
گچبری معماری قرون 1 تا 5 هجری گچبری دوران ساسانی بر تزئینات  1بررسی تأثیر هنر 
مهران منتشری

تأثیر سبک معماری اسالمی آذربایجان در دوران ایلخانی و تیموری بر معماری سایر 
15سرزمین های اسالمی در قرون و سده های بعدی
فرزاد فیضی، زهرا میراضی، مهری محمدی لورون

ح آرامگاه بوعلی سینا همدان 25بررسی رابطه فرهنگ با معماری آرامگاهی و تأثیر آن در طر
کورش مومنی دهقی

33معماری و شهرسازی اسالمی در “فرم” یا در “معنا”
رحیم هاشم پور

41شـناخت عملکردی بازارهـای سنتی ایرانی
یان ملکی ز حسین باقری، سیدباقرحسینی، محسن وفامهر، سعید نورو
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول: نوید جهدی
سردبیر: فاطمه علیمیرزایی

مدیر داخلی: میالد فتحی

اعضای شورای علمی و تحریریه فصلنامه:
نوید جهدی، میالد فتحی، مرضیه صمدی، نیما جهدی، 

منیژه مالیی، فاطمه علیمیرزایی، حمید پشتوان.

کرج، بلوار امام خمینی )باغستان(، بین خیابان پنجم و  نشانی: 
ک 735، ساختمان  ی مجموعه ورزشی انقالب، پال ششم، روبرو

پرند، واحد 1.
تلفن: 02634436959
فکس: 02143857124

انتشارات هنر و علوم دانشگاهی
ک 293 کوچه 28، پال تهران، افسریه، 15 متری اول، 

تلفن: 02133840792
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گچبری دوران ساسانی تأثیربررسی   گچبری معماری هنر   بر تزئینات 

 هجری ۵تا  ۱قرون 
  

 مهران منتشری
 دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل شناسیباستانکارشناس ارشد  آموختهدانش

m.montashery1371@gmail.com 
 
 

 چكيده
عظیم را شامل گشته است. دوران اسالمی از  هایدگرگونیآغاز حیات خویش تا دوران اسالمی،  هنر ایران از

آیین اسالم، دستخوش تحوالت و  تأثیرهنر ایران است که در آن بسیاری از هنرها تحت  هایدوره ترینمهم
وجه قرار گرفت و در گشتند. یکی از این هنرهایی که در دوران ساسانی بسیار مورد ت گیریچشم هایپیشرفت

باشد که آثار زیادی از آن در قالب تزئینات معماری برجای مانده دوران اسالمی نیز ادامه یافت، هنر گچبری می
 یانهیزمشیپالگو و  عنوانبهدارد و  ایویژهجایگاه  است. این هنر در میان هنرهای مختلف قرون اولیه اسالمی،

. درباره تأثیرپذیری هنر گرددمیسلجوقیان محسوب  خصوصاًعد از خود ب هایدورهجهت شاهکارهای گچبری 
 بنابراین؛ قرون اولیه اسالمی ایران از هنر گچبری عصر ساسانی اطالعات ناچیزی موجود است هیابنگچبری در 

ضروری است که در این زمینه با توجه به اهمیت آن در هنر و معماری ایران، تحقیق و پژوهش بیشتری صورت 
دوره  هنر گچبری تأثیرتحلیلی،  -ای و با روش توصیفیگیرد. در این پژوهش، از طریق مطالعات و منابع کتابخانه

هجری( در ایران و خارج ایران و همچنین مضامین  5تا  1)قرن  یاسالمساسانی بر تزئینات گچبری قرون اولیه 
 .شودمیبحث نقوش گچبری در دوران اولیه اسالمی،  هایشیوهنقوش گچبری و 

 
 ایران، دوران ساسانی، قرون اولیه اسالمی، گچبری واژگان كليدی:

 
 مقدمه 

معماری و تزئینات وابسته به آن به جا مانده است که هریک از  یزمینهدر  شماربیپیش تا به امروز در ایران آثاری  هاقرناز 
و بیانگر ذهن خالق و هنرمند، نحوه نگرش زندگی و اعتقادات  رزوبوممبه نوعی یادمان و یادگار مردم هنر دوست و هنرمند این  هاآن

از تزئینات در ادوار مختلف، در هر دوره متفاوت بوده است.  گیریبهرهمردم زمانه خود است. مصالح مورد استفاده و همچنین نوع 
ر قرار نگرفته است. د برداریبهرهنش مورد و دا مندیعالقهشاید در هیچ سرزمینی مانند ایران کشف مصالح و فنون جدید با چنان 

ویژه آن همواره مورد توجه هنرمندان و  هایقابلیت یواسطهبهیکی از مصالح اصلی معماری ایرانی است که  عنوانبهاین بین گچ 
ت توجه قرار گرفته اس یکی از مصالح، جنبه تزئینی آن مورد عنوانبهایستایی آن،  یجنبهعالوه بر  کهطوریبهمعماران واقع شده، 

یکی از هنرهای تزئینی درآمده و در این راه سیر تکامل و تحول خویش را در بستر تاریخ ایران طی نموده و فراز و  صورتبهو 
واقع شده است. هنرمندان ایرانی فنون  مهریبیرا در پشت سر گذاشته، گاهی مورد توجه قرار گرفته و زمانی مورد  هایینشیب

بدان درجه از پیشرفت و تکامل رسانیدند و چنان نقوش بدیع و ظریفی آفریدند که توجه همه هنرشناسان را به خود  گچبری را
 .اندفتهگربه تاریخ و هنر و آثار باستانی قرار  مندانعالقهجلب کرده و مورد تمجید و تحسین سیاحان و دانشمندان خارجی و داخلی و 
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 چكيده
عظیم را شامل گشته است. دوران اسالمی از  هایدگرگونیآغاز حیات خویش تا دوران اسالمی،  هنر ایران از

آیین اسالم، دستخوش تحوالت و  تأثیرهنر ایران است که در آن بسیاری از هنرها تحت  هایدوره ترینمهم
وجه قرار گرفت و در گشتند. یکی از این هنرهایی که در دوران ساسانی بسیار مورد ت گیریچشم هایپیشرفت

باشد که آثار زیادی از آن در قالب تزئینات معماری برجای مانده دوران اسالمی نیز ادامه یافت، هنر گچبری می
 یانهیزمشیپالگو و  عنوانبهدارد و  ایویژهجایگاه  است. این هنر در میان هنرهای مختلف قرون اولیه اسالمی،

. درباره تأثیرپذیری هنر گرددمیسلجوقیان محسوب  خصوصاًعد از خود ب هایدورهجهت شاهکارهای گچبری 
 بنابراین؛ قرون اولیه اسالمی ایران از هنر گچبری عصر ساسانی اطالعات ناچیزی موجود است هیابنگچبری در 

ضروری است که در این زمینه با توجه به اهمیت آن در هنر و معماری ایران، تحقیق و پژوهش بیشتری صورت 
دوره  هنر گچبری تأثیرتحلیلی،  -ای و با روش توصیفیگیرد. در این پژوهش، از طریق مطالعات و منابع کتابخانه

هجری( در ایران و خارج ایران و همچنین مضامین  5تا  1)قرن  یاسالمساسانی بر تزئینات گچبری قرون اولیه 
 .شودمیبحث نقوش گچبری در دوران اولیه اسالمی،  هایشیوهنقوش گچبری و 

 
 ایران، دوران ساسانی، قرون اولیه اسالمی، گچبری واژگان كليدی:

 
 مقدمه 

معماری و تزئینات وابسته به آن به جا مانده است که هریک از  یزمینهدر  شماربیپیش تا به امروز در ایران آثاری  هاقرناز 
و بیانگر ذهن خالق و هنرمند، نحوه نگرش زندگی و اعتقادات  رزوبوممبه نوعی یادمان و یادگار مردم هنر دوست و هنرمند این  هاآن

از تزئینات در ادوار مختلف، در هر دوره متفاوت بوده است.  گیریبهرهمردم زمانه خود است. مصالح مورد استفاده و همچنین نوع 
ر قرار نگرفته است. د برداریبهرهنش مورد و دا مندیعالقهشاید در هیچ سرزمینی مانند ایران کشف مصالح و فنون جدید با چنان 

ویژه آن همواره مورد توجه هنرمندان و  هایقابلیت یواسطهبهیکی از مصالح اصلی معماری ایرانی است که  عنوانبهاین بین گچ 
ت توجه قرار گرفته اس یکی از مصالح، جنبه تزئینی آن مورد عنوانبهایستایی آن،  یجنبهعالوه بر  کهطوریبهمعماران واقع شده، 

یکی از هنرهای تزئینی درآمده و در این راه سیر تکامل و تحول خویش را در بستر تاریخ ایران طی نموده و فراز و  صورتبهو 
واقع شده است. هنرمندان ایرانی فنون  مهریبیرا در پشت سر گذاشته، گاهی مورد توجه قرار گرفته و زمانی مورد  هایینشیب

بدان درجه از پیشرفت و تکامل رسانیدند و چنان نقوش بدیع و ظریفی آفریدند که توجه همه هنرشناسان را به خود  گچبری را
 .اندفتهگربه تاریخ و هنر و آثار باستانی قرار  مندانعالقهجلب کرده و مورد تمجید و تحسین سیاحان و دانشمندان خارجی و داخلی و 
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گچبری، مقام مهمی در هنر تزیین داشته و از آن در جهت پوشش  دوره ساسانی، گچ کاری و (. در1690شیپمن، است )رسیده  خود
 (.1692اعظمی و همکاران، اند )ی بناهای حکومتی بودهگچی، زیبنده هایاستوککردند و به عالوه دیوارها استفاده می

 شوند:ه تقسیم میارائه شده موجود به چهار دست هایطرح نظرازنقطه، نقوش گچبری یطورکلبه
 شوند.استلیزه هم می هایطرحالف: نقوش هندسی که شامل 

 ب: نقوش گیاهی
 شوند.های اساطیری نیز میج: نقوش حیوانی و انسانی که شامل فرم

 در آثار گچبری بهیو کتد: نقش خط 
خورد و به چشم می چبری شدهاز خطوط مستقیم و شکسته در حاالت مختلف در کادرهای گ معموالًالف: این نوع از نقوش، 

 طورهبغالباً در حاشیه متن گچبری شده به کار آمده است. در ترکیبات هندسی، نقش صلیب شکسته یا چلیپا دیده شده که اغلب 
های تیفا موفضاهای خالی را ب معموالًموارد هنرمند،  گونهنیااند. در در آمیخته های لوتوس و یا پالمتمجزا و منفرد با ترکیباتی از گل

ترکیبات وجود دارد  گونهاینهای قصر ساسانی های ستونتزیینی گیاهی پر کرده است. در آثار کاخ چال ترخان بر روی گچبری
 (1611)انصاری، 

شود که قسمت اعظم آنرا نقوش گیاهی تشکیل داده است که در محدودیتی ب: در آثار بازمانده گچبری دوره ساسانی مشاهده می
است  ، نقش پالم، روزت و کنگرهابرگدوره شامل شاخ و  نیدر انقوش گیاهی  طورکلیبهاند. این آثار قرار گرفته بخشینتزخاص، 

تاک و پیچک، گل نیلوفر، نقش انگور و انار، نقش گل لوتوس و روزت، نقش بلوط، برگ  عبارتند از: نقوش نخل، هاآنترین که معروف
 ژهویبهساده در آثار حجاری هخامنشیان و  صورتبهنقوشی هستند که در ابتدا  ترینمهمگیاهی از  هایو برگ انجیر. این نقش مو

نظیری های بیها رخنه کرده و مجموعههای درون کاخها و دیوار طاق و طاقچهدر تخت جمشید به کار گرفته شدند و سپس بر ازاره
 (.1692و همکاران،  اعظمی) دندیبخشزینترا 

های ی خارجی است، دارای موتیفموزه ایران باستان و چندین موزه بخشزینتزیادی از آثار گچبری که در حال حاضر  ج: تعداد
، شیر، عقاب و پرندگان کوچکی هستند که بیشتر در گراز ،گوزن حیوانی روی آثار گچبری عمدتاً شتر، هایطرحانسانی بوده است. 

کی بدون که ی شکارندترین نقش حیوانی در گچبری ساسانی، دوگوزن در حال . معروفاندشدهمیتزیین فضاهای خالی به کارگرفته 
 های بلند است.شاخ و دیگری با شاخ

 ماا خط بر روی گچ از عهد اشکانیان شایع شده باشد، کارگیریبهآید که شیوه د: از آثار موجود در دوره ساسانی چنین بر می
شود که ساسانیان رواج خط را با طرح اندازی بر روی گچ متداول ساختند که ست، تصور میدر این زمینه اثری در دست نی چون

و باعث شد تا  شده است و این روش در دوران اسالمی نیز تداوم یافت و به تکامل رسیدهای اولیه به کاربرده میهمراه با موتیف
 (.1611انصاری، ردد )گمیآثار اسال بخشزینتاسلیمی و ختایی روی کار آید و  هایطرح

 
 هنر ایران در قرون اوليه اسالمی -3

با ظهور دین اسالم هنر اسالمی به تدریج شکل گرفت و با کسب تجاربی از هنرهای پیشین، رو به رشد و گسترش نهاد. سبک 
ران اولیه، هنرمندان بخشید. در دو هاآنکهنی است که اسالم، انگیزه و محرک جدید به  هایفرهنگهنری اسالمی محصول هنری 

داشتند که با اقتباس از آثار تمدن ایران و بیزانس به همان سبک و سیاق بپردازند و حتی مساجد برپا شده در  آن اسالمی سعی بر
با هم  ایرشتهآن زمان برگرفته از معماری این دو تمدن بود. پس از چند قرن با گسترش حکومت اسالمی، هنر هنرمندان در هر 

 (.123: 1690. )احمدی و شکفته، شودمیخورد که امروز با نام هنر اسالمی شناخته پیوند 
هنر معماری همچنان بر عناصر گذشته متکی  هامدتتا  با وجود بسط قلمرو اسالم و فتوحات مسلمین در اقصی نقاط جهان
عصر ساسانی و با الهام از روح اسالمی معماری هنر  ویژهبهبود. از آن پس هنرمندان مسلمان با تکیه بر عناصر هنری گذشته خود، 

(. ایران در دوران اولیه اسالمی، 69: 1636بخشیدند و با ابداعات جدیدی را در این دوران بنیان نهادند. )کیانی،  ایتازهایران را رونق 

 

 

، تحولی عظیم در کل سازیمجسمهو  یرنگاریتصوسالم و پیدایش مضامین جدیدی چون منع در اواخر دوره ساسانی با ظهور ا
های طبیعی، استلیزه، گیاهی، حیوانی، انسانی و هنر آن زمان به وقوع پیوست. نقوش مورد استفاده در دوره ساسانی شامل نقش

های استلیزه، گیاهی و هندسی، این و با قبول نقشدار هنر ساسانی شد هندسی بوده است. فرهنگ اسالمی در زمینه نقش میراث
را بیش از همه شاید بتوان در تزیینات گچبری ابنیه قرون اولیه اسالمی  تأثیرها را در صنایع هنری به حد کمال رساند. این نقش

قوش گچبری ن تأثیرتحلیلی به  –ای و با روش توصیفی بنابراین، در این پژوهش با استفاده از مطالعات کتابخانه؛ ایران مشاهده نمود
هجری ایران که تزیینات گچبری ارزشمند و نفیسی دارند، پرداخته  5تا  1تزئینات و نقوش گچبری بناهای قرون  عصر ساسانی در

 شود.می
 
 تاریخچه استفاده از گچ در ایران قبل از اسالم -1

روشن نیست، اما  کامالًاصر کاربردی معماری ایرانی درآمده، یکی از عن صورتبهسابقه استفاده از گچ و اینکه از چه زمانی 
به دست  خوزستان تپههفتترین آثار به دست آمده از گچ مربوط به دوران ایالمی است که از شناسی، قدیمهای باستانبراساس یافته

تاالر معروف ) یچوبهای وشش ستوندر دوران هخامنشی از گچ برای پ (.105: 1631/ گرامی نژاد، 613: 1611انصاری،است )آمده 
های الله به ای از گچبری گلاست. از کاخ شوش متعلق به دوران هخامنشی قطعه به خزانه داریوش در تخت جمشید( استفاده شده

: 1651پرادا،است )ای گچی به شکل مقعر در کاخ داریوش یافت شده (. همچنین کتیبه195: 1611سجادی،است )دست آمده 
کاخ اردشیر اول در میان مصالح ساختمانی قطعاتی از گچ به رنگ سبز خاکستری، آبی روشن و سفید به  هایحفاریر ( و د226

 (.121: 1690احمدی و شکفته، بود )دست آمده که برای پوشش دیوارهای خشتی به کار رفته 
مده از نسا و کوه خواجه حاکی از کاربرد گچ کنیم. مدارک به دست آنسا مالحظه می هایکاخدر دوران اشکانی کاربرد گچ را در 

های نسا و کاوش هایکاخشناسان شوروی در های باستان(. بر اساس یافته262: 1690محمدی فر،است )روی دیوارهای خشتی 
 ایهپروفسور هرتسفلد در کوه خواجه، در روزگار اشکانیان از گچ هم برای پوشش دیوارهای خشتی استفاده شده که روی قسمت

ست کار شده ا یکارکنده صورتبهاند و هم و نقاشی کرده آمیزیرنگبا نقوش و تصاویر انسانی و حیوانی  معموالًگچ کاری شده را 
که نمونه به دست آمده از کوه خواجه مربوط به سده نخستین میالدی با یک طرح ساده هندسی )صلیب شکسته و خطوط مستقیم 

: 1610/گیرشمن 195: 1611بایی درهم ادغام شده و تکرار گردیده( ساخته شده است )سجادی و دوایر متداخل که به شکل زی
10-50.) 

های هنری مانند معماری، داشتند اما برخی شاخه ایالعادهفوقهمه هنرها رونق و پیشرفت  تقریباًدر روزگار ساسانیان 
احمدی د )بودنباری بودند؛ از توجه و خالقیت بیشتر برخوردار و گچبری که در ارتباط مستقیم با هنر تشریفاتی و در سازیمجسمه

مالط و یا پوشش دیوارها و همچنین گچبری  صورتبههای کاربردی آن (. در روزگار ساسانیان عالوه بر جنبه121: 1690و شکفته، 
( نیز متداول شده است. هرچند نظرموردهای و شکل هاگچ برای به وجود آوردن نقوش و طرح گیریقالب، گچبری قالبی )کاریکنده

اما قطعات گچبری بسیاری از این دوران به دست ؛ کنندی ساسانی انکار میبعضی از محققین وجود تکنیک گچبری قالبی را در دوره
در این  آمده از چال ترخان نام برد، های به دستاز گچبری توانمیاند که ساخته شده گیریقالبمشخص به روش  طوربهآمده که 
(. از دوران ساسانی 195: 1611سجادی، اند )شدهشده و سپس در کنارهم قرار داده  گیریقالب جداجداها مضامین گچبری گچبری

 هانآو تخت سلیمان بوده است، غیر از  دامغان، النهرینبینهای ما در گچبری از نیشابور، حوالی ری، تیسفون، کیش یافته ترینمهم
 (.115: 1690شیپمن،اند )ها راه یافتهاشیای هنری به موزه دوفروشیخرم هست که از طریق قطعات بسیاری ه

 
 هنر گچبری دوره ساسانی بر ایمقدمه -2

باح اردکانی مصاست )باشد، تزیینات گچبری دوره ساسانی آثار باستانی به دست آمده که دال بر شکوفایی گچبری می ترینجامع
ها و ها یونانیها وجود دارد که بعدی پارتیی آن از دورهها نیست، سابقهت گچبری از ابداعات ساسانی(. این زین1631و لزگی، 

ها این هنر به حد اعالی اند و تازه بعدکردهاستفاده می ترمحتاطانهاند. در اوایل دوران ساسانی، از گچبری ها آنرا اقتباس کردهرومی
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گچبری، مقام مهمی در هنر تزیین داشته و از آن در جهت پوشش  دوره ساسانی، گچ کاری و (. در1690شیپمن، است )رسیده  خود
 (.1692اعظمی و همکاران، اند )ی بناهای حکومتی بودهگچی، زیبنده هایاستوککردند و به عالوه دیوارها استفاده می

 شوند:ه تقسیم میارائه شده موجود به چهار دست هایطرح نظرازنقطه، نقوش گچبری یطورکلبه
 شوند.استلیزه هم می هایطرحالف: نقوش هندسی که شامل 

 ب: نقوش گیاهی
 شوند.های اساطیری نیز میج: نقوش حیوانی و انسانی که شامل فرم

 در آثار گچبری بهیو کتد: نقش خط 
خورد و به چشم می چبری شدهاز خطوط مستقیم و شکسته در حاالت مختلف در کادرهای گ معموالًالف: این نوع از نقوش، 

 طورهبغالباً در حاشیه متن گچبری شده به کار آمده است. در ترکیبات هندسی، نقش صلیب شکسته یا چلیپا دیده شده که اغلب 
های تیفا موفضاهای خالی را ب معموالًموارد هنرمند،  گونهنیااند. در در آمیخته های لوتوس و یا پالمتمجزا و منفرد با ترکیباتی از گل

ترکیبات وجود دارد  گونهاینهای قصر ساسانی های ستونتزیینی گیاهی پر کرده است. در آثار کاخ چال ترخان بر روی گچبری
 (1611)انصاری، 

شود که قسمت اعظم آنرا نقوش گیاهی تشکیل داده است که در محدودیتی ب: در آثار بازمانده گچبری دوره ساسانی مشاهده می
است  ، نقش پالم، روزت و کنگرهابرگدوره شامل شاخ و  نیدر انقوش گیاهی  طورکلیبهاند. این آثار قرار گرفته بخشینتزخاص، 

تاک و پیچک، گل نیلوفر، نقش انگور و انار، نقش گل لوتوس و روزت، نقش بلوط، برگ  عبارتند از: نقوش نخل، هاآنترین که معروف
 ژهویبهساده در آثار حجاری هخامنشیان و  صورتبهنقوشی هستند که در ابتدا  ترینمهمگیاهی از  هایو برگ انجیر. این نقش مو

نظیری های بیها رخنه کرده و مجموعههای درون کاخها و دیوار طاق و طاقچهدر تخت جمشید به کار گرفته شدند و سپس بر ازاره
 (.1692و همکاران،  اعظمی) دندیبخشزینترا 

های ی خارجی است، دارای موتیفموزه ایران باستان و چندین موزه بخشزینتزیادی از آثار گچبری که در حال حاضر  ج: تعداد
، شیر، عقاب و پرندگان کوچکی هستند که بیشتر در گراز ،گوزن حیوانی روی آثار گچبری عمدتاً شتر، هایطرحانسانی بوده است. 

کی بدون که ی شکارندترین نقش حیوانی در گچبری ساسانی، دوگوزن در حال . معروفاندشدهمیتزیین فضاهای خالی به کارگرفته 
 های بلند است.شاخ و دیگری با شاخ

 ماا خط بر روی گچ از عهد اشکانیان شایع شده باشد، کارگیریبهآید که شیوه د: از آثار موجود در دوره ساسانی چنین بر می
شود که ساسانیان رواج خط را با طرح اندازی بر روی گچ متداول ساختند که ست، تصور میدر این زمینه اثری در دست نی چون

و باعث شد تا  شده است و این روش در دوران اسالمی نیز تداوم یافت و به تکامل رسیدهای اولیه به کاربرده میهمراه با موتیف
 (.1611انصاری، ردد )گمیآثار اسال بخشزینتاسلیمی و ختایی روی کار آید و  هایطرح

 
 هنر ایران در قرون اوليه اسالمی -3

با ظهور دین اسالم هنر اسالمی به تدریج شکل گرفت و با کسب تجاربی از هنرهای پیشین، رو به رشد و گسترش نهاد. سبک 
ران اولیه، هنرمندان بخشید. در دو هاآنکهنی است که اسالم، انگیزه و محرک جدید به  هایفرهنگهنری اسالمی محصول هنری 

داشتند که با اقتباس از آثار تمدن ایران و بیزانس به همان سبک و سیاق بپردازند و حتی مساجد برپا شده در  آن اسالمی سعی بر
با هم  ایرشتهآن زمان برگرفته از معماری این دو تمدن بود. پس از چند قرن با گسترش حکومت اسالمی، هنر هنرمندان در هر 

 (.123: 1690. )احمدی و شکفته، شودمیخورد که امروز با نام هنر اسالمی شناخته پیوند 
هنر معماری همچنان بر عناصر گذشته متکی  هامدتتا  با وجود بسط قلمرو اسالم و فتوحات مسلمین در اقصی نقاط جهان
عصر ساسانی و با الهام از روح اسالمی معماری هنر  ویژهبهبود. از آن پس هنرمندان مسلمان با تکیه بر عناصر هنری گذشته خود، 

(. ایران در دوران اولیه اسالمی، 69: 1636بخشیدند و با ابداعات جدیدی را در این دوران بنیان نهادند. )کیانی،  ایتازهایران را رونق 
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 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) نسفويتكاخ  گچبری در 1. نقش گياهی پالمت1 ریتصو
 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) سفونيت. نقش گياهی انگور در گچبری كاخ 2 ریتصو

 
شکل که در انتهایشان دارای برگ مو و خشوه هستند، نقش  Sی در هم رفته هابرگ 2مثال، در کاخ تیسفون، استوک عنوانبه

 (.6 ریتصوادوار اسالمی. ) هایاسلیمیای گسترش است بر ایمقدمهکه  کنندمیرا ایجاد  ایپیچیده
 

 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) سفونيتدر گچبری كاخ  S شكلی درهم رفته به هابرگ. نقش 3 ریتصو
 

 مضامين نقوش گچبری در قرون اوليه اسالمی -5
ه پا، خطوط مستقیم، صلیب شکستهندسی مانند اختر چلی هایطرحاولیه اسالمی سهم عمده نقوش تزئینی گچبری را در قرون 

 (.202: 1611. )سجادی، دهدمیتشکیل  6هایکارو آژده  هاسازیگره، هاراالضالعیکثمروارید حلقه شکل.  هایرشتهو دوایر و 
 

 نقوش گچبری در قرون اوليه اسالمی هایشيوه -6
هجری ادامه داشته  5در بعضی جاها تا قرن  : این شیوه از صدر اسالم شروع تا اواسط قرن چهارم وشيوه خراسانی -1 – 6

 یگیرایپیباین شیوه سادگی و  هایویژگیعباسی، سامانی، غزنوی، طاهری و صفاری بوده است. از  هایدورهاست. این شیوه شامل 
اها عضی جو پرهیز از بیهودگی است. گچبری در این سبک با طرحی آرام و با برجستگی کم آمیخته با رنگ همراه است که در ب

ی از این شیوه در مسجد جامع فهرج، تاریخانه دامغان و نیشابور به هاینمونهگچبری موسوم به شیر و شکر کار شده است.  صورتبه
 کار رفته است.

                                                           
 نقش برگ نخل. 1
 از گچبری یاقطعه. 2
که در کنار هم ایجاد طرح مشبک  گردندیمو دایره و... ایجاد  یضلعششفرم هندسی تو خالی نظیر مثلث،  از تکرار یک یا چند که ندیگویمبه نقوشی . 6
 . شروع به کارگیری این تکنیک را ازگردندیمه به روی سطح تخت گچ، گاه بر روی نقوش اسلیمی گل و یا موتیف های مختلف ظاهر گا هاشبکه. این کنندیم

 .قرن چهارم هجری دانست اند

 

 

سوم ناحیه ایران به مناطق  ه.ق( بود. با آغاز قرن 151 -162ه.ق( و عباسی ) 162 -11) یاموتحت سلطه و فرمانروایی خلفای 
طاهریان  هایهسلسل. شدمیمستقل ایالتی و با تأیید خلفای عباسی، حکمرانی و اداره  هایسلسلهکه توسط  شدمی مختلفی تقسیم

ای بن ترینمهمکردند.  حکومتاز خراسان و برای مدتی کوتاهی بر اصفهان و فارس  هاییبخشدر خراسان، صفاریان در سیستان، 
خارا بود، ب هاآناز این دوره که تزئینات گچبری داشته است، مسجد عتیق شیراز است. سامانیان در ماوراءالنهر که پایتخت  ماندهیباق

اثر معماری  ترینمهم)خراسان و سمنان( ایران گسترش دادند.  ترشمالی هایقسمتکه حکومت خود را به  کردندمیحکومت 
(. در قرن 36: 1611)هیلن براند،  ه امیر اسماعیل سامانی به دلیل تزئینات خاص آجرکاری آن است.از این دوره، مقبر ماندهباقی

وسیعی از طبرستان، گرگان، خوارزم، سیستان و خراسان  یمنطقهچهارم هجری حکومت غزنویان با مرکزیت غزنه به وجود آمد و 
حکومتی قبل از سلجوقیان،  هایسلسله(. از دیگر 11: 1636)کیانی، اقتدار این سلسله قرار گرفت.  یحوزهتا گجرات هندوستان در 

و  ردفمنحصربهاز این دوره که تزئینات گچبری  ماندهباقیبنای  ترینمهمدر مناطق شمالی و مرکزی و جنوب ایران بود.  هیبوآل
بد قابوس یادگار با شکوه این سلسله که گن کردندمیاست. همچنین آل زیار در گرگان حکومت  نینائزیبایی دارد، مسجد جامع 

ذاتی خود را در اشکال گوناگون هنر اسالمی چون  هایخالقیتهجری توانستند نبوغ و  5و  1و آل زیار در طی قرون  بویهآلاست. 
 گچبری متجلی سازند. ویژهبهمنسوجات، سفالگری، معماری و تزئینات معماری 

 
 رون اوليه اسالمیهنر گچبری ساسانی در گچبری ق تأثير -4

با نقوش در بعضی از مجالس  هاداستاندر معماری عصر ساسانی، موتیف های تزئینی گچبری نشانگر روح هنرمندان و تلفیق 
و چه بسا آثار مختلف  اندداشتهذهنی و روحی در پرداخت جمعی موتیف های اسالمی نقش مؤثر  هایخالقیتبوده است که عیناً این 

 کهطوریبه آثارشان را با آثار ساسانی تطبیق دهند، اندتوانستهه تغییراتی ورای آثار ساسانی دست یازیده و بالنفسه معماری اسالمی ب
و اقتباسشان را از هنر بومی آسیایی نشان دهند. همچنین در آثار سفالین و زرگری و فلزکاری با عرضه نمودن بناهای عظیم، تلقی 

ی حیوانی و گیاهی و انسان هاینقش، سعی شده تا حدودی نفوذ هاآنداشته و با الهام از برخی از  ثیرتأنیز انواع موتیف های گچبری 
بنابراین، با اندیشیدن به مفاهیم و موضوعات هنری که در کل آثار ساسانی رعایت شده است، در ؛ محقق القا نماید یبینندهرا به 

که برای هنرمندان مسلمان عصر امکان  آنجاتا  خصوصبهموضوعات استقبال شد و که در دوران هنر اسالمی، چگونه از آن  یابیممی
 جاآنتا  ساسانی الهام گرفته شده است هایطرح، تقلیدی خودآگاهانه از المنفعهعامداشته است در مساجد و مدارس و حتی بناهای 

 (.651-651: 1611اسالمی گردید. )انصاری، نقوش اسلیمی و ختایی در دوران  ازجملهتزئینی  هایطرحکه منجر به ابداع 
 ساسانی هایکاخبه نقوش گیاهی اشاره کرد. در دوران قبل از اسالم از بناها و  توانمیاز نقوش ناب در گچبری دوران ساسانی 

وش انتزاعی (، نق1 ریتصوساسانی ) هایکاخمتنوعی از نقوش گیاهی در گچبری دیده شده است. نقوش گیاهی در گچبری  هاینمونه
یافت که عبارتند از نقوش نخ، تاک و پیچک، انار، گل نیلوفر آبی )لوتوس(، گل  هاآندر  توانمیکه اشکال متنوعی را  اندطبیعتاز 

هنری گذاشت، نقوش  هایگرایشچندپر و بلوط و برگ انجیر. سپس در دوران اسالمی که باورهای مذهبی اثر خود را بر هنر و 
یمی نقوش گیاهی ساسانی در کنار گردش اسل کهطوریبهلیل منع نقوش انسانی و حیوانی دستخوش دگرگونی شد، گچبری نیز به د

 (. 15: 1692)اعظمی و دیگران،  بناها شدند. بخشزینتآیات قرآنی  نگاریکتیبهآن و در مواردی در ترکیب با  هایساقهو 
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 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) نسفويتكاخ  گچبری در 1. نقش گياهی پالمت1 ریتصو
 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) سفونيت. نقش گياهی انگور در گچبری كاخ 2 ریتصو

 
شکل که در انتهایشان دارای برگ مو و خشوه هستند، نقش  Sی در هم رفته هابرگ 2مثال، در کاخ تیسفون، استوک عنوانبه

 (.6 ریتصوادوار اسالمی. ) هایاسلیمیای گسترش است بر ایمقدمهکه  کنندمیرا ایجاد  ایپیچیده
 

 (11: 1332اعظمی و دیگران، ) سفونيتدر گچبری كاخ  S شكلی درهم رفته به هابرگ. نقش 3 ریتصو
 

 مضامين نقوش گچبری در قرون اوليه اسالمی -5
ه پا، خطوط مستقیم، صلیب شکستهندسی مانند اختر چلی هایطرحاولیه اسالمی سهم عمده نقوش تزئینی گچبری را در قرون 

 (.202: 1611. )سجادی، دهدمیتشکیل  6هایکارو آژده  هاسازیگره، هاراالضالعیکثمروارید حلقه شکل.  هایرشتهو دوایر و 
 

 نقوش گچبری در قرون اوليه اسالمی هایشيوه -6
هجری ادامه داشته  5در بعضی جاها تا قرن  : این شیوه از صدر اسالم شروع تا اواسط قرن چهارم وشيوه خراسانی -1 – 6

 یگیرایپیباین شیوه سادگی و  هایویژگیعباسی، سامانی، غزنوی، طاهری و صفاری بوده است. از  هایدورهاست. این شیوه شامل 
اها عضی جو پرهیز از بیهودگی است. گچبری در این سبک با طرحی آرام و با برجستگی کم آمیخته با رنگ همراه است که در ب

ی از این شیوه در مسجد جامع فهرج، تاریخانه دامغان و نیشابور به هاینمونهگچبری موسوم به شیر و شکر کار شده است.  صورتبه
 کار رفته است.

                                                           
 نقش برگ نخل. 1
 از گچبری یاقطعه. 2
که در کنار هم ایجاد طرح مشبک  گردندیمو دایره و... ایجاد  یضلعششفرم هندسی تو خالی نظیر مثلث،  از تکرار یک یا چند که ندیگویمبه نقوشی . 6
 . شروع به کارگیری این تکنیک را ازگردندیمه به روی سطح تخت گچ، گاه بر روی نقوش اسلیمی گل و یا موتیف های مختلف ظاهر گا هاشبکه. این کنندیم

 .قرن چهارم هجری دانست اند
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 (22: 1332اعظمی و دیگران، ) نينائ. محراب گچبری شده مسجد جامع 4 ریتصو

 
 

 مسجد جامع اصفهان -7-2
، مربوط به قرن دوم هجری است. این شناختیباستان هایبررسییه مسجد جامع اصفهان بر طبق متون تاریخی و تأیید بنای اول

ه ی به این مسجد افزودهایقسمتبازسازی شده و از اطراف صحن گسترش یافت. در دوران بعد نیز  بویهآلبنا پس از دو قرن توسط 
فعلی مسجد  هایبخشزیر  شناسیباستاناین مسجد کهن در حفریات  قایایشمسی، ب 1651 -1651 هایسالشده است. در 

اولیه غنی از  یقبله، دیوار هاحفاریسلجوقی به دست آمد. در طی این  هایشبستاننظام الملک و  یخانهدر زیر گنبد  ازجمله
. هیئت حفاری این گچبری ها را متعلق ودشمیمحراب نیز دیده  هایفرورفتگیگچبری قالبی مشاهده شد که اثر گچبری ها به روی 

مقصوره از زیر اندود گچی یافت شده است که مشابه تزئینات سبک  یدیواره. گچبری هایی نیز بر روی دانندمیبه قرون دوم هجری 
 (.161: 1690احمدی و شکفته، هستند )( 5 ریتصوسامرا )قرن نهم میالدی / 

 

 
 (137: 1332احمدی و شكفته، سامرا )از گچبری سبک ج  تأثرم. گچبری مسجد جامع اصفهان 5 ریتصو

 
 ه است:شدمیصورت اجرا  6سبک گچبری سامرا به 

که  یچندضلعبه هم چسبیده در فضایی مستطیل شکل یا  هایگلبرگ مو و  ازجملهی هایطرحقالبی با  صورتبهسبک الف: 
. آیندمیهندسی به نظر  هایطرح صورتبه، در وهله اول اندشدهور محص هاچندضلعیکه در  هاآناثری نیست.  هاشاخهدر آن از 

به دوران قبل از میالد  هاطرحن ایریشهو گل باز شده برجسته است.  ی خرماهابرگعبارت است از  یهندس هایشکلجزئیات داخل 
 شرقی مدیترانه رواج داشت. یحوضهکه در سرتاسر  گرددمیمسیح بر 

دارد و منشأ گیاهی آن )به دلیل منع تصویری موجودات  انهیگراعتیطبه به سبک الف است، حالت سبک ب: این سبک شبی
باز و  گل انگور، هایخوشهانتزاعی با موتیف های برگ مو،  تقریباًزنده در اندیشه اسالمی( مشخص است. خطوط اصلی آن با اشکال 

 

 

مختلفی مانند  هاینامو  داشته استادامه این شیوه از قرن چهارم هجری شروع شده و تا حمله مغول شيوه رازی:  -6-2
گچبری برجسته و برهشته  هایتکنیکل زیار، سلجوقی، اتابکی، خوارزمشاهی به آن داده شده است. در این شیوه از ، آبویهآل

گچبری ها از نقوش و خطوط  (استفاده شده است. نقوش در اوایل این دوره ساده و تکراری هستند و در اواخر این دوره )قرن ششم
: 1611را در میان موضوعات گچبری به خود اختصاص داده است. )سجادی،  ایدهعمسهم  نگاریکتیبهمتنوع تشکیل شده است و 

 (.201و  206
 
 هنر گچبری ساسانی در آثار اسالمی داخل ایران تأثيرنقش و  -7
 نائينمسجد جامع  -7-1

ی، آن را مربوط به معمار هایویژگی. با توجه به رودمیمساجد تاریخی ایران به شمار  ترینقدیمییکی از  نائینمسجد جامع 
خاص معماری و تزئینات گچبری نفیس، از اهمیت خاصی  هایویژگی. این مسجد به دلیل انددانستهاواسط قرن چهارم هجری 

که  است نائین، مسجد جامع باشدمیاز هنر گچبری  نظیریبیاثر دوران اولیه اسالمی که دارای قطعات  ترینمعروف برخوردار است.
 ساسانی استفاده شده است. هایروشن و فرم و مصالح در تزئینات آن از از پال نظرصرف
های اطراف گنبد، های سوار بر ستونتزئینات گچبری شده مسجد جامع شامل فضاهای محراب، دیوار اطراف محراب، طاق 

 (.99: 1690نعمتی و صالحی، است )محراب  چهارستون موازی به محراب و ستون اطراف
. خوردمیدر البالی کارهای هنری به چشم  بهیو کتهندسی، گیاهی و خط  صورتبهمجموعاً سه گروه موتیف در این مسجد، 

های مختلف بر روی آن کار شده است. این محراب آن است که در قالب (1 ریتصو) گچبری شده محراب ترین قسمت مسجد،جالب
نقوش کاجی شکل  پالمت، ازجملهگیاهی  هایطرحت که بیشتر شامل دارای سه طاق نماست و از تزیینات گچی فراوان برخوردار اس

ها و دوایر تزیینی معمول دوره ساسانی آرایش شده است و ست مزین که با گلایکتیبهاست و در داخل محراب  های کنگرو برگ
 و برگ مو های انگورو خوشهاز ترکیبات گل لوتوس  مذکور، هایطرحخورد. عالوه بر به چشم می هاآننهایت ظرافت هنری در 

ز ا متأثرهای گچبری ی کاملی از موتیفنمونه نائینتوان مشاهده کرد. در مجموع محراب مسجد جامع بهترین نمونه تزیین را می
 (.91: 1615/ دیماند، 659-653: 1611انصاری،است )دوران اولیه اسالمی  ساسانی در هایطرح

ها و ایجاد شده که بر روی سطوح ستون نائینور، در شبستان جنوبی مسجد جامع های انگنقوش گچبری برگ مو و خوشه
شود که نقوش گیاهی شامل نقش تقسیم می یاهیو گها و دیوارها ایجاد شده است. این نقش به دو گروه هندسی محراب، تویزه

های نقش مو به خود اختصاص داده بریبیشترین سطح را گچ کههای انگور و نقش کنگر و گل آفتابگردان است برگ مو و خوشه
 (.12: 1692محمدی فر،اند )ها ایجاد شدهاست. نقوش هندسی نیز شامل خطی ساده است که بیشتر بر روی تویزه

بندی )هشت صلیب( استفاده شده که قسمت از نقوش هندسی هشت بازو نائینی محراب مسجد جامع در تزیینات حاشیه
ی ی دور محراب، مخصوصاً حاشیهحاشیه بندیقابانگوری با ساقه گردان تزیین شده است. در ی خوشه صورتبهداخلی آن 

های ی لچکیها و زمینهها برای اولین بار از طرح هندسی شبه گره و آژده کاری استفاده شده است. در داخل دایرهو قوس نماهاطاق
 رکلیطوبهاند، وجود دارد. های گردان که به دنبال هم تکرار شدهبا ساقههای انگور های استلیزه و خوشهنمای بزرگ نقش کنگرهطاق

های انگور و نیز برگ و دوایر و موضوعات گیاهی مانند درخت تاک و برگ مو و خوشه هاراالضالعیکث ،ها از اشکال هندسیگچبری
ران اسالمی با نقوش گچبری مسجد سامرا قابل های استلیزه تشکیل شده که اکثراً با نقوش گچبری زمان ساسانی و در دوکنگره

-169: 1690احمدی و شکفته، است )ن شکل مقایسه است. نقش هشت و چلیپا در این تزیینات جز اولین تزیینات هندسی به ای
110.) 
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 (22: 1332اعظمی و دیگران، ) نينائ. محراب گچبری شده مسجد جامع 4 ریتصو

 
 

 مسجد جامع اصفهان -7-2
، مربوط به قرن دوم هجری است. این شناختیباستان هایبررسییه مسجد جامع اصفهان بر طبق متون تاریخی و تأیید بنای اول

ه ی به این مسجد افزودهایقسمتبازسازی شده و از اطراف صحن گسترش یافت. در دوران بعد نیز  بویهآلبنا پس از دو قرن توسط 
فعلی مسجد  هایبخشزیر  شناسیباستاناین مسجد کهن در حفریات  قایایشمسی، ب 1651 -1651 هایسالشده است. در 

اولیه غنی از  یقبله، دیوار هاحفاریسلجوقی به دست آمد. در طی این  هایشبستاننظام الملک و  یخانهدر زیر گنبد  ازجمله
. هیئت حفاری این گچبری ها را متعلق ودشمیمحراب نیز دیده  هایفرورفتگیگچبری قالبی مشاهده شد که اثر گچبری ها به روی 

مقصوره از زیر اندود گچی یافت شده است که مشابه تزئینات سبک  یدیواره. گچبری هایی نیز بر روی دانندمیبه قرون دوم هجری 
 (.161: 1690احمدی و شکفته، هستند )( 5 ریتصوسامرا )قرن نهم میالدی / 

 

 
 (137: 1332احمدی و شكفته، سامرا )از گچبری سبک ج  تأثرم. گچبری مسجد جامع اصفهان 5 ریتصو

 
 ه است:شدمیصورت اجرا  6سبک گچبری سامرا به 

که  یچندضلعبه هم چسبیده در فضایی مستطیل شکل یا  هایگلبرگ مو و  ازجملهی هایطرحقالبی با  صورتبهسبک الف: 
. آیندمیهندسی به نظر  هایطرح صورتبه، در وهله اول اندشدهور محص هاچندضلعیکه در  هاآناثری نیست.  هاشاخهدر آن از 

به دوران قبل از میالد  هاطرحن ایریشهو گل باز شده برجسته است.  ی خرماهابرگعبارت است از  یهندس هایشکلجزئیات داخل 
 شرقی مدیترانه رواج داشت. یحوضهکه در سرتاسر  گرددمیمسیح بر 

دارد و منشأ گیاهی آن )به دلیل منع تصویری موجودات  انهیگراعتیطبه به سبک الف است، حالت سبک ب: این سبک شبی
باز و  گل انگور، هایخوشهانتزاعی با موتیف های برگ مو،  تقریباًزنده در اندیشه اسالمی( مشخص است. خطوط اصلی آن با اشکال 
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 (144: 1332احمدی و شكفته، ) راصفهانيجورج. نقش بال برگرفته از تزئينات ساسانی در گچبری مسجد 1 ریتصو

: 1311اتنيگهاوزن و گرابر، ) یساساناز گچبری دوران  متأثرشمعدان در تزئينات سردر جورجير اصفهان . نقش شبيه 3 ریتصو
156) 

 

 
 (7: 1331عليان و دیگران، اصفهان )گچبری در سر مسجد جورجير  هایطرح 12 ریتصو

 
 مسجد جامع شاهپور آباد اصفهان: -7-4

. دداننمیه است و تاریخ این بنا را بین قرن دوم تا اواخر قرن سوم هجری مسجد شاهپور آباد در شمال شهر اصفهان واقع گردید
 توانیمدیگر شبیه به آن را  هاینمونهبا فرورفتگی صدفی بوده است.  اندودگچاین بنا محراب قدیمی داشته که کل نمای محراب 

ار در سوریه دیده شده است. همچنین طاقچه در مسجد جامع قروه بافت. طبق نظر محققان، این تزئین صدفی شکل برای اولین ب
 هجری ظاهر شده که متعلق به اواخر قرن اول المقدسبیتدر  مسجداالقصیزیبایی در  صورتبهاسالمی  یدورهصدفی شکل در 

 ایرانکه متعلق به دوران اولیه ورود اسالم به  هاستمحراباست. محراب مسجد شاهپور آباد یک شکل تکامل نیافته از این نوع 
 (.11 ریتصو(. )161-166: 1690است. )احمدی و شکفته، 

 

 
 (134: 1332احمدی و شكفته، آباد )صدفی نه پر در محراب مسجد شاهپور  ینماطاق. 11 ریتصو

 

 

ان در ایر خصوصاً. اندشدهکاربرد داشته، پوشیده  هادورهدر تمامی با برجستگی زیاد که  کاریکندهپالمت های استلیزه شده و 
 تزئینات گچی به وفور وجود دارد. گونهاین

گی برجست هاطرحمختلفی اجرا شده است و  هایطرحشده است که با  بندیقالبسبک ج: این سبک دارای تکنیک جدیدتر و 
 کاریکندهکه گاهی به نام  اندشدهمحو  تقریباًشده( و  یکارپخرد کرده )مورب با سطح برخو طوربهطرح  هایکنارهکمی دارند، 

 رائهاحالت تزئینی طرح به سادگی  نور و سایه نبوده و تأثیر. در این نوع جزئیات به علت عمق کم تحت شودمیپشت ماهی شناخته 
(. 693: 1635/ هیلن براند، 112-103: 1631، اتینگهاوزن و گرابراست )ن در محور عمودی رشده است. ویژگی دیگر این سبک تقا

 (.1 ریتصو)

 
 (423: 1315هيلن براند، ج )سامرا سبک  یگچبر .6 ریتصو

 
 مسجد جورجير اصفهان -7-3

بن عباد وزیر مؤیدالدوله و فخرالدوله دیلمی مسجد جورجیر اصفهان نام بنایی است که در قرن چهارم هجری به دستور صاحب 
مسجد جامع جورجیر اصفهان در محل فعلی (. 91-91: 1631نگرزها در بازار قدیم اصفهان ساخته شده است )آزاد، بازار ر کنارگذر

تخریب شده و از بنای مسجد تنها سردر  کامالًساخت مسجد حکیم  منظوربهمسجد جکیم قرار داشته است که در زمان صفویه 
جد جورجیر بنایی است متعلق به قرن چهارم هجری که دارای تزئینات سردر مسشمالی آن در ساختار مسجد بر جای مانده است. 

کاری آجر هایتکنیکاز هنر دوران ساسانی است. در تزئین سردر این مسجد از  متأثرگچبری و آجرکاری  فردمنحصربه یهایژگیوو 
ران، اده شده است. )علیان و دیگو تلفیق دو تکنیک آجرکاری و گچبری استف با نقوش هندسی و گچبری با نقوش هندسی، گیاهی

 (.10-1 ریتصاو(. )6-5: 1691

 
 (1: 1331عليان و دیگران، اصفهان ): نقش پرنده در گچبری سردر مسجد جورجير 7 ریتصو

 



13
97

یز 
پای

ل، 
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
س

9

 
 

 

 
 (144: 1332احمدی و شكفته، ) راصفهانيجورج. نقش بال برگرفته از تزئينات ساسانی در گچبری مسجد 1 ریتصو

: 1311اتنيگهاوزن و گرابر، ) یساساناز گچبری دوران  متأثرشمعدان در تزئينات سردر جورجير اصفهان . نقش شبيه 3 ریتصو
156) 

 

 
 (7: 1331عليان و دیگران، اصفهان )گچبری در سر مسجد جورجير  هایطرح 12 ریتصو

 
 مسجد جامع شاهپور آباد اصفهان: -7-4

. دداننمیه است و تاریخ این بنا را بین قرن دوم تا اواخر قرن سوم هجری مسجد شاهپور آباد در شمال شهر اصفهان واقع گردید
 توانیمدیگر شبیه به آن را  هاینمونهبا فرورفتگی صدفی بوده است.  اندودگچاین بنا محراب قدیمی داشته که کل نمای محراب 

ار در سوریه دیده شده است. همچنین طاقچه در مسجد جامع قروه بافت. طبق نظر محققان، این تزئین صدفی شکل برای اولین ب
 هجری ظاهر شده که متعلق به اواخر قرن اول المقدسبیتدر  مسجداالقصیزیبایی در  صورتبهاسالمی  یدورهصدفی شکل در 

 ایرانکه متعلق به دوران اولیه ورود اسالم به  هاستمحراباست. محراب مسجد شاهپور آباد یک شکل تکامل نیافته از این نوع 
 (.11 ریتصو(. )161-166: 1690است. )احمدی و شکفته، 

 

 
 (134: 1332احمدی و شكفته، آباد )صدفی نه پر در محراب مسجد شاهپور  ینماطاق. 11 ریتصو
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 مسجد عتيق شيراز -7-7
 231. در سال رسدمیآن به روزگار صفاریان  یاولیهمعروف صدر اسالم در شیراز است که ساختمان این مسجد از بناهای 

: 1636بنیان نهاده شد که در طول زمان بخش اعظم آن ویران گردید. )کیانی، هجری به دستور عمرولیث صفاری مسجد جامع فعلی 
11.) 

 هایاقط. در زیر سقف یکی از شودمیاز بنای اولیه مسجد تنها محراب در انتهای شبستان جنوبی بر دیوار قبله دیده  متأسفانه
سلیمی ا یپیچیدهت. نقوش گچبری شامل نوارهای اس ماندهباقیجلو محراب که به شدت تخریب شده، قسمتی از تزئینات گچبری 

نوار مروارید است. )احمدی  هایحلقه( در بین 11سه لبی )تصویر  یهابرگچهپیچک( به همراه نقوش تزئینی  داربرگ)ساقه گل و 
 (.163: 1690و شکفته، 

 
 (Pope, 1964: 259) یساساناز نقوش تزئينی گچبری  متأثر. گچبری طاق مسجد عتيق شيراز 14 ریتصو

 
 مسجد جامع نيریز -1 – 7

هجری بنا شده است. این مسجد از  616مسجد جامع نیریز یکی از مساجد اولیه اسالم است که با نقشه یک ایوانی در حدود 
و  است. برای مثال ایوان رفیع متأثرساخت همانند دیگر آثار معماری صدر اسالم از معماری عهد ساسانی  یشیوهنظر معماری و 

هجری به  616بسیار زیبایی است که در سال  یشدهبلند آن به بناهای قبل از اسالم شبیه است. این مسجد دارای محراب گچبری 
 (.11: 1636کیانی، است )بنای مسجد افزوده شده 

 
 برج رسگت مازندران -7-3

ری مزین به نقوش گچبری تزئین شده آج هایمقرنسبرج با ردیف مضاعفی از  یلبهبرج رسگت برج آجری زیبایی است که 
بی جلوه آ یزمینهبا شکوه به خط کوفی گچبری شده و حروف کتیبه به رنگ سفید بر  ایکتیبه، هامقرنساست. در پایین این 

سطر است که سه سطر اول و  1. باالی در ورودی، کتیبه دیگری که آن هم از گچ ساخته شده وجود دارد. این کتیبه شامل کندمی
نیمی از سطر چهارم به خط کوفی است و در انتها متنی به خط پهلوی نوشته شده است. گچبری های برج به لحاظ تقارن و تکرار 

قارن که تکرار نقش و ت نائیننقش، استمرار هنر گچبری دوره ساسانی است، مانند گچبری های شهر تاریخی نیشابور و مسجد جامع 
 (.15 ریتصو(. )111: 1690و شکفته، احمدی است ) هاآن یهایژگیواز 

 
 (141: 1332احمدی و شكفته، رسگت )سه لبی در كتيبه گچبری برج  یهابرگچه. نقش 15 ریتصو

 

 

 مسجد جامع نطنز -7-5
در  هاطرح نیتریمیاز قدساخته شده که یکی  یضلعهشتشبستان آن با طرح  مسجد جامع نطنز شکلی چهار ایوانی دارد و

دارای  العادهفوقایوان شمالی عالوه بر تزئینات  متعدد وجود دارد. هایکتیبهچهارگانه مسجد  هایایوانمعماری اسالمی است. در 
گچبری شده  یکتیبه. بر دهدمیسوره هود را نشان  111و آیه  آبی است که آیاتی از سوره جمعه ایزمینهبه خط ثلث بر  ایکتیبه

تزئین  کاریمقرنس. ایوان جنوبی مسجد نیز با گچبری و شودمیسوره توبه دیده  19و  13 هایآیهایوان شمالی نیز  هالل داخل
 (.111-115: 1636/ کیانی، 12 ریتصوشده است. )

 
 (145: 1332شكفته،  احمدی و) یهجر 4قرن  -. نقش هندسی در تزئينات گچبری مسجد جامع نطنز12 ریتصو

 
 ی نيشابور:شهر تاریخ -7-6

 ترینمهمیکی از مراکز مهم قرون اولیه اسالمی مدتی پایتخت طاهریان بوده و در زمان سامانیان  عنوانبهشهر تاریخی نیشابور 
چهار مورد از  شناختیباستان یهاحفاریتاریخی متعددی است که در  هایتپهاست. این شهر دارای  رفتهمیمرکز هنر به شمار 

 درسه، تپه تاکستان، تپه سبزپوشان و قنات تپه، قطعات زیبای گچبری یافت شده است.یعنی تپه م هاآن
دیواری است و در قسمت جنوب  هایمقرنسگچبری در قسمتی به نام ابنیه سبزپوشان است که شامل  هایقسمت ترینکامل

ه نقش بست هاآناست که بر روی  هاییرنگا، غربی صحن حیاط و تاالر گنبددار مجاور آن قرار دارد. کامل کننده این نوع گچبری ه
 هاآنزیبای طوماری و برگ نخلی است که بعضی از  هایطرح صورتبهسفید، زرد، آبی و قرمز است و  هایرنگاست که شامل 

 (.16(. )تصاویر 659: 1611انصاری، دارد )، مانند اشکال تزئینات سامرا قرار گوشششچهارگوش یا  هایشکلدرون 

 
 (Wilkinson, 1986: 127سامرا )از سبک ج  متأثر . قطعات گچبری تپه مدرسه نيشابور13 ریوتص
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ری مزین به نقوش گچبری تزئین شده آج هایمقرنسبرج با ردیف مضاعفی از  یلبهبرج رسگت برج آجری زیبایی است که 
بی جلوه آ یزمینهبا شکوه به خط کوفی گچبری شده و حروف کتیبه به رنگ سفید بر  ایکتیبه، هامقرنساست. در پایین این 

سطر است که سه سطر اول و  1. باالی در ورودی، کتیبه دیگری که آن هم از گچ ساخته شده وجود دارد. این کتیبه شامل کندمی
نیمی از سطر چهارم به خط کوفی است و در انتها متنی به خط پهلوی نوشته شده است. گچبری های برج به لحاظ تقارن و تکرار 
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. در قرون شوندمیو شهر تاریخی نیشابور مشاهده  نائینکه نمونه بارزی از آن در گچبری های مسجد جامع  گرددمید گچبری وار
به کار رفته در گچبری، دو شیوه خراسانی و رازی است. همچنین نقوش گچبری در قرون اولیه اسالمی  هایشیوهاولیه اسالمی، 

قوش از ن ایعمدهی سامرا است. نقوش هندسی در گچبری قرون اولیه اسالمی، سهم از نقوش گچبری ساسانیان و سبک گچبر متأثر
 .دهدمیتزئینی را تشکیل 

 
 منابع

 ، چاپ اول، تهران، کلیدر.بویهآل(، معماری ایران در قلمرو 1631) ترایمآزاد،  .1
 .1شماره دینی،  و هنرسالمی ایران، فصلنامه ادبیات (، تزیینات گچبری در معماری قرون اولیه ا1690، عاطفه ). شکفتهاحمدی، حسین .2
های کاخ تیسفون با اولین مساجد (، مطالعه تطبیقی نقوش گچبری1692طاهر )، شیخ الحکمایی، یمحمدعلشیخ الحکمایی، اعظمی، زهرا، . 6

 .1، شماره 13دوره  هنرهای تجسمی، -ایران، نشریه هنرهای زیبا
 .1شماره آن در هنرهای اسالمی، فصلنامه هنر،  تأثیربری دوران ساسانی و (، گچ1611). انصاری، جمال 1
 .22-15صص  ،1شماره ارزیابی مجدد(، نشریه هویت شهر، سال پنجم، فهرج )(، مسجد جامع 1639) رضایعلانیسی، . 5
 وم، تهران، سمتی یعقوب آژند، چاپ د، ترجمه(1هنر و معماری اسالمی )، (1631)، الگ . اتینگهاوزن، ریچارد؛ گرابر،1
 ، ترجمه یوسف مجیدزاده، تهران، نشر دانشگاه تهران.(، هنر ایران باستان1651) دتیاپرادا،  .1
 (، تاریخ راهنمای صنایع ایران، ترجمه عبداهلل فریار، تهران، علمی و فرهنگی.1615. دیماند، موریسون اسون، )3
ی ایران، فصلنامه علمی، هنری و فرهنگی اثر، سازمان میراث فرهنگی کشور، شماره (، هنر گچبری در معماری اسالم1611سجادی، علی ) .9

25. 
 (، مبانی تاریخ ساسانیان، ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، انتشارات فرزان روز.1690شیپمن، کالوس ) .10
، سال نهم، فصلنامه باغ نظرثیرپذیری آن از هنر ساسانی، ، نقوش سردر جورجیر و تأ(1691)؛ جوادی، شهره، اکبریعلعلیان، علمدار؛ سرفراز، . 11

 6-10صص ، 22شماره 
 تهران، انتشارات سمت. (، تاریخ هنر معماری در دوره اسالمی،1636کیانی، محمد یوسف ) .12
 .120شماره هنر گچبری، نشریه کتاب ماه هنر،  هایشیوه(، آشنایی با 1631گرامی نژاد، ابوالقاسم ) .16
 تهران، انتشارات علمی و فرهنگی. (، هنر ایران در دوره پارتی و ساسانی، ترجمه بهرام فره وشی،1610، رومن )رشمنگی .11
 و هنر اشکانی، تهران، سمت شناسیباستان(، 1690. محمدی فر، یعقوب، )15
سال اول،  ، نشریه هنر و فن،نائینسجد جامع های مخوشه انگور و برگ مو در گچبری هیمانقش(، ریشه یابی 1692محمدی فر، یعقوب ) .11

 شماره اول.
گچبری دوره ساسانی بر نقوش گچبری دوره اسالمی،  هایمایهنقش تأثیر(، مطالعه 1631) اهللحبیب. مصباح اردکانی، نصرت الملوک، لزگی، 11

 ، سال اول، شماره دوم.مایهنقشفصلنامه هنرهای تجسمی 
یب از منظر نقوش، ترک نائین(، بررسی تطبیقی تزیینات گچبری مسجد نه گنبد بلخ و مسجد جامع 1690صالحی، اسرا ) نعمتی بابایلو، علی، .13

 .112شماره و مفاهیم، نشریه کتاب ماه هنر، 
 روز،تهران، نشر فرزان  (، معماری هنرهای ایران، زیر نظر ر. دبلیو. فریه، ترجمه پرویز مرزبان،1611رابرت ). هیلن براند، 19
 زاده شیرازی، تهران، روزنه. اهللتیآ(، معماری اسالمی، ترجمه باقر 1635رابرت ). هیلن براند، 20

21. Pope.A.u. Ackerman. 1964. A survey of persian art.no.3.Oxford Universitiy press. 
22. Wilkinon,.c.k. 1986. NISHAPUR. Some early Islamic buildinds and their Decorations. The Metropolitan Museum 
of Art New York. 
  

 

 

 مسجد جامع فهرج -12 -7
 ترینکهنکرمان واقع شده است. در این روستا،  –مسجد جامع فهرج در روستای فهرج در دوازده کیلومتری شرق جاده یزد 

 (. 11: 1636کیانی، ) .، ساخته شده استرسدمیکه قدمت آن به قرن اول هجری  مسجد ایران
یک قوس چند پره در  :شودمی، در مسجد جامع فهرج دیده باشندمیچند طرح گچبری که از نظر اجرا دارای سبک مشابه ای 

شکل بر روی دیوار انتهایی رواق  ایلهپ(، طرح 11 ریتصوباالی محراب و طرحی مشابه در زیر طاق بر روی دیوار جنوبی شبستان )
: 1639انیسی، کوچک )( و طرحی به شکل تابش نور بر روی سطح بیرونی قوس جناغی محراب 11 ریتصو) در سمت شمال غربی بنا

19.) 

 
 (13: 1313انيسی، ) نينائ. طرح تزئينی پلكانی محراب مسجد جامع 16 ریتصو

 (13: 1313انيسی، فهرج ). طرح پلكانی تزئينی مسجد جامع 17 ریتصو
 

 هنر گچبری ساسانی در آثار اسالمی خارج از ایران تأثير - 1
. در خوردمیموتیف های گچبری عهد ساسانی در خارج از ایران بیشتر بر روی آثار هنری عهد اموی و عباسی به چشم  تأثیر

و قصر از پوشش موزاییک بهره گرفته  هااتاقدر کف قصر المشتی مربوط به دوره امویان از گچ به عامل تزئین و مالط ساختمان و 
 شده است.

 
 گيرینتيجه

 تپههفتآثار به دست آمده از گچ، مربوط به دوران ایالمی است که از  ترینقدیمی، شناختیباستان هاییافتهو  هاکاوشطبق 
تلف بهره گرفته شده است. در این بین خوزستان به دست آمده است. همچنین در دوران تاریخی از گچ برای پوشش بناهای مخ

زیادی در گچبری ابنیه قرون اولیه اسالمی به جا گذاشته است. در عصر ساسانی  تأثیراتگچبری دوران ساسانی اهمیت زیادی دارد و 
 عظیم هخامنشی هایحجاریگچکاری و گچبری مقام مهمی در هنر تزئینی داشته است. نقوش گچبری دوران ساسانی هم ردیف 

کاخ  ازجملهدوره ساسانی  هایکاخه است. نقوش گیاهی که در تزئینات گچبری بناها و شدمیاز شاهکارهای عصر خود محسوب 
، نقوش پالمت، کنگر، آکانتوس و انار است. در دوران اسالمی نفوذ و گسترش اسالم هابرگدیده شده است، شامل شاخ و  تیسفون

ایی دیگر با نقوش اسلیمی و خت ایگونهبسزایی داشت و نقوش گیاهی در گچبری بناها به  تأثیرهنری  هایگرایشبر تمامی هنرها و 
توان در مساجد قرون اولیه اسالمی ایران یافت. طرح درختان مو، انار، انجیر، نخل، آن را می نظیربی هاینمونهبازنمود یافتند که 

 شوند.اسلیمی در دوران اسالمی دیده می هایطرحب با ی کنگر و مو در دوران ساسانی این بار در ترکیهابرگ
صورت گرفته، بناهای مختلفی در تزئینات گچبری از قرون اولیه اسالمی شناسایی شده است که در دو استان  هایبررسیطبق 

اده و دوران بعد س اصفهان و خراسان تعداد بیشتر ابنیه با تزئینات گچی دارند. گچبری های قرون اولیه به نسبت دوره ساسانی
بنای قرون اولیه اسالمی را که در آن گچبری های  ترینمهماستفاده شده است.  هاآنبرای اجرای  تریساده هایتکنیکهستند و از 

در تزئینات  هجری تکنیک آژده کاری )النه زنبوری( 1است. در حدود قرن  نائیننفیس و ارزشمندی به کار رفته، مسجد جامع 
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. در قرون شوندمیو شهر تاریخی نیشابور مشاهده  نائینکه نمونه بارزی از آن در گچبری های مسجد جامع  گرددمید گچبری وار
به کار رفته در گچبری، دو شیوه خراسانی و رازی است. همچنین نقوش گچبری در قرون اولیه اسالمی  هایشیوهاولیه اسالمی، 
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 .دهدمیتزئینی را تشکیل 
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 یبر معمار یموریو ت یلخانیدر دوران ا جانیآذربا یاسالم یسبک معمار تأثیر
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 دهيچك
. هنر دیسازگار نما یاسالم میفاهاست که توانست خود را با م یهنر نیاول یخیاز لحاظ تار یاسالم یمعمار 

 یبه رشد و بالندگ هیمراغه و سلطان ز،یهمچون تبر ییبا شهرها یموریو ت یلخانیدر دوره ا جانیآذربا یمعمار
خود  تأثیررا تحت  یاسالم هایسرزمین ریاس یآمده از آن، معمار به وجود یو شاهکارها افتیدست  یاسابقهیب

در  هیتا مصر و ترک یاسالم هایسرزمیندر شرق  انهیم یایدر هند و آس ماندهباقی یمعمار هاینمونهقرار داد. 
 هایویژگی نیاز ا ایپارههستند.  یمعمار تأثیراتو  هاپیشرفت نیآشکار از ا یغرب جهان اسالم، نماد و نشان

ده است ش یمتجل گرید یصورتبهرا گرفته و  نیآن سرزم یرنگ و بو یاسالم هایسرزمین ریبه سا فوذبا ن یمعمار
 کردیپژوهش با رو نیکرد. ا وجوجست جانیآذربا معماری سبک در را هاآن شهیر توانمی قیکه با نگاه ژرف و عم

 یارسبک معم تأثیر زانینشان دادن م رد یسع ایکتابخانهمطالعات  قیو از طر ایمقایسهو  یلیـ تحل یفیتوص
دارد و  یبعد هایسدهو  در قرون یاسالم هایسرزمین ریسا یبر معمار یموریو ت یلخانیدر دوران ا جانیآذربا

 یدارند برا تأثیرات نیاز ا یمزبور را که نشان یها-نیسرزم یاسالم یهدف آثار شاخص معمار نیبد لین یبرا
 نیه اک مشخص شد انی. در پادهدمیقرار  یمورد بررس یلیبا نگاه تحل یرگذاریتأث نیا ینحوهو  زانینشان دادن م

 هایمینسرزسده در  نیشد که تا چند المللیبین یاسالم یآمدن سبک معمار به وجودو تبادل افکار باعث  تأثیرات
در  جانیآذربا نیسرزم هایژگیو نیاز ا یاریو خاستگاه بس شهیکه در واقع ر رواج داشت یاسالم کیدور و نزد

 .بود زمینایران
 

 یاسالم هایسرزمین ،یموریدوره ت ،یلخانیدوره ا ،یاسالم یمعمار جان،یآذربا :یديكل واژگان
 
 

 مقدمه -1
های فاحشی در آن های فراوانی رو به روست و شکافهای بسیار همچنان با کاستیمطالعات معماری اسالمی با وجود پژوهش

ی های عظیم فرهنگی و هنره گنجینهتوجهی نویسندگان باطالعی یا کمها به دلیل بیشود که بعضی از این ناهمگونیمشاهده می
(. آذربایجان از مراکز پرقدرت معماری جهان اسالم است که 12: 1691باشد )اوریا، مناطق مختلف مانند سرزمین آذربایجان می

نهر به ی ایلخانیان مرکزیت فرهنگ و هنر ایران از خراسان و ماوراءالتاریخی کهن دارد. در دوره آنجافرایند تحوالت معماری در 
عماری رسد و مشود و معماری سرزمین آذربایجان در قالب مکتبی چون تبریز به اوج بالندگی و شکوفایی میآذربایجان منتقل می
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شناسی فرم، سبک جدیدی در اند و هرچند از منظر زیباییایوانی را برای ساخت بناهایی چون مسجد، مدرسه و کاروانسرا برگزیده
رین تغییراتی ظریف صورت دهند و شاید بتوان بارزت اند با کاهش و اصالح تناسبات بنااند اما کوشیدهتاریخ معماری ایران پدید نیاورده

 (.1-3: 1691های متداول سلجوقیان دانست )شراتو و گروبه، ویژگی آن را آمادگی به پیروی از سرمشق
در مقایسه با معماری عصر سلجوقی، معماران ایلخانی آثار خود را به لحاظ عظمت، ابداع، تناسب اجزاء ساختمان و پالن و نقشه 

عمده در معماری این زمان را تلفیق و ترکیب اشکال ساختمانی و  مسئله(. ویلبر 16: 1611اند )حسن، ممتاز کرده هاآنی عال
 (.61: 1615داند )ویلبر، می هاآنتزئینات 

 ها و فنون مهندسی خاص خود را داشتند. از دیدگاه آندروپترسن شاخصمهندسان و معماران عهد ایلخانی مسائل، تکنیک
ر هم به تتوان ابعاد عظیم بناها و کاربرد عظیم گچبری و توسعه طاق عرضی دانست. گرچه این تکنیک پیشمهندسی ایشان را می

. ساخت بناهای (Petersen,:1996 114)رفت اما این برای اولین باری بود که در معماری با مصالح آجری به کار رفت کار می
ار واحدهای قوسی، کاهش اجرام پر و افزایش فضاهای تهی در ساختمان، تکامل سیستم ساختمانی های تند و مرتفع، تکربلند، قوس

 هایاشکانی ـ ساسانی، گرایش زیاد به قائم ساختن عناصر ساختمانی و باالگرایی در بناها از شاخص یچهارطاقطاق عرضی و 
 (.113-119: 1611مهندسی ساختمان در این دوره است )فرشاد، 

ا هباشد. در این دوران ایوان، ارتفاع و رفعت بناها میکندمیها متمایز ین ویژگی که آثار معماری ایلخانی را با دیگر دورهبارزتر
شوند و به بعد عمودی فضاها توجه دارند تا بعد افقی؛ سردرهای بلند مورد توجه معمار هستند و همین ارتفاع تر میبلندتر و عریض

 (.110-111: 1631اساسی نهاد )پوپ،  تأثیرباریکتر شدن دیوارها  نمایی حجم وبر باریک
عصر مغول تنها به معماری بناها محدود نماند بلکه شهرسازی و فضاهای شهری نیز فراگیر شد  وسازهایساختتغییر و تحوالت 

گذشته از منازل مسکونی افراد ساکن شهرسازی در دوره ایلخانی به یک تعادل و هماهنگی اجزا با یکدیگر رسیده است. این اجزا »...
ی سلطنتی، مسجد جامع مدارس، خانقاه، دارالسیاده، رصدخانه، بیمارستان، کتابخانه، های ارتباطی و فضاهای شهری در مقبرهو راه
ت اس ی کلیی ایلخاناند. حاصل هماهنگی مطلوب اجزا بافت شهری در دورهالقانون، گرمابه و...در بافت شهری فعالیت داشتهبیت

ی که هر جزء صورتبهای بتوان آن را دید. در این کل، فقط شئونات خاص هر جزء رعایت گردیده؛ که شاید در کمتر دوره منسجم
ی مراتبلسلهسگذارد. به عبارتی دیگر هر جزء خود بیانگر را به نمایش می یاافتهیقوامتجسمی از کلیت  تقریباًدر حیطه عملکرد خود 

به شرح اصول و قواعد معماری « االحیا و االثر»اهلل همدانی در کتاب خود است. خواجه رشیدالدین فضل رمجموعهیزاجزاء  یهیافتقوام
 (.561-561: 1611)میرفتاح، « و شهرسازی پرداخته است

ای که نیهردید و ابی ایلخانی، شهرهای آذربایجان از قبیل تبریز و سلطانیه محل تجمع هنرمندان گو تثبیت سلسله سیتأسبا 
در این مدت زمانی ساخته شدند، به دست هنرمندان محلی بود. گاهی نیز شاهان ایلخانی با صدور احکامی خواستار احداث بناهای 

از نظر مصالح ساختمانی و شکل، بین بناهایی که در شهرهای آذربایجان  طورکلیبهشدند. مهم و شکوهمند مثل غازانیه و سلطانیه می
شود. تزییناتی چون گچبری، کاشیکاری و آجرکاری ه شده شباهتی وجود دارد که در بناهای نقاط دیگر ایران کمتر دیده میساخت

 (.59-10: 1639بناها شدند )کیانی،  بخشزینتبا مهارتی خاص 
وری توان خلق چنین کرد و این امپراتشکوه و عظمت امپراتوری قدرتمند ایلخانی، آثار معماری عظیم و باشکوه را طلب می

شاهکارهایی را هم داشت. شاید بتوان گفت که هدف سالطین مغول از آفرینش چنین آثاری، حقیر جلوه دادن میراث سالطین 
غازان و ارگ علیشاه از پیش تفهیم شده بود که باید آثار ایشان به لحاظ ابعاد، حجم و تزیین ماقبل خود بوده باشد؛ به معماران شنب

 (.Qiyasi, 9:1985-8 )کسری در تیسفون باشند اتر از مقابر سلطان سنجر در مرو و طاقبرتر و فر
 

 اسالمی در قرون بعدی هایسرزمينمعماری اسالمی آذربایجان بر سایر  تأثيربررسی و تحليل  -5
 لهازجماسالمی  هایینسرزمها بر معماری سایر در دوران ایلخانی معماری در آذربایجان پیشرفت بسیاری کرد و این پیشرفت

ه زیادی گذاشت و آثار بسیاری ک تأثیری ممالیک برجی و بحری و امپراتوری عثمانی ترکستان و خراسان عصر تیموریان، مصر دوره

 

 

اسالمی از هند در  هایسرزمینبر معماری سایر  تأثیرات(. این 1: 1639دهد )آجرلو، قرار می الشعاعتحتهمجوار را  هایسرزمین
 باشد.شرق تا ممالیک مصر در غرب آشکار و هویدا می ی گوکانیان دردوره

که در مواردی معماری این دوره  هرچندیابد، قویونلو و قراقویونلو ادامه میپیشرفت معماری در آذربایجان در زمان ترکمانان آق
 هاییوره نیز بدیع است و نوآوریماقبل خود یعنی ایلخانی است؛ اما معماری این د یدورهی معماری از بسیاری لحاظ مدیون و ادامه

، چینیلی کوشک و محلتاجهایی مانند صاحب آباد تبریز در مجموعه هایکاخ تأثیراتشود تا جایی که نیز در آن مشاهده می
شیوه و سبک معماری  تأثیراصلی زیر صورت گرفته است:  سؤالشود. این پژوهش بر اساس اصفهان عهد صفوی دیده می هایکاخ

های بعدی به چه اندازه بوده اسالمی در قرون و سده هایسرزمینی آذربایجان در دوران ایلخانی و تیموری بر معماری سایر اسالم
بک س تأثیراختصاصی و مستقل برای نشان دادن میزان  صورتبهاین پژوهش بدان است که تاکنون کار علمی که  تیاهم؟ است

های صورت گرفته فقط و بحث های بعدی بپردازد، صورت نگرفته استاسالمی در سده هایسرزمینمعماری آذربایجان بر سایر 
 اشارات کوتاه در مابین مطالب دیگر بوده است. صورتبه

 
 روش تحقيق -2

 أثیرتای است و هدف آن نشان دادن ای و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهروش تحقیق این نوشتار توصیفی ـ تحلیلی و مقایسه
های بعدی است. در این اسالمی در قرون و سده هایسرزمینمعماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تیموری بر معماری سایر  سبک

این  تأثیرموردی  صورتبهپردازد و بعد های معماری اسالمی آذربایجان در دوران مزبور میراستا محقق ابتدا به بررسی کلی ویژگی
 دهد.اسالمی نشان می هایسرزمینی سایر ها را در آثار معمارویژگی
 

 پيشينه تحقيق -3
تر سبک معماری آذربایجان تحقیقات زیادی صورت گرفته است، در باب موضوع معماری اسالمی آذربایجان و یا به بیان دقیق

اسالمی اعم از  هایسرزمیناین سبک معماری بر معماری سایر  تأثیراما در مورد هدف اصلی این پژوهش که نشان دادن میزان 
محمدکریم پیرنیا  شادروانجانبه و دقیقی صورت نگرفته است. اولین بار هند، امپراتوری عثمانی، مصر و ... است، پژوهش همه

های هفت نا نه هجری را با عنوان سبک آذری معرفی کرد و آن را مترادف با معماری ایلخانی و معماری اسالمی آذربایجان در سده
(. ذکر این نکته ضروری است که دیگر امروزه استفاده از این عنوان در مورد معماری این 1636ذربایجان قرار داد )پیرنیا، تیموری آ

 دوران سرزمین آذربایجان کاربرد چندانی ندارد و این عنوان جای خود را به سبک معماری آذربایجان داده است.
به معرفی این سبک معماری پرداخته و « دی بر سبک معماری آذربایجاندرآم»ای تحت عنوان دکتر بهرام آجرلو در مقاله

ی ارزشمند دیگری با ( وی در مقاله1639ی ممالیک دانسته است )آجرلو، این سبک را از ماوراءالنهر تا مصر دوره تأثیری دامنه
(. 1633اشاره داشته است )آجرلو،  تأثیرات گذرا به این صورتبهدر میان بحث در مورد این مکتب « ی معماری شیروانشیوه»عنوان 

معماری آن از آذربایجان  تأثیردر بحث از معماری امپراتوری عثمانی به  2شیال بلر و جاناتان بلوم در کتاب هنر و معماری اسالمی 
 (.1690ای داشته است )بلر و بلوم، و تبریز اشاره

به « لکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغهتعیین عم»ای با نام دکتر جواد شکاری نیری در مقاله
 (.1695مراغه بر رصدخانه جیپور هند پرداخته است )شکاری نیری،  واحدهای نجومی رصدخانه تأثیرمطالعه 
 

 معماری اسالمی آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری هایویژگیبررسی كلی  -4
معماری و شهرسازی در آذربایجان بوده است و این دوره در سیر تکوین هنر و معماری ایران ی ایلخانی عصر شکوفایی دوره

(. از دیدگاه پژوهشگران تاریخ هنر معماری دوران ایلخانیان، معماری این دوره 10-16: 1633باشد )آجرلو، ای میدارای جایگاه ویژه
عصر سلجوقی را به ارث برده است و معماران این دوره نیز پالن چهار های معماری های ساخت ویژگیبه لحاظ فرم و پالن و تکنیک
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شناسی فرم، سبک جدیدی در اند و هرچند از منظر زیباییایوانی را برای ساخت بناهایی چون مسجد، مدرسه و کاروانسرا برگزیده
رین تغییراتی ظریف صورت دهند و شاید بتوان بارزت اند با کاهش و اصالح تناسبات بنااند اما کوشیدهتاریخ معماری ایران پدید نیاورده

 (.1-3: 1691های متداول سلجوقیان دانست )شراتو و گروبه، ویژگی آن را آمادگی به پیروی از سرمشق
در مقایسه با معماری عصر سلجوقی، معماران ایلخانی آثار خود را به لحاظ عظمت، ابداع، تناسب اجزاء ساختمان و پالن و نقشه 

عمده در معماری این زمان را تلفیق و ترکیب اشکال ساختمانی و  مسئله(. ویلبر 16: 1611اند )حسن، ممتاز کرده هاآنی عال
 (.61: 1615داند )ویلبر، می هاآنتزئینات 

 ها و فنون مهندسی خاص خود را داشتند. از دیدگاه آندروپترسن شاخصمهندسان و معماران عهد ایلخانی مسائل، تکنیک
ر هم به تتوان ابعاد عظیم بناها و کاربرد عظیم گچبری و توسعه طاق عرضی دانست. گرچه این تکنیک پیشمهندسی ایشان را می

. ساخت بناهای (Petersen,:1996 114)رفت اما این برای اولین باری بود که در معماری با مصالح آجری به کار رفت کار می
ار واحدهای قوسی، کاهش اجرام پر و افزایش فضاهای تهی در ساختمان، تکامل سیستم ساختمانی های تند و مرتفع، تکربلند، قوس

 هایاشکانی ـ ساسانی، گرایش زیاد به قائم ساختن عناصر ساختمانی و باالگرایی در بناها از شاخص یچهارطاقطاق عرضی و 
 (.113-119: 1611مهندسی ساختمان در این دوره است )فرشاد، 

ا هباشد. در این دوران ایوان، ارتفاع و رفعت بناها میکندمیها متمایز ین ویژگی که آثار معماری ایلخانی را با دیگر دورهبارزتر
شوند و به بعد عمودی فضاها توجه دارند تا بعد افقی؛ سردرهای بلند مورد توجه معمار هستند و همین ارتفاع تر میبلندتر و عریض

 (.110-111: 1631اساسی نهاد )پوپ،  تأثیرباریکتر شدن دیوارها  نمایی حجم وبر باریک
عصر مغول تنها به معماری بناها محدود نماند بلکه شهرسازی و فضاهای شهری نیز فراگیر شد  وسازهایساختتغییر و تحوالت 

گذشته از منازل مسکونی افراد ساکن شهرسازی در دوره ایلخانی به یک تعادل و هماهنگی اجزا با یکدیگر رسیده است. این اجزا »...
ی سلطنتی، مسجد جامع مدارس، خانقاه، دارالسیاده، رصدخانه، بیمارستان، کتابخانه، های ارتباطی و فضاهای شهری در مقبرهو راه
ت اس ی کلیی ایلخاناند. حاصل هماهنگی مطلوب اجزا بافت شهری در دورهالقانون، گرمابه و...در بافت شهری فعالیت داشتهبیت

ی که هر جزء صورتبهای بتوان آن را دید. در این کل، فقط شئونات خاص هر جزء رعایت گردیده؛ که شاید در کمتر دوره منسجم
ی مراتبلسلهسگذارد. به عبارتی دیگر هر جزء خود بیانگر را به نمایش می یاافتهیقوامتجسمی از کلیت  تقریباًدر حیطه عملکرد خود 

به شرح اصول و قواعد معماری « االحیا و االثر»اهلل همدانی در کتاب خود است. خواجه رشیدالدین فضل رمجموعهیزاجزاء  یهیافتقوام
 (.561-561: 1611)میرفتاح، « و شهرسازی پرداخته است

ای که نیهردید و ابی ایلخانی، شهرهای آذربایجان از قبیل تبریز و سلطانیه محل تجمع هنرمندان گو تثبیت سلسله سیتأسبا 
در این مدت زمانی ساخته شدند، به دست هنرمندان محلی بود. گاهی نیز شاهان ایلخانی با صدور احکامی خواستار احداث بناهای 

از نظر مصالح ساختمانی و شکل، بین بناهایی که در شهرهای آذربایجان  طورکلیبهشدند. مهم و شکوهمند مثل غازانیه و سلطانیه می
شود. تزییناتی چون گچبری، کاشیکاری و آجرکاری ه شده شباهتی وجود دارد که در بناهای نقاط دیگر ایران کمتر دیده میساخت

 (.59-10: 1639بناها شدند )کیانی،  بخشزینتبا مهارتی خاص 
وری توان خلق چنین کرد و این امپراتشکوه و عظمت امپراتوری قدرتمند ایلخانی، آثار معماری عظیم و باشکوه را طلب می

شاهکارهایی را هم داشت. شاید بتوان گفت که هدف سالطین مغول از آفرینش چنین آثاری، حقیر جلوه دادن میراث سالطین 
غازان و ارگ علیشاه از پیش تفهیم شده بود که باید آثار ایشان به لحاظ ابعاد، حجم و تزیین ماقبل خود بوده باشد؛ به معماران شنب

 (.Qiyasi, 9:1985-8 )کسری در تیسفون باشند اتر از مقابر سلطان سنجر در مرو و طاقبرتر و فر
 

 اسالمی در قرون بعدی هایسرزمينمعماری اسالمی آذربایجان بر سایر  تأثيربررسی و تحليل  -5
 لهازجماسالمی  هایینسرزمها بر معماری سایر در دوران ایلخانی معماری در آذربایجان پیشرفت بسیاری کرد و این پیشرفت

ه زیادی گذاشت و آثار بسیاری ک تأثیری ممالیک برجی و بحری و امپراتوری عثمانی ترکستان و خراسان عصر تیموریان، مصر دوره
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 (25: 1331نشين، و سدره فراز سبک معماری آذربایجان )منبع: شایسته متأثر: گور امير تيمور در سمرقند 2صویر شماره ت

 
 امپراتوری عثمانی -5-2

دهم هجری قمری به اوج خود  /فرهنگی آذربایجان به مرکزیت تبریز و امپراتوری عثمانی در سده شانزدهم میالدی  مراودات

رسید. سلطان سلیم پس از پیروزی در جنگ چالدران و با ورود به تبریز سراغ آثار هنری و هنرمندان ایرانی رفت و این سرآغازی بر 
(. سلطان سلیم اول هنگام بازگشت دویست خانوار از 61: 1639نر و معماری آذربایجان بر امپراتوری عثمانی بود )آژند، ه تأثیر

هنرمندان و تجار را به استانبول منتقل کرد که این کار سبب نفوذ هنر آذربایجان و ایران به امپراتوری عثمانی شد )اوزون چارشلی، 
1619 :231.) 

ابتدا در استانبول به فعالیت پرداختند و به کاشیکاری مساجد و بناهای مهمی در ترکیه پرداختند که امضای  هنرمندان ایرانی
سبک معماری  تأثیرات(. از 16: 1691هنرمندان تبریزی خود گواهی بر این مدعا است )ابراهیمی نژاد رفسنجانی و همکاران، 

: 1695و بازتاب آن در چینیلی کوشک است )میرزایی و دیگران،  بهشتهشت آذربایجان بر امپراتوری عثمانی انتشار فرم معماری
ای تاق بندی ی متمرکز و قرینهاستانبول ساخت. نقشه« توپقاپی سرای»ه.ق در  311(. این کاخ را سلطان محمد فاتح در سال 11

اخ ک ویژهبهرکمانان شمال غرب ایران و و تزئین کاشیکاری آن همه از عناصر خاص تیموری و الگوی بالفصل آن عمارات ت سکنج
( )تصویر شماره 101-101: 1691بلر و بلوم، تبریز است که در زمان یعقوب پسر اوزون حسن آق قویونلو ساخته شد ) بهشتهشت

6.) 
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 أثیرتو الهام از سبک معماری آذربایجان ساخته شد. در ادامه به بررسی موردی این  تأثیرتا به امروز نیز پابرجا هستند، به  هاآناکثر 
سبک معماری  تأثیرها را که نشان از مزبور خواهیم پرداخت و در این راه آثار شاخص معماری این سرزمین هایسرزمینبر معماری 

 آذربایجان بر خود دارند، بررسی و تحلیل خواهیم نمود.
 

 خراسان و ماوراءالنهر در دوره تيموری -5-1
بسیاری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند بعد از فتح آذربایجان توسط امیرتیمور شمار 
آمد. مسجد جامع سمرقند،  به وجوداز سبک معماری آذربایجان در این مناطق  تأثیرو به این ترتیب شاهکارهای معماری بسیاری به 

 تأثیری سمرقند به و رصدخانه سرای در شهر کُش یا سبزاخ آق، کمسجد گوهرشاد، گور امیرتیمور، تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ
 و الهام از آثار معماری آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند.

سرای شهرت نخستین اقدام معماری تیمور در زادگاه خود شهر کُش یا سبز حادث گشت، او در اینجا کاخی در افکند که به آق
متر است که باستیونهایی  22است. این مدخل مرکب از یک ایوان غول پیکر با پهنای  ماندهباقیاز آن ای یافت و تنها مدخل فرو رفته

تر از کاشی چند رنگ امضای های کوچکآن را در میان گرفته است. سطح وسیعی از آن با آجر معرق پوشیده شده و در سطوح قاب
 (.92: 1690شود )بلر و بلوم، محمد یوسف تبریزی دیده می

ه.ق به افتخار و یادبود مادر همسر خود در سمرقند مسجد عظیمی به شکل مستطیل ساخت که به مسجد  301تیمور در سال 
 تأثیرآشکار و عیان است. اولین  کامالًسبک معماری آذربایجان در این مسجد  تأثیر(. 95: 1690خانم مشهور شد )بلر و بلوم،  یبیب

مسجد مشاهده کرد که به تقلید از مسجد بزرگ سلطنتی ایلخانان در سلطانیه پایتخت سلطان توان در نقشه و طرح این را می
 (.1ماره است )تصویر ش تأثیراتاولجایتو بنا شده است. ساقه گنبدهای بلند و تزئینات کاشیکاری این مسجد نمود دیگری از این 

بک معماری آذربایجان ساخته شده آرامگاه امیر تیمور در سمرقند از س تأثیری دیگر معماری تیموریان در ماوراءالنهر که به نمونه
 کاریکاشی(. گنبد و 91: 1690درخشد )بلر و بوم، دار بر باالی مقبره در زیر آفتاب میاست. گنبد درخشان آبی و پیازی شکل و تویزه

 (.2صویر شماره سبک معماری آذربایجان است )ت ازجملهبارگاه این بنا نشانی از تزئینات ایرانی و 
 

 
 (24: 1331نشين، فر و سدرهشایستهاز سبک معماری آذربایجان )منبع:  متأثرخانم در سمرقند  یبیب: مسجد 1تصویر شماره 
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 (25: 1331نشين، و سدره فراز سبک معماری آذربایجان )منبع: شایسته متأثر: گور امير تيمور در سمرقند 2صویر شماره ت

 
 امپراتوری عثمانی -5-2

دهم هجری قمری به اوج خود  /فرهنگی آذربایجان به مرکزیت تبریز و امپراتوری عثمانی در سده شانزدهم میالدی  مراودات

رسید. سلطان سلیم پس از پیروزی در جنگ چالدران و با ورود به تبریز سراغ آثار هنری و هنرمندان ایرانی رفت و این سرآغازی بر 
(. سلطان سلیم اول هنگام بازگشت دویست خانوار از 61: 1639نر و معماری آذربایجان بر امپراتوری عثمانی بود )آژند، ه تأثیر

هنرمندان و تجار را به استانبول منتقل کرد که این کار سبب نفوذ هنر آذربایجان و ایران به امپراتوری عثمانی شد )اوزون چارشلی، 
1619 :231.) 

ابتدا در استانبول به فعالیت پرداختند و به کاشیکاری مساجد و بناهای مهمی در ترکیه پرداختند که امضای  هنرمندان ایرانی
سبک معماری  تأثیرات(. از 16: 1691هنرمندان تبریزی خود گواهی بر این مدعا است )ابراهیمی نژاد رفسنجانی و همکاران، 

: 1695و بازتاب آن در چینیلی کوشک است )میرزایی و دیگران،  بهشتهشت آذربایجان بر امپراتوری عثمانی انتشار فرم معماری
ای تاق بندی ی متمرکز و قرینهاستانبول ساخت. نقشه« توپقاپی سرای»ه.ق در  311(. این کاخ را سلطان محمد فاتح در سال 11

اخ ک ویژهبهرکمانان شمال غرب ایران و و تزئین کاشیکاری آن همه از عناصر خاص تیموری و الگوی بالفصل آن عمارات ت سکنج
( )تصویر شماره 101-101: 1691بلر و بلوم، تبریز است که در زمان یعقوب پسر اوزون حسن آق قویونلو ساخته شد ) بهشتهشت

6.) 
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هجری از  952ود مدتی را در ایران در تبعید گذراند او در سال گورگانی که در زمان شیر شاه سور از سرزمین خود رانده شده ب
ی ترکمانان ساخته شهر تبریز که در دوره هایکاخ( و از نزدیک از 100: 1632تبریز و اردبیل دیدن نمود )اسکندر بیگ ترکمان، 

 بهشتشتهه، مقبره تیمور در سمرقند و کاخ شده بودند دیدن کرد. آرامگاه همایون در دهلی قابل مقایسه با مقبره اولجایتو در سلطانی
ر ای که قابل ذکهای معماری عهد تیمور داشته است و نکتهی آن آگاهی کاملی از ویژگیدهد که سازندهتبریز است و این نشان می

یرزایی و همکاران، اند )ماست اینکه همایون و همسرش حمیده بانو هنگام اقامت در ایران از قزوین، تبریز و سلطانیه دیدن کرده
جیپور و رصدخانه ورانسی هند است  رصدخانهی دیگر پالن معماری رصدخانه مراغه با ی مشابه و قابل مقایسهنمونه (.35: 1695

 صورتبهاند. واحدهای نجومی در رصدخانه جیپور هند میالدی و پانصد سال بعد از رصدخانه مراغه ساخته شده 13که در قرن 
( )جدول 100: 1695قابل مقایسه با واحدهای نجومی رصدخانه مراغه است )شکاری نیری،  کامالًر تو ساخته شده و گانه و تو دسه

 (.1شماره 
 

های هند )منبع: شكاری نيری، : مقایسه واحدهای معماری نجومی رصدخانه مراغه، با واحدهای مشابه در رصدخانه1شماره جدول 
1335 :121) 

 رصدخانه واحد و پالن مقطع تصویر

   

رصدخانه مراغه )ذات 
 االستوانتین(

 3365قطر 
 151سال احداث 
 هجری

 
  

 دیگانسا یانترای
رصدخانه جیپور )قطر 

 متر( 3
-61سال احداث 
 م1121

 
 

 

 واح دیگانسا یانترای
 رصدخانه ورانسی

-61سال احداث 
 م1121
 

 

 
 

 واحد دیگانسا یانترای
 رصدخانه اوجاین

-61اث سال احد
 م1121

 
 
 

 

 

 مماليک برجی و بحری مصر -5-3
ی نخست که بیشتر از ترکان قپچاق جنوب روسیه بودند به ممالیک بحری شدند؛ شاخهممالیک مصر به دو شعبه تقسیم می

های قفقاز ی روضه در نیل )البحر( قرار داشت. شاخه دوم بیشتر از چرکسیدر اصل در جزیره هاآن هایقرارگاهشهرت یافتند چون 
(. 119: 1690بیشتر در ارک )به عربی برج( متمرکز بود )بلرو و بلوم،  هاآنهای ممالیک برجی معروف شدند چون پایگاه بودند و به

 أثیرتبا افزایش قدرت امپراتوری ایلخانی و گشایش روابط سیاسی تبریز و قاهره معماری ممالیک مصر از سبک معماری آذربایجان 
(. مسجد الناصر محمد 12: 1639جد امیر قسون و مسجد سلطان ناصر محمد هستند )آجرلو، های آن مسپذیرفت که بهترین نمونه

از سبک معماری آذربایجان و تبریز است )تصاویر  متأثرهای محراب آشکارا های بلند، استفاده از سنگ در بنا و گچبریدر مناره
 (.5و  1شماره 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (Archnet.orgاز سبک معماری آذربایجان )منبع:  متأثرم،  14ر قاهره، قرن : مسجد سلطان ناصر محمد د4تصویر شماره 
 

 
های محراب مسجد جامع تبریز )سمت راست( و محراب مسجد سلطان ناصر محمد در قاهره : مقایسه گچبری5 شماره تصویر

 (1336)سمت چپ( )منبع: نگارنده، 
 

 معماری تيموریان هند )گوركانيان( -4 -5
های اسالمی هستند. بناهای زیادی ترین سلسلهترین و طوالنی، غنیترینبزرگاز  م.( 1215-966د )سلطنت در تیموریان هن

بومی هندی و اسالمی با اشکال و  هایسبکاست. در این دوره  ماندهباقیاز این دوره در مقایسه با ادوار پیشین اسالمی در هند 
معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تیموری بر معماری  (. هنر و195: 1690و بلوم،  فنون ایرانی و آسیای میانه ترکیب شد )بلر

ها مشاهده کرد. همایون شاه ها و کاختوان در معماری و فضاهای کوشکرا می تأثیراتتأثیر نبوده است. این هند این دوره نیز بی
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 گيرینتيجه
یاری پیشرفت بس ، سلطانیه و ...ت شهرهایی چون تبریزدر دوران ایلخانی و تیموری معماری و شهرسازی در آذربایجان به مرکزی

بسیار گذاشت و در طول حدود دو قرن مبدأ ابداعات هنر معماری شد. این ابداعات  تأثیراسالمی  هایسرزمینکرد و بر معماری سایر 
ای دیگر ظاهر گشت شیوهمجاور تأثیری اساسی نهاد و در مواردی با شکل و  هایسرزمینهای بعدی بر معماری معماری در سده

 ها را در سبک معماری آذربایجان یافت.ی این ویژگیتوان ریشهها میکه با مطالعه و بررسی دقیق و عمیق این خصایص و ویژگی
بعد از فتح آذربایجان توسط امیرتیمور شمار بسیاری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند 

آمد. مسجد جامع سمرقند،  به وجوداز سبک معماری آذربایجان در این مناطق  تأثیربه این ترتیب شاهکارهای معماری بسیاری به  و
 تأثیری سمرقند به و رصدخانه سرای در شهر کُش یا سبز، کاخ آقمسجد گوهرشاد، گور امیرتیمور، تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ

ی آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند. با افزایش قدرت امپراتوری ایلخانی و گشایش روابط سیاسی تبریز و و الهام از آثار معمار
های آن مسجد امیر قسون و مسجد سلطان پذیرفت که بهترین نمونه تأثیرقاهره معماری ممالیک مصر از سبک معماری آذربایجان 

از سبک  متأثرهای محراب آشکارا ای بلند، استفاده از سنگ در بنا و گچبریهناصر محمد هستند. مسجد الناصر محمد در مناره
-یعقوب فرمانروای آق بهشتهشتکاخ  ازجملهایرانی  هایکاخاز  تأثیرکوشک به است. همچنین کاخ چینیلی معماری آذربایجان

موری بر معماری هند این دوره و دوران بعد نیز معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تی هنر وقویونلو، در استانبول ساخته شد. 
بعد  حتی پانصد سال تأثیراتها مشاهده کرد. این ها و کاختوان در معماری و فضاهای کوشکرا می تأثیراتتأثیر نبوده است. این بی

پژوهش بدان پرداخته شد ی دیگری که در این شود. منطقههایی مانند جیپور هند دیده میاز ساخت رصدخانه مراغه در رصدخانه
ی صفوی در فرم معماری آذربایجان و بخصوص شهر تبریز بر اصفهان دوره تأثیری صفوی است؛ معماری شهر اصفهان در دوره

 واضح و نمایان است. کامالًو همچنین تزئینات کاشیکاری معرق  بهشتهشتهایی مانند کاخ
 

 منابع
 6-11، صص 11، باغ نظر، سال هفتم، شماره «عماری آذربایجاندرآمدی بر سبک م»(، 1639آجرلو، بهرام ) -1
 6 -12صص  ،11، باغ نظر، سال ششم، شماره «ی معماری شيروانشيوه»(، 1633آجرلو، بهرام ) -2
، نشریه هنرهای زیبا ـ هنرهای «گيری و گسترش مكتب استانبولهنرمندان مكتب تبریز در شكل تأثير»(، 1639آژند، یعقوب ) -6

 66-63، صص 11اره تجسمی، شم
مطالعه تطبيقی سفال كوباچه ایران »(، 1695سید رحیم ) نظرخوشزهرا، خوب بین  یآبادنیحسابراهیمی نژاد رفسنجانی زهره،  -1

 16، ص 2، شماره 22ی، دوره ، هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسم«)صفوی( و سفال ایزنيک تركيه )عثمانی(
 تهران: انتشارات امیرکبیر ، تصحیح ایرج افشار،«عباسی یآراعالمتاریخ »(، 1632اسکندر بیگ ترکمان ) -5
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 صفوی یدورهمكتب معماری اصفهان در  -5-5
بناهای شهر تبریز است. این  خصوصبهسبک معماری آذربایجان  تأثیری صفوی از جهاتی تحت مکتب معماری اصفهان در دوره

فوی که بیش از نیمی از که شاه طهماسب اول ص آنجاشود. از هم در عناصر معماری و هم در تزئینات وابسته بدان دیده می تأثیر
آشنا شده بود، خواستار برپایی آن در  بهشتهشتها مانند پادشاهی خود را در تبریز گذرانیده و از نزدیک با سبک معماری کاخ

 بهشتشتهبا تطبیق پالن و دیگر جزئیات فضای معماری کوشک سلطنتی قزوین با کاخ  روازاینپایتخت بعدی خود، قزوین شده بود. 
اوزون حسن و یعقوب در این کاخ به صراحت پیداست. منابع تاریخی همچنان خاستگاه کاخ  بهشتهشتز، انعکاس کاخ تبری

 چینیلی کوشک عثمانی خود کهدرحالیاند. کرده وجوجستاصفهان را در چینیلی کوشک سلطان محمد فاتح عثمانی  بهشتهشت
 بهشتهشتپالن، عناصر معماری، فضاهای ورودی و تعداد طبقات در کاخ با تطبیق  روازاینتبریز دارد.  بهشتهشتریشه در 

 بهشتتهشملهم از کاخ یعقوب آق قویونلو در تبریز است، اما به دلیل نبود آثار معماری از کاخ  کامالً اصفهان، سبک معماری این کاخ 
 (.1ه دانند )تصویر شمارلی کوشک عثمانی میاصفهان را به اشتباه بر گرفته از کاخ چینی بهشتهشتسبک معماری کاخ  تبریز

 ی صفویمسجد کبود تبریز است که در دوره یدهیسرپوشمورد دیگری که قابیلت قیاس دارد، طرح و پالن بدون صحن و 
ار به وشود اما برقراری ارتباط بین این دو در حال حاضر کاری دشاصفهان دیده می اهلللطفی مشابه این طرح در مسجد شیخ نمونه

 .رسدنظر می
خود را بر مکتب صفوی اصفهان گذارده است. تزئینات باشکوه کاشی معرق  تأثیراتتزئینات معماری نیز همپای خود معماری 

اما ذکر این نکته ضروری است که ؛ ی صفوی استهای زیبای مساجد اصفهان در دورهکاشیکاری ینهیزمشیپمسجد کبود تبریز 
 مسجد کبود هرگز به این درجه از رشد و بالندگی نرسید. این تزئینات بعد از

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

اصفهان )سمت چپ( )منبع:  بهشتهشتتبریز )سمت راست( و  بهشتهشت: مقایسه پالن و فضاهای كاخ 6تصویر شماره 
 (1336نگارنده، 
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 گيرینتيجه
یاری پیشرفت بس ، سلطانیه و ...ت شهرهایی چون تبریزدر دوران ایلخانی و تیموری معماری و شهرسازی در آذربایجان به مرکزی

بسیار گذاشت و در طول حدود دو قرن مبدأ ابداعات هنر معماری شد. این ابداعات  تأثیراسالمی  هایسرزمینکرد و بر معماری سایر 
ای دیگر ظاهر گشت شیوهمجاور تأثیری اساسی نهاد و در مواردی با شکل و  هایسرزمینهای بعدی بر معماری معماری در سده

 ها را در سبک معماری آذربایجان یافت.ی این ویژگیتوان ریشهها میکه با مطالعه و بررسی دقیق و عمیق این خصایص و ویژگی
بعد از فتح آذربایجان توسط امیرتیمور شمار بسیاری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند 

آمد. مسجد جامع سمرقند،  به وجوداز سبک معماری آذربایجان در این مناطق  تأثیربه این ترتیب شاهکارهای معماری بسیاری به  و
 تأثیری سمرقند به و رصدخانه سرای در شهر کُش یا سبز، کاخ آقمسجد گوهرشاد، گور امیرتیمور، تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ

ی آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند. با افزایش قدرت امپراتوری ایلخانی و گشایش روابط سیاسی تبریز و و الهام از آثار معمار
های آن مسجد امیر قسون و مسجد سلطان پذیرفت که بهترین نمونه تأثیرقاهره معماری ممالیک مصر از سبک معماری آذربایجان 

از سبک  متأثرهای محراب آشکارا ای بلند، استفاده از سنگ در بنا و گچبریهناصر محمد هستند. مسجد الناصر محمد در مناره
-یعقوب فرمانروای آق بهشتهشتکاخ  ازجملهایرانی  هایکاخاز  تأثیرکوشک به است. همچنین کاخ چینیلی معماری آذربایجان

موری بر معماری هند این دوره و دوران بعد نیز معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تی هنر وقویونلو، در استانبول ساخته شد. 
بعد  حتی پانصد سال تأثیراتها مشاهده کرد. این ها و کاختوان در معماری و فضاهای کوشکرا می تأثیراتتأثیر نبوده است. این بی

پژوهش بدان پرداخته شد ی دیگری که در این شود. منطقههایی مانند جیپور هند دیده میاز ساخت رصدخانه مراغه در رصدخانه
ی صفوی در فرم معماری آذربایجان و بخصوص شهر تبریز بر اصفهان دوره تأثیری صفوی است؛ معماری شهر اصفهان در دوره

 واضح و نمایان است. کامالًو همچنین تزئینات کاشیکاری معرق  بهشتهشتهایی مانند کاخ
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آن در طرح آرامگاه  تأثیربررسی رابطه فرهنگ با معماری آرامگاهی و 

 سینا همدانبوعلی
  

 كورش مومنی دهقی
 معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفولاستادیار گروه 
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 چكيده
ماری ارتباط مستقیم با مع گونهاین. رتباط تنگاتنگ با فرهنگ عامه استاهمیت معماری آرامگاهی مرهون ا

ت : حب ذامعلول دو عامل توانمیرا امگاهی توجه به معماری آر ، ایدئولوژی و اقتصاد جامعه خود دارد.بینیجهان
بعد  هایدورهدر فرهنگ مصر باستان در ایجاد اهرام و مصطبه ها( و در  خصوصبهمرگ )و اعتقاد به جهان بعد از 

در مورد ارادت و عالقه شخص متوفی هیچ سنت آرامگاهی را  .ارادت و عالقه دوستداران شخص متوفی دانست
باشد که همچنان بعد از سالیان دراز  از چنین عمر دراز و مقبولیت عامه برخورداریافت که  توانمیهمچون ایران ن

رح فرهنگ آرامگاهی را در ط تأثیرنقش و تحلیلی  -تا با روش توصیفیدر این تحقیق سعی شده است  پابرجاست.
ج نتای ش قرار بدهیم.آرامگاه بوعلی سینا همدان با توجه به تاریخ بناهای آرامگاهی در ایران مورد بررسی و پژوه

جنبه فرمی و ظاهری فرهنگ را با استفاده از  طراح در طرح آرامگاه بوعلی توانسته؛ که دهدمیبدست آمده نشان 
ا ب ییمحتواو جنبه دهد ، تحقق مدرنیسم بر معماری تأثیرزمانه و معماری آرامگاهی و با توجه به فرهنگ  هایفرم

 رفته در بنا تحقق و تجلی یافته است. استفاده از رموز و استعارات بکار
 .آرامگاه بوعلی سینامعماری آرامگاهی قبل و بعد از اسالم،  معماری آرامگاهی، فرهنگ،كليدی:  واژگان

 
 مقدمه -1

ه در شاهنام توانمیاین سوگواری را  هاینمونهاحترام به متوفیان و سوگواری در مرگ عزیزان در ایران باستان رواج داشته است. 
در مورد مرگ رستم به نیز )مرگ سیامک پسر کیومرث، مرگ ایرج، کشته شدن سهراب و...(. در شاهنامه  فردوسی مشاهده کرد.

 .صراحت به ساخت آرامگاهی در خور شان او اشاره شده است
 فراختندسرش را به ابر اندر ا                      ساختند     یادخمهبه باغ اندرون                    

 بختکینبدان خوابیده گو                          برابر نهادند زرین دو تخت                            
 (.1611: 1615)فردوسی،  ،فرازگردنشد آن نامور گرد                        در دخمه بستند و گشتند باز                          

دگی عینی در زن صورتبهن، همواره استمداد طلبیدن از ارواح پاک درگذشتگان وجود داشته و این باور در طول تاریخ ایران باستا
ام به در این ای شدگانفوتمثال، خانه تکانی قبل از مراسم نوروز ریشه در این باور دارد که ارواح  عنوانبهآنان رسوخ پیدا کرده بود، 

فقرا  هب خر سال به یاد مردگان و نثار روح آنان نذوراتی و کثیفی بیزارند. همچنین در آدینه آو ارواح از ناپاک گردندمیخانه خود باز 
ی نقش رستم و تخت جمشید داللت بر بزرگی و عظمت هاآرامگاه خصوصبه، هاآرامگاهو نقوش مقدس بر روی  هافرموجود . دانندمی

نگهبان مقبره همگی کنایتی است بر  عنوانبهفرم چلیپا و نماد فروهر  شخص متوفی و تمایز وی با سایر درگذستگان عادی دارد.
تدفینی  هایشیوهمختلف با  هایمکانمختلف و در  هایدوراندر دوران تاریخ ایران است. در ادوار مختلف در  هاآرامگاهاهمیت 

در  وحشمخدما مردگان خویش را به همراه . سکاهساختندمیرا طعمه پرندگان  شانیهاجنازهکسپیان  :شویممیمتفاوتی مواجهه 

 

 

 زدهم، تهران: انتشارات سمت، چاپ دوا«تاریخ هنر معماری ایران در دوره اسالمی»(، 1639کیانی، محمد یوسف ) -11
تبریز  بهشتهشتبازشناسی فرم معماری كاخ »(، 1695موسوی حاجی سید رسول، تقوی عابد، مرادی امین )میرزایی معصومه،  -11

، صص 16شماره ، باغ نظر، «هجری( 12و  3همجوار، طی قرون  هایسرزمينهای ایران و گيری نمونه)جایگاه آن در روند شكل
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 چكيده
ماری ارتباط مستقیم با مع گونهاین. رتباط تنگاتنگ با فرهنگ عامه استاهمیت معماری آرامگاهی مرهون ا

ت : حب ذامعلول دو عامل توانمیرا امگاهی توجه به معماری آر ، ایدئولوژی و اقتصاد جامعه خود دارد.بینیجهان
بعد  هایدورهدر فرهنگ مصر باستان در ایجاد اهرام و مصطبه ها( و در  خصوصبهمرگ )و اعتقاد به جهان بعد از 

در مورد ارادت و عالقه شخص متوفی هیچ سنت آرامگاهی را  .ارادت و عالقه دوستداران شخص متوفی دانست
باشد که همچنان بعد از سالیان دراز  از چنین عمر دراز و مقبولیت عامه برخورداریافت که  توانمیهمچون ایران ن

رح فرهنگ آرامگاهی را در ط تأثیرنقش و تحلیلی  -تا با روش توصیفیدر این تحقیق سعی شده است  پابرجاست.
ج نتای ش قرار بدهیم.آرامگاه بوعلی سینا همدان با توجه به تاریخ بناهای آرامگاهی در ایران مورد بررسی و پژوه

جنبه فرمی و ظاهری فرهنگ را با استفاده از  طراح در طرح آرامگاه بوعلی توانسته؛ که دهدمیبدست آمده نشان 
ا ب ییمحتواو جنبه دهد ، تحقق مدرنیسم بر معماری تأثیرزمانه و معماری آرامگاهی و با توجه به فرهنگ  هایفرم

 رفته در بنا تحقق و تجلی یافته است. استفاده از رموز و استعارات بکار
 .آرامگاه بوعلی سینامعماری آرامگاهی قبل و بعد از اسالم،  معماری آرامگاهی، فرهنگ،كليدی:  واژگان

 
 مقدمه -1

ه در شاهنام توانمیاین سوگواری را  هاینمونهاحترام به متوفیان و سوگواری در مرگ عزیزان در ایران باستان رواج داشته است. 
در مورد مرگ رستم به نیز )مرگ سیامک پسر کیومرث، مرگ ایرج، کشته شدن سهراب و...(. در شاهنامه  فردوسی مشاهده کرد.

 .صراحت به ساخت آرامگاهی در خور شان او اشاره شده است
 فراختندسرش را به ابر اندر ا                      ساختند     یادخمهبه باغ اندرون                    

 بختکینبدان خوابیده گو                          برابر نهادند زرین دو تخت                            
 (.1611: 1615)فردوسی،  ،فرازگردنشد آن نامور گرد                        در دخمه بستند و گشتند باز                          

دگی عینی در زن صورتبهن، همواره استمداد طلبیدن از ارواح پاک درگذشتگان وجود داشته و این باور در طول تاریخ ایران باستا
ام به در این ای شدگانفوتمثال، خانه تکانی قبل از مراسم نوروز ریشه در این باور دارد که ارواح  عنوانبهآنان رسوخ پیدا کرده بود، 

فقرا  هب خر سال به یاد مردگان و نثار روح آنان نذوراتی و کثیفی بیزارند. همچنین در آدینه آو ارواح از ناپاک گردندمیخانه خود باز 
ی نقش رستم و تخت جمشید داللت بر بزرگی و عظمت هاآرامگاه خصوصبه، هاآرامگاهو نقوش مقدس بر روی  هافرموجود . دانندمی

نگهبان مقبره همگی کنایتی است بر  عنوانبهفرم چلیپا و نماد فروهر  شخص متوفی و تمایز وی با سایر درگذستگان عادی دارد.
تدفینی  هایشیوهمختلف با  هایمکانمختلف و در  هایدوراندر دوران تاریخ ایران است. در ادوار مختلف در  هاآرامگاهاهمیت 

در  وحشمخدما مردگان خویش را به همراه . سکاهساختندمیرا طعمه پرندگان  شانیهاجنازهکسپیان  :شویممیمتفاوتی مواجهه 
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 يرسيراف( و داخل مقبره كورش كب) یساسان هایدخمه – 3كل ش

 
 معماری آرامگاهی دوران اسالمی -2

یز سفارش ن ص(اکرم )پیامبر  .ز برای والدین و فرزندان نارواست، ج، شیون و گریه در وفات نزدیکانتابیبیطبق تعالیم اسالمی 
، ولی در دنرو بدون تشریفات به خاک بسپا بالفاصلهتا گورها همسطح زمین باشند و اجساد مردگان را در یک کفن سفید  اندکرده
نزل( ماین مخالفت تبدیل شدن آرامگاه ) شاید اولین گام در نشد و با مخالفت اقوامی که به اسالم گرویدند روبرو شد. گونهاینعمل 

ر به مسجد توسط ولید بن عبدالملک در دوران بنی امیه بود و دیری نگذشت که قبرهائی از خاندان و اهل پیامبر نیز مشخص بپیام
 گردیدند.

 

         
 مسجدالنبیو ( اندشدهمقابر با سنگ مشخص طالب )یابشعب  – 4شكل 

 (.17-33: 1373)مآخذ: پوپ، 
     

بناها جنبه قداستی پیدا کرد و با توجه به دیدگاه اسالم که هر مکانی با  گونهاین هاآرامگاهبا گذشت زمان با افزودن محراب به 
 وده شد و با مهاجرتافز تشانیاهم، بناهای آرامگاهی روز به روز بر سجد مورد استفاده قرار گیردم عنوانبهد توانمیتوجه به شرایط 

شفاعت و زیارت در فرهنگ شیعه دو عامل  مقدسی بر پاشد. هایزیارتگاهو  هاآرامگاهایران  یجایجاع( به ایران در ائمه )فرزندان 
 ، تفاوت معنائی وی سایر نقاطهاآرامگاهی ایران با هاآرامگاهگر از وجوه تمایز یکی دی .باشدمیدر ایران  هاآرامگاهبسط و گسترش 

 

 

. دخمه در زبان فارسی به معنای حفره تنگ و تاریک است. با توجه به رسم در دخمه سپاردندمیتپه به خاک  صورتبهدخمه هائی 
رهای مادی و قرار دادن مردگان توسط سکایان و آتش زدن آنان توسط هندوان، ایرانیان تنها واژه دخمه را حفظ نمودند و وجود گو

در دوران مادها در کردستان و آذربایجان غربی و  هاکوهتدفینی در دل  هایاتاقک. هاستدخمههخامنشی، بنحوی معرف وجود 
، در دوران هخامنشی در نقش ، آخوررستمقسمتی از خاک کنونی عراق، همانند دخمه فخریکا، دخمه فرهاد و شیرین، داود دختر

 (.16-19: 1613، )موسوی، خود رسید رستم و تخت جمشید به اوج
 

    
 نقش رستم – 1شكل 

 
 هایزیگوراتفرم کوهسان این دو آرامگاه استثناء دانست، ) توانمیو کورش را ، مقبره پدر کورش در میان مقابر هخامنشیان

گرفته از اهرام مصر، طی  تأثیر نیو همچنو قداست(  روبرکتیخ، مظهر نمادی از کوه هازیگورات ،آوردمیرا به یاد  النهرینبین
ر وجود مقاب .باشدمیگفت برگرفته از معماری اورارتورها نیز  توانمیو تا حدودی نیز  باشدمی حمالت کورش و کمبوجیه به مصر

 یمادن از اواسط دوره هخامنشی توسط طبقه روحانیو احتماالً . باشدمیمه و پذیرفتن رسم کسپیان هخامنشیان نشان دهنده دخ
ه ، بزرتشتن دین شدمیره ساسانی با رسشد و در دو زرتشت، این آئین وارد دین پس از اداره دین زرتشت توسط مغانمغان( و )

 دخمه نهادن مردگان آئین عمومی ایران گشت.
 

    
 پاسارگادآرامگاه كورش كبير در  – 2شكل 
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 يرسيراف( و داخل مقبره كورش كب) یساسان هایدخمه – 3كل ش

 
 معماری آرامگاهی دوران اسالمی -2

یز سفارش ن ص(اکرم )پیامبر  .ز برای والدین و فرزندان نارواست، ج، شیون و گریه در وفات نزدیکانتابیبیطبق تعالیم اسالمی 
، ولی در دنرو بدون تشریفات به خاک بسپا بالفاصلهتا گورها همسطح زمین باشند و اجساد مردگان را در یک کفن سفید  اندکرده
نزل( ماین مخالفت تبدیل شدن آرامگاه ) شاید اولین گام در نشد و با مخالفت اقوامی که به اسالم گرویدند روبرو شد. گونهاینعمل 

ر به مسجد توسط ولید بن عبدالملک در دوران بنی امیه بود و دیری نگذشت که قبرهائی از خاندان و اهل پیامبر نیز مشخص بپیام
 گردیدند.

 

         
 مسجدالنبیو ( اندشدهمقابر با سنگ مشخص طالب )یابشعب  – 4شكل 

 (.17-33: 1373)مآخذ: پوپ، 
     

بناها جنبه قداستی پیدا کرد و با توجه به دیدگاه اسالم که هر مکانی با  گونهاین هاآرامگاهبا گذشت زمان با افزودن محراب به 
 وده شد و با مهاجرتافز تشانیاهم، بناهای آرامگاهی روز به روز بر سجد مورد استفاده قرار گیردم عنوانبهد توانمیتوجه به شرایط 

شفاعت و زیارت در فرهنگ شیعه دو عامل  مقدسی بر پاشد. هایزیارتگاهو  هاآرامگاهایران  یجایجاع( به ایران در ائمه )فرزندان 
 ، تفاوت معنائی وی سایر نقاطهاآرامگاهی ایران با هاآرامگاهگر از وجوه تمایز یکی دی .باشدمیدر ایران  هاآرامگاهبسط و گسترش 
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تشکیل شده بودند که شامل یک استوانه با بام  ایسادهء اهی که بیشتر جنبه نمادین داشتند، در ابتدا از اجزاآرامگ هایبرج
شدند و استوانه  نمایان دارگوشه بندهایپشتو  پره دار و جسیم هایبرج صورتبهآرامگاهی  هایبرجمخروطی بود. در طول زمان 

یرپاتر عام و د موردپسند هاضلعیهشتتکامل یافتند و در این میان  دارستاره هایبرج، ده ضلعی و ضلعیهشت، ضلعیششساده به 
ت رواج یاف ایمقبره هایبرجد گنبدار بود و از این به بع هایچهارضلعیحکومت سلجوقیان  لیاوای ایران تا هاآرامگاهفرم غالب  بود.

 (.16-19، )همان: و اوج آن در دوران حکومت سالجقه و ایلخانیان بود
 

       
 برج پير علمدار دامغان غزنویانو  گنبد قابوس ،برج كاشانه بسطام - 1شكل  

 (17-33: 1373)مآخذ: پوپ، 
گنبددار در این بود که برج آرامگاهی اغلب  چهارضلعی هایمقبرهآرامگاهی با  هایبرج، تفاوت اساسی از لحاظ سازمان فضائی
عبادی  ایهآئینگنبددار استعداد و قابلیت زیادی برای توسعه داشت و همین عامل با رواج  چهارضلعیفضائی کور و بسته بود ولی 

در دوران معاصر  د.شآرامگاهی تا دوران معاصر  هایجبرگنبدار به جای  هایچهارضلعی، سبب مقبولیت هر چه بیشتر هاآرامگاهدر 
..، و. ییعملکردگرا، ید در دنیای معماری همچون شفافیتبا تولید مصالح جدید و شکل گرفتن معماری مدرن و حضور افکار جد

 باعث تلفیق که تحول جدیدی در معماری آرامگاهی شد گیریشکلنماند و باعث  تأثیرمعماری آرامگاهی نیز از این اصول بدون 
 مهندسدر کارهای  توانمیا راز آن هاینمونه جامعه معاصر ما شد که هایضرورتفرهنگ گذشته معماری آرامگاهی با نیازها و 

 .هوشنگ سیحون مشاهده کرد

    
 عریان باباطاهرآرامگاه و  آرامگاه بوعلی سينا همدان - 3شكل 

 

 

 طورکلیبهرباط و امامزاده.  ،آستان گنبد، مشهد، روضه، مرقد، مانندی ایران اطالق مشود هاآرامگاهکه به  هاینام .آن است ییمحتوا
 ند.شدمیو گاها به مراکز عمومی تبدیل عالوه بر مقبره، دارای کاربری اجتماعی بودند  هاآرامگاه

 
 مقبره شاه اسماعيل در ماهان – 5شكل 

 
دارای اهمیت بیشتری است تا نوآوری و به همین  ایتی بر جاودانگی و ماندگاری استاستحکام بنا که کن، در معماری آرامگاهی

 .باشدمینسبت به بناهای دیگر همچون مساجد ناچیز  هاآرامگاهدلیل تغییرات در تنوع فرم معماری 
 .آرامگاهی تقسیم کرد هایبرجو  چندضلعی منتظم( گنبدار)چهارگوش به دو دسته بناهای  توانمیبناهای آرامگاهی را 

 هایدورهد. در ساسانی بودن هایآتشکده معموالًکهن در معماری ایران دارند و  ایریشه( هایتاقچهار گنبدار ) هایچهارضلعی 
نتظم بیشتر م ضلعیهشتاستفاده بهینه از فضا، فرم مربع شکل آرامگاه به چندضلعی منتظم تبدیل گشت و در ایران  منظوربهبعدی 
 شد. گرجلوه

     
 (بد مشهود استفرم چليپا بر روی ساقه گنابهر )امامزاده اسماعيل و  بقعه شيخ الجبرئيل اردبيل – 6شكل 

 (17-33: 1373 )مآخذ: پوپ،

 
 (.17-33: 1373، )مآخذ: پوپ، بقعه دوازده امام یزد - 7شكل 
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تشکیل شده بودند که شامل یک استوانه با بام  ایسادهء اهی که بیشتر جنبه نمادین داشتند، در ابتدا از اجزاآرامگ هایبرج
شدند و استوانه  نمایان دارگوشه بندهایپشتو  پره دار و جسیم هایبرج صورتبهآرامگاهی  هایبرجمخروطی بود. در طول زمان 

یرپاتر عام و د موردپسند هاضلعیهشتتکامل یافتند و در این میان  دارستاره هایبرج، ده ضلعی و ضلعیهشت، ضلعیششساده به 
ت رواج یاف ایمقبره هایبرجد گنبدار بود و از این به بع هایچهارضلعیحکومت سلجوقیان  لیاوای ایران تا هاآرامگاهفرم غالب  بود.

 (.16-19، )همان: و اوج آن در دوران حکومت سالجقه و ایلخانیان بود
 

       
 برج پير علمدار دامغان غزنویانو  گنبد قابوس ،برج كاشانه بسطام - 1شكل  

 (17-33: 1373)مآخذ: پوپ، 
گنبددار در این بود که برج آرامگاهی اغلب  چهارضلعی هایمقبرهآرامگاهی با  هایبرج، تفاوت اساسی از لحاظ سازمان فضائی
عبادی  ایهآئینگنبددار استعداد و قابلیت زیادی برای توسعه داشت و همین عامل با رواج  چهارضلعیفضائی کور و بسته بود ولی 

در دوران معاصر  د.شآرامگاهی تا دوران معاصر  هایجبرگنبدار به جای  هایچهارضلعی، سبب مقبولیت هر چه بیشتر هاآرامگاهدر 
..، و. ییعملکردگرا، ید در دنیای معماری همچون شفافیتبا تولید مصالح جدید و شکل گرفتن معماری مدرن و حضور افکار جد

 باعث تلفیق که تحول جدیدی در معماری آرامگاهی شد گیریشکلنماند و باعث  تأثیرمعماری آرامگاهی نیز از این اصول بدون 
 مهندسدر کارهای  توانمیا راز آن هاینمونه جامعه معاصر ما شد که هایضرورتفرهنگ گذشته معماری آرامگاهی با نیازها و 

 .هوشنگ سیحون مشاهده کرد

    
 عریان باباطاهرآرامگاه و  آرامگاه بوعلی سينا همدان - 3شكل 
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 (.146-153: 1313بانی مسعود، ، )مآخذ: پالن بامو  پالن همكف، سایت پالن - 11شكل 

 
، با استفاده از اصول باغ ایرانی و استفاده از محورهای حرکتی بام(اول )طبق همکف و چه در طبقه  بنا، چه در در طرح محوطه

و خصوصیات  دن فضا با فرهنگ، سعی در عجین کربومی همدان همچون سنگ خارا همدانآب و وجود آبنماها و استفاده از مصالح 
ظاهری و فرمی بود که به  صورتبهکه هم  باشدمیداشته است. از نکات دیگری که اشاره شد جاودانگی بناهای آرامگاهی  هاایرانی

 باشدیمو آن استفاده از یکسری رموز و استعاره  شودمیآن اشاره شد و هم محتوی و معنائی که باعث غنا بنا نسبت به سایر بناها 
ایوان ده ستونه نماد هزارمین  -2 ،مربع پایه و اساس فضاهای بنا -1 به موارد ذیل اشاره کرد: توانمیکه در طرح آرامگاه بوعلی 

برج و ایوان در نما در یک مربع که نماینده انسان  یریقرارگ -6 ،هزار سال جمعاًسال تولد بوعلی که هر ستون نماینده یک قرن و 
که ... مربع در طرح و اجزاء بنا و  500استفاده بیش از  -1، گشاده( هایدستانسان ایستاده با ) نایسوهمان بوعلی در راه کمال 

که ریشه در فرهنگ و مقدس بودن  باشدمیهمه این موارد برای غنی کردن و باارزش کردن یک بنا آرامگاهی نسبت به سایر بناها 
 (.152، )همان: انیان دارداینگونه بناها در فرهنگ بومی ما ایر

       
 استفاده از شكل مربع و اصول باغ ایرانی و محورهای حركتی آب در طرح آرامگاه بوعلی همدان - 12شكل 

 (.146-153: 1313بانی مسعود، )مآخذ: 
 

 

 

 حی آرامگاه بوعلی سينا همدانفرهنگ آرامگاهی در طراتأثير نقش و  -3
طرح ساخت آرامگاه بوعلی سینا همدان به مناسبت هزارمین سال تولد بوعلی توسط انجمن آثار ملی توسط مهندس هوشنگ 

آرامگاه بوعلی سینا در شهر همدان بنا شده  ساخته شد. شرکاسیحون، طراحی و نظارت شد و توسط شرکت پیمانکاری ابتهاج و 
 ،مقبره -6 ،البی -2 ،ایوان ده ستون -1. فضاهای اصلی آن به شرح ذیل است: ر وسط یک میدان قرار گرفته استد است که امروز

 .محوطه آرامگاه – 1 ،برج -5 ،موزه -1

  
 آرامگاه بوعلی سينا همدان -12شكل  

 
مگاهی شد و باعث ایجاد فضائی همانگونه که اشاره شد دو عامل شفاعت و زیارت در مذهب شیعه باعث شکل گرفتن معماری آرا

فضای مرکزی طرح بوده  عنوانبهبوعلی  برای زیارت و استمداد از ارواح درگذشتگان در اطراف قبر متوفی شده است که در آرامگاه
 فضای مقبره مربع شکل است که شاید نمادی از خاکی و زمینی پالن .آرامگاهی واقع شده است و در انتهای مسیر و در زیر برج

بودن انسان در برابر ماوراءالطبیعه باشد. همچنین با ایجاد یک پرچین و حصار چوبی قبر را با فضای طواف و زیارت جدا کرده است 
 .شدبامی پذیرامکان، که در فرهنگ آئینی ما ملحوظ است ولی با این حال امکان فاتحه خواندن و نزدیک شدن و لمس سنگ قبر

 اندبودهدیگری به جز مقبره بودن و دارای کاربری اجتماعی نیز  هایکاربریفضاهای آرامگاهی، دارای  همانگونه که اشاره شد اکثر
 ، توریستی شده است که مطابقفریحیآمدن فضاهای د یگری مانند کتابخانه و موزه بوعلی و فضاهای ت به وجودکه همین امر باعث 

، زنده و جاودانگی بودن بنا برای افراد متفاوت باعث ماندگاریدن مجموعه با نیازهای زمانه شکل گرفته است و همین کاربردی بو
، سعی در رسیدن به طرحی بوده است که در آن همه منتظم هایچهارضلعیو  یآرامگاه هایبرجمعمار با تلفیق دو سبک  .شودمی

، در این بنا با الهام از گنبد قابوس را شود.نیازهای کاربردی زمان و نیازهای آرامگاهی با طرحی مطابق با خواست زمان طرح و اج
رده ک تأکیدایجاد شکوه و اوج هم اشاره به بنای همزمان دوران زندگی بوعلی شده است و هم جنبه نمادین و جاودانه بودن بنا را با 

زمان و هم اشاره به دوازده ، همچنین معمار با استفاده از دوازده پره بتنی هم سعی در ایجاد شفافیت مطابق با خواست فرهنگ است
یم همدان کرده است و به دانش بوعلی داشته است و هم خود برج را در برابر وزش بادهای شدید همدان محافظت و منطبق با اقل

 (.111-156: 1636)بانی مسعود،  ،لیمی را ترکیب و تلفیق کرده استمسائل اق زیبائی؛ مسائل فرهنگی و
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 (.146-153: 1313بانی مسعود، ، )مآخذ: پالن بامو  پالن همكف، سایت پالن - 11شكل 

 
، با استفاده از اصول باغ ایرانی و استفاده از محورهای حرکتی بام(اول )طبق همکف و چه در طبقه  بنا، چه در در طرح محوطه

و خصوصیات  دن فضا با فرهنگ، سعی در عجین کربومی همدان همچون سنگ خارا همدانآب و وجود آبنماها و استفاده از مصالح 
ظاهری و فرمی بود که به  صورتبهکه هم  باشدمیداشته است. از نکات دیگری که اشاره شد جاودانگی بناهای آرامگاهی  هاایرانی

 باشدیمو آن استفاده از یکسری رموز و استعاره  شودمیآن اشاره شد و هم محتوی و معنائی که باعث غنا بنا نسبت به سایر بناها 
ایوان ده ستونه نماد هزارمین  -2 ،مربع پایه و اساس فضاهای بنا -1 به موارد ذیل اشاره کرد: توانمیکه در طرح آرامگاه بوعلی 

برج و ایوان در نما در یک مربع که نماینده انسان  یریقرارگ -6 ،هزار سال جمعاًسال تولد بوعلی که هر ستون نماینده یک قرن و 
که ... مربع در طرح و اجزاء بنا و  500استفاده بیش از  -1، گشاده( هایدستانسان ایستاده با ) نایسوهمان بوعلی در راه کمال 

که ریشه در فرهنگ و مقدس بودن  باشدمیهمه این موارد برای غنی کردن و باارزش کردن یک بنا آرامگاهی نسبت به سایر بناها 
 (.152، )همان: انیان دارداینگونه بناها در فرهنگ بومی ما ایر

       
 استفاده از شكل مربع و اصول باغ ایرانی و محورهای حركتی آب در طرح آرامگاه بوعلی همدان - 12شكل 

 (.146-153: 1313بانی مسعود، )مآخذ: 
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 "معنا"یا در  "فرم"معماری و شهرسازی اسالمی در 
 

 پورهاشمرحيم 
ام خمینی )ره( قزوینام المللیبینعلمی دانشگاه  هیئتاستادیار و عضو   

Ra_Hashempour@yahoo.Fr / Ra_Hashempour@ikiu.ac.ir 
 

 چكيده
هنوز که  رفته و مطالب زیادی نگاشته شده است ولیکن هاسخنر خصوص معماری و شهرسازی اسالمی همواره د

فضایی را به مفهوم و شکل واقعی آمیخته با مبانی اساسی اسالمی به جهانیان ارائه دهیم.  توانمیهنوز است ن
و گاهی به تفاوت مفهومی فضا با مبانی اسالمی.  خوریممیفضا با مبانی فضای اسالمی بر  یشکلگاهی به تفاوت 

. هیچگاه از باشدمیاسالمی در شهر و معماری اسالمی  اشکال کار در عدم درک صحیح از فضای دو صورتدر هر 
 ایمسیدهپرتا بحال از خود  آیا ؟اولین مکان ساخته شده با تفک و نفی اسالمی کجاست و کدام است ایمپرسیدهخود 
سال تا به امروز  1100از  شهر اسالمیکالبد  آیا ؟ق شهروندییا در حقو شودمیدر کالبد تعریف  یشهر اسالمکه 

و اگر جواب اعتقادات اسالمی است  ؟براساس فرهنگ مردم شهر شکل گرفته است یا براساس اعتقادات اسالمی
هر شاینطور نیست که  آیا ؟پس چرا امروزه هیچکدام از این شهر مورد تائید صد در صد علمای بزرگ اسالم نیستند

 جزبهاقع معماری و شهرسازی اسالمی چیزی در و ؟در تمامی ابعادش مورد نقد و بررسی با ید قرار گیرد اسالمی
اسالمی پیدا  "فرم"و  "شکل"در آن فضا  "معنا"و  "مفهوم"مفهوم و معنا نیست و شکل و فرم در صورت ایجاد 

. اگر به تاریخ احداث بناهای مساجد قدیمی مثل اردستان، مسجد جامع گردندمیکرده و به فضای اسالمی تبدیل 
برویم ساخت کعبه مکرمه بدست حضرت ابراهیم  دورترظهور اسالم و اگر به خیلی  خیو تار. اصفهان، مجامع یزد و..

 طورنیهماسالم از معماری و شهرسازی و  موردنظردر این پژوهش سعی در باز کردن مفاهیم و انتظارات  اهلللیخل
 .باشدمیمشخص کردن عناصر شاخص فضاهای اسالمی 

ص(، حضرت ابراهیم محمد )معماری اسالمی، فضای اسالمی، کعبه، قران، حضرت شهرسازی و : كليدی واژگان
 .اهللخلیل

 
 مقدمه

بنا شده است. این نوع معماری و  مذهبیبر اساس فرهنگ و تمدن  که است هاییمعماری ازجملهمعماری و شهرسازی اسالمی 
 متمادی داشته و بر اساس هایسالاسالمی در طول  یدئولوژیااز  یتوجهقابل یریرپذیتأثکه  شودمیشهرسازی در کشورهایی پیدا 

میانه و قفقاز، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، مصر،  یایآسکشورهای  توانمی. از آن جمله اندکردههمین ایدئولوژی فرهنگ خود را بنا 
رای زمانی این کشورها برابر نیست ب گسترهکرد که تونس، الجزایر، مراکش )مغرب(، هند و افغانستان را نام برد. البته نباید فراموش 

 (.1611قمری رقم زده شد )هیلن براند، رابرت،  921مثال چنین نقشی برای کشور مصر از تاریخ 
ه.ق. و با انتقال خالفت امویان از مدینه به دمشق، آغاز شد. ا این انتقال، هنر  11هنر اسالمی با روی کار آمدن امویان در سال 

 ران گردید.ای ویژهب ههمسای هایسرزمینی ترکیبی از هنر اسالم
خراسانی " وهیشدر شرق کشور، در منطقه خراسان پیدا کرد. این شیوه را  توانمیاولین هنر معماری اسالمی در ایران را 

یوه . این شکنیممیمشاهده قرن اول ه.ق. در همان ابتدای پذیرش دین مبین اسالم توسط ایرانیان،  لیاوانامیدند و در  "شبستانی
)قرن چهارم ه.ق( ادامه  "دیلمیان"و  "بویهآل" هایدورهدر ایران نام نهاد. این حرکت تا  "معماری اسالمی"اولین شیوه  توانمیرا 

، طورکلیهب( بنا گشتند. یستونچهلشبستانی ) صورتبهدر این شیوه، نقشه مساجد از صدر اسالم الهام گرفت و مساجد  پیدا کردند.

 

 

 
 (.146-153: 1313بانی مسعود، )مآخذ: برج و ایوان در نما در یک مربع،  یريقرارگ - 13شكل 

 
 گيریجهنتي -4

 فرهنگ آرامگاهی در طرح آرامگاه بوعلی سینا همدان به چه شکل تجلی یافته است؟ تأثیرنقش و  :سؤال
گفت که جنبه فرمی و  توانمی: با توجه به توضیحات گذشته و شرح فرهنگ معماری آرامگاهی و خصوصیات آرامگاه بوعلی، جواب

ق ، تحقمدرنیسم بر معماری تأثیرزمانه و امگاهی و نوآوری آن، با توجه به فرهنگ معماری آر هایفرمظاهری فرهنگ را با استفاده از 
 آنرا با استفاده از رموز و استعارات بکار رفته در بنا تحقق و تجلی یافته است. ییمحتوایافته است و جنبه 

 
 تشكر و قدردانی

و  شده است که صمیمانه تشکر تأمیندی شاپور دزفول این مقاله از محل اعتبارات پژوهانه دانشگاه صنعتی جن هایهزینهکلیه 
 .نمایممیقدردانی خود را ابراز 

 
 مراجع

 .23ش مجله معمار، ، «بناهای یادمانی هوشنگ سیحون»(؛ 1636 یدآذر و بانی مسعود، امیر ) -26
 .6چ ، فرهنگیان انتشاراتتهران: ، غالمحسین صدری افشار ترجمه:، «معماری ایران»(؛ 1616) آ پوپ، -21
 .1چ ، ، تدوین: غالمحسین معماریان، تهران: دانشگاه علم و صنعت«با معماری اسالمی ایران ییآشنا»(؛ 1631یرنیا، محمد کریم )پ -25
 .شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، تهران: به تصحیح ژول مول(؛ 1611شاهنامه فردوسی ) -21
 .65و  61 ی، ش، مجله آباد«فرهنگ عامه و معماری آرامگاهی»؛ (1613) محمدرضاموسوی،  -21
ص ، انتشارات نشرخاکتهران: ، ترجمه: حمید شاهرخ، «، سنت عرفانی در معماری ایرانیحس وحدت»(؛ 1630) اریبختاردالن، نادر و الله  -23

63،59،109. 
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 "معنا"یا در  "فرم"معماری و شهرسازی اسالمی در 
 

 پورهاشمرحيم 
ام خمینی )ره( قزوینام المللیبینعلمی دانشگاه  هیئتاستادیار و عضو   

Ra_Hashempour@yahoo.Fr / Ra_Hashempour@ikiu.ac.ir 
 

 چكيده
هنوز که  رفته و مطالب زیادی نگاشته شده است ولیکن هاسخنر خصوص معماری و شهرسازی اسالمی همواره د

فضایی را به مفهوم و شکل واقعی آمیخته با مبانی اساسی اسالمی به جهانیان ارائه دهیم.  توانمیهنوز است ن
و گاهی به تفاوت مفهومی فضا با مبانی اسالمی.  خوریممیفضا با مبانی فضای اسالمی بر  یشکلگاهی به تفاوت 

. هیچگاه از باشدمیاسالمی در شهر و معماری اسالمی  اشکال کار در عدم درک صحیح از فضای دو صورتدر هر 
 ایمسیدهپرتا بحال از خود  آیا ؟اولین مکان ساخته شده با تفک و نفی اسالمی کجاست و کدام است ایمپرسیدهخود 
سال تا به امروز  1100از  شهر اسالمیکالبد  آیا ؟ق شهروندییا در حقو شودمیدر کالبد تعریف  یشهر اسالمکه 

و اگر جواب اعتقادات اسالمی است  ؟براساس فرهنگ مردم شهر شکل گرفته است یا براساس اعتقادات اسالمی
هر شاینطور نیست که  آیا ؟پس چرا امروزه هیچکدام از این شهر مورد تائید صد در صد علمای بزرگ اسالم نیستند

 جزبهاقع معماری و شهرسازی اسالمی چیزی در و ؟در تمامی ابعادش مورد نقد و بررسی با ید قرار گیرد اسالمی
اسالمی پیدا  "فرم"و  "شکل"در آن فضا  "معنا"و  "مفهوم"مفهوم و معنا نیست و شکل و فرم در صورت ایجاد 

. اگر به تاریخ احداث بناهای مساجد قدیمی مثل اردستان، مسجد جامع گردندمیکرده و به فضای اسالمی تبدیل 
برویم ساخت کعبه مکرمه بدست حضرت ابراهیم  دورترظهور اسالم و اگر به خیلی  خیو تار. اصفهان، مجامع یزد و..

 طورنیهماسالم از معماری و شهرسازی و  موردنظردر این پژوهش سعی در باز کردن مفاهیم و انتظارات  اهلللیخل
 .باشدمیمشخص کردن عناصر شاخص فضاهای اسالمی 

ص(، حضرت ابراهیم محمد )معماری اسالمی، فضای اسالمی، کعبه، قران، حضرت شهرسازی و : كليدی واژگان
 .اهللخلیل

 
 مقدمه

بنا شده است. این نوع معماری و  مذهبیبر اساس فرهنگ و تمدن  که است هاییمعماری ازجملهمعماری و شهرسازی اسالمی 
 متمادی داشته و بر اساس هایسالاسالمی در طول  یدئولوژیااز  یتوجهقابل یریرپذیتأثکه  شودمیشهرسازی در کشورهایی پیدا 

میانه و قفقاز، ایران، عراق، ترکیه، سوریه، مصر،  یایآسکشورهای  توانمی. از آن جمله اندکردههمین ایدئولوژی فرهنگ خود را بنا 
رای زمانی این کشورها برابر نیست ب گسترهکرد که تونس، الجزایر، مراکش )مغرب(، هند و افغانستان را نام برد. البته نباید فراموش 

 (.1611قمری رقم زده شد )هیلن براند، رابرت،  921مثال چنین نقشی برای کشور مصر از تاریخ 
ه.ق. و با انتقال خالفت امویان از مدینه به دمشق، آغاز شد. ا این انتقال، هنر  11هنر اسالمی با روی کار آمدن امویان در سال 

 ران گردید.ای ویژهب ههمسای هایسرزمینی ترکیبی از هنر اسالم
خراسانی " وهیشدر شرق کشور، در منطقه خراسان پیدا کرد. این شیوه را  توانمیاولین هنر معماری اسالمی در ایران را 

یوه . این شکنیممیمشاهده قرن اول ه.ق. در همان ابتدای پذیرش دین مبین اسالم توسط ایرانیان،  لیاوانامیدند و در  "شبستانی
)قرن چهارم ه.ق( ادامه  "دیلمیان"و  "بویهآل" هایدورهدر ایران نام نهاد. این حرکت تا  "معماری اسالمی"اولین شیوه  توانمیرا 

، طورکلیهب( بنا گشتند. یستونچهلشبستانی ) صورتبهدر این شیوه، نقشه مساجد از صدر اسالم الهام گرفت و مساجد  پیدا کردند.
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 های مليت در اسالمورود دیدگاه
این شیوه در جهان  ،مختصر به روند حضور معماری و شهرسازی اسالمی اشاره شد طوربههمانطوری که در تاریخ گذشته ایران 

مکاتبی متفاوت شد که هرکدام بنا به اصالت معماری و شهرسازی خود به آن توجه داشتند. مارتن هانری برای  تبدیل به اسالم
آمد پرداخته و پنج مکتب حاصل از این تغییر تحوالت را  به وجود هایسبکبه مشخص کردن مکاتب و  هاشیوهمشخص کردن این 

 :کندمی بندیدستهبدین شهر 
 مکتب سوریه -1
 : تونس، الجزایر، مراکش و اسپانیامکتب مغرب -2
 میانه، افغانستان و بخشی از پاکستان یایآسمکتب ایرانی: ایران، عراق،  -6
 یآناتولمکتب عثمانی: ترکیه و  -1
 مکتب هند -5

نی اماک توانمی آن جملهآن باقیست مراجعه کرد. از  آثاربه اماکن مشخصی که امروزه هم  توانمی هاسبکاین  یبازشناسبرای 
 چون: مسجد، آرامگاه )اماکن متبرکه(، مدرسه، بازار، کاخ و کاروانسرا مراجعه کرد.

 
 شهرهای اسالمی ریزیبرنامه
یاری در بس هایایدهو طراحی داشتند.  ریزیبرنامهیده صنعتی نیاز به دقرن بیستم اوضاع بسیاری از شهرها به علت پ لیاوادر 

 و چه در طراحی ریزیبرنامهچه در زمینه  دیجد هایپدیدهبا  هاآنه بافت نهماهنگی بهی شهرها و محیطیزیستزمینه بهبود اوضاع 
که توسط  بودی هایایده ازجملهو طراحان و برنامه ریزان شهری ارائه شد. مبانی واحدهای همسایگی  مندانعالقهشهری توسط 

متصل )گسترش شهرهای موجود( و چه  صورتبهه افرادی چو کالرانس پری در آمریکا در حل مشکل سرریز جمعیت شهرها چ
اسالمی مورد استفاده قرار  یهانیسرزمنه تنها در غرب و شرق بلکه در  ایگسترده طوربهمنفصل )در شهرهای جدید(  صورتبه

ود، بلکه ب رمدنظدر کشورهای اسالمی نه تنها بر اساس نیازهای فیزیکی که بیشتر ایده طراحی واحد همسایگی  کهدرحالیگرفت. 
در زمینه مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز تجربه طراحی و ساخت محالت مسکونی برخوردار بودند. تجربه تبلوریافته از 

عصر قبل از انقالب اسالمی مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل استفاده از  خصوصاًدر دوران معاصر  متأسفانهفرهنگ غنی اسالمی 
د ششهری بیشتر به ایده واحدهای همسایگی در غرب و ابعاد فیزیکی توسعه و طراحی پرداخته  ریزیبرنامهر مشاوران غربی در ام

 (.1611پور جعفر، )
ضور پیامبر ح به دلیلمدینه النبی بود که  بودند ریرپذیتأثو طراحی اسالمی  ریزیبرنامهشهرهایی که از تفکر و مبانی  ازجمله
 166فرهنگ اسالمی قرار گرفت. در سال  تأثیرمی شناخته شد. پس از آن مکه و کوفه بود که تحت شهر اسال عنوانبهاکرم )ص( 

هنر ساسانی رواج پیدا کرد. در اوایل قرن هفتم هم  هایشیوههجری شهر بغداد پایتخت ساسانی بود و معماری اسالمی با الهام از 
در شهرهای ایران جای خود را گرفت و شهرهایی چون سلطانیه و  فرهنگ اسالمی مجدداًپس از حمله مغوالن و ویرانی شهرها، 

 برخوردار شدند. ایویژهتبریز از نظر شهرسازی از اهمیت 
 تقسیم کرد: به سه دسته توانمیشهرهای اسالمی را  طورکلیبه 

 شهرهای قرون نخست اسالمی، مربوط به دوره ساسانی و غزنوی
 ی و ایلخانی و تیموریشهرهای دوره میانی در دوران سلجوق

ی هم بمراتسلسلهبسیار قوی و غنی هستند. با توجه به  یاجتماعدر واقع باید اقرار کنیم در محالت اسالمی ارتباطات و روابط 
 ،با نقش محوریت و تمرکز مسجد و اجتماع مردم در اکثر مواقع عمالً، گیردمیدر ایجاد شهرهای اسالمی به محوریت مسجد صورت 

 .کندمیای را بازی کنندهنییتعص نماز جماعت روزهای جمعه، این مکان نقش بخصو

 

 

باشد. معماری در این شیوه بسیار ساده و خالی از هرگونه تکلف است و مصالحی که در این بناها به کار رفته ساده و ارزان قیمت می
« مسجد جامع نیریز»، «مسجد جامع نائین»، «مسجد تاریخانه دامغان»، «مسجد جامع فهرج یزد»توان به از مساجد این شیوه می

 اشاره کرد.« سجد جامع اصفهانبنای اولیه م»و 
دوره هنر اسالمی د ر ایران آغاز گردید. در این دوره،  تریندرخشاندر نیمه اول قرن پنجم هـ. ق، با تأسیس سلسله سلجوقیان، 

مه پیدا ادا« مغوالن»در شهر ری آغاز و تا حمله « آل زیار»هستیم که از زمان سلسله « رازی»ای از معماری به نام شاهد اوج شیوه
شان هایطرحبا آجر و کاشی استفاده کردند و همچنین در « سازیگره»و « نقوش شکسته»کرد. در این شیوه بود که معماران از انواع 

نا ب« مصالح مرغوب»از طرح چهار ایوانی و قراردادن گنبد بر مقاطع مربع، بهره بسیار بردند. آثار معماری در این دوره، از بنیاد با 
 مسجد»و « مسجد جامع کبیر قزوین»، «مسجد جامع اردستان»در نزدیکی اصفهان، « مسجد برسیان»ساجد معروفی چون شدند. م

 روند.های این شیوه به شمار میبنا گردید، از نمونه« بویهآل»های دوران که بر روی شالوده« جامع اصفهان
 تأمینکه برای  شدمیحکومتی طوری ساخته  هایکاخبازارها و راسته  ،اصلی شهر هایگذرگاهدر  هاحمامدر شهرهای اسالمی 

شهری  بناهای ترینمهمپس از مسجد و مدرسه یکی از  هاحمامآب بهداشتی و خروج فاضالب مشکلی پیش نیاید. شاید بتوان گفت 
 ند.شدمیمحسوب 

ک از فضاهای فوق به وسیله راهرو و هشتی میان در و گرمخانه بود. به این ترتیب که هر ی ،شامل بینه ،فضای اصلی هر حمام
 هاسنگاز سنگ مرمر و دیگر  هاحمامتا دما و رطوبت هر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم شود. کف  شدمیاز فضای دیگر جدا 

وده نگی بساده و ر صورتبهآهکبری  هاحمامتزیینات داخلی  ازجمله. شدمیازاره حمام با سنگ و کاشی تزیین  ،پوشیده شده بود
 کردشت میانه و خسرو آقا اصفهان(. ،است )مانند حمام گنجعلیخان کرمان

ایران به وضع بسیار  ازجملههفتم تا دهم ه.ق و با اتفاقاتی همچون حمله مغوالن، خیلی از کشورهای اسالمی  هایقرندر طی 
ای شکست خورده را پذیرفتند و یکی از حامیان کشوره هایسنتبدی درآمدند ولی با روی کار آمدن ایلخانیان مغوالن فرهنگ و 

ادامه پیدا کرد و شهرهایی « صفویه»رواج یافت که تا دو ره « آذری»ای به نام ، شیوه. در این دورهشدند یاسالمهنر و هنرمندان 
متعددی در این هنر و هنرمندان گشتند و بناهای مذهبی و غیرمذهبی  مراکز« اصفهان»و « سلطانیه»، «بغداد»، «تبریز»چون 

کشید ول باز هنر ایرانیان در شهرهای سمرقند و بخارا شکل  آتشن هشتم تیمور شهرهای ایران را به رشهرها ایجاد شدند. در ق
 گرفت.

ایران به ویرانی کشیده شدند، اما چندی  ازجملهدر اوایل قرن هفتم هـ. ق، با هجوم مغوالن، بسیاری از کشورهای اسالمی 
گوهرشاد، مسجد جامع  به مسجدتوان تأسیس سلسله ایلخانیان، از بناهای معروف دوران ایلخانی و تیموری، می نگذشت که با

 اسالم(، مسجد جامع یزد و... اشاره کرد. یروزهیفمعروف به ) زیتبرکبود  مسجد ورامین، قسمت اعظم بناهای حرم رضا،
به مراکز هنری ایران تبدیل « اصفهان»و « قزوین»، «تبریز»ی چون با روی کارآمدن صفویان در اوایل قرن دهم هـ. ق، شهرهای

« شاه تهماسب» یعنیدوره که توسط پادشاهان مقتدر و هنردوست آن  میباشیمشدند. در این دوره، شاهد اوج هنر معماری ایران 
ای دیگر در معماری ان قراقویونلوها، شیوهبه وجود آمد. در این دوران البته، اندکی قبل از دوره صفوی یعنی از زم« اول عباسشاه»و 

ساختمانی رو به سادگی نهاد و استفاده  هایطرحها و معروف گردید. در این شیوه، نقشه« شیوه اصفهانی»ایران به وجود آمد که به 
، از اصفهان در« مسجد امام»و « شیخ لطف ا...»های خشتی و هفت رنگ به جای کاشی معرق رواج یافت. مساجدی چون از کاشی
این  هکطوریبهباشیم، آیند. در دوران زند و افشار، بتدریج شاه د افول معماری ایرانی میهای معماری این دوران به شمار میشگفتی

مسجد "، "مسجد امام تهران"رسد. با وجود این رکود، باز هم شاهد ایجاد بناهایی چون رکود و افول در دوره قاجار به اوج خو د می
 (1615باشیم )مارتن. هانری، در کاشان و... می "مسجد و مدرسه آقابزرگ"و  "مدرسه شهید مطهری )سپهساالر(و 
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 های مليت در اسالمورود دیدگاه
این شیوه در جهان  ،مختصر به روند حضور معماری و شهرسازی اسالمی اشاره شد طوربههمانطوری که در تاریخ گذشته ایران 

مکاتبی متفاوت شد که هرکدام بنا به اصالت معماری و شهرسازی خود به آن توجه داشتند. مارتن هانری برای  تبدیل به اسالم
آمد پرداخته و پنج مکتب حاصل از این تغییر تحوالت را  به وجود هایسبکبه مشخص کردن مکاتب و  هاشیوهمشخص کردن این 

 :کندمی بندیدستهبدین شهر 
 مکتب سوریه -1
 : تونس، الجزایر، مراکش و اسپانیامکتب مغرب -2
 میانه، افغانستان و بخشی از پاکستان یایآسمکتب ایرانی: ایران، عراق،  -6
 یآناتولمکتب عثمانی: ترکیه و  -1
 مکتب هند -5

نی اماک توانمی آن جملهآن باقیست مراجعه کرد. از  آثاربه اماکن مشخصی که امروزه هم  توانمی هاسبکاین  یبازشناسبرای 
 چون: مسجد، آرامگاه )اماکن متبرکه(، مدرسه، بازار، کاخ و کاروانسرا مراجعه کرد.

 
 شهرهای اسالمی ریزیبرنامه
یاری در بس هایایدهو طراحی داشتند.  ریزیبرنامهیده صنعتی نیاز به دقرن بیستم اوضاع بسیاری از شهرها به علت پ لیاوادر 

 و چه در طراحی ریزیبرنامهچه در زمینه  دیجد هایپدیدهبا  هاآنه بافت نهماهنگی بهی شهرها و محیطیزیستزمینه بهبود اوضاع 
که توسط  بودی هایایده ازجملهو طراحان و برنامه ریزان شهری ارائه شد. مبانی واحدهای همسایگی  مندانعالقهشهری توسط 

متصل )گسترش شهرهای موجود( و چه  صورتبهه افرادی چو کالرانس پری در آمریکا در حل مشکل سرریز جمعیت شهرها چ
اسالمی مورد استفاده قرار  یهانیسرزمنه تنها در غرب و شرق بلکه در  ایگسترده طوربهمنفصل )در شهرهای جدید(  صورتبه

ود، بلکه ب رمدنظدر کشورهای اسالمی نه تنها بر اساس نیازهای فیزیکی که بیشتر ایده طراحی واحد همسایگی  کهدرحالیگرفت. 
در زمینه مسائل فرهنگی، مذهبی و اجتماعی نیز تجربه طراحی و ساخت محالت مسکونی برخوردار بودند. تجربه تبلوریافته از 

عصر قبل از انقالب اسالمی مورد توجه قرار نگرفت و به دلیل استفاده از  خصوصاًدر دوران معاصر  متأسفانهفرهنگ غنی اسالمی 
د ششهری بیشتر به ایده واحدهای همسایگی در غرب و ابعاد فیزیکی توسعه و طراحی پرداخته  ریزیبرنامهر مشاوران غربی در ام

 (.1611پور جعفر، )
ضور پیامبر ح به دلیلمدینه النبی بود که  بودند ریرپذیتأثو طراحی اسالمی  ریزیبرنامهشهرهایی که از تفکر و مبانی  ازجمله
 166فرهنگ اسالمی قرار گرفت. در سال  تأثیرمی شناخته شد. پس از آن مکه و کوفه بود که تحت شهر اسال عنوانبهاکرم )ص( 

هنر ساسانی رواج پیدا کرد. در اوایل قرن هفتم هم  هایشیوههجری شهر بغداد پایتخت ساسانی بود و معماری اسالمی با الهام از 
در شهرهای ایران جای خود را گرفت و شهرهایی چون سلطانیه و  فرهنگ اسالمی مجدداًپس از حمله مغوالن و ویرانی شهرها، 

 برخوردار شدند. ایویژهتبریز از نظر شهرسازی از اهمیت 
 تقسیم کرد: به سه دسته توانمیشهرهای اسالمی را  طورکلیبه 

 شهرهای قرون نخست اسالمی، مربوط به دوره ساسانی و غزنوی
 ی و ایلخانی و تیموریشهرهای دوره میانی در دوران سلجوق

ی هم بمراتسلسلهبسیار قوی و غنی هستند. با توجه به  یاجتماعدر واقع باید اقرار کنیم در محالت اسالمی ارتباطات و روابط 
 ،با نقش محوریت و تمرکز مسجد و اجتماع مردم در اکثر مواقع عمالً، گیردمیدر ایجاد شهرهای اسالمی به محوریت مسجد صورت 

 .کندمیای را بازی کنندهنییتعص نماز جماعت روزهای جمعه، این مکان نقش بخصو
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مرکز عبادتى است  هاآسمانطبق روایات در محاذى آن در «.1اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَکَّةَ مُبارکاً » :قرار داده شد هاانسان
و داستان  2نقطه خشکى بود که سر از زیر آب درآورد اولینخانه کعبه  محل، حتّى گفته شده که گردندمیکه فرشتگان بر گرد آن 

در  کمکم هاآب ;زیر آب بود سیالبى هایباراننیز اشاره به همین معناست که در آغاز، مجموعه روى زمین بر اثر « دحو االرض»
 .خانه کعبه بود محلنقطه، همین  اولیناز زیر آب سر برآوردند و  هاخشکیجاى گرفتند و  ترپایینمناطق 
 

 عظمت خانه كعبه
ز در حدیثى ا ازجملهـ وارد شده است،  البالغهنهجو غیر  البالغهنهجخانه کعبه روایات فراوان ـ چه در  تیاهمدرباره عظمت و 

ى اهللِ اَکْرَمَ عَلَ ما خَلَقَ اهللُ عَزَّوَجلَّ بُقْعَةً فِى االَرْضِ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْها ـ ثُمَّ اَوْمَأ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ ـ وَ ال: »خوانیمی( مالسالمعلیهباقر )امام 
به سوى او از آن باشد ـ سپس با دست خود به سوى کعبه  ترمحبوبدر زمین را نیافریده که  اینقطه)خداوند هیچ  ;«عَزَّوَجَلَّ مِنْها

)حتّى نگاه  ;«اِنَّ النَّظَرَ اِلَیْها عِبادَة»در آغاز همین حدیث آمده است:  .از آن است ترگرامینزد خداوند  اینقطهاشاره کرد ـ و نه هیچ 
 .جهان است کل، در روزشبانهدر  هاآنماعات خانه کعبه، رمز وحدت مسلمین و مرکز دایره صفوف ج .3کردن به آن عبادت است(

که از سراسر جهان به سوى آن  هاستآنکانون عظمت  ترینمهممرکز اجتماع مسلمین در طول سال و  ترینبزرگخانه کعبه، 
 .شوندمیمعنوى و مادّى آن  العادهفوقو مشمول برکات  آیندمی
 

 ی كعبهتاریخ و بنا
، از اولین بناهایست که با دست پیامبران و با اذن خداوند متعال بنا اندبودهد و مجری ان پیامبران خانه کعبه که طراح آن خداون
بازهمان  و کندمیولیکن از نظر فرمی تغییر شکل پیدا ن شودمی یبازساز مجدداًتخریب و  یکلبهشده است. این بنا که چهار بار 

ما در مورد کعبه منابع نویسندگان اسالمی است. فارغ از روایات و منابع  عمده اطالعات. نمایدمیخود را حفظ  "مکعبی"شکل 
 .اسالمی، گزارش و سند تاریخی چندانی مربوط به پیش از اسالم در مورد این بنا در دست نیست

 
 های ساختمان كعبهبنيان

)آل عمران( بنابر « ی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُداً لٍلعَالَمَینَاِنَ أَوَل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ لَلَذ: »شده استدر مورد کعبه گفته  کریم در قران
 :. به این ترتیبشده استبار بنیان  10، ساختمان کعبه آزرقینگار اسالمی، گفتار تاریخ
 بنیان المالئکه -1
 بنیان آدم -2
 بنیان شیث -6
 اسماعیل و پسرشبنیان ابراهیم  -1

 بنیان العمالقه -5
 بنیان جرهم -1
 یان مضربن -1
 بنیان قریش -3

 بنیان عبداهلل ابن زبیر -9
 بنیان حجاج ابن یوسف الثقفی -10

 
در  . قبیله قریشبوده است بتهاو پیروانش، محل نگهداری و پرستش  محمدبه دست  مکهشهر این سازه تا پیش از گشودن 

 هبل بود. هابتالت، عزی، اسافه، نائله، منات و ...بزرگ این  مانندهای مختلفی قرار داده بودند، اطراف کعبه بت
. در گرددمیعد از اسالم کعبه چهار بار به کلی ویران شده و از نو بنا شده است. دو بار اول به سده اول هجری بر در دوره ب

کعبه دو بار ویران شد. بار اول آتش گرفت و  گرفتمیفرماندار وقت مکه صورت  عبداهلل بن زبیرو  امویانکه بین  هاییجنگجریان 
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 باشدمیهمان مسجد در این بحث مکان محوریت که  "فرم"در اینجا به نقش و جایگاه مسجد اشاره شد ولیکن انتظار ما از 
سالمی و یا شهرهای اسالمی، هدف ایجاد شهر محالت ا ریزیبرنامه؟ در واقع در این بحث و در بحث د باشدتوانمی گونه فرمیچ

فضاهای درون بخش مسکونی باید به ارتباط بین افراد جامعه، "روابط اجتماعی آن فضاهاست و نه شکل هندسی و یا کالبد خاص آن.
ز بسیاری اکمک کند. این در حالی است که: در  هارسیدنو به درد دل یکدیگر  هامالقاتبهبود روابط انسانی، به زبان ساده به 

مکتب اصفهان  (.1611پور جعفر، است )به نقطه دیگر رفتن  اینقطهمسکونی شهرهای کنونی انگار همه فضاها برای از  هایبخش
 ". این مکتب در زمان بزرگانی چونرسدمییکی از مکاتب مطرح و مهم دوران اسالمی است که در زمان صفویه به اوج خود 

هنر از نقاشی و خط تا  هایعرصهو با آرای مالصدرای شیرازی در تمام  آغازایی و چند تن دیگر میرفندرسکی، میرداماد، شیخ به
مکتب  مکانی به به لحاظ بوده و فقط "حکمت"و  "فلسفه". این مکتب برگرفته از شوندمی متأثرماری و شهرسازی از این عقاید عم

 تأثیرات توانمیثار قاجاریه هم آتحت نفوذ خود قرارداده و تا آخرین  همجوار هند را هایسرزمینولیکن تا  شودمیاصفهان خوانده 
ین از ا متأثر، معماری و شهرسازی دوران صفویه باشدمیفلسفی و حکمت  کامالًدر مکتب اصفهان که یک بحث  او را مشاهده کرد.

 .کندمیمکتب و ریشه در مبانی نظری این مکتب پیدا 
 

 كالبد در اسالم
شده  بسیاری تأکیدبنا  "مفهوم"و  "معنا"اما در ؛ واضح مشخص نشده است طوربهبنا در اسالم  "فرم حجمی"بقولی کالبد و یا 

انسان به خداوند نزدیک شود و تزکیه روح پیدا کند. کالبد یک بنا در ارتباط با معنا و  آنجاتا در  "مسجد"بنام  مانند مکانی؛ است
در  .باشدمیو جامعه سازی  یخودشناسفضا برای  نیترمناسب. مسجد در شکل نهایی خود شودمی معنادارمفهوم آن تعریف شده و 

بنابراین مفاهیم مطرح شده در ". کندمیجامع و کامل معرفی  صورتبهفطری و استعدادهای او را  صورتبهکه اسالم انسان را  آنجا
در رابطه با  (.1611، کارنقره)"جغرافیایی و در یک کالم انسانی است و فرا تاریخی و فرا ردیگیمرا در بر  هاانساناین مکتب همه 

در  و شودمیاز سیر متعالی انسان ابر گرفته  هااصالتو  هاارزششهرسازی باید به این نکته اشاره شود که این  هایاصالتو  هاارزش
 ارزش حالدرعیننسان( جانشین خدا در روی زمین است. ، چرا که او )اباشدمیاسالم این ارزش و اصالت از سیر بطرف باری تعالی 

که مادی هستند، وابسته به زمان و  آنجاو اصالت فطری بوده و دائمی و غیر وابسته به زمان، مکان و تاریخ و جغرافیا. کالبدها از 
ها معنایی پیدا کنند. کالبد آگاه ند برای انسان اندیشمند و دلتوانمیو تمثیلی  ایآیهمتشابه، رمزی،  صورتبهو فقط  اندمکان

عالی ورت متای متناسب برای سیر و صوسیلهحداکثر، زمینه و  درمجموعد معنا و مفهومی را تداعی کتتد و توانمینسبی  صورتبه
 نهایتبی د درتوانمیزیبایی  مفهوم رینظانسان باشد )حداکثر در حد لباس مناسب( و جنبه اعتباری دارند. هر مفهومی و هر ارزشی 

با  صوصخبهو خالقیت و ابداع در این بعد انتها ندارد.  ینوآورنسبی و تمثیلی متجلی شود و  صورتبهو کالبدهای متفاوت  هاشکل
اشکال خالقانه، حکیمانه و بدیع  د در بینهایت از کالبدها وتوانمیهر مفهوم ثابتی  نیبنابرا؛ توجه به جمیع شرایط زمان و مکان

 (.1611کار، نقرهکند )و تجلی  هور یابدظ
 

 كعبه نهایت معماری اسالمی
 درباره خانه كعبه

( السالمعلیهآدم )به زمان حضرت  1الحرام است، تاریخچه بسیار مفصّلى دارد که مطابق روایات اهللبیتاین خانه که نام دیگرش 
و ابراهیم به کمک  مود، سپس در طوفان نوح ویران شداو نخستین کسى بود که خانه را بنا کرد و بر گرد آن طواف ن .گرددیبرم

خانه توحید است که براى  اولینفرزندش اسماعیل، طبق آیات صریح قرآن بار دیگر آن را بنا کرد و حجّ خانه خدا به جا آورد و این 
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مرکز عبادتى است  هاآسمانطبق روایات در محاذى آن در «.1اِنَّ اَوَّلَ بَیْتِ وُضِعَ لِلنّاسِ لَلَّذى بِبَکَّةَ مُبارکاً » :قرار داده شد هاانسان
و داستان  2نقطه خشکى بود که سر از زیر آب درآورد اولینخانه کعبه  محل، حتّى گفته شده که گردندمیکه فرشتگان بر گرد آن 

در  کمکم هاآب ;زیر آب بود سیالبى هایباراننیز اشاره به همین معناست که در آغاز، مجموعه روى زمین بر اثر « دحو االرض»
 .خانه کعبه بود محلنقطه، همین  اولیناز زیر آب سر برآوردند و  هاخشکیجاى گرفتند و  ترپایینمناطق 
 

 عظمت خانه كعبه
ز در حدیثى ا ازجملهـ وارد شده است،  البالغهنهجو غیر  البالغهنهجخانه کعبه روایات فراوان ـ چه در  تیاهمدرباره عظمت و 

ى اهللِ اَکْرَمَ عَلَ ما خَلَقَ اهللُ عَزَّوَجلَّ بُقْعَةً فِى االَرْضِ اَحَبَّ اِلَیْهِ مِنْها ـ ثُمَّ اَوْمَأ بِیَدِهِ نَحْوَ الْکَعْبَةِ ـ وَ ال: »خوانیمی( مالسالمعلیهباقر )امام 
به سوى او از آن باشد ـ سپس با دست خود به سوى کعبه  ترمحبوبدر زمین را نیافریده که  اینقطه)خداوند هیچ  ;«عَزَّوَجَلَّ مِنْها

)حتّى نگاه  ;«اِنَّ النَّظَرَ اِلَیْها عِبادَة»در آغاز همین حدیث آمده است:  .از آن است ترگرامینزد خداوند  اینقطهاشاره کرد ـ و نه هیچ 
 .جهان است کل، در روزشبانهدر  هاآنماعات خانه کعبه، رمز وحدت مسلمین و مرکز دایره صفوف ج .3کردن به آن عبادت است(

که از سراسر جهان به سوى آن  هاستآنکانون عظمت  ترینمهممرکز اجتماع مسلمین در طول سال و  ترینبزرگخانه کعبه، 
 .شوندمیمعنوى و مادّى آن  العادهفوقو مشمول برکات  آیندمی
 

 ی كعبهتاریخ و بنا
، از اولین بناهایست که با دست پیامبران و با اذن خداوند متعال بنا اندبودهد و مجری ان پیامبران خانه کعبه که طراح آن خداون
بازهمان  و کندمیولیکن از نظر فرمی تغییر شکل پیدا ن شودمی یبازساز مجدداًتخریب و  یکلبهشده است. این بنا که چهار بار 

ما در مورد کعبه منابع نویسندگان اسالمی است. فارغ از روایات و منابع  عمده اطالعات. نمایدمیخود را حفظ  "مکعبی"شکل 
 .اسالمی، گزارش و سند تاریخی چندانی مربوط به پیش از اسالم در مورد این بنا در دست نیست

 
 های ساختمان كعبهبنيان

)آل عمران( بنابر « ی بِبَکَّةَ مُبَارَکاً وَهُداً لٍلعَالَمَینَاِنَ أَوَل بَیتٍ وُضِعَ لِلنَاسِ لَلَذ: »شده استدر مورد کعبه گفته  کریم در قران
 :. به این ترتیبشده استبار بنیان  10، ساختمان کعبه آزرقینگار اسالمی، گفتار تاریخ
 بنیان المالئکه -1
 بنیان آدم -2
 بنیان شیث -6
 اسماعیل و پسرشبنیان ابراهیم  -1

 بنیان العمالقه -5
 بنیان جرهم -1
 یان مضربن -1
 بنیان قریش -3

 بنیان عبداهلل ابن زبیر -9
 بنیان حجاج ابن یوسف الثقفی -10

 
در  . قبیله قریشبوده است بتهاو پیروانش، محل نگهداری و پرستش  محمدبه دست  مکهشهر این سازه تا پیش از گشودن 

 هبل بود. هابتالت، عزی، اسافه، نائله، منات و ...بزرگ این  مانندهای مختلفی قرار داده بودند، اطراف کعبه بت
. در گرددمیعد از اسالم کعبه چهار بار به کلی ویران شده و از نو بنا شده است. دو بار اول به سده اول هجری بر در دوره ب

کعبه دو بار ویران شد. بار اول آتش گرفت و  گرفتمیفرماندار وقت مکه صورت  عبداهلل بن زبیرو  امویانکه بین  هاییجنگجریان 
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 تعالی و یگانگی در فضای اسالمی
 برای نزدیک است یالهیوسد واحد بوده و شکل و فرم فضا اسالمی تمامی تالش بر سوق دادن انسان بسوی اح ینیبجهاندر 

عاطفه "و با  "نگرش"جهشی همراه با  "خودی خود"و  "خود"را از  یآدمات فطری طبیعی، شدن به اوست )ذات الهی(. در مالحظ
طلبی و جمال خواهی،  خیر "عاطفه و رابطه"که در همان  بخشدمیبه سوی عالم و آدمیان، و رویدادهای دنیای زندگان  "و رابطه

در (. در واقع هنر 1619ذوالفقارزاده، بود )بیش از همه مقصد و مقصود هستند. حاصل آن هنر، سعادتفرد و جامعه انسانی خواهد 
دیل و یا فرم تب شکلاز عقالنیت و منطق خود ان را به  گیریبهرهو این انسان است که با  شودمیدر راستای تعالی تعریف  اسالم

در هر  معماری و یا شهری، ؛. اگر بخواهیم در گفتارمان وضوح بیشتری داشته باشیم، باید اینطور عنوان کنیم که هر فضاییدکنمی
مشروط بر اینکه در آن فضا  باشد یاسالمد فضای توانمیدر گذشته، حال و یا آینده،  ؛و در هر زمانی ایآسدر اروپا و یا در  مکانی؛

 نگرش اجتماعی و کرامت واالی انسانی برسد.انسان به تعالی، آرامش، 
و فرم بلورین است. هنر اسالمی دراصل توحید، یعنی تسلیم در برابر یگانگی  مراتبسلسلهقانونمندی، وضوح،  تماماًهنر اسالمی 

وناگونی و منقطع گ یهابارقه. جوهر توحید در ورای کلمات قراردارد و خود را در قرآن به واسطه شودمیآن حاصل  و شهود خدا
صور هستند که به نوبه خود جوهر هنر  نیو ا ابدییمدر ساخت تخیل بصری در صور بلورین تبلور  هابارقه. این سازدیم متجلی

 همان(.آورند )اسالمی را پدید می 
در خدمت مردم بودن آن  یاسالمهنر و نگاه اسالم به  شوندمیبا توجه به اینکه معماری و شهرسازی از ارکان هنر محسوب 

در معماری و شهرسازی نشانه بارزی برای القای معانی پنهان هستند و مخاطب از طریق حضور  هارنگنقوش، اشکال و  ،هنر است
 لحام شوندمیکه امروزه به نام اسالم مطرح  ییهافرم. لذا نقوش، اشکال و ابدییمدر این فضاها ره درک مستقیم آن معانی دست 

اسالم در واقع دعوت به یک عقیده و دعوت به یک اسالم تعریف شده است.  "مبانی نظری"و  "معانی"که در  شوندمیمعنایی 
د دهمیپرهیز  دهیو عقو از اصل تقلید در اندیشه  کندمیقرآن کریم همواره دعوت به تعقل و اندیشیدن  روازایناندیشه است، 

به اشکال و احجام برگرفته از اندیشه  توانمی، گراانسانداشتن معیارهای قوی و مبانی نظری  (. با توجه به1691آصفی، ایمانی، )
قبل از اسالم جامعه  کهیدرحال، شودمیو امن تعریف  بخشوحدتاسالمی دست یافت. معماری و شهرسازی اسالمی روابط اجتماعی 

رت و قبیله گرای حاکم بود. پس از حضور پیامبر اکرم )ص(، فرهنگی که در مدینه رواج داشت؛ فرهنگ جهالت، تعصب مفرط، کث
 هانآشد و برای از بین بردن اختالفات بنیادین بین طوایف و قبائل گوناگون، توجه خاصی را به  دگرگونشرایط فرهنگی شهر مدینه 

 ،کارنقرههمدانی، حمزه نژاد، عطایی بود )مبذول داشت. راهکارهای پیامبر جهت دستیابی به فرهنگ اسالمی ناب در شهر مدینه 
1690.) 
 

 
 وضع موجود پیش از اسالم

 مبانی محیطی
 )طبیعی(

 هادرهو  هاکوه موضع شناسی زمین
 هایوادو  هاچاه، هانخلستان جغرافیای گیاهی و منابع آبی

روستاها، بازارها، اطم ها، سقیفه  
 هامکتبخانهها، 

عراب اولیه، یهودیان و مشرکان ا گونه شناسی فرهنگی و اجتماعی
 )اوس و خزرج(

   

 قرآن و حدیث مبانی نظری مبانی اسالم
 سیره نبوی سنت عملی

 همان(.كرد )مبانی نظری اسالم را در شهر نيز ترسيم  توانمیكه در این جدول  مسجد در شهر مدینه یابیمكانبر  مؤثرعوامل 
 

 

 

 طایفهکه  گرددمیمیالدی بر  960با منجنیق سنگ باران شد. سومین تخریب مکه به  حجاج بن یوسفبار دوم توسط سپاهیان 
کشتگان پر  هایجنازهبه مکه حمله کردند و حجاج را قتل عام کردند و چاه زمزم را با  -بودند اسماعیلیکه از شیعیان  -قرامطه
بردند. تخریب چهارم کعبه در نتیجه سیلی بود که در  -در شرق عربستان -احسا شهرآنان حجراالسود را ربودند و با خود به کردند. 

گرانیتی از نو بنا کرد که این ساختمان تا  هایسنگساختمان کعبه را با  مراد چهارم سلطانمیالدی رخ داد. پس از آن  1129سال 
 .عصر حاضر به جا مانده است

از  سلطان مراد چهارمو بازسازی همان ساختمان در دوران خالفت  حجاج بن یوسف ثقفیان ساختمان کنونی کعبه از زم
و تخریب آن، از نو بازسازی گردید. این ساختمان  مسجدالحرامدر اثر سیل در  قمری 1010 سالاست که در  عثمانیپادشاهان 

 .1استهمین شکل پابرجا و استوار ماندهتاکنون به کهیطوربهاستحکام کامل دارد، 
 

 خانه كعبه مشخصات هندسی
جلوآمدگی دارد. ارتفاع آن حدود  مترتیسان 65از جنس سنگ مرمر بناشده که به اندازه  متریسانتی 25کعبه روی یک قاعده 

 شده استدر بعضی منابع جزئیات اضالع کعبه به این شکل بیان . متر است 11٫6در  12٫31متر، با طول و عرض  16٫1

 متر 11٫13یعنی از رکن حجر اسود تا رکن عراقی:  ،طول ضلع در کعبه 

  متر 9٫90دارد: طول رکن عراقی تا شامی، سمتی که حجر اسماعیل در آن قرار 

  :متر 12٫01طول رکن شامی تا رکن یمانی 

  :متر 10٫13طول رکن یمانی تا رکن اسود 
 

 چرا خانه كعبه مكعب ساخته شد؟
بطرف او نماز خوانده است نبوده و حتی در خیلی از مواقع به  هاسالاین سئوالیست که هیچگاه دغدغه زائر و یا مسلمانی که 

تی انرژی مثب آیا؟ باشدمیترس از غضب خداوندی  آیاسادگی و صالبت ساختمان کعبه است؟  آیا. کندمیذهن انسان نیز خطور ن
که چرا پیامبران ما بعد از چهار بار تجدید  ایمپرسیدههیچوقت از خود  آیا؟ در واقع شودمیاست که از آن به انسان مسلمان هدایت 

 هرگز از خود آیاا حضرت ابراهیم )ع( فرم دیگری را برای خانه خدا انتخاب نکرد؟ و را بنا نکردند؟ و چرا از همان ابتد گریدبنا فرم 
 د همین شکل مکعبی باشد؟توانمیمعماری اسالمی واقعی  آیاکه  ایمپرسیده

بود ن و مناره گنبدرا که مجهز به  ایسادهباقیمانده را به مسجد و خانه خدا تبدیل کردیم. هر بنای  هایآتشکدهما در گذشته 
 گاهقبلهخانه خدا یک مکعب بی غل و غش و ساده به تمامی معنا  کهدرحالیشخصیت مسجد و یا مکان اسالمی ندانستیم  درخور

 .باشدمیبسیار زیاد بر تعادل و آرامش انسان  تأثیرمسلمانان جهان با 
 سدرمییند محورها و قطرهای آن نیز به صفر و بر برآ کندمیوجه انسان منطبق شده و در او ایجاد سکون  بر چهارچهار ضلعش 

 (.1611، کارنقرهدارد )آرام نگه  کامالًانسان را در کانون فضا  تواندیو م کندمیحرکت ایجاد ن جاذبه گونهچیهو 
اشکال هندسی منظمی است که  ازجمله. مربع آیندمیخالص بشمار  هایهندسهدر معماری نیز حجم مکعب و پالن مربع، از  
یک فضای  گنبدد بهترین طرح و نقشه معماری را ایجاد نماید. در معماری اسالمی که امروزه توانمییک فضای تعادل  جادیدر ا

بع قرار باز هم یک مر مکرهین. مبنای یک گرددمیبر مبنای یک طرح هندسی مربع شکل بنا  باشدمیاصلی و نشانه فضای اسالمی 
صالی : ماندکردهبنا  هاآنرا بر روی  یگنبدکده ها بر مبنای یک مکعب ساخته و  آذرتمامی  ریباًتق. در دوره ساسانی نیز گیردمی

 مشهد(.هور )دلیجان(، بازه اتشکوه ))کاشان(، فیروزآباد، 0 اسرینیزد، حیدریه قزوین، 
 
 

                                                           
1 Creative Commons Attribution/Share-Alike.htm://Fierfox HTLM,Document 



13
97

یز 
پای

ل، 
 او

اره
شم

ل، 
 او

ال
س

39

 
 

 

 تعالی و یگانگی در فضای اسالمی
 برای نزدیک است یالهیوسد واحد بوده و شکل و فرم فضا اسالمی تمامی تالش بر سوق دادن انسان بسوی اح ینیبجهاندر 

عاطفه "و با  "نگرش"جهشی همراه با  "خودی خود"و  "خود"را از  یآدمات فطری طبیعی، شدن به اوست )ذات الهی(. در مالحظ
طلبی و جمال خواهی،  خیر "عاطفه و رابطه"که در همان  بخشدمیبه سوی عالم و آدمیان، و رویدادهای دنیای زندگان  "و رابطه

در (. در واقع هنر 1619ذوالفقارزاده، بود )بیش از همه مقصد و مقصود هستند. حاصل آن هنر، سعادتفرد و جامعه انسانی خواهد 
دیل و یا فرم تب شکلاز عقالنیت و منطق خود ان را به  گیریبهرهو این انسان است که با  شودمیدر راستای تعالی تعریف  اسالم

در هر  معماری و یا شهری، ؛. اگر بخواهیم در گفتارمان وضوح بیشتری داشته باشیم، باید اینطور عنوان کنیم که هر فضاییدکنمی
مشروط بر اینکه در آن فضا  باشد یاسالمد فضای توانمیدر گذشته، حال و یا آینده،  ؛و در هر زمانی ایآسدر اروپا و یا در  مکانی؛

 نگرش اجتماعی و کرامت واالی انسانی برسد.انسان به تعالی، آرامش، 
و فرم بلورین است. هنر اسالمی دراصل توحید، یعنی تسلیم در برابر یگانگی  مراتبسلسلهقانونمندی، وضوح،  تماماًهنر اسالمی 

وناگونی و منقطع گ یهابارقه. جوهر توحید در ورای کلمات قراردارد و خود را در قرآن به واسطه شودمیآن حاصل  و شهود خدا
صور هستند که به نوبه خود جوهر هنر  نیو ا ابدییمدر ساخت تخیل بصری در صور بلورین تبلور  هابارقه. این سازدیم متجلی

 همان(.آورند )اسالمی را پدید می 
در خدمت مردم بودن آن  یاسالمهنر و نگاه اسالم به  شوندمیبا توجه به اینکه معماری و شهرسازی از ارکان هنر محسوب 

در معماری و شهرسازی نشانه بارزی برای القای معانی پنهان هستند و مخاطب از طریق حضور  هارنگنقوش، اشکال و  ،هنر است
 لحام شوندمیکه امروزه به نام اسالم مطرح  ییهافرم. لذا نقوش، اشکال و ابدییمدر این فضاها ره درک مستقیم آن معانی دست 

اسالم در واقع دعوت به یک عقیده و دعوت به یک اسالم تعریف شده است.  "مبانی نظری"و  "معانی"که در  شوندمیمعنایی 
د دهمیپرهیز  دهیو عقو از اصل تقلید در اندیشه  کندمیقرآن کریم همواره دعوت به تعقل و اندیشیدن  روازایناندیشه است، 

به اشکال و احجام برگرفته از اندیشه  توانمی، گراانسانداشتن معیارهای قوی و مبانی نظری  (. با توجه به1691آصفی، ایمانی، )
قبل از اسالم جامعه  کهیدرحال، شودمیو امن تعریف  بخشوحدتاسالمی دست یافت. معماری و شهرسازی اسالمی روابط اجتماعی 

رت و قبیله گرای حاکم بود. پس از حضور پیامبر اکرم )ص(، فرهنگی که در مدینه رواج داشت؛ فرهنگ جهالت، تعصب مفرط، کث
 هانآشد و برای از بین بردن اختالفات بنیادین بین طوایف و قبائل گوناگون، توجه خاصی را به  دگرگونشرایط فرهنگی شهر مدینه 

 ،کارنقرههمدانی، حمزه نژاد، عطایی بود )مبذول داشت. راهکارهای پیامبر جهت دستیابی به فرهنگ اسالمی ناب در شهر مدینه 
1690.) 
 

 
 وضع موجود پیش از اسالم

 مبانی محیطی
 )طبیعی(

 هادرهو  هاکوه موضع شناسی زمین
 هایوادو  هاچاه، هانخلستان جغرافیای گیاهی و منابع آبی

روستاها، بازارها، اطم ها، سقیفه  
 هامکتبخانهها، 

عراب اولیه، یهودیان و مشرکان ا گونه شناسی فرهنگی و اجتماعی
 )اوس و خزرج(

   

 قرآن و حدیث مبانی نظری مبانی اسالم
 سیره نبوی سنت عملی

 همان(.كرد )مبانی نظری اسالم را در شهر نيز ترسيم  توانمیكه در این جدول  مسجد در شهر مدینه یابیمكانبر  مؤثرعوامل 
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 ای سنتی ایرانیـبازارهعملکردی ناخت ـش

  
 4سعيد نوروزیان ملكی ،3محسن وفامهر ،2حسينی  سيدباقر، 1 *حسين باقری 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -1
 علم و صنعت تهران، ایران.دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه  -2

 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -6
 مدرس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -1

 (h_bagheri@arch.iust.ac.ir) 
 
 

 چكيده
نوین تجاری شهرها است.  هایکاربریدر  یگیربهره منظوربهعملکردی بازار ایرانی،  هایویژگیهدف شناسایی 

میزان کارکرد اصول بازارهای ایرانی در  نیچنهمو  بازشناسی چگونگی حل مشکل عملکردی در بازارهای ایرانی
ت و برداش ایکتابخانهکه با ابزار مطالعه  تحقیق است. روش تحقیق کیفی بوده هایسؤالموجود،  یهاشگاهینما

ز، پنج بازار تبری هایویژگیوامل مطلوبیت عملکردی در بازارهای ایرانی پرداخته شده است. میدانی به برداشت ع
 ، عرضهاراستهمحور طراحی  عنوانبهتهران، اصفهان، یزد و کرمانشاه مورد مطالعه قرارگرفته است. توجه به انسان 

عوامل برای تعدیل  ترینمهمستراحت برای ا هاییمحلو نیاز به  بر بعد طولی هر راسته تأکیدکم راسته برای 
 بوده است. هانمایشگاهبودن بازدید از  آورماللخستگی و 

 
 .محوریانسانرضایتمندی، بازار سنتی، ، عملکرد، شهركليدی:  گانواژ

 
 

 مقدمه -1
و اجتماعی  یاقتصاد هاییتفعال گیریشکلو با ساختار و بافتی کهن از گذشته تا امروز، کانون  نهیریدبازارهای سنتی با سابقه 

(. این در حالی 1630)اهری،  بخشدمیو تداوم  کندمی(. بازار نظام حیات شهری را تغذیه 13، 1633)بهزادفر و همکاران،  اندبوده
متروک و نیمه متروک در آمده است. در فضاهای شهری جدید نیز، مراکز خرید  صورتبهسنتی  یبازارهااست که بسیاری از 

 هاارزشبنابراین جلوگیری از ؛ (66، 1613)مجتهدزاده،  اندیافتهبرای شهروندان نداشته و اغلب جنبه اقتصادی  یچنانآنتی جذابی
(. پس اهمیت پژوهش حاضر در 1692)نسترن و همکاران،  باشدمیشهری  هایبرنامهو  هاطرح هایضرورتاز  هاییمکانچنین 

 هامایشگاهنو شیوه مواجهه با مخاطب در بازار،  د ناشی از وضعیت حاکم بر کالبد فیزیکی بازاربهبود زندگی انسان مستتر است که خو
 و مراکز تجاری است.

. باشدمین پذیرامکانامروزی با کاربری تجاری امکان مقایسه کمیت و کیفیت )قیمت( به راحتی برای خریدار  هایخیاباندر اکثر 
خود طی نماید. بسیاری از این فضاهای شهری مدرن  موردنظری را برای انتخاب مناسب اجناس گهگاه خریدار باید مسافتی طوالن

که مصطلح به  ی متحرکهانمایشگاه(. 1631معاصر جوابگوی نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان نیستند )پورجعفر، 
 هاییمکان( عدم وجود 1ننده به دالیلی همچون: (، نیز واجد این مشکالت است. بازدیدکFox, 2010ی موقتی هستند )هانمایشگاه

و تعریف نامطلوب  هاغرفه( عدم توجه کافی به نحوه حرکت انسان در میان 2برای استراحت، تغذیه و تفریح در ارتباط با نمایشگاه؛ 

 

 

 گيرینتيجه 
 به خودآن چیزی که امروز جامعه اسالمی را  یول نوشت. توانمیفضاهای معماری و شهرسازی بسیار  اندیشه اسالمی در درباره

. در آثار و بناهای نسبت داده شده به اسالم و یا فضاهای اسالمی، باشدمیدر آثار اسالمی  "شکل"و  "فرم"مشغول داشته است 
در مبانی نظری اسالمی همیشه محتوی و معنایی  کهدرحالیآن بر انسان.  تا به معنا و اثرگذاری شودمی تأکیدهمواره به فرم بیشتر 

لکه به ب شودمیو یا حتی در احادیث نبوی، اشاره به شکل و فرم فضا ن البالغهنهج. در قرآن کریم و یا در باشدمی مدنظریک فضا 
 أسردر  البالغهنهجکریم و  اسالمی که قرآن ر آثاردگردیده است.  تأکیدبودن فضاها  سازجامعهو  سازانسان، امنیت، یرگذاریتأث
. کندمی، هدف از ایجاد شهر و خانه را، پناهگاهی امن و فضایی مطمئن در ایجاد آرامش و نظم اجتماعی قلمداد رندیگیمقرا  هاآن

را تهدید به تخریب  هاآنو  نیرا خشمگ، خداوند کندمیبیداد  هادر آندر مقابل مخالفت و دشمنی با شهرهایی که فساد اجتماعی 
(، هیچ پیامبری را 1بسیاری را به سبب تجاوز و گناهان اهلش نابود کردیم...)االعراف،  یهایآباد: چه شهرها و نمایدمیو واژگونی 

کنند اری و به درگاهش تضرع و ز ندیایخدا بتا بسوی  1گرفتار کردیم هایسختبه شهر و دیاری نفرستادیم مگر آنکه مردمش را به 
چندین آیه  ؛ و(11نبیاء، اال) مینشاندچه بسیار مردمانی را بخاطر ظلمشان نابود کردیم و بجایشان اقوام دیگری  و (.91العراف، )

هشدار داده و به کیفیت زندگی  در شهرها یناامنو ظلم و ستم و ایجاد  یکاربزهاز  گیریکنارهمداوم انسان را به  طوربهدیگر که 
 منظور قرآن کریم را از معماری و طورکلیبهتمان و یا شهری با شکل و فرمی آنچنانی تشویق کرده است. اگر بخواهیم بهتر نه ساخ

شهرهای امروز در یک جمله خالصه نمائیم، باید چنین بیان کنیم که: شهر اسالمی و یا معماری و شهرسازی اسالمی در حقیقت 
 "مفهوم"و  "معنا"رفته از این معانی الهی باشد، ولیکن الزامی در شکل و فرم نیست اگر د برگتوانمیمعنا نهفته شده و شکل و فرم 

 اسالم در فضا تنیده شود.
 

 منابع
 ترجمه پرویز ورجاوند. ،اسالمی هایسرزمینشناسی معماری در سبک ،1615، هوگ. ج، مارتن. هانری -1
 صام.ترجمه ایرج اعت معماری اسالمی، ،1611، هیلن براند، رابرت -2
در شهرهای اسالمی، کنفرانس  هامحله، تحلیلی پیرامون واحدهای همسایگی در غرب و 1611، محمدرضاپور جعفر  -6

 شهرها و مردم، دانشگاه تبریز.
شهرهای اسالمی، همایش معماری  یهامحلهو طراحی  ریزیبرنامه، نقش و جایگاه مسجد در 1611، محمدرضاپور جعفر  -1
 .1611نده، دانشگاه هنر، ؛ گذشته، حال، آیمساجد

مساجد عصر نبوی در مدینه، نشریه  یابیمکان، بررسی و الگو شناسی 1690، ع. کارنقرهعطایی همدانی م. حمزه نزاد م.  -5
 .یانقرهپژوهشی باغ نظر، تندیس -علمی

آینده، دانشگاه هنر،  ؛ گذشته، حال،همایش معماری مساجد، معماری مسجد از مفهوم تا کالبد، 1611، محمدرضا کارنقره -1
1611. 

 .1619افق آینده، دانشگاه هنر،  -معماری مساجد المللیبینهمایش ، روح و وحدت، 1619ذوالفقارزاده حسن،  -1
معماری اسالمی ایران،  یهاباارزشنوین در معماری و تعامل آن  یهایفناور یهاچالش، 1691ایمانی الناز، -آصفی مازیار -3

 .یانقرهاغ نظر، تندیس پژوهشی ب-نشریه علمی
 
 
 

                                                           
د مگر اینکه خو اندازدینماست. در واقع خداوند متعال کسی را به عذاب و گرفتاری  آمدهجا منظور مترجم، بصورت ترجمه تحت الفظی در این -1 

 او تمایل به چنین کار داشته باشد.
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 ای سنتی ایرانیـبازارهعملکردی ناخت ـش

  
 4سعيد نوروزیان ملكی ،3محسن وفامهر ،2حسينی  سيدباقر، 1 *حسين باقری 

 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -1
 علم و صنعت تهران، ایران.دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه  -2

 استاد دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -6
 مدرس دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت تهران، ایران. -1

 (h_bagheri@arch.iust.ac.ir) 
 
 

 چكيده
نوین تجاری شهرها است.  هایکاربریدر  یگیربهره منظوربهعملکردی بازار ایرانی،  هایویژگیهدف شناسایی 

میزان کارکرد اصول بازارهای ایرانی در  نیچنهمو  بازشناسی چگونگی حل مشکل عملکردی در بازارهای ایرانی
ت و برداش ایکتابخانهکه با ابزار مطالعه  تحقیق است. روش تحقیق کیفی بوده هایسؤالموجود،  یهاشگاهینما

ز، پنج بازار تبری هایویژگیوامل مطلوبیت عملکردی در بازارهای ایرانی پرداخته شده است. میدانی به برداشت ع
 ، عرضهاراستهمحور طراحی  عنوانبهتهران، اصفهان، یزد و کرمانشاه مورد مطالعه قرارگرفته است. توجه به انسان 

عوامل برای تعدیل  ترینمهمستراحت برای ا هاییمحلو نیاز به  بر بعد طولی هر راسته تأکیدکم راسته برای 
 بوده است. هانمایشگاهبودن بازدید از  آورماللخستگی و 

 
 .محوریانسانرضایتمندی، بازار سنتی، ، عملکرد، شهركليدی:  گانواژ

 
 

 مقدمه -1
و اجتماعی  یاقتصاد هاییتفعال گیریشکلو با ساختار و بافتی کهن از گذشته تا امروز، کانون  نهیریدبازارهای سنتی با سابقه 

(. این در حالی 1630)اهری،  بخشدمیو تداوم  کندمی(. بازار نظام حیات شهری را تغذیه 13، 1633)بهزادفر و همکاران،  اندبوده
متروک و نیمه متروک در آمده است. در فضاهای شهری جدید نیز، مراکز خرید  صورتبهسنتی  یبازارهااست که بسیاری از 

 هاارزشبنابراین جلوگیری از ؛ (66، 1613)مجتهدزاده،  اندیافتهبرای شهروندان نداشته و اغلب جنبه اقتصادی  یچنانآنتی جذابی
(. پس اهمیت پژوهش حاضر در 1692)نسترن و همکاران،  باشدمیشهری  هایبرنامهو  هاطرح هایضرورتاز  هاییمکانچنین 

 هامایشگاهنو شیوه مواجهه با مخاطب در بازار،  د ناشی از وضعیت حاکم بر کالبد فیزیکی بازاربهبود زندگی انسان مستتر است که خو
 و مراکز تجاری است.

. باشدمین پذیرامکانامروزی با کاربری تجاری امکان مقایسه کمیت و کیفیت )قیمت( به راحتی برای خریدار  هایخیاباندر اکثر 
خود طی نماید. بسیاری از این فضاهای شهری مدرن  موردنظری را برای انتخاب مناسب اجناس گهگاه خریدار باید مسافتی طوالن

که مصطلح به  ی متحرکهانمایشگاه(. 1631معاصر جوابگوی نیازهای اجتماعی و فرهنگی شهروندان نیستند )پورجعفر، 
 هاییمکان( عدم وجود 1ننده به دالیلی همچون: (، نیز واجد این مشکالت است. بازدیدکFox, 2010ی موقتی هستند )هانمایشگاه

و تعریف نامطلوب  هاغرفه( عدم توجه کافی به نحوه حرکت انسان در میان 2برای استراحت، تغذیه و تفریح در ارتباط با نمایشگاه؛ 
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تزیینی توجه داشته است. وی با الگو قرار  هایسازهدر تحقیق خود به فرم یابی از طریق  "بروگ "پژوهشگرانی دنبال شده است. 
الگوها استفاده شده در هر بستر معماری را سعی در تفکیک  بازارها ازجملهبناهای کشورهای اسالمی  هایپوشش هایسازهداده 
 "دابور "(. 1691)بروک،  کندمیطراحی معماری اسالمی معرفی  هایدستمایهرا یکی از  هامقرنسالگوهای شکلی  "بروگ"دارد. 

 (. Dabbour, 2012در تحقیق مشابه به الگوی مشبک ها متمرکز شده است )
 

 روش تحقيق -3
سپس میزان  و سنتی بوده، یبازارهامطلوب عملکردی در  هایویژگیقیق، بازشناسی که هدف از این تح آنجااز 

است، تحقیق به نوعی ترکیب روش تحقیق نیازمند  هانمایشگاهتجاری کنونی همچون  هایکاربریکارایی این عوامل در 
، 1631تند )گروت و وانگ، خاص ترکیبی هس هایروشبوده و نیازمند  ایرشتهبینمعماری  هایپژوهشاست. بسیاری از 

الزم است از تدابیر چندگانه  ایرشتهمیان هایپژوهش. در شودمیتلقی  ایرشتهمیان(. لذا پژوهش حاضر، تحقیقی 610
شده  ارائه هایپاسخیکپارچه که امکان اثبات فرضیه را از درون  ایمجموعهاستفاده شود، یعنی ترکیبی ابداعی از 

 (.615، 1635لکی، کند )قرام پذیرامکان
فرض تحقیق بر این است که با توجه به کارایی مطلوب بازارهای سنتی در طول سالیان متمادی و جلب نظر مخاطب، 

دریافت که اصول رعایت شده عملکردی در بازارهای سنتی امکانی برای حل مشکالت  توانمیکسبه و تجار از این مکان، 
ی متحرک خواهد بود. بر این اساس ابتدا با روش توصیفی، هانمایشگاه، همچون مشابه امروزی هایکاربریعملکردی در 

از  گیریبهرهو برداشت میدانی اقدام شده است. در انتخاب بازارهای سنتی با  ایکتابخانهو با ابزار مطالعه  تاریخی و کمی
 نگی انتخاب شد.سازمان میراث فره بازار با پیشینه ثبت شده در 5معتبر،  ایکتابخانهمنابع 

تصادفی دست  هاینمونهکه بتوان به  و شیوه معماری از معیارهای انتخاب بوده است تنوع در اقلیم، سال ساخت
 هایشاخصیافت. محدوده مورد مطالعه میدانی پنج بازار: یزد، اصفهان، تهران، تبریز و کرمانشاه است. در این مرحله، 

ابعاد  و ده است. در این راستا با برداشت میدانی ابعاد دهانه بازار، عرض و ارتفاع راستهبو مدنظرفیزیکی بازارها  -عملکردی
نیز با اقتباس از  هانقشهی بازارهای ایرانی شده است. هاراستهمعنادار در ابعاد  یارابطهبه  یابیدست، سعی در هاحجره

 GISبراساس برداشت میدانی و ترسیم در محیط  هانآو تکمیل و ویرایش  نقشه اولیه سازمان میراث فرهنگی هر شهر
 تهیه شده است.

 
 های سنتی ایرانبازار -4

اصطالح بازار در زبان پهلوی واکار بوده که با گذشت زمان به شکل بازار درآمده است. در زبان عربی بیزار و بیازره بوده )ادیب 
(. همچنین، لغت فرانسوی 1612)میرسلیم،  شودمیتلفظ  Pazarی و در زبان ماالی Basar(، در زبان آلمانی 1: 1611صابری، 
Bazar  (. بر اساس اسناد و مدارک موجود، 613، 1611)دهخدا،  اندکردهگرفته شده و آنان نیز آن را از ایرانیان اقتباس  هایپرتغالاز

 (.19 -51: 1611)پوراحمد،  رسدمیپیشینه بازار در ایران به چند هزار سال قبل از میالد 
با فضاهای ساخته شده وجود داشت. از دوره سلجوقیان به  یدائماز اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از جدید بازارهای 

، زادهسلطان) رسدمیو در دوره صفویه به دلیل برقراری امنیت و توسعه روابط رونق بازار به اوج خود  بعد شاهد شکوفایی در بازار
اجتماعی و معنوی آن نیز بوده و روح اسالمی را در بازار  یربنایز، بلکه رودمیه تنها کانون هدایت اقتصادی به شمار (. بازار ن1630

(. بازار از نظر بسیاری پژوهشگران تنها مشخصه شهرهای شرقی اسالمی است )ضیاء Jayyusi & et. Al, 2008, 159دمیده است )
 (.1611ر پدید آمده است )فالمکی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی شهر زیر چتری به نام بازامراکز  آوریجمع درواقع(. 1630توانا، 

ه و آماده پذیرفتن انعطاف زیادی در زمینه فضایی شدمیکامل طرح ن صورتبهایران هیچگاه از پیش  یمیقدبازار در شهرهای 
و این کارکرد بازار نیز ناشی از نقش ارتباطی آن بوده  ده(. بازار حتی واجد کارکرد سیاسی بو1651و کاربردی بوده است )فالمکی، 

 

 

دچار  )نور و تهویه طبیعی(،( عدم ارتباط با طبیعت 1و عدم توجه نحوه بازدید توسط انسان؛ و  هاغرفه( عرض زیاد 6سیرکوالسیون؛ 
 سردرگمی و نارضایتی شده است.

میزان کارکرد اصول بازارهای سنتی  نیچنهمو  پژوهش بر چگونگی حل مشکل عملکردی در بازارهای سنتی ایرانی سؤاالت
تی سن یشهرهامرکز  عنوانبهبازارهای ایرانی  کهی متحرک امروزی تمرکز دارد. فرضیه تحقیق بر آن است هانمایشگاهایرانی، در 
ان از تجاربی که سالی گیریبهرهبنابراین بازشناسی و ؛ پایدار معماری، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی است هایویژگیمکانی با 

ی متحرک امروزی باشد. در این هانمایشگاهد راهکاری برای حل مشکالت مطرح شده در توانمیمتمادی مطلوب به نظر رسیده، 
و میدانی برای شناخت ابعاد فیزیکی بازار اقدام شده است. نتایج تحقیق  ایکتابخانهکه حاصل مطالعه  روش تحقیق کیفی راستا با
ین از فضای سبز ب گیریبهرهبرای بازدید راحت از نظر بازدیدکنندگان است.  مؤثرعاملی  بازارهایراستهعرض کم  که دهدمینشان 
 بازدیدکنندگان نیز یکی از عوامل مطلوبیت فضایی بوده است. یرتجاریغنیازهای  تأمینهای برای غرفه

 
 پيشينه تحقيق -2

بازار ) پیرنیا اسالمی(، حکومت سایه در )بازار عاملی: اندداده مطالعه قرار مورد مختلفی هایجنبه از را بازار پژوهش محققان،
شوایتسر  ،تهران( )بازار زرگر ایران(، شهرهای در )بازارها زادهسلطانشهری(،  ننوی بافت و )بازار ( ودیعیایران )بازارهای بیگلری (،رانیا

ایرانی  بازارهای مورد در را اسالم مقاالتی جهان نامهدانش در . برخی نیزاندجمله آن از اصفهان( )بازار ویرت تبریز( و بازار و )تبریز
گروه  این در توانمی وکیل( را بازار کاشان، بازار الر، قیصریه قزوین، بازار بازار ن،تهرا )بازار ورجاوند و یزد( )بازار اولیاء :اندنگاشته

 کرمان( و پوراحمد )بازار ،اصفهان( )بازار شفقی :اندداده انجام این زمینه در را خوبی تحقیقات نیز کشور ما جغرافیدانان داد. قرار

 یهاهحوزدر  بندیدستهو قابلیت  شده تریتخصصزمینه بازارهای سنتی ایرانی، اما تحقیق در  ؛اندجمله آن از دیگر برجسته محققان
 را دارد. (11، 1633فیزیکی و کالبدی، اجتماعی، فرهنگی و حتی معنایی )سعیدنیا،  چونمتفاوتی 

عه این راستا با مطال هر بازار اهمیت پیدا کرده است. در گیریشکلبا توسعه مطالعات در حوزه بازارهای سنتی، توجه به بستر 
بازار شده است. بازار  هایویژگی تردقیقمتفاوت توسط پژوهشگران، سعی در مطالعه  هایاقلیمموردی بازارهای سنتی شهرها و 

نسبت به بازارهای دیگر شهرهای ایران  تریبیش، دستمایه تحقیقات 1639سنتی شهر تبریز به دلیل ثبت جهانی یونسکو در سال 
مراکز بازرگانی ایران  ترینمهم(. تبریز که از قدیم در مسیر جاده ابریشم واقع بود، یکی از 1690ساربانقلی و جدایی، شده است )

. این شهر در جریان تجارتش با اروپا از راه روسیه و عثمانی و مرکز و جنوب فالت ایران، شهرتی جهانی کسب کرده دیآیمبشمار 
برای وجود پل بازارها در شهر تبریز  هانقشههمکارانش بر اساس دو دسته مطالعه طرح دستی و  (. تهرانی و12، 1631است )شفقی، 

 (.1666)تهرانی و دیگران،  اندکردهاقدام 
، در پژوهشی به بررسی اقتصادی بازار و حوزه نفوذ آن پرداخته است. کاهش بارگذاری به لحاظ 1639مرصوصی و خانی در سال 

تقویت کیفی  و ، تقویت توسعه شهری با عملکرد بازرگانی با استفاده از ظرفیت موجود بازار سنتی تبریزیریپذرقابت جادیاکمی برای 
(. 1639)مرصوصی و خانی،  رودمیپژوهش به شمار  هاییافتهتبریز از  شهرکالنمرکز اقتصادی  عنوانبهو ارتقای جایگاه بازار 

چه تحقیق میدانی هفده تیم .اندپرداختهبازار تبریز  هایتیمچهربندی به کار رفته در کا هایطرحساربانقلی و جدایی، به جزییات 
از کاربندی سایر اضالع است و در هیچ دو تیمچه از  ترشیبشانزده ضلعی در انواع مختلف،  هایکاربندیتعداد  که دهندمینشان 

 .(1690یک طرح یکسان استفاده نگردیده است )ساربانقلی و جدایی، 
دیگران،  و یآبادیزنگ) اندکردهراهبردی، برای ساماندهی بازار سنتی تبریز اقدام  ریزیبرنامهآبادی و همکارانش نیز به تبیین 

شاخصه شهر اسالمی در یزد  عنوانبهعنصر بازار  اگرچه که، سرایی در مطالعه بازار سنتی یزد، نشان داده است چنینهم(. 1691
مدرن جاری نیست. این مهم حتی در  یهاتیفعال گاهجلوهو اجتماعی مناسبی را در خود نهفته دارد، اما  همچنان اتبار کالبدی

صنوف تخصصی بازار یزد مثل زرگری و بزازی نیز درخششی نداشته و همین شرایط، رکود عملکردی رو به رشدی را بر چهره بازارها 
از مواجهه با الگوهای سنتی بازار، توجه به فرم، هندسه و تزئینات توسط  دیگر یاوهیش(. در 1639نمایان ساخته است )سرایی، 
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تزیینی توجه داشته است. وی با الگو قرار  هایسازهدر تحقیق خود به فرم یابی از طریق  "بروگ "پژوهشگرانی دنبال شده است. 
الگوها استفاده شده در هر بستر معماری را سعی در تفکیک  بازارها ازجملهبناهای کشورهای اسالمی  هایپوشش هایسازهداده 
 "دابور "(. 1691)بروک،  کندمیطراحی معماری اسالمی معرفی  هایدستمایهرا یکی از  هامقرنسالگوهای شکلی  "بروگ"دارد. 

 (. Dabbour, 2012در تحقیق مشابه به الگوی مشبک ها متمرکز شده است )
 

 روش تحقيق -3
سپس میزان  و سنتی بوده، یبازارهامطلوب عملکردی در  هایویژگیقیق، بازشناسی که هدف از این تح آنجااز 

است، تحقیق به نوعی ترکیب روش تحقیق نیازمند  هانمایشگاهتجاری کنونی همچون  هایکاربریکارایی این عوامل در 
، 1631تند )گروت و وانگ، خاص ترکیبی هس هایروشبوده و نیازمند  ایرشتهبینمعماری  هایپژوهشاست. بسیاری از 

الزم است از تدابیر چندگانه  ایرشتهمیان هایپژوهش. در شودمیتلقی  ایرشتهمیان(. لذا پژوهش حاضر، تحقیقی 610
شده  ارائه هایپاسخیکپارچه که امکان اثبات فرضیه را از درون  ایمجموعهاستفاده شود، یعنی ترکیبی ابداعی از 

 (.615، 1635لکی، کند )قرام پذیرامکان
فرض تحقیق بر این است که با توجه به کارایی مطلوب بازارهای سنتی در طول سالیان متمادی و جلب نظر مخاطب، 

دریافت که اصول رعایت شده عملکردی در بازارهای سنتی امکانی برای حل مشکالت  توانمیکسبه و تجار از این مکان، 
ی متحرک خواهد بود. بر این اساس ابتدا با روش توصیفی، هانمایشگاه، همچون مشابه امروزی هایکاربریعملکردی در 

از  گیریبهرهو برداشت میدانی اقدام شده است. در انتخاب بازارهای سنتی با  ایکتابخانهو با ابزار مطالعه  تاریخی و کمی
 نگی انتخاب شد.سازمان میراث فره بازار با پیشینه ثبت شده در 5معتبر،  ایکتابخانهمنابع 

تصادفی دست  هاینمونهکه بتوان به  و شیوه معماری از معیارهای انتخاب بوده است تنوع در اقلیم، سال ساخت
 هایشاخصیافت. محدوده مورد مطالعه میدانی پنج بازار: یزد، اصفهان، تهران، تبریز و کرمانشاه است. در این مرحله، 

ابعاد  و ده است. در این راستا با برداشت میدانی ابعاد دهانه بازار، عرض و ارتفاع راستهبو مدنظرفیزیکی بازارها  -عملکردی
نیز با اقتباس از  هانقشهی بازارهای ایرانی شده است. هاراستهمعنادار در ابعاد  یارابطهبه  یابیدست، سعی در هاحجره

 GISبراساس برداشت میدانی و ترسیم در محیط  هانآو تکمیل و ویرایش  نقشه اولیه سازمان میراث فرهنگی هر شهر
 تهیه شده است.

 
 های سنتی ایرانبازار -4

اصطالح بازار در زبان پهلوی واکار بوده که با گذشت زمان به شکل بازار درآمده است. در زبان عربی بیزار و بیازره بوده )ادیب 
(. همچنین، لغت فرانسوی 1612)میرسلیم،  شودمیتلفظ  Pazarی و در زبان ماالی Basar(، در زبان آلمانی 1: 1611صابری، 
Bazar  (. بر اساس اسناد و مدارک موجود، 613، 1611)دهخدا،  اندکردهگرفته شده و آنان نیز آن را از ایرانیان اقتباس  هایپرتغالاز

 (.19 -51: 1611)پوراحمد،  رسدمیپیشینه بازار در ایران به چند هزار سال قبل از میالد 
با فضاهای ساخته شده وجود داشت. از دوره سلجوقیان به  یدائماز اوایل قرن اول هجری به بعد در بسیاری از جدید بازارهای 

، زادهسلطان) رسدمیو در دوره صفویه به دلیل برقراری امنیت و توسعه روابط رونق بازار به اوج خود  بعد شاهد شکوفایی در بازار
اجتماعی و معنوی آن نیز بوده و روح اسالمی را در بازار  یربنایز، بلکه رودمیه تنها کانون هدایت اقتصادی به شمار (. بازار ن1630

(. بازار از نظر بسیاری پژوهشگران تنها مشخصه شهرهای شرقی اسالمی است )ضیاء Jayyusi & et. Al, 2008, 159دمیده است )
 (.1611ر پدید آمده است )فالمکی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی شهر زیر چتری به نام بازامراکز  آوریجمع درواقع(. 1630توانا، 

ه و آماده پذیرفتن انعطاف زیادی در زمینه فضایی شدمیکامل طرح ن صورتبهایران هیچگاه از پیش  یمیقدبازار در شهرهای 
و این کارکرد بازار نیز ناشی از نقش ارتباطی آن بوده  ده(. بازار حتی واجد کارکرد سیاسی بو1651و کاربردی بوده است )فالمکی، 
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 بازار اصفهان -4-3
معین  یامحدودهپایتخت در زمان حکومت صفوی، بازار اصفهان که در پیرامون میدان کهنه و در  عنوانبهبا انتخاب اصفهان 

، جهت و سوی توسعه بازار را در جهت اتصال به جهاننقشقرار داشت، توسعه یافت. انتقال میدان حکومتی دولت صفوی به میدان 
 ودشمیمیدان جدید و گسترش پیرامون آن هدایت کرد. امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به هبازرا عریان منتهی 

فرعی بازار در امتداد و انشعابات  دواندمی(. مجموعه بازار اصفهان همانند ستون فقراتی در دل بافت ارگانیک شهر ریشه 1شکل )
 .رسدمیشهر  هایدروازهی اصلی گسترده شده و تا هاراسته

. بدیهی است که محور بازار، همانند ستون فقرات، شکلی خطی داشته بخشدمیکرده و تداوم  هیتغذبازار نظام حیات شهری را 
 تریناصلی. این نظام خطی در آیدمیدر  ایقطهن صورتبهو اداره نظام حیات شهر است،  گیریتصمیمکه مرکز  ایمحدودهو در 
خطی باریک است  صورتبه( هادروازهی نزدیک به انتهای کالبد شهر )هاراستهاما در ؛ نواری ضخیم و پهن است صورتبه هابخش

 بوده گذارانسرمایهن و تجاری و اقتصادی مورد استقبال شهروندان، جهانگردا ازنظر، تاکنون(. این بازار از زمان ظهور 1630)اهری، 
 بزرگ دیگر همچون: تهران و تبریز، براساس طرح و نقشه قبلی ایجاد شده است. یشهرهابازارهای  برخالفاست. بازار اصفهان 

 
 بازار یزد -4-4

ن نهاده ( بنیا111 -621شهرهای فالت مرکزی ایران در مدت بیش از هزار سال بوده و در دوره ساسانی ) ترینمهمیزد یکی از 
محدوده وسیعی از شهرهای ایران بر سر  یریقرارگ(. نفوذ گسترده راه ابریشم در بازرگانی ایران و Bonine, 1980, 12شده است )

بازار در یزد اسناد متفاوتی وجود دارد  گیریشکلآن مناطق، ازجمله یزدگردید. در مورد تاریخ  روزافزوناین راه، موجب ترقی 
، 1611؛ لرد کرزن، 61، 1650؛ مارکوپولو، 161، 1613؛ اصطخری، 131؛ آثارالبالد قزوینی: 113، 1613هانی، )مراجعه شود به: جی

695.) 
قدیم و مرکز شهر سنتی سزد واقع است، امروزه فضای  یاقلعهدر جنوب و خارج از دروازه شهر  که زدیمجموعه بازار سنتی شهر 

الاسماعیل و محله لب خندق در غرب، دیوار تاریخی شهر و محله شاهزاده فاضل و مابین خیابان امام خمینی در شرق، خیابان م
(. این بازار مانند اکثر بازارهای 2کل شگودال مصلی و هاشم خان در جنوب را پوشانده است ) هایمحلهمحله دارالشفاء در شمال و 

شکل با  گسترده و نعلی صورتبهت. شکل بازار یزد، و براساس توسعه شهر شکل گرفته اس ایرامی در قلب شهر و بدون نقشه قبلی
کالبدی است  گرددمیبازار سنتی یزد معرفی  عنوانبهاما آنچه که امروز ؛ (1639ی کوتاه و به هم پیوسته است )سرایی، هاراسته

ی اسالم –رسازی ایرانی به ساختار شه توجهیبمجروح از زمان رضاخان، جراحتی حاصل از تقلید نادرست از فرهنگ شهرسازی غرب، 
 (.102، 1611بر چارچوب منسجم بازار یزد تحمیل شده است )آیتی،  یکشابانیخکه در دو 

 
 . نقشه كنونی بازارهای كرمانشاه و یزد.2شكل 

 
 

  

 

 

(. با مطالعه Keshavarzian, 2007, 33) اندبودهسیاسی  هایفعالیت(. بازاریان ایران حامیان بسیاری از 11، 1611است )معتضد، 
که  است ایارزندهمی، حامل تجربیات اسال -قلب تپنده شهر ایرانی عنوانبهبازار  کهدریافت  توانمیسنتی  یبازارهاکارکردهای 

نظری و اقدامات عملی، به تجربیات  هایپژوهشدر بستر شهرهای ایران کارایی خود را از دست نداده است. در تمامی  هاستسال
 نوین اشاره شده است. هایکاربریدر  گیریبهرهراهکاری برای  عنوانبهمطلوب بازارهای سنتی ایرانی، 

 
 ریزبازار تب -4-1

های تجاری بخش وسیعی از شهر را در نخستین اسالمی، از شهرتی خاص برخوردار بوده است. فعالیت هایقرنبازار تبریز از 
(. تاریخ نویسان 1615خاماچی، است )(. بازار تبریز از قرن چهارم هجری قمری در منابع مختلف آمده 1611، زادهسلطان) گرفتمیبر

(. کالبد 1611)کارنگ،  اندنگاشتهمداهلل مستوفی، اودریک، ابن بطوطه، شاردن و تاورنیه نیز از تبریز و سیاحان بسیاری همچون: ح
عصر قاجار است، رشد و توسعه هود را مرهون موقعیت استراتژیک شهر تبریز و  عمدتاًاصلی بازار تبریز که مربوط به اواخر زندیه و 

ازار ، برزگترین بلومترمربعیکآن دوران است. این بازار با مساحتی حدود یک  یلمللانیببه عمل آمده در نحوه ارتباطات تغییرات 
، سراها و کاروانسراهای متعددی تشکیل شده هامچهیت، هابازارچه(. این بازار از 1691و دیگران،  یآبادیزنگسرپوشیده جهان است )

فرهنگی در آسیا به ثبت  راثیم عنوانبه 1611اصفهان، در تاریخ در  جهاننقشمانند بازار نزدیک به میدان  زیناست. بازار تبریز 
 (.1شکل ( )200 -115، 1632)قربانی،  رسیده است

 

 
 نقشه كنونی بازارهای تهران و تبریز. -1شكل 

 
 بازار تهران -4-2

یه، واقع در مرکز شهر تهران شهری شهر تهران قرار گرفته است. این بازار قدیمی متعلق به دوران صفو 12بازار تهران در منطقه 
پانزده خرداد از غرب، خیام از شمال، مصطفی خمینی از شرق و بوذرجمهوری از جنوب قرار گرفته است.  هایخیابانو در میان 

ازار (. از گذرهای اصلی درون ب1شکل در محدوده بازار قرار گرفته است ) دانیمسبزهمیدان پانزده خرداد در بیرون از محدوده بازار و 
کرده است و  تأمینزمانی متفاوت  هایدورهوسیع از نیازهای مردم را در  ایمجموعهاز گذرلوطی صالح نام برد. بازار تهران  توانمی

دون بازار تهران ب گیریشکلبوده است. این در حالی است که به لحاظ کالبدی،  یسازخیتارمحمل جریانات و اتفاقات بسیار مهم و 
قمری بازارهای تهران را فاقد سقف  1103(. سرتوماس هربرت، در سفرنامه خود در سال 1635لی است )رجبی، طرح و نقشه قب

ن دوره ناصرالدی و و بازار زرگرها آبادعباسسرای امیر، بازار  مانندقاجار  محمدشاهبازارهای دوره  که. این در حالی است کندمیتوصیف 
 (.65، 1611ادیب صابری، است )ها مسقف بوده نجارها و کبابی باقرپور، بین الحرمین، مانندشاه 
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 بازار اصفهان -4-3
معین  یامحدودهپایتخت در زمان حکومت صفوی، بازار اصفهان که در پیرامون میدان کهنه و در  عنوانبهبا انتخاب اصفهان 

، جهت و سوی توسعه بازار را در جهت اتصال به جهاننقشقرار داشت، توسعه یافت. انتقال میدان حکومتی دولت صفوی به میدان 
 ودشمیمیدان جدید و گسترش پیرامون آن هدایت کرد. امتداد بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع و سپس به هبازرا عریان منتهی 

فرعی بازار در امتداد و انشعابات  دواندمی(. مجموعه بازار اصفهان همانند ستون فقراتی در دل بافت ارگانیک شهر ریشه 1شکل )
 .رسدمیشهر  هایدروازهی اصلی گسترده شده و تا هاراسته

. بدیهی است که محور بازار، همانند ستون فقرات، شکلی خطی داشته بخشدمیکرده و تداوم  هیتغذبازار نظام حیات شهری را 
 تریناصلی. این نظام خطی در آیدمیدر  ایقطهن صورتبهو اداره نظام حیات شهر است،  گیریتصمیمکه مرکز  ایمحدودهو در 
خطی باریک است  صورتبه( هادروازهی نزدیک به انتهای کالبد شهر )هاراستهاما در ؛ نواری ضخیم و پهن است صورتبه هابخش

 بوده گذارانسرمایهن و تجاری و اقتصادی مورد استقبال شهروندان، جهانگردا ازنظر، تاکنون(. این بازار از زمان ظهور 1630)اهری، 
 بزرگ دیگر همچون: تهران و تبریز، براساس طرح و نقشه قبلی ایجاد شده است. یشهرهابازارهای  برخالفاست. بازار اصفهان 

 
 بازار یزد -4-4

ن نهاده ( بنیا111 -621شهرهای فالت مرکزی ایران در مدت بیش از هزار سال بوده و در دوره ساسانی ) ترینمهمیزد یکی از 
محدوده وسیعی از شهرهای ایران بر سر  یریقرارگ(. نفوذ گسترده راه ابریشم در بازرگانی ایران و Bonine, 1980, 12شده است )

بازار در یزد اسناد متفاوتی وجود دارد  گیریشکلآن مناطق، ازجمله یزدگردید. در مورد تاریخ  روزافزوناین راه، موجب ترقی 
، 1611؛ لرد کرزن، 61، 1650؛ مارکوپولو، 161، 1613؛ اصطخری، 131؛ آثارالبالد قزوینی: 113، 1613هانی، )مراجعه شود به: جی

695.) 
قدیم و مرکز شهر سنتی سزد واقع است، امروزه فضای  یاقلعهدر جنوب و خارج از دروازه شهر  که زدیمجموعه بازار سنتی شهر 

الاسماعیل و محله لب خندق در غرب، دیوار تاریخی شهر و محله شاهزاده فاضل و مابین خیابان امام خمینی در شرق، خیابان م
(. این بازار مانند اکثر بازارهای 2کل شگودال مصلی و هاشم خان در جنوب را پوشانده است ) هایمحلهمحله دارالشفاء در شمال و 

شکل با  گسترده و نعلی صورتبهت. شکل بازار یزد، و براساس توسعه شهر شکل گرفته اس ایرامی در قلب شهر و بدون نقشه قبلی
کالبدی است  گرددمیبازار سنتی یزد معرفی  عنوانبهاما آنچه که امروز ؛ (1639ی کوتاه و به هم پیوسته است )سرایی، هاراسته

ی اسالم –رسازی ایرانی به ساختار شه توجهیبمجروح از زمان رضاخان، جراحتی حاصل از تقلید نادرست از فرهنگ شهرسازی غرب، 
 (.102، 1611بر چارچوب منسجم بازار یزد تحمیل شده است )آیتی،  یکشابانیخکه در دو 

 
 . نقشه كنونی بازارهای كرمانشاه و یزد.2شكل 
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 گيرینتيجه
ی است که سالیان متمادی موجب رضایت مخاطب، کسبه هایویژگیبازارهای سنتی ایرانی واجد  که دهدمیج تحقیق نشان نتای

 هایویژگیبازار تبریز، تهران، اصفهان، یزد و کرمانشاه مورد تحلیل و مطالعه میدانی قرار گرفتند.  5و تجار شده است. بدین منظور 
ی شامل موارد: گسترش خطی بازار، تعریف راسته بازار برای صنوف متفاوت، ایجاد چارسوق در محل کالبدی بازارها در حوزه عملکرد

راساس روبرو )عرض راسته( ب هایحجرهبر عرض پایین، تعریف فاصله بین  تأکیدبا  هاراسته، رعایت تناسبات در ابعاد هاراستهتالقی 
و، تنوع الگوهای ن ارائهبا کارایی زیباشناسانه و عملکردی بوده است. با  ییهاانهآسم تیدرنهاتوان دید انسان، نور و تهویه طبیعی و 

به نیازهای طیف وسیعی از بازدیدکنندگان پاسخی درخور داد.  توانمی یریپذاجتماعپذیری محیط و ایجاد امکاناتی برای افزایش 
 الزاماً د توانمین هانمایشگاه، بنابراین طراحی اندامدهینیا بازدید نتیجه تحقیق نشان داد که بسیاری از بازدیدکنندگان تنها برای خرید 

برای خرید و بازدید باشد. تعریف فضاهایی برای استراحت و تفریح در نقاط مختلف سایت نمایشگاه راهکاری بوده که با نظر مخاطبین 
نبوده و مخاطبین در ساعات خلوت نیز دچار بودن بازدید به شلوغی جمعیت وابسته  آورماللنیز همسو بوده است. خستگی و 

 ند.شدمیسردرگمی در بازدید 
عه فضاهای د با توجه به توستوانمیکه  نتیجه دیگر تحقیق در حوزه کارکرد حضور فضای سبز و تعامل نمایشگاه با طبیعت است 

 تیادرنهقرار گیرد.  مدنظربازدیدکنندگان نیازهای روحی و روانی  تأمینراهکاری برای  عنوانبهشهری و کمبود فضاهای طبیعی، 
 عنوانبهجسمی و روحی انسان بوده را  هایویژگیمنطبق بر  کامالًدو اصل مهم که در بازارهای ایرانی رعایت شده و  توانمی

ن اصله بیبودن بازدید و خستگی مخاطب بیان نمود. اصل اول، رعایت عرض پایین راسته )ف آورماللراهکارهایی برای حل معضل 
 .شودمیانجام  ترراحتدر طرفین قرار گرفته خواهد شد و بازدید  هاغرفهکه به موجب آن  دید انسان( تأمینی روبرو برای هاغرفه

وسیعی  طیف تأمینبازدیدکنندگان است. با  یراقتصادیغنیازهای  تأمینبرای استراحت و  هاغرفهبین  هاییمکاناصل دوم، تعریف 
 فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد شد. هایویژگیتنها یک پوشش نبوده و واجد  هانمایشگاهنسان، معماری از نیازهای ا

 
 منابع

 . صوره االرض، ترجمه جعفر شعار. تهران: انتشارات وینا.(1615)ابن حوقل، محمد بن حوقل.  -29
 ات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.. تاریخچه بازار تهران. تهران: انتشارات موسسه مطالع(1611)ادیب صابری، فروغ.  -60
 عناصر و فضاهای شهری. تهران: دانشگاه هنر. یشناسزبان. مکتب اصفهان در شهرسازی، (1630)اهری، زهرا.  -61
 . تاریخ یزد. یزد: گلبهار.(1611)آیتی، غالمحسین.  -62
 (.25 و 21. بازار کرمانشاه در گذشته و حال. تآوینه )(1616)ایراندوست، کیومرث.  -66
. تحوالت کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران )بازار کرمانشاه(. مطالعات شهر (1690)و آرمان بهمنی اورامانی.  یراندوست، کیومرثا -61

 .15 -5(: 5اسالمی ) -ایرانی
. آبادی، سال . نقش و کارکرد اجتماعی بازارهای سنتی شهرهای ایران(1633)حمیده فروزانگهر.  و بهزادفر، مصطفی. نادری، سید مجید -65

 (.11نوزدهم )
 . جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان. کرمان: مرکز مطالعات کرمان شناسی.(1611)، احمد. پوراحمد -61
. نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای سنتی در ایران. مدیریت شهری: (1690)علی، پورجعفر.  و پور جعفر، محمدرضا -61

206- 222. 
 خیابان شهرداری تجریش. صفه. یسازراه. دالیل توجیه پیاده (1631)فرزبود، س.  و ضامحمدرپورجعفر،  -63
 . سفرنامه. ترجمه ابوتراب نوری. اصفهان.(1661)تاورنیه، ژان باپتیست.  -69
 (.11. پل بازارهای تبریز. صفه )(1631)نیلوفر، نواری.  و تهرانی، فرهاد. خلیل زاده، سارینا -10
 . اشکال العالم. ترجمه علی کاتب. مشهد: آستان قدس رضوی.(1613)جیهانی، ابوالقاسم.  -11
 . بازار تبریز در گذر زمان. تبریز: انتشارات بازرگانی و صنایع و معادن تبریز.(1615)خاماچی، بهروز.  -12
 دهخدا. تهران: انتشارات مجلس شورای ملی. نامهلغت. (1611). اکبریعلدهخدا،  -16
 بازار. تهران: نشر آگاه. یشناسختیر. (1635)رجبی، آزیتا.  -11

 

 

 بازار كرمانشاه -2-5
ن بازار اور شکل گرفته است. ایمج یخیتاراز موقعیت ارتباطی شهر در پیوند با سرزمین  متأثربازار کرمانشاه به شکل محسوسی 
ن . در قرن چهارم ابکردندمی، مسیر آن را طی وبرگشترفتدر  هاکاروانبود که  النهرینبینبخشی از راه تجاری و زیارتی ایران به 

(. 106، 1615کاالهای تجاری و عایدات فراوان دارد )ابن حوقل،  چنینهمو  حوقل اشاره کرده است که کرمانشاه شهری خرم است...
مکتوب به  هایاشاره ترینقدیمییکی از  چنینهم(. Clark, 1969, 19گردد )یمنشاه به دوره افشاریه باز سابقه بازار کنونی کرما

 و دارای سه محور و یک میدان دهیسرپوشبازار  شرقی، به یبازارهادر مورد  اینوشتهانگلیسی است که در  اینشریهبازار کرمانشاه، 
 ,Saturday magazine, 1840است )اسالمی و شرقی اشاره کرده  -کامل از بازار شهر ایرانی اینمونه عنوانبهرمانشاه، عمده ک

145.) 
(. بازار در جهت شرق و شمال شرق تا 11، 1615میدان اشاره شده در این مقاله در متونی دیگر بدان اشاره شده است )گروته، 

رها، تیمچه، راسته زرگرها، سرای عمادالدوله و مسجد عمادالدوله و راسته صحاف مشهورترین ادامه داشت که راسته مسگ چهارسوق
(. در بازار کرمانشاه همانند اغلب بازارهای ایرانی، پس از پشت سر گذاشتن دورانی پررونق از اوایل 2بودند )شکل عناصر اطراف آن 

 و الت شامل گسیختگی بازار، از میان رفتن یا تغییر شکل عناصر بازاراین تحو ترینعمدهدوره پهلوی، تحوالت عمیقی را آغاز کرد. 
 (.93، 1616متروک شدن و تخریب عناصر بازار سنتی بوده است )ایراندوست، 

شده  ارائهبا بررسی میدانی هر یک از بازارهای تهران، اصفهان، تبریز، یزد و کرمانشاه، ابعاد حجره و راسته به تفکیک هر بازار 
که در این تحقیق فرصتی برای تفکیک بازارهای  رسدمیعدد  13(. در شهری همچون یزد تعداد بازارهای سنتی به 1جدول است )

و ضرورت رعایت تناسبات  با توجه به تنوع اقلیمی بستر هر بازار چنینهم. 1است میانگین بیان شده  صورتبههر شهر نبوده و اعداد 
وارد ابعاد بازار دارای گریز از میانگین باالیی است. این در حالی است که در ابعاد بازار متغیرهای در بازارهای ایرانی، در برخی م

 بوده و در تحقیق حاضر در عین توجه به هر متغیر، تنها ابعاد راسته مالک قرار گرفته است. مؤثربسیاری 
 

 و اصفهان. تهران، تبریز، كرمانشاه، یزد بازارهایراستهابعاد  بندیجمع. 1جدول 

دو  فاصلهعرض راسته ) بازار
 حجره روبرو(

ارتفاع راسته )كف بازار تا 
 آسمانه( رپوششیز

 نسبت عرض به ارتفاع
 )تا یک رقم اعشار(

 033 5 1 یزد
 033 5 1 کرمانشاه
 033 135 1 اصفهان
 039 5 135 تهران
 033 1 5 تبریز

 033 5 136 میانگین
 

ی هایویژگیبازارهای سنتی ایرانی واجد  کهبیان کرد  نیچننیا توانمیالبدی و عملکردی بازار ک هایویژگیدر پایان شناخت 
کالبدی بازارها در حوزه عملکردی شامل  هایویژگیاست که سالیان متمادی موجب رضایت مخاطب، کسبه و تجار شده است. 

اد ، رعایت تناسبات در ابعهاراستهیجاد چارسوق در محل تالقی موارد: گسترش خطی بازار، تعریف راسته بازار برای صنوف متفاوت، ا
روبرو )عرض راسته( براساس توان دید انسان، نور و تهویه طبیعی و  هایحجرهبر عرض پایین، تعریف فاصله بین  تأکیدبا  هاراسته

 با کارایی زیباشناسانه و عملکردی بوده است. ییهاآسمانهدر نهایت 
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 گيرینتيجه
ی است که سالیان متمادی موجب رضایت مخاطب، کسبه هایویژگیبازارهای سنتی ایرانی واجد  که دهدمیج تحقیق نشان نتای

 هایویژگیبازار تبریز، تهران، اصفهان، یزد و کرمانشاه مورد تحلیل و مطالعه میدانی قرار گرفتند.  5و تجار شده است. بدین منظور 
ی شامل موارد: گسترش خطی بازار، تعریف راسته بازار برای صنوف متفاوت، ایجاد چارسوق در محل کالبدی بازارها در حوزه عملکرد

راساس روبرو )عرض راسته( ب هایحجرهبر عرض پایین، تعریف فاصله بین  تأکیدبا  هاراسته، رعایت تناسبات در ابعاد هاراستهتالقی 
و، تنوع الگوهای ن ارائهبا کارایی زیباشناسانه و عملکردی بوده است. با  ییهاانهآسم تیدرنهاتوان دید انسان، نور و تهویه طبیعی و 

به نیازهای طیف وسیعی از بازدیدکنندگان پاسخی درخور داد.  توانمی یریپذاجتماعپذیری محیط و ایجاد امکاناتی برای افزایش 
 الزاماً د توانمین هانمایشگاه، بنابراین طراحی اندامدهینیا بازدید نتیجه تحقیق نشان داد که بسیاری از بازدیدکنندگان تنها برای خرید 

برای خرید و بازدید باشد. تعریف فضاهایی برای استراحت و تفریح در نقاط مختلف سایت نمایشگاه راهکاری بوده که با نظر مخاطبین 
نبوده و مخاطبین در ساعات خلوت نیز دچار بودن بازدید به شلوغی جمعیت وابسته  آورماللنیز همسو بوده است. خستگی و 

 ند.شدمیسردرگمی در بازدید 
عه فضاهای د با توجه به توستوانمیکه  نتیجه دیگر تحقیق در حوزه کارکرد حضور فضای سبز و تعامل نمایشگاه با طبیعت است 

 تیادرنهقرار گیرد.  مدنظربازدیدکنندگان نیازهای روحی و روانی  تأمینراهکاری برای  عنوانبهشهری و کمبود فضاهای طبیعی، 
 عنوانبهجسمی و روحی انسان بوده را  هایویژگیمنطبق بر  کامالًدو اصل مهم که در بازارهای ایرانی رعایت شده و  توانمی

ن اصله بیبودن بازدید و خستگی مخاطب بیان نمود. اصل اول، رعایت عرض پایین راسته )ف آورماللراهکارهایی برای حل معضل 
 .شودمیانجام  ترراحتدر طرفین قرار گرفته خواهد شد و بازدید  هاغرفهکه به موجب آن  دید انسان( تأمینی روبرو برای هاغرفه

وسیعی  طیف تأمینبازدیدکنندگان است. با  یراقتصادیغنیازهای  تأمینبرای استراحت و  هاغرفهبین  هاییمکاناصل دوم، تعریف 
 فرهنگی و اجتماعی نیز خواهد شد. هایویژگیتنها یک پوشش نبوده و واجد  هانمایشگاهنسان، معماری از نیازهای ا

 
 منابع

 . صوره االرض، ترجمه جعفر شعار. تهران: انتشارات وینا.(1615)ابن حوقل، محمد بن حوقل.  -29
 ات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران.. تاریخچه بازار تهران. تهران: انتشارات موسسه مطالع(1611)ادیب صابری، فروغ.  -60
 عناصر و فضاهای شهری. تهران: دانشگاه هنر. یشناسزبان. مکتب اصفهان در شهرسازی، (1630)اهری، زهرا.  -61
 . تاریخ یزد. یزد: گلبهار.(1611)آیتی، غالمحسین.  -62
 (.25 و 21. بازار کرمانشاه در گذشته و حال. تآوینه )(1616)ایراندوست، کیومرث.  -66
. تحوالت کالبدی بازار سنتی در شهرهای ایران )بازار کرمانشاه(. مطالعات شهر (1690)و آرمان بهمنی اورامانی.  یراندوست، کیومرثا -61

 .15 -5(: 5اسالمی ) -ایرانی
. آبادی، سال . نقش و کارکرد اجتماعی بازارهای سنتی شهرهای ایران(1633)حمیده فروزانگهر.  و بهزادفر، مصطفی. نادری، سید مجید -65

 (.11نوزدهم )
 . جغرافیا و کارکردهای بازار کرمان. کرمان: مرکز مطالعات کرمان شناسی.(1611)، احمد. پوراحمد -61
. نقش سرمایه اجتماعی در وضعیت اقتصادی بازارهای سنتی در ایران. مدیریت شهری: (1690)علی، پورجعفر.  و پور جعفر، محمدرضا -61

206- 222. 
 خیابان شهرداری تجریش. صفه. یسازراه. دالیل توجیه پیاده (1631)فرزبود، س.  و ضامحمدرپورجعفر،  -63
 . سفرنامه. ترجمه ابوتراب نوری. اصفهان.(1661)تاورنیه، ژان باپتیست.  -69
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 . اشکال العالم. ترجمه علی کاتب. مشهد: آستان قدس رضوی.(1613)جیهانی، ابوالقاسم.  -11
 . بازار تبریز در گذر زمان. تبریز: انتشارات بازرگانی و صنایع و معادن تبریز.(1615)خاماچی، بهروز.  -12
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، راسته صنعتگران. باغ نظر، سال دهم دزفولبومی تهویه طبیعی بازار قدیم  هایروش. هویت فرهنگی و اثرات آن در (1692)رهایی، امید.  -15
(21 :)69- 11. 

 نشگاه اصفهان.کارشناسی ارشد. دا نامهانیپاشهری کرمان. رساله  ریزیبرنامه. جغرافیا و (1610)، علی. یآبادیزنگ -11
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