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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

دو  تحلیل  اساس  بر  رازی«  »سبک  کلی  ساختار  بر  نقدی 
گونه ی »مقبره« و »گنبدخانه« در معماری دوران سلجوقی

امین مرادی *

بهروز عمرانی **

سید رسول موسوی حاجی **

دکترای باستان شناسی. پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دکترای باستان شناسی. ریاست پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری

دکترای باستان شناسی؛ دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشگاه مازندران

تاریخ دریافت مقاله:96/02/25                    تاریخ پذیرش نهایی: 97/11/01

هرچند مطابق با »سبک شناسی معماری ایرانی«، که مبانِی نظری آن توسط مرحوم پیرنیا شکل گرفته است؛ اختصاص عناوین خراسانی، 
رازی، آذری و اصفهانی به نمونه بناهای معماری اسالمی ایران و طبقه بندِی گونه های معماری پراکنده در جغرافیای فرهنگی آن بر اساس 
این چهار شیوه ی معماری، شاکله ی اصلی معماری اسالمی ایرانی را تشکیل میدهد؛ با این حال، ساختار کلِی معماری ایرانی در خالل قرون 
پنجم و ششم ه.ق، نه تنها تابع اصول ثابت معماری در کلّیت حوزه ی فرهنگِی ایران تحت عنوان »سبک رازی« نیست؛ بلکه ذهنیت معمارِی 
آن در بخش های مختلف ایران از هم متمایز و غیرقابل ادغام می باشد. تحقیق پیش رو برآن است تا به روش مطالعه ی میدانی و تحلیل 
معمارِی دو گونه ی »گنبدخانه« و »مقبره« در حوزه ی معمارِی ایران طی دوره ی سلجوقی، پاسخ گوی این پرسش باشد که گرایشات متفاوت 
معماری در بخش های مختلف ایران به چه نحوی تفاوت های ساختاری موجود در هر منطقه را تحت تأثیر قرار داده است؟ مطابق نتایج 
به دست آمده و با فرض بر تأثیر تنوعات منطقه ای، اقلیم ها و نیازهای متفاوت معمارانه، با تبیین دو محور متمایز معماری با کلیت متفاوت 
ساختاری، شامل محور شمال شرق-شمال غرب ایران با مرکزیت عنصر »مقبره« و محوِر مرکزِی ایران با تأکید بر عنصر»گنبدخانه«، اصول 
مشترک شناخته شده ی معماری ایرانی در قالب »شیوه ی رازی« با ایرادات جدی مواجه خواهد بود. به موازات چنین نگرش متفاوتی نسبت 
به جایگاه گونه  ی مسجد و مقبره در دو محور مذکور، تبیین نوآوری های ساختارِی مراکز متفاوت معماری در هر بخش از ایران، منجر به 
بازبینِی مسئله ی الگوی مشترک معماری گنبدخانه ها و مقابر این دوران در قالب اصول شناخته شده معماری ایرانی و »سبک رازی« خواهد 
شد. از آنجا  که قریب به نیم قرن سبک شناسِی معماری ایرانی هرگز مورد بازبینِی علمی قرار نگرفته است؛ پژوهش حاضر بازتاب نخستین 

تالش های صورت گرفته در این زمینه خواهد بود. 

واژه های کلیدی: سبک شناسی معماری ایران، معماری اسالمی، سبک رازی، معماری سلجوقی.

* Aminmoradi66@yahoo.com ** Behruz.omrani@gmai.com *** Seyyed_rasool@yahoo.com
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1. مقدمه
بحث پیرامون ویژگی های ظاهری و تزئینات مرتبط با معماری 
توجه  مورد  موضوعات  جمله  از  ایران  در  سلجوقیان  دوران 
محققان و پژوهشگران حیطه ی هنر و معماری اسالمی بوده 
است )ن.ک. گدار 1377، 78؛ پوپ و اکرمن 1387، 15؛ شکفته 
و دیگران 1394، 86؛ آزاد 1393، 52؛ صالحی کاخکی و عزیزپور 
1391، 99(. در همین راستا، توسعه و گسترش گونه های متنوع 
معماری با پوشش غنی و پرکار تزئینات، ضمن ایجاد پتانسیل 
پیرامون تحقیق در زمینه ی معماری سلجوقی، منجر  کافی 
بندِی تمایزات  با طبقه  رابطه  ایجاد محدودیت علمی در  به 
این  از  است؛  ایران شده  از  ناحیه  این دوران در هر  معماری 
دیدگاه، معماری سلجوقی در ایران را باید پوشش خوش رنگی 
از تزئینات و تنوع طرح ها دانست که الیه های مرتبط با کلیت 
معماری را در خود پنهان ساخته است. هرچند معماری سلجوقی 
در ایران را دنباله رو سبک معماری ساسانی دانسته اند )ن.ک. 
تقوی و دولتیاری 1394؛ حجت و دیگران 1394، 28؛ پیرنیا 
1387، 112؛ ن.ک. حاتم 1390(؛ با این حال، شکل گیری دولت 
سلجوقی در مرزهای شمال شرقی ایران، انتقال تدریجی آن به 
طرف غرب و در نهایت، انتخاب اصفهان به عنوان آخرین مرکز 
قدرتمند هنر و معماری ایران طی قرون پنجم و ششم ه.ق، 
معرف جنبش های متفاوت معماری در بخش های مختلف ایران 
بوده است که شناخت وجوه متمایز آن در معماری اسالمی 
ایران کمتر مورد توجه علمی بوده است. از این دیدگاه، تحقیق 
پیش رو نخستین گام در زمینه ی طبقه بندِی سبک معماری مقابر 
و گنبدخانه های ایران در دوران سلجوقی خواهد بود تا ضمن 
تبیین تفاوت های ساختاری آن در بخش های مختلف ایران، 
ذهنیت حاکم بر یکنواختی اصول مشترک معماری ایرانی در 

قالب »شیوه  رازی« مورد بازبینی قرار گیرد. 
2. روش تحقیق

در پژوهش پیش رو عالوه بر استفاده از روش قیاسی جهت 
مطالعه تفاوت های ساختاری مقابر و گنبدخانه های سلجوقی 
در بخش های مختلف ایران، روش مدل اجزای محدود جهت 
بررسی مسائل مربوط به رفتار سازه ای این نمونه بناها به کار 
گرفته شده است. بر پایه ی این روش از مدل سازِی مصالح بنایی، 
نمی توان واحدهای منفرد و اتصاالت را از یکدیگر تشخیص داد 

تا جایی که محیط مصالح بنایی به صورت پیوسته در نظر گرفته 
می شود؛ به این معنی که آجرها و سطح مشترک مالت و آجر 
به صورت یک ماده همگِن معادل فرض می گردد و خواص 
فیزیکی این محیط با متوسط گیرِی وزنی بین خواص فیزیکی 
محیط آجر و مالت تعیین میشود. اِلمان به کار رفته جهت تعیین 
رفتار سازه ای در این پژوهش، اِلمان Solid65  میباشد که این 
المان برای مدل سازی مصالح ترد، مانند آجر، به کار میرود و 
قابلیت تعریف معیارهای مربوط به رفتار سازه ای در پروژهش 
مورد نظر را دارا میباشد )حجازی و دیگران 1395(. از این منظر، 
به علت حجیم بودن نمونه بناها و تعدد بیشمار آجرهای به کار 
رفته در آن از این ِمتد برای مدل سازِی سازه استفاده شده است. 
در رابطه با جامعه ی آماری مقابر و گنبدخانه های دوران سلجوقی، 
نمونه های شاخص و اصیل بقایای معماری سلجوقی، به طوری 
 که اصالت ساختاری بنا در طی دوران مختلف دچار تغییرات 
ظاهرِی قابل مالحظه ای نشده باشد، در نظر گرفته شده  است. 

3. مبانی نظری تحقیق
در بررسی پدیده های هنری از دیدگاه »تاریخی نگری«، هنرمند 
همیشه در شرایط تاریخِی ویژه ای محصور و محدود است و 
هیچ گاه نمیتواند از حد و مرزهای دوران خویش پا فراتر گذارد. 
از این دیدگاه، همه ی پدیده ها مبتنی بر علت های برآمده از 
شرایط اجتماعی-تاریخی هستند. بنا بر شیوه ی تاریخی نگری، 
کوشش می شود تا پدیده از حیث زمان و مکان خاص و به 
عنوان رخدادی در برهه ای از تاریخ خطی تحلیل گردد )موسوی 
1390، 75(. مطابق با چنین شیوه ای در رابطه با نمونه های 
معماری، گذار از فناوری های تکنیکی موجود در هر زمان امکان 
پذیر نیست، در نتیجه بناها و مشخصات منطقه ای آنها، آیینه ی 
تمام نمای وضعیت پیشرفت های معماری در زمان و مکانی 
خاص خواهد بود. در رابطه با بحث پیش رو، جایگاه متفاوت 
دو عنصر »گنبدخانه« و »مقبره« در دو محور متفاوت معماری، 
مکان  تاریخی هر  و  از وضعیت سیاسی-اجتماعی  انعکاسی 
خواهد بود؛ از طرفی، مشخصات متفاوت معماری در هر بخش 
از ایران، بازتابی از انحصار معماری در شرایط زمانی، اجتماعی، 
مکانی و تاریخی می باشد که تنوعات معماری در مناطق مختلف 

ایران را در بر خواهد داشت.  
4. پیشینه ی تحقیق
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ایرانی در  تبیین نظریه ی اصول مشترک معماری  تشریح و 
خالل قرون پنجم و ششم ه.ق، در قالب »سبک رازی« -که 
اساس شکل گیرِی آن را همزمان با دولت سلجوقی در ایران 
دانسته اند- محدود بر توصیف فرم ظاهری بناها و تزئینات متنوع 
آن ها بوده است )ن.ک. پیرنیا 1387(؛ از این منظر، در رابطه با 
دو گونه ی »مقبره« و »گنبدخانه«، با انتساب کلیه ی نمونه های 
موجود در بازه ی زمانی مزبور به »شیوه ی رازی« هیچ گونه 
تمایز برجسته ای میان نمونه های پراکنده در نقاط مختلف ایران 
نخواهد بود. هرچند غالمعلی حاتم در کتاب »معماری اسالمی 
ایران در دوره ی سلجوقیان« سعی در ارائه ی دیدگاهی نو نسبت 
به طبقه بندِی نمونه های برجای مانده از معماری این دوران 
داشته است )ن.ک. حاتم 1390(؛ با این حال، نتایج پژوهش وی 
تا اندازه ای بازگشت به نتایج محققان پیشین در زمینه ی تزئینات 
و توصیف اشکال هندسِی مرتبط با بناها بوده، تا جائیکه تحوالت 
و تنوعات سازه ای مناطق مختلف ایران، در تحلیل های وی به 
نتایج روشنی منجر نمی شود. برخالف نقص داده های معماری 
در زمینه ی تحوالت معماری سلجوقی در مناطق مختلف ایران، 
تمرکز در زمینه ی توصیف تزئینات و طبقه بندی آن بسیار مورد 
توجه بوده است )ن.ک. آزاد 1393؛ شکفته و دیگران 1394؛ 
گدار 1377؛ صالحی کاخکی و عزیزپور 1391؛ پوپ و اکرمن 
1387؛ تقوی و دولتیاری 1394؛ زمرشیدی 1391؛ هیل و گرابر 
1386(. هرچند هیلن براند کوشیده است تا در رابطه با مقابر دوران 
اسالمی، طبقه بندی مشخصی از برج مقبره و مربع گنبد پوش 
ارائه دهد؛ با این حال، توضیحات وی پیرامون گنبدخانه های 
سلجوقی در ایران، محدود بر توضیِح ارتباط فضایی گنبدخانه 
با شبستان بوده است )هیلن براند 1391، 98(، به گونه ای که 
تمایزات ساختارِی موجود در گنبدخانه های مناطق مختلف ایران 

در نتایج وی مد نظر قرار نگرفته است. 
شمال شرق- محور  در  معماری  متفاوت  نیازهای   .5
شمال غرب و محور مرکزِی ایران طی دوران سلجوقی

مرزهای  که  بودند  مسلمان  حکومت  نخستین  سلجوقیان 
امپراطوری خود را به سوی آسیای صغیر و آناتولی گسترش 
دادند. از این جهت، پیش از آنان حکومتی به این موفقیت نایل 
نگشته بود )اکبری 1391(. مطابق منابع تاریخی، از نیمه ی اول 
قرن پنجم ه.ق، گروه های وسیعی از عناصر ترکمن به طرف 

آذربایجان، در نزدیکِی مرزهای بیرانس سرازیر شدند. به عبارتی، 
سلطه بر جهان بیزانس و تصرف آناتولی بدون حرکت از مناطق 
شمال شرق و دسترسی به شمال غرب ایران )آذربایجان( میسر 
نبود؛ از این رو، محور ارتباطی شمال شرق-شمال غرب را کلید 
فتح آناتولی و حتی قفقاز برای دولت سلجوقی دانسته اند )ن.ک. 
طالعی قره قشالق و امامی خویی 1391(. حضور تعداد زیادی 
مقبره ی تدفینی مرتبط به دوران سلجوقی در محور شمال شرق-

شمال غرب ایران به سادگی قابل توضیح نیست؛ ممکن است 
این سوال مطرح شود که از چه زنجیره ای از پیشامدها برای 
پیدایش ناگهانِی این مقابر می توان یاد کرد؟ چرا چنین مقابری 
برای مردم و یا از سوی مردمی برپا شده اند که هیچ پیوند شناخته 
شده، رابطه ی خونی یا عشیره ای میانشان وجود ندارد؟ پاسخ 
این سوال در نفس موقعیت محور شمال شرق-شمال غرب ایران 
نهفته است که باید آن را مسیر مقدس نظامی با هدف اعزام نیرو 
به جهت مقابله با مناطق مرزی دانست )همان(. در منتهی الیه 
این مسیر مقدس، اسالم مواجه با سرزمین کفر )بیزانس( بود؛ 
چنین مناطق مرزی مشابه در کلیکیه در آناتولی جنوبی، در 
آفریقای سفید و آسیای میانه نیز وجود داشته است. در این 
بخش از مرزهای ناآرام، بر خالف سایر مرزهای جهان اسالم 
که از ثبات سیاسی برخوردار بود، جنگ و ستیز مستمراً برقرار 
بود. آنان که در جنگ مقدس )جهاد( به شهادت می رسیدند، از 
یک سو دارای مقامی بهشتی بودند و از سوی دیگر دارای یک 
آرامگاه افتخاری در زمین )ن.ک. هیلن براند 1391، 262(. از 
آنجاکه آذربایجان، قرارگاه عملیات جهاد مسلمین علیه دولت 
بیزانس )سرزمین کفر( بود، و مسیر دسترسی به آن از محور 
شمال شرق به شمال غرب ایران هموار بود، طبعاً مکانی بود که 
در آن یاد شهدا و فرماندهان را می بایست گرامی داشت. امتداد 
چنین مسیری از شمال شرق به شمال غرب ایران می بایست 
همواره احیاگر یاد شهادت وحرکت مقدس نظامی باشد )ن.ک. 
پرگاری و حسنی 1391(؛ از این دیدگاه، پراکندگی گونه ی مقبره 
در محور شمال شرق-شمال غرب ایران نسبت به سایر گونه های 

معماری قابل توجه می باشد. )تصویر1( 
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در صورتی که محور شمال شرق-شمال غرب ایران را تحت 
قدرتمند  محور  و  سلجوقی  دولت  نظامِی«  »محور  عنوان 
سیاسی- »رکن  باید  را  ایران  مرکز  بدانیم؛  مقابر  معماری 

وجود  که  نحوی  به  دانست  سلجوقی  دولت  مذهبی« 
مساجد باشکوه به مرکزیت اصفهان، وجه تمایز آن از محور 
شمال شرق-شمال غرب خواهد بود. با توجه به اینکه طی این 

دوران، دولت اسالمی در شهر تولد می یابد و تشکیل این دولت 
برای اولین بار در »مسجد« صورت می گیرد، سکونت گاهی 
به مقام شهر می رسد که صاحب جامع باشد )حبیبی 1395، 
42(؛ از این دیدگاه، و باتوجه به امنیت نظامی حاکم در مرکز 
ایران، نوآوری و تعدد در زمینه ی ساخت مساجد از اهمیت 

ویژه ای برخوردار بوده است. )تصویر2(

تصویر1- نقشه ی پراکندگی مقابر سلجوقی در محور شمال شرق-شمال غرب )قرمز( و محور مرکزِی ایران )مشکی( 
 A: بــرج رادکان ؛ B: گنبــد قابــوس؛ C: بــرج مهماندوســت؛ D: بــرج چهل دختــران؛ E: بــرج الجیــم؛ F: بــرج دماونــد؛ G: بــرج طغــرل؛ H: بــرج خرقــان 
شــرقی؛ I: بــرج خرقــان غربــی؛ J: پیرعلمــدار؛ K: گنبــد علویــان؛ L: گنبــد علــی؛ M: پیــر ســبزپوش؛ N: شــیخ جنیــد؛ O: گنبــد جبلیــه؛ S: ســه گنبد؛ 

P: بــرج مــدور؛ Q: گنبــد ســرخ؛ R: گنبــد کبــود؛ T: پیــر خمــوش؛ U: مومنــه خاتــون و V: مقبــره یوســف بن قصیــر )نگارنــدگان(.

تصویر2- نقشه ی پراکندگِی گنبدخانه های دوران سلجوقی در محور شمال شرق-شمال غرب )سبز( و محور مرکزِی ایران )قرمز(. A: مسجد جامع اصفهان؛ 
 :M مسجد جامع کاشان؛ :L مسجد جامع بروجرد؛ :F مسجد جامع گلپایگان؛ :E مسجد جامع نایین؛ :D مسجد جامع زواره؛ :C مسجد جامع اردستان؛ :B
مسجد هفتشویه؛ N: مسجد جامع ساوه؛ O: مسجد جامع قم؛ P: مسجد جامع سجاس؛ Q: مسجد جامع قروه؛ R: مسجد جامع دامغان؛ H: مسجد جامع 

قزوین؛ I: مسجد جامع اردبیل؛ J: مسجد جامع تبریز؛ K: مسجد جامع ارومیه )نگارندگان(.
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گنبدخانه ی  همانند  ایران-  مرکز  گنبدخانه های  در  هرچند 
اردستان، مسجد جامع  برسیان، مسجد جامع  مسجد جامع 
گلپایگان و مسجد جامع اصفهان- بخشی از گوشه سازی در 
ترکیب با پتکانه صورت گرفته است؛ )جدول1( با این حال، 

6. تمایزات معماریو ساختارِی گنبدخانه های دوره ی 
سلجوقی در محور شمال شرق-شمال غرب ایران و 

نمونه های موجود در مرکز ایران
هیچ مسجدی  ایران،  در  موجود  گنبدخانه های  با  رابطه  در 
نیست که الگوی معماری آن عیناً تکرار شده باشد؛ به لحاظ 
ابعاد وتناسبات نیز هیچ الگوی همسانی در معماری این مساجد 
به کار نرفته است. در صورتی که بناهای مسجد جامع قزوین، 
بقایای  را شرقی ترین  مسجد سجاس و مسجد جامع قروه 
شمال شرق-شمال غرب  محور  در  سلجوقی  گنبدخانه های 
ایران بدانیم، )تصویر2( تفاوت معماری بسیار ظریفی در دو 
نمونه بنای باقی مانده در ارومیه و مرند، ویژگی  معماری آنها 
را از سایر نقاط ایران متمایز خواهد کرد. در مسجد جامع مرند 
و مسجد جامع ارومیه، انتقال بار گنبد بر جرزهای باربر نه از 
طریق گوشه سازی سکنج1، بلکه از طریق پیش آوردن تدریجی 
عناصر باربر، )پتکانه(2 صورت گرفته است )ن.ک. صفایی پور 
و دیگران 1392(. به لحاظ سازه ای، اجرای پتکانه در ناحیه ی 

پیش آوردن باریکه تاق های باربر در فضای انتقالی این بناها، 
دیدگاه -بسته  این  از  ارتفاع شبکه ی سکنج می باشد؛  تابع 
به مقاومت عناصر باربر عمودی- با افزایش ارتفاع شبکه ی 
می توان  را  گنبدخانه هایی  چنین  در  انتقالی  ناحیه  سکنج، 

انتقالِی گنبد منجر به تقسیم بار در جهات مختلفی می شود 
که اتصاالت ساختارِی پیوسته ای بین این نقاط وجود دارد. به 
عبارتی، در صورتی که نیروی مشخص )F 25./0( )ترکیبی از 
وزن سازه و نیروی گرانش زمین( نقطه ی )a( را تحت تأثیر 
قرار دهد، در مرحله ی اول این نیرو ضمن توزیع در شبکه ی 
پوشش پتکانه پس از تقسیم به دو قسمت مساوی و انتقال 
 ،))B آن به قسمت تحتانِی شبکه، با توزیع مجدد در ناحیه
مقدار F(   (به عناصر باربر عمودی منتقل خواهد شد؛ )تصویر 
3- چپ( این در حالی است که با اجرای گوشه سازی به روش 
 ،)a( در نقطه ی ))F سکنج، با در نظر گرفتن مقدار ثابت نیروی
مقدار) 0/5  ( آن بر پایه ها وارد می شود؛ )تصویر3- راست( در 
همین راستا، میزان تنش سازه ای در ناحیه انتقالی در روش 
پتکانه نسبت به روش سکنج تا میزان قابل توجهی کمتر 
خواهد بود؛ از طرفی، با توجه به زوایای تند موجود در پتکانه، 
نیرو درشیب تندتری نسبت به نمونه ی سکنج انتقال خواهد 

یافت و این بسیار مطلوب می باشد.

  تصویر3-ناحیه ی انتقالی در راست: مسجد جامع مرند و چپ: مسجد جامع قزوین )نگارندگان(.
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افزیش داد؛ در صورتی که گوشه سازی به روش پتکانه محدود 
بر توالی منظمی از تاسه هاست که تا ارتفاع مشخصی می تواند 
گسترده شوند؛ بنا براین، هرچند پتکانه منجر به کاهش تنش 
در ناحیه ی انتقالی گنبدخانه ها خواهد شد؛ با این  حال، ترکیب 
آن با ساختار شبکه ی سکنج، افزایش تناسبات در ناحیه ی 
دیدگاه،  این  از  اشت.  خواهد  بر  در  را  گنبدخانه ها  انتقالی 
ترکیب شبکه ی سکنج و پتکانه در گنبدخانه های سلجوقی 
انتقالی  ناحیه  آنکه  تا ضمن  است  شده  منجر  ایران،  مرکز 
ارتفاع به  اِشغال کند، نسبت  بنا را  از نمای  درصد بیشتری 

دهانه در این گنبدخانه ها در مقایسه با نمونه های موجود در 
سایر نقاط ایران ابعاد گسترده تری داشته باشد. به نظر میرسد، 
چنین رویکردی در معماری مرکز ایران را باید ناشی از تزریق 
معماران  الگوبرداری  و  ساسانی  دوران  معماری  تجربیات 
سلجوقی از بناهایی همانند قصرشیرین، چهارتاقی نیاسر، کاخ 
فیروز آباد و ... در ایجاد تاق سکنج در گوشه ها و ترکیب آن با 
تکنیک پیش آوردن تدریجی گوشه ها در بناهای شمال شرق 

ایران دانست )ن.ک. صفایی پور و دیگران 1392(.3 

تصویر4- تفاوِت طراز ارتفاعی گنبدخانه های سلجوقی در مرکز و شمال غرب ایران با توجه به مرکزیت عنصر گنبدخانه و تکنولوژی بکاررفته در ناحیه 
 :f گنبد تاج الملک؛ :e گنبد مسجد جامع گلپایگان؛ :d گنبد مسجد جامع اردستان؛ :c گنبد مسجد جامع برسیان؛ :b گنبد نظام المک اصفهان؛ : a.انتقالی

گنبد مسجد جامع قزوین؛ g: گنبد مسجد جامع ارومیه؛ h: گنبد مسجد جامع قروه؛ i: گنبد مسجد جامع سجاس )نگارندگان(.

ارتفاع به عرض 
گنبدخانه

ارتفاع ناحیه 
)m( انتقالی نوع شبکه ناحیه انتقالی مقطع ساخت )ه.ق( نام گنبد )مسجد 

جامع(

1.88 5.77 ترکیب پتکانه و 
سکنج 473 نظام الملک

1.90 5.82 ترکیب پتکانه و 
سکنج 481 تاج الملک

2.139 5.10 ترکیب پتکانه و 
سکنج 555 اردستان

جدول شماره 1-ناحیه انتقالی گنبدخانه در مساجد دوران سلجوقی ایران )نگارندگان(.

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                             9 / 24

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1181-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست و سوم / تابستان 1398 / سال هفتم 114

2.12 5.32 ترکیب پتکانه و 
سکنج 530 زواره

2.13 5.13 ترکیب پتکانه و 
سکنج 498 برسیان

2.40 5.90 ترکیب پتکانه و 
سکنج 512 گلپایان

1.56 4.80 سکنج 509 قزوین

1.79 3.92 سکنج 575 قروه

1.80 3.88 سکنج قرن پنجم  سجاس

گنبد از بین رفته 
است 3.20 پتکانه 485 مرند

1.77 3.48 پتکانه 676 ارومیه
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دوره ی  مقابر  ساختارِی  و  معماری  تمایزات   .7
سلجوقی در محور شمال شرق-شمال غرب ایران  با 

ایران مرکز  در  موجود  نمونه های 
معماری  سبک  رو  دنباله  را  آن  که  گنبدخانه  برخالف 
)حجت  دانسته اند  آتشکده ها  از  الگوبرداری  در  ساسانی 
نادری  نمونه های  جز  به  مقبره–  پالن   ،)1394 دیگران  و 
چون مقبره ی سامانی در بخارا و گنبد سرخ مراغه- ارتباط 
کمتری با فضای مکعبی در آتشکده ی ساسانی دارد. چنین 
فضای  تبدیل  امر  در  تسهیل  جهت  به  می رسد،  نظر  به 
گنبد  اجرای  و  وجهی  هشت  به  ساسانی  آتشکده ی  مربع 
برای  را  بر روی آن، معماران پالن هشت وجهی و مدور 
مقبره ارجح دیده اند؛ به همین جهت، اجرای سقف گنبدی 
مواجه  گوشه سازی  پیرامون  جدی  چالش  با  بناها  این  در 
نیست. در رابطه با پالن مقابر ایران، برخالف نمونه بناهای 
در  مدور  پالن  از  موردی  هیچ  ایران،  مرکز  در  موجود 
و  ندارد  وجود  ایران  مرکز  در  سلجوقی  مقبره های  ساختار 
این سنت را باید مربوط به محور شمال شرق-شمال غرب 
ایران دانست.  به نظر می رسد پالن مدور در معماری محور 
مستقیم  نتیجه ی  باید  را  ایران  شمال شرق-شمال غرب 
به  که  دانست  فرهنگی  و  اقتصادی  سیاسی،  ارتباطات 
گشته  میسر  محور  آن  در  ابریشم  مسیر  وجود  واسطه ی 
پالن  بین  رابطه ای  نمی توان  قطع  طور  به  هرچند  است. 
وجود،  این  با  کرد،  تعیین  سلجوقی  آرامگاه های  و  مدور 
عدم  و  همیشگی  حرکِت  مدور-نماِد  فرِم  می رسد  نظر  به 
ثبوت- با شالوده ی زندگی صحرانوردی اقوام آسیای میانه 
ارتباط مستقیمی داشته است )مرادی و دیگران 1395(؛ در 
همین راستا، گرایش به ایجاد مقابر مدور، ارتباط معمارانه ی 

تنگاتنگی با مسکن اولیه ی سلجوقیان و سایر اقوام ساکن 
در آسیای میانه داشته است و تزریق چنین ذهنیتی در محور 
مسیر  وجود  واسطه ی  به  ایران،  شمال شرق-شمال غرب 
ابریشم محیا میشد )مرادی 1396(. معماری مقبره در محور 
ایران معرف چالش های نوینی در  شمال شرق-شمال غرب 
نمونه های  به  نسبت  بیشتر  ارتفاع  به  دست یابی  راستای 
میرسد،  نظر  به  چنین  می باشد؛  ایران  مرکز  در  موجود 
ایران از جمله  تجربه ی اولین نمونه های موجود در شمال 
گنبد قابوس )397 ه.ق(، تأثیر مستقیمی بر اندیشه ی تقویت 
سازه های مقابر سلجوقی در محور شمال شرق-شمال غرب 
ایران را داشته است؛ از این دیدگاه، در رابطه با مقابر غیر 
مدور سلجوقی در شمال غرب ایران، تقویت زاوایای پرتنش 
از جمله  سازه ی معماری در محل همرسی اضالع مقبره، 
است.  بوده  مقابر  این  معماری  در  توجه  قابل  ویژ گی های 
بر خالف چنین رویه ای در محور شمال شرق-شمال غرب 
ایران، معماری مقبره طی قرون پنجم و ششم ه.ق در مرکز 
از  بهره گیری  در  ساسانی  معماری  سنت  رو  دنباله  ایران، 
مصالح سنگی و عدم وجود پشتیبان  در بناهایی همانند گنبد 
ابرقو، شیخ جنید در یزد و گنبد جبلیه در کرمان  علی در 
و  مقابر چهار  پیرامون  رایانه ای  تحلیل  است. مطابق  بوده 
که  میرسد  نظر  به  ایران، چنین  هشت وجهی شمال غرب 
ایجاد  طریق  از  ایستایی  مسائل  به  مربوط  اساسی  بخش 
پشتیبان  در ساختار بنا ترفیع گشته است.4 در همین راستا، 
در مدل سازی موجود عدم وجود پشتیبان در برج خرقان، 
گنبد سرخ، گنبد کبود و مومنه خاتون منجر شده است تا 
خطر جابجایی در بَشن گنبد به ترتیب به میزان 2/3، 1/1، 

1/48 و 1/3 برابر افزایش  یابد. )نمودار 2(
جدول شماره 2- میزان خطر جابجایی در گنبدخانه های سلجوقی، با اعمال نیروی مشخص 

در صورت »حضور« و »عدم حضور« عناصر پشتیبان بر حسب میلی متر )نگارندگان(.
حداکثر رانش/

عدم وجود عاصر 
پشتیبان

حداکثر رانش/
وجود عناصر 

پشتیبان

اعمال بار در صورت  عدم 
وجود عناصر پشتیبان

اعمال با در صورت وجود 
عناصر پشتیبان تصویر بنا

3.213 1.355 برج خرقان
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پشتیبان  عناصر  با  سازه  تقویت  لزوم  اول  نگاه  در  آنچه 
ایران  شمال شرق-شمال غرب  محور  مقابر  معماری  در 
متمایز  ایران  مرکز  در  موجود  بناهای  نمونه  به  نسبت  را 
می کند، گرایش به ایجاد ساخت و سازهای مرتفع  در محور 
تالش  نظر،  نقطه  این  از   .)1396 )مرادی  می باشد  مزبور 
برای ایجاد بناهایی با عناصر باربر باریک تر و ارتفاع بیشتر، 
ایران  مرکز  مقبره سازی  سبک  از  را  منطقه  این  معماری 

نمونه هایی  معمارِی  زمینه، ساختاِر  این  در  متمایز می کند. 
همانند گنبد علی در ابرقو، شیخ جنید در یزد )543 ه.ق( و 
گنبد جبلیه در کرمان )582 ه.ق(، یادآور تکنیک معماری 
ساسانی در استفاده از دیوارهای قطور و سنگی مرکز ایران 
می باشد )ن.ک. حاتم 1390، 206(، به گونه ای که شیوه ی 
ساخت و ارتفاع این مقابر کاماًل متمایز با نمونه های موجود 
در محور شمال شرق-شمال غرب ایران می باشد. )جدول 3(

5.103 4.647 گنبد سرخ

2.027 1.337 گنبد کبود

5.336 4.091
 مومنه
خاتون

جدول3-ارتفاع و ضخامت دیوار در مقابر سلجوقی محور شمال شرق-شمال غرب ایران در مقایسه با نمونه های موجود در مرکز ایران )نگارندگان(

مصالح )m( قطر
ارتفاع
)m(

عرض دیوار
)m( پالن تاریخ 

ساخت)ه.ق( بنا

آجر 11 10 0/70 542 گنبد سرخ

آجر 15 11 0/60 486-460 برج های خرقان

آجر 16 20 1.45 534 برج طغرل
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و  کرمان  در  جبلیه  گنبد  معاصِر  بنای  دو  که  درصورتی 
سال  به  مربوط  _هردو  نخجوان  در  مومنه خاتون  مقبره ی 
تمایز  قرار گیرد،  از نظر معماری مورد مقایسه  582 ه.ق_ 
شمال شرق-شمال غرب  محور  مقابر  در  موجود  سازه ای 
ایران به وضوح آشکار خواهد گشت؛ چراکه ساختار گنبددار 
ارتفاع 25 متری بدون  18 متری در گنبد جبلیه، در برابر 
اندیشه های نوین معماری در  گنبد مومنه خاتون5، معرف 
این منطقه از ایران در راستای دست یابی به بلندترین ارتفاع 
ممکن خواهد بود. چنین به نظر می رسد که ترس از رانش 

در گنبد جبلیه، منجر به اجرای دیوار قطور سنگی در ساختار 
در ساختار  دیوار  اینکه ضخامت  بر  علم  با  باشد؛  آن شده 
گنبد جبلیه بیش از 3 متر می باشد، مقایسه ی عددی این 
مقدار با ضخامت 1/85 سانتی متر در مقبره ی مومنه خاتون، 
منجر به تمایز چشم اندازهای معماری دو منطقه خواهد بود؛ 
بر روی عناصر  بیشتر  ارتفاع  به  این دیدگاه، دست یابی  از 
معماری ظریف تر در محور شمال شرق-شمال غرب را باید 
وجه تمایز معماری محور مزبور، نسبت به نموه مقابر موجود 

مرکز ایران دانست. )تصویر 5(

آجر 7/5 12 0/90 563 برج مدور

آجر 5 13 0/80 580 سه گنبد

آجر 10 13 1/20 593 گنبد کبود

آجر 5 10 0/60 قرن ششم برج دماوند

آجر 7 14.5 0/90 490 برج مهماندوست

آجر 13/83 25 1/85 582 مومنه خاتون

آجر 8/5 11 1/45 429 دوزاده امام

سنگ 8/9 12 1/50 448 گنبد علی

سنگ 7 15 1/57 543 شیخ جنید

سنگ 11 18 3/10 582 گنبد جبلیه
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8. گنبد و رابطه ی آن با بلندمرتبه سازی در معماری 
ایران محور شمال شرق-شمال غرب 

موقعیت قرارگیری محوِر شمال شرق-شمال غرب ایران در 
پرباران  و  شرقی(  و  غربی  )بخش  سرد  کوهستانِی  اقلیم 
)بخش مرکزی( )ن.ک. عساکره و رزمی 1390(، منجر شده 
است تا بر خالف مرکز ایران و عاملیت یکنواخِت اقلیم گرم 
و خشک، تمهیدات الزم به منظور انطباق سازه ی سقف با 
بارندگی  ترفیع سرما و مسئله ی  بر  شرایط جوی، متمرکز 
سالیانه در آن باشد. در همین راستا، شکل پوشش سقف بنا 
به لحاظ تأمین شرایط آسایش فضای تحت پوشش آن و 
تضمین بقای معماری آن اهمیت ویژه ای می یابد )فوالدی 
نخستین  نگرشی،  چنین  موازات  به   .)1395 دیگران  و 
پوشش گسسته ی  و ساخت  در طراحی  معماری  تجربیات 
شرایط  مرهون  را  ه.ق(   397( قابوس  گنبد  در  پوسته  دو 
جغرافیایی شمال ایران به جهت دفع هرچه کارآمدتر نزوالت 
برابر  در  بنا  ساختار  تخریب  از  ممانعت  راستای  در  جوی 
مطالعه ی  در صورتی که  )همان(.  دانسته اند  نزولی  رطوبت 
ایران  ساختارِی گنبدهای دوپوسته ی دوره ی سلجوقی در 
با هدف طبقه بندی مورد توجه قرار گیرد، دو مسیر متفاوت 

معمارانه را می توان برای آن در نظر گرفت؛ مسیر اول که 
از شمال شرق ایران آغاز و به شمال غرب ایران ختم شده و 
بعدها دامنه ی نفوذ آن تا مرزهای دولت عثمانی پیش می رود 
)ن.ک. هیلن براند 1391، 307(، شامل بناهایی همانند گنبد 
قابوس، برج الجیم، برج رسگت، گنبد چهل دختران دامغان 
و برج رادکان در شمال شرق ایران و بناهایی همانند مومنه 
در  مراغه  سرخ  گنبد  و  قصیر  یوسف بن  مقبره ی  خاتون، 
شمال غربی ایران می باشد.6 ویژگِی عمده ی محور اول را 
باید در بهره گیری از گنبدهای دوپوسته با پوسته ی بیرونِی 
مخروطی، هرمی و قوس چهارپرگارِی تیزه دار تند دانست 
یا  و  نیم دایره  قوس  یک  وسیله ی  به  درونی  پوسته ی  که 
بیضی شکل پوشانده شده است. )تصویر6( چنین ترکیبی 
ایران  از آن در معماری سلجوقِی مرکز  نمونه ای  که هیچ 
ایران با محور  وجود ندارد، در مرزهای شرقِی شمال غرب 
دیگری در تقاطع می باشد که از برج های خرقان آغاز و به 
باید  را  ایران ختم می شود. مشخصات محور مذکور  مرکز 
تنها ترکیب قوس تیزه دار با پوسته ی درونِی گاهی تیزه دار 
شدید  گرایش  دیدگاه،  این  از  دانست؛  نیم دایره  گاهی  و 
قابل  وضوح  به  اول  محور  معمارِی  در  بلندمرتبه سازی  به 

ــر عــدم تخریــب پوشــش  ــا فــرض ب ــران در وضــع موجــود )پاییــن( و ب ــر محــور شمال شرق-شــمال غرب و مرکــز ای تصویــر5- طــراز ارتفاعــی مقاب
گنبدهــا )بــاال(. a: مومنه خاتــون؛ b: بــرج طغــرل؛ c: بــرج مهماندوســت؛ d: بــرج خرقــان؛ e: گنبــد کبــود؛ f: ســه گنبد؛ j: بــرج مــدور؛ h: گنبــد ســرخ؛ 

i: گنبــد جبلیــه؛ k: شــیخ جنیــد؛ m: گنبــد علــی؛ n: دوازده امــام )نگارنــدگان(.
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مشاهده می باشد؛ چراکه ترکیب پوشش بیرونِی مخروطی 
و هرمی با پوسته ی درونِی نیم دایره و یا بیضی شکل -که 
وجه تمایز گنبدسازِی محور شمال شرق-شمال غرب ایران 

با افزایش نسبت ارتفاع به دهانه در نمونه های موجود در 
به  اوج گنبد  نقطه ی  ایران،  محور شمال شرق-شمال غرب 
طرز چشم گیری باال می رود؛ عالوه بر پتانسیل باالی چنین 
هندسه ای از گنبد در دفع عامل مخرب رطوبت نزولی، وزن 
سازه در زوایه ی عمودتری نسبت به خط افق به عناصر باربر 
عمودی و دیوارها منتقل و ایستایی بنا به طرز چشم گیری 
افزایش خواهد یافت. مطابق تحلیل های رایانه ای پیرامون 
گنبد مومنه خاتون، گنبد مسجد جامع برسیان، گنبد مسجد 

به  نسبت  بنا  ارتفاع  چشم گیر  افزایش  به  منجر  می باشد- 
نمونه های موجود در مرکز ایران شده است. 

جامع اردستان و گنبد برج رادکان، احتمال جابجایی و تغییر 
فرم -با توجه به وزن صرف خود سازه- در گنبدهای هرمی 
در  احتمالی  چنین  نصِف  از  کمتر  میزان  به  مخروطی  و 
گنبدهای تیزه دار موجود در مرکز ایران می باشد. )جدول 4(

تصویر6- موقعیت پراکندگی گنبدهای دو پوسته در دو محور شمال شرق-شمال غرب )مسیر قرمز( و محور مرکزِی ایران )مسیر مشکی(.  A: برج رادکان، 
B: گنبد قابوس، C: برج چهل دختران دامغان، D: برج الجیم، E: گنبد سرخ، F: مومنه خاتون، G: مقبره ی یوسف بن قصیر. H: برج های خرقان، I: مسجد 

جامع اردستان، J: مسجد جامع زواره و K: مسجد جامع برسیان )نگارندگان(.
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نتیجه گیری:
پیرامون معماری ایران طی دوران سلجوقی، اصول ساختارِی 
معماری  از همگونِی  متأثر  نه تنها  و »مقبره«  »گنبدخانه« 
سلجوقی در ایران با عنوان »سبک رازی« نمی باشد؛ بلکه 
ساختاِر کلی آن در دو محور معمارِی شمال شرق-شمال غرب 
در  می باشد.  متمایز  هم  از  کاماًل  ایران،  مرکزی  محور  و 
بر  تأکید  ایران،  شمال شرق-شمال غرب  محور  با  رابطه 
عنصر معماری »مقبره« با ویژگِی بلندمرتبه سازی، اولویت 
معماری محور مزبور را تشکیل می دهد؛ این در حالی است 
که با توجه به قابلیت سازه ای »پتکانه-سکنج« و ترکیب 
گنبدخانه های  معماری  در  گسسته  دوپوسته ی  گنبد  با  آن 
نهایت  در  و  انتقالی  ناحیه ی  ارتفاع  ایران،  مرکزِی  محور 
نمونه های  به  نسبت  محور  این  در  گنبدخانه ها  تناسبات 
موجود در محور اول به میزان قابل توجهی افزایش یافته 
دوم،  محور  در  سیاسی-مذهبی  عاملیت  طرفی،  از  است؛ 
بیشتر معماری گنبدخانه در مقایسه  به رونق هرچه  منجر 
با محور اول در آن شده است. در مقایسه با محور معماری 
دوم –که به لحاظ جغرافیایی از دامنه های جنوبی البرز آغاز 
و به طرف مرکز ایران امتداد می یابد- ویژگی هایی همچون 
استفاده از مصالح آجری، تأکید بر پالن مدور در کنار سایر 
اشکال هندسی، تمایل به ایجاد دیوارهای باربر کم عرض، 
تقویت نقاط پرتنش سازه ای با بهره گیری ازعناصر پشتیبان 
زیاد، کلیت  ارتفاع  با  توسعه ی گنبد دوپوسته ی گسسته  و 

معماری مقابر این منطقه را از اصول معماری محور دوم، 
از  بهره گیری  در  ساسانی  معماری  احیای  بر  تأکید  شامل 
و  سنگی  مصالح  استعمال  مقابر،  برای  تک پوسته  گنبد 
با  می کند.  متمایز  قطور،  باربر  دیوارهای  ایجاد  به  تمایل 
تمامی  در  اول  محور  مقابر  معماری  مشخصات  حال  این 
نیست  یکنواخت  ایران  تا شمال غرب  از شمال شرق  مسیر 
و با تنوعات منطقه ای همراه می باشد. در رابطه با معماری 
مقابر، بخش شرقِی محور اول شامل مجموعه ای از مقابر 
تند  چهارپرگاری  گنبدهای  و  مخروطی  پوشش های  با 
می باشد؛ در حالی که پوشش هرمی وجه تمایز بخش غربِی 
محور اول نسبت به بخش شرقِی آن می باشد. مطابق آنچه 
خالل  در  گنبدخانه ها  انتقالی  ناحیه ی  شد،  پرداخته  بدان 
قرون پنجم و ششم ه.ق در مرکز و شمال غرب ایران شامل 
سه گونه ی متفاوت بوده است؛ نوع اول که عمومًا مشتمل 
مسجد  همانند  بناهایی  در  است،  ساده  شبکه ی سکنج  بر 
 5 )قرن  سجاس  جامع  مسجد  ه.ق(،   509( قزوین  جامع 
گرفته شده  کار  به  ه.ق(   575( قروه  و مسجد جامع  ه.ق( 
گونه  این  پراکنش  جغرافیایی  موقعیت  به  توجه  با  است؛ 
مرز  ساده،  سکنج  شبکه ی  گفت  می توان  گوشه سازی،  از 
جغرافیایی بین دو تکنیک دیگر را از هم متمایز می سازد؛ 
مصالح  تدریجی  پیش آوردن  روش  به  گوشه سازی  چراکه 
در  و  ایران  به شمال غرب  مربوط  انحصاراً  -پتکانه-   باربر 
مسجد  و  ه.ق(   485( مرند  جامع  مسجد  مانند  نمونه هایی 

جامع برسیان جامع اردستان برج رادکان مومنه خاتون گنبد

مقطع

تحلیل سازه

5/07 4/00 1/98 1/57 جابجایی

جدول4- ماکسیمم میزان خطر جابجایی )DMX( در هندسه ی متنوع گنبدهای سلجوقی
بدون اعمال وزن ناشی از عوامل بیرون از سازه بر حسب میلی متر  ) نگارندگان(
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این  ترکیب  و  است  رفته  بکار  ه.ق(   676( ارومیه  جامع 
نقاط  به  قالب شبکه ی سکنج-پتکانه مربوط  دو روش در 
اصفهان  جامع  مسجد  همانند  بناهایی  و  ایران  مرکزی 
)465ه.ق(، مسجد جامع برسیان )498 ه.ق(، مسجد جامع 
و  ه.ق(   512( گلپایگان  جامع  مسجد  ه.ق(،   530( زواره 
مسجد جامع اردستان )555 ه.ق( می باشد. با توجه به این 

نکته که اصول ساخت و ساز مقابر و گنبدخانه ها در هیچ 
نقطه ای از محورهای مزبور مشابه نبوده و یا عینًا تکرار 
نشده است؛ طبقه بندِی مجموعه بناهای مورد نظر در قالب 
سبک معماری مشخص با اصول معماری همانند عاری از 

هر گونه اعتبار علمی خواهد بود.

پی نوشت 
1- معادل انگلیسی »سکنج«، "Squinch" می باشد.

2- در این روش با پیش گذاردن آجر در گوشه ها، ضمن تبدیل دهانه ی مربعی به زمینه ی هشت وجهی و دایره، قطر دهانه را جهت اجرای 
گنبد کم می کنند.

3- یکی از قدیمی ترین تجربیات ترکیب سکنج و پتکانه در گوشه سازی های موجود در بنای دوازده امام یزد )429 ه.ق(  قابل مشاهده است. 
در این بنا، ابتدا تاق ها را روی هم سوار کرده )پتکانه( و در پایان کار یک تاق باربر )سکنج( روی همه ی آنها زده شده است و نهایتًا گنبد روی 

آن آمده است. تاقچه ها به طور عمودی بریکدیگر سوارند و بار را به سطح افقی منتقل ساخته، از شدت آن می کاهند.
4- این مطالعه با استفاده از نرم افزار Solid 2016 صورت گرفته است که در آن میزان بارگذاری و میزان جابجایی در اثر مقدار نیروی برابر 

بر پالن بناها در دوصورت وجود و عدم وجود عناصر پشتیبان مورد توجه بوده است.
5- هرچند پوشش خارجی گنبد فروریخته و از بین رفته است؛ ولی به یقین این مقبره دارای گنبد هرمی شکل بوده است که ارتفاع آن نزدیک 

به 35 متر بوده است )حاتم 1390، 223(.
6- در رابطه با ساختار سایر گنبدهای دوره ی سلجوقی در شمال غرب ایران، همانند سه گنبد در ارومیه، برج مدور و گنبد کبود، هیچ اطالعی 

پیرامون ساختار گنبد و فرم هندسی آن وجود ندارد.
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according to the architectural analyze of Tomb and Dome 
Chamber in Seljuk architecture
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Abstract

Around the controversial subject of Seljuq architecture in Iran, the dominion of such a style in 
Islamic architecture, not only following the stereotype of «Razi Style»; which was proposed by 
Prinya, but also includes various irrelevant architectural axis. Further, considering various schools 
in Islamic architecture like Khurasani, Razi, Azari, and Isfahani, does not match the existence 
architectural specimens. Although in his book titled “The Architecture of Islamic Iran: The 
Seljuk Period”, G. Hatam, tried to develop a new attitude towards Seljuk architecture in Iran, 
his conclusion was a reflection of previous studies in another language, focusing on describing 
plans and decorations; while, the architectural revolutions of structural developments were not 
considered. On the other hand, Hillenbrand’s classification of tower tombs and dome chamber 
do not suffice to clarify tangible boundaries between different regions of Iran. By analyzing 
architectural revolutions of Iran after Arab invaders, it can be concluded that the political stability 
was one of the main factors of Seljuq dominion in which for the first time after Sassanid extinction, 
art and architecture had reached to considerable success. Although Seljuq architecture in Iran has 
been assumed as a follower of Sassanid architecture style, but the formation of Seljuq dynasty in 
Northeast Iran territories, the gradual transition of monarchy to west and the selection of Isfahan, 
as the last powerful capital of Iran during 5th and 6th centuries caused distinguish architectural 
movements in various parts of Iran which clarifying distinctive feature of that has always been 
underestimated. According to the historical context, Seljuks were the first dynasty which had 
expanded their boundaries through Minor Asia and Anatolia for the first time. Hence, by the first 
half of 11th century, an unprecedented wave of Turkic groups turned to the Northwestern Iran 
near the Byzantine borders. In other words, the domination of Byzantine world and conquering 
Anatolians were not possible without having this point of Iran. It›s not exaggeration if we consider 
here (Azerbaijan) as the collection of tombs; since, here is the frontier of Sunnis Muslim to meet 
the non-Muslim region Anatolia, where conflicts were in its peak. Hence, Azerbaijan was the 
garrison of Muslims and the presence of memorial buildings was for commemorating the ones 
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killed in “Jihad” (The Holy War) to motivate the others to get involved in the war. So, a building as a 
mausoleum must be the best reflection of this desire. In this way, the distribution of tombs is considerably 
prominent from Northeast to the Northwest of Iran. If we titled the Northeast-Northwest axis as the axis 
of “Military Affairs” of Seljuk court with its powerful architecture focused on the tombs, central Iran 
would be the “political-religious” axis of Seljuk. Undoubtedly, the high security level of central Iran 
and the position of populated political cities like Isfahan, the construction of mosques, especially dome 
chamber shaped the framework of religious architecture there. According to the results, authors have 
proposed two distinguishable axes for the structure of the domes during Seljuk era. One starts from the 
most northeastern point of Iran and ends to the most northwestern point of Iran. Emphasizing on double 
layer domes with conical and pyramid shape and pointed domes in the structures like Lajim Tower, 
Resget Tower, Chehel Dokhtaran Tower, Radkan Tower in northeastern Iran and Mumina Khatun, 
Yusif-ibn-Gosair and Gonbad-e-Surkh in northwestern Iran. the outer layer of the latter has reached 
its maximum height to preserve the structure against its pulverous climate, guarantying the stability 
of the structure by channeling the forces in a more vertical angle. This axis is in connection with the 
other one where it starts from Kharragan’s towers and continues its direction to the central Iran in the 
structures. The character of this axis mainly includes double shield pointed domes whose interval is 
not considerable compared with the northeast-northwest axis. one important fact about northwestern 
Iran′s Seljuk structure is the technique of strengthening the join point where two walls meet. Taking the 
advantages of circular buttresses where tension could damage the whole structure gives one important 
character to these buildings i.e. the possibility of higher structures by decreasing the width of the wall.     
Considering climatic variations, technical characteristics of different areas as well as the architectural 
necessities depended on social-political conditions, two different axis including Northeast-Northwest 
axis with the centrality of Tomb and the central axis which is the “political-religious” axis of Seljuk›s 
emphasizing on dome chamber, would deform the stereotype of «Razi Architectural style» in Iran. 
From this point of view, spotlighting the architectural technology of Tombs and dome chamber during 
Seljuk period in Iran would reviews the unity of Seljuk architecture and shed new lights towards Iranian 
architecture. 
Since there has been no critical review about what is known as «The Iranian Stylistics of Architecture» 
which is proposed half a century before by Pirniya, this project would be the pioneer in this filed. 
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