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مذهبی مراغه با رویکرد احیاء الگوهای معماری  -نگاهی کلی به طراحی مجموعه فرهنگی "

 "ایرانی دوره سلجوقی

 

 2، آیدا ملکی*1محمود پور باقریان آخونی 

 

 واحد جلفا، دانشگاه آزاد اسالمی، جلفا، ایران.  گروه معماری، -1*

 .یز، ایراندانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسالمی، تبر -2

Email:   

*1- Mahmodpourbagherian@gmail.com 

2-A.maleki@tabriziau.ac.ir 
 

 

 چکیده:
 

با رویکرد احیاء الگوهای معماری مذهبی مراغه  -مجموعه فرهنگیطراحی نگاهی کلی به هدف از این پژوهش  
مذهبی که به عنوان بخشی از فرهنگ  -ایرانی دوره سلجوقی می باشد. با توجه به جایگاه و اهمیت اماکن فرهنگی

هر جامعه محسوب می شود. این اماکن موجب افزایش توانمندی های جسمی و روحی افراد جامعه می شود. بر این 

دوره سلجوقی و تعریف مناسب از این فضا، می توان فضایی مناسب برای افزایش اساس با تحلیل معماری ایرانی 

و مشاهده و توصیفی با استفاده از ابزار کتابخانه ای  -در این پژوهش از روش تحلیلیاین توانمندی ها طراحی کرد. 
توجه به مباحث  استفاده شده است. جامعه آماری مطالعات کیفی می باشد. با برای جمع آوری اطالعاتآزمون 

نظری مربوط به هر یک از مراکز فرهنگی و مراکز مذهبی و محور قرار دادن الگوهای معماری ایرانی در دوره 

سلجوقی می توان به واژه های مهم در طراحی این مجموعه دست یافت. این واژه ها که منجر به طراحی مجموعه 
ای معماری ایرانی دوره سلجوقی می باشد که موجب ایجاد ای برای تمام سنین در شهر مراغه با توجه به الگوه

طراحی فضایی برای ارتقای توانمندی های جسمی و جایگاهی شاخص و منحصر بفرد در سطح جامعه می شود. 

هدف نهایی این طرح است. ایجاد الگوهای معماری ایرانی دوره سلجوقی، روحی برای تمامی سنین با توجه به احیاء 

ی، آموزشی، پژوهشی، برگزاری مراسم و جلسات، نمایشگاه، فروشگاه و... از قابلیت های این مجموعه  مکانهای عباد
 می باشد. 

 
 

 مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی، معماری، معماری دوره سلجوقی.کلمات کلیدی:      

 

 

 :مقدمه  .1

قیقی است. انسان سنتی استعداد آفرینندگی آفرینشی زیبا که الزمه وجود ح، از دیدگاه سنتی معماری هنر آفرینش است

خود را از خداوند می داند. از همین رو از نگاه سنت معماری به عنوان هنر آفرینش و آراستن کالبد زندگی واجد بعد هستی 
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از دیدگاه مدرن نیز معماران بزرگ این نحله ی فکری وجود امری متعالی در معماری را متذکر شده اند و . شناسی است

این معنی در فضای فکری متاثر از خرد محض حاکم بر دنیای  یمما مفاه. اعضا به بعد هستی شناسی معماری اعتراف دارندب

 (.2831)اکرمی، ت مدرن دچار استحاله ی شناختی شده اس

ارۀ رابطه هنر درب»(. 21: ص 2831، کریچلواست ) زیبایی بیان واقع در و دارد کار و سر زیبایی کلمه، با عام معنای به هنر

قدسی و معماری باید گفت: معماری مفهومی است که مصالح، قوام و دوام خویش را از ماده و شکل و فرم و زیبایی اش را 
هنر قدسی، مکاشفه ای است از صور گوناگون » .(28: ص 2831، بلخاری قهی) از روح و ذوق و شهود آدمی می گیرد

اری به تجسم و نمایش بگذارد و در روند این مکاشفه، حیات فردی و جمعی هستی تا حقیقت این صور را در قالب معم

: ص 2833، رهنورد) «انسانی را برتر آورد تا آن حد که به غربت انسان پایان بخشد و قرب به آن یگانۀ برتر را میسر سازد
11). 

های اسالمی در شرق را زیر فرمان یک  یکی از بزرگترین و مقتدرترین سلسله هایی که بعد از اسالم توانست بیشتر سرزمین

حکومت و دولت واحد درآورد، سلسله ی سلجوقیان بود. در دوران سلطنت این خاندان شهرهای اصفهان، مرو، نیشابور، 

هرات، جرجان و ری مرکز تجمع صاحبان هنر و پیشه بود. امروزه خوشبختانه بسیاری از آثار این هنرمندان در موزه های 
جی دیده می شود. در این عصر صنایع و معماری نه تنها در داخل ایران زنده و با عشق و عالقه تعقیب می داخلی و خار

فتوحات سلجوقیان، اصول صنایع ایران را تا سواحل مدیترانه و حتی شمال آفریقا بسط داد. به همین جهت »شد. بلکه 

 (218: ص 2811)کریستی، « دارای مقام ویژه ای است. ی هنری در تاریخ ایرانی سلجوقیان، از لحاظ سبک و شیوهدوره
دوره سلجوقیان یکی از دوره های درخشان در زمینه هنر معماری است و بناهای باقیمانده از آن عصر که از استحکام و 

عماری زیبایی خاصی برخوردار هستند، از مهارت و استادی هنرمندان و استادکاران و آگاهی آنان از شیوه های گوناگون م

حکایت دارند. دوره سلجوقی نمایانگر نوعی از توازن و تعادل برای معماری ایرانی بود که از تجارب معماری پیشین ایران 

مایه می گرفت و الگوهای جدیدی هم برای آینده تثبیت کرد. ویژگی چشمگیر ساختمانهای این دوره بهره گیری از آجر 
معماران ایرانی در ایام حکومت سلجوقیان از هند تا آسیای صغیر را تحت تأثیر قرار  بود. با آنکه نوآوری های نقش پردازانه

داده بود، در مناطقی که جزء قلمرو سلجوقیان بودند اما خارج از سرزمین ایران قرار داشتند، سبک معماری ویژه ای به 

ات قالبهای محلی بر کنار نمانده بود. برای وجود آمد که با وجود مایه گرفتن از اسلوب های مناطق شرقی ایران، از تأثیر
بررسی ویژگیهای معماری در روزگار حکومت سلجوقیان الزم است به انواع بناهای آن دوره نظر بی افکنیم. متاسفانه از کاخ 

اط( های عهد سلجوقی آثار زیادی موجود نیست، اما بر اساس ساختمانهای مساجد، آرامگاها، مدارس و کاروانسرا )خان، رب

های مربوط به عصر سلجوقیان می توان در مورد شیوه معماری آن دوره اظهار کرد. از آثار آن دوره مسجد جامع اردستان را 

می توان نام برد که به صورت چهار ایوانی و توسعه و کمال آن مربوط به عصر سلجوقی است از تزیینات گچبری و آجر 
جرد نیز از دیگر مساجدی است که در زمان سلجوقیان به صورت یک ایوانی کاری جالبی برخوردار است. مسجد جامع برو

بنا شده است. مسجد جامع اردبیل نیز در زمان سلجوقیان ساخته شده اما تنها مناره ای آجری در آن مسجد از عهد 

 (. 2838سلجوقیان بر جای مانده است )فروزانی،

 111ه سلجوقی است. تاریخ احداث بنا بر اساس کتیبه کوفی سر در بنا گنبد سرخ مراغه یکی دیگر از قدیمی ترین آثار دور
هجری قمری است. کتیبه دیگر بنا شامل نام بانی اثر به نام عبدالعزیز بن محمود سعد حاکم آذربایجان می باشد. همچنین 

فی آن آیات قرآنی است. شیوه نام سازنده بنا بنام المحسن العمار در کتیبه دیگری از بنا مشخص شده و بقیه کتیبه های کو

خاص معماری آجری و تزئینات هر یک از طاقنماها این اثر را کامال برجسته کرده و برابر نظر اریک شرودر در کتاب صنایع 
ایران ، تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است. تلفیق کاشی و آجر در عصر 

ن بار از این اثر آغاز شده و استفاده از کاشی بصورت محدود در نمای ورودی و در باالی سردر آن به سلجوقی برای اولی

مذهبی در شکل صحیح خود در  -شیوه هنرمندانه جلوه خاصی به این بنا بخشیده است. باید گفت مجموعه فرهنگی
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یست. مساجد در طول تاریخ شکل گیری و حقیقت چیزی جز یک مسجد به هنگام شده و منطبق با نیازهای جامعه امروز ن

تکامل خود جایگاه فعالیتهای اجتماعی جامعه اسالمی بوده اند که مرتباً خود را با نیارهای جامعه منطبق کرده اند. در 
سالهای اخیر به علت گسترش فعالیتهای اجتماعی چنین امری تا حدی نادیده گرفته شده است. ولی در این مجموعه 

اسایی نیازهای اجتماعی امروزی و تزریق آن به یک مجموعه با رویکرد احیاء الگوهای معماری ایرانی دوره ی پیگیری و شن

 سلجوقی است که به دو بخش عملکردی عمده به قرار زیر است:

 بخش مذهبی -2

بخش فرهنگی، که هر بخش خود مجموعه ای دسته بندی شده از عملکردهای مختلف است. بخش مذهبی شامل  -1

 و مصالی مجموعه است. بخش فرهنگی نیز شامل موزه، سالن اجتماعات و کتابخانه می باشد.مسجد 

 

 بیان مسئله:. 2

ه صراحت مذهبی که از فضاهای مهم مورد نیاز جامعه می باشد ب -با افزایش افراد جامعه و بالطبع آن نیاز به مراکز فرهنگی
افته نی دوره ی سلجوقی مطالعات کمتری توسط محققین انجام یمشاهده می گردد. بطور کلی در رابطه با معماری ایرا

وره مذهبی مراغه با رویکرد احیاء الگوهای معماری ایرانی د -است. بر این اساس نگاهی کلی به طراحی مجموعه فرهنگی

وان به می ت سلجوقی،  مورد استفاده قرار خواهد گرفت. با توجه به مباحث نظری مربوط به معماری ایرانی دوره سلجوقی
ه با واژه های مهم در معماری این دوره دست یافت. برای چنین مجموعه ایی می توان  بنایی بر مبنای ایده های بدست آمد

 توجه به معماری دوره سلجوقی پرداخت که طراحی چنین مجموعه ایی به بهبود معماری کشور ایران کمک می کند.
 

 فرضیه:. 3

 ی ایران تاثیر مثبتی در جهت حس تعالی عبادت کنندگان خواهد داشت.های معمار بهره بردن از طرح
 

 اهداف پژوهش:. 4
 اهداف این پژوهش به هدف های علمی و کاربردی تقسیم می شود.

فراخوان جوانان به مکانهای  - 1سوق دادن رویکردهای متنوع به داخل مباحث دینی و مکانهای عبادی هدف علمی: . 4-1

 .ازی دینی و مذهبیفرهنگ س - 8مقدس 

 :اهداف کاربردی. 4-2

 .و مراکز فرهنگی با مردم ارتباط مستحکم مساجد - 1انس مسلمانان با شیوه های معماری  آشنایی و - 2

 

 ضروریات تحقیق:. 5

 .ایجاد فضاهای مقدس و دینی برای افزایش معنویات در جامعه کنونی - 2

 قی و ادغام آن با معماری نوین .رعایت شیوه های معماری ایرانی دوره سلجو -1

 
 روش پژوهش:. 6

در این پژوهش مباحث نظری تحقیق و جمع آوری تحقیق از روش توصیفی و در تحلیل و استفاده از داده ها برای طراحی 
 بهره گیری خواهد شد. مطالعات کتابخانه ای و اینترنت و مطالعات میدانیتوصیفی با استفاده از  -از روش تحلیلی
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 :گردآوری اطالعات .7

 :در روش کتابخانه ای

مطالعه کتب، مقاالت علمی، پایان نامه ها، مجالت، سخنرانی های مرتبط و بررسی نمونه های طراحی شده و  -2

 ضوابط و استانداردهای طراحی تدوین شده می باشد.

مذهبی مراغه با  -یمطالعه کتب و منابع مرتبط با عوامل و فاکتورهای تاثیرگذار در طراحی مجموعه فرهنگ -1

 رویکرد احیا الگوهای معماری ایرانی دوره سلجوقی.

 در روش میدانی:

مذهبی، معماری بناهای دوره سلجوقی و تجزیه و تحلیل  -مشاهده و بررسی چند نمونه مجموعه فرهنگی -2

 معایب و محاسن در نمونه های موجود. 

 بررسی و شناخت دقیق سایت انتخابی برای طراحی. -1

 ش و پاسخ با اساتید معماری و برداشت و جمع آوری اسناد تصویری.جلسه پرس -8

 

 ابزار گرد آوری اطالعات:. 8

در روش کتابخانه ای: با استفاده از کتب، مقاالت علمی، پایان نامه ها، مجالت، سخنرانی ها و تصاویر موجود اطالعات جمع 

 آوری شد.
 به گردآوری اطالعات پرداخته شد.در روش میدانی: از ابزارهایی چون مشاهده و آزمون 

کتاب ها و مقاالت فارسی مرتبط، سایت های اینترنتی، همچنین کروکی، فیلم و عکس در انجام این پروژه با استفاده از 

ابتدا مطالعات میدانی از وضعیت موجود منطقه برآورد می شود و سپس بر اساس این مطالعات اولیه طرح های معماری 
 ب موضوع پایان نامه ارائه می گردد.پیشنهادی در غال

 

 روش تجزیه و تحلیل اطالعات:. 9
 به کار گیری روش مطالعه، شناخت وضع موجود، تحلیل و طراحی. -2

 ارائه پیشنهادات با توجه به امکانات و محدودیت های منطقه مورد نظر و مبانی نظری پیشنهادی برای طراحی. -1

نطقه مورد نظر از طریق مشاهدات میدانی، نقشه ها و تصاویر شناخت ویژگی های مصنوعی، طبیعی، بصری م -3

 وضع موجود.

 طراحی بر اساس مطالعات صورت گرفته. -4

و در مرحله ترسیم نقشه های معماری و احجام مربوط از نرم  Wordدر مرحله تجزیه و تحلیل اطالعات از نرم افزارهای 

 Photoو در مرحله ویرایش تصاویر از نرم افزار  2D- Auto Cad, 3D-Auto Cad, 3D-Max, V-Rayافزارهای 

Shop  و نیز در مرحله ارائه نهایی از نرم افزارPower Point .استفاده خواهد شد 
 

 پیشینه پژوهش:. 11

بطور کلی در رابطه با معماری ایرانی دوره ی سلجوقی مطالعات کمتری توسط محققین انجام یافته که نتایج کار خود را 

 -ت عرضه داشته اند. بدیهی است تحقیقات محققین ایرانی و خارجی در رابطه با طراحی مجموعه فرهنگیبصورت مقاال
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مذهبی با رویکرد و احیاء معماری اسالمی دوره ی سلجوقی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بر این اساس در این قسمت به 

  بررسی سوابق تئوری و طراحی و اجرایی پرداخته می شود.
 -ق تئوری را می توان به کتب، پایان نامه های دانشجویان معماری و مقاالت نوشته شده در مورد مراکز فرهنگیسواب

 مذهبی، معماری ایرانی، معماری دوره سلجوقی تقسیم کرد.

 مذهبی، -سوابق طراحی و اجرایی شامل مصادیق طراحی و اجرایی در مورد مراکز فرهنگی،  مراکز مذهبی، مراکز فرهنگی

معماری دوره سلجوقی و معماری دوره سلجوقی در شهر مراغه پرداخته می شود. سپس با نتیجه گیری ویژگی ها و آیتم 
 های مهم به دست آمده از آنها، به طراحی این مجموعه پرداخته می شود.

 

 : مرکز فرهنگی استانبول )منبع: بر اساس پردازش نگارنده(1جدول شماره

 معمار شهر/ کشور  عنوان سال

   Gül Ertekinو Altınışık  استانبول/ ترکیه مرکز فرهنگی استانبول 1121

ت
حا

ضی
تو

 

میالدی، هدف توجه به مسائل دینی و فرهنگی و طراحی مرکزی که هم پاسخگوی  1121برنده ی مسابقه سال 

شیوه ی زندگی بین گذشته و حال، نیازهای امروزی جامعه و هم مطابق فرهنگ مردم باشد. برقراری رابطه 

مفهوم پایداری فرهنگی، تداعی مفهوم اتحاد استفاده از مدول های تکرار شونده، روستایی و شهری، توجه به 
بام سبز، حیاط ها و تراس ها که باعث ایجاد فضایی زنده و پویا برای تعامل دارای سالن برگزاری مراسم مذهبی، 

 مردم شده است.

یر
صاو

ت
 

 
  

   

 

 http://www.arel.ir/fa/News-View-2988.html منبع

 

 )منبع: بر اساس پردازش نگارنده( hague-Beaumontمرکز فرهنگی : 2جدول شماره

 معمار شهر/ کشور  عنوان سال

 مرکز فرهنگی 
hague-Beaumont 

 Peripheriques  شرکت معماری فرانسه

http://www.arel.ir/fa/News-View-2988.html
http://arel.ir/fa/News-View-3819.html
http://arel.ir/fa/News-View-3819.html
http://arel.ir/fa/News-View-3819.html
http://arel.ir/
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ت
حا

ضی
تو

 

غربی بنا، متر، تأکید به بخش ورودی با مسیری سرپوشیده در ضلع  18متر و کشیدگی  22بلوک با ارتفاع 
تأکید بر منظر اطراف، نمای خارجی با پانل های شیشه ای صیقلی، ترکیب طبیعت، موسیقی و فضای 

ام چوب و فلز، وصل تم مصالح شهری با یکدیگر، تأکید به عملکرد و پایداری در طراحی داخلی، استفاده از
اهروی ورودی که از پانل های فلزی رنگارنگ که شبیه مجسمه بوده و فضا سرشار از فضاهای مجموعه در ر

نور طبیعی و در شب از بیرون می درخشد. سوراخ سوراخ بودن پانلهای فلزی که فضا را آکوستیک کرده و 

 سر و صدای البی را جذب می کنند.

 تصاویر

   
 

   
 

 http://www.arel.ir/fa/News-View-8323.html  منبع

http://www.arel.ir/fa/News-View-8323.html 

 تحریریه معماری آرلترجمه توسط   DESIGNBOOMاز 

 

 (نگارنده )منبع: بر اساس پردازش  خاوران فرهنگسرای: 3جدول شماره

 معمار شهر/ کشور  عنوان سال

 Teepleگروه معماران  تهران/ ایران خاوران فرهنگسرای 2831
ت

حا
ضی

تو
 

مترمربع است  11111مترمربع و زیر بنای  38111بزرگترین مرکز فرهنگی کشور دارای مساحتی بالغ بر 

 (.  2838)صالحی، 

شود. از دید ، اجتماعی و فرهنگی تقسیم می، آموزشیبه چهار گروه هنری« ی خاورانفرهنگسرا»های فعالیت
، دانست ایرانی -توان تلفیقی از معماری گذشته و حال اسالمیرا می «فرهنگسرای خاوران»معماری مجموعه 

نکات اصلی و فرعی موجود در معماری این مرز کننده ای که سیر توالی عناصر و فضاها به فراخور، بیانبه گونه

 (.2838و بوم است )صالحی، 

 تصاویر

    

    

http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
http://www.arel.ir/fa/News-View-3819.html
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  eng.com/showthread.php/504614-www.iran منبع

kipg.comhttp://www.wi 
 

 )منبع: بر اساس پردازش نگارنده(  اسالمی آلبانی -: مرکز فرهنگی4جدول شماره

 معمار شهر/ کشور  عنوان سال

 معماران بیگ      آلبانی تیرانا/  اسالمی آلبانی -مرکز فرهنگی 

ت
حا

ضی
تو

 

مسیحیت ارتدوکس و مسیحیت کاتولیک و دین  مرکز فرهنگ اسالمی، موزه و تطابقبرگ، در میدان سن

با دعوت  فضایی است.با ارزش های اسالمی و نمادی کامل برای آموزش و آشنایی عموم مردم است.  اسالم

اطراف مسجد و مذهبی، در میان باغ وندان و وقایع بزرگ شهرال و انعطاف پذیری مناسب با امور کنندگی با
فرم مناسب در جهت میدان و یک در اهمیت به گیاهان است.  نمادی، می درخشد مرکز فرهنگ اسالمی

ی دیوارهای مسجد به سمت مکه شکل گرفت. این باعث بوجود آمدن چند هویت منسجم شهری و جهت گیر

حوزه عمومی شد، دو میدان کوچک در دو طرف مسجد و یک میدان بزرگ با مناره در جلو آن که برای 
توسعه محل عبادت در نظر گرفته شده است. با چرخش مسجد رو به بیرون و اجرای مراسم مذهبی و 

، دعوت کنندگی و فراگیر بودن این مذهب بیشتر می شود و فضاهای سایه دار فرهنگی آن در عرصه عمومی

که حریم از تعداد زیادی پنجره مستطیل شکل نمای آن عموم مردم به اشتراک گذاشته شود. آن می تواند با 

خصوصی داخل را حفظ می کنند، اجازه ورود نور مناسب به فضا و کیفیت نور داخلی مسجد را در طول روز 
انتهای میدان و معماری منحنی آن تداعی کننده گنبدها و قوس های سنتی معماری . غییر می دهندت

 .اسالمی است. دارای باغ قرآنی که شامل گیاهان ذکر شده در قرآن به همان تعداد می باشد

 تصاویر

  
 

 

  
 

 

    

  html-View-http://www.arel.ir/fa/News.205 منبع

 

 

 

http://www.iran-eng.com/showthread.php/504614
http://www.iran-eng.com/showthread.php/504614
http://www.wikipg.com/
http://www.wikipg.com/
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 )منبع: بر اساس پردازش نگارنده(مجموعه فرهنگی مذهبی امام رضا : 5جدول شماره 

 معمار شهر/ کشور  عنوان سال

استودیو معماری کلوت، طراحی  تهران/ ایران       مذهبی امام رضا  -مرکز فرهنگی 2832

و سمانه توسط سعید رضا بریری 

 قاسم پور 

ت
حا

ضی
تو

 

ایده ی اصلی . رای تعامل اجتماعی و مشارکت نسل ها و گروه های اجتماعی مختلفب خلق یک فضا

همبستگی و ارتباط متقابل بین گروه های اجتماعی مختلف و تشویق حضور نسل جدید، فرم نهایی شبستان 

آرزوی رم اصلی شبستان است. فی اجتماعی نه ای از وحدت و همبستگایده ی پیوستن دستها به عنوان نشا
، گالری هنری، کافه کتاب، مسجد شامل بخش های عملکردی از جملهاست.  دیرین ارتباط با خالق هستی

، شفافیت فضا ه طراحی شده اند. حضور آبرم واحد و یکپارچدر فکه  آمفی تئاتر و یک مرکز فناوری اطالعات

است. آجرهای به کار رفته در دیوارهای راهروها و  اشاره به هویت اجتماعی کاربرانرا افزایش می دهد. 

شبستان همراه با شیشه، جریان عروج از زمین به نور را به صورت نمادین نشان می دهد. شیشه دست ساز 
ده و در سقف دا حکاکی شده و از روبروی چهره ی نمازگزاران آغاز شپوشاننده ی گنبد اصلی با نام های خ

، در فرهنگ پارسی نماینده ی استقامت، زندگی و آزادی می باشدگنبد به اوج می رسد. مجسمه ی سرو 

ه در روز با عبور نور خورشید از ک های داخلی از شیشه سبز دیواره،اسالمی -از الگوهای معماری ایرانیاستفاده 
که  بخشد. ورودی ساختمان به شکل انگشتان دو دست در هم گره شده مسجد می زیبایی خاصی به آن،

 ضلعی. 3بخش تقسیم و جدای از یک سقف  3هشتم، به احترام امام  گنبد به. نشانه وحدت است

 تصاویر

 
  

  

  
 

  
-http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding- منبع

projects/48081?size=s2523% comments/print/ideabooks/decoration/decorating-
styles/iranian- islamic-spaces/31275. 

-http://khatmag.ir/post/imam-Reza-cultural-and-religous-complex. 
-http://tehron80.blogfa.com/post-27.aspx. 
-www.google.com  

 

 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(.) مسجد جامع اصفهان :6جدول شماره 

 .که به مسجد جامع عتیق هم شهرت دارد جمعهمسجد جامع یا  نام پروژه:

تصور بهشت در معماری ابعاد مختلف را به صورت نماد و استعاره به واسطه، و مدد کشف و شهود در عالم مثال ظاهر 

آبی الجوردی و فیروزه ای بیش از سایر رنگ ها  که تزیین در مسجد یکی از بسترهای آن بوده است. نموده است
 (.21: ص 2833 احمدی ملکی،) ن رنگ ها را رنگ های عالم مثال و حکمت علویه دانسته انداستفاده شده است. ای

http://www.chidaneh.com/taxonomy/term/5582
http://www.chidaneh.com/taxonomy/term/5582
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://khatmag.ir/post/imam-Reza-cultural-and-religous-complex
http://tehron90.blogfa.com/post-27.aspx
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 الملک، حیاط چهار ایوانی و شبستان های گرد آن، مدرسه مظفری، محرابهای متعدد.الملک، گنبد تاج گنبد نظام: شامل
 (.  2831محراب الجایتو تزئین گچبری با گل و بته و شکل های هندسی )پیرنیا،  -

سنگاب ایوان درویش )ایوان شمالی( جنس سنگ پارسی، کتیبه بدنه به زبان های فارسی و عربی و خطّ ثلث، با متن:  -

 و صل علی زین العباد علی و الباقر محمد و الصادق جعفر و الکاظم موسی و الرضا علی و التقی محمد و النقی.... ...

ای از سنگ چهارگوش، روی لبه آن پنج جامگاه ساده در میان حوضچهسنگاب ایوان صاحب )ایوان جنوبی( سنگابی  -
دار کوچک، و در قسمت های کنگرهخطّ ثلث و نقشبا  21  است. سطح خارجی سنگاب در باال شامل کتیبه صلوات بر

عیل... فی دار بزرگ است. کتیبه ی بدنه: وقف شرعی نمود توفیق... استاد امین ولد اسمهای کنگرهپایین سنگاب، نقش

2211. 
 (.2831دو سنگاب کوچک: یکی در کنار حوض میان حیاط مسجد، و دیگری در برابر ایوان استاد )ایوان غربی( )پیرنیا، -

 رنگ های سفید، سیاه، آبی، زرد، آبی الجوردی در کنار و ترکیب هم که ایجاد یک فضای پاک و مقدس می کند.

یر
صاو

ت
 

    

 
 

  

مفاهیم 

بدست 

 آمده

سلسله مراتب و تداوم و بازتاب نور در مصالح و ، ارتباط درون و بیرون، تداوم، یکپارچه، سبکی و نورانیت

توجه به ، مل مکمل میان معماری و طبیعتتعا ،اندازبندی چشمن ساما. پذیری فضایینقوش، انعطاف

و  موزون ترکیبی متعادل، تنوع، مفاهیم و مضامین قدسی چون وحدت، نظم، الگوهای رفتاری و فضایی
 .تمرکز گرایی،سادگی و خلوص فضایی، ابداع و نوآوری، هماهنگ

 

 مأخذ: بر اساس پردازش نگارنده(. ) سرخ مراغه گنبد: 7جدول شماره 

 نبد سرخ مراغهگنام پروژه: 

 (.2831است )پیرنیا، شیوه رازی است. سبک معماری این بنا به سلجوقی هجری قمری در دوره 111ساخت در سال 

بر اساس کتیبه   احداث بنا  از قدیمی ترین آثار دوره سلجوقی است تاریخو  این برج در جنوب غربی مراغه واقع شده

ثر را کامال شیوه خاص معماری آجری و تزئینات هریک از طاق نماهای این ا  ه.ق است. 111کوفی سر در بنا سال 

ورودی آن از شاهکار های   برجسته کرده و برابر نظر اریک شرودر در کتاب صنایع ایران تزئینات ستون های آجری نمای
معماری آجری جهان است. تلفیق کاشی و آجر در عصر سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده و استفاده از کاشی 

االی سر در آن به شیوه هنرمندانه جلوه خاص به این بنا بخشیده است )پوررجبی، بصورت محدود در نمای ورودی و در ب

(. نمای خارجی گنبد مرکب از طاق نماهای است که در هر طرف آن دو طاق نما از سنگ و آجر سرخ 31: ص 2838

لی آن (. گنبد سرخ مراغه دارای گنبدی دو پوش بوده است. پوشش داخ131: ص 2821ساخته شده است )گدار، 
بصورت عرق چین می باشد پا بر جا است؛ اما پوشش خارجی آن به شکل هرمی بوده و کامال فرو ریخته است. بنا به یک 

فرضیه مردم محلی معتقدند که این گنبد هرمی توسط مردم تخریب شده و داخل گنبد اشیای عتیقه ای بوده که به 

 (.11: ص 2833سرقت رفته است )بهارتاش، 
برابر نظر اریک شرودر در کتاب صنایع اقنماها این اثر را کامال برجسته، ی آجری و تزئینات هر یک از طمعمار شیوه

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjed-e-Jameh-Isfahan-Mehrab.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Masjed-e-Jameh-Isfahan-Mehrab.jpg?uselang=fa
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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ایران، تزئینات ستون های آجری نمای ورودی آن از شاهکارهای معماری آجری جهان است. تلفیق کاشی و آجر در عصر 
 سلجوقی برای اولین بار از این اثر آغاز شده است.

یر
صاو

ت
 

     

 
 

 
 

 

  

 

مفاهی

م 
بدست 

 آمده

مصالح و  سلسله مراتب و تداوم و بازتاب نور در، ارتباط درون و بیرون، تداوم، یکپارچه، سبکی و نورانیت

توجه به الگوهای ، تعامل مکمل میان معماری و طبیعت ،اندازبندی چشمسامان. پذیری فضایینقوش، انعطاف
ابداع ، ترکیبی متعادل موزون و هماهنگ، تنوع، مفاهیم و مضامین قدسی چون وحدت، نظم، رفتاری و فضایی

از نمایی ، دورپویاییع و عین تنول، در دقالب فرمی متعا. تمرکز گرایی،سادگی و خلوص فضایی، و نوآوری

 گیاهی. و سلیمی ، اهندسی بیعتطیی با آواهم  به تصویر بکشاند.دی را عتقای و امبانی متقن فکر

 شناسی معماری ایرانی. نشر معمار.سبک .2831پیرنیا، محمد کریم. منبع

 .23/1/1122شده در بازبینی .سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ایران 
 . مراغه. تهران)ویرایش دوم(: نشر افرازه رود.2831روارید، یونس.م

 تهران: نشر. .های مراغه و عجب شیر. دیدنی2832صدراالسالمی، فخرالدین.

 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه.

 گاه جامع گردشگری ایران.وب

 گاه دانشگاه مراغه.وب

 

 جمع بندی پیشینه پژوهش:. 11-1
 مذهبی می توان ویژگی های زیر را بطور کلی در نظر گرفت: -با بررسی معماری مراکز فرهنگی

 توجه به مسائل دینی و فرهنگی، مطابق با فرهنگ مردم. -

دعوت کنندگی و سیر توالی عناصر و فضاها، اصل تنوع و برابری، استفاده از مفاهیمی مانند: وحدت، اتحاد،  -
 توجه به هنر و فرهنگ.، هویت شهرمبستگی اجتماعی واستفاده از هانعطاف پذیری، 

 بام سبز، حیاط و تراس، فضای شهری.، طبیعترنگ، آب، نور، استفاده از   -

 ه.چوب و فلز و شیشی مانند: مصالح رفته، کار به احجام خلوصاستفاده از حجم افقی و  -

 ترکیب معماری سنتی و مدرن. گذشته، های سنت مفاهیم و عناصراستفاده از معماری و  -

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonbadsorkh5.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonbadsorkh10.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonbadsorkh7.jpg?uselang=fa
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gonbadsorkh4.jpg?uselang=fa
http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
http://arel.ir/fa/News-Category-441.html
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استفاده از مجسمه ها و نمادهای مهم شهری مانند: سرو که یک نشانه ی شهری و نماد استقامت، زندگی و  -

 آزادی.

 کتیبه. اجرای آجری، تزیینات از استفاده -

 توان ویژگی های زیر را بطور کلی در نظر گرفت:با بررسی بناهای معماری دوره سلجوقی می 

 استفاده از اصول معماری ایران. -

 استفاده از پالن چهار ایوانی، دارای شبستان، گنبد، محراب، مناره، ایوان. -

 با نقوش اسلیمی گیاهی و یا هندسی. گره چینیدارای تزیینات گچبری، کاشیکاری، آجر چینی و  -

 نقوش هندسى.، خط کوفی ی تلفیقی ازدارای کتیبه ها با نقوش تزئین -

 توجه به نور، آب. -

 استفاده از مصالح آجر و گچ ، تلفیق آجر و کاشی. -

 ، مقرنس.ای، تزیینات قطاربندی و فرمهای هندسیتزیینات نقاشی به رنگ فیروزه -

 

 نتیجه گیری:. 11
از فضاهای مهم مورد نیاز جامعه می باشد. با توجه به جایگاه و  مذهبی -مراکز فرهنگی با افزایش افراد جامعه و بالطبع آن

لیل معماری مذهبی که به عنوان بخشی از فرهنگ هر جامعه محسوب می شود. بر این اساس با تح -اهمیت اماکن فرهنگی
برای چنین مجموعه ایی می توان  بنایی بر مبنای ه و مهم در معماری این دوره دست یافتالگوهای به جوقی ایرانی دوره سل

با توجه به  ایده های بدست آمده پرداخت که طراحی چنین مجموعه ایی به بهبود معماری کشور ایران کمک می کند.

عناصر و روند شکل گیری آن می توان به ی آن دوره بناهامعماری  ودوره سلجوقی در شهر مراغه مباحث نظری مربوط به 

و  تلفیقبا . می شودفرهنگی برای عموم مردم  -مذهبیمهم در طراحی این مرکز دست یافت که منجر به طراحی مرکزی 
به ایجاد وحدت و آینده  نسل حال و نسلاز معماری دوره سلجوقی می توان برای یجاد راهکارهای جدید ا، درستترکیب 

طراحی فضایی برای ارتقای توانمندی های جسمی و روحی برای تمامی سنین با توجه به  انجامد.یت در معماری میمعنو

هدف نهایی این طرح است. ایجاد مکانهای عبادی، آموزشی، پژوهشی، الگوهای معماری ایرانی دوره سلجوقی، احیاء 
 های این مجموعه  می باشد.  برگزاری مراسم و جلسات، نمایشگاه، فروشگاه و... از قابلیت

 
 منابع:.12

  .اصفهان: دانشگاه هنر اصفهان. مجموعه مقاالت همایش معماری مسجد. 2833. احمدی ملکی، رحمان -

، هنرهای زیبانشریه   ،چالش ها و تناقضات(گام اول آموزش ) -عریف معماری ت. 2831اکرمی، غالمرضا.  -

 .2831 ، دی21شماره 

 .21، نشریه ی هنرهای زیبا، شماره ی نقش دیدگاه ها در آموزش معماری. 2831اکرمی، غالمرضا.  -

سازمان تبلیغات اسالمی، حوزه تهران: ، «فانی هنر و معماری اسالمیبانی عرم». 2831. حسن، بلخاری قهی -

 .هنری سوره مهر

 .تبریز: ناشر مولف گنبد سرخ مراغه نمادی از مکتب معماری آذربایجان،. 2833بهار تاش، مهران.  -

 شناسی معماری ایرانی. نشر معمار. سبک .2831پیرنیا، محمد کریم. -

تجلی آن در معماری مساجد دوره سلجوقی با استناد به مسجد هنر دینی و . 2838رحمتی، سمیه.  -
 ، اولین کنگره ی بین المللی فرهنگ و اندیشه ی دینی.جامع اصفهان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B7_%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C
http://journals.ut.ac.ir/page/article-frame.html?articleId=3151
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=8
http://journals.ut.ac.ir/page/journal-main-page.html?jourId=8
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 .سمتانتشارات  تهران: ،«حکمت هنر اسالمی». 2833. ، زهرارهنورد -

نامه پایان ی معماری مرکز گفتگوی ادیان توحیدی با محوریت منجی، طراح. 2838صالحی، پروانه.  -

 .2838کارشناسی ارشد معماری، گروه هنر و معماری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم تحقیقات تهران )آذربایجان شرقی(، 

 تهران: نشر. های مراغه و عجب شیر.دیدنی . 2832صدراالسالمی، فخرالدین. -

 ، تبریز.میراث فرهنگی و گردشگری آذربایجان شرقی. 2838پوررجبی، مسعود.  عالم -

 ، تهران: مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، چاپ اول.سلجوقیان از آغاز تا فرجام. 2838وزانی، س. فر -

، چاپ سید حسن آذرکار ی، ترجمه «تحلیل مضامین جهان شناختی نقوش اسالمی» . 2831. کیت، کریچلو -

 .و فلسفه ایران موسسه پژوهشی حکمت، تهران: 2831اول 

، ترجمه عبداهلل فریار، تهران: انتشارات سیاولی )فرهنگسرای خ صنایع ایرانتاری. 2811کریسیتی، ویلسون.  -

 یساولی(.

 . ترجمعه ابوالحسن سرو قد مقدم، چاپ دوم. تهران.آثار ایران. 2821گدار، آندره.  -

 تهران)ویرایش دوم(: نشر افرازه رود. مراغه.. 2831مروارید، یونس. -

 

 سایت اینترنت:

 .23/1/1122ایران، بازبینی شده در  ازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگریس -

 اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مراغه. -

 گاه جامع گردشگری ایران.وب -

 گاه دانشگاه مراغه.وب -

-http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-
projects/48081?size=s2523% comments/print/ideabooks/decoration/decorating-
styles/iranian- islamic-spaces/31275. 

-http://khatmag.ir/post/imam-Reza-cultural-and-religous-complex. 
-http://tehron80.blogfa.com/post-27.aspx. 

-www.google.com 
http://www.arel.ir/fa/News-View-205.html 
www.iran-eng.com/showthread.php/504614  

http://www.wikipg.com 
http://www.arel.ir/fa/News-View-3818.html 

http://www.arel.ir/fa/News-View-3818.html 
http://www.arel.ir/fa/News-View-2988.html 
 

 
 

 

http://www.ichto.ir/
http://www.ichto.ir/
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://www.chidaneh.com/ideabooks/architecture/outstanding-projects/49081?size=s%2523%20comments/print/ideabooks/decoration/decorating-styles/iranian-islamic-spaces/31275
http://khatmag.ir/post/imam-Reza-cultural-and-religous-complex
http://tehron90.blogfa.com/post-27.aspx
http://www.arel.ir/fa/News-View-205.html
http://www.iran-eng.com/showthread.php/504614
http://www.wikipg.com/
http://www.arel.ir/fa/News-View-3819.html
http://www.arel.ir/fa/News-View-2988.html
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