


 

 





 

 



 

 

  :علميهيئت اعضاء 
  

 دانشكده معماري و شهرسازي استاد / نژاد دكتر محمدعلي كي :كل همايشدبير
  دانشگاه هنر اسالمي تبريز

  

  عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز/ هادي فياضي: دبير اجرايي
  

عضو هيئت علمي دانشگاه هنر / طاسين كريمي عواطفي: مدير فرهنگي و هنري
  اسالمي تبريز

  

  :گروههاي علمي همايش
  نگارگري -
 معماري و شهرسازي -

 هنرهاي صناعي -

  خوشنويسي -
  

  :نگارگري گروه
  استاد گروه هنر دانشگاه هنر/ مهدي حسيني :  گروه  دبيرعلمي

  :گروه علمي اعضاء هيئت
 استاد دانشكده هنرهاي تجسمي دانشگاه تهران/ يعقوب آژند  -

ي تجسمي پژوهشگر و عضو گروه هنرها/ آيدين آغداشلو  -
 فرهنگستان هنر

 دانشيار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس/ محمد خزائي  -

 استاديار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس/ فر مهناز شايسته -

 عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز/ فرنوش شميلي  -

 عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز/ ابوالفضل عبدالهي فرد -

 استاديار دانشكده هنر دانشگاه الزهراء/ اهريمهرانگيز مظ -

 استاديار فرهنگستان هنر/ بهمن نامور مطلق  -

 پژوهشگر هنر اسالمي و مدرس دانشگاه/ نوشيندخت نفيسي  -



 

 

  :گروه معماري و شهرسازي
استاديار گروه معماري و شهرسازي / محمدتقي پيربابائي :  گروه دبير علمي

  دانشگاه هنر اسالمي تبريز
  :گروه علمي  هيئتاعضاء

 استاديار گروه معماري دانشگاه تربيت مدرس/ مجتبي انصاري  -

استاديار گروه معماري و شهرسازي / فرزين حق پرست -
 دانشگاه هنر اسالمي تبريز

  استاديار گروه تاريخ دانشگاه تبريز/ عليرضا خزائلي  -
استاديار پژوهشكده ميراث فرهنگي، صنايع / بهروز عمراني  -

 دستي و گردشگري

 دانشيار گروه معماري دانشگاه شهيد بهشتي/ فرهاد فخارتهراني  -

 استاد گروه عمران دانشگاه تبريز/ هوشنگ كاتبي -

 دانشيار گروه مرمت دانشگاه علم و صنعت/ اصغر محمد مرادي  -

  دانشگاه هنر اسالمي تبريزعضو هيئت علمي/ احد نژادابراهيمي -
  

  :صناعي گروه هنرهاي
  استاديار دانشكده هنر دانشگاه الزهراء / مهرانگيز مظاهري:  دبير علمي گروه
  :گروه علمي اعضاء هيئت

 عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز/ فاطمه اكبري  -
 استاديار فرهنگستان هنر/ حسن بلخاري  -
 باستان شناسي دانشگاه تهراناستاديار گروه / سوسن بياني  -
  استاديار دانشگاه شاهد/ محمدعلي رجبي  -
  عضو گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر/ زاده  عبدالمجيد شريف -
 عضو فرهنگستان هنر / نژاد  مهدي مكي -
 عضو فرهنگستان هنر/  محمدمهدي هراتي  -
 عضو گروه هنرهاي سنتي فرهنگستان هنر/  حسين ياوري  -



 

 

   :گروه خوشنويسي
پژوهشگر و عضو گروه هنرهاي تجسمي / آيدين آغداشلو : گروه دبيرعلمي

  فرهنگستان هنر
  :اعضاء هيئت علمي گروه

 پژوهشگر و هنرمند/ احسان حسيني  -

 رئيس انجمن خوشنويسي تبريز / ميرحسين زنوزي  -

  عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز/ شهريار شكرپور  -
  هنرمند پژوهشگر و/ محمدعلي فرزبود  -

رئيس گروه علمي خوشنويسي / خاني  حميدرضا قليج -
 فرهنگستان هنر و عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي اميركبير



 

 

  



 

  فهرست
            صفحه            مولف/ عنوان

  

  1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  مقدمه 
  خوشنويسي

  5. .  بزاز دستفروشيمهد/ ير قرن هشتم هجسي نوبهي خطاط و كتيرفيص... آثار و احوال خواجه عبدا
  6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ي اصغر مقتدائيعل/ يلخاني اة دوريسياستادان بزرگ خوشنو

  8 . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .  ي اصغر مقتدائيعل / يلخاني مكتب ا،يسياوج خوشنو
ييپ  10   . . . . .   صحراگرديمهد/ )يزي تبررعلي از مشي پقي قلم نستعلي به چگونگينگاه( ني آغازقي و تكامل نستعلشيدا
  11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . صفورا آستركي/ يلخاني اي  دورهي قرآنيسي حكمت در خوشنوگاهيجا

زيجعفر تبر   12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  يخان چي قلدرضايحم/ زي مكتب تبردار راثي مي
  13 . . .  يكيانوش معتقد/ )مكتب تبريز( ي عصر ايلخانيها در قرآن» تذهيب« و »يخوشنويس«شكوه 

  
  معماري و شهرسازي

مريم / هاي معماري دوره ايلخاني؛ اولين فضاهاي شهري بزرگ مقياس هندسي در ايران ارسن مجموعه
  17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  دكتر مجتبي انصاري ـ حامد رضايي ـ فراهاني

  19. . .  . . . . . . . . . . دكتر حسن ذوالفقار زاده /)ي و شهر سازيهنرومعمار( آذريوهياصول و خصال ش
  21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    چرزه خونيحسن وحدان/  شدهيزيش برنامه ري از پياوجان شهر
  22 . . . . . . . . . . . . .  عليرضا پرتوالله/ ايلخاني در تبريز در بناهاي دوره شيوه رازي شاخصهاي بازشناسي

 كنف ي رجباكبر/ يراني تمدن ايخت هاتي آنان در پاري  و تاثانيلخاني اي و شهرسازي  معماريبررس
  24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ي لنگرودرگذاري مقهي صددهيسي ـ گوراب
  25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .الهه خاكباز الونديان/  مدارس آل مظفر شهر يزديبررس

 نجمه مطاليي ـ احسان رنجبر/  تغييرات هندسه پالن در فضاهاي معماري دوره ايلخانيبررسي تطبيقي
  26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .دكتر مجتبي انصاريـ 

روز يپ/  تبريزي وشهر سازيظام معماربررسي تطبيقي متون واسناد تاريخي براي تبين ساختار ون
 28. . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ـ احد نژاد ابراهيمي حناچي
  29 .  . . . . . . . . . . . . . ي ملكيمرتض ـ ي تاجنيصمد نگ/ يلخاني اي در بناهاي تناسبات ارتفاعيبررس

 محمد رضا بمانيان/ بررسي خصوصيات پوشش هاي منحني دوره ايلخاني در سير تكامل معماري ايران
  30 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .محمد شريف شهيديـ 

  32 . . . . . . . . . . . .   . .ينگار منصور/  تا انحطاطشيداي از پ اسنادهي بر پاهي ساختار شهر سلطانيبررس
  33. نادره شجاع دل/ بررسي معماري ايلخاني مجموعه تخت سليمان و سير تحول آن تا معماري ايلخاني تبريز

  35  . . . ناصر دبير/ بنيان رصدخانه مراغه؛آغازگر معماري عصر ايلخاني و رستاخيز مجدد معماري اسالمي ايران
  37  . . .ي رمضانميمحمد ابراهـ  هاشم پورسايپر/  عوامل محيط طبيعي بر رشد شهر تبريز در دوره ايلخانيريتاث
  38 . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .تي خوش نديسع/ يلخاني اي شهرهايريگ  ساخت مقابر در شكلريتاث
/ ي و شهرسازي معماريريگ  بر روند شكلانيانلخي دوران اياسي و سي مهم علمي هاتي شخصريتاث
  39 . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يتي والوايش ـ ي مدقالچاليل

ريتاث  40 . .  . . . . . . . . يخسرو فر/ هي در ساخت ارگ سلطانماني تخت سلي حصار دوره ساساني معمار
  42. . . . .   جاييمانيفرزانه سل/  مجاوري شكل گرفته شده بر فرهنگهاي هاي معماريري پذري وتاثيرگذاريتاث

 



 

  فهرست
            صفحه            مولف/ عنوان
  

  45 . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يمي رحاليل/ يلخاني دوره اي و معمارشاهي علنيتاج الد
 فضاهانييتب  47. . . .  بيدكتر فرح حب/  فضل اهللانيدالدي خواجه رشي شهر آرمان،يدي ربع رشي شهري

 .   48. . . . . . . . . . . . . . . . . يمي رحاليل/ زي تبري حصار و دروازه هاي و ساختار كالبديخيتحوالت تار
  49. هوشنگ بابائي كهن/ ي آذربايجان شرقيتداوم ويژگيهاي تاثيرگذار معماري ايلخاني در مساجد چوب

ريتصو  50 . . . . . . .  . .ييپاي ليي رضاندختيس ـ ي تاجنيصمد نگ/ ي در متون اسالمي آرمانشهر اسالم
ـ يبهروز عمران/ لخاناني در دوره ازي در اطراف تبري  اقماري شهركهاجادي اليدال   52 . . .. ..   ي سنگريلي اسمعنيحس 

  53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اكبر كياني/ يرشيد ب گردشگري در شهر باستاني ربعراهكارهاي جذ
 ـ شكيبا صفدريان/ همداني...  دانشگاه موقوفه خواجه رشيدالدين فضل ا -ربع رشيدي اولين شهر

  54. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . .  . . . . . حميدرضا نوربخش
  56. . .   . . . . .  زادهيالناز شكوئ/  جهان اسالمي شهرك دانشگاهني و بزرگترني بعنوان اوليديربع رش

شيوا / ربع رشيدي به عنوان اولين و بزرگترين شهرك دانشگاهي جهان اسالم و ضرورت احياي آن
  58. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ليال مدقالچي ـ واليتي

  60 . . . . . . . . . . . . . . .  محمودازدهنيام/ يلخاني دوران اي شهرسازداري و ناپاداري به  عناصرپايتافيره
  62. . . ..  ينگري سميمهندس مر ـ يدي مفدي مجديدكتر س/ يلخاني در دوره ازي تبري شهريزبان طراح

هاي رصدخانه مراغه، غازانيه، ربع رشيدي و  مجموعه: سازمان فضايي شهرهاي ابواب البر دوره ايلخاني
  64  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .آزيتا باللي اسكوئي ـ دكتر محمدعلي كي نژاد/ سلطانيه
  66 . . . . .. . . . . . . . . . . . . . نيا بابك جليلي/ الدين محمود اهري شناسي بناي مقبره شيخ شهابسبك 

  67 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  رفاهي آقاجانيمهر/ سلطانيه پايتخت خاموش تاريخ
  68 . . . . . .  . .  ملكييبهرام احمدخان/ يوره ايلخان تبريز در دي و شهرسازي معماريسير تحول تاريخ

 رصدخانه مراغه نخستين بنياد بين المللي علمي پژوهشي عصر ي نجومي واحدهايطر ح باز ساز
  71. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .يري نيجواد شكار/ ايلخاني

  72  . .يائي ضيمهد ـ ي زارعيعل/ زي دارالملك تبري و شهرسازي او در نظام معمارگاهيغازان خان وجا
ايميك  73. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زهره يادگاري دهنوي/  دردي

  75  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ينيانمحمد ام ـ هروز عمراني  /گورستان سرخاب
هيال  78. . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   ارجناني جانريمحسن م/ زدي آقا يلخاني خانه ايخي تاري نگار

  80  . . . . . .  يباباي پيريمحمدتق/  پديدارشناسي وقف در شكل گيري مكتب هنري تبريز دورة ايلخاني
يمسجد عل  81 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .بهروز عمراني ـ سنگرييلي اسمعنيحس/ گري دي از نگاهشاه
 ي و بازسازماني تخت سليخي در محوطه تاريلخاني اي معماري مواد و مصالح  گچيمطالعه و بررس

  82 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اپوشيبهنود س/ ي سنتي مالت در كوره هاهيروش ته
  84 . .. . . . . . . يدريح ميابراه ـ مظفر عباس زاده مهندس/ ماني در تخت سليلخاني ايكاخ ها يمعرف

معماري و تزئينات ستاوندهاي چوبي صفوي شهرهاي مراغه، بناب و عجبشير، نماد و پيامد نوآوري 
  85. . ..   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .يسيروس خيـر/ ري تبريزهاي مكتب هن

/ نظام معماري و شهرسازي مراغه و تبريز و سلطانيه به عنوان پايتخت هاي امپراطوري ايلخاني مغول
  90. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .فرزانه سليماني جاي
زينقش تبر  92 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . زادهيالناز شكوئ/ ري و آل جاليلخاني دوره ايراني در تمدن ا

 



 

  فهرست
            صفحه            مولف/ عنوان
  

ـ يرحيم ايرانشاه/ ي عصر ايلخانيساز در شهري خانقاهينقش تصوف و جايگاه فضاها   94. . .ي آباد  رحيميطاهره كاظم 
  95 . ..  . . . . . . . . سلوي كي نژادـ  آزيتا باللي اسكوئي/ نقش ربع رشيدي در  توسعه پايدار شهر تبريز

  97  . . . . . . . . . . .يبهروز عمران  ـ سنگرييلي اسمعنيحس/  بعد از آني در شهرسازيدينقش ربع رش
  98 ........  زادهينادر نق ـ ي مدقالچاليل/ انيلخاني اي و شهرسازي معماريري و اقتصاد بر شكل گاستينقش س

  99. . .   . . . . . .نگار حسن زهتاب/ نقش معماري تبريز در روند شهرسازي شهرهاي ايران از دو ديدگاه
  با تاكيد بر شخصيت برجسته خواجه رشيد الدين فضل يلخانينگاهي گذرا بر نحوه نفوذ عنصر ايراني در دستگاه حكومتي ا

  100 . . . . . . . . . .   . .حميدرضا نوربخشـ  شكيبا صفدريان/ همداني و تاثير وي در معماري و شهرسازي عصر ايلخاني...  ا 
زهرا  ـ ي جانريمحسن م ـ  كاظم نژنداصلميابراه/ زدي شهر خدادي نو به محالت باغ صندل و شينگاه
  102. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   دهقانري فضل اهللا مديس ـ يلي خلريصفورا م ـ يمزحج

  104. .   وند علي اصغر آدينه/ المللي كشور نور در فضاهاي شهري ربع رشيدي، نخستين شهرك دانشگاهي بين
  106 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ليال براتپور/ ينور و تاثيرات آن بر تزيينات در معماري ايلخان

  108 . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  سبزواري باقريمهندس هاد/ يلخاني دوره اي معماريها يژگيو
  

  نگارگري
 .  111 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .  . . . .  رعنا قهرماني/ آزاده و بهرام در شاهنامه بزرگ

  112. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  نگار كفيلي/ از چينيهاي آبي سفيد تانگارگريهاي تبريز
  114  . . . . . . . . . . .فرنوش شميلي/ ايداليسم صوفيانه ودنياي مثالي نگاره هاي ايراني در دوره ايلخاني
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  مقدمه

تـرين ازمنـه تـاريخ         اسالمي از قديمي   -فرهنگ و هنر كهنسال و ديرپاي ايراني      
همواره در ميان ساير فرهنگها درخشيده است و نقش آن در بنـاي فرهنـگ بـشري                 

اي اين چنين  توان يافت كه از پيشينه كمتر تمدني را مي. بسيار قابل توجه بوده است
ن اعتبار مي تواند در عصري كـه هـر ملتـي در            همي. گسترده و غني برخوردار باشد    

پي جستجو و ساختن پيشينه و يا سرقت هويت از ساير فرهنگها براي خـود اسـت     
ما را برآن دارد كه با سربلندي و قدرت از فرهنگ و هنر ايراني اسالمي سخن گفته                 

 .به حراست همه جانبه و شايسته از آن بپردازيم

ار مهم و سرنوشت ساز تاريخ ايـران محـسوب          دوره ايلخانان مغول يكي از ادو     
هاي فرهنگ و تمدن ايران كه در دوره صفوي پديدار       مي شود و بسياري از نوآوري     

گشت، پيامد تحوالتي بود كه در زمان تاسيس سلسله ايلخاني با اتكا به پيـشينه بـا                 
عظمت ايرانيان به منصه ظهور رسيد و دستاوردهاي ارزشـمندي را نيـز بـه تـاريخ                 

هـاي    شهر تبريز نيز در اين دوره يكي از مراكز توانمند در عرصه           . شري عرضه كرد  ب
 .گوناگون هنر اسالمي گرديد

طلبانه ايلخانان مغول بعد از انتقـال پايتخـت از مراغـه بـه                بواسطه تفكرات جاه  
تبريز طرحهاي عمراني وسيعي در حوزه  شهرسازي و معماري آغاز شد كـه از آن                

ساخت بناهاي عظيمي چون مسجد تاج الدين عليشاه، در حـوزه           جمله مي توان به     
ايـن  . معماري و شهرهايي چون شنب غازان و ربع رشـيدي در تبريـز اشـاره كـرد                

اي وسيع و عظيم بوده است كه         ساخت و سازها مخصوصاً در شنب غازان به اندازه        
اهـاي  پژوهشگر آمريكايي اين بناها را بعد از تخت جمشيد عظـيم تـرين بن             » پوپ«

  .كند ساخته شده در ايران معرفي مي
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هاي مكرر تبريز و عدم آگاهي از ارزشهاي اين بناها و دستور تخريب  متاسفانه زلزله
آنها توسط برخي پادشاهان ايراني و غير ايراني باعث گرديد كـه در حـال حاضـر اثـر                   

ر دوره قاجاريه بنا هاي اين بناها تا اواخ چنداني از اين بناهاي عظيم باقي نمانده و خرابه
به نوشته نادر ميرزا چيزي نزديك به هفتصد سال معدن مصالح و آجر شهر تبريز بـوده                 

شـاهنامه  «در عرصه نگارگري نيز همين بس كه از آثار ارزنده و ماندگاري چون              . است
انـد و     كه به قلم خوشنويـسان بـزرگ آن دوره نوشـته شـده            » جامع التواريخ «و  » بزرگ

بنابراين همانطور كه اشاره شد برخـي       . اند نامي برده شود      مصور گشته  توسط نگارگران 
عوامل مخرب و نيز عدم پژوهش دقيق و معرفـي ايـن آثـار عـالوه بـر اينكـه باعـث                      

هـاي    ناشناخته ماندن ابعاد كامل و جامع اين آثار شده است، شخصيتهايي كه در عرصه             
اي از ابهام باقي  اند نيز در پرده ودهمختلف علمي، هنري و فرهنگي اين دوره تاثير گذار ب

 عليـشاه،    توان به افرادي چون خواجه نـصيرالدين طوسـي، تـاج الـدين              اند كه مي    مانده
  .اشاره كرد...  اهللا، عبداهللا صيرفي، خاندان جويني و  الدين فضل خواجه رشيد

 از آنجا كه توسعه و تفوق بر عوارض و مشكالت عصر جديد بـدون اتكـا بـر                 
تاريخي و مواريث فرهنگي اين مرز و بوم ميسر نخواهد بـود دانـشگاه هنـر                سوابق  

اسالمي تبريز با همكاري فرهنگستان هنر، مجتمع علمـي، تـاريخي، فرهنگـي ربـع               
رشيدي و سازمان فرهنگي هنري شهرداري تبريز در راستاي رسالت عظيم علمـي،             

» جالير يلخاني و آلمكتب هنري تبريز در دوره ا« گردهمايي ،فرهنگي و هنري خود
  .نمايد ميبرگزار  1387را در خرداد ماه 

مجموعه حاضر شامل خالصه مقاالت منتخـب ايـن همـايش در چهـار زمينـه                
  .باشد معماري و شهرسازي، نگارگري، هنرهاي صناعي و خوشنويسي مي

 فـراهم گـشتن      موجـب  اميد است، اين همايش به عنوان گامي علمـي و مـوثر           
ازنگري و بازشناسي ابعاد نهاني تاريخ هنر كشورمان باشد و          بستري مناسب جهت ب   

  .پژوهشگران و عالقمندان را به بررسي بيشتر در اين زمينه امكان دهد
  

  دبير كل همايش
  نژاد دكتر محمدعلي كي
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صيرفي خطاط و كتيبه نويس قرن ... آثار و احوال خواجه عبدا
  هشتم هجري

  
  1فروشمهدي بزاز دست

  
صيرفي فرزند محمود صراف تبريزي از مشاهير خوشنويسان و كتيبه ... خواجه عبدا

نويسان قرن هشتم هجريست، زندگاني صيرفي معاصر است با حكمراني الجايتو 
سلطان محمد خدابنده، سلطان ابوسعيد بهادر خان و سليمان خان، مهمترين ويژگي اين 

  .ي زوال حكومت ايلخانان در ايران استها برهه از تاريخ بروز تدريجي نشانه
صيرفي شاگرد بالواسطه سيد حيدر گنده نويس و سيد حيدر نيز ... خواجه عبدا

   .شاگرد ياقوت مستعصمي بوده، از صيرفي بعنوان مخترع خط مثني ياد مي شود
: اند كتيبه بسياري از ابنيه تاريخي تبريز  بخط وي نگارش يافته بود از آن جمله

  ... .اي مجموعه رشيديه  عمارت دمشقيه، مسجد استاد شاگرد ، عمارت غياثيه و ه كتيبه
از خطوط صيرفي كه زينت بخش ابنيه باشكوه تبريز قرن هشتم هجري بوده، هم 

... هاي منحصر بفرد از خط خواجه عبدا اينك اثري برجاي نمانده است، اما برخي نمونه
  .شود اط مختلف جهان نگهداري ميهاي نق هاي هنري و موزه صيرفي در مجموعه
  :اي كه در اصل مقاله بدانها پرداخته خواهد شد عبارتند از محورهاي عمده

  .  بررسي اجمالي اوضاع اجتماعي و دوره حيات صيرفي-
  بررسي برخي از آثار صيرفي كه هم اينك در گنجينه ها و موزه هاي ايران و -

  .جهان نگهداري مي شوند 
هاي   برخي از شاخص ترين آثار معماري تبريز كه خط و كتيبه  بررسي اجمالي-

  .صيرفي زينت بخش آنها بوده 
  نگاهي كوتاه به گورستان چرنداب تبريز ،مدفن صيرفي  كه برخي از الواح -

  . مزارت اين گورستان نيز بخط صيرفي نگارش يافته بود

                                                 
  كارشناس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري آذربايجان شرقي-1
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  استادان بزرگ خوشنويسي دورة ايلخاني
  

  1علي اصغر مقتدائي
  

كـرد،   ،روزي دو جزو قرآن كتابت مـي      .) ق. ه 698متوفي در   (ياقوت مستعصمي 
   نفر را تعليم ميداد70 قرآن به خط وي ديده شده و روزي 365 قرآن نوشته ،1001

  .، از شاگردان مشهور ياقوت است.) ق.  ه698متوفي در (يوسف مشهدي
ر محقـق و    ، د .) ق. ه 720متـوفي در    (شيخ احمد سهروردي ملقب به شيخ زاده      

  .ريحان و نسخ استاد بود
، اقالم سته خصوصاً  قلم جلي را        .) ق.  ه 726متوفي در   (سيد حيدر گنده نويس   

  .نوشت استادانه مي
 وي ايرانـي اسـت و در بغـداد          ،.) ق.  ه 744متـوفي در    (عبداهللا كاملي  ارغون بن 

  . جلد قرآن نوشته و كتيبة دو مدرسه در بغداد به خط اوست29زيسته،  مي
  .  جلد قرآن نوشته است44، .) ق.  ه711متوفي در (مباركشاه قطب ملقب به زرين قلم

  . جلد قرآن نوشته است25، .) ق.  ه740متوفي در ( نصراهللا طبيب
در خـط ريحـاني و      .) ق.  ه 8اوايل قرن   ( علي بن محمد بن زيد علوي حسيني      

  .نسخ استاد بود وقرآن هاي متعددي كتابت نموده است
  ).مي زيسته. ق.  ه740تا سال ( سيوفيمباركشاه

، معاصر اولجـايتو، شـاگرد سـيد حيـدر،          .) ق.  ه 742متوفي در   (عبداهللا صيرفي 
كتيبة عمارت شاگرد و استاد در تبريز ومدرسة دمشقيه در دمشق به خـط اوسـت ،                 

  . جلد قرآن نوشته است36ونيز 
  .علي بن ابي سالم، كاتب قرآن

، كتيبـه هـاي عمـارات    ) ميزيـسته . ق.  ه 765 تا سـال  ( پير يحيي جمالي صوفي   
  .نجف اشرف به خط اوست

  .شرف الدين عثمان بن جمال شيرازي، كتيبه نگار نيمة اول قرن هشتم هجري قمري
                                                 

 هيد بهشتي و شهيد مفتح تهران، مراكز تربيت معلم ش) ص( مدرس خوشنويسي دانشگاه پيامبر اعظم-1
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عبداهللا بن محمدبن محمود همداني خوشنويس نيمة اول قـرن هـشتم هجـري              
  .قمري، وي در نوشتن اقالم سته مسلط بود

بهري، از استادان خوشنويس و تذهيب كـار قـرن          محمدبن مسعودبن ابي سعد ا    
  .هفتم هجري قمري
  .).ق.  ه660متوفي در (كمال بن عديم

  .).ق.  ه732متوفي در (ابو الغداء
  .).ق.  ه701متوفي در (ابوعبداهللا ابوالغرائيق

.) ق. ه 7قرن  (خسروبن كافي بن شهرياربن غائب اصطهباناتي     : ديگر كاتبان قرآن  
، .)ق.  ه 7نيمـة دوم قـرن      ( مبارك و محمدبن علـي حامـدي       ،الجين و اسماعيل بن   

كردي و محمدبن محمدبن ابراهيم ملقـب       ...محمود...حاجي زكي هميائي و ابوالفتح    
  ...و.) ق.  ه8نيمة اول قرن (به نجم النوري
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  اوج خوشنويسي، مكتب ايلخاني
  

  1علي اصغر مقتدائي
  

شاهيان خاتمه داد، و در  هجري قمري، چنگيز خان به حكومت خوارزم616در سال 
،حمله به ايران به )خان بزرگ(به دستور وي منگو قاآن. اندك زماني ايران راتسخير كرد

 هجري به 656هوالكو خان پس از فتح ايران در سال . واگذار شد) نوة چنگيز(هالكوخان
ايلخانان . بغداد حمله كرد وآخرين خليفة عباسي،المستعصم باهللا را به قتل رسانيد

نخستين امراي . به مدت يك قرن بر ايران حكومت كردند) هالكو و جانشينان او(غولم
ايلخاني نسبت به مسيحيت و مذاهب بودائي نظر مساعدي داشتند، اما نفوذ فرهنگي و 

  .ديني محيط ايران باعث شد كه غازان خان و جانشينان او به دين اسالم بگروند
ي مفتوحه، به علت غناي فرهنگي ايران ها ايلخانان در آغاز حكومت بر سرزمين

در . اسالمي، ناچار بودند ظاهراً از شعائر و آداب و عقايد اسالمي تبعيت نمايند
زمان غازان خان، مغولهاي ايران مسلمان شدند و در زمان اولجايتو، ايلخانان مغول 

  .به تشيع گرايش پيدا كردند
سعدي، :  و نقاشاني چوندر دورة ايلخانان، شعرا، نويسندگان، خوشنويسان

ظهور كردند، وآثار ارزشمندي ... خواجه نصيرالدين طوسي، ياقوت مستعصمي و
  .پديد آوردند

جمال الدين ياقوت مستعصمي، غالم المستعصم باهللا، آخرين خليفة عباسي 
وي كه تتبع خط ابن بواب نمود، با ابداع روش جديد در قط قلم، و با ابتكار و . بود

توانست به اقالم سته بعد تازه و جديدي از ظرافت و زيبايي بدهد، خالقيت خود 
ياقوت هر روز دو جزو قرآن كتابت . وآنها را به اوج زيبايي و كمال برساند

وهر ماه دو مصحف مي نوشت، به نحوي كه سيصد و شصت و چهارمين  نمود، مي
  .شق مي داد نفر را سر م70وي همچنين هر روز . قرآن به خط وي ديده شده است

                                                 
  ، مراكز تربيت معلم شهيد بهشتي و شهيد مفتح تهران) ص( مدرس خوشنويسي دانشگاه پيامبر اعظم-1
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وي عنايت ويژه اي به . المستعصم، خط را ازغالم خود ياقوت، فرا گرفت
ياقوت داشت،و نوشتن مستعصمي در كتابت هاي ياقوت اين نكتة لطيف را به 

  .اثبات مي رساند
هورند و شاگردان سرآمد ياقوت، شش نفر بودند كه به استادان ستّه مش

، يوسف مشهدي، شيخ احمد سهروردي، ارغون بن عبداهللا كاملي: اند از عبارت
اين استادان به همراه . مبارك شاه قطب، نصراهللا طبيب و سيد حيدر گنده نويس

  . ياقوت را استادان سبعه ناميده اند
تا دو نسل بعد از ياقوت، برخي از شاگردان و پيروان او، هم در كتابت قرآن و 

  .هم در كتيبه نويسي، از همگان پيشي گرفتند
هاي قرآن، مرقعات و كتيبه ها، از استادان سبعه و  ارزشمندي از كتابتآثار 

...) از جمله صدها جلد قرآن، كتيبه هاي عمارت دارالسلطنة تبريز و(شاگردان آنها 
  .به يادگار مانده است

به طور خالصه، ياقوت مستعصمي و شاگردان و پيروانش در دورة ايلخاني، 
مند خوشنويسي پديد آوردند، ودر دورة تيموري تحول عظيمي در هنر واال و ارزش

  .با ظهور ديگر استادان خوشنويسي، خطوط فارسي ابداع گرديد
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  پيدايش و تكامل نستعليق آغازين
  )نگاهي به چگونگي قلم نستعليق پيش از ميرعلي تبريزي(

  
  1مهدي صحراگرد

  
 داشت در قلم تعليق كه به مثابة قلم تحريري براي نگارش متون فارسي كاربرد

قرن هشتم به دو صورت مختلف در آمد؛ يكي آنكه با تأثير پذيري از نسخ در 
دست كاتبان صورتي يافت كه به پيدايش نستعليق منجر شد و ديگر اينكه در اثر 

به . نامندتند نويسي به صورت شكسته در آمد كه آن را شكسته تعليق يا ترسل مي
توان گفت تغيير و تحول هاي قرن هشتم، ميخههايي به جا مانده از نساستناد نمونه

روزه نبوده بلكه براي آنكه شكل و به پيدا آمدن نستعليق در زماني مشخص و يك
پس از اين . قلمي از صورتي به صورت ديگر در آيد زماني نسبتاً طوالني الزم است

ني تغيير و تحوالت است كه ميرعلي تبريزي براي نستعليقِ ناقص آن زمان قواني
هاي قرن هشتم هجري نوشتهنمونة دست. وضع و شكل حروف آن را مشخص كرد

بر اساس اين بررسيها شايد . شواهدي است براي بررسي پيدايش نستعليق آغازين
شود و نيز بتوان عللي هاي قلم نستعليق مشخص زماني تقريبي براي نخستين نشانه

  . براي پيدايش آن يافت

                                                 
 محقق و پژوهشگر -1
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  ي ايلخاني سي قرآني دورهجايگاه حكمت در خوشنوي
  

 1صفورا آستركي

  
كار دارد و طبيعت  و در هنراسالمي، واالترين هنر آن هنري است كه با كالم خدا سر

 لذا در هنرهاي بصري، و. وحي اسالم مبتني بر تجلي كالم الهي به صورت كلمه است
  . استخوشنويسي بيش از همه به هنر قرآني نزديك است، زيرا هنر نوشتن كالم خد

ايي روحاني و مانند  همچنين بايد در نظر بگيريم كه خوشنويسان اسالمي سلسله
.  مي رسانند »باب مدينه ي علم« صوفيان، سلسله ي وراثتي دارند كه سر آغاز آن را به 

  .دانند  مي نگرند و آن را نوعي عبادت ميي امري كامال روحاني آنها به هنر خود به ديده
ي وجوه و ابعاد حقيقت را درك كرده  ي ايلخاني همه ورههنرمند خوشنويس د 

  .و در ظهور و تجلي آن كوشيده آن هم توسط اشكال، صور، خطوط و فرمها
و خداوند براي شناخته شدن بايد در ورتي در زير دارد آنچه در باالست ص

  .اشياء، صورت ها و فرم ها تجلي يابد و به صورتي درآيد
  »انا اليه راجعون « ون          باز شد، كه صورت از بي صورتي آمد بر
و هرگونه » ان اهللا جميل و يحب الجمال «: فرمايد و بر اساس حديث قدسي كه مي

رسيم كه زيبايي  ادراك زيبايي، در حقيقت ادراك زيبايي خداوند است به اين نتيجه مي
 كه -يقت ي ايلخاني به عنوان تجلي حق در خوشنويسي قرآني علي الخصوص در دوره

طلبد و اين كمال از سنتز نظم و راز خطوط تحقق   كمال مي–مطلق و بي نهايت است
ي مطلقيت خداوند و راز در  نظم در خطوط خوشنويسي متجلي كننده جنبه. يابد مي

  .ي بي نهايت اوست خوشنويسي متجلي كننده جنبه
» الي الهي تع « توجه به هنر خوشنويسي قرآني در اين دوران، نشان دادن بعد

به همين علت است كه در اين دوره خوشنويسي قرآني منزلتي مقدس پيدا . است
  .ماند كند و اين منزلت همچنان محفوظ مي مي

  حكمت، خوشنويسي، قرآن، دوره ايلخاني: واژگان كليدي
                                                 

  دانشجوي كارشناسي هنر اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز-1
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  دار مكتب تبريز جعفر تبريزي ميراث
  

 1خاني حميدرضا قليچ
  

در اين . اند  در سدة هشتم دانستهميرعلي تبريزي را واضع خط نستعليق
- 859(مقاله، احوال و آثار يكي از پيشكسوتان خط نستعليق، جعفر تبريزي 

در بسياري از متون و رساالت كهن، وي را دومين . گردد ، معرفي مي) ق785
جعفر در اوايل سدة نهم هجري به . اند استاد بزرگ اين قلم بشمار آورده

)  ق802- 837(كند و با حمايت بايسنغر  اجرت ميپايتخت تيموريان، هرات، مه
هايش  در رقم» بايسنغري« و پس از آن، از نسبت 824در آثار مكتوبِ سال 

جعفر به ارجمندترين مقام هنري زمانة خويش يعني منصب . گردد مند مي بهره
يابد و در كنار مسئوليتي چنين خطير، آثار  كتابداري كتابخانة بايسنغر دست مي

. كند گلستان سعدي، شاهنامة فردوسي و ديوان حافظ را كتابت مي: چوننفيسي 
مهارت و چابكدستي جعفر تبريزي را در خطوط هفتگانة پيش از نستعليق نيز 

و عبدالحي ) در خطوط ششگانه(عبداهللا هروي : اند و استاداني چون ستوده
  .اند را از شاگردان وي دانسته) در تعليق(منشي 

همچون بسياري از اهل هنر )  ق837در (شت بايسنغر جعفر پس از درگذ
هاي تني چند از سخنوران در اين باره،  گردد و با فراهم آوردن مرثيه سوگوار مي

در اين جنگ كه به خط نستعليق . دارد جنگي نفيس را به محضر شاهرخ تقديم مي
  .هاي تأثرانگيزي از جعفر نيز نقش پذيرفته است اظهر تبريزي است، سروده

بسياري از خوشنويسان سدة نهم همچون جعفر تبريزي و معروف تبريزي 
در حقيقت تربيت يافتة سدة هشتم و پروردة خاك پاك تبريز و پلي ميان ) بغدادي(

  .روند هنر تبريز و هرات بشمار مي
  جعفر تبريزي، نستعليق، تبريز، هرات، بايسنغر: واژگان كليدي

                                                 
  خوشنويس و پژوهشگر-1
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  هاي عصر ايلخاني رآندر ق» تذهيب« و» خوشنويسي«كوه  ش
  )مكتب تبريز(

 
  كيانوش معتقدي

  
بدون شك، در تاريخ هنر ايران زمين هنر دوره ايلخاني يكي از برجسته ترين و 
شكوفاترين دوره هاي هنري در عرصه هائي همچون معماري ، نقاشي ، كتاب 

ده هاي به شمار مي آيد ،كه تاثير پذيري آن را مي توان تا س... آرايي ، سفالگري و 
ن ياگفتني است ، از ميان آثار بجاي مانده از  .ديگر نيز، به وضوح مشاهده كرد 

 »واجه رشيد الدين فضل اهللا همدانيخ«توان به مجموعه مصحف كتابخانه  مي ،دوره
 هجري قمري در تبريز و در كارگاه 710 تا 707كه در فاصله سالهاي  ياد كرد،

  . استكتابت و تذهيب گرديده» ربع رشيدي«
» بيتذه«و » خوشنويسي«وه هاي ير مكاتب و شي و با بررسي س،ن راستايدرهم

ش ازهر ي، ب) ق. ه8 و7قرون (لخاني يا عصر در» كتاب آرايي «هنر م كهيابي مي در
اين شهر به  ،استقرار حكومت ايلخانان در تبريزبا  .استده ياي شكوفا گرد دوره

طي اين ، و هنري كشور مبدل گرديد -نگيهاي فرهترين پايگاه فعاليت يكي ازعمده
هنرهايي  »بغداد«مكتب  و »يچين «ينقاشتعامل و تلفيق دو سبك و در سايه دوره 

از تحولي پيوسته و پويا برخوردار  در مكتب تبريز ، بيتذههمچون خوشنويسي و 
  .عرضه گرديد) قرآن نگاري(» كتاب آرايي«و آثار كم نظيري در عرصه  ودب

 در قرآنهاي دوره ايلخاني، تنها محدود به خطآوريست ، شيوه هاي الزم به ياد
محقق، ريحان «يك شيوه خاص نبوده، و بررسي علل شكوفايي خطوطي همچون  

 و معرفي خوشنويسان برجسته اين مكتب مهم هنري ،خود فرصتي است تا  »و ثلث
هاي   و تجزيه و تحليل ويژگيهاي شيوهاز اين رهگذر بتوانيم نسبت به درك

 . خوشنويسي در اين دوره نيز نگرشي تازه كسب نمائيم

 هندسي قالب دوكه در  ن دوره،يدرا »تذهيب «بررسي جايگاه و ويژگيهاي هنر
بوده و همچنين نوع تركيب بندي، مورد استفاده قرآني ن نسخ ئيتز در كاراهي يگو 



 

 
14

ر مسائلي تكنيك اجرايي و فرم نقوش موجود در آثار مذهب اين دوره ، از ديگ
  . است كه به آن خواهيم پرداخت

» خوشنويسي«مختلف از هنر  هايي آنيم تا به بررسي جنبهاما در اين فرصت ما بر
هاي نفيس  ان نمونهاز ميهاي دوره ايلخاني بپردازيم و  در قرآن» تذهيب«و 

را ن دوره يس مربوط به ايقرآن خطي نفاند، ده  هايي كه در اين كتابت گرديده قرآن
ر چندي به يبا ارائه تصاوعرفي و مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم، همچنين م

ب يكتابت و تذهسه قرآن نفيس از مكتب تبريز، كه در تبريز هاي يژگيبررسي و
  .ميپرداز ، مياند دهيگرد

 ، تذهيب، خوشنويسي، مكتب تبريز، ايلخانيان،قرآن نگاري: واژگان كليدي
 رشيد الدين فضل اهللا
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هاي معماري دوره ايلخاني؛ اولين فضاهاي  ارسن مجموعه
  شهري بزرگ مقياس هندسي در ايران

  
  1مريم فراهاني
  2حامد رضايي
  3دكتر مجتبي انصاري

  
دوره ايلخاني در معماري ايران به عنوان يك دوره گذار از سبك رازي به سبك       

 اين دوره در معماري ايران به آن دليـل اسـت كـه از               اهميت. اصفهاني مطرح است  
يك سو به دنبال وضعيت خـاص پـيش آمـده بعـد از حملـه مغـول سـير تكـاملي                 
معماري ايران را حفظ كرده و از سوي ديگر زمينه و بستر الزم براي شـكل گيـري                  

معماري ايلخـاني و پـس از آن        . آورد  سبك اصفهاني در دوره صفويان را فراهم مي       
ي تيموري و به طور كلي سبك اذري در معماري ايران به دنبال ايجاد شـكوه    معمار

  . هر چه بيشتر در قياس با دوره هاي هاي قبل از ان است
يك وجه ديگر شكوه بناهاي     ... به دنبال ايوان هاي بلند، ارتفاع بيشتر گنبدها و          

سيع را در   اين ارسن و  . كند  ايلخاني در ارسن وسيع مجموعه هاي معماري بروز مي        
مجموعه هايي همچون مجمعه شيخ جام، مجموعه بـسطام، مجموعـه شـيخ صـفي               

نگاه به شكل هندسـي     . توان مشاهده كرد    اردبيلي و مجموعه مركز شهر سلطانيه مي      
اين ارسن ها به طور بارز تفاوت آنها با حياط مجموعه هاي معمـاري قبـل از آن و           

  .كند  نمايان ميميدان هاي ارگانيك درون بافت هاي شهري را
هاي پـس     شكل گيري ميدان حسن پادشا با فرم كامال هندسي در تبريز در دوره            

از آنجايي كه   . از ايلخانان را مي توان يك زمينه تبلور اين ارسن ها در شهر دانست             
گيري حكومت صفويان تبريز بوده و معماري صـفوي ريـشه در سـبك                ريشه شكل 

                                                 
  ربيت مدرس و مدرس دانشگاه هنر دانشجوي كارشناسي ارشد طراحي شهري دانشگاه ت-1
   كارشناس ارشد معماري و مدرس دانشگاه هنر-2
   استاديار گروه معماري و رئيس دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس-3
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تـوان در ارتبـاط بـا ارسـن            اصـفهان را مـي     آذري دارد، تبلور ميـدان نقـش جهـان        
نمونـه ايـن اثرگـذاري را       . هاي معماري دوره ايلخاني و پس از آن دانست          مجموعه

  .گيري فوروم رومي مشاهده كرد ها بر شكل توان در تاثير معماري آتروسك مي
هاي ساختماني دوره     اين مقاله به دنبال يك مقايسه تطبيقي ميان ارسن مجموعه         

و پس از آن در سبك آذري با ميدان نقش جهان در اصفهان اسـت كـه در                  ايلخاني  
  .   شود اين رهگذر تحوالت اجتماعي و تاريخي اثرگذار نيز مورد بررسي واقع مي

  معماري ايلخاني، معماري صفوي، ارسن، ميدان : واژگان كليدي
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  اصول و خصال شيوه آذري
  )هنرومعماري و شهر سازي(

  
  1هزاد ذوالفقار ندكتر حس

  
هاي هنر و معماري و شـهر سـازي    سرزمين آذر بايجان در ايجاد مكتب و شيوه    

در رده نخست ارايه مكتب و شيوه و روش قرار دارد  چرا كـه سـه شـيوه هنـري،                     
 و بـه    هاز آنجـا نـشأت گرفتـ      ) پارسي، آذري و اصـفهان    (معماري، شهرسازي ايران    

  .سراسر جهان اسالم تسري پيدا كرده است
 تا 11قرن ( هجري قمري  11  تا قرن 7شيوه رازي، شيوه آذري از قرن  بدنبال    

شيوه آذري شامل دو دوره است كه دوره اول از زمـان            . كند  تجلي مي )   ميالدي 17
شود و دوره دوم از زمان تيمور آغاز شده و             شروع شده و مراغه پايتخت مي      وهالك

  .سمرقند پايتخت مي گردد 
 وبا خصوصيات ويژه ص كه منجر به ظهور آثار خااصول و ويژگيهاي اين دوره

  : در سراسر ايران  تسري پيدا مي كند شامل 
، آمود و نماسازي اين دوره كه پيش از آن كمتر بكار رفتـه بـود كاشـي                  زيبايي - 1

است كه در دوره اول شيوه آذري به اوج خودش مي رسد و    » معرق  « تراش يا   
كند بـراي     و كاشي خشتي رواج پيدا مي     در دوره دوم آذري ، كاشي هفت رنگ         

كه به فيروزه اسالم لقـب      ) تبريز( مسجد كبود    –) مشهد(نمونه بارگاه امام رضا     
  .يافته است

، در اين شيوه ساختمانهاي با ابعاد و اندازه هـاي بـسيار بـزرگ كـه در               عظمت - 2
 شيوه هاي قبل حتي بعد از آن  به اين عظمتي ، بنايي ساخته نشده است شـكل                 
مي گيرد، در اين خصوص با شكوهترين  بناهـا  را مـي تـوان ،گنبـد سـلطانيه                    

                                                 
 )ره( هيأت علمي دانشگاه بين المللي امام خميني -1
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و گـور اميـر   ) مـشهد ( مـسجد گـوهر شـاد    -)تبريـز  (ه مسجد عليشا  -)زنجان(
  .را  ياد كرد) سمرقند(

هـا بيـشتر اسـت        ، در اين دوره تنوع و گوناگوني طرحهـا از همـه شـيوه              تنوع  - 3
فـراوان بكـار    ) نخيـر (ها    و تو رفتگي  ) ازنه(ها    هاي متنوع و بيرون زدگي      هندسه

  ).بين خاف و جام(براي مثال مدرسه غياثيه خرگرد . رفته است
، همه عناصر معماري و شهرسـازي بـه منزلـه           اتعادل و توازن كالبدي و فضاه       - 4

ترين تركيب فضايي و بيان كالبدي، ظهور و تجلي           يك تركيب هنري در ماهرانه    
 –) سـمرقند و بخـارا    (مدرسـه الـغ بيـك       : توان  ز آنرا مي  نمونه بار . كنند  پيدا مي 

  مجموعه –)  و يزد  نورامي(  مسجد جامع    –) بلخ(مقبره خواجه ابونصر پارسا     
  .را نام برد ) سمرقند( و مجموعه ساختماني شاه زند –ساختماني بسطام 

، تكنولوژي و ساخت گنبدهاي دو پوسته پيوسته و گسـسته نـار كـه در            سازه  -  5
ــ ــار دركــل جهــان و در ســطح وســيع ســاخته شــد،  اي ــين ب ــراي اول ن دوره ب

 آن گنبد سلطانيه است كـه بـه نقـل از تـاريخ نويـسان و اسـاتيد                   نتري  شاخص
  .معماري ديگر كشورها تا يك صد سال در كل بناهاي جهان بي نظير بود 

 ، در اين دوره، شيوه آذري توانست به خيلي از كلمـات مثـل اوج و               معناداري -  6
بـراي نمونـه   . مفهـوم كالبـدي بخـشد   ... شكوه و جالل تا تواضـع و آرامـش و         

 مفهومي از اوج و شـكوه و تزيينـات داخـل            زهاي مسجد جامع يزد و نطن       مناره
، تواضـع و آرامـش      مگنبد آن تمثيلي از آسمان پرستاره و مجموعه بناهاي بسطا         

  .كند را القا و تداعي  مي
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  اوجان شهري از پيش برنامه ريزي شده
  

  1حسن وحداني چرزه خون
  

باشـد، ومكانيـابي      مكان شهرها جزء ويژگي جدايي ناپذير و ذاتـي شـهرها مـي            
شهرها بايستي با توجه به موقع ومقـرّ شـهرها انجـام بگيـرد؛ توجـه بـه معيارهـاي           

تواند   كه مي ,باشد  مكانيابي كه از جمله اصول بنيادين شهرسازي در عصر معاصر مي          
تبـع آن موجـب آسـايش سـاكنين آن شـهرها بـشود؛             موجب شكوفايي شهرها وبه     

: عبارتنـداز , معيارهايي كه به طور رايج در مكانيابي شهرها بايستي رعايـت گردنـد            
هاي ارتبـاطي     ها مخصوصا شبكه    شيب زمين، كاربري زمين، دسترسي به زيرساخت      

  .وآب، خطر سيل، خطر زلزله، اقليم وآسايش، منظر و چشم انداز
ني به عمل آمده از موقع ومقرّ شهر اوجان مشخص گرديد؛           هاي ميدا   در بررسي 

كه يكي از مهمترين ويژگيهـاي شـهر اوجـان، رعايـت اصـول مكانيـابي در ايجـاد                  
  .واحداث آن بوده است

اسـتفاده شـده    ) AHP(در انجام تحقيق از مدل فرآيند تحليل سلـسله مراتبـي            
شـهر اوجـان داراي     است، با استفاده از اين مدل مشخص گرديد كـه موقـع ومقـرّ               

  .هاي نسبي نسبت به سايت هاي پيراموني در اطراف شهر اوجان مي باشد مزيت
با توجه به نتايج بدست آمده از تحقيق مشخص شد كـه انتخـاب موقـع ومقـرّ                  

ريزي بـوده وايـن       شهر اوجان در آن زمان از تاريخ؛ متكي بر تفكر، انديشه و برنامه            
توان شهرهاي مـشابهي را يافـت كـه از قبـل              درحالي است در اين زمان بندرت مي      

يابي در آنها رعايت      ريزي شده  باشند و تقريبا تمامي اصول و معيارهاي مكان            برنامه
  .گرديده باشد

  )AHP(اوجان، مكانيابي، موقع ومقرّ، شهر، مدل: واژگان كليدي
  

                                                 
  عضو هيات علمي گروه مهندسي شهرسازي دانشگاه بجنورد-1
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  ايلخاني در تبريز در بناهاي دوره شيوه رازي شاخصهاي بازشناسي
  

  1رتواللهعليرضا پ
  

هاي هنر و معماري امروز بدون شناسايي و دقت نظـر در آثـار           پرداختن به نكته  
فراواني ارزشهاي پايدار در آثار معماري گذشته به حدي         . باشد  گذشتگان ميسر نمي  

  . است كه مي تواند الهام بخش معماري معاصر باشد
ايـن  ) باشـد   يمنظور تا حدود نيم قرن اخيـر مـ        (اي كه در معماري گذشته        نكته

از نيم قرن اخير تا     (سرزمين مشهود است و تفاوت و تمايز آن را از معماري جديد             
سازد، اشتراك مداوم بين عناصر فيزيكي تشكيل دهنده آن و معنـا و               بيان مي ) اكنون

گاه بر اثر كشمكشهاي داخلي       هرچند روند اين معماري   . باشد  مي  مفهوم برآمده از آن   
شد، بـا ايـن حـال در هـر            ش فترت يا انحراف موقتي مي     يا هجوم خارجي دستخو   

  . زمان به سبكي مخصوص دست يافته كه با هيچ سبك ديگري قابل اشتباه نيست
كهن ترين مأخذي كه در آن نامي از تبريز برده شده، كتيبه هاي شاروخين دوم               

بدينسان تبريز شهريـست كـه در       . است.) م. پ 705 - 722(پادشاه آشور   ) سارگن(
. ه هشتم پيش از ميالد مسيح پابرجا و آباد و بزرگ با بارويي استوار بوده اسـت                سد

از عبارتهاي اين كتيبه چنين به دست آمده است كه شهر داراي دو باروي تو در تـو     
  .بوده كه در آن روزگار شهرت فراوان داشته است... ها و انبارهاي گندم و و خانه

ي بـي همتـاي رازي در         شـيوه . ق.ه616پس از حمله مغولها به ايـران در سـال           
» هوالكـو «پـس از ورود  . معماري ايراني از ميان رفت و ديگر مانند آن بوجود نيامد  

و انتخاب مراغه به عنوان پايتخت، سلسله جديـدي از سـالطين            . ق. ه 656در سال   
مغول در اين سرزمين تشكيل شد كه به سلسله ايلخانيان معـروف گرديـد؛ در ايـن                 

در » خواجـه نـصيرالدين طوسـي     «د اهميت تأثير دانـشمند بـزرگ ايرانـي          ميان نباي 

                                                 
   از دانشكده معماري،  پرديس هنرهاي زيبا،  دانشگاه تهران كارشناسي ارشد معماري-1
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. آوري ديگر هنرمندان در اين مكان را فرامـوش كـرد   انتخاب پايتختي مراغه و جمع 
  .شكل گرفت» شيوه آذري«با تدبير وي در مجتمع كردن هنرمندان در آذربايجان 

 و در نتيجـه     واقع شدن در مقطع زماني خاص، لزوم ساخت تعـداد زيـادي بنـا             
عجله در ساختمان و همينطور مدوله شدن عناصر مختلف آن، ايـن شـيوه را داراي                

  :ويژگيهاي به خصوصي كرده است كه برخي از اين ويژگيها عبارتند از
 ها تنوع زياد در پالنها و نقشه •

 استفاده از انواع و اقسام پوششهاي گنبدي و طاقي •

  ...و ) با نقش برجسته مهري(شينكاهش كاربرد آجر و جانشين شدن سفال نق •
اي داراي معاني جـدا از بافـت          از آنجا كه معماري، همچون هر اثر ساخته شده        

دروني خود بوده كه مـسلماً ايـن نحـوه بيـان منـتج از ماهيـت اجـزاء معمارانـه و                      
چگونگي تركيب آنهاست و نيز اجزاء آن در ارتباط با يكديگر تابع قـوانين درونـي                

و ربـع رشـيدي     ) در زمينه معمـاري   (ين نوشتار دو اثر، مسجد كبود       هستند، لذادر ا  
باشـند بررسـي    كه هر دو جزو آثار شـاخص ايـن شـيوه مـي           ) در زمينه شهرسازي  (

در روند اين بررسي پس از كشف الگوها و فرمهـاي بـه كـار رفتـه و                  . خواهند شد 
زاء بررسي اجزاء متشكله، زيرساخت و معاني آن، بـه كـشف روابـط بـين ايـن اجـ        

  .پرداخته خواهد شد
  :  اين پژوهش برمبناي فرضيه ذيل شكل گرفته است
وار و سـاده شـيوه رازي بـه           شيوه آذري به مثابه پلي جهت گذار معماري مردم        

  .كند معماري اشرافي و مزين شيوه اصفهاني عمل مي
  : هدف پژوهش

  .هاي معماري شيوه آذري بازشناسي شاخصه
  :روش شناسي پژوهش

اي شـكل گرفتـه و از          در اين نوشتار بر اسـاس مطالعـه كتابخانـه          روش تحقيق 
  .اي دست يافته شده است طريق پيشينه شناسي فرمها به مستندات ارزنده

  معماري، شاخص، شيوه، آذري، ربع رشيدي، مسجد كبود: واژگان كليدي
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بررسي  معماري و شهرسازي ايلخانيان  و تاثير آنان در 
  پايتخت هاي تمدن ايراني

  
  1اكبر رجبي كنف گورابي
  2 سيده صديقه ميرگذار لنگرودي

  

معماري، نقاشي، نگارگري، كاشيكاري و سـاير هنرهـاي ايرانـي و اسـالمي در               
دوره ايلخاني رواج داشته و اين دوره را در پايتخت هاي ايلخانيان همچون تبريـز،               

پهنـه سـرزمين     اسالمي در    -مراغه و سلطانيه مي توان نمودي از بازتاب هنر ايراني         
نقشه هاي چهـارايواني، مـساجد و كاروانـسراهاي جديداالحـداث و         . ايران دانست 

حتي ايجاد شهرهايي نو همچون شنبه غازان و ربـع رشـيدي نـشان از ديـد وسـيع                   
معماري و شهرسازي حاكمان و دانشمندان اين  دوره و باالخص در نواحي تبريز و 

ي با اندك تفاوتي نسبت به نوع معماري        معماري و شهرسازي ايلخان   . مراغه دانست 
هاي بسيار بديع و ظريفـي را در منـاطق           سلجوقيان ادامه يافت، لكن مي توان نمونه      

تحت تصرف اين دولت مشاهده كرد كه برخي از آنان امروزه نيز جزو شاهكارهاي              
پس از پايتختي تبريز توسـط ايلخانـان        . معماري ايراني و اسالمي به شمار مي روند       

د كه ظهور مكتب تبريز را شاهد هستيم كه به علت وجود نقاشان چيني نيز متاثر                بو
  .از آن بود

  معماري ايلخانيان، شهرسازي، مكتب تبريز، ربع رشيدي: واژگان كليدي
 

                                                 
  دانش آموخته معماري، دانشكده هنر، دانشگاه زابل-1
  دانشجوي كارشناسي معماري دانشگاه پيام نور تنكابن، واحد نوشهر-2
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  بررسي مدارس آل مظفر شهر يزد
  

  1الهه خاكباز الونديان
  

از آن  . شـت حمله گسترده مغول در سراسر ايـران پيامـدهاي شـومي را در بردا             
ق در  . هــ    800 تـا    620از سـال    . جمله تخريب و انهدام بسياري از مراكـز علمـي         

شهرهاي خراسان و ماورالنهر كه روزگاري مهد علم و دانش بود ديگـر از احـداث                
مدارس و دارالتعليم هاي بزرگ خبري نيست، در عوض مراكز علمي به شـهرهايي              

از جمله ايـن شـهرها يـزد        . ل مي يابد  كه تاحدودي از حمله مغول مصون ماند انتقا       
هـاي    هيلن براند معتقد است كه تنوع اشكال مختلف در تعداد كم مدرسه           . مي باشد 

دهد كه هـيچ سـبك مخـصوصي در ايـن             برجاي مانده از دوران ايلخاني، نشان مي      
با اين حال در كتب معتبر تاريخي نـام بيـست مدرسـه در      . دوران غالب نبوده است   

رده شده كه امروزه تنها هشت عـدد از آنهـا بـاقي مانـده اسـت و                  سطح شهر يزد ب   
هاي موجود در بين مدارس مذكور نياز مقايسه را هم در بخش معمـاري و                 شباهت

هم در بخش تزيينات وابسته به آن مي طلبد ، به طوريكـه شـايد بتـوان بـه سـبكي       
 مطالعات  بدين منظوربا انجام  . خاص در بين مدارس آل مظفر شهر يزد دست يافت         

اي، اطالعات الزم در زمينه شناخت آثار، همراه با باني و تاريخ ساخت آنها      كتابخانه
تصويري و  (جمع آوري، سپس با انجام مطالعات ميداني و مستند نگاري هاي الزم             

به بررسي فضاهاي معماري و تزيينات مدارس برجاي مانـده در عهـد آل     ) ترسيمي
   . مظفر شهر يزد پرداخته شده است

مدرسه، آل مظفر، يزد، مدرسـه ابوالمعـالي، مدرسـه حـسينيان،            : واژگان كليدي 
مدرسه خانزاده، مدرسه ضيائيه، مدرسه شمـسيه، مدرسـه ركنيـه، مدرسـه كماليـه،               

  . هشتي، گنبد، محراب، تزيينات، نقوش، رنگ
    

                                                 
  خي يزد كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي از دانشگاه هنر اصفهان و عضو پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاري-1
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  بررسي تطبيقي تغييرات هندسه پالن در فضاهاي معماري دوره ايلخاني
 

 1جبراحسان رن
  2نجمه مطاليي
 3دكتر مجتبي انصاري

  
سرزمين آذربايجان در طول تاريخ ايران همـواره نقـشي پـر رنـگ در ايجـاد و                  

شكل گيري معماري اورارتـو در ايـن      . تكامل سبك هاي معماري ايران داشته است      
منطقه و امتداد و تكامل آن در معماري هخامنشي و همچنين شكل گيري مجموعه               

مان با ساختار ويـژه خـود در دوره ساسـاني، بـه وضـوح نقـش         آتشكده تخت سلي  
ايـن  . اثرگذار منطقه آذربايجان در معماري ايران قبل از اسـالم را نمايـان مـي كنـد                

زمينه منسجم از بسترهاي معماري سبب مي شود كه بعد از اسـالم نيـز آذربايجـان                 
ي حضوري پررنگ در معرفي سـبك هـاي جديـد معمـاري و امتـداد سـير تكـامل                  

  .معماري ايران داشته باشد
سبك آذري كه پس از روي كارآمدن ايلخانيان در تبريز شكل گرفته و تـا دوره                
صفويان ادامه پيدا مي كند، از يك سو به عنوان دوره گذار در معماري ايران مطـرح    
بوده و از سوي ديگر به دنبال سبك رازي زمينه و بستر مناسب سـبك اصـفهاني را                  

 .فراهم مي آورد

نگاه به ساختار فـضاهاي معمـاري ايـن دوره و بررسـي تطبيقـي بـا فـضاهاي                   
معماري متناسب آن در سبك رازي و اصفهاني ارزش ويژه معماري سبك آذري را              

عالوه بر ابداعات چشمگيري معمـاري ايلخانيـان همچـون عرضـه            . نمايان مي كند  
... بـد و ايـوان و       كردن كاشي به معماري ايران، تغييرات ويـژه در فـرم و مقطـع گن              

تحول در هندسه پالن فضاهاي معماري را مي توان از شاخصه هـاي تكـاملي ايـن                 
اين تكامـل در هندسـه پـالن را در          . دوره در تطبيق با معماري سبك رازي دانست       

                                                 
  دانشجوي دكتراي معماري و مدرس گروه شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس-1
  دانشجوي معماري دانشگاه كاشان-2
  استاديار گروه معماري و رئيس دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس-3
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مواردي همچون ارتباط گنبدخانه و ايوان در مساجد و حركت به سمت شفافيت و              
جزئيات در پالن معماري نظير فرورفتگي هـا        فضاسازي بيشتر و همچنين در ميزان       

 .و پيش آمدگي ها مورد بررسي قرار داد

نمونه اين تغيير در معماري غرب را مي توان در معماري كليساهاي بـاروك ديـد                
كه در اين دوره تحـوالت در مفـاهيم رياضـي و انعكـاس آن در معمـاري چـشمگير                  

ن دو دوره در معمـاري ايـران و         بايد توجه داشت كه از ويژگي هاي مشترك اي        . است
  .غرب را مي توان حركت به سمت شكوه هر چه بيشتر در فضاهاي معماري دانست

رويكرد اين نوشتار يك رويكرد تطبيقي در تحليل دگرگوني هاي هندسه پـالن             
فضاهاي معماري دوره ايلخاني در مقايسه با دوره هاي پـيش از آن از يـك سـو و                   

لـذا جايگـاه    .  كليساهاي باروك از سوي ديگر مي باشـد        مقايسه با چنين تحولي در    
اين دو دوره در تاريخ معماري و ويژگي هاي مربوط به هندسه پالن در نموداري با    

  .تحليل زماني ارائه خواهد شد
     معماري ايلخاني، هندسه پالن، گنبدخانه، معماري باروك  : واژگان كليدي
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ي تبين ساختار ونظام بررسي تطبيقي متون واسناد تاريخي برا
  معماري وشهر سازي تبريز

  
  1پيروز حناچي
  2احد نژاد ابراهيمي

  
باشد دليل اين  هاي پيچيده مطالعه در تاريخ معماري ايران مي تاريخ تبريز يكي از نمونه

ه مرحوم يحيي يك پي آن جستجو كرد به طوردر پي هاي مكرر و امر بايد در وجود زلزله
كند و در هركدام   ساله را ذكر مي200ها يك دوره  اي تبريز براي زلزلهه ذكاء در كتاب زلزله

اين عمل موجب شده متاسفانه آثار  گردد و ن ميها معموال آثار دوره قبل را ويرا وقوعاز اين 
 غني مكتوب غير مكتوب برجاي نماند تا براساس آن بتوان ويژگيهاي معماري و مدارك و

باشد تا بتوان  مدارك نيز بسيار ناچيز مي يين كرد اسناد وعلي الخصوص شهرسازي آن را تب
هاي مختلف پيش از قاجاريه  براساس آن تصويري واضح وضمني از شهر تبريز در دوره

هاي مختلف شهري در  زني در اليه گمانه شناسي و  نيازمند كار باستاناين امر ارايه نمود و
رام شفاف وگويا از تبريز در صوير يا دياگباشد تا بتوان بر اساس آن يك ت نقاط مختلف مي

دياگرام ارائه شده  تا پيش از اين عمل هر نمود و هاي مختلف سياسي و فرهنگي ارايه دوره
  .تنها بر اساس دريافت هاي ذهني وتصوري محققين خواهد بود

تصاوير تاريخي  مدارك مختلف باقيمانده به خصوص متون و بر اساس اسناد و
توان بخشهاي نهاني از تاريخ شهر را روشن  نگردان وسياحان ميتوصيفهاي جها و

تطبيق آنها با  مدارك باقيمانده و كوشد تا با مقايسه اسناد و و گويا كرد اين مقاله مي
ي تصوري از تبريز ها واقعيات و بقاياي باقيمانده از آن دوران نسبت به ارايه نقشه

تبين  زي در خصوص شناخت وتطبيق آن با موقعيت امرو ودر دوران مختلف 
  .موقعيت تبريز در دوران مختلف تاريخي اقدام نمايد

  هاي تبريز تبريز، برج و باروي تبريز، باروي غازاني، اميروهسودان، دروازه :واژگان كليدي
                                                 

  استاد يار دانشكده هنر هاي زيبا ـ دانشگاه تهران -1
 و دانشجوي دكتري معماري دانشگاه تربيت مدرسعضو هيئت علمي دانشگاه هنراسالمي تبريز  -2
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  بررسي تناسبات ارتفاعي در بناهاي ايلخاني
  
  1صمد نگين تاجي
  2مرتضي ملكي

   
 چـون گنبـدها و طـاق و قوسـهاي اعجـاب             در معماري ايلخاني وجود عناصري    

انگيز، انواع كاربنديها و قاب بنديهاي شـگفت آور، قبـل از هـر چيـز ذهـن بيننـده را            
سـازد كـه تنهـا از طريـق ترسـيمات هندسـي صـورت                 اي مي   متوجه نظم فوق العاده   

مطلـق، و پيونـد دهنـده    . هندسه اساساً عنصر متحد كننده جزء و كـل اسـت     . گيرد  مي
گـاه    هندسه در عرصه هنر اسالمي تجلـي      . آفرينش، نجوم و نظم طبيعي است     انسان با   

. انديشه وحدت گرا و وسيله انفكاك و دوري از عالم خاكي به عـالم روحـاني اسـت               
بـر مبنـاي چنـد      » طرح ريختن « هاي ساختمان سازي و روال        در معماري ايراني شيوه   

ه هندسي در طرح ريزي     استفاده از شيو  . گرفته است   روش معمول هندسي صورت مي    
در دوره ايلخـاني،    . بنا، به تنهايي و بدون استفاده از دستگاههاي تناسب امكانپذير نبود          

دگرگونيهاي در تناسب و نيارش سـاختمان رخ داد و سـاختمانهايي بـا انـدازه هـاي                  
اين مقاله كوششي است در جهت بررسـي تناسـباتي كـه در             . بسيار بزرگ ساخته شد   

تكيه بر بعد ارتفاعي، منحصر به فرد       . فاعي بناهاي اين دوره وجود دارد     اندازه هاي ارت  
روش كار، بررسي اندازه ها در نقـشه هـاي          . بودن تناسبات آن در دوره ايلخاني است      

ترسيم شده موجود از بناهاي متعلـق بـه دوره ايلخـاني بـوده اسـت مقايـسه آنهـا بـا                
دهد كه روح معمـاري       اسبات، نشان مي  تعيين اين تن  . باشد  ها مي   يكديگر و تحليل داده   

در دوره ايلخاني در تالش براي نشان دادن عظمت و شكوه بوده اسـت و داراي فـرم               
  .خارجي بسيار مشخص و ساختاري خوانا از بيرون است 

تناسبات ارتفاعي، معماري ايلخـاني، هندسـه، عظمـت و شـكوه، هنـر              : واژگان
 اسالمي

                                                 
  زي تبري دانشگاه هنر اسالمي ارشد معماري كارشناسيدانشجو -1
 زي تبري دانشگاه هنر اسالمي ارشد معماري كارشناسيدانشجو - 2
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وره ايلخاني در سير بررسي خصوصيات پوشش هاي منحني د
  تكامل معماري ايران

  
  1 محمد رضا بمانيان
  2محمد شريف شهيدي

  
معماري از جمله فنوني است كه بشر در هر برهه از زمان ،خود را وابسته ونياز                
مند به آن دانسته و همين نياز سبب شده است تا در هر دوره بـا تكامـل روشـها و                     

از مهمتـرين   .شرفتهاي قابل توجهي نائل آيد    تكنيكهاي متحول تر در اين زمينه به پي       
پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه ساخت وايستايي بناهاي دوره اسالمي، مي توان            

  .اشاره نمود) طاق وگنبد( به پوشش هاي منحني
 در مقاله حاضر ابتدا به بررسي سير تكامل عناصر طاق وگنبد از آغاز  تا عـصر   

اصر ذكر شده در اين عصر مورد بررسـي قـرار           ايلخانيان پرداخته مي شود،سپس عن    
گرفته و دوره ايلخاني همواره  به عنوان عصري با كـاربرد گـسترده پوشـش هـاي                  

تداوم پوشش هاي طاقي شكل در اين دوره بـه طـور بـارز              .منحني مطرح مي گردد   
استفاده ازطاق ضربي،كاربندي عملكردي ،سلسله طاقهاي متقاطع، پـشتبند و سـاير            

در ضمن از ساير تكنيكهاي گذشته طاق زني به طور غير منسجم            . باشد الحاقات مي 
گنبدهاي اين عصر به طـور كلـي سـه دسـته            .در ابنيه اين دوران استفاده شده است      

گنبد منفرد،گنبددوجداره گنبد داخلي كه زير سقف مخروطي شكل پنهان اسـت ،را             
ره سـلجوقي ماننـد     به عالوه در اين دوره انواع گنبـدهاي رايـج دو          . شامل مي شود  

گسسته نار،خاگي ،دوپوسته پيوسته وگنبدهاي تـركين بـا طاقهـاي باريكـه كـاربرد               
اين نوع طاقها در دوره ايلخاني به كرات در چهـار طـاقي مـساجد مـورد                 .داشته اند 

  .استفاده قرار گرفته است

                                                 
   دكتراي معماري واستاديار دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس-1
  س  كارشناسي ارشد معماري دانشگاه تربيت مدر-2
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در اصل مقاله ضمن بررسي موارد فـوق وارائـه نمونـه هـاي اسـتفاده شـده از                   
منحني در دوره ايلخاني با توجه به گذشته آن،سير تكامل اين پوشـش             پوشش هاي   

ها در بناهاي اين دوره با نمونه هاي مشابه در معماري ايران وجهان مقايـسه و بـه                  
  .خصوصيات ساخت اين پوشش ها پرداخته مي شود

  .دوره ايلخاني،طاق،گنبد،تكنيك،معماري: واژگان كليدي
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  پايه اسناد از پيدايش تا انحطاطبررسي ساختار شهر سلطانيه بر
 

  1نگار منصوري
  

شهر سلطانيه يكي از مهمترين پايتخت هاي عصر ايلخاني بوده است، گو اينكه             
شـهري در كنـار     . امروزه تنها بناي بجا مانده از آن روزگار گنبد سلطانيه مي باشـد              
هاي   پايهارغون ،   . دشتي بكر و بي حصار كه محل و مركز اطراق مغوالن بوده است            

. اين شهر را در كنار دشت بنا نهاد و كـار ناتمـام او را اولجـايتو بـه پايـان رسـاند                 
ايلخانيان با تكيه بر تجربيات شهرسازي خود تلفيقي از هنـر ايرانـي و مغـول را در               

شهري كه به لحـاظ سـاختار معمـاري ، طـرح و شـكل               . اين پايتخت بكار گرفتند     
ت ؛ مركز مهمـي كـه زمـاني پايتخـت سياسـي و              نيازمند تفحص و تعمق بسيار اس     

در اين مجال اندك با تكيه بر اسناد مكتوب ، نقاشـي هـا و               . اقتصادي ايلخانان بود    
كروكي هاي سياحان و البته سفرنامه هاي برجا مانده ، برآنيم تا با اسـتفاده از يـك                   

وعه ارائـه   سلسه دياگرام ها اين نظام شهري را تعريف نماييم و الگويي از اين مجم             
دهيم تا چگونگي جايگيري عناصر شهري را در شكل گيري ساختار اين مجموعـه              

در تالشيم تصويري از كليت خطه با شكوه و ارزشـمند سـلطانيه را           . متصور شويم   
اميـد اسـت ايـن گـام     . بدست آوريم كه الگويي از نظام شهرسـازي آن روز باشـد           

   .كوچك وصفي در خور آن همه شكوه و عظمت باشد
  .ساختار ، عناصر ، رابطه : واژگان كليدي 

                                                 
   دانشجوي كارشناسي ارشد رشته مرمت و احياي بناها و بافت هاي تاريخي، دانشگاه تهران-1
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بررسي معماري ايلخاني مجموعه تخت سليمان و سير تحول آن 
  تا معماري ايلخاني تبريز

  
  1نادره شجاع دل

  
در ميان هنرهاي مختلف معماري نمود يافته ترين و كاربردي ترين هنر در ميان          

 نـشيبهاي سياسـي و نظـامي    ملتهاست و در سرزمين پهناوري چون ايران با فـراز و         
بيشماري كه در طي هزاران سال پشت سر نهاده اسـت هنـر معمـاري ايـن فـراز و               
نشيب را با روندي رو به تكامل طي نموده و هر جا كه نيـروي غـالبي تمـدن ايـن                     

، خود با فرهنگ اين مرز و بـوم عجـين گـشته و    سرزمين را با خاك يكسان نموده       
عماري جديد بر ريشه هاي پيشين اسـتوار گـشته و           جوانه هاي فرهنگ ، تمدن و م      

  .روندي رو به تكامل در پيش گرفته است 
حمله مغولها به ايران و دوران حكومت ايلخانان بر ايـن سـرزمين از شـاخص                

در زمـان حكمرانـي ايلخانـان در سـايه درايـت            . ترين مصاديق اين امر مي باشـد        
زمين پايه گذار سبكي گشتند كه به       وزيران دانشمند و هنردوست ، معماران اين سر       

جرات مي توان آن را نقطه اوج و شكوه معمـاري و تمـدن ايـن سـرزمين در دوره       
  .اسالمي ناميد 

  :معماري دوره ايلخاني 
زگيهاي بارز معماري دوره ايلخاني مي توان به ادامه سبك معمـاري دوره                 از وي 

پـس از دوره    . اشـاره نمـود     سلجوقي با انجام اصالحاتي در طراحي و سازه بناهـا           
سلجوقي  در يك دوره سيصد ساله معماري در ايـران سـير مـنظم تكامـل را طـي                    

در بناهاي دوره ايلخاني اهميت زيادي به خطوط عمـودي و ظرافـت            . نموده است   
اشكال منتخب داده شده و با مقايسه آنها با بناهاي سـلجوقي نـسبت فـضاها تغيـر                  

در مقايـسه بـا ايوانهـاي       .چشمگيري افزايش يافته است     يافته و ارتفاع فضاها بطرز      

                                                 
  عضو هيئت علمي سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري آذربايجانغربي-1
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هـاي    پهن و  بزرگ سلجوقي ايوانهاي ايلخاني باريكتر و مرتفعتر شـده و سـتونچه              
گوشه ها به تعداد زياد تر نزديك به هم قرار گرفته و خطوط عمودي در بناها نمود                 

نوع تـر، اسـتفاده از      استفاده از مقياسهاي گسترده تر با پالنهاي مت       . بيبشتري يافته اند  
تزئينات گره چيني با كاشـي آبـي و آجرنخـودي رنـگ ، رواج و تكامـل تزئينـات                    

از ديگر ويژگيهاي بارز اين دوره      ..... گچبري، ابداع كاشي هفت رنگ و زرين فام و        
  .  به شمار مي روند 

  :بررسي معماري ايلخاني مجموعه تخت سليمان 
ري ايلخاني مجموعه تخت سليمان تكـاب       اين نوشتار در نظر دارد بقاياي معما      

را كه در زمان اولين جانـشين هالكـو ، ايلخـان آباقاخـان در زمـاني كـه پايتخـت                     
و ، به لحاظ ويزگيهاي تـاريخي و معمـاري بررسـي نمـوده              ايلخانان در مراغه بود     

ضمن تحليل آن به مقايسه خصوصيات معماري اين بناها با بناهاي ايلخـاني تبريـز               
  .ان عصر طاليي غازان خان شهرت يافته است بپردازد كه به عنو

  

ناومان (تخت سليمان پالن كاخ شكار ايلخان آباقاخان 
 ،1386  ،138(  

    )1365ويلبر ، (تبريز پالن مفروض ارك عليشاه 
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بنيان رصدخانه مراغه؛آغازگر معماري عصر ايلخاني و رستاخيز 
  مجدد معماري اسالمي ايران

  
  1ناصر دبير

  
 در چـادر    ق .  هــ  602 يورش مغولها به چهار جهت جهـان پـس از قوريلتـاي           

نمدي موسوم به يورت، آغاز و نظام جهاني، بويژه فرآيند هنر و معمـاري را دچـار                 
برآيند اين اختالل در ايران، توقف يا ركود بيش از     . اختالل و فترت طوالني ساخت    

 كـه از شـر مغولهـا بـه نقـاط            نيم قرن فعاليت معمـاران و هنرمنـدان ايرانـي اسـت           
  .دوردست پناه برده يا از ميان رفته بودند

از نخستين تماس مستقيم و همسايگي مغولها با ايران كه در جهت خونخواهي و               
 ق.هـ  616شده مغوالن در اترار بوسيله خوارزمشاهيان، از سال           انتقام از كاروان غارت   

فتح قالع اسـماعيليه و برچيـدن خالفـت    شود تا غلبه بر دو خطر بالقوه يعني       آغاز مي 
، چهار دهه سرشار از ويرانگري و انهدام شـهرهاي ايـران            ق .  هـ 656عباسي در سال    

  .همراه بوده و در خالل اين دوره هيچ اثر قابل توجه معماري بنياد نشده است
در چنين شرايطي حكومت ايلخاني تشكيل و شيوه زندگي و حكومت مغولهـا             

 مغولها عالوه بر زندگي در چادرهاي نمـدي متحـرك مطـابق بـا               .دگرگون ميگردد 
نخـست  «آنهـا   . شـوند   شيوه صحرانوردي خود، با شيوه معمـاري ايرانـي آشـنا مـي            

» .شـد   و ايـن شـهرها پـس از مـدتي نـابود مـي             ....سـاختند و    شهرهاي چادري مـي   
و در سالهاي سلطنت هالك«اين فرهنگ بتدرج تغيير يافته و) 446، ص1368اشپولر،(

  ) 10، ص1365ويلبر،( ».تر آغاز گرديد هاي دايمي بناي ساختمان
طوسي بـود او بـا اسـتفاده از روزنـه نفـوذ و            منشاء اين تحول خواجه نصيراليدين    

گويي و استخراج آثار فلكي سـعد   بيني، پيش   زمينه مذهبي شمنيزم و نيازمغولها به طالع      
ورجاونـد،  (از آغـاز    و نحس ساعات و استكشاف صلح و فـساد هـر تـصميم پـيش                

                                                 
اء  كارشناس ارشد ميراث فرهنگي و رئيس موزه تخصصي ايلخاني مراغه، دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت آثـار و اشـي                 -1

  فرهنگي تاريخي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع ابهر
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، نخستين معماري عصر ايلخاني را بعنوان رصدخانه مراغه پيشنهاد و           )143، ص 1366
تـوان آغـازگر      اين نقطه را مـي    . اين امر مورد توجه و حمايت خان مغول واقع گرديد         

تحول بنيادين در احياي فرهنگ، هنر و معماري اسالمي و اسـتحاله تـدريجي خـوي                
همچنين از همين نقطـه، سـبك جديـد         . غولها قلمداد نمود  گري م   ويرانگري و وحشي  

شـكل  ) 214، ص 1382پيرنيـا، (معماري اسالمي ايران بعنوان دوره نخست شيوه آذري       
از زمان ساختمان آخرين ابنية بزرگ تا اين زمـان، تقريبـاً دو نـسل از                « گرفته و چون    

 بـه جهـت ظهـور       و) 11، ص 1365ويلبـر، (» .طراحان و استادكاران بيكار مانده بودند     
شيوه جديد معماري اسالمي از خاستگاه بومي آذربايجان، از آن مي توان به رسـتاخيز               

  . مجدد معماري اسالمي ايران ياد كرد
هـا،    اميدوار است در شرح مقاله آثار و نتـايج بنيـاد رصـدخانه مراغـه و ريـشه                 

مـاري  هاي دوره نخست شيوه معمـاري آذري و تـأثير آن در مع              خاستگاه و ويژگي  
  .ايران و جهان بررسي گردد

  مغول، معماري ايلخاني، رصدخانه مراغه، شيوه آذري: واژگان كليدي
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   تاثير عوامل محيط طبيعي بر رشد شهر تبريز در دوره ايلخاني
  

  1ريسا هاشم پورپ
  2محمد ابراهيم رمضاني

  
شهر بعنوان تبلور نوع خاصـي از ارتباطـات انـسان و محـيط طبيعـي در بـستر                   

عوامل محيط طبيعي در كنار پديده هاي انـسان         ) 1369رهنمايي،  (غرافيايي است   ج
ساخت، فضاهاي زيستي از جمله فضاهاي شهري را شكل مي دهد و روابط متقابل            

  )1384شماعي،پوراحمد،. .(بين آنها است كه محيط شهري را تشكيل مي دهد
تي و عناصر ديگـر    توجه به محدوديت هايي نظير زمين ، آب ، هوا ، تنوع زيس            

ترين اقدامي است كه شهر ساز يا برنامـه ريـز منطقـه              محيط زيست طبيعي اساسي   
   .بايد در جهت تحقق پايداري اعمال نمايد

ـاطقي بـروز كـرده كـه                         ـازي نيـز در من ـاري و شهرس ـان در زمينـه معم ـلي ايراني هنر اص
 يا گرماي طاقت فرسا قلت آب، بادهاي مزاحم، سرما و.محدوديتهاي طبيعي در اوج بوده است

ـا بهتـرين               . شد  بعنوان واقعيتهاي زيستي پذيرفته مي    ... و ـا را ب ـتفاده از آنه و درايت و تـدبير، اس
برداري از آن و در اوج احترام بـه           در اوج تبعيت از طبيعت، بهره     . ساخت  مي  ممكن  راهكارهاي

ـاه     رازه. اند  آن، حفظ آن، اينها رازهاي پايداري شهرهاي گذشته ما بوده          ـاي    ايي كه غالباً از نگ ه
سطحي و گذراي بازديد كنندگان پنهان مي ماند در اين رهگذر توجه به شرايط محيط طبيعي                 
شهر تبريز با در نظر گرفتن رونق روز افزون اين شهر به سبب اهميت آن بعنـوان يـك شـهر                     

  .مركزي از لحاظ حكومتي و تجاري كه موجب گسترش آن در دوره ايلخاني شده بود
ـاني و                     دراين ارتباط اين مقاله سعي بر آن دارد  كه روند توسعه شهر تبريز را در دوره ايلخ
اثرات آن روي  محيط طبيعي را مورد بررسي و ارزيابي قرار دهد و با معرفي عوامل مثبت مهم 
  .وتاثير گذار در آن دوره، براي توسعه آتي  اين شهرراهكارهاي مرتبط را معرفي وپيشنهاد نمايد

 شهر تبريز، دوره ايلخاني، شهر پايدار، محيط طبيعي:  واژگان كليدي

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز  -1
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز  -2
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 گيري شهرهاي ايلخاني تاثير ساخت مقابر در شكل
  
  1سعيد خوش نيت

  
باتوجه به اينكه در دوره ايلخانان مغول توجـه زيـادي بـه مقبـره سـازي شـده                   

وسـط  هاي عظيم وباشكوهي همچون سلطانيه بنا گرديده ودر هرشهري كه ت            ومقبره
ايلخانان مغول ساخته شده ويا آن شهر به صـورت مركـز حكـومتي انتخـاب شـده            

توان به يك روند دست يافت        هاي موردي مي    اي بنا گرديده وبا توجه به نمونه        مقبره
كه اصوال ساخت شهر در دوره ايلخاني بر پايه مقبره بـوده ويـا اينكـه بنـاي مقبـره          

  .گيري شهر داشته يا نه تاثيزي در شكل
در اين نوشتار نگارنده ضمن عبور از مراحـل شـناخت سـاخت مقبـره وشـهر                 

گيـري    وتاثير ساخت مقبره بركالبد شهر وشهرنشيني به دنبال تـدوين مبـاني شـكل             
  .ساخت مقبره وتاثير آن بر شهرسازي در اين دوره مي باشد 

  

                                                 
  دانشجوي دكتري مرمت از دانشگاه معماري و ساختمان باكو-1
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تاثير شخصيت هاي مهم علمي و سياسي دوران ايلخانيان بر 
  ماري و شهرسازيگيري مع روند شكل

  
  1ليال مدقالچي
  2شيوا واليتي

  
بعد از آرام شدن اوضاع ايران، ايلخانيان شـروع بـه انجـام اصـالحات اقتـصادي،                 

سهم عمده اين اصالحات و آباداني بر عهده دانشمندان  و           .اجتماعي و تجاري نمودند   
ذ كننـد و بـا      وزراي با فراستي بود كه توانسته بودند به دستگاه حكومتي ايلخانيان نفو           

... درايت خود زمينه عالقه مغوالن را به علومي نظير طب ، نجـوم ، تـاريخ نگـاري و       
مهيا كنند و از طرفي امكان بسط و گسترش دانشمندان ديگر را فراهم نمايند، تـا ايـن                  

  .دوره از تاريخ را به عنوان يكي از مهمترين دوران طاليي درسطح دنيا مطرح سازند
 و فراست تني چند از اين دانشمندان نظير خواجه نصيرالدين           حمايت ايلخانيان 

اثرات ژرفي نيزدر معمـاري و شهرسـازي آن         .. طوسي و خواجه رشيدالدين فضل ا     
دوران داشته است به طوريكه امروزه از عظمت و شكوه معماري و شهرسـازي آن               

از دوران كه به همت افرادي چون ايشان بنـا نهـاده شـده اسـت، بـه عنـوان يكـي                      
  .  هاي موفق معماري اسالمي ياد مي شود دوره

هـاي علمـي     مطرح شدن شهرهايي چون تبريز، مراغه و سلطانيه به عنوان قطب          
آن روزگار حاصل تالش همين دانشمندان و وزراي با نفوذ و قدرتمندي است كـه               

گيـري معمـاري     خواه ازسر تفكر و انديشه و خواه از سركينه و خودنمايي در شكل            
  .اند وره اثرات قابل توجه و شاياني داشتهاين د

در اين مقاله سعي خواهد شد خدمات ارزنده شخصيت هـاي مهـم تـاريخي و                
تاثير آنان در شكل گيري معمـاري و شـهر سـازي دوران ايلخـاني مـورد بحـث و                    

 .بررسي قرار گيرد

                                                 
 )ص(فوق ليسانس معماري وعضو هيات علمي دانشگاه نبي اكرم  -1
 )ص(ق ليسانس معماري وعضو هيات علمي دانشگاه نبي اكرم فو -2
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تاثير معماري حصار دوره ساساني تخت سليمان در ساخت 
  ارگ سلطانيه

  
  1خسرو فري

  
بي شك معماري ايران، در طول تاريخ پر فراز و نـشيب آن، از دوران پـيش از                  
تاريخ و آغاز تاريخي از تمدن ايالم و امپراتوريهاي هخامنشي تـا ساسـاني و دوره                

هرچند . باشد شكوهمند اسالمي تا عصر حاضر داراي نوعي استمرار و پيوستگي مي  
ن، معماري ايران در ادواري دسـتخوش       در اين مسير طوالني و به دليل نفوذ بيگانگا        

با اين حال و بدليل غنـاي فرهنگـي، معمـاري           . افول و تحوالت بسياري بوده است     
ايراني همواره يك روند پويا و مستمر و داراي سبك و هويـت منحـصر بـه خـود                   

يكي از عناصر مهم معمـاري و       . كه آنرا از ديگر فرهنگها متمايز ميكند      . داشته است 
ران ساخت حصار و برج و بـاروي تـدافعي پيرامـون شـهرها و ارگ                شهر سازي اي  

دژ شـهر   , حسنلو, سلطنتي ميباشد كه استمرار اين ويژگي معماري را از تپه سيلك            
تخت جمشيد تا تخت سـليمان وارگ سـلطانيه و بـاالخره تـا              , ,اورآرتويي بسطام   

صار روسـتاي   اواخر دوره قاجار در پيرامون شهر خوي ودر دوره پهلوي اول در ح            
حـصار محيطـي دژ شـهر       . عسگر آباد اروميه را مي توان مـشاهده و مطالعـه نمـود            

ساساني تخت سليمان نمونه بارز اين سازه دفاعي و حفاظتي ميباشد كه از مهمترين    
حفاظت ميكرد اين حصار تدافعي الگويي      ) آتشكده آذر گشنسب  (آتشكده ساساني   

  .  دوره هاي بعدي مي باشدمناسبي جهت احداث ديوارهاي تدافعي در
پس از آنكه سالطين مغـول مجموعـه سـحر انگيـز تخـت سـليمان را بعنـوان                   
پايتخت و استراحتگاه تابستاني انتخاب نمودند تاسيساتي در كنار درياچه و بر روي 
آثار دوره ساساني در تخت سليمان احداث كردند معماران ايـن دوره بـا شـناخت                 

برج و باروي تخت سليمان و حتي با دخل و تـصرف            كامل از فرم و شيوه احداث       

                                                 
  كارشناس ارشد مرمت و احياي بنا و بافت هاي تاريخي-1
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جهت احداث دروازه در محور شمال و جنوب اين الگو را در طراحـي و سـاخت                 
  .ارگ پايتخت جديد ايلخانان مغول در  سلطانيه بكار بستند

 اين مقاله سعي دارد با مقايسه حصار تخت سـليمان بـا حـصار ارگ سـلطانيه                 
  .   اثيرآن را در معماري دوره ايلخاني بررسي نمايدردپاي معماري دوره ساساني و ت
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تاثيرگذاري وتاثير پذيري معماري هاي شكل گرفته شده بر 
  فرهنگهاي مجاور

  
  1فرزانه سليماني جاي

  
ميراث بر جاي مانده از دوره ايلخاني بخوبي نشانگر آن اسـت كـه هنـر و فـن                   

ني ايران خـصوصا دوران     معماري و شهرسازي در آن زمان تكوين هنر دوران باستا         
ايلخانان در راستاي حس جاه طلبي خود الگوهاي معماري ساسـاني    . ساساني است 

را بسيار مناسب ديدند و در اين روند امكان اسـتقالل هنـري ايرانيـان از اسـتيالي                  
فرهنگ خلفاي عباسي بخوبي تامين شد ومعماري شكوهمند ساساني در ابعادي نو            

. ا حمايت وزراي ايراني ايلخـاني تبلـوري دوبـاره يافـت           و با دانشي دو چندان و ب      
عالوه بر تاثير هنر ايلخاني از هنر ساساني تاكيد هنرمندان و انديشمندان ايـن دوره               
باعث گرديد تا روند گسترش هنر اصيل ايراني در سراسر قلمرو حكومتي ايلخانان             

 پس از رنـسانس     و مرزهاي خارج از حكومت ايلخانيان ادامه يابد و خصوصا اروپا          
تاثير هنر اين . از اين مكتب هنري در راستاي ترقي علمي و فرهنگي بسيار سود برد         

دوره در دوره هاي بعدي خصوصا ساخت وساز معماري دوره عباسـي و سـاخت               
هنر اين دوره را مي توان در ابعاد زيـر          . شهرهايي مانند اصفهان بسيار مشهود است     

  : مورد بررسي قرار داد
  تاكيد در ساخت بناهاي شاخص همانند گنبد سلطانيه و ارگ عليشاه توجه و  •
 توجه به المانهاي عمودي و ساختمانهاي مرتفع  •

تداوم چشم اندازهاي باغ سازي دوره ساساني و تاكيد بر نقش باغ در تكميـل                •
 بناها و عناصر شهري

در استفاده از نور به عنوان بعد چهارم در طراحـي و اسـتفاده از تـضاد نـوري        •
 طراحي فضاهاي معماري

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بستان آباد-1
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طراحي ايوانهاي عظيم مشرف به باغ و حـوض در تـداوم طراحـي فـضاهايي               •
 مانند طاق كسري در ساخت ارگ عليشاه تبريز

 استفاده از نظم هندسي و قواعد رياضي در طراحي ساختمان •

 استفاده از سازه به عنوان عامل تزئيني به صورت نمايان و طراحي كاربنديهاي بي نظير •

 راحي صنعتي ساختمان و ابداع و استفاده از پيمونهاي دقيق در معماريط •

توسعه آسمانه هاي گنبدي عظيم در تداوم گنبد سازي دوره ساساني در مقبره              •
سلطانيه و تاثير آن در ساخت گنبدهايي مانند گنبد كليـساي فلـورانس و سـانتا             

 ماريا دلفيوره توسط معماران دوره رنسانس

 ارش ساختمان خصوصا در زمينه گنبد سازي و آسمانه هاي طاقي شكلنگرش علمي به ني •

تكوين چهارطاقي هاي ساساني و تبديل آن به پالن هشت ضلعي به صـورت               •
 كارآمد تر در گنبد سلطانيه

تاثير شكل و فرم هنر دوره سلجوقي در قلمرو ايلخاني همانند آرايش چهـا ر                •
  مصرايوانه در طراحي مساجد فرهنگهاي مجاور نظير

تاثير هنرهاي تزئيني ساساني در زمينه گچبري و هنرهاي تزئيني آجركـاري از              •
 دوره سلجوقي در گنبد سلطانيه و انتقال آن به دوره هاي بعد

 طراحي بازار به عنوان هسته اصلي شهر هاي ايلخاني و توسعه اقتصادي شهر  •

 توسعه طراحي شهرهاي پايدار  •

احي شهر تبريز و شم غازان و تـداوم آن  نمود عملي طراحي باغ شهرها در طر   •
 در شهر سازي اصفهان در دوره صفوي 

نمود عيني الگوي مناسـب در طراحـي و سـاخت ميـادين شـهري بـه عنـوان                 •
 فرهنگـي و اقتـصادي ماننـد        -  سياسي  - اجتماعي -جايگاه عملكردهاي مذهبي  

ر ميدان صاحب آباد تبريز و ميدان سـلطانيه زنجـان و نقـش ايـن ميـدان هـا د                   
 طراحي ميدان نقش جهان به عنوان يك الگو

 خدماتي در راستاي شـهركهاي      -فرهنگي-طراحي مجموعه هاي عظيم علمي       •
دانشگاهي ساساني همانند جندي شاپور و طراحي ربع رشـيديه و تـاثير آن در               

 ساخت شهركهاي دانشگاهي درفرهنگهاي اروپايي
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از مـدت معمـاري و      تربيت و تعليم نيروهاي متخصص در راستاي هافهاي در         •
تاكيد بر عامل انساني به عنوان شـاخص مـوثر در رواج و گـسترش فرهنـگ و       

 تاثير اين هنرمندان در انتقال و توسعه فن و هنر ايراني در دوره هاي بعد

معماري ساساني، ربع رشـيديه، گنبـد سـلطانيه، ارگ عليـشاه،             :  واژگان كليدي 
  رنسانس
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   ايلخانيتاج الدين عليشاه و معماري دوره
  

  1ليال رحيمي
  

تبريـز و پيـرو     ) ميارميـار ( ساكن محلـه مهـادمهين       ،خواجه عليشاه فرزند ابي بكر    
وي در هنگام مرگ شصت سال داشته و تاريخ تولـدش      . مذهب اهل سنت بوده است    

اند خواجه را بعضي از اهل تراجم، وزيـر صـاحب راي    ق نوشته. ه 664را حدود سال    
  .اند ر و عدالت شعار و شرع پرور توصيف كردهو باتدبير و هنرور و مشي

كارخانـه   در ادارة امـور  ويموفقيـت    تاجر جواهر و كاال بود    تاج الدين عليشاه  
 و پذيرايي باشكوه او از اولجايتو هنگام ورود وي به بغداد سـبب              پارچه بافي بغداد  

ني خدمات تاج الـدين عليـشاه در آبـادا   . شد تا مورد لطف خاص سلطان قرار گيرد      
  پس از نشـستن بـر مـسند وزارت         وي. سلطانيه توجه بيشتر اولجايتو را برانگيخت     

پرداخت و سلطانيه  جهت ارائه كار چشمگير، به تزئين گنبد ) ق- هـ 715در سال   (
   .ساختمان تربتخانه را نيز به آن اضافه كرد

ـ   )  تاج الدين عليـشاه    زن( مقبره ميره خاتون     از اقدامات ديگر ايشان    ه معـروف ب
گرچه شكل ظاهري اين مقبره شباهت تـامي بـه آثـار            . بوددر سلماس    مينار خاتون 

.  هجري اسـت   710 يا   700تاريخ آن   كه  هرتسفلد معتقد است    « سلجوقي دارد ولي    
  ». كالً منهدم شد ش.ه 1309و عاقبت در زلزله ويرانگر سال 

ل حمداهللا مستوفي اشاره مي كند كه سلماس يكصد سـال پـس از حملـه مغـو                
عالوه بـر ايـن يـك پـل و راه           ، جيالن تبريزي مرمت شده       عليشاه الدين  بدست تاج 

كـه از نزديكـي سـلماس كنـوني مـي      ر عليشاه هاي متعدد به امر وي ساخته شد نه    
  .رود براي مرمت سلماس تخريب شده به شمار مي ايشان گذرد نيز از اقدامات مؤثر

ات بسياري سـاخت از      در هنگام وزارت خويش مساجد و مدارس و عمار         وي
  . كه چهار هزار صنعتگر داشت» كارخانة فردوس بغداد«جمله عمارت 

                                                 
  كارشناس ارشد معماري از دانشگاه هنر اسالمي تبريز -1
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 هجري به بناي مسجد عظيمي در خارج كوي مهـاد مهـين تبريـز               711در سال   
در گذر زمان از آن با نام هاي ارك تبريز، ارك عليشاه، طاق عليشاه و               پرداخت، كه   

 عظيم فرو ريختـه، كـه ابعـاد آن از ايـوان             اين ايوان . نيز مسجد عليشاه ياد كرده اند     
ــضا ســازي، رفعــت و عظمــت يكــي از    ــداين بزرگتراســت، از نظــر حجــم ، ف م

  .شاهكارهاي هنر معماري ايران شمرده مي شود
يكي از منابع اشعار مي دارد كه خود عليشاه، نقشه بنـا را طـرح كـرد ايـن بنـا                     

م دوره مغول است كـه  شايان توجه خصوصي است، زيرا يكي از سه ساختمان عظي        
اندازه عظيم و ساختن آن ها در مقايسه با ساختمانهاي معمولي زمان اقدام خطيـري     

  .به شمار مي رود، دو ساختمان ديگر مقبره غازان خان و مقبره اولجايتو است
دونالد ويلبر اشاره مي كند كه اين بنا گواه عالي از منـابع مـادي و اوج قـدرت                   

القه شخصيت هاي بزرگ كشور را به معماري نـشان مـي            مغول در ايران است و ع     
دهد، نقشه آن نشان مي دهد كه رسوم معمول معماري را براي ايـن بنـاي ممتـاز و           
مشخص اقتباس و تغيير داده اند و همچنـين مهـارت سـازندگان در انجـام برنامـه                  

در كل مي توان تـاج الـدين عليـشاه را در طـول              . مخصوص به خوبي معلوم است    
  .ي از حاميان معروف معماري به شمار آوردزندگ

  تاج الدين عليشاه، ارگ عليشاه، سلماس، سلطانيه: واژگان كليدي
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تبيين فضاهاي شهري ربع رشيدي، شهر آرماني خواجه 
  رشيدالدين فضل اهللا

 
  1دكتر فرح حبيب      

  
ند و سياستمدار برجسته ايراني قرن      خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني دانشم     

هفتم هجري در شمال شهر تبريز شهركي را بنيان گذاشت كه بيشتر جنبه علمـي و                
اين شهرك را ربع رشـيدي ناميدنـد هـدف خواجـه رشـيدالدين از       .آموزشي داشت 

تاسيس ربع رشيدي اين بود كه مكاني ايجاد نمايـد كـه در آن مجمعـي از علمـا و                    
  .  كنددانشمندان را مستقر

از آنجا كه بسياري از ايده آلهاي خواجـه رشـيدالدين در ايـن شـهرك متجلـي                  
گرديده است ،تاسيسات ربع رشيدي چنان دقيق در وقفنامه بيان شده كه امروزه مي              

محل احداث گنبد بزرگ ،محل     .توان از روي همان توضيحات نقشه آن را پياده كرد         
، مدارس و محل كتابخانـه هـاي        سكونت سه مقام ارشد ربع رشيدي ،محل مساجد       

دوگانه ،دارالشفا ،محل سكونت مدرسان و معيدان و طالب و غيره را دقيقـا تعيـين                
بطور خالصه اين مجتمع را مي توان به سه قسمت اساسي به شرح زير              .كرده است   
  :تقسيم كرد

  ربع رشيدي، شهرستان رشيدي، ربض رشيدي
 و شهري شهرك ربـع رشـيدي بـه    لذا در اين مقاله به بررسي فضاهاي معماري   

  .عنوان يك شهر آرماني از ديدگاه  خواجه رشيد الدين پرداخته خواهد شد
  ربع رشيدي، خواجه رشيدالدين، شهر آرماني، وقفنامه:واژگان كليدي

                                                 
 نشكده معماري و هنر واحد علوم و تحقيقات دانشيار دا- عضو هيئت علمي واحد علوم و تحقيقات -1
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  تحوالت تاريخي و ساختار كالبدي حصار و دروازه هاي تبريز
  )دوره ايلخاني تا دوره پهلوي(

  
  1ليال رحيمي

  
  شهرتبريزاست و كوي گلستان  نا بار بگشا زاشتـرانساربا

  شعشعه عرشيست اين تبريز را  فرفردوسيست اين پاليز را
  

ق بـا ويرانـي و كـشتار        . ه 619 تـا    616تهاجم تاريخي مغول در فاصلة سالهاي       
با نشستن غبار فتنة مغول، زندگي بر       . اي در كانونهاي مدني ايران همراه بود        گسترده
روي . ها و روستاهاي ايران در شرايط بسيار دشـواري ادامـه يافـت            هاي شهر   ويرانه

اي را در حكومـت ايلخـاني و          ، سـلطان مـسلمان تحـول ويـژه        »غـازان «كار آمـدن    
اهتمـام غـازان بـه اصـالحات پردامنـة        . مناسبات آن با جامعة ايراني نمودار ساخت      

ورة ايلخـاني   اي را در د     اجتماعي، سياسي، اداري، اقتـصادي و حقـوقي زمينـة تـازه           
يكي از اصالحات و اقدامات عمراني وي سـاخت حـصار و دروازه             . وجود آورد   به

تبريز بود به سبب گسترش و توسعه تبريز غازان دستور به ساخت باروي جديد در               
و با توجه به قرارگيـري تبريـز بـر شـاهراه            . پيرامون باغات و اراضي آباد شهر كرد      

در مقاله حاضر سـعي     . ي بر باروي شهر بنيان نهاد     بازرگاني جاده ابريشم دروازه هاي    
شده است تحوالت ساختاري و كالبدي تبريز همراه با حصار و دروازه هـاي آن از                

  .   شمسي مورد بررسي و كنكاش قرار گيرد1300دوره ايلخاني تا شروع دهه 
، قراقويونلـو، صـفويه،     )غـازان (حصار و دروازه تبريز، ايلخـاني     : واژگان كليدي 

  .اريهقاج
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تداوم ويژگيهاي تاثيرگذار معماري ايلخاني در مساجد چوبي 
  آذربايجان شرقي

  
  1هوشنگ بابائي كهن

  
شبستان با پالني ساده مستطيل يا مربع شكل با جرزهاي قطورهمراه با تزئينات آجري خفتـه                

نين وجـود  دار جناغي در دل ديوارها و همچ هاي تيزه راسته، اسپرها وطاقنماها با قوس و سرطاقي   
ـتونهاي قطاربنـدي شـده                  ـا سرس بازشوهاي درامتداد هم ودريك راستا، استفاده از ستونها همراه ب
ـتونهاي چـوبي از                 چوبي و ايجاد ستاوندهاي چوبي، محوربندي ساختمان و محاسبه فواصـل س
همديگر واز جرزها، چيدمان تيرهاي فرعي در ابعاد مناسب وهمراهي پردوهاي تزئيني تراش داده 

ـته، پوشـش،                   ش ـتونهاي افراش ـقف وس ـال س ـاهتيرهاي حم ده درسقف، توان تحمل پـذيري ش
بندي سقفهاي مسطح وسيع كه بي گمان  ملهم از تجارب هنرمندان آذربايجان               بندي و عايق    شيب

ـاري بـشمار           ـيوه معم و بناهاي متقدم موجود در آن است كه از ويژگيهاي مثبت وماندگار ايـن ش
  .باشد اي مسجد گوراوان عجب شير مشهود ميآيد كه تماماً در بن مي

ها همراه با     عمده مصالح مصرفي سنگ الشه و قلوه سنگ رودخانه اي درفنداسيون وازاره           
مالت ماسه آهك، آجرپخته وخشت در جرزهاي كناري، اندودهاي گچي درداخل بنا كه نهايتا 

  .چوب سپيداروتبريزي مي باشد 
ـا        . شده اجرا گرديده است    پي ها به صورت نواري وكالف بندي         ـاري ب اين سبك و شيوه معم

ـه نيـز                      ـفويه و زندي تمامي ويژگيهاي منحصر به فرد خود به صورت تكامل يافته به ادوار بعدي و ص
. اي براي ساخت مساجدي با ستاوندهاي چوبي زيبا ومتعدد شـده اسـت              انتقال يافته كه خود مقدمه    

  ... )  شير، مهرآباد و كبود بناب،  مسجد جامع گوگان ومالرستم، مالمعزالدين مراغه، شيرلوي عجب(
ـان شـروع و بـه                    اين سبك و شيوه معماري برگرفته از مصالح بوم آورد منطقه، از آذربايج

ـامع         . (اقصي نقاط ايران بزرگ گسترش يافته است       چهل ستون و عالي قاپو اصفهان، مسجد ج
  ... ) روستاي ابيانه و شاه چراغ شيراز و

                                                 
  كارشناس ارشد مرمت و احياء بناهاي تاريخي، مدرس آموزشكده سما مراغه و رئيس شركت تعاوني مرمتي رهگشاي مراغه-1
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  مانشهر اسالمي در متون اسالميتصوير آر
  مطالعه موردي بررسي ويژگيهاي آرمانشهرهاي اسالمي در دوره ايلخاني

  )ربع رشيدي، شنب غازان، سلطانيه(
 
  1صمد نگين تاجي
  2سيندخت رضايي ليپايي

   
گفتمان ديني در باب شهر اسالمي كوشـشي اسـت بـراي پاسـخ دادن بـه ايـن                   

چگونه شهري است ؟ و منظـور از اسـالمي          پرسش اساسي و مهم كه شهر اسالمي        
  بودن شهر چيست ؟

از شهر در دو مرتبه مي توان سخن گفت ، مرتبـه اول تعيـين كالبـدي شـهر و                    
تحول بافتها ، مرتبه ديگر ، آن مرتبه اي است كه شـهر تجلـي تـصوري آرمـاني و                    

عالي بدين معنا هر شهر ، به بيان دقيق تر هر زيستگاهي تجلي نظم مت             . معنوي است 
 كه خود تجسمي از آرمانشهرهاي مثـالي و مينـويي بـر             -است و شكل آرماني شهر    

نمـودي از ملكـوت     (روي خاك ارض مثل و زمـين معنـوي درعـالم اسـطوره هـا                
  .هستند) آسماني

جنبه هاي آرماني ساخت شهر يعني فلسفه ساخت به مثابه بـاطن و سـيرت يـا                 
مي شـهر و درك روح شـهر        روح و جان ساخت شهر و براي دريافت منظـر اسـال           

رباني و پردازش و تدوين الگوي آرمانشهر اسـالمي در دو حـوزه فقاهـت و آداب                 
اسالمي و حوزه كتاب وحي و منابع اوليه و اصـيل بـه پـژوهش پرداختـه ايـم و از          
مفاهيم عيني آيـات قرآنـي در بـاب شـهر و مدينـه اسـالمي در پـي الگـوي بـراي               

 دو شـيوه ، يكـي اسـتخراج از متـوني كـه بـه                آرمانشهرهاي اسالمي هـستيم و بـه      
صراحت مربوط به شهر يا به طور كلي سكونتگاههاي انساني پرداخته  و ديگـر بـر          
استنباطهاي اجتهادي متكي بر درك روح دين براي دست يابي به الگوي آرمانـشهر              

                                                 
 زي تبري دانشگاه هنر اسالمي ارشد معماري كارشناسيدانشجو -1
 زي تبري دانشگاه هنر اسالمي اسالمي  ارشد معماري كارشناسيدانشجو - 2
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سير تاريخي تحول   :و اطالعات دريافتي روند پژوهش در زمينه هاي       . استفاده كرديم 
ل و مفاهيم شهر ايراني ، بررسي هويت شـهر اسـالمي از زاويـه پژوهـشگران،                 اصو

ساختار اجتماعي شهر بنا بر فرهنگ اسالمي، تصوير شهر اسـالمي در قـرآن كـريم                
ارائه شده است و از اين منابع به اصول و ارزشهايي كه براي تحقـق شـهر اسـالمي       

ق معمـاري، مـصاديق و   ضرورت دارد دست يافتيمو از آنجايي كه بستر يـك تحقيـ   
نمونه هاي معماري در رابطه با موضوع تحقيق مي باشد براي بررسي ويژگي هـا و                
اصولي براي تحقق شهر آرماني اسالمي ، در چند نمونه شـهر اسـالمي ـ ايرانـي از     

با مفاهيم تهيه شـده در مبـاني   ) شنب غازان ـ ربع رشيدي ـ سلطانيه  (دوره ايلخاني 
  .ر گيردنظري مورد آزمون قرا

شهراسـالمي، معمـاري ايلخـاني، قـرآن كـريم، آداب اسـالمي،             : واژگان كليدي 
 آرمانشهر اسالمي
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  داليل ايجاد شهركهاي  اقماري در اطراف تبريز در دوره ايلخانان
  ... )شنب غازان ، ربع رشيدي ، اوجان و  ( 

  
  1بهروز عمراني
  2حسين اسمعيلي سنگري

  
جري بعلت رونق بـيش از حـد اقتـصادي كـه            شهر تبريز در اواخر قرن هفتم ه      

ناشي از امنيت اقتصادي و ورود بازرگانان مختلف به شـهر بـه دليـل عبـور جـاده                   
بطوريكه بـسياري از مـردم از       . ابريشم بود به يكباره به شهري جهاني تبديل گشت        

. جمله بازرگانان و دانشمندان براي آمدن به اين شهر اظهار بـي تـابي مـي كردنـد                   
 پتانسيل شهري در حد تبريـز گنجـايش ايـن همـه آمدوشـد جهـانگردان را                  مسلماً

همچنين بـا   . نداشته و نياز به اماكن جديد براي كمك به اين شهر احساس مي شد               
توجه به قدرت پادشاهان و وزراي اين دوره هركـدام از آنـان درصـدد خودنمـايي                 

. ه تأسيس بر مي آمدندبيشتر با بوجود آوردن المانهاي معماري و يا شهرك هاي تاز  
. كه هركدام از شهرهاي اطراف تبريز دستمايه يكي از قدرتمندان اين دوره مي باشد         

در اصل مقاله به بررسي تك تك اين شهركهاي اقمـاري اطـراف تبريـز پرداختـه و      
  .داليل ايجاد هر كدام بيان خواهد گرديد

  تبريز، ايلخانان، شهركهاي اقماري: واژگان كليدي
  

                                                 
  استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-1
 عضو هيأت علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور -2
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  دييرش ربعجذب گردشگري در شهر باستاني رهاي راهكا
  

  1اكبر كياني
  

 جهان اسالم، در نزد انديـشمندان       ن شهرك دانشگاهي  ين و بزرگتر  يدي بعنوان اول  يرش ربع
ـاه ويـژه             علوم مرتبط و عالقمندان به عرصه      . اي دارد   هاي دانش و شكوه تمـدن بـشري جايگ

ـان اصـالحات        دست ،ه و تالش سازند   دترشيدي بارزترين نمونه مساع    ربع اندركاران و حامي
رود كـه توسـط خواجـه         ي فرهنگ ايراني بشمار مي    ي رشد و پويا   ،غازان خان در عرصه تعالي    

ـيع فرهنگـي   با برنامه رشيدالدين فضل اهللا همداني   ـاهي در نخـستين    ،هاي وس  اقتـصادي و رف
ـاد شـد    در داخل حصار جديد شـهر تبريـز     قمري سالهاي قرن هشتم هجري    ـ  .ايج ا وجـود  ب

ـام نـشده                   عظمت ربع  ـان انج رشيدي، هنوز بطور شايسته شناخت و معرفي اين شـهر در جه
رشيدي در سطوح ملي و  هاي شناخت بيشتر ربع     بنابراين، هدف مقاله حاضر ارائه روش     . است
ـا   دييرشـ  ربـع جذب گردشگري در شهر باستاني      راهكارهاي  المللي و همچنين پيشنهاد       بين  ب

اي،   بر اين اساس، روش تحقيق مبتني بر مطالعات كتابخانـه         . باشد  هاني مي توجه به تجربيات ج   
المللي بوده است كه ضمن آن تالش         هاي مشابه بين    بررسي اسناد مكتوب و استفاده از فعاليت      

ـاريخي آن       رشيدي، هويت شهري، اليـه      گرديده است با توجه به عظمت و شكوه ربع         ـاي ت ه
ـيدي    هاي منحصر به فرد ربع      هاي اقتصادي و ويژگي     هاي زيباشناختي، ارزش    دوره، ارزش  رش

. ريزي شهري و شهرسازي، راهكارهايي جهت جذب بيشتر گردشگري مطرح گردد            در برنامه 
ـبكه             نتايج نشان مي   ـانه        دهد با معرفي اين شهر منحصر به فـرد در ش ـاي اينترنتـي و رس اي و    ه

ـاب  المللي، معرفي در    هاي تخصصي بين    همچنين برگزاري همايش   ـاي درسـي و انتـشار          كت ه
ـايت        مجالت مختلف مرتبط با ربع     ـين       رشيدي، ايجاد پيونـد در س ـاي گردشـگري ب المللـي    ه

تواند تأثير مضاعفي بر روند شناخت، كسب دانش، تخـصيص بودجـه، حفـظ، مرمـت و                   مي
  . رشيدي ايجاد نمايد احياي بيشتر ربع

  ، شهر دانشگاهي رشيدي، گردشگري، تبريز، راهكارها ربع: واژگان كليدي

                                                 
    ريزي شهري، دانشگاه زابل  استاديار، رشته جغرافيا و برنامه-1
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 دانشگاه موقوفه خواجه رشيدالدين -ربع رشيدي اولين شهر
 همداني ... فضل ا 

   
  1شكيبا صفدريان
 حميدرضا نوربخش

  
اهميت حضور شخصيتهاي برجسته و فرزانه ايراني در تشكيالت دولتي عـصر            

اين حركت كه از زمان ورود هوالكوخان به ايـران          . ايلخاني بر كسي پوشيده نيست    
تـرين و     يابـد، شايـسته     آغاز و تا زمـان حكومـت آخـرين ايلخانـان نيـز ادامـه مـي                

چـرا كـه نفـوذ عنـصر        . رود  ترين اقدام اين قوم مهاجم و بدوي به شمار مـي            اصلح
ايراني در ميان فاتحان وحشي چنان تاثير شگرفي بـر آنـان داشـت كـه خـصلتهاي                  

هـاي    ا را بـه روي زيبـايي      درنده خويي آنان را تعديل نموده و كم كم ديـدگان آنهـ            
به طوري كه در مـسيري خـالف جهـت نياكـان خـود قـدم                . فرهنگ ايراني گشود  

هايي كه خود مسبب آن بودند، دست         برداشتند و كوشيدند تا عالوه بر مرمت ويرانه       
  .                              به آباداني و ساخت و ساز زدند

توان نـسبت داد، امـا اقـدامات          نمياگر چه اين تحول را تنها به شخص خاصي          
. ارزنده خواجه رشيدالدين را نيز در اين بين نمي شـود بـا ديگـران برابـر دانـست                  

توانـست تحـوالت    ) غازان خـان  (هموست كه با نفوذ در افكار سياسي خان مغول          
كـه متاسـفانه بـه      . بنياديني در دولت، كشورداري و فرهنـگ سـازي برقـرار سـازد            

اما در اين بين مهـم تـرين و انديـشمندانه          ! . . .  شهرت دارد  اصالحات غازان خاني  
ترين حركت وي ايجاد كويي در تبريز به هزينه شخصي است كه به ربـع رشـيدي                 
شهرت دارد و از آن به دانشگاهي بين المللي يا شهر دانـشگاه تعبيـر شـده كـه در                     

يرانـي زحمـات    هر چند بعد از اعدام نا به حق اين ابر مـرد ا            . جهان بي سابقه است   
شود، ليكن اهميت آن امروز       وي با ضبط اموال و تخريب آثارش ناديده انگاشته مي         

                                                 
 ن  فوق ليسانس گرافيك، آموزش و پرورش شهرستان همدا -1
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كند و عدم شايستگي حاكمان روزگارش        بيش از پيش بر ديدگان جهانيان جلوه مي       
                            .                                                                                     زند را فرياد مي

در اين مقاله برآنيم تا به اين شهر دانشگاه از منظري ديگر نگريسته و توانمندي               
از آنجـا كـه امكـان كـاوش         . مردان ايرانـي را بـه ذره بـين مكاشـفه بـه رخ كـشيم               

ر اي با شرايط موجود تنها راه پيش روي ماست، بر آنـيم تـا بـا جـستجو د                    كتابخانه
  .                                                    ميان اسناد موجود راهي به درون اين درياي ناشناخته بگشاييم

  شهر دانشگاه، ربع رشيدي، كتابخانه، بيمارستان، رصدخانه : واژگان كليدي
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  ربع رشيدي بعنوان اولين و بزرگترين شهرك دانشگاهي جهان اسالم
  

  1هالناز شكوئي زاد
  
پس از اشغال و ويراني ايران توسط قوم تاتار ، فاتحان مغول كه بر اثر فرهنـگ                 
ايراني و اسـالم تربيـت يافتـه بودنـد بازسـازي را آغـاز نمودنـد و معمـاري سـده                  
چهاردهم با حجم چشمگير و تزئينات مجلل پديد آمـد و تمـامي شـهرهاي ايـران                 

د كه شهر تبريز نيـز از ايـن         مشمول اين تغيير و تحوالت حكومت جديد واقع شدن        
در زمان حكومت غازان خان در تبريز ربـع رشـيدي يكـي از      . قاعده مستثني نماند    

همـداني  ... بنا هاي عظيم و با شكوه دوران وي توسط خواجه رشيد الـدين فـضل                
ق  در دامنه كوه سرخاب در شمال كوي باغميشه ميان           .  هـ   697وزير عالم به سال     

  . ساخته شد وليانكوه و ششگالن
اين شهرك داراي عمارتها و ساختمانهاي گوناگوني مانند مدرسـه دارالـسياده ،             
ضرابخانه ، دارالصنايع كارخانه هـاي كاغـذ سـازي و بافنـدگي ، گرمابـه ، باغهـا ،                    
كاروانسراها خانه ها و دكانها بود و افزون بر آن خواجه رشـيد الـدين بـراي خـود                   

هاي معرق و طاقهاي بلند و سنگهاي مرمر بنـا كـرده            آرامگاهي بسيار زيبا با كاشي      
وي براي پسران خود كه هر كدام حاكم واليت و شهري بودند نامه اي نوشته               . بود  

وي در نامه خـود از حـضور        . و آنها را از كم و كيف اين شهرك مطلع ساخته بود             
و دويست نفر قاري قرآن از كوفه و بصره و شـام جهـت تـالوت كـالم اهللا مجيـد                     

چهار صد فقيه و محدث برگزيده از كشورهاي مختلف جهت تعليم فقه و حـديث               
به غالم زادگان و نيز پنجاه پزشك حاذق از هند و مصر و چين جهـت طبابـت در                   
دارالشفا در نزديكي باغ رشيد آباد و همچنين صـاحبان صـنايع و سـاير حـرف در                  

 نامه رشيد الـدين فـضل   كوي هاي ديگر خبر داده بود و چنانچه از مفاد توضيحات        
به پسران خود بر مي آيد ، ربع رشيدي باصطالح امـروز يـك شـهر دانـشگاهي                  ... 

ربـع  . بوده و بزرگترين علماي عصر از كـشورهاي شـرق در آن گـرد آمـده بودنـد               

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز  -1
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رشيدي كتابخانه عظيمي داشت كه از نظر كثرت و تنوع كتب در دنياي آن روز بـي          
كشت بسياري از گياهان زراعي و غير زراعـي مـورد           نظير بود در باغهاي نمونه آن       

آزمايشات و تحقيق قرار گرفته و به حالـت باغهـاي گياهـشناسي امـروزي بودنـد                 
مجتمع بزرگ علمي ، فرهنگي و تحقيقي ربع رشيدي كه بخش  بزرگي از تبريز را                
از اول محله ششگالن تا كناره هاي مهران رود و تپه هاي كوههاي عين آلي در بـر                  

رفته بود متأسفانه پس از مرگ خواجـه رشـيدالدين در معـرض هـرج و مـرج و                   گ
غارت قرار گرفته و امروزه به جز تپه اي كه به نـام قلعـه رشـيديه معـروف اسـت                     

  .چيزي از آن به جا نمانده است 
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ربع رشيدي به عنوان اولين و بزرگترين شهرك دانشگاهي 
  جهان اسالم و ضرورت احياي آن

  
  1شيوا واليتي
  2ليال مدقالچي

  
ربع رشيدي كه امروزه در ضلع شمال شرقي شهر تبريز واقع شده وبه صـورت               

شود روزگاري از زيباترين و مجلل ترين محـالت تبريـز بـه شـمار                 اي ديده مي    تپه
آمد كه خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني در زمـان سـلطنت غـازان خـان تـا                  مي

ل بـر يـك سلـسله عمـارات زيبـا در محلـه              اواخر عمر خود بنا نهاده بود و مـشتم        
رشيديه كه به نام خود اوست ساخته و به ربع رشيدي معروف گرديده است، شـهر                

. داده اسـت     دانشگاهي را تشكيل مـي     ـ    اي كه به اصطالح امروز يك شهر علمي         چه
شهري كه با جهان بيني رشيد الدين فضل اهللا پايه گذاري گرديـده و سـاخته شـده                  

لدين كه براي پيشرفت علم و دانش و صنعت عالقه وافري داشت، ايـن              رشيد ا .بود
مجموعه را مركز ثقل علوم عصر، تكنيك، هنر، فن، معماري و ابتكارات بي شماري 

بي شماري رادر دامان خـود       ... قرار داد و متفكران، فيلسوفان، محققان ، منجمان و          
يد گرديد و نقش مهمـي      پروراند و موجب جذب مغزها و رشد و تكوين افكار جد          

ترين  بنياد گذاري اين شهر از بديع. در گسترش علوم اسالمي به مغرب زمين داشت     
اما متاسفانه از بد روزگـار و   . و ارزشمندترين تجربيات ايران در دوره اسالمي است       

به طبـع ويرانگـري مغـوالن امـروز جـز تلـي از خـاك از آن بزرگتـرين مجموعـه                      
نمانده است و با گسترش شهر تبريـز بقايـاي آن مـورد             علمي،فرهنگي چيزي باقي    

تجاوز خانه سازي قرار گرفته و مابقي نيز در معرض خطر توسعه بي رويه شـهري                
به دليل اعتبار و اهميت ويژه تاريخي ،علمي و آموزشي آن براي تبريز، ايران              . است

اجـه  اسالمي و حتي جهان اسالم و نيز جايگاه رفيع علمي و مـديريتي شـخص خو               
                                                 

 )ص(فوق ليسانس معماري وعضو هيئت علمي دانشگاه نبي اكرم  -1
  )ص(فوق ليسانس معماري وعضو هيئت علمي دانشگاه نبي اكرم  -2
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رشيد الدين فضل اهللا همـداني و باعنايـت بـه اهميـت نگهـداري و حفـظ ميـراث                    
فرهنگي كه امروزه براي حفظ هويت فرهنگي جوامع الزم وضروري اسـت، سـعي              
خواهد شد با مطالعه كالبدي، اجتماعي، و اقتصادي اين شهر به طـرح احيـاي ربـع                 

ي فرهنگي، اجتمـاعي،    رشيدي از جهت علمي، فرهنگي و توريستي كه داراي مزايا         
 .                                              اقتصادي بي شماري است توجه شود
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  رهيافتي به  عناصرپايدار و ناپايدار شهرسازي دوران ايلخاني 
  

  1امين محمودازده
  

ايـن مجموعـه پـر      . موجودي زنده ، پويا و در حال تحول اسـت         شهر همواره ،  
تحول بواسطه دگرگوني در مقوله زندگي آدمي ،دچار تغييرت جز و كالن مي گردد       
و هر گاه در ماهيت زندگي انساني شاهد تحولي هستيم ،در نگرش شهر سـازانه او                

  .نيز اين چرخش پديدار مي گردد 
 زنـدگي ايرانيـان، در دروان حكومـت         يكي از بزرگتـرين تغييـرات در ماهيـت        

با ايجاد حكومتهاي تـام الختيـار ، كـامال خـود كامـه و               .ايلخانان مغول ،بوجود آمد   
همچنين ثروتمند ايلخاني ، با وجود اينكه خود از ماهيت شهرو شهرنشيني دل زده              

خواجـه نـصيرالين    : و هراسان بودند، اما در آخر با دستياري بزرگان  ايراني ماننـد              
 موجب ايجاد شـهرهايي بـا نگـرش         …وسي و يا خواجه رشيدالدين فضل اهللا و       ط

  .جديد و براي مقاصد خاص شدند 
شهرهايي كه اغلب داراي ساختارها و زير ساختارهاي متكي به خـود بودنـد و               

ربـع  : بعنوان شهرهايي مستقل و نه الحاقات شـهري ، شـناخته مـي شـوند، ماننـد                  
ي و علمي آنرا مي شنا سيم و يا شـهر سـلطانيه، بـا               رشيدي ،كه با كاركرد دانشگاه    

كاركردي سياسي و مذهبي ،كه اغلب اين شهر ها با مقاصد خـاص و در مكانهـاي                 
  .خاص طراحي و ساخته شده اند 

نگرشي كه از اين دست تجربيـات بـسيار كـالن گرفتـه شـد، در دوران بعـدي            
اين چشمه  ،سيراب    باالخص در مكتب اصفهان به ثمر نشست و مكتب اصفهان از            

  . گرديد 
اين مقاله در پي آن است ،كه با مقايسه تطبيقي  مابين، شهرهاي پـيش از دوران               
ايلخاني و شهر هاي دوران ايلخاني و همچنين مقايسه شهرهاي ايلخاني با يكديگر، 

                                                 
  كارشناس ارشد، مرمت و احياي بناها و شهرهاي تاريخي و مدرس دانشگاه شهيد باهنر كرمان  -1
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به نكات اساسي تغيير، در ماهيت شهر سازانه ايلخاني دست يابد ، نكاتي كه در دو                
  :و مي گردد پهنه جستج

   عناصر پايدار -1
   عناصر ناپايدار -2

و اين دو پهنه را با تحوالت اساسي، كـه در ماهيـت زنـدگي  آن دوره بوجـود                    
آمد، درهم بياميزد ،تا نحوه دگرگـوني عناصـر ناپايـدار، در شهرسـازي آن دوره را                 

  . ند زندگي مردمان آن دوره، به نقد بنشي)كيفي و كمي ( بواسطه تحول در ماهيت 
  شهر ايلخاني، عناصر پايدار، عناصر ناپايدار، ماهيت زندگي: واژگان كليدي
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  زبان طراحي شهري تبريز در دوره ايلخاني
 
  1دكتر سيد مجيد مفيدي
  2مهندس مريم سينگري

  
شـهر انعكـاس تفكـر، رفتـار و         . شهر يك سخن و در واقـع يـك زبـان اسـت            

 سـاكنين شـهرها، زبـان گويـاي شـاكله      .اند آرمانهاي مردمي است كه آن را بنا كرده      
توان شناخت كه در آن زندگي، كار و تفريح           شهرشان هستند، شهرها را هنگامي مي     

  .كرد، و در يك كالم حس كرد
تبريز قرن هفتم ه ق، پايتخت يكي از بزرگترين امپراطوريهاي، از رود جيحـون              

لي راههـاي  شاكله شـهر در آن دوره حـول محورهـاي اصـ    . تا مصر، آن زمان است   
عمده منتهي به شهر شكل گرفته و اين راهها عناصر تعيين كننده شكل و بافت شهر 

ري بـه تبريـز كـه بخـشي از جـاده ابريـشم اسـت،        : اين راهها عباتنـد از    . گرديدند
قسطنطنيه به تبريز كه دنباله همان راه اول و در عين حال جـاده ارتبـاطي بـا اروپـا                    

ارتباطي دو شهر مهم آن دوره است و قفقاز به تبريز كه            است، بغداد به تبريز كه راه       
حـول همـين محورهـا و بـه         . جاده ارتباطي تمدنهاي شمال درياي خزر مي باشـد        

تناسب اهميت ارتباطي آنها شـكل شـهر متبلـور گرديـد كـه بازتـاب آن، بافـت و                    
 هـاي   هاي اوليه و ريزدانـه      در هسته . هاي شهري چهار راهي را به خود گرفت         نشانه

سازنده بافت، بخصوص در بخشهاي مركزي، شكلي نزديك بـه شـعاعي گرفتـه و               
  .البته بنا به اهميت محور ري به اروپا گرايش به خطي شدن دارد

اين مقاله در نظر دارد كـه زبـان طراحـي شـهر تبريـز در دوره ايلخـاني را كـه                
 شده را بيان    سخناني شيوا بنا نهاده است را مورد تحليل و راهكارهاي به كار گرفته            

نشانه هاي موجود حامل داللتهاي ضمني، صريح و متنوع است كـه بـسياري      . نمايد
هـاي    از آنها در طول زمان از ميان رفته ولي نشانه هاي باقي مانـده نـشان از ريـشه                  

                                                 
  ئت علمي دانشگاه علم وصنعت ايران عضو هي-1
   عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز و دانشجوي دكتري شهرسازي واحد علوم وتحقيقات-2
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عميق فرهنگي و آرماني دارد كه  پايداري آنهـا در طـول زمـان موجـب تاويلهـاي                   
ه عرصه هاي مختلف حيات فرهنگي، اجتماعي و        اين تحقيق ب  . متنوع گرديده است  

پردازد كه در طول زمان شاكله شـهر را متـاثر سـاخته و بـه                  اقتصادي شهر تبريز مي   
  .شهر هويت بخشده است

  شهر تبريز، دوره ايلخاني، راههاي اصلي، شاكله شهري: واژگان كليدي
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:  دوره ايلخاني1سازمان فضايي شهرهاي ابواب البر

  رصدخانه مراغه، غازانيه، ربع رشيدي و سلطانيههاي  مجموعه
  
  2دكتر محمدعلي كي نژاد
  3آزيتا باللي اسكوئي

  
با آشنايي ايلخانان مغول با فرهنگ و تمدن ايرانـي و اسـالمي ، مراكـز علمـي،                  
آموزشي و تحقيقاتي بزرگي چون رصدخانه مراغه و بـه دنبـال آن مجموعـه هـاي                 

ن ، ربع رشيدي و سلطانيه و ساير مراكز بـا  علمي ـ مذهبي بزرگي چون شنب غازا 
  .عنوان مجموعه هاي ابواب البر به منصه ظهور مي رسند

لذا عصر ايلخاني سرآغازي ديگر براي به وجود آمدن مجموعه هاي معماري و             
فضاهاي مستقل شهري به نام ابواب البر ـ با الهام از اماكن مقدس  و مشاهده قبـور   

ـ و نيز مراكز علمي، آموزشي است كه در           ن ديني و عرفاني   ائمه اطهار و ساير بزرگا    
  .باشند واقع تركيبي از مجموعه هاي علمي و  مذهبي مي

رشـيدي    با توجه به آثار مكتوب، از شهرهايي چون سلطانيه، شنب غازان و ربع            
آيد كه شهرسازي دوره ايلخاني بـه يـك نـوع تعـادل و          چنين تصوري به وجود مي    

 گذشـته از منـازل مـسكوني افـراد           اين اجزاء . يكديگر رسيده بود  هماهنگي اجزا با    
ساكن و راههاي ارتباطي و فضاهاي سبز شهري، در قالب فضاهايي چـون مـسجد               

در ... ، گرمابـه و   )الكتب  بيت(، كتابخانه   )دارالشفا(جامع، مدارس، خانقاه، بيمارستان     
 بافـت شـهري در   حاصل هماهنگي مطلوب اجـزاي . اند  فعاليت داشته , بافت شهري 

در . اي بتـوان آن را ديـد     دوره ايلخاني، كليتي است منسجم كه شايد در كمتـر دوره          
 رعايت گرديده، به صورتي كه هر جـزء  در            اين كل حفظ شئونات خاص هر جزء      

                                                 
   در اين پديده جديد مرسوم به ابواب البر، مقبره باني به عنوان عنصر سازمان دهنده ساير فضاهاي اقماري مجموعه بود-1
 استاد دانشگاه تبريز -2
 نشجوي كارشناسي ارشد معماري اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز دا-3
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بـه  . گذارد  اي را به نمايش مي      يافته  حيطه عملكرد خود تقريباً تجسمي از كليت قوام       
يافته اجزاي زير مجموعـه       كننده سلسله مراتب قوام     يانعبارت ديگر، هر جزء خود ب     

 .خود است

مجموعـه  ( در اين مقاله به بررسي معماري و شهرسازي مراكز علميه چهارگانه       
پرداخته مي شود تا ويژگيهـا و       ) رصدخانه مراغه ، غازانيه ، ربع رشيدي و سلطانيه          
 .سازمان فضايي شهرهاي دوره ايلخاني تدوين شود

رصــدخانه مراغــه، شــنب غــازان، ربــع رشــيدي، ســلطانيه،  : ليــديواژگــان ك
 .هاي ابواب البر، سازمان فضايي شهر مجموعه

 
 
 



 

 
66

  ٭الدين محمود اهري سبك شناسي بناي مقبره شيخ شهاب
  

  1نيا بابك جليلي
  

باشـد در     الـدين محمـود اهـري مـي         بناي تاريخي كه منسوب به مقبره شـيخ شـهاب         
) م1933(ش  . ه 1311بنا به سـال     . ان شرقي واقع گشته است    شهرستان اهر، استان آذربايج   

اين بنا به لحاظ سبك معمـاري تلفيقـي از دو           . تحت عنوان ميراث ملي كشور ثبت گرديد      
صـورت    به) متر36*متر41( مترمربعي   1476اين بناي   . باشد  معماري ايلخاني و صفوي مي    

ناي مذكور با سـاختار شـهر       ارتباط ب . است  گرفته  جدا در قسمت جنوبي شهر تاريخي قرار      
قبر شيخ در گذشـته سـاختاري آجـري         . شود  تاريخي از شواهد موجود چندان درك نمي      

نمايد كه نمونه     اي حجاري شده خود را كامال تفكيك مي         داشته و در وسط حياط با ديواره      
 از . كل بنا نيز آجري است    . است  هاي مشابه مقابر مشاهده نشده      آن در هيچ نوع از معماري     

شود كه مقبـره متعلـق بـه دوره           هاي موجود در بنا چنين استنباط مي        متون تاريخي و كتيبه   
با در نظر گرفتن شواهد موجود در بنا از معماري مغول و بخـصوص دوره               . صفوي است 

ايلخاني، هدف نگارنده در مقالـه حاضـر روشـن كـردن زمـان سـاخت بنـا و توصـيف                     
شبستان، ايوان، مـسجد    ( فضاهاي موجود در بنا      هاي هنري بكار رفته بوسيله تحليل       سبك

باشد كه    هاي شمالي مقبره؛ مي     هاي موجود در ديواره     كاري  و تزئينات آنها مانند كاشي    ...) و
از سوي ديگر اين مقالـه بـا        . ارائه دهد ) ايلخاني(سندي بر پيش از صفوي بودن مجموعه        

ت فيزيكي و نحوه اتصال آنهـا       بندي الحاقات و دخل و تصرفا       رويكردي معمارانه به طبقه   
  .به همديگر در هر مقطعي از تاريخ پرداخته است

 .الدين، معماري، مغول شهاب شرقي، اهر ، مقبره، شيخ آذربايجان: واژگان كليدي 

                                                 
رسـيده   نسب او بـه ابـوبكر خليفـه اول مـي      .  شيخ شهاب الدين محمود اهري از اوالد شيخ شهاب الدين سهروردي بود            -*

  .دوران كودكي و جواني وي در تبريز سپري شد. عارفي معروف و محققي بزرگ بود. است
الدين سجاسي بود و جهت خدمت به شيخ به سجاس رفته بود مورد توجه واقع شده و بـه دامـادي                       ركنوي مريد ابوالغنايم    
سپس از طرف شيخ به اهر آمده و بعد از ترتيب خانقاه به هدايت و ارشاد سالكان طريق پرداختـه و بـه                       . شيخ مفتخر گرديد  

  .تاريخ تولد و وفات شيخ معلوم نيست. وي در اهر درگذشت و در اين شهر مدفون گرديد. درجه قطب نايل آمد
 تهران دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت و احياي ابنيه و بافتهاي تاريخي، دانشگاه -1
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  سلطانيه پايتخت خاموش تاريخ
  »بررسي روند تاريخي تغييرات شهر سلطانيه و علل آن«

  
  1مهري آقاجاني رفاه

  
ي   د و گاهواره تمدن، در طي اعـصار و قـرون مختلـف، صـحنه              ايران زمين، مه  

انـد و     بازي روزگاراني بوده است كه گاه برگهايي زرين در دفتر سترگ تاريخ گشته            
ي رزم اسـت بـراي رسـيدن بـه            گاه صحنه . هايي از نهاد ضمير بشريت      گاه افسوس 

  .سروري جاودانه و گاه عرصه ي بزم است براي رسيدن به غروري شاهانه
از ميان اين دوره هاي تاريخي، عصر ايلخانان مغول، از سويي عـصر نقمـت و                

  .تباهي است و از سويي عرصه ي پيش تاختن به سوي ابهت و عظمتي بي بديل
يكي از مخوفترين رويدادهاي تـاريخ      .  هجري، 1218حمله چنگيزخان به ايران در سال       

ولـي  . ز اثرات آن كامالً قد راست نكرداي به خود ديد كه هرگز ا  ايران زمين چنين فتنه   . است
ـنت    -با پايان گرفتن قرن، فاتحان مغول، كه بر اثر فرهنگ ايراني           هـاي تعقلـي و        اسالمي و س

زيباشناسي آن و حتي بودائيت نـرمش و تربيـت يافتـه بودنـد، بازسـازي را آغـاز كردنـد و                      
  .دندي چهاردهم را با حجم چشمگير و تزئينات مجلل پديد آور معماري سده

شود، همچـون نخـستين شـهرك دانـشگاهي           از آثار اين دوره به عظمت ياد مي       
  ... .، شهرك شنب غازان و نيز مجموعه ي سلطانيه، ارگ عليشاه و »ربع رشيدي«

در اين تحقيق سعي بر شناسايي مجموعه ي سلطانيه خواهـد گـشت، هـم بـه                 
زيبايي شناسي بناي   لحاظ مطالعات تاريخي و هم به لحاظ مطالعات فرم شناختي و            

كه به صورت اختصار بخشهاي اهم اين مقاله        . مقبره سلطان محمد خدابنده الجايتو    
  :در عناوين زير مطرح مي گردد

  مطالعات تاريخي : الف
 تاريخ شكل گيري مجموعه ي سلطانيه و نحوه ي پيدايش آن .1

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه هنر اسالمي تبريز -1
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بررسي تحوالت مجموعه ي سلطانيه در سال هاي متمـادي پـس از شـكل                .2
 )بنا به اسناد و تصاوير (گيري آن

 )بنا به ديدگاه شهرسازي ابن خلدون(علل ويراني شهر سلطانيه  .3

 وضعيت كنوني شهر سلطانيه .4

  مطالعات فرم شناختي و زيبايي شناختي: ب 
 بررسي فرم كلي بناي مقبره ي سلطان محمد خدابنده الجايتو .1

 بيان سلسله مراتب كاربري فضاها  .2

 انتظام فضايي بنا  .3

 ناسي اثرزيبايي ش .4

 ارزش هاي هنري به كار گرفته شده در بناي مقبره .5

  سلطانيه، شهرسازي، ايلخانان، اسالم، معنا : واژگان كليدي
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  سير تحول تاريخي معماري و شهرسازي تبريز در دوره ايلخاني
  
  1بهرام احمدخاني ملكي

  
  طّـي در   و  گرديـد    مغـول     حملـه    گرفتار مـصيبت    ،كشور ايران    هفتم  در آغاز قرن  

   شـهرها بـه    درآمد، بلكـه   مهاجمين  اشغال  به  مملكت  تنها تمام  نه سال   و پنج بيست
، از   لحـاظ   شـد و بـدين    يكـسان  ، ساختمانها تماماً بـا خـاك    سوخت آتش  در كلي

   مغـول   ايلخانان  كار آمدن  تا روي  ايران  به  اعراب  هجوم  فاصله  در  كه ساختمانهايي
مغوالن بعد از .   است  مانده  بر جاي بنا گرديد، امروز تعداد بسيار كمي شور ك در اين

قرارگرفتنـد و بـا پـذيرفتن ديـن           اسالمي -ران تحت تأثير فرهنگ ايراني    يحمله به ا  
بغداد  دربار آنان در اسالم حامي علم و ادب و هنرهاي اسالمي شدند؛ به طوري كه

 بـه   بناها، در اين دوره. ل ادب و هنر گرديدو تبريز و سلطانيه مركز اهل علم و رجا
ادامـه   هاي برج مانند به همان شيوه دوره سلجوقيان ها و آرامگاه ويژه ساخت مقبره

 همچنين نقشه چهار ايواني كه از پيش متـداول بـود، دردوره ايلخانيـان نيـز    . يافت

كـار  مـذهبي ماننـد كاروانـسرا بـه         براي بناهاي مذهبي ماننـد مـسجد وبناهـاي غير         
  نبود؛ دوره مغول از لحاظ هنري، مانند زمان سلجوقيان عصر ابتكار و ابداع.ترف  مي

 در. اي حاصـل شـد   اي از بخش هاي هنري، پيشرفت هاي عمـده  با اينهمه در پاره

مينياتورسـازي  . شـد   معماري به آرايش وتزيين بيشتر از طرح هاي جديد توجه مي            
فـن  . ز شد و در آسـمان هنـر ايـران درخـشيد    نقاشي كتاب از اين دوره آغا ايران و

 .كتاب در دوره تيموريان به اوج عظمت و كمال خود رسيد كتابت و استنساخ

  ، پايتخـت   در مراغـه   اسـت  اي  رصـدخانه   در ايـران  مغـول     دوره  بنـاي  نخـستين 
  ي طوسـ   نصيرالدين  خواجه  وي  پيشنهاد وزير معروف بنا به   ، كه  هالكوخان تابستاني
  خـان    غـازان    معاصـر حكومـت      ايلخـاني    معماري   طاليي  ،دورانمع ذالك .شد  ساخته
 جـد و    و آبادي  تنها در عمران  نه خان  غازان.  رسيد   سلطنت   آورد و به     اسالم   كه  است

                                                 
  كارشناس ارشد معماري از دانشگاه شهيد بهشتي تهران-1
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ز به حد اعـالي     يدر دوره غازان خان تبر    . خود نيز معمار بود     ، بلكه   بسيار داشت  جهد
اسـت كـشور   يد و مركـز علـم و تجـارت و صـنعت و س    ي رسـ شكوه و آباداني خود 

ز ساخته شد كه شامل مسجد، مدرسه،       يه شام تبر  يمي در ناح  يسات عظ ي تأس و. ديگرد
وانخانه، حمام و كاروانسرا بود، و به همـت وزيـر           يمارستان، رصدخانه، كتابخانه، د   يب

شهرك  قمري هجري   700 در سال    »اهللا همداني   الدين فضل   خواجه رشيد «نامي ايران   
شرق باروي شهر تبريز در محلـه رشـيديه سـاخته              در شمال  »دي  ي ربع رش   «باشكوه

  .تبديل گرديدخان ايلخاني   شهر علمي و دانشگاهي زمان غازانوبه. شد
نوشتار حاضر جستاري اسـت در خـصوص سـير تحـول تـاريخي معمـاري و                 

  .شهرسازي شهر تبريز در دوره حكومت ايلخانان بر ايران
 معمــاري ايلخــاني، معمــاري ســلجوقي، معمــاري اســالمي،  :ن كليــديواژگــا

 شهرسازي اسالمي، تبريز
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طر ح باز سازي واحدهاي نجومي رصدخانه مراغه نخستين 
  بنياد بين المللي علمي پژوهشي عصر ايلخاني

  
  1جواد شكاري نيري

  
 در محل رصدخانه مراغـه      1350تا قبل از انجام كاوشهاي باستانشناسي به سال         

مراغه بـر روي   رصدخانه. وجود نداشت اطالعات چنداني در مورد معماري اين بنا      
بـه  » رصد مراغـي  « يك تپة بسيار وسيع و مرتفعي بنا شده است كه در محل، بدان              

و امورات آن دانشمندان     در ساختمان اين رصدخانه   . شود  معني كوه رصد اطالق مي    
ر چـين مـشاركت داشـتند و بـه          بزرگي از سراسر جهان از مغرب و اندلس تا كشو         

هـاي نجـومي آن در        دليل تكامل و پيشرفتهاي آن در عرصـة علـم نجـوم از طـرح              
 هاي جهان الگوبرداري شده است از جمله رصدخانه         ساختمان بسياري از رصدخانه   

  .اي هستند هاي بارز و اثبات شده  جيپور هند نمونه17سمرقند و رصدخانة قرن 
هـاي    هاي الزم طرح كامل پالنهاي كشف شـده نمونـه          بطوريكه با انجام مقايسه   

هاي رصدخانه مراغه قابل بازسازي بوده و كاربري نيز قابـل             مذكور، برخي از واحد   
اين رصدخانه برخالف همزاد خود در سمرقند و جيپور كمتر به           . بازشناسي هستند 

  .جهانيان معرفي شده است
معماري وعملكرد برخي از    ضمن انجام مطالعات پيگير نگارنده موفق شد طرح         

واحدهاي نجومي متعلق به اين رصدخانه را كه تاكنون معلوم ومشخص نبود را باز              
در اين پژوهش سعي شده طرح كامل و عملكرد برخـي از واحـدهاي              .سازي نمايد 

نجومي رصدخانه بازشناسي شود و با اسثفاده از طرحها و تصاوير، شناخت واقعـي              
  .اي آن حاصل گردد  بويژه واحدهاي معماري صخرهاز تمام آثار و بقاياي آن

رصدخانه، مراغه، واحدهاي نجومي مدور، سدس فخري، معبد         :واژگان كليدي 
  بازشناسي بناهاي نجومي،اي بخشيان صخره

                                                 
 )ره(ام خميني عضو هيئت علمي دانشگاه بين المللي ام-1
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  غازان خان وجايگاه او در نظام معماري و شهرسازي دارالملك تبريز
  
  1علي زارعي
  2مهدي ضيائي

  
را بايـد بـه عنـوان پايتخـت          غازان خان، ايلخان مغول،   دارالمك تبريز در دوره     

ايـن شـهر تـا پـيش از         . علمي ايران محـسوب نمـود      فرهنگي و  اقتصادي، سياسي،
 معمورآذربايجـان بـزرگ بـه شـمار         پايتختي خانان مغـول از شـهرهاي نـه چنـدان          

اي و بين المللي براي تبديل شدن آن بـه يـك شـهر                چرا كه شرايط منطقه    ؛رفت  مي
تبريز دوره ايلخـاني بـه عنـوان يكـي ازمهمتـرين            . تا آن زمان مهيا نشده بود     بزرگ  

كانونهاي واقع بر شاهراه تجاري و بازرگاني ابريشم كـه شـرق را بـه غـرب پيونـد            
 طي زمامـداري غـازان خـان فـراهم          داد، زمينه گسترش بيش از پيش شهر را در         مي
ول در زمينه فعاليتهاي معماري اقدامات متعددي كه در دوره اين ايلخان مغ   . نمود مي

و شهرسازي كه با درايت، تشويق و هدايت رشيدالدين فـضل اهللا همـداني، وزيـر                 
گرفت به پيـدايش تحـوالتي در گـسترش سـبك بناهـا              دانشمند ايراني، صورت مي   

  .وشيوه هاي معماري منجر گرديد
 در اين گفتار ضمن بر شمردن اين تحوالت، بـه اقـدامات عمرانـي مهمـي كـه                 

  .غازان خان در جهت گسترش شهر تبريزانجام داد، خواهيم پرداخت
 معمـاري و    ،اهللا همـداني    فـضل  ، غـازان خـان    ، ايلخـاني  تبريـز، : واژگان كليدي 

  شهرسازي  
  
  
  
  

                                                 
   عضو هيات علمي دانشگاه بيرجند-1
  بيرجند عضو هيات علمي دانشگاه -2
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  كيمياي درد 
  )نگاهي به معماري ايران در دوره ايلخاني (

  
  1زهره يادگاري دهنوي

  
   به ميراث داران درد، مردم عقدا                                          

از روزي كه ني روح را از نيستان بريدند ،درد همزاد و همراه او در لحظه هاي                 
  .پر قيل و قال زندگي شد

بزرگ مردان اين ديار درد دوست به جان و دل خريدند و به صدهزار درمانش               
  . و درسها آموختند 3بر مكتب اين استاد شاگردي كردند ،2ندادند

شـاگرداني   اين استاد پيـر،    ر دوراني از تاريخ پر فراز و نشيب اين سرزمين،         و د 
تربيت كرد از شاعر و معمار و عارف و عامي كـه بـر دفتـر زرنگـار ايـن سـرزمين          

  .يادگاري بر جا نهادند كه ديگر هيچ گاه مكرر نشد 
مقاله حاضر حاصل تعمقي در معماري دوران ايلخاني و تاثير درد بـر آن اسـت    

 آن را با شعر و عرفان و هنر و زنـدگي ايـن دوره پيونـد ميدهـد و بـه واسـطه                        كه
 ،رقـرار ميـسازد وراي كالبـد و ظـواهر         حضور پنهان خويش ميان آن هـا وحـدتي ب         

كه با معمـاري و شـعر و         وحدتي كه حاصل طلب تعالي است در دوراني از تاريخ،         
  .هنر فرياد شده است 

زمان فراتر ميرود و معمـاري ايـن دوره را بـا            و تاثير اين كيميا است كه از مرز         
  .آيات مكي قرآن خويشاوند ميسازد و از صفات جالليه او لبريز 

هاي مختلـف معمـاري      در اين نوشته سعي شده است تا با بررسي تطبيقي دوره          
ايران ريشه هاي تحول در معماري اين دوره، چـه از نظـر معنـايي  و چـه از نظـر                      

ييراتي چون تغيير در تناسـبات و ابعـاد ،حـضور متفـاوت             تغ. كالبدي  بررسي شود   

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز-1
  مولوي    »   از دوست به يادگار دردي دارم       كان درد به صد هزار درمان ندهم  « -2
   آدمي شاگرد و درد استاد اوست    -3
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در معمـاري ،ارتبـاط دگرگونـه بنـا بـا            ) آب و آتش و باد  و خـاك        (عناصر هستي   
آسمان ،سكوت، آرامش،ابهام و راز آلودگي ،نوع مصالح و تزيينات، تعـالي نگـاه و               

ست و  كه با معيار هاي نقد امروزي قابل سـنجش نيـ          ... سهم آسمان و سهم زمين و     
  .تعريف خاص خود را از حيات مي طلبد 

بررسي نحوه ترجمه روح زمـان و عرفـان و شـعر و هنـر ايـن دوره در قالـب                     
معماري كه هنوز پس از صدها سال مرغ روح را پرواز ميدهد ،ميتواند الگويي براي               

  .معماري در دوره پر درد امروز به دست دهد 
ن كه زمينه سـاز هبـوط اسـت و آن           و در پايان مقايسه اي ميان شكستن آن زما        

و دردي كه تعالي مي بخشد و دردي كـه تبـاهي و نيـز آداب                .زمان كه مايه سقوط     
  .شاگردي در محضر اين استاد چنان كه شايسته اين مكتب است 

  

  .به اميد آنكه دگر بار مس وجود به كيميايش زر سازيم 
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  گورستان سرخاب 
  
  1بهروز عمراني
  2محمد امينيان

  
ر زماني كه شهر تبريز بعنوان پايتخت ايلخانان مغـول و بعـدها بعنـوان مركـز                 د

، بـسياري از هنرمنـدان ، عرفـا و          .مهم تحوالت منطقه اي مورد توجه بـوده اسـت           
حكما از نقاط مختلف جهان اسالم خصوصا حوزه نفوذ ايران زمين به تبريز آمده و               

 در حــوزه هــاي مختلــف يلخــانيدر پنــاه امنيــت حاصــل از قــدرت امپراطــوري ا
فعاليت داشتند و بـسياري از آنهـا پـس از مـرگ در              ... ، هنري ، مذهبي و      حكومتي

  .تبريز دفن مي شدند 
يكي از تاثير گذار ترين اقشار جامعه در دوره ايلخـاني و اعقـاب آنهـا ، عرفـا                   

عرفا اكثرا در هنگام مرگ سعي مي كردند در نزديك استاد و مراد خـود بـه                . بودند  
به خاطر مدفون بودن تني چند ازعرفـا در گورسـتان سـرخاب    . اك سپرده شوند    خ

بصورت سلسله وار مريدان ايشان در اين گورستان دفن شدند و گورستان سرخاب           
  .به قبله روحاني و مدفن بسياري از سالكان طريقت تبديل شد 

در دوره ايلخاني اين گورستان تبديل به شـهري بـزرگ از سـاخت و سـازهاي         
معماري مانند گنبدمقبره ها ، مساجد و زاويه ها بود  كه بر سر مزار اهل دل ساخته                  

بسياري از شعراي معروف ايران در دوره ايلخاني در اين گورسـتا ن دفـن               . مي شد 
شده اند زيرا بسياري از آنها در زمره عرفا و در سلك ايشان بودنـد همانگونـه كـه                   

در اليـه برداريهـا و      . ستان دفـن شـده انـد        بسياري از خوشنويسان نيز در اين گور      
ش كه توسـط نگارنـدگان ايـن مقالـه در منطقـه             . ه 1385 -86مرمت هاي سالهاي    

انجام شد ، يافته هاي     ) يكي از مناطق چندگانه گورستان سرخاب       ( درگاه سرخاب   
  :جديد از تالشهاي زير بدست آمد 

                                                 
   استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-1
 كارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي -2
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   بازيابي و مرمت چند سرداب مقبره دوره ايلخاني -
  شناخت راهرو ارتباطي مجموعه سرداب هاي ايلخاني درگاه سرخاب  -
 پي گردي و اليه برداري و مرمت مصطبه سنگي اي كـه گـورمقبره هـاي درگـاه                   -

  . سرخاب برروي آن ساخته شده بودند
 مستندسازي و تالش در بازخواني سنگ قبرهاي بدست آمده دوره ايلخاني ايـن              -

  .گورستان 
ي ، دسته بندي و مرمت تزيينات وابسته به معماري كاشيكاري            بازيابي ، جمع بند    -

  .  و گچبري گنبدمقبره هاي ايلخاني 
 پي گردي و شناخت و مرمت سنگ فرش گذر شرقي غربي دوره ايلخاني درگـاه     -

  .سرخاب 
  

اين شيوه از سـاخت گورسـتان كـه در اشـاره اي اوليـه مـي تـوان آن را شـهر                  
تلف، كوچه ها و گذرهاي كـف سـازي شـده بـا             داراي محالت مخ   گورستان ناميد 

بناهاي عظيم يادماني و مذهبي و راهروهاي طوالني زيرزمينـي كـه سـرداب مقبـره                
هاي زيادي را بهم پيوند مي داد ، را اگرچه نمي توان گفت قبل از آن وجود نداشته 
است ، اما مي توان گفت تاثيرات بسيار عميقي در دوره هـاي در منـاطق رمختلـف      

ه نفوذ فرهنگي ايران ماننـد ديگـر منـاطق آذربايجـان و بعـدها در مـاوراءالنهر        حوز
  . گذاشت 

اصل اين مقاله براساس نتايج حاصل از يافته هاي جديد اشاره شده ، در ديدي               
  : كلي موارد زير را در بر مي گيرد 

 تاثير محل قرارگيري و نحوه توسعه اين گورستان بر نحوه شكل گيـري شـهر                – 1
ايـن گورسـتان حدفاصـل    ( ز و ربع رشيدي در دوره ايلخاني و آل جاليـر          تبري

ربع رشيدي و شهر تبريز قرار داشت و محدوده نفوذ و گسترش شهر تبريـز در     
  .)شمال و شمالشرق و ربع رشيدي در غرب را تعريف و محدود مي نمود

رشـيدي  تان بيا شهر تبريز و ربع       سي ارتباطات معنوي و كالبدي اين گورس      ر بر – 2
بخــش زيــادي از زنــدگي عرفــا ، دراويــش و هنرمنــدان و شــعراي تبريــز در (
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ها و مـساجد و مـدارس ايـن گورسـتان سـپري مـي شـد و بـسياري از                      خانقاه
 و تكوين    گورستان شكل مي گرفت    – هنري از اين شهر      –حركتهاي اجتماعي   

  .)مي يافت
ي اين گورسـتان شـامل    بررسي و ارايه ساختار معماري و سازه اي دوره ايلخان     – 3

ش . ه86 و 1385سرداب مقبره ها و گذر و مـصطبه هـايي كـه در سـال هـاي                 
توسط نگارندگان اين مقاله بازشناخت و مرمت شده اسـت و بررسـي تطبيقـي               

  .آنها به نمونه هاي مشابه همدوره 
 بررسي تزيينات وابسته به معمـاري بدسـت آمـده و مرمـت شـده در جريـان                   – 4

ده و سنگ قبرهـاي دوره ايلخـاني ايـن گورسـتان و مطالعـات               مطالعات ياد ش  
  .تطبيقي با تزيينات وابسته به معماري و سنگ قبرهاي همدوره 

 در نهايت به تاثير اين گورستان بر نمونه هاي ايجاد شده در آذربايجان و ديگر                - 5
مناطق ايران مانند مجموعه عزيزكندي در آذربايجان از دوره ايلخاني تا صـفوي         

  .  و مجموعه شاه زنده در ماوراءالنهر در زمان تيموريان 
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  اليه نگاري تاريخي خانه ايلخاني آقا يزد
  با تكيه بر نو يافته هاي باستان شناختي

  
 1محسن مير جاني ارجنان

  
منطقه يزد در دوره تسلط حكـام محلـي آل مظفريكـي از كـانون هـاي  رشـد                    

ارزش و اهميـت معمـاري آن       . شـود معماري دوره ايلخاني در ايران محسوب مـي         
بـه نـام     دراين منطقه تا بدان حد است كه محققان معماري اسالمي سبكي خـاص،            

  .اند سبك يزد در معماري دوره ايلخاني براي آن قائل شده
حكام محلي آل مظفر بواسطه داشتن روابط  حسنه و مورد تاييد قرار گرفتن از               

ند كه در قرن هشتم دست به يكـسري         سوي سالطين ايلخاني ، فرصت اين را داشت       
بقاع متبركه، مدارس،   . ساخت و سازهاي مفصلي در اسلوب معماري ايلخاني بزنند        

مساجد ، خانقاه ها و خانه هاي مسكوني از جمله يادگارهـاي  ايـن دوران در يـزد         
از ميان خيل عظيم آثـار منـسوب بـه دوره           .است كه ذكر آن در متون نيز آمده است        

بافت تاريخي يزد، يك بنا البتـه از جهـات گونـاگون منحـصر بـه فـرد                  ايلخاني در   
  .باشد مي

بـا  ) رون اصـفهاني  ( بناي خانه آقا سيد گلسرخ با رون و نظم معماري متفـاوت           
اين بنا در خـارج از      .ساير بناهاي ايلخاني منطقه از جايگاه ويژه اي برخوردار است         

ون هيچگونه ارتباط كالبدي با     حصار و باروي يزد به صورت يك بناي منفرد  و بد           
  . ساير ابنيه ايلخاني واقع شده است

جبهه شمالي اين محوطه تقريباً نابود شده است ولي آثار جبهه جنـوبي ، غربـي و    
هـاي    شرقي آن نشانگر يك پالن چهار صفه اي با رعايت اصل تقارن، در اجراي سازه              

لي سـكونتهاي صـورت   موقعيت مكاني اين محوطه تاريخي و همچنـين تـوا        .آن است 
  . گرفته در آن در ادوار متاخر نشان از اهميت كاركردي اين ساختار معماري است

                                                 
 كارشناس ارشد باستان شناسي ، بخش باستان شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد -1



 

 
79

پژوهش حاضر برمبناي نقش و موقعيت مكاني محوطه ايست كه بناي خانه آقا             
سيد گلسرخ در آن شكل گرفته  و پيگردي هاي باستان شناسانه در طول دو فـصل                 

 نشان از وجود استقراري قبـل از دوره ايلخـاني        فعاليت علمي و روشمند در اين بنا      
  .در اين محوطه است

در اين مقال بر آنيم تا با ارائه شواهد اليه نگاري بدست آمده از اين محوطـه و                  
تغييرات معماري كه در هر دوره دراين بنا ايجاد شـده اسـت، پاسـخي منطقـي بـه                   

 .  ابهامات كاركردي و ساختاري محوطه خانه آقا داده شود
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  پديدارشناسي وقف در شكل گيري مكتب هنري تبريز دورة ايلخاني
  
  1محمدتقي پيربابايي

  
هر جامعه در هر برهة تاريخي كه در آن قرار دارد، مناسبات زمان و مكان را در       

در جوامع اسالمي وقـف     . نهادها، اعمال و عادات به صورت رمز و كد در مي آورد           
 و اقتصادي نقش مهمي در تأثير گـذاري و شـكل           بعنوان يك نهاد قانوني، اجتماعي    

در دورة ايلخاني نيـز ايـن الگـو نقـش بـسزايي در              . دهي اين مناسبات داشته است    
در ايـن   . شكل گيري و توسعه فضاها و بناهاي شهري در تبريز ايفـا نمـوده اسـت               

مقاله، پديدة وقف بعنوان يك تجربه انساني خيلي مهـم در جوامـع اسـالمي مـورد                 
ي و توصيف قرار داده شده و از طريق نظريه فرهنـگ اشـياء و يافتـه هـاي                   شناساي

عملي مطالعات شهر تبريز روشن مي سازد كه وقف بعنوان يك سنت اجتماعي در              
اين مطالعه نشان مي دهـد كـه        . ايجاد و بازسازي مكانها و روح آنها مشاركت دارد        

شده و به عنـوان يـك       سنت ديني وقف در دوره ايلخاني به يك نهاد شهري تبديل            
ايـن نهـاد    . نهاد مردمي با كاربرد اجتماعي به عرصه مديريت شهري وارد مي شـود            

هم در ايجاد فضاهاي شهري و هم در تداوم و مديريت آنها نقـش مهمـي در ايـن                   
  . دوره ايفا نمود

  .نهاد وقف، فرهنگ اشياء، شهرسازي ايلخاني، مكتب هنري تبريز: واژگان كليدي
 

                                                 
 ي تبريزاستاديار دانشكده معماري و شهرسازي دانشگاه هنر اسالم -1
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  اه از نگاهي ديگرمسجد عليش
  
  1حسين اسمعيلي سنگري
  2بهروز عمراني

  
اين بنا در اوايل قرن هشتم هجري قمري توسط تاج الدين عليشاه وزير باهوش 

تاج الدين عليشاه علي رغم برخوردار نبودن از سـواد          . و زيرك الجايتو ساخته شد      
رت نيـز   خواندن و نوشتن بسيار شخص قابل و زرنگي بـود بطوريكـه قبـل از وزا               

مسجد عليشاه كه امـروزه بـه ارك     .همواره مورد لطف و عنايت الجايتو قرار داشت       
عليشاه شهرت دارد در طي بررسيهاي بسياري كه توسط محققان و صاحب نظـران              
معماري و باستان شناسي انجام پذيرفته است داراي ايواني بزرگتر از ايـوان مـدائن               

سجد كه به دستور عليشاه به دليل بيمـاري     و بعلت تسريع در امر ساخت اين م       . بود
گرفت طاقش در آخرين لحظات اتمام فرو مـي ريـزد و در واقـع                سختش انجام مي  

  .اين مسجد از همان ابتدا بدون طاق بوده است
در اين مقاله سعي خواهد گرديد به شرح اين بناي تاريخي و عظـيم همـراه بـا                  

  . حفاظتي از اين بنا ارائه گرددهايي از آن و ارائه راهكارهاي مناسب ناگفته
  ، حفاظت از بناعليشاه، مسجد عليشاه يز ايلخاني، تاج الدينتبر: كليديواژگان 

                                                 
  عضو هيأت علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-1
  استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-2
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مطالعه و بررسي مواد و مصالح  گچي معماري ايلخاني در 
محوطه تاريخي تخت سليمان و بازسازي روش تهيه مالت در 

  كوره هاي سنتي
  
  1بهنود سياپوش

  
دي است كه از ديرباز توسط انسان شناخته شده است و           مالت گچ از جمله موا    

  .از اين مالت در ساخت بناهاي بسياري استفاده شده است
همانگونه كه مي دانيم محوطه تاريخي تخت سليمان تنها كاخ شـكار ايلخـاني              

مجموعه سازه هاي آن تماما با مالت گـچ و مـصالح            .باقي مانده از اين دوران است     
مالت گچي كه در اين دوران شـناخته شـده اسـت      . ه است سنگ و آجر ساخته شد    

از جملـه ايـن خـواص       . خواص متفاوتي نسبت بـه مالتهـاي گچـي امـروزي دارد           
مقاومت باال در برابر رطوبت، سرمازدگي و يخبندان اسـت كـه توانـسته در مـدت                 

 سال مقاومت و خاصيت خود را  به عنـوان مـالت در بـسياري از بخـش هـا                     700
 نوع مالت در كوره هاي سنتي چـاهي و بـا سـوخت هيزمـي تهيـه                  اين. حفظ كند 

شناسي شده و به      هاي گچي موجود ريخت     در اين مقاله ابتدا انواع مالت     . اند  شده  مي
در مرحله بعد بر اساس دسته بنديهاي انجام شـده          . لحاظ ظاهري دسته بندي شدند    

ـ     . مطالعات آزمايشگاهي بر روي مالتها صورت گرفت       رداري از انـواع    و با نمونـه ب
 و XRF ،  XRDهـا آزمايـشهاي دسـتگاهي ماننـد      مالتهاي موجود روي نمونـه 

  . شيمي تر انجام شد تا ماهيت مالتهاي تاريخي به طور كامل شناخته شود
از سويي ديگر با بررسي هاي ميداني و تحقيقات انجام شده استاد كار سنتي در               

بـر  . گچ به صورت سنتي آشـنا بـود       آذز بايجان غربي شناخته شدكه با پخت مالت         
اين اساس با تشخيص ماهيت مالتهاي تاريخي و نيـز شـناخت روش سـنتي تهيـه                 
مالت براي حفاظت و مرمت سازهاي محوطـه، كـوره سـنتي پخـت گـچ در كنـار                 

                                                 
 دانشجوي كارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركزي -1
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مجموعه راه اندازي شد تا از آن پس براي مرمـت سـازه هـاي تـاريخي مجموعـه                   
  .  شودتخت سليمان از اين نوع مالت استفاده

شايان ذكر است كه اين نوع مالت به علت روش خاص تهيه و پخت بـه گـچ                  
نيمپختِ نيمكوب معروف است و در اين مقاله روش كامل تهيه آن مانند استخراج               
سنگ معدن گچ، چيدمان سنگ در كوره، پخت و آسـياب آن همـراه بـا مـستندات                  

  . تصويري ذكر شده است
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   سليمانهاي ايلخاني در تخت  كاخ معرفي
 

  1مظفر عباس زاده مهندس
  2حيدري ابراهيم

 
كـه   (كـاخ ) پژوهش با هدف معرفي گونه خاصي از معماري دوره ايلخاني اين

در نوع خود كم نظير است و كمتر مـورد توجـه بـوده انجـام گرفتـه و قـصد دارد                      
  . خلع موجود در اين عرصه را پر نمايد بخشي از

تا چند صده اخيـر   (م.ق) هزاره اول ربايجان غربي ازمجموعه تخت سليمان در استان آذ 
دوره ساساني  بي شك اوج شكوفايي آن. با كيفيت و وسعت هاي متفاوت مسكون بوده است 

ـاهد   (ق. هـ)بوده است اما اين مجموعه در نيمه دوم قرن هفتم همزمان با حكومت آباقاخان ش
لحاظ مذهبي آن اما بسيار نزديك  استقرار ساخت و سازهاي معماري با عملكردي متفاوت به

 دوره با احياي دوباره ايوان هاي چهار گانه ايلخانان در اين.به عملكرد سابق مجموعه مي باشد 
و با مركزيـت آن بـه    پيرامون درياچه شكل گرفته  و رواق هايي كه ( بخصوص ايوان غربي )

احداث دروازه اي در .  است دست يافته اند كه در نوع خود بي نظير120*148صحني با ابعاد 
اصلي طرح ساساني، احداث  نقطه مقابل دروازه شمالي مجموعه با بهره گيري دوباره از محور

بازسازي و گسترش كاخ   همچنين كاخ عظيمي بر روي آثار باقيمانده از چهار طاقي ساساني و
ـا   ، الحاق فضاهاي جديد به اين بخش و احـداث فـضاهاي م   (غربي ايوان) ساساني ختلـف ب

پشت رواقهاي صحن،  در پيرامون درياچه  ...مذهبي ،خدماتي و كاربري هاي متفاوت از جمله
متناسب با اقليم منطقه و مصالح بومي و استفاده هوشيارانه از   بهره گيري از سيستم ساختماني

ـام و    وضعيت موجود بناهاي ساساني وهمچنين بكار گيري نوع خاصي از كاشي بنام زريـن ف
كه ماحـصل آن مجموعـه     نقوش و رنگ هاي بسيارمتنوع و زيبا به عنوان آمود چسبان باطال

سليمان رقم زده است كـه تحـت    بناهاي است كه بدون اغراق شكوفايي ديگري را در تخت
 عنوان كاخ هاي تابستاني ايلخانان مي شناسيم

                                                 
 عضو هيت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد مهاباد -1
 نكارشناس باستان شناسي مدير پروژه ميراث جهاني تخت سليما -2
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صفوي شهرهاي مراغه، چوبي معماري و تزئينات ستاوندهاي 
  ير، نماد و پيامد نوآوري هاي مكتب هنري تبريزبناب و عجبش

  
  1سيروس خيـري

  
با حمله مغوالن به ايران و انتخاب شهر مراغه و سپس تبريز به عنوان پايتخـت                

ن زيادي در اين خطه جمـع شـدند و          ايران زمين ، معماران و هنرمندان و دانشمندا       
ن به منـصه ظهـور      پديدار شد و پديده هاي معماري ارزشمندي از آ        » سبك آذري   «

ـ          .  رسيد ـ   أدر دوره صفويه نيز بار ديگـر ايـن ت ثرات اسـتمرار پيـدا كـرده و        أثير و ت
هاي چوبي جنوب غربي آذربايجان ـ به ويژه شهرهاي مراغـه ، بنـاب و     چهلستون

و  2هـا »ستاوند«عجب شير ـ بعد از سپري شدن حدود يك قرن از ظهور ، سرمشق  
 و كـاخ    »عالي قـاپو  « و نيز عمارت باشكوه      »چهلستون قزوين «: عمارت هايي چون    

 اصفهان قرار گرفت و مقدمـة آغـاز و شـكل گيـري              »هشت بهشت « و   »چهلستون«
 . گرديد» شيوة اصفهاني « سبك معماري و 

بر اساس نظريات صاحب نظران ، هنگامي كه آريائيان به ويژه شـاخه پارسـيان               
ديده و در سـرزمين جديـد    چوبي آذربايجـان را پـسن    هاي»ستاوند«در سر راه خود     

خود در كنار ثروت و اقتدار سياسي ـ اجتماعي قوم پارس بازسازي كردند و سبك  
 را پديد آوردند ، شاهان سلسله صفوي نيـز يـك             »پارسي« و شيوه معماري جديد     

قرن بعد طرح ستاوندهاي چوبي آذربايجان ، به خصوص نمونـه هـاي موجـود در                
شهرهاي قـزوين  ( ير را عيناً به تختگاه هاي خود    شهرهاي مراغه ، بناب و عجب ش      

 در رواق كـاخ هـاي تـازه سـاز خـود             هاي درياي خزر برده و     و كرانه   ) و اصفهان   
تجلي ) قاپو و هشت بهشت اصفهان       چهلستون هاي قزوين و اصفهان ، عالي      : نظير(

                                                 
    باستان شناس در گرايش هنر و معماري اسالمي و مدرس گروه مردم شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز-1
جايي كـه  = ـ ستُن آوند )  ـ به فتح اول ، بر وزن دماوند  Satavand(ـ ستاوند)  ـ به ضم اول  Sotavand(  ستاوند-2

اي كـه پـيش آن ماننـد ايـوان      ون ها افراشته باشند، رواق و باالخانهصفة بلند كه سقف آنرا به ست. پوشش روي ستون دارد  
  ).فرهنگ فارسي دكتر محمدمعين. (گشاده باشد
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يافته و به بناهاي مزبور جلـوه و شـكوه زايدالوصـفي بخـشيدند و سـبك و شـيوه                    
  .را عالم گير كردند » اصفهاني « ماري جديد مع

توجه به ظرافت سازه ها ، تنوع تزئينات مبتني بـر روح و باورهـاي اسـالمي و                  
هاي حجمي چوبي ،    »ستاوند«رنگهاي طبيعي، استفاده از ستون هاي چوبي و ايجاد          

محور بندي ساختمان و محاسبه فواصل ستون هـا از همـديگر و از جرزهـا، تـوان                  
ذيري شاه تيرهاي حمال سقف و ستون هاي افراشته و عايق بنـدي سـقف               تحمل پ 

 لهم از تجارب هنرمندان آذربايجان و بناهاي متقدم هاي مسطح وسيع كه بي گمان م
اسـت، از ويژگيهـاي     ) مانند مسجد مالرستم مراغه و مهرآباد بنـاب       (موجود در آن    

  .مثبت اين شيوه معماري بوده است
طاليـي صـفوي و همزمـان بـا دوره حكومـت شـاه              در عصر فرهنـگ و تمـدن        

تعداد قابل تـوجهي مـسجد بـا شبـستانهاي          ) ق.ه  984-919(طهماسب اول صفوي    
 جنـوب شـرقي اسـتان آذربايجـان         ستوندار و تزئينات ويژه در شـهرها و روسـتاهاي         

 تحت تـأثير    … ، به ويژه شهرستان هاي مراغه، بناب، عجبشير، ممقان، گوگان و          شرقي
ست آوردهاي مكاتب هنري و سبك هاي معماري قبل از خـود ولـي بـا                تجارب و د  

ابتكار عمل و نوآوري هايي ساخته و پرداخته شده و در ادوار بعدي به ويژه در دوره                 
هاي زنديه و قاجاريه نيز مرمت ، باززنده داري و مشابه سـازي شـده اسـت كـه بـي                     

  .باشند  مسلم همديگر مي ، قرينةگمان در ظرافت و زيبايي و شيوه ساخت و پرداخت
اصلي در شـكل گيـري كالبـد معمـاري          چوب، به عنوان مصالح و سازة       عنصر  

و نيـز تزئينـات مـساجد سـتوندار         ) ستون بندي و سقف مسطح و مركب چـوبي          (
 باشكوه و سازه هاي بسيار زيبا و جالب توجه          ةپديد. چوبي آذربايجان مطرح است   

 و نگارهاي بديع اجراء شده در جايقش مختص اين مساجد كه بي گمان در كنار ن        
جاي آن ها از مهم ترين ويژگي شاخص و از نوآوري ها و امتيازات برجـسته ايـن                  

 چـشمگير   ةسبك معماري در استمرار سبك هاي هنري پيشين است ، همانـا پديـد             
 ،، خراطـي    » مقرنَس كـاري  « ـ تزئيني موزونِ چوبي با آراية        سرستون هاي حجمي  

و تزئينـي برجـسته و فرورفتـه بـه اَشـكال هندسـي        وبي شدة منقوش    تخته و لنبه ك   
ه كـ اسـت  آويزان ، پله ـ پله و كنگره دار با جلوه و چشم نوازي خيره كنندة خـود  
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 از كف شبستان مسجد خيز برداشته و در برخورد بـا             انگيز همانند فواره هاي خيال   
ـ             شبستان  سطح مسطح سقف      ةه آسـمان بـر حجـم آن هـا افـزوده شـده و عاقبـت ب

گردند و در اين خط سير هنرمندانه و عارفانه، در واقـع،             رنگارنگ سقف متصل مي   
از كف خاكي زمين خيز برداشته و با جلـوه و شـكوه خاصـي در آسـمانة افالكـي                    

به ايـن ترتيـب   . خورد پيوند مي، سقف شبستان كه با آسمان اليتناهي همجوار است   
 يـاسالمـ ـ   ايرانـيهنرمندان  عرفاني  آلود  گر از خالقيت هاي رمز    ـگربار يكي دي  ـدي

و ـ عرفـاني   يديگر به منصه ظهور رسيده و مفاهيم متعالي فلسفاي  و سازهدر شكل  
جهان بيني اسالمي در قالب چوب و طرح و رنگ و كالبد مادي نيايـشگاه اسـالمي               

  .  ظهور مي رسدةبه منص
و )  اصـلي  (اجد شـامل شبـستان هـاي بـزرگ          شبستان هاي ستوندار ايـن مـس      

تزئينـات سـقف شبـستان هـاي ايـن          . هاي كوچك زمستاني يا زنانه اسـت       شبستان
ها در فواصل سرستون ها ، با رنـگ قهـوه اي             مساجد، بستر زيرين و زمينه صندوقه     

آميزي شده و سپس در مـتن آن طـرح هـا و نقـوش بـزرگ تـرنج و                     روشن ، رنگ  
زمينه داخلـي تـرنج     .  استسرترنج هاي متقارن و موزون طراحي و ترسيم گرديده          

در متن ترنج ها . اي بوده و متن دوم آن ها به رنگ قرمز است       ها نيز به رنگ فيروزه    
      شـاه عباسـي چهـار       «سبك و گل هـاي معـروف بـه          نيز طرح هاي گل و گياهان م 

در اين طرح ها هر شـاخه گـل   .   شده است  ءراحي و اجرا  ط»  ختايي   « يا   »اسليمي  
ت نقطه مركزي ترنج بزرگ تكـرار شـده و بـا رنـگ زرد               شاه عباسي در چهار جه    

بدين ترتيب ، هنرمند نقاش با به كارگيري طرح هايي با خطـوط       . ترسيم شده است  
زرد در زمينه قرمز و آن نيز در زمينه و متن الجوردي و همچنـين تفكيـك ايـن دو              
 رنگ از همديگر سعي داشته است كه به نقوش چهار اسليمي گل هاي شاه عباسـي    

تأكيد مضاعف نموده و نوعي برجستگي موضوعي و منظره اي برتر و چشم گيرتـر       
هاي متقارن متصل به دو سوي ترنج بزرگ نيز داراي           سرترنج. را به نمايش بگذارد   

طرح گل هاي ختايي و نقوش اسليمي با رنگ هاي متنوع و طـرح گـل هـاي شـاه         
ولي ترنج هاي چسبيده به هاي ط حاشيه. باشند عباسي و رنگ هاي روشن و شاد مي       
ن ها هم با طرح ها و نقوش گـل  م كُ هاي تيرگُ  هم طراحي شده در جوانب صندوقه     
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و بوته هاي اسليمي كه در ميان دو خط ممتد تكثيـر گـشته و تمـام سـطوح طـول                     
 . است  نماهاي سه گانه صندوقه ها را در نورديده ، كاربندي شده

در قسمت زيرين، جوانـب دوگانـه       عالوه بر طرح هاي ترنج و سرترنج بزرگ         
آميـزي   هاي آبي يا سبز رنگ     هاي چوبي پوشاننده شاه تيرها، اغلب با رنگ        صندوقه

عباسي كه بوسيله ساقه هـاي بـرگ دار بـه همـديگر              شده و با گل و بوته هاي شاه       
ك از ايـن گـل هـا و طـرح هـا نيـز         داخل هر ي  . اند ، تزئين يافته است       متصل شده 

  .  شده استءگارنگ گياهاني در مقياس كوچكتر طراحي و اجراها و نقوش رنطرح
سپيدار يا  چنار ،   فواصل شاه تيرهاي حمال موازي را هم با تنه متوسط درختان            

ـ                نـام  ه  تبريزي تيرريزي كرده و سپس روي آنها را نيز با باريكه تخته هاي كوچك ب
بـر روي   . انـد   وشـانده  سانتيمتر لمبه كـاري كـرده و پ        35×    5 به ابعاد    »پردو/توفال«

 حمـال و سرسـتون هـا ، تزئينـات           تمامي اين سطوح و سطح صندوقه شاه تيرهاي       
ركـار  اسليمي، شاه عباسي، ترنج و سرترنج، خوشنويسي غنـي، رنگارنـگ و پ            : غني

اين نقوش ، به گونـه هـاي مختلـف و در            . نقاشي روي چوب صورت گرفته است     
 ءا بـستر نقـوش بـا دقـت تمـام اجـرا            عين حال متناسب و هماهنگ با همديگر و ب        

  . اند شده
نماي زيرين بدنه تيرك هاي مدور مربوط به تيرريزي سقف نيز با طـرح هـاي                

ين شده و   ئترنج  و سرترنج هاي كوچك متقارن و متصل به دو سر ترنج اصلي ، تز               
  .اند متن تــرنج ها را نيز با طرح هاي گل و گياهان مسبك كوچك پر نموده

 باريك پوشاننده قسمت فوقاني تيرك هاي سقف نيز ساده و بـدون             توفال هاي 
ها را نيز اغلـب      طرح و رنگ رها نشده ، بلكه زمينه و نماي زيرين اين باريكه تخته             

آميزي كرده و بر روي آنهـا نقـوش متنـوع و             به رنگ سفيد و گاهي صورتي ، رنگ       
ـ   رنگارنگ گل هاي پنج برگ و گل و بوته         ي عبـارت هـاي    سبك و كلمـات و    هاي م 

  .نوشته شده است
عالوه بر نقاشي هاي روي چوب با موضوعات گل و گياهي ، تزئينات ديگري               

: ي روي چوب با رنـگ مـشكي و در قالـب           خوشنويسو موضوعات   در اَشكال   نيز  
  .اسماء جالله ، كلمات ، عبارت ها و جمالت كوتاه پديد آورده شده است 
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ه شده بـه ايـن سـبك قابـل ذكـر            ختآن چه در خصوص مساجد ساخته و پردا       
اداء نمود ، چـرا  » كما هو حقَه « ، اين كه ، هيچ وقت حق مطلب را نمي توان          است

،  ، ستون ها و سرستون ها ، نقش هاكه جاي ـ جاي سقف ، پردوها ، صندوقچه ها 
هاي سقف شبستان هاي اين مساجد كه بي شباهت بـه نقـوش مينيـاتوري و                 نوشته

  نيـست ، در واقـع دريـاي بيكرانـي از           روي چوب    خاتم كاري    نبت و هنر ظريف م
همـواره  اسـالمي ايـن خطـه اسـت كـه       نمودهاي هنري فرهنگ و تمدن ايرانـي ـ   

يقل خورده و امروزه منبع الهام هنرمنـدان بـا       صگر تاريخ بوده و در گذر زمان         ارهنظ
  .ي قرار گرفته است ذوق ايران

و زيبـايي خاصـي بـوده كـه ايـن      وع پديدة نقاشي در ايـن مـساجد ، داراي تنـ         
ها صرفاً بر روي چوب و اجزاي تـشكيل دهنـدة پوشـش مـسطح سـقف و                   نقاشي

طـرح هـا و نقـش هـاي موجـود           . سرستون هاي تزئيني حجمي اجراء شده اسـت       
گـل  : برگرفته از گل بته و گياهان طبيعـي و خـودروي موجـود در منطقـه ، ماننـد             

 ، گـل ختمـي قرمـز ، گـل اطلـسي، گـل               سـرخ ، گل داوودي ، گل آفتاب گـردان        
اكبرخان ، گل درختان بادام و آلبالو و درخت كاج الهام گرفته و به صورت انتزاعي                

  . و مسبك به كار رفته است
. گل مظهري از زيبايي طبيعت و توصيفي محسوس از جمال خداونـدي اسـت             

حيـات را  واقعيتي كه در ماوراي نمودهاي هنري به چشم مي خورد و ارزش هـاي     
  .در ساية گلبرگ هاي زيباي خود نمايان مي سازد
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نظام معماري و شهرسازي مراغه و تبريز و سلطانيه به عنوان 
  پايتخت هاي امپراطوري ايلخاني مغول

  
 1فرزانه سليماني جاي

  
با به مسند نشـستن ايلخوانـان مغـول و اسـتيالي آنهـا بـر پهنـه ي وسـيعي از                      

و نيز انتخاب شهر هايي ماننـد        تمدتي بزرگ بوده اند      إ  سرزمينها يي كه هر يك منش     
تبريز، مراغه و سلطا نيه به عنوان كا نون حكومت ايلخوانان   بستر منا سبي جهـت                  

  .بالندگي هنر ومعماري فراهم آمد
ء فرهيختهه ايراني در اين دوره ونيز رفاه ناشي           رونق فرهنگي ناشي از حمايت وزرا     

يغما برده بودند زمينه ي مناسبي را فـراهم آورد تـا هنـر وفنـي                از ثروتي كه مغوالن به      
  . متعالي شكل گيرد ونمود عيني آن د ر معماري وشهرسازي اين دوره متجلي گردد

در شهرســازي پايتختهــاي بــزرگ ايــن دوره يعنــي تبريــز وســلطانيه دو روش 
اسـت  در هـم آميختـه      )راسـيونال (وخردگـرا )ارگانيـك، اندامگونـه     (    طراحي پايـدار  

  .ومفهومي جديد را پايه ريزي نموده است
مكتب شهرسازي شهرهاي تبريز و يا سلطانيه به تبع جهان بيني حـاكم ،وحـدت               

هر جزء در نوع خود كامل ومستقل است ودر عين حال هماننـد             .در عين كثرت است   
يك حلقه ارتباط و انسجام كل مجموعه را فراهم مـي آورد نمـود عينـي ايـن مـورد                     

  .اجتماعي پيرامون آن است–ت بازار همراه با ميادين و عناصر مذهبي طراحي باف
مكتب شهرسازي شهرهاي ايلخواني نمايانگر حالت تعادل و توازن بين فـضا و             
كالبد ميباشد واين بيان ملموس اعتقاد ايرانيان به لزوم وجود اعتدال بـين نيروهـاي               

 دوره عواملي مانند تـداوم      از اين رو  د ر معماري وشهرسازي اين        .متضاد مي باشد    
  .تضاد در كنار هم ديده مي شوند  ريتم و تاريكي وروشني، پر وخالي، و انقطاع،

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بستان آباد -1
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نكتهء قابل توجه ديگر ،در هم شكستن مقياس انـساني وشـكل گيـري مفهـوم                
  .فضاي انساني در ارتباط با طراحي است 

  :ودازواژگان متن شهرسازي اين دوره  ميتوان به نكات زير اشاره نم
  طراحي ميادين بزرگ در نقاط ثقل  شهري *
  جا نمايي بناهاي سلطه گر در بدنهء شهر * 
  طراحي باغ شهرها * 
  شكل هندسي فضا و كالبد اجزا*
  تركيب هندسي وكلي ابنيه*
  شكل هندسي فضاي داخلي * 
  ابعاد ومقياس شكوهمند*
  همسويي با نظم مقدس،اقليم ومحيط*
  استفاده از نور*
 سله مراتب شهريرعايت سل*

  تجانس وبيان نمادين بدنه هاي شهري*
  كثرت، باغ شهر وحدت، طراحي خردگرا، طراحي پايدار،:  كليدي گانواژ
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  نقش تبريز در تمدن ايراني دوره ايلخاني و آل جالير
  
  1الناز شكوئي زاده

  
اي دارد و بـه علـت        تبريز در بين شهر هاي ايـران فرهنـگ ديـرين و پيـشرفته             

 خاص جغرافيايي خود از پر جذبه ترين ، پر رفت و آمـد تـرين مكانهـاي               موقعيت
ايران بوده و همواره از سوي فرمانروايان و اشغالگران مورد غـارت و تهـاجم قـرار        

قمري مغوالن به بـاروي تبريـز حملـه كردنـد ولـي             .  هـ   617در سال   . گرفته است 
بريز مركـز حكومـت در      در زمان ايلخانان مغول ت    . بادريافت غرامت منصرف شدند   

ق و به علت    .  هـ   694پس از به قدرت رسيدن غازان خان به سال          . آذربايجان شد   
) تبريز(در زمان وي اين شهر      . ران كنند مسلمان شدن وي دستور داد كليسا ها را وي        

ترقي و شكوه فوق العاده اي يافت و اقدامات متعددي در زمينه ها و امور اجتماعي                
 و بنا ها صورت گرفت فعاليتهاي معماري و شهري بـه پيـدايش              و عمراني شهر ها   

تحوالتي در گسترش برخي از انواع بنا ها و شيوه هاي طراحـي و معمـاري منجـر                  
بزرگترين دستاورد وي ساختن شهرك  شنب غازان در نيم فرسـنگي جنـوب              . شد  

همتايي تبريز بود كه از زمان بناي تخت جمشيد به بعد در تنوع ، سازمان و عظمت  
مقبره او زماني مجموعه اي از دوازده بنا بود كه خانقاه و مدرسه و سـاير                . نداشت  

يكي از بناهـاي عظـيم و بـا شـكوه دوره             . فضا هاي شنب غازان مشرف به آن بود         
غازان خان ربع رشيدي است كه توسط خواجه رشيد الدين فضل اله كه به الهام از                 

ب غازان در دامنه كوه سرخاب در شـمال كـوي           غازان خان در تبريز همزمان با شن      
كـه ايـن شـهرك هماننـد شـنب غـازان داراي عمـارات و                . باغميشه احداث شـد     

رونـق روز   . ساختمانهاي گوناگون مانند مدرسه، دارالـشفاء و مـسجد و غيـره بـود             
افزون تبريز به سبب اهميت آن به عنوان يـك شـهر مركـزي حكـومتي و تجـارتي                   

پس از درگذشت غـازان خـان بـه سـال           . وره غازاني شد    موجب گسترش آن در د    
ق حكومت پسروي الجايتو باعث تغيير پايتخت از تبريز به سلطانيه شـد             .  هـ   703

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريز -1
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ق تاج الدين عليشاه وزير مسجد بزرگي به نـام  .  هـ 711ولي با اين وجود در سال  
ـ      پس از مرگ الجا   . مسجد عليشاه در تبريز بنا كرد      ه سـلطان   يتو و انتقال حكومـت ب

پـس از ايلخانـان     . سعيد اركان حكومت ايلخانان به تدريج بـه انحطـاط گرائيـد           ابو
جانشينيان حكومتي بر سر حفظ سـلطه خـويش بـر ايـران بـا يكـديگر بـه جنـگ                     

. خانيان شـدند  پرداختند و در اين فاصله در شمال غربي ايران جاليريان جانشين ايل           
شد، عمارت    تبريز دارالسلطنه  )ق. هـ   856 و   744سالهاي يعني بين (جاليريان در دوره 

 . هزار اتاق بود20مشهور دولت خانه كه از ابنيه جاليريان بوده است، داراي 
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  نقش تصوف و جايگاه فضاهاي خانقاهي در شهرسازي عصر ايلخاني
  
  1رحيم ايرانشاهي

  2آباديطاهره كاظمي رحيم
  

در .دوران مغول اسـت     ,دوره اي از تاريخ معماري و شهرسازي اين مرز و بوم            
  .اين دوران صوفيه و عرفا نقش مهمي در عرصه اجتماعي مي يابند 

در قرن هفتم با هجوم مغوالن و جنگ و كشتار آنان و سقوط خالفت بغـداد و                 
جامعه مسلمانان بـيش از     , دولت عباسي و از بين رفتن مركز ديني و سياسي اسالم            

ني مـسلك تـصوف گرديـد و كـار        پيش تسليم آسان گيري مذهبي و عواطف انـسا        
  .صوفيان از رونق و رواج بيشتري برخوردار شد

آئين تصوف را تائيد كردند و      , عالوه بر آن حكومت وقت و رجال سياسي مهم        
  .در رواج كار صوفيان كوشيدند 

آئين طريقت در قسمت    , از اين پس در طول قرنهاي هفتم تا نهم هجري قمري          
  .به ويژه ايران به اوج پيشرفت رسيد زيادي از سرزمين هاي اسالمي 

تاسيس كانون هاي خانقاهي تقريبا از قرن ششم به بعد افزايش مـي يابـد و در                 
  .دوران حكومت ايلخانان و پس از آن به منتهاي رشد خود مي رسد

هدف از اين پژوهش بررسي نحوه تاثير ديدگاههاي امـراي ايلخـاني در شـكل               
  .آن در شهرسازي دوره ايلخاني مي باشد گيري فضاهاي خانقاهي و جايگاه 

  .تصوف، فضاهاي شهري، محله، خانقاه ،ايلخانيان :گان كليديواژ
  
  
  

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار -1
 ت و مرمت بناهاي تاريخيكاردان حفاظ -2
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 بقاياي امروزي ربع رشيدي تصويري از

   توسعه پايدار شهر تبريز نقش ربع رشيدي در
  
  1آزيتا باللي اسكوئي
  2سلوي كي نژاد

  
دوره ايلخانـــان مغـــول يكـــي از  

باشـد كـه در آن      ادوار تاريخ ايران مي   
ــون    ــي چ ــصيت بزرگ ــه شخ خواج

رشيدالدين فضل اهللا همداني توانـسته      
است با دورانديشي و تيزبيني خـاص       
ــسيار     ــدامات ب ــه اق ــت ب ــود دس خ
ارزشمندي در جهت اعتالي فرهنـگ      

بطوريكه . و تمدن اين كشور كه با حمله چنگيز به ايران رو به افول نهاده بود، بزند               
تقـال فرهنـگ    مجتمع بزرگ علمي و فرهنگي ربـع رشـيدي او توانـست وظيفـه ان              

ايراني، اسالمي قبل ازحمله مغول را به بعد از آن به خوبي انجام دهد و الگـويي را                  
در اختيار ما قرار دهد كه مايه مباهات و غرور هر ايراني به فرهنگ غني اين مرز و                  

  .باشدبوم پرگهر مي
ربع رشيدي ، شهري كه با اقدام بـه اصـول پايـداري و مـديريتي هوشـمند بـه                    

شهري كـه در    . گرفته است قعي ،مضامين يك شهر پايدار را نيز در بر مي         صورت وا 
زمان خود نمونه منحصر به فردي از راهبري جامعه و مديريت شهري بوده است و               
براساس برنامه و طراحي كه توسط خود خواجه انجام گرديـده، سـاخته شـده و از                 

ح ربـع رشـيدي تمـام       برنامه و طر  . شده است طريق نظام كامالً روشن، مديريت مي     
يعني هم مكـان گزينـي      . هاي مادي و غير مادي شهر را مد نظر داشته است          ساخت

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز-1
  دانشجوي كارشناسي معماري دانشگاه هنر اسالمي تبريز-2
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ها و عملكردها به دقت مشخص شـده بـود و هـم نحـوه كـاربرد و                  فضايي فعاليت 
  . استفاده ازفضاها

توان بر اساس وقف نامه، شـماي كلـي سـازمان فـضايي          چنان كه هم اكنون مي    
ها را به طور    اين سازمان فضايي، فضاها، عملكردها و نظام      مجموعه را ترسيم كرده     

 شهر را به عنوان نمونه منحـصر بـه فـرد            توان اين لذا مي .خالقانه توزيع كرده است   
هاي يك شـهر پايـدار دانـست كـه در آن عقـل،      يك شهر ايراني ـ اسالمي با آميزه 

-ريزي آينده و برنامه ي اركان اصلي مبناي اقدام به شمار آمده         عرف و شرع به مثابه    

  .نگر به منظور تحقق خيريه توليدي، نه خيريه توزيعي صورت گرفته است
آمايش منطقه اي دره تبريز با احداث شنب غازان در غرب و ربـع رشـيدي در                 
شرق ، هدايت توسعه شهري به سـمت منـاطق خـوش آب و هـواي شـرق شـهر                    

ر آنها،باال بردن توان دفاعي ،آبرساني به اراضي باير شرق شهر و توسعه كشاورزي د     
شهر ، ايجاد شهركهاي جديد هميار نه رقيب براي شـهر تبريـز و تاكيـد بـر ايجـاد                    

  .شهرك دانشگاهي براي تقويت بنيانهاي علمي تبريز صورت گرفته است
با توجه به اينكه يكي از محورهاي اصلي توسعه پايدار شهري اتصال و ارتبـاط       

ل تاريخ، تبريز خاستگاه و نقطه اتكـاي ربـع رشـيدي            با گذشته مي باشد،لذا در طو     
كـرده و   ربع رشيدي تبريز در عين حال كـه از شـهر تبريـز تغذيـه مـي                . بوده است 

گرفته به نوبه خـود موجبـات تحـول آن را           امكانات موجود در آن را به خدمت مي       
هـاي موجـود كـه هويـت        در واقع ربع رشيدي در كنار فعاليت      . فراهم ساخته است  

هويت و شخصيت   , كرده است  تبريز را به لحاظ صنعتي و كشاورزي تعيين مي         شهر
  .باارزشي را براي شهر تبريز در ابعاد مختلف علمي و فرهنگي تعريف نموده است

در اين مقاله به بررسي توسعه پايدار تبريز با احـداث شـهرك دانـشگاهي ربـع                
  .شدرشيد ي با نكات مكان يابي ارزشمند آن پرداخته خواهد 

  اي  ر ، مكان يابي و آمايش منطقهربع رشيدي، توسعه پايدا: واژگان كليدي
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  نقش ربع رشيدي در شهرسازي بعد از آن
  
  1حسين اسمعيلي سنگري
  2بهروز عمراني

  
پس از پايتخت شدن شهر تبريز تحوالت زيادي در زمينه معماري و شهرسازي             

ان ثبـات و اقتـدار حكومـت        در اين شهر شكل گرفت كه مهمترين دليل آنرا مي تو          
ايلخانان ، عبور جاده ابريشم از شهر تبريـز و بـه تبـع آن رونـق اقتـصادي شـهر و                      

يكـي از وزراي   . همچنين ظهور نخبگاني در دربار ايلخانـان بعنـوان وزيـر دانـست            
دانشمند و صاحب سبك حكومت ايلخانان خواجه فـضل اهللا رشـيدالدين همـداني     

 بود كه بنابه داليل بسياري كه در اين مقاله به شـرح آن              بنيانگذار ربع رشيدي تبريز   
پرداخته خواهد شد اين شهر را در جوار تبريز بنيان مي نهد كه بعدها بـه شـهركي                  

مختصري از داليل ايجاد اين شهرك را ميتوان چنين بيان .دانشگاهي شهرت مي يابد   
  :كرد

وده هاي بازرگاني شهر را بـه   ايجاد شهري كه بتواند به موازات بازار تبريز بار مرا      -
  .دوش كشد

  ق . هـ 671 زمان گير شدن برپائي دوباره شهر تبريز بعد از زلزله ويرانگر سال -
  . ايجاد شهركي دانشگاهي براي جمع آوري دانشمندان جهان به اين شهر-
  . ايجاد شهر سرريز جمعيتي در كنار تبريز -

  .ها اشاره خواهد گرديدو داليل بسيار ديگر كه در اصل مقاله به آن
  ايلخانان، خواجه فضل اهللا، شهرسازي، ربع رشيدي: واژگان كليدي

  
  
  

                                                 
   عضو هيأت علمي پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-1
  استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-2
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  نقش سياست و اقتصاد بر شكل گيري معماري و شهرسازي ايلخانيان
  
  1ليال مدقالچي
  2نادر نقي زاده

  
هـايي  بعد از ويراني.. رشيدالدين فضل اايلخانيان و به ويژه غازان خان و خواجه    

ه مغول بر جاي مانده بود ،اصالحات زيادي در زمينه هـاي اقتـصادي و               كه از حمل  
  .سياسي نمودند

 سياست تمركز غازان خان و سياست هاي گسترش صرفه هاي اقتـصادي وي             
صورت گرفت يكي از سياست هاي مـوفقي        .. كه با حمايت رشيدالدين فضل ا     ... و

وفايي اقتصادي در اين    بود كه در طي دوران ايلخانيان شكل گرفت كه منجر به شك           
  .زمينه گرديد

در پي اصالحات اقتصادي و سياسي مملكتي توسط غازان خان معماري و هنر             
نيز از اين قاعده مستثني نگرديد ومعمـاري بناهـاي معـروف و بـا شـكوهي چـون                   

در زمينـه شهرسـازي نيـز در جهـت          . شـكل گرفـت   ... كاروانسراها، مدرسه هـا و      
 و متناسب با وضع موجود آن دوران، حركـت هـاي            شكوفايي اقتصادي و فرهنگي   

مهم و تاثيرگذاري صورت گرفت كه به پيدايش شـهرهايي چـون ربـع رشـيدي و                 
  .انجاميد...

بي ترديد نوع سياست و نحوه نگرش اقتـصادي و مـذهبي ايلخانيـان، ايـن دوره                 
اري  تاريخي را به عنوان عصر باشكوه و موثر در ايجاد و به كارگيري اصـولي از معمـ                 

  .برند هاي مهم تاريخي نام مي و شهرسازي كرده است كه از آن به عنوان يكي از دوره
در اين مقاله سعي بر اين است تا با آشنايي از ديدگاههاي سياسـي و اقتـصادي                 
ايلخانيان ، تاثير اقتصاد و سياست را بر نحوه شـكل گيـري معمـاري و شهرسـازي            

  . مورد بررسي قرار گيرد

                                                 
 ) ص(مي دانشگاه نبي اكرمفوق ليسانس معماري و عضو هيات عل -1
  فوق ليسانس معماري -2
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  تبريز در روند شهرسازي شهرهاي ايران از دو ديدگاهنقش معماري
  
  1نگار حسن زهتاب

  
تبريز پس از حمله مغول برخالف بسياري از شهرها چه از نظر اقتصادي و چه               
از نظر فرهنگي پيشرفت چشمگيري كرد و آن هم به خاطر وجور راههاي ترانزيتي              

و البتـه توجـه ويـژه       . بودو بازرگاني در اين شهر و دادن خراج به حكمرانان مغول            
كه در اين ميان مورخاني چـون       . غازان خان به اين شهر را هم نبايد از قلم انداخت          

رشيد الدين فضل اهللا و حمداهللا مستوفي و كتب تـاريخي آن هـا شـواهد محكمـي                
  . است براي ستودن تبريز در اين عرصه

 و مركـز    مكتب شهرسازي و معماري آذري در دورة ايلخاني در غرب، جنـوب           
چون اولين بناهـا درتبريـز احـداث گرديـد بـه سـبك آذري               . ايران شروع مي شود   

بـا ظهـور    . دانند  ي حكومت غازان خان را آغاز سبك آذري مي          دوره. معروف است 
فعاليـت در زمينـة معمـاري پـس از زوال           . تيموريان به ماوراءالنهر منتقل مي شـود      

، تحت حمايت سلسله هاي تركمان بـه        پانزدهم/ سياسي تيموريان در ميانة قرن نهم     
اين رشته فعاليت با شاه اسماعيل و جانشينان او ادامه يافـت            . غرب ايران منتقل شد   

و سبك هماهنگ و همگوني را پديد آورد كه به مكتب اصفهان شهرت يافت و در                
سرتاسر قلمرو صفوي پراكنده شد و در دوران حكومت افشاريه، زنديه و قاجاريـه              

  .تادامه ياف
شيوه اي كه در آفرينش آثار بزرگي چون ارگ عليشاه، مسجد كبود و يا اولـين                

 . دانشگاه دنيا يعني ربع رشيدي اثر به سزايي داشته است
 

                                                 
 دانشجوي كارداني معماري دانشگاه شبستر -1
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  نگاهي گذرا بر نحوه نفوذ عنصر ايراني در دستگاه حكومتي ايلخاني
ي در همداني و تاثير و... با تاكيد بر شخصيت برجسته خواجه رشيد الدين فضل ا 

  معماري و شهرسازي عصر ايلخاني
   
  1شكيبا صفدريان
 حميدرضا نوربخش

  
سرزمين ايران مركز ارتباطات جهان شرق و غرب توسط رشته كـوه مكـران در               

 بلند البرز در شمال و زاگرس در غرب محصور گشته           جنوب و دو رشته كوه نسبتاً     
بايجـان در شـمال    خراسان در شمال شـرق، آذر      _است و تنها در نواحي محدودي       

غرب، خوزستان در جنوب غرب، بندر عباس در جنـوب و بلوچـستان در جنـوب               
. گردد شود و عبور و مرور امكان پذير مي   از بلنداي اين ارتفاعات كاسته مي      _شرق  

به همين جهت معابر موجود در گذر زمان همواره مدخل قبايـل مختلـف و محـل                 
 و پذيراي سيل مهاجران و مهاجمـان  سكونت تمدنهاي كهن به ايران محسوب شده  

.                                                                                                                 اند بوده
زندگي اين اقوام گر چه به قلم مورخان نگارش يافته است، امـا تنهـا مـشتي از        

كـشند و هنـوز بـراي كارهـاي تـازه جـايي               گذشته را به تصوير مي    خروار حوادث   
اي   تـاريخ مـردم ايـران نامـه       : «به قول استاد دكتر عبدالحسين زريـن كـوب          . هست

اي دور آن را      طوالني و پايان ناپذير است كه گذشته دور آن را انشا مي كند و آينده              
  ». . ها بگذرد  برين نامه بر سال_خواهد خواند و شك نيست كه عمر تاريخ 

تمدنهاي گذشته در نجد ايران بـا ويژگيهـاي قـومي متفـاوت، فرهنـگ و هنـر                  
ها، باورها و عملكردهـاي آنـان         اند، و در اين بين انديشه       گوناگوني را عرضه نموده   

  .                      نقش بسزايي در شكل گيري تمدن ايراني ايفا كرده است
 ناگواري را براي مـردم ايـران رغـم زد، بـه     حمله ويرانگر مغول حوادث تلخ و   

طوري كه از برگ بـرگ صـفحات تـاريخ صـداي مردمـان و سـر گذشـتهاي غـم                     
                                                 

 فوق ليسانس گرافيك،آموزش و پرورش شهرستان همدان -1
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بازماندگان چنگيز كه با ورود هوالكوخان بـه ايـران نـام            . توان شنيد   انگيزشان را مي  
ايلخانان را بر خود نشاندند، گر چه به اصالحات و اقداماتي بر خـالف جـد خـود                  

د، اما همه آنچه را كه درويده بودند به دست بزرگ مردان ايراني كشته              دست يازيدن 
آنان اگر چه پاي بند سنتهاي بومي و بدوي خـويش بودنـد و متعـصبانه بـر                  . بودند

فشردند؛ اما ناخواسته چنان دلبسته فرهنگ ايراني شدند كـه            حفاظت از آنها پاي مي    
يگر مهاجمان به نيكي دريافتنـد      آنان نيز چون د   . به نشر و ترويج آن همت گماردند      

كه تسلط بر جماعت هوشمند ايراني كاري بس دشوار است و تنها به مدد و يـاري                 
و بي گمان همـين انديـشه   . توان به اين مهم دست يافت فضالي دانشمند ايراني مي   

هـاي بـا نفـوذ و فرزانـه ايرانـي بـه دنبـال                 آنان را واداشته است تا در ميان خانواده       
و بـه ايـن ترتيـب بـزرگ مـردان ايرانـي بـه درون                . . . ي شايسته باشـند     كارگزاران

تشكيالت دولتي و سياسي آنها راه يافتند و طولي نكشيد كه ساختار اصـلي دولـت                
هاي مختلف شـدند      هر چند اكثر اين افراد قرباني توطئه      . بيگانه را در دست گرفتند    

آن را در تمدن ايلخاني بـه       اما تاثير شگفتي بر فاتحان وحشي گذاشتند كه ماحصل          
  .                                                                       توان ديد وضوح مي

اي و بـه روش تحليلـي نگـارش يافتـه             در اين مقاله كه بيشتر به شيوه كتابخانه       
ني  ايلخا  است، تالش گرديده تا نگاهي كلي به نفوذ عنصر ايراني در دستگاه حاكمه            

نموده و اقدامات ارزشمند ايشان را با تاكيد بر شخـصيت برجـسته خواجـه رشـيد                 
همداني مورد نظر قرار دهيم و سپس به خـدمات ارزنـده وي در              . . . الدين فضل ا    

        .                                                                                زمينه معماري و شهرسازي بپردازيم
ايلخاني، عناصر ايراني، دستگاه حاكمـه، خواجـه رشـيد الـدين            : واژگان كليدي 

.                                                                    همداني، معماري و شهرسازي، ربع رشيدي... فضل ا
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  نگاهي نو به محالت باغ صندل و شيخداد شهر يزد
  
  1ابراهيم كاظم نژنداصل
  2محسن مير جاني
  3زهرا مزحجي
  4صفورا مير خليلي
  5سيد فضل اهللا مير دهقان

  
. مي است كه تاكنون ورق نخورده است      يزد پاره اي از تاريخ و تمدن ايران اسال        

كنـي  حـرف        آن هـر روز كـه از آن گـذر مـي            ها، محالت  بناهاي خشتي آن ،كوچه   
 هكتار آن باقي است ولي اوج       700با آنكه اكنون در حدود      . اي براي گفتن دارد    تازه

عظمت خود را مديون دوران آل مظفر  است كه در جاي جاي آن بناهـاي رفيـع و                   
  . بي همتاي اين دوره بعد از گذشت سالها خود نمايي مي كنند

 گرفته در بافت تاريخي شهر يزد توسط پايگاه ميراث در بررسي ميداني صورت 
فرهنگي در محالت باغ صندل و شيخداد نزديك به هـشت خانـه مربـوط بـه ايـن                  

  .  دوران شناسايي گرديد
اين امر بهانه اي گرديد تا اين محالت را به عنوان بخشي از بافت تـاريخي كـه           

ا براي اولين بـار معرفـي       شاخصه هاي مهمي از اين دوران در خود جاي داده اند ر           
اين خانه ها داراي فضا هاي زيادي هـستند كـه سـاخت آن از تـوان افـراد                   . نماييم

  . عادي خارج است و اين محالت خارج از برج و باروي يزد قرار دارد
با مراجعه به متون مي توان دريافت كه در قرن هشتم تعداد باغات يـزد افـزون                 

ه بسياري از آنها از بين رفته و تنهـا نـام بعـضي از               بر منازل افراد بوده است وامروز     
آنها بر روي همان محله باقي مانده است كه از جمله مي توان به  بـاغ گنـدم، بـاغ                     

                                                 
 كارشناس ارشد باستان شناسي ،مسئول بخش باستان شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزدـ  1
 خش باستان شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزدـ كارشناس ارشد باستان شناسي ، ب 2
 ـ كارشناس باستان شناسي، بخش باستان شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد 3
 ـ كارشناس باستان شناسي ، بخش باستان شناسي پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزد 4
  پايگاه ميراث فرهنگي شهر تاريخي يزدـ كارشناس ارشد باستان شناسي ، بخش باستان شناسي 5
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ذكـر شـده كـه خواجـه رشـيد الـدين            دراين منابع   . عزآباد و باغ صندل اشاره نمود     
باغ صندل اهللا و سيد ركن الدين و سيد شمس الدين امالك زيادي را در محله              فضل

  . اند وقف نموده
ذكـر شـده، ممكـن      » باغ هنـدل  «باغ صندل در كتاب جامع الخيرات به صورت         

مذكور در منشأت شرف الدين علي يزدي نيز با باغ صـندل            » صندل خانه «است كه   
معروف بوده است اما » سرآب نو«محله شيخداد تا قرن هفتم به محله  .مرتبط باشد

  . تغيير يافته است» محله شيخداد«دادا محمد  به  به دليل دفن شيخ تقي الدين 
در اين پژوهش سعي گرديده با معرفي اين دو محله خانه هاي شناسـايي شـده                
باب جديدي را در زمينه معرفي هر چه بهتر يزد دوران آل مظفر فـراهم نمـاييم تـا                   

  .   زمينه هايي براي پژوهش در اين خصوص فراهم گردد
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بع رشيدي، نخستين شهرك دانشگاهي نور در فضاهاي شهري ر
 المللي كشور بين

 
 1 وند علي اصغر آدينه

 
، همواره توجه خاصي به تامين نور داخل بناهـا          در معماري و شهرسازي ايراني    

. شده است ... با استفاده از عناصر نورگير،رواقها، در و پنجره ها، روزنه ها، ارسي و              
لي كه بتواند نور مصنوعي را ايجاد كند، قابل         اما در كنار اين عوامل استفاده از وساي       

  .باشد توجه مي
اي اسـت كـه      از ميان اين شهرها، ربع رشيدي داراي نكات و آموزه هاي ارزنده           

از آنجا كه وقـف نامـه ربـع رشـيدي كـه             . نياز به پژوهش و مطالعات بيشتري دارد      
ايـن تحقيـق    توسط باني آن نگاشته شده ، يكي از اصلي ترين منابع مـي باشـد در                 

  .مبناي كار قرار گرفته است
با توجه به توصيفات ذكر شده در وقف نامه متوجه مي شويم كه در ايـن شـهر      
ايوانها باريك تر و مرتفع تر شده اند و در فاصله بين ديوارهـا پنجـره هـايي پديـد                    

در راس گنبـدها،    .آمده است كه از اين طريق نور داخل ساختمان بهتر تـامين شـود             
 سقف ها روزنهايي وجود داشت كه نور را در طول روز به داخـل هـدايت             طاقها و 

مي كرد و مواردي نظير اين كه با تيزبيني خواجه رشيدالدين فضل اهللا همداني باني               
براي نمونه در بـاب سـوم،       . اين مجموعه در وقف نامه به تصوير كشيده شده است         

الزمان مـي پـردازد در      قسم دوم ، فصل چهاردهم كه به بحث مسكن مجاوران و م           
  : وقف نامه ذكر مي شود178صفحه 

 ، و روشنايي آن از      2قدري زمين دراز كه اسم باغچه دارد در پس آن تابخانه          ... «
گفتيم تا آن قدر زمـين كـه در محـاذاه آن            . آنست و روشنايي صفه سراچه همچنين     

سقف آن بلنـدتر  تابخانه است از آن باغچه باز برند و داخل آن تابخانه كنند و لكن               

                                                 
   پژوهشگر و محقق مجتمع علمي، فرهنگي و تاريخي ربع رشيدي-1
    اتاق گرم زمستاني-2
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 بـر آورنـد   1و بايد كه ديوار آن به يك دنده... بپوشند و سوراخي بزرگ باز گذارند    
  »... .صفه سراچه نباشد} نور{حايل چه زير آن زير زمين است چنانك 

در ربع رشيدي از ابزارها و وسايل ديگري چون شمع ، قنديل ، مشعل و چراغ                
 نامه با جزئيات دقيق به نحوه بگارگيري نيز استفاده شده كه در فصل سيزدهم وقف       

  .اين ابزارها و محل هاي آنها اشاره شده است
اما نكته قابل توجه در نوشته هاي خواجه اين اسـت كـه در طراحـي نخـستين                  

ـ شهرك دانـشگاهي ايرانـي    اسـالمي خـود، بحـث نـور و نـورپردازي را يكـي از        
مين نور تك تك بناها به نحوه   مهمترين جنبه هاي شهرسازي مي داند و عالوه بر تا         

  .تامين نور عناصر و معابر شهري نيز مي پردازد 
در اين مقاله سعي بر آن خواهد بود كه به ويژگيهاي برخاسته از وقف نامـه در                 

  .زمينه نور و نورپردازي در شهر ابواب البر ربع رشيدي پرداخته شود
، نامـه   چـراغ، وقـف   ، نـورپردازي، شـمع، قنـديل، مـشعله،          نـور : واژگان كليدي 

  رشيدي ربع
  
  

                                                 
   آجر چيني تيغه اي  -1
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  نور و تاثيرات آن بر تزيينات در معماري ايلخاني
  
  1ليال براتپور

   
در ادوار تاريخ مردم سرزمين ما چون دست بر خاك نهادند، با ذوق و هنر خود 
آن را به افالك رساندند و چنان نور را با حجم درآميختند كه گويي ايـن دو هرگـز              

پس از ورود بيرق اسالم به      . و تزيين جزيي از ذات ايراني است      اند    از هم جدا نبوده   
سرزمينمان چون پيامبر براي جلوگيري از آيينهاي كفر و بـت پرسـتي، صـورتگري               

سازي از شمايل انساني را منع مي كنـد، هنرهـايي چـون كتيبـه                 جانوران و مجسمه  
 دين به شمار    اي براي ترويج    آرايي و از اين دست كه وسيله        نويسي، خطاطي، كتاب  

شـود بـراي مـردم هنـر          گيرند و اين دسـتاويزي مـي        روند مورد تشويق قرار مي      مي
دوست ايران كه عرصه را براي بسط هنرهاي اسـليمي و نقـوش هندسـي گـشوده                 

نقوش گياهي كه اشارتي است به بهشت برين و نقوش هندسي كه بيننـده              . بينند  مي
تـا  . شـود   رد، وارد هنرهاي مختلـف مـي      دا  را به تفكر در نظم حاكم بر هستي وا مي         

. يابنـد   آنجا كه هنرهايي چون قالي بافي، معرق، فلزكاري و معماري جاليي نـو مـي              
شـود و ترفنـدهاي انديـشمندانه         هاي اسالمي تلفيق مي     ذوق و هنر ايراني با انديشه     

  .                         رساند همه هنرها از جمله معماري را به تعالي مي
 ايلخاني نيز از اين قاعده مستثني نيست، گر چـه حملـه مغـول بـه ايـران                   دوره

كند، اما هم آنان كـه شمـشير بـه خـون              بسياري را داغدار عزيزان از دست رفته مي       
و در كنـار بـزرگ      .شـوند   مردم اين سرزمين آغشتند در كوتاه زماني با آن عجين مي          

 از چهره ايـن سـرزمين بـه كنـار           كنند و غم    ها را آباد مي     مرداني از اين حطه ويرانه    
در اين دوره معماري چون ديگر هنرها از شكوفايي و پيشرفت بي نـصيب            . زنند  مي

نظير ساخت بناهاي مختلف و افزودن تزيينات كه از خصوصيات هنر ايراني . نيست
كنـد و بـا       است، در اينجا هنرمند براي جلوگيري از تكرار، تزيينات را برجسته مـي            

                                                 
 ليسانس معماري، آموزش و پرورش شهرستان همدان -1
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يابـد و     حجيم شدن تزيينات جز با بازي نور در فضا جلوه نمي          . زگارحركات بنا سا  
بدين گونه است كه هنرمند نيـاز بـه نـور را در فـضاي داخلـي بنـا بـيش از پـيش                       

  .                                                                                     كند احساس مي
 و هم   دهد  رد كه هم امكان مشاهده وروئيت مي      نور در معماري نقشي دوگانه دا     

رساند و زيبايي بازي نور با هنر هنرمند ايراني روح            خود فرم و رنگ را به كمال مي       
در اين مقاله تالش بر اين اسـت كـه نـور            . كند  دهد و ذهن را شكوفا مي       را جال مي  

پردازي در بناهاي دوره ايلخاني و تاثير آن در جلوه تزيينـات مـورد بررسـي قـرار                  
  .                    گيرد
.                                                                 روزن، سيلپوش، شباك، ارسي، نكيز: اژگان كليديو
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  هاي معماري دوره ايلخاني ويژگي
  )مورد مطالعه آذربايجان(

  
  1مهندس هادي باقري سبزوار

  
 و بعد خود تحت تأثير هنر و اشغال كردند در اوايل قرن هفتم هجرى مغوالن ايران را

عمـومي مخـصوصاً   اسالم احداث بناهاى   پس از پذيرشآنان. فرهنگ ايرانى واقع شدند
 ، بيشتر مـورد توجـه بودنـد    را كهها و مقابر مدارس، زيارتگاه بناهاى مذهبى مثل مساجد،

ـ      ها و در اين دوره نقشه ساختمان. آغاز كردند ى فرم گنبد بـه سـبك سـلجوقى بـا تغييرات
، اما از نظر زيبايي شناسي، سبك جديدي را در تاريخ معماري بوجـود             مختصر ادامه يافت  

مغول براى حفظ برتـرى و غـرور   مغرور و بلندپرواز  كه فرمانروايان يي از آنجااما . نياورد
 ، تا قدرت و سلطه خود را نشان دهنـد تر باشند خواستند بناها هر چه باشكوه خويش مى

هـا بلنـدتر      برج  بزرگتر و  ها  كتيبهگنبدها و   . دنى را فراتر از گذشته بردن     هاى ساختما   مقياس
 تر ساختند، هاي باريك و بلند هاللي و نوك تيز پرهيبت ها را با قاب   نماي ساختمان . شدند

رنگارنـگ    بناهـاى عظـيم بـا اشـكال    ،هاى مختلف توجه بيشترى شد به تزئينات در رنگ
  .گرفتند د دوباره زنده شده و مورد توجه قرار سردرهاى كهن و بلن وشدند  ساخته

 چهار ايوانى را براى ايجاد بناهايى چـون  نقشه  ايلخاني،معماران و استادكاران دوره
عـرض و ديوارهـاى بنـا     ها مرتفع و كم ايوان دورهدر اين . مدرسه و مسجد بكار بردند

تزيينـات همچـون   . شـد  تر كامل تر و نقشه چهار ايوانى ها باريك  حياط. تر شدند باريك
بخش اين بناها شد، بطوري كه       كاري وآجركاري با مهارت خاصي زينت      بري، كاشي  گچ
   .هاي بعدي و قبلي خود برتري كامل داشت بري اين دوره بر دوره گچ

ـه              در اين مقاله نگارنده در ابتدا به بررسي ويژگي         ـاي منطق ـاني در بناه ـاري دوره ايلخ ـاي معم ه
  .كند هاي قبلي و بعدي در اين منطقه مقايسه مي  و سپس با بناهاي معماري دورهآذربايجان پرداخته

   آذربايجان ، تزيينات، معماري، مغول،ايلخاني: واژگان كليدي
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  آزاده و بهرام در شاهنامه بزرگ
  
  1رعنا قهرماني

  
سـراي   كه فردوسـي شـاعر حماسـه   باشد    شاهنامه، حماسه بزرگ ملي ايراني مي     

هاي ملي و ايراني را به نظم         اي از اسطوره     هجري مجموعه  5 و   4ايراني حدود قرن    
اين كتاب ارزشمند بارها توسط هنرمندان ادوار مختلـف مـصور و            . در آورده است  

انـد    نگاشته شده است و حكام دربارهاي مختلف در طول تاريخ ايران تالش كـرده             
 خويش حداقل يك جلد از اين كتـاب نفـيس توسـط بهتـرين               كه در زمان سلطنت   

  .خطاطان و نقاشان آن عصر نگاشته و مصور گردد
شـود، يكـي از       شاهنامه بزرگ كه گاه به اشتباه به آن شاهنامه دموت گفتـه مـي             

نادرترين اين نسخه هاست كه در دوران ايلخانان و در ربع رشيدي تبريز كار شـده                
هـاي    هايي جدا افتاده از همديگر در موزه        به صورت ورقه  متأسفانه اين كتاب    . است

  .دنيا پراكنده شده است
آزاده و بهرام نام يكي از صدها افسانة شاهنامه است كه در ادبيات ايران جايگاه               

اي دارد تا جائيكه توسط شعراي ديگري همچون نظـامي بـار ديگـر بـه نظـم                    ويژه
  .كشيده شده است

توانـد    شود و اين امر، مي      از شاهنامه بزرگ ديده مي    تصوير اين افسانه در برگي      
در ايـن   .يكي از ديگر داليل جذابيتهاي اين افسانه در ميان هنرمندان و ايرانيان باشد            

مقاله نويسنده با معرفي اين افسانه به بررسي نگاره مصور شده در شـاهنامه بـزرگ                
  .خواهد پرداخت

  سي، ايلخانانشاهنامه، آزاده، بهرام، فردو: كليديواژگان 
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  زي تبريهايد تانگارگري سفي آبيهاينياز چ
  
  1نگار كفيلي

  
ـ  ي   كه هم زمان با سلـسله      يلخاني ا ين در دوره    ير هنر وفرهنگ چ   يتأث وان در  ي

ن دوره كه   يدر ا .ار قابل توجه بوده است    ي بس ي امر يرانين بوده بر هنر وفرهنگ ا     يچ
ـ شتر از طر  يـ  ب ينـ ي با فرهنگ چ   ييآشنا ـ  يع صـنا  يق هنرهـا  ي    بخـصوص،   ي واردات
ـ ي در آثار ا   يني چ ينيي بوده عناصرتز  يني چ يكهايسرام دا يـ  پررنـگ پ   ي حـضور  يران

ـ  بر ا  يار محكم يد بس يي موجود تأ  يهاي نگارگر يراني ا يان آثار هنر  يكرده اندواز م   ن ي
ـ ي ا ي در نگارگر  يني چ ينيي تز يها هيها وما  هيحضور آرا  .ادعاست  چـون منـاظر     يران

 چـون   يا مـه افـسانه   ي ون يا  افـسانه  ي جـانور  يها هيآرا ، مواج ي، ابرها و آبها   يعيطب
  چند ي، اشكال هندس  ي مثل درخت سرو وگل صدتومان     ينات نبات يياژدها و عنقا، تز   

  . استي قابل تعمق وبررسي امريراني اي در نگاره هايوه چهره نگاري وشيضلع
 بـا  ينـ ي چ يها نهيق سفال يطه صورت گرفته ضمن تطب    ين ح ي كه در ا   يدر پژوهش 

 و  به صورت مبسوط ارائه خواهد شد      يرين مشترك تصو  يز، مضام ي تبر يهاينگارگر
  . قرار خواهد گرفتيز مورد بررسي نيي ومعنايدگاه مفهوميشتر از ديجهت درك ب

نـدو تمـدن    ي ا يوان در آثار هنـر    ي سلسله   يران و امپراتور  يلخانان ا يان ا يوند م يپ
ـ ن در ا  ي چـ  ينفوذ فرهنگـ   .ت را گذاشته اس   يرات منحصربه فرد  يتأث بزرگ، از  ران،ي

 در دوره   ينـ ير چ يد از تصاو  ين كشوررخ داده است و تقل     ي ا يق مصنوعات هنر  يطر
 ينـ ي چ يكهايسـرام . داشته است  يريرات چشمگ ي تأث يراني بر هنر وفرهنگ ا    يلخانيا

ـ ين مصنوعات بوده است كه نگـارگران ا       يدر دسترستر  ن و يشتريد ب يشا  تحـت   يران
ـ راني ايه هاي با ماي آنها اقدام به خلق آثارنقاشير روير نقوش وتصاويتأث  ينـ ي چي 

 آثـار   ي بـر رو   ينـ ي چ يكهايرات حاصله از سـرام    ي تĤث ين نوشته به بررس   يا. اند كرده
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 دو در نيــ پرداختــه و نقــاط اشــتراك ايلخــانيز در دوره ايــ مكتــب تبرينگــارگر
  . شده استي بررسيي ومعناي مختلف فرميها زمينه
 ،يا نوشته شده واز منابع كتابخانـه     )از جزء به كل   (ييق استقرا ي طر ق از ين تحق يا

  . بهره گرفته استي وخارجيرانيات ايشامل كتب ونشر
  زيتبر ،ين،نگارگريچ ،ينيك چيسرام :يديواژگان كل
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  يلخاني در دوره ايراني اي نگاره هاي مثاليايانه ودنيسم صوفيداليا
  

  1فرنوش شميلي
  

ل ي داليبر اثر ظلم سياسي وبرخ» تصوف«ن ما يبر سرزم تسلط مغوالن  در دورة
گر رونقي به خود گرفت و تفكر ديني و سنت عقلي و نقلي تجليات خـود را در           يد

كـه هـر گـاه آدمـي        يهمانطور. معرفت باطني و عرفان و هنـر نگـارگري بـروز داد           
فكند بخواهد از زشتي دنيا و اهل دنيا بگريزد و خود را در ورطة بيخودي حقيقي بي               

ن دوره قوه روحاني خـود را       يز در ا  يگردد هنرمندن   به عالم هنر و درون خود باز مي       
  .در كار هنري با سير و سلوك عرفاني ظاهر كرد 

 تـا   ين دوره اسالم  ي نخست يران از سده ها   ي ا يخ نگارگر ي تار يبا مطالعه وبررس  
فـتم در   وع تصوف وعرفان در قـرن ه      يد كه ش  يĤيلخانان مغول بر م   يزمان حكومت ا  

تكوين هنر مثالي و همچنين بر آگاهي و احساس نقاشان نـسبت بـه فـضاي عـالم                  
مثال، تاثير اساسي نهاده است و نقاشان را به سير و نظر در عـالم ملكـوت و صـور                 
مثالي سوق داده است، در حالي كه در آغاز اصول نقاشي يونـاني بـر فكـر نقاشـان                   

هنري  در هنر نقاشي اوليه عصر اسـالمي         اسالم چيره بوده و سنتهاي اين نوع تفكر         
  .موثر بوده است

گـاه عرفـان وتـصوف در       يسعي راقم اين سطورآن است كه ضمن اشاره بـه جا          
 ، به ميزان ارتباط احواالت معنوي عارفـان وهنرمنـدان نگـارگر و              يقرن هفتم هجر  

تاثيرپذيري نگارگران از ايشان در توصـيف معـاني و عـوالم هـست نيـست نمـاي                  
  .زدبپردا

، تـصوف، شـعر،     )گرايـي   كمال(عرفان، ايدآليسم    ،يلخانيدوره ا  :كليديواژگان  
  نگاره، دنياي آرماني، عالم مثال
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  يلخاني دوره ايدر نگارگر) ص(امبر اكرم ير پي تصويبررس
  
 1فاطمه حسن پور

  
/ مـه نخـست سـده چهـاردهم         ين(لخانـان مغـول     ين ا ي آخر ييدر زمان فرمانروا  

تـا منجـر    ي بدل شد كه نها    ي و هنر  يك مركز مهم فرهنگ   يز به   يشهر تبر ) ق.ههشتم  
از خصوصيات مكتـب تبريـز اول       . يدز اول گرد  ي تبر ي مكتب نگارگر  يريگ به شكل 

بعـدها   (ينـ ي از نگارگران چ   يراني نگارگران ا  يريرپذيل تاث ي از قب  يتوان به موارد   مي
ر هنـر   يتـاث .  اشـاره كـرد    ينـ ي چ يـي عـت گرا  يو نفـوذ طب   ) ر كم رنگ تر شد    ين تاث يا

. ديه گرديخ و آثار الباقيل جامع التواري از قب  يف كتب ين دوره سبب تال   ي در ا  ينگارگر
هـاى   نـشانه ز وجـود دارد كـه آنهـا         يـ امبر ن ير از چهره پ   يدر كتب مذكور چند تصو    

حرمت و منزلت كـالم   بارزى از اعتقادات آيينى مردم مسلمان، جداى از سياست با
مـشاهده  ،  )ص(محمـد نگارى حـضرت     ر پرداخت چهره  الهى و ارادت هنرمندان د    

  . شوديم
  هي، آثار الباقخي، جامع التوارمكتب تبريز، نگارگري، مكتب تبريز: يديواژگان كل

 
  

                                                 
   دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع دستي دانشگاه الزهرا-1



 

 
116

  ر در مرقع فاتحي آثار منسوب به مكتب آل جاليبررس
  ) استانبول ي سرايموزه توپقاپ(

 
  1مهدي افضلي

  
 از  يباني و هنرپـرور بودنـد بـه پـشت         شتر آنهـا هنردوسـت    ير كه ب  يجال ن آل يسالط

 پرداختنـد و هنرمنـدان را در نقاشـخانه          ي سـلطنت  يهـا  س كتابخانـه  يهنرمندان و تأسـ   
 كـه   يآثـار .  مشغول شدند  يآرائ  كتاب يت از هنرها  يها گرد آوردند و به حما      كتابخانه

 گونـاگون  يهـا  ها و موزه ه شده است اكنون در كتابخانه   ين عصر ته  يتوسط هنرمندان ا  
 ي مانده است ول   ي كامل باق  يها ن آثار  بصورت نسخه    ي از ا  يتعداد. شود ي م يگهدارن

 ي مصور مربوط به شاهنامه فردوسـ      يها شترشان نسخه ي از آنها كه ب    يتعداد قابل توجه  
  . باشد به علل گوناگون بصورت اوراق پراكنده در آمده است يم

 داده اسـت    يرا در خود جا    ي استانبول مرقعات فراوان   يكتابخانه موزه كاخ توپقاپ   
ه و آمـاده    يـ  مختلف و براساس سـفارش پادشـاهان ته        يكه در طول زمان به مناسبتها     

 از  يكـ ي. ه ارسال شده است   ي به عنوان هد   ين عثمان ي سالط ينكه برا يا ا يشده است و    
 ي قرار گرفته اسـت مرقعـ   ي از پژوهشگران مورد بررس    يارين مرقعات كه توسط بس    يا

 ين موزه نگهـدار   ي در ا  2153نه  ينام گرفته است و با شماره خز      » مرقع فاتح «است كه   
ـ         ي برگ م  199 ين مرقع دارا  يا. شود يم  مربـوط بـه     ي باشـد كـه اوارق مـصور فراوان

ـ ان ا يدر م . ن تا اروپا را در برگرفته است      ي از چ  ي مختلف هنر  يمكتبها ن اوراق آثـار    ي
ـ ارد كـه در ا     وجـود د   ي اسـالم  – يراني ا ي مربوط به مكاتب هنر    يارزشمند ن مقالـه   ي

 از مكتـب    يهـائ  ن مرقع كه نشانه   ياتوردار ا يني برگ م  27 ي بر آن است تا به بررس      يسع
 اسـت كـه بـا       يا ن اوراق مربوط به شـاهنامه     يشتر ا يب. ر را دارند پرداخته شود    يجال آل

  .  بر آن نقش زده استين مجالسيالد  بوده و شمسيزي تبريرعليخط خواجه م
ـ جال تـب آل  مك :گان كليدي واژ ، ي اسـالمي، مـوزه كـاخ توپقـاپ        ياتورهـا يني، م ري
  مرقعات
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 ؛ي رضا عباسي مكتب تبريزقديم در موزهي آثار نگارگريبررس

   تفاوتها و تشابهات با مكاتب پيش و تأثيرات آن در مكاتب بعد
  
  1زينب مرادي
  2علي صالحي

  
 ي مـوزه  يرگردر تاالر نگا  ) 1ز  يمكتب تبر ( مكتب تبريز قديم     ياز آثار نگارگر  

اين برگ كه صحنه . باشدي از شاهنامه بزرگ معروف به دموت مي، برگ يرضا عباس 
 ي مكتـب تبريـز دوره     ي بارز و ناب نگارگر    يها است از نمونه   يبه دار آويختن مان   

اند و در آنها    دو مكتب شيراز و تبريز قديم تقريباً همزمان و هم دوره          .  است يايلخان
 در ايـن دوره و در ايـن هنـر را چـه در               يان و حاميان نگارگر   توان تأثير ايلخاني  يم

  . به وضوح مشاهده نموديابعاد و چه سبك طراح
 و گذرا بر مكاتـب پيـشين و پـسين           ي اجمال يتالش ما براين است كه با بررس      

 هـر   ي نمائيم، تا گام   ي و بررس  ي آنها را معرف   يهامكتب تبريز قديم دستكم شاخصه    
  . برداشته باشيمي مكتب تأثيرگذار در نگارگر اينيچند كوچك در معرف

  ، شاهنامه دموتي، مكتب تبريز، موزه رضاعباسينگارگر: يواژگان كليد

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار -1
 داري، مدرس دانشگاهكارشناس ارشد مرمت و احياي بناها و بافتهاي تاريخي كارشناس موزه -2



 

 
118

ن درقرون هفتم يران وچي ايري تصويرمتقابل هنرهاي تاثيبررس
  ي قمريوهشتم هجر

  
  1منصورحسامي

  
 يلخـان يورش مغولها درقرن هفتم واسـتقرارحكومت ا      ين  ين ودوم يپس ازنخست 

ن اش سخن گفته    ي ازهم نام چ   يراني ا يرفتن هنرنگارگر ير پذ يران ازتاث ين ا يرسرزمد
 ي قابـل تـوجه    ي هنر – ي فرهنگ ينه  يشيچ پ يت كه مغوالن ه   ين واقع يدرا.  شود يم

 همـراه   ي دربـاره    يحتـ . ستي ن يدين بوده اند ترد   ينداشته وهمواره وام دار هنر چ     
ـ ران ز ي بامغوالن به ا   ينيآوردن هنرمندان چ   ـ ده ا ي شـن  ادي ـ . مي ـ كن درا يل ن بـاره كـه     ي

ـ ر گذاشته اند صحبت زي تاث يراني چگونه وتاچه حد برنقاشان ا     ينينگارگران چ   يادي
 حكومـت   يريـ روزمغـول باشـكل گ    ي حاكمان پ  يقه  يگر سل ي د يازسو. نشده است 

ر ييـ د وبه كالم درست، دچـار تغ      ي به مروراصالح گرد   يشان واستقرار دولت مركز   يا
ـ  پژوهـشگران درا   يا درمنابع موجود واظهارنظرهـا    ام. ديواستحاله گرد  ن بـاره بـه     ي

ـ  موارد مربـوط بـه ا      يپس دربرخ . ت دقت صورت نگرفته است    يقدركفا ن بحـث   ي
 چند را   يي به پرسش ها   يي پاسخگو ي خورد كه تالش برا    ي به چشم م   يي ها يكاست

 همزمـان بـا دوره مغـوالن        يني چ ين منظر كه نقاش   ينخست ازا . دي نما ي  م  يضرور
ــوده وديهــايژگي چــه ويادار صــر موردبحــث چينــي ظاهرشــده گــر آنكــه عناي ب

ـ ازا.  خود ازكجا آمده اسـت     يراني ا يها درنقاشي  ينـ يرات هنـر چ   ين رهگـذر، تـاث    ي
 ي لـذا درمقالـه  . ل قـرارداد يـ  تـوان موردتحل  ي را بهتر مـ    يلخاني دوران ا  يدرنگارگر

 همعصر،  يني چ يات آثار نقاش  ي خواهد شد ضمن برشمردن خصوص     ي سع يشنهاديپ
 ينـ ي چ ي نگـارگر  يرير پـذ  ي وتاث يرگذاريزان تاث يلخانان برنوع وم  يشتر از ا  ي پ يوكم
ـ  از نسخ منسوب به مكتب تبر      يي باذكرنمونه ها  يرانيوا ـ ل وارز يـ ز دقـت، تحل   ي  يابي

  موردنظر عبارت است از    ينمونه ها . رفتيالزم والبته درحد توان، انجام خواهد پذ      
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ن، منـافع   يدالديخ خواجه رشـ   ي، جامع التوار  ي بهادر ي همچون شاهنامه    ينسخ خط 
ـ  درايگر كه همگـ ي نسخه د  يله ودمنه وتعداد  يشوع، وكل يوان ابن بخت  يالح ن دوران ي

ـ  سونگ و    ي دوره   ينيگر برنمونه آثارهنرمندان چ   ي د يمصورشده است وازسو   وان ي
 داشـتند همچـون      يين حكمفرمـا  ي درچـ  يالديازدهم ودوازدهم م  ي قرون   يكه درط 
  .  خواهد شديگران گذري تانگ،  چاو پو چو وديگ،  لنيكائوكوم

، قرن هفتم وهـشتم     يني چ يز، نقاش ي، مكتب تبر  يراني ا ينگارگر: يديواژگان كل 
   .ي قمريهجر
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بررسي تطبيقي نگارگري دورة ايلخاني با نقش مايه هاي چيني 
  و بيزانسي  

  
  1صمد نجارپورجباري

  
دو تفكـر و دو تمـدن بـزرگ يعنـي           سرزمين ايران از نظر جغرافيايي در تالقي        

در منتهي اليه تمدن شرق سرزمين چين قرار        . تمدن شرقي و غرب قرار گرفته است      
هنر چين از سه تفكر اصلي تائوئيسم، كنفسيوس، و بودائيـسم نـشأت             . گرفته است 

تفكر و هنر جامعه غرب بيشتر از دين مـسيحيت و عـصر خـردورزي آن                . گيرد  مي
مين ايران ما بين اين دو تمدن، داراي تمـدن خـاص خـود              سرز.شود  دوره ناشي مي  

  .يعني تمدن اسالمي است
در دوره ايلخاني به سبب فتح ايران و چين بوسـيله ايلخانـان مغـول دو تمـدن                  

نگـارگري  . ايران و چين از لحاظ مراوده فرهنگي تا حد زيادي به هم نزديك شدند             
گيـرد و نقـش       چينـي قـرار مـي     ايران در اين دوره تحت تأثير هنرمنـدان و نقاشـي            

كنـد و از عناصـر نقاشـي چينـي در      هايي از نقاشي چيني را به خود جذب مـي          مايه
گـاه در نقاشـي چينـي ذوب          ولـي هـيچ   . كنـد   ساخت و ساز نگارگري استفاده مـي      

هـاي    از طرفي با بررسي معدود نگاره     . گيرد  شود بلكه هويت مستقل به خود مي        نمي
اين مقالـه   . شود  ردپاي نقاشي بيزانس هم در اينجا ديده مي       به جا مانده از اين دوره       

بر آن است با بررسي تفكرات حاكم بر سه تمـدن چينـي، بيزانـسي و اسـالمي بـه                    
  .بررسي تطبيقي مستقل نگارگري دوره ايلخاني بپردازد

 اژدها نگارگري، بيزانس، نقاشي چيني، ابر،: گان كليديواژ
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يلخاني با رويكردي بصري و بررسي زيبايي شناسي معراجنامه ا
  1نماد شناسانه

  
   2الله شمسي

  
معراجنامه كتابي است كه به روايت داستان معراج جـسماني و روحـاني پيـامبر               

پردازد؛ كه هنرمندان مسلمان ايرانـي بـه نـسخه بـرداري و نگـارگري         مي )ص(اكرم
جـري  هنر نقاشي ايران در حدود سده هاي هفتم ه        . مضامين تصويري آن پرداختند   

. رنگ و فرم برخوردار بوده است     ي يازدهم از اوج و فراز خاصي در           قمري تا سده  
ي ايلخاني كه در اين مقاله مورد بحـث و بررسـي زيباشناسـانه                هاي معراجنامه   رقعه

  .قرار گرفته، در اين دوران تصوير شده است
 معراجنامه ايلخاني در دوران حكومت ابوسعيد ايلخـان در تبريـز تـصويرسازي            

ي ميرحيدر در  در دوران بعد، معراجنامه هاي ديگري همچون معراجنامه   . شده است 
ساختار نقاشيهاي اين معراجنامه داراي     . ي اول مكتب هرات تصوير شده است        دوره

استحكام فرم، رنگ و تركيب بندي است و تفاوت اساسي با ساير نگـارگري هـاي                
اي خاص در نگرش بـه فـرم و رنـگ           در اين معراجنامه ما با شيوه       . آن دوران دارد  

مواجهيم كه مايه هاي طبيعت پردازانه آن چشمگير بوده و شـيوه درشـت پيكـره از            
تأثيرات هنر نقاشي چين و بيزانس درترسيم پيكره ها         . باشد  خصوصيات بارز آن مي   

اين تأثيرات به شـكل ظريفـي در بطـن رقعـه هـاي              . به وضوح قابل مشاهده است    
ست، فراز هاي دقيقي كه هنرمند اين رقعه ها، از ايـن روايـت            معراجنامه حل شده ا   

استخراج كرده و به مصور سازي آن پرداختـه، منحـصر بـه فـرد اسـت كـه نـشانه                     
بـه هـر شـكل ايـن       . ن روايت اسـت   هوشياري بصري اين هنر مندان درمواجهه بااي      

 بايـد   در ضـمن  . ها زمينه ساز پيدايش آلبوم هاي معراجنامه پس از خود بودند           رقعه
گفت كه زيبايي بصري نگاره هاي اين معراجنامه چنان است كـه نگارنـده رابـر آن                 

                                                 
 استخراج گرديده است) بررسي زيبا شناسانه نسخ مصور معراجنامه(اي در مقطع كارشناسي ارشد با عنوان ن مقاله از رساله اي-1
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همچنـين  . رد بررسـي قراربدهـد    داشته كـه درخـشش زيبـايي بـصري آنهـا را مـو             
  .هاي نمادين نيز بطور خالصه زينت بخش بحث  خواهد بود ويژگي

  مقدمه
) ص(ضرت محمـد  سفر معراج دعوتي الهي است كه بر پيامبر بزرگوار اسالم ح          

اين سفر به عنوان اقدامي رفيع براي يقين پيامبر و امـت اسـالم              . فرستاده شده است  
قرار داده شده، زيرا كه پيامبر به كالم خداوند ايمان داشته است ولي به عينه حضور              

براي امـت   ) ص(هديه سفر معراج پيامبراكرم   . در جهنم و بهشت را حس نكرده بود       
ي است كه موجب حيرت و يقين بيشتر مسلمانان گرديـد و            اسالم روايات و احاديث   

  .باعث شد كه آنها حقيقت اعمال خوب و بد خود را حس كنند
معراج، در لغت به معني باالرفتن و صعود كردن است و در اصطالح بـه واقعـه                 

مـي فرمايـد    ) سـوره أسـرا   ( خداونـد در قـرآن       .اشـاره دارد  ) ص(عروج پيامبراكرم 
ايـن اسـت   . »عبده ليالً من المسجدالحرام الـي مسجداالقـصي     سبحان الذي أسري ب   «

يعنـي فـرود آمـده گوينـد و رسـول اكـرم را              » اَهـبط «حضرت آدم را    . معراج ظاهر 
  .به معناي صعود كننده» اَصعد«

حال پس از تعريفي كوتاه در مورد پديـده معـراج، بايـد گفـت كـه معراجنامـه           
ي پديده معراج پيـامبر نوشـته شـده      شرحي است كه به صورت نثر و يا نظم درباره         

الزم به ذكر است كه بعضي از نسخ به تنهـايي روايـت كـاملي از معراجنامـه               . است
هستند و بعضي نيز در درون متون ادبي، روايت و تصوير سـازي شـده انـد ماننـد                   

  .خمسه ي نظامي
تعداد معراجنامه هاي منثور و منظوم زياد است؛ به عنوان مثال نظـامي گنجـوي               

ي معــراج پيــامبر اكــرم ســروده اســت امــا تعــداد   قطعــه شــعر دربــاره10حــدوداً 
دو نسخه معراجنامـه وجـود دارد كـه بـه           . هاي مصور شده محدود است      معراجنامه

صورت آلبوم مجزا تفكيك شده است، يكـي معراجنامـه اي اسـت كـه در دوره ي                  
راجنامـه مـذكور    مع. مصور شده است  ) ق. ه 735 – 718(ايلخانان در تبريز به سال      

، سرپرسـتي آن را     »استاد احمـد موسـي    «در كارگاهي كه هنرمند جليل القدر ايراني        
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برعهده داشته، مـصور شـده اسـت و ديگـري، معراجنامـه اي اسـت كـه در زمـان                     
نگاشته و مصورسازي شـده     ) ق. ه 843(حكومت اسكندر سلطان در هرات به سال        

 و مـستند زيـادي وجـود نـدارد و           در مورد اين معراجنامه اطالعات مكتوب     . است
  آنچه دستمايه تحقيق نگارنده قرار مي گيرد رقعه هاي نگارگري شده مي باشند 

  اين پژوهش برمبناي فرضيات ذيل شكل گرفته است  
زيبايي شناسي معراجنامه احمد موسي تفاوتهاي شـگرف را بـراي اولـين بـار در       ) الف

ضا از لحاظ ويژگي هاي بصري و       اين ف .فضاي تصوير سازي مذهبي مطرح ميسازد     
  .نمادين از نسخ ماقبل خود مثل جامع التواريخ برجسته ترو پخته تر است

كارگاه نگارگري استاد احمد موسي دردوره ايلخانان مسير نقاشي ايران را تغيير  ) ب
داد و آنچه امروز به عنوان سبك نگارگري ايران مطرح است، حاصل تالشها و              

  .د عاليقدر مي باشدنوآوريهاي اين استا
  .نگاه به فرم در بيشتر تصاوير از منظرواقع گرايي است) ج
نگـارگري ايـران را غنـا بخـشيده         تلفيق منظر واقع گرايي و ساده سازي سـبك          ) د

بطور  و بررسي آثار اين معراجنامه باعث شده كه قدمهاي اين نگارگران،           ،است
  .اي بررسي شود دقيق و موشكافانه

رد اسـتفاده در ايـن معراجنامـه سـهم بزرگـي در انتقـال بارعرفـاني                 نمادهاي مو ) ه
  .شوند اين نمادها در معراجنامه هاي بعدي نيز ديده مي. معراجنامه دارند

  پرسشهاي پژوهش
ديدگاه نگارگران كهن در مورد كشف ويژگي هاي فرم در رابطـه بـا فـضاي                ) الف

  واقع گرايانه چگونه بوده است؟
  ي تعيين زيبايي شناسي اين معراجنامه وجود دارد؟چه معيارهايي برا) ب
معيارهاي زيبايي شناسي معراجنامه تا چه حد براي تعيين زيبايي شناسي مكتب            ) ج

  تبريز راهگشاست؟
  درخشش نماد هاي مذهبي در معراجنامه تا چه حدي است؟) د
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  اهداف پژوهش
ورد زيبـايي    از اهداف زيربنايي اين پژوهش، شفاف سازي و رفـع ابهـام در مـ              

شناسي حاكم بر معراجنامه مذكور است كه به علـت كمبـود پژوهـشهاي عميـق و                 
مستقل راجع به رقعه هاي معراجنامه به وجود آمده است؛ زيرا كه آنچه بـه عنـوان                 
متنِ موجود در ارتباط با معراجنامه وجود دارد، اشاراتي مختصر در تاريخ هنـر بـه                 

 توسط مستـشرقين درمـورد نگـارگري ايـران     نام و موجوديت اين رقعه هاست، كه   
ايـن مقالـه تـالش دارد كـه جلـوه هـاي درخـشان رقعـه هـاي                   . نوشته شده است  

معراجنامه را از لحاظ بصري مورد مطالعه قرار داده و از طريق طبقه بندي رقعه هـا                 
و تحليل كيفيات بصري آنها به كشف ديدگاههاي نگارگران كهن بپردازد و بازتاب             

  .  و خلوص باورهاي آنها را در آثار مصورشان جستجو كندتفكر الهي
و ) ص(در اين مقاله همچنين سعي شده است ابتدا به پديده معراج رسول اكرم            

خصوصيات آن و سپس  به استخراج معيارهـايي از زيبـايي شناسـي مكتـب تبريـز          
  .ومعراجنامه احمدموسي پرداخته شود

  پيشينه پژوهش
جنامـه پـژوهش هـاي زيـادي انجـام گرفتـه و در              در حال حاضر در مورد معرا     

آستانه همايشها بحثهاي گوناگون توانسته بسياري از ابهامات در موردآن را روشـن             
پژوهش هاي » ربع رشيدي«كند اما در مورد ارتباط آن با مكتب پر بار تبريز اول در      

ـ                  ق عميقي در دست نيست، پس تمركز نگارنده بر معراجنامه باعـث شـد تـا از طري
پيشينه شناسي فرم شناسانه و  نمادگرايانه به بازگشايي افقهايي جديد در مورد ايـن               

  اثر ارزنده پرداخته شود 

  روش شناسي پژوهش   
روش تحقيق در اين نوشتار بر اساس مطالعه رقعه هاي نگارگري شكل گرفتـه              

ات و از طريق پيشينه شناسي نقوش و فرمها و روشهاي طراحي فيگور ها به مستند              
  .ارزنده اي دست يافته شد

  زيبايي شناسي، نگارگري، معراجنامه ، نسخه، رقعه، مصور، نماد: واژگان كليدي
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  هاي نسخه خطي مقامات حريري مكتب تبريز دوران ايلخاني بررسي نگاره
  

  1فر مهناز شايسته
 

 اصول اين هنر ملي. گاه جمال خداوندي است  اسالمي تجلي-نگارگري ايراني 
.  متمادي به صورت زنجيروار به تكامل و پااليش رسيده استهاي سده در طي
گاه اين هنر كتبي است كه امروزه تعداد معدودي از آنها به دست ما رسيده  جلوه
است و اين امر » كتاب«همانا اسالمي   –ايرانيدر حقيقت زادگاه نگارگري . است
نخستين . دين اسالم استاي از تقدس و احترام نسبت به كتاب و كتابت در  نشانه

. سبك منسجم نگارگري ايراني مكتب نگارگري تبريز ايلخاني يا مكتب مغول است
هاي اين مكتب ارتباطي مستقيم با دين دارند و جالب آنكه با  گروهي از نگاره

گاه  ها نيز تجلي توجه به تنوع و آزادي ديني در آن دوره از تاريخ ايران، نگاره
  . ذهبي ادياني چون بوداي، يهودي، مسيحي و اسالم استهاي م قصص و داستان

هاي متعدد مقامات حريري است  از جمله آثار قابل توجه در اين دوران، نسخه
هاي باارزش آن نسخه محفوظ در كتابخانه بودليان آكسفورد به  كه يكي از نمونه

ايلخاني، در اين مقاله سعي بر آن است تا با مطالعه مكتب .  است1337/738تاريخ 
 دوران ايلخاني، از لحاظ محتوا و درهاي بدست آمده از مقامات حريري  نگاره

 نگاهي هم به صورت مقايسه ي سبك و  هاي سبكي بررسي شود و نيم ويژگي
جهت . هاي مشابه مقامات حريري مكتب بغداد صورت پذيرد موضوع با نگاره

  . رسيدن به اهداف فوق سئواالتي مطرح شده است
   تعداد از نسخ مقامات حريري در دوران ايلخاني مصور شده است؟ چه-1
هاي سبكي داراي چه  هاي بدست آمده از لحاظ فرم، محتوا و ويژگي  نگاره-2

  خصوصياتي است؟
، مقامات حريري، مكتب تبريز  ايلخاني،نگارگري  :واژگان كليدي

                                                 
  دانشكده هنر دانشگاه تربيت مدرس و مدير مسئول موسسه مطالعات هنر اسالميدانشيار -1
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  يلخاني در دوره اين ومنظره سازيوآن چي دوره يان منظره سازيوند ميپ
  
  1مريم يادگاري

  
ـ ن در دوره    ي نقاشـان چـ    يق نقاشـ  يـ  وتطب ين مقاله هـدف ،بررسـ     يدر ا  وآن و  ي
دا كــردن يــســپس پ.  مغــول  اســتيلخــاني دردوره ايرانــي نقاشــان ايهــاينگارگر
ـ ي ونشان دادن تفاوتهايني چي والمانهايراني اين نقاشي ب يياشتراكها  ين تابلوهـا ي ب

ك نگـاه   ي در   يبطور كل .يراني ناب نگارگران ا   يهايرسازين وتصو يماهرانه نقاشان چ  
ـ  يندو شـاهد  ين ا ي را ب  ياري تفاوت بس  ياجمال افـت  ي آنهـا در   ي بـا مطالعـه رو     يم ول
 اسـتفاده   ينـ ي چ يه هـا  ي هم به روش خود از نقـشما       يرانيم كرد كه نگارگر ا    يخواه
 بـه   يلخاني دردربار ا  يني نقاشان چ  ي هم تعداد  يلخانيبخصوص كه در دوره ا    (كرده  
ن كـامال ٌمتفـاوت از   يوبـرآنم كـه نـشان دهـم كارنقاشـان چـ       .)پرداختنـد   ي م ينقاش

 ينـ ي مختلف  چ   يز نقش هنرها  ي عناصر ر  يراني است تنها نقاشان ا    يرانيكارنقاشان ا 
  . فرهنگ خود دمساز كردندي شناسييبايات زيرا به وام گرفتند و آنرا با خصوص

  :مقدمه
 ي مركـز  ياي آب وهوا ،اقوام آس    يوبداد نفوس   ي، ازد يت نامساعد اقتصاد  يموقع

ـ و ا . داشـته اسـت     يراهمواره به مهاجرت وا مـ      ن حركتهـا در دو جهـت صـورت         ي
  :گرفته استيم

  د،ين گرديچ  مختلف دريل دولتهاياول مهاجرت به جنوب كه باعث تشك
ـ  شـمال وجنـوب در  يدوم مهاجرت به غرب كـه در دو سـو          خـزر انجـام   ياي

  )راني اطلس ا-راني ايسازمان نقشه بردا( .شد يم
 بـر   يالديمـ 1368د و تا سـال      يس گرد يوآن توسط مهاجمان مغول تاس    يسلسله  

ـ ق بر فرهنـگ ا    ي عم يرينحال تاث ين مسلط بود اما با ا     يچ مخـصوصا   ن و ين سـرزم  ي
  )خ هنريتار-هلن گاردنر.( گذاشتيٌبرهنر نقاش

                                                 
 شد هنر اسالمي دانشگاه هنراسالمي تبريز دانشجوي كارشناسي ار-1
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ز را  يس شد، ابتدا مراغه سپس تبر     يران تاس ي توسط مغوالن درا   يلخانيو سلسله ا  
ـ تخت خود قـرار دادنـد و درا       يپا ـ ز هنرمنـدان از طـرف دربـار حما        يـ ن دوره ن  ي ت ي
  .شدند يم

ـ ي ونگارگر ا  ينيروح حاكم وفلسفه وتفكر نقاشان چ       كـامال ًمتفـاوت بـوده       يران
ـ ز چـون در دوره      يـ ون.دن منظـره را دارد    ي دغدغه كش  ينينقاش چ  .است ن يوآن چـ  ي

دانـشمند    بر آن مسلط بـود،   ينيچر  يت غ يك حاكم يمغلوب حاكم مغول شده بود و     
ط يز شـرا ي نيا گيري كرده و عده  اي كناره   عده م شده بودند،  ينقاشان به دو دسته تقس    

ط تحت سلطه آن    يثر از شرا  سازي در اين دوره متأ      ن منظره يرفتند، بنابرا يد را پذ  يجد
 يخالار  يها را بس   نهيزم تر و  كه نقاش منظره ها را محوتر رنگها را خاموش        .زمان بود 

  .شوديده ميار در كارشان دي بسي خاليفضاها و
وان وسـپس شـاهنامه     يـ خ ،منـافع الح   ي جامع التـوار   ير نسخه ها  يو اما در تصاو   

 متاءثر  ينيه ها وعناصر چ   ي باشد ،شاهد نقشما   ي م يلخانيدموت كه مربوط به دوره ا     
  .مي هستيني چيازآثار هنر

  : مقالهيبخشها
دودمـان  ي، ايلخانيـان،    نـ ي چ يهايع نقاش موضوي،   اسالم ي نگارگر يها موضوع

  ، تفاوتها وشباهتهاوآني

  :قيروش تحق
 يستاره شناسـ    و يپزشك  و ي از آغاز مسائل علم    ي اسالم ي نگارگر يموضوعها

  .بوده است
  . بوده استيحي مسيموضوعها ن ويالنهر نيب ن ويها ازچيرير پذيتاءث

 مـا نقاشـيهاي     شود و يـ اتور محـدود نم   يني در بستر م   يراني ا يهايهرچند كه نقاش  
 در ار انـدك اسـت و  يبس  تعداد آنهايم وليران داري ا ينگارگرديواري هم در تاريخ     

  .گنجد اين مقول نمي
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 هـستند وآگاهانـه قـصد       ينيرات تزئ ي متصف به تاءث   يراني نگارگران ا  يبطور كل 
ترجمـه  ، آشنائي با مينياتورهـاي ايـران،        آرتور پوپ ( .ك داستان را دارند   ي يبازگوئ

  ) رين نيسح

  :يريجه گينت
ـ چ ترد ي ه ي است ب  ينيران متاءثر از عناصر چ    ي ا يهاينكه نگارگر يا  درسـت   يدي
 خود داشته وبـا شـهامت كـاركرده         يش رو يموضوع داستان را پ    )نگارگر( او .است
ـ م ورنگهـا مـات وچنـد ال       يكنـد ،خطهـا اكثـرا ًضـخ       يتمام صـفحه را پـر م      .است ه ي
ـ     ينـ يكوه نقاش چ  .هستند در .ار خامدسـتانه كـار كـرده اسـت        ي بـس  ي را برداشـته ول
د سـه سـال     يدن منظـره شـا    ي كش يوآن برا ي دوره   ينيم نقاش چ  ي خوان يكه م يصورت

  . آن زمان گذاشته استيبرا
ـ  مـن    يها برا يها در نگارگر  ين ساده انگار  يا  )illustrasion(ي ر سـاز  يك تـصو  ي
 هـم   ينـ ينقاش چ  و . بودن خود را حفظ كرده است      يرانيباشد كه خلوص ا    ي م يغن
  .نگرد ي به موضوعات كار خود ميار ماورائيبس

مانند هنر غـرب    .باشد  ي ترم يوي تر ودن  ي ماد يني در مقابل نقاش چ    يرانينقاش ا 
 هنرمنـد   يم وجود انـسان بـرا     يروي هرچه به سمت غرب م     يعني.در مقابل هنر شرق   

  . پردازد يشتر به آن ميملموستر ومهمتر شده ودرآثار خود ب
  يگررنگا، يلخانيا، يمنظره ساز، وآني، يقاشن :يديواژگان كل
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  تاثيرپذيري  نگارگري مكتب تبريز از نقاشي چيني و تفاوت آنها
  
  1ملكه گلمغاني زاده اصل

  
نقاشي ايراني داراي ويژگي منحصربفردي بوده و داراي حد اعالي بيان هنـري             

مملـو از  موضوع نقاشي ايراني در ارتباط تنگاتنگ بـا داسـتانهاي حماسـي و     . است
هنرمند ايراني به استفاده از خط بيشتر عالقمنـد بـوده و            . انديشه هاي عرفاني است   

تمام زمينه كار را با رنگ مي پوشـانده، آن هـم رنگهـايي پرتـضاد و درخـشان كـه             
هنرمند ايراني اگرچـه در طـول تـاريخ سـعي           . هماهنگي شگفت آوري داشته است    

خود حفظ كند اما تاثيراتي را نيز از هنرهـاي         كرده بيشترين عناصر ايراني را در آثار        
بعبارتي هنرمند ايراني در وهله نخست عناصر قـوي ايرانـي را            . ديگر پذيرفته است  

هاي خود حفظ كرده ولي در مرحله بعدي سـعي نمـوده خـصوصيات و                در نقاشي 
اين تاثير پـذيري    . عناصري را از فرهنگهاي ديگر در تركيب بنديهاي خود بكار برد          

  .مكتب تبريز نيز نمود پيدا كرده و خودنمايي ميكنددر 
در اين مقاله سعي خواهد شد عناصر برگرفته از هنر چيني در نگارگري مكتب              
تبريز بررسي و تفاوتهاي موجود بين اين دو سبك هنري مورد بررسي و تجزيـه و                

  .تحليل قرار گيرد
  . ايران، نقاشي، تبريز، چين:  كليديواژگان
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   شاهنامه دموتيرين تصويان در مضاميلخانيت ايو هيتجل
  
  1فتانه محمودي

  
 مختلف كمتر مـورد     ي هنر ي است كه در نظام ها     يت از مسائل  يرابطه هنر و هو   
تـوان بـه     ي مـ  ينكه با تعمـق و مطالعـه در آثـار هنـر           ي رغم ا  يتوجه قرار گرفته عل   

 و اعتقادات   ديسنتها، عقا . افتي اقوام و ملل مختلف دست       يت فرهنگ يشناخت هو 
گـر اقـوام    يق هنرمنـد بـه مخاطـب ود       يافته و و از طر    ين آثار تجسم    يهر ملت در ا   

ـ توان بـه ا    ي م يلخاني مصور دوره ا   ير كتابها يازمالحظه تصاو  .ابدي يانتقال م  ن امـر   ي
 يالياسـت . ران با شرق و غرب شـدند      ي ا ي فرهنگ يوندهاي برد كه مغوالن باعث پ     يپ

ن بود و نقاشان عمدتاَ به كار       ين سرزم ي ا يخ نقاش ي تار  در يران نقطه عطف  يمغول بر ا  
ـ  ا ينگـارگر . ر كردن كتب گماشته شدند    يتصو  محكـم بـا شـعر       يونـد ين دوران پ  ي
مـتن  .  رونـق گرفـت    يخي و تـار   ي علم ينه ها ي در زم  ي داشت و كتاب نگار    يفارس

، يي است كه ذهن خواننده را بـه رمزگـشا  ي بصريا نشانه ها  يدربردارنده واژه گان    
ن آنهـا   ي و مضام  يرين متون تصو  يبا مطالعه ا  . كنديت م ي هدا يب وساخت معان  يركت
ان يـ لخانيران در زمـان تـسلط ا  ي اياسي و سي ، فرهنگ يت اجتماع ي توان به موقع   يم

هـا،   وهين ش يان حالت ، گلچ   يبه لحاظ ب  » دموت  «نكه شاهنامه   ينظر به ا  . افتيدست  
ن دوره است   ي و   قابل توجه ا      يابع غن  از من  يكين  ي استادانه و انتخاب مضام    ياجرا

در  .انـد  ررسي موردي در نظز گرفته شدهن كتاب جهت بي ايها  از نگاره يلذا تعداد 
ـ ي ا ين شاهنامه سـنتها   ي ا يها نگاره ـ   يران  خـاور دور در    ي بـا سـنتها    ينـ يالنهر ني و ب

 و سـوگ بـه      ين قهرمـان  يان مضام يرگران شاهنامه دموت در ب    يتصو .اند خته شده يآم
 يلخـان يت هنر دوره ا   يق شناخت هو  ين تحق يهدف ا . افتنديج قابل توجه دست     ينتا

 يري تـصو  يفرمهـا   در واژگـان و    ينـامتن يط ب ي و روا  يرين تصو ي بر مضام  يبا نگرش 
 و  ينـ ي د يق در مـورد باورهـا     ي، لذا تحق   شاهنامه دموت است   يها  از نگاره  يتعداد
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ن،كـه  يژه چ ير فرهنگ ها به و    گي از د  يرير پذ ي و تأث  يلخانيز در دوره ا   ي تبر يفرهنگ
گر اهـداف   ياز د .  رسد ي بنظر م  ي ضرور ي باشند ، امر   ي م ي عل ير ها ياز جمله متغ  

 متعـدد در نگـاره هـا،        يه هـا  ينقشما:  مانند يفي توص يرهاي متغ يق ، بررس  ين تحق يا
روش .  باشـند    ي آنهـا مـ    ينامتني  وروابط ب   ي و ادب  ي ، حماس  يني د يت داستانها يروا
 و  ينـ ي ، د  ي ، فرهنگ  يت اجتماع يابتدا موقع . است   يليتحل– يفيوصق از نوع ت   يتحق
 آنـان  ي دوره در آثار نگـارگر ي سنتها ي و سپس رد پا    ي بررس يلخاني دوره ا  ياسيس

ـ  ا يل محتـوا  يق تحل ي شوند و از طر    ي م يراز شاهنامه دموت بررس   يدر چند تصو   ن ي
 يگردآور. شود ي دوره پرداخته م   يت هنر ين آنها به شناخت هو    ينگاره ها و مضام   
 يكـ ي و الكترون  يري، تـصو  ي، منـابع مكتـوب، شـفاه      يق كتابخانه ا  ياطالعات از طر  

  .ردي گيصورت م
، ين شـاهنامه دمـوت    ، مـضام  هنر و هويت، نگـارگري ايلخـاني      : گان كليدي واژ
   ينامتنيروابط ب
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  يلخاني در دوره ايتعامل هنرها و نگارگر
  
  آمنه رحيمي
   1علي نعمتي بابايلو

  
 شـده و  ي هنـر يتهاي باعث بروز خالقيا نسجام حكومت در هر دوره    شك ا  يب
 يپس از سر و سامان گـرفتن اوضـاع نـسب          .  آنها خواهد زد   يكسان بر همگ  ي يرنگ

گر بار  يران د يهنر ا  ،يلخانيان ا يمملكت بعد از حمله مغول و اسالم آوردن فرمانروا        
طـه  ياز ح  ر خـود را    متقابل آثـا   يك همكار ين دوره در در     يهنرمندان ا . اوج گرفت 

 مـشخص را در اجتمـاع آن روز شـكل          يك حركت هنـر   يرون آورده و    ي ب يشخص
  . شوديده مي دي فراوانين تعامل در نمونه هايا. دادند

ت يه را مطابق با واقع    ي از ابن  يارير بس ين دوره تصاو  ي مصور ا  ي نسخ خط  يبررس
 كردند ي مي خطاط كاغذياقوت نه تنها بر رو  ي،شاگردان  يسيدر خوشنو  اند،ينما يم

 كـار بـه صـورت    يهنرمندان كاشـ . اند  را هم نقش زدهي آثار معمار  يبه ها يبلكه كت 
ب در  ي و تـذه   يبـر  تلفيق هنر گچ  . پرداختند ي م يمشترك با نقاشان به ساخت كاش     

 نقوش و روح حاكم بـر       ي و طراح  يها فرم كل   در همه نمونه  . شود يده م ياكثر آثار د  
  . استيكيآنها همواره 

   يمعمار ،ينگارگر نقوش، ن،ييتز ،يلخانيا: يديكلگان واژ
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  حركت و بيان در نگارگري دوره ايلخانان
  
  1 محمد اعظم زاده

   
تحرك و پويايي همراه با نوع بيان، از جمله مواردي اسـت كـه در اغلـب آثـار                   
تصويري هنرمندان سرزمين ما منعكس شده است، اما شـيوه بيـان و تـأثير حـاالت                 

تـالش برخـي از   . ر، همواره مخاطب را به يك انداره متـأثر نمـي سـازند            دروني آثا 
تصاوير در دوره هاي متعدد نگارگري ايران براي انتقال اين بيان درونـي، بيـشتر و                

ن باره از نگـاره هـاي مكتـب هـرات و صـفوي يـاد           يعميقتر بوده است شايد  در ا      
» و شـيوه انعكـاس بيـان        تحرك، پويـايي    «نماييم اما واقعيت آنست كه شالوده اين        

 اسـت نظيـر نگـاره هـاي منـافع الحيـوان ايـن            يمديون كتب تصويري دوره ايلخان    
كه به همـت رشـيد الـدين        ( بختيشوع، كتاب تصويري چهار جلدي جامع التواريخ        

، شاهنامه دمـوت و معـرا جنامـه مـصور ايـن دوره كـه همگـي بـه                    )فراهم گرديد   
ري پرداختـه انـد و نگـار گـران ايـن دوران            شايستگي به انواع بيان و حاالت تصوي      

سعي نموده با اقتباس از هنر بيزانس، چين و آسياي مركزي به هويت خاص خـود                
  .دست يابند

در مقاله حاضر، نگارنده تالش دارد عنصر بصري حركت، پويايي و انواع بيـان              
  .   دروني را در تصاوير اين دوره همراه با اسناد تصويري بررسي نمايد

 ، هنرمنديت، سنت نگارگري ، هويريان تصويب:  يديان كلواژگ
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  اثر جنيد. زيبايي شناسي ساختار و رنگ در ديوان خواجوي كرماني
  
   1ميترا پيشوازاده

  
ـ لخانان، و انتخـاب بغـداد و تبر       يان بر قلمرو ا   يري جال يالي است يدرپ ز بعنـوان   ي

راه  رگران بغـداد،  فعـال بـدل شـد ونگـا    يك مركزهنـر يبه   )مجدداً(تخت، بغداد يپا
ل سـده هـشتم آغـاز    ي كه از اواياتيروند تجرب نگونه،يبد .زرا ادامه دادندينقاشان تبر 

 يو نقاشـ   دي، به انجام رسـ    ريت سلطان احمد جال   يشده بود، در بغداد و تحت حما      
 يا ن زمان هنرمندان بـه گونـه      يدرا. ديار شكوفا گرد  ي سده هشتم، بس   ي انهيران درم يا

 پرداختند؛ از آن يوادب يخي، تاري نو، به مصور كردن متون علم   يه ا ويوبه ش  ز،يمتما
ـ  مكتـب جال   ي شاهكار نگارگر  - ي كرمان يوان خواجو ي د يان، بررس يم  اثـر   - يري

 و  ي ً همـا   ي  عاشـقانه  ي مقاله، بـه مثنـو     ي ژهينگاه و . ن مقاله است  ينش ا يد، گز يجن
ن متن و   ين بار ب  ي نخست ي، برا ين داستان تغزل  ي ا يرگريدر تصو  .ون ًخواهد بود  يهما
 و  ي ساختار بصر  ي شناس ييبايز. جاد شده است  ي ا ي وتوازن كامل  يهماهنگ ها،ينقاش
  .  دهد ين اثر، موضوع نوشتار حاضر را شكل مي ايها در نگاره رنگ،

ـ ياهاي بصري است كه در فرهنگ و هنـر    يكي از جلوه، پديده رنگ   داراي يران
 به زبان و ي، و هر رنگباشد اي مي ناسانة گستردهتفسيرهاي عرفاني و ابعاد زيبايي ش    

 همـواره مـورد توجـه        ،مبحث رنگ و ماهيت و كيفيـت آن       . ديآ ي خاص در م   يانيب
 يدر نگـاره هـا    .ران داشته اسـت     ي ا ي در هنر نگارگر   يژه ا ي و ينقاشان بوده و تجل   

ـ ي ا يخ نقاشـ  ي تـار  يهـا  ن نگاره يباتريون كه از ز   ي و هما  يهما   اسـت، هنرمنـد،    يران
 ي و مسحوركننده، همپـا    يالي خ يده، جهان ي سنج يب بند يع وترك ي وس ينه رنگ يباگز
  . ده استي شاعر آفريا  افسانهيايدن

ابتـدا بـه     .هدف مقاله در دو مرحله صورت خواهـد گرفـت          روند پژوهش،  در
د و مطالعـه  يـ  جني ، به خوانش نسخه نگـاره يفيكرد توصي، با رو ينامتنيروش نقد ب  
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، مـتن   پردازد تـا آشـكار سـازد        ي م ي كرمان يوان خواجو ي اشعار د   آن با متن   يقيتطب
 داشـته  يزان نـوآور يـ  تا چه اندازه وفادار بوده و چـه م         ي، نسبت به متن ادب    يداريد

ه و  يمورد تجز  ،ي فرم و رنگ    شناس ييبايها، به لحاظ ز    ي نگاره هايژگيسپس و . است
    . ل قرار خواهد گرفتيتحل

ي، ريان تـصو  يب ،ي، ساختار بصر  ي شناس ييباي ز ،يشعر، نگارگر  :گان كليدي واژ
  رنگ و فرم
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  سمبوليسم رنگي در نگاره هاي مكتب تبريز
  با نگاهي به نگاره هاي شاهنامه دموت 

  
  1فريبا كنگاور نظري

  

ـا و       ) تبريز( مكتب هنري ايلخاني   از آنرو حائز اهميـت اسـت كـه محـل تالقـي فرهنگه
ماهيـت هنـري   . گر سرآغاز عصر هنر ايراني  استهنرهاي غربي و شرقي با هم و از سوي دي 

كه در اين مكتب  در ابعاد مختلف مجال بروز و ظهور يافته، متاثر از شرايط، سرعتي مضاعف                  
نگاره ها درايـن دوره بـه     .به پيشرفت هنر به معناي عام و نگارگري به معناي خاص داده است            

تا رنگها روايتگر اين حس هستند      حس و حاالت عاطفي بيشتري تمايل دارند و در همين راس          
و فعليت يافتن استعدادهاي بالقوه و گشودن روزنه هاي جديد ابداعات  فنون تركيبي و بهـره                 

شكلي نـوين بـه خـود گرفتـه         » رنگ« گيري كامل از تمام پتانسيلهاي هنري از جمله كاركرد          
ـا       اين سئوال همواره درذهن متبادرمي شود كه آيا رنگها صرفا پوشـشي           . است ـاره ه  بـراي نگ

ـا صـرفا يـك            هستند يا آنكه كاركردي مجزا و مفهومي براي خويش دارند ؟ بدون شك رنگه
ـند                 مكتـب  .پديده فيزيكي طبيعي نبوده و داراي ساختار فرهنگي و بالغي پيچيـده اي مـي باش

ـارگران           هنري تيريز در دوره ايلخاني و در ادامه آن در عهد صفوي  توانسته است با حضور نگ
ق آثار به ياد ماندني و بي نظيري را در اين عرصه ارائه نمايد كه رنگها در آن از زبان و بيان خال

توانـست  ) تبريز( شايد بيراه نگفته ايم اگر بيان كنيم كه مكتب ايلخاني         . شيوايي برخوردار باشند  
اي  وسطاي مسيحي در كاربرد نمادين رنگ به طرح ايده هاي خالقانه  در دوران پس از قرون    

بهره گيري كامل از دنياي پر رمز و راز         . بپردازد كه دنياي هنر غرب تا آن عصر با آن بيگانه بود           
رنگ و زبان سمبليك آن در هنر نگارگري توانست بر خاموشي رنگ خط بطـالن كـشيده و                  
ـند       ـته باش  .چنان انقيادي ميان هنر، ادبيات و عرفان ايجاد كند كه تاثيري دو سـويه بـر هـم داش

ز است تا بتواند    ار حاضر به دنبال بررسي دنياي سمبوليك رنگ در نگاره هاي مكتب تبري            نوشت
  . اي در اين بحث بگشايد روزنه

  سم، رنگ، نگاره يسمبول: يديواژگان كل
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شاهنامه فردوسي يكي از منابع تاريخ ايران باستان در جامع 
  التواريخ رشيد الدين فضل اهللا

  
  1مژگان خيرالهي ازناوله

  
مع التواريخ اثر جاودان خواجه رشيدالدين فضل اهللا وزير دربار ايلخانان مغـول،             جا

يكي از بزرگترين منابع مطالعه مغوالن و ايلخانان و همچنين ايران در عصر ايلخانان در               
بخش اول اين اثربزرگ كه به فرمان   . زمينه هاي مختلف از جمله هنر آن دوره مي باشد         

. ق. ه 704د آغازشده بود چندي پس از مرگ او در سال           غازان خان توسط خواجه رشي    
با عنوان تاريخ مبارك غازاني به اتمام رسيد و جانشين او اولجايتو  در فرماني ديگر بـه                  

تـاريخي كـه مـشتمل باشـد بـر احـوال و             «: خواجه مأموريت تأليف اثر ديگري را داد      
محققيني كـه   .  اتمام رسيد  به. ق.ه710اين كتاب در تاريخ     . 2»حكايات عموم اقاليم عالم   

در باره جامع التواريخ ويا ايلخانان مغول در ايران مطالعه و تحقيق نمـوده انـد از منـابع          
اسـناد  : زيادي كه خواجه در تأليف اين اثر عظيم بهره برده است نام برده انـد از جملـه                 

هـاي شـفاهي    محرمانه مغول، كتابهاي در تاريخ چين، مها بهاراتا، تحقيق مااللهند، گفته            
دانشمنداني با مليت هاي مختلف كه در ربع رشيدي و رصد خانه مراغه گرد هم آمـده                 
بودند، تاريخ طبري، تاريخ عتبي، راحه الـصدور، تـاريخ جهانگـشاي جـويني و منـابع                 

اما هيچ كدام به حماسه بـزرگ حكـيم ابوالقاسـم فردوسـي كـه بـي شـك از                    . شفاهي
 و بازمانده كتـب از ميـان        _يخ اساطيري و باستاني ايران    مهمترين منابع باقي مانده از تار     

  . رفته اي مانند خداي نامه است و خواجه رشيد الدين نيز با آن بيگانه نبوده نام نبرده اند
ـ ازده نگاره مربوط بـه ا     ي  ين مقاله با بررس   يدر ا  ـ  ي ش از اسـالم از جـامع       يران پ
ن سوال پاسخ داده خواهد شـد       ينبورگ به ا  يخ موجود در كتابخانه دانشگاه اد     يالتوار
ـ خ اي از منـابع تـار    يكي به عنوان    يا شاهنامه فردوس  يكه آ   جـامع  يران باسـتان بـرا  ي
  ا نه؟ي تواند  مطرح باشد ي مين فضل اهللا همدانيد الديخ رشيالتوار
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هاي چيني  و نگاره) مغول(طبيعت در نگارگريهاي مكتب تبريز 
  در دورة يوان و پيوند ميان آنها

  
  1قهرمانيرعنا 

  
طبيعــت از دوران پــيش از تــاريخ تــا دوران معاصــر، جــزو يكــي از مهمتــرين 

در سراسر دنيا بوده است، چـرا كـه   ... موضوعات هنرمندان و شاعران و متفكران و     
اين پديده يكي از مهمترين و اولين فضاها و عناصري اسـت كـه بـشر در زنـدگي                   

  .خود با آن مواجه گرديده است
تاريخ، بشر به عناوين مختلف تمام ترسـها، نيازهـا و احـساسات           در تمام ادوار    

خود، در ارتباط با اين پديده را به ثبت رسانيده است كه بـا مطالعـه ي                 ... دروني و   
بـرده، تـا      توان به راحتي به نحوه نگرش آنها به طبيعـت و زنـدگي پـي                اين آثار مي  

ار مختلف زندگي بشر را     تك عناصر طبيعت در ادو      توان مفاهيم تك    جائيكه حال مي  
  .مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار داد

طبيعت از جمله موضوعاتي است كه در آثار هنرمندان و شاعران خالق ايرانـي              
به كرّات به آن اشاره شده اسـت و متفكـران ايرانـي و اسـالمي در ايـن مـورد بـه                       

  .اند پردازي پرداخته نظريه
تـرين عناصـر محـسوب        از اساسـي  طبيعت در تفكرات چيني نيـز جـزؤ يكـي           

گردد به طوريكه در نقاشيهاي هنرمندان چيني، به راحتي غلبه ي اين پديـده بـر                  مي
  .شود ساير موضوعات ديده مي

حمله مغول به ايران و كشور چين تأثيراتي در بينش و روش كار هنرمندان اين               
بعضي مناطق گذارده است، همچنين وجود حكومت واحد در اين كشورها موجب            

گرديده اسـت كـه مـسلماً نمـود ايـن تـأثيرات و              ... تعامالت فرهنگي، اجتماعي و     
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تـوان    اين مناطق بـه راحتـي مـي       ... ويرانگريهاي حمله مغول را در هنر و ادبيات و          
  .مشاهده كرد

تـأثير از دسـتگاه حكـومتي و          بنابراين هنرمند نقاش و نگارگر در اين دوره بـي         
  .ورهاي تحت سلطه مغول نخواهد بودمراودات فرهنگي با ساير كش

بـه همـين دليـل اســت كـه در ايـن دوره شــاهد تغييـرات جالـب تــوجهي در        
باشيم، چـرا     نگاري و طبيعت پردازي مي      نگارگريهاي ايراني به ويژه در بخش منظره      

پـردازي    كه هنرمند ايراني عالوه بر ويرانگريهاي مغول تحت تأثير هنر زيباي منظره           
البته الزم به ذكر است كه عكس اين موضوع نيز صادق بوده و             . ردگي  چيني قرار مي  

هنرمند منظره پرداز چيني نيز مسلماً تحت تأثير افكار و آثار هنرمندان ايرانـي بـوده                
است اين مسأله به قدري تنگاتنگ گشته كه حتي عالوه بر برخي اشتراكات ظاهري              

 عناصر مناظر در نظر متفكران اين       توان به پيوندهايي در مورد مفاهيم       ها مي   در نگاره 
  .دو كشور نيز اشاره كرد

طبيعت پردازيها و مفاهيم آنها در اين دو فرهنگ، با توجـه بـه ثـأثيرات حملـه                  
  .مغولها مورد تحليل و بررسي قرار گيرد

پردازي در نگارگريهاي ايران      در اين مقاله سعي شده است كه به عناصر طبيعت         
فاهيم نمـادين عناصـر طبيعـت در هـر دو كـشور بيـان               و چين و آراء متفكران و م      

مغول، ايلخاني، طبيعت، ايران، چين،     :گرديده و پيوندهاي موجود در كلمات كليدي      
  .يوان
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  عصر ايلخاني ، آغاز فصلي نو در نگارگري ايراني
  
   1سيد محمد مهرنيا

  
تسخير ايران توسط ايل خانمان برانـداز مغـول بـا ويرانـي و قتـل و غارتهـاي                   
فراواني همراه بود كه در نتيجه آن مهاجمان در زمان كوتاهي تمـام سـرزمين ايـران              
،بجز خطه فارسي را به ويرانه اي تبديل نمودند و در ايـن ميـان فقـط هنرمنـدان و             

چرا كه حكمرانـان مغـولي بـر طبـق          : صاحبان حرفه از اين قائده مستثني گرديدند        
 بـه   نرمندان كشورهاي متصرف شـده را     رسوم سنتي خود از همان ابتدا نخبگان و ه        

در همين زمان در خـاور دور قـوبالي         . مي نمودند خدمت گرفته و از آنان حمايت       
 خان برادر هالكو خان ، چين بزرگ را متصرف وسلسله يوآن را آنجا بنا نهاد ،كه از      
ين پس مراودات تجاري و هنري بين ايران و چين فزوني يافته و هنرمندان ايرانـي                

هر چند كه نگـارگري ايرانـي وارث        . اصر تازه ايي در نگارگري آشنا گرديدند      با عن 
نقشمايدهاي دوره ساساني و سلجوقي بود ،اما با مشاهده نقاشي هاي چيني كـه بـا                
تحرك وپويايي فراواني همراه بوده دست به تغيير و دگرگوني زده وبـا حركتهـايي               

 نگرشي نوين در حيطـه نگـارگري        وافر كه عمدتا بيانگر صحنه هاي نبرد بودند ،به        
از عناصري كه براي نخستين بار در اين دوره به نگارگري ايراني راه             . دست يافتند   

اي  ار، خـره     تنه درختان پيچيده گره    ابرها، يافته بودند مي توان به كوههاي اسفنجي،      
تيز و دشتهاي بريده اشاره نمود كه البته برخي عناصر ماننـد نقـش اژرهـا و سـنت                   

سازي چيني همواره براي نگارگري ايراني نامانوس بوده و يا اينكه در معنايي              ظرهمن
  . كامال متضاد بكار برده مي شدند

، نگـارگري   ، ايلخانيـان، نقاشـي چينـي      نگارگري دوره سلجوقي  : كليديواژگان  
 ايراني 
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جامع  در قصص قرآني به روايت نگارگران مكتب ايلخاني تبريز
  التواريخ

  
  1د زادهمهدي محم

  
 قـصص  ـنبورگ  ينسخه ادـ خ  ير جامع التواريست و پنج صحنه از هفتاد تصويب
 كـه از معجـزه حـضرت        يخيب تـار  يـ ك ترت ي و حوادث صدر اسالم  را در         يقرآن

يـامبر   از هجـرت پ    يا آغـاز و بـه صـحنه      ) نبـورگ ير نـسخه اد   ين تصو يدوم(صالح  
. كـشند  ير مـ ي، به تصوابدي يخاتمه م) ير همان نسخهن تصوي هفتم يس) (ص(اسالم

رات هنـر   يانگر تـاث  يـ ها به وضـوح ب     ين صحنه  ا ي و طراح  يريهر چند ساختار تصو   
ـ ن آثار نـشانگر ا ي ايي است اما مطالعه محتوايزانسي و ب ينيچ ن مطلـب اسـت كـه    ي

ـ  يـ لخانيز در عصر ا   يمصورسازان مكتب تبر   ـ ش از همـه از روا     يان ب ـ  ي يـن   ا يت قرآن
يش ز ب ي تبر يتي رسد نقاشان چند مل    يگر به نظر م   يداز طرف   . اند ها متاثر شده    صحنه

خ يت جامع التـوار   ي خود را از حوادث ارائه دهند به روا        ي شخص يهااز آنكه برداشت  
در .  اسـت وفـادار مانـده انـد        ير اسالم ي و غ  يكه خود متاثر از منابع مختلف اسالم      

ـ  يآ«نبورگ با   يخ اد ي جامع التوار  ي صحنه ها  يسه برخ يمقاله حاضر با مقا    » يات قرآن
  . پرداخته خواهد شدي آنها با نگرش قرآنييزان شباهت روايبه م

  يلخاني، ايخ، قرآن، نگاركريجامع التوار :يديواژگان كل
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  )مغول(مكتب تبريز 
  
  1محمد معمارزاده

  
پـردازد و     اين مقاله به شناسايي مكتب تبريز و تـأثيرات هنـر چينـي در آن مـي                

  :كند  با آثارشان معرفي ميهنرمندان برگزيده اين دوره را
بر ايران و عراق حاكم بودنـد و هنرمنـدان          )  هـ ق  756 تا   656(مغوالن از سال    

شـان بـويژه در عـصر ايلخانيـان روي بـه دربـار                گيري و قوام حكومت     نيز با شكل  
هـاي ديـواري و       در مورد هنر نگارگري مكتب تبريز الزم است بـه نقاشـي           . آوردند

لجوقي اشاره شود كه در حقيقت پيش درآمدي اسـت بـر            كاشيهاي لعابدار عصر س   
  .عصر مغول و تيموري

زيرا كه اشكال و تزئينات آن كامالً ايراني است و با رنگهاي متفـاوتي كـه دارد                 
  .شود بخوبي از رنگهاي مكتب بغداد متمايز مي

با متولي شدن ايلخانان بر ايران، مركزيت هنري به ترتيب به سلطانيه، مراغـه و               
رغم خوي سخت و جنگ طلبي اين قوم، زماني كه با فرهنگ              علي. يز منتقل شد  تبر

و هنر ايراني آشنا شدند، عالقه و شيفتگي خود را در عمل با تغيير نگرش خـويش                 
در هنر نشان دادند و گروهـي از حاكمـان مغـول نيـز بـه اسـالم و مـذهب شـيعه                       

  .گرويدند
تأثيرات هنـر خـاور دور همـراه       ترويج هنر نگارگري توسط مغوالن در ايران با         

از كتابهاي معروف كه در زمان سلطه ايلخانـان مغـول در ايـران مـصور                . بوده است 
  :توان اند مي شده

به امـر غـازان خـان در        اشاره داشت كه    ) ابن بختيشوع (ـ منافع الحيوانات اثر     1
ايـن  . در مراغه تحريـر و تـصوير شـده اسـت    )  هجري699 ـ  960( حدود سالهاي

  .باشد  تصوير مي94در كتابخانه مورگان و داراي كتاب 
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در بعضي از اين تصاوير مكتب قديم بغداد و در برخي ديگر تأثير و نفوذ هنـر                 
هاي تزئيني، پرندگان به عنوان وسـايل         كه درختها، پيچكها، بوته   . چيني آشكار است  

وص انـد و سـبك مخـص        تزئيني، فواصل خالي  ميان تصاوير و حيوانات را پر كرده          
  .رساند ايرانيان را در فن تصويرسازي مي

ه رشـيدالدين   خواجـ ) جـامع التـواريخ رشـيدي     (هاي متعدد و مصور       ـ نسخه 2
ركع رشيدي در حومـه     ) غازان خان و الجاتيو   (وزير ايلخان مغول    اهللا مورخ و      فضل  

وق خواجه مـش  . محل هنرمندان و علماء و دانشجويان بود      اقع  تبريز بنا نهاد كه در و     
تـذهيب و   ) سـازي، صـحافي، تجليـد       كاغذ(به آن   فنون مربوط    نويسي و    كتاب هنر

  .نگارگري بود
مهمترين و معروفترين نسخ جامع التواريخ در اختيار انجمن آسيايي سلطنتي در            

  .لندن است
روي هم رفته سبك نقاشي ايراني در زمان سلطه مغول متأثر از سـبك عـراق و                 

گرايـي چينـي در       و نفوذ طبيعت  . ي در ايران است   تلفيق از هنر چيني و هنر نگارگر      
هـاي    كـوه ) تـشي (از جملـه در ابرهـاي پـيچ و تابـدار            . شود  اين آثار زياد ديده مي    

اي، نيلوفرهاي  دار حيوانات و جانوران افسانه مخروطي شكل و درختان كهنسال گره
  .آبي از نوع چيني و انسانهاي ترسيم شده كه به نژاد حاكم تعلق دارند

هاي بارز ميان نگارگر ايراني و چيني تأكيدي است كه هنرمنـد              ي از مشخصه  يك
  .هاي علف در پس زمينه داشته ها و دسته آميزي و آرايش منظم بوته ايراني در رنگ

  :از نگارگران اين دوره
تـوان    محمد علي توسي، استاد احمد موسي، امير دولتيار، موالنا ولي اهللا را مـي             

  .نام برد
التواريخ رشيدي، رشيد الدين     مكتب تبريز، ايلخانان مغول، جامع    : ديكليگان  واژ

  فضل اهللا ، استاد احمد موسي، امير دولتيار، موالنا ولي اهللا، نگارگري چيني
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  اني نگارگري دوره ايلخانپردازي درمنظره 
  
  1پريسا شاد قزويني

  
 نقـش دارد    اگرچه در نقاشي ايراني عالم خيال و بـاور هنرمنـد  در سـاختار آن               

از . هاي دوره ايلخانيان از طبيعت پـردازي خاصـي برخـوردار اسـت             نگارگري يول
آلبـوم نقاشـيهاي     ايـن دوره را در       ي طبيعت گـرا   ي منظره پرداز  يها بارزترين نمونه 

بـا   يا هنرمندان ايـن دوره          هنرمند .توان مشاهده كرد    مي پراكنده قرن هشتم هجري     
 ايـن  ي كـه بـروز متعـال   نـد ا  طبيعت گرا  پرداخته   يآثارقدرت و توانمندي به خلق        

توان مشاهده  ي آلبومِ كتابخانه موزه توپقاپي استانبول م يها را در مرقع نگارگر     منظره
 با ظرافت و دقـت   است كهمناظر فصلهاي مختلفشامل اين مرقع  تكه شده     . كرد

 كـه د اسـت    مند در اين آثار تا بدان حـ        هنر يگرا قدرت طبيعت .  شده يمنظره پرداز 
نكته قابل  .. است  حتي اصول عمق نمايي  نيز تا حد چشمگيري به كار گرفته شده            

توجه ديگر آن است كه در اين زمان حتي در اروپا نيـز عمـق نمـايي بـه صـورت                     
. شـد  علمي، كاربردي فراگير نيافته بود و پرسپكتيو در منظره پـردازي رعايـت نمـي        

 غرب  ي بعد در هنر نقاش    يها  كه در سده   يومگرا با مفه    طبيعت ياصوال منظره پرداز  
   .   نداشتي شود  در اين دوران شناخته نشده بود و جايگاهيمطرح م

, طبيعـت گرايـي   پـردازي،   طبيعت  ،  يصورتگر,  ايران ينگارگر: واژگان كليدي 
    نقاشي چيني ,موزه توپقاپي سرا, دوره ايلخانيان, عالم خيال, منظره پردازي

  
تزيين گرايي  و به كارگيري ذهن        , ابل تامل در نقاشي ايران    يكي از ويژگيهاي ق   

قابل )  پيش و پس از اسالم    (اين ويژگي در طول تاريخ هنر ايران        . درخلق اثر است  
پر واضح است كه پس از اسالم، عنصر خيال پردازي وتزيين           . تامل و بررسي است   

توجـه بـه حـساب      افت و امري قابل     گرايي در نقاشي ايران  قدرتي بيش از پيش ي         
  .آيد مي

                                                 
 )س(دانشگاه الزهرا ,  عضو هيئت علمي دانشكده هنراي فلسفه و علوم هنري، دكتر-1
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 و از طرف    ،از يك طرف   ي او  رويا  و لاخي هنرمند با عالم     يخالقيت ذهن وقتي  
آثاري به جاي مي گذارد كه      ،    او در هم مي آميزد      يباور دين و   فلسفه وجود    ديگر با 

در باور هنرمند ايراني طبيعـت محـل تجلـي قـدرت            . جاودانه و ماندگار مي شوند    
 بر قلوب هنرمندان اين امر معنا       يز حاكميت باور اسالم   ربوبي بوده، خصوصا پس ا    

  . و مفهومي متعالي تر يافت و با نگاهي قدسي و ملكوتي به آن نظر شد
دانـسته و تنهـا او را       » خالق مـن يـشاء    « را   ي تعال يخداوند بار , هنرمند مسلمان 

ه  از اين باب هر گونه شـبي       .مظهر آفرينش و شكل دادن عالم و موجودات  مي داند          
سازي و يا تصويرگري واقعگرايانـه را كـه در آفـرينش صـورت بـا خداونـدِ يكتـا          

هت از واقع گرايي طبيعت پرهيز   شريك شوند را مظهر شرك مي داند و به همين ج          
  . كند مي

اصوال بر اساس اين باور و اين عقيده هنرمنـد نگـارگر در صـدد آن نبـود كـه                    
, بـرگ , گـل , اگرچه درخـت  . آوردمنظره را در شكل طبيعت گرايش به نمايش در          

ابر و رودخانه از موضوعات مورد عالقه او بود امـا در            , آسمان, دشت, صخره, كوه
اكثر موارد به صورتي ساده شده و تزييني با رنگهاي درخشان كه با خطـوط كنـاره                 

 صدر  ياين مطلب درآثار صورتگر   . شدند مي نما دورگيري شده بودند تصويرگري      
  .ا بعد آن قابل تعقيب استاسالم و ادوار م

 ي محـدود  يبا اين وصف در ميان مكاتب هنري ايران  مي تـوان بـه دوره هـا                
اشاره داشت كه هنرمند در آن  با قدرت و توانمنـدي بـه خلـق آثـار طبيعـت گـرا                      

در مكتب بغداد نگارگر طبيعت و حيوانات را تا حدي واقع گرايانـه             . پرداخته است 
ركت را در دوره ايلخانيان و مكتب تبريـز اول داريـم            اجرا مي كرد ولي اوج اين ح      

  .  به سزا داشتي تاثيريكه در آن هنر چيني  در نگارگر
 چـرا در ادوار مختلـف       1 : شود ي پرداخته م  يدر اين مقاله به دو پرسش  اساس       

 ي پرهيـز مـ    يتاريخ اسالم نگارگر و صورتگر مسلمان در آثار خود از  طبيعت گراي            
ايلخانيان عالقه به طبيعت پردازي در نگارگري بروز پيدا كـرده            در دوره    يكرد؟ ول 

   دهد؟يو با قدرت تمام خود را نشان م
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 شـود   ي داده م   به اين سواالت پاسخ    يبا استدالت و ارائه مستندات    در فراز مقاله    
 جايگـاه   ايـران طبيعـت گرايـي در نگـارگري        تا اين فرض اثبات شود كـه اگرچـه          

در مكتب ايلخانيان عالقه و توجه هنرمنـدان بـه ايـن            مشخص و معيني ندارد، ولي      
  . طلبدي را مي است كه  توجه و تامل بيشتريامر به گونه ا

 آنچه را كه هست توصيف و       ياست،  يعن  » توصيفي« اين مقاله    يروش  پژوهش  
در بدنـه   . تفسير مي كند و به فراينـدهاي موجـود و روابـط بـين آنهـا توجـه دارد                  

 بيان  ي مقاله برا  يتا اين روش لحاظ شود و تنها در انتها        پژوهش  تالش شده است      
 از دوره ايلخـاني     ي  آثـار   يمصاديق و اثبات فرضـيه بـه تحليـل و توصـيف بـصر             

  .  طبيعت گرا دارديپرداز منظره پرداخته مي شود كه
  : مطالب يطبقه بند

  مقدمه -1
   ايراني در نقاشيسابقه طبيعت پرداز -2
  ني  مكتب ايلخادرتصويرگري كتب شيوه  -3
   شده  دوره ايلخانيي مناظر طبيعت پردازي هاي بر نقاشيتحليل -4
  ينتيجه گير -5
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  نگارگري مكتب تبريز، انقالب نقاشي ايران
  )تأثيرپذيري نگارگري مكتب تبريز، دوره ايلخاني از نقاشي چيني، مانوي و ساير فرهنگ ها(

  
  1سليمان سعيدآبادي
  2مهران هوشيار

  
يلخانان مغول از ادوار مهم و سرنوشت ساز در تاريخ ايران است كه بدون شك دوره ا

به ويژه بسياري از ابداعات و زمينه هاي شكل گيري سبك هاي برجسته نگـارگري پـس              
. از خود را سيراب نموده و دستاوردهاي ارزشمندي را نيز به تاريخ بشري اهدا كرده است      

ني كه شمار بسياري عناصر سنتي و هويـت         مضامين به كار رفته در نگاره هاي دوره ايلخا        
ايراني را در دل خود جاي داده است، اگرچه مبين اين باور اسـت كـه نگـارگري مكتـب                    
تبريز به ويژه در عهد ايلخانان، شاخة هنري جديدي نيست و تشابهات بسياري از سـبك                

ه، امـا از    نگارگري آن دوره در هنرهاي اسالمي و نگاره هاي ادوار پيشين نيز وجود داشـت              
بـه  ) مربـوط بـه ادوار    (آنجايي كه نمونه هاي بارز و مشخص از چنگال بي رحـم تـاريخ               

دست نرسيده اند، اسناد و نسخ به جاي مانده از عهد ايلخاني، ارزش و اعتبار ويژه اي نزد                 
  .مورخين و انديشمندان فرهنگ و هنر ايران زمين دارد

 كـه موضـوع آنهـا    يدن كتبـ ، مـصور كـر    يعالقه به هنر حماسـ    «گر  ي د ياز سو 
ـ لخانـان بـوده   ينش عهـد ا ين تحول آن، آفريران باشد و همچن  ي ا يريگذشته اساط  ا ي

» .افتـه اسـت   يار  يگسترش بـس  ) يالديچهاردهم م  (يدست كم در سده هشتم هجر     
 را  يكه با توجه به مطالعات به عمل آمده، ادله مختلف         ) 1381ج،  يران، كمبر يخ ا يتار(
گر يدر نظر گرفت كه در متن به آن پرداخته خواهد شد و از د              آن   ي توان برا  يز م ين
  . باشدي  ميخين دوره تاري اي برجستة نگاره هاي هايژگيو

ن مقاله است، يان كه مورد توجه نگارندگان اين مياما نكتة قابل ذكر و تأمل در ا
 مانـده، آشـكارا     يان آثار برجا  ي است كه در م    ي خاص ير مجالس و صحنه ها    يتصو

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه سوره-1
  عضو هيئت علمي دانشگاه سوره-2
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ت هـا و    يادآور شخص ي مثال   ي هستند كه برا   يي از فرهنگ ها   ييته از نمونه ها   برگرف
 بـوده اسـت و      يحي مس ي سرمشق ها  يا حت ي مرسوم در خاور دور و       يوه معمار يش

 ير نگـارگر  يز وارد نمـوده و مـس      ي تبر ي را در سبك نگارگر    يدي جد يبياصول ترك 
 يهـا يژگي شـناخت و  قرار داده است كـه بـدون      يد و متفاوت  يران را در مرحله جد    يا

 يران حتـ  ي ا ي و نقاش  ي نگارگر يرات، بازخوان ين تأث ي ا يتي و هو  ي، مفهوم يساختار
  .ستيز به كمال قابل درك و فهم ني متأخر آن نيها در دوره

 ي از عمده خاسـتگاه هـا      يكي توان   ي را م  ينير هنر چ  يمسلماً حمله مغول و تأث    
ـ  و هنـر غـرب بـه و        رات فلـسفه  ي دانست، ضمن آن كه تأث     يريرپذين تأث يا ژه هنـر   ي
د بتوان  يت آن كه شا   ينها. ده گرفت يد ناد يز نبا يزانس را ن  ي و دوران ب   ي هلن – يوناني

 كـه در    ييايـ رات متفـاوت جغراف   ين برهه از زمان، بنا بر تأث      يز را در ا   ي تبر ينگارگر
ت متن  يوه روا ي و ش  يت پرداز ينات، شخص ي و تزئ  يزي، رنگ آم  يب بند يفضا و ترك  

  . دانستي جهاني هايژگي خصلت و وي در آن مشهود است را داراو موضوع كه
در اين مقاله همچنين ميزان تأثير هنر مانوي بر نگارگري مكتب تبريز از نظـر دور                

شاخ و برگ هاي گياهي هنـر مـانوي كـه بـه             «نبوده و از الهاماتي همچون تزئينات و        
جـانوران، نـسخه منـافع    گونه اي پايه اي برا ي تخيالت حيواني در تصاوير معـروف           

سـير و صـور     (» الحيوان ظاهر شده و از اين نسخه نمونه اي باشكوه در دست اسـت             
به هر صورت ايـن ادعـا در تـاريخ بـه            . نيز ياد شده است   ) 1378نقاشي ايران، پوپ،    

اثبات رسيده است كه نقاشي ايران در سده هـشتم هجـري تحـولي عظـيم و انقالبـي                 
 سرآمداني همچون احمـد موسـي و شـمس الـدين را بـه               بنيادي را پشت سر نهاده و     

تاريخ فرهنگ و هنر نگارگري جهان معرفي نموده است و همچنين يكي از برجـسته               
ترين شاهكارهاي ادبي، تصويرگري تاريخ ايـران در آن دوره يعنـي شـاهنامه دمـوت                

ه ولذا در اين مقاله تـالش شـد       . مؤيد اين مدعاست  .) م1343-4(و بيدپاي   .) م1341(
است تا با مطالعه سوابق، اسناد و تحقيقات به عمل آمده بر روي نمونه هـاي برجـاي                  
مانده و ارزشمند نگارگري مكتب تبريز در دوره ايلخـاني و هنرمنـدان نـامي آن ايـن                  

  .تأثير و تأثرات درحد امكان و به نحوي تحليلي مورد بررسي واقع گردد
  ي هنر مانو، شاهنامه دموت،زير مكتب تب،لخاناني اي،نگارگر: يديواژگان كل



 

 
149

  )ايلخاني(ها و تحوالت بصري در نگارگري مكتب تبريز  ويژگي
  

  1اميد عودباشي
  2عاطفه شكفته

  

اي  هجوم مغول به ايران و تاخت و تاز آنها بر خـاك ايـن مـرز و بـوم، در ابتـدا فاجعـه          
زگشت آرامش، تحوالت   دردناك را رقم زد، اما با آشنايي آنها با فرهنگ اسالمي و ايراني و با              

بسياري رخ داد و باعث ايجاد حكومتي در ايران شد كه به دليل ايجاد تحـول در فرهنـگ و                    
هاي خاص و منحصر به فـرد، هنـر ايـن             هنر اين مرز و بوم و دارا بودن شخصيت و ويژگي          
مركزيـت تبريـز بـه عنـوان نقطـه آغـاز            . دوره به مكتبي شاخص در هنر ايران تبديل گشت        

  .يلخاني در ايران باعث شد تا اين مكتب به مكتب هنري تبريز معروف گرددحكومت ا
آرايي يا   از هنرهايي كه در دوره ايلخاني در ايران بسيار مورد توجه بوده، هنر كتاب           

اي در   اين هنر كه پس از اسالم و پيش از هجوم مغوالن جايگـاه ويـژه              . نگارگري است 
هـاي مـشخص و       اص داده و داراي ويژگـي     كنار ادبيات و خوشنويسي به خود اختـص       

مكتب خاصي شده بود، پس از استقرار حكومت ايلخاني در ايران دستخوش تغييـرات              
هاي برجا مانده از مكتب تبريز در دوره ايلخاني و            با نگاهي دقيق به نگاره    . بسياري شد 

اي رخـداده    توان به تحوالت عميق و پايـه        هاي دوران قبل از آن مي       مقايسه آنها با نگاره   
دهد كه نگارگري ايرانـي در مكتـب تبريـز از       ها نشان مي    بررسي. در اين مكتب پي برد    

لحاظ ساختار و عناصر بصري دستخوش تغييـرات و تحـوالت بـسياري گرديـده كـه                 
بسياري از آنها در نتيجه تاثير فرهنگ قوم غالب و كشورهايي نظير چين و بيزانس، و يا             

در ايـن   .  رخداده پس از هجوم، ويراني و بازسـازي اسـت          به دليل تحوالت و تغييرات    
هاي بر جا مانده، تحوالت و        مقاله سعي شده است تا با توجه به بعضي از نسخ و نگاره            

هاي بصري نگارگري مكتب تبريز دوره ايلخاني و داليـل رخـدادن آنهـا و نيـز                  ويژگي
  . و بررسي گرددها معرفي  گيري اين تحوالت و ويژگي عوامل تاثيرگذار بر شكل

  ).1(يلخاني، نگارگري، مكتب تبريزهنر ا :واژگان كليدي
                                                 

  كارشناس ارشد مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي-1
 ء تاريخي و فرهنگي، دانشگاه هنر دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت اشيا-2
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هاي ساختار بصري قصص انبياء در نگارگري دوره  ويژگي
 )كتاب آثارالباقيه(ايلخاني 

  

  1 نغمه بهبودي
  

در . مكتب هنري تبريز در دوره ايلخاني، يكي از مهمترين مكاتب نگارگري ايـران اسـت              
دادنـد، بـراي      اي كه به هنر نگارگري نشان مي        ايلخاني، با توجه به عالقه    اين دوره، فرمانروايان    

ـا      تفهيم بهتر متون، با مضامين مذهبي، تاريخي و ساير موارد، هنرمندان را مكلف مي              ـاختند ت س
ـين مـستمري،           . طبق دستور آنان به مصور نمودن كتب بپردازند        ـا تـشويق، تعي از طرفي ديگر ب

هنرمندان نگارگر چيني به ايران و شهر تبريز، باعث گسترش هـر            خريد كتب و حتي با آوردن       
از مهمترين كتب مصور شده با مضامين مذهبي از جمله قـصص            . چه بيشتر اين هنر گرديدند    

است كه در شـهر تبريـز       )  هجري قمري  707(انبياء، كتاب آثار الباقيه، تأليف ابوريحان بيروني        
ي مختلفي از لحظات زندگي پيامبران راستين، از آن ها در اين كتاب صحنه. تحرير و مصور شد

ـاير          هاي مختلف مذهبي، مالقات     وقايع مهم تاريخي، صحنه   : جمله هاي سياسـي، معـراج و س
ـلي تحقيـق               . موضوعات به تصوير در آمده است      ـئوال اص ـاال، س با توجه به موارد بيان شـده ب

لباقيه، در ارتباط با قصص انبياء و با        ويژگي ساختار بصري در كتاب آثار ا      : شود  اينگونه بيان مي  
  توجه به نفوذ عناصر چيني در اين هنر چگونه است؟ 

مورد بررسـي   با موضوع  متون مرتبط  ،اي   به روش كتابخانه   سئوال تحقيق  پاسخ به    جهت
سبك نگارگري در كتابهـاي مـصور شـده، از جملـه            نتايج تحقيق نشان داد كه      . ندقرار گرفت 

مان شيوه و اسلوب نگارگري اصيل ايراني است كه فقط جزيي از عناصـر              كتاب آثارالباقيه، ه  
هاي چيني همزمان     هاي اين دوران، با نقاشي      اند، بطوري كه نگاره      عاريت گرفته شده    چيني به 

بنـدي مناسـب، نـوع        هنرمندان نگارگر اين دوران با تركيب     . خود به كلي تفاوت داشته است     
ـيوه       ساير موارد مرتبط تا حدودي تالش نموده       نمايي و   پوشش، حاالت چهره، بزرگ    انـد، ش

  . نگارگري ايراني را در تصويرنمايي انبياء و اولياء دين بكار گيرند
  نگارگري، ايلخانيان، انبياء، كتاب آثارالباقيه، تبريز : واژگان كليدي

                                                 
  عضو هيأت علمي گروه باستانشناسي دانشكده هنر، دانشگاه زابل-1
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بري گنبد مقبره ها و بازشناخت و بررسي خصوصيات هنر گچ
  مساجد جامع آذربايجان در دوره ايلخاني

  
  1بهروز عمراني
  2محمد امينيان
  3رضا شاهپلنگي

  
اي طوالني دارد ، در دوره  هنر گچبري كه در سرزمين ايران قبل از اسالم پيشينه         

اي خصوصاً در قرون اوليـه تـا قـرون            اسالمي در تزيين بناهاي مذهبي جايگاه ويژه      
حدوداً از قرن پنجم هجري قمري عالوه بر حركت تكويني          . المي پيدا كرد  مياني اس 

هاي مساجد گسترش كميتي نيز يافت و در اكثر مساجد            اين هنر در تزيين گنبدخانه    
  .گرفت جامع گستره سرزمين ايران مورد استفاده قرار مي

در مساجد خصوصاً مساجد جـامع واحـد سـرزميني آذربايجـان نيـز زيبـاترين        
  . اي هنري گچبري مورد استفاده قرار گرفتكاره

حمله مغول اگرچه بسياري از آثار معماري و شهرسازي و هنرهاي وابـسته بـه               
آن را در سرزمينهاي شرقي ايران تا مدتي دچار ركود كـرد ولـي در اذربايجـان كـه               

ها خصوصاً در هنر      تبديل به مركز حكومت ايلخانان مغول شد در بسياري از بخش          
  .هاي مورد توجهي را حاصل آورد يشرفتگچبري پ

گان در اين مقاله ابتدا روند حركت تكويني گچبري محرابهاي آذربايجان             نگارند
كنند و  قرن پنجم و ششم تا انتقال آن به اواخر قرن هفتم و قرن هشتم را بررسي مي       

سپس در بررسي خود عالوه بر بقاياي تزيينات گچبـري در بناهـاي دوره ايلخـاني                
ند گنبد مقبره هاي گورستان سـرخاب تبريـز ، نحـوه هماهنـگ شـدن تزئينـات                  مان

هاي مساجد جامع تبريز، اروميـه، مرنـد         گچبري دوره سلجوقي و ايلخاني گنبدخانه     

                                                 
  استاديار پژوهشگاه ميراث فرهنگي كشور-1
  كارشناس ارشد مرمت بناها و بافتهاي تاريخي سازمان ميراث فرهنگي آذربايجان شرقي -2
 اث فرهنگي آذربايجان شرقيمرمت كار تزيينات وابسته به معماري سازمان مير -3
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ترين بحث ، تكوين كالبد نهايي و تفاوت تزئينات           در آخر و اصلي   . دهند  را ارائه مي  
  .دهند قرار ميگچبري دوره ايلخاني اين بناها را مورد بررسي 

نگارندگان اين مقاله نتيجه مطالعات در بناهاي تاريخي دوره ايلخاني اسـتانهاي            
شمالغرب ايران را در زمينه تزيينات گچبـري وابـسته بـه معمـاري كـه عـالوه بـر                    
مطالعات كتابخانه اي بصورت ميداني از مستند سازي آغاز كرده و مرمت نموده اند              

مع آوري و تنظيم كـرده و اصـل مقالـه حاصـل             را بصورت مجموعه اي مشترك ج     
 .باشد  نتايج اين مطالعات مي
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  بررسي تاثير هنر چين بر سفالهاي دوره ايلخاني
  
  1فاطمه حسن پور

  

هنر سفالگري در دورانهاي مختلـف تـاريخي بيـانگر فرهنـگ، آداب و رسـوم ملـل                  
 گذشـته يـك     از اين روست كه به جهت شناسـايي فرهنـگ         . مختلف در هر دوره ميباشد    

موضوعي كـه  . ملت هنر سفالگري آنها و نوع نقوش مورد استفاده مورد توجه قرار ميگيرد       
در اين ميان بسيار حائز اهميت ميباشد تاثيري است كه فرهنگهاي مختلف در مقولـه هنـر                 

در اين مقاله ابتدا به بيان اهميت و نقـش سـفال پرداختـه             . در گذشته بر يكديگر داشته اند     
 در ادامه داليل تاثير هنر چين بر هنر ايلخانيان مـورد بررسـي قرارگرفتـه و در                  شده است، 

  . نهايت اين تاثير در زمينه هنر سفالگري ايلخانيان مورد توجه قرار گرفته است

  :مقدمه 
سفال و سفالگري درسير تاريخي و تكامل فرهنگي تمـدنها جايگـاهي ويـژه و بـس                 

محصول هنري و صنعتي مردمان اوليه و حاصل نياز         سفال در واقع نخستين     . طوالني دارد 
خـاك، آب و    : و شعور آدمي و بكارگيري عوامل طبيعت است و از آنجا كه مواد اوليه آن              

هاي توليد آن     نشانه. است  شده  در سرزمينهاي محل سكونت بشر يافت مي      ) حرارت(آتش  
   ) 17، 1377رفيعي، ( كنيم  را در تمامي نقاط مسكوني انسان مشاهده مي

به اعتقاد محققان در ميان تمامي آثار دست ساخته بشري تقريبا سفال تنها اثري اسـت كـه    
بعد از گذشت هزاران سال به همان شكل زمان ساخت باقي مي ماند و مانند ديگر آثار هنري،                  

ـين       زند و اكسيد نمي     همانند فلز،  چوب  و دست بافته ها نمي پوسد، زنگ نمي             شود و به هم
   ) 2، 1379كياني، ( ي از مهمترين مستندات باستان شناسي محسوب مي شود دليل يك

هاي سفالهاي دوره ايلخـاني را از لحـاظ          در اين مقاله سعي بر آن شده تا نمونه        
تاثيرپذيري از هنر چين، روابط ايـران و چـين در دوره ايلخـاني، تكنيكهـاي مـورد        

  . بررسي قرار گيردمورد ... استفاده در هنر سفال دوره ايلخاني  و 
  سفال، هنر چين ، هنر ايلخانيان: واژگان كليدي

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد صنايع دستي دانشگاه الزهراء-1
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  بررسي آثار فلزي دوره ايلخاني و آل جاليري
  

  1آزاده مرادي
  

پيش از دوره ايلخاني صناعتي شكوفا و ماهرانـه از مفـرغ كـاري، نقـره كـاري                  
ي مورق با شكلهاي دلپذير گوژكاري شده و رنگارنگ سازي نقره زمينه با مطال كار             

در اين دوران ناحيـه شـمال شـرق         .... و قلمزني ميناي سياه در خراسان معمول بود       
   .شد ايران مهد فلزكاري و قلمزني محسوب مي

هاي فلزكاري و قلمزني به مركز اين دولت يعني           ليكن در دوران ايلخاني كارگاه    
  . و ويژگيهايي متاثر از تحوالت اين دوران را به خود گرفت. تبريز منتقل گشت

سبك هنر فلزكاري ايلخاني از تلفيق هنر ايران، عراق شمالي و سوريه حاصل آمده              
با ديدن تنها آثاري مانند طارمي مشبك با مفصل بندي گويهاي برنجي مشبك كه              . است

نام الجايتو بر حاشيه افقي آن قلمزني شده است به اعتالي هنر فلزكاري آن دوران پـي                 
هنرمندان ايراني اسلوب كـار و نقـش و نگارهـاي           «كه  معتقد است   » جانسون«.مي بريم 

معمول در صنعت خويش را همراه خود به موصل و عـراق و سـوريه و مـصر منتقـل                    
اما با ديدن ابريقهايي كه در سده هفتم در ايران متداول بوده و لوله آبريز آن                . »اند  ساخته

توان   وم بوده است، مي   به بدنه نصب شده، نه به گردن يا دهانه كه در صنعت ايران مرس             
  .به تاثيرپذيري هنر ايراني از مكتب موصل و كارهاي مملوكي سوريه و مصر پي برد

البته اين تاثيرپذيريها برغنا و زيبايي آثار فلزي ايلخاني افزوده و رونـد تكـاملي               
  . خود را تا دوران تيموري و بعد از آن به خوبي پيموده است

اي و بـه      كاري عصر ايلخاني به روش كتابخانـه      در اين تحقيق روند تكاملي فلز     
از لحـاظ   (كمك كتب و تصاوير به دست آمده از اينترنت و مقايسه آثار ايـن دوره                

بـا دوران قبـل     ) تكنيك و نحوه اجراي كار و نيز طرحها و نقوش روي مـصنوعات            
   .گردد وآثار به دست آمده از عراق و سوريه بررسي مي

  . زكاري، هنر ايراني، تبريز، عراق و سوريهايلخاني، فل: واژگان كليدي

                                                 
 ليسانس صنايع دستي -1
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  انساني در آثار فلزي و نگارگري عصر ايلخاني بررسي تطبيقي نقوش 
  

  1 زادهيمحمد اكرم
  

 ايـن هنـر اصـيل و     ،فلزكاري يكي از جلوه هاي زيبا و اعجاز هنر ايراني اسـت           
صات  داراي مشخـ   ،ريشه دار در فرهنگ ايراني با توجه به شرايط زمـاني و مكـاني             

پس ازپذيرفتن اسالم ازسوي ايرانيان وتـĤًثير       . خاص و ويژگي هاي خود بوده است      
 هنرمندان فلزكار با توجه به      ،هنري و اجتماعي ايرانيان   ،آن بر تمام شئونات فرهنگي    

شرايط موجود و نهي تـصاوير سـعي كردنـد از كپـي كـردن مظـاهر طبيعـت روي                    
  . دهندبرگردانده و آن را به سمت هنر انتزاعي سوق

اما با توجه به اهميت تصوير تقليدي و تĤًثير بسيار آن در بيـان افكـار و عقايـد                   
 هنرمندان مسلمان سعي در ايجاد آشتي و ارتباط بـين هنـر             ،ايرانيان و نيز ايلخانيان     

  .انتزاعي و تصوير تقليدي نمودند
ي شناخت نقوش و عالئمي كه بر روي اشياء فلزي دوره ايلخـاني حـك                الزمه

فلزكـار عـالوه بـر      . ده است داشتن آگاهي و شـناخت از نقـوش اسـالمي اسـت             ش
 سمبل و اشـاره بـه رمـوز خـاص دارد،            استفاده از نقوش تزئيني كه هركدام از آنها       

حوادث و وقايع مهـم تـاريخي انـسانها را بـه صـورت نقـوش مختـصر در قالـب                     
 اسـليمي و    كادرهاي كوچك به نمايش درآورده است و فضاهاي خالي را با نقوش           

  .گياهي پر كرده است
در بررسي و مقايسه نقوش انـسان درآثـارفلزي باآثارنگـارگري موجـود دركتـب               
مرجعي نظيرجامع التواريخ وشاهنامه و سايرآثار مي تـوان بـه ايـن نتيجـه رسـيد كـه                   

هـاي    هنرمند از موضوعات مشترك بين دو رشته استفاده كرده اسـت، هماننـد صـحنه              
  .شود و سالطين كه در آثار نگارگري آن عصر به وفوريافت ميتشريفات، بزم وجنگ 

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد -1
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هاي مينايي در دوران ايلخاني؛ تكنولوژي ساخت بررسي سفالينه
  ي رضاعباسيي موردي؛آثار موزهو نقوش نمونه

  
  1زينب مرادي
 2علي صالحي

  
فن و هنر سفالگري در ايران از قدمتي بسيار طـوالني و حـدود ده هـزار سـاله                   

شايد اوج اين زمان    . ي اسالمي به اوج خود رسيد     اين هنر در دوره   .  است برخوردار
فـام در ايـن   هـاي زريـن  رواج فراوان ظروف و كاشي. را بتوان دوران ايلخاني ناميد    

ي نفــيس و زيبــاي ايــن دوره هــااز نمونــه. دوره بــارزترين نمــاد ايــن امــر اســت
ي خـود و    كننـده و خيـره  هاي مينايي است كه با شفافيت و زيبـايي خـاص             سفالينه

  .اي در هنر اين دوره داردنقوش زيبا و منحصر به فرد جايگاه ويژه
هـاي مينـايي در مـوزه رضـا     هاي سفالينهدر اين مقاله برآنيم كه با بررسي نمونه 
ي سـابقه، تكنيـك     ها پرداخته و با مطالعه    عباسي تهران به معرفي اين نوع از سفالينه       

. اي بـا انـواع ديگـر سـفالهاي ايـن دوره انجـام دهـيم               ساخت و نوع نقوش مقايسه    
هـا منجـر    ها به علل پيدايش و افول زود هنگام اين سفالينه         اميدواريم تا اين بررسي   

  .      شود
  هاي مينايي، دوره ايلخاني، موزه رضاعباسيسفال، سفالينه: واژگان كليدي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار -1
 داري، مدرس دانشگاهكارشناس ارشد مرمت و احياي، بناها و بافتهاي تاريخي، كارشناس موزه -2
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  ي گنبد آزادانبررسي علمي و هنري ديوارنگاره هاي موجود در بناي تاريخ
  
  1سامان ترابي
  2دكتر بهنام پدرام

  
بناي تاريخي گـنبد آزادان در غرب اصفهان و درمحله آزادان و همجـوار بـا بقعـه                 

اين بنا كه در منابـع از آن به عنوان مـسـجد آزادان            . شيخ شهاب الدين واقع شده است     
يل شـكل در    شود شامل يك فضاي گنبددار در جبهه جنوبي و يك صحن مستط             ياد مي 

باشد كه به غير از فـضاي         هايي در دو سمت غربي و شرقي مي         جبهه شمالي ونيز رواق   
اي با  در بدنه داخلي فضاي زير گنبد كتيبه. باشد گنبددار، بقيه فضاها متأخر و الحاقي مي   

البتـه ايـن    (دهـد     ق وجود دارد كه تاريخ بنا را به دوره ايلخاني نسبت مي           . ه 767تاريخ  
ون كامالً تخريب شده ولي تصوير آن در عكس قديمي كه از آن گرفتـه شـده                 كتيبه اكن 

سازي بـسيار شـبيه       ها و گوشه    اين فضا از لحاظ فرم معماري و طاق       ). موجود مي باشد  
هـاي    تزيين شاخص و ارزشمند اين بنـا كـه بدنـه          . باشد  به بناهاي گنبد دار ايلخاني مي     

رسـد هـم    هايي است كه به نظر مي    ر نگاره داخلي فضاي گنبد دار را منقوش كرده، ديوا       
ها بر خالف اكثر ديوار       موضوع اين ديوار نگاره   . دوره با كتيبه تاريخ دار اجرا شده باشد       

باشـند، شـامل تـصاوير مكـه          هاي ايلخاني كه شامل نقوش تزييني و انتزاعي مـي           نگاره
مت محـراب و  مكرمه و مدينه منوره در جبهه شرقي و غربي، تصوير دو بيرق در دو س   

باشد كه در دو طرف نقش شمسه، تصويري از           اي بر باالي محراب مي      نيز نقش شمسه  
در اين پژوهش ابتدا بناي مـسجد و        .قرار گرفته است  ) ع(شمشير ذوالفقار حضرت علي   

ارتباط آن با بافت پيرامون مورد بررسي قرار گرفته و سپس در مورد نقوش اجرا شـده                 
س از انجام آزمايشات گوناگون جهت فن شناسي دقيق اين آثار ها، پ در اين ديوار نگاره

از لحاظ نوع تكنيك و مصالح بكار رفته، به مطالعات تطبيقي نقوش به كمك عكسهاي               
  .هاي هم دوره با اين اثر پرداخته شد تاريخي، ميناتورها و ديوارنگاره

                                                 
 . دانشگاه هنر اصفهان-انشجوي كارشناسي ارشد مرمت اشياء فرهنگي وتاريخي د -1
 .دانشگاه هنر اصفهان - استاديار دانشكده مرمت -2
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  بررسي فن شناسي مقرنسهاي دوره ي ايلخاني دريزد و اصفهان 
  

  1 ميش مست نهيمسلم
  

ي تحول مقرنس بعنوان گره چيني سه   اي بر تاريخچه   اين پژوهش پس از مقدمه    
بعدي، از سبك رازي تا سبك اصفهان، به بررسي خصوصيات هندسي، فن شناسي             
و تكنيك اجراي چند نمونه از مقرنسهاي دوره ايلخاني در منـاطق يـزد و اصـفهان                 

 ي  به مهمترين وجوه مشخصه    ،عات انجام شده  پردازد و در نهايت با تكيه بر مطال        مي
وتهـاي مقرنــسهاي ايــن دوره بــا  مقـرنس دوره ايلخــاني پرداختــه و شــباهتها و تفا 

    .كند هاي ديگررا بيان مي دوره
  عصر ايلخاني، تزئينات معماري، گره چيني، مقرنس، فن شناسي :كليديواژگان 

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه زابل -1
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ي  حوطهي ايلخاني در م فام دوره هاي زرين بررسي فني كاشي
  1تاريخي تخت سليمان

  

  2عباس عابد اصفهاني
  3پرويز هالكويي

  

ي بااليي از زيبايي و مهارت فنـي   فام از جمله تزييناتي است كه درجه    تزيينات رورنگي زرين  
استفاده از ايـن فـن      . گذارد هاي دوران اسالمي ايران به نمايش مي       ساخت لعاب را بر روي لعاب     

اگرچـه اوج  . ي صفويه تداوم پيدا نمـود   سالجقه آغاز و تا پايان دوره    ي براي تزيين لعاب از دوره    
شود، ولـي    ي خوارزمشاهيان مي   فام در ايران مربوط به دوره      مهارت فني در اجراي تزيينات زرين     

  . گير بوده است سهم ايلخانان مغول در اشاعه و ترويج اين فن غيرقابل انكار و حتي چشم
، )هـا  هـا و بـشقاب     كاسه(ي ايلخاني شامل ظروف      از دوره مانده   فام باقي  آثار زرين 

ها در اين دوره اندك      شود؛ ولي ظاهراً توليد ظروف و پيكرك       ها مي  ها و كاشي   پيكرك
. گرفتـه اسـت    ها صـورت مـي     فام روي لعاب كاشي    بوده و بخش اعظم تزيينات زرين     

 ابـن موسـي كاشـان،       فام بناهاي امامزاده جعفر دامغان، امامزاده حبيب       هاي زرين  كاشي
مسجد علي قهرود، امامزاده علـي ابـن جعفـر قـم و قـصر آباقاخـان تخـت سـليمان                     

  .كند ي ايلخاني را ارائه مي فام دوره هاي زرين هايي از هنر ساخت لعاب نمونه
ـات              ي زرين  ي اليه  دهنده اين مقاله مواد تشكيل    ـاب بـستر تزيين ـات لع ـام فلـزي و تركيب ف

ـا روش         هاي محوطه  ز كاشي هايي ا  فام نمونه  زرين ـليمان را ب ـاي علمـي     ي تاريخي تخت س ه
ـايج             SEM-EDXشناسايي ساختار مواد  مثل         مورد بررسي قرار داده و سپس با توجه به نت

در انتهاي . هاي تخت سليمان را ارائه كرده است  فام هاي آزمايشگاهي، فن تشكيل زرين     بررسي
ي  فام فلـزي در مرحلـه      اي از زرين   ي با ساخت نمونه   هاي آزمايشگاهي و فن    اين گفتار نيز داده   

  . ها به تصوير كشيده شده است عمل مورد آزمايش قرار گرفته و نتايج اين بررسي

                                                 
 بوده كه با همكاري معاونت پژوهشي فام بررسي تكنيك ساخت كاشي زرين اين مقاله برگرفته از طرح پژوهشي -1

 . به انجام رسيده استاصفهاندانشگاه هنر 
 عضو هيأت علمي و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد خوراسگان اصفهان -2
  ي مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي دانشگاه هنر تهران دانشجوي كارشناسي ارشد رشته -3
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  بررسي نقوش تزئيني در تزئينات مسجد خسروشير سبزوار

  
  1زينب مرادي
  2نفيسه استيري

  
ش از  خسروشير دهستاني است در شمال غرب سبزوار كـه بنـاي آن را بـه پـي                

مسجد اين روستا، بنـايي اسـت بـه    . دهنداسالم و به خسرو دوم ساساني نسبت مي       
هر چند تنها ايواني از اين مسجد بجاي        . جا مانده از دوران استيالي مغول در ايران       

العاده نفيس آن نشان از اهميت و       مانده، اما شكوه اين ايوان در ابعاد و تزئينات فوق         
هاي بـسيار زيبـا     نات اين بنا شامل آجركاري و گچبري      تزئي. ارزش اين مسجد دارد   

  .اي ما باعث آسيب فراوان به آن شده استتوجهباشد كه گذشت زمان و بيمي
اين مقاله سعي دارد تا نقوش بكاررفته در تزئينات اين مسجد را معرفي نمايـد،               

عـد از   پيشينه  هر نقش را بررسي نموده و با مقايسه نقوش بكـار رفتـه در قبـل و ب                   
  .هاي خاص اين دوران را معرفي نمايدايلخانان در ايران، ويژگي

گـردد و بـا    براي نيل به اين منظور نقوش بكار رفته كامالً برداشت و معرفي مي            
  .موارد مشابه مقايسه تطبيقي خواهد شد

مسجد خسروشير، تزئينات وابسته به معماري، نقـوش تزئينـي،          : واژگان كليدي 
  .ي ايلخانيدوره

  
  

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار -1
 كارشناس ارشد پژوهش هنر -2
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  بررسي هنر گچبري دوره ايلخاني 
  ي نفوذ شهر سبزواري موردي؛ بناهاي حوزهنمونه

  
  1زينب مرادي
  2نفيسه استيري

  
اي جديـد در هنـر و        هجري دوره  7با اشغال ايران توسط مغوالن در اوايل قرن         

اي آميخته از فرهنگ ايرانـي اسـالمي و هنـر شـرق             معماري ايران آغاز گرديد دوره    
معماري كـه   . ان نخستين بخش ايران است كه شاهد استقرار مغوالن بود         خراس. دور

در خراسـان   . شناسـيم با استقرار مغوالن شكل گرفت را به عنوان سـبك آذري مـي            
با توجه بـه آثـار     . جمله شهر سبزوار بناهاي متعددي در اين دوران ساخته شدند          من

 ايـن مقالـه انتخـاب       گچبري شاخص و نفيس در اين دوران اين شاخه از هنر براي           
  .گرديد

بنـدي  اين مقاله سعي دارد ابتدا بناهاي متعلق به اين دوران را در سبزوار دسـته              
. نمايد، تزئينات وابسته به معماري آنها را معرفي و هنر گچبري آن را بررسي نمايد              

ي هنـري در دوران     بـا توجـه بـه شـيوه       . ي كهـن دارد   هنر گچبري در ايران پيشينه    
ي در بررسي انواع گچبري، انواع نقوش بكار رفته و تكنولوژي ساخت            ايلخاني سع 

  .    اين هنر داريم
  .تزئينات وابسته به معماري، گچبري، سبك آذري، دوره ايلخاني:واژگان كليدي

                                                 
 انشگاه تربيت معلم سبزوارعضو هيأت علمي د -1
 كارشناس ارشد پژوهش هنر -2
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بررسي يك نمونه در چوبي متعلق به دوره ايلخاني واقع در 
 مسجد جامع اصفهان

 
  1مهشيد كاكويي

  
ي ايلخاني واقـع     ي منبت كاري متعلق به اواخر دوره      ر چوب نمونه مورد مطالعه د   

بر اساس كتيبه موجود اين اثـر مربـوط بـه دوران            . باشد در تاالر محراب الجايتو مي    
اثر مـورد بحـث از حيـث        . باشد  ه مي  768سلطنت سلطان محمود آل مظفر به سال        

ترين   قديمي تزئينات نسبت به آثار هم عصر خود بسيار منحصر به فرد بوده و جزو             
  .درهاي موجود در مسجد جامع اصفهان به حساب مي آيد

در اين مقاله پس از دوره بندي تاريخي فضا و اثر مـورد مطالعـه بـه مطالعـات                   
تطبيقي با نمونه هاي هم دوره در منطقه پرداخته شده و سپس مطالعات فني اثر كه                 

 اجرا شده و آسـيب      ، فن شناسي تزئينات   ، گونه شناسي  شامل مطالعات آزمايشگاهي  
  . شناسي صورت پذيرفته است 

 

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي دانشگاه هنر اصفهان-1
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تاثيرخاستگاه، فرهنگ و آداب و رسوم مغوالن بر روي نقوش 
  هاي دوره ايلخاني سفالينه

  
  1يعقوب طالبي

  
آمدن مغوالن به ايران همراه با كشت و كـشتار، قتـل و غـارت وسـيع حيـات                   «

ت مالي سكه بي رونقـي      تامين جاني از ميان رفت و امني      . اجتماعي اين سرزمين بود   
در   2».شـيوه نـامردمي ريـشه گرفـت       ... گرفت    ياس و نوميدي جامعه را فرا     ... شد  

 خلق بود بي مبالغت صد      هركجا صد هزار  «ها نيز اين كالم بس كه         مورد كشته شده  
   3».كس نماند

پيشروي مغوالن فاتح نتايج مهمي به بار آورد اين هجـوم گـسترده مغـوالن بـا                 
 واحد همراه بود و به دليل اينكه براي آمدن به ايران از چين گذشـته                تشكيل دولتي 

بودند استقرار روابط مستقيم بين ممالـك شـرقي آسـيا و نـواحي غربـي را در پـي                    
. داشت كه يكي از مهمترين نتايج آن اختالط دو تمدن قـديم چينـي و ايرانـي بـود                  

واحد مغول باعث شد تا     جايي عظيم هنرمندان اين دو قوم در زير سايه دولت             جابه
ايشان بسياري از معلومات و معارف خود را به يكديگر منتقل كنند كه يكي از ايـن                 

  .معلومات، هنر تصويرگري بود
از طرف ديگر عالقه مغوالن به زنده نگهداشتن آداب مغـولي بـا وجـود قبـول                 

ن متعلـق  اسالم و اقامت در ايران و آنچه را كه به مغول و آداب و مراسم اجداد آنـا            
بود موجب گرديد كه هنرمندان دوره ايلخاني با در نظر گرفتن عالقه مندي مغوالن              

پـذيري از هنـر تـصويرگري        با توجه به خاستگاه و آداب و سنن آنان به همراه تاثير           
هاي اين دوره را با تصاويري تزيين كنند كـه بـا برخـورداري از روح                  چيني سفالينه 

                                                 
  دار موزه مراغه و دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز  موزه-1
اقتصادي دوره - جريانهاي اجتماعي:اولبخش . ر دوره مغولـ اقتصادي ايران د تاريخ اجتماعي. ا، پ پتروشفسكي  -2

 .از مقدمه مترجم) د(ص. 1366انتشارات اطالعات، :  تهران،چاپ اول،   ترجمه دكتر يعقوب آژند،ايلخانان
 به نقل از تاريخ جهانگشا. 5ص.   ا،پ پطروشفسكي-3
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هايي چيني و تصوير طبيعتي كـه مغـوالن بـا آن آشـنا                هاصيل هنر ايراني، از نقشماي    
بودند نيز تاثير گرفته باشد تا با وجود زيبايي مورد اقبال و رضايت حاكمان مغـولي                

  .نيز واقع گردد
نگارنده در نظر دارد در اين مقالـه بـا پـرداختن بـه خاسـتگاه و مـوطن اصـلي            

 همراه تاثير پذيري از هنـر       مندي ايشان به    مغوالن و همچنين آداب و رسوم و عالقه       
و تكنيك تصويرگري چيني با دستمايه قـرار دادن چنـد سـفالينه و كاشـي از دوره                  

هاي اين دوره را متاثر از خاستگاه، فرهنگ و آداب و رسوم              ايلخاني، نقوش سفالينه  
  .به همراه هنر تصويرگري چيني نتيجه گيري نمايد
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  وزهاي دوره ايلخانيتجلي ماهيت بر فرم در شمعدانها و پيه س
  
  1يعقوب طالبي

  

همه اديان به هر راه و بياني كه باشد متفقند بر اينكه انسان قـائم بـه ذات خـود          
تواند باشد و زندگي او وابسته به قواي موجـود در طبيعـت و اجتمـاع                  نبوده و نمي  

  .خارج از ذات اوست
مواره سـعي نمـوده   با توجه به اهميت نور و جايگاه آن در زندگي انسان، هنرمند ه    

تعلقات خاطرخويش و درك خود از ماهيت نور را در ساخت ابـزار روشـنايي دخيـل                 
مندي هنرمند را بر نمـايش ماهيـت نـور در             توان عالقه   نمايد و امروزه با كمي تامل مي      

ساختار كلي ابزار روشنايي در دوره ايلخاني مشاهده نمود، با توجه به ظاهر شمعدانها و 
توان حركـت صـعودي      وره ايلخاني و نقش پرنده بر روي پيه سوزها مي         پيه سوزهاي د  

انسان نوراني كه در اصـل بـا نـور          «جزييات تشكيل دهنده آن را استنباط نمود چرا كه          
ترين عـالم     شود، سالك و عارف كاملي است كه سير صعودي خود را از پست              آغاز مي 

) 449ص1384بلخاري قهـي،  .(»رساند  آغاز و به عاليترين عوالم به انجام مي       ) يعني ماده (
 برخي شمعدانهاي دوره ايلخاني هنرمند هر پايه را به شـكل             همچنين در خصوص پايه   

الجثه و قوي هيكل كار كرده است كه با نگاه اول قدرت و اسـتحكام           پاي حيواني عظيم  
پـاي  تر به پايه برخي شمعدانها، سم دار بودن           گردد و با نگاهي عميق      در ذهن متبادر مي   

  .تواند فلسفه ماهيتي اين پايه ها را از منظري ديگر مورد تامل قرار دهد حيوانات مي
نگارنده دراين مقاله سعي خواهد نمود با تشريح جايگاه نور در زندگي مادي و              
معنوي انسان با استفاده از آراي فيلـسوفان بـزرگ ازجملـه شـيخ اشـراق و تفـسير                   

و همچنين بررسي ساختاري فرم چند شـمعدان        علماي اسالم از آيه نور و مشكوه          
و پيه سوز فلزي از دوران ايلخاني و معرفي چند نمونه منحصر به فرد، فرم ساختار                

  .آنها را تابعي از ماهيت وجوديشان نتيجه گيري نمايد
  نور، مشكوه، اشراق، شمعدان، پيه سوز: واژگان كليدي

                                                 
  گاه هنر اسالمي تبريزدار موزه مراغه و دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي دانش  موزه-1
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اسكندر از تجلي هنرهاي صناعي در نگاره ي زاري بر تابوت 

  شاهنامه دموت
  
  1سوسن رنجبري

  
ي مغـوالن بخـش      ق بود كه تهاجمات ويرانگرانه    .ي هفتم ه   دود ربع اول سده   ح
ليكن در ربع سوم همـان سـده يـك     . ي تمدن مادي ايران را به نابودي كشاند        عمده

شاخه از مغوالن به نام ايلخانان سازمان درباري متحركي را در شمال غربي ايران با               
اكزي چون مراغه و تبريز برپا ساختند وآنقدر فرهيختگي يافتنـد كـه زمـام امـور                 مر

در ايـن محـيط   . ي اختيار خـود در آوردنـد      سنتي هنر و فرهنگ درباري را به قبضه       
  .نيمه ايلياتي و نيمه درباري بود كه بسياري نسخ خطي مصور به ثمر رسيدند

 نقاشيهاي آن نه اينكه از يـك        نسخه مشهور دموت در عصر ايلخانان تدوين يافت كه        
شيوه تبعيت نكرده است، بلكه انواعي از شيوه ها در اجراي آنها به كار رفته اند كه مشتمل               

به بيان روشنتر ويژگي هـاي مكتـب سـده          . اند به نحوه هاي نگارگري ايراني و غيرايراني       
يني و نيز شيوه    هفتم بغداد و برخي شيوه هاي فردي استادانه شمال غربي ايران و باسمه چ             

بـا چـاپ چـوب وارد شـده از چـين در دوره ي اسـتيالي                 (ي متمايز باسمه هاي چيني      
همه در اين نسخه پهلوي يكديگر و حتي گاهي در نقاشي هاي            ) مغوالن، ميانه سده هفتم   

گاه نيز اين تمايالت متفاوت با هم ادغام شده اند كه نمونه            . يك نسخه مشاهده مي گردند    
  . ي دموت نام گرفت ان طور كه ذكر گرديد شاهنامهبرگزيده آن هم

از نگاره هاي شاهنامه دموت مي توان اندكي به وضعيت هنرهـاي صـناعي در آن                
ها زاري بر مرگ يا تـابوت اسـكندر          از جمله اين نگاره   . ي يافت آگاه) ايلخانان(عصر  

  .باشد  ميمقاله موجود تجلي هنرهاي صناعي  عصر ايلخانان در اين نگاره . مي باشد
 ايلخانان، دموت، نگارگري، هنرهاي صناعي : واژگان كليدي
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  توليد و نو آوري در سفال ايلخاني يزد
  
  1ابراهيم كاظم نژند اصل

  
هـاي پـنجم تـا     باشد كه از سده هاي  معماري مي ترين مجموعه  يزد يكي از غني   

در دوران  توانيم تـوالي هنـر و معمـاري را در اوج شـكوفايي آن                دوران معاصر مي  
هاي باستان شناختي سفال     در اين مقال با تكيه بر يافته       .حكام آل مظفر شاهد باشيم    

  .دوره ايلخاني را به عنوان يكي از داده هاي اساسي اين فعاليتها بررسي نماييم
بدليل فقر مطالعات پژوهشي و عدم دسترسي به منابع در اين خصوص كمتر سخن 

استان شناسي اين نويد را مي دهد كه صنعت سفال گـري            به ميان آمده ولي يافته هاي ب      
  .همانند معماري اين دوره از رونق و شكوفايي خاصي برخوردار بوده است 

هاي ميداني باستان شناسي بافت تاريخي شـهر يـزد عـالوه بـر امكـان                 پژوهش
دستيابي به مواد فرهنگي ادوار مختلف شهر يزد امكان اليه نگاري فرهنگي را بر ما               

  . راهم آورده استف
ها، سفالهاي دوره ايلخاني شـهر يـزد از تنـوع زيـادي برخـوردار                در ميان يافته  

سفال اين دوره عالوه بر آن كه از لحاظ فرم داراي تنوع مي باشد سفالگر در                . است
  .  تزئينات و نقوش آن از هيچ كوششي دريغ ننموده است

سـفالهاي سـاده اسـتفاده      كـه   ر  سفالهاي ساده و لعابدا   :  گروه اصلي  2سفالها در   
  .دهد هاي ما را تشكيل مي ز يافتهروزمرگي داشته نيمي ا

باشد كه  با توجه به تكنيـك سـاخت آن            سفال لعابدار مهمترين گونه سفالي مي     
هاي صورت گرفته بـصورت تقريبـي         با طبقه بندي  . معرف دوره هاي مختلف است    

  .  مورد بررسي قرار داد توان حضور دوره هاي تاريخي را در يك منطقه مي
با توجه به اين كه در ميان يافته ها و مواد فرهنگي شواهد كارگاه سـفالگري از                 

 ايـن نكتـه را قـوت        بدسـت آمـده،   . . .  جمله جوش كوره و سه پايه سفالگري و         
بخشد كه در سده هفتم و هشتم هجري كارگـاه هـاي سـفالگري در ايـن محـل        مي
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آن نسبت به نمونه هاي ديگر مناطق ايران از ظرافـت           حضور داشته و نوع قلم سياه       
رسد بدليل كثرت نقش و فرم  يك نـوع سـفال             كمتري برخوردار بوده و به نظر مي      

  .شود بومي محسوب  مي
سفالگر، با الهام از طبيعت پيرامون خود در نقوش، بيشتر از موتيف هاي گياهي              

 بـه  نقـوش هندسـي        استفاده كـرده و بخـش ديگـري از تزئينـات سـفال خـود را               
  . اختصاص داده است

به استناد يافته ها، كه بيشتر شامل ضايعات كوره است اين نتيجه را مي رسـاند                
يكي از بزرگ ترين توليد كننـدگان سـفال از          ) ايلخاني  ( كه يزد در دوره آل مظفر       

  .نوع قلم سياه سفال شاخص اين دوره بوده است
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   در دوره ايلخانيگيري و تكامل تزئينات گچبري شكل
  

  1عاطفه شكفته
  2اميد عودباشي

  

هاي مهم هنر ايران است كه در آن بسياري از هنرها             دوره ايلخاني يكي از دوره    
يكي از هنرهايي كه در اين      . اند  هاي چشمگيري شده    دستخوش تحوالت و پيشرفت   

 قالب  دوره بسيار مورد توجه بوده، هنر گچبري است كه آثار بسيار زيادي از آن در              
  . تزيينات معماري به جاي مانده است

ـاني    نقوش برجسته  گچ در ساخت     توان گفت كه استفاده از      مي  بـه سـرحد      در دوره ايلخ
 ساخت .اجراء شده است   تر  هاي پيچيده   طرح با ضخامت و برجستگي بيشتر و        ه و كمال رسيد 

ـاي  وفي، انـواع گـره  هاي مختلف كـ   به ويژه گونهها كتيبهبا انواع بسياري از گچ  هاي   محراب  ه
ـاي پهـن و نيـز        الي كتيبه با گـل و بـرگ         نقوش اسليمي طوماري و ماري در البه       وهندسي   ه

ـيم در    يو خلق شاهكارهاي  بزرگ در اين هنر      يگودي و برجستگي نقوش، موجب تحول       عظ
ـات، مـي      هاي  از زيباترين نمونه   .ه است  شد دورهاين   ـار رفتـه          اين گونه تزيين تـوان نقـوش بك
استفاده .  را نام برد   ... و    محراب مسجد اروميه   ،جامع ورامين مسجد  جد حيدريه قزوين،    مس در
ـاهي   هجريو عناصر تزييني مختلف، در قرن هشتم    گچبري   اجرايهاي متنوع     روش از  جايگ

  .  است، محراب اولجايتو در مسجد جامع اصفهانآن بهترين نمونه  كهخاص يافت
ـاي   ها و گزارشات خود به معرفـي نمونـه          در نوشته  شناسي محققين تاريخ هنر و باستان     ه

ـار و              مختلفي از هنر گچبري اين دوره پرداخته       اند كه البته بيشتر آنها تنها به توصيف كلي اين آث
دوره تاريخي آنها پرداخته و كمتر به بررسي تاريخي سير تحول، ارتباط بين نقوش، و تكنيـك             

ـا توجـه بـه تعـدادي از                  در. اند   بكار رفته در اجرا توجه نموده      ـا ب  اين مقاله سعي شده اسـت ت
ـاني مـورد              هاي موجود، روند شكل     نمونه گيري، تحول و تكامل نقوش گچبري در دوره ايلخ

  .بررسي قرار گرفته و تغييرات و تحوالت رخداده در نقوش و شيوه اجراي آنها معرفي گردند
  هنر ايلخاني، تزيينات معماري، گچبري، :واژگان كليدي

                                                 
   دانشجوي كارشناسي ارشد مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي، دانشگاه هنر-1
  اريخي و فرهنگيكارشناس ارشد مرمت اشياء ت -2
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  شكوه ايلخاني، افول مينايي تا طلوع الجوردينه
  
  1فرهاد خسروي بيژائم
  2مليكا يزداني

  
تأثير ـ   سفال پيشرفت هنر ـ منجملهمدت كوتاهي بر روند  مغول ويرانگر حمالت

 اعتالي به ها قرن توانست و ماند امان در  اين يورش ازكاشان شهر ولي ،گذاشتمنفي 

ابوالقاسم عبداهللا بن محمد بن علـي بـن ابـي    همين دوره، در . دهد ادامه گريسفال هنر
بـه  ) ق. ه 700(در پايان كتاب عرايس الجواهر و نفايس االطايـب        ، مورخ ايلخاني،    طاهر

  . اشاره كرده است )مينا( هفت رنگ و) زرين فام(دو آتشه  واژه  باتوليد كاشي
اوايل (ق  .ه 7 قرن   اواسط تا   6اواسط قرن    - در دوره بسيار كوتاهي       مينايي تكنيك

كه هنـوز سـفال زريـن         و در حالي   مگير برخوردار بود  ش از رواجي بسيار چ    -)ايلخاني
تكنيـك مينـايي از بـين       برد و نقاشي زير لعابي نيز رواج داشت،          فام در اوج به سر مي     

در ايـن   .  عنـوان الجوردينـه، جانـشين آن شـد         باگونه ديگري از تزئين سفال       و   رفت
و شـدند    اي لعـاب داده مـي       فيـروزه   و هـاي الجـوردي، سـفيد      نگ با ر  ظروف،  روش
، آبـي   ق.ه 8 قـرن    در اوايـل  . شـد  انجام مـي  اي    قرمز، سياه يا قهوه     رنگها با    گيري دور

نقاشـي  ظروف با    و سرانجام    گرديدالجوردي از رواج و محبوبيت بيشتري برخوردار        
  .  شدنيزفام  ينر زهاي آبي الجوردي و قرمز و سياه، جايگزين  رنگيزير لعاب

 ،هندسـي  نقـوش ، كـوفي و رقـاع    خطوط باايي و الجوردينهسفال مينتزيينات 
توان تاثير هنـر چـين    و مي است همراه  و سيمرغاسفنكس، حيوان ،انسان، پرندگان

  .را عالوه بر موارد فوق، حتي در شكل ظاهري ظروف نيز جستجو كرد
وهش، مورد بررسـي قـرار گرفتـه،        عناويني كه در راستاي اهداف تعيين شده پژ       

  : بدين شرح است
 روش ساخت ظروف مينايي، زير لعابي و الجوردينه •

                                                 
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند  - 1
   كارشناس ارشد مرمت اشيا فرهنگي و تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي اصفهان- 2
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 )ها مواد و روش (»گري كاشيدر صنعت  «كتاب عرايس الجواهربررسي خاتمه  •

هاي مينايي و الجوردينه دوره ايلخـاني بـر اسـاس            نقوش و خطوط روي سفال     •
 مكان توليد

 هاي مينايي، زير لعابي و الجوردينه دوره ايلخاني ها در سفال زيبايي شناسي رنگ •

 تاثير هنر شرق دور بر آثار مينايي، زير لعابي و الجوردينه دوره ايلخاني •

  سفال، مينايي، الجوردينه، زير لعابي ايلخاني: واژگان كليدي
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  شكوه و عظمت ايلخاني در مسكوكات ضرب يزد
  

  1دانشفاطمه 
  

محسوب مي شود كـه بـسياري از عناصـر تـشكيل            سكه از معتبرترين منابع زنده      
دهنده فرهنگ و تمدن از جمله مذهب، هنر، زبان، اقتصاد و سياسـت يـك جامعـه را               

  .آيد هويدا مي كند ودر جاهايي كه ابهاماتي وجود دارد يك منبع سنجش به شمار مي
عصر ايلخاني نيز با توجه به اينكه يكي از مهـم تـرين دوران تـاريخ ايـران بـه                    

ار مي رود، لذا مطالعه سكه هاي اين دوره كـه گويـاي نگـرش هـاي اعتقـادي                   شم
سالطين صـفوي و شـرايط اقتـصادي ، سياسـي و هنـري ايـن دوره اسـت، امـري              
ضروري است اما با توجه به گـستردگي ضـرابخانه هـا در دوره ايلخـاني تنهـا بـه                    

   .ضرابخانه يزد و اهميت اين شهر دردوره مورد نظر پرداخته مي شود
ـ          ه عنـوان شـهرهاي مطـرح آن دوران         از مهمترين عللي كه يزد در قرن هشتم ب

رسد، تا مسكوكات حكومتي در آن ضرب گردد را شايد بتـوان وصـلت فـاميلي        مي
با يكي از سادات عريـضي يـزد        ) وزير دربار ايلخاني  (رشيد الدين فضل اهللا همداني    

اي بسياري از وي در يـزد       ه به نام سيد شمس الدين محمد دانست ، زيرا وقف نامه          
  ديده شده است) وقفنامه ربع رشيدي( 

آنچه كه نگارنده را برآن داشت تا به بررسي و شناسايي مسكوكات ضرب يـزد               
  در دوره ايلخاني بپردازد ، تحليل تاريخي اين دوران در اين خطه كويري بوده است 
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  ها سنتا تداوميلخاني، طرحي نو يشمعدان هاي برنزي و برنجي ا
  
  1محمد مرتضوي
 2مستنصر قلي نژاد

  
اي  ران در دوره ي ايلخاني تا اندازه      هاي ما درباره ي فلزكاري اي      آگاهي و دانسته  

 مـيالدي بـه وقـوع       13رويدادهايي كـه در نيمـه دوم قـرن          . مبهم و معماگونه است   
ل اما شايد بتـوان اولـين مراحـ   . پيوسته، تا به امروز هنوز كامالً مشخص نشده است       

شروع فلزكاري اين دوره را منطقه غرب ايران دانست همچنان كه آثار فراوان فلزي              
يكي از مشكالت بـزرگ در      . باقي مانده از اين نواحي نيز دال بر اين موضوع است          

بررسي آثار فلزي دوره ايلخاني نيز از همين امر ناشي مي شود چرا كه مسأله عمده                
 ميالدي متعلق به غرب     12نزي و برنجي قرن     در اين راه عدم تشخيص دقيق آثار بر       

در اين بين، آثار فلزي با عنوان شمعدان كـه          .  ميالدي مي باشد   13ايران از آثار قرن     
انتساب آن به دوره ي ايلخاني مسجل تر است، يكي از بارزترين مصنوعات فلـزي               

هـاي  لذا در اين مقاله بحث و بررسي پيرامون ويژگي          . اين زمان را تشكيل مي دهد     
به عنوان تداوم سنت هاي گذشـته و يـا ظهـور طرحـي نـو در                 ) شمعدان(اين آثار   

توجه به مراكز توليد اين آثار ماننـد        . فلزكاري اين زمان، مورد بررسي قرار مي گيرد       
قسمت هاي غرب و شمال غربي ايران نيز به عنوان بخـشي از كـار مـد نظـر قـرار           

در . ين مشخصات صـورت گرفتـه اسـت       گرفته و در نهايت نتيجه گيري بر مبناي ا        
 از آثـار مـشخص بـوده اگـر چـه            اين بين تداوم طـرح، فـرم و شـكل ايـن گـروه             

  .هاي مختص هر يك نيز قابل مالحظه مي باشد ويژگي
  فلزكاري، ايلخاني، شمعدان: واژگان كليدي
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در ي  معمارناتي تزئيقي و مطالعات تطبيخي تار،يشناخت فن
   و آل جاليريلخانيدوره ا

  
  1فاطمه چيتگرها

  
. اى را در هنر ايران آغاز كرد كه تأثيرات زيادى از هنر شرق دور گرفت                 ايلخانان، دوره  سلسله

هاى گذشته آغاز  با پذيرش دين اسالم از جانب مغوالن، احداث بناهاى مذهبى و يا ترسيم خرابى  
ـارگري،     دليل روابط مغوالن با شرق دور، هنرهاى شـمايل          به. شد ـاري، نگ ـاير      نگ ـفالگرى و س  س

  . تزئينى با الهام از هنر شرق دور در هنرهاى دوره ايلخانان منعكس گرديدهنرهاى
هاى مختلـف توجـه    به تزئينات در رنگ . تر شدند   ها بزرگ    بلندتر و كتيبه   ها  برج

سـردرهاى كهـن و     . بيشترى شد و بناهاى عظيم با اشكال رنگارنگ سـاخته شـدند           
تنوع نقـوش تزئينـى و وضـوح و         . د توجه قرار گرفتند   بلند دوباره زنده شده و مور     

  . هنر اين دوران ساخته استاز زيبايى ٔاى نمونه هاى آبى فيروزه برجستگى كاشى
ـ در ا .  نمودنـد  ي سـاز  ي صنعت كاشـ   ياي اقدام به، اح   يلخاني ا حكام  دوران،  ني

ـ   ييناي م كيتكن  سـفال كـه بعـدها عنـوان         ني از تـزئ   يگـر ي رفـت و گونـه د      ني از ب
  .  آن شدني را به خود گرفت، جانشنهيدالجور
 برخوردار  يشتري از رواج ب   ي الجورد ي آب ،ي شدن به قرن هشتم هجر     كي نزد با

ـ  ي لعاب بـا اسـتفاده از رنگهـا        ري ز ي نقاش كيشد و سرانجام تكن     و  ي الجـورد  ي آب
  . فام شدني زري نقاشنيگزي جااه،ي قرمز و سي از رنگهاي اهياندك ما
 اني پاي كاشدي توليي در اواسط قرن هشتم، عصر طالانيلخاني اتي زوال حاكمبا

 متفاوت يي در رنگها  سي تك رنگ و نه چندان نف      -يكيموزائ- معرق يهايكاش. افتي
  .ها شدند بهي فام و كتني زرمي عظي قابهانيجانش
بـه  . دي و آجركاري به سر حد كمال مطلوب رس        يگچ بر   هنر ،يلخاني دوره ا  در

 بـه   ،ي مختلف كوف  يها  گونه ژهيده با انواع خطوط به و      گستر يوجود آمدن محرابها  

                                                 
 دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين  دانشجوي كارشناسي ارشد معماري -1
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 يال  در البـه ي مـار يمي و اسل  ي طومار يمي با نقوش اسل   ي انواع گره هندس   يريكارگ
 مي عظـ  يم و خلق شاهكارها   ي عظ ي پهن موجب تحول   ي و نقوش گل و برگها     بهيكت

  . دوران شدني در ايگچ بر
  بري، آجركاريايلخاني، تزيينات، كاشي كاري،گچ  : كليديواژگان
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  عصرطاليي توليدكاشي زرين فام در ايران
  
  1راضيه كيان نژاد

  
از ادوارگذشته تاكنون، كاشيكاري به نحو گسترده اي براي جلـوه بخـشيدن بـه            

در بين دوره هـاي گونـاگون اسـالمي،         . بناهاي ايران مورد استفاده قرار گرفته است      
. يكاري اسالمي محسوب مي گردد    دوره ايلخاني به عنوان اولين مظاهر شگرف كاش       

حمايتهاي وسيع مذهبي كه توسط حاكمان و شخصيتهاي برجسته مذهبي صـورت            
گرفت، باعث بوجود آمدن بناهاي زيادي در آن دوره شد كه مهمترين اين بناهـا بـا     

جـه اينكـه شـمار زيـادي از         نكتـه جالـب تو    . كاشيهاي زرين فام تزئين گرديده اند     
دوره داراي تاريخ و امضاء صنعتگران و هنرمندان  مي باشد           هاي زرين فام اين     كاشي

 تعـداد بـسيار     .كه تا امروزه باقي مانده اند و به عنوان شناسنامه آثار تلقي مي شوند             
توليد  زرين فام    تكنيك  در قالب    از نظر فرم      نيز زيادي از گونه هاي مختلف كاشي     

ي شـكيل نمـودن     ش و چليپـا بـرا     اشكالي همچون ستاره هاي هـشت گـو       . شد مي
ها قالبريزي برخـي از كاشـي     . هاي درون ساختمانها با يكديگر تركيب مي شدند        ازاره

سطح بـوده و تنهـا بـا    شد در حالي كه برخي ديگـر مـ         به صورت برجسته انجام مي    
  . شدند رنگ تزئين مي

در اين پژوهش با بررسي و معرفي كاشيهاي زرين فام داراي امضاء وتاريخ، به               
  . گاه اين هنر در دوران ايلخاني پرداخته شده استاهميت و جاي

از آنجائيكه اين عصر به عنوان پربارترين عصر طالئي توليد كاشي زرين فام در              
ايران بوده، با بررسي نحوه تكامل وتكنيك آن مي توان به اين نكته پي برد كه نقطه                 

، اهـداف اصـلي     در ايـن راسـتا    . اوج اين هنر، در ايران و  دوره ايلخاني بوده است          
  :پژوهش به موارد زير تقسيم بندي شد

 .بررسي اهميت و جايگاه كاشيهاي زرين فام در دوره ايلخاني .1

 . معرفي سازندگان كاشيها بر اساس امضاء وتاريخ .2

                                                 
  . كارشناس ارشد پژوهش هنر،  سازمان ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري تهران-1
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 . مراحل و تكنيك ساخت .3

 .بررسي شكل ظاهري كاشيها .4

ام دوره نقوش بكار رفته در كاشيها، و مقايسه آن با نقوش سفالينه هاي زرين ف    .5
 .ايلخاني

احياء و ساخت مجدد كاشي زرين فـام، بـر اسـاس مطالعـات مقايـسه اي بـا                    .6
 .كاشيهاي اين دوره

  كاشي، زرين فام، ايلخاني: واژگان كليدي
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كتيبه ها در محراب هاي گچبري ايلخاني؛ بررسي مفاهيم، 
  خطوط و ويژگيها

  
  1نوا مطمئن
  2علي نعمتي باباي لو

  
ري اسالمي ايران در دوره ايلخاني، ابعاد بناها و به تبع آن            با تغيير در شيوه معما    

تر شـده، سـطح بيـشتري از بناهـا و تزيينـات بـه كتيبـه هـا                    سطح تزيينات گسترده  
  . در پي اين تغيير ابعاد محراب ها نيز بزرگ تر از پيش شد. اختصاص يافت

. اري هستيم هاي معم  از دوره ايلخاني شاهد استفاده فراوان از خط ثلث در كتيبه          
اگرچه اين خط پيش از اين نيز در بناها استفاده مي شد، اما در ايـن دوره بـه طـور                     

. از داليل استفاده آن مي تواند تغيير در مـاده تـزيين باشـد             . چشمگيري رواج يافت  
چنانچه خط كوفي قرابت بيشتري با آجركاري داشـت كـه در دوره هـاي پـيش از                  

ا خط كوفي داراي دور كمتر و زاويه بيشتر اسـت و            زير. ايلخاني، تزيينِ مرسوم بود   
علـي رغـم آن    . به عكس ثلث داراي دور بيشتري بوده و با گچ قابل اجراتـر اسـت              

خط كوفي نيز در اين دوره منسوخ نشد، و به طرق مختلـف در كتيبـه هـا پديـدار                    
ر و  كتيبـه مـاد   «تركيبي از اين دو خط، در كنار همديگر، پديده اي را به نام              . گرديد
همچنين شاهد تركيب سه خط كوفي، بنـايي و         . در اين دوره به وجود آورد     » فرزند

  .ثلث در برخي محراب ها هستيم
علي رغم اين تحوالت، برخي سنن پيشين خوشنويسي نيز هنوز مورد اسـتفاده             
بود؛ از جمله ناديده گرفتن نقطه ها كه در برخي محـراب هـا شـاهد آن هـستيم و                    

يبندي هنرمندان به سنن خط كوفي ابتـدايي را ـ كـه بـدون نقطـه      عالوه بر اينكه پا
نگاشته مي شد ـ نشان مي دهد، نمايانگر ديدگاه طراحان محراب هـا بـه خـط بـه      

  .عنوان عنصري بصري مي باشد

                                                 
  دانشج وي كارشناسي ارشد هنر اسالمي دانشگاه هنر اصفهان-1
 عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز -2
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از آيـات  . مفاهيم مورد استفاده در كتيبه ها نيز، مفاهيم خاص و مختلفـي اسـت     
ره شريفه بقره، آيات نور در سـوره مباركـه          قرآن، آيه الكرسي، آيات محراب در سو      

نور و نيز سوره حمد بيش از ساير آيات در محراب هاي دوره اسالمي مورد توجه                
  . بوده است

كتيبه ي تاريخ و امضاء سازنده يا طراح نيز پيش از ايـن دوره چنـدان مرسـوم                  
ني نبود، كه در محراب هاي گچبري اين دوره، شاهد شكل گيري آن در قسمت ميا              

  .محراب هستيم
در اين مقاله ضمن بررسي كتيبـه هـا در بـيش از ده محـراب گچبـري ايلخـاني،                    
جايگاه كتيبه ها را در طراحي محراب ها شناخته و سپس خوشنويسي و تركيب آن با                

  .نقوش مختلف در اين كتيبه ها و مفاهيم مورد استفاده در آنها را تحليل خواهيم كرد
 محراب ها و مطالعه تطبيقي و كتابخانه اي آن هـا            شيوه پژوهش بررسي ميداني   

 .ضمن انجام كار بوده است

 كتيبه، آيه، محراب، گچبري، ايلخاني، خط، ثلث، كوفي :  كليديواژگان
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  كارگاه هنري كتابخانه در مكتب نگارگري 
  )تبريز دوره ايلخاني و آل جالير(

  
  1يعقوب آژند

  
 تـشكيالت دربـار  هياتهـاي حاكمـه          كتابخانه سلطنتي اصوالً از نهادهـاي مهـم       

شد وظيفـه آن در ابتـدا گـردآوري كتـب از منـاطق مختلـف و توليـد                 محسوب مي 
مندي اعضاي دربار بوده در دوره ايلخانان توليـد كتابهـاي             كتابهاي جديد براي بهره   

نفيس از براي آشنايي مغوالن با تاريخ و فرهنگ ايران فزوني گرفت و افزايش كتب    
ارگاه هنري كتابخانه و باال رفتن شمار هنرمندان اين كارگاه و تقـسيم             نفيس، رشد ك  

رگـاه هنـري كتابخانـه ايلخـان و     در اين مقاله تـالش شـده كا      . كار را در پي داشت    
دو بخش مهم اين كارگـاه يعنـي كتابـت خانـه و             . جالير در تبريز بازسازي شود     آل

اطالعات منابع وظـايف    صورت خانه مورد توجه بيشتر قرارگرفت و در حد امكان           
گفتني است كـه ايـن تـشكيالت        . هر يك با هنرمندان مشغول در آنها بازسازي شد        

بعدها الگويي براي نظامهاي سياسـي ديگـر از جملـه تيموريـان در مكتـب هـرات                  
گرديد و كارگاه هنري كتابخانه سلطنتي به گونه تنها نهاد مهم هنري مملكت جلـوه               

هاي هنري ايران را در قلمرو كتاب آرايي و نگـارگري     پيدا كرد و مهمترين دستاورد    
  .بار آورد

كارگاه هنري كتابخانه، كتابت خانه، صورت خانه، ربع رشيدي،         : واژگان كليدي 
 دارالكتب غازانيه

                                                 
 گاه تهراناستاد دانش -1
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  ادب و انديشه ايراني، كاشي زرين فام تجلي ذوق
  
  1نگار كفيلي

  
پيـشرفت فرهنـگ و     نمايـانگر اوج     ،ظهور كاشيهاي زرين فـام در دوره ايلخـاني        

كه بادربر داشتن مضامين ادبي و عرفاني اهميت بـسياري را در         ،هنرو علم ايراني است   
پيچيـدگي  شـيوه ي سـفال زريـن فـام            .انـد   زمان براي خود بوجـود آورده       ي گستره

ومفاهيم نگاره ها و كتيبه هاي روي كاشي از اين جهت كه براي اولين بـار ايـن نـوع                    
 توجـه خاصـتري را بـه خـود          ،بافت اجتماعي مطرح شده اند    نوشته ها ونگاره ها در      

 مـسائل جالـب     ،بررسي اين نوع سفالينه ها وارتباط آن با شعر وادبيات         .جلب مي كند  
حضور اشعار شاعراني   . توجهي را مطرح ميسازد وبررسي وتعمق بيشتري را مي طلبد         

سـخنان  ... واسـم فردوسـي     ابوالق ،ظهير الـدين فاريـابي     ،افضل الدني كاشاني   ،چون
به خط ثلث و وصـاياي حـضرت        ) ص(سعيد ابوالخير واحاديث پيامبر اكرم    منظوم ابو 

و بكـارگيري آنهـا در فـضاهاي معمـاري و           ...و غيـره  ) ع(به حضرت حسين  ) ع(علي
  .است حضور چشمگير آنها اعتبار واهميت بي پاياني به اين كاشيها بخشيده

ه بر بررسي كاشيهاي زريـن      عالو ،در پژوهشي كه در اين حيطه صورت گرفته       
 دبـدگاه ادبـي و عرفـاني بررسـي     و از  اين آثـار معرفـي    ،فام واجد مضامين معنايي   

  .اند شده
هاي هنري را دچـار وقفـه سـاخت      ول در دوره ايلخاني زماني فعاليت     حمالت مغ 

 با پذيرش دين اسـالم توسـط حكمرانـان          ،ولي بتدريج از اواسط قرن هفتم هجري      
از .  كاشي كاري دوبـاره رواج يافـت       ،هاي مذهبي وغير مذهبي    احداث بنا  ،ايلخاني

نـشان از   ها  كاشيهاي زرين فام ميباشند كه توليد ايـن نـوع كاشـي            ،جمله اين كاشيها  
 تحول چشمگيري در سـفالگري    بوده و اب  عاوج ترقي وپيشرفت ايرانيان در زمينه ل      

 اروي آنهـ   تـصاوير    ،عالوه بر اهميت تكنيـك سـاخت ايـن آثـار           .ه است پديدآورد

                                                 
  دانشجوي كارشناسي ارشد هنر اسالمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز -1
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تصاوير نقش گرفته . وبررسي و مطالعه بيشتر را مي طلبد اهميت بسيار بااليي داشته 
 گيـرد  مي بر در  گياهي وهندسي را ، حيوان،بر اين نوع كاشيها بيشتر اشكال انساني  

 ضــرب ،مــوزوني از اشــعار فارســي هــاي متفــاوت و  همچنــين نگــارش شــيوهو
باشند كه عمومأ بـر   ه اطهار از ديگر تزئئناتب مي     احاديثي از پيغمبر اكرم وائم    ،المثلها

. باشـند  ادب وانديـشه ايرانـي مـي       ،اند كه تجلـي ذوق     دور ولبه كاشيها شكل گرفته    
با توجه به حمالت مخرب مغولهـا در         ،بررسي اين نوع كاشيها و ارزش هنري آنها       

در . و ضـروري اسـت      بـسيار الزم   ،اين دوره ومشكالت سياسي واجتماعي موجود     
 مـضامين وتـصاوير روي كاشـيها از ديـدگاه معنـايي و             ،ين مقاله سعي شده است    ا

  .نمادين بررسي شود وآثار موجود در اين باب به تفضيل معرفي شوند
اسـتفاده شـده ومنـابع ايرانـي         )از جزء به كـل    (ته از روش استقرائئ   شدر اين نو  

  .مورد بررسي قرار گرفته اند.. وخارجي در قالب كتب ونشريات و
  ايلخاني ،احاديث ،ادبيات، كاشي زرين فام :اژگان كليديو
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  كندوكاوي بر شاخص هاي تجليد ايلخاني
 
  1مصطفي رستمي

  
از جمله هنرهايي كـه در طـول تـاريخ فرهنـگ و تمـدن ايـران زمـين، ضـمن                    
حفاظت از مكتوبات با محتواي گوناگون علمـي، تـاريخي، فرهنگـي، اجتمـاعي و               

ق و جذاب به آنها ، پيوسته با اسـتفاده از فنـون هنـري و                ديني و ايجاد فضايي خال    
  .، جلد سازي استفاهيم ارزشمند درون كتابها بودهنقشهاي زيبا نمايانگر م

دوران ايلخانيان با توجه به اوضاع پر فـراز و نـشيب خـود در عرصـه ي هنـر                    
خلـق  تجليد، پيوسته مسير تحول و تغيير را تجربه كرده و مقدمات تعـالي آن را در            

نظير چرم، مقـوا    ( گيري از مواد و مصالح مختلف        فنون، نقش هاي بديع و نيز بهره      
  .متناسب با محتواي كتاب فراهم آورده است... ) و

در اين مقاله ضمن كندوكاو ميداني بر چند جلد شاخص ايلخاني ، تحـوالت و               
  از حيث مواد و مـصالح ، فـن سـاخت و نقـشهاي              -ويژگي هاي تجليد اين دوره      

  . در قالب يك طبقه بندي علمي مورد بررسي قرار گرفته است-مورد استفاده 
  تجليد ايلخاني، طبقه بندي، مواد و مصالح، فن ساخت، نقشهاي بديع: واژگان كليدي

  

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه مازندران و دانشجوي دكتري پژوهش هنر در دانشگاه شاهد -1
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  گچبري ايلخاني، عصر طاليي هنر گچبري
  
  1آناهيتا ساساني

  
هـاي    نمونـه  از جمله تزيينات با ارزش در معماري ايراني هنر گچبري است كه           

هنرمنـدان ايرانـي بـه اشـكال        . باستانشناسي آن از عهد ساساني به دست آمده است        
مختلف به صورت گچبري، به عنوان زمينه در نقاشيهاي ديواري و يا در تلفيـق بـا                 
آجر و كاشي از گچ بهره برده و آن را در حد كمال و اوج زيبايي و دلنوازي به كار                    

  .اند برده
هنـر  ؛ در اين دوره     اند  به عنوان عصر طاليي هنر گچبري ياد كرده       از دوره ايلخاني    

هنرمنـدان در ايـن زمـان تلفيقـي از هنرهـاي            . گچبري به سرحد كمال مطلوب رسيد     
  .مختلف را در تزيين ابنيه و آثار معماري به كار برده اند كه شايان توجه است

ديك به طرح هاي    تزيينات و كتيبه هاي گچبري دوره ايلخاني  بسيار شبيه و نز           
 گـرايش سـلجوقيان      را  تنها تفاوت ميان گچبري اين دو دوره       .دوره سلجوقي است  

  polycrome  واستفاده از تنوع رنگـي  monocromeهاي تك رنگ  به گچبري
   .اند هاي دوره ايلخاني دانسته گچبريدر 

 در اين رهگذر مقاله حاضر مي كوشد تـا بـا معرفـي فـن شناسـي و شـيوه ي                     
گچبري هاي موجود در تعدادي از ابنيه دوران ايلخاني، تحوالت برجسته و            اجراي  

شگرفي كه هنرمندان عصر ايلخاني در اين هنر رقم زده اند را مـورد بررسـي قـرار                  
داده و به ارتباط و تأثيرپذيري احتمالي هنرمندان اقـصي نقـاط ايـران در ايـن دوره                  

  .   اشاره نمايد
   فن شناسي ،، گچ، تزيينات گچبريايلخانان مغول :واژگان كليدي

 

                                                 
  . كارشناس ارشد حفظ و مرمت اشياء تاريخي و فرهنگي از دانشگاه هنر اصفهان-1
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  گچبري؛ شاهكار فراموش شده هنر ايلخاني
  
  1ماندانا پورضرغام
  2سعيد خال

  
. رود  ساله در تاريخ ايـران زمـين بـه شـمار مـي             2300گچبري هنري با قدمت     

اهميـت  .  شـد با مـي » ري شاهكار فراموش شده هنر ايراني     گچب«عنوان مقاله حاضر    
 آن جهت است كه در تـزئين بناهـاي تـاريخي كـشورمان               اين هنر فراموش شده از    

همواره گچ يكي از عناصر مهم و تاثير گذار بوده است و وجود گچبري هاي بسيار                
 ساساني و پس از آن تا به امروز مبـين ايـن واقعيـت             –زيبا در بناهاي دوره اشكاني    

ي از  ضرورت اين موضوع نيز با توجه به آنكـه ايـن موضـوع  متاسـفانه يكـ                 . است
  . صدها هنر فراموش شده ايراني ميباشد ؛ حائز اهميت است  

دامنه زماني مورد بحث در اين مقالـه دوره قبـل از اسـالم و دوره اسـالمي تـا                    
انقراض  اين هنر بي بديل بوده است و حوزه مكاني مقاله نيز سرزمين ايـران بـوده                  

  . است
ي ايرانـي در دو دوره      در اين مقاله پس از معرفي تاريخچه مختصري از گچبـر          

قبل از اسالم و اسالمي به خواص كاربردي گچ از حيث  فيزيكي  و شيميايي اشاره       
گرديده است و در ادامه به معرفي تكنيكهاي گچبري و روش اجراي آنها پرداختـه               

  . شده است 
اما يافته مهم و درخشان اين مقاله پرداختن به نوعي تكنيك فرامـوش شـده در                

كه هنرمنـدان   .  است »النه زنبوري « يا   »گچبري مشبك «تحت عنوان   اجراي گچبري   
در قرن چهارم هجري اين شيوه و تكنيك را بـه شـكل سـاده گچبـري افزودنـد و                    

                                                 
  انشگاه هنر تهران كارشناس ارشد مرمت آثار تاريخي از د -1
كارشناس ارشد علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات، واحد تهران مركزي، واحد ري و  -2

   تهران41دانشگاه علمي كاربردي واحد فرهنگ و  هنر 
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در اين مقاله به طور دقيق به اين        . موجبات تحولي عظيم در اين هنر ماندگار شدند         
  . تكنيك زيبا و بي نظير اشاره شده است 

ر اين  مقاله نيز  با بررسي كتب فارسي و التين ؛ دسـت   مطالب به دست آمده د    
  .ها؛ تحقيقات ميداني و مصاحبه با اساتيد هنرمند اين فن بوده است  نوشته

 تكنيـك النـه     ، تكنيكهاي گچبري، اجراي گچبري،     گچبري ،گچ: واژگان كليدي 
  زنبوري 
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هاي موزه تخصصي ايلخاني مراغه، نمود عيني  مجموعه سفالينه
  ئي سفالگري دوره اسالمي ايرانعصر طال

  
  1ناصر دبير

  
ها به ماوراءالنهر، ايران و بغداد و غلبه آنها بـر خوارزمـشاه و خالفـت                  هجوم مغول 

ق بوسـيله هالكوخـان در      .  هـ 656عباسي باعث شد تا حكومت ايلخاني ايران در سال          
 بوسـيله    امپراطوري بزرگ مغول شكل گيرد و بدنبال آن سلسله يوان چين           جانب غربي 

  .قوبالي قاآن برادر ديگر هالكوخان در جانب جنوبي امپراطوري مغول تشكيل گردد
ها و مبـادالت تجـاري، در سـايه گـستره صـلح  و آرامـش                   رفت و آمد كاروان   

عام كاروان اترار دچار توقف و ركـود          مغولي در مسير جاده ابريشم كه از زمان قتل        
جاري بين ايران و چين، دگرگوني اساسـي   مبادالت ت . شده بود، دوباره رونق گرفت    

 سياسي و اجتماعي ايران و حضور و ظهور فرهنگ و اعتقـادات جديـد در                 در نظام 
باور هنرمندان و صـنعتگران، تحـول بنيـادين را در سـفالگري ايـن دروه در ايـران                   

  :تون ناشي از داليل زير دانست اين تغييرات را مي. بوجود آورد
و صـنعتگران ايرانـي بـا اسـتفاده از فرصـت مناسـب              ظهورخالقيت هنرمندان    

 .ها حمايت مغول

 .هاي جديد سفالگري ها و رسيدن به تكنيك تكامل تكنيك 

 . سفالگري تزئينات ساخت سفالينه ها در تكنيك،فرم وتنوع 

 .تقليد از شيوه فني و عناصر تزئيناتي هنر چين 

  .الهام از هنر تصويرسازي و شكستن حرمت تصويرگري 
  . از هنرفلزكاريالهام 
فـام و معـرق بـراي اسـتفاده در            هاي نقش برجسته، زريـن      ساخت انواع كاشي   

 .تزئينات بناها
                                                 

مرمت آثـار و اشـياء     كارشناس ارشد ميراث فرهنگي و رئيس موزه تخصصي ايلخاني مراغه، دانشجوي كارشناسي ارشد               -1
 .فرهنگي تاريخي دانشگاه آزاد اسالمي واحد جامع ابهر
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تغييرات مهمي در نوع ساخت،     تحول و    توام با     كه سفالگري اين دوره  بدين ترتيب   
هنـر سـفالگري دوره     اسـت،   ها در مراكز جديد سفالگري بوده         تزئينات و لعاب سفالينه   

  .معروف نموده استعصر طالئي سفالگري دوره اسالمي به ايلخاني را 
اميدوار است در شرح مقاله به داليـل تحـول بنيـادين در هنـر سـفالگري دوره                

هـاي    ايلخاني و شرح كامل ويژگيهـا و نتـايج حاصـل از آن، بـا اسـتفاده از نمونـه                   
 كه بعلت هدف تخصصي مـوزه ايلخـاني   موزه مراغه از    منحصربفرد و معرفي نشده   

  . كشور داراي آثار ارزشمند و غني بوده، بپردازيمدر
  ها، تزئينات، موزه مراغه  ايلخاني، هنرچين، تكنيك سفالگري:  كليديگانواژ
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  محراب اولجايتو
  
  1مليكا يزداني
  2فرهاد خسروي بيژائم

  
فكري ناچيزي به ايران آوردند اما به تدريج         مغوالن با خود متاع فرهنگي و     هرچند  

  . ادب و هنرهاي اسالمي شدند،حامي علم؛ ايران و فرهنگ اسالم ير هنرتحت تأث
هاست كه بـا شـيوه خـاص؛ در          يكي از شاهكارهاي هنري اين دوران گچبري        

  .كند سيماي محراب، شكوه و عظمت ابنيه ـ به ويژه مساجد ـ را دو چندان مي
 خـود  دوره ايلخـاني در ينـات بـسياري از     يتزو  مسجد جامع اصفهان الحاقـات      

 منحـصر بـه فـرد، در ايـن          ينـات يتزبه منظور معرفي موشكافانه يكي از       جاي داده،   
  اسـاس  بر. پژوهش، محراب اولجايتو مورد تحليل و بررسي كامل قرار گرفته است          

ـ  سـاوي   محمـد  ــ  اولجـايتو محراب به دستور وزير ايرانـي  اين كتيبه گچبري آن، 
 . اسـت  ذكر شده نيز  آن   هستاد سازند نام ا  و )ق. ه 710(تاريخ ساخت   ساخته شده و    

هـاي مخـتص دوره      در كنـار رنـگ     ها  سر ستون نما   ، نقوش تزييني و   هاي زيبا   كتيبه
محـراب  هـاي  كتيبـه  . سازي و تزئين گرديـده اسـت   اي نما به نحو شايسته ،  ايلخاني

است كه عالوه بر تاكيـد بـر اهميـت جايگـاه محـراب در                حاوي مضامين متعددي  
روش . دهـد  انان به فرهنگ اسالمي و به ويژه شيعي را نشان مي          مساجد، توجه ايلخ  

تزئيني، گچبري بسيار كم برجسته، برجسته، برهشته و مـشبك             شاهكار اينساخت  
  :هاي مختلف اين پژوهش شامل موارد زير است بخش .است

 تاريخچه محراب اولجايتو •

 شناخت ساختار كلي و ظاهري محراب اولجايتو •

 تيبه هاي محراب اولجايتوبازخواني و تشريح ك •

 معرفي نقوش تزييني به كار رفته در محراب اولجايتو •

                                                 
   كارشناس ارشد مرمت اشياء فرهنگي و تاريخي، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري اصفهان-1
   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي بيرجند-2
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 هاي گچبري به كار رفته در ساخت محراب اولجايتو تشريح روش •

هـاي آزمايـشگاهي و      هاي به كـار رفتـه در اثـر بـا روش            شناسايي گچ و رنگ    •
 دستگاهي

 هاي دوره ايلخاني ها در تزيينات محراب جايگاه كاربردي رنگ •

 هاي گچبري اين دوره قايسه تطبيقي محراب اولجايتو با برخي از محرابم •

در پايان، به ماجراي سرقت محراب، معرفي قطعات بدل و دوره هاي مرمتي آن 
 .اشاره شده است

  محراب، گچبري، ايلخاني، اولجايتو: واژگان كليدي



 

 
193

مطالعات تطبيقي در سه محراب گچبري شاخص ايلخاني؛ 
   اجرامطالعه طرح و فن

  
  1علي نعمتي باباي لو

  
آغاز حكومت ايلخاني با تغيير و تحوالتي در معماري ايران همراه بود كه عمده آن               

معماري ايران اگرچه در گذشته آمود و سـازه         . نتيجه تأثيرات اجتماعي حمله مغول بود     
را بصورت يكپارچه اجرا مي كرد، در دوره ايلخـاني از دو اليـه مجـزاي بهـم پيوسـته                    

افزودن اليه دوم يا نما، دست هنرمند را در تزيين بنا بازتر مي گذاشت، به               . تفاده كرد اس
همين دليل و نيز به علت تعجيل در بازسازي كشور ويران شده بدست مغول، هنرمندان 

  .براي تزيين يعني گچ روي آوردندبه در دسترس ترين و سيال ترين ماده ساختماني 
ن ايلخاني مرسوم ترين نوع تزيين معمـاري بـود و           تزيين با گچ در سراسر دورا     

مطالعه اين محراب ها نشان . عمده محراب هاي ايلخاني با اين ماده ساخته شده اند       
مي دهد كه طرح و شيوه اجراي اين هنر در طول دوران ايلخاني ابتدا سير صعودي                

 بـين  در ايـن . و سپس با پيشرفت و رواج هنر كاشي سازي، سير نزولي داشته است   
سه محراب، نموداري از وضعيت طراحي و اجراي محرابهـاي گچبـري را در دوره               

هـاي   وريهاي هر دوره را نسبت به دوره      ايلخاني به ما ارائه مي دهد و تأثيرات و نوآ         
  :دهد پيشين نشان مي

اولين محراب گچبري ساخته شـده در دوره        : محراب مسجد جامع اروميه   ) الف
مي از طـرح هـا و فـن اجـراي محـراب هـاي گچبـري                 ايلخاني است و هنوز عالئ    

  .سلجوقي را در خود دارد، اما نوآوري هايي نيز در آن ديده مي شود
نفـيس تـرين محـراب گچبـري ايلخـاني و شـايد دوره              : محراب اولجايتو ) ب

ظرافـت در   . اسالمي ايران بوده و نشانگر اوج هنـر نـاب گچبـري ايلخـاني اسـت               
  .ر محراب ها متمايز مي كندطراحي و اجرا، آن را از ساي

                                                 
  عضو هيأت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز -1
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آخرين محـراب گچبـري ايلخـاني اسـت و بـه            : محراب مسجد جامع مرند   ) ج
  .لحاظ طرح و اجرا نمايان گر افول هنر گچبري ايلخاني است

در اين نوشتار ضمن مطالعه و شناخت طرح، نقوش و خط، و شيوه اجراي هر               
لـي و تطبيقـي آنهـا    كدام از اين عناصر در محراب هـاي مـذكور، بـه بررسـي تحلي        

  .خواهيم پرداخت
الزم به ذكر است كه از اين مجموعه، محـراب اول و آخـر مربـوط بـه منطقـه                    
آذربايجان ـ مركز شروع معماري ايلخاني ـ و محراب اولجايتو مربوط بـه اصـفهان     
است كه تطبيق آنها با ساير آثار اين مناطق تفاوت هايي را در شيوه اجراي گچبري                

  . ارائه مي دهددر آن نواحي،
شيوه پژوهش، بررسي ميداني محـراب هـاي مـذكور و مطالعـه             : شيوه پژوهش 

تطبيقي طرح، نقوش، و ويژگي هاي بارز آنهـا بـا يكـديگر و سـاير محـراب هـاي              
  . نزديك به آنها بوده است

  محراب، گچبري، ايلخاني، طرح، نقش، خط، فن اجرا:  كليديواژگان
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  ري ايلخانيمطالعه ساختاري محرابهاي گچب
  
  1سعيد خودداري ناييني

  
از اوايل قرن هفتم تا نيمه قرن هشتم هجري محرابهاي زيادي بر بناهاي قديمي              

هاي ساساني تـا     اين كار پيشينه اي به قدمت گچبري       .يا جديد البنا گچبري شدند     و
به خصوص در مقطع تـاريخي ميـان     .سنت محرابسازي گچي دوره سلجوقي داشت     

اند كه انتساب آنهـا بـه دوره سـلجوقي يـا           محرابهايي ساخته شده  قرن ششم وهفتم    
آمـار محرابهـاي    ) مثل محراب گنبد علويـان همـدان      ( پس از آن كار دشواري است     

گچبري نشان از رواج وگسترش ساخت محرابهاي گچبري در مساجدو امامزاده ها            
تند صنف خاص جصاصين كه به شغل گچبري وتزيين گچي بناها اشتغال داش           .دارد

) محـراب مـسجد ميمـه     (بر ديگر هنرها آنقدر تاثير گذاشتند كه محرابهـاي سـنگي          
داراي  ) ملـي ايـران    همـوز (كاشي وزرين فام معروف قم ماننـد محـراب در بهـشت           

  .ساختاري  است كه در محرابهاي گچبري پيش از آن ديده شده است
  در محراب در بهشت قوس  ها وطاقنماها بر روي سـتونهاي كوچـك وبـزرگ               

اين قوسها بر خالف قوسـهاي محرابهـاي گچبـري    .حاوي كتيبه هاي قرآني هستند     
شكلي از قـوس زاويـه      ) اما باز هم تزييني هستند    (كه بسيار كاربردي به نظر ميرسند     

اين مـساله در مـورد محرابهـا چـوبي نـادري مثـل              .دار بدون انحنا را نشان ميدهند     
  .محراب مسجد جامع ابيانه هم مصداق دارد

ايـن  .وي  محرابهاي گچبري به محراب مـسجد جـامع نـايين وامـدار اسـت             الگ
محراب اولين محراب كتيبه دار گچبري شده ايران است وداراي ساختاري است كه             

دو طاقنمـاي كوچـك وبـزرگ روي        . قرن در محرابهاي گچي پايدار ماند      4بيش از   
ـ             وار قبلـه از    هم،ستونهاي زير طاقنماها،سر ستونها ونيز فرو رفتگـي محـراب در دي

  .ديگر اين ويژگيها است
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به استنتاج ويژگيهاي   8و7اين پژوهش با تحليل ساختاري چند محراب از قرون          
محرابهاي اين دوره خواهد پرداخت وسنت هاي به جاي مانـده از ايـن هنـر را در                  

از طرفي تفاوتهاي مفهومي در سـاختار  .محرابهاي دوره صفوي جستجو خواهد كرد   
ايـن مقالـه محرابهـاي امـامزاده        .ه با همديگر سنجيده خواهد شد       محرابهاي دو دور  

ربيعه خاتون اشترجان، محراب الجايتو،محراب فرعي مسجد جامع اصفهان،محراب         
شرقي مسجد جامع ابر قو،تخت سليمان،راين،فارفان،دره شهر،مسجد جامع اردبيـل          

 .وبرخي ديگر را بررسي خوهد كرد

  مفاهيم معماري، لخاني،اي گچبري، محراب،: گان كليديواژ
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  معرفي آثار فلزي عصر ايلخاني با تكيه بر شمعدانها
  
  1منيره سادات نقوي

  
حرمتي تـاجران خوارزمـشاهي در سـال         هرجند پس از حمله مغول به بهانه بي       

ق تاريخ ايران بسياري از مردان عرصه علم و ادب و هنررا از دست داد، امـا                . ه 617
د دريافتند كه با قومي به مراتب متمدن تـر از اقـوامي كـه               مهاجمان مغول خيلي زو   

پس به ناچار از دانـشمندان باقيمانـده در         . تاكنون سركوب كرده اند، روبروشده اند     
 كه حاصل آن تبـادالت فرهنگـي        جهت عمران و آبادي و اداره كشور كمك گرفتند        

ق آثار كم گسترده اي بود كه در سايه حضور حكومتي مقتدر فراهم شد موجب  خل
  .  نظيري در تاريخ ايران شد

در اين مقاله سعي شده ابتـدا بـه معرفـي توليـدات فلزكـاري مئـداول دردوران          
  :در قالب گروههاي زير اشاره شود ايلخاني،

  ظروف و لوازم كاربردي روزمره  )1
  ظروف و مصنوعات سفارشي )2
  وسايل و تجهيزات علمي و رصدي  )3
  ابزار و ادوات جنگي )4
نهاي ايـن دوره و مقايـسه بـا    ر ادامه با مطالعه موردي چنـد نمونـه از شـمعدا          د
  :هاي مشابه تيموري و صفوي به مقايسه موارد زير اقدام شده است نمونه
  طرح، نقش، فرم: مطالعه ابعاد زيبايي شناسي و بصري نظير)1
  مطالعه ارگونوميك از قبيل ميزان كارآيي، سهولت استفاده، حمل و چنگش)2
  مطالعه فني نظيرايستايي، جنس، نحوه ساخت و توليد)3

 در خاتمه به نتيجه گيري عوامل رشد و پيشرفت اين صنت در دوران ايلخـاني      
 .پرداخته شده است

                                                 
 دانشجو كارشناسي ارشد پژوهش هنر -1
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  نقد نشانه شناختي طرح آثار فلزي دورة ايلخاني
 
  1بابك امرايي

  
در اين مقاله سعي شده است كه شيوة فرم پـردازي و حجـم سـازي در پيكـرة                   
محصوالت فلزي دورة ايلخاني از طريق مقوالت نشانه شناختي مورد تفحص قـرار             

با توجه به كمبود چنين نگرشي در پيشينة  پژوهـشي ايـن مطالعـات ، ابتـدا                  . گيرد  
سپس آثار مـورد نظـر از جنبـه هـاي مختلفـي            . مباني نظري كار معرفي شده است       

هـاي آنهـا،     از چيـستي نـشانه    ايـن جوانـب عبارتنـد       .مورد تحليل  قرار گرفته انـد        
از ايـن تحليـل   . چگونگي روابط نشانه ها با يكديگر و سرانجام سطوح داللتي آنها       

  :نتايج زير بعنوان برخي ويژگيهاي طرحهاي ايلخانان حاصل شده است
  .رعايت روابط نمايه اي و ساختار هاي ذهني •
  .كمال بكارگيري نشانه هاي شمايلي •
  .اي نمادين و روابط قراردادياستفادة بهينه از نشانه ه •
  .وجود منش همنشيني و جانشيني •

  .طرح اشياء و نشانه شناسي ايلخاني، فلزكاري،: گان كليديواژ
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  نقوش سر در اولجايتو
  
 1زينب وصال

  
اين مقاله، فتح بابي است در بحث نظري هنر تزئيني و نقوش سـمبليك امـاكن                

فكر معنوي اهل معرفت كه ايـن سـر در،    ، بر مبناي ت   )سر در اولجايتو  (مقدس ايران   
جـا كـه      از آن . باشد  خود از مجموعة بايزيد بسطامي، يكي از شيوخ عرفان ايران مي          

دانيم، به نحوي از مطالعات سنتي، ديني         ذات و ماهيت هنر را تجلي وجود الهي مي        
در واقع ايـن مقالـه بـه حكمـت نظـري بـر مبنـاي                . و فرهنگي نيز بهره رفته است     

  .وقي عرفا و هنرمندان توجه داردحكمت ذ
اين نگارش به جهت بازشناختن مفاهيم رمـزي نقـوش بـراي نيـل بـه اهـداف                  

  .باشد ها و تغذية روحي كه از سودمندترين علوم اسالمي است مي معنوي آن
در اين باب مقاالت و كتب متعددي به طبـع رسـيده كـه اكثـراً محـصول نظـر                    

يني است، كـه جـاي خـالي نظـرات جامعـة            فالسفه و پژوهشگران علوم سنتي و د      
هنري كه در بطن اين جريان قرار دارند و تطابق تـصويري و عينـي ايـن نقـوش و                    

  .دهد ابنيه با مفاهيم حكمي و سنتي آن را بيشتر نشان مي
در اين مقاله بعد از تعريف مختصري از مكان و تاريخ بنا به مقـدس سـازي و                  

 و خالقين بنا و در انتها، توجه به نقوش بنا و            مداري ذهن هنرمندان    تقدس بنا و دين   
ها در مطابقت با مفاهيم حكمي و نظرات فالسـفة            ارزش رمزپردازي و سمبليك آن    

  .اين امر پرداخته شده است
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  نمود عناصرتزييني هنراسالمي درنقوش سفالينه هاي ايلخاني 
  
  1فتانه محمودي

  
مايل آنها به تـشيع ،تـصوف را در         رواج اسالم و تدين ايلخانيان به دين اسالم و ت         

حكمرانان مغول از جمله غازان خان عميقاَ تحت تـأثير ميـراث            .اين دوره تقويت كرد   
. هنري ايران  قرار گرفته و با پذيرش دين اسالم به ترويج هنرهاي اسـالمي پرداختنـد       

سفالگري يكي از بارزترين مظاهر هنر اسالمي است كـه همـواره بـا نقـوش متنـوعي             
 مي باشد كه اين نقوش با اعتقادات ديني و تصورات هنرمند از هـستي عجـين                 همراه

هنرمند اسالمي براي بيان حقايق متعـالي در هنـر معنـوي واسـطه سـير از                 . بوده است 
ظاهر به باطن و از صورت به معنا هستند و جلوه هايي از حق تعـالي را روشـن مـي                     

 بوده و وقايع ديني به تصوير مـي         تعدادي از اين نقوش داراي مضامين مذهبي      . سازند
در بعضي از ظـروف نفـوذ عناصـرخاور دور و چينـي در نقـشمايه هـا كـامالَ                  . كشند

مشهود است اما همين عناصر كه از فرهنگ هاي بيگانه اخذ شـده انـد در تركيـب بـا      
تزيينات اسالمي وساليق هنرمندان ايراني ، جلوه گاه تجلي آيـين عرفـاني و اسـالمي                

نقوش گياهي ، هندسي ، انساني ، جانوري به شيوه اي نمادين و تمثيلي به               .مي باشند   
تدريج با فرهنگ و اعتقادات زمان در آميخت و با ورود اسالم ، رنگ و بوي اسـالمي       

خوشنويسي و كاربرد خط از نمودهاي بارز هنـر مقـدس اسـالمي در              .به خود گرفت    
وش سـفال دوره ايلخـاني بـا        هـدف بررسـي نقـ     . تعدادي از اين سفال ها مي باشـند       

تحقيق بنيادي  . رويكردي به اعتقادات هنر اسالمي و تجلي آن در اين نقشمايه هاست           
ابتدا تعـدادي از ظـروف      .و تاريخي و روش تحقيق به شيوه توصيفي و تحليلي است            

شوند كه دليل گزينش آنان، حضور عناصر مختلـف          جهت بررسي موردي انتخاب مي    
هـا، بـه تحليـل       پس از توصيف نقشمايه   . ين و اعتقاد اسالمي است      تزييني مطابق با آي   

  .شود واعد هنر اسالمي پرداخته ميآنها با ابزارهاي نقد از ديدگاه ق
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  مغول ايلخانان  دوران -زيتبر اول مكتب در طراحي هنر 
  .)هـ 754– 654(

 
 1ييخزا محمد دكتر

  
 برخوردار خاصي جستگيبر از مغول ايلخانان  ي دوره در هنرطراحي تحول سير

 رشد و تحول نيا.) هـ 653- 754(مغول ايلخانان  ي دوره  آخري ها دهه در. باشد مي
.  است سابقه كم رانياي نگارگر خيتار در كه يابد يم  دست از اي تازه مراحل به

 بعدها كه محلي در -آرايي كتاب هاي هنر و كتاب توليد منسجم و  رسمي شكل
 ... و ادبي تاريخي، علمي، هاي زمينه ي همه در -گرفت خود به را كتابخانه عنوان
 استقبال مورد ،هنري شكلي به خان غازان ي دوره از حداقل ،ايلخانان حمايت تحت
 خطي روش بيشتر ها، كتاب مصورسازي يابتدا در رسد، يم نظر به. رديگ يم قرار

 گرفت قرار تبريز بمكت هنرمندان توجه مورد رنگ از كمتر استفاده و) گيري قلم(
 با ، .)هـ 703- 716 (خدابنده محمد سلطان حكومت ايام در آرايي كتاب هنر. است

 به تبريز در زيادي هنرمندان و يافت بسياري رونق همداني اهللا فضل شيخ حمايت
 قلم( خطوط آثار اين شتريب  سازي مصور در. پرداختند خطي نسخ مصورسازي

 تا تصاوير كه است شده سبب امر همين. است داربرخور اي ويژه ارزش از) يريگ
 ابوسعيد سلطان حكومت طول در. كنند پيدا  شباهت طراحي به يزياد حدود

 رشيد فرزند - محمد الدين غياث خواجه او، وزير و.) هـ 716 - 736( ايلخاني 
 كه شودي م مصور تبريز دري خط ي نسخه نيچند زين – همداني اهللا فضل الدين

  .است شده كار طراحي ي شيوه به
ي بررس به تنها دوره نياي ساز مصور ي وهيش به توجه با نگارنده مقاله، نيا در
  .پردازدي م زيتبر اول مكتب مصور نسخ برجسته آثاري طراح

  .يخط نسخ ايلخانان،  ي دوره ز،يتبر اول مكتب ،يطراح هنر: يديكل واژگان
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ير در تزيينات هنرنمايي منبت كاران عصر ايلخاني و آل جال
الدين محمد و شيخ  اي شيخ محييه صندوقهاي چوبي آرامگاه

  صفي الدين در اردبيل
  
  1حسن يوسفي

  
ترديد سرزمين آذربايجـان بعنـوان مهـد هنـر و صـنعت ايـران در مطالعـات                   بي

هنرهاي اسالمي كمتر بصورت روشمند مورد توجه پژوهشگران تـاريخ هنـر قـرار              
اي پراكنـده اي وجـود دارد از تحقيقـات روشـمند            اگر هم نوشـته هـ     . گرفته است 

  .برخوردار نيست
عصر ايلخاني و آل جالير بعنوان بخشي از تاريخ ايران نقش مهمي در معرفـي                
. توانمندي هاي هنرمندان و سبكهاي هنري مراكز مختلف هنري در ايـن دوره دارد             

ت هنرمنـدان   تبريز يكي از مهمترين پايتختهاي سلسله ايلخاني در پـرورش و تربيـ            
جايگاه ويژه داشته و شناخت هنر سبك تبريز و گستره ي آن بعنوان ريشه هنر اين                

  .دوره مهم بنظر مي رسد
همانگونه كه از عنوان مقاله؛ هنرنمايي منبت كاران عصر ايلخـاني و آل جاليـر               
در تزيينات صندوق هاي چوبي آرامگاه شيخ محيـي الـدين محمـد و شـيخ صـفي                  

ر بقعه اردبيل بر مي آيد، سعي دارد ضمن معرفي بخشي از هنر اين              الدين اردبيلي د  
دوره ها در شهر اردبيل، مركز روحاني آذربايجان در قرن هشتم تا عصر شـهرياران               
صفوي، قديمي ترين و برجسته ترين آثار مربوط به هنر منبت و خاتم آن روزگاران 

  . را در اردبيل بررسي و مورد بازنگري قرار دهد
كلي صندوق هاي چوبي منبت كاري شده آرامگـاه محيـي الـدين محمـد         بطور  

معروف به حرمخانه و آرامگاه شيخ صـفي الـدين در حقيقـت قابليـت و اسـتعداد                  
ق را نشان مي دهد و بر خالف        800 تا   724هنرمندان آذربايجان را در ميانه سالهاي       

                                                 
  كارشناس ارشد باستانشناسي سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان اردبيل -1
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 مرزهـاي   نظر آن عده از محققـان كـه سـاخت و پرداخـت ايـن آثـار را خـارج از                    
جغرافيايي ايران مي دانند چنين نبوده بلكـه زبردسـتي و مهـارت هنرمنـدان سـبك                 
تبريز؛ استاد احمـد بـن مراغـي و اسـتاد عثمـان بـن احمـد مراغـي موجـد خلـق                       

  .شاهكارهاي هنر ايران در اين مكان مذهبي شده است
بهر حال اين تحقيق فصل جديدي در شناخت هنر فراگير سبك تبريز در شـهر               

  . دبيل به روي پژوهشگران اين دوره باز خواهد نمودار
 هنـر منبـت و      ، بقعه شيخ صفي الدين اردبيلـي      ، اردبيل ،سبك تبريز : واژگان كليدي 

  خاتم
 
 

 


	Besmelah
	Khali.pdf
	safhe
	Khali
	ComiteElmi
	Fehrest
	Total

