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نظام نیارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(

بابک عالمی1*، صدیقه کمالی زارچي2
1 استادیار دانشکده معماري و هنر، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

 2 کارشناسي ارشد معماري، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ایران.

)تاریخ دریافت مقاله: 99/4/11، تاریخ پذیرش: 99/7/22(

چکیده

انواع،  دارد. شناخت  ایران  معماری  مناظر  و  در شکل گیري ساختارها  بسزایي  تأثیر  که  است  فرمي  گنبد، 

به  پژوهش،  این  است.  بوده  محققان  و  معماران  دغدغه  همواره  آن  سازه ای  عملکرد  و  ساخت،  شیوه های 

پرداخته  منطقه  ویرانگر  زلزله هاي  از  پابرجا پس  و  کهن  بناهاي  معدود  از  کاشان،  گنبدخانه مسجد جامع 

 است. تاکنون به معماري و فن ساخت این بنا پرداخته نشده است و بررسی آن نمایانگر تمایزاتي با گنبد های 

مشابه است. هدف پژوهش، مستندنگاری، بررسی پیشینه تاریخی، تزیینات و شیوۀ ساخت این گنبدخانه 

است. راهبرد پژوهش توصیفی- تحلیلی و تفسیری-تاریخی است. پژوهش با حضور در بنا، کار میداني و 

همچنین مطالعه منابع کتابخانه ای و اسناد شفاهی برای کنترل یافته ها و درک فنون به کاررفته و آگاهی از 

فرایند ساخت انجام  شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که گنبد متعلق به دوره ایلخانی و به صورت 

دوپوسته گسسته است که با استفاده از فِن شاهنگ و زنجیر و شابلون متحرک ساخته شده؛ شکل قوس گنبد 

داخلی، منحنی ریسمان آویخته است. نتایج پژوهش ضمن شناسایی دقیق اجزا و چگونگی کاربرد مصالح 

و خشخاشی ها در گنبد، نشانگر تشابه سلسله مراتب فن ساخت در منطقه، در مقایسه با گنبدخانه ی چند 

بنای هم دوره خود است. تزئینات ایوان و محراب، نمونه منحصربه  فردی از کاربندي و مقرنس است. 

واژه های کلیدی  
مسجد جمعه کاشان، فضاي گنبدخانه، فن ساخت گنبد، گنبد دوپوسته گسسته، فن شاهنگ و زنجیر.

.E-mail: alemi@kashanu.ac.ir ،031-55913132 :نویسنده مسئول: تلفن: 55913148-031، نمابر *
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مقد مه

مسجد جمعه، از کهن ترین آثار معماری دورة اسالمی در منطقه 
زیادي وجود  ابهامات  این مسجد  و قدمت  بانيان  است. درخصوص 
هجری  حدود560  النقض،  کتاب  مصنف  رازی  عبدالجليل  دارد. 
نور شریعت مدارس و مساجد آراسته  می گوید: »به زینت اسالم و 
مدارس  و  وعدت  آلت  با  مساجد  دیگر  و  جامع  مسجد  از  است 
 )79  ،1374 )نراقي،  و....«  مجدیه  و  صفيه  مدرسه  چون  بزرگ 
در  می برد.  عقب  به  پنجم  سدة  تا  دست کم  را  مسجد  پيشينة  که 
مرآت البلدان آمده : »مسجدی که در کاشان به اسم جامع معروف 
بناکرده  را  آن  اشتر  مالک  دختر  خاتون  صفيه  دارد،  شهرت  است، 
است« )اعتمادالسلطنه، 1367، 116(. که ساخت بناي اوليه مسجد 
تاریخی  آثار  نراقی در  باز می گرداند.  و دوم هجري  اول  به سده  را 
جامع  مسجد  بنيان گذار  درباره ی  کاشان  و  نظنز  شهرستان های 
می نویسد: »این بنا  قدیمي ترین مسجد و بناي باستاني داخل شهر 
کاشان است ... که صفی الدین ابوطاهر کاشی ملقب به عزیزالحضرت 
در سال466 ه.ق بنانهاده است.« صفی الدین کاشي ازجمله همکاران 
و دستياران خواجه نظام الملک در ایجاد آثار و ابنية  خيریه از مدارس، 
مساجد، دارالشفاء و ... بوده و اشاره  شده که به دليل فراموش شدن 
به تدریج به صفيه خاتون  نام وی  یا  اشتباه لفظی،  این شخصيت 

مسجد جامع کاشان کهن ترین بنای به جا مانده از تخریب  زلزله های 
واقع  کهنه  ميدان  محله  در  که  سلجوقی  عهد  به  متعلق  و  ویرانگر 
 شده است. مناره مسجد که به نظر عمری طوالنی تر دارد در 1315 و 
مسجد در 1375 به ثبت ملی رسيده است. درباره مسجد، تحقيقات 
و  مانده  پوشيده  آن  ساخت  فن  و  جزئيات  و  گرفته  اندکي صورت 
مدارک ثبت  شده آن نيز دارای اشکاالت فراوان است. در این پژوهش، 
گنبد خانه مسجد، به دليل ساختار خاص آن مورد مطالعه قرار گرفته 
و این بخش از مسجد به  دقت برداشت شد و فن و شيوه ی ساخت 
و  شناسایی  است،  کهن  بنای  این  جالب توجه  ویژگی های  از  آن که 

تحليل شد.
در مورد این بنا، منابع زیادی وجود ندارد؛ معدود منابع موجود 
ازجمله  پرداخته اند.  آن  تاریخچه  و  تزئينات  مسجد،  کلی  شرح  به 
این منابع، سفرنامه اوژن اوبن کوالر )1362 ه.ق( است که به مناره 
زین الدین، مسجد جمعه، مسجد شاه و برخی امامزاده  ها اشاره دارد 
که به آن ها رسيدگی می شده و به همين دليل قوام خود را حفظ 
دست خورده  گچ کاری  که  جمعه  »مسجد  می نویسد  وی  کرده اند. 
محراب آن نشانه ای از نفوذ اعراب بوده در آستانه فروریختن است« 
)ساطع، 350،1389( به نقل از مرآت البلدان )1367(، مسجدي که 
در کاشان  به اسم جامع کاشان معروف است، دو محراب دارد، که 
و  گنبد  شبستان،  داراي  است؛  راست  دیگري  و  کج  یکي  قبله 
حوض خانه است و چندبار مرمت شده که تاریخ آن ها معلوم نيست. 
در  همکاران  و  ميرفتاح  علی اصغر   )116  ،1367 )اعتمادالسلطنه، 
 5 و  قرون4  سفال گری  کوره های  وجود  به   )1369( خود  گزارش 
هجری در شبستان زیرین مسجد اشاره  کرده اند )عسگري، 1396(. 
نراقي در کتاب آثار تاریخي شهرستان های کاشان و نظنز )1374(، 

بنا را با نام مسجد جمعه یا جامع ميدان کهنه، در دسته ی آثار و ابنيه 
اندِک عهد سلجوقِي کاشان قرار داده و آن را به اجمال معرفی کرده 
است. ارجمندفر و زمانی فرد در تحقيقاتی به سرپرستی آیت اهلل زاده 
شيرازی، به تشریح مناره و تزیينات مسجد پرداخته اند. )ارجمندفر 
قدمت،  از  مختصری  شرح   )1383( گنجنامه   )1387 زمانی فرد،  و 
بانيان و سير تحول بنا به نقل از کتاب آثار تاریخی شهرستان های 
در  و محمود کالیه )1387(  عادل  است.  داده  ارائه  کاشان  و  نطنز 
پرداخته اند. حيدري  آسيب شناسی مسجد  به  منتشرنشده  گزارشي 
تحول مسجد جامع  و سير  بانيان  تاریخ،  به گونه شناسی،   )1389(
به   )1392( احمدیان  و  سادیاني  اسماعيلی  است.  پرداخت  کاشان 
بررسی کوره های بنا پرداخته اند. عسگری )1396( به اهميت محراب 
مسجد اشاره دارد و دوره زمانی آن را متعلق به قرون 6 تا 8 هجری 
مي داند. بهادری و همکاران )1394( و نيز یونسی و همکاران )1396( 
به بررسی نوع مالت و اجزای گچ بری و مواد آلی به کاررفته در گچ 
همکاران  و  عالمی  پرداخته اند.  گنبدخانه  و  محراب  رنگدانه هاي  و 
)1398( به فن ساخت و تحليل سازه ای مناره و در جاي دیگر به 
تزیينات و تاریخچه آن پرداخته اند. این پژوهش به شناخت ساختار 
فضایی، جزئيات و شيوه و فن ساخت گنبدخانه  مسجد می پردازد؛ با 
بررسی منابع به شناسایی تاریخچه بنا و با برداشت های دقيق ميدانی 
از بخش گنبدخانه مسجد، به تهيه مدارک دوبعدی و سه بعدی این 
بخش و تصویربرداری و پياده سازی تزئينات آن پرداخته شد. سپس 
نظام هندسی، ساختار و روش اجرای گنبد تحليل شد و در نهایت، 
آن  نتایج  و  مقایسه  منطقه  در  هم دوره  مشابِه  گنبد  سه  با  گنبد، 

بررسی و تحليل شد.

پرسش های پژوهش
1- ویژگی های کالبدی گنبدخانه مسجد جامع چيست؟ 

2- تاریخچه آن چيست و جزئيات و تزئينات آن چگونه است؟
3- روش و فنون ساخت و همچنين نحوه باربری گنبد چگونه 

است؟

روش تحقیق
روش تحقيق این پژوهش توصيفی-تحليلی و تفسيری-تاریخی 
است. با مطالعه اسناد و منابع تاریخچه بنا شناسائی شده و مدارک 
اوليه و مستندات مسجد جمع آوری گردید؛ سپس به روش ميدانی، 
این  دقيق  مدارک  این  ترتيب،  به   شد؛  برداشت   گنبدخانه  بخش 
بخش از بنا تهيه و ساختار فنی و هندسی آن پياده سازی و تحليل 
شد. درنهایت، به کمک منابع شفاهی و نظر استادکاران محلی و با 
اجرای  فنون  و  روش  خصوص  در  الزم  جزئيات  منطقی،  استدالل 
گنبد ارائه گردید. سپس جزئيات گنبد با سه گنبد هم عصر و مشابه 

تطبيق داده شده و نتایج آن بررسی گردید.

مسجد جامع کاشان 
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تغييریافته است )نراقي، 1374، 333-334(. کيانی، معمار مسجد را 
مجيد »القاضي الجليل-البناء« معرفی می کند )کياني، 1366، 434(. 
این  در  اسالم  از  پيش  که  گفته شده  این مسجد  اوليه  بنای  درباره 
محل آتشکده بوده که پس از ایمان آوردن اهالی، آن را به مسجد 
تبدیل کرده اند )نراقی، 1374، 83(. به همين دليل آن را یک مسجد 
چهارتاقی معرفی می کنند )حيدری، 40،1389(. شواهد و مستندات 
به حدی نيست که بتوان به این فرضيه ها صحه گذارد؛ بااین حال، با 
دقت در الگوی معماری حال حاضر، می توان آن را در دسته مساجد 
دو ایوانه دانست. مسجد در طول دوران مختلف شکل گرفته و به مرور 
به  بخش   5 در  می توان  را  آن  تکامل  مراحل  که  است  تکميل شده 

شرح جدول )1( خالصه کرد: 
مسجد حدود 3/6 متر باالتر از معبر اصلی مجاورش، بنانهاده شده 
و دارای سه شبستان )دو شبستان در ضلع غربي و یک شبستان در 
زیرزمين همان ضلع(، صحن، دو ایوان شمالی و جنوبی، گنبدخانه، 

فضاهای خدماتی و دو دکان است که گردا گرِد حياط مرکزی جای 
گرفته اند.  

بنا، طي قرون متوالي دچار خرابي هایي شده و چندبار  مرمت گردیده 
تاریخ  است؛  داده  شده  آن  تزیينات  و  ابنيه  در  زیادي  تغييرات  که 
ویرانگر  زلزله   از  پس  آنها  مهم ترین  ولی  نيست  مشخص  مرمت ها 
انجام  1192 ه.ق است که به دستور عبدالرزاق خان حاکم کاشان 
شد و با استناد به کتيبه ها، بيش از ده سال طول کشيد. نخستين 
در محراب شبستاِن جنب گنبدخانه  زلزله،  از  بعد  تاریخدار  کتيبه 
است که تاریخ 1194 ه.ق در آن درج شده: »کتبه ابن محمدحسين 
محمدکاظم اصفهاني في 1194 عمل استاد باقر اصفهاني« و آخرین 
زیر  و  محراب  باالي  برجسته  گچ بری  کتيبه  در  شده،   ثبت  تاریخ 
گنبد به تاریخ 1207 ه.ق است: » بعد از خرابی زلزله باعث  و بانی 
تعمير عبدالرزاق خان، کتبه عبدالکریم 1207ه .ق«.    یادگاری های 
است   1239 سال  به  متعلق  آن  قدیمی ترین  که  گنبد خانه  داخل 

نظام نيارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(

و  )ارجمندفر   )43، )اعتمادالسلطنه، 1367() حیدري،1389  از  اقتباس  با  تاریخ  تکامل مسجد جامع کاشان در طول  و  جدول 1-سیر تحول شکل گیری 
زمانی فرد، 1387( ) عادل و محمود کالیه، 1387(.

تصویر1-تصاویر از سمت راست به چپ به ترتیب: پالن طبقه همکف مسجد ) آرشیو میراث فرهنگي کاشان(.  قدیمی ترین دست نوشته بر روي دیوار مقصوره. آخرین کتیبه 
تاریخ دار پس از زلزله.
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نشان جان گرفتن دوباره مسجد است. با توجه به تصاویر و مستندات، 
در دوران پهلوي و جمهوري اسالمي نيز، اقدامات مرمتي و بازسازي 

چندی انجام شده است.
تاریخ بنای گنبد خانه دقيقاً مشخص نيست؛ بنابر شواهد موجود 
زندیه(  )دوره  ه.ق  در1207  آن  مرمت  تاریخ  محراب،  کتيبه های  و 
پيش  به   گنبدخانه  که  می رسد  نظر  به  ولی  است  رسيده  اتمام  به 
تاریخ تعلق دارد. شکل و نوع گنبد مسجد جامع منحصربه   این  از 
فرد است و نمی توان آن را دقيقا به دوره ساخت شبستان ها مرتبط 
دانست، هرچند که شيوه ی  ساخت آن بی شباهت به آن دوران نيز 
با  این گنبد شباهت هایی  با مقایسه فرمي و ساختاری،  باشد.  نمی 
گنبد چهل دختران و مسجد ميرعماد کاشان و نيز مسجد جامع یزد 
یکي  ایلخاني  عصر  است.  ایلخاني  دوره  به  مربوط  سه  هر  که  دارد 
بنابراین  کاشان شناخته می شود.  آباداني  و  دوران های شکوفایي  از 

می توان دوره ایلخاني را دوره ساخت احتمالی گنبد خانه دانست.
دارد  قرار  مسجد  صحن  غربی  جنوب  در  مسجد،  گنبدخانه 
و  اصلی  ایوان  امتداد  در  کنار صحن،  در  نشين،   تابستان  فضایي  و 
عمود بر شبستان ها ایجاد کرده است که از ایوان به شبستان اصلي 
این بخش که در ضلع جنوب غربی حياط مسجد  دارد.  دسترسی 

واقع است با فرمی چليپایی در مربعی از جرزهای بنا محاط است؛ 
مختلف  نقاط  در  سانتی متر   230 170تا  از  جرزها  این  ضخامت 
شامل  و  مترمربع   510 معادل  مساحتی  گنبدخانه  است.  متفاوت 
ایوان، فضای زیر گنبد و دو راهرو در طرفين است. گنبد دهانه ای 
12 متری دارد و قوس آن از ارتفاع 11/88 متری آغاز شده و ارتفاع 
تيزه آن از داخل گنبد تا کف 17/55 متر و مساحت فضای زیر گنبد 
137 متر است. ارتفاع تيزه گنبد از بيرون تا کف گنبدخانه 18/97 

متر و ارتفاع ایوان 12/70 متر  می باشد. 
بالکن  نيم    طبقه  راهروها، فضای  باالي  بر  و  ایوان   در دو طرف 
مانندی است که از پشت بام مسجد راه دارد. در دو سمت گنبد خانه 
فضایی مربع شکل، هندسه را به چليپا تغييرداده است و بازشوهای 
دو  می کند.  روشن  را  فضا  آن ها،  انتهاي  دیوار  در  آجری  مشبک 
طرف مقصوره و انتهاي راهرو ها به پلکانی میرسد که یکی از آن ها 
اتاق  فضای  به  دیگری  و  داشته  دسترسی  پشت بام  به  درگذشته 

مانندی به تراز نيم طبقه می رسد. 
گنبد مسجد عليرغم منابع ثبت شده، دوپوسته و بيشترین فاصله 
دوپوسته در محل تيزه،110 سانتي متر است. پوشش سقف فضاهای 
گنبدخانه اکثراً تاق تویزه و تاق کجاوه2 است که دهانه هایی از 160 

تصویر2- باال: پالن گنبدخانه در کدهای ارتفاعی مختلف: چپ: پالن  طبقه همکف در تراز 3/64+، راست پایین: پالن نیم طبقه در تراز 9/83+ و راست باال: پالن بام )تراز معبر 
مجاور مسجد به عنوان مبدأ در نظر گرفته شده است.( پایین: از سمت راست به چپ به ترتیب:  تصویر از پشت بام و محل ورودي به نیم طبقه، فضاي نیم طبقه باالي راهروهاي 

دو طرف ایوان، درب ورودي به اتاق های دو طرف محراب، فضاي داخلي اتاق ها، پلکان به سمت بام گنبد خانه و فضاهاي الحاقي تشکیل دهنده فرم چلیپا.
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تا470 سانتي متر دارند؛ ضخامت این تویزه ها از 70 تا170 سانتي متر 
متغير است.در راهرو و نيم طبقه ها به ترتيب از تکنيک تاق آهنگ 
و تاق کلمبو استفاده شده است. در گنبدخانه، با توجه به دهانه و 
ارتفاع، از چفدهای متفاوت استفاده  شده که ازلحاظ ظاهری مشابهت 
دارند. چفد و قوس ایوان اصلی، پنج وهفت کند و قوس های هشتگانه 
گنبد خانه پاتوپا است. گنبد خانه شامل ایوان، دو راهرو با اتاق های 
نيم طبقه روی آن، فضای زیر گنبد، محراب و در طرفين آن اتاق و 
پلکان دسترسی است. ازنظر ساختاری، فرم گنبد خانه از بخش های 
بشن3، چپيره4، چنبره5، گنبد آهيانه، گنبد خود و الحاقات تشکيل 

 شده است.

تزیینات  گنبدخانه

تزیينات گنبدخانه شامل نما، تزیينات داخلي و نماي رویه بيروني 
و داخلي گنبد است. نماي گنبدخانه شامل 7 دهانه است که یک در 

ميان کوچک و بزرگ اند. دهانه وسط )ایوان( بزرگترین دهانه و پس 
از آن دهانه هاي ميانه ی طرفين ایوان مي باشد. هرکدام از دهانه ها، 
به واسطه هره چيني افقي و عمودي تفکيک و قاب  شده  و به روش 
رگچين با آجر اخرایی و نقوش مختلف، پوشش داده شده اند. ترکيب 
آجرهاي لعاب دار در شش رنگ سفيد، الجوردي، مشکي، فيروزه ای، 
آبي کمرنگ و زرد خردلي در باالي قوس ها، گل اندازهاي آجري را 
شکل داده اند. با آنکه همه نما آجري است، تنوعی در نقوش، بافت و 
چيدمان هر دهانه وجود دارد که نشانگر مهارت معمار در آجرچينی 
و ایجاد نقوش است. در ازاره، دو قطعه سنگ مرمر با ردیفی از کاشی  

فيروزه ای مجزا شده اند و حاشيه ای آجری آنها را قاب کرده است. 
قوس ها،  باالي  در  و  است  راسته  خفته  به شکل  نما  آجرچينی 
گل هایی از آجر رنگي به صورت خوَون چين6، نقش بسته است. قوس 
دهانه وسط، از خط بام فراتر رفته و با چند ردیف آجر رنگي )مشابه 
ميانه ی مناره( و با هره چيني پهن، خط آسمان را شکل داده است. 

تصویر4- انواع بافت و نقش های آجرکاری بکار رفته در نماي گنبد خانه.

تصویر3- راست: اجزاي گنبد، چپ: مقطع گنبدخانه.

نظام نيارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(
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شامل:  مسجد  گنبد خانه  داخل  فضاي  در  به کاررفته  تزیينات 
 آجرکاري ساده و رنگی، گچ بري،  نقاشي، کتيبه قرآني سنگي،کاربندي 
و مقرنس بندي است. ایوان اصلی گنبدخانه به عنوان پيش ورودي با 
کاربندي منحصربه فرد و مرتفع از گچ و پوشش آجري و گل اندازهای 
از آجر لعاب دار منقش شده است. این کاربندی  به گونه ای است که بر 
روی یک کاربندی، کاربندي دیگري اجرا شده است و بدین ترتيب 
در دسته بندي کاربندي  درون زا )محمدیان و فرامزی،1390، 106( 

جای می گيرد.
ازاره هاي ایوان با هره چينی قاب  شده و نقوش هندسي و اسامي 
با خط ساده  ایجاد شده است. کتيبه قرآني  با آجرهای رنگي  ائمه 
بنایي در ارتفاع 5/70 متر، دورتا دور ایوان نقش بسته است. در باالي 
دیوار جنوبي، بافت آجری و زیر آن خطوط الجوردي نقاشي شده بر 
زمينه گچي بر کتيبه های سنگي دو سمت ورودي گنبدخانه تاکيد 

می کند.
پوشش داخل گنبد خانه از گچ، نقاشي و خطاطي با کتيبه های 
قرآني است که در 4 گوشه گنبدخانه و محراب، با مقرنس و گچ بری 
آیات و گل وبته به اوج خود می رسد. بقيه فضا، ساده ر ها شده است. 

ازاره هاي تورفته ی فضا، ظاهرا بنا بوده مانند ازاره  ایوان، کاشی کاری 
مرمت  در  تعجيل  دليل  به  است  ممکن  آن  به  توجه  عدم  و  شود 
مقرنس بندی  مقصوره،  چهارگوشه  باشد.    در  بودجه  محدودیت  یا 
گچ بري  مقرنس بندی  آن،  باالي  تاق  و  محراب  در  و  ساده  گچ بري 
تزئين  لچکی های  و  اخرایي  آبي،  رنگ های  با  همراه  پيچيده-قرینه 

شده با برگ و گل نقش بسته  است.
دارد:  کتيبه  وجود  مختلف  کتيبه  گنبدخانه  5  داخلی  فضای  در 
زیر  گنبد،    کتيبه های  زیر   هشت ضلعی  کتيبه  چليپایی،  سراسری 
مقرنس کاری جبهه محراب، کتيبه محراب و دو کتيبه   ایوان، کتيبه های 
گنبد خانه نشان از مرمت پس از زلزله دارد و نشان می دهد که بيش 
مرمت  محل  آخرین  است.  انجاميده  به طول  بنا  مرمت  سال  از10 
باالي  در  تاریخ دار  کتيبه های  آخرین  زیرا  است  بوده  خانه  گنبد 
زمينه  گچ بری  کتيبه های  نصب شده اند.  گنبدخانه  ایوان  و  محراب 
گنبدخانه  هشت ضلعی  گرداگرد  که  آبی  زمينه  گچ بری  و  اخرایی 
شده  گره بندي  فيروزه اي  آجرکاری  با  تهویه(  و  )نورگير  چرخيده 
است. پوشش گنبد بيرونی، آجري ساده است و پوشش گنبد آهيانه، 
از آجرهاي لعاب دار فيروزه ای و اخرایي است که با نقوش هندسی 

تصویر 5- انواع آجر کاری نماي اصلي.

تصویر 7- طرح کاشي استفاده شده در ازاره هاي ایوان.

تصویر 8- تصویر مقرنس بندی های بنا.

تصویر 6-پالن و پرسپکتیو کاربندی های ایوان.
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تزیين  شده است. 

شیوه ساخت
اندک  گنبدها  ساخت وساز  فنون  و  شيوه  خصوص  در  اطالعات 
است؛ تنها استادکاران سنتي با شاگردي نزد پيشکسوتان این فنون 
روبه  سنتی،  معماری  افول  با  دانش  این  متاسفانه  که  آموختند  را 
شوازی،  دیوالفوا،  گنبد،  ساخت  شيوه های  درباره  است.  فراموشی 
رویتر و دیز، نکاتی بيان کرده اند. آندره گدار نيز با توصيف چهارتاقی 
نياسر، به شرح اجمالی گنبدهای ساسانی و سير تحول گنبدسازی 
در دوران اسالمی می پردازد. همچنين بزرگ مهری به نقل از پيرنيا 
دستگاه  و  پرداخته  گوشه سازی  و  گنبد  انواع  و  ساختار  معرفی  به 
و  تهرانی  فخار  و  زمرشيدی  می کند.  معرفی  را  هنجار  و  شاهنگ 
معماریان نيز به ذکر نکاتی در باب گنبد پرداخته اند. اطالعات این 
منابع، درباره گنبد تک پوسته و مختصری در مورد گنبد دوپوسته 
دوپوسته  گنبد  ساخت  شيوه  از  کم تر  و  است  گسسته  و  پيوسته 
فن ساخت  به  که  منابعی  است.  موجود  اطالعی  ميان تهی  گسسته 
با  دارند.  تمرکز  کلی  قواعد  و  اصول  روی  بر  می کنند  اشاره  گنبد 
استادکاران  و  مکتوب  اسناد  با  یافته ها  کنترل  و  ميدانی  بررسی 
معماری، فرآیند ساخت گنبد خانه مسجد جامع و فنون به  کار رفته 
ادامه  در  که  است  به  دست آمده  آن  مختلف  بخش های  در ساخت 
گنبدخانه،  ساخت  فرآیند  از  مرحله  نخستين  می شود.  داده  شرح 
ابعاد،  باید  بستر  این  است.  بنا  برپایی  برای  مناسب  بستری  ایجاد 
وزن  از  ناشی  وارده  بارهای  تحمل  برای  کافی  مقاومت  و  تناسبات 
مصالح و باره ای جانبی را داشته باشد. مراحل بعدی ساخت شامل: 
آهيانه،  گنبد  ساخت  چپيره سازی،  گنبدخانه،   دیواره هاي  ساخت 

ساخت گنبد خود و در آخر ساخت عناصر الحاقی است.

ساخت افریز و پی سازی
گنبد خانه مسجد وزن تقریبی معادل 3.800.000 کيلوگرم7 دارد 
که بر سطح مقطعي معادل 165 مترمربع وارد مي شو د. این ميزان 
درگذشته  می سازد.  ضروری  را  مناسب  بستر  یک  ایجاد  لزوم  بار، 
برحسب تجربه معمار و آگاهي وي نسبت به مقاومت خاک، از فنون 
مختلفي براي پي سازی استفاده می شد. خاک منطقه کاشان، معموال 

فشرده  و  خشک  زمانی  که  و  کالیه،194،1387(  )عادل  است  رس 
مقاوم سازی  به  نياز  شود  مرطوب  اگر  و  دارد  را  فشار  تحمل  باشد 
دارد. )مبحث7 مقررات ملي، 1392، 33( ازآنجا که که قناتی موسوم 
به ميرباقر از محلة ميدان کهنه عبورمی کند )ضرابی، 1378، 97(، 
سازندگان بنا با موضوع رطوبت و مقاومت کم خاک روبه رو بوده اند. 
ابعاد بنا و جنس مصالح به کاررفته، ميزان مقاومت الزم برای پی و 
ابعاد پی، بدون  بستر آن را تعيين می کند؛ با آنکه تشخيص دقيق 
گمانه زنی ميسر نيست اما با بررسي ساختمان های مشابه در منطقه 
می توان به حدود تقریبي براي آن دست  یافت. پي هاي موجود در 
منطقه اصوالً از شفته  آهک8 است. این مالت به طور همگن، در حدود 
یک سوم از عمق پي ریخته می شود و پس  از آن از شن، سنگ و آجر 
جوش9 همراه با شفته در مراحل بعدی استفاده مي شود. در انتها از 
سنگ ریشه دار استفاده مي شود تا پی شفته ریزی شده پيوند بهتري 
با کرسي چيني ایجادکند. شفته آهک با توجه به مقدار آهک مصرفي، 
بدون استفاده از مصالح دیگر )شن و سنگ و...( مقاومتي حدود یک 
می شود  افزوده  آن  مقاومت  به  زمان  مرور  با  که  دارد  مگا پاسکال 
نمودن  اضافه  صورت  در  و  ملي،  1392،  20(  مقررات   8 )مبحث 
مصالح دیگر با دانه بندی مناسب، مقاومت فشاري آن افزوده خواهد 
شد.10استادکاران از این مالت براي مقاومت سازي خاک و ایجاد یک 
سنگ  از  کاشان  در  می کردند.  استفاده  باربري  براي  مناسب  بستر 
می کرده اند  استفاده  زیرزمين  دیوارهاي  و  پی سازی  ساهال11براي 
که در بيابان و کوه هاي اطراف قمصر به وفور دیده می شود )توسلي 
نوش آبادي ،1398( و آن را داراي مقاومت خوب و باالیي همچون 
برابر   1/5 حدود  را  پی  عمق  درگذشته  می دانستند.  ساروج  مالت 
ضخامت دیوار و طول و عرض آن را به اندازه حدودي20 سانتي متر 

بيشتر از ابعاد دیوار روي آن در نظر می گرفتند.

ساخت بشن و دیوار مقصوره 
ضخامت دیواره های بشن در گنبد خانه مسجد جامع کاشان بين 
1/80 تا 2 متر و ارتفاع آن تا چنبره 9/55 متر مي باشد و از خشت 
)خشت پخته( مربع شکل با ابعاد 5×20×20 سانتي متر ساخته  شده 
توأم  افقي  و  عمودي  به صورت  خشت ها  این  چيدمان  نحوه  است. 
تاریخي منطقه دیده  از خانه های  این چيدمان در بسياري  است12. 

تصویر 9- محل تزیینات گنبد.

نظام نيارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(
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می شود. دیوار هاي باربر اغلب به صورت توپر است اما در برخي از 
ابنيه دیوارهاي توخالی نيز وجود دارد )تصویر 13(.

چپیره سازی )ایجاد بستر مناسب برای  قرارگیری گنبد(
قرارگيری  برای  ایجاد بستر مناسب  در ساخت گنبد دو مسئلة 
گنبد و ساخت و اجرای گنبد اهميت دارد. بسترسازي براي ساخت 
گنبد موضوع بسياري از تحقيقات بوده است و نشانگر مهارت دیرباز 
هندسه  تغيير  به  گوشه سازي  یا  چپيره سازی  است.  ایراني  معمار 
به  که  )معماریان، 1397،  382(  مي شود  گفته  دایره  به  چهارگوش 
به تدریج  و  شکل گرفته  گنبدسازي  دوره ی  هر  در  مختلف،  طرق 
بشن  دیوار  اجرای  از  بعد  دارد.  مختلف  انواع  و  است  یافته  تکامل  
شيوه  از  گوشه سازی،  جهت  متر،   5/90 ارتفاع  تا  مقصوره(  )دیوار 
بندي،  درتاق  است.  گرفته  شده  بهره  مقرنس  ترمبه13-  تاق بندی– 
هشت تاق با قرارگيري بر روي دیواره آن را به هشت ضلعي منتظم 
تبدیل مي کنند. این تاق ها باربر بوده و به عنوان عنصر مياني براي 
انتقال بار گنبد به دیوارها عمل مي کند. مابين تاق و گوشه های دیوار 
با یکی از روش های گوشه سازي )سکنج14 یا فيلپوش15( پوشش داده 
تعبيه شده،  آن  در  ها  مقرنس  اتصال  براي  بست هایي   شده، چوب 

درنهایت بر روی آن مقرنس  اجرامی شود.
پس از اجرای چپيره، دیواره بشن و دیواره روي تاق ها تا تراز پوشش 
بام امتداد می یابد. با نگاهي اجمالي به سير تحول  گوشه سازی می توان 
دریافت که احتماالً معمار بنا براي جلوگيري از بلنداي بيش  ازحد 
بنا در داخل، گوشه سازی را قبل از رسيدن به بام و اتمام بشن اجرا 

دایره،  ندارد.  بنا  حجم  در  بيرونی  نمود  گوشه سازی   است؛  نموده 
 چندضلعی ای بی شمار است، بنابراین هرچه تعداد اضالع بيشتر باشد 
اجراي گنبد روي آن آسان تر است. به همين منظور، روی تاق های 
ایجاد شده، یک تا چند رج دیوارچينی می شد تا یک هشت  ضلعی 
تبدیل می کردند  به 16 ضلعی  را  آن  و سپس  ایجاد گردد  مسطح 
ضلع  وسط  در  و  موازی  ضلعی   16 اضالع   از  یکی  که  به گونه ای 
روشنایی  سبک سازی،  سبب  به  دهانه  این  گيرد.  قرار  هشت ضلعی 
نمود  است.  گرفته شده  نظر  در  بازشو  و  مشبک  به صورت  تهویه،  و 
هندسه اي  با  دارد  نام  چنبره  که  گنبدخانه  از  بخش  این  بيروني 
چون مربع، هشت ضلعی یا استوانه )گریو( و... دیده میشود. چنبره 
گنبدخانه از هندسه هشت ضلعی پيروی می کند و محل خيشخان ها 
)بازشوها( در وسط اضالع آن پهنایی حدود 1/20 متر دارد. آن وجه 
از هشت ضلعی که مابين ایوان و گنبدخانه قراردارد به صورت داالنی 
که  است  درآمده  بيروني  و  دروني  هندسه  دو  این  ميان  در  کوتاه 
احتمال می رود برای دسترسی به خيشخاِن آن وجه در نظر گرفته 
 شده باشد؛ هر دیوار ضخامت مشخصی دارد و این احتمال وجود دارد 

که بين دیوارها  تهی باشد. 

اجرای گنبد
نتيجه بررسی نشان می دهد که گنبد مسجد، دوپوسته است که 
دليل آن شيوه ساخت گنبد و امکان ایجاد فرم مناسب در داخل و 
خارج و مسائل اقليمی است؛ اجرای گریو فرم بيرونی را بارزتر ساخته 
نوع رج  چيني )رگ چين و  به  وابسته  پوسته گنبد،  نمای دو  است. 

تصویر 11- سمت راست:پالن از محل چنبره گنبدخانه؛ سمت چپ: ساخت دوپوسته گنبد مسجد دانشگاه شریف به صورت هم زمان به صورت صندوقه. مأخذ: )زمرشیدي، 
)343 ،1389

تصویر 10- بازتعریف فرایند مقتدرسازی الکترونیکی به منظور ارتقاء سطح مشارکت ساکنین نواحی دچار افت شهری اصفهان در بازآفرینی شهری در این نواحی.
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گرد چين( است )پيرنيا،1370، 113(. اجراي قوس  به روش گردچين 
هموار و زیباتر است. در این گنبد نيز از این روش استفاده  شده، به 
همين سبب، یک طرف نمای هر پوسته یکدست و مسطح و طرف 
دیگر مضرس است. پوسته دوم راه چاره برای ایجاد نمای مطلوب 

در وجه خارج است. 
و  هندسه  تعيين  گنبد  ساخت  براي  گام  اولين  آهیانه:  گنبد 
انتخاب  مناسب  ساخت  شيوه  آن،  براساس  که  است  آن  بلنداي 
و  است  نيم  دایره  یا  نيم بيضي  مابين  مسجد،  گنبد  قوس  مي شود. 
را  قوس  که  می رسد  عمودی  پایه  به  کند  چيِن  هلو  چفت  یک  با 
و  شاهنگ  نام  به  ابزاري  از  بيضي  فرم  اجرای  براي  مي کند.  بهينه 
هنجار16استفاده  کرده اند. کانون هاي بيضی محلی است که با بستن 
نمود.  ترسيم  را  بيضی  می توان  آن ها،  به  مشخص  طول  با  طنابی 
که  )شاهنگ(  قطور  و  مستحکم  چوبی  روی  بر  را  کانون  محل 
وسط گنبد خانه قرار  داده اند، مشخص کرده  و در آن محل زنجير 
)هنجار( را  بسته اند. شاهنگ را با چوب هایي به دیوار و چنبره محکم 
کرده اند و رج چينی گنبد و ميزان داخل نشستن را با شاخص زنجير 

مشخص کرده اند. 
به دليل عدم امکان ساخت بنا از داخل در این روش، گنبد باید 
از بيرون ساخته شود. بنابراین، در این بنا، به دليل نبود فضاي کافي 
و همچنين مقاوم ساختن گنبد، بخشي از آهيانه، همزمان با گریِو 
مخروطِی گنبد، به صورت پيوسته ی ميان تهی اجرا شده است. بدین  
ترتيب، این دو بخش در16 محل، به واسطه تيغه های )خشخاشی( 
پایداری پوسته شده و  22 سانتی متری به هم متصل اند که سبب 
از رانش و شکست گنبد در نقاط بحرانی پيشگيری  می کند. قوس 
گنبد داخل با زنجير و شيب گریو با قپان اجرا شده است. در گریو، 
سوراخ هایی )مشتو( نسبتاً قرینه، به  ابعاد یک یا دو آجر ایجاد شده 
که بتوان داربست نماچينی را برپا کرد. پس از ساخت گنبد تا ارتفاع 
گریو، بين گنبد و گریو تاق ضربی زده  شده تا  بستر مناسبي براي 
ادامه کار در ارتفاع و تکميل گنبد آهيانه ایجاد شود. خشخاشی ها 
تا نقطه بحرانی دوم امتداد یافته اند تا پشت بندي براي رانش گنبد 
و  زاویه 22/5  در  بحرانی  نقطه  دو  گنبد،  قوس خارجی  در  باشند. 
67/5 نسبت به محور افقي پاکار وجود دارد که با تغييرضخامت و 

تکيه گاه در گنبد تقویت شده اند.
آگاهي معماران سنتی از انتقال نيرو در گنبد، با تغيير ضخامت 
و استفاده از عناصر مياني در نقاط بحرانی، سبب افزایش مقاومت و 
کاهش وزن سازه شده است. از دالیل دو پوسته سازي، امکان ایجاد 
فرم مناسب به منظور ایجاد نشانه شهری است، بنابراین در انتخاب 
نوع قوس گنبِد ُخود، عالوه بر مقاومت و باربري، زیبایي نقش مهمی 
دارد؛ ارتفاع زیاد گنبد، سبب کاهش مقاومت آن خواهد شد که برای 
افزایش مقاومت و باربری بهتر، از خشخاشی و ستونک هایی استفاده 
 شده است. فاصله اندک ميان دو گنبد، استفاده از این ستونک ها  را 
ضروری می سازد؛ محل قرارگيری آنها در حين اجرای گنبد آهيانه 

است تا هشت  وگيری کافی در گنبد ایجاد کند.
شکل  آهيانه،  گنبد  همانند  ُخود،  گنبد  اجراي  در  ُخود:  گنبد 
ابنيه  تعيين مي کند. تشخيص چفت در  را  اجراي آن  قوس، روش 
سنتي دشوار است و به دالیل گوناگون چفت ها در طول زمان تغيير 
به  نزدیک  شکل مي دهند. هندسه قوس گنبد مسجد جامع بسيار 
قوس شبدري کند است. به دليل فاصله ی کم گنبد ُخود با آهيانه، 
نقاط کانوني رسم قوس در دسترس نيست، بنابراین به نظر می رسد 
از شابلون متحرکی برای اجرای گنبد ُخود استفاده  شده است. برای 
انجام این کار، شاهنگ کوتاهی روي یک پایه آجری )شنگرک( روي 
رأس گنبد آهيانه نصب شده است. سپس معمار روی گنبد آهيانه 
بدین  اجرا کرده است؛  به روش گرد چين  را   ایستاده و قوس گنبد 
 روش نمای بيرون یکدست می شود. براي کاهش وزن، مشابه گنبد 
آهيانه، ضخامت پوسته کاسته شده است. هنگامی که قوس به محل 
زیر  به  تا  شده  افزوده  ستونک ها  ارتفاع  رسيد،  ستونک ها  با  تالقی 
یافته  ادامه  انتها  تا  گنبد  شود. سپس  متصل  آن  به  رسيده،  گنبد 
است. با توجه به ارتفاع گنبد، مشتوهایي ایجاد شده تا براي ایجاد 

داربست و کار بر روي گنبد از آن استفاده کنند.
برای بستن قوس گنبد، فضای کار اندک است و وجود شاهنگ، 
محدودیت زیادي ایجاد مي کند. معمار تا زمانی که بتواند از داخل، 
گنبد را بچيند، کار را ادامه می دهد، سپس خارج شده، انتهای کار 
کاهش  با  گنبد،  رأس  آجرچينی  در  می کند.  تکميل  بيرون  از  را 
محيط، از آجرهای نيمه، کلوک و... استفاده کرده اند. معموالً در رأس 

تصویر 12-باال: تصاویر از سمت راست به چپ: باال؛ گنبد گرد چین و پایین؛ گنبد رگ چین، اجراي گنبد هلو چین با شاهنگ و هنجار، شیوه ترسیم و اجراي چفت هلوچین نقاط 
بحرانی قوس؛ مسجد جامع کاشان پایین: تصاویر از چپ به راست: اجرای پوسته گنبد با گریو  به طور هم زمان، ایجاد مشتو ها براي داربست، ایجاد بستر مناسب براي ساخت 

ادامه گنبد، تکمیل گنبد آهیانه.

نظام نيارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(
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براي نصب خوج17و پرچم  ابزار خاصي  یا  از چوب شاهنگ  گنبدها 
استفاده می کنند. در این گنبد، با توجه به تغييرات معاصر، لوله ای 

فوالدي در نوک گنبد، بدین منظور تعبيه  شده است.
در ساختار گنبد، خشخاشی های ميان تهی وجود دارد که اتصال 
محکمی با دو پوسته ی گنبد ندارند و نشان می دهد که این عناصر 
هنگام ساخت گنبد ساخته شده و کارکرد اجرایی داشتند یا بعدها در 
حين مرمت احتمالی پوسته خارجی و برای جلوگيری از ریزش آن 
اضافه  شده اند. این خشخاشي ها  از الگو مکعبی توخالي، از همنشيني 
شش خشت با ابعاد 5×20×20 ایجاد شده اند و فضای ميانی آنها از 
به کاررفته  برای هم بندی دوپوسته  نظر می رسد  به  و  پر شده  الياف 
کنترل  براي  آهيانه  گنبد  روي  دارند.  اندکي  بار  تحمل  خاصيت  و 
این  که  اجرا شده   پالونه بندي  دائم  یا  موقت  به صورت  اضافي  فشار 
پالونه ها مانند تویزه هاي باربر رفتار می کنند و نيرو و بار اضافي را به 
پایه های گنبد انتقال می دهند. در خشخاشي ها ، بازشوهایی به اندازه 
65 سانتي متر برای عبور انسان، ایجاد شده که ظاهرا پس از ساخت 
اتفاق افتاده است؛ زیرا محل بازشو  در خشخاشي ها، مشابه نيست و 

لبه ی آن، ناصاف و نامرتب است و نشان می دهد که بازشو، بعد از 
ساخت گنبد و برای دسترسی به فضای بين خشخاشي ها ایجاد شده 
درگاه  دوپوسته،  مابين  به  ورود  براي  اینکه  دیگر  مهم  نکته  است. 
مناسبی ساخته نشده و پوسته بيروني در بخشی، تخریب و بازشو 
ایجاد شده است و این با کار معمار سنتي که براي ایجاد بازشو، از 
تویزه یا نعل درگاه استفاده می کرده، متناقض است. درحال حاضر، 
احتماال  که  دارد  وجود  خشخاشی ها  روی  نيز  دیگری  تخریب های 

ناشي از نظافت ناشيانه داخل گنبد است.
انواع گنبدهاي   دوپوسته،  و ویژگي های  با مقایسه فن ساخت گنبد 
برخالف  جمعه  مسجد  گنبد  ساختار  که  گرفت  نتيجه  می توان 
مستندات موجود یک گنبد دوپوسته گسسته است که دو گنبد از 

پاکار از هم جدا ساخته شده است. 

مقایسه و تحلیل
ساخت  شيوه  آن،  ساختار  و  تاریخچه  مسجد،  شناخت  از  پس 
مقایسه  مورد  ایلخاني(  )دوره  خود  عصر  هم  گنبدخانه  سه  با  آن 

تصویر 14-باال؛ از راست به چپ: نمونه پالونه بندي موقت بر روي گنبد مسجد جامع، تصویر از بین دوپوسته ی گنبد، معرفي عناصر داخلي گنبد. پایین؛ از راست به چپ به 
ترتیب: نحوه چیدمان خشخاشی ها به صورت میان تهی، شکل و موقعیت قرارگیري ستونک ها، شکل و موقعیت قرارگیري خشخاشي.

تصویر 13- سمت چپ: جزییات اتصاالت انتهایي رأس گنبد مسجد جامع کاشان،، برای ساخت قالب، قوس را بر روی سطح زمین رسم می کنند و دو قطعه چوب  دقیقًا بر خط 
قوس قرارمیگیرد و با یکدیگر به وسیله بست فلزی و میخ متصل می شود. این شابلون، از ناحیه سر توسط حلقه ای به تیر شاهنگ متصل شده و از پایه در راستای گریو پایین 
آمده و بر روی قسمت چنبره می نشیند. می توان در باالترین قسمت گریو  یک ناودانی گذاشت و قالب درون آن قرار گیرد. سمت راست: نمونه استفاده از شابلون متحرک در  

بازسازي گنبد آجري  مقبره امام زاده محمد)ع()گنبد خشتي(. مأخذ: )زمرشیدي،1389، 334( 
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جدول 2-مشخصات عناصر بین دو پوسته و خشخاشي هاي استفاده شده در ساخت گنبد.

جدول 3. مراحل اجرای گنبد.

نظام نيارش گنبدخانة کهن کاشان )گنبدخانه مسجد جمعه(

چهل  بقعه  و  ميرعماد  مسجد  گنبدخانه  دو  گرفت.  قرار  تحليل  و 
دختران کاشان به دليل شباهت هایي در ساختار و موقعيت منطقه اي 
که با مسجد جامع کاشان دارد و همچنين مسجد جامع یزد نيز به 

دليل شباهت در نيارش گنبد برگزیده شد.
مسجد ميرعماد در حدود سال 624 ه.ق ساخته  شده، گنبدخانه 
با پالن مربع  شکل به ضلع 7/25 متر در ضلع جنوبي مسجد واقع 
در  و  متر   7/20 دهانة  با  آن  پيوسته  دوپوسته  گنبد  است.  شده 
تراز14/20 از حياط و پوسته خارجي در تراز15/15 متر بر پا شده 
 است. چپيره سازي کاربست آن، پس از اتمام دیوار بشن، هندسه را 
بيروني  نماي  در  چپيره سازي  است.  کرده  تبدیل  ضلعي  هشت  به 
گنبدخانه نمود بيروني چهار گوشه اي دارد و خيشخان هایي در وسط 
است.گنبد خانه  پوشيده شده  با شبک های هندسي  مربع  ضلع هاي 
مسجد جامع یزد متعلق به 796 ه.ق و گنبدی دو پوسته و گسسته 
دارد که در پاکار از هم جدا شده اند. دهانه داخلي گنبد حدود 15 
متر و فاصله بين دو پوسته گنبد حدود 2 متر و داراي 12 خشخاشي 
و ستونک هایي در ميان دو پوسته است. بقعه چهل دختران کاشان، 
ضلعی  با  مربعي  ته رنگ  و  است  ایلخاني  دوره  به  متعلق  مقبرهای 
برابر 6/50 متر دارد. ارتفاع گنبد داخلي حدود 15/13 متر و گنبد 
خود آن حدود14/80 متر است. گنبد آن دوپوسته گسسته مي باشد 
 4 این  مشخصات  شده اند.  جدا  ازهم  پاکار  از  آن  پوسته ی  دو  که 

گنبدخانه در جدول زیر منعکس است:
و  بناست  به  الحاقی  بخش  گنبدخانه،  کاشان،  در مسجد جامع 
مستقل  و  جداگانه  عنصري  را  آن  شبستان ها،  به  نسبت  آن  محل 

معرفي مي کند؛ برخالف مساجدي چون مسجد جامع یزد و ميرعماد 
که هندسه گنبدخانه و شبستان ها درهم تنيده است، در اینجا، این 
شبستان ها  به  نسبت  آن  مکان یابی  است.  بافته  جدا  تافته اي  فضا، 
سبِب کارکرد موقت آن در مراسم مذهبي شده و آن را تاحدودی 
است. ساختار  این موضوع  گویا  متروک ساخته که هندسه مسجد 
هندسي گنبدخانه مسجد جامع یزد، ميرعماد و جامع کاشان بسيار 
بزرگي  ایوان  پس  در  گنبدخانه  که  نحوي  به  است.  بهم  نزدیک 
قرارگرفته است و به ترتيب با تاق تویزه، کاربندي ساده و کاربندي 
درون زا پوشيده شده است. هندسه جرزهاي بشن در سه گنبدخانه  
کاشان مشابه است به نحوي که جز سمت محراب، در بقيه جهات، 

درگاهي براي ورودي در نظرگرفته شده است. 
بقعه  در  و  است  ساده  آجر  رج چيني  ميرعماد  مسجد  تزیينات 
چهل دختران با استفاه از آجرهاي رنگي و خوون چين، گل انداز هاي 
لوزي شکل در رویه زیرین گنبد ایجاد شده است. در مسجد جامع 
یزد تزیينات متفاوت و شامل نقوش کاشي کاري مي باشد. از آنجا که 
در مسجد جامع کاشان تزیينات پيچيده اي به چشم نمي خورد. به 
تزیينات مختصري  با  کاشان  منطقه ی  گنبدخانه های  نظر مي رسد 
برپا مي شدند و تزئينات اغلب روي سردر و ورودي ها به جهت تأکيد 
انجام مي شده است. در خصوص شيوه ساخت، نحوه تبدیل هندسه 
چهارگوشه پالن به دایره در مساجد کاشان کامال شبيه به هم است، 
به نحوي که ابتدا با چهار تاق در گوشه ها، مربع به هشت ضلعي و 
سپس به 16 ضلعي تبدیل می شود. درحاليکه در مسجد جامع یزد، 
ابتدا مربع با چهار تاق و مقرنس به هشت ضلعي تبدیل و با کاربندي 
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جدول 5- پالن گنبدهاي مورد بررسي.

تصویر 15- به ترتیب از راست به چپ: ستونک چوبي مسجد جامع یزد. مأخذ: )ولي بیگ و همکاران، 1396، 202( شکل خشخاشي هاي مسجد جامع یزد.

 مسجد جامع كاشان بقعه چهل دختران مسجد جامع يزد مسجد مير عماد 

 پالن

  

 
 

 مقطع

    

 نماي گنبد

    

 نماي داخلي گنبد

    
 12 60/4 15 20/7 دهانه گنبد

 55/17 15/13 50/22 20/14 ارتفاع گنبد داخلي
 1 15/1 2 53/0 فاصله دو پوسته

 مقرنس فيلپوش مقرنس كاربست نوع چپيره
 90/2 - 5/3 - ارتفاع گريو

 46/1 85/2 5/1 97/1 دهانه به ارتفاع
 70/1 20/1 75/3 55/2 ضخامت جرز
 12 60/4 15 20/7 دهانه گنبد

 

جدول 4-معرفي و مقایسه نمونه هاي مورد بررسي.
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به پایه گنبد می رسد. شکل چپيره ها درهر 4 گنبد متفاوت است. 
نکته قابل توجه، استفاده از کاربست یا مقرنس در گوشه سازی مربع 
در گنبد مساجد است، درحاليکه در چهل دختران این موضوع دیده 
نمی شود. فرم گنبد داخلي در هر4 بنا، هلو چين بوده و فرم گنبد 
بيروني هندسه اي تقریبا مشابه دارد. گنبد خُود در دو گنبد ميرعماد 
و بقعه چهل دختران بر روي هندسه 16 ضلعي مي نشيند، در حالي 
که در مسجد جامع یزد و کاشان ابتدا گریو ساخته شده و سپس 
گنبد بر روي آن قرارمي گيرد. دو پوسته گنبد درمسجد مير عماد در 
بخش هایي از نوک گنبد با صندوقه اتصال دارند ولی در بقعه چهل 
وجود  اتصالي  عامل  فرهنگی،  ميراث  مستندات  حسب  بر  دختران 

ندارد. ولی در دو گنبد داراي گریو، خشخاشي با فرم هاي متفاوتي 
وجوددارد. در مسجد جامع یزد، 6 خشخاشي بزرگ و 6 خشخاشي 
در  است،  برقرار شده  پوسته  دو  اتصال  و ستونک هاي چوبي  کوتاه 
بزرگ،  تهي  حالي که در مسجد جامع کاشان، 8 خشخاشي ميان 
را شکل  پوسته  دو  اتصال  آجري  ستونک    8 و  کوتاه  8 خشخاشي 
داده اند. این ستونک ها در گنبدخانه مسجد جامع یزد، در آیوارگاه 
اصوال  و در مسجد جامع کاشان در ميان شانه ساخته شده است. 
در ساخت گنبدها، خشخاشي ها روي پالونه بندي ها18 اجرا می شود 
در حالي که در مساجد مورد بررسي در این پژوهش، خشخاشی ها 

مستقيما روي گنبد آهيانه ساخته شده است.

و  ایلخاني  دوره  در  احتماال  که  کاشان  جامع  مسجد  گنبدخانه 
داراي  اضافه شده  به شبستان هاي مسجد  کاشان  آباداني  زمان  در 
ساختار خاصی در اجرای گنبد است. گنبِد دوپوسته گسسته ای که 
توسط ستونک ها و خشخاشي هاي ميان تهي به هم بافته شده است. 
بابری مناسبی  ایستاده است که  قوس گنبد داخلی، هلوچين کند 
دارد و باربری آن مشابه قوس زنجير آویخته است؛ ميان تهي بودن 
چنبره و سبک سازي گنبد به طرق مختلف، تاثير نيروی وزن و زلزله 
را کاسته است. گنبد داخلي با استفاده از تکنيک شاهنگ -زنجير 

نتیجه
و گنبد بيروني با قالب متحرک ساخته شده است. تزیينات داخلي 
گنبد و نما ساده است که تالشی براي هماهنگی با نماي سلجوقي 
شبستان و مناره بوده و دارای شش شيوه آجر چيني در نما است. در 
داخل بنا، ظاهرا کتيبه هاي نقاشي شده، ازاره ناقص و تمرکز تزئينات 
در جبهه محراب  نشان از تعجيل براي اتمام و احيا مجدد گنبدخانه 
پس از زلزله دارد. با مقایسه بنا با 3 گنبدخانه مشابه دیگر مي توان 
به ساختار هندسي مشابه و الگوي یکسان در سلسله مراتب ساخت 

و تزئينات آنها اشاره کرد.

پي نوشت ها

1. گروه باستان شناسی در تحقيقات خود به کشف و برداشت شبستان 
زیرین دست  یافته اند که تاکنون گزارشي از آن منتشر نشده است.

2. تاق کجاوه )کژاوه( سطحي منحني شکل حاصل از حرکت یک منحني 
بر روي دو تویزة اصلي است. در این نوع تاق تویزة بزرگ تر تيزه دار و منحني 

حرکت کننده مي تواند با تيزه با بدون آن باشد )معماریان،226،1397(.
 3. بشن یا هيکل یعني حجمي که روي زمينه ته رنگ )پالن( به صورت 
مکعب تا زیر هشت  وجهی باال مي آید و یک یا دو طرف آن باز است )پيرنيا، 

.)8،1370
به قسمت انتهایي بشن که  4. چپيره به معناي جمع شونده و معموالً 
به شکل مربع یا مستطيل است تا تبدیل آن به دایره )چپيره سازي(  گفته 

مي شود که بعد گنبد بر روي آن سوار می شود )همان(.
قاعدة  و  می پوشاند  را  چپيره  بخش  که  هشت وجهی  حجم  چنبره:   .5

بيروني گنبد روي آن قرار می گيرد )معماریان،379،1397(.
 6. خوون چيني به معنی قرارگرفتن قطعات متفاوت آجر در کنار هم که 
سبب ایجاد نقش مي گردد. خوون چينی آرایش ساختمان به  صورت آمود 
است که در آن، از ضخامت آجر در ایجاد انواع گره های تزیينی در پيشانی 

نما استفاده می کنند )زرگرزاده دزفولي و همکاران، 53،1395(.
7 . این وزن براساس وزن مخصوص خشت )kg/m3( 1600 کيلوگرم بر 

مترمکعب محاسبه  شده است. 
8. شفته آهک مالتي با نسبت 25 درصد خاک رس و قلوه ریز، 60-50 
درصد شن و ماسه به همراه آب است. که پس  آخوره درآمدن به مدت یک 
الي دو شبانه روز رها می شود تا دانه های خاک متورم و از همدیگر باز شود و 
پس  از آن شيره آهک به ميزان200 الي250 کيلوگرم به ازاي هر مترمکعب 

اضافه می گردد )زمرشيدي، 1389(.
9. آجري است که از ته کوره به دست می آید و داراي مقاومت باالیي 

است.
10. در این بنا فشاري معادل23000 کيلوگرم بر مترمربع وارد می سازد و 

پي حاصل مقاومت بيش از100000 کيلوگرم بر مترمربع را تحمل می کند.
11. ساِهل، ساحل.

12. این نوع چيدمان در منطقه کاشان و آران بيدگل مرسوم است.
معناي  به  است  انواع گوشه سازي  از  یکي  ُسُلمبه(  )ُسُرمبه،  ترمبه   .13
جمع شده و پيش آمده است و همانند اسکنج است که از کنج پيش آمده 
و شروع به ساخت می شود که خود انواع مختلفی دارد )پيرنيا،23،1370(.

14. اسکنج )سکنج( متشکل از دو تاق اریب که همدیگر را در یک نقطه 
قطع کرده باشند. شيوه زدن تاق به 3  صورت مختلف است )همان، 22(.

15. فيلپوش مثل صدف حلزون از گوشه شروع می کنند و الیه های تاقي 
را روي همدیگر سوار می کنند تا به حد مطلوب برسد )همان،23( و یکي از 

شيوه های ترمبه سازي است.
اجرای  برای  روش ها  معروف ترین  از  یکی  هنجار  و  شاهنگ  روش   .16
گنبد می باشد و برگرفته از روش ترسيم بيضي با استفاده از نخ یا طناب 

است.
لوله   فلزي و چندتکه  از سه تکه گوي  توغ، خوج و شنگه متشکل   .17
نسبتاً قطور که بر روی هم قرار می گيرد و بر ميله تيزه گنبد سوار می شود. 

در خوج گوی ها به شکل گالبی شکل هستند ) همان،120 -121(.
18. قوس هاي باربر که بر روي گنبد آهيانه ساخته مي شود تا از  انتقال و 
فشار مستقيم نيرو  بر روي گنبد جلوگيري کند و بار ناشي از این  قوس ها 
)تویزه ها( به پایه هاي گنبد انتقال یابد. به این قوس ها پالونه بندي مي گویند.
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The dome is a form that has a great impact on the for-
mation of architectural forms and landscapes in Iranian 
cities. Architects and researchers have always been 
concerned with the methods of dome construction, 
recognizing its types, studying the performance of the 
instrument, drawing methods, and its execution meth-
ods. Among the valuable historical context of Kashan, 
the Grand Mosque is one of the oldest surviving build-
ings in the heart of the ages, which unfortunately has 
been abandoned and except for limited studies, it has 
not been addressed and its registered documents have 
serious shortcomings and mistakes. In this article, in 
addition to a general knowledge of the mosque and a 
summary of its evolution, its dome has been paid spe-
cial attention. It is one of the few standing buildings 
after the devastating earthquakes in the region. In the 
structure of the dome of the mosque, there are initia-
tives that cause differences with other similar domes 
and this shows the need to study and document it. Most 
of the research that has been done about this mosque 
has been in the field of archeology and about the al-
tars, decorations and pottery kilns )located in the nave( 
and so far the architectural aspects and construction 
techniques have not been studied. Therefore, the pur-
pose of this research is to pay attention to the historical 
background of the mosque and accurate documentation 
of various elements and decorations used in the dome, 
the method of construction of each component and 
structural form of the dome. To achieve this goal, an 
important part of the research data has been obtained 
through attending the Kashan Grand Mosque and field 
survey of the dome, and library and oral resources have 
been used to control the field findings and know the 
course of construction and techniques used. Is. The 
main strategy of this research is descriptive-analytical 
and interpretive-historical. One of the findings of this 
article is the accurate identification of the components 
and how the bricks and poppies are arranged in this 

dome. The result of the research shows that the form of 
the dome is in the form of two discrete shells which are 
made using the technique of whip and chain and mov-
ing template, respectively, internal and external dome 
and the shape of the inner dome arch is hung close to 
the string curve. Also, the analysis of the decoration of 
the dome of the house shows that the porch and the al-
tar are decorated with an original and unique example 
of use and Mogharnas. Due to the artistic skills and 
decorations of the Timurid era, no complex decorations 
have been used in this building and most of the sur-
faces have been decorated in the simplest way, which 
indicates the haste in the reconstruction and the subse-
quent decline of the mosque. Comparing the mosque 
with three domes of the same period and approximate-
ly the same area shows that the construction of all four 
domes has common features and differences that these 
differences can be seen in the executive details as well 
as in the decorations.
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