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از ابتدا در پس معماری این سترزمین دیتده  ،زبان مشترکیک به عنوان  ندیشها: چکیده
ستیاری در پتی تبیتین و تجلتی زبتان مشتترک در آ تار نظران بصاحب؛ به همین دلیل شودمی

کته بتا حفت   را شتاهدیمظهتور بناهتای جدیتدی  ،انتد. در هتر دوره از تتاریخمعماری بتوده
. در ایتن باشتندیتر از قبتل متهای قبلی سعی بر تداوم اندیشه، به شکلی مناسبالروهای دوره
بته ختود اختصتاص  مین راهتای متذهبی بیشتترین ستهم از معمتاری ایتن سترزمیان، مجموعه

هفتتم تتا نهتم مذهبی قرن  هایتا با بررسی مجموعه نداآن این پژوهش بر. نرارندگان اندداده
د. تحقیتق نتنکاندیشته و زبتان مشتترک معمتاری ایرانتی استالمی را تبیتین ، شهر تبریزقمری 

 تحلیلتی پتیش -راهبرد کلتی توصتیفی شامل تاریخی تفسیری و ،روش ترکیبییک براساس 
 «تتداوم اندیشته»استالمی براستاس  -معمتاری ایرانتیکته  نتای  حاکی از آن استاست.  رفته

نشأت  وشود شکل زبان مشترک و الرو در آ ار دیده میه که این اندیشه باست شکل گرفته 
 باشد.می ظاهری -انتزاعی و عملکردی -معناییگرفته از مفاهیم 
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Abstract: Thought has been seen as a common language as the backbone of the 

architecture of this land from the beginning, therefore, many experts have sought to explain 

and manifest a common language in architectural works. In each period of history, the 

development of new buildings can be a witness for maintaining the patterns of the previous 

periods while trying to preserve the continuity of thought in a more appropriate way than 

before. Meanwhile, religious complexes have the largest share of the architecture of this 

land. This research aims to study the religious complexes of the 7th-9th centuries A.H. 

Tabriz city to clarify the thought and common language of Iranian Islamic architecture. The 

research is based on a combined method including historical interpretive and general 

descriptive-analytical approach, and the results indicate that Iranian-Islamic architecture is 

based on the continuity of thought, which can be seen as a common language and pattern in 

works derived from abstract, cultural, and social concepts. 
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 مقدمه 
قبدل  یکده حتد است یمذهب یهامجموعه ، حضورنیسرزم نیا یمعمار هایویژگیاز  یکی

بناهدا از  نیدا ریحضدور چشدمگ .ندداهبرخوردار بود ایبرجسته یهایژگیاز و زین از اسالم
 یهدا. مجموعدهاسدتقابدل توجده  یدار بودن آن در قرون متمدادهمان آغاز تمدن و ادامه

حدل و فصدل امدور روزمدره در طدول صددها  یتجم  افراد برا ی برایمحل نوانع به یمذهب
در  یاژهیدو گداهیجا هااسدت. ایدن مجموعدهبال داشته دن سال، توجه حاکمان و مردم را به

نقدش  رانیدورود اسدالم بده ا بدا ویژه آنکهمردم به دست آورده بودند؛ به یاجتماع یزندگ
 ةرصدعبده عندوان یدک بلکده  ی،قدسد یفضدا به عنوان یدک نه تنها وکردند  ایفا یمحور
و  یمعمداراندیشدة در  بدا گسسدت ر،یاخ هایدههدر  اند.داشته نقش زین یاسیو س یحکومت
 تدهیسدنت و مدرن میدر درک مفداه یمعماران گذشدته، نداتوان و تجارب شهیانتقال اندعدم 

را  یمدذهب یهداگذار مانندد مجموعدهریثأت یةابن ژهیوبه یهنرها(، دامان معمار ری)مانند سا
با وجود آنکه معمداری ایدران از بسدتر غندی فرهنگدی برخدوردار اسدت، امدا  است. گرفته
 .قیت و تعالی از معماری مساجد سلب شده استخال

عدالوه برای فهم اندیشه در معماری، باید زبان معماری را شناخت؛ زیرا شدناخت زبدان 
دارد  هاى دیگر نیدزعالئم و نشانهها، ، گویشکندبخش اعظم افکار بشر را بیان مى اینکه بر
پیچیددة  هاىمجموعده توانددمى انسان آنها یارى به و ندباشمیافکار آدمی  ةدهند انتقال که

 گویدای اینکه بر عالوه معماری ساختار. سازد منتقل دیگر نسل به نسلى از را فرهنگ خود
اجتمداع زمدان خدود و فرهندگ  ،تداریخفلسفه،  ازنمودی  است، خویش زمان معماری هنر

بده عندوان  باشد. بنابراین این اندیشده اسدت کدهدارد که بیان کنندة اندیشه یک جامعه می
 زمینة معماری این سرزمین همیشه نقش بسزایی ایفا کرده است.شالودة فکری در پس

سالیانی است که های ناهمگونی از آن وجود دارد. از مفاهیمی است که برداشت« تداوم»
 ی اسدالمیمعماری ایران، در پدی خددوانش و فهددم معمداری ایراند پردازان و محققاننظریه
دربارة مفاهیم و اصول معماری، کمبود مباحث نظری  کاررفتهبهناگونیِ تعابیر ، اما گوندادهبو

های معماری و عدم شناخت کافی از آن و همچنین عدم معرفی دقیق اندیشه و دربارة ویژگی
زبان مشترک در معماری ایرانی اسالمی، سبب شده است تا به ایدن موضدوع پرداختده و بدا 

ای جدید دربارة شدناخت اندیشده، زبدان مشدترک و دریچه های قبلی، بهتدقیق در پژوهش
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( در 0336از جمله آنکه غالمرضا نعیما )اسالمی دست یابیم.  -تداوم آنها در معماری ایرانی
های هدر دورة تداریخی بعدد از اسدالم را سعی کرده ویژگیتحول معماری ایران  سیرکتاب 

ای ( در مقاله0331یالن، اعتصام و اسالمی )بل را بیان کند. هامطرح و سیر تداومی این ویژگی
« هدای تداریخی ایدرانبخشی به گسدترة فضدایی بافتنقش فضای بینابین در هویت»با عنوان 
( تداوم عناصر تزئینی معمداری 0331اللهی )اهلل آیتاند. پریسا صحافی اصل و حبیبپرداخته

ی با مقایسه تطبیقی میدان تزئیندات ایران باستان در معماری اسالمی ایران تا پایان دوره صفو
وابسته به معماری بناهای ایران پیش از اسالم و عناصدر تزئیندی ایدران در دوران اسدالمی را 

اند. مصطفی کیانی با همکاری اشکان بهجو و نوشین راستیان طهراندی مورد بررسی قرار داده
تأثیرپدذیری معمداری (، به تداوم فضایی در معماری معاصر ایدران و بررسدی میدزان 0334)

اند. سعید گلستانی، عیسی حجدت و معاصر ایران از معماری غرب و معماری ایرانی پرداخته
( مفهوم پیوستگی فضا و روند تحوالت آن در مسداجد ایدران را بدا 0336مهدی سعدوندی )

 اند. مفهوم فراگیر پیوستگی فضایی مورد بررسی قرار داده
های موجدود در پدس کالبدد خی برای تبیین اندیشدهماهیت پژوهش حاضر، تحقیق تاری

شدود. ایدن پدژوهش تعمدق همزمدان در زبان معماری مطدرح می عنوانبهمعماری است که 
آوری کند. رو  جمد ها را طلب میتاریخی و مکتوب و همچنین بررسی عینی نمونه مناب 

بده دسدت آمدده  ای و مشداهدات پیمایشدی و میددانیاطالعات از طریق مطالعات کتابخانه
های تداریخیِ در ها و نوشدتهگیدری و اسدتناد بده تصداویر، نقشدهاست. این پژوهش بدا بهره

دسترس و همچنین بازخوانی و تفسدیر اسدناد تداریخی صدورت پذیرفتده اسدت. در نهایدت، 
باشد. بر همدین اسداس، تحلیل تفسیری می -راهبرد کلی انجام این پژوهش رویکرد توصیفی

 هش حاضر درصددند با:نگارندگان پژو
 ؛ترین عنصر تداوم در طول ادوار تاریخیاسالمی به عنوان اصلی -تبیین اندیشة معماری ایرانی -
توصیف رابطة اندیشه و زبان به عنوان زبان مشترک و تدوین چارچوب زبدان الگدو  -

 در معماری ایرانی اسالمی؛
 ی وانتزاعد -ییمعنا یهالفهلر مب یتنبم دگاهیدتدوین زبان الگوی معماری براساس دو  -

 ی،ظاهر -یعملکرد

های مذهبی شهر تبریز طی قرون هفتم تا نهدم تداوم اندیشه در معماری مجموعه 
 قمری را بیان کند.
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اسدالمی  -پژوهش پیش رو بر این فر  استوار است که عامل تداوم در معماری ایراندی
شدکل « عملکردی، ظداهری»و « تزاعیمعنایی، ان»ای است که براساس مفاهیم حاصل اندیشه

 دهند.اسالمی را تشکیل می -یافته و این مفاهیم در اصل زبان معماری ایرانی

 زبان و اندیشه

 از تدداوم بداز امروزه در معماری این سدرزمینکه آناندیشة  انیو ب یمعمار بنیادین شناخت
گدره زدن  یبدراای ت دوبدارهفرصتدقیق در اندیشه و زبان،  دهد که بایرا م نوید نی، اهماند
اندیشده بدا  مگر اینکده شد نخواهد سریم امر نیاشود. می ریدر کالبدی نو امکانپذ هاشهیاند
. شناخت اندیشده و مفداهیم معمداری مسدتلزم بازگشدت بده میآشنا شو یمعمار در زبانو 

اخت زبدان عمل بدا شدن نیا باشد. درواق ،می هنرمندة شد انیب هایمعنای حقیقی آثار و نیت
 .  است شهیفهم اند یبرا یشفاف ةکه واسط استزبان  نیا ؛ زیراخواهد شد سریم یمعمار

دانش و ابزار فاهمده اسدت،  مثابهبهزبان  0ویتگنشتاین،« زبان، بنیاد جهان»مطابق نظریة 
. طبق نظریده است هفلسف تحقیقات فلسفی که رهیافت دوم زبان در درنه فقط ابزار میانجی 

شدالودة  مثابدهبه. او از زبان اندیشه است و بخشی از حیات انسانی است «زبان» ین،ویتگنشتا
   (.023: 0316)پورحسن،  فهم و اندیشیدن یاد کرده است

مبدأ تاریخی این اندیشه که یک یا بدیش از یدک زبدان معمداری وجدود دارد، یدا بایدد 
معمداری »، نظریدة رسدد. در شدکل کالسدیک آنوجود داشته باشد، بده دوران باسدتان می

های کالسیک قوانینی را بدرای ترکیدب و گفت شیوهکه می« ویتروویوس»از « زبان مثابهبه
برای شرح معماری کده از فدن بالغدت  2کند تا مدل آلبرتیانتظام اجزای معماری عرضه می

در ای است میان قوانین معماری و بیان معماری با زبدان التدین کده الهام گرفته بود و مقایسه
 4( همواره ادامه داشته اسدت. الویدن3بین نویسندگان عصر رنسانس و مدرن متقدم ) نظیر رن

زبدان را از یدک  مثابدهبه( نظریة معماری 0113) 6«کاترمیر دوکنسی»( گفته است 0332)
                                                 

1  Ludwig Josef Johann Wittgensteinدارد. زبان دربارۀ نظرياتی که فيلسوفان ترينمهم : از 
 ( نويسنده، هنرمند، شاعر و معمار ايتاليايی دورۀ رنسانس بود.leon Battista Alberti) لئون باتيستا آلبرتی  2
 دان و معمار مشهور انگليسی قرن هفدهم بود.شناس، هندسه( ستارهSir Christopher Wrenسر کريستوفر رن )  9
 نويسنده و استاد معماری دانشگاه يوسی ال است. (Sylvia Lavin ين )سيلويا الو  2
پرداز معماری فرانسوی در قرن شناس و نظريه( باستان de Quincy QuatremereAntoineآنتوان کاترمير دوکنسی )  5

 هجدهم ميالدی بود.
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بیندد و بده صدورت قدوانین سداختمانی می مثابدهبههای کالسدیک را دیدگاه سنتی که شیوه
دهد و به سمت دیدگاه مدرن که در آن عناصدر سداختاری ه را ارائه میمستقیم ساختار اولی

دهد، گستر  یافته است. ایدن ها و اصول اجتماعی و اخالقی را ارائه میطور گسترده ایدهبه
نظریه طیف وسیعی را شامل عناصر یک زبان معمارانه، اینکه چگونه از این زبدان اسدتفاده 

 (.  31-36: 0331دهد )فیشر، شود، پوشش میشود و از کجا ممکن است مشتق می
 

 
 

 (1911. چارچوب نظری )مأخذ: نگارندگان، 1دیاگرام 
 

 
 

 (1911. )مأخذ: نگارندگان، 2دیاگرام 
 

 اندکوشیده است. محققان و مصالح فرم مانند معماری شامل واژگانی امروزه زبان

 بیدان زبدانی به معماری، حوزة در آنها تعمیم و شناسیزبان براساس نظریات مختلف

 یبدرا کدرده یاست کده سدع یدانشوراناز  0«الکساندر کریستوفر»بپردازند.  معماری
                                                 

1  Christopher Wolfgang Alexander (1391 معمارتاکنون :) ،الگو هایزبان پدر به مشهور و معاصر دازپرنظريه اتريشی. 

 زبان

 

 اندیشه

 

فهم 

از 

 هنر

انتقال فهم 

 با زبان

 ها:فرضبراساس پیش

 عنصر تداومی معماری

 باشد اندیشه می

 

 

 هستی
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توانندد بدا اسدتفاده از یهدا مدانسان» :ردیزبان الگو در نظر بگ تیماه ،یزبان معمار
 نیهدا چندننامم، بناهدا را شدکل دهندد و قدریو مکه من آنها را زبان الگ ییهازبان
 تیدهانیدهدد کده بدیقدرت م ،بردیکه آن را به کار م یاند. زبان الگو به کسکرده
بده او قددرت  یطور کده زبدان عداددرست همان ؛همتا به وجود آوردیتازه و ب یبنا
هر شدهر  همچنین (.046: 0331 ،الکساندر)« جمله متنوع بسازد تینهایدهد که بیم

گیرد کده پیوسدته و بارهدا و بنا هویت خود را از رویدادها و الگوی رویدادهایی می
افتد و الگوی رویدادها به نحوی با فضا پیوند دارندد )همدو، همدان، در آنجا اتفاق می

ها و (. پس گویی بخش اعظم ساختار هر بنا یا شهر متشدکل از الگدویی از نسدبت63
هدای منسدجم دهدد ترکیببان الگو عمالً به ما قدرت می(. ز64روابط است )همان، 

 (. 062فضاها را ایجاد کنیم )همان، 
هدای الگدویی ناشدی فقط شدهرها و بناهدا نیسدت کده از زبان تر آن است کهنکتة مهم

ترین بناهای بدزرگ شود، بلکه کیفیت آنها نیز چنین است. حتی حیات و زیبایی پرابهتمی
 (.013اند )همان، گیرند که سازندگان آنها به کار بردهیی نشأت میهادینی، همه از زبان

بندی برسند کده براسداس نظریدات اند در مورد زبان به این جم محققان سعی کرده
ق یدتحقة زبان به عنوان واسدط یطورکلبه ،شناسی وجود داردزبان ةمختلفی که در حوز

ه در قالب یک سیستم تعریف شده و به هر چیزی ک تواندمی زبان .شودبیان معرفی می
قابدل ادراک  بدرایبر اصول، مفاهیم و قواعد تدوین شده به عنوان ابزار بیان اندیشه  بنا

ها برای بروز در عالم برون و بده اشدتراک ها، مشهودات و انگارهایده کردن و احساس
اور و فرهنگدی بد رودبراین انتظار مدیبناشود.  اطالقرود، گذاشتن با دیگران به کار می

همسان در اندیشه، طریق بیان مشترک و همسان را از طریق به کارگیری ابدزار، اجدزا 
: 0336، یگانه و فراهدانی ،مورد استفاده در پی داشته باشد )پورجعفر و عناصر مشترکِ

 ییمفهوم و معندا در جسمی جای نگیرند، ند که تااروحیما همانند  یهاشهیاند (.066
 یبدر زبدان مدا جدار شهیاند کهیتا هنگام همان زبان ماست. جسم ؛ندندار یکس یبرا
وابسدته  یما در هر فرهنگد یهاشهیپس پرواضح است که اند. منتقل نخواهد شد ،نشود

. هستیم محدود به زبانمان ما کامالً ،گریبه عبارت د است.و محتاج به زبان آن جامعه 
از نظدر مدا پنهدان و نامحسدوس  کدامالً و میداشته باشی کمبود ایاگر ما در زبان نقص 
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. بر همین اساس، برای تبیین اندیشه ما منتقل خواهد شد یهاشهینواقص به اند نیا باشد،
اسدالمی و تددوین چدارچوب  -در پس کالبد معماری، به بررسی زبان معماری ایراندی

 پردازیم. زبان مشترک می

 اسالمی -زبان و اندیشۀ معماری ایرانی

اسدت.  گونداگون مخاطبدان عقایدد بدین آرا در تشدتت مبدتال بده شدت به امروز دنیای
 مفداهیمی سدر بدر جدال نتیجة متفاوت، و ادیان اقوام بین در مشابه زبان وجویجست

: 0336)خداکپور و کاتدب،  انددمتفاوت صدورت در اما معنا همگون، در گاه است که
طن فرهنگ و تمدن و مسدیر مایه و باخیزد، دورن(. چون هنر از دل فرهنگ برمی64

رساند. اگر یک فرهنگ و تمدن به شدرایط بحراندی دچدار حرکت آن را به ظهور می
تواندد شود، این بحران در هنر آن نمود پیدا خواهدد کدرد. در نتیجده، بررسدی هندر می

(. عالوه بدر ایدن 401: 0336کار، وضعیت فرهنگی جامعه را به خوبی نشان دهد )نقره
جه داشت که هنر به سبب ارتباط با عموم مردم، جنبة پیشتاز نسدبت بده نمود، باید تو
های فرهندگ و تمددن دارد و در هدر دو سدیر کمدال یدا انحطداط، نقدش دیگر عرصه

هدای گیرد. پدیش از آنکده در هدر تمددن، حوزههدایتگر یا گمراه کننده را برعهده می
کده گیدرد؛ همچنانکل میهای هنری آن شعقلی، علمی و فلسفی آن شکل بگیرد، جنبه

ها، بقیه را به دنبال خدود بده در عرصة زوال و انحطاط نیز هنر جلوتر از دیگر عرصه
کشد. این ویژگی رسالت مهمی را به همدة هنرهدا و از جملده معمداری در انحطاط می

تداریخ  در بررسدی(. 400دهدد )همدو، همدان، ارتباط با فرهندگ و تمددن انسدانی می
؛ زیدرا اسدت تدربناهدای یادمدانى مهدماما  های بناها اهمیت دارد،ونهتمامی گ ،معماری

ی فدرد نییافتده و بدهای عمدومی و نظدامو بر جنبه ستا انتزاع متضمن سطح باالتری از
سدازد و از بنابراین زبان معماری را بیشتر بناهای یادمانى مدیکند. ی تأکید مینمادپرداز

 نیدا بدا(. 61 :0316پدردازد )طهماسدبی، می بناهاهمین رو، تاریخ معماری بیشتر به این 
های معمداری را ارائة یک زبان مشترک از معماری ایرانی، باید اندیشه منظور به، حال

 فر  به تدوین چارچوب زبان معماری پرداخت.بازخوانی کرد و براساس پیش
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 (1911نظران )تنظیم: نگارندگان، . آرای صاحب1جدول شمارۀ 

 شرح اندیشه پردازنظریه ردیف

1 
محمدکریم 
 پیرنیا

تاریخی 
فرهنگی 
 معماری

. خودبسدندگی یعندی 2واری یعنی مقیاس انسدانی داشدتن؛ . مردم0
. 6. نیدار ؛ 4. پرهیز از بیهدودگی؛ 3توسل به مصالح در دسترس؛ 

گرایی. او معتقدد اسدت اسدالم اینهدا را تأییدد کدرده اسدت درون
 (.6: 0364)پیرنیا، 

2 
لطیف 

 والقاسمیاب

تاریخی 
فرهنگی 
 معماری

اصدل اسدتوار بدوده  همه هنرهای ایران از جمله معمداری بدر هشدت
. مسدائل فندی 3. توافق اقلیمی و استقرار؛ 2. ساختار و ایستایی؛ 0است. 

. یکتاپرسدتی 6. حرمت و محرمیدت؛ 6. منطق ساالری؛ 4و علمی بنا؛ 
فلسفه و فرهندگ و  . تأثیر شدید از1. استمرار؛ 6گرایی؛ و پروردگار

 (.01: 0364مباحث معنوی و فطری )ابوالقاسمی، 

 نادر اردالن 9
تاریخی 
فرهنگی 
 معماری

 داند.هفت اصل طراحی را منحصر به شاهکارهای معماری ایرانی می
. 4. الگدوی مثدالی بداغ بهشدت؛ 3. انطباق محیطی؛ 2. بینش نمادین؛ 0

یاس انسانی و مشدارکت . مق6. مکمل بودن؛ 6های فضایی مثبت؛ نظام
 (.06: 0364آوری )اردالن، . نو6اجتماعی؛ 

4 
یعقوب 

 دوستدانش

تاریخ 
فرهنگی 
 معماری،
 -فلسفی
 معماری

ها و امتیازات اصلی معماری ایرانی یازده مورد را به عنوان مشخصه
. هندسده بده 2. خوانایی و بدون ابهدام بدودن؛ 0مطرح کرده است. 

گرایدی؛ . درون3با رازهای نظام آفرینش؛  عنوان عامل پیوند معماری
هدای معمداری و در جهدت تحقدق . تزئینات هماهنگ بدا انددام4

. بهدره بدردن از 6. هماهنگی فرم و عملکرد؛ 6اهداق معمارانه بنا؛ 
. تدأثیر از فرهندگ 6سازة بنا به عنوان همان طدرح معمداری بندا؛ 

دار . حرکدت01 . پذیرا بدودن؛3وهوا و اقلیم؛ . توجه به آب1کهن؛ 
 (.21: 0364دوست، گری کمال زیبایی)دانش. جلوه00بودن؛ 

 -فلسفی داراب دیبا 5
 معماری

گرایی، مرکزیت، انعکاس، پیوند معماری بدا طبیعدت، هندسده، درون
تدوازن حسداس )دیبدا،  -شفافیت و تداوم، راز و ابهام، تعادل مدوزون

0361 :36-016.) 

6 
محمود 
 توسلی

 -فلسفی
 معماری

عالوه بر آنچه که پوپ، گدار، پیرنیا، اردالن و بختیدار و دیگدران در 
سادگی و روشدنی ترکیدب متعدادل و »اند، توسلی هایشان آوردهکتاب

را مشخصدة اصدلی معمداری « متناسب و متقابل و متوازن توده و فضا
 (.26: 0364داند )توسلی، ایرانی می
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 شرح اندیشه پردازنظریه ردیف

7 
سید هادی 
 میرمیران

 -فلسفی
 معماری

گونده معرفدی کدرده هدای معمداری ایدران را اینترین ویژگیشاخص
انگیدز و شداد بدودن معمداری . شدعف3. تواض ؛ 2. شفافیت؛ 0است: 

 (.21: 0364)میرمیران، 

8 
اکبر علی

 صارمی
 فلسفی

گرایی، رمددز و راز )چندددبنیادی(، واجددد مرکزیددت، تددداوم، کمددال
مدایز بدودن اشتراک و همبستگی و در عین داشتن عناصر مشترک، مت

 (.62-46: 0366در منطقه )صارمی و رادمرد، 

1 
محمدرضا 
 حائری

 -فلسفی
 معماری

اتصال، بسط، تسلسل، تداخل، تداوم فضا، سیالیت و شناوری فضدا، 
چند ارزشی بودن فضا، پاسخگویی معمارانه بده طبیعدت و اقلدیم، 

 (.3: 0364تبعیت متقابل سازه و سازمان فضایی )حائری، 

10 
حسین 

 لطانزادهس
 -فلسفی
 معماری

چهدار هدای ابداع الگوهای جزء مانند ایوان و گنبد؛ ابداع طرح
ی به عنوان تکامل کاربرد ایدوان و گنبدد؛ ابدداع و تکامدل وانیا

بهشت؛ ابدداع تزئیندات الگوهای چهارتاقی، چهار صفه و هشت
بددری، کاربندددی و مقددرنس کاری، گچبددا آجرکدداری، کاشددی

 (3: 0364)سلطانزاده، 

 یقتحق یهاافتهی

 -نظران دربارة اندیشدة معمداری ایراندیبندی آرای صاحببا استناد به مطالعات و جم 
اندد. گیری تمامی آثدار مدلثر بودهتوان چنین بیان کرد که مفاهیم در شکلاسالمی، می

( و دیددن در ورسددومآدابهمچندین عددواملی چددون تدداریخ )زمدان و مکددان(، فرهنددگ )
اند. با تدقیق در مطالب گفته شده دربارة اندیشه، دخیل و ملثر بوده گیری مفاهیمشکل
 -های معنداییی مبتندی بدر مللفدههادگاهیدد»توان زبان معماری را به دو بخش کلی می

بندی کرد؛ کده طبدق دسته« ظاهری -های عملکردیدیدگاه مبتنی بر مللفه»و « انتزاعی
هشت بخش جزئی بدا عندوان زبدان الگدو اسالمی در -جدول ذیل، زبان معماری ایرانی

 بندی شده است.دسته
انتزاعی )فلسدفی(  -، زبان معماری را با دو رویکرد مللفة معنایی2براساس جدول شماره 

 کنیم.بندی میاجتماعی( دسته -ظاهری )تاریخی فرهنگی -و مللفة عملکردی
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 (1911. )مأخذ: نگارندگان، 2جدول شمارۀ 
 ن الگوزبا زبان معماری ردیف

1 

بر 
نی 
مبت
گاه 
دید

لفه
مؤ

ها
یی
عنا
ی م

- 
عی
تزا
ان

 

رعایت حریم،  گرایی، حرمت، محرمیتدرون
 گراییدرون

2 
تعادل موزون؛ واجد مرکزیدت؛ بسدط، تسلسدل؛ اتصدال؛ تدوازن  

 حساس؛ ترکیب متعادل و متناسب و متقابل و متوازن توده و فضا
 الگوی هندسی

9 
و مباحث معنوی و فطری؛ تدأثیر  تأثیر شدید از فلسفه و فرهنگ

بهشدت؛ راز ابهدام؛ بیدنش از فرهنگ کهدن؛ الگدوی مثدالی هشت
 نمادین؛ رمز و راز

 نمادگرایی
 راز ابهام

4 
استمرار؛ مکمل بودن؛ ابداع الگوهای جدزء مانندد ایدوان و گنبدد؛ 

ی به عنوان تکامل کاربرد ایوان و گنبدد؛ وانیچهار اهای ابداع طرح
 الگوهای چهارتاقی؛ متمایز بودن در منطقة نوآوری ابداع و تکامل

 ییگراکمال

5 

لفه
مؤ
 بر
نی
مبت
گاه 
دید

دی
کر
عمل
ای 
ه

- 
ری
ظاه

 

سدداالری؛ مقیدداس انسددانی و واری؛ مقیدداس انسددانی؛ منطقمددردم
 مشارکت اجتماعی

 انسان محور
 مخاطب محور

خودبسندگی یعنی توسل به مصدالح در دسدترس، توافدق اقلیمدی و  6
 ، انطباق محیطی، پاسخگویی معمارانه به طبیعت و اقلیماستقرار

 پایداری اقلیم

های فضایی مثبت؛ خوانایی و بددون ابهدام پرهیز از بیهودگی؛ نظام 7
انگیز و شداد بدودن بودن؛ سادگی و روشنی؛ شفافیت؛ تواض ؛ شعف

معماری؛ تداوم فضا؛ سیّالیت و شناوری فضدا، چندد ارزشدی بدودن 
 همبستگی در عین داشتن عناصر مشترکفضا؛ اشتراک و 

 کیفیت فضایی

نیار ؛ ساختار ایستایی؛ تبعیدت متقابدل سدازه و سدازمان فضدایی؛  8
بهره بردن از سازة بنا به عنوان همان طدرح معمداری بناسداختار و 

 ایستایی؛ مسائل فنّی و علمی بنا

ایستایی در خدمت 
 معماری

 

 
 1911)مأخذ: نگارندگان،  9م دیاگرا

، عملکردیالگوی 
 ظاهری

 

معنایی و الگوی 
 انتزاعی

 زبان معماری

 زبان الگو
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 ستگاهخا

آباد بدا  یشهر .شده بود لیتبد جانیشهر آذربا نیتربه معروق زیم. تبر0203ق/632در سال 
داشدت و  انیدجر اریبسد یآن نهرهدا رامدونیمحکم و استوار از آجر و گچ کده پ یباروها

: 0362مشدکور، ؛ 463: 0341 و راسدخ، )بهنام ها پوشانده بودها و بستاناطراق شهر را باغ
شدهر را در  نیدتدا ا ختیآباقاخان برانگ یحکمران ةرا در دور لخانانیا ز،یتبر یآبادان .(403
شدهر  خیدر تدار یعطفد ةانتخداب نقطد نی. اندیحکومت خود برگز یتختیق. به پا663سال 
تنها نده یزمانکه در اندک یبه طور افت؛ینگذشت که به سرعت توسعه  یریشد و د زیتبر
شدرق  یو فرهنگد یاقتصداد ،یاسدیس تیبه مرکز لکهبغداد را در عالم اسالم گرفت، ب یجا
 نیدادنبدال  . بده(Giyasi, 1991: 8-12) دشدشهر آن  نیو مهمتر نیتردرآمد و بزرگ انهیم

 اید زیدمکتدب اول تبر یدوره، نگدارگر نیدبده هندر در ا توجه لیبه دل همچنینموضوع و 
 زیدمغول و بعدد از آن ن ةدوردر  ینقاش ؛ زیراشد یزیرهیاپ زی( در تبریلخانی)ا یمکتب مغول
از گذشدته مدورد توجده قدرار  شیبد یهندر عدال کیو  یدربار ،ینیهنر تزئ کیبه عنوان 

هدا و بداغ الدین جوینی صدراعظم ایلخانان، مجموعهشمس (.036: 0316گرفت )سلطانزاده، 
ر ایدن دوران سداخت کده در رود دآباد تبریز را در سداحل شدمالی مهدرانسراهای صاحب

ة آبداد در دورآباد قرار داشت. بعدها همدین میددان صداحبمقابل آن میدان بزرگ صاحب
قویونلوها و صفوی به میدان اصلی شهر تبدیل شد و شماری از تأسیسات اداری و مدذهبی آق

. مسدجد جدام  (62: 0336)بلدیالن،  محاصدره کردندد را و تجاری دورادور مرکزیدت آن
ترین عنصر مذهبی شهر تبریز پس از اسالم بوده است. عدالوه بدر مسدجد رین و قدیمیتمهم

از جملده مسدجد  ؛دندشدایلخانی احدا   ةجام ، مساجد مهم و درخور توجهی نیز در دور
در بیدرون مسدجد : »انددکردهگونه یداد بطوطه و مستوفی به ترتیب از آن اینعلیشاه که ابن

ای وجود دارد. صحن آن بدا سدنگ ای و دست چپ زاویههجام  علیشاه دست راست مدرس
گدذرد و اندواع درختدان و مرمر، دیوارها با کاشی )زلیج( است و جوی آبی از وسط آن مدی

در خدارج محلده »( و 226: 0363بطوطده، ن)ابد« انددعمدل آوردهه موها و یاسمین در آن ب
 گدز در دویسدت 0اه گزنارمیان مسجد جام  بزرگی ساخته شده که صحنش دویست و پنج

                                                 
يعنی يک متر و چهار صدم يک متر و در ذرع شاه يک متار و دوازده  ؛ذرع، چون مطلق گويند معادل شانزده گز است   1

 .(11238/ 7: 1988، )دهخدا )و بيشتر در تبريز متداول است(صدم يک متر است
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اما چون در عمارتش تعجیدل کردندد  ،ترمدائن بزرگه صفه بزرگ از ایوان کسری بو دو 
 آن قیداس دربدی تقدیم رسانیده و سنگ مرمره انواع تکلفات به فرود آمد و در آن مسجد ب

 .  (064: 0336)مستوفی،  «کار بردهه ب
 رانیداز غدرب ا ییهدابدر بخدش زیدن ونلویقو ترکمانان ان،یموریهمزمان با ت باًیتقر
 اونلوهیقوو آق هاونلوی. قراقوکردندیحکومت م یو شمال عراق امروز هیترک ،یامروز
 یکدیخدود در نزد یمغول، از مکدان زنددگ ةترک بودند که به هنگام حمل فیاز طوا
از آندان برحسدب تصدادق  یافدهیطاآمدندد و هدر  رانیآرال فرار کردند، به ا ةاچیدر

حکومدت  انیدپس از پا یالدی/ چهاردهم میرقمهشتم  ة. در سدندافتیستقرار ا ییدرجا
اسدتفاده  تیترک و مغول از موقع فیطوا گریمانند د زیترکمانان ن نیمغول، ا لخانانیا

)پداکزاد،  پرداختندد رانیداز ا ییهداصاحب قدرت شدند و به تصدرق بخدش ند وکرد
در درآمدد تبریدز بجاندب » :اسدتتبریزی نوشدته حافظ حسین کربالیی . (343: 0331

شرق که خیابان گویند عمارتی است در کمال لطافت و نیکویی موسوم بده مظفریده از 
مأثر ابوالمظفر جهانشاه پادشاه بن قرأیوسف بن توره مش بن بیدرام خواجده ترکمدان و 

ایدن عمدارت بسدعی و اهتمدام حدرم  اگوید .این طبقه را قراقویونلو و بارانی نیز گویندد
م وی خاتون جان بیگم اناراهلل برهانها بنا شده و مشار الیه بسدیار بسدیار خیدره و محتر

صالحه و عفیفه بوده، در همان بقعه مدفون است و میرزا جهانشاه که حقیقدی تخلدص 
و  کردی و پادشاه عظیم الشان بود در دوازدهدم شدهر ربید  الثدانی سدنه اثندی و سدبعین

 0دشاه کشته گشت با اکثدر اوالد در آن مقبدره م. بدست حسن پا0466ق/162ثمانمائه 
چلبی نیز درگاه مسجد جهانشداه را  ءاولیا .(0/624: 0344ی تبریزی، ی)کربال« مدفونند

بنائی عالی که با کاشدیهای زیبدا آراسدته شدده، » .کرده استبیان بلندتر از طاق کسری 
ت یافتده و جدام  دل گنبدهای بلند دارد، همه در و دیوار آن با کاشیهای رنگارنگ زین

. براساس مطالعات تاریخی دربارة شدهر تبریدز (06: 0331)اولیاء چلبی، « انگیزی است
که از اواسط قرن هفتم تا اواخر قرن نهم قمدری اتفاقدات بسدیاری بده لحداظ سیاسدی، 

هایی نیدز سداخته شدده اسدت کده حکومتی، دیندی در آن رخ داده، در ایدن میدان ابنیده
ها دوام نیاوردند. در این میدان، های مهیب و همچنین نامالیمتیر زلزلهمتاسفأنه! در براب

                                                 
 .  (1/522 :1922 تبريزی، کربالئی) نيست باقی نشانی محل آن در اوالدش قبور و جهانشاه مقبره از  1
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نویسدان را بده شود که توجه بیشتر سیاحان و تاریخسه بنای ویژه و تأثیرگذار دیده می
خود جلب کرده و توانسته اسدت بخشدی از بندای خدود را در برابدر عوامدل طبیعدی و 

 مطالعه قرار خواهند گرفت: تعارضات حفظ کند. این بناها در اینجا مورد

 (1911های معنایی و انتزاعی )مأخذ: نگارندگان، . بررسی مؤلفه9جدول شمارۀ 
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قرارگیددری مسددجد در 
 مجدداورت چنددد بنددای
مذهبی علمی و حیداط 
مشددترک )معماریددان، 
غفدددداری و قلیددددزاده، 

0336 :64.) 
 

 

کشیدگی طولی )قبله 
در عددر (؛ فضددای 
داخلی طاقی؛ فضدای 
چلیپدددایی محدددور 

ایوانی عبددادی؛ تددک
)معماریان ، غفاری و 

 (.  64: 0336لیزاده، ق
 
 
 
 
 

 

 طولی و کشیده هندسه

 و قبله راستای در بارز
 این در بلند ایوان توالی

 پویدایی راسدتا باعدث

 نداظر که شده مسجد

 انجددام بدده وادار را

 قدم و فیزیکی حرکت

 ایددن راسددتا در زدن

 حرکت کند. هنگاممی

 مسددجد فضددای در

 پویددایی هایمللفدده

 نداظر فیزیکی حرکت

 بده حرکدت تبدیل را

کنندددد می بصدددری
)شددددجاری، سددددلخی 
 خسدددرقی و آصدددفی،

0336 :066  .) 
 
 
 
 
 
 
 

های ظاهری کاربنددی نشانه 
کددددار بددداالی درگددداه؛ نیم
بندی درگددداه دوم و رسدددمی

فضای پدیش ورودی مشداهده 
کرد که نده تنهددا در نقددش 
پوشددداننده عملکددردی بددوده، 

به سدقف، بلکه با تبدیل پالن 
حرکت از زمین به آسدمان و 

 کندد؛ وعالم باال را تداعی می
های ها، نشددانهاز ایددن نشددانه

انددد کددده درگددداه بدددا معنایی
اخدددتالق سددطح نسددبت بدده 
صحن، بده یادآورندده معدانی 
عمیقی است که مرحلة آغاز 
سفر معنوی و کندده شددن از 
عالم بیرون و راهی شددن بده 

کندد می سمت عالم باال را القا
)شجاری، سدلخی خسدرقی و 

 (.  061: 0336آصفی، 
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گددز در  261صددحنش 
گدددددددز و در او  211

ای بدددزرگ، از صدددفه
ایوان کسری به مددائن 

تدددر )وهدددرام، بزرگ
0343 :203  .) 
 

 
 
 

فضددداهای ایدددوانی؛ 
سلسددددله مراتددددب 
فضایی؛ تعادل؛ الگوی 

 اط مرکزی حی
 
 

 

دیوارهای ایدن بندا کده 
 آورسرسامدارای ارتفاع 

. تمامدا باشندیممتر  26
از آجر سداخته شدده و 

متددر ضددخامت  41/01
دارنددد. بدددون شددک 
دیوارهدددا در روزگدددار 
ابدددددادانی مسدددددجد، 

ی و تزئیندات کاریکاش
دیگددری چددون سددنگ 
مرمددددر و گچبددددری 

اندددد )وهدددرام، داشدددته
0343 :203.) 

طوری که مشهور است در به
زیر این بنا سه نقدب یدا داالن 
زیر زمیندی وجدود دارد کده 
یددک رشددته آن از ارگ بدده 
شنب غازان و رشته دیگر بده 
باغ میشه فعلدی یعندی محدل 

ی ارشدتهسابق رب  رشدیدی و 
نیز از وسط بدازار گذشدته و 
پس از عبور از زیر رودخانده 
آجدددی چدددای بددده حدددوالی 

رسدد )مجهدول مدیفّرودگاه 
 (.  46: 0360المولف، 
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 صدورت بده سداختمان

 حیداط و بدون گرابرون

 مسدجد .باشدمی مرکزی

و  عظددیم ایددوان دارای
 گنبددها و بدوده کشدیده

اند دوپوسته بوده درگذشته
)کربالیی حسینی غیاثوند، 
آیوازیددددان و شددددکاری، 

 (. رعایددت016: 0336

 فضدایی در اتبسلسله مر

اسدت کده در  این مسجد
همه مساجد ایراندی قابدل 

 باشددددیمدددمشددداهده 
)نژادابراهیمی، قره بگلدو و 

 (.311: 0336وفایی، 
 

 -یاخاندهفضای گنبد 
عرصددددده بنددددددی 

-تعددادل -خصوصددی
مسددداجد  -تناسدددب

گنبدد  -بدون حیداط
 -مرکزی تک ایدوانی
 محدددددور تقدددددارن
)معماریددان، غفدداری و 

 (.  66: 0336قلیزاده، ، 

 مسجد معماری در نظام

 سدنت مطدابق کبدود،

 عالوه تیموری، معماری

 فضداهای آراسدتن بدر

 نمدای تدزئین به داخلی،

 توجده نیدز خارجی آن

اسددت.  شددده شددایانی
 گنبدخانه دو بین ارتباط

 ممتند  هدم و هم سهل

اسدددت )کبیدددر صدددابر، 
مظاهریدددان و پبدددروی، 

0333 :01  .) 
 مقبره
 
 
 
 

 مسجد

ا هنوشدددددتهها و سنگکتیبددددده
ة دوستی و توالی سدازنده دهندنشان

 -السدالمهمیعل- تیباهلنسبت به 
؛ یعنی قراقویونلوهدا مدذهب است

اند )کبیددر صددابر و شددیعی داشددته
(. آیددددات و 66: 0334پیددددروی، 

در کتیبة ایدن  کاررفتهبههای سوره
مسجد آیات مکی و مدنی هسدتند. 

 آیات از سوره 21به این ترتیب که

 سوره دو و مکی هایقرآنی سوره

در مدینه ندازل « الفجار» و «البیّنه»
سورة انتخاب شدده  00شده است. 

در ایددن مسددجد دارای حددروق 
مقطعدده اسددت )شددهبازی شددیران، 

: 0336پور، حسددینی نیددا و کدداظم
16-16 .) 
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 (1911های مبتنی بر عملکرد ظاهری )مأخذ: نگارندگان، . بررسی مؤلفه4جدول شماره 
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طول این مسجد از آسدتانه  
متدر  62پنجره تا محدراب 

اسددت و عددر  قسددمت 
 وسطی کده بداالی آن طداق
بسیار بلند و بزرگی سداخته 

متر است. این طاق  06شده، 
بسیار قوی و قطدور اسدت. 

العددداده آجرهدددای آن فوق
بزرگ و کلفدت و پدنج یدا 
شش برابر آجرهای کندونی 

: 0343اسددت )نخجددوانی، 
33.) 

کمترین تماس با فضدا و 
قرارگیددددری در بددددین 

هددددای فضددددایی؛ توده
گیددری از نورهددای بهره

سقفی جندوبی و سدقفی 
لی؛ اسددددتفاده از شددددما
های رنگددددی؛ شیشدددده
های گیری از سدقفبهره

گیددری از طدداقی و بهره
مصالح منطقه )معماریان، 

: 0336غفاری و قلیزاده، 
61 .) 

در اینجددا چهددار مسددجد 
شدود و بده نظدر دیده می
رسد علدت تعددد ایدن می

مسددداجد مربدددوط بددده 
تعصددبات و اختالفدددات 

های مختلدف مذهبی فرقه
 دیددن اسددالم بددوده اسددت

 (.211: 0343)وهرام، 

تاریخ دقیق ساختمان اولیده 
آن به درستی معلوم نیست، 
ولدی ایدن مسدجد بدر روی 
بنایی کده احتمداالً در دوره 
سددلجوقی سدداخته شددده، 
تجدید ساختمان شده است. 

های سدددددنگی سدددددتون
، 0343کبودرنگ )وهدرام،

مدول در  02(. باالتر از 04
ها )معماریان، چیدمان ستون

: 0336اده، غفدداری و قلیددز
63.) 
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متر  4/31عر  دهانة ایوان 

اسددت. طددول بنددا پددیش از 
تخریب دیوارهدای شدمالی 

 2/60متر و عر  بنا  6/66
متر بوده است. محدراب بدا 

متددر بلندددترین  31بلندددی 
محراب جهان اسالم اسدت 

: 0312)منصوری و آجرلو، 
63.) 
 

 

 در بیدددرون از سدددمت 
راسدددت مدرسددده و از 
ای سددمت چددپ زاویدده

وجود دارد و صدحن آن 
های مرمر فر  با سنگ

 لهیوسدبهشده و دیوارها 
کاشی که چیدزی مانندد 
زلنج است، پوشانده شده 
و یددک جددوی آب از 

گددذرد و وسددط آن می
انواع درختدان، موهدا و 
یاسددمن در آن بدده عمددل 
آوردند )مجهول المولف، 

0360 :40 .) 

اصدل از این مجموعه در 
یددک مسددجد جددام ، 
مدرسه، خانقداه و یدک 
آرامگدداه تشددکیل شددده 

: 0310اسددت )آجرلددو، 
(. در بددداالی بدددام دو 03

منزلگاه کوچکی اسدت 
 نوبهبهها که برای دیدبان

در آنجا باید ناظر باشند و 
حریق و سایر حواد  را 
اطددالع دهنددد )وهددرام، 

0343 :226 .) 

اسدددکلت آجدددری ارک 
اژ علیشاه را با تکنیک شدن

ای ساخته و با کاربرد تخته
رو  صندوقچة چینی وزن 

؛ بده انددکردهآن را سبک 
 6/2این شیوه که به عر  

متددر از دیوارهددای طددرفین 
شدددرقی و غربدددی بندددا را 
صددندوقچة چینددی کددرده، 

متر( را 3/6باقیمانده دیوار )
اند )آجرلددو، تددوپر سدداخته

0310 :03.) 
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ظ وسددعت جددزء بدده لحددا
مسددداجد متوسدددط شدددهر 

)معماریان ، غفداری  باشدیم
(. 64: 0336و قلیددددددزاده، 

ارتفاع طاق جلدوی ایدن بندا 
پددانزده ذرع تبریددز اسددت و 
دهنة این طاق هفدت ذرع و 
یددک چددارک کددم. صددفة 
جلوی این طاق پنج پله دارد 
که ارتفاع هر پله یک ذرع 

باشد. طدول چارک کم می
صفه تدا در مسدجد چهدار 

و نددیم اسددت )وهددرام، ذرع 
0343 :226 .) 

 
 

از نظددر فرمددی، مسددجد 
کبود در مقایسه با دیگدر 
مساجد مشدهور ایراندی، 
فاقدددد میانسدددرا اسدددت. 
راهکدار انتخدابی معمدار 
سددازندة مسددجد کبددود، 
سددازگاری مطلددوبی بددا 
وضددعیت اقلیمددی شددهر 
تبریدددز )اقلدددیم سدددرد و 
کوهسددتانی( بدده وجددود 

 ینحدو بدهآورده اسدت؛ 
هدای ایدن تمام بخش که

در  توانسددتندیمددمسددجد 
فصول مختلف سدال، بده 
ایفددای نقددش عملکددردی 
خود بپردازند )کربالیدی 
حسینی غیاثوند، آیوازیان 

 (.016: 0336و شکاری، 

این مسجد شدامل مقبدره، 
سددرا، حمددام، بدداغ کاروان

تاریخی و موقوفات زیادی 
بوده که وصف همة آنهدا 

نامددة ایددن اثددر در وقف
سددت جاوداندده نمایددان ا

)انصاری و نژادابراهیمدی، 
 نظددر (. از33: 0313

 شداکلة حجمی، ترکیب

حاصدل  بندا ایدن کلدی
 گنبدخانده دو اجتمداع

 تربزرگ یکی که است

و  نقددش مسددجد در و
 در ترکوچدک دومدی

اسددت  مقبددره نقددش
)کربالیی حسینی غیاثوند، 
آیوازیدددان و شدددکاری ، 

0336 :016.) 

 زمدان، گذر در متأسفانه!

 جموعدةم عمران و شکوه

 نیاورد دوام چندان مظفریه

هدای لرزهزمین ةواسطبه و
 و دید آسیب تبریز، مکرر
 آن بقایدای و پاشید هم از

 باروی از بیرون در هالسا

نده  ایفاصدله بدا و شدهر
 درب از زیدداد چنددان

 ایویرانه صورت به خیابان
بود )ذکاء،  درآمده ،رهاشده
0361 :3/016.) 

 گیریجهینت
نی اسالمی در ادوار مختلف تاریخ تحت تأثیر اندیشه به اوج کمال و حد اعدال معماری ایرا

رسیده است. پیدایش این معماری نه اتفاقی بوده و نه تصادفی، بلکده بایدد آن را اوج تجلدی 
تداوم اندیشه دانست که در تمامی آثار در طول ادوار تاریخی مشهود اسدت. در ایدن میدان، 

ترین ساختار شهرهای اسالمی نقدش مهمدی به عنوان بنیادی های مذهبیمساجد و مجموعه
ها با توجه بده دسدتاوردهای اند. سازندگان این مجموعهگیری تداوم اندیشه داشتهدر شکل

اندیشدة  تدداومپیشینیان، کسب تجارب آنان و ایجاد تعامل میان اندیشه و زبدان معمداری، 
 اسدت:برجسدته  شاخصدة حاصدل دو ای که؛ اندیشهانداسالمی را رقم زده -معماری ایرانی

)مبتندی بدر  ماندگار فرهنگی، تاریخیو  انتزاعی( -)مبتنی بر مفاهیم معنایی ارزشمندفلسفة 
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 شددنلیکه قابلیت تبد ایهای اندیشهشناخت ویژگی باشد.ظاهری( می -مفاهیم عملکردی
با بررسدی آرای کم دارد. ای محپشتوانه ایرانبه مفهوم معمارانه را داشته باشد، در معماری 

آید که یک اثر ارزشدمند و متعدالی معمداری نظران و آثار، این نتیجه به دست میصاحب
ای که همواره در طول تاریخ تحت تأثیر عواملی چدون باشد؛ اندیشهتحت تأثیر اندیشه می

و زبدان معمداری را بده وجدود آورده اسدت. طبدق  گرفتهشدکلفرهنگ، جامعه و فلسفه 
اسدالمی کده حاصدل وجدوه  -توان گفت زبان الگوی معمداری ایراندیمصادیق می بررسی

اشتراک زبان معماری است، همانند یک شاخصه در معمداری ایدن سدرزمین همدواره بده 
تدوان بده ایدن (. با بررسی بیشتر آثدار نیدز می6صورت پیوسته حضور دارد )جدول شماره 

ی مقطد  زمدانی از برجسدتگی بیشدتری الگوها در برخ-نتیجه رسید که یک سری از زبان
شوند، اما بده ایدن معندا نیسدت الگوها در بناها دیده نمی-برخوردارند و یک سری از زبان

الگو از بین رفته است، بلکه تدأثیرات فرهنگدی، اجتمداعی و فلسدفی اسدت کده -که زبان
 کند. همچندین تحدوالت و تغییدرات بیشدتر توسدطرنگ میحضور آنها را پررنگ یا کم
پیوندد؛ این عامل حکومت است که با تغییدر حکومدت، دیدن یک عامل اصلی به وقوع می
 کند.نیز در جامعه تغییر پیدا می

 (1911ها )مأخذ: نگارندگان، . بررسی تداومی اندیشه5جدول شماره 

ف
ردی

نمونه  
 موردی
 

 دوره
 پایتخت

 بر عملکرد ظاهری های مبتنیمللفه های مبتنی بر مفاهیم معنایی و انتزاعیمللفه

رعایت 
حریم؛ 
 گراییدرون

الگوی 
نمادگرایی  گراییکمال هندسی

 راز ابهام
محور و انسان

 محورمخاطب
پایداری 
 اقلیم

کیفیت 
 فضایی

ایستایی 
در 

خدمت 
 معماری

0 
مسجد 
جام  
 تبریز

 سلجوقی
 اصفهان

        

 مجموعه 2
 علیشاه

 ایلخانی
 تبریز

        

 مجموعه 3
 مظفریه

 قراقویونلو
 تبریز

        



 ۳۱ های مذهبی دارالسلطنه تبریززبان مشترک معماری مجموعه« تداوم اندیشه»

های مدذهبی سرانجام با بررسی تداوم اندیشه به عنوان زبان مشترک معماری مجموعه
ایرانی اسدالمی در طدول  -توان گفت معماریشهر تبریز در قرون هفتم تا هشتم قمری، می

ایدن معمداری بدر محدور ادوار از یک شیوه و یا رو  خاصی تبعیت نکرده اسدت، بلکده 
اندیشه شکل یافته است که در طول ادوار تداریخی تدداوم داشدته و زبدان مشدترک را در 
معماری ایرانی اسالمی به وجود آورده است. درواق ، بدا مقایسدة معمداری غدرب کده بدر 

اسدالمی بدر مبندای  -اند، معماری ایراندیها مدام تغییر رو  دادهها و مکتبمحور سبک
ی بدرداربهرهو پیوسدته مدورد  افتدهیتکامدلو این اندیشه در طول ادوار  گرفتهلشکاندیشه 

 باشد. ای که براساس مفاهیم فرهنگی، اجتماعی و فلسفی میاست؛ اندیشه قرارگرفته
 
 
 

  

 

 
 (1911)مأخذ: نگارندگان،  4دیاگرام 

 منابع و مآخذ
 .06-02، صص01،  6، سپژوهیباستاندوفصلنامه ، «تبریز ایوان»(، 0310بهرام )زمستان  آجرلو، -
، تهدران: بنگداه ترجمده و نشدر 0موحدد، ج یمحمددعل ة، ترجمدبطوطهسفرنامه ابن ،(0363) بطوطهابن -

 .2چ، کتاب
مجلدة ، «معماری ایران در سخن چهار نسل از معماران صاحب نظدر»(، 0364ابوالقاسمی، لطیف )زمستان  -

 .  46-4، صص03،  آبادی
مجلدة ، «معماری ایران در سدخن چهدار نسدل از معمداران صداحب نظدر»(، 0364ان اردالن، نادر )زمست -

 .  46-4، صص03،  آبادی

 ی، تهران: روزنه.هند دیب، ترجمة مهرداد قیومی معماری و راز جاودانگی(، 0331الکساندر، کریستوفر ) -
حداج حسدین  ةترجمد ،(قسدمت آذربایجدان و تبریدز) چلبدی ءنامده اولیداسیاحت ،(0331چلبی ) ءاولیا -

 .نا[]بیتبریز:  نخجوانی،

معماری ایرانی 

 اسالمی

 اندیشه

 تاریخ   زبان 

 
 فرهنگ

 

زبان 

 مشترک
 سفهفل

 

 زبان معماری

= 

 زبان الگو

-مولفۀ معنایی 

 انتزاعی

ۀ مولف

 -عملکردی

 ظاهری

شه
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داو
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هندسده و تناسدبات در معمداری دوره ترکماندان »(، 0313ی )تابستان مینژاد ابراهانصاری، مجتبی و احد  -
   .46-36، صص023، دوره دوم،  کتاب ماه علوم و فنون، «مسجد کبود )فیروزه جهان اسالم(-قویونلو 

نقدش فضدای بیندابین در »(، 0331المی )بهدار و تابسدتان بلیالن، لیدا، ایرج اعتصام و سدید غالمرضدا اسد -
 .  60-63، صص1  مجلة هویت شهر،، «های تاریخی ایرانبخشی به گسترة فضایی بافتهویت

تبریدز: انتشدارات دانشدگاه آزاد  ،«پایتخت ناشناخته مزارات ایران» دارالسلطنه تبریز(، 0336بلیالن، لیدا ) -
 اسالمی.

 .3چ، ، تهران: انتشارات خوارزمیشناسی ایرانای بر جامعهمقدمه (،0341)اسخ رشاپور بهنام، جمشید و  -
، تهدران: انتشدارات «از آغاز تا سلسله قاجدار»تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران (، 0331پاکزاد، جهانشاه ) -

 آرمانشهر.

بدر  یلدیحلت یکدردیرو» ،(0336پداییز و زمسدتان )ی فراهان و مریم گانهی پورجعفر، محمدرضا، منصور -
و  یمعمدار ةمجلد(، یو حکمد یفلسف یهاشهیاند یقیتطب لی)تحلی و شهرساز یها در معمارشهیاند ریثأت

 .  013-063صص، 06،  آرمانشهر یشهرساز
، پژوهشدنامه علدوم انسدانی، «تدألیفی زبان تا تصویری ویتگنشتاین: از زبان»(، 0316پورحسن، قاسم )بهار  -

 .  041-026، صص43 
مجلدة ، «نظرمعماری ایران در سخن چهار نسل از معماران صداحب»(، 0364دکریم )زمستان پیرنیا، محم -

 .  46-4، صص03،  آبادی
مجلدة ، «معماری ایران در سخن چهار نسل از معمداران صداحب نظدر»(، 0364توسلی، محمود )زمستان  -

 .  46-4، صص03،   آبادی

مجلدة ، «ن چهار نسل از معماران صاحب نظدرمعماری ایران در سخ»(، 0364سلطانزاده، حسین )زمستان  -
 .  46-4، صص03،  آبادی

، «معماری ایران در سدخن چهدار نسدل از معمداران صداحب نظدر»(، 0364حائری، محمدرضا )زمستان  -
 .  46-4، صص03،  مجلة آبادی

بررسدی معمداری دیندی در مسدیحیت و اسدالم بدا نقدد »(، 0336خاکپور، مینو و فاطمه کاتب )تابستان  -
 .  64-63، صص61،  04س باغ نظر،، «یات تیتوس بورکهارت )مطالعة موردی: اصفهان(نظر

، «معماری ایران در سخن چهار نسدل از معمداران صداحب نظدر»(، 0364دوست، یعقوب )زمستان دانش -
 .  46-4، صص03،  مجلة آبادی

فصدلنامه معمداری و ، «الهام و برداشت از مفداهیم بنیدادی معمداری ایدران»(، 0361دیبا، داراب )تابستان  -
 .  000-36، صص0  فرهنگ،

 ، ذیل مدخل ذرع، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.1، جدهخدا نامهلغت(، 0366اکبر )دهخدا، علی -

 سرا.، تهران: انتشارات کتاب3، جی تبریزهالرزهنیزمتاریخ (، 0361ذکاء، یحیی ) -

 ، تهران: انتشارات چهارطاق.گارگری ایرانیفضاهای معماری و شهری در ن ،(0316ن )یسلطانزاده، حس -
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 فضدای ادراک مراتدب»(، 0336شجاری، مرتضی، صفا سلخی خسرقی و مازیار آصفی )پداییز و زمسدتان  -

پژوهشدی  -دو فصلنامه علمدی، «مالصدرا آراء در حرکت مفهوم به نگاهی تبریز؛ با جام  مسجد در سیال
 .  066-066، صص2،  3، سحکمت معاصر

تحلیدل تدأثیر »(، 0336پور )بهدار و تابسدتان نیا، مهدی کداظمان، حبیب، سید مهدی حسینیشهبازی شیر -
، نشدریه فیدروزه اسدالم، «های مسجد کبدود تبریدزاعتقادات عرفان و تصوق بر مضامین و تزئینات کتیبه

 .  36-10، صص4،  های معماری و شهرسازی اسالمیپژوهش

، تهدران: سدازمان میدرا  های پایددار در معمداری ایدرانارز (، 0366اکبر و تقی رادمرد )صارمی، علی -
 فرهنگی کشور.

بررسی تدداوم عناصدر تزئیندی معمداری ایدران »(، 0331اللهی )پاییز اهلل آیتصحافی اصل، پریسا و حبیب -
، 03،  پژوهشدی نگدره -فصدلنامه علمدی، «باستان در معماری دورة اسالمی ایران تا پایدان دوره صدفوی

 .  63-63صص

فصدلنامه گلسدتان ، «نویسدی معمداری ایدرانبررسی رو  پوپ در تاریخ»(، 0316طهماسبی، احسان )بهار  -
 .  64-66، صص6،  هنر

، ترجمدة مهددی محمددی و حسدین دانشنامه فلسدفه اسدتنفورد ،«فلسفه معماری»(، 0331فیشر، ساول )  -
 رهنما، تهران: انتشارات فکر نو.

شناسدی معمداری ریخت»(، 0333ن و مهناز پیروی )پاییز و زمستان کبیر صابر، محمدباقر، حامد مظاهریا -
 .  23-6، صص6،  دوفصلنامه معماری ایرانی، «مسجد کبود تبریز

میدرا  معمداری اسدالمی در ادراک سدیاحان »(، 0334کبیر صابر، محمددباقر و مهنداز پیدروی )بهدار  -
ت بقدای کالبددی مسدجد کبدود بدر خارجی قرون یازدهم تا سیزدهم قمری )مطالعه موردی: تحلیل کیفی

 .  13-61، صص6،  های معماری اسالمیپژوهش فصلنامه، «مبنای بازخوانی مستندات تاریخی(

سدلطان القرایدی،  جعفر، تصحیح روضات الجنان و جنات الجنان ،(0344کربالیی تبریزی، حافظ حسین ) -
 ، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.جلد یک

مطالعدة »(، 0336ابوالفضل، سیمون آیوازیان و سمیه شدکاری )بهدار و تابسدتان  کربالیی حسینی غیاثوند، -
هفتم تا نهم قمری در ایران )سبک معمداری آذری و شدعر  در قرونتطبیقی زبان مشترک شعر و معماری 

 .  036-010، صص03،  دوماهنامه معماری و شهرسازی ایران، «سبک عراقی(

تداوم فضدایی در معمداری معاصدر »(، 0334استین طهرانی )پاییز کیانی، مصطفی، اشکان بهجو و نوشین ر -
فصدلنامه ، «ایران و بررسی میزان تأثیرپذیری معماری معاصر ایران از معمداری غدرب و معمداری ایراندی

 .  66-62، صص3،  پژوهشی نقش جهان-علمی

سدتگی فضدا و جستاری در مفهوم پیو»(، 0336گلستانی، سعید، عیسی حجت و مهدی سعدوندی )زمستان  -
 .  44-23، صص4،  22دورة  نشریه هنرهای زیبا،، «روند تحوالت آن در مساجد ایران

 .  46-40، صص022،  هنر و مردمماهنامه ، «ارک علیشاه تبریز»(، 0360مجهول المللف )آذر  -
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 تهدران: سدیاقی،دبیدر محمدد سید به کوشش  ،القلوب هًًْنزه دانشنامه ،(0336حمداهلل ) مستوفی قزوینی، -
 طب  تهران.

 انتشارات انجمن آثار ملی.، تهران: تاریخ تبریز تا پایان قرن نهم هجری ،(0362مشکور، محمدجواد ) -
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