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چکیده:
فنآوری طاق و قوس یکی از مهمترین دستآوردهای انسان است که با تکیه بر تجربهی فراوان در زمینه معماری بدست آمدهاست .شاید بتوان ایدهی
اولیهی این فنآوری را برگرفته از اولین سرپناههای انسان یعنی غارها و پناهگاههای سنگی دانست .در این تحقیق که بر اساس بررسی کتابخانهای
استوار است سعی شده ،ضمن معرفی پیشینهای کوتاه از سیر تحول قوس و گنبد و پیشینه معماری ایلخانی و تیموری ایران و ممالیک بحری و برجی
مصر و سوریه به بررسی مقایسهای و تطبیقی قوسها و گنبدهای این دوران در دو سوی (شرق و غرب) سرزمینهای اسالمی پرداخته شود.
کلید واژه :قوس ،گنبد ،ایلخانی ،تیموری ،ممالیک ،برجی
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مقدمه:
پوشش یکی از مسایل عمده ساختمان ،مکمل سازه ،حجم دهنده و هویت بخشنده به بنا است و به آن قابلیت اسکان میبخشد (کیانی 713: 9731 ،
؛مقاله بزرگمهری) .در ایران به دالیل مختلفی از جمله شرایط اقلیمی ،نبودن مصالح مقاومت در برابر نیروی کششی و فشاری برای پوشش ،درک باالی
هندسی نظری و علمی و توانمندیهای اجرایی ،با پوششهای متنوعی در مناطق مختلف مواجه هستیم .دونوع پوشش عمده در ایران وجود دارد ،که
یکی برگرفته از اقلیم شمال ایران و مدیون مصالح چوبی جنگل و دیگری پوشش قوس و گنبد در معماری است (گدار.)3 : 9731 ،
تاریخ پیدایش قوس و طاق:
انسان در ابتدا از مکانهای طبیعی مانند غارها و پناهگاههای سنگی به عنوان سرپناه و گذران شب استفاده میکرد .با تکامل همکاری گروهی و رشد
احتیاجات تحوالتی در ابعاد زندگی انسان از جمله در معماری رخ نمود ،و با قرار دادن سنگهای درشت روی یکدیگر تا ارتفاعی الزم و قرار دادن
پوششی از سنگ تخت و یکپارچه روی آن بعنوان سقف ،به ساختن سکونتگاه در ابعادی محدود ،پرداخت .سپس با پیش آوردن یا پیش نشاندن سنگ-
ها (پتگانه) اولین فن اجرای تاق را تجربه کرد (بزنوال .)222: 9731 ،ایستایی این پوشش فقط ناشی از پیوند قطعات سنگی است .سپس استقرار
قطعات سنگ برروی یکدیگر به وسیله مالت انجام شد و تدریجاً اصول بنایی ابتدایی شکلگرفت ( .تصاویر  2 ،9و )7

(تصویر شماره  :9اولین بهرهگیری انسان از سنگ برای ایجاد سکونتگاه
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تصویر شماره  :2پتگانه اولین قدم در دستیابی به فنآوری طاق

تصویر شماره  :7روند تکاملی طاق
در زیرزمینهای چغازنبیل؛ در معبد حکام عیالمی که متعلق به هزاره اول قبل از میالد است ،انواع پوششهای بیضی ،سهمی ،تاق و انواع قوسها دیده
میشود که شیوه اجرای این قوسها و پوششها حاکی از نوعی معماری ریشهای و بسیار غنی است (زمرشیدی .)9-4: 9733،همچنین اجرای قوس
(طاق کسری) و گنبد (کاخ سروستان) در دوره ساسانی حاکی از پیشینهای محکم و دستیابی به فنون پیشرفته در این زمینه است .مهمترین عوامل
در مورد اجرای قوس و گنبد ،کسب دانش در زمینه نحوهی چیدمان ،محاسبات ایستایی و شناخت مصالح زودگیر است.
دوران اسالمی از درخشانترین دوران معاری ایران است و این درخشش با بیان گویای معماری و تناسب آن با روحیات دین جدید ارتباط مستقیم
دارد .قرون اولیه اسالمی دوره استفاده از دست آوردهای معماری ایران قبل از اسالم و آغاز اولین تحوالت در این زمینه است .از دالیل کندی روند
تکامل معماری در این دوران ،نبودن حکومت قدرتمند و تمرکز یافته در مقایسه با دوران سلجوقی است .البته در قرون اولیه اسالمی تا دوران سلجوقی
بناهای بزرگی چون مسجد جامع فهرج ،تاریخانه دامغان و مساجد جامع دیگری در ایران بنا شدهاست ،اما دوره سلجوقی را به دلیل آغاز تحوالت عمده
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در معماری و تهذیب و شکلگرفتن فضاهای معماری ،میتوان دورهی احیای شکوه معماری ایرانی دانست .این روند با افت و خیزهای هماهنگ با تغییر
و تحوالت سیاسی و جابجایی حکومتها ،به تکامل خود ادامه داد و تا امروز ،ادوار برجستهی معماری ایرانی را به یادگار گذاشت که معماری دوران
ایلخانی ،تیموری ،صفوی و قاجار از نمونههای آن هستند.
از مهمترین و با شکوهترین دوران معماری ایران اسالمی ،دوران ایلخانی و تیموری است که بر اساس فرمهای انتخابشده و پالودهی سلجوقی استوار
است .با توجه به انتخاب و آغاز شکلگیری فرمهای کارآمد معماری از دوران سلجوقی ،دورهی ایلخانی و تیموری را میتوان دوران تکامل پاالیش آغاز
شده در دوران سلجوقی ،تهذیب فضاها و ایجاد اساسی محکم برای ادوار بعدی دانست.
برای انجام مقایسه و بررسی تطبیقی قوس و گنبد دوران ایلخانی و تیموری در ایر ان با ممالیک بحری و برجی در مصر و سوریه به معرفی اجمالی
اوضاع سیاسی و وضعیت معماری این دوران میپردازیم.
ایلخانیان
اولین حمله چنگیز به ایران در  393هجری اتفاق افتاد .فتح کامل ایران توسط اکتای جانشین چنگیز انجام شد .با آمدن هالگو در  334هجری
حکومت واقعی مغول در ایران آغاز شد .غازان خان ارتباط خود را با خاقان چین قطع کرد و اسالم آورد (ویلبر )77: 9733 ،و با برگزیدن شیوه زندگی
ایرانی و در اختیار داشتن رشیدالدین فضل اهلل همدانی؛ وزیر ایرانی خود سلسله اثراتی را از جمله در معماری برجا گذاشت که تا دوره جانشینان او و
نیز بعد از آنها ماندگار شد .معماری دوره ایلخانی اقتباس مستقیم از دوره سلجوقی است .افزایش عمودیت و ظرافت بنا ،افزایش مقیاس بنا ،گنبد رفیع،
تکامل و استعمال انواع طاق و قوس ،استفاده فراوان از قوسهای متقاطع ،گنبد منفرد و دوجداره (بلر ،)23-97: 9739 ،گنبد برروی ستون در
شبستان ،مقابر متنوع گنبددار و طاقنماهای تزیینی( ،پترسن )913-914 : 9113 ،از ویژگیهای منحصربفرد است.
تیموریان
دوره تیموری از  337هجری با تیمور لنگ؛ از بازماندگان مغول و با هدف احیای سنت و قدرت بازماندگان چنگیز و ایجاد امپراطوری وسیع آغاز شد .با
یورش و تسلط سریع بر ایران ،آناتولی ،بغداد و هند بخشی از اهداف خود را جامه عمل پوشید .پایتختهای او در آسیای میانه و افغانستان شهرسبز،
سمرقند ،دارای مقیاس عظیم ،تزیینات منحصر بفرد و متناسب با حس کشورگشایی و جاه طلبی اوست .از ویژگیهای معماری تیموری ،بناهای عظیم،
تعدد گنبد ،گنبد خربزهای با شیارهایی بر سطح آن ،سردرهای سنجیده و کاشیکاری متنوع ،بهرهگیری از مقیاس واحد برای تکثیر نقشه گنبد (بلر،
 ،)973-19: 9739طاقگان متقاطع مقرنسی (نشانگر فضاهای مهم) ،ابتکار و تنوع تاقها و شیوه خاص گنبد دوپوسته (پترسن)273-913 : 9113 ،
میباشد.
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ممالیک بحری و برجی
حکومت ممالیک با شورش سپاه ممالیک به رهبری بیبرس بندقداری بر علیه ایوبیان ،پیروزی آنها و سلطنت او آغاز میشود .آنها با مرکزیت قاهره بر
مصر ،سوریه ،غرب عربستان و قسمتی از ترکیه حکومت کردند .قرارگاه گروهی از آنها در کنار نیل بود و به ممالیک بحری مشهور شدند .با کشمکش
ممالیک بحری و انحطاط آنها ،حکومت ممالیک برجی (نامگذاری به دلیل استقرارشان در ارگ) با سلطنت برقوق آغاز میشود .این دوره دورهی اقتصاد
ورشکسته ،طاعون و قحطی اما رشد و بالندگی در معماری است .تمام بناهای این دوره دارای بیان سیاسی هستند ( .)73 :9134 ،Aldenممالیک
دارای جایگاهی فرودست در جامعه و در سلطنت بی ثبات بودند ،و اموالشان همواره در خطر مصادره شدن بود ،بنابرین با وقف اموال خود بصورت
مجتمعهای عظیم تحت تولیت بازماندگانشان ،از مصادره اموال خود جلوگیری میکردند .بنابرین انواع بناها در پیرامون مقبره و مجتمعهای عظیم با (
مسجد ،مدرسه ،مارستان ،خانقاه و )..جهت خودنمایی خداشناسانه ساخته شد .استفاده از سنگ بادبرد ،مناره تک روبروی محراب با منشاء عباسی،
گچبری در تزیین ،گنبدهای عظیم و انواع طاق و ...از جمله ویژگیهای معماری این دوره است (بلر.)237-293: 9739 ،
برای مقایسه قوس و گنبدهای قرون  3تا  97هجری در غرب و شرق دنیای اسالم ،بناهای شاخصی که به لحاظ زمانی تقریباً همدوره بودند ،انتخاب
شدند و طاق و گنبدهای آنها با هم مقایسه شد.
 -9مقبره سلطان محمد خدابنده اولجایتو در سلطانیه متعلق به دهه اول  3هجری ساخته شده و مجتمع قالوون در قاهره متعلق به دهه آخر 3
هجری.
گنبد مقبره سلطان محمد خدابنده اولجایتو (تصویر شماره  ) 4در نما ،مشابه قوس شاخ بزی تند ( با قابلیت زیاد در حمل بار و مقاومت در برابر
شکست) و در مجتمع قالوون ( تصویر شماره  ) 3مشابه قوس بیز ( آغاز ایجاد تیزه جای نیم دایره برای افزایش مقاومت در برابر فشار) است .هر دو
گنبد دارای نورگیر ،ساقه هشت ضلعی و طاقهای در ساقه گنبد هستند .در هر دو بنا طاقنماهایی در چند طبقه ایجاد شده که یکی از روشهای
ارتفاع بخشی به بنا است .در د وره ایلخانی یکی از عوامل عظمت بخشی ،القاء ارتفاع و تزیین نما است (بلر .)23-97: 9739 ،در دوره ممالیک نیز یکی
از برجستهترین ویژگیهای معماری در بناهای مذهبی ،تجاری و مسکونی توجه فراوان به عمودیت بنا است ( .)43 :9134 ،Ali Ibrahim
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تصویر شماره  : 4مقبره اولجایتو دهه اول قرن  3هجری

تصویر شماره  : 3مجتمع قالوون دهه آخر 3قرن هجری
قاهره

 -2مسجد المریدانی ( تصویر شماره  ) 3که در قرن  3هجری در قاهره ساخته شده در اطراف حیاط خود دارای طاقهای استوار بر روی ستون
است که کامالً قابل مقایسه با مسجد جامع امویان دمشق ( تصویر شماره  ) 3است .در بناهای ایران دوران ایلخانی مانند مسجد جامع ورامین
( تصویر شماره  ) 3که به لحاظ زمانی دقیقاً با مسجد المریدانی همدوره است ،طاقها بر روی جرز استوار هستند .البته در این دوره طاقهای
روی ستون را در شبستانهای مساجد ایران میبینیم ،اما آنچه که مهم است مشابهت فراوان قوسهای روی ستون بناهای ممالیک ،با مسجد
جامع اموی دمشق است .از آنجایی که این نوع قوس روی ستون در دوران ممالیک بسیار زیاد به کار رفته است و فاصله قاهره تا دمشق
(تصویر شماره  ) 1نیز نسبت به ایران به کمتر است ،این احتمال وجود دارد که این نوع ترکیب قوس و ستون برگرفته از امویان سوریه باشد.
زیرا مسجد جامع دمشق از جمله نمونههای تغیی ر معابد غیر مسلمان به مسجد است که در طی دو مرحله ،ابتدا قسمت شرقی و سپس
قسمت غربی آن به مسجد تبدیل شد (حداد عادل )774 :9737 ،بنابرین بسیاری از عناصر معماری از جمله همین قوس های روی ستون
میتوانسته از عناصر اولیه معماری کلیسا باشد.
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تصویر شماره  : 3مسجد المریدانی قاهره دهه سوم  3هجری

تصویر شماره  : 3مسجدجامع اموی دمشق

تصویر شماره  : 3مسجد جامع ورامین دهه سوم 3هجری

تصویر شماره  : 1فاصله قاهره تا دمشق و ایران
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 -7مقایسه پیشطاق مسجد جامع کرمان و مجتمع الناصر محمد هر دو متعلق به نیمه اول  3هجری:
در هر دو بنا ورودی با طاقنمای رفیع را مشاهده میکنیم که داخل قاب مستطیل شکل قرار گرفتهاند .قوسی که در هردو بنا بکار رفته است
دارای تیزه هستند که نسبت قوسهای بیضی و نیمدایره از توانایی بیشتری در انتقال بار و مقاومت در برابر شکست برخوردارند .اما قسمت
اتصال قوس به پایه عمود ی با هم متفاوت هستند .این اتصال در ورودی مجتمع الناصر محمد ( تصویر شماره  ) 97به آرامی و بدون زاویه
اتفاق افتاده است اما در ورودی مسجد جامع کرمان

( تصویر شماره  ) 99دارای زاویهای محسوس است .تفاوت آشکار این دو سردر در

تزیینات ورودی است .به طوری که ورودی مسجد جامع کرمان با مقرنسکاری تزیین شده و ورودی مجتمع الناصر محمد به صورت مطبق
است.

تصویر شماره  : 97ورودی مجتمع الناصر محمد نیمه اول قرن
 3هجری ،قاهره

تصویر شماره  : 99کرمان ،ورودی مسجد جامع نیمه اول قرن
 3هجری

 -4مقایسه محراب مقبره بیبرس دهه آخر قرن3هجری و محراب اولجایتو دهه اول قرن  3هجری:
قوس به کار رفته در محراب مقبره بیبرس از نوع قوس نیم دایره است ( تصویر شماره  ) 92که به ندرت در دوره ممالیک استفاده شده است و تنها
نمونهی در دست در همین محراب است .از این نوع قوس در محراب ،اولین بار در محراب مسجد قرطبه در دوران امویان اسپانیا استفاده شده است(
تصویر شماره .) 97
این نوع قوس بیشتر تزیینی بوده و توانایی انتقال بار آن کمتر از قوس تیز است و هنگام اعمال بار خطر رانش و شکستن قوس نیمدایره وجود دارد
(زمرشیدی.)997-997 : 9733 ،
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اما در محراب های هم دوره محراب مقبره بیبرس ،به عنوان مثال محرای اولجایتو مسجد جامع اصفهان ،باز هم از قوس تیز استفاده شدهاست( تصویر
شماره  .)94می توان این چنین نتیجه گرفت ،که احتماالً این نوع قوس پس از پاالیش و تهذیب به عنوان کارآمدترین نوع قوس در این دوره استفاده-
شده است ،زیرا در تمامی موارد ،قوس موجود در نمای گنبد ،قوسهای سردر و قوس محراب از این نوع است.

تصویر شماره  : 92محراب مقبره بیبرس دهه آخر
3هجری

تصویر شماره  : 97محراب مسجد جامع قرطبه  ،نیمه دوم قرن
اول هجری

تصویر شماره  : 97محراب اولجایتو دهه
اول قرن  3هجری
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 -3مقایسهی فضای زیر گنبدخانه در بناهای مسجد موید قاهره ،دهه دوم  1هجری و آرامگاه احمد یسوی ترکستان اوایل  1هجری:
یکی از ویژگیهای بناهای تیموری استفاده از طاقهای مقرنسی متقاطع در زیر فضای گنبد خانه است .استفاده از این شیوه تزیینی در
بناهای دوره ممالیک هم دیده میشود .در آرامگاه احمد یسوی در ترکستان که از اولین بناهای دوره تیموری است ،این شیوهی تزیینی دیده
میشود( تصویر شماره  . ) 94اوج این شیوه در ایران را در بنای مدرسه غیاثیه خرگرد میبینیم ( تصویر شماره  . ) 93مسجد مؤید قاهره بنا
شده در قرن  1هجری هم از نمونههای ممالیک است که استفاده از طاقهای متقاطع مقرنسی در فضای زیر گنبد آن دیده میشود ( تصویر
شماره  .) 93اما تفاوتی که بین این بنا و بناهای یاد شده تیموری دیده میشود استفاده از طاقهای سهپرهای در مسجد مؤید است .این نوع
طاق را قبالً هم در ورودی مجتمع الناصر محمد قاهره ،دیده بودیم.

تصویر شماره  : 94آرامگاه احمد
یسوی اوایل قرن  1هجری،
ترکستان

تصویر شماره  : 93مدرسه غیاثیه ،
خرگرد ،نیمه اول قرن هشتم

تصویر شماره  : 93مسجد موید ،دهه
دوم قرن  1هجری  ،قاهره
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 -3مقایسه گنبد دوران تیموری با ممالیک
در قرن  1هجری در شرق ایران گنبدهایی پیازی با ساقه بلند به وجود آمد که بدون واسطه تزیینی ساقه بلند آن بر بدنه مکعبی قرار میگرفت (گدار،
 .)923 : 9731از فواید این گنبد دو پوسته ،واقع شدن پوسته اول داخل ساقه گنبد و اتصال پوسته داخل به پوسته بیرونی تنها در نقطه تاج گنبد بود
که این اتصال کم ،موجب ایجاد انعطافپذیری و افزایش مقاومت در مقابل رانش میشود .القاء ارتفاع و عظمت بخشی به بنا ،هماهنگی فضای داخلی
(بلر ، )13 :.9739 ،ایجاد عایق برای پوسته ی اول و تبدیل شدن ساقه و گنبد به مکانی برای تزیین از ویژگیهای دیگر این نوع گنبد است .تزیینات
شیاری سطح گنبد هم کشیدگی و ارتفاع را ایجاد میکرد ( .تصویر شماره ) 93

تصویر شماره  : 93شیوه گنبدزنی تیموری در شرق ایران
شیوه گنبد زنی و تعدد گنبد در مجتمع سلطانیه (تصویر شماره  ) 93بنا شده در اواسط  3هجری و مجتمع فرج بن برقوق ( تصویر شماره  ) 91ساخته
شده در اوایل قرن  1هجری هر دو در قاهره ،کامالً با گنبدهای تیموری در بناهای گور امیرسمرقند و آرامگاه احمد یسوی ( تصاویر  27و  ) 29هر دو
متعلق به اوایل قرن  1هجری مشابه است .در تمام این بناها گنبد دوپوسته پیازی شکل با شیارهایی در سطح گنبد  ،ساقه گنبد کشیده و تعدد گنبد
بر روی فضاهای مهم مواجه هستیم.
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تصویر شماره  :93مجتمع سلطانیه ،گورستان
جنوبی  ،اواسط قرن  3هجری  ،قاهره

تصویر شماره  : 27گور امیر
سمرقند ،اوایل قرن  1هجری

تصویر شماره  : 91مجتمع فرج بن برقوق  ،اوایل
قرن 1هجری  ،قاهره

تصویر شماره  : 29آرامگاه احمد یسوی ،اوایل قرن 1
هجری

نتیجه
در معماری ممالیک از قوس نیمدایره و بیضی با تیزهی کم که برای انتقال بار و تزیین مناسب است استفاده شده است ،البته قوسهای بیضوی و با
تیزهکم مقاومت زیادی در مقایل رانش ندارند و هرچه تیزهی قوس افزایش یابد قابلیت حمل بار آن هم زیاد میشود .قوس نیمدایره به دلیل ضعیف
بودن در انتقال بار ،در نقاطی با باربری کمتر مانند محراب آن هم به ندرت استفاده شده است .استفاده از قوسهای سه پرهای در بناهای دوره ممالیک
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رونق داشته است .در مجموع تنوع قوسهای است فاده شده در دوره ممالیک بیشتر است و اجرای قوس بیضی و فاقد تیزه و مشابه آنچه که در سوریه
دوران اموی استفاده میشده ،نشان میدهد که احتماالً این قوسها از معماری دوره اموی اقتباس شده باشند.
دوره ایلخانی و تیموری دوران استفاده از اشکال مختلف قوسهای تیز برای انتقال بار در گنبدها و تزیین در ورودیها و نماها است؛ قوسهای تکامل
یافته و پالوده ای که کارآمد بودن آن اثبات شده بود و کامالً با فنون معماری این دوران متناسب بود .شکل خاص قوسهای تیز موجب سهولت انتقال با
ساختمان به پی و کاهش خطر تخریب در هنگام رانش میشوند.
گنبدهای اولیه ممالیک دارای قوس بیضوی و با تیزه ی بسیار کم هستند اما قوس بکار رفته در گنبدهای ایلخانی کامالً تیزهدار و دارای بیشترین توان
انتقال بار هستند .در دوره تیموری شیوهی گنبدزنی ساقه گنبد و حتی شیارهای روی آن در دو سوی جهان اسالم کامال مشابه است .این نوع گنبد
دوپوسته ،پیازی شکل ،دارای ساقه گنبد کشیده و شیارهایی بر سطح گنبد است .از ویژگیهای این گنبد هماهنگی فضای بیرونی و پوستهی درونی،
رعایت مسایل زیبایی شاختی ،ایجاد خطای باصره در ارتفاع بخشی به بنا توسط شیارهای سطح آن و مهمتر از همه دالیل فنی و مهندسی و مقاومت
در مقابل رانش هستند.
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