
www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

 بررسي و نحوه تاثير اقليم در سه مسجد مهم دوره تيموريان

 )مسجد كبود تبريز ،مسجد جامع گوهرشاد، مسجد جامع يزد   (
 

 ، 2، داود صارمي ناييني *1كبري حسنقلي نژاد ياسوري

  email:kimia.gholinejad@gmail.com،  دانشجوی دکترای معماری، دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان ،ایران -1

،  ت علمی واستادیار دانشگاه خوارزمی تهران،سیستان وبلوچستان،زاهدان ،ایرانادکترای باستان شناسی،دانشگاه سوربن فرانسه ،عضو هی -2
Email:dsaremi@yahoo.com  

 

  چكيده:
معماری ایران همواره مورد توجه بوده است.معماری این معماری مساجد به عنوان یكی از انواع بناهایی است که در طول تاریخ 

دوره به عنوان نمونه ای مناسب از هماهنگی وتلفیق بنا با محیط پیرامون که حاصل عوامل مختلف اقلیمی 

ره ،تاریخی،اقتصادی،فرهنگی است و بیشترین تاثیر و بهره گیری از اقلیم و شرایط سیاسی و اجتماعی دوره ایلخانی و سلجوقی به

جسته است .احداث مساجد در ایران ،به عنوان یك مكان عمومی و نهاد سیاسی و هدایت معنوی در دوره صدر اسالم آغاز و در 

عصر تیموریان در بناهای متعدد به تكامل رسید.مساجد ابتدا به صورت شبستانی و سپس یك ایوانی و دو ایوانی و چهار ایوانی به 

هرها نشانه قرار گرفتند.با توجه به اینكه طرح معماری ،ساخت و تزئینات برخی مساجد تیموری از عنوان یكی از عناصر مهم در ش

شاهكارهای معماری ایران بوده،این مقاله به بررسی سه مسجد مهم دوره تیموری ایران یعنی ،مسجد جامع گوهرشاد،مسجد جامع 

مساجد )گنبد،ایوان،صحن،حیاط و کاربرد هندسه در بناهاو یزد،مسجدکبودتبریز،تحلیل و مقایسه عناصر کالبدی معماری این 

غیره..(و همچنین با ذکر عوامل اقلیمی موثر در آن بناها پرداخته است.روش تحقیق مقاله به صورت مقایسه تطبیقی و مطالعه 

ه لحاظ فرمی و موردی بوده و سپس با رویكرد تحلیلی به مقایسه سه مسجد مهم از نظر موقعیت های سیاسی ،اجتماعی و ب

کالبدی و محتوا و هندسه و تزئینات در آن ها پرداخته است. در نهایت ،عالوه بر دستیابی به اهداف مورد نظر در شكلگیری 

مساجدو مقایسه آنها با یكدیگر، مدل تحلیلی جهت مطالعات آتی در جهت معماری مسجد متناسب با اقلیم پیشنهاد می شود.در 

ی راهكارهای ساخت معماری مساجد متناسب با اقلیم، ویژگی های کالبدی معماری دوره تیموریان این پژوهش با هدف بررس

مورد بررسی،سپس ویژگی های معماری کالبدی مسجد کبود تبریز،مسجد جامع گوهرشادومسجد جامع یزد به عنوان نمونه 

به اقلیم و معماری بومی مناطق مورد تحلیل قرار  موردی پرداخته ایم. ودر ادامه خصوصیات کلی و فرم قرارگیری مساجد با توجه

گرفت.و در آخر با مقایسه ویژگی ها و شباهت های مساجد و تفاوتهای معماری مساجد این دوره به راهكارهای مطرح در خصوص 

 ساخت مساجد متناسب با شرایط معماری بومی و اقلیمی نتیجه گیری شده است.

 

 معماری مساجد،اقلیم، مسجد کبود تبریز ، مسجدجامع گوهرشاد، مسجد جامع یزد دوره تیموریان ، :هاي كليديواژه
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 :                      مقدمه
معماری اسالمی ایران حاصل تداوم طبیعی معماری دوره های مختلف است.و شناخت و مطالعه این معماری 

متاسفانه علی رغم این  آن باشد. می تواند راه گشای ما در شناخت معماری دوره اسالمی و جنبه های مختلف

مهم معماری این دوره به طور شایسته و جامع شناسایی و مطالعه نشده و ابهامات اساسی در خصوص سیر 

تحول و تكامل این معماری ،تاریخ گذار ی بناهای بر جای مانده،گونه شناسی ،عناصر و اجزاءتكنیك ها ،شیوه 

 های معماری و موارد دیگر وجود دارد.

معماری تیموریان در حقیقت تداوم و تكامل معماری سلجوقیان است.تمرکز توان معماری به ساخت مساجد و 

دیگر بناها در کنار تنوع گسترده ای از بناها با کارکردهای مختلف و استفاده از نقشه هایی با عنصر مسلط 

د ،استفاده از مصالح در دسترس و ایوان ،گنبدخانه و صحن ،توانایی بسیار در برپایی سازه های طاق و گنب

دوره تیموریان است دراستفاده گسترده و هنرمندانه از تزئین گچ و موارد دیگر از شاخصه های معماری ایران 

معماری تیموری با بهره گیری از معماری ایلخانی و سلجوقی و به داخته می شود.پربه آن  پژوهشکه در این 

نی به ساختار و اصول محكم و کاملی دست پیدا کرد که بناهای به جامانده دان ایرانکارگیری معماران و هنرم

مانند عظمت گرایی ،پیشرفت در انواع تزئینات ،رشد و تعالی در فنون ،از این دوره به خوبی این ویژگی ها را 

مورد در دوره تیموری  نمونه های ساخته شدهنشان می دهند، و کاربرد هندسه طاق زنی و طاق های متقاطع 

ی مورد و بعنوان الگویی کامل برای معماران دوره های بعدبوده استقبال بسیاری از معماران و هنرمندان 

و  ،جامع گوهرشاد کبود تبریز دقرار گرفتند.از مساجد معروف و حائز اهمیت در ایندوره می توان مسج استفاده

 ورد بررسی قرار می گیرند.منمونه به عنوان مسجد جامع یزد را نام برد که در این پژوهش 

که  ،بیانگر آن است ،نتایج حاصلبه سبك تیموری معماری مساجد  رخصوصیات کالبدی مشترك دتوجه به  با

 ایلخانیمساجد دوره سلجوقی و  باتشابهاتی  ،معماری مساجد این دوره به لحاظ کارکردی و کالبدی وتزئینات

اما در اصول کلی تشابهاتی زیادی ،ها دارای ویژگی های خاص خود است دارد.اما در جزئیاتی هر کدام از دوره 

ضمنا با تكیه بر ویژگی های کالبدی مختلف،معماری تیموریان به بازنگری در اصول بكار برده شده و دارند.

دستیابی به راهكارهای مناسب برای طراحی معماری امروز منطقه ضروری است ،به گونه ای که بتوان  جهت

داف مشخص آن که ساخت بنا متناسب با اقلیم و حفظ آن برای رسیدن به شرایط آسایش زندگی است به اه

 دست یافت.
 سواالت  تحقيق

 ست ؟ا )گنبد،ایوان،طاق،..( تاثیر گذار بوده مساجدآیا اقلیم و آب وهوا بر شكل گیری اجزا و عناصر معماری 

ر مرتبط نحوه شكل گیری مسجد و فرم قرارگیری به لحاظ استقرار بناوطراحی فضای مسجد و همچنین عناص

 با شكل گیری مسجد کدامند؟

 سير تحول تاريخي دوره تيموريان. 1
در آخر سده چهاردهم میالدی بر اثر اغتشاشات سیاسی،کشور ایران برای جاه طلبی های آتشین تیمورلنگ 

به یك آن را نام خوانده می شودو طعمه خوبی بود.تیمور لنگ سرکرده یكی از قبایل بود که  که اغلب به این

امپراطوری جهان مبدل کرد.شهرهای بزرگ سلسله تیموری در آسیای میانه و افغانستان ،شهر سبز 

،سمرقند،بخاراو هرات از کانونهای هنر و فرهنگ بر شمرده می شدندو نمادی از عظمت قدرت تیموری 

 (232:1373،)پوپبودند.
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در آخر سده چهاردهم میالدی ایران بر اساس اشكال معماری و اسلوب ساختمانی دوره سلجوقی نهاده شده 

بود که در سایه تسلط بزرگان مغول مقیاس و شكوه تازهای به خود گرفت. به همین نحو معماری سده 

دنبال شد.دوره ای که پانزدهم با ادامه اشكال عمده معماری مغولی لیكن با ظرافت و مهارت منطقی بیشتری 

-232:1373)پوپ ،هنر زیستن در آن متجلی گردیده و به ذوره کمال رسید. انضمامهمه رشته های هنر به 

دوره نخست از زمان هوالگو و پایتخت شدن مراغه و دوره دوم آن از زمان تیمور پایتختی سمرقند آغاز (233

 العابدین الدین شیرازی و پسرش غیاث الدین و زینمی شود.در دوره دوم بود که معماران بزرگی چون قوام 

شیرازی ،در خراسان بزرگ بكار گمارده شدند و سازنده ساختمان های بزرگی در آنجا 

 (214:1378،)پیرنیابودند.

 معماري دوره تيموريان  شكل گيريدر مساجدنقش .2
با مباهات تمام غرور و قدرت مسجد با خصلت اجتماعی و دموکراسی گونه اش جانشین کاخهای با شكوه که 

شاهان را اعالم می کردندگردید،همانند کلیسا در اروپای قرون وسطی کسب اهمیت کرده مرکزی بالفصل 

مسجد از آغاز با مردم و زندگی آنها پیوند .گوناگون مرکزی بودیف شد.مسجدنهادی سیاسی و دارای نفوذ و وظا

زیكی هم جزئی از شهر به شمار آمده و در حقیقت می تواند روحی و مادی داشته و دارد و اغلب از نظر فی

 (94:1373،)پوپ برای آن حكم کانون باشد.

و  هاز دید معماری مسجد را ممكن است کال یك طرح داخلی در نظر گرفت که جدا از دنیای خارج تصور شد

واق ها و ستونهاست که بر تمرکز درونیش تاکید رفته است.از خصوصیات این حیاطها تكرار عناصر معماری ر

در .به آن یكپارچگی می بخشد و در عین حال هدف آنرا که عمیق ترین نوع وحدت باشد مشخص می سازد

از ورود اسالم به ایران موجی  (پس95:1373،.)پوپ جان و معنای جامعه منعكس می گردد در مسجد است که

که با کندن خندقی یا نصب تجیر  بازیعظیم از کار ساختمانی پدیدار گشت.در اجرای مراسم دینی از فضای 

پیرامون آن مشخص گردیده بود استفاده می کردند.بناهای مذهبی و غیر مذهبی پیوسته مورد نیاز بود و می 

بنایی که در دو قرن نخستین اسالمی ساخته  هیچلی ایجاد کرد .بایستی آنها را با مصالح و فن و شیوه مح

سه نوع مسجد وجود در این دوره می توان مساجد را به سه نوع تقسیم بندی کرد.مانده است.نشده به جای 

طاق ضربی ))آتشكده های ساسانی(ایوان باز داشت ،نوع کاله فرنگی یعنی گنبدی بر فراز اطاقی چهار گوش 

عمده ترین بنای مذهبی هر شهر خواه کوچك (محاط در رواقها)اصالح عربی ()حیاط باز (کسریبه شیوه طاق 

و خواه بزرگ مسجد جامع آن است ،همیشه قدیمی ترین مساجد دلبستگی عامه مردم را به خود جلب می 

 این نوع مساجد چون هیچ نوع جنبه سیاسی بخصوصی نداشتند.هر نوع حكومتی که(96:1373.)پوپ،کردند

در شهر استقرار می یافت آنها را تحت حمایت خود قرار می داد.مسجد جامع به عنوان یك میدان عمومی 

بهترین مكان برای ابالغ اعمال و فرامین دولت به عموم مردم محسوب می شد.مسجد جامع به عنوان یك 

می شد.بعضی از این دولت به عموم مردم محسوب میدان عمومی بهترین مكان برای ابالغ اعمال و فرامین 

فرامین به صورت سنگهای کتیبه ای داری که در دیوارهای مسجد نصب شده در این دوره به جای مانده 

 (80-81:1374)گلمبك ،معماری مسجد یكی از عوامل مهم در شكل گیری دولت تیموری می باشد.است.

 ويژگي هاي سبكي بناهاي دوره تيموري .3
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به عنوان یك قانون واحد که عوامل بسیاری درآن سهیم هستند سودمند اندیشه درباره سبك هر دوره 

است.این عوامل شامل وجوه معماری بسیاری است مانند مصالح محلی،سنت ساختمان محلی،سلیقه 

بانی،عملكرد بنا،فراهم بودن سرمایه ،کار و استادی معمار،نقش متقابل این عوامل یك قانون عملی و مقنعی 

 (253: 1374،)گلمبك گوی نقش (( را به وجود می آورد.یعنی ))نقش جواب

در ساختمانها ،مخصوصا در ساختمانهای مذهبی همیشه گنبدی می ساخته اندکه این گنبد نیز ویژگی خاصی 

داشته اند.بناهای دوره تیموری ،معموال دارای ایوان بوده اند ،ایوانهایی که به صورت نیم دایره ای با اطاقهای 

بخشیدن پایه های زیادی به هدف استحكام  ،می شدهساخته وقتی بنایی  .ساخته شده اند کوچك و بزرگ

کاربرد زیاد هندسه که در معماری دوره تیموری مشاهده می (286: 1374)گلمبك،بناها به کار می برده اند

است.موضوع و گردد،بیشتر برای کارهای ساختمانی نبود،بلكه وجود اندیشه ای ضرورت آن را باعث شده 

در شیوه طاق زنی و تنظیم فضا آشكار است.فضای  تزئیناندیشه هندسه از لحاظ بعدی وتمثیل شناسی و

خارجی یك بنای تیموری را در نظر آورید،شكلها شدیدا جنبه هندسی دارند،تا بیش از قرن پانزدهم در ساخت 

ین بوده که تماما از خارج قابل رویت کمتر بنایی در قلمرو ایران زمین بجز برجهای آرامگاهی قصد بر ا

.هندسی ساختن طرح و ساخت و تزئین فضا از عوامل نیروی وحدت بخش معماری تیموری را فراهم می باشد

نماید.در معماری تیموری هندسه تنها،وسیله ای برای رسیدن به هدف نیست،بلكه خود هدف است.یعنی یك 

ت.بنا نباید تنها یك استخوانبندی هندسی داشته باشد،بلكه در موضوع اساسی و اصلی از اصول زیبا شناسی اس

تحلیل نهائی باید هندسی به نظر آید.هندسه بیشتر برای معماری یك موضوع اصلی است.همان گونه که برای 

 (289: 1374)گلمبك،تزئین نیز چنین است.

 ويژگي هاي كالبدي عناصرمعماري و تزيينات دوره تيموريان.4
نی در این شیوه بسیار کارساز بود.در آن زمان نیاز به ساخت ساختمانهای گوناگونی بود که ویژگی های زما

باید هرچه زودتر آماده می شوند. از این رو در روند ساختمان سازی شتاب می شد سپس به پیمون بندی و 

 ( 214 :1387،بهره گیری از عناصر یكسان مانند کاربندی در سازه و آرایه روی آوردند. )پیرنیا

اگر به سازمان فضائی ،به تزئین یا وجوه دیگر بنا نظر بیندازیم ،آشكار می شود که بیش از یك سبك تیموری 

وجود دارد. اندیشه درباره سبك هر دوره به عنوان یك قانون واحد که عوامل بسیاری در آن سهیم هستند 

مورد توجه قرار گرفته است.مانند مصالح سودمند است.این عوامل شامل وجوه معماری بسیاری که مشروحا 

محلی ،سنت ساختمانی محلی،سلیقه بانی ،عملكرد بنا ،فراهم بودن سرمایه،کار و استادی معمار می باشد. 

( روند اصلی قانون تیموری ،به عنوان سبك امپراتوری تیموری مشخص گشته و کوشش 1374:253،)گلمبك

یش آن سهیم بوده اند شناسایی شوند.این سبك نخست تحت نفوذ به عمل خواهد آمد تا عواملی که در پیدا

به سرعت تبدیل به سبك تیموری گردید.  1445و  1410گروهی از معماران شیراز بین سالهای 

(یكی از ویژگی های دیگر معماری این شیوه ه بهره گیری بیشتر از هندسه در طراحی 254:1374،)گلمبك

نی طره ها در این شیوه بیشتر از همه است. ضمنا در این شیوه معماری است.و به این سبب گوناگو

ساختمانهایی با اندازه های بسیار بزرگ ساخته شد که در شیوه های پیشین مانند نداشت ،همچون گنبد 

سلطانیه و مسجد علیشاه تبریز از اندازه های شاهانه برخوردار بودند.همچنین از نظام طاق بندی سكنج از 

طاق بندی متقاطع بر روی فضا های مستطیلی بهره گرفتند. انواع نقشه با میانسرای چهار  مهمترین نظام

ایوانی برای مسجدها و مدرسه ها بكار رفت آرامگاهها مانند گذشته برونگرا و بیشتر با تهرنگ چهار گوشه بویژه 
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سسته ناری در دوره دوم ساخته شدند.که بیشتر آنها چهار گوشه و دارای گنبدهای دو پوسته گ

( ویژگی های معماری تیموری تا دور دست ترین نقاط غرب جهان اسالم رخنه 214:1378،هستند.)پیرنیا

کرد.که نوآوریهای معماری تیموریان به غرب و بین المللی کردن سبك تیموری پیش رفت.اهمیت معماری 

اقی نهفته است که در سرزمینهای شرق تیموری ،نه تنها در عمارات با شكوه آسیای میانه ،بلكه در الهام و اشتی

اسالمی ،از ترکیه تا هند ،پدید آورد.قالب معماری تیموری از طریق شناخت مستقیم خود عمارات ،نقشه ها ،و 

طراحیهای آنها و مهاجرت معماران و اهل حرفه آنها پخش و منتشر شد.زنجیرهای از منابع و قریحه هنری در 

اد سبك سلطنتی معماری را پدید آوردو قدرتهای سلطنتی بعدی همچون تختگاههای تیموری امكان و ایج

صفویان ،عثمانیان و تیموریان هند نه تنها از اشكال و الگوی تیموری بهره گرفتند بلكه درآن هر جا که 

 (254:1378بلر،امكانات آن فراهم شد از آرمانهای تیموری هم استفاده کردند. )

یموری ابالغ اشتیاق بانی بناها بوده که در منابع ادبی فراوان است.این اشتیاق یكی از مهمترین جنبه معماری ت

خواهان خلق زیبایی نبوده ،بلكه آن نوع جالل و شكوهمندی را می خواسته که قدرت سلسله را منعكس 

سازد.مقیاس و تجمل دو صفت عمده برای نمایش عظمت و رفعت شآن بانی بود،در این شیوه معماری بیشتر 

 (277:1374،هندسه در طراحی استفاده می کردند. )گلمبك از

اگر بناهای تیموری را به لحاظ اهمیت هنری ،استحكام وشهرت آنها بر شمریم جای اول را مساجدو بعد 

مدارس ،خانقاهها و زیارتگاهها و غیره به خود اختصاص می دهند.معماری تیموری با بهره گیری از معماری 

به کار گیری معماران و هنرمندان ایرانی به ساختار و اصول محكم و کاملی دست پیدا ایلخانی و سلجوقی و 

کردکه بناهای به جامانده از این دوره به خوبی این ویژگی های را نشان می دهند مانند عظمت گرایی 

ی از انواع ،پیشرفت در انواع تزئینات ،رشد و تعالی در فنون طاق زنی و طاق های متقاطع .مسجد به عنوان یك

بناهایی است که در طول تاریخ معماری ایران همواره مورد توجه و اهمیت بوده استو در دوره تیموری نیز 

مورد استقبال بسیاری از معماران و هنرمندان قرار گرفت.که بدین شرح می باشند.هنر گوشه سازی مرحله 

شته است.و در دوره های دیگر به تكامل رسیده انتقال از مربع به دایره از دوره سلجوقی تا تیموری ادامه دا

 (254:1378،است. )بلر

بی شك جنبه های نمادین معماری و تزیینات بناهای تاریخی از اهمیت بسزایی برخوردار است.مطالعه و 

بررسی این بناها برای صاحبان اندیشه در تاریخ معماری مرز و بوم ضرورتی انكارپذیر است.چرا که این بناها در 

ر دوره ای  بیانگررمزو رازهایی هستند که دستیابی به آنها ما را به شناخت معماران رهنمون می شود.این ه

رمز و رازها در قالب نمادهایی به شكلهای مختلف هندسی ،گیاهی،اسلیمی،کتیبه خود نمایی کرده است.دوره 

 (276:1374،تیموری یكی از دوره های مهم در تاریخ این سرزمین است. )گلمبك

 تيموري شيوه ساخت گنبد در معماري دوره.4-1

كی از بخشهای ناگسستنی از آن است.دالیل استفاده از ی از عناصر مهم در معماری ایران است و یكگنبد ی

گنبد در معماری این بود که ایرانیان اصوال از ساختمان با ستونهای زیاد خوششان نمی آمد و برای اینكه یك 

معماران تیموری برای دون ستون ایجاد کنند از شیوه های نیارشی گنبد استفاده می کردند.فضای بزرگ ب

پوشاندن فضای بسته چه بزرگ و چه کوچك ،گنبد را ترجیح می دادند،معموال گنبد را با رجهای متمتیل که 

نبد را تشكیل حلقه های متحدالمرکز می دهد،می ساختند.مالط گچ که زود خود را می گرفت ،می شد گ

بدون قالب بندی ساخت.گنبد هایی که روی فضاهای وسیع قرار دارند در گریو آنها ضخامتی قابل مالحظه ای 
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دیده می شود.این ضخامت گریو گنبد به منظور دفع رانش گنبد از طریق ایجاد وزن است.بنابراین از ضخامت 

به دو یا سه رج آخر تقلیل می گنبد به طرف باال کاسته شده به طوری که در راس گنبد ضخامت آن 

تداول بوده میابد.کهدر این دوره گنبدها به شكل منفرد،گنبد دوپوش و گنبد سه گانه و گنبد خیمه ای )رك(

 (158-1374:157)گلمبك، است.

ساخت گنبد در شیوه آذری معماری دوره تیموری به شكل گنبدهای دو پوسته گسسته ناری  اصلی  تكنیك

می باشند . در این شیوه از این گنبدها بسیار ساخته شد.چون افزون بر پوشاندن ساختمان ،پاسخی به جنبه 

در (217:1387،ا)پیرنی شكلی و نمادیننیز بود.بسیاری از ساختمانهای خراسان بزرگ دارای این گنبد هستند.

روی آهیانه ،دیوارهایی به نام خشخاشی ساخته می شد که خود گنبد برای ساخت گنبد گسسته ه این شیو

روی آنها سوار می شد.پایه )ساقه(گنبد به دو گونه ساخته می شد گریو و اربانه می باشند.البته از گنبدهای دو 

این دوره از چند گونه تاق بهره گیری شده مانند  درپوسته پیوسته نیز در ساختمانها بهره گیری شده است.

تاق آهنگ ،تاق کلنبوو تاق و تویزه می باشد.همینطور از کاربندی برای پر کردن میان تویزه ها بسیار بهره 

گرفته شده است.به طور کلی کاربندی و بهره گیری از پیمون در فضا ها در این شیوه برای پدید آوردن اندام 

 در ساختمان و در پوشش ها برای فضاهایی که اندازه گوناگونی داشتند بوده است.نواخت های همسان و یك

 ( 219:1380،)پیرنیا

 آرايه ها و تزئينات در معماري دوره تيموريان . 4-2

نیز در عین  هانظر بسیاری ازمردم آماده ترین نشان شناسایی معماری اسالمی است.فرم در فرهنگتزیینات 

عدادی از فرم ها ذاتا اسالمی باشند.ت حال با آشكاری کمترتقریبا می توانند همین خاصیت شناسنده را داشته

معماران اسالمی عرفا از فرم های موجود و متناسب با اقلیم در فرهنگ مثل مقرنس با تمام انواعش ،البته اند

عهای تازه ای در معماری دوره تیموری موضو.کردند اجدادی خود در جهت اهداف خود با رضایت استفاده می

 اتخاذ نگردید.در این دوره از تزئین گیاهی با موتیف های انتزاعی و خطاطی به چشم می خورد.

مساجد با خشت یا آجر و سنگ الشه یا کلنگی با شتاب بدون سنگ نما سفتكاری می (172:1374،)گلمبك

شد.سپس نماسازی می گردید که با پوسته ای از آجر ،گره سازی آجری و یا با گچ ،اندود و نقاشی روی آن 

آجر  و گره سازی درهم )معقلی (برای نما به کار می رفت .کم کم از کاشیمی شد.و گاه گره سازی آجری با 

یكی دیگر از .کاسته شد و جای آن را کاشی )سفال لعابدار(و سفال نگارین با نگاره برجسته )مهری( گرفت 

گونه های آمود،کاشی تراش یا معرق کاری بود که در این دوره بسیار پیشرفت کرد و همینطور بهره گیری از 

از ساختمانها در خراسان که ویران .برخی بود کاشی هفت رنگ و کاشی خشتی در برخی ساختمانها باب شده

 شده بودند پس از اندود تازه با گچ روی آن شیاری می انداختند و همانند آجر کاری در می آوردند.

 (218-216: 1374،)گلمبك

در (218:1374،)گلمبك اصول طرح معماری دوره تیموری ارتباط بسیار نزدیكی با تزئین هندسی داشت.

ممتازی را در افزایش اثر بنا ایفاء می کند.پوششهای تزئین تیموری در عین حال معماری تیموری تزئین نقش 

از لحاظ رنگ درخشان در برجستگی متنوع هستند،لذا به وسیله تغییرات در انكسار و تجزیه نور که در نتیجه 

تزئین هستند.محققا  معانتنوع مصالح ،یعنی کاشی لعابدار و بی لعاب و سنگ حاصل می شودمحسوس و در ل

در معماری تیموری هدف وسیعتری از کاربرد آن در معماری غربی داشته است.در حالی که بعضی از انواع 
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 تزئین در بناهای تیموری خطوط معماری را برجسته می سازد،پاره ای دیگر بر دریافت کلی بنا می افزاید.

 (218:1374،)گلمبك

 تاثير تدابير اقليميعوامل جغرافيايي و.5
متنوع و گسترده اقلیمی جهان اسالم نیز به همین اندازه بر معماری اسالمی تاثیر داشته اند.تاثیر  خصوصیات

نادر و کمبود آب را در بسیاری از مساجد بزرگ می توان حس کرد.کامال  بارندگیصحرا و کویر و گرمای آنها ،

 .های مختلف را لحاظ کندتا اقلیم هاسلیقه ها و عملكرد ،درست است که مساجد به موقع اصالح شدند

 (60:1377،)براند

اغراق در مورد نقش عوامل جغرافیایی در تكامل معماری اسالمی کار دشواری است.در تقارنی خوشایند ،حدود 

موثر اسالم در بناهایی از دوره تیموریان مشخص گردیده که به آن پرداخته ایم. هر آبادی ،رنگ سبز کاشی ها 

برای پوشاندن ارتباط بین آبادی جلوه می دهند.معموال  به جای دارند او جویباره که در زمینه شان درختان

هنر  که بی دلیل هم نبود. ,فراوانی و با روری کوششی به عمل نمی آمدیناتی با مفاهیم رشد،چنین تزئ

معماری بمقدار زیادی تحت تاثیر عوامل جغرافیایی و اقلیمی است.چنانكه می بینیم بناهائیكه در مناطق 

طوب و جنگلی ساخته می شود.اساسا با بناهای مناطق گرم رکوهستانی و ارتفاعات و سواحل دریاها و نواحی م

می رود طبیعت هر منطقه در دسترس و نواحی خشك تفاوت دارد حتی نوع مصالحی که در ساختمانها به کار 

 (58:1377،)براند قرار می گیرد.

 نقش اقليم در شكل گيري كالبدي فضايي مساجد. 5-1

نكته ای که در ارتباط با ساختمان مسجد حائز اهمیت است اینكه کالبد فیزیكی مسجد در ابنیه نقاط مختلف 

او نه در جهت آفتاب و یا باد ت رو به قبله جهان دارای یك سری مشخصه های خاص از قبیل استقرار در جه

مسجد ،با وجود تقارن در  ،قرار گرفتن مسجد در سمت قبله به عنوان مرکز توجه و اغلب بر روی محور اصلی

پالن و مقطع و مجزا بودن فضای داخل مسجد از محیط اطراف ،خصوصا از لحاظ منظر می باشد.مساجد جامع 

مواردی وسیع ترین ساختمان شهر  رسیاسی غالبا جزءبلندترین و زیباترین و داز نظر هویت شهری ،قومی و یا 

 (208-254:1382،)قبادیان محسوب می شود.

بنابراین شرایط اقلیمی نمی توانست مانند سایر ساختمانها به طور اساسی و تعیین کننده در شكل و نحوه 

تا مذهبی و برخی سیاسی و تاریخی بودند.در استقرار مساجد تاثیر داشته باشد.بسیاری عوامل دیگر که عمد

از شرایط اقلیمی داشته اند.البته شایان ذکر است که در چهار چوب  یاهمیت بیشتر,طراحی ساختمان مسجد

همین ضوابط مذهبی و گاهی سیاسی نیز در چهار اقلیم مختلف ایران ،کالبد مسجد با اقلیم هر منطقه تا حد 

-254:1382،)قبادیان های آسایشی انسان در داخل مسجد فراهم گردد.ممكن تطبیق داده شده تا نیاز

نوآوری و سرعت ساخت و ساز معماری بناهای تیموریان از جمله مساجد نشان دهنده تحول عظیم (208

نات گسترده این دوره از تاریخ هنر و معماری این سرزمین است.آنچه همه محقان برآن ئیمعماری ،مناره و تز

در این میان (254:1374،)گلمبك این است که مساجد تیموری بزرگترین شاهكار این سنت است.توافق دارند،

سه مسجد که از نظر اهمیت طبق آنچه در ذیل ذکر می شود عبارتند از :مسجد کبود تبریز,مسجد جامع 

آن ها که به ترتیب به ویژگی های طرح و نوع تزیینات و فرم کالبد معماری یزد ،مسجد جامع گوهرشاد 

 متناسب با شرایط اقلیمیو اجتماعی پرداخته می شود.
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 مسجد كبود تبريز. 6
مظفریه تبریز یكی از آثار منحصر بفرد معماری اسالمی در دوره قرا مسجد یا مقبره کبود تبریز یا عمارت 

ینات ئیع و تزقویونلوها می باشد.این بنا در اواخر دوره با شكوه تیموری شكل می گیرد و از معماری بسیار بد

فوق العاده و با طراوت برخوردار است.این عمارت تماما با کاشی های الجوردی و فیروزه فام پوشیده شده 

کاشی هایی از جنس دریا و آسمان ودر البالی این فیروزه ها ,کاشی هایی به رنگ (581:1374،)گلمبك است.

نار هم با نظمی چشم نواز چیده شده سیاه و سفید خودنمایی می کنندکه به سبك و سیاق معرق در ک

اند.مسجد کبود تبریز به لحاظ دارا بودن کاشیهای زیبای سفید ،فیروزه ای و الجوردی که در کمال استادی و 

سر در اصلی مسجد با کاشی (584-583: 1374،)گلمبك دقت انجام شده به نام فیروزه اسالم مشهور است.

ابلوهایی با خط کوفی شامل سوره های قرآن از کامل ترین نمونه کاری معرق و کتیبه های به خط ثلث و ت

های معرق دور اسالمی به شما ر می روند.کتیبه های سر در مسجد به خط نعمت اهلل البواب خوشنویس 

مشهور سده نهم است و نظارت بر ساختمان با غزالدین بن ملك قاپوچی بوده است.در آرامگاه بنا ،هنرمند از 

در این مسجد افزون بر ساخت گنبد ساده و زیین استفاده کرده است.ضلعی الجوردی برای تکاشیهایی شش 

بی شكنج چند گونه ریزه کاری هنر آرایشی بكار رفته است.کاشی آجر معرق ،کتیبه برجسته و کاربندیهای 

دلپذیری در آرامش باید آنها را چنانكه به نوای گوناگون ،که همه در چنان اندازه ای از زیبایی است که تنها 

 (1() تصویر 267:1380،)پیرنیا محض گوش می دهند.با چشم دل نگریست.

 

 

 ( 246-245:   1373نما و پالن مسجد كبود تبريز)پوپ، :1تصوير

 ويژگي هاي معماري. 6-1

جرم حرارتی بسیار زیاد این ساختمان که یك مزیت اقلیمی است ناشی از وجود پایه های قطور جهت تحمل 

گنبدهای آجری سنگین مسجد است.مسجد کبود تبریز بدون حیاط مرکزی است.که در زمان جهانشاه 

ر اثر زمین لرزه قراقویونلو احداث گردیده  است از شاهكارهای هنر معماری و کاشیكاری است که متاسفانه د

است که در ساخت آن به شدت آسیب دیده ولی بقایای این مسجد کماکان معرف دقت عمل و ظرافت زیادی 

 (582:1374،)گلمبك .بكار رفته است.مسجد کبود تبریز فاقد میانسرا می باشد

 طاق وگنبد. 6-2

گنبد عظیم مسجد یكی از بزرگترین ساخته های آجری معماران دوره ایخانی به شمار می آیدتقسیم وزن 

گنبد بر روی پایه های متعدد آن که از داخل به خوبی دیده می شود.سقف مسجد وگنبدخانه اصلی مسجد در 
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مسجد کبود با همت معمار  شكل گنبدزلزله ای که در سال هزاره صدو نودو سه تبریز را لرزاندتخریب گردید. 

توانای معاصر استاد رضا معماران تبریزی گنبد دو پوسته پیوسته میان تهی با آهیانه ای با چفد خانگی و خود 

با چفد شبدری تند بر روی گنبد خانه زده شد.گوشه سازی گنبد ساده است و تنها یك پا باریك داردکه روی 

 (254:1380،)پیرنیا شده است.آن گریو ار ساخته شده و سپس گنبد آغاز 

 تزئيناتروشهاي ساخت و. 6-3

این مسجد در ایران به فیروزه اسالم شهرت داشته و این شهرت به خاطر فراوانی فوق العاده و تزیین کاشی 

معرق گوناگونی بوده که در آن رنگ آبی سیر غلبه دارد.رنگهای کاشی معرق که در سراسر بنا یافت می شود 

درگاه ورودی و روی نیم گنبد آن شامل آبی سیر،سفید،سبز وزردو قهوه ایاست .رنگ بر روی سطوح دیوارهای 

و بر روی پیچ های قالبی ساده جانبی که در زوایای گوشه درگاه ظاهر می شودو بر روی طرحهای جانبی که 

سر در ورودی بطرز نیم برجسته اجراگشته بكار رفته است.کاشیهای هفت رنگی که به شكل قالبی در زوایای 

ه مرکزی با کاشی های شش ضلعی آبی سیر پوشیده شده است. بكاررفته است.نواحی وسیعی شامل گنبد خان

از نظر نوع  پدید نیامده است.عظمت یك جا در کنار هم  بادر هیچ نقطه ای از دنیای اسالم این همه ظرافت 

ین این اثر تاریخی با مسجد شاه مشهد ارتباط بسیار نزدیك دارد که دو بنای منحصر به فرد در طرح و کار تزئ

مسجد شباهت زیادی به مساجد عثمانی که متاثر از سبك بیزانسآسیای این شكل کالبدی باشند. ایران می

صغیر با یك گنبد مرکزی و تعدادی گنبد کوچكتر می باشد.این مسجد)کبود تبریز ( با فضا های کامال محصور 

مسجد در زیادی بسیار و کالبدی آجری و قطور ،برای اقلیم سرد تبریز تا حدود ی مناسب است.زیرا جرم حرارت

طی تابستان با باز کردن پنجره های فوقانی مسجد ،امكان تهویه و جابجایی عمودی هوا و خنك نمودن فضای 

 (2)تصویر(584-1374:583،)گلمبك استکرده  به آسانی میسر را اخل مسجد 

 
 (  267:   1380،  پيرنيامسجد كبود تبريز)-2تصوير

 سجد جامع گوهرشادم. 7
مسجد جامع گوهرشاد مشهد یكی از مسجدهای مشهور ایران و جهان اسالم و یادگاری ارزشمند و ماندگار از 

هنر و معماری تیموریان است. عملیات احداث این بنا به همت گوهرشاد، همسر شاهرخ بن تیمور گورکانی 

قوام الدین بن زین الدین ساخت بنای مسجد جامع گوهرشاد توسط معمار معروف عصر تیموریان، .آغاز شد 

( 254:1374،)گلمبك .شیرازی و با استفاده از آجر و گچ و به شیوه معماری اسالمی در شرق صورت گرفت

در و بزرگترین بنای تاریخی ایران که از سده پانزدهم باقی مانده ،مسجد زیبای گوهرشاد است ، نخستین

بك سمرقندی طاقنما ست.مزین به تعدادی تورفتگی مجاورت مرقد امام رضا در مشهداست.سر در آن ادامه س
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که در جوار گوشه های خارجی ،و پیش آمدگیها که به آن عمق و نیرو می بخشد.مناره های ضخیم برج مانند 

نمای سردر قرار گرفته ،تا زمین ادامه داردو همراه با پوشش بلند مرمرین کرسی بنا به آن ظاهری محكم می 

مسجد گوهرشاد مرکب از یك صحن، چهار ایوان و یك گنبد  .گ درخشان آن استکه الزمه حفظ رن،بخشد 

های ای و دو گلدسته زیبا و هفت شبستان است و به جهت قدمت تاریخی، سبك معماری و زیباییفیروزه

)صدری  .باشدهنری یكی از مهمترین آثار باستانی مشهد و صنعت معماری ایران اسالمی می

 (3یر)تصو(198:1373،افشار

 

 

 

 

 

   ( 267: 1373)پوپ، مسجد جامع گوهرشاد-3تصوير

 ويژگي هاي فضاي معماري . 7-1

این مسجد یك طرح چهار ایوانی تعدیل یافته ای را ارائه می دهد،تعدیالت صورت گرفته نتیجه وضع و 

گنبد خانه و ایوان را بیان می کند . مسجد دارای میانسرایی چهار ایوانی است.بخش بزرگی از موقعیت ابنیه 

ایوان کم عمق شمال شرقی آن در چند دهه کنونی ،به کلی باز سازی شده و دوباره از بتن ساخته شده است.

لسیاده راه دارد.ایوان جنوب شرقی ایوان حاجی حسن ابه ایوان ساده معروف است.جبهه عقب این ایوان به دار

یكه ایوان مقصوره همچنان ایوان مقصوره نامیده می است،ایوان واقع در شمال غربی ایوان آب است.در حال

توجه شخص بر ایوان مقصوره و مناره های جانبین آن که از سطح صحن برخاسته متمرکز می شود.

گردد.طبقه دوم آن رواقهای تزئینی بسته ای را ارائه می دهد که بر فراز آن دیواری تزئین یافته بر پا شده که 

 لند ترین منطقه نماهای دو طبقه جنوب شرقی و شمال غربی است.حدود دو متر بلند تر از ب

 (459:1374،)گلمبك

 وگنبد طاق.7-2

گنبد دو پوسته گسسته با پوشش بیرونی نار )پیازی( است. پوسته وضعیت فعلی  گوهرشاداز نوعگنبد مسجد

بیرونی و داخلی حدود ده متر با هم فاصله دارند. فاصله دو پوسته به وسیله  گوهرشاد داخل گنبد مسجد

دیوارهایی که خشخاشینامیده می شوند به یكدیگر متصل شده اند. گردنی )گریو( گنبد نسبت به دیگر 

ه داخل گنبدهای روزگار تیموری از ارتفاع کمتری برخوردار است. در اینجا دنباله پوسته بیرونی گنبد از پاکار ب

متمایل شده و بعد سوار خشخاشی و گردنی می شود که به آن آوگون می گویند. پوسته بیرونی گنبدهایی 

گوشه سازی را آوگونه می نامند. پوسته داخلی گنبد به شكل عرقچین ساخته شده و  گوهرشادمانند مسجد

توجّه گنبدخانه سه ردیف  یكی از جنبه های در خورآن با سكنج های کشیده و کاربندی انجام شده است.

طاقهای دیوارهای جانبی در باالی دهانه هاست که به شبستانها راه دارد. در حالی که تعدادی از این ردیفها به 
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دهانه های آزاد بیرونی مرتبط می شود، احتمااًل اهداف چندگانه ای از ساختن آنها مد نظر بوده است: زیبایی، 

 (238:1373)پوپ،می باشد.رساندن نور بیشتر به فضای گنبدخانهسبك تر کردن دیوارهای جانبی و 

از چهار ایوان ،سه ایوان دارای طاقهای تزئین یافته آهنگ است،در صورتی که سیستم طاق زنی ایوان مقصوره 

پیچیده می باشد.این طاق نزدیك نما در باالی آن یك باریكه طاق آهنگ که در طرح سه متر عمق دارد ،قرار 

ر دنبال این قسمت یك باریكه بعمق پنج متر که از روی دیوار های ضلعی یك متر باریكتر است واقع گرفته د

شده است.سپس در دهانه ایوان عرض خود را باز می یابد و بر روی این قسمت گنبدی بزرگ از روی سلسله 

مقصوره  ایوان طرف که به شكل دو قلو در دو گوهرشادمناره های مسجد قوسهای گوشواره ای برخاسته است.

 (460-459: 1374،)گلمبك قرار گرفته است، یكی دیگر از شیوه های تأکید بر محراب است.

 تزئيناتروشهاي ساخت و. 7-3

سراسر نمای حیاط از بهترین نوع آجر لعابدار و کاشی معرق پوشیده شده است بیشترین رنگها عبارت است از 

شفاف ،زرد،زعفرانی ،بور و سیاه آبنوسی که مایه هریك از رنگها به سایه آبی الجوردی و فیروزه ای ،سفید،سبز 

های مختلفی تغییر می یابد.نقشهای روشن و نیرومندانه با نقش تزئینی خود سازگار شده اند.خواه در قابهای 

ه در دیواری یا در آرایش گنبد که برای جلوگیری از فاصله هزار قدمی در نظر گرفته شده است.یكنواختی ،ک

یك چنین مساحت عظیمی ،پرهیز از آن دشوار است و یك پیچدگی گیج کننده که ممكن است با شكلهای 

اصلی معماری رقابت کند.از هر دو پیشگیری شده و این کاری است که به نیروی نقشهای گل و بوته 

یهای عمیق انجام های هندسی آجری و به کمك آهنگ موکد رواقها ،دهلیزها ی باز و تورفتگحکاشیكاری ،طر

گرفته ،بویژه با تضاد چشمگیر ایوانها .ایوان شبستان سفید یكدست است،حال آنكه در سه ایوان دیگر زمینه 

طاق رنگ قرمز مات دارد ،با کتیبه های کوفی فیروزه ای روشن با سایه سفید که به رنگ سبز در زمینه قرمز 

سفید در هم آمیخته که به آن حالت وضوح و  رنگلی جلوه گر می شود.تمامی تزئینات با مقدار غیر معمو

)صدری  بسیاری از بناهای عصر شاهرخ است. هیجان می بخشد.معمار آن قوام الدین شیرازی بوده که بانی

 (4)تصویر (198:1373،افشار

 

 

 

 

 

 

 
 (  164:1377) پوپ،مسجد گوهرشاد تزئينات-4تصوير

 مسجد جامع يزد. 8
مسجد جامع یزد یكی از با ارزشترین میراث های تاریخی هنری و گنجینه ای از معماری اسالمی موجود در 

با گنبدی و ایوانی درسمت قبله که 104*99مسجد حاضر مشتمل بر یك صحن مستطیل شهر یزد است. 

پشت سر در اصلی ستانهای بلندی است.شبستان جنوبی با دهلیزی گنبد دار ارتباط دارد که در شبطرفین آن

ع شده است.این سر در ،که در سالهای جدید بسیار مورد تعمیر قرار گرفته دارای تناسبات تعدیل یافته واق
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ایست که از ویژگی های اواخر قرن چهاردهم می باشدویك جفت مناره در قسمت علیای آن قرار 

 (5)تصویر(495:1374،)گلمبكدارد.

 

 

 

 

 

 
 (237  -234  :1380پيرنيا،مسجد جامع يزد) -5تصوير

 ويژگي هاي فضاي معماري . 8-1

طرح مرکب از یك مقصوره گنبد دار )تابستانی و یك شبستان مستطیل این مسجد قدیمی ترین نمونه آن 

در بلند یا بیشتر بنام مسجد زمستانی است.ویژگی مهم ثانوی کاربرد وسیع طاقهای سراسری )طاق و تویزه(

 است.خصوصیت سوم آن تزیین کاشی لعابی چشم گیر می باشد. شبستانهای مستطیل شكل

 (594:1374،)گلمبك

گنبد خانه مربع شكل اصلی یك دهانه گشاده مرکزی بداخل ایوان و دو گذرگاه به غالم گردشهای ایوان که 

وسیع دهانه های روی آنها بعدها غرفه هایی ساخته شد،منتهی می گردد.دیوارهای جانبی اصلی گنبد خانه نیز 

مرکزی داشته که طرفین آنها دهانه های کوچكتری بوده ،اما اندازه دهانه های مرکزی را تقلیل داده 

 (595:1374،)گلمبك.اند

 

 

 

 

 

 

 
 (   235 :  1380پيرنيا،مسجد جامع يزد)-6تصوير 

 و ايوانطاق و گنبد. 8-2

شد، که امروزه چیزی از آن باز نمانده و مسجد جامع یزد در شیوه خراسانی با تهرنگ شبستان ستوندار ساخته 

به جای آن شبستان ستونداری را در شرق میانسرای آن ساخته اند .گنبد خانه و شبستانهای جنوب میانسرا 

در شیوه آذری ساخته شدند.گنبد خانه ای با گنبد دو پوسته گسسته است.آهیانه ،گنبد ناری و خود ،گنبدی 

الیلی در انجام کار،به گونه شبدری تند زده می شودو میان تویزه ها به روش با چفد شبدری کند بوده که به د

 (234-233:1380،)پیرنیا  خوانچه پوش پر شده است.

 روشهاي ساخت وتزئينات. 8-3
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گنبد با یك طرح هندسی هزار باف تماشایی تزیین گردیده است.محراب کاشی معرق است.و در باال دارای 

یك قاب مستطیل شكل قرار گرفته است.دیوارهای گنبد خانه ازاره ای از طاق مقرنس است که داخل 

کاشیهای شش ضلعی آبی روشن دارد.که در درون نوار باریكی  ضلعی آبی روشن دارد.که در درون نوار باریكی 

از کاشی معرق جای گرفته است.نقشهای گوناگونی از نوع کاشی معرق و سفال منقور با نقش ی روی صحن 

این تزئینات با آجرهای ضربی و نقوش  یده می شودکه ممكن است غالبا آنها تعمیرات جدید باشد.حیاط د

معلقی و کتیبه های کاشی معرق و کوفی بنایی، مجموعه ای بدیع و خیره کننده آفریده که تحسین هر بیننده 

 (596:1374،)گلمبك ای را برمی انگیزد.

 

 

 

 

 

 

 

 
 (   163:1377پوپ،مسجد جامع يزد)  -7تصوير

 تاثير اقليم بر طراحي و شكل گيري عناصر كالبدي مساجدتحليلي از . 9
با توجه به مطالعات بعمل آمده و نتایج آن عناصر کالبدی مساجد به عنوان عملكردفضاهای مذهبی از نظر 

می توان به ،منطقهاقلیمی و داشتن شرایط مناسب برای استفاده کنندگان با ذکر دالیل و تطابق آن با اقلیم 

 موارد ذیل اشاره نمود.

 طراحي مسجد در نواحي سرد و كوهستاني. 9-1

در نواحی سردوکوهستانی حداکثر استفاده از حرارت و حفظ آن مبنای هر گونه طراحی اقلیمی است.لذا به 

بررسی منظور تنظیم شرایط محیطی و دمای مطلوب جهت تامین شرایط آسایش انسان ،نكات ذیل قابل 

است.مصالح بنایی مانند سنگ ،آجرو خشت که دارای جرم حرارتی زیاد می باشندبرای ساخت مساجد استفاده 

می شد.مصالح در عین اقتصادی و در دسترس بودن باعث تعدیل دمای داخل بنا و حفظ حرارت روز برای 

ا طاق می باشد.لذا اینگونه شب هنگام می شوند.سقف اکثر مساجد مهم این نواحی آجری و به شكل گنبد و ی

سقفها احتیاج به پایه های قطور سنگی یا آجری داشته اند که به نوبه خود با عث افزایش جرم حرارتی و 

ارتفاع اکثر مساجد این نواحی بسیار کوتاه است (217-1382:216،. )قبادیانکاهش اتالف حرارتی می شوند

ضاهای داخل به دلیل سطح تماس کمتر بنا با محیط لذا حفظ حرارت در داخل ساختمان و گرم نمودن ف

خارج بهتر صورت می گیرد.)مسجد کبود تبریز(ابعاد بازشو در شبستان این گونه مساجد اغلب کوچك و به 

 (218:1382،)قبادیان مقدار کم هستند تا از تبادل حرارت با فضای خارج و اتالف حرارت جلوگیری شود.

ها دارد در این گونه مساجد مشاهده نمی شود.بعضی از آنها کامال فاقد حیاط  اهمیتی که حیاط درسایر اقلیم

و برخی دیگر که دارای حیاط مرکزی هستند ،بعضا فاقد ارتباط محوری قوی بین حیاط و شبستان مسجد 

هستند.در مساجدی که دارای حیاط مرکزی هستند،یك یا چند شبستان زمستانی که کامال محصور و جدای 
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سرد خارج می باشند وجود دارد.پالن مساجد اکثرا با بافت اطراف خود تلفیق شده و متصل به ابنیه  از فضای

مجاور می باشند که این امر در حفظ حرارت داخل مساجد و همچنی ابنیه مجاور موثر است.به طور کلی این 

کامال محصور با  مساجد متصل به هم فاقد هر گونه حیاط مرکزی می باشند و هریك به صورت یك واحد

کالبدی پر حجم و ارتفاع نسبتا کم جلوه می کنند .متصل بودن این ابنیه با یكدیگر عالوه بر ایجاد یك 

مرکزیت مذهبی مهم در قلب بازار تبریز باعث کاهش سطح تماس ساختمانها با فضای خارج و حفظ حرارت 

صور بین آنها است و ارتباط محوری مشترك مساجد به صورت یك فضای مح حیاطدر داخل مساجد می شود.

 (219:1382،)قبادیان و یا کالبدی با هیچ یك از ابنیه مجاور خود ندارد.

بعضی از مساجد در این مناطق علی رغم داشتن حیاط مرکزی ،ولی ارتفاع گنبد خانه و شبستانهای مجاور آن 

نسبت به مساجد جامع کوتاهتر و سطوح باز شوی کمتری داردو به لحاظ اقلیمی اینگونه مساجد در فصول 

ع خاصی مسجد وجود دارد سرد ،آسایش بهتری برای عبادت کنندگان فراهم می آورند.در بعضی از مناطق نو

که از لحاظ پایداری در مقابل عوامل اقلیمی بسیار مناسب است .مساجد که در دل صخره های کوه کنده ،

شده اند.یكی از موارد مهم جهت جلوگیری از برودت و سرمایش و تا حد امكان شرایط آسایش برای عبادت 

که جهت کاهش  ،انها در داخل زمین قرار داردکنندگان در مسجد فراهم شود.بیش از نیمی از بدنه شبست

تبادل حرارت با خارج و همچنین افزایش جرم حرارتی شبستان نقش مهمی دارد.ودر قسمت فوقانی دیوار 

جنوبی این شبستان یك سری پنجره نصب شده است که عالوه بر تا مین نور و تهویه ،امكان نفوذ تابش آفتاب 

 (227:1382،)قبادیان .و کالبد آجری شبستان را ممكن می سازدزمستان و گرم نمودن فضای داخل 

 (گرم و خشك و سرد وخشك)مسجد در دشتهاي فالتطراحي . 9-2

طراحی و ساخت مساجد در دشتهای فالت ایران با توجه به گرمای طاقت فرسای و سرمای شدید زمستان و 

همچنین نوسان نسبتا زیاد درجه حرارت در طی شبانه روز میبایست به گونه ای انجام می شدکه شرایط 

شرایط متغیر محیطی  آسایش روحی و فیزیكی انسان را به بهترین نحو ممكن فراهم می نمود.لذا با توجه به

می  عایتشبانه روز و فصول مختلف سال،اصول کلی ذیل در غالب مساجد این مناطق ردر طی اوقات 

.بارزترین مشخصه کالبدی مساجد دشتهای فالت ایران حیاط مرکزی است.مساجد (230:1382،)قبادیانگردد

گرم و خشك این منطقه  حیاط مرکزی ،فضای مسجد و عبادت کنندگان داخل آن را در مقابل محیط

محافظت می کندو وجود حوض آب و آب پاشی صحن حیاط مسجد ،در تعدیل شرایط اقلیمی داخل مسجد 

موثر است.در دشتهای فالت ،مصالح عمده برای مساجد خشت و آجر بوده .البته در صورت امكان دسترسی به 

ستفاده می کردند.به لحاظ وزن سنگین سنگ ،از آن هم برای بدنه ساختمان مسجد و خصوصا پایه های آن ا

این گونه مصالح و ضخامت زیاد کالبد مساجد ،دیوارهای خارجی و طاقهای مسجد عالوه بر فراهم نمودن جرم 

حرارتی برای ساختمان ،مانند یك عایق حرارتی ضخیم باعث جلوگیری از تبادل حرارت بین داخل و خارج 

ه دلیل اهمیت مسجد به عنوان مهمترین بنای شهر و همچنین ب(231:1382،)قبادیان ساختمان می شوند.

فراهم نمودن شرایط آسایش برای نمازگذاران در تابستان ،ارتفاع مساجد،خصوصا گنبد خانه آن زیاد و اکثرا 

مرتفع ترین ساختمان شهر های سنتی ایران بوده اند.بدنه گنبد خانه در این مناطق دارای سطوح بازشوی 

ه گنبدخانه در اقلیم سرد است.در کنار اغلب مساجد مهم در این مناطق ،یك شبستان بیشتری نسبت ب

زمستانی با فضایی محصور و ارتفاع نسبتا کم جهت اجرای مراسم مذهبی و یا سخنرانی در فصل زمستان 

وجود دارد.در بعضی از مساجد ،خصوصا مساجد حاشیه کویری ایران ،یك زیر زمین نسبتا کوچك ،مانند 
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از این ،جد جامع یزد وجود دارد و در موقعی که سرما و یا گرمای هوا خارج از محدوده آسایش انسان باشد مس

 (232-231:1382،)قبادیان .استفاده می کنند ننماز و یا موذ مكان ،برای اقامه

منطق شكلگيري فضا هاو عناصركالبدي مساجد در برابر عوامل آب وهوايي در اقليم . 10

 رافيايي غج هاي

 گنبد.10-1

بامهای گنبدی به علت برجستگی که دارند همواره در معرض وزش نسیم قرار می گیرتد این در کم کردن 

گرمایی که بام در اثر تابش شدید آفتاب می گیرد موثر است.هنگام شب نیز گرمایی که بام پس می دهد به 

پوسته که در بنای مسجد ترتیبی که گفته شد سریع بر طرف می گردد.در معماری ایران با اختراع گنبد دو 

جامع یزد و گوهرشاد و همچنین مسجد کبود تبریز با شرط مسئله را حل کرده اند.بدین سان عمل عایق 

سازی فضای بین دو پوسته باعث می شود که پوسته داخلی نسبت به پوسته خارجی سرد باشد.این طرز عمل 

ك طاق نیمكره ای شكل تقریبا سه برابر سطح در معماری بیشتر به چشم می خورد.از نظر هندسی ،گسترده ی

قاعده اش است.بنابراین شدت پرتوافكنی آفتاب تند بر روی بدنه مدور کم می شود.وقتی پایین طاق گنبدی 

درجه حرارت کمتری پیدا می کند از طرفی چون بدنه گنبدی به علت برجستگی در معرض وزش نسیم قرار 

تر گرمای تابشی در آن اثر دارد.شكل مدور همچنین برای خارج نمودن سطح،کممدارد.از اینرو نسبت به بام 

تشعشع گرمای بیرون رونده هنگام شب و آماده نمودن عمل خنك شدن در شب مناسب است،یعنی گرمایی 

 (77:1353،)توسلی را که بدنه ساختمان پس می دهد بهتر بیرون می راند.

 

 

 

 

 
 ( 80:1353،توسليحيدر)گنبد دوپوش،مقبره قطب الدين :8تصوير

 گنبد دو پوش.10-2

مقابل پوسته خارجی  رفضای بین دو پوسته ،به صورت  عایق کار می کند و سبب می شود که پوسته داخلی د

 جیپوسته داخلی ساقه گنبد را به خصوص در مقابر برکه در اثر جذب گرمای تابشی گرم شده ،خنك بماند.

در باال به هم می بنددو از گسستن ساقه استوانی ،در محل نشست پوسته خارجی در اثر فشار رانشی افقی 

 پیدافضای زیر گنبد با ساختن پوسته داخلی متناسب .به ناشی از سنگینی پوسته خارجی ،جلوگیری می کند

 (80:1353،)توسلی د.می کند ،در حالیكه ،وجود پوسته خارجی سبب متناسب بودن بنا از خارج می شو
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 (81:1353،مسجد جامع كبير يزد مقطع و تركيب ساختمانهاي گنبد دو پوسته)توسلي-9تصوير

 طاق. 10-3

کلفتی بین سقف طاقی شكل و بام مسطح را که معموال زیاد می شد مجوف کار می کرده اندبه این ،معماران

ترتیب از نفوذ گرمای تابشی به داخل جلوگیری می شد.و بام مسطح موقعیت خوبی برای خواب در شبهای 

نبد عمل هواکشی و خنك تابستان بود.در ضمن بام با وزن کمتری روی دیوارها فشار می آورد.روزنه بر باالی گ

روشنی سازی انجام می دهد .از طریق آن گرمایی که پوسته گنبد در روز گرفته و در شب به داخل پس می 

 (80:1353،)توسلیدهدبه سرعت خارج می شود. 

 

 

 

 

 

 

 
 (80:1353)توسلي،تركيب بام گنبدي و طاق:10تصوير

 حياط مركزي. 10-4

حیاط مرکزی بنا می شوند.ولی حیاط مساجد در دشتهای فالت  در اکثر اقلیمهای ایران مساجد به صورت

نسبتا وسیع تر و دارای اهمیت بیشتر ی هستند.شكیل ترین و زیبا ترین حیاطهای مرکزی باتقارن محوری 

نسبت به محراب و گنبدخانه ،با چهار ایوان رفیع در امتداد محورهای حیاط مرکزی ساخته می شده 

نور ،درجه حرارت،تهویه ،دید و منظر در یك حالت بینابین فضای داخل و خارج  است.ایوان از لحاظ میزان

است.و غالبا در فصول گرم در هنگام بعدازظهر و غروب آفتاب ،بهترین مكان از لحاظ آسایش فیزیكی می 

 (235-1382،234. )قبادیانز زیباترین مساجد چهار ایوانی مسجد جامع گوهرشاد را می توان نام برداباشد

 يناتئتز. 10-5

اگرچه استفاده از تزئیناتی طبیعی در تنظیم شرایط محیطی داخل بناها تاثیری ندارد ،ولی آراستن سطوح 

ابنیه مذهبی به شكل های ملهم از گل و گیاه و آفتاب و غیره در اقلیم عمدتا خشك ایران معرف اهمیتی 

ایران که عمدتا دارای زمیه فیروزه ای است.الزم به ذکر است که کاشیهای معرق و هفت رنگ مساجد 

آب ایران نوید می های بیابانی و کم مادین طراوت و آبادانی را در شهر،الجوردی و یا آبی هستند،به طور ن
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دهند.این سطوح کاشیكاری شده در زیر تابش آفتاب در طی روز و همچنین هنگام طلوع و غروب آفتاب 

 ری و خاکی محیط اطراف ایجاد می کنند.استفاده از کاشیهای الوان دجذابیت بسیار زیبایی در زمینه قهوه ا

ساختمانها در این مقیاس وسیع و با این دقت عمل وشفافیت ودوام رنگ و زیبایی نقش فقط در ایران ودر 

مناطقی که در گذشته بخشی از کشور ایران محسوب می شد.و یا از نظر فرهنگی تحت تاثیر شیوه های فكری 

 (60:1377)براند،تماعی ایران بود،یافت می شود.و سنن اج

 :جمع بندي
اغراق در مورد نقش عوامل جغرافیایی در تكامل معماری اسالمی کار دشواری است.در تقارنی خوشایند ،حدود 

در بررسی ترکیب معماری موثر اسالم در بناهایی از دوره تیموریان مشخص گردیده که به آن پرداخته ایم.

قلیم های مختلف به این مهم پی می بریم ،که عامل آب و هوا در شكل منطقی دادن به بافت مساجد ، در ا

شهرها و ترکیب معماری کالبدی مساجد این نواحی نقش عمده ای را دارا بوده است.مسائل آب و هوایی 

و سرد و  همیشه به صورت مشكالت حاد برای مردم برخی نواحی علی الخصوص )گرم و خشك

(مطرح بوده است.این مشكالت در طول هزاران سال مردم را هدایت به یافتن راه حلهای نموده که کوهستانی

به طور حیرت انگیزی جنبه های آزار دهنده آب و هوایی را کم می کندو از جنبه های راحتی بخش آن، بهره 

نطقه طراحی می گیرد.قابل ذکر است که شكل این سه مسجدسنتی بر اساس نیازها و شرایط اقلیمی م

گردیده است به طوری که معماری این مساجد ملهم از ویژگی های اقلیمی است.استفاده از مصالح سنتی وبوم 

از این رو راه حلهایی که مردم نواحی گرم آورد که خود نشان از اصول معماری اقلیمی منطقه به شمار می رود.

پیدا کرده اند،اگرچه از نظر شكل متفاوتند اما  و خشك در سرتاسر جهان برای پاسخگویی به مشكالت اقلیمی

در چهار اقلیم مختلف ایران ،کالبد مسجد با اقلیم هر منطقه تا حد ممكن تطبیق داده  از نظر معنی متفاوتند.

 (78:1353،)توسلی شده تا نیازهای آسایشی انسان در داخل مسجد فراهم گردد.

معماری مساجد دوره تیموریان به عنوان عملكرد بناهای  دربا توجه به مطالعات به عمل آمده و نتایج آن 

مذهبی مطلوب بوده و از نظر اقلیمی شرایط مناسب فراهم می نموده است.از جمله دالیل مناسب برای 

تطابق آن با اقلیم منطقه موردنظر می توان ریشه یابی برخی از عناصر کالبدی و تزئینیومعماری مساجد و

 .ودبهموارد ذیل اشاره نم

 
 مسجد

 

مصالح وجرم 

 حرارتی آن

 عناصر کالبدی

تكنیك 

استفاده از طاق 

 و گنبد

ابعاد بازشوها و 

 و حیاط مرکزی

 ایوانو 

فرم و جهت 

 استقرار

 

 عوامل دیگر تزیینات

مسجد کبود 

 تبریز

جرم -مصالح آجر 

 –حرارتی زیاد 

های قطوردر پایه 

بنا عامل تداوم در 

  عمربنا

گنبد دو 

 -پوسته

شرایط  ایجاد

آسایش در 

تابستان 

 وزمستان

فضا کامال 

محصوروفاقد 

میانسرا  

ابعاد -وحیاط

بازشوها 

 -کوچك

 ایوان ندارد

فرم قرارگیری 

-در جهت قبله

ترکیب پالن 

-مربع و مدور

 کامال برونگرا

جهتتت حفتتظ و 

تتتداوم نمتتا در 

سرما استفاده از 

کاشتتتیكاریهای 

فیروزه چندرنگ 

ای ،الجتتتوردی 

،سفید و سیاه و 

 .طالیی

استتتتتتتفاده از 

مصالح منطقه و 

کنتتترل ابعتتتاد 

بازشتتتتتتتوها و 

استفاده از فترم 

هتتتای کتتتامال 

 محصور 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

اقلیم سرد و 

 ..تانیکوهس
جرم حرارتی بسیار زیاد این ساختمان که یك مزیت اقلیمی است ناشی از وجود پایه های قطور جهت تحمل 

کالبدی آجری و قطور ،برای اقلیم سردو فضا های کامال محصور و گنبدهای آجری سنگین مسجد است.

ارتفاع کوهستانی بسیار مناسب است.نحوه عایقكاری به شدوه مناسب برای سقف و کف و دیوارها الزامی است.

اکثر مساجد این نواحی بسیار کوتاه است لذا حفظ حرارت در داخل ساختمان و گرم نمودن فضاهای داخل به 

 خارج بهتر صورت می گیرد.دلیل سطح تماس کمتر بنا با محیط 

 جامع مسجد

 گوهرشاد

 

مصالح آجر وگچ 

دارای جرم 
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 ایجاد هوای-زیاد

 مناسب

  گنبد دو پوسته

ایجاد گسسته 

شرایط آسایش 

در تابستان 

-وزمستان

دارای تو 

رفتگی و بیرون 

 رفتگی

 چهار ایوان که

از لحاظ 

یزاننوردرجه م
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-شرایط اقلیمی

 نسراادارای می

ترکیب پالن 

-مربع و مدور

درونگرا و 
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 مناسب با قبله

جهت حفظ و 

تداوم نما در 

سرما استفاده از 

کاشیكاریهای 

چندرنگ فیروزه 
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 -های داخلی

فرم های 

درونگرا باز و 

 نیمه باز 

 اقلیم

 سردوخشك

حیاط مرکزی مساجد در این اقلیم نسبتا وسیع و دارای اهمیت بیشتر ی هستند.شكیل ترین و زیبا ترین 

حیاطهای مرکزی باتقارن محوری نسبت به محراب و گنبدخانه ،با چهار ایوان رفیع در امتداد محورهای حیاط 

هویه ،دیدو منظر در یك حالت بینابین مرکزی ساخته می شده است.ایوان از لحاظ میزان نور ،درجه حرارت،ت

در فصول گرم در هنگام بعدازظهر و غروب آفتاب ،بهترین مكان از لحاظ آسایش فضای داخل و خارج است.

 فیزیكی می باشد.
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اقلیم گرم و 

 خشك

استفاده از تزئیناتی طبیعی در تنظیم شرایط محیطی داخل بناها تاثیری ندارد ،ولی آراستن سطوح ابنیه مذهبی 

کم کردن اقلیم عمدتا خشك ایران معرف اهمیتی است. به شكل های ملهم از گل و گیاه و آفتاب و غیره در

تماس با گرما و آفتاب تند تابستان به خصوص تهیه سایه ،نقش عمده ای را در ترکیب فشرده و بسته مجموعه ها 

مقرون دارا بوده است،رنگ روشن کاهگل به نوبه خود گرمای تابشی را باز می گرداند .شكل و فرم گنبدی بام ها 

دن و جوابگوی مطلوب جهت مشكالت گرمای تابشی و پس دادن گرمای شبانه دیوارها و بام های به صرفه بو

 کلفت،استفاده ازعناصر کالبدی مانند بادگیر نشان ویژه معماری نواحی گرم و خشك.

 

حوزه اصلی و موردبحث معماری,فرم و شكل شناسی مساجد در نحوه برخورد با اقلیم است.که ناشی از عملكرد 

مطالعات مهم  از سه بخش معماری ،سازه و تزئینات به طور جداگانه قابل بحث و فن شناسی.نقش آن استو 

به عملكرد،اقلیم،نوع مصالح ،تدبیر اجرای معمار و این حوزه هستند.نحوه ساخت و اجرای مساجد با توجه 

سبات و شكل و فرم و مسائل دیگر باهم متفاوت و دوبخش پژوهش معماری نیز مباحث مختلف مقیاس و تنا

امید است این مقاله رابطه آن ها ،تزئینات و نقوش و کتیبه ها و مباحث دیگر که قابل بررسی و تحقیق هستند.

 بتواند راه گشای مباحث مطالعاتی مختلف مربوط به این شاهكارها ی هنر معماری ایران باشد.
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مختلف معماری مساجد استكه حوزه های مطرح شده دیاگرام زیر چهارچوب پیشنهادی نگارنده درباره مباحث 

 را در بر می گیرد.
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