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مساجد و مراکز مذهبی
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تصويری از حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ جايگاه مسجد را در معماری گذشته بيان کند.
٢ــ منبع الهام و مفهوم زيگورات ها را شرح دهد.

٣ــ ويژگی های معماری زيگورات چغازنبيل را بيان کند.
٤ــ ويژگی های معبد آناهيتا را بيان کند.

٥  ــ الگوی فضايی آتشکده ها را بيان کند.
٦  ــ ويژگی های آتشکدٔه آذرگَُشْسب را بيان کند.

٧  ــ ويژگی های مسجد پيامبر در شهر مدينه را   شرح دهد.
٨  ــ ويژگی های انواع مساجد ايرانی را شرح دهد.

٩ــ عناصر مشترک مساجد ايرانی را بيان کند.
١٠ــ علت استفاده از گنبد در بنای مساجد را شرح دهد.

١١ــ روند شکل گيری گنبد را در معماری ايرانی توضيح دهد.
١٢ــ انواع گنبدهای ايرانی را نام ببرد.

١٣ــ اجزای مناره را بيان کند.
١٤ــ معماری تکيه و حسينيه را شرح دهد.

١٥ــ چگونگی شکل گيری نهاد مدرسه را در بعد از اسالم بيان کند.
١٦ــ منشأ پالن مدارس را بازگو کند.

١٧ــ  ويژگی های معماری مقابر مادی و هخامنشی را بيان کند.
١٨ــ ارسن پيرامون آرامگاه حضرت امام رضا (ع) را شرح دهد.

١٩ــ منبع الهام برج های مقبره ای بعد از اسالم را بيان کند.
٢٠ــ ويژگی های معماری گنبد قابوس را نام ببرد.

٢١ــ ويژگی های معماری گنبد سلطانيه را بيان کند.
٢٢ــ انواع مختلف کليساهای مسيحيان ايران را نام ببرد.
٢٣ــ مهم ترين ويژگی های کليساهای مسيحی را بيان کند.

مقدمه
ايرانيان در تمام طول تاريخی که از خود به جا گذاشتند، همواره جايی را برای 
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اين  هر  جا  گرفته اند.  نظر  در  روانشان  و  روح  به  بخشيدن  اعتال  و  خويش  يافتن  تمرکز، 
تشّخص بخشيدن نياز به ساختمان داشته، برای آن معماری کرده اند. به همين دليل، برای 
متجلّی ساختن اعتقاداتشان، که هم مسير زندگی دنيايی و هم ُاخروی آنان را معنا می کرد، 

دست به ساخت و ساز می زدند. 
اسالم  جهان  تاج  درخشان  دّر  چون  اسالم،  ظهور  از  پس  ايرانی  معماری 
زندگی  اوايل،  در  نبود.  مذهبی  مکان  يک  فقط  مسجد  معماری  اين  در  می درخشيد. 
اجتماعی شهر، با مرکزيّت مسجد انجام می پذيرفت. مسجد به تنهايی کارکرد مجلس و 

شورای شهر را نيز داشت.
تاکنون  آغاز  از  نماز،  برپايی  نحؤه  و  عبادی  رفتارهای  ويژگی های  از  بسياری 
ثابت مانده است. در نتيجه روند طراحی مسجد، بدون تأثيرپذيری از دگرگونی الگوهای 
می توان  لذا  داشته است.  قرار  معماری  تأثيرتحول  بيشترتحت  و  گرفته  شکل  رفتاری، 
مسجد را به عنوان نمايندٔه معماری ايران در دوران پس از اسالم دانست. اما مساجد از 

ساده ترين تا با  شکوه ترين آنها برای مسلمانان مکانی به يک اندازه مقدس بوده است.
اين کتاب در سطرها و صفحات پيش رو قصد ندارد که طول اين مسير را نظاره 
کند. بلکه به مقاطعی از آن نگاهی سريع می افکند، به اميد آنکه بر وجود رابطه هايی ميان 

معماری، فرهنگ و اعتقادی که آن را شکل داده، تأييد بيشتری بگذارد.

بناهای عبادی در قبل از اسالم
زيگورات چغازنبيل

داشت.  وجود  کوه  شکل  پرستش  و  ستايش  به  گرايشی  باستان١،  نزديک  خاور  سراسر  در 
زيگورات های عظيم که به همواری يکنواخت جلگٔه بين النهرين٢ (منطقٔه بين دو رود دجله و فرات)، 
جلوه می بخشيد، جز تقليدی از کوه های مقّدس فالت ايران نبود. به نظر پوپ٣ اگر چه تکوين اين بناهای 

ترکيه  و  ايران  عراق،  اشغالی،  فلسطين  لبنان،  سوريه،  مصر،  شامل  می شود.  خوانده  باستان  نزديک  خاور  امروز  که  منطقه ای  ١ــ 
می باشد.

٢ــ در فارسی آن ر ا «ميان رودان» می نامند.
٣ــ Arthur Upham Pope متوفی ١٣٤٨ هجری شمسی به مدت پنجاه سال بر روی هنر ايران تحقيق کرد  و آثار هنری گرانقدری 

در اين مورد نوشت. وی مردی هنرشناس و با ذوق بود و بنا به وصيت خود در اصفهان به خاک سپرده شد.



۶۱

عظيم در بين النهرين بوده ولی الهام و مفهوم آن آشکارا ايرانی است.
زيگورات چغازنبيل بنايی ايالمی است. ايالميان ساکنان اولئه ناحيه ای از ايران بودند، که امروز 
خوزستان ناميده می شود. کاوش ها نشان می دهد که ايالميان با همسايگان سومريشان در غرب مراوده 

داشته اند.
اين بنا را « اونتاش گال  » شاه ايالم در حوالی سال ١٢٥٠ ق. م در يکی از شهرهای شوش به نام 

«دوراونتاش» ساخته و به خدای 
بزرگ ايالم تقديم کرده است.

چغـازنـبيـل  زيـگـورات 
قديمی ترين بنای تاريخی شناخته 
دارای  که  است  ايران  در  شده 
پهلو  و  بوده  چشمگير  ابعادی 
می زند.  مصر  اهرام  پهلوی  به 

(تصويرشمارٔه ١ــ٣)

زيگورات چغازنبيل ٥٠ متر بلندی و مساحتی برابر ١٠٥× ١٠٥ مترمربع  داشته است. اين بنا که 
با کاربرد معبد و مقبره به کار می رفته از پنج برج مّتحدالمرکز با ارتفاع های مختلف تشکيل شده است.

هر طبقه از روی سطح محوطه جداگانه ساخته شده و باال رفته است. به طوری که از طبقٔه اول 
به صورت چند قوطی توی هم به نظر می رسيده است. ( تصويرشمارٔه ٢ــ٣)

ـ تصوير بازسازی شدۀ زيگورات چغازنبيل و دروازه های آن تصوير شمارۀ ١ــ٣ـ 

زيگورات  از  خورده  برش  بعدی  سه  تصوير  ٢ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
چغازنبيل،در اين  تصوير ساختمان قوطی وار هر طبقه مشخص شده
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وسط  در  و  داشته،  قرار  بنا  بام  بر  معبد  است.  اصلی  جهت  چهار  در  دقيقاً  بنا  دروازٔه  چهار 
هر يک از چهارطرف زيگورات يک مجموعه پلکان وجود داشته است. ديوارهای زيگورات که بيشتر 
از خشت خام بوده، با مالت ساروج و قير ساخته و در بسياری از جاها پوشيده از آجر لعابدار کوره پزی 

با رنگ های آبی و سبز و درخشش فلزی بوده است.
اين بنا دو ويژگی مهم دارد . اول آنکه بر روی آجرهای نما خطوطی به شکل خط ميخی که همان 
بناست.  اين  در  ايران  شکل  قوسی  تاق  قديمی ترين  آنکه  دوم  است.  شده  حک  می باشد،  ايالمی  خط 

سقف پله های اين بنا تاقی، نيم  دايره ای شکل و بدون تيزه دارد. (تصوير شمارٔه ٣ــ٣)

تصوير شمارۀ ٣ــ ٣ــ تصويری از زيگورات چغازنبيل

معبد
مهرپرستی داشتند، مهرابه هايی را نيز برای خود ساخته بودند. نمونٔه آن  ايرانيان کهن که آيين 

مهرابٔه قدمگاه در نزديکی آذرشهر است.
آناهيتا «  ايزد بانوی آب های آسمانی» پيش از ظهور زرتشت پيامبر، در ميان قبايل آريايی مورد 

توجه بوده  است. 
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معبد آناهيتا در کنگاور در نزديکی کرمانشاه ساخته  شده  است. طرح آن مانند تخت جمشيد و 
ستون های آن همه از سنگ تراش است و روی آن را با سنگ الشه کار کرده اند. صّفه يا سکويی که 
معبد بر روی آن بنا شده ٧ متر از سطح زمين ارتفاع دارد و به وسيله ديوار ضخيم و پرحجمی از چهار 

طرف احاطه شده است. (تصويرشمارٔه ٤ــ٣)

تصوير شمارۀ ٤ــ٣ــ معبد آناهيتا

آتشکده
با ظهور داريوش اول در آيين و معماری ايرانی تغييراتی پديد آمد و به جای پرستش دو خدای 
حکومت  حامی  خدای  برای  سپس  می کردند.  نيايش  را  دانا  )  (  آفتاب  مزدا  اهورا  تنها  اهورا،  و  ميترا 
رستم به  سپس در نقش  سليمان » و  معروف به «  زندان  پاسارگاد  ابتدا در  شکل،  معبدهای برجی  خود 
نام کعبه زرتشت١ احداث کردند. به عقيده برخی از محققين کاربری کعبه زرتشت همانند يک ساعت 

خورشيدی برای تعيين زمان های نيايش اهورامزدا بر اساس تابش خورشيد بوده است.
ايرانيان بر طبق آيين يکتاپرستی زرتشت، نور و آتش را در مقابل ظلمت و تاريکی جلوه ای از 
نماد خداوند می دانستند. که انسان از طريق آن می توانست خود را به نور حقيقت برساند. لذا آتش را 

در نقطه ای جاودانه نگه می داشتند. تا جاودانگی زندگی انسان ها را نمايان کنند.
آنها  جملٔه  از  کمبوجيه  مقبرٔه  و  اوستا  کتاب  نگهداری  محل  که  است  داشته  نيز  ديگری  کاربری های  می رسد  نظر  به  بنا  اين  ١ــ 

می باشد.
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صورت  به  بنا  اين  می کردند.  پيروی  خاصی  فضايی  الگوی  از  آتش  معابد  يا  آتشکده ها 
استوار  سقف  نگهدارندٔه  ستون  چهار  روی  گنبدی  سقف  يک  از  که  می شد  ساخته  چهار  تاقی 

٥  ــ٣) می گرديد. (تصويرشمارٔه 

تصوير شمارۀ ٥ ــ٣ــ مقطع و نقشۀ آتشکده

يکی از قديمی ترين و مهم ترين آتشکده های ايران آتشکدٔه آذرگشسب در نزديکی شهر تکاب  در 
آذربايجان غربی می باشد. اين آتشکده در زمان ساسانيان خاص شهرياران بوده است. ساير قشرهای 
جامعه آتشکده های ديگری داشتند. اين آتشکده درون دژی به نام  «  تخت سليمان  » قرار داشته است. 
جنوبی  و  شمالی  دروازٔه  دو  که  شده،  بنا  طبيعی  تخت گاهی  يا  و  صفه  روی  بر  سليمان  تخت  مجموعٔه 

داشته است.
زالل  و  صاف  آبی  با  عميقی  نسبتاً  درياچٔه 
در وسط اين مجموعه واقع است که آب آن از کف 
درياچه می جوشد. کاخ خسرو که به ايوان خسرو 
هم معروف است در اين مجموعه واقع شده است. 
قرار   داشته  آتشکده  اطراف  در  نيز  زيادی  بناهای 
است.  بوده  شاه  خانواده  زندگی  محل  احتماالً  که 

(تصوير   شمارٔه ٦  ــ٣)

تصوير شمارۀ ٦ ــ٣ــ نقشۀ مجموعه 
تخت سليمان
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مساجد و مراکز مذهبی مسلمانان
هنگامی که از مراکز مذهبی سخن می گوييم ذهن متوّجه زيارتگاه ها و مساجد می شود، زيرا اينگونه 
بناها را بيشتر از هر عامل ديگر ديده و لمس کرده  ايم. البته اهمّيت مدارس علوم دينی و حوزه های علميه 
مساجد  از  کمتر  نيز  می باشند،  ايران  معماری  انواع  از  که  امام زاده ها  و  دين  حکمای  بزرگان،  مقابر  و 
نيست. بلکه از بسياری جهات بيشتر نيز می باشد. مجموعه حرم شاه عبد العظيم (ع)، شاه چراغ شيراز 
و حضرت معصومه (س) و از همه مهم تر زيارتگاه امام هشتم شيعيان جهان حضرت امام رضا (ع) در 
مشهد (تصوير شمارٔه ٧ــ٣)، مجموعه های کامل و نفيس و منحصر به فردی هستند. نمونٔه ديگری از 
اين مراکز در مدينه، مرقد حضرت محمد (ص) می باشد. چند شهر عراق چون کربال، سامره، نجف و 
کاظمين نيز مدفن چند تن از امامان شيعه می باشند. که بيشتر معماری آنها با همت و به دست توانای 

معماران و بانيان خّير ايرانی ساخته و پرداخته شده اند.

تصوير شمارۀ ٧ ــ٣ ــ صحن و بناهای حرم حضرت 
امام رضا(ع) در مجموعه آستان قدس رضوی مشهد
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مطالعه آزاد             

مساجد 
 اولين بناهايی که با ظهور اسالم پديدار شدند، مساجد بودند، که جهت برگزاری امر مقّدس نماز 
ساخته شدند. برای ادای فريضه نماز که انجام آن به طور گروهی و اجتماعی توصيه شده است، بهترين 
معابد،  محل، همان جايگاه هايی بودند که مردم قبل از اسالم در آن جمع می شدند. اين مکان ها عمدتاً 
آتشکده ها، پرستش گاه ها و کليساها بوده است؛ که با تغيير شکل مختصری تبديل به مساجد شدند. از 
آنجا که در ايران پيش از اسالم آيين مهرپرستی و دين زرتشت رواج داشت، بناهای باقی مانده از اين 
آيين ها تبديل به مسجد شدند، نظير مسجد يزد خواست و مسجد جامع بروجرد که آثار به دست آمده براثر 

بررسی ها و اليه برداری١ ها نشان می دهد که بر روی آتشکده ساخته شده اند.

در کشورهای ديگر اسالمی غالباً کليساها جای خود را به مساجد داده اند، چنانچه 
مسجد دمشق در زمان خلفای اموی و به دست وليد بن عبدالملک از تغيير شکل کليسايی 
به نام يوحنا تبديل به مسجد گرديده  است و کليسای سنت صوفی( Saint Sufi) در شهر 
قسطنطنيه (استانبول کنونی) در کشور ترکيه تبديل به مسجد اياصوفيه گرديد. اين اقدام 

درسال ١٤٥٣ ميالدی بعد ازفتح قسطنطنيه روم شرقی به دست عثمانيان انجام گرديد.

اولين مسجد در زمان پيامبر اکرم (ص) در شهر مدينه و به دست انصار ساخته شد. اين مسجد 
که به شکل مربع و مصالح آن از خشت و سنگ الشه کنده شده از نزديک ترين کوه بود، ابتدا شکل 
سرپناهی با ستون هايی از درخت نخل و پوششی از نی و بوريا و پوست حيوانات برای جلوگيری از 
تابش شديد نور آفتاب داشت. ارتفاع ستون ها به اندازٔه بلندترين مرد عرب در حالی که دست هايش را 
به سوی آسمان بلند کرده، بود. بعدها همين سرپناه به شبستان تبديل شد، اطراف مسجد نيز صفه  هايی 

به اين مسجد اضافه شده است.   
اين محل هم مسجد و هم خانه پيامبر بود. در همين محل حضرت محمد (ص) تعاليم اسالمی را 
به مردم آموزش می داد. يعنی مدرسه پيامبر نيز محسوب می شد. پس از وفات حضرت محمد (ص) وی 

١ــ اليه برداری عبارت از کاوش های باستان شناسی که با اليه برداری خاک و بستر انجام می پذيرد.
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را در يکی از اتاق های همين خانه به خاک سپردند که هم اکنون گنبد سبز بر روی آن قرار گرفته است. 
ويژگی های معماری اين مسجد که در ايران نيز مورد توّجه قرار گرفت در آن زمان عبارت بود از:

١ــ سادگی بسيار در طراحی 
٢ــ پرهيز از بيهودگی، کار اضافه و اسراف
٣ــ  مردم واری و توّجه به نيازهای انسان
٤ــ  بهره گيری از مصالح محلی و بوم آورد

در اين مجال به مقايسٔه سه نوع مهم از مساجد ايرانی که شامل شبستانی، چهارتاقی و ايوان دار 
می باشد، می پردازيم. 

١ــ مساجد شبستانی: مساجد شبستانی اولين مساجد ساخته شده توسط معماران ايرانی بود 
که ظاهری ساده و بی آاليش شبيه خيمه گاه داشتند. اين نوع از مساجد شامل فضای مسقف وسيع با 
کانونی منفرد، يعنی ديوار قبله بودند که محراب به صورت تاق نمايی در ميان آن قرار می گرفت. چندين 
ستون با فواصل مشخص ايستايی شبستان را تأمين می کردند. اين فضا از يک طرف با حياط مسجد 

ارتباط داشت.
مسجد فهرج يزد يکی از اولين مساجد شبستانی است و از بخش سرپوشيده در جانب قبله و 
حياط مرکزی و ايوان جلوی آن و صفه هايی در اطراف تشکيل شده است. به عقيدٔه اکثر پژوهشگران 
و با توجه به بررسی های به عمل آمده، مسجد فهرج در نزديکی شهر يزد جزو اولين مساجد قرون اولئه 

هجری است١.
١ــ اين مسجد نخستين بار توسط مرحوم استاد پيرنيا شناسايی و به جامعٔه معماری ايران معرفی شد.

مسجد  و  محمد(ص)  حضرت  خانۀ  ــ٣ــ   ٨ شمارۀ  تصوير 
مدينه، تاريخ ساخت ٦٢٢  ميالدی، قرن اول هجری قمری

١ــ ورودی ها
٢ــ اتاق های بخش مسکونی

٣ ــ فضای سرپوشيده 
٤ ــ حياط يا ميانسرا

٥ــ صفه جهت اقامت ياران و مستمندان



۶۸

يکی از ويژگی های جالب اين مسجد نقِش درهای ساسانی است که با گچ، بر روی ديوار شرقی، 
برای  کهن،  زيبای  درهای  از  يادگاری  می خواسته  مسجد  معمار  می رود،  گمان  و  است  شده  ترسيم 
بطورکلی  نبود.  معمول  اسالم  صدر  در  مجلل  و  آراسته  درهای  ساخت  چون  گذارد  جای  به  آيندگان 
معماری اين مسجد از نظر نحؤه ساخت وساز، همان معماری ساسانی می باشد. و اين خود گواهی از 
تداوم معماری ايرانی قبل و بعد از اسالم است. (تصوير شمارٔه ٩ــ٣ الف و ب و ج) مناره اين مسجد 

از الحاقات قرن چهارم هجری قمری می باشد.

که  می دانند  دامغان  تاريخانٔه  را  قمری  هجری  دوم  قرن  به  متعلق  شبستانی  مسجد  دومين 
دارد.  اطراف  در  رواق هايی  و  قبله  جهت  در  شبستانی  و  مرکزی  حياط  با  شکل  مستطيل  نقشه ای 

(تصويرشمارٔه ١٠ــ٣ الف و ب)

تصوير شمارۀ ٩ ــ ٣ــ ج ــ ديد داخل حياط مسجد جامع فهرجتصوير شمارۀ ٩ــ٣ــ ب ــ برش از مسجد جامع فهرج يزد

تصوير شمارۀ ٩ــ٣ــ الف ــ نقشۀ مسجد جامع فهرج يزد
١ــ ميانسرا

٢ــ شبستان اصلی
٣ــ ورودی ها

٤ــ شبستان زمستانی(افزوده بعدی)

٣

٤

٢

١

٣
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اين  اطراف  در  که  بررسی هايی  به  توجه  با   
مسجد به عمل آمد و با پيدا شدن بقايای کاخی از دورٔه 
آثار  روی  بر  مسجد  اين  که  معتقدند  بعضی  ساسانی، 

ساسانی بنا شده است.
ساسانی  کاخ های  از  شده  کشف  ستون های 
به  است.  يکسان  دامغان  تاريخانه  ستون های  با   قطر 
همين دليل گروهی از پژوهشگران معتقدند که اصوالً 
اين مسجد بنايی ساسانی است و اين خود گواهی ديگر 
بر تداوم و پيوستگی معماری قبل و بعد از اسالم در 
ايران دارد. منارٔه مسجد از الحاقات بعدی و مربوط 

به قرن پنجم هجری قمری است. 
مسجد  را  تقسيم بندی  اين  از  مسجد  سومين 
اولئه جامع نايين می دانند و آن را به قرن چهارم هجری 

نسبت می دهند. (تصويرشمارٔه ١١ــ٣ الف و ب)
اين مسجد حالت عمودی و بلند رايج در معماری کهن ايرانی را به ياد می آورد. 

فراوانی گچ بری ها در اين مسجد نيز ويژگی اين بنا و در تداوم بناهای ساسانی می باشد.

طرحی  ــ  ب  ــ٣ــ   ١٠ شمارۀ  تصوير 
از مسجد تاريخانۀ دامغان

تصويرشمارۀ ١١ــ٣ــ الف ــ نقشۀ مسجد جامع نايين

تصوير شمارۀ ١٠ ــ٣ــ الف ــ نمای 
سه بعدی مسجد تاريخانۀ دامغان
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يکی ديگر از مساجد نوع شبستانی مسجد اولئه جامع 
اصفهان می باشد که مربوط به قرون اولئه اسالم بوده است. 
مسجد  اصل  که  شده  مشخص  آمده  عمل  به  بررسی های  از 
شبستانی بوده و در ادوار بعد به صورت چهار ايوانی تبديل 

شده است.
به دليل داشتن آثاری از ادوار مختلف معماری ايران، 
خوانده اند. ايرانی  معماری  دايرة المعارف  را  مسجد  اين 

(تصوير شمارٔه ١٤ــ٣)

را  اسالمی  اوليه  دوره های  در  مسلمانان  عبادتگاه های  از  بسياری  تاقی:  چهار  مساجد  ٢ــ 
از  نماز  فريضٔه  اينکه  به  نظر  شد.  داده  توضيحاتی  آنها  مورد  در  قبالً  که  می دادند  تشکيل  آتشکده ها 
واجبات دين اسالم است و مسلمانان به سوی قبله نماز می خوانند، در اين الگوی ساخت مسجد، ابتدا 
يک درگاه از چهار تاقی را که به سمت قبله بود، مسدود کردند و به تدريج درگاه های شرقی و غربی را 
نيز پوشاندند و راه ورودی به مسجد از چهار تاقی به درگاه شمالی منحصر شد، سپس به مرور زمان با 
الهام از معماری قبل از اسالم، ايوانی سر پوشيده در جلوی درگاه شمالی ساختند. به اين ترتيب طرح 
اوليه، شامل يک ساختمان چهار  تاقی و يک ايوان شکل گرفت. نمونٔه اين نوع ساختمان و بنا، مسجد 
يزد خواست است. طرح مسجد يزد خواست نشان می دهد که ايوان جلوی آن از الحاقات بعدی است. 

(تصويرشمارٔه ١٢ــ٣) 

تصوير شمارۀ ١١ــ٣ــ ب ــ نايين، مسجد 
جامع نايين، تزيينات گچی محراب

تصوير شمارۀ ١٢ــ٣ــ مراحل شکل گيری مساجد چهارتاقی به صورت شماتيک
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از  ايوان  ساخت  ايوان دار:  مساجد  ٣ــ 
که  است  بوده  مرسوم  بناها  در  اسالم  از  قبل  دوران 
اولين نمونه های آن را در کاخ آشور ديديم. در بعد از 
اسالم اين الگوی ايرانی  در ساخت مساجد تداوم پيدا 
کرد و مورد استفاده ايرانيان قرار گرفت. يکی از اولين 
نمونه های مسجدهای ايوان دار، مسجد جامع نيريز در 
استان فارس است. (تصوير شمارهٔ ١٣ــ٣) که دارای 
يک ايوان است. اصل اين ايوان نيز شايد نيايشگاه يا 

آتشکده بوده باشد.
خراسان  استان  در  فَََََريُوَمد  و  زوزن  مساجد 
هستند.بسياری  دو  ايوانی  مساجد  نمونه های  از 
نمونه های  که  می باشند  ايوانی  چهار  نيز  مساجد  از 
شاخص آن مسجد جامع اصفهان و جامع اردستان 
در  مساجد  اين  ـ ٣)  ١٤ـ شمارٔه  (تصاوير  می باشند. 
از  ولی  بودند،  شده  ساخته  شبستانی  شيؤه  به  ابتدا 
دورٔه سلجوقی تحوالتی در آنها صورت پذيرفت که 
در نهايت به مسجد چهار ايوانی تبديل شدند.              

به طور کلی مساجد ايوان دار به مساجد تک 
ايوانی، دو  ايوانی و چهار ايوانی تقسيم می شوند.

تصويرشمارۀ ١٣ــ ٣ــ نقشۀ مسجد جامع نيريز

تصوير شمارۀ ١٤ــ٣ ــ سير تحول مسجد جامع (جمعه) 
اصفهان از شبستانی به چهار ايوانی
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علل ورود چهار تاقی گنبد دار به مساجد شبستانی ايرانی 
نقشه  سادگی،اين  درکنار  بود.  خاصی  مردم واری١  و  سادگی  دارای  مسجد  شبستانی  الگوی 
دارای معايبی نيز بود. از جملٔه آن رواق های متّحدالشکل و عدم تأکيد مناسب به جهت قبله می باشد. 
زيرا يکی از ويژگی های مهم مساجد که تأثير بسزايی در شکل گيری ساختار و اجزا و نيز کليت آن دارد، 

نحؤه قرار گيری مسجد نسبت به جهت قبله است.
از قرون اولئه اسالمی، در ايران نمونه های کمی برای مطالعٔه نحؤه تأکيد برجهت قبله در مساجد 
مساجد  نخستين  ساخت  در  ايرانی  معماران  که  می دهد  نشان  اندک  شواهد  همين  اما  دارد.  وجود 
شبستانی با عريض نمودن رواق مرکزی متصل به شبستان اصلی و باال بردن ارتفاع آن، سعی در تأکيد 

بر جهت قبله داشتند.که نمونٔه آن مسجد تاريخانٔه دامغان می باشد. (تصويرشمارٔه ١٠ــ٣ )
معماران سلجوقی با حذف چند رديف از ستون های شبستان و ايجاد چهارتاقی گنبدداری که 
جهت محراب را نيز نشان می داد، جهت قبله را مشخص کردند. بدين ترتيب اين مرکز عبادی همراه 
با ايوان جلوی آن مجموعٔه کاملی را در مساجد ايجاد نمود. ( تصويرشمارٔه ١٤ــ٣) که بعدها در ساير 

کاربری ها چون مدارس، کاروانسراها و ... نيز مورد استفاده قرار گرفت.
طرح چهار ايوانی ويژگی های ارزنده ای را وارد معماری ايرانی کرد. نخست ايوان را به عنوان 
فضايی نيمه باز و حد واسط بين فضای بستٔه داخل و باز حياط قرار داد که باعث شد اصل سلسله 
مانع از تبادل شديد حرارتی به فضای باز و  مراتب دسترسی از فضای باز به بسته رعايت شود، ضمناً 

بسته گرديد.
ديگر آنکه ويژگی های اقليمی مناطق مختلف کشور به گونه ای است که بسياری از ماه های سال 
زندگی و کار در ايوان دلچسب تر از فضای باز يا بسته می باشد. قرارگيری ايوان در جوانب مختلف 
حياط آن را برای اوقات مختلف روز و سال مناسب می کند. مثالً زمستان ها ايوان شمالی و تابستان ها 

ايوان جنوبی بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند.
به همين دليل اين الگو با ويژگی های اقليمی ايران همساز شد و سال ها نقشٔه بسياری از طرح های 

معماری ايران قرار گرفت.
عناصر مشترک در مساجد

به طورکلی، مساجد دارای عناصر مشترکی هستند، که آنها را از ساير بناها متمايز می سازد. اين 
١ــ مردم واری يکی از ا صول معماری ايرانی در نگاه استاد پيرنيا می باشد که به معنای رعايت تناسب ميان اندام های ساختمانی با 

اندام های انسان و توجه به نيازهای او در ساختمان سازی است.
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عناصر مشترک عبارتند از: ورودی، صحن، ايوان، مناره، گنبد، شبستان  و محراب. بايد توجه داشت 
که بعضی از مساجد فاقد صحن و مناره هستند، مانند مسجد شيخ لطف الله اصفهان (تصويرشمارٔه 
مسجدی  دامغان، اما هيچ  تاريخانه  مانند  ندارند  گنبد  مساجد اوليه اسالمی نيز  تعدادی از  ١٥ ــ٣) و 
نمی تواند محراب نداشته باشد. بنابراين کليه عناصر ذکر شده به نوعی، کم يا زياد در ساختمان مساجد 
به  کار گرفته شده اند. مثالً بعضی از مساجد دارای چندين محراب هستند مانند مسجد جامع اصفهان که 

٩ محراب دارد. ولی همٔه مساجد دارای حداقل يک محراب در جهت قبله می باشند.

تصوير شمارۀ ١٥ــ٣ــ نقشۀ مسجد 
شيخ لطف الّله اصفهان

١ ــ ميدان نقش جهان
٢ ــ ورودی مسجد

٣ ــ سردر با مقرنس کاری های آن 
٤ــ داالن ورودی 

٥ ــ شبستان سقف زير گنبد
٦ ــ محراب  

٧ــ حجره های اطراف ميدان امام

١ــ فضای ورودی: فضای ورودی که معموالً همراه با سردری بلند و زيبا جلوه گری می کند، 
با حالت دعوت کنندگی به فضای عبادی مسجد، در بدو ورود به آن طراحی شده است.

مهم ترين  از  می باشند.  کاشی کاری  و  تزيينات  دارای  مساجد  اغلب  ورودی  فضای  و  سردر   
ويژگی اين فضا، نحؤه اتصال آن با ميدان، گذر و يا عرصٔه شهری می باشد. (تصوير شمارٔه ١٦ــ٣)

٢ــ صحن (حياط): صحن از جهاتی برای هر بيننده ای از مهم ترين قسمت های مسجد به شمار 
می رود. حياط مساجد مانند ساير کاربری ها، نمادی از درونگرايی معماری ايرانی است. شکل حياط 
مساجد با الهام از مسجد النبی و الگوهای معماری قبل از اسالم مانند کاخ آشور، چهار گوش بوده 
جا  شبستان ها  در  که  جمعه  روز  نمازگزاران  از  دسته  آن  پذيرای  حياط  بزرگ،  شهرهای  در  است. 
و  ميانی  فضای  اين  نمی شد.  محسوب  کاربرد  بدون  فضای  هيچگاه  حياط  لذا  است.  بوده  نمی شدند، 

روحانی محل نمايش بيشتر عناصر تزيينی مسجد بوده است.

٥

٤

٢

١

٣

٦
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اغلب  در  گرفتن  وضو  امکانات  بنابراين  بگيرند.  وضو  می بايست  نماز  برپايی  از  قبل  مسلمانان 
با  و  می کاسته  حياط  خالی  فضای  از  مساجد  صحن  وسط  حوض های  است.  داشته  وجود  مساجد 

انعکاس نمای ساختمان در خود فضايی رنگارنگ به  وجود می آورده است. (تصوير شمارٔه ١٧ــ٣)

تصويرشمارۀ ١٦ــ٣ــ  ورودی مسجد جامع يزد

١ــ ورودی

تصوير شمارۀ ١٧ــ٣ــ ايوان غربی( صفۀ استاد ) مسجد جمعه(جامع) اصفهان

١
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در بعضی از مساجد ايرانی در حياط، سکويی وجود دارد، که از کف حياط قدری بلندتر است، 
تا به عنوان معبر عمومی از آن استفاده نشود. اين مکان در شب های تابستان به عنوان نمازخانه استفاده 

می شده است.
لطف اللّه  شيخ  مسجد  و  تبريز  کبود  مسجد  مانند  بوده اند،  حياط  فاقد  نيز  مساجد  از  بعضی 

اصفهان. (تصوير شمارٔه  ١٨ــ٣)

بوده  ايرانی  معماری  مهم  ويژگی های  از  ايوان  شد،  اشاره  پيش تر  که  همان گونه  ايوان:  ٣ــ 
در  بسيار  نماهای١  تاق  وجود  عالوه  به  بوده اند.  بنا  با  متناسب  و  بلند  اغلب  مساجد  ايوان های  است. 
اطراف ايوان، نمای حياط را متناسب می نموده است. سقف ايوان ها که از نظر شکل مانند نيم گنبد بوده، 
با انواع مقرنس ها، آجرکاری ها وگچ بری ها مزيّن شده است. ايوان صفه صاحب (ايوان جنوبی) (تصوير 
شمارٔه ١٩ــ٣) و صفه استاد (ايوان غربی) و صفه درويش در مسجد جامع  (جمعه) اصفهان از تنوع و 

زيبايی خاصی برخوردار می باشند.

١ــ رديف قوس هايی که از سطح نما با عمق های مختلف تو نشسته است.

تصوير شمارۀ ١٨ــ٣ــ نقشۀ مسجد کبود تبريز
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از  يکی  می شود،  گزارده  نماز  آن  در  که  مسجد  سرپوشيدٔه  بخش  يا  شبستان  شبستان:  ٤ــ 
فضاهای اصلی همٔه مساجد بوده است، که معموالً  دارای دو بخش زنانه و مردانه است. اکثر مساجد 
از  بعضی  در  است،  واقع  آن  در  محراب  که  فضا  اين  می باشند.  تابستانی  و  زمستانی  شبستان  دارای 
مساجد با ستون و در بعضی ديگر بدون ستون می باشد. شبستان های بدون ستون از ويژگی های مساجد 

عثمانی می باشد. (تصوير شمارٔه ٢٠ ــ٣)
در بعضی از مساجد، شبستان دارای گنبد خانه١ بوده است. که نمونٔه آن مساجد امام اصفهان 

و جامع اردستان می باشد.
٥  ــ گنبد: در دوره های مختلف معماری ايرانی، هخامنشيان به دليل سيطره بر بخش مهمی از 
جهان و تالش در جلب نظر اقوام تحت نفوذ خود، توانستند بهترين مصالح چوبی و سنگی را برای 

ساخت بناهای تخت جمشيد از نقاط مختلف دنيای آن زمان تهيه نمايند.
١ــ اين فضا مقصوره ناميده می شود.

تصوير شمارۀ ١٩ــ٣ــ ايوان صفۀ صاحب (جنوبی) در مسجد جمعه اصفهان
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در ادوار بعد با تغيير شرايط سياسی کشور، معماران نيز به لحاظ توّجه به بوم آوردی١ مصالح، 
به خصوص در مناطقی که کمبود الوار وجود داشت، سنت ساخت سقف های آجری را بنا نهادند. به 

گواه محققين، مهم ترين منبع فنون بنا سازی با آجر در صدر اسالم، ايران شمرده می شود.
را  خود  بار  بيشتر  گنبد  و  قوس  که  آنجايی  از  و  دارد  را  زيادی  فشاری٢  نيروی  تحمل  آجر 
به صورت فشاری به پايه ها منتقل می کنند، به همين دليل آجر که از تحّمل بااليی در نيروهای فشاری 
برخوردار بوده و از خاک رس پخته ساخته می شود، بهترين و در دسترس ترين مادٔه ساختمانی را در 

اختيار معماران ايرانی قرار داده است.
گنبد اگر بر روی فضای استوانه ای قرار گيرد، می تواند به صورت يکپارچه با بدنه بنا اجرا شود. 

نمونٔه اين قبيل گنبد را در پانتئون روم می توان ديد. (تصوير شمارٔه ٢١ــ٣)

١ــ مصالح بوم آورد، يعنی مصالحی که از خود محل باشد.
٢ــ فشار وضعيتی است که در آن ذّرات مواد به هم فشرده می شوند مانند خط کشی که از دو طرف طول آن به سمت هم فشرده شود.

تصوير شمارۀ ٢٠ــ٣ــ نمای داخلی مسجد اياصوفيه در استانبول
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ولی در گنبد سازی بر روی فضای مکعب مشکل اصلی چگونگی تبديل فضای مکعبی زير، به 
دايرٔه گنبد می باشد.

تصوير شمارۀ ٢١ــ٣ ــ پالن و مقطع 
معبد پانتئون در روم

١ــ گنبدخانه
٢ــ تاقچه (جاپيکرۀ ديواری)

٣ــ رواق ورودی
٤ــ نورگير گنبد

استفاده  وِسکُنج١  فيلپوش  از  گنبد  دايره  به  مربع  تبديل  برای  ايران،  اسالم  از  پيش  معماری  در 
می کردند. (تصويرشمارٔه ٢٢ــ٣) فيلپوش وسکنج  خود فضا و طبقه ای مستقل، بين مکعب زير و گنبد 

باال نبود و فقط اين اتّصال را تسهيل می کرد.  

١ــ شکلی که از تقاطع دو تاق به وجود می آيد.

تصوير شمارۀ ٢٢ــ٣ ــ ارمغان 
بر  گنبد  پوشش  جهان،  به  ايران 

فضای مکعب  شکل

٣

٢
٤

١
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يکی از نخستين گنبدهای برجا ماندٔه پس از اسالم، گنبد آرامگاه امير اسماعيل سامانی در سال 
٢٩٥ هجری قمری است. در اين بنا روش گنبد سازی خيلی فراتر از روش اشکانی و ساسانی رفته و 
شامل سه قوس تقويت کننده می باشد، که فشار را از گنبد به ديوارهای اتاق چهارگوش منتقل می کند. 
در اين بنا، مربع پالن ابتدا به هشت ضلعی و سپس به دايره زير گنبد تبديل شده است و کم کم  فضای 

انتقالی، شخصّيت يک طبقٔه مستقل را به خود گرفته است. (تصويرشمارٔه ٢٣ــ٣ الف و ب )

تصوير شمارۀ ٢٣ــ٣ــ ب ــ نمای بيرونی گنبد مقبرۀ امير اسماعيل سامانی

اسماعيل  امير  مقبره  داخلی  فضای  ــ  الف  ٢٣ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
سامانی که چگونگی تبديل فضای مربع به دايرۀ گنبد را نشان می دهد.
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دردوران های بعد با روش های گوشه سازی، 
مربع را به هشت و سپس شانزده ضلعی تبديل می کردند 
شاهکار  می ساختند.  آن  روی  را  گنبد  دايره  و 
الُملک (خاگی)  تاج  گنبد  گنبدسازی،  در  سلجوقی 
مسجد جامع اصفهان می باشد که  در بخش شمالی 
زده  شگفت  را  جهان  معماران  و  هنردوستان  همٔه 
کرده است. (تصويرشمارهٔ ٢٤ــ٣ الف و ب) در اين 
دو  گنبد  دايرهٔ  و  پالن  مربع  بين  واسط  فضای  گنبد 
طبقه شده است. يعنی ابتدا مربع به هشت و در طبقٔه 

بعد به شانزده ضلعی تبديل شده است.

در  الملک  تاج  گنبد  زير  فضای  ــ  الف  ٢٤ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
مسجد جامع اصفهان،

و  ضلعی  شانزده  و  هشت  به  زير  چهارضلعی   از  تبديل  چگونگی   
سپس گنبد روی آن

تصوير شمارۀ ٢٤ــ٣ــ ب ــ نمای داخلی از زير گنبد تاج الملک در مسجد جامع اصفهان



۸۱

گنبدهای ايرانی صرف نظر از نوع فن و تکنيکی که در ساخت آنها به کار رفته به دو دستٔه ُرک و نار 
تقسيم می شوند. گنبدهای نار مانند گنبد مدرسٔه چهار باغ اصفهان می باشد. (تصويرشمارهٔ  ٢٥ــ٣)

گنبدهای ُرک نيز به سه دسته تقسيم می شوند که عبارتند از:
١ــ گنبدهای هرمی مانند گنبد مقبره حاج عبدالصمد در نطنز. (تصويرشمارٔه ٢٦ــ٣)

٢ــ گنبد مخروطی مانند گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس. (تصويرشمارٔه ٢٧ــ٣)
٣ــ گنبدهای اورچين يا پله پله ای مانند گنبد مقبرهٔ دانيال نبی (ع) در شوش. (تصويرشمارهٔ  ٢٨ــ٣) 

عبدالصمد  حاج  مقبرۀ  ٢٦ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
در نطنز  (گنبد رک)

تصوير شمارۀ ٢٥ــ٣ــ مدرسه چهارباغ اصفهان  ( گنبد نار)
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نبی(ع)  دانيال  مقبرۀ  ٢٨ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
در شوش (   گنبد اورچين يا پله پله ای)

تصوير شمارۀ ٢٧ــ٣ــ  گنبد قابوس (گنبد رک)

در خاتمٔه اين قسمت چگونگی نگاه شاعر عصر صفويه به گنبدکاخ شاه طهماسب در قزوين را که 
نمونه ای از بيان مبانی نظری گنبد می باشد و برداشتی ملهم از فرهنگ همان روزگار بوده، را می آوريم:

١ــ خواجه عبدی بيگ شيرازی شاعر قرن دهم هجری در دربار صفوی
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منشأ  که  است،  بوده  اسالمی  دوران  معماری  نخستين  نوآوری های  از  محراب  محراب:  ــ   ٦
آن هنوز محل بحث و گفتگو است. اين تاقچه و کاو فرو رفته در ديوار ضمن اينکه جهت قبله را نمايان 
می سازد، يادآور حضور پيامبر به عنوان اولين امام جماعت است. چون نخستين محراب در مسجد مدينه، 

در همان جايی است که پيامبر در خانٔه اصلی خود هنگام وعظ، برحسب عادت در آنجا می ايستادند.
محراب های ساخته شده درايران به ويژه محراب های گچ بری شده نظير محراب الجايتو که در 
قرن هشتم هجری قمری در مسجد جامع اصفهان ساخته شده، از ويژگی و زيبايی خاصی برخوردار 
است. از نمونه های زيبای محراب کاشی کاری شده، محراب مسجد جامع يزد می باشد. (تصويرشمارٔه 

٢٩ ــ٣ــ الف و ب)

تصويرشمارۀ ٢٩ــ٣ــ ب ــ محراب مسجد جامع يزد محراب  ــ  الف  ٢٩ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
الجايتو در مسجد جامع اصفهان

٧ــ مناره: مناره١ يکی از عناصر شاخص معماری در بناهای مذهبی اسالمی بوده؛ که پيشينه ای کهن 
در معماری ايران قبل از اسالم داشته است. در خصوص ريشٔه شکل گيری مناره نظرات مختلفی مطرح شده 

١ــ گلدسته يا مأذنه نيز ناميده شده است.
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است. بعضی زيگورات را سر منشأ مناره های امروزی می دانند. بعضی نيز با بهره گيری از کلمٔه مناره، که اسم 
مکان و به معنای « محل آتش » يا «  محل نور» می باشد، آتشکده را منشأ  آن قلمداد می کنند.

پلکان های مارپيچ در حفاری های باستانی تپٔه حسنلو، نوشيجان تپه و ساختمان برج مانند در غرب 
نور آباد ممسنی و برج عظيم فيروز آباد با هسته ای مربع شکل و برج پلکانی، نمونه هايی از ابتدايی ترين 
ساختمان های برج مانند هستند. اين بناها شايد زمينه  ساز ظهور و پيوند سه عنصر معماری يعنی راه  پله 
مارپيچ، برج استوانه ای يا چند ضلعی و ميلٔه مرکزی باشند، که پديد آورندٔه اولين نمونه های مناره در 

ايران شدند. (تصويرشمارٔه ٣٠ ــ٣)
راهنما  عامل  عنوان  به  را  مناره  پيرنيا  استاد 
جنگلی  يا  و  بيابانی  مسيرهای  و  شاه راه ها  کنار  در 
از  به خصوص  بعد  دوره های  در  که  است،  برشمرده 
ديگر  بزرگان  يا  آن،  بانی  مقبرٔه  به  سلجوقيان  زمان 
مصالح،  عنوان  به  آجر  کاربرد  است.  شده  تبديل 
تنوع تزيينات و کتيبه های آجری و استفاده فراوان از 
فرم های استوانه ای و مخروطی از خصوصياتی است 
دارا  سلجوقی  دورٔه  از  مانده  برجای  مناره های  که 
دوران  درخشان ترين  را  سلجوقی  دوره  می باشند. 
مناره  احداث  در  خصوص  به  ايران  اسالمی  معماری 

معرفی کرده اند.
مناره مسجد جامع سمنان  و دامغان را می توان 
دانست.  ايران  مساجد  مناره های  قديمی ترين  از 
مناره،  بدون  اولئه  مساجد  ماندٔه  برجای  آثار  بر  اساس 
در قرون بعد با الحاق مناره به آنها، دارای اين عنصر 

شاخص معماری مسجد شدند که از آن جمله مسجد تاريخانٔه دامغان می باشد.
هرمناره، شامل چهار قسمت می باشد. (تصويرشمارٔه ٣١ــ٣)

١ــ پايه، ٢ــ بدنه يا ساقه، ٣ــ  محل گفتن اذان، ٤ــ  تاج يا کالهک 

طرح  ــ٣ــ   ٣٠ شمارۀ  تصوير 
بازسازی شده از برج فيروزآباد
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تصوير شمارۀ ٣١ ــ٣ــ مناره مدرسه چهارباغ (  مادر شاه سلطان حسين  ) اصفهان

تکيه و حسينيه
تکيه و حسينيه از نظر کارکرد شباهت های زيادی با يکديگر دارند. که اين امر تمايز کامل آنها 
می شود.  شامل  را  بناها  از  گسترده تری  تنوع  تکيه  که  گفت  می توان  حال  اين  با  می سازد.  مشکل  را 
کاربرد مذهبی نداشته، بلکه نمايش های  تکايا کاربرد وسيع تری نسبت به حسينيه ها دارند. تکايا صرفاً 
آيينی و حماسی نيز در آن انجام می شده است. درتکيه ها سکويی در وسط برای اجرای نمايش در نظر 
می گرفتند. يکی از معروف ترين تکايا، تکيه دولت بوده که ناصرالدين شاه پس از ديدن تئاترهای اروپايی 
و متأثر از آنها، دستور ساخت آن را داد. در اين تکيه نمايش های رزمی، تعزيه خوانی، شبيه خوانی و 
داستان های عاميانه به روی صحنه می رفت. در سال ١٣٣٠ هـ . ش در دوران پهلوی اين تکيه  به طور 
کامل تخريب شد. از نظر معماری تکيه مزبور موردی ويژه  و استثنا بوده است. (تصويرشمارٔه ٣٢ــ٣)
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هشت  يا  دايره  شکل  به  متر)  يک  (حدود  زمين  سطح  از  بلندتر  سکويی  تکايا  صحن  وسط  در 
ضلعی به قطر بين٦ تا ٨ متر تعبيه می شد که به منزلٔه ِسن فضای نمايش به کار می رفت. در اطراف صحن 
حياط نيز اتاق ها يا حجره هايی در دو طبقه ساخته می شد. که معموالً حجره های پايين مخصوص آقايان 

و غرفه های باال مخصوص بانوان بوده است. (تصويرشمارٔه ٣٣ــ ٣)
حسينيه در ايران به مکانی گفته می شود که در ماه های محرم و صفر در آن مراسم سوگواری و 

عزاداری ساالر شهيدان امام حسين (ع) برگزار می شود و نام آن نيز برگرفته از همين معنا است.
از دورٔه صفويه به جهت توّجه ويژه ای که معطوف عزاداری ماه محرم شد، حسينيه های بسياری 
و  طراحی  گونه ای  به  روستا  و  شهر  ميدان های  و  محالت  مراکز  يا  و  گرديد  بنا  ايران  مختلف  نقاط  در 
گروه  اين  از  بگيرند.  قرار  استفاده  مورد  عزاداری  ايام  در  حسينيه  تکيه و  عنوان  به  که  شدند،  ساخته 

تصوير شمارۀ ٣٢ــ٣ــ نقاشی استادکمال الملک 
از فضای داخلی تکيه دولت در تهران
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تصوير شمارۀ ٣٣ــ٣ــ حسينيۀ زواره

می توان تعداد زيادی را در مناطق مرکزی ايران مانند يزد و نايين شناسايی کرد.
حسينيه های مناطق مرکزی، شمال، شمال غربی، غرب و جنوب ايران از نظر معماری تفاوت های 
زيادی با يکديگر دارند. در اين ميان نوع مربوط به مناطق مرکزی ايران عموميت بيشتری دارند و از 
طراحی و ساخت نسبتاً همسانی برخوردار می باشند. در اين نوع از حسينيه ها عناصر مشترکی وجود 

دارند که عبارتند از:
١ــ صحن مرکزی روباز که مورد استفاده دسته های عزاداری قرار می گيرد.

٢ــ ايوان ها، شاه نشين ها و تاق نماهای يک طبقه يا دو طبقه دور تا دور صحن که مورد استفاده 
شرکت کنندگان در عزاداری قرار می گيرد.

٣ــ  نمازخانه و فضای اصلی سر پوشيده.
٤ــ  فضاهای مورد نياز ديگر مانند آشپزخانه، وضو خانه، آب انبار و ...

در بعضی از حسينيه ها سکويی نيز در وسط برای اجرای شبيه خوانی و تعزيه خوانی می ساختند.



۸۸

در  و  گنبد  و  تاق  آنها  پوشش های  و  آجر  و  خام  خشت  حسينيه ها  اين  در  استفاده  مورد  مصالح 
مواردی تيرپوش است و تزييناتی مانند آجرکاری، گچ کاری، آيينه کاری دارند. از جمله تکايا و حسينيه هايی 
که تزيينات غنی دارند، می توان تکيه معاون الملک کرمانشاه و حسينئه امينی های قزوين و حسينئه مشيريه 

شيراز را نام برد.
در يزد محوطه و فضای تکيه بزرگ امير چخماق با ساخت و سازهای شهری و خيابان کشی ها، از 
ميان رفته است. اما در کنار ميدان هنوز بخشی از بنای تکيه مرتفع، پله پله ای و مزيّن به کاشی کاری های 
زيبا واقع است. تقارن، تعادل و زيبايی اين بنا آن را به عنوان يکی از عناصر شاخص شهر يزد تبديل 

کرده است. (تصويرشمارٔه ٣٤ــ ٣)
 

تصوير شمارۀ ٣٤ــ٣ــ تکيه امير چخماق يزد

مدرسه يا مسجدی برای تعليم
ايرانيان قبل از اسالم به اهمّيت آموزش آگاه بودند. در زمان داريوش هخامنشی به دليل اينکه 
اقوام و فرهنگ های مختلف تحت استيالی هخامنشيان بودند، الزم بود دست اندرکاران نظام خواندن 
و نوشتن را بياموزند. اما آموزش در دوره های کهن غالباً به گروه و طبقه خاصی تعلق داشت و عموم 
در  درستی  اطالع  اشکانی  آموزشی  مراکز  از  اگرچه  باشند.  داشته  دسترسی  آن  به  نمی توانستند  مردم 
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دسترس نيست، ولی ويژگی های آموزشی ساسانی روشن تر می باشد. در اين دوره نقش و اعتبار دبير در 
جامعه به قدری بودکه موجب پيدايش طبقه خاصی به نام دبيران شد. نمونه توّجه به آموزش در آن دوران 
تأسيس مدرسه ُجندی شاپور در خوزستان می باشد، که يکی از مراکز مهم تحقيقاتی در زمينه پزشکی و 

فلسفه در آن عصر بوده است.
اسالم نيز از همان ابتدا و از همان لحظه ای که جبرئيل به حضرت محّمد (ص) از جانب خداوند 
فرمود: « اقرا » يعنی بخوان، دارای ويژگی آموزشی و تمدن مکتوب گرديد. در اين قلمرو تحصيل علم و 
انتقال آن در رأس امور قرار گرفت. به همين دليل در ابتدا آموزش در مساجد صورت می گرفت. در پای 
هر ستون مسجد جلسه ای به يکی از علوم مختلف فقه، حديث،... اختصاص می يافت، که آن را حلقه 
می گفتند. ولی به تدريج که بحث های علمی و گفت وگوهای متنوع آرامش مساجد را برهم زد، و از طرفی 
علوم تجربی نيازمند آزمايشگاه های مختلف گرديدند، کم کم نهاد مدرسه از دل مسجد خارج شد. در ابتدا 

آموزش در خانه استاد انجام می پذيرفت. ولی کم کم بنايی خاص را به خود اختصاص داد.
مدارک مکتوب نشان می دهد که پس از قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجری قمری، فضاهای 
مدارس به صورت جدا و متمايز از مسجد پديد آمد. از اين ميان می توان به يکی از اولين مدارس شيعی 
قمری  هجری  چهارم  قرن  مدارس  ديگر  از  نمود.  اشاره  سبزوار  در  فخريه  مدرسه  نام  به  خراسان  در 

مدرسه وقفی اصفهان به نام قبٔه بوعلی يا مدرسه عاليی، محل تدريس ابن سينا بوده است.
سلجوقيان با درايت وزير مدبّر خود خواجه نظام الملک، نظاميه ها يا همان مدارس علوم را در 

نقاط مختلف از جمله در مرو، بلخ، هرات، نيشابور، توس، ری و اصفهان ساختند.
نقشٔه اين مدارس همان نقشٔه درونگرای خانه با حياط مرکزی و چهار ايوان بود که در مناطق 
در  طالب  سکونت  و  تحصيل  برای  نيز  حجره هايی  سپس  داشت.  رواج  خراسان  بخصوص  مختلف 
اطراف حياط ساختند. بنابراين منشأ نهاد مدرسه از مسجد بود و پالن آن با توّجه به ويژگی های اقليمی 

و مصالح، از خانه گرفته شده است.
زيباترين مدرسٔه ايران، مدرسٔه غياثئه خرگرد، ميان خواف و جام مربوط به معماری دورٔه تيموری 
می باشد. معمار آن قوم الدين شيرازی بود که پس از مرگ او غياث الدين شيرازی آن را به اتمام رساند. 
شيراز  خان  مدرسٔه  ايران،  مدرسه های  ميان  در  ٣٥ــ٣)  شمارٔه  است.  (تصوير  ايوانی  چهار  آن  پالن 
از همه کامل تر و بزرگ تر است، ولی از ديد دّقت و تّنوع در نقشه و در آمود١، مدرسٔه غياثيه غنی تر 

می باشد. (تصويرشمارٔه ٣٦ ــ٣) 
١ــ آرايشی که پس از پايان کار ساختمان بر آن بيفزايند؛ تزيين الحاقی
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دورٔه  بناهای  زيباترين  از  يکی 
اصفهان  باغ  چهار  مدرسه  صفويه، 
و  بلند  بازارچٔه  کنار  در  که  می باشد 
دارد.  جای  شاه  مادر  کاروانسرای 
است.  ايوانی  چهار  نيز  مدرسه  اين 
جنوبی  ايوان  و  ٣٧ــ٣)  (تصويرشمارٔه 
دارای  دارد،  راه  گنبدخانه  به  که  آن 
نگاره های  با  ترکيب  خوش  گنبدی 
زمينٔه  بر  سياه  و  زرد  رنگ  به  اسليمی 
جلوه گری  خوبی  به  که  است  فيروزه ای 

می کند.

تصويرشمارۀ ٣٦ــ٣ــ نقشه مدرسۀ خان شيراز تصويرشمارۀ ٣٥ــ٣ ــ نقشه مدرسۀ غياثيۀ خرگرد در خراسان

تصويرشمارۀ ٣٧ــ٣ــ مدرسۀ چهارباغ ( مادر شاه سلطان حسين) اصفهان
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مقبره
معماری  از  گونه  اين  دارد.  خاصی  جايگاه  معماری  مختلف  گونه های  ميان  در  مقابر  معماری 
ارتباط مستقيمی با اعتقادات داشته و از جنبه های مختلف تاريخی، هنری، اجتماعی و اقتصادی قابل 
بررسی می باشد. ساخت مقابر نمادی از اعتقاد به جهان پس از مرگ و ارادت و عالقٔه دوستان متوفی، 

به وی می باشد.
١ــ مقابر پيش از اسالم

در  شاهنامه  در  گرفتند.  شکل  شاهانه  دخمه های١  صورت  به  آرامگاهی  بناهای  اولين  ايران  در 
مورد مرگ رستم به صراحت به ساخت آرامگاهی در خور شأن وی اشاره شده است:

اتاقک های  به  کوه ها  دل  در  مادها  زمان  در 
داشته اند.  مذهبی  جنبٔه  اغلب  که  می خوريم  بر  تدفينی 
اين گونه از معماری آرامگاهی در زمان مادها بيشتر در 
ناحئه کردستان ايران و قسمتی از خاک کنونی عراق و 
همچنين در آذربايجان غربی پراکنده است. که از جملٔه 
آنها فخريکا درکردستان (تصويرشمارٔه ٣٨ــ٣)، فرهاد و 
شيرين در کرمانشاه و دا و دختر٢ واقع در ممسنِی استان 

فارس می باشد. 
از  اين گونه  هخامنشيان  زمان  در  بعد  ادوار  در 
به  رستم  نقش  و  جمشيد  تخت  در  صخره ای  معماری 
اوج خود رسيد. اتاق های تدفينی که در دل کوه ها کنده 
می شده اند تا مدتی پس از براندازی سلسله هخامنشی نيز 
رواج داشتند. در ميان مقابر هخامنشيان مقبره کوروش 

١ــ دخمه در زبان فارسی به معنی حفره تنگ و تاريک است.
٢ــ به معنای مادر و دختر

پالن  و  برش  ٣٨ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
مقبرۀ  صخره ای فخريکا
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را می توان استثنا دانست. فرم کوهسان اين آرامگاه زيگورات را به ياد می آورد. زيگورات ها که خود 
نمادی از کوه به عنوان مظهر خير و برکت و قداست بودند، همواره در فرهنگ های مختلف مدنظر قرار 

گرفته اند.
هخامنشی  معماری  براين،  عالوه 
برگرفته از معماری سنگی اورارتوها١ بوده 
که  کشورگشايی هايی  طی  همچنين  است. 
کوروش و کمبوجيه به مصر کردند، مشاهدٔه 
مقبره  اين  شکل گيری  در  آنان،  هرمی  مقابر 
دارای  کوروش  مقبره  است.  نبوده  بی تأثير 
از  باال،  به  پايين  از  که  می باشد،  ٦پله 
واقعی  مقياس  می شود.  کاسته  ارتفاعشان 
نظر  در  که  می شود  مشخص  زمانی  بنا  اين 
بلندتر  آن  پلٔه  پايين ترين  ارتفاع  که  بگيريم 
از  پيش  بنا  اين  می باشد.  آدمی  قامت  از 
وی  که  وقتی  و  شد  ساخته  کوروش  مرگ 
شد،  کشته  خاوری  شمال  در  جنگی  در 
جسدش را برای دفن  کردن به پاسارگاد و 

اين مکان آوردند. (تصوير شمارٔه ٣٩ــ٣)
در  هخامنشی  پادشاهان  از  تن  چند 

ساختند.  خود  برای  را  آرامگاه هايی  رستم  نقش  نام  به  محلی  در  کوه،  سينٔه  بر  و  جمشيد  تخت  جلگه 
گرفته اند. سرمشق  شوش  و  جمشيد  تخت  بناهای  از  و  برجسته  نقش  به صورت  آرامگاه ها  اين  نمای 

(تصويرشمارٔه ٤٠ــ٣)
٢ــ مقابر بعد از اسالم

وجود آرامگاه ها و پيوند ديرينه ای که از دير باز با فرهنگ ايرانی ــ اسالمی داشته اند، باعث شد 
تا پس از اسالم در اکثر شهرها و ناحيه ها آرامگاه ها ساخته شود. با مهاجرت فرزندان ائمه (ع) به ايران 

آرامگاه های آنان به زيارتگاه های مقدسی تبديل شد که زّوار از اقصی نقاط به زيارت آنها می آمدند.

١ــ اقوامی که قبل از مادها در شمال غرب ايران زندگی می کردند و معماری سنگی داشتند.

تصوير شمارۀ ٣٩ــ٣ــ آرامگاه کوروش در پاسارگاد  
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صخره ای  مقبرۀ  نمای  ٤٠ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
داريوش بزرگ در نقش رستم نزديک تخت جمشيد

َارَسن١  می باشد.  واقع  مشهد  مقدس  شهر  در  رضا (ع)  امام  مرقد  تنها  معصوم  امامان  ميان  از 
پيرامون آرامگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) مانند مسجد جامع اصفهان، گنجينٔه معماری سنتی ايران 

است. چون ساختمان هايی از شيوه های گوناگون در دوره های مختلف در آن يافت می شود.
ضلع  هر  که  است  چهار  گوشه ای  ساختمان  قدس،  آستان  بخش  کهن ترين  (ع)  رضا  امام  حرم 
آن نزديک به ١٠ متر است. اين ساختمان چند بار به دستور فرمانروايان زمان، ويران شده که در زمان 
تيموريان پيرامون آن فضاهايی ساخته شد. مسجد گوهر شاد، صحن عتيق، سپس ساختمان های ديگر به 
آن پيوست. در زمان صفويان نيز ساخت وسازهايی در آن صورت پذيرفت. و عالوه بر ايوان ها، گلدستٔه 

طال بر روی ايوان شاه عباسی افزوده شد. (تصويرشمارٔه ٤١ــ٣)
می باشند.  معصوم  امامان  نزديک  اقوام  و  فرزندان  به  منتسب  ديگر  متبّرک  مقابر  و  زيارتگاه ها 
آستان حضرت معصومه (س) در قم و زيارتگاه شاه چراغ در شيراز، و آستانٔه شاه عبدالعظيم در شهر 

ری از اين نمونه ها می باشند.
١ــ ارسن يعنی مجموعه ساختمانی که شامل کاربری های مختلف بوده است.
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برج های مقبره ای بعد از اسالم را ايران شناسان الهام گرفته از آتشکده های زرتشتی و چادرها و 
خيمه های سلجوقی دانسته اند.

از اولين نمونه های برج های چهارگوش، مقبرٔه امير اسماعيل سامانی در بخارا است که آجرکاری 
است.  ساسانی  گنبدهای  شبيه  آن  گنبد  و  شده  بافته  هم  در  حصير  مانند  و  زيبا  بسيار  آن  بيرونی  نمای 

(تصويرشمارٔه  ٤٢ــ٣ الف و ب)
 فرم غالب آرامگاه های ايران تا اوايل حکومت سلجوقيان چهار ضلعی گنبددار بود، از اين به 
بعد برج های مقبره ای به چند ضلعی های منتظم و يا استوانه ای تبديل گشت. اين برج ها اغلب دارای 
آنها  بدنٔه  و  نماسازی  و  آجر  اغلب  برج ها  اين  بيرونی  نمای  می باشند.  شکل  گنبدی  يا  مخروطی  بامی 

به  صورت مضّرس١ تزيين شده است.

١ــ دندانه، دندانه يا َتَرک ترک

٤ــ صحن نو ١ــ محل ضريح  
٥  ــ خيابان های صفوی ٢ــ مسجد گوهرشاد      

٣ــ صحن عتيق
تصوير شمارۀ ٤١ ــ٣ــ مشهد، بارگاه امام رضا(ع)
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تصويرشمارۀ ٤٢ــ٣ــ الف ــ مقبرۀ امير اسماعيل سامانی

تصوير شمارۀ ٤٢ــ٣ــ ب ــ پرسپکتيوی از مقبرۀ امير اسماعيل سامانی
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قمری  هجری  چهارم  سدٔه  در  جهان  ساختمان های  تناسب ترين  خوش  از  يکی  قابوس  گنبد 
راهنماست؛ که هم نشان شهر و هم مدفن قابوس  ساختمان يک ميل  در استان گلستان می باشد. اين 
بنيادکنندٔه آن می باشد. اين برج که به ارتفاع ٥٥ متر است، ده پاپيل١ گرداگرد استوانه ای آن را فرا گرفته 

است. (تصوير شمارٔه ٤٣ــ٣)

از نمونه برج های استوانه ای می توان برج الجيم 
در مازندران و از نمونه های هشت ضلعی برج های دوگانٔه 

خرقان٢ قزوين را نام برد. (تصوير٤٤ــ٣ الف و ب)

١ــ پشت بندی همچون منشور مثلثی شکل
٢ــ دو برج جدا ولی کنار هم

تصوير شمارۀ ٤٤ــ٣ــ الف ــ برج خرقان قزوين

قابوس  گنبد  ٤٣ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
در گنبد کاووس
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باشکوه ترين ساختمان دورٔه ايلخانی، مقبرهٔ  اولجايتو در سلطانيه معروف به گنبد سلطانيه می باشد. 
اين ارسن بزرگ در برگيرنده بيمارستان، خانقاه و ميانسرای بزرگ بوده، که تنها گنبد خانه و آرامگاه 
الجايتو بازمانده است. اين بنا هشت وجهی است که قطر داخلی آن نزديک ٢٦ متر و نوک گنبد تا کف 

زمين ٥٠ متر ارتفاع دارد. هشت منار باريک بر هشت کنج بنا قرارگرفته است.
گنبد  نيارشی  و  ساختمانی  ويژگی های 
چون  دانشمندی  که  است  آن چنان  بنا  اين 
فلورانس١  معماری  دانشکده  وقت  رئيس 
ساختمان گنبد کليسای «سانتاماريا دل فيوره» 
اين  از  برگرفته  را  ايتاليا  فلورانس  درشهر 
ــ٣   ٤٥ شمارٔه  (تصوير  است.  دانسته  گنبد 

الف و ب)
به طور کلی مقابر مربوط به اهل علم و 
فضيلت، اديبان، پادشاهان و امرا بوده است. 
وجود  دليل  به  مقّدس  اماکن  از  برخی  ولی 
تبّرک  موجب  آنهاست،  در  که  برکاتی  و  آثار 
درنزديکی  قدمگاه  زيارتگاه  مانند  گشته اند، 

نيشابور و زيارتگاه جمکران در نزديکی قم.

١ــ پروفسور سن پائولوزی

تصوير شمارۀ ٤٤ــ٣ــ ب ــ نمای آجری برج خرقان قزوين

نمايی  ــ  الف  ٤٥ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
سه بعدی از گنبد سلطانيه در زنجان
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کليسا
کليساها از اماکن مذهبی خاص مسيحيان است، که مراسم عبادی، دينی و اجتماعی خود را 
به ويژه در روزهای يکشنبه در آنجا برگزار می کنند. کلئه مراسم عقد، ازدواج و تولد و اعياد مربوط 
اقلّيت های  ايران،  در  اسالم  مبين  دين  اشاعٔه  با  می شود.  انجام  محل ها  اين  در  مسيح (ع)  حضرت  به 

مذهبی ــ اديان زرتشتی، کليمی و مسيحی محدوديتی برای برپايی مراسم مذهبی خودپيدا نکردند.
گنبد  کليساها  ويژگی  مهم ترين  است.  شده  ساخته  خاصی  سبک  به  مسيحی  کليساهای 
مخروطی شکل و جهت شرقی ــ غربی ساختمان آن می باشد. محراب کليسا در بخش شرقی آن قرار 

دارد. محراب از صحن داخل کليسا مرتفع تر است.
کليساهای مسيحيان ايران را می توان به سه گروه تقسيم کرد:

الف) کليساهايی که پيش از سدٔه چهاردهم ميالدی ساخته شده اند.
ب) کليساهای ساخته شده در روزگار صفويه.

ج) کليساهای ساخته شده در سده های ١٩ و٢٠ ميالدی.
الف) کليساهای مربوط به پيش از سدۀ چهاردهم ميالدی: بيشتر در آذربايجان قرار دارند. 
اين کليساها با سنگ ساخته شده اند. قديمی ترين کليسای ايرانيان مسيحی، تادئوس مقّدس (قره کليسا) 
از  يکی  دفن  سبب  به  است.  شده  ساخته  ميالدی  ششم  سدٔه  در  که  است،  ماکو  کيلومتری   ١٥ در 
حواريون حضرت مسيح در اين کليسا، اين مکان نزد مسيحيان بسيار محترم است و هر سال در فصل 

تصوير شمارۀ ٤٥ــ٣ــ ب ــ نمايی از گنبد سلطانيه
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تابستان و در روز معينی، مسيحيان از سراسر جهان به زيارت آن می آيند. (تصوير  شمارٔه ٤٦ــ٣)

تادئوس  کليسای  ٤٦ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
مقّدس(قره کليسا) در ١٥ کيلومتری ماکو

خشت،  مصالح  از  ترکيبی  با  و  دارند  قرار  اصفهان  در  بيشتر  صفويه:  دورۀ  کليساهای  ب) 
به  قاب بندی هايی  دارای  آنها  خارجی  نماهای  است.  مدّور  و  گرد  آنها  گنبد  و  شده  بنا  سنگ  و  آجر 
شيؤه خانه های اصفهان است. هنرمندان ارمنی اصفهان تحت تأثير هنر مسيحی  و ايرانی و با الهام از 
سبک های اروپايی و به خصوص ايتاليايی، نّقاشی های بسيار زيبايی را با موضوعات برگرفته از انجيل 

بر روی ديوارهای کليساهای اصفهان ترسيم کردند. (تصويرشمارٔه ٤٧ــ٣)

تصويرشمارۀ ٤٧ــ٣ــ نقاشی های ترسيم شده بر کليساهای اصفهان
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دوران  سياسی  خاص  شرايط  با  خود  معماری  هنر  تطبيق  با  اصفهان  جلفای  مسيحی  معماران 
را  کليساها  کلئه  آنان  زدند.  بی همتايی  شاهکارهای  خلق  به  دست  محل،  اقليمی  ويژگی های  و  صفوی 
با  هماهنگ  نما،  خارجی  شکل  نظر  از  و  ارمنستان  کليساهای  با  منطبق  پالن  و  مذهبی  اصول  از  نظر 
معماری ايرانی بنا نهادند. اين تلفيق، بناهای منحصر به فردی پديد آورد. که نمونٔه آن را در هيچ کجای 

دنيا نمی توان ديد.
از  وانک  کليسای  می باشد.  مقدس  استپانوس  کليسای  اصفهان،  جلفای  کليساهای  نمونه  از 
ديگر کليساهای اصفهان به دليل افزوده شدن فضاهايی به آن، به منزلٔه موزه و کتابخانه نيز مورد استفاده 

قرار می گيرد. (تصوير شمارٔه ٤٨ ــ٣)

تصوير شمارۀ ٤٨ــ٣ــ کليسای وانک اصفهان

ج) کليساهای ساخته شده در سده های نوزدهم و بيستم ميالدی درايران: دارای گنبدی 
تيز و چند ضلعی هستند و با الهام از سبک معماری کليساهای ارمنستان ساخته شده اند. که نمونٔه آن 

کليسای سرکيس مقدس در تهران می باشد. (تصويرشمارٔه ٤٩ ــ٣)
از زمان تأسيس سازمان های دولتی حفظ و نگهداری آثار باستانی ايران، کليه کليساهای جلفای 
اصفهان نيز در زمرٔه ميراث ملی کشور به حساب آمدند و در حال حاضر، همگی آنها تحت حفاظت 

سازمان ميراث فرهنگی قرار دارند.
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تصويرشمارۀ ٤٩  ــ٣ــ کليسای سرکيس مقّدس در تهران

١ــ جايگاه مسجد را در معماری گذشته کشورمان بيان کنيد.
٢ــ چرا مسجد را می توان به عنوان نمايندٔه معماری ايران در دوران پس از اسالم 

دانست؟
٣ــ  ويژگی های معبد آناهيتا را بنويسيد.

٤ــ  الگوی فضايی آتشکده ها را شرح دهيد.
٥  ــ ويژگی های آتشکده آذر  گشسب را بنويسيد.
٦  ــ منبع الهام و مفهوم زيگورات ها را بنويسيد.

سؤاالت فصل سوم
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٧ــ دو ويژگی مهم زيگورات چغازنبيل را بنويسيد.
٨  ــ دو نمونه از مساجدی که بر روی آتشکده ساخته اند را نام ببريد.

٩ــ ويژگی های مسجد پيامبر اکرم (ص) را بنويسيد.
١٠ــ انواع مهم مساجد ايرانی را نام ببريد.

١١ــ ويژگی های مسجد جامع فهرج را بنويسيد.
١٢ــ  در کدام مسجد نقش درهای ساسانی، نگاشته شده است؟ چرا؟

١٣ــ  ويژگی های مسجد تاريخانٔه دامغان را بنويسيد.
١٤ــ  طرح اولّئه مسجد جامع اصفهان چگونه بوده است؟

١٥ــ چگونه چهار تاقی تبديل به مسجد شد؟
١٦ــ اولين بنای ايوان دار را نام ببريد.

١٧ــ انواع مساجد ايوان دار را نام ببريد.
١٨ــ علل ورود چهار تاقی گنبددار را در مساجد شبستانی ايرانی بيان کنيد.

١٩ــ نحوهٔ  تبديل مساجد شبستانی به مساجد گنبددار را بنويسيد.
٢٠ــ  مزيّت های استفاده از ايوان را در بناهای ايرانی توضيح دهيد.

٢١ــ ويژگی فضای ورودی مساجد را بنويسيد.
٢٢ــ  جايگاه، اهمّيت و عناصر حياط مساجد ايرانی را بنويسيد.

٢٣ــ  يک نمونه از مساجد بدون حياط را نام ببريد.
٢٤ــ  دو ايوان مسجد جامع اصفهان را نام ببريد.

٢٥ــ علت استفاده از گنبد در بناهای مساجد را بنويسيد.
٢٦ــ گنبدهای بناهای ساسانی را توصيف کنيد.

طبقٔه  يک  شخصيت  گنبد  در  انتقالی  فضای  بار  اولين  برای  بنا،  کدام  در  ٢٧ــ 
مستقل را پيدا کرد؟

٢٨ــ انواع گنبدهای بناهای ايرانی را نام ببريد.
٢٩ــ محراب الجايتو در کدام مسجد قرار دارد؟

٣٠ــ سه عنصری که اولين منارهای ايرانی را شکل دادند نام ببريد.
٣١ــ قديمی ترين منارهای ايران را نام ببريد.
٣٢ــ  هر منار شامل چه بخش هايی است ؟



۱۰۳

٣٣ــ معروف ترين تکيه ساخته شده در زمان ناصرالدين شاه را نام ببريد.
٣٤ــ  عناصر مشترک حسينيه ها در مناطق مرکزی ايران را نام ببريد.

٣٥ــ سابقٔه آموزش در قبل از اسالم را بيان کنيد.
٣٦ــ چگونگی شکل گيری نهاد مدرسه در بعد از اسالم را بنويسيد.

٣٧ــ نظاميه ها توسط چه کسی و در چه دورانی ساخته شده ؟ چند نمونٔه آن را 
نام ببريد.

٣٨ــ پالن مدارس برگرفته از چه بنايی است؟
٣٩ــ ويژگی های مدرسه غياثئه خرگرد را بنويسيد.

٤٠ــ مدرسٔه چهار باغ اصفهان را شرح دهيد.
٤١ــ علت ساخت مقابر را بنويسيد.

٤٢ــ  ويژگی های معماری مقابر مادی را بنويسيد.
٤٣ــ  مقابر صخره ای هخامنشيان در کجاست؟

٤٤ــ  ويژگی های مقبرٔه کوروش را بنويسيد.
سنتی  معماری  گنجينٔه  (ع)  رضا  امام  مطهر  آرامگاه  پيرامون  َارَسن  چرا  ٤٥ــ 

ايران است؟
٤٦ــ منبع الهام برج های مقبره ای بعد از اسالم را بنويسيد.

٤٧ــ از اولين نمونه های برج های چهار گوش مقبره ای يکی را نام ببريد.
٤٨ــ ويژگی های معماری مقبرٔه گنبد قابوس را بنويسيد.

٤٩ــ کليساهای مسيحيان ايران به چند گروه تقسيم می شوند؟ نام ببريد.
٥٠  ــ کليسای تادئوس مقدس در کجاست؟

٥١  ــ  ويژگی کليساهای دورٔه صفويه را بنويسيد.
٥٢  ــ  دو نمونه از کليساهای ساخته شده در دوران صفويه را نام ببريد.
٥٣  ــ  منبع الهام کليساهای سدٔه نوزدهم و بيستم را در ايران بنويسيد. 


