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معمار اسالمی که به دنبال معنی دادن به حیات    ای دارد.معماری مساجد در هنر اسالمی جایگاه ویژه

هندسه را که با قیود اعتقادی خود    و توجیه زندگی هدف دار خود است، در بیان و تجسم توحید،

د. هرگونه طراحی معماری در  کنهای زیبایی را خلق میبرگزیده و به مدد آن نقش  سازگار است،

سطوح و اشکال در فضا سر و کار دارند.    خطوط،هر دو با خواص  ؛  اصل کاری در زمینه هندسه است

تحول و روند    کار رفته است.های مختلف معماری بههای گوناگون در سنتمعماری اسالمی به شیوه

ساخت گنبد در بناهای ایرانی از پیش از اسالم آغاز شده است. در این پژوهش سعی  بر آن است 

ال پاسخ دهیم که که آیا  ؤمختلف به این سادوار  که با تمرکز بر روی سیر تکاملی گنبد در طول  

خارجی و  فرم  اند؟ و آیا  های قبل از خود داشته گنبدها در دوران اسالمی تغییرات بسیاری با دوران 

یا   بوده  ثابت  دوران اسالمی  تمام  در  به روش    داشته است؟تحوالتی  داخلی گنبدها  پژوهش  این 

ه  شدو ترسیم نمودار و آنالیز اطالعات انجام  ای  نابع کتابخانهها متوصیفی و تحلیلی و با تکیه بر داده

پژوهش  است. این  از  انتایج  خیز  حاکی  نسبت  مظفری   افزایش  دوران  تا  مساجد  گنبد   -خارجی 

شایان ذکر است که سیر تاریخی تغییر فرم    تیموری و کاهش این نسبت در دوران صفویه است.

تبعیت کرده  "شبدری "و از گنبد نار به گنبد    "نار"ه گنبدب  "خاگی"گنبدهای مساجد ایران، از گنبد  
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 مقدمه 

 

شود. از آنجا که دایره  نماد کرویت و دایره محسوب می  ،های دیگر فرهنگ   بسیاری از  گنبد در فرهنگ ایرانی، مانند

گفت توان  نماید. بنابراین مینوعی کمال یا آسمان را تداعی میرود، بهشمار میبه  هندسی  ترینِ اشکالزیباترین و کامل

ریاضیات، هندسه و    ای در اجزای معماری ایرانی در ادوار قبل و بعد از اسالم داشته است.کننده این عنصر نقش تعیین

ابزار  دوره ظهور  در  تهای جدید  که  بودند  مواردی  جمله  از  متعدد،  تاریخی  معما أهای  بر  مستقیم  ساختار  ثیر  و  ری 

های مختلف که در این خصوص صورت پذیرفته است،  اند. اسناد تاریخی موجود و نتایج پژوهش های ایرانی داشتهگنبد 

ند، منجر شده تا  های استوار و کشیده، که در واقع عنصر اصلی پوشش تخت بوده  حاکی از آن است که کمبود چوب

گنبد برای    ی پوشش  حل  راه  بهوسی  های سقفبهترین  روی ع  بر  تمرکز  با  تا  دارد  سعی  حاضر  پژوهش  آید.  شمار 

ایرانی  شناسی گنبد گونه از طریق    –های  با تکیه بر ساختارشان،  را  ابعادی آنها سیر تکامل آنها  اسالمی و تناسبات 

ها در  بد گیری گنی شکل. لذا بدین منظور ابتدا ضمن معرفی تاریخچهبازشناسی کند  های تاریخی متفاوتواکاوی دوره 

ای  کنندههای مختلف آنها  و ادواری که در تکامل این عنصر معماری نقش تعیینادوار مختلف ایران، ساختار و گونه

های خارجی و داخلی گنبدها در دوران های  فرمشود که   ند. هم چنین  این پرسش مطرح میشوند، ذکر میداشته  

های این پژوهش ساختار  در طول زمان تجربه کرده است. دستاورد مختلف اسالمی یکسان بوده است یا تغیراتی را  

های یک پوش  ثیر هندسه بر ساختار گنبد أهای ادوار مختلف را آنالیز نموده و به نوعی بیانگر ت های شاخص گنبد گونه

 باشد. های تکامل یافته میهای اولیه به نمونهو دو پوش و همچنین تغییر فرم آنها از نمونه

بررسی پیشنه پژوهش حاضر حاکی از این است که تاکنون پژوهش مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده  

های زیادی به صورت رساله و مقاله صورت گرفته است از جمله: محمد  در مورد معماری گنبد در ایران پژوهشاست اما  

) 1376االسعد) کار  نقره  عبدالحمید   ،)1377( مولوی   ،)1381)  ( آبادی  علی  حجازی)1386،  و 1387(،  بمانیان   ،)

(،  مهدی زاده ،  1390(، انصاری و همکاران )1389(، انصاری نژاد و ابراهیمی)  1389(، پوراحمدی) 1389همکاران)  

بیگ)   ولی  و  ملکی)  1390تهرانی  و مهدی  )  1391(، عیسی حجت  فرد  ثابت  و مجتبی  اردبیلی  (، مجتبی رضایی 

سار1391 و  عزیزی   ،)( پور)(1391بانقلی،  علی  و  )1392،دهار  دهقان  و  نصرآبادی  فرد،  کوهی  نسترن 1393(،   ،)

امیرفالحی) و  نیکنامی،  زینب  زارع،  لیال  )1394شاهرخی،  همکاران،  و  مدقالچی  لیال  و  1395(،  نژاد  حنیف  الناز   ،)

با این حال، محققان  اند.ته( به موضوعات مرتبط با گنبد و هندسه پرداخ2004(، بوسورا و مازوز) 1395همکاران،)  

 اند. شناسی سیر تحول گنبد در معماری ایرانی اسالمی را برسی  نکردهمذکور در آثار خود از حیث گونه

  – یابی به هدف نهایی، این پژوهش در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با روش توصیفی  در راستای دست

مبانی نظری    مربوط به موضوع،  ۀای و اسنادی، به بررسی پیشینلعات کتابخانهتحلیلی  و به صورت نظری، با کمک مطا

و چارچوب نظری تحقیق پیرامون گنبد، آرا متفکران در این حوزه و جایگاه آن در میان علوم مختلف و همچنین ارتباط  

 شود.میان معماری، هندسه ریاضیات  پرداخته می
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 در ایران  پایه هندسهی تحول و تکامل  گنبد بر تاریخچه .1

توان در تعاریف آن دریافت. گنبدها بنا به تعریف دارای شکل هندسی دورانی  نخستین ارتباط گنبدها با هندسه را می

با انحنای دو جانبه هستند. در تعریف هندسه ،گنبد مکانی هندسی تقاطعی است، که از دوران چفدی مشخص حول  

باشد که پایه و بنیان آفرینش جهان می  (. هندسه اساسا  48:  1389زمی و فهیمی،)خوار  آیدیک محور قائم به وجود می

اند به نحوی که در هنر اسالمی تمامیت کائنات به وسیله هندسه، الفبا و  ای به آن داشتهها نیز توجه ویژهدیگر تمدن 

یی از دیرباز ابزار مناسبی های پیچاپیچ هندسی و تناسبات طال. شکل(Akkach,2005:xviii) شوناعداد تفسیر می

 .  (Henry,2007 :7) کندفرم یک شکل مارپیچ گونه را خلق می برای معماران بوده که این تناسب،

هایی است که مفاهیم معمول، مفهومی صرف نیستند بلکه تصویری بصری هستند که دارای ویژگی  اشکال هندسی،

اعراب در ترجمه    ، و هندسه معرب آن است."اندازه"هندسه از ریشه  واژه  .  (Fishbein,1987 :114)فاقد آنها هستند

  "ز"برگرداندند و از آنجا که در زبان عرب ،حرف    "اندازه"این واژه با در نظر گرفتن این موضوع، آن را به واژه پارسی  

مان بسیاری از  (. در طول ز1397:20داده شده است )منتظر و سلطان زاده ،  "س"شود،قلب به  واقع نمی  "د"پس از  

کنیم. فیثاغورث  ند که برخی از آنها را مختصر اشاره میاافراد و بزرگان در خصوص علم هندسه و ارزش آن مطالبی آورده

ثیر مکتب فیثاغورث بود بر  أاز نخستین افرادی بود که به علم هندسه پرداخت و افالطون، شاگرد سقراط، که تحت ت

. ابوالحسن  (Eves,1999:106) کس که هندسه نداند، نباید بدین مکان بیایدسر در آکادمی خود چنین نوشت: آن  

نویسد که حاکی است، وی علم هندسه را مبنا و اساس  ق می   6، منجم و ریاضیدان سده  1بیهقی، روایتی از اسفزازی 

ل هندسی چون .  اشکا "(Rasental,1970:7)دانسته استمعماری، و معمار و آجرچین را، ملزم به تبعیت از آن می 

دایره، مربع، مثلث و دیگر اشکال عالوه بر نام و تعریف ظاهری آنها، هرکدام به مفاهیمی ورای خود داللت دارند که اگر  

بخشد )صادق  به جا و صحیح مورد استفاده قرار بگیرند بر غنای معنوی اثر افزوده و وحدت و یگانگی آن را اعتال می 

 ( .21: 1395زاده،

  ی گنبد تکاملی این چنینی نداشته است. ای به اندازه توان دریافت که هیچ سازهتاریخ معماری ایران، میی  با مشاهده 

ها در ادوار مختلف شکل یافته است. نتایج شمار توسط معماران و سازندگان آنهای بیاین تکامل به جهت ساخت گنبد

بر روی گنبد  انجام شده  ایرانی  مطالعات  نشان    –های  زیبایی  میاسالمی  به مسائل  تنها  نه  آنها  دهد که سازندگان 

بوده آگاه  داشتهساختارشان  اطالع  نیز  داشته  وجود  آن  ایستایی  و  ساخت  با  ارتباط  در  که  قوانینی  از  بلکه  اند  اند، 

ر تاریخ  شویم که یک باره دهایی از گنبد مواجه می(. در ادوار تاریخی ایران به ندرت با ساختار 53:    1367)معماریان،  

(.  5:  1351اند )پیرنیا،  های نو، شکل یافتهاند، بلکه با یک پیوستگی خاص و تکامل تدریجی گونهمعماری ظهور نموده

ی دوم ق.م  های منحنی در ایران در پوشش زیرین چغازنبیل مشاهده شده و متعلق به هزاره ترین شکلیکی از قدیمی

از آثار گنبدهای    دهد.ایرانی را به دوران اشکانی و ساسانی نسبت میباشد. هم چنین اسناد تاریخی کهن گنبد  می

شود که ابداع گنبد را از دوره پارتی بدانیم ساخت گنبدهای وسیع  اشکانی اثری برجای نمانده است و آنچه که سبب می 
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یابد و به تکامل  در دوران ساسانی ساخت گنبد رواج می .  (31:1371و بزرگ در ابتدای حکومت ساسانی است )هینز،

رسد، که از آن پس تا امروز پوشش گنبدی از نظر ساخت و به مانند الگو و دستور العمل کلی مورد بهره  بیشتری می 

ق  شود. سبک و سیاق ساخت گنبد چه در دوران ساسانی و چه در ادوار اسالمی، با استفاده از نظم دقیبرداری واقع می

از آغاز دوره ساسانی (.  1:   1393گیرد )حیدری،  های صحیح صورت می ریاضی در ساختار و ساختمان با کاربست شیوه 

های فیروزآباد، قلعه دختر، بیشاپور، سروستان، تخت سلیمان، قصر شیرین  ساخت بناهای گنبد دار شروع شده و در کاخ 

   .ستهای ساسانی ساخت گنبد تداوم یافته او چهار طاقی

دهد که ساخت گنبد هنوز در فیروزآباد جا نیفتاده بود، اما این فن در کاخ سروستان  نشان می  ،مطالعه بر روی این آثار

ضلعی و بعدا  با صاف کردن انحرافات باقی مانده سطوح تبدیل به دایره    8سطح مربع تبدیل به    .تکامل یافته است

ضلعی جنبه تزئینی یافت و به منزله یک طرح    8ضلعی به    4دیل سطح  ها به تدریج عالوه بر تب شد. این فیل پوشمی

 (.1)تصویر شماره  .تزئین در توسعه و تکامل معماری اسالمی تجلی نمود

 

 
 :  گنبد کاخ فیروزآباد دید از نمای داخلی)منبع: وب سایت میراث فرهنگی(.                    1تصویر شماره 

 

برای   ایرانی  گوشهمعماران  یکی  پوشش  که  آوردند  پدید  روش  دو  را  "  2سکنج"ها،  دیگری  گویند می  "3ترمبه "و 

ی ها و بر یک قاعده (. همین معماران در دوران ساسانی موفق شدند تا حجم گنبدها را بر فراز آتشکده 94:1380)پیرنیا،

 
منتقل ها  .نکته قابل توجه این است که بارهای وارد بر گنبد به این گوشه  "خراش"سازی است و به معنی  های گوشهسکنج:  یا اسکنج از اولین نمونه  -1

 سازی تأثیری بر چگونگی افریز گنبد ندارد. شود، به همین دلیل، نوع اجرای گوشهنمی
اشد. ترمبه همان معنی سکنج را دارد با این  می  "جمع شده  "یا     "حفره پیش آمده"سازی است  و به معنای  ترمبه: سلمبه یا سرمبه، نوعی گوشه   - 3

 تفاوت که گنید آن پیش آمدگی دارد.
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اند. زیرا معماران رومی فقط ها بودهمربع شکل بسازند. پس شکی نیست که ایرانیان در ساختن گنبد ماهرتر از رومی

یافت و یا بر یک قاعدة  هایی که از مجموع آنها دایره ای تشکیل میتوانسته بودند گنبدهایی بسازند که بر روی ستون

بسازنداستوانه بود،  دایره شکل  و گردی    .ای  زیبایی شکل  و  اجزاء  تناسب  و  ارتفاع  به واسطه  ایرانی  کلیه گنبدهای 

د را  امتیازی  آنها  اثر آجرهای کاشی که سطح خارجی  بر  و  بوده  )پیازی شکل(  بصلی شکل  غالبا   گنبدها  این  ارند، 

 (. 252:1377)گدار، اندگرفتهپوشاند یک منظره زیبایی را به خود میمی

نیز خالء  ساسانی  میانی  دوران  معماری  آثار  ساخت  تاریخ  بریدگی در خصوص  و  دها  واقع  بنای  دارد.  وجود  ر  هایی 

دانند، احتماال به اوایل دوران اسالمی تعلق دارد،  سروستان که معموال  تاریخ آن را مربوط به سده پنجم میالدی می

میان روش چون سیستم طاق در  )تصویر شماره های ساختمانی ساسانی سابقهزنی آن  ندارد.  دوره    2ی  ای  از  اما   .)

شود، و به نوعی تداوم آن  های گنبد دار فیروز آباد و بیشاپور یافت میمتأخرتر ساسانی به اندازه کافی آثاری از نوع بنا

 (. 407:1379)هوف، دهدرا تا دوره اسالمی نشان می

 

 

 

 
 (. 3: 1393: کاخ سروستان فارس )حیدری،  2ی تصویر شماره

 

آید، و به اسالم به شمار میهای عرفانی جهان  ترین نماد شناسی و رنگ از مهمگنبد در دوران اسالمی از منظر گونه

باشد، و  های بسیاری مینماید. این پوشش در معماری اسالمی دارای تنوع و ویژگینوعی کمال یا آسمان را تداعی می

اند. در واقع شکوه و زیبایی معماری ادوار اسالمی  شدهمعموال از خشت خام با اندود کاه گل تا آجر و سنگ ساخته می

 (.235:1387اند )مشتاق،های معرق و رنگ آبی آراسته شده یابد، که اغلب با کاشیآن ارتباط می های ایران به گنبد 

گنبد در بناهای دوران اسالمی ظهور نموده است. این پوشش در شمار    ی رازی،ی چهارم هجری و در شیوهاز سده 

قی نیز، در اغلب موارد گنبدهای اسالمی شود. در دوران سلجوها و گورهای بزرگان مشاهده می فراوانی از مساجد، میل 
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تر را  هایی نازک تر و نیز پوشهتر از گنبدهای ساسانی است، بلکه هم چنین تناسباتی به مراتب سنجیده نه تنها بزرگ

گردد و در دیوارهای  پوشه هستند، که در عرصۀ معماری سلجوقی پدیدار می   گنبدها دو  ،دارند. در این دورانعرضه می 

در دوران سلجوقیان، ساختمان گنبد پیشرفتی بسیاری نموده و نسبت به   .شودهای متعدد کار گذارده می نجره باربر پ 

جانشین شبستان متحدالشکل    (. در دوران سلجوقی طاق گنبددار،198:1378)رضایی،  دوره پیش تکامل یافته است 

تغییراتی در سیستم چهارطاقی منجر شد و جرزهای دار گردیده است، و هم چنین ابعاد بزرگ در مساجد عمده به  ستون

کار گرفته شدند. گنبد مسجد جمعه اصفهان، مسجد ارومیه و اردستان و برخی موارد  ها بهبزرگ جانبی به جای قوس

 (.403:1379)هوف، آیندهایی از آنها به شمار میدیگر نمونه 

ها، که در اطراف اطاق  سطح مربع قرار دادند. هم چنین نیم طاقها را بر روی ثیر از سلجوقیان، گنبد أایلخانیان نیز با ت

مماس با نقطۀ میانی اضالع هشت    ،دادند. وقتی قوس درون سطح گنبدشد، پایۀ هشت گوش را تشکیل میساخته می 

این امر    ها نیز برای احتراز از بنا   ماند. در بعضی ازهای هشت گوش در فضای خالی آویزان می گوش بود، هریک از زاویه 

دند. این محل یک شکل شانزده گوش بود که به وسیله تعدادی  کریک محل انتقالی در باالی هشت گوش ایجاد می

بخشید. این روش  داد، و پیش آمدگی و زوایا را به حداقل تقلیل می ای برای گنبد تشکیل میآمد و پایهطاق بوجود می

م  گنبدهای  و  ورامین  جامع  مسجد  در  گنبدسازی  میاز  مشاهده  اشترجان  و  کاج،آزادان  جامع  شود سجد 

استحکام و مقاومت می68:1365)ویلبر، دارای حداکثر  ایلخانی  به همین جهت  (. ساختمان گنبدهای دوران  باشند. 

  .های این دوره شباهت زیادی به گنبدهای ادوار ساسانی و سلجوقی داشته اندتوان عنوان نمود که  گنبد می

شهرهای هرات، بخارا، سمرقند به صورت مراکز درخشان هنری آسیای مرکزی درآمدند، بناهای این    در عصر تیموریان

دوره قامتی کشیده داشته که گنبد خارجی آنها بر گردنی بلند استوار بوده است، که این سبک از گنبد در شرق ایران  

ان بیان گر دلبستگی آنها به طاق بندی بوده تقریبا  همزمان با ترکستان رواج داشته است. گنبدسازی در دوره تیموری

ترکدار نیز رواج یافته است. این دو عضو  –گنبد یا ساقه، با بلندی بی سابقه ای قد کشیده، و گنبد گرمکی    4گریواست.  

ساختمانی یعنی گنبد و گریو باعث به وجود آمدن  گنبد دوپوشه شدند. این ویژگی نیز به نوبه خود منجر به کاهش  

شود. اما در روزگار  ن یا به کل از میان برداشته شدن منطقه انتقالی خارجی و به همراه چند عضو فرعی دیگر مییافت

ها احداث شدند. به  ها و کاخ صفویان، فن معماری پیشرفت زیادی نموده و بناهایی زیاد، چون مساجد، قبور امامان، پل 

اس یافته  تکامل  این دوره  به سده های متنوع ت. گنبدها گونه طوری که فن گنبد سازی در  های گذشته  تری نسبت 

گنبدهای خفته کاربرد بیشتری یافتند، و انحنایی که حال و هوایی   5کلیلِهای  اند. هم چنین در این دوران طاقیافته

و   شوندای خاص از بیان، که عنصر ذاتی ساختمان گنبد محسوب میساخت، در گونهاز آرامش و سکون را تداعی می

های گنبد در دوران صفوی،  بر خالف دوران تیموری بلندایی متعادل  یابد. ساقهتا آن زمان فراموش شده بودند، رواج می 

 (.193:1378یافتند )رضایی،

 
 میگویند. "گریو "یو: در معماری سنتی استوانه بلند زیر گنبد که معروف به ساق گنبد است را  گر  - 3
 کلیل : به معنی کند، و از قوس های مشهور ایرانی است که قوس آن خیز کمی دارد.  - 4
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 انواع گنبد در ایران   .2

گنبدهای دو پوسته پیوسته،   ،اسالمی مبین آن است که گنبدهای یک پوسته  –های ایرانی  شناسی گنبد ی گونهمطالعه 

نار و  بیرونی  با پوشش  باریکه طاق، گنبدهای گسسته رک، گنبدهای گسسته  با  گنبدهای یک پوسته و دو پوسته 

ققین  مح.  ( 121؛1367گنبدهای سه پوسته معرف انواع گنبدهای ایرانی در ادوار مختلف تاریخی هستند )معماریان،

اند که از جمله این پژوهشگران که تعاریفی را برای  بندی انواع گنبد پرداختهمعماری هر کدام بنا بر نظر خود به تقسیم

های  بندی توان به شوازی، پیرنیا و معماریان اشاره کرد که در اینجا در جداولی به تقسیممی   ،اندانواع گنبد ارائه داده

 (. 3-2- 1شود.)جداول شماره پژوهشگر پرداخته میارائه شده توسط این سه 

 

(1381دسته بندی گنبدها از نگاه شوازی)شوازی، -1جدول شماره   

 نوع گنبد  مشخصات  تصویر

 

این نوع گنبد اهمیت خود را در ایران و در حوالی قرن شانزدهم 

آورد. قسمت بر آمده آن از طریق بسترهای افقی به دست می

گیرد و یک حلقه زنجیری آن را به حال خود نگه صورت می

شود که حالت دارد و گنبد اصلی فقط در لحظه ای شروع میمی

 رسد. بر آمدگی به اتمام می

 

 

 گنبد پیازی 

 

گنبد برحسب یک نیم رخ خیلی بر آمده طراحی شده است. 

غالبا گنبد با شکل کروی در قسمت تحتانی، در قله به شکل  

آید و این امر باعث از میان رفتن مشکل یک مخروطی در می

 شود. ساختمانی می

 

 گونه معمولی 

 

بنایی توخالی گنبد نه به کمک ترتیبات بنایی پر، بلکه به کمک 

ها  دو گنبد آجری انجام گرفته است و این گنبدها توسط قنداق

هایی تو در تو به هم متصل گردیده اند. با این روش یک و کمان

با   و  تر  سبک  ولی  پر،  طاق  یک  کشیدگی  و  راستی  به  طاق 

 آید. فشاری کمتری به دست می

 

 خالی گنبدتو
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این همان طاق ارمنی است که از آجر ساخته شده باشد. طاق 

مخروطی در قرن دهم در ارمنستان رواج یافت و در قرن یازدهم 

نیم  آجر،  کاربردن  به  در  تسلیهات  از  استفاده  با  سلجوقیان 

های دندانه ایی و یک زینت چین دار که حالت کشیده را دو  رخ

 دهند. میچندان ساخته به گنبد 

 گنبد مخروطی 

 

این گنبد خصوصیات یک طاق مخروطی کند و مانند را مجسم  

النهمی از  گنبد  بوده،  افقی  کامال  بسترها  کوچکی سازد.  های 

یابد که به صورت بر آمده یکی باالی دیگری شکل ترکیب می

گیرند. همین گنبد را در نزدیکی شوش در مقبرة دانیال نبی  می

 توان یافت.  و غیره نیز می

 

 گنبد کندویی 

 

 (1370: دسته بندی گنبدها از نگاه پیرنیا )پیرنیا ، 2جدول شماره 

 نوع گنبد  مشخصات  تصویر

 

صورتی از اجزا که در پوسته کامال به هم پیوسته اند. یعنی »خود« بالفاصله روی 

کند تا شیب کافی گیرد و فقط نوک گنبد در خود تیزه پیدا میآهیانه قرار می

 داشته باشد.

با دو  گنبد 

پوسته به هم  

 پیوسته 

 

 

درجه نسبت به سطح   22.5در این وضعیت آهیانه و خود تا ناحیۀ شکرگاه )زاویه  

افقی( کامال به هم پیوسته اند و از این قسمت به بعد دو پوسته تدریجا از هم 

از آنها هیچ گونه پیوندی بین دو پوسته دیده نمی  فاصله می گیرند. در بعضی 

 شود.

گنبده دو  

پوسته  

پیوسته میان  

 تهی 
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برای نگه داشتن خود در چنین ترکیبی خود و آهیانه کامال از هم جدا هستند.  

سازند تا خود روی آن سوار شود، به آن هایی روی آهیانه میروی آهیانه دیوار

خشخاشی یا پره گویند. هر دو پره مقابل را به هم وصل کرده و در مرکز مهر 

 کنند تا از نظر تقسیم بارها بر گنبد دو پوستهمی

 با هم کار کنند.  

 

 

گنبد دو  

پوسته کامال  

 ه از هم گسست

 

بینیم، ولی این پوشش گاهی نیز از داخل پوشش زیرین گنبد را بسیار کم خیز می

به جای آن که آهیانه باشد پوسته سومی است که در زیر آهیانه اجرا کرده اند و  

ها را به دالیل گوناگون از جمله کوتاه کردن  شود. کمر پوشکمر پوش، گفته می

 کرده اند. ارتفاع در فضای زیرین گنبد بنا 

گنبد سه  

 پوسته 

 

 (1391: دسته بندی گنبدها از نگاه معماریان)معماریان،3جدول شماره 

 نوع گنبد  مشخصات  تصویر

 

این گونه، معمولی ترین نوع گنبد است. در آن تنها یک پوسته سازه ای وجود  

 دارد و اگر الیه ای دیگر روی آن باشد صرفا الیه ای حفاظتی است. 

گنبدهای یک  

پوسته  

 ساختمانی  

 

این گونه دو دو پوسته دارد که آنها تا زاویه شکرگاه کامال به هم متصل اند و  

 کنند. ها از نظر سازهای باهم عمل میشوند. این پوستهمیسپس از هم جدا 

 

گنبدهای دو  

 پوسته پیوسته  

 

این گونه گنبدها که یک پوسته یا دو پوسته هستند، به صورت شعاعی باریکه 

 هایی در پوست خود دارند. طاق

گنبدهای  

ترکین با باریکه  

 طاق 
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این گونه دو پوسته کامال مجزا از هم دیگر دارند که خود در آن به صورت 

 گیرند.  مخروطی است. البته گنبدهای اورچین نیز در این دسته بندی قرار می

گنبدهای دو  

پوسته گسسته  

 رک 

 

این گونه دو پوسته کامال مجزا از همدیگر دارند و ارتباط میان دو پوسته به  

 گیرد. پوسته بیرونی در آن به صورت نار است. ها صورت میوسیله خشخاشی

گنبدهای دو  

پوسته گسسته  

 نار 

 

این گونه گنبدها، پوسته سومی نیز در زیر آهیانه خود دارند. این پوسته سوم 

 جنبه تزییناتی دارد و نقشی در سازه اصلی گنبد بازی نمی کند.اکثرا تنها 

 

گنبدهای سه  

 پوسته  

 

 اسالمی -های ایرانیریخت شناسی تطبیقی گنبد .3

های دوران تاریخی ایرانی در فیروزآباد فارس بود ترین گنبدسازی طور که در قبل نیز اشاره شد، یکی از قدیمیهمان

(.  254:  1389متر از اواخر دوران اشکانی و اوایل عصر ساسانی بر جای مانده است )زمرشیدی،  6.5ای حدود  که با دهانه

های اجرایی منحصر به فرد فنی احداث شده  های طاق با تکنیک و روش دوران ساسانی بناهای ایران، متحول از پوشش 

از این  های بهای طاق بستان و قوس دار و هلوچین موجود در حجاری های مازهاند. طاق  یز ساسانی )هلوچین کند( 

شدند )مهدوی های پیش از اسالم بیشتر با خیز دو گره در گز و حتی بیش از آن زده می نمونه هستند. در واقع گنبد 

های ایرانی از خیز کم تری برخوردار بودند و از دو گره در گز ساخته  بعد از اسالم گنبد  (.39:  1392نژاد و دیگران،  

خیز خارجی گنبدهای یک پوش کمتر از گنبدهای دوپوش است. در حالیکه در مراحل اولیه تکامل    شدند. عموما می

گنبد مساجد، پراکندگی خیز مساجد دارای گنبد یک و دوپوش باهم هم پوشانی دارند.هرچه به مراحل متاخرتر وارد  

توان از نسبت خیز  می  -حدودی صفوی   و تا  -ای که در دوران قاجارگونهشوند بهشویم این دو از هم متمایز میمی

:  1398دوپوش؛ و خیز کم، یک پوش)نژاد ابراهیمی و دیگران ،  خیز زیاد،  گنبد، یک یا دو پوش بودن آن را دریافت:

تیموری افزایش    -(. در مسیر تاریخی در هر دو نوع گنبد، میانه نسبت خیز خارجی گنبد مساجد، تا دوران مظفری 50

گیرد، و البته نمی تواند بی کند باز تا دوره معاصر اوج می یدی که  در دوران صفویه تجربه می یابد و با افت شدمی

بی ارتباط باشد؛ شاید بتوان فرض کرد که حاکمان صفوی به عنوان    -ارتباط با تثبیت تشیع به عنوان مذهب رسمی
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- وان بارزترین نمود فیزیکی مذهببه عن– کارفرمایان اصلی معماری مساجد بی میل نبودند حتی در معماری مسجد  

خود را از اخالف سنی مذهب خود متمایز سازند؛ و این میل خود را در کاهشی شدید در نمودار میانه خیز گنبد مساجد  

دهد، هرچند شاید افزایش متعاقب در خیز، بی ارتباط با تاثیری که معماران ایرانی از معماران  احداث شده نشان می

نباشد. این خیز در دوران صفوی در میانگین کل    المللی در این فاصله گرفتند،جه افزایش مراودات بین اروپایی ، در نتی 

این نسبت حتی در گنبدهای دوپوش، در دوره قاجاریه به حداکثر    باشد.درصد می  51درصد و در میانگین میانه    55

درصد و میانگین    65  دوپوش آن تقریبا طوری که میانگین کلی خیز خارجی گنبدهای یک پوش و  رسد بهخود می

توان به  ی ایلخانی روند بناهای ایران تکامل قابل توجهی یافت. از آن میان میباشد. در دوره درصد می  51میانه آن  

ساخت بناهای عظیم و حائز اهمیتی هم چون گنبد سلطانیه با پوشش گنبد صندوقه ای آن، پوشش گنبد مسجد جامع 

های طاقی و گنبدی، شاهد توانایی معماران در  ی این سیر تکاملی پوشش دیگر اشاره نمود. در ادامه ورامین و بسیاری  

تر برای پوشش گنبد هستیم. در دوران تیموری تحول بسیاری در معماری ایران به  ها با خیز کمگیری از قوسبهره

میانگین خیز    گردند.گذاری میدر این دوره پایه  آید. بسیاری از اصول اجرایی بناهای طاقی و گنبدی ایران نیزوجود می

 (.1و2)نمودار شماره  باشددرصد می 56خارجی گنبدهای یک پوش و دوپوش دوره  مظفری و تیموری تقریبا 

 

 
 نمودار کلی خیز خارجی گنبد   :1نمودار شماره 
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 : نمودار کلی خیز داخلی گنبد 2نمودار شماره 

 

 

های رایج دوران تیموری، معماری طاقی این دوره را سر آمد  در دوران صفوی معماران توانستند با استفاده از روش  

ای و باربری و هم از جهت  هنر معماری جهان نمایند. سازندگان بناهای دوران صفوی تالش کردند هم از جهت سازه 

فهان )گنبد گسسته با پوشش بیرونی نار( نمونه ای شاخص هایی دست یابند. گنبد امام اصزیبایی شناسی به پیشرفت 

متر از سطح    54متر و ارتفاعی حدود    22ی  آید که دارای گنبدی با قطر دهانه از گنبد سازی دوران صفوی به شمار می 

  –ی  توان به مسجد شیخ لطف اهلل )گنبد داخلی خاگباشد. از سایر بناهای گنبد دار این دوران میزمین تا تیزه می

آقا در کاشان )گنبد   نار(، مسجد مدرسه  بیرونی  با پوشش  باغ )گنبد گسسته  دارای پوشش شبدری(، مسجد چهار 

گسسته با پوشش بیرونی نار و مسجد سپهساالر )گنبد یک پوسته خاگی( اشاره نمود.پس از صفویه در دوران قاجار  

توان اذعان نمود که  فویه بوده است. به طوری که میاصول و قواعد همواره تحت تاثیر مستقیم معماری طاقی دوران ص

در ادوار پس از صفویه تا دوران معاصر، تاثیر معماری طاقی دوران صفویه حاکم بوده است . با توجه به موارد مذکور،  

های های مختلف را در شکل گیری گونهسازد، و شیوهاسالمی را آشکار می –های ایرانی جدول زیر، سیر تکاملی گنبد 

 (.  4( .)جدول شماره 1392دارد )مهدوی نژاد و دیگران، گنبدها در سیر ادوار تاریخی ایران بیان می
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 های معماریهای ایرانی با توجه به سیر تاریخی شیوه: بررسی گرافیکی سیر نزولی گنبد 4جدول شماره 

 های معماری                         شیوه  های معماری شیوه 
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 قوس  گنبد شش  یک شش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قوس گنبد ده و ده تیزه دار   

 
قوس گنبد شش در شش جدولی   

 
قوس گنبد هفت دو پنج چهار 

 مرکزی ریسمانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 گیری  نتیجه

های به کار رفته در آثار  اسالمی مبین آن است که گنبد   –های ایرانی  شناسی گنبد مطالعه و بررسی ساختاری و گونه

های مورد استفاده در  همچنین قوس  دار( بوده اند.مدور و با ارتفاعی بیش از شعاع دایره نوعی )مازه  سبک پارتی، عموما 

دار، بیضوی ساسانی و تخم مرغی ِ بدون تیزه و  های عصر ساسانی نیز از انواع هلوچین، نعلی ) نعل اسبی(، مازهابنیه 

ها بسیار  دار، خیز گنبد های تیزه گیری از قوسباشند. در ادوار قبل از اسالم در ایران به جهت عدم بهرهدارای باربری می

و بعدا    نمودند که عموما هلوچین کند و تندهایی استفاده میی اسالمی عموما از قوسزیاد بوده است. در قرون اولیه 

در ادوار تیموری و صفوی از قوس تیز بار    های بعد، خصوصا های کند و تند هستند. در دوره جناغی بوده و دارای تیزه 

 شیوه آذری

 شیوه اصفهانی اول

 شیوه اصفهانی 

 شیوه پارتی

 شیوه خراسانی

 شیوه رازی
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  "نار"به    "خاگی"شده است. روند غالب تغییر فرمی گنبد در طول دوران تاریخ از گنبد  بر و بار بر تزئینی استفاده می

ای در فرم گنبدها ظاهر شده و  ین تغییر فرمی با وجود بهینه نبودن به لحاظ سازهبوده است. ا  "شبدری "به    "نار"و از  

در جهت اهداف فرمی بوده است. جدا شدن مساجد یک پوش از دوپوش، برخالف خیز خارجی محسوس نیست  لزوما 

این دو گروه هم را حفظ می و  ب  های مختلف رفعت پوسته خارجیکنند. در دوران پوشانی خود  یرونی( گنبد  )نمای 

 تر است و تناسبات داخلی گنبد چندان تغییری نکرده است. محسوس و ملموس

یابد تیموری افزایش می  -در مسیر تاریخی در هر دو نوع گنبد، میانه نسبت خیز خارجی گنبد مساجد، تا دوران مظفری 

تواند بی ارتباط با  گیرد، و البته نمیکند باز تا دوره معاصر اوج میو با افت شدیدی که  در دوران صفویه تجربه می

صفویان باشد؛ شاید بتوان فرض کرد که حاکمان صفوی به عنوان کارفرمایان   -تثبیت تشیع به عنوان مذهب رسمی

خود را از  -به عنوان بارزترین نمود فیزیکی مذهب–اصلی معماری مساجد بی میل نبودند حتی در معماری مسجد  

ز سازند؛ و این میل خود را در کاهشی شدید در نمودار میانه خیز گنبد مساجد احداث  اخالف سنی مذهب خود متمای 

ثیری که معماران ایرانی از معماران اروپایی،  أدهد، هرچند شاید افزایش متعاقب در خیز، بی ارتباط با تشده نشان می

افزایش مراودات بین حتی در گنبدهای دوپوش، در دوره    نباشد. این نسبت  المللی در این فاصله گرفتند،در نتیجه 

 رسد. قاجاریه به حداکثر خود می 
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