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 دوره اسالمی ایران و آناتولیدر  یمحراب طرح بازنمود بررسی

 فرشبا محوریت تزیینات وابسته به معماری و 

 کامران حسین خانی

 چکیده

مسلمانان ایران و آناتولی موورد پوژوهش اورار     آیینی باورهای زمینهپدیده ای مشترک در  در پژوهش حاضر، محراب به عنوان

راب پدیده ای فرهنگوی و  محآن در آثار فرهنگی دوران اسالمی،مورد بررسی ارار می گیرد.نقش نمود بازاز شواهدی گرفته و 

)ارن اول ه.ق(،کواربرد و  ایون منوا    مورد توجه در دو ناحیه آناتولی و ایران باستان بوده و پو  از گسوترد دیون اسوال  در     

 .گردیدبا آن سازگار سب با آیین اسال  کارکرد آیینی متنا

 کاربسوت  اشتراک می تواندآیا روابط فرهنگی ایران و آناتولی هدف از انجا  این تحقی ،پاسخ گویی به این پرسش هاست که 

بیشوترین   ،در کدا  بازه زمانی روابط فرهنگی موورد اشواره  ؟را توجیه نمایددر تزیینات وابسته به معماری  محراب  رحالگوی 

چگونوه   ،اوالی  نظیور بافته هوایی  در  الگوی  رح محرابی بازنمود زمینه هنرهای صناعی،در  ؟تاثیرگذاری را زمینه ساز گردیده

 توجیه می گردد؟

در سه زیرمجموعوه  ، دوره اسالمی ایران و آناتولی جامعه فرهنگیمشترک  و دینی نقش و جایگاه محراب، به عنوان باور آیینی

 اندیشه های عرفانی و دینی،معماری و فرد بافی.روابط فرهنگی مرتبط با  .،اابل توجه استآثار فرهنگیاز 

زمینوه   ،روابط فرهنگی آیینی دو ناحیه هم جوار ایوران و آنواتولی   ،کهمی توان نتیجه گرفت  انجا  پذیرفته مطالعاتبا توجه به 

 به معماری هوردو ناحیوه   تزیینات وابستهدر است.الگوی  رح محراب گردیده  ناحیهدو  رهنگیف آثاردر  برخی مشترکاتساز 

 هنرمنودان هور دو ناحیوه    ،نیوز  منسووجات  زمینوه  درنمووده اسوت.   جلوه گریگنبد خانه و محراب ،درگاهنظیر در بخش هایی 

نظیور   بناهوای آیینوی خوود    با پیروی از ساختار و الگوی محراب های به کار گرفتوه شوده در   را  رح و نقش محراب انعکاس

 دو در بازه زمانی ارون هفتم تا دوازدهم ه.ق، بیش از هر بازه زمانی دیگر،شواهد روابوط   .اند دادهارار مد نظر  مسجد و خانقاه

ناحیه آناتولی از االی هوای   شهری باف هستیم.تاثیرپذیری الگوی  رح محرابی برخی االی های تمدن اسالمی ایران و آناتولی

   .به شمار می آیداین روابط  در ،یکی از نتایج اابل توجهدوره صفوی محرابی ایران

 ،معماری،فرد بافیفرهنگمحراب، کلید واژه: ایران،آناتولی،

 ka.hoseinkhani@gmail.com      گروه فرد دانشگاه باهنر کرمان عضو هیات علمی -دانشجوی دکتری پژوهش هنر
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 مقدمه

.  بیعی است برجای می گذاردهنری -ابل توجه بر تولیدات فرهنگیمشترک،تآثیری ا پایبندی به باورهایهمجواری جوامع و 

 «محراب».باور یک گروه فرهنگی است عینیعملی و  نمود،«تسنّّ»عمول وابسته به سنّت بوده که خودِآثار یاد شده،به  ور م

پهنه ایران و .مردمان ساکن تآثر از باورهای آیینی و دینیدست ساخت آدمی و م است در معماری و فرد،پدیده ای

آیینی خود آشنا بوده و متن فرهنگ چنین پدیده ای در جهان،با  مختلف منا   پهنه های فرهنگی آناتولی،بیش از دیگر

 ،باورهای اسالمیمحراب و سازگاری  ،آناتولیو اسال  در ایران  آیین گستردبا توجه به در دوران پ  از اسال  و هستند.

 به گونه ای کهنمود بیشتری می یابد. آناتولی فرد های پهنه شمال غرب ایران و بر محرابیتنوع گونه های  رح و نقش 

هنری آنها نظیر معماری و -های نقش پردازی مردمان این نواحی و تولیدات فرهنگیهای ذهنی حاکم برسنت  ارتباط بن مایه

 .نمودتوجیه پذیر نمود نقش محراب بر آنها را بازفرد بافی،

به عنوان مکانی ویژه نیایش و با اندکی تغییر در شیوه نوشتار،،نیز نظیر مسیحیت و اسال  ،ادیان الهی میان پیروان در«محراب»

، سازه دینی شاخص  «مسجد»ن نیایش  ی روند گسترد و رواج دین اسال ،محراب کانو.شناخته شده استنماز گزاردن 

ساخت بناهای  سنت رواج یافت. ساخت مساجد دوره اسالمی ناحیه و با ورود اسال  به هردو گردید.فرهنگ اسالمی 

بر پایه مشترکات  در همین دوران است کهرواج یافت. ی ارون پنجم ه.ق به بعد، آرامگاهی و خانقاه ویژه بزرگان صوفی نیز

ت های دینی،لشکرکشی ها،رخدادهای فرهنگی و همچنین تغییر حکومت ها،شاهد مهاجرت برخی پیشوایان و بزرگان  ریق

 اسالمی،از ناحیه ایران به آناتولی نیز هستیم.

آیینی یاد شده)مسجد،آرامگاه و خانقاه(در ترکیب و ساختار ثابت،اما با تفاوت  دینی و محراب در هرکدا  از سه گونه سازه

 ،آیینیگیری،به کار گرفته شد.با توجه به سنت های اسالمی،کف پود مناسب جهت اجرای مراسم  هایی در محل جای

و جالب آنکه در به کارگرفته شد در اماکن مذهبی به عنوان زیراندازهای سنتی، زیلو و االی اینگونه بود که  .می نمود ضروری

اماکن ارار داشتن در همین اسالمی، بخش اابل توجهی از بافته های به جای مانده از این دو گونه یاد شده،به واسطه  دوران

. نقود محرابی برپایه ر دسترس پژوهشگران ارار گرفتو خانقاه ها حفظ شده و د د،آرامگاه هاآیینی، نظیر مساجدینی و 

االی بزرگ  ای ساختار ویژه  راحی و ابعاد مورد استفاده،از اابلیت ویژه ای در گستره کاربرد برخوردارند؛چه در االب تخته

چه در االب االیچه ای کوچک ویژه  و )حرمی(«صف»ای نعکاسی  رح محراب نظیر االی ها -پارچه همراه با تکرار انتقالی

نوان پدیده ای مشترک در به ع ،محراب فراخور موضوع، موارد کاربست در این متن بهنماز، نظیر االیچه های سجاده ای.

 ،مورد توجه ارار میگیرد.دوره اسالمی ایران و آناتولی آثار فرهنگی و عرفانی نگرد آیینی
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 روش تحقیق

اده از رود تحقی  گردآوری شده و در ادامه با استف و میدانی)یک نمونه عک ( ،با استفاده از منابع کتابخانه ایحاضرپژوهش 

تقریبا تمامی  ) کتب و مجالت در دسترس فارسی و التین( در مطالعه کتابخانه ای.ه استانجا  پذیرفتتحلیل محتوا،توصیفی و 

نقود و  رح های محرابی مرتبط با آثار معماری و منسوجات دو ناحیه ایران و آناتولی ارون هفتم تا دوازدهم ه.ق مورد 

در نهایت و با توجه به محدودیت تعداد تصاویر اابل ارایه در متن،نمونه هایی با شباهت مشاهده و بررسی ارار گرفت.

   انتخاب و ارایه گردید. د اشاره،به شواهد و دالیل مور حداکثری

 پیشینه تحقی  

محراب و  رح محرابی از جمله موضوعات اابل توجه در حوزه تحقیقات فرهنگی و هنری بوده است.پیشینه پیدایش و تداو  

ر موورد  پژوهشوگران ایرانوی و غیور ایرانوی،د     چند هزار ساله آن در آثار آیینی و فرهنگی،از مهم ترین دالیل این توجه اسوت. 

وجه تسمیه و پیشینه کاربرد و گونه های متفاوت به کارگیری آن در آثوار تواریخی و فرهنگوی پهنوه ایوران و آنواتولی       ،محراب

،برای 5431نوشته مارتین ورمازرن با ترجمه بزرگ نادر زاد در سال  «آیین میترا»کتاب .،فرضیات و نظریاتی را مطرح نموده اند

مبوانی  »بوا انتشوار کتواب    5431در سوال   علی حصووری و جایگاه آن در آیین مهر پرداخت. )محراب(پدیدهاین نخستین بار به 

بوه سویر تحوول و تطبیو  پدیوده      شاره به ویژگی های اصولی سواختار ایون  رح،   ادر بخشی مستقل،با «  راحی سنتی در ایران

اسوتاد   یافته های لغوی این پدیده را با اشاره بهریشه  ه وپرداختتا روزگار معاصر در گذر زمان و پهنه فرهنگی ایران  «محراب»

 بیان نمود.(محمد مقد در دانشگاه تهران)خود 

نقش ایرانیوان مهواجر در آنواتولی بوا تآکیود بور دوره       »آاای ولی دین پرست در مقاله ،در زمینه روابط فرهنگی ایران و آناتولی

مهاجرت هنرمندان ایرانی به » در مقاله و ولی دین پرست شعبانیرضا آاایان ( و همچنین 5415«)تیموری و اوایل دوره صفوی

به عوامل زمینه ساز انتقال فرهنگ،آثار هنری و هنرمندان ایرانی بوه   (5431)«اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه.عثمانی

کشوورهای اسوالمی،آاای حسوین    و ارتبا وات فرهنگوی آن در حووزه    در منسوجات  رح محرابی باره درآناتولی پرداخته اند. 

را در جهوان   انوواع  ورح یواد شوده     (5413)«نگاهی به  رح سجاده صف در حوزه های فرد بافی اسالمی»در مقاله  کمندلو

بررسی تطبیقی نقشه محرابی بر منسوجات سنتی ایران و »در مقاله خانم مریم فروغی نیاهمچنین ار داده است.اسال  مد نظر ار

   مورد مطالعه ارار داده است.   تمدن اسالمیاشتراک و افتراق این  رح را در بافته های دو وجوه  (5413)«هند
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 روابط فرهنگی

شرایط جغرافیایی آناتولی و اابلیت های مهاجرتی و تجارتی ایون سورزمین،تاثیر پوذیری از هنور معماری،آثوار ادبوی و شویوه        

 هشتم ه.ق(فراهم نمود.به گونه ای که آن را می تووان مووجی فراگیور   کشورداری ایران را در دوران سالجقه رو )ارن پنجم تا 

که ابعاد فرهنگی،اجتماعی و سیاسی ناحیه آناتولی را تحت تاثیر ارار داده و و یژگی های ایرانی بخشیده اسوت.)عرب  برشمرد 

 (5411،13بیگی و اکبری،

تا  633)عثمانی حکومت بودند و (ه.ق 115تا  391)در شیوه حکومت، پیرو الگوهای حکومتی سلجوایان ایران سالجقه رو 

بوده اند.در همین دوران)ارون هفتم و  همین نگردپیرو  ،(نیزه.ق 353تا  335)به عنوان جانشینان سالجقه رو  ه.ق(5434

ه.ق(، صوفی و رباعی سرای  641تا  165)اوحدالدین کرمانی هشتم ه.ق(،برخی از نخبگان و خاندان مهاجر ایرانی نظیر

به آناتولی  (ه.ق 639تا  653)مولوی و (ه.ق631وفات )،سیف الدین فرغانی(ه.ق613تا  134)ن رازینجم الدیمعروف، 

بهره گیری از آداب کشورداری  ضمن سال ین و شاهزادگان سالجقه رو (.516 ،5415مهاجرت نمودند)دین پرست،

ایرانیان،انتصاب کارگزاران عالی رتبه ایرانی،استفاده از زبان فارسی در نظا  اداری،زمینه ساز رواج هرچه بیشتر فرهنگ ایرانی 

  .(599و5433،33)حسنی و تقوایی،در سرزمین آناتولی گردیدند

 به دوران پیش از خود،رون  بیشتری ، نسبت(ه.ق 633)نیدو پهنه ایران و آناتولی با آغاز سلسله عثماروابط فرهنگی 

با وجود رخداد جنگ  .است روابط یادشده به عنوان یکی از عوامل زمینه ساز.دین و باورهای مشترک و مرتبط با آن یافت

در  ، به واسطه ادرت تآثیر گذاری آنها هنری-پرداختن به مهاجرت بزرگان فرهنگیی میان حکومت صفوی و عثمانی،یها

تآثیرگذار بر صاحبان فن و هنر در زمینه ساخت آثار دوره اسالمی نظیر معماری مساجد، و دینی  ارایه نگرد های آیینی

، در روشن ساختن ابعاد این رابطه از اهمیت اابل توجهی  بناهای آرامگاهی،خانقاه و همچنین هنرهای صناعی نظیر فرد

 .برخوردار است

ن ظهور و ادرت گرفتن نسبی  ریقت های مرتبط با مذاهب اسالمی در ناحیه آناتولی ارون هفتم و هشتم ه.ق دورا

رایج یکی از  ریقت های صوفیانه است.ساخت خانقاه در االب آثار معماری آیینی از جمله نتایج این رویداد فرهنگی است.

که خود از ناحیه خراسان به آناتولی ق توسط حاج بکتاد ولی، است که در نیمه ارن هفتم ه. «شیهبکتا»دوره عثمانی،در 

(.بکتاشی های ساکن نواحی شرق آناتولی و مجاور با 11 ،5431مهاجرت نموده بود،پدیدار گشت)عالم زاده و مخبر دزفولی،

 ،5415رازنهان،ت صفوی به شمار می رفتند)شیردل و المرو صفویان،پیرو مذهب شیعه بوده و از جمله حامیان حکوم

 -که خاستگاه آن نیز نواحی مرکزی آناتولی بود -نی برای مقابله با نفوذ ادرت بکتاشیه، ریقت مولویه را (.امرای عثما533

(.یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با روابط فرهنگی،مهاجرت مریدان نجم الدین 993و 993 ،5415تقویت نمودند)لوئی ،

نقل در دین  (943 ،5439ن به منطقه آناتولی رخ داد)ربانی،می باشد که در ارن هشتم ه.ق، از ایرا «دایه»رازی، معروف به 

(.در اواخر همین ارن، ریقت بسطامیه)منسوب به بایزید بسطامی( نیز در المرو عثمانی نشو و نما 513 ،5415پرست،

 (.659و  655 ،5139/5463یافت)اوزون چارشی لی،
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؛به ن،دانشمندان و ادیبان شدت یافتهاجرت عرفا،هنرمندابا روی کار آمدن صفویان و پدیداری برخی تعصبات مذهبی، موج م

یکی از نتایج اابل توجه آن،گسترد دامنوه و نفووذ زبوان فارسوی در مکاتبوات دیووانی دربوار عثموانی اسوت.)دین           که  وری

ایون   رخورد متعصبانه شاه اسماعیل صفوی یکی از موارد اابل توجه در زمینه سرعت بخشیدن بوه شیوه ب .(513 ،5415پرست،

از سوی دیگر با آغاز سلطنت شاه اسماعیل،تالد سلطان بایزید دو  عثمانی در پوذیرد  .(416 1ج  ، 5464)صفا،مهاجرت بود

 196ه.ق( و سلیمان اانونی) 196تا  153( در دوران سلیم اول)13 ، 53ج  5499و حمایت دانشمندان ایرانی موثر افتاد.)نفیسی،

فزونی یافت که بوه اثربخشوی در   ارت و مهاجرت در دربار عثمانی به سبب عواملی چون اسه.ق(،شمار ایرانیان حاضر  134تا 

، ریقوت هوای   همچنین (35 ،5416پیشرفت نویسوندگی هنوری و دیووانی دوره عثموانی انجامید.)بابایی،خضوری و حضورتی،      

بودند،در  بقات مردموی و دربواری    صوفیانه نظیر بکتاشیه،مولویه،نقشبندیه و حیدریه، که خود از خاستگاهی ایرانی برخوردار

از هنرمنودان نیوز پو      گروهی از .(513 ،5415)دین پرست،فوذ اابل توجهی برخوردار گردیدندحکومت عثمانی از رواج و ن

یکی از آنها بوده و نا  وی در  «محمد االیچی»جنگ چالدران و فتح تبریز،به دستور سلطان سلیم به عثمانی کوچانده شدند که 

 .(61 ،5431شعبانی و دین پرست، نقل در bayat,1997, 667)حِرَف آن روزگار درج گردیده است احبانسیاهه ص

 معماری

برخورداراست. هنرهای در جلوه گری نگرد های آیینی از میان هنرها، معماری با اابلیت های ویژه خود، از جایگاهی ویژه 

مرتبط با معماری،نظیر آرایه پردازی دیوارها)خط، نقود گیاهی تجریدی و انتزاعی(و فرد در مراتب پ  از آن ارار 

دارند.شیوه معماری آذری ایران)ارن هشتم و نهم ه.ق( و خاستگاه آن آذربایجان، زمینه ساز پدیدار شدن برخی ویژگی های 

ران و ناحیه آناتولی آن روزگار گردید. هم جواری و در هم تنیدگی باورها و فرهنگ ساکنان این نزدیک به هم در معماری ای

دو پهنه)آذربایجان و آناتولی(می تواند عاملی تآثیر گذار در این وجه مشترک باشد .شیوه معماری آذری،حاصل درهم آمیزی 

وده و از آغاز ارن هشتم ه.ق تا پایان ارن نهم ه.ق در سنن معماری کهن ناحیه آذربایجان و معماری مرکز و جنوب ایران ب

 (.953 ،5433ایران رواج داشته است)پیرنیا، بیشتر منا  

سازه های شبستانی و نهان خانه های دوربسته)محصور( از جمله ویژگی های معماری کهن ناحیه آذربایجان به شمار می 

توجه در معماری ایران و آناتولی که برآمده از سنن دوره اسالمی  (.یکی دیگر از ویژگی های جالب5433،956روند.)پیرنیا،

است، به کارگیری محراب و درگاه)سردر( در سازه های آیینی در هر دو ناحیه است.چنانچه نما و ساختار این دو پدیده را 

ران و آناتولی نیز بخشی که ای-می توان به عنوان عاملی هویّت بخش در سبک شناسی و تاریخ معماری سرتاسر المرو اسالمی

ساختار نسبتاً کشیده محراب ها و ورودی سازه های آیینی و دینی،یکی از ویژگی های مشترک  به شمار آورد. -از آن است

 و آثار معماری مربوط به ارون هفتم ه.ق تا دوازدهم ه.ق در ناحیه آناتولی است.  شیوه معماری آذری در ایران

پردازد ساختار  .(9و  5ویراتص )وس( و نسبت پهنا و ارتفاع آنهاسترا رام می زند،نوع چفد)اآنچه تفاوت نسبی آنها     

 آیینی را به نمایش می گذارد.  -عرفانی نگرد هایظاهری محراب در آثار هنری دوره اسالمی،به  ور آشکار، وا  گیری از 
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سازه ای وابسته به  و آیینی، محراب،در االبمعمار آشنا به مضامین عرفانی  می توان چنین پنداشت که در اندیشه

معماری،نمود عینی یافته و به عنوان بخشی مهم در فضای اصلی)گنبدخانه( معماری آیینی، به کار گرفته شده است)تصاویر 

 (.3و 4

ه باال می بر پایه میل به تمرکز و وحدت شکل گرفته و از گونه  رح های یک  رفه رو بمحراب  نیز  راحی از نظر ساختار

نظیر ستون های جانبی،اوس باال و چراغدان نیز با توجه به همین جهت مندی شکل گرفته و تآثیر ن آاجزاء اصلی  باشد.

تبدیل به جایگاه ویژه نیایش و در باور دینی مسلمانان، بصری مبتنی بر تمرکز و توجه در چگونگی ارایه است که  آن را 

 تمرکز و زمینه ساز ،محراب و ارار گرفتن آن در فضای محصور و در زیر گنبدخانه. وصل به عالم ملکوت نموده است

  است. گردیده و دینی آرامش الز  حین اجرای مراسم آیینی

 

 (931 ،5431استانبول،ارن دهم ه.ق)بلر و ا  بلو ،مسجد بایزید دو . -9تصویر(   914 ،5433مسجد میرچخماق. یزد،نیمه ارن نهم ه.ق)پیرنیا،-5تصویر 

 

 

 

 

 

 

 

(569 ،5431بلَط.محراب مسجد الیاس بک.ارن نهم ه.ق)بلر و ا  بلو ، -3تصویر (  نگارندهشتم ه.ق)ان.ارن هجاصفهان.محراب مسجد اشتر-4تصویر  
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 فرش بافی

و مرتبط  برجای ماندهمنقود و ادیمی ترین بافته های پرزدار  بودهفرد بافی در ایران از پیشینه ای چندهزار ساله برخوردار 

در بافت فرد و زیرانداز .پیشینه (551 ،5433)حشمتی رضوی،مربوط به ارن پنجم پ.  است ،با فرهنگ و تمدن ایران

خاستگاه بافت کهن  اختالف نظر بر سر جایگاه ایران و آناتولی،در زمینهآناتولی نیز همانند ایران مربوط به دوران کهن بوده و 

  تمدنی است.-بر پیشینه سنت بافته های پرزدار در هر دو پهنه فرهنگیروشن دلیلی  ترین االی موجود)پازیریک(،

های نفی  درباری بوده االی  حکومت صفویه نقطه آغاز تولیداز هنر دوره اسالمی ایران، به نمونه های برجای مانده با استناد

در ناحیه آناتولی .(533و5433،533تی رضوی،)حشمو ادیمی ترین االی های محرابی ایران مربوط به همین دوران می باشند

های محرابی با وجود پیدا شدن االی هایی مربوط به دوران سلجوایان رو )ارون هفتم و هشتم ه.ق(،ادیمی ترین نمونه  نیز

االی های یاد  تعداد اابل توجهی از .(33 ،5433است)مجابی،ن دهم ه.ق و دوران حکومت عثمانی مربوط به ار برجای مانده،

االی های بیشتر .(6و1برخوردارند)تصاویر(5)«صف»از ساختاری شبیه به االی های مشهور به محرابی هر دو ناحیه، شده

 و (sivas)سیواس،(ladik)الدیک،(konya)اونیه،(usak)مربوط به منا   اوشاک ،از این دوران محرابی برجای مانده

در ،ستون های جانبی و )محراب(اوس)کمان( باالی  رح رایج  راحی آنها بر پایهو ساختار اصلی و بوده  (mucur)موجور

 .(3)تصویر(5433،33مجابی،)استاندیل)چراغدان( آویخته بر میانه محراب برخی موارد،

 

 

 

 

 

          

ه.ق 1محرابی صف؛شمال غرب ایران. ارن پاره االی -6تصویر (hali,1993,88) ارن دهم  شرق آناتولی. صف،شمال یاالی محرابپاره -1تصویر      

(milanesi,1999,67)                                                     

، بیش روستاییو  شهریهای  و در االی فرد می باشد  رح های حرابی یکی از گونه های شناخته شده رح مدر ایران نیز 

از گونه های عشایری نقش بسته است. نواحی شمال غرب ایران یکی از منا   اابل توجه تولید االی های محرابی در ایران 

 متمایل بهبه نواحی مرکزی و  االی های محرابی برجای مانده از  دوره عثمانی نیز،مربوطبوده و حجم اابل توجهی از نمونه 

ساختار  راحی و تمرکز جغرافیایی در زمینه تولید گونه ای کاربست (. اشتراک در 5433،33)مجابی،استشرای آناتولی 
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نکته ای می تواند خاص از  رح و نقش در سنت های بافندگی مردمان هم جوار دو منطقه شرق آناتولی و شمال غرب ایران، 

 .باورهای مشترک این مردمان باشداابل توجه در زمینه روابط کهن و 

زی االیچه های محرابی،هر نقش عالوه بر بیان تجسمی،دربردارنده ارزد و پیا  فرهنگی جامعه مربوط به خود در آرایه پردا

تقارن و تعادل،بسیار نزدیک به ویژگی های است.پردازد ساختار اصلی  راحی این دسته از االی ها، ضمن برخورداری از 

نظیر مساجد و مقابر است.چنانکه در برخی نمونه های ناحیه  ،اسالمی معماریساختار سردر،گنبد و محراب در 

 .(3ویر)تصبافته شده است  راحی و ستون دار نیزآناتولی،محرابی های جفت 

 

 

 

 

 

 

 (5561 ،5433)پوپ و اکرمن،ه.ق55ارن  کاشاناالی محرابی -3تصویر   (hali,1992,12)ه.ق 55محرابی جفت ستون دار.الدیک ارن  االی-3تصویر

هر دو ناحیه)ایران و آناتولی( از ساختار اصلی یکسان برخوردار بوده و محرابی االی های  ی به کار گرفته شده درالگوی  راح

؛بدین صورت که االی های محرابی دانستپردازد کمان)اوس(اسمت باالی محراب شیوه آنها را می توان در بارز تفاوت 

الگوبرداری نموده ،جدامس همچون دینیویژه سازه های الگوی پردازد اوس به  ور معمول از ایران دوره صفوی ،

از اوس های پلکانی و تیزه دار نظیر اوس های محراب و ه عثمانی نیز های محرابی آناتولی دور نمونه االی در (.3)تصویراند

 .شده است وا  گیریآن ناحیه ی آثار معماری ورودی ها

به منطقه  مربوط ارن نهم ه.قفته با ای از یک زیلوی ادیمی و برخوردار از نقش محراب،ساختار محراب نقش بسته بر اطعه 

روسیه نگهداری می شود،تا حدودی شبیه به نمونه االیچه های محرابی نواحی شرق (hermitage)میبد یزد، که در موزه ارمیتاژ

آمیز متفاوت اند.با این وجود، الگوی کاربرد آنها به ( است. زیلو و االی در شیوه بافت و رنگ 6آناتولی،نظیر تصویر شماره)

عنوان کف پود سازه های معماری دینی،با در نظر گرفتن تفاوت های شرایط االیمی و جغرافیایی مشترک می 

 (.55و1)تصاویر(9)باشد
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 (hali,1993,129)ه 5 محرابی.شرق آناتولی ارنگلیم -55تصویر    (hali,2000,122)ه.ق 1پاره زیلوی محرابی میبد یزد. ارن-1تصویر

و  بودهعثمانی و ایران دوره صفوی نیز نکته ای اابل توجه دوره شباهت بسیار برخی نمونه االی های محرابی شهری باف 

 پ  ازسیاسی حاکمان صفوی و عثمانی پیگیری نمود. –یکی از مهمترین عوامل زمینه ساز آن را می توان در روابط فرهنگی 

 ابعاد و اندازه فرد های متناسب با،به پیشنهاد شاه ایران ه.ق(164) صلح نامه شاه  هماسب صفوی و سلطان سلیمان اانونی

ه.ق توسط کاروانی 131به ایران ارسال و پ  از بافت فرد های یاد شده،در سال  ،)جامع سلیمانیه(«مسجد صنعان» ابعاد

 .(51و5433،53به آذین،)، به دربار عثمانی فرستاده شدندتشریفاتی
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 نتیجه

در این پژوهش، پدیده محراب به عنوان یک باور مشترک در نگرد جوامع تمدن اسالمی ایران و آناتولی در آثار و پدیده      

در  ،که  بررسی ارار گرفته و نتایج حاصل بیان می دارند  های مرتبط با ارتبا ات فرهنگی، تصوف، معماری و فرد بافی مورد

زمانی ارون هفتم تا دوازدهم ه.ق، بیش از هر بازه زمانی دیگر،شاهد روابط دو تمدن اسالمی ایران و آنواتولی هسوتیم؛چه   بازه 

به شیوه مناسبات مسالمت آمیز و چه برخوردهای فرهنگی. برخورداری جایگاه آیینی و دینی مشترک پدیده محوراب و تجلّوی   

نگی مردمان ساکن ناحیه ایران و آناتولی،در چند عامل زمینه ساز برآورد نموود کوه   عینی باور مندی آن را می توان در آثار فره

باورمندی مشترک به دین اسال ، به عنوان مهم ترین عامل زمینه ساز روابط فرهنگی ایون دو ناحیوه در بوازه زموانی یواد شوده       

روایان سولجوای ایوران وپوی آینود آن، پیوروی      است. الگوبرداری فرمانروایان سلجوای ناحیه آناتولی از شیوه کشورداری فرمان

عثمانی ها از شیوه کشورداری سلجوایان آناتولی،عاملی موثر و اابل توجه بور تاثیرپوذیری فرهنگوی آنهوا از برخوی مناسوبات       

فرهنگی ایرانی است. آشفتگی اوضاع اجتماعی ایران در پی حمله مغوول ، عواملی مووثر بور پدیوده مهواجرت برخوی بزرگوان         

هنری به آناتولی به حساب می آید.به موازات ایون رخوداد،گرایش هوای    -صوفی و همین  ور، دیگر بزرگان فرهنگی  ریقت

صوفیانه مشترک هر دو ناحیه، نظیر بکتاشیه،مولویه و نقشبندیه در آناتولی که خاستگاه اصلی بخش اابل توجهی از آنهوا ایوران   

 ه مهاجرت یاد شده می توان به شمار آورد.تشخیص داده شده را از جمله عوامل پی آیند پدید

،به کارگیری برخی اجزاء ثابت همچون درگاه و گنبد خانه و محراب در ساخت آثار معماری اسالمی در حوزه معماری    

،بیانگر باور مشوترک دو تمودن همجووار بوه     تمدنی ایران و آناتولی-یه فرهنگینظیر مسجد،آرامگاه و خانقاه در هر دو ناح

ای واحد در آثاری با کارکردهای آیینی برخوردار از تفاوت های جزئی است.در زمینه آثوار و صوناعات نیوز پیشوینه      پدیده

کهن هر دو ناحیه)ایران و آناتولی(در زمینه تولید بافته های داری نظیر االی، به عنوان عاملی زمینه ساز در تجلی باورهوای  

ش به حساب می آید.به گونه ای که صواحبان فنوون موورد اشواره،در هور دو      آیینی و دینی این مردمان در االب  رح و نق

ناحیه بازنمود  رح و نقش محراب در فرد های مرتبط با بناهای آیینی خود را مد نظر داشوته انود.در دوره صوفوی و بوا     

عت گران و هنرهوای  براراری روابط صلح آمیز دو حکومت همجوار،زمینه مساعد تاثیرپذیری صنایع عثمانی آناتولی از صن

 ایران بیش از گذشته فراهم آمد. 
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 پی نوشت

نقود در بردارنده  ،نقش آن به  ور معمولمی شود.است که به صورت عریض بافته  نوعی زیرانداز پرزدار و یا بدون پرز «فصَ»-1

به منظور مفرود ساختن اماکن مذهبی نظیر  بافتهدر کنار هم جای گرفته اند.تولید این بوده که  محرابی تکراری همسان و غیرهمسان

 انجا  می پذیرد.  مسجد

.عمده کاربرد بیابانی منا   مرکزی و جنوبی ایران استتماماً از جن  پنبه و متعل  به جغرافیای  بافته ای بدون پرزمی باشد که «زیلو» -9

 ست.اسازه های مسکونی و آیینی منا   یادشده آن به عنوان زیرانداز و پوشش کف 

 منابع

 کتب فارسی

  (.5139)چاپ به زبان اصلی  تهران:کیهان. .ترجمه ایرج نوبخت.5ج تاریخ عثمانی(.5139/5463اوزون چارشی لی،اسماعیل حقی.)-5

 ..ترجمه اردشیر اشراای.تهران:سرود.)چاپ دو (هنر و معماری اسالمی(.5431،شیال و ا  بلو ،جاناتان.)ربل-9

 .)چاپ نخست(.تهران: ابن سینا.االی ایران(.5433به آذین، .ا.)-4

.ترجمه سیروس پرها .تهران:علمی 6ج.سیری در هنر ایران از دوران پیش از تاریخ تا امروز(.5433پوپ،آرتور اپها  و اکرمن،فیلی .)-3

 .فرهنگی.)چاپ نخست(

 .)چاپ نهم(.تهران:سرود دانش.سبک شناسی معماری ایرانی(.5431.)پیرنیا،محمدکریم و معماریان،غالمحسین-1

 .) چاپ نخست(.تهران:سمت.تاریخ فرد سیر تحول و تطور فرشبافی ایران(.5433حشمتی رضوی،فضل اهلل.)-6

 ) چاپ سو (..تهران:چشمه..دفتر نخستمبانی  راحی سنتی در ایران(.5431حصوری،علی.)-3

 .) چاپ نهم(.تهران:سمت.معماری ایران دوره اسالمی(.5415)کیانی،محمد یوسف.-3

 .)چاپ نخست(.تهران:بنگاه ترجمه و نشر کتاب.ترجمه ماه ملک بهاراستانبول و تمدن امپرا وری عثمانی(.5415لویی ، برنارد.)-1

.چاپ نخست.اصفهان:دانشگاه آزاد اسالمی واحد نجف پیش درآمدی بر تاریخ فرد جهان(.5433مجابی،علی و فنایی،زهرا.)-55

 .نخست()چاپ آباد.

 مقاالت فارسی

 5433.زمستان 55.در فصلنامه مسکویه،کارگزاران ایرانی در دستگاه اداری سلجوایان رو (.»33و5433حسنی،عطاا... و تقوایی فا مه.) -5

 .591تا554.صص5433و بهار 
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.در فصلنامه تاریخ «صفوینقش ایرانیان مهاجر در آناتولی با تآکید بر دوره تیموری و اوایل دوره (.»5415دین پرست،ولی.) -9

 .535-511.صص5415(.زمستان 19)پیاپی3اسال ،

 .(.بررسی نقش نخبگان در رواج فرهنگ ایرانی در آناتولی در دوره سلجوایان ،پایان نامه دکتری،دانشگاه الزهرا)س(5439ربانی،زهرا.)-4

.در فصلنامه تاریخ «دوره تیموری و اوایل دوره صفوینقش ایرانیان مهاجر در آناتولی با تآکید بر ».(5415نقل در دین پرست،ولی.)

 .535-511صص.5415زمستان (.19)پیاپی54اسال ،

.در مجله «اواخر دوره تیموریان و اوایل دوره صفویه.مهاجرت هنرمندان ایرانی به عثمانی(.»5431شعبانی،رضا و دین پرست،ولی.)-3

 .31-11.صص5431تابستان.(31)پیاپی95تاریخ اسال  و ایران،

بررسی نقش و کارکرد  ریقت های صوفی در امپراتوری عثمانی با تآکید بر  ریقت (.»5415،محمد حسن.)و راز نهان ،تقیشیردل-1

 .511-591.صص5415(.پاییز و زمستان 4)پیاپی3.در مجله تاریخ در آیینه پژوهش.«بکتاشیه

.در مجله فصلنامه تاریخ «حاج بکتاد ولی و  ریقت بکتاشیهنقدی بر مقاله (.»5431فهیمه.) و مخبر دزفولی، ،هادیعالم زاده-6

 .551-11.صص5431(.تابستان 96)پیاپی3اسال .
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