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چکیده
مسجد بى بى خانم سمرقند با چهارایوان و سه گنبدخانه در یک میانسرا از آثار مهم دورة تیمور است که کمتر به 

چند گنبدخانه اى بودن آن توجه شده. براى یافتن ریشه هاى طرح مسجد که هدف پژوهش است، ضمن بررسى 

متون تاریخى دوره تیمورى با استفاده از روش تفسیرى- تاریخى و بررسى پژوهش هاى معاصر و قیاس آن ها با 

هم به روش استدالل منطقى،  به این سؤاالت باید پاسخ داد که الگوى مسجد بى  بى خانم را در کجا مى توان یافت؟ 

و چه نمونه هاى دیگرى با این ساختار وجود دارد؟ متون تاریخى به بازدید تیمور از مسجد جهان پناه دهلى، حمل 

مصالح براى ساخت مسجد از هند اشاره کرده اند و ازطرفى وجود تجارب بناهاى چهارایوانِى سه گنبدخانه اى مانند 

رباط شرف و رباط ماهى در پیش ازاین، بعالوه گرایش عظمت  گراى به ارث رسیده از دوره ایلخانان و گنبدخانه هاى 

رفیع مقابل هم در بناهاى آن دوره مجموعاً مى تواند ایده هاى اصلى طراحى مسجد جامع سمرقند را تدوین کرده 

باشد. این طرح براى مسجد در ایران مورد اقبال قرار نگرفت و به جز در جامع عباسى در دو قرن بعد تکرار نشد. 

عملکرد گنبدخانه هاى جانبى بى بى خانم و جامع عباسى عبادى و در بناى جهانپناه، همچون جامع یزد که در پیش 

از آن ساخته شده ارتباطى است. 
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بسیارى از بناهاى تاریخ معمارى ایران اعم از مسجد، مدرسه یا کاخ از 
واحدهاى فضایى مشابهى اعم از میانسرا، ایوان، گنبدخانه و غیره تشکیل 
شده اند که ترکیب آنها، الگوى کلى ساختار آن بنا را تشکیل مى دهد. 
برخى از این واحدهاى فضایى نقش محورى در ساختار یک اثر داشته و 
ترکیب آنها با یکدیگر الگوى کلى طراحى بنا را مشخص مى کند. ایوان 
از واحدهاى فضایى پرکاربرد در معمارى سرتاسر منطقه و از جمله ایران 
میباشد. گنبدخانه نیز به همین ترتیب اهمیت زیادى در ساختار معمارى 
بناهاى ایرانى دارد. ترکیب دو واحد فضایِى گنبدخانه و ایوان را میتوان 
در بسیارى از بناهاى مهم از جمله مساجد مشاهده کرد. سازمان فضایى 
گنبدخانۀ ایوان دار در مساجد ایرانى که در سمت قبله واقع مى شوند 
از شاخصه هاى اساسى بازشناسى معمارى این گونه از مساجد محسوب 
شده و  به طور معمول، فقط یک عدد گنبدخانۀ ایوان دار در هر مسجد 

اعم از یک تا چهار ایوانى وجود دارد. 
اما در دوره تیمورى در مسجد جامع سمرقند (مشهور به بى بى خانم) 
تعداد گنبدخانۀ ایواندار به سه عدد افزایش یافته در غرب و شرق مسجد 
به آن افزوده شده است. این شیوه که در معمارى مساجد ایرانى رایج 
نبود و پس از آن نیز به جز در مسجد جامع عباسى اصفهان تکرار نشد، 

توجه برخى از پژوهشگران تاریخ معمارى ایران را به خود جلب کرده 
است، عده اى آن را استثنایى فرض کرده و کم تر در پى یافتن ریشه هاى 
آن و نمونه هاى مشابه دیگر بوده اند. گروهى دیگر علل و عواملى را در این 
امر دخیل دانسته و برخى تجربیات پیشین در معمارى ایران را الگوى 

این مسجد دانسته اند. 
هدف این پژوهش تالش براى یافتن ریشه هاى الگوى طراحى این 
مسجد و هم چنین پیگیرى میزان تکرار این طرح در معمارى مساجد 
ایرانى است به این منظور پاسخ گویى به این سؤال ها ضرورت مى یابد، 
که الگوى چهارایوانى همراه با سه گنبدخانۀ ایوان دار به کارگرفته شده 
در معمارى مسجد جامع سمرقند ریشه در کدام بناهاى پیش از خود 
داشته؟ و این ساختار چه نمونه هاى مشابه دیگرى دارد؟ برخى از بناهاى 
مشابه در خارج مرزهاى ایران بوده و رواج ساختار چندگنبدخانه اى را 
در سرزمین هند مى توان پیگیرى کرد. در نهایت این پژوهش تالش 
دارد نشان دهد که على رغم عدم توجه پژوهشگران به الگوى چند ایوان 
و گنبدخانه پیرامون میانسرا تاکنون نمونه هایى هرچند اندك در تاریخ 
معمارى وجود داشته است و مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم) نمونه 

استثنایى چنین الگویى نیست.

مقد مه

 روش پژوهش 
متون دوره تیمورى  به  با عنایت  پژوهش  این  به هدف  نیل  براى 
و با استفاده از روش تفسیرى  -  تاریخى ابتدا بناهایى با چنین ساختار 
را در پیش از زمان ساخت مسجد جامع بى بى خانم بررسى کرده و با 
توجه به متون دسته اول مربوط به حوادث دروه تیموریان منابع الهام 
احتمالى الگوى مسجد بى بى خانم شناسایى و سپس با بهره گیرى از 
اسناد تصویرى و پژوهش هاى موجود با کاربرد روش استدالل منطقى 

نمونه هاى مشابه با مسجد جامع سمرقند مورد بررسى قرار مى گیرند.
پیشینه پژوهش

پژوهش هایى که تاکنون بر روى ریشه یابى ساختار مسجد بى بى خانم 
انجام شده را به طورکلى مى توان به دو دسته تقسیم کرد. پژوهشگران 
اولیه و استادان تاریخ معمارى اسالمى در دانشگاه هاى اروپا که عمدتاً با 
توجه به متون تاریخى، بنا را ملهم از مسجدى در هندوستان دانسته اند. 
گالینا  را  تیمورى  معمارى  روى  بر  جدى  پژوهش هاى  نخستین 
در   (1387) پوگاچنکووا  داد.  انجام  روس  باستان شناس  پوگاچنکووا 
کتاب «شاهکارهاى معمارى آسیاى میانه» در ذیل توصیف بناى مسجد 
بى بى خانم به استفاده از کارگران هندى در ساخت بنا اشاره کرده است. 
و  ایران  در  تیمورى  «معمارى  کتاب  در  دیگران (1374)  و  گ ولم ب ک 
توران» ابعاد مختلفى از طراحى مسجد بى بى خانم را بررسى کرده و به 
توأمان شدن ایوان هاى جانبى با گنبدخانه اشاره نموده اند. آنها احتمال 
الگوگیرى این مسجد از مسجد جهان پناه هند را مطرح کرده و مسجد 
شاه اصفهان را ملهم از جامع سمرقند مى دانند، اما توضیحات مفصل ترى 
ارائه نکرده اند. اوکین (2017) در فصل «معمارى و فرهنگ هاى دربار 
قرن چهاردهم از کتاب مصاحبت با هنر و معمارى اسالمى» نیز  در 

الهام مسجد جامع سمرقند از مسجد جهان پناه دهلى را محتمل دانسته 
است. بلر و بلوم (1396) در «کتاب هنر و معمارى اسالمى» گنبدخانۀ 
پشت ایوان جانبى را چیزى جدید دانسته اند و هیلن برند (1393) در 
کتاب «معمارى اسالمى، شکل، کارکرد و معنى» تنها به شباهت مسجد 
جامع عباسى با مسجد جامع سمرقند اشاره مى کند و دربارة خاستگاه 
چنین ترکیبى سخنى نمى گوید.  P(2018) Porter and Castinelدر  
مقالۀ «مسجد جامع جهان پناه» ضمن بررسى مسجد جامع جهان پناه به 

اثرگذارى آن بر مسجد جامع سمرقند نیز اشاره کرده اند. 
گروه دوم آن دسته از پژوهشگرانى که تعدد گنبدخانه در بنا را ریشه 
در معمارى گذشته ایران و بناهاى دوره ایلخانى و پیش از آن دانسته اند. 
النا پاسکالِوا (2012) در «مقالۀ مسجد بى بى خانم سمرقند و معمارى 
یافتن تأثیرات معمارى دوره ایلخانى  به دنبال  ایلخانى آن»  تیمورى 
بر ساختار مسجد بى بى خانم بوده و بناى سلطانیه را در این امر مؤثر 
مى داند. معماریان (1399) در کتاب «معمارى ایرانى؛ دستگاه شناسى» 
وجود دو گنبدخانه در کنار دو ایوان جانبى را در مساجد پیش از آن 
بى سابقه دانسته ولى معتقد است در رباط ماهى و رباط شرف مى توان 
همانند این طرح را مشاهده نمود. وى همچنین به شباهت ترکیب کلى 
مسجد جامع جانپور با مسجد بى بى خانم اشاره کرده است (جدول 1). 

که  است  آن  پى  در  مطرح شده  آراى  بررسى  ضمن  پژوهش  این 
نشان دهد: مسجد بى بى خانم در طرح و الگوى اصلى داراى ابداعات 
به ویژه  وجوه  از  برخى  در  مى توان  گرچه  که  است،  نوآورى هایى  و 
چندگنبدخانه اى بودن و آن را به مسجد جهان پناه در هند منتسب کرد 
ولى صرفاً به آن اکتفا نشده و تأثیر شیوة چهارایوانى و حضور عناصر 
مى توان  پررنگى  شکل  به  آن  در  را  ایران  سرزمین  در  رایج  معمارى 
ساختار  که  دهد  نشان  که  است  آن  پى  در  همچنین  کرد.  مشاهده 
دیگر  صفوى  اصفهان  عباسى  جامع  به جز  ایران  در  چندگنبدخانه اى 



41
خاستگاه تعدد گنبدخانه در مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم)

تکرار نشده، اما در هند در چند مسجد دیگر معاصر مسجد بى بى خانم 
دیده مى شود و امرى استثنائى نبوده است. بررسى تفاوت هاى مسجد 
بى بى خانم با الگوى چندگنبدخانه اى رایج در هند در آن زمان نیز داراى 

اهمیت زیادى خواهد بود. 
مبانى نظرى پژوهش

1- عناصر اصلى سازنده مسجد
عناصر فضایى میانسرا، ایوان، گنبدخانه و شبستان چهار واحد فضایى 
اصلى شکل دهنده به مسجد در معمارى هستند که بسته به اهمیت، 
وسعت، شیوه، امکانات و درخواست سازندگان از یک تا همه این چهار 
عنصر در ساخت مسجد به کار رفته اند. در این پژوهش در جامع سمرقند 
است  آن  سه گنبدخانه اى  و  چهار ایوانى  ترکیب  مى یابد  اهمیت  آنچه 

ازاین رو در اینجا تمرکز بیشتر بر ایوان و گنبدخانه و میانسرا خواهد بود.

1- 1. ایوان و مسجد
براى ایوان تعاریف مختلفى ارائه شده از جمله آن را سالنى طاق دار 
دانسته اند که سه طرف آن را دیوار گرفته و یک سر آن کامًال باز است 
(Petersen, 1999, 130) یا فضایى سرپوشیده که یک طرف آن باز 
فضایى  را  مى توان ایوان  مجموع  است (هیلن براند، 1393، 598). در 
به  و  بوده  شاخص  ارتفاع  جهت  به  که  دانست  نیمه باز  و  سرپوشیده 
میانسرا مرتبط است، به صورت منفرد و یا در ترکیب با فضاى گنبدخانه 

یا شبستان مشاهده میشود. 
منطقه  در  اشکانیان  دوره  از  دست کم  فضایى  واحد  این  کاربرد 
خاورمیانه توسط ایرانیان رایج بوده و پس از اسالم نیز در بیشتر بناها از 
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جمله مسجد، مدرسه، کاخ، کاروان سرا و غیره دیده مى شود. به کارگیرى 
ایوان در دوره سلجوقیان رونق بیشترى گرفت و الگوى چهارایوانى که 
(کیانى، 1394،  اشکانیان  دوره  در  آشور  کاخ  در  پیش از آن  سده هاى 
276) و کاخ لشگرى بازار (قیومى بیدهندى، 1397، 353) به کار رفته 
بود با شکلى منظم تر رواج یافت. از نخستین نمونه هاى ایوان در مساجد، 
باید به مسجد جامع نیریز (363 ه.ق) (پیرنیا، 1395، 162) اشاره کرد 

(تصویر 1). 
1- 2. گنبدخانه و مسجد

گنبدخانه فضایى با بدنه چهارضلعى، چندضلعى یا دایره با گنبدى 
بر فراز آن که به وسیله مفصلى به نام گریو یا منطقه انتقال به هم متصل 
و  داشته  فراوان  کاربرد  ایرانى  معمارى  در  اسالم  پیش از  از  مى شوند. 
نخستین نمونه هاى آن را مى توان در دوره اشکانى جستجو کرد گرچه 
است.  ساسانى  دوره  به  مربوط  فضا  این  از  باقى مانده  شواهد  عمده ى 
(حجت و دیگران، 1394). در دوره اسالمى استفاده از آن تداوم یافت که 
کهن ترین شاهد موجود، مقبره امیر اسماعیل سامانى (295 ه.ق) بخارا 
است. شواهدى نیز از تبدیل چهارتاقى به مسجد گنبدخانه اى، مانند 
مسجد ایزدخواست، وجود دارد (اوکین، 1398، 137). از مسجد جامع 
نظنز(389 ه.ق) به عنوان نخستین شواهد موجود به کارگیرى گنبدخانه 
در مسجد یاد مى شود (معماریان، 1399، 38) و بدین ترتیب سازمان 
فضایى مساجد نخستین در ایران با افزوده شدن گنبدخانه غنى تر شدند. 
(هیلن برند، 1393، 94) امرى که در مساجد جامع اصفهان و اردستان، 
جامع زواره و در اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم قابل پیگیرى است و 
تعدد مساجد گنبدخانه دار دیگر نشان از رواج گنبدخانه در مساجد ایران 

تصویر2- انواع گنبدخانه با بدنه مربع، چندضلعى و دایره.
تصویر1-  باال مسجد جامع قائن بصورت منفرد و پایین بخشى از مسجد جامع 

عباسى اصفهان که ایوان، فضایى مابین میانسرا و گنبدخانه است. 

از این دوره به بعد مى دهند (تصاویر 2 و 3). 
2-  هم نشینى گنبدخانه، ایوان و میانسرا

افزوده شدن میانسرا و رواق هاى پیرامونش به گنبدخانه هاى مساجد 
کوهپایه و قهى در شرق اصفهان  که احتماالً چهارطاقى هایى مربوط به 
دوره ساسانى بودند، قدیمى ترین هم نشینى موجود گنبدخانه با میانسرا 
در ایران هستند (معماریان، 1399، 254)؛ اوکین، 1398، 137). رواج 
این الگو را در افزودن گنبدخانه به مسجد جامع شبستانى اصفهان و 
اردستان مى توان مشاهده کرد (حجت و دیگران، 1394، 24). اندکى 
بعدتر با اضافه شدن ایوان، مساجد گنبدخانه اى ایوان دار به وجود آمده 
تداوم آن منجر به تولد مساجد چهار ایوانى گنبدخانه اى شد، که مسجد 

جامع زواره جزء اولین شواهد موجود آن است (پیرنیا، 1395، 205). 
در  مختلفى  شکل هاى  به  میانسرا  و  ایوان  گنبدخانه،  هم نشینى 
مساجد بروز یافته. جامع یزد یک ایوانى گنبدخانه دار است. جامع قزوین 
گنبدخانه اى بوده که دو ایوان در راستاى قبله همراه با میانسرا و رواق هاى 
اطرافش به آن اضافه شده و به شکل دوایوانِى گنبدخانه دار درآمده، جامع 
ساوه نیز سه ایوانِى گنبدخانه دار مى باشد. در همه این ها و شواهد دیگر 
تنها یک گنبدخانه با ایوان ترکیب شده و محل قرارگیرى آن سمت قبله 
است در واقع این ترکیب (یک یا چندایوانى با یک گنبدخانه)، الگوى 

کلى معمارى مساجد گنبدخانه دار در معمارى ایرانى است.1 
3- پیشینۀ چندگنبدخانه اى ایوان دار در یک میانسرا

به جز مساجد، ترکیب ایوان و گنبدخانه در بیشتر بناها با کاربرى هاى 
متفاوت نیز کاربرد داشته، ازجمله کاروانسراها مانند رباط انوشیروان (از 
ساسانى تا صفویه) از نخستین شواهد موجود چنین ترکیِب فضایى در 
کاروان سراها است. رباط شرف (508 ه.ق) و رباط ماهى (حدود قرن 5 و 
6 ه.ق) نیز از این الگو تبعیت کرده اند. با این تفاوت که عالوه بر گنبدخانه 
در راستاى محور اصلى بنا، دو گنبدخانۀ ایوان دار در جبهۀ راست و 
چپ میانسرا نیز در خود جاى داده اند (معماریان، 1399). شاید این دو 
قدیمى ترین اسناد از به کارگیرى چند گنبدخانۀ ایوان دار در یک بناى 

تصویر3- نحوه اتصال گنبدخانه به سایر فضاها در مسجد جامع زواره (سمت راست) و مسجد گوهرشاد (سمت چپ). مأخذ: (معماریان، 1399)
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ایرانى باشد. استفاده از این الگو بعدها در بسیارى 
از کاروانسراهاى دوره صفوى و حتى قاجارى ادامه 
یافت مانند کاروانسراى ایزدخواست، شورجستان و 

غیره (تصویر 4).   
از طرفى اگر بتوان به تالش هایى که محققین 
جهت بازآفرینى ربع رشیدى (نیمه دوم قرن هفتم 
هجرى) بر اساس وقف نامه و سایر متون تاریخى 
مرتبط به آن انجام داده اند، اتکا کرد در مسجد این 
مجموعه دو گنبدخانۀ ایواندار در مقابل هم وجود 
داشته، یکى متعلق به مسجد جامع ربع و دیگرى 
در مقابل آن و به عنوان قبه دارالحفاظ (کى نژاد و 
باللى اسکویى، 1390). همچنین برخى محققان 
به بناى مسجد و مقبره سلطانیه اشاره کرده اند که 
داراى دوگنبدخانۀ ایوان دار در مقابل هم بوده اند 
بناى  دو  آنها  هردو  که   (Paskaleva, 2012)
میانسرا  یک  در  و  بوده اند  هم  مقابل  در  متفاوت 
واقع نشده بودند. بااین حال از زمان ساخت رباط 
شرف تا مسجد بى بى خانم در سمرقند، مسجدى 
با سه گنبدخانۀ ایوان دار در یک میانسرا، در ایران 
دیده  اکنون  داشته  وجود  هم  اگر  ماوراءالنهر  و 

نمى شود. 
4- مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم)

بازگشت  و  هند  فتح  از  بعد  بالفاصله  تیمور 
به سمرقند دستور ساخت مسجد جامعى را براى شهر صادر مى کند 
(شرف الدین  على یزدى، 1387، 988). مسجد مابین سال هاى 801 تا 
808 ساخته مى شود و در مجموع وسعتى نزدیک به 18,200 مترمربع 
را در برمى گیرد. سنگ تراشان از اهالى آذربایجان، فارس و هندوستان 
شدند  آورده  هندوستان  از  فیل ها  توسط  سنگى  مصالح  و  بودند 
(شرف الدین  على یزدى، 1387، 988)؛ امرى که قدرى دور از ذهن به 
نظر مى رسد. کالویخو در سفرنامه خود از نظارت تیمور و تأکیدش بر 
بلندمرتبه سازى گزارش داده، این بلندمرتبه سازى به اندازه اى براى تیمور 
مهم بوده که پس از مشاهده کوتاه بودن ایوان ها دستور تخریب و ساخت 

ایوان بلندتر داده است (گونسالس د کالویخو، 1374، 274). 
بنا داراى طرح بدیع چهار ایوانى و سه گنبدخانه، یکى در سمت 
قبله و دو دیگر در چپ و راست محور قبله با سردرى بزرگ در قسمت 

تصویر 5- پالن مسجد بى بى خانم. مأخذ: (گولومبک و دیگران، 1374، 947)، تصویر هوایى مسجد.
مأخذ:( Ulr 1) و مدل سه بُعدى آن. مأخذ: (معماریان، 1399، 291)

بیرونى، شبستان هاى گسترده در پیرامون میانسرا و چندین مناره است، 
که تا پیش ازاین در هیچ یک از مساجد موجود فالت ایران دیده نشده 
مسجد  شبستان هاى  سقف  از  است.  بررسى  اهمیت  حائز  ازاین رو  و 
بى بى خانم به دلیل تخریب گسترده اطالعات چندانى در دست نیست. 
آرایه هاى بنا نیز کامًال به شیوه مرسوم در معمارى آن دوره کار شده 
که نمونه هاى مشابه آن را در اکثر بناهاى آن زمان مى توان دید. طرح 
سه گنبدخانه اى که پیش ازاین در رباط شرف دیده شده بود با وضوح 
بیشترى در نمایش گنبدها و گنبدخانه ها در طراحى این مسجد قابل 

مشاهده است (تصویر 5).
5- ریشه هاى الگوى معمارى مسجد جامع سمرقند

با توجه به پژوهش هاى صورت گرفته تاکنون دو دیدگاه در باره بازیابى 
ریشه هاى معمارى چهارایوانى و سه گنبدخانه اى مسجد سمرقند وجود 

خاستگاه تعدد گنبدخانه در مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم)

تصویر4- گنبدخانه هاى رباط شرف در وضعیت سه بُعدى و پالن آن. مأخذ: (معماریان، 1399)
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تصاویر 6، 7 و 8- گنبد سلطانیه ترسیم از François Préault، در حدود 1841   م. مطابق تصاویر وجود ایوان و گنبدخانه اى دیگر مشهود است.
(Blair, 1984, 138-139) :مأخذ

(Hatef Naiemi, 2020, 11) :تصویر9- مکان ایوان هاى احتمالى مسجد سلطانیه. مأخذ

دارد. یک گروه آن را متعلق به معمارى درون فالت مرکزى ایران دانسته 
و برخى از بناهاى سلطنتى دوره ایلخانى را الهام بخش اصلى این طرح 
به شمار مى آورد. گروه دوم الگوى معمارى مسجد در هند در پیش از 
دوره تیمور که در بعد از آن نیز تداوم یافت را در این امر دخیل مى دانند.

5- 1. تأثیرات معمارى ایلخانى
النا پاسکلوا (2012) با نگاه سیاسى به موضوع معتقد است تیمور 
جانشین  را  خود  که  بود  آن  نیازمند  خود  به  مشروعیت بخشى  براى 
ایلخانان معرفى کند به همین جهت معمارى مورد نظر او نیز احتماالً 
متأثر از معمارى ساخته شده به فرمان ایلخانان مغول است. هم چنین وى 
این فرضیه را مطرح کرده که بنا هرگز تکمیل نشده و معتقد است با 
توجه به بقایاى موجود در قرن نوزدهم تنها درگاه اصلى و سه گنبدخانه 
ایجاد شده بودند. وى انتخاب طرح چهارایوانى را کنشى سیاسى در 
جهت نشان دادن وارث امپراتورى هاى گذشته مانند ایلخانیان، قراخانیان 

و سلجوقیان بودن مى داند. 
براى اقامه چنین ادعایى کوش2 یکى از مهم ترین دالیل پاسکلوا 
 یا ارسن بودن مسجد است. وى اعتقاد دارد که مسجد و مقبره مقابل 
آن یک مجموعه بوده که نمونه مشابه آن را مى توان مزار غازانخان در 
تبریز دانست. و در ادامه علت گنبدهاى سه گانه بنا را برگرفته از طرح 
میدان هاى شهرى پیش از آن دانسته که سه مجموعه عمود بر هم در 

آن واقع مى شد. براى مثال برپایه سخنان ویلبر  (Paskaleva, 2012 به 
نقل از Wilber 1955, 124-26) معتقد است غازانیه عالوه بر آرامگاه 
گنبددار، مدرسه اى گنبددار در چپ و خانقاهى گنبددار در راست حیاط 
ساخته شده بود و روایت ابن بطوطه نیز این را تأئید مى کند (همان 
به نقل از Wilber 1955, 125) طرح ربع رشیدى را نیز سه گنبدى 
مى داند و این در حالى که طبق آخرین بازسازى ها دو گنبدى پیشنهاد 
شده است. (کى نژاد و باللى اسکویى، 1390) در نتیجه تالش پاسکلوا 

جهت نشان دادن تعدد گنبد ربع رشیدى تردیدانگیز است.
یکى دیگر از نکات مورد تأکید پاسکلوا شباهت مسجد بى بى خانم به 
سلطانیه است (Paskaleva, 2012, 88). او دو شباهت را مابین مسجد 
سمرقند و مجموعه سلطانیه در نظر گرفته، نخست ارسن  بودن مسجد 
در مقابل آرامگاه و دومى طرح احتمالى چهارایوانى بودن سلطانیه در اصل 
خود، در نتیجه در صورت درست بودن این فرض، هنگام بازدید تیمور 
از مجموعه گنبدى نیز در مقابل بناى فعلى قرار داشته است. عالوه بر 
این مناره هاى هشت ضلعى را که در ترسیم هاى قدیمى سلطانیه موجود 
 Rogers 1976, به نقل از Paskaleva, 2012) است را به نقل از راجر
21) الهام بخش مسجد بى بى خانم مى داند. بر چهارایوانى بودن سلطانیه 
بلر نیز تأکید کرده است (Blair, 1984, 138). هم چنین عطرى هاتف 
نعیمى در پژوهش خود مکان احتمالى ایوان ها را نیز مشخص کرده است 
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(Hatef Naiemi, 2020, 7) (تصاویر 6، 7، 8 و 9).
5- 2. نقش معمارى مساجد هند

گروه دوم افرادى هستند که اعتقاد دارند تیمور در لشکرکشى به هند 
ایده ساخت مسجد به این شمایل را اخذ کرده و در سمرقند با تغییراتى 
دستور ساخت آن را داده است این امر با توجه به متون تاریخى موجود 

تا حد بیشترى قابل قبول مى نماید.
5-2-1. متون تاریخى دورة تیمورى و الگوى هندى مسجد

«تیمور در کشور هندوستان بر مسجدى گذشت که به صفاى منظر، 
روشنى بخش دیدة ارباب نظر بود. سقف و رواقش به زیباترین وضعى 
ساخته و صحن و دیوارش به مرمر سپید پرداخته، وى را آن شکل زیبا 
خوش آمده برآن شد که مانند آن در سمرقند بنا کند» (ابن عربشاه، 
زبدة التواریخ  در  را  مورخ  این  گزارش  نیز  ابرو   حافظ   .(226 ،2536
تکرار کرده است(حافظ ابرو، 1380، 876). هیچ کدام از این متون نام 
است،  نوشته  یزدى  على  شرف الدین   اما  نیاورده اند،  را  مذکور  مسجد 
«حضرت صاحبقران از براي قلع وقمع اهل شرك و طغیان عازم دیگر 
مواضع هندوستان گشت و هنگام نهضت همایون، اشارت علّیه صدور 
یافت که سادات و قضات و علما و مشایخ در مسجد جامع جهان پناه 
جمع آیند، و ...» (شرف الدین  على یزدى، 1387، 943)  با توجه به این 
گزارش  بازدید تیمور از مسجد جامع جهان پناه حتمى بوده و با عنایت به 
متن ابن عربشاه به احتمال قوى مى توان پنداشت که مسجد جهان پناه 

الهام بخش معماران تیمور بر اساس درخواست او بوده است. 
5-2-2. معمارى مساجد شبه قاره در دورة سالطین دهلى

 از زمان ورود اسالم3 به هند و تشکیل حکومت هاى محلى مسلمانان4 در 
آن  جا، معمارى مساجد فاخر نیز رشد و نمو نموده و تغییرات زیادى را تجربه 
کرد. در زمان فیروزشاه تغلق5 در ساخت مسجد در هند رونقى به وجود آمد 
و چندین مسجد بزرگ به دستور این فرمان روا ساخته شد. در زمان ایبک 
پس از اعالم استقالل از سالطین غورى قطب الدوله امیراالمراى ایبک6
 مسجد ﹇︊﹤ االسالم را در سال هاى پایانى قرن ششم هجرى در راجپوت 
در جنوب دهلى برجاى یک معبد و با استفاده از سنگ هاى آن ساخت. 
این مسجد به مساجد شبستانى شبیه است. در ادامۀ توسعۀ آن، منار 
دارد  جام  منار  از  مشخصى  الگوگیرى  که  ه.ق)   612) قطب  مشهور 
(هیلن برند، 1393، 159) به آن اضافه گردید. خلجیان7 که بر جاى 
 که بر جاى ایبک نشستند نیز در توسعه مسجد ﹇︊﹤ االسالم شرکت 

نیز  هجرى  هشتم  قرن  در  تغلق شاهیان9  کارآمدن  روى  با  کردند.8 
بخش هایى به این  مسجد افزوده شد.  

این سالطین همچنین دست به ساخت مساجد دیگرى نیز زدند که 
کالى مسجد (اواخر قرن هشتم هجرى) در دروازه ترکمن حوالى دهلى، 
مسجد خیرکى (777 ه.ق) در شمال دهلى، مسجد شاه عالم (اواخر 
ه.ق)10 (بیگم پور)(772  جهان پناه  مسجد  و  وزیرآباد  در  هشتم)  قرن 

 در دهلى از مهم ترین این مساجد هستند (پورجعفر، 1394) (تصویر 
.(10

5-2-3. مسجد جامع جهان پناه (بیگم پور) 
یکى از بزرگ ترین این مساجد، جامع جهان پناه (نام یکى از مناطق 
دهلى) است که امروزه مسجد بیگم پور نامیده مى شود. طرح کلى مسجد 
تأثیرپذیرفته از معمارى مساجد ایرانى داراى میانسرا، گنبدخانه و ایوان 
در سمت قبله و جبهۀ مقابل آن و رواق هایى دورتادور میانسرا است، 
و برخى آن را به احتمال نخستین مسجد هند دانسته اند که الگوى 
 .(Welch & Crane, 1983, 130) شبیه به مساجد چهارایوانى دارد
على الخصوص  است.  گنبدخانه  چهار  با  دوایوانى  مسجدى  درواقع  اما 
حضور سنت هاى محلى معمارى مانند وجود گنبدخانه هاى منفرد در 
سمت شرق و غرب مسجد و به ویژه آرایه هاى خاص باعث شده برخى 
 Porter and) ببرند  سؤال  زیر  را  هند  مساجد  این گونه  ایرانى نامیدن 
Castinel, 2018). رواق هاى پیرامون با طاق کلمبو پوشیده شده  و در 
بعضى قسمت هاى مسجد کاشى هاى آبى رنگ نیز برجاى مانده. ایوان قبله 
با دو حجم مخروطى بلند در دو طرف آن که در معمارى بناهاى دیگر 
آن دوره هند از جمله مسجد خیرکى نیز دیده مى شود همراه است. این 
عضو مخروطى که تداعى کننده مناره مى باشد، پیش ازاین در هند در دو 
طرف دروازه هاى ورودى مورد استفاده قرار مى گرفت، و همین امر باعث 
تفاوت در جزئیات فرمى این ایوان با ایوان هاى رایج در ایران است11 

(تصویر 11).
تاریخ دقیق ظهور این الگو در مساجد هند چندان مشخص نیست 
شاید بتوان گرایش به ساخت گنبدخانه در مقابر هند (بلر و بلوم، 1381، 
گسترش  طول  در  که  گنبدخانه   چندین  اضافه شدن  به ویژه  و   (392
(تصویر  شده،  واقع  مسجد  همین  نزدیکى  در  که  قوة االسالم  مسجد 
10) را از عوامل تأثیرگذار بر این امر دانست. البته به دلیل الحاقى بودن 
آن ها و افزوده شدن در طى زمان طرح مسجد قوة االسالم فاقد انسجام 
و قرینه سازى هاى معمارى ایرانى است و احتماالً اولین بار است که در 

تصویر 10- پالن و طرح سه بُعدى مسجد قوه االسالم، گنبدخانه هاى مشخص شده در توسعه مسجد پس از دورة قطب الدین اضافه شده است. ماخذ: (پورجعفر، 1394)

خاستگاه تعدد گنبدخانه در مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم)
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(URL 8) :و تصویر هوایى آن. مأخذ (Welch, 1983, 131) :تصویر11- پالن مسجد جهان پناه. مأخذ

ایوان  دو  و  چهارگنبدخانه  از  استفاده  (بیگم پورى)  جهان پناه  مسجد 
به صورت منظم و قرینه سازى شده مشاهده مى شود، که مى توان آن را 
آغازى بر استفاده از این الگو در دیگر مساجد در هند دانست14 (تصویر  

.(12
سلطنت  دوره  ه.ق) در  جانپور (83- 854  جامع  مسجد  جمله  از 
شاه حسین (863-888) (پورجعفر، 1394)12  و مسجد آتال13 (811   ه.ق) 
در همین شهر، همچنین مسجد جامع سرینگر (803       ه.ق) در کشمیر. 
گرچه برخى از پژوهشگران به شباهت مسجد جامع جانپور به مسجد 
بى بى خانم اشاره و احتمال الگوبردارى از آن را مطرح کرده اند (معماریان، 
1399، 329)، اما در حقیقت این مسجد را باید در ادامه سنت مساجد 
دانست14  گورکانى  از  پیش  دوره  در  هندوستان  در  چندگنبدخانه اى 

(تصویر 13).

(URL 7) :؛ تصویر چپ ایوان قبله و گنبدخانه شمالى مسجد جامع جانپور. مأخذ(URL10) :تصویر 13- تصویر راست مسجد جامع سرینگر. مأخذ

6- بررسى و تحلیل الگوهاى کلى
6-1. الگوى دوره ایلخانى ایران

از آن جایى که جامع سمرقند قدیمى ترین مسجد چهارایوانى حال 
حاضر خراسان و ماوراءالنهر هست (از پیش ازاین تاکنون اطالعاتى در 
دست نیست) الگوگیرى آن از بناهاى چهارایوانى پیش از خود در سایر 
اندازه ها و  و  گرچه ابعاد  مى رسد.  نظر  به  منطقى  مناطق ایران امرى 
تناسبات بنا به نحوى در ادامه ى بناهایى چون گنبد سلطانیه و ارگ 
بنا  اگر  اما  است،  ایلخانى  دوره  بزرگ مقیاس  معمارى هاى  و  علیشاه 
به گفته برخى تعدد گنبدخانه در این بنا ریشه در معمارى ایلخانى 
یا میدان هاى شهرى پیش از دورة تیمورى در ایران داشته باشد، اوالً 
ترکیب هاى ذکرشده در منابع با آنچه در مسجد جامع سمرقند رخ داده 

(URL8) :تصویر 12- ایوان قبله و گنبدخانه جنوبى مسجد جهان پناه. مأخذ
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تصویر 15- شکل چپ، طرح کلى مسجد چهارایوانى. شکل میانى، مسجد جامع سمرقند با چهار ایوان و سه گنبدخانه.
شکل راست، مسجد جهان پناه با دو ایوان و چهارگنبدخانه.

متفاوت است. در بى بى خانم در یک میانسرا سه گنبدخانه ایوان دار وجود 
دارد درحالى که موارد ذکرشده در دوره ایلخانى گنبدخانه ها هم در یک 
میانسرا نیستند و هم نهایتاً شامل دو گنبدخانه مى شوند. ثانیاً باید تکرار 
این الگو در مناطق دیگر کشور به خصوص منطقه آذربایجان  که مرکز 
قدرت ایلخانان بود اتفاق مى افتاد که دست کم تاکنون نمونه مشابه اى 

وجود ندارد. 
از طرفى گرچه رباط شرف و ماهى شاهدى بر الگوى چهارایوانِى 
سه گنبدخانه اى در مقیاسى کوچک تر در پیش از آن در ایران است اما 
به استثناء یک مورد و آن هم جامع عباسى اصفهان در حدود دو قرن 
بعد (1020 ه.ق) این الگو در تاریخ معمارى مساجد ایران تکرار نمى شود 

(تصویر  14). 
 6-2. الگوى هندى

 با توجه به مطالب مطرح شده در بخش هاى پیشین، الهام گیرى از 
ترکیب چند گنبدخانه و ایوان از مسجد جهان پناه در هند که متون 
تاریخى آن دوره به آن اشاره مى کنند محتمل تر مى نماید، الگویى که 
متأثر از معمارى مرکزگرا و فضاهاى شناخته شده ایوان و گنبدخانه و 
میانسراى ایرانى بوده و در چند مسجد دیگر، و تا پیش از ورود گورکانیان15
 به هند در مناطق دیگرى از شبه قاره نیز تکرار شده است (تصویر 15). 
عالوه بر ایده چند گنبدخانه اى، تأثیرپذیرى معمارى مسجد سمرقند 
از مسجد جهان پناه در سردر ورودى نیز قابل مشاهده است. درگاهى 

با عظمتگرایى زیاد و افزودن دو حجم مناره مانند در دو طرف آن که 
آشکارا مشابه با دروازه هاى بناهاى مختلف در هندوستان از جمله مسجد 
خیرکى و ایوان قبله مسجد جهان پناه (بیگم پورى) است. این موضوع در 
مسجد جامع عباسى دیده نمى شود و صرفاً فقط الگوى چهار ایوانى و 
سه گنبدخانه اى بى بى خانم در آن خودنمایى مى کند البته با تفاوت هایى.

در ایوان سمت قبله نیز عظمت گرایى و حجم مناره مانند مشاهده 
میشود(تصویر 16). همچنین عالوه بر گنبدخانه پشت ایوان قبله، هر دو 

بنا در طرفین میانسرا داراى گنبدخانه هستند (تصویر 17).
 6-3. تفاوت مسجد بى بى خانم با الگوى ایلخانى

آنچه از بناى گنبد سلطانیه باقى مانده تنها بخشى از مجموعۀ بنا در 
دوران ایلخانى است و هنوز منابع گوناگون چه منابعى باستان شناسى 
و چه تصاویر یا متون تاریخى اطالعات کافى در اختیار پژوهشگران 
قرار نداده اند تا بتوان ساختار کامل مجموعه را بازشناخت. در نتیجه 
سلطانیه  گنبد  با  بى بى خانم  مسجد  تفاوت هاى  شناسایى  و  مقایسه 
چندان مقدور نیست بااین حال با توجه به تصاویر موجود (تصاویر 6، 7 
و 8) گنبدخانه دیگرى مجموعۀ سلطانیه در مقابل گنبدخانه فعلى بوده 
و شاهدى از دوگنبدخانه جانبى در دست نیست، بر این اساس مسجد 
بى بى خانم بر خالف سلطانیه گنبدى مقابل گنبدخانه سمت قبله نداشته 

و گنبدخانه هاى کوچک تر در جانب میانسرا قرار دارند.
6-4. تفاوت مسجد بى بى خانم با الگوى هندى

خاستگاه تعدد گنبدخانه در مسجد جامع سمرقند (بى بى خانم)

تصویر 16- شباهت ایوان قبله مسجد جهان پناه (تصویر اول از راست) و ایوان قبلۀ بى بى خانم (تصویر دوم) و سردر مسجد جامع خیرکى (تصویر سوم) و سردر مسجد 
(URL 2, URL 3, URL 4 & URL5) :بى بى خانم (تصویر چهارم) به یکدیگر. مأخذ بر اساس تصاویرى به ترتیب از سمت راست

(Gerster, 2008, 159) :تصویر 14- پالن مسجد جامع عباسى. مأخذ: (معماریان، 1399)  و عکس هوایى آن. مأخذ
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(URL 8) :تصویر 18- پالن جامع یزد و گنبدخانه و هشتى هاى طرفین. بر اساس (پیرنیا، 1396) و تصویر هوایى مسجد. مأخذ

علیرغم شباهت هاى فرمى گنبدخانه هاى جانبِى مسجد بى بى خانم 
مسجد  در  دارد.  آن  با  واضحى  کارکردى  تفاوت  جهان پناه  مسجد  با 
جهان پناه و حتى مساجد مشابه آن در هند که در دوره هاى بعد ساخته 
شدند، همچون جامع جانپور، همۀ گنبدخانه ها، به جز گنبدخانۀ پشت 
ایوان قبله، عملکرد هشتى داشته و بیرون مسجد را به درون میانسرا 
مرتبط مى سازند. چنین طرحى در برخى از مساجد ایران در پیش از 
آن دوره یا دوره هاى بعد نیز به کاررفته براى مثال وضعیت هشتى هاى 
برخوردارند.16 طرحى  چنین  از  یزد (727    ه.ق)  جامع  مسجد  سه گانه 
با این تفاوت که گنبِد هشتى مرتفع اجرا نشده و تظاهر بیرونى کمى دارد. 
در جامع یزد، حضور دو گنبدخانه جانبى با عملکرد ارتباطى(هشتى) در 
پیش از زمان ساخت مسجد سمرقند و حتى جهان پناه، که بعدها در 
دوره قاجار به سه گنبدخانه ارتباطى ارتقاء یافت نشان از وجود و تداوم 
تجربه گنبدخانه به عنوان هشتى( کریاس) در مساجد ایرانى را مى دهد 

(تصویر 18). 
اما در مسجد بى بى خانم گنبدخانه هاى جانبى به بیرون از مسجد راه 
نداشته و عملکرد هشتى را بر عهده ندارد. مانند گنبدخانه هاى جانبى 
رباط شرف و رباط ماهى به عنوان تجربه هایى با عملکرد کاروانسرا در 

گنبدخانه هاى  سمرقند  جامع  در  مسجد.  این  ساخت  زمان  از  پیش 
جانبى نظیر آنچه در پس از این دوره در مسجد شاه اصفهان تکرار شده 
کارکردى عبادى دارد. طرح سه گنبدخانه اى مسجد جامع عباسى نسبت 
به بناهاى پیشین پیشرفت قابل توجهى داشته و تناسبات به کار رفته در 
آن از تعادل بیشترى برخوردار است. گنبدخانه سمت قبله به نسبتى با 
ایوان طراحى شده که برخالف بى بى خانم و شواهد هندى، که گنبد 
پشت بلنداى ایوان پنهان شده، به راحتى از میانسرا قابل مشاهده است. 
هم چنین با کاهش ارتفاع گنبد هاى جانبى و پنهان شدن آنها در پشت 
ایوان هاى جانبى، تأکید بر محور قبله در جامع عباسى به خوبى نمایان 

است (تصویر 19). 
تفاوت دیگر اینکه در سمرقند، گنبدخانه هاى طرفیِن میانسرا ایواندار 
سه  با  ایوانى  چهار  است،  بنایى  بى بى خانم  مسجد  به عبارتى  هستند. 
گنبدخانه در پس ایوان ها، به جز ایوان سمت سردر (تصویر 20) اما در 
مسجد جهان پناه (بیگم پورى)17 تنها به طراحى درگاه تاق دار در سمت 
میانسرا (تصویر 21) بسنده شده و ایوان جلوى آنها حذف گردیده، و 

درواقع مسجدى دو ایوانى با چهار گنبدخانه است.

(URL 1) :چپ سردر و ایوان مسجد جامع بى بى خانم. مأخذ (URL 6) :تصویر 19- سمت راست ایوان قبله و گنبدخانه مسجد چهان پناه. مأخذ

تصویر 17- شباهت ایوان مسجد جامع سمرقندتصویر میانى با ایوان مسجد جهان پناه تصویر سمت راست.
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نتیجه
(URL 6) :تصویر 20- ایوان سمت سردر مسجد بى بى خانم. مأخذ (URL 6) :تصویر 21- گنبدخانۀ مسجد جهان پناه.مأخذ

دست کم  مستقل  فضایى  واحدهاى  به عنوان  گنبدخانه  و  ایوان 
از قرن چهارم وارد مساجد شده و به احتمال زیاد در دوره سلجوقى 
نخستین مساجد چهارایوانى همراه با یک گنبدخانه که در پس ایوان 
سمت قبله قرار داشت، در فالت ایران به وجود آمدند. الگوى چهارایوانِى 
سه گنبدخانه اى در پیرامون میانسرا، گرچه در بناهاى رباط شرف و رباط 
ماهى از ابتداى قرن ششم قابل مشاهده اند، ولى در مساجد از این شیوه 

استقبالى به عمل نیامد.  
اضافه شدن ایوان و گنبدخانه به مساجد هند به احتمال زیاد به اواخر 
دوره سلجوقى و هم زمان با آغاز حکومت سالطین دهلى در شبه قاره هند 
مى رسد، که قدیمى ترین نمونه موجود آن را در افزودن چند گنبدخانه 
پیرامون مسجد قوة االسالم دهلى به صورت غیرقرینه در قرن ششم (ه.ق) 
مى توان دید. در میانه قرن هشتم (ه.ق)، مسجد جامع جهان پناه دهلى 
از نخستین مساجدى است که با میانسرا، ایوان و گنبدخانه و شبیه به 
مساجد دو ایوانى به وجود آمد. اما با این تفاوت که در آن چهار گنبدخانه 
در چهار جبهۀ میانسرا تعبیه شده بود. این طرح با اندکى تغییر تا حدود 
یک قرن بعد در چند مسجد دیگر در هند از جمله مسجد جامع جانپور 

و جامع سرینگر تداوم یافت.
بر طبق منابع مکتوب تاریخى، تیمور هنگام فتح دهلى از مسجد 
جهان پناه بازدید داشته و پس از بازگشت از هند دستور ساخت مسجد 
در  پیشین  تجربه هاى  بعالوه  موضوع  این  مى دهد.  را  سمرقند  جامع 

رباط ماهى در خراسان و در نزدیکى به  رباط شرف و  بناهایى مانند 
سمرقند و احتماالً نگرش عظمت گراى الهام گرفته از بناهاى مهم دوره 
ایلخانان همراه با گنبدخانه هاى رفیع بناهاى مقابل هم در آن دوره را 
مى توان ریشه هاى طرح مسجد جامع سمرقند دانست. ایده چهارایوان 
و سه گنبدخانه در یک میانسرا در ایران تکرار نشد. در این میان مسجد 
جامع عباسى در اصفهان با سه گنبدخانه همچون بى بى خانم و پس از دو 
قرن یک استثناء است. در مسجد بى بى خانم و همتاى صفوى آن، جامع 
عباسى گنبدخانه هاى طرفین فضایى عبادى محسوب مى شوند در حالى 
که در مساجد جهان پناه و جانپور سایرین در هند گنبدخانه هاى اطراف 
در حکم هشتى ورودى هستند. طراحى گنبدخانه در نقش هشتى در 
طرفین میانسرا در معمارى مساجد ایران چون جامع یزد در پیش از 
آن نیز به کار رفته، اما گنبدهاى آن شاخص، چون مسجد جهان پناه 
نیست. در نتیجه مى توان احتمال داد معمارِ مسجد بى بى خانم از فرم 
مسجد جهان پناه الهام گرفته ولى در نحوه کاربرى فضا روش خود را 
به کار برده است. هم چنین وجود دو حجم منار مانند در دوطرف ایوان 
قبله و سردر مسجد بى بى خانم، شباهت بسیارى به ایوان و سردر برخى از 
مساجد دوره سالطین دهلى چون جامع جهان پناه و خیرکى دارد. محل 
قرارگیرى مناره در جامع عباسى شبیه با بناهاى مذکور مى باشد که به 

شکل هنرمندانه اى به نمایش درآمده است. 

پى نوشت ها
1. البته در موارد معدودى نیز گنبدخانه  هاى واقع در مساجد بدون ترکیب 
با ایوان هستند که در این صورت موقعیت قرارگیرى آنها ممکن است در نقاط 

دیگر مسجد نیز واقع شود. 
 2. کوش (Kosh) مجموعه اى معمارى متشکل از دو یا سه ساختمان است 
که نماى اصلى آنها مقابل یکدیگر است و عمدتاً به صورت متقارن در امتداد یک 
محور قرار گرفته اند (Paskaleva, 2012, 85) مانند میدان ریگستان سمرقند.

3. نخستین حضور مسلمانان در هند به صدر اسالم باز مى گردد از معمارى 
این دوره شواهد چندانى بر جاى نمانده است. حضور قابل توجه مسلمانان در 
هند در دوره غزنویان آغاز مى شود (تبریزنیا، 1383، 65). اواخر سده ششم 
هجرى سلطان غورى خراسان، محمدبن  سام شمال هندوستان را فتح کرد و 
سردار او قطب الدین ایبک، دهلى را پایتخت خود قرار داد (سرهندى، 1391، 
15). این واقعه سرآغازى بر دوره سالطین دهلى و پادشاهى هاى متفرقه در 

شبه قاره هند است که در نهایت با ورود گورکانیان و کشورگشایى آن ها اکثر 
مناطق شمالى هند تحت یک حکومت واحد قرار مى گیرد (امیدیان، 1389، 
19). دوره سالطین هند تا ورود بابر گورکانى در اوایل قرن ده هجرى به طول 
مى انجامد. با این وجود حمله تیمور به هند ضربات سنگینى را به آنها وارد کرده 

و زوال سالطین هند از آن زمان آغاز مى شود (بلر و بلوم، 1396).
4. تمامى این حکومت ها با حاکمانى عمدتاً ترك تبار پس از حکومت غوریان 
در هند شکل گرفته اند و در شمال هند و اطراف دهلى حکومت مى کردند و به 
ترتیب با تصرف قلمرو جکومت پیشین، آنها را از صحنه قدرت حذف کردند. 
خلجى ها از 689 تا 720 ه.ق، تغلق شاهیان از 720 تا 817، سیدها از 817 
تا 847 و لودى ها از 855 تا 932 بر هند فرمان راندند. درخواست هاى این 
خاندان ها براى ساخت و تولید معمارى تأثیراتى را بر معمارى این دوره در 
هند گذاشت همچنین به دلیل پراکندگى این حکومت ها در مناطق مختلف 
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گرایش هاى بومى مختلفى نیز در این دوره دیده مى شود؛ مناطقى چون کشمیر 
و مولتان در شمال غرب هند، گجرات در غرب هند و جنوب کشمیر، بنگال در 
شمال شرق و جانپور در غرب بنگال. با وجود شباهت هاى مختلف و تأثیرپذیرى 
از یکدیگر هر یک جهت گیرى هاى بومى خود را دارا هستند (پورجعفر، 1394).
5. دومین فرمانرواى سلسلۀ تغلق شاهیان و از قدرتمندترین پادشاهان این 

سلسله.
6. قطب الدین ایبک از غالمان سالطین غورى و فرمانرواى الهور بود که از 

غفلت آنان استفاده و با فتح دهلى اعالم استقالل کرد.
7. دومین سلسله از سالطین مسلمان هند که توسط جالل الدین فیروز در 

قرن هفتم بنیان گذاشته شد.
8. دروازه مشهور به دروازه عالیى را به این مجموعه افزودند همچنین آنها 
قصد داشتند منار بسیار بزرگ تر از منار قطب را به مجموعه اضافه کنند که 

مرگ بانى، آن را نیمه کاره گذاشت.
9. سومین سلسله از سالطین مسلمان هند که غیاث الدین تغلق با پیروزى 

بر ناصرالدین خسروشاه آخرین شاه خلجى آن را بنیان نهاد.
10. البته دیدگاه هاى مختلفى پیرامون ساخت آن وجود دارد و عده اى تاریخ 

ساخت آن را حوالى سال 752 ه.ق دانسته اند.
حجم  دو  ایوان  کنار  در  هند  تغلق شاهى  دوره  مساجد  از  برخى  در   .11
مخروطى نزدیک به استوانه ایجاد شده که مانند جفت  مناره عمل کرده اما 
چندان بلندتر از ایوان نیستند. در معمارى ایران وجود جفت مناره چسبیده به 
کناره هاى ایوان تا مسجد گوهرشاد دیده نشده است و جفت مناره هاى پیش از 
آن معموالً بر فراز ایوان بودند نه در کنار آن. تنها نمونه اى که شباهت اندکى به 
وضعیت مساجد هند دارد مسجد آق قلعه جوین (712 ه.ق) است که در دوره 
ایلخانى ساخته شده ولى فرم آن تقریباً استوانه و متفاوت از مشابه مخروطى 

هندى آن است.
12. مسجد بر سکویى با ارتفاع 3/5 متر قرار گرفته و دروازه ورودى آن با 15 
پله وسیع به صحن (میانسرا) ارتباط میابد. دروازه حجیم ورودى در ابعاد 25/70 
متر ارتفاع و 23/42 متر قاعده ساخته شده است. این تناسبات در ورودِى معابد 
جنوب هند نیز دیده شده. طرح کلى مسجد مشابه مسجد جامع جهان پناه 
داراى میانسرا، رواق هایى در پیرامون آن و چهار گنبدخانه است. بلنداى ایوان 
قبله به مراتب از مسجد جامع جهان پناه بیشتر بوده و از این لحاظ تحت تأثیر 
زیباشناسى مساجد آن دوره همچون مسجد جامع سمرقند و مسجد آتال در 

همین شهر جانپور است.
13. مسجد آتال برخالف مسجد جانپور ایوان مقابل ایوان قبله حذف شده 
و سه گنبد در سه سمت میانسرا تنها داراى درگاه قوسى شکل اند و در جداره 
بیرونى، مسجد داراى سردرهاى با عمق نسبتاً زیاد هست. به واسطه این سه 
سردر معظم و عدم وجود دیوار در جداره بیرونِى رواق ها، مسجد کامالً برون گرا 
به نظر مى رسد. با وجود شباهت بسیار زیاد ایوان قبله مسجد آتالى جانپور به 
ایوان قبله مسجد جامع جانپور، اما جاى گنبدخانه ها تغییر یافته و دو گنبدخانه 
دورة  مساجد  در  بارها  بعدها  که  اتفاقى  قبله ساخته شده اند،  گنبد  کنار  در 

گورکانى تکرار شد.
14. تضعیف تغلق شاهیان در دهلى به واسطه حمله تیمور در سال 801 ه.ق 
زمینه را براى مهاجرت بسیارى از اهالى ادب و هنر به شهر جانپور در سال هاى 
پایانى قرن هشتم هجرى فراهم کرد، مالک سرور که براى فرمانروایى ایالت هاى 
محلى شرق دهلى که حدفاصل آن منطقه و بنگال بودند انتخاب شده بود اعالم 
استقالل کرد و شهر جانپور را پایتخت خود اعالم کرد. این حکومت 85 سال 

دوام آورد.
بنیان  هند  در  نوادگان تیمور  بابر از  توسط  هند  گورکانى  امپراتورى   .15
گذاشته شد. بابر پس از مرگ سلطان حسین بایقرا آخرین پادشاه تیمورى 
مدتى حاکم نواحى کابل بود و اقداماتى جهت فتح ماوراءالنهر نیز انجام داد اما با 
ورود شاه اسماعیل به صحنه قدرت و رقباى شیبانى او در ماوراءالنهر به سمت 

هند رهسپار شد و گورکانیان هند را بنا نهاد.
16. اگرچه سردر مسجد جامع در دوره شاهرخ و پس از مسجد بى بى خانم 
ساخته شده است اما گنبدخانه هشتى ورودى آن که بعد از سردر واقع شده 

متعلق به 777 ه ق است گنبدخانه سمت مقابل آن در ضلع غربى مسجد به 
احتمال زیاد مربوط به قرن نهم هجرى و هم زمان با ساخت شبستان غیاثیه 

باشد. (خادم  زاده، 1389، 165)
 17. مسجد امروزه با نام بیگم پورى شناخته مى شود.
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Iwan and dome as independent spatial units entered 
mosques at least from the 4th century AH and on the pla-
teau of Iran, it was probably in the Seljuk period that the 
fi rst four-iwan mosques with a dome located behind the 
qibla iwan were created. The pattern of four-iwans with 
three domes around the courtyard, though visible in Ribat 
of Sharaf from the beginning of the sixth century AH, was 
not used in mosques before. The Bibi-Khanum Mosque 
in Samarkand with its four iwans and three domes around 
the courtyard, is one of the most important monuments of 
the Timurid period. Although this mosque has been ana-
lyzed many times, less attention has been paid to its sev-
eral domes. To achieve the purpose of this article, which 
is fi nding the roots of Bibi-Khanum Mosque design, the 
following actions have been taken: The historical texts of 
the Timurid Era have been examined using the interpre-
tive-historical method, contemporary researches in this 
fi eld have been reviewed and the documents have been 
compared using the method of logical reasoning. In addi-
tion, answering these questions seems necessary: Where 
can you fi nd the pattern of Bibi-Khanum Mosque? And 
what other examples exist with this Design? 
The results show that the addition of iwans and domes to 
Indian mosques probably dates back to the late Seljuk pe-
riod and coincided with the beginning of the Delhi Sultan-
ate period in the India. The oldest example of which is the 
addition of several asymmetrical domes around the Qu-
wwatul-Islam Mosque in Delhi in the sixth century AH. 
In the middle of the eighth century AH, the Jahanpanah 
Mosque in Delhi with its courtyard, iwans and dome, was 
one of the fi rst mosques to be built similar to the two-iwan 
mosques in Iran - except that four domes were built on all 
four sides of the courtyard. Until about a century later, this 
design was used in several other mosques in India with a 
few changes, such as Mosques of Jaunpur and Srinagar.

According to historical sources, Timur visited the Jah-
anpanah Mosque during the conquest of Delhi, and af-
ter returning from India, ordered the construction of the 

Jami Mosque of Samarkand. In addition, the roots of the 
jami Mosque  of Samarkand design could be the previ-
ous experiences in buildings, such as Ribat of Sharaf in 
Khorasan, and possibly the grandiose attitude inspired by 
important Ilkhanid buildings. This pattern was not com-
mon in Iran, except for the Abbasi Mosque of Isfahan. In 
the Bibi-Khanum and the Abbasi Mosques, the domes on 
both sides are used for worship, while in the Jahanpanah 
and Jaunpur mosques and others in India, the surround-
ing domes are the entrance porches, Which, aside from 
the dome, were previously used in the design of Iranian 
mosques such as the Jami Mosque of Yazd. However, It 
is not as signifi cant as Jahanpanah Mosque. As a result, 
it is possible that the architect of Bibi-Khanum Mosque 
was inspired by the domes of Jahanpanah Mosque, but he 
used his own method of using the space.  
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Timurid Architecture, India, Ivan.
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