح محمد اقبال. به 

انضمام حواشی مجتبی مینوی. تهران: امیرکبیر.
- صنیع الدوله، محمد حس��ن خان، )1355(. مطلع الشمس، ج 3، 
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کات��ب اصفهانی، عمادالدین ابوعبداهلل ب��ن اخی عزیز محمد بن   -
حام��د بن آل��ه. )1955(، خریدۀ القصر و جری��دۀ العصر. قاهره: 

ناشر؟. 
لب��اف خانیک��ی، رجبعلی. )1378(. س��یمای می��راث فرهنگی   -

خراسان. تهران: سازمان میراث فرهنگی کشور.
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باستانی ایران. تهران: سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران.
مق��ری، علی اصغر. )1359(. بناهای تاریخی خراس��ان. مش��هد:   -

انتشارات ادارۀ کل میراث فرهنگی خراسان.
مک گرگور، س��ی. ام. )1368(. شرح س��فری به ایالت خراسان   -
و ش��مال غربی افغانس��تان. ج 2. ترجمۀ اسداهلل توکلی طبسی. 

مشهد. 
هیلن براند، رابرت. )1379(. معماری اسالمی. ترجمۀ دکتر ایرج   -
اعتصام. تهران: شرکت پردازش و برنامه ریزی شهری )وابسته به 

شهرداری تهران(.

اس��ت. چوب نیز از جملۀ مصالح ساختمانی است که همانند 
دیگ��ر مناره ها، در لبۀ پله ها، زمینۀ اس��تحکام پله ها را فراهم 

کرده است. 

8. نتیجه گیری
تس��لط ترکان س��لجوقی بر س��رزمین پهناور ای��ران، خلل و 
گس��یختگی در امور ایران ایجاد نکرد. س��الطین این سلسله 
نه تنها س��عی در اضمحالل فرهنگ حکومت پیشین نکردند، 
بلکه با انتصاب وزرا و ش��خصیت های کاردان بر مناصب مهم 
مملکتی، به اس��تمرار رش��د و توس��عۀ آن نیز کمک کردند. 
وجود نام یکی از نام آوران گمنام بر کتیبه منار فیروزآباد این 
حقیقت را روش��ن می س��ازد که در پِس فعالیت های عمرانی 
این دوران، وزرا، مس��توفیان، و صاحب��ان مناصب مهم چون 
شرف الملک ابو سعد محمد بن منصور بن محمد خوارزمی از 

حمایت سالطین سلجوقی برخوردار بوده اند. 
     با بررسی و غور در آرایه های منارهای سلجوقی فیروزآباد، 
نف��وذ هنر آج��رکاری آن را در اقصی نقاط ای��ران آن روز از 
موصل و دقوق عراق تا کرمان می توان مش��اهده کرد. از آنجا 
که منارۀ فیروزآباد بر اس��اس کتیب��ۀ آن به اواخر قرن پنجم 
تعل��ق دارد، بنابراین می تواند الگویی ب��رای مناره های متأخر 
چون منار مس��جد ملک کرمان، منار ن��گار و منار طاووق در 

دقوق عراق به حساب آید.

سپاسگزاری
از استاد ارجمند جناب آقای محمدعلی مخلصی که صمیمانه 
اطالعات ارزش��مند خ��ود را در اختیار این جان��ب قرار دادند 

بسیار سپاسگزار ام.
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ابوحامد محم��د بن ابراهیم. )1332(. »ذیل س��لجوق نامه«. در   -
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