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برریویررره بناهرراز مرر هبی (نويررر مسرراجد ،مرردارسدینرری) و توجّرری خررا شرراه برری ارررم ائمرری
م صررومي تپررت تررأرير ت رراملت دی ر و دو ررت را نمرروده اسررتش نوشررتار ااکررر بررا تلعي ر دو
روش توتيعی-تپليلی و با استعاده از منابب تاری ی مربوب راهم گردیده استش
واژههای کلیدی :هنر م مارز ،قاجاریی ،تاری کوا درني  ،تپ لیشاهش

 .1مقدّمه
روابرررم دیرر و دو رررت در عصرررر قاجرررار ،رررراز و نشررريبهررراز راوانررری را از سرررر
گ رانرردهاسررتش در برخرری از ای ر دوران نويررر رراز سررل نت قررا مپمّ ردخان قاجررار برری
د يرررو درگيررررز وز در تکاپوهررراز اسرررتدرار و تپکررريم بنيررران سرررل نت سلسرررلگ قاجرررار
چنرردان پيونررد و راب رریاز کرری در خررور تپليررو و تأريرگ ر ارز در سررایر ارکرران سياسرری و
اجتمراعی باشررد یا ررت نمرریشرود ،امررا در دورة تپ لرریشرراه بری د يررو تاييررر شرررایم و پر
قامپمرردخان ،دورة تررازهاز در
از ر ررب شررورشهررا و بپررران جانشررينی پرر از مررر
مناسرربات دیرر و دو ررت شررکو مرریگيررردش ت امررو تپ لرریشرراه بررا علمررا و مناسرربات
دوسررتانی ،وجرری تمررایز ایرر دوران از سررایر دورههاسررتش در ادوار ب ررد از دورة مپمررد
شرراه تررا پایرران قاجاریرری روابررم دی ر و دو ررت برری سررمت تررنش ،تيرگرری و واگرایرری ميررو
کردهاستش نروی ایر مناسربات برر سرایر اروزههراز ايرات سياسری و اجتمراعی اررر گر ار
بررودهاسررتش در مدا ررگ ااکررر نتررای ااتررو از ایرر مناسرربات در عرتررگ هنرررز مررورد
تپليو قرار گر تیاستش
 .1-1بیان مسئله

دوران اکومرررت تپرررر لیشررراه قاجرررار ( 4211-4242هررررش ) روزگرررار ت امرررو
هبسررتگی و پيونررد دو نهرراد دی ر و دو ررت اسررتش امایررتهرراز شرراه از علمرراز م ر هبی و
اختصررا وجرروه قابرررو توجرررهی بررراز امررور دینررری و اسررتعاده از شرري امسررلمهررا در
امررور دو ترری ،برراو ت رراملت دیرر و دو ررت را در ایرر دوران گشررودش سياسررت مرر هبی
تپررر لیشررراه وجرروه گونرراگون ايررات سياسرری ،اجتمرراعی و رهنگرری عصررر قاجررار را
تپررت تررأرير قرررار دادش یکررری از ارروزههررایی کرری از سياسرررت م ر هبی شرراه قاجرررار تأريرررر
پر یر ت ،عرترری هنررر و م مررارز بررودش در مدا ررگ ااکرر بررا تکيرری بررر ترراری کوا درررني کرری
از منررابب مهررم تررردر قاجارهررا و دوران تپررر لیشرراه برری شمررررار مرری یررد ،نتررای ااتررو
از همگرایرری دی ر و دو ررت در عرتررگ هنررر و م مررارز عصررر تپ لرریشرراه مررورد تپليررو
قرار گر تی استش
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سررؤال اتررلی در ای ر بررسررری اینجاسررت کرری :همگرایرری دی ر و دو ررت چرری تررأريرز
در عرتررگ هنررر دورة تپ لرریشرراه بررر جرراز گ اشررتیاسررت؟ در ای ر نوشررتار بررا تلعي ر دو
روش توترريعی -تپليلرری و بررا اسررتعاده از منررابب ترراری ی مربرروب ،برری سررؤال پررروهش
پاس داده خواهد شدش
 .2-1پیشینة پژوهش

دربررارة ای ر موکرروی ،اررررز کرری تررأرير همگرایرری دی ر و دو ررت را برری عنرروان یررک
متايّررر مستررردو در هنررر عصررر تپ لرریشررراه مررورد بررسرری قرررار دهررد ،نگاشررتی نشررده ،امررا
در برخرری منررابب از جملرری کترراو دی ر و دو ررت در ایررران ،ارررر اامررد ا گررار اشرراراتی در
ای ر زمينرری شرردهاسررتش گعتنرری اسررت کرری اامررد ا گررار بيشررتر بررر تبيرري مناسرربات دی ر و
دو ت تأکيد داشتی و مسائو هنرز مد نور وز نبودهاستش
 .3-1ضرورت و اهمیّت پژوهش

بررسرری ایرر موکرروی در سرری ارروزة ترراری سياسرری ،ترراری رهنگرری و ترراری
اجتمرراعی اررائز اهميّ رت اسررتش ای ر پررروهش برری عنرروان یررک م ا رری مرروردز ،بررا ارائررگ
شررواهد ترراری ی ،زمينررگ نورررز را بررراز پررروهشهرراز مرررتبم بررا پيونرردهاز هنررر و
سياست و م هب را راهم مینمایدش
 .2بحث
 .1-2همگرايی دين و دولت در عصر فتحعلیشاه قاجار

مناسرربات دی ر و دو ررت در عصررر تپ لرریشرراه برری سرربب ات رراک سياسررت امایررت از
علمررا و تکررریم نرران وارد مرالرریاز از همبسررتگی و و ررا و نزدیکرری شرردش دیرردارهاز
مکررررر پادشررراه از علمرررا ابرررراز مراترررب ارادت و اخرررل بررری مپررررر علمرررا ،اع ررراز
کمررکهرراز ندررردز و جنسرری برری علمررا و سررادات ،دعرروت از علمررایی نويررر شرري اامررد
(از علمرراز مشررهور دورة تپ لرریشرراه) بررراز ارررور در دارا ل ررگ تهررران ،مصررادیدی
از ایر سرررياستهرراز امررایتی شرراه در قبررال علمررا بررود ،ا بترری لررور (ایرررانشررناس هلنرردز)
م تدررد اسررت قاجارهررا بررراز کسرررب ادانيررت ر یررم خررود ،بررا دادن رشررروه ،پررول ،زمرري و
نعرروک برری علمررا نهررا را وادار مرریکردنررد کرری اگررر شررکارا از ر یررم امایررت نمرریکننررد،
دسرت کررم دربرارة قرردرت سياسری ارررکومت سکرروت اختيررار کننرد و هررر وقرت عررا می،
هدیری یرا منصربی از اکومررت مریپر یر ت نشرران ن برود کری برری ررور تلرویپی اکومررت
موجررود را برری رسررميّت شررناختیاسررت ( لررور)22 :4961 ،ش برری هررر ارررال ایر روابررم برری هررر
پایررریاز کرری بررود در ای ر دوران برریخرروبی بررارز اسررتش پرداخرررت سامنرررری هرررزار تومرران
ندررد و هررزار خررروار جررن برری سررادات و علمررا و مشرایررر و قرررات( ،خرراورز:4913 ،
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 )1کرری ا بترری هرردایت ن مبلررد را تررد هررزار تومرران ندررد و ترررد هررزار خررروار جررن
مرریدانررد (هرردایت ،)1113 :4911،نشرررانیاز از توجرری شرراه برری علماسرررتش عررلوه بررر اینهررا
دعرروت از علمررا در مراسررم رسررمی ازجملرری ارررور در مراسرررم عيرررد نرروروز و ارررور
در جشرر هرراز سررل نتی ،نمونرریاز دیگررر از و ررا و نزدیکرری شرراه بررا علماسررتش برری
ررررورز کرری در جشررر ازدواج عبررراسميرررزا از علمررا نيرررز در کنررار اعيرران و اشرررراا
دعرروت برری عمررو مرردهبررود (خرراورز)466 :4911 ،ش اترری برخرری از علمررا در دربررار شرراه
برری مدررامهرراز بررامیی همچررون وزارت رسرريدند؛ از جملرری ملاسرري مازنرردرانی کرری یکرری
از علمررایی بررود کرری برری بررامتری درجررات علرروم ،خاترری اکمررت ا هرری و ربي رری دسررت
پيرردا کررردهبررودش او ب رردها در دورة تپ لرریشرراه برری وزارت رسرريد (اعتررراد ا سررل نی،
)16 :4911ش اتررری تپ لررریشرررراه بررری برخررری از علمررراز سرشرررناس و مرررتمک نويرررر
سيّررررردمپمد بررراقر شرررعتی کررری امرررلب بسرررريار در بروجررررد ،یرررزد و شررريراز داشرررت
(برریگونرریاز کرری سررامنی هعرررده هرررزار تومرران ما يررات دیرروانی برری ن ت ل ر مرریگر ررت)،
(تنکررابنی ،)416 :4911 ،عنایررت ویرررهاز داشررتش ایرر توجّرری برردان پایرری بررود کرری شررراه
پيشرررنهاد م ا يّر رت ما يررراتی امرررلب وز را داد ،امرررا شرررعتی ایر ر پيشرررنهاد را نار ر یر ت
(ا گررار)39 :4963 ،ش در سررعرز کرری تپ لرریشرراه برری اتررعهان داشررت از شررعتی خواسررت
تررا از او درخواسررتی کنررد و تنهررا خواسررتگ شررعتی ب ررد از اترررارهاز زیرراد شرراه ،ق ررب
نمرررودن ندرررارهخانرررگ سرررل نتی برررود (تنکرررابنی)413 :4911 ،ش سررريّدمپمّدباقر در زمررران
قامپمررردخان بررری درجرررگ ریاسرررت علمرررا و تررردارت دهرررا رسررريدش وز در زمررران
تپ لرریشرراه دسررتی هررم در امرررور خيررر داشررت و برری سرراخت مسررجدز بررزر در مپلررگ
بيرد باد اترعهان پرداخرتش ایر مسرجد بسريار وسريب برا مهترابیهرا و ارو بزرگری بررود
و داراز اجررررههرررایی برررراز ررررلو نيرررز برررود (اترررعهانی61 :4911 ،و)61ش شرررعتی
همچنرري پيشررنهاد تپ لرریشررراه مبنرری بررر اینکرری او نيررز قسررمتی از هزینررریهرراز مررا ی
سررراخت مسرررجد را تدبّر رو کنرررد نار ر یر ت (تنکرررابنی)461 :4911 ،ش در هنگامرررگ شررريوی
ررراعون در رشررت ،تپ رررلیشرراه تداکرراز مبلررد بيسررت هررزار تومرران برررات را از شررعتی
کرررد و پيشررنهاد شرراه از سرروز شررعتی مررورد موا دررت قرررار گر ررت (همرران)461 :4911 ،ش
عررلوه بررر شررعتی علمررایی ماننررد کاشررفا ا رراو مررورد توجّرری شرراه بودنرردش وز در زمينررگ
تررواز جهررادز عليرری روسهررا ندررش برریسررزایی داشررتش کاشررف ا ا رراو ا ر جهرراد را بررا
تپ لیشراه و پسررش عبراسميررزا مریدانسرت (قرائممدرام رهرانی)461 :4911 ،ش علمراز
بزرگرری همچررون مررل اامررد نراقرری؛ ارراج ميررر مپمّداسرري سررل انا لمرراو ،امررام جم رگ
اتررعهان؛ قاسرريد مپمّررد اتررعهانی؛ شرري مپمّرردج عر؛ قررا سرريّدعلی وششش رسررا یهررا و
تواهرراز زیررادز در برراو واجررب بررودن جنر بررا روسهررا برری رشررتگ تپریررر در وردنررد ،و
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درنهایررت تپ لرریشرراه مجبررور شررد بررا علمررا هررمداسررتان شررودش هرردایت بيرران مرریکنررد کرری
تمرامی امرراز دربرار بریجرز ميررزاعبردا وهّاو اترعهانی و ميررزا ابوا پسر شريرازز وزیرر
امررور خارجرری ،م ا عررت بررا دو ررت روسرريی را برری تررل مملکررت نمرریدانسررتند و بررا
تهدیرردات علمررا مجبررور برری پرر یرش نبرررد بررا روسهررا شرردند (هرردایت)1191 :4911 ،ش
برخی اوقات علمرا بری وسرارت نرزد شراه مریپرداختنرد و وسرارت نهرا مرورد قبرول شراه
قرررار مرریگر ررتش شررعاعت ميرررمپمّررداسرري  ،امررام جم رری اتررعهان ،در قبررال مررردم شررهر
(ا گررار ،)36 :4963 ،وسررارت علمررا و سررادات در هنگامررگ شررورش نررادرميرزا در مشررهد
(خررراورز ،)441 :4911 ،وسرررارت ميررررزا هررردایتاو و ميررررزا عبررردا جواد در جریررران
شررورش اميررر گونرریخرران زععرانلررو در خبوشرران (هرردایت ،)1611 :4911 ،وسررارت علمررا
در مررورد اسررت مال شررراو نررراو در هنگررام بيمررارز قررو ن شرراه (خرراورز،)41 :4911 ،
شررعاعت سررليمان پاشررا توسررم شرري مپمّرردج عر نجعرری (خرراورز216 :4911 ،و،)211
وسررارت علمررا و سررادات در هنگامررگ املرری سررااه تپ لرریشرراه برری اتررعهان (همرران،
)13 :4911؛ ایر مرروارد ،همگرری نمونرریاز از وسررارت علمرررا در نررزد شرراه بررودش شرراه اترری
زمررانی کرری قامپمررد مجتهررد برری د يررو کشررتیشرردن دو ت ر از سررادات تبریررز در جریرران
نبرد برا روسهرا مرورد بری عری و زار مرردم ن ومیرت قررار گر رت ،بری د جرویی از او
پرداخررررت (هرررردایت)1116 :4911 ،ش سياسررررت تپ لرررریشرررراه در امایررررت از علمررررا،
سرمشرردی بررراز خانرردان سررل نتی ،شرراهزادگان و دو تمررردان نيررز بررودش عبرراسميرررزا در
نمرراز جم رری مسررجد جررامب تبریررز ارررور پيرردا مرریکرررد و هررر شررب جم رری برری دعرروت او
علمررا مرریبایسررت در یکرری از مسرراجد تبریررز بررراز بپ ر دربررارة نپرروة اجررراز شررری ت
گرررد هررم مرری مدنررد و هررر دعرروایی کرری در جاهرراز دیگررر مینپررو مرریمانررد ،بررراز
قررراوت ق رری برری علمررا ارجررای داده مرریشررد (دنبلرری)493 :4919 ،ش درمجمرروی مرریترروان
گعت در سراسرر اکومرت تپ لریشراه نری تنهرا پادشراه ،بلکری دو تمرردان نسربت بری علمرا
ااترررام زیررادز قائررو بودنرردش بنررا برری اظهررارات درووز ،رواررانيون در نررزد همرری و اترری
شرراه از ااترررام زیررادز برخوردارنررد؛ برریگونرریاز کرری شرراه ،رواررانيون را بررر اعيرران رررراز
اول تررررجي مررریدهرررد و دخترررران خرررود را بررری عدرررد و ازدواج نهرررا درمررری ورد
(دروویو)421 :4961 ،ش
تپرررت ترررأرير سياسرررتهررراز مر ر هبی شررراه و ت ررراملت دیر ر و دو رررت در عصرررر
تپ لریشرراه م مررارز و سررایر هنرهراز ایر دوره ترربایاز دینرری پيردا کررردش شرراه در تمررام
مرردّت اکومررت خررود سرر ی کرررد بررا تررزئي و ت ميررر اررررمهررا و سرراخت و بازسررازز
مسررراجد خررود را در نررزد مررردم و علمررا برری عنرروان یررک پادشرراه دیرر دار تجلرری دهررد
(ا گررار)61 :4911 ،ش شرراهزاده عررردا دو ی بيررران مرریکنررد کرری در هنگامرررگ قتررو قررا
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مپمّرررردخان و تنررررگ ترررراد خرررران شررررداقی و داعيررررگ سررررل نت عليدلرررریخرررران،
برادر قررامپمّرردخان« ،مهررد عليرررا» ،مررادر تپ لرریشرراه یررک کرررور زر مسررکوب نرر ر
می کند تا زمانی کری پسررش برر ت رت سرل نت جلروس پيردا مریکنرد ایر مبلرد تمامرا بری
مصرررا خيریّ ری رسررانده شررودش پ ر از برری ت ررت نشسررت تپ لرریشرراه ،تمررامی ابنيرریهرراز
م ر هبی وکمررکهررایی کرری برری مراکررز م ر هبی تررورت مرریپ ر یر ت ا بررا از ای ر مبلررد
یرررک کررررور بررروده اسرررت (عرررردا دو ی)11 :4916 ،ش نمونررریاز از اقررردامات مررر هبی
تپ لیشاه از ای قرار است:
 .1-1-2احاادا مساااجد :مسرراجدز کرری برری دسررتور شرراه ایجرراد شررد همرریجررا برری اسررم
مسجد شاه یرا جرامب سرل انی م رروا اسرت (همران)11 :4916 ،ش نری تنهرا شراه بری سراخت
مسرراجد همّ رت گماشررت ،بلکرری در ت ميررر مسرراجدز کرری بررا گ شررت زمرران ت ریررب شررده
بودند نيز بی انجام ّا يّت هایی پرداختش
 .1-1-1-2مسااجد جااامع بسااطا  :متصررو برری بد ررگ امررامزاده مپمّررد عليرریا سّررلم
مسررجدز اسررت کرری ترراری بنرراز اوّ يّررگ ن م لرروم نيسررت ،و رری در زمرران تپ لرریشرراه
قاجررار ت ميراترری در ن تررورت پ یر ترریاسررت کرری رررار ن موجررود مرریباشرردش بررر روز
دیرروار مسررجد دور تررا دور ن یررات 41تررا 21سررورة توبرری ندررش بسررتیاسررت (اديدررت،
913 :4911ترررا)964ش در ب رررش وقرررانی سرررينی اسرررار ایررروان اترررلی مسرررجد و در برررامز
مپررراو در زیررر کاربنرردزهرراز گچرری کتيبرریاز در یررک کررادر رررا نمررا شررکو برری خررم
نس گر برز شرده کری اراوز متنری برا ا دراو و عنراوی تپ لریشراه مریباشردش در کتيبری
عنرراوینی کرری وردهشررده ،نشررانگر تدليررد شرراهان قاجررار ب ریویررره تپ لرریشرراه از ا درراو و
عناوی دورة ایل انی و قبو از ن است (زارعی)469 :4916 ،ش
 .2-1-1-2مسااجد امااا حساان عسااکری :شرراه ب ررد از سررعر برری قررم در سررال ، 4241
دسررتور ت ميررر مسرراجد و بدرراعی را کرری بررا گ شررت زمرران سرريب دیرردهبودنررد ،داد و
تررلش عمرردهاز را نيررز ترررا ت ميررر و بازسررازز مسررجد امررام اسرر عسررکرز عليرری
ا سّلم کرد (دنبلی)422 :4919 ،ش
 .3-1-1-2مسااجد ساالطانی ساامنان :ایر مسررجد کرری برری مسررجد شرراه نيررز شررهرت دارد
و در مرکررز سررمنان واقررب گردیرردش یکرری از بهتررری نررو ورزهرراز م مررارز برری سرربک
قاجاریرری برری شررمار مرریر ررت؛ ی نرری مجموعررریاز از گنبرردهاز کوچررک و پنجرررههررایی
کری از راقگران برامز ایرررروان بنرا بررازمیشروند کرری در نررورگيرز داخرو مسجررد اندلبرری
ایجرراد کررردهاسررت (اسررکارچيا)11 :4961 ،ش ایرر بنررا برری پرراآ دارا بررودن ایرروانهرراز
مت ردّد ،شبسررتانهرراز وسرريب ،اجرررههررا و کاشرریکررارز زیبررا در خررور توجّرری اسررتش بنررراز
ای مسجد بری دسرتور تپ لری شرراه و بری همّرت اراجی سريّد اسرنی و اسرتادز ترعرعلری
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م مررار سرراختیشررد و کررار ن در سررال 4219برری پایرران رسرريد و همچنرري موقو ررات شرري
علوا دو رری سررمنانی عررارا مشررهور قرررن هشررت نيررز برری ای ر مسررجد اختصررا یا ررت و
برردی ترتيررب از موق يّ رت بسرريار خرروبی برخرروردار گردیررد؛ مسررجد داراز چهررار ورودز
از ررررا شررمال ،جنرروو ،شررر و شررمال شرررقی اسررت و برری اسررت ناز در شررمالشرررقی کرری
برری وسرريلی یررک دامن رررومنی برری تکيرری م ررروا پهنرری راه دارد ،سرری در دیگررر داراز
هشررتی ،دامن و دهليررز هسررتند و دررم سررردرهاز شررمال و شررر اسررت کرری تزئينررات
مدرررن کررارز گچرری بسرريار زیبرررا و دو گوشررواره و دو ربدرری در رررر ي یررا پشررت باررو-
هرراز کاشرریکررارز دارنرردش تررپ مسررجد برری تررورت چهررار ایرروانی سرراختیشررده ،بررر سررر
بدنگ داخلی ایروانهرا ،کتيبریاز بری خرم رلر عرا ی وجرود دارد کری یرات قرر ن در مرت
مجرروردز و برری خررم مپمّررداسرري اتررعهانی نوشررتی شرردهاسررت (م لصرری:4916 ،
34تا)419ش
 .4-1-1-2مسااجد شاااه هماادان :در همرردان نيررز تپ لرریشرراه مسررجدز برری نررام مسررجد
شاه سراخت کری ا بتری کرار سراخت بنرا بری اتمرام نرسريد و نيمری کراره رهرا مانرد و بری قرول
عررررد ا دو ررری مرررأم دزدان و اشررررار و قمرررار برررازان گردیرررد (عرررردا دو ی:4916 ،
11و)11ش
 .5-1-1-2مسااجد شاااه تهااران :مسررجد در خيابرران  41خرررداد (برروکرجمهر سرراب )
قرررار گر ترریاسررتش ای ر بنررا از بناهرراز ارزشررمند دورة قاجررار برری شررمار مرری یررد کرری برري
سررالهرراز 4211-4222هررر ش سرراختی شررد و بررانی ن تپ لرریشرراه قاجررار بررود کرری در
دورة سررل نت ناتررررا دی شررراه تاييراتررری در ن ایجرراد شررردهاسرررتش سررراختمان مسرررجد
براز همراهنگی برا جهرت قبلری برا انپرراا 91درجری نسربت بری جنروو ،بری سرمت ماررو
بنررا شرردهاسررت کرری ایرر چرررخش برری شرريوهاز اسررتادانی در ورودز شررما ی و از رریرر
انپنرراز راهروهرراز دو سرروز ایرروان شررما ی تررورت گر ترریاسررت (نررورز شررادمهانی،
)11 :4939ش بيشررتر سرر و مسررجد را کاشرریکررارز خشررتی هعررت رنرر پوشررانيده ،امررا
کاشرریکررارز م ررر نيررز در ب ررشهررایی از مسررجد برری کررار ر ترریاسررتش گونرریاز دیگررر از
کاشرری کرری در ایرر مسررجد منپصررر برری رررد اسررت ،کاشرریهرراز شررش کررل ی ندررش
برجسرررتگ نمررراز ورودز شررررقی اسرررت (همررران)11 :4939 ،ش برررر کنرررار از ویرگررریهررراز
سرراختارز و تزئينرراتی ،ایرر مسررجد از اهميّررت ترراری ی نيررز برخرروردار اسررتش مسررجد
م ر کور در اواسررم سررل نت تپ لرریشرراه بسررت و پناهگرراه بررود ،امررا در دورة ناترررا دی
شاه ،بستنشينی در ن او شد (همان)11 :4939 ،ش
 .6-1-1-2مسااجد ن اای قاازوين :مسررجد از نوررر وسرر ت ،یکرری از بررزر تررری
مسررراجد ایرررران و داراز زیبرررایی و عومرررت خاتررری اسرررتش ایررر مسرررجد در زمررران
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تپ لرریشرراه در مپررو مسررجدز کرری در دورة تررعویی بنررا شررده بررود ،اارردا شرردش مسررجد
برری شررکو چهررار ایرروانی ،داراز دو راه ورودز از ررررا رررو و شررر اسررتش نمرراز
مسرجد ،ررر ي ایروانهرا و گنبردهرا بررا کاشری سراختی شرده اسررتش شبسرتان اترلی مسررجد
تدریبررا مربررب شررکو بررا انرردازة  41/1×41متررر اسررت و در رررر ي ن روا مسررجد واقررب
شرردهاسررت (کيررانی)491 :4911 ،؛ همچنرري گنبررد ،دو پوسررتی و تررپ مسررجد چهررار
ایرروانی اسررتش ایرر مسررجد مپررو گردهمررایی نمررازگزاران در هررر جم رری مرریباشررد
(شارریان)263 :4931 ،ش
 .7-1-1-2مسااجد شاایخالملااوک مالياار :سياسررت تپ لرریشرراه برری اارردا بناهرراز
مررر هبی و ت ميرررر و ترررزئي نهرررا سرمشررردی برررراز خانررردان سرررل نت ،شررراهزادگان و
دو تمررردان اکررومتی شرردش در ایر راسررتا مرریترروان از مسررجد جررامب شرري ا ملرروب ملیررر
نررام برررد کرری در پشررت بررازار واقررب شررده و ربرر کتيبرری سررر در ورودز ن در سررال
4226هرررش توسررم شرري علرری ميرررزا ،ملدررب برری شرري ا ملرروب ،رزنررد تپ لرریشرراه
سررراختیشرررد ،ربرر گرررزارشهررراز موجرررود ،مسرررجد دو سررری ورودز دارد کررری سرررر در
ورودز جنررروو شررررقی ،برررزر ترررری ورودز و داراز تزئينرررات برجسرررتی جرکرررارز
اسررت؛ همچنرري کتيبرریاز برری خررم نسررت لي دارد کرری سررال اارردا بنررا و نيررز ش ر رز کرری
نشرراندهنررده سررازندة مسررجد اسررت بررر ن ندررش بسررتیاسررتش شبسررتان سررتون مسررجد داراز
دو قسررمت اسررت کرری از نوررر رررم بنررا و قرردمت بررا هررم متعاوتنرردش شبسررتان اتررلی و
قرردیمیتررر م ررروا برری شبسررتان شرري ا ملرروب بررود کرری قرروس سرردف و چشررمی تررا برری
تررورت جنرراقی ،و در کنررار شبسررتان گنبررد مپررراو واقررب بررودهاسررتش «ای ر بنررا از پرراآ
م مررارز ،زیبرراتری و کامرروتررری بنررایی برروده کرری سرربک م مررارز دورة قاجررار شهرسررتان
ملیررر را بيرران مرریکررردهاسررت و در اررال ااکررر اررررز از ن برراقی نمانررده و برری جرراز ن
مسرررجدز برررا سررربک و اترررول م اترررر سررراختی شررردهاسرررت» (سررراری انی:4912 ،
491تررا)412ش عررلوه بررر ایرر شرري علرریميرررزا در چرروبي ملیررر بررراز خررود رامگرراهی
ساخت (خاورز)9 :4913 ،ش
 .8-1-1-2مسااجد شاااهزاده نائاادالساالطنه :ای ر مسررجد برری دسررتور عبرراسميرررزا در
تبریررز بنررا نهرراده شررد ،و رری برری د يررو شررروی جن ر هرراز ایررران و روس و مسررا رتهرراز
عبرراسميرررزا و عرردم رسرريدگی برری مسررجد ای ر بنررا برری پایرران نرسرريد و هرچرری نيررز سرراختی
شدهبرود ،نرابود شردش مسرجد داراز جلرو خرانی برزر  ،کعرشکنری وسريب ،ررایی براز و
ررراا ،سررتونهرراز سررنگی مررنوم ،سرسررتونهرراز مدرررن و خواجررینشرري هرراز مرتررب
اسررت (عدررابی21 :4911 ،و)21ش ب ررد از مررر عبرراسميرررزا ،پسرررش مهرردزقلرری ميرررزا
برری بازسررازز مسررجد پرداخررت و مدرسرریاز نيررز رراارری کررردش سرراخت مسررجد برری پایرران
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رسرريد و رری سرراختمان مدرسرری نيمرریتمررام برراقی مانررد (نررادر ميرررزا411 :4919 ،و)416ش قبررو
از اارردا ميرردان شررهدا امررروز و انهرردام سرراختمان قرردیم شررهربانی ،ایرر مسررجد در
جنوو همي عمارت و جنوو شرقی کوچی شاهزاده واقب بودش
 .9-1-1-2مسجداسااتاد و شاااگرد ت ريااز :ایرر مسررجد در خيابرران ردوسرری تبریررز
قرررار گر ترریاسررت .برری عديرردة مررردم تبریررز ایرر بنررا را یررک اسررتاد و یررک شرراگرد بنررا
نهرادهاسرتش شري اسر چوپران ملدرب برری عرلوا ردی ایر مسرجد را در سرال 112هررر ش
سرراختی و برردی خررارر در ابت ردا برری علئيرری و برری اعتبررار خرران ماررول ،ی نرری سليرررمان نرروة
هلکررو ،سررليمانيی نيررز ناميررده شرردهاسررتش مسررجد داراز تررپ وسرري ی بررود و ررری بررر ارررر
ز ز رری ویررران شررد و برری دسررت عبرراس ميرررزا تجدیررد بنررا شررد و در سررال  4231هرررشش برری
دسررت ارراجیميرررزامپمّررد اوانسرررزقراچرریدا رری کرری از اهررا ی و بازرگانرران تبریررز بررود
مجددا بازسازز گردید (همان)411 :ش
 .11-1-1-2مسااجد حاااجی عاا ر علاای ت ريااز :همررانرررور کرری از نررام مسررجد
برمرری یررد بررانی مسررجد ارراج تررعرعلی ،امررام جم رری تبریررز بررودش ای ر مسررجد در زمرران
عبرراس ميرررزا سرراختیشررد و بارهررا مررورد ت ميررر قرررار گر ررت (همرران)411 :ش سرراخت ای ر
قبيررو مسرراجد توسررم علمرراز دینرری نتيجررگ همبسررتگی دیرر و دو ررت در ایجرراد مراکررز
دینی استش
 .11-1-1-2مسااجد جااامع انجااان :ن سررتي مسررجد و مدرسرری بررزر در زنجرران
اسررت کرری توسررم پسررر یررازدهم تپ لرریشرراه عبررداو ميرررزا (دارا) در سررال 4212هرررش
اارردا شرردش ای ر مدرسرری و مسررجد در بررازار قيصررریی و سرربز مي ردان کنررونی قرررار دارد و
در ن زمرران مسررجد و مدرسرری شرراه خوانرردهمرریشررد و در ترراری برری نررام مسررجد دارا ربررت
شررده اسررت (شررکورز46 :4914 ،و)41ش از بيسررت و چهررار اتررا موجررود در ای ر مدرسرری
ده اتا سرا م مانرده و نيراز بری ت ميررات نرداردش سراختمان مسرجد برر اسراس پرلن مسراجد
چهررار ایرروانی سرراختی شرردهاسررتش گنبررد از نرروی گنبرردهرراز دو جررداره اسررت و برری کاشرری
يرررروزهاز مررزیّ مرریباشرردش «در ایررروان جنرروبی کتيبرریاز م رررو ی وجررود دارد بررا خررم
رلرر  ،خ رری کرری مررت ن خ برریاز اسررت کرری بررا نررام تپ لرریشرراه شررروی و برری نررام
عبداوميرزا خاتمی یا تی است» (زین لی12 :4911 ،تا)13ش
 .12-1-1-2مسااجد عزيااز اهلل :ایرر مسررجد از بناهرراز زمرران تپ لرریشرراه اسررت و
داراز جلوخرران و هشررتی و تررپ و شبسررتان اسررت (ترراجب ش)13 :4912 ،ش گنبررد ایرر
مسجد از رار عصر تپ لیشاه است (کریمان)219 :4911 ،ش
 .13-1-1-2مسجد حاا آقاا :نرادر ميررزا بيران مریکنرد کری «ایر مدرسری و مسرجد را
نزدیکرری سررراز امررارت ،بسررتی برری سررراز خررود ارراجی علرری اتررارجم روا برری خواجرری
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مازنرردرانی عمررارت کرررده ،مدرسرریاز کوچررک و مسررجدز ظریررف اسررت» (همرران،
 )411 :4919برری د يررو ویرانرری ،ایرر مسررجد توسررم اقليمررا ،خررانم دختررر عبرراسميرررزا،
تجدید بنا گردیدش
 .14-1-1-2مساااجد جاااامع گلاايگاااان :سررراختمان اوّ يّر ری ن در زمررران ابوشرررجای،
مپمّررد پسررر ملکشرراه (144- 131هرررش ) و بيوتررات دیگررر وابسررتی برری مسررجد توسررم یکرری
از همسررران تپ لرریشرراه قاجررار سرراختی شرردهاسررتش ایرر زن از تپ لرریشرراه دو پسررر
داشررت :پسررر بررزر ايرردرقلیميرررزا و پسررر کوچررک ارراجی شرراهقلرریميرررزا بررودش زمررانی
کری پسرر بررزر ايردرقلیميرررزا بری امررارت گلاایگران منصرروو شرد مررادرش نرزد او مررد
و در همرري زمرران اسررت کرری نررامبرده برری برپررایی ب شرری از مسررجد کرری مت ل ر برری عصررر
قاجار است رمان داد (گدار و دیگران)43 :4911 ،ش
 .15-1-1-2مسااجد جااامع داراوحسااان ساانند  :اکررام ومیررات نيررز بررا تأسّرری از
سياسررتهرراز م ر هبی تپ لرریشرراه اهتمررامی برری بنرراز مسرراجد داشررتند؛ چنررانکرری مسررجد
داراماسرران سررنندج توسررم امرراناوخرران وا رری کردسررتان و در زمرران تپ لرریشرراه بنررا
شرردهاسررتش ایرر مسررجد درنهایررت اسررتپکام و زیبررایی سرراختیشررده و داراز تزئينررات
راوان و کاشیکارز است (تاجب ش)92 :4912 ،ش
 .2-1-2احدا مدارس
 .1-2-1-2مدرسااة ساالطانی کاشااان :بررانی ایر مدرسرری تپ لرریشرراه قاجررار بررودش ایر

مدرسری تمامرا از گرر و جرر سراختیشرده و متصردّز ن اراکم شرهر کاشران ،ابوا داسرم
اتررعهانی اسررت کرری از جانررب مپمداسرري خرران ،ترردر اعوررم مرردت چهررارده سررال
عهرردهدار ای ر منصررب بررود و گعترری شررده برری اسررتپکام ای ر بنررا در کاشرران بنررایی سرراختی
نشرردهاسررتش مدرسرری مربررب شررکو و در اديدررت هشررتگوشرری بررودش در وسررم ررراز
مدرسرری ونمررا و اوکرری هشررت کررل ی قرررار گر ترریبررود و در دو ررررا ونمررا ،سرری
با چرگ بررزر بررا درخترران سرررو ،بيررد و انجيررر قرررار داشررتش مدرسرری داراز چهررار ایرروان و
در هر ایروان سری اجرره برود کری برا گرر و جرر کرربی سردف زدهشرده و در هرر اجرره
تررندو خانرریاز بررزر بررا ب ررارز وجررود داشررت کرری رلرراو مرریتوانسررتند در درون
اجررره ربّ راخی کننرردش قصرريدهاز زیبررا بررا ای ر م ر مون از تپ لرریخرران ملررکا ش ر را در
کتيبگ ایوان مدرسی ندش بستی است:
وزس ر ی ابوا داسررم رزانرری گاه رآوازة
از جررررود شهنشرررراه جهررررانداور برررراکل
زیبررررررررایيش ا ترررررررراد در ا ررررررررواه
ایرر مدرسرری پيرایرری اتمررام پرر یر ت و
(کلنتر کرابی121 :4911 ،تا)121
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 .1-2-1-2مدرسااة فیضاایّه :شرراه ب ررد از سررعر برری قررم در سررال 4241هرررش دسررتور
سرراخت مدرسررگ يررريّی را داد (دنبلرری)422 :4919 ،ش مدرسرری مسررت يو شررکو بررا اب رراد
 11×11متر اس ت کری برا ندشرگ چهرار ایروانی سراختی شردهاسرتش مجموعرا دویسرت اجرره
در ارررراا ايرراب ،بررراز اسررتعادة ارردود دویسررت تر از رلراو علرروم دینرری وجررود داردش
سرراختمان ای ر مدرسرری در زمرران تررعویّی سرراختیشررده و ایرروان جنرروبی در زمرران قاجاریرری
بی پایان رسيدهاست (کيانی)463 :4911 ،ش
 .2-2-1-2مدرسه عدر (امتیااا) :همرانررور کری بری کررات گعتری شرد عرلوه برر شراه
و شررراهزادگان ،وا يررران و سرررران اکرررومتی نيرررز بررری سررراخت مراکرررز دینررری پرداختنررردش
اعتمادا سررل نی در ترردرا تواری بيرران مرریکنررد کرری مپمّررد شررعيب ترردر اعوررم ،وزیررر
تپ لرریشرراه برری سرراخت مدرسرریاز در بررار روش مازنرردران پرداخررتش «ربدررگ وقررانی و
تپتررانی نرا او سرراختیاسررت و ن مدرسرری کنررون هررم دایررر اسررتش وقعيّ رات بسرريار دارد و
ن مدرسرری برری امتيرراز م ررروا اسررت» اعتمادا سررل نی ایر مدرسرری را تنهررا ارررر خيریرری وزیررر
میداند (اعتمادا سل نی)11 :4911 ،ش
 .3-2-1-2مدرسااه عاادر اعاا هان :بررانی ایرر مدرسرری ارراجی مپمّداسرري خرران،
ترردر اعوررم اتررعهانی بررودش مدرسرری برری شرريوة مدرسررگ چهررار برراا اتررعهان ،و رری در یررک
ربدی ساختیشردهبرودش برا پایران یرا ت عمرر تردر اعورم سراختمان مدرسری نيرز کامرو نشرد،
و ی اجرات ساختی شده رلبینشي بود (اتعهانی)14 :4911 ،ش
در هنگامرررگ قترررو قرررا مپمّررردخان ،تپ لررریشررراه برررا م ا عرران و مرردّعيان سرررل نت
روبیرو میشرود و نر ر مری کنرد کری اگرر بتوانرد برر م ا عران خرود رائ یرد و پایریهراز
سررل نت خررود را اسررتپکام ب شرردش برری عمررران و بررادانی ارررم اررررت م صررومی (س)
باررردازد؛ بنررابرای تپ لرریشرراه پرر از سرررکوبی م ا عرران در زمينررگ عمررران ایرر شررهر
اقداماتی انجام داد (شارریان)211 :4931 ،ش
 .3-1-2ساختن حر ها
 .1-3-1-2حاار حضاارت معصااومه (س) :موریرری در سررعرنامی خررود از زیررارتهرراز

مکرررر ارررم اررررت م صررومی (س) توسررم تپ لرریشرراه و اع رراز پيشررکشهرراز
گرررانبهررا برری مرقررد ن اررررت س ر گعترری و اظهررار داشررتی کرری او بررا ای ر اقرردامات در
نوررر رواررانيون اهميررت یا ترری اسررت (موریرری)22 :4911 ،؛ از جملرری رسررتادن یررک
قندیو ررل کری وزنرش یرک هرزار و دویسرت م درال برود و برا انروای ررل و جرواهر ترزئي
شرررده برررود و قيمرررت ن بررری یرررک هرررزار تومررران مررریرسررريد (خررراورز )611 :4911 ،و
رلکررروو کرررردن ررررا و نصرررب یينررریهررراز روسررری برررر روز روا اررررم ارررررت
م صررومی (س) نمونرریهررایی از هرردایاز اهرردایی تپ لرریشرراه برری ارررم اررررت م صررومی
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بررودش در سررال 4211هرررش نيررز تپ لرریشرراه در سررعر خررود برری قررم ،ميرررزا مپمّررد خرران
کاشرری را مررأمور نوررارت بررر م لررا کررردن قبررگ اررررت م صررومی (س) کرررد و برری او
دسررتور داد کرری «از دروه قبّرری تررا بارراز سررن بلررور رسررم سررازد و از خزانرری خررویش
چندانکری دینرار و درم بری کرار بررد ن رار کررد» (سراهر)426 :4919 ،؛ همچنري مدررر شرد
کررری درز زریرر برررر سرررتانی ارررررت م صرررومی (س) نصرررب گرررردد (هررردایت:4911 ،
)1111ش همانرور کری گعتری شرد ،پادشراهان قاجرار ارمرت بريش از اردز بری ایر بارگراه
قائررو بودنررد ،ایر توجّرری برری انرردازهاز بررود کرری ب ررد از مررر عبرراسميرزاشرراه از دخترررش
را دو رری خواسررت کرری برری هنگررام بازگشررت از عتبررات پنجرراه م ر از تربررت امررام اسرري
(ی) م صررو مرقررد او بيرراورد و همچنرري دسررتور داد در بارگرراه اررررت م صررومی
(س) بررراز او مدبرررهاز بسررازند و بررر سررن مرمرررز چهرررة او را کنرردهکررارز کننررد
(همرران)1169 :ش دیوارهرراز مپورررگ خررارجی ارررم م هررر نيررز برری دسررتور تپ لرریشرراه
سرراختی شرردهاسررت (اوب ر )211 :4962 ،ش عررلوه بررر شرراه ،شرراهزادگان نيررز برری ارررم م هررر
توجّرری ویرررهاز داشررتند؛ از جملرری کيکرراووسميرررزا ،پسررر بيسررت و هشررتم شرراه ،دسررتور
سرراخت و تررزئي عمررارتی جنررب ارررم م هررر اررررت م صررومی (س) را داد (عرررد
ا دو رری)116 :4916 ،ش در ای ر دوره نرری تنهررا ارررم م هررر ،بلکرری خررود شررهر قررم نيررز مررورد
توجّ ی قرار گر رتش بنراز مدرسرگ دارا شرعا و ت ميرر سرد قرم کری م رارج ن بری ترد هرزار
تومررران رسررريد (هررردایت)1111 :4911 ،ش سررراخت کررراروانسررررا ،امرررام و برررازار برررراز
سایش اال زائران (ساهر )411 :4919 ،شاهدز بر ای مدّعاستش
 .2-3-1-2حاار مطهاار امااا رضااا ( ) :ارررم م هررر امررامرکررا (ی) در ایرر دوران
بسرريار مررورد توجّرری خانرردان اکررومتی قرررار گر ررتش رسررتادن دو در جواهرنشرران برری
دسررتور شرراه (خرراورز )191 :4911 ،شرراهدز بررر ایرر مدّعاسررتش ارسررال ایرر دو در برری
ارزش ده هرررزار تومررران ب رررد از خوابانررردن شرررورش خراسررران توسرررم اسر راما سرررل نی و
نررابودز قبایررو بررام و بورمرری مازنرردران در سررال4296هرررش تررورت پرر یر ت (سرراهر،
)4 921 :4919ش ایررر دو در در روز دوشرررنبی یرررازدهم کزا د رررده کررری روز تو رررد امرررام
همررام بررود ،پ ر از جش ر و مهمررانی بزرگرری توسررم ميرررزا هرردایتاو اسررينی مجتهررد و
سررایر علمررا و رررل در پررایي کررری مدرردّس نصررب گردیررد (هرردایت)1112 :4911 ،؛
همچنرري تپ لرریشرراه در سررال 4299هرررش خررود برری مشررهد مد ردّس ر ترری ،شررش روز در
نجررا توق رف داشررت و پ ر از ب ر ل و ب شررش برري رعایررا و سررادات مدرررر کرررد کرری در
سررمت مشررر مدبرررة امررام رکررا (ی) تررپ نررو-تررپ زادز -را برری تدليررد از تررپ
کهنرری بسررازندکی ایرر تررپ در دورة ناتررررا دی شرراه برری پایررران رسرريد (اسرررکارچيا،
)11 :4911ش مبلررد ده هررزار تومرران بابررت سرراخت ای ر تررپ برری ميرررزا موسرری رشررتی کرری
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در ن زمررران منصرررب وزارت عبررراس ميررررزا را برررر عهرررده داشرررت پرداخرررت گردیرررد
(خرراورز)136 :4911 ،ش ميرررزا موسرریخرران ،برررادر کوچررکتررر ميرررزا ابوا داسررم قررائم
مدررام ،ترردر اعوررم مپمدشرراه و دامرراد تپ لرریشرراه بررود کرری در سررال 4221هرررش ش متو رد
و پرر از مررر پرردرش برری وزارت عبرراسميرررزا رسرريدش نررامبرده از سررال4211هررر تررا
4262هررر نيابررت تو يررت سررتان قرردس رکرروز را داشررتیاسررت و در سررال خررر نيررابتش
در مشررهد در سرر  12سررا گی در گ شررت و در ارررم امررام رکررا عليرریا سررلم مررد ون
گردیرردش وز در چهررارده سررال تو يررت خررود ،اتررلاات زیررادز در امررور موقو رررات
ادارة سررتان قرردس برریعمررو ورد (بامررداد)461 :4914 ،ش اگررر چرری تمررام اقرردامات ایرر
متررو ی در دورة ايررات تپ لرریشرراه تررورت نارر یر ت ،بررا ایرر اررال انتصرراو وز در
دورة تپ لرریشرراه بسترسرراز اقرردامات ب رردز او گردیرردش نمونرریاز از اقرردامات وز در
کیو مده است:
 عمررارت و تررزئي روکررگ رکرروز (شررامو کاشرریکررارز تررپ نررو و مرمّررتگلدسررتی و بيوتررات و سرراخت نهررر از وسررم تررپ قرردیم ،ت ميررر سررداخانی رلیرری در
تپ قدیم وششش )ش
 تأسرري مکترربخانرری و دبسررتان سررادات علرروز در تررپ مدرردس بررراز مرروزشو پرورش ارعالش
 ندرهکردن درو ارم م هر کی از تپ کهنی بی سداخانی میر تش ترررزئي گلدسرررتیهررراز اررررم (اعتمررراد ا سرررل نی ،91 /2 :4962 ،کاویانيررران:4911 ،31تا414بی ندو از ناترز13 :4913 ،و)61ش
همچنرري «نصررب کررری ررومدز در کنررار قبررر امررام ،سرراخت درهرراز ندررره ،سرراخت
بازارهررا ،تيمچرریهررا ،کاروانسررراها ،ار اکررومتی جهررت سررکونت وا يرران و کررارگزاران
دو ررت ،منبررتکررارز روا دارا پعرراآ ،نصررب اوّ رري سرراعت شررماریاز ،ایجرراد کارخانرری
بررر و تررروجّی برری امررور ر رراهی زائرررران از دیگررر اقرردامات مهررم در ایرر دوره اسررت »
(سررر ادت ،41 :4961 ،کرررراظم امررررام 411 :4911 ،برررری ندررررو از ناترررررز)491 :4913 ،ش
عررلوه بررر اینهررا تپ لرریشرراه هرردایایی نيررز برری ارررم م هررر ارسررال مرریکرررد؛ از جملرری
پيشررکشهرراز شرراه برری ارررم م هررر رکرروز ارسررال پررن عرردد قنرردیو رررل بررود کرری مررل
علرریاتررار مررل باشرری ،مررأمور رسرراندن ن پررن قنرردیو گردیررد (مؤسّسرری پررروهش
م ا ررات رهنگرری)66 :4914 ،ش هرردایت نيررز تررپبت از ارسرررال یررک قنرردیو مرتّ رب برری
جررواهر و یررک برراو زریرر مينررا کررار هررر یررک برری ارزش دوازدههررزار تومررران زر نرراو
مرریکنررد کرری وقررف سررتان قرردس گردیررده بررود (هرردایت)1111 :4911 ،؛ اترری شرراه
رمرران انتصرراو نرراظر موقو ررات سررتان قرردس رکرروز را تررادر مرریکرررد ،بررراز یررک
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نمونرری ميرررزا مپمّررد کرراظم را برری سررمت نرراظر موقو ررات انت رراو کررردش (مؤسّسرری پررروهش
م ا ات رهنگی)12 :4914 ،
 .4-1-2بااساای و تزئین امامزادهها

در سراسررر ایررران مرقررد امررامزادگررانی وجررود داشررت کرری مررورد توجّرری شرراه و خانرردان
اکومتی قرار گر تش
4-1-4-2ش از جملرری ایرر امامزادگرران کرری در سررال 4942هرررش مررورد توجرری قرررار
گر رت بد ررگ امررامزاده سرريد اامررد بر موسرری ،مشررهور برری شرراهچررراا و برررادر بزرگرروارش
سيّد مپمد واقرب در شريراز برود کری بری دسرتور شراه ت ميرر ،ترزئي  ،تر هيب و کیر بنردز
شررد و برری گعترری هرردایت «زیرراده از یررکتررد هررزار تومرران برری م ررارج روکررات مددسرری
مصروا ا تاد» (هدایت)1111 :4911 ،ش
2-1-4-2ش تهيرری کررری ندررره بررراز ارررم اررررت عبررد ا ورريم اسررنی کرری در قرررن
سرروم ،در شررهر رز برری شررهادت رسرريدش برری دسررتور تپ لرریشرراه نمونرریاز از توجّرری برری
امامزادگرران اسررت ،برری دسررتور تپ لرریشرراه در ترراری اتمررام کررری تپ لرریخرران ترربا بررر
ن قصيدهاز سرود (تاجب ش)91 :4919 ،ش
9-1-4-2ش بد رری و تررپ امررامزاده یپيرری واقررب در همرردان برری درخواسررت زبيررده
خانم دختر تپ لیشاه عمارت گردید (عردز)14 :4916 ،ش
1-1-4-2ش روا و ارررم امررامزاده اسرر در نزدیکرری تهررران ،مررزیّ برری نداشرری و
مدرررن کررارزهررایی اسررت کرری برری نوررر مرریرسررد از رررار دورة تپ لرریشرراه باشررد
(کریمان)916 :4911 ،ش
1-1-4-2ش امررامزاده قاسررم در شررهر تهررران و در شررمال من درری شررميران در روسررتاز
قدیمی د عليا واقرب اسرت ،بری نورر مری یرد ایر امرامزاده مت لر بری قررن هعرتم مریباشرد
کرری در دورة تپ لرریشرراه ،امررامزاده توس ر ی پيرردا کرررد و ایرروان بررزر در ررررا قبلرری رو
برری جنرروو بنررا گردیرردش ایرروان سرراب را تبرردیو برری روا نمودنررد و گنبررد کاشرری بررر ررراز
برج هشتکل ی قدیمی ساختیشد (همان)911 :ش
شرراهان قاجررار از جملرری تپ لرریشرراه و خانرردان اکررومتی توجّرری ویرررهاز برری عتبررات
عا يررات از خررود نشرران مرریدادنرردش اک ررر شرراهزادههررا و شرراهزاده خررانمهررا و همسررران شرراه
برری عتبررات سررعر مرریکردنررد و رب ر مرردارب ترراری ی برخرری از همسررران شرراه از جملرری:
زینررب خررانم و نررینرری خررانم ب ررد از زیررارت عتبررات از دنيررا ر تنررد (خرراورز)19 :4911 ،؛
همچنررري مرررد ت ررردادز از خانررردان سرررل نتی و وابسرررتگان بررری اکومرررت در عتبرررات
عا يرررات قررررار داردش از جملررری اشررر ا سرشناسررری ماننرررد قامپمررردخان در نجرررف،
ميرزاشعيبتردراعورم در کرربل همچنري مرادر تپ لریشراه و برخری از رزنردانشراه نيرز
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در عتبررات مررد ون شرردهانرردش در ای ر دوره بررراز سررهو ت زائررران ایرانرری در مسررير سررعر
کرراروانسررراهاز زیررادز برری وجررود مرردش جکسرر در سررعرنامگ خررود در مررورد شررهر
کرمانشراه کرری یکرری از راههرراز مواتررلتی برری کربلسرت ،بيرران مرریکنررد کرری «شررهر داراز
کاروانسررراهاز مت ردّدز اسررت و ایرر کاروانسررراها م مرروم پررر از بازرگانرران و تجررار یررا
زائرانرری اسررت کرری عررازم کررربل هسررتند» (جکسرر )261 :4912 ،ش اترری زبيرردهخررانم،
دختررر تپ لرریشرراه نيررز بررا شررراکت مرشررد خررود ارراجی ميرررزا عليندرری در قریررگ ترراج برراد
کرراروانسرررایی مرردوّر بررراز اقامررت زوّار سرراخت و هعررت یررا هشررت هررزار تومرران در ن
خرررج کرررد (عررردوا دو ی)11 :4916 ،ش خررود شرراه نيررز توجّرری خاترری برری عتبررات از خررود
نشررران داد و کمرررکهررراز زیرررادز بررری امررراک متبرکررری عررررا کرررردش نمونررریاز از ایرر
توجّهررات شرراه عبارتنررد از :ت ميررر و ت ر هيب و م لررا کررردن قبررگ امررام اسرري عليرریا سّررلم
کرری در زمرران قررامپمّرردخان بررا ت جيررو و سرر پی تررورت پ یر ترریبررود و اسررتعاده از
خشررتهرراز زری ر بررراز ای ر قبرری در سررال 4242هرررش (هرردایت )1111 :4911 ،دسررتور
سرراخت کررریپی سرريمي بررراز مرقررد اررررت عبرراس (ی) در ررری سررعر شرراه از تهررران
برری قررم ،برری ارزش شررش هررزار تومرران (خرراورز )33 :4911 ،کرری ميرررزاهرردایتاو نررورز و
ميرررزامپمّرردتدرری نررورز متصرردز اتمررام و انجررام ای ر دسررتور بودنررد (هرردایت:49131 ،
)1169ش همچنرري شرراه دسررتور سرراخت بنرراز قبرری و بارگرراه بررراز ارررم اررررت عبرراس
(ی) را تررادر کرررد و چهرو هررزار تومرران بررراز سرراخت کررری ترررا شررد و ایر دسررتور
مرردتی قبررو از مررر تپ لرریشرراه تررادر شرردش یررک کررری ندررره نيررز در ارررم اباعبررداو
نصررب شررد (همرران)1111 :4911 ،ش همررانرررور کرری برری کرررات ککررر شررد ،رزانررردان شررراه
همچنرري دو تمررردان نيررز برری پيررروز از پادشرراه برری امرراک زیررارتی و م ر هبی توجّ ری نشرران
دادنررد از جملرری :زبيرردهخررانم ،دختررر شرراه کرری دو دان ر قریررگ م رریچرري را بررراز ت زیرری-
دارز و روشرررررنایی کرررررربلز م لررر را وقرررررف نمرررررود (عررررررد ا دو ررررری)11 :4916 ،ش
اعترادا سررل نی بيرران مرریکنررد کرری بنرراز اتررلی تررپ  ،قبّری و بارگرراه اررررت عبرراس (ی)
از رررار ارراجمپمّررداسرري خرران ترردراعوررم مرریباشررد ،او همچنرري هشررت در معرررت
در عتبررات عا يررات وقررف کرررد (اعتررراد ا سررل نی)31 :4911 ،ش عررلوه بررر ای ر مرروارد در
سرررال  4293هرررر ش تپ لررریشررراه ،مبلرررد هرررزار تومررران بررری اررراجیمپمررردکاشرررانی و
ارراجیعبررداوخواجرری کرری عررازم زیررارت خانرری خرردا بودنررد پرداخررت تررا از ررررا او و
مررادرش نایررب زیررارت باشررند و ررو یررادبودز را بررا ن دو همررراه کرررد تررا در دیرروار
مسرررجدا پرام نصرررب شرررود (سررراهر911 /4 :4919 ،و 911و اسرررينی سرررائی:4912 ،
)121ش
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 .3نتیجهگیری
برری د يررو همگرایرری و روابررم نزدیررک و پيونرردهرراز مسررا مت ميررز دی ر و دو ررت و
مناسرربات دوسررتانگ علمررا و دو تمررردان اکررومتی در عصررر تپ لرریشرراه ،توجّرری ویرررهاز
از سرروز ااکميررت برری ت ميررر ،سرراخت و اارردا بناهررایی مرر هبی و توجرری برری تزئينررات
ایرر بناهررا ترررورت گر ررتش اقبرررال تپ لرریشرراه برری ررررار م مررارز دینرری بيشررتر در
مشررروعيّتب شرری برری اکومررت خررود بررودهاسررتش برخرری از کررنشهرراز مرر هبی شرراه
راهبررردز سياسرری بررود ،بررراز جلررب امایررتهرراز رهبررران دینرری و پيشررگيرز از تدابررو
دیر و دو ررت کرری بررروز ن سررل نت او را بررا بپررران مواجرری مرریکررردش تررأرير سياسررتهرراز
مرر هبی در عرتررگ هنررر تررر ا برری تپ لرریشرراه مپرردود نگشررت بلکرری شرراهزادهگرران و
برخرری از وا يرران و دو ررت مررردان اکررومتی نيررز در ایرر زمينرری مشررارکت نمودنررد و بررا
بنرراز ابنيرری و در مررواردز ت ميررر و تررزئي عمررارتهررا بررا خررم مشرری سياسرری دو ررت کرری
مبتنرری بررر ت امررو دیر و دو ررت بررود همسررو شرردندش در کررم شررواهد ارائرری شررده ،نشررانگر
تررأرير م ر هب در نوررام دانررایی مررردم ن روزگررار و ندررش مسررلم ن در ررراز گعتمررانی
عهد قاجارها استش
کتابنامه
4ش اسررکارچيا ،جيرران روبرترروش ()4911ش اماااکن هنااری ايااران .ترجم رگ ی درروو نرردش تهررران:
مو یش
2ش اتعهانی ،مپمّد مهدز ب مپمّدرکاش ()4911ش نصف جهان .بیتا :بیجاش
9ش اعتررراد ا سررل نی ،عليدلرری ميرررزاش ()4911ش اکساایر التااواريخش تصرري جمشرريد کيرران رررش
تهران :مؤسسی انتشارات ویسم ش
1ش اعتماد ا سل نی ،مپمّداس خانش ()4911ش عدر التواريخ .تهران :روزبهانش
1ش اوب  ،او نش ()4962ش ايران امروا .ترجمیعلی اتار س يدز ،بیجا :ندش جهانش
6ش بامررداد ،مهرردزش ()4914ش تاااريخ رجااال ايااران در قاارن 14و13و 12هجااری .جلررد1ش
تهران :زوارش
1ش تاجب ش ،اامدش ()4912ش تاريخ تمدن و فرهنگ اسالمی .شيراز :نوید شيرازش
1ش تنکابنی ،ميرزا مپمّدش ()4911ش قصص العلماء .قم :مؤسّسی رهنگی انتشاراتی ارورش
3ش جکس ر  ،ابررراهم و ویليرراش ()4912ش ساا ر نامااه جکساان .ترجمرری منرروچهر اميرررز و ریرردون
بدرهاز ،تهران :خوارزمیش
41ش اسرررينی سرررایی ،ميررررزا اسر ر ش ()4912ش فارسااانامه ناعاااری .جلرررد 4ش تصررري منصرررور
رستگار سائی .تهران :اميرکبيرش
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44ش اديدت ،عبد ا ر يبش ()4911ش تاريخ قومس .بیجاش بیناش
42ش خاورز شيرازز ،رواوش ()4913ش تذکره خاوری .زنجان :زنگانش
49ش ____________________ش ( )4911تاااريخ ذو القااارنین(2جلرررد)ش تصرري ناترررر ا شرررار رش
تهران :وزارت رهن وارشادش
41ش دروویررو ،گاسرراارش ()4961ش ساا ر در ايااران .ترجمرری منرروچهر اعتمررادز مدرردمش برریجررا:
شباویزش
41ش دنبلررری ،عبررردا زرا بيرررکش ()4919ش مآارالسااالطانیهش تصررري رررلماسررري زرگررررزنرررراد.
تهران :روزنامی ایرانش
46ش زارعرری ،مپمرردا بررراهيمش (« )4916تااأملی باار شااکلگیااری تغییاارات تحااووت مسااجد
جااامع بسااطا »ش در :مجموعرری مدررامت سررومي کنگررره ترراری م مررارز و شهرسررازز ایرررانش
جلد1ش تعپی469ش
41ش زین لرری ،م صررومیش ()4911ش «بررساای تاريخچااه مسااجد و مدرسااه شاااه انجااان» .مجلررگ
وقف ميرا جاودانش شماره61ش تص 12تا13ش
41ش سرراری انی ،مجيرردش (« )4912بررساای باسااتانشااناختی معماااری مساااجد شهرسااتان
مالير» .مجلگ وقف ميرا جاودانش شماره 44ش تص491تا412ش
43ش سررراهر ،مپمّررردتدیش ( .)4919ناساااخالتاااواريخ .تصررري مپمررردباقر بهبرررودزش تهرررران:
کتاو روشی اسلمیش
21ش شارریانش رکاش ()4931ش اقلیم و معماری ايران .تهران :سيماز دانشش
24ش شررکورز ،ابوا عررروش ()4914ش خااط سااو در مشاارو یّت اياارانش زنجرران :اداره کررو
رهن و ارشاد اسلمیش
22ش کرابی ،عبدا رايمش ()4911ش تاريخ کاشان .ایرج ا شارش تهران :اميرکبيرش
29ش عررردا دو ی ،اامرردميرزاش ()4916ش تاااريخ عضاادی .تصرري عبدا پسرري نرروایی .برریجررا:
نشر علمش
21ش عدررابی ،مپمررد مهرردزش ()4911ش داياارهالمعااار بناهااای تاااريخی ايااران دردورۀ
اسالمی .جلد9ش تهران :اتشارات سورهش
21ش راسررتی ،رکرراش ()4914ش فرمااانهااا و رقاامهااای دوره قاجااار .جلررد4ش برریجررا :مؤسّسرری
پروهش م ا ات رهنگیش
26ش لررور ،ویلررمش ()4961ش جسااتارهايی اا تاااريخ اجتماااعی ايااران در عصاار قاجااار2/ش
ترجمگ ابوا داسم سرزش تهران :توسش
21ش قررائم مدررام رهررانی ،ميرزاعيسرریش ()4911ش احکااا الجهاااد و اساا ابالرشااادش تهررران:
انتشارات بد یش
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21ش کریمرران ،اسرري ش ()4911ش تهااران در گذشااته و حااال .تهررران :انتشررارات دانشررگاه ملرری
ایرانش
23ش کيررانی ،مپمّدیوسررفش ()4911ش تاااريخ هناار معماااری ايااران در دورۀ اسااالمی .تهررران:
سمتش
91ش ا گرررار ،اامررردش ( )4911نقاااش روحانیّا ات پیشااارو در جنا ا ش مشااارو یّت .ترجمرررگ
ابوا داسم سرزش تهران :توسش
94ش گرردار ،نرردره و دیگررران ()4911ش آاااار ايااران9/ش ترجمررگ ابوا پسر سررروقد مدردّمش مشررهد:
پروهشهاز اسلمیش
92ش م لصی ،مپمدعلیش ()4916ش آاار تاريخی سمنانش تهران :بیناش
99ش موریرری ،جيمررزش ( )4911ساا ر نامااه جیمااز موريااه2/ش ترجمررگ ابوا داسررم سرررزش تهررران:
توسش
91ش نادرميرزا قاجارش ()4919ش تاريخ و جغرافیای دارالسلطنة ت ريزش تبریز :ستودهش
91ش ناترررز ،اکرررمش (« )4913کارکردهااای سیاساای-اجتماااعی تولیاات آسااتان قاادس
رضااوی در دورۀ قاجااار»ش رسررا ی کارشناسرریارشرردش دانشررکدة ادبيررات و علررومانسررانی دانشررگاه
بيرجندش
96ش نررورز شررادمهانی ،رکرراش ()4939ش معماااری ايااران و جهااان در ساااهر فرهنااگ ايااران.
تهران :مهکامی
91ش هرردایت ،رکررا قلرریخررانش ()4911ش روضااهالص ا ای ناعااری .9/تصررپي جمشرريد کيرران رررش
تهران :اساريرش

