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چكیده
معماری اسالمی از لﺤاظ تاریخی اولين هنری است که توانست خود را با مفاهيم اسالمی سازگار نماید .هنر معماری
آذربایجان در دوره ایلخانی و تيموری با شهرهایی همچون تبریز ،مراغه و سلطانيه به رشد و بالندگی بی سابقه ای
دست یافت و شاهکارهای بوجود آمده از آن ،معماری سایر سرزمين های اسالمی را تﺤت تاﺛير خود ﻗرار داد .نمونه
های معماری باﻗی مانده در هند و آسيای ميانه در شرق سرزمين های اسالمی تا مصر و ترکيه در غرب جهان
اسالم ،نماد و نشانی آشکار از این پيشرفت ها و تاﺛيرات معماری هستند .پاره ای از این ویژگی های معماری با
نفوذ به سایر سرزمين های اسالمی رنگ و بوی آن سرزمين را گرفته و به صورتی دیگر متجلی شده است که با
نگاه ژرف و عميق می توان ریشه آنها را در سبك معماری آذربایجان جست و جو کرد .این پژوهﺶ با رویکرد
توصيفی ـ تﺤليلی و مقایسه ای و از طریق مطالعات کتابخانه ای سعی در نشان دادن ميزان تاﺛير سبك معماری
آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمين های اسالمی درﻗرون و سده های بعدی دارد و
برای نيﻞ بدین هدف آﺛار شاخﺺ معماری اسالمی سرزمين-های مزبور را که نشانی از این تأﺛيرات دارند برای
نشان دادن ميزان و نﺤوه ی این تأﺛيرگذاری با نگاه تﺤليلی مورد بررسی ﻗرار می دهد .در پایان مشخﺺ شد که
این تأﺛيرات و تبادل افکار باعث بوجود آمدن سبك معماری اسالمی بين المللی شد که تا چندین سده در سرزمين
های دور و نزدیك اسالمی رواج داشت ،که در واﻗع ریشه و خاستگاه بسياری از این ویژگيها سرزمين آذربایجان در
ایران زمين بود.

واژگان كلیدی :آذربایجان ،معماری اسالمی ،دوره ایلخانی ،دوره تيموری ،سرزمين های اسالمی

 -6مقدمه
مطالعات معماری اسالمی با وجود پژوهﺶهای بسيار همچنان با کاستیهای فراوانی رو به روست و شکافهای فاحشی در آن
مشاهده میشود که بعضی از این ناهمگونیها به دليﻞ بیاطالعی یا کمتوجهی نویسندگان به گنجينههای عظيم فرهنگی و هنری
مناطق مختلف مانند سرزمين آذربایجان میباشد (اوریا .) 12 :1314 ،آذربایجان از مراکز پرﻗدرت معماری جهان اسالم است که
ف رایند تﺤوالت معماری در آنجا تاریخی کهن دارد .در دوره ی ایلخانيان مرکزیت فرهنگ و هنر ایران از خراسان و ماوراءالنهر به
آذربایجان منتقﻞ می شود و معماری سرزمين آذربایجان در ﻗالب مکتبی چون تبریز به اوج بالندگی و شکوفایی میرسد و معماری
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سرزمينهای همجوار را تﺤت الشعاع ﻗرار میدهد (آجرلو .)4 :1331 ،این تأﺛيرات بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی از هند در
دورهی گوکانيان در شرق تا مماليك مصر در غرب آشکار و هویدا میباشد.
پيشرفت معماری در آذربایجان در زمان ترکمانان آقﻗویونلو و ﻗراﻗویونلو ادامه مییابد ،هر چند که در مواردی معماری این دوره
از بسياری لﺤاظ مدیون و ادامه ی معماری دوره ی ماﻗبﻞ خود یعنی ایلخانی است؛ اما معماری این دوره نيز بدیع است و نوآوریهایی
نيز در آن مشاهده میشود تا جایی که تأﺛيرات کاخهای مجموعههایی مانند صاحب آباد تبریز در تاج مﺤﻞ ،چينيلی کوشك و
کاخهای اصفهان عهد صفوی دیده می شود .این پژوهﺶ بر اساس سوال اصلی زیر صورت گرفته است :تاﺛير شيوه و سبك معماری
اسالمی آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی در ﻗرون و سدههای بعدی به چه اندازه بوده
است ؟ اهيمت این پژوهﺶ بدان است ک ه تاکنون کار علمی که به صورت اختصاصی و مستقﻞ برای نشان دادن ميزان تأﺛير سبك
معماری آذربایجان بر سایر سرزمينهای اسالمی در سدههای بعدی بپردازد ،صورت نگرفته است ،و بﺤثهای صورت گرفته فقط به
صورت اشارات کوتاه در مابين مطالب دیگر بوده است.

 -2روش تحقیق
روش تﺤقيق این نوشتار توصيفی ـ تﺤليلی و مقایسهای و ابزار گردآوری اطالعات کتابخانهای است و هدف آن نشان دادن تأﺛير
سبك معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی در ﻗرون و سدههای بعدی است .در این
راستا مﺤقق ابتدا به بررسی کلی ویژگیهای معماری اسالمی آذربایجان در دوران مزبور میپردازد و بعد به صورت موردی تأﺛير این
ویژگیها را در آﺛار معماری سایر سرزمينهای اسالمی نشان میدهد.

 -9پیشینه تحقیق
در باب موﺿوع معماری اسالمی آذربایجان و یا به بيان دﻗيقتر سبك معماری آذربایجان تﺤقيقات زیادی صورت گرفته است،
اما در مورد هدف اصلی این پژوهﺶ که نشان دادن ميزان تأﺛير این سبك معماری بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی اعم از
هند ،امپراتوری عثمانی ،مصر و  ...است ،پژوهﺶ همهجانبه و دﻗيقی صورت نگرفته است .اولين بار شادوران مﺤمدکریم پيرنيا
معماری اسالمی آذربایجان در سده های هفت نا نه هجری را با عنوان سبك آذری معرفی کرد و آن را مترادف با معماری ایلخانی و
تيموری آذربایجان ﻗرار داد (پيرنيا .) 1333 ،ذکر این نکته ﺿروری است که دیگر امروزه استفاده از این عنوان در مورد معماری این
دوران سرزمين آذربایجان کاربرد چندانی ندارد و این عنوان جای خود را به سبك معماری آذربایجان داده است.
دکتر بهرام آجرلو در مقالهای تﺤت عنوان «درآمدی بر سبك معماری آذربایجان» به معرفی این سبك معماری پرداخته و
دامنه ی تاﺛير این سبك را از ماوراءالنهر تا مصر دورهی مماليك دانسته است (آجرلو )1331 ،وی در مقالهی ارزشمند دیگری با
عنوان «شيوهی معماری شيروان» در ميان بﺤث در مورد این مکتب به صورت گذرا به این تأﺛيرات اشاره داشته است (آجرلو.)1333 ،
شيال بلر و جاناتان بلوم در کتاب هنر و معماری اسالمی  2در بﺤث از معماری امپراتوری عثمانی به تأﺛير معماری آن از آذربایجان
و تبریز اشارهای داشته است (بلر و بلوم.)1318 ،
دکتر جواد شکاری نيری در مقالهای با نام «تعيين عملکرد و طرح معماری واحدهای نجومی مکشوفه در رصدخانه مراغه» به
مطالعه تاﺛير واحدهای نجومی رصدخانه مراغه بر رصدخانه جيپور هند پرداخته است (شکاری نيری.)1315 ،

 -4بررسی كلی ویژگی های معماری اسالمی آذربایجان در دوران ایلخاﻧی و تیموری
دوره ی ایلخانی عصر شکوفایی معماری و شهرسازی در آذربایجان بوده است و این دوره در سير تکوین هنر و معماری ایران
دارای جایگاه ویژهای میباشد (آجرلو .)48-43 :1333 ،از دیدگاه پژوهشگران تاریخ هنر معماری دوران ایلخانيان ،معماری این دوره
به لﺤاظ فرم و پالن و تکنيكهای ساخت ویژگیهای معماری عصر سلجوﻗی را به ارث برده است و معماران این دوره نيز پالن چهار
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ایوانی را برای ساخت بناهایی چون مسجد ،مدرسه و کاروانسرا برگزیدهاند و هرچند از منظر زیباییشناسی فرم ،سبك جدیدی در
تاریخ معماری ایران پدید نياوردهاند اما کوشيده اند با کاهﺶ و اصالح تناسبات بنا تغييراتی ﻇریف صورت دهند و شاید بتوان بارزترین
ویژگی آن را آمادگی به پيروی از سرمشقهای متداول سلجوﻗيان دانست (شراتو و گروبه.)3-3 :1311 ،
در م قایسه با معماری عصر سلجوﻗی ،معماران ایلخانی آﺛار خود را به لﺤاظ عظمت ،ابداع ،تناسب اجزاء ساختمان و پالن و نقشه
عالی آنها ممتاز کردهاند (حسن .) 43 :1311 ،ویلبر مسأله عمده در معماری این زمان را تلفيق و ترکيب اشکال ساختمانی و تزئينات
آنها میداند (ویلبر.)34 :1315 ،
مهندسان و معماران عهد ایلخانی مسائﻞ ،تکنيك ها و فنون مهندسی خاص خود را داشتند .از دیدگاه آندروپترسن شاخﺺ
مهندسی ایشان را می توان ابعاد عظيم بناها و کاربرد عظيم گچبری و توسعه طاق عرﺿی دانست .گرچه این تکنيك پيﺶتر هم به
کار می رفت اما این برای اولين باری بود که در معماری با مصالح آجری به کار رفت ) .(Petersen, 1996: 114ساخت بناهای
بلند ،ﻗوس های تند و مرتفع ،تکرار واحدهای ﻗوسی ،کاهﺶ اجرام پر و افزایﺶ فضاهای تهی در ساختمان ،تکامﻞ سيستم ساختمانی
طاق عرﺿی و چهار طاﻗی اشکانی ـ ساسانی ،گرایﺶ زیاد به ﻗائم ساختن عناصر ساختمانی و باالگرایی در بناها از شاخﺺهای
مهندسی ساختمان در این دوره است (فرشاد.)113-111 :1331 ،
بارزترین ویژگی که آﺛار معماری ایلخانی را با دیگر دورهها متمایز میکند ،ارتفاع و رفعت بناها میباشد .در این دوران ایوانها
بلندتر و عریﺾتر می شوند و به بعد عمودی فضاها توجه دارند تا بعد افقی؛ سردرهای بلند مورد توجه معمار هستند و همين ارتفاع
بر باریكنمایی حجم و باریکتر شدن دیوارها تاﺛير اساسی نهاد (پوپ.)138-131 :1331 ،
تغيير و تﺤوالت ساخت و سازهای عصر مغول تنها به معماری بناها مﺤدود نماند بلکه شهرسازی و فضاهای شهری نيز فراگير
شد « ...شهرسازی در دوره ایلخانی به یك تعادل و هماهنگی اجزا با یکدیگر رسيده است .این اجزا گذشته از منازل مسکونی افراد
ساکن و راههای ارتباطی و فضاهای شهری در مقبره ی سلطنتی ،مسجد جامع مدارس ،خانقاه ،دارالسياده ،رصدخانه ،بيمارستان،
کتابخانه ،بيتالقانون ،گرمابه و...در بافت شهری فعاليت داشتهاند .حاصﻞ هماهنگی مطلوب اجزا بافت شهری در دورهی ایلخانی کلی
است منسجم ،که شاید در کمتر دورهای بتوان آن را دید .در این کﻞ ،فقط شﺌونات خاص هر جزء رعایت گردیده؛ به صورتی که هر
جزء در حيطه عملکرد خود تقریبا تجسمی از کليت ﻗوام یافتهای را به نمایﺶ میگذارد .به عبارتی دیگر هر جزء خود بيانگر سلسله
مراتبی ﻗوام یافته ی اجزاء زیر مجموعه خود است .خواجه رشيدالدین فضﻞاهلل همدانی در کتاب «االحيا و االﺛر» به شرح اصول و
ﻗواعد معماری و شهرسازی پرداخته است» (ميرفتاح.)531-533 :1334 ،
با تاسيس و تثبيت سلسله ی ایلخانی ،شهرهای آذربایجان از ﻗبيﻞ تبریز و سلطانيه مﺤﻞ تجمع هنرمندان گردید و ابنيهای که
در این مدت زمانی ساخته شدند ،به دست هنرمندان مﺤلی بود .گاهی نيز شاهان ایلخانی با صدور احکامی خواستار احداث بناهای
مهم و شکوهمند مثﻞ غازانيه و سلطانيه می شدند .به طور کلی از نظر مصالح ساختمانی و شکﻞ ،بين بناهایی که در شهرهای
آذربایجان ساخته شده شباهتی وجود دارد که در بناهای نقاط دیگر ایران کمتر دیده میشود .تزیيناتی چون گچبری ،کاشيکاری و
آجرکاری با مهارتی خاص زینت بخﺶ بناها شدند (کيانی.)51-18 :1331 ،
شکوه و عظمت امپراتوری ﻗدرتمند ایلخانی ،آﺛار معماری عظيم و باشکوه را طلب میکرد و این امپراتوری توان خلق چنين
شاهکارهایی را هم داشت .شاید بتوان گفت که هدف سالطين مغول از آفرینﺶ چنين آﺛاری ،حقير جلوه دادن ميراث سالطين
ماﻗبﻞ خود بوده باشد؛ به معماران شنب غازان و ارگ عليشاه از پيﺶ تفهيم شده بود که باید آﺛار ایشان به لﺤاظ ابعاد ،حجم و تزیين
برتر و فراتر از مقابر سلطان سنجر در مرو و طاقکسری در تيسفون باشند ).(Qiyasi, 1985: 8-9

 -5بررسی و تحلیل تاثیر معماری اسالمی آذربایجان بر سایر سرزمین های اسالمی در قرون بعدی
در دوران ایلخانی معماری در آذربایجان پيشرفت بسياری کرد و این پيشرفتها بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی از جمله
ترکستان و خراسان عصر تيموریان ،مصر دورهی مماليك برجی و بﺤری و امپراتوری عثمانی تاﺛير زیادی گذاشت و آﺛار بسياری که

31

فصلنامه علمی تخصصی معماری سـبز

اکثر آنها تا به امروز نيز پابرجا هستند ،به تاﺛير و الهام از سبك معماری آذربایجان ساخته شد .در ادامه به بررسی موردی این تاﺛير
بر معماری سرزمينهای مزبور خواهيم پرداخت و در این راه آﺛار شاخﺺ معماری این سرزمينها را که نشان از تأﺛير سبك معماری
آذربایجان بر خود دارند ،بررسی و تﺤليﻞ خواهيم نمود.

 -6-5خراسان و ماوراءالنهر در دوره تیموری
بعد از فتح آذربایجان توسط اميرتيمور شمار بسياری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند
و به این ترتيب شاهکارهای معماری بسياری به تأﺛير از سبك معماری آذربایجان در این مناطق بوجود آمد .مسجد جامع سمرﻗند،
مسجد گوهرشاد ،گور اميرتيمور ،تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ  ،کاخ آقسرای در شهر کُﺶ یا سبز و رصدخانهی سمرﻗند به
تاﺛير و الهام از آﺛار معماری آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند.
نخستين اﻗدام معماری تيمور در زادگاه خود شهر کُﺶ یا سبز حادث گشت ،او در اینجا کاخی در افکند که به آقسرای شهرت
یافت و تنها مدخﻞ فرو رفتهای از آن باﻗی مانده است .این مدخﻞ مرکب از یك ایوان غول پيکر با پهنای  22متر است که باستيونهایی
آن را در ميان گرفته است .سطح وسيعی از آن با آجر معرق پوشيده شده و در سطوح ﻗابهای کوچكتر از کاشی چند رنگ امضای
مﺤمد یوسف تبریزی دیده میشود (بلر و بلوم.)12 :1318 ،
تيمور در سال  381ه.ق به افتخار و یادبود مادر همسر خود در سمرﻗند مسجد عظيمی به شکﻞ مستطيﻞ ساخت که به مسجد
بی بی خانم مشهور شد (بلر و بلوم .) 15 :1318 ،تاﺛير سبك معماری آذربایجان در این مسجد کامال آشکار و عيان است .اولين تأﺛير
را می توان در نقشه و طرح این مسجد مشاهده کرد که به تقليد از مسجد بزرگ سلطنتی ایلخانان در سلطانيه پایتخت سلطان
اولجایتو بنا شده است .ساﻗه گنبدهای بلند و تزئينات کاشيکاری این مسجد نمود دیگری از این تأﺛيرات است (تصویر شماره .)1
نمونه ی دیگر معماری تيموریان در ماوراءالنهر که به تاﺛير از سبك معماری آذربایجان ساخته شده آرامگاه امير تيمور در سمرﻗند
است .گنبد درخشان آبی و پيازی شکﻞ و تویزهدار بر باالی مقبره در زیر آفتاب میدرخشد (بلر و بوم .)13 :1318 ،گنبد و کاشی
کاری بارگاه این بنا نشانی از تزئينات ایرانی و از جمله سبك معماری آذربایجان است (تصویر شماره .)2

تصویر شماره  :6مسجد بی بی خاﻧم در سمرقند مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع :شایسﺘهفر و سدرهﻧشین)24 :6936 ،

32

سال سـوم ،شماره هشت ،پاییز 6931

تصویر شماره  : 2گور امیر تیمور در سمرقند مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع :شایسﺘهفر و سدرهﻧشین)25 :6936 ،

 -2-5امپراتوری عثماﻧی
مراوادت فرهنگی آذربایجان به مرکزیت تبریز و امپراتوری عثمانی در سده شانزدهم ميالدی  /دهم هجری ﻗمری به اوج خود
رسيد .سلطان سليم پس از پيروزی در جنگ چالدران و با ورود به تبریز سراغ آﺛار هنری و هنرمندان ایرانی رفت و این سرآغازی بر
تأﺛير هنر و معماری آذربایجان بر امپراتوری عثمانی بود (آژند .)33 :1331 ،سلطان سليم اول هنگام بازگشت دویست خانوار از
هنرمندان و تجار را به استانبول منتقﻞ کرد که این کار سبب نفوذ هنر آذربایجان و ایران به امپراتوری عثمانی شد (اوزون چارشلی،
.)231 :1331
هنرمندان ایرانی ابتدا در استانبول به فعاليت پرداختند و به کاشيکاری مساجد و بناهای مهمی در ترکيه پرداختند که امضای
هنرمند ان تبریزی خود گواهی بر این مدعا است (ابراهيمی نژاد رفسنجانی و همکاران .)13 :1311 ،از تأﺛيرات سبك معماری
آذربایجان بر امپراتوری عثمانی انتشار فرم معماری هشت بهشت و بازتاب آن در چينيلی کوشك است (ميرزایی و دیگران:1315 ،
 .)33این کاخ را سلطان مﺤمد فاتح در سال  333ه.ق در «توپقاپی سرای» استانبول ساخت .نقشهی متمرکز و ﻗرینهای تاق بندی
سکنج ،و تزئين کاشيکاری آن همه از عناصر خاص تيموری و الگوی بالفصﻞ آن عمارات ترکمانان شمال غرب ایران و به ویژه کاخ
هشت بهشت تبریز است که در زمان یعقوب پسر اوزون حسن آق ﻗویونلو ساخته شد (بلر و بلوم( )181-183 : 1311 ،تصویر شماره
.)3

تصویر شماره  : 9كاخ چینیلی كوشک اسﺘاﻧبول مﺘأثر از كاخ هشت بهشت تبریز (منبع)Archnet.org :
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 -9-5ممالیک برجی و بحری مصر
مماليك مصر به دو شعبه تقسيم میشدند؛ شاخهی نخست که بيشتر از ترکان ﻗپچاق جنوب روسيه بودند به مماليك بﺤری
شهرت یافتند چون ﻗرارگاههای آنها در اصﻞ در جزیره ی روﺿه در نيﻞ (البﺤر) ﻗرار داشت .شاخه دوم بيشتر از چرکسیهای ﻗفقاز
بودند و به مماليك برجی معروف شدند چون پایگاه های آنها بيشتر در ارك (به عربی برج) متمرکز بود (بلرو و بلوم.)131 :1318 ،
با افزایﺶ ﻗدرت امپراتوری ایلخانی و گشایﺶ روابط سياسی تبریز و ﻗاهره معماری مماليك مصر از سبك معماری آذربایجان تأﺛير
پذیرفت که بهترین نمونههای آن مسجد امير ﻗسون و مسجد سلطان ناصر مﺤمد هستند (آجرلو .)12 :1331 ،مسجد الناصر مﺤمد
در منارههای بلند ،استفاده از سنگ در بنا و گچبری های مﺤراب آشکارا متأﺛر از سبك معماری آذربایجان و تبریز است (تصاویر
شماره  4و .)5

تصویر شماره  :4مسجد سلﻄان ﻧاصر محمد در قاهره ،قرن  64م ،مﺘأثر از سبک معماری آذربایجان (منبع)Archnet.org :

تصویر شماره  :5مقایسه گچبری های محراب مسجد جامع تبریز (سمت راست) و محراب مسجد سلﻄان ﻧاصر محمد در قاهره
(سمت چپ) (منبع :ﻧگارﻧده)6931 ،
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 -4 -5معماری تیموریان هند (گوركاﻧیان)
تيموریان هند (سلطنت در  1235-133م ).از بزرگترین ،غنیترین و طوالنیترین سلسلههای اسالمی هستند .بناهای زیادی
از این دوره در مقایسه با ادوار پيشين اسالمی در هند باﻗی مانده است .در این دوره سبكهای بومی هندی و اسالمی با اشکال و
فنون ایرانی و آسيای ميانه ترکيب شد (بلر و بلوم .)115 :1318 ،هنر و معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری
هند این دوره نيز بیتأﺛير نبوده است .این تأﺛيرات را میتوان در معماری و فضاهای کوشكها و کاخها مشاهده کرد .همایون شاه
گورگانی که در زمان شير شاه سور از سرزمين خود رانده شده بود مدتی را در ایران در تبعيد گذراند او در سال  152هجری از
تبریز و اردبيﻞ دیدن نمود (اسکندر بيگ ترکمان )188 :1332 ،و از نزدیك از کاخهای شهر تبریز که در دورهی ترکمانان ساخته
شده بودند دیدن کرد .آرامگاه همایون در دهلی ﻗابﻞ مقایسه با مقبره اولجایتو در سلطانيه ،مقبره تيمور در سمرﻗند و کاخ هشت
بهشت تبریز است و این نشان میدهد که سازندهی آن آگاهی کاملی از ویژگیهای معماری عهد تيمور داشته است و نکتهای که
ﻗابﻞ ذکر است اینکه همایون و همسرش حميده بانو هنگام اﻗامت در ایران از ﻗزوین ،تبریز و سلطانيه دیدن کردهاند (ميرزایی و
همکاران.)35 :1315 ،نمونهی مشابه و ﻗابﻞ مقایسهی دیگر پالن معماری رصدخانه مراغه با رصد خانه جيپور و رصدخانه ورانسی
هند است که در ﻗرن  13ميالدی و پانصد سال بعد از رصدخانه مراغه ساخته شدهاند .واحدهای نجومی در رصدخانه جيپور هند به
صورت سه گانه و تو در تو ساخته شده و کامال ﻗابﻞ مقایسه با واحدهای نجومی رصدخانه مراغه است (شکاری نيری)188 :1315 ،
(جدول شماره .)1
جدول شماره : 6مقایسه واحدهای معماری ﻧجومی رصدخاﻧه مراغه ،با واحدهای مشابه در رصدخاﻧههای هند (منبع :شكاری ﻧیری،
)626 :6935
واحد و
رصدخانه

پالن

مقطع

تصویر

رصدخانه
مراغه
(ذات
االستوانتی
ن)
ﻗطر 3735
سال
احداث
153
هجری
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
جيپور
(ﻗطر 3
متر)
سال
احداث
-34
1323م
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واح
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
ورانسی
سال
احداث
-34
1323م
واحد
دیگانسا
یانترای
رصدخانه
اوجاین
سال
احداث
-34
1323م

 -5-5مكﺘﺐ معماری اصﻔهان در دوره ی صﻔوی
مکتب معماری اصفهان در دوره ی صفوی از جهاتی تﺤت تأﺛير سبك معماری آذربایجان به خصوص بناهای شهر تبریز است.
این تأﺛير هم در عناصر معماری و هم در تزئينات وابسته بدان دیده میشود .از آنجا که شاه طهماسب اول صفوی که بيﺶ از نيمی
از پادشاهی خود را در تبریز گذرانيده و از نزدیك با سبك معماری کاخها مانند هشت بهشت آشنا شده بود ،خواستار برپایی آن در
پایتخت بعدی خود ،ﻗزوین شده بود .از این رو با تطبيق پالن و دیگر جزئيات فضای معماری کوشك سلطنتی ﻗزوین با کاخ هشت
بهشت تبریز ،انعکاس کاخ هشت بهشت اوزون حسن و یعقوب در این کاخ به صراحت پيداست .منابع تاریخی همچنان خاستگاه کاخ
هشت بهشت اصفهان را در چينيلی کوشك سلطان مﺤمد فاتح عثمانی جست و جو کردهاند .درحالی که چينيلی کوشك عثمانی
خود ریشه در هشت بهشت تبریز دارد .از این رو با تطبيق پالن ،عناصر معماری ،فضاهای ورودی و تعداد طبقات در کاخ هشت
بهشت اصفهان ،سبك معم اری این کاخ کامال ملهم از کاخ یعقوب آق ﻗویونلو در تبریز است ،اما به دليﻞ نبود آﺛار معماری از کاخ
هشت بهشت تبریز سبك معماری کاخ هشت بهشت اصفهان را به اشتباه بر گرفته از کاخ چينيلی کوشك عثمانی میدانند (تصویر
شماره .)1
مورد دیگری که ﻗابيلت ﻗياس دارد ،طرح و پالن بدون صﺤن و سرپوشيده ی مسجد کبود تبریز است که در دورهی صفوی
نمونه ی مشابه این طرح در مسجد شيخ لطف اهلل اصفهان دیده می شود اما برﻗراری ارتباط بين این دو در حال حاﺿر کاری دشوار
به نظر میرسد .
تزئينات معماری نيز همپای خود معماری تأﺛيرات خود را بر مکتب صفوی اصفهان گذارده است .تزئينات باشکوه کاشی معرق
مسجد کبود تبریز پيﺶ زمينهی کاشيکاریهای زیبای مساجد اصفهان در دوره ی صفوی است .اما ذکر این نکته ﺿروری است که
این تزئينات بعد از مسجد کبود هرگز به این درجه از رشد و بالندگی نرسيد.
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تصویر شماره  : 1مقایسه پالن و فضاهای كاخ هشت بهشت تبریز (سمت راست) و هشت بهشت اصﻔهان (سمت چپ) (منبع:
ﻧگارﻧده)6931 ،

ﻧﺘیجه گیری
در دوران ایلخانی و تيموری معماری و شهرسازی در آذربایجان به مرکزیت شهرهایی چون تبریز ،سلطانيه و  ...پيشرفت بسياری
کرد و بر معماری سایر سرزمينهای اسالمی تأﺛير بسيار گذاشت و در طول حدود دو ﻗرن مبدأ ابداعات هنر معماری شد .این ابداعات
معماری در سدههای بعدی بر معماری سرزمين های مجاور تأﺛيری اساسی نهاد و در مواردی با شکﻞ و شيوهای دیگر ﻇاهر گشت
که با مطالعه و بررسی دﻗيق و عميق این خصایﺺ و ویژگیها میتوان ریشهی این ویژگیها را در سبك معماری آذربایجان یافت.
بعد از فتح آذربایجان توسط اميرتيمور شمار بسياری از هنرمندان و معماران آذربایجانی به خراسان و ماوراءالنهر فرستاده شدند
و به این ترتيب شاهکارهای معماری بسياری به تأﺛير از سبك معماری آذربایجان در این مناطق بوجود آمد .مسجد جامع سمرﻗند،
مسجد گوهرشاد ،گور اميرتيمور ،تربت خواجه ابونصر پارسا در بلخ  ،کاخ آقسرای در شهر کُﺶ یا سبز و رصدخانهی سمرﻗند به
تاﺛير و الهام از آﺛار معماری آذربایجان در عهد ایلخانی ساخته شدند .با افزایﺶ ﻗدرت امپراتوری ایلخانی و گشایﺶ روابط سياسی
تبریز و ﻗاهره معماری مماليك مصر از سبك معماری آذربایجان تاﺛير پذیرفت که بهترین نمونههای آن مسجد امير ﻗسون و مسجد
سلطان ناصر مﺤمد هستند .مسجد الناصر مﺤمد در منارههای بلند ،استفاده از سنگ در بنا و گچبریهای مﺤراب آشکارا متأﺛر از
سبك معماری آذربایجان است .همچنين کاخ چينيلیکوشك به تاﺛير از کاخهای ایرانی از جمله کاخ هشت بهشت یعقوب فرمانروای
آقﻗویونلو ،در استانبول ساخته شد .هنر و معماری آذربایجان در دوران ایلخانی و تيموری بر معماری هند این دوره و دوران بعد
نيز بیتأﺛير نبوده است .این تأﺛيرات را میتوان در معماری و فضاهای کوشكها و کاخها مشاهده کرد .این تأﺛيرات حتی پانصد سال
بعد از ساخت رصدخانه مراغه در رصدخانههایی مانند جيپور هند دیده میشود .منطقهی دیگری که در این پژوهﺶ بدان پرداخته
شد معماری شهر اصفهان در دوره ی صفوی است؛ تأﺛير معماری آذربایجان و بخصوص شهر تبریز بر اصفهان دورهی صفوی در فرم
کاخهایی مانند هشت بهشت و همچنين تزئينات کاشيکاری معرق کامال واﺿح و نمایان است.

منابع
.6

آجرلو ،بهرام (« ،)1331درآمدی بر سبک معماری معماری آذربایجان» ،باغ نظر ،سال هفتم ،شماره  ،14صﺺ 3-14

 .2آجرلو ،بهرام (« ،)1333شیوهی معماری شیروان» ،باغ نظر ،سال ششم ،شماره  ،11صﺺ 3 -12
.3

آژند ،یعقوب (« ،)1331تأثیر هنرمندان مكﺘﺐ تبریز در شكلگیری و گسﺘرش مكﺘﺐ اسﺘاﻧبول» ،نشریه هنرهای زیبا
ـ هنرهای تجسمی ،شماره  ،41صﺺ 33-33
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 .4ابراهيمی نژاد رفسنجانی زهره ،حسين آبادی زهرا ،خوب بين خوش نظر سيد رحيم (« ،)1315مﻄالعه تﻄبیقی سﻔال
كوباچه ایران (صﻔوی) و سﻔال ایزﻧیک تركیه (عثماﻧی)» ،هنرهای زیبا ـ هنرهای تجسمی ،دوره  ،22شماره  ،2ص 13
 .5اسکندر بيگ ترکمان (« ،)1332تاریخ عالم آرای عباسی» ،تصﺤيح ایرج افشار ،تهران :انتشارات اميرکبير
 .1اوریا ،مﺤمود (« ،)1314مقدمهای بر تاریخ معماری آذربایجان از حجر تا قجر» ،چاپ اول ،تبریز :نشر اختر
 .7بلر شيال ،بلوم جاناتان (« ،)1318هنر و معماری اسالمی  ،»2ترجمه یعقوب آژند ،چاپ چهارم ،تهران :انتشارات سمت
 .3پوپ ،آرتور اپهام (« ،)1331معماری ایران» ،ترجمه غالمﺤسين صدری افشار ،چاپ سوم ،تهران :نشر فرهنگان
 .3پيرنيا ،مﺤمد کریم (« ،)1333سبک شناسی معماری ایران» ،تدوین غالمﺤسين معماریان ،تهران :نشر معمار.
 .18چارشلی اوزن ،حقی اسماعيﻞ (« ،)1331تاریخ عثماﻧی از فﺘح اسﺘاﻧبول تا مرگ سلﻄان سلیمان قاﻧوﻧی» ،ترجمه ایرج
نوبخت ،ج  ،2چاپ دوم ،تهران :کيان
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