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.ش.ﺟﻤﻌﮫ  ١٨ﺑﮭﻤﻦ  ١٣٩٢ھ

ﺗﺒﺮﯾﺰ ﯾﺎدﮔﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ )ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد(ﮐﻼﻣﯽ ﭼﻨﺪ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺼﺎوﯾﺮ در ﺑﺎره ﮔﺆک ﻣﺴﺠﺪ

ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻨﻮان

| خ .اوﻧﻖ ... :ﺳﻠﻄﺎن ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺑﻌﺪ از ﭘﯿﺮوزی ھﺎی ﻋﻤﺪه ای ﮐﮫ در ﺑﺴﻂ و ﮔﺴﺘﺮش ﻗﻠﻤﺮو ﺣﮑﻤﺮواﺋﯽ ﺧﻮد
ﮐﮫ ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ھﻤﭽﻮن ﺷﺮق آﻧﺎدوﻟﯽ ،ﮐﻞ ارﻣﻨﺴﺘﺎن و آذرﺑﺎﯾﺠﺎن ،ﻗﺴﻤﺖ ھﺎی ﺟﻨﻮب ،ﻣﺮﮐﺰ و ﺷﻤﺎل اﯾﺮان،
ﻗﭙﺠﺎق )ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﮐﻨﻮﻧﯽ( و ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﻋﺮاق ﮐﻨﻮﻧﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﻧﺎﺋﻞ ﮔﺸﺘﮫ ﺑﻮد ،وی در ﭘﯽ ﺑﺮآورد
ﮐﺮدن آرزوھﺎی دﺧﺘﺮش »ﺻﺎﻟﺤﮫ ﺑﯿﮕﻢ « ،ﺑﮫ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪھﺎن ﻗﺸﻮن اش دﺳﺘﻮر ﺑﻨﺎی ﺑﺎﻋﻈﻤﺘﯽ را در ﭘﺎﯾﺘﺨﺖ
اش ﺗﺒﺮﯾﺰ ﭘﯽ رﯾﺰی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺮﻏﻮﺑﯿﺖ و زﯾﺒﺎﺋﯽ ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی آﺑﯽ آن ﮐﮫ در ﻧﻤﺎی دﯾﻮاره ھﺎﯾﺶ ﺑﮑﺎر
رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و از دور ﺑﮫ رﻧﮓ ﻓﯿﺮوزه ای ﮐﺒﻮد ،زﯾﺒﺎﺋﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﮫ ﻓﺮدی را ﻣﻨﻈﺮاﻧﺪاز ﺑﻮد ،آن را ﺑﺎ ﻋﻨﻮان
» ﮔﺆک )ﮔﺆی( ﻣﺴﺠﺪ« ﯾﺎ »ﻣﻈﻔﺮﯾﮫ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﺮده اﻧﺪ.
ھﻤﭽﻨﯿﻦ دﯾﻮارھﺎ و ﺣﺎﺷﯿﮫ ھﺎی آن ﺑﺎ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﺑﮫ ﺧﻂ ﺛﻠﯿﺚ در ﯾﮏ ﭘﺲ زﻣﯿﻨﮫ اﺳﻠﯿﻤﯽ زﯾﺒﺎ  ،ﮐﻨﺪه ﮐﺎری
ﺷﺪه ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾﻦ دﺳﺘﻨﻮﺷﺘﮫ ھﺎی ﺷﮕﻔﺖ اﻧﮕﯿﺰ و اﻟﮕﻮھﺎی ﻧﻔﯿﺲ از ﻧﻤﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮش ﻧﻮﯾﺲ و ﻧﻘﺎش
ﻣﻌﺮوف ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺒﺎواب ﺧﻠﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎر ھﻨﺮﻣﻨﺪ ﺧﻮاﺟﮫ ﻋﻠﯽ
ﮔﺆﯾﭽﮫ ﭼﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .دﯾﻮارھﺎ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی ﻣﻌﺮق در داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﭘﻮﺷﯿﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

در ﻧﯿﻤﮫ اول ﻗﺮن ﯾﺎزدھﻢ ھﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ،ﻣﻮرﺧﯿﻦ و ﻣﺤﺪﺛﯿﻦ ﻣﻌﺮوﻓﯽ از ﺗﺮﮐﯿﮫ ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﺗﺐ ﭼﻠﺒﯽ و
اوﻟﯿﺎ ﭼﻠﺒﯽ از ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪن ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .آﻧﮭﺎ در رﺳﺎﻟﮫ ھﺎی ﺧﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی داده اﻧﺪ .در ﻣﻮرد آن ﮐﺎﺗﺐ
ﭼﻠﺒﯽ ﻧﻮﺷﺖ" :دﯾﻮارھﺎی درب اﺻﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﻘﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻃﺎق ﮐﺴﺮی اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز
ﺑﺴﯿﺎر ﻋﺎﻟﯽ اﺳﺖ ،ﮐﮫ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ ھﺎی زﯾﺒﺎ آراﺳﺘﮫ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﻓﯿﺮوزه اﯾﯽ ﻻﺟﻮردی آن دﻟﻨﻮاز ﺟﻤﯿﻊ ﺑﻨﺪﮔﺎن
اﺳﺖ ﮐﮫ ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺪان دﺧﻮل ﮔﺮدد ،اﺟﺎزه درآﻣﺪن ﺑﮫ وی را ﻧﻤﯽ دھﺪ .اﻣﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺴﺠﺪ،
ﺷﯿﻌﯿﺎن اﻏﻠﺐ ﺑﺮای رﻓﺘﻦ ﺑﮫ ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮدداری ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ." .در ﻧﯿﻤﮫ دوم ھﻤﯿﻦ ﻗﺮن ،ﺟﯿﻦ ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ ﺗﺎورﻧﯿﮫ و
ﺷﺎردون ﺟﮭﺎﻧﮕﺮدان ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﻧﯿﺰ از اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ دﯾﺪن ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ .ﺟﯿﻦ ﺑﺎﭘﺘﯿﺴﺖ ﺗﺎورﻧﯿﮫ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮدر و
ﮐﺎﺷﯿﮑﺎرﯾﮭﺎی ﺑﯽ ﻧﻈﯿﺮ آن از وﺟﻮد دو ﻣﻨﺎره ﺑﺴﯿﺎر ﺑﻠﻨﺪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﮫ ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﮔﺮدد ﻃﯽ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﮫ در
ﻃﻮل ﻗﺮون ﺑﺮ ﺳﺮ آن آﻣﺪه ،ﺑﻮﯾﮋه در ھﻨﮕﺎم زﻟﺰﻟﮫ ﺳﺎل  ١٧٧٩ﻣﯿﻼدی ﮐﺎﻣﻼً از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ.
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ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺴﯿﻦ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ در روﺿﺎت اﻟﺠﻨﺎن و ﺟﻨﺎت اﻟﺠﻨﺎن درﺑﺎره اﯾﻦ ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت ﻋﻈﯿﻢ ﻣﻲﻧﻮﯾﺴﺪ » :در درآﻣﺪ
ﺗﺒﺮﯾﺰ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺮق ﮐﮫ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ ،ﻋﻤﺎرﺗﯽ اﺳﺖ در ﮐﻤﺎل ﻟﻄﺎﻓﺖ و ﻧﯿﮑﻮﯾﯽ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﮫ ﻣﻈﻔﺮﯾﮫ از ﻣﺂﺛﺮ
اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺑﻦ ﻗﺮا ﯾﻮﺳﻒ ﺑﻦ ﺗﻮره ﻗﺴﺘﯽ ﺑﻦ ﺑﯿﺮام ﺧﻮاﺟﮫ ﺗﺮﮐﻤﻦ ،ﮔﻮﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﻤﺎرت ﺑﮫ ﺳﻌﻲ و اھﻤﺎم
ﺣﺮم ﻣﺤﺘﺮﻣﮫ ﺧﺎﺗﻮن ﺟﺎن ﺑﯿﮑﻢ اﻧﺎر اﷲ ﺑﺮھﺎﻧﮭﺎ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﻣﺸﺎره اﻟﯿﮭﺎ ﮐﮫ ﺑﺴﯿﺎر ﺧﯿﺮ و ﺻﺎﻟﺤﮫ و ﻋﻨﯿﻔﮫ ﺑﻮد ،در
ھﻤﺎن ﺑﻘﻌﮫ ﻣﺪﻓﻮن اﺳﺖ« )ﻣﺄﺧﺬ ﻣﺆﻟﻒ :ﺣﺎﻓﻆ ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ)ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ اﺑﻦ ﮐﺮﺑﻼﺋﯽ( ﺗﺒﺮﯾﺰی" ،روﺿﺎتُ اﻟﺠِﻨﺎن و ﺟﻨّﺎتُ
اﻟﺠَﻨﺎن" /،ﺑﺎ ﻣﻘﺪّﻣﮫ و ﺗﮑﻤﻠﮫ و ﺗﺼﺤﯿﺢ و ﺗﻌﻠﯿﻖ ﺟﻌﻔﺮ ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺮّاﺋﯽ ،ﺟﻠﺪ اول ﺻﻔﺤﺎت ) (481-478وﺑﮫ ﺳﻌﯽ و اھﺘﻤﺎم ﻣﺤﻤّﺪاﻣﯿﻦ
ﺳﻠﻄﺎن اﻟﻘﺮّاﺋﯽ - .ﺗﺒﺮﯾﺰ :اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺘﻮده.(.1382 ،

ﺟﺎﻧﺐ از ﻣﮭﻨﺪﺳﯽ اﺛﺮ اﯾﻦ در ﮔﻨﺒﺪ ﭘﺎﯾﮫ ﻃﻮل
ﺷﻮد ﻣﯽ داده ﻧﺸﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﮐﻮﺳﺖ ﭘﺎﺳﮑﺎل

ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎی اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﻠﻔﯿﻘﯽ از ﻣﻌﻤﺎری ھﺎی ﺧﺎص ﺷﺮق ﺟﮭﺎن اﺳﻼم ﮐﮫ ﺑﻌﺪاز روی ﮐﺎر آﻣﺪن
اﺳﻼم ﺑﺎ ﻣﻌﻤﺎری ﻏﺮب آن در ھﻢ آﻣﯿﺨﺘﮫ و در دﻧﯿﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪه ﺑﻮد ،اﺳﺖ .ﯾﮑﯽ از وﯾﮋﮔﯽ ھﺎی آن ﻃﻮل ﮔﻨﺒﺪ
آن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺎن ﮐﮫ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮ روی ﺳﺘﻮن دوَاری ﮐﮫ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﺎﯾﮫ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﮐﮫ ارﺗﻔﺎع آن در ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﺑﺎ ﭘﺎﯾﮫ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ از ﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻤﺎران ﺷﯿﻌﯽ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﻣﯿﺸﺪه ،ﻧﺴﺒﺘﺎْ ﻣﺮﺗﻔﻊ و ﺑﻠﻨﺪ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎد اﺳﻨﺎدی ﮐﮫ ﻣﻌﻤﺎران و ﻧﻘﺎﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺎم دﻧﯿﺎ ﭼﻮن »ﭘﺎﺳﮑﺎل ﮐﻮﺳﺖ« ﻓﺮاﻧﺴﻮی ﮐﮫ در
ﻗﺮن ھﯿﺠﺪھﻢ ) (١٨٢٧از ﺟﺎﻧﺐ ﭘﺎدﺷﺎه ﻓﺮاﻧﺴﮫ ﺑﮫ ﻧﺰد ﺷﺎھﺎن اﯾﺮان آﻣﺪه ﺑﻮد ،ﻃﺮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ
ﻣﺴﺠﺪ را داده اﺳﺖ .در ﻃﺮح ﺗﺼﻮﯾﺮی ﮐﮫ از آن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ،ﻃﻮل ﮔﻨﺒﺪ ﮔﺆک ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮫ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺸﺎن داده
ﺷﺪه اﺳﺖ .وی ھﻤﺮاه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻃﺮح اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻧﯿﺰ در ﻣﻮرد ﺗﺎرﯾﺦ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ و ﺻﺎﺣﺒﺎن آن اراﺋﮫ ﻣﯽ دھﺪ ﮐﮫ
در آن ﺑﺮ روی ﺳﻨﯽ ﺑﻮدن ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺄﮐﯿﺪ وﯾﮋه دارد .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺴﺎب ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﮫ ،از دوره
ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن و اﻣﭙﺮﻃﻮری ﺑﺰرگ ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن )در ﻗﺮون  (IX-Xﺑﮫ اﯾﻦ ﺳﻮی از ﺻﺪ ھﺎ ﻋﻤﺎراﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺎھﺎن
ﺗﺮﮐﻤﻦ ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ» ،ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻈﻔﺮﯾَﮫ« آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ اھﻞ ﺳﻨﺖ ،ﻗﺒﻞ از ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺬھﺐ در ﻗﺮن  XVﮐﮫ از
ﺟﺎﻧﺐ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﺸﺎه ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد ،در ﻣﺤﺪوده ﺣﮑﻤﺮواﯾﺎن ﺗﺮﮐﻤﻦ در اﯾﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻠﻄﺎن ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه از اﯾﻦ ﻣﮑﺎن ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﯾﮕﺎه دﯾﻮان دوﻟﺘﯽ و ھﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻣﺪرﺳﮫ اﻟﮭﯿﺎت)داﻧﺸﮕﺎه( اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ
ﮐﺮده اﺳﺖ.... .
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ﺑﻌﺪاز ﻗﺘﻞ وی در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اوزﯾﻦ ﺣﺴﻦ آق ﻗﻮﯾﻮﻧﻠﯽ ﭘﯿﮑﺮ ﻣﻄﮭﺮ وی را در ھﻤﺎن ﻣﺴﺠﺪ دﻓﻦ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .آراﻣﮕﺎه
وی در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﯽ آن ﻗﺮار دارد و ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗﺨﺘﮫ ﺳﻨﮕﮭﺎی ﻣﺮﻣﺮﯾﻦ ﮐﮫ در آن آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮان ﮐﻨﺪه ﮐﺎری
ﺷﺪه اﺳﺖ ﭘﻮﺷﯿﺪه اﻧﺪ .ﺳﻘﻒ آراﻣﮕﺎه و ﮔﻨﺒﺪ اﺻﻠﯽ آن در ھﻨﮕﺎم وﻗﻮع زﻟﺰﻟﮫ در ﺳﺎل  ١٧٧٩ﻣﯿﻼدی ﺗﺨﺮﯾﺐ و
ﺳﻘﻮط ﮐﺮده اﺳﺖ .ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﺳﯿﻞ ھﺎی ﭘﯽ در ﭘﯽ از روی آن ،اﯾﻦ ﺑﻨﺎی زﯾﺒﺎ را ﺑﮫ ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺸﯿﺪه و در ﻧﮭﺎﯾﺖ
ﺑﺨﺸﯽ از ﺳﻨﮓ ھﺎی ﻣﺮﻣﺮی در ﻗﺴﻤﺖ ھﺎﯾﯽ از اﯾﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﮫ وﺳﯿﻠﮫ ﻣﺮدم ﮐﮫ ﻋﻘﯿﺪه داﺷﺘﻨﺪ ،ﺻﺎﺣﺐ و ﺑﻨﯿﺎﻧﮕﺬار
اﯾﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺳﻨﯽ ﻣﺬھﺐ ﺑﻮده ،ﺑﮫ ﯾﻐﻤﺎ رﻓﺘﮫ اﺳﺖ و ﮔﺆک ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﮫ وﯾﺮاﻧﮫ اﯾﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮده ﺑﻮد.
اﯾﻦ ﻣﮑﺎن در ﺳﺎل  ١٩٧٣ﺑﺎ ﺗﻼﺷﮭﺎی ﯾﮏ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﻧﺎم »رﺿﺎ ﻣﻌﻤﺎر« ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺎرت »ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﯽ
ﺣﻔﺎﻇﺖ آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ« از ﻧﻮ ﺑﺎزﺳﺎزی و ﻣﺮﻣﺖ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪﺗﮭﺎ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ھﺎی آن ﺑﻄﻮر ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺎﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻮد.
در وﻗﻔﻨﺎﻣﮫ ای ﮐﮫ ﺑﺮای ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻮﺷﺘﮫ اﻧﺪ ،آﻧﺮا در دوره ﻧﺎﺻﺮ اﻟَﺪﯾﻦ ﺷﺎه در ﺳﺎل  1265ھﺠﺮي در دارﻟﺴﻠﻄﻨﮫ
ﺗﺒﺮﯾﺰ اﺑﺘﯿﺎع ،از ﺟﺎﻧﺐ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻨﺎم اﻣﯿﺮﻧﻈﺎم ﮔﻮرھﯽ ﺑﮫ ﺧﺰاﻧﮫ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ درﺑﺎر ارﺳﺎل ﻣﯿﺪارد .آن وﻗﻔﻨﺎﻣﮫ ﺑﮫ
زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺮﺳﻮم روﺣﺎﻧﯿﻮن آن زﻣﺎن ﻧﻮﺷﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﮫ آن را ﻓﻘﯿﮫ و ﻋﺎﻟﻢ زﻣﺎن ﺷﯿﺦ ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﺳﮑﻮﯾﯽ
)ھﻤﺎن روﺣﺎﻧﯽ ﮐﮫ در ﻧﮭﺎﯾﺖ ﻓﺘﻮای »ﺣﺮوﻓﯿﻮن« را ﺻﺎدر ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﺟﻤﻊ ﮐﺜﯿﺮی از
روﺷﻨﻔﮑﺮان آن دوره ﺑﮫ اﺗﮭﺎم »ﺣﺮوﻓﯿﺴﺖ« ﺑﻮدن ﮐﮫ ﺗﻌﺪاد آن ھﺎ در ﻣﺄﺧﺬھﺎی ﻣﻮﺛﻖ  ۵٠٠ﻧﻔﺮ ﻧﮕﺎﺷﺘﮫ اﻧﺪ(.
ﻧﻮﺷﺘﮫ و در ﻇﮭﺮ آن ﻣﺠﻠﺪ ﺑﮫ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﺼﺪﯾﻖ و ﺗﺄﺋﯿﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ:
اﷲ ﺣﻲ :ﺛﺒﺖ و ﺗﺤﻘﻖ ﺑﻤﺎ ھﻮ ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺜﺒﻮت و ﻃﺮﯾﻖ اﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺷﺮﻋﺎ ان اﻟﺨﺎﻗﺎن اﻻﻋﻈﻢ اﻻﻋﺪل اﻻﻋﻠﻢ ﺳﻠﻄﺎن
اﻟﺴﻼﻃﯿﻦ اﻟﻌﺮب و اﻟﻌﺠﻢ ﻣﺎﻟﮏ ﺳﺮ اﻟﺨﻼﻗﮫ ﺑﺎﻻﺳﺘﺤﺎق ﻧﺎﺷﺮ اﻟﻮي اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻓﻲ اﻻﻓﺎق اﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء
اﻟﻤﻨﻈﻮر ﻋﻠﻲ اﻻﻋﺪاء ھﺎدم اﺳﺎس اﻟﺠﻮر و اﻟﻈﻠﻢ و اﻟﻔﺴﺎد .ﻣﻌﮭﺪ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺸﺮﯾﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺠﺎھﺪ ﻓﻲ ﺳﺒﯿﻞ اﷲ
اﻟﻤﺆﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ اﻟﻤﻮﻓﻖ ﺑﺘﻮﻓﯿﻖ اﷲ اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺧﻠﺪ اﷲ ﺧﻼﻓﺘﮫ و ﺳﻠﻄﺎﻧﮫ و اوﺿﺢ ﻋﻠﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﻦ ﺑﺮه و
اﺣﺴﺎﻧﮫ ،وﻗﻒ و ﺗﺼﺪق ﻋﻠﻲ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﺑﻮاب اﻟﺒﺮا اﻟﻤﺬﮐﻮرة ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻮﻗﻔﺘﮫ ﺑﺤﺪودھﺎ ﺑﻌﺪ ان ﺗﻤﻠﮑﮭﺎ اﺑﺪ اﷲ ﻇﻼل
ﻣﻌﺪﻟﺘﮫ ﺑﻤﺒﺎﯾﻌﺎت ﺷﺮﻋﯿﮫ و ﻣﻤﻠﮑﺎت ﺳﻤﻌﯿﮫ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻧﻄﻘﺖ ﺑﮭﺎ ﺗﻤﺴﮑﺎت ﺷﺮﻋﯿﮫ و اﻧﻲ ﻧﻔﺬﺗﮫ و اﻣﻀﯿﺘﮫ ﻣﺴﺆﻻ،
ﺣﺮره اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺎھﺮه اﻓﻘﺮ اﻟﻌﺒﺎد ﻧﺠﻢ اﻟﺪﯾﻦ اﻻﺳﮑﻮﺋﻲ ﻣﻮﻻدا ﺛﻢ اﻟﺘﺒﺮﯾﺰي ﻣﺴﮑﻨﺎو ﻣﻨﺸﺄ ﻋﻔﻲ اﷲ ﻋﻦ
ھﻔﻮاﺗﺔ ﺑﺎﻟﻨﺒﻲ و آﻟﮫ ﻓﻲ ﺷﮭﻮر ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ و ﺳﺘﯿﻦ و ﺛﻤﺎﻧﻤﺎﺋﮫ )) (869ﻧﻘﻞ از ورق اول ﮐﺘﺎب ﺻﻔﺤﮫ  (.Aاﯾﻦ ﺑﻨﺪ
از وﻗﻔﻨﺎﻣﮫ ﻧﯿﺰ ﺑﮫ ﻋﺮﺑﻲ اﺳﺖ و ﭼﻨﯿﻦ آﻏﺎز ﻣﻲﺷﻮد:
»ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﯿﻢ ذﻟﮏ ﻣﻦ ﻓﻀﻞ اﻟﮫ ﻋﻠﯿﻨﺎ ،اﻟﺤﻤﺪ ﷲ اﻟﻌﻠﻲ اﻟﻘﺎدر اﻟﻮﻟﻲ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻠﻲ اﻟﻘﺎھﺮ اﻟﻐﻨﻲ
اﻟﺸﺎﮐﺮ) ....ﻧﻘﻞ از ورق  2ب ﺗﺎ ورق  10اﻟﻒ(.
در اﯾﻨﺠﺎ ﺗﺮﺟﻤﮫ آن ﭼﻨﯿﻦ آ ورده ﺷﺪه اﺳﺖ» :ﺑﻌﺪ از ﺣﻤﺪ ﺧﺪا و ﻧﻌﺖ رﺳﻮل او ﻣﺤﻤﺪ )ص( و ﺳﺘﺎﯾﺶ
»اﻟﺴﻠﻄﺎن ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه« و ذﮐﺮ اﻣﺜﺎل و آﯾﺎت و ﺷﻮاھﺪی در ﺑﯽ ﺛﺒﺎﺗﯽ دﻧﯿﺎ ...ﻣﻲﻧﻮﯾﺴﺪ ﮐﮫ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺑﮫ ھﻤﺴﺮ و زن
ﺧﻮد ﺧﺎﺗﻮن ﺟﺎن ﻣﻌﺮوف ﺑﮫ ﺑﯿﮕﻢ ﺑﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻻﻋﻈﻢ ﻏﯿﺎث اﻟﻤﻠﺔ و اﻟﺪﯾﻦ ،اﻣﺮ ﻓﺮﻣﻮد ﮐﮫ ﺑﻘﻌﮫ ای را ﮐﮫ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ اﺑﻮاب ﺧﯿﺮات و ﻣﺒﺮات ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻨﺎ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺑﻘﻌﮫ در ﺑﯿﺮون ﺷﮭﺮ ﺗﺒﺮﯾﺰ در دروازه ﺟﺪﯾﺪ در ﻣﺤﻠﮫ ﭘﺲ
ﮐﻮﺷﮏ در ﺟﺎﺋﯽ ﺑﻨﺎم »ﻓﺨﺮآزاد« ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪ .آن ﻋﻤﺎرﺗﯽ ﻋﺎﻟﯽ و رﻓﯿﻊ اﻟﺒﻨﯿﺎن اﺳﺖ و ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻣﺴﺠﺪی و
ﻗﺒﮫء )ﮔﻨﺒﺪ( ﺷﺎﻣﺨﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ آن زن آﻧﺮا ﺑﺮای ﻣﺪﻓﻦ ﺧﻮد و ﻓﺮزﻧﺪاﻧﺶ و ﺷﻮھﺮش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ .و ﻧﯿﺰ
ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻘﺎھﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ در ﺑﺎﻏﯽ ﭘﺮ ﮔﻞ و رﯾﺤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﮫ و اﻃﺎﻗﮭﺎ و ﻏﺮﻓﮫ ھﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ و زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ
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دارد و آﻧﮭﺎ را ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ذﮐﺮ و ﺗﺴﺒﯿﺢ ﺧﺪاوﻧﺪ ﻗﺮار داده ،وﻗﻒ ﻋﻠﻤﺎء وﻓﻘﮭﺎ و ﻣﺘﺼﻮﻓﮭﺎ و زھﺎد ﮐﺮده اﺳﺖ.
و ﻧﯿﺰ آن ﺑﻘﻌﮫ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﻨﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﮫ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﮫ ﺧﺎﻧﻘﺎه ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﮐﮫ آﻧﺮا ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﮐﮫ ﺑﺮ دھﺎﻧﮫ ء آن ﺳﺎﺧﺘﮫ
و دو ﺣﻮﺿﻲ ﮐﮫ زﯾﺮ آن ﻗﺒﮫ اﺳﺖ وﻗﻒ ﺑﺮ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺴﻠﻤﯿﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ« )ﻧﻘﻞ از ورق  10ب اﻟﻲ  13اﻟﻒ.(.
ﺗﻤﺎم ﻋﻼﺋﻢ ،اوﻧﻐﻮن ھﺎ و ﻃﺎﻣﻮﻏﺎ)ﻃﺎﻏﻤﺎ( ھﺎی ﻃﻮاﯾﻒ  ٢۴ﮔﺎﻧﮫ ﺗﺮﮐﻤﻦ ھﺎی اوﻏﻮز در ﻧﻘﺶ و ﻧﮕﺎرھﺎی ﮔﺆک
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﮑﺎر ﮔﺮﻓﺘﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﻋﻼﻣﺎت ﯾﺎﻓﺘﮫ ﺷﺪه در ﻃﻮل ﮐﺎوﺷﮭﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﺸﻨﺎﺳﯽ و ﻧﻘﻮش ﻗﺎﻟﯽ ھﺎی
ﺗﺮﮐﻤﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﺶ ھﺎﯾﯽ ﮐﮫ در ﺳﺘﻮﻧﮭﺎ و دﯾﻮاره ھﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﮐﮫ در ﺳﺎل  ١۴۶۵ﺑﮫ دﺳﺘﻮر ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﺧﺘﮫ ﺷﺪه
اﺳﺖ ،اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ را آﺷﮑﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺧﻄﻮط و ﻋﻼﺋﻢ ﺗﺼﻮﯾﺮ زﯾﺮ را ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺎت ﺳﻨﮓ ﻧﻮﺷﺘﮫ ھﺎی اورﺧﻮن ﯾﺌﻨﯽ ﺳﺌﯽ و ﺑﯿﻠﮕﮫ ﻗﺎﻏﺎن ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ ﮐﻨﯿﺪ.

ﺳﺘﻮن ورودی ﻣﺴﺠﺪ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ آن

 ....ﺗﺤﻘﯿﻖ و ﭘﮋوھﺶ در ﻣﻮرد اﯾﻦ آﺛﺎر ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺧﻮد ﻓﺮﺻﺖ و ﺗﻼش ﺟﺪاﮔﺎﻧﮫ ای را ﻃﻠﺐ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﮐﮫ در اﯾﻦ ﮐﻮﺗﺎه ﺳﺨﻦ ﻧﻤﯽ ﮔﻨﺠﺪ .در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﮫ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎﯾﯽ ﭼﻨﺪ از ﺗﺼﺎوﯾﺮ از ﻧﻤﺎی ﺑﯿﺮون
و درون آن ﮐﮫ در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎھﺎ و اﻧﺴﮑﻠﻮﭘﺪﯾﺎھﺎ درج ﮔﺮدﯾﺪ اﺳﺖ ،ﺑﮫ دﻗﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﻢ:
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ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺆک ورودی درب ﻧﻤﺎی
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ﺑﻨﺎ دروﻧﯽ ﺳﻘﻒ

اﺻﻠﯽ درب ﺑﮫ ﻣﺸﺮف ﻃﺎق ﺳﻘﻒ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ ﮔﻮﺷﮫ ﺑﺨﺶ

Page |7

ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه ﻣﻘﺒﺮه ﺑﻄﺮف دروﻧﯽ درب
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اﺳﻼﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺒﮏ ﺑﮫ اﯾﯽ ﻓﯿﺮوزه زﯾﺒﺎی ﮐﺎﺷﯿﮑﺎری
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ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﮭﺎﻧﺸﺎه دﻓﻦ ﻣﺤﻞ
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ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺆک ﻣﻌﻤﺎری در اﺳﻠﯿﻤﯽ زﻣﯿﻨﮫ ﯾﮏ در ﺛﻠﯿﺚ ﺧﻂ ﺑﮫ ﻣﺰﯾﻦ رﻓﺘﮫ ﺑﮑﺎر ھﺎی ﮐﺎﺷﯽ
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ﻣﺮﻣﺖ اﯾَﺎم در ﻣﺴﺠﺪ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﻧﻤﺎی

 ...و ﭼﻨﺪ ﺗﺎ ﻟﯿﻨﮏ در اﯾﻦ راﺑﻄﮫ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺣﻀﻮر ﺧﻮاﻧﻨﮕﺎن ﻣﯽ ﮔﺮدد!
 .١ﻣﺮﻣﺖ و ﻧﻮﺳﺎزی The reconstruction of Blue Mosque in Tabriz
 .٢در ﮔﻮﮔﻞ ﺳﯿﺮچ ---
 .٣ﺟﺴﺘﺠﻮ در وﯾﮑﯿﭙﺪﯾﺎ
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 .۴ﮔﺆک ﻣﺴﺠﺪ )ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد(:
 .۵ﺗﺼﺎوﯾﺮی از داﺧﻞ ﻣﺴﺠﺪ:

