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  مروري بر معماري در خاورميانه
  رضا هاشمي نيك

  الف ـ مهاجرتها و تركيب نژادي در خاورميانه
ترين نژاد در خاورميانه نژادي بوده است كه وجه اشتراك زيادي  رسد كه كهن نظر مي به
هاي كوچكي از  هاي سيالن و جنوب هند داشته، بقاياي آن هنوز در گروه دراويدي با

النّهرين نيز ويژگيهاي   كرمان باقي است و در تصاوير كهن مردم بينبوميان بلوچستان و
  .خورد مي چشم هچهره آنان ب

نمانده است و اكثريت مردم  از اين نژاد كهن، امروز اجتماعات چشمگيري باقي
دو شعبة نژاد سامي و  دهد كه به امروز خاورميانه را نژاد سفيد قفقازي تشكيل مي

  .آريايي قابل تقسيم است
اند، شامل قبايلي  اي نامعلوم، بومي خاورميانه بوده هاي باستان كه از گذشته سامي

نام سامي شناخته  اند، اما امروز اقوام ديگري به  و ايالمي بوده، آشوريبابلي: نظير
طور سنّتي  اين اقوام سامي غالباً به. ها و بربرها هستند شوند كه شامل اعراب، عبري مي

  . تا آدم ابوالبشر آگاهنداز شجرة نسب خويش
اعراب قحطاني از . شوند دو دسته عدناني و قحطاني تقسيم مي المثل اعراب به في

جستجو  ها با اين ترتيب اعراب و عبري به.  هستند)ع(اوالد اسماعيل فرزند ابراهيم خليل
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 قدمت تاريخ ،كنند و اينگونه آدم منسوب مي در شجرة نسب ابراهيم اصالت خود را به
خاندانهاي بسياري از اعراب قحطاني با انتساب خود . نمايانند وميت خويش را ميق
خاندانهاي اموي . ندا هكسب مناصب حكومتي شد شجرة انبيا در طول تاريخ موفق به به

در شام، عباسي در بغداد، فاطمي در مصر، هاشمي در حجاز، عراق و اردن و خاندانهاي 
  .اند ند از اين جملها هحكومت رسيد غيره به ن سادات، علوي وعناوي ديگري در طول تاريخ كه با

اما شعبة نژاد آريايي كه در خاورميانه بعد از سامي غالب است، بومي اين منطقه 
ها در اصل مقيم  ها يا هند و اروپايي آريايي. شود اين منطقه هم نمي نبوده و منحصر به

 قبل تاريخ از حدود شش هزار سال پيش اند كه در ادوار ما مناطق سيبري و تايگا بوده
سمت جنوب غرب كردند و اين حركت تا  كوچ به هاي اوليه خود شروع به از اقامتگاه

چند دسته تقسيم كرد كه  توان به اقوام آريايي را مي. قرون وسطي هم ادامه داشته است
  .ها، اسالوها، اقوام هند و اقوام ايراني التينوها، سلت: عبارتند از
كرده در مناطق  سمت جنوب غرب كوچ هايي كه به آريايي: ام ايراني عبارتند ازاقو

توان اقوام كاسي و  ترين ايشان مي از باستاني. آسياي ميانه و خاورميانه سكني گزيدند
النهرين رسيده در آنجا نيروي  بين برد كه حدود چهار هزار سال پيش به لولوبي را نام

ها كه در آسياي صغير  نهرين را از آن خود كردند، و هيتيال غالب شدند و تمدنهاي بين
گذاري كردند و در اوج تمدن خود كه  يعني تركية امروز اولين امپراطوري جهان را پايه

هزار و دويست و پنجاه سال پيش از ميالد بود، اسناد مالي و تجاري خود را ثبت 
. كند مي شني از تمدن آنها ارايهاند و ثبت همين اسناد است كه امروزه تصوير رو كرده مي

اورارتوها، مادها، پارسها : تمدن رسيدند، عبارتند از اقوام ديگر ايراني كه پس از آنها به
آيند تمدن موضعي در  حساب مي اورارتوها كه از اجداد ارامنة امروزي به. و پارتها
كه توسط طراف آرارات و رود ارس تشكيل دادند، اما اولين حكومت جامع مناطق ا

گذاري شد، توسط مادها در قرن نهم  اقوام ايراني در داخل مرزهاي امروزي ايران پايه
  .حساب آورد توان نياكان طوايف كرد و لر امروز به قوم ماد را مي. قبل از ميالد بود
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حكومت رسيد و امپراطوري ايشان تا مصر،  بعد از قوم ماد، قوم پارس در ايران به
هخامنشي  پادشاهان پارس كه به. گرفت برمي ه و غرب هند را دريونان، آسياي ميان

اند؛ زيرا كوروش سرسلسلة آنها،  موسومند، مورد ستايش فراوان بني اسراييل بوده
داد و داريوش اول، قدرتمندترين پادشاه اين  النصر نجات يهوديان را از سلطة بخت
خالف مردم سامي ها بر ياييآر. كرد وزارت خود منصوب سلسله، دانيال پيامبر را به

  .شجرة نسب خويش ندارند چندان آگاهي نسبت به
ابهامات تاريخي در مورد آنها فراوان . ها سومين گروه نژادي خاورميانه هستند ترك

روايات باستاني مردم آريايي حاكي از آن است كه ترك و ايراني از يك قوم . است
قانون و ضوابط شهرنشيني  كردند و به پيشهكشت و زرع و تمدن  ايرانيان راه. اند بوده

روستاهاي ايراني  يورش به نشين شدند و با گرويدند، اما تركان با نفي اين شيوه كوچ
اين فرض  با. دو ملّت تفكيك شدند از اينرو اين دو طايفه به. گذراندند روزگار مي

 دور ايرانيان هاي كما اينكه در گذشته. اجداد تركان نيز بايد آريايي بوده باشند
كردند در حالي كه مردم مذكور  لفظ ترك اشاره مي اسالوها، بلغارها و سكاها نيز با به

  .اند آريايي بوده
زردپوستان . اقوام زردپوست اطالق شده است دانيم از چه زمان لفظ ترك به نمي

وچ دنبال ك در شمال آسيا به خود هتدريج مانند مردم آريايي از زادگا مغول نژاد به
  .مناطق آسياي مياني رسيدند بهها  مهر

. صورت نژاد غالب تجلّي يافتند يافت تا به جمعيت آنان در آسياي ميانه فزوني
صورت نژاد زرد  مانده از دو هزار سال قبل نيز مردم آسياي ميانه را به جاي تصاوير به
ناميدند،   ميطور سنّتي مردم اين منطقه را ترك شايد چون ايرانيان به. دهد نشان مي

تركهاي سفيد پوست، ترك  تفاوت نژادي آنان با توجه به زردپوستان اين منطقه را نيز بي
هر صورت ابهام ما  به. ترك هم معني شده است اين ترتيب نژاد مغول با اند و به خوانده

در خاورميانه تبعيض نژادي هرگز آن گونه كه در اروپا . شود اين نكته نيز ختم نمي به
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همين دليل نيز اختالط نژاد و فرهنگ نيز معمول بوده  به. گ بود، مطرح نبوده استپررن
رسند، ولي  ظر مين لحاط نژادي كامالً آريايي به مردم آذربايجان و تركية امروز از. است

در توجيه اين امر يك سلسلة داليل . دانند زبان آنان تركي است و خود را ترك مي
در قرن يازدهم ميالدي تركهاي سلجوقي از ناحية . كند ذهن خطور مي تاريخي به

علّت اعتدال هواي  افغانستان حكومت خود را تا آسياي صغير گسترش دادند، اما به
آن منطقه منتقل كردند و مردم خود را  آذربايجان و آسياي صغير، پايتخت خود را به

 زبان قوم حاكم را بعيد نيست كه سكنة اطراف پايتخت ناچار. دادند آن نواحي كوچ به
. اند كرده فراموشي زبان مادري خو زبان حكومت، تدريجاً به فراگرفته، در اقبال به

همچنانكه امروزه در آمريكاي التين زبان اسپانيايي و تا حدي ساير زبانهاي اروپايي، 
  .يافته است ساير زبانهاي بومي غلبه بر

. آسياي ميانه نيز صادق استاين فرض در مورد نواحي ديگري از خاورميانه يا 
تر اينكه در مرزهاي  جالب. مردم لبنان ويژگيهاي آريايي دارند اما زبان آنان عربي است

گويند كه از نژاد  فارسي سخن مي چين و نواحي دوردستي مثل تاجيكستان، مردمي به
  .زردند

. كرد اشارهتأثير يوناني و رومي  توان به از ديگر آميزشهاي نژادي در خاورميانه مي
لحاظ نژادي غالباً ويژگيهاي سامي يا زردپوست  در خاورميانه گاه در مناطقي كه مردم از

هاي اروپايي  شود كه چهره دارند، استثنائاً در روستاها يا شهرهاي كوچكي مشاهده مي
در سواحل خليج فارس، درياي عمان و . موهاي طاليي و چشمان رنگين فراوانند نيز با

شود كه اجداد آنها از سواحل غرب  د نيز گاه اقوام سياهپوستي مشاهده مياقيانوس هن
عكس اين پديده نيز در سواحل تانزانيا و . كنند زبان سواحلي تكلّم مي آفريقا آمده به

زنگبار مشهود است كه گروهي از ايرانيان از حدود دو هزار سال تا پانصد سال قبل 
  .شوند وان شيرازي شناخته ميعن كردند و هنوز با آن نواحي كوچ به
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  هاي ميراث معماري ب ـ ريشه
كمك مواد و  سازي عبارت است از ايجاد سرپناه براي فعاليتهاي حياتي بشر به ساختمان

طبيعي . كند اين تعريف كامالً هويت معماري را توجيه مي. مصالح موجود در محيط
ر دسترس باشد ساختمانها اي سنگ بيش از ساير مصالح ساختماني د است اگر در منطقه

استفاده از چوب يا از خاك در ايجاد بنا نيز تابع همين شرايط . شود مي سنگ بنا با
  .است

مردم نيز از . در دشتها و استپهاي خاورميانه، چوب كمياب و خاك فراوان است
خاك مستلزم استفاده از خشت  ايجاد بنا با. كنند سازي استفاده مي خاك در خانه

(Adobe) باشد است كه احجام قالب زده و خشك شده گل مي.  
خاك رس كه نرم و دانه ريز است، مانند سنگ و چوب مقاومت كششي و فشاري 
زيادي ندارد، لذا عناصر عمودي ساختمان بايد خيلي قطور باشد تا بار سقف را 

  .آورد  را بوجود مي(Pier)كند و همين ضرورت جرز  تحمل
چون گل نيروي كششي ندارد و يك تكّه هم . د سقف استتر در ايجا مسئلة پيچيده

صورت افقي خواباند،   روي دو ديوار به(Beam)توان آن را مثل نعل در گاه  نيست، نمي
پوشش بنا يا ) قوسدار(در يك پروفايل كماني ) خشت(قراردادن قطعات گلي  بايد با
  .كرد  را بند(Opening)درگاه 

 & Arch)نام سيستم طاق و جرز  اختماني بههمين امر سبب ايجاد يك نظام س

Pier)ساميان ماقبل تاريخ : ها، يعني  بوده است و مبتكر اين روش، مردم ساكن استپ
  .اند خاورميانه و حاميان شمال آفريقا بوده
خاطر وفور چوب دليلي براي استفاده از خاك و  از طرفي در مناطق جنگلي به

 است چوبهاي الزم براي اين منظور قطع شده و كافي. سنگ براي ايجاد سرپناه نيست
خاطر  نصب تيرهاي عمودي كه به در اين روش ابتدا اسكلت بنا با. شوند بهم وصل

شده   محكم(Column, Post)صورت ستون  استحكام و سبكي نسبتاً باريك هستند به
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وش اين ر. شود  پوشيده مي(Beam)صورت افقي  همان نوع تيرها به روي آنها نيز با
  .آورد  را بوجود مي(Post & Beam)سيستم ساختماني تير و ستون 
ها و زردپوستان ساكن جنگلهاي شمال و شرق آسيا در  اين روش، ابتكار آريايي

  .خاورميانه در اين منطقه رواج يافته است ها به ورود آريايي ادوار ماقبل تاريخ بود كه با
رز روش ساميان و روش تير و توان گفت روش طاق و ج قدري تسامح مي پس با

  .ستون روش آرياييان بوده است

  ج ـ تقسيم ادواري تمدن
رسد  نظر مي چنين به. كنيم نكات جالبي برخورد مي مرور تاريخ اجتماعات انساني به با

هاي  چند از يكديگر جدا و منفصل باشند، همه شامل دوره كه تمدنهاي بشري هر
اگر هر دوره از يك تمدن . گذارند نمايش مي د بهمتوالي هستند كه وجوه خاصي از خو

كنيم وجوه آنان شايد كامالً مشابه نباشد، اما  معادل آن در تمدن ديگر مقايسه را با
رسد كه تمدنهاي بشر در روند كلّي تحول، كمابيش مسير مشتركي را طي  نظر مي به
  .كنند مي

د مراحل متناوبي از اتفاق تمدنهاي بشري شاه براي مثال در اكثر قريب به
معموالً در پايگيري تمدنها شاهد ايجاد . حكومتهاي يكپارچه و فئودالي هستيم

يافته دامنة حكومتش  پس از چندي يك دولتشهر بر ديگري تفوق. باشيم دولتشهرها مي
ايالتهاي  اي ازبين رفته تبديل به حكومتهاي فئودالي و ناحيه. دهد را گسترش مي

سپس اين حكومت فراگير يا امپراطوري متالشي شده نواحي . شوند حكومتي فراگير مي
  .دهد سير خود ادامه مي يابند و اين چرخه همچنان به مختلف آن استقالل مي

شود كه جوامع بشري در بدو پيدايش تمدن يك سلسلة رفتارهاي خاص  ديده مي
 آنها در ادوار كنند و رفتار در دورة امپراطوري نوع ديگري رفتار مي. دهند نشان مي

  .اي ديگر است گونه فئوداليتة پس از فروپاشي امپراطوري نيز به
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هايي را  برمبناي اين وجه مشترك شايد بتوان گفت تمدن بشر در هر جامعه، دوره
  :كند شرح ذيل طي مي به
 در اين دوره، تمدن بشر شكل گرفته و هر چند :(Archaic) باستان مرحلة .١

همين دليل  به. شود سيده باشد، داراي سبك و هويت ميترين مرحله نر متعالي به
بشر قادر است يك نظام متعارف از تبيين افكار خود در سطح جامعه ارايه نمايد كه 

شخصيت معماري هر ملّت نيز در همين . براي عموم و آيندگان قابل فهم است
 .شود ريزي مي مرحله پي

قانون و ثبت وقايع و . گيرد ي در اين دوره مدنيت محور قرار م:كالسيك مرحلة .٢
عالوه بر اين معموالً دورة كالسيك . اسناد از اهم ارزشهاي اين مرحله است

پيدايش امپراطوري، تمدن جهانشمول، تلفيق فرهنگهاي محلّي و استحصال يك  با
فرهنگهاي  توان به هاي آن مي  همراه است كه از نمونه(Universal)فرهنگ جهاني 

 . اوايل دورة اسالم اشاره كردهخامنشي، هلني، و

 خورد، چشم نمي  در اين مرحله معموالً امپراطوري بزرگي به:(Mediaeval) مياني مرحلة .٣
تمدنهاي . زيرا اين مرحله دورة فئوداليته و فروپاشي قدرتهاي بزرگ است

ها و فرهنگهاي محلّي آب و  جهانشمول در هر منطقه كهنه شده و تحت تأثير سليقه
عبارت ديگر ويژگي بارز فرهنگ  به. گيرند خود مي  هر محل را بهرنگ مخصوص

 انتزاع فرهنگ در اين دوره با.  بودن است(Abstract)و هنر ميانه محلّي بودن و انتزاعي 
منزلة آنتي تز تمدن و پيشرفت است،  گيرد، كه خود به خرافات قوام مي گرايش به

 .ري خود را مديون دورة ميانه استگي ولي معموالً هنر انتزاعي بيشتر رشد و شكل

 ويژگي اصلي اين دوره قانونمند شدن فكر، و ظهور روشهاي :رنسانس مرحلة .٤
آمد  اين تقويت روح علمي همچنانكه در رنسانس اروپا پيش. تحقيق و مطالعه است

هنر در اين دوره . شود قيمت كمرنگ شدن عرفان در جامعه تمام ممكن است به
اقتضاي روح علمي زمانه، در صدد  وش انتزاعي خارج شده بهمعموالً از روح و ر
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طور عام در اين دوره  آيد، و معماري به كشف اشكال و قوانين طبيعي برمي
معماري  همچنين در اين زمان مباحث مربوط به. پردازد مسئلة فرم بيشتر مي به

 .گيرد خود مي تري به شكل مدون

 روح علمي در يك جامعة خرافاتي از يكسو ذكر آنكه معموالً بيداري نكتة الزم به
نيازمند يك محرك خارجي و از سوي ديگر مستلزم حدي از تحجر در درون 

اصوالً در آغاز دورة بيداري، اين امر مهم است كه عقايد خرافاتي تا . جامعه است
چه حد دگم و نهادينه شده باشد و مخالفين آن در سطح جامعه تا چه اندازة خود 

براي مثال رنسانس در قرن پانزدهم شروع . زمند يك نيروي خارجي بدانندرا نيا
اوج خرافات رسيده بود و  گيري كرد؛ چرا كه در آن زمان جامعة اروپا به شكل به

اي  تر بود روزنه جامعة اسالمي كه هنوز روح علمي در آن تا حدي قوي تماس با
خود جامعة اسالمي مرحلة در حالي كه در . گشود براي انفجار علمي در اروپا

اوج الزم براي تحول نرسيده بود و از  شدن خرافات تا قرن هجدهم هنوز به نهادينه
اينرو روح علمي هم كه قاعدتاً بايد از مشخّصات رنسانس باشد تا قرن هجدهم و 
نوزدهم كه باز يك محرك خارجي يعني اروپاي بيدارشده معرف آن بود در اين 

  .بودجامعه پيدا نشده 
 (Revivalism)رنسانس ايدئولوژي تجديد حيات  از آرمانهاي مخصوص دورة

كردن راه حلّهاي موجود جهت خروج از  ساده بيني معتقد به معموالً اين جهان. است
متفكّرين اين . جمود و سردرگمي فرهنگهاي اشباع شده يا دست و پا گير است

مسايل  تر را بهترين جواب به يراه حلّهاي ساده قديم فلسفه معموالً بازگشت به
براي . بنيادگرايي از مشخّصات بارز دين در دورة رنسانس است. دانند جامعه مي

سركردگي مارتين لوتر متولّد شد  مثال در اين دوره هم پروتستانتيزم در مسيحيت به
در . گذاران آن صفي علي شاه بوده است و هم بنيادگرايي اسالمي كه يكي از پايه

  .شود  رنسانس هم انعكاس همين تفكّر ديده ميمعماري
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نمايد كه  اي پيوسته از علّت و معلول ايجاد مي  علم و صنعت چرخه:مدرن مرحلة .٥
اين چرخه در ادوار اوليه حيات انسان روندي . كند دو كمك مي پيشرفت هر به

هاي فوق سرعتي تصاعدي  يك از زمينه پيشرفت او در هر كندتر دارد كه با
شد، دستاوردهاي  هنگامي كه خردگرايي در تمدن بشري مورد توجه واقع. گيرد مي

تواند فرهنگ بشر را دستخوش  شود كه مي علم و صنعت چندان فراوان مي
مدرنيزم، نگرشي است در حيات بشر كه طي آن جامعة . تحوالت اساسي كند

ي نيز از غير از اين تعريف ديگر. شود شدت آينده نگر و آينده طلب مي بشري به
دخالت عامل زمان گنگ و مبهم  دارد كه نسبي است و با وجود» مدرن«اصطالح 

معناي جديد و نوين نيز هست، در حالي كه آنچه امروز نو  لفظ مدرن به. شود مي
 .باشد لزوماً فردا نيز نو نخواهد بود

از دورة كرد كه مدرنيزم تقريباً از همان آغ مالحظه تعاريف فوق، شايد بتوان ادعا با
توان گفت كه  اما در مورد تمدنهاي بشري احتماالً مي. گيرد رنسانس مورد توجه قرار مي

عرصه وجود  هاي تمدن بشر پا به انقالب صنعتي در اغلب جنبه دوران مدرن معاصر با
ساير ادوار تفاوت اساسي دارد، يكي محورشدن  دو ويژگي اين دوره كه با. گذاشت

نهايي آن  شدن فرهنگ جهاني است كه نتيجة  جهت يكيصنعت و ديگري حركت در
  .هاي گوناگون حيات و افكار بشري است جنبه آزادي علم و دانشگاه در پرداختن به

وجود آمدن هنر التقاطي و  هاي هنر كه تحت تأثير دو عامل فوق است، به در زمينه
اولين بار در اين شهرسازي هم براي . هنر منتقد، ارمغان دوران مدرن معاصر بوده است

بديهي است انتقال از عصري . عنوان يك موضوع علمي مورد توجه قرار گرفت دوره به
اي كه طي آن انسان از عصر  گيرد، از اينرو مرحله عصر ديگر ناگهان صورت نمي به

 شايسته بررسي (Transition)عنوان دورة انتقال  عصر مدرن رسيد، به رنسانس به
اي از صاحبنظران تاريخ هنر در ايران براي  قال، نامي است كه عدهاصطالح انت. باشد مي
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معني ديگري در  اين اصطالح به. (اند اين دورة خاص از تاريخ برگزيده اشاره به
  ).اين دوره است رود ولي همزمان با كار مي معماري انگليس به

 يعني .فرهنگ انتقال از اين جهت حايز اهميت است كه تركيبي چهار بعدي دارد
عالوه بر تلفيق و جامعيت فرهنگ غرب و شرق كه دو قطب آن است، هم از خود، 

دهد و هم مثل ادوار قبل داراي عناصر و  شخصيت آينده نگري مدرنيزم را بروز مي
  .الفباي سنّتي گذشته است
 Modern)ثمر نشست و نتيجة آن دورة اصلي مدرن  انتقال به رفته رفته اين فرهنگ

Proper)ل شروع شده و تا حال ادامه استباز . دارد  كه حدوداً بعد از جنگ جهاني او
در (گرايي در تمدن بشر هستيم كه طي آن مثل دورة قبل  در اين دوره شاهد نوعي ساده

پردازد كه دست و پا گير بوده،  دفع بسياري از آداب و ارزشهايي مي انسان به) رنسانس
  .ي نداردغير از زيبايي صرف هيچ كارايي ديگر

شناسند، ولو  عنوان دوران مدرن مي امروز اين مرحله را بيش از مرحلة انتقال به
  .آيد حساب مي اينكه دوران انتقال در بحث ما جزو مدرنيزم به

دو نوع برداشت از دوران  اي بين شرق و غرب در اينجا منجر به اختالف سليقه
نقد  گويند به ني اول مدرنيزم ميآن بعد از جنگ جها در غرب آنچه به. شود معاصر مي
كلّي  نفي ارزشهاي گذشته پرداخته و در صدد ارايه راهي برآمده است كه به و نتيجتاً به
مشكل  از اينرو اين شيوة تفكّر وقتي خود با. هاي جديدي استوار باشد برپاية پاسخ

اعتقاد  بههر چند . نام پست مدرنيزم جايگزين آن گرديد شد روشي كارآمدتر به مواجه
اين تفاوت كه پاسخگوي نيازهاي  بعضي متفكّرين پست مدرن، همان مدرن است با

  .عاطفي بشر نيز هست
در اينجا ماهيت فرهنگ انتقال چندان غني بود كه . نيامد در شرق چنين اتّفاقي پيش

شد، لذا مردم شرق آموختند تا  دليلي براي كنار گذاشتن ارزشهاي قديمي ديده نمي
كرده و از  نه كه روشهاي نو رسيده از غرب را براحتي در فرهنگهاي خود هضمهمان گو



١٨٧

  مروري بر معماري در خاورميانه  

  

اين تركيب، راه حلّهاي كارآمدي براي مشكالت خويش استخراج كنند، آخرين 
سرزمينهاي آنان رسيد در جهت  ها را نيز كه اصوالً بعد از جنگ دوم جهاني به آوري فن

 تفاوتي كه مدرنيزم و انفجار تكنولوژي از اينرو تنها. اهداف فرهنگي خود بكارگيرند
اي باب روز از  غرب در شرق ايجاد كرد، افزايش غناي فرهنگي آن و ايجاد چهره

كردن اين مرحله از مرحلة قبل بتوان نام  انتقال بود كه شايد براي مشخّص فرهنگ
  . بر آن نهاد(Post Transitional)انتقالي  فرا

  ذهببندي معماري بر اساس م د ـ دسته
معماري در خاورميانه، جنوب مديترانه، هند و آسياي مركزي نشان از يك سلسلة 

تسامح تمام آن را  پردازان به يافته است كه سبب شده تا نظريه ويژگيهاي مشترك
شود تا فرد  اين امر متأسفانه موجب مي. بندي كنند عنوان معماري اسالمي دسته تحت

  .دهد خود اختصاص مي خصوصي از معماري را بهغيرمتخصّص تصور كند اسالم سبك ب
لفظ . روشن است كه معماري و مذهب اصوالً دو مقوله مستقل از يكديگرند

لحاظ ارزش معادل فرضي معماري يهودي، معماري مسيحي يا  معماري اسالمي از
اگر منظور آن نوعي از معماري باشد . همان اندازه فاقد معني است معماري مرمون، و به

نشين رايج است، بايد گفت اوالً معماري در سرزمينهاي  در سرزمينهاي مسلمانكه 
ثانياً هيچ مكتب خاصي از معماري . شود يك روش و مكتب خالصه نمي مسلمان به
حلّ است كه توسط  سرزمينهاي مسلمان نيست، و اگر منظور يك سلسله راه منحصر به

حلّ صرف براي   مطرح است كه چند راهمسلمانان در معماري ارايه شده، باز اين ايراد
عنوان معماري اسالمي شهرت يافته  آنچه به. تأسيس يك مكتب مستقل كافي نيست

  .خود جزئياتي است كه بر مكاتب ديگر افزوده شده است
رسد كه از آسيا تا شمال آفريقا و جنوب  نظر مي يادآوري اين نكته نيز الزم به

ي كه باشند، بناهاي خود را طبق ارزشها و روشهاي هر مذهب اسپانيا مردم متعلّق به
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در ايران . سازند، چه اين بناها مذهبي باشند و چه غيرمذهبي معماري محيط خود مي
اند كه مساجد  همان سبك ساخته شده ها به ها، كليساها و كتيبه معابد بودايي، آتشكده

مسلمانان، سيكها،  ق بههمچنين در هند سبكهاي متفاوتي متعلّ. اند مسلمانان را ساخته
  .ها نيست هندوها يا جين

  .شود در اروپاي شرقي، تركيه و جهان غرب هم همين وضع ديده مي

  دو نگرش در معماري  ـ  ه
معماري در ناحية جغرافيايي بين آسياي ميانه، هند و اسپانيا، بخش عمده و كهن جهان 

اي از هنر و  لني كه مرحلهبعد از دورة ه. اسالم، متأثر از دو قطب اصلي بوده است
داد و  ارمغان آورد، روم، روشها و راه حلّهاي خاص خود را قوام معماري جهاني را به

شناسي خاص خود  ارزشهاي زيبايي بازگشت به ايران و هند نيز با. متحول ساخت
  .استقالل مكتب معماريشان از معماري هلني پرداختند به

عرصه وجود گذاشت و   اسالم پاي بهدر قرن هفتم ميالدي كه امپراطوري
سرزمينهاي ايران و مستعمرات روم شرقي را در سيطرة خود گنجاند، روشهاي مستقل 
معماري در روم و ايران تقريباً شكل نهايي خود را بدست آورده بودند، اگرچه اين 

  .كرد تفاوتها در دورة نهايي قرون ميانه و اوايل رنسانس بيشترين رنگ و تمايز را پيدا
هاي زيبايي شناسانه  تفاوت بين دو مكتب روم، و هند و ايراني، هم در سليقه

(Aesthetics)مباحث .  است، هم در فلسفة معماري و هم در روشهاي ساختماني
در اروپا بعد از . شود مكتب خاصي محدود نمي توان گفت كه به فلسفي در معماري مي

اند، حال آنكه در مشرق زمين تا چند دهة  تهثبت اين نظريات و افكار پرداخ رنسانس به
اين حال تفاوتهاي  با. ثبت مباحث نظري معماري نكرده بود پيش هم كسي مبادرت به

طور نمونه يكي از اصولي كه در  به. كند فلسفي دو مكتب در مباحث ديگري بروز مي
و شود، اصل نرينگي  مكتب هند و ايراني وجود دارد و در مكتب روم ديده نمي
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 مطرح (Yin-Yang)» يانگ يين«مادينگي است، كه در هنر و فلسفة چين تحت عنوان 
مبحث فرم و عناصر معماري است و نكاتي از  جنبة ديگر در نوع نگرش به. شود مي

  .لحاظ فضاهاي معماري نگرش هر دو كمابيش يكي است اما از. اين قبيل
دو مكتب عناصر و ابداعات  هاي فيزيكي اگرچه هر لحاظ روشهاي فنّي و جنبه از

كدام مبتكر راه حلّهاي  اصل هر اند، ولي در عاريت گرفته فراواني از يكديگر به
براي مثال ايرانيان گنبد را روي چهار ديواري يا چهار طاق . اند اي بوده جداگانه

 يا بناي گنبد بر پالن مثمن كردند در حالي كه روميها ناتوان از اين امر، ناچار به مي بنا
ايران، بناي گنبد  علّت مراودات و قرابت با دايره بودند و تنها در دورة بيزانس بود كه به

  .بر پالن چهار گوش را از ايشان فراگرفتند
 براي انتقال از پالن مربع (Squinch)ديگر، استفاده ايرانيان از سكنج  راه حل

  .كردند  استفاده مي(Pendentive)دايرة گنبد بود، در حالي كه روميان از لچكي  به
در مكتب روم ستونها طبق اصول نظامهاي پنجگانه و در ادوار ميانه و باروك 

گيرند كه همگي تحت عنوان  برداشتهاي انتزاعي از اين نظامها مورد استفاده قرار مي با
شوند، در حالي كه هند و ايران مبتكر سه نوع ستون كامالً  بندي مي ستون رومي دسته

، ستون )مثل تخت جمشيد و تاالرهاي گوركاني هند(عني ستون تاالري، متفاوت ي
كه از ستون تاالري تخت جمشيد (و ستون سرو ) كه يك ابتكار هندي است(پيازي 

  .هستند) رود مي كار مايه گرفته در تاالرهاي ايران و آسياي ميانه به
از نيمدايره استفاده در روم از طاق نيمدايره استفاده شد در حالي كه ايرانيان هرگز 

نكردند مگر در صورت تزييني و غيرحال بودن طاق؛ چرا كه طاق حمال بايد بيضوي 
بعدها اين . شود ساخته شود چون پروفيل نيمدايره غلط است و باعث رانش طاق مي

طاق شكسته  تبديل به) يعني كمان بااليي(دادن كمان سوم  دست پروفيل بيضوي با از
(Pointed Arch)و باز مورد استفاده اعراب و اروپاييان قرارگرفت تا اينكه ايرانيان  شد ،

كردند كه حداقل  را ابداع» پنج«اصالح آن، طاق  برده و با مشكل اين شكل پي خود به
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زدن سقف در ايران  يا براي مثال نوع. شود، ولي شكسته است از سه كمان تشكيل مي
. روش رومي در جهت رج آجرها تفاوت دارد هم كامالً با) نامند كه آن را ضربي مي(

  .و ايوان هم از ابداعات مكتب هند و ايراني است) گنبد شكمدار(گنبد گوركاني 
البتّه همان طور . هاي اندكي از ابداعات متفاوت دو مكتب است مثالهاي فوق نمونه

ه عاريت نيز گرفت كه گفته شد بسياري از اين ابداعات توسط يك مكتب از ديگري به
شده، از اينرو در بعضي مناطق از جمله تركيه، فققاز و مصر شاهد تركيبي هماهنگ از 

معماري تركيه و قفقاز دنباله همان ارزشهاي بيزانس . باشيم ارزشهاي هر دو مكتب مي
اين معماري از دورة سلجوقي . باشد است كه خود حاصل لقاح معماري روم و ايران مي

  .كرد غناي روزافزون روي  توسط دستاوردهاي ايران همچنان بهتفوق تركان بعد نيز، با به
مصر كه در . هاي عناصر مشابه در معماري مصر و ايران قدري مبهم است اما ريشه

ساحل جنوبي مديترانه و در همسايگي شام بوده است، قاعدتاً بايد از خود هويتي رومي 
رواياتي . شود يشتر مشاهده ميدهد، در حالي كه تأثير ايراني در معماري مصر ب بروز

كند و خود  اش در قرن نوزدهم ذكر مي قبيل آنچه مادام دالفوا در سفرنامة خاورميانه از
از زبان اعراب شنيده است، حاكي از آن است كه در اوايل قرون وسطي كه مردم مصر 

داري صرف الگوبر نگريستند و كساني از آن ديار به معماري ايران مي ديد تحسين به با
عبارتي معماران مصر از ايران  به. كنند ايران سفر مي گيري از بناهاي ايراني به و الهام
اند، در حالي كه مصالح ساختماني در مصر سنگ است و در ايران معموالً  گرفته الهام مي

كنند، و نيز مصر خود  آجر و اين دو اصوالً روشهاي ساخت متفاوتي را ايجاب مي
طرفي اگر اين ابداعات از آن  از. معماري تا حد زيادي غني استلحاظ ابداعات  از

كه ) هاي سلجوقي مثل گنبدهاي بزرگ، ايوانهاي بزرگ و مناره(معماران مصر بوده باشد 
رسند، بايد در نواحي اطراف مصر تأثير اوليه خود را گذاشته، پس  نظر مي قطعاً ايراني به

همين داليل علّت قرابت  به.  اينگونه نبوده استرسيدند، در حالي كه ايران مي از آن به
دانيم كه  اين نكته را نيز مي. مانده است فرمها در مصر و ايران همچنان در ابهام باقي
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آنجا رفته و يا حكّام مصري  مصر تحت حكومت خاندانهايي بود كه يا از ايران به
عنوان برده  از آسياي ميانه بهمثالً مماليك تركاني بودند كه . اند خويشاني در ايران داشته

حكومت رسيدند، و آسياي ميانه خود  مصر فرستاده شدند و در آنجا به و سرباز به
فاطميان حاكم بر مصر كه . بخشي از حيطه فرهنگي و تاريخي ايران بزرگ بوده است

الزم است بدانيم كه . اند شيعيان ايران قرابت داشته خود شيعه بودند و از اين جهت با
از . سياري از بناهاي ممتاز ايران در طول دورة اسالمي توسط معماران شيعه ساخته شدب

توان يادكرد كه پس از حملة مغول و قتل عام  تأثير خلفاي عباسي نيز در اين زمينه مي
مصر پناه بردند و از آنجا كه بغداد  اي از نزديكان آنها فراركرده به ايشان در بغداد، عده

گرديد و تحت تأثير فراوان فرهنگ ايران بوده است، اين احتمال  انيان بناخود توسط اير
اي از معماران و هنرمندان ايراني مقيم بغداد نيز  نيز بعيد نيست كه در اين واقعه عده

  .مصر گريخته باشند به
اينگونه تصورات و ذهنيات مبهم و نامشخّص شايد بتواند عللي براي قرابت بسيار 

  .كند ما معرفي حي فضاها در مصر و ايران بهفرمها و طرا

  و ـ مراحل مكتب هند و ايراني
سه گرايش تقسيم كرد كه هر كدام در منطقة خاصي  توان مكتب هند و ايراني را به مي

از اين . متداول بوده در دورة معيني نيز گرايش غالب در كل، اين مكتب بوده است
 و ادبيات فارسي اشتراكات تاريخي و زبان جهت مكتب معماري هند و ايراني با

بايد دانست زبان فارسي تا آغاز دوران معاصر زبان . شباهتهاي جالب توجهي دارند
  .قارة هند بوده است و شبه) شامل آسياي ميانه(رسمي مناطق ايران بزرگ 

در ادبيات فارسي بعد از اسالم شاهد سه سبك تاريخي خراساني، عراقي و هندي 
سبك خراساني اولين سبك بعد . يك ويژگيهاي خاص خود را دارد هستيم كه هر

اسالم، داراي طبعي حماسي، و الفاظ و عباراتي تلطيف نشده است و قدري خام  از
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شود كه الفاظ و  پيشرفت زبان، ادبيات فارسي وارد سبك عراقي مي با. رسد نظر مي به
اين . كند هي بيان ميترين وج لطيف عبارات آن بسيار سليس است و عواطف را به

از قرن شانزدهم تا هجدهم . مرحله بين قرن دوازدهم تا پانزدهم ميالدي بوده است
آيد كه در آن عواطف، احساسات، تركيبات ادبي و الفاظ بسيار  مي سبك هندي پديد
سرنوشت معماري هند و ايراني نيز . اند رفته كار مي تصنّع فراوان به پيچيده، عميق و با

عبارت ديگر در مكتب معماري هند و ايراني نيز سه مرحله عراقي،  به. نه استهمين گو
ايم و در اينجا مرحله عراقي قبل از خراساني است و اينك  خراساني و هندي داشته

  :پردازيم شرح اين سه مرحله مي به
تا ظهور تركان ) قرن هفتم ميالدي( تبلور سبك عراقي از صدر اسالم :عراق مرحلة .١

دورة ادبيات خراساني در هند  اين دوره همزمان با. باشد مي) قرن يازدهم(سلجوقي 
و ايران و رومنسك يا قرون ميانه آغازين در اروپاست، و خصوصياتي شبيه هنر و 

. خورد، مانند تكرار زياد عناصر و تأكيد كمتر چشم مي معماري رومنسك در آن به
نحو مطلوب   به(Aesthetics)صر عنوان عنا  هنوز به(Openings)مشكل بازشدگيها 
ها  در مساجد، مناره. گنبدها بسيار كوچك و بدون تأكيد است. حلّ نشده است

اند و معموالً يكي براي  ساير اجزاء بوده بسيار عظيم الجثه قدري خارج از تناسب با
روشهاي  در ابتداي اين دوره تزيينات، شباهت زيادي به. رود مي كل مجموعه بكار

هاي هند و ايراني، شكل  ورود سليقه دارد ولي در ادوار بعدي بارومنسك 
بهترين تناسبات  طاقها در ابتداي دوره هنوز به. گيرد خود مي تري به انتزاعي

(Aesthetics)شدن بغداد بود كه طاق  و تنها پس از پايتخت.  خود نرسيده بودند
دست   و بناهاي آن بهشهر بغداد. شد ابداع)  انگليسTudorشبيه طاق (شكسته پنج 

از اينرو كاخهاي . معماران و وزيران ايراني خلفاي عباسي طراحي و ساخته شد
شد در اوج تعالي تركيب بناهاي  دست ساسانيان ايران ساخته مي عباسي كه به
 .داشت درونگرا قرار
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.  خراسان شايد از ابتدا، سبك و راه حلهاي خاص خود را داشت:مرحلة خراسان .٢
نمانده و  جاي ، آثار زيادي در اين زمينه به)قرن يازدهم(ن قبل از سالجقه از دورا

دليل آن عمدتاً تاراجهايي بوده كه هنگام شورشهاي محلّي و حملة مغول صورت 
مانده است تصويري متفاوت از  چند بنا كه از آن ايام تا امروز باقي. گرفته است

مانده  ه در خراسان از قرن دهم باقياز جمله چند مقبر. دهد سبك عراق را نشان مي
علّت عقايد شمني و نياپرستي مغوالن از ويراني مصون مانده باشد كه  كه شايد به

قابوس و . يكي گنبد قابوس در گرگان و ديگري مقبرة امير اسماعيل در بخارا است
ري گذا اند كه از پايه گرا و دانشمند اين منطقه بوده دو از امراي ملّي اسماعيل هر

از اينرو بناهاي ايشان . آيند فرعي رنسانس تمدن ايراني در قرن دهم بحساب مي
گويند افكاري نژادپرستي عليه تركان داشته  اينكه مي قابوس با. حايز اهميت است

اند كه تركان براي امراي خود  اش تركيبي است از برج، متفكّرين بر اين عقيده مقبره
دوام سنگ و آجر كه شبيه چادرهاي مخروطي  لح بامصا ساختند با هايي مي آرامگاه

 .شود اين سنّت در بناي گنبد قابوس نيز ديده مي. خودشان بود

اين بنا بازگشتي . شود در آرامگاه امير اسماعيل ساماني عكس اين حالت ديده مي
. يك چهار ديواري مكعبي و گنبدي نيمكره اصول معماري ساساني با است به

 در آن جالب توجه است كه يكي تزيينات سطح آن است نكتة ديگر نيز دو
تركيبي از عناصر ساساني و طرح آجرهاي حصيري، يادآور چادرهاي تركان  با

گنبد كه در آن از سكنج استفاده  نشين و ديگري منطقة انتقال چهار ديواري به كوچ
خود  ها از شكل ساساني خارج شده حالتي باب روز به اين سكنج. شده است

  .اند فتهگر
آنچه . عكس اشكال عراقي حالتي تأكيدي داشتند اشكال خراساني از همان ابتدا به

ما  دست آمده دو شكل ساختماني به از پي چند مسجد اوليه در اين منطقه به
يكي چهار طاق كه عبارت است از گنبدي روي چهار طاق عمود . كند مي ارايه
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هاي زردشتي   مربع است و از آتشكدهنشيند و پالن آن برهم كه روي چهار جزر مي
 ساده كه در انتها محرابي دارد، از (Vault)شده است، و ديگري يك ازج  اقتباس

در ).  يا ايوانهاي ساسانيBasilicaمثل (سه طرف بسته و از طرف جلو باز است 
در . خود گرفتند اي به ها شكل تكامل يافته غزنة افغانستان در اين دوره مناره

ها درونگرا بودند، يعني راه پلة آنها از داخل بود، نه از  عكس عراق مناره بهخراسان 
معماران غزنه اين . ها تناسبات ظريفي نداشتند در ادوار اوليه اين مناره. خارج

سلجوقيان خدمتگزاران ترك دربار سلطان . تناسبات را بسيار ظريف و زيباتر كردند
طنت كرده و تمام خاورميانه و آسياي محمود غزنوي بودند كه بعدها ادعاي سل

  .ميانه را تصرف نمودند
آميخت اما نكتة  اتحاد مناطق عراق و خراسان فرهنگهاي معماري آنها نيز درهم با

صورت شيوه  هاي معماري خراسان كه بسيار كارآمدتر بود به تر اينكه شيوه مهم
ايوانهاي بزرگ و غالب خودنمايي كرد و عناصري چون گنبدهاي بزرگ و تأكيدي، 

معماري جهان  اوج خود رسيده بود به هايي كه تناسب آنها در غزنه به مناره
توان آنها را  هايي از اين نوع چون در دورة سلجوقيان فراگير شد، مي مناره. يافت راه
  .عنوان منارة سلجوقي شناخت به

ساير دستاوردهاي سبك خراسان در دورة سلجوقي، چهار ايوان شدن صحن 
متأسفانه آثار زيادي . مساجد و قرارگرفتن دو منار در دو طرف ايوانهاي ورودي بود

رود كه كاخهاي ايشان برونگرا و از  نمانده ولي احتمال مي از كاخهاي سلجوقي باقي
مانده  نوع كوشكهاي سلطنتي بوده باشد، مثل آنچه از ادوار بعد از سلجوقي باقي

اوج ظرافت و تناسبات مهندسي  ري ايران بهدر قرن دوازدهم گنبدهاي آج. است
يابيم كه ارقام فرمولي  محاسبات نيوتوني درمي طوري كه امروزه با رسيدند به

كه بهترين نمونة آن گنبد (گنبد سلجوقي  تفاوت بين گنبد ايدآل و محاسبه شده با
  .بسيار جزيي و اعشاري است) الملك مسجد جامع اصفهان است تاج
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ازدهم تا آخر قرن چهاردهم معماري هند و ايراني مثل معماري از ابتداي قرن ي
برد و مثل معماري گوتيك در سبك  مي اروپا در مرحلة قرون ميانه اعال بسر

  .گيرد  مورد توجه قرار مي(Structuralism)گرايي  خراسان سازه
. علّت حملة مغول و ويراني بسيار، شاهد پيشرفتي در مماري نبود قرن سيزدهم به

نها بناي قابل ذكر در اين ايام مسجد جامع اروميه در آذربايجان است كه ابتدا ت
اسالم،  عنوان كليساي ارتودوكس ساخته شد و پس از تغيير مذهب مغوالن به به

در قرن چهاردهم با روي كارآمدن غازان خان امپراطور . مسجد گرديد تبديل به
ل ساير اركان كشور دوباره مورد مغول ايران كه فرد مصلحي بود، معماري نيز مث

 اوج گرايي، كم وزني و عموديت بناها به در اين قرن سازه. بازسازي و توجه قرارگرفت
  .اي كشف و حلّ شده بود خود رسيد و تا انتهاي قرن مذكور تقريباً تمام مسايل سازه

اين دوره هر چند . قرن پانزدهم شاهد تبلور معماري از نوع رنسانس بوده است
آيد، اما رنسانس معماري هند و  حساب مي نوز دورة استيالي سبك خراسان بهه

  .گذاري و تثبيت شد ايراني در اين دوره پايه
گذار اين  پايه. رنسانس هنري هند و ايران مديون سلسلة گوركانيان بوده است

معني داماد است و تيمور  گوركان در تركي غز به. سلسلة تيمورلنگ گوركاني است
او در ابتدا راهزني بود كه . اين لقب معروف شد  داماد فرماندار سمرقند بود بهچون

فتح  آوري ثروت از راه دزدي و گردآوري افرادي در اطراف خود به پس از جمع
او پس از مدتي داماد فرمانرواي سمرقند . روستاها پرداخت و وارد حكومت شد

فتح هند، آسياي ميانه و  ا بهحكومت سمرقند رسيد و از آنج شده و پس از او به
  .خاورميانه پرداخت

اي بود كه عليرغم شروع غيراخالقي زندگي خويش، در دوران  تيمور فرد نابغه
گويند چندان پيشرفت كه  كسب علم و دانش پرداخت و مي حكومت سمرقند به

تنها قاضي زبردستي شد، بلكه حتي قرآن را طوري فراگرفت كه آن را  نه
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علم و هنر عشق فراوان  تيمور به. بخواند اول از حفظ  آخر بهتوانست از مي
ورزيد و فرزندان خويش را نيز چنان تربيت كرد كه تا چهار صد سال همه مانند  مي

  .او حاميان بزرگ علم و هنر در ايران و هند بودند
قدرت رسيد و انقالب هنر و معماري نيز در اين دوره  او در ابتداي قرن پانزدهم به

او بهترين معماران و هنرمندان كشور خود را در خراسان . شد  خراسان شروعدر
معماري گوركاني چون سبك . اعتالي فرهنگي ايران پرداختند آوري كرد كه به جمع

مسايل فرم  اين بار به. گرايي غني شده بود لحاظ سازه خراسان در قرن چهاردهم از
طوري كه قرون بعد  سيك داد، بهاين سبك شكلي نهايي و كال و فضا پرداخت و به

صرفاً شاهد تكرار و ) آسياي ميانه(در ايران و خراسان ) شانزدهم تا هجدهم(
. شد احياي دستاوردهاي گوركاني بود و جزييات جديد كمتر در آن مشاهده مي

گزينش  داد و در قرن هفدهم با پيشرفت ادامه البتّه شهرسازي در سبك خراساني به
  .يافت ن پايتخت، خلق الگوهاي متعالي شهرسازي تجلّيعنوا اصفهان به

توان  وجود آمد، مي از عناصر معماري كه در دورة گوركاني در سبك خراساني به
در اينكه اين گنبد ابتدا در قرن پانزدهم . برد  را نام(Bulbous Dome)گنبد شكمدار 

ا توسط شده باشد يا قرن چهاردهم قدري ترديد است، ولي چون ابتد ابداع
ساير نقاط جهان نيز معرفي گرديد  گوركانيان مورد استفاده فراوان قرارگرفته و به

ابداع ديگر، قراردادن يك اتاق گنبددار در . شود عنوان گنبد گوركاني شناخته مي به
جاي فرورفتگي سنّتي محراب  به) Axial Domeمقصوره (جلوي گنبد اصلي 

(Niche)ركيب مطلوب رسيد و مانند مدارس مصر دو اوج ت پالن مدارس به.  است
از . گنبدي شد كه بهترين نمونة آن مدارس الغ بيگ بخارا و خردگرد است

الدين شيرازي كه پدر  الدين و غياث نام قوام شاهكارهاي عالي دو نابغة اين عصر به
اي طاقهاي متقاطع و  شيراز بودند، تركيب تزييني و سازه و پسري معمار و اهل

. شد س است كه در سقف آرامگاه گهرشاد در هرات و مدرسة خردگرد اجرامقرن
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برادر كوچك غازان خان مغول كه بعد از (آرامگاه تيمور نيز مانند آرامگاه اولجايتو 
شود و  هاي عالي فرم و فضاي يادبود محسوب مي از نمونه) حكومت رسيد او به
اوج تعالي خود   در هند به بر بناهاي هشت بهشت است كهProto Typeاي  مقدمه
  .رسيد

 هند در طول تمدن بارور خويش از منابع مهم تحوالت هنري در :مرحلة هند .٣
حتي در تفكيك هنر هند و ايراني و رومي از يكديگر زماني كه . جهان بوده است

بازگشت  لحاظ تزيينات معماري تحت تأثير عناصر يوناني بود، هند با ايران هنوز از
هاي مشترك هند و ايراني را احياءكرده ايران  ي باستاني خويش ريشهسنّت هنر به

  .داد را نيز تدريجاً تحت تأثير قرار
در هند همانطور كه پيشتر . هاي باستاني معماري هند و ايراني يكي است ريشه

كليه معابد . عنوان ميراث آريايي پيشرفت بسيار كرد اشاره شد، روش تير و ستون به
  .اند  قرون ميانه در شرق و جنوب هند در بررسي دقيق مؤيد اين نكتهمانده از باقي

آن ديار رفت و در آنجا رفته رفته از زمان  روشهاي طاق و جزر از ايران به
فتوحات سلطان محمود غزنوي در قرن پنجم  خصوص با ساسانيان و بعد از اسالم به

ها و تغلق  لويهجري و سپس سلسلة سالطين مسلمان ترك مانند غزنويان، ده
اين . روشهاي سنّتي تير و ستون تركيب شد و معماري خاصي را متحول ساخت با

الشعاع دستاوردهاي خراساني قرار داشت و تا نقل  فرهنگ معماري البته هنوز تحت
صورت يك سبك غالب و تأثيرگذار  هند به مكان حكومت گوركانيان از خراسان به

  .درنيامده بود
پيروي از راه و رسم نياي خويش  ه نوادگان تيمور همگي مايل بهرسد ك نظر مي به

بودند و از اينرو جملگي مانند تيمور از بانيان علم، هنر و فرهنگ شدند، اما عالقه 
متالشي شدن اين خاندان  كشورگشايي نيز سرمشق ايشان بوده منجر به شديد تيمور به

قدري  پانزدهم گوركانيان خراسان بهدر انتهاي قرن . و نابودي امپراطوري تيمور گشت



١٩٨  

  

  

شكست  راحتي توسط خاندان ازبك شيباني درهم شكستند و با ضعيف شدند كه با
اش توسط شيبانيان قدرت  آخرين پادشاه گوركاني، حسين بايقرا و قتل عام خانواده

ي تنها از خاندان گوركاني بابر، والي بخش. دست شيبانيان افتاد به) آسياي ميانه(خراسان 
هواي  مانده كه از ترس حملة شيبانيان به باقي) تاجيكستان امروزي(از فرغانه 

اين حركت باب جديدي در . كرد آن ديار رفته آن را فتح كردن لشكري از هند به فراهم
دوست و هنرپرور خود سيصد سال  حكومت فرهنگ تاريخ گوركانيان گشود و ايشان به

  .دادند ديگر نيز در هند ادامه
آن  دست دربار ايشان نيز به هند هنرمندان و معماران چيره هاجرت گوركانيان بهم با

هند شدند،  تنها معرف رنسانس گوركاني خراسان به اين معماران نه. كردند ديار كوچ
سوابق معماري خود  بلكه از منابع موجود در هنر و ميراث معماري ايشان در امتزاج با

معماري پديدآوردند كه طي آن سبك هند بر ساير مناطق اي از رشد  كرده مرحله استفاده
  .هند و ايراني استيالي خود را آغازكرد كه تا چهار صد سال ادامه داشت

روشهاي طاق و جزر : شود دو گروه تقسيم مي اي سبك هندي به دستاوردهاي سازه
ولي روشهاي تير و ستون . آوردهاي گوركاني و رنسانس آنهاست نتيجه تكامل دست

لذا از آنجا كه . هاي خراساني سليقه تركيبي است از تحوالت دوران قبل از گوركانيان با
كند فرمها هم عبارتند از فرمهاي رنسانسي كه حاصل تركيب  سازه، شكل بنا را تعيين مي

هاي اين بناها عبارتند از مقابر  بهترين نمونه. دستاوردهاي گوركاني و تغلق است
مسجد . آباد در دهلي ، مسجد جامع شاهجهان)تاج محل(همايون، ارجمند بيگم 

اما در اواسط قرن ). نوادة بابر(پادشاهي الهور و كاخها و تاالرهاي دوران اكبر شاه 
هفدهم رفته رفته سبك هندي وارد مرحلة باروري شد كه در آن سليقه تزيين طلب 

است وارد هندي غالب آمد و معماري گوركاني هند كه همان سبك غالب هندي 
مشخّصات اين . شود گرديد عنوان سبك مهاراجي شناخته مي آخرين شكل خود كه به

طاقهاي دالبر، گنبدهاي نيلوفري، ستونهاي پيازي ) قرن هفدهم تا نوزدهم(دوره 
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تزيينات فراوان، بناهاي چند طبقه، و نماهاي مملو از تزيينات هندي، گياهي و  با
عنوان سبك جين يا سيك در كتاب خود  باهاً به اشتBanisterآنچه . حيواني است

  .كند در واقع بناهايي در اين شيوه از سبك هندي است معرفي مي
 متعالي مكتب هند و (Classisism)طور خالصه كالسيسيزم  دستاورد ممتاز هند به

ترين تركيبات فضايي اين  دو نمونه از متعالي. ايراني در زمينة فرم، فضا و تزيين است
هشت بهشت در واقع لفظ .  بناهاي هشت بهشت و مساجد گوركاني استسبك

است، چرا كه پالن چنين بنايي از چهار محور » هشت هشت به«شده  تحريف
هشت محور كه (+). و يك صليب (*) شكل يك ضربدر  شده به متّحدالمركز تشكيل
 محورهاي شده، در مركز، يك اتاق هشت ضلعي و در اطراف، روي از مركز بنا منشعب

اين پالن براي بناهاي . آورد مي هشتگانه هشت اتاق و دو، چهار يا هشت ايوان پديد
  .رود مي يادبود و كوشكهاي سلطنتي بكار

 هاست كه از تركيب دستاورد ديگر سبك هندي، اعتالي طرح و اجراي كاخها و قلعه
  . پديدآورده استبناهاي حفاظتي، درونگرا، برونگرا و چهار باغها، شاهكارهاي متعالي

  اي از هنر و معماري انتقال ز ـ خالصه
اي است كه طي آن افكار مدرن در سطح جامعه  همانطور كه گفته شد، دورة انتقال دوره

مدرنيزم طي اين دوره تدريجاً  اند، اما تحول جامعة بشري از رنسانس به مطرح شده
شود، ولي  بندي مي مدرنيزم دستهگيرد، دورة انتقال از لحاظ ادوار تمدن جزو  صورت مي

  .باشد تر مي در هنر و معماري تعريف انتقال بسيار جامع
كنيم هر چند حركتي جهاني درنظر  هنگامي كه از مدرنيزم در هنر معماري يادي مي
گردد كه در اروپا شروع شد و  است، معموالً حركتي در ذهن مخاطب تداعي مي

از . ساير نقاط جهان نيز رسيده است بعدها بههاي تدوين شده آن  نظريات و انديشه
حركتهاي فرهنگي بعد از جنگ جهاني  يافته و به طرفي مدرنيزم آنگونه كه امروز رواج
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در حالي كه در شرق جرياني كه . برد  اصول گذشته را زير سؤال مي،شود اول اطالق مي
نفي گذشته نيز  وده به دستاوردي كامالً شرقي از مدرنيزم ب،روشني و بيداري گراييد به

 بلكه حركتي مترقّي در جهت افزايش تجارب جديد بر تجربيات گذشته ،پردازد نمي
جاي لفظ مدرن لفظ  لذا براي تعريف معماري و هنر دورة بيداري، اگر به. بوده است
 چرا كه تعاريف مدرنيزم ؛رسد نظر مي تر و كارآمدتر به كار رود بسيار جامع انتقال به
  .گنجاند رب و پست مدرنيزم و فراانتقالي را نيز در خود ميغديدگاه 
شروع حركتهاي استعماري اروپا كه در دوران رنسانس بود، ارتباط شرق و غرب  با

در ابعاد وسيعي گسترش يافت كه معرفي ارزشهاي هنري و معماري دو سوي جهان 
آن نبودند تا يكديگر را نيز سبب گرديد، اما مردم جهان تا قرن هجدهم بر  به

صورت انبوه درهم آميخته از يك مجموعه و  دستارودهاي هنري و معماري خود را به
  .اروپا آغاز شد در شرق نيز دورة انتقال همزمان با. كنند ملقمه استفاده
تكرار نيست، اما از جهت تأكيد بايد اشاره كرد كه در همه جاي جهان هنر  نيازي به

  . و نقاد، و فلسفة هنري اين دوره، فلسفه مدرن بوده استدورة انتقال، هنري التقاطي
شود كه   شروع ميModern Properبعد از اين دوره در اروپا در ابتداي قرن بيستم دورة 

با دستاوردهاي نوين، ولي از لحاظ . از لحاظ فلسفه ادامه همان مدرنيزم انتقال است
در شرق هم دورة بعدي . دهد ظاهر اصول و ارزشهاي گذشته را مورِد سؤال قرار مي

انتقال كه در واقع ادامة همان است، مرحلة فراانتقالي است كه از اواسط قرن بيستم 
اين دوره از يكسو شاهد تدوين مباحث فكري معماري است و از . شود شروع مي

، هنر و معماري نيز مانند ساير دستاوردهاي جديد و روزافزون صنعتي سويي ديگر با
  .يابد اي روزآمد مي ي پرتحول زندگي امروز چهرهمظاهر زندگ
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