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 چكيده
 اند.داشته يختاردر  بااليی پايداری هاآن از بسياری هک دارند وجود مختلفی هایفرم ايران، تاريخی معماری آثار مجموعه در

 ظرايف و نكات حاوی که ستا آن مصاديق از يكی متقارنمنفرد  بناهای مجموعه در قرن 10 قدمت با قابوس گنبد برج

ها تا قرنبنا عاملی گشت که اين  اين گنبد یساخت و اجرا روش .است هندسه و نيارش بنا، طراحی نوع در ارزشمندی

 العاتمط ابتدا تحليلی،با استفاده از روش توصيفی  اين نوشتاردر  .پابرجا باقی بماند و همواره همچون نگينی بدرخشد

 وششپ گنبد، ساقه شالوده، و پی مختلف هایبخش در جستاری باسپس  شده معرفی قابوس گنبد بنای معماری و تاريخی

ی مورد نظام هندس بررسی پردازد.می ثرند،مؤ بنا اين پايداری در نوعی به که اين خصائص بيان بهان  کاربردی مصالح و بنا

ای خالقانه در طراحی گنبدهای جديد در اين پهنه تواند به گونهمی شناسی مصالح در آنو فن استفاده در طراحی اين گنبد

  .جغرافيايی فرهنگی مورد استفاده قرار گيرد
 

 شناسی، گنبد قابوس، نيارشفنبنای تاريخی، پايداری،  :کلیدی هایواژه
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 مقدمه: -1
 رودمی شمار به زيار آل اسالمی شكوه با هایساختمان ترينعظيم و موجود آثار ترينقديمی از که قابوس گنبد عظيم بنای

 در بنا دارد. اين قرار زيار آل حكومت مرکز جرجان، قديم شهر بازمانده کيلومتری سه در و قابوس گنبد کنونی شهر شمال در

 کف از برج بدنه بلندی .شده است پرداخته و ساخته زيار آل وشمگير قابوس المعالی شمس امر به ش(.ه 375ه.ق ) 397 سال

 است تمام متر هيجده آن رأس قاعده تا کف از رك گنبد بلندی .است تمام متر هفت و سی رأس مخروط قاعده زير تا زمين

 بلندی متر پانزده است. اگر متر پنج و شده پنجاه ساخته آن روی بر که ایتپه استثنای به برج کليه بلندی رفته هم روی که

 اين از رسد؛می متر هفتاد به قابوس گنبد بلندی بيفزاييم، مجموع گنبد ارتفاع بر شده ساخته آن روی بر گنبد که دستی تپه

 م. آوري به شمار دنيا آثار تاريخی بلندترين از را قابوس گنبد بنای توانيممی جهت

 توجه با. دارد وجود کشور سطح در متقارن و منفرد بناهای گروه در بنا اين مشابه تاريخی هایسازواره از فراوانی هاینمونه

 هایويژگی و ساختار در پژوهش اند،داده نشان خود از را پايداری رفتارهای بهترين از يكی تاريخی بناهای از گروه اين اينكه به

 اين در .گيرد قرار استفاده مورد تدبيراتی با امروزه تواندمی که دهدمی دست در را ارزشمندی هایيافتهدست هاآن پايداری

 م.پردازيمی هاسازواره اين ترينمهم و ديرپاترين از يكی عنوان به قابوس برج ایسازه و هندسی نيارشی، خصائص بررسی به نوشتار
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 ا:بن معماری مطالعه -2
 شكل مخروطی گنبد شامل دوم قسمت و بدنه و قاعده اول قسمت ،است شده تشكيل قسمت دو از قابوس گنبد تاريخی بنای

 روی در است مكرر آن متن که کوفی خط به کتيبه رديف دو باشد،می متر 55ا بن قسمت دو ارتفاع مجموع .(1)شكل است آجری

 بلند کاخ است اينباشد: می زير شرح به آن عربی متن معنی که است شده نصب آجری قاب داخل در گنبد قاعده زير و ميل بدنه
 هجری 375ل سا در قمری هجری 397ل سا در بنا اين ساخت به فرموده امر که وشمگير پسر قابوس المعالی شمس امير برای
  .[1] یشمس

 

 
 های برج قابوس: پالن و برش1شکل 

 

 ماسه آهک، از ترکيبی که باشد ساروج رسدمی نظر به بنا اين مالت اند، شده ساخته رنگ قرمز پخته آجرهای از سراسر بنا بدنه
نخستين  محصول مراحل هاآن طرح که کندمی خودنمايی زيبايی طرز به ساده مقرنس دو ورودی سردر باالی. [2] تاس و خاکستر

 به برجی هيچ آن از بعد و است خود رده از نوع ترينقديمی برج اين .[3] است ايران شمال در معماری تزئينات نوع اين پيشرفت

. [4] شودمی شكسته دارند قرار مساوی فواصل به که شكل مثلث ترك يا پره ده توسط آن مدور پالن د.شونمی نزديک آنمقياس 

 هاپره يا هاترك اين .است افزوده هاترك مقاومت بر نموده، ساده را آجرکاری آنكه بر عالوه که است مهقائ هاپره يا هازاويه ترك

 باال در قوی ایپنجه همانند که طوری دهدمی آن بلندی به کشيدگی حالت و زيبايی ضمن در و بوده برج بدنه برایقوی  پشتيبانی
 مترسانتی 30 و متر 5 يا مترسانتی 530هم کنار ترك يا پره دو نوك بين فاصله . (2و3)شكل اندداشته نگه را هم مخروطی گنبد

برج  داخلی قطر فعلی شرايط در شود.می متر 53 هاپره نوك محل از برج بيرونی پره، محيط 10 وجود به توجه با است. بنابراين

 یخارج محيط و متر 458/30 آن یداخل محيطمتر و  70/17ها ها يا تركبدون احتساب پرهمتر و قطر خارجی بدنه اصلی  70/9
 .[5] باشدمتر می 576/55آن 

 

  
 : برش عمودی تیزه گنبد3شکل        : برش افقی بنا        2شکل                                              
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 گنبد: کالبدی شناسیفن -3

 بام پوشش ساخت تكنيک به سپس مصالح و مانچيده و جزئيات به ابتدا بنا مخروطی يا رك گنبد کالبدی شناسیفن در
 شد بررسی مصالح هایاندازه و ابعاد اجمالی شناسیگونه به ابتدا رفته کار به جزئيات شناخت و کالبدی بررسی در .شودمی پرداخته

 .است مترسانتی 10×45اندازه  به ابعادی دارای مخروط قاعده شروع نقطه از يعنی ترك يا طره باالی رفته کار به آجرهای آن در که
 از رك بدنه روی بر چه هر و گويند دارريشه يا بازودار آن به بوميان حا الاصط که هستند مخصوصی شكل و قاب دارای آجرها اين

 هایقالب در آجرها ديگر تعبير به .[6] شودمی کاسته آن درازای و پهنا و ريشه زيادی از خاصی نسبت به روندمی باال به پايين

 پوشش ساخت تكنيک در. [7] باشندمی متغير متریسانتی 25 تا 20 از آنها ريشه يا دم حتی و اندشده ساخته متفاوتی و معين
 پشت فضای و چيدمان اين است. داده جای خود دال در آجر رج سه بامسطح  در متقاطع آجر هر که شده اجرا صورت اين به بام
 که( ينگر) آبچكان زير حجم کردن مهيا از بعد سازنده که صورتی به باشدمی بام کردن بنا شيوه کننده مشخص سطحی آجر هر
 هر در بام گرداگرد آجرها رج سه هر گذاشتن کار از بعد شده، ايجاد جزئی بسيار انحنای با مدور شكل ایکاسه حجمی شكل به

 سطحی آجر رج آن، پايه زير در نياز مورد مالت تعبيه با و نشسته عقب به سطحی متقاطع آجر هر پايه طول اندازه به ارتفاعی کدام
 سطحی آجر در موجود رطوبت تبادل باعث خود متقاطع، آجر هر دل در مالت بدون خالی فضای و است گذاشته کار بام گرداگرد را
 امكان که ساييده صورتی به آن ضخامت بعد در را سطحی آجر سازنده ديگر سوی از شودمی زيرين بدنه آجرهای به بارندگی اثر در

 عمال  افقی و عمودی بندهای وجود عدم و آجرها اين فرم به توجه با و بياورد فراهم بند وجود بدون مجاور آجرهای با را آن مجاورت
 .[8] تاس آمده عمل به جلوگيری داخل به سطحی جوی نزوالت نفوذ از

 

 فن شناسی سازه گنبد: -4
 شالوده و پی 1-4

 توجه با و شرايط اين در .(4)شكل دارد ارتفاع متر پانزده حدود تپه اطراف سطح از که است واقع ایتپه روی بر گنبد بنای

 مقداری تا تپه سطح روی از پی ارتفاع است، آمده بوجود آن اطراف در خاك بنا، با ريزش پی ساخت از پس تپه اين که آن به

 .متر( 15 است )حداقل زمين اوليه سطح از ترپايين

 

 
 ه.ش 1304پیش از سال  : دورنمای برج4شکل

 

 مهم نكته .است پی ويژه مالت و آجر ترکيب از متشكل يكپارچه و توپر ایاستوانه شكل به و سرتاسری صورت به بنا پی

 در را پی اطراف کمربندی صورت به که ستا آن اطراف در شده اضافه خاك حجم آن، ساختار و ارتفاع سوای ی،پ خصوص در

 و است شده احداث رس خاك هایاليه روی بر بنا که اين به توجه باشود. می موجب آن در را تنيدگیپيش نوعی و گيردمی بر
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 توانمی را خاك تل اين ديگر مهم نقش ،آن اطراف خاك به سطحی هایآب نفوذ اثر بر پی نامطلوب هاینشست احتمال نيز

 .دانست آن زير خاك و شالوده کردن ايزوله و اطراف سطحی هایآب ايتهد

 فرهنگی_اجتماعی ،محيطی مختلف عوامل براساس بنا ساختن مرتفع در که نقشی بر عالوه، پی اين ويژه و خاص ارتفاع و فرم

 به بنا ثقل نقطه کردن نزديک و بنا کل گرانيگاه آوردن پايين در مهمی عامل سازواره، نظرگاه از و آن زياد وزن به توجه با، دارد

 ت.دانس بنا اين پايداری در مهم عوامل از توانمی را ويژه تدبير اين. است زمين سطح

 

 گنبد ساقه 2-4

 است.  متر 37 بر بالغ تپه سطح از آن ارتفاع که دارد قرار گنبد شكل ایاستوانه ساقه پی، روی بر

 پالن در بنا نظم -الف

 نحوی به پالن(. دايره هایشعاع حول محوری تقارن و مرکزی است )تقارن آن کامل تقارن گنبد، ساقه مهم بسيار ويژگی

 .متقارنند کامال  نيز پالن در موجود هایآمدگیپيش و هافرورفتگی است. تمام خود مقابل در ازايی به ما دارای سازه از نقطه هر که

 پالن در بنا شكل ایستاره ساختار -ب

است.  جانبی بارهای برابر در آن شكست عدم و ساقه پايداری در مهمی عامل پالن در گنبد ساقه متقارن شكل ایستاره فرم

 .کنندمی ايفا را بندپشت نقش که هايیستاره با مرکزی استوانه از دانست ترکيبی را آن توانمی ساقه ایسازه تحليل در

 انجام زير هایبه صورت و هندسی هایروش طريق از پی، به سازه اتصال ايران، تاريخی بناهای در که آن موضوع اين توضيح

 شود:می

 رسد.می پی به ديوار که آنجا باربر، بدنه و ديوار مقطع سطح زياد کردن -1

 نيروهای مقابل در که آن؛ از منفصل يا و ديوار به متصل بندهایپشت صورت دو به ديوارها به بندپشت کردن اضافه -2

  .[9]د کنمی حمايت بنا بدنه از رانشی

 نقشی عمود هايیترکه شكل به پالن دايره روی هایمثلث نحوی که به اند.جسته بهره فوق روش دو هر از بنا اين در

 . اندشده بنا يكپارچه صورت به و آن با ريگ و اتصال در استوانه، ساخت با همزمان که دارند رايی بندهاپشت

 بيشتر عرض با را ایپاشنه تشكيل و شده يكی استوانه بدنه و عمودی هایترکه استوانه، پايه متری دو ارتفاع در همچنين

 که اندگرفته صورت هايیفرم و عناصر کارگيری به با فوق روش دو هر که آن است ديگر مهم نكته .دهندمی پی به اتصال در

 ايستايی متضمن عناصر و معماری فرم بين خاصی يكپارچگی و وحدت ديگر، عبارت هستند. به بنا اصلی معماری عناصر همان

 (.6و  5 )شكل وجود دارد بنا

 

  
 ای برجهای عمودی با بدنه استوانهیکپارچگی ترکه :6بندهای ایجاد شده بر بدنه برج       شکل: پشت5شکل              
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 ارتفاع در بنا نظم -ج

 است: بيان قابل وجه چند از گنبد ساقه در نظم وجود

 .است شكل تغيير گونه هر بدون باال تا پايين از گنبد ساقه -

  است. متقارن حجم در و ارتفاع در گنبد ساقه -

 .ندارد وجود بنا عمودی برش در و حجم در نامتناسب زدگیبيرون گونه هيچ -

 (7)شكل .ندارد وجود ديوارها باربر سطوح بنا( بر ورودی محل در )جز وسيع بازشدگی و گشودگی هيچ -

 

 
 برش قائم بنا: 7شکل 

 

 گنبد ساقه ويژه هندسی طرح -د

 تدريج به را بنا خارجی و داخلی جداره دو ارتفاع، به صعود در بنا معمار گنبد، ساقه در بيشتر پايداری حصول منظور به

 فرمی به را ساقه هندسی فرم مجموع در لذا است. داخلی جداره از بيشتر بيرون جداره در شدگیجمع ميزان کند؛می جمع

 (.8)شكل است نموده تبديلشكل(  مخروطی) کونيک

 

  

 
 نمای کلی برج قابوس: 8شکل 
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 ارتفاع در جرم توزيع نحوه -ه

 کاهش تدريجی اين است. در کاهش به رو باال به پايين از ساقه ارتفاع در جرم بنا، توزيع الذکر فوق ويژه فرم به توجه با

 ندارد. شديدی جرم تغيير قبلی هایاليه به نسبت ایاليه هيچ جرم،

 

 گنبد پوشش 3-4

 است: خاصی پايداری ابعاد دارای نيز بنا در رفته کار به هندسه و فرم نوع،

 خط دارای داخلی پوشش. است شده گرفته آهيانه( بهره و ̛دهم )خو روی بر پوشش دو از ايرانی معماری عرف براساس -الف

 منظور به عموما  ایسازه ديدگاه از بيرونی است. پوشش راست قوسی خط دارای بيشتر خيز با بيرونی پوشش و بيضی نيم قوس

 .گيردمی صورت داخلی پوشش رانش نيروی کاهش

 با ترتيب اين به گردد.می پوشش وزن سبكی باعث پوشش دو ميان بااليی بخش بودن تهی و پوششی دو گنبد کاربرد -ب

 .شودمی کاسته نيز پوشش مجموعه جرم از باال سمت به حرکت

 مورد در ارتفاع در جرم متناسب توزيع و ارتفاع در نظم پالن، در نظم جمله از گنبد ساقه در الذکر فوق هایويژگی ساير -ج

 .است صادق نيز گنبد پوشش

 افراز تقسيم حاصل) گنبد زياد خيز همچنين. باشدمی آن ساقه پايدار و مخروطی فرم تكميل در گنبد شكل مخروطی فرم -ه

 د.گردمی ̛دخو بيشتر پايداری باعث (دهانه بر

 

 بنا ساختار در رفته کار به مصالح 4-4

هايی که در گذشته آزمايش با که است مالت آن بنا مهم ماده دومين .است قابوس برج بنای دهنده عنصر تشكيل ترينمهم آجر

 يكسانی .[10] است آهكی و گچی آن مرمتی بندکشی مالت و گچ بنا گنبد اصلی مالت که شد شده مشخص انجام در اين زمينه

 يكپارچگی و پيوستگی نوعی آن، واحد عملكرد و بنا، پوشش و گنبد ساقه پی، از اعم بنا ساختار کل در مصالح عمومی هایويژگی

 .است نموده ايجاد بنا سازواره در را عمودی و افقی
 اشاره آن کاربرد خاص نوع و محل با متناسب بنا در رفته کار به آجرهای هایويژگی تنوع به، اثر اين مرمتگر متخصصين

 آجرهای. باشندمی رطوبت برابر در یباالتر مقاومت و بيشتر فشاری مقاومت دارای یپ در رفته کار به آجرهای مثال طور بهد. دارن

 اين در دقيقی آزمايشگاهی هایبررسی تاکنون . امااندويژه فرمی با و تربزرگ ابعاد با آجرهايی نيز ̛دخو پوشش در رفته کار به

  .است نگرفته صورت خصوص
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 پیشنهادات و گیرینتیجه -5

 خصوص در ارزشمندی نكات روشنگر بنا اين ساختار در مل، تأآن خاص پايداری و تاريخی اثر اين ويژه قدمت به توجه با

 نمود: اشاره زير موارد به توانمی هاآن جمله از که است؛ بنا اين مختلف اجزاء پايدارسازی نحوه

 بنا پی در تنيدگیپيش اربردک -

 کنند.می روانگرايی ايجاد که رطوبت چون عواملی برابر در شالوده خاك هایاليه محافظت  -

 زمين سطح به آن کردن نزديک و بنا گرانيگاه موقعيت آوردن پايين  -

 افقی برش در بنا نظم -

 بندها پشت کاربرد و متقارن هایپوشش و گنبدها شكل، مخروطی هایفرم از اعم و پايدار مقاوم معماری هایفرم کاربرد -

 هاپی به بنا بار تدريجی انتقال  -

 ارتفاع در بنا نظم  -

 ارتفاع در جرم متناسب توزيع  -

 بنا سازواره اجزاء و عناصر بين عمودی و افقی يكپارچگی و پيوستگی  -

 و تاريخی هایسازواره به نگاه نوع اين که نمود توجه بايد بود، موردی نمونه يک در تأمل بر مبتنی که بررسی اين از پس

 انواع آتی، هایپژوهش در است الزم اساس اين بر .است تعميم قابل نيز تاريخی آثار ساير برای ها،آن مطالعه و بررسی روش

 آن، بر شود. عالوه بررسی مجزا طور به گروه های هرويژگی و شده ایشناسانهگونه بندیطبقه ايران تاريخی بناهای هایسازواره

 آن، عملكرد بنا، فرم بنا، محيطی شرايط با متناسب ایويژه ساختاری تدابير به نيز خاص ميدانی مطالعه هر در و مورد هر در

 .است ملأت و بررسی قابل خود نوبه به که خورد برخواهيم مصالح و مواد ترکيب و نوع

 مقاومی هایفرم دارای نيز عموما  که ايران تاريخی هایسازه مشخصات دقيق بررسی ،اوال  که است ذکر به الزم ادامه در

 عملكردی خاص ابعاد و وجوه به علم با مرتبط، فناورانه هایسيستم از گيریبهره و محاسباتی هایروش كارگيریب با باشند،می

 اين داشتن با .است آثار اين در نهفته و خاص نيارشی ظرائف روشنگر حال عين در و ضروری امری هاسازه اين ساختاری و

 پايداری انتظار مورد هایآستانه تا ابنيه اين بخشیاستحكام و حفاظت امر در صحيحی ريزیبرنامه توانمی که است مهم اطالعات

 مهندسی گذشته های علمیآموزه و تجارب مبين ها،آن خاص محيطی يطاشر در ديگری موارد بررسی شکبی .داشت بنا سازواره

 سازواره هایويژگی و ايران تاريخی معماری و ساختمانی هایفرم گوناگون انواع پايداری بين که مهمی تضاد ،نيا ثا .باشدمی بنا

 موضوع جمله )از شناسد نمی رسميت به را هاسازه گونه اين وجوه از بسياری که 2800 جاری نامهآيين مفاد برخی با هاآن

 و بازنگری نوعی دارد، وجود مسلح( غير بنايی سازه کاربرد بودن مجاز غير بنايی، و آجری هایسازه در مجاز ارتفاع حداکثر

 و بنايی هایسازه با موجود نامهآيين منطقی ارتباط حقيقت طلبد. درمی خصوص اين در را نامهآيين مفاد برخی در بازبينی

 .است ايرانی کمرنگ معماری پايدار

 گردد:می پيشنهاد ذيل گام چهار تاريخی، و امروزين ابنيه پايداری کيفيت ارتقاء منظور به بندیجمع در

 تاريخی هایسازواره پايدار الگوهای پذيرفتن -

 هاآن در پژوهش و الگوها اين خصائص شناخت -

 هاآن بخشی استحكام و کالبدی حفاظت جهت ابنيه اين با متناسب هايینامهآيين ارائه -

 روز شرايط در آن ارتقاء و عرصه اين جمعی هایآموزه پيش از مندیبهره -
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