
نقـــش 
ــان جهـ

ن
ماظ
نت 

 لو
هتد

ر 
م 
نت

یوا
  
امت
یم
ست 

ای
متی
کو
ز

59

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-1
بهار 1396

نظام تحول درهنر معماری اسالمی آسیای مرکزی
در قرون دهم و یازدهم هجری قمری
)با تکیه بر برخی نمونه های بارز این دوران(

دکتر آناهیتا مقبلی 1

چكیده 
معمــاری اســامی،  عناصــر زیبایــی شناســانه معمــاری را بــا آموزه هــای اصیــل معنــوی و الهــی در خــود جــای داده اســت؛ البتــه ایــن 
گی هــااز دیگــر دوران جــدا  کــه بوســیله ایــن ویژ هنــر بــا توجــه بــه تحــوالت هــر دوره ومنطقــه،  دارای شــاخصه های متفاوتــی می شــود 
می شــود. ایــن نوشــتار،  معمــاری اســامی آســیای مرکــزی و تحــوالت آن را در ابتــدای ســده شــانزدهم/دهم تــا اواخــر ســده هفدهــم/
یازدهــم مــورد توجــه قــرار داده اســت و در ایــن راســتا بــه بیــان فشــرده تاثیــر اوضــاع سیاســی ،  اجتماعــی  و فرهنگــی آســیای مرکــزی در 

ــاد شــده،  می پــردازد.  دوران ی

کــه مانــع پیشــرفت پژوهــش در معمــاری اســامی می شــود،  می تــوان بــه عــدم دسترســی بــه همــه بناهــای عمــده  از معضــات عمــده 
ــر برخــی گونه هــای پراهمیــت معمــاری اســامی هــم  ــه ب ــرای گزینــش  نمونه هــا ی مــورد بحــث در ایــن مقال تاریخــی اشــاره نمــود. ب

کیــد شــده اســت. چــون مــدارس و مســاجد تا

روش این پژوهش با توجه به نوع نگاه علمی آن و همچنین ابعاد اجتماعی دوران فوق الذکر،  تاریخی تحلیلی می باشد.

هدف اصلی مقاله: مطالعه تحوالت هنر معماری اسامی و ویژگی های آن در آسیای مرکزی قرون شانزدهم و هفدهم/دهم و یازدهم.

ســوال اصلــی مقالــه: شــباهت ها و تفاوت هــای بــارز میــان آثــار هنــر معمــاری اســامی در آســیای مرکــزی قــرون شــانزدهم و هفدهــم/
دهــم و یازدهــم چیســت؟

دســتاوردهای پژوهــش نشــان می دهــد در آســیای مرکــزی ســده شــانزدهم/دهم اســتفاده از روش هــای ســنتی متاثــر از دیدگاه هــای 
عرفــان اســامی و همچنیــن روش هــای نویــن،  بیشــتر در ســاخت مســاجد و مــدارس کاربــرد داشــته ولــی در بناهــای عمومــی،  بیشــتر 

تمایــل بــر ســاخت بناهایــی بــا روش نویــن بــوده اســت. 

در نیمه دوم سده شانزدهم/دهم،  در تزیینات از مواد نسبتًا ارزان و کمزحمت تزیینی مانند گچ سفید و رنگ استفاده شده است.

بــه طــور کل،  معمــاری ســده هفدهم/یازدهــم در آســیای میانــه دچــار رکــورد گردیــد و بیشــتر بــه تزیینــات بناهــا توجــه نشــان داده 
شــده اســت.

کلیــدی:”  تحــوالت معمــاری اســامی”، ” تزیینــات معمــاری آســیای مرکــزی”، ” ســده شــانزدهم/دهم”،  “ســده  واژه هــای 
. هفدهم/یازدهــم” 

a_moghbeli@pnu.ac.ir گروه علمی هنر،  دانشگاه پیام نور،  دکتری تخصصی  پژوهش هنر )نویسنده مسئول(   1 دانشیار 
که با حمایت مالي دانشگاه پیام نور انجام شده است. ح پژوهشي با عنوان "بررسي اوضاع هنري آسیاي میانه" است  این مقاله برگرفته از طر
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1. مقدمه
آثــار معمــاری هــر منطقــه،  معــرف فرهنــگ و تمــدن مردمــان آن 
کــه بــا اعتقــاد و  و دســتاورد تــالش متمــادی هنرمندانــی اســت 
ایمــان و ابتــکار در تکامــل و توســعه هــر چــه بیشــتر معمــاری،  بــه 

ویــژه در دوران اســالمی،  مشــتاقانه کوشــیده انــد.

ــه معرفــی  ــه ب ک در بســیاری از مجمــو عه هــای معتبــر معمــاری 
شــماری  بــی  آثــار  می پردازنــد،   جهــان  شــاخص  بنا هــای 
کــه تحــت عنــوان معمــاری اســالمی دســته  می تــوان یافــت 
بنــدی شــده انــد. بــه عنــوان مثــال در ایــن زمینــه می تــوان 
کــرد. بیــش  کتــاب مشــهور معمــاری مشــرق زمیــن اشــاره  بــه 
ــار ارزشــمند معمــاری  از نیمــی از محتــوای کتــاب بــه معرفــی آث
اســالمی اختصــاص یافتــه اســت. بنابرایــن می تــوان معمــاری 
کــه آموزه هــای اصیــل،  معنــوی و  اســالمی را آیینــه ای دانســت 
ــه ودیعــه نهــاده اســت. ]1[  الهــی حکمــت اســالمی را در خــود ب

فرهنگــی،   باورهــای  و  معنــوی  آموزه هــای  درک  و  شــناخت 
زیربنــای برپایــی یــک معمــاری ارزشــمند و پویاســت. بــدون 
گاهــی از بنیان هــای اندیشــه و زیــر ســاخت های اجتماعــی،   آ
شــگفتی های پــر شــکوه معمــاری اســالمی  قابــل بازشناســی 
کــه معمــاری اســالمی  گاهانــه  نیســتند. وایــن برداشــت نــا آ
ــر تعالــی و رشــد آن  مســتقل از معنویــت و حکمــت اســت راه را ب
می بندد.”معمــاری کهــن و پــر رمــز و راز ایــران زمین)اســالمی(،  
کــه خشــت و رنــگ آن را پایــدار  بــی ادب و فرهنــگ مردمانــی 

داشــته انــد، مقــدور نمــی شــود"]2[

آســیای مرکــزی بــه عنــوان بخشــی پــرارزش از ســرزمین های 
ایــن دوران را  از معمــاری  اســالمی،  یادگاری هــای باارزشــی 
کــه شــناخت آن هــا مبیــن ایــن واقعیــت  در خــود جــای داده 
کــه معمــاران،  هنرمنــدان و اســتادکارانی چیــره دســت  اســت 
گــون و نقشــه های متفــاوت و تزیینــات  گونا بــا ســبک های 

باشــکوه،  هنرشــان را بــا عشــق و جذبــه درآمیختــه انــد.  

کــه صرفــا بــا      ایــن پژوهــش از جملــه  پژوهش هایــی نیســت 
رویکردهــای کالبــد محــور بــه هنر  اســالمی و تقلیل هنر اســالمی 
بــه معمــاری کشــورهای مســلمان  بنگــرد و بــه جنبه هــای مهــم 
کــه"  معنــوی و حکمــی معمــاری اســالمی بــی توجــه باشــد چــرا 
اندیشــه محــوری در خلــق معمــاری اســالمی،  اصــول معنــوی و 
روحانیــت پنهــان در ارتبــاط میــان معمــار،  معمــاری و مخاطــب 

بــوده اســت."]1[

گرچــه هنــر اســالمی" لزومــا برگرفتــه از آیــات و روایــات نیســت،  
هنــر اســالمی خــود را بــی نیــاز از آن نمــی دانــد،  قداســت هنــر 
اســالمی در فــرم آن نیســت،  بلکــه در صــورت آن اســت. هنــر 
نیســت.  اســالمی  ســرزمین های  و  دولت هــا  هنــر  اســالمی،  
ــاب حســن فعلــی و حســن فاعلــی  خلــق هنــری در اســالم،  بازت

گاهانــه بــه یکــی  اســت. ]3[    در ایــن راســتا پژوهــش پیــش رو آ
کــه از نقطــه نظــر  از مبــادی و رویکردهایــی پرداختــه اســت 
گی هــای بیرونــی - بنا هــای معمــاری  تاریخــی و بــر اســاس ویژ
کــه مهــر  اســالمی آســیای میانــه، - تحلیلــی ارائــه می دهــد 
تاییــد بــر شــالوده اصلــی معمــاری اســالمی علــی الخصــوص 
ــد. گرچــه ایــن هنــر،   ــه می زن معمــاری اســالمی در آســیای میان
گــون،  بــه ویــژه علــل مذهبــی  پیوســته در ارتبــاط بــا مســائل گونا
و سیاســی،  توســعه و تکامــل یافتــه و یــا بــه قهقــرا رفتــه اســت امــا 
گی هــای خــاص تفکــری خــود قابــل پیگیــری و  در نهایــت بــا ویژ

شناســایی اســت. 

محققــان  نظــر  بــر  بنــا  می کنــد:  نشــان  خاطــر  اتینگهــاوزن 
کــه مقــارن بــا حکومــت تــرکان  اســالمی در ســال هایی دورتــر 
ســلجوقی در ایــران و آســیای مرکــزی اســت. هنــر اســالمی از ســه 
کــه مهــم تریــن آن هــا در  مشــخصه اصلــی متاثــر بــوده اســت 

حــوزه مذهــب اســت.  ]4[

کــه در مقایســه بــا  گی هایــی اســت    معمــاری اســالمی دارای ویژ
معمــاری دیگــر مناطــق از ارزشــی بــه خصــوص برخــوردار اســت: 
ــرم درســت پوشــش،   گی هایــی چــون طراحــی متناســب،  ف ویژ
تزیینــات  باالخــره  و  بلنــد  ســتون های  رفیــع،   ایوان هــای 
کــه هــر یــک در عیــن ســادگی معــرف شــکوه معمــاری  گــون  گونا

اســالمی و مبیــن معنویــت پنهــان در آن اســت. 

گرچــه هیلــن برانــد در کتــاب معمــاری اســالمی،  مســجد را جلوه 
کلیــه رمــز و رازهــای معمــاری اســالمی و قلــب ایــن معمــاری 
می دانــد و معتقــد اســت:»از همــان ابتــدا نقــش نمادیــن آن 
از ســوی مســلمانان دریافــت شــد و ســهم خــود را در خلــق 
کــرد«.]5[  شــاخص های بصــری مناســبی بــرای ایــن بنــا بــاز 
کــه - نــه  ارتبــاط معمــاری بــا دیــن در اســالم - هنــری اســت 
کــن دینــی پراهمیتــی چــون مســاجد مــورد اســتفاده  تنهــا در اما
گرفتــه،  بلکــه از آن در مــدارس،  مقابــر و دیگــر بناهــا نیــز  قــرار 
ــاری  ــف معم ــه مختل ــی ابنی ــن رو بررس ــده،  از ای ــه ش ــره گرفت به
اســالمی در پهنــه گســترده جهــان اســالم می توانــد دریچــه ای 

بــه روی دیدگاه هــا و هویــت خــاص منطقــه باشــد. 

2. آسیای مرکزی سده شانزدهم/دهم
2-1 مطالعــه اوضــاع سیاســی ،  اجتماعــی  و فرهنگــی آســیای 

مرکــزی در ســده شــانزدهم/دهم

جهــان،   تاریــخ  در  پانزدهم/نهــم  ســده  پایانــی  ســال های 
ــه  ــم ب ــیار مه ــه بس ــد واقع ــا چن ــن ب ــران زمی ــزی و ای ــیای مرک آس
پایــان رســید : پایــان قــرون وســطی در اروپــا و روســیه و آغــاز عصــر 
ــان در ماوراءالنهــر و آســیای  ــان حکومــت تیموری رنســانس؛ پای
مرکــزی و ظهــور حکومــت شــیبانیان در آن منطقــه ؛ پایــان 
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پیوســتگی سیاســی ماوراءالنهــر و آغــاز جدایــی آن از ایــران . هــر 
کــدام از پدیده هــای فــوق،  در رونــد کلــی فرهنگــی،  اجتماعــی و 
گــر در اروپــا  سیاســی ایــران،  تأثیراتــی شــگرف برجــای گذاشــت . ا
ــه پایانــش رســید و عصــر رنســانس و  و روســیه،  قــرون وســطی ب
تحــوالت علمــی و اجتماعــی آغــاز شــد،  برعکــس در ماوراءالنهــر 
ــا انحطــاط عظیــم  عصــر درخشــش علــم و فرهنــگ جایــش را ب
علمــی و فرهنگــی عــوض کرد . ســرزمینی کــه روزی بوعلی ســینا ،  
ابوریحــان بیرونــی ،  فارابــی  و امثالهــم را در دامــن خــود پروانیــده 
کــه  بــود،   از ایــن تاریــخ بــه بعــد در چنــان تاریکــی ای فــرو رفــت 
کوچک تریــن بیمــاری بــه ســحر و جــادو  مــردم بــرای درمــان 

ــد .  ــاه آوردن پن

هرچنــد حکومــت تیموریــان بــا ســرداری تیمورلنــگ بــا جنــگ 
کــرده بودنــد، 1  فرزنــدان و نــوادگان  و خونریــزی کارشــان را آغــاز 
ــی و ترویــج  ــه آبادان ــه جــای ویرانی هــای وی،  دســت ب تیمــور ب
علــم و فرهنــگ زدنــد2 و مکتــب بــزرگ هــرات ،  واالتریــن خدمــت 
ــود؛3  ــه نم ــی عرض ــه جهان ــه جامع ــون ب گ ــای گونا را در عرصه ه
ــان در  ــی آن ــا ظهــور شــیبانیان ازبــک و درگیری هــای متوال امــا ب
ــر اینکــه ماوراءالنهــر از ایــران جــدا گردیــد،   ماوراءالنهــر،  عــالوه ب
بــه  منطقــه  در  نیــز  تــرکان  حکومــت داری  شــکل  بدتریــن 
نمایــش گذاشــته شــد . از ســده شــانزدهم/دهم بــه بعــد چــراغ 
فرهنــگ و تمــدن ایرانــی در ماوراءالنهــر کم کــم بــه سوســویی 
مبــدل گشــت و ایرانیــان ماوراءالنهر)تاجیــکان( عمــاًل کمتریــن 
کوشــش های  کلــی منطقــه ایفــاء نکــرده  و  نقشــی را در رونــد 
دولــت صفویــان و ســپس نــادر شــاه بــرای پیوســتگی مجــدد 

ــید. ــه ای نبخش ــران ،  نتیج ــه ای ــه ب ــن منطق ای

مقتــدر  دولــت  صفویــان  شــانزدهم/دهم،   ســده  اوایــل  در 
کشــور  کــه نــه فقــط بــرای  شــیعی را در ایــران بنیــان نهادنــد 
ج،  واقعــه  ــًا جهــان خــار ــرای همســایگان و عموم ــران بلکــه ب ای
بســیار مهمــی تلقــی شــد . ]۹[ در همیــن ایــام،  گروهــی از تــرکان 
بادیه نشــین در ماوراء النهــر حکومــت جدیــدی را آغــاز کردنــد 

کــه بــا نــام مؤســس آن »شــیبانی« معــروف شــد .4 

ایــن دولــت نوخیــز ،  دولــت تیموریــان را از ماوراءالنهــر بیــرون 
راندنــد ،  بارهــا بــه ایــران هجــوم آورده و در خراســان مشــکالتی 
بــرای دولــت صفــوی ایجــاد کردنــد و کشــمکش ها و جنگ هــا،  
میــان صفویــان و شــیبانیان هــم چنــان تــا ســال های چهلــم 

ســده شــانزدهم/دهم ادامــه داشــت .

شــیبانیان،  گروهــی از ازبــکان بودنــد . مؤســس ایــن سلســله،  
بــزرگ  پســر  اعقاب جوجــی،   از  شــیبانی خان  محمــد 
چنگیزخــان مغــول بــود . محمــد شــیبانی توانســت در ســال 
۹08/1500 بــدون جنــگ و خونریــزی ســمرقند را بــه تصــرف 
شــهر  دروازه  ســمرقند  اشــراف  و  اعیــان  بعــد،   مدتــی  کنــد. 

گشــودند و از ایــن پــس،  بابــر شــاهزاده جــوان  را بــه روی بابــر 
آینــده دولــت تیموریــان هنــد،  حریــف  تیمــوری و مؤســس 
ــه در ســال ۹0۹/1501  ک ــد. در جنگــی  اساســی شــیبانیان گردی
در ســاحل زرافشــان بــه وقــوع پیوســت ،  بابــر شکســت خــورد و 
ــرد و شــیبانیان ازبــک،  ســمرقند  ک ــه ســمرقند عقــب نشــینی  ب
ــه تــرک ســمرقند شــد .  ــر مجبــور ب کــرده و باب را ماه هــا محاصــره 
جنــگ میــان شــیبانیان و تیموریــان مدت هــا ادامــه یافــت و 
شــیبانیان عــالوه بــر ســمرقند و بخــارا ،  تاشــکند و فرغانــه را هــم 
ــد. در ســال ۹14/1506 شــیبانیان  ــه تصــرف خویــش درآوردن ب
کــرده و تمــام اعضــای خانــواده تیمــوری بــه  بــه خراســان حملــه 

جــز بابــر و بدیــع الزمــان را قتــل عــام نمودنــد. ]10]

از ســال ۹20/1512 ،  ماوراءالنهــر در اختیــار شــیبانیان قــرار 
ــام ایشــان ســکه ضــرب کردنــد .  ــه ن گرفــت و در تمــام شــهرها ،  ب
البتــه در ســال ۹13/1505 خــوارزم نیــز از ســوی شــیبانیان 
اشــغال گردیــده بــود. شــیبانیان ســعی کردنــد خراســان و هرات 
ــار  را بــه حکومــت خــود ملحــق نماینــد ،  بــه همیــن علــت ســه ب
هــرات را اشــغال کردنــد ولــی هیــچ گاه نتوانســتند ایــن شــهر را 
بــرای خویــش نگــه دارنــد . ]10[ در ســال ۹۹1/1583 عبــداهلل 
خــان دوم بــر تخــت فرمانروایــی شــیبانیان تکیــه زد و توانســت 
دولــت متمرکــزی بــه وجــود آورده و زمینــه را بــرای ســاخت 
کاروانســراها و نیــز رشــد اقتصــادی  و تعمیــر راه هــا ،  پل هــا ،  
فراهــم نمایــد. در ســال 1007/15۹8 بــا وفــات عبداهلل خــان 
ک بــود،   کــه فــردی بی تدبیــر و ســفا دوم،  پســرش  عبدالمؤمــن 
کــت  بــر تخــت نشســت و پــس از شــش ســال حکومــت بــه هال
کــه  رســید. آخریــن پادشــاه شــیبانی ،  پیرمحمدخــان دوم بــود 
کشــته شــد . بدیــن ترتیــب  در نزاع هــای داخلــی شــیبانیان 
شــانزدهم/دهم  ســده  شــروع  بــا  کــه  شــیبانی  حکومــت 
کــرده بودنــد،  بــا پایــان ایــن قــرن بــه  فرمانروایــی خویــش را آغــاز 

آخــر رســیدند]10[

نزاع هــای  و  خارجــی  جنگ هــای  گفتیــم،   کــه  همانگونــه 
بــه   تــا ســال های چهلــم قــرن شــانزدهم/دهم  کــه  داخلــی 
شــدت ادامــه داشــت ،  بیــش از پیــش موجــب انحطــاط فکــری ،  
علمــی ،  اجتماعــی و اقتصــادی و بازرگانــی ماوراءالنهــر شــد  

کــه ظاهــر مذهبــی داشــت ،   جنگ هــای شــیبانی بــا صفــوی 
کــه  پیــروان مذاهبــی شــد  بــه  از حــد  بیــش  فشــار  موجــب 
کــم بودنــد . صفویــان،  شــیعی مذهــب  مخالــف مذهــب حا
ســال  یــازده  مذهــب .5  ســنی  ازبــک ،   شــیبانیان  و  بودنــد 
کــی  ســلطنت محمــد شــیبانی خان،  ســال های بســیار دردنا
بــرای شــیعیان قلمــرو او بــود . پــس از غلبــه شــاه اســماعیل،  
نوبــت مصیبــت و بدبختــی ســنیان رســید کــه در ایــن نزاع هــای 

کشــته شــدند .6 مذهبــی،  بســیاری از شــیعیان و ســنیان 
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معــروف  طریقــه  دو  خصــوص  بــه  روحانیــون،   نفــوذ 
»نقشــبندیه«7 و »کبرویــه«8 در ایــن دوره در آســیای مرکــزی 
]15[ در ایــن دوره ،  بخــارا بــه مرکــز دینــی  بســیار زیــاد بــود: 
مبلغــان  شــهر،   ایــن  از  و  شــد  تبدیــل  منطقــه  مســلمانان 
می شــدند. فرســتاده  ســیبری  و  قفقــاز  ســوی  بــه  مذهبــی 

کــه در ســده شــانزدهم/دهم آثــار علمــی  شــایان ذکــر اســت 
قابــل توجهــی تألیــف نشــد . در ایــن زمــان،  جنگ هــای ممتــد 
کمــان ناالیــق ،  زمینــه ای بــرای رشــد و پیشــرفت  و نیــز وجــود حا
علــم در ماوراءالنهــر باقی نگذاشــت؛ هرچند در نیمه دوم ســده 
شــانزدهم/دهم در ماوراءالنهــر مــدارس بســیاری تأســیس 
شــد،  امــا فقــط علــوم دینــی تدریــس می شــد۹ و آمــوزش علــوم،  
ریاضــی  و طــب  فقــط از طریــق مطالعــه کتــب پیشــین امــکان 
پذیــر بــود . ایــن امــر مــا را بــه ایــن نکتــه رهبــری می کنــد کــه علــوم 
غیــر دینــی یــاد شــده ،  فقــط بــرای رفــع نیازهــای روزمــره ماننــد 
درمــان و تســکین بیماری هــا و یــا بــرای حســاب دفتــر دیوان هــا،  
خراج هــا و مالیات هــا و یــا امثــال وقــف و یــا بــرای تعییــن مــاه 
رمضــان و اوقــات شــرعی مــورد اســتفاده قــرار می گرفتــه اســت .

2-2 معماری سده شانزدهم/دهم در آسیای مرکزی

بــه علــت وضعیــت جنگــی در نیمــه اول ســده شــانزدهم /دهم،  
شهرســازی و معمــاری در آســیای میانــه از رونــق افتــاد و چــه 
بســا بــه آثارمعمــاری قــرون قبــل نیــز خســاراتی واردآمــد؛ ]16[ اما 
در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم بــه ویــژه در دوره عبــداهلل 
ــه  ــدی رو ب ــو رون خــان دوم ، 10 معمــاری و ســاختمان ســازی از ن
رشــد یافــت و احــداث بناهــا گســترش یافــت؛ خصوصــًا ســاختن 
گی هــای  کــه از ویژ عمارت هــای دولتــی،  فرهنگــی و شــخصی 
پل هــا،   ســاختن  می رونــد.  به شــمار  دوره  ایــن  خــاص 
کاروانســراها،   کاروان رو ،  ســردابه ها ،   شــاهراه ها و مســیرهای 
حمام هــا و تجــارت خانه هــا ،  مدرســه ها،  خانقاه هــا  و مســاجد 
کــه از میــرزا مؤمــن،  منشــی  گرفــت ،  آن چنــان  و مقابــر رونــق 
بنــا در دوره  هــزار  نقــل شــده،  حــدود ده  دربــار شــیبانیان 

عبــداهلل خــان بنــا گردیــده اســت. ]17[

در آســیای مرکزی بیشــتر ســاختمان ها و عمارات ،  در شــهر بخارا 
کــز بــزرگ مثــل ســمرقند ســاخته شــده اند . بــدون  و برخــی مرا
مبالغــه می تــوان گفــت کــه ســیمای بخــارای اواخر قرون وســطی 
بنابرایــن،  می کننــد.  معیــن  شــانزدهم/دهم  قــرن  ابنیــه  را،  
شــانزدهم/ ســده  معمــاری  هنــر  خصوصیــات  مهمتریــن 
ــد.]18[ در اواخــر  دهــم بیشــتر در بناهــای بخــارا تجســم یافته ان
ســده شــانزدهم/دهم عبداهلل خــان دوم ،  دیــواری جدیــد در 
محــدوده شــهر بخــارا ســاخت کــه ایــن دیــوار نســبت بــه گذشــته 
محــدوده بیشــتری را در بــر می گرفــت،  ]18[ در ســمرقند،  پــل 
معــروف شــیبانی بــر روی رودخانــه زرافشــان بنــا گردید و مدرســه 

شــیبانی خان در ابتــدای قــرن در ســمرقند ســاخته شــد. هــم 
چنیــن،  مدرســه الــغ بیــگ در ایــن شــهر مــورد تعمیــر و مرمــت قرار 
گرفــت . در ســاختمان ها و عمارت هــای ســده شــانزدهم/دهم 
آســیای مرکــزی نوآوری هایــی دیــده می شــود کــه ایــن نوآوری هــا 
بیشــتر در طــرح و نقشــه گنبدهــا و قبه هــا لحــاظ گردیــده  و اندازه 
گویــی  گنبــد متناســب بــا حجــم بنــا می باشــد. در ایــن بناهــا 
گنبدهــا بــر فــراز شــبکه هندســی پیچیــده آویزهــای ســبکبال 

ومقرنــس کاری هــای مرتــب شــناورند. ]16[

گی هــای بــارز معمــاری ایــن دوره،  اســتفاده از مــواد ارزان  از ویژ
گــچ و خشــت می باشــد. مــاده اساســی  کــم زحمــت مثــل  و 
گــچ ســفید و رنــگ تشــکیل داده و نحــوه  تزیینــات داخلــی را،  
گــون و بــه شــیوه هنــری بــوده اســت .  گونا اســتفاده از آن هــا،  
گنبدهــا  بدیــن وســیله معمــاران شــاهکارهایی عظیــم را در 

کرده انــد . خلــق 

ترکیــب و آمیــزش شــیوه های ســنتی و نویــن،  ویــژه ســاخت 
مســاجد و مــدارس بــوده،  امــا در بناهــای عمومــی تمایــل 
در  اســت.  بــوده  نویــن  ســاختمان هایی  بــر  عالقهمنــدی  و 
و  نقشهکشــی  جهــت  از  شــانزدهم/دهم  ســده  بناهــای 
طرحریــزی،  نوآوریهــای جالبــی بــه چشــم می خــورد؛ خصوصــًا 
گنبدهــا و قّبه هــا،  بســیار زیبــا و متناســب ســاخته شــده و 
کامــال هماهنگــی دارنــد. در طراحــی  بــا حجــم و انــدازه بنــا،  
ــد. از ایــن دوران  ــب ســنتی  دور نشــده ان ســاختمانها نیــز از قال
کــه در میــان  گــون بــه دســتآمده  چنــد نقشــه از عمارتهــای گونا
ح و نقشــه چنــد خانقــاه نیــز بــه چشــم می خــورد.  آن هــا طــر
ســده  اواخــر  بــه  متعلــق  کــه  خانقاه هــا  ایــن  از  یکــی  بنــای 
شــانزدهم/دهم در فیضآبــاد،  حوالــی بخــارا قــرار دارد،  از لحــاظ 
ح و حجــم کامــاًل جدیــد می باشــد؛ در دو طــرف پیشــروی  طــر
کــه در شــرایط و  عمــارت،  ایوانهــای دراز قّبهــدار بنــا شــده اند 
ــرم را  گ ــه وظیفــه حفاظــت از بادهــای  ــرم آســیای میان گ اقلیــم 

]1۹[ ایفــا می کردنــد. 

نمونــه دیگــری از آثــار معمــاری ســده شــانزدهم/دهم،  مدرســه 
کــه  اســت. در ایــن دوره،  مــدارس جدیــدی نیــز ســاخته شــده 
کنــون بــه عنــوان یادگارهایــی از ســده شــانزدهم/دهم  هــم ا
برجــای مانــده انــد. نقشــه مدرســه مدت هــا قبــل بــه وجــود 
ســده  مــدارس  بعضــی  بــود.  کــرده  پیــدا  رســمیت  و  آمــده 
شــانزدهم/دهم نیــز بــه طــور کلــی چیــزی بیــش از تکــرار همــان 
ح برخــی مــدارس بــا  نقشــه معمــاری قبــل نبودنــد،  ولــی طــر
نقشــه ســنتی،  تفــاوت جــدی داشــته و معمــاران بــر تعــداد 
خ  حجره هــا افــزوده انــد؛ از ایــن نظــر مدرســه میــر عــرب مــور
1536ـ1535۹42/ و مدرســه عبداهلل خــان در بخــارا جالــب 

می باشــند. توجــه 



نقـــش 
ــان جهـ

ی
سکز

ی ر
نیش

د ت
ور

ون
ی 

هش 
رر

سس 
له

ل م
حد

م ا
لش

ی

63

فـصـــلنـــامــه
 علـمی-پژوهـشی

 شــمــــاره 7-1
بهار 1396

عبداهلل)میرعرب( و امیر عبیداهلل خان قرار دارد. 

ح و نقشــه  ســنتی  ح مدرســه عبداهلل خــان از لحــاظ طــر طــر
بــا مــدارس آن زمــان متفــاوت بــوده و بــا شــرایط آب و هوایــی 
گــرم آســیای مرکــزی و بادهــای آن موافقــت دارد .)تصویــر3 ( 

تصویــر3- مدرســه عبــداهلل خــان،  بخــارا،  اســکیس منظر ســه بعــدی]20[

مســجد کالن ،  مســجد بلند ،  مســجد حاجی زین الدین ،  مقبره 
ســیونجی خــان تاشــکند ، 12 مدرســه عبداللطیف ســلطان)کوک 
گنبــد( در شــهر اوراتپــه در تاجیکســتان امــروزی از عمارت هــای 
کــه از لحــاظ نقــش و نــگار ،  بســیار مجلــل  جدیــد ایــن دوره انــد 
کاری و خاتم کاری هــای نفیــس و  بــوده و بــا ســفال های مینــا

ــا آراســته شــده اند . نقاشــی های زیب

و  پیش طاق هــا  نــگار  و  نقــش  و  تزیینــات  تدریجــی  تکامــل 
دیوارهــای اصلــی بناهــا نیــز در آســیای میانــه ســده شــانزدهم/

قــرن  اول  نیمــه  معمــاری  هنــر  در  جالب انــد.  بســیار  دهــم 
ادامــه  هنــوز  تیمــوری  عهــد  ســنت های  شــانزدهم/دهم،  
ــرده اســت.  ــه ســر می ب داشــته و در مراحــل نویــن رشــد خــود ب
گرانبهــا و پرزحمــت بــه  در ایــن دوران،  تزیینــات خاتــم کاری 
صــورت گســترده ای بــه کار رفتــه اســت. خشــت های کاشــی،  
رنگ هــای  و  زیبــا  نقــوش  بــا  پانزدهم/نهــم  ســده  هماننــد 
متناســب آبــی،  ســفید و نیلــی،  اســاس آرایــش بناهــا بــه شــمار 
کاری شــده پاییــن دیوارهــا بــا  می رفتنــد و ســفال های مینــا
نقشــبندی های نفیس زریــن مزیــن می شــدند. نقش هــای 
برجســته زرانــدود نیلــی بســیار نفیــس و زیبــا نقاشــی شــده انــد. 
ــای  ــه ج ــاری ب ــار معم ــی آث ــا در برخ ــن بناه ــه تزیی ــن طریق چنی
مانــده از قبیــل مســجد کالن،  مدرســه میرعــرب،  مســجد بلنــد 
ــکند  ــیونجی خان تاش ــره س ــن،  مقب ــی زین الدی ــجد حاج و مس
و مدرســه عبداللطیــف ســلطان)کوکگنبد( در اوراتپــه نیــز بــه 
چشــم می خورنــد؛ مخصوصــًا مســجد بلنــد و مســجد حــاج 
ــا نقــش و نگارهــای بینهایــت زیبــا و مجلــل خــود،   زین الدیــن ب
ناظریــن را بــه حیــرت می آورنــد. بــه طــور مثــال،  دیوارهــای 

کــه بــه نــام مؤســس آن،  ســید  مدرســه میرعــرب شــهر بخــارا 
کــه بــه میرعــرب شــهرت داشــت ،  خوانــده  میرعبــداهلل عــارف 
ایــن شهرســتان،  خیابــان خواجــه  میــدان  در   11 می شــود، 

نورآبــاد واقــع شــده اســت.)تصویر 1 ( 

تصویر1- مدرسه میرعرب،  بخارا،  اسکیس منظر سه بعدی ]20[

ایــن مدرســه دارای دو گنبــد مشــهور اســت کــه آن را از ســایر آثــار 
تاریخــی شــهر بخــارا متمایــز می ســازد و شــامل صحنــی محــاط 
بــر ایوان هــا و دو اشــکوب از اتــاق اســت. ســه پهلــوی بنــا خالــی 
از تزییــن اســت امــا نمــای اصلــی کــه زمانــی آن را بــا کاشــی معرق 
چنــد رنــگ و نفیــس پوشــانده بودنــد،  مشــتمل بــر ایوانــی 
گرفتــه اســت.  کنــارش طاقگان هــا قــرار  کــه در  مرکــزی اســت 
کــردن گوشــه ها از منــاره  ــرای مشــخص  ]18[ در ایــن مدرســه ب

اســتفاده شــده اســت. ]20[ هــم چنیــن،  مدرســه دارای دو 
طبقــه و 114 اتــاق بــه تعــداد ســوره های قــرآن کریــم می باشــد.

)تصویــر2 ( در ســمت چــپ ورودی مدرســه،  مــزار شــیخ

 

تصویر2- مدرسه میرعرب،  بخارا  ]21[
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در  گردیده انــد.  آراســته  رنگارنــگ  تصاویــر  بــا  بلنــد  مســجد 
کاری بــا نقــوش زریــن زینــت یافتــه  اینجــا ســفال های مینــا
مســجد  در  دیــد.  می تــوان  را  نفیــس  خاتم کاری هایــی  و 
کــه متعلــق بــه ســده شــانزدهم/دهم  حــاج زیــن الدیــن نیــز 
می باشــد،  موزائیك هــای قدیمــی و نقــوش  تزیینــی زیبایــی 

) مشــاهده می گردد.)تصویــر  4 

تصویر4- مسجد حاج زین الدین]21[

ظاهــری  نمــای  شــانزدهم/دهم  ســده  دوم  نیمــه  در 
وســایل  و  مــواد  از  و  می یابــد  تغییــر  باشــکوه  عمارت هــای 
کم زحمــت تزیینــی اســتفاده می شــود؛ امــا از  نســبتًا ارزان و 
کــه در هنــر  کــرد  گونــه نتیجه گیــری  ایــن موضــوع نبایــد ایــن 
خ داده باشــد بلکــه هنرمنــدان چیره دســت  معمــاری،  تنزلــی ر
ــه  ــزی ب ــاهکارهای حیرت انگی ــایل،  ش ــواد و وس ــن م ــا ارزانتری ب
کــه  وجــود آوردنــد. از جملــه ایــن شــاهکارها،  گنبدهایــی اســت 
کاج،  صــورت زیبایــی  در نتیجــه چیــدن خشــت ها بــه شــکل 
بــه خــود گرفتــه و در نظــر بیننــده بــه صــورت یــک ســتاره زیبــای 
مشعشــع نمــودار می گردنــد. مــاده اساســی تزئینــات داخلــی 
بناهــا را گــچ ســفید و رنــگ تشــکیل مــی داد کــه ســبک اســتفاده 
گــچ را دو بــار بــه دیــوار می مالیدنــد:  گــون بــود. بعضــًا  از آن گونا
گــچ ســفید. ســپس بــر روی  گــچ رنگــی و بــار دوم  دفعــه اول 
کــی می کردنــد. در دیگــر  گــچ ســفید،  نقــوش مــورد نظــر را حکا
گــچ ســفید مالیــده،  آن را بــا نقــوش  مــوارد،  اول بــه دیــوار 
ــکل  ــه ش ــی را ب ــچ رنگ گ ــد از آن،   ــد و بع ــن می کردن ــف تزیی مختل
بهتریــن  می کردنــد.  روکــش  شــده،   کــی  حکا نقش هــای 
را  زیبــا  بســیار  ولــی  ارزان  تزیینــات  گونــه  ایــن  نمونه هــای 
می تــوان در خانقاه هــای فیض آبــاد و بهاءالدیــن در حوالــی 

بخــارا مشــاهده نمــود.

در آســیای میانــه در ســده شــانزدهم/دهم،  هــم عماراتــی 
کــه  مســتقل و باشــکوه و هــم بناهایــی جامــع بنــا شــده انــد 
کالن)تصویــر5 ( و مدرســه  بعضــی از آن هــا از قبیــل مســجد 
میرعــرب از بزرگتریــن مجموعه هــای معمــاری آســیای میانــه 

بــه شــمار می رونــد. 

تصویر5- مسجد کالن،  بخارا]22[

ــه  ــاره کالن و مدرس ــراه من ــه هم ــارا،  ب ــز بخ ــجد کالن در مرک مس
کــه  انــد  میرعــرب،  مجموعــه ای شــکوهمند را پدیــد آورده 
بــدان پــای منــار گفتــه می شــود. در چهــار طــرف حیــاط بــزرگ 
چهارگوشــه مســجد کالن،  ایوان هایــی عظیــم ســاخته شــده 
گنبــد پوشــانیده اند. ایــن گنبدهــا  کــه بــاالی آن را بــا ســیصد 
بــر ســتون های مربــع اســتوارند. مدخــل اصلــی مســجد بــه 
گردیــده و ســاختمان آن در پیشــگاه  ســمت خیابــان واقــع 
حیــاط جــای گرفتــه اســت. ایــن مســجد دارای گنبــد آبــی رنــگ 
کــه بــر پایــه اســتوان های  دو پوســته و بســیار زیبــا می باشــد 
کــه روی  گرفتــه اســت. ]22[ مدرســه میرعــرب  مرتفعــی قــرار 
کالن قــرار دارد و  صفــه بلنــدی بنــا یافتــه،  در مقابــل مســجد 
نســبتًا کوچکتــر می باشــد ولــی بیــن مدرســه و مســجد،  از جهــت 
ح و ســاخت،  تناســب کامــل و ماهرانــه ای دیــده می شــود. طــر

مجموعــه معمــاری چاربکــر13 کــه در حوالــی بخــارا واقــع اســت،  از 
ایــن دو بنــا بزرگتــر می باشــد.)تصویر6 ( ایــن مجموعــه،  ترکیبــی از 
ســه عمــارت باشــکوه می باشــد کــه روی یــک صفــه بنــا گردیــده و 
خانقــاه،  مســجد و ایــوان متصــل بــه آن هــا کــه از دو طــرف آن در 
دو طبقــه حجره هایــی واقــع گردیــده اســت. در ایــن مجموعــه،  
حیاط هایــی کوچــک نیــز قــرار دارنــد کــه در آن هــا،  دخمه هــای 

خانوادگــی بــا تعــداد زیــادی ســنگ قبــر بــه چشــم می خورنــد.14
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تصویر6- مجموعه چاربکر،  بخارا]23[

اســت.  معمــاری  غنــی  یادگاری هــای  از  نیــز  حصــار  والیــت 
حصــار در قــرون پانزدهــم و شــانزدهم/نهم و دهــم بــه اوج رشــد 
و رونــق خویــش رســیده بــود. در ایــن دوره،  حــدود آن وســعت 
پیــدا کــرده و جنــوب تاجیکســتان،  جنــوب ازبکســتان،  والیــات 
شــمال افغانســتان یعنــی بلــخ،  شــبرغان،  کنــدز و بدخشــان را 
در برمی گرفــت. 15 ایــن مجموعــه شــامل قلعــه حصــار ،  مدرســه 
گــواه هنــر  کــه بناهــای آن،   کهنــه  و مــزار مخــدوم اعظــم اســت 

واالی معمــاری آن دوران می باشــند. ]24[

فــرق  بــا مســاجد و مدرســه ها  ســاختمان بناهــای عمومــی 
ســاختمان هایی  خیابان هــا،   بعضــی  چهــارراه  در  می کــرد. 
بــود و در طــول خیابــان،  طاق هــا و  چارســو ســاخته شــده 
کاروانســراهایی ایجــاد می کردنــد. مجمــوع چنیــن بناهایــی 
شــکل  چهارراه هــا  و  خیابان هــا  میادیــن،   گردیــد  موجــب 
کــه ایــن امــر،  از هنــر شهرســازی ایــن  معینــی بــه خــود بگیرنــد 
مجموعه هــای  قبیــل  ایــن  بزرگتریــن  دارد .  حکایــت  دوران 
شهرســازی ،  در دو محــل بــه وجــود آمــده بــود: یکی در ریگســتان 
کنــون اثــری از آن باقــی نمانــده16  و دیگــری در تقاطــع دو  کــه ا
خیابــان باســتانی شهرســتان بخــارا کــه بــه ســمت شــمال بیرون 
محــدوده شــهر ادامــه می یابــد و از آن،  تنهــا ســه چهارســو)چهار 

بــازار( و طــاق عبداهلل خــان محفــوظ مانــده اســت. 17

بــرای اینکــه تصــور روشــن تــری از هنــر ســده شــانزدهم/دهم 
در آســیای میانــه ارایــه شــود،  بایــد از دســت آوردهای اســتادان 
کــی ســنگ و چــوب در  چیــره دســت در هنرهایــی چــون حکا
ــوع  ــر در مجم ــدد روی قب ــنگ های متع ــرد. س ــام ب ــر ن ــن عص ای
کــی  عمــارت نــام بــرده چاربکــر از نمونه هــای برجســته هنــر حکا
و  کتیبــه  بــا  ســنگ ها  ایــن  می شــوند.  محســوب  دوره  آن 
ــوده اســت. بعضــی ســنگ قبرهــا نیــز  نقــوش متفــاوت مزیــن ب
شــکل کوچکــی از مقابــر قبــه دار را گرفته انــد. بهتریــن نــوع هنــر 
کــی روی چــوب نیــز در ســقف مســجد بلنــد و برخــی دیگــر از  حکا
مدرســه ها قابــل مشــاهده اســت . درهــا،  ســقف ها،  ســتون ها،  

بــر  کار  کنــده  بــر مهــارت اســتادان  لوحه هــا و ســنگ قبرهــا 
گواهــی می دهنــد. ]16[ چــوب و ســنگ 

3. آسیای مرکزی سده هفدهم/یازدهم
فرهنگــی  اجتماعــی  و  سیاســی ،   اوضــاع  مطالعــه   .1-3

هفدهم/یازدهــم ســده  در  مرکــزی  آســیای 

بــا  مرکــزی  آســیای  در  هفدهم/یازدهــم  ســده  آغــاز 
کمــان محلــی و درگیــری بــرای بــه دســت  کشــمکش های حا
خیــوه  دولت خانــی  و  قزاق هــا  شــد.  شــروع  قــدرت  آوردن 
و نیــز صفویــان،  در جهــت تصــرف ایــن ســرزمین بــه رقابــت 
پرداختنــد . جانــی محمدســلطان دامــاد عبــداهلل خــان دوم 
شــیبانی کــه از نــوادگان چنگیزخــان و در نــزد شــیبانیان بــود،  بــا 
کمــک اعیــان و اشــراف در ســال 1008/15۹۹ بــر تخــت نشســت 
و پــس از آن پســرش ،  باقــی محمــد بــه ســلطنت رســید. در ســال 
کــرد و بــرادرش ولــی محمــد  1014/1605 باقــی محمــد وفــات 

گردیــد. حکمــران   )1014-1020/1605-1611(

تشــکیل  او  نــوادگان  و  پســران  و  جانی بیــک  کــه  حکومتــی 
ــه حکومــت هشترخانی)اشــترخانی( شــهرت یافــت.  دادنــد،  ب
اشــترخانیان در اواســط ســده هجدهم/دوازدهــم بــه پایــان 
خویــش رســیدند. روابــط اشــترخانیان و صفویــان نیــز فــرود 
و نشــیب های فراوانــی داشــت.18 شــاه عبــاس صفــوی پــس 
شــرقی  شــمال  مرزهــای  بــه  ایــران،   در  آرامــش  برقــراری  از 
شــتافت و هــرات را تصــرف نمــود. پــس از اینکــه مخالفــان 
محمد ولی خــان او را از حکومــت خلــع نمودنــد و امــام قلــی را 
بــه جــای وی بــه امیــری نشــاندند ،  محمد ولی خــان مجبــور 
ــردد و شــاه عبــاس از اختــالف میــان  گ ــران پناهنــده  ــه ای شــد ب
فرزنــدان خانــدان اشــترخانی بهــره بــرد و بــه بهتریــن وجــه از 
کــرد . روابــط اشــترخانیان بــا  ایــن پناهنــده ازبــک اســتقبال 
دوســت بابریــان هنــد نیــز آشــتی جویانه و صلح طلبانــه بــود و 
گــران قیمــت بــه دربــار  گــون و  گونا ســفرای آن هــا بــا هدایــای 

می شــدند. اعــزام  یکدیگــر 

از اطالعــات مــا از ســده هفدهم/یازدهــم آســیای مرکــزی،  ایــن 
کــه دولــت اشــترخانیان نتوانســته  گونــه اســتنباط می گــردد  
یــک حکومــت مرکــزی قدرتمنــد در ماوراءالنهــر تشــکیل دهــد . 
حتــی می تــوان گفــت،  اشــترخانیان دو پایتخــت داشــتند: یکــی 
بخــارا بــود و دیگــری بلــخ و خــان اشــترخانی در بخــارا بــه ســرمی 
بــرد و ولیعهــد وی در بلــخ. بلــخ و بدخشــان در حقیقــت یــک 
کندگــی سیاســی،   حکومــت مجــزا و مســتقل داشــته اند. پرا
جنگ هــای مــداوم داخلــی و خارجــی و بی کفایتــی امیــران 
اجتماعــی  و  اقتصــادی  اوضــاع  شــد ،   موجــب  اشــترخانی 

گــردد.  مردمــان منطقــه نســبت بــه دوره قبــل وخیم تــر 
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در چنیــن اوضــاع وخیــم سیاســی،  اجتماعــی و اقتصــادی،  
ــه نظــر  ــی نیافــت و ب ــد و ترق ــرای رش ــبی ب فرهنــگ زمینــه مناس
کــه چــراغ علــم و دانــش نیــز بایــد خامــوش شــده  می رســد 
باشــد؛ امــا منابــع تاریخــی خــالف آن را نشــان می دهــد.1۹ در 
ســده هفدهم/یازدهــم عالوه بــر علــوم دینــی ،  علــوم دیگــری 
چــون علــم هیئــت،  نجــوم،  هندســه،  جبــر و شــیمی و همچنیــن 
علــم طــب در نــزد دانشــمندان رواج داشــته و حتــی یکــی از 
را   طــب  علــم  ســبحان قلی خان،   یعنــی  اشــترخانی  امیــران 
کتابــی بــه زبــان ترکــی ازبکــی در ایــن  به خوبــی می دانســته و 

زمینــه نوشــته اســت.20

3-2 مطالعــه نمونه هــای مــورد بحــث در معمــاری ســده 
مرکــزی آســیای  در  هفدهم/یازدهــم 

ســده  در  ســازی  ســاختمان  و  معمــاری  هنــری،  اوضــاع 
اســت؛  نبــوده  بهتــر  اقتصــادی  اوضــاع  از  هفدهم/یازدهــم 
گرچــه هنــوز مجموعه هــای بزرگــی ســاخته می شــدند امــا از  ا
کــه مشــخصه بخــارا در نیمــه  پیشــرفت و ترقــی در بناســازی 

کاســته شــد .]18[ بــود،   قــرن شــانزدهم/دهم  دوم 

گی هــای اقتصــادی و اجتماعــی ســده هفدهم/یازدهــم  ویژ
در معمــاری نیــز آثــار مشــخصی گذاشــت. نفــوذ قــدرت و ثــروت 
طبقه هــای واالمقــام طایفه هــای ازبــک،  بــه خصــوص امیــران،  
ــات تمامــا و عمــاًل  ــد. گاه شــهرها و والی ــه تدریــج افزونتــر گردی ب
در اختیــار آن هــا قــرار می گرفــت و مبالــغ مــورد نیــاز جهــت 
ساختمان ســازی در دســت همیــن امیــران ازبــک متمرکــز بــود 
و آن هــا می خواســتند بــه طریــق ســنتی یعنــی بــا ســاخت ابنیــه،  

ــی ســازند. ــام خــود را جاودان ــده و ن مشــهور گردی

ــرقی  ــش ش ــه در بخ ک ــود  ــیردار« ب ــه ش ــن آن »مدرس معروف تری
میــدان ریگســتان،  رو بــه روی مدرســه الــغ بیــگ بــه عنــوان 
تصویــر آینــه ای از ایــن مدرســه،  بــه امــر یلنگتــوش بــی آلچیــن ، 
ــر معمــار معــروف آن  ــا هن ــی ســمرقند ب ــده نظامــی و وال 21 فرمان

دوران یعنــی عبدالجبــار،  ســاخته شــد. ]27[ )تصویــر7 ( در 
پیــش طــاق 

تصویر7- مدرسه شیردار رو به روی مدرسه الغ بیگ،  میدان 
ریگستان،  سمرقند]28[

منعکــس  درنــده   شــیرهایی  تصویــر  مدرســه،   ایــن  ورودی 
گردیــده و بــه همیــن خاطــر آن را »مدرســه شــیردار« نامیده انــد 
ایــن بنــا از لحــاظ معمــاری بــه عمارت هــای دوره تیمــوری 
شــباهت دارد و در ســال 6ـ  1046/1635-1045 ســاخته شــده 
اســت. نمــای مدرســه شــیردار عینــًا نســخه نمــای مدرســه 
آن  گوشــه های  در  ســردر،   آن  مرکــز  در   22 اســت.  بیــگ  الــغ 
مناره هــای بلنــد و از بیــن دروازه و مناره هــا،  گنبدهــای تیغــه دار 
گردیده انــد،   کــه در بــاالی دو حجــره بنــا  مشــاهده می گردنــد 
ح ســاختمانی و تزیینــات آن نوآوری هــای  امــا در جزییــات طــر
فراوانــی مشــاهده می شــود.23 هماهنگــی در معمــاری ایــن 
کپــی  دوران بــه دلیــل یک دســتی ســاختمان ها - هــم چــون 
شــدن مدرســه شــیردار روی نمــای مدرســه الــغ بیــک در قــرن 
هفدهم/یازدهــم- نیســت،  بلکــه ناشــی از برقــراری تعــادل 
کــه در عیــن حــال متعلــق بــه  گونــی اســت  گونا بیــن احجــام 

ســبکی واحدنــد. ]22[

ریگســتان  در  نیــز  دیگــر  عمــارت  چندیــن  بــی ،   یلنگتــوش 
ــه امــروز باقــی اســت.  ــا ب ــه برخــی از آن هــا ت ک ــرد  ک ــا  ســمرقند بن
کــه در فاصلــه  کاری« اســت  از جملــه آن هــا،  »مدرســه طــال
شــده  ســاخته   1071/1660 و   1056/1646 ســال های  بیــن 
و بــه دلیــل اســتفاده فــراوان از طــال در آرایــش آن،  ایــن بنــا را 
ــه همزمــان  ک ــی اســت  ــا،  عمارت ــد. ایــن بن ــام نهادن کاری ن طــال
مدرســه و مســجد می باشــد. در ســه طــرف حیــاط،  حجره هــا و 
در طــرف چهــارم،  مســجد واقــع گردیــده اســت. عمــارت مرکــزی 
همیــن  در  نیــز  گنبــد  چندیــن  دارای  ایــوان  دو  و  گنبــددار 
بــا  بنــای مذکــور دارای نمایــی متقــارن  قســمت می باشــد. 
کنــار آن مناره هایــی قــرار دارد . ]2۹[ مدخــل هاللــی اســت و در 

یکــی از یادگارهــای معمــاری ســده هفدهم/یازدهــم بخــارا،  
بــا  کــه  بــزرگ می باشــد  مجموعــه معمــاری حوض)اســتخر( 
ــوض،  مدرســه و  ــامل ح ــهور اســت  و ش ــوض« مش ــب ح ــام »ل ن
خانقــاه کوچکــی اســت  کــه چنــدان متــوازن و متناســب نیســت 
و مؤســس آن،  نظــر دیــوان بیگــی آرالت از فرماندهــان رتبــه 
ــوده اســت .]18[ اولیــن عمــارت ایــن مجموعــه،   ــاالی ســپاه ب ب
مدرســه کوکلتــاش،  در ســده شــانزدهم/دهم بنــا گردیــده بــود. 
کــه شــامل  در ایــن بنــا،  یکــی از ترکیب هــای رایــج ایــن دوران 
کــه بــه راهــرو  چهــار حجــره تــو در تــو بــود بــه چشــم می خــورد 
گوشــه ای پــخ در حیــاط بــه منــاره  باریکــی راه داشــتند و از 
خارجــی منتهــی می شــدند. ]20[ طــی ســده هفدهم/یازدهــم 
نظــر دیــوان بیگــی،  یکــی از صاحــب منصبــان واالمقــام آن زمــان 
گــردد. کــه حــوض،  مدرســه و خانقــاه کوچکــی بنــا  دســتور داد 

چنیــن بــه نظــر می رســد،  ایــن مجموعــه معمــاری چنــدان 
ــه خــود نگرفتــه  متناســب و متــوازی نیســت و شــکلی خــاص ب
اســت. ظاهــرًا نمــای پرحشــمت مدرســه ســده شــانزدهم/
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کــه در ابتــدای امــر ســاخته شــده بــود،  مواجــه میــدان  دهــم 
بــوده اســت. در یــک طــرف ایــن میــدان،  مدرســه کوچــک ندیــر 
دیــوان بیگــی و در طــرف دیگــر آن،  لــب حــوض و در عقــب لــب 
ــا  حــوض،  خانقــاه کوچکــی موجــود اســت. مدرســه و حــوض ب
ایــن خانقــاه موازنــه نداشــتند و همچنیــن بــا مدرســه ســده 
شــانزدهم/دهم نیــز متناســب نمــی باشــند. ایــن مجموعــه 
معمــاری از تناســب کافــی محــروم بــوده و معمــار در بنیــاد آن 
ج  هیچ گونــه ذوق و ســلیقه و یــا مهــارت و اســتعدادی بــه خــر

نــداده اســت.24 

ســده  از  مانــده  جــای  بــه  معماری هــای  مجموعــه  دیگــر  از 
جالــب  و  مهــم  بســیار  کــه  بخــارا   شــهر  هفدهم/یازدهــم 
کــه در مقابــل یکدیگــر واقــع  می باشــند،  عبارتنــد از دو مدرســه 
کــه در ســده پانزدهــم/ گردیده انــد: یکــی مدرســه الــغ بیــگ 
نهــم بنــا گردیده)تصویــر8 ( و دیگــری مدرســه عبدالعزیزخــان. 

) تصویــر ۹ (

تصویر8- مدرسه الغ بیگ،  بخارا،  اسکیس منظر سه بعدی]20[

مدرســه  در  شــانزدهم/دهم  ســده  در  کــه  حجره هایــی 
عبدالعزیــز خــان،  روبــروی مدرســه الــغ بیــگ ایجــاد شــده بــود،  
ــه صــورت مغازه هــای تجــاری درآمــده اســت. شــایان  امــروزه ب
کــه تقابــل ســاختمان دو بنــای یادبــود از روش هــای  ذکــر اســت 

کردنــد. ]16[ کــه معمــاران ایــن دوره ابــداع  تــازه ای بــود 

تصویر۹- مدرسه عبدالعزیزخان،  بخارا،  اسکیس منظر سه بعدی ]20[

معمــار مدرســه الــغ بیــک،  اســماعیل بــن طاهــر بــن محمــود 
مدرســه،   ایوانــی  دو  حیــاط  اطــراف  در  بــود.  اصفهانــی 
رواق هایــی دو طبقــه قــرار دارد کــه حجره هایــی در آن هــا تعبیــه 

اســت.  شــده 

جغرافیایــی  اصلــی  جهــات  بــر  دقیقــا  ســاختمان  جهــات 
منطبــق اســت. روی نمــای اصلــی کــه مدخــل ورودی در میــان 
ــرار دارد،  طاقنماهــای ســتون داری در دو طبقــه ســاخته  آن ق
ــرار  ــوی آن ق ــز در دو س ــته دار نی ــک گلدس ج کوچ ــر ــده و دو ب ش

گرفتــه اســت]22[ . ) تصویــر 10 (

تصویر10- ایوان ورودی مدرسه الغ بیگ،  بخارا]30[

 ایــن دو بنــا بــا هــم شــباهت هایی دارنــد،  امــا تفاوت هــای آن هــا 
بیشــتر اســت. تناســب نمــای عمــارت مدرســه الــغ بیــگ بــه 
حــد کامــل رســیده،  تزیینــات آن ســاده و در عیــن حــال نفیــس 
ــب  ــری از تناس ــان اث ــه عبدالعزیزخ ــای مدرس ــا در نم ــت. ام اس
ــوی  ــی و نمــای جل ــه نظــر نمی رســد: ورودی آن بســیار طوالن ب
عمــارت،  از ظرافــت کافــی برخــوردار نیســت ولــی تزیینــات ایــن 
بنــا،  بســیار باشــکوه و مجلــل و حتــی تــا اندازهــای پــر زرق و 
بــرق می باشــد.)تصویر11 ( از لحــاظ معمــاری،  ســده هفدهــم/
یازدهــم دوره رکــورد و فتــرت اســت،  فقــط نقــش و نگارهــا 
کــه در تزییــن  و تزیینــات بناهــا قابــل توجــه می باشــند،  چــرا 
آن هــا از هنــر خاتــم کاری و کاشــی کاری بــه طــور وســیع اســتفاده 
ســبک  هفدهم/یازدهــم،   ســده  معمــاران  اســت.  شــده 
تزیینــات دو قــرن پیشــین را ادامــه داده،  بعضــًا موفقیت هایــی 
بــه دســت آوردنــد؛ بــه خصــوص دســت آوردهای هنرمنــدان 
نقوش گــچ کاری شــده مدرســه  اســت.  بــوده  متمایــز  گــچ کار 
ــت  ــن روزگار اس ــس ای ــیار نفی ــای بس ــان از نمونه ه عبدالعزیزخ
کــه بــا پیچیدگــی و ظرافــت خــود،  هــر بیننــده ای را بــه شــگفت وا 
کــه نســبت بــه  مــی دارد. نقــوش پرپیــچ و خــم و طیــف رنگ هــا 
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قــرون پانزدهــم و شــانزدهم/نهم و دهــم بــه صورتــی خشــن تر 
درمی آمدنــد و اســتفاده فــراوان از رنگ هــای زرد و ســبز،  ایــن 
کاشــی   ]31[ تزیینــات را بیــش از حــد رنگیــن می نمودنــد. . 
گرچــه کــه  کاری نیــز از عناصــر مهــم تزییــن معمــاری باقــی مانــد،  ا
کــرد. ]16[  وضعیــت دوره بعــد در  کیفیــت آن بــه تدریــج تنــزل 
آســیای میانــه بــه رشــد معمــاری و هنــر مســاعدتی نکــرد. نیمــه 
اول ســده هجدهم/دوازدهــم دوره رکــود اقتصــادی،  تشــدید 
جنگ هــای داخلــی،  ویرانــی شــهرها و روســتاها،  شــورش های 
مردمــی،  دوبــاره اوج گرفتــن تاخــت و تازهــا،  هجــوم طایفه هــای 
بادیــه نشــین و بیگانــگان بــود. در ایــن هنــگام،  بــه خصــوص 
خســارت  بیشــتر  بلــخ  والیــت  و  ماوراءالنهــر  مرکــزی  نواحــی 
کــز  دیدنــد؛ در نتیجــه اهالــی آن هــا،  بــه هــر طــرف فــرار نمــوده و مرا
فرهنگــی از قبیــل بخــارا و ســمرقند خالــی از ســکنه گردیدنــد. 
طبیعــی اســت کــه از ایــن دوران آشــفته و تیــره،  هیچگونــه آثــار 

ــده اســت. مهــم معمــاری و هنــری باقــی نمان

نتیجه گیری

اســاس  بــر  و  تاریخــی  نظــر  نقطــه  از  شــده  انجــام  پژوهــش 
ویژگی هــای بیرونــی  بنا هــای معمــاری اســالمی آســیای میانــه،  
تحلیــل خــود را ارائــه داد کــه نهایتــًا مهــر تاییــد بر جارچــوب اصلی 
معمــاری اســالمی زد. بــه نظــر می آیــد هنــر و معمــاری درآســیای 
ــه ویــژه علــل مذهبــی و  گــون،  ب ــا مســائل گونا مرکــزی،  مرتبــط ب
کــرده و یــا بــه  سیاســی،  مراحــل توســعه و تکامــل خــود را طــی 
قهقــرا رفتــه اســت امــا در نهایــت بــا ویژگی هــای خــاص معمــاری 

و تفکــری زمــان خــود قابــل پیگیــری و شناســایی اســت. 

در دوره حکومــت سلســله ازبــک شــیبانی در ســده شــانزدهم/
کاهــش  هفدهم/یازدهــم،  ســده  در  اشــترخانیان  و  دهــم 
ج و  تماس هــای سیاســی و اقتصــادی آســیای مرکــزی بــا خــار

کشــمکش های داخلــی در ایــن منطقــه  هــم چنیــن،  شــدت 
منجــر بــه بحــران اجتماعــی و رکــود شهرســازی و معمــاری در 
ــوان چنیــن گفــت  ــور کل می ت ــه ط ــی ب ــد،  ول ایــن منطقــه گردی
کــه در نیمــه دوم ایــن ســده  شــانزدهم/دهم،  رونــد معمــاری و 
ســاختمان ســازی تقریبــا بهبــود یافتــه و ســاخت ابنیــه جدیــد 
خصوصــًا احــداث ســاختمان های دولتــی و فرهنگــی و پلهــا،  
کاروانســراها،   کاروان رو ،  ســردابه ها ،   شــاهراه ها و مســیرهای 
حمام هــا و تجــارت خانه هــا ،  مــدارس،  خانقاه هــا  و مســاجد و 

ــرد. ک ــه رشــد پیــدا  ــر رونــدی رو ب مقاب

بناهــای  بیشــتر  شــانزدهم/دهم،   ســده  مرکــزی  آســیای  در 
کــز هــم چــون ســمرقند ســاخته  جدیــد  در شــهر بخــارا و برخــی مرا
شــده اند  کــه از مهــم تریــن آن هــا می تــوان بــه مدرســه معــروف 
میرعــرب و مدرســه عبداهلل خــان،  دیــوار جدیــد در محدوده شــهر 
ــغ بیــگ،  مدرســه شــیبانی خان،  پــل معــروف  بخــارا و مدرســه ال

ــرد. ــاره ک ــمرقند اش ــان در س ــه زرافش ــر روی رودخان ــیبانی ب ش

بــا بررســی ابنیــه در آســیای مرکــزی ســده شــانزدهم/دهم 
کــه اســتفاده از روش هــای  می تــوان چنیــن اســتنباط نمــود 
کنــار یکدیگــر،  بیشــتر در ســاخت مســاجد  ســنتی و نویــن در 
کاربــرد داشــته ولــی در بناهــای عمومــی،  بیشــتر  و مــدارس 
تمایــل بــر ســاخت بناهایــی نویــن بــوده اســت. هــم چنیــن،  در 
ســاخت بناهــای آســیای مرکــزی ایــن دوران،  نوآوری هایــی در 
ح و نقشــه گنبدهــا و قبه هــا دیــده می شــود و بــه تناســب  طــر

ــت.  ــده اس ــت ش ــیار دق ــا بس ــم بن ــا حج ــد ب ــدازه گنب ان

ســده  میانــه  آســیای  در  نیــز  تزیینــات  تدریجــی  تکامــل 
گیــر اســت. در هنــر معمــاری  شــانزدهم/دهم بســیار چشــم 
نیمــه اول قــرن شــانزدهم/دهم،  ســنت های عصــر تیمــوری 
ادامــه داشــته اســت. در تزیینــات بناهــا،  از خاتــم کاری و کاشــی 
ــفید  ــی،  س ــب آب ــای متناس ــوع و رنگ ه ــوش متن ــا نق ــتی ب خش
ــد،   ــمار می رفتن ــه ش ــن دوران ب ــش در ای ــاس آرای ــه اس ک ــی  و نیل
در زمینه هایــی وســیع اســتفاده شــده اســت. هــم چنیــن،  
کاری بــا نقشــبندی های طالیــی در تزییــن  ســفال های مینــا

بناهــای ایــن دوره،  جایــگاه ویــژه ای داشــته انــد.

در  تزیینــات  شــانزدهم/دهم،   ســده  دوم  نیمــه  در 
ســاختمان های مجلــل تغییــر یافتــه و از مــواد نســبتًا ارزان و 
گــچ ســفید و رنــگ اســتفاده شــده  کم زحمــت تزیینــی ماننــد 
گــردد  نمــی  مشــاهده  معمــاری  هنــر  در  تنزلــی  امــا  اســت؛ 
و وســایل،  شــاهکارهایی  مــواد  ارزانتریــن  بــا  و هنرمنــدان  

انــد. نمــوده  خلــق  حیرت انگیــز 

کــه در ایــن زمــان،  مجموعه هــای معمــاری  ــر اســت  شــایان ذک
کــه از میــان آن هــا می تــوان  بــزرگ و جامعــی بنــا شــده انــد 
هــم چنیــن،   بــرد.  نــام  را  و مدرســه میرعــرب  کالن  مســجد 

تصویر11- تزیینات داخلی مدرسه عبدالعزیزخان،  بخارا]21[
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 شــمــــاره 7-1
بهار 1396

چارســو  ســاختمان هایی  خیابان هــا،   بعضــی  چهــارراه  در 
کاروانســراهایی  و  طاق هــا  خیابــان،   طــول  در  و  ســاختند 
میادیــن،   بــه  بناهایــی  چنیــن  مجمــوع  نمودنــد.  احــداث 
ــه ایــن امــر،   ک خیابان هــا و چهارراه هــا شــکل ویــژه ای بخشــید 

می ســازد. نمایــان  را  دوران  ایــن  شهرســازی  هنــر 

کــه  بناســازی  انبــوه  حجــم  هفدهم/یازدهــم،   ســده  در 
مشــخصه معمــاری بخــارا در نیمــه دوم ســده شــانزدهم/دهم 
بــود،  کاهــش یافــت امــا هنــوز شــاهد احــداث مجموعه هــای 
بــزرگ هســتیم. معمــاری ایــن دوران،  تحــت نفــوذ طایفه هــای 
هنگفتــی  مبالــغ  کــه  ایشــان  و  گرفــت  قــرار  ازبــک  واالمقــام 
جهــت ســاختمان ســازی در دســت داشــتند،  می خواســتند 
بــا ســاخت ابنیــه،  مشــهور گردیــده و نــام خــود را در تاریــخ بــه 
ثبــت برســانند. از ایــن نمونــه آثــار می تــوان مدرســه شــیردار 
کــه از لحــاظ معمــاری بــه بناهــای دوره  در ســمرقند را نــام بــرد 
ح ســاختمانی و  تیمــوری شــباهت دارد،  امــا در جزییــات طــر
تزیینــات آن نوآوریهــای فراوانــی مشــاهده می شــود. مســجد_
لــب  مجموعــه  ســمرقند،   ریگســتان  در  کاری  طــال مدرســه 
حــوض در بخــارا،  مدرســه الــغ بیــگ و مدرســه عبدالعزیزخــان 
از  نیــز  گردیده انــد،   واقــع  یکدیگــر  مقابــل  کــه  بخــارا  شــهر 

نمونه هــای بــارز ایــن عصــر می باشــند. 

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

ــت.  ــوده اس ــز ب ــار متمای ــر آث دیگ

پی نوشت ها
کــه وی . 1   در دایــره المعــارف مصاحــب در خصــوص تیمــور آمــده اســت 

کــرد،  تــاج 27 ســلطان برســر  روی هــم رفتــه بیــش از 35 بــار لشکرکشــی 
گذاشــت و از دیــوار چیــن تــا مســکو و از دهلــی تــا آســیای صغیــر را بــه 

تصــرف خــود درآورد. ]6[

فرزنــدش . 2 جملــه  از  تیمــور،   جانشــینان  توجــه  حســن  نتیجــه  در 
خ میــرزا،  نــوادگان هنرمنــد و دانشــمند وی نظیــر محقــق بــی  شــاهر
بدیــل،  بایســنقر میــرزا و الــغ بیــگ منجــم و اندیشــمند دوران،  هــم 
چنیــن بزرگانــی دیگــر از خانــدان تیمــوری در تــوران و ایــران زمیــن،  
]7[ می شــود.  خلــق  معمــاری  آثــار  بــاارزش  و  گســترده  شــالوده های 

  زکی محمد حســن بیشــتر آثار در ســده پانزدهم/نهم را منســوب به هرات . 3
و هــرات را مهمتریــن مرکــز فنــی ایــران می دانــد و امتیــاز مکتــب هــرات را در 
اهتمــام هنرمنــدان بــه تطــور و تجــدد و بــه ظهــور بعضــی نقاشــان مســتعد 

می دانــد کــه ذوق و قریحــه فنــی ذاتــی خاصــی داشــته اند. ]8[

  شیبانی به کسر شین و سکون نون.. 4

 در پایــان قــرن پانزدهــم میــالدی محمــد شــیبانی حکومــت آخریــن . 5
کــرد و شــیبانی ها)ازبک ها( در قــرن شــانزدهم  شــاه تیمــوری را نابــود 
کــم شدند}...{شــاه عبــاس صفــوی در 1600  بــر آســیای مرکــزی حا
میــالدی بــرای حفــظ ایــاالت شــرقی از حمــالت ازبــکان،  قاجارهــای 
شــیعه را در اطــراف رود گــرگان اســکان داد و 15 هــزار کــرد کرمانجــی را در 
اطــراف کوه هــای قوچــان در پنــج والیــت کردنشــین در امتــداد مرزهــا از 

کن نمــود.]11[ ــا چنــاران ســا اســترآباد ت

اختالفــات مذهبــی شــیبانیان بــا صفویــان در اوج خــود قــرار داشــت ،  . 6
ایــن موضــوع از نوشــته های فضل اهلل بــن روزبهــان اصفهانــی در کتــاب 
»مهمان نامــه بخــارا« کامــاًل مشــهود اســت . او می گویــد: »فتــح طایفــه 
بــزرگ قــزل بــرک ]صفویــان[ و دشــمنی بــا ایشــان و مقاتلــه بــا مــردم 
ایشــان بســیار فاضل تــر اســت از غــزا بــا کفــار افرنــج ]اروپــا[ کــه هیــچ تــردد 
در کفــر ایشــان نیســت ...  اتفــاق علمــای روم و حرمیــن اســت بــا ایــن 
خ بدتــر از کفــار افرنجنــد  فقیــر در آنکــه فتــوی داده ام کــه طایفــه کاله ســر
کــه اول غــزای  و مقاتلــه بــا ایشــان افضــل از مجاهــده بــا کفــار افرنــج  زیــرا 

فرنــگ اســت.... ]12[

 آنچــه به نــام طریقــت نقشــبندیه مرســوم شــد،  اساســًا شــعبه ای از . 7
کــه از نیمــه ســده دوازدهم/ششــم بــا توجــه بــه  تصــوف خراســان بــود 
تعالیــم خواجــه یوســف همدانــی بــه عنــوان طریقــت خواجــگان شــکل 
گرفــت و چــون خواجــه بهاءالدیــن محمــد نقشــبند در نقــش محیــی 
ــت آن پرداخــت،  از  ــه تقوی ــح ایــن طریقــت،  در اوایــل تیمــوری ب و مصل
ــاره اقــوال مختلــف  ــه طریقــت نقشــبندیه مرســوم شــد. )درب آن پــس ب

ــه: ]13[ ــبند،  ر.ك. ب ــه نقش ــمیه کلم ــه تس ــع ب راج

خفــی . 8 ذکــر  کــه  کبری)مقتــول618/1221(  نجمالدیــن  پیــروان 
را معمــول داشــتند. )جهــت اطــالع بیشــتر بــرای آشــنایی از احــوال 

صوفیــه،  تاریخچــه آن هــا و پیدایــش و علــل آن ر.ک بــه:  ]14[

کــه در مــدارس ایــن دوره بخــارا،  ســمرقند،  تاشــکند و . ۹  عمــده مــواردی 
غیــره تدریــس می شــد،  مربــوط بــه صــرف و نحــو عربــی ،  تفســیر قــرآن و 
ــوده  ــه علــم دیــن مثــل وقــف ،  ارث ،  ازدواج ،  و غیــره ب ــوط ب مســائل مرب

اســت .

از پادشــاهان . 10 و  ازبــک  از مشــهورترین خانــان    عبــداهلل خــان دوم 
]10[ مــی رود.  بــه شــمار  ایــن طایفــه  کشورگشــا و مملکتــدار 

مســلمانان . 11 جامعــه  مخصــوص  نیازهــای  بــه  پاســخی  مدرســه،    
]20[ اســت.  بــوده  سفارشــی  بنایــی  عمومــا  و  می گشــته  محســوب 

پایتخت ازبکستان امروزی. 12

مجموعه هــای معمــاری از جالــب تریــن ابتــکارات قــرن پانزدهــم/. 13
ــراوان  ــات ف ــز امکان ــه حائ ک ــی  ــهرهای بزرگ ــتر در ش ــتند و بیش ــم هس نه
بــرای طراحــی و اجــرای پالن هــای عظیــم بودنــد،  ســاخته می شــدند. 

]20[

در مــورد بناهــای یادبــود الزم بــه توضیــح اســت کــه ایــن گونــه عمــارات . 14
کــه در مــورد  ح چنــدان موکــدی پیــروی نمــی کردنــد،  هــم چنــان  از طــر

مجتمــع چاربکــر چنیــن مشــاهده می شــود. ]16[ 

شــکل حصــار معمــوال چهارگــوش اســت امــا در چنــد شــهر از جملــه . 15
ســمرقند،  حصــار بــا نقشــه باقــی مانــده از قــرون وســطی منطبــق اســت. 

]22[

 مجموعــه میــدان ریگســتان در ســمرقند بــه فرمــان الــغ بیــگ ســاخته . 16
شــد. ریگســتان نمونــه ای درخشــان از مجموعــه معمــاری شــهری 
گــون مذهبــی و مدنــی را در  گونا کاربردهــای  کــه بناهایــی بــا  اســت 
اطــراف یــک میــدان مرکــزی شــکل داده اســت. احــداث ایــن مجموعــه 
در ســال 820/1417 آغــاز شــد و حــدود دو قــرن طبــق همــان پــالن اولیــه 
ادامــه یافــت. امــروزه از آن همــه،  فقــط مدرســه الــغ بیــگ باقــی مانــده 

کــه بســیار نیــز آســیب دیــده اســت. ]22[
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گنبــدداری در . 17 کــه فضــای    چهارســو نوعــی بــازار خــرده فروشــی بــود 
ــده در  ــدی ش ــای طاقبن ــا و دکان ه ــا را کوچه ه ــت.این فض ــط داش وس

میــان می گرفــت. ]18[ 

ر. ک. به: ]25[. 18

  مطابــق منابــع ایــن دوره،  از جملــه تذکــره ملیحــا ســمرقندی،  معلــوم . 1۹
کــه علــم و دانــش در ایــن دوره در آســیای مرکــزی رواج داشــته  می شــود 
و عــده ای از دانشــمندان بــه تألیــف و تصنیــف آثــار علمــی و یا بــه تدریس 
آن علــوم در مــدارس مشــغول بودنــد. در تذکــره ملیحــا ســمرقندی نــام 
کــه در نیمــه دوم ســده هفدهم/یازدهــم بــه  تعــدادی از دانشــمندانی 

کار ادبــی نیــز مشــغول بودنــد؛ آمــده اســت. ]17[

نوزدهــم/. 20 ســده  در  مجارســتانی  خاورشــناس  وامبــری  آرمینــوس 
ســیزدهم بــه نســخه خطــی آن در شــهر هــرات دســت یافتــه و گزارشــی از 

کــرده اســت. ]26[ آن را در اثــر خــود یعنــی »تاریــخ بخــارا« نقــل 

 یاالنقوتــش شــیبانی،  فرزنــد فتحعلــی خــان جالیــر،  متوفــی 1834/ . 21
1250

 نمــای مدرســه الــغ بیــگ در ســمرقند مزیــن بــه یــک ســر در رفیــع و . 22
چهــار منــاره شــکیل در چهــار گوشــه آن اســت و تمامــی ســطح ایــن بنــا 

ــا کاشــی مزیــن شــده اســت. ]16[ ب

ــه . 23 ک ــدند  ــبیه ش ــر ش ــه یکدیگ ــان ب ــن دوران چن ــدارس ای ــاجد و م مس
کــم از لحــاظ نمــای خارجــی و داخلــی،   تفــاوت میــان آن هــا،  دســت 
-1420( ســمرقند  بیــگ  الــغ  مدرســه  در  گردیــد.  ناچیــز  بســیار 
ــه  ــل ایــوان را ب 823/1417-820( مســجد،  تمامــی ســمت قبلــه مقاب

]20[ خــود اختصــاص مــی داد. 

معمــاران ایــن دوره،  در عیــن پیــروی از الگوهــای مجتمع هــای اعصــار . 24
کــه محصــور  پیشــین،  روش هــای تــازه ای در شهرســازی ابــداع کردنــد 
ــاز در میــان ســه عمــارت،  هــم چــون مجموعــه  ســاختن یــک فضــای ب
کــه یــک آب انبــار  کــه در آن چنــد بنــا میدانــی را  لــب حــوض در بخــارا 
ــد،  از ایــن دســت می باشــد. ]16[ ــرده ان ک ــز آن جــا دارد محصــور  در مرک
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