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دینرری( و توجّرری خررا  شرراه برری ارررم ائمرری     ر مسرراجد، مرردارس بناهرراز مرر هبی )نويرر ویررره یبرر
م صررومي  تپررت تررأرير ت رراملت دیرر  و دو ررت را نمرروده اسررتش نوشررتار ااکررر بررا تلعيرر  دو     

 تپليلی و با استعاده از منابب تاری ی مربوب  راهم گردیده استش -روش توتيعی
 

 شاهش یهنر م مارز، قاجاریی، تاری  کوا درني ،  تپ لکلیدی:  هایهواژ
 

 مهمقدّ .1
هررراز  راوانررری را از سرررر و دو رررت در عصرررر قاجرررار،  رررراز و نشررريب روابرررم دیررر 

دخان قاجررار برری اسررتش در برخرری از ایرر  دوران نويررر   رراز سررل نت  قررا مپمّرر   گ رانررده
د يرررو درگيررررز وز در تکاپوهررراز اسرررتدرار و تپکررريم بنيررران سرررل نت سلسرررلگ قاجرررار  

سياسرری و  گرر ارز در سررایر ارکررانپليررو و تأريراز کرری در خررور تاب رریچنرردان پيونررد و ر
شرراه بری د يررو تاييررر شرررایم و پرر   در دورة  تپ لرری امرراشرود،  اجتمراعی باشررد یا ررت نمرری 

از در دورة تررازه ،هررا و بپررران جانشررينی پرر  از مررر   قامپمرردخان    از ر ررب شررورش 
شرراه بررا علمررا و مناسرربات    گيررردش ت امررو  تپ لرری  مناسرربات دیرر  و دو ررت شررکو مرری    

هاسررتش در ادوار ب ررد از دورة مپمررد   وجرری تمررایز ایرر  دوران از سررایر دوره    ،انیدوسررت
شرراه تررا پایرران قاجاریرری روابررم دیرر  و دو ررت برری سررمت تررنش، تيرگرری و واگرایرری ميررو     

هراز ايرات سياسری و اجتمراعی اررر گر ار       استش نروی ایر  مناسربات برر سرایر اروزه      کرده
ناسرربات در عرتررگ هنرررز مررورد   اسررتش در مدا ررگ ااکررر نتررای  ااتررو از ایرر  م    برروده

 استش    ر تیگتپليو قرار 

  لهئبیان مس .1-1
هررررش  ( روزگرررار ت امرررو    4211-4242شررراه قاجرررار ) دوران اکومرررت  تپرررر لی 

هرراز شرراه از علمرراز مرر هبی و  هبسررتگی و پيونررد دو نهرراد دیرر  و دو ررت اسررتش امایررت  
هررا در مسررلمااختصررا  وجرروه قابرررو توجرررهی بررراز امررور دینررری و اسررتعاده از شرري      

امررور دو ترری، برراو ت رراملت دیرر  و دو ررت را در ایرر  دوران گشررودش سياسررت مرر هبی      
شررراه وجرروه گونرراگون ايررات سياسرری، اجتمرراعی و  رهنگرری عصررر قاجررار را       تپررر لی

هررایی کرری از سياسرررت مرر هبی شرراه قاجرررار تأريرررر  تپررت تررأرير قرررار دادش یکررری از ارروزه 
در مدا ررگ ااکرر بررا تکيرری بررر ترراری  کوا درررني  کرری  عرترری هنررر و م مررارز بررودش  ،پر یر ت 

 یررد، نتررای  ااتررو شرراه برری شمررررار مرریو دوران  تپررر لی هررااز منررابب مهررم تررردر قاجار
شرراه مررورد تپليررو از همگرایرری دیرر  و دو ررت در عرتررگ هنررر و م مررارز عصررر  تپ لرری  

 قرار گر تی استش  
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و ررت چرری تررأريرز سررؤال اتررلی در ایرر  بررسررری اینجاسررت کرری: همگرایرری دیرر  و د 
اسررت؟ در ایرر  نوشررتار بررا تلعيرر  دو  شرراه بررر جرراز گ اشررتی در عرتررگ هنررر دورة  تپ لرری

تپليلرری و بررا اسررتعاده از منررابب ترراری ی مربرروب، برری سررؤال پررروهش        -روش توترريعی
 پاس  داده خواهد شدش 

 ة پژوهشپیشین. 1-2
یررک  و دو ررت را برری عنرروان دربررارة ایرر  موکرروی، اررررز کرری تررأرير همگرایرری دیرر    

 امررا، نگاشررتی نشررده ،شررراه مررورد بررسرری قرررار دهرردرر مستررردو در هنررر عصررر  تپ لرریيّررمتا
ارررر اامررد ا گررار اشرراراتی در   ،در برخرری منررابب از جملرری کترراو دیرر  و دو ررت در ایررران  

گعتنرری اسررت کرری اامررد ا گررار بيشررتر بررر تبيرري  مناسرربات دیرر  و    شاسررتایرر  زمينرری شررده
 استش  مد نور وز نبودهدو ت تأکيد داشتی و مسائو هنرز 

 پژوهشت ضرورت و اهمیّ. 1-3
بررسرری ایرر  موکرروی در سرری ارروزة ترراری  سياسرری، ترراری   رهنگرری و ترراری           

برری عنرروان یررک م ا  رری مرروردز، بررا ارائررگ    پررروهشت اسررتش ایرر  اجتمرراعی اررائز اهميّرر 
هرراز مرررتبم بررا پيونرردهاز هنررر و     شررواهد ترراری ی، زمينررگ نورررز را بررراز پررروهش     

 نمایدش هب را  راهم میسياست و م 
 
 . بحث2
 شاه قاجاردولت در عصر  فتحعلی همگرايی دين و. 2-1

 رراک سياسررت امایررت از شرراه برری سرربب ات مناسرربات دیرر  و دو ررت در عصررر  تپ لرری 
از از همبسررتگی و و ررا  و نزدیکرری شرردش دیرردارهاز   علمررا و تکررریم  نرران وارد مرالرری  

و اخرررل  بررری مپررررر علمرررا، اع ررراز   ر پادشررراه از علمرررا ابرررراز مراترررب ارادت مکرررر 
هرراز ندررردز و جنسرری برری علمررا و سررادات، دعرروت از علمررایی نويررر شرري  اامررد   کمررک

شرراه( بررراز ارررور در دارا  ل ررگ تهررران، مصررادیدی    )از علمرراز مشررهور دورة  تپ لرری 
شررناس هلنرردز(  لررور )ایررران ا بت رریهرراز امررایتی شرراه در قبررال علمررا بررود، از ایرر  سرررياست
قاجارهررا بررراز کسرررب ادانيررت ر یررم خررود، بررا دادن رشررروه، پررول، زمرري  و م تدررد اسررت 

کننررد، کردنررد کرری اگررر  شررکارا از ر یررم امایررت نمرری هررا را وادار مررینعرروک برری علمررا  ن
 ،وقرت عررا می ی ارررکومت سکرروت اختيررار کننرد و هررر   دسرت کررم دربرارة قرردرت سياسر   
ر تلرویپی اکومررت  پر یر ت نشرران  ن برود کری برری ررو    هدیری یرا منصربی از اکومررت مری    

(ش برری هررر ارررال ایرر  روابررم برری هررر 22: 4961اسررت ) لررور، ت شررناختیموجررود را برری رسررميّ
خرروبی بررارز اسررتش پرداخرررت سامنرررری هرررزار تومرران   از کرری بررود در ایرر  دوران برری پایررری

: 4913ندررد و هررزار خررروار جررن  برری سررادات و علمررا و مشرایررر  و قرررات، )خرراورز،     
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مبلررد را تررد هررزار تومرران ندررد و ترررد هررزار خررروار جررن        هرردایت  ن ا بت رری( کرری 1
سرررتش عررلوه بررر اینهررا از از توجرری شرراه برری علمانشرررانی ،(1113: 4911)هرردایت، دانرردمرری

دعرروت از علمررا در مراسررم رسررمی ازجملرری ارررور در مراسرررم عيرررد نرروروز و ارررور     
ش برری از دیگررر از و ررا  و نزدیکرری شرراه بررا علماسررت     نمونرری ،هرراز سررل نتی در جشرر 

ميرررزا از علمررا نيرررز در کنررار اعيرران و اشرررراا     ررررورز کرری در جشررر  ازدواج عبررراس   
(ش ات رری برخرری از علمررا در دربررار شرراه  466: 4911بررود )خرراورز، دعرروت برری عمررو  مررده 

از جملرری ملاسرري  مازنرردرانی کرری یکرری  ؛هرراز بررامیی همچررون وزارت رسرريدندبرری مدررام
م، خاترری اکمررت ا هرری و ربي رری دسررت  از علمررایی بررود کرری برری بررامتری  درجررات علررو 

شرراه برری وزارت رسرريد )اعتررراد ا سررل نی،     او ب رردها در دورة  تپ لرری  شبررودپيرردا کرررده 
شرررراه بررری برخررری از علمررراز سرشرررناس و مرررتمک  نويرررر     (ش اتررری  تپ لررری 16: 4911

سيّررررردمپمد بررراقر شرررعتی کررری امرررلب بسرررريار در بروجررررد، یرررزد و شررريراز داشرررت     
گر ررت(،   مرریعرررده هرررزار تومرران ما يررات دیرروانی برری  ن ت ل رر از کرری سررامنی هگونرری)برری

ی برردان پایرری بررود کرری شررراه   از داشررتش ایرر  توجّرر عنایررت ویررره  ،(416: 4911)تنکررابنی، 
شرررعتی ایررر  پيشرررنهاد را ناررر یر ت   امرررات ما يررراتی امرررلب وز را داد، پيشرررنهاد م ا يّررر

از شررعتی خواسررت شرراه برری اتررعهان داشررت  (ش در سررعرز کرری  تپ لرری 39: 4963)ا گررار، 
ق ررب  ،تررا از او درخواسررتی کنررد و تنهررا خواسررتگ شررعتی ب ررد از اترررارهاز زیرراد شرراه       

(ش سررريّدمپمّدباقر در زمررران  413: 4911خانرررگ سرررل نتی برررود )تنکرررابنی،   نمرررودن ندررراره
 وز در زمررران  قامپمررردخان بررری درجرررگ ریاسرررت علمرررا و تررردارت  دهرررا رسررريدش      

برری سرراخت مسررجدز بررزر  در مپل ررگ  شرراه دسررتی هررم در امرررور خيررر داشررت و   تپ لرری
هرا و ارو  بزرگری بررود     بيرد باد اترعهان پرداخرتش ایر  مسرجد بسريار وسريب برا مهترابی         

(ش شرررعتی 61و61: 4911برررراز ررررلو نيرررز برررود )اترررعهانی،      هررراییهو داراز اجرررر
هرراز مررا ی  کرری او نيررز قسررمتی از هزینررری   شررراه مبنرری بررر این  همچنرري  پيشررنهاد  تپ لرری  
(ش در هنگامرررگ شررريوی 461: 4911و کنرررد ناررر یر ت )تنکرررابنی، سررراخت مسرررجد را تدبّررر

شرراه تداکرراز مبلررد بيسررت هررزار تومرران برررات را از شررعتی      تپ رررلی ،ررراعون در رشررت
(ش 461: 4911کرررد و پيشررنهاد شرراه از سرروز شررعتی مررورد موا دررت قرررار گر ررت )همرران،    

در زمينررگ وز  شا ا رراو مررورد توجّرری شرراه بودنررد  عررلوه بررر شررعتی علمررایی ماننررد کاشررف  
سررزایی داشررتش کاشررف ا ا رراو ارر  جهرراد را بررا  هررا ندررش برری تررواز جهررادز عليرری روس

 (ش علمراز 461: 4911مدرام  رهرانی،   دانسرت )قرائم  ميررزا مری  شراه و پسررش عبراس    تپ لی

 گم جم ررامررا ،ا  لمرراواسرري  سررل ان؛ ارراج ميررر مپمّدبزرگرری همچررون مررل اامررد نراقرری 
هررا و دعلی وششش رسررا ی قررا سرريّ  ؛  مپمّرردج عرشرري ؛ قاسرريد مپمّررد اتررعهانی   ؛اتررعهان

هررا برری رشررتگ تپریررر در وردنررد، و  تواهرراز زیررادز در برراو واجررب بررودن جنرر  بررا روس
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کنررد کرری داسررتان شررودش هرردایت بيرران مرریشرراه مجبررور شررد بررا علمررا هررمنهایررت  تپ لرریدر
وزیرر   او اترعهانی و ميررزا ابوا پسر  شريرازز    عبردا وهّ جرز ميررزا  یدربرار بر   زتمرامی امررا  

دانسررتند و بررا  بررا دو ررت روسرريی را برری تررل  مملکررت نمرری     م ا عررت  ،امررور خارجرری 
(ش 1191: 4911هررا شرردند )هرردایت،  تهدیرردات علمررا مجبررور برری پرر یرش نبرررد بررا روس    

هرا مرورد قبرول شراه     پرداختنرد و وسرارت  ن  برخی اوقات علمرا بری وسرارت نرزد شراه مری      
در قبررال مررردم شررهر  ،جم رری اتررعهانم امررا ،اسرري مپمّرردگر ررتش شررعاعت ميرررقرررار مرری
ميرزا در مشررهد لمررا و سررادات در هنگامررگ شررورش نررادر   (، وسررارت ع36: 4963)ا گررار، 

او و ميررررزا عبررردا جواد در جریررران  (، وسرررارت ميررررزا هررردایت 441: 4911)خررراورز، 
(، وسررارت علمررا 1611: 4911خرران زععرانلررو در خبوشرران )هرردایت،  شررورش اميررر گونرری 
(، 41: 4911شررراو نررراو در هنگررام بيمررارز قررو ن  شرراه )خرراورز،     در مررورد اسررت مال 

 (،211و216: 4911ج عر نجعرری )خرراورز،  شررعاعت سررليمان پاشررا توسررم شرري  مپمّررد    
شرراه برری اتررعهان )همرران،    وسررارت علمررا و سررادات در هنگامررگ املرری سررااه   تپ لرری     

شرراه اترری  از از وسررارت علمرررا در نررزد شرراه بررودشهمگرری نمونرری ،ایرر  مرروارد ؛(13: 4911
شرردن دو ترر  از سررادات تبریررز در جریرران   زمررانی کرری  قامپمررد مجتهررد برری د يررو کشررتی  

بری د جرویی از او    ،  عری و  زار مرردم  ن ومیرت قررار گر رت     هرا مرورد بری   نبرد برا روس 
 ،شرررراه در امایررررت از علمررررا(ش سياسررررت  تپ لرررری1116: 4911پرداخررررت )هرررردایت، 

ميرررزا در دو تمررردان نيررز بررودش عبرراس   سرمشرردی بررراز خانرردان سررل نتی، شرراهزادگان و  
کرررد و هررر شررب جم رری برری دعرروت او  نمرراز جم رری مسررجد جررامب تبریررز ارررور پيرردا مرری 

بایسررت در یکرری از مسرراجد تبریررز بررراز بپرر  دربررارة نپرروة اجررراز شررری ت    علمررا مرری
بررراز  ،مانررد مدنررد و هررر دعرروایی کرری در جاهرراز دیگررر مینپررو مرری     گرررد هررم مرری 

ترروان مجمرروی مرری(ش در493: 4919شررد )دنبلرری، رجررای داده مرریقررراوت ق  رری برری علمررا ا
بلکری دو تمرردان نسربت بری علمرا       ،شراه نری تنهرا پادشراه    گعت در سراسرر اکومرت  تپ لری   

رواررانيون در نررزد همرری و ات رری   ،ااترررام زیررادز قائررو بودنرردش بنررا برری اظهررارات درووز   
يون را بررر اعيرران رررراز روارران ،از کرری شرراهگونرریبرری ؛شرراه از ااترررام زیررادز برخوردارنررد 

 ورد مررریهرررا دردهرررد و دخترررران خرررود را بررری عدرررد و ازدواج  ن   اول تررررجي  مررری 
 (ش 421: 4961)دروویو، 

هررراز مررر هبی شررراه و ت ررراملت دیررر  و دو رررت در عصرررر   تپرررت ترررأرير سياسرررت
از دینرری پيردا کررردش شرراه در تمررام  شرراه م مررارز و سررایر هنرهراز ایرر  دوره ترربای  تپ لری 

هررا و سرراخت  و بازسررازز  د سرر ی کرررد بررا تررزئي  و ت ميررر اررررم   مرردّت اکومررت خررو 
ی دهررد دار تجل ررمسررراجد خررود را در نررزد مررردم و علمررا برری عنرروان یررک پادشرراه دیرر       

کنررد کرری در هنگامرررگ قتررو  قررا     (ش شرراهزاده عررردا دو ی بيررران مرری   61: 4911)ا گررار، 



 436 ششششازتاو همگرایی دی  و دو ت در هنر ب/ 

 ،خررررانخرررران شررررداقی و داعيررررگ سررررل نت عليدلرررری    مپمّرررردخان و  تنررررگ ترررراد   
شرراه یررک کرررور زر مسررکوب نرر ر    مررادر  تپ لرری  ،«مهررد عليرررا »مپمّرردخان، ر قررابراد
بری   امرا کنرد ایر  مبلرد تم   کند تا زمانی کری پسررش برر ت رت سرل نت جلروس پيردا مری        می

هرراز شرراه، تمررامی ابنيرریی رسررانده شررودش پرر  از برری ت ررت نشسررت   تپ لرری مصرررا خيریّرر
از ایرر  مبلررد   ا بررا  پرر یر تهررایی کرری برری مراکررز مرر هبی تررورت مرری  مرر هبی وکمررک

ت مررر هبی امااز از اقرررد(ش نمونررری11: 4916یرررک کررررور بررروده اسرررت )عرررردا دو ی،   
  شاه از ای  قرار است: تپ لی

جررا برری اسررم : مسرراجدز کرری برری دسررتور شرراه ایجرراد شررد همرری احاادا  مساااجد. 2-1-1
(ش نری تنهرا شراه بری سراخت      11: 4916مسجد شاه یرا جرامب سرل انی م رروا اسرت )همران،       

بلکرری در ت ميررر مسرراجدز کرری بررا گ شررت زمرران ت ریررب شررده   ،ت گماشررتجد همّررمسررا
 ت هایی پرداختش بودند نيز بی انجام   ّا يّ

ا سّررلم مزاده مپمّررد عليرری امررا گصررو برری بد رر  مت  :مسااجد جااامع بسااطا   . 2-1-1-1
شرراه و رری در زمرران  تپ لرری  ، ن م لرروم نيسررت  گمسررجدز اسررت کرری ترراری  بنرراز اوّ يّرر   

باشرردش بررر روز اسررت کرری  رررار  ن موجررود مرری در  ن تررورت پ یر ترری قاجررار ت ميراترری
اسررت )اديدررت،  سررورة توبرری ندررش بسررتی   21تررا41دیرروار مسررجد دور تررا دور  ن  یررات   

در ب رررش  وقرررانی سرررينی اسرررار ایررروان اترررلی مسرررجد و در برررامز  (ش964ترررا913 :4911
خررم  نمررا شررکو برریاز در یررک کررادر رررا هرراز گچرری کتيبرریمپررراو در زیررر کاربنرردز

باشردش در کتيبری   شراه مری  برز شرده کری اراوز متنری برا ا دراو و عنراوی   تپ لری        نس  گر
شرراه از ا درراو و  تپ لرری ویرررهیبررنشررانگر تدليررد شرراهان قاجررار   ،شرردهعنرراوینی کرری  ورده

 (ش 469: 4916عناوی  دورة ایل انی و قبو از  ن است )زارعی، 
 ، 4241ر برری قررم در سررال شرراه ب ررد از سررع:   حساان عسااکریامااامسااجد . 2-1-1-2

بودنررد، داد و کرری بررا گ شررت زمرران  سرريب دیررده     را دسررتور ت ميررر مسرراجد و بدرراعی   
م اسرر  عسررکرز عليرری   امررااز را نيررز ترررا ت ميررر و بازسررازز مسررجد    تررلش عمررده 

  (ش422: 4919ا سّلم کرد )دنبلی، 
ایرر  مسررجد کرری برری مسررجد شرراه نيررز شررهرت دارد  مسااجد ساالطانی ساامنان:. 2-1-1-3
هرراز م مررارز برری سرربک   یکرری از بهتررری  نررو ورز  شدر مرکررز سررمنان واقررب گردیررد  و 

هررایی از از گنبرردهاز کوچررک و پنجررره ی نرری مجموعررری ؛ر ررتقاجاریرری برری شررمار مرری 
شروند کرری در نررورگيرز داخرو مسجررد اندلبرری     میز راقگران برامز ایرررروان بنرا برراز    کری ا 

هرراز برری  پرراآ دارا بررودن ایرروان  (ش ایرر  بنررا  11: 4961اسررت )اسررکارچيا،  ایجرراد کرررده 
کررارز زیبررا در خررور توجّرری اسررتش بنررراز هررا و کاشرریهرراز وسرريب، اجرررهد، شبسررتانمت رردّ

علری  شرراه و بری هّمرت اراجی سرّيد اسرنی و اسرتادز ترعر        ای  مسجد بری دسرتور  تپ لری   
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  برری پایرران رسرريد و همچنرري  موقو ررات شرري  4219شررد و کررار  ن در سررالم مررار سرراختی
سررمنانی عررارا مشررهور قرررن هشررت نيررز برری ایرر  مسررجد اختصررا  یا ررت و    علوا دو رری 

مسررجد داراز چهررار ورودز  ؛ت بسرريار خرروبی برخرروردار گردیررد برردی  ترتيررب از موق يّرر
شرررقی کرری از ررررا شررمال، جنرروو، شررر  و شررمال شرررقی اسررت و برری اسررت ناز در شررمال
یگررر داراز برری وسرريلی یررک دامن رررومنی برری تکيرری م ررروا پهنرری راه دارد، سرری در د       

هشررتی، دامن و دهليررز هسررتند و  دررم سررردرهاز شررمال و شررر  اسررت کرری تزئينررات         
-کررارز گچرری بسرريار زیبرررا و دو گوشررواره و دو ربدرری در رررر ي  یررا پشررت باررو  مدرررن 

شررده، بررر سررر کررارز دارنرردش تررپ  مسررجد برری تررورت چهررار ایرروانی سرراختیهرراز کاشرری
ی وجرود دارد کری  یرات قرر ن در مرت       از بری خرم رلر  عرا     هرا، کتيبری  داخلی ایروان  گبدن

: 4916اسررت )م لصرری،  اسرري  اتررعهانی نوشررتی شررده   مجرروردز و برری خررم مپمّررد   
 (ش419تا34
شرراه مسررجدز برری نررام مسررجد در همرردان نيررز  تپ لرری مسااجد شاااه هماادان:. 2-1-1-4

کرار سراخت بنرا بری اتمرام نرسريد و نيمری کراره رهرا مانرد و بری قرول              ا بت ری شاه سراخت کری   
: 4916دو ررری مرررأم  دزدان و اشررررار و قمرررار برررازان گردیرررد )عرررردا دو ی،      عررررد ا 

  (ش11و11

خرررداد )برروکرجمهر سرراب (    41مسررجد در خيابرران   مسااجد شاااه تهااران:  . 2-1-1-5
 یررد کرری برري  اسررتش ایرر  بنررا از بناهرراز ارزشررمند دورة قاجررار برری شررمار مرری  قرررار گر ترری

شرراه قاجررار بررود کرری در    لرری  سرراختی شررد و بررانی  ن  تپ  ش هررر4211-4222هرراز سررال
اسرررتش سررراختمان مسرررجد شررراه تاييراتررری در  ن ایجرراد شرررده دورة سررل نت ناتررررا دی  

درجری نسربت بری جنروو، بری سرمت ماررو         91براز همراهنگی برا جهرت قبلری برا انپرراا      
از اسررتادانی در ورودز شررما ی و از رریرر    اسررت کرری ایرر  چرررخش برری شرريوه   بنررا شررده 

اسررت )نررورز شررادمهانی،   ن شررما ی تررورت گر ترری  انپنرراز راهروهرراز دو سرروز ایرروا  
 امرراکررارز خشررتی هعررت رنرر  پوشررانيده،   (ش بيشررتر سرر و  مسررجد را کاشرری 11: 4939
از دیگررر از اسررتش گونرریهررایی از مسررجد برری کررار ر ترری  نيررز در ب ررشکررارز م ررر کاشرری

هرراز شررش کررل ی ندررش   کاشرری کرری در ایرر  مسررجد منپصررر برری  رررد اسررت، کاشرری     
هررراز (ش برررر کنرررار از ویرگررری11: 4939شررررقی اسرررت )همررران، برجسرررتگ نمررراز ورودز 

سرراختارز و تزئينرراتی، ایرر  مسررجد از اهمّيررت ترراری ی نيررز برخرروردار اسررتش مسررجد        
در دورة ناترررا دی   امرراشرراه بسررت و پناهگرراه بررود،  مرر کور در اواسررم سررل نت  تپ لرری 

 (ش 11: 4939نشينی در  ن  او شد )همان، بست ،شاه
تررری   مسررجد از نوررر وسرر ت، یکرری از بررزر     : زوينمسااجد ن اای قاا  . 2-1-1-6

مسررراجد ایرررران و داراز زیبرررایی و عومرررت خاتررری اسرررتش ایررر  مسرررجد در زمررران       
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شرراه در مپررو مسررجدز کرری در دورة تررعویی بنررا شررده بررود، اارردا  شرردش مسررجد  تپ لرری
برری شررکو چهررار ایرروانی، داراز دو راه ورودز از ررررا  رررو و شررر  اسررتش نمرراز        

هرا بررا کاشری سراختی شرده اسررتش شبسرتان اترلی مسررجد       ا و گنبرد هررمسرجد، ررر ي  ایروان   
متررر اسررت و در رررر ي   ن روا  مسررجد واقررب    1/41×41تدریبررا  مربررب شررکو بررا انرردازة   

دو پوسررتی و تررپ  مسررجد چهررار     ،همچنرري  گنبررد  ؛(491: 4911اسررت )کيررانی،  شررده
باشررد  گزاران در هررر جم رری مرری  اسررتش ایرر  مسررجد مپررو گردهمررایی نمرراز     ایرروانی 

 (ش 263: 4931ارریان، )ش
شرراه برری اارردا  بناهرراز  سياسررت  تپ لرری: الملااوک مالياارمسااجد شاایخ. 2-1-1-7

مررر هبی و ت ميرررر و ترررزئي   نهرررا سرمشررردی برررراز خانررردان سرررل نت، شررراهزادگان و     
ا ملرروب ملیررر ترروان از مسررجد جررامب شرري دو تمررردان اکررومتی شرردش در ایرر  راسررتا مرری
و ربرر  کتيبرری سررر در ورودز  ن در سررال     نررام برررد کرری در پشررت بررازار واقررب شررده       

شرراه  رزنررد  تپ لرری  ،ا ملرروبب برری شرري  ملد رر ،علرری ميرررزا هرررش   توسررم شرري   4226
هررراز موجرررود، مسرررجد دو سررری ورودز دارد کررری سرررر در شرررد، ربررر  گرررزارشسررراختی

جسرررتی  جرکرررارز ترررری  ورودز و داراز تزئينرررات برورودز جنررروو شررررقی، برررزر 
سررت لي  دارد کرری سررال اارردا  بنررا و نيررز شرر رز کرری  از برری خررم نهمچنرري  کتيبرری ؛اسررت
اسررتش شبسررتان سررتون مسررجد داراز دهنررده سررازندة مسررجد اسررت بررر  ن ندررش بسررتینشرران

دو قسررمت اسررت کرری از نوررر  رررم بنررا و قرردمت بررا هررم متعاوتنرردش شبسررتان اتررلی و           
تررر م ررروا برری شبسررتان شرري  ا ملرروب بررود کرری قرروس سرردف و چشررمی تررا  برری    قرردیمی

ایرر  بنررا از  پرراآ »اسررتش و در کنررار شبسررتان گنبررد مپررراو واقررب برروده  تررورت جنرراقی،
تررری  بنررایی برروده کرری سرربک م مررارز دورة قاجررار شهرسررتان م مررارز، زیبرراتری  و کامررو

اسررت و در اررال ااکررر اررررز از  ن برراقی نمانررده و برری جرراز  ن  کررردهملیررر را بيرران مرری
: 4912انی، )سررراری « اسرررتمسرررجدز برررا سررربک و اترررول م اترررر سررراختی شرررده      

ميرررزا در چرروبي  ملیررر بررراز خررود  رامگرراهی   علرریش عررلوه بررر ایرر  شرري  (412تررا491
 (ش 9: 4913ساخت )خاورز، 

ميرررزا در ایرر  مسررجد برری دسررتور عبرراس : الساالطنهمسااجد شاااهزاده نائااد. 2-1-1-8
هرراز هرراز ایررران و روس و مسررا رتو رری برری د يررو شررروی جنرر   ،تبریررز بنررا نهرراده شررد 

عرردم رسرريدگی برری مسررجد ایرر  بنررا برری پایرران نرسرريد و  هرچرری نيررز سرراختی    ميرررزا وعبرراس
کنری وسريب،  ررایی براز و     نرابود شردش مسرجد داراز جلرو خرانی برزر ، کعرش        ،برود شده

هرراز مرت ررب  نشرري هرراز مدرررن  و خواجرری م، سرسررتونهرراز سررنگی مررنو   ررراا، سررتون 
قلرری ميرررزا  زپسرررش مهررد  ،ميرررزا(ش ب ررد از مررر  عبرراس 21و21: 4911اسررت )عدررابی،  

اارری کررردش سرراخت مسررجد برری پایرران  از نيررز رر برری بازسررازز مسررجد پرداخررت و مدرسرری 
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(ش قبررو 416و411: 4919تمررام برراقی مانررد )نررادر ميرررزا، رسرريد و رری سرراختمان مدرسرری نيمرری
از اارردا  ميرردان شررهدا امررروز و انهرردام سرراختمان قرردیم شررهربانی، ایرر  مسررجد در         

 چی شاهزاده واقب بودش جنوو همي  عمارت و جنوو شرقی کو
ایرر  مسررجد در خيابرران  ردوسرری تبریررز    : مسجداسااتاد و شاااگرد ت ريااز . 2-1-1-9 

برری عديرردة مررردم تبریررز ایرر  بنررا را یررک اسررتاد و یررک شرراگرد بنررا        .اسررتقرررار گر ترری 
  شهررر 112در سرال  را ایرر  مسرجد   ا ردی  شري  اسرر  چوپران ملدرب برری عرلو     اسرتش نهراده 

ی نرری سليرررمان نرروة   ،دا برری علئيرری و برری اعتبررار خرران ماررول  سرراختی و برردی  خررارر در ابترر 
اسررتش مسررجد داراز تررپ  وسرري ی بررود و ررری بررر ارررر هلکررو، سررليمانيی نيررز ناميررده شررده

  برری شهرررش 4231ز ز رری ویررران شررد و برری دسررت عبرراس ميرررزا تجدیررد بنررا شررد و در سررال    
گانرران تبریررز بررود  دا رری کرری از اهررا ی و بازر قراچرریمپمّررد اوانسرررزميرررزادسررت ارراجی

 (ش 411: )همان ا  بازسازز گردیدمجدد
رررور کرری از نررام مسررجد    همرران :مسااجد حاااجی عاا ر علاای ت ريااز     .2-1-1-11
م جم رری تبریررز بررودش ایرر  مسررجد در زمرران   امررا ،علی یررد بررانی مسررجد ارراج تررعر مرریبر

(ش سرراخت ایرر  411 همرران:شررد و بارهررا مررورد ت ميررر قرررار گر ررت ) عبرراس ميرررزا سرراختی
سرراجد توسررم علمرراز دینرری نتيجررگ همبسررتگی دیرر  و دو ررت در ایجرراد مراکررز      قبيررو م

 دینی استش  
ن سررتي  مسررجد و مدرسرری بررزر  در زنجرران    مسااجد جااامع انجااان:    .2-1-1-11

هرررش   4212شرراه عبررداو ميرررزا )دارا( در سررال  اسررت کرری توسررم پسررر یررازدهم  تپ لرری  
دان کنررونی قرررار دارد و اارردا  شرردش ایرر  مدرسرری و مسررجد در بررازار قيصررریی و سرربز ميرر 

شررد و در ترراری  برری نررام مسررجد دارا ربررت مرریدر  ن زمرران مسررجد و مدرسرری شرراه خوانررده
(ش از بيسررت و چهررار اتررا  موجررود در ایرر  مدرسرری   41و46: 4914شررده اسررت )شررکورز،  

ده اتا  سرا م مانرده و نيراز بری ت ميررات نرداردش سراختمان مسرجد برر اسراس پرلن مسراجد             
هرراز دو جررداره اسررت و برری کاشرری  اسررتش گنبررد از نرروی گنبرردی شرردهچهررار ایرروانی سرراخت

وجررود دارد بررا خررم   م رررو یاز در ایررروان جنرروبی کتيبرری »باشرردش   مرریاز مررزیّ يرررروزه
شرراه شررروی و برری نررام   از اسررت کرری بررا نررام  تپ لرری   رلرر ، خ رری کرری مررت   ن خ برری   

 (ش 13تا12: 4911)زین لی، « ميرزا خاتمی یا تی استعبداو
شرراه اسررت و  ایرر  مسررجد از بناهرراز زمرران  تپ لرری   : مسااجد عزيااز اهلل  .2-1-1-12

(ش گنبررد ایرر   13: 4912داراز جلوخرران و هشررتی و تررپ  و شبسررتان اسررت )ترراجب ش،    
 (ش 219: 4911شاه است )کریمان،  تپ لی مسجد از  رار عصر

ایر  مدرسری و مسرجد را    »کنرد کری   نرادر ميررزا بيران مری     :آقاا حاا   مسجد .2-1-1-13
رت، بسررتی برری سررراز خررود ارراجی علرری اتررارجم روا برری  خواجرری   امررانزدیکرری سررراز 
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)همرران، « از کوچررک و مسررجدز ظریررف اسررت   مازنرردرانی عمررارت کرررده، مدرسرری   
 ،ميرررزاخررانم دختررر عبرراس  ،( برری د يررو ویرانرری، ایرر  مسررجد توسررم اقليمررا    411: 4919

 تجدید بنا گردیدش 
 ،ی  ن در زمررران ابوشرررجای يّرررسررراختمان اوّ :مساااجد جاااامع گلاايگاااان .2-1-1-14

بيوتررات دیگررر وابسررتی برری مسررجد توسررم یکرری  وهرررش  ( 144- 131مپمّررد پسررر ملکشرراه )
شرراه دو پسررر  اسررتش ایرر  زن از  تپ لرری  شرراه قاجررار سرراختی شررده   از همسررران  تپ لرری 

ميرررزا بررودش زمررانی قلرریميرررزا و پسررر کوچررک ارراجی شرراهپسررر بررزر  ايرردرقلی :داشررت
رت گلاایگران منصرروو شرد مررادرش نرزد او  مررد    امرراميرررزا بری  کری پسرر بررزر  ايردرقلی   

  برری عصررر برری برپررایی ب شرری از مسررجد کرری مت ل رر   نررامبردهو در همرري  زمرران اسررت کرری  
 (ش 43: 4911قاجار است  رمان داد )گدار و دیگران، 

ی از اکررام ومیررات نيررز بررا تأسّرر  : مسااجد جااامع داراوحسااان ساانند  . 2-1-1-15
کرری مسررجد چنرران ؛شرراه اهتمررامی برری بنرراز مسرراجد داشررتند لرریهرراز مرر هبی   تپ سياسررت

شرراه بنررا  خرران وا رری کردسررتان و در زمرران  تپ لرری  اونامرراداراماسرران سررنندج توسررم  
شررده و داراز تزئينررات  نهایررت اسررتپکام و زیبررایی سرراختی   اسررتش ایرر  مسررجد در  شررده

 (ش 92: 4912کارز است )تاجب ش،  راوان و کاشی
 . احدا  مدارس2-1-2
شرراه قاجررار بررودش ایرر  بررانی ایرر  مدرسرری  تپ لرری: مدرسااة ساالطانی کاشااان. 2-1-2-1

 ابوا داسرم  ،ز  ن اراکم شرهر کاشران   شرده و متصردّ  از گرر و  جرر سراختی    امرا  مدرسری تم 

ترردر اعوررم مرردت چهررارده سررال     ،خرراناسرري کرری از جانررب مپمد  اتررعهانی اسررت 
در کاشرران بنررایی سرراختی دار ایرر  منصررب بررود و گعترری شررده برری اسررتپکام ایرر  بنررا   عهررده
گوشرری بررودش در وسررم  ررراز   اسررتش مدرسرری مربررب شررکو و در اديدررت هشررت    نشررده

سرری  ،نمررابررود و در دو ررررا  وکررل ی قرررار گر ترری  نمررا و اوکرری هشررت مدرسرری  و
بررزر  بررا درخترران سرررو، بيررد و انجيررر قرررار داشررتش مدرسرری داراز چهررار ایرروان و  گ با چرر

شرده و در هرر اجرره    ر و  جرر کرربی سردف زده   در هر ایروان سری اجرره برود کری برا گر       
توانسررتند در درون او مرریاز بررزر  بررا ب ررارز وجررود داشررت کرری رل رر    خانرریتررندو 
ا شرر را در خرران ملررکاخی کننرردش قصرريدهاز زیبررا بررا ایرر  مرر مون از  تپ لرری  اجررره ربّرر

 کتيبگ ایوان مدرسی ندش بستی است:
 برررراکل  داوراز جررررود شهنشرررراه جهرررران

 اتمررام پرر یر ت و  ایرر  مدرسرری پيرایرری    
 

آوازة زسرر ی ابوا داسررم  رزانرری  گاهرر و 
 زیبررررررررایيش ا ترررررررراد در ا ررررررررواه

  (121تا121: 4911کلنتر کرابی، )
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هرررش   دسررتور  4241شرراه ب ررد از سررعر برری قررم در سررال     ه: مدرسااة فیضاایّ . 2-1-2-1
(ش مدرسرری مسررت يو شررکو بررا اب رراد     422: 4919ی را داد )دنبلرری، سرراخت مدرسررگ  يررريّ  

مجموعرا  دویسرت اجرره     شاسرت ت کری برا ندشرگ چهرار ایروانی سراختی شرده       متر اس 11×11
او علرروم دینرری وجررود داردش در ارررراا ايرراب، بررراز اسررتعادة ارردود دویسررت ترر  از رل رر

شررده و ایرروان جنرروبی در زمرران قاجاریرری  ی سرراختیسرراختمان ایرر  مدرسرری در زمرران تررعویّ 
 (ش 463: 4911است )کيانی، بی پایان رسيده

ات گعتری شرد عرلوه برر شراه      ررور کری بری کرر     همران  سه عدر )امتیااا(: مدر. 2-1-2-2
پرداختنررردش  وا يررران و سرررران اکرررومتی نيرررز بررری سررراخت مراکرررز دینررری  ،و شررراهزادگان

وزیررر   ،مپمّررد شررعيب ترردر اعوررم  کنررد کرریا تواری  بيرران مرری اعتمادا سررل نی در ترردر
دررگ  وقررانی و  رب» روش مازنرردران پرداخررتش  از در بررارشرراه برری سرراخت مدرسرری   تپ لرری

ات بسرريار دارد و وقعيّرر اسررتشاسررت و  ن مدرسرری کنررون هررم دایررر را او سرراختیتپتررانی  ن
اعتمادا سررل نی ایرر  مدرسرری را تنهررا ارررر خيریرری وزیررر «  ن مدرسرری برری امتيرراز م ررروا اسررت

 (ش 11: 4911داند )اعتمادا سل نی، می
 ،خرراني اسررارراجی مپمّدبررانی ایرر  مدرسرری  : مدرسااه عاادر اعاا هان . 2-1-2-3 

ترردر اعوررم اتررعهانی بررودش مدرسرری برری شرريوة مدرسررگ چهررار برراا اتررعهان، و رری در یررک  
یرا ت  عمرر تردر اعورم سراختمان مدرسری نيرز کامرو نشرد،          برودش برا پایران   شرده ربدی ساختی

 (ش 14: 4911نشي  بود )اتعهانی، و ی اجرات ساختی شده رلبی
عيان سرررل نت ان و مررردّشررراه برررا م ا عررردر هنگامرررگ قترررو  قرررا مپمّررردخان،  تپ لررری

هراز  کنرد کری اگرر بتوانرد برر م ا عران خرود  رائ   یرد و پایری          شرود و نر ر مری   رو میبیرو
برری عمررران و  بررادانی ارررم اررررت م صررومی )س(    شسررل نت خررود را اسررتپکام ب شررد 

شرراه پرر  از سرررکوبی م ا عرران در زمينررگ عمررران ایرر  شررهر      تپ لرری ؛ بنررابرای باررردازد
 (ش 211: 4931شارریان، تی انجام داد )امااقد
 ها. ساختن حر 2-1-3
هرراز موریرری در سررعرنامی خررود از زیررارت  حاار  حضاارت معصااومه )س(: . 2-1-3-1 

هرراز  شرراه و اع رراز پيشررکش  ر ارررم اررررت م صررومی )س( توسررم   تپ لرری    مکررر 
ت در امابهررا برری مرقررد  ن اررررت سرر   گعترری و اظهررار داشررتی کرری او بررا ایرر  اقررد  گررران

 از جملرری  رسررتادن یررک   ؛(22: 4911يررت یا ترری اسررت )موریرری،    نوررر رواررانيون اهم 

قندیو ررل کری وزنرش یرک هرزار و دویسرت م درال برود و برا انروای ررل و جرواهر ترزئي               
( و 611: 4911رسررريد )خررراورز، شرررده برررود و قيمرررت  ن بررری یرررک هرررزار تومررران مررری 

هررراز روسررری برررر روز روا  اررررم ارررررت رلکررروو کرررردن ررررا  و نصرررب  یينررری
شرراه برری ارررم اررررت م صررومی  هررایی از هرردایاز اهرردایی  تپ لرری نمونرری م صررومی )س(
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ميرررزا مپمّررد خرران   ،شرراه در سررعر خررود برری قررم  هرررش   نيررز   تپ لرری 4211بررودش در سررال 
کاشرری را مررأمور نوررارت بررر م ل ررا کررردن قبررگ اررررت م صررومی )س( کرررد و برری او         

زانرری خررویش  بارراز سررن  بلررور رسررم سررازد و از خ    ی تررا از دروه قبّرر»دسررتور داد کرری  
ر شرد  همچنري  مدرر    ؛(426: 4919)سراهر،  « کررد  کرار بررد ن رار   ی کری دینرار و درم بر   چندان

: 4911کررری درز زریررر  برررر  سرررتانی ارررررت م صرررومی )س( نصرررب گرررردد )هررردایت، 
شرد، پادشراهان قاجرار ارمرت بريش از اردز بری ایر  بارگراه          رور کری گعتری  (ش همان1111

يرزاشرراه از دخترررش مبررود کرری ب ررد از مررر  عبرراساز قائررو بودنررد، ایرر  توجّرری برری انرردازه
م اسرري  امرراا دو رری خواسررت کرری برری هنگررام بازگشررت از عتبررات پنجرراه مرر  از تربررت    ر

)ی( م صررو  مرقررد او بيرراورد و همچنرري  دسررتور داد در بارگرراه اررررت م صررومی        
کررارز کننررد  ر سررن  مرمرررز چهرررة او را کنررده   از بسررازند و برر )س( بررراز او مدبررره 

شرراه (ش دیوارهرراز مپورررگ خررارجی ارررم م هررر نيررز برری دسررتور  تپ لرری     1169: )همرران
شرراهزادگان نيررز برری ارررم م هررر   ،(ش عررلوه بررر شرراه211: 4962اسررت )اوبرر ، سرراختی شررده

دسررتور  ،پسررر بيسررت و هشررتم شرراه   ،ميرررزااز جملرری کيکرراووس  ؛از داشررتندی ویرررهتوجّرر
داد )عرررد سرراخت و تررزئي  عمررارتی جنررب ارررم م هررر اررررت م صررومی )س( را        

بلکرری خررود شررهر قررم نيررز مررورد   ،(ش در ایرر  دوره نرری تنهررا ارررم م هررر 116: 4916ا دو رری، 
ی قرار گر رتش بنراز مدرسرگ دارا شرعا و ت ميرر سرد قرم کری م رارج  ن بری ترد هرزار             توجّ

سررررا، امرررام و برررازار برررراز ش سررراخت کررراروان(1111: 4911تومررران رسررريد )هررردایت، 
 عاستش ( شاهدز بر ای  مد411ّ: 4919 سایش اال زائران )ساهر، 

رکررا )ی( در ایرر  دوران  مامرراارررم م هررر   رضااا ) (: اماااحاار  مطهاار  . 2-1-3-2
نشرران برری  ی قرررار گر ررتش  رسررتادن دو در جواهر  بسرريار مررورد توجّرری خانرردان اکررومت    

عاسررتش ارسررال ایرر  دو در برری   ( شرراهدز بررر ایرر  مدّ 191: 4911دسررتور شرراه )خرراورز،  
 سرررل نی و ااماز خوابانررردن شرررورش خراسررران توسرررم اسرررارزش ده هرررزار تومررران ب رررد 

هرررش   تررورت پرر یر ت )سرراهر،   4296و بررام و بورمرری مازنرردران در سررال  یررنررابودز قبا
م امررراد ا د رررده کررری روز تو  ررر (ش ایررر  دو در در روز دوشرررنبی یرررازدهم کز 4 921: 4919

 او اسررينی مجتهررد وهمررام بررود، پرر  از جشرر  و مهمررانی بزرگرری توسررم ميرررزا هرردایت  
 ؛(1112: 4911سررایر علمررا و  رررل در پررایي  کررری  مدرردّس نصررب گردیررد )هرردایت،      

شررش روز در  ،هرررش   خررود برری مشررهد مدرردّس ر ترری 4299شرراه در سررال همچنرري   تپ لرری
ر کرررد کرری در ف داشررت و پرر  از برر ل و ب شررش برري  رعایررا و سررادات مدررر  جررا توق رر ن

برری تدليررد از تررپ    را -تررپ   زادز-م رکررا )ی( تررپ  نررو امرراسررمت مشررر  مدبرررة  
شرراه برری پایررران رسرريد )اسرررکارچيا،    کهنرری بسررازندکی ایررر  تررپ  در دورة ناتررررا دی    

(ش مبلررد ده هررزار تومرران بابررت سرراخت ایرر  تررپ  برری ميرررزا موسرری رشررتی کرری   11: 4911
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در  ن زمررران منصرررب وزارت عبررراس ميررررزا را برررر عهرررده داشرررت پرداخرررت گردیرررد    
تررر ميرررزا ابوا داسررم قررائم   ادر کوچررکبررر ،خرران(ش ميرررزا موسرری 136: 4911)خرراورز، 

د هرررش  ش متو  رر4221شرراه بررود کرری در سررال د  تپ لرریامرراترردر اعوررم مپمدشرراه و د ،مدررام
هررر   تررا 4211ميرررزا رسرريدش نررامبرده از سررال و پرر  از مررر  پرردرش برری وزارت عبرراس  

اسررت و در سررال  خررر نيررابتش  هررر   نيابررت تو يررت  سررتان قرردس رکرروز را داشررتی 4262
ا سررلم مررد ون  م رکررا عليرری امرراسررا گی در گ شررت و در ارررم    12سرر  در مشررهد در 

اتررلاات زیررادز در امررور موقو رررات     ،گردیرردش وز در چهررارده سررال تو يررت خررود     
ت ایرر  اما(ش اگررر چرری تمررام اقررد  461: 4914عمررو  ورد )بامررداد،  ادارة  سررتان قرردس برری 

وز در  بررا ایرر  اررال انتصرراو   ،شرراه تررورت نارر یر ت ی در دورة ايررات  تپ لرری متررو  
ت وز در امااز از اقررد ت ب رردز او گردیرردش نمونرری  اماسرراز اقررد شرراه بستردورة  تپ لرری
 کیو  مده است:

ت کررارز تررپ  نررو و مرمّرر    عمررارت و تررزئي  روکررگ رکرروز )شررامو کاشرری       -
گلدسررتی و بيوتررات و سرراخت نهررر از وسررم تررپ  قرردیم، ت ميررر سررداخانی رلیرری در       

 تپ  قدیم وششش (ش 
دبسررتان سررادات علرروز در تررپ  مدرردس بررراز  مرروزش   خانرری و تأسرري  مکتررب -

 و پرورش ارعالش  
 ر تش  کردن درو ارم م هر کی از تپ  کهنی بی سداخانی میندره -
: 4911، کاویانيررران، 91/ 2: 4962هررراز اررررم )اعتمررراد ا سرررل نی، ترررزئي  گلدسرررتی -
  ش(61و13: 4913بی ندو از ناترز، 414تا31

م، سرراخت درهرراز ندررره، سرراخت امررار قبررر نصررب کررری   ررومدز در کنررا»همچنرري  
هررا، کاروانسررراها، ار  اکررومتی جهررت سررکونت وا يرران و کررارگزاران   بازارهررا، تيمچرری
از، ایجرراد کارخانرری  رري  سرراعت شررماریا پعرراآ، نصررب اوّکررارز روا  داردو ررت، منبررت
« ت مهررم در ایرر  دوره اسررت  امای برری امررور ر رراهی زائرررران از دیگررر اقررد   بررر  و تررروجّ 

 ش(491: 4913برررری ندررررو از ناترررررز،  411: 4911م، امررررا، کرررراظم 41: 4961ت، )سرررر اد
از جملرری  ؛کررردشرراه هرردایایی نيررز برری ارررم م هررر ارسررال مرری    عررلوه بررر اینهررا  تپ لرری  

هرراز شرراه برری ارررم م هررر رکرروز ارسررال پررن  عرردد قنرردیو رررل بررود کرری مررل    پيشررکش
سرری پررروهش  مررأمور رسرراندن  ن پررن  قنرردیو گردیررد )مؤسّ     ،اتررار مررل باشرری  علرری

ب برری (ش هرردایت نيررز تررپبت از ارسرررال یررک قنرردیو مرتّرر 66: 4914م ا  ررات  رهنگرری، 
هررزار تومررران زر نرراو  جررواهر و یررک برراو زریرر  مينررا کررار هررر یررک برری ارزش دوازده    

اترری شرراه   ؛(1111: 4911کنررد کرری وقررف  سررتان قرردس گردیررده بررود )هرردایت،      مرری
کرررد، بررراز یررک  تررادر مرری  رمرران انتصرراو نرراظر موقو ررات  سررتان قرردس رکرروز را   
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سرری پررروهش نمونرری ميرررزا مپمّررد کرراظم را برری سررمت نرراظر موقو ررات انت رراو کررردش )مؤسّ
 ( 12: 4914م ا  ات  رهنگی، 

 هاامامزادهبااساای و تزئین . 2-1-4
زادگررانی وجررود داشررت کرری مررورد توجّرری شرراه و خانرردان مامررادر سراسررر ایررران مرقررد 

 اکومتی قرار گر تش 
هرررش   مررورد توجرری قرررار   4942مزادگرران کرری در سررال   اماجملرری ایرر    ازش 2-4-1-4

چررراا و برررادر بزرگرروارش مشررهور برری شرراه ،مزاده سرريد اامررد برر  موسرریامرراگر رت بد ررگ  
بنردز  سّيد مپمد واقرب در شريراز برود کری بری دسرتور شراه ت ميرر، ترزئي ، تر هيب و  کیر            

رج روکررات مددسرری تررد هررزار تومرران برری م ررا زیرراده از یررک»شررد و برری گعترری هرردایت  
 (ش 1111: 4911)هدایت، « مصروا ا تاد

تهيرری کررری  ندررره بررراز ارررم اررررت عبررد ا  ورريم اسررنی کرری در قرررن   ش 2-4-1-2
از از توجّرری برری  شرراه نمونرری برری دسررتور  تپ لرری  شدر شررهر رز برری شررهادت رسرريد   ،ومسرر
بررر خرران ترربا شرراه در ترراری  اتمررام کررری   تپ لرریمزادگرران اسررت، برری دسررتور  تپ لرریاما

 (ش 91: 4919از سرود )تاجب ش،  ن قصيده
مزاده یپيرری واقررب در همرردان برری درخواسررت زبيررده     امررابد رری و تررپ   ش 2-4-1-9

 (ش 14: 4916شاه عمارت گردید )عردز، خانم دختر   تپ لی
  برری نداشرری و  مزاده اسرر  در نزدیکرری تهررران، مررزیّ   امرراروا  و ارررم ش 2-4-1-1

شرراه باشررد  ة  تپ لرریرسررد از  رررار دور مرریاسررت کرری برری نوررر     هرراییکررارزمدرررن 
 (ش 916: 4911)کریمان، 
مزاده قاسررم در شررهر تهررران و در شررمال من درری شررميران در روسررتاز    امرراش 2-4-1-1

باشرد    بری قررن هعرتم مری    مزاده مت ل ر امرا  یرد ایر    قدیمی د  عليا واقرب اسرت، بری نورر مری     
یرروان بررزر  در ررررا قبلرری رو مزاده توسرر ی پيرردا کرررد و اامررا ،شرراهکرری در دورة  تپ لرری

برری جنرروو بنررا گردیرردش ایرروان سرراب  را تبرردیو برری روا  نمودنررد و گنبررد کاشرری بررر  ررراز    
 (ش 911شد )همان: کل ی قدیمی ساختیبرج هشت

از برری عتبررات شرراه و خانرردان اکررومتی توجّرری ویررره شرراهان قاجررار از جملرری  تپ لرری 
هررا و همسررران شرراه و شرراهزاده خررانمهررا دادنرردش اک ررر شرراهزادهعا يررات از خررود نشرران مرری

 :کردنررد و ربرر  مرردارب ترراری ی برخرری از همسررران شرراه از جملرری  برری عتبررات سررعر مرری 
 ؛(19: 4911نرری خررانم ب ررد از زیررارت عتبررات از دنيررا ر تنررد )خرراورز،    زینررب خررانم و نرری 

همچنررري  مرررد   ت ررردادز از خانررردان سرررل نتی و وابسرررتگان بررری اکومرررت در عتبرررات   
ش از جملررری اشررر ا  سرشناسررری ماننرررد  قامپمررردخان در نجرررف،   عا يرررات قررررار دارد

شراه نيرز   شراه و برخری از  رزنردان   اعورم در کرربل همچنري  مرادر  تپ لری     تردر شعيبميرزا
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انرردش در ایرر  دوره بررراز سررهو ت زائررران ایرانرری در مسررير سررعر    در عتبررات مررد ون شررده 
مررورد شررهر  سررراهاز زیررادز برری وجررود  مرردش جکسرر  در سررعرنامگ خررود در       کرراروان

شررهر داراز »کنررد کرری بيرران مرری ،هرراز مواتررلتی برری کربلسرت کرمانشراه کرری یکرری از راه 
پررر از بازرگانرران و تجررار یررا   دز اسررت و ایرر  کاروانسررراها م مرروم  کاروانسررراهاز مت رردّ

 ،خررانم(ش اترری زبيررده 261: 4912)جکسرر ، « زائرانرری اسررت کرری عررازم کررربل هسررتند     
 برراد مرشررد خررود ارراجی ميرررزا عليندرری در قریررگ ترراج شرراه نيررز بررا شررراکتدختررر  تپ لرری

ار سرراخت و هعررت یررا هشررت هررزار تومرران در  ن  ر بررراز اقامررت زوّی مرردوّیسررراکرراروان
(ش خررود شرراه نيررز توجّرری خاترری برری عتبررات از خررود  11: 4916خرررج کرررد )عررردوا دو ی، 

از از ایررر  کررری عررررا  کرررردش نمونررریک  متبر امررراهررراز زیرررادز بررری نشررران داد و کمرررک
ا سّررلم م اسرري  عليرریامررات ميررر و ترر هيب و م ل ررا کررردن قبررگ   :هررات شرراه عبارتنررد ازوجّت

بررود و اسررتعاده از  مپمّرردخان بررا ت جيررو و سرر پی تررورت پ یر ترری   کرری در زمرران  قررا 
( دسررتور 1111: 4911هرررش   )هرردایت، 4242هرراز زریرر  بررراز ایرر  قبرری در سررال  خشررت

در ررری سررعر شرراه از تهررران   سرراخت کررریپی سرريمي  بررراز مرقررد اررررت عبرراس )ی(  
او نررورز و هرردایت( کرری ميرررزا33: 4911برری قررم، برری ارزش شررش هررزار تومرران )خرراورز،  

: 49131تدرری نررورز متصرردز اتمررام و انجررام ایرر  دسررتور بودنررد )هرردایت،    مپمّرردميرررزا
(ش همچنرري  شرراه دسررتور سرراخت بنرراز قبرری و بارگرراه بررراز ارررم اررررت عبرراس      1169

و هررزار تومرران بررراز سرراخت کررری  ترررا شررد و ایرر  دسررتور )ی( را تررادر کرررد و چهرر
شرراه تررادر شرردش یررک کررری  ندررره نيررز در ارررم اباعبررداو  مرردتی قبررو از مررر   تپ لرری

 رزانررردان شررراه  ،رررور کرری برری کرررات ککررر شررد(ش همرران1111: 4911نصررب شررد )همرران، 
ی نشرران ک  زیررارتی و مرر هبی توجّررامرراهمچنرري  دو تمررردان نيررز برری پيررروز از پادشرراه برری  

-چرري  را بررراز ت زیرریدختررر شرراه کرری دو دانرر  قریررگ م رری  ،خررانمزبيررده :دادنررد از جملرری

(ش 11: 4916)عررررررد ا دو ررررری،  ا وقرررررف نمررررروددارز و روشرررررنایی کرررررربلز م ل ررررر
ی و بارگرراه اررررت عبرراس )ی( کنررد کرری بنرراز اتررلی تررپ ، قبّررا سررل نی بيرران مرریاعتراد

شررد، او همچنرري  هشررت در معرررت  بااعوررم مرریخرران ترردراسرري مپمّررداز  رررار ارراج
(ش عررلوه بررر ایرر  مرروارد در  31: 4911در عتبررات عا يررات وقررف کرررد )اعتررراد ا سررل نی،   

کاشرررانی و مپمررردمبلرررد هرررزار تومررران بررری اررراجی  ،شررراههرررر  ش  تپ لررری 4293سرررال 
خواجرری کرری عررازم زیررارت خانرری خرردا بودنررد پرداخررت تررا از ررررا او و     عبررداوارراجی

ن دو همررراه کرررد تررا در دیرروار   د و  ررو  یررادبودز را بررا   باشررن تب زیرراریررمررادرش نا
: 4912و اسرررينی  سرررائی،    911و911/ 4: 4919ا پرام نصرررب شرررود )سررراهر،   مسرررجد
 (ش 121
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 گیرینتیجه .3
 ميررز دیرر  و دو ررت و هرراز مسررا متبرری د يررو همگرایرری و روابررم نزدیررک و پيونررد 

از ی ویرررهتوجّرر ،شرراهمناسرربات دوسررتانگ علمررا و دو تمررردان اکررومتی در عصررر  تپ لرری   
از سرروز ااکميررت برری ت ميررر، سرراخت و اارردا  بناهررایی مرر هبی و توجرری برری تزئينررات     

شرراه برری  ررررار م مررارز دینرری بيشررتر در     اقبرررال  تپ لرری ش ایرر  بناهررا ترررورت گر ررت   
هرراز مرر هبی شرراه  برخرری از کررنش ش اسررتب شرری برری اکومررت خررود برروده   تمشررروعيّ

هرراز رهبررران دینرری و پيشررگيرز از تدابررو   راهبررردز سياسرری بررود، بررراز جلررب امایررت  
هرراز کررردش تررأرير سياسررتدیرر  و دو ررت کرری بررروز  ن سررل نت او را بررا بپررران مواجرری مرری

گرران و شرراه مپرردود نگشررت بلکرری شرراهزاده  مرر هبی در عرتررگ هنررر تررر ا  برری  تپ لرری   
برخرری از وا يرران و دو ررت مررردان اکررومتی نيررز در ایرر  زمينرری مشررارکت نمودنررد و بررا       

مشرری سياسرری دو ررت کرری   هررا بررا خررم  يرری و در مررواردز ت ميررر و تررزئي  عمررارت بنرراز ابن
مبتنرری بررر ت امررو دیرر  و دو ررت بررود همسررو شرردندش در کررم  شررواهد ارائرری شررده، نشررانگر 

م  ن در  ررراز گعتمررانی تررأرير مرر هب در نوررام دانررایی مررردم  ن روزگررار و ندررش مسررل  
 استش  هاعهد قاجار

 
 کتابنامه

تهررران:  شی درروو   نررد گترجمررکن هنااری ايااران. امااا(ش 4911رترروش )اسررکارچيا، جيرران روبش 4
 مو یش 

 جاش تا: بیبی. نصف جهان(ش 4911اتعهانی، مپمّد مهدز ب  مپمّدرکاش )ش 2
 رررش ش تصرري  جمشرريد کيرران  اکساایر التااواريخ (ش 4911اعتررراد ا سررل نی، عليدلرری ميرررزاش )   ش 9

 تهران: مؤسسی انتشارات ویسم ش 
 تهران: روزبهانش . عدر التواريخ(ش 4911خانش )، مپمّداس اعتماد ا سل نیش 1
 جا: ندش جهانش اتار س يدز، بی علیترجمی .ايران امروا(ش 4962اوب ، او نش )ش 1
ش 1جلررد. هجااری 12و13و14تاااريخ رجااال ايااران در قاارن   (ش 4914مهرردزش ) ،بامررداد ش6

 تهران: زوارش 

 شيراز: نوید شيرازش . گ اسالمیتاريخ تمدن و فرهن(ش 4912تاجب ش، اامدش )ش 1
 سی  رهنگی انتشاراتی ارورش سّؤقم: م. قصص العلماء(ش 4911تنکابنی، ميرزا مپمّدش )ش 1
ترجمرری منرروچهر اميرررز و  ریرردون  . ساا ر نامااه جکساان (ش 4912جکسرر ، ابررراهم و ویليرراش ) ش 3

 از، تهران: خوارزمیش بدره
ش تصررري  منصرررور 4جلرررد ه ناعاااری. فارسااانام(ش 4912اسرررينی  سرررایی، ميررررزا اسررر ش )ش 41

 تهران: اميرکبيرش . رستگار  سائی
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 ناش جاش بیبی. تاريخ قومس(ش 4911اديدت، عبد ا ر يبش )ش 44
 زنجان: زنگانش . تذکره خاوری(ش 4913اوش )خاورز شيرازز،  روش 42
 ش تصرري  ناترررر ا شرررار رش (جلرررد2)تاااريخ ذو القااارنین ( 4911ش )____________________ش 49

 تهران: وزارت  رهن  وارشادش 
جررا: برری شترجمرری منرروچهر اعتمررادز مدرردم  . ساا ر در ايااران (ش 4961دروویررو، گاسرراارش ) ش 41

 شباویزش 
. نررررادزرگررررزاسررري  تصررري   رررلمش السااالطانیهمآار(ش 4919بيرررکش )ا زرا ش دنبلررری، عبرررد41

 ش روزنامی ایرانتهران: 

گیااری تغییاارات تحااووت مسااجد  شااکلتااأملی باار »( 4916زارعرری، مپمرردا بررراهيمش )ش 46

 شمجموعرری مدررامت سررومي  کنگررره ترراری  م مررارز و شهرسررازز ایررران    در:  ش«جااامع بسااطا  
 ش 469تعپی ش1جلد

مجلررگ  .«بررساای تاريخچااه مسااجد و مدرسااه شاااه انجااان»(ش 4911زین لرری، م صررومیش )ش 41
  ش13تا12 صت ش61شماره شوقف ميرا  جاودان

شااناختی معماااری مساااجد شهرسااتان   بررساای باسااتان » (4912سرراری انی، مجيرردش ) ش 41

 ش412تا491صت ش44شماره  شمجلگ وقف ميرا  جاودان .«مالير
تصررري  مپمررردباقر بهبرررودزش تهرررران:   التاااواريخ. ناساااخ(. 4919تدیش )ش سررراهر، مپمّرررد 43

  روشی اسلمیش کتاو
 تهران: سيماز دانشش اقلیم و معماری ايران. (ش 4931شارریانش رکاش )ش 21
زنجرران: اداره کررو  ش ت اياارانخااط سااو  در مشاارو یّ  (ش 4914شررکورز، ابوا عررروش ) ش 24

  رهن  و ارشاد اسلمیش 
 ایرج ا شارش تهران: اميرکبيرش تاريخ کاشان. (ش 4911کرابی، عبدا رايمش )ش 22
جررا: برری. نررواییتصرري  عبدا پسرري  تاااريخ عضاادی.  (ش 4916عررردا دو ی، اامرردميرزاش ) ش 29

 نشر علمش 
 المعااار  بناهااای تاااريخی ايااران دردورۀ   دايااره(ش 4911عدررابی، مپمررد مهرردزش )  ش 21

 تهران: اتشارات سورهش  ش9جلد. اسالمی
جررا: مؤسّسرری ش برری4جلرردهااای دوره قاجااار. هااا و رقاامفرمااان(ش 4914)ش ش راسررتی، رکررا21

 پروهش م ا  ات  رهنگیش 
ش 2/ن در عصاار قاجااار جسااتارهايی اا تاااريخ اجتماااعی اياارا  (ش 4961 لررور، ویلررمش ) ش 26

 تهران: توسش  شابوا داسم سرز گترجم
ش تهررران: الرشااادالجهاااد و اساا اب احکااا (ش 4911عيسرریش )ی، ميرزاقررائم مدررام  رهرران ش 21

 انتشارات بد یش 
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تهررران: انتشررارات دانشررگاه ملرری  تهااران در گذشااته و حااال.  (ش 4911کریمرران، اسرري ش )ش 21
 ایرانش 
تهررران: . تاااريخ هناار معماااری ايااران در دورۀ اسااالمی (ش 4911یوسررفش )، مپمّدکيررانیش 23

 سمتش 
ترجمرررگ . تت پیشااارو در جنااا ش مشااارو یّنقاااش روحانیّااا (4911ا گرررار، اامررردش )ش 91

 تهران: توسش  شابوا داسم سرز
مشررهد:  شترجمررگ ابوا پسرر  سررروقد مدرردّم ش9/آاااار ايااران (ش4911 نرردره و دیگررران ) ،گرردارش 94

 هاز اسلمیش پروهش

 ناش ش تهران: بیآاار تاريخی سمنان(ش 4916) شعلیلصی، مپمدش م 92
تهررران: گ ابوا داسررم سرررزش  ش ترجمرر2/ساا ر نامااه جیمااز موريااه  ( 4911موریرری، جيمررزش ) ش 99

 توسش 
 تبریز: ستودهش ش تاريخ و جغرافیای دارالسلطنة ت ريز(ش 4919نادرميرزا قاجارش )ش 91
اجتماااعی تولیاات آسااتان قاادس   -کارکردهااای سیاساای »( 4913ناترررز، اکرررمش ) ش 91

انسررانی دانشررگاه ارشرردش دانشررکدة ادبيررات و علررومرسررا ی کارشناسرری ش«رضااوی در دورۀ قاجااار
 بيرجندش 

. معماااری ايااران و جهااان در ساااهر فرهنااگ ايااران (ش 4939نررورز شررادمهانی، رکرراش )ش 96
 تهران: مهکامی

ش  ررري  جمشرريد کيررانتصررپ .9/الصاا ای ناعااریروضااه (ش4911خررانش )هرردایت، رکررا قلرری ش91
 ش تهران: اسارير

  


