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 در مرکزی آسیای و ایران معماری، مغولی معماری با ایرانی معماری تطبیقی بررسی

 تیموری عصر تا ایلخانی دوره

 

 ۲ نوین امین ، *١ نوین عاطفه

 ATI.NOVIN@GMAIL.COM  ایران ، واحدیزد ، اسالمي آزاد دانشگاه ، پژوهش هنر كارشناسي ارشد  -١

 AMINNOVIN90@YAHOO.COM ایران ، اسالمشهر اسالمشهر، واحد ، اسالمي آزاد دانشگاه ، سما اي حرفه و فني آموزشكده -۲

 چکیده

وره دت، در تحقیق صورت گرفته بررسي تطبیقي است كه در مورد معماري ایراني با معماري مغولي صورت گرفته اس   

گ غالبا اي بزرایلخانیان سبک سنتي ساختمان سازي توسعه یافت و بناهاي منفرد و مجزا از هم شكل گروهي و مجموعه ه

وره اي را مغول د و یا حكومتي ساخته مي شدند، سلسله ایلخانیانپیرامون مقبره یک شخصیت مشهور و مورد احترام مذهبي 

لطانیه سیلخاني در اادشاه پدر هنر ایران آغاز كرده كه تاثیرات زیادي از هنر شرق دور گرفت ، مقبره بزرگ و با شكوه الجاتیو 

پیوسته  ي از تاریخارحله ره ایلخاني مبهترین معیار براي ارزیابي معماري در عصر امپراتوري ایلخانیان است آثار ساختماني دو

ایلخانان  ر دورهدمعماري اسالمي ایران است و اشكال دوره هاي قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آن ها را منعكس مي كند. 

د است و ر مشهور آسیاي صغیر در آذربایجان بیشتینفوذ خروجي در قسمت معماري زیاد نبود، در كنده كاري و تراش تاث

ري از ران كه آثاي از ایدر سوریه و عراق مرسوم بود و ممكن است شیوع آن در ایران تاثیر كرده باشد . در نقاط رنیسقساختن 

 زمان با آنها از میان رفته است .دوره ایلخاني باقي مانده است نواحي شهري هم

  معماري ایراني ، معماري مغولي، سلطانیه، دوره ایلخاني :کلیدی هایواژه
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 مهمقد

ایلخانیان بر سرزمین وسیعي ، كه از كناره هاي مدیترانه، تا سواحل اقیانوس هند و منطقه قفقاز امتداد مي یافت و براساس 

ساختمان هایي با سبک هاي معماري متفاوت از خود به جاي گذاشتند كه زمین لرزه هاي متعدد ، تاخت و تازهاي مكرر و 

را از بین برده و تنها نمونه هایي پراكنده و مخروبه در پایتخت هاي این سلسله:  اشغال گري هاي پي در پي بیشتر آن ها

و توصیف كامل بیشتر آنها، از كتب تاریخي به دست ما شهرهاي مراغه ، تبریز، بغداد و سلطانیه ، به جاي مانده كه تعریف 

باقي مانده ، سبک هاي معماري محلي آن عصر را  رسیده است . البته ابنیه اي كه از دوره ي ایلخانیان در مركز و غرب ایران

نشان مي دهد و نمایانگر نوع معماري در عصر ایلخاني است كه ، میراث دار مجموعه اي از سبک ها، مدل ها ،روش ها و لوازم 

نام مساجد  ساختماني متنوعي بودند، كه پیش از آنان ، در ایران توسعه یافته بود. ساختمان مسجد جامع ، كه در ایران به

چهار طاقي ، سبک قدیمي و شامل صحني مستطیل شكل كه با چهار ایوان در چهار گوشه و اتاقي بزرگ و گنبددار و روبه 

قبله بود )این اطاق معموال پشت ایوان قبله قرار داشت ( كه این شیوه در آن عصر به شكل الگویي استاندارد و متداول ، براي 

ختمان هاي مذهبي، ماننند خانقاه ها و ساختمان هاي غیر مذهبي مانند كاروان سراها، درآمد . در همه ساختمان ها ، اعم ازسا

این دوره سبک سنتي ساختمان سازي توسعه یافت و بناهاي منفرد و مجزا از هم شكل گروهي و مجموعه هاي بزرگ، غالبا 

، ساخته مي شدند ، این مجتمع ها كه داراي پیش پیرامون مقبره ي یک شخصیت مشهور و مورد احترام مذهبي و یا حكومتي

با تزئینات ماهرانه در سردر اصلي خود بودند، در آغاز به طور اتفاقي در كنار هم قرار مي گرفتند ولي بعدها این  ١طاقي هایي

اختمان سازي شیوه به صورت سبكي جدید در معماري درآمده و در این دوره ابعاد و تناسب ساختمان ها تغییر یافت ، در س

در  اهمیت بیشتري پیدا كرد؛ كه از آن جمله مي توان به اضافه شدن آجرهاي لعابدار تزئینیياین دوره تزئینات و نما رنگ 

اي كاشي، سفالي، كنده كاري و رنگ آمیزي دیوارها در تزئینات نماي ساختمان محسوب نمي نماي خارجي، و نیز به روكش ه

اما تزئین بعضي از ساختمان ها به صورت برجسته و معلق بر روي طاق هاي قوسي و دیوارها دیده  شود و مانند آن سابقه ندارد

 ]١[.مي شود

هالكو و جانشینان او كه زندگي به شیوه ي ایلخاني و چادر نشیني را ترجیح مي دادند غالبا زمستان ها در مناطق گرم بین 

النهرین و تابستان ها در دشت هاي سرسبز شمال غربي ایران در چادرها سكونت داشتند . به امر معماري و ساختمان توجهي 

                                                           
۱ Pishtaq 
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ده سیزدهم میالدي ، از معماري در این مناطق به یادگار مانده  تعداد كمي ساختمان سنداشتند ، بنابراین آنچه از نیمه دوم 

 ]١[ معمولي است .

اس افت و براسیاد مي ایلخانیان در سرزمین وسیعي كه از كناره هاي مدیترانه تا سواحل ا قیانوس هند و منطقه قفقاز امتد

ي كردند. كومت مروسیه، شرق تركیه و عراق را شامل مي شود ح نقشه جهاني امروز، مناطق غرب افغانستان، ایران، جنوب

و كرر مازهاي تساختمان هایي با سبک هاي معماري متفاوت از خود به جاي گذاشتند كه زمین لرزه هاي متعدد، تاخت و 

یعني  ي این سلسلههاتخت اشغال گري هاي پي در پي بیشتر آن ها را از بین برده و تنها نمونه هایي پراكنده و مخروبه در پای

ا مخي به دست ب تاریاز كت : شهرهاي مراغه، تبریز، بغداد و سلطانیه، به جاي مانده كه تعریف و توصیف كامل بیشتر آن ها

را  حلي آن عصرماري مرسیده است . البته ابنیه اي كه از دوره ایلخانیان در مركز و غرب ایران باقي مانده ، سبک هاي مع

م ها و لواز ا، روشهمایانگر نوع معماري در عصر ایلخاني است كه میراث دار مجموعه اي از سبک ها، مدل نشان مي دهد و ن

 ]١[ ساختماني متنوعي بودند كه پیش از آنان ، در ایران توسعه یافته بود.

ایوان در  چهار اساختمان مسجد جامع ، كه در ایران با نام مساجد چهار طاقي ، سبک قدیمي و شامل صحني مستطیل شكل ب

ن عصر به شیوه در آ كه این این اطاق معموال پشت ایوان قبله قرار داشت .رو به قبله بودچهار گوشه و اتاقي بزرگ و گنبددار و 

اي ساختمان ه اه ها واعم از ساختمان هاي مذهبي، مانند و خانقشكل الگویي استاندارد و متداول، براي همه ي ساختمان ها 

 ند كاروانسرا ها در آمد.غیر مذهبي مان

اي ن، در انتهقرار آمناره، معموال به منزله یكي از تمهیدات الزم در طرح ساختمان هاي مذهبي به كار مي رفت و محل است

دائمي  واد اصلي وي از مسردر ساختمان یا در دو طرف یک ایوان بوده است . در دوره ایلخانیان آجرهاي پخته بسیار عالي ، یك

وع ني، در مجماي تزئیسازي بود كه از عناصر رایج در تزئین ساختمان ها بود . در كنار آجرهاي كاشي و سفالینه هساختمان 

و  رتنمایي جذاب  تزئینات نماي ساختمان ها را تشكیل داده، نمایي جذاب تر و چشم گیر از ساختمان ها را تشكیل داده،

 چشم گیر از ساختمان را به نمایش مي گذاشتند.

منفرد و مجزا از هم شكل گروهي و مجموعه هاي بزرگ ، در این دوره سبک سنتي ساختمان سازي توسعه یافت و بناهاي 

مجتمع ها كه داراي غالبا پیرامون مقبره یک شخصیت مشهور و مورد احترام مذهبي و یا حكومتي ، ساخته مي شدند.این 

بودند، در آغاز به طور اتفاقي در كنار هم قرار مي گرفتند ولي بعدها  با تزئینات ماهرانه در سردر اصلي خودپیش طاق هایي 

این شیوه به صورت سبكي جدید در معماري درآمده در این دوره ابعاد و تناسب ساختمان ها تغییر یافت، به طوري كه سقف 
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هاي جدید متناسب و هماهنگ با اتاق ها بلند تر و قو ها و طاق هاي قوس دار نوک تیز و مناره ها باریک تر شدند. مناره 

سبک ساختمان ساخته مي شدند . مثال سر در دروازه هایي كه از آن عصر به جاي مانده ، همواره با دو مناره ي بلند و رفیع 

 ]١[ دیده مي شود.

ات نكه تزئینیارفت؛  آجر پخته ، همچنان یكي از عناصر اصلي در ساختمان سازي با روش هاي جدید و توسعه یافته به كار مي

بیشتري  اهمیت آجري، تمامي ساختمان را جذاب و حیات بخش مي كرد  در ساختمان سازي این دوره تزئینات و نما و رنگ

ي كاشي ، وكش هارپیدا كرد؛ كه از آن جمله مي توان به اضافه شدن آجرهاي لعابدار تزئیني در نماي خارجي، و نیز به 

ناصر پخته از ع ند آجرارها در تزئینات داخلي اشاره كرد. هر چند كه مقرنس كاري ، مانسفالي، كنده كاري و رنگ آمیزي دیو

عضي از زئین باصلي در امر ساختمان سازي و تزئینات هاي ساختمان محسوب مي شود و مانند آن سابقه ندارد اما در ت

 شود . ق هاي قوسي و دیواره ها دیده مياساختمان ها به صورت برجسته و معلق بر روي ط

  معماری در دوره ایلخانیان

قگرار  رهنگگ ایرانگيدر اوایل قرن هفتم هجري مغوالن ایران را اشغال كردند و پس از چندي كه در ایران بودند تحت تاثیر ف   

در زمگان  رانر گرفت . ایگرفتند . سلسله ایلخانیان مغول ، دوره اي را در هنر ایران آغاز كرده كه تاثیرات زیادي از هنر شرق دو

ن، جانگب مغگوال فتوحات مغول، یک گذشته فرهنگ اسالمي بالغ بر پانصد سال را از سر گذرانده بود . با بیگنش دیگن اسگالم از

بگ  ه دلیگل رواب .احداث بناهاي مذهبي و یا ترسیم خرابي هاي گذشته آغاز شد . و آن ها این فرهنگ اسالمي را جذب نمودند

هگاي دور در هنر مغوالن با شرق دور، هنرهاي شمایل نگاري، نگارگري، سفالگري و سایر هنرهاي تزئیني با الهام از هنگر شگرق

 ]۲[ایلخانیان منعكس گردید. 

ر مراغگه رصدخانه اي در پایتخت تابستاني شان یعني شگهبناي یكي از نخستین اقدامات امراي ایلخاني پس از تصرف بغداد،    

 ١۲٥٩متري شمال شهر قرار داشت و سگاخت آن در سگال  ٥٠٠واقع در شمال غرب ایران بود. این رصدخانه روي تپه واقع در 

غاز شد . حفاري هایي كه در این منطقه انجام شده نشان داده اند كه این رصد خانه داراي شانزده بخش، شامل: یگک آ یالديم

نجگوم و سگتاره شناسگي، پگنج رج مركز، یک كارگاه ریخته گري براي ساخت ابزار آالت عامه متر مربع در  ٤٥برج بلند به قطر 

مدور و ساختمان هاي بزرگ دیگر بود. بزرگي این رصد خانه و مواد مصرفي در ساختمان آن اعم از سگنگ ، آجرهگاي پختگه و 

ه علم نجگوم و طگالع بینگي اهمیگت فراوانگي مگي بشمتي نیز كاشي هاي براق و لعابدار نمایانگر آن است كه مغوالن پیرو آیین 

ند. بسیاري از ساختمان هایي كه در ایام آغازین حكومت ایلخانیان ساخته مي شد بسگیار سگاده و بگا الوارهگاي نگه چنگدان ددا
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ي، صحرانشیناني بودند كگه در چادرهگایي بافتگه شگده از هایلخانیان پس از رسیدن به پادشامرغوب است و علتش این بوده كه 

هاي قصر پادشان ایلخاي ، قصگر تابسگتاني اي اسگت كگه بنانمد و موي دم اسبان زندگي مي كردند . تنها ساختمان بازمانده از 

اد و به اتمام ساخت آن را ادامه د  ۲شروع شد و یک دهه بعد پسرش آرگون ١ م. به دستور امیرآب آقا۲۷٥١ساخت آن در سال 

ن و در قسمت جنوب شرقي دریاچگه ارومیگه، بگر ارساند . این محل كه امروزه با نام تخت سلیمان شناخته مي شود در آذربایج

متر به صگورت شگمالي  ١۲٥×١٥٠قرار گرفته است، باغ بزرگ این كاخ كه در ابعاد عبادتگاه ساسانیان روي پایه هاي ساختمان 

چهار ایوان است . با سرسراها به یكدیگر متصل مي شده و در آن دریاچه اي مصنوعي بگوده اسگت در جنوبي و دور تا دور آن –

و احتمگاال اتگاق پشت ایوان شمالي یک اتاق بزرگ گنبددار قرار داشت كه بر روي محل آتشكده ساسگانیان سگاخته شگده بگود 

در دو پهلگوي آن قگرار كه با دو اتاقک هشت ضلعي  مالقات هاي رسمي آب آقا بوده است . در پشت ایوان غربي یک هال مورب

داشت كه در زمان قدیم اتاق جلوس بر تخت پادشاهي خسرو بوده و در این دوره به صورت اتاق نشیمن پادشاه ایلخاني درآمده 

یگا سگقفي بود . تكه هاي گچ و ساروج ریخته شده بر كف اتاقک هشت ضلعي جنوبي كنار هال نمایانگر آن است كه این اتاقک 

متري گچ كگه بر روي یک قطعه پالک پنجاه سانتیمقرنس كاري و تركیب مجموعه اي از گچ بري هاي دیگر پوشیده شده بود. 

در حفاري ها از این منطقه به دادن اجزاي گنبد در كنار هم، ترسیم شده است . این سند بي نظیر یكي از قدیمي ترین اسگناد 

ماران اسالمي براي ساخت بناها، از نقشه استفاده مي كردنگد ، و ایگن روایگت تگاریخي را و شواهدي است كه نشان مي دهد مع

 ]۲[تایید مي كند كه نقشه هاي ساختماني براي ساخت بناها، از پایتخت به استان هاي دیگر فرستاده مي شد. 

قسمت هاي فوقاني و ستون هاي شمالي اتاقک هشت ضلعي با روكش هاي عالي و قسمت پاییني دیوارها به ارتفاع دو متر از    

سگانتي  3٥آجرهاي لعابدار الجوردي، با طرح هایي از ستاره و صلیب پوشیده شده بود . بر باالي آجرهاي الجوردي، حاشیه اي 

ا نقاشي هایي از سیمرغ و اژدها و دیگر تصاویري كه مگنعكس كننگده ي روح و خصگلت متري از آجرهاي لعابدار چهار گوش، ب

پهلواني و قهرماني است قرار داشته است و قسمت باالیي دیوار با حاشیه اي از گچبگري هگاي رنگگین، كامگل شگده بگود، وفگور 

پگر زرق و بگرق و ي هگاي الجگوردي تزئینات و كیفیت عالي آن ها در این ساختمان، به خصوص سر ستون هاي مرمرین و كاش

جالدار ، و زیر طاق هاي مقرنس نمایاگر افراط و اسراف سالطین مغول در تزئین كاخ هاي خگود اسگت . محگل سگاختمان ایگن 

و صحنه هاي مصوري كه از قصر كه زماني جایگاه تاج گذاري امپراطوران ساساني بوده و نوع تزئینات ساختماني آن ویژه اشعار 

بگا  (. به سفارش سلطان محمود غزنوي به نظگم در آوردم١٠١)مجموعه هاي ایراني كه فردوسي شاعر مشهور در سال شاهنامه 

كاشي هاي براق و جالدار بر دیوارهاي قصر منقوش شده ، دلیلي است بر این كه ایلخانیان درصدد اثبات ارتباط نسبي خود بگه 

                                                           
۱ Abagha 
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حل بناي این قصر توجه آنان را جلب كرده و اسگتفاده از آن را بگه عنگوان قصگر پادشاهان ایران پیش از اسالم بودند .بنابراین م

پادشاهي در هر وضعیتي كه اشعار حماسي فردوسي زینت بخش دیوارهاي آن باشد، تاكیدي بر وابستگي خود به ساسانیان مي 

 ]۲[پنداشتند. 

اجتماعي و سگبک هگاي معمگاري كگه تگا آن زمگان  م. به سلطنت رسید در رویه٩٥۲١پادشاه ایلخاني كه از سال  ١غازان خان 

ایلخانیان از آن ها حمایت مي كردند تغییراتي ایجاد كرد . اوكه با خاقان بزرگ چین روابطي سرد و تیگره داشگت ، بگه سگرعت 

انیان بگود فرهنگ شهرنشیني ایراني را پذیرفت و آن را بر فرهنگ ایلیاتي مغول ترجیح داد و به دین اسالم كه آن زمان دین ایر

( در عرصه هاي فرهنگي، اجتمگاعي و اقتصگادي آن روزگگار ١3١۸وفات گروید و مسلمان شد او به همراه وزیرش رشید الدین )

تغییراتي گسترده ایجاد كرد كه این تغییرات ، توسعه اقتصادي چشمگیري را به همراه داشت و زمینگه هگاي اقتصگادي الزم را 

و عظیم ساختماني، به ویژه ابنیه مذهبي فراهم آورد . به دستور او در هر شگهر كاروانسگرا ، براي تاسیس مجموعه هاي پرشكوه 

وده و جاده هاي ارتباطي و حمام هاي عمومي ساختند به طوري كه این تاسیسات در امر رونق تجارت بسیار مهگم و اساسگي بگ

تغییرات همه جانبه از سوي غازان خان، در دوره ي درآمد آن ها صرف هزینه هاي نگهداري مساجد تازه ساز مي گردید. ایجاد 

ادامه یافگت . م( ١33٥-١3١۷م( و پسر عمویش ابوسعید )١3١٦-١3٠٤سلطنت در جانشین بعدي وي، یعني برادرش الجاتیو )

اني، یعنگي بنابراین بیشترین و مهمترین بناهاي مذهبي در دوران ایلخانیان را باید در ایام سلطنت این سه پادشاه مسلمان ایلخ

ربگي شگهر تبریگز بنگا شگده،  م. جستجو كرد . مجموعه مقبره ي غازان خان كگه در حومگه ي غ١33٥-١۲٩٥در طو سال هاي 

بزرگترین و استثنایي ترین طرح آن دوره محسوب مي شود؛ زیرا تا زمان این پادشاه رسم ایلخانیان مانند مغوالن بر این بود كه 

گاه مي داشتند، اما غازان خان این رسم سنتي را رعایت نكرده و دستور داد طبق سنت ایران محل دفن مردگان خود را پنهان ن

اسالمي آن روزگار ، مقبره بزرگي كه دورتادور آن را بناهاي متعدد عام المنفعه احاطه مي كردند، براي محل دفگنش سگاختند . 

یگا محلگي مخصگوص پاویون نه محل انجمن فلسفه، چشمه، از این مجموكه كه شامل : نواخانه، مریض خانه، كتابخانه، رصد خا

مذهب ها و دیگري براي طالبث شیعه بود . تنهگا قطعگاتي حنفي براي افراد متشخص دربار و دو مدرسه علوم دیني، یكي براي 

داشگته. یگک  از آجر و كاشي هاي مقبره دوازده ضلعي شامل: یک زیرزمین مخفي و پنهان، اتاقي كه قبر غازان خان در آن قرار

اتاق بزرگ زیر گنبده بوده است . رشید الدین به پیگروي از پادشگاه، دسگتور داد در حومگه شگرقي تبریگز مقبگره و در كنگارش 

مجموعه اي ساختمان براي برگزاري مراسم مذهبي و رفاه حال زائران ، بسازند كه این مجموعه نیز مانند مجموعه قبلي از بین 

، گویاي ساختمان هاي متعدد این مجموعه بوده و به ما امكان مگي دهگد كگه باقي مانده از آن عصر رفته است . وقف نامه هاي 
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تصویر این عمارات را در ذهن خود بازسازي كرده ، مورد استفاده هر یک از آن ها را بررسي كنگیم.این مجموعگه كگه در پشگت 

ن شامل بیمارستان، خانقاه و مقبره به اضگافه دو مسگجد با شكوه قرار داشت. داراي چهار ساختماي آجري بزرگ و یک دروازه 

ن اسناد همچنین تصریح دادند كه هر ساله مباشر موقوفات نسخه هگایي از قگرآن تابستاني و زمستاني در كنار هم بوده است ای

و نسخه هایي از تالیف فارسي و عربي رشید الدین را به سراسر قلمرو حكگومتي ارسگال مگي و سنت نبوي كریم، كتب احادیث 

 ]۲[كرده است . 

 ن علگت تجدیگدگروهي از محققان بر این عقیده اند كه تزئینات داخلي این مقبره در دوره صگفویه تجدیگد شگده اسگت . آنگا   

بني مب به وي را دن الجاتیو در اواخر عمر و داستان جعلي منسوتزیئنات این مقبره در زمان صفویه را تغییر مذهب و شیعه ش

دربگاره ي  ه هاي موجگودبر آرزوي نامبرده براي انتقال اجساد امام علي )ع( و امام حسن )ع( از عراق ، ذكر كرده اند البته كتیب

ماي خارجي این نم. تزئینات ١3١٠ تاریخ این ساختمان، سه مرحله را ذكر كرده اند . این كتیبه ها نشان مي دهند كه در سال

اني كگه م. زمگ١3١3ساختمان خاتمه یافته است و تزئینات داخلي آن كه عبارت بگود از آجگر پختگه و كاشگي كگاري، در سگال 

مي مراسگمي رسگبه اتمام رسید. ساختمان در  مسي به همین مناسبت ضرب شدساختمان در مراسمي رسمي وقف و سكه اي 

ینات داخلي مقبگره م. انجام شد. بنابراین با توجه به آن تاریخ تجدید تزئ١3١٦دسامبرفوت سلطان در  ذكر شده ، یعني پیش از

دورانگي  ه با یادآوريو یا آرزوي سلطان رابطه اي نداشته است  بلكه احتمال دارد تجدید تزئینات داخلي در زمان صفویبا تغییر 

)ع( قگرار ور عتبات عالیات و شهرهایي اسگت كگه مگدفن ائمگه اطهگاركه الجاتیو حامي و پشتیبان شعرهاي مقدس عراق ) منظ

 ]۲[دارد(بود، رابطه اي داشته باشد. 

در واقع محل زندگي او كه در مقابل مسجد بوده تنها به اندازه عرض یک كوچه از مسجد فاصله داشته است شكل این مقبره    

حد عالي است و در واقع بهترین و مناسب تگرین تزئینگات بگراي ایگن مانند مقبره بایزید، سنتي است اما تزئینات داخلي آن در 

متر با كاشي هاي لعابدار پوشیده شده كه حاشیه آن با پرنگدگاني  3٥/١)قرنیس( اتاق مقبره، به ارتفاع سفالینه هامحل است از 

زیبا تزئین شده بودند و سال ها بعد متعصبان اسالمي مخالف مجسمه سازي و نقاشي اجسام جاندار، سرهاي ایگن پرنگده هگا را 

ار بگزرگ بگا تزئینگات در حال حاضر این كاشي ها در موزه هاي مختلف جهان یافت مي شوند كاشگي هگاي لعابگد  .محو كردند

ردیگف طگاق مقگرنس كگاري داشگت هنگوز جگذاب و  ١۲برجسته ، در تزئینات محراب، و مقبره نیز بكار رفته بود. اما اتاقي كه 

تماشایي است . در این اتاق هشت پنجره جداگانه نورگیر، نور را از نماي برش خورده ي بیروني سگاختمان، بگه داخگل هگدایت 

پایگه گنبگد را از داخگل پوشگانده، سقف، یعني مقرنس كاري همچنین نزئیناتي كه دور تگا دور زشمند كرده و برجسته كاري ار

شامل تذهیب ها و كنده كاري هاي گچي و كتیبه ها را بیشتر نمایان و جلوه اي بیشتر مي بخشد. در حاشیه ي كتیبه اي زیبا 
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ترین استاد كنده كاري و نقاشي آن زمان، كسي كه محراب بزرگ  ١كه بر دیوار ایوان شمالي مسجد نصب شده بود امضاي حیدر

تزئین كرد منقوش شده است . محراب مسجد جامع اصفهان كه الگگویي اسگتاندارد از م. ١3١٠مسجد جامع اصفهان را در سال 

هگا در  محراب مساجد بود با ارتفاعي بیش از شش متر و عرضي حدود سه متر و طاقچه هایي یک شكل تعبیه شگده در دیگواره

قالبي به شكل مستطیل قرار داشت كه از لحاظ كنده كاري هاي ظریف و موج دارش از بقیه ي نمونه هاي هگم عصگر و مشگابه 

و مشهورتر بگوده  معروفواقع در لبخان یكي از مناطق اطراف اصفهان  ۲خود، از جمله محرابي كه در زیارتگاه كوچک پیر بكران

ساس طرح و نقشه ي خاص خود ساخته شده اسگت و در هگر یگک از طگرح هگا ، كارهگاي است . هر قسمت از این مجموعه برا

متعدد به طور همزمان در سطوح مختلف انجام شده است . مثال زمینه ي حاشیه ي بیروني قاب كه محراب مسجد در آن واقع 

ه اي عالي و برجسگته بگه خگ  گل و گیاه تزئین شده و روي آن كتیب ششده ، با طرح هاي اسلیمي طوماري و طرح هاي منقو

 ]۲[ثلث منقوش شده است . این كتیبه حاوي اسامي دوازده امام )ع( از نسل علي )ع( است . 

 خصوصیات عمده معماری ایلخانی

قبگل  دوره هاي ايفورم هآثار ساختماني دوره ي ایلخاني مرحله اي از تاریخ پیوسته ي معماري اسالمي ایران است و اشكال    

 و خصوصیات طرح و جزئیات آن ها را منعكس مي كند . 

صوص خاگرچه وحدت ارگانیک از خصوصیات مهم معماري اسالمي در ایران نیست و معماري ایران داراي خصلت پر معني م   

هنده ي اشگكال طبیعگي( مختلف خود، همیشه تزئیني بوده ، طبیعتا نمایشي )نشان دبه خود است . هنر ایران، در همه اشكال 

نبوده اش. هنرهایي كه در مغرب زمین صغیر نامیده مي شوند. در ایران به قدري مورد مطالعه و توجه قرا رگرفتگه انگد كگه بگه 

سطح هنرهاي عمده رسیده اند . هنر تزئیني به هر شكل و با هر واسطه اي كه به نمایش درآید، همیشگه بگا دقگت و روشگني و 

در معماري ایران عالقه به سطوح تزئیني حداقل با عالقه به اشكال ساختماني برابر است . طرح هاي تزئینگي وضوح توام است . 

با چنان احساسي از ارتباط اجزا با كل ساختمان مي شد كه این احساس بازي ارتباط عناصر واقعي ساختمان كمتر دیگده مگي 

اصر تزئیني در همان دایره ي تجربه ، استادي، و انحطگاط ، كگه در شود . در هر دوره ي معماري ایران مشاهده مي شود كه عن

هنر باختر زمین معمول است ، پیشرفت كرده است ،با این فرق كه مراحل مختلف آن مدت طوالني تري داشته اسگت . سگبک 

ت هگا بعگد از تزئیني به كندي رشد مي كند و اغلب به وسایل تزئیني دوره هاي گذشته متوسل مي شود مثال خگ  كگوفي مگد

آنكه در كتابت منسوخ شد،در كتیبه هاي ساختماني به كار برده مي شد. سبک معماري دوره ایلخاني مسگتقیما از سگبک آثگار 
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ساختماني دوره ي سلجوقي اقتباس شده است . موقعي كه سبک معماري سلجوقي به اوج ترقي خود رسید ، چهار قرن و نگیم 

بود و اشكال آزمایشي آن قرون اولیه به صورت سبک مشخص و دقیق سلجوقي، كه از ده ها  از زمان غلبه اعراب بر این گذشته

ساختمان موجود از آن زمان بر آن درآمد معماري سلجوقي و ایلخاني از حیث اوضاع و شرای  متظاهر شدنشان با هم شگباهت 

 ]3[دارند . 

ود، در صورتي كه در دوره ي ایلخانیان مسگئله ي عمگده ي در دوره ي سلجوقیان معماري و طراحي در مرحله ي آزمایشي ب   

تلفیق و تركیب اشكال ساختماني و تزئیني موجود بود. كوشش سلجوقیان بیشتر در سگاختمان هگایي از نگوع مسگجد متمركگز 

عوامگل و  ان بگارو در ایگ اشغالي به صورت خاصي بگروز كگرد  گردیده بود، كه در قرون اولین اسالم در ممالک مختلف و نواحي

عناصر معماري ساساني قبل از اسالم تركیب شد و شكل مشخص ایراني به خود گرفت . مساجد قرون اولیه ي اسگالم در اصگل 

داشت كه در یک یا چند سمت آن ساختمان مي شد . در این نوع بنا توجه طبعگا بگه داخگل سگاختمان بگود. دیوارهگاي  هنک

خارجي ساده و لخت یا به واسطه ي ساختمان هاي مجاور از نظر پنهگان بگود، و همگه ي اهمیگت و تگاثیر معمگاري بگه داخگل 

ایجگاب  –از هواي كشورهاي اسالمي جنوبي و غربي سگردتر بگود كه نسبتا  -سرد ایران ساختمان منحصر مي شد . آب و هواي

وجود داشته باشد . ساختمان هاي دیني و غیر دیني زمان ساسگاني  مي كرد كه در طول صحن مركزي یک قسمت سرپوشیده

نظگر مگي  نیز چنین محلي را داشت كه اطاق مقدسي به شمار مي آمد ورودي آن گنبد بوده و ایواني با طاق ضربي داشت . بگه

ولي وحگدت تركیگب در مساجد ایراني را نشان مي دهند  آید كه عده اي از مساجد دوره سلجوقي تحول تدریجي و الگوي كلي

این مسجد در اواخر این دوره وقوع یافت . معماران دوره ایلخاني همه ي نقشه ها و مصالح و روش ساختماني دوره سگلجوقي را 

معماري سلجوقي اهمیت داشت و در دوره ي ایلخاني از آن ها به عنوان الگو اسگتفاده شگد . اقتباس كردند. مقبره ي برجي در 

بیان گردد. در تاریخ هنر اروپا براي تعریگف صگنعت هنگري یگک  مغول باید با عبارات دقیق و موجز خصوصیات عمده ي سبک

ایي دارند، مقایسه مي كنند. با در نظگر گگرفتن دوره ي كمتر شناخته شده معموال آن را با دوره ي عمده اي كه همه با آن آشن

 ۲و دوره ي ایلخگاني اب دوره ي سگبک گوتیگک ١اینكه دوره ي سلجوقي تقریبا از نظر زمان و تعداد سال با دوره ي رومانسگک

د . و مطابقت دارد، ممكن است شباهت تحول سبک رومانسک به گوتیک در اروپا با این دو دوره در ایران ما را بگه شگگفتي آور

بعضي خصوصیات ، كه بعدا ذكر خواهد شد، چنین قیاسي را تقویت مي كند، ولي به طور كلي در معماري ایران چنان انقالبگي 

 ]3[در فكر و شكل )فورم( كه سبک روماسنگ را به گوتیک منتهي كرد، به وجود نیامد. 

                                                           
۱ Romanescue 
۲ Gothic 
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طي یک دوره ي سیصد ساله معمگاري در ایگران  مي توان گفت كه معماري سلجوقي شكل ابتدایي سبک ایلخاني است و در   

سیر منظم تكامل را طي كرده است . چند نمونه از این گونه تحول و تكامل شكل مي توان ذكر كرد. در سگاختمان هگاي دوره 

 ي ایلخاني اهمیت زیادي به عمودیت و ظرافت اشكال منتخب داده شده است . و با مقایسه با آثار ساختماني سلجوقي، نسگبت

اتاق ها تغییر داده شده و اتاق ها از نظر بلندي، نسبت به اندازه هاي افقي شان ، بلند شده اند . ایگوان هگاي دوره ي سگلجوقي 

هگاي گوشگه بگه تعگداد و مرتفع تر شده اند و ستونچه  ره ي ایلخانیان ایوان ها باریكترپهن و بزرگ است . در صورتي كه در دو

خطوط باریكتري دارند و قدرت ساختماني بنا عمدتا تمركز داده شده است. دیوارهاي ضخیم ته و به هم قرار گرف زیادتر نزدیک

ایوان دوره ي سلجوقي جاي خود را به دیوارهایي داده اند كه فاصله با پنجره دارند . حد فاصل خگارجي و داخلگي دیگواره هگا و 

هاي سنگین گوشگه اي بگه وجگود مگي آورد. در داخگل رزها در عمق كار شده و به همین جهت دیوارهاي ضلعي نازک و جرزج

شبستان دیوارها را به همان ترتیب نازک مي ساختند و فق  نقاطي را تمگام سگنگین گنبگد بگر روي آن هگا بگود ضگخیم مگي 

 ]3[ساختند . 

 اي مدیگد بگههگ مدت همعماري دوره ي ایلخاني هم جنبه ي جهاني و امپراتوري و هم جنبه محلي داشت . ممالک خاور میان   

 ایگي معگروفآوساختمان هاي بزرگ كه به فرمان سالطین ساخته مي شد ، عادت داشتند و در قرون اولیه ي اسالم شهر مدور 

نیه بگه و شهر سلطا غازانیهبغداد و ابنیه ي متعدد سامره ساختمان هاي دستوري بودند . در دوره ي ایلخانیان محل هایي مانند 

و مسگجد و اد و یكي از فرمان هاي غازان مقرر مي داشت كه در هر شهر و دهكده ي قلمرو حكومت امر سلطان وقت ساخته ش

بودنگد.  ر مشغول كگارحمام ساخته شود و در ابنیه اي مانند مقبره ي غازان خان و مقبره ي اولجاتیو، كه در آن ها هزاران كارگ

ن ابگراي پیشگه ورظهور مي گذاشتند . منصحه ي تادي خود را بهبا استعداد ترین صنعت كاران زمان بهترین افكار و فنون و اس

ک و قصگبات صنعت كاران كوچكتر كه در شهرهاي كوچگ .منبع الهام و سرمشق بودند كوچكتر كه از جوامع كوچكتر آمده بوند

م و ذوق و رسگو منند و در ضگدكلیه ي عملیات ساختماني یک بنا را انجام مي دادند، با جریانات و پیشرفت هاي زمان آشنا بو

ت مي تگوان گفگ مصالح محل خود را در نظر مي گرفتند . فق  در یزد و ناحیه ي آذربایجان تنوعات محلي كامال آشكار است و

 ]3[داشتند .  را كه این نواحي سبک محلي مخصوص خود

ن در آذربایجگا . در كنده كاري و تگراش تگاثیر آسگیاي صگغیر خروجي در قسمت معماري زیاد نبوددر دوره ي ایلخانان نفوذ    

 باشد. بیشتر مشهور است . و ساختن قرنیس در سوریه و عراق مرسوم بود و ممكن است شیوع آن در ایران تاثیر كرده

 معماری مذهبی و تدفینی
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مربع شكل( دوره ي ساساني مایگه ایراني بود كه از چهار طاق )ساختمان  هنکپالن مطلوب مسجد در این دوره همان پالک    

ن توسعه یافته بود. این كاله فرنگي و یا مسجد كوشک گونه مركب ا ز یک صحن و فضاي گنبدي بگود رامي گرفت و در غرب ای

 ( بگه كگار رفتگه اسگت . ١3٠٠/۷٠٠كه معموال ایوان در بخش پیشین آن تعبیه مي شد. این پالن در مسجد بابا عبداهلل نگائین )

و نیز پگالن مسگجد  ١3٠٠/۷٠٠پالن سه مسجد نزدیک اصفهان یعني دشتي، كاج و از ایران )كه مسجد جامع است ( به تاریخ 

سگت ، نظیگر همگان پگالن بگاال جامع اردبیل در آغاز سده هشتم /چهاردهم كه احتماال بازسازي شده ساختمان دوره سلجوقي ا

 ]٤[هستند.

 رار مي گیرنگدقسده هشتم/چهاردهم و پایان  ١۲۷۸/٦۷۷-۷٩وهي از آرامگاه هاي شهر قم كه از نظر زماني بین سال هاي گر   

مایه گرفته  ن آذربایجانپایگاه و جایگاه ارزشمندي در تاریخ معماري ایران دارند. پالن و نقشه نماي آن ها ظاهراً از معماري كه

ایگه هگاي و نقشگه مها سقف هاي هرمي در دیوارهاي بیرونگي داراي قگوس هگاي ناتمگام  ها در اكثر قسمتاست ؛ تزئینات آن 

یگر بكگران تزئیني است كه جز در دوره مغوالن در دوره سگلجوقي رواج نداشگته اسگت . دو بقعگه در نزدیكگي اصگفهان یعنگي پ

 ت.عمیق تشكیل شده اس صال یک ایوانداراي نوع و سبک متفاوتي هستند؛ ساختمان آن ها ا آرامگاهي درگارالدان

ده ساختمان دوره ده هشتم/ چهاردهم كه احتماالً بازسازي شسو نیز پالن مسجد جامع اردبیل در آغاز  ١3٠٠/۷٠٠به تاریخ    

 ي سلجوقي است، نظیر همان پالن باال هستند.

جسگته تگرین شگده اسگت امگا برراي ایوان بزرگي بوده كه به صحن وسیعي باز مي مسجد سترگ علي شاه در تبریز ظاهرا دا   

ر گوش با چهگا نمونه از پالن هاي مساجد ایراني كه در آثار معروف تیموري و صفوي به كار رفته است . یک صحن وسیع چهار

ي شگد. مكان بود باز بزرگ در چهار محور اصلي است ؛ یكي از ایوان ها رو به فضاي گنبدي با دیوار قبله كه رو به سوي مایوان 

ن آرمگاني در اسگت . ایگن پگال ١33٥/٥3٠نمونه از این پالن، پالن مسجد جامع زواره از دوره ي سلجوقي به تگاریخ  كهن ترین

 قق یافت .حت( در ایام آل مظفر كامال ۷٥٠/١3٤٩روزگار حكام ایلخاني در مسجد جامع ورامین و بعدها در مسجد كرمان )

دوره ي سلجوقي مایه گرفته است . آن ها را مي توان بگه دو طبقگه عمگده ي ابنیه تدفیني دوره ي ایلخانیان بیشتر از الگوها   

اي مقبره اي داراي پالن مربع شكل، مدور و یا تقسیم كرد .برج هاي مقبره اي و بقاع كه در آن عناصر افقي حاكم است . برج ه

كگه اغلگب چند ضلعي بود كه با گنبدي پوشیده شده و سقف نوک تیزي آن را از نظگر هگا دور نگگه داشگته اسگت. ایگن سگقف 

مخروطي و چند وجهي است از الگوي سلجوقي اقتباس شده و به طگور گسگترده اي در شگمال بگین النهگرین و آنگاتولي مگورد 

 ]٤[بود. استفاده 
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 تزئین معماری 

ه شگد، بلكگه راكاربست تزئیني آجر كه یكي از ویژگي هاي شاخص معماري سلجوقي بود، در دوره ي ایلخاني كامال متروک ن   

ه بگا عابگدار همگرالرا براي كاربرد روز افزون سفالینه هاي لعابدار هموار ساخت. سطوح وسیع داخلي و خارجي با موزاییک هاي 

بنیگه ده ي هفتم/سیزدهم است كه سطوح دیوارهگاي عظگیم اسهندسي، گیاهي و خطاطي پوشیده شد. فق  در  نقشمایه هاي

عگابي در آن زاییک هاي لایران با موزاییک هاي لعابي تزئین یافته است . یكي از نخستین آثار معماري ایران كه به فراواني از مو

 وتیگره، سگفید  و آبگيرنگ گزیني محدود به چهار رنگ آبگي روشگن اینجا  استفاده شد، آرامگاه اولجاتیو در سلطانیه است . در

ه ا افزوده شدتاحدودي رنگ سیاه گشته است . در اصفهان اواس  قرن هشتم/ چهاردهم، رنگ سبز و قهوه اي روشن نیز بدان ه

عمگولي، قالگب مگونه ساده و معماري داخلي، بهره گیري سرشار از گچ بري بود كه به است . یكي از مشخصه هاي عمده تزئین 

 ]٤[ریزي شده و با وصله كاري تزئیني و منقوش به كار مي رفت. 

 طبقات ابنیه: 

داراي جنبه غیر  (مقبره معدودي از ابنیه كه3(مدرسه ۲(مسجد ١ساختمان هایي كه داراي جنبه دیني هستند، عبارتند از :    

 .و عالئم یک رصد خانه سه كاروان سراي آسیب دیدهآثار دو دیني هستند ، عبارتند از : خرابه هاي یک كاخ، 

ا یگ« اسگتاندارد»سه نوع عمده ابنیه مذهبي به اشكال مختلف دیده مي شوند، از جمله مسجد و مدرسه یا نقشه كلي و واحد    

مان سگلجوقیان زدر اگرچه « استاندارد» واحد ي كلي و دارند . ساختمان مسجد با نقشه « غیر استاندارد»نقشه خاص و متنوع 

 آغاز شد ولي تا بعد از پایان قرن چهاردهم كه دوره ي آثار ساختماني تیموري و صفوي است عمومیت نیافت. 

 هنر گچ بری دوره ی ایلخانی 

به وجود آمدن محراب هاي گسگترده بگا انگواع خگ  هگاي  .در این دوره ي روند هنر گچ بري به سر حد كمال مطلوب رسید   

در البه الي  ماريهندسي با نقوش اسلیمي طوماري و اسلیمي  هانواع گر بكارگیريكوفي و خ  هاي سلطاني ، دیواني، رقعي و 

گگچ بگري كتیبه و اسپرهاي خ  با گل و برگ هاي پهن گود و برجسته ي عظمت و شگرفي هاي فراوان در آثار ایگران و هنگر 

خانقاه و بقعه بایزید بسطامي در بسطام در مقیاس گسترده و وسیع ، محراب ارزشمند پیر -خ  كم نظیر مسجد حیدریه قزوین

بكران در جنوب اصفهان و نوعي بي همتا از این هنر ارزشمند را در محراب بسیار جالب و منحصر بگه فگرد مسگجد الجگاتیو در 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

698 
 

توان این پدیده بزرگ و عظیم هنر گچ بري را شاخص ترین و بگا ارزش تگرین نگوع گگچ مسجد جامع اصفهان كه به جرئت مي 

 ]3[بري در معماري جهان به خصوص جهان اسالم دانست و از آن یاد گرفت . 

 هنر آجر کاری دوره ایلخانی :

جگود آمگدن شگاهد بگه ودر دوره ي ایلخاني پوشش هاي طاقي آجري وارد تحول گسترده از تكنیک و اجرا شده تا جایي كه    

ین در متگر از سگطح زمگ ٥٠سگانتي متگر و ارتفگاعي  ٤/۲٥گنبد بسیار چشمگیر و خوش فرم هندسي سلطانیه با قطري حدود 

خصگوص گنبگد  مي باشیم . ساخت این گنبد بر روي بسیاري از گنبد كلیساهاي اروپگا، بگه صندوقه اي اجراي بسیار استثنایي

 ت. م گذارده اسلورانس كه حدود صد سال بعد از گنبد سلطانیه ساخته شده است ، اثر مستقیكلیساي سانتاماریا دلفوره در ف

ه، ت خاص پتكانگهمچنین در این دوره هنر آجر كاري وارد مرحله اي بسیار جالب از گوشه سازي هاي گنبد خانه ها در حال   

یگن گونگه او یا تلفیق آجر و كاشي زینگت بخگش  مقرنس شده، آن هم با نقش انواع گلچین هاي خفته وارسته و جناقي آجري

 ]3[اجراهاي شگرف مي گردد. 

ین ر یگزد و همچنگسازي هاي گلچین دار مسجد ورامین و مسجد كبی یتكانهاز میان آثار فراوان آجري این دوره مي توان به    

جگود آمگدن این زمان شگاهد بگه وكاربرد مقرنسچه هاي آجري در محراب صفه شاگرد در مسجد جامع اصفهان اشاره كرد . در 

 و نقوش گره مي باشیم. « جالله اهلل»نوعي آجرهاي مهري كوچک به اندازه كلوک و دو قدي با حک نام 

ل رد . اسگتعماكگسپس حمله مغول براي سالیان دراز فعالیت ساختماني را دچار وقفه نمود و وقتي در معماري تجدید حیات    

 ازان و ربگعغگشگنب  كاشي كاري از همان مرحله اي كه در اواخر قرن دوازدهم رسیده بود، ادامه پیدا كگرد . قطعگاتي از محگل

لجگاتیو در چهاردهم كاشي كاري به آستانه ي تكامگل رسگیده بگود و در مقبگره اورشیدي مي رساند كه در سال هاي اول قرن 

كاشگي  سلطانیه كاشي كاري هم در سطوح داخلي و هم در سطوح خارجي به كار رفته است  در این ساختمان قطعات كوچگک

ي مختلگف هندسگطگرح هگاي قرار داده شده و در بند باریک آن ها آهک ریخته شده و اشكال و آبي، نیلي و سفید نزدیک هم 

 كگه تحقیگق و ساخته شده است. قطعات كاشي سیاه در سلطانیه به كار رفته است . یكي از موضوعات مهم و بسیار جالب توجه

ن یبا معاصر آتفحص است ، رابطه ي احتمالي بین جزئیات آن دوره و نمایاندن این جزئیات در نسخ خطي مذهب معاصر یا تقر

 ]3[دارد .  ر دست است كه نشان مي دهد كه احتماال بین كاشي كاري و تزئینات كتب رابطه اي وجوددوره است و منابعي د

  معماری در دوره ی جانشینان ایلخانیان
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م. پس از مرگ ابوسعید پادشاه قدرتمند ایلخاني، قدرت سیاسي در قلمرو ایلخانیان تكگه تكگه شگد و ١33٥هر چند، در سال    

سب كرسي سلطنت و به چنگ آوردن حكومت با یكدیگر نزاع مي كردنگد و در نتیجگه توجگه بگه مسگئله امراي ایلخاني براي ك

ده چهاردهم، جسگته گریختگه سگاختمان هگایي سمعماري و ساختمان سازي به شدت تقلیل یافت ، اما امراي محلي در اواس  

ت جنگ قرار گرفته و شكست خوردند، نتوانسگتند مي ساختند و چون این حاكمان نیز به لحاظ نزاع داخلي ایلخانیان در موقعی

 آثاري قوي و غني از خود به جاي گذارند . از جمله مهمترین امراي محلي مي توان از سلسله ي مظفریان و جالیریان نام برد . 

م. ١3٥٠مهمترین و بهترین اثر ساختماني كه مظفریان از خود به جاي گذاشتند مسگجد جگامع كرمگان اسگت كگه در سگال    

ني ط چهار ایگواساخته شده بود. طرح و اجزاي بناي این مسجد، تقلیدي از ساختمان هاي یزد است كه داراي سردر بلند و حیا

 ر بگردن كاشگياست كه شبستان و دیگر ساختمان هاي تكمیلي از راه كریدورها و سرسراها به یكدیگر مرتب  مي شدند. به كگا

ي بسگیار سردر این مسجد و طرح هاي تار عنكبوتي با كاشگي هگاي معگرق در رنگگ هگاهاي چهار رنگ تزئین شده به ویژه در 

 ]٤[ نفیسي و عالي در تزئینات مسجد آن را بسیار جذاب و دیدني كرده است.

موزائیگک  سطوحي از ساختمان هایي كه در رنگ هاي محدود پوشیده شده كه از آن جمله مقبره ي سلطانیه است كه آجگر   

ین دو )فضگاي مثلثگي شگكل بگ نعگل هگا)كاشي معرق( به رنگ هاي آبي روشن و آبي سیر تنها در بخش مقرنس قرنیز و پشت 

رجان بگن ایي است كه مترین اثر بازمانده از دوران جالیریان ، كاروان سرطرف طاق.م ( و سردر این بنا به كار رفته است . مهم 

ي كنگاري آن  در نزدیكي مقبره خودش ساخته و درآمد آن را وقف مخارج مقبره و مجموعه ١3٥٩عبداهلل حاكم بغداد در سال 

 نموده بود. 

ماري بود، اگر چه پیش از حمله مغول بگه ایگن ده چهاردهم ، در امر معسسقف هاي هاللي متقاطع ، یكي از مهمترین ابداعات 

اق زنگي بگوده و در زمینگه ي چگگونگي قگرار طیش تر وابسته به تجربیات ساختماني به ویژه در امر بمنطقه، پیشرفت معماري 

س از دادن گنبد یا سقف بر روي چینه ها و دیوارها و همچنین استفاده از سكنج ها ، ابداعاتي نیز صورت گرفتگه اسگت . امگا پگ

حمله مغول، معماري بیشتر به سمت ایجاد فاصله میان دیوار و سقف ،به ویژه در سقف هگاي مربگع شگكل را پوشگش مگي داد، 

گرایش پیدا كرد . ساده ترین نوع سقفي كه اتاق هاي چهار گوش را مي پوشاند طاق گهواره اي بود كه بالفاصله بگر روي دیگوار 

دنباله ي دیوارها بود. از این رو اتاق هایي كه این گونه سقف ها در سگالن هگاي اسطه اي ها زده مي شد و در واقع بدون هیچ و

ق گهواره اي كه از شگكم بگا یگک سگري اعمومي فضاي نامطلوبي را ایجاد مي كرد در سال هاي نخستین ورود اسالم، از این ط
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ماننگد سگاختمان قصگري در تمان هگایي قوس هاي متقاطع شكسته یا منقطع مي شد در جنوب غربي ایران و عگراق در سگاخ

 ]٤[یا ساختمان مسجد جامع شیراز و بناي آتشكده ي سروستان استفاده شده است .  ١اخایدیر

بگر دو  ده ي چهاردهم، در سنت معماري در بخش طاق زني پیشرفتي حاصل شد و آن به كار گیري قوس متقاطع كگهسدر    

این گونگه  يمروزه نمونه ایكدیگر قرار گرفته ، در باالي سقف اتاق را تشكیل مي داند . پایه استوار بودند به طور موازي در كنار 

ه مگي سگلطانیه دیگدسرسگراهاي قوس هاي متقاطع در ایران جنوبي مسجد نطنز مشاهده مي شود . طاق هاي شبكه اي كه در

 بسیار تند در نیمرخ دارند .  قوسي شوند،

 

 

 نتیجه گیری 

 ینگي بگا چنگاندر معماري ایران عالقه به سطوح تزئیني حداقل با عالقه به اشكال سگاختماني برابگر اسگت و طگرح هگاي تزئ   

 مي شگود ، در مي شد كه این احساس باري ارتباط عناصر واقعي ساختمان كمتر دیدهاحساسي از ارتباط اجزا با كل ساختمان 

ین بگاختر زمگنگر ناصر تزئیني در همان دایره تجربه ، استادي و انحطاط كه در ههر دوره معماري ایران مشاهده مي شود كه ع

دي رشد معمول است پیشرفت كرده است با این فرق كه مراحل مختلف آن مدت طوالني تري داشته است سبک تزئیني به كن

سگبک آثگار  اني مسگتقیما ازمي كند و اغلب به وسایل تزئیني دوره هاي گذشته متوسل مي شود ولي سبک معماري دوره ایلخ

یم از نگساختماني دوره سلجوقي ا قتباس شده است موقعي كه سبک معماري سلجوقي به اوج ترقي خود رسگید چهگار قگرن و 

از ده هگا  زمان غلبه اعراب بر این گذشته بود و اشكال آزمایشي آن قرون اولیه به صورت سبک مشخص و دقیق سگلجوقي كگه

ن بگا هگم ن بر آن درآمد و معماري سلجوقي و ایلخگاني از حیگث اوضگاع و شگرای  متظگاهر شدنشگاساختمان موجود از آن زما

 .شباهت دارند 
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