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چكیده
معمــاری اســامی ،عناصــر زیبایــی شناســانه معمــاری را بــا آموزههــای اصیــل معنــوی و الهــی در خــود جــای داده اســت؛ البتــه ایــن
هنــر بــا توجــه بــه تحــوالت هــر دوره ومنطقــه ،دارای شــاخصههای متفاوتــی میشــود کــه بوســیله ایــن ویژگیهــااز دیگــر دوران جــدا
میشــود .ایــن نوشــتار ،معمــاری اســامی آســیای مرکــزی و تحــوالت آن را در ابتــدای ســده شــانزدهم/دهم تــا اواخــر ســده هفدهــم/
یازدهــم مــورد توجــه قــرار داده اســت و در ایــن راســتا بــه بیــان فشــرده تاثیــر اوضــاع سیاسـی ،اجتماعــیو فرهنگــی آســیای مرکــزی در
دوران یــاد شــده ،میپــردازد.
از معضــات عمــده کــه مانــع پیشــرفت پژوهــش در معمــاری اســامی میشــود ،میتــوان بــه عــدم دسترســی بــه همــه بناهــای عمــده
تاریخــی اشــاره نمــود .بــرای گزینــش نمونهه ـای مــورد بحــث در ایــن مقالــه بــر برخــی گونههــای پراهمیــت معمــاری اســامی هــم
چــون مــدارس و مســاجد تا کیــد شــده اســت.
روش این پژوهش با توجه به نوع نگاه علمی آن و همچنین ابعاد اجتماعی دوران فوق الذکر ،تاریخی تحلیلی میباشد.

ســوال اصلــی مقالــه :شــباهتها و تفاوتهــای بــارز میــان آثــار هنــر معمــاری اســامی در آســیای مرکــزی قــرون شــانزدهم و هفدهــم/
دهــم و یازدهــم چیســت؟
دســتاوردهای پژوهــش نشــان میدهــد در آســیای مرکــزی ســده شــانزدهم/دهم اســتفاده از روشهــای ســنتی متاثــر از دیدگاههــای
عرفــان اســامی و همچنیــن روشهــای نویــن ،بیشــتر در ســاخت مســاجد و مــدارس کاربــرد داشــته ولــی در بناهــای عمومــی ،بیشــتر
تمایــل بــر ســاخت بناهایــی بــا روش نویــن بــوده اســت.
ً
در نیمه دوم سده شانزدهم/دهم ،در تزیینات از مواد نسبتا ارزان و کمزحمت تزیینی مانند گچ سفید و رنگ استفاده شده است.
بــه طــور کل ،معمــاری ســده هفدهم/یازدهــم در آســیای میانــه دچــار رکــورد گردیــد و بیشــتر بــه تزیینــات بناهــا توجــه نشــان داده
شــده اســت.
واژههــای کلیــدی ”:تحــوالت معمــاری اســامی” ” ،تزیینــات معمــاری آســیای مرکــزی” ” ،ســده شــانزدهم/دهم”“ ،ســده
هفدهم/یازدهــم” .
a_moghbeli@pnu.ac.ir
 1دانشیار گروه علمی هنر ،دانشگاه پیام نور ،دکتری تخصصی پژوهش هنر (نویسنده مسئول)
این مقاله برگرفته از طرح پژوهشي با عنوان "بررسي اوضاع هنري آسياي ميانه" است كه با حمايت مالي دانشگاه پيام نور انجام شده است.
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 .1مقدمه

آثــار معمــاری هــر منطقــه ،معــرف فرهنــگ و تمــدن مردمــان آن
و دســتاورد تــاش متمــادی هنرمندانــی اســت کــه بــا اعتقــاد و
ایمــان و ابتــکار در تکامــل و توســعه هــر چــه بیشــتر معمــاری ،بــه
ویــژه در دوران اســامی ،مشــتاقانه کوشــیده انــد.
در بســیاری از مجمــو عههــای معتبــر معمــاری کــه بــه معرفــی
بناهــای شــاخص جهــان میپردازنــد ،آثــار بــی شــماری
میتــوان یافــت کــه تحــت عنــوان معمــاری اســامی دســته
بنــدی شــده انــد .بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه میتــوان
بــه کتــاب مشــهور معمــاری مشــرق زمیــن اشــاره کــرد .بیــش
از نیمــی از محتــوای کتــاب بــه معرفــی آثــار ارزشــمند معمــاری
اســامی اختصــاص یافتــه اســت .بنابرایــن میتــوان معمــاری
اســامی را آیینــه ای دانســت کــه آموزههــای اصیــل ،معنــوی و
الهــی حکمــت اســامی را در خــود بــه ودیعــه نهــاده اســت]1[ .
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شــناخت و درک آموزههــای معنــوی و باورهــای فرهنگــی،
زیربنــای برپایــی یــک معمــاری ارزشــمند و پویاســت .بــدون
آ گاهــی از بنیانهــای اندیشــه و زیــر ســاختهای اجتماعــی،
شــگفتیهای پــر شــکوه معمــاری اســامی قابــل بازشناســی
نیســتند .وایــن برداشــت نــا آ گاهانــه کــه معمــاری اســامی
مســتقل از معنویــت و حکمــت اســت راه را بــر تعالــی و رشــد آن
میبندد”.معمــاری کهــن و پــر رمــز و راز ایــران زمین(اســامی)،
بــی ادب و فرهنــگ مردمانــی کــه خشــت و رنــگ آن را پایــدار
داشــته انــد ،مقــدور نمــی شــود"[]2

زکرم یایسآ یمالسا یرامعم رنهرد لوحت ماظن

آســیای مرکــزی بــه عنــوان بخشــی پــرارزش از ســرزمینهای
اســامی ،یادگاریهــای باارزشــی از معمــاری ایــن دوران را
در خــود جــای داده کــه شــناخت آنهــا مبیــن ایــن واقعیــت
اســت کــه معمــاران ،هنرمنــدان و اســتادکارانی چیــره دســت
بــا ســبکهای گونا گــون و نقش ـههای متفــاوت و تزیینــات
باشــکوه ،هنرشــان را بــا عشــق و جذبــه درآمیختــه انــد.
ایــن پژوهــش از جملــه پژوهشهایــی نیســت کــه صرفــا بــا
رویکردهــای کالبــد محــور بــه هنر اســامی و تقلیل هنر اســامی
بــه معمــاری کشــورهای مســلمان بنگــرد و بــه جنبههــای مهــم
معنــوی و حکمــی معمــاری اســامی بــی توجــه باشــد چــرا کــه"
اندیشــه محــوری در خلــق معمــاری اســامی ،اصــول معنــوی و
روحانیــت پنهــان در ارتبــاط میــان معمــار ،معمــاری و مخاطــب
بــوده اســت]1[".
گرچــه هنــر اســامی" لزومــا برگرفتــه از آیــات و روایــات نیســت،
هنــر اســامی خــود را بــی نیــاز از آن نمــی دانــد ،قداســت هنــر
اســامی در فــرم آن نیســت ،بلکــه در صــورت آن اســت .هنــر
اســامی ،هنــر دولتهــا و ســرزمینهای اســامی نیســت.
خلــق هنــری در اســام ،بازتــاب حســن فعلــی و حســن فاعلــی

اســت ]3[ .در ایــن راســتا پژوهــش پیــش رو آ گاهانــه بــه یکــی
از مبــادی و رویکردهایــی پرداختــه اســت کــه از نقطــه نظــر
تاریخــی و بــر اســاس ویژگیهــای بیرونــی  -بناهــای معمــاری
اســامی آســیای میانــه - ،تحلیلــی ارائــه میدهــد کــه مهــر
تاییــد بــر شــالوده اصلــی معمــاری اســامی علــی الخصــوص
معمــاری اســامی در آســیای میانــه میزنــد .گرچــه ایــن هنــر،
پیوســته در ارتبــاط بــا مســائل گونا گــون ،بــه ویــژه علــل مذهبــی
و سیاســی ،توســعه و تکامــل یافتــه و یــا بــه قهقــرا رفتــه اســت امــا
در نهایــت بــا ویژگیهــای خــاص تفکــری خــود قابــل پیگیــری و
شناســایی اســت.
اتینگهــاوزن خاطــر نشــان میکنــد :بنــا بــر نظــر محققــان
اســامی در ســالهایی دورتــر کــه مقــارن بــا حکومــت تــرکان
ســلجوقی در ایــران و آســیای مرکــزی اســت .هنــر اســامی از ســه
مشــخصه اصلــی متاثــر بــوده اســت کــه مهــم تریــن آنهــا در
حــوزه مذهــب اســت]4[ .
معمــاری اســامی دارای ویژگیهایــی اســت کــه در مقایســه بــا
معمــاری دیگــر مناطــق از ارزشــی بــه خصــوص برخــوردار اســت:
ویژگیهایــی چــون طراحــی متناســب ،فــرم درســت پوشــش،
ایوانهــای رفیــع ،ســتونهای بلنــد و باالخــره تزیینــات
گونا گــون کــه هــر یــک در عیــن ســادگی معــرف شــکوه معمــاری
اســامی و مبیــن معنویــت پنهــان در آن اســت.
گرچــه هیلــن برانــد در کتــاب معمــاری اســامی ،مســجد را جلوه
کلیــه رمــز و رازهــای معمــاری اســامی و قلــب ایــن معمــاری
میدانــد و معتقــد اســت«:از همــان ابتــدا نقــش نمادیــن آن
از ســوی مســلمانان دریافــت شــد و ســهم خــود را در خلــق
شــاخصهای بصــری مناســبی بــرای ایــن بنــا بــاز کــرد»]5[.
ارتبــاط معمــاری بــا دیــن در اســام  -هنــری اســت کــه  -نــه
تنهــا در اما کــن دینــی پراهمیتــی چــون مســاجد مــورد اســتفاده
قــرار گرفتــه ،بلکــه از آن در مــدارس ،مقابــر و دیگــر بناهــا نیــز
بهــره گرفتــه شــده ،از ایــن رو بررســی ابنیــه مختلــف معمــاری
اســامی در پهنــه گســترده جهــان اســام میتوانــد دریچــه ای
بــه روی دیدگاههــا و هویــت خــاص منطقــه باشــد.

 .2آسیای مرکزی سده شانزدهم/دهم
 1-2مطالعــه اوضــاع سیاسـی ،اجتماعــیو فرهنگــی آســیای
مرکــزی در ســده شــانزدهم/دهم
ســالهای پایانــی ســده پانزدهم/نهــم در تاریــخ جهــان،
آســیای مرکــزی و ایــران زمیــن بــا چنــد واقعــه بســیار مهــم بــه
پایــان رســید :پایــان قــرون وســطی در اروپــا و روســیه و آغــاز عصــر
رنســانس؛ پایــان حکومــت تیموریــان در ماوراءالنهــر و آســیای
مرکــزی و ظهــور حکومــت شــیبانیان در آن منطقــه؛ پایــان

هرچنــد حکومــت تیموریــان بــا ســرداری تیمورلنــگ بــا جنــگ
و خونریــزی کارشــان را آغــاز کــرده بودنــد 1 ،فرزنــدان و نــوادگان
تیمــور بــه جــای ویرانیهــای وی ،دســت بــه آبادانــی و ترویــج
علــم و فرهنــگ زدنــد 2و مکتــب بــزرگ هــرات ،واالتریــن خدمــت
3
را در عرصههــای گونا گــون بــه جامعــه جهانــی عرضــه نمــود؛
امــا بــا ظهــور شــیبانیان ازبــک و درگیریهــای متوالــی آنــان در
ماوراءالنهــر ،عــاوه بــر اینکــه ماوراءالنهــر از ایــران جــدا گردیــد،
بدتریــن شــکل حکوم ـتداری تــرکان نیــز در منطقــه بــه
نمایــش گذاشــته شـد .از ســده شــانزدهم/دهم بــه بعــد چــراغ
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در ماوراءالنهــر کمکــم بــه سوســویی
ً
مبــدل گشــت و ایرانیــان ماوراءالنهر(تاجیــکان) عمــا کمتریــن
نقشــی را در رونــد کلــی منطقــه ایفــاء نکــرد ه و کوش ـشهای
دولــت صفویــان و ســپس نــادر شــاه بــرای پیوســتگی مجــدد
ایــن منطقــه بــه ایــران ،نتیج ـهای نبخشــید.

از ســال  ، 920/1512ماوراءالنهــر در اختیــار شــیبانیان قــرار
گرفــت و در تمــام شــهرها ،بــه نــام ایشــان ســکه ضــرب کردن ـد.
البتــه در ســال  913/1505خــوارزم نیــز از ســوی شــیبانیان
اشــغال گردیــده بــود .شــیبانیان ســعی کردنــد خراســان و هرات
را بــه حکومــت خــود ملحــق نماین ـد ،بــه همیــن علــت ســه بــار
هــرات را اشــغال کردنــد ولــی هی ـچگاه نتوانســتند ایــن شــهر را
بــرای خویــش نگــه دارن ـد ]10[ .در ســال  991/1583عبــداهلل
خــان دوم بــر تخــت فرمانروایــی شــیبانیان تکیــه زد و توانســت
دولــت متمرکــزی بــه وجــود آورده و زمینــه را بــرای ســاخت
و تعمیــر راهه ـا ،پله ـا ،کاروانســراها و نیــز رشــد اقتصــادی
فراهــم نمایــد .در ســال  1007/1598بــا وفــات عبداهللخــان
ش عبدالمؤمــن کــه فــردی بیتدبیــر و ســفا ک بــود،
دوم ،پســر 
بــر تخــت نشســت و پــس از شــش ســال حکومــت بــه هال کــت
رســید .آخریــن پادشــاه شــیبانی ،پیرمحمدخــان دوم بــود کــه
در نزاعهــای داخلــی شــیبانیان کشــته ش ـد .بدیــن ترتیــب
حکومــت شــیبانی کــه بــا شــروع ســده شــانزدهم/دهم
فرمانروایــی خویــش را آغــاز کــرده بودنــد ،بــا پایــان ایــن قــرن بــه
آخــر رســیدند[]10

در اوایــل ســده شــانزدهم/دهم ،صفویــان دولــت مقتــدر
شــیعی را در ایــران بنیــان نهادنــد کــه نــه فقــط بــرای کشــور
ً
ایــران بلکــه بــرای همســایگان و عمومــا جهــان خــارج ،واقعــه
بســیار مهمــی تلقــی ش ـد ]9[ .در همیــن ایــام ،گروهــی از تــرکان
بادیهنشــین در ماوراءالنهــر حکومــت جدیــدی را آغــاز کردنــد
4
کــه بــا نــام مؤســس آن «شــیبانی» معــروف ش ـد.
ایــن دولــت نوخی ـز ،دولــت تیموریــان را از ماوراءالنهــر بیــرون
راندن ـد ،بارهــا بــه ایــران هجــوم آورده و در خراســان مشــکالتی
بــرای دولــت صفــوی ایجــاد کردنــد و کشــمکشها و جنگهــا،
میــان صفویــان و شــیبانیان هــم چنــان تــا ســالهای چهلــم
ســده شــانزدهم/دهم ادامــه داش ـت.
شــیبانیان ،گروهــی از ازبــکان بودن ـد .مؤســس ایــن سلســله،
محمــد شــیبانیخان از اعقابجوجــی ،پســر بــزرگ
چنگیزخــان مغــول بــود .محمــد شــیبانی توانســت در ســال
 908/1500بــدون جنــگ و خونریــزی ســمرقند را بــه تصــرف
کنــد .مدتــی بعــد ،اعیــان و اشــراف ســمرقند دروازه شــهر

همانگونــه کــه گفتیــم ،جنگهــای خارجــی و نزاعهــای
داخلــی کــه تــا ســالهای چهلــم قــرن شــانزدهم/دهم بــه
شــدت ادامــه داشـت ،بیــش از پیــش موجــب انحطــاط فکــری،
علم ـی ،اجتماعــی و اقتصــادی و بازرگانــی ماوراءالنهــر شــد
جنگهــای شــیبانی بــا صفــوی کــه ظاهــر مذهبــی داشــت،
موجــب فشــار بیــش از حــد بــه پیــروان مذاهبــی شــد کــه
مخالــف مذهــب حا کــم بودن ـد .صفویــان ،شــیعی مذهــب
بودنــد و شــیبانیان ازب ـک ،ســنی مذه ـب 5.یــازده ســال
ســلطنت محمــد شــیبانیخان ،ســالهای بســیار دردنا کــی
بــرای شــیعیان قلمــرو او بــود .پــس از غلبــه شــاه اســماعیل،
نوبــت مصیبــت و بدبختــی ســنیان رســید کــه در ایــن نزاعهــای
6
مذهبــی ،بســیاری از شــیعیان و ســنیان کشــته شــدند.
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پیوســتگی سیاســی ماوراءالنهــر و آغــاز جدایــی آن از ایــران .هــر
کــدام از پدیدههــای فــوق ،در رونــد کلــی فرهنگــی ،اجتماعــی و
سیاســی ایــران ،تأثیراتــی شــگرف برجــای گذاشـت .ا گــر در اروپــا
و روســیه ،قــرون وســطی بــه پایانــش رســید و عصــر رنســانس و
تحــوالت علمــی و اجتماعــی آغــاز شــد ،برعکــس در ماوراءالنهــر
عصــر درخشــش علــم و فرهنــگ جایــش را بــا انحطــاط عظیــم
علمــی و فرهنگــی عــوض کرد .ســرزمینی کــه روزی بوعلیســینا،
ابوریحــان بیرونـی ،فارابـی و امثالهــم را در دامــن خــود پروانیــده
بــود ،از ایــن تاریــخ بــه بعــد در چنــان تاریکــی ای فــرو رفــت کــه
مــردم بــرای درمــان کوچکتریــن بیمــاری بــه ســحر و جــادو
پنــاه آوردن ـد.

را بــه روی بابــر گشــودند و از ایــن پــس ،بابــر شــاهزاده جــوان
تیمــوری و مؤســس آینــده دولــت تیموریــان هنــد ،حریــف
اساســی شــیبانیان گردیــد .در جنگــی کــه در ســال 909/1501
در ســاحل زرافشــان بــه وقــوع پیوس ـت ،بابــر شکســت خــورد و
بــه ســمرقند عقــب نشــینی کــرد و شــیبانیان ازبــک ،ســمرقند
را ماههــا محاصــره کــرده و بابــر مجبــور بــه تــرک ســمرقند ش ـد.
جنــگ میــان شــیبانیان و تیموریــان مدتهــا ادامــه یافــت و
شــیبانیان عــاوه بــر ســمرقند و بخــارا ،تاشــکند و فرغانــه را هــم
بــه تصــرف خویــش درآوردنــد .در ســال  914/1506شــیبانیان
بــه خراســان حملــه کــرده و تمــام اعضــای خانــواده تیمــوری بــه
جــز بابــر و بدیــع الزمــان را قتــل عــام نمودنــد[10[ .

نفــوذ روحانیــون ،بــه خصــوص دو طریقــه معــروف
«نقشــبندیه» 7و «کبرویــه» 8در ایــن دوره در آســیای مرکــزی
بســیار زیــاد بــود ]15[ :در ایــن دوره ،بخــارا بــه مرکــز دینــی
مســلمانان منطقــه تبدیــل شــد و از ایــن شــهر ،مبلغــان
مذهبــی بــه ســوی قفقــاز و ســیبری فرســتاده میشــدند.
شــایان ذ کــر اســت کــه در ســده شــانزدهم/دهم آثــار علمــی
قابــل توجهــی تألیــف نش ـد .در ایــن زمــان ،جنگهــای ممتــد
و نیــز وجــود حا کمــان ناالیـق ،زمینـهای بــرای رشــد و پیشــرفت
علــم در ماوراءالنهــر باقی نگذاشــت؛ هرچند در نیمه دوم ســده
شــانزدهم/دهم در ماوراءالنهــر مــدارس بســیاری تأســیس
شــد ،امــا فقــط علــوم دینــی تدریــس میشــد 9و آمــوزش علــوم،
ی و ط ـب فقــط از طریــق مطالعــه کتــب پیشــین امــکان
ریاض ـ 
پذیــر بــود .ایــن امــر مــا را بــه ایــن نکتــه رهبــری میکنــد کــه علــوم
غیــر دینــی یــاد شــده ،فقــط بــرای رفــع نیازهــای روزمــره ماننــد
درمــان و تســکین بیماریهــا و یــا بــرای حســاب دفتــر دیوانهــا،
خراجهــا و مالیاتهــا و یــا امثــال وقــف و یــا بــرای تعییــن مــاه
رمضــان و اوقــات شــرعی مــورد اســتفاده قــرار میگرفتــه اس ـت.
 2-2معماری سده شانزدهم/دهم در آسیای مرکزی
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بــه علــت وضعیــت جنگــی در نیمــه اول ســده شــانزدهم/دهم،
شهرســازی و معمــاری در آســیای میانــه از رونــق افتــاد و چــه
بســا بــه آثارمعمــاری قــرون قبــل نیــز خســاراتی واردآمــد؛ [ ]16اما
در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم بــه ویــژه در دوره عبــداهلل
خــان دوم 10 ،معمــاری و ســاختمان ســازی از نــو رونــدی رو بــه
ً
رشــد یافــت و احــداث بناهــا گســترش یافــت؛ خصوصــا ســاختن
عمارتهــای دولتــی ،فرهنگــی و شــخصی کــه از ویژگیهــای
خــاص ایــن دوره ب هشــمار میرونــد .ســاختن پلهــا،
شــاهراهها و مســیرهای کاروان رو ،ســردابهها ،کاروانســراها،
حمامهــا و تجــارت خانهه ـا ،مدرس ـهها ،خانقاهه ـا و مســاجد
و مقابــر رونــق گرف ـت ،آن چنــان کــه از میــرزا مؤمــن ،منشــی
دربــار شــیبانیان نقــل شــده ،حــدود ده هــزار بنــا در دوره
عبــداهلل خــان بنــا گردیــده اســت]17[ .
در آســیای مرکزی بیشــتر ســاختمانها و عمارات ،در شــهر بخارا
و برخــی مرا کــز بــزرگ مثــل ســمرقند ســاخته شــدهاند .بــدون
مبالغــه میتــوان گفــت کــه ســیمای بخــارای اواخر قرون وســطی
را ،ابنیــه قــرن شــانزدهم/دهم معیــن میکننــد .بنابرایــن،
مهمتریــن خصوصیــات هنــر معمــاری ســده شــانزدهم/
دهــم بیشــتر در بناهــای بخــارا تجســم یافتهانــد ]18[.در اواخــر
ســده شــانزدهم/دهم عبداهللخــان دوم ،دیــواری جدیــد در
محــدوده شــهر بخــارا ســاخت کــه ایــن دیــوار نســبت بــه گذشــته
محــدوده بیشــتری را در بــر میگرفــت ]18[ ،در ســمرقند ،پــل
معــروف شــیبانی بــر روی رودخانــه زرافشــان بنــا گردید و مدرســه

شــیبانیخان در ابتــدای قــرن در ســمرقند ســاخته شــد .هــم
چنیــن ،مدرســه الــغ بیــگ در ایــن شــهر مــورد تعمیــر و مرمــت قرار
گرف ـت .در ســاختمانها و عمارتهــای ســده شــانزدهم/دهم
آســیای مرکــزی نوآوریهایــی دیــده میشــود کــه ایــن نوآوریهــا
بیشــتر در طــرح و نقشــه گنبدهــا و قبههــا لحــاظ گردیــده و اندازه
گنبــد متناســب بــا حجــم بنــا میباشــد .در ایــن بناهــا گویــی
گنبدهــا بــر فــراز شــبکه هندســی پیچیــده آویزهــای ســبکبال
ومقرنــس کاریهــای مرتــب شــناورند]16[ .
از ویژگیهــای بــارز معمــاری ایــن دوره ،اســتفاده از مــواد ارزان
و کــم زحمــت مثــل گــچ و خشــت میباشــد .مــاده اساســی
تزیینــات داخلــی را ،گــچ ســفید و رنــگ تشــکیل داده و نحــوه
اســتفاده از آنهــا ،گونا گــون و بــه شــیوه هنــری بــوده اســت.
بدیــن وســیله معمــاران شــاهکارهایی عظیــم را در گنبدهــا
خلــق کردهان ـد.
ترکیــب و آمیــزش شــیوههای ســنتی و نویــن ،ویــژه ســاخت
مســاجد و مــدارس بــوده ،امــا در بناهــای عمومــی تمایــل
و عالقهمنــدی بــر ســاختمانهایی نویــن بــوده اســت .در
بناهــای ســده شــانزدهم/دهم از جهــت نقشهکشــی و
ً
طرحریــزی ،نوآوریهــای جالبــی بــه چشــم میخــورد؛ خصوصــا
گنبدهــا و ّقبههــا ،بســیار زیبــا و متناســب ســاخته شــده و
بــا حجــم و انــدازه بنــا ،کامــا هماهنگــی دارنــد .در طراحــی
ســاختمانها نیــز از قالــب ســنتی دور نشــده انــد .از ایــن دوران
چنــد نقشــه از عمارتهــای گونا گــون بــه دســتآمده کــه در میــان
آنهــا طــرح و نقشــه چنــد خانقــاه نیــز بــه چشــم میخــورد.
بنــای یکــی از ایــن خانقاههــا کــه متعلــق بــه اواخــر ســده
شــانزدهم/دهم در فیضآبــاد ،حوالــی بخــارا قــرار دارد ،از لحــاظ
ً
طــرح و حجــم کامــا جدیــد میباشــد؛ در دو طــرف پیشــروی
عمــارت ،ایوانهــای دراز ّقبهــدار بنــا شــدهاند کــه در شــرایط و
اقلیــم گــرم آســیای میانــه وظیفــه حفاظــت از بادهــای گــرم را
ایفــا میکردنــد]19[ .
نمونــه دیگــری از آثــار معمــاری ســده شــانزدهم/دهم ،مدرســه
اســت .در ایــن دوره ،مــدارس جدیــدی نیــز ســاخته شــده کــه
هــم ا کنــون بــه عنــوان یادگارهایــی از ســده شــانزدهم/دهم
برجــای مانــده انــد .نقشــه مدرســه مدتهــا قبــل بــه وجــود
آمــده و رســمیت پیــدا کــرده بــود .بعضــی مــدارس ســده
شــانزدهم/دهم نیــز بــه طــور کلــی چیــزی بیــش از تکــرار همــان
نقشــه معمــاری قبــل نبودنــد ،ولــی طــرح برخــی مــدارس بــا
نقشــه ســنتی ،تفــاوت جــدی داشــته و معمــاران بــر تعــداد
حجرههــا افــزوده انــد؛ از ایــن نظــر مدرســه میــر عــرب مــورخ
1536ـ /1535942و مدرســه عبداهللخــان در بخــارا جالــب
توجــه میباشــند.

مدرســه میرعــرب شــهر بخــارا کــه بــه نــام مؤســس آن ،ســید
میرعبــداهلل عــارف کــه بــه میرعــرب شــهرت داش ـت ،خوانــده
میشــود 11 ،در میــدان ایــن شهرســتان ،خیابــان خواجــه
نورآبــاد واقــع شــده اســت(.تصویر ) 1

تصویر -1مدرسه میرعرب ،بخارا ،اسکیس منظر سه بعدی []20

تصویر -2مدرسه میرعرب ،بخارا []21

طــرح مدرســه عبداهللخــان از لحــاظ طــرح و نقش ـه ســنتی
بــا مــدارس آن زمــان متفــاوت بــوده و بــا شــرایط آب و هوایــی
گــرم آســیای مرکــزی و بادهــای آن موافقــت دارد(.تصویــر) 3

تصویــر-3مدرســهعبــداهللخــان ،بخــارا ،اســکیسمنظرســهبعــدی[]20

مســجد کالن ،مســجد بلند ،مســجد حاجی زینالدین ،مقبره
ســیونجی خــان تاشــکند 12 ،مدرســه عبداللطیف ســلطان(کوک
گنبــد) در شــهر اوراتپــه در تاجیکســتان امــروزی از عمارتهــای
جدیــد ایــن دورهانــد کــه از لحــاظ نقــش و نــگار ،بســیار مجلــل
بــوده و بــا ســفالهای مینــا کاری و خاتمکاریهــای نفیــس و
نقاش ـیهای زیبــا آراســته شــدهاند.
تکامــل تدریجــی تزیینــات و نقــش و نــگار پیشطاقهــا و
دیوارهــای اصلــی بناهــا نیــز در آســیای میانــه ســده شــانزدهم/
دهــم بســیار جالبانــد .در هنــر معمــاری نیمــه اول قــرن
شــانزدهم/دهم ،ســنتهای عهــد تیمــوری هنــوز ادامــه
یبــرده اســت.
داشــته و در مراحــل نویــن رشــد خــود بــه ســر م 
در ایــن دوران ،تزیینــات خات ـمکاری گرانبهــا و پرزحمــت بــه
صــورت گســتردهای بــه کار رفتــه اســت .خش ـتهای کاشــی،
هماننــد ســده پانزدهم/نهــم بــا نقــوش زیبــا و رنگهــای
متناســب آبــی ،ســفید و نیلــی ،اســاس آرایــش بناهــا بــه شــمار
میرفتنــد و ســفالهای مینــا کاری شــده پاییــن دیوارهــا بــا
نقشــبندیهای نفیسزریــن مزیــن میشــدند .نقشهــای
برجســته زرانــدود نیلــی بســیار نفیــس و زیبــا نقاشــی شــده انــد.
چنیــن طریقــه تزییــن بناهــا در برخــی آثــار معمــاری بــه جــای
مانــده از قبیــل مســجد کالن ،مدرســه میرعــرب ،مســجد بلنــد
و مســجد حاجــی زینالدیــن ،مقبــره ســیونجیخان تاشــکند
و مدرســه عبداللطیــف ســلطان(کوکگنبد) در اوراتپــه نیــز بــه
ً
چشــم میخورنــد؛ مخصوصــا مســجد بلنــد و مســجد حــاج
زینالدیــن بــا نقــش و نگارهــای بینهایــت زیبــا و مجلــل خــود،
ناظریــن را بــه حیــرت میآورنــد .بــه طــور مثــال ،دیوارهــای
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ایــن مدرســه دارای دو گنبــد مشــهور اســت كــه آن را از ســایر آثــار
تاریخــی شــهر بخــارا متمایــز میســازد و شــامل صحنــی محــاط
بــر ایوانهــا و دو اشــکوب از اتــاق اســت .ســه پهلــوی بنــا خالــی
از تزییــن اســت امــا نمــای اصلــی کــه زمانــی آن را بــا کاشــی معرق
چنــد رنــگ و نفیــس پوشــانده بودنــد ،مشــتمل بــر ایوانــی
مرکــزی اســت کــه در کنــارش طاقگانهــا قــرار گرفتــه اســت.
[ ]18در ایــن مدرســه بــرای مشــخص کــردن گوش ـهها از منــاره
اســتفاده شــده اســت ]20[ .هــم چنیــن ،مدرســه دارای دو
طبقــه و  114اتــاق بــه تعــداد ســورههای قــرآن كریــم میباشــد.
(تصویــر ) 2در ســمت چــپ ورودی مدرســه ،مــزار شــیخ

عبداهلل(میرعرب) و امیر عبیداهلل خان قرار دارد.

مســجد بلنــد بــا تصاویــر رنگارنــگ آراســته گردیدهانــد .در
اینجــا ســفالهای مینــا کاری بــا نقــوش زریــن زینــت یافتــه
و خاتمکاریهایــی نفیــس را میتــوان دیــد .در مســجد
حــاج زیــن الدیــن نیــز کــه متعلــق بــه ســده شــانزدهم/دهم
ش تزیینــی زیبایــی
میباشــد ،موزائیكهــای قدیمــی و نقــو 
مشــاهده میگردد(.تصویــر ) 4

در آســیای میانــه در ســده شــانزدهم/دهم ،هــم عماراتــی
مســتقل و باشــکوه و هــم بناهایــی جامــع بنــا شــده انــد کــه
بعضــی از آنهــا از قبیــل مســجد کالن(تصویــر ) 5و مدرســه
میرعــرب از بزرگتریــن مجموعههــای معمــاری آســیای میانــه
بــه شــمار میرونــد.
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تصویر -4مسجد حاج زین الدین[]21

تصویر -5مسجد کالن ،بخارا[]22

در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم نمــای ظاهــری
عمارتهــای باشــکوه تغییــر مییابــد و از مــواد و وســایل
ً
نســبتا ارزان و کمزحمــت تزیینــی اســتفاده میشــود؛ امــا از
ایــن موضــوع نبایــد ایــن گونــه نتیجهگیــری کــرد کــه در هنــر
معمــاری ،تنزلــی رخ داده باشــد بلکــه هنرمنــدان چیرهدســت
بــا ارزانتریــن مــواد و وســایل ،شــاهکارهای حیرتانگیــزی بــه
وجــود آوردنــد .از جملــه ایــن شــاهکارها ،گنبدهایــی اســت کــه
در نتیجــه چیــدن خش ـتها بــه شــکل کاج ،صــورت زیبایــی
بــه خــود گرفتــه و در نظــر بیننــده بــه صــورت یــک ســتاره زیبــای
مشعشــع نمــودار میگردنــد .مــاده اساســی تزئینــات داخلــی
بناهــا را گــچ ســفید و رنــگ تشــکیل مـیداد کــه ســبک اســتفاده
ً
از آن گونا گــون بــود .بعضــا گــچ را دو بــار بــه دیــوار میمالیدنــد:
دفعــه اول گــچ رنگــی و بــار دوم گــچ ســفید .ســپس بــر روی
گــچ ســفید ،نقــوش مــورد نظــر را حکا کــی میکردنــد .در دیگــر
مــوارد ،اول بــه دیــوار گــچ ســفید مالیــده ،آن را بــا نقــوش
مختلــف تزییــن میکردنــد و بعــد از آن ،گــچ رنگــی را بــه شــکل
نقشهــای حکا کــی شــده ،روکــش میکردنــد .بهتریــن
نمونههــای ایــن گونــه تزیینــات ارزان ولــی بســیار زیبــا را
میتــوان در خانقاههــای فیضآبــاد و بهاءالدیــن در حوالــی
بخــارا مشــاهده نمــود.

مســجد کالن در مرکــز بخــارا ،بــه همــراه منــاره کالن و مدرســه
میرعــرب ،مجموعــه ای شــکوهمند را پدیــد آورده انــد کــه
بــدان پــای منــار گفتــه میشــود .در چهــار طــرف حیــاط بــزرگ
چهارگوشــه مســجد کالن ،ایوانهایــی عظیــم ســاخته شــده
کــه بــاالی آن را بــا ســیصد گنبــد پوشــانیدهاند .ایــن گنبدهــا
بــر ســتونهای مربــع اســتوارند .مدخــل اصلــی مســجد بــه
ســمت خیابــان واقــع گردیــده و ســاختمان آن در پیشــگاه
حیــاط جــای گرفتــه اســت .ایــن مســجد دارای گنبــد آبــی رنــگ
دو پوســته و بســیار زیبــا میباشــد کــه بــر پایــه اســتوانهای
مرتفعــی قــرار گرفتــه اســت ]22[ .مدرســه میرعــرب کــه روی
صفــه بلنــدی بنــا یافتــه ،در مقابــل مســجد کالن قــرار دارد و
ً
نســبتا کوچکتــر میباشــد ولــی بیــن مدرســه و مســجد ،از جهــت
طــرح و ســاخت ،تناســب کامــل و ماهران ـهای دیــده میشــود.
مجموعــه معمــاری چاربکــر 13کــه در حوالــی بخــارا واقــع اســت ،از
ایــن دو بنــا بزرگتــر میباشــد(.تصویر ) 6ایــن مجموعــه ،ترکیبــی از
ســه عمــارت باشــکوه میباشــد کــه روی یــک صفــه بنــا گردیــده و
خانقــاه ،مســجد و ایــوان متصــل بــه آنهــا کــه از دو طــرف آن در
دو طبقــه حجرههایــی واقــع گردیــده اســت .در ایــن مجموعــه،
حیاطهایــی کوچــک نیــز قــرار دارنــد کــه در آنهــا ،دخمههــای
14
خانوادگــی بــا تعــداد زیــادی ســنگ قبــر بــه چشــم میخورنــد.

لوحههــا و ســنگ قبرهــا بــر مهــارت اســتادان کنــده کار بــر
چــوب و ســنگ گواهــی میدهنــد]16[ .

 .3آسیای مرکزی سده هفدهم/یازدهم
 .1-3مطالعــه اوضــاع سیاس ـی ،اجتماعــی و فرهنگــی
آســیای مرکــزی در ســده هفدهم/یازدهــم

تصویر -6مجموعه چاربکر ،بخارا[]23

والیــت حصــار نیــز از یادگاریهــای غنــی معمــاری اســت.
حصــار در قــرون پانزدهــم و شــانزدهم/نهم و دهــم بــه اوج رشــد
و رونــق خویــش رســیده بــود .در ایــن دوره ،حــدود آن وســعت
پیــدا کــرده و جنــوب تاجیکســتان ،جنــوب ازبکســتان ،والیــات
شــمال افغانســتان یعنــی بلــخ ،شــبرغان ،کنــدز و بدخشــان را
در برمیگرفــت 15 .ایــن مجموعــه شــامل قلعــه حصــار ،مدرســه
کهن ـ ه و مــزار مخــدوم اعظــم اســت کــه بناهــای آن ،گــواه هنــر
واالی معمــاری آن دوران میباشــند]24[ .

بــرای اینکــه تصــور روشــن تــری از هنــر ســده شــانزدهم/دهم
در آســیای میانــه ارایــه شــود ،بایــد از دسـتآوردهای اســتادان
چیــره دســت در هنرهایــی چــون حکا کــی ســنگ و چــوب در
ایــن عصــر نــام بــرد .ســنگهای متعــدد روی قبــر در مجمــوع
عمــارت نــام بــرده چاربکــر از نمونههــای برجســته هنــر حکا کــی
آن دوره محســوب میشــوند .ایــن ســنگها بــا کتیبــه و
نقــوش متفــاوت مزیــن بــوده اســت .بعضــی ســنگ قبرهــا نیــز
شــکل کوچکــی از مقابــر قبـهدار را گرفتهانــد .بهتریــن نــوع هنــر
حکا کــی روی چــوب نیــز در ســقف مســجد بلنــد و برخــی دیگــر از
مدرس ـهها قابــل مشــاهده اس ـت .درهــا ،ســقفها ،ســتونها،

حکومتــی کــه جانیبیــک و پســران و نــوادگان او تشــکیل
دادنــد ،بــه حکومــت هشترخانی(اشــترخانی) شــهرت یافــت.
اشــترخانیان در اواســط ســده هجدهم/دوازدهــم بــه پایــان
خویــش رســیدند .روابــط اشــترخانیان و صفویــان نیــز فــرود
و نشــیبهای فراوانــی داشــت 18.شــاه عبــاس صفــوی پــس
از برقــراری آرامــش در ایــران ،بــه مرزهــای شــمال شــرقی
شــتافت و هــرات را تصــرف نمــود .پــس از اینکــه مخالفــان
محمدولیخــان او را از حکومــت خلــع نمودنــد و امــام قلــی را
بــه جــای وی بــه امیــری نشــاندند ،محمدولیخــان مجبــور
شــد بــه ایــران پناهنــده گــردد و شــاه عبــاس از اختــاف میــان
فرزنــدان خانــدان اشــترخانی بهــره بــرد و بــه بهتریــن وجــه از
ایــن پناهنــده ازبــک اســتقبال کــرد .روابــط اشــترخانیان بــا
دوســت بابریــان هنــد نیــز آشــتیجویانه و صلحطلبانــه بــود و
ســفرای آنهــا بــا هدایــای گونا گــون و گــران قیمــت بــه دربــار
یکدیگــر اعــزام میشــدند.
از اطالعــات مــا از ســده هفدهم/یازدهــم آســیای مرکــزی ،ایــن
گونــه اســتنباط میگــردد کــه دولــت اشــترخانیان نتوانســته
یــک حکومــت مرکــزی قدرتمنــد در ماوراءالنهــر تشــکیل دهـد.
حتــی میتــوان گفــت ،اشــترخانیان دو پایتخــت داشــتند :یکــی
بخــارا بــود و دیگــری بلــخ و خــان اشــترخانی در بخــارا بــه ســرمی
بــرد و ولیعهــد وی در بلــخ .بلــخ و بدخشــان در حقیقــت یــک
حکومــت مجــزا و مســتقل داشــتهاند .پرا کندگــی سیاســی،
جنگهــای مــداوم داخلــی و خارجــی و بیکفایتــی امیــران
اشــترخانی موجــب ش ـد ،اوضــاع اقتصــادی و اجتماعــی
متــر گــردد.
مردمــان منطقــه نســبت بــه دوره قبــل وخی 
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ســاختمان بناهــای عمومــی بــا مســاجد و مدرس ـهها فــرق
یکــرد .در چهــارراه بعضــی خیابانهــا ،ســاختمانهایی
م 
چارســو ســاخته شــده بــود و در طــول خیابــان ،طاقهــا و
کاروانســراهایی ایجــاد میکردنــد .مجمــوع چنیــن بناهایــی
موجــب گردیــد میادیــن ،خیابانهــا و چهارراههــا شــکل
معینــی بــه خــود بگیرنــد کــه ایــن امــر ،از هنــر شهرســازی ایــن
دوران حکایــت دارد .بزرگتریــن ایــن قبیــل مجموعههــای
شهرســازی ،در دو محــل بــه وجــود آمــده بــود :یکی در ریگســتان
کــه ا کنــون اثــری از آن باقــی نمانــده 16و دیگــری در تقاطــع دو
خیابــان باســتانی شهرســتان بخــارا کــه بــه ســمت شــمال بیرون
محــدوده شــهر ادامــه مییابــد و از آن ،تنهــا ســه چهارســو(چهار
17
بــازار) و طــاق عبداهللخــان محفــوظ مانــده اســت.

آغــاز ســده هفدهم/یازدهــم در آســیای مرکــزی بــا
کشــمکشهای حا کمــان محلــی و درگیــری بــرای بــه دســت
آوردن قــدرت شــروع شــد .قزاقهــا و دولتخانــی خیــوه
و نیــز صفویــان ،در جهــت تصــرف ایــن ســرزمین بــه رقابــت
پرداختن ـد .جانــی محمدســلطان دامــاد عبــداهلل خــان دوم
شــیبانی کــه از نــوادگان چنگیزخــان و در نــزد شــیبانیان بــود ،بــا
کمــک اعیــان و اشــراف در ســال  1008/1599بــر تخــت نشســت
و پــس از آن پســرش ،باقــی محمــد بــه ســلطنت رســید .در ســال
 1014/1605باقــی محمــد وفــات کــرد و بــرادرش ولــی محمــد
( )1014-1020/1605-1611حکمــران گردیــد.

در چنیــن اوضــاع وخیــم سیاســی ،اجتماعــی و اقتصــادی،
فرهنــگ زمینــه مناســبی بــرای رشــد و ترقــی نیافــت و بــه نظــر
میرســد کــه چــراغ علــم و دانــش نیــز بایــد خامــوش شــده
باشــد؛ امــا منابــع تاریخــی خــاف آن را نشــان میدهــد 19.در
ســده هفدهم/یازدهــم عالو هبــر علــوم دین ـی ،علــوم دیگــری
چــون علــم هیئــت ،نجــوم ،هندســه ،جبــر و شــیمی و همچنیــن
علــم طــب در نــزد دانشــمندان رواج داشــته و حتــی یکــی از
امیــران اشــترخانی یعنــی ســبحانقلیخان ،علــم طــب را
بهخوبــی میدانســته و کتابــی بــه زبــان ترکــی ازبکــی در ایــن
20
زمینــه نوشــته اســت.
 2-3مطالعــه نمونههــای مــورد بحــث در معمــاری ســده
هفدهم/یازدهــم در آســیای مرکــزی
اوضــاع هنــری ،معمــاری و ســاختمان ســازی در ســده
هفدهم/یازدهــم از اوضــاع اقتصــادی بهتــر نبــوده اســت؛
ا گرچــه هنــوز مجموعههــای بزرگــی ســاخته میشــدند امــا از
پیشــرفت و ترقــی در بناســازی کــه مشــخصه بخــارا در نیمــه
دوم قــرن شــانزدهم/دهم بــود ،کاســته ش ـد]18[.
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ویژگیهــای اقتصــادی و اجتماعــی ســده هفدهم/یازدهــم
در معمــاری نیــز آثــار مشــخصی گذاشــت .نفــوذ قــدرت و ثــروت
طبقههــای واالمقــام طایفههــای ازبــک ،بــه خصــوص امیــران،
ً
بــه تدریــج افزونتــر گردیــد .گاه شــهرها و والیــات تمامــا و عمــا
در اختیــار آنهــا قــرار میگرفــت و مبالــغ مــورد نیــاز جهــت
ساختمانســازی در دســت همیــن امیــران ازبــک متمرکــز بــود
و آنهــا میخواســتند بــه طریــق ســنتی یعنــی بــا ســاخت ابنیــه،
مشــهور گردیــده و نــام خــود را جاودانــی ســازند.

زکرم یایسآ یمالسا یرامعم رنهرد لوحت ماظن

معروفتریــن آن «مدرســه شــیردار» بــود کــه در بخــش شــرقی
میــدان ریگســتان ،رو بــه روی مدرســه الــغ بیــگ بــه عنــوان
تصویــر آینــه ای از ایــن مدرســه ،بــه امــر یلنگتــوش بــی آلچی ـن،
 21فرمانــده نظامــی و والــی ســمرقند بــا هنــر معمــار معــروف آن
دوران یعنــی عبدالجبــار ،ســاخته شــد( ]27[ .تصویــر ) 7در
پیــش طــاق

تصویر -7مدرسه شیردار رو به روی مدرسه الغ بیگ ،میدان
ریگستان ،سمرقند[]28

ورودی ایــن مدرســه ،تصویــر شــیرهایی درنــد ه منعکــس
گردیــده و بــه همیــن خاطــر آن را «مدرســه شــیردار» نامیدهانــد
ایــن بنــا از لحــاظ معمــاری بــه عمارتهــای دوره تیمــوری
شــباهت دارد و در ســال  6ـ  1045-1046/1635ســاخته شــده
ً
اســت .نمــای مدرســه شــیردار عینــا نســخه نمــای مدرســه
الــغ بیــگ اســت 22 .در مرکــز آن ســردر ،در گوشــههای آن
منارههــای بلنــد و از بیــن دروازه و منارههــا ،گنبدهــای تیغـهدار
مشــاهده میگردنــد کــه در بــاالی دو حجــره بنــا گردیدهانــد،
امــا در جزییــات طــرح ســاختمانی و تزیینــات آن نوآوریهــای
فراوانــی مشــاهده میشــود 23.هماهنگــی در معمــاری ایــن
دوران بــه دلیــل یکدســتی ســاختمانها  -هــم چــون کپــی
شــدن مدرســه شــیردار روی نمــای مدرســه الــغ بیــک در قــرن
هفدهم/یازدهــم -نیســت ،بلکــه ناشــی از برقــراری تعــادل
بیــن احجــام گونا گونــی اســت کــه در عیــن حــال متعلــق بــه
ســبکی واحدنــد]22[ .
یلنگتــوش ب ـی ،چندیــن عمــارت دیگــر نیــز در ریگســتان
ســمرقند بنــا کــرد کــه برخــی از آنهــا تــا بــه امــروز باقــی اســت.
از جملــه آنهــا« ،مدرســه طــا کاری» اســت کــه در فاصلــه
بیــن ســالهای  1056/1646و  1071/1660ســاخته شــده
و بــه دلیــل اســتفاده فــراوان از طــا در آرایــش آن ،ایــن بنــا را
طــا کاری نــام نهادنــد .ایــن بنــا ،عمارتــی اســت کــه همزمــان
مدرســه و مســجد میباشــد .در ســه طــرف حیــاط ،حجرههــا و
در طــرف چهــارم ،مســجد واقــع گردیــده اســت .عمــارت مرکــزی
گنبــددار و دو ایــوان دارای چندیــن گنبــد نیــز در همیــن
قســمت میباشــد .بنــای مذکــور دارای نمایــی متقــارن بــا
مدخــل هاللــی اســت و در کنــار آن منارههایــی قــرار دارد]29[ .
یکــی از یادگارهــای معمــاری ســده هفدهم/یازدهــم بخــارا،
مجموعــه معمــاری حوض(اســتخر) بــزرگ میباشــد کــه بــا
نــام «لــب حــوض» مشــهور اســت و شــامل حــوض ،مدرســه و
خانقــاه کوچکــی اسـت کــه چنــدان متــوازن و متناســب نیســت
و مؤســس آن ،نظــر دیــوان بیگــی آرالت از فرماندهــان رتبــه
بــاالی ســپاه بــوده اس ـت ]18[.اولیــن عمــارت ایــن مجموعــه،
مدرســه کوکلتــاش ،در ســده شــانزدهم/دهم بنــا گردیــده بــود.
در ایــن بنــا ،یکــی از ترکیبهــای رایــج ایــن دوران کــه شــامل
چهــار حجــره تــو در تــو بــود بــه چشــم میخــورد کــه بــه راهــرو
باریکــی راه داشــتند و از گوش ـهای پــخ در حیــاط بــه منــاره
خارجــی منتهــی میشــدند ]20[ .طــی ســده هفدهم/یازدهــم
نظــر دیــوان بیگــی ،یکــی از صاحــب منصبــان واالمقــام آن زمــان
دســتور داد کــه حــوض ،مدرســه و خانقــاه کوچکــی بنــا گــردد.
چنیــن بــه نظــر میرســد ،ایــن مجموعــه معمــاری چنــدان
متناســب و متــوازی نیســت و شــکلی خــاص بــه خــود نگرفتــه
ً
اســت .ظاهــرا نمــای پرحشــمت مدرســه ســده شــانزدهم/

دهــم کــه در ابتــدای امــر ســاخته شــده بــود ،مواجــه میــدان
بــوده اســت .در یــک طــرف ایــن میــدان ،مدرســه کوچــک ندیــر
دیــوان بیگــی و در طــرف دیگــر آن ،لــب حــوض و در عقــب لــب
حــوض ،خانقــاه کوچکــی موجــود اســت .مدرســه و حــوض بــا
ایــن خانقــاه موازنــه نداشــتند و همچنیــن بــا مدرســه ســده
شــانزدهم/دهم نیــز متناســب نمــی باشــند .ایــن مجموعــه
معمــاری از تناســب کافــی محــروم بــوده و معمــار در بنیــاد آن
هیچگونــه ذوق و ســلیقه و یــا مهــارت و اســتعدادی بــه خــرج
24
نــداده اســت.
از دیگــر مجموعــه معماریهــای بــه جــای مانــده از ســده
هفدهم/یازدهــم شــهر بخــارا کــه بســیار مهــم و جالــب
میباشــند ،عبارتنــد از دو مدرســه کــه در مقابــل یکدیگــر واقــع
گردیدهانــد :یکــی مدرســه الــغ بیــگ کــه در ســده پانزدهــم/
نهــم بنــا گردیده(تصویــر ) 8و دیگــری مدرســه عبدالعزیزخــان.
( تصویــر ) 9

معمــار مدرســه الــغ بیــک ،اســماعیل بــن طاهــر بــن محمــود
اصفهانــی بــود .در اطــراف حیــاط دو ایوانــی مدرســه،
رواقهایــی دو طبقــه قــرار دارد کــه حجرههایــی در آنهــا تعبیــه
شــده اســت.
جهــات ســاختمان دقیقــا بــر جهــات اصلــی جغرافیایــی
منطبــق اســت .روی نمــای اصلــی کــه مدخــل ورودی در میــان
آن قــرار دارد ،طاقنماهــای ســتون داری در دو طبقــه ســاخته
شــده و دو بــرج کوچــک گلدســته دار نیــز در دو ســوی آن قــرار
گرفتــه اســت[ ( . ]22تصویــر ) 10
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تصویر -10ایوان ورودی مدرسه الغ بیگ ،بخارا[]30

حجرههایــی کــه در ســده شــانزدهم/دهم در مدرســه
عبدالعزیــز خــان ،روبــروی مدرســه الــغ بیــگ ایجــاد شــده بــود،
امــروزه بــه صــورت مغازههــای تجــاری درآمــده اســت .شــایان
ذکــر اســت کــه تقابــل ســاختمان دو بنــای یادبــود از روشهــای
تــازه ای بــود کــه معمــاران ایــن دوره ابــداع کردنــد]16[ .

تصویر-9مدرسهعبدالعزیزخان،بخارا،اسکیسمنظرسهبعدی[]20

نقـــش
جه ــان
زکرم یایسآ یمالسا یرامعم رنهرد لوحت ماظن

تصویر -8مدرسه الغ بیگ ،بخارا ،اسکیس منظر سه بعدی[]20

ایــن دو بنــا بــا هــم شــباهتهایی دارنــد ،امــا تفاوتهــای آنهــا
بیشــتر اســت .تناســب نمــای عمــارت مدرســه الــغ بیــگ بــه
حــد کامــل رســیده ،تزیینــات آن ســاده و در عیــن حــال نفیــس
اســت .امــا در نمــای مدرســه عبدالعزیزخــان اثــری از تناســب
بــه نظــر نمیرســد :ورودی آن بســیار طوالنــی و نمــای جلــوی
عمــارت ،از ظرافــت کافــی برخــوردار نیســت ولــی تزیینــات ایــن
بنــا ،بســیار باشــکوه و مجلــل و حتــی تــا اندازهــای پــر زرق و
بــرق میباشــد(.تصویر ) 11از لحــاظ معمــاری ،ســده هفدهــم/
یازدهــم دوره رکــورد و فتــرت اســت ،فقــط نقــش و نگارهــا
و تزیینــات بناهــا قابــل توجــه میباشــند ،چــرا کــه در تزییــن
آنهــا از هنــر خاتـمکاری و کاشـیکاری بــه طــور وســیع اســتفاده
شــده اســت .معمــاران ســده هفدهم/یازدهــم ،ســبک
ً
تزیینــات دو قــرن پیشــین را ادامــه داده ،بعضــا موفقیتهایــی
بــه دســت آوردنــد؛ بــه خصــوص دس ـتآوردهای هنرمنــدان
گ ـچکار متمایــز بــوده اســت .نقوشگ ـچکاری شــده مدرســه
عبدالعزیزخــان از نمونههــای بســیار نفیــس ایــن روزگار اســت
کــه بــا پیچیدگــی و ظرافــت خــود ،هــر بیننــده ای را بــه شــگفت وا
م ـیدارد .نقــوش پرپیــچ و خــم و طیــف رنگهــا کــه نســبت بــه

فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

هــم چنیــن ،شــدت کشــمکشهای داخلــی در ایــن منطقــه
منجــر بــه بحــران اجتماعــی و رکــود شهرســازی و معمــاری در
ایــن منطقــه گردیــد ،ولــی بــه طــور کل میتــوان چنیــن گفــت
کــه در نیمــه دوم ایــن ســد ه شــانزدهم/دهم ،رونــد معمــاری و
ســاختمان ســازی تقریبــا بهبــود یافتــه و ســاخت ابنیــه جدیــد
ً
خصوصــا احــداث ســاختمانهای دولتــی و فرهنگــی و پلهــا،
شــاهراهها و مســیرهای کاروان رو ،ســردابهها ،کاروانســراها،
حمامهــا و تجــارت خانهه ـا ،مــدارس ،خانقاهه ـا و مســاجد و
مقابــر رونــدی رو بــه رشــد پیــدا کــرد.

تصویر -11تزیینات داخلی مدرسه عبدالعزیزخان ،بخارا[]21
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نقـــش
جهـــان
زکرم یایسآ یمالسا یرامعم رنهرد لوحت ماظن

قــرون پانزدهــم و شــانزدهم/نهم و دهــم بــه صورتــی خش ـنتر
درمیآمدنــد و اســتفاده فــراوان از رنگهــای زرد و ســبز ،ایــن
تزیینــات را بیــش از حــد رنگیــن مینمودنــد ]31[ . .کاشــی
کاری نیــز از عناصــر مهــم تزییــن معمــاری باقــی مانــد ،ا گرچــه کــه
کیفیــت آن بــه تدریــج تنــزل کــرد ]16[ .وضعیــت دوره بعــد در
آســیای میانــه بــه رشــد معمــاری و هنــر مســاعدتی نکــرد .نیمــه
اول ســده هجدهم/دوازدهــم دوره رکــود اقتصــادی ،تشــدید
جنگهــای داخلــی ،ویرانــی شــهرها و روســتاها ،شــورشهای
مردمــی ،دوبــاره اوج گرفتــن تاخــت و تازهــا ،هجــوم طایفههــای
بادیــه نشــین و بیگانــگان بــود .در ایــن هنــگام ،بــه خصــوص
نواحــی مرکــزی ماوراءالنهــر و والیــت بلــخ بیشــتر خســارت
دیدنــد؛ در نتیجــه اهالــی آنهــا ،بــه هــر طــرف فــرار نمــوده و مرا کــز
فرهنگــی از قبیــل بخــارا و ســمرقند خالــی از ســکنه گردیدنــد.
طبیعــی اســت کــه از ایــن دوران آشــفته و تیــره ،هیچگونــه آثــار
مهــم معمــاری و هنــری باقــی نمانــده اســت.

نتیجه گیری
پژوهــش انجــام شــده از نقطــه نظــر تاریخــی و بــر اســاس
ویژگیهــای بیرونــی بناهــای معمــاری اســامی آســیای میانــه،
ً
تحلیــل خــود را ارائــه داد کــه نهایتــا مهــر تاییــد بر جارچــوب اصلی
معمــاری اســامی زد .بــه نظــر میآیــد هنــر و معمــاری درآســیای
مرکــزی ،مرتبــط بــا مســائل گونا گــون ،بــه ویــژه علــل مذهبــی و
سیاســی ،مراحــل توســعه و تکامــل خــود را طــی کــرده و یــا بــه
قهقــرا رفتــه اســت امــا در نهایــت بــا ویژگیهــای خــاص معمــاری
و تفکــری زمــان خــود قابــل پیگیــری و شناســایی اســت.
در دوره حکومــت سلســله ازبــک شــیبانی در ســده شــانزدهم/
دهــم و اشــترخانیان در ســده هفدهم/یازدهــم ،کاهــش
تماسهــای سیاســی و اقتصــادی آســیای مرکــزی بــا خــارج و

در آســیای مرکــزی ســده شــانزدهم/دهم ،بیشــتر بناهــای
د در شــهر بخــارا و برخــی مرا کــز هــم چــون ســمرقند ســاخته
جدیـ 
د کــه از مهــم تریــن آنهــا میتــوان بــه مدرســه معــروف
شــدهان 
میرعــرب و مدرســه عبداهللخــان ،دیــوار جدیــد در محدوده شــهر
بخــارا و مدرســه الــغ بیــگ ،مدرســه شــیبانیخان ،پــل معــروف
شــیبانی بــر روی رودخانــه زرافشــان در ســمرقند اشــاره کــرد.
بــا بررســی ابنیــه در آســیای مرکــزی ســده شــانزدهم/دهم
میتــوان چنیــن اســتنباط نمــود کــه اســتفاده از روشهــای
ســنتی و نویــن در کنــار یکدیگــر ،بیشــتر در ســاخت مســاجد
و مــدارس کاربــرد داشــته ولــی در بناهــای عمومــی ،بیشــتر
تمایــل بــر ســاخت بناهایــی نویــن بــوده اســت .هــم چنیــن ،در
ســاخت بناهــای آســیای مرکــزی ایــن دوران ،نوآوریهایــی در
طــرح و نقشــه گنبدهــا و قبههــا دیــده میشــود و بــه تناســب
انــدازه گنبــد بــا حجــم بنــا بســیار دقــت شــده اســت.
تکامــل تدریجــی تزیینــات نیــز در آســیای میانــه ســده
شــانزدهم/دهم بســیار چشــم گیــر اســت .در هنــر معمــاری
نیمــه اول قــرن شــانزدهم/دهم ،ســنتهای عصــر تیمــوری
ادامــه داشــته اســت .در تزیینــات بناهــا ،از خاتـمکاری و کاشــی
خشــتی بــا نقــوش متنــوع و رنگهــای متناســب آبــی ،ســفید
و نیلــی کــه اســاس آرایــش در ایــن دوران بــه شــمار میرفتنــد،
در زمینههایــی وســیع اســتفاده شــده اســت .هــم چنیــن،
ســفالهای مینــا کاری بــا نقشــبندیهای طالیــی در تزییــن
بناهــای ایــن دوره ،جایــگاه ویــژه ای داشــته انــد.
در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم ،تزیینــات در
ً
ســاختمانهای مجلــل تغییــر یافتــه و از مــواد نســبتا ارزان و
کمزحمــت تزیینــی ماننــد گــچ ســفید و رنــگ اســتفاده شــده
اســت؛ امــا تنزلــی در هنــر معمــاری مشــاهده نمــی گــردد
و هنرمنــدان بــا ارزانتریــن مــواد و وســایل ،شــاهکارهایی
حیرتانگیــز خلــق نمــوده انــد.
شــایان ذ کــر اســت کــه در ایــن زمــان ،مجموعههــای معمــاری
بــزرگ و جامعــی بنــا شــده انــد کــه از میــان آنهــا میتــوان
مســجد کالن و مدرســه میرعــرب را نــام بــرد .هــم چنیــن،

در چهــارراه بعضــی خیابانهــا ،ســاختمانهایی چارســو
ســاختند و در طــول خیابــان ،طاقهــا و کاروانســراهایی
احــداث نمودنــد .مجمــوع چنیــن بناهایــی بــه میادیــن،
خیابانهــا و چهارراههــا شــکل ویــژه ای بخشــید کــه ایــن امــر،
هنــر شهرســازی ایــن دوران را نمایــان میســازد.

 5 .5در پایــان قــرن پانزدهــم میــادی محمــد شــیبانی حکومــت آخریــن
شــاه تیمــوری را نابــود کــرد و شــیبانیها(ازبکها) در قــرن شــانزدهم
بــر آســیای مرکــزی حا کــم شدند{}...شــاه عبــاس صفــوی در 1600
میــادی بــرای حفــظ ایــاالت شــرقی از حمــات ازبــکان ،قاجارهــای
شــیعه را در اطــراف رود گــرگان اســکان داد و  15هــزار کــرد کرمانجــی را در
اطــراف کوههــای قوچــان در پنــج والیــت کردنشــین در امتــداد مرزهــا از
اســترآباد تــا چنــاران ســا کن نمــود]11[.

در ســده هفدهم/یازدهــم ،حجــم انبــوه بناســازی کــه
مشــخصه معمــاری بخــارا در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم
بــود ،کاهــش یافــت امــا هنــوز شــاهد احــداث مجموعههــای
بــزرگ هســتیم .معمــاری ایــن دوران ،تحــت نفــوذ طایفههــای
واالمقــام ازبــک قــرار گرفــت و ایشــان کــه مبالــغ هنگفتــی
جهــت ســاختمان ســازی در دســت داشــتند ،میخواســتند
بــا ســاخت ابنیــه ،مشــهور گردیــده و نــام خــود را در تاریــخ بــه
ثبــت برســانند .از ایــن نمونــه آثــار میتــوان مدرســه شــیردار
در ســمرقند را نــام بــرد کــه از لحــاظ معمــاری بــه بناهــای دوره
تیمــوری شــباهت دارد ،امــا در جزییــات طــرح ســاختمانی و
تزیینــات آن نوآوریهــای فراوانــی مشــاهده میشــود .مســجد_
مدرســه طــا کاری در ریگســتان ســمرقند ،مجموعــه لــب
حــوض در بخــارا ،مدرســه الــغ بیــگ و مدرســه عبدالعزیزخــان
شــهر بخــارا کــه مقابــل یکدیگــر واقــع گردیدهانــد ،نیــز از
نمونههــای بــارز ایــن عصــر میباشــند.

6 .6اختالفــات مذهبــی شــیبانیان بــا صفویــان در اوج خــود قــرار داش ـت،
ایــن موضــوع از نوشــتههای فضلاهللبــن روزبهــان اصفهانــی در کتــاب
ً
«مهماننامــه بخــارا» کامــا مشــهود اس ـت .او میگویــد« :فتــح طایفــه
بــزرگ قــزل بــرک [صفویــان] و دشــمنی بــا ایشــان و مقاتلــه بــا مــردم
ایشــان بســیار فاضلتــر اســت از غــزا بــا کفــار افرنــج [اروپــا] کــه هیــچ تــردد
در کفــر ایشــان نیس ـت ...اتفــاق علمــای روم و حرمیــن اســت بــا ایــن
فقیــر در آنکــه فتــوی دادهام کــه طایفــه کاله ســرخ بدتــر از کفــار افرنجنــد
ج زیــرا کــه اول غــزای
و مقاتلــه بــا ایشــان افضــل از مجاهــده بــا کفــار افرنـ 
فرنــگ اســت]12[ ....
ً
 7 .7آنچــه بهنــام طریقــت نقشــبندیه مرســوم شــد ،اساســا شــعبهای از
تصــوف خراســان بــود كــه از نیمــه ســده دوازدهم/ششــم بــا توجــه بــه
تعالیــم خواجــه یوســف همدانــی بــه عنــوان طریقــت خواجــگان شــكل
گرفــت و چــون خواجــه بهاءالدیــن محمــد نقشــبند در نقــش محیــی
و مصلــح ایــن طریقــت ،در اوایــل تیمــوری بــه تقویــت آن پرداخــت ،از
آن پــس بــه طریقــت نقشــبندیه مرســوم شــد( .دربــاره اقــوال مختلــف
راجــع بــه تســمیه كلمــه نقشــبند ،ر.ك .بــه]13[ :

پی نوشتها

 1 .1در دایــره المعــارف مصاحــب در خصــوص تیمــور آمــده اســت کــه وی
روی هــم رفتــه بیــش از  35بــار لشكركشــی كــرد ،تــاج  27ســلطان برســر
گذاشــت و از دیــوار چیــن تــا مســكو و از دهلــی تــا آســیای صغیــر را بــه
تصــرف خــود درآورد]6[ .

2 .2در نتیجــه حســن توجــه جانشــینان تیمــور ،از جملــه فرزنــدش
شــاهرخ میــرزا ،نــوادگان هنرمنــد و دانشــمند وی نظیــر محقــق بــی
بدیــل ،بایســنقر میــرزا و الــغ بیــگ منجــم و اندیشــمند دوران ،هــم
چنیــن بزرگانــی دیگــر از خانــدان تیمــوری در تــوران و ایــران زمیــن،
شــالودههای گســترده و بــاارزش آثــار معمــاری خلــق میشــود]7[ .
 3 .3زكی محمد حســن بیشــتر آثار در ســده پانزدهم/نهم را منســوب به هرات
و هــرات را مهمتریــن مركــز فنــی ایــران میدانــد و امتیــاز مكتــب هــرات را در
اهتمــام هنرمنــدان بــه تطــور و تجــدد و بــه ظهــور بعضــی نقاشــان مســتعد
میدانــد كــه ذوق و قریحــه فنــی ذاتــی خاصــی داشــتهاند]8[ .
 4 .4شیبانی به کسر شین و سکون نون.

 9 .9عمــده مــواردی کــه در مــدارس ایــن دوره بخــارا ،ســمرقند ،تاشــکند و
غیــره تدریــس میشــد ،مربــوط بــه صــرف و نحــو عرب ـی ،تفســیر قــرآن و
مســائل مربــوط بــه علــم دیــن مثــل وق ـف ،ارث ،ازدواج ،و غیــره بــوده
اســت.
 1010عبــداهلل خــان دوم از مشــهورترین خانــان ازبــک و از پادشــاهان
کشورگشــا و مملکتــدار ایــن طایفــه بــه شــمار مــیرود]10[ .
 1111مدرســه ،پاســخی بــه نیازهــای مخصــوص جامعــه مســلمانان
محســوب میگشــته و عمومــا بنایــی سفارشــی بــوده اســت]20[ .
1212پایتخت ازبکستان امروزی
1313مجموعههــای معمــاری از جالــب تریــن ابتــکارات قــرن پانزدهــم/
نهــم هســتند و بیشــتر در شــهرهای بزرگــی کــه حائــز امکانــات فــراوان
بــرای طراحــی و اجــرای پالنهــای عظیــم بودنــد ،ســاخته میشــدند.
[ ]20
1414در مــورد بناهــای یادبــود الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن گونــه عمــارات
از طــرح چنــدان موکــدی پیــروی نمــی کردنــد ،هــم چنــان کــه در مــورد
مجتمــع چاربکــر چنیــن مشــاهده میشــود]16[ .
1515شــکل حصــار معمــوال چهارگــوش اســت امــا در چنــد شــهر از جملــه
ســمرقند ،حصــار بــا نقشــه باقــی مانــده از قــرون وســطی منطبــق اســت.
[]22
 1616مجموعــه میــدان ریگســتان در ســمرقند بــه فرمــان الــغ بیــگ ســاخته
شــد .ریگســتان نمونــه ای درخشــان از مجموعــه معمــاری شــهری
اســت کــه بناهایــی بــا کاربردهــای گونا گــون مذهبــی و مدنــی را در
اطــراف یــک میــدان مرکــزی شــکل داده اســت .احــداث ایــن مجموعــه
در ســال  820/1417آغــاز شــد و حــدود دو قــرن طبــق همــان پــان اولیــه
ادامــه یافــت .امــروزه از آن همــه ،فقــط مدرســه الــغ بیــگ باقــی مانــده
کــه بســیار نیــز آســیب دیــده اســت]22[ .

69
ش ـمـ ــاره7-1
بهار 1396
فـص ــلن ــامــه
علـمی-پژوهـشی

نقـــش
جه ــان
زکرم یایسآ یمالسا یرامعم رنهرد لوحت ماظن

بــه طــور کل ،معمــاری ســده هفدهم/یازدهــم در آســیای
میانــه دچــار رکــورد گردیــد و فقــط بــه تزیینــات بناهــا توجــه
نشــان داده شــد کــه اســتفاده از هنــر خات ـمکاری و کاش ـیکاری
در ســطوح وســیع ،خــود گویــای ایــن امــر اســت .معمــاران ســده
هفدهم/یازدهــم ،ســبک تزیینــات دو قــرن پیشــین را ادامــه
دادنــد و موفقیتهایــی نیــز در ایــن زمینــه بــه دســت آوردنــد؛
بــه خصــوص هنــر گچــکاری کــه بــا پیچیدگــی و ظرافــت خــود از
دیگــر آثــار متمایــز بــوده اســت.

8 .8پیــروان نجمالدیــن کبری(مقتــول )618/1221کــه ذکــر خفــی
را معمــول داشــتند( .جهــت اطــاع بیشــتر بــرای آشــنایی از احــوال
صوفیــه ،تاریخچــه آنهــا و پیدایــش و علــل آن ر.ک بــه]14[ :

 1717چهارســو نوعــی بــازار خــرده فروشــی بــود کــه فضــای گنبــدداری در
وســط داشــت.این فضــا را کوچههــا و دکانهــای طاقبنــدی شــده در
میــان میگرفــت]18[ .

1818ر .ک .به]25[ :
 1919مطابــق منابــع ایــن دوره ،از جملــه تذکــره ملیحــا ســمرقندی ،معلــوم
میشــود کــه علــم و دانــش در ایــن دوره در آســیای مرکــزی رواج داشــته
و عــدهای از دانشــمندان بــه تألیــف و تصنیــف آثــار علمــی و یا بــه تدریس
آن علــوم در مــدارس مشــغول بودنــد .در تذکــره ملیحــا ســمرقندی نــام
تعــدادی از دانشــمندانی کــه در نیمــه دوم ســده هفدهم/یازدهــم بــه
کار ادبــی نیــز مشــغول بودنــد؛ آمــده اســت]17[ .
2020آرمینــوس وامبــری خاورشــناس مجارســتانی در ســده نوزدهــم/
ســیزدهم بــه نســخه خطــی آن در شــهر هــرات دســت یافتــه و گزارشــی از
آن را در اثــر خــود یعنــی «تاریــخ بخــارا» نقــل کــرده اســت]26[ .
 2121یاالنقوتــش شــیبانی ،فرزنــد فتحعلــی خــان جالیــر ،متوفــی /1834
1250
 2222نمــای مدرســه الــغ بیــگ در ســمرقند مزیــن بــه یــک ســر در رفیــع و
چهــار منــاره شــکیل در چهــار گوشــه آن اســت و تمامــی ســطح ایــن بنــا
بــا کاشــی مزیــن شــده اســت]16[ .
2323مســاجد و مــدارس ایــن دوران چنــان بــه یکدیگــر شــبیه شــدند کــه
تفــاوت میــان آنهــا ،دســت کــم از لحــاظ نمــای خارجــی و داخلــی،
بســیار ناچیــز گردیــد .در مدرســه الــغ بیــگ ســمرقند (-1420
 )820-823/1417مســجد ،تمامــی ســمت قبلــه مقابــل ایــوان را بــه
خــود اختصــاص مــیداد]20[ .
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2424معمــاران ایــن دوره ،در عیــن پیــروی از الگوهــای مجتمعهــای اعصــار
پیشــین ،روشهــای تــازه ای در شهرســازی ابــداع کردنــد کــه محصــور
ســاختن یــک فضــای بــاز در میــان ســه عمــارت ،هــم چــون مجموعــه
لــب حــوض در بخــارا کــه در آن چنــد بنــا میدانــی را کــه یــک آب انبــار
در مرکــز آن جــا دارد محصــور کــرده انــد ،از ایــن دســت میباشــد]16[ .
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