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  چکیده:

رود و مــی ت هنري در کالبد مادي به شــمارهاي ظهور یک حقیقجلوه جهان اسالم یکی از بزرگترینمعماري در 

یــران ای ري اســالمانست خود را با مفاهیم اسالمی سازگار نماید. مطالعات معمااز لحاظ تاریخی اولین هنري است که تو

ود شــشاهده میمهاي فاحشی در آن هاي فراوانی رو به رو است و شکافهاي زیاد با کاستیبا وجود تحقیقات و پژوهش

نــري منــاطق هفرهنگی ـ  هاي عظیمنویسندگان و پژوهشگران به گنجینهتوجهی ها کمکه یکی از دالیل این ناهنگونی

ان می آذربایجــمختلف ایران زمین و به ویژه سرزمین آذربایجان است. بنابراین ضروري است که در مورد معمــاري اســال

 تري صورت گیــرد. در ایــنتر و همه جانبههاي تحلیلیزمین در معماري جهان اسالم پژوهشبا توجه به اهمیت این سر

فنــی،  ر تحــول تــاریخی، تحــوالتتحلیلــی ســی -توصــیفی اي و میدانی و با رویکرد هپژوهش از طریق مطالعات کتابخان

یموریــان و ســلجوقیان تــا پایــان عصــر ت يهاي معماري اســالمی آذربایجــان از شــروع دورهها و مکاتب، و ویژگیسبک

اي بعــدي ســده هــ هاي اسالمی در قرون وهاي معماري سایر سرزمینیر سبک معماري آذربایجان بر شیوههمچنین تاث

جان (ایران) بــه جــا سلجوقی در آذربای يگرفته است. آثار معدود معماري که از دوره قرار مورد مطالعه، بررسی و تحلیل

یروان و همچون مکتب معمــاري شــهاي معماري در این دوره است. مکاتب معماري چندي نشانگر پیشرفت، مانده است

- ورهایجــان در دوع به کار کردند که در واقع پایــه و اســاس ســبک معمــاري آذربمراغه ـ نخجوان از این دوره به بعد شر

مــوري لخــانی و تین ایدهند. اما اوج شکوفایی و بالندگی هنر معماري آذربایجان مربوط به دوراهاي بعدي را تشکیل می

ر داد و ر خــود قــراثیهــاي اســالمی را تحــت تــأدر این زمان، معماري ســایر ســرزمینهاي بوجود آمده است که شاهکار

ین ســده ی و حتــی چنــدثیر و الهام از معماري آذربایجان در ماوراءالنهر، مصر، امپراتــوري عثمــانبه تأ هاي بسیارينمونه

  بعد در هند بوجود آمد.

  یسلجوقی، دوران ایلخانی و تیموري، بررسی تحلیل يآذربایجان، معماري اسالمی، دوره کلید واژه ها:
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  مقدمه - 1-1

توان این مطالعات رو به رو است که به هیچ وجه نمی هاي فراوانیمطالعات معماري ایران با کاستی

-شود که شاید اغلب این ناهمگونییمهاي فاحشی در آن مشاهده افرا نمایانگر کل دانست. چرا که شک

نري هاي عظیم فرهنگی ـ هنویسندگان و پژوهشگران به گنجینهتوجهی اطالعی و یا کمها به دلیل بی

خصوص سرزمین آذربایجان باشد. معماري هر منطقه ارتباط مستقیمی با به مناطق مختلف ایران زمین و 

ي آن عناصر معماري در کلیت منسجم شده نیز سازماندهیشرایط جغرافیایی و اقلیمی آن منطقه داشته و 

  باشد. هاي فرهنگی جوامع نیز میوابسته به مولفه

معماري در آنجا  قدرت معماري جهان اسالم است که فرایند تحوالتاز مراکز پر یکی آذربایجان

معماري در این  نر ودر دوران اسالمی نیز همانند دوران باستان شاهد شکوفایی ه .تاریخی کهن دارد

عماري سلجوقی با مکاتبی همچون شیروان شاهد ظهور عناصر اسالمی در م يدر دوره سرزمین هستیم.

ي گذر از دوره ساسانی به سلجوقی و ایلخانی و یا به ي این مکتب نحوهآذربایجان هستیم. به واسطه

و هنر ایران از  کزیت فرهنگشود. در دوره ایلخانیان مرر میعبارتی دوره اسالمی آذربایجان آشکا

بایجان در قالب مکاتبی چون شود و معماري سرزمین آذرالنهر به آذربایجان منتقل میخراسان و ماوراء

. دهدالشعاع قرار میهاي همجوار را تحت رسد و معماري سرزمینبه اوج بالندگی و شکوفایی می تبریز

یجان و دوران ایلخانان یجان نه تنها به خود آذرباهاي حاصل از معماري برخاسته از آذربااین پیشرفت

یابد. گسترش می ممالیک نیز يماند بلکه به ترکستان و خراسان عهد تیموریان و مصر دورهمحدود نمی

عوامل ثر از هاي این سرزمین داشته و متأاي معماري آذربایجان ریشه در سنتهبسیاري از ویژگی

  ).4: 1389گوناگون است (آجرلو، 

، در فصل دوم به جغرافیاي تاریخی آذربایجان بتدا بعد از اشاره به کلیات مبحثدر این پژوهش در ا

ایم. در فصل تیموري پرداخته يسلجوقی تا پایان دوره يشناسی آن از دورهمطالعات باستان يو پیشینه



3 

نده از این دوران باقی ماسوم به بررسی کلی سیر تحولی معماري آذربایجان و معرفی آثار معماري 

- شترین بخایم که مهممعماري آذربایجان را بررسی کرده ایم. در فصل چهارم سیر تحولی فنیپرداخته

از قبیل هاي رایج در آذربایجان از دوره سلجوقی تا پایان دوره تیموري مکاتب و سبک هاي آن را بررسی

هاي و همچنین ویژگی معماري تبریز مکتب معماري مراغه ـ نخجوان و مکتب ،مکاتب معماري شیروان

دهد. فصل تشکیل می در دوران مزبور عناصر و تجزیه و تحلیل معماري آذربایجان عماري آذربایجان وم

گیري اختصاص داده شده است. در این پژوهش با توجه و نتیجه ها، ارزیابی فرضیهبنديپنجم نیز به جمع

ه به پوشی شده و با توجو تحلیل آثار نه چندان مشهور چشمررسی ، از بزیاد آثار معماري به تعداد نسبتاً 

، هنري و معماري آذربایجان ایران با مناطق همجوار همچون هاي فرهنگیارتباط و مشترکات و وابستگی

به بررسی و تحلیل مکاتب معماري مشترك این دو سرزمین از قبیل مکتب معماري  ،جمهوري آذربایجان

) از آثار معماري اسالمی آذربایجان (ایران پرداخته شده است. بررسی و تحلیل ..مراغه ـ نخجوان و .

هاي معماري و مکاتب ها و ویژگیعصر تیموري و همچنین بررسی شاخص سلجوقی تا پایان يدوره

و تاثیر سبک معماري آذربایجان بر سایر  عناصر معماريمعماري آذربایجان در این دوران، مختلف 

توان تا ، میاین موارد ترین محورهاي این پژوهش است. با شناخت و تحلیلاز مهم اسالمیهاي سرزمین

حدودي به درك بهتري از اهمیت و جایگاه سرزمین آذربایجان در معماري اسالمی ایران در ادوار مورد 

 مطالعه دست یافت.

  بیان مسئله  - 2 - 1

-باشد که در گذر تاریخ سهم ارزندهیرانی میاهاي تمدن سرزمین پهناور آذربایجان یکی از خاستگاه

که  کز پرقدرت معماري جهان اسالم استآذربایجان یکی از مرا. رهنگی آن داشته استاي در شکوفایی ف

سلجوقیان تهاجم خود را از ماوراءالنهر و خراسان  .معماري در آنجا تاریخی کهن دارد فرایند تحوالت

ترین نقاط ایران قرار دارد، دیرتر از دیگران با حاکمیت سلجوقی بیرآغاز نمودند، و آذربایجان که در غ

اي جدید در تاریخ اقوام و تمدن اسالم، و این خاندان عامل گشایش دورهآشنا و از آن متأثر گردید. 

هنر معماري در دوران ). 52: 1395، توران(گسترش ترکان بر جهان اسالم شدند  موجب استیالء و
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ترین یادي در این دوره بوجود آمد. مهمشکوفایی و بالندگی رسید و آثار معماري ز حاکمیت سالجقه به

، مقابر باقی و تبریز آثاري که از این دوره در آذربایجان باقی مانده است به غیر از مسجد جمعه اردبیل

غه با بد کبود مراو گن ق.ه 526سرخ مراغه با تاریخ ساخت  گنبد جملهاز در مراغه و نخجوان  مانده

- ند و همه از سنگ و آجر ساخته شدهضلعی هستکه به شکل مربع، مدور و چند ق.ه 576تاریخ ساخت 

هاي رسمی آنهاست. کاربرد د سرداب و نام سازندگان در کتیبهاند و چیز جدید و نو در این مقابر وجو

شد و از جر نماسازي میبا آ آجر در معماري این دوره بسیار رواج پیدا کرد و سطوح خارجی دیوار بناها

شد. هنر آجرتراشی و تزئینی بنا با آجرهاي تراشیده، از قرن هاي هندسی در آجر استفاده میانواع طرح

ها و خطوط تزئینات بسیار زیباي آجري، کتیبهپنجم هجري در ایران معمول بوده است. در کنار این 

 ياز دوره در آذربایجان است. معماري سلجوقیان هايیتزئینی، با استفاده از آجر تراشیده، یکی از ویژگ

ب معماري شیروان ـ ، از جمله مکتدر آذربایجان شروع به کار کردند سلجوقی مکاتب معماري مختلقی

هاي هاي آن پالن چهارگوش بدون ایوان، تداوم نماسازي سنگی، تک منارهترین ویژگیآبشرون که مهم

-که آثار آن داراي ویژگی، و مکتب معماري مراغه ـ نخجوان شکل جیهاي بر، آرامگاهاز بناي اصلی جدا

ر باالي سردرهایی با ارتفاع زیاد، بکارگیري ، بکارگیري دو مناره باستفاده از تزئینات معقلیهایی چون 

-کارگیري طاق، تاکید بر عظمت و شکوه بناها و ببرونگرایی در فرم بناهاي یادمانی، هاي ساقه بلندگنبد

  ).276-350: 1394اوریا، اي عجمانه است (نماه

و  و شهرسازي در آذربایجان بوده استقرون هفتم و هشتم هجري قمري عصر شکوفایی معماري  

اهمیت و  ).40-43: 1388آجرلو، ( اشدباي میمعماري ایران داراي جایگاه ویژه در سیر تکوین هنر

هاي هفتم تا نهم هجري قمري بدان سو ان سدهي معماري آذربایجان در ایرهاتاثیر اسلوب و شیوه

شناسی معماري اسالمی ایران سبکی به نام آذري را ده است که شادروان پیرنیا در سبکگسترده ش

توصیف و پیشنهاد کرده است؛ که این اصطالح تا به امروز مترادف معماري ایلخانی ـ تیموري بوده است 

ر بازشناسی و توصیف سبک آذري به تاثیرات بنیادین مکاتب اما پیرنیا د). 198-200: 1380پیرنیا، (

محلی آذربایجان چون شیروان و نخجوان که از اواسط دوره سلجوقی رو به پیشرفت و توسعه و تکامل 

ه است؛ حال آنکه بخشی از نهادند، بر معماري دوران ایلخانی ـ تیموري ایران، اصال توجهی نکرد
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ان، هاي ایرانی، باالخص خراسان و آذربایجفرهنگی ـ اجتماعی سرزمینها و تعامالت دوسویه پیوستگی

هاي هفتم تا نهم هجري قمري، که عصر کالسیک فرهنگ و هنر ایران سبک معماري آذربایجانی سده در

ي آذري از نظر کلمه از طرف دیگر باتوجه به اینکه استفاده از است، بازتاب، نمود و تجلی یافته است.

آجرلو، د (بک معماري آذربایجان استفاده شونادرست است بهتر آن است که از اصطالح س لغوي و نحوي

1388 : 43-40.(  

به آذربایجان منتقل شد و  در دوران ایلخانان، مرکزیت فرهنگ و هنر ایران از خراسان و ماوراءالنهر

خانان محدود نماند؛ بلکه به هاي معماري برخاسته از آذربایجان نه تنها به آذربایجان و دوران ایلپیشرفت

درحقیقت فرهنگ و هنر ایران  .مصر دوره ممالیک نیز گسترش یافت ترکستان و خراسان عهد تیموریان و

هاي سبک و شاخص هاایلخانی است. بسیاري از ویژگی يرهتیموري استمرار و تداوم دو يدوره

و  باالگرایی بر داشته است. مثال تاکیدآذربایجان  خود هاي معماريمعماري آذربایجان، ریشه در سنت

تزئینات عجمانه، تکثر و هاي معماري، بنا، ساخت مجموعه ها به کالبدرفعت و عظمت بنا، الحاق مناره

هاي هندسی و کاشیکاري از مکتب نخجوان به ارث رسیده است. مکتب معماري مایهتکلف نقش

- معماري عجمی ابن پدیدار شد و با شاهکارهاينشین نخجوان وان در اواخر عهد سلجوقی در امیرنخج

اري معرق و توسعه اي، توسعه کاشیکبندي چند منارهجوانی به اوج خود رسید. یا ترکیبابوبکر نخ

قوس کلیل یا آذري در سبک معماري آذربایجان،  يهاي مکتب تبریز است. و توسعهگچبري از ویژگی

معماري اسالمی آذربایجان هایی که در سایر ویژگی .سدرآن به مکتب معماري شیروان می يبقهکه سا

 هاي دوپوستهده از گنبدهاي عظیم به خصوص گنبداستفا ،د از: رواج مقابر برجیتنشود عباردیده می

هاي ردابه و ازاره، به کاربردن ساز چفد پنج و هفت، چمانه و شبدرياستفاده  ،پوسته پیوستهگسسته و دو

آگاهانه در ایجاد شباهت و تجانس میان طرح گنبدها، استفاده از گنبدهاي بیضی کوشش ، سنگی در بناها

ها، تر شدن و متنوع شدن ایوانهاي دیوارها، بلند و باریکتیز راهروها و قوسكتیز و مقطع نوشکل نوك

- چکاري و استفاده از گتر شدن مقرنستر شدن و کاملگیري از هندسه در طراحی معماري، مفصلبهره

 ).4: 1389برجسته در بناها (آجرلو، فام و کاشی نقشبري، کاشی زرین
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آثار معماري زیادي به تاثیر و الهام از سبک معماري آذربایجان در مناطق مختلف جهان اسالم 

بوجود آمد از قبیل آثار متعدد معماري تیموریان در ماوراءالنهر مثل گور امیرتیمور در سمرقند، آثار 

قسون، مسجد سلطان ناصر محمد، مجموعه سلطان محمد در قاهره یک مصر مثل مسجد امیرمعماري ممال

قویونلو ل که شبیه هشت بهشت کاخ یعقوب آقکوشک در استانبوآثار معماري عثمانیان مثل چینیلیو 

  است.

در ران، هنر و معماري با ظهور دوره تیموري و همزمان با شکوفایی هنرها در ماوراءالنهر و شرق ای

. معماري این قویونلوها به اوج خود رسیدو قراقویونلوها ، تحت حکومت آقنغرب ایراغرب و شمال

. اما این ی معماري دوره ایلخانان مغول استقبل خود یعندوره ما يدوره از بسیاري لحاظ مدیون و ادامه

زي ساعماري و ساختمانین دوره از نظر م، بلکه در است که معماري این دوره بدیع نیستبدان معنا نی

شود از قبیل مساجد با پالن مرکزي که فاقد صحن بودند که نمونه بارز آن هایی هم دیده میآورينو

-خانه در اطراف تاالر مرکزي، این مسجد را ساختمان بیگنبد مسجد کبود تبریز است که وجود هشت

  ).37- 41: 1391، اي کرده است (شراتو و گروبهنظیر و یگانه

اي و پژوهش همه جانبه نجا که اکثر مطالعات پیشین در این زمینه به روش توصیفی بوده استاز آ

 زمانی را تجزیه و تحلیل کند صورت نگرفته يکه آثار معماري اسالمی آذربایجان (ایران) در این محدوده

آثار  تحلیلهش حاضر به تجزیه و از همین رو پژو ؛هاي فراوانی داردو مطالعات صورت گرفته کاستی

سلجوقی تا پایان عصر تیموري به همراه توضیح و  يدورهشروع معماري اسالمی آذربایجان (ایران) از 

سلجوقی  يدورهشروع ) از آثار معماري اسالمی آذربایجان (ایران . بررسی و تحلیلپردازدمی هاتبیین آن

ربایجان در این دوران، معماري آذف مکاتب مختل ها وها و ویژگیبررسی شاخص عصر تیموري، تا پایان

در دوران مزبور و تاثیر سبک معماري آذربایجان بر سایر  آذربایجان معماري ت فنیتحوال بررسی سیر

 ترین محورهاي این پژوهش است.هاي اسالمی از مهمسرزمین
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 هاي تحقیقسوال - 3 - 1

سلجوقی تا  ياز شروع دورهعه و تحول فنی و تزئینات معماري اسالمی آذربایجان روند توس -1

  ؟عصر تیموري به چه صورت بوده است پایان

تا سلجوقی  يدورهشروع ) از هاي معماري اسالمی آذربایجان (ایرانها و شاخصآیا ویژگی -2

  ؟ذربایجان داردهاي خود آپایان عصر تیموري ریشه در سنت

قرون بعدي به چه جهان اسالم در  بر سایر نقاطآذربایجان  اسالمی شیوه و سبک معماري تاثیر -3

  ؟اندازه بوده است

  هاي تحقیقفرضیه - 4 - 1

ربوط به بعد از دوران اسالمی م يمهمترین آثار معماري باقی مانده در آذربایجان در دوره -1

هاي ودي چون مسجد جامع اردبیل و گنبدسلجوقی آثار معد ي، درست است که از دورهسلجوقی است

ي رفت معماري در آذربایجان در دورهي پیشاما همین آثار نشان دهندهباقی مانده است ه مراغموجود در 

، عصر شکوفایی معماري و شهرسازي در آذربایجان بوده است وقی است. دوران ایلخانی و تیموريسلج

دوران ي سلجوقی به در گذر از دوره .باشداي میمعماري ایران داراي جایگاه ویژه که در سیر تکوین هنر

پالن آثار، اجزا و عناصر  ایلخانی و تیموري تحوالت فنی معماري زیادي به صورت تدریجی در طرح و

  دهد.روي می هاو همچنین تزئینات آن بناها

هاي خود (ایران) ریشه در سنت هاي معماري اسالمی آذربایجانها و شاخصبسیاري از ویژگی -2

و  محیط جغرافیایی و فرهنگ بومی استي اجتماعی و فرهنگی و هاان دارد و تحت تاثیر پدیدهآذربایج

  هاي معماري قبل از خود و همچنین معماري قبل از اسالم نیست.تاثیر از سبکدر عین حال بی

ها بر معماري پیشرفت بسیاري کرد و این پیشرفت در دوران ایلخانی معماري در آذربایجان -3

ي ممالیک و امپراتوري کستان و خراسان عصر تیموریان، مصر دورهه ترهاي اسالمی از جملسرزمین سایر

به تاثیر و الهام از سبک  ،جا هستندبراکثر آنها تا به امروز نیز پاعثمانی تاثیر بسیار نهاد و آثار بسیاري که 

  معماري آذربایجان ساخته شدند.
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  اهداف تحقیق - 5 - 1

  سلجوقی تا پایان عصر تیموري. ين)، از دوره(ایرا بررسی تحلیلی معماري اسالمی آذربایجان )1

مکاتب محلی، محیط جغرافیایی و فرهنگ بومی آذربایجان در  ، نقش و تأثیرنشان دادن سهم) 2

  معماري اسالمی این دوره.

 يسلجوقی تا دوره ينشان دادن چگونگی سیر تکوین هنر معماري اسالمی آذربایجان از دوره) 3

  ایلخانی و تیموري.

ر نقاط جهان اسالم در بر هنر و معماري سایزان تاثیر سبک معماري آذربایجان شخص کردن میم) 4

  هاي بعدي.قرون و سده

  تحقیق ضرورت و اهّمیت  - 6 - 1

- باشد و در گذر تاریخ سهم ارزندههاي تمدن ایرانی میکی از خاستگاهسرزمین پهناور آذربایجان ی

سبک معماري آذربایجان یکی از چهار سبک هنر معماري  اي در شکوفایی فرهنگی آن داشته است، و

پس از تهاجم . ي معماري عصر صفویه با معماري عصر سلجوقی استاسالمی ایران، و پیوند دهنده

شود و جان محور و کانون تمدن ایرانی میایلخانی، آذربای يویرانگر سپاه مغول به ایران و تشکیل سلسله

هجري قمري عصر طالیی هنر  8و  7هاي رسد. سدهربایجان فرا میو هنر آذعصر شکوفایی فرهنگ 

شود و در این هنگام مکتب معماري تبریز ه با عصر اصالحات غازانی آغاز میمعماري آذربایجان است ک

مراغه ـ تب شروان، نهد. سبک معماري آذربایجان که از سه مکه تاریخ هنر معماري ایران گام میبه عرص

شود. شاهکارهایی ی با مکتب معماري تبریز شکوفا میگیرد، در عصر ایلخانشکل می نخجوان و تبریز

هاي آیند. این پیشرفتکمانان پدید میچون غازانیه، سلطانیه، رشیدیه و مدتی بعد مسجد کبود در دوره تر

ریان د تیموپس از ایلخانان، به ترکستان و خراسان عه يدوره ماري که از آذربایجان شروع شد درمع

-محدود نمیهاي معماري آذربایجان به این اهمیت و تاثیر شیوه نظیري برپا شد.گسترش یافت و آثار بی
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اسالم مثل پارسی و اصفهانی ریشه در سرزمین  هاي معماري قبل و بعد ازشود؛ زیرا بعضی از شیوه

  جا سرچشمه گرفته است. آذربایجان دارد و از آن

 ياي در سیر تکوین هنر معماري ایران، مخصوصا از دورهن سهم ارزندهه به اینکه آذربایجابا توج

اند و پژوهش هصورت توصیفی بودهاي قبلی بیشتر به تیموري داشته و اینکه پژوهش يدورهسلجوقی تا 

صورت نگرفته است، انجام این پژوهش ضروري به نظر ه اه با تجزیه و تحلیل در این زمینجانبه، همرهمه

  رسد.می

 کاربردهاي تحقیق - 7 - 1

توانند استفاده شناسی و ... میچون معماري، هنر، تاریخ، باستان ین پژوهش علوم مختلفیاز نتایج ا

، صنایع دستی و گردشگري به طور تخصصی از نتایج آن از سوي دیگر سازمان میراث فرهنگینمایند. 

ي تیموري استفاده سلجوقی تا پایان دوره يایران) از دورهشناخت معماري اسالمی آذربایجان (در امر 

طالعاتی بهره ، هنر و تاریخ در امر آموزش و منبع مشناسی، معماريهاي آموزشی باستانخواهد برد. گروه

هاي جدید در زمینه تواند راهگشاي تحقیقات و پژوهشفراوان خواهند برد. همچنین این پژوهش می

  گردد. معماري و هنر اسالمی سرزمین آذربایجان

 ي تحقیقپیشینه - 8 - 1

در باب موضوع این پژوهش، تحقیقات مستقل زیادي که بیشتر آنها به صورت توصیفی است، 

ساخته  ه.ق. 6دوم قرن  يه در نیمهصورت گرفته است. آندره گدار در گفت و گو از مقابر مراغه، ک

  ).1345 (گدار، گفته استو معماري آذربایجان سخن هاي آذربایجان اند از نوع ساختمانشده

شناسی معماري اسالمی ایران سبکی به نام آذري را براي توصیف پیرنیا در سبک استاد کریم

آجرلو ضمن بحثی در  دکتر بهرام به کار برده است. همچنین ه.ق 9تا  7ري آذربایجان در قرون معما

ید بر رفعت و غرب ایران را تاک، یکی از وجوه تمایز معماري شمالرابطه با سبک معماري آذربایجان

  .)1389(آجرلو،  داندعظمت بناها می
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ایلخانان کتابی مستقل و جامع تالیف کرده  يدونالد ویلبر درباره معماري اسالمی ایران در دوره

هاي مداند که فرماري ایران اسالمی میاي از تاریخ پیوسته معآثار ساختمانی این دوره را مرحلهاست، و 

  .)1365(ویلبر،  سازدها را منعکس می ي قبل و خصوصیات طرح و جزئیات آنهادوره

شرقی، چاپ سازمان میراث فرهنگی ب فهرست بناهاي تاریخی آذربایجانعلی مخلصی در کتامحمد

معماري اسالمی هاي گذشته به نیه تاریخی شهرستان تبریز در دههو عبدالعلی کارنگ درآثار و اب

 .نداآذربایجان پرداخته

). 1376، بررسی و مطالعه کرده است (سیرو م.1937مسجد جامع اردبیل را ماکسیم سیرو در سال 

آغاز کرد که  ه.ش1356خود را از سال  شناختی هاي باستانزنیها و گمانهمحمود موسوي نیز در بررسی

کشی ثر خیابانز محوطه مسجد جامع در اهاي زیادي االب اسالمی ایران متوقف شد و بخشبا شروع انق

ي مسجد جامع اردبیل کار شیران بر روخیر بیش از همه دکتر حبیب شهبازيهاي ادر سال از بین رفت.

به » و عناصر معماري جمعه مسجد اردبیلپی جویی و تحلیل اجزا «کرده است؛ وي در کتابی با عنوان 

  این امر پرداخته است. 

ي آذربایجان بیش از همه دکتر بهرام آجرلو و ایلخانی و سبک معمار يدر مورد معماري دوره

قالب کتاب و مقاله به چاپ  هاي خود را دراند و یافتهجعفر غیاثی تحقیق و مطالعه داشتهپروفسور 

  اند.رسانیده

اي بر تاریخ معماري آذربایجان از حجر تا قجر به بررسی تاریخ محمود اوریا در کتاب مقدمه

، شنب غازان و ربع ي مراغهخانه). در باب رصد1394است (اوریا، ي این سرزمین پرداخته معمار

مطالعات خود  نیري تحقیقات ارزشمندي داشته است و اکثرر جواد شکاريهاي اخیر دکترشیدي در سال

اي با عنوان تعیین عملکرد و طرح مقاله وي در .ده استیبه چاپ رسان پژوهشیرا در قالب مقاالت علمی

آشکار  عاد جدیدي از این شهر دانشگاهیي مراغه ابنجومی مکشوفه در رصدخانهواحدهاي معماري 

   ).1395نیري، (شکاريکرده است 
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جد کبود تبریز هاي مسوره تیموري بیشتر مربوط به بررسیمطالعات معماري اسالمی آذربایجان در د

ي این بوده است. درباره وجه پژوهشگران و محققینمسجد کبود به دلیل تزئیناتش همواره مورد تاست. 

که فرم معماري این  تحقیقات بسیار ارزشمندي را به عمل آورده است و معتقد است ءمسجد یحیی ذکا

نویسد تولی در قرن نهم هجري است. او مین و آناآمده از مراودات فرهنگی و اجتماعی بین ایرا، بربنا

در مورد  .)1368، (ذکاء» از این مسجد استاقتباسی  ك ترکیهي معماري یشیل جامع در خاگویا نقشه«

توب اطالعات بهشت تبریز که امروزه اثري از آن باقی نمانده است، با استفاده از منابع مککاخ هشت

عابد تقوي و امین مرادي در رسول موسوي حاجی، ؛ معصومه میرزایی، سیدزیادي بدست آمده است

گیري (جایگاه آن در روند شکل بهشت تبریزهشتوان بازشناسی فرم معماري کاخ اي تحت عنمقاله

-م هجري قمري) به این مهم پرداختههاي همجوار، طی قرون نهم و دههاي ایران و سرزمیننمونه

  ).1395، اند.(میرزایی و همکاران

 روش انجام تحقیق - 9 - 1

به روش ها تحلیلی و ابزار گردآوري داده - توصیفی ورت ، به صرویکرد تحقیق در این پژوهش

  اي و تجربی است و مراحل انجام کار بدین صورت است :میدانی و کتابخانه

گردآوري گزارشات و مقاالت آوري اطالعات به همراه اي و جمع) انجام مطالعات کتابخانه1

  شناسی منتشر شده در مورد موضوع مربوطه. باستان

  مدارك مستند، عکاسی و غیره.  ) بازدید و بررسی میدانی منطقه و مشاهدات مستقیم و تهیه2

  گیري. ها و نتیجه) تجزیه و تحلیل داده3

   ) تدوین نتایج حاصله و ارائه پیشنهادات.4

  بنديجمع - 10 - 1

- باشد و در گذر تاریخ سهم ارزندههاي تمدن ایرانی میسرزمین پهناور آذربایجان یکی از خاستگاه

ان اسالمی نیز همانند دوران باستان شاهد شکوفائی هنر اي در شکوفایی فرهنگی آن داشته است. در دور
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ي سلجوقی با مکاتبی همچون شیروان شاهد ظهور عناصر ري در این سرزمین هستیم. در دورهو معما

هاي باقی مانده از این دوره از قبیل مسجد جامع اردبیل و معماري آذربایجان هستیم که نمونهاسالمی در 

ها در زمان خود گر شکوه و عظمت آنقی مانده در مراغه و نخجوان نشانتبریز و همچنین مقابر با

هستند. اوج شکوفایی معماري و شهرسازي در آذربایجان مربوط به دوران ایلخانی و تیموري است که 

باشد. معماري آذربایجان در این دوران متاثر اي میمعماري ایران داراي جایگاه ویژه در سیر تکوین هنر

اواسط دوره سلجوقی رو به  ب محلی خود آذربایجان همچون شیروان و نخجوان است که ازاز مکات

ان و هاي معماري برخاسته از آذربایجان نه تنها به خود آذربایجل نهادند. پیشرفت، توسعه و تکامپیشرفت

یز گسترش ؛ بلکه به ترکستان و خراسان عهد تیموري و مصر دوره ممالیک ندوران ایلخانان محدود نماند

ها و جوقی تا پایان عصر تیموري، ویژگیسل يیافت. تحلیل و بررسی آثار معماري آذربایجان از دوره

ـ ، مراغه ماري از قبیل مکتب معماري شیروان، بررسی مکاتب مختلف معهاهاي معماري آنشاخص

ه به آنها در گذر از و بررسی تغییر و تحوالت معماري و تزئینات وابست نخجوان و مکتب معماري تبریز

  ترین محورهاي این پژوهش هستند . ی به دوران ایلخانی و تیموري مهمسلجوق يدوره

ها به روش و ابزار گردآوري داده ـ تحلیلی توصیفی تحقیق در این پژوهش به صورترویکرد 

ثار معماري باقی مانده ، توصیف و تحلیل آاي است. با استفاده از این روش، ابتدا به بیانمیدانی و کتابخانه

عصر تیموري) پرداخته سلجوقی تا پایان  ياز آغاز دورهجان در طول ادوار مختلف اسالمی (در آذربای

ي  هاي معمارها و ویژگیسیر تحولی فنی معماري آذربایجان، مکاتب معماري و شاخص شود و سپسمی

توان تا شناخت و تحلیل این موارد، میشود. با آذربایجان در طول دوران مزبور، تحلیل و بررسی می

حدودي به درك بهتري از اهمیت و جایگاه سرزمین آذربایجان در معماري اسالمی ایران در ادوار مورد 

  مطالعه دست یافت



 

  

 

 

  فصل دوم 

  

ي مطالعات اریخی و پیشینهجغرافیاي ت
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  جغرافیاي آذربایجان - 1 - 2

  حدودوقعیت و م - 1 - 1 - 2

شرقی به ربی به مرکزیت ارومیه، آذربایجانغامروزه شامل سه استان آذربایجان منطقه آذربایجان که

کیلومتر  109074باشد، داراي مساحتی در حدود ستان اردبیل به مرکزیت اردبیل میمرکزیت تبریز و ا

جان، چهل برابر لوکزامبورگ، یک ست بدانیم که آذربایا مربع است و از لحاظ نشان دادن وسعت آن کافی

و نیم برابر پرتغال، سه برابر بلژیک و هلند، دو برابر و نیم سوئیس، یک سوم ایتالیا و یک پنجم کشور 

  .)17: 1370فرانسه مساحت دارد (خاماچی، 

 450کیلومتر با کشور شوروي سابق و  600غرب ایران قرار دارد و در حدود آذربایجان در شمال

  ).11: 1352کیلومتر با کشور ترکیه مرز مشترك دارد (هویدا،  185با کشور عراق و کیلومتر 

درجه دانسته  40عرضش را و  73اهللا مستوفی آن والیت را از اقلیم پنجم شمرده و طولش را حمد

» و ارمن و کردستان پیوسته است تانحدودش با والیت عراق عجم و موغان و گرجس«و گوید: 

کتاب نظري به تاریخ آذربایجان، این عبارت خالی از  ياما طبق نظر نویسنده .)85: 1336 ،مستوفی(

حد آذربایجان از شمال برذعه و از «عبارت صحیح یاقوت چنین بوده باشد: بایست تشویش نیست و می

  ).13: 1375(مشکور، » ان و از جنوب طارم (و زنجان) استمشرق بالد دیلم و گیالن و از مغرب ارزنج

، فقیهارس) تا زنجان نوشته است (ابن فقیه حد آذربایجان را از برذعه (ایاالت آن طرف رودابن

    بنابراین حدود اربعه فعلی کم و بیش حدود فعلی آن است. ).285

در اینجا الزم به توضیح است که جمهوري آذربایجان، در آن سوي رود ارس و قسمت شرقی 

هاي قفقاز و ساحل دریاي خزر و رود ارس شرقی کوههاي جنوبوهکقفقاز، و در بین رشتهیت ماوراءوال

باشد و از ل گرجستان، ارمنستان و نخجوان میهاي مستقگرفته است و همسایگان آن جمهوري قرار
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ها ن شهر باکو است. تا زمان هخامنشیباشد و پایتخت آوب با آذربایجان ایران همسایه میسمت جن

آمد و در زمان اشکانیان به دست رومیان، و در اوایل قرن سوم صرف ایران دربه تمسکن سکاها بود، بعد 

آمد، و در خر قرن هفتم به تصرف لشکر عرب در. در اوات اعظم آن به دست ساسانیان افتادمیالدي، قسم

شاه حعلی. پس از شکست ایران از روسیه در زمان فتو هجده میالدي در دست ایران بود قرون هفده

) آن ه.ق1243 / م1828) و ترکمانچاي (ه.ق 1228 / م1813هاي گلستان (نامهطبق عهد قاجار، بر

  ).14-15: 1375به روسیه واگذار شد (مشکور، نواحی 

 آذربایجان يوجه تسمیه - 2 - 1 - 2

- ترین آنها اشاره میفی وجود دارد که در اینجا به مهمدر مورد وجه تسمیه آذربایجان، نظرات مختل

تکان و در پارسی ادبی، آذرباذگان، آذربایگان، و در پارسی ایالت در پارسی میانه، آتورپا نام این شود.

آذربایجان و در یونان قدیم آتروپاتنه، و در یونان بیزانسی، آدرابیغانن و ارمنی، آتژپتکن و در جدید، 

- مینورسکی بیان می زکتاب نظري به تاریخ آذربایجان، به نقل ا ينویسنده سریانی آذربایغان آمده است.

با فتح پ) که به معنی به معنی آتش، و دوم پت ( کهآتور  : اولدارد: این کلمه مرکب از سه جزء است

آتروپات است که رکیبی نگهبان، و سوم کان (گان)، به معنی محل و جا است. دو جزء اول همان اسم ت

ن صاحب آن که خود از خاندان باشد، و چوشود و به معنی نگهبان آتش میمی» آذربد«در فارسی 

 روحانی بود فرمانروایی ماد کوچک را داشت، از این رو سرزمین را به نام آتورپاتکان، یعنی جایی که

  ).13-25: 1375 (مشکور، اندکند خواندهآتروپات (آذربد) بر آن حکومت می

  نویسد:مقفع و دیگران چنین میبنصاحب کتاب مرآت البلدان، از قول ا

گوید آذربایجان نامیده شده است به اسم آذرباد، ابن ایران ابن اسود ابن سام ابن نوح. میمقفع ابن «

اند آذر به لغت پهلوي  اسم بیوراسب موسوم گردیده. بعضی گفتهبه عقیده دیگري به اسم آذرباد ابن 

ي آتش رندهصورت به معنی آتشکده و نگهداآتش است و بایگان به معنی حافظ و خازن است، در این 

، سلطنهال(اعتماد» ایجان آتشکده بسیار استاست و این اقرب به صحت است، زیرا که در نواحی آذرب

1364 :26.(  
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مردي آذر نام در عهد شاپور ذواالکتاف، در آذربایجان، دعوي پیغمبري  همچنین نقل شده است که

  .)24 :1370نند (خاماچی، اتگان را بدو باز خواکرد و اهل آن والیت متابع او شدند، آذرآپ

  نام شهرهاي قدیم آذربایجان - 3 - 1 - 2

شهرها و قصبات  االقالیم و همچنین بسیاري از کتب تاریخی المعرفه فی التقاسیم احسن در کتاب

  نام برده شده است : در آذربایجان زیر

سلمان، موقان (مغان)، اهر،  اردویل (اردبیل)، مراغه، تبریز، خوي، ارمیه، مرند، میانج (میانه)، طوج،

داخرقان (دهخوارقان)، خسروشاه (نزدیک تبریز)، اشنویه (اشنو، اشنه، سراو (سراب)، گرمرود، خیاو، 

-ی جغرافیها وجود دارد، ولاسنو)، خلخال، زنور. این شهرها همه معروف است و امروز هم به همین نام

: اند که امروز درست شناخته نیست، از جملهدهها شهرها و قصباتی نام برنویسان قدیم غیر از این

، بالسجان، برزند، بذ، برزه، باجروان، تکلفه، توي، اجن، آباد)یک بستانبلخاب (نزد انورآب، اوجان

  ).374-384: 1385(مقدسی، آباد، دارمرزین، دزمار و ...نوذر، میمند، نشوي، ورثان، نوري ارجاق، ارنار،

  موقعیت طبیعی - 4 - 1 - 2

هاي آن را رشته جبال مرتفع و ي فوالدین مضرس است که دیوارهي کاسهت آذربایجان به منزلهفال

ن و قوشاداغ و سبالن از شمال هاي متفرق و نامنظم ارسباراغرب، و رشتهبرف آرارات از شمال مستور از

از جنوب و هند وه س، و رشته بزغوش از شمال مشرق و قافالنکوه از شرق و جنوب شرق و رشته کشرق

  ).9: 1352اند (هویدا، گرفتهبردریاچه ارومیه، در

رود ي مرزي ارس و سفیدندارن و دریاچه ارومیه و رودخانهي دریاي مازلهفالت آذربایجان به وسی

زهکش شده است. در مرکز این فالت دشتهایی مانند ناحیه تبریز، مرند، مراغه، مغان و اردبیل قرار 

هاي فراوان بروز کرده و فشانشناسی، آتشهاي اخیر زمینربایجان در دورهدر فالت آذاند. گرفته

  فشانی مربوط به دوره پلیستوسن هستند.ي آتشهامخروط

  توان به چهار رشته به شرح زیر تقسیم کرد: هاي آذربایجان را میبه طور کلی کوه
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ي ان و جمهورفا و مرز ایرداغ که از بخش شرقی جلهاي قرهشامل سلسله کوه هاي شمالیکوه -1

رند و مداغ شوهاي میشهر و اردبیل ادامه دارد. کوهوع شده تا دشت مغان و شمال مشگینآذربایجان شر

  هاي شمالی آذربایجان هستند.موروداغ نیز در ردیف کوه

 ن وربایجاهاي طالش، خلخال، صلوات داغ و خروسلو که در شرق آذشامل کوه هاي شرقیکوه -2

  اند.الی و جنوبی کشیده شدهجهت شم

  هاي مرکزي شامل سبالن، سهند و بزغوش.کوه -3

  هاي جنوب و جنوب شرقی که شامل قافالنکوه در میانه است.ـ کوه4

ن سهند با ارتفاع متر در غرب اردبیل و کوهستا 4811بلندترین نقطه آذربایجان کوه سبالن با ارتفاع 

 1220( ، حوالی دریاچه ارومیهترین نقطه آناست و پست وب تبریزکیلومتري جن 50متر در  3722

  ).40: 1370) و دشت مغان است و آب و هواي آن سرد است (خاماچی، متر

  1رودهاي آذربایجان  - 5 - 1 - 2

  :ه سه حوزه رودهاي روان وجود دارددر این منطق

  ي ارومیهدریاچه يـ حوزه 1

  رود ارس يـ حوزه 2

  اوزن)قزل سفیدرود ( يـ حوزه 3

دریاچه ي دریاي خزر، ه آذربایجان را مربوط به سه حوزهبندي بزرگتري، منطقاز نظر یک تقسیم

سو، رودهاي و انشعابات آن (رود اردبیل، قره اوزن و رود ارسکه قزلچناناند. ارومیه و رود دجله دانسته

  .ریزندکویا زنگنه مار) به دریاي خزر میقرچه داغ و خوي، رود ما

                                                
ن : سازماهرانتلد اول، جز دریاچه ارومیه، جغرافیایی رودهاي کشور، حوضه آبریناد بر منابع ذیل نگاشته شده است:  فرهنگ این بخش با است-1

لد دوم، )، جرزفرهنگ جغرافیایی رودهاي کشور (حوضه ي آبریز خو  1381جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، چاپ اول، 

  .1382تهران: سازمان جغرافیایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهاي مسلح، چاپ اول، 
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