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o estudo da transferência de elementos arquite-
tônicos árabe-islâmicos do Oriente Próximo em 
direção à Ásia Central, do século VII ao século 
XIII, a grande migração árabe exportou os mo-
delos arquitetônicos para solidificar uma nova 
estrutura cultural, religiosa, social e econômica 
pelo comércio. Esses modelos, sobretudo, ser-
viriam para sustentar uma imensa organização 
comercial, sedentarizando e urbanizando as 
populações locais. Os povos mais nômades já 
presentes naqueles vastos territórios, onde exis-
tia uma fragmentação sociocultural entre as 
diferentes tribos e reinos, sucumbiram na sua 
maioria aos novos códigos. 

O período do Império Turco dos grandes seljú-
cidas, expandido desde a Ásia até o Mediterrâneo, 
entre os séculos X e XIII, pode ser considerado 
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como o tempo da construção original da arquitetura 
árabe-islâmica nas suas manifestações tipológicas 
e temporais mais clássicas da Ásia Central. Esse 
império seljúcida incluía da Transoxiana ao Irã e 
o Califado de Bagdá, ainda árabe, chegando até o 
Mediterrâneo, na atual Turquia. 

Sua importância se dava pela grande coerência 
harmônica, pelo equilíbrio das formas e da deco-
ração, que resultava em uma expressão de grande 
e refinada grandiosidade.

É desse período o uso arquitetônico e deco-
rativo dos tijolos e do adobe com terra arenosa 
do deserto. O tijolo secado ao sol é mais tarde 
cozido e usado não só para a construção, mas 
para escrever versos do Alcorão nas fachadas, 
elementos decorativos esculpidos e recortados 
nos tijolos, o que depois é enriquecido de ins-
crições em azul-turquesa, de amarelo, como a 
terra do deserto, de azulejos mais refinados, de 
pinturas e de estuques muito coloridos. 

Mas as populações nômades mongóis e turcas, 
deslocando-se das regiões da atual Mongólia do 
Norte, Monte Altai e Sibéria do Sul, introduziram 
novas tecnologias construtivas depois de terem 
destruído os monumentos da época seljúcida que 
encontravam nas cidades ao longo da Rota das 
Estepes até as regiões mediterrâneas.

Apoiando-se em novas técnicas construtivas, 
foram introduzidas as cúpulas de estrutura du-
pla, uma interna, mais estrutural, e uma externa, 
mais ricamente decorada e leve como um casco. 
A caligrafia de tema religioso virou a base da de-
coração das mesquitas e dos particulares da es-
pecífica arquitetura dos minaretes, das tumbas, 
dos mausoléus pela influência do zoroastrismo.

A partir do século IX, o grande Império 
Abássida, do Califado Abássida, com capital em 
Bagdá (750-830), começou a se desfazer rapida-
mente, pois os califas dependiam de mercená-
rios turcos, que aproveitaram e formaram novas 
dinastias locais e regionais em todo o império, 
e tinham apoio dos xiitas, que eram a maioria 
da população do Irã, onde ainda se professava 
paralelamente o zoroastrismo. 

No Irã, novas dinastias regionais se instala-
ram, recuperando a antiga língua persa, além de 
conservar a árabe, dos ocupantes anteriores, do 
comércio e também do Alcorão, o código das 
normas civis. Essas dinastias eram: Tahiridi 

(820-872), Safaridi (868-903), Samanidas (868-
903), com a capital estabelecida em Bukhara, 
Ziaridi (928-1077), Buydi (945-1055) e Qazna-
vidi (962-1140). Foram esses povos turcos, que, 
descendo pelo Irã a partir de 1051, conquistaram 
grande parte da Ásia Central, da Turquia e do 
Oriente Próximo. Esses territórios estiveram sob 
domínio de diversos outros clãs, todos seljúci-
das, como Toghrol Beik (1037-1063), com capital 
em Ctesifonte, e Malek (1072-1092), e depois em 
Isfahan, os quais governaram até a conquista de 
Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453.

As dinastias seljúcidas da Pérsia foram gran-
des mecenatos da cultura, da difusão da religião 
islâmica da linha sunita e da arquitetura, acatando 
os elementos dos árabes sunitas em um ambiente 
definitivamente xiita. Essas dinastias inovaram na 
construção de escolas corânicas, na literatura, na 
matemática e na poesia (como é o caso de Omar 
Khayyam), na astrologia e nas ciências. 

No século XIII as armadas mongóis chega-
ram ao altiplano iraniano e conquistaram toda 
a Pérsia, primeiro com Gengis Khan e depois 
assistindo à divisão dos territórios conquistados 
entre os filhos e, mais tarde, entre os netos. Esses 
se proclamaram khan das diversas regiões con-
quistadas e, entre eles, o mais conhecido, por suas 
atrocidades, foi Hulagu Khan. O novo império 
mongol chegava desde o Oriente Próximo até a 
capital da China, Beijing. 

Hulagu destruiu a seita dos ashashins, come-
çando da sua base principal na Pérsia, no Vale de 
Alamut, perto do Mar Cáspio. Foi com Hulagu 
(1256-1265) que se desenhou a Dinastia dos Khans 
ou Dinastia Ilcânida (1256-1335), seguido de Gha-
zan Khan (1295-1304) e Oljeitu Khan (1304-1316), 
com capitais em Soltaniyeh e Maraghe, no Irã. 

A essa dinastia seguiu-se a dos Timúridas 
(1380-1502), com capital em Samarkhanda, no 
atual Uzbequistão. Seu fundador foi Timur-
-lang ou Tamerlão (1380-1405), que transferiu 
a capital primeiro para Tabriz e depois para 
Qazvin. A dinastia terminou com Shahrokh 
Khan (1405-1447), com capital em Herat, no 
atual Afeganistão.

A herança cultural mais antiga que ainda so-
brevive na Ásia Central é a da arquitetura repre-
sentada por todos os elementos mencionados e 
classificados anteriormente – e ainda hoje visí-
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mento, na utilização de pedras, dependendo da 
região e do período histórico. 

Entrando no Irã pelo antigo traçado original 
da Rota da Seda, nos limites territoriais com o an-
tigo Turquestão, atual Turcomenistão, de Oriente 
para Ocidente – pois, ao longo dos séculos, os 
traçados mudaram, mas sempre ficaram paralelos 
e algumas vezes se cruzavam –, nesse espaço se 
encontram as primeiras construções seljúcidas de 
caravançarais que mais ficaram conservadas.

Caravançarai do Vilarejo de Sabzevar

O mais antigo do Irã e da Ásia Central do 
período dos Grandes Seljúcidas, o Caravançarai 
de Sabzevar foi construído na região da Rota da 
Seda, no atual Irã, antes do ano 1000. Nele se 
preparava a caravana para os 40 quilômetros se-
guintes, a distância entre um caravançarai e ou-
tro, justamente por ser a distância que os camelos 
carregados e os homens a pé poderiam completar 
ao longo de um dia.

A grande geladeira

Do complexo do caravançarai no vilarejo de 
Sabzevar, faziam parte os yakhdan. Essas constru-
ções tinham a função de geladeiras, e o nome vem 
originalmente do extremo norte da Ásia Central, 
na região turco-mongol. 

Eram construídas em tijolo de adobe para ar-
mazenar e conservar o gelo no período mais quen-
te do verão do deserto. Esse gelo formava-se no 
inverno nos canais subterrâneos expressamente 
construídos para armazenar água de nascentes 
mais profundas. A água era usada para irrigação, 
pois no deserto do Irã durante o inverno as tempe-
raturas são baixas e neva. 

O gelo formado na superfície dos canais era 
cortado e conservado em edifícios específicos 
para esse uso para todo o vilarejo, nesse caso, 
inclusive, para o serviço dos viajantes no cara-
vançarai no verão. 

Essa construção redonda era parecida com uma 
zigurat, com degraus altos e circulares semelhan-
tes a uma grande cúpula. No térreo, no interior, 
existia uma escada e também uma fossa mais pro-
funda para baixar mais a temperatura do ambiente 
onde se estocava o gelo. 

veis – e da mistura das culturas dos povos que se 
seguiram ao longo dos séculos.

O que sobrou das destruições de Gengis 
Khan e de seus descendentes foi a reconstrução 
magnificente dos últimos khan mongóis de clã 
também ligados à linhagem de Gengis Khan. 
Palácios, fortalezas, serviços públicos, como 
hamam, banhos públicos, madraçais, mesqui-
tas, minaretes, mausoléus, bazares, caravança-
rais, estradas e reservatórios de água foram a 
maior operação de urbanização da Ásia Central 
no período dos khanatos.

C AR AVANÇ AR AIS

“Caravançarai” é uma palavra de língua tur-
ca composta de “kharavana + saray”, sendo 
que saray tem o significado de edifício, neste 
caso, edifício para caravanas, no período da 
ocupação mongol, que assumiu o nome sim-
plesmente de khan e em época seguinte, de in-
fluência comercial árabe, passou a ser chamado 
de funduc. Mais tarde, em Veneza, a palavra se 
transformou em fondaco, mas com o mesmo 
significado de edifício, fechado à noite para 
homens e mercadorias transportadas, o que, 
nessa cidade não era mais feito com camelos, 
mas com barcos. O fondaco era definido fisica-
mente como uma quadra inteira para cada povo 
que chegava e não para todos os peregrinos de 
várias origens, mesmo porque era o ponto final 
da mercadoria.

A distribuição territorial dos caravançarais, 
ou caravanserais ou khan, constituía uma forma 
de rede hoteleira importante fora das cidades, 
nos territórios das passagens das caravanas na 
rota entre o Mar Mediterrâneo e a Ásia Central. 
Eram estruturas de abrigo tanto para os via-
jantes como para os animais das caravanas, na 
prática uma mistura de abrigo e fortaleza que 
protegia e dava segurança no período da para-
da, tendo sido importantíssima para o desenvol-
vimento comercial, social e cultural, inclusive 
o arquitetônico. 

Muitas vezes, as tipologias arquitetônicas se 
misturam no desenho dos modelos, mas basica-
mente todas têm semelhanças no uso de mate-
riais de construção regionais, desde os primeiros 
de terra crua ou adobe até, num segundo mo-



REVISTA USP • São PAUlo • n. 103 • P. 123-138 • 2014126

Textos 

A grande geladeira ou Yakhdan

Caravançarai do Vilarejo de Sabzevar
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Caravançarai de Shahrud ex terno, dos

períodos Seljúcida, Safávida e Kajar

Na época dos Grandes Seljúcidas, havia no 
Irã um total de mil caravançarais. Na parte ex-
terna, os mais importantes, como o de Shahrud, 
apresentam-se como uma estrutura fortificada 
com altos muros, reforçados com torres nos ân-
gulos e, na entrada principal, com proteção do 
portão, que seria fechado à noite. 

Essa estrutura tinha assim uma aparência 
de proteção e defesa, como um posto avança-
do, quase militar, de ocupação territorial, mas 
na prática era utilizada para atividades mais 
importantes, como as de comércio, que era a 
base da riqueza.

Já o portão era uma presença importante 
e monumental, de madeira esculpida com de-
coração geométrica, reforçado com lâmina ou 
pregos de ferro ornamental, mas como baluarte 
para impressionar a defesa. O segundo caravan-
çarai, que tem uma entrada pelo lado interno 

do primeiro, ao qual é acoplado, foi construído 
no Império Qajar (1781-1923). Tem as mesmas 
proporções monumentais do primeiro e a mes-
ma distribuição dos espaços internos do andar 
térreo e primeiro piso.

Nessas estruturas de abrigo, as caravanas 
com camelos paravam algumas noites para des-
canso, pois esse era um caravançarai de apoio 
no meio do deserto e não um de cidade, com 
função de mercado de venda, troca e armazena-
mento de mercadorias no andar térreo.

Caravançarai urbano de Shahrud

Esse caravançarai urbano era também um mer-
cado no centro das atividades comerciais da cidade 
do primeiro período seljúcida. Era construído com 
a planta clássica desse tipo de arquitetura mais 
simples, tendo um grande espaço aberto, o pátio, 
com amplas arcadas laterais em cima e um grande 
espaço fechado para depósito. 

Essa decoração também é fortemente visível 
nas cúpulas, onde as veias estruturais dos cruza-

Caravançarai urbano de Shahrud
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mentos com as pequenas vigas curvas são remar-
cadas com a decoração bicromática das vigas de 
tijolos, muito frequente no período dos impérios 
seljúcidas da Ásia Central entre 1100 e 1300.

Aqui a grande entrada com arco, o iwan, é 
no estilo anterior ao dos seljúcidas, de origem 
sassânida, que será sempre presente nas gran-
des construções públicas da arquitetura persa-
-iraniana de cunho islâmico.

ME SQUITA S

As monumentais mesquitas dos seljúcidas, 
e posteriormente dos reinos mongóis, apelida-
das de “Sexta-Feira”, pois era o dia da reza, re-
presentavam o espaço coletivo mais importan-
te para as comunidades urbanas, funcionando 
como centro social, religioso e político no dia da 
reza e de eventos civis importantes, sobretudo, 
pela presença do Gran Khan.

Ao longo do processo de arabização, os sel-
júcidas enriqueceram a produção das tipologias 
da arquitetura funcional e simbólica árabe, que 
mais tarde foi ainda mais enriquecida e repro-
duzida de forma monumental e decorativa pelas 
novas imigrações mongóis dos ilcânidas, timúri-
das e, posteriormente, iranianos safávidas.

Ao longo dos diversos períodos dos im-
périos dos Grandes Seljúcidas, a migração e 
conquista dos povos mongóis de Gengis Khan 
ocupou toda a Pérsia além de outros territórios 
da Ásia Central. Depois das primeiras grandes 
destruições do período da conquista mongol 
do Irã, de 1220 a 1335, os khans mongóis se 
converteram ao islamismo, assumindo a difu-
são da nova religião com a simbólica grandio-
sidade das construções com uma arquitetura 
visível por séculos. 

Resta pouco da arquitetura original do pe-
ríodo árabe por causa dessas destruições, mas 
se reforçam, no período mongol, os elementos 
de origem árabe com muita magnificência. No 
período dos impérios mongóis houve uma gran-
de reconstrução de mesquitas, madraçais com 
altos minaretes, bibliotecas, hospitais, mauso-
léus, edifícios administrativos, observatórios 
astronômicos, palácios imperiais, academias de 
filosofia, praças e grandes avenidas com pórticos 
dos dois lados. 

Masjed-e Jameh-ye Atigh, 

Shiraz, e Khoda Khane

A mesquita Masjed-e Jameh-ye Atigh foi 
construída no ano 894. É a construção mais 
antiga da cidade de Shiraz, de época seljú-
cida, tendo sido amplamente reestruturada 
no período do Império Safávida, segundo os 
cânones das duas épocas. 

No seu pátio foi construído um edifício de 
arquitetura única, ainda original, característico 
pela presença de torres nos ângulos, a Kho-
da Khane ou Casa dos Deuses. Esse edifício 
foi construído por volta do ano 1350-51 para 
guardar preciosas cópias do Alcorão, nos quais 
trabalhou um famoso poeta persa, Hafez. 

O aspecto refinado de proporções arquite-
tônicas dos arcos agudos apoiados sobre colu-
nas simples e duplas de dois lados sobre capi-
tel lembra as arcadas refinadas do palácio de 
Alhambra, em Sevilha, na Espanha.

Na época do Império Fatímida, islâmicos da 
doutrina xiita foram aculturados com elemen-
tos representativos arquitetônicos e decorativos 
da arquitetura religiosa xiita da Ásia Central, 
os quais influenciaram a arquitetura do Cairo. 
O monumento em Shiraz é o mais antigo, sen-
do que a escrita na faixa no alto do edifício é 
original em pedra em relevo sobre um fundo 
de azulejos em língua sassânida, portanto, de 
época zoroastriana, anterior ao islamismo.

Mesquita de James ou 

da Sex ta-feira, Isfahan

Essa mesquita é a maior em superfície do 
Irã, com 20.000 m², ou até 23.000 m², de acor-
do com algumas fontes. A construção iniciou-se 
já no primeiro período do Império Seljúcida do 
século X, passando pelo mongol, até o safávida, 
portanto, com reformas e reconstruções ao lon-
go de 800 anos. Antes da primeira construção 
seljúcida, no mesmo local existia um templo de 
culto a Zoroastro, que já era um importante mo-
numento pelas suas dimensões. 

Desde sua primeira construção, no ano de 
1086, muitas reformas passaram a ser feitas. 
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Tumba-mausoléu Khoda Khaneh da Mesquita Masjed-e Jameh-ye Atigh, em Shiraz

Mesquita de James ou da Sexta-feira, em Isfahan
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Nela foi introduzida pelos seljúcidas a tipologia 
da planta quadrada, no pátio central, com uma 
grande vasca com bacias individuais em volta e 
torneiras para as abluções antes da reza. Tam-
bém havia quatro iwans, que foram construídos 
em direção aos quatro pontos cardinais interli-
gados por uma sala e cúpula, além da reforma 
que permitiu retirar 24 colunas corresponden-
tes a 20 arcos da construção original. Essas 
primeiras transformações foram executadas 
entre o período de 1086 e 1089.

O iwan ao norte, com um grande pórtico mo-
numental, foi enriquecido com inscrições religio-
sas cúficas, já no período seljúcida, entre 1221 e 
1122. No período do império mongol, no século 
XV, foram acrescentadas decorações com mo-
saicos de forma geométrica enriquecidos com a 
construção de dois minaretes.

Os mosaicos de escrita religiosa ou decora-
tiva geométrica eram compostos de recortes de 
azulejos misturando as duas cores, ou de azule-
jos inteiros, azuis e verdes. A cor, no geral, era 

brilhante, para refletir a luz solar de longe como 
faróis para as caravanas vindas do deserto – era 
de um azul intenso, turquesa ou cobalto. 

Mesquita do Imam ou 

Masjed-e Imam, Isfahan

Essa é considerada a mais elegante mesquita 
antiga do mundo islâmico pela riqueza e uso de-
corativo equilibrado dos azulejos de diferentes 
cores, azuis, amarelos e verdes. Um monumental 
portão de 30 m de altura e o iwan de entrada 
impressionam desde a sua construção, em 1611, 
sobre uma implantação arquitetônica original de 
lembrança seljúcida. 

A mesquita, com o mesmo pátio interno, foi 
inclinada com um ângulo agudo em diagonal 
com a grande praça, direcionando-a a Meca. O 
portal e o iwan de entrada são paralelos à praça, 
sendo um espaço de entroncamento da diagonal 
da mesquita com a área. 

Praça Imam Square, tendo ao fundo a Mesquita do Imam ou Masjed-e Imam, em Isfahan
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A mesquita pertence à tipologia da planta 
quadrada com o centro do pátio aberto com uma 
grande bacia de água para refrescar e para o uso 
das abluções antes das rezas, sendo que, simetri-
camente, nos centros laterais do espaço quadra-
do se encontram quatro iwans, que são colocados 
em direção aos quatro pontos cardeais, tendo 
como simbologia a difusão do Islã e da palavra 
de Deus em todas as direções possíveis. Dois 
iwans, oriental e ocidental, levam a espaços que 
abrigam dois santuários. 

A cúpula e a mesquita foram terminadas em 
1629 sob a direção de Shaha Abbas, o grande. A 
grande cúpula é de um tipo mais aperfeiçoado 
e formada por duas outras, uma interna, com 
altura de 36 m, muito decorada e mais leve, e 
uma segunda, externa, com o objetivo de pro-
teger a primeira, com 51 m de altura. Entre as 
duas cúpulas, um vão livre cria um efeito de 
redistribuição dos sons da reza em todos os 
cantos da grande sala.

Complexo de Bayazid, Bastam-Shahrud

O Complexo de Bayazid é dedicado a Bayazid-
-al-Bastani (804-874), conhecido como o filósofo 
dos gnósticos, que inter-relacionou elementos islâ-
micos com zoroastrianos, transportando-os para o 
sufismo, uma forma de misticismo islâmico.

Como o sufi Bayazid-al-Bastani foi considera-
do quase santo, esse complexo virou rapidamente 
lugar de peregrinação e devoção popular. 

Ele é formado por um conjunto de constru-
ções dos séculos XII-XIII, com espaços usados 
segundo as diversas funções religiosas do Islã em 
épocas diferentes. É composto de uma mesquita 
com minarete (de 1120) ainda claramente da épo-
ca seljúcida, uma tumba, um centro de estudos 
religiosos, uma sala de orações e dois grandes 
iwans (de 1299 e 1313), além de importantes e 
refinados elementos decorativos acrescentados 
pelos ilcânidas, sucessores dos seljúcidas, que 
também introduziram os azulejos coloridos. 

Complexo de Bayazid, em Bastam-Shahrud
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A fachada externa, na entrada do complexo, 
assim como a fachada interna, com os dois iwans 
monumentais, são ladeadas de grandes espaços 
verticais, decorados com textos do Alcorão, e ho-
rizontais na parte superior, que enquadram o iwan, 
com a parte alta do arco decorada com mucarnas. 

Mausoléu de Mullah Hasan Kashi, 
Soltaniyeh

Esse mausoléu em Soltaniyeh, “a cidade 
imperial”, escolhida para ser a capital do im-
pério do território Qazwin, é uma construção 
com uma tipologia nova como forma. Por ser 
uma tumba, sua simbologia remete à morte e 
à passagem para o paraíso. É uma construção 
simples, mas clara e organizada, com formas 
clássicas de sustentação da cúpula e o uso re-
finado do tijolo. Sua construção iniciou-se no 
primeiro período seljúcida, seguindo pelo pri-
meiro período ilcânida, mas ainda sob forte 
influência da primeira dinastia. 

A cúpula de azulejos de cor verde, usados no 
período do império de 1300, é de uma segunda 
fase ilcânida, tendo sido reestruturado para sua 
atual forma estética no período safávida sob Shaha 
Tahmasb Safavi, que a usou como tumba. 

Também é o mausoléu de um famoso poeta 
persa da corte de Oljeitu, quando Soltaniyeh foi a 
capital do império ilcânida de 1302 a 1384, no qual 
foi destruída por Tamerlão.

Mausoléu de Oljeitu, Soltaniyeh

No panorama arquitetônico do período il-
cânida, a partir de 1300, os grandes símbolos 
arquitetônicos são os mausoléus e as tumbas. 
Normalmente os mongóis, por um fator reli-
gioso do xamanismo, antes da difusão do isla-
mismo, mantinham secreto o lugar da sepultu-
ra dos khans. Depois, os mausoléus passaram 
a incluir as tumbas, conhecidas dos ilcânidas 
pela sua magnificência e grandeza, para impor 
respeito, assim como as cidades dos mortos ou 

Mausoléu de Mullah Hasan Kashi, em Soltaniyeh
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os grandiosos cemitérios, como o de Samar-
canda, no Uzbequistão.

O Mausoléu de Oljeitu, com seu nome ori-
ginal de Sultan Muhammad Khoda Bandeh, em 
Soltaniyeh, foi construído em 1303 e acabado 
em 1313. Algumas fontes definem o período de 
sua construção entre 1315 e 1325, que pode ser 
o período de sua reforma e embelezamento es-
tético e arquitetônico.

Toda a construção era recoberta inteiramente 
de azulejos azul-turquesa e dominava a cidade de 
Soltaniyeh. A grande cúpula é a terceira maior do 
mundo, sendo a primeira a do Domo de Florença, 
na Itália, e a segunda, a da Mesquita Aya Sofia, 
em Istambul. Essa cúpula do Mausoléu de Oljeitu 
ergue-se sobre um grande volume poligonal, cons-
truído para ser a tumba do príncipe ilcânida. Tal 
construção ainda hoje mostra sua monumental im-
ponência entre o azul puro do céu, como prelúdio 
do paraíso, e a limpeza da paisagem do deserto. 

As caravanas vindas do deserto podiam ver 
de longe o edifício inteiramente azul pelo re-
flexo da luz do sol, avisando que tinham che-

gado a Soltaniyeh, capital ilcânida e em parte 
do período timúrida de 1513. Por ali passava a 
primeira Rota da Seda.

A construção apresenta uma cúpula de 50 me-
tros de altura, com diâmetro de 38 metros, sobre 
uma base octogonal com oito minaretes nos ângu-
los direcionados aos pontos cardeais. No último 
andar do volume da base octogonal foi construída 
uma grande galeria ou peristilo em volta de toda a 
construção, com balcões em cada fachada, sime-
tricamente construída com arco maior no centro 
do balcão e dois menores ao lado do arco central. 

A decoração mais antiga possui mosaicos de 
tijolos esmaltados em azul entre os outros que 
se combinam à escrita corânica, de forma mais 
simples e geométrica. Essa era uma característica 
de heranças ainda dos seljúcidas, que introduzi-
ram uma importante decoração na arquitetura, 
que está presente em muitas construções dos im-
périos seguintes. Nesse mausoléu – assim como 
acontecia com as mesquitas e madraçais desde 
1200 até 1600 – foram feitas muitas intervenções 
decorativas ao longo do tempo.

Mausoléu de Oljeitu, em Soltaniyeh
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CÚPUL A S 

No início, a cúpula era apoiada sobre um volu-
me quadrado que, por sua vez, apoiava-se sobre um 
volume poligonal que se adaptava à sala quadrada 
ou poligonal das tumbas. Era bem visível, com es-
tratagemas estruturais tendo dois níveis intermé-
dios entre os dois volumes. 

Os arcos suportavam o peso encaixados nas 
estruturas laterais das paredes do volume octogo-
nal, mais baixo, e o polígono da base superior, de 
16 lados, servia para permitir a circunferência da 
base da cúpula, como nos mais antigos exemplos 
do período abássida, no Iraque, que influenciou, 
por exemplo, a cúpula da Mesquita de Ibn Tulun, 
no Cairo, no século XIII. 

Num segundo período, de maior conhecimento 
tecnológico, a construção de grandes cúpulas mais 
largas e mais altas foi possível pela substituição 
dos arcos laterais de sustentação por semicúpulas, 
do tipo semiesférico, que começaram a ser usadas 
inicialmente nos quatro lados do cubo da sala para 
sustentar o maior peso da cúpula central.

Progressivamente, com a descoberta técnica 
de uma estrutura mais sofisticada, e com a dis-
tribuição do peso da cúpula sobre um polígono 
de base, as estruturas dos edifícios religiosos 
ficaram ainda mais monumentais. A tecnologia 
permitiu construir grandes espaços e fazer uso 
de novos elementos, sobretudo, a partir do século 
XV na Ásia Central. 

Existiram cúpulas menores, por exemplo, dis-
farçadas com uma estrutura cônica ou pirami-
dal, e apoiadas sobre um sistema de semicúpulas 
menores. Na época dos mongóis, as cúpulas de 
tijolos ou de adobe passaram a ser revestidas de 
azulejos (azul-turquesa ou verde) e de cerâmica, 
e nos períodos seguintes– primeiramente com 
os safávidas – adotaram-se desenhos de flores e 
folhagens ou geométricos, além de complicadas 
escrituras do Alcorão. Essa rica decoração apa-
rece tanto nas cúpulas redondas quanto naquelas 
em forma de “cebola”, mais altas e estreitas em 
cima e mais largas na base.

Foi também no Irã que se desenvolveu pela 
primeira vez o uso da dupla cúpula, sendo uma 

Vista interna da cúpula da Mesquita do Imam, em Isfahan
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interna, estrutural, construída com tijolos, 
como decoração do interior da sala da mesqui-
ta. Essa cúpula de base apresentava, do lado 
externo, uma série de arcos estruturais para 
sustentar a segunda cúpula, praticamente de-
corativa, como um casco.

MINARETES

Os minaretes eram estruturas construídas em 
forma de torre junto à mesquita, com a função de 
chamar os fiéis para a reza ao longo do dia, por 
cinco vezes. No Irã essa tipologia construtiva foi 

Minarete da Mesquita do Imam, em Isfahan

iniciada no período dos Grandes Seljúcidas, an-
tes do ano 1000. Eram elementos arquitetônicos 
altos e finos, sendo difícil alcançar seu interior, 
de elevadas alturas e com pouquíssimas aberturas 
para o ar e a luz. Portanto, apesar de estilizados e 
decorativos, na prática configuram monumentos 
de difícil acesso por seus degraus internos. 

Os minaretes seljúcidas tinham grande presen-
ça estética, amplamente confirmada nas suas su-
perfícies curvas de tijolinhos, num perfeito equilí-
brio entre o desenho da decoração dos espaços bem 
divididos e as representações geométricas e escri-
tas sempre em relevo. Influenciados pela refinada 
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tradição da decoração persa-iraniana e apoiados 
pelas novas descobertas das técnicas construtivas, 
adquiriram ao mesmo tempo força e flexibilidade, 
numa tipologia única da Ásia Central. O cruza-
mento estético/técnico permitiu a realização de 
minaretes altos e finos, como aqueles observados 
nas colunas das mesquitas iranianas mais antigas, 
ainda em madeira, antes do ano 1000.

A característica diferencial dos minaretes 
posteriores aos do período seljúcida, entre 1100 e 
1230, e que realmente serviam para chamar os fiéis 
para a reza, foi a construção de um pequeno balcão 
ou de uma série deles em diferentes níveis de altura 
com telhado. A construção desse balcão exigia que 
o topo do minarete fosse ainda mais estreito, com 
uma decoração em volta e um mínimo de espaço 
externo. Muitas vezes esse tipo de minarete com 
balcão tinha mais de 300 degraus.

MUC ARNA S

As mucarnas são elementos decorativos que, 
mesmo depois do século X, ainda eram basica-

mente em tijolinhos, agora cozidos, mas sempre 
de pequenas dimensões. 

A base circular da cúpula era no seu desenho 
inscrita no quadrado e polígono da base. Para jun-
tar em passagens suaves esses dois volumes, nos 
ângulos eram usados arcos menores transversais 
entre as quatro paredes do quadrado da base, for-
mando assim a base maior do polígono para apoio 
da cúpula. Essa técnica permitia uma visibilida-
de ampliada do ambiente usado para reza, no que 
muito contribuiu para sua execução a tecnologia 
do arco agudo, chamado no Ocidente de gótico. 

Nesses cruzamentos laterais da intersecção 
dos planos verticais, usavam-se os triângulos for-
mados para vários planos, que se resolviam tanto 
estrutural quanto esteticamente. Se no início da 
utilização das mucarnas, no século X, elas eram 
mais estruturais, ao longo do tempo – basicamente 
a partir do século XII –, a tecnologia resolveu esses 
cruzamentos entre o quadrado e o polígono.

A base com o círculo da cúpula permitiu o uso 
estético e decorativo de estuque ou madeira muito 
coloridos das mucarnas.

Mucarna da Mesquita Masjed-e, em Shiraz
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MIR ABE S 

Esse nicho na parede quibla indica na mes-
quita a direção de Meca. O primeiro mirabe 
parece ter sido construído em 705 na mesquita 
da cidade de Medina, na Península Arábica, 
perto de Meca. 

Nas mesquitas, sobretudo no período dos 
impérios ilcânidas, esse elemento importante 
como símbolo religioso tornou-se mais impo-
nente pela sua rica decoração, que mostrava a 
importância do khan que a patrocinava e edi-
ficava para admiração do povo.

A construção em si era simples, com um 
desenho retangular, semicircular ou poligonal, 
cerca de dois ou três metros mais alto que um 
homem. Mais tarde os mirabes mais antigos, 
que eram simples, passaram a ser decorados 
com arcos não estruturais, que se apoiavam aci-
ma de colunas mais ou menos elaboradas com 
capitéis, bem como com mucarnas, mármores 

coloridos e mosaicos de cerâmicas ou azulejos 
pintados. Na Ásia Central, desde os seljúcidas 
e a invasão mongol ocorreu uma grande ex-
pansão do uso desse elemento decorativo das 
mesquitas.

MIMBARE S

Sempre ao lado do mirabe, o mimbar é outro 
elemento importante no espaço interno da mes-
quita, pois mesmo não sendo estrutural é forte-
mente relacionado às funções religiosas, quando 
o muezim chama os fiéis para a oração da sexta-
-feira. Nas mesquitas, tem função similar à dos 
púlpitos das igrejas. Em árabe, mimbar significa 
“assento para dialogar, trono ou poltrona” e sem-
pre fica acima de uma escada reta numa linha 
só. Sendo originalmente um elemento simples 
de madeira, também tornou-se um importante 
elemento decorativo, com motivos geométricos 
da cultura árabe. 

Mirabe e mimbar de mesquita em Isfahan
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