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 چکیده

دوران اسالمی بوده است که بررسی  هایی در معماری و شهرسازیقریب به یک قرن حکومت ایلخانی در ایران ناقل چنان نوآوری

تبیین فرم معماری مسجد علیشاه در قالب  در همین راستا، است. قرارگرفتهکارشناسانه  موردتوجهتر وجوه مختلف آن کم

در معماری مربوط به مساجد قرون میانه در جهان اسالم  تأملقابلموضوعات  ازجمله ،ی معماری مذهبی در ایرانترین گونهبزرگ

ای و بازبینی اسناد تاریخی تحلیلی و گردآوری اطالعات به روش کتابخانه-است تا به روش توصیفی آن برتحقیق پیش رو باشد. می

ی علیشاه، به تبیین فرم معماری و ساختار فضایی محوطهدر علیشاه در تبریز و انطباق آن با نتایج حاصل از کاوش  مسجد پیرامون

، ضمن آنکه سازی مذهبی در دوران ایلخانیو با فرض بر تداوم سنت مجموعه آمدهدستبهق نتایج مطاب مسجد علیشاه بپردازد.

تاق آجری  ترینبزرگ عالوه بر است؛ گرفتهشکلهای جانبی ساختار مسجد علیشاه همانند غازانیه و سلطانیه در ارتباط با کاربری

   .بود ایجادشدهجهان اسالم در بنای علیشاه  ییدههای سرپوشترین گنبدخانهدر جهان، یکی از بزرگ اجراشده
 

 منابع تاریخیهای مذهبی، مسجد علیشاه، معماری ایلخانی، مجموعه :کلیدی هایژهوا
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 مقدمه .1

مطالعات مربوط راهگشای افق جدیدی پیرامون  ه.ش،1350ی اکبر سرفراز در دههعلیشناسی کاوش باستان

در های جدیدی پرسشآثار و بقایای معماری مکشوفه از کاوش،  که تا آنجا است؛تبریز بوده در بنای علیشاه  به

های تاریخی عهد . تمامی گزارش(1382)منصوری و آجورلو، برانگیخت  هیت و کاربری این بنای عظیمرابطه با ما

 یپایه بر .(1392ایلو، )آجرلو و نعمتی باب اندیادکرده "تبریز یقلعه"و  "رک شهرا"قاجار از بنای مزبور با عنوان 

زلزله و یا ریزش  براثرشواهد موجود، در فراپیش محراب در ابتدا آثار معماری آجری وجود داشته که احتماالً 

تر بود، م، که قشری در حدود یک فروریختهه پس از تسطیح آجرهای است؛ آنگا شدهویرانرأس دیوارهای بنا 

مطابق نتایج  )همان(.اند کرده ادمکعب ایج هایپایهدار بر سقو هایپوششجاری را شامل اآثار معماری ق

ده و سپس اقدام به احداث متروک بو صورتبهبنا  یها محوطهرسد که مدتچنین به نظر می آمدهدستبه

آذوقه  یذخیره مخزنانبار و  ساخت منظوربهاولین پی ساختمانی که اند ی قاجار کردههایی در دورهساختمان

]مسجد  اسلحه و مهمات و غالت دولتی در آن»... نویسد: زمینه می این دراست. نادر میرزا  ایجادشدهت و غال

در  قاجار یدوره های سیاسیِبدین ترتیب در پی کشمکش. (107: 1351)نادرمیرزا، « انبار کنند علیشاه[

مربوط به  جدیدِ وسازهایاختس، تحت تأثیر شود، بنای علیشاهآذربایجان و ضرورتی که ایجاد می یمنطقه

های و تجهیزات مربوط به کارگاه آهنسنگهای متعدد ذوب گیرد و ایجاد کورهقرار می مزبور یدوره

پس از  .(174: 1385)عمرانی و اسمعیلی،  گیرددر دستور کار قرار می ارتش روسیهمقابله با  منظوربه سازیتوپ

شامل پالن  -علیشاه بنایبقایای امروزی  به بنایی در قسمت شمالیِمعماری مربوط  آثار کشف مزبور، یالیه

شناسی در رابطه با بنای علیشاه را ی باستانترین یافتهمهم -متر12مستطیل شکل با دو دیوار ستبر به عرض 

 ارتباطات یدهندهنشان بنای علیشاه از کاوشِ حاصل هرچند نتایج (.1382)منصوری و آجرلو،  دهدتشکیل می

توضیح  ،حالبااین ؛)همان( قسمت شمالی آن بوده است ترقدیمی یپالن مکشوفه بقایای امروزی و معماری

 شدهپرداختهتر بدان موضوعی است که کمهای کاوش و متون تاریخی، حجم معماری مجموعه و تطبیق یافته

های این امر افزوده است؛ از یدگیپیچ از سوی محققان تاریخ معماری بر شدهارائهتنوع نظرات  ،است؛ از طرفی

شناسی و اسناد علیشاه ضمن تطبیق بقایای باستان این منظر، تالش در جهت تبیین فرم معماری بنای

 مربوط به آن از نخستین اقدامات صورت گرفته در این زمینه خواهد بود.  تاریخیِ
 

 تحقیق سؤاالت. 2

متون تاریخی مبنی بر انتساب کاربریِ مسجد نسبت به ی مستقیم اشارهضمن ، پیشرودر رابطه با تحقیق 

 مطرح سؤالیچنین  ،(107: 1350ن.ک. نادرمیرزا، و  496: 1344کربالیی تبریزی، ) علیشاهساختار معماری بنای 

 ازجملهآیا ساختار فضایی مسجد علیشاه، فارغ از ملزومات معماری مساجد دوران اسالمی  که شدخواهد 

شناسی و حجم های باستانبقایای مکشوفه از کاوشارتباط فضایی  چگونگیِ ت یا خیر؟بوده اس "گنبدخانه"

 گام بعدی این پژوهش را تشکیل خواهد داد.  ،معماری باقیمانده
 

 تحقیق. فرضیات 3

دوران اسالمی مقیاس ایلخانی در ی معماری بزرگنخستین تجربه عنوانبهدر تبریز  غازانیه کهدرصورتی

)ن.ک.  اندگرفتهشکل و با الهام از ساختار آن ازآنپسی علیشاه سلطانیه و مجموعه که ایگونهبه، متصور شود
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در دو فاز متفاوت ایلخانی  یهای رفیع طی دورهتمایل به ایجاد ساختمان؛ (1396مرادی و موسوی حاجی، 

بدون اتصاالت و های پیرامونی ربریبنا با کا غیرمعمولشامل ابعاد  ،فاز اول ؛خواهد بود مطالعهقابلمعمارانه 

یابی به مقیاس عظیم یکرد جدید معماری ایلخانی در دسترو معرف ،و فاز دوم )غازانیه(معماری به بنای اصلی 

)ن.ک. مرادی و دیگران،  )سلطانیه( های متصل به بنای اصلیتقویت سازه از طریق ایجاد پشتیبان یاندیشه بناها با

ی سلطانیه در نمونهآن و تصحیح طرح تقویت ایستایی  ه.ق( 697)ییر الگوی معماریِ غازانیه بر تغ علمبا . (1395

 722) ی علیشاهفرض بر اینکه اتصال عناصر پشتیبان جهت فراهم آوردن شرایط بهینه در مجموعه ،ه.ق( 713)

نگارندگان در شناسایی و معرفی ی اصلی انگیزه، بوده است انکارغیرقابله و سلطانیه یی غازانپس از تجربه ه.ق(

  است. را شکل دادهساختار اصلی مسجد علیشاه در تبریز 
 

 ه تحقیقینپیش .4

ی ، هرچند روابط معمارانه بین بقایای سازهدر تبریز مطابق مطالعات صورت گرفته پیرامون بنای علیشاه

تبیین  ،حالبااین، (Pope, 1969؛ 1382منصوری و آجورلو، ن.ک. ) ید بوده استتر مورد تأیامروزی و بنایی کهن

ویلبر در در رابطه با حجم معماریِ باقیمانده،  علمی قرار نگرفته است. موردتحقیق ساختار معماریِ آن

ضمن مطالعه و بررسی بنای علیشاه، آن را بقایای مسجد جامع علیشاه پنداشته و  1318تا  1316های سال

 (.158: 1365)ویلبر، ی ایلخانان منتشر کرده است ری اسالمی ایران در دورهنتایج مطالعات خود را در کتاب معما
 .(1)تصویر

 

  
: چپ: طرح فرضی ویلبر در رابطه با بنای علیشاه 1تصویر 

بنای علیشاه بر  بعدیسه(؛ راست: طرح 308 :1365)ویلبر، 

 .توسط ویلبر )نگارندگان( شدهارائهاساس نقشه 

ی بنای علیشاه توسط جعفر غیاثی : طرح بازآفرین2تصویر 

 (.1382)ن.ک. منصوری و آجورلو، 

 

ای عظیم معماری متصور شده است که غیاثی، همچون ویلبر، بقایای امروزی بنای علیشاه را جزئی از مجموعه

 رینیبازآف، حالبااینهایی در پیرامون آن را فراگرفته است؛ و حجره شدهاحاطهاربری پیرامونی بنا، توسط دو ک

تصادفی بوده و هیچ سندی در  ی رفیع بر سردر ورودی بنا کامالًهای جانبی، همچنین وجود دو منارهکاربری

 (.1382؛ منصوری و آجرلو،   Qiyasi, 1997) (2)تصویررابطه با آن ارائه نشده است 
 

 قمری قچی و موقعیت مسجد علیشاه در نقشه تبریز مربوط به قرن دهم هجریامطر .5

، اسناد غرب ایرانشمالهای معماری و بقایای شهری نمونه یبامطالعهترین اسناد تاریخی در رابطه هماز م

قچی که در اازجمله عناصر معماری قابل انطباق در مینیاتور مطر باشد.می (1)تصویری مربوط به مطراقچی

، بازار و مسجد کبود رودمهرانی نه، بقایای مسجد حسن پادشاه، رودخااندماندهبرجایبافت امروزی شهر تبریز 
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وی در  یقچی و جانمایی عناصر شهری موجود در نقشهاتوسط مطر شدهترسیممینیاتور  یبامطالعه باشد.می

اند، ضمن اینکه جهت نقشه صحیح جانمایی شده طوربهکه در دقت باالیی  _بافت امروزی شهر تبریز 

ی شرقی شهر و در برابر مسجد کبود، تصویری از بنایجنوبدر ضلع  _شرقی خواهد بودجنوب–غربیشمال

 ترینبزرگجزء  مقیاس،و به لحاظ  نطبقوجود دارد که با موقعیت مکانی امروزی مسجد علیشاه م رفیع

 باحجم معماری گنبددار قچی از مسجد علیشاه شامل اگزارش تصویری مطر (3)تصویر هاست.ساختمان

گزارش بازرگان ونیزی  قچی،اا توجه به مینیاتور مطرب (4)تصویر باشد.میطاقی بزرگ در پیش روی آن پیش

با موقعیت بنا در بافت تاریخی تبریز همسو  ،«در کنار درِ اصلی مسجد جوئی جریان دارد»... مبنی بر اینکه 

یکی باروی موقعیت قرارگیری آن در نزدکه رسد، از طرفی چنین به نظر می (158: 1365)ن.ک ویلبر،  خواهد بود.

های آن در اولین مرحله برای ی شهری، منجر به پدیدار گشتن بنا و منارهی کمی از دروازهشهری و در فاصله

)همان، کسی باشد که قصد ورود به شهر را داشته باشد، و این با توضیحات شاردن و ویلبر مطابق خواهد بود 

160.) 
 

  
(. سمت 89: 1379توسط مطراقچی )مطراقچی،  شدهترسیمرامون قرن دهم ه.ق. ی شهری تبریز پی: سمت راست نقشه3تصویر 

 ی مطرقچی در بافت امروزی شهر تبریز.چپ: جانمایی عناصر شهری موجود در نقشه
 

این بنای باعظمت که بیش از بیست متر ارتفاع »... نویسد: دیاالفوآ در رابطه با موقعیت شهری بنای علیشاه می

 قرارگرفتهکند، در مرکز میدان وسیعی زیاد نظر مسافرین را جلب می یورود به شهر در فاصله دارد و قبل از

های مرتفعی است و اطراف آن خندق عریض و عمیقی بود که دیواری محصور گردیده و دارای برج بااست و 

ای ، شامل محوطهقچیامینیاتور ترسیمی توسط مطر .(55، 1348)دیاالفوآ، « است پرشدهاکنون یک قسمت آن 

که _ها باشد. قطر منارهمحصور می یدر جوانب نمای اصلی محدوده مناره دودار و محصور با دیوارهای کنگره

باشد. دو ورودی در دو طرف برج میانی حصار در نمای یم هاآنحاکی از ارتفاع بسیار زیاد  _اندبه نظر شکسته

توصیفات بازرگان ونیزی مبنی بر اینکه مسجد سه در دارد که تنها خورد؛ و این دو دروازه با اصلی به چشم می

منطبق خواهد بود. تصویر ترسیمی  (161: 1365ویلبر، ن.ک. )و دارای تاق هستند  مورداستفاده هاآن عدد ازدو 

ای نسبت به سایر اجزا، آغاز و در میانه به کالبد مسجد علیشاه ک نقطهقچی در یک پرسپکتیو یاتوسط مطر

دیاالفوآ وضعیت بنا را در میان میدانی بزرگ وصف کرده است  ،ذکر آن رفت که همچنانشود. تم میخ

رسد، پس از تخریب تدریجی فضاهای جانبی مسجد علیشاه، چنین به نظر می (4)تصویر ؛(55، 1348)دیاالفوآ، 
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و  رفتهازمیان، (160، 1465)ویلبر، که جهانگرد ونیزی آن را توصیف کرده است  ،های اطرافحجره ساختارِ

 .(2)است ماندهباقیمجرد در میانه  معماریِ یک فرم صورتبهی اصلی سازه
 

 
(. بخشی از 192: 1396پور میزاب، ی قاجار )ن.ک. مرادی میاب و حسین: راست: مسجد علیشاه تبریز در دوره4تصویر

ویر مطراقچی در پیرامون مسجد علیشاه منطبق دار پیرامون مسجد علیشاه که با حصار موجود در تصحصار کنگره

 ی محصوری قرار دارد.شود، طبق توضیحات دیاالفوآ، بنا درون محوطهکه مشاهده می طورهمانباشد. می
 

 تبریز گنبدخانه و جایگاه آن در معماری مسجد علیشاهِ .6

نامند. اسلحه و  "ارک"ن آنجا را اکنو»...نویسد: ساختمان علیشاه می فنینادر میرزا در رابطه با مشخصات 

پادشاه آن را  فرمانبهدولت و غالت را انبار است. این مسجد را علیشاه، وزیر کجیالن لقب داشت بنیاد نهاده... 

عمارت کرد و به اتمام آن تعجیل کرد. چون گنبد آن مسجد عمارت کردند، بنیان که تازه بود و هنوز سخت 

 . (105 :1351نادرمیرزا، ) «و طاق بشکست فرونشستنشده 

در ادبیات نگارشی نادرمیرزا، اشاره به گنبدی مجزا از طاق علیشاه شده است. مطابق اسناد تاریخی با 

رسد نبود مسجد، یکی از نکات مبهمی که در رابطه با آن به نظر می عنوانبهمعرفی کاربری بنای علیشاه 

ن براند در رابطه با عناصر فضایی مساجد و ترکیب ی مسجدی به آن عظمت بوده است. هیلگنبد، شاخصه

ور یک گنبد در یک مسجد، بدیهی است که حض ...»ی مذهبی مسجد چنین آورده است: در معرفی گونه هاآن

کیدی بر یک کانون عبادی هست. با ایی سیاسی یا مذهبی است، قطعاً تأبیانی از نمادگر نگوییماگر  عیارتمام

که محراب اساساً بخشی از انتظام داخلی مسجد است و وضعیت آن از طرف خارج توجه به این واقعیت 

واضح است. عالوه بر آن، شکل گنبد  خارجی آن کامالً ینشانه عنوانبهنیست، لذا ارزش گنبد  تشخیصقابل

ت قبله را گنبد موقعی باالخرههمراه با پیوند غنی و ذاتی این جهانی آن تأکید بر نقش شاهوار محراب دارد. و 

، از اندمحرومگر های شلوغ شهری که بدون آن از نقاط ثابت هدایتسازد و همین امر در بافتمشخص می

ای برخوردار است. گنبد در مسجد ثابت کرد که پایدارترین و فراگیرترین وجه معماری العادهاهمیت فوق
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اعتباری کسب کرد که  چنانآن تدریجبهعالمت مشخصه،  عنوانبهی آن اسالمی است و فایده وسطایقرون

گنبد را باید  ،روازاین (.53: 1391)هیلن براند، تری کاربرد پیدا کند موجب شد این فکر در مقیاس وسیع

خصوصاً ی مشخص کردن کارکرد مذهبی یک بنا، ترین عنصر معماری برای معماری مذهبی و مهمشاخصه

ی ، مشخصهطرفی از ت تأثیر قرار خواهد داد.را تح مسجدفضایی تا جایی که نبود آن سازمان  مسجد دانست؛

ساخت  منظر، از این ؛استوجود گنبدخانه در ساختار معماری آن  ،ی معماری اسالمیشاخصه عنوانبهمسجد 

 باشدپس از قرون اولیه اسالم می یشدهساختهالگوی ثابت مساجد  ،ی اولیه مسجدهسته عنوانبهگنبدخانه 

 .(1394یگران، )حجت و د

معماری بخشی از  درواقع "ارک علیشاه"بقایای امروزی موسوم به  ،ی علیشاهمطابق نتایج کاوش در محوطه

 شدهساختهباشد که توسط علیشاه وزیر شامل مسجدی می ،که این بخش قدیمیتر بوده بقایای بخش قدیمی

شکل، همچنین عدم تکمیل  Uونی حجم های موجود در قسمت بیرراستا، وضعیت فرورفتگی همین در است.

 شکل به بقایای Uاحتماالً بدین معنی بوده است تا با الحاق حجم  ،کادرهای تزئینی موجود در آن قسمت

)تصویر  .(1382)منصوری و آجرلو،  تر فراهم آیدبنای قدیمی بهزمینه برای اتصال بنای جدید  تر،ساختمان قدیمی

 .(7و  6، 5
 

 
های تر شمالی، مکشوفه از کاوش: بقایای معماری مربوط به بنای قدیمیA: 5تصویر

 .)نگارندگان( یای امروزی بنای علیشاه در تبریز: بقاBشناسی. باستان
 

  
بنای شمالیِ  : چپ: بقایای امروزی بنای موسوم به مسجد علیشاه در تبریز. راست: بخشی از پالن مربوط به بقایای6تصویر

 .)نگارندگان( ر ارتباط با بقایای معماری موجودتر دقدیمی
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ها که احتماالً با های روی پایهشکل. چپ: فرورفتگی Uی : راست: بخشی از کادرهای تزئینی کامل نشده بر روی بدنه7تصویر

 .)نگارندگان( ه بنای بخش شمالی مرتبط بوده استاهداف اتصال بنای جدید ب
 

 و بقایای امروزی مسجد علیشاهتر قدیمی بنای شمالیِ پیوستگیهمبهپیرامون  .7

در  مبنی بر اینکه آنجا مسجدی بوده که بعدها ،با تجمیع کلیه توصیفات صورت گرفته در رابطه با بنای علیشاه

کرده نزدیک می، تنها چیزی که معماری آن را به کمال مطلوب شدهدادهکاربری ارک به آن  ی قاجاردوره

واقف بوده  خوبیبهاین امر  اهمیت عنصر گنبد در کنار دیگر عناصر بوده است و مهندس پروژه بروجود است، 

نیاز از یک توانسته خود را بینمی رین محراب جهانبلندت و ایوان جهان ترینبزرگاست؛ چراکه مسجدی با 

 گنبد عظیم درخورِ سایر اجزای ساختمان ببیند.

ترکیب جدیدی نیست و  اق و گنبدخانه،تی مسجد علیشاه، ترکیب فضایی پیشطه با ساختار معماردر راب

 (.م17 ه.ق/ 11)تا مسجد جامع اصفهان  میالدی( 11 ه.ق/ 5)های متعدد آن از مسجد جامع ارومیه نمونه

ایلخانی، حضور گنبد  بیِ معماریِههای مذگونهاینکه در  توجهجالبنکته  (1)جدول شماره  است؛ مشاهدهقابل

شناختی موجود، آنچه در رابطه با ساختار ر همین راستا و طبق شواهد باستانجزء الینفک بناها بوده است؛ د

مصداق  عنوانهیچبهفرهنگی ایران  یمفروض است، در حوزه -سرتاسریشامل تاق آهنگ  -بنای علیشاه

رسد، وجود نظر میه بشناختی، تانهای باسز کاوشا آمدهدستبهاز طرفی، مطابق پالن  .(3)خارجی ندارد

مرتبط  هاآنی ایجاد گنبد بر فراز متر در فضای گنبدخانه با اندیشه 5های قطوری به قطر نزدیک به ستون

 یخواهد بود که اندیشه قبولقابلچالش معمار برای ایجاد عنصر باربر ستون تنها در صورتی  چراکهبوده است؛ 

بندی در فضای کلی آن احساس اقنیاز به ت ،در همین راستا ی از پوشش سقف بر پی مطرح شود؛رویانتقال نی

بوده  شدهحلآهنگ یکنواخت، موضوعی اقی پوشش سقف برای معمار به طریق تشده است، زیرا مسئلهنمی

معنی یسرتاسری عنصر ستون در فضای زیرین آن ب صورتبهایجاد پوشش آهنگ  باهدف ،است؛ به عبارتی

 خواهد بود.
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که ایوان)نارنجی( در ترکیب با  ایگونهبهساختار فضایی مسجد علیشاه تبریز  -8تصویر

 است )نگارندگان(. گرفتهشکلگنبدخانه )قرمز( 
 

 تاق و گنبدخانه در معماری مذهبی دوران اسالمی )نگارندگان(: ترکیب فضایی پیش1جدول 

 
 

 های جانبی در مسجد علیشاهکاربریمعماری آن با  سازه و ارتباط .8

م. نوشته است، مسجد علیشاه را شرح داده و در 1673 ه.ق/1052شاردن؛ که کتاب خود را قبل از سال

جزئیات از شهر تبریز کشیده، ساختمان فعلی را به همین نام خوانده و عالمت گذاشته  یتصویری که با همه



 209/ 1398 تابستان و بهار ،1 شمارۀ ،11 دورۀ شناسی،باستان مطالعات

اری بزرگی است که بقایای یک است، حجم معم مشاهدهقابله در تصویر شاردن آنچ .(41: 1335شاردن، )است 

 .(9)تصویرشود. بر روی آن دیده می دوران ساسانی معمول هایاز نوع قوس ایدایرهنیمای هوارهتاق گ
 

  
 (.41: 1335ه.ق / هفدهم میالدی )شاردن، 11قرن : موقعیت مسجد علیشاه در بافت تاریخی شهر تبریز مربوط به 9تصویر

 

رسد که مسجد جامع علیشاه در تبریز، بازگشتی ارادی به نظر می»... نویسد: براند در این مورد میهیلن

 .(101: 1391)هیلن براند، « اق کسری... و شاید نگاهی ارادی به خود ت تر استهای خیلی پیشنمونه سویبه

پیش آوردن »... نویسند: در این زمینه می ا مالک قرار دادن تصویر ترسیمی شاردنب منصوری و آجرلو

 4/10متری، ستبرای  36متر در ارتفاع  4/28متر به  4/30ی ایوان از تدریجی دیوارها و کاهش عرض دهانه

اب متری دیوار محراب، عدم کاربرد برج پشت محر 8/5متر دیوارهای طرفین ایوان در مقایسه با عرض 

هستند که طاق ایوان بنا از نوع  این واقعیت مؤیدپاکارهای قوس، همگی متری  9/8ای نپه بند وپشت عنوانبه

توان متری پاکار قوس، می 36ی ایوان و ارتفاع متری دهانه 4/30وجه به عرض تای بوده و با های گهوارهاقت

 (10)تصویر (.1382وری و آجرلو، )منصمتر بوده است  65اق حدود نتیجه گرفت که ارتفاع این ت
 

  
(. چپ: 41: 1335شاردن کشیده است )شاردن،  کهچنانآن: راست طرحی از مسجد علیشاه 10تصویر

 )همان(. اه در تبریز توسط منصوری و آجرلوپوشش و تاق مسجد علیش یشدهبازسازیطرح 
 

ساسانی بوده است، موضوعی است  دوران هایآهنگ اق در مسجد علیشاه از نوع تاقاینکه پوشش ت

پوشش تاق سیر تکاملی خود را پیموده است و باالترین  یمسئله ایلخانیی ، چراکه طی دورهبرانگیزتأمل

 ازآنجاکهی پیشرفت تکنولوژیکی را در بناهایی چون غازانیه و سلطانیه تجربه کرده است. به عبارتی، درجه

های ایلخانی نیست، معماری ایلخانی در تالش برای رقابت با ساختمان هیچ مدعی خارجی برای رقابت با نمونه
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از سلطانیه  تربزرگاز غازانیه و مسجد علیشاه  تربزرگهای خودساخته است. از همین رو سلطانیه نمونه

 .(11)تصویر شود ساخته می
 

 
ه.ق(، وسط: سلطانیه 697ی ایلخانی چپ: غازانیه )در دوره مقیاسبزرگ: توالی سه بنای 11تصویر

 ه.ق( )نگارندگان(.722ه.ق(، راست: مسجد علیشاه )713)
 

های ای و نوآوریدر رابطه با معماری ایلخانی، آنچه مسلم است اینکه، معماری به دنبال ابداعات سازه

در  اجراشدهکه تاق درصورتی معماری. و متروک گذشته در های پیشینی سنتساختمانی است و نه تجربه

متری  30 یاندازهبهساسانی باشد در اولین مرحله، با توجه  یدوره شکلبیضیهای مسجد علیشاه از نوع قوس

سازه  ازحدبیش از طرفی سنگینیِ (12)تصویر ؛بلند خواهد بود ازاندازهبیشی اوج آن نقطه ، ارتفاع تاق ودهانه

 شدید قرار خواهد داد. استاتیکیِ فشارهایتحتها را اع زیاد آن، پایهدر پی ارتف
 

 
ی معمول ساسانی در مسجد علیشاه. راست: : چپ: ارتفاع نامتعارف و سنگینی تاق در صورت اجرای آن به شیوه12تصویر

 اجراشدهتر های مختلف آن کم عرضجهت تقلیل وزن تاق و فشار ناشی از آن، بخشدار که بهتیزه صورتبهاجرای تاق 

 است )نگارندگان(.
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را در بر  ی نتایج زیردار ایلخانساسانی و تاق تیزه شکلبیضیای تاق مسجد علیشاه در قالب تاق یل سازهتحل

های زیر در فرضصورت پذیرفته است، پیش اَنسیس افزارنرملیل که با استفاده از خواهد داشت؛ در این تح

 است: شدهگرفتهدر نظر ای در مدل و آنالیز آن ارتباط با خصوصیات مصالح و نوع رفتار سازه

  و همگن فرض شده است. )خطی(رفتار مصالح، ایزوتروپیک 

 و درجات آزادی مفاصل مقید  شدهگرفتههای گیردار در نظر پایه صورتبههای موجود در پی گاهتکیه

 شده است. 

 گردیده است. نظرصرفو بالعکس  برسازههای خاک از کنش 
 

  
انسیس، به صورتی که جابجایی در آن  افزارنرمای مدل فرضی تاق مسجد علیشاه توسط سازه: بارگذاری و تحلیل 13تصویر

دار های تیزههای ساسانی. چپ: بر اساس الگوی تاقشده است .راست: براساس الگوی تاق نماییبزرگبیست هزار بار 

 ایلخانی )نگارندگان(.
 

نمایی تاق در دو حالت، که نتایج آن بیست هزار بار بزرگ طبق نمودار جابجایی در اثر مقدار بار وارد آمده بر

در قیاس جابجایی بیشتر ساسانی منجر به  شکلبیضیو سنگینی تاق  ازحدبیشنوع هندسه، ارتفاع  شده است؛

ی ایلخانی به حدی رسیده بود که با توجه به به عبارتی، معماری و سازه در دوره باشد.دار میبا تاق تیزه

 ترجیح داده نشده است. دایرهبیضی و نیمهای به نمونه دارتیزهدر هیچ بنایی قوس  ،هاای تاقازهمشخصات س

ر و ساخت بنا د ترها، پتانسیل ایجاد بازشوهای بزرگترین پشتیبان، امکان اجرا با کمپذیریانعطافچراکه 

 سؤال در رابطه با این باشد.می دارتیزههای وردهای استفاده از تاقآترین دستمهم ازجملهتر های بزرگمقیاس

در مسجد  توانستهنمیقوس مشابه ولی  ماندهبرجایساسانی در تاق کسری در تیسفون  قوسچرا نمونه  که

هرچند بنای تاق کسری در تیسفون عظیم و باشکوه بوده است، اما  باشد کهعلیشاه خودنمایی کند در این می

 .(14)تصویربوده است  ابتداییدر مسجد علیشاه بسیار کوچک و  جراشدهادر برابر ارتفاع و ابعاد تاق 
 

 
در مسجد علیشاه در تبریز و تاق  اجراشدهارتفاع و عرض قوس  یمقایسه :14تصویر

 کسری در تیسفون )نگارندگان(
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ر قرار داده و ها را تحت تأثیای پس از ارتفاع مشخصی پایهای، در هر دو حالت، تنش سازهمطابق تحلیل رایانه

واقف بوده  خوبیبهایلخانی بر این امر  معمار ،رسدمیگردد. چنین به نظر ها میمنجر به ایجاد رانش در پایه

...در خارج در سمت راست » نویسد: میهای جانبی موجود در مسجد علیشاه در مورد کاربری بطوطهابناست؛ 

در همین راستا، . (60 :1370، بطوطهابن) «زاویه قرار داد  ایستاده، مدرسه و در سمت چپ قبلهروبهشخصی که 

عالوه  -شداز طریق دو درگاه در هر سمت با فضای مسجد برقرار می هاآنکه ارتباط فضایی – مسجد و زاویه

ی یک مجموعه عنوانبهبه لحاظ معماری منجر به تکمیل نقش مذهبیِ مسجد و معرفی مسجد علیشاه بر آنکه 

 .(15)تصویر دکرای ایستایی و بقای آن را تضمین مینمود، به لحاظ سازهبی وقف عام میمذه کامالً
 

  
 .شناختی و توصیف منابع تاریخی )نگارندگان(حجم کلی مسجد علیشاه بر اساس مینیاتور مطراقچی، شواهد باستان :15تصویر

 

 علیشاه  یوعهجمتکمیل طرح معماری مارتباط فضایی مقبره و مسجد علیشاه و  .9

الدین آن وزیر صاحب جاه، خواجه تاج» است:  آمدهدر روضات الجنان پیرامون محل تدفین علیشاه وزیر چنین 

: 1344)کربالیی تبریزی، « جا مدفون استنآ بناکرده خود کهای در مقبرهعلیشاه در عقب مسجد و متصل به آن 

به مراحل پایانی خود نزدیک نشده بود  رگزعلیشاه ههرچند مطابق نظر محققان، ساختار کلی مسجد  .(496

زمانی معنی خواهد  ،، اتصال آرامگاه علیشاه به مسجد علیشاه در ادوار بعدحالبااین ؛(1382)منصوری و آجرلو، 

تحت – شدهتخریبرامگاه علیشاه به یک بنای آ، اتصال دیگربیانبه داشته باشد؛ دداشت که مسجد علیشاه وجو

 ی مذهبیمجموعهیک بخشی از  عنوانبهی بانی مقبره گیریِشکلذهنیت  منطقی نخواهد بود. -یلیاثر هر دل

 یطی دورهبانی  یبا محوریت مقبرهی مذهبی ریشه در غازانیه، اولین مجموعه ،در معماری اسالمی ایران

خشی از یک بنیاد مشترک ب صورتبهدر ساختار شام غازان، مقبره به جهت حفظ جاودانگی خود  ایلخانی دارد.

، حقبهرفته در اثر تراوشِ عطر تقدسی که توانسته رفتهی غازان میساختار مقبره وسیلهبدین؛ بود گرفتهشکل

به دست آورد. از طرفی،  درخوریافت، اعتباری از مسجد، مدرسه و سایر بناهای مذهبیِ مجاور آن انتشار می

آورد؛ چراکه اختصاصِ زان، امنیت و مقبولیت بیشتری را به وجود میگردآمدن این بناها به دور آرامگاه غا

)مرادی و دیگران، بوده است ی مسلمانان بسیار مطلوب های جانبی به امور رفاهی و روحانیِ جامعهکاربری

مرادی ) دهدیی اولجایتو در سلطانیه را تحت تأثیر قرار مبعدها چنین ذهنیتی ساختار مقبره تا آنجا که ،(1395

 .(2)جدول  (106: 1395و موسوی، 
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 (1395، )مرادی و دیگران ی علیشاه.ایلخانی قبل از مجموعه مقیاسبزرگ های تدفینیطرحی از مجموعه :2جدول 

   
ابع مکتوب ه.ق( بر اساس من 697طرح فرضی غازانیه )

 (1395شناسی )مرادی و دیگران، تاریخی و شواهد باستان

ه.ق( بر اساس متون تاریخی و  713ه )طرح فرضی سلطانی

 (.1396قچی )ن.ک. مرادی و موسوی حاجی، امینیاتور مطر
 

 در ایران ایلخانی به مسجد علیشاه، ترکیب نوینی در معماری مذهبی بانیی مقبره بااتصالرسد به نظر می

یکه جایگیری مقبره در تا جائ دهد،گیرد که ساختارهای معماری دوران بعد را تحت تأثیر قرار میشکل می

ی تبریز در ، توسط معماران منطقههای جانبی به گنبدخانهقسمت پشتی فضای گنبدخانه و اتصال کاربری

 .(17)تصویر  شودمنعکس می مسجد کبود در تبریز ازجمله دوران بعد یمعماری مذهب
 

 
 ی علیشاه به مسجد علیشاه )نگارندگان(.: روند اتصال مقبره16تصویر

 

  
 : ترکیب فضایی مقبره و گنبدخانه در راست: مسجد کبود و چپ: مسجد علیشاه )نگارندگان(.17تصویر
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 نتیجه .10

 پیرامون مطالعات موضوعات برانگیزترینبحثعلیشاه همواره یکی از  مسجدبازشناسی سیمای معماری 

ی طرح ارائههای بسیاری در راستای شتال ،رمزبو یمعماری اسالمی بوده است؛ هرچند، قبل از کاوش محوطه

های با یافته محققانآوردهای عدم انطباق دست ،حالبااین صورت گرفته است؛ موردنظرفرضی بنای 

با ابهامات  موردنظر ، منجر شده است تا ساختار فضایی بنایی علیشاهشناسی در محوطهباستان هایکاوش

، ساختار معماری آن را برگرفته از تاق کسری در تیسفون ااینکهبپیرامون مسجد علیشاه،  .باشدجدی مواجه 

 اند، اما مطابق تحلیلدوره ساسانی متصور شده شکلبیضیهای دانسته و نوع سازه در آن را از نوع قوس

توان گفت که نوع پوشش مقیاس، میهای بزرگساختمان درزمینهلخانی ای، همچنین تجارب معماری ایرایانه

مطابق  بوده است. دارتیزه هایاز نوع قوس یابی به بیشترین میزان باربریبه جهت دست سجد علیشاهفضا در م

جهان  یگنبدخانه ترینبزرگی علیشاه، در مجموعهی آجری ترین دهانه، عالوه بر بزرگآمدهدستبهنتایج 

ترین ر، مسجد علیشاه معرف بزرگ؛ از این منظبود اجراشدهدر مسجد علیشاه  متر 30اسالم با قطر نزدیک به 

 ی آجری جهان اسالم در قرون میانه بوده است.سازه

خانقاه جهت جلوگیری از  و ای که دو کاربری مدرسهو گنبدخانه تاقترکیب پیش ی علیشاه بهاتصال مقبره

های مجموعه هدرزمیناست را باید امتداد تجارب معماری ایلخانی  شدهاضافهگنبد به طرفین آن رانش تاق و 

ای صرف با معرف مقبره ه.ق( 697)غازانیه  کهدرصورتیمذهبیِ قبل از مسجد علیشاه در ایران دانست. 

امکان تقویت حجم مرتفع گنبدخانه میسر در این صورت  ،باشدآن و نه متصل به بنا  یهای پیرامونکاربری

منجر به اتصال  ه.ق( 713)گنبد سلطانیه  ی بعدی معماری ایلخانی در، تجربهدر همین راستانخواهد بود؛ 

در رابطه افزایش یابد.  توجهیقابلان تا ایستایی بنا تا میزهای پیرامونی به ساختار گنبدخانه بوده است کاربری

یستایی افزایش میزان ا باهدفی مزبور ، اندیشهرسدمیچنین به نظر  ه.ق( 722)با ساختار مسجد علیشاه 

 ستایی گنبد خانه بدان شده است.جهت حفظ ای ،خانقاهمدرسه و  دو عنصر معماریِصال منجر به اتگنبدخانه 
 

 هانوشتپی
دان، . مطرقچی از مردان ذوفنون عثمانی در روزگار سلطنت سلطان سلیم و سلطان سلیمان قانونی است. او ضمن آنکه ریاضی1

سلحشور و استاد مطراقبازی بوده و لقب  حالدرعینی داشته، مورخ و نویسنده به شمار آمده، در خطاطی و نقاشی نیز ید طوالن

دهخدا  یادزنده درهرحالاست. اگرچه در ایران چندان معروفیتی نداشته و ندارد،  شدهدادههم به همین مناسبت به او  "مطراقچی"

ل الکتاب و کمال الحساب در علم نصوح بن قره گوز بن عبداهلل. اوراست: جما»ی او به دست داده است: درباره این اطالعات را

 (.9: 1379)مطراقچی، « ه.ق برای سلطان سلیم بن بایزید تصنیف کرده است 933حساب که به زبان ترکی به سال 

ها در کاوش ، هیچ ردی از منارهحالبااینباشد؛ ی رفیع می. هرچند مطابق توصیفات جهانگردان، مسجد علیشاه دارای دو مناره2

ی محصور دو ی به دست نیامده است و در رابطه با آن تنها باید به مینیاتور مطراقچی اکتفا کرد که در جوانب محوطهشناختباستان

 است. شدهترسیمی قطورِ شکسته مناره

ه اند؛ تغییر کاربری بنا منجر بکه شامل ایوانی سرتاسری است و بعدها کاربری مسجد به آن داده "ریزنی". در رابطه با مسجد 3

ایجاد مسجد ایجاد نشده است. پیرنیا  باهدفپذیرش نقش مسجد در آن شده است. این در حالی است که ایوان سرتاسری 

اصل این ایوان شاید نیایشگاه یا آتشکده بوده که در دوران قاجار به مسجدی با طرح میانسرا »دهد: چنین توضیح می بارهدراین

 (.154 :1387)ن.ک. پیرنیا، « است تغییریافته
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