
 مسجد ملك زوزن تنها بناي بجا مانده از شهر تاريخي زوزن

 سفر به خواف 1 تفصيلي  گزارش

 65در اولين بنايي كه بازديد مي كنيم مسجد ملك زوزن است كه . 20/11/91دقيقة روز جمعه  10:30ساعت 
قرار دارد و از جمله مساجد دو ايواني و تنها بناي آجري برجا مانده از بقاي  خواف كيلومتري جنوب غربي شهر

 . شهر تاريخي زوزن است و اكنون همچون نگيني در دل بيابان مي درخشد

پيشتر آقاي زنگنه به آنچه در برخي متون كهن همچون مجمع البالد ياقوت حموي از ابولحسن بيهقي در مورد 
ي را بر پشت شتر از آذربايجان به سيستان مي بردند آتشاشاره كردند كه زرتشتيان ، آمده» زوزن«وجه تسميه 

: مي گويندآتش به شتر ة برخي از عمل. در ناحيه زوزن سينه بر زمين مي زندشتر حامل آتش مقدس كه ناگاه 
آقاي . مي كنندبه اين معني كه زود برخيز و تالش كن، چون شتر اطاعت نمي كند آتشكده را همانجا بنا زن  زو

عطوفتي هم گفتند اينجا درختهاي كاج بسيار است و مردم اين ناحيه به برگهاي آن سوزيا مي گويند و احتمال 
. گفته است اشكان آل تاريخ در السلطنه اعتماد خان حسن محمد چنانكه-دارد زوزن تغيير يافته سوزيا باشد  

پسوند مكان مي داند كه روي هم » زن«و ابر باران زا و  توفانبه معني خداي » زو«زوزن را تركيبي از  لبافآقاي 
است و با توجه به بادهايي كه به زوزن و نشتيفان مي وزيده و آسبادهايي كه بر  توفانبه معني جايگاه خداوند 

 .  همين اساس برافراشته شده اند اين وجه درست تر مي نمايد



 ايوان قبله : 1شمارة تصوير 

 :خانيكي در مورد مسجد ملك زوزن توضيحات درخوري مي دهند كه ماحصل آن چنين استآقاي لباف 

اين مسجد از نمادهاي فرهنگي و هنري ايران است و اشراف معمار به روانشناسي، معماري و هنر به كمال در آن 
ستي به اين نتيجه م كه به اينجا آمده بود شواهدي يافت و بر مبناي آن بدر1940آندره گدار در . ديده مي شود

بعضي چون شيال بلر آمريكايي با توجه به كتيبه هاي اينجا گفت اين بنا . رسيد كه اين بنا نيمه تمام مانده است
آغاز شد، در پي رد و  1368ما نيز با گمانه زنيهاي باستانشناسي كه از سال . مدرسه است-يك مسجد يا مسجد

 .آن در مجموعه مقاالت معماري دانشگاه هنر چاپ شد اثبات اين نظريات برآمديم كه البته نتايج

 .بقاياي معماري نشاندهندة حداقل سه مرحله معماري بنايي عظيم است كه آنرا جز يك مسجد نميتوان دانست 



 سمت راست ايوان قبله : 2شمارة تصوير 

 

ده است و گلي است و روي نيم استوانه هايي كه به ديوار چسبي  -كه زير آجر است -در سمت راست ايوان قبله
آن با تزيينات شياره اي مزين بود، يافتيم كه نصفي از يك دروازه ورودي بوده و نصف ديگر آن مي بايد سمت 
چپ بنا باشد اما باوجود اينكه تراشه اي كوچك در آنطرف ايجاد كرديم آثار و شواهدي از آن نيافتيم ولي به اين 

 . ن و طاهريان در اين مكان سازه هاي گلي عظيمي چون اين جرز داشتيمنتيجه رسيديم كه در زمان سامانيا

كه -توان گفت مسجدي كه در مرحله اوليه ساخته شده، از نوع مساجد شبستاني بوده  يبا توجه به اين ستونها م
مسجد  و قرار بوده -مسجد ايراني يا عربي هم بدان مي گويند، مثل مسجد جامع تاريكخانه دامغان و مسجدالنبي

 .ايوان دار بر روي مسجد شبستاني ساخته شود

 :آنچه فرضيه نيمه تمام ماندن بنا را تقويت مي كند چنين بر مي شمرد لبافآقاي 



ها مثل  بخشي از بنا كف سازي شده اما اين كف سازي كامل نشده چون الزمه آن برداشتن يكسري سازه  -
گذاشتند كه شيب را درنظر بگيرند اما كفسازي كامل انجام نشده ستونهاي داخلي است، و هرچند زير ديوار آجر 

 .است

در همين گوشه راست ايوان، كارگاه تراش آجر ايجاد كرده بودند و انبوهي آجر ساخته شده بود كه اينها را  -
كه  در زير يكي از ستون ها هم به آجرهاي گل و بته اي اسليمي به صورت نخاله برخورديم. (نصب نكرده بودند

توضيح . با آن شالوده را پر كردند و اكنون در موزة مسجد نگهداري مي شود كه يادگاري از دوره هاي قبل است
اينكه در زمان سلجوقي كتيبة قالب ريزي شده مثل كتيبة مسجد خرگرد را داريم، به دوره خوارزمشاهي كه مي 

رس نيست و كتيبة آجر تراش به كار مي بردند، ديگر كتيبه قالب ريزي شده بو. رسيم شيوه كار متفاوت مي شود
براي همين كتيبه هاي پيشين را كه ديگر مطرح نبوده به عنوان شفته در زير زمين دفن كردند و بنابرين سه تا 
چهار متر زير زمين از كتيبه هاي قالبريزي شده يافتيم كه احتماال چون عربي بوده و آيات قرآني داشته اينگونه 



). ددفن كرده ان

 



 جا مانده از دوره سلجوقي محراب به ،ايوان قبله سمت چپ: 3تصوير شمارة 

محراب كه پيدا شد مشاهده شد كه محراب در . ايوان قبله مسجدي بازمانده از دوران سلجوقي است چپت سم
 هفت رديف خشت خام چيده بودند و. داخل يك صندوق گلي حفظ شده بود يعني جلو آن ديوار كشيده بودند

سانتي متر ماسه بادي ريخته بودند حال يا به خاطر آيات قرآني  15حدفاصل اين خشت ها با محراب را حدود 
كه روي آن نوشته شده بوده و خواستند اهانت نشود يا اينكه خواستند تغيير مكان بدهند و يا به نوعي در همين 

 .ودن مسجد را تقويت مي كندمكان آن را تغيير كاربري بدهند، به هر روي فرضيه نيمه تمام ب

شالودة ستوني كه سمت راست مشاهده شد و زير آن كتيبه ها بود، در سمت راست نيز مشاهده مي شود كه  -
البته در واقع پي اي هست كه در آينده بايد باال مي آمده به گونه اي كه يك شبستان در راست و شبستاني 

 . تديگر سمت چپ مسجد قرار بگيرد كه رها شده اس

دليل آقاي گدار بر نيمه تمام بودن مسجد نيز بر اين پايه بود كه اگر بنا بود كار تمام شده باشد بايد از  - 
محراب، كه قلب مسجد است، شروع مي كردند و ابتدا تزيينات محراب را تمام مي كردند؛ منتها سازندگان از 

 . رها كرده اندنيمه كار را  اماا به محراب برسند باالترين قسمت ايوان، اسپر ايوان، تزيينات را چيده اند ت

 مهارت معمار در مستحكم ساختن ديوار :تعبية طاق ايوان

محراب را كه ساختند ديوار ضعيف شده و معمار فكر كرده ديوار ممكن است بشكند لذا طاقي تعبيه كردند تا 
 .فشار به دو جرز منتقل شود

ها داده شده موجب شده عظمت را بيشتر القا كرده و تواضع معمار كه در از نظر روانشناسي عمقي كه به كتيبه 
نوشته و از خود نامي » دعا مي خواهد«و طرف ديگر » دعاگوي عز تو«انتهاي دو قاب آجري كه يك طرف آن 

 .نبرده است

 قبر نوجواني يازده دوازده ساله در اطاقك سمت چپ ايوان

 11/12مي گويد قبر نوجواني  لبافآقاي . داخل ايوان، سمت چپ، اطاقكي است كه سنگ قبري در آن قرار دارد
حال يا شاهزاده ارزشمندي بوده كه در اينجا دفن شده يا در ضمن كار كشته شده و يا فرد خاصي از . ساله است

 .نظر مي رسددرست تر به اين قبل يوده كه به احترامش آنرا نگاه داشته اند كه 



 
 ساله 12 /11 قبر نوجوان: 4تصوير شمارة 

 نشانه اي از حيات در زيرزميني واقع در ايوان قبله

اين زيرزمين طاقچه هايي دارد كه . در كف بنا زيرزميني عظيم است كه اكنون روي آن را با مصالح پوشانده اند
اما قدمتش . آثار دودگرفتي و پي سوز چراغ در آن ديده شده است كه نشان مي دهد مورد استفاده بوده است

 .  يافته هاي اين زيرزمين است سفالهاي باقيمانده از دوره غزنوي از. خيلي بيشتر از خود بنا است

 حملة مغول دليلي بر نيمه تمام ماندن مسجد ملك زوزن

 :در ادامه از تاثير حمله مغول در روند ساخت بنا مي گويد لبافآقاي 

هجري را نشان مي دهد  617آخرين تاريخي كه در مسجد ديده مي شود در كتيبه اي عمودي است كه سال 
تودة گچ بيخته كنار مسجد و تعداد زيادي گلميخ و كاشي و مصالحي كه آماده . دسالي كه مغولها حمله كردن

 . شده ولي مورد استفاده قرار نگرفته،  نشان مي دهد حمله مغول دليل نيمه تمام ماندن مسجد بوده است



نگونه در بناها نكته ديگر اينكه كاشي معرق در واقع اينجا متولد شد و براي اولين بار كاشيهاي آبي و الجوردي اي
سازندگان پس از حملة مغول به . به كار رفت منتها متاسفانه حمله مغول اجازة رشد كاشي را در اينجا نداده است

جنوب و غرب و شمال غرب مهاجرت كردند و كاشي معرق را آنجا رشد دادند و زمان ايلخاني دوباره برگشتند و 
 .كاشي معرق را كمال دادند

 ايوان مقابل قبله  : 5تصوير شمارة 

 ايواِن مقابِل قبله

ِ قبله( به سمت ايوان مقابل قبله مي رويم با اينكه دو ايوان قرينه هم و روبروي هم ) ايوان قبله و ايوان مقابل
و دقيقا همان  ندستونها در اين قسمت هم هست .ساخته شده اند كاشيكاري و تزيينات آنها متفاوت است

در اين ايوان هم مشاهده ... وده مثل كفسازي نشدن و نيمه كاره رها شدن تزيينات ووضعيتي كه در آن ايوان ب
آقاي لباف مي گويد اين تزيينات و كاشيكاري متفاوت، تنوع كاري و مهارت معمار در ايجاد طرحهاي . مي شود

 . متنوع و متفاوت را نشان مي دهد



 .بله حنفي ها اينگونه استنكته ديگر اين است كه قبله متمايل به غرب است چناكه ق

 :موزة مسجد ملك زوزن

 : جنب مسجد موزه اي است كه در آن

 بخشي از محراب مكشوفه از ضلع شمالي قبله،

 

هجري، بخشي از  7تا  6به قدمت قرن  1385سفالهاي مكشوفه از گمانه زني حريم شهر تاريخي زوزن در سال 
تنپوشه هاي  ،آجرهاي تزئيني مكشوفه از اطراف ايوان قبلگچبري تزييني مكشوفه از فضاي پشت محراب، 

 سفالين مكشوفه از باغات داخل شهر تاريخي زوزن



 
 .و كاشي هاي به دست آمده از كاوشهاي باستاني ضلع شمالي ايوان قبله نگهداري مي شود

  

 

 



 

 

 

  : تهيه و تنظيم گزارش

 نفيسه ايرانی


