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راهیابی گنبدخانه به مساجد ایران ،روایتی از
گسست و پیوست فضا*
عیسی حجت ، 1سعید گلستانی** ، 2مهدی سعدوندی
1استاد دانشکده معماری ،پردیس هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
2دانشجوی دکتری معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
3استادیاردانشکده معماری ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
3

(تاریخ دریافت مقاله ،93/3/31 :تاریخ پذیرش نهایی)93/11/13 :

چکیده
چهارطــاق یــا گنبدخانــه از دوره ساســانی همواره در معماری ایران ،نقشــی پررنگ ایفا نموده اســت؛
بهطوریکه پس از ورود اســام نیز با وجود رواج مســاجد شبســتانی ،به طور کامل کنار گذاشته نشده و
بــه حیــات خود ادامــه میدهد .با این وجود ،راهیابــی تمام عیار گنبدخانه به مســاجد ایران ،در عصر
ســلجوقی صــورت میگیــرد .معمــاران ایرانــی در ســده پنجــم ،گنبدخانه را در قلب مســجد شبســتانی
جایداده و با اســتقرار ایوانها در چهار ســوی حیاط ،مســجد چهار ایوانی را به عنوان الگوی رایج در
ادوار بعــدی شــکل میدهنــد .البته این دســتاورد ،گسســت فضای یکپارچه مســجد شبســتانی و بروز
برخی تعارضات کارکردی را نیز به همراه دارد؛ که سیر تکامل مسجد در دورانهای بعد ،تا حدود زیادی
معطوف به حل آن میباشد .این مقاله میکوشد پس از تبیین چگونگی راهیابی گنبدخانه به مساجد
ایران به روش تفســیر تاریخی ،با تطبیق و تحلیل نمونههایی از دوران ســلجوقی تا قاجار ،نشــان دهد
کــه چگونــه معماران ،علی رغم برخی دشــواریهای پیش آمده ،سرســختانه کهن الگــوی گنبدخانه را
حفــظ نمــوده و موفــق میشــوند از طریق ابداعات ســازهای و هندســی ،گسســت پدیدآمــده را برطرف
نموده و ضمن معرفی الگوی ایرانی مسجد ،به یک دستگاه فضایی یکپارچه و متنوع دست مییابند.

واژههای کلیدی
گنبدخانه ،شبستان ،فضا ،مساجد جامع.
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده دوم با عنوان «بالندگی فضا در کالبد مساجد ایران» است که به راهنمایی نگارندگان اول و سوم در
دانشگاه هنر اصفهان در دست تهیه میباشد.
** نویسنده مسئول :تلفن ،09122102137:نمابر.E-mail: Said.golestani@gmail.com ،051-38433277 :
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مقدمه
بــا توجــه به کارکــرد اصلی مســجد بــه عنــوان جایــگاه برگزاری
نمازهــای جماعــت و الزامــات آن بــه ویــژه پیوســتگی صفــوف و
عــدم وجود مانع و حایلی میان نمازگــزاران و امام جماعت ،گونه
مســاجد ســاده شبســتانی ،بهترین پاســخ را به لحــاظ عملکردی
ارایــه میدادهانــد .از ســوی دیگــر بــا توجــه بــه تا کید دین اســام
بــر ســادگی ،در ســالهای اولیه ظهور اســام ،تالش زیــادی برای
نوآوری در طرح مســاجد صورت نگرفته است.
بــا وجــود غلبه بی چون و چرای مســاجد ســاده شبســتانی بر
ســایر گونههــا در قــرون اولیه اســام ،بعضــی از «مســاجد جامع»
نشــانههایی از تمایز را ضمن حفظ چارچوب مســاجد شبســتانی
از خــود بــروز میدهنــد .ایــن تغییــرات هــر چنــد جزیــی ،خبــر از
ورود جریانــی از آرمانهــا ،فنــون و مصالــح بیگانــه میدهد که به
صورت تعیینکنندهای ،ســادگی ابتدایی مســجد عربی را دگرگون
ســاختند (هیلــن برانــد .)45 ،1380 ،ایــن تغییــرات تحــت نفــوذ
عناصــر معمــاری ایرانی و بیزانســی امــکان ظهــور مییابند .هیلن
برانــد ،ایــن وجوه جدید را شــامل پنج عنصر «محــراب»« ،منبر»،
«مقصــوره» یــا محصوره ســلطنتی« ،ناو» یا راهرو بــاال آورده میانه
شبستان و «گنبد» میداند .هر چند به نظر میرسد عنصر ایرانی
«ایــوان» را نیــز بایــد بــه این مــوارد افــزود .به ایــن ترتیب بــا ورود
ایــن عناصر به معماری مســجد ،راه برای دســتیابی به گونههای
متنو عتــری از مســاجد هموار میگــردد .بهطوریکــه در میانه قرن
پنجم ،در عصر ســلجوقی ،با تبدیل جامع اصفهان به مســجدی
چهار ایوانی ،گونه ایرانی مســجد پا به عرصه وجود می گذارد.
این ابداع جدید علیرغم آنکه در تمامی ادوار بعد ،گونه غالب
مســاجد ایرانی را شکل میدهد؛ زمینهساز بروز دشواریهایی به
لحــاظ عملکردی نیز میگــردد .چرا که در فریضه نماز ،یکپارچگی
صفــوف و دیــد بــاز نمازگــزاران ،یک نیاز بــرای ســهولت اقامه نماز
جماعــت به شــمار م ـیرود .درحالیکــه بــا راهیابــی گنبدخانه به
مســاجد اولیه ،فضای گســترده شبســتان از هم گسیخته شده و
برقــراری پیوســتگی صفوف و اقتدای نمازگــزاران به امام جماعت
بــا محدودیتهایــی روبرو میگردد .این مشــکل به ویژه در اولین
مســاجد از این دســت ،نظیر مســجدجامع اصفهــان که جرزهای
قطــور گنبدخانــه را از فضاهــای اطــراف جــدا میســازد ،دیــده
میشــود .عادل فرهنگــی در این زمینه چنیــن اظهارنظر میکند:
«صحــن و شبســتان از نقطه نظر فضایــی ترکیبی را ارائه میدهند
کــه امکان تشــکیل صفــوف نماز را بــه راحتی فراهــم میآورند .در
چنیــن فضایــی ،گــردش ،دیــد و حرکــت انســانی به راحتی میســر
میگردد( »...فرهنگی .)1374 ،این درحالیســت که گنبدخانه از
ً
ایــن منظر عنصری ذاتا محدودکننده به شــمار میرود .او معتقد
اســت بررســی چگونگــی شــکلگیری گنبدخانه در جبهــه جنوبی
مسجد جامع ساوه در قرن  5و گسترش آن به دهانههای مجاور
نشــانگر کوشــش معمار در هماهنگســازی دو عنصر با محتوای

معارض اســت .اما اینکه چرا با وجود این تعارض ،مســاجد ساده
“شبســتانی” یــا بــه گفتــه مرحــوم پیرنیا “مســاجد بومســلمی”،
بــه دســت ایرانیــان بــه الگــوی چهارایوانــی و گنبدخانــهدار تغییر
مییابند؛ ســوالی اســت که برخی تالش کردهاند پاسخی برای آن
بیابند .حشمت ا ...متدین ( )۱۳۸۶در مقاله خود با جمعبندی
نظرات دیگران دالیل زیر را مطرح میســازد:
 -1تا کیــد بر جهت قبله
1
 -2مقابله با نقشــه عربی
وی در نتیجهگیــری خــود ،بیشــتر بــر تــاش معمــاران ایرانــی
برای دســتیابی به الگویی با هویت ایرانی تا کید مینماید .البته
بایــد پذیرفــت که ایرانیــان با رجعت بــه الگوهای کهــن معماری
ساســانی بــه این مهم نایل آمدهاند و گون ـهای متمایز و اصیل از
مســاجد را به معماری جهان عرضه داشــتهاند؛ چرا که بر خالف
دو گونــه دیگــر مســاجد جهــان اســام یعنــی ترکــی و عربــی کــه از
کلیســاهای بیزانــس و بازیلیکهــای رومــی اقتبــاس نمودهانــد؛
الگوهــای کهــن ســرزمین خــود را منبــع الهام خود قــرار دادهاند.
از ســوی دیگــر کســانی چــون محمدکریــم پیرنیــا ،عــدم تناســب
مســاجد شبســتانی اولیــه بــا ذایقــه ایرانیــان را یکــی از دالیــل
ابــداع مســاجد چهــار ایوانــی و گنبــددار میدانــد« :مســجدها
و خدایخانههــا جــز ســایبان ســاده و بیپیرایــهای نبــود  ...امــا
ایرانی زیباپرســت تاب این ســادگی را نیاورد .چیزی نگذشت که
معمــاری با شــکوه ساســانی بــا همــه پیرایههــا وزیباییهایش در
خدمت مســجد درآمد ( »...پیرنیا.)1353 ،
از دیگــر دالیلــی که در این زمینه مطرح شــده اســت ،ســاخت
گنبدخانــه بــه مثابه “مقصوره” برای تامیــن امنیت امام جماعت
مــی باشــد 2.بــا ایــن همــه ،آنچــه که بــه قطعیــت میتــوان گفت؛
آنســت کــه معمــاران ایرانــی بــرای صــورتدادن بــه ایــن تحــول،
دالیلــی ورای عملکــرد را مدنظــر داشــتهاند .همانگونــه کــه هیلن
برانــد 3معتقد اســت« :ایوان و گنبدخانه به ســرعت جای خود را
در معماری مســاجد باز کردند و به واســطه قــدرت مفصل بندی
خــود ،طبیعــت گســتردهتری از بیانهــای معمارانــه را نســبت به
آنچــه نقشــه عربــی میتوانســت از پــس آن برآیــد عرضــه نمودند»
(هیلن براند.)97 ،1380،
از ســوی دیگــر ،معمــاران از طریــق تــاش بــرای حــل تعارض
پیــش آمــده ،راهی بــرای بــروز خالقیتهــای بعــدی در معماری
ایــران باز گشــودند .ایــن مقاله ،روایتگــر تالش معمــاران ایرانی
در طــول حــدود هشــت قــرن بــرای پیوســتن فضــای گنبدخانــه
بــه صحــن و شبســتان اســت .در ایــن راســتا ،ابتــدا بــه تاریــخ
پیدایــش چهارطــاق در ایــران و چگونگی راهیابی آن به مســجد
پرداختهشــده و سپس روند ادغام گنبدخانه در فضای مسجد و
شــیوههای به کار گرفته شده از ســوی معماران به منظور تحقق
این مهم تشــریح شده است.
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پیدایش گنبدخانه
ریش ـههای پیدایــش چهارطــاق یــا گنبدخانــه را میبایســت
در معمــاری پیــش از اســام جســتجو کــرد .آنگونــه کــه در تصاویــر
حکشــده بــر مهرهــای ایالمــی مربــوط بــه هــزاره ســوم پیــش از
میــاد دیــده میشــود ،در ایــران و بینالنهریــن از هــزاران ســال
قبــل ،معمــاران با پوش ـشهای گنبــدی کوچک بــر روی فضاهای
استوانهای سیلومانند آشنایی داشتهاند .اما بنیان گنبد بر فضای
چهار گوش وسیع تنها در دوره اشکانی شکل گرفته است .از دوره
اشکانی ،آثار مشخصی از پوشش های گنبدی بر جا نمانده است.
اما آنچه سبب میشود ابداع گنبد را مربوط به این دوره بدانیم،
ساخت گنبدهای وسیع و بزرگ در ابتدای حکومت ساسانی است.
بیتردیــد ایــن گنبدها یک شــبه به وجود نیامدهاند و پیشــینهای
طوالنــی در دورههــای قبــل داشــتهاند (محمــدی.)168 ،1391 ،
ً
چهارطاقـ ِـی بازه هور با گوشهســازی از چــوب ،احتماال مربوط
به پیش از ساســانی ،از کهنترین گنبدهای یافتشــده در ایران
اســت .آتشــکده فیروزآباد نیــز بعد از بنای بازه هــور ،دومین گنبد
بــر ســطح چهــار گوش اســت که تــا به امــروز به جای مانده اســت
(پیرنیا108 ،1386 ،و.)113

عنــوان الگویــی بــرای مســاجد کوچــک مقیــاس بــه حیــات خود
ادامــه داد .پــوپ 4بــرای قــرون اولیــه پــس ازاســام بــه ســه گونــه
مســجد اشــاره می کند؛ گونه شبســتانی ،تک ایوان و قبه یا چهار
طاقــی (پــوپ)78 ،1390 ،؛ از معــدود نمونههــای باقیمانــده از
مســاجد چهارطاقی یا قبه ،چهارطاقی یزدخواست در کنار جاده
اصفهان -شــیراز اســت که با مســدودکردن ســه جبهــه و افزودن
حیــاط ،آنرا بــه مســجد تبدیــل کردهانــد .بــه موجــب نوشــته
6
اســمیت ،5این بنا در آغاز اســام ســاخته شــده ...اما آندره گدار
آن را به دوره ساســانی نسبت داده است (زمانی.)2535 ،
یکی دیگر از کهنترین مساجد با الگوی گنبدخانه که تا کنون
در منابع معماری کمتر به آن پرداخته شده است ،مسجدی است
کــه در محوطــه باســتانی تپــه مدرســه واقع در شــهر کهن نیشــابور
توسط هیات باستانشناسی موزه مترو پلیتن کاوش شده است.
این گنبدخانه به قطر  9متر در  11متر با جرزهایی به قطر حدود
 4متر با توجه به نوع محراب مستطیل شکل آن و نیز خشتهای
بــزرگ بــه کار رفتــه ،مربــوط بــه قــرون اولیــه میباشــد .بــه دســت
آمدن ســه ســکه مربوط به ســالهای 137،138،147ه ق ،گویای
ســاخت ایــن مســجد در نیمــه اول قرن دوم اســت .بنا به شــواهد
بــه دس ـتآمده و نظــر ویلکینســون 7در دوره ســلجوقی ،صحــن و
منارهای به این گنبدخانه افزوده شده است (ویلکینسون.)1391 ،
با این وجود ،ورود جدی گنبدخانه به مساجد ایرانی در دوره
ســلجوقی اتفاق افتاده است .در این دوره ،گنبدخانه به دو شکل
عمده به مساجد ایرانی راه می یابد:
 -1افــزودن گنبدخانه به مســاجد شبســتانی پیشــین با حذف

تصویر -1سیلوهای گنبددار بر روی مهرهای ایالمی.
ماخذ( :پیرنیا)46 ،1386 ،

تصویر -2آتشکده فیروزآباد.
ماخذ( :پیرنیا)112 ،1386 ،

راهیابی گنبد خانه به مساجد ایرانی
با ورود اسالم به ایران ،سنتهای معماری ساسانی تا مدتی
به حاشــیه رانده شــد و مســاجد ساده شبســتانی به الگوی غالب
مســاجد تبدیــل گردیــد .امــا حتــی در همــان ســالهای نخســت
نیــز چهارطــاق ساســانی هیچگاه به طــور کامل محــو نگردید و به
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تعدادی از دهانههای جبهه جنوبی نظیر جامع اصفهان.
 -2ساخت گنبدخانه به عنوان هسته اولیه مسجد و توسعه آن در
دورههای بعدی با افزودن شبستان ،ایوان و صحن ،نظیر مساجد

جامــع بروجــرد ،گلپایــگان ،برســیان ،کاج ،دشــتی ،ســین و قروه.
با نگاهی به روند تحوالت فضای گنبدخانه در مساجد ایران و
نحوه سازمان یافتن آن در کنار دو فضای اصلی دیگر یعنی حیاط و
شبستان ،شاهد وفاداری به اصولی هستیم که در تمام دورانها،
معماران سرسختانه آنها را در طر حهای خود به کار بسته اند.
الــف) نقــش گنبدخانه به عنوان فضای کانونی مســجد و قلب
تپنــده آن درتمــام دورانهــا :ایــن نقــش کانونــی از طریق اســتقرار
گنبدخانــه در محــور بنــا ،تا کیــد بــر جایــگاه آن بــه عنــوان عنصری
منفرد و نمادین در پالن و حجم ،و جایگیری آن در آخرین نقطه از
سلسه مراتب تقرب به بنا تحقق یافته است .همانگونه که پیشتر
گفته شد ،قدرت این عنصر در انتظامبخشی به فضا تا بدانجاست
کــه در نمونههایی نظیر برســیان و بروجــرد ،گنبدخانه به تنهایی،
ایفا کننده نقش مسجد میگردد.
ب) حفــظ ســه بخش اصلی ســاختار کالبــدی گنبدخانه یعنی
زمینــه مربــع ،محــدوده انتقــال یــا گوشهســازی و گنبــدی دوار بــر
باالی آن با اندکی تغیییرات :از همان زمان که در عصر ســلجوقی،
گنبدخانــه به شــکلی تمــام عیار به مســاجد ایرانــی راه یافت؛ انواع
شــیوههای گوشهســازی و تکنیکهــای ســاخت گنبــد اعــم از
یکپوســته ،دو پوســته پیوســته و گسســته نیز ابــداع گردیده و در
دورانهــای بعــد ،نوآوریهــای فنــی چندانــی در ایــن زمینــه بــروز
نمینمایــد و توجــه معمــاران بیشــتر بــر غنــای تزیینــات و توســعه
فضایی گنبدخانه متمرکز میگردد.
ج) تا کیــد بــر جهــات چهارگانه از طریــق گشــودگی جدارههای

تصویر -4راهیابی گنبد خانه به جامع اصفهان.
ماخذ( :پیرنیا)180 ،1386 ،

تصویر-5مسجد جامع بروجرد.
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد جامع)

تصویر -3چهار طاقی یزدخواست.
ماخذ( :زمانی)2535 ،
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پیرامونی :این اصل چه پیش از اسالم در چهارطاقیهای ساسانی
و چه پس از آن در گنبدخانه مســاجد همواره رعایت شــده اســت.
البتــه در مســاجد ،جبهه جنوبی به ســمت قبله بــه لحاظ فیزیکی
مســدود میگــردد امــا عقب نشســتگی محراب بــه عنــوان درگاهی
بــرای اتصــال بــه عالم بــاال ،همچنــان به لحــاظ مفهومــی تداعیگر
این گشــایش اســت .هرچند در نمونههایی نظیر مصالی سبزوار و
ً
مسجد آقابزرگ ،سمت قبله نیز کامال گشوده است.

بر پیشــرفتهتر شــدن گنبدخانه به لحاظ ســازهای و نیز هندســه و
تزیینات به کار رفته ،شاهد پیوند روزافزون آن با فضاهای همجوار
و نشست هر چه قویتر آن در فضای مسجد هستیم .سید هادی
میرمیــران از معدود کســانی اســت که ایــن نکته را مــورد توجه قرار

گسست و پیوست فضا ،روایت جذب
گنبدخانه در ساختار فضایی مساجد ایران
حفــظ اصــول در طر حریزی گنبدخانههــا ،هیچگاه به معنای
جمــود ایــن فضــا نبــوده اســت .بــه طوریکه به مــرور زمــان ،عالوه

• مسجد جامع زواره ،سلجوقی

تصویر -6مسجد جامع اردستان.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

• مسجد امام اصفهان ،صفوی

تصویر-7مسجد امام اصفهان ،صفوی (باال)؛ مسجد گوهرشاد ،تیموری (پایین).
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد جامع و مساجد اصفهان)

تصویر-8مسجد جامع زواره ،سلجوقی (باال)؛ مسجد جامع ورامین ،ایلخانی(پایین).
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد جامع و مساجد اصفهان)

• جامع ورزنه ،تیموری

تصویر -9مسجد جامع ورزنه ،تیموری (باال)؛ جامع حکیم ،صفوی (پایین).
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد جامع و مساجد اصفهان)
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ً
داده اســت« :کامال مشــهود اســت که نیت معماران در طول زمان
ایــن بــوده کــه حایل میــان فضــای گنبدخانــه و فضاهــای اطراف
برداشته شود» (میرمیران.)6 ،1379 ،
در نمونههــای اولیه از مســاجد گنبــددار ،نظیر جامع اصفهان
و مســجد جامــع زواره ،شــاهد وجود مــرزی قوی میــان گنبدخانه
و شبســتانهای جانبی هســتیم ،گویی گنبــد ،قدرتمندانه بخش
مرکــزی شبســتان را به کناری رانــده و بیتفــاوت در آن جایگرفته
اســت .تنهــا عامــل ارتباطــی ،باز شــوهایی اســت کــه بــا احتیاط و
نگرانــی از رانــش گنبدخانــه ،درون دیوارهــای قطــور جانبی تعبیه
شــدهاند .امــا حتــی در اولیــن مســاجد از ایــن دســت نیــز میتوان
تمایــل معماران به پیوســتن این فضا به دیگر عرصههای مســجد
را مشــاهده کــرد .بهطوریکه در گنبد مســجد جامع اردســتان که
بــه فاصلــه کمتر از یک ســده از گنبد نظامالملک برپا شــده اســت؛
معمار تا حدودی موفق شده است از طریق درگاههای تعبیهشده
در طرفیــن گنبدخانــه و ایــوان کــه از هماهنگی هندســی خوبی با
دهانــه شبســتانها برخوردارنــد؛ ایــن فضاهــا را بــا یکدیگــر ادغــام
نماید .در دوره ایلخانی نیز معماران در طر حریزی مساجدی نظیر
جامــع ورامیــن ،بــا در پیش گرفتــن همین رویکرد ،موفــق به خلق

فضایــی یکپارچه میگردند .این تالشها در دوره تیموری ،صفویه
و قاجــار بــا بروز خالقیتهــای روز افــزون به آفرینــش فضاهای نو و
تنوع بیشتر در مساجد ایرانی منجر شده است.
همانگونــه کــه در مقدمــه گفتــه شــد؛ چنانچــه بــه مســجد با
ً
نگاهی کامال عملکردی بنگریم ،برای برآوردن کارکرد اولیه مســجد
یعنی نماز جماعت ،دو ویژگی دید باز و حرکت آزاد برای پیوستگی
هــر چــه بیشــتر صفــوف ،اولویتهــای اصلی بــه شــمار میروند که
مســاجد ابتدایــی شبســتانی ،بهترین پاســخ را بــه آن دادهاند .اما
معمــاران ایرانــی به دالیلی که از آن ســخن گفته شــد ،با واردکردن
گنبدخانــه و ایــوان بــه مســجد ،خــود را با چالشــی روبرو ســاختند
کــه ســیر تکامل ســاختار فضایــی گنبدخانه در تمامــی دورانهای
بعدی معطوف به حل آن میباشد.
بــه طــور کلی جــذب فضای گنبدخانــه در معماری مســجد و
درآمیختن آن با فضای حیاط و شبســتان به دو شــیوه اساسی زیر
صورت گرفته است:
 -1گشــودن جدارههــای پیرامونــی :در ایــن رویکــرد بــه حــل
مسال ه ارتباط گنبدخانه و فضاهای همجوار ،معماران ضمن حفظ
چارچوب کالسیک گنبدخانه یعنی فضایی مربع شکل و محصور با

تصویر -10مسجد جامع اردستان ،سلجوقی.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

تصویر -11مسجد جامع اصفهان ،سلجوقی.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

تصویر -12مسجد امام اصفهان ،صفوی.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

تصویر  -13مسجد سید اصفهان ،قاجار.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)
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چهار دیوار قطور ،تالش نمودند با گشایش هر چه بیشتر دیوارهای
جانبــی ،ایــن ارتبــاط را تســهیل و تقویــت نماینــد .در ایــن دســته از
مســاجد که دربرگیرنده ا کثریت مســاجد ایرانی هســتند ،ســه گونه
گشایش در جداره های جانبی قابل شناسایی است:
 -1-1بــا یــک باز شــوی اصلــی در میانه :مســاجدی نظیر جامع
اشــترجان (ایلخانــی) ،جامــع ورزنــه (تیمــوری) و مســجد حکیــم
اصفهان (صفوی)
-2-1بــا دو باز شــوی اصلــی در طرفین :مســاجدی نظیر جامع
اردستان و زواره (سلجوقی) و جامع ورامین (ایلخانی)
-3-1بــا یــک بــاز شــوی اصلــی در وســط و دو بــاز شــوی فرعــی
جانبــی :جامــع اصفهــان ،برســیان و بروجــرد (ســلجوقی) ،جامــع
گوهرشــاد و جامــع یــزد (تیمــوری) ،امــام اصفهــان (صفــوی) و
مســاجد ســید و رحیــم خــان (قاجــار) دیــوار حایلــی وجــود نــدارد
ً
در ایــن میــان ،مســاجد دوره قاجار کــه عمدتا در گونه ســوم جای
میگیرند بیشــترین توفیق را در ادغام حدا کثری فضای گنبدخانه
بــا شبســتانهای جانبــی داشــتهاند .بطوریکه میتــوان گفت آنها
تــاش چند صد ســاله معمــاران پیشــین در این راه را به ســرانجام
رساندهاند.
ایــن مهــم از طریــق پیشــرفتهای روزافزون ســازهای در مهار
رانــش گنبدخانــه و بــا اســتفاده از ســتونهای ســنگی کــه بســیار
ظریفتر از نمونههای آجری بودند ،میسر گشته است .دو مسجد
ســید و رحیمخان در اصفهان نشــانگر اوج این موفقیت هســتند.

تــا بدانجــا کــه گنبدخانه مســجد رحیمخــان به گونــهای معلق در
هــوا و در پیوســتگی کامــل با شبســتانهای جانبی اســت .در این
دو مســجد جبهــه محــراب نیز به طور جدی به عقب رانده شــده و
گشایش فضایی به حدا کثر رسیده است.
 -2بسط هندسی گنبدخانه :شیوه دوم که منجر به تحوالتی
بنیادیتــر در ســاختار فضایــی گنبدخانــه شــده اســت؛ توســعه
گنبدخانــه بــه شــکلی تمــام عیــار بــه فضاهایــی پیرامونی اســت تا
بدانجــا کــه در ایــن گونــه مســاجد تفکیــک فضــای شبســتان از
گنبدخانه دشوار و در مواردی ناممکن است.
شــاید بتوان مســجد امیرچخماق یزد مربوط بــه دوره تیموری
را اولیــن مســجدی دانســت کــه در ایــن گــروه جــای میگیــرد .در

تصویر -14مسجد سید اصفهان ،قاجار.
ماخذ( :مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان)

تصویر -16مسجد میر چخماق یزد ،تیموری
ماخذ( :پیرنیا)۲۵۲ ،۱۳۸۶،

تصویر -15مسجد رحیمخان ،قاجار.
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد اصفهان)

تصویر -17مسجد جمعه اردبیل ،سلجوقی.
ماخذ( :زمانی)2535 ،
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گنبدخانــه این مســجد ،پالنــی چلیپایی فضا را به چهارســو بســط
داده و مرزهای فضایی را کمرنگ می ســازد .به گونهای که فضای
ایســتای گنبدخانــه به جنبش درآمده و بــرای اولین بار گنبدخانه
نیز به فضایی پویا بدل میگردد.
در گنبدخانه مســجد جامع یزد مربوط به قرن هشــتم نیز این
هماهنگــی و ترکیــب میــان گنبدخانــه ،ایــوان و شبســتانها دیده

میشــود به طــوری که برخالف مســجد هــمدوره خود ،گوهرشــاد
از جرزهــای قطــور جانبــی کــه مــرزی قــوی بــا شبســتانها ترســیم
مینمایند خبری نیســت و رانش گنبد و ایوان با استهال ک مرحله
به مرحله از طریق طاق و تویزههای تاالرهای کشیده جانبی مهار
شــده است که این ترفند ،راه را برای گسترش فضا در میان جرزها
فراهم ساخته است.

تصویر -18مسجد جامع یزد ،تیموری.
ماخذ( :گنجنامه ،مساجد جامع)

تصویر -20مسجد شیخ علی خان زنگنه ،صفوی.
ماخذ( :گنجنامه مساجد اصفهان)

تصویر -19مسجد سپهساالر ،قاجار.
ماخذ( :میرمیران)1379 ،

تصویر -21مسجد آقابزرگ کاشان ،قاجار.
ماخذ( :پیرنیا)342 ،1386 ،
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تصویر -22گنبد خانه مسجد آقابزرگ کاشان ،قاجار.

این تکنیک سبکســازی با گنبدخانه مســجد جمعه اردبیل
کــه اســاس آن مربــوط به دوره ســلجوقی می باشــد؛ قابل مقایســه
اســت .اما این بار تجزیه جرزهــا تا بدانجا پیش میرود که به خلق
فضاهایی گسترده و کاربردی منجر میگردد.
در دوره صفویه نیز در مســاجدی نظیر شــیخ علی خان زنگنه
در اصفهــان ،بــا بهرهگیــری از گنبدخان ـهای بــا پــان چلیپایــی،
ایــن فضــا با صحن و شبســتانها بــه خوبی درهم آمیخته اســت.
از دیگــر مســاجدی کــه در ایــن زمــره جــای میگیرند میتــوان به
آقابــزرگ کاشــان و سپهســاالر تهــران در دوره قاجــار اشــاره کــرد.

در مســجد سپهســاالر نیــز مشــابه شــیخ علیخــان زنگنه ،شــاهد
پالنــی چلیپایی هســتیم و در مســجد آقابزرگ ،اســتفاده از زمینه
هش ـتضلعی و خطــوط مــورب ،راه را بــرای گســترش همهجانبه
فضــای گنبدخانه فراهم ســاخته اســت؛ بــه طوریکــه گنبدخانه
و اندامهــای متصــل بــه آن بــه تنهایــی تمــام جبهــه قبلــه را بــه
خــود اختصاص دادهانــد .از دیگر نکاتی که تمایــل معمار را برای
گشــایش حدا کثری فضا آشکار میسازد؛ صرف نظر وی از محراب
و حذف کامل جداره قبله اســت که دربردارنــده نگاهی متهورانه
در خلق فضاهای نو میباشــد.
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نتیجه
ایــن تحقیــق نشــان میدهــد؛ علــی رغــم آنکــه ورود گنبدخانه
بــه مســاجد ایرانــی ،موجــب بــروز گسســت در فضــای یکپارچــه
مســجد شبستانی شــده و اشــکاالتی برای یکپارچگی صفوف نماز
پدیدم ـیآورد؛ امــا معماران بــه دالیلی ورای عملکــرد ،هیچگاه این
عنصــر را رهــا نکرده و در طول چند ســده تــاش مینمایند تعارض
پیــش آمــده را ب رطــرف نمــوده و گنبدخانــه را بــه ســایر اندامهــای
مســجد پیونــد دهنــد .تحقــق ایــن هــدف بــه دو طریــق پیگیری
شــده اســت؛ اول گشــایش بیشــتر جدارههــای پیرامونــی و تقویت
آســتانههای ارتباطــی میــان گنبدخانــه و شبســتان و دوم بســط
هندســی گنبدخانــه و اســتحاله آن در فضاهــای پیرامونی .به این
ترتیب معماران ایرانی موفق میشــوند ضمن معرفی الگوی ایرانی
مسجد ،به یک دستگاه فضایی یکپارچه نیز دست یابند.

یافتههــای ایــن تحقیــق همچنین نشــان میدهد؛ ســازمان
فضایــی مســاجد ایرانــی ،علیرغــم حفــظ اصولی پایــدار ،هیچگاه
دچــار ســکون نبــوده و رو بــه ســوی پیشــرفت داشــته اســت .بــه
گون ـهای کــه معمــاران ایرانی با خار ج شــدن از چارچــوب محدود
مســجد شبســتانی ،راه را بــرای نوآوریهــای بعدی بازگشــودند و
از طریــق تــاش برای حل چالــش پیش آمده ،الگوهــای متنوعی
از نحــوه ترکیــب و همنشــینی فضاهــا را بــه معمــاری ایــران عرضه
داشــتند .بــه ایــن ترتیب روشــن میگــردد کــه معماران گذشــته،
هی ـچگاه راه خالقیــت را برخــود نبســته و بــا تالشــی پرهیزگارانــه،
ضمــن حفظ اصولی واحد ،در آفرینش هر اثر ،نکتهای بر گذشــته
افــزوده و از طریــق ایــن همافزایــی ،معمــاری ایــران را در رونــدی
تکاملی به پیش بردهاند.

پینوشتها
 1هیلن براند در کتاب خود مساجد را در سه گروه عمده ،شامل نقشه عربی،
ایرانی و ترکی قرار می دهد .که منظور از نقشــه عربی همان مســجد شبســتانی یا
به تعبیر پیرنیا بومسلمی است.
 2آنگونــه کــه گالدیــری و پیرنیــا اعتقــاد دارنــد؛ گنبــد نظــام الملــک در جامع
اصفهــان در ابتــدا به شــکل مقصوره و جدا از شبســتان ســاخته شــده اســت .هر
چنــد ایــن گنبد خانه با مقصوره هــای رایج در زمان خود به شــکل اطاقکهای
مشبک چوبی و سنگی بسیار متفاوت است.
3 R.Hillenbrand.
4 A, Pope.
5 M.Smith.
6 A.Godar.
 7گروه اعزامی از موزه متروپولیتن نیویورک ،طی کاوشهای خود در شهر کهن
نیشــابور ،موفق به کشــف بقایای چند مســجد و محراب گردیدند که در برگیرنده
شواهد جالبی درباره چگونگی شکلگیری مساجد اولیه در خراسان است.
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