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1

پیشگفتار

پیدا شد  عربستان  شبه جزيرۀ  در  مردی  اين،  از  پیش  چهارده سده 
تا پیام خدا را به گوش مردم آن روزگار و روزگاران بعد برساند. 
آن  شكوهمند  تمدن های  کانون های  از  گرچه  او  زادگاه  مردِم 
روزگار برکنار و از هنر فاخر دور بودند، از هنِر تنیده در زندگی و 
از ذوق هنری يكسره بی بهره نبودند. آنان تقريباً با همۀ کانون های 
تمدن در روزگار خود، از يمن در جنوب گرفته تا ايران و حیره 
بازرگانی داشتند.  تعامل  در شمال و روم در شمال غرب و غرب 
اين  قّوت  بر  غّسان  و  حیره  ملوک  و  يمنیان  با  آنان  خونی  پیوند 
تعامل ها می افزود و آنها را از مرزهای دادوستد مادی فراتر می برد. 
با اين حال، کانون های نخست اسالم، مكه و مدينه، و صحراهای 
نبود. در  پرداختۀ هنر  برای ظهور صورت های  پیرامون آنها جايی 
انسان ها  ديدگاه  تا  پیامبر خدا )ص( کوشید  بسیطی،  چنین محیط 
را دربارۀ خود و انسان های ديگر و جهان دگرگون کند و آنان را 
اندک مدتی،  به توجه دربارۀ ساحت های ديگر حیات بخواند. در 
پیام او به همۀ اهل جزيرۀ عرب، و در کمتر از يک سده، به گوش 
کثیری از مردم جهان، از اسپانیا و شمال افريقا گرفته تا سند، رسید 
و شمار بسیاری به دل بدو گرويدند يا سلطۀ کسانی را که به نام او 
يا  گروندگان  اين  پذيرفتند.  به اکراه،  يا  به رغبت  می راندند،  حكم 
حاکمانی بودند که به نام دين جديد بر مردمان حكم می راندند؛ يا 
مؤمنان مجاهد بودند که پا به سرزمین های نو می گذاشتند و در آنجا 
می ماندند؛ يا مؤمنانی بودند که در پی زندگی بهتر به سرزمین های 
نو  دين  به  خود  سرزمین  در  که  مقیمانی  يا  می کوچیدند؛  نويافته 
نهاده  سر  جديد  حاکمان  حكم  به  که  مقیمانی  يا  بودند؛  گرويده 

بودند. 
و  تثبیت  برای  که  دريافتند  زود  خیلی  حاکمان،  اول،  گروه 
تحكیم سلطۀ خود نیازمند بهره گیری از ابزار معماری اند. در آغاز، 
مهم ترين  در  جمعه  شكوهمنِد  نمازهای  برگزاری  با  را  سلطه  اين 
وامی نمودند.  شهرها  فضای  در  اذان  صدای  درانداختِن  و  نقاط 
مقدس  پیشینه ای  يا  که  برافراشتند  جاهايی  در  را  مسجدها  آن گاه 
پیشین.  مسلِط  سیاسِی  يا  دينی  قدرت  با  پیوسته  معنايی  يا  داشت 
در  نیافتند.  کافی  خود  مقصود  برای  را  اينها  که  نگذشت  چیزی 
ديگری،  معمارِی  زبان  به  که  دريافتند  به تدريج  دهه،  چند  ظرف 
زبان معماری ای متفاوت با زبان رايج و پیوسته با معانی مرتبط با دين 
جديد، نیاز دارند. اين درک و درخواسِت ايشان در قالب معماری 
مسجدها و کاخ ها و دارالخالفه ها در کانون های خالفت به ظهور 

متداول  معماری  به  همچنان  مفتوح  سرزمین های  مردم  اما  رسید. 
می دادند.  ادامه  عمومی،  و  خصوصی  بناهای  و  خانه ها  در  خود، 
به مردم تحمیل نمی کرد. کافی بود  دين جديد معماری معینی را 
زمینی غصبی نباشد و پاک باشد تا بتوان آن را، بی هیچ ترتیبی و 
آدابی و حتی ساختِن بنايی، مسجد گرفت. اگر می خواستند جايی 
يا  می دادند،  را گسترش  پیشین  معبدی  به سادگی  کنند،  مسجد  را 
برمی افراشتند.  قبله،  سوی  به  و  گروهی  نماِز  با  متناسب  نو،  بنايی 
پیداست که در اين کار، دوست داشتند که بنای مسجدشان با بنای 
مسجد و خانۀ پیامبر خدا در مدينه، که وصفش را از مؤمنان مهاجر 
شنیده بودند، شباهتی داشته باشد. از فنون محلی بهره گرفتند و در 
با فنون و سنت های معماری همان جا، مسجدهايی  هرجا، متناسب 
برافراشتند که بیشتر آنها از حیثی با مسجدهای نخستیِن رسول خدا 
و ياران او مناسبتی داشت: صحنی و سايبانی چهل ستون در يک يا 
چند سوی آن، و همه رو به جهتی که آن را سوی مكه می انگاشتند.

و  پخته تر  شیوه های  حاکماْن  دهه ها،  و  سالیان  طی  در 
از  را  بهتر  معماراِن  يافتند؛  معمارِی خاِص خود  برای  پرداخته تری 
حتی  و  منطقه ای  و  ملی  سبک های  و  فراخواندند  نزديک  و  دور 
اقطار قلمرو خود صادر کردند.  به  جهانی پديد آوردند و آنها را 
عامۀ مردم نیز شهرها را با نظام نِو اجتماعی دوباره سامان دادند و 
کوشیدند  نداشت،  آشكار  طلبی  آنان  معماری  از  نو  ديِن  اگرچه 
زندگی خود، و به تَبَِع آن معماری خود را با نگاه و آداب و مناسک 

اين دين وفق دهند. 
در جاهايی از سرزمین های پهناور مسلمان نشین که ثبات و آرامش 
بیشتر و ماندگارتری برقرار بود، اقشار اجتماعِی مستقل از حكومت، 
اما مقید به اسالم، زودتر پديد آمد. اين اقشاْر طالِب معماری ای بودند 
متناسب با ذوق خود؛ ذوقی که در طی سالیان و سده ها از جهان نگری 
و خوی و سلوک اسالمی متأثر شده بود. اين چنین بود که رفته رفته 
اقسام معماری های حكومتی و مردمی در سرتاسِر داِر اسالم پديد آمد 
تمايالت  از  اما  بود؛  برآمده  بومی هر سرزمین  معماری  از  که همه 
برآمده از دين نو هم رنگ وبويی داشت. اين تفاوت های منطقه ای 
همراه با رنگ وبوی مشترِک برآمده از اسالم و شیوه هايی که پیوسته 
تا  گرفته  ديوانیان  و  لشكريان  و  حاکمان  از  ــ  مهاجران  به دست 
ـ در بین  بازرگانان و صوفیان، و از همه مهم تر، معماران و صنعتگرانـ 
سرزمین های اسالمی جابه جا می شد، در طی سده ها کثیری از آثار 
معماری پديد آورد که با همۀ تفاوت های شگرفشان، شباهت هايی 
دوراِن  دانشوراِن  شد  موجب  که  شباهت هايی  داشتند؛  هم  شگفت 

جديد همۀ آنها را به نام »معماری اسالمی« بخوانند. 
اسالمی  سرزمین های  ساکنان  ما  بین  جديد  روزگار  تحوالت 
و سنِت صدهاسالۀ معماری سرزمین هايمان گسست افكنده است. 
میان سنت های  پیوندی  نه، چه  يا  باشد  بوده  چه آن سنْت منسجم 
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گوناگون معماری در سرزمین های متفاوت جهان اسالم برقرار بوده 
باشد يا نه، امروز ما از آن عالم بیرونیم. از همین روست که از آن 
سخن می گويیم و می توانیم در پی شناخت آن برآيیم. امروز از دور 
ايستاده ايم و به معماری ای می نگريم که از سدۀ اول/ هفتم تا حدود 
سدۀ سیزدهم/ نوزدهم از منتهای غرب اروپا تا جنوب شرق آسیا 
به دست مسلمانان در سرزمین های مسلمان نشین پديد آمده است. 
شناخت ما از اين معمارْی ناگزير در بند قیدهايی است. در بخش 
»کلیات و مقدمات« کتاب حاضر، به برخی از اين قیود پرداخته ايم. 

در اينجا، تصويری مجمل از مهم ترين آنها به دست می دهیم:

1. قید شواهد مادی
آنچه از معمارِی اين سیزده سده به دست ما رسیده است حتی 
به  معماری  آثار  قرون،  در طی  نیست.  نمونۀ خروار  مشتی  حِدّ  در 
از میان رفته است. آنچه مانده،  انسان ها و پديده های طبیعی  دست 
يكی از هزاران هزار اثر معماری است؛ و آن هم معموالً معماری فاخر. 
هرچه از اکنون به عقب برويم، قید محدوديت شواهد مادی بیشتر و 
از معماری اسالمی محدودتر می شود. موج  به فهمی  امید دستیابی 
مدرن سازی که به ويژه پس از انقالب صنعتی آثار بسیاری از معماری 
گذشته را در اروپا از میان برد، امروزه در آن مناطق فرونشسته است؛ 
اما در سرزمین های اسالمی همچنان زنده است و همچون حريقی، 
پیوسته اندک شواهد معماری اسالمی را در خود می بلعد و می سوزد.

۲. قید شواهد نوشتاری و تصويری
نويسندگان  گفته ايم.  به تفصیل  ديگر  جاهای  در  قید  اين  از 
مسلمان رغبتی به سخن گفتن از معماری نداشته اند و اگر در کتابی 
سخنی از معماری رفته است، دربارۀ معماری شاهانه و برای ستودن 
شاهی و امیری بوده است. با اينكه حیات مدنی در شهرهای پررونق 
اسالمی تقنین قوانین مدنِی مرتبط با معماری و شهر و نیز مكتوب 
از  بسیاری  مردم  می آورد،  الزم  را  معماری  قراردادهای  کردن 
سرزمین های اسالمی عالقه ای به نگه داری اسناد و قراردادها و متون 
حقوقی معماری نداشته اند و بسیاری از آن سندها را از میان برده اند 
و همچنان از میان می برند. اندک اسناد به جامانده هم، اگر به موزه ها 
و کتابخانه های اروپا و امريكا نرفته باشد، معموالً در خزانۀ موزه ها و 
کتابخانه های سرزمین های اسالمی است که موزه داران و امنای امواْل 
آنها را از »چشِم بِد« محققان به دور می دارند. همین اندک اسناد، که 
خود هزاران هزار است، اگر روزی به درستی سامان يابد و از حكايت 
»گنج و مار« رها شود و در اختیار پژوهندگان قرار گیرد، تصوير ما را 
از معماری اسالمی دگرگون خواهد کرد. وضع اسناد تصويری نیز، 

از نگاره های کهن گرفته تا عكس و فیلم، چنین است.

3. قید سنت های علمی موجود
تحقیق دربارۀ معماری اسالمی را اروپايیان آغاز کردند و حتی 
نام »معماری اسالمی« از ايشان است. در طی بیش از دو سده که 
از مطالعات معماری و هنر اسالمی می گذرد، دانشوران مغرب زمین 
اسالمی  سرزمین های  معماری  شناخت  برای  بسیاری  زحمات 
علمی ای  سنت های  از  متأثر  ناگزير  متنوْع  حوزۀ  اين  کشیده اند. 
بوده است؛ و همین سنت ها، در عین آنكه امكاناتی برای شناخت 
اين معماری به دست داده، قیودی بر دست وپای فهم محققان زده 
است. در بخش کلیات و مقدمات مجلّد حاضر، به ويژه در فصول 
1 و 2، به برخی از اين سنت ها پرداخته ايم؛ اما بررسی مفّصِل اين 
قیود در اين مجلد و اين پیشگفتار ممكن نیست. فقط از برخی از 
تاريخ نويسی2  قید سنت  قید سنت شرق شناسی1،  می بريم:  نام  آنها 
هنر،  تاريخ  سنت  قید  باستان شناسی،  سنت  قید  تاريخ باوری3،  و 
قیِد  و  سنِت سنت گرايی۴،  قید  معماری،  به  نقاشانه  نگاه  قید سنت 

»قیدستیزِی« متظاهرانۀ برخی از نظريه های انتقادی.
تحقیق دربارۀ معماری جهان اسالم نیازمند تحولی بنیادی است؛ 
تحولی با رهايی از اين قیود و در عین حال، بهره گیری از فوايد آنها. 
مقدمۀ اين رهايی به دست آوردن تصوری اجمالی از دانش موجود 
است. کتاب حاضر نتیجۀ چنان تحول مطلوبی نیست؛ اما محصول 
فراهم آوردِن چنین مقدمه ای است. به عبارت ديگر، در اين کتاب 
کوشیده ايم تصويری اجمالی از دانش موجود دربارۀ معماری جهان 
اسالم به دست دهیم. پیداست که در اين کوشش، دست به گزينش 
زده ايم. در اين گزينش از منابع ثانويه5، کوشیده ايم نگاه معماريانه6 
روايت های  و  برکشیم  مورخانه،  و  باستان شناسانه  نگاه  برابر  در  را، 
باستان شناسان و مورخان هنر را، در حد بضاعت، به شیوه ای معماريانه 
باستان شناسی  قیود سنت های  از  پیداست که رهايی  گزارش کنیم. 
و تاريخ هنر در کاری که از بنیاد متكی بر منابع ثانويه باشد بسیار 
دشوار است. با اين حال، اين را مقدمه ای کمابیش موفق در اين زمینه 
می شماريم و امیدواريم باب تحقیق های نو و رسته از قیود را بگشايد.

تقاطع  از  حاصل  مربع های  قالِب  در  جغرافیايی  پهنه های  اگر 
اگر  می گرفت؛  جا  جغرافیايی  نقشۀ  نصف النهارهای  و  مدارها 
سال های  با  تاريخی،  تحوالت  قله های  يا  تاريخی،  رويدادهای 
رخ  سده ها  رأس  در  مثاًل  رويدادها  همۀ  و  می شد  تنظیم  تقويم 
می داد؛ اگر تحوالت فرهنگی، از جمله تحوالت معماری، به اين 
اين  در  مردم  اگر  می ماند؛  مقید  تاريخی  و  جغرافیايی  مربع های 

1. orientalism
2. historiography
3. historicism
4. traditionalism
5. secondary source
6. architectural
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مربع ها  اين  بین  اگر  نمی داشتند؛  معماری  دادوستد  هم  با  مربع ها 
می شد! خوش بختانه  آسان  چه  معماری  مورخ  کار  می بود،  ديوار 
اما مورخ معماری، آن هم معماری ای به گستردگی  چنین نیست. 
و  شناختن  برای  اسالم«،  جهان  »معماری  تاريخِی  و  جغرافیايی 
شناساندن اين معماری ناگزير به تقطیع آن در پهنه های جغرافیايی 
ديگری  تقطیع  هر  مثل  تقطیع،  اين  در  است.  تاريخی  و دوره های 
که برای شناختن الزم است، ناگزير حقايقی ناديده می ماند، ناچار 
تقطیع  از  شايد  می شود.  پنهان  تقطیع  ديواره های  زير  در  واقعیاتی 
»از دست  اين  را چنان کرد که  تقطیع  اما می شود  نباشد؛  گزيری 
دادن« به کمترين حد ممكن برسد. در کتاب حاضر، کوشیده ايم 
چنین کنیم؛ گرچه در اين تقطیع نیز ناگزير بر دانش موجود متكی 
تاريخی  و  تقطیع جغرافیايی  ترکیب  از  منظور،  اين  برای  بوده ايم. 
بهره گرفته ايم. نخستین تقطیْع جغرافیايی است: سرزمین های شرقی 
تقطیْع  دومین  اسالم.  جهان  غربی  سرزمین های  و  اسالم  جهان 
تاريخی در شرق و غرب  نقاط عطِف کالِن  تاريخی است: چون 
جهان اسالم يكی نیست، تقطیع تاريخی را با آن دو پهنۀ جغرافیايی 
است:  آمده  دست  به  اينجا  از  کتاب  بخش بندی  و  درآمیخته ايم 
بخش اول، کلیات و مقدمات؛ بخش دوم، آغاز )سده های اول و 
دوم(؛ بخش سوم، سرزمین های شرقی در سده های سوم تا ششم؛ 
بخش چهارم، سرزمین های غربی در سده های سوم تا هفتم؛ بخش 
پنجم، سرزمین های شرقی در سده های هفتم تا نهم؛ بخش ششم، 
هفتم،  بخش  سیزدهم؛  تا  هفتم  سده های  در  غربی  سرزمین های 
اين  از  هريک  سیزدهم.  تا  دهم  سده های  در  شرقی  سرزمین های 
بخش ها متشكل از فصولی است منطبق با ادوار حكومت های اصلی. 
مربوط  نمونه  مبحثی  معرفی  در  مقاله ای  فصول،  از  برخی  پی  در 
عباسیان  روزگار  معماری  به   9 فصل  مثاًل  آورده ايم.  فصل  آن  به 
»جوسق  می آيد:  نمونه  مبحث  سه  آن،  پی  در  و  دارد  اختصاص 
خاقانی يا دارالخالفه، سامرا«، »مسجد تاری خانه، دامغان«، »مسجد 
نمونه  مباحِث  اين  بیشتِر  تاريخ گذاری«.  در  مناقشه  نايین:  جامع، 
نخستین  که  است  ايرانی  دانشوران  اول  دست  تحقیق های  حاصل 
بار منتشر می شود. برخی از آنها نیز ترجمۀ مقاالت برجسته در اين 
زمینه هاست. مقتضای چاپ و نشر تقطیع ديگری را هم موجب شده 
است: بخش های اول تا چهارم )يعنی تا سدۀ هفتم( در جلد اول و 

سه بخش ديگر در جلد دوم سامان يافته است.
چنان که گفتیم، اين کتاب ناگزير در بند پژوهش های موجود 
اسالمی،  معماری  مطالعات  سنِت  در  است.  اسالمی  معماری  در 
را  آسیا  شرق  جنوب  در  اسالمی  سرزمین های  معماری  معموالً 
ناديده می گیرند و پژوهش در اين باره به اندازه ای نبوده است که 
به تصوير اجمالِی ما از دانش موجود راه يابد. اين ضعفی است که 

امیدواريم در ويراست های بعدی اين کتاب برطرف شود.

از معضالت مهِم سخن گفتن دربارۀ معماری، اصطالحات است. 
مسلمانان در طی تاريخ دربارۀ معماری خود سخن می گفته اند. برخی 
از اين اصطالحات در زبان عربی و فارسی و ترکی امروز مانده؛ و 
برخی هم از طريق منابع نوشتاری و لغت نامه ها به دست ما رسیده است. 
برخی از اين اصطالحاْت خاص و منطقه ای است؛ و برخی ديگر در 
معماری  دربارۀ  امروزی  سخن  اما  است.  يكسان  اسالم  جهان  همۀ 
اسالمی را دانشوران مغرب زمین آغاز کردند. ايشان ناگزير دربارۀ 
گفته اند.  سخن  خود  معماری  اصطالحات  با  اسالم  جهان  معماری 
به درستی  و  برگرفته  اسالم  جهان  از  هم  را  اصطالحات  از  برخی 
به کار برده اند و برخی ديگر را از موضع خود خارج کرده اند. نمونۀ 
بارِز اصطالحی که از موضع خود خارج شده است »مقرنس« است. 
نخستین دانشوران معماری اسالمی به جای مقرنس، از »استاالکتیت«1 
)چكنده، قنديل طبیعی سقف غار( استفاده می کردند. سپس رفته رفته 
خود اصطالح مقرنس جانشین آن شد. اما مشكل اينجاست که آنان 
به هر طاق پلكانی ای مقرنس گفته اند و مقرنس را از پتكانه و پتگین 
بازنشناخته اند. شگفت اينكه مقرنس را از زير طاق به روی آن تعمیم 
داده و به گنبدهای اورچین، مانند گنبد دانیال نبی )ع( در شوش يا 
امام دور سامرا، گنبد مقرنس گفته اند. همچنین هر کاِو ايوان مانندی 
را ايوان خوانده اند؛ حتی به سردْر »ايوان ورودی« گفته اند. در کتاب 
حاضر، همۀ اين گونه موارد را با تصاوير آثار تطبیق داده و اصطالح 

درست را به کار برده ايم؛ چه در تألیف ها و چه در ترجمه ها.
درون  در  آنها  نبودن  پرداخته  به  اصطالحات  ديگِر  مشكل 
زبان برمی گردد. زبان متحول است و در طی زمان، معنای واژه ها 
دگرگون و مرزهای آنها واضح يا مبهم می شود. همچنین در جاهای 
معانی  به  را  فارسی زبان، واژه های معماری  گوناگوِن سرزمین های 
علم  از  حوزه ای  در  زبانی  اهل  که  وقتی  می برند.  به کار  مختلف 
ممارست کنند، ناگزير اين اصطالحات را گزيده و پرداخته و دقیق 
می کنند. چون فارسی زبانان در خصوص معماری چنین نكرده اند، 
اکنون هر اصطالح معماری با اقسامی از معانی در دست ماست. در 
اين کتاب، کوشیده ايم برخی از اصطالحات را تدقیق و آنها را در 
از  اين کار،  با  پیداست که  تثبیت کنیم.  متعددشان  معانی  از  يكی 
تنوع معانی واژه ها در متون کهن يا در زبان رايج فاصله گرفته ايم؛ 
زبان  در  مثاًل  زبان علمی کمک کرده ايم.  دقِت  به  اما در عوض، 
فارسی، منار و مناره تفاوتی آشكار ندارند و آنها را به آسانی به جای 
از  هم به کار برده اند. در اين کتاب، به چنین عنصری اگر مستقل 
بنای ديگری بوده است »منار« گفته ايم؛ و اگر متصل به بنايی ديگر 
مناره  منار و  نیست که معنای درست  اين  ما  بوده »مناره«. مقصود 
همین است که ما به کار برده ايم؛ بلكه مقصود اين است که يكی 
از معانِی هريک را در جای خود تثبیت کرده ايم. همچنین در زبان 
1. stalactite
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رايج، بین مردم و حتی بین استادکاران معماری سنتی بر سر معنای 
برخی از واژه های معماری اتفاق نیست؛ مثاًل به آنچه يكی »قوس« 
تثبیت  نیز  را  موارد  اين گونه  می خواند.  »دور«  ديگری  می گويد، 
منحنی  سازه های  به  مربوط  اصطالحات  خصوص  در  کرده ايم. 
واژه های  به  کمان،  و  قوس  چفته،  طاق،  قبه،  گنبد،  مانند  )َسغ(، 
نتیجۀ  که  کرده ايم  تكیه  فارسی  ادب  و  زبان  فرهنگستان  مصوب 
زحمات سه سالۀ همكاران اين جانب در گروه واژه گزينی معماری 
و شهرسازی اين فرهنگستان است. طبیعی است که اين اصطالحات 
با اصطالحاِت ديگْر دستگاه های واژگانی تفاوت هايی دارد. برای 
مشخص  سیاه  حروف  با  متن  در  را  اصطالحات  قبیل  اين  همین، 
کرده و در واژه نامۀ توصیفی پايان کتاب، آنها را به اختصار توضیح 
برابر التینی واژه ها در مقاله های مترَجم را  بر اين،  داده ايم. عالوه 
در پانوشت درج کرده ايم. افزون بر اينها، همۀ اصطالحات در نمايۀ 

پايان کتاب فهرست شده است.
)نام های خاص(  اَعالم  اين حوزه دشواری  در  دشواری ديگر 
به  سالیان  و  سده ها  طی  در  اسالم  جهان  معماری  اعالِم  است. 
کتاب های دانشوران مغرب زمین راه يافته و دگرگون شده است. در 
اين تصريف ها، تفاوت های آوايی يا حرفی از میان رفته و بازشناسی 
از  بسیاری  است. همین دشواری،  آنها دشوار شده  اصیل  صورت 
فايده ساقط کرده است.  از  کتاب های مترَجم معماری اسالمی را 
محتوايی  تصريف های  حرفی،  و  آوايی  تصريف های  از  بدتر  اما 
است. مثاًل مردِم محلی به جايی گفته اند »خرابه« يا »ويرانه«. آن گاه 
تكرار  پیوسته  و  شمرده  نام  جزو  را  همان  غربی  باستان شناسان 
کرده اند. نمونۀ آن بناهای معروف شام، خربة المنیة و خربة المفجر، 
اينها  غربی  دانشوران  مفجر.  ويرانۀ  و  منیه  ويرانۀ  معنای  به  است؛ 
هم  ايرانی  معلمان  و  مترجمان  و  بازنوشته اند  صورت  همین  به  را 
آنها را به همین صورت تكرار کرده اند. پیداست که اگر بگويیم 
نام تخت جمشید نیست  »خرابه های تخت جمشید«، »خرابه« جزو 
و کسی نمی گويد داريوش خرابه های تخت جمشید را ساخت! به 
همین نحو، »خربة« جزو نام قصر منیه يا قصر مفجر نیست. در اين 
کتاب، اين قبیل موارد را اصالح کرده ايم و امیدواريم کتاب حاضر 

مبدائي برای کاربرد درست اين نام ها باشد. 
طريق  از  که  را  بنايی  است.  مشكالت  ديگر  از  هم  »تعّرب« 
ترجمه ها به ترکیب عربی »قبة الّصخره« می شناسیم در منابع معتبر 
فارسی کهنه و نو بارها به نام های گنبد سنگ، گنبد صخره، يا قبۀ 
اخیر،  دهه های  ترجمه های  از  يكی  طريق  از  اما  نوشته اند؛  صخره 
اين ترکیِب دشوارخوان در نوشته ها و گفته های امروز متداول شده 
است. در اين کتاب، آن را »قبۀ صخره« نوشته ايم. همچنین در هرجا 
که ممكن بوده است، از تعّرِب نابجا دوری کرده ايم؛ همچنان که از 

میل بیمارگونه به سره نويسی فارسی. 

از  گذشته  نیست.  اين  از  کم  هم  جغرافیايی  اعالم  دشوارِی 
جهان  جغرافیايی  مكان های  ترکِی  و  فارسی  عربی،  اَعالم  اينكه 
اسالم در زبان های اروپايی به صورتی ديگر درآمده است، برخی 
از مناطق جهان اسالم، به ويژه اَنُدلُس، هويِت زبانِی دوگانه )عربی 
و اسپانیايی( دارد. به کار بردن صورت جديد يا اروپايی اين اعالْم 
پیونِد آنها را با متون جهان اسالم قطع می کند. به کار بردن صورت 
کهن آنها نیز پیوندشان را با سخنان دانشوران غربی می بَُرد. در اين 
کتاب، تا حد ممكن، صورت اصیل اعالم جغرافیايی را بر اساس 
متون جهان اسالم اصل گرفته ايم؛ اما در نخستین باِر کاربرد آنها در 
هر فصل، صورت اروپايی آنها را هم در بین دوهالل ذکر کرده و 
ضبط اروپايی شان را در پانوشت آورده ايم؛ مانند اشبیلیه )ِسويل(1. 
سه  با  دست کم  اسالمی،  معماری  تاريخ  در  سال ها  ذکر  در 
تقويم سروکار داريم: تقويم هجری قمری، تقويم هجری شمسی، 
قمری  هجری  بر  را  اصل  اسالمی،  تقويم های  در  میالدی.  تقويم 
گرفته ايم و در اندک مواردی، پس از سال 1300ش، تاريخ هجری 
که  مواضعی  در  مترَجم،  فصول  در  کرده ايم.  ذکر  هم  را  شمسی 
بر همان  را  بوده، اصل  اختالف  دانشوران  بین  از حیث سال ها در 
تاريخی گرفته ايم که نويسنده ذکر کرده؛ مگر در مواضعی که خطا 
آشكار بوده است. در اين صورت، تاريِخ درست را نوشته و خطای 
تألیفی،  مقاله های  در  کرده ايم.  مشخص  پی نوشت  در  را  نويسنده 
اصل را بر منابع تخصصِی تاريخی گذاشته ايم که در فهرست منابع 
هر فصل آمده است. در وهلۀ بعد، آنها را با دايرةالمعارف فارسی 
اسالم،  جهان  دانشنامۀ  اسالمی،  بزرگ  دايرةالمعارف  مصاحب، 
را  صحیح ترشان  و  سنجیده  دهخدا  لغت نامۀ  بريتانیكا،  دانشنامۀ 
برگزيده ايم. در بیشتر موارد، هردو تقويم هجری قمری و میالدی 
را ذکر کرده ايم تا خواننده بتواند درکی از نسبت آن سنه با وقايع 
عباس  شاه  جلوس  سال  مثاًل  آورد؛  به دست  روزگار  همان  جهان 
اول صفوی 996 هجری قمری است که تقريباً برابر است با 1587 
میالدی، که آن را به اين صورت درج کرده ايم: 996ق/ 1587م؛ يا 
سدۀ هفتم هجری قمری تقريباً مقارن است با سدۀ سیزدهم میالدی، 
که آن را به اين صورت نوشته ايم: سدۀ هفتم/ سیزدهم. در يافتِن 
اين کتاْب خوْد  منبِع فصول  نويسندگاِن مقاالِت  برابِر سال ها، اگر 
برابر را ذکر کرده بوده اند، همان را مالک گرفته ايم و فقط آن را از 
حیث درستِی کلی سنجیده ايم. اگر ذکر نكرده بوده اند، برابِر آن را 
از طريق مراجع يادشده يافته ايم. در نهايت، اگر در مراجع يادشده 
تكیه  تقويم  مبّدل  نرم افزار  به  بود،  نشده  برابر  ساِل  از  ذکری  هم 
نبوده،  معین  رويدادی  ماهِ  و  اگر روز  اخیر،  کرده ايم. در صورت 
چون معموالً هر سال هجری قمری معادل دو سال میالدی است، 
آن را که قطعی نبوده با تاريخ دوگانه معین کرده ايم. مثاًل انقراض 
1. Seville
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نصريان در ماه ربیع االول سال 897 ق رخ داد، که دقیقاً برابر است 
پنجم نصری در غرناطه  بیمارستانی که محمد  اما  با سال 1۴92م؛ 
ساخت در ماهی نامعلوم از سال 18۴3 ويران شد. اين سال میالدی 
برابر با قسمتی از دو ساِل متوالِی هجری قمری است؛ و چون تاريخ 
هجری قمری آن را در هیچ يک از مراجع يادشده نیافته ايم، آن را 

به اين صورت ضبط کرده ايم: 1258- 1259ق/ 18۴3م.
نوشته اند.  جوان  و  مبّرز  محققان  را  کتاب  اين  فصول  بیشتِر 
يكايک فصول به دقت وارسی و ويرايش محتوايی شده است. اين 
و  فصل  کامِل  بازنويسِی  به  گاهی  و  بوده  اندک  گاهی  ويرايش 
دگرگونی ساختاری و محتوايی آن منجر شده است. همچنین همۀ 
مطالب نويسندگان و مترجمان را با تصاوير و مراجع تطبیق داده ايم 
و کوشیده ايم هیچ مطلب نامفهوم يا مبهم يا مطلبی که با خود آثار 

وفق نكند بدين کتاب راه نیابد. 
فاضالن  از  همه  مجلد  اين  فصول  مترجماِن  و  نويسندگان 
را  ايشان  نام شريف  می بالم. گرچه  ايشان  به دوستی  که  جوان اند 
نامشان  نیز  اينجا  در فهرست و در صدر فصول می يابید، مايلم در 
را، به همان ترتیب فصول کتاب، ببرم و آنان را قدر بدانم: آقايان 
و خانم ها مهندس روح اهلل مجتهدزاده، دکتر پاتريک رينگنبرک، 
دکتر آنديا عبائی، مهندسان نگار صبوری، مهدی گلچین عارفی،  
سیده میترا هاشمی، مطهره دانايی فر، محمد نخعی، صبا مدنی، فرهاد 
نظری، مرضیه نیک نهاد، امید شمس، عبداهلل  مؤذن زاده، حمیدرضا 
شبنم  محسنی،  سمانه  شهیدی،  نازنین  عمادی،  سیدعلی  پیشوائی، 
نجفی،  مهنام  تابنده،  غزل نفیسه  نیک زاد،  ذات اهلل  حاجی جعفری، 
سلطانی،  مهدی  محموديان،  صفا  شمسي زاده،  دنا  حیدری،  مجید 

هاله حاج ياسینی. خدا به همۀ ايشان در دو سرا پاداش نیكو بدهد.
کتاب  اين  آمدن  پديد  در  هم  ديگری  دانشوران  اينها،  جز 
داريوش  دکتر  آقای  دانشمندم،  و  عزيز  دوست  داشتند:  نقش 
از  را  کتاب  فصول  بیشتِر  تهران،  دانشگاه  تاريخ  استاد  رحمانیان، 
حیث درستِی تاريخی وارسی و اصالح کردند. خانم مهندس زهرا 
گلشن و آقای مهندس سینا سلطانی و آقای مهندس مهدی گلچین 
عارفی مشاوران اين جانب در طراحی ساختار کتاب بودند. همكار 
و  خواندند  را  فصول  از  برخی  تفضلی،  زهره  دکتر  خانم  فاضلم، 
دکتر  آقای  شهیدی،  نازنین  مهندس  خانم  دادند.  ارزنده  نظرهای 
امیرحسین کريمی، آقای مهندس سینا سلطانی، خانم مهندس زهرا 
مهندس  خانم  و  نیک نهاد،   مرضیه  مهندس  خانم  چیت سازيان، 
ضحی نديمی در گردآوری منابع کتاب و ويرايش محتوايی برخی 
مهندس  نجفی، خانم  الناز  از فصول همكاری کردند. خانم دکتر 
صحرا عابری زاهد، خانم مهندس سیده میترا هاشمی، آقای مهندس 
مهندس  آقای  و  زارعی،  سینا  مهندس  آقای  طهماسبی،  احسان 
از منابع، که مأخذ فیش های  حمیدرضا پیشوائی در ترجمۀ برخی 

برخی از مقاالت تألیفی بوده است، همكاری کردند.
نتیجۀ  باشد  روانی ای  و  اعتبار  و  دقت  کتاب  اين  در  اگر  اما 
پیگیری شگفت انگیز  زحمت مستمر و دقت و حساسیت علمی و 
مهندس  دانايی فر،  مطهره  مهندس  خانم ها  است:  جوان  محقق  سه 
با  که  بودند  ايشان  تمسكی.  زينب  مهندس  حاجی جعفری،  شبنم 
کاری طاقت فرسا و دقتی چشمگیر، همۀ فصول را از حیث درستی 
ربط  نتايج،  و  مقدمات  مناسبت  و  استدالالت  اعتبار  متن،  ساختار 
اصطالحات،  يكدستی  و  درستی  مستندات،  و  تصاوير  با  گفته ها 
اعالم، تاريخ ها، و گزينش تصاوير برای مفهوم کردن متن سنجیدند 

و کامل کردند. 
يافتن صدها تصوير مناسب برای کتاب، تهیه و ترسیم نقشه ها، 
تطبیق متن ها و شرح تصاوير با آنها، ويراستن تصاوير و تنظیم آنها 
از کارهای طاقت فرسای اين کتاب بود. اين کار بزرگ را خانم ها 
مهندسان زينب تمسكی، مريم حیدرخانی، مطهره دانايی فر و شبنم 
حاجی جعفری، با همكاری آقايان و خانم ها مهندسان يحیی سپهری، 
باقری،  فاطمه  قاضی زاده،  حانیه  حیدری،  ريحانه  محمدی،  نرگس 
مرضیه نیک نهاد، پريسا رحیم زاده، منیره آدينه دوست آبادی، سمانه 
پورعمادی و زهرا صالحی برعهده داشتند. مسئولیت به سامان رساندن 
کتاب در مرحلۀ صفحه آرايی، نظارت بر صفحه آرايی، و همكاری 
بر عهدۀ  نهايی  بر اصالحات  نظارت  ناشر و  با بخش نسخه پردازی 
خانم مهندس مريم حیدرخانی بود. در پیش ايشان چیزی ندارم، مگر 
کرنش و دعای خیر. امیدوارم اين کتاب آغازگاهی خیر برای انتشار 
پژوهش های ارزندۀ هريک از ايشان در آينده باشد. گذشته از ايشان، 
کار دشوار صفحه آرايی بر دوش خانم مهري ابراهیمي بود؛ و تهیۀ 
تصاوير نیز بدون همكاری آقای محمود جواهری )کتاب دار کتابخانۀ 
دانشكدۀ معماری و شهرسازی دانشگاه شهید بهشتی( و متصديان و 
ممكن  ايران  ملی  کتابخانۀ  ايران شناسی  بخش  محترم  کتابداران 

نمی شد. از ايشان نیز سپاس گزارم. 
سرکار  به ويژه  »سمت«،  سازمان  در  سرورانم  و  همكاران  از 
و  ذيالبی،  نگار  دکتر  خانم  سرکار  روغنی،  شهره  دکتر  خانم 
و  قبديان  خانم  سرکار  براهیمی،  منصور  آقای  بزرگوارم  دوست 
سپاس گزارم  هم  سازمان  اين  نسخه پردازی  بخش  همكاران  ديگر 

که همگی عنايتی بدين کتاب و دستی در پیشبرد کار آن داشتند.

ستایش در آغاز و انجام از آِن خداست
مهرداد قیومی بیدهندی
تهران، دانشگاه شهید بهشتی
مرداد 1395




