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  چكيده
حـوزه اتخـاذ   را در ايـن  مطالعات هنر اسالمي رويكردهاي مختلفي  گران حوزة پژوهش

 ايـن  اند. از اتكاي خود را بر مفاهيمي متفاوت از ديگري قرار داده هريك نقطة و اند دهكر
در اين رويكـرد،  بسترمندي و تفسير استوار است.  مؤلفةبر دو  گرايي رويكرد تاريخ ،ميان 

در بسـتر   اهيم فرهنگي اشيا و آثـار معمـاري  منطبق است بر درك مف مركز ثقل مطالعات
هـاي تحقـق هنـر      ، و بسترها  ، عوامل، ريشهرو اينو مكاني خاص توليد اين آثار. از زماني

بررســي و مطالعــه صــورت تفســيري مورد معنــاي آن بــهو  طــور تــاريخي اســالمي بــه
  گيرند.  مي  قرار

گرايي در مطالعـات هنـر    رويكرد تاريخ هاي نادرست برخي از منتقدان دربارة برداشت
، دغدغة بنابراين موجب خلط مفهوم و اغتشاش معنايي در اين رويكرد شده است. اسالمي

طريـق  شناسـي آن از  گرايي و روش تعريفي روشن از مفهوم تاريخ اصلي اين پژوهش ارائة
معمـاري  شده با اين رويكرد اسـت. كتـاب    تأليفترين آثار  معرفي و نقد يكي از شاخص

لحاظ  گرايي است كه به توجه از رويكرد تاريخ اي قابل نمونه ،اثر شيال بلر ،ايلخاني در نطنز
  اي برخوردار است. اهميت ويژهگونه مطالعات از  شناسي اين درك روش
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 مقدمه. 1

هـاي   تـرين حـوزه   عنوان يكـي از جـدي   گذشته به ةنر اسالمي در چندين دهمطالعات ه
نقـد   ،هاي مهم مطالعات نظري هنر مطرح شده است. چندي است پژوهشي در دپارتمان

در مركز توجه محققان قرار گرفته اسـت   اين رشتههاي پژوهشي  شيوه دربارةجانبه  همه
 و بحث ،نظرات، نقد ت به فال نيك گرفته شود. با ارائةبايس و اين موقعيتي است كه مي

رفـع معضـالت،    منظـور  بـه  هـايي  تـوان گـام   مـي  پيرامون رويكردهاي پژوهشي مختلف
انـد   اين حوزه را به خود مشـغول داشـته  هايي كه محققان  و چالش ،ها ها، كاستي شكاف

ـ        ايـن  برداشت. اما در تعـاريف مغشـوش و    ةميـان خلـط برخـي مباحـث درنتيجـة ارائ
در جهتي نادرست با انحراف از ايدة اصـلي بـه مسـيري    اين فرصت مغتنم را  مخدوش

رويكـرد   هاي نادرست برخي از منتقدان دربارة برداشت ،مثالً پرمخاطره پيش برده است؛
گرايي در مطالعات هنر اسالمي و فروكاهيدن جايگاه آن به رويكردي پوزيتيويستي  يختار

ــا  ــر آن داشــت ت ــدگان را ب ــ ،نگارن ــاريخ  ةضــمن ارائ ــي مشــخص از ت ــي تعريف  گراي
ان ايـن حـوزه را بـا نقـد و بررسـي يكـي از       گـر  پژوهششناسي  نگري)، روش (تاريخي

طريق بـار    اين  و به هندررسي قرار دي كه به اين شيوه نگاشته شده است موردبهاي باكت
 ـ   عنوان روشي بسترمند مطالعات هنر اسالمي به ةنگري در حوز ديگر بر جايگاه تاريخي

  ند.كن تأكيدتفسيري 
از  ؛اند دهكراين حوزه اتخاذ  درهاي مختلفي  مطالعات هنر اسالمي رويكرد گران پژوهش

 ةشوند كه هريـك نقطـ   وسيعي را شامل ميگرايي گرفته تا رويكردهاي انتقادي طيف  سنت
نگـري نيـز در مسـير     انـد. تـاريخي   اتكاي خود را بر مفاهيمي متفاوت از ديگري قـرار داده 

تحوالتي كه تا امروز پيموده بر تعريفي مبتني است كه اگر بخواهيم مطالعاتمان را ذيل ايـن  
بسـترمندي و   مؤلفـة مطالعات حـداقل بـر دو    ةبايست شالود  نيم ميكبندي  تعريف صورت

  تفسير استوار باشد.
 ةكـه ازجملـ   را شـيال بلـر   ةنوشـت  ،نطنـز  در ايلخـاني  معمـاري كتـاب   ،منظـور   ايـن   به

و پس از معرفي كلي  هكردانتخاب  است،ان حال حاضر اين حوزه گر پژوهشترين  برجسته
فـي نسـبتاً   ذيل عنوان تحليل بيروني اثر و خاسـتگاه آن، تعري  ،تالش شده است مؤلفاثر و 

ي ارائه شود و در بخش مند تاريخنگري برمبناي دو مفهوم ذهنيت و  دقيق و جامع از تاريخي
پـژوهش   ةشناسي بلر در شيو تا روش است تحليل دروني و جايگاه اثر نيز سعي بر آن بوده

  موردتدقيق قرار گيرد.
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 لف. معرفي كلي اثر و مؤ2

 1387در سال  ،اهللا كاووسي ولي ةشيال بلر و ترجم ةنوشت را، معماري ايلخاني در نطنزكتاب 
د. فهرسـت مطالـب   كـر يي مكتب شيراز منتشر آ مناسبت گردهم انتشارات فرهنگستان هنر به

دهد. چهـار بخـش اصـلي     روي خواننده قرار مي بندي موضوعي جالبي را پيش كتاب تقسيم
مـزار   ةمجموعـ  .4 ،زئينـات بنـدي و ت  طـاق  .3 ،بناها .2 ،اشخاص .1: هاي ناعنو باكتاب كه 

هايي را درمورد ديدگاه و متدولوژي بلـر در ذهـن    ، در همان آغاز پرسشاند بندي شده دسته
 كند. خواننده ايجاد مي

مزار در چهـار بخـش    ةهاي اين مجموع در انتهاي كتاب و در قسمت پيوست متن كتيبه
اي  گرانـه  راه توضـيحات روشـن   هم و به شده است بندي و مناره دسته ،مسجد، مقبره، خانقاه

كاررفته در هركدام ارائه شـده اسـت. بلـر در ايـن      و تزئينات به ،ها اجرا، آرايه ةدرمورد شيو
كنـد. در   انـد نيـز اشـاره مـي     ها پرداختـه  قسمت به منابعي كه پيش از او به معرفي اين كتيبه

تصـوير   136ن بخشي با عنـوان تصـاوير در نظـر گرفتـه شـده كـه در آ       ،قسمت پاياني نيز
  مورداشاره در متن كتاب آورده شده است.

كند هدف بلر از پـرداختن بـه ايـن موضـوع      كوتاه كتاب مشخص مي ةمقدم ةمطالع
و پرداختن بـه  ابناي مزار شيخ عبدالصمد نيست؛ هرچند كه  ةارزيابي يا تشريح مجموع

بيند. هـدف   وري مياز اين زاويه نيز براي تاريخ معماري ايران بسيار ضر را اين موضوع
كنـد بررسـي معيارهـاي اقتصـادي،      روشـني در مقدمـه عنـوان مـي     كه بـه  اصلي او چنان

مزارات در ايـران عهـد ايلخـاني     ةساز شكوفايي مجموع و سياسي زمينه ،مذهبي ،اجتماعي
  ).12ب: 1387(بلر  است

و درك  ،روابط و نهادهاي اجتماعي بر آفرينش، توزيع تأثيرفكري كه به  ةبلر به آن نحل
گيرد روابط ميان  موردتدقيق قرار مي چه آنآثار هنري معتقدند تعلق دارد. در مطالعات ايشان 

و نهادهـاي اجتمـاعي) اسـت. در     ،و جامعه (يعني مناسبات، ساختارها» اثر هنري«آفرينش 
اش در مسيري متمايز از  تاريخي ةافت و زمينجويي معناي اثر در ب تفسير و پي ،مطالعات بلر

محـور در   ءشناسان كه با رويكردي پوزيتويستي و كامالً شي هاي حاكم بر نگاه شرق ديدگاه
اند دنبال شده اسـت. بلـر در    نگارانه را رقم زده نگارانه و فهرست بهترين حالت مطالعاتي گاه

مطالعات مدرن هنر  ةبار درزمين نخستين مسيري است كه گرابار براي ةدهند مطالعه ادامه ةشيو
ان اين حوزه گشود و اين مطالعـات را از سـطح مطالعـات    گر پژوهشروي  اسالمي در پيش

  تفسيري ارتقاء داد. ـبسترمند به سطح مطالعات بسترمند 
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  بيروني و معرفي اثر و خاستگاه آنتحليل . 3
نگريستن به هنـر در بسـتر تـاريخي آن درميـان مورخـان هنـر اروپـا امـري بـديهي           ةشيو
در هر كجا كه نهاد تاريخ هنر  ،دوم قرن هجدهم تا پايان قرن نوزدهم ةرسد. از نيم مي  نظر به
عليـت مبنـاي    مسئلةطور گريزناپذيري  به ،اي تثبيت شد اي دانشگاهي و حرفه عنوان رشته به

ترتيب اثر هنري نيز تابعي از روابط علي و معلـولي منظـور    اين ت و بهمطالعات آن قرار گرف
شـد.    مكان و زمان خلق اثر تلقي مـي  ةو نمايند هدهند اثر هنري انعكاس ،د. در اين ديدگاهش

يـا   ،(هنرمنـد)  هاي عصر، ملت، شـخص   هنري معلولي از ويژگي ةبنابراين، از يك منظر ابژ
منظري ديگـر ظهـور    آمد و از  مي  شمار هه يا قشر اجتماعي) بطبق ةمنزل (به گروهي از مردمان

شـد و نيروهـاي     تـاريخي دانسـته مـي    ةگيري و تحول سـبك يـا دور    شكل ةاثر هنري نتيج
عنـوان   در هر زمان و مكان خاص، بـه  مؤثرو اقتصادي  ،اجتماعي، فرهنگي، مذهبي، سياسي

  ).33: 1386احمديان شدند (  مي ،ر سبك يا مكتب قلمدادها و موجبات پيدايي ه فرض پيش
) historicism( گرايـي  تـاريخ  ةآليسم آلماني در ظهور و رشد نظريـ   در چنين فضايي، ايده

 ةتوجهي برجاي گذاشت. از هردر كه معتقد بود سليقه و خيـال هنرمنـد بـه زمينـ      قابل تأثير
دانست و محل   هنر را آشكارساختن حقيقت مي ةني تعلق دارد و هگل كه وظيفتاريخي معي

كرد تا نظرات ريگل كه در واكنش به   ظهور حقيقت را در بستر واقعيت زماني تاريخ معنا مي
اما معتقد بـود ايـن    ،دانست  اي زيباشناسانه مي  هنر را ناشي از انگيزه نگري خواست  تاريخي
هـاي    تـوان رگـه    كنـد مـي    متفاوت عمل ميشكلي  تاريخي به ةزيباشناسانه در هر دور ةانگيز

 ةشناسـان  بايست به رويكرد سبك  ميان مي  اين د. و البته كه دركرگرايي را دنبال   روشن تاريخ
كرد و   ها معرفي مي اي از تاريخ ادوار و سبك  ولفلين نيز اشاره كرد كه تاريخ هنر را مجموعه

(همان) و  دانست  رديت هنرمندان و تفكر زمانه ميمتقابل ف تأثيرها را نيز ناشي از   انواع سبك
  هذا. علي قس

ديگـر را   هاي حتي مخالف با يـك  گرايي طيف وسيعي از انديشه درست است كه تاريخ
هايي مشخص استوار است: تفاوت ماهوي طبيعت و تـاريخ؛ اهميـت    مؤلفهبر  ،گيرد دربرمي

جـاي   بينـي بـه   و درون ،تفهـم، درك  و نيت؛ وحدت حياتي هر عصر؛ نياز بـه  ،اراده، اختيار
منـد و   گيـري منطقـي كـه معيارهـاي قضـاوت مكـان       تر اين نتيجـه  استدالل؛ و از همه مهم

تفهم   ةگرايي فهم تاريخ را برپاي تاريخ ،). درواقع1380 (نوذري مندند، نه كلي و جهاني زمان
 تأكيدبنيادين  ةو بر اين نكت است دهكرتعريف  ها ها، انديشه و ادراك انساني از بسترها، زمينه

گاه از سخن و حكم آخـر يـا    ورز و مخير هيچ دارد كه در فهم و تفسير تاريخ انسان انديشه
  توان سخن گفت. و تفسير غايي نمي فهم
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نگارانـه،   حـال   هايي كه برمبناي رويكردهاي شـرح  چه آن ،در بسياري از متون تاريخ هنر
انـد و    هاي هنر تنظيم شـده   بر نمودار تحوالت نظريه و منطبقمدارانه   يا روايت ،شناسانه نسب
اسـت برمبنـاي      اند، تـالش شـده    تحرير درآمده ةهايي كه با رويكرد تفسيري به رشت چه آن

پيوسته در شكل اثر هنري را تابعي از تحـوالت   وقوع عليت تغيير و تحوالت به ةتعميم نظري
  ).33: 1386(احمديان  نندكداد و انگيزش جمعي يا فردي قلم» ذهنيت« در

محور حاكم بر نهاد تاريخ هنر تا آغاز جريـان مـدرن مطالعـات هنـر      ،البته ذهنيت اروپا
چراكـه ايشـان    ؛داد  هنر اروپايي را با خوانشي تاريخي موردبررسي قـرار مـي   فقطاسالمي، 

ـ « ةي را اساسـاً فاقـد خصيصـ   يهاي غيراروپا  سي از هگل ساكنان سرزمينأت به » يمنـد  اريخت
بـودن   ي همين آگـاهي از تـاريخ و درتـاريخ   مند تاريخدانستند. واضح است كه منظور از   مي

ي، يهايي نظير هنر ابتـدا   بندي  عناوين و طبقه باهنر ايشان را  ةمطالعه دربار ،رو است. ازهمين
ــر تزئينــي، هنــر ســنتي    و نظــاير آن بــا رويكــردي غيرتــاريخي و غيرانضــمامي      ،هن

يـان  يهنـر غيراروپا  ةكه دربـار  آن از  بندي بيش  اين شكل از رده ،رساندند. درواقع  مي  انجام به
 ايشان است. درمورديان يذهنيت اروپا ةدهند بازتاب ،باشد

از  چـه  آنايشان به  ةخصوص عالق ي و بهيهاي غيراروپا  با هنر سرزمين اروپاييانآشنايي 
تر از قرن هجـدهم مـيالدي و بـه     كنند به دوراني پيش  ياد مي »تزئينات اسالمي«عنوان  باآن 

هـا را در قـرن     هنـر ايـن سـرزمين    مسـئله گردد. اما دو     رنسانس بازمي ةقرون وسطي و دور
قرار داد: اولين عامل انقالب صنعتي بود  اروپاييانميالدي در مركز توجه  مو نوزده مهجده
 هاي شگرف. ديدني يوجو جستبيداري روح رمانتيك و  ،و دوم

توليد انبوه متوجه مناسـبت   منظور بههايي مناسب   درپي نگاره اروپاييانبا انقالب صنعتي 
شان شدند و در اروپا بحث داغي پيرامـون نقـوش    عملي تزئينات اسالمي با اهداف توليدي

نقـوش را  گرا، ماهيـت ايـن     با نگاهي تقليل ،ان اروپاييگر پژوهشد. شانتزاعي ايجاد   تزئيني 
) تا بتوانند اين نقوش را در بسـتر و  87: 1389اغلو  (نجيب زبان شكل و رنگ مطلق دانستند

به اين معنا بود كه هويت تاريخي  مسئلهكار گيرند و اين   شان به اي جز خاستگاه اصلي  زمينه
 ،طور كلي ناديده انگاشته شد و به امري صـرفاً تزئينـي تنـزل يافـت. درواقـع      اين نقوش به

هـا    ايـن سـرزمين  بودن هويت مردمان  فرض غيرتاريخي را با همان پيش مسئلهاين  اروپاييان
 كردند.  توجيه مي

ها ظهور كردند.   از بطن جريان رومانتيسيسم در اروپا اورينتاليست ،مسئلهبا اين  زمان هم
 هـاي شـگرف و    جا پيش رفت كـه جنبـه   ي تا آنيحضور پررنگ شرق در ذهن انسان اروپا

 ،آل در آثار اروپايي بازنمايي شد. درواقـع   هاي شرقي درقالب يك ايده  انگيز سرزمين  شگفت
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اي را تجربـه كـرد كـه سـيامك       شناسي تغيير ويژه در اين زمان است كه گفتمان غالب شرق
تـوجهي از آن بـا عنـوان     نجي قابلس ، با نكتهايران هنر تصويري تحوالتدر كتاب  ،زنده  دل

شـكل و مملـو از    اي بـي   يعني يك نگاه غيرتاريخي بـه تـوده   ؛ياد كرده است» يانگار شرق«
تـوان    اين انگيزه نوشته شده است مي تأثير عنوان شرق. ازجمله آثاري كه تحت ذيلشگفتي، 
هاي ظـاهري   د. در اين دست كتب، بر ارزشكراشاره  اسپانيا در عربي باستاني آثاربه كتاب 

  ست كه خوشايند طبع رمانتيك باشد.اشده  تأكيدتزئينات طوري 
، »هندي«جغرافيايي يا اصطالحات قومي نظير  ةاز تعاريف محدودكنند اروپاييان ةاستفاد

هـاي جديداالسـتعمار     سـرزمين  ةپذيرفت كه ادار   زماني صورت» عرب«و  ،»ترك«، »ايراني«
مطالعـاتي كـه درابتـدا     ،بنـابراين كـرد.    تر علمي را ناگزير مـي   هاي دقيق  گيري ناچار جهت به
شناسي و مطالعـات معمـاري در ايـن      شناسي آغاز شده بود به باستان  شكلي تفنني با سكه به

را با اين حقيقت مواجه سـاخت كـه بـا     اروپاييانمناطق تسري يافت، و نتايج اين مطالعات 
تمـايز درميـان    ابـل هايي مجزا و ق  نيستند، بلكه سبك رو روبهپارچه  دست و يك يك هنر يك

بـر فقـدان    مبنـي  ،فـرض سابقشـان   اين شواهد باز هم بر پيش باوجوداما  ؛ايشان وجود دارد
تمـايز   هاي نژادي را وجـه   بار ويژگي ند و اينكرد تأكيد ،ي در اين جوامعمند تاريخ ةخصيص

 هنر مردمان اين مناطق برشمردند.
شناسـي اسـالمي مطالعـات     باستان سيسأت تازه ةخصوص با شكوفايي رشت رفته و به رفته
ايـن در بررسـي    از  شناساني كه پـيش  ي برخوردار شد. باستانتر بيشان از عمق گر پژوهش
وينكلمان و هگل دوران اهميت آسيا را منحصر بـه   ةثر از انديشأهاي باستاني كامالً مت  مكان

بـر  فقط طالعاتشان را مهاي اسالمي   توجه به اليه  دانستند و بي  قبل از دوران يونان باستان مي
آگوسـت كنـت    ةبودند در اواسط قرن نوزدهم و با الهام از انديش  دوران باستان متمركز كرده

 هنـگ اسـالمي رويكردشـان را تعـديل كردنـد     برداشت غيرديني از ظهور و رشد فر ةدربار
اي قائل شدند   ) و با تمركز مطالعات بر دوران اسالمي درنهايت به دوره36: 1385(ورنويت 
هنـر حاميـان    ،يعنـي  ؛يـاد كردنـد  » عصر طاليي فرهنگ و هنـر اسـالمي  «عنوان  باكه از آن 

 قرون هشتم و نهم هجري. ةهاي اسالمي در فاصل مسلمان در سرزمين

بـه اسـالم و هنـر     ،راستا با اين جريان، منتها از منظري ديگـر  طيف ديگري نيز هم ،البته
مند به ترسيم تاريخ اديان بودند. نگرش فراگير   عالقه اروپايياناسالمي اقبال نشان دادند. ايشان 

داد   مـي  ها مندان به ترسيم تاريخ اديان اين امكان را به آن  به اسالم و هنر اسالمي ازجانب عالقه
همـان انـدازه     راحتي دركنار مفاهيم ديگري كه بـه  تا مفهوم كلي و تجويزي هنر اسالمي را به

بار  ،يعني ؛)51ب: 1387 (بلر قرار دهند ـ  نظير مسيحيت و يهوديت ـ  كلي و تجويزي بودند
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 هاي شرقي اين بار ذيل مفهـوم كلـي ديـن     و شگفتي ،ديگر مفهومي كلي مانند جغرافيا، نژاد
با اين تحوالت است كه اصطالحات فراگيري  زمان همكند.   جاي نگاه دقيق تاريخي را پر مي

 ةيابد و معرفي ايـن دور   محبوبيت مي» اسالمي«و  ،»مسلمان«، »مسلم«، »محمدي«چون هنر 
پـذيرد و بـا اقبـال عمـومي       اروپا صورت مي ةهايي در قار  درخشان هنري درقالب نمايشگاه

 شود.  مواجه مي
ها و آثـار باسـتاني     زبان ةچندين سنت فكري اروپا ازجمله مطالع ،در پايان قرن نوزدهم

مطالعاتي جديد ادغام شدند و مطالعـات   ةو تاريخ هنر در حوز ،شناسي خاور نزديك، شرق
شناسـي و بـر     يويسـتي، ذيـل عنـوان شـرق    هـاي پوزيت  از ديدگاه متأثرمدرن هنر اسالمي را 

بايـد   ،حـال   محور، بنا نهادنـد. درعـين   ءگذشته شي چون هماي كامالً مستندنگارانه و   شالوده
اي در اين حوزه بود.   رشته پوزيتيوستي تقويت مطالعات ميان   مد مثبت ديدگاهآ اشاره كرد پي

توان   ررسي هنر اسالمي پرداختند مياني كه با اين رويكرد جديد به بگر پژوهشترين  از مهم
و كونـل   ،فرانسوي، هرتسـفلد، زاره  ةو بلوش ،به وان برخم سوئدي، گاستن ويه، ژان سواژه

 نولد و كرسول انگليسي اشاره كرد.آلماني، تامس آر
گام در مطالعات مدرن هنر اسـالمي رويكـرد مطالعـاتي در نسـل      نسل پيش ،اين از  پس

اي به هنر   از ديدگاه زمينه متأثرگرابار،  ،يار جوانش تينگهاوزن و دستبعدي و افرادي نظير ا
اتينگهاوزن نيز  ،: هشت). البته1393(اتينگهاوزن و گرابار  دچار تغيير و تحوالتي اساسي شد

اي خود را مصروف   ان اروپايي بخش اعظم حيات حرفهگر پژوهشر گيدديماند و  چون هم
ي تـر  بيش ةبه مباحث نظري هنر عالق ،برخالف ايشان ،اما گرابار ،اي كرد  موزه يكار با اشيا

ترتيب گرابار اين مطالعات را از سطح مطالعات بسترمند به سطح مطالعات  اين داد و به  نشان 
 تفسيري ارتقاء داد.ـ   بسترمند

تفسيري از هنر اسالمي اين است كه در اين رويكرد مركـز  ـ    منظور از برداشت بسترمند
شود بر درك مفاهيم فرهنگي اشيا و آثار معماري، در بستر زماني و   مطالعات منطبق ميثقل 

طور  هاي تحقق هنر اسالمي به  و بستر ،ها  عوامل، ريشه ،رو مكاني خاص توليد اين آثار. ازاين
 بـا گيرند. اين رويكرد   صورت تفسيري موردبررسي و مطالعه قرار مي تاريخي و معناي آن به

ـ   محـور و سـنت     ءشـي  ةشناسـان   در تقابل با رويكردهاي شرق »نگري  تاريخي«عنوان   ةگرايان
  گيرد.  باور قرار مي ذات

ـ   فرهنگي اسـت كـه عـالوه    ةگرايي شكلي از پرداختن به گذشت تاريخ ،مبنا براين  ةبـر ارائ
اي   و با قراردادن آثار و متعلقات فرهنگـي در بسـتر و زمينـه    است دهكرگذشته آن را تفسير 

است، معنا و مفهوم آن را   كه چه عاملي سبب آفرينش اين آثار شده بر بيان آن تر، عالوه  وسيع
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  پيشيني، هاي معرفت و اعتقادات از انبوهي كه ستا ذهني تفسير و تبيين اين نيز بيان كند. در
 پذيرد.  م برمبناي ذهنيت صورت ميد و تفهوش  مي مطرح ها نظرگاه و ها نظريه

تفسيري گرابـار نيـز در     ـ    به اين نكته ضروري است كه پيش از رويكرد بسترمند اشاره
 اروپاييـان ي توسـط  يهاي غيراروپـا   تمامي سالياني كه پژوهش و مطالعه درباب هنر سرزمين

اما به اين شـكل كـه ايـن ذهنيـت درابتـدا       ،صورت پذيرفته عامل ذهنيت نقش داشته است
با رويكرد پوزيتيويستي بوده و بـا گرابـار    ،مند تاريخدوم  ةمرحل، در مند تاريخمتوجه امر غير

 كند.  گرايي ورود مي  م يا تاريخسو ةاست كه به مرحل
شدن اين رويكرد جديد، مركزيت مطالعات اسـالمي نيـز از اروپـا بـه      با مطرح زمان هم

شـان ايـن   ننشجويااتينگهاوزن و گرابار و دا ةتازان هاي پيش  يمن تالش امريكا منتقل شد و به
خصوص در امريكا و كانادا، بسيار شكوفا شده است  هب ،هاي اخير شاخه از مطالعات در دهه
اگـر نگـوييم    ـ   كنند  هنر اسالمي فعاليت مي ةطور متمركز در حوز و بسياري از كساني كه به

 رسـانند   بـزرگ مـي   گـر  پـژوهش فكري خود را به يكي از ايـن دو اسـتاد و    ةشجر ــ  همه
 ةاز همين ديدگاه و رويكرد به مطالعه و پـژوهش در حـوز   متأثر). بلر نيز 57ب: 1387  (بلر

 معمـاري مطالعات اسالمي مشغول است و تاكنون آثار بسياري برجاي نهاده است كه كتاب 
 مند ايشان است. ات ارزشتأليفيكي از  نطنز در ايلخاني

  
  تحليل دروني و جايگاه اثر. 4

كتاب معمـاري  نگري در مطالعات هنر اسالمي،  ديدگاه و رويكرد تاريخي از متأثر ،شيال بلر
تـوان ازطريـق    و تالش دارد نشان دهد چگونـه مـي  ااست. ده كررا تدوين  ايلخاني در نطنز

هـاي   بنا و بررسـي شـيوه   ةگذار در ساخت يك مجموعتأثيركسب اطالع درمورد اشخاص 
ها در  الگوهاي گسترش و انتشار اين شيوه هاي تزئيني آن دوره و ترسيم معماري و نوآوري

و سياسـي يـك دوره نائـل شـد و      ،هـاي اقتصـادي، اجتمـاعي    مؤلفهكل يك قلمرو به فهم 
  فرهنگي يك دوره دست يافت. ياين فهم به درك درستي از آثار معماري و اشيا ةدرنتيج

را بـه سـاير   هـاي ايـن پـژوهش     او قصد دارد يافته ؛كند بلر هدف دومي را نيز دنبال مي
اي كلـي   نظريـه  ةدوره و مشابه با اين مجموعه تعميم دهد. او درپي ارائ مزارات هم ةمجموع

. بلـر عقيـده دارد   استايلخاني  ةمزارات در دور ةدرباب داليل شكوفايي و اهميت مجموع
 ةگيري مجموعـ  شدن شرايط شكل تواند به روشن مزار نطنز مي ةگيري مجموع تشريح شكل
لحاظ شواهد و مسـتندات بضـاعت    و ابرقو كه به ،ري نظير لنجان، بسطام، خنجمزارات ديگ
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الگويي بـراي بررسـي سـاير     منزلة نطنز را به ةبلر مجموع ،كمي دارند كمك رساند. درواقع
 مزارات در ايران عصر ايلخاني برگزيده است. ةمجموع

تـاريخ ايلخانـان    كتاب تالش دارد در چند پاراگراف كوتاه و مختصـر بـه   ةبلر در مقدم
خـان و براسـاس    غازان ةعطف رويكردهاي حكومتي ايشان را در دور ةمغول بپردازد و نقط

نـد.  كدو اصل تغيير كيش و اصالحاتي كه منجر به باززايي اقتصـادي شـده اسـت شـالوده     
 ةدو نيروي محركـ  منزلة به ،گونه عنوان كرد كه تغيير كيش و شكوفايي اقتصادي توان اين مي

هاي اصلي بلر در بررسي اين روابط  در تحوالت فرهنگي ايران عصر ايلخاني، سرنخ اساسي
 پـانزده  االت در كار بلر با استخراج اطالعـات ؤگويي به س يند پاسخاهستند. متدولوژي يا فر

مطالعـاتش را بـر    ةشـود. او شـالود   آن آغاز مـي  ةماند توجه اين بنا و تزئينات باقي قابل ةكتيب
محتوايي و فرمي اين اطالعات استوار ساخته است و در روند مطالعـاتش در  وتحليل  تجزيه

اي  كند پيوندها و روابط شـبكه  شود و تالش مي هر فصل بر موضوعي مشخص متمركز مي
كشـد و  ببيـرون   اسـت  در ايران عصر ايلخاني از دل مستنداتي كه موردبررسي قرار دادهرا 
 كار بندد. اش به نهايت در تحليل و تفسير نهاييرد

  
منـد   بررسي روابط و پيوند ميان اشخاص (جهان كوچك نخبگـان تـوان   1.4

  ايراني)
پردازد و  ها و استخراج اطالعات مربوط به اشخاص مي در گام نخست او به بازخواني كتيبه

از  ،مثالً ؛آورد اش فراهم مي هاي مطالعاتي عنوان سرنخ اي از اسامي را به ترتيب مجموعه اين به
جـا   عنوان شخصي كه در آن ، به»شيخ نورالدين عبدالصمد«نام  زيرگنبد مقرنس بقعه، به ةكتيب

نـام    بـه  ـ  و خانقـاه  ،مسجد، بقعه ـ  هاي هر سه بناي اصلي مجموعه مدفون است و از كتبيه
نام سه تن  چنين هميابد. او  راه است دست مي الدين ماستري كه با القاب فراواني نيز هم زين

و  ،موجود در مسجد، خانقـاه  ةاند از چهار كتيب كه با لقب صدر خوانده شدهرا از اشخاصي 
ي گـر  صـنعت نام دو   هاي ايوان شمالي مسجد و بقعه نيز به و از كتيبه كند ميمناره استخراج 

 رسد. اند مي كه در ساخت اين مجموعه فعال بوده
ايلخاني  ةمانده از دور ين اطالعات و تواريخ باقيبلر با تطبيقي كه ميان ا ،در گام بعد

بندي اين افـراد براسـاس جايگـاه     كردن معاني اين القاب و دسته دهد بر روشن انجام مي
انـد متمركـز    ي كه در ايجـاد ايـن مجموعـه مـزار داشـته     تأثيراجتماعي و نوع فعاليت و 

طبقه از  چهارند. بررسي پيوندهاي ميان اين ك ها را به چهار دسته تقسيم مي شود و آن مي
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اند مبناي مطالعاتي فصـل اول   مزار نطنز بوده ةاندركار ساخت مجموع مردماني كه دست
  .استاين كتاب 

 ؛شيخ عارفي كه در بقعه مدفون است. 1
 ؛اند دار بوده مين مالي طرح را عهدهأحامياني كه ت. 2
 ؛اند رت داشتهمباشران محلي كه بر اجراي كار نظا. 3
 .رساندند انجام مي اني كه كارها را بهگر صنعت. 4

اين تقسيم بندي بررسي روابط اين چهار گروه است كه هركدام  ةهدف اصلي بلر از ارائ
ايلخـاني را نماينـدگي    ةدور ةو اقتصـادي از جامعـ   ،اي عقيـدتي، سياسـي، اجتمـاعي    مؤلفه
هاي اقتصادي  گذاري دات خصوصي و سرمايهكنند. بلر قصد دارد نشان دهد چگونه تعه مي
ايلخاني  ةگذاشته است. او گرايشات اصلي جامع تأثيرايلخاني  ةهاي معماري دور ر فعاليتد

فكـري يـا    ةمشروعيت و مقبوليت يك نحل تأثيرو  كند ميها استخراج  را از درون اين كتيبه
قلمرو ايلخاني موردبررسـي قـرار   ها در سراسر  وانتقال افراد و سرمايه باور مذهبي را در نقل

متون  .4و  ،ها نسبت .3 ،القاب .2 ،اسامي .1با تمركز بر مقوالتي نظير  ،منظور  اين  دهد. به مي
 پردازد. تاريخي مرتبط به كشف اين روابط مي

و سياسـي را در   ،توجه اين است كه بلـر سـاختارهاي اجتمـاعي، اقتصـادي     قابل ةمسئل
معرفي  مؤلفهعنوان نمايندگان هر  كند، بلكه افرادي را به بررسي نميمباحثي انتزاعي طرح و 

اي از پيونـدها ميـان هركـدام از ايـن      بر روابط و جايگاه هريك به زنجيره تأكيدو با  كند مي
اي كه اين پيوندها و روابط در اختيارش  با تكيه بر نقشه ،يابد. درنهايت نيز ها دست مي مؤلفه

دهي بـه   ايلخاني و عوامل واسط نظام ةريزي ساختار كلي حاكم بر دور دهد به طرح قرار مي
  پردازد. هاي فرهنگي در اين دوره مي فعاليت

گيرد و مريدان و هواخواهان او روابطـي را   در مركز اين روابط شيخ عبدالصمد قرار مي
مـزار را فـراهم    ةاي پيوسـته موجبـات پيـدايش ايـن مجموعـ      دهند كه در زنجيره شكل مي

الـدين   منصبان ايجاد اين مجموعه متولياني چون زين آورند. درميان حكومتيان و صاحب مي
الـدين   شـمس  ــ   الدين محمـد دارد. از مريـدان محلـي شـيخ عبدالصـمد      ماستري و شمس

 بـا هرسـه   د ـ الـدين محمـ   و كمـال  ،بن ابراهيم نطنزي الدين علي محمدبن علي نطنزي، تاج
اند و عالمان و متفكرانـي   به امور مالي بنا را برعهده داشتهمسئوليت رسيدگي  »صدر«عنوان 

الدين عبدالرزاق و عزالدين محمودبن علي كاشاني كه از مريدان شيخ عبدالصمد  چون كمال
دهد كه حتي هنرمنـدان   اند. بلر نشان مي اند نقشي اساسي در ايجاد اين زنجيره ايفا كرده بوده
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 ةواسـط  انـد، بلكـه بـه    كـار گرفتـه نشـده    مهارتشـان بـه   علت به فقط دخيل در اين پروژه نيز
 اند. ارتباطاتشان در اين پروژه دخالت داشته

عارفي كه  بارةدر ،كند؛ مثالً روابط اين افراد بسيار خالقانه عمل مي ةزنجير ةبلر در مطالع
بـرخالف روش رايـج    ،نام اوست اطالعات تاريخي مختصري وجود دارد. بلـر   مجموعه به

هاي سهروديه كه شيخ به  ان، براي پركردن اين فضاي خالي به بيان ديدگاهگر پژوهشدرميان 
عزالـدين   ــ   دو مريـدش  ةواسـط  كند او را بـه  بلكه سعي مي ،پردازد ها منتسب است نمي آن

بن ابوالغنائم كاشاني  الدين عبدالرزاق بن محمد ابوطاهر كاشاني نطنزي و كمال محمودبن علي
ات محققانه نيز بر مرادشان تأليفاند و در  از دنيا رفته هجري 736 - 735 كه هر دو در حوالي

 ند.كمعرفي  ـ اند پيشي گرفته
اما گزينش ايـن دو   ،تواند دقيق باشد جاي بحث دارد كه تا چه اندازه اين معرفي مي اين

زيـرا او   ؛گذار استتأثيربندي نهايي بلر بسيار  شخص براي معرفي شيخ عبدالصمد در جمع
مـذهب كـه بـه علـي      عنـوان صـوفياني سـني    الدين عبدالرزاق را به زالدين محمود و كمالع

بستگي  ند. بلر اين گرايش و دلك اند معرفي مي السالم و خاندان پيامبر ارادت ويژه داشته عليه
ساختن  داند و ضمن مطرح سهرورديه نمي ةمحدود به مريدان شيخ عبدالصمد و فرق فقطرا 

تـرين شخصـيت    برجسـته  ـ  سمناني ةالدين عبدالرزاق و عالءالدول خ كمالمراودات ميان شي
السالم و خاندان او بود به قدر و منزلت هر دو  علي عليه ةبست كه او نيز دل ـ  طريقت كبرويه

هدف بلر از بيان اين مطالب اين است كه بر  ،كند. درواقع ايشان در دربار ايلخانيان اشاره مي
هاي تصوف در ايـن دوره و   ترين شاخه رويكردهاي عقيدتي جديد درميان مهما و ه گرايش
 ند.ك تأكيدها در دربار ايلخانيان  نفوذ آن

بلر در بررسي پيوندها و ارتباطات ميان حاميان اين بنا بـا اسـامي ديگـر نيـز همـين      
ررفته بـراي  كا ها و بررسي القاب به گيرد. او تالش دارد با استناد به كتيبه روش را پي مي

ند. هرسه بناي كو معنوي اين دو حامي را استخراج  ،ايشان شخصيت اجتماعي، سياسي
الدين ماستري دارد. در  نام زين  هايي به و خانقاه كتيبه ،اصلي مجموعه يعني مسجد، بقعه

شـرح حـال    ،الدين ماستري، جـز مـاجراي مـرگش    نام زين بارةايلخاني در ةتواريخ دور
الدين ماستري، نايب سـعدالدين   سازد كه زين د. اين ماجرا روشن ميديگري وجود ندار

دسـتور   و و بهاراه  هم نفوذ دربار ايلخانيان است كه به مند و صاحب ساوجي، وزير قدرت
شـود. علـت سـقوط سـعدالدين سـاوجي رقابـت قـدرت ميـان او و          اولجايتو اعدام مي

آويزقـراردادن مسـائل مـالي كـه      با دستالدين عليشاه  الدين عليشاه گيالني بود. تاج تاج
گير حكومت ايلخانيان بود توانست سـعدالدين سـاوجي را    آفتي همواره گريبان چون هم
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بلر با همين يك روايـت دو مـورد اساسـي را مشـخص      ،ترتيب اين از پيش پا بردارد. به
ه فسـاد مـالي موجـود در دسـتگا     .2و  ،الـدين ماسـتري   جايگاه سياسي زين .1سازد:  مي

 حكومتي ايلخانان.
كار رفته است،  الدين به ها براي زين كند ازميان القابي كه در اين كتيبه بلر سپس تالش مي

 ؛نـد كلحاظ جايگاه اجتماعي و قدرت سياسـي و نفـوذ خانـداني بررسـي      وضعيت او را به
هـاي   توجهي در گسترش فعاليـت  قابل تأثيرچراكه سيستم خانداني حاكم بر دستگاه مغوالن 

از چند خانـدان پراهميـت ايـن دوره نظيـر      ،علت  همين  فرهنگي اين دوران داشته است. به
و خاندان سادات نظامي در  ،اهللا خاندان جويني، خاندان فريومدي، خاندان رشيدالدين فضل

كند خانـدان ماسـتري را نيـز در ذيـل همـين سـاختار حمايـت         و تالش ميكند  مييزد ياد 
 هاي فرهنگي قرار دهد. از فعاليتهاي متنفذ  خاندان

منـد   اي بهـره  از امتيـازات ويـژه   هجـري  بلر معتقد است خاندان ماستري در قرن هشتم
سـازد كـه آيـا     كند و مشخص نمـي  اي نمي نوع امتيازات خاندان ماستري اشاره اما به ،بودند
حضـور در دسـتگاه    ةواسط ند؟ يا تجار پراهيمت؟ يا صرفاً ديوانياني كه بها ها از تيولداران آن

رقيـب   ،الـدين عليشـاه   اهميت دارد كـه تـاج   نظراز آن  مسئله. اين ندنفوذ ايلخانيان صاحب
شود و اين احتمال مطرح است كه رقابت  سعدالدين ساوجي، شخصي تاجرپيشه معرفي مي

 شان شكل گرفته باشد. ميان اين دو بر سر منافع مادي وابسته به امتيازات طبقاتي
كـار رفتـه    الدين ماسـتري بـه   قراردادن زين هاي نطنز براي خطاب وعي در كتيبهالقاب متن

مانند صـاحب، خواجـه، مـوال.     ؛و اشاره دارنداها به مناصب حكومتي  است كه برخي از آن
نيـز  » مشيد مبـاني الخيـرات  «يا » ممهد قواعد الخير و الكرم«يك دسته القاب ديگر نيز مانند 

اي ديگر  كنند. دسته در حمايت از احداث بناهاي خيريه اشاره ميوجود دارند كه به نقش او 
اساس بلر   اين از القاب به آيين تصوف و اصطالحات عرفاني مرتبط با آن اشاره دارند كه بر

او  .دهد مراتب طريقت موردبررسي قرار مي الدين ماستري را در سلسله جايگاه احتمالي زين
خـاطر   نـوعي تعلـق   در نمـاي خـارجي خانقـاه بـه    (ع) را آوردن نام حضرت علي  چنين هم
 ةتـرين مشخصـ   وبوي شيعي مهـم  چراكه تصوف با رنگ ؛كند الدين به تصوف تعبير مي زين

 ايلخاني است. ةمذهبي ايران در دور
الدولـه و الـدين محمـدبن     شمس ؛آورد ميان مي مناره نام حامي ديگري را نيز به ةكتيب

او نه يك وزير يـا   ،حال لقب گرفته است. بااين» صاحب«الدين  مانند زين ابي علي كه به
داد كـه   بلكه يك مالك است. اين لقب را معموالً خليفـه بـه ملـوك طوايـف مـي      ،نائب
ايلخـاني   ةاما باالتر از اميران ساده بـود. ايـن افـراد در دور    ،تر از سلطان شان پايين همرتب
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بلر در ايـن قسـمت بـه ايـن شـكل از       رواي موروثي برخي نواحي بودند. اگرچه فرمان
مستقل، ذيل همان  خاطر داشت كه اين ملوك نيمه بايد به ،مالكيت اراضي نپرداخته است

اي  لحـاظ جايگـاه اجتمـاعي و سياسـي از اهميـت ويـژه       بـه  ،هـاي متنفـذ   روابط خاندان
 اند. برخوردار بوده
اسـتفاده شـده   » مسـاعي « ةنام سه نفر از واژ بارةمسجد، بقعه و خانقاه در ةدر چهار كتيب

پـردازد و   صـدر مـي   ةاند. بلر بـه معنـاي واژ   خوانده شده» صدر«است و هر سه تن با لقب 
ايـن   ،طور خـاص  كند. به ايلخاني بررسي مي ةكاربرد تاريخي آن را در ادوار مختلف تا دور

رسـد   انجـام مـي   لما بـه دست نمايندگان مختلف ع اي كه به لقب به وظايف اجرايي گسترده
دهد كه اينان كساني بودنـد كـه در امـور     مربوط است. متون تاريخي عهد ايلخاني نشان مي

بـه  « ةموقوفات، ماهر و ورزيده بودنـد. كـاربرد واژ   ةويژه درمورد ادار به ،داري مالي و خزانه
تر از افـرادي كـه    يناي پاي ها را در مرتبه ها به مباشران اشاره دارد و آن در اين كتيبه» مساعي
داران  كه توليـت  اين  به دهد. باتوجه كار رفته است قرار مي ها به آن ةدربار» في توليت«عبارت 

 ةاي از دور نامـه  كردنـد و در هـيچ وقـف    مواجبشان را از قسمتي از موقوفات دريافـت مـي  
اشخاص سركردگاني گيرد كه احتماالً اين  ايلخاني نامي از صدرها نيامده است بلر نتيجه مي

 اند. روزمزد بوده
اند  اني كه در ساخت مجموعه همكاري داشتهگر صنعتنام دو تن از  ،هاي نطنز در كتيبه
رو  ها ياد شده است و ازاين هاي دوره اسالمي از آن ندرت در كتيبه گروهي كه به ؛آمده است

توجه بوده است. حيـدر   بلهاي اين بنا براي بلر موضوعي قا نام اين هنرمندان در كتيبه مدنآ
شـاگرد   شـش نويسان عصر ايلخاني و يكـي از   ترين خوش ابن اصل (؟) الدين از بلندآوازه

او را هنـر   گلسـتان ياقوت مستعصمي و از سادات و صوفياني است كـه قاضـي احمـد در    
نويسي قابل بوده و اگرچـه در بغـداد    مجذوب و اهل حال توصيف كرده است. حيدر جلي

 ،در مركز ايران بوده است. حيـدر  تر بيشفعاليتش  ةحوز ،عصمي را كرده استشاگردي مست
آوري چون عبداهللا صيرفي كه ياقوت زمانه نـام گرفـت و رقمـش بـر      بر شاگردان نام عالوه

هـاي   فام اين دوره باقي مانـده اسـت، معلـم بسـياري از چهـره      هاي زرين بسياري از كاشي
الـدين محمـد    الدين عليشـاه، اولجـايتو، غيـاث    دوران خود ازجمله تاج ةسرشناس و بلندپاي

اهللا همـداني) نيـز بـوده     صدراعظم سلطان ابوسعيد ايلخاني (فرزند خواجه رشيدالدين فضل
 الف).1387(بلر  است

بـن   بن علـي  نام هنرمند ديگري آمده است: حسن ،نطنز ةهاي بقع زير سرستون ،در كتيبه
گـري باشـد كـه     كند كه حسن بابويه فرزند سـفال  ين احتمال را مطرح مياحمد بابويه. بلر ا
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 هجـري  705ويكتوريا آلبرت لندن و نيـز محرابـي بـا تـاريخ      ةتاريخ موز محراب كاشي بي
ارميتاژ، را رقم زده است. بلر نسب اين پدر  ةزاده يحيي ورامين، محفوظ در موز به امام متعلق

زند كـه نيـاي ايشـان     قم پيوند مي ةهاي برجست از خاندانگر كاشاني را به يكي  و پسر سفال
امامي است. بايد توجه كرد كه محراب ورامـين   دوازده ةق) از علماي شيع 381 دبابويه ( ابن

عنوان سرنخي براي كشـف   حاصل همكاري دو هنرمند بوده است و بلر به اين همكاري به
عبدالصمد توجه نشان داده است. نام  شيخ ةارتباطات ميان هنرمندان و حاميان هنري مجموع

بن ابي طاهر است. نسبت برادري يوسف بـا   بن علي هنرمند دوم در محراب ورامين يوسف
توجـه بـوده اسـت.     براي بلر بسيار قابل ـ  شاگرد شيخ عبدالصمد ـ  عزالدين محمود كاشاني

عنوان كاتـب   است كه بهالدين ابوالقاسم عبداهللا كاشاني  جمال برادر ديگر يوسف و عزالدينْ
 ،ترتيـب  اين كرد. به اهللا همداني كار مي در دستگاه ايلخاني و زيرنظر خواجه رشيدالدين فضل

پايـاني فصـل اول    ةو در جمل ندك ميارتباطات ميان اين چهار گروه را مشخص  ةبلر زنجير
 ةران دورمنـد ايرانـي در ايـ    شگفتا از اين جهان كوچك نخبگـان تـوان  «نويسد:  گونه مي اين

 ).31 الف:1387(بلر » مغوالن!
  
و اشـتراكات كـاربري در    ،هاي سبكي اصطالحات فني معمارانه، ويژگي 2.4

  بناهاي ايلخاني
هـاي موجـود سـعي دارد     مزار و محتواي كتيبه ةبلر با تمركز بر پالن مجموع ،در فصل دوم

پالن و تزئينات هـر   چهار عمارت اين مجموعه را موردبررسي قرار دهد. او شرح دقيقي از
سـاخت و الگوهـاي    ةدهد و صرفاً براساس مستندات موجود بـه تاريخچـ   عمارت ارائه مي

اي از  گسـتره  ةپردازد. تمركز بـر پـالن مجموعـ    كاررفته در هريك مي معماري و تزئينات به
منظـور   بار بـه  ها كه اين سازد و خوانش محتواي كتيبه اصطالحات فني معمارانه را مطرح مي

اي ديگر از  ستخراج اطالعات مرتبط با ساختمان بنا و كاربري آن صورت گرفته است دستها
مقوالت موردبررسي بلر در  ،ترتيب اين دهد. به روي بلر قرار مي اسامي و اصطالحات را پيش

اي از اصـطالحات فنـي معمارانـه و اسـامي و اصـطالحات معـرف        فصل دوم بر مجموعه
 شود. كاربري بناها متمركز مي

 ةكاررفتـه در مجموعـ   هاي معماري به بر بررسي الگوها و شيوه عالوه كه بلر تالش دارد
شـده در دوران   سـاخته  ةر ابنيگيدها و الگوها را در  مزار نطنز، موارد مشابه كاربرد اين شيوه

سه اين مقاي ،لحاظ سبكي بررسي كند. البته ها را به و پيوند ميان آن كند جويي ايلخاني نيز پي
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بلكه اشتراكات مرتبط با كاربري بناها  ،شود هاي سبكي محدود نمي و تطبيق صرفاً به ويژگي
مـزار شـيخ    ةآيد كه مجموعـ  گونه برمي ها اين ازخالل كتيبه ،مثالً ؛دهد را نيز مدنظر قرار مي

اي از آن در  نامـه  گونـه وقـف   كه هـيچ  اين  به اما باتوجه ،وقفي است ةعبدالصمد يك مجموع
ر مسـاجد و  گـ يداي كـه ميـان ايـن مجموعـه و      كند در مقايسـه  بلر سعي مي ،نيست دست

ا و افـراد  رساند حدسياتي را درمورد كاربري هر بنـ  انجام مي به هجري هشتم قرنموقوفات 
 شاغل در آن مطرح سازد.

كلـي   ةمزار نطنز و روحيـ  ةدر اين فصل بلر به پيوند ميان معماري مجموع ،ترتيب اين به
عنـوان   مزار را نه به ةشواهدي اين مجموع ةد و با ارائنك ميحاكم بر معماري ايلخاني اشاره 

ايلخاني معرفي  ةهاي معماري دور بلكه برآمده از ويژگي ،منفرد و يك استثناء ةيك مجموع
گذاري فصـل دو بازتـاب داده شـده اسـت. در      روشني در نام ند. اين هدف و منظور بهك مي

 ،شـود  مزار نطنز پرداخته نمي ةعمارت مجموع چهاربه  فقط »بناها«با عنوان كلي فصل دوم 
ايجادشـده   ةر ابنيـ گيدمعماري اين مجموعه تطبيقي ميان اين اجزا با  يبر اجزا تأكيدبلكه با 

 ةهـاي معمـاري دور   مايي كلي از ويژگيترتيب بلر ش اين پذيرد و به در اين دوره صورت مي
 دهد. ايلخاني ارائه مي

  
  هاي تزئيني در معماري ايلخاني شيوه بررسي الگوهاي گسترش و اشاعة 3.4

مشخص شده است ايـن پرسـش پـيش    » بندي و تزئينات طاق«در فصل سوم كه با عنوان 
آيد كه چرا به اين دو مورد نيز در همان فصل دوم پرداخته نشده است؟ بايد اشاره كرد  مي

در فصلي جداگانه پرداختن به الگوهـاي گسـترش و   كه هدف بلر از بررسي اين دو مورد 
طور مشخص و متمركز  ايلخاني بوده است. او بنا دارد به ةهاي معماري در دور شيوه ةاشاع

هـاي تزئينـي معمـاري و مسـيري كـه ايـن        هاي تحول در شـيوه  در اين فصل به خاستگاه
گيـر   ايلخانيان همـه  عنوان خصلت و ويژگي عمومي در كل قلمرو اند تا به تحوالت پيموده

 شوند بپردازد.
هـاي عرضـي را كـه بـا      بنـدي  پذيرفته در طـاق  صورت ةبلر تحوالت عمد ،منظور اين به

هاي ممتاز معماري سلجوقي معرف ابتكار و تنـوع   عنوان يكي از ويژگي ساختاري پيچيده به
هـا   بررسـي دهـد و ازخـالل ايـن     موردبررسي قـرار مـي   استاين دوره  ةهاي معماران شيوه

 ةنـد. اگرچـه پيشـين   ك ها را مشـخص مـي   كاررفته و خاستگاه اصلي اين شيوه هاي به تكنيك
هـايي از   گردد و نمونه هاي عرضي در معماري ايراني به پيش از اسالم بازمي استفاده از طاق
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هاي عرضـي   مشاهده كرد، تمام اين طاق» ايوان كرخه«و » سروستان«توان در بناي  آن را مي
لحـاظ   به ،ايلخاني ةهاي عرضي پديدآمده در دور كه طاق ياند، درحال هايي منسوخ گونهكهن 

 ترند. ساختاري، بسيار پيچيده
هـاي   زنـي  هاي فني طـاق  رسي به نقشه امكان دست سبب هبنا ب ةحاميان سازند ،ازنظر بلر

هـا   يوهشده در پايتخت ايلخانيان نقش بسيار پراهميتـي در گسـترش ايـن شـ     مند تهيه شكوه
هـاي   طور گسترده در زمينـه  وجود مراكزي نظير ربع رشيدي كه به ةواسط به ،اند. تبريز داشته

مختلف علمي و فرهنگي فعاليت داشت، در اين دوره به خاستگاه ايجـاد تحـوالت تبـديل    
شدن تبريز در غرب قلمرو ايلخانيـان و گسـتردگي ايـن قملـرو تـا       به واقع شده بود. باتوجه

هـا و الگوهـاي جديـد     ست شرقي، نقش مناطق مركزي در نقل و انتقال شـيوه مناطق دورد
معماري بسيار حائزاهميت است. بايد در نظر داشت كه دربـار ايلخانيـان در ايـن زمـان بـا      

و حامياني كه در نطنـز و اصـفهان حضـور     است نواحي مركزي ايران روابط نزديكي داشته
 اند. ن بودهداشتند از وزراي بانفوذ دستگاه ايلخانا

كاري پرتفصيل  توان در مقرنس هاي عرضي، ردپاي انتشار فني مشابه را مي بر طاق عالوه
 ةيـك مرحلـ   ةاين روش ايلخانيان نمايند ،د. درواقعكرجويي  شيخ عبدالصمد پي ةگنبد مقبر

چراكـه پـيش از ايشـان     ؛آيـد  شـمار مـي   بينابين در تفكيك تدريجي طاق مقرنس و گنبد به
تيموري و  ةشد و پس از ايشان در دور در بافت و ساختار اصلي خود بنا ايجاد مي ها مقرنس

 آويختند. و با ريسمان مي ندساخت ميها را از گچ  صفوي مقرنس
هـاي ظريـف گچـي     سـاخته قالـب   ان ايلخاني با قطعات پـيش گر صنعت ،در اين دوره

تركيـب در   خـوش  ةپركننـد ها را با عناصر  كردند و سپس آن هاي مقرنس را ايجاد مي طاق
شـيخ عبدالصـمد    ةطور مشخص در گنبد مقرنس مقبـر  گنجاندند. اين شيوه به ها مي رديف

گران كاشاني است، بـا   ترين سفال بن علي بابويه اگرچه از سرشناس اجرا شده است. حسن
رفـت آشـنايي داشـته     كار مي فام به هاي زرين گيري كاشي بري كه براي قالب هاي گچ قالب

بـري فضـاي داخلـي گنبـد      فام و انجـام گـچ   او پس از نصب پوشش زرين ،است. احتماالً
گيـري و برپـا كـرده     مقرنس را مطابق طرحي كه حامي بنا در اختيارش قرار داده بود قالب

» بنـا «بن علـي بابويـه خـود را     محراب كاشي بنا حسن ةدر كتيب علت  همين  است. شايد به
 ناميده است.

نطنز است. پوشش گچي  ةهاي مجموع بري بخش كوچكي از گچ فقطس هاي مقرن طاق
گيـري   ها، تحوالت چشم خصوص در كتيبه هب است؛ سطوح داخلي را پوشانده يتقريباً تمام
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ها نوعي بازگشت به سبك سـلجوقي   شود. در برخي از اين كتيبه لحاظ سبكي مشاهده مي به
هـاي   هـاي كتيبـه   تر در سـاقه  كوچك ةكتيب هاي دوسطري، در كتيبه ،مثالً ؛مشاهده است قابل

اولجايتو  ةايلخاني در مقبر ةاين تحول در دور ةكند. نخستين نمون تر پاييني تداخل مي بزرگ
نگاري در  سرعت به بخشي از سنت كتيبه شود كه به در سلطانيه و محراب پيربكران ديده مي

 هاي بعد تبديل شده است. اين دوره و دوره
گيـري   پـي  هاي سبكي مشخصي در بناهاي اين دوره قابل كاري نيز ويژگي كاشي مورددر

گـزين اسـتفاده از قطعـات     جـاي  هجـري  700است. استفاده از كاشي معرق كه از حـدود  
كاران را به اجـراي الگوهـاي    اي در محل اتصاالت آجري شده بود كاشي هاي فيروزه كاشي
نطنز آن را بـه بنـايي    ةكاررفته در بقع به هاي ساخت. تنوع در تكنيك ساخته ناچار مي ازپيش

ده اسـت.  كـر هشـتم هجـري تبـديل     قـرن  كاري در رديابي سير تكوين كاشي برايكليدي 
هاي الحـاقي نيـز اسـتفاده شـده      چيني و سفالينه هاي گره كاري معرق از طرح بر كاشي عالوه

ها چنان  د. اين طرحكراولجايتو مشاهده  ةتوان در مقبر هاي هر سه مورد را مي است كه نمونه
 را سان كم حضور سبكي يك دست ،اند كه اگر القاگر حضور دستان يك هنرمند نباشند مشابه

 كنند. كاري به ذهن متبادر مي در كاشي
 ةكننـد  شكلي كلي، ترسـيم  مزار نطنز، به ةبررسي ابعاد تكنيكي و سبكي مجموع ،درواقع

هـاي عمـده در    ايلخاني است. نخستين نوآوري ةشمار مراحل اصلي سبك معماري دور گاه
هـا هـم    تبريـز رخ داد. ايـن نـوآوري    ةدر ربـع رشـيدي و غازانيـ    هجري قرن هشتم ةآستان

مقـرنس) و هـم تزئينـي (سـرآغاز      ةپيچيـد  ةبندي عرضي و شبك (رواج طاق ساختاري بود
راه قطعـات   هـم  اي بـه  كاربرد كاشي معرق سراسري با استفاده از كاشي الجوردي و فيـروزه 

 ةشاهديم كه ثمر ،جا نمانده هاي عمده به يك از اين مقبره سياه و سفيد). اگرچه هيچ ةپراكند
راه يافته است. هنرمندان نطنز بعد از اين  ،سرعت به مقابر واليتي، نظير نطنز ها به اين نوآوري

 ،سلطانيه ةرايلخاني، يعني مسجد جامع اصفهان و مقب ةمجموعه در دو بناي عظيم ديگر دور
ر نواحي شده د عنوان الگويي پذيرفته آوردهايشان به ازاين دست كار گرفته شدند و پس نيز به

 مركزي ايران گسترش يافت.
بـر تمركـز بـر مقـوالتي ماننـد       توجه اين است كه در اين فصل نيز بلر عـالوه  قابل ةنكت
اي از  بـار ديگـر بـه زنجيـره    هاي گوناگون تزئينات داخلي  زني و شيوه هاي فني طاق تكنيك

هاي جغرافيايي مختلف در قلمرو ايلخانيان توجه ويژه  روابط و ارتباطات ميان افراد و مكان
هـا و   در انتخاب شيوه مؤثرعنوان عاملي  ارتباطات ميان افراد را به ةنشان داده است و زنجير
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پذيرفته از  اي صورته ر الگوبرداريگيدبرخالف  ،مثالً ؛كند گسترش فنون جديد معرفي مي
شـيخ عبدالصـمد، ظـاهراً     ةمزار، در سبك گنبد مقرنس مقبر ةپايتخت، در معماري مجموع

اي  و درعـوض از شـيوه   اسـت  دهكـر حامي بنا از الگوي رايج در پايتخت ايلخانيان پرهيـز  
گيرد بهره بـرده اسـت. ايـن شـيوه از      النهرين سرچشمه مي بغداد در بين ةخاص كه از حوم

 ؛در بغداد الهام گرفته شده است ،ار طريقت سهرورديهذگ الدين عمر، بنيان شيخ شهاب ةمقبر
شـيخ عبدالصـمد مريـد شـيخ      ،بـراي مـزار مرشـدش    اسـت  گويي حامي بنا قصـد داشـته  

 ةگنبدي مشابه گنبـد مقبـر   ،الدين سهروردي بود لدين بزغوش كه او نيز مريد شهابا نجيب
 طريقت سهرورديه بسازد. ةسرسلسل

  
ـ    يند ساختار سـه ابر» شهرهاي كوچك خدا« 4.4  ةسـطحي حكومـت و جامع

  ايلخاني
و  ،بنـدي  فنـون طـاق   ،اشخاص، بناهـا  بارةاطالعاتي را كه در ةبلر مجموع ،در فصل چهارم

دركنار مطالعاتي كه  است دست آورده همزار شيخ عبدالصمد ب ةكاررفته در مجموع تزئينات به
انـد قـرار    و معماري انجام داده ،شناسي، تاريخ نظير باستانهايي  ان در حوزهگر پژوهشر گيد

پـردازد.   مـي بندي نهايي درخصوص اين مجموعـه   و با رويكردي تفسيري به جمع هدد مي
مـزار نطنـز اطالعـات     ةمجموعـ  ةدر مطالعـ  را كه مبنـاي اصـلي نظريـات بلـر     اين باوجود 

و كنار هـم قـراردادن اطالعـات بنـا و      تر بيشو با تدقيق ا ،سازند ها مي آمده از كتيبه دست هب
 .دهد قرار ميال ؤسمورد مناره را  ةصحت اطالعات كتيب ،ها، مثالً پالن ةمقايس

بلكـه پـرداختن بـه     ،مـزار شـيخ عبدالصـمد    ةاصلي در اين فصل نه مجموع ةمسئلاما 
 بـا ايلخاني است كه پيش از بلـر در مطالعـات گلمبـك     ةسازي در دور شكلي از مجموعه

 ةمعرفي شده بودند. گلمبك در مطالعاتش از پـنج مجموعـ  » شهرهاي كوچك خدا«عنوان 
مـزار شـيخ    :نـد از ا كـه عبـارت   اسـت  يـاد كـرده  » شهرهاي كوچـك خـدا  «عنوان  بامزار 

شيخ صـفي در   ،عبدالصمد در نطنز، پيربكران در خارج اصفهان، بايزيد بسطامي در بسطام
لحـاظ غنـاي معمـاري،     يادشده به ةهر پنج مجموع و شيخ احمد جام در خراسان. ،اردبيل

اخـتالف   باوجود حمايت دوجانبه ازجانب روحانيون و نمايندگان حكومت، كارآيي مشابه
با هـم مشـابهت    هجري 765تا  705هاي  و گسترش بين سال ،هاي شيعي ظاهري، گرايش

ا نفـوذ شخصـي   اهميت يـ  ةها را درنتيج دارند. اما برخالف گلمبك كه ايجاد اين مجموعه
شـدن   داند بلر معتقد است شرايط زمانه، نهادينـه  مزارها مي صوفيان مدفون در اين مجموعه
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و پيوستگي تصوف و تشيع موجبات گسترش اين مراكـز را فـراهم آورده اسـت.     ،تصوف
شـدن   روشـن  قصـد  بـه  مـزار نطنـز   ةدرمورد مجموع را هايش بلر سعي دارد يافته ،درواقع

 كار بندد. ها به ر مجموعهگيدوضعيت 
ال اساسـي درواقـع بـه    ؤمزار نطنز و با طرح سه سـ  ةمستندات كامل مجموع ةبلر با ارائ

ال اول بـه چرايـي اقـدام    ؤرسـاند. سـ   يـاري مـي  » شهرهاي كوچك خدا« ةتفسير بهتر پديد
ال دوم ؤپـردازد و سـ   زماني مي ةمزار نطنز در اين بره ةالدين ماستري در ايجاد مجموع زين

كه در ساخت بنا موردتوجه  را اي هاي زيباشناسانه ال سوم گزينهؤو س ،اقدامات او چگونگي
روشـني معيارهـاي اقتصـادي،     ال نخست بـه ؤدهد. س موردپرسش قرار مي است قرار گرفته

ال دوم بـر  ؤدهد و س ايلخاني موردسنجش قرار مي ةدر آثار دوررا  مؤثرو اجتماعي  ،مذهبي
 ةال سوم سليقؤشود و س ات واليتي و طراحي شهري متمركز ميتأثيرمسائل پايتختي دربرابر 

 دهد. ايلخاني را مدنظر قرار مي ةحاكم بر دور
الدين  دهد كه چرا زين خوبي نشان مي زماني به ةبررسي اوضاع اقتصادي در اين بره

ترين مـؤثر مزار را درست زماني كه اصالحات غـازاني در   ةماستري ساخت اين مجموع
خيزترين حالت بودند آغاز كـرد. ايـن زمـان     هاي كشاورزي در حاصل زمين وضعيت و

هـاي مشـابه در پيربكـران، بايزيـد      موسم نوسازي و بازسازي آثار معماري بود و نمونـه 
و اولجايتو نيز صورت پذيرفت. اصالحات غـازاني   ،مقابر غازان خان ةبسطامي، مجموع

فقـي در نـواحي اطـراف انتشـار يافـت.      شكل ا اشراف و به ةطور عمودي درميان طبق به
هايي كه در سـطح وزرا و نائبينشـان    ها با اعدام گونه فعاليت اي كوتاه در اين اگرچه وقفه
الـدين   وزارت غيـاث  ةتجديـد حيـات اقتصـادي درسـاي     ،دهد پذيرد رخ مي صورت مي
ندان نظامي يـزد  و خا ،شود نوسازي مزار شيخ جام، گسترش مزار شيخ صفي موجب مي

 از سر گرفته شود.
هاي محلي تصـوف   امتزاج عاليق دستگاه حكومت و فرقه ةها درنتيج مزار ةاين مجموع

 ،جا پيش رفت كه دربار ايلخانيان به مسائل اعتقادي تا به آن ةتوجهي داشتند. عالق رشد قابل
اولجايتو به  ةفي در دوربر رشد مدارس ديني، افزايش رساالت كالمي و مباحثات فلس عالوه

 ةواسط د. در اين دوره نزديكي تصوف و تشيع بهشعنوان مذهب رسمي منجر  اعالم تشيع به
نظيـر كبرويـه و    ،هـا  ترشان به مذهب موجب شـد در بسـياري از فرقـه    رويكردهاي عاطفي

ابراز شود كه ايـن توجـه و ارادت    (ص) به خاندان پيامبر عاليق پرشوري نسبت ،سهرورديه
بودنشـان، بازتـاب    ينّس باوجود ،هاي منتسب به تصوف كرات در معماري و هنر مجموعه هب

 يافته است.
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مـزار   ةشدت نامنسـجم مجموعـ   طريقي وضع به به است ال دوم توانستهؤس موردبلر در
عوامـل تـاريخي و    ةنامتعـارف را منطقـاً درنتيجـ    ةاو اين نقشـ  ،ند. درواقعكنطنز را توجيه 

ـ     موردكند. در ميشهرسازي بيان  جـايي   هعوامل شهرسازي بر نقـش مالكيـت شـهري و جاب
كنـد كـه مسـجد     اشـاره مـي   مسـئله دارد و در بررسي عوامل تاريخي به اين  تأكيدجمعيتي 

كه در  آن حال است، بويهيان بنا شده ةضلعي دور يابي عمارت هشت مجموعه برمبناي جهت
يابي  دو جهت ،ترتيب اين ايلخاني اعمال شده است. به ةخانقاه و مقبره محاسبات جديد دور

هاي موجـود در معمـاري    ند و با توضيح پيچيدگيك پذير مي مختلف موجود در بنا را توجيه
عنـوان يكـي از    بسـطام را بـه   ةتـر مجموعـ   هـاي پيچيـده   رفـت  نظنز، تشريح پيش ةمجموع
 سازد. پذير مي هاي شهرهاي كوچك خدا امكان مجموعه
انـدركاران و   دست أاصل و منش ةنطنز جزئيات مهمي دربار ةال سوم، مجموعؤس مورددر

هاي موجود در بنا به نام ايشان  ان كه در كتيبهگر صنعتبر  دهد. عالوه مصالح دراختيار قرار مي
رديابي هستند. ايـن منـابع مختلـف     كاررفته نيز قابل هاي به اشاره شده است، مصالح و تكنيك

انـد در ايجـاد    ايلخاني توانسته ةدهد سه شبكه در ايران دور مصالح نشان مينيروي انساني و 
اهميـت نسـبي واليـات     ،دوم و قطب حكـومتي  ،نخست :نندكدست مساعدت  بناهايي ازاين

قلمـرو ايلخـاني    ةوانتقال در محـدود  سهولت ارتباطات و نقل ،مركزي ايران و سوم ةمحدود
بستگي سـه سـطح    ب شده است يگانگي و همان محلي موجگر صنعتدركنار سطح مهارت 

شكلي كامالً سـنجيده در   هاي زيباشناسانه نيز به و محلي فراهم آيد. گزينش ،سلطنتي، واليتي
 بوده است. متأثرموجود صورت پذيرفته است و كامالً از آن  وضعيتارتباط كامل با 

  
  گيري نتيجه. 5

 ةاثـر منفـرد از دور    مزار شيخ عبدالصمد نه بررسـي يـك تـك    ةمجموع ةهدف بلر از مطالع
ايلخانيان بوده است. بلر قواعد حاكم بر  ةايلخاني كه بررسي ساختار و ذهنيت حاكم بر زمان

عنوان  اي پيوسته از ارتباطات، به ساختار مسلط اين عصر را در سطوح مختلف و در زنجيره
 دهكـر موردمطالعـه قـرار داده و تـالش     ،لخانيدهي به معماري اي معيارهايي دخيل در شكل

ايلخاني نائـل آيـد. ايـن     ةل اين مطالعه و شناسايي به فهم سازوكار حاكم بر جامعبازق است
مـزار   ةگيري نهايي او در كتاب بازتاب داده شده است. بلر مجموعـ  روشني در نتيجه مهم به

 ،تصادي، اصالحات دستگاه اجراييداند. او شكوفايي اق اش مي نطنز را محصول طبيعي زمانه
كند و  مزار معرفي مي ةعوامل مشوق ساخت اين مجموع ةشدن تصوف را مجموع و نهادينه
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تـرين عـاملي    و محلي را مهـم  ،بندي حكومت در سطوح سلطنتي، واليتي انسجام و سازمان
اين آثار  داند كه موجبات استفاده از طيف وسيعي از افراد و مصالح را در ساخت و ايجاد مي

سـو بـا زبـان بصـري عصـر       دهي مصالح و تزئينات بنا را هـم  فراهم آورده است. بلر سامان
 ةمند در مطالعه و بررسي هنر و جامعـ  و اين مجموعه را منبعي ارزش كند مي ايلخاني تفسير

و اقتصادي دخيل  ،نطنز معيارهاي اجتماعي، مذهبي ةچراكه مجموع ؛كند ايلخاني معرفي مي
 ةسان بر سـازوكار جامعـ   سازد و بدين ايلخاني روشن مي ةمزارات دور ةيجاد مجموعدر ارا 

  افكند. ايلخاني و ذهنيت حاكم بر اين دوران پرتو مي
نگر هدف مطالعات نـه بررسـي    د كه در رويكرد تاريخيكربندي  گونه جمع توان اين مي

يعنـي   ؛ذهنيت و فكر حاكم بر هر دوره ازمنظر دريافت امروزين اسـت  ةكه مطالع ،اثرها تك
 مفسر و تاريخ به تفسير نيازمند. پايان ميان مورخ گويي بيو گفت
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