


1جزوه متدین 
معماری اسالمی



(زمانیومکانیترتیببه)اسالمیمعماریمکاتب

هندمعماری(5ایران،معماری(4آندلس،ومغربمعماری(3عباسی،معماری(2اموی،معماری(1

(پیرنیامرحومنظراز)ایرانمعماریمکاتب

(پارتیپارسی،)اسالمازقبل

عمدهزمرککهبویهآلاهمیتدلیلبه)رییارازی،(میانهآسیایوافغانستانشامل(سامانیان)قدیمخراسان)خراسانیاسالمازبعد
(هقاجاری)تهرانی،(صفویهبهمربوط)اصقهانی،(استبودهآذربایجاندراوجشنقطهتیموری،وایلخانیشامل)آذری،(استبودهریآنها

ایرانمعماریسلسلهبررسی

ساسانیپارتی،هخامنشی،ماد،ایالم،اسالمازقبل

ها،تیموری،(مغولها)ایخانانسلجوقی،غزنوی،،(یزدفهرج،دامغان،تاریخانهاصفهان،جامعمسجددر)هاعباسیسامانی،اسالمازبعد
هاصفوی

.استهاپالنوتزئیناتوعناصراصلیتکشفدنبالبهاسالمیمعماری

بهآنجاازورفتهآفریقاشمالبهمصرازورفتهمصربهفاطمیونزماندروگرفتهشکلایراندرهاسلجوقیزمانبیشترتزئین
.کندمیپیداراخوداوجآنجادرورودمیالحمراکاخ



(دیگرسرزمینبهسرزمینیازهنرهاانتقالچگونگی).اسالمیهایسرزمیندرچنینمسافرتهایعامل

رتصوبهرامعمارانحالهربه.رفتندمیشدهفتحکشورهایواردکهسربازهاییودادند،میانجاممختلفشاهانکههاییجنگخاطربه
بخاراوسمرقندواردشیرازمعماریکههاتیموریزماندرمثال.بپردازنددربارسازوساختبهتاکردندمیخودقشونوارداسیریاسرباز

.سازدمیمناطقآندرراتیموریمعماریمعروفآثاروشودمی

راهامحلجاهردرکند،میعبورمختلفهایسرزمینازرودمیمکهبهآندلسازکهمعماریمثلمکهبهمعمارانسفرهایدرکه:مکهسفر
.کردمیپیادهمعماریشکلبهخودشهردربوددیدهکهراآنچهسفرازبرگشتدروشناختمیدید،میکه

بهگاریبامغربازکهتونسهنرمثل.استداشتهوجودکهمساجدعناصریاظروفمثل:(Mobile)متحرکهنرهایازاستفاده
جزئیاتر،عناصمسافرتنوعیهماینپس.شدمنتقل(امروزیتونس)قیروانبهمغربازصورتاینبهعباسیبنیهنرلذاوشدحملتونس

مکانوحلهامبینظروفاینانتقالباکهباشد،ایرانینقوشباایرانشهرهایازمنظرهاییظرفیرویاستممکنمثاللذا.باشدمیهانقشو
.شودمیمنتقلمعماریها،

(نقوشوظروف)متحرکهنرهایازاستفاده(3کردنسفر(2اسراوجنگ(1

:(ایراندربیشترو)اسالمیمعماریتزئینات

فضایثرااککهاستهاییسرزمیندراسالمیمعماری.هستندسرزمینیشرایطواسالمیروحیهدهندهنشانوازمتاثرتزئیناتاینواقعدر
لذاوفهاناصویزدهایکوچهمثل.استشدهاستفادهاست،روشنسایهایجادکهآنمهمنتیجهیکخورشیدحرکتازلذاواستتابانآفتاب
انماهدرکهعمقیکمهایطاقچهیاکندمیسایهایجادکهآیدمیبشنسطوحکردنعقبجلوبااسالمیمعماریدرتزئیناتاولین

.کندمیخودنمایی



:طبیعیعناصر

سازهملهجازمواردبسیاریدرصدفازمدیترانهوآفریقاشمالدرمثال.باشدشدهگرفتهطبیعتازواقعااستممکن
.شودمیاستفادهسقفهایکاریگچیا

انسانوچهرهزااستفادهممنوعیتبهتوجهبا).دارنداستفادهخیلیکههستندگیاهیعناصرطبیعیعناصرازبعضی
:شوندمیتقسیمدستهسهبهاینهاکه(اسالمطرفاز

هنددمیانتقالهمبهراهابرگوشودمیدادهبهاآنبهاسلیمیدرودارندانتقالنقشمعموالکههاشاخه(1
.استشدهظاهرمختلفهایفرمباو

میوههایبرگوگلهایبرگ(2

هامیوه(3

:استمعروفخیلیبرگنوعدو

خودشنگوراونداشتهمانعیهماسالمنظرازوداشتهایرانیاننزداسالمقبلازکهتقدسیخاطربهانگورمیوهبرگ
.استبهشتیمیوههم

عماریمدرو.استداشتهتقدسفلسطیندرو.استشدهاسالمیمعماریواردیونانورممعماریازکهکنگربرگ
(کرنتینهایسرستونمثل).نداردزیادیاستفادهایراندروداردوجودبسیارسوریهومصراندلس،ومغرب

انارورانگومثل.استداشتهخاصیاهمیتوتقدسنقطهیکدرکههاییمیوهیابهشتیهایمیوهشاملهامیوه
جاهایتمامدرحالهربه.استشدهایرانواردهاتیموریزماندرکههاستچینیمقدسگیاهختمیمثال.کاجو

.یابندمیجهتوشکلتغییرهامعماریمعماری،حرکتدلیلبهجهانمختلف
گیاه ختمی چینی

سرستون کرنتین

اسلیمی



:هندسیتزئینات

قوشنلذا(.استشدهاستفادهسازیمجسمهازبسیاربیزانسدرچندهر).داردوجودسازیمجسمهازاستفادهدرکهزیادیممنوعیتجهتبه
طبیعینقوشکناردرهندسینقوشلذا.هاستکاخدرهمآناندکتعدادوکنندمیپیداایمجسمهحالتکمتروآیندمیسطحدربیشتر
.شودمیبناداخلدرهواگردشباعث

مشبک

درهاانمخقسمترویمثالکه.شودمیدیدهبیرونداخلازولیشودنمیدیدهمشبکفضایداخلکنیم،نگاهمشبکبهبیرونازوقتی
.شودمیاستفادهآنازهاحسینیه

چوبیکمشبکامالآنبدنهکه(زدهبیرونتراسهایمثل).استچوبیکنسولصورتبهمصرومغربدر(ایرانجنوبدرشناشیل)ایکرکره
.شدمیاستفادههامیوهنگهداریبرایآنازنبود،یخچالکهزمانآنو.استخانهشمالیضلعدرمعموالو.است

.شدمیاستفادهنیزهاکاخحرمسرایقسمتدرمشبکاز

:تزئیناتدراستفادهموردمصالح

.شداستفادههمرنگیتنوعورنگاز(مادها)هاهخامنشیازقبلزماناز.(آجروخشت)خاموپختهصورتبهآجروسنگ:اسالمازقبل
.کردنداستفادهرنگازهاسلجوقیزماندردوبارهوشداستفادهرنگازکمتردیگرهاسلجوقیتابعدبههاسامانیزمانازولی

.استشدهاستفادهجهانوایراناسالمیمعماریدرکههستندایعمدهمصالحازهماغلبگچوخشت

لشناشی



:گچیتزئینات

باشدهبترکیصورتبهبلکهشوداستفادهمنفردصورتبهفقطکهنیستالزمشدهذکردکورهایاز
.اندشدهاستفادهنیزیکدیگر

رفتهارکبههایخطکهمیوهوگیاهخطازاستترکیبیکه.استاسلیمیترکیبیدکورهایازیکی
ورفتومارپیچیصورتبهسطحکلدرکهاست(نرمیپیچهای)(Spiral)صورتبه(هاشاخه)

آنهابهوشودمیمتصلمیوهوگلهابرگهایبهوسطدرنرمهایشاخهاینوکنندمیحرکتبرگشتی
.شودمیمخلوطخطاطیبااسلیمیترکیباینگاهیوپیچدمی

خطاطیگاهی،میوهوگلوبرگباشاخه

:مهمنکات

.داردقرارالحمراکاخسراجابنسالندرمقرنسترینمعروف

گیاهیخطوطوهندسهترکیب:شدهقطعدکورهای

کهراهیالیاالفمثلحروفیوکنندمیقسمتدوبهرامستطیلیکاسالمیهایکتیبهنوشتندر
ستطیلمدرحروفبقیهودهندمیادامهباالییمستطیلآخرتاهستندترکشیدهوتربلندعربیدر

.گیرندمیقرارپایینی

نوعاینشود،تزئینگلیابرگباآنسرونوشتههندسهصورتبهدارندقرارباالدرکهراحروفیاگر
.نامندمیدارگرهکوفیراخطنوعاینبپیچندهمدرحروفاگرونامندمیگلدارکوفیراخط

.خورندمیچشمبهاردستانونایینوزوارهمساجددرگلدارکوفیخط

سالن ابن سراج کاخ الحمرا

رخط کوفی گلدا



دستهزیرورتصبهایسلسلهنظرازو.شودمیتقسیمپارتیوپارسیبخشدوبهپیرنیامرحومتعبیربهایراندراسالمازقبلمعماری
:شودمیبندی

.ساسانیوپارتییااشکانیهخامنشی،مادی،،(هاسومریوآشوری)ایالمی

.هستندمعابدبناهابیشترواستمذهبیهایمعماریبیشترگردد،میبرهاایالمیومادهازمانبهکههاییمعماری

:هاایالمی

گوراتیزیشکلکهاستچغازنبیلهماناست،باقیدورهاینازکهبناییترینکهن.بودندمیالدازقبلسال1000و2000بینهاایالمی
(میانیایالم).دارد

.شدمیفادهاستمدوروحلزونیمسیرهایازو.دانستندمیاحترامیبیرااینچون.نبودمستقیممسیرمعابد،بهدسترسیمسیرزمانآندر
.استنشدهاستفادهحلزونیحرکتازولیاستشدهاستفادهمدورحرکتازچغازنبیلورودیدر

یقربانبرایمحلهاییهماطرافدرواستبودهپادشاهمخصوصوبودهشرقیجنوبضلعدرآنمعروفترینکهبودهاییدروازهآناطراف
.استبودهحیواناتکردن

نزدکهاستاربعهجهتچهارجهتدردهد،میتشکیلراچغازنبیلکهمربیراسچهارگویندمیکه.استچهارعدددرتوجهجالبنکته
.استداشتهخاصیتقدسایرانیان

مستقیمو.کردندمیحرکتباالسمتبههاپلهوطاقداررواقهایطریقازوشدندمیواردمدورطوربهلزونیححرکتجایبههاورودی
.کردندنمیحرکتباالسمتبهمستقیم



سایت پالن مجموعه چغازنبیل

برش ایزومتریک از اشکوب اول زیگورات در مرحله اول ساخت پالن زیگورات چغازنبیل

یلمعابد سه گانه حصار اول زیگورات چغازنب

معابد سه گانه حصار دوم

ه معابد سه گان
حصار اول

ه معابد سه گان
حصار دوم



.سازندمیآنهارویبعدکهداشتهاستراحتبرایاتاقهاییومرکزیحیاطیکبابودهپایینlevelیکظاهراساختمان

.استشدهاستفادهرفتهعقبوجلوسطوحاز

.استماندهباقیآنهاازکهاستمهرهاییچغازنبیل،جزبهماندههاایالمیازکهچیزهاییبیشترین

.کردندمیبناآنرویرامعبدبعدوساختندمیتپهرویبرسکویک.ساختندمیتپهفرازبررامعابدمعموال

:کنندمیتقسیمدورهسهبهراهاایالمی

قدیمایالم

میانیایالم

جدیدایالم

.استمیانیایالمبهمربوطهمکاراینوشدانجاممیانیایالمدورهدرکارهابیشترین

:مادها

ازکه.اهورامزداواهریمن.استنیرودوبیندوگانگیوتضادنوعیکزرتشت،دینهایپایهازیکیو.استزرتشتدینشروعمادهادوره
آیند،میوجودبهکهاشکالوهادیوارکشیها،محصوریتازخیلی.شودمیاستفاده...وفضاسازی.سازیمقبرهحتیجاهمهدرهااینتضاد
.استبودهاهریمنازاهومزداداشتننگهدوربحثآنبحث

.استبودهمیالدازقبل600تا1000مادهامعماری

یک معبد ایالمی



:گذاشتندجابرمعمارینوعدومادها

ایصخرهمعماری

معمولیمعماری

وکندندمیهاصخرهدروندررامعابدیومقابرمعماری،نوعایندر:ایصخرهمعماری
.وردخمیچشمبه(ایرانایالمیاکردستان)کوهستانینقاطدربیشترمعمارینوعاین

:شودمیتقسیمنوعدوبهخودایصخرهمعماری

ودیورکناردروکندهراکوهدرون).شوندمیتعریفآزادستوندووسیلهبهکهمقابری-
.(دهندمیقرارستوندو

دیواریکبربایدشدنستوننیمبرایکه)شوداستفادهورودیجلویدرستوننیمیا-
اهستوننیماینبرایهمگیاهیمختلفهایکنسولباالقسمتدرمعموال(شودمماس
.داریم

اریمعمدرکه.استایارهدنداننقوشنوعیکورودیباالیقسمتدررفتهکاربهنقوش
یککه.استفروهرنقشداردوجودکهدیگرینقشو(ترون).شودمیدیدههمبعدی
.گیردمیقراروسطدراهورامزدانقشعنوانبهواستبالهاییباسفیدرشهرمزد

چلیپا/کورطاقچه/ستوندارتاالر/آتشکده:عادیمعماری

.استمهمبسیارکهداردوجوداینجادرمشخصالمانچند:مالیرنوشیجاندردژی

نقش فروهر

پهسایت پالن مجموعه شاهی نوشیجان ت



بانیدهدیبرایآنهاازکههستندهاییبرجاینهااوقاتگاهیوهستنددیوارهایلبهبعضاکهایزدهبیرونفضاهایتک
.استنشدهاضافهآنهابهدایرهنیموگردهایلبههنوزو.استمربعمقطعآنهاازخیلیدروشودمیاستفاده

:ازعبارتندکهاستبودهگذارتاثیربسیاربعدهایزمانمعماریدرکهخوردمیچشمبهمجموعهایندرمواردیاما

.کنیممیمشاهدهبناایندرراآتشکدهوجودهایسرچشمهاولینکهآتشکدهنامبهعنصری(1

.کندمیپیدارواجخیلیاشکانیوهخامنشیزماندر

.بستهتاالروبازتاالر:استنوعدوتاالر:تاالرنامبهعنصری(2

چندتاالرارباولینبراینوشیجاندر.وسطدرستونزیادیتعدادبااستتاالریخوردمیچشمبهاینجادرکهبستهتاالر
.شودمیگفتهآپاداناتاالرنوعاینبهبعدها.شودمیساختهستونی

.مراسمرایبوسیعمسقففضاییکایجادمنظوربهمحصوروستونزیادیتعدادباتاالریازاستعبارتبستهتاالراین

.داردهمستونواستبازآنطرفیکایوانمثلکهبازتاالر

:کورطاقچه(3

:دباشزیردالیلبهتواندمیکورطاقچهازاستفاده.استبستهآنپشتوشودمیکندهدیواردرونکهایطاقچه

کردنعقبجلوباصافسطحدرتزئینحالتایجاد-بناکردنسبک-مصالحدرجوییصرفه-

:چلیپاییعنصر(4

جهتچهارتقدسبخاطرو.اینجاستازایراندرخراسانیمعماریشروعوخوردمیچشمبهمجموعهوسطآتشکدهدر
.شدمیاستفادهفرمایناز...یاو(آتشوخاکآب،باد،)مقدسعنصرچهارها،زرتشتیزماندرواربعه

ننوشیجان، نقشه ساختما

مجموعه نوشیجان



:هاهخامنشی

رفتصرامختلفیسرزمینهایوداشتندقدرتمندتریدولتکههاهخامنشیزماندروآمدزرتشتدینمادهازماندر
.بودآنهارسمیدینزرتشتدینداشتند،وسیعیامپراطوریخودواندکرده

کهبناییو.کردندمیپیداتقدسحالتنتیجهدروشدندمیشمردهاهورامزداومردمبینمباشرهازمانآنشاهان
.شودمیخدافرماندلیلهمینبهویافتهمذهبیومقدسحالتدادمیکهدستوریوبودآندرشاه

ومادها.شدساختههاهخامنشیزماندرنوروز.بودمذهبیمراسمویژهکهاستعظیمکاخیکجمشیدتخت
هیکوبرهمجمشیدتختوساختندمیکندندمیهاتپهوکوههادرکهسکوهاییدرراهابنامعموالهاهخامنشی

.استمذهبیاسمیک(رحمت)نیزکوهخوداسم.شدساختهرحمتکوهنامبهمرودشتبهمشرف

:استنوعدوهاهخامنشیمعماری

کوروشپاسارگاد،داریوش،جمشید،تخت:هاکاخ

مقابر

:ازعبارتندهخامنشیکاخهایخاصهایویژگی

.شودمیساختهشودمیکندهکوههادرکههاییصفهدرون(1

تتخدر).شدمیانجامآنهااتصاالتفلزتوسطهابعدکهسنگجنساز(تکهتکه)بسیارهایستوندارای(2
(ستونصدتاالرآپادانا،جمشید،

.دارندمستطیلمربعمربع،مقطعهنوزکهنگهبانیبرجکهایوجود(3

سنگیهایستونرویبرشناژایجاد(4

پالن و جزییات ستون های
تخت جمشید



:ازعبارتندآنهامهمترینکهداردوجودخاصیعناصرفوقمواردبرعالوهجمشیدتختدر

دوقبالاینجادرکه(المللبینیامللدروازه)ملتهادروازهنامبهآنمونومنتالورودی(5
بودهناهریمبرابردرحفاظتوقدرتازنشانهواستداشتهوجودشاهسروشیربدنهبامجسمه

.است

وردمحیواناتمعموالو.کردندمیکاریکندهراحیواناتبیشتروسنگرویکاریکنده(6
.استبودهشیرووحشیگاواستفاده

درنقوش،ردکهاست(آبینیلوفر)لوتوسگیاه.استبودهاستفادهموردخیلیکهگیاهانیاز(7
.شودمیدیدهداریوشدستان

جنبهآنکهدهندنشاناهورامزدامثلهمراهاشاهچهرهکهکردندمیسعیخودنقوشدر(8
اننشسادهلباسهایبامردمهمدیگرنقوشبرخیدرودربرداردراشاهبودنمقدسومباشر

.اندآوردههدایاییهمراهمراسمدرحضوربرایکهاندشدهداده

گاویسرهاازیاواستبودهپادشاهانوحیواناتسرازترکیبیجمشیدتختهایسرستون(9
.شدمیاستفادهانسانسرهاییاحیوانبدنهیاوحشی

.شودمیاستفادهاتصاالتبرایآهنازوشودمیاستفادهخشکصورتبهبیشترمصالح(10

زمانتاهنوزوشدهمیساختهسنگوچدنبعضاوسنگتختهازصافهایسقف(11
.نداردکاربردآمدههاپارتزماندرکه...وطاقوگنبدتکنیکهاهخامنشی

میاستفادهزیادسفالرویابلعازوکردندمیاستفادهخیلیهمرنگازهاهخامنشی(12
ودوجپاسارگادمثلدیگرکارهایدرولیخوردنمیچشمبهزیادجمشیدتختدرکهکردند
.استداشته

دسرستون تخت جمشی



دروازه ملل

کاخ تچر نمای جنوبی کاخ تچر

سنگ  نگاره فروهر در کاخ تچراز نمایی 

کاخ آپادانا روپلکانحجاری هایجزئیات
نظامیانکهآپاداناکاخ شمالبه

.می دهدنمایشرامادیوهخامنشی

حملحالدرکه ایلودیه آورانهدیهسنگ نگاره
هخامنشیپادشاهبرایخود هایپیشکش
کاخیپلکان هاازیکیدر نگارهسنگاین.هستند
.شده است تراشیسنگجمشیدتختآپادانای

ابوالهل های دروازه ملل 
کاخ تخت جمشید



تختهایکاخ ازیکیدربدیواره
هاستساتراپ بهمنقشکهجمشید

جمشیدتختکاخ هایازیکیدربدیواره

ستونصدکاخ

ونستصدکاخدردیوارهیکازنمایی

گبزرداریوشنبشهسنگ

:هدیشکاخ

یراردشکتیبه
تختدریکم

جمشید

شاهنشاهیخزانهساختماندرواقعخشایارشاهشاهیعامبارمجلس

دجمشیتختشرقیضلعدرسوماردشیرآرامگاه

جمشیدتختآپادانا،کاخپالن



پارتی

ایوانیچهار:آشورکاخ،ایوان/طاقیچهار:هتراکاخ

بهوزیامرخراسانناحیهدرایرانشمالازقومیتااستبودهاینهااسکندردستدرکشورهامدتهاهخامنشیشکستواسکندرحملهازبعد
.دهندمیرااشکانیسلسلهتشکیلاشکانیانیاهاپارتنام

.استایرانبهاسکندرحملهازقبلدورانهنرویونانیهنرازترکیبیتقریبااسکندر،حملهتاثیربههاپارتهنر

:ازعبارتندپارتهامعماریدرتوجهموردموارد

زنیگنبدتکنیک(1

آوردبوممصالحازاستفاده(2

.بزنندگنبدیهایسقفتوانستندهمینخاطربهکهساروجازاستفاده(3

مستطیلمربعومربعمقاطعباکماکانبارووبرج(4

معماریدرایوانورود(5

.شدندوارداشکانیانزمانازکههستندعناصریمهمترینایوانوطاقعنصردو

.استآشورکاخدیگریوهتراکاخآنهاازیکیکهدارندمهمکاخدواشکانیان

.شودمیمعماریواردمشخصطوربه(زماناینازو)جااینازایواننیزوشداجراطاقدارمربعپارتهازماندرباراولینبرای

.استبازطرفیکازوبستهطرفسهازکهفضایی:ایوان



هاکاخ:مذهبیغیر:ایوان

هاآتشکده:مذهبی:طاقیچهار

عهایمربو(داشتهکاربردیعنی)شدهمیمصرفکاخهادروداشتهغیرمذهبیکاراکتربیشترایوانپارتهازماندر
:ستاداشتهکاربردآنهاطراحیدروبودههاآتشکدهاختیاردروداشتهمذهبیکاراکتربیشتر(چهارطاقی)طاقدار

هتراکاخ

.استبودهالنهرینبیندرهتراکاخ

اولینهک(استآشورکاخپارتهادیگرمعروفبنایکهاستاینمنظورم).استآشورکاخپارتهازمانمعروفدیگربنای
.استشدهتعریفایوانیچهارصورتبهکهاستامروزتاشدهشناختهبنای

.استاسالمیمعماریخاصویژگیهایازاسالمازبعددرایوانیچهارفرمازاستفاده

مربعاین(تاقی4)هاساسانیشروعوپارتهاانتهایدرکهزدندگنبدیسقفمربعرویبرپارتهازماندرکهگفتیم
سنگقلوهبااناجرایوساروجازاستفادهکمکباچهارطاقیساخت).شودمیساختهطاقیچهارصورتبهطاقدار
.(شدمیانجام

باالدرانتقالناحیهدرمربعیکبهوآیدمیباالجرزهایشکهپالندرمربعیکازاستعبارت(ساسانی)طاقیچهار
پاییننواحیبهقسمتچهارزدنباهاللییابیزقوسهایباکهاستدرگاهیچهارآنطرفچهاردر).شودمیختم

هبهایترمبهبینوشدمیجمعمربعترمبهچهارکمکبه(باالییمربعدر)طرفچهاردربعدو.شودمیمنتقل
.شدمیزدهگنبددایرهآنرویوشدمیحاصلدایرهیکحدوداترمبهانتهایبامماسناحیهدرکهشدمیپرصورتی

هاترمبهواستضلعوسطازترمبهشروع.شدمیانجامقسمتیسههایترمبهطریقازکارپاییناسالمیهاینمونهدر
میتبدیلضلعی32بهبازیا16دیگریترمبهیکباضلعی8اینکهکردندمیتبدیلضلعی8بهراسقفضلعیچهار
.شودمیزدهگنبدآنرویبعدوشود

کاخ آشور، نقشه پالن

چهار طاقی خیرآباد در 
دوره ساسانی، گچساران



:ساختتکنیک

گنبدراسدرهکبسازیمقبلازشابلونسرییککهاستصورتاینبهروشیک.استگنبدزنیکارشورعماننددایرهناحیهبهرسیدنازبعد
.کنندقطعراهمدیگر

بعد(طوسدر)آیدمیوجودبهقالبمنفیکهکردندمیآجرچینیراآناطرافبعدوکشیدندمیزمینرویخواستندمیکهراقوسیشکل
راهاالبقاینهایپایهسپس.(آمدمیدرآنهافرمیعنی)آمدمیدرمافرمقالبدرونآنهاترکیبازکهریختندمیگچونیقالباینداخل

ازکهشدندمیضلعیزوجترکهایبهتبدیلاینها.(باشدزوجتعدادبایدحتمازنیگنبدبرای)(زوجتعدادبه).دادندمیقرارپاکارقسمتدر
باطرفدوزابنادوبایدگدارگمانبه)شوداجراگنبدوبیشترهادهنهوبرسدهمبهآنهاسرتاشدندمینزدیکگنبدراسبهفردطرفدو
.(کنندترکهاکردنپربهشروعهم

:(هاترکنقش)کردندمیکاردوهاقالباین

(دارندstructureنقش)گنبدیسقفاجرایبهکمک

رویگاهکنندمیایجادگنبددرمساویتقسیماتیکهشوندبردهکاربهتزئیننوعیکعنوانبهگنبددرتوانندمیگنبدشدنساختهازبعد
.دارندیتزئیننقشفقطوندارندایسازهنقشدیگر(گنبداجرایازپس)بعدبهاینجاازیعنیاینجادروکشیدندمینقوشیهمآنها

:بیزانسیطاقدارمربعباساسانیطاقیچهارتفاوت

میاالبسمتبهچهارضلعیاینوقتیولیداریمرامربعضلعیچهارپالندرهمبیزانسینمونهدر
کهشودیمتبدیلایدایرهبهانتقالناحیهدرمربعاین(بیزانسی)محدبیمثلثهایوسیلهبهرود

.شودمیزدهگنبدآنروی

استاینرد:بیزانسی(محدبهایلچکییامحدبمثلثهای)پاندانتیوباایرانیترمبهفرق
ترمبه فیلپوش.گیردیمقرارباالضلع،وپایینراس،پاندانتیوهادراما.باالستراس،وپایینضلع،ترمبهدرکه

راس

ضلع



.استایگهوارهطاقآنطاقشکلکهاستدارگنبدچهارطاقیهمانهتراکاخهایویژگیازیکی

:ایگهوارهطاق

انتهادرهمدیواریکوروندمیباالشدهچیدهپاکارناحیهتاموازیدیواردوایگهوارهطاقاجرایبرای.هاستایرانیمعروفهایطاقاز
تا(ددهنمیانجامشیبدارراکاراینبزنندطاقعمودیاینکهجایبه).کنندمیشروعراکارخمیدههایمثلثصورتبهاولسپس.داریم
.شودکمترجانبیرانشوشودمنتقلانتهاییدیواربهباراینکه

گیرندقرارکنارهمترراحتهمآجرها

.شودمیزدهکوچکترضلعرویایگهوارهطاق.باشدمستطیلانتهاییدیواراگر

.کرداجراآنرویشودنمیرادیگرطاقهایکهاستکشیدههایمستطیلبرایایگهوارهطاقخوبی

.استشدهکارجناغیصورتبهاسالمازبعدومانندبیضیصورتبهاسالمازقبلایگهوارهطاقهای

وشودمیدهاستفاشیبدارمثلثدوازانتهادرولی.استشدهاستفادهشابلونازبرسندایوانبهخواهندمیکهجلوناحیهدرایگهوارهطاقدر
.شودنمیاستفادهشابلوناز



میاستوارگنبددرراعمودیمحوریک.استنقطهدوبهاحتیاجآنهارسمبرایهستند،شکلبیضیصورتبهکهگنبدهاییدر
دروچینندمیراآجرهاوکنندمیرسمرابیضیتمامدارددورانیحرکتوسطمحورکهزنجیریاطنابدوکمکبهوکنند

میگنبدرویآنهمراهبههاییگویموارد،بسیارییعنیبعضی،درفلزیکشودحفظگنبدتیزهاینکهبرایانتهاییقسمت
ایبرضمندروکندمیجلوگیریداخلبهبارانریزشازهمواستزیباییبرایهمکند،میجمعراآجرهاهماینکهگذارند

.شودمیگرفتهکمکآهنینفلزاینازشود،اجراگنبدرویبرشودالزماستممکنکهتعمیراتی

.شودمیدیدهقوسیسقفهایرود،میباالسمتبهکهراهروهاییدرهمچغازنبیلدر

ولی.شدمیساختهصافصورتبهسنگوسدردرختچوبازهاهخامنشیزماندرهاکاخبسیاریوجمشیدتختسقفهای
.شدمطرحگنبدیسقفهایآورد،بوممصالحازاستفادهوچوبوجودعدمعلتبهاشکانیانزماندر

:کهبوداینگذاشتندکنارراچوبکهدیگریدالیلاز

.بودندآوردههخامنشیاننفوذتحتکشورهایازکشتیباراچوبهاهمهخامنشیزماندرونداشتجنگلخیلیایران

.زدندمیلختسمآنرویچوبازاستفادهصورتدروموریانهخطروجود

:ایرانیهایسازیگوشهانواع

صورتبهگوشهازآجرهاترمبهدرکهاستاینترمبهباآنفرقکهاستاسکنجیاکنجسهها،سازیگوشهازخاصنوعیک
فیلیایلفگوششبیهخارجازومثلثشبیهداخلازکهدهندمیآنبهشیپورینیمفرمیکتاگیرندمیقرارایدایرهنیم

اینکهجایبه).برسندآخربهتادهندمیقرارشودمیوصلمثلثنوکبهکهقوسیجهتدرراآجرهاسکنجدرولیاستگوش
.شودمیرپسمبوسهیکصورتبهآنهابینکهداریمقوسسههاسکنجدرحقیقتدر.(کنندپردایرهنیمصورتبهگوشهاز

انواعازراآنماایشاناحترامبهنیست،اینپیرنیامرحومنظرچونولیباشدترمبهانواعازیکیتواندمیکنجسهاستادنظربه)
.(کردیمیعنیکنیم،میبررسیچداهاترمبه

چپیره سازی اسکنج



:کنندمیبندیدستهقسمتچهاربهراترمبهپیرنیامرحومکههاترمبه

(ورهبازهچوبی،ترمبه).ایمدیدهراآنپارتهازماندرکهشوندمیدرستچوبباکههاییترمبه(1

(فیلپوش)دایرهنیمصورتبهترمبه(2

بهراجرهاآاینکهجایبهترمبهقوسداخلوبینیممیراترمبهاصلیقوسنوع،ایندرکهپتکین(3
یکزاکنند،پرشیپوریصورتبهگردنیمآجرهاییاچوببایا(مستقیمآجرهای)کنجسهصورت

همویرپلهپلهصورتبهراآجرهاکهطریقاینبه.کنندمیاستفادهموشیدنداننامبهخاصنوع
.کندپیداپوششدهنهتا(گیردمیقرارزیرینآجررویآجرازنیمیهرکهطوریبه)کنندمیسوار

د،باشراحتمروروعبوراینکهبرایهستند،راهسرکهنبشسهتانبشدوهایخانهدردزفول،در
ازبرسندگوشهبهباالییهایقسمتدراینکهبرایو.دهندمیدرجه45پخییکرادیوارگوشه
.کنندمیاستفادهموشیدندانهمین

(پتکانه)قسمتیسهترمبه(4

بهوخواهندمیماازقسمتیسهترمبهاسمبهراآنو!هستمهماستادبرایخیلیاین
ماسالازپسایرانیمعماریدرمقرنسشروعقسمتی،سهترمبهایشانعقیده
میدایجافرمیچنینبهگرفتنقرارازکهاستشکلهمینمقرنسشکلچون)است
راترمبهنوعاینواستتزئینیعاملفقطمقرنسکهدارداعتقادپیرنیامرحومولی(شود

.اندنامیدهپتکانه

(قیسلجو)گوشه سازی پتکانه .استشدهکارپتکانه:عطاعربمقبره:سامانی

نچپیره سازی پتکی
(بازه هور)

چپیره سازی 
فیلپوش

نچپیره سازی پتکی
(دندان موشی)



(طاقیچهار)پارتهادوره:هتراکاخ

حمسطغیرزنیسقفهاینمونهاولینشایدودارداهمیتآنهارویبرایگهوارههایسقفوهاایوانجهتبه
(ایگهوارهسقفصورتبه).شودمیمشاهدهاینجادرهاآتشکدهرویبر

:نیمکمیتکیهآنرویخیلیاسالمازبعدزماندرکهاستمطرحمعروفعنصردوهاساسانیوپارتهازماندر

.هاآتشکدهدرکاربرد:مذهبیکاراکتر:طاقیچهار(1

هاکاخدرکاربرد:مذهبیغیرکاراکتر:ایوان(2

رویمعموالوشدمیانجاممذهبیمراسمآندورکهداشتقرارچهارطاقیمرکزدرآتشها،آتشکدهدر
.شودمیزدهگنبدچهارطاقی

:ایوان

وبازفضایینبکهبازنیمهاستفضایی.باشدمیبستهوبازفضایبینروابطرابطکهبازنیمهاستفضایی
.کندمیتاکیدوتعریفورودیرویبرو.شودمیمحسوبفضابخشیکحقیقتدروگیردمیقراربسته

.گیردمیراجانبیهایرانشجلویایوانرانشها،نظراز

داخلاز.تابدمیمایلخورشیدکهزمستاندرو.کنندمیجلوگیریتابستاندرساختمانبدنهبرآفتابتابشاز
.شودمیواردمالیمآفتابایوانهاهمین

.اشدبمیخودپشتفضایبرایماننددروازهوورودینقشهمانداشتهقدیمدرایوانکهکاراکتریبهترین

عالمت سقف گهواره ای کاخ هترا

فیکاخ هترا، ترکیبی از ایوان های ردی

کاخ هترا، سه بعدی برش خورده



:گنبدخانهبهمنتهیایوان

.شودمیاستفادهزیادآنازاسالمازپسوساختنبهشودمیشروعهاساسانیزماندرکهاستعنصری

.هستندمطرحهابهشتهشتمخصوصاصفویکوشکهایمعماریدرگنبدخانهبهمنتهیایوانهایمعروفانواع

لکاممربعصورتبهیاهشتنیموهشتصورتبهیااتاقچهارهماطرافدروشودمیترکیبایوانچهارباچهارطاقی:بهشتهشتدر
یکرهبهچونوبودندپایینقسمتدراتاقچهاروباالقسمتدراتاقچهار.رسندمیکاملمربعیکبهمجموعهدرکهاندکردهاحاطهراآن
.(مجموعهبرای)کنیممیاستفادهرا(پاییناتاق4باال،اتاق4)بهشتهشتگفتند،میبهشتاتاقهاایناز

:سروستانکاخ

ایناگر.یردگمیقرارستونهاییدوبلهرویبشیند،کناری(بشن)جرزرویمستقیماینکهجایبهجانبیتاالرهایایگهوارهسقفکاخایندر
رانشازتاشدمیساختهدیواربرایبندیپشتبایدصورتایندرکهافتادمیخارجیدیوارهایرویایگهوارهطاقبارکردند،نمیراکار

ستونهایروبرطاقبارنبوده،مطلوبهابندپشتاینازاستفادهچونو.شدمیدیوارنمایشدنخرابباعثاینو.شودجلوگیریشدهایجاد
.استشدهانداخته

هاونستجفترویبرطاقبار:استداشتهکاربردایسازهلحاظازهموفرمیلحاظازهمکهاستسروستاندرمعمارانهتحولنوعیکاین
بندپشتاستفادهازجلوگیریبرایخارجیدیوارهایرویجایبه

یباالدرایارهدندانهایکنگرهازنیزکاخایندر.داردقرارراهرودوآنطرفدوکهآمدهوجودبهایستافضاییکوسطدرکاخ،پالندر
.استشدهاستفادهدیوار

ایوان گنبد

حوض

اتاق

اتاقاتاق

اتاق

ایوان

ایوان

ایوان

ایوان

پالن نما

حوض

ایوان ایوان

چهارطاقی

مقطع



(پوپ)نقشه کاخ سروستان 

(پوپ)طرحی از کاخ سروستان  ککاخ سروستان برش از اتاق گنبد دار کوچ

خانهکاخ سروستان برش از گنبدخانه و سفره

سروستان،کاخ
(پوپاز)خوردهبرشبعدیسه



:(پارتها)آشورکاخ

یرانااسالمازقبلمعماریدرایوانیچهارهاینمونهاولیناینو.استایوانیچهارکاربردآنخاصویژگی
.شودمیدادهنشانbباآشورمعماریدرکهاست

:ساسانیمعماری

درآنهاینگهبانبرجهایوباروهاو(ساسانی)هابندپشتکهاستاینساسانیمعماریهایویژگیازیکی
دیدهمترکمستطیلمربعیامربعپالنباباروهایبعدبهایناز).هستندایدایرهنیمصورتبهوهاقلعه
(شودمی

:ازساسانیدورهگچکاریدر

.استشدهاستفادهمرواریدیاپتلنامبههاییدایره(1

برگ3نمادرکهداردبرگ5)شدهاستفادهنمادر(انارگلیا)لوتوسبرگازبیشترکهگیاهینقوش(2
.شودمیاستفادههمکنگربرگازنیزو(دارد

(ستاهخامنشیفصلدرگاو)گاوهمکمیوبالدارشیروشیروحشی،گرازسرجملهازحیوانینقوش(3

اشرافیخیلیوفاخرلباسهایباساسانیشاههای،انسانینقوش(4

.دارداهمیتگنبدبهمنتهیایوانجهتازهاساسانیدورهسروستان،وفیروزآبادکاخ

:بخشیچهارفضاهایانوع

.سوچهاروایوانچهارصفه،چهاردروازه،چهارچهارباغ،طاقی،چهار

هکاخ آشور، سه بعدی برش خورد

(پوپ)کاخ آشور، طرحی از میانسرای اصلی 



محلدرکهاصلیمحوردرودروازهچهاردارایبود،گردآنهاشهرهایاکثرکهپارتهابرخالف.دارندچهاربخشیفرمیکساسانیشهرهای
.بوداربعهجهتچهارجهتدرشهردروازهچهار.داشتقرارآتشکدهمحوردواینتقاطع

:هاچهارطاقی

ودادندقراررامحرابنیمروزجهتدرداخل،دراسالممعمارولی.شدهمیعبادتآناطرافدروبودهآتشچهارطاقی،مرکزدراسالمازقبل
تاداس.کردنددرستآناسالمازقبلنمونهمثلدرستچهارطاقییکیزدمصالیوسطدراسالمازبعد.گرفتمیصورتداخلدرعبادت

کعبهازدشایراچهارطاقیاینکهاندگفتهایشانواندپرسیدهگذرانندمیرادکترادورهتهراندرکهیزدیمحترمشهروندیکازراآندلیل
.کنندتمرینرااعمالبروندمکهبهاینکهازقبلمسلمانهاتااندکردهدرست

:صفهچهار

تا60پالنزوارهدر.استقاپوعالیکاخچونآننمونهآخرینوشدهاستفادهآناززیادمامعماریدرکهاستفضاهاییترینمعروفازیکی
(.استشدهشناختهزوارهدرنیزاسالمجهانایوانیچهارمسجداولین).استصفهچهارصورتبههاخانهدرصد70

:استبهشتهشتشبیهمقداریصفهچهارپالننظراز

وداردراهحیاطبهآنهاازیکیهمیشهیعنی).داردراهحیاطبهاست،شمالبهروکههاآنازیکیمعموالکهداریمطرفچهاردرصفهچهار
حکمهاعقبیوگیرندمینورحیاطبهرواتاقهایکهاتاقهاستوپستوهاباارتباطوورودراههاصفهاینازیکهرو(استشمالبهرومعموال

.شودمیاستفادهآنهاازانبارعنوانبهجاهابعضیدروهستندترخنکتابستانودارندپستو

هماتاقچهارو.دهندمیتشکیلراصلیببازوهایصفهچهارواستصلیبیکبرگیرندهدرکهاستمربعیکپالندرصفهچهارکلیطوربه
.داردوجوداتاقهاییهمآنجاورودمیباالطبقهبهکهداردوجودپلهاتاقهادرهماوقاتگاهی.استصلیباطرافدر

ساسانی
شهر پارتی



ازخنکبادکهداردوجودسردابتر،پایینطبقهیکتر،پیشرفتههاینمونهدروداردوجودهواجریانبرایمنافذیآنسقفدرمعموال
.شودمیبرقرارهواجریانراهو.شودمیکشیدهباالمقداریهمسقفضمندر.شودمیخنکداخلسرداب،هایورودیطریقازحیاط
.دکننمیزداییرطوبتوشدهمطلوبهوایایجادباعثدرختهاوحیاطدرآبحوضواستبلندحیاطدیوارهایچونبوزد،نسیمیوقتی
وودشمیخارجهاحفرهاینطریقازحیاطازشدهداخلهوایو.کنندمیاستفادههستندحفرهدارایکهگنبدهاییازهواجریانایجادبرای

.شودمیبرقرارهواجریان

.دارداهمیتبیشترصفهچهاردرحیاطسمتبهضلع

.شودمیمشاهدهایرانیصفهچهاروچهارباغفرمعباسیکاخدر

مسجدواماممسجدقیصریه،بازارقاپو،عالیبنایچهارآناطرافدرکهداریمجهاننقشمیداندرچهاربخشیفضاینحویبهنیزاصفهاندر
.دارندقراراهلللطفشیخ

.آیدمیچشمبهچلیپافرمشده،کندههخامنشیانمقابرعنوانبهکههاییصخرهرویرستمنقشدر

:شودمیمشاهدهسطحسهقدیمشهریبافتهایتمامدر

(گنبدومناره)باالسطح(1

(هاخانهپیوستههمبهگنبدهایوهاسقف)وسطسطح(2

(کشندمیپایینراآنمقداریچونگویندمیچاهآنبهکهمعابروحیاطکفهمان)کفسطح(3



:هاسلسلهحسببربندیتقسیم

هاسامانی

.بودبرقرارمختلفبخشهایدرالطوایفیملوکصورتبهیکهرهاغزنوی

بویهآل

زیارآل

هاسلجوقی

ایلخانها

هاتیموری

صفوی

(رازی)(ودشمیایرانیمساجدبرایالگویکمسجدنوعاینبعدهاکه)شوندساختهایوانیچهارمسجدهایوبیایندهاسلجوقیاینکهازقبل
:شدهشناساییمسجدتیپچهار

:مساجدانواع

.کنندمیعبادتآنداخلوشودمیبستهآنضلعسهواستچهارطاقییککه(کوشکگدارقولبه)چهارطاقیمسجد(1



ساختهجدمسبرایکهبناییباراولینبرایاینجادرکهنیریزمسجدآنهاینمونهکهشودمیساختهایوانیکصورتبهمسجد:ایوان(2
.(اندساختهراشبستانهایشبعدهاواستایوانیکمسجداولینبنای)استایوانشکلبهشودمی

راشبستانیکهمکناردرکهطاقچندنوعایندر.باشندمتصلهمبهطاقچندباکهایپوشیدهفضاهاییعنی)شبستانازبخشهایی(3
(استهمکناردرگنبدآنترینمعروفکه)دادهمیتشکیل

ستونیجنگل/استایلهیپو:(همهازترمعروف)عربییاعباسیسبکمساجد(4

(هیپواستایل)Hypostyleستونها،ازجنگلیرامساجداین.استسامرهمسجدآنمغربنمونهواستعربیمسجدبهمعروفکهمسجدی
هممعموالوشودمیساختهمعینفواصلدرستونهااززیادیتعدادیعنیشودمیزیادترآنهاتعدادایوانجلویقسمتدرکهدادهمیتشکیل

.استصافسقف

ودادهرارقحیاطگوشهیکدررادرختسرییکایشانوبودهصورتاینبهساختندرسولحضرتکهمدینهمسجدگویندمیکهطوراین)
.(شدساختهگونهاینمسجدوپوشاندندمیراآنروی

.مداریرواقحالتدیگرضلعسهدروداریمشبستانحالتوداردقرارستونزیادتریتعدادضلعیکدرداریمستونجنگلیکپس

(عباسیپالندارای)هستندصورتاینبه(تقریبا)تاریخانهوفهرجنایین،اردستان،مساجد

بهمنتهیایوانومحرابقسمتدرچهارطاقیایوان،ازآندرکه.سازدمیرازوارهمسجدجملهازمسجدهاییتیپ،چهاراینترکیببعدها
.استشدهاستفادهگنبدخانهاطرافدرشبستانهاییبه(محرابازقبل)گنبدخانه

:عربیمساجدمورددراستادخودازفرضیهیک

همانزامقداریراخودفرمعربیمساجدگفتایشانبعدوبوددارستونتاالردادیم،قرارتوجهموردنوشیجاندرکهقسمتچهارآنازیکی
.اندکردهاقتباسمادیدارستونتاالرهایوهخامنشیکاخهایازهممقداریرسول،حضرتمسجد



:هاسامانی

ازدهمانباقیمهمبناهای.بودسامانیاسماعیلامیرآنهاامیرترینمعروفواندشدهساکنخراساندرمیالدی9قرندرهاسامانی
:ازعبارتندسامانیان

بخارادرسامانیاسماعیلامیرمقبرهبنای

بهکهتاسایرانیمقابرهاینمونهاولیناز.استداشتهقرارزمانآنبزرگخراسانناحیهدرواستاسالمیمقابراولینجزوبنااین
:ازعبارتندمزبوربنایویژگیهایواستشدهساختهچهارطاقیشکل

اسالمازقبلدورانازتقلیدبهچهارطاقیفرمازاستفاده(1

تزئیننوعیعنوانبهبنادررفتهعقبجلوسطوحازاستفاده(2

سفالوآجرازاستفاده(3

موتیوصورتبهورودیدورکادردر(پتلمروارید)ساسانیزمانهایدایرهازاستفاده(4

ستونیهشبگردنیمهایفرمازهاگوشهتلطیفبرایبرسند،همبهدیوارهااینکهجایبهچهارطاقیاین(گوشه)گوشچهاردر(5
.استشدهاستفاده(قدیمیباروهایوبرجیا)

.(هستندنورگذر).دهندمیعبورخودازرانورهاطاقنماازبعضیاینجادرکهانتقالناحیهدرنماطاقردیفیکوجود(6

باکهیتزئیناستطاقیکه.داردنامطاقنمااست،عقبوجلوسطوحونقوشمجموعهزیرکهاسالمیتزئیناتازیکی:طاقنما
.کندیمروشنوسایهایجادواسترفتهعقبوجلوکهگویندمیمانندهاییطاقچهبهطاقنما.آیدمیوجودبهعقبوجلوسطوح

بهنورعبوربرایراهیطریقاینبهکهشدهمشبکصورتبهترمبیهشود،نمیتحملزیادیبارکهجاهابعضیهاترمبهدر(7
.شودمیگنبدزیردرنورپردازیوروشناییایجادباعثهموشودمیهواسیرکوالسیونباعثهماینوآیمیوجود

نقشه بنا در دو ارتفاع

سه بعدی

برش

نما برش



رفته،عقبووجلسطوحازاستفادهباو.زیباستولیسادهتزییناتهماینجادروشودمیاستفادهندرتبهتزیینازاسالمیاولیهمقابردر(8
رویهارمبهتباالیکوچکگنبدیاکوچکمنارهبگوییم،توانیممیکهعنصرچهارازنیزو.اندکردهتزیینرامقبرهها،طاقنماوسفالآجر،
.استهداشتوجودهااینازتاهشتهمسلطانیهدرولی.کنیمنمیمشاهدهراعناصراینجاییدردیگرکهرفتهکاربهتزیینبرایسقف

بنادررنگحناییآجرازاستفاده(9

خراسانی:کندمیمعرفیاسالمازبعدرامعماریشیوهچهارپیرنیااستاد

رازی

آذری

اصفهانی

(خراسانی)خشتدوره:ساختمانبیرونینمایوتزییناتومصالحنظراز

(رازیباسلجوقیبویه،آل)آجردوره

(مغولهازمانوآذری)گچدوره

(اصفهانی)کاشی

میاستفادهخشتازبیشترنتیجهدر.کنندپیدادستآجروپختهخشتبهخامخشتازتوانندنمینبودایرانمنطقهدرچوبچونابتدادر
.شدمیاستفادهآجرازنمادروخشتازساختمانتودهبرایبیشترو.کردند



:عطاعربمقبره

داریمدرگاهیطرفیکدرفقطاینجادرولیاستچهارطاقیشبیهخیلیفرمیجهتاز(1

.استطاقیچهارفرمچونکلیفرمولی(بوددرگاهیچهارآنطرفچهاردرکهچهارطاقیبرعکس)

منتهیاقطبشنیاگنبدخانهبهمنتهیسردرتوانیممیراشدهاضافهقسمتاینواستشدهمزینآناززدهجلوبخشیکبهچهارطاقی(2
.بدانیماینجاازاسالمیدوراندرراگنبدخانهبهمنتهیایوانشروعشایدو.بنامیمعرضکمایوانیاایوانچهگنبدخانه،به

.تزییناتدررفتهعقبوجلوسطوحوسفالومشبکازاستفادهونورگذرهایطاقنماازاستفاده(3

اوجواستدهشاستفادهقسمتیسهترمبهازباراولینبرایاینجادر(اندکردهمطالعهاستادکهطورآن)دایرهبهمربعتبدیلبرایاینجادر(4
.هاستسلجوقیزماندرقسمتیسهترمبهازاستفاده

هایرمفدارایمقرنساعضایکهآنجاازو.گویندمیقسمتیسهترمبهآنبهکند،میمنتقلرابارقسمتسهدرچونقسمتیسهترمبه
میکهرودمیشماربههاییمقرنسجزواینکنیم،حسابمقرنسراآناگر.نامندمیمقرنسشروعراآنبعضیوهستندترمبهاینبهشبیه
.باشدداشتههماستراکچرینقشتواند

تزیینی:داردمهمخاصیتدوقسمتیسهترمبه

سازه

ماباشدگبزرگنبدخانهدراگرونقطهدودرمعمولیترمبهدرولیشودمیمنتقلپایینیمربعبهپایهچهاربابارقسمتیسهترمبهدر
.کنیماستفادهقسمتیسهترمبهازناچاریم

.باشدمحکمبایدبارانتقالبرایچونرودکاربهآجربایدحتماقسمتیسههایترمبهاصلیشالودهدر

.دساختنپایتختدرسلجوقیزماندرراآنمهمترینوداردرااصلینقشقسمتیسهترمبهاصفهان،جامعمسجدگنبدهایازیکیدر

1
2

3



آنهادریگچتزییناتحتیومشبکورفتهعقبوجلوسطوحازاستفادهنیزودایرهفرمهایباعطاعربهایگوشهکردنمزین(5

یعهشهایعرببعدهاونشدندمسلمانابتدامردمایرانشمالدر.بودندمرزدربودندحاکمایرانشمالدرکهزیارآلباهاسامانی
.کردندشیعهراآنان

:گرگاندروشمگیربنکیکاووسمقبره

شکلاینجهتازوآوردمیوجودبهرادایرهشکلیکحقیقتدروآمدهوجودبهخودشحولمربعگشتنبارپنجازبناشکل(1
.استبودهتاثیرگذاربعدیمقابرومعبدرویمقداریشدنپرهپره

هرچهودشومیپرهاپرهتوسطدوایربینفضاهایاینکهاستوسطدرهمدایرهیکوداریمباالوپاییندردایرهفضاییک(2
.شوندمیکوچکترروندمیباالتر

.داردوجودمقبرهرویمانندرکگنبدیک(3

.ندارندقبولیخیلرانظریهایناستادولیبودندکردهآویزانراآنوبودندگذاشتهشیشهیکداخلدرراوشمگیرمقبرهگویندمی

؟استشکلاینبهآنهاگنبدچرادوماواندشدهساختهشکلاینبهقبرهاچرااوالکهاستمطرحاینجادربزرگتئوریدو

شدهگونهاینسقففرم(ایرانشمال)منطقهدر(رکگنبد)زیادبارندگیخاطربهکهاستاقلیمیوجغرافیاییعاملآنعاملیک
.است

اینهنظرییککهدارند(؟)توردرنامبهچادریخودفرهنگدرآنهااستشدهاجراشمالترکهایتوسطبیشترهاسقفاینچون
مردمیسیکوقتیکهاندداشتهسنتیاینهاوداشتهشکلیچنینکردندمیزندگیآندرخوارزمناحیهدرشمالترکهایکهاست

ودخبهرافرماینشمالیمقابرنتیجهدرو.شدمیاستفادههمقبرعنوانبهچادرهااینازوگذاشتندمیچادرهاایندرونرااو
.استشمالازبرگرفتهکهداردوجودمقابراینازهایینمونههمابیانهوناییندرالبته.اندگرفته

گنبد قابوس
وپالن برش پرسپکتی



:نکتهیک

.استورودیعنصرایوانوتقسیمیعنصرهشتیمامعماریدرو.شودمیواردمابناهایدرایوانازبعدهشتی

آشورکاخ:اسالمازپیش:ایوانی4

بازارلشگریکاخ:بنااولین

خرگردمدرسه:بنااولین

حالتومدطبقهواستزیرزمیندرسردابحالتبهقبروشودمیجدازمینازپلهچندبامقبرهبعدها:آنهاتورفتههایمقبرهوآناتولیدر
.کندمیپیدانمازخانه

جایبهاینکهآنوداردتفاوتیوشمگیرمقبرهباسیناابوعلیمقبرهولی.ساختندوشمگیرمقبرهازتقلیدبهایراندربعدهاراسیناابوعلیمقبره
(کردندتقلیدزیادوشمگیرمقبرهازمقابرمعماریدرتیموریدورهدربعدها).داردپره12پره،14

:هاغزنوی

کهتاسغزنویمحمودسلطان(آنهاسلطانمهمترین)آنهامهمترینوگیرندمیراخراسانناحیهکههستندترکهایگروهاولینازهاغزنوی
.استبودهمقتدربسیار

.استگاهلشکریابازارلشکریآنناموداردقرارافغانستاندرهاییتپهفرازبرکهاستکاخیمحمودسلطانازشدهکشفبناهایازیکی



:غزنویمحمودسلطان(بازارلشکری)لشکرگاهکاخ

:داردمهمبسیارویژگیچندکاخاین

مخدوشآننقشهچونبگیریدندیدهراکوفهداراالمارهاگر).استایوانیچهارنقشهاسالمازبعدایراندربنااولین(1
(کرداطمینانآنبهشودنمیواست

میصفهچهاریکواردابتدااصلیدرازورودازپس.شودمیمشاهدههمصفهچهارایوان،چهاربرعالوهکاخایندر(2
.شویممیایوانیچهارحیاطواردبعدوشویم

رواجناهابدرایدایرهنیمبندهایپشتبیشتربعدبههاساسانیزمانازکهاستایدایرهنیمکاخبندهایپشت(3
.کنندمیپیدا

:غزنویهایمنارهتک

آنهانمهمتریازیکیواندساختهجنگهادرپیروزیازیادگاربهراآنهاکهاستهاییمنارهتکها،غزنویمهمبناهایاز
.استغزنهدرسوممسعودمنار

:غزنهدرسوممسعودمناره

آناطرافهمهودورتادوراگرهامنارهاینبهنگاهدر.داردپرهطورهمانواستوشمگیرمقبرهشبیهمقداریمنارهاین
اگراما.ندگویمیمیلآنهابهصورتایندرکهاندداشتهباندیدهوتکیحالتآنهاکهدهدمینشانباشندهمشبیه
مسجدنندما)مثالوباشدداشتهفرقبقیهباآنسمتیکفرم(افتادهتکمسجدازاکنونکه)ساوهمسجدمنارهمانند
صورتبهواستبودهشدهترکیبدیگریبناییاایوانبامنارهاینقبالکهدهدمینشانباشد،نیمهآنآجرهای(ساوه
.استنبودهتکی

کاخ لشکری بازار
پالن و سه بعدی برش خورده



:نکهایازعبارتندداریمدستدرانگلیسیازکهنقاشیبودندرستفرضبهبناراسوممسعودمنارههایویژگی

آناالیبقسمتاالنکه.استشدهساختهگردصورتبهباالقسمتدروداردپرهشکلبهپایینقسمتدرمناره(1
دوبلایتکیصورتبهگردهایمنارهاینبعدهاوداریماینجاازراگردمنارهشدهشناختهتیپاولین.استشدهخراب

.شودمیاستفادهزیادآنجادرو.شودمیسلجوقیمعماریوارددارد(جٌدٌل؟)

.استشدهاستفادهگیسوکوفیخطازآندرکههایینمونهاولیناز(2

:ازعبارتندکهاستشدهشناساییکوفیخطنوعشش

(6(گیسو)پیچیدههمدرکوفی(5دارشاخهکوفی(4گلدارکوفی(3معقلییامربعکوفی(2سادهکوفی(1
خطوطاینهمهازترکیبی

کوفیزابرخیدر.شودمیاستفادهروایاتوقرآنآیاتبرایبیشترمعموالها،کتیبهدرکوفیخطاسالمیمعماریدر
درارحروفسرییکگیرند،جایمستطیلیکدراستقراروشوندمیرسموکشیدهایکتیبهصورتبهکهها

میباالمستطیلدروکشیدهنوشت،ترکشیدهشودمیکهراحروفسرییکودارندمینگاهترپایینمستطیل
شودمیکارتزیینیصورتبهباالییمستطیلدروهستندخطصورتبهحروفپایینقسمتدرکهطوریبهنویسند

.اشندبمیداردنامیاگیسوهمانکهدرهمصورتبهانتهادراینکهیاوشوندمیختمبرگبهحروفاوقاتگاهیکه

رویفلزجنسازکهداردناماستحفاظیسقفداریم،سوممسعودمنارازوماندهباقیتکهباالیقسمتدرکهسقفی(3
.استشدهکشیدهآن

.داریمخودوسیلندرییاایدایرههایمنارهایراندوراندر

جادایسلجوقیزماندرآنایدایرههایمنارهولیبودهآنازقبلوبویهآلزماندریزدفهرجودامغانتاریخانهمسجد
.استشده

ردراحلزونیمنارهازاینمونهواستبودههاسلجوقیدورانازقبلکهایمداشتهشوشدررامربعمنارهازاینمونه
کهاستهایینمونهاولینازومونومنتالمنارهیکاینوبودهمتر50طولبهکهداریمعباسبنیزمانوسامرهمسجد

.استبودهمادوآشوریمعابدبرجهایمنارهازتقلیدیآنحلزونیفرمواستشدهساختهالنهرینبیندر

مناره  
مسعود سوم

ارکوفی برگد

کوفی در هم 
پیچیده

ی  کوفی بنای
یا معقلی



.داردوجودشیرازدرمربعمقطعولیحلزونیفرمیباهمآبادفیروزآتشبرج

کهدنامیدنآتشمحلراآنوشدهمیروشنآتشاینجادر(زرتشتاماندر)آتشزماندرکهباشدشدهگرفتهاینجاازمنارناماستممکن
.استبودهروشنآتشآنجادرشب

.باشدمسجددهندهنشانکهاستمونومنتالفرمیکایجادمنارهایجادازهدفحالهربه

عباسیباهانیایرامخالفنکردند،استفادهبودند،ساختههاایرانیازتقلیدبهراآنهاعباسیکهفرماینازدیگرهاایرانیخوداینکهدلیلاما
هایرانیاکهبودهاییپدیدهواقعدرگردهایمنارهوکننداستفادهباشدعباسبنیسنبلکهرامعماریخواستندنمیآنهاواستبودهها

.کردندایجادعباسبنیازخودمعماریکردنجدابرای

.استشدهایجادسفالوآجرازاستفادهوآجرهاکردنعقبوجلوکمکباهمبازسوممسعودسلطانمنارهاصلیتزیینات(4

.هاستغزنویزمانبهمربوطنیزشدهکندهگچرویبربرگدارکوفیخطهاینمونهاولین

(رازی):هاسلجوقی

ناتولیآوبغدادبعدوکرمانبعدخراسان،بهاول.شوندمیواردایرانشمالازکههاستسلجوقیبهمربوطاسالمجهانامپراطوریبزرگترین
.روندمیترکیه

رانیایکهاستمعماریمعماری،اینودانندمیفرانسهباروکمعماریشبیهخیلیابهتجهتازراسلجوقیمعماریمعماری،شناختجهتاز
.کردندبابها

بدینوشدندساکنآناتولییعنیانتهادرهمایعدهوبغداد،درایعدهاصفهان،ناحیهومرکزدرایعدهکرمان،ناحیهدرایعدههاسلجوقی
.(آمدوجودبهیعنی)آیدمیوجودبهاسالمیزماندرسلجوقیبزرگقلمروگونه



:هاسلجوقی

آخرینهمبعدورابغدادوعراقبعدومرکزینواحیآنازپسوکردندتسخیرشمالازراخوارزمشاهیقدیمپایتختناحیهابتداسلجوقیان
چون.داشتایمنطقهبویورنگبیشترگذاشتند،مناطقایندرسلجوقیانکهمعماری.گرفتندرا(امروزیترکیه)بیزانسامپراطوریبخش
بناهایتندتوانسولیکردندایجادبناهاییآنبامتناسبمنطقههردراساساینبرو.نداشتندقومیمعماریسنتوچادرنشینقبایلآنان

.بدانیممانمعماریدرآجرتمدندورانتوانمیرادوراناینوبسازندبادوامی

:کرداشارهزیرمواردبهتوانمیسلجوقیانمعماریمهمخصوصیاتاز

مسجدهاکناردرمدرسهیعنیاسالمیمعماریمهمعناصرازیکیآمدنوجودبه(1

مصالحعنوانبهآجرازاستفاده(2

میاستفادهچهارایوانیاینازهمکاروانسراهادرآنازپسوشوندمیساختهایوانیچهارسبکبهباراولینبرایکهمساجدیومدارس(3
.شناسندمیچهارایوانهبهراایرانیهاینقشهجهانتمامدرکهشود

(داردنقشخیلیاینجادرآجر).استهمراهبناخودباتزییناتبیشترو.داردوجودکمترالحاقیصورتبهتزییناتدورهایندر(4

(دورهاینتزییناتدیگرانواعاز)کردندمیاستفادهسفالقطعاتیاوگچیمهرهایازآجرهادرزهایبیندر(5

.گیردمیقرارآجرهابیندررنگهاییتکصورتبهکهاستنگینکاشینامبهکاشیرنگیقطعاتزمانهمیندردیگرتزییناتاز(6

کوفیخطنایبهاستمستطیلیامربعاکثراآنقطعاتچونکهرنگیکاشیقطعاتوآجرازاستترکیبیکه(بنایی)معقلیخطشروع(7
.گویندمیمستطیلیامربع

فقطاگرواشدبآجروکاشیترکیبفقطاگرو.گوییممیمعقلیکوفیآنبهبکنیم،همخطاطیآجر،وکاشیترکیبدراگرکاشیکاریدر
.گوییممیمعقلیسادهآنبهنکنیم،خطاطیوباشدآجروکاشیترکیب



یهبوآلزماندرنایینمسجدبهمربوطیاهاغزنویزمانبهمربوطگردهایمنارهاولینگویندمیبرخی)گردهایمنارهآمدنوجودبه(8
نزماازساوهمسجدبهمربوطهستچهاستمعلومواستدستدرآنمدارکودارندتاریخکهگردسبکهایمنارهاولینولی.استبوده

(سلجوقی=دارتاریخگردمنارهاوین)(استسلجوقیان

بهاینوبودهاست،داشتهاستراکچرنقشکهسردرطرفدویاایوانطرفدودرکهداریمرادوبلههایمنارهشروعزمانهمیناوخردر(9
.دارندمونومنتالنقشهایمنارهدوبلهایندیگرقولیبه.استپیرنیاقول

.بگیردراجانبیرانشاینجلویتاگذارند،میآنطرفدودررامنارهدوایندارد،رانشطرفدوبهشدنساختهازبعدایوانچون

وبنایشرهمناتکهموبودهخاصیمرکزگنبدهمبناهادروشودمیمطرحگنبدبعدبهاینجاازکهاستاینهامنارهکردندوبلدیگردلیل
بیشتریبتهیبناتکحالتوگرفتقرارمنارهدوبینگنبدخانهکردنددوبلرامنارهوقتیو.رفتمیبینازگونهاینبناوحدتنتیجهدر

.کندمیپیدا

مقرنسها،مقرنسعطاعربدرولیببینیمعطاعربدرواینجادرراشروعششایدکهمعماریدرمقرنسزیادتکثیرواهمیت(10
=آیندمیوجودبهزماناینازهامقرنس).گیرندمیقراراستفادهموردوآیندمیکاربههمتزیینیمقرنسهایزماناینازوبودنداستراکچری

(تزیینی

هااخکسلجوقیزمانازاست،شدهمیساختهباغهاداخلدرحکومتیبناهایاینازقبلتااگرکهحکومتیمقرعنوانبهمیداناهمیت(11
یدانمحاشیهدرراحکومتیو(مساجد)مذهبیبناهایازترکیبیو.باشدداشتهدیدمیدانبهکهشدمیساختههامیدانجدارهحاشیهدر

یکازودداردیدباغبهسویکازشود،ساختهباغوسطدراینکهجایبهقاپوعالیکهاستاصفهانجهاننقشمیدانمطلبایناوجوداریم
(جهاننقش=اوج=حکومتی-مذهبیبناهایازترکیبی=میدانحاشیهدرحکومتیبنای:سوال).استمیدانحاشیهدرسو

(کمبرجستگی=گچبری).گیرندمیشکلگچسابیدنبابیشترودارندکمیبرجستگیدورهاینهایگچبری(12

.کندمیسفرآناتولیبهبعدورسدمیخوداوجبهاینجادرکهگنبدخانهبهمنتهیایواناهمیت(13

ستانشبآناطرافدربعدهاوشودمیساختهباشندمسجداینکهبرایهاییچهارطاقیکهکوشکیاکیوسکنامبهمسجدیساختار(14
.شدمیاضافههایی



دوبلهودوپوشگنبدساختشروع(15

تهساخبعدیپوشبعدوداردوجودخالیفضاییکبعدوداردداخلیپوشیکزمانایندرگنبدهاساختارمعموال
.استبودهدرستبیرونیعظمتجهتازبیرونیقسمتولیبودهمهمداخلیجهتازکهداخلقسمتشودمی

قرارپایینردگنبدیکدوبلهدرولیاستکمخالیفاصلهدوپوشگنبددرکهاستایندوبلهودوپوشگنبدتفاوت
خیلییخالفضاینوعایندر.زدندمیرابعدیگنبدسپسو.بردمیباالراآنسیلندریگریویکبعد.گیردمی

همداخلدروودشدیدهمرتفعخیلیبیرونازگنبدخواستندمیکهبوداینگنبدنوعاینازاستفادهعلت.استزیادتر
همازسمتقدوزیادفاصلهوگنبدهااینساختدیگردلیلونشوددیدهزشتراهروییکفقطکهزدندمیگنبدیک
.بماندحفظهمیشهونشودخرابپایینیگنبدباالیی،گنبددیدنآسیبصورتدرکهاستاین

(صفویرازی،):اصفهانجامعمسجد

آندریراتیتغیهمتیمورهاوهاایلخانوسلجوقیزمانبعدوکندمیپیداتغییراتیبویهآلزماندروشودمیساختهعباسیمنصورزماندر
.شودمیحاصل

هیپوستیللشکبهعباسییاعربیمساجدسبکبهرامسجدآیندمیبود،رفتهاصفهانبههاعباسیپایتختمدتیبرایچوناولیهزماندر
:کندمیتغییردوبویهآلزماندرمسجداینوسازندمیشبستانییعنی

.شودمیترتنگآنحیاطوشودمیاضافهمسجدبهرواقیک(1

.آورندمیوجودبهمحرابجلویمقصورهیک(2

بهسازیجدااینکهکنندمیجدا(بودپیشنمازسلطانچون)باشنداماندردشمنگزندازاینکهخاطربهرامسجدازبخشییک:مقصوره
.جلوقسمتکلکردنجدایاچوبیاسنگبا.گیردمیصورتمختلفطرق

هگنبد دوبل



آیدمی(وسککی)چهارطاقیفرمیکگدارقولبهاینکهیاکنندمیبزرگرامقصورهیاکهاستاینکنندمیسلجوقیزماندرکهکاریاولین
اسماعیلیباآناناختالفازناشیدادند،هاسلجوقیکهدیگریتغییر.کنندمیاضافهراچهارطاقییعنیگیردمیقرارمحرابباالیقسمتدر
ها،جوقیسلازبعدبودنددادهرواجراشیعهوبودهاصفهاندربودندشیعهکهکاکویهآلوبویهآلها،سلجوقیازقبل.بود(هاامامیهفت)ها

ولینامسجدگرفتنآتشازبعد.زدندآتشبودهزمانآنحکومتیمسجدکهرااصفهانجامعمسجدجریاناتیدروبودندمعترضهنوزمردم
ازبعدصهخال.استشدهساختهچهارایوانیصورتبهکهبودهمسجدیاولیناینکهاستبودهزوارهمسجدکنند،میکاربهشروعکهاینمونه
ایوانیچهارمفرازتقلیدبهترتیببهسپسو(اصفهانمسجددر).سازندمیراگنبدخانهبهمنتهیایوانمحراب،باالیچهارطاقیکردناضافه

لکشاهمزمانبهمربوطودهندمیکهدیگریتغییر.(مسجدبازسازیازبعد).شداضافهدیگرایوانهایبود،شدهاستفادهزوارهمسجددرکه
.کندمیاضافهوسازدمیجانشینبرایکهاست،الملکنظامنامبهگنبدیکردناضافهاست،

ضلعرویراتربیشعظمتباوزیباخیلیگنبدیالملکتاجکه.الملکتاجیکیوالملکنظامیکی.استمطرحوزیردورقابتبحثاینجادر
.سازدمیاصفهانعتیقمیدانجواردروشمال

عوضلباسنجاآدرعصرهاشاهکه(دیگربرخی)گویندمیوبودهکتابخانهگویندمیاینکهیابودهدربارخانمهایقسمتمسجداینگویندمی
(الملکتاجگنبد)(ندارندقبولراآخریایناستاد)رفتندمینمازبرایوکردهمی

.استشدهاستفادهقسمتیهایترمبهآندرکهشناسندمیخاگیگنبدنامبهرا(مرغیتخمحالت)الملکتاجگنبدفرم

همناراولینطبسمسجدمنارهواردستانحسن،اماممسجدمناره)شوندمیمزیندوبلههایمنارهبهایوانهاسلجوقی،زماناواخردربعدها
(.هستندایراندوبلههای

نوعظرنازکهنفیسمحرابیکبامسجدغربیشمالیضلعدرخدابندهمحمودسلطانشبستاناسمبهشبستانیکایلخانهازماندر
.شودمیساختهمجموعههمینزیردرشبستانسویدوآنازبعدهمزمانو.شودمیساختهاست،ایرانمحرابزیباترینزیبایی،وگچکاری

.شودمیاضافهمجموعهبهایمدرسهو

واقعاراگحتی.استطبقهدوصورتبهمساجدداخلدربعدبههاتیموریزماناز.دهندمیتغییرراداخلبنای،هاصفوییاتیموریزماندر
.باشدنماصورتبهفقطدومطبقهبناینبودهطبقهدو



ایوان شرقی

جزئی از تزیینات ترمبه باالی در

ایوان جنوبی

ایوان غربی
قاب تزیینی مربع، ایوان جنوبی

ز مناره با خط کوفی ا
دوره تیموری





کاشیکاریو(...وبابهاعلیوالعلممدینهانامحمد،اهلل،کلماتجملهاز)،خوردمیچشمبهاکنونکهشیعهتبلیغاتوشیعهبهمربوطالفاظ
.استصفویهزمانبهمربوطهای

:ایوانهچهارمساجد

واستدرسهمگویندمیدوآنولیاستمسجدایوانیچهاربنایاولینگویدمیگدارکهشودمیهرتسرلدوکرسولگدار،بینشدیدیبحث
استسنتاهلفرقهچهاروجودآنبودنچهارایوانیدلیلوبودهایوانیچهاربنایاولینکهاستمدرسهواستمصرازچهارایوانیریشهاصال
بودهمدرسهونبودهمسجدایوانیچهاربنایاولینکهکندمیقبولمدتیازبعدگدارولیاستخواندهمیدرسایوانیکدرفرقههرکه

(هارایوانیچبنایاولین).داندمیخرگردمدرسهرابودهمقدمچهارایوانیبنایدرکهراایرانیمدرسهاولینوداندمیایرانیراآنریشهولی.است

:کرداشارهتوانمیزیرمواردبهچهارایوانهمعروفمسجدهایاز

.شودمیساختهچهارایوانینقشهبااولازکهزوارهمسجد(1

واهندخمیمعماریازبوده،زوارهمسجدنزدیکچونوبودهشبستانیصورتبهاولواستاصفهانجامعمسجدشبیهکهاردستانمسجد(2
.دهدتغییرایوانیچهاربهراآن

(هاتیموریزماندر)مشهدگوهرشاد(جامع)مسجد(4اصفهانجامعمسجد(3

نطنزمسجد(6اصفهاناماممسجد(5

شباهت.تاسشدهمیاستفادهقسمتیسهترمبهازوکردندمیکارسلجوقیگچکاریوکوفیهایکتیبهمعموال(بناهادر)انتقالناحیهدر
جابهاستعدد16ترکهایکهقالبخطوطکهاردستاندرهکاستقسمتیسهترمبههماناصفهانجامعمسجدواردستانوزوارهمیان
تبلیغایناستممکنکهگویندمیتعدادیواستمعقولغیرعددیکهاست12تعداداینزوارهمسجددرولی(گنبدتزیینعنوانبه)مانده
(ترک12=زوارهگنبدترک،16=اردستانگنبد).باشدبودهشیعهسنی



:زواره

.رودمیکاربهریتمایجادودوطرفدیوارهایرانشکردنخنثیبرایها،کوچهطرفدودیوارهایبینطاقنماهاوهاساباط

عنوانبهعرضکمکورهایطاقچهواستآجریآنتزئیناتواستشدهساختهایوانیچهارپالنباکهاستمسجدیاولینزوارهمسجد
.استشدهتزئینطافنماباهممسجدشمالیضلعورفتهکاربهمسجدایوانطرفدودرتزئین

زاراخودتااندگرفتهقراراصلیآکسدرهاورودیوداردراهکوچهبهشمالیوشرقیضلعدرازوشدهحلشهربافتدرطرفدوازمسجد
.بدهندنشانبهترکوچه

.شوندمیایوانبرایتزئینیعنصربهتبدیلعرضکمکورهایطاقچههاسلجوقیزمانازواستشدهاستفادههممشبکازتزئیناتدر
فطردودرودهندمینشانراخودگردهایمنارهتکورودیکناردر.آیندمیوجودبهآجرهاکردنعقبوجلوبابیشتروسادهتزئینات

.دارندوجودعرضیکمطبقهدوهایطاقچهورودیاین

تزئینعرضکمهایطاقچهایجادآجروعقبوجلوحرکتباهمبازواستشدهاستفادهایگهوارهسقفاززوارهمسجدایایوانهساختدر
.اندشده

یکحیاطوسطدرواستگرفتهقرارسکویکرویشمالیضلعایوانخاطرهمینبهوداردوجودزمستانیشبستانیکشمالیقسمتزیردر
:کهداردوجودسکو

.بخوانندآنجابخوانندنمازخواستندنمازگذاراناگرتاکندمیجداراوسطقسمت

.استبودهعاشورابرایتعزیهمحلسکواین(هاحسینیهساخت)صفویهازقبل

.ندخورمیچشمبه(هستندایدهنهیککه)مسجدهایشبستانباالیدرکهاستمستطیلکوفیخطمسجدایندیگرتزئیناتاز

.شودمیکارآنرویبیشتر...وابعادجهتازشود،میمنتهیخانهگنبدبهکهجنوبیایوانایوانیچهارمساجددرمعموال



مسجد جامع زواره



وودهبایگهوارهابتداازسقفکهداردوجوداحتمالاینکهاستمعلومبامپشتازکهاندکردهکارمقرنسایوانرویسلجوقیاواخرزماندر
.اندکردهکارمقرنسآنرویبرکاربندییکبابعدا

آنامبوسطدرکهداردقرارزمینسطحازترپایینآنازقسمتیواستترپایینزمینازدارد،قرارمسجدغربیضلعدرکهشبستانی
.داردوجودپایینیهایقسمتبراینورگیری

هاسقفمهمسجدهایشبستاندر.کندمیفراهمزمستانیشبستانقسمتبرایخوبینورکهاندکردهاستفادهمرمرسنگازبامپشتدر
میشانناینکهاستایلخانیزمانازهاتویزهرویبرمانندتوریحالتبهموجودتزئیناتودارندقرارستونهارویبرکههستندایگهواره

.استشدهاضافهمسجددرتزئیناتیهمبعدهادهد

.خوردمیچشمبههمرنگیتزییناتایوانهاایگهوارهسقفهایرویبر

ترکیکبخششانزدهازیکهررویاینکهجایبهکهداردوجودترک12وشدهتبدیلضلعیشانزدهبهضلعیهشتزوارهمسجدگنبددر
.گیردمیقرارنصفیویکهررویگیرد،قرار(دلیل)

.استشدهتکرارنقوشهمینهماردستانمسجددرکه(برگدارکوفی)داردوجودکوفیخطبهکتیبهیکانتقالخطشروعدر

مسجداینشدهاستفادهآندرباراولینبرایکهجاهاییازیکیکهاست(کوفیونسخدوبله)کوفیونسخخطدووجوددیگرتزییناتاز
.استشدهاستفادهاسلیمیازخطدوبلهاینبیندرو.است

مقابردرراآننمونهکهگچهاالیالبهسفالیقطعاتنیزوکندمیپرراآجرهابیندرزهایکهاستسفالییاگچیمهرهایدیگرتزییناتاز
.داشتیمعطاعربو(سامانیاسماعیلامیر)اسماعیلشاه

کاشیوعنهماندرواقعاینکه.خوردمیچشمبه(سبزوآبیترکیبالجوردی،آبی،)رنگتکومانندنگینقطعاتکاربردشمالیایواندر
.رسدمیخوداوجبهایلخانانزماندرکهگرفتخواهدناممعقلیکوفیباشد،آندرهمخطاگرکهاستمعقلینامبهکاری



هانوشتهکهاینبرای.گرفتشکلهامنارهرویرنگهااینباراولینگویدمیگدارکهبینیممیرنگهاییتکهممنارهدر
.کردنداستفادهبناییکوفیازنتیجهدرونبودندخوانامنارهباالیدر

.استشدهاستفادهاردستانحسناماممسجددردوبلههایمنارهاولین

:سلجوقیمعماریویژگیهایبقیه

یمدارهمبرعمودآکسدوحالتایندر.استسنجرسلطانمقبرهآنشروعظاهراکهچهارباغوسطدرمقبرهشروع(16
درو.گویندمیباغچهارآنبهقسمتچهاراینجهتبهکه.آیدمیوجودبهاینهاکناردرباغچهچهاراینهاتقاطعازکه

.داردوجودحوضاوقاتگاهیوکوشکاوقاتگاهیچهارباغوسط

:سلجوقیدورانبناهاینمونه

نیمهایبهلباالبتهکهاست(قابوسگنبد)قابوسبرجشبیهکهاستاینداردکهخاضیویژگی:مراغهسرخگنبد
.(استبودهاینجاازکهگویندمیدوبلهسقفشروع)(تایی8)بودندتیزهالبه(قابوسگنبد)قابوسبرجدر.استدایره

ارایدخارجازوکوردارطاقهایدارایداخلازکهاستشدهاستفادهمربعپالنباچهارطاقیشبیهفرماز:خرقانمقبره
.استطاقنماهایی

.استضلعیهشتپالنوسنگیمقرنسوجودآنهایویژگیاز:ابرقوعلیگنبد

ستاطاقچهدودارایوشدهاستفادهآندرنورگذرطاقنماهایازواستچهارطاقیشبیهآنفرم:سنجرسلطانمقبره
.استهشداستفادهچهارباغوسطدرکهاستهایینمونهازگویندمیبودههاسلجوقیاواخربهمربوطمقبرهاینچونو
(شدهساختهچهارطاقیفرمبهسامانیاسماعیلامیرمقبرهازتقلیدبه)

.گردمنارهوآجرهاکردنعقبوجلوباتزیینات:خارامناره

گنبد سرخ مراغه

برج های 
خرقان

مقبره سلطان
سنجر

رقوگنبد علی اب



رباط.استصفویهدرآناوجودانندمیزمانایندرهمراایوانیچهارکاروانسرایشروعایوانی،چهارمدارسومساجدکناردر:شرفرباط
ورودیزابعدکهداریمبخشیدوکاروانسراییکاینجادر.استراهیبینکاروانسرایوایدایرهبندهایپشتبااشرافیکاروانسرایشرف

اینرد.داردقراراصلیقسمتآنپشتکهداردقراردیگریدروازهبعدو.استبودهخدمهوحیواناتبرایکهداردقراراولبخشآنمونومنتال
هاایوانازیکیادامهدرودارندقراراطاقهارواقاینپشتوداردوجودآندورتادوررواقیککه.کنیممیمشاهدهراایوانیچهارپالنقسمت
.استبودهنمازخانهاحتماالکهبینیممیچهارطاقیشبیهفرمی

زیرصورتهبکاروانسراهابندیتقسیمیک(شبدرافرادجانازحفاظتخطربه)استمانندقلعهوگرفتهخودبهنظامیحالتکاروانسرااین
:است

آندرحیواناتواندبودهاجناسوافراداسکانمحلوداشتندقراربازارهاراستهحاشیهوبازارهاکناردرکه:شهریدرونکاروانسرای(1
.شوندنمینگهداری

یعنیرشهدیواراوقاتگاهیاینکهیابشودشهرداخلکارواننبودالزماوقاتگاهیچونبودشهرکناردرکه:شهریحاشیهکاروانسراهای(2
.بودبستهشهردروازه

جنبهشتربینوعاینکهشدمیساختهراهمابینزمانیمحاسباتبراساسکاروانسراهایی(؟)منزلبهمنزلکه:شهریبرونکاروانسراهای(3
.داردامنیتی

.استبودهمطرحمسافرانامنیتهایجنبهبیشترکاروانسراهاساختدرایراندر

:کیوسکمسجد

یچهارطاقیکمسجدحرکتشروعبدودریعنیاستچهارطاقییکمسجدهستهاولینسلجوقیدورهمساجدازبعضیدرگویدمیگدار
ماارددوجودکوچکشهرهایمساجدبرایمکاناینولی.اندکردهردراگدارنظراینکهاندشدهاضافهآنبههاشبستانبعدواندساخته

....بزرگشهرهایبرای



کاروانسرای رباط شرف



:هاایلخانی

میلهحممغولهاخودیهایدرگیریدنبالبهبعدوشوندمیحاکماتابکانزمانییکشوندمیضعیفخوددوراناواخردرسلجوقیانوقتی
بهاشتیم،دسلجوقیزمانبهمربوطهرچهوکنندمیتبدیلمخروبهبهراایراننداشتند،همدینوبودندوحشیقومیکمغولهاچونو.کنند
وزیراهایرانیکهزمانمروربهبعدوشودمیقطعمغولازقبلباجاهاخیلیدرمافرهنگیارتباطو.شدزدهآتشوتخریبحمله،اینخاطر
وسراوضاعبهدوبارهشود،میشیعهکهخدابندهمحمدسلطانزماندروشودمیسلمانکهخانغازانزماندرخصوصبهشوندمیاینها

.شودمیدادهسامانی

:ایلخانانخاصهایویژگی

.آیدمیوجودبهرفیعوعظیمخیلیهایسازهآندنبالبهکهارتفاعبهدادناهمیتنتیجهدروبناعظمتبهدادناهمیت(1

اجراباالیینبدگبعدوزده(گریو)سیلندریکباالوپایینبینوشدهرعایتانسانیابعادداخلدیددرکهشوندمیمطرحدوبلهگنبدهای(2
بهارتحروکردهکمراحراریتبادلهمفاصلهاینداشته،بامپشتازهمبازشوهاییوشدهاتاقیکیاندازهبهفاصلهاینبعدها.شودمی

استفادههمرمتمبرایفاصلهایناز.رسدنمیداشت،تزیینکهداخلقسمتهایبهآسیبدید،میآسیبباالییگنبداگرورسیدهکمپایین
.بودهعظمتوابهاتدادننشانبرایآنکاراکترهایولیکردندمی

سازیمقبرهزیاداهمیت(3

میوهشکباگنبدبامقابریخودهمسریامادردختر،برایپادشاهانونبودهافرادهمهبرایموضوعاینکهآقایانازخانمهامقابرجدایی(4
.استبودهترکیدستدرزنمقبرهجداییسنتوکردنداستفادهبسیاراینازهمهاتیموریازبعدکهساختند

دربازارپهومدرسهمسجد،خانقاه،مقبره،مانندبناچندینکهاستصورتاینبهواستاسالمیآذری،سنتکهسازیمجموعهاهمیت(5
مراسموندشدمیاطعامالمنفعهعامبناهایاینطریقازدراویشکهبودنددکانهاییآنهاواستکلبهترکیلفظکهگیرندمیقرارهمکنار
.استماندهباقیآنسردرورفتهبینازآنخانقاهکه.استنطنزعبدالصمدمجموعهبناهااینمعروفتریناز.کردندمیاجراراخود

استنایلخانازمانازآنشروعوشودمیدیدهکمترفرمایناصلییناهایومساجددرکههشتییادرگاهینامبهعنصریآوردنوجودبه(6
.ورامینجامعمسجدو



.معرقکاشیآمدنوجودبه(7

:داریمکاشیمعروفسبکسه

معقلیراآنباشدنقشاگرکه(بخوردکاشیبهآنشکلکهطوریبه)کاشیوآجرقرارگیریهمکاربه:معقلی(7-1
.تاسزمانایندراوجشوسلجوقیزمانازآنشروعکه.گیردمیناممعقلیکوفیباشدهمراهخطبااگروگویند

.آیدمیوجودبهمختلففرمهایورنگهاباکاشیچندشدندادهقرارهمکناراز:معرق(7-2

گهایرنباجداگانهطوربهراهاکاشیکنند،درستکاشیرویرامختلفرنگهایپختیکباتوانستندنمیچون
:بردندمیکاربهکاریکاشیایندرتکنیکنوعدووساختندمیمختلف

ایجادراهاشکلآنهادادنقرارهمکنارازوبریدندمیکارگاهدریعنیکارگاهسرراهاکاشیبرکشیدند،میراشکلها-
.کردندمینصببعدوریختندمیگچراآنپشتوکردندمی

متریکدقتروشاین.گیردمیقرارکاشیرویپختهنگامدرلعاببعدوکردندمیبرپیشکورهدرپختازقبل-
.داردباالییسرعتولیدارد

.استگوهرشادمسجدآنشروعوآمدههاتیموریاواخرازکه:رنگهفتکاشی(7-3

میجراابیشتراندسلجوقیگچهایبرعکسکهمانندتوریگچهایوکندمیپیدااهمیتخیلیگچزمانایندر(8
.شوندمیظریفتردکورهاوشود

معماریدرتویزهوطاقتکنیکاززیاداستفاده(9

واژدهایابودهمقدسچیندرکهختمیگلمثالایرانبهچینمعماریتزییناتیاعناصربعضیشدنداخل(10
واننددمیایلخانهاخودخاطربههمرااینواستشدهاستفادهآنهاازتزئیناتبعضیدرکه(عقنوساقنوس،)سیمرغ

.باچینبازرگانیاوجهم

معقلی

معرق

هفت رنگ



.ندگویمیمعقلیکوفیباشند،همباخطوآجروکاشیاگروگیردمیناممستطیلکوفیشود،اجراکاشیبافقطکوفیخطاگر

:ایلخانیدورانبناهاینمونه

سمتبهرکتحبنا،عظمتخاطربهآناهمیتبیشترین.استسلطانیهگنبدماندهباقیایلخانانزمانازکهبناییترینعظیموبزرگترین
.تزییناتشدنظریفخاطربهنیزواستبزرگهایدهانهوارتفاع

(دیدیمسامانیاسماعیلامیرمقبرهدرآنچهمثل)استگنبددوروسقفرویکوچکمناره8وجودبناایندیگرویژگیهایاز

ضلعیهشتپالندارایوطاقنماهاازاستفاده

.استشدهاستفادهایفیروزهآبیرنگباکاشیومعرقکاشیازآندرکهاستآنبنااینخاصویژگی

منتقلنجاایبهعتباتازراائمهمقابرگیردمیتصمیمبعدوشودمیشیعهآنجادروسازدمیبزرگیشهرخودپاتختمحلدرمحمدسلطان
کهعلیوحدممثلاسامی.استزیاداینجادرشیعهتبلیغینقوشهدف،اینخاطربهواستساختهشودائمهقبراینکهبرایرابنااینوکند

.کنندمیکشفرااینهاوجودتراشند،میراآنکهدوبارهبعدولیپوشانندمیراآنرویبعدها

.کندمیاستفادهخودمقبرهعنوانبهآنازدهند،انتقالاینجابهتوانندنمیراائمهکهبعدها

(ایرانیوزرای)استداشتهکهزیادیوزرایخاطربهشود،میساختهدرباریاناززیادیابنیهمحمدسلطانزماندر

.استاصفهانجامعمسجدهایمحرابازیکیدرایلخانیزمانگچهایتریننفیساز

.استتویزهوطاقتکنیکازاستفادهایلخانیزماندیگرهایویژگیاز

کنندمینگهداریگنبدخانهعنوانبهراآنکهمحرابیکوسلجوقیزمانازضلعیهشتیکدارایقدیمیمسجدیکشاملنطنزمجموعه
زمانازمجموعهقسمتهایوخانقاه.نداردوجوداالنکهبودهمجموعهدرهمخانقاهیکوعبدالصمدمقبره.سازندمیچهارایوانیمسجدو

.استسلجوقی



زبقعه عبدالصمد نطنمسجد جامع نطنز

سردر ورودی مسجد

طبقه دوم مسجد

قبر کاشی کاری
شده شیخ

جدکتیبه بیرونی مس

سردر یکی از ایوانهاسردر خانقاه
مدسقف بقعه شیخ عبدالص

قسمتی از 
عهتزیینات بق

گنبد و مناره



بیرونازواستگچیتزییناتباوسلجوقیمساجدشبیهداخلاز.استسادهوتناسببازیبا،مجموعهاینمسجد
.استشدهتزیینمعقلیهایکاشیبا

بهو.درسمیداردقرارزیردرکهضرآبیبهوخوردمیپلهچندکهاستوضومحلمسجدایندیگرویژگیهایاز
.داردنامپادیاوپیرنیامرحومقول

در.ارددرفتگیعقبیکاقطاربرخوردمحلدروداردوجودمربعیککهداردچلیپاییفرمیکعبدالصمدسقف
گنبدبیروناز.داردوجودکوفیخطآنزیرواستنورگذرکهداردوجودهاییپنجرهگنبدبهمربعتبدیلمحل
.استمقرنسازداخلازورک

.استعظمتبیانگرکهاستعالیتزییناتبانفیسسردردارایمجموعه

ازورددااهمیتآنقبلهضلعدرواقععظیمایوانخطربهوشدهتخریبآنازبسیاریکهتبریزجامعمسجد
.استتربزرگهمآنازگویندمیحتیواستشدهساختهتیسفونبارقابتدرهادهانهبزرگیوبناعظمتنظر

کاملطوربهو.استشدهساختهبزرگترآنجنوبیایوانکهایوانیچهاراستبناییکهورامینجامعمسجد
.استشدهطراحیقرینه

سمتهاقبقیهوماندهمحفوظآنشرقیقسمت.استشدهساختهطبقهدوجنوبیضلعآنارتفاعاهمیتخاطربه
.استمعروفحدازبیشترارتفاعوکاملقرینگی،(هاهشتی)هادرگاهیوجودخاطربهواستشدهتخریب

(استزوارهمسجدشبیهگفتبتوانشاید)

.داریماینجادرراخانمهابرایسازیمقبرهشروعکهخانمتورابکگنبد

یمآنتزییناتدرراچینمعماریتاثیراتاستشدهساختهصفویهزماندرکهخانعلیگنجمجموعهدر
ورحض(ع)علیحضرتتولدهنگامبهکهایفرشتههمراهبهاقنوسواژدهانقوشازاستفادهجملهاز.بینیم
.استعلیحضرتمثلگویندمیکهشیرو.استکردهبقلراایشانوداشته

مسجد جامع 
ورامین

مسجد جامع 
تبریز

اورگنج، مقبره 
تورابک خانم



:هاتیموری

اینهااکثرکهکنندمیاستفادهآنازبرسندنرمتریوصافسقفهایبهخواهندمیکهزمانهاییبرایکهاستخوابیدهقوسضلعیککامل
(کرمانویزددربیشتر)اندکردهاستفادهمعلقصورتبهآنهاازبعدهاو.هستندنسبت

وایلا.گرفتندراایرانشمالازوسیعیناحیهمغولهاتضعیفباوآمدندایرانشمالناحیهازاست،تیمورآنهاترینمعروفکهتیموریان
ایرانیاتورمینهنرشروعوکندمیپیشرفتبسیارایرانیهنرگوهرشاد،همسرشوشاهرخزماندربعدهااما.گذاشتندجایبرکمیتخریبهای

.استآناز

.هستندبخاراوسمرقندآنهامعروفشهرهایازواستتاجیکستانناحیهدرآنهاتاثیربیشتر

:هاتیموریخاصهایویژگی

.دارندپرهپرهحالتکهایخیارهسقفهایازاستفاده(1

.گویندمیپیازیآنبهاست،پیازشبیهچونوداردایزدهبیرونحالتقوسوسطشکمنوعایندرکهشکلپیازیسقفهای(2

(بدانیمنوعاینازراگوهرشادمسجددرموجودتزییناتاگر)رنگهفتکاشیشروع(3

کاریکاشیدربراقوماتهایزمینهازاستفاده(4

.گویندمیهملیلیتابآنبهمعمارها.استشدهاستفادهتبریزکبودمسجددرباراولینکهرنگیتزیینیپیچازاستفاده(5

شد،تفادهاسآندرلعابرنگازکههایینمونهاولینورنگنبودنواستسنگیآنجاولیاستپیچصورتبهشیرازوکیلمسجدستونهای
.استآنازبعدودوراناینبهمربوط

.گذاشتتاثیرهمعثمانیمعماریدروماستمعماریبرچینمعماریتاثیراینکهآنبرعکسوایسرمهگلبامسجدکاشی(6



میگنبدهبهمجانبیایوانهایزمانایندرولیشد،تبدیلگنبدخانهبهاصلیایوانهاسلجوقیزماندر)جانبیایوانهاپشتگنبدخانه(7
.استاصفهانجامعمسجددرصفویمعماریدرآننمونه(رسند

معماریدرو.گذاشتتاثیرعثمانیوآناتولیمعماریدرهموشودمیدیدهتیموریمعماریدرهماینکههمپشتگنبدخانهدووجود(8
.ایمداشتهرااینکمترقبلیهای

(هاگوشهوهاحیاطدرپخیازاستفاده)45پخیدارایهایگوشهوهاحیاطازاستفاده(9

.سقفهاپوششجهتکاربندیازاستفادهوکاربندیشروع(10

درولیداندمییزددرراکاربندیشروعپیرنیا.کردندمیاجرامتقاطعقوسهایطریقازبزنندترمبهباتوانستندنمیکهراعظیمیگنبدهای
.بینیممیگوهرشادمسجددرراتکنیکاینتیموری،زماندرواینجا

رارقآنکناردردرگاهیدوکهشویممیدرگاهییکوارداولشویم،واردنقطهیکازآنکهجایبهکهقسمتیسهدرگاهیازاستفاده(11
.شویممیحیاطداخلآنهاطریقازودارد

.شودمیبابمعماریدرگلدستهازاستفادهمناره،کناردر(12

.خانمهاایمحرابهمقابرتداوماهمیت(13

اکترکاریکوکنندمنتقلزمینبهراایواننیرویکهگیرندمیقرارایوانطرفدودرهامنارهاینازقبلتا:ایوانهاازمنارهجدایی(14
میدانشیردرمدرسهآننمونهوگیرندمیقرارآنطرفدودروشوندمیجداایوانازهامنارهتیموریمعماریدر.دارنداستراکچری

.استسمرقندریگستان

.حیاطاطرافدرطاقنماهاشدنردیفدو(15

واقیرحالتدومطبقهمعموال.کنندمیطبقهدوراآنهاتیموریزماندربعدولیبودهطبقهیکقبالاصفهانجامعمسجدداخلیرواقهای
.نداردوجودآنپشتحجمیودارد

.استگوهرشادمسجددرطبقهدورواقهایشروع



.استداشتهقرارپایینطبقهدردانشجوهااتاقوبوددومطبقهدر(مدرسها)کالسهاگهشدمیاستفادهزیادفرماینازمدارسدر

.ایوانداخلمقبرهقرارگیری(16

:تیموریدورانبناهاینمونه

جانبیایوانهایپشتگنبدایوانی،چهاربنایمناره،هشتدارایسمرقند،درتیمورزنمادرخانمبیبیمسجد

اجدراخودمستقلطوربهپایینازهاسازهوشدهدیدهآندرعظمتوماندهباقیآنورودیسردرکهاستتیمورتولدمحلکششهر
.استنکردهجداراخودشیردرولیکرده،

استفادهآنردیگویژگیهایاز.باشدمیچهارایوانیصورتبهبناواستقسمتیسهدرگاهیدارایانصاری،عبداهللخواجهمقبرهیاگذرگاه
رقبآندرکهداریممنبریاین،ازبعدازهماینمونهکهاصلیایواندرونمنبرقرارگیرینیزواستحیاطهایگوشهدر45هایپخیاز

.باشدمیاصفهانمنارجنباننمونهاینواستایواندرون

(استکبودجدمسدررنگیتزیینیپیچاولین).باشدمیرنگیتزیینیپیچوایخیارهگنبددارای،بلخدرپارساابونصرخواجهمقبره

.استچهارایوانیبناییکوبودهایوانازجداهایمنارهوحیاط،در45هایپخیقسمتی،سهورودیدارای،خرگردغیاثیهمدرسه

،(ومدگنبدآنازپسواولگنبدبعددارد،قرارایوانیکابتدا)هم،سرپشتگنبددودارای،ترکستاندریسویاحمدخواجهمقبره
.شودمیاستفادهسماعمراسمونشینیچلهبرایاستفضاهاییبیشترگنبداطراففضاهای

مقرنسوکاربندیوسیلندریبلندگریوودوبلهسقفدارایخانم،عشرتمقبره

.استودهبعلیکمسالمفضایآنناموبودهفضادواینجداییباعثکهبودهخانمهاومردهابهمربوطفضایمابینفضاکهگویدمیهرک



دمسجد بی بی خانم سمرقن

مقبره خواجه عبداهلل انصاری

ممدرسه غیاثیه خرگرد، طبقه اول و دو

مقبره خواجه احمد یسوی



.ساختندبسیاریالمنفعهعامبناهایدواینزماندرکهشاهرخپسر،بیکالغمقبره

:استزیرهایویژگیدارایمقبرهاین

.داردصفهچهارپالنیکتقریبا-

.شودمیبازبیرونطرفبهایوانچهارصفه،چهاراینجهتچهاردر-

.داردوجودگنبدآنباالیوداردگریوهممقداریککهاستشدهافراشتهگنبدیکصفه،چهارتقاطعمحلوسطدر-

رفچهارطدر(بعدبهساسانیدوراناز)استایراننظامیبرجهایویژگیکهدایرهنیمکوچکبرجچهاروداردوجودپخیآنهایحاشیهدر-
.داردوجود

.استشدهاستفادهمقبرهعنوانبهباشد،مسکناینکهجایبهچهارصفهاینجادر-

درکهدهدمینشان.استآنهایویژگیازموذنهقسمتزیرهایمقرنسوخطاطیآجرها،عقبوجلوتزیینات،گوهرشادمصالیمناره
.استداشتهوجوددیگریساختمانهریاایواندیوار،آنکنار

.زیادارتفاعیعظمتباورنگآبیایخیارهگنبدوبلندگریووکشیدهگنبددارای،سمرقنددرتیمورمقبره

دفناآنجمیردمیهمخودشکهبعدوبسازدمقبرهپسرشبرایخواهدمیتیموروشودمیکشتههاعثمانیباجنگدرتیمورپسرظاهرا
.شودمی

اختستکنولوژیواستگوهرشادمدرسهدرآننمونهکهاست(متقاطعقوسهای)کاربندیازاستفادههاتیموریمهمبسیارهایویژگیاز
هاکاربندیتقاطعدرگاهیکهشودمیاستفادهبسیارحالتاینازبازارهاسقفهایدر.رسدمیپیشرفتیچنینبههاتیموریزماندرگنبد
.کردندنمیپرراوسطقسمتوبودهخالیآنوسطدرکهبودهگنبد

.داریماینجادررارنگهفتهایکاشیاولینظاهرا



سمرقند، ریگستان

ورسمرقند، مقبره تیم

کریگستان، مدرسه الغ بی

مناره های مصالی گوهرشاد

ریگستان، مدرسه شیردر
یریگستان، مدرسه طالکار



.استدسمرقنمهمبسیارشهریفضاهایازواستمسجدومقبرهشیردر،مدرسهشاملسمرقندمعروفومهمقسمتهایازریگستان،میدان

.شکلپیازیایخیارهگنبدوایوانازجداهایمنارهدارایشیردر،مدرسه

:هاصفوی

انجاماریخیتنظرازهاصفویکهمهمیکار.استبودهعباسشاهآنهاشاهمعروفترینکهبودندقراقویونلووقویونلوآققومدوشاملهاصفوی
درشیعیتابهمزمانراایرانیتتوانستنداینکهنیزوکردندمعرفیکشوراصلیمذهبعنوانبهراعشریاثنیشیعهمذهبکهبودایندادند
.کنندپیادهایران

:هاصفویخاصهایویژگی

.شدندمیساختهچهارایوانیصورتبهتقریباهمهمقابرومساجدمدارس،میادین،کاروانسراها،ایوانی،چهارابنیهازاستفادهاوج(1

(تنیسحکومتیولیاستصورتهمینبههمکرمانخانعلیگنجمیدان)جهاننقشمانندشکلمستطیلحکومتیمیادینایجاد(2

ارساختاوج.استشدهمیانجاممساجدومردمهایخانهدریاموقتتکایایدریاعزاداریمراسمزماناینازقبلتا،هاحسینیهساختن(3
.گرددمیبرقاجاردورهبههاحسینیه

:ازعبارتندهاحسینیه(اندفرمودهبندیتقسیم)اندفرمودهخودشاناستادکهبندیتقسیمیکاساسبر

مردمیهایحسینیه(1

.استآقاسیمیرزاتکیهودولتتکیهآننمونهکهحکومتیهایحسینیه(2



لکردیعمچندصورتبهراآنداشتهکاربردصفرومحرمدرچونمعموالوگیردمیشکلشهریمیادینباترکیبدرهاحسینیهبیشتر
(زوارهدر).کردندمیاستفاده

.آببهاحتراموحسینامامتشنگیلبوحسینامامبهاحترامخاطربهسقاخانهایجاد(4

.مقدسافرادوهازادهامامبرایمقدسمقابرسمتبهحرکتوشاهیمقابرشدنکمرنگ(5

.کاروانسراهاوخدماتیفضاهاییخچال،انبار،آبالمنفعه،عامفضاهایبازارها،ایجاد(6

صفویهمانزدراما.کردندمیاستفادهامکاناتاینازاشرافیافرادبیشتروبودخاصطبقهخدمتدربیشترباغاتوسبزفضاهایتاکنون(7
.خوردمیچشمبهباشد،استفادهقابلعمومبرایکهشهریسبزفضاهایایجاد

.استقاجارزماندرآناوجوشدهشروعائمهمقابردرکهاستکاریآینهازاستفاده(8

ایجادطالبدگنصفویهزماندرولیشدهاستفادهکاریکاشیدرسیموزرازتیموریزماندر،گنبدپوششدرنقرهوطالفلزاتازاستفاده(9
.شدمیاستفادهضریحدربیشترهمنقرهوکردند

.رنگهفتکاشیمورددرخصوصبهانبوهتولید(10

درریعسسپسکرده،بندیبستهوتولیدراآنمحلازخارجدرکهاستمشهوداصفهاناماممسجددررنگهفتکاشیازاستفادهکثرت
دورهبهبتنسکارکیفیتصفویزماندروآوردمیپایینراکارکیفیتطرفیازاینکهبرودباالکارسرعتکهکردندمیجایگزینمحل

.استریختههاآنازمقداریونداشتنداجرایینقشخیلی.شدهانجامایبستهصورتبهکارهاازبسیاریواستشدهکمهاتیموری

نقشمیداندرچوگاناجرایوعباسشاهتوسطنوروزهایجشنبرقراریجملهاززمانایندراسالمازقبلملیمعماریبهدادناهمیت(11
.پاسارگادسنگیجویمثلهاکاخدرونهاییجویساختنوجهان

.طالییپخته،(؟)اخرویشری،سفیدای،فیروزهآبی،مختلفرنگهایازاستفاده(12



شدهداریتیشهآجرازاستفاده(13

آنکننداستفادهآنصافقسمتهایازاینکهبرایصفویهزماندر.شودمیپودرآجرداخلدرواستآنبیرونیپوستهرویآجراصلیمقاومت
سطح،زنندمیسابراآجروقتیچون.کندمیکمرامقاومتولیکندمیزیادرازیباییکاراین.زنندمیسابوکنندمیکاریتیشهرا

.رودمیبینازآنخارجی

ندخواستمیسوختبرایراآنوبودهکمایراندرچوبچون.استلوکسمصالحجزوآجرولی.استآوردبوممصالحخشتهمیشهایراندر
.استترلوکسهمآجرازکاشی.کردندمیاستفادهآجرازنمادرو

.گلکاهروکشباخشتیااستچینیالشهیاکاروانسرایاقلعهدرونولیکردندمیزیباساختهآجرباراسردرنظامیمعماریدر

.چهارباغبهتکیهباایرانباغسازیهنراوج(14

شیخجدمسآننمونهکاملترینواستصفویهمعماریخصوصیتمهمترینکهکوشکیاوکیوسکمسجدهاینمونهمهمترینوآخرین(15
.استاصفهاناماممسجدیاشاهمسجدهمچهارایوانیمسجدنمونهکاملترینواستاهلللطف

(تاسرسمتاس)مقرنسساختهایتکنیکازاستفاده(16

دیگرهایشاهباراعباسشاهرابطهکهاستدیواریعظیمهاینقاشیدارایکهچهلستونمثلدیواریهاینقاشیاززیادبسیاراستفاده(17
رفتمیارکبههاگچکاریرویگیاهوگلنقشساسانیان،تقلیدبهبیشترهاایلخانیوهاتیموریزماندر.دهدمینشانشاههمایونمثال
میبابزمانایندرهمانسانیوحیوانیهایمجسمهازاستفادهزمانایندرنیزوشودمیاضافهحیوانوانساننقشهاصفویزمانازولی
.شود

.شودمیشروعصفویزمانازهمچوبرویکاریکندهیاوحکاکیوبریقوارهیاچوبمنحنیبرششدنباب(18

.استبودهمخفیتاکنونکهشیعهتبلیغآمدندررسمیتبه(19

.گنبدزیرهایسازیگوشهشدنساده(20



صافحسطواندکردهدرستگچبامجوفهایفرمسرییکآنباالیاتاقدرکهاستقاپوعالیشدهساختهکهکاملیچهارصفههاینمونه
جنبهکاریناکهگویدمیاستادولیاستبودههمموسیقیاتاقاتاق،اینگویندمیوشدهدرستآگوستیکسقفحالتواندبردهبینازرا

.انددیدههمبهشتهشتدرراآننمونهچونداشته،تزیینی

.داندمیکبودمسجدازراآنشروعپیرنیامرحومولیشدهداخلصفویهزمانازنستعلیقخطکهشودمیگفته

زدهجلوفضاهای:تویزهباالستون،بین

رفتهتو:طاقباالکور،طاقچهبین

آجرچینی رومی آجرچینی ضربی آجرچینی الپوش



رایاطحاینکهمثل.استزیادمسقفقسمتاند،گرفتهقرارسردناحیهدرکهکبودمسجدمثلمساجدیدر
.باشندکردهمسقف

برمسجداین.استگرفتهتاثیرآنازوشدهطراحیکبودمسجدشبیهاهلللطفشیخمسجدشودمیگفته
.نداردحیاطایرانیمساجدبیشترخالف

:سقفانواع

پیوستهدوپوشگنبد

(دوبله)گسستهدوپوشگنبد

جناغیطاقهایایرانیمعماریدر.آیدمیوجودبهایگهوارهسقفدوتقاطعازکه،چهاربخشیسقف
.ایدایرهنیمطاقهایکوشکدروکنندمیقطعرایکدیگر

آنهاویرآنهاگذاشتنازپسکهشدمیاستفادهگچیهایترکازدرگاههانعلیاگنبدیسقفهایاجرایبرای
(ترکین).بماندکهگذارندمیباقیراآنیاودارندمیبرراآنیاکاراتمامازبعدو(آنهابین)کنندمیپررا

بیهشواقعدرکهشودمیاستفادهسقفنوعاینازهاورودیسردردرکهایصومعهمکعببهموسومسقفی
(شودمیختمطاقنیمدوبه).کنندمیجمعمانندترمبهحالتبهراآنانتهادرواستایگهوارهسقف

تویزهوتاقسبکسقف

.نداردآنبهربطیوشودمیاجرابیزانسیگوشوارشبیهعنصریتوسط:کلنبوسقف

هدو پوسته پیوست

هدو پوسته گسست



سقف چهار بخشی

مکعب صومعه ای

سقف کلنبو

طاق و تویزه



پایان


