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نقش كتیبههاي خواندهنشدة مسجد سنگي داراب در شناسايي
كاركرد و تاريخ ساخت بنا
*

عمادالدين شیخالحكمايي
پژوهشگر مؤسسۀ باستانشناسي دانشگاه تهران
میرزامحمد حسني
استادیار گروه تاریخ دانشگاه آزاد اسالمي ،واحد شاهرود
(از ص  81تا )94
تاريخ دريافت مقاله 95/10/23 :؛ تاريخ پذيرش قطعي95/12/01 :

چكیده
مسجد و آسیاب سنگي داراب ،ازجمله بناهای بسیار بحثبرانگیز در تاریخ معماری ایران است .این بنا از
اوایل سدۀ نوزدهم میالدی موردتوجه مستشرقین و مورخین ایراني قرار گرفته و در باب تاریخ احداث و
عملکرد آن سخن گفته و نظرات گوناگون و متنوعي مطرح کردهاند .برخي آن را یک نیایشگاه مهری،
آتشکدۀ زرتشتي ،کلیسای مسیحي ،معبد بودایي ،مسجدی اسالمي ،و حتي خانقاه و کاروانسرا دانستهاند.
از نظر نگارندگان ،علت اصلي این آشفتگي و تنوع نظرات ارائهشده ،کمتوجهي و ناتواني در قرائت
کتیبههای موجود در سردر ورودی ،کتیبۀ محراب ،و کتیبههای آسیاب سنگي است که باعث به خطا
رفتن بسیاری از مطالعات مربوط به این بنا شده است .در این مقاله ،عالوه بر قرائت متن کامل کتیبهها،
به استناد متون تاریخي همدوره قدمت بنا ،تاریخ احداث ،نوع کاربری و نام و نسبت سازندۀ بنای مسجد
سنگي داراب روشن شده است.
واژههاي كلیدي :مسجد سنگي ،آسیاب سنگي ،داراب ،کتیبهها ،نیایشگاه مهری ،آتشکده ،مسجد
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* رايانامۀ نويسندة مسئولemad_hokamaii@yahoo.com :

 / 82نقش كتیبههاي خواندهنشدة مسجد سنگي داراب در شناسايي كاركرد و تاريخ ساخت بنا

 .1مقدمه
کتیبههای ابنیۀ تاریخي ،نقش اساسي در بازشناسي بنا و وقـای تـاریخي زمـان سـاخت
دارند .نام باني ،ذکر نوع و کارکرد بنا ،تاریخ دقیق ساخت و یا تعمیر و بازسازی هر بنـا از
مهمترین نکاتي است که ميتواند از متن یک کتیبه بهدست آید .بـدیهي اسـت هرگونـه
بيتوجهي به متن کتیبهها و متـون مکتـوب در منـاب هـمعصـر کتیبـههـا ،راه را بـرای
تخیالت دور از ذهن و ارائۀ نظرات بيپایه باز ميکند.
مسجد سنگي داراب و آسیاب مجاور آن ازجمله بناهای بحثبرانگیز تاریخ معماری
ایران است .با توجه به نظرات ارائه شده ،تاریخ ساخت بنا میان یک معبد مهری ،آتشکده
زرتشتي ،کلیسای مسیحي ،معبد بودایي و مسجد اسالمي و حتي خانقاه ،کاروانسرا و
قلعه دختر ،شناور است و متخصصان و صاحبنظران تاریخهای متفاوتي برای این بنا
ذکر کردهاند .وجود کتیبههای موجود در این بنا ازجمله دو کتیبۀ مهم سردر ورودی،
کتیبۀ محراب ،و نیز کتیبۀ تاریخدار آسیاب از ابتدا ميتوانسته است نقشي تعیینکننده
در بازشناسي هویت واقعي این بنا داشته باشد .دیده نشدن یا اشاره به ناخوانایي و از بین
رفتگي متن کتیبهها و نیز ارائۀ دو متن تخیلي از این دو کتیبه توسط دو تن از مشاهیر
دورۀ قاجار ،روند مطالعۀ این بنا را از ابتدا منحرف کرده است.
هدف این نوشتار ،ارائۀ متن کامل بازخواني کتیبههای بنا برای نخستینبار و نشان
دادن روند قرائت متن و نظرات پیشین در باب وضعیت کتیبهها و در نهایت اظهارنظر
مستند به متن کتیبه در باب تاریخ ساخت و کارکرد اصلي این مجموعه است.
 .2موقعیت جغرافیايي
بنای مشهور به مسجد سنگي ،باالتر از حاشیۀ شمالشرقي دشتي که شهر دارابگرد در
آن واق است و در ده کیلومتری غرب این شهر باستاني و در شش کیلومتری شمال
غربي شهر کنوني داراب در مسیر داراب به جنتشهر (دِهخیرِ پیشین) ،در نزدیکي روستای
خیرآباد قرار دارد.
در نزدیکي سمت راست بنا ،آسیابي قراردارد که آن نیز مشهور به آسیاب سنگي
است .این دو بنای مجاور ،یعني مسجد و آسیاب ،دارای چند کتیبۀ تاریخي و چند
یادگارنوشته به شرح ذیل است:
 .1کتیبۀ باني بنا بر سردرِ رواق ورودی مسجد سنگي
 .2کتیبۀ سال سمت چپ رواق ورودی (که در واق ادامۀ کتیبۀ پیشین است).
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 .3کتیبۀ محراب
 .4کتیبۀ سال بر دیوارۀ سمت چپ آسیاب سنگي
 .5کتیبه قاجاری تعمیر آسیاب
 .6کتیبههای کوچک یادگاری در مسجد و آسیاب
 .1-2كتیبۀ سردر رواق ورودي مسجد سنگي

این کتیبه در چهار سطر و در فضای هالليشکل باالی ورودی بنا نوشته شـده اسـت.
فسایي ،مؤلف فارسنامۀ ناصری نوع خط را ثلث دانسـته و در طرحـي کـه از ایـن اثـر در
سال 1304ق1886 /م1265 /.ش .ترسیم کرده ،متن کتیبه را چنین بازخواني کرده اسـت
(حسیني فسایي ،ج  ،2ص  ،1308تصویر :)200

«السلطان /ابوالمظفر اتابک ابوبکر /بن ابوالمظفر اتابک سعدبن اتابک /زنگي سلغری»
فرصتالدولۀ شیرازی در سال 1307ق1889) .م1268 / .ش ،).خط کتیبه را ثُلـث جَلـي
دانسته است؛ اگرچه او در متن کتاب تنها اشاره ميکنـد کـه کلمـاتي مثـل «اتابـک» و
«بکر» قابل خواندن است ،در نقاشيای که از این کتیبه و بنای مسجد سنگي تهیه کرده
این عبارات را قید کرده اسـت /...« :خداي جل /السلطان ابن سلطان /ابوبكر سععد بعن
زنگي» (حسیني شیرازی ،صص  164و  ،165نقاشي .)9
نظر و برداشت فسایي و فرصت در باب کتیبـههـای ایـن اثـر سـبب شـده اسـت تـا
پژوهشگران بعدی به قرائت این دو نویسنده استناد کرده و بنابر اظهارنظر آنان ،این بنا را
1
آتشکدهای ساساني بدانند که توسط اتابکان فارس تعمیر و به مسجد تبدیل شده است.
 .2-2كتیبۀ سال منقور بر ديوارة مسجدسنگي

این کتیبه که بر دیوارۀ سمت چپ ایوان ورودی در دو سطر نوشـته شـده اسـت ،در
واق ادامۀ متن کتیبۀ سردر است .این کتیبه به خاطر در دسترس و سالم بـودن ،توسـط
بیشتر کساني که به متن کتیبههای بنا اشاره کردهاند ،بـه درسـتي خوانـده شـده اسـت.
متن این کتیبه در دو سطر به شرح زیر است( :تصویر)1

تصوير  .1في رمضان سنه اثني و  /خمسین و ستمائه ( 652ق 1254-55 / .م).
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 .3-2كتیبۀ محراب مسجد سنگي

کتیبۀ سوم موجود در مسجد ،کتیبـۀ دور و میانـۀ محـراب اسـت .متأسـفانه ابتـدا و
انتهایي که در بخش پایین محراب قرار داشته است ،از بین رفته و در مرمتهـای بعـدی
با سیمان پر شده است (تصویر  3و .)4
کتیبۀ اطراف محراب به خط ثلث است و متن آن را حسیني فسایي مؤلف فارسـنامۀ
ناصری در دورۀ قاجار چنین قرائت کرده است« :به فرمان پادشاه زمان ،اتابک ابـوالمظفر
ابوبکر بن سعد بن زنگي سلغری ،در ماه رمضان سال  652ق .این محراب سـاخته و ایـن
خط پرداخته گردید ».چنانکه خواهیم دید این عبارت برساختۀ ذهـن فسـایي اسـت .او
در طرحي که از ورودی بنای مسجد سنگي و کتیبۀ دیوارۀ سمت چپ بنا کـه اشـاره بـه
سال  652ق .دارد ،تهیه کرده قرینۀ همان کتیبه را بر دیوارۀ سـمت راسـت نیـز ترسـیم
کرده است در صورتي که چنین کتیبهای در این سمت وجود ندارد.
فرصت شیرازی نیز کتیبۀ اطراف محراب را نـامهـای خـدا دانسـته (اسـمااال) و تنهـا
«ناصر لد» و «امیرالمومنین» را خوانده است .وی این نام و لقـب را مربـوط بـه «الناصـر
2
لدیناللـه» ،ملقب به امیرالمومنین از خلفای عباسي دانسته است.
دیتریش هوف ،در مقالۀ خود صحت قرائتهای پیشین را مورد تردید قـرار داده و بـر
لزوم بازخواني کتیبهها تأکید کرده است (هـوف ،ص  .)418در سال1986م ،هیئـت اعزامـي
دانشگاه بروکلین نیویورک آمریکا از کتیبۀ سردر و محراب نسخهبرداری کرد .لیونـل بیـر
( )Lionel Bierبر مبنای قرائت شیال بلر ( )S. Blairاز این کتیبـه ،عنـوان مـيکنـد کـه
واژگاني چون «این رباط و مسجد» و همچنین نام «محمد بن المبارز بن حسن» خوانده
شده است (.)Bier, P129, note14
متن کامل سه کتیبۀ نخست و کتیبههای خوانده نشـده ،بـا توجـه بـه بررسـيهـای
نگارندگان مقالۀ حاضر به قرار ذیل است:3
الف -كتیبۀ سردر ورودي
بنا[ي] اين مسجد و رباط [يع] عاد
ضعیفترين خلق خداي و محتاجترين به رحمت وي
محمدبن المبارز بن الحسن ،ناصر امیرالمومنین.
خداي تعالي مرا بد[ين مسجد رحمه دهع]عاد؛ كه يکبار *** [در برِ كارِ اين ضعیف] كناد.
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تصوير  .2كتیبۀ سردر رواق ورودي مسجد سنگي

ب -كتیبه محراب

متن کتیبه محراب و سردر ورودی تقریباً یکي است.
بناي اين مسجد و رباط ياد ضعیفترين خلق خداي و محتاجترين به رحمت وي
محمدبن المبارز بن الحسن ،ناصر امیرالمومنین
في شهر [اهلل] االعظم رمضان سنۀ اثني و [خمسین] و ستمايه.

ادامۀ متن در میانۀ محراب:
خداي تعالي مرا بد[ين مسجد؟] رحمه د[هع]عاد كه يک بار در بر كار اين ضعیف كناد!

تصوير  .3محراب اسالمي بناي مسجد سنگي

تصوير  .4طراحي محراب و نوشته آن
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 .4-2كتیبه ورودي سمت چپ آسیاب سنگي

از پژوهشگران و سفرنامهنویسان تنها جمشید صداقتکیش ،به وجود ایـن کتیبـه در
دیوارۀ آسیاب سنگي اشاره کرده است (ص  .)291به نظر ميرسد این دو سطر باقي مانـده
از کتیبۀ کهن که حاوی تاریخ ساخت آسیاب است ،مانند سردر ورودی مسجد در اصـل،
در دو بخش مجزا نوشته شده بوده است .بخش اصلي مـتن کهـن ،بـاالی سـردر ورودی
آسیاب قرار داشته و با تراشیدن و محو متن کتیبۀ اصلي ،ماده تـاریخ مرمـت آسـیاب در
دورۀ قاجاری بهجای آن نوشته شده است .حجار کتیبۀ قاجاری ،پاک کردن سطر نخست
بخش تاریخ را نیز آغاز کرده ،اما به نظر ميرسد در میانه راه منصرف و یا از این کار من
شده است .در بقایای اندک باقيمانده از سطر نخست کتیبه ،ميتوان کلمـۀ «و ربـاط» و
بیشتر کلمات سطر دوم را خواند:
*** و رباط ***
في رمضان سنۀ اثني و خمسین و [ستمائۀ]

تصوير  .5الف ،كتیبۀ سال منقور بر ديوارة راهروي ورودي آسیاب سنگي

نوع نگارش و خط کتیبه با متن کتیبۀ سال ،منقور بر کتیبۀ شمارۀ دو مسجد سنگي
کامالً منطبق است و داللت بر ساخت همزمان این دو بنا توسط یک فرد در رمضان سال
 652ق .دارد.
 .5-2كتیبه قاجاري سردر ورودي آسیاب سنگي

این کتیبۀ ماده تاریخ به خط نستعلیق و مورخ 1310ق .است .متن این شـعر چنـین
است:
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بسم ال الرحمن الرحیم
بـود باقـي ز سالطـین همــام
آسیـــابي ز قدیـــم االیـــام
مانده این سخـتاساس از داراب

که در او خیـره بمـاندی اوهــام

این شنیــدم که اتابک بنسعد

کـرد تعمیـر و نکـردش اتمــام

بـاز دور فلکـش جــور نمــود
تا که در دولـت سلطـان عجـــم

که از او هیـچ نمانــدی جــز نام
ناصـرالـدین شــه افـالکخیــام

ساخـت بهــتر ز نخستـینبارش
ساکن(؟) قبله[ای] هستم کز لطف

4

بـن قـوام ابـن قـوام بـن قــوام

درگهـش اهل صـفا راسـت مقــام

5

ملـجأ پیـر و جــوان ،غـوث انــام
داور فعارس امیععر تومعان
کـوه را کنـد ز جا چون گل خـام
چــاه زد ،راه بریـــد ،آب آورد
یافـت کـار از مــدد بخـت انجـام
آب رفته چو روان گشت به جوی
7
6
«آسیـایي فلکش گشـته بـکام » [=1309ق]
بهر تاریخ چنـین گفـت نصیـب
8
کتیبۀ عبدال بن زینالعابدین بن محمدرفی الموسوی . 1310

شاعر ،ساخت آسیاب را به ابوبکر سعد زنگي نسبت داده و کار او را ناتمام ميشمارد.
با توجه به تاریخ این کتیبه بهنظر ميرسد که این برداشت نیز متأثر از نوشته و قرائت
نادرست حسیني فسایي از کتیبۀ بنای مسجد سنگي باشد.
منظور شاعر از فرزند قوام ،مسلماً محمدرضاخان قوامالملک پسر عليمحمدخان
قوامالملک است که حکومت داراب و سبعه از سال 1301ق .در دست او بوده است.
اجارهنامۀ این آسیاب به تاریخ 1317ق .نشاندهندۀ فعال بودن آن در این دوره
است .9بر پایۀ سخنان آگاهان محلي ،این آسیاب تا حدود سال 1340ش .فعّال بوده
است.
 .6-2يادگارنويسيها و كتیبههاي متفرقه

عالوه بر کتیبههای اصلي و رسمي ،چند یادگارنوشته و نوشتههای تفنني در این دو
بنا موجود است .یکي در مسجد سنگي و پنج کتیبه در دهانۀ ورودی آسیاب سنگي (سه
نوشته بر دیوار داالن سمت راست و دو نوشته بر دیوار داالن سمت چپ):
الف -کتیبۀ موجود در مسجد ،بر ستون سمت چپ کنار حوض در دوسطر از پایین
به باال:
یادگارِ عبد ،ایاز/یار(؟) محمد الری

10
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ب -کتیبههای داالن آسیاب:
ال به کوفي بنایي و ثلث و کتیبهای دیگر به کوفي بنایي ،احتماالً همزمان با ساخت
بنای آسیاب سنگي.
 .3تاريخ ساخت ،باني و كاربري اين دو بنا بر پايۀ بازخواني متن
اگرچه بیر در پاورقي مقالۀ خویش و بر پایۀ کلمات خوانده شده توسط شیال بلر ،موضـوع
انتساب کتیبۀ بنا را به ملوک شبانکاره مطرح کـرده اسـت ،توضـیحي دربـارۀ او و دیگـر
کارهای عمرانياش نداده اسـت .صـراحت عبـارت کتیبـۀ سـردر بنـا ،بـه بنـاکردن ایـن
ساختمان (و نه تعمیر و تجدید) و تصریح به کارکرد بنا با تعبیر مسجد و رباط ،روشن شدن
نام کامل و لقب باني ساخت و همچنین تکرار ایـن مـتن در کتیبـۀ دور محـراب ،جـای
تردیدی در انتساب این بنا به ملوک شبانکاره برجای نميگـاارد .مـا اکنـون مـيتـوانیم
عالوه بر اطمینان به قرائت تمام کلمات و عبارات موجـود ،بـا اسـتناد بـه کتـاب مجمـ
االنساب تألیف محمدبن علي بن محمد شبانکارهای که در سال 733ق .به رشـتۀ تحریـر
درآمده است ،نام و القاب باني بنا را ملک مظفرالدین محمد بن قطـب الـدین مبـارز بـن
11
نظام الدین حسن بدانیم .وی پس از مرگ پدر که مرکز حکومت وی فُورگ (فُرگ/پُرگ)
بود ،در سال 624ق .به حکومت شبانکاره رسید (شـبانکارهای ،ص .)160نویسـنده همچنـین
در باب لقب ناصرامیرالمومنین مينویسد« :و با خلیفه اظهار بندگي کردی و خلیفه او را
نیک محترم دانستي و او را ناصر امیرالمومنین خواندی» (همان ،ص  .)164اگرچه نویسنده
روشن نساخته که این لقب از سوی کدام خلیفۀ عباسي به او اعطا شده است ،با توجه به
همزماني حکومت محمدبن مبارز ( 624-659ق) با دوران خالفت دو خلیفـۀ آخـر عباسـي
یعني ،منصور المستنصر ( 623-640ق) ،و سپس ابواحمـد عبـدال ملقـب بـه المستعصـم
( 640-656ق) که در سال  656ق .در حملۀ هالکوخان به بغداد کشته شد (اقبـال آشـتیاني،
ص  ،)98اعطاکنندۀ لقب باید یکي از این دو خلیفه باشد.
 .4نوع بنا ،تاريخ ساخت و سبک معماري
شکل غیرمعمول بنا و شباهت آن به آثاری با معماری صـخرهای پـیش از دورۀ اسـالمي،
اولین نکتهای است که توجه محققان را به پیش از دورۀ اسـالمي کشـانده اسـت .امـا بـا
وجود آثار متعدد سنگي برساخته باني همین بنا ،یعني محمد بـن مبـارز ماننـد مسـجد
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سنگي ایج (به تاریخ 633ق( ).جواهری ،جلد یکم ،ص  .)247چهل برکـۀ ایـج (بـه تـاریخ 649ق)

(همان ،ص  .)259برکۀ تخت بهمن (آل ابراهیم ،ص  ،)67و قلعۀ داراالمان ایج که بـه تصـریح
مؤلف مجم االنساب ساخت آن سي سال به طول انجامیده اسـت (شـبانکاره ای ،ص .)160
ميتوان این شیوه از معماری سنگي را در این دوره ،روشي رایج دانست.
از سوی دیگر ،احتمال افزودن کتیبۀ سردر و محراب در دورههای بعـد ،مـيتوانسـت
همچنان موضوعي قابل طرح باشد ،اما اشارههای صریح متون همعصر ،پاسخي روشن بـه
این پرسشهاست .بنا بر تصریح این متون ،محمدبن مبارز بـه انجـام کارهـای عمرانـي و
ساختوساز بسیار ،مشهور بوده است .12مؤلـف منتخـبالتـواریخ بـدون ذکـر نـام بنـایي
مشخص ،به سازندگي های دورۀ محمدبن مبارز اشاره کرده و مينویسد« :اکثر بقاع خیـر
که در شبانکاره است او (مظفّرالدّین محمد) انشا کرده( ».نطنزی ،ص  .)9این تأیید در کتـاب
تاریخ وصاف نیز دیده ميشود (وصاف الحضره ،جلد  ،4صص  65و  66و همچنین آیتي ،ص .)233
شبانکارهای نیز فعالیـت هـای عمرانـي محمـدبن مبـارز را بسـیار برجسـته نشـان داده و
مينویسد:
« و چندان عمارت و خیرات که او کرده هیچ مَلک از مُلوک اطراف نکـرده ،از بناهـا و مسـاجد و
اربطه و خانقاهها و خانهها و بولها(= پلها) و بناهای عالي مشکل بر دست گرفتي و همـه تمـام
شدی و همّتي عالي داشت( ».شبانکارهای ،ص .)160

در ادامه ،نویسنده شرح جالبتوجـه و مسـتندی از بنـای مسـجد سـنگي و آسـیاب
نزدیک آن در دارابجرد ارائه ميکند که ميتوان آن را کهنترین توصیف و شرح بهدسـت
آمده از این دو اثر دانست .متني کـه بـه صـراحت سـاخت ایـن بنـای غیرمعمـول را بـه
محمدبن مبارز نسبت ميدهد و تأکید ميکند که هرکه ببینـد گمـان مـيکنـد کـه بـه
روزگار سلیمان ساختهاند:
«و در راه دارابجرد چهار صفه[ای] 13با چهار شبستان با پیشدر و با مردرو با پیشطاقي از یـک
پاره سنگ مفرد برآورده که هیچ جای وصلي و درزی نیست .همچون پنیر فرو بریده و در پهلوی
آن دو آسیاب همه از سنگ یک پاره ساخته هر که بیند گوید به روزگار سلیمان ساختهاند و در
هیچ والیتي از والیات شبانکاره نیست که او عمارتي بدین وجه غریب عـالي نسـاخته .و اوقـاف
بسیار فرموده و نظر او همه بر دین و خیرات بوده( ».همان ،ص )161

عالوه بر مجم االنساب در منظومۀ دفتر دلگشا که در سال 720ق .نوشته شده اسـت،
به ساخت شبکۀ آبرساني نزدیک آسیاب سنگي در دورۀ امیر محمدبن مبـارزبن حسـن
از ملوک شبانکاره اشاره شده است (صاحب شبانکارهای ،ص .)262
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مظفــر بفــرمود و از رودبار

فرو برد جـویي به سنگ اندورن
کجـا تا زمیـني کـه ميدانمـش
بگــردانم از شهــر داراب آب
بیاراست کشور به شمشـیر داد
که آب من است و زمین من است

نهادنـد جـویي چنــان استـوار
که رفتـي در او هفـت دریا فزون
من آن جنّت و مادیان خوانمـش
همـي بــرد تا جنــتآبـاد آب
به جنّـت یکي حـوض کوثر نهاد
چـرا ملـک داراب دارم ز دســت

تاریخ مرگ محمدبن مبارز را نویسندۀ مجم االنساب ،جمعه ششم صفر 659ق .ذکـر
کرده است (شبانکارهای ،ص )166؛ امّا منتخبالتـواریخ سـال  658ق .را سـال درگاشـت او
ميداند (نطنزی ،ص  .)10بر این اساس ،این دو بنا شش یا هفتسال پـیش از مـرگ بـاني
آن ساخته شده است.
نکتۀ قابل ذکر دیگر در تأیید این سخن ،تصـریح مؤلـف تـاریخ یـزد (نیمـۀ اول سـدۀ نهـم)،
معماران منطقۀ تحت حکومت شبانکاره به خاطر شهرت و توانایيشان در سـاختوسـاز ابنیـۀ
مهم برای ساخت بناهای بزرگ به شهر میبد برده شدهانـد (جعفـری ،ص  .)37ایـن موضـوع در
تاریخ جدید یزد (تألیف اواخر سدۀ نهم) نیز تکرار شده است (کاتب یزدی ،ص .)80
قابل ذکر است ،این بنا از منظر معماری نیز مورد بررسي برخي از متخصصـان تـاریخ
معماری ایران قرار گرفته است .آخرین بررسيهای انجام شـده ،مقـاالت لیونـل بـيیـر و
دیتریش هوف است که هردو بنا را از نزدیک و با دقـت مـورد بررسـي قـرار داده و آن را
بنایي اسالمي دانستهاند .شبهۀ الحاقيبودن محراب با توجه به بیرونزدگي لبۀ محـراب و
اتصال آن به بدنۀ اصلي نیز کامالً مردود دانسته شـده اسـت .هـوف از جملـه بـه خـاطر
همجهت بودن محراب و قبله ،هرگونه احتمال باستاني بودن این اثر را مردود دانسته و با
اطمینان این بنا را یک اثر اسالمي ميداند (هوف ،ص .)418
 .5مسجد و رباط
در متن کتیبۀ سردر ورودی صحن از بنای مسجد و ربـاط سـخن رفتـه اسـت .تردیـدی
نیست که بر اساس اصول شرعي ،مسجد نميتواند همزمان کاربرد رباط نیز داشته باشـد.
چنین به نظر ميرسد که بنای کوچک سمت راست ورودی اصلي و نیز دو بخـش پـیش
از ورودی کتیبهدار ،برای استراحت و بیتوتۀ مسافران ،کاربری داشته است.
 .6نتیجه
اولویت برخورد با هر بنا ،قرائت کتیبههای آن است .مقدّم داشـتن هـر حـدس و گمـاني

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،8شمارة  ،2پايیز و زمستان 91 / 1395

پیش از دست یافتن به نصّ صریح و صحیح کتیبه ،نتیجۀ درستي در پي نخواهد داشـت.
از سوی دیگر الزم است نسبت به قرائتهای پیشـین ،اسـاس بـر نگـاه منتقدانـه باشـد.
چنانکه قرائت نادرست و غیرواقعي دو مورخ برجستۀ قاجاری از کتیبههای این بنا ،روند
مطالعات درست و علمي را با مشکل روبهرو کرده بود.
به دالیل ذیل و با تکیه بر بازخواني متن کامل کتیبههای این دو بنای سنگي ،اکنون
ميتوان به سه دلیل ذیل نسبت به تاریخ ساخت بنا با اطمینان سخن گفت:
الف :متن کتیبۀ سردر مسجد به سـاختن مسـجد و ربـاط ـ و نـه مرمـت ،توسـعه و
بازسازی ـ تصریح دارد .نیز وجود همین تاریخ بر دیوارۀ سمت چـپ ورودی آسـیاب .بـر
این اساس ،ميتوان ساخت بنای مسجد ،رباط و آسیاب سنگي داراب را در سـال  652ق.
به شخص مظفرالدین محمد بن قطبالدین مبارز بن نظامالدین حسـن ملقـب بـه ناصـر
امیرالمومنین (ملک محمد بـن مبـارز بـن حسـن) (حکــ )659/658 – 624 :از امـرای شـبانکاره
مربوط دانست.
ب .تأکید و تصریح متون تاریخي همدوره شبانکارگان به فعالیتهای عمراني فـراوان
و ساخت بناهای عالي و دشوار بهدست آنان و بهویژه شـخص محمـدبن مبـارز ،تأکیـدی
دیگر بر صحت انتساب ساخت این بنا به شبانکارگان است.
ج .شبهه شباهت روش کار ،مصالح ،انجام کاری متفاوت و ساخت بناهای سـنگي بـا
توجه به آنکه ساخت بناهای سنگي در منطقۀ فارس ـ شاید متأثر از تخـتجمشـید ـ در
میان حاکمان شبانکاره به استناد دستکم پنج اثر شاخص سنگي ایـن دوره امـری رایـج
بوده است.
د .مطالعات معماری انجامشده توسط بیر و هوف بر اسالمي بودن بنا تأکید دارد.
پينوشت
 .1برای نمونه ،تأکید بر این نظر و انتساب بنا به اتابکان فارس را ميتوان در آثار زیر دید:
مصطفوی ،سید محمدتقي ،اقلیم پارس ،1375 ،ص  92و همچنین :ویلبر ،دونالد.ن ،معماری اسالمي
ایران در دورۀ ایلخاني ،ترجمۀ عبدال فریار ،1365 ،ص  .117و همچنین :فتوحي قیام با بررسي مسجد
سنگي داراب ،مسجد جام نو شیراز و مسجد اتابکي پاسارگاد این آثار را از جمله بناهای اتابکان فارس
دانسته است( .ر.ک :فتوحي قیام ،منصور« ،سه مسجد اتابکي» ،جلد اول ،1378 ،صص .)375-346
« .2الناصر لدین اللـه» لقب خلیفه عباسي است که در سالهای ( 575-622ق) خالفت کرده است.
اما با توجه به تاریخ  652ق ،.دیوارۀ مسجد سنگي و منطبق نبودن با زمان این خلیفـه ،فرصـت حـدس
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ميزند که مسجد سنگي را اتابک فارس سعدبن زنگي (متوفي 623ق) در زمان خالفـت خلیفـۀ عباسـي
«ناصر لدین ال» مرمت نموده و محرابي به آن افزوده ،و پس از چندی ابوبکربن سـعد (متـوفي 659ق)
آن عمارت را مرمت کرده است (حسیني شیرازی ،آثار عجم ،جلد دوم 1377 ،ص163ـ .)166
 .3کار آشکارسازی کتیبهها و عکسبرداری مجدد و تکمیل بازخواني متن با هماهنگي صورتگرفته
با آقای پرویزی ،رئیس محترم ادارۀ میراث فرهنگي داراب در اواخر خرداد  ،94با انتقال چهارپایهای بلند
بــه محــل و بــا همکــاری دوســتان ارجمنــد آقایــان :ابوالحســن صــادقیان ،محمــود بهرمنــد ،محمــد
حکمت(عکاس) ،حبیبال حسني ،موسيپور (حمل و نقل) محقق شد.
 .4منظور محمدرضا خان قوام (قوامالملک سوم) فرزند علي محمدخان قوام (قوام دوم) و نـوه میـرزا
علي اکبر خان (قوامالملک اول) است (صادقیان ،صص  .)59 - 50محمدرضا خان پس از مرگ پدرش در
سال 1301ق به حکومت الر و محال سبعه و نواحي داراب و ایالت خمسه منصوب شد.
«بعد از وفات او حکومت داراب به ارث و استحقاق به خلفالصدقش ،محمدرضـا خـان قـوام الملـک
منتقل گردید و تاکنون به حکومت آن باقى است و در سـال  1301احـداث قنـاتى نزدیـک شـهر داراب
جانب شمالى فرموده نام آن را «خیرآباد»  /گااشته و آب او را بـه دو فرسـخ مشـرقى شـهر داراب بـرده
است .و در قدیم دو آسیاب بر روى یکدیگر که جدول و تنـورهخانـه هریـک را از سـنگ درآوردهانـد در
پهلوى مسجد سنگى که شرح آن گاشت عاطل و باطل افتاده بود و جدول اولى آنها از سطح پشـتبـام
آن مسجد بلندتر است ،این آب خیرآباد آن دو آسـیاب را گردانیـده ،اراضـى دامنـه و حـوالى مسـجد را
زراعت نماید( ».حسیني فسایي ،ج ،2صص)1315-1314 :
 .5امیرتومان یکي از القاب رایج در دورۀ قاجار است .مؤلف فارسنامه ناصری مينویسـد :میـرزا علـي
محمدخان قوام (قوامالملک دوم) در زمان حکومت فرهاد میرزا معتمدالدوله حاکم فارس موفق بـه فـتح
قلعۀ تبر ميشود و به خاطر این فتح به لقب امیرتوماني سرافراز ميگردد .پس از مرگ قـوامالملـک دوم،
این لقب به فرزندش تعلق ميگیرد (همان ،ج ،2ص .)962
 . 6تخلص کمي مبهم است .اگر درست خوانده شده باشد ،شاعری با این تخلّص ،متناسب بـا تـاریخ
یاد شده شناخته نشد.
 .7به حروف ابجد برابر با سال  1309قمری.
 .8در فارسنامه مصحَّح و نسخه چاپ سنگي ،تاریخ اتمام آسـیاب ،سـنه هـزار و سیصـد و یـک (بـه
حروف) ذکر شده است.
 .9حسني ،میرزا محمد« ،معرفي سند اجارۀ آسیاب سنگي در خیرآباد داراب مربوط به عهد قاجار»،
پیک جنوب (داراب) ،هفته چهارم ،دی  ،1390ص. 3
 .10این یادگار پیشتر به سید عبدالحسین الری ،مبارز معروف و مربوط به سال  1290ش .دانسـته
شده بود (صداقتکیش ،ص .)306
 .11مدت حکومت قطب الدین مبارز اول معروف به مبارزالدین دقیقاً مشخص نیست .محتمالً او بین
سالهای ( 584-624ق) بر شبانکاره ،نیریز و کرمان حکومت کرده است (مهرآبادی ،صص  584و .)585
قابل ذکر است نویسندۀ کتاب سمط العلي للحضرة العلیـا ،کـه در تـاریخ قراختائیـان کرمـان در فاصـلۀ
سالهای  720 -715ق .به رشتۀ تحریر درآمده است ،دورۀ تسلط حکمران شبانکاره بر کرمان را چنـین

پژوهشهاي علوم تاريخي ،سال  ،8شمارة  ،2پايیز و زمستان 93 / 1395

توصیف کرده است« :و یک سالي مَلک شبانکاره مبارزهالدین به تغلّب آن والیت (کرمان) را فرو گرفت و
برادر را نظامالدین محمود در این مُلک استخالف فرمود( ».ناصرالدین منشي کرماني ،ص )16
 .12نام و القاب محمدبن مبارز ،بر محراب مسجد جام نیریـز نیـز دیـده مـيشـود« .مظفّرالـدنیا و
الدّین ،المؤید بنصرال محمدبن المبارز ،ناصر امیرالمومنین» برای متن این بخش از کتیبه ،بدون قرائـت
دو کلمه آخر ر.ک .)Gropp.g. & Nadjmabadi.s. P. 22) :همچنین ميتوان از بنای مشـهور بـه
امامزاده در شهر کازرون (تخریبشده در سال  )1364یاد کرد که کتیبهای بدون تاریخ (ظاهرا از همـین
سده) از آن بنا باز مانده است و باني بنا خود را محمد مبارز مينامد و بنـای اصـلي را بـه جـدّ پـنجمش
نسبت ميدهد .برای متن کتیبه به قرائت شیخالحکمایي ر.ک( :تقينژاد ،ص .)100
 .13مؤلف از این بنا بهعنوان چهارصفه نام ميبرد .با توجه به تصریح کتیبـه بـه مسـجد بـودن بنـا،
ظاهراً اشاره او به طرح چهارصفهای مسجد است.
 . 14نام این رودخانه در اسناد قاجاری به صورت رودبال ذکر شده است (ر.ک :حسني ،آرامگاه دحیه
کلبي ،ص  ،56تصاویر  11و .)12
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