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 گیرینتیجه های میدانی در محل خود بنا استتتت. در نتایت به        و روشای از مطالعات کتابخانه     

 کلی ختم شده است.

معماری و تزیینات به شتترز زیر استتت: با توجه به تحلیل این یافته ها نتایج  ترینمتم :هایافته
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شد بتترین تاریخ گذاری می سالمی و محققان  .با دیگر وابل   این نتیجه با  نظر مورخان دوران ا

جامع اردستتتان،  ،نائینمانند جامع  تزیینات این بنا وابل مقایستته با بناهای باشتتد.مقایستته می

 .باشدو بنای رسکت می جامع زواره

سپی مزگت، معماری، تزیینات،          ا های کلیدی:واژه شتر، بنای ا ضوان ستان ر شتر ستان گیالن، 

 مقایسه تطبیقی

 
 



 مقدمه و هدف -1

 

 مقدمه و هدف-1-2

  بیان مساله-1-2-1

مردم گیل . این خطه سرزمین ای تاریخی در حدود دلتای رود سفیدرود استالن منطقهاستان گی 

بود. ستتاکنین این ستترزمین خًتتوصتتان دیلمیان تی یرگذاری زیادی بر تاریخ    در دوران باستتتان 

شان و حتی بر خالفت   سالمی  همسایگان شتند.  دوره ا ستان های یافته دا شان   شناسی  با در گیالن ن

هایی سه هزار ساله چون مارلیک و املش است که آ ار باستانی خبر از خبرگی دهنده وجود تمدن

دهد. تا ورن هفتم پس از میالد گیالن در حوزه مان این ستترزمین میستتازندگان و  روتمندی مرد

راندند ورار هخامنشی، سلوکی، پارتی و ساسانی که بر ایران حکم می     درپیپی هایامپراتورینفوذ 

شت.  شان دادند و گیالن     در هجوم عرب دا شغالگران عرب ن شدیدی در برابر ا ها دیلمیان مقاومت 

. دیلمیان پذیرش استتالم را با مذهت تشتتیع آکاز کردند و از فرع شتتیعه، به اشتتغال آنان در نیامد

در این استتتان بناها و آ ار زیادی برجای  مذهت زیدیه، اولین و پرطرفدارترین آنان در گیالن بود.

 این بنا به  بوده است. اسپی مزگتمانده است. یکی از این بناها محوطه تاریخی 

 .است یدهبه  بت رس یرانا یاز آ ار مل یکیعنوان  به 279۶  بت شماره

اسپی مزگت یا مسجد سفید یکی از آ ار باستانی تالش است که در گویش تالشی به اسپی مزگت        

ست، در کنار رودخانه    شتور ا صالتی انزلی  در میان جنگل« دیناچال»م های انبوه و در بین راه موا

آع »گرفته استتت. بع تتی آن را  )تالش( انتتای جنوب شتتروی پارگ گیستتوم جای هشتتت پربه 

سجد  سجد عبداللتی »و نیز « م سال ودیمی   می« م سجد با ودمت بیش از هزار  ترین  نامند، این م

ست    سجد گیالن ا سجد به اوایل دوره     ایکتیبهبا توجه به وجود  .م ساخت این م به خط کوفی، 

الن بنا متشکل از رواع  پ احتماالناسالمی نسبت داده شده است، با توجه به بقایای این ساختمان       

های رواع )ایوان( به صتتتورت هشتتتت گوش و در وستتتمت میانی و دهلیزهایی در اطراف بود. پایه

سته وجود دارد    شک سته   ایکتیبهوجوه تزیینی بنا . از فووانی پایه، طاع هاللی  به خط کوفی برج

ت و پایین آن بری از ستتوره توبه استتاین کتیبه حاوی آیات گچ در وستتمت درونی دهلیز استتت، 
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  .خوردنقوش گیاهی برجسته به چشم می

سی و تحلیل        صلی از این پژوهش برر سی محوطه         هدف ا شنا سبک  سی معماری ،  شنا ریخت 

 با اولیم منطقه بوده است.  هاآنمسجد اسپی مزگت در استان گیالن و تطبیق  تاریخی

 

، مسجد اسپی مزگت در   شناسی  سبک معماری،  شناسی  ریختنامه به بررسی تحلیلی  در این پایان

شده و در پی تبیین معماری و تزیینات    ستان گیالن پرداخته  شکل  هاآنا گیری و عوامل مؤ ر در 

ستیم. در طول این   هاآن شامل         نامهپایانه ًل اول  شد: ف ًول زیر به ترتیت زیر ارائه خواهد  ف

. بخش اول مووعیت نامه پرداخته خواهد شتتتد. فًتتتل دوم شتتتامل دو بخش استتتتکلیات پایان

و جغرافیایی   محیطیزیستتتتجغرافیایی و توپوگرافی منطقه مورد مطالعه. بخش دوم: شتتترایط      

سوم معرفی بنا   تاریخی منطقه  ًل  ًل چتارم: تحلیل محوطه  آنو تزیینات  مورد مطالعه. ف   و ف

 .گرددکلی ختم می  گیرینتیجهدر منطقه و در آخر به 

 :قیتحق نهیشیو پ یمبان-1-2-2

خود بنا صورت گرفته   اطرافی به صورت کاوش در  این بنا باید گفت که مطالعات در مورد پیشینه 

و کتاب و مقاالت در مورد این بنا نگاشتتته شتتده  نامهپایانهمچنین مطالعاتی به صتتورت  . استتت

توان به این موارد مطالعاتی که در مورد مستتجد استتپی مزگت آمده از ودیم به جدید، می استتت. 

این بنا را یکی از عجایت  "از آستتارا تا استتار آباد  "در کتاب(1349)ستتوده   اشتاره کرد. مطالعات 

سفال       هفتگانه شتر  ست که بی ست. او بر این باور ا شده از کاوش ی گیالن نامیده ا های  های پیدا 

ی ایلخانی استتت و خاطرنشتتان کرده استتت که معماری این بنا شتتناستتان مربو  به دورهباستتتان

 .ماری بومی نیست، اما با معماری بومی گیالن به زیبایی تلفیق شده استمع

گانه هفت انجام شده است. ستوده این بنا را از عجایت ستوده، نویسنده کتاب از آستارا تا استرآباد 

  (.1349)همان،   است و در کتاب خود در مورد این بنا نوشته این سرزمین نامیده است

ساس   "والیات دارالمرز ایرانالن و فرمانروایان گی" ب( در کتا1374)رابینو به تاریخچه این بنا بر ا

 مطالعات مورخان ورون اولیه بحث کرده است.

تزیین این بنا اشتتاره مختًتتر داشتتته  "تزیینات وابستتته به معماری ایران"در کتاب  (37۶)کیانی

ست.  سی معماری و تزیینات   هاکتاب( در مقاالت و 1395، 138۶، 1384، 1379) جتانی ا به برر

 این بنا پرداخته است.

شناخت اولیه این ا ر در اواخر دهه   سال        40پس از  ستوده،  سی  ها این ا ر به حال خود رها شم

و متشتتکل از گروه معماری به  هیئتی، 1381تا  1379های شتتد. تا این که در حد فاصتتل ستتال 

شیرازی و خالقی و گروه      ستی  ستان سرپر سی   با ستی     به شنا ،  جتانیصدر کبیر و   یادزندهسرپر

شناخت دویق   اند. در سه فًل    ین بنای تاریخی آکاز نمودهاتر اودامات خود را به منظور بررسی و 
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های انجام شده، اطراف بنا، به خًوص ضلع جنوبی )محل احتمالی شبستان( کاوش شد و     فعالیت

داشت و بررسی کاملی نیز از وضیعت بنا    های از وطعات آجری جدا شده از بنا کشف گردید. بر  تکه

گیری جزئی با متر(. بررسی انجام شده منجر به   های کلی با دوربین و اندازهگیریانجام شد )اندازه 

مشخص شدن پالن جدید بنا گردید و پالن بنا از شبستان یک فرش انداز )طرز پیشنتادی آوای      

 د.تبدیل کر فرش اندازدکتر ستوده( به شبستان با دو 

ساختمانی، جاده   زنیگمانههمچنین در  شده در این منطقه، بقایایی از پی  ، فرشسنگ های انجام 

ستون    شت بندها،  ست     بقایای متعدد معماری نظیر پ سجد به د ستان عمومی م ها و همچنین گور

شامل می       شده را  سید  شوفه در این محدوده فقط یک وطعه فلز اک گردید. آ ار آمد. آ ار فلزی مک

های محوطه و بنای تاریخی اسپی مزگت از انواع سفال   زنیگمانهمکشوفه از   های نهسفالی لی؛ سفا 

بوده که به رنگ  سوزها پیههای آب و ها، کوزهدار و بدون لعاب از نوع ظروف آشپزخانه، کاسه  لعاب

شد  ای تیرههای وتوهورمز، خاکستری و با نقش گل و گیاه با رنگ  ساخته  ه بودند  ی مایل به ورمز 

در کوره حرارت کافی دیده   هاسفالینه  . این اندشده در محل تولید  هاه سفالین رسد  که به نظر می

سیار نازگ و ظریف می دارای بدنه و لبه هاآنو برخی از  شند. اکثر  ی ب ست   های نهسفالی با به د

و در وستتمت  آمده منقوش با موضتتوعات گیاهی یا هندستتی یا توام با خطو  موازی و یا زیگزا 

 با رنگ زمینه سبز و زرد و آبی  ی خارجی و داخلی ظروف و یا خطو  مشبک در خارج ظرف بدنه

شمی و وتوه     فیروزه سبز و ی سفید و  شد. این  ای تیره میای و همچنین آبی،  وابل   هاسفالینه  با

اورمای رضوانشتر است. از نظر     روستای مکشوفه در ولعه رودخان فومن و   های نهسفالی مقایسه با  

صفویه و نمونه ی ایلخانیان، تعدادی به دورهمتعلق به دوره هاآنتعدادی از  ودمت های جدیدتر ی 

شد. در نتیجه مطالعات  ی واجاریه میآن مربو  به دوره ستان با سی   با شده،    شنا و معماری انجام 

سال     اداره ست در  ستان توان سپی مزگت و   با 1379ی کل میراث فرهنگی ا معرفی بنای تاریخی ا

به عنوان یک ا ر دوران سلجووی در فترست آ ار    279۶ی های الزم، آن را با شماره انجام پیگیری

 ملی کشور به  بت برساند.

توسط میراث فرهنگی استان و    پیگردیو  شناسی  باستان های نیز، کاوش 1385در تابستان سال   

ست هیئت(،     سرپر شه     زیر نظر فالحیان ) سه مورد از تران صل از حفر  ها در ادامه یافت. نتایج حا

صله  شف      15ی حدودان فا شمالی بنا )ک ضلع  شان از    معماری وبور دوره عالئممتری  سالمی( ن ی ا

ی وابل توجه از دستاوردهای حفاری ی محوطه مذکور برای دفن اجساد داشته است. نکته   استفاده 

ستاورد      سه با  د ًل در مقام مقای سال این ف شته این که، حتی  های حفاری داخل بنا در  های گذ

های  داخل بنا در این برداریهای خاگدار منقوش مشتتابه نمونهلعاب های هستتفالینیک نمونه از 

های اطراف بنا به دست نیامده است. این مسئله وبل از هر چیز    فًل در اعماع مشابه در محوطه  

های وبل ای از خاگ انباشتتتته در درون بنا که در ستتتالیهتواند باشتتتد که الگر این نکته میبیان
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ی گورستان مجاور بنا  ی ساخت بنا  و دوره های بعد از دورهبرداری شده است مربو  به دوره  خاگ

با   زمانهمتا وبل از این دوره که به احتمال زیاد دوران  رستتدمیاستتت و به عبارت دیگر  به نظر 

ستتاله را  300و تا  200ی فطرت حداول دارد این محوطه یک دوره بردرها را ایلخانیان و صتتفوی

  .(1390پشت سر گذاشته است)فالحیان، 

سته  سال    از برج ستاوردهای کاوش  ستقراری تاریخی در      85ترین د شف محوطه ا سپی مزگت ک ا

صله  ست. در این نقطه با    ضلع  متری 120حدودان  یفا جنوب کربی بنا در مجاورت رودخانه بوده ا

سیاری  ح ستون    از چینهفر بقایای ب شکل  ساختمان، پایه  شنه  سنگ ولوههایی به  ، تنور، اجاع، پا

سنگی و به دست آمد که این کشفیات دیگر در تعلق این محوطه به نقطه     ی مسکونی جای  درب 

 شکی باوی نگذاشته است.

های آن مرحله از هحول محور یافت شناسی  باستان ی دانشجویی خود را در رشته   نامهپایانجتانی، 

به دستتت آمده در حریم درجه یک ا ر،  های هستتفالینبندی کاوش ورار داد و ستتعی کرد با طبقه

 (.1379ی ایلخانی منسوب نماید)جتانی، ی متم از آن را به دورهحداول ودمت یک الیه

به آن و کشتتاورز خالقی نیز از دید معماری و با بررستتی ستتاختار معماری ا ر و تزئینات وابستتته   

ستحکام برای حفظ، مرمت و  اجراوابلهای طرز شی ا سپ  بخ شته  نامهی مزگت پایانا ی ای را در ر

های اخیر در مورد (. مطالعه و بررستتی متم دیگر ستتال1383ارائه داد )کشتتاورز خالقی،  معماری

گیالن چاپ ی فرهنگ ای در مجلهاسپی مزگت، توسط دکتر راهنمایی انجام شده و در والت مقاله

 .(1380)رهنمایی، شده است

   :های پژوهشسؤال -1-2-3

 و تزیینات این ا ر چیست؟  بارزترین ویژگی معماری-1   

 در این بنا با کدام بناها وابل مقایسه بوده است؟ رفته کار بهعناصر معماری و تزئینات  -2

 محوطه اسپی مزگت داشته است؟ انتخاب مًالح بنایدر  تی یریشرایط اولیمی منطقه چه  -2
 قیروش تحق-1-2-4

اطالعات از روش عمده مبتنی بر    آوریجمعباشتتتد. برای  روش تحقیق توصتتتیفی و تحلیلی می

نه       خا عات کتاب یایی و همچنین روش   مطال تاریخی و جغراف به ویژه متون  های میدانی از وبیل    ای 

 است.گیری کلی ختم شده بررسی محل است. در نتایت به نتیجه

 

 





 قیتحق نهیشیو پ یمبان -2
 

 یمحدودهی تحقیق داخلی و خارجی بناهای در جغرافیایی محل و پیشینه هایویژگی -2-1

 مطالعه

 موقعیت جغرافیایی و توپوگرافی استان گیالن-2-1-1

 تا 3۶ْ  34' جغرافیایی مختًات  با گیالن را استان  ایران کشور کل  مساحت  از درصد  دهم هشت 

 تشتتکیل 13952 وستتعت در شتتروی طول 50ْ  3۶' تا  48ْ  34' بین و شتتمالی عرض 38ْ  27'

 1۶ دارایایران باید گفت این استتتان  کشتتوری تقستتیمات در تغییرات آخرین استتاس بر. دهدمی

ستان،    ستان  109 بخش، 43 شتر ست  شتر  49 و ده ستان    هاینام. ا ستان  هایشتر : عبارتنداز ا

ستارا،  ستانه  آ شرفیه،  آ ضوان    املش، بندرانزلی، ا شت، ر سر،  رودبار، شتر، تالِش، ر  ل،آهکسی  رود

سال  لَنْگرود و الهیجان، فومَن، ، سرا، صومعه  شَفْت،  ستان    با نامهم یتمرکزی همگی که ما  شتر

ستان   شتر ستان   هفت تنتاها، دارند. از این  شامل  شتر  فومن، شفت،  رودبار، ل،آهکسی  املش، که 

 (. 53 :1384 مسلح، نیروهای جغرافیایی )سازمانماسال در کنار دریا واوع نیستند و سراصومعه



 

 
 (1397فصلنامه هواشناسی استان گیالن، )های آن:  نقشه استان گیالن و شهرستان1-2شکل

همانند دیواری عظیم از  توستتط رشتتته کوه بزر  البرز مازندران استتتان نیز مانند گیالن استتتان

سرزمین    ست.  جدا خود )ایران(، سطح پایینی   یجغرافیای واحد به آن جغرافیایی محدودة مانده ا

سلة  . دارد تعلق خزر دریای جنوب طبیعی سط  ارتفاع با البرز جبال سل  جلگه ،متر مربع 3000 متو

 این استان از .است گیالن استان سرسبزی   عامل کوه رشتة  همین واوع در و گرفته بر در را گیالن

 و گیالن جلگه آن هموار بخش. هم منفک است  از جدا و برابر تقریبان بخش دو توپوگرافی به لحاظ

ستارا،  و تالش هایجلگه هاینام با نیز ستان  مرکز و شرع  کرب، شمال  نواحی آ  گرفته بر در را ا

 بخش شتتود ومی شتتامل را دریا به منتتی رودهای آبرفتی مناطق و دریا ستتواحل عمومان و استتت

 استان  شمال  در آستارا  رود دره از که است  هاییکوه رشته  شامل  که گیالن کوهستانی  و ناهموار

ستان  شرع  در سوماموس  هایکوه تا شیده  ا شتة  شامل  خود و شده  ک   تالش، هایکوه) کربی ر

 حرکات نتیجة هاناهمواری این. استتت( البرز هایکوه کربی بخش) شتتروی رشتتتة و...( و ماستتوله

 به توانمی مذکور، ارتفاعات متم هایوله از .استتت شتتناستتی زمین ستتوم دوران اواخر کوهزایی

له    و ترم3300 بغروداغ یا  بکروداغ فاع  به  داغ ماستتتو فاع  به  کوه فک  در به  و ترم3050 ارت  ارت

 (.258: 1381نیروهای مسلح، کرد)سازمان جغرافیایی  اشاره ترم2705

ای بین ساحل جنوبی این استان بخشی از سرزمین مرطوب و معتدل کشور است که همانند طووه

ستان دریای خزر و زنجیره ست. پیامدهای       های لبهای از کوه شده ا شمالی نجد ایران محدود  ی 

نه و اولیم  یطبیعطبیعی و اولیمی چنین مووعیتی موجت شده است تا این منطقه از نظر محیط   
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سرزمین  ًر  تنتا در چتارچوب ایران زمین، بلکه در کل خاورمیانه و  های پیرامون، از ویژگی منح

 .(2۶0)همان: به فردی برخوردار گردد

این خطه به دلیل آب و هوای مرطوب و معتدل از منابع آب فراوان، خاگ حاصتتل خیز، پوشتتش  

ست   گیاهی و جنگل شده ا ستی و اجتماعی  های انبوه برخوردار  شرایط زی ًادی متفاوتی    -که  اوت

های انبوه، به خًتتوص های بلند و پوشتتیده از جنگلحًتتار طبیعی کوهستتتانپدید آورده استتت. 

شتر جمعیت و فعالیت های اجتماعی       جلگه سرزمین را که به تدریج بی ساحلی این  ست   -های  پ

 کشور مًون داشته است. اوتًادی را در خود جای داده از بالیای تاریخی دیگر نواحی

های  ی خزری، حاصتتل فرایندهای زمین شتتناستتی، فعالیت  درونی منطقهی ی خزری؛ تودهجلگه

شی از       کوه سوب گذاری نا سایش و ر شی از فعل و انفعاالت درونی و بیرونی زمین و نیز فر زایی نا

هاللی شکل، از   عوامل اولیمی، طی میلیون ها سال پدید آمده است. به همین دلیل این سرزمین،   

کرب به شرع )طول جغرافیایی( گستردگی دارد و طی فرایندهای جغرافیایی تاریخی به طور کلی    

سیم می      سته تق سه د شرع، مازندران در میانه و گیالن در کرب.      به  سترآباد( در  شود؛ گرگان )ا

ستیغ رشته کوه    منطقه از جنوب  های البرز کربی،ی گیالن بین ساحل جنوب کربی دریای خزر و 

های این منطقه، همانند ستتدی طبیعی، شتتروی، و تالش، در جنوب کربی ورار گرفته استتت. کوه 

ست. فقط یک گذرگاه طبیعی ارتباطی بین گیالن      ساخته ا سرزمین گیالن را از نجد ایران منفک 

شاخص  ست که بین کوه       و نجد مرکزی ایران،  شمال ایران ا ستانی  شکاف کوه های البرز و ترین 

ی سفید  های کوهستانی کرب آن؛ تالش و طارم واوع گردیده است و این گذرگاه شامل دره   هرشت 

ضچه  شاهرود و درّه ی منجیل، درّهرود، حو ست   ی  شی چای ا ساختی این  . درّهی یوزبا های زمین 

سپیدرود به گیالن   های کرب کشور در منطقه منطقه، حجم عظیمی از آب ی زاگرس شمالی را از 

ساخته    شکورات        ساری  ستانی عمارلوی رودبار، دیلمان و ا شرع این گذرگاه را نواحی کوه ست.  ا

های دشتتوار گذر به نواحی کوهستتتانی الموت و طالقان در شتتمال وزوین   )البرز کربی( تنتا با راه

ی وزل اوزن طارم علیا واوع گردیده است که ی سپیدرود در درّهمرتبط ساخته است. در کرب، درّه

ست     منتتی الیه صل گردیده ا کربی آن با درّه های رودخانه ای باریکی به جنوب خلخال و میانه و

منتتا رشتتتته کوه های تالش که از درّه ی ستتتپیدرود تا دشتتتت مغان در جمتوری آذربایجان با   

شروی    سیری جنوب  ست نواحی داخلی گیالن را از درّه ی وزل اوزن، در     -م شمالی امتداد یافته ا

 های دامنه  ستتتازد. همانند  ه های طبیعی آذربایجان، در کرب منفک می    جنوب کربی و حوضتتتچ 

های متراکم های شتتروی رو به خزری این رشتتته کوه هم، نمناگ و از جنگل البرز، دامنه شتتمالی

سانی کامال متفاوتی در دو جتت      ست. به همین جتت، مناظر طبیعی و ان شکیل یافته ا هیرکانی ت

ی مرکزی و بخش اصلی منطقه گیالن را دلتای سپیدرود   . تودهاین رشته کوه به وجود آمده است  

های فراوان جریان سپیدرود که از راهی  آبرفت ت. جلگه گیالن تحت تا یر ته نشین ایجاد کرده اس 



 

صلی این رود، از         ی درّهگردند، بعد از دهانهطویل حمل می ست. راه ا شده ا شکل  سپیدرود مت ی 

گیالن را به دو وستتتمت معروف بیه پیش و بیه پس جدا گردیده  ها رنلحاظ جغرافیای تاریخی، و

سیمات گیالن محسوب می    شرع به  شود. جلگه بود و اکنون نیز یکی از معیارهای تق ی گیالن، از 

شمال کربی، با جلگه ی مجلگه سرزمین   ازندران و از  شت مغان و  ست  ی باریک تالش، به د های پ

قاز )شتتتیروان( ختم می  گه     توانگردد. میوف یایی، از طریق جل های  گفت، گیالن عالوه بر راه در

سرزمین   (. 13و15: 1387)امیر انتخابی،  گرددار دریای مازندران مرتبط میهای کنساحلی نیز به 

 آبریز رود حوضتة  ترینبزر . واوع استت  مازندران دریای آبریز حوضتة  باختری وستمت  در گیالن

سفیدرود  دریای صلی  شاخة  11 با مازندران،  ست   فرعی شاخة  10 و ا  گیالن مرکزی جلگة .7ا

صل  شاورزی  که رود همین آبرفت حا ست  شده  موجت را رونقی پر ک ستان . ا  و آب نظر گیالن از ا

 .است واوع است، کالت خزری هوای و آب که ایناحیه در هوایی

 از عظیم مانع مانند سدی  م منطقه نتاده است. این رشته کوه  یتا یر شگرفی بر اول  البرز رشته کوه 

 شود و دلیلی است بر می جنوبی مناطق به کربی شمال  بادهای و مازندران دریای آب رطوبت نفوذ

شیه  در ایران مناطق ترینبارش پر سمانی بارش ساالنة  میانگین که شکلی  به خزر یحا  در های آ

 آسمانی  هایبارش میانگین از های آسمانی حد متوسط بارش  است که  ترمربع م1270 استان  این

 .است بیشتر بسیار ،متر مربع 255 که کشور دیگر مناطق در

 در گستتترده و مناستتت گیاهی پوشتتش باعث به وجود آمدن ودیم از خوب آستتمانی هایبارش

سر    ستان  سرتا ست    گیالن ا ستان  این طبیعی هایشاخص  از یکی که ایگونه به شده ا  طول در ا

ست  بوده دارای تونع زارهایدرخت ها وجنگل انبوه وجود تاریخ شینی   ازدیاد با اینکه ا  وطع و شترن

 گیالن جنگلی نواحی از بع تی  خرابی و رفتنبین باعث از اخیر هایستال  در درختان بیش از حد

ست  شده  ست    جنگل از گیالن سطح  از سوم  یک حدود حال در عین ا شیده ا ساحت  و پو  آن م

 چوب تولید مانند جنگل به مرتبط صنایع دلیل شده است به همین برآورد هکتار 51130۶ حدود

 نزدیک. است  کشور  در زراعی تولیدات اصلی  هایوطت از گیالن .دارد رونق استان  در این کاکذ و

 پیلة از نیمی از بیشتتتر و چای محًتتول از درصتتد 100 به وریت برنج، همچنین تولید از نیمی به

 (.154: 1384لنگرودی، )مطیعیگردد. می تولید استان این در کشور ابریشم

ستان  سترش  مازندران، دریای در طویل ساحلی  بخاطر گیالن ا شیالت    باعث گ سعه  و صنعت   تو

ست به  شده  آبزیان با مرتبط تولیدات شتن  لحاظ به که شکلی  ا سانی  نیروی دا  دو در شاکل  ان

را  اول مقام دیگر ساحلی  استان  دو با ویاس در جنگلداری و شکار  کشاورزی،  و گیریماهی بخش

 (.50 :1389گیالن  استان جغرافیای دارد )

بوده  شتتده، شتتناخته معین  غوری و حدود با و آباد «ناحیتی» و ایالت عنوان تحت ودیم از گیالن

 این گونه بیان گردیده است: نوشته اصطخری حدودالعالم در کتاب در مورد آن. است
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 و رخز دریای و آذربادگانوسمت    و جبان و دیلمانشتر   میان جدا ای است ناحیه گیالنبخش » 

به نام    عظیم رودیستتت یکی و بستتیار، آبتاروان با تاکوه و دریا میان نتاده صتتحرا بر ناحیه این

یدرود  ند،  ستتتپ یان  خوان یای ه ب  و ببرد گیالن م تد  خزران در یان     و« ...اف جای دیگر چنین ب در 

) «...حرب کی مگر نیستتت کار هیچ مردانشتتان و کنند زنانشتتان همه برز و کشتتت کار» داردمی

 (.149: 13۶2، اصطخری
یالت   1۶ از گیالن یکی زند،  کریمخان زندیه  پادشتتتاهی       زمان  در  هدارالمنفعت » که  بود ایران ا

 مریو1325 ذیقعده 24 در که مشروطیت  عًر  کشوری  تقسیمات  وانون در و داشت  نام «گیالن

ًوب  ستان . بود ایران والیت دوازده از یکی هگردید م ضا  یهدور گیالن در ا   با پتلوی همراه شاه  ر

ستان  چند ستان  نام به دیگر، والیت و ا ستان  سپس . شد نامیده می شمال  ا  شد و  نامیده یکم ا

 ،1375 سرشماری در گیالن استان .نامگذاری گردید گیالن رسمان شمسی، 1339 سال در باالخره

استتتت  یافته   افزایش نفر 2410523 به  1384 در تعداد  این که  نفر 224189۶ جمعیتی بالغ بر 

 (.78-98 :1383 )امیراحمدیان،

ستان  ست  سواحل  از ممتاز و زیبا طبیعت خاطر به این ا  رود جنگل، همچنین وجود متنوع، و منا

ستان  و شم  هامزرعه نیز و خرم هایکوه شه  بکر، اندازهایو چ ًدهای  از یکی همی شگران  مق  گرد

 و راهبزر  احداث و کشور  شمالی  مرز با استان  این ارتباطی نظر گرفتن مووعیتدر  با. است  بوده

 هایزمینه در بیشتتتری توستتعة به گیالن، استتتان جنوب، و شتتمال کریدور طرز تکمیل و آهنراه

مرکز آمار ایران )ستتتازمان مدیریت و  .یافت خواهد دستتتت گردشتتتگری مانند دیگر، اوتًتتتادی

 (.199:  1382ریزی کشور برنامه

 یمیاقل یّتوضع-2-1-1-1-1

جنوبی و کوهستان البرز مرکزی با امتداد باختری   –کوهتای تالش البرز باختریی با جتت شمالی  

و خاوری  مانند سدی از عبور بخار آب حاصل از دریای کاسپین و بادهای مرطوب شمال باختری     

دارند موجت بارندگی بستتتیار در کنند و به ستتتبت ارتفاع زیادی که به داخل ایران جلوگیری می

گردند. بخار آب حاصتتله از دریای کاستتپین در ابتدا ستتبت باال رفتن میزان رطوبت هوا  ناحیه می

رسد و  درصد می  89شود به طوری که رطوبت نسبی در بع ی نواحی در ماهتای گرم سال به     می

: 1397الح یزدی، گردد)وربانی و صتتستتپس موجت تعدیل درجه حرارات تابستتتان و زمستتتان می

23) 

باشد  که در فًل زمستان از شمال     میزان بارش در استان گیالن در رابطه با بادهای مرطوبی می 

ستان  و پاییز  از باختر می وزند. این بادها رطوبت دریا      باختر، در فًل بتار از خاور و در فًل تاب

ای مرطوبی که از دریای مدیترانه رو     را در برخورد با هو  ها آنرا به طرف جلگه گیالن رانده و ا ر    

ساحلی         ستان گیالن را مرطوب ترین نقا   به خاور پیش می اید م اعف می گردد و در نتیجه ا



 

ستان گیالن به حداکثر      دریا ساالنه در بخش های از ا سپین و ایران می گرداند باران   2089ی کا

در ایران دیده شتتده استتت. در  رستتد و این حداکثر میزان بارندگی استتت که تاکنونمیلیمتر می

استتتتان گیالن بیشتتتترین مقدار باران در ناحیه کوچک واوع در کرانه باختری و جنوب باختری           

باشتتد و میلیمتر می 2000تا 1000بارد که بین دریای کاستتپین از استتتارا تا حدود چابکستتر می 

چنانچه توده هوای سرد از   هاترین ناحیه این استان است. در بع ی از سال     ناحیه رودبار کم باران

ساله تحت تا یر ورار دهد نظم اعتدال آ شمال این ناحیه را  شدت   ب و هوای چند  را برهم زده و 

  بارد که از یک تا دومتر تجاوز میباشتتد و در اکثر نواحی استتتان گیالن برف می ستترما زیاد می 

 (.23کند)همان: 

 تعداد روزهای یخبندان-2-1-1-1-2

روز در سال است که در چتار ماه سرد سال از دسامبر الی   17در شتر الهیجان  روزهای یخبندان 

فوریه بیشتتتترین روزهای روز یخبندان در   5و  روز یخبندان در ماه ژانویه  7افتد.  مارس اتفاع می 

 (havayelahijan.blogfa.com) را دارا می باشندیخبندان در سال را همراه با 

 پوشش گیاهی-2-1-1-1-3

 بر دو نوع است:مشتمل 

شاهده         چمن جنگل ستانی م سمت های جلگه ای و هموار در مناطق کوه شتر در و زار و مرتع، بی

شترها دیده    انبوه و بیشتر در دامنه  جنگل به شکل  گردند.می های شمالی و کوهپایه های اطراف 

ن و اند که درختا ها در حدود یک میلیون هکتار، مستتتاحت، برآورد شتتتده  می شتتتود. این جنگل 

شمشاد، زیتون، انار      درختچه هایی از نوع اربه و توس و ممرز و راش و بلو  و لُرگ، آزاد توسکا و 

ترش، اکوز دار، مازو، پلت، توت، خوج، فندع، کنوس، ملج، ولش، ون بوده و کیر از این ها درختان 

که در منطقه  یکی از عواملی (.4۶:  1354شوند )فخرائی، دیگری نیز به صورت پراکنده شامل می

های فراوانی استتت که در این اند رطوبت و بارومورد مطالعه باعث ویرانی این ا ر شتتده استتت وج

 وضعیت باران در این استان شرز داده خواهد شد.  بارد. استان می

 باران در استان گیالن وضعیت -2-1-1-1-4

سبتان فراوان های متعدد و وجود باران  سبزی ای   ن سر صورتی که این       نباعث  ست. به  شده ا ستان  ا

ورار دارد. در رتبه اول  یبر طبق آمار اداره هواشناس ایران بارش ستتتاالنه در یزانبه لحاظ ماستان 

 کنی ترین وضعیت را از لحاظ دارا بودن منابع آبی به خود اختًاص داده است.

 در زمانن مناسبی مخًوصای بسیار میشه سرسبز و پرآب سفیدرود زمینهی نسبتان وسیع و هجلگه

ست. در این مووع از  برای ایجاد بارشفًل گرم    آفتاب صبح  مستقیم  سال تابش ها فراهم آورده ا
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این  شود که میها و بیشه برنج  از مزارع ت و هاباغآب  از تبخیر مقادیر زیادی به وجد آمدن باعث

)اصالز   خواهد شد  مناست باران  ل ابر و در شرایط تشکی باعث  با صعود مستقیم به سمت باال     امر

 .(12۶: 1374عربانی، 

 یقبارش از طر میانگین( 1-2، )جدول( 2005-197۶ستاله ) یست ی که در طیبا توجه بته آمتار

تارش  ینانگیت . مبدست آمد متر یلیم 1070 یسنروش ت ساله در 30دوره  یمنطقته طت   در این ب

 ، رشتمتریلیم 1491 یجانمتر، الهیلیم 1745 یمتر، انزلیلیم 1393آستارا  یستگاها

درصتتد،  15تا در فًتتل بتار ی. درصتتد بارندگباشتتدمی متریلیم 1220متر، ستتراوان لییم 13۶9

ستان   صد،  22تاب ستان     39 ییزپا در صد و زم ست. منطقه جنوب    24در صد ا شامل   یالنگ یدر

 ل، داراییرودبار، منج

ی به دستتتت آمده همچون   از نظر الگوها  باشتتتد و ینقا  استتتتان م   یگرمتفاوت با د   ییو هوا آب

ساس و پا  یگرمنطقه با د ینا ینب یدیشد  تفاوت بارش یانگینم ی  ل هایه تحلینقا  وجود دارد. ا

ست. به ا   ی باآمارها یریکارگ به یبارش بر مبنا ساالنه ا منظور ابتدا داده  ینرش روزانه، ماهانه و 

ستگاه های بارش ا س    اداره ها از ی شنا سال     30دوره  یط یهوا شد.    یهتت 2005تا  197۶ساله از 

دوره  تر و یحبا اعداد صتح  یستتگاه ا 13ورار گرفت و  یلتحل مورد و ینین اعداد خام بازبیستپس ا 

 تر انتخاب شد. یآماری طوالن

شترین ب جدول، با توجه به  سط بارش   ی ل یمربو  به منج ینو کمتر یساله مربو  به انزل  30متو

ست  ضر یابدیم یشبارش افزا یزانم یشبا افزا یانسو وار معیار انحراف ا در  ییراتتغ یت. بر عکس 

شتر کمتری دارند ب بارش که ییستگاهتا یا ست  ی رات بارش به کار ییمعموال برای تغ یتضر  ین. اا

 یستگاهدر ا یچولگ ین. همچنیدآ یبارش به دست م یانگینبر م یارمع انحراف یمرود و از تقس  یم

بارش را نشتتان  یمرژ یعپارامتر توز ین. ادارند کوچک تر استتت بیشتتتری بارش ینانگیکه م ییها

 تر باشددهد که هر چه کوچکیم

س    یکنواخت یعبارش از توز رژیم ست. از برر ضعف    یانگرتای منطقه که بیتری برخوردار ا  شدت و 

ً  توان روند یشود که نم  یهای منطقه است ، مشخص م   یستگاه بارش در ا دریافت زانیم  یمشخ

ی منطقه ای استتتت که از نظر   وجود تفاوت ها   یت . نکته حائز اهم  یافت  مطالعه    مورد دوره یرا ط

سال    شک ست  مالحظه منطقه وابل یخ سعت من یامر را م ینا یل. دلا طقه مورد مطالعه و توان در و

 .(23-24: 1390)بتزادی، جستجو کرد استان نقا  مختلف یتنوع توپوگراف

 

 

 

 



 

 

 

 

 هاهیت جغرافیایی ایستگا: موقع1-2جدول

 
 (25: 1390)بتزادی، 

 زمین شناسی منطقه-2-1-1-2 

دریای تریاس، کالبان با عمق نستتبتان کم روی رستتوب های پر زمین پیشتتروی داشتتته استتت )طبق  

سی در این ناحیه(، ولی در تریاس باال، دخالت یک حرکت         شنا سی و چینه  شنا سوب  مطالعات ر

البرز  یمحدودهزمین ستتاخت، موجت به وجود آمدن یک دوره ی خشتتک زایی به خًتتوص در  

ای وجود دارد. سنگ ها کالبان   رسوب های تریاس پایین، هماهنگی ویژه  کنونی شده است و لذا در  

ضتتخیم دولومیتی  آهکی، ستتیلت استتتون )در تالش( و  آهکتوف، شتتیل  -به شتتکل کوارتزیت

سنگ     ستند. این  شکیالت الیکا( در البرز باختری ه سمتی از خط الراس بلندی )ت های البرز را ها و

د. ولی حرکات تریاس میانی، این هماهنگی را به شدت بتم شونبه سمت درّه شاهرود، متشکل می

شده      سوبی مجزایی  شکیل حوضه های ر شدیدی دارند. با    زده و باعث ت اند و تغییرات رخساره ای 

، دگرگونی و ماگماتیستتم شتتدیدی، این ناحیه را متا ر از خود کرده  زمانهماین حرکات، به طور 

مجموعه های اولترابازیک تا بازیک، به شکل عدسی های  است. برخی از توده های نفوذی گیالن و 

کشتیده یا مدور و به ندرت ستنگ های آتش فشتانی استیدی، حاصتل  از آن هستتند. در جنوب       

های کنار خود را به مرمر تبدیل کرده استتتت.  آهکالهیجان گرانیت بیوتیت دار که وستتتمتی از 

واخر دوران آکازین را وطع کرده است،  ماسوله که رسوب های ا   -گرانیت های تورمالین دار گشت 

ی وزل اوزون و های تالش، مستتتلط به درّه   ی جنوبی کوهمربو  به همین زمان هستتتتند. دامنه     

نمایند. کیر از مواردی در البرز های تریاس رخ میها تا آستتتارا، ستتنگی شتتمالی همین کوهنیمه
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سوب های کنار خود کال    سنگ های تریاس با ر ست )عریانی،    باختری، برخورد  سلی ا : 1374بان گ

(. ) کتاب گیالن، ابراهیم اصتتالز عربانی، انتشتتارات گروه پژوهشتتگران ایران، جلد اول، ستتال   ۶0

 (.۶0، ص 1374

 سرزمین گیالن خاک شناسیپیکر -2-1-1-2-1

سازنده به تدریج در منطقه های زمین ی آن، در طول دورهی گیالن، مجموعه واحدهای طبیعی و 

گیری اند. برای درگ بتتر نقش پدیده ها، نیروها و روندهای طبیعی در شکل ل گرفتهشناسی شک   

این ستتترزمین و تا یر آن ها در جغرافیای تاریخی منطقه، نگاهی گذرا به چگونگی شتتتکل گیری 

 باشد.پیکره ی این سرزمین الزم می

سی )    شنا سر نجد       571وبل از اولین دوره ی زمین  سرتا سال وبل(  ایران پالتفرم تغریبان میلیون 

به معنی  پالتفورم:  شد.ی شمالی آن را متشکل میهمواری بود که گیالن حاضر وسمتی از حاشیه 

ست. منطقه بی        سی ا شنا سته ی مقاوم عمل    سکو در علم زمین  شکل ه تحرکی را نامند که به 

شارهای وارده تغییر چندانی نمی  سمتی از کوه، مناظر کرده و در مقابل ف طبیعی و یا زمین  کند. و

فرونشستن تدریجی این سکوی    باشد.  میتر صاف و نسبتان بلندی شبیه به دشت اما با ابعاد کوچک    

سوب    شرایط ر سنگ های دوران آکازین زمین گذاری کتنعظیم،  شده       ترین  سی را موجت  شنا

از های شتتمالی آن متا ر نجد ایران و به خًتتوص وستتمت 2ی اوردوویستتیناستتت. از اتمام دوره

از این نام  ی کربونیفر  تداوم یافته استتت.ی دورهزایی ورار گرفته که تا میانههای خشتتکیجنبش

ای در بریتانیا، شتتتری به نام گال، اخذ گردیده استتت که دومین دوره از دوران زمین عنوان طایفه

 ،)محمودیمیلیون ستتال وبل تداوم داشتتته استتت 440تا  500گردد و از شتتناستتی محستتوب می

1355: ۶4). 

 وبل، پنجمین دوره از دوران آکازین زمین شناسی است. سال میلیون 280 تا 345 بین: کربونیفر

پایین آمدن حرکت         یانی این دوره،  پا حل  های زمین  در بع تتتی از نواحی گیالن، کم کم در مرا

رسوبی ساخت و فرو نشستن به تدریج، دوباره شرایط مناسبی را جتت به وجود آمدن حوضه های 

های کوه زایی آلپی شروع و  متیا ساخته است. ولی در پایان دوران دوم و آکاز دوران سوم، حرکت   

لپ    های بزر  آ قه         -چین خورده گی  مد. حل به وجود آ یا  مال یانی  های  هی  ی زنجیره این م

 شوند.کوهستانی را کوه های شمال ایران را متشکل می

ساخت متمی به نام الرامین در سرتاسر ایران واوع    های زمین میلیون سال وبل، حرکت  ۶5حدود 

های البرز و تالش، برای اولین بار به شکل جزایر عظیمی ها، کوهستانشده است. بر ا ر این حرکت

سی رها گردیده    شنا اند و ارتبا  بین دریاهای نجد مرکزی ایران با دریاهای  از بند دریاهای زمین 

ساب می ی شمالی که دریای خزر باوی مانده  ست   آن به ح شده ا : 1387)امیر انتخابی، آید، وطع 

1۶،19). 



 

میلیون سال وبل، ما بین دوره های ائوسن و الیگوسن،  37های بعد از آن، حدود در امتداد حرکت

های تالش  کوهستانی گیالن از آب خارج گردید و کالبد تمام و کاملی از وسمت دیگری از منطقه

ترین حرکت زمین ساخت به ترین و با اهمیتآخر دوره ی پیلوسن نتایی  و البرز نمایان گردید. در

ی گیالن را میلیون سال وبل اتفاع افتاد و کالبد ناهمواری های منطقه  3تا  2حدود  نام پاسادنین 

شناسی را به صورت کامل از این منطقه     پایانی خود تشکیل یافت و دریاهای زمین انبه شکل نسبت  

ی ستتتپیدرود به ستتتمت     دریاهای نئوژن منجیل که بر ا ر به وجود آمدن درّه       پس راند، از جمله  

 دریای مازندران جاری شد.

ی گیالن در تافیق با شتترایط های زمین ستتاخت، منطقهپس از  ابت شتتدن تغریبی نتایی حرکت

ای، به شکل سه واحد معین پیکر شناسی ورار گرفت و هر واحد، تناست با شرایط محیط بر       ناحیه

ست. این واحد    ود، تحول یافت در نتیجه گونهخ شده ا های متنوع را تا االن در این منطقه موجت 

 ها عبارتند از:

ترین و پیچیده ترین ها در طول ده ها میلیون ستتتال، عمیقالف. ستتتلستتتله جبال البرز؛ این کوه

شاهد بوده  سطح ناحیه  تغییرات را  شینی هزاران متر آبرفت در  شت   ی خزر، ناند. ته ن شانی از بردا

ی خزر از آخر دوران ستتوم و دوران چتارم زمین شتتناستتی های کنارهحجم عظیمی از کوهستتتان

ها  هایی در این کوهستتتانها و گستتلهای داخلی زمین، چین خوردگیی فعالیتباشتتد. نتیجهمی

ی های اصتتلی و فرعی بر ستتیطرههای فرستتایش هم شتتیارهایی به شتتکل درّه بوده استتت، عامل

ها، افزون های کوه پایهاند. پایین افتادگی کوه و ازدیاد بلندی تغریبی ولهها نقش گردیدههستانکو

بر به وجود آمدن کوهستتتان های بدون تقارن، به ازدیاد فرستتایش آب های جاری مبدل گردیده   

 .(۶8 :1355 ،)محمودیاست

اند.   ه صتتتورت عمیق گود کردههای البرز و تالش را ب   های کوه در این شتتترایط جریان آب ها، پایه    

ست که آفرینش آن ها وبل از به وجود آمدن  ازدحام درّه ها و ازدیاد و گودی آن ها، نمایانگر این ا

ی وستتیع دریای ی پوشتتش جنگلی استتت. گر چه در دوران چتارم، به دلیل گستتتره  و ستتیطره

یش جنگل ها و مراتع وجود امکان رو احتماالنهای آن مازندران و اشتتراف اولیمی رطوبتی بر کرانه

ی ی مستتتقیم تغییرات حاشتتیهها و تغییرات محلی آن نیز نتیجهداشتتته استتت. امتداد کوهستتتان

 باشد.ی سخت بستر دریای مازندران میجنوبی و باختری توده

های رسوبی منحًر به فردی   که حوضه های رسوبی پایانی است، حوضه     اوزون ب. شاهرود و وزل 

ی نئوژن، مکان اجتماع رسوب های تبخیری و تخریبی بوده اند. آفرینش این رههستند که طی دو

سن برمی    ضه ها به اتمام دوره ی پیلو شدن دریاهای      حو سپیدرود باعث خالی  سل  گردد، چون گ

 زمین شناسی در این حوزه به سوی دریا بوده است.

 های البرز و تالش  پایهکوهپ. تا پایان دوره ی چتارم ودیم )پلیوستوسن(، دریای مازندران تا 
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Abstract 

Research Aim: Primary purposes of research, and the research motivation or 

the reasons why you decided to do this study. 

Research method: The research method is descriptive and 

analytical.Gathering information by using 

Field Library Studies and Methods Ultimately the result of the 

villagers It's over 

 
Findings: The most important findings of these results are as follows: 
with respect to puzzle analysis and thiinaat This building and its 
comparison with other buildings date back to the earliest centuries. 
According to the finding of happinessottery from the Middle Ages to 
the Later Ages, this building has a wide use in modern times. 

He had a sidecar 

 

Conclusion: Based on comparative comparisons with other 

monuments such as Damghan Historical Mosque, Naeen Jame 

Mosque, Ardestan Mosque, and Zawraeh Mosque, the second to 

fifth century is the best date for this building. This result is 

comparable to that of historians of Islam and other scholars. The 



 

decorations of this building are comparable to such buildings as 

Jameen Nain, Jameed Ardestan, Jameh Zavareh and Rasakat. 
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