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فهم عمیق تاریخ تنها از طریق مطالعه سیر حوادث سیاسی حاصل نمی شود. چگونه می توان درک درستی از  

ایرانی داشت بی آنکه محیط، معیشت، جامعه، آداب، افکار، زبان ها، صنایع و هنر در دوره های  تاریخ و تمدن 

مختلف تاریخ این سرزمین را مطالعه کرد؟ از این رو است که امروزه پل زدن و برقراری پیوند میان علم تاریخ  

علوم و هنرها بیش از پیش مورد    و سایر رشته ها اعم از جغرافیا، اقتصاد، جامعه شناسی، الهیات، زبانشناسی،

توجه قرار دارد. یکی از موارد مهمی که اتفاقا جلوه ای بارز و درخشان در فرهنگ و تمدن ایرانی دارد معماری  

 ایرانی است.

ترین  ای طوالنی و بومی است و گاه باستانشناسان و مورخان از آن به عنوان عالی معماری در ایران دارای پیشینه 

ایران در طول تاریخ یاد می کنند. باید توجه داشت که معماری ایرانی همانند بسیاری از دیگر جلوه  هنر   بخش

قفقاز تا  آسیا  غرب  از  و  نیست  امروزی  ایران  مرزهای  به  محدود  ایرانی  فرهنگ  و  تمدن  آسیای   و های 

نی در فهرست میراث  محوطه و بنای معماری ایرانی درون مرزهای سیاسی کنو  ۲۴گسترش دارد. تاکنون   میانه

جهانی یونسکو ثبت شده است که می توان به این مجموعه چندین بنای مهم دیگر ایرانی در خارج از مرزهای  

کنونی را نیز افزود که این خود تاییدی بر غنای معماری ایرانی در طول تاریخ و اهمیت حفظ این سازه ها  

 است. 

های معماری متعددی نمایان شده است که برخی از آن ها نشان  در محوطه های پیش از تاریخ ایران سازه

دوران تاریخی ایران می توان به    دهندۀ عظمت و سترگی بناست. اما در خصوص سازه های عظیم و برجسته 

و   فیروزآباد  آناهیتای کنگاور، کاخ  پاسارگاد، مجموعۀ تخت جمشید، معبد  بناهای  معبد عیالمی چغازنبیل، 

نیز مستمر می   دوران اسالمی ره کرد و نکتۀ بسیار مهم آن که این عظمت را در معماریتخت سلیمان اشا

ایلخانی و صفوی   سلجوقی، بینیم. در دوران اسالمی، دستاوردهای معماری ایرانی به خصوص در دوره های

نظیر شهرهایی  دوران،  این  در  است.  توجه  قابل  و  برجسته  تبریز نیشابور، بسیار  میان   زشیرا و اصفهان،  در 

ها ها و کاخ ها، زیارتگاه قرار داشتند و شمار فراوانی از مساجد، کاروانسراها، مدرسه  جهان اسالم شهرهای بزرگ

 خسن آ غازین 

 دکتر حمیدرضا پیغمبری

خلیج فارساستادیارگروه  تاریخ دانشگاه   
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در این شهرها شهرت جهانی دارند که البته که بناهای تاریخی شهرهایی مانند سمرقند و بخارا را نیز می توان  

   هد ورود سبک های معماری غربی به ایران هستیم.به آن ها افزود. از دوره قاجار به تدریج شا

همچنین نمونه هایی تلفیقی از سبک معماری سنتی و غربی ایجاد گردیده که خود مساله ای است که بحث  

استاد محمد کریم پیرنیا در کتاب ارزشمند   .های فراوانی را به دنبال داشته و موافقان و مخالفان خود را دارد 

 ز: سبک کلی تقسیم بندی کرده است که عبارتند ا ۶معماری ایرانی را به  «ن سبک شناسی معماری ایرا»

عی: ۱ های  دوره  معماری  که  پارسی  طوالسبک  ای  دوره  و  گیرد  دربرمی  را  هخامنشی  و  ماد  و  الم،  نی 

متنوعی چون معماری سنتی و محلی خشتی و در مواردی    چندهزارساله را شامل می شود. این سبک اشکال

 .آجری و نیز کاخ های با عظمت هخامنشی با بهره گیری از الگوهای بین النهرینی و مصری را شامل می شود

که شامل معماری دوره های سلوکی، اشکانی    المتا صدر اس   الداز قرن چهار قبل از می  (اشکانی)  سبک پارتی: ۲

. گویی در این سبک شالوده و اساس معماری اصیل و ماندگار ایرانی پی ریزی شده است.  و ساسانی می شود

 .بناهای این دوره دارای ویژگی ها و ظواهر خاص ایرانی چون ایوان و گنبد هستند 

سبک خراسانی که از ابتدای قرن چهارم هجری شمسی تا پایان قرن چهارم را دربرمی گیرد. بناهایی مانند:  :  3

 .امع نائین، مسجد جامع اصفهان به این سبک تعلق دارند مسجد ج

سبک رازی از قرن پنجم تا اول قرن هفتم هجری شمسی، که شامل دوره های درخشان پیش از حمله  : ۴ 

 .مغول می شود. سبک بناهای عصر سلجوقی در این دوره بسیار نمایان است

است  (  از اول قرن هفتم تا اول قرن دهم هجری)ان  سبک آذری که مربوط به دوره های ایلخانیان و تیموری : ۵ 

جامع  ۹که بناهای مهمی مانند: سلطانیه، ارگ تبریز، مسجد جامع ورامین، مسجد گوهرشاد، گور امیر و مسجد  

   .یزد ساخته شدند 

عالیقاپو،  سبک اصفهانی از اول قرن دهم هجری شمسی تا اواسط دوره قاجار که بناهایی مانند: چهلستون،  : ۶

 .و ارگ کریم خان ساخته شد   اهلل مسجد شاه، مسجد شیخ لطف

ندگی  ه ز اصول پنج گانه معماری ایرانی چنانکه گفته اند عبارت است از: توجه به مقیاس های انسانی و شیو  

و پرهیز    ، استفاده از مصالح بومی در هر منطقه، استحکام(ه جای توجه به نما)بسنتی در ایران، درون گرایی  

از ملحقات و اضافات بیهوده و بی کارکرد. به طور کلی، در معماری ایرانی شاخصه های تناسب، قرینه سازی،  

تزئینات معماری و زیبایی سردرها، گنبدها و ایوانها اهمیت بسیار دارد. اصطالحاتی برای جزیی ترین بخش  

ها است. از امتیازات معماری ایرانی این است  های ساختمان وجود دارد که این خود گویای توجه و اهمیت آن

که برای پرهیز از یکنواختی، انواع اشکال هندسی در کنار هم به کار می رود ولی همین اشکال هندسی به  

ظاهر ناهمگون در کنار هم تناسبی چشم نواز دارند. معماران توجه بسیاری به نور و روشنایی سازه ها کرده  

اند و همچنین به استفاده از مصالح بومی در ساختمان سازی توجه   ریکی دوری جسته اند و تا حد زیادی از تا

2 



شده است. غالب بناها خشتی بوده است و طبیعی است که امروزه اثر چندانی از آنها باقی نمانده باشد. با این 

ه  ا و ابنیه اختمانحال معمار ایرانی بر استحکام و مقاومت سازه تأکید بسیاری داشته و به نظر می رسد که س 

تاریخی برای کارکرد و استفاده طوالنی مدت ساخته می شدند. هر بینندۀ امروزی با دیدۀ شگفتی به استقامت  

 و ماندگاری طاق کسری و پل های کهن ساخته شده از سنگ و ساروج می نگرد. 

د توجه باستانشناسان و  باری آثار معماری به جای مانده از دوره های مختلف از چندین جنبه مطالعاتی مور 

 مورخان هنر و معماری قرار دارند.

 فناوری و شیوه های ساخت بناها: -الف

ساخت هر سازه ای نیازمند بهره گیری از مواد و مصالح مختلف و تکنیک های مختلفی برای ساخت بناها   

است و حتی مواد و مصالح و برخی تکنیک های معماری با توجه به نوع بنا متفاوت است. در بحث فناوری  

تطور آنها و تاثیرپذیری از  ساخت به مطالعه نوع مواد و مصالح ساختمانی و تکنیک های معماری در هر دوره، 

اصول و فنون هنری تمدنهای دیگر پرداخته می شود. به عنوان مثال: شیوه های طاق زنی در معماری ایران یا  

 گنبد سازی. 

 تاریخگذاری بناها:-ب

باستانشناسان با بررسی و کاوش در بناها و محوطه های مختلف به تاریخگذاری آنها می پردازند و مشخص   

که بنا در چه دوره یا دوره ای ساخته شده یا در هر دوره چه بخش هایی به آن افزوده شده و حتی  می کنند 

مرمت شده است. در این میان زبانشناسان با خواندن کتیبه ها و آجرنبشته ها و مورخان با بررسی اسناد و  

ن را معماران رومی به دستور  گزارش های تاریخی دانش ما را کاملتر می سازند. مثالً می دانیم که سد شادروا

 شاپور یکم ساخته اند و یا کاخ های ساسانی مداین برای ساخت کاخ های خلفای عباسی تخریب شده اند. 

 جنبه کاربردی بناها: -ج

آنچه بر جذابیت مطالعه تاریخی بناهای تاریخی می افزاید این است که بدانیم کاربرد آن چه بوده است، چه  

رویدادهایی را به خود دیده و یا حتی خود آن بنا چه نقشی در حوادث تاریخی داشته است. مثال اینکه بخش  

هایی از برج و بارو و تاالرهای ستوندار محوطۀ باستانی حسنلو دچار آتش سوزی شده و اجساد افراد از زن و  

شده است، نشان از یورش ویرانگر  مرد و کودک در بخش های مختلف آن سوخته اند و محوطه به کلی متروک  

تزئینی گنبد   و کتیبه های  تغییرات مختلفی که در بخش های مختلف  اینکه  یا  دارد.  بی رحم آشوریان  و 

سلطانیه در دوره کوتاه پادشاهی محمد خدابنده )الجایتو( مشاهده می شود با روایت های تاریخی مربوط به  

    تغییر مذهب الجایتو همخوانی دارد.
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 تزئینات معماری: -د

در دوره های مختلف تزیینات معماری متناسب با نوع بناها و رویکردهای سیاسی، مذهبی، اجتماعی و هنری   

 متنوع و متفاوت است. تزئینات معماری کاخ ها به نوعی می تواند بیانگر ایدئولوژی سیاسی حاکمان هر دوره 

بیانگر ایدئولوژی سیاسی شاهان باشد مثال در دوره هخامنشی تزیینات معماری بناهای شوش و تخت جمشید  

هخامنشی است و قدرت و عظمت شاه بزرگ را در کنار حال صلح و آشتی در میان مردمان تابعه نشان می  

دهد. تزئینات و تا حدی شکل بناهای مذهبی اعم از معابد، کلیساها، آتشکده ها و در دوره اسالمی مساجد نیز  

 به خوبی تفکرات مذهبی را منعکس می کنند. 

تاریخ پژوه حتی می تواند حکایاتی ارزشمند و قابل توجه برای توضیح برخی جریان های تاریخی درال به الی  

روایت های مربوط به ساخت بناها در متون بیابد. در تاریخ طبری آمده است سنمار معمار که قصر شگفت  

کشته می شود و یا در االغانی می    انگیز خورنق را می سازد برای آن که برای حاکم دیگری چنین بنایی نسازد

خوانیم که ابن مسجع، از بنیانگذاران موسیقی عربی، از زمزمه های معماران ایرانی در حال کار در ساخت 

آوازهای خود الهام گرفته است. با این تفاصیل، می توان بر این نظر اصرار کرد که همانطور که آگاهی از تاریخ  

ضروری است، مطالعه دربارۀ تاریخ معماری ایرانی نیز برای همه ی عالقمند به  برای هر فرد امروزی مطلوب و 

ایران شیرین و سودمند است. امید که این نوشته کوتاه در تشویق دانشجویان تاریخ به کسب اطالعات الزم از  

 تاریخ معماری و به طور کلی توجه به پژوهش های میان رشته ای موثر واقع شود.  
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 دیباچه

قبل از میالد  بنا کرد و زیگورات    ۱۲۵0اونتاش ناپیریشا پادشاه عیالم شهر جدیدی به نام دوراونتاش را در سال

عظیم چغازنبیل را برای ستایش اینشوشیناک الهه نگهبان شهر شوش در آن ساخت. هنر عیالمی در زمان  

زیگ  ناپیریشا  اونتاش  رسید.  شکوفایی  و  اوج  به  پادشاه  این  پرستش  فرمانروایی  برای  را  چغازنبیل  ورات 

جهان   خدای  و  شوش  باستانی  شهر  نگهبان  اینشوشیناک، 

مردگان بنا کرده بود. برخی منشا ساخت زیگورات ها را تمدن  

سومر می دانند که معابدی مرتفع و پلکانی بین سه تا هفت 

طبقه بودند که از طرف پادشاهان و بزرگان شهر برای عبادت 

م آیینی و مذهبی برپا می شدند. به هر  خدایان و انجام مراس 

روی زیگورات چغازنبیل از نظر ساخت و نقشه کامال متفاوت  

 از کلیه ی زیگورات های ایران و بین النهرین است.  

 

 حوه اکتشاف ن

شمسی گروهی از زمین شناسان به سرپرستی براون که در دشت خوزستان مشغول بررسی    ۱30۴در سال  

راز منطقه ای عبور می کنند که از نظرشان داری آثار باستانی گسترده ای بوده، آن ها  های هوایی بودند، از ف 

مشاهدات خود را به سرپرست هیات حفاری وقت شوش کنت دومکنم گزارش می دهند. دومنکم از محل  

رومن  مذکور بازدید نمود و از این بررسی توانست دو آجر کتیبه دار را شناسایی کند. در دوره ی پهلوی دوم  

گریشمن دنبال کار دومنکم را پیگیری کرده و در این منطقه مشغول به حفاری شد که نتایج آن در دو مجلد  

 تدوین، چاپ و منتشر شد.

 

 زیگورات چغازنبیل 
 علی نورالدینی

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  
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 دوراونتاش

زیگورات چغازنبیل در مرکز شهر ویران شده ی دوراونتاش قرار دارد. دوراونتاش در محوطه ای به طول و عرض  

کیلومتری جنوب شرقی شوش قرار دارد.    ۴۵متر ساخته شده که امروزه در فاصله    ۱000در    ۱300تقریبی  

این شهر دارای سه حصار خشتی و هفت دروازه بوده که شش دوازه  

  آن با مسیر سنگ فرش به زیگورات می رسیده است.

  - از لحاظ لغوی زیگورات به معنای مرتفع و دوراونتاش نیز به معنا )دور

نام پادشاه عیالمی( است. همچنین چغازنبیل نیز    -اش مکان( و )اونت

سبد( آمده است. قاعده   _تپه( و )زنبیل    -در زبان لری به معنای )چغا

متر می باشد. رومن گریشمن معتقد است که این    ۱0۵ی بنای زیگورات مربع شکل است و طول هر ضلع  

متر بر جای مانده است.    ۲۴ز دو طبقه با ارتفاع  متر بوده که امرو  ۵۲زیگورات داری پنج طبقه با ارتفاع حدودا  

همچنین وی معتقد بود که طبقه پنجم زیگورات جایگاه اینشوشیناک بوده است. مهندسان و معماران چغازنبیل  

اینکه   اند. معماران عیالمی به جای  از یک خالقیت کم نظیری استفاده کرده  در طراحی طبقات چغازنبیل 

ر بدهند. هر کدام از قسمت ها را مجزا از یک دیگر ساخته اند تا ساختمان زیگورات  طبقات را روی یکدیگر قرا

تکمیل گردد. این نوع معماری مدعای یک بنای خاص و متفاوت نسبت به دیگر زیگورات های موجود در بین  

با چغازنبیل  زیگورات  برداری  از خاک  قبل  تا  است.  عیالمی  معماران  نبوغ  از  نشان  که  است  ستان  النهرین 

شناسان معتقد بودند که زیگورات مرکب از چند طبقه است که هر طبقه بر روی طبقه ی زیرین بنا شده  

  است.

در زیگورات چغازنبیل از سه نوع خشت استفاده شده است؛ خشت خام، خشت پخته یا آجر و خشت خامی  

که با خشت پخته ترکیب می شد. این نوع خشت برای اولین بار در این مکان کشف شده است. در وسط هر  

ی اول منتهی  یک از چهار طرف زیگورات یک مجموعه پلکان وجود دارد که همه ی این پلکان ها به طبقه  

می شود که در طرف شمال و شمال غربی فقط تا طبقه ی اول ادامه می یابد اما پلکان های طرف جنوب غربی  

متر بوده    8عالوه بر طبقه ی اول به طبقه دوم نیز منتهی می شود. اولین طبقه ی زیگورات مربعی به ارتفاع  

مربع که با آجرهای پخته مفروش شده باال  که در اطراف یک محوطه ی داخلی به مساحت تقریبی صد متر  

متر ارتفاع داشته    ۱۲متر ارتفاع و در طرف چهارم )شمال شرقی(    8رفته است. این طبقه در سه طرف دارای  

اتاق است. که فقط از طریق پلکان هایی که از طبقات باال می آید می توان به    ۲8است. طبقه ی اول دارای  

ر قسمت جنوب شرقی طبقه ی اول معابدی در دو طرف پلکان وجود دارد  آن ها دسترسی داشت. همچنین د

متر ارتفاع است. در این طبقه   8متر پهنا و   ۱۶که متعلق به اینشوشیناک است. طبقه ی دوم زیگورات دارای 

ن  متر می رسید. ای  ۱0تا    8و طول آنها    ۲اتاق هایی با سقف هاللی وجود داشت. عرض هر کدام از این اتاق ها  

اتاق ها به یک دیگر راه نداشته اند و پلکان های جداگانه ای مدخل هر کدام بوده است. برخی از این اتاق ها  
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فاقد پلکان بوده اند که رومن گریشمن معتقد است؛ که اتاق های پله دار مخصوص قرار دادن هدایا و نظرها و  

  .اتاق های فاقد پله محتمال جایگاه برخی از خدایان بوده است

وجود حالت پلکانی زیگورات و صعود به طبقات باالتر نشان از خارج شدن انسان از عالم خاک به عالم برتر  

است. در واقع پلکان ها در اکثر ادیان نشان گذر از عالم جسمانی به عالم روحانی است. سطح طبقه چهارم  

متر داشته    ۲0در    ۲0ابعادی به اندازه    متر بوده که بر روی آن معبد عالی قرار دارد که   3۵مربعی با اضالع  

است. راه ورود به معبد عالی از طرف پلکان جنوب غربی زیگورات بوده و از این راه به طبقه چهارم و از آن جا  

 د. با استفاده از پلکانی مورب به معبد اینشوشیناک وارد می شدن

معبد نشان از بی حرمتی به خدایان است و به  نکته حائز اهمیت از نظر عیالمیان وجود یک راه مستقیم به  

همین دلیل آنها پلکان های ورودی به معبد را مورب می ساختند. همچنین فقط روحانیون عالی مرتبه توانایی  

آجر نوشته    ۵000را دارا بودند. با کاوش هایی که در محوطه چغازنبیل صورت گرفت بیش از    ۵ورود به طبقه  

کتیبه دار با خطوط میخی عیالمی و اکدی به کار رفته است. این آجر ها به فاصله  یافت شده است. آجر های 

ی هر ده رج تکرار شده است. در این آجرها نام و نسب شاه ذکر شده و در آن مشخص شده که این بنا چگونه  

 و به چه منظوری ساخته شده است.

 متن  کتیبه اونتاش گال در چغازنبیل 

ها آجر  گال،  اونتاش  و  )من  گال  خدایان  برای  و  کردم،  حکاکی  را  طالیی  ی 

اینشوشیناک این ماوا را ساختم و این مکان مقدس را هدیه کردم، باشد که کارهای  

  من که هدیه ایاست برای خدایان گال و اینشوشیناک پذیرفته شود(.

 سیستم آبیاری 

است. رود دز در فاصله ی یک کیلومتری  موضوع قابل توجه در زیگورات چغازنبیل تامین آب مورد نیاز بوده  

از این بنا قرار داشته اما به علت اینکه بستر رودخانه از سطح دشت پایین تر بوده امکان استفاده از آن میسر  

نبوده، از این رو اونتاش گال دستور ساخت کانال از رودخانه کرخه را می دهد. مهندسین عیالمی از رودخانه  

کیلومتر حفر کرده بودند. این کانال در پشت دیوار اصلی شهر قرار داشت که به یک   ۵0کرخه کانالی به طول  

متر وارد می شد که گل و الی آب ته نشین می شد و مانند یک تصفیه    ۵متر و ارتفاع   ۱0منبع آب به طول  

به کار رفته    خانه آب تمیز از این منبع خارج می شد که این آب از طریق روزنه هایی وارد شهر می شد. مصالح

 برای ساخت این منبع، سنگ، ساروج و قیر بوده است. 

 پایان تمدن عیالم 

زمانی که آشور بانی پال پادشاه آشور توانست بر هومبان هالتاش سوم پادشاه عیالم غلبه کند، هم تمدن عیالم  

  ی گوید:پایان می پذیرد و هم زیگورات باشکوه چغازنبیل ویران می شود. آشور بانی پال م 
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)من زیگورات شوش را که از آجرهایی با سنگ الجورد لعاب شده بود شکستم. معابد عیالم را با خاک یکسان  

 کردم و شوش را به ویرانه ای بدل ساختم. به دست من ندای انسانی و فریاد شادی از آنجا رخت بربست(. 

 سخن پایانی 

میالدی در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شد. این بنا که از خشت و   ۱۹7۹زیگورات چغازنبیل در سال 

آجر ساخته شده دارای تزئینات زیبایی از آجر لعاب شده است. همچنین معماران عیالمی در تزئینات از شیشه  

کرده    نیز استفاده کرده اند. به جرات می توان گفت که اونتاش ناپیریشا هدیه ای ارزنده را پیشکش خدایان

است. اما امروزه به علت بی توجهی عده ای این بنا دچار آسیب شده است. حفاری هایی که در اطراف این بنا  

بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی صورت گرفته نگرانی ها را در مورد  این بنا بیشتر از پیش کرده است.  

ز معدود یادگاری های آنان برای نسل های  زیگورات چغازنبیل نشان دهنده ی هنر معماران عیالمی و یکی ا

.  آینده بوده است. عدم توجه به این بنای خشتی باعث ویرانی و نابودی آن می شود

 بن مایه ها 

۱_   ( باورها و نمادهای آیینی در  ۱3۹۶شمشادی، رضوان، حسینی دستجردی، سید مجید،  (، نقش و تاثیر 

 . ۶لوم انسانی، سال دوم، شماره شکل گیری زیگورات چغازنبیل، پژوهش در هنر و ع

 (، ایران در سپیده دم تاریخ، ترجمه؛ حسن انوشه، بی جا، انتشارات علمی و فرهنگی. ۱3۶۵کامرون، جورج، )  _۲

 ۲۶(، باستان شناسی زیگورات چغازنبیل، بررسی های تاریخ شماره .۱3۴۹کردوانی، محمود، ) _3

۴_  ( رحیم،  محمد  شهر۱373صراف،  یا  دوراونتاش  میراث    (،  کنونی(،  ایالمی)چغازنبیل  شاه  گال  اونتاش 

 . ۱۲فرهنگی شماره  

  هینتس، والتر، )بی تا(، دنیای گمشده عیالم، ترجمه؛ فیروز فیروزنیا، تهران، علمی و فرهنگی. _۵
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 مانده بر نقش سفالنی آ جری درشوش                                        جای پای کودیک گس تاخ و  ابزیگوش 

 در درون دشت  حاصلخزی خوزس تان                                            گاهمای کوچک آ ن کودک دوران 

 د ویران در چغازنبیل شوشا معب                                     از هزاران سال و ماه و روز جاویدان 

 جای پایت چون فس یل لشکری  پریوز                              چون شد آ ن دوران ؟ بگو  ای کودک دیروز 

 رسنوشتت راچه شدای کودک پهنان                                          اتکجا رفیت در این حصرای یب پااین 

 ای که در رسداب رسد مرگ و خاموش                                           رد پاهایت شده گم در فراموش 

 

   ود گندم اکر وحید حم   

 99هبمن  18رسوده شده در  _ از مجموعه شعر دفرت اساطری 

 

 

  



( طاق کرسی )   

 

 

 

 

 

 دیباچه 

  ] اند. قصری است که   طاق کسری  ] ق ِ ک َس را  بنائی است که پادشاهان ساسانی ساخته  مشهورترین 

اسپانبر موجب حیرت سیاحان   ی آن در محله   یایرانیان طاق کسری یا ایوان کسری مینامند و هنوز ویرانه 

هرتسلفد از بناهای عهد    یبه عقیده   .ها به خسرو اول نسبت داده اند   است . ساختمان این بنا را در داستان 

طاق کسری بارگاهی است که خسرو    شاپور اول است اما مسیو روتر روایات متداوله را تایید کرده است و گوید:

ایی است که چندین پادشاه در ساخت او سهیم بوده یا به آن توجه  اول بنا نهاد ودر آخر می شود گفت بن

ترین طاق معماری باستان  متر پس از پل گاومیشان در ایران، عریض ۲۵یوان طاق کسری به عرض  ا  داشته اند.

کاخ تیسفون و بخصوص ایوان باشکوه آن در زمان ساسانیان محل برگزاری دیدارهای مهم، بارعام و  .  است

نظارگان از عظمت    است.های سنتی مانند نوروز در حضور شاهنشاه ساسانی بودهبرگزاری جشن  همچنین محل

 شدند.و شکوه ظاهری و ضخامت اضالع آن به حیرت و رعب دچار می 

بناهائی که با    یهمهابن خرداد می گوید: کاخ کسری در مدائن از   

ه ی  گچ و آجر ساخته شده بهتر و زیباتر است و بیتی چند از قصید 

از   »ایوان  کند:  می  نقل  سروده  ایوان  این  وصف  در  که  را  بحتری 

شگفتی بنا پنداری شکافی است در پهلوی کوهی ،کوهی رفیع است  

که کنگره هایش بر قلل رضوی و قدس مشرف است ، کسی نداند که  

آدمی آن را برای آرامگاه جنیان ساخته است ، یا جن برای آدمی کرده  

 است«. 

بارگاه با شکوه شاهنشاه در این قصر بود و از این جا امور کشور را تمشیت می داد. ایوان مدائن بنایی است  

به گونه ای این بنا)چندین جهان (را به خود دیده     خاطره و روحِ تخریب ها ،مرمت ها، جنگ ها صلح ها   با

 طاق کرسی 
 فاطمه مقاتلی

 دانشجوی کارشناسی تاریخ دانشگاه خلیج فارس
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و سازنده ، مرمت ها و تخریب ها،روایات  است.در این جا ما به وجه تسمیه ،معماری و تزئینات، تاریخ ساخت  

   جهانگردان تاریخ دانان و باستان شناسان از این بنا می پردازیم.

ن              ایوان مدائن را آیینه عبرت دا                      هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان  

مایلی(    ۲۲کیلومتری )   3۵، در حدود   مدائن(نیز گفته می شود)ایوان   آن طاق راه تیسفون طاق کسری  که به

این تنها بنای روی زمین است که از تیسفون ، شهر باستانی که به عنوان پایتخت   جنوب بغداد واقع شده است.

، تا زمان فتح مسلمانان بر منطقه در قرن     سلطنتی امپراتوری ایران ، به ویژه در دوران اشکانیان و ساسانیان

 فتم ، باقی مانده است.ه

 از کاربرد تا هدف 

هدف این نما تأمین نوعی صحنه آرایی موثر برای قدرت شاهنشاهی بود و مسلماً به این منظور تامین شده  

کیلو بر باالی سر شاهنشاه ساسانی با زنجیری زرین آویزان بود، بر    300است. تاج عظیم جواهر نشانی به وزن  

معروفترین قالی جهان گسترده بود، فرش بهارستان که از تارهای ابریشم و زر و سیم بافته  پهنه زیر پای او  

بها نشانده شده بود ؛گفته میشود که با حمله اعراب این فرش قطعه    شده و بر آن هزاران قطعه جواهر گران 

ه منظور نمایش عظمت  قطعه شد و به قیمت های فراوانی فروخته شد. این بنا نه برای نمایش مهندسی، بلکه ب 

های دست نشانده  های دیگر را حیران سازد و به دولت ساخته شده، تا قدرت و ثروت را نشان دهد، سفیران ملت 

 ای را دارد. سرکش اخطار کند که این سلسله قدرت درهم شکستن هر مبارزه 

 ساخته شده نامیده است  ( آن را زیباترین بنای که با آجر و گچ8۶۴ابن خردادبه جغرافیدان )درحدود سال 

توانستند ساخت آن را به دست بشر را بپذیرند و  دیدند که دشوارمیمردم عظمت آن را چنان چشم گیرمی 

 کردند به دست پریان ساخته شده است.تصور می 

 چرا نامِ طاق کسری؟ 

طاق یک واژه فارسی است که آن را ایوان نیز گویند و همان معنی را دارد.  

بارگاه یا دربار است. کسری کلمه عربی است که  مثل آ پادانا که به معنی 

خواندند و آن کلمه معرب اسم  ها، پادشاهان ساسانی را با آن لقب می عرب

خسرو اول و دوم است که به آهنگ و لهجه عربی درآمده است. نام کسری  

اند که یکی از آن دو خسرو کاخ یا  هم نام لقب اکاسره در مشرق بوده است. زیرا که اعراب اخیر معتقد بوده 

کند، زیرا که بنای طاق کسری در  ایوان مدائن را بنا کرده است ولی این تصور با حقیقت تاریخی وفق نمی 

میالدی صورت نگرفت . در رابطه با نام ایوان مدائن هم میتوان گفت که در آن ادوار مدائن    ۵۶0  ۵۵0فاصله  

یکی از آن مناطق بوده و مثل اینکه در مرکز و یا مهم ترین ایوان آن    سبعه وجود داشته و این منطقه نیز

  منطقه بوده است.
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 تاریخ ساخت و سازنده؟ 

ای  قبل از میالد ( تا دوره  ۲۲۴  -۲۴۱ها از تعلق بنا به شاپور اول )گذاری بنا مورد جدل است، دیدگاه تاریخ

  متفاوت است.قبل از میالد (  ۵3۱-۵78متأخر، دوره خسرو اول ) 

اما با توجه به مشاهدات جغرافیدانان و باستان شناسان و مسافران چه عرب و غیره می توان حدود همین تاریخ  

 را تاریخ ساخت آن دانست. 

حمزه اصفهانی در کتاب یاقوت   در رابطه با این که چه کسی بنا را بنیان نهاد هم اختالف نظراتی وجود دارد . 

مداین   ایوان  گوید  اما حمزه  می  است.و  هرتسفلد هماهنگ  نظر  با  که  است  اول ساخته شده  شاپور  توسط 

اصفهانی دیدگاه دیگری را مورد قبول دارد و میگوید به نقل از یک راهب زرتشتی طاق کسری توسط خسرو  

ندین  پرویز دوم بنا نهاده شد و در جایی دیگر خسرو انوشیروان اول در واقع در یاقوت گفته شده که بنا کار چ

 پادشاه بود. 

 سبک معماری 

طاق بزرگ دارای   رسد.متر می  30متر عمق دارد و ارتفاع طاق به  ۴3متر عرض و   ۲۵ایوان بزرگ و عظیم از  

متر و عرض    ۲3تاالر بزرگ هر یک به طول    ۴متر ارتفاع بوده در طرفین آن    ۴8متر عرض و    ۴۶متر طول،    ۹۱

اند قرار داشته است در زیر این طاق تاالر بار که تختگاه و مقر شاهنشاه بوده  داشتهمتر که به یکدیگر ارتباط    ۶

دریچه که هر یک دارای    ۱۵0متر وجود داشته است. نور تاالر از  3۵و ارتفاع  ۲۵/ ۶۵و عرض  ۹۲/۴۲به طول  

هایی به قطر  بوشه گردیده است. برای تعویض هوای تاالر از تناند تأمین می متر بوده   ۱۵تا    ۱۲محیطی برابر  

می   ۲0تقریبی   استفاده  متر  گهواره سانتی  تاالر  پوشش  است.  آن  کرده  اطراف  در  و  است  بوده  شلجمی  ای 

ای بنا کرده بودند. طاق بزرگ بر روی  های گنبدی و یا گهواره تاالرهای بزرگ و راهروهای مختلف با پوشش 

شده است متر بوده و آنجایی که طاق شروع می   7دیواری قرارداشته است که در پایین دارای ضخامتی برابر  

متر می رسیده و باالخره قسمت    ۴ضخامت تاالر به  

 متر بوده است.  ۱هاللی دارای قطری برابر 

طاق در واقع سبکی یونانی رومی و ایرانی دارد؛و با  

توجه به تحقیقات گفته شده که می خواسته یک  

   .تاتر رومی یا سپتی زونیوم را تقلید نماید 

اتاق  فیروزآباد  کاخ  مانند  بنا  طرفین  به  در  هایی 

صورت قرینه تعبیه شده، یک درب ساده در انتهای  

اتاق  و  ایوان به یک ردیف  هایی کوچک راه داشته 
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رسید. اطراف تمام  متر  38/۶8بایست از آنها گذشته به تاالری بزرگ )تاالرتخت( به وسعت ایوان به پهنای می 

  های دراز دارای طاق ضربی گرفته شده است)مانند شهر آشور در دوران پارتی( ها و اتاقداالن  بخش مرکزی با 

 ها تو دیواری نشان از تأثیر معماری تدمر دارد. ها و طاقچه های توکار، پیشانی نمای معماری شامل ستون 

 تزئینات کاخ 

ها یافت شده است، هر کوچکی از این موزاییک های  ای به کار رفته بود. خرده در طاق کسری موزاییک شیشه

ها به دست نیامده است. اما براساس گزارش مورخان اسالمی می دانیم که  ای از خود نقش چند که هیچ نشانه 

تصویر خسرو بر دیوار اتاق سریر شاهی، سوار بر اسبی زرد، چنان که در محاصره انطاکیه دیده شده بود، نقش  

 بسته بود. 

های مرمر پرداخت شده در محدوده کاخ یافت شده است. که به احتمال   زیادی از قطعات لوحه تعداد نسبتاً

 زیاد از سوریه بیزانسی وارد می شده است. 

های از آن  های متنوع آن فقط با تردید و حدس است مگر مدرک مستند و یا نشانهموارد کاربرد کاخ و بخش 

های تشریفاتی با شکوه دربار ساسانی به احتمال اند مالقاتسخن گفته بدست آید. آنچه مورخان اسالمی از آن  

بایست در همین جا قرار داشته  داده است. که تخت خسرو می زیاد در ایوان بزرگ و حیاط مقابل آن رخ می 

است و نیز طبق گفته طبری تاج که از سقف آویزان بوده است، و پرده گرانبهایی که به اظهار خطیب بغدادی  

مستطیل دراز محصور در دیوار واقع در جنوب     بازان سعد بن ابی وقاص به هنگام سقوط شهر سوزاندند.سر

بعدها  ساختمان بوده که  نمایش شکار سلطنتی  یا  برای جانوران شکاری  نمایشی  میدان  احتماالً  های طاق، 

 ون را گرفت.  های قرار داشت، جای این میدان نمایش در کاخ تیسف های مسکونی که بر صفه خانه

  گچ بری موزاییک شیشه ای مرمر فرش ها پرده ها و تاج ها و نقاشی های شگفت آور کاخ را تزیین می کردند. 

های سفالی به فواصل منظم تعبیه شده است، اما از آن جا که  در ایوان طاق کسری، درون پوسته طاق، لوله 

های مشابهی  اطی با نور یا تهویه داشته باشد از این گذشته، لوله تواند هیچ ارتبها نمیاین ایوان بازاست، لوله 

ها با مالط مسدود  در قسمت تحتانی طاق که چندین متر قطر دارد، یافت شده که انتهای خارجی این لوله 

  رفته است.ها به کار می شده است، این نظریه مطرح شده که ممکن است آنها به منظور آویختن چراغ 
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 مدائن در ادوار مختلفایوان 

 عصر ساسانیان 

برخی از مورخان معتقدند بنیانگذار آن شاپور اول است  زمان ساخت دقیق آن به طور قطعی مشخص نیست.

میالدی بر ایران فرمانروایی کرد و برخی دیگر معتقدند که ساخت و ساز احتماالً در    ۲7۲تا    ۲۴۲که از سال  

 میالدی آغاز شده است.    ۵۴0س از لشکرکشی علیه بیزانسی ها در دوران انوشیروان عادل )خسرو اول( پ

   دوران اعراب و مسلمانان

هجری قمری توسط اعراب تسخیر شد و سپس آنها مدتی از آن به   ۶37سازه در زمان فتح فارس در سال این

عباسی المکتفی    در اوایل قرن دهم ، خلیفه عنوان مسجد استفاده کردند تا اینکه منطقه به تدریج متروک شد.

  خرابه های کاخ را برای استفاده مجدد از آجرهای آن در ساخت کاخ تاج در بغداد کند.

 دوران ویکتوریا 

میالدی ، هنرمند فرانسوی اوژن فالندین از پاسکال کوست بازدید کرد و به بررسی ساختار آن    ۱8۵۱در سال  

نداشتند ،و شاید این توضیح بدهد که    "نوع مشابهرومی ها هیچ چیز مشابه یا از  "پرداخت که اظهار داشت  

میالدی ، سیل جدی بخش اعظم ساختمان را ویران    ۱888در سال   تمام و کمال معماری ایرانی بوده است؛

 بعدها بنای شمالی )راست( در طول برنامه مرمت توسط صدام حسین بازسازی شد.  کرد.

 دوران مدرن 

میالدی  ، زمانی که بال    ۱۹80توسط دولت صدام حسین در طول دهه این بنای تاریخی در مرحله بازسازی  

  ۱۹۹۱اما همه کارها پس از جنگ خلیج فارس در سال   شمالی سقوط کرده تا حدی بازسازی شد ، قرار داشت.

میالدی دولت عراق با پروژه دیاله دانشگاه شیکاگو برای بازسازی   ۲008تا  ۲00۴از سال  میالدی متوقف شد.

  Aversوزارت فرهنگ همچنین از یک شرکت چک به نام   دالر همکاری کرد.  ۱00000ت با هزینه  این سای

  میالدی  به پایان رسید. ۲0۱7این مرمت در سال    برای بازگرداندن سایت دعوت کرد.

در زمان سلطنت اعراب خلیفه عباسی منصور و هارون الرشید می خواستند بنا را تخریب کنند که این کار نا  

 ام ماند و خالد و یحیی برمکی در این کار مشاور بودند. تم

در زمان صفویه نیز بنا بود که با استفاده از این مصالح مکان های شیعی را تعمیر کنند که انجام نشد.در سال  

 میالدی در اثر سیل یک سوم بنا فرو ریخت.  ۱888

  نیمه مرمت شد.به دستور صدام حسین بنای طاق کسری به صورت نصف و  ۱۹80در دهه 

 میالدی برخی از بنای تفریحی که صدام ساخته بود نابود شد.  ۲003در یورش آمریکا به عراق در سال 
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سازمان میراث فرهنگی عراق با اشاره به اینکه طاق کسری و   رئیس هیئت مدیره شمسی ،   ۱383در سال   

است از ایران و کشورهای دیگر برای کمک به بازسازی و  گرفته بناهای پیرامون آن، در آستانه نابودی قرار  

 داری آن، کمک خواست.نگه

میالدی   ۲0۱۹شرکت چکی مسئولیت مرمت این بنا را به عهده گرفت و بازسازی هایی انجام شد و در مارس 

 برخی از این مرمت ها فرو ریخت.

شگفتی معماری به کارگردانی پژمان اکبر زاده ساخته    در رابطه با ایوان مدائن فیلمی مستند به نام ایوان مدائن

 میالدی در بریتانیا به نمایش در آمد.۲0۱8شد که در سال 

طاق کسری همچنین در ادبیات ، سفرنامه و هر منبع تاریخی نام و یادگاری از خود به جا گذاشته است.تاریخ  

و شعرایی همچون خیام،خاقانی،فردوسی،انوری و ملک الشعرای بهار از    … نویسانی چون طبری، ابن خرداد و

 آن سخن ها گفته اند.

 بر درگه آن شهان نهادندی رو                                       آن قصر که با چرخ همی زد پهلو

 فت که کوکوکوکو بنشسته همی گ                                        ایاش فاخته دیدیم که بر کنگره 

 خیام 

 

 سخن پایانی 

دارای روح که درگیر درگیری های زیادی شده است بنایی به قدمت چندین تمدن با  است طاق کسری بنایی 

تخریب ها و مرمت های بسیار و سابقه ای جهانی و طاق راه تیسفون و گل سرسبد آن با معماری درخشان که  

حکومت میدهد و ما را به شناخت و آگاهی بیشتری از نیاکانمان میرساند. به ما اطالعاتی در رابطه با چندین  

این بنا جنگ ها و تخریب های زیادی را به خود دیده است از حمله اعراب و غارت اموال تا جنگ های امروز  

  و کشتار های دیروز و می شود گفت:

 ر باد شده یکسر، با خاک شده یکسانب                                 کسری و ترنج زر، پرویز و به زرین     
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اما همچنان بنا استوار است و نام و یادش باقی و مطالعات و حفاری های زیادی در آن انجام شده است و  

چندین پروژه برای آن در نظر گرفته شده که بعضا لغو شده اند و همه ما دوستداران تاریخ امیدواریم که این  

 ر گرفته شود تا باقی بماند آن چه که بوده است.برنامه ها از س 

 هر بنا را که عدل بُنیاد است                                           چه عجب گر به قرن ها پاید          

 طاق کسری هنوز آباد است                                              گشت ویران مداین سبعه         

 

 بن مایه ها 

روالن، _۱ میراث ۱37۹بزنوال  سازمان  حبیبی(انتشارات  محسن  سید  خاورکهن)ترجمه  در  طاق  آوری  فن   ،

 فرهنگی.

حبیبی(، تهران،  ، معماری ایران، تهران، انتشارات دات )ترجمه غالمحسین صدری افشار  ۱3۹0پوپ، آرتور،  _۲

 انتشارات سازمان میراث فرهنگی. 

شناسی، ترجمه علی اصغر حکمت، تهران،  ، تاریخ باستانی ایران بر بنیاد باستان۱3۵۴رادهرتسفلد، ارنست، _3

 انتشارات انجمن آثار ملی. 

اسکار،  _۴ ایران    "،۱387رویتر،  هنر  در  محمدعلی    "سیری  و  مقیسه  مهدی  )ترجمه  ساسانی،  هنر   ،

 کری(انتشارات میراث فرهنگی.شا

رومن،_۵ انتشارات  ۱3۹0گیرشمن،  تهران،  فرهوشی(  بهرام  )ترجمه  و ساسانی،  پارتی  دوران  ایران در  هنر   ،

 علمی و فرهنگی . 

، تجدید حیات هنر و تمدن در ایران باستان ) ترجمه مهرداد وحدتی (، تهران،  ۱387هرمان، جورجینا،  _۶ 

 .انتشارات مرکز نشر دانشگاهی

  سایت های ایرانیکا،انکلوپدیا،بریتانیکا، ویکی پدیا ، سایت پروژه مدائن._7
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هایی باقی مانده که معتقدند همزمان با به اتمام رسیدن  در ادبیات آن دوره مصر باستان حکایت ها و داستان

بنای اهرام و اختصاص آنها به مقابر فراعنه، اهرام در میان ساکنان مصر جلوه ای قدسی ، مذهبی یافت که  در  

ه طبیب مخصوص فرعون ، اهرام تنها محل  اشعار شاعران آن دوره تحت عنوان سروده اهرام و داستان سینوه

گذر فراعنه از دنیای واهی به سمت جاودانگی ازلی و رسیدن به مقام کامل خدایی بودند به همین روی در  

 های ساخته شده جهت نشان دادن راه به سوی جاوادانگی است.  ساخت اهرام گذرگاه 

 دیباچه  

ی رود  ان باستان در طول تاریخ ، سرزمین مصر بود که از کناره یکی از مهد های کهن تمدن و معماری در جه

نیل تا سودان امروزی امتداد پیدا می کرد ،بر اساس اکتشافات باستان شناسی، تمدن مصر نخستین بار بر پایه  

روابط بازرگانی با تمدن سومر شکل گرفت که سریعاً ویژگی های خاص خود را به دست آورد زندگی مردم  

طغیان ساالنه ی این رودخانه بود و همین امر اتحاد سیاسی میان آنها را ضروری می ساخت مصریان  متکی به  

معتقد بوده اند که زندگی انسان متکی به یکسری قانون های طبیعی است، طغیان ساالنه ی رود نیل عبور هر  

ارع سر سبز که ساکنین   روزه ی خورشید در پهنای آسمان نیلگون و تفاوت شدید میان صحرای لم یزرع و مز

ی شمالی و جنوبی با دو فرهنگ و آداب و رسوم متفاوت از هم زندگی می کردند،در  آن اغلب در دو منطقه 

مصر سفلی منطقه شمالی مصر شغل مردم چوپانی و گذران زندگی آنها به صورت چادرنشینی بود ولی در مصر  

ند و محل سکونت آن ها ثابت بود و مانند سومریها از  علیا منطقه جنوبی مصر مردم به کشاورزی اشتغال داشت

نی به عنوان مصالح ساختمانی برای ساختن خانه ها استفاده می کردند. یکی از اختالفات فرهنگی دو قوم  

ها را در قبر و خارج از محل سکونت به خاک می  ها بود. در مصر سفلی، مردهمراسم مذهبی دفن کردن مرده 

ها را در محل سکونت خودشان یعنی با کشیدن دیوار و بستن راه آن قسمت از  علیا مردهسپردند ولی در مصر  

خانه دفن می کردند هرودت مورخ یونانی درباره مصریان چنین می گوید که بیشتر از هر قوم دیگری افراطی  

ز مصالح کم دوام  ها و دژها را اها حتی کاخ ها، مغازه مذهب بوده اند به حدی که سکونتگاه ها، بنای مزرعه 

آرامگاه می  از سنگ   ساختند ولی در ساختن معابد و  نیایشگاه برای خدایان  یا  های سخت   برای پادشاهان و 

استفاده می کردند در نتیجه اطالع از این بناها به مراتب بیش تر است، به طور کلی توجه مصریان به زندگی  

ی دوم زندگی، یعنی زندگی پس از مرگ  دت در مرحله یابی به سعادر این جهان برای ادامه زندگی و دست

م مص ا اهر   

ناممعصومه نیک  

خلیج فارسدانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ   
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بوده و هنر آنها براساس این  نگرش  به زندگی پایه ریزی شده بود، اوضاع طبیعی مصر و زندگی  روزمره آنها  

ای که به صورت نظام اجتماعی و جماعتی نخستین زندگی می  در مذهب ودین منعکس شده بود  در دوره 

صورت حیوانات و پرندگان می ساختند و خدایان بد کار را به صورت حیوان هایی    کردند خدایان خود را به

آنسان نما، با پیشرفت مصریان در کشاورزی به پرستش خورشید به عنوان خدای  زندگی ، روشنایی و باروری  

ه هایی  زمین ترغیب شدند.در طول تاریخ همراه با تکامل و رونق گرفتن تمدن ها هر کدام ساخت بناها و ساز

مناسب با فرهنگ و بر خواسته از عقاید و آداب و رسوم خود در پیش گرفتند که نشان دهنده ارزش ها در آن  

 جامعه بود که معماری در مصر باستان به سه دسته عمده تقسیم می شد : 

 :دوره پادشاهی باستان  ۱

 :دوره پادشاهی میانه  ۲

 :دوره پادشاهی جدید  3

یکی از خواستگاه های معماری در مصر باستان و در دوره قابل بحث یعنی دوره پادشاهی باستان وادی نیل  

بود که سرآغاز زندگی مبتنی بر خورشید، ستارگان و مذهب )اعتقاد به جهان پس از مرگ( خوانده می شد و  

های عصر خود بود ، سرگذشت  تمدن ترین  قبل جایگاه یکی از با نفوذ ترین و با شکوه  هزار سال  ۱0در حدود 

اسرار و نبوغ معماران این دوره در طول تاریخ با خلق شاهکارهای  منحصر به فردی نظیر سازه های آجری  

جیزه یا اهرام ثالثه تداوم یافته که  ساخت آن را خارج از توان آدمی در آن عصر دانسته و معماری آن را  

 وانده اند.  فرازمینی و جزء عجایب هفتگانه جهان خ

سوالی که ذهن عموم را نسبت به این سازه های دست ساز به خود مشغول داشته این است که در آن عصر با  

وجود مشکل نبود امکانات برای ساخت همچین بنای بزرگی کارگران با چه توان و نیروی محرکه ایی همچین  

ی جا به جایی و از سویی دیگر از چه ابزاری  سنگ های بزرگی را حمل می کردند و با توجه به  نبود ابزار برا

به این سوال الزم است   برای این چنین برش دقیق و چیدمان در این سازه استفاده شده،برای پاسخگویی 

 معماری این دوره و نوع سبک بکار رفته در ساخت  اهرام ثالثه را بررسی و نقد کرد. 

 دوره پادشاهی باستان  

الد مسیح ساکنین مصر سفلی و مصر علیا توسط فرعونی به نام  نارمر که در  سال قبل از می  3000در حدود  

بر مصر فرمانروایی می کرد با هم متحد شدند و اولین سلسله با یک سیاست ترکیبی    3۱۵0تا    30۵0حدود  

به تدریج معماری مصطبه آغاز شده   از گذشت این دوره که  به اجرا در آورد پس  از دو فرهنگ متفاوت را 

  قبل از میالدی( ۲0۴0تا  3۲00)مابین سال های است.
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   مصطبه

ی ساخته شده در مصر مصطبه نام داشت که قبر هایی انفرادی بودند و از سنگ ساخته می  هااولین مقبره   

معموال به شکل سکویی بلند و    ها  متر بوده است.این مقبره    ۲/۵شدند و ارتفاع آن ها از سطح زمین حدود  

بودند که    پر شیب و قطور و با مفرغ سنگ یا آجر همراه محوطه هایی برای دفنهای  مستطیل شکل با دیوار

به سکویی بلند متصل می شد و  هواکش محوطه اصلی تدفین در زیر زمین و عمق زیاد قرارداشت و به وسیله 

محوطه تدفین مقبره مصطبه  ایی هیچ گونه ارتباطی با محیط خارج    همانبسیار محکم نیز بودند. در سراب یا  

وفی که برای مرده الزم بود در آنجا می  وجود نداشت. نقاشی و مجسمه در گذشته و نیز اشیاء نفیس و ظر

هدایای  ی می شد که اقوام نزدیک  ھگذاشتند. ارتباط مقبره با خارج از دری بود که به فضای کوچکی منت 

کردند در برخی موارد از بام تا  خود را آنجا می گذاشتند. سوراخی که از باالی جسد  متوفی را از آن وارد می 

تر عمق داشت و پس از اینکه جسد را داخل قرار می دادند سوراخ را کامال  م  30محل استقرارجسد بیش از  

 می پوشاندند .

 سفر به سوی زندگی  پس از مرگ 

مصریان قدیم اعتقاد داشتند که فراعنه خدایان کوچک بر روی زمین هستند و پس از مرگ به مقام خدایی  

غیرقابل نفوذ ساخته می شد به همین روی چهار   رسند بنابراین مقابرشان می بایست زیبا ، بسیار عظیم ومی 

مثلث جانبی در اهرام مصر به گونه ای طراحی شد که نور خورشید بر جسد فرعون تابیده شود و رابطه جاودانی  

او را با خدای آفتاب که رع  نام دارد، حفظ کند. در کنار این اهرام مقابر کوچکتر مکعب شکلی بنام مصطبه به  

خته شده است . فراعنه مراسم خاکسپاری خود را به شکل یک سنت ملی درآورده بودند که  تعداد زیادی سا

 و تفکر مصریان. آن زمان  به سمت پرستش آنان سوق یافت.  هنر مذهب ، 

 پیش درآمدی بر ساخت اهرام ثالثه 

ی چهارم با ساختمان هرم های سه گانه و عظیم پیکر جیزه به نام  خوفو  سیر تکاملی اهرام در دوره ی سلسله 

قبل میالد ساخته شده اند و در جیزه قرار دارند و در سرزمین مصر    ۲700به اوج خود رسید این اهرام حدود

.هر سه هرم دارای سطوح جانبی صاف اند  اند مظهر پایداری ابدی ، علم پنهانی  و فنون ازلی و جادوگری بوده 

که در اصل با غالفی از سنگ تراشیده و یکدست پوشیده شده اند ولی اکنون تمام آن پوشش به جز قسمتی  

از جهت جزئیات طرح و ساختمان  با  دیگری  اهرام  این  از  رفته است هریک  از میان  به کلی  نوک هرم  از 

سی شان در مقطعی از هرم خوفو یا خئوپس که  کهنسال ترین و  اختالفاتی کوچک دارد ، اما خصوصیت  اسا

بزرگترین آنهاست نشان داده شده است.آرامگاه های ابدی فراعنه اهرام سنگی بسیار بزرگی بودند که وظیفه  

ی آنها نگهداری از جسد مومیایی شده فرعون و اشیاء آیینی او بود. این اهرام در منطقه ی جیزه واقع در غرب  

یل قرار دارند که گذرگاه هایی تصور می شدند برای رسیدن فرعون به مقام خدایی و عرش ایزدان، گذرگاه  رود ن

هایی که روح فرعون در گذشته می توانست از طریق آنها به گروه جاودانان نامیرای ستاره ی شمالی برسد.  
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کند، ورودی ورودی این اهرام از  مصریان باستان دریافته بودند که این ستاره هیچ گاه طلوع یا غروب نمی  

سمت نمای شمالی آنهاست و دهلیزها با چنان شیبی روبه پایین احداث شده اند که از درون هرم بتوان ستاره  

 ی قطبی را دید که در تعیین جهات این اهرام دخالت داشت و ورودی دنیای زیرین بود.

 هرم خوفو 

گانه اهرام می باشد . این هرم در شهر  م از مجموعه سه هرم خوفو یا خئوپس قدیمی ترین و بزرگ ترین هر 

گردد . باستان شناسان بر این باورند که  پیش از میالد برمی  ۲۵۶0قاهره مصر واقع شده و قدمت آن به حدود 

 است . سال ساخته شده  ۲0تا  ۱0این هرم به عنوان مقبره ای برای فرعون خوفو و به دستور او و طی مدت  

 ی و خصوصیات هرم معماری بیرون 

ارتفاع   با  تا    ۱۴۶٫۵این هرم  سال    3800متر 

انسان   دست  ساخته  بلندترین  ساخت  از  پس 

شود ساخت این هرم با برداشتن  محسوب می 

سنگ از معدن، کشیدن، بلند کردن و قراردادن  

در محل ساخت هرم همراه بوده است پوشش  

بیرونی هرم خوفو از سنگ آهک است که در  

اعث بازتاب نور خورشید می شده.  زمان قدیم ب

های سنگی استفاده شده در ساخت هرم  بلوک 

معادن   از  که  بوده  تورا  آهک  سنگ  از جنس 

  اطراف قاهره و رود ها  استخراج می شد .

 معماری داخلی هرم خوفو 

تن و    80تا    ۲۵بزرگترین سنگ  استفاده شده در این بنا، سنگ گرانیت دراتاق فرعون بوده که وزنی معادل  

های چوبی که با آب خیس  کیلومتر دورتر از محل ساخت هرم حمل شده است با کوبیدن قلم   800در حدود 

اتاق شناخته شده وجود دارد به ترتیب باالترین اتاق که    3شده برای برش سنگ استفاده شده است.در هرم   

بود   سنگ بنای هرم کنده کاری شده  ترین اتاق که در به اتاق پادشاه معروف است، سپس اتاق ملکه و پایینی 

هرم کوچکتر ساخته شده که برای همسران دیگر    3باشد . در مجموعه اهرام جیزه    و به نظر ناتمام رها شده 

 اند. فرعون بوده 

 هرم ابوالهول 

سال   یک    ۲۴۶۵تا    ۲۵7۵درحدود  ابوالهول  است  بوده  میالد  از  قبل 

شخصیت اسطوره ای است که به عنوان سرپرست روحی فعالیت می کند،  
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به همین دلیل بنا به درخواست فرعون خفرع ، بنای بزرگ ابوالهول در محل اهرام بزرگ ساخته شد خفرع به  

مراورید رنگ پوشیده شده است. خضرع چهارمین پادشاه  معنای بزرگ است. نمای هرم با سنگ آهک سفید و  

سال بر مصر حکومت کرد. وی دومین هرم بزرگ گیزا و    ۲۶سلسله ی چهارم و پسر یا برادر خوفو بود که  

تندیس عظیم ابوالهول را احداث نمود.این هرم در به دلیل واقع شدن بر سطحی بلندتر نسبت به هرم بزرگ  

 رسد.  خوفو مرتفع تر به نظر می 

 هرم پله ای زوسر 

در دوره سلسله سوم مقابر مصر شکل هرم هایی پله دار  

به خود گرفتند . مشهورترین این مقابر مقبره پادشاه زوسر  

است که روی همان تپه مستطیل شکل اجدادی و در شهر  

که   شد  ساخته  ممفیس  باستانی  گورستان  یا  سقاره 

حد واسط  نخستین مقبره عظیم پادشاهی بود شکل هرم   

بین مصطبه و هرم های بعدی در جیزه است ، در واقع  

متشکل از چندین مصطبه است که به تدریج کوچک شده و در پایان کار، ساختمانی مشابه زیگورات های  

باشد نه  معبد ارتفاعش از  بزرگ بین النهرین شده است. اما هرم زوسر بر خالف زیگورات ها یک مقبره می 

 یرامونش قرار دارند بلندتر است و کارکردی دوگانه داشته است که عبارت اند از:بنای مردگانی که پ

 :حفاظت از فرعون مومیایی شده و اشیا دفن شده ۱

 : مجسم ساختن قدرت مطلق و خداگونه وی ۲ 

اثر    این ساختمان را با معبدهایش یک زیارتگاه درمانی می پندارند مجموعه ایی محصور و با حیاط بزرگ 

 ب یعنی نخستین هنرمندی بود که نامش در تاریخ  آمده است.  ایمحوت

 نیایشگاه های سلطنتی 

اهرام تنها شامل هرم و اتاق های مخصوص اموات نبودند در آنها یک قسمت عمومی برای ستایش پادشاه  

شامل معبد و قسمتی برای گذاشتن مجسمه ها نیز تعبیه شده بود. این بنا ها در هرم خوفو عبارت بودند از:  

ها و اجرای آیین ها و جشن  اتاق  های تدفین ، نماز خانه های متصل به ضلع شرقی یا محل تقدیم قربانی  

های مذهبی ؛ راه خاکریزه ها سرپوشیده منتهی به دره؛ و معبدی کوچک در کنار راه خاکریز و مشرف به هرم  

خفرع که در کنار دره نیل مجسمه ی ابوالهول قرار دارد که به نشانه بزرگداشت فرعون از یک صخره ی طبیعی  

تر که پیکره ی آن اندام شیری نشسته را تداعی می کند و غالباً  م  ۲0تراشیده شده است. تندیسی به ارتفاع  

 سر آن را تجسم چهره ی خفرع فرزند خوفو می دانند.  
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رود ، که با ساختن مصطبه ها یا مقبره  اهرام ثالثه نقطه اوجی در تکامل شیوه معماری مصری به شمار می  

ورت یا الگویی خاص نبود، فراعنه می توانستند مصطبه  های منفرد آغاز گردید . ساختمان این اهرام  بر پایه ضر 

سنگین تر کنند ولی زمانی که پادشاهن  سلسله سوم اقامتگاه دائمی خویش را به    هایشان ها را روی  مقبره  

که در مجاورتشان بود قرار گرفتند. این شهر  مرکز کیش نیرومند    هلیوپولیس ممفیس انتقال دادند تحت تاثیر

شکل  ساخته شده. در دوران سلسله چهارم، فراعنه خود  هرمی بود که  به صورت یک سنگ  رع خدای آفتاب 

مین علت ، کوشیدند او را بر روی زمین مجسم کنند.به طور کلی معماری مصری  ھ را فرزندان رع نامی دند وبه  

 هایتب، ساختمانهای نهایی از خشت و چوب و نی و مصالح سبک دیگر برپا گردید. ایمحودر آغاز با ساختمان

انعکاسی بود از شکل    هنوز تراشیده شده را مرسوم کرد. در عین حال انواع قالب های معماری او  های    با سنگ

های مصر اقتباس نموده  ها از ستون رفت. یونانی ها وابتکاراتی که در شیوه بنا با مصالح سبک و کم دوام بکار می 

پیروس در مصر سفلی که در بنای هرم زوسر به کار گرفته می  پاهای  و آن را تکامل بخشیدند . شبیه ستون  

سال قبل میالد به ندرت  3000دانستند ودر حدودروش طاق زنی را میها  پیش از  بقیه سلسله    ها شد . مصری  

ایت باید گفت معماری مصری معماری جرمی بود که توجه شان بیشتر  ھاز طاق زنی استفاده کرده اند. در ن

و جرم س  فرم  و  به  تا فضا سازی  بوده  از شیوه ستون  همچنین  اختمان  و عمودی   معماران مصر  افقی  های 

 استفاده می بردند.  

 نارضایتی عمومی  

یونانیان طی گزارش های خود به مواردی اشاره کرده اند که حکایت از نارضایتی عمومی مردم مصر دربارۀ  

ساختن اهرام مصر به میان آورده است.دیودور سیسیلی چنین می گوید که شورشیان در فرصتی مناسب از  

رون می انداخته اند که به  فرط ناخرسندی و عصبانیت اجساد مومیایی شده فراعنه را از مقابر باشکوهشان بی

موازات همین عکس العمل ها در پایان کار سلسلۀ چهارم مصر در منابع تاریخی سرانجام فراعنۀ سلسلۀ پنجم  

مصر کارساختن اهرام بزرگ مصر را متوقف کردند و به سخن دیگر برای خود از ساختن اهرام خودداری کردند،  

تر و  زیرا مقابری که فراعنۀ سلسله های بعدی بر به مراتب ساده  بودند  از جمله در ساکارا ساخته  ای خود 

 محقرتر بوده است.  

 کارگران 

برای ساختن اهرام ، چهارگروه کارگر به کار اشتغال  

داشته اند.این گروه ها متشکل از سنگ تراشان و  

معمار   یک  زیرنظر  که  بود  سنگ  روی  طراحان 

همراه   بود  فرعون  تأیید  مورد  که  چند  شاهی  با 

معماران   زیرمجموعۀ  کردند.در  می  کار  سرکارگر 

شاهی بنّاهای کارورزیده و متخصص مشغول به کار  
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بودند. مسئولیت کلی کار برعهدۀ معمار شاهی بود که بی وقفه برکار ساختمان به طور کامل نظارت داشت  

 .شماری از همین کارگران متخصص و گروهی نیز غیرمتخصص گزارش شده اند. 

به این کار گماشته شده    گروه  اکنون  اند که پیش تراحتماالً مشاغل دیگری داشته و هم  بوده  دوم کسانی 

اند.انبوهی از اسیران جنگی و بردگان نیز به کارهای مختلف وجانبی در امر حمل ونقل و جابجایی ابزار، ادوات  

 و مصالح ساختمانی در ساخت اهرام مصر مشغول بودند.  

 جغرافیایی  ویژگی ها و موقعیت

از نظر معماری وموقعیت جغرافیایی در محل مناسبی قرار دارد هرم به گونه ای   از هر نظر چه  اهرام مصر 

ساخته شده است که به چهار جهت اصلی مشرف است، خط مداری که از روی جیزه می گذرد دقیقا خشکی  

ی از نصف النهار ساخته شده  ها وآب های روی کره ی زمین را دقیقا نصف می کندوهرم در چنین نقطه ا

 است. 

 فاصله ی میان مرکز زمین تا هرم کامال برابر است.  -

 اندازه ی سطحی چهارجانبی حرم دقیقا برابراست با ارتفاع هرم.  -

نوک هرم بزرگ دقیقا شمال واطرافش نیز طول استوا را تمثیل می نمایند تمامی محاسبات بیان گر آن    -

زگیری های دقیق ریاضی ونجومی همراه است که نشان می دهد درآن زمان مصریان  است که اهرام مصر با اندا

 از نظر معماری بسیار پیشرفته بوده اند . 

 راهپیمایی عمومی  

با مرگ فرعون و انجام مراسم مومیایی کردن وی، راهپیمایی بزرگی از کاخ و محل زندگی او به سمت آرامگاه  

و اهرام صورت می گرفت، جسد مومیایی او را درون تابوت می گذاشتند و به همراه زنان، بردگان، خانواده،  

هم عزاداری هایی صورت نی گرفت  خدمتگزاران و دوستان وی به سمت محل تدفین می رفتند که در بین راه  

 معتقد بودند هرچقدر زنان و خانواه مونث فرعون زیاد بود مراسم خاکسپاری با شکوه خاصی برگذار می شد.  

 سخن پایانی 

مصر یکی از خواستگاه های تمدن و هنر و معماری در جهان باستان به شمار می رود که ساختار فرهنگی و  

در دو  طبقه چادر نشین و عشایر و کشاورز و یکجا نشین بررسی شد در زمان نارمر    اجتماعی و جمعیتی آن 

ساکنین مصر متحد و در زیر یک نظام سیاسی واحد جمع گردیدند که به مراتب گسترش بیشتر در تمدن،  

هنر و معماری هم جلوه ایی از آن مجسم می شد معماری مصر به سه دوره باستان، میانه و جدید تقسیم  

ندی می شود که  عالقه زیادی به ساخت بناها و معماری و آرامگاه ها برای خدایان و فرعون های خود داشتند  ب
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و آنها را با ظرافت و دقت کاری باال و با استفاده از سنگ های سفت می ساختند ولی در ساخت خانه های  

 فردی خود چنین اصولی را رعایت نمی کردند.  

لسله پادشاهی در مصر ساخته شده بودند و  نقش مهمی را در معماری مصر ایفا  اهرام ثالثه  طی چهار س 

کردند. هرم، نمادی برای زندگی فرعون و زندگی ابدی او بود که پس از مرگ به مقام خدایی می رسید، بزرگ  

بایی  قبل از میالد به وسیله ی خئوپس یا خوفو ساخته شد، از نظر تاریخی و زی  ۲۵70ترین هرم که در سال  

شناسی بسیار شاخص است. اگر چه کار ایمهوتپ در ساخت هرم پادشاهی زوسر یک انقالب به شمار می آید،  

اما تنها نمونه از مجموعه ی ساگارا بود که در زمان اوج ترقی اهرام ساخته شد و انسان را متوجه عروج به  

فوت  و هر    ۴80رتفاع هرم بزرگ  میلیون تن سنگ ساخته شد. ا  ۲۵/۶آسمان می کند. هرم بزرگ خوفو از  

سال کار کردند تا قطعه های    ۲0طرف قاعده ی مربعی شکل  دارد به گفته هردوت صد هزار نفر به مدت  

 سنگ را  از معدن به وسیله قایق در طول مسیر نیل جابه جا می گردیدند. 

تدا مصطبه ها مقبره های  سیر معماری در مصر از ساختن بناهایی ساده به سمت پیشرفته تحول یافت در اب 

فردی و در نتیجه بعد از آن اهرام بزرگ که شامل چندین مصطبه و نیایشگاه می شد هرچند آرامگاه ها و  

اهرام نمادی از خاندان سلطنتی فرعون ها ن خدایان و نمایی از زندگی پس از مرگ بودند و مردم همراه فرعون  

دند اما به مرور زمان اهمیت الزم را از بین برد و امروزه آنها از آن  ها اشیا، لوازم و زیورآالت قیمتی دفن می کر

 به نام سازه های آجری یاد می شود که ساخت آن به دست انسان های آن زمان بعید بوده.  

 بن مایه ها  

 . (،تهران:نشر قفنوس ۱3۹0اسمیت، برندا، مصر باستان، ترجمه آزیتا یاسایی، )  -۱

 . (،تهران :نشر آوند دانش۱3۹۴باستان،ترجمه علی رضا بهارلو،)بوت، شارلوت، مصر -۲

 . (، تهران :نشر سبزان۱38۹پوتنام، جیمز، اسرار اهرام در جهان باستان،ترجمه محمد صادق شریعتی،) -3

 .(،تهران:نشر سخن۱388خدادادیان، اردشیر،تاریخ مصر باستان،)-۴

 .هر اندیشه(، تهران : نشر :گو۱3۹3ذوالفقاری، علی،تمدن مصر)-۵

 . (،تهران:نشر قدیانی۱38۵رایشهارت،هانس،اهرام مصر، ترجمه فرزانه کریمی،)-۶

 . (، تهران:نشر اسطوره۱38۹ها و اهرام مصر،)ماالم،جان، مومیایی -7
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و داس تان  ها  حاکیت  ابس تان  مص  آ ن دوره  ادبیات  امتام  در  به  اب  مهزمان  معتقدند  که  مانده  ابیق  بنای  هایی  رس یدن 

میان ساکنان مص جلوه ایی قدیس ، مذهیب ایفت که  در اشعار   اهرام و اختصاص آ هنا به مقابر فراعنه، اهرام در 

شاعران آ ن دوره حتت عنوان رسوده اهرام و داس تان سینوهه طبیب خمصوص فرعون ، اهرام تهنا حمل گذر فراعنه  

در ساخن اهرام گذرگاه    مقام اکمل خدایی بودند به مهنی روی  از دنیای واهی به مست جاودانگی ازیل و رس یدن به 

 . های ساخته شده هجت نشان دادن راه به سوی جاودانگی 

  



 

 

 

 

 

 

 دیباچه 

ای از تاریخ اروپا از سده پنجم تا سده پانزدهم  های میانی یا عصر تاریکی است که به دوره قرون وسطی ، سده 

میالدی در نظر گرفته    ۴7۶شود. معموالً آغاز این دوران سقوط امپراتوری روم غربی در سال  میالدی گفته می 

بندی فرهنگی تاریخ اروپا به ترتیب شامل  م باشد. تقسیها میشود و فرجام آن دوران رنسانس و عصر کاوش می 

عصر باستان، قرون وسطی و دوران مدرن است. خود دوران قرون وسطی نیز به سه عصر، قرون وسطای آغازین،  

شود. تمدن دوره های میانه بازتابی از در هم بافتگی  بندی می قرون وسطای میانی و قرون وسطای متأخر بخش 

نوخاسته و پرتوان ملت های سلتی ، ژرمنی یا بربر ها، نامی که رومیان به آنها  مسیحیت ،سنن رومی و روحیه 

 داده بودند است.  

های قرن وسطایی، هر سال میزبان گردشگران بسیاری از سراسر  شهرهای زیادی در اروپا به خاطر داشتن سازه 

ها  رود. در این دوره، سازه ار می های زمانی در تاریخ اروپا به شمترین دوره دنیاست . قرون وسطی یکی از مهم 

ها و آثار تاریخی  شد اما بسیاری از این سازهبه سبک گوتیک، نوعی سبک هنری در قرون وسطی، ساخته می 

تبدیل شد. با این حال، بسیاری از    ها و بی توجهی مسئوالن به ویرانه در دوران جنگ و در نتیجه زمین لرزه 

اند ولی در بعضی مناطق عده ای از آثار بنا  روپایی به طور کامل حفظ شدهآثار تاریخی در بعضی از شهرهای ا

 بر عوامل طبیعی و دیگر عوامل تخریب شده اند. 

معماری قرون وسطی به سادگی به سبک های معماری در اروپا در طول قرون وسطی اشاره دارد.  معماری در  

 سکی تا سبک گوتیک را پشت سر گذاشته است.این دوران تغییرات و مراحل مختلفی از جمله از سبک رومن

به طور کلی، معماری سازه ها در اروپای قرون وسطی عمدتاً مربوط به ساخت بناهای مقدس مانند کلیساها 

بندی در دوره قرون وسطی که معماری  ترین طرح بود که ساختار اولیه نشان دهنده ایمان مسیحی بود. رایج

  کشد، صلیب التین در غرب و کلیسای پالن مرکزی در شرق است .می   کالسیک قرون وسطی را به تصویر

 و نمونه های دیگر مانند:

وسطی معامری قرون   

 شیرین شریفی

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  
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موقعیت   دارای  ها  ویزیگوت  برای  بعدها  و  ها  رومی  برای  زمانی  که  فرانسه  اُد  استان  در  شهری  کارکاسون 

در بلژیک بهترین ویترین    استراتژیکی بوده است برجک های خاکستری روستای ساحلی در کونوی ، ولز بروخه

قرون وسطی در سرزمین خودش و همچنین  پراگ جمهوری چک ؛ تولد و در اسپانیا ما میتوانیم نمونه ای از  

 معماری قرون وسطی را مشاهده کنیم . 

و   آنها  تعاریف  به  و  کرد  خواهیم  صحبت  گوتیک  و  رومانسک  معماری  های  سبک  به  راجع  مقاله  این  در 

آنها خواهیم پرداخت و آنها را در نقطه های زمانی متفاوت و کشور های مختلف در اروپا بررسی  خصوصیات بارز  

 خواهیم کرد . 

این معماری ها شامل قلعه ها کاخ ها و کلیسا ها می شوند که هر کدام از این بناها خصوصیاتی دارند که در  

 ادامه به آنها می پردازیم . 

 معماری قرون وسطی 

اروپای  تقسیم    معماری  به چند دسته  قرون وسطی 

: شارلمانی   نوع چوبی است  آنها  اولین  می شود که 

دوباره عظمت سپری   استقرار  به  اشتیاقی که  ضمن 

شده امپراتوری مقدس روم داشت، احیای اسلوبهای  

ساختمانی رومیان را نیز تشویق می کرد،  با آن که  

شهرهای کوچ نشینان رومی با ساختمان های بزرگ  

بودند  و سنگ  پراکنده  اروپا  ی شان در سراسر شمال 

تکیه می کردند، معماری   پهناورشان  تهیه مصالح ساختمانی خود همواره بر جنگل های  برای  قبایل ژرمن 

شمالی معماری الواری بود و تا سده های میانه همچنان بر استفاده از الوار تکیه داشت. دومین نوع معماری از  

ک و گوتیک و باروک تقسیم میشود که معماری باروک مربوط به قرون وسطی  نوع سنگی است که به رمانس 

 نیست و از رنسانس به بعد آغاز میشود.  

در قرون وسطی دونوع بنا بر اذهان حاکم شد که بخشی از نشانه های  

بزرگ قرون وسطی به حساب می آیند. قلعه ها که مقر شوالیه ها بود  

مقر پروردگار مسیحیت) نمایندگان پروردگار  و کلیساهای جامع که  

مسیحیت یا همان روحانیون مسیحی(. به دلیل اینکه در قرون وسطی  

تقابل بین باال و پائین ) طرح ریزی شده در فضا( وجود داشت برج و  

باروها را بسیار بلند و آشکار می ساختند تا نشان دهند که از پستی  

ا و هم در کلیسا های جامع نمایان  بیزارند ، این تقابل هم در قلعه ه

  .است . به همین دلیل هم به دیوار ها و برج ها اهمیت می دادند 
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 قلعه ها 

راه های   دار وحفره ها و  دیوار های شکاف   ، قلعه ها دارای برج   ، زیباست  قرون وسطی  از  قلعه ها بخشی 

  شان تنگ و تاریک بود . مارپیچی است که به سمت باال یا پایین می روند و.... راه پله های

قلعه های برای شوالیه ها دو کاربرد مهم داشتند : از یک طرف نقش حفاظتی و نظامی داشت و از طرف دیگر  

محل سکونت آنها وخانواده آنها  بود )بزرگی قلعه به تعداد افرادی که در آن زندگی می کردند بستگی داشت(.  

ا شده اند ، به دلیل اینکه اغلب شوالیه ها جدا از مردم شهر زندگی  اغلب قلعه ها در روستا ها و حومه شهر بن

می کردند زیرا آنها می خواستند نزدیک شکار گاه ها یا کشتزار ها باشند . البته در شهر ها هم قلعه هایی  

 ساخته شده بود .مثال بیشتر قلعه های ایتالیا در شهر ها هستند.   

قلعه ها سنگ به جای چوب به کار رفت و همین تغییر نقشه قلعه را تغییر  از حدود قرن یازده به بعد در بنای 

داد ، از قرن های دهم تا دوازدهم بیش از هر چیز در پی بنا جایی برای پناه گرفتن ارباب و خانواده هاشان  

پدید آمد   بودند ، پناهگاهی که می شد سالح و آذوقه نیز درآن انبار کرد ، از همین جا بود که برج اصلی قلعه

، پل   از طریق دیوار های ضخیم ، خندق  بود که  با آذوقه کافی  امنی  اقامت  از این قلعه سنگی محل  .پس 

متحرک گردن گاه های دیوار ها و برج ها که از شکاف آنها می توانستند مواد ویرانگر راسوزاننده و بر روی  

ی واقعی بود که به سختی می شد آن را  مهاجمان بریزند ، محافظت می شد . بدین ترتیب قلعه حفاظتگاه

گرفت . بعد ها در اواخر قرن چهاردهم میالدی و اوایل قرن پانزدهم  به دلیل اختراع مهمی به نام توپ که می  

 توانست ضخیم ترین دیوار ها را ویران کند ، اروپاییان کم کم از ساختن قلعه دست کشیدند .  

 کلیسا های جامع

کلیسا های جامع بزگ و وسیع و در عین حال مرتفع بودند . این ارتفاع برکسی که آنها را می دید اثر می  

گذاشت و موجب می شد که در ذهن آن شیئی بسیار مهم جلوه کند . ارتفاع بنا بازتابی از عظمت خداوند در  

92  



ر ها بودند و بین آنها رقابتی بوده  آسمان بود . جنبه دیگر این است که تقریبا عمده کلیسا های جامع در شه

 و هر شهری می خواست بزرگ ترین ، مرتفع ترین و زیبا ترین کلیسا های جامع را داشته باشد . 

کلیسا های جامعی که پا برجا مانده اند تقریبا همگی از سنگ ساخته شده اند ، اما در آغاز در مناطق کم  

از چوب می ساختند . در اسکاندیناوی و جنوب لهستان  سنگ که جنگل های زیادی داشتند کلیسا ها را  

 کلیسا های چوبی با شکوهی باقی مانده اند .  

در قرون وسطی کلیسا های جامع آراسته ترین بناها بودند . جنبه ای هست که دیگر از بین رفته یا ما دیگر  

در تزیینات کلیسا جامع فرشینه  در کلیسا های جامع امروزی نمی  بینیم : کلیسا های جامع نقاشی می شدند ،  

 ، نقاشی دیواری و مجسمه وجود داشت ؛ در داخل کلیسا و باالی ستون ها را با مجسمه آراسته می کردند. 

مطلب دیگری در باره کلیسا های جامع این است که نزدیک ورودی غالبا تعمید گاهی است که در واقع تشتی  

 سنگی در فضایی مجزاست . 

  ۱۱۵0تا  ۱000ود سال های  هنر رومانسک )حد 

 میالدی( 

احوال   و  اوضاع   ) وار  )رومی  رمانسک  معمار 

اجتماعی پیش از قرون وسطی در دوره های یونان  

و روم موجب شده بود که آثار هنری ، به طور کلی  

قابل   ماندگاری  و  تداوم  و  رشد  به  معماری  هنر 

مالحظه ای برسد . این وضعیت تا چند قرن بعد  

ام آورد ، اما در نتیجه جنگ ها و  هم در اروپا دو

کشمکش ها فترتی پدید آمد ، تا این که در این  

برهه از زمان هنر و سبک معماری رومانسک پا به  

 عرصه گذاشت . 

پیش از جنگ های صلیبی دو طبقه اجتماعی در سراسر اروپا از قدرت و نفوذ بسیاری بر خوردار بودند . دسته  

و بارون های ثروتمند بودند و هر کدام به فراخور میزان پول و زمین هایی که در تملک    اول فئودال ها مالکین

خویش داشتند ، از نفوذ و قدرت خاصی برخوردار بودند . گروه دوم روحانیون مسیحی و مبلغین مذهبی و  

خود مورد    متولیان دیر های بزرگ و کلیسا ها بودند که در میان مردم و همچنین در نزد حکومت های زمان 

احترام و صاحب نفوذ بودند . پس از نخستین جنگ صلیبی در عرصه های مختلف ممالک اروپایی تحوالتی  

ایجاد شد که منجر به تثبیت مقام کلیسا به عنوان رهبر مردم و دیگر ایجاد وضعیتی مناسب برای برقراری  

ین امتیاز در صورتی حصول می گردید که  روابط تجاری با شرق گردید و سوم ، آزادی و استقالل شهر ها ، و ا

شهروندان در کمک به جنگ مبالغی را پرداخت می کردند تا بتوانند برای شهر آزادی و استقالل نسبی به  
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ارمغان آورند . چهارم راه های ارتباطی تجاری با کشور های مشرق زمین همانند شریان های اصلی انتقال  

لمداد می گردید و این عوامل موجب گردید که اروپاییان نگرشی تازه به هنر  اندیشه ها و علوم جدید به اروپا ق

و اندیشه های یونان باستان داشته باشند . در خالل این تغییرات ، تحوالت هنری در اروپا پدید آمد که آن را  

نهایی هنری محض  رومانسک یا رومی وار نامیده اند در حالی که وام دار اصولی از هنر رومی بود ، اما خود به ت

 و اصیل قلمداد می شد.

اگر زمانی را برای پدید آمدن معماری رومانسک در نظر بگیریم ، باید به یک دوره دویست ساله اشاره کنیم  

 یعنی سده های یازده و دوازده میالدی .   

تبدیل شکل یک الگوی پیچیده به ساختمانی که بیانگر قدرت تناورانه و مفصل بندی واضح  ساختمانی است  

 ، پیش درآمدی بر معماری سده های یازدهم و دوازدهم و سبکی است که آن را رومانسک می نامیم .  

نای اروپا امروزی در آن  سال های میانی سده یازدهم میالدی یک نقطه عطف در تاریخ اروپاست ؛ اروپا به مع

سال ها پدید می آید . رومانسک است که نخستین بار در سده نوزدهم میالدی  برای مشخص کردن ساختمان  

هایی به کار برده شد که ظاهرا در جهت رسیدن به یک گونه تکمیل شده در سده سیزدهم به نام گوتیک سیر  

سنگین و تناور آنها مختصر تشابهی به معماری روم باستان    می کرده اند . گویا هالل های نیم مدور و دیوارهای

داشته است . امروزه مورخان معماری آن را سبکی فی نفسه کامل می پندارند و معتقد نیستند که پیش درآمد  

ناقصی برای سبک گوتیک بوده باشد . بدین ترتیب ، معماری رومانسک علی رغم تنوعاتش به سادگی قابل  

تین معماری حقیقی متعلق به سده های میانی به شمار می رود. به نظر میرسد که مسئله  شناخت است و نخس

بنیادی معماران آن زمان چنان بنایی بوده است که فضای کافی برای گردهمایی ها و حرکت بازدیدکنندگان  

مورد روم  داشته باشد و از یک استخوان بندی محکم، ضد آتش و پرنور نیز برخوردارباشد. همچنان که در  

باستان دیدیم اینها از ضروریات هربنای بزرگ مدنی و مذهبی هستند ولی اینبار به مسئله ضد آتش بودن بنا  

بیش از هر مسئله دیگری اهمیت داده شد زیرا سقف های چوبی کلیساهای ما قبل رومانسک ایتالیا، فرانسه و  

تاراجگران   آنها آتش می  کشورهای دیگر در سده های نهم و دهم میالدی که  شمالی، شرقی و جنوبی در 

افکندند به کلی سوختند و به همین دلیل هم کلیساهای جدید  

مسائل  و  شدند  می  پوشانده  تراشیده  سنگ  با  بایست  می 

ساختمانی ناشی از اینگونه بنایی یک پارچه و سنگی به تعیین  

  شکل ظاهرمعماری رومانسک کمک کرد. 

قابل توجه و تامل ، احترام و جایگاه ویژه معنوی و مذهبی کلیسا ها است و همچنین  در معماری رومانسک نکته  

عملکرد های مختلف این بنا برای سخنرانی و مواعظ ، محل تجمع ها و تصمیم گیره ها است .همین امر موجب  

 شد که افزایش شگفت انگیزی در فعالیتهای ساختمانی پدید آید .
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نسک می توان به حجم کلیسا ها از بعد معماری اشاره داشت که همگی از  از دیگر ویژگی های سبک روما

گروهی از احجام هندسی ساده و بزرگ به زاویه قائمه نظیر مکعب ، مکعب مستطیل ، استوانه و نیم استوانه  

تشکیل یافته اند . بخش های اصلی با قرار دادن دیوار های پشت بند با ستون های ریز در داخل چهارچوب  

ی قاب بندی به بخش های کوچک تر تقسیم نشده اند . سطوح بیرونی دیوار ها که در سراسر دوره اوتونی  ها

 ساده و فاقد عناصر تزئینی بوده اند ، این زمان بازتابی از چگونگی سازماندهی ساختمان به شمار میرود .   

 لومباردی در آلمان و ایتالیا   . ۲. کلونی بورگونی در فرانسه ۱سبک رومانسک چند شاخه را شامل میشود: 

 . سبک آکتین در جنوب فرانسه.  ۵. توسکان در جنوب ایتالیا  ۴. نورماندی در انگلستان 3

 م. ی هر یک از این سبک ها ویژگی های خاص خود را دارا می باشد که در ادامه به آنها با ذکر مثال می پرداز

 

 میالدی (  1200هنر گوتیک )حدود سال 

روم  واژه   یونان و  با معیار های  انطباق هنر گوتیگ  رنسانس که عدم  بار منتقدان عصر  گوتیک را نخستین 

کالسیک را خوار می شمردند ، به عنوان یک اصطالح تمسخر آمیز به کار بردند . انسان های سده های سیزدهم  

)اوپوس فرانسیگنوم( اثر فرانکی    و چهاردهم از کلیساهای گوتیک با نام هایی چون )اوپوس مدرنوم ( اثر نوین یا

یاد می کردند . از قرن دهم یعنی حدود سال های نهصد میالدی کلیسا های جامع به طور روز افزون دارای  

طاق قوسی می شدند یعنی به جای سقف طاق قوسی داشتند و دیوار ها به نحوی خاص به هم می پیوستند  

ریک بودند و آدم ها نیازی به روشن کردن آنها نداشتند . هنر یا  ، اما این کلیسا ها تا قرن دوازدهم نسبتا تا

سبک رومی چنین بود و این کلیسا ها نیز به سبک رومی ساخته می شدند . پس از این بود که به دنبال نور  

  برآمدند و سرانجام حتی خداوند را بیش از هر چیز به نور شبیه می دانستند .

ی بزرگ ، استفاده گسترده تر از آهن و مصالح گوناگون از قرن یازدهم  پیشرفت های فنی ، جستجوی فضاها

تا سیزدهم ، کلیسا های جامع بزرگ را پدید آورد که آنها را با صفت گوتیک می شناسیم که به معنای وحشی  

 و بربر است . 

عد هم رمانتیک  در رنسانس و مخصوصا در قرن هفدهم میالدی این هنر بربر ها را گوتی یا گوتیک نامیدند و ب

 های قرن نوزدهم هنر گوتی را ترویج کردند . ویترای ها تزیینات خاص کلیسا های جامع گوتیک بودند . 

بین محیط و دیدگاه گوتیک و رومانسک تضاد های شدیدی وجود دارد . جامعه دوره رومانسک زیر سلطه  

. بارون های بزرگ روستا ها و دیرهای بزرگ    تردید های ذاتی گرایش های هرج ومرج طلبانه فئودالیسم بود 

از استقاللی نسبتا کامل برخوردار بودند . جامعه دوره گوتیک نیز فئودالی بود ، اما فئودالیسمی نسبتا سازمان  

یافته تر بر این جامعه تسلط داشت . در پاره ای از نقاط بارون ها توانسته بودند خودشان را تا مقام شاهی  
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ومت سلطنتی ، مخصوصا در انگلستان و فرانسه شدیدا می کوشید استقالل ارباب های کوچک  برسانند و حک

تر و کلیسا را محدود کند . هراس و عدم اطمینان حاکم بر دنیای رومانسک در اثر صف آرایی نوین نیرو های  

 اقتصادی و اجتماعی تخفیف یافت و دنیای گوتیک به ظهور رسید . 

 مردان بود . در جامعه گوتیک ، زنان اهمیت تازه ای پیدا کردند.  جامعه رومانسک زیر نفوذ 

 گوتیک به سه دسته تقسیم میشود :  

میالدی ( : ابعاد اصلی    ۹۴تا  ۱۱۴0.گوتیک آغازین: )سال های  ۱ 

تابع کلیسای قدیمی بودند ولی آنچه این سبک  این ساختمان 

حلقه  جدید را اعالم می کرد افزوده ظریف و در خور ستایش ،  

نمازخانه ها با پنجره های تابان بودند .عالوه بر این ها قوس بنده  

صحن ، بالکانه ، سه دهانه و ردیف پنجره های زیر گنبد ، هم از  

 ویژگی های گوتیک اولیه است .  

آتش سوزی بزرگی شهر    ۱۱۹۴میالدی ( : روز دهم ژوئن  ۱300تا    ۱۱۹۴.گوتیک پیشرفته :) سال های    ۲

شارتر را ویران کرد . کلیسای این شهر که مدت کوتاهی پیش از این واقعه تکمیل شده بود ، به جز سرداب ،  

برج های غربی و سر در شاهی بین آنها ، یکبار دیگر ویران شد . کلیسای جدید ، بالفاصله آغاز شد و بخش  

ا معموال نخستین نمونه ساختمان های  به پایان رسید . این کلیسای جدید شارتر ر  ۱۲۲0بزرگی از آن تا سال  

گوتیک پیشرفته و نخستین کلیسایی می دانند  که استفاده از پشت بند های معلق یا بازویی در آن پیش بینی  

شده بود . پشت بند معلق ، این تدبیر ساختمانی بی نهایت مفید و مشخص کننده گوتیک پیش رفته است .  

ن فنی معماری گوتیک تکمیل می شود . پشت بند بازویی ، نیاز به دیوار  با تسلط بر این شکل ساختمانی ، زبا

های رومانسک را از بین می برد و ساختن بنایی استخوان بندی دار ، مستقل و متکی به خود را میسر می  

گرداند . دو عنصر مهم و بارز معماری گوتیک که قبال هم به آن اشاره کردم ، نخست عنصر ساختمانی که  

است از جرز های پشت بند توام با پشت بند های معلق )شمع های شمشیری ( بر پا شده در دوجانب    عبارت

بیرونی پیکر اصلی کلیسا برای پایداری در برابر رانش سقف بسیار بلند و استحکام بخشیدن به بدنه نازک و  

  ه درون خانه است.سبک دیوار ها و دیگر عنصر تزئینی که عبارت است از گستردگی شیشه بند منقوش ب 
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 سبک مشعشع : 

از دل سبک باشکوه نیمه نخست سده سیزدهم ، دوره ای آمیخته با ظرافتکاری  

های بزرگ پدید آمد که سبک مشعشع نامیده می شود .این سبک بر نیمه دوم  

 سده سیزدهم مسلط بود . 

در  نمونه زیبا و متمایز سبک مشعشع نوین را می توان در کلیسای سنت شاپل  

 پاریس به خوبی مشاهده کرد .

تا سده شانزدهم میالدی ( : گذار از معماری مشعشع به گوتیک پسین  ۱300.گوتیک پسین )حدود سال های  3

یا شعله آسا )به علت نقش و نگارهای نوک تیزش چنین نامیده شد( در  

سده چهاردهم به وقوع پیوست ؛ این سبک در اواخر سده پانزدهم به اوج  

 .رسید  شکوفایی

 :  گوتیگ های غیر فرانسوی

معماری گوتیک در ایل دو فرانس متولد شد و دامنه نفوذش به سایر کشور های اروپایی کشیده شد بر این  

 اساس در هر یک از این کشور ها معماری گوتیک دارای ویژگی های خاصی است . 

 گوتیک انگلستان :  

گوتیک نخستین    گوتیک در انگلستان به سه مرحله تقسیم می شود . 

 ، گوتیک مزین ، گوتیک قائم .  

در معماری گوتیک آغازین در انگلستان پنجره ها بسیار بلند و نوک  

نام   ای  نیزه  که سبک  شد  پدیدار  روش  همین  به  هایی  قوس  و  تیز 

 . گرفت

گوتیک آلمان : در ابتدای گسترش این سبک ، سرزمین فالندر اسلوب  

اقتباس  را  فرانسه  معماری  روش  غیر    و  ناحیه  این  معماری  نمود، 

مذهبی بود . معماران آن بیشتر توجه خود را معطوف به ساخت کاخ  

، به همین دلیل می   ایجاد کلیسا ها  تا   ، ابنیه شهری نمودند  و  ها 

  . بینیم که اولین و بهترین آثار معماری گوتیک تیمچه های بزازان بود

 

گوتیک ایتالیا : معماری گوتیک در این کشور از سایر کشور های اروپایی بسیار متمایز است . بعضی از آن بنا  

ها را مشکل می توان گوتیک نامید . از طرفی جذابیت و زیبایی آن را هم نمی توان به هیچ روی ارائه هنر  
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سبک آلمانی می خواندند و حتی در    رومانسک دانست . ایتالیایی های در قرون وسطی روش های گوتیک را

دوره رنسانس تصور می کردند که منشا این هنر در آن سوی آلپ و از بربر ها است . معماران سبک گوتیک  

ایتالیا  تحت تاثیر آثار ساختمانی ایل دو فرانس ،فرانسه قرار گرفتند تا آنجا که در شمال و مرکز ایتالیا بنا  

  .هایی به سبک گوتیک پدید آمد 

ایتالیایی ها به دلیل داشتن اقلیم متفاوت نسبت به کشور های دیگر پاروپای شمالی از پنجره های بسیار بزرگ  

استفاده نکردند ، چون آفتاب در ایتالیا تابش و درخشش مناسب تری داشت . به همین علت از پنجره های  

 کان خنکی محسوب می گردید .  کوچک بهره بردند ، زیرا در مقابل آفتاب سوزان صحن کلیسا جامع م

های   پشبند  از  استفاده  جای  به  ایتالیا  گوتیک  معماران 

گوتیک ، دیوار های ضخیم و کمر بند های آهنی را ترجیح 

می دادند . از طرفی در معماری گوتیک ایتالیا برای تقویت 

، نیازی به مناره های مخروطی یا طاق های نوک تیز نبود ،  

ص را  عناصر  این  .  زیرا  بردند  می  کار  به  تزئین  برای  رفا 

ایتالیایی ها عالقه ویژه ای به حفظ آلمانی های رومی و بعضاً 

یونانی داشتند ، زیرا وقتی به آثار معماری رنسانس هم می  

 .  نگریم ، این وضعیت به وضوح قابل مشاهده است

 سخن پایانی 

عروف است اما ، از لحاظ معماری یکی از روشن  با وجود اینکه  قرون وسطی در بیشتر منابع به عصر تاریکی م

ترین عصر های تاریخ اروپا است و می توان این درخشندگی را در قلعه ها و کلیساها به خوبی مشاهده کرد. با  

وجود این که  از لحاظ تاریخی قرون وسطی تا سده پانزدهم به نوعی تمام می شود و از قرن شانزدهم ما با  

تیم ولی در واقع ما تا اواسط قرن نوزده میالدی آثاری از قرون وسطی را میتوانیم به  عصر رنسانس مواجه هس

 .وضوح مشاهده کنیم .و تمام سبک های معماری  دوره قرون وسطی  به نوعی تکمیل کننده هم دیگر هستند 

 بن مایه ها 

 یان ، نشر آفرینگان . ( ، گفتگو با پسرم در باره بربرها ،ترجمه مهدی ضرغام۱37۱دومزیل ، برونو ،)-۱

 ( ،آشنایی با معماری جهان ، تهران: فن آوران . ۱38۹زارعی ،محمد ابراهیم ، )-۲

( ، هنر در گذر زمان ،ترجمه محمد تقی فرامرزی  ۱38۱گاردنر، هلن ، دالکروا، هورست ، ج.تنسی، ریچارد ، )-3

 ، انتشارات نگاه . 

 بچه ها در باره قرون وسطی ، ترجمه مهدی ضرغامیان ،نشر آفرینگان . ( ، گفتگو با ۱37۱لوگوف ، ژاک ،)-۴
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به نقل از هلن گاردنر در دوره گوتیک عشق به زن که در هرن مورد س تایش قرار گرفت و در زندگی جنبه ای     

را در معامری و   و خودش  جمسمه آ ن دوران  رمسی پیدا کرد، اب پرستش مرمی مقدس از حلاظ معنوی تصویب شده 

 .منااین کرد 

  



 

 

 

 

 

 دیباچه  

شاه جهان، امپراتور مغول هند ؛ فردی هنردوست و هنرپرور بود. و در زمان وی انواع صنایع و هنرهای مختلف  

نامند. در این دوران تقارن و هماهنگی  در هند رشد کرد و به کمال رسید. عصر شاه جهان را دوران کالسیک می 

ها و در ابنیه ها در  ینه سازی در ساختماندر شکل ، پالن و فرم آثار معماری به خوبی نشان داده میشود. قر

حول یک محور، نسبت به مرکزیت بخشیدن اولویت داده می شد. در دوره او ترکیب هنر ایرانی و هندی صورت  

گرفت و فنون ایرانی در هند رواج پیدا کرد. یکی از مظاهر ترکیب این دو تمدن عمارت تاج محل است. این  

های آرامگاهی در جهان است که بسیاری از مردم یا نام آن را شنیده اند، یا از  بنا یکی از مشهورترین مجموعه

طریق تصاویر آن را می شناسند. در حقیقت این بنا هدیه شاه جهان به همسرش بود تا یاد و خاطره او را زنده  

از طرح  بسیاری  اینکه  به  توجه  با  دارد.  س نگه  باغ، چهار  مانند چهار  نمادین چهارتایی  ایوانی، های  و، چهار 

چهارمنار و چهار صفه، در طراحی و ساخت این مجموعه به کار رفته می توان حدس زد که ، مفاهیم و نماد  

هایی در طراحی تاج محل مورد توجه بوده که برخی از آنها هنوز بازشناسی و تفسیر نشده اند چرا که کتاب  

انی این بنا را مورد بررسی قرار نداده اند و محققین  دهد که هنوز  محققین ایرها و اطالعات موجود نشان می

غیر ایرانی به سبب عدم آشنایی با فرهنگ، هنر و معماری ایران به ارتباط طراحی مجموعه با طرح های نمادین  

ایرانی توجه چندانی نداشته اند. این مجموعه برای ایرانیان از این جهت اهمیت دارد که بر اساس الگوهای  

معما بازتاب  طراحی  و  است  استوار  ایرانی  ری 

فرهنگ ایران در سرزمین هند است. تاج محل یک  

مجموعه باغ مزار است که در این مجموعه حرکت  

شخص از دنیوی ترین نماد )بازار( آغاز می شود و  

می   منتهی  )مزار(  مجموعه  نماد  ترین  اخروی  به 

شود و در این بین میدان جلوخان فضایی رابط و  

 ن بازار و مزار )دنیا و آخرت( است.  برزخ گونه بی

 

 اتج حمل 

فرفاطمه جالیری  

خلیج فارسدانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ   

 شاه جهان و ارجمند بانو 
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 معماری گورکانی 

میالدی گفته می شود که    ۱8۵0تا    ۱۵30معماری گورکانیان یا معماری مغولی به معماری دوره سال های  

دوره حاکمیت پادشاهان گورکانی در هند بود. شاخص این سبک معماری کاخ ها و مساجد و کارهای تزیینی  

پرجزئیات است. معماری گورکانی آخرین مرحله معماری اسالمی هندی است و عمارت تاج محل مشهورترین  

نمونه آن می باشد. علت نامگذاری این سبک در زبان های غربی به نام مغولی این بوده که بابر و جانشینانش  

ول منصوب می کردند. بناهای  اگرچه فارسی زبان بودند اما خود را به خاندان تیمور لنگ و چنگیز خان مغ

معماری گورکانی همگی دارای گنبد های مدور بیضی هستند که تقلید از معماری ایرانی است. دوره گورکانیان  

 هند ویژه زمان اکبر و شاه جهان را می توان از عصر طالیی توسعه معماری اسالمی، ایرانی و هندی نامید.

 تاریخچه تاج محل 

 ردو: تاج محل به فارسی و ا 

 )महल ताज (  تاج محل از مشهورترین و پر آوازه ترین بناهای جهان است. )به هندی آرامگاهی باشکوهی

است که پادشاه برای ساخت آن، زمینی را در جنوب شهر آگرا در نظر گرفتند. آغاز ساخت تاج محل) سال  

ه پایان رسیده است.   شمسی( ب  ۱0۵7میالدی و    ۱3۴7شمسی( بوده، و در) سال    ۱0۴۲میالدی و    ۱۹3۲

میالدی ساخت    ۱3۵3محوطه سازی و ساخت باغ این آرامگاه تا پنج سال پس از آن ادامه داشت و در سال  

مجموعه به طور کامل به پایان رسید. این بنا در دوره مغوالن هندوستان و همزمان با پادشاهی صفوی در  

 ایران، در دوره پادشاهی شاه جهان ساخته شده است.  

معماری دوره های نخستین امپراتوری مغول  در  

از سنگ  بیشتر  ای قرمز رنگ  های ماسهدر هند 

برای تزیین و نما کاری استفاده می شد در حالی  

که شاه جهان استفاده از سنگ مرمر سفید، سنگ  

در   را  جواهر  با  تزئیناتی  و  قیمتی  نیمه  های 

ای جدید  معماری زمان خود ایجاد کرد و مرحله 

یی را از معماری دوره مغول در هند به  و ویژه ا

میالدی جزء    ۱۹83وجود آورد. تاج محل در سال  

میالدی    ۲007میراث جهانی ثبت شد و در سال  

 یکی از عجایب هفتگانه جهان شناخته شد.
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 توصیف تاج محل 

کیلومتری جنوب دهلی نو پایتخت هندوستان، در کنار رودخانه جمنا    ۲00تاج محل در نزدیکی شهر آگرا در  

جهان پنجمین پادشاه گورکانی  واقع شده است. بر اساس کتاب نقش پارسی بر احجار هند، این بنا به دستور شاه 

شمسی در سفر    ۱0۴0میالدی یا    ۱۶3۱هند برای یادبود همسر ایرانی اش به نام ارجمند بانو که در سال  

 جنگی به هنگام وضع حمل بر سر چهاردهمین فرزندش، به نام گائوهارابیگم فوت کرد بنا شده است.  

متر است، که محور اصلی    ۹0۱× 30۲گز تقریبا برابر با    373×۵/ ۱۱۱۲  زمین تاج محل مستطیلی با اندازه های 

متر پهنا دارد، و بر روی یک تخته سنگ بزرگ    ۵۶اع و  متر ارتف  ۵8آن عمود بر رودخانه است. تاج محل  

متر مرمرین بنا شده است.  مقبره ممتاز محل درست در وسط مجموعه قرار دارد. تاج محل در  ۱00متر×۱00

هکتار قرار دارد، که نهر آبی در آن روان است و به شیوه چهار باغ ایرانی ساخته   ۱8و    ۱7باغی بزرگ و حدود  

 شده است. 

تاج محل مزار ارجمند بانو، همسر شاه جهان و دختر آصف خان و نوه میرزا غیاث الدین شیرازی می باشد. این  

است. تاج  مجموعه یک باغ مزار است یعنی مزار یا آرامگاهی که در ترکیب با یک باغ طراحی و ساخته شده  

  محل در هنگام صبح به رنگ صورتی و بعد از ظهر به رنگ سفید شیری و در هنگام شب طالیی رنگ است.

 

 معماران تاج محل 

طراحی و ساخت این بنا زیر نظر معماران شاهنشاهی زمان خود بوده و  

گروه خاصی سرپرستی  هنرمندان و صنعتگران و معماران این بنا را بر  

عهده داشتند که شامل: ابوالکریم مامور خان، مکرمت خان، استاد احمد 

الهوری و برادرش حمید الهوری بودند. استاد احمد الهوری طراح اصلی  

هزار نفر   ۲0بنا به حساب می آید. برای ساخت تاج محل در حدود این 

از سنگ تراشان، حکاکان، نقاشان و خوشنویسان از سراسر  امپراتوری و  

 ایران و آسیا میانه و آناتولی به هند رفتند.  

حمد خان شیرازی  دو نفر از هنرمندان ایرانی که در ساخت این آرامگاه  شرکت داشتند، امانت خان شیرازی و م 

های بودند. که با توجه به منابع تاریخی امانت خان شیرازی و عیسی شیرازی خوشنویس این بنا بودند که نوشته 

دادند. احمد الهوری در سده یازدهم  بنا را با خط ثلث در رنگ مشکی و بدنه سفید رنگ مرمر این بنا نقش می 

 احمد الهوری

صبحمحل در  تاج بعد از ظهر محل در  تاج  شبمحل در هنگام  تاج   
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دورانت نیز معمار این مجموعه را استاد عیسی شیرازی    هجری سر معمار تاج محل در هندوستان بود. ویل

اند که گویا خوشنویسی کتیبه های در و دیوار های تاج محل به امانت عیسی واگذار شده بوده است.  دانسته 

اند.  بر اساس نوشته های موجود  البته برخی متون دیگر نیز معماران هندی را در طراحی آن دخیل دانسته 

ت تاج محل دست تمامی آریایی هایی که در ساخت بنای تاج محل فعال بودند از آرنج قطع  پس از اتمام ساخ

 می شود تا مبادا اثری مشابه را خلق کنند.

 مصالح ساخت تاج محل 

میلیون روپیه هزینه شده است که ارزش    3۲در زمان پادشاهی شاه جهان برای ساخت بنای تاج محل حدود  

یک میلیارد دالر است. این عمارت از سه طرف با دیوارهایی از سنگ قرمز محصور    امروزی آن برابر با بیشتر از

شده است. خود بنا کامالً با سنگ مرمر سفید ساخته شده. شاه جهان دستور داد که بهترین سنگ مرمر را از  

از جمله  نوع سنگ قیمتی و نیمه قیمتی    ۲8گویند بیشتر از  راجستان، افغانستان، تبت و چین بیاورند. می 

 های مرمری کار شده است.  الجورد در میان سنگ 

برای جمع آوری مصالح الزم جهت ساخت این بنا حدود هزار فیل و هزاران گاو به کار گرفته می شد تا از  

سراسر هند و حتی آسیا مصالح را به این مکان بیاورند. برای مثال مرمر سفید را از راجستان، فیروزه را از تبت،  

 بود را از سریالنکا، یشم سبز و کریستال را از چین و عتیق را از عربستان می آوردند. یاقوت ک

کیلومتر عبور    ۱۵محل الزم بود تا مصالح را از سطحی شیب دار به طول  برای انتقال سنگ ها به مکان تاج  

را جابجا کنند. برای باال    دادند تا گاوها به صورت گروهی آن ای که آنها را در واگن هایی قرار می دهند؛ به گونه 

 کشیدن بلوک های سنگین هم از سیستم نخ و قرقره بهره می بردند.  

 چهار عرصه تاج محل 

 عرصه اول   

به شکل مستطیل است که در کنار رودخانه جمنا زیبایی  

چند برابری دارد. بنای آن بر روی سکوی مرتفع قرار دارد.  

سکوی اصلی از سنگ سرخ است که در وسط این سکوی  

یک سکوی دیگر با سنگ مرمر سفید ساخته شده است  

این   انتهای  در  دارد.  قرار  آن  روی  بر  مزار  ساختمان  که 

ن یکسان قرار دارد که یکی به مسجد و  عرصه دو ساختما

این  آنها در  دیگری به مهمانسرا اختصاص دارد و تفاوت 

است که سنگ فرش کف مسیر با طرح جانمازی مزین شده است و در دیوار محراب آن یک قبله طراحی شده  

40 



ار گوشه این عرصه  است.  به ساختمان مهمانسرا جواب، پاسخ یا بازتاب آیینه وار مسجد نیز گفته اند. در چه

 برج قرار داده اند.  

 عرصه دوم 

باغ به شکل مربع، با طراحی چهارباغ است که هر یک از چهار بخش دوباره به چهار بخش دیگر تقسیم می  

شود. چهار عنصر آب در وسط این عرصه و یک حوض در وسط آن قرار دارد. سه دروازه در انتهای سه بخش  

 شده، و بخش چهارم به سوی ساختمان آرامگاه گشوده مانده است. محورهای عمود بر هم ساخته 

 

 عرصه سوم 

به شکل مستطیل، مرسوم به جلوخانه است. در چهار گوشه این عرصه چهار فضا برای کارکنان و خدمتکاران  

نی  اصلی یع  مجموعه درنظر گرفته شده است. چهار دروازه در امتداد دو محور اصلی عرصه قرار دارد. دروازه 

انجام   آن  طریق  از  مزار  سپس  و  باغ  به  ورود  که  ای  دروازه 

دارد.  می  قرار  خانه  جلو  میدان  شمالی  جبهه  وسط  در  گیرد. 

دروازه ورودی عمقی تقریباً سه برابر عمق بدنه آن جبهه دارد  

که به همین دلیل دروازه ورودی از هر دو طرف) به سمت باغ  

بیرون ساخته    و به سمت میدان جلو خانه( به شکل مایل  به 

 شده است و بعدها دو مقبره به دو طرف آن اضافه شده است. 

 عرصه چهارم

به شکل مستطیل مایل به مربع که در جنوبی ترین بخش مجموعه قرار گرفته و از طریق دروازه امکان ورود  

به شکل چهارسو و چهار به آن وجود داشته است. این فضا که چهارسو بازار خوانده شده از دو راه متقاطع  

 کاروانسرا در چهار طرف این عرصه تشکیل شده است که در حال حاضر تخریب شده است. 
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 طرح های چهارتایی  

طرح چهارطاق شامل چهار پایه، چهار طاق و یک سقف قوسی شکل است که زمینه شکل گیری گنبد در  

ایران بوده است و شمار زیادی از بناهای آیینی با استفاده از آن در دوران باستان و دوران اسالمی طراحی و  

آن از سازه های بنایی که  ساخته شده است. این طرح در فرهنگ و معماری سرزمین ایران که در اکثر نواحی  

معموالً دارای ویژگی های قوسی شکل، با آجر و مالت، سنگ و مالت و خشت و گل استفاده می شده است  

چنان مورد استفاده بود که نام آن در دوران اسالمی فراتر از حوزه معماری مورد استفاده قرار گرفت و در  

می شده است. سهروردی در رساله فی حقیقه العشق درباره    ادبیات عامه و ادبیات عرفانی از آن بهره برداری

از این چهارطاق شش طناب بگسلد و   شارستان وجود چنین می گوید: هر که خواهد بدان شارستان رسد 

 سازد وزین ذوق بر مرکب شوق نهند.    کمندی

 طرح چهار ایوانی برونگرا 

ه است اما به طرح عمارت دروازه به عنوان ساختمانی  در کتاب پادشاه نامه از طرح چهار ایوانی نام برده نشد  

با چهار پیش طاق) ایوان( این گونه اشاره شده است که در جهت شمالی و جنوبی این عمارت دو پیش طاق  

است هر یکی به طول شانزده گز و عرض نه و ارتفاع بیست و پنج... و در سمت شرقی و غربی دو پیش طاق  

توان  ه گز، عرض هشت و ارتفاع نوزده. طرح آرامگاه را که هشت بهشت است می است هر کدام به طول دوازد 

 گرا به شمار آورد زیرا چهار ایوان اصلی و بزرگ به چهار سمت قرار دارد. نوعی چهار ایوانی برون 

 طرح چهار باغ 

ابان اصلی و چهار  عرصه چهارباغ به شکل چهارباغ کامل، یعنی تشکیل شده از فضای مربع شکل با چهار خی

عرصه فضای سبز است که در مرکز آن یک چبوتره و حوضی با شماره فواره است. متن پادشاه نامه درباره  

چهارباغ این چنین است: پایان کرسی سنگ سرخ باغی است فردوسی آیین به طول و عرض سه صد و شصت  

ط باغ که به عرض چهل زراع است... .از  و هشت گز مشحون باقسام ریحان و انواع اشجار. در چهار خیابان وس 

 این واژه در متون انگلیسی نیز به همین صورت استفاده شده است.  
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 طرح چهار سو  

چهارمین بخش مجموعه تاج محل بازاری با طرح چهارسو. در کتاب پادشاه نامه مال عبدالحمید الهوری درباره  

و بازاری است که عرض بازار شرقی و غربی آن  طرح چهارسو گفته شده است: جنوبی ضلع جلو خانه چهارس 

 نود گز است و شمالی و جنوبی سی. 

 طرح چهار منار 

به  به نظر می  از دوره تیموری  رسد طرح چهارمنار 

از   گونه  عنوان یک  به  و  تثبیت شده  به شکل  بعد 

طراحی مورد استفاده قرار گرفته و سپس به فرهنگ  

طراحی آرامگاه  معماری اسالمی هند وارد شده. در  

از چهار منار استفاده شده است که در چهار گوشه  

بنا ساخته   از  سکوی عمارت مزار به شکل مستقل 

اند. چهارمنار در چهار گوشه صفه عمارت مزار  شده

می   داده  نسبت  گورکانی  معماری  به  دارد که  قرار 

ر تاج محل به صورت مستقل از ساختمان شود. چهار منار از دوره تیموری رایج شد و در دوره گورکانی به ویژه د

در چهار گوشه صفه ساخته شد. وجود چهار منار در گوشه صفه فضای بصری روانی به وجود آورده بود که به  

  ای می داد زیرا تمام سطح آن با سنگ مرمر سفید پوشیده شده بود. عمارت مزار اهمیت ویژه 

 طرح چهار برج  

ای های برخی از بناها به ویژه کاروانسراها و قلعه ها از لحاظ کاربرد پدیده   طراحی و ساخت چهار برج در گوشه  

توان  گردد در حالی که بر اساس اطالعات موجود می کهن است که شاید سابقه آن به دوران پس از اسالم برمی 

ج بیرونی  بیان کرد که این پدیده در دوره تیموریان به یک ویژگی سبکی تبدیل شد به طوری که در چهار کن

برخی از مساجد و مدارس نیز چهار برج یا برج منار قرار دارد حتی اگر کاربردی نداشته باشند. در کتاب پادشاه  

نامه چنین گفته شده که:»در چهار کنج کرسی سنگ سرخ چهاربرج مثمن سه طبقه واقع شده و طبقه سوم  

 رار دارد. آن گنبدی سقف است.« همچنین در چهار طرف باغ نیز چهار برج ق 

زمان شکل گیری طرح چهار دروازه در فضاهای معماری مشخص نیست هر چند در عرصه طراحی شهری و  

توان پیشینه آن را به دوران پیش از اسالم نسبت داد. چهار دروازه در میان چهار  بر اساس مدارک موجود می 

 جبهه جلو خانه وجود دارد.  

 

 

43 



 طرح هشت بهشت 

بهشت از اواخر دوره ایلخانی به ویژه در دوره تیموری معمول شد. طرح هشت بهشت را می توان  طرح هشت  

طرح توسعه یافته طرح چهار ایوانی برونگرا دانست که افزون بر چهار ایوان اصلی آن که چهار طرف ساختمان 

قرار دارد شماری عنصر هشتایی دارد و در مواردی چهار ایوان فرعی در  

یا دو طب  امارت آرامگاه به شکل  یک  نیز دارد. نقشه  قه در چهار کنج 

هشت بهشت است. در مورد عمارت آرامگاه در کتاب پادشاه نامه اینگونه  

نوشته شده :» درون گنبد در اضالع هشت گانه آن هشت نشیمن دو  

  طبقه... میانه گنبد مضجع فیض مرتع آن قدوه مطهرات است.«

 

 کاربرد اعداد  

  :2کاربرد عدد  

عدد دو را به دلیل خصوصیات متقارن ، متعادل و ایستایی آن در بسیاری از فضاهای معماری استفاده شده   

کرده اند. در مواردی که از ترکیب های دوتایی بدون توجه به جنبه ایستایی به دور از مقاصد کار کردی استفاده  

رسی قرار داد زیرا موضوع زوجیت و ثنویت از  توان کاربرد آن را به عنوان نماد پردازی مورد برشده باشد می 

های کهن به صورت مختلف از آن در  ها و تمدن پدیده های مهم طبیعی است که در همه یا بسیاری از فرهنگ

کردند. کاربر زوج منار در دو سوی ایوان عمارت، دروازه های جلو خانه و  نماد پردازی های هنری استفاده می 

به سبب اهمیت نمادین آن تبیین کرد. عمارت مسجد و مهمان خانه که در دو سوی    سایر بخش ها را می توان

توان با توجه به جنبه نمادین عدد دو تبیین کرد زیرا هیچ دلیل کارکردی  عمارت آرامگاه ساخته شده را می 

 برای طراحی و ساخت آن، به صورت ساخته شده و در وضع موجود نمی توان در نظر گرفت.  

 : 3د  کاربرد عد

استفاده از سه گنبد برای شکل دهی به فضای شبستان مسجد یکی از ویژگی های مهم سبک مساجد هند در  

عنوان یک خصوصیت مهم از هند دوره گورکانیان است که به 

به برخی کشورهای جنوب شرقی آسیا نیز نفوذ کرده است. 

  در مساجد کوچک هند مانند موتی مسجد در آگرا و حتی در 

دهلی   جامع  مسجد  مانند  بزرگ  جامع  مساجد  از  برخی 

شبستان اصلی گنبدخانه شکل گرفته است که اندازه فضای  

گنبدخانه و گنبد مناسب با وسعت و اهمیت مسجد متفاوت 

صورت  به  را  گنبد  سه  بزرگ  شبستان  با  مساجد  در  است. 
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بل از ساخت تاج محل در معماری هند  بزرگ و برجسته می ساختند تا روی آنها تاکید شود. این ویژگی ها ق

شکل گرفته بود به همین جهت در طراحی و ساخت مسجد و مهمانخانه از ترکیب سه گنبدی  استفاده شده  

که شمار گنبدها تنها جنبه نمادین دارد. همچنین هر یک از چهار منار واقع در چهار گوشه سکوی عمارت  

 ساختار سه قسمتی دارد.  

 : 4کاربرد عدد  

های کرسی عمارت مزار، چهار خانه )اتاق( مربع  اربرد چهارتایی در مجموعه تاج محل: چهار برج در گوشهک 

در چهار جهت نشیمن های گنبد خانه، چهار چطری در پیرامون گنبد اصلی عمارت آرامگاه، چهار برج منار  

تمان دروازه اصلی، چهار در چهارگوشه ساختمان مسجد و معمار خانه، چهار برج منار در چهار گوشه ساخ

خانه )اتاق ( مربع در چهار زاویه عمارت دروازه اصلی، چهار فضا در چهار کنج جلوخانه، چهار کاروانسرا در  

 چهار کنج چهارسو بازار.  

 

 : 5کاربرد عدد  

آن   های  شکل  بارزترین  از  یکی  در  را  پنج  عدد  کاربرد 

واقع  توان در ترکیب پنج تایی گنبد با عمارت چطری  می 

این   بورکهارت  تیتوس  کرد.  مشاهده  آن  طرف  چهار  در 

 ترکیب پنج تایی را به فرهنگ هند نسبت داده است.  

 

 : 7کاربرد عدد  

عدد هفت به طور معمول در نقشه پالن ساختمان ها مورد استفاده قرار نمی گیرد زیرا از لحاظ ایستایی، تقارن  

توانست برای الگوهای معماری مناسب باشد اما در مواردی از معماری در نماها، نقشه ها و برخی  و تعادل نمی 

کهنده های واقع در باالی دروازه اصلی و ورودی  گرفت. در تاج محل در شمار چواز عناصر مورد استفاده قرار می

به چهارباغ است. در متن پادشاه نامه درباره آن چنین نوشته شده است:}}برفراز روی کار دروازه جانب درون  
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و بیرون هفت چوکهندی است که کاله آن از سنگ مرمر است. در چار کنج این عمارت چهار منار در کمال  

توان  البته اینکه یازده چوکهنده )گنبد کوچک تزیینی( در باالی دروازه وجود دارد می تکلف و زیبایی است {{.  

حدس زد در زمانی که چوکهنده های اصلی آسیب دیده بودند آنها را تخریب و به جای آنها به واسطه عدم  

 توجه به عدد مقدس آنها، یازده چوکهنده جدید در جای آن ساختند. 

 اصول معماری در تاج محل 

ای  درتاج محل چند اصل مهم معماری از جمله: اصل سلسله مراتب، اصل تقارن و اصل مرکزیت جلوه ویژه  

 دارد . 

 اصل سلسله مراتب: 

توجه معمار یا معماران به این اصل موجب شده که عمارت مزار را که مرتبتی عالی و ویژه دارد در وسط دو   

ن بسازند و گنبد مرکزی را بلندتر از همه گنبدها و مناره  سکوی بلند و با رنگی متمایز از رنگ سکوی زیری

های پیرامونی بر آورند. نمای بنای فرعی تاج محل که با سنگ قرمز ساخته شده در کنار رنگ سفید گنبدهای  

 مرمرین آنها، به وضوح اصل سلسله مراتب را تاکید می کند. 

 :اصل تقارن

ایت شده  این اصل در تاج محل به صورت شکوهمندی رع 

است. این مجموعه یک محور تقارن طولی دارد که مستقیماً  

از میان هر چهار عرصه می گذرد و تمام بخش های این  

اند.  مجموعه به صورت آیینه وار در دو سوی آن واقع شده

عالوه بر این هر کدام از عرصه های چهارگانه مجموعه دو  

عایت اصل  محور تقارن به شکل + دارند. اصرار طراحان در ر

تقارن به حدی بوده که برای ایجاد مسجد و مهمانخانه که  

کامالً   نقشه  از   ، مزار  سوی  دو  در  دارند  متفاوت  کاربرد 

 یکسان استفاده کرده اند.  

  :اصل مرکزیت

در مجموعه تاج محل همه عرصه ها یک مرکز تقریباً مستقل و مختص  

ی ترین بخش این مجموعه  به خود دارند. به اقتضای اصل مرکزیت اصل

یعنی عمارت مزار که باید در مرکز نه در امتداد ضلع شمالی مجموعه  

بنا در مرکز سکوی دوم و  قرار می  این  با این همه قرار گرفتن  گرفت. 

 های چهار گوشه آن، موجب تاکید بر مرکزیت عمارت است. مناره 
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 مقبره 

تاج محل نوعی باغ مقبره است که  نوع طراحی آن از دیرباز در ایران استفاده می شد؛ مثل مقبره کوروش در   

 پاسارگاد. 

ای به شکل  بنای تاج محل مقبره سنگ مرمر سفید رنگی دارد که دارای بنای متقارن با یک ایوان و دروازه 

ی دیگر دوران مغول عناصر آن از عناصر معماری  کمانی که به اندازه گنبد دیده می شود.) مانند مقبره ها

 فارسی می باشد(.

  ۱80متر)  ۵۵ساختار اصلی بزرگ و چند اتاقه می باشد. پایه اصلی مکعبی شکل بوده و لبه های آن در هر طرف  

فوت(می باشد. در طرف دیگر پیشطاق وجود دارد که ایوان را مشابه یک بالکن قوسی شکل پوشش می دهد.  

صلی کامالً در دو طرف بنا متقابل هستند. چهار مناره یکی در کنج ستون پایه، روبروی کنج های  طرح های ا

باشد که گور های آنها در  طاقی و چهارچوب مقبره قرار دارد. اقامتگاه اصلی ممتاز محل و شاه جهان جایی می 

 سطح پایینی قرار گرفته است .

سنگ مرمر سفید  گنبدی که باالی مقبره قرار دارد از  

هم   گنبد  ارتفاع  دارد.  زیبایی  نمای  که   شده  ساخته 

فوت( ارتفاع    ۱۱۵متر )   3۵اندازه ارتفاع بنا است و حدود  

دارد. این گنبد به علت ماهیت و شکل ظاهری آن، به  

گنبد پیازی یا گواوایی معروف است. تزیین باالی گنبد  

گنبد  با لوتوس )طرح الله مردابی( به زیبایی و بلندی  

می  گنبدی  کمک  چاتریس  چهار  با  گنبد  شکل  کند. 

کوچک به شکل کیوسک در کنج های آن مشخص می  

را   اصلی  گنبد  پیازی  های چطری، شکل  گنبد  گردد. 

دارد. پایه های ستونی آنها از طریق سقف مقبره باز شده  

و نور را به داخل هدایت می کند. تزیینات گلدسته ها  

لی بیرون آمده و زیبایی بصری  از لبه های دیواره های اص

ارتفاع گنبد می دهد. گنبد و چطری ها   به  خاصی را 

تزییناتی هستند که از ترکیب عناصر هند و ایرانی به  

میالدی باقی مانده بود و    ۱800وجود آمده اند. گنبد اصلی آب طال کاری شده است که این آب طال تا اوایل  

به شکل ماه بوده و نوک های آن به سمت باال می باشد؛ به علت    اکنون پوشش آن برنزی می باشد. سر منار 

های مناره و نقاط تاجی به شکل سه گوش می باشد که از سنت شیوای  قرار گیری آنان در مکان اصلی گوشه 

  شود.هند محسوب می 
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ت( مناره های  فو  ۱30متر )  ۴0در کنج سنگ پایه مناره ها را می توان دید. چهار برج بزرگ هر یک به بلندی   

تاج محل را که از سنگ مرمر هستند، به صورت متقارن نشان می دهد. این برج ها با مناره های اصلی عناصر  

عنوان مکانی برای موذن در اذان گفتن برای مسلمین را در خود دارد. هر مناره به سه بخش  سنتی مساجد را به 

ری های مناره امتداد مناسبی را دارد. هر مناره در  برابر تقسیم می شود که دارای دو بالکن می باشد. چط

 بیرون سنگ پایه ساخته شده است. 

 تزئینات بیرونی تاج محل 

بنا،   سطحی  ناحیه  تغییرات  با  متناسب  محل  تاج  بیرونی  تزئینات 

تمیزکاری شده اند و از بهترین معماری دوره گورکانی است. عناصر 

تزئینی بنا با انجام نقاشی، گچ بری، حکاکی یا کوبندگی سنگ ایجاد  

شده است. مانند هنر اسالمی که از به کار بردن انسان نگاری امتناع  

ر تزئینی تاج محل هم صرفاً از خوشنویسی، طرح  می نماید؛ عناص

 های انتزاعی یا نقش مایه هایی به شکل گیاه به وجود آمده اند.  

در سراسر مجموعه ، سوره هایی از قرآن کریم نوشته شده که برخی عناصر تزئینی هستند که بنا به پژوهش  

های اخیر، امانت خان شیرازی این سوره ها را انتخاب کرده است. خوشنویسی های تاج محل به خط ثلث می  

باشد ، که توسط خوشنویس ایرانی یعنی امانت خان نوشته شده است.  

با گچ در پنل های سنگ مرمری ایجاد شده که در مقبره  خوشنویسی  

به خوبی دیده می شود. از متون قرآنی در تاج محل می توان به سوره  

سوره خلوص )ایمان(، سوره  با نام   ۱۱۲با نام سوره خورشید، سوره    ۹۱

با نام انجیل و ...   ۹۵با نام فلق ، سوره   ۹3با نام روز حشریا، سوره   8۹

 اشاره کرد.  

 

 شکل های انتخاب شده در تاج محل 

شود.  رود که در سطح مقبره هم دیده می ها و مساجد به کار می این شکل ها در سنگ پایه مناره ها، درگاه  

گنبد و سنگ های بنایی نیز با رنگ آمیزی مناسب شکل های هندسی را مشخص می کند که فضای بین  

ای سفید رنگ در بناهای سنگی و پوشش های تیره رنگ بر  های اصلی را پوشش می دهد. پوشش همولفه 

شود. مالت مربوط به بنای سنگ مرمر به گونه خاص بوده که الگوی هندسی  روی سنگ مرمری سفید دیده می 

پیچیده بنا را ایجاد می کند. در کف ها و مسیرهای عبوری از کاشی و بلوک های خاصی استفاده شده است  

 ده شده اند. که با الگوی تسلیشن چی

48 



 تصاویر گیاهان:  

شوند که بر اساس باورهای اصلی،  این تصاویر در دیواره های پایینی مقبره که به رنگ سفید هستند دیده می  

های  گیرد. چهارچوباین گیاهان و تاک ها انگورها ساخته شده اند. سنگ مرمر با کنده کاری مشخصی شکل می

شده است. سنگ های به کار رفته    داگو با ستون های قوسی شکل که شامل میوه ها و گیاهان هستند تزیین

 به شکل سنگ مرمری زرد رنگ و یشمی می باشد.  

بین عناصر نزدیک به هم، خاتم کاری های متقارن در جهت چپ و راست وجود دارد. در ساختمان های ماسه  

ان  کاری تیره و مشکی استفاده شده است. تابوت دسنگی از خاتم کاری سفید و ساختمان های مرمری از خاتم

 برد.تاج محل نیز از طرح خاتم کاری برجسته بهره می 

 تزئینات داخلی تاج محل 

تاالر داخلی تاج محل عناصر ای فراتر از عناصر معماری سنتی  

تزیینی دارد. خاتم کاری ها از نوع پرچین کاری نیستند  بلکه  

از گوهر های نیمه ارزشمند و ارزشمند تشکیل شده اند. محوطه  

ای طراحی شده ل هشت ضلعی بوده و به گونه داخلی تاج مح

توان از هر ضلع آن وارد آرامگاه شد اما در حال است که می 

باز است. دیوارهای داخلی     ۲۵حاضر فقط در ورودی جنوبی 

فوت ( ارتفاع دارند و تزئینات داخلی گنبد به شکل   8۲متر ) 

خورشیدی می باشد. هشت کمان پایه فضای خاصی را در سطح  

را زمین   ها  بالکن  باالی  مرکزی  قوس  چهار  دهد.  می  شکل 

های   طرح  دارای  بالکن  هر  بیرونی  پنجره  و  دهد  می  شکل 

 پیچیده جالی است که از سنگ مرمر بریده شده اند.  

سنگ مرمر هشت ضلعی یا جالی در هشت پنل مرمری ساخته شده که هر پنل آثار با ارزشی را در خود دارد.  

نگ های نیمه قیمتی پوشیده شده که شامل طرح هایی از گل ها میوه ها و تاک های پیچیده  بقیه فضاها با س 

های  می باشد. هرکدام از دیواره های تاالر با پنل های حجاری شده، خاتم کاری های پیچیده گوهری و پنل 

حی به کار رفته  دارای خوشنویسی تزیین شده است. تزیینات دیوارهای داخلی بنا تا حدودی مشابه عناصر طرا

در سطح خارجی مجموعه است. سنت مسلمانان تزیینات و دکور گور ها را ممنوع کرده است بنابراین ممتاز  

محل و شاه جهان در زیرزمین تاالر دفن شده اند و چهره هایشان به سمت راست، یعنی به سمت مکه قرار  

)    ۲/۵در    ۱/۵سنگی مستطیل شکل به اضالع     دارد. گور نمادین ممتاز محل در مرکز این مکان قرار دارد که 

اینچ( بر روی قبر او گذاشته شده است. هر دو قبر با جواهرات قیمتی ساخته    ۲فوت و    8اینچ در    ۱۱فوت و    ۴

های بر روی این سنگ ها وجود دارد که در مدح و ستایش ممتاز محل نوشته شده است.  نوشته   شده و دست
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برآمده است که با هدف تداعی لوح نوشتار طراحی شده است. آرامگاه شاه   روی گور یک لوزی مستطیل شکل

جهان نزدیک به آرامگاه همسرش ، ممتاز محل در قسمت غربی، قبر وی می باشد و این تنها مولفه نامتقارن  

دقت با  در کل بنای تاج محل است. آرامگاه شاه جهان بزرگتر از آرامگاه ممتاز محل است و پایه ها و گور هابه  

الماس ها و سنگ های قیمتی و خوشنویسی تزئین شده اند. لوح نوشتاری بزرگ بر روی پایه های بلند قرار  

گرفته که شناسایی شاه جهان را با هنر خوشنویسی نشان می دهد. بر روی درپوش تابوت، یک مجسمه سنتی  

 ر تزئین عهد مغول می باشد.  محفظه کوچک خودکار قرار دارد. که محفظه خودکار و لوح نوشتار بیانگ 

اسم برای خداوند    ۹۹در طرفین مقبره ممتاز محل  

دیده می شود که هر کدام با دست نوشته خاصی  

نوشته شده اند. نام هایی مانند  پروردگار، واال گوهر،  

واالحضرت، یکتا، جاودانه و ... . همچنین در مقبره  

نیا  شاه جهان دست نوشته ای با مضمون »او از این د

رود و در شب بیست و ششم  با دلی آرام به ابدیت می 

هجری قمری رحلت می کند«    ۱07۶ماه رجب سال  

 وجود دارد.  

 مسجد 

مسجد برای مسلمانان آگرا اهمیت زیادی دارد. مسجدی قرمز رنگ و ماسه سنگی که در سمت چپ مجموعه  

و تجمع در روزهای خاص است. فضای داخلی مسجد  تاج محل قرار دارد. این مسجد مکانی برای برپایی نماز  

همچون مساجد دیگر جهان اسالم دارای محراب و منبر است. باربارا برند مؤلف کتاب هنر اسالمی درباره این  

خورد که  مکان اینگونه می گوید :}}در دو طرف بنای اصلی تا جمع دو بنای کوچک تر و قدیم به چشم می 

ی وجود دارد که از سنگ قهوه ای مایل به قرمز ساخته شده و نام اهلل و آیاتی  در سمت غربی  یک مسجد گنبد 

از قرآن در تمامی قسمتهای  

به   مسجد  داخلی  و  خارجی 

چشم خورد و در شرق بنایی  

است که زمانی به مثابه همان  

رفته   کار  به  مهمانسرا 

دارای   مسجد  است{{.داخل 

که   است  ظرافتی  با  طراحی 

شده    کف آن از موادی ساخته

که مثل مخمل قرمز رنگ به  

 نظر می رسد.  
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نفر نمازگزار ظرفیت دارد.  فضای داخلی مسجد با نوشته های قرآنی تزیین شده که    ۵۶۹این مسجد برای  

کند. در جلوی مسجد استخر بزرگی وجود داشت که در قدیم برای  فضای معنوی را برای گردشگران ایجاد می 

مهمترین ویژگی مسجد که آن را از مهمانسرا متمایز می کند محراب و منبر  وضو و غسل استفاده می کردند. 

مسجد است که طراحی خاصی دارد. امروزه دولت هندوستان خواندن نماز یومیه را در این مسجد ممنوع کرده  

 است. 

 مهمانسرا

این ساختمان شباهت زیادی به مسجد دارد. در سمت راست مجموعه تاج  

محل قرار دارد و با نام مهمانخانه و نقاره خانه نامیده می شود. این بنا نیز  

در   بزرگ  ایوانی  دارای  مهمانسرا  شده.  ساخته  رنگ  قرمز  ماسه سنگ  از 

وسط دیوان در دوطرف مسجد سه گنبد زیبا است. بر باالی بخش های  

 نتهایی نیز چهار گنبد کوچک با روکش مرمر وجود دارد. ا

 باغ

متر مربع و به شیوه چهار باقی است. باغ مورد نظر دارای چهار مسیر می    300باغ گورکانی تاج محل حدود  

باشد که هر کدام به چهار قسمت تقسیم می شوند و شانزده باغچه گل را در خود دارد. بین مقبره و دروازه  

برای بازتاب تصویر مقبره در جهت    ورودی و در مرکز باغ یک مخزن مرمرین آب قرار دارد و یک استخر بازتاب 

های از  شمالی و جنوبی آن قرار گرفته است. این مخزن مرمری با نام الحادو الخطر شناخته می شود. ردیف 

 درخت در باغ تاج محل است که هر درخت با نام رایج و علمی نامگذاری شده است.  

یرانی  معماری چهارباغ الهام گرفته از طرح چهار باغ های ا

می باشد که برای اولین بابر، توسط اولین پادشاه گورکانی  

به هند وارد شد. این معماری نمادی از چهار رود جاری در  

بهشت بود و مثابه باغ بهشتی است و از معماری باغ ایرانی  

مغول،   دوره  اسالمی  صوفی  متون  در  است.  گرفته  ریشه 

ی و منابع غنی  آل با فراوانعنوان یک باغ ایدهپارادایس به 

می رودخانه  شناخته  یا  ای  مرکزی  چشمه  از  که  شود. 

گیرد و باغ را به چهار قسمت غربی  کوهستان سرچشمه می 

کند. اکثر باغ های دوران مغول قائم الزاویه بوده، که مقبره یا پاویونی را در  شرقی شمالی و جنوبی تقسیم می 

ست. این باغ به نام باغ مهتاب یا باغ مهتاب ای شناخته می  مرکز خود دارد. باغ تاج محل دارای عنصر اصلی ا

شود که در یانوما در هندوستان قرار دارد. با توجه تشابه باغ تاج محل و مشخصات معماری آن مثل فواره ها  

و مسیرهای مرمری و آجری و... با شالیمار باغ احتمال دارد طراحی این باخت توسط معماری به نام علی مردان  
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د. در قرن نوزدهم میالدی انگلستان کنترل تاج محل را به دست گرفته و منظره باغ را تغییر داد به طوری  باش 

 که به چمن کاری های رسمی لندن شباهت یافته بود.  

 سخن پایانی 

  ۱3تا   ۱0های مهم معماری بناهای آیینی اسالمی هند، به ویژه در قرن های  همسانی و تشابه عناصر و طرح  

مری با معماری بناهای ایران هیچ شکی را برای اقتباس معماری بناهای آیینی اسالمی هند  از بسیاری  هجری ق

عناصر و طرح های ایرانی باقی نمی گذارد. نمونه آن گنبد، منار، ایوان و انواع طرح های چهارتایی است. بناهای 

ضرورت های کارکردی در آن مانند بقیه    آرامگاهی از لحاظ ایده پردازی از متنوع ترین فضاها است زیرا نقش 

تواند بازتاب بسیاری از مفاهیم و نمادها را در طراحی صورت دهد. به همین جهت انتظار  بناها نیست و می 

تواند بر اساس واقعیت باشد. طرح تاج محل که در اوج  تحول در طرح های نمادین ایرانی در تاج محل می 

های چهارتایی است. این بنای سفید رنگ قرن هفدهمی  نمونه توسعه طرح ترین  معماری هند شکل گرفت، عالی

دست کم   ۲0۱۹میلیون بازدیدکننده را به خود جذب می کند. در سال    8تا    7، در شرایط عادی ساالنه بین  

در    هزار گردشگر خارجی از این بنا بازدید کرده اند. اما امروزه به گزارش ایسنا و به نقل از دویچه وله ،  737

از گروه  به دنبال آن  دوران همه گیری کرونا دیگر  بازدیدکنندگان در تاج محل خبری نیست و  های بزرگ 

 تورهای گردشگری نیز با مشکل مواجه شده اند. 

 بن مایه ها 

 . (. تاریخ کوتاه کمبریج هند )ویرایش اول(۱۹۵8آلن، جان )-۱ 

ری اسالمی. بایگانی شده از نسخه اصلی در آوریل  آنون. تاج محل . معماری اسالمی سازمان هنر و معما  - ۲

 . (۲0۱۵. بازیابی شده در فوریه )۲00۹

 (. اسطوره تاج محل و نظریه جدید معنای نمادین آن. بولتن هنر.  ۱۹7۹بیگلی، وین ای. ) -3

 . Bibliotheca Persica. انتشارات ۱(.  مناره . دایره المعارف ایرانیکا.۲0۱۱بیگلی، دبلیو ای. )-۴

 .(.  تاج ، شارما، اجمر۱۹۹۲داما )-۵

ویرایش(. نیویورک، ایاالت    ۱۱)  ۱8(. مناره . دایره المعارف بریتانیکا.  ۱۹۱۱شرکت دایره المعارف بریتانیکا )  -۶

 . متحده آمریکا: انتشارات دانشگاه کمبریج

 . (. )بیان قدرت در معماری مغول .(۲00۹هاین، آریل )-7

گنب-8 یونی،  )گنبدهای  می  در  اصلی  نسخه  از  شده  بایگانی  پیازدار.  مارس  ۲0۱۵دهای  در  شده  بازیابی   .)

(۲0۱۵) . 
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 . 7- 30-8۱۵88- ۹3- ۹78ناشران. شابک  V&S(. بزرگترین عجایب جهان. ۲0۱۲ختری، ویکاس ) -۹

 (. تاج محل کامل ، تیمز و هادسون، لندن.۲00۶کخ، )-۱0

- ۵00- 0ودخانه آگرا )ویرایش اول(. تیمز و هادسون شابک (. تاج محل کامل: و باغ های ر۲00۶کخ، ابا )-۱۱

3۴۲0۹-۱ . 

 دهلی و همسایگی آن ، بررسی باستان شناسی هند،  نو.   Y.D،(۲0۱شارما)-۱۲

 .(۲0۱۵(. بازیابی شده در مارس )۲0۱۵مقبره تاج محل از بریتانیکا . بایگانی شده از نسخه اصلی در فوریه )-۱3

 0(۲0۱۵. بازیابی شده در می )  ۲0۱۵از نسخه اصلی در آوریل تاج.نت . بایگانی شده -۱۴

. آرشیو از نسخه اصلی  India Tourism.newsگیاهانی که در سراسر مجموعه تاج محل رشد می کنن.  -۱۵

 (. ۲0۱7(. بازیابی شده در ژوئن )۲0۱7در جوالی )

 . ۹-03۱8۶-۶7۴-0-۹78هاروارد. شابک  (. تاج محل. انتشارات دانشگاه ۲008تیلوتسون، جی اچ آر )-۱۶

 .  (۲0۱۹ردیابی /تعریف و حقایق . دایره المعارف بریتانیکا. بازیابی شده ) -۱7

 .(،تاریخ اساطیری ایران، تهران: سمت۱378آموزگار،ژاله،) -۱8

 (.مهناز شایسته فر، نوبت چاپ اول، مطالعات هنر اسالمی. ۱383باربارا برند، هنر اسالمی )-۱۹

 (، گسترش طراحى در معمارى هند،ترجمه حسین سلطان زاده،تهران: چهار طاق. ۱38۹کلود، )بتلى،-۲0

 ( ،هنر اسالمى، ترجمه مسعود رجب نیا،تهران: سروش. ۱3۶۵بورکهارت،تیتوس، ) -۲

 . ۱پترسن، جلد  -۲۲

 ل.د.اسالم ، ذیل مادّه تاج مح-۲3

 . ، تهران: اقبال۹ب اول، بخش دوم،جلد (،تاریخ تمدن، ترجمه مهرداد مهرین،کتا۱3۴3دورانت،ویل، ) -۲۴

 . ( ،تداوم طراحى باغ ایرانى در تاج محل، تهران: دفتر پژوهش هاى فرهنگی۱378سلطان زاده،حسین، )-۲۵

(،نقش نمادهاى هندسى وعددى در آرمان شهر ایرانى، تهران: نامه انجمن  ۱38۹سلطان زاده،حسین، )  -۲۶

 .جمعیت شناسى ایران

 ،تهران: موال. ۶(،فی حقیقه عشق، جلد ۱387دین، )سهروردى،شهاب ال-۲7

۲8-( نوربرگ،  حافضى،تهران:کتاب  ۱3۵3شولتز،کریستیان  حسن  محمد  ترجمه  معماری،  و  ،هستى،فضا   )

 فروشى تهران. 
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 ،هنر و مردم.  8۱(،تاج محل، شماره ۱3۴8غروى،مهدى، )-۲۹

گورکانیان، ترجمه حسین سلطان زاده، تهران: دفتر پژوهش هاى  (،معمارى هند دردوره  ۱373کخ،ابا، ) -30

 فرهنگى.

(،پادشاهنامه، تصحیــح مولوى کبیرالدین احمد و مولوى عبدالرحیم،  ۱8۶7مال عبدالحمید الهوری ، )-3۱

  ،کلکته.۹جلد 
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 نمیه راه سفر، روی ساحل »مجنا« 

 نشس ته بودم 

 و عکس »اتج حمل« را در آ ب 

 کردم: نگاه می 

 های اکسریی دوام مرمری حلظه 

 و پیرشفتگی جحم زندگی در مرگ. 

 ببنی، دو ابل بزرگ 

 به مست حاش یه روح آ ب در سفرند. 

 های جعییب است در جماورت دست. جرقه 

 بیا، و ظلمت ادراک را چراغان کن 

 که یک اشاره بس است: 

 حیات رضبه آ رامی است 

 به ختته س نگ »مگار« 

 سهراب س پهری                                                

  



 

 

 

 

 دیباچه 

این اتفاقات تاثیری بسزایی در فرهنگ و تمدن  سرزمین ایران همواره در تاریخ چهار راه حوادث بوده است و  

ایرانی داشته اما هیچ گاه این تمدن از بین نرفته و شکوه و عظمت خود را از است نداده بلکه با هم در آمیختگی  

 با عناصر جدید همواره به کار خود ادامه داده است . 

اثبات این  . با سقوط شاهنشاهی    معماری به عنوان گوشه ای از این تمدن ، مثالی خوب برای  سخن است 

ساسانی و ورود دین تازه اسالم ، شعائر و نقوش اسالمی با معماری ایرانی در هم تنیده شد و با مطالعه تاریخ  

ایران دوره اسالمی میتوانیم ترکیب معماری ایرانی اسالمی را در همه دوره ها حتی معاصر ببینیم . با توجه به  

اپی سرزمین ایران از نظر سیاسی و ورود فرهنگ های نو ، سبک های معماری  تاریخ طوالنی و تغییرات پی

متفاوت اما پیوسته  در طول تاریخ شکل گرفت که ما قبل شروع بحث در مورد مبحث اصلی بهتر است که به  

 صورت خالصه برای درک بهتر موضوع به  توضیح راجع به این سبک ها بپردازیم . 

 سبک خراسانی  

د قرن نخست اسالمی در ایران سبک خراسانی گویند . دلیل نام گذاری این است که بیشتر آثار  به معماری چن

 موجود با این سبک در منطقه خراسان می باشد . 

سبک خراسانی دارای شیوه ای ساده ، بی پیرایه و نزدیک به معماری ساسانی است و از ویژگی های این سبک  

فضا ، استفاده از تک منار در شمال بنا ، استفاده از خشت خام و آجر به  می توان به بزرگی ستون ها نسبت به  

 .عنوان مصالح که بدون هیچ تزییناتی به کار رفته اند اشاره کرد

مثال : مسجد جامع فهرج ، مسجد تاریخانه دامغان ، اصل مسجد جامع  

 کبیر نی ریز که ادامه در مورد این مسجد سخن خواهیم گفت.  

ای از پیوس تگی اترخی و معامری ایران منونه   
 شکروئی رضاییمحمدرضا 

 خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ

(مسجد جامع کبیر نی ریز )  

 

سبک خراسانی _مسجد تاریخانه دامغان  
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 سبک رازی   

دومین سبک معماری ایرانی اسالمی که حدودا از دوره زیاری و سامانی آغاز و در دوره سلجوقی به اوج خود   

 می رسد و دلیل نام گذاری این سبک به رازی ، وجود اولین این نوع بناها در شهر ری است .  

به قبل  حذف فضای شبستانی    مهمترین ویژگی و تغییرات این دوره نسبت

، احداث گنبد با پالن چهار ایوانی ، ساخت زوج مناره بر ایوان جنوبی ،  

می باشد .    …استفاده از تزئینات ) گچبری ، آجرکاری ، گره سازی ( و 

 مثال : آرامگاه شاه اسماعیل صفوی در بخارا ، گنبد قابوس در گرگان  

 سبک آذری  

ز شاهد تحوالت عمیقی بود که  با ورود مغوالن معماری نی 

سبک جدیدی را بوجود آورد که آذری نام گرفت و این سبک  

برخی از ویژگی های این سبک    تا ظهور صفویه ادامه یافت. 

، اندازه سترگ و عظیم بناها، توجه به تناسبات عمودی بنا ،  

   …استفاده از کاشی ها و نقش برجسته ها و

 مثال : گنبد سلطانیه ، مسجد امیر چغماق  

 

 سبک اصفهانی  

از دوره صفوی آغاز می شود  و ویژگی های این سبک به اختصار ، پیازی  

شدن شکل گنبد ها ، کیفیت و پیچیدگی مقرنس ها ، رعایت تناسب بین 

   … اندام های ساختمان و

 اصفهان  مثال : مسجد شیخ لطف اهلل ، چهل ستون 

 تاریخچه مسجد جامع کبیر 

ای بوده متعلق به دوره ساسانی و آتش  اند که مسجد جامع کبیر در اصل آتشکده برخی محققین بر این عقیده 

مقدس را از آتشکده آذرفرنبغ ) کاریان ( می گرفته است . در این که نی ریز آتشکده داشته شکی نیست اما  

نابع مکتوب کمی جای تردید دارد .  این که آن آتشکده بنای اولیه مسجد جامع کبیر است با توجه به نبود م

تاریخ   که  است  نزدیک محراب  ای  ثبت شده در کتیبه  تاریخ  ترین  اما    3۶3قدیمی  دهد  نشان می  را  ه.ق 

 محققین در اینکه بنا پیش از این تاریخ بنا شده است متفق القولند .  

سبک رازی_اسماعیل صفویآرامگاه شاه  

ریذسبک آ_امیرچغماقمسجد   

57 



آندره گدار مستشرق مشهور فرانسوی نوع معماری بنارا سبک ایرانی  

یخواند و آن را نمونه ای از سبک ایرانی اسالمی در مقابل  ساسانی م

نوع معماری مساجد اسالمی غربی میداند . به عقیده او بنای اولیه  

مسجد فقط ایوان آن بوده است و دیگر ساختمان ها در گذر تاریخ به  

 آن پیوسته اند .  

در کنار کتیبه محراب ، دو کتیبه دیگر نیز وجود  

سازی بنا را که مربوط به سال های  دارد که تاریخ باز

ه.ق بوده را بیان می کند . همچنین    ۵۶0ه.ق و    ۴۶0

کتیبه ای به خط ثلث بر دور محراب نصب شده که  

اسامی دوازده امام را به زیبایی گچبری کرده اند و  

هجری قمری    ۹۴۶این گچبری بی نظیر در سال  

ساخته   صفوی  اول  طهماسب  شاه  دوره  در  یعنی 

 .  شده است 

هجری قمری برمی گردد که    ۱088سه کتیبه دیگر نیز در سردر مسجد قرار دارد . نخستین کتیبه  به سال  

 درباره تعمیر این مسجد به دست شخصی به نام میرزا نظام در دوره شاه سلیمان صفوی است . 

 متن کتیبه  

 زبده اوالد حیدر وارث خیر االنام  

 باعث تعمیر مسجد حضرت میرزا نظام  

 خواست چون تاریخ این تعمیر عقل پیر گفت   

 مسجد االقصی بود این باب یا بیت الحرام  

هجری قمری در زمان حکومت زین العابدین خان نیریزی نگاشته    ۱۲۵۹کتیبه های دیگر یکی مربوط به سال  

هجری قمری  در    ۱300مربوط به مالیات وجوه دیوانی می باشد و دیگری نیز  به تاریخ شده  که موضوع آن  

  رابطه با تعمیر مسجد در دوره ناصری اشاره دارد.

 معماری مسجد 

بنابر گفته آندره گدار بنای اولیه مسجد فقط ایوان بوده و به مرور زمان بخش  

اند . ایوان بزرگ و بسیار مرتفع  های دیگر افزوده شده و بنای فعلی را تشکیل داده 

. ایوان از سه طرف   نمایانگر معماری عصر باستان در دوره ایران اسالمی است 

ریزکتیبه مسجد جامع کبیر نی  
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(  باز می باشد .   بسته و به سمت میانسرا ) صحن یا حیاط 

در دو سوی ایوان فضای سربسته ای با سقف مخروطی شکل  

وجود دارد که به آن شبستان می گویند که حالتی ساده و  

ستون هایش دارای قطر بزرگ و عاری از ظرافت است فقط 

اینکه شکل و حالت سقف مخروطی شکل بهتر و با ظرافت 

 تر از ستون ها ساخته شده اند .  

هجری قمری  مربوط    ۹۴۶وان جای محراب می باشد که دارای گچبری بسیار زیبایی متعلق به سال  در آخر ای

به دوره شاه طهماسب صفوی است که اسامی دوازده امام شیعیان را به نگارش درآورده اند . نمونه این گچبری  

بری مسجد جامع اصفهان  را می توانیم در محراب منسوب به الجایتو در مسجد جامع اصفهان ببینیم البته گچ

 متاخر تر از گچبری مسجد جامع کبیر نی ریز است .  

در روبروی ایوان اصلی و آنسوی میانسرا ، ایوانی ساده و کوچک بنا شده که ساخت این نوع ایوان ها در روبروی  

  ایوان اصلی از ویژگی های سبک رازی و احتماال متعلق به دوره سلجوقی و یا بعد از آن است .

کته در اینکه از خشت و آجر به عنوان مصالح ساختمانی استفاده کرده اند و اخیرا نیز با استفاده از گچ فضای  ن

 ایوان را کامال سفید رنگ کرده اند .  

در دو طرف دیگر،  در بخش های شرقی و غربی  میانسرا ما شاهد 

واق  عنصر دیگری از معماری ایرانی اسالمی یعنی رواق هستیم ؛ ر

فضایی سرپوشیده ستون دار یا از چشمه هایی تشکیل شده که در  

کبیر   جامع  مسجد  رواق  نوع   . میشوند  ساخته  صحن  طرفین 

سرپوشیده است و به طور کلی دلیل ساخت رواق در مساجد و  

یا   مسافرین  استراحت  برای  محلی  که  بوده  این  ها  بنا  دیگر 

 نمازگزاران بوده است .  
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های سبک خراسانی وجود تک مناره در ضلع    یکی دیگر از ویژگی 

شمالی بنا بوده که مسجد جامع کبیر نیز از این موضوع مستثنی  

. مناره آجری استوانه ای شکل در ضلع شمالی و در کنار   نیست 

  درب ورودی و حالتی ساده و بی پیرایه دارد .

 سخن پایانی 

یخ و فرهنگ شهرستان نی ریز است بلکه عنصری مهم  مسجد جامع کبیر نه تنها بنایی مهم و با ارزش برای تار

در تاریخ ایران برای نشان دادن تداوم و پیوستگی فرهنگی و تمدنی ایرانیان در طول تاریخ است. همانطور که  

شده و  در مطالب قبل در مورد این بنا اشاره شد، بنا در دوره باستان به عنوان آتشکده برای زرتشتیان ساخته  

دین تازه اسالم اهمیت خود را ازدست نمی دهد و با تبدیل به مسجدی برای مسلمانان کارکرد    بعد با ورود 

مذهبی خود برای مردمان آن دیار که از آیین زرتشتی به اسالم گرویده بودند ادامه میدهد و در دوره های  

سازی میشود و حتی  مختلف توسط حاکمانی چه از اهل سنت ) سلجوقیان ( و چه از اهل شیعه ) صفویه ( باز

با تغییر سبک های معماری نه تنها مکانی قدیمی و متروک تبدیل نمی شود بلکه با پذیرش عناصر جدید 

معماری در طول تاریخ مانند ساخت ایوان دوم ، افزودن گچبری و کاشی کاری توانسته شکوه خودرا حفظ و  

ثار شهرستان نی ریز در قلب این شهر جای  به اهمیت خود را افزایش دهد  و به عنوان یکی از مهمترین آ

 بگیرد .  

 بن مایه ها 

 . مشاهده میدانی _۱

 . )، نیریز، مجتمع فرهنگی هنری کوثر نیریز۱37۹شمس نیریزی ، محمدجواد ، تاریخ و فرهنگ نیریز،) _۲

 .آستان قدس رضوی، ابوالحسن سروقد مقدم ، بنیاد پژوهش های اسالمی  ۱3۶7گدار، آندره، آثار ایران، )_3

 .، تهران ، انتشارات سمت۱37۴کیانی، محمد یوسف، تاریخ هنر معماری ایران دوره اسالمی، _۴

، شیراز،    ۱378متن سخنرانی دکتر فیروز مهجور، گزارش کنگره بزرگداشت فضل بن حاتم نی ریزی  ،  _۵

     .چاپخانه مرکز نشر دانشگاه شیراز
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 عیل رسو ایمسن در گلشن والی  

 رسوش حسنی آ مده و ایمسن حسن 

 العباد ابقر و صادق در این مچن زین 

 چون مویس و رضا گل نرسین و نسرتن 

 سوسن تقی نقی و عسکری ایمسن)کذا( 

 ریز خبشی از شعر کتیبه مسجد جامع ن                                              

  



 

 

 

نوسنگی )هزاره های  قدمت   اواخر عصر  به  میانه  باز میگردد. در    ۵تا    ۶معماری در آسیای  از میالد(   قبل 

از جمله خانه سکونتگاه تپه و جیتون، ساختمانها ی معمولی،  مانند پسنیک  ترکمنستان  )برای   های  هایی 

ته شده و با تیرهای )چوبی(  زندگی( خانواده با یک کوره و مکانی ویژه برای عبادت. دیوارها از کلوخ خام ساخ

آمیزی میشدند. قطعاتی از نقاشی دیواری در پسنیک تپه    پوشش داده شده بود. دیوارها و کفها اغلب رنگ 

  های   با اتاق  هایی  ، کورا تپه و )جکسور( حاکی از این است که خانه Anawکشف شده است. مناطق مسکونی

قبل از میالد( ساخته شده است    3تا    ۴ی  ها  نوسنگی )هزارهزیاد که در آن چند خانواده ساکن بودند، در دوره  

 دیواری تزئین شده بودند.  های  با نقاشی ها که برخی از اتاق

که با دیواریی با    هایی های مسکونی ، معابد و مجموعه کارگاه شهرهای اولیه در عصر برنز با خانه  یه مجموع

تپه، نمازگاه(.   م قبل از میالد( به وجود آمد مانند )آلتیندروازه مستحکم احاطه شده بودند، )هزاره سوم تا دو

  از اواخر هزاره دوم قبل از میالد، دژهای مربعی بزرگی موجود است که به صورت فشرده در داخل ساخته شده 

 در مرو احاطه شده است.  Kelleliهای نیم دایره )گنور تپه( و   های مذکور با برج و بعضی از برج  اند 

و دیوارهای مستحکم احاطه شده بود    ها   ل قبل از میالد شهرهایی وجود داشت که توسط خندقدر هزاره او 

( ، قلعه گائور یا گئور در مرو، افراسیاب، سمرقند در سغد  Apavarktikenaمانند الکان تپه در آپاوارکتیکنا)  

متعدد؛ در این    های   نیم دایره و حفره   های   و نیز مانند قزل تپه در بلخ ، کااللی گیر و قلز تپه در خوارزم با برج 

  معموال دارای یک طرح مربع با یک حیاط داخلی کوچک هستند که با اتاق هایی احاطه شده   ها  شهرها خانه

 )قزلچه در بلخ(.   است

قبل از میالد( با یک طرح منظم و    ۴تا    ۵(، )سدههای    in Kalalï Girویژگی معماری کاخی در کااللی)  

چوبی روی    های   با ستون  هایی   مستطیلی، سالن  های  است: یک حیاط وسیع اتاقک   ین شدهتعی  مند چارچوب

( به شکل دو سر نر با شاخ قوچ نشان    Uizdagسنگی. این کاخ و پایتخت سنگی سلطان اویزداگ)  های  پایه

بناها    دهنده ارتباط بین خوارزم و پادشاهی هخامنشی است. در تمام دوران باستان، مصالح بنایی برای سقف 

 آجرهای رس خام، خشت و چوب بود. در آن زمان روش طاق زدن ساده ای مرسوم شد.

میالدی شکوفایی ساختمان شهرها،    ۴آسیای مرکزی در قرن چهارم قبل از میالد تا قرن    های  ز مشخصه ا

ی برای ایجاد  توسعه عمومی اقتصاد شهری، تجارت، صنایع دستی و حیات فرهنگی بود. الزامات دفاعی، محرک

سنگربندی و استحکامات شد. شهرهای باستانی و سنگرهای اشکانیان مانند ) نیسا(، مرو ) درنالی و چل برج(  

مرکزی معامری آ س یای   
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، خوارزم )قلعه جانباس یا جانبس ، انگکا قلعه، هزاراسپ(، بلخ )ترمذ قدیم، زر تپه، دالورزین تپه و کی قباد  

ای مستحکم  ه  و دیوارها و دروازه   ها  تپه ی ارمنی توسط خندق  شاه(، سغد) سمرقند، جار کورگان، کورگان تپه،  

های مختص    های پرتاب توپ متعددی در دیوارها، اتاق   ای مستطیل شکل احاطه شده بود. غالبا جایگاهه  و برج 

ها و باروهای قلعه با محل قرارگیری بالستاها) سالح های پرتاب تیر باستانی( وجود داشت.    تیراندازان و برج

های تحمیلی بخشیده است. )در این عصر( مصالح ساختمانی  ه  چنین استحکاماتی به شهرهای باستانی جنب 

از جمله   نوین  ابداعات  و  پیشرفت  گویای  سازها  و  اما ساخت  میگرفت،  قرار  استفاده  مورد  پیشین همچنان 

ی و گاهی کامال از  سنگ   های  استفاده از تیرهای پهن برای ستونهای سقف از جنس چوب که اغلب روی پایه 

ای ساختمان محلی  ه  سنگ بود( و طاق خشت خام بود، اما با این وجود ساختارهای معماری مبتنی بر سنت 

ای کورینتیوس و ایونی، از  ه  پایتخت  – بود.عناصر معماری هلنی    {این سبک معماری }نشان دهنده اصالت  

به شکلی اصالح شده    –ی، قرنیزهای منقطع  اتاق زیرشیروانی، عناصر پیش ساخته ی ساختمان  های  جمله پایه 

 اشکانی و باختر پدیدار گشت. های و تغییر یافته در ساختمان

وسیع احاطه شده با راهروها،    های  معماری بخش شرقی سرزمین اشکانی، مواردی همچون سالن  یمشخصه 

، حیاط داخلی  اند  ته ردیفی است که به صورت طولی در مرکز قرار گرف هایی  فضای داخلی مستطیلی با ستون

ستوندار مانند مجموعه کاخ و معبد نیسا، معابد منصور تپه هستند. تزئینات بناها شامل   های  کوچک با ایوان

های یادبود) به مناسبتهای خاص(    سازی  ویژگیهایی منطبق با سبک و سیاق و ترتیب معماری یونانی، مجسمه 

و کاخ های    ها  را  برای اقامتگاه  آلطرح استاندارد  و ایده دیواری است. معماری  بلخ و سغد یک    های  و نقاشی

  غنی و با شکوه بسط داده بود، از جمله ایجاد یک راهرو سرپوشیده، سالن مرکزی، گذرگاه محصور و مجموعه 

فرعی و نشیمن، با اتاق مخصوص نماز )از جمله ویژگیهای این الگوی معماری بود( مانند    های   از اتاق  هایی

خلچایان، یر کورگان(. توپراق قلعه ، کاخی عظیم متعلق به شاهان    های   در دالورزین تپه ، کاخ   ی های  )خانه

هایی    ، راهروها و اتاقدارستون   های   بود که شامل یک سیستم ارتباطی، سالن  3تا  ۲  های  قدیم خوارزم در سده

  سفالی و نقاشی تزئین شده بود. های  بود که با مجسمه

بودایی در مرو که    های  د از میالد در باختر)تخارستان بعدی( و در قرن سوم صومعهدر قرون اول و دوم بع

فیاض تپه و قره تپه در    های  اولیه هندی خود تفاوت داشت، پدیدار شد. طرح صومعه   های   مشخصا با نمونه

و محوطه اصلی  ها    ، حجره ها  ، گذرگاه ها  کوچک، پناهگاه  های   ترمذ و سایر)بناها( در آرتم و مرو ، شامل صحن

است که گاهی به ابعاد عظیمی میرسد مانند بنای زورماال درترمذ. )عالوه بر    –استوپای)بودایی(    –عبادت  

 اغلب نیز شامل تزئینات و رنگ آمیزی فراوان بود. ه ها نات پناهگاموارد ذکر شده باید گفت در این عصر (تزئی

( طرحی  ۴تا    3( و سغد )یر کورگان ،  ۲تا    ۱ای محلی کشف شده در باختر )دالورزین تپه، قرن  ه  فرقه  معابد 

در    ی قریلجان قلعه ی تخریب شدهسازی و نقاشی آراسته شدهاند. قلعه  اصیل را ارائه میدهند که با مجسمه

هایی در عصر حاضر( ظاهرا یک مقبره مستحکم بوده که با مکتب    قبل از میالد، با دگرگونی  ۴خوارزم )قرن  
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است. این بنای یادبود، با دیوارهایی    دینی سلسله پادشاهان خوارزمی و همچنین اجسام آسمانی مرتبط بوده 

 ده بود.  های فرعی، احاطه ش  ای شکل و معبد مرکزی محصور با ساختمان دایره 

های    ا در قرن سوم، و سپس حمله کوچنشین ه  ای کوشان و اشکانیه  تحوالت اجتماعی، فروپاشی امپراتوری 

هایی برای اکثر شهرهای بزرگ و نیز شهرهای    ها و هپتالیان به آسیای مرکزی، ویرانی  کیداریان، شیونایت 

  همراه آورد. اما با توسعه سیستم فئودالی و شکل به    ۵و    ۴روستایی و زوال عمومی زندگی فرهنگی را در قرون  

متعدد، فعالیت فرهنگی از قرن ششم تا هشتم در سراسر منطقه احیا شد.   های  یری قدرت مستقل فئودالگ

متعدد و ) کوشک    های  این )تحوالت(نه تنها در چندین شهر )سمرقند ، پنجکنت ، بخارا ،غیره( ، بلکه در قلعه 

 های رعایا احاطه شده بود، تمرکز یافته بود.   ن ( که توسط سکونتگاه( اربابان حاکم ) دهقا

معماری اولیه قرون وسطی در آسیای مرکزی نشانگر یک جریان خالقانه جدید بود. در این عصر تکنیک های  

های زینتی    سازی دستخوش تحوالتی شده بود: عالوه بر سقف تیری )تیرها و تختههایی با حاشیه   ساختمان

کاری شده(، طاق خشتی خام به طور گسترده مورد استفاده قرار میگرفت و به ساخت و سازهای جدید   و کنده 

های اصلی این معماری تاریخی، کوشک است: یک ساختمان عظیم دو طبقه    معماری منتهی شد. یکی از سازه

های است)در سغد، چاچ  کنکگر    ای شیبدار، که باالی آن دیوارهای سفید و تاجدار با قرنیزهایه  با پایه ستون

های چنین سبک معماری    های گرد و یک دست و کامل تزئین شده است. نمونه  و اشترخانیان ( یا با ستون 

 را میتوان در مرو و خوارزم مشاهده کرد.  

شهرهایی که با دیوارهای مستحکم احاطه شده بودند ، قالع نظامی مجزا داشتند. فضای داخل دژها مملو از  

ها عمدتا دو طبقه بودند و در کنار هم     انه خهای عمومی و معابد بود.     ها، ساختمان   ها، کاخ   ها، مغازه   خانه

  ها دارای اتاق نشیمن و اتاق ای مسکونی بزرگی را تشکیل میدادند. در پنجکنت خانهه هقرار گرفته و مجموع 

ای مهمان چهار ستون )مهمانخانه ( بود که اغلب دیوارها با نقاشی تزئین شده بود. قصرهای سغد و استروشانا ه

ای )رسمی( دولتی، با  ه    ها و سالن  (( و قلعه قهقه(، بسیاری از اتاقVaraḵša)سمرقند، پنجکنت، ورکشا  

ی مذهبی موجب شد )معابد متعددی  ها  چ حکاکی و تزئین شده بود. تنوع فرقهگهای دیواری و چوب و    نقاشی

برای فرق مذهبی مختلف ساخته شود( که بیشتر آنها به طرز چشمگیری با مجسمه، نقاشی و کنده کاری  

تزئین شده بود. دو بنای موجود در پنجکنت، هر دو با یک رواق ستون دار رو به حیاط و یک سالن چهار ستون  

های بودایی آجینا تپه و قلعه ی کافرنهان    ط شده بود. صومعهدر پشت و احتماال با تنوع محلی زرتشت مرتب

در ازبکستان انواع طراحی حیاط را    Kuvaدر جنوب تاجیکستان و معابد بودایی در آق بسیم در قرقیزستان و 

ها و منازل متعدد خود نمایان میسازد. همچنین ترکیب    های طاقدار را در مکان  با استفاده گسترده از سقف

در    Obaroba  Košukان و دو بارگاه در آجینا تپه نیز در این سبک معماری  قابل توجه است.  چهار ایو

های مستطیل شکل قرار گرفته است و در قسمت شرقی    استان مرو یک کلیسای مسیحی است که در نقش

 کلیسا ترانسپت یا بازوی کلیسای قرار دارد. 
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میالدی    ۱۲  -۹/  ۶  –  3عراب در آسیای میانه، معماری قرون  پس از تقریباً یک قرن رکود فرهنگی متعاقب فتح ا

مجددا احیا شد. در این عصر بی ثباتی سیاسی باعث ایجاد استحکامات قوی در اطراف شهرها از جمله دیوارهایی  

نیم های  برج  و    با  بازرگانان  از جمله  مختلف  طبقات  توسعه  دیگر   از سوی  گردید.  و خندق  بارو(   ( دایره 

و  تجاری جهت     همچنین مشکالت ساخت و سازهای فشرده، موجب شکل   صنعتگران  گیری شرکت های 

انتقال و  های شغلی خاص گردید. در آن دوره مکاتب مهم معماری    دهندگان حرفه  سازماندهی سازندگان 

 های نیز ساخت و ساز پیشرفت   ای در ماوراءالنهر، خوارزم، خراسان و ترکستان شمالی ایجاد شد. تکنیک  منطقه

مداوم داشت. کامل و مقرون به صرفه بودن ساخت و سازهای آجر خشتی، استفاده گسترده از آجر پخته شده  

های ساخت طاق و گنبد تا حد زیادی مشکالت معماری را به لحاظ شکلی   با مالت )گانا ( و پیشرفت تکنیک

و درگاه نقش مهمی د  بر طرف کرد. گنبدها  بیرونی  نمای  تعیین  با  تاریخی  های طاقدار  بناهای  ر)ساختار( 

بخشی بناها در    های آرایش و زینت   داشت. گنبدها همچنین ترتیب فضای داخلی را ایجاد میکردند. تکنیک

های زینتی با آجرهای پخته و گاها آجرهای    معماری، عالوه بر حکاکی سنتی روی گچ و چوب، شامل آجرکاری 

 دار و کاشی کاری بوده است.    ، طرح و استفاده از آجرهای پخته  ۱۲/ ۶دار و از قرن  شکل

ای مشترک و متداول سایر کشورهای جهان اسالم از  ه  خشی در معماری آسیای میانه دارای ویژگیب  زینت

ه  ای است. در سد   های کتیبه  جمله استفاده از اشکال هندسی، نقوش گیاهانی با سبک خاص و درون مایه 

ی  طرح هندسی)گره( در این سبک معماری طرح غالب بود. ترکیب بینهایت پیچیده   یالدی م  ۱۲-۶/۱۱-۵های  

بندی چند محوری حوزه معماری و سبک ستارهای شکل و دیگر اشکال چند ضلعی   طرح گره بر اساس تقسیم

- ۱۱هجری/۶-۵، به طور گسترده از سنگ نگاری معماری به خط کوفی و خط نسخ در قرون  ۴/۱0بود. از قرن  

  الدی استفاده می شد.می ۱۲

در آن زمان گونه ی خاصی از ساختمان سازی شهری و مذهبی وجود داشت. خانه های شهروندان ثروتمند  

بری     ای پذیرایی  درشهرهایی از جمله مرو سمرقند اغلب با گچه  در شهرها متراکم و به هم پیوسته بود. اتاق 

ها و محوطه های    و مرو دارای اتاق  Khulbuqرمذ، خلبق))های حکام در سمرقند، ت  تزئین شده بود. کاخ

بری، منبتکاری و نقاشی های زینتی    داخلی چهار ایوان متعددی بود. تاالر پذیرایی و خانه های دولتی با گچ 

آراسته شده بود. در حومه، امالک نیز  با دیواری بلند و یک حیاط داخلی و ساختمان های فرعی در اطراف آن  

بودند. در روستاها، کوشک ارباب فئودال به خانهای دو طبقه و راحت با یک مهمانه مرکزی و    محصور شده

محل زندگی مبدل شده بود؛ چنین سبکی هنوز در مرو، در خوارزم محفوظ مانده بود. رشد تجارت داخلی و  

-۵ه در سده های  بین المللی منجر به احداث کاروانسراهای بزرگی در طول مسیرهای تجاری شده بود، به ویژ

در استان بخارا  و سایر    Rabāt-e Malekمانندآکچا قلعه، دایه خاتون، در ماسه های قره قوم،   ۱۲- ۶/۱۱

مناطق در دهستان از این سبک معماری پیروی میکرد. این محوطه ها دارای یک یا دو حیاط با ایوان های  

انی درگوشه ها، محل زندگی و انبار و گذرگاه  طاقدار، یک مهمانخانه مرکزی و گنبدی شکل، برج های دیده ب

هایی اطراف حیاط ) زمانی محل اسکان جانوران بارکش( بود. همچنین کاروانسراهایی در خوارزم) شاه صنم(  
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وجود داشت که عمدتا از آجر و خشت خام ساخته شده بودند، ضمن اینکه  در ساخت این کاروانسراها از آجر  

های نیم    ند )دایه خاتون(. ویژگی اصلی سبک معماری این کاروانسراها  وجود ستونپخته نیز استفاده می کرد

دار    دایرهای و نمای آجری شکل آن و دیوارهای ساده و عاری از طرح و نقش و گاها به صورت صاف یا طرح 

انبارهای  ا، آب  ه  هایی پوشیده شده بود. ساخت و سازهای مهندسی نیز همچنین شامل پل  بود که با طاق

 روباز)حوض( و آب انبارهای یا سرداب  پوشیده بود . 

مساجد جایگاه واالیی در میان بناهای اسالمی به خود اختصاص داده است، به ویژه مسجد امام )جمعه( که به  

و   ترمذ  در  ستون  چهار  رود.  می  کار  به  روستاها  و  شهرها  در  ایدئولوژیکی  و  اجتماعی  اصلی  مراکز  عنوان 

( نمونه های متفاوت از ساختار معماری مساجد با ستون های  ۱۱/ ۵در بخارا )هر دو در قرن    Dīgarrōnمسجد 

گرد، پنج تا نه گنبد با طراحی معماری ساده و قدرتمند را نشان می دهد. مساجد خراسان و دهستان )در  

ان مرکزی به  شامل صحنه ایی با راهروهایی محصور و یک ساختم   mesrian mashad eباشان(، دندانقان، 

ی، مانند نمازگاه، که برای جشن  ا دار یا ایوان های گنبدی شکل است. مساجد حومه    شکل یک ایوان طاق

قربان و بایرام در نظر گرفته شده بودند، شامل یک دیوار به سمت مکه با یک محراب بود )نمازگاه بخارا ،  

.  Talḵatan Bābāدار برپا میشد )  ( که در جلوی آن گاهی یک راهروی گنبدی شکل طاق ۶/۱۲سدههای  

(. مساجد معموال با کاشی های لعابدار، گچبری و چوب تراش خورده تزئین شده بود.  ۴8۹/۱0۹۶در استان مرو

در آسیای میانه، مناره به عنوان یک بخش جانبی مخروطی شکل متصل به مسجد، به شکل یک برج باریک و  

با ف  دایره بر یک پایه ی چند ضلعی  به  ای شکل،  بود. محور آن اغلب  انوس هایی چندقوسی طراحی شده 

نوارهای زیادی که با خشت های آجری طرحدار پر شده بود تقسیم می شد مانند بورانا در قرقیزستان ، کلیان  

و اوزگند. همچنین مناره جار کورگان )معمار علی بن    mashhad e mesrianهای بیکند،    در بخارا ، مناره

  ای گرد عمودی تزئین شده است. تونمحمد سرخسی( با س 

مقبره  معماری، در  در  از مرگ  غیرروحانی پس  و  روحانی  فئودال های  بزرگداشت  و    ایده ی  برجسته  های 

دو نوع سبک معماری غالب شده بود: مقبره پالنی مرکزی  ۴/۱0تزئینات فراوان تجسم یافت. در اوایل قرن  

( که اولین نمونه های استفاده هنرمندانه از آجر پخته به عنوان ابزار    Timآراباتای در ) سامانیان در بخارا و  

ساخته شده اند، مفاهیم  ۱۱/  ۶-۵تزئینی در معماری هستند. تعداد زیادی از مقبره های باشکوه که در قرن  

ان و ترکستان با  های خراس   ی ترتیب ظرفیت فضا را نشان می دهند. در مقبره محلی مختلفی از قبیل شیوه 

گنبدی نوک تیز در فضای مکعبی با انواع درگاه گنبدی همخوانی دارد؛ از برجسته ترین نمونه های این سبک،  

ی  مقبره سلطان سنجر در مرو، ابوالفضل در سرخس، ابوسعید در میانه و مقبرهای در اوزگند است. مشخصه 

ی فخرالدین  رمی یا مخروطی شکل است. مانند مقبره معماری خوارزم مقبره هایی با سقف چادری با گنبدهای ه

  های چند وجهی با طاقی مستحکم در پشت درگاه )مقبره    راضی و تکش در گرگانج کهنه. در دهستان، مقبره

( برپا شده است. نوع خاص دیگر از این مقابر دارای جفت مقبره های متصل    Mašhad-e Mesrīānهای  

 و دو مقبره قراخانیان در اوزگند.  Seyydبه هم با طاق یا اتاقک گنبدی شکل بود مانند خواجه مشهد در 
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یا  یک قرن پس از فتح مغوالن، بناهای تاریخی در آسیای مرکزی عمدتا در پایتخت ها مانند بخارا و سمرقند 

در تعدادی از بناهای یادبود   8/۱۴در مجاورت پناهگاه های مسلمانان متمرکز بود. دستاوردهای معماری قرن 

ی سیف الدین باخرزی و بایان قلی خان در بخارا، محمد بشرا در مزار شریف ، امام  تجسم یافته است. مقبره 

نم در اورگنج کهنه، مقبره مزدکیان،  ، نجم الدین کبری و تورابک خاKaška Daryāمعین و حضرت شیخ در  

ی )گنبد( مناس در تپه های آالتائو، پیچیدگی فزاینده ترکیبات طرح و حجم  فضا را روشن    خیوه و مقبره

های این سبک چندین اتاق گنبدی با هم ترکیب شده است. تزئینات معماری    میکند چنانکه در برخی نمونه

ند رنگ سبکی پرمایه ارائه کرده است. تراکوتا، لعاب کاری و مزین  با استفاده گسترده از کاشی های لعاب چ

کردن آجرهای لعاب دار و بدون لعاب، ماژولیکای چندرنگی با رنگ آمیزی و لعاب کاری، نمای داخلی ساختمان 

ها را با شکوه و مجلل ساخته است. همچنین تزئینات بناها با تقسیم بندی الگوی کلی هندسی طراحی شده  

 وال دارای نقوش گیاهی و کتیبه هایی با خط پیچیده دیوانی هستند. و معم

معماری عظیم عصر تیمور از یکپارچگی در تالش های خالقانه استادکاران آسیای میانه، ایران، آذربایجان،  

معماری آن کشورها را تحت تأثیر قرار داد.  ۹/۱۵سوریه و هند شکل گرفت و سپس به نوبه خود در طول قرن  

، طرح های مهندسی جسورانه و  {در ساخت بنا}ی تیموری به واسطه ی به کارگیری مقیاس بزرگ  معمار

ایجاد کرده است. فعالیت ساخت و ساز شهری شامل   باشکوه، سبکی متمایز در معماری این دوره  تزئینات 

در حومه شهر    های بازار  ساخت دیوارهای مقاوم  قلعه، دروازه های مستحکم، گشودن معابر اصلی با ساختمان

در مقیاس وسیع،    ۱۵-   ۹/۱۴-  8ی  و ایجاد باغ و ساخت کاخ برای فرمانروایان و اشراف بود. معماران سده 

مسجد   و  شهرسبز  در  دارالسعادت  ترکستان،  در  یساوی  احمد  آرامگاه  مانند  یادبود  معماری  آثار  مجموعه 

دقیق در اطراف میدان ها  مانند رگستان    را بنا کردند. مجموعه آثار معماری یا بر اساس یک نظم   Anaw در

در سمرقند.     Šāhī Zendaدر سمرقند یا آزادانه و عاری از نظمی خاص در یک مکان  برپا شده بود مانند  

بناهای باشکوه شامل بناهایی بود که برای فعالیت های رسمی در نظر گرفته شده بود مانند بنای آق سرای در  

 برای سرگرمی در خارج از شهرها از جمله سمرقند در نظر گرفته شده بود.  شهر سبز یا بناهایی که صرفا

گونه شناسی طراحی فضای سازه ها در سبک معماری اسالمی در نهایت در نمونه هایی همچون مسجد چهار  

با بارگاه مرکزی مانند بی بی خانم در سمرقند، کالیان در بخارا، مدرسه با درگاه ورودی و   تعدادی )  ایوان 

پدیدار   Giždovānحجره( گرداگرد دو یا چهار درگاه ایوان  از جمله مدرسه الغ بیگ در بخارا ، سمرقند، ،

ها از یک واحد ساده و ابتدایی به عنوان مثال، روح آباد و گور امیر در سمرقند به    بندی مقبره   گشت. ترکیب 

شد. تزئینات معماری به شکوه به سابقه ای    یک ساختار پیچیده )عشرتکده و آق سرای در سمرقند( تبدیل

دست یافت. عالوه بر ماژولیکا، و آجرهای مرصع لعاب دار چند رنگی، موزاییک ) کاشی ( یا سنگ مرمر های  

ای )هندسی( در  ه  حکاکی شده و مشبک به طور گسترده مورد استفاده قرار گرفته است. در تزئینات آجر، گره

د ؛ در لعاب کاری، نیز طرح گیاهان با سبک خاصی به همراه ظرافت و درهم  مقیاس بزرگ به کار برده میش

 خط ثلث  به چشم می خورد.  گیتنید 
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دکوراسیون داخلی شامل تابلوهای آجری لعاب دار، نقاشی دیواری تزئینی چندرنگ و تکرنگ، نقش برجسته  

 ( تذهیب شده به کار برده شده است. kundal و نقاشی)

، زمانی که استان های آسیای میانه در اختیار شیبانیان و اشترخانیان و تا حدودی صفویان  ۱۱/۱۶در قرن دهم  

ایران بود، فعالیت ساختمانی در پایتخت بخارا و مراکز فئودالی بزرگ تحت استیالی فئودال ها مانند سمرقند،  

ای عصر تیموری بود، اما  معماری بناها همچنان تابعی از سنت ه  {در این دوره} تاشکند و ترمذ متمرکز بود.

سیستم طاق و گنبد برجسته بود که ساختار جدیدی را در فضای داخلی  {در این عصر} ایده اساسی و نوین

ای چند گنبدی بازار بود که در چهارراه ها یا در  ه  ایجاد کرد. ساخت و سازهای شهری عمدتا شامل ساختمان

ن فضاهای مرکزی و گنبدی شکل با گذرگاه های طاقدار  های تجاری اصلی ایجاد شده بودند. ای امتداد شریان

کارگاه انبارهای    و  آب  و  کاروانسراها  بخارا(.  در  تیم  و  ، طاق  است)مانند شهرسابز  احاطه شده  های متعدد 

متعددی در مسیرهای کاروانی ساخته شد. بناهای مذهبی در مقیاس بزرگ شامل مساجد، خانقاه و مدارس  

مساجد بزرگ جمعه دارای حیاط مستطیلی شکل    { معمول از این سبک معماری}   های  بود. بیشترین نمونه 

بود که با راهروهای طاقدار و گنبدی شکل محصور شده بود. ساختمان مرکزی گنبدی شکل با یک ایوان بلند  

و کوک  توان به مواردی از جمله بنای کالیان در بخارا  در این عصر بسیار مورد توجه واقع بود و برای نمونه می 

ها شامل نمازگاه )در سمرقند و کوک گنبد در کاراسی ( مساجد بخش  گنبد در خجند اشاره کرد. سایر سازه

 Ḵojaدر بخارا( و مساجد یادبود   Langar، Balandدار )مانند و روستا با محله های زمستانی و ایوان ستون 

Yusup    خانه های فرقه های درویشی با سالن مرکزی    – های    ، خانقاه ۱7- ۱۶/ ۱۱-۱0در مرو بود. در قرن

فیضآباد، نادر دیوان بیگی  متعددی وجود داشت )شجاع زین الدین،    – رسمی برای مجالس گردهمایی صوفیان  

ارس در) معماری(  ،  امام بحر در قلعه ی دبوس(. طرح سنتی معماری مد Kermineدر بخارا، قاسم شیخ در  

این عصر یک حیاط محصور با نمای اصلی ایوان ورودی و مناره های زاویه دار بود. )مدرسه سیر دور و مدرسه  

(، عبدالعزیز خان در بخارا و کوکلتاش و    Kukeltaš, Košطالکاری در سمرقند، مدرسه کوکلتاش کوش)  

کاشی لعابدار پوشانده شده بود. در حالی که نیمه  براق خان در تاشکند(. نمای این بناهای تاریخی با تزئین  

نیمه دوم به    در   سبک معیارهای تیموری در معماری تداوم داشت، کیفیت این سبک معماری  ۱0/۱۶اول قرن  

شدت کاهش یافت و موزاییک ها با قطعات ماژولیکای رنگی با طرح های محو شده جایگزین شد. احیای خاتم  

همچنان دنبال شد، چنانکه با تزئینات داخلی شامل تابلوهای آجری لعابدار و    ۱۱/۱7های موزاییک در قرن  

وگچ بری روی دیوار و سقف و نیز با چوب     časpakو    qermaآمیزی  نقاشی سقف به تکنیک کندال، یا رنگ 

  ترکیبی روی سقف ها، درها و ستون ها )بخارا ، اوا( منبت کاری شده است.

ایجاد مجموعه های گسترده و عمدتا با کارکردهای مذهبی    ۱7-۱۱/۱۶- ۱0یک دستاورد برجسته معماری در  

و ترکیب سه مدرسه) لب حوض در بخارا با یک مخزن     ۱۱/۱7بود: رگستان در سمرقند، بازسازی شده در قرن  

 Bukharanویباری)  بزرگ که توسط دو مدرسه و یک خانقاه احاطه شده بود( ، قبرستان شیوخ بخاری ج
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Jūybārī از سنگ قبرها که بر روی سکوی گوردخمه های    ه های ( با یک مسجد، مدرسه و خانقاه و مجموع

 خانوادگی تعبیه شده بود. کالنشهرهای کاسبی و پاپودینا  با چشم انداز کوهپایه و بسیاری دیگر مطابقت دارند. 

در آسیای مرکزی تقریبا متوقف شد. اما در اوایل قرن   ، در دوره بحران اجتماعی، فعالیت معماری۱8/ ۱۲قرن 

در شهرهای اصلی خانات بخارا، خیوه و خجند، چنین فعالیت هایی از سر گرفته  شد. هسته اصلی و     ۱3/۱۹

ارگ  -عنی ایچان قلعه، از این دوران تقریبا بدون تغییر باقی مانده است. این شهر با ارگ آن  ی  مستحکم خیوه

ای، جان پناه هایی مخروطی شکل و دروازه های   به واسطه ی دیوارهایی با برج های نیم دایره احتماال - کهنه

مستحکم احاطه شده است. در این منطقه توجه زیادی به ساختمان های شهری مبذول شد، از جمله گذرگاه  

بیه شده بودند. نمای  های بازار، مغازه ها و حمام ها که به واسطه ی گنبدهای متعدد دارای نماهای بیرونی تع 

این ساختمان های تجاری عمال فاقد آراستگی و تزئینات ظاهری بوده، اما کاشی لعابدار عمدتا نمای کاخ و نیز  

قونگرات)   مقبره سلسله  مانند  زیادی مدرسه،  Kungradعمارت های مذهبی  تعداد  ( و  )پهلوان محمود   ،)

ارا، خیوه، خجند، کاراسی و تاشکند از طرح های سنتی  مسجد و مناره را پوشش میداد. بناهای مذهبی در بخ

 پیروی می کنند. 

در معماری متداول و عامه پسند خود به بهترین شکل    ۱3/۱۹نبوغ خالقانه ی معماران آسیای مرکزی قرن  

)بناهای این عصر( نمایان شد. )در این زمینه به عنوان مثال( به چندین مدرسه میتوان اشاره کرد: مدارس  

نه، سمرقند، بخارا، خیوه و معماری محلی برجسته در مناطق کوهستانی. در ساخت همه این مدارس،  فرغا

های خاص طراحی ظرفیت فضا و عملکرد دقیق  جزئیات    توجه دقیق به شرایط طبیعی و آب و هوایی، ویژگی 

های رنگ    درها و ستونهای زینتی، سقف  –های رایج دکوراسیون ساختمان    به وضوح دیده میشود. سنت

اند. به  همچنان محفوظ مانده   – ی نقاشی شده  های مختلف با جزئیات تزئینی و زمینه   آمیزی شده، گچبری 

طور کلی در این عصر بهترین استادان هنرهای عامیانه و مردمی برای تزئین کاخ های فرمانروایان خیوه و  

 د.خوقند، محل اقامت شهروندان متمول و مساجد روستا فراخوانده شدن
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 دیباچه 

سلطانیه   گنبد  ایلخانان  اسالمی  بناهای دوره  ترین  مهم  و  بزرگترین  از  یکی 

کیلومتری شهر زنجان، در میان بافت قدیم شهر سلطانیه واقع    3۵است که در  

ی  سلطانیه با هم هماهنگی کامل دارد که نشان دهنده است. کلیه اجزای گنبد  

 تبحر معمار است .  

باید توجه داشت که در این زمینه کار جدی به صورت تک نگاری انجام نشده البته درباره شهر سلطانیه کتاب   

سیر  های مختلفی نوشته شده اما در رابطه با گنبد سلطانیه پژوهشی جامع صورت نگرفته است . در واقع در م

اسالمی شدن مناطق مختلف ایران، سلطانیه نیز از این امر تاریخی، دور نماند و در عصر حاکمیت مغوالن  

با بنای بلند گنبد   تحوالت زیادی پیدا کرد و به مرتبه پایتختی ایلخانان درآمد. شهری که الجایتو بنا کرد 

ا و پژوهش های باستان شناسی نشان نظیری در دوره الجایتو دست یافت . حفاری هسلطانیه به شهرت بی 

دهد که این منطقه پیش از حمله مغوالن، سکونتگاه اقوام گوناگون بوده است و از دوره های کهن تاریخی  می 

آبادانی داشته، چنانچه طبق کتیبه آشوری )در قرن هفتم پیش از میالد، محل سکونت طایفه جنگاور ساگاریت  

 ها بوده( . 

ن بسیاری از آثار فرهنگی و هنری به همراه جمعیت کثیری از مردم نابود شدند و تا مدت  با یورش مغول به ایرا

ن  آها رشد اقتصادی و فرهنگی از ایران رخت بر بست. پس از مدتی با تشکیل حکومت ایلخانان و جذب شدن  

 ها به فرهنگ و آیین ایرانیان، به تدریج فرهنگ ایران وارد دوران تعالی خود شد.

 حضور ایلخانان در ایران و مسلمان شدن اولجایتو  

 قمری پایان می پذیرد .   7۵۶شود و به سال  قمری آغاز می   ۶۱۶عصر مغول در ایران از سال   

 ساله قابل تقسیم به دو دوره است :  ۱۴0این دوره  

 گنبد سلطانیه 

فردفاطمه ایمانی  

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  
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ق  سال    ۶۵۱در سال  ق یعنی شروع حمله چنگیز به ایران آغاز می شود و    ۶۱۶دوره ای که از سال    _۱ 

 حرکت هوالکو به سمت ایران است، خاتمه می یابد. 

 قمری پایان می پذیرد.  7۵۶شود و در سال قمری با حمله  هالکو  آغاز می  ۶۵۱دوره ای که از سال   _۲

تقسیم بندی دیگر حکومت مغوالن، با توجه به حمایت غازان خان از دین اسالم است که: دوره نخست از   

 حکومت مغول تا جلوس غازان خان و دوره دوم از جلوس غازان خان تا پایان حکومت ایلخانان است. ابتدای 

ق بر تخت سلطنت جلوس کرد . مادر الجایتو عیسوی     703پس از غازان خان ، برادرش اولجایتو در سال    

س از مرگ مادر ،الجایتو زن  داد ولی پبود، وی فرزند خود را در ابتدا به اسم نیکال مطابق  آیین مسیح تعمید 

حمایت الجایتو از مذهب حنفی موجب بدگویی علمای    مسلمانی را به همسری برگزید و سپس اسالم آورد.

حنفی نسبت به مذاهب دیگر شد، اختالفات بین حنفی ها و شافعیان باعث شد که الجایتو به تشویق امیر  

 د به تشیع رو آورد. طرمطاز،  که از  امرای زیرک مسلمان دربار سلطان بو

 نام و نشان 

 نام و نشان سلطانیه در منابع تاریخی شرویاژ آمده است.

اقوام    آن با ورود مغوالن به منطقه، به علت داشتن مراتع گسترده و حاصلخیز بودن    سرزمین ،مورد توجه 

داشتند و از آن زمان  نام   منطقه چادرهای خود را بر پا    مهاجر قرار گرفت و طوایفی از آن صحراگردان در 

 قنغور اولنگ  در منابع و متون تاریخی ضبط شد. 

این واژه بر پایه تحقیق پاره ای از پژوهشگران ، به دلیل سکونت قوم قنغورالت مغولی یا قنغورات در آن دیار  

به مرور واژه    با ترکیب واژه آلتایی اولنگ نام جدید قنغور اولنگ یعنی چمن قنغورها را پیدا کرده است  و

مغولی تحریف شد و اروپاییان آن را کنگر لند نام نهادند. از آن  

توان نام برد که بعدها نام آن سرزمین میان مادام دیوالفوا را می 

را  به شکارگاه عقابان تعبیر کرد . به هر حال این نام تا زمان  

فرمانروایی الجایتو باقی ماند و از آن پس به نام سلطانیه شهرت  

  یافت.

اولجایتو همچنین در نام و نشان شهرهایی که بنا می کرد از  

لفظ سلطان بهره می گرفت چنانکه در نزدیکی کرمانشاه شهری  

 آباد نهاد که لقب خودش بود .بنا ساخت و نام آن را سلطان 
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 انگیزه و فلسفه ساخت گنبد سلطانیه 

مکانی  به جهت مدفن    . ن گنبد این بنا برای مسجد جامع بوده و در حوالی آ  

 سلطان محمد خدابنده ساخته شده که عوام آن را چهار سو می گویند.

نده مسجدی بنا کرد و در کنار آن مرقدی را  ب درواقع ، سلطان محمد خدا

  برای خود ساخت که به نام تربت خانه مشهور بود.

رفت و شباهت ابواب البر سلطانیه با  ساخت ابواب البر در دوره ایلخانان از عناصر مهم شهرسازی به شمار می  

نظایر آن در همدان و تبریز نیز موید این است که بنا برای آرامگاه سلطان بوده است،  زیرا الجایتو را پس از  

 کردند. مرگش در زیر گنبد سلطانیه دفن  

یتوان در جهت آرامگاه بودن گنبد سلطانیه بیان  کرد این است که ) تا قبل از  اسالم  دلیل دیگری  که م 

آوردن ایلخانان، مغول ها اجساد سالطین خود را دور از نظر عامه  در محل های مخفی دفن می کردند؛ به  

م کردند  همین جهت محل قبر ایلخانان غیر مسلمان درست معلوم نیست؛ ولی پس از آنکه ایشان قبول اسال

به خصوص از عهد غازان به بعد که هم اسالم ایشان قوت گرفت و هم مدت سلطنت ایلخانان مسلمان طویل  

 تر شد ، به قانون  مسلمین . به ساخت بنای مقبره و گنبد مخصوص اقدام نموده اند. 

خت ایلخانان از تبریز  ای که پایتشهر جدیدی که نام سلطانیه یافته بود، از هر سو گسترش پیدا کرد ،به گونه  

 به آنجا منتقل شد و سلطان الجایتو برای  خود عمارتی ساخت و آن را ابواب البر نام نهاد.

روایت دیگری است که میگویند سلطان محمد خدابنده خواسته است مقبره علی بن ابیطالب و امام حسین   

 بره بزرگی در شهر بنا نمود.)ع( را از نجف و کربال به سلطانیه منتقل سازد و بدین منظور. مق

ولی می گویند شبی سلطان خواب دید که حضرت علی به او فهماند که مقبره من مال خودم و مقبره تو مال   

خودت ، اولجایتو هم از این کار منصرف شده است ، پس به اجازه حضرت گنبد را به مقبره خاص خود اختصاص  

 داده است . 

: زیرا الجایتو شخصاً پایبند به عقیده مذهبی  در هر حال این خبر نمی تواند پایه درست تاریخی داشته باشد  

نبود ، وی ابتدا با غسل تعمید مسیحی شد و پس از آن به آیین بودایی گرایید و سپس مسلمان سنی مذهب  

شد و در نهایت به مذهب تشیع گروید و اسالم را برای ادامه حکومت اش دستاویز قرار داده و خود را مسلمان  

بدین وسیله خالء بین خود و توده مردم را پر نماید اما این کار، هرگز عملی نشد و  گر ساخت تا متعصب جلوه 

  نبش قبر با مخالفت رهبران مذهبی و مردم مواجه شد.

البته به طور یقین نمی توان گفت این روایت پایه و اساس تاریخی ندارد . ممکن است این عمل اولجایتو  به   

 وده مردم به شهر سلطانیه ، همچنین رونق مسائل اقتصادی آن دیار باشد.دلیل مسائل سیاسی و جذب ت
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 گنبد سلطانیه  

 ق بنیان نهاده شد است.   70۴های  بنای عظیم گنبد سلطانیه در زمان سلطان محمد خدابنده و در فاصله سال 

 این گنبد از نظر ترکیب فضایی از سه واحد حجیم تشکیل یافته است .  

ضلعی زیر گنبد ، فضای مستطیل تربت خانه و فضای متعدد سرداب که مقبره  فضای هشت  

  شاهی در آن جای گرفته است .

از محققان   بعضی  آیین شمنی مغوالن است،  و  بینش مذهبی  از  الهام گرفته  احتماال  مقبره سازی  نوع  این 

اند ، و برخی دیگر فرم و شکل  معماری گنبد سلطانیه را الگو گرفته از آرامگاه سلطان سنجر در مرو دانسته  

معماری را تقلیدی از چادرهای عشایری مغوالن دانسته اند ،اما اندیشه سیاسی نقشه این بنا به گنبد های  

 گرفت .گردد که مقبره در مرکز نقشه قرار می سلجوقی بازمی 

و مردم محل شده،  این گنبد با وجود ویرانی های حاصله و عدم توجه هایی که از طرف حکومت های پیشین   

هنوز با شکوه و جالل خاصی در دشت وسیع سلطانیه سر برافراشته است  و از جمله گنبدهای معروفی است  

 که در زمان ایلخانان ساخته شده است .

برخی از مورخان، سیاحان، معماران ایرانی و خارجی تفسیرهای مختلفی را در این مورد نوشته اند .) بنا بر  

عات ارائه شده محققان ،معمار گنبد ،شخصی به نام سید علی شاه بوده است (. گنبد سلطانیه  پاره ای از اطال

متر     ۵/ ۲۶تا  ۲۶متر و قطر دهانه گنبد را از    ۵3تا    ۴۶بلندترین گنبد آجری جهان است ، بلندی آن را از  

 نوشته اند . 

 هاییدر هشت گوشه بام، یعنی محل تقاطع  اضالع بدنه ساختمان، مناره 

به ارتفاع سه و نیم متر قرار گرفته است که فشار وارده از گنبد را به طور  

  کند.عمودی خنثی می 

گفته شده  این روش از رانش گنبد جلوگیری می کند اما تا حدودی بعید  

به نظر می رسد که هشت مناره اطراف گنبد به عنوان وزنه های تعادل  

ای داشته باشند و بنظر  مالحظه برای دفع نیروهای رانشی گنبد تاثیر قابل  

 می رسد بیشتر جنبه تزیینی دارند . 

یعنی یکی داخل    . پیوسته است  نوع گنبد دوپوش  از  و  قرار دارد  بر فراز سه کنج  گنبد 

پوشاند و گنبد دیگری که  دیگری قرار دارد. آن که در زیر قرار دارد،  محوطه داخلی را می 

 نوک دار است .    بر روی آن واقع شده، بلند و 
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گنبدهای دو پوسته قبال نیز توسط سلجوقیان در مسجد جامع اصفهان و نیز در برج های مقبره ای خرقان  

 استفاده شده بودند. 

 متر مربع مساحت دارد.  ۵0پایه های هشت گانه گنبد هر یک تقریباً در حدود  

کرده است. بر پایه هشت وجهی  معین می اساس بنا ، هشت وجهی است که گویی زمان سنجی را برای عبادت   

بودن بنا، هشت ماذنه وجود داشته که بانگ موذنان  را به چهار سوی اصلی و چهار سوی میانه می رسانده  

 است. 

اغلب  دیوارهای بنای سلطانیه با آجرهای زرد کمرنگ و به طور معمولی کشیده  

است  ترکیب شده  با  طرح های مورب  موارد  بعضی  در   و  اصلی    شده  بدنه   .

  ساختمان با آجر بسیار محکم از نوع ختایی و به سبک قالبی و استامپی بنا شده.

مواد آجرها ترکیبی از سیلیکات آلومینیوم، خاکستر با پودر سیلیس که در کوره   

 های مجهز به کنترل دما و اکسیژن قرار می گرفتند. پخته شده اند.

وجه میکرد، اینکه در بعضی از نقاط کاشی ها خراب شده بود و با این  به گفته براون) چیزی که آن جا جلب ت 

رسید(، و این نشان از آن دارد که در این بنا دو دوره  های بهتری به نظر می ها، کتیبه وصف زیر آن کاشی 

  تزیینات وجود داشته است . این گونه که مرحله اول با آجرهای پخته و لعابدار ساخته شده و در مرحله بعد 

 گچ بری ها و نقاشی های برجسته بر روی آنها صورت گرفته است. 

کند گچ کاری روی تزیینات اصلی گنبد در زمان الجایتو انجام گرفته ،  کتیبه  مهمترین مدرکی که ثابت می 

ای است که اکنون در تربت خانه گنبد نگهداری می شود که نام سلطان محمد در این کتیبه آمده  و بعد  

کند که سلطان محمد الجایتو در زمان گچ کاری  داهلل ضله و نصر نجله (آمده که این جمله ثابت می جمله ی )م

 روی تزئینات اصلی گنبد ، زنده بوده است . 

مطالب مهمتر از جزئیات جداگانه هر دوره ، این است که کارگران و طراحان موفق شدند که دو سیستم تزیینی  

  مصالح . طراحی کنند و بسازند.کامال مختلف را با ترکیب مختلف 

متر    ۶یکی از زیباترین قسمت های تزئینی،آرایش زیر گنبد است که به عرض   

،به صورت یک ردیف کار بندی در محلی که گنبد بر فراز فیلیپوش ها ) گوشه  

سازی ، که خود به روش گوناگون در معماری کارایی یافته است(  قرار می گیرد،  

 انجام شده است.  

آبی روشن است و گنبد در اصل با آجرهای لعابی آبی مستطیلی پوشیده شده   در دوره دوم کلیه قسمت رنگ

 است .
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در همه جا ساختار و تزئینات یک پارچه است : مقیاس شاهانه، نسبت های هماهنگ ، رنگ های روغنی و   

 درخشان همگی در یک تقارن کامل ترکیب شده و به بنا ظاهری  یگانه بخشیده است.

تقریب  بنا  این  مشجر  در  کوفی  یعنی خطوط  اسالمی  نوع خطوط   همه  اً 

،کوفی معقل ، نستعلیق و خط جلی به کار گرفته شده است و موضوع متون  

با    با عقاید مذهبی است که  آیات قرآن و  کلماتی در رابطه  بدون استثنا 

کلمات اهلل ،محمد و علی نمونه بدیهی از هنر معماری خطاطی را عرضه می  

 کند . 

شد ، زیرا از فوالد و  به این بنا می توان وارد شد و خود در ها از جواهر و نفایس عالم محسوب میاز سه در  

 جواهر بسیار ممتاز و منقول ساخته شده بود. در بزرگ  رو به میدان باز می شد . 

 متاسفانه اکنون از در پنجره ها و نرده های حجرات باالی گنبد چیزی به جا نمانده. 

شود و راه صعود به طبقات باال از  این بنا چهار ایوان کوچک و چهار ایوان بزرگ دیده می در طبقه همکف   

طریق ایوان های کوچک است . ایوان ها  دارای پنجره هایی است که نور را به داخل بنا می رساند . طبقه دوم  

 ساختمان دارای ایوان های خارجی است.

بقه و همچنین سرداب و تربت خانه در سطح زمین است، با  بنای داخلی آن دو طبقه و دارای چند نیم ط 

نظیر بودن  معماری کهن ایران را نشان داده ،اما نوآوری و بی   _ایی تداوم فرهنگی  اینکه هر گوشه آن به گونه 

 آن در میان معماری های ایرانی اسالمی آن آشکار است.

 سردابه و تربت خانه 

تربت خانه است که بر فراز سردابه  دومین فضای آرامگاه الجایتو، فضای   

متر و با ارتفاع  7/8متر و عرض    ۱7/۶و به شکل مستطیل با طول ضلع  

سانتی متر و   ۱۶0متر، در اضالع شمالی و جنوبی رواقی به عرض    ۱۶

 متر به طور متقارن ایجاد گردیده است.  3ارتفاع 

وده است  سر تا سر تربت خانه از درون با کاشی های بسیار زیبا مزین ب 

که تماما به غارت رفته و در موزه های هنری جهان جای گرفته اند ،  

ای از این کاشی ها کشف  خوشبختانه در خاکبرداری های اخیر نمونه 

  .و حفاظت شده است 

در زیر تربت خانه سردابی است که با چند پله از ضلع جنوبی گنبد خانه به آن راه  

  های جناغی پوشیده شده است.قسمتهای مختلف تشکیل و با طاقمی یابد. سردابه از  
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حداقل    و  است  پیچیده  بسیار  سردابه  معماری  طرح 

 هفت حجم دارد که با یکدیگر ارتباط فضایی نیز ندارند. 

اصطالح    به  بخش  دو  از  قبر  محل   فضای  وسط  در 

اندرونی و بیرونی تشکیل گردیده و قاعدتا به جهت دفن  

  اخته شده است.اولجایتو  س 

 سخن پایانی 

گنبد سلطانیه به عنوان شاهکاری از معماری دوره اسالمی ، به عنوان بلندترین گنبد آجری جهان در فهرست   

 میراث جهانی به  ثبت رسیده است.

این بنا به دستور اولجایتو ساخته شده است و بارها و فشارها به درستی در نقاط نسبتا معدودی تمرکز یافته   

هیچ مانعی برای آنکه حرکت هماهنگ و رو به عروج بنا را مخدوش کند، وجود ندارد ، از این  رو بنا از لحاظ  و  

 ساختار یک شاهکار است .

گنبد سلطانیه از نظر تزئینات بسیار غنی بوده و در آن تزیینات مختلف گچبری و کاشی کاری کتیبه نویسی  

 ی در نهایت دقت و زیبایی اجرا شده است.تزیینات رنگ و نقاشی، تزئینات سنگی و چوب

بی نظیر گنبد چگونگی حجم ،سبک، فرم، رابطه فضاها ،تزیینات و بالخره فلسفه بینش و مقوالت    معماری  

 متعددی از این قبیل ، این بنا را در جهان ممتاز ساخته است. 

. شیوه آذری ، سبکی در    گنبد سلطانیه در سبکی از معماری ساخته شده که موسوم به شیوه آذری است

مغول و مقارن با دوره حکومت ایلخانان    _معماری اسالمی ایران منسوب به آذربایجان ، مشهور به سبک ایرانی  

 بر ایران است . 

 شوند .سبک آذری از لحاظ تاریخی و معماری به دو دوره تقسیم می  

 ویژگی دوره اول این سبک از معماری که مقارن با دوره ایلخانان در ایران است بدین صورت است که:  

 ساخت بناهای سترگ و عظیم  _۱

 توجه به تناسبات عمودی بنا  _۲ 

 تنوع در ایوان سازی   _3

 ساخت ایوان با پالن مستطیل شکل_۴

زرین فام و کاشی نقش برجسته و بهره گیری از هندسه در  استفاده از تزییناتی  چون گچ بری ، کاشی    _۵

 معماری، که گنبد سلطانیه تمامی ویژگی ها را داراست . 
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این گنبد سبویی شکل است و تمامی سطح گنبد پوشیده از   

کاشی فیروزه ای رنگ بوده و قسمت زیرین یعنی گردنی گنبد 

نظیم  با خطوط کوفی که حاوی عبارت اهلل محمد و علی است ت

 شده است .

را در میان    8مناره در    8همچنین وجود   بنا که گنبد  زاویه 

متر    3/۵گرفته اند ، عموماً باریک و به قطر یک متر و ارتفاع  

 . کاشی ساخته شده   بوده  و  آجر  از  ترکیبی  با  ها  مناره  بدنه 

 است. 

 رود. سرداب سومین فضای گنبد سلطانیه به شمار می  

پله به محل    ۹بوده و روی آن  در ایوان جنوبی ، تربت خانه قرار دارد که به وسیله  این فضا محل اصلی قبر   

 رسد.اصلی قبر می 

 تزئینات گنبد سلطانیه شامل تزئینات آجری، گچ بری، کتیبه نویسی، کاشی کاری ،رنگ و نقاشی است.  

 دوره بوده است:  ۲روند تشکیل این بنا  

ط به طرح تبدیل بنا به مزار مطهر امام اول و امام سوم شیعیان بود  دوره اول بیشتر شامل کاشی کاری مربو  

ای و طالیی و الجوردی بوده  های فیروزه که این تزیینات حاوی طرح های هندسی، خطوط کوفی با کاشی

  است .

انی  تزیینات دوره دوم مربوط به زمانی است که نقشه انتقال آن  دو امام به هم خورد و به دستور سلطان ایلخ

تزیینات قبلی که بیشتر کلمه علی بر آن نقش بسته بود، با پوششی از گچ  شامل کتیبه ها و طرح های زیبای  

 دیگر مستور گردید. 

نقش مایه هایی که در تزیینات گنبد سلطانیه به کار رفته، بیشتر شامل گره سازی و نقش مایه های هندسی  

گ و به روش نقاشی، کار شده ، یادآور نقوش هنری پیش از اسالم  و نقوش اسلیمی که در برخی نقاط با رن

  است.
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البته باید به این نکته توجه کرد که استفاده از نقاشی در تزیین درون گنبد.  باعث از بین رفتن یا کمرنگ  

 شدن بسیاری از نقشه ها در اثر گذر زمان شده است.

 بن مایه ها 

 .  معماری سلطانیه در گذرگاه تاریخ . تهران : پازینه(. ۱380ثبوتی ، هوشنگ .)  -۱

(. جغرافیای حافظ ابرو )قسمت ربع خراسان : هرات(. به کوشش نجیب مایل هروی ،  ۱3۴۹ابرو، حافظ .)   -۲

 تهران : بنیاد فرهنگ ایران . 

. تهران:  ( . تاریخ منتظم ناصری ، به تصحیح محمد اسماعیل رضوانی  ۱3۶7اعتماد السلطنه ، محمد حسن )  -3

 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی . 

 ( .تاریخ زنجان . تهران : اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی .۱37۱ثبوتی ، هوشنگ . ) -۴

 ( .بررسی آثار تاریخی سلطانیه . زنجان : ستاره. ۱370ثبوتی ، هوشنگ .)  -۵

 ( . تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی . تهران : سمت ۱38۲کیائی ، محمد یوسف .)-۶

 (. هنراسالمی . ترجمه مهناز شایسته فر. تهران : موسسه مطالعات هنر اسالمی . ۱383برند ،باربارا .) -7

 .  3۴تا۲3،  3ره ( ، گنبد سلطانیه ، تاریخ نگار ، شما۱3۹۵صفاکیش ،حمیدرضا ، طاهرخانی ، رضا )  -8

 .  ۱7تا  ۱3،  ۴۵( ، گنبد سلطانیه شاهکار دوره ایلخانی ، رشد اموزش هنر ، شماره ۱3۹۵گلزار، شبنم )   -۹

( . تاریـخ اولجایتو. به کوشش مهین هنبلی . تهران : بنگاه  ۱3۴8کاشانی، ابوالقاسم عبداهلل بن محمد. )-۱0

  ترجمه و نشر کتاب . 
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 خوشا اهبر خوشا طارم کنارش       زجنان خوشا خرم هبارش                                         خوشا 

 خوشا چاقوی انِب خوش نگارش                خوشا آ ن گنبِد دّواِر عامل                                        

 گذشت از جان برای این دایرش                  بگو از غریِت غّواِص دل ها                                   

 رسآ مِدّ هجان است اکر و ابرش                  به صنعت، آ هن و مس، رسب و مه روی                    

 منادش زینب است و مه شعارش         به اسالم و شعور و شور و مذهب                                  

 که افزون است زمان از ده هزارش               ّدن                                    زابنزد است به اترخی و مت 

 چو ایران است شکوه و افتخارش           متاِم خاِک پاکش غرقه ی نور                                       

 

  مسعود اوییس    



  

 

 

 

 

 دیباچه 

معماری مسجد گوهر شاد بسیار زیبا و منحصر به فرد است. این مسجد  

شاهکاری از معماری دوره تیموری است. سبک معماری مسجد گوهر  

 شاد به سبک معماری مسجد چهار ایوانی ایرانی با گنبد است .  

این مسجد زیبا هشت ایوان بزرگ و هفت شبستان دارد . که به ایوان  

ه میگویند که بزرگترین ایوان است . ایوان شمالی معروف به دارالسیاده است . ایوان  جنوبی این مسجد مقصور

 شرقی را اعتکاف و ایوان غربی را شیخ بهاءالدین نام نهادند .  

مناره مسجد گوهر شاد به سبک مقرنس و معرق کاری عصر تیموری است . در طاق  

 توان تماشا کرد .  گنبدی شکل این بنا و مناره زیبایش هنر ایرانی را می 

اسالمی حتی بر   _مسجد باشکوه گوهر شاد یک معماری خاص و اصیل دارد ترکیبی از زیبایی معماری ایرانی 

است که این مسجد    دیوار های مسجد اسماء اهلل ، آیات قرآنی و احادیث قابل مشاهده هستند . درست   روی

 بار ها بر اثر عوامل طبیعی و انسانی مورد صدمه قرار گرفته اما چندین بار مورد بازسازی قرار گرفته است .  

ن اشرافی ترک تبار و سیاستمداری  گوهر شاد بیگم که معروف به گوهرشاد آغا یا) مهدعلیا( است یکی از زنا

او ادب دوست ، هنر پرور و نیکوکار و ثروتمند بود . همسر سلطان شاهرخ  .  قدرتمند در دوره ی تیموری بود

تیموری بود . همسر شاهرخ از مسلمانان شیعه بود و به همین دلیل مسجدی در مشهد مقدس بنا نهاد که این  

 شیعه در آن ناحیه است .  مسجد از قدیمی ترین مسجد های موجود 

باشکوه در سال   بنای  تا    ۱۲آغاز به ساختن شد و حدود    8۲۱این  سال طول کشید 

ساخته شود . این مسجد توسط معمار معروف قوام الدین شیرازی با به کار گیری معماری  

  سبک دوره تیموری ساخته شد.

 

ای در خراسان گنبد فریوزه   

 زهرا سروری

 خلیج فارس دانشگاه کارشناسی تاریخدانشجوی 

شاد( )مسجد گوهر  
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 فضایی مسجد گوهر شاد  _ویژگی های معماری و کالبدی 

بنای جامع گوهرشاد از آجر و گچ به شیوه های معماری مشرق زمین ساخته شده است .مساحت این مسجد 

متر مربع    ۵۵×۵0تقریبا نه هزار و چهار صد و ده متر مربع است که در میان آن صحن وسیعی به ابعاد تقریبی  

 آجر فرش بوده و در دوره اخیر سنگ فرش شده است .   که در اصل .واقع است

در گذشته در وسط آن بنایی معروف به مسجد پیرزن وجود داشته که امروزه به حوض  

 بزرگی تبدیل شده است .  

تزئیناتی که در این مسجد به کار رفته از جمله کاشی کاری های معرق و معقلی و استفاده از آجر ها به طور  

شی کاری های همراه با اشکال اسلیمی ، ختایی و هندسی با استفاده از تقارن و استفاده از  همزمان و از کا

 رنگ آبی الجوردی در تزئینات این بنا به کار رفته است .  

 شبستان مسجد 

شبستان های بزرگی در اطراف ایوان مقصوره و دو ایوان شرقی و غربی به شکل چهل ستونی و طوالنی به کار  

به شبستان های زمستانی هم معروف هستند ، ولی امروزه با اضافه شدن به طول شبستان ها    رفته است که 

 آنها را به چندین شبستان تقسیم کردند .  

شبستان ها معموال از ستون های آجری با قوس هایی گلو در هم ساخته شدند که در دوره های معاصر دیوار  

 ست . ها، ستون ها و قوس و طاق ها گچ اندود شده ا

از ایوان مقصوره برای برگزاری نماز های یومیه ، خصوصا در تابستان ها و برگزاری  

 مراسمات ، نماز جمعه و ... مورد استفاده بوده است .  

 گلدسته های مسجد گوهر شاد 

گلدسته سازی مساجد تا قبل از دوره تیموری ، عموما مناره ها با یکنواختی نسبی  

 ساخته می شد .   ماذنه های در فرم نخستین  در مواردی و

به جرات میتوان گفت تبدیل منار گلدسته در ترکیب گلدسته مطلق بسیار  

خوش فرم و با پیش آمدگی از مقرنس بندی های اصطالحاً )گل نو ( برای  

به وجود آمدن ماذنه مطلوب از دوره ی شکوفای معماری تیموری و فقط  

طرف ایوان مقصوره مسجد جامع گوهرشاد    در پیش خوان سازی ، در دو 

زیبایی   مسبب  خود   ، برجسته  فلکه  سازی  گلدسته   . است  رفته  کار  به 

 خاصی در نمای پیش خوان شده است .  
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 تزئینات دو گلدسته  

بروری سنگ سیاه ازاره مدور ، دو راسته از کتیبه های رومی کشیده شده در ترکیب مدور ، ساقه گلدسته های  

 رجسته فلکه را با کاشی معرق و خط نستعلیق و اشعار ناب تزئین کردند .  ب

بنایی سه   نره و خط  با کاشی  حمیل کشی فیروزه ای فیروزه ای 

رگی کشیده به رنگ زرد نارنجی ، با عبارت الاله االاهلل مزین شده 

و در متن مدور آن با خط معقلی شطرنجی به رنگ سفید و فیروزه  

 ای کلمه مبارک) محمد رسول اهلل ( درج شده است .  

شی های آجری و نقش گل ، برگ و خط در پایه  ا بین سر چار که کاجرای قابچه های کشیده کولی دار در  

 ساقه گلدسته ها ، سبب زیبایی بسیار شده .  

 شاخص های برجسته مسجد گوهر شاد 

. طاق های گنبدی شکل   از شاهکار های عهد تیموری است  همان طور که گفته شد کاشی کاری مسجد 

زئینات خاص و استفاده از سبک مقرنس و نقوش و خطوط  مسجد، بنای گنبد و مناره های آن با ویژگی و ت

  دیواری به روی زمینه های گچی و معرق کاری عصر تیموری جلوه های بسیار زیبایی به نمایش گذاشته است. 

همانطور که گفته شد ایوان جنوبی و مهم این مسجد که مقصوره نام  

زیباترین  د گوهرشاد است که با ندارد کتیبه ای از دستان فرزند هنرم

خطوط ثلث نگارش شده است و تاریخ بنای مسجد بر کاشی معرق را  

 نشان می دهد .  

 سبک معماری آذری  

از دیگر ویژگی های این مسجد باید گفت سر زمین آذربایجان در معماری ایران در رده نخست اهمیت دارد  

و     گرفته و به سراسر کشور رسیده  چرا که از سه شیوه معماری ایران ) پارسی ، آذری و اصفهانی ( سر چشمه

این    پس از یورش های خونین مغوالن بود که آذربایجان دومین شیوه نو در معماری ایران را به وجود آورد. 

و هنرمندگانی که به جا    یورش ها در سراسر ایران و به ویژه خراسان را از هنرمندان و معماران خالی ساخت

ایران پناه بردند و در آنجا از شیوه روایی در جنوب ایران برخوردار شدند.   مانده بودند به سرزمین های جنوبی

ا آمیختن ویژگی معماری مرکز ایران و جنوب با سنت ها و روش هایی که از روزگاران قدیم ، بومی آذربایجان  ب

ای همسایه  و کشور ه   شده بود شیوه معماری پدید آورده بود که به شیوه آذری معروف شد و به سراسر ایران

 که این شیوه معماری داری دو دوره است :   به کار رفت 
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 دوره اول از زمان هوالکو و پایتخت شدن مراغه  

 دوره دوم در زمان تیمور و پایتختی سمرقند آغاز شد  

العابدین   زین  و  الدین  غیاث  و پسرش  الدین شیرازی  قوام  بررگی همچون  معماران  که  بود  دوره  در همین 

 شیرازی در خراسان بزرگ به کار گرفته شدند و بناهای بزرگی همچون مسجد گوهرشاد را ساختند .  

 سخن پایانی 

مسجد گوهر شاد یکی از بنا های خاص در معماری عصر تیموری است  

از نوع کاشی کاری ،  تناسبی   به کار رفته  که در معماری این مسجد 

الگوی ساخت و نقوش به کار رفته همه باعث پر شکوه تر شدن و عظمت  

  بیشتر این بنا در حرم مطهر امام رضا )ع( شده است .

ال  مسجد گوهر شاد دارای موقعیت مکانی مناسبی است که انسان های بسیاری از سر تا سر جهان این بنای زی

را می بینند . گوهرشاد زنی قدرتمند بود است که به مناسبت اینکه زنی شیعه بود و عالقه بسیاری به هنر و  

 معماری و علم و ادب داشت اثری را با نام خود به جا گذاشت که امروز روز هم آن بنا سرا پا بماند .  

یان بوده است وی در عصر تیموری زندگی  معمار این بنا قوام الدین شیرازی ، از اهالی شیراز و مشهور به ط

 میکرده و مسجد گوهر شاد مهم ترین اثر اوست .  

لقب او به این دلیل طیان بوده است که کار با گل و نوعی مهارت در گچ بری و تزئین با گل و برگ مهارت  

 داشته است .  

 بن مایه ها 

آینه هنر ،م۱3۹۹حسینی ، سید محسن ، )-۱ بنیاد پژوهش های  (، مسجد گوهر شاد در  انتشارات   ، شهد 

 .اسالمی

اسالمی ،    _(، مسجد گوهر شاد آئینه معماری و هنر ایرانی  ۱38۹صالحی فرد ، محمد ، محمدزاده ، ندا ، )-۲

 . مقاله نشریه گردشگری

(، مسجد بی نظیر جامع گوهر شاد و هنر های قدسی معماری ، دانشگاه شهید ۱3۹0زمرشیدی ، حسین ، )-3

  .رجائی
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آ رتور اوهپام پوپ در کتاب معامری ایران می نویسد:} ش باهت اکش اکری کبود}مسجد کبود تربیز{ و گوهرشاد یک  

ی صفوی یعین ش یخ  رسو گردن از مساجد مهعص خود ابالتر است و تهنا می توان آ نرا اب دو مسجد شکومهند دوره 

  . لطف هللا و شاه مقایسه منود 



 

 

 

 

 

 

 دیباچه  

ترکمانان   عصر  باشکوه  یادگار  تنها  و  ایرانی  کهن  معماری  فرد  به  منحصر  های  نمونه  از  یکی  کبود  مسجد 

دارد. این بنا در عصر جهانشاه، فرمانروای قدرتمند این  قراقویونلو است که در پایتخت آن ها یعنی تبریز قرار  

ین مسجد تنها بنای  در واقع ا سلسله و به نقل از منابع، به کوشش همسر او جان بیگم خاتون برپا شده است.

بازمانده از مجموعه ی بزرگتری به نام مجموعه ی مظفریه بوده است که اکنون از بین رفته. این مجموعه در  

شامل و...می    گذشته  کتابخانه   ، ،صحن  خانقاه   ، مسجد 

شده است. با اینکه عمر حکومت قراقویونلوها کوتاه بود و  

ایران در این برهه ی تاریخی دستخوش تهاجمات بزرگ  

و کوچک می شد اما با این حال آن ها توانستند رسالت   

فرهنگی خود را با احداث این بنا به پایان برسانند. بنایی  

  خاطر این سلسله است. دآور نام و که تا کنون یا

 

 نگاهی مختصر به تاریخ قراقویونلوها 

قراقویونلوها یکی از بیست و چهار تیره از ترکان غز یا در اصطالح منابع اسالمی،  

به ترکمانان منسوب اند. عبارت ترکی قراقویونلو به معنی صاحب گوسفندان سیاه  

را در ترکی به معنای سیاه است اما در زبان آذری یعنی زبان مردم  است  اما باید ذکر کرد که با وجود اینکه ق

 قدیم آذربایجان به معنی بزرگ بوده لذا کلمه ی قرا در ابتدای نام فرمانروایان داللت بر همین معنا دارد. 

کوچ کردند    قراقویونلوها در اثنای استیالی مغوالن در عهد ارغون خان ایلخانی از ناحیه ترکستان به طرف غرب 

ایام زندگی کوچ نشینی   و در دشت های شمالی دو رود دجله و فرات مسکن گزیدند. آن ها که در همان 

 داشتند تابستان ها را در ییالقات آالداغ و زمستان ها را در اطراف نواحی دیار بکر و فرات سپری می کردند. 

 فریوزه اسالم

ابراهیمیالهه حسن  

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  

 )مسجد کبود(
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 بعد، ارزنجان و  سیواس نوشته است. جنابی مورخ عثمانی محل سکونت آن ها را ابتدا آذربایجان و 

تشکیالت دولتی آن ها تقریبا مانند تشکیالت ایلخانان و جالیریان و حتی تیموریان بوده است اما با این تفاوت  

که به دلیل کوتاهی عمر این حکومت و پرداختن فرمانروایان آن ها به جنگ ، مجالی برای گسترش فرهنگ و  

بوجود آمدن فضای فرهنگی و پرداختن به امورات آن قبل از هر چیز نیازمند ثبات و آرامش  ادب پیدا نشد. زیرا  

درون قلمرو است. در دوره ی مورد بحث ما نیز ایران غربی ، دستخوش تهاجمات اقوام چپاولگر بوده ، در  

نلوها توانستند شاهکاری  نهایت دفاع از قلمرو اجازه ایی به رشد امورات فرهنگی نمی داد. اما با اینهمه قراقویو

 همچون مسجد کبود را از خود به یادگار بگذارند.

سلطان قرامحمد اولین فرد نیرومند از قراقویونلوها بود و با توجه به شخصیت فعالی که داشت و همچنین به  

از سلطان محم بپردازد. پس  از خود  تیمور به دفاع  ، توانست مقابل  ،  اقتضای شرایط و اوضاع جغرافیایی  د 

این سلسله و   واقعی  بنیانگذار  توان  را می  قرایوسف  نام قرایوسف رسید.  به  او  پنج پسر  از  به یکی  حکومت 

اسکندر شاهد  از  او رسید. بعد  فرزند  اسکندر،  به  قرایوسف حکومت  از  بعد  دانست.  فرمانروای آن  بزرگترین 

وای قراقویونلوها دانست و در زمان همین  فرمانروایی جهانشاه هستیم. جهانشاه را می توان مقتدر ترین فرمانر 

فرمانروا بود که مجموعه ی مظفریه ساخت شد که در ادامه به آن می پردازیم. بعد از جهانشاه فرزند او،حسنعلی  

بر سرکار آمد که فرمانروایی او مصادف با ضعف و در نهایت زوال این حکومت بود. سر انجام حسنعلی در جنگ  

زند اوزون حسن ، در حوالی همدان به قتل رسید و کار قراقویونلوها پایان یافت. فرمانروایان  با اوغورلو محمد ، فر

 قراقویونلو در مجموع به مدت صد سال بر عراق و آذربایجان حکومت کردند.

 نقش زنان در ساخت ابنیه در عصر قراقویونلوها 

دند و در نتیجه به واسطه نفوذ خود، در امورات  در دوره ی ترکمانان زنان از منزلت و جایگاه واالیی برخوردار بو 

مذهبی ، فرهنگی و عام المنفعه شرکت می کردند و حتی از خود بناهایی هم برجای می گذاشتند. در حقیقت  

آنان به دلیل تمکن مالی و موقعیت برجسته ی خود می توانستند در اداره ی امور دخالت کنند. عالوه بر این  

سترش سنت وقف نیز هستیم. باید متذکر شد که سنت وقف از اهمیت و جایگاه ویژه  ، در این زمان شاهد گ

ایی در تاریخ ایران برخوردار بوده و در عصر ترکمانان نیز پیوندی عمیق با ساختار دینی جامعه داشته است  

 فعه بوده است. چنانکه یکی از راه های ظهور زنان در حیات اجتماعی ، مشارکت آنان در امور خیریه و عام المن

هنرپرور   و  هنردوست  زنی  و  جهانشاه  همسر  که  او  بود.  عصر  این  پرنفوذ  زنان  از  یکی  خاتون   بیگم  جان 

بود؛چنانکه که در منابع آمده ، بانی اصلی مسجد کبود بوده است . این زن عالوه بر فعالیت های سیاسی ، گام  

ساختن سازمان های خدماتی ، مسجد و خانقاه برداشت که    های موثری نیز در رفع فقر و رسیدگی به فقرا با

یکی از اقدامات او چنانکه پیش تر ذکر شد ساختن مجموعه مظفریه بود که به افتخار همسرش جهانشاه که  

ملقب به ابوالمظفر بود، نام گرفت. دلیل واضح بر عمارت )مظفریه( بودن آن همانا کتیبه ی طاق درگاه می  

العماره   نیز وجود دارد.  همچنین برخی  باشد که  اکنون  بر روی آن نوشته شده که هم  المظفریه  المبارکه 
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معتقدند که ساخت این بنا به کوشش صالحه ، دختر جهانشاه بوده اما باید ذکر کرد که طبق وقفنامه احداث  

وب آق  آن توسط جان بیگم خاتون  و بر اساس نوشته ی قاضی امیرحسین میبدی در دوره ی سلطنت یعق

 قویونلو تعمیراتی توسط صالحه خاتون در آن شده است. 

 معماری مسجد کبود  

گوی   آن  به  ترکی  در  که  کبود  مسجد  یا  جهانشاه  مسجد 

{ می گویند، در جانب خیابان امام   Göy məscidمسجید} 

خمینی و تقریبا رو به روی کوچه ی صدر واقع شده است. ناظر  

عزال نام  به  بود  مردی  عمارت  سمت این  که  ملک  بن  دین 

حاجبی فرمانروایان قراقویونلو را داشته و از مقربان و معتمدان 

آنان به شمار می رفته است. طبق اطالعات مندرج در   دربار 

تاریخ ساخت آن به سال  کتیبه ی سردر ورودی این مسجد 

هجری قمری بر می گردد. به نظر می رسد که این تاریخ 870

اری سردر مسجد بوده و فرایند ساخت آن از چندین سال پیش تر شروع شده و در  بیانگر زمان اتمام کاشی ک

این تاریخ احداث آن خاتمه یافته است . محققان از جهانشاه که سومین پادشاه سلسله ی قراقویونلوها بود به  

خت که از  عنوان یک شخصیت معمر یاد کرده و نوشته اند:»میل بسیار به آبادانی داشت. وی ابنیه ی عالی سا

جمله ی آن ها مسجد کبود تبریز است«.حافظ حسین کربالیی که در سال دوم قرن دهم از این مسجد دیدن  

کرده ، در باره آن چنین می نویسد:»عمارتی است که در کمال لطافت و نیکویی  موسوم به مظفریه ، از ماثر  

خواجه ترکمان و این طبقه را قراقویونلو و    ابوالمظفر جهانشاه پادشاه بن قرایوسف بن توره مش خان بن بیرام

بارانی نیز گویند«.همچنین مفصل ترین و دقیق ترین توصیف این مسجد توسط مرحوم نادر میرزا که تاریخ  

 هجری قمری به رشته ی تحریر آورده است.۱30۲دارالسلطنه تبریز را تا سال  

یکی از نکات در خور توجهی که در رابطه با این بنا وجود دارد این است  

که مسجد کبود تبریز نخستین معبد مزین و منقشی است که نامی از  

خلفای راشدین در آن نیامده است و این نشانگر تحول مذهبی در این  

و اسامی حسنین به اشکال   "علی ولی اهلل    "دوره است. در این بنا عبارت  

علی   "لف زینت بخش دیوار ها و طاق های آن گردیده است.عبارت مخت

که تصدیق والیت امیرالمومنین توسط شیعیان است در سردر مسجد، پس از نام حضرت محمد و    "ولی اهلل  

پیش از نام سایر پیامبران اولوالعزم دیده می شود. آوردن نام امام علی )ع( پس از نام حضرت محمد)ص( و  

ام وی بر سایر پیامبران اولوالعزم ضمن تاکید بر مقام والیت و امامت، می تواند دلیلی بر گرایشات  مقدم داشتن ن

صوفیانه و حروفی نیز باشد، چرا که حروفیان، حضرت علی)ع( را آغازگر والیت دانسته و صرف نظر از وحی،  

ر از ذهن نبود زیرا فضای  وی را دارای مقامی هم شأن حضرت محمد)ص( می دانستند. البته این اتفاقی دو
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تبریز در قرن نهم هجری مملو از فعالیت های صوفیانه به ویژه توسط حروفیان بود و علیرغم قتل فضل اهلل  

هجری قمری دختر او در زمان جهانشاه به فعالیت های حروفیان در    80۴حروفی توسط میرانشاه در سال  

 و طبق حکم فقها به همراه پانصد تن از مریدانش کشته شد.  تبریز ادامه داد و در نهایت و به دستور جهانشاه

وجه تمایز مسجد کبود در مقایسه با سایر مساجد مشهور ایرانی این است که این بنا فاقد میانسراست. برای  

مثال می توان او را با مسجد گوهرشاد مقایسه کرد که تقریبا در یک بازه ی زمانی ساخته شده اند.الزم به ذکر  

که ساخت هر بنایی با توجه به اقلیم آن منطقه صورت می گیرد و ساخت مسجد کبود نیز با توجه به    است

اقلیم تبریز) اقلیم سرد و کوهستانی ( صورت گرفته است. استاد کریم پیرنیا نیز این خصوصیت را اینگونه  

سردی هوای تبریز به    توصیف کرده است:»مسجد کبود بر خالف بیش تر مسجدها میانسرا ندارد و به دلیل

 گونه ی برونگرا ساخته شده است«.

جنوبی است که  در مرکز آن    – پالن بنا ترکیبی از حجم مکعب مستطیل یا مکعب مربع با کشیدگی شمالی  

استاد رضا معماران "گنبدی آجری افراشته شده. شایان ذکر است که گنبد الحاقی، در سال های اخیر توسط 

 احداث شده است .  "بنام 

مکعب اصلی فضای مسجد و مکعب کوچک محل مقبره ی جهانشاه است که با استفاده  

را دارد ، این مکعب خرد شده است.  از گنبدهای کوچک که حکم رواق برای گند اصلی  

سردر این مسجد در زمین مرتفعی بنا شده و در قسمت باالی آن قوس بیضی شکلی  

دیده می شود. در دو طرف آن ستون هایی متصل به بنا ، به شکل مارپیچ باال رفته و در قسمت باالیی، هالل  

یروزه ای رنگ پوشیده شده و دلیل  بیضی شکلی تشکیل شده است. همه ی این ستون ها از کاشی نفیس ف

ملقب شدن این بنا به فیروزه اسالم نیز وجود همین کاشی های فیروزه ایی است. همچنین سطوح داخلی رواق  

 از کاشی های رنگارنگ مستور است.

بنا به عقیده ی مادام دیوالفوا کاشی کاری این بنا قابل مقایسه با ترکیبات هندسی  

ی و مغولی نیست و برتری بسیاری بر آن ها دارد. چنانکه  خاص هنرهای زمان سلجوق

که ذکر شد کل بنا روی محوطه ایی با ارتفاع یک متر و چهل سانتی متری ساخته  

شده است. این بنا دارای سردری بزرگ و مرتفع و در مناره در گوشه های خود دارد  

 ارند.که مانند مناره های دوره ی تیموری از شروع ساخت هویتی مستقل د

کاتب چلبی در کتاب تاریخ جهان نما در این رابطه می نویسد:»داخل و خارج و سردر و مناره ی آن با کاشی  

تزیین یافته، که قبه و یک مناره دارد ، مشبک روزنه هایش از سنگ بلغمی به طرزی ماهرانه و جالب کنده  

 و زیبا تر است«. شده است از مسجد سلطان حسن کوچکتر، ولی از آن لطیف تر 
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 کتیبه های قرآنی  

 :کتیبه های قرآنی ورودی مسجد 1

آیات قرآنی یکی از اصلی ترین و عمده ترین مضامین مساجد اسالمی  

به شمار می آیند. در این بنا نیز آیات و اسماء خداوند بیشترین تزئین  

بنایی سطوح داخلی و خارجی را شامل می شود برای مثال کتیبه ی  

سوره توبه مزین شده است که در  ۱۹و  ۱8ورودی مسجد با خط ثلث و کاشی کاری معرق به آیات  طاق در  

همین سوره نیز فقط سه کلمه مندرج در    ۱۹فرو ریخته و از آیه    ۱8از آیه  "فعسی اولئک  "کتیبه دو کلمه ی  

لرَّحِیمِ  ٱنِ  ٰ  لرَّحْمَ ٱهِ  ٰ  للَّ ٱمتن زیر باقی مانده است که آیه شریفه در پایه ی غربی بدین صورت است »بِسْمِ  

یَ وَلَمْ  الزَّکَاۀَ  وَآتَى  الصَّلَاۀَ  وَأَقَامَ  الْآخِرِ  وَالْیَوْمِ  بِاللَّهِ  آمَنَ  مَنْ  اللَّهِ  مَسَاجَِد  یَعْمُرُ  اللَّهَ  إِنَّمَا  إِلَّا  فَعَسَى  ٰ  خْشَ   {  ٰ  

 الْحَاجِّ ...« و در پایه ی شرقی عبارت »الصلوه علی نبیه  ئِکَ { أَنْ یَکُونُوا مِنَ الْمُهْتَِدینَ أَجَعَلْتُمْ ِسقَایَۀَٰ  أُولَ

محمد و آله الطیبین... عمارۀ المبارکه المظفریه فی رابع ربیع االول من سنه سبعین و ثمانمائۀ ، اقل العباد  

هجری قمری( و    870نعمه اهلل محمد البواب « به خط ثلث جلی نوشته شده است. در این عبارت تاریخ بنا ) 

نام خطاط بنا ، نعمت اهلل بن محمد البواب اشاره شده است. الزم به ذکر است که احتماال این شخص عالوه    به

بر خطاطی این بنا، طراح نقوش آن نیز بوده است. عالوه بر این کتیبه ، کتیبه باالی طاقچه دیوار غربی سر  

ل اهلل ادخلوا بسالم آمین« که مزین  سوره الحجر می باشد که بدین صورت است» قا  ۴۶درب برگرفته از آیه  

به خط کوفی تزئینی به رنگ سفید سایه دار است.نظیر همین کتیبه در دست چپ و باالی طاقچه با همین  

سبک وجود دارد که متن آن برگرفته از سوره ی زمر است ، بدین صورت است: »َسلَامٌ عَلَیْکُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا  

 خَالِِدینَ «.

 ه های قرآنی شبستان بزرگ:کتیب۲

زیباترین کاشی کاری مسجد در محراب آن به چشم می  

خورد که  بدین گونه است : مقرنس با پوشش معرق و  

های   کاری  کاشی  از  استفاده  با  و  اسلیمی  های  طرح 

فیروزه ایی ، الجوردی ، سفید و طالئی . آیاتی که دور  

سوره بقره    ۲۵7- ۲۵۵تا دور محراب را در برگرفته آیات  

می باشد که به آیت الکرسی شهرت دارد.یکی از آیات کتیبه ایی که در باالی محراب زیر مقرنس کاری نوشته  

سوره ی اعراف می باشد که به خط ثلث سفید روی زمینه آبی نوشته اند. آیات دیگری که وجود   ۲۹شده آیه  

دو آیه در مورد قبله ایی که خداوند معین کرده    سوره ی بقره می باشد که مفهوم این  ۱۴۵و    ۱۴۶دارند آیات  

 و تبعیت حضرت محمد ص از آن می باشد.
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یکی دیگر از سوره های نوشته شده در محراب کتیبه سمت چپ محراب است که به خط کوفی سفید رنگ و  

 در متن آبی معرق کاری شده است سوره ی کوثر از جزء سی ام قرآن می باشد.

ت در کمره دیوار محراب در گوشه شمال غربی قسمت مرکزی مسجد که این حدیث  کتیبه دیگر حدیثی اس 

با خط کوفی تزئینی بسیار زیبا و به اندازه تمام    "اتخذوا المساجد بیوتا و عودوا و قلوبکم الرقه  "چنین است

است  عرض تابلو از کاشی ساخته و در زمینه منقش دل انگیزی جای داده شده است. مفاد حدیث شریف این  

 که به مساجد بروید تا با دل های رقیق و پاکیزه و زدوده از گرد غفلت و خود خواهی باز گردید.  

لوحه حاشیه شاه نشین هـا و رواق های واقع در شبستان بزرگ با خط ثلث با آجر برجسته که در حدود یک  

ور کامل دور تا دور رواق های  سانتی متر باالتر قرار گرفته که شامل سوره فتح می باشد. این سوره که به ط

شبستان بزرگ نوشته شده بود ، اکثرا ریخته شده بودند که امروزه مرمت شـده است.این چنین تصور می  

شـود که بنای مسجد کبود بـه مثابه یادمان پیروزی های جهانشاه بنا گردیده است. در قسمت ضلع شـمال  

 ثلث سفید در متن الجوردی نوشته شده است.غربی رواق باالیی این شبستان سوره جمعه با خط 

ام   ۱۶کمره ی اصلی مسجد کبود سوره ی کهف است که از سمت شرق محراب با بسم اهلل آغاز می شود تا آیه  

 تا آخر ادامه دارد که در انتها با دعایی پایان می یابد.  ۱0۴و در سمت غرب بقیه سوره از آیه 

ت پایه نیز در شبستان بزرگ وجود داشته است. مضامین کتیبه های  عالوه بر این کتیبه ها، کتیبه ایی هش

هشت پایه شبستان بزرگ مسجد کبود  هر کدام به موضوع ویژه ای اختصاص دارد که از کتیبه های این هشت  

پایه یک پایه ی آن که در سمت شمال شرقی قرار دارد، به کلی از بین رفته است و بیش تر خط نوشته های  

ها در هنگام زلزله ریخته که البته بعدها  مرمت شده است که باز هم کامل نشده اند. موضوع خط  دیگر پایه  

نوشته های پایه ایی که در سمت شمال غربی مسجد قرار دارد در مورد توکل به خداوند است. بقیه پایه ها به  

 ترتیب در مورد دعا، وحدانیت، سالم، رسالت، سبحان و حمد خداوند می باشد.

 :کتیبه های قرآنی شبستان کوچک 3

کتیبه های قرآنی شبستان کوچک شامل سوره های النبا ، الفجر و البینه می باشد و با خط زیبای ثلث و به  

 صورت برجسته در زمینه ی اسلیمی ، ظریف و هنرمندانه پرداخته شده است.

 :کتیبه ی بسم اهلل  4

در سمت غربی مسجد که قبال صحن و محل عمارت مسجده بوده، موزه ی آذربایجان واقع شده که در سال  

شمسی  احداث گردیده است. در طبقه ی همکف این موزه سنگی به ابعاد  متر بر دیوار رو به روی در   ۱337

شخصی به نام  میرزای  ورودی نصب گردیده که به نام سنگ  بـسم اهلل  معروف است. این سنگ نبشته توسط  

سنگالخ  از اهالی خراسان، در شهر قاره تهیه گردیده. در آغاز میرزا قصد داشت این سنگ را بر قبر شریف  

رسول اکرم)ص( نصب نمایند اما به دلیل عدم وجود پول کافی این کار میسر نشد. در نهایت این سنگ نبشته  
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ر بوطی برد و از آنجا به تبریز آورد. این سنگ نبشته قبال در دیوار  را از راه دریای مدیترانه و دریای سیاه به بند 

 جنوبی بقعه ی سید ابراهیم نصب شده بود ولی اخیرا به موزه ی آذربایجان منتقل گردیده است.

 وقفنامه مسجد کبود

بر  هـجری تهیه شده است. که 8۶۹در وقفنامه ی مجموعه ی مظفریه که پیش از اتمام کار مسجد و در سال 

حضور امام و مدرس قرآنی از اهل سنت و جماعت در مسجد تاکید شده و بر آن خراج تعیین شده است.  

همچنین در تعیین مقرری ساالنه امام جماعت مشروط گردیده است که وی بایستی  شیخی متقی و متشرع  

چنین برای واعظ  و به طریق صوفیه و متخلق به اخالق حمیده و دارای مذهب اهل سنت و جماعت باشد. هم

 مسجد نیز شرط تبعیت از مذهب اهل سنت و جماعت گذارده شده است.

 مسجد کبود از دید سیاحان

هجری به تبریز سفر کرده در سیاحتنامه    ۱0۵0اولیا چلبی که در  

ی خود این بنا را  مسجد شاه جهان خوانده و در وصف آن چنین  

ست که بسیار  می نویسد:»مسجد دیگری به نام مسجد شاه جهان ا

و یک   از طاق کسری است  بلندتر  تعریف دارد. درگاه آن مسجد 

بنای عالی است که با کاشی های چینی بسیار زیبا آراسته شده قبه  

های عالی دارد. جمله در و دیوار آن با کاشی های الوان مزین است. یک مسجد جامع بسیار زیبایی است. هر  

 د بیرون برود. لیکن شیعه ها مایل به رفتن آن مسجد نیستند« کسی داخل آن مسجد بشود دلش نمی خواه

میالدی به ایران سفر کرده و از تبریز عبور نموده :»یکی از مساجد تبریز که بهتر و   ۱۶3۶تاورنیه که در سال 

مثل  عالی تر از دیگر مساجد است در خارج شهر سر راه اصفهان واقع شده و ایرانی ها آن را متروک گذارده  

معبد کفار در آن نظر می کنند زیرا که سنی ها یعنی پیروان عمر آن را بنا کرده اند.بنای این مسجد بسیار  

عالی و نمای آن که پنجاه قدم ارتفاع دارد هشت پله از کف زمین معبر کرسی دارد و از خارج دیوار های آن  

از طرف داخ و  اعلی به رنگ های مختلف پوشیده شده  از کاشی  با نقش و نگارهای عالی به سبک  همه  ل 

معماری اعراب به خط عربی از طال و الجورد زینت یافته است. از دو طرف بنا دو مناره با برج خیلی بلند اما  

کم قطر ساخته اند که در میان آن ها راه پله تعبیه شده است که باال می روند سطح ظاهر مناره ها کاشی  

ت معمولی است که در ایران ابنیه را بدآن می آرایند اغلب بناها منتهی  است و این آجرهای منقش براق زین

می شود به یک گلوله به شکل عمامه که ایرانی ها بر سر می گذارند. درب مسجد چهارپا یا بیش تر عرض  

ندارد.در وسط یک تخته سنگ سفید شفافی تراشیده اند که بیست و چهار پا طول)ارتفاع(و دوازده پا عرض  

 ت«. آن اس 
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میالدی به تبریز سفر کرده این مسجد را مسجد دو منار  خوانده و   ۱77۱شاردن سیاح فرانسوی که در سال  

توسط یکی از پادشاهان ایران به نام جهانشاه یا شاه    878در وصف آن به اختصار می نویسد:»این مسجد دو  

ختمان خاص و بسیار دقیق و صنعتی  جهان بنا شده و دارای دو مناره می باشد ولی دو مناره آن دارای سا

است، چنانکه یکی بر روی دیگری افراشته شده است. مناره باالیی از حیث ارتفاع و قطر خیلی بیش تر و بزرگ  

 تر از مناره ی پایین است که پایه ی آن می باشد«.

 سخن پایانی 

ایرانی است که معماری  و تزئینات به  چنانکه در این نوشته یاد کردیم، مسجد کبود یکی از زیباترین مساجد  

از مورخان و   ، هر هنرمند و هنردوستی را مجذوب خود می کند تا آن جایی که بسیاری  کار رفته در آن 

هجری  جزو شاهکار های هنر اسالمی به    870سیاحان نیز زبان به تحسین آن گشوده اند. این بنا که در سال  

رزه های تبریز آسیب فراوان دیده و آن چه که امروزه وجود دارد حاصل  شمار می آمد، متاسفانه در پی زمین ل

مرمت های بسیاری است. با این که از این مجموعه چیزی جز این مسجد به ما نرسیده ، با این حال  شکوه و  

عظمت آن مثال زدنی است.این که بعضی از سیاحان نوشته اند که یکی از علل عمده خرابی این مسجد انتساب  

ن به اهل سنت و عدم اعتنای شیعیان بوده درست نیست. به هرحال مسجد کبود امروزه نیز نامی آشنا برای  آ

ایرانیان است و هر ساله مردمان زیادی به دیدن این بنا،که یادگار ترکمانان است، می روند. همچنین این بنا  

بنا را نقاشی کرده اند می توان جولز جوزف  محبوبیت زیادی در میان نقاشان دارد . از افراد صاحب نامی که این  

آگوستین لورنس ، نقاش  و  ژان باتیست اوژن ناپلئون فالندن ، نقاش ، معمار و خاورشناس که هر دو فرانسوی  

  بوده اند و همچنین استاد علی اکبر صنعتی زاده، نقاش و مجسمه ساز نام برد. 

خی این بنا، شهرداری تبریز نیز اقدام به تاسیس خیابانی  در آخر باید گفت که در پی اهمیت و سابقه ی تاری 

  جدید در قسمت شرق آن کرده است.

 

 ن مایه ها ب

(، نقش جان بیگانه شیعی مذهب در دستگاه فرمانروایی جهانشاه ۱3۹۶امینی،حانیه،فیاض انوش،ابوالحسن)-۱

 قراقویونلو. پژوهش نامه ی تاریخ.

یی آیات و احادیث خط نوشته ها و کتیبه های مسجد کبود تبریز. اولین  (، بررسی محتوا۱3۹۱خاکزاد، آیدا،) -۲

 همایش ملی اندیشه ها و فناوری های نو در معماری تبریز. 

(، ریخت شناسی معماری مسجد کبود  ۱3۹3کبیر صابر ، محمد باقر و مظاهریان ، حامد و پیروی، مهناز،)-3

 . ۶ تبریز. دو فصلنامه معماری ایرانی شماره ی 
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(،تبیین نقش و تاثیر معماری عثمانی و منطقه ی آناتولی بر الگوی  ۱3۹۴عسگری، نسیم و دهقان، سمانه)-۴

 کالبدی مسجد کبود تبریز. کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیر ساخت های شهری تبریز. 

 آثار ملی.  (،تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری، تهران : انجمن ۱3۵۲مشکور، محمدجواد،) -۵

(،تاریخ تحوالت سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی ایران در دوره ی تیموریان  ۱3۹۲میرجعفری،حسین) -۶

 و ترکمانان. تهران:سمت . 

 (،تبریز در گذر تاریخ ،تبریز: یاران. ۱37۴نیکنام الله، ایوب، ذوقی ، فریبرز)-7

(، بررسی تطبیقی کاشیکاری مسجد کبود تبریز و گنبد سلطانیه زنجان،کنفرانس  ۱3۹۶یعقوبی نیا، شکوفه )-8 

  پژوهش های معماری و شهرسازی اسالمی و تاریخی ایران : شیراز.
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برانگزی اکش یاکری  انگزیه اصیل من در نقاش آ برنگ، شور و هیجان بود که در اولنی دیدار نقش و نقوش زیبا و حریت  

مسجد  بفرد  منحص  و  رنگ  شامر  یب  دنیایی    ، های  برابر  در  را  خودم  یکباره   ، کبود  جامع  در  من  کرد.  اجیاد  من  در 

  شگفت انگزی از رنگ و نقش ایفمت . هجان پر رمز و راز که مرا اب مهه ش یفتگی و حریان به سوی خود کشاند . نشان 

جامع کبود تربیز ، شاید به مدد رنگ و روغن بیشرت میرس می گردید ؛ اما من اب  دادن ریزه اکری های نقوش اکش  

عمل به اینکه همار کردن آ برنگ در اکر نشان دادن این نقوش انممکن بود ، دل و جرآ ت آ نرا ایفمت که به سهم خود لطافت  

مانده رس در مسجد  جالی نقش و طرح و رنگ اکش یاکری ابیق  و طراوت آ برنگ را به خدمت آ شاکری عظمت و 

 جامع کبود تربیز به اکر گریم . همم نیست ات چه اندازه موفق بوده ام . همم ، جسارت این برخورد بود. 

 

                                                                                                                         اکرب صنعیت عیل 

  



 

 

 

 

 

 

 

 دیباچه 

خالقیت بیزانسی،در هنر شکوفا شد که تمام عناصر یونانی،رومی،خاور نزدیک و مسیحی را درهم آمیخت تا به  

یونانی در دوران فرمانروایی  معماری اصیل    معماری برجسته ترین آن هنرها بود. .  شکل دهد   فرهنگ بیزانسی

 امپراتوری یوستی نیانوس اول در قرن ششم آغاز شد 

 کلیسای سانتا سوفیا 

سر معماری یوستی نیانوس،آنتمیوس تراسی و ایزودوروس میلتوسی بودند که مشهورترین طرحشان کلیسای  

 حاگیاسوفیا که بیش تر به سانتاسوفیا مشهور است.

گر نیز در همان محل ساخته شده بودند که به فرمان پادشاه یا طی شورش قبل از ایاصوفیه دو کلیسای دی

 بعد از میالد بنا گشت.  ۵37و    ۵3۲هایی در آتش سوختند. در نهایت کلیسای ایاصوفیه بین سال های 

معماران طرح باسیلیکا)تاالر اجتماعات(روم را که ساختمانی  

خاور نزدیک  شبیه به صلیب بود گرفتند و آن را با گنبد که در  

 متداول بود،در آمیختند. 

و   مسلمانان  های  عبادتگاه  برای  ساخت  کلیسای خوش  این 

 مسیحیان به صورت الگو درآمد.

متر را در برمی    3۶×3۶بخش مرکزی آن محوطه ای به وسعت  

 گرفت. 

هرگوشه ی این مربع یک ستون سنگی عظیم سی متری باال 

 می رفت.

 مسجد اایصوفیه 

 الهه تنگسیری

خلیج فارسدانشگاه  دانشجوی کارشناسی تاریخ   
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 به خود چهار طاق هاللی شکلی را نگه می داشتند که هرکدام هجده متر ارتفاع داشتند.البته این ستون ها به نو

  این طاق ها نگهدار گنبدی بودند که باالی آن پهن بود.

  در شرق و غرب آن مربع،دیوارهای نیم دایره ای که بنا را تقویت می کرد نیمه گنبد را نگه می داشت.

 داخل بود و عمال نمای بیرونی بدون آرایش رها شده بود. بیشتر آذین های پر نقش و نگار در  

آدم بی درنگ احساس می کند که این حاصل تالس انسان نیست،بلکه   نویسنده بیزانسی پرکوپیوس نوشت ک

 نتیجه قدرت الهی است؛روح و روان در می یابد که در اینجا خدا بسیار نزدیک است(( 

دادند چون سانتاسوفیا پانصد سال مشحون از زمین لرزه،جنگ    آنتمیوس و ایزوروس کار خود را خوب انجام 

 ها،بلواها و آتش سوزی هاست اما امروزه همچنان پابرجاست.

سقف گنبدی که با سانتاسوفیا رواج یافت به یک مشخصه اصلی تمام ساختمان های عمومی بیزانس تبدیل  

ستاندارد درآمد و نه تنها کلیساهای شرقی  شد و گنبد به اضافه باسیلیکا برای کلیسای بیزانسی به صورت ا

 دیگری بلکه کلیساهای اروپای غربی به سرعت از آن تقلید کردند. 

میالدی که قسطنطنیه به دست ترک هایدعثمانی افتاد،فاتحان مسلمان بناهای مقدس خود را در    ۱۴۵3در  

 راستای همان طرح کلی سانتاسوفیا ساختند. 

 ایاصوفیه یا سانتاسوفیا؟ 

ه بنای »ایا صوفیه« در میدان »سلطان احمد« استانبول در ترکیه، یکی از بزرگترین اثرهای تاریخی دوران  ب 

سال    ۱8۱سال به عنوان کلیسا و به مدت    ۶۱۹بیزانس است و در زمان کنستانتینوس اول بنا شد که به مدت  

نام    – »مِگاله اِکلسیا« کلیسای بزرگ    در دوران عثمانیها به عنوان مسجد فعال بود.نامگذاری بنا این بنا نخست 

میالدی، مردم به آن   ۱گرفت، ولى بعدها به »ثئاسوفیا« یعنى »حکمت مقدس« تغییر نام یافت، اما تا سدهی  

به   کلیسا  این  رفته  مىگفتند.رفته  »سوفیا« 

سانتاسوفیا و یا سانکتا سوفیا شهرت پیدا کرد که به  

آ یونانیها  و  مقدس است  معنى حکمت  را  همان  ن 

»هاگیا سوفیا« یا »آگیا سوفیا« مىنامیدند. پس از  

فتح استانبول، ترکها با تغییر اندکى نام این کلیسا را  

  »ایاصوفیه« خواندند.

 مسجد یا کلیسا؟

همانطور که قبال اشاره شد، مسجد ایاصوفیه تا قبل از امپراطوری عثمانی، به عنوان کلیسای جامع شناخته  

میالدی توسط امپراطوری عثمانی تصرف شد این کلیسا به    ۱۴۵3می شد. بعد از آن که استانبول در سال  
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م نماز جمعه در ایاصوفیه به  سه روز پس از فتح استانبول توسط امپراطوری عثمانی، مراس  مسجد تبدیل شد.

عناصر اسالمی   در طول زمان   الدین برپا شد و خطبه به نام پادشاه فاتح عثمانی خوانده شد.امامت آق شمس

ها، میرآب  به ساختمان کلیسا توسط معمار سینان اضافه شد و بنای این مسجد مرمت و بازسازی گردید. مناره 

ها نیز  ها و فواره های دیگری نظیر کتابخانه، مقبره اضافه شده اند و بخشو منبرهای ایاصوفیه در دوران عثمانی  

  ۴8۱سال کلیسا، و    ۹۱۶از دست آورد های آن دوران می باشند. بر اساس متون تاریخی ایاصوفیه به مدت  

میالدی، به دستور مصطفی کمال آتاتورک به موزه    ۱۹3۴سال مسجد بوده است تا اینکه در نهایت در سال  

  دیل شد.تب

 

 موزائیک های ایاصوفیه 

ایاصوفیه تقابل دو دین مسیحیت و اسالم را نشان می دهد که هر دو ردپای خود را بر  

آن گذاشته اند. در حالیکه اسامی خوشنویسی شده ی اسالمی از گنبد معلق می باشد،  

  یکی از ویژگی های اصلی موزه، موزاییک های مسیحی آن است.

 

 موزائیک سونو 

این موزاییک که در سالن جنوبی ایاصوفیه قرار گرفته است، نشان دهنده ی  

تصویر مریم مقدس و حضرت مسیح می باشد. قدمت این موزاییک در حدود  

سال تخمین زده می شود، همچنین الزم است بدانید که موزاییک    ۱۱00

 میالدی، کشف شده است.  ۱۹سونو در طی بازسازی قرن 
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 موزائیک مسیح 

معروف ترین موزاییک موجود در ایاصوفیه را می توان موزاییک مسیح دانست،   

بر روی این موزاییک تصویری غمگین از از مسیح و لئوی ششم قابل مشاهده  

می باشد. در این تصویر مسیح دستان خود را باال برده و در دست چپ او کتاب  

تصاویر   گونه  این  است،  گرفته  قرار  عنوان  انجیل  به  بیزانس  هنر  در  مسیح 

   شناخته می شود.  "پانکراتور"

 موزائیک محراب

در میان گنبد موجود در محراب ایاصوفیه تصویری دیگر از مریم مقدس  

ارتفاع   متری قرار گرفته است.    ۵0و مسیح مشاهده می شود که در 

  میالدی است. ۹تاریخچه این موزاییک مربوط به قرن 

 فرشته موزائیک دو 

بر روی گوشه راست و چپ محراب، تصویر دو فرشته میکائیل و جبرئیل   

قرن   به  مربوط  موزاییک  این  است،  مشاهده  باشد،   ۹قابل  می  میالدی 

  همچنین الزم است بدانید که امروزه تنها بخشی از آن به جا مانده است.

 موزائیک ترکیب دسیسی 

یحیی و همچنین مریم مقدس مشاده    بر روی این موزاییک تصویر حضرت مسیح، حضرت 

  میالدی باز می گردد.  ۱3می شود. تاریخچه نقاشی موجود بر روی این موزاییک به قرن  

 موزاییک اسقف 

تصاویر اسقف های اعظم در دوران مختلف بر روی سقف ورودی غربی ایاصوفیه نقش بسته است. قدمت این  

گردد، همچنین الزم است بدانید که امروزه بخش های بسیاری از نقاشی  باز می    ۱0و    ۹نقاشی ها به قرن  

  های اسقف از بین رفته است. 
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   موزاییک زوئه

بر روی این موزاییک نقاشی کنستانتین نهم و زوئه و مسیح مشاهده می شود،  

  این نقاشی هم به سبک پانکراتور می باشد.

 

 موزاییک کمننوس 

مریم مقدس و مسیح در میان اشرافیان روم شرقی    بر روی این موزاییک تصویر  

توان   ایاصوفیه را می  از دالیل اصلی وجود این موزاییک در  قابل مشاهده است. 

  کمک مالی ژان دوم برای بازسازی ایاصوفیه دانست.

 موزایک امضا

در ورودی اصلی ایاصوفیه موزاییکی طالیی رنگ وجود دارد که در واقع امضاء و  

سلطان عبدالمجید می باشد، این شخص دستور بازسازی ایاصوفیه را در قرن  مهر  

  میالدی صادر کرده است. ۱۹

 در سایر بخش های ایاصوفیه چندین موزایک دیگر قابل مشاهده می باشد.

 فضای داخلی ایاصوفیه 

  درب های ورودی

از باب همایون، درب مرمرین و درب  درب اصلی می باشد. این درب ها عبارتند  3ایاصوفیه در مجموع دارای  

متر ارتفاع دارد و جنس آن از چوب بلوط    7می باشد،   زیبا. باب همایون که بزرگ ترین درب ورودی ایاصوفیه

میالدی باز می گردد و امپراتور برای وارد شدن به کلیسا از این درب استفاده    ۹است. قدمت این درب به قرن  

باستانی آمده است که این درب با استفاده از چوب کشتی نوح ساخته شده   می کرده است. در برخی از متون

محسوب می   است. درب زیبا قدیمی ترین بخش موجود در ایاصوفیه

میالدی باز می گردد. درب زیبا    ۲شود و قدمت ساخت آن به قرن  

میالدی به ایاصوفیه    838از معبدی واقع در شهر طرسوس در سال  

خش جنوبی شبستان این مسجد قرار گرفته  آورده شده است و در ب

است. درب مرمرین به عنوان درب بهشت و جهنم شناخته می شود  

و در جنوب ایاصوفیه قرار گرفته است. در گذشته جلسات امپراتوری  

 بیزانس در فضای پشت این درب برگزار می گردیده است.
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 گنبد  

بزرگترین گنبد های موجود در دنیا شناخته می شود. ارتفاع این گنبد حدود   گنبد ایاصوفیه به عنوان یکی از

  متری دارد. گنبد ایاصوفیه را در طول تاریخ چندین بار از نو ساخته اند.  3۱متر است و شعاعی حدودا  ۵۵

  محراب

محراب مسجد در بخش جنوب شرقی ایاصوفیه قرار گرفته است و درون   

آن آثار هنری بسیاری وجود دارد. بخش های مختلف محراب با استفاده از  

  سنگ مرمر و طال تزئین شده است.

 

  منبر

میالدی باز    ۱۶محراب ایاصوفیه، منبری قرار دارد که تاریخچه آن به قرن   در 

 تزئینات بسیار این منبر باعث زیبایی قابل توجه آن شده است. می گردد. 

 

 اتاق سلطان  

به    ها،  عثمانی  حکومت  زمان  در  سلطان  اتاق 

شده است. اتاق سلطان به این دلیل   ایاصوفیه اضافه

ساخته شد که عثمانی ها معتقد بوده اند که سلطان  

ان دارای  باید نماز را درون این اتاق بخواند. اتاق سلط

ضلعی    8ستون می باشد و ظاهری شبیه به یک    ۵

مرمر   سنگ  و  طال  از  اتاق  این  تزئینات  در  دارد. 

استفاده شده است. الزم است اشاره کنیم که جایگاه  

مشخص   ایاصوفیه  در  سلطان  اتاق  اصلی  و  اولیه 

  نیست اما امروزه در محراب مسجد قرار گرفته است.
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 ماذنه 

اه اذان است. این بخش در زمان حکومت عثمانی به ایاصوفیه  ماذنه به معنای جایگ 

اضافه شده است. ماذنه از سنگ مرمر ساخته شده و به سمت قبله می باشد. در حال  

  جایگاه اذان است. ۴حاضر ایاصوفیه دارای 

  نوشته وایکینگی

است که مربوط به واکینگ  در بخش جنوبی ایاصوفیه تخته سنگی قرار دارد که بر روی آن متنی نوشته شده  

 سال فعالیت داشته اند.  ۲00میالدی می باشد. واکینگ ها در گارد سلطنتی روم شرقی بیش از    ۹ها در قرن 

 

    امفالیون

منسوب به مکان تاج گذاری پادشاهان بیزانس می باشد. این مکان دایره   امفالیون

  شکل یکی از بخش های محبوب در ایاصوفیه به حساب می آید.

  ستون آرزو 

در شمال غربی ایاصوفیه ستونی قرار گرفته است که به عنوان ستون آررزو ها شناخته می شود. مردم ترکیه  

 اعتقاد دارند که رطوبت موجود در سوراخ این ستون باعث برآورده شدن آرزو ها می شود.

 فضای بیرونی ایاصوفیه 

 مناره ها 

ایاصوفیه    امروزی  حدود  مناره  در  مناره   متر  ۵0ارتفاعی  اولین  دارد. 

ایاصوفیه در دوران عثمانی و زمانی که این کلیسا به مسجد تبدیل شد  

جای خود را   مناره چوبی ساخته شد و جنس آن چوبی بود. امروزه آن

  ۱۹و    ۱۶،  ۱۵مناره قرن های    ۴مناره جدید تر داده است. این    ۴به  

 میالدی ساخته شده اند.

 

  مقبره 

مراد    سلطان  و  دوم  سلیم  سلطان  مانند  عثمانی  پادشاهان  مقبره 

سلیم   سوم   سلطان  مقبره  دارد.  وجود  ایاصوفیه  ساختمان  کنار  در 

در   دوم موجود  مقبره  ترین  معروف  دارد  که  خاصی  شکل  دلیل  به 

  است. ایاصوفیه
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  موقتخانه

دانشمندان به بررسی زمان دقیق اذان می پرداختند.  به مکانی گفته می شد که در آن   در گذشته موقتخانه   

  موقتخانه ساخته شده در آن دوران بوده است.  ۲۹بر اساس مستندات تاریخی موقتخانه ایاصوفیه یکی از 

 

  آبخوری ها 

میالدی ساخته    ۱8و    ۱7آبخوری های موجود در ایاصوفیه در قرن های   

دارای   آبخوری  ترین  بزرگ  اند.  آ  ۱۶شده  معماری  شیر  و  است  ب 

  ساختمان آن بسیار زیبا می باشد.

 

  نوانخانه 

در باالی ساختمان نوانخانه چندین کتیبه قرار دارد. این ساختمان  

میالدی برای پناه دادن    ۱7۴3به دستور سلطان محمود اول در سال  

  به فقرا ساخته شده است.

 

  مکتب

مکتب در دوران حکومت سلطان محمود اول به ایاصوفیه اضافه شد و در حال حاضر از این بنا جهت نگهداری   

 ایاصوفیه استفاده می شود. از مدارک 

 دوره های تحوالت مخلتف در ایاصوفیه 

 دوره اول 

میالدی( نسبت می  ۹۹۲ایاصوفیه قبل از فتح استانبول نخستین بنای ایاصوفیه را به امپراتور کنستانتین اول ) 

دهند ولى در آثار مورخان نزدیک به عصر این امپراتور، به چنین موضوعى اشاره نشده است و بررسیهای اخیر  

    ( دوم  کنستانتین  طرف  از  ایاصوفیه  کلیسای  که  مىدهد  پدرش  م۹۹۱نشان  پیروزی  افتخار  به  یالدی( 
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ژوئن    ۲3برای عبادت عموم افتتاح گردیده. در    ۹۹3فوریه    ۱۱کنستانتین اول بر لیکینیوس احداث شده، و در  

آشوب بزرگى در قسطنطنیه پدید آمد و بخشى از ایاصوفیه در حریق سوخت. در نتیجه بنای ایاصوفیه    ۱3۱

میالدی دوباره افتتاح شد. ولی باز این کلیسا در حریق    ۱۱۱ال  مجددا به دست حکومت بعدی، ساخته و در س 

هفته پس    ۹پدید آمد به دنبال یک شورش علیه دولت آتش گرفت. حدود    ۱۹۲ژانویه    ۱۹دیگری که در شب  

از حریق، امپراتور یوستى نیانوس تصمیم گرفت کلیسایى به مراتب بزرگتر و باشکوه تر بر ویرانه های کلیسای  

کند و به همین سبب، از معماران مشهور عصر خود، آنتمیوس ترالسى و ایسیُدروس ملطى خواست  قبلى بنا  

  ۱۹۲فوریه    ۲۹کلیسای جدید را طوری بسازند که در برابر آتش سوزی و زمینلرزه مقاوم باشد. کار تعمیر در  

  سال به عنوان کلیسا استفاده می شد. ۶۱۹آغاز شد. از این بنا مدت 

 دوره دوم

به تصرف ترکان عثمانی در آمد آثار مسیحیت    ۱۱۱۹صوفیه پس از فتح استانبوالین کلیسا چون در سال  ایا 

سال در دوران عثمانیها فعال بود. )سلطان    ۱8۱آن را محو کردند و آن را به صورت مسجد در آوردند به مدت  

صادر کرد.( و سه روز پس از  محمد در همان روز فتح استانبول فرمان تبدیل کلیسای ایاصوفیه را به مسجد  

فتح استانبول، ضمن برپا داشتن مراسم نماز جمعه در ایاصوفیه، به امامت آق شمس الدین، خطبه به نام پادشاه  

فاتح عثمانى خوانده شد. در وقفنامه های فاتح که نسخه های مختلف آن تا امروز باقى مانده، نام ایاصوفیه،  

میالدى( رخ داد. به دستور سلطان  ۱۱۱۹هجرى )  8۲۱. این اتفاق در سال    »الجامع الکبیر العتیق« آمده است

یک گلدسته ى چوبى در قسمت جنوبى نیم گنبد غربى و نیز یک محراب در این مسجد ساخته شد. بعدها در  

زمان سلطان سلیمان قانونى، به علت نامناسب بودن نقاشی ها و تزیینات داخل ایاصوفیه، روی آن ها را با گچ  

 وشاندند. پ

در زمان سلطان بایزید دوم دومین مناره ایاصوفیه از آجر ساخته شد. و گنبد بزرگى نیز بر فراز آن ساخته شد.  

سلطان سلیم دوم یکى از پادشاهان عثمانى است که توجه و عالقه بسیاری به مسجد ایاصوفیه نشان داده. در  

جه وضع نیمه مخروب های پیدا کرده بود. وی به معمار سنان  آغاز سلطنت او، بنای مسجد در نتیجه ی عدم تو

دستور داد تا خرابی ها را تعمیر کند. خانه هایى که بنای ایاصوفیه را در محاصره ی خود گرفته بودند، تخریب  

گردید و دیوارها با تعبیه پایه ها و شمع ها محکم شد و یک مناره آجری جای مناره چوبى را گرفت.در اوایل  

نت سلطان مراد سوم کار تعمیرات و بازسازی ایاصوفیه به پایان رسید و این پادشاه تغییراتى نیز در داخل  سلط

میالدی به بعد، در گورستان متصل    ۱۹مسجد ایجاد کرد و به تزئینات داخلى آن افزود.از نیمه ی دوم سده ی  

طان مراد چهارم، آیاتى از قرآن کریم  به آن، ساختن مقبره هایى برای سالطین عثمانى آغاز شد. در زمان سل

های   لوحه  آن،  بر  عالوه  شد.  ایاصوفیه  مسجد  دیوارهای  بخش  زینت  چلبى  زاده مصطفى  بچاقجی  به خط 

عظیمى به شکل مربع مستطیل با نام خلفای راشدین که توسط خطاط معروف تکنجى زاده ابراهیم افندی  

وحه ها در زمان سلطان عبدالمجید با الواح مدور بزرگى به  نوشته شده بود، بر باالی دیوارها نصب شد. این ل 

  خط جلى خطاط قاضى عسکر مصطفى عزت افندی، تعویض شد.
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بقایای   روی  که  شود  گفته مى  ولى  داد،  ایاصوفیه صورت  مسجد  در  فراوانى  تعمیرات  اول،  محمود  سلطان 

وی عالوه بر تعمیرات، یک شادروان  موزائیک های دوره بیزانس در این تعمیرات با گچ پوشانده شده است.

)وضوگاه( زیبا و چند بنای دیگر در آنجا ساخت؛ مهمترین آنها کتابخانه ی باشکوهى است که از نظر هنر  

هزار جلد کتاب در خود داشته است. قفسه    ۹33معماری و تزئینى دارای ارزش فراوانى است. این کتابخانه  

م ترکیه شمرده می شود. پس از  ۱8از شاهکارهای هنری قرن    های صد فنشان و دیوارهای کاشى کاری آن

سلطان مراد چهارم، چندان توجه ى به تعمیر و نگهداری مسجد ایاصوفیه نشد. در زمان سلطان عبدالمجید  

میالدی به سرپرستى معمار اتریشى »فوستاتی« صورت گرفت  ۱8۱۶- ۱8۱۲تعمیرات اساسى بنا، در سالهای  

ى تجدید و یا تعمیر شد. موزائیک های دوران بیزانس را نیز از زیر پوشش گچ بیرون  و بیش تر تزئینات داخل

آوردند. سلطان مایل بود که موزائیک ها به همان صورت باقى بماند، ولى به علت مخالفت هایى که ابراز شد،  

در اولین جمعه ی ماه    دستور داد دوباره روی آنها را بپوشانند. پس از پایان تعمیرات، مسجد ایاصوفیه بار دیگر

شدید  ۱۲۹۱رمضان   زلزله  در  ایاصوفیه  شد.  گشوده  مردم  روی  بر  شکوهى  با  مراسم  طى  ژوئیه    ۱3قمری 

میالدی دچار صدمات بسیاری شد؛ از جمله قطعات بزرگى از موزائیک های گچ پوش، نیم گنبدها و  ۱8۶۱

 .سرستون ها فرو ریخت و به همین علت مسجد مدتى طوالنى بسته ماند 

 دوره سوم

میالدی تعمیرات ضروری در سرسراهای فوقانى، گنبد  ۱۶۲۹پس از تشکیل دولت جمهوری ترکیه : در سال  

میالدی مسجد ایاصوفیه به موزه  ۱۶۹۱اصلى و یکى از پایهها به عمل آمد. در این میان با پیشنهاد آتاتورک در  

گردید. کمى بعد فرش های مسجد را جمع کردند و  به طور رسمى افتتاح    ۱۶۹۱تبدیل شد و در اول فوریه  

لوحه های مدور نام خدا و حضرت رسول)ص( و خلفای راشدین و امامحسن و امام حسین )ع( را پایین آوردند،  

تا حالت روحانى این معبد کهن به حال و هوای موزه تبدیل شود؛ ولى هنگامى که مى خواستند لوحه ها را  

جد استانبول از آنجا بیرون ببرند، به علت بزرگى بیش از حد، از هیچکدام از درهای  برای استفاده در دیگر مسا

میالدی    ۱۶۱۶ایاصوفیه ممکن نشد. ناچار آن ها را روی هم چیده و در گوشه هایی  انبار کردند. مدتى بعد، در  

 بار دیگر این لوحه ها از دیوارهای ایاصوفیه آویخته شد.

 شاهکار کلیسای سانتاسوفیا 

در این گزیده از بناها،به نقل از عقاب،هالل،و صلیب،تاریخ نگار بیزانسی  

پرکوپیوس به توصیف کلیسای مبهوت کننده سانتاسوفیا،که در سال  

 کامل شد می پردازد.   ۵37

را مجذوب خود می   بینندگان  انگیز تبدیل شده است که  زیبایی حیرت  باشکوه  به یک نمایش  این کلیسا 

بلندای آن سر به آسمان برمیدارد.به واقع می توان گفت که اندرونش از بیرون با نور خورشید    کند،چرا که

روشن نمی شود،بلکه این درخشش از درون آن بر می آید.تمام سقف با طالی ناب پوشانده شده،که شکوه را  
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رقابت با طال جلوه گری    بر زیبایی آن می افزاید،با این حال پرتوی که از سنگ بازتاب یافته غالب است و در

می کند و دو ردیف ستون در دو طرف قرار داردکه در تمام طول کلیسا امتداد دارد. این ستون ها با طال آذین  

 شده اند.یکی از این ردیف ستون ها به مردان نیایشگر و دیگری به زنان اختصاص یافته است. 

 کلیسا با آن تزیین شده توصیف کند؟ کیست که بتواند زیبایی این ستون ها و سنگ هایی را که 

چرا که به یقین ارغوانی برخی و سبزی برخی دیگر،سرخی درخشان برخی و سفیدی نورافشان برخی دیگر،و  

  باز هم گوناگونی رنگ های ناهمگون او را در شگفتی و حیرت فرو می برد.

 سخن پایانی 

تبدیل شدن به مسجد ایا صوفیه را تجربه  کلیسای ایاصوفیه در مدت زمان که در تحوالت و شکل گیری و  

کرده است ،با داشتن یک شکل مسجد واری هنوز حالت پالن آن شکل پالن کلیسایی خود را حفظ کرده است  

و با داشتن تزیینات و نقوش برجسته ای دوره بیزانس که خود حفظ شده است .اما نمیتوان این بنا را به متعلق  

مساجد   معماری  نگاه  دو  از  وجه  یکی  بنا  این  بلکه  دانست  بیزانس  دوره  در  معماری کلیسا  و  دوره عثمانی 

مشترکی است بین این دو سبک ساخت بنا در معماری . این بنا با داشتن گنبدی زیبا ، منارهای های مرمری  

ن میکند  ، پنجره های با نور معنوی که از باالی گنبد تابیده میشود به نویی جلو گاه دین اسالم را در خود نمایا

و با داشتن تزیینات موزاییک ،ایوان سرسرای و ارتفاع بلند از کف تا سقف گنبد به نوبه خودت جلوه گاه مکتب  

بیزانس در عصر خود است و باید گفته استاد مسعود بانی مسعود هیچ یک از کلیسا های شهر استانبول نمی  

 فیه داشته باشند.تواند قدرت رقابت از نظر عظمت و شکوه را با کلیسای ایاصو

 

 بن مایه ها 

 .( ، کتاب بیزانس ، انتشارات ققنوس ۱383آکوریک ،جیمز ، )  -۱

 . (، کتاب معماری اروپا ، نشر مقدس ۱388فلچر ، بنیستر ،)  -۲

  .(، کتاب هنر در گذر زمان ، نشر نگاه۱۹۲۶گاردنر ، هلن ،)  -3

۴-  hagiasophia, mentalfloss . 
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گزیده از بناها به نقل از عقاب، هالل و صلیب، اترخی نگار بزیانس پروکوپیوس به توصیف لکیسای مهبوت  در این  

اکمل شد.میپردازد. }این لکیسا به یک منایش ابشکوه زیبایی حریت انگزی تبدیل     ۵۳۷کننده سانتا سوفیا، که در سال  

 ن رس به آ سامن برمی دارد.... شده است که بینندگان را جمذوب خود میکند... چرا گه ابندی آ  

نور   اب  بریون  از  اندرونش  که  گفت  میتوان  واقع  میشود.به  غرق  مرمرهایش...درنور  از  خورش ید  پرتو  اتب  ابز  در 

 آ ید.{ خورش ید روشن منیشود، بلکه این درخشش از درون آ ن برمی 

  



 

 

 

 

 

 

 دیباچه 

همانطور که می دانیم اسالم نقش مهمی در توسعه هنر در دوران مختلف به خصوص عهد صفوی داشته است؛  

به اوج خود رسید که در دوران های قبل و بعد    …در دوران صفوی نیز هنر های معماری ، نقاشی و تذهیب و 

 از آن کمتر دیده می شود . 

مسجد به عنوان مکانی که محل عبادت و راز و نیاز با خداوند است یکی از زیباترین جلوه های هنر اسالمی به  

ایی  شمار می رود؛ اما  شاهکار ساخت آن در دوران صفویه است که معماری اسالمی به اوج زیبایی و شکوف

 خود  می رسد و عالوه بر آن کاخ و بناهای فراوانی ساخته می شود که مسجد نمونه ای از آن است .  

در این مقاله سعی شده است که به معرفی مختصر چند شاهکار معماری مساجد اصفهان در عصر صفوی اشاره  

 شود.

 

 مسجد امام 

وره  در ضلع جنوبی میدان امام، یکی از آثار باشکوه معماری د 

سال  در  که  است  شده  واقع  امام  مسجد  نام  به  صفویه 

هجری ساختمان آن به دستور شاه عباس اول آغاز و به  ۱0۲0

تدریج در زمان جانشینان تکمیل شد . مسجد امام به شکل 

چهار ایوانی بنا شده و مانند مسجد شیخ لطف اهلل عظمت آن  

 بیشتر به سبب کاشی و تزیینات آن است.  

دارای دو پوشش است حد فاصل بین دو جدار داخلی و خارجی گنبد در حدود پانزده متر ارتفاع گنبد    گنبد 

متر است این گنبد عظیم با تزیینات زیبای کاشی کاری پوشیده شده است   ۵۴از سطح زمین به طور تقریب  

 . هجری دارد  ۱038و کتیبه ای به خط ثلث سفید و زمینه کاشی الجوردی رنگ با تاریخ  

 مساجد عص صفوی اصفهان  

 اسما تیموری

خلیج فارسدانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ   
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همه دیوار های شبستان با کاشی هفت رنگ آموره شده است. گنبد بزرگ مسجد دارای دو پوسته گسسته  

 است.معمار آن استاد فریدون نایینی است . 

دیوار های اطراف حیاط و شبستان دارای ازاره مرمرین است است. نقشه و ساختمان بنا هردو نشان دهنده  

ی بنیادی را بیان می کند که همانا برادری و برابری مسلمانان است که  اعتقاد به سادگی اسالمی است مفهوم 

  همگی از دسترسی بی واسطه به رحمت خداوندی برخوردار شده اند.

سردر اصلی مسجد با کتیبه ،مقرنس کاری و کاشی کاری تزیین شده است کتیبه با شکوه مسجد به خط ثلث  

و الجوردی  کاشی  زمینه  بر  معرق  سفید  کاشی  عباسی  ۱0۲۵تاریخ    با  علیرضا  معروف  هنرمند  به  هجری 

است.متن کتیبه حاکی از آن است که شاه عباس اول این مسجد را مال خود بنا کرده و ثواب آن را به روح  

جد اعظم خود شاه طهماسب اوّل هدیه کرده است .طبق کتیبه ای که از هنرمند معروف در ذیل سردر به خط  

  ی اکبر اصفهانی معمار و مهندس مسجد آمده است . ثلث مانده ، نام استاد عل

متر ارتفاع که با  خطوط مارپیچ تزیین شده اند  ۴8این مسجد دارای دو مناره با  

آیه های از قرآن و عبارت ال اله اال اهلل محمد رسول اهلل واهلل اکبر با رنگ مشکی  

سجد را تشکیل  بر زمینه فیروزه ای ، قسمت دیگر از تزئینات بدنه مناره های م

 می دهد.  

دور تا دور ساقه گنبد در فاصله های معین پنجره های مشبک تعبیه شده که  

روشنایی شبستان را تامین میکند. در طرح کاشیکاری روی گنبد مرکب از نقوش  

اسلیمی سفید و حنایی بر زمینه فیروزه ای رنگ است. تزیینات کاشیکاری ساقه  

ت از هشت لوحه تزئین شده به خط بنایی الجوردی بر زمینه فیروزه ای شامل  گنبد در فواصل پنجره ها عبار

هجری قمری در زیر مقرنس و ورودی ،    ۱0۴۶صلوات بر چهارده معصوم است از زمان شاه صفی الدین یعنی 

 دری وجود دارد که با نقره و طال پوشش شده و اشعاری به خط نستعلیق بر آن حک شده است.  

ایوان  مسجد مس ایوان و اطراف  از اضالع صحن  ایوانی ساخته شده و در وسط هر یک  تطیل شکل و چهار 

ها،غرفه های دو اشکوبه بنا شده است. مجلل ترین ترین قسمت داخلی مسجد ، محوطه زیر گنبد است ،تزئینات  
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زیر گنبد با مهارت و زیبایی تمام انجام گرفته و شامل گل و بوته  

یی بر زمینه های آبی است کتیبه داخل گنبد به  سفید و زرد و طال

هنرمند   وسیله  به  که  است  الجوردی  کاشی  زمینه  بر  ثلث  خط 

هجری نوشته شده است.    ۱03۶معروف عبدالبافی تبریزی در سال  

از جمله هنرمندان معروف دیگری که در نمای داخلی مسجد کتیبه  

اصف صالح  محمد  از  میتوان  اند  گذاشته  یادگار  به  و  هایی  هانی 

محمدرضا امامی نام برد . در قسمت فوقانی محراب مسجد ، کتیبه  

  ۱038ای به خط ثلث سفید بر زمینه کاشی الجوردی وجود دارد که آن را محمد صالح اصفهانی در سال  

هجری نوشته شده است .دو طرف محوطه زیر گنبد دو شبستان قرار گرفته که سقف هریک از آنها با هشت  

شیده شده و ستون های سنگی ظریف استوار است . تمام بدنه و سقف این شبستان ها نیز  گنبد کوچک پو

مانند محوطه زیر گنبد کاشی های خوشرنگ زینت یافته است و دارای پنجره های مشبک ظریفی است که  

ف  روشنایی داخل شبستان را تامین می کند . همچنین هریک از شبستان ها داری دو محراب است که در اطرا

  آن ها کتیبه ای به خط ثلث از محمد رضا امامی وجود دارد.

  مسجد شیخ لطف اهلل   

زیباترین باشکوه ترین بنای دوره صفویه مسجدی است به نام  

مسجد شیخ لطف اهلل که در ضلع شرقی میدان نقش جهان 

وجود ، مقابل عمارت عالی قاپو واقع شده و بنای  آن در سال  

دوره شاه عباس بزرگ به پایان رسیده است. هجری در    ۱0۲8

این مسجد به نام امام جماعت آن شیخ لطف اهلل نام گذاری  

شده که در زمان سلطنت شاه عباس به علل مذهبی از یکی  

از قرای لبنان به ایران کوچ کرد و در مسجد مجاور آن به اقامه  

  نماز و تدریس علوم دینی می پرداخت.

 بیشتر به واسطه کاشی کاری داخل و خارج و کتیبه های زیبای آن است که به  عظمت مسجد شیخ لطف اهلل

 دست هنرمندان معروف چون عباسی،استاد حسین بنا و باقر بنا انجام شده است . 

مسجد شیخ لطف اهلل به وسیله استاد بزرگ محمدرضا اصفهانی در بین سال  

ی دو پوسته آن که رنگ  هجری ساخته شد . گنبد زیبا۱0۲8تا  ۱0۱۲های  

.با اسلیمی با کاشی   کرم دارد  تزیین شده است.جلوخان و سر ورودی  ها 

تزیین شده، ورودی مسجد جند پله از کف خیابان بلند تر است. مسجد فاقد  

حیاط است و میگوید مخصوص بانوان حرم پادشاه صفوی بوده و زیر گنبد  
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ن ایوان و محراب و آن پیچ تزیینی به رنگ فیروزه ای است  مقصوره آن یک پارچه کاشی کاری است و اطراف آ 

، زیر گنبد آن )آهیانه( مانند کاسه ای واژگون است و نقش آن شبیه مقبره صفی الدین اردبیلی است که به  

همین نام معروف است . )این فرش اکنون در موزه بریتانیا( محراب با کاشی معرق بسیار نفیس تزیین شده  

 ن آن با طاق های چهار بخش و هشت بخش پوشیده شده بلندای آسمان آن کوتاه است . است . زیر زمی

دو کتیبه فوقانی داخل شبستان مسجد به خط هنرمند معروف علیرضا عباسی است .کتیبه اوّل به خط ثلث با  

هجری کتیبه دوم در زیر پنجره های مشبک  ۱0۲۵کاشی سفید معرق بر زمینه کاشی الجوردی رنگ است  

راف گنبد قرار گرفته و به خط ثلث با کاشی سفید معرق بر زمینه الجوردی است که شامل آیاتی از قرآن  اط

است در زیر کتیبه دوم کمربندی داخل گنبد ،در هر گوشه در شکل لوزی مانند با کاشی مشکی بر زمینه  

گوشه داخل مسجد در قسمت  سفید سوره هایی از قرآن بر آن نوشته شده است . کتیبه هایی نیز ثلث در چهار  

 های جنوب غربی ،جنوب شرقی ،شمال شرقی یا کاشی  سفید بر زمینه الجوردی وجود دارد . 

کتیبه های دو ضلع شرقی و غربی داخل گنبد به خط ثلث با کاشی معرق الجوردی شامل اشعاری به زبان  

ی شمال و جنوبی به خط ثلث با  عربی مشتمل بر اسامی چهارده معصوم و به خط باقر بنا است . کتیبه ها

کاشی سفید معرق بر زمینه الجوردی است که نام شیخ لطف اهلل و باقر بنا بر آن نوشته شده است . تزئینات  

 داخل بنا با طرحهای نقوش رنگ آمیزی الوان ،جالل و زیبایی خیره کننده ای به شبستان مسجد داده است.  

یی که در اطراف گنبد روشنایی داخل مسجد به وسیله روزنه ها

به فواصل منظم وجود دارد ، تامین میشود . نور هایی که به  

داخل مسجد می تابد ، زیبایی و جلوه خاصی به تزئینات کلی  

شبستان می بخشد . به طور خالصه همان که آرتور آیهام بوپ  

گفته است مسجد شیخ لطف اهلل توافقی است بین یک دنیای  

رامش با شکوهی که نماینده ی ذوق  شور و هیجان و سکوت و آ

الهام  و  مذهبی  حرایمان  منبعی  و  شناسی  زیبایی  سرشار 

  آسمانی نمی تواند داشته باشد .

 مسجد علی 

هجری در نزدیکی مسجد    ۹۲۹مسجد علی در دوره بنیانگذاری سلسله صفوی یعنی شاه اسماعیل اول در سال  

جامع اصفهان ساخته شده است . این بنا در محل مسجد متعلق به عهد سلجوقی ، که دوره صفوی تخریب  

شده بود ، بنا گردید . از مسجد دوره سلجوقی فقط مناره آجری قدیمی  

تر ارتفاع دارد و با کتیبه ای کوفی و کاشی تزئین شده  که حدود چهل م

،باقی مانده است . مسجد علی به شکل چهار ایوانی بنا شده و ایوان جنوبی  

آن از ایوانهای دیگر بزرگتر است ، و شبستان گنبد دار مسجد در پشت  
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ایوان جنوبی قرار دارد گنبد آن از خارج با کاشی کاری و از داخل با  

گچی تزئین شده و کتیبه ای به خط ثلث شامل آیاتی    مقرنس های

هجری نوشته شده است .  ۹۲۹بر زمینه ی گچی با تاریخ  از قرآن  

به خط شمس  کتیبه  ردیف  دو  و  زیبا  کاشیکاری  با  سردر مسجد 

نام شاه   . کتیبه ردیف دوم شامل  تبریزی تزئین شده است  الدین 

فهانی ، مسجد علی اسماعیل صفوی و باقی ساختمان ، میرزا شاه اص

از نظر معماری و تزئینات آن در سردر ورودی و مقرنس های گچی داخل گنبد و کاشی کاری آن ، در ردیف  

  مساجد مهم دوره صفویه محسوب میشود .

 مسجد حکیم 

هجری در دوران سلطنت شاه عباس دوم صفوی در محله قدیمی شهر اصفهان    ۱0۶7مسجد حکیم به سال  

و به باب الدشت که در آن بقایای مسجدی در اوایل اسالم به نام رنگرزان وجود داشت بنا شده است .  معروف 

بانی مسجد معروف تقرب خان از پزشکان عهد شاه عباس دوم شاه صفی بوده است که مورد بی مهری دربار  

موقیعت ممتازی  صفوی واقع شد و به هندوستان گریخت . محمد داود ملقب به تقرب خان در کشور هند  

یافت و اموال بسیار گرد آورد و بخشی از اموال خود را به اصفهان فرستاد و مسجد مورد بحث که بعد ها به نام  

حکیم معروف شد ، به وسیله بستگان او ساخته شد . مسجد با نقشه متداول چهار ایوانی بنا شده و مانند بنا  

دار است ؛ از آن جمله کتیبه تاریخی سردر مسجد است که  های مذهبی دوره صفوی از تزئینات زیبایی برخور

به خط ثلث بر زمینه الجوردی به وسیله خطاط معروف محمد رضا امامی نوشته شده است. این مسجد در  

هجری در عهد سلطنت شاه عباس دوم توسط حکیم محمد داود معروف به تقرب خان بنا شده    ۱073سال  

 است .
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سازنده و معمار مسجد محمد علی بن استاد علی بیک بنّای اصفهانی به خط    در ضلع شمالی مسجد ، نام 

نستعلیق و به رنگ سفید بر زمینه الجوردی به چشم می خورد در مسجد حکیم کتیبه های متعددی به خط  

 ... و  ، دهر ، اخالص تکویر  ، مائده  بقره  ،اسری ،  امامی شامل سوره های جمعه  به شیوه ثلث و    محمدرضا 

 لیق و خطوط معقلی یا بنایی در بخشهای مختلف مسجد چون داخل گنبد ایوانها وجود دارد . نستع

شبستان مسجد حکیم یا ایوان جنوبی از اهمیت بیشتری برخوردار است ، محراب مسجد ، عالوه بر آرایش یا  

کتیبه    . است  متعددی  های  کتیبه  دارای   ، زیبا  بسیار  کاری  مقرنس 

بر خشتهای کاشی الجوردی به قلم محمد  اطراف مسجد به خط ثلث  

رضا امامی است که شامل آیه ششم از سوره اسری است . این کتیبه  

هجری می باشد . کتیبه داخل محراب نیز از محمد    ۱0۵۱دارای تاریخ  

هجری    ۱07۱سوره بقره است که در سال    ۱۴۴رضا امامی شامل آیه  

  به اتمام رسیده است .

 سخن پایانی 

دوران  سبک    مساجد  به  اسالمی  معماری  شاهکاری  یکی  که  شده  ساخته  ظریفی  نقوش  و  نقش  از  صفویه 

 اصفهانی است.

مساجدی که نام برده شده در دوران صفوی ساخته شده ولی با طرح و نقش متنوع و هر کدام ویژگی خاص  

ت که جهان را دچار  خود را دارد که آن ها را از هم متمایز کرده و این تنها گوشه ای از معماری ایرانی اس 

 حیرت کرده است.   

 بن مایه ها 

 (، سبک معماری شناسی، نشر: سروش دانش.  ۱3۹۵پیرنیا ،محمد کریم ،) -۱

 (،تاریخ هنر و معماری ، نشر:  سمت.  ۱387کیانی ، محمد یوسف،) -۲

 (،سبک معماری شناسی ، نشر : سروش دانش.   ۱3۹۵معماریان، غالمحسین،)-3
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 هجان آ فرین را هجان نبود هجان را اگر اصفهان نبود   

 دهد هواى او دریغ از اصفهان و از صفاى او که بوى مشک می  

 هواش مغ زداید از دل حزین خوشا، خوشا هواى مغزداى او 

 جحاز را عراق راست فره از فضاى او ز کعبه فرىه بود  

 ز مردمان شهرهاى روم و چنی به هند مردمان روس تاى او 

 گل و گیاى خدل را بود بدل به ماه فروردین گل و گیاى او 

 هاى او گاه گشت گل بتان رسو قد چامن چامن به زیر رسوده  به 

   

 مشس الشعرا رسوش اصفهان                                                                                          

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 دیباچه 

صفویه که به وسیلۀ شاه اسماعیل یکی از دوره های پر رونق هنر و معماری ایران، زمان صفویان است. سلسلۀ 

صفوی تاسیس شد، کمک شایانی به رشد و پیشرفت هنر و معماری ایران کرد. اوج پیشرفت هنر و معماری  

انتقال   از  توانیم در دورۀ سلطنت چهل و دو سالۀ شاه عباس مشاهده کنیم. شاه عباس پس  صفوی را می 

ای متعددی را در این شهر داد و شهر را با بناهایی آراست  پایتخت خود از قزوین به اصفهان، دستور ساخت بناه

کرد و بدین ترتیب اصفهان، به یکی از زیباترین شهرهای  که زیباییشان، چشم هر بیننده ای را به خود خیره می 

ایران و جهان تبدیل شد. پس از شاه عباس جانشینانش نیز راه وی را ادامه داده و به پیشرفت هنر صفوی  

نی کردند. از ابنیۀ دورۀ صفوی، آثار بسیاری بر جای مانده که در ادامه به بررسی برخی از این ابنیه  کمک شایا

 پردازیم.دهند، می که مجموعه ی نقش جهان را تشکیل می 

 گیری مجموعۀ نقش جهانسیر شکل 

شواهد  مجموعه ی نقش جهان اصفهان از طرح های مهم شاه عباس برای توسعه پایتخت جدید خود بود.  

تاریخی گواهی می دهند که این مکان از دوره سلجوقیان مورد توجه بوده است. اسناد تاریخی نیز گویای آن  

است که مجموعه ای که امروز با نام نقش جهان شناخته  

می شود، حاصل تحوالت دوره شاه عباس و سالطین پس  

از او است و پیشینه ای قبل از آن ها ندارد اما مکان این  

ه مورد توجه پادشاهان قبل از او نیز بوده و به زمان  مجموع

این محدوده در زمان سلجوقیان   بازمی گردد.  سلجوقیان 

و   مابین شهر در شمال  که  بوده  باغات وسیعی  از  بخشی 

 رودخانه در جنوب خود واقع بوده است.  

حضور شاه عباس اول در اصفهان،  طبق روایت افوشته ای نطنزی، فرهاد بیگ ، حاکم وقت اصفهان، پیش از  

 محدوده میدان را که بخشی از باغ بزرگ نقش جهان بوده را تسطیح کرده بود. 

 املاس درخشان نصف هجان 

 سیده حنانه مجلسی

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  

 )مجموعه نقش جهان(
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قمری در قزوین به تخت پادشاهی    ۹۹۵یا    ۹۹۶عباس با اینکه از سال  دهد  که شاه شواهد تاریخی نشان می 

دید و در همان  پایتخت موقت خود می   قمری قزوین پایتخت او بود، اما بیشتر قزوین را۱00۶نشست و تا سال  

 حال،مشغول انجام اقدامات الزم برای انتقال پایتخت به اصفهان بود. 

قمری در  ۹۹۹عباس در سال  طبق متن نطنزی، اولین کلنگ های آبادانی مجموعه نقش جهان در زمان شاه 

یدان نقش جهان برای  شد که همان احداث سردر قیصریه و تسطیح ممحدوده باغ نقش جهان بر زمین زده 

 چوگان و اسب بازی بوده است.

پس از احداث قیصریه، ساخت عالی قاپو یا ورودی دولتخانه مبارکه  

را داریم. کاخ عالی قاپو نیز از بناهای زمان شاه عباس است. هرچند 

تعدادی از مورخان از جمله گدار بر این باورند که هستۀ اولیه این بنا  

که در زمان صفویه توسعه یافته و به عالی    ساختمانی تیموری بوده 

نمی قطعی  به صورت  اما  است،  شده  تبدیل  فعلی  این  قاپوی  توان 

دانست چرا  را درست  به  نظریه  ای  بنای عظیم شش طبقه  این  که 

تواند بر پایۀ ساختمانی شالوده ای مستحکم و استوار نیاز دارد و نمی 

ارتی حتی اگر ساختمانی کهن در زمان تیموریان بنا شده باشد. به عب

ای   اساس شالوده  بر  را  و ساختمان جدید  تخریب  بوده، آن را  هم 

  اند.مستحکم که توانایی ایستایی آن عمارت را داشته باشد، بنا کرده 

قمری، به اقدامات عمرانی شاه در میدان  ۱00۴عباس از قزوین به اصفهان در سالنطنزی در شرح سفر شاه 

رسیم:  نکته اول  پردازد. با توجه به متن به جا مانده از نطنزی، به دو نتیجه می محدودۀ آن مینقش جهان و  

شود. با توجه به این  سازی به صورت گسترده در محدودۀ پیرامون میدان صحبت می اینکه در این متن از باغ 

سازی معنایی  شده بوده، باغ جز ردیف درختان چناری که در اطراف میدان کاشته  موضوع که در داخل میدان به 

قمری،  ۱00۴توانیم نتیجه بگیریم که در سال  بایست در خارج محدوه میدان اتفاق بیوفتد. می ندارد و این امر می 

محدوه کلی میدان تعیین شده و شاه عباس بر این اساس تصمیم به ایجاد فضاهای سبز و احیای بخش هایی  

 گیرد. از میدان می  از باغ بزرگ نقش جهان، در محدودۀ خارج 

ها سخن  ها و صورت نکته دوم این که نطنزی از اندودن، سفیدکاری و تزئین دیوارهای میدان با نقش مجلس

 دهد در آن زمان میدان دست کم تا حدودی محصور شده بوده است. گوید که نشان می می 

کتیبه    اهلل است که تاریخجهان مسجد شیخ لطف بخش دیگر مجموعۀ نقش 

در و محراب آن بیانگر آن است که کار ساخت مسجد های موجود در سر 

اهلل در دو مرحلۀ جداگانه اتفاق افتاده است: در مرحلۀ اول، سردر  شیخ لطف 

پیرامونی میدان در سال    بازار  توسعۀ  با  ورودی و جلوخان مسجد همراه 
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یل بدنه و نمای داخلی میدان بوده است تا  قمری ساخته شده است. این امر سیاست مناسبی برای تکم۱0۱۲

قمری که سال رسمی افتتاح میدان بوده، یکپارچگی و پیوستگی الزم در بدنۀ میدان ایجاد  ۱0۱۲در سال   

یا گنبد  به زمان  گردد. سپس بخش اصلی مسجد که شامل شبستان  نیاز  و  بوده  تزئینات آن  و  خانۀ اصلی 

 رسد. قمری کار ساخت آن به پایان می ۱0۲8ه سال بعد یعنی در سالشود و شانزد بیشتری داشته، ساخته می 

قاپو و مسجد شیخ  پس از ساخت سردر قیصریه، بدنۀ میدان، کاخ عالی 

اهلل، شاه عباس دستور ساخت مسجد جامع عباسی را صادر کرد.  لطف 

ترین متونی که به ساخت مسجد جامع عباسی اشاره کرده  از متقدم 

سی اثر مالجالل است. طبق گفتۀ وی، شاه در  است کتاب تاریخ عبا

قمری دستور ساخت این مسجد را صادر  ۱0۲0روز پانزدهم صفر سال

  کند.می 

ها در زمان شاه عباس دوم، در کنار عناصر اصلی میدان، ساختمانی به نام عمارت ساعت ساخته عالوه بر این 

شود؛ به گونه ای که در اسناد  میدان، تخریب می های بعد به دلیل ناهماهنگی با ترکیب کلی شده که در دوره 

 تاریخی مربوط به زمان قاجار، اثری از این ساختمان نیست.

 بررسی میدان نقش جهان

میدان نقش جهان که امروزه به میدان امام معروف است، میدان مرکزی شهر اصفهان است و در زمان شاه  

اکبر اصفهانی ملک المعمار دربار شاه عباس بوده  ان علیعباس و به دستور او ساخته شده است. طراح این مید 

متر است. این میدان با وسعتی بیش    ۱۶3متر و عرض    ۵۱0است. این میدان، میدانی مستطیل شکل به طول  

{ دومین میدان بزرگ  Tiananmen squareاز هشتاد هزار متر مربع، پس از میدان تیان آن من پکن}  

جهان است. به گفتۀ راجر سیوری در کتاب ایران عصر صفوی، این میدان هفت برابر میدان سان مارکو در ونیز  

 است. 

در فضای پیرامون این میدان دویست حجرۀ دو طبقه ساخته شده که به گفتۀ پیترو دالواله در هیچ نقطه ای  

شود. در این ساختمان ها درب ها بزرگ و حجره ها  وزون و زیبا قطع نمی سلسله ارتباط میان این بناهای م

همه هم سطح با خیابان بوده  و باالی آن ها، ایوان ها و پنجره  

ها و تزئینات دیگری وجود داشته که ساختمان ها را چشم  

کرده است. به غیر از آن، چهار بنا که در ادامه با آن  نواز می 

چهار ضلع این میدان ساخته شده    شویم نیز درها آشنا می 

است. این عناصر چهار گانه در ترکیب با بازار، بدنۀ محصور  

دادند. این بدنه در ابتدا به صورت کنندۀ میدان را شکل می 

می  ای ساخته  تجاری  یک طبقه  مغازه های  شامل  شود که 
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یدان به صورت ایوان ها و اتاق های  بوده است. طبقۀ دوم بیشتر جنبۀ فرمالیته داشته و برای ایجاد تناسبات م

  کوچکی برای کار و استراحت بازاریان شکل گرفته است.

شاردن، جهانگرد مشهور فرانسوی میدان نقش جهان   

این   است:»  کرده  توصیف  اینگونه  خود  سفرنامۀ  در  را 

میدان یکی از زیباترین میدان های جهان است که شکل  

قدم    ۱۶0ض  قدم و عر   ۴۴0مربع مستطیلی به طول  

است. اطراف میدان نهری است که با آجر و آهک سیاه  

 که از سنگ سخت تر است ساخته شده است.« 

از این میدان برای مسابقات ورزشی، جشن و مراسم تشریفاتی، فعالیت های سیاسی و حکومتی، فعالیت نظامی  

 اند.کرده و مذهبی استفاده می و لشکری، فعالیت های نمایشی و سرگرمی، تفرج، پذیرایی و مراسم عزاداری  

 بررسی سر در قیصریه 

قیصریه در شمال میدان نقش جهان است.   دارد، سردر  بناهایی که در مجموعۀ نقش جهان وجود  از  یکی 

ق ساخته شده و در زمان خود او نیز تکمیل شده است.  ۹۹۹ساختمان این بنا به دستور شاه عباس در سال  

ترین دروازه  ترین و عظیم اکبر اصفهانی بوده است. سردر قیصریه یکی از مهم د علی معماری این بنا بر عهدۀ استا

های شهر اصفهان در عصر صفوی بوده که از طریق یک بازار بزرگ، قسمت اصفهان جدید را به میدان کهنۀ  

مال تخریب  کرده است. این بنا، یک بنای زیبای سه طبقه بوده که متاسفانه طبقۀ سوم آن کاآن زمان متصل می 

شده است. این بنا عالوه بر دروازۀ اصلی خود که دری چوبی دارد، دارای چهار درب فرعی نیز است. باالی درب  

خورد. طبق گفته های  چوبی این بنا، آثار هنری زیبایی به چشم می 

نشانگر جنگ سردر  باالی  های  نقاشی  شاه شاردن،  فتوحات  و  ها 

ر آن، شاه عباس را در حال شکار  عباس اول با ازبکان است و عالوه ب

دهد. تصاویری از اروپائیان مقیم در دربار صفوی را هم  نیز نشان می 

عباسی مشاهده می  نوش هستند. رضا  و  که در حال عیش  کنیم 

نقاش معروف این دوره، کار نقاشی سردر قیصریه را به انجام رسانده  

  است.

شود که صورت فلکی  در باالترین قسمت سردر، کاشی معرقی دیده می 

دهد. حکمای آن دوره اعتقاد داشته اند که شهر  شهر اصفهان را نشان می 

اصفهان در برج قوس احداث شده و به همین دلیل، نشان آن را در باالترین  

قسمت سردر طراحی کرده اند. این کار در آن دوره، یک کار معمول بوده  
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و بسیاری از شهرهای مشهور برای خود طالع ای داشته اند. بر فراز سردر ساعتی نیز نصب بوده که شاه عباس،  

  آن را در جنگ با پرتغالی ها به غنیمت گرفته و به اصفهان آورده بود. 

 

مخصوص   بزرگ  دو سکوی  سردر،  این  طرف  دو  در 

جواهرفروشان و زرگران وجود داشته که آن را با سنگ  

یشم و سماق پوشانده بودند. آن ها، انواع سکه های  

کمیاب و زیورآالت خود را در این مکان به خریداران  

کردند. در طبقۀ پایین این بنا، حجره هایی  عرضه می 

طبقۀ   و  شده  ساخته  گوناگون  اصناف  مخصوص 

بوده  بازگانی  کارهای  مختص  عمارت فوقانی،  است. 

شده بود. هنگام طلوع و غروب آفتاب، هنگام جنگ و صلح و همچنین در    نقارخانه نیز بر باالی سردر ساخته

  رسید.مراسم و آئین های گوناگون، آوای خوش نقاره از این عمارت به گوش می 

در سمت راست این بنا ، ضرابخانه ، در سمت چپ کاروانسرای شاهی و در مقابل سر در، حوض بسیار بزرگی  

شویم. بازار قیصریه که به بازار  های اصفهان می ر، وارد یکی از بزرگترین بازاروجود دارد. پس از عبور از سرد

شاهی هم معروف بوده، مرکز فروش انواع پارچه های گران قیمت بوده و بسیاری از کمپانی های خارجی، در  

  اند.حجره های این بازار نمایندگانی داشته 

می  بنا  این  نامگذاری  مورد  در  این  شاردن  قیصریه  گوید:»  را  سردر 

نامند از آن جهت که همانند یکی از بناهای مشهور شهر قیساریا در  می 

  ترکیه است.«

 قاپو بررسی کاخ عالی 

در ضلع غربی میدان نقش جهان، عمارتی شش طبقه از دورۀ صفویان بر جای مانده که یکی از شاهکار های  

باشد. نام متر مربع است و دارای پنجاه و دو اتاق می   ۱۴80معماری جهان است. مساحت این عمارت حدودا  

قاپو است که نه تنها قدمت تاریخی آن بلکه تزئینات حیرت انگیزش توجه هرکسی را به خود  این عمارت، عالی

اول بین سال های  جلب می از آنکه شاه عباس  به    ۹77تا    ۹73کند. پس  از قزوین  پایتخت را  خورشیدی 

تور ساخت بنایی را صادر کرد که قراربود دولتخانۀ حکومتی سالطین صفوی باشد. اصفهان منتقل کرد، دس 

قاپو بین هفتاد تا صد و در پنج مرحلۀ معماری گسترش  قاپو در واقع ورودی دولتخانه صفوی بود. کاخ عالی عالی

 د. انیافت و تکمیل شد. شاه عباس دوم و شاه سلیمان نیز نقش بسزایی در گسترش این بنا داشته 
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قاپو تنها یک ورودی برای سایر بناها و کاخ های سلطنتی بود که در میان  باغ  در مرحله ی اول ساخت، عالی

  ۱۹در    ۲0های سرسبز محصور بودند. ساختمان اولیۀ آن نیز یک مکعب مستطیل بزرگ دو طبقه ای در ابعاد  

د که تا ارتفاع شیش و نیم متری، هیچ  بود که سیزده متر ارتفاع داشت. یکی از ویژگی های این بنا این بو

 پنجرۀ رو به بیرونی نداشت.

قاپو  اضافه شد چرا که پایتخت گسترش یافته و جمعیت شهری نیز رو  در مرحله ی دوم، طبقاتی به کاخ عالی 

گرشود. بدین دلیل طبقات سوم و چهارم و  رفت، بنابراین الزم بود اهمیت مقر حکومتی جلوه به افزایش می 

 طبقۀ پنجم به ساختمان اولیه اضافه شد.نیم

در مرحله ی سوم، ساختمان برجی شکل کاخ ایجاد شد و آخرین طبقه که به سالن موسیقی معروف است  

 ساخته شد تا میهمانان دربار بتوانند از آن مکان استفاده کنند.

کاخ را افزایش دادند. ایوان  در مرحله ی چهارم، با اضافه نمودن یک ایوان به سمت میدان نقش جهان، طول  

یا غرفۀ شاهی که قبال ساخته شده بود با گذشت زمان کاربرد خود را از دست داده و نیاز بود برای تماشای 

 آرایی سربازان، بازی چوگان و...ایوانی ساخته شود که دید مناسبی به میدان داشته باشد. صف

پله های شاهی نیز ساخته شدند و سیستم  عالوه بر آن راه  درآخرین مرحله، هجده ستون را به ایوان افزودند و 

تا انتقال آب به طبقات باالتر و به خصوص حوض مسی ایوان، آسان تر انجام   آبرسانی بنا را تکمیل کردند 

 بگیرد.  

 

از جلوی    شود.این کاخ به دلیل الحاقات معماری در دوره های مختلف، در هر سو به گونه ای متفاوت دیده می 

شود و با احتساب طبقۀ همکف  بنا ، ساختمان دو طبقه، از پشت ، پنج طبقه و از طرفین سه طبقه دیده می 

به عنوان طبقۀ اول، این بنا در کل شش طبقه است. طبقات این کاخ بلندای چهل و  

یکدیگر   به  پله  راه  سه  وسیلۀ  به  و  دارند  متری  هشت 

آن به صورت قرینه در  شوند. دو راه پلۀ مارپیچ  مرتبط می 

شمال غربی و جنوب غربی ساختمان قرار دارند. تعداد  
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روی بام ساختمان صد و چهارده تا است که ارتفاعی بیست و دو سانتی دارند و گاهی نیز در بعضی  پله ها تا  

ر طبقۀ  شود. عرض پله ها یک متر است اما دقسمت ها پله هایی با ارتفاع سی و دو سانتی متری نیز دیده می 

دهد این پله ها برای استفادۀ  آخر به هشتاد و پنج سانتی متر کاهش می یابد. آن گونه که شواهد نشان می 

تر به طبقۀ تاالر و ایوان بزرگ، پله های  نگهبانان، خدمه ها و سربازان بوده است. در ادامه برای دسترسی راحت 

شوند و پس  در یک فضا از طبقۀ همکف آغاز می   شاهی ساخته شدند. این پله های پلکانی کاشی کاری شده، 

رسند. ارتفاع این پله ها بیست و شش سانتی متر و عرض آن حدودا  از عبور از اتاق ها به ایوان ستون دار می 

جز قسمت هایی از آن، از بین  هایی نیز بوده اند که امروزه به یک و نیم متر است. این پله ها مزین به نقاشی 

  اهده نیستند.رفته و قابل مش

طبقۀ ششم این عمارت که سالن آن از تمام اتاق های بنا بزرگتر است، مخصوص  

دلیل   دارد.  اکوستیکی  خاص  ویژگی  و  بوده  دربار  میهمانان  از  رسمی  پذیرایی 

انعکاس صدا در تاالر موسیقی نوع تزئیناتی است که در سقف ها به کار رفته و  

انواع ظروف تو خالی، در طاقی ها و  همچنین گچ بری هایی است که به شکل  

   دیوار ها تعبیه شده است.

یکی از ویژگی های چشمگیر این عمارت، تزئینات آن است که به عمارت جلوه ای ویژه بخشیده است. نمای  

خارجی این بنا از آجر تشکیل شده است و در قسمت های هاللی در باالی لچک ها)ورودی(، از کاشی های  

 اسلیمی استفاده شده است.هفت رنگ و خطوط 

در تزئینات درونی بنا، نقوش گل و بته، شکارگاه حیوانات و پرندگان و...را  

بینیم که در آن ها از هنر کشته بری و الیه چینی استفاده  بر روی گچ می 

شده است. در کشته بری برجستگی سطوح گچ کاری شده بسیار کم است  

اید گویی به یک نقاشی خیره شده و به همین دلیل هنگام تماشا کردن آن  

توانیم  بری. ما هنر کشته بری را در بیشتر قسمت های کاخ می نه یک گچ 

مشاهده کنیم که توسط رضا عباسی هنرمند مشهور زمان صفوی و شاگردانش و با استفاده از قدرت تخیل و  

ستفاده از هنر تذهیب نیز در  الهام گرفتن از طبیعت خلق شده است. نکتۀ قابل توجه این است که ما شاهد ا

اند، دستی  داده تاالر تشریفات هستیم و این نکته بیانگر آن است که طراحانی که کار کشته بری را انجام می 

اند. در  اند. رنگ های سبز، مسی، آبی، الجوردی و...بیشترین استفاده را در این هنر داشته نیز در تذهیب داشته 

رنگ و مات شدن سطوح کشته بری شده، الیه از محلول کتیرا در آب به  آخر برای یک دست شدن، تثبیت  

 غلظت ده درصد را بر روی سطوح می کشیدند.  

قاپو، تنگ بری است که این کاخ را نسبت به سایر کاخ ها شاخص تر  نوع دیگر گچ بری استفاده شده در عالی 

اند.مقرنس ها که به شکل  کند. در بخش هایی از بنا، در قسمت خارجی تزئینات را به شکل گلدان در آورده می 
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المی  اند، یکی از اصلی ترین عناصر معماری اس طبقات روی هم ساخته شده 

نیز به طور ویژه دیده می هستند که در عالی  شوند. شکل مقرنس های  قاپو 

قاپو از مثلث تا دوازده ضلعی متغییر است. تمام مقرنس های این کاخ با  عالی

  اند.روش تنگ بری ساخته شده

ه است. ما در  قاپو از نقاشی و نگارگری نیز استفاده شده که بسیار مورد توجه شاهان صفوی بود در کاخ عالی 

قاپو با دو الیه نقاشی مواجه هستیم؛ به این دلیل که شاه سلیمان شکاف و ترک های حاصل از زلزلۀ زمان  عالی

شاه عباس را ترمیم و با اضافه کردن یک الیه گچ، دیوار را برای نقاشی مجدد اماده ساخته است. گویا کار  

مد قاسم و شاگردانش بوده است. نقوش اسلیمی و نقوش  نقاشی و نگارگری این کاخ بر عهدۀ فردی به نام مح

پرندگان دیوار های این بنا آنقدر زیبا و ظریف است که گویی یک تذهیب کارآن را به تصویر کشیده است. به  

شوند: نقش های تزئینی مانند گل و بته، خطوط اسلیمی،  طور کلی نقاشی های عالی قاپو به دو نوع تقسیم می 

ت و پرندگان که به صورت برجسته و با روش های کشته بری و الیه چینی ایجاد شده و با  شکارگاه حیوانا

طال تزئین شده اند. نوع دیگر آن نقاشی های تصویری و مینیاتور های زیبا به سبک استاد رضا عباسی  آب

ر طبقات سوم  است. در طبقه های اول، دوم و چهارم نقاشی ها به صورت کشته بری و الیه چینی هستند اما د

  و ششم، شاهد نقاشی های مینیاتوری ایرانی و اروپایی هستیم.

شود. طال کاری هم در تزئینات این  قاپو نیز نقوش هندسی و طرح گل و برگ دیده می در کاشی کاری عالی 

 کاخ استفاده شده و زیبایی این بنا را دو چندان کرده است.

عالی از  دوم  عباس  شاه  زمان  نقش جهان  قتا  مبارکه  دولتخانۀ  نام  با  را  بنا  این  همه  و  نشده  برده  نامی  اپو 

شناختند اما یکی از جهانگردان به نام سانسون که در زمان شاه  می 

علی  را  بنا  این  آمده  ایران  به  است.  قاپو)عالی سلیمان  نامیده  قاپو( 

قاپو به معنی درب رفیع و مقدس نامیده  شاردن نیز این بنا را عالی 

کردند این نام به معنی درب  ست. به گفتۀ شاردن برخی گمان می ا

علی است؛ چرا که آن ها اعتقاد داشتند در بزرگ دروازۀ کاخ، متعلق  

به   تبرک  برای  را  آن  عباس  شاه  و  بوده  علی)ع(  امام  بقعۀ  در  به 

قاپو به معنی دروازۀ  اصفهان آورده است و به همین دلیل نام علی 

اند؛ اما کسانی مانند جابری اعتقاد دارند این علی را بر آن گذاشته 

   نام تقلیدی است از باب عالی و قصر سلطان عثمانی.
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 بررسی مسجد شیخ لطف اهلل

مسجد شیخ لطف اهلل یکی از منحصر به فرد ترین و زیباترین مساجد ایران است که در ضلع شرقی میدان  

است. معمار این شاهکار استاد محمدرضا اصفهانی بوده  شده قاپو ساخته  نقش جهان و در مقابل عمارت عالی

که یکی از معماران نامدار صفوی است. این مسجد به دستور شاه عباس اول در مدت شانزده سال ساخته شده  

 است. 

یاد   نیز  اهلل  فتح  مسجد  و  صدر  مسجد  های  نام  با  را  مسجد  این 

ر خرابه های  کنند. این مسجد در نیمۀ اول قرن یازدهم هجری ب می 

مسجدی که قبال در آن محل بوده، بنا شده است. این بنا به نام شیخ  

لطف اهلل میسی است که یکی از علمای آن دوره و همچنین پدرزن  

شاه عباس بوده است. این مسجد به منظور استفادۀ خاندان شاهی  

ساخته شده و به همین دلیل فاقد مناره و حیاط است. مساحت این  

است و به شیوۀ اصفهانی بنا نهاده شده است. از رنگ  ۲۶در  3۲مسجد  

های آبی، نخودی، سبز و سفید در این مسجد بسیار استفاده شده  

کند. که ترکیب آن با نور، توجه هر بیننده ای را به خود جلب می 

کاشی کاری های هفت رنگ و معرق با نقوش هندسی و گیاهان باعث 

   یده است.زیبایی دو چندانی به این مسجد بخش

ساختمان مسجد شیخ لطف اهلل باالتر از سطح میدان قرار گرفته است. نکتۀ قابل توجه آن است که معماران  

آن در ساخت مسجد، نیم نگاهی به معماری ساسانیان داشته اند چرا که مسجد در ابتدا بر یک ضلعی استوار  

آید و به ساقه مسجد  ه صورت دایره در میشود و در نهایت ب است که در ادامه به یک هشت ضلعی تبدیل می 

شود. دیوار های مسجد برای تحمل سنگینی گنبد قطور ساخته شده به طوری که در قسمت پنجره  مبدل می 

  رسد.ها، قطر دیوار یک متر و هفتاد و پنج سانت و در قسمت های اصلی به دو متر می 

شود.  ان آغاز میجلوخان مسجد با عقب نشینی از بدنۀ شرقی مید 

بعد از عبور از چهار پله به محوطۀ سردر میرسیم که در سال  

قمری ساخته شده است. کتیبه اصلی سر در از کاشی های  ۱0۱۲

رضا عباسی، خطاط نامدار آن  الجوردی معرق است و استاد علی 

زمان، آن را با خط زیبای خود مزین نموده است. دو کتیبۀ دیگر  

پنجرۀ   باالی  در  این  نیز  دارد. مقرنس کاری های  سردر وجود 

با کاشی   تر هم  نیز کم نظیر است. قسمت های پایین  قسمت 

 های هفت رنگ و نقوش گل و گلدان تزئین شده است.  
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در ورودی به صورت دو لنگه و از چوب چنار است. جلوی مسجد یک حوض هشت ضلعی زیبا هم وجود داشته  

شود.  رسیم که به شبستان منتهی می از درب ورودی به یک فضای هشتی می که بعد ها آن را برداشته اند. پس  

باشد. طول راهرویی که ما را به شبستان  شبستان به شکل مربع ساخته شده و طول هر ضلع آن نوزده متر می 

رساند، بیست و هشت متر است و کاشی های آن، اغلب به رنگ سبز و آبی است. در این راهرو دربی وجود  می 

کند. این شبستان بسیار کوچک و فاقد تزئینات است. نکته قابل توجه  د که به شبستان زمستانی راه پیدا می دار

چرخد. در مورد این راهرو این است که: پس از طی کردن چهارده متر از ورودی، راهرو به سمت راست می 

ه در اصطالح)پاشنه( نام دارد،  دلیل این کار آن است که میدان رو به قبله نیست؛ معماران با این حرکت ک 

کند چرا که شبستان  مشکل قبله را حل کرده اند. عالوه بر آن این راهرو افراد را برای ورود به شبستان آماده می

کند افراد به نور کم عادت کنند و بتوانند زیبایی فضای شبستان  فضایی نیمه تاریک دارد. این راهرو کمک می 

ی کاری دیوار های داخلی از کاشی های هفت رنگ در قسمت پایین و از کاشی  را بهتر درک کنند. در کاش 

 های معرق، در قسمت باال استفاده کرده اند.

یکی از شاهکار های معماری دورۀ صفوی را می توان در محراب  

دار   دندانه  طاق  یک  از  محراب  نشست.  تماشا  به  مسجد  این 

یمی هستیم.  تشکیل شده و در فراز آن شاهد نقوش زیبای اسل

در محراب این مسجد کاشی کاری های معرق و مقرنس های  

از   استفاده  محراب  این  بارز  ویژگی  دارد.  وجود  ظریفی  بسیار 

ترکیبات و خطوط هماهنگ است. بر روی لوح هایی که در این  

محراب وجود دارد عبارت) عمل فقیر حقیر محتاج بر رحمت 

ن( حک شده است. خدا محمدرضا ابن استاد حسین بنای اصفها

رضا عباسی در اطراف محراب کتیبه های دیگری نیز به خط علی

خورد که روایاتی از پیامبر اکرم و امام صادق)ع( بر  به چشم می 

روی آن نوشته شده است. عالوه بر همۀ این ها اشعاری نیز بر  

 اند.روی کتیبه ها نوشته شده که آن را شیخ بهایی نسبت داده 

از مدور ترین گنبد های جهان، گنبد مسجد شیخ  کی  ی 

لطف اهلل است که به صورت دو پوستۀ پیوسته ساخته شده  

و یک دهانۀ دوازده متری دارد. ارتفاع گنبد حدودا سی و  

دو متر است و به نسبت سایر گنبد ها، کمی کوتاه است تا  

توان ب فضای میدان دید داشت. در معماری  حدی که می 

گویند. رنگ زمینۀ  ن نوع گنبدها، گنبد خفته می ایرانی به ای

 گنبد نخودی است و با نقوش اسلیمی تزئین شده است.  
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کند استفاده از رنگ آبی سیر است. طور معمول در اکثر گنبد  یکی از ویژگی هایی که این گنبد را متفاوت می 

یک ویژگی متمایز هستیم. کاشی های  کرده اند اما در این گنبد شاهد  ها، از رنگ آبی فیروزهای استفاده می 

بر روی آن وجود دارند به خط استاد علی  رضا استفاده شده در گنبد، کاشی های معرق و کتیبه هایی که 

عباسی هستند. بر روی این گنبد، سوره های دهر، کوثر و شمس نیز نوشته شده است. دو کتیبۀ بزرگ به خط  

خورد که یکی آیات سورۀ نصر و جمعه را در بر دارد و دیگری  می رضا عباسی در کمربند داخلی گنبد به چشم  

آداب ورود به مسجد را از پیامبر اکرم نقل کرده است. این گنبد شانزده پنجره مشبک داشته که نقش بسیار  

  اند.مهمی در تامین روشنایی مسجد داشته 

یکی از زیبا ترین قسمت های گنبد، طاووسی است که در مرکز  

داخلی گنبد طراحی شده و نوری که از طاق باالی درب ورودی  

دهد. ویژگی  شود، پرهای طاووس را شکل می وارد مسجد می 

دیگر گنبد مسجد شیخ لطف اهلل تغییر رنگ آن است. این گنبد 

گیرد؛ در ظهر به رنگ صورتی  در صبح رنگ خاکی به خود می 

بینیم.  می شود و در غروب، گنبد را خاکستری رنگ  تبدیل می 

کاشی کاری های سقف این مسجد که طرحی لوزی شکل دارند  

   نیز بسیار زیباست.

آرتور آپهم پوپ در مورد این مسجد گفته است: مسجد شیخ 

لطف اهلل توافقی است بین یک دنیا شور و هیجان و سکوت و  

آرامش با شکوهی که نمایندۀ ذوق سرشار زیبایی شناسی بوده  

ایما جز  منبعی  و  نمی است  آسمانی،  الهام  و  مذهبی  تواند  ن 

 داشته باشد.

 بررسی مسجد جامع عباسی

شناسیم مسجد جامع عباسی که امروزه آن را با نام مسجد امام می

یکی از بناهای مهم زمان صفوی است که در ضلع جنوبی میدان نقش  

قاپو    جهان واقع شده است. این بنا پس از سردر قیصریه، عمارت عالی

و مسجد شیخ لطف اهلل ساخته شده تا بناهای چهارگانۀ میدان، تکمیل  

های شواهد تاریخی، این مسجد را به دستور شاه    شوند. طبق گفته

اند و در دورۀ شاه  قمری ساخته ۱0۲0عباس اول در پانزدهم صفر سال

صفی کار ساخت آن به پایان رسیده است. این بنا را معمار معروف  

علی  دوره،  است. این  نهاده  بنا  اصفهانی  سبک  به  و  اصفهانی  اکبر 
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شود در بنای آن بیش از هجده میلیون آجر به کار رفته  و گفته می   متر مربع است  ۱۲۲۶۴مساحت این مسجد  

 است. 

شویم در آغاز، ورودی اصلی بنا  رضا عباسی است متوجه می با توجه به کتبۀ کاشی معرق سردر که به خط علی 

قمری با نصب  ۱0۴7اند و در سالقمری بنای داخلی مسجد را تکمیل کرده ۱0۴0احداث شده و سپس، تا سال  

فهماند این اند. نکتۀ دیگری که کتیبۀ این مسجد به ما می ره های مرمرین، ساخت مسجد را به اتمام رساندهازا

است که شاه عباس این مسجد را از مال خالص خود بنا کرده و ثواب آن را به روح جد خود، شاه طهماسب 

 اهدا کرده است.  

شکل مستطیل که نمایی دو طبقه دارد و دارای بخش  مسجد جامع عباسی از مساجد چهار ایوانی است به  

های مختلفی مانند هشتی ورودی، میانسرا، گنبد اصلی، شبستان زمستانی و...است. در دو گوشۀ جنوب شرقی  

و جنوب غربی این مسجد دو مدرسه با نام ناصری و سلیمانیه وجود دارد. مدرسۀ ناصری در عصر شاه عباس  

سلیمان آن را مرمت کرده اند و ناصرالدین شاه قاجار پس از تعمیر و مرمت دوبارۀ   دوم بنا شده و در عهد شاه

مدرسه، نام خود را بر آن گذاشته است. مدرسۀ سلیمانیه مربوط به زمان شاه عباس اول است اما  به دست  

ۀ ناصری  شاه سلیمان تکمیل و مرمت شده است و به همین دلیل نام او را بر این مدرسه گذاشته اند. مدرس 

  دارای حجره هایی برای سکونت طالب نیز بوده است.

سردر مسجد در ضلع جنوبی میدان و در مقابل سردر قیصریه قرار دارد. در  

اصلی این بنا از چوب چنار ساخته شده و شاه صفی آن را با ورق های طال و  

نقره مزین نموده است. یکی از قسمت های مهم این مسجد از نظر معماری،  

وان شمالی مسجد است. با توجه به اینکه سردر مسجد در محور میدان قرار  ای

دارد، این مسجد با جهت قبله چهل و پنج درجه اختالف دارد. برای حل این  

مشکل، این مسجد را به منظور جهت گیری به سمت قبله، با چرخشی چهل  

   و پنج درجه ساخته اند.

افزاید.  رسد بر زیبایی بنا می طرفین خود که بلندیشان به چهل و دو متر می سردر ورودی مسجد با مناره های  

قوس سردر ورودی با سه ردیف کاشی کاری مارپیچ که زمینه ای آبی رنگ دارند،قاب شده است. این سردر با  

کاشی های تزئینی چند رنگ و با نقوش گل، گیاه، پرنده و مقرنس های  

حجاری شده از داخل، قوس را احاطه  زیبا مزین شده است. گلدان هایی  

کرده و با نقوش ستارگان و پیچک های مرمری تزئین شده اند. در باالی  

کنیم که در طرفین گلدان  سردر نیز تصویر دو طاووس را مشاهده می 

اند. پشت در ورودی، هشتی  قرار گرفته و با کاشی های معرق تزئین شده 

 در آنجا گذاشته اند. مسجد قرار دارد که سنگاب نفیسی را نیز 
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رسیم و شاهد طاق نماهای متقارن، ایوان ها و حوض بزرگ  پس از عبور از فضای هشتی به صحن مسجد می 

وضو هستیم. پیرامون این صحن با رواق های دو طبقه پوشیده شده است. در میان صحن، حوض با مساحت  

رمر است باقی قسمت ها با کاشی تزئین شده  متر مربع ساخته شده است. به جز ازاره ها که از سنگ م  ۲۴0

  است. طرح اکثر این کاشی ها تصویر گل و گیاه است.

متر است. ایوان    ۱00در    ۱30این مسجد دارای چهار ایوان با ابعاد  

ایوان مسجد است چرا که به گنبدخانۀ اصلی   جنوبی مهم ترین 

چهل و    منتهی می شود. دو منارۀ باریک و بلند کنار ایوان، ارتفاع 

هشت متری دارند.  این دو مناره نیز مانند مناره های سردر ورودی  

نام های محمد و علی به کرات و با خط   با کاشی تزئین شده و 

 بنایی بر بدنۀ آن نقش بسته است. 

گردند که بر خالف روش های مرسوم در مسجد سازی  دو ایوان شرقی و غربی به طاق های گنبد دار منتهی می 

بوده و در مورد تزئینات داخلی آن هم می توان گفت که همانند گنبدخانۀ اصلی طراحی شده اند. نمای این 

دو ایوان تفاوت چندانی با هم ندارند. ایوان غربی تنها یک طاق مرتفع دارد که در باالی آن ماذنه قرار دارد.  

ئین شده اند. در گنبدخانۀ غربی محرابی  سقف این ایوان ها با کاشی های هفت رنگ  و تصاویر گل و گیاه تز

خورد.  را به سفارش شاه عباس دوم بنا کرده اند که بر روی آن کتیبه ای از محمدرضا امامی به چشم می 

همچنین یک سنگاب که مربوط به دوران شاه سلیمان صفوی است، وجود دارد. ایوان شمالی نیز به ورودی  

 یر ایوان ها که چهارگوش هستند، پنج گوش از آب در آمده است.شود و بر خالف سااصلی میدان متصل می 

اند این مسجد دارای دو شبستان مستطیلی شکل است که به صورت قرینه در اضالع غربی و شرقی ساخته شده 

و سقف هر کدام از آن ها با هشت گنبد کوچک پوشیده و بر ستون های سنگی استوار است. بدنه و سقف  
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نور  شبستان   پنجره هایی است که  دارای  آراسته شده و  زیبا  با کاشی های  زیر گنبد  مانند محوطۀ  ها هم 

 کنند.شبستان را تامین می 

گنبد این مسجد توسط فریدون نائینی و به صورت دو پوستۀ دو پوش  

بنا شده که ارتفاع میان دو پوستۀ درونی و بیرونی آن چهارده متر است.  

دو   بین  که  گونه  ارتفاع  بدین  دارد.  وجود  خالی  فضایی  گنبد  پوستۀ 

داخلی گنبد سی و هفت متر و ازسطح خارجی پنجاه و یک متر است.  

دور تا دور ساقۀ گنبد پنجره هایی مشبک تعبیه شده که نور شبستان  

 کند.  را تامین می 

اری های بسیار  برای تزئینات داخلی گنبد از سنگ مرمر استفاده شده و در تزئینات خارجی شاهد کاشی ک

کنند. یکی  زیبایی هستیم و عالوه بر آن کتیبه های سفید نیز بر زمینۀ کاشی خشت الجوردی خودنمایی می 

از ویژگی های بارز این گنبد خاصیت اکوستیکی آن است؛ به گونه ای  

توان شنید. دلیل انعکاس صدا که در زیر این گنبد انعکاس صدا را می

یق اضالع و تناسب های خاص معماری، شکل  در مرکز گنبد را رعایت دق

گنبد زیرین، صیقلی بودن سقف و وجود زاویه های نود درجه در گوشه  

  اند.ها دانسته 

محرابی مرمرین که با کاشی معرق های زیبا تزئین شده و منبری سنگی از جنس مرمر یکپارچه به ارتفاع  

د از دیدنی های گنبدخانۀ اصلی هستند. در باالی محراب  چهار متر که به نشانۀ چهارده معصوم، چهارده پله دار 

ای کوچک وجود دارد که با یک قفل طال بسته می شده؛ ظاهرا این دریچه محل نگهداری قرآنی به خط  دریچه 

امام رضا)ع( و پیراهن امام حسین)ع( بوده است. به گفتۀ شاردن پیراهن خون آلود امام حسین)ع( را که در  

دادند و مجاز نبوده آن را در زمان هایی غیر از انقالب یا هجوم عساکر  ، به هیچکس نشان نمی این دریچه بوده

  خارجی از آن مکان خارج کنند.

رضا رضا عباسی، عبدالباقی تبریزی و محمد نویسان معروفی مانند علیکتیبه های این مسجد شاهکار خوش 

است که عبارتند از: سنگاب در در ورودی، سنگاب چهلستون  این مسجد دارای هفت سنگاب    امامی است.

غربی، سنگاب چهلستون شرقی، سنگاب گنبد غربی، سنگ گنبد شرقی، سنگاب داالن جنوب غربی و  سنگابی  

 که در انتهای شرقی مدخل اصلی مسجد قرار دارد. 
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 سخن پایانی 

ویژه در زمان شاه عباس است که در ابنیۀ    بررسی های این مقاله نشان دهندۀ اوج معماری و هنر صفویان به

چشم نواز مجموعۀ نقش جهان تبلور یافته و این شهر را به یکی از زیباترین شهر های جهان مبدل نموده  

است. به گفته جهانگردانی که پای در اصفهان گذارده اند، زیبایی تمام جهان در نصف جهان خالصه شده است  

 ز زیبایی های اصفهان را که در دنیا بی همتا است، بازگو کرده است.  و این مقاله تنها بخش کوچکی ا

آری، مجموعه نقش جهان،  الماس درخشان اصفهان است که زیبایی بی نظیرش چشم جهانیان را به خود  

 خیره کرده است. 

 بن مایه ها 

 (،اصفهان از دید سیاحان خارجی،اصفهان:نشر آتروپات.۱378اشراقی،فیروز،) -۱

 (،راهنمای سفر به استان اصفهان ترجمۀ حسن یعقوبی،تهران: نشر روزنه. ۱383کسانا،)بهشتی،آ-۲

 (،معماری ایرانی ترجمۀ غالمحسین معماریان،تهران: نشر سروش دانش. ۱3۹3پیرنیا،محمدکریم،)-3

 (،تاریخ اصفهان به تصحیح جمشید مظاهری،اصفهان: نشر مشعل. ۱378جابری انصاری،محمدحسن)-۴

 الدین شفا،تهران:انتشارات علمی فرهنگی. (،سفرنامۀ پیترو دالواله ترجمۀ شعاع ۱38۴رو،)دالواله،پیت-۵

 .(تاریخ هنر و معماری ایران در دورۀ اسالمی،تهران:نشر سمت۱3۹۹کیانی،محمدیوسف،)-۶

  .(اصفهان،انتشارات فرانکلین۱3۴۶اهلل،)هنرفر،لطف -7

 .علمی دانشکده معماری و هنر، دانشگاه کاشاننژاد در فصلنامۀ پاره ای از سخن های علی شهابی-8
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یادگار هنرمندانی از خطّه ی جنوب که شاید جسم خاکیشان در این دنیای فانی نباشد، ولی ظرافت دستانشان  

 بر تارک معماری منطقه چنان کوهی، استوار و پابرجاست.  

 به قول رند شیراز: 

 اند نه هرکه آینه سازد سکندری د                         نه هرکه چهره برافروخت دلبری داند        

بناهایی عمدتاً مدور یا گرد، با مخزنی در کف، که از سیالب باران خصوصاً  

نماد   و  کند  می  تغذیه  بهاره  منظم  باران  یا  تابستان  ناگهانی  های  بارش 

معماری   تحول  سیر  شود.  می  محسوب  بستک  منطقه  آبی  معماری 

گذر  چشمگیری ندارد، در عوض تغییرات مصالح بسیار محسوس است و در  

ادوار تاریخ بسیار دستخوش تغییرات شده است. کاروانسرا که همزاد برکه  

در بیابان و مسیرهای ارتباطی بود در برخی موارد حذف شده و به جای آن کانال کشی و نورافشانی جایگزین  

شود.  شده است. در مسیر جاری شدن سیالب و اکثراً با فاصله از محدودۀ زندگی شهری و روستایی ساخته می  

هرچند امروزه بسیاری از برکه ها به علت ساختمان سازی و افزایش جمعیت از حالت گوشه و کناره خارج  

شده، ولی با کانال کشی مسیر آب سعی در ورود آب پاک و سالم به برکه می شود. آبی که ساعت ها سرریز  

لت گل و الی نیز از کف برکه جدا  می شود و از یک یا دو مسیر وارد و از چند مسیر خارج شده که در این حا

و به بیرون هدایت می شود. دو مسیر کوچک در دو طرف وجود دارد که بیشتر برای اطمینان از خروج سریع  

آب در مواقع سیالب می باشد، زیرا حجم عظیم و ناگهانی آب ممکن است مخزن برکه را سست یا بشکافت و  

ر مسیر ورودی می شود. هرچند این دو دروازه به عنوان مَمَر  گاهی انباشت آب باعث کنده شدن پایه برکه د

ورودی آب نیز استفاده می شود. از این رو مسیر ورود و خروج آن در یک امتداد خاص و مهندسی شده پایه  

ریزی می کنند تا ضمن ورود و خروج صحیح آب، تهویه هوا نیز به خوبی انجام شود. گردش هوا در سقف  

اعث می شود در تابستان و گرمای شدید، آب برکه خنک و گوارا باشد. برکه در جاهایی  مرتفع و مخروطی ب

که زمین سنگی است و امکان نشست یا فرسایش خاک کمتر است می سازند. فاصله ساخت مخزن و سقف  

 معامری برکه 

 سعید طاهری

خلیج فارس دانشگاه تاریخ ارشد دانشجوی کارشناسی  

130 



معموالً شش ماه تا یک سال تنظیم می کنند تا در این مدت مخزن یک دوره ی سرما و گرما و ترک خوردگی  

را طی کند، سپس آن را سقف گیری می کنند. سنگ و ساروج و گچ مصالح اصلی برکه بود که امروز به جای  

ساروج از سیمان استفاده می شود. برای تهیه ساروج ابتدا زمین نسبتاً بزرگ و مربع شکل را تا عمق هفتاد  

م مخلوط کرده و نیم روز در آب  سانتی متر حفر می کردند، سپس خاک های گلی و کود حیوانی)پِهِن( را با ه 

خیسانده می شد تا به شکل خمیر درآید. سپس این خمیر را از گودال بیرون آورده و روی زمینی صاف پهن  

می کردند تا به شکل ورقه های گِلی خشک شده درآید. سپس این ورقه ها را در کوره حرارت می دادند تا  

آسیابی در  را  آن  سرد شدن  از  بعد  شود.  وسیله ی    پخته  به  که 

حیوانات به چرخش در می آمد خرد و نرم می کردند، سپس آن را  

اَلَک کرده و این پودر، مالت ساروج است. قسمت باالی برکه، کاکُل  

 نامیده می شود. 

چهار درب اصلی برکه به صورت طاق و همراه با پیشخوان یا تاج  

ه قرار  است، و دو درب دیگر، به صورت طاقی کوچک در پارکاب برک

 گرفته است. 

آب معموالً توسط سطلی که متصل به طناب بود کشیده می شد و در برخی مناطق نیز از چرخ برای کشیدن  

آب استفاده می شد. شغل کَنَدری به حامالن آب اطالق می شد. زنان نیز وظیفه ی سنگین حمل آب را بر  

حیوانات خانگی نیز آب از برکه تا خانه در چندین نوبت  عهده داشتند و نه تنها برای مصارف انسانی، بلکه برای  

روزانه حمل می کردند. آنها با چوبی که یک متر و نیم طول داشت و از درخت کَنَدر ساخته می شد و به همین  

  نام هم معروف است به این کار مبادرت می ورزیدند.

 سخن پایانی 

تک بر اساس اسناد بررسی کنیم، منبع مکتوبی نداریم. با  اگر بخواهیم قدمت ساخت برکه در منطقه ی بس

توجه به تاریخی که به صورت کتیبه بروی بعضی از برکه ها نوشته شده و همچنین منابع شفاهی، تاریخ ساخت 

تعدادی از برکه ها به اواخر دوره ی قاجاریه می رسد. دوره ی رضاشاه ساخت برکه در منطقه رونق زیادی می  

کثر روستاها و شهرها، برکه هایی به نام »خان« وجود دارد که توسط خوانین محلی منصوب شده  گیرد و در ا

در دوره ی رضاشاه ساخته شده است. در دوره های بعد و همچنین امروز نیز ساخت و تعمیر برکه ادامه دارد.  

ه به نام آنها شناخته می  افراد خیّر نیز سهم زیادی در ساخت برکه در ادوار مختلف تاریخ داشته اند که برک

شود. برخی هم به نام محله یا مکانی که برکه در آن قرار دارد نام گذاری شده است. شاید بتوان برکه را سرآغاز  

زندگی اجتماعی اهالی دانست، چون بنا به رسم قدیم، داماد را روز آخر عروسی در کنار برکه غسل داده، لباس  

ید می کردند. برکه، پیوند طبیعت و فرهنگ است.فقط مخزن آب نیست،  نو می پوشاندند و راهی زندگی جد 

 محل تجمع مردم، نماد شادی و امضای معماران و نیک اندیشان است. 
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 بن مایه ها 

خورشیدی.    ۱3۴3خورشیدی، وفات:    ۱۲78شعر از محمد حسن غیرت)متخلص به مجرم بستکی(، متولد:  

ستاد احمد حبیبی. توضیحات: شاعر سال تاریخ احداث برکه ی  کتاب دو بیتی های مجرم بستکی، به کوشش ا

  ۱3۱۲قمری برابر با  ۱3۵۲قلعه ی خان را با حساب ابجد با واژه »نغشب« آورده است که »نغشب« می شود: 

الممالک   سطوت  زمان  در  را  برکه  این  ربیع،  محمد  استاد  حاجی  برکه؛  این  بنّای  خورشیدی. 

 بستکی)محمدرضاخان( ساخته است. 

 . ۲، شماره  ۱38۱نوربخش، حسین، برکه های آب در سواحل خلیج فارس، نشریه فرهنگ مردم، تابستان  
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 دیباچه 

حمام ها یکی از مهمترین بناهای عمومی و عام المنفعه می باشند که قبل از اسالم بصورت خصوصی وجود  

داشته و با شروع اسالم جنبه عمومی یافته اند. ساخت حمام )گرمابه( در معماری ایران دارای سابقه چندین  

هزار ساله است و قدمت آن به دوره ی هخامنشی می رسد که این روند تا اواخر دوره ی قاجار ادامه پیدا کرده  

وه سنتی در معماری ایران هستیم  است و حتی در حال حاضر ما شاهد ساخت گرمابه هایی به سبک خاص شی

که از جمله این ها: حمام حاجی خان )وراوی( می باشد که یکی از آثار قدیمی شهر وراوی از توابع شهرستان  

ساله دارد و مربوط به اواخر دوران    ۲00مُهر است و در جنوب استان فارس قرار دارد. حمام قدمتی حدود  

ره قاجار به طور کلی ادامه ی معماری گرمابه های دوره صفوی است.  قاجار می باشد. معماری حمام ها در دو

این حمام از سبک معماری خاصی برخوردار است که از جمله ویژگی های آن می توان به بهره گیری از دو  

 پالن مستطیل شکل است ، اشاره کرد.  ۱ضلعی که دارای  ۵فضای  

 معرفی حمام 

گ الشه با مالت ساروج توسط حاجی خان از نوادگان حاجی شاه  سال قبل ، از سن  ۱۲0این بنا در حدود  

در فهرست آثار ملی    ۶/۱۱/۱38۲در تاریخ  ۹8۱7محمد از خوانین قدیم وراوی ساخته شده است و با شماره  

به ثبت رسیده است. ساخت این حمام توسط معماری به نام محمد حسین گراشی انجام گرفته است و طبق  

سال قبل نیز دائر بوده و مورد استفاده قرار می گرفته است. غالم حسین خان ،    ۵0تا    گزارشات محلی ، حمام

فرزند قائد علی اکبر ، معروف به حاجی خان ، مردی متدین و از جمله شخصیت هایی است که توسط مکتب  

حاجی  میر فالی تربیت شده است و در عین حال حاکم و ضابط منطقه ی وراوی و المرد کنونی بوده است.  

خان که قبال حاکم الر بوده و از آنجا پول جمع آوری می کند و این پول را برای ساخت حمام و مسجد کنار  

 آن می پردازد. طبق گزارشات موجود ، بنا در سال های اخیر خاک برداری شده است و نیاز به مرمت دارد. 

 

خان حامم حایج   

 نادیه فیروز
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 معرفی فضاهای حمام حاجی خان 

ضلعی ، اتاق خدمات ، میان در ، سرویس بهداشتی ،    8دی ، سربینه به شکل  حمام شامل سردر و هشتی ورو

 گرمخانه ، خزینه اصلی و فرعی با آب سرد و ولرم و اتاق تنظیف و انبار سوخت در بیرون است.

 سردر ورودی حمام  

متر    ۱متر وعرض    ۲سردر حمام در ضلع جنوبی قرار گرفته است که ارتفاع  

سانتی متر دارد. در باالی سردر یک کتیبه وجود   ۱30و سکو هایی به طول  

دارد که به خط نستعلیق است که بانی حمام و سال ساخت آن را بیان می  

کند و بخش زیادی از آن امروزه در اثر بارش باران ، فرسایش یافته است و  

ی شود که بصورت  قابل خواندن نیست. سر در ورودی اکنون تخریب شده است اما از آثار باقیمانده مشخص م

  ستون بوده است. ۲تاق دار و دارای 

 هشتی ورودی 

در اغلب حمام ها مسیر دسترسی به بنای اصلی حمام با طراحی های جالبی صورت می گرفت. به این ترتیب  

که هر فضا به وسیله راهرو و هشتی مانند از فضای دیگر جدا می شد تا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضای  

تنظ به وسیله  دیگر  بود و سپس  برای فضای ورودی طراحی شده  ؛ محلی  )دهلیز(  ورودی  یم شود. هشتی 

راهرویی باریک و پیچ دار که مانع از به هدر رفنن دمای داخل حمام بود به یک دهلیز وصل می شد که از آنجا  

 فظ دما و گرمایش بود. به سربینه می رسید. بنا بر این عامل مهمی که در بنای حمام تأثیر داشت ، تنظیم و ح 

 بینه یا سربینه 

متر است و بخش    ۲ضلعی است که اندازه هر ضلع آن    8بینه دارای پالن  

ضلعی است و هر ضلع    8مرکزی بینه ، یک حوض وجود دارد که آن هم نیز  

سانتی متر است و دارای پالن بینه یا رخت کن می باشد و از کف    ۹۴آن  

متر  سانتی    ۶0یانتی متر عمق دارد. حوض دارای فواره ای به ارتفاع    ۹۶حمام  
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است که تخریب شده است. این فضا به وسیله ی تعدادی پله با راهروی ورودی ارتباط می یافت. فضای سر  

بینه جایگاهی بود برای در آوردن لباس و نشستن و درست مانند سکویی دور تا دور فضا را فرا گرفته است که  

نشیمنگاه    ۴سر بینه حمام شامل    به نشیمنگاه )محل گفت و گوی قبل و بعد استحمام(  نیز معروف است.

است. معموال یک قسمت از این سکو ، عمیف تر و پر تزئین تر  

از دیگر قسمت های سکو بود که اصطالحاً به آن شاه نشین می  

فضای   بود.  بزرگان  و  اعیان  برای  مخصوص  محل  که  گفتند 

  ۵گوش و به ندرت دایره بود. سربینه دارای    8سربینه معموالً  

و    جاکفشی در ارتباطی سردر  نشیمنگاه است. فضای  زیر هر 

  متر است.  ۲0/۲در  ۱/۵گوش به ابعاد   ۴سربینه فضای  

 میان در 

ارتباط سربینه با گرم خانه از طریق میان در انجام می شود. این محل نیز به منظور جلوگیری از به هدر رفتن  

بود و معموالً سرویس های بهداشتی نیز در    گرمای داخل گرم خانه پر پیچ و خم و باریک دارای سقف کوتاهی

 حد فاصل این محل قرار دارد.

 گرم خانه

در مرحله ورود بعد از میان در به فضای گرم خانه می رسیم. گرم خانه حمام نیز  

متر است. در گوشه ای از این فضا    ۵در    ۵/۴دارای فضای مستطیل شکل به ابعاد  

کردن سر و بدن بود ، خزینه آب گرم قرار داشت که خزینه اصلی  که محل تمیز  

بار عوض می کردند و در قسمت   ۱محسوب می شود.آب خزینه را معموالً روزی 

و غرب آن در هر ضلع   به    ۱شرق  ایجاد شده است که  اتاق مستطیل شکل 

عنوان خزینه سرد و ولرم از آن استفاده می شده است که به خزینه فرعی هم  

این بخش گربه رو هایی وجود دارد که وظیفه ی  معر وف است. در زیر کف 

دلیل   به  و  داشت  عهده  بر  را  ساختمان  خارج  به  سوخت  حاصل  دود  انتقال 

حرارتی که از زیر حمام ایجاد می شد ، این فضا همیشه گرم بود. به عالوه چون  

  دیوارهای جانبی حمام گرم بود و سرما نفوذی در آن نداشت.

 وخت و تون محل س

بود برای   به آتشدان یا گلخن که فضایی  ، محلی است معروف  در کنار گرم خانه 

  8است. آتشدان با    30و    ۲0دودکش است به ارتفاع    ۲روشن کردن آتش و دارای  

  سانتی متر می رسد. ۲/ ۴0پله از کف زمین به عمق 

خانه   ورودی گرم   
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 تزئینات به کار رفته در پوشش داخلی 

ضلعی در پوشش سربینه و گرم خانه ، تزئینات شمسه در    8در زمینه ی    ۱۶تزئینات حمام شامل کاربندی  

  ۱نشیمنگاه های گرم خانه می باشد. در این حمام مهم ترین فضا یعنی سربینه و گرم خانه هر کدام دارای  

داخل بنا ، پوشش سقف  مرکز مستقل هستند که از تقاطع محور های آن فضا به وجود آمده است. درقسمت  

به شکل گنبدی است که با استفاده از روش نیم هشت کاربندی شده است و  

مصالح ساخت آن سنگ و ساروج است. در زیر سقف حمام مقرنس های تو پر  

ساده تزئینی با استفاده از گچ به کار رفته است. آهک بری به صورت ساده و  

می رود. در این حمام ، سازماندهی متمرکز درون گرا را می توان  رنگی از جمله تزئینات داخلی حمام به شمار  

در سربینه و گرم خانه مشاهده کرد که  نشیمنگاه در یک فضای مرکزی رو به یکدیگر قرار گرفته اند تا حرارت  

 محور تقارن می باشد.  ۱و حرمت و ... را حفظ کنند. از طرفی کل حمام دارای  

گفت که پوشش ها به صورت گنبدی است که در اجرا دارای تنوع می  در خصوص پوشش های حمام باید  

 باشند: 

پوشش هشتی ورودی ، میان در ، نشیمنگاه ها ابتدا با تویزه فضا را تقسیم کرده و سپس آنها را با سنگ پر  _

 کرده اند. 

 پوشش سربینه و گرم خانه گنبدی است که با کاربندی اجرا شده است. _

 سربینه و گرم خانه دارای کاربندی و به صورت نیم گنبدی هستند. سایر نشیمنگاه های _

 پوشش خزینه ها نیز دارای کاربندی و از نوع کلمبو با زمینه ی مستطیل می باشد. _

پوشش آتشدان نیز به صورت گهواره ای می باشد که مصالح به کار رفته در آن سنگ و ساروج است و طاق   _

 اده شده است تا از ریزش آن جلوگیری شود. به دیوار غربی آتشدان تکیه د 

 سخن پایانی 

مجموعه ی حمام حاجی خان دارای ارزش های اجتماعی ، تاریخی و فرهنگی خاص منطقه می باشد. علت 

استفاده از سنگ برای ساخت حمام ، فراوانی آن در منطقه است. سنگ مصرفی را از کوه ها با شتر آورده ،  

تویزه با اجرای عرمچین برای  تراشیده و در ساخت حمام مورد استفاده قرار داده اند. پوشش حمام از نوع تاق و  

از اجزا و نوع   با بررسی های صورت گرفته  برای سربینه و گرم خانه است. این حمام  نشیمنگاه و کاربندی 

معماری با سبک حمام های اصفهانی در تشابه است. به طور کلی طرح همه ی گرمابه های ایران یکسان است  
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نهفته است که گرمابه های اقلیم سرد به علت سردی هوا، معموالً    و تنها تفاوت آن ها، در نوع اقلیم هر منطقه

عمق بیشتری از گرمابه های اقلیم گرم دارند. این بنا می تواند به عنوان یک نمونه مناسب در امر شناخت،  

 منجر به مرمّت و احیاء اصولی یک اثر تاریخی معرفی گردد. 

 بن مایه ها 

دار تا بوشهر، ترجمه ی احسان نظری، به کوشش علی نعیمی گله داری،  (، از گله  ۱383اشتین، سر آرل)  _۱

 شیراز: ایالف. 

(، بررسی آثار دشت های پس کرانه ای خلیج فارس»دارالمیزان و گله دار، المرد،  ۱38۴امیری، مصیب)  _۲

 عالمرودشت«، شیراز: دانشنامه فارس. 

 حشمت جزنی، تهران: رجاء.(، معماری اسالمی، ترجمه ی ۱3۶8پایادوپولو، آلکساندر) _3

 . ۲0- ۲۹(، مرمت حمام وراوی، دو فصلنامه مرمت و پژوهش، تهران: ۱38۹زارعی، هانی) _۴

  (، ایراهستان در گذر تاریخ، شیراز: ایالف. ۱3۹۱فریدون نژاد، محمد صادق) _۵
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 کشان ى رسگنی اغنیا ماننده 

 ابن هبر آ تش کردن گرمابه 

 بهناده خدا اندریشان حرص  

 ات بود گرمابه گرم و اب نوا 

 ترک این تون گوى و در گرمابه ران 
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 دیباچه 

قاجار به  مسجد نصیرالملک واقع در محله گودعربان در دوره  

سال  دوازده  طی  نصیرالملک  خان  حسنعلی  میرزا  دستور 

 شمسی ساخته شده است.۱۲۶7تا۱۲۵۵

ناصرالدین  شیراز عهد سلطنت  و حاکم  اعیان  از  نصیرالملک 

  شاه قاجار بود.

معمار این مسجد محمد حسن معمار و کاشی کاری آن توسط محمد رضا کاشی کار شیرازی و نقاش آن  

محمد حسنی شیرازی انجام شده است.مرمت و نگهداری این مسجد زیبا توسط متولی آن محمود قوام و به  

 مدیریت کاظم شفیعی تحت نظر اداره کل اوقاف و امور خیریه انجام میشود.  

شبستان شرقی و غربی است.شبستان غربی که پوشش اجری دارد و بیشتر بر روی آن کار    دودارای  مسجد  

شده و زیباتر است.طاق این شبستان بر روی ستون های سنگی و با طرح مارپیچ بر روی آن در دو ردیف شش  

هفت درگاه  تایی و به تعداد دوازده عدد به نیت دوازده امام قرار گرفته است و همچنین این شبستان دارای  

 که آن را به صحن مسجد مرتبط میکند با هفت در چوبی با شیشه های رنگارنگ می باشد. 

طاق و دیوارهای این شبستان با کاشی کاری های زیبا تزیین شده است کف آن با کاشی های فیروزه ای و  

تابستانه محسوب  سقف آن با نقش گل و بوته و آیات قرآنی مزین گشته است،این شبستان در واقع شبستان  

 میشود. 

در شبستان  زمستانه  مسجد از شیشه های رنگی و کاشی های رنگی و کاشی های  

هفت رنگ با تزئینات فراوانی از گل سرخ و زنبق استفاده شده است به همین علت آن  

 را مسجد صورتی  نیز می نامند.

 مسجد نصریامللک 

 فاطمه وزیری اردکانی

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  
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هجری  ۱3۹3ن  یکی از آثار ملی ایران و در سال  به عنوا  3۹۶هجری شمسی  با شماره    ۱3۵8این بنا در سال  

  درفهرست مکان های مقدس یونسکو ثبت گردیده است.

مسجد دارای دو ایوان شمالی و جنوبی است که شبیه هم نیستند ،ایوان شمالی دارای سه نیم طاق در سه  

ت و سقف میانی آن  طرف است و از سمت چهارم به صحن راه دارد همچنین این ایوان  دارای چهار غرفه اس 

با مقرنس کاری و کاسه سازی  پنج کاسه  مزین گشته است.ایوان جنوبی نیز دارای دو گلدسته است و در  

 حیاط آن نیز حوضی مستطیل شکل و سنگی با فواره وجود دارد. 

 سبک معماری 

الرحمن   اهلل  بسم  عبارات  شامل  نصیرالملک  مسجد  ورودی  کتیبه 

 العلی العظیم(و)صدق النبی رسوله الکریم و  )صدق اهلل-الرحیم()سوره حمد(

صدق علی ابن ابی طالب(است،همچنین یک کتیبه خبری که اشاره به زمان  

  و نحوه ساخت بنا دارد. 

بر باالی سر در   از شوریده شیرازی در وصف سازنده مسجد و تاریخ ساخت آن  کتیبه دیگر شامل اشعاری 

انتخاب سوره حمد: نخست این که سوره حمد فاتح الکتاب)آغازگر قرآن  ورودی مسجد دیده می شود.از علل  

 (است دوم،این سوره  اساسا با سوره های دیگر قرآن از نظر لحن  و آهنگ فرق روشنی دارد . 

در هشتی،کتیبه ای از کاشی نصب گردیده که شعری از سعدی و نام معمار به خط نستعلیق سفید در زمینه  

ت .در باالی آن نیز کتیبه ای نصب شده  که از دو بخش  تشکیل شده است: بخش اول:یک  سیاه در آن آمده اس 

 سوره حجر}ادخلوها بسالم آمنین{است.۴۶و بخش دوم ،آیه -متن عربی حاوی }هذه جنه الخلد المومنین{

های   ترتیب حاوی سوره  به  ای سرتاسری  بام،کتیبه  لبه  زیر  و  بدنه شرقی مسجد  باالی  بر 

  ی،و ناس ،به خط ثلث سفیدرنگ در زمینه الجوردی نگاشته شده است .قدر،جمعه،ضح

سوره توبه است . در باالی بدنه غربی مسجد که پشت آن  شبستان  ۲0تا   ۱8کتیبه ایوان جنوبی  شامل آیات 

اصلی مسجد با شیشه های رنگی  قرار دارد و کتیبه  سرتا سری کاشی کاری از آیات  سوره منافقون  و سوره  

 ی نصب شده است .اعل

در ضلع شمالی مسجد و بدنه طاق مروارید آیات قرآنی و احادیثی نوشته شده و در سمت چپ آن نیز تاریخ  

سوره توبه و بر پایه ها و کناره    ۲۴تا   ۱8ه ق  قید شده است. بر پیشانی  باالی ایوان شمالی نیز آیات    ۱۲۹۹

سوره    ۹۶- ۹8اجد و آیات دیگری  از سوره نصر،کوثر و آیات ها نیز سخن پیامبر در خصوص روشن کردن مس

 آل عمران  نوشته شده است. 
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در خصوص ارتباط  خورشید و نور با مضمون کتیبه ها در این مسجد نیز می توان بیان کرد که در این مسجد  

بر بدنه غربی  ،آیات سوره شمس و نورافشانی  آن در بدنه شرقی که محل طلوع خورشید است ،دیده می شود و  

آفریدن و رویاندن   با مضمون تسبیح خداوند و ذکر  اعلی  ،آیات سوره  نور خورشید در هنگام صبح  به  و رو 

با طلوع خورشید زندگی و رویاندن و رشد   ،به عبارتی دیگر،چون  گیاهان توسط خداوند نگاشته شده است 

صاص یافته است  وصحبت از رویش و تسبیح   موجودات آغاز می گردد.جبهه رو به نور صبح نیز به این آیات اخت

خداوند دارد که با جایگاه نیایش در این مسجد  یعنی شبستان غربی بی ارتباط نیست،زیرا شبستان اصلی  

مسجد نیز محل اقامه نماز و عبادت و تسبیح خداوند توسط مومن است .از سویی دیگر،در این جبهه با نصب  

مسه در هنگام طلوع خورشیدتا ساعات اولیه صبح  جلوه زیبایی از تجلی  اُرسی با شیشه های رنگی و نقوش ش 

 رنگ و نور نیز دیده می شود. 

مجموعه بنا از یک مسجد بزرگ و یک امامزاده با گنبد و  

صحن و ورودی مجزا تشکیل شده است.مسجد خود دارای   

صحن وسیع ،دو ایوان روبروی هم و شبستان کشیده  یک  

ن و یک رواق است.این عناصر فضایی  سردر ورودی پر تزئی

در مسجد ترکیبی نسبتا متداول دارند،یعنی صحن در میان  

نشسته و دو ایوان در دو سوی متقابل و دو شبستان در دو  

تر   ها عمیق  ایوان  از  اند.یکی  قرار گرفته  آن  دیگر  جهت 

  شده و ترکیبی از ایوان و گنبدخانه عرضه می کند.

 ،شعر زیبای مرحوم شوریده شیرازی نوشته شده است که به شرح ذیل می باشد:  بر سر در ورودی این مسجد 

 رشک باغ بهشت شد شیراز          وه کز این مسجد سپهر تراز                       

 آمد به انباری او  انباز      مسجد اسس علی التقوی                              

 نی ز روی ریا و نی ز مجاز                  ساخت این مسجد از حقیقت و زهد     

 در رحمت از او به خلق فراز         مسجدی همچو مسجد القصی است             

 محضر محرمان پرده راز                معبد عاکفان کعبه سر                       

 با علی و حسن بوده دمساز                            میر دوران حسن علی خان کاو

 کرد آباد از نشیب و فراز                                    بقعه ای را چو خانه ایمان 

پس از در ورودی ،یک هشتی قرار دارد که در ضلع  روبه روی آن،در دهلیز شمالی،صحنه زیبایی از گل و بوته  

 کتیبه به خط زیبای نستعلیق بر آن نوشته شده است:  ،کاشی کاری شده و این 
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 هذا جنه المومنین ادخلوها بسالم آمین

 غرضی نقش است کز ما باز ماند     که هستی را نمی بینیم بقایی 

 مگر صاحب دلی روزی به رحمت    کند در حق استادان دعایی

ن محمد حسن معمار. اقل الحاج  هجری قمری.کمتری  ۱30۵آغاز و اتمام در سنه    ۱۲۹3بنای مسجد سنه  

 محمدرضا کاشی پز شیرازی. 

در میان حیاط گسترده این مسجد بی نظیر،حوضی بزرگ قرار دارد و در سمت شمال این حیاط،طاق مروارید  

 ساخته شده است.

 طاق مروارید 

این طاق منظم ترین و زیباترین مقرنس کاشی کاری جهان است.در قدیم  

 وف بوده است. به ایوان پنج کاسه  معر

علت این نامگذاری،تورفتگی های پنج کاسه  طاق صحن ایوان شمالی و  

 نمادی از صدف آل کسا  است که گرد مروارید پیامبر خاتم ص قرار دارند. 

مقرنس یکی از عناصر زیبایی معماری اسالمی ایرانی به ویژه در مساجد 

ده و معموال  و آرامگاه است .مقرنس ها به شکل طبقاتی روی هم ساخته ش 

البته محل   در سطوح فرورفته  گوشه های  زیر سقف کار می شوند و 

قرارگیری این عنصر تزئینی می تواند در باالی دیوارها،سقف ها و گوشه  

  ها باشد.

 امامزاده 

امامزاده سید جالل الدین بن زین العابدین علیه اسالم معروف به امامزاده بین  

امامزاده   و  امامزادگاه   الحرمین  بین  قرارگیری  جهت  .به  باشد  می  زنجیری 

واجب التعظیم احمد بن موسی الکاظم و سید عالالدین  حسین علیه السالم  

به امامزاده بین الحرمین معروف و به جهت زنجیری که در باالی  درب ورودی  

از سمت کوچه قرار دارد که در گذشته  جهت در امان بودن به آن دخیل می  

 ه امامزاده زنجیری در بین مردم معروف اند.بستند ب

در حیاط امامزاده  باالی سر درب ورودی از سمت کوچه ،زنجیری آویزان است که علت نامگذاری )امامزاده  

  زنجیری( نیز همین زنجیر است .
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،توسط  هجری قمری صورت گرفته  و سپس در زمان قاجار  ۱۱۱8مرمت اولیه بنا در دوره صفویه به سال  

 حسنعلی نصیرالملک مرمت گردیده است . 

 پرتو  

نور عنصر برجسته معماری ایرانی است نه به عنوان یک عنصر فیزیکی،بلکه به عنوان یک سمبل عقل الهی و  

 سمبل وجود. 

نور یک حضور روحانی است که در سختی ماده نفوذ کرده آن را به یک صورت تشریف می کند و آن را زیبا و  

سازد که محل استقرار روان انسانی باشد که جوهر او نیز ریشه در عالم نور دارد،عالمی که جز  شایسته می  

  عالم روح نیست.

به عنوان مظهر وجود در فضای   تجلی است.نور  بر اصل  بسیار گسترده  نور در معماری اسالمی،تاکید  نقش 

شد.عنصر نورافشانی مسجد سمبل  مسجد افشانده می شود تا یکی از عناصر تشکیل دهنده فضای ادراکی با

معنوی و عرفانی دارد و جزئی از تزئینات مسجد هم به شمار می رود این نورافشانی،وظیفه مخابره اطالعات را  

به خوبی انجام می دهد گاهی اوقات هم باعث صعود فکرو اندیشه انسان به ماورای محدودیت های مادی می  

ب فعال  حیاتی  و  تحرک  تواند  می  اسالمی  شود.نور  تزئینات  ه 

ازواج در معماری   ترین   قدیمی  از  نور و آب  ببخشد  ترکیب 

مسجد به شمار می رود،آب نمادی از پاکی و پاالیش روحی در  

محیط مسجد و در ترکیب با نور ،نمادی از رشد امزاج آب و نور  

و   آورد هنر  به محیط مسجد می  برکت را همزمان  ،زیبایی و 

نجا که با عالم ملکوت پیوند می خورد  معماری  اسالمی نیز از آ

،عنصر نور را جلوه وجود مطلق تلقی می کند از این منظر است 

که نور به عنوان مظهر وجود در فضای مسجد افشانده می شود  

 تا تبیین کننده هندسه آیینی آن باشد .

  شبستان غربی )تاالر اُرُسی(

است،که به سبب تابش مستقیم نور خورشید  و روشن بودن  درگاه با شیشه های رنگی  7این شبستان دارای 

آسمان است .این شبستان    7درب بهشت و    7مکان ،مناسب فصل زمستان بوده و تعداد در بها ،الهام گرفته  از  

پوششی از سنگ آجری دارد،سنگ تراشی های این شبستان  از سنگ  

 .  گندمک یکپارچه می باشد که با ظرافت خاصی تراش خورده است

ستون سنگی با طرح مارپیچ  به سبک    ۱۲طاق این شبستان بر روی  

 امام)ع(  بنا گردیده است. ۱۲زمان زندیه  به نیت 
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 شبستان شرقی 

شبستان تابستانه که در هوای گرم مورد استفاده قرار می گرفته  

درب  ورودی کوچک است که در باالی آن پنجره     7است دارای  

آجری برای کوران و تهویه طبیعی هوای سالم و  های مشبک  

به   شبستان  این  در  نیز  سنگی  های  دارد.ستون  وجود  خنک 

 سبک معماری سنتی وجود دارد.

 مَدرَس و گاوچاه در این شبستان آرام قرار دارد. 

 مَدرَس 

در شبستان شرقی،محلی برای تدریس اساتید و مباحثه طالب ،قرار دارد که به  

  مدرس مشهور است.

سکوی سنگی است . در مقایسه این فضای آموزشی  با سایر    7مدرس شامل  

فضاها ،سادگی و عدم  تزئینات  بسیار چشمگیر است که از علل آن می توان به  

تمرکز حواس طالبان علم اشاره کرد ،عرقچین ها و ستون ها فضایی ایجاد کرده  

  اند که صدا را انعکاس می کند.

 گاوچاه 

ستان شرقی قرار دارد که دارای چاه بزرگی است که هنوز  در انتهای شب

به برکت این مکان معنوی دارای آب است.این قسمت،محل نگهداری  

حیوان آبکش بوده است.حیوان در سطحی شیبدار حرکت کرده و پس  

لیتر آب  ۱۲00از پیمودن مسافت معین ،دلو چوبی بزرگی که حدود  

سمت راست گاوچاه نیز   ست.گنجایش داشته است به باال می کشیده ا

دری است که به سمت کوچه و محله،باز می شود و در زمان خشکسالی 

 محل رجوع مردم و برداشت آب چاه توسط آنان بوده است.

 عبدالمجید شریف زاده در کتاب دیوارنگاری درباره مسجد نصیرالملک چنین نوشته است:

دوره صفویه و حتی زندیه شاهد تغییر عمده ای در نگرش    در مقایسه میان این مسجد قاجاری و مساجد 

تفکری و تاثیر شدیدتر غرب در آن هستیم .مساجد این دوره فاقد آن فضای روحانی است که دوران صفویه  با  

استفاده  از نقوش تجریدی ورنگ های آسمانی ایجاد شده است.رنگ های زرد و قرمزو نارنجی،تندی بیشتری  

قاجاری داده و نقوش گل بته ها و گلدان ها و خصوصا منظره سازی  با استفاده از علم    به کاشی های دوره 
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مناظر به شیوه ای غلط متاثر از نقاشی های غربی ،فضای مادی را ایجاد کرده است و از آن فضای تفکری و  

 هستیم . روحانی مساجد صفویه خبری نیست .و یا بسیار اندک  است و شاهد دوری از تفکر معنوی 

در کاشی کاری این مسجد نقوش کلیساهای متعددی دیده میشود و طبیعتا در این دوره ما شاهد تاثیرات   

تفکر غرب  هستیم و این نقوش حامل معنی خاصی چون وحدت مذاهب است همانگونه که مسجد محل تجمع  

ود وجود رنگ های متعدد  مسلمانان در جهان اسالم است کلیسا نیز در جهان غرب محل تجمع محسوب می ش 

در کاشی کاری ها هر کدام معنی خاصی دارند و ویژگی برجسته کاشی کاری این دوره محسوب میشود چنانکه  

رنگ آبی نشان دهنده آسمان ،رنگ زرد نشان دهنده خورشید ،رنگ قرمز نشان دهنده عقل آدمیزاد و رنگ  

خت مسجد ابتکار به خرج داده شیار های ستون  سبز نشان دهنده بهشت است.معمار این مسجد بسیار در سا

را به گونه ای ساخته که در برابر زلزله مقاوم باشد در جای جای این مسجد از طال استفاده شده در شبستان  

غربی خاصیتی چون دفع   در شبستان  ها  گرفته شده.نور  نظر  هوا در  تهویه  برای  فضای خالی  معمار  غربی 

 شور و نشاط معنوی را به افراد منتقل می کنند. حشرات داشته و رنگ و بویی از

 سخن پایانی 

کثرت و تنوع تزئینات مسجد نصیرالملک را باید از ممیزات آن برشمرد .تقریبا همه سطوح بنا در پوششی از  

کاشیکاری های هفت رنگ با نقوش گوناگون گیاهی پیچیده شده است . این کاشی کاری ها با نقوش گل و  

ه شکل طبیعی ،ساختمان و تصاویر درخت و گلدان ها در جای جای آن ها و همچنین استفاده از رنگ  بوته ب

های صورتی،آبی،خاکستری،زرد و سفید  به مقیاس وسیع نمونه های کاملی  از کاشی کاری اواخر دوران قاجار  

ون ها ،مقرنس های  را پیش نظر قرار می دهند.کتیبه های خط ثلث استادانه ،حجاری وسیع و پر نقش ست

مفصل ریز ،کاسه سازی و پنجره های چوبی  نفیس جلوی شبستان ها از دیگر آثار هنری با ارزشی هستند که  

 در مسجد مشاهده می شود. 
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 دیباچه 

دوره معماری مدرن تقریبا از آغاز حکومت پهلوی دوم شروع می شود، از جمله کارهای مهم معماری ایران در  

دست چند معمار ایرانی مانند محسن فروغی، هوشنگ سیحون وعبدالعزیز فرمانفرمائیان  این دوره عمدتا به  

 ساخته شده است.

بناهای این دوره براساس اصول ومبانی معماری مدرن شکل گرفته اند، اما همچنان به معماری گذشته توجه  

خورد. از برجسته ترین کارهای    داشتند، این مورد در استفاده از قالب ها، الگو ها وهندسه معماری به چشم می

این دوره می توان به آرامگاه بوعلی سینا در همدان اثر هوشنگ سیحون اشاره کرد که در ادامه مطالب به  

 معرفی آن می پردازیم. 

 سر گذشت وی  

در سال   ایران  مدرن  پدر معماری  شمسی  ۱۲۹۹هوشنگ سیحون 

 درتهران ودر خانواده ای اهل موسیقی متولد شد.

پدر بزرگ مادری او میرزا عبداهلل فراهانی مشهور به پدر موسیقی  

سنتی ایرانی بنیان گذار این نوع موسیقی بود.مادر او نیز مولود خانم  

از نوازندگان تار وسه تار ونیز دایی او احمدعبادی استاد بزرگ سه  

تار بود، پدرش سیدضیااهلل سیحون ازشاگردان ممتاز میرزا عبداهلل 

موسیقی  فراهانی   برجستگان  از  قلی  آقاحسین  مادرش  عموی  بود. 

وپدر علی اکبر شهنازی بود. باوجود عالقه پدر ومادر او به موسیقی  

 هیچگاه وی را برای آموزش موسیقی تحت فشار نگذاشتند.

سیحون پس از پایان تحصیل معماری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به دعوت آندره گدار رئیس  

اداره باستان شناسی وقت ایران برای ادامه تحصیل راهی پاریس شد ودر دانشسرای عالی ملی هنرهای زیبای  

انمه هوش نگ س یحون زندگی   

 مرضیه سمیعی

خلیج فارس دانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ  
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بوزارحدود   خ 3پاریس  معماری  دانش  تکمیل  به  اوتلوزاوارونی  تعلیم  تحت  سال  سال  ودر  پرداخت  ود 

میالدی موفق به دریافت درجه دکتری هنر شد. اوپس از بازگشت به ایران تا پیش از انقالب به عنوان  ۱۹۴۵

ریاست دوره ای  ۱3۴7تا ۱3۴۱دانشیار دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران مشغول به کار شد.بین سال های  

ن دوره تاسیس یه رشته شهرسازی، هنرهای نمایشی)مثل  این دانشکده را برعهده گرفت. ازفعالیت ها او در ای

تئاتر( وموسیقی بود. سیحون در طول سال های فعالیت خود عضو شورای ملی باستان شناسی، شورای عالی  

،وابسته به یونسکو  icomosشهرسازی، شورای مرکزی تمام دانشگاه های ایران وکمیته بین المللی ایکوموس)

 سال مسئولیت بازسازی بناهای تاریخی ایران را برعهده داشته است.  ۱۵ه مدت( بوده وبپیش از انقالب 

  وی بیش از دو دهه در ونکوور کانادا زندگی کرد وهمچنین شهروند افتخاری فرانسه نیز بود. 

 اندیشه ودیدگاه سیحون در زمینه خلق آثار جاودانه در معماری  

از هر چیز منطق را در نظر می گرفت زیرا عقیده داشت  این معمار نامدار ایرانی درسبک معماری خود بیش  

دلیل ومعنی   باید  نقطه  ترین  به کار رود حتی کوچکترین خط وکم  بی منطق در معماری  نباید  هیچ چیز 

مخصوص به خود را داشته باشد. اواز طرح های بی معنی وبی مغز بیزار بود وعقیده داشت که حقیقت باید بی  

معماری خودنمای در  خیام  پرده  ومثلثاتی  ریاضی  اصول  بر  مبتنی  را  خیام  عمر  آرامگاه حکیم  مثال  کند،  ی 

 محاسبه وطراحی کرد. 

 برخی از آثار او 

 آرامگاه ابن سینا 

طراحی آرامگاه ابن سینا نخستین اثر معماری این هنرمنداست. این 

بنا به سبک معماری قرنی که بوعلی سینا درآن زندگی کرده بود واز  

روی قدیمی ترین بنای تاریخ دار االسالمی یعنی برج گنبد قابوس 

درشهر گنبد کاووس گرفته شده است. باغچه های این بنامتاثر از  

الهام گرفته واز حوض خانه های سنتی   باغ های ایرانی، آب نماها 

گرانیت   سنگ  با  که  خارا  وخشن  حجیم  های  سنگ  واز  وغایی، 

یان کننده کاخ های باستانی ایران  کوهستان الوند آراسته شده ونما

درسال   برای  ۱3۲۴است.  معماری  مسابقه  یک  طی  خورشیدی 

طرح   بهترین  عنوان  به  سیحون  هوشنگ  طرح  سینا  ابن  آرامگاه 

به پایان رسید،  ۱333مسابقه برگزیده شد وکار ساخت این بنا درسال  

در اثر  به  ۱37۶اردیبهشت  ۲۱این  ایران  ملی  آثار  از  یکی  عنوان  به 

  .رسیده است  ثبت
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 آرامگاه خیام 

ترین   از شاخص  آرامگاه خیام در نیشابور یکی  طراحی 

کار های سیحون به شمار می رود. در واقع بنای یادبود  

خیام از ساختمان های برجسته طراحی شده در ایران  

به   را  ومدرن  سنتی  عناصر  از  موفق  تلفیقی  که  است 

بنا گفته  نمایش گذاشته است.سیحون خود درباره این  

بود:خیام ریاضی دان، منجم وادیب بود، سعی داشتم که  

  این سه جنبه شخصیتی در مزارش تجلی پیدا کند.

از نجوم، هندسه    تلفیقی  آرامگاه خیام  به همین دلیل 

وشعر ونماد شخصیت چند وجهی خیام است به همین  

به کار بردن چند   بنا در زمان خود به دلیل  این  دلیل 

ر طراحی آن تحولی در معماری ایران  مفهوم مختلف د

 به وجود آورد. 

 آرامگاه نادرشاه افشار 

سیحون در کتاب)نگاهی به ایران( در خصوص بنای آرامگاه نادر شاه افشار می نویسد :ماده اصلی ساختمان از  

ایی است سنگ خارای کوهسنگی مشهد مشهور به سنگ هر کاره است. این سنگ یکی از مقاوم ترین سنگ ه

که در ایران وجود دارد. او دلیل این انتخاب را اشاره به صالبت وعظمت نادرشاه افشار می داند ومعتقد است  

شکل کلی و مقبره نادر به شکل سه ضلعی متناسب است زیرا شکل سیاه چادر هایی را تداعی می کند،دلیل  

  رداین امر این است که نادر به جای کاخ در زیر چادر زندگی می ک
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 طراحی وبازسازی مجدد آرامگاه فردوسی 

طرح نخست آرامگاه فردوسی توسط فردی به  

نام کریم طاهر زاده بهزاد از اعضای انجمن آثار  

بود    و شده  ارائه  فرهنگی  مفاخر 

به  ۱3۱3ودرسال اما  رسید،  برداری  بهره  به 

علت نا آشنایی سازندگان به فنون آزمایشگاه  

دقیق و بی اطالعی از  خاک، محاسبه نکردن  

ناحیه   زمینی  زیر  های  آب  های  وضعیت 

ها   سال  نخستین  همان  از  ساختمان  طوس، 

درسال   سیحون  کرد،  نشست  به  شروع 

نخستین  ۱3۴3 طرح  و  باحفظ  شمسی 

 والحاقات جدید بنا را بازسازی کرد. 

فشار قوی، کارخانه یخ سازی  از آثار دیگر او می توان  به مطب دکتر فرهاد، منزل آقای بابک، ساختمان پست  

و ریسندگی کورس اخوان، کارخانه کانادا درای)زمزم فعلی(، مقبره عباس میرزا، آرامگاه کلنکل محمد تقی  

 پسیان، بناهای موزه توس و... اشاره کرد. 

 درگذشت وی 

کانادا دیده  بر اثر پاره شدن رگ آئورت در بیمارستان ونکوور   ۱3۹3این معمار بزرگ سرانجام در پنجم خرداد 

از جهان فرو بست. وی در وصیت نامه خود خواسته بود تا بنیادی به نام او توسط فرزندانش مریم و نادر برای  

 نگهداری از تمام آثار نقاشی و طراحی او تاسیس شود و در نهایت همه این آثار به موزه ای در ایران اهدا شوند. 
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 گوایی حاالت رویح و فکری یک جامعه است.{ } معامری، زابن  

 س یحون هوش نگ  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 دیباچه 

بافت قدیم بوشهر از نظر مکانی در نوک شمالی بوشهر شکل گرفت و توسعه یافت. اوج شکوفایی بافت مربوط  

بهبهانی،  به   محالت  میرفت.  بشمار  ایران  به  مختلف  ملل  ورود  دروازه  بوشهر  که  زمانی  است  قاجاریه  دوره 

شنبدی، کوتی و دهدشتی چهار محله اصلی بوشهر هستند که پیکره و هویت بافت قدیم بوشهر را تشکیل  

یا شغل هایی که انجا  میدهند. این محله بندی ها و نام گذاری ها بر اساس قومیت و اشخاص معروف ان مکان  

پس از سال ها بخاطر تحوالت شهرسازی ، بافت قدیم دچار ضربه کالبدی و حتی اقتصادی    حاکم بوده است.

شد و کم کم به سوی بافت  جدید رفت که برجسته ترین شهود ان کشیدن خیابان انقالب یا همان ششم  

 است. بهمن قدیم از میان بافت و تقسیم ان به دو قسمت شرقی و غربی 

 بافت قدیم بوشهر 

بافت قدیم بوشهر جزو بافت های بسیار خاص و زیبای قدیمی است که بر اساس کاربردهای مختلف ساخته  

شده که قدمت آن به دوره های افشاریه و قاجاریه برمیگردد و اکثر عمارت ها در دوران قاجار ساخته شده اند.  

  سکونت مردم است ولی روبه فراموشی است.این بافت با انکه هنوز محل 

 ابفت قدمیی بوشهر 

 مرضیه فروزانی

خلیج فارسدانشگاه دانشجوی کارشناسی تاریخ   
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 عواملی که در شکل گیری بافت قدیم بوشهر موثر بوده: شکل زمین ، اقلیم، وضعیت امنیتی

 شکل زمین 

شکل زمین بوشهر از لحاظ پستی و بلندی یکسان نیست و قسمت شرقی بلندتر از قسمت غربی است و نکته  

به ین نکته توجه شده و با وجد یکسان نبودن سطح زمین، پشت  جالب و مهم این است که در ساخت خانه ها  

بام خانه ها در یک سطح  قرار دارند و اهمیت این کار در این است که باعث میشود گرمای کمتری به بافت  

 جذب شود و ساختمان ها سایه اندازی بیشتری داشته باشند.

 اقلیم 

به همین دلیل بافت محالت و کوچه ها به شکل بسیار  بوشهر در تابستان هوای مرطوب و بسیار گرم دارد و  

باریک ساخته شده و ساختمان های دو طرف کوچه ها بسیار بلند هستند تا کمتر در معرض نور خورشیذ قرار  

 بگیرد و همچنین باریک بودن کوچه ها باعث میشود تا هوا بهتر و بیشتر در انها جریان پیدا کند. 

 وضعیت امنیتی 

دیم خلیج فارس مکانی ناامن بوده و بوشهر بخاطر تجارتش و ر کنار خلیج فارس بودن در معرض  از زمان های ق

ناامنی قرار داشته.به همین خاطر با ساخت کوچه های پرپیچ و خم و باریک، رهگذرها نمیتوانند بیشتر از یک  

 ن گم شود.متر جلوتر از خود را ببینند و این نکته باعث شده تا هر تازه واردی در این مکا

 معماری بناها  

خانه ها و عمارت ها با سبک معماری معروف به بیت  

نوع   از  ها  ساختمان  یعنی  اند  شده  ساخته  میالنی 

درونگرا هستند و از دو یا سه طبقه تشکیل شده و  

پایین  دارای حیاط مرکزی و تارمه هایی در طبقات  

  و باالیی است.

 هر مینویسد:ایرج افشار درباره دیدار خود از بوش 

تا    3متر و بلندی  ۲خانه هایی داشتند با حیاط های گشاده و سردرهای بلند. درهای خانه ها به عرض حدود 

متر است و همه ترکیبی است از کنده کاری و آلت سازی از چوب های کلفت و سنگین و محکم. چوب این    ۴

 درها از هند آورده می شد.

دیوارهای   ها،  خانه  نه  نمای  است.  مالی  گچ  نوعی  است.  رنگ  کم  خاکستری 

آجرکاری دارد و نه نقش و نگاری. آجر در بناهای شهر بوشهر نیست. خانه ها را  
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از سنگ می ساخته اند. تکه سنگ ها را چارگوش یعنی مستطیل شکل می کرده اند. جرز را با آنها به باال می  

  برده اند.

ریشهر می آورند. سنگی رسوبی است، بسیار محکم. گاهی دیوارها پوشش  سنگ خاصی است که از منطقه  

 گچی ندارد و سنگها نمایان است.

 عناصر تشکیل دهنده بافت 

  عناصر کلی تشکیل دهنده بافت:

جرز و فرو رفتگی    -۶پشت بام و جان پناه    -۵تراس و شناشیل    -۴اتاق ها    -3حیاط مرکزی    -۲ورودی    _۱

 نرده ها و معجرها - ۱۱پله ها   -۱0بادگیرها  - ۹بازشوها  - 8های چوبی و شبکه سایه بان  - 7ها بدنه

 ورودی  

بعد از طی چند پله به ورودی میرسیم به هر ورودی را می توان به  

دو قسمت تقسیم کرد : ورودی قبل از ورود به ساختمان و بعد از  

 ورود به ساختمان

و  نقش  پر  بعضی  و  ساده  بعضی  متفاوتند  ها  هستند    ورودی  نگار 

همچنین به منظور متصل کردن حیاط مرکزی به ساختمان داالن  

 داد. ساختند که نمای خاصی به ساختمان می هایی می 

 

 تاق ها  ا

عمارت ها و بنا ها دارای دو طبقه هستند. سبک معماری اتاق ها بیشتر  

 به شکل چهار دری ،پنج دری ،شش دری، هفت دری و... بوده . 

طبقه کاربرد متفاوت و مخصوص خود را داشتند: اتاق های  اتاق های هر  

طبقه پایین معموالً انبار و اتاق مستخدمان بوده و اتاق های طبقه باال  

 پذیرایی اتاق مهمان و... بوده. 

 پشت بام 

یی خاص  پشت بام یا جان پناه ها عناصر اصلی تشکیل دهنده بنا ها بودند و مردم معموالً در شرایط آب و هوا

 برای استراحت به پشت بام میرفتند.
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 نرده ها و معجر ها 

چرا اتفاق زیاد ساختمان ها و ایجاد امنیت از دور تا دور  

پشت بام را نرده میکشیدند. این مردها که معموالً چوبی  

می   معجر  هستند،  سنگی  یا  چومی  قاب  با  فلزی  یا 

  گویند.

 پله ها 

پناه دار  شکل چرخان، مستقیم و جان پناه دار ساخته میشده. تله های جانپله در بافت قدیم بوشهر به سه  

های استفاده می شده که رفت و امد در آن زیاد بوده. پله هایی  بین دو عمارت کشیده می شدند و برای محله 

ه  بام میرسیدند میشدند معموالً چرخان هستند در کف پله ها به شکل مثلثی است و پله هایی ککه به پشت

 بین طبقات به کار می رفتند به شکل مستقیم بودند.

 تراس و شناشیل 

بالکن های چوبی یا شناشیل  که از بدنه ساختمان ها بیرون  

 زده و ویژگی ان دید از درون بالکن است.

  ابعاد شناشیل از دو یا سه متر به بیست متر قابل تغییر است.

تفاده از نسیم و  شناشیل ها چند کاربرد دارند: مکانی برای اس 

 .  وزش بادها است

اند، متصل کننده فضاهای  شناشیل های داخلی که در یک یا چند جهت طبقات باال و رو به حیاط ساخته شده 

های های ساده چوبی یا فلزی شناشیل، از بازشوها و جداره باشند. گاهی اوقات به جای نرده مختلف نیز می 

شده و همچنین از بیرون ، داخل دیده نمیشود و مانع خوبی در برابر  چوبی ثابت مثل کرکری نیز استفاده می

 است.تابش مستقیم آفتاب بوده 

 شو ها  باز

بازشو  ثابت و متحرک تقسیم می شوند.  نوع  بازشوها معموالً به دو 

شوند به شکل مربع ،  های ثابت که در حقیقت مانع رنگ و نور می 

از شیشه های رنگی است. نوع متحرک  مستطیل و دایره هستند که پر  

معموالً دو لنگه یا چهارلنگ است که بر اساس زمان و موقعیت از آنها  

  استفاده می شود.
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 سایه بان  

سایه بان های قائم سطح وسیعی    شدند.درجه ساخته می   ۴۵سایه بان ها معموالً در سه شکل قائم ، افقی و  

ند استفاده می شود. سایه بان های افقی که در حیاط مرکزی ساخته  دارند و در رمان هایی که سقف بلندی دار

درجه نیز سقف شناشیل   ۴۵می شوند و هم نقش سایبان را دارند و هم تراس طبقه باال هستند. سایه بان های  

 شود.ها و تراس ها ساخته می 

 جرز و فرورفتگی بدنه ها 

ها در  و فرورفتگی بدنه هستند.  این جرزها و فرورفتگی   بدنه بناها به دالیل متعددی مثل بازشوها ،دارای جرز

 کنترل تابش نور خورشید به داخل ساختمان نقش مهمی دارند.

 

 معرفی چند عمارت قدیمی بوشهر  

 عمارت امیریه 

به دستور احمد خان دریابیگی که    ۱3۱7این بنا که مربوط به دوره قاجار است در سال  

جزایر خلیج فارس بوده، احداث شد و ساخت آن در سال  حکمران بوشهر و کل بنادر و  

است.  ۱3۱۹ رسیده  پایان  بنا   به  این  است.  کوتی  قدیمی  محله  در  امیریه  عمارت 

است. در جلوی  این بنا از دو طبقه تشکیل شده  دارالحکومه بوشهر بوده که اکنون شورای شهر بوشهر است.

رودی است. ساختمان دارای حیاط مرکزی است و اتاق ها  عمارت ایوانی بزرگ وجود دارد که دارای دو در و

ها از چوب ساج بوده که  اند که هر طبقه دارای ده اتاق است. جنس درها و پنجره دور تا دور حیاط را گرفته 

 دارای دو لنگه و  نقش و نگار هستند. پوشش سقف نیز از چوب صندل یا چندل است.

رطوبت و موریانه ها دورتا دور ستون ها را اول با بند کومبار که از چوب درخت نارگیل  برای جلوگیری از نفوذ  

توسط شهرداری بوشهر    ۱378این عمارت در سال    است میپوشانند و سپس روی ان با گچ تزئین میکنند.

  مرمت شد و به عنوان یکی از اثار ملی ایران ثبت شد.
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 عمارت گلشن 

ای قدیمی بوشهر به نام محله بهبهانی قرار گرفته و اطراف آن بافت قدیم وجود  هاین عمارت در یکی از محله 

تجاری متعلق    -رسد و مربوط به دوره قاجار است که مکانی مسکونیسال پیش می   ۱70قدمت این بنا به    دارد.

  به مردی بنام اقای گلشن بوده و بعد توسط اقای مهربان خریداری میشود.

ک بیت میالنی بوده  و از سه طبقه تشکیل شده  معماری این بنا به سب

را   حیاط  دور  تا  دور  اتاقها  که  بوده  مرکزی  حیاط  دارای  و 

تشکیل   و...  ،حمام،اشپزخانه  انبار  اب  را  ان  اول  میپوشاندند.طبقه 

 داده؛طبقه دوم و سوم برای سکونت و امور تجاری و پذیرایی بوده. 

) چرخان ( به پشت بام راه دارد. بیشتر اتاقها پنج دری هستند  این عمارت از چهار طرف توسط پلکان حلزونی

و توسط درهای دولنگه به یکدیگر متصل میشوند و میان انها راهرو وجود دارد. مصالح بکار رفته در این عمارت  

 نیز مانند عمارت امیریه است، جنس سقف از چوب صندل و جنس در و پنجره ها از جنس چوب ساج هستند. 

  ۱377توسط میراث فرهنگی خریداری شد و در سال    ۱3۶۵شن  از سال  عمارت گل

  به عنوان یکیاز اثار ملی ایران ثبت گردید.

 

 عمارت حاج رئیس 

و   التجار  رئیس  به  ملقب  طالبی؛  عبدالرسول  حاج  توسط  تاریخی،  بنای  این 

ی قاجار در محله شنبدی احداث شد.عمارت معروف به حاج رئیس، در دوره 

رئیس در گذشته هم کاربرد مسکونی و هم تجاری داشته است. این عمارت حاج  

حیاط تشکیل شده که چهار حیاط آن به علت بی توجهی خراب شده    ۹از  

های   اتاق  ،حیاط    ۹است.  اندرونی  مثال حیاط  برای  بودند  شده  ساخته  مختلف  های  استفاده  برای  حیاط 

ونی و ... . همه حیاط ها به یکدیگر متصل هستند و این از  اشپزخانه، حیاط داخلی، حیاط بیرونی، حیاط مسک

خصوصیات این عمارت است. طبقه های ساختمان در حیاط داخلی هستند و از طریق دو نوع راه پله متصل  

می شوند. کف همه حیاط ها سنگ فرش شده و سقف اتاق ها مانند دو عمارت ذکر شده ،از چوب های صندل  

  ساخته شده.

چنین  عمارت از در های دو لنگه، سه لنگه، چهار لنگه، پنج لنگه، ارسی ها، پنجره ها، کرکره ها و... زیادی  هم

ساخته شده. این ساختمان قدیمی درها و پنجره های قدیمی زیادی دارد که برای ساخت انها مانند عمارت  

 های ذکر شده، از چوب ساج و بوریا استفاده شده. 
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گچ، مصالحی هستند که در ساخت این بنا    سنگ های مرجانی و 

بکار رفته اند و به طور تدریجی بنا را ساختند که در قسمت های  

  گوناگون ان معماری های متفاوت را میبینیم.

سال   در  رییس(  حاج  )عمارت  تاریخی  مجموعه  به    ۱38۲این 

 عنوان اثار ملی ایران ثبت گردید.

 سخن پایانی 

قسمت از معماری ان به دالیل مخصوص و متناسب با شرایط های این مکان ساخته  بافت قدیم بوشهر که هر 

شده، جزو بافت های قدیمی منحصر به فرد کشور قرار دارد و با بازدید از محالت و عمارت های قدیمی ،زیبایی  

 و ظرافت و قدمت ان را متوجه میشویم. 

 بن مایه ها 

  ی به بوشهر، موسسه نسل دانش.(، نگاه۱3۶۹افشار سیستانی،ایرج )جلد اول -۱

 (، از سلسله ماد تا انقراض سلسله قاجاریه،  انتشارات اقبال. ۱3۶3رازی، عبداهلل )-۲

 (، شکوه ابوشهر، انتشارات شروع.  ۱38۴رسایی کشوک، سام )-3

 (، معماری بوشهر در دوره زند و قاجار ،  انتشارات ابادبوم.۱3۹۱غالم زاده جفره، فراز) -۴
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 ده ینب   نی خ  ی اکسه    ه ی مِث ُمو ,   ی چکیه   دل                          ده ی نب   نی ِدلش مثل مو مغگ  چکهیبوِِش ه   یس

 ده ی نب   نیس نگ   هنمه یدرِدش مِث مو , ا   چکهیه                           مریُ گ  ی کمُن , تَش م   ی که فکرش م   وخیت   خبدا 

 ده ی نب   ن ی تر از ا   نی ری مو مثل ِشِکرن , ش یس                                     ِنِمکن   و  شوِرن   ِگنیکه م   شای ِدر   ُاوِ 

 ده ینب   ن یری دلکش و ش ور جی ا   غُناِهش یت   چی ه                   چهیپ  ی م   فون یکه ت   هاش , وخیت   چه یپس ک  چه یک   تو 

 ده ی نب   نی و ماچ  نی َخش تر خبدا , اتچ   ازو                           ِخِشن   ِغّره طراقاش ُشو ابرون   یِصُدو   ی َا 

 ده ی نب   نیخوش آ ئ   ی شهر  رَتا یبوِش ز   مث                          ِتش  ده ی که بوِِش ب   , وخیت   دهی شهرا نب   یل ی خ 

 ده ی نب   نی دل خ هنمه یمثل حاال , ا   رَتا یز                                  , غربت مغ تو ِدِلشن   وِرن جیحاال ا   اگه 

 ده ی نب   نیمهچ   ی خودی, ب   ن یور جیهواش ا   ُاو                             ن خوشِ   ریاگه گرِمن , ِمگه ختص   تُوّسوانش

 ده ی نب   ن یگل و نرس   , یب  کین   ی م  ل ی کجا س    هر                                 ناشی زمّسون عوضش مثل هبارن زم  تو 

َبِخن   هاش ُاوُشیل  چه یک   نیگ یچه م   یس  ده ینب   گن یکه م   ور جی هاََش خبدا , ا   چه یک                         و پر س َ

 ده ینب   نی و س نگ ریدامنگ گه ید   یُجو   چ ی ه   خاک                            زنه  ی بوِِش پر م   دل یس  ی َافتو که بر   پس 

  ۱۳۷۳سال   –   ی د ی جعفر ح   دیس    دکرت                                                                                               

 

 

  



 

 

 

 

 

 

فارس   وشمال خلیج  ایران  ای در جنوب  به سوی شبه جزیره  از صحاری حجاز  اعرابی چند  نادر  که  روزی 

کوچاند، کسی گمان نمیبرد که این عرب بادیه نشین بتواند شهری عمارت کند که سرآمد، سرآمدان شهر های  

 معماری .  منطقه شود در  

بادیه نشین هایی که زیستشان با بیابان بود و اشتر و چادر، اکنون صاحب شبه جزیره ای شده اند که در آن  

از بیابان و شن خبری نیست . کپر جایگاه مناسبی برای شهر اینده نیست و شهری در اینده که شتر و اسب و  

د ، در شب هایی که زیر آسمان  استر مناسب کوچه هایش. عربی که با نام و نشان ساخت جهازات آورده ش 

باسیدون میخوابید ؛ رویای چه می دیده کی از چنین معماری بر آمده ؟ خواب حجاز دیدند ؟ خواب کوفه ی  

 حجاز بن یوسف؟ بصری آبادان؟ یا هزار و یک شب بغداد ؟  

کل می گیرد؛  در جغرافی خوانده ایم که خشن ترین پهنه ها در حوالی مدارات راس السرطان و راس الجدی ش 

ولی خشن ترین اقلیم ها از آنجایی است که شرجی هم به واسطه دریای یا رودی آسمان را بر سر یک وجب  

کند .شرجی و آفتاب چون مقراض سبوعانه ترین زیستگاه را فراهم می کند آفتاب نه چنان است که مانع  

ند، کند و چون بیابان است که در پس  اشباع هوا شود، از رطوبت و رطوبت آن چنان است که هرم آفتاب را ک

آفتاب روز خنکی شب پدیدار شود و چون استوا است که رطوبت در هر ساعت و روز آدم را به دمای آسودن  

 نزدیکتر کند.  

قاتل شرجی باد است و آلت قتاله آفتاب سایه.اینکه باد طوفان باشد، کوران باشد ، یا باد صبا مهم نیست ؛مهم  

لی از هوا از سوی از شهر به سوی دیگر کشیده شود. این که سایه بان عمودی یا افقی باشد آن است که مولکو

 ،سایه به زمین افتاد یا به دیوار مهم آن است که آسودگی اش به جان آدمی افتد.  

نامیک  آدم ماقبل مدرنی که از فیزیک شیمی مایه ی چندانی ندارد و بسیار زود است که پرده گوشش به ترمودی

 و آیرودینامیک نواخته شود. چه دارد؟ چه دارد جز تجربه ؟بسازد و خراب کند و باز بسازد و باز....  

 رهاورد 

حسن پورنبیم  

 چمراندانش آموخته کارشناسی مهندسی معماری دانشگاه 
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مرد آفتاب سوخته بندری بسازد. گاهی  تکرار کرده، کاسته و افزوده تا عرض کوچه ها را به قاعده پهنای شانه دو 

یی برای جریان هوا باشد و هم شدت و ضعفی. به  تر تا هم ابتدا و انتهاکمی گشوده تر و گاهی اندکی فشرده 

ها را می گیرند تا، آفتاب فقط به ضرورت بر خانه و  جزیره بلندای خانه برابر بلندترین مرد شبه  ۴نسبتی گاه تا 

 خانمان مردم بتابد.  

ه و بی گاه  خانه ها را بلند ساختند که هم از آفتاب فرار کنند و هم از رطوبت زمین بگریزند، و نسیم های گا

ساحلی را به فراغت بیشتری با درها و طارمه ها و شناشیر ها  استنشاق کنند. خانه ها را نه چنان فشرده و  

لطف کوران   به  تابستان  و  مورمور  تنشان  آفتاب  لطف  به  زمستان  تا  و گسترده  نه چنان گسسته  و  متراکم 

 بسترشان خنک شود . 

آنجا که تمام خانه های اعیان و فقرا بزرگ و کوچک، در یک   شب های تابستان بسترشان سقف های کاه گلی 

 ارتفاع در یک فاصله نسبت به آسمان قرار می گیرند.  

شوند از  ها بلند می زن چراغچی محل برای فرزندان تاجر شهر قصه می گوید. همه قصه های شهر از روی بام

ت دارد به خواب میرود. با رونق بندر سیل  بین جانپناه ها بی اجازه عبور می کنند، هر کس هر طور که دوس 

شوند. شبه جزیره  های این سوی و آن سوی خلیج برای گرفتن پول بیشتر و کار بهتر روانه می جمعیت آدم 

ها را به سمت  کوچک است از سه طرف دریا و از یک طرف مستعد باتالق .معماران آپارتمان ندیده ساختمان

 ی اولیه جای خود را به طارمه ها می دهند.  دهند .بارگیر هاآسمان گسترش می 

طارمه ها به عکس بارگیر ها رویه نمادین ندارند ولی باطنی سرشار از هوش معماری و تکنولوژی عمران دارند  

 .بناهای غالباً دو طبقه و سه طبقه و معدودی چهار طبقه به افراز به بلندی یک آپارتمان معمولی امروزی اند.  

روج بوشهری و سقف ها و دهانه ها و بازشو ها بر  این مرتفع و بناها بر ستونها و دیوارهای قطور، از سنگ و سا

استوار می  زنگبار  تا  از ملیبار  و چندلهایی  توانمندی معماران  چوب  بر  را  اقلیم  با  .و زیستی متناسب  کردند 

 بوشهری . 

سفارش همگی و همیشگی معماران و نجاران بوشهری به ناخدایان و تاجران، پایه بوم هایی که قصد هند و  

 تند چندلهایی راست و چوب هایی سخت بود.  آفریقا داش 

نه معماران حفیظ داشتند و نه نجاران کارگاه. از هر خانه به بنایی در مهاجرت بودند. کندی کار از دستگیری  

 گرفت ،سنگ شکاندن و ساروج ساختن، تا الوار الوار چوب سرخ و ساج بریدن . بودن فرآیندها نشأت می 

از بس اره به کنده کشیده بود دستهایش نیم بغل دیر تر از بدنش حرکت    مردی از نجاران کهن میشناسم

 میکرد و سینه هایش از جای خود اندکی به در جسته بودند. 

نجاران چنین بدنهایی فرسوده و چشمهایی کم سو کرده اند ، که حاال نام نجاری بوشهر نامی با آبرو در میان  

  صنایع است .
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ا درها و هالل ها و کتیبه ها و ارسی ها مهمترین ابزار در شکاندن سادگی و خلوص معماری  ظرافت گره چینی ر

بوشهر است. سادگی و خلوص که مهمترین ابزار برای غلبه در گرما و شرجی و صرفه جویی در تزیینات ، برای  

 گذاری شود.  اینکه در سازه بنا سرمایه 

ار تا اواخر تابستان چنان از قلب اثر و از صبر عبور می کند و  وقتی گرما و شرجی قلب االسد از از اواخر به

کنند .چند روز و چند ماهه. دور و نزدیک. از لیل و باغ مال و بن مانع تا  دیگر، کاری از معمار برنیاید کوچ می 

غرافیای  کازرون و شیراز و تهران. از باغ عمارت تا لوکه و کپر. بسته به قوت و قوت دار و ندار با دوری از ج

 بوشهر، خود را به دمای آسایش نزدیک می کردند . 

بوشهر در ابتدا سنی و سپس شیعه و در ادامه مدارا به عکس حکومت های، مرکزی مذهب دوست و شهرهای  

مناسک محور مساجد و معابد و تکایا و کلیساها و کنیسه ها در عین گونه گونی ، عادت به خودنمایی و خود  

 . محوری نداشته اند 

بینند ،  وقتی در گذشته کاروانیان از دور سواد شهر را می دیدند یا امروز مسافران از فراز آسمان بوشهر را می 

 نمی توانند کاربری بناها را از هم تمیز دهند . 

در بوشهر و معماری بوشهر، اقلیم به نمایندگی از خدا عادالنه ترین اجتماع را به وجود آورده است.  و نیاز به  

 رش خدا از تزیین تبرج و خودنمایی ممانعت به عمل آورده است.سفا
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