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  پیشگفتار مؤلف
  

پیدایش و سیر تـاریخى هنـر    بررسى اجمالىتاریخ هنر معمارى ایران در دوره اسالمى، کتاب حاضر با عنوان 
  .معمارى از آغاز اسالم تا عصر حاضر است

تأثیرپـذیرى از عـواملى ماننـد     بـر  از آنجا که معمارى اسالمى در طول یک هزار و چهارصد سـال، عـالوه  
اى خاص داشـته، محققـان بـراى     اى سبک و شیوه دوره د و وضعیت جغرافیایى، در هرمذهب، سیاست، اقتصا

  :اند متمایز تقسیم کرده شناسایى بهتر آن را به سه دوره
  معمارى اسالمى از آغاز تا عصر سلجوقیان؛. 1
  معمارى اسالمى از آغاز دوره سلجوقیان تا دوره تیموریان؛. 2
  .ویان تا عصر حاضرمعمارى اسالمى از آغاز دوره صف. 3

  :این کتاب از پنج فصل تشکیل شده است
هاى  روش ساخت، شیوه فصل اول به اطالعات عمومى درباره معمارى و ویژگیهاى آن مانند کاربرد بناها،

  .تزیین بنا و مصالح ساختمانى اختصاص دارد
پایان هـر فصـل نیـز،     در .پردازد فصل دوم، سوم و چهارم به تحوالت معمارى در سه دوره ذکر شده، مى

  .شود هاى مختلف معرفى مى هایى از هنر معمارى دوره نمونه
و ) ع(حرم حضرت رضـا   فصل پنجم به روند تشکّل مجموعه بناهاى مذهبى و غیرمذهبى مانند مجموعه

  .مجموعه گنجعلیخان اختصاص دارد
راى حصول اهداف علمى ب که سعى فراوان) سمت(درپایان از کوشش مسئوالن سازمان مطالعه و تدوین 

  .شود دانشگاهها دارند، تقدیر و تشکر مى
  

  :تشکر و سپاسگزاري
  :با تشکر فراوان از

 کتاب؛ براي ویرایش متن) سمت(اداره ویرایش سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها  -
 ها؛ ها و طرح آقاي محمدرضا یعقوبی براي صفحه آرایی و ترسیم دوباره نقشه -
 و صحافی کتاب؛اره تولید براي لیتوگرافی، چاپ اد -
 سازمان میراث فرهنگی کشور و دانشگاه شهید بهشتی براي تعدادي از نقشه بناها؛ -
و همچنین از دیگر دوستان و همکارانی که در مراحل تدوین کتاب نگارنده را یـاري کردنـد سـپاس     -

  .فراوان دارد
  

  ینایک .ي .م
  1374 راهب
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  مقدمه
  

زمان را دگرگون ساخت  دى بنیاد بسیارى از کشورهاى کهن و متمدن آنظهور اسالم در آغاز قرن هفتم میال
بـه ایـن   . اسپانیا از طرف دیگر گسترش یافـت  و قدرت و نفوذ آن در ترکستان غربى و پنجاب از یک طرف و

سرزمینهاى مذکور، هنر و تمدن کهن آسیا، شمال افریقا و حتى بخشى  ترتیب با پیدایش تغییرات اساسى در
 ماننـد ساسـانیان و  (شد و شالوده هنرهاى اسالمى که ترکیبى از هنـر حکومتهـاى مغلـوب     ا دگرگوناز اروپ

  .با فرهنگ اسالمى بود شکل گرفت) حکومت بیزانس
مصادف بـود و ایـن امـر بـا      هجرى 41تشکل هنر اسالمى تقریبًا، با روى کارآمدن سلسله اموى در سال 

حکومـت، مسـلمانان را مسـتقیمًا بـا هنـر       تغییر مرکز. ارتباط نبود انتقال مرکز خالفت از مدینه به دمشق بى
امیـه، کـه التقـاطى از هنـر      زمان بـود کـه هنـر دوره بنـى     بیگانه یعنى هنر ایران و روم آشنا کرد و از همین

  .در پیش گرفت اى سرزمینهاى همجوار بود، راه تازه
تـوجهى صـورت گرفـت؛ از     فعالیـت قابـل  در دوره امویان در زمینه احداث بناهاى مذهبى و غیرمذهبى 

قصر العمره و باالخره کاخ المشتى اشاره کرد که از  الصخره، مسجد جامع دمشق، توان به بناهاى قبه جمله مى
این بناها تزیینات بسیار زیبایى همچون نقاشى، حجارى، . آیند حساب مى شاهکارهاى معمارى اوایل اسالم به

سابق ساسانیان ـ  هجرى قمرى با آغاز حکومت عباسیان در عراق ـ پایتخت 133در . موزاییک وگچبرى دارند
با الهام از عناصر دوره ساسانیان شکل  یک شیوه هنرى کامًال ایرانى به وجود آمد و هنرهاى مختلف این عصر

  .اى به خود گرفت تازه
شهر هـاترا و معمـارى    توان الهام گرفته از معمارى اى شکل بغداد و مسجد سامره را مى ایجاد شهر دایره

طاهریـان، صـفاریان، سـامانیان در ایـران      هاى مستقل و ملـى ماننـد   در همین زمان سلسله. ساسانى دانست
در ایـن دوران  . کردندسنتهاى هنرى گذشته ایران را تجدید  تأسیس گردید که در آفرینش هنرهاى مختلف

بعد  هاى اى یافت؛ به نحوى که در دوره سازى، معمارى و تزیینات آن درخشش تازه سفال صنایع مختلف مانند
  .هنرمندان از آنها الهام گرفتند

روى کار آمد که حدود  در نیمه اول قرن پنجم هجرى در شرق ایران حکومت جدیدى به نام سلجوقیان
ابـداع و توسـعه صـنایع و هنرهـاى مختلـف       هـاى  دوره یکى از درخشـانترین دوره  این. سال دوام یافت 150

وابسته به آن مانند آجرکارى و گچبرى نیز با الهام از معمـارى   در این دوره معمارى و هنرهاى. اسالمى است
  .شکوفایى رسید عصر پیش از اسالم به

جملـه ایـران را بـه ویرانـى      سـالمى از در اوایل قرن هفتم هجرى، هجوم مغوالن، بسیارى از کشورهاى ا
مغلوب را پذیرفتند و حتى حامى هنر و هنرمندان  کشید، ولى دیرى نگذشت که مغوالن فرهنگ و سنن ملل

  .اسالمى شدند
بغداد، سـلطانیه و اصـفهان،    با تأسیس سلسله ایلخانیان در ایران بزودى مراکز حکومت آنان مانند تبریز،

متعددى در قسمتهاى مختلف ایـران بـا تزیینـات     بناهاى مذهبى و غیرمذهبى محل اجتماع هنرمندان شد و
در اواسط قرن هشتم هجرى، حمله تیمور بار دیگر شهرها و مراکز . شد بسیار برجسته گچبرى و آجرکارى بنا

بناهاى با  ویرانى کشید، ولى دوباره شهرها آباد شد و سمرقند و بخارا پایتخت تیموریان گردید و اسالمى را به
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معـرق، کـه بهتـرین نمونـه      در تزیینـات ایـن بناهـا از کاشـیکارى    . متعدد مذهبى و غیرمذهبى آراسته شـد 
صفویان در ایران بـه حکومـت رسـیدند و بـه      در اوایل قرن دهم هجرى. کاشیکارى است، استفاده شده است

هنرهاى مختلف بویژه معمارى  در این زمان. پایتختى برگزیدند ترتیب شهرهاى تبریز، قزوین و اصفهان را به
 یافت و بناهاى مختلف این دوره با تزیینات متنوع کاشیکارى ـ که بتـدریج جـایگزین    شکوه و زیبایى خاصى

بـه بعـد، معمـارى و     از قرن چهـاردهم هجـرى  . هاى قبل گردیده بود ـ آراسته شد  آجرکارى و گچکارى دوره
  .هنر معمارى سنتى گردید زیینات جدید جایگزینهاى قبل ادامه نیافت و ت تزیینات به شیوه دوره

  

  
  حکومتهاى اسالمى ایران

  
  م661ـ  632. / ق.ه  40ـ  11          خلفاى راشدین

  م749ـ  661. / ق.ه  132ـ  41      امیه ـ پایتخت در دمشق خلفاى بنى
  م1258ـ  749/750. / ق.ه  656ـ  132      خلفاى عباسى ـ پایتخت در بغداد

  م1062ـ  732. / ق.ه  454ـ  320      و مراکز ایران و بغداد بویه ـ جنوب آل
  م1004/1005ـ  819. / ق.ه  395ـ  204      سامانیان در خراسان و ماوراءالنهر

  م1031ـ  421. / ق.ه  582ـ  366          غزنویان در خراسان
  م1194/1195ـ  1038. / ق.ه  590ـ  429         سلجوقیان در عراق و ایران

  م1335ـ  1256. / ق.ه  736ـ  654      یتختها، مراغه، تبریز،ایلخانیان ـ پا
  سلطانیه

  م1393ـ  1314. / ق.ه  795ـ  713        مظفریان در اصفهان و فارس
  م1506ـ  1370. / ق.ه  912ـ  771      تیموریان در ماوراءالنهر و ایران

  م1732ـ  1501. / ق.ه  1135ـ  907      صفویان پایتخت در تبریز، قزوین،
  اناصفه
  م1795ـ  1736. / ق.ه  1210ـ  1148          افشاریه ـ خراسان

  م1794ـ  1750. / ق.ه  1209ـ  1163        زندیه ـ پایتخت در شیراز
  م1924ـ  1779. / ق.ه  1342ـ  1193        قاجاریه ـ پایتخت در تهران

 


