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چکیده

سرزمین آذربایجان در معماری ایران مرتبه نخست را دارد .آغاز فعالیتهای معماری ایلخانان به مرکزیت تبریز با بهرهگیری از تجربیات
و سنتهای متقدم ،فصلگشای عصر جدیدی در هنر و معماری این منطقه بوده است .کاربرد تزیینات معقلی و تلفیق آن با ویژگیهای
ممتاز سبک آذری در قالب تأکید بر ارتفاع بیشتر ،استعمال سنگ تراشیده و بهرهگیری بیشتر از هندسه ،در یکی از زیباترین و منحصربه
فردترین آثار معماری این دوران ،موسوم به کاروانسرای آالکی ،برآیند تداوم سنتها و اسلوبهای برخاسته از مکاتب بنیادین محلی
آذربایجان بوده است .مطالعات انجام شده در زمینه ساختارشناسی و معرفی تزیینات بنای آالکی در زمرة مهمترین اهداف این تحقیق
محسوب میشود؛ بدیهی است احیاء و شناخت ویژگیهای معماری و تزیینی یک بنای ویران شدة عصر ایلخانی میتواند ما را در شناخت
هرچه بهتر سیر تحول معماری و تزیینات وابسته به آن به خصوص در منطقة آذربایجان یاری کند .پرداخت اطالعات در پژوهش حاضر
به شیوة توصیفی ،مقایسهای و تحلیلی بوده و روش یافتهاندوزی در آن به صورت کتابخانهای و میدانی است .حاصل این مطالعه ،شامل
معرفی ساختار کاروانسرای آالکی در زمرة قدیمیترین طرح چهار ایوانی کاروانسرا در شمال غرب کشور و بررسی تزیینات بسیار پرتکلف
آن است .بنا بر یافتههای تحقیق ،فنون به کار رفته در اجرای تزیینات کاروانسرای آالکی را میتوان قدیمیترین نوآوریهای معماری
ایلخانان در زمینة تزیین انواع فرمهای کاروانسرا در منطقة آذربایجان دانست .از بارزترین مصادق سبک تزیینی این بنا میتوان به الگوی
خاص تزیینات سردر ورودی آن در قالب طاقنماهای تزیینی و تطابق آن با آثار و دستآوردهای مذهبی معاصر ایلخانان اشاره کرد.
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مقدمه

آذربایجان یکی از مراکز پرقدرت معماری جهان است که فرایند
تحوالت معماری در آن تاریخی کهن دارد .قرون هفتم و هشتم
هجری قمری عصر شکوفایی معماری و شهرسازی در آذربایجان
بوده است (آجورلو .)40-43 :1388 ،هرچند مغوالن بیشتر به سبب
قدرت نظامیشان مطرح میشوند ،با این حال مواریث مغوالن در
هنر و معماری متعدد است (هال .)124 :1391 ،آغاز پژوهشهای
باستانشناسی در فروردین ماه  90فصلگشای چشمانداز جدیدی
در رابطه با ساختار معماری و تزیینات کاروانسراهای شمال غرب
کشور بوده است .به طور کلی تحول و گسترش کاروانسراهای
ایران در ادوار مختلف به وضعیت اجتماعی ،اقتصادی ،مذهبی و
 ...بستگی داشته ،شکل یابی و توسعة آن با موارد یاد شده در
ارتباط بوده است (کیانی .)265 :1387 ،نکتة مهم در رابطه با
کاروانسرای آالکی ،نوآوریهای ساختاری و ابداعات تزیینی آن،
به عنوان یکی از نزدیکترین کاروانسراهای دولت ایلخانی به
مرکز حکومتی است ،چرا که در نتیجه آبادی و امنیت راههای
تجاری و دقت ایلخانان در دایر و مأمون نگهداشتن آنها ،ممالک
ایلخانی مرکز تجارت و داد و ستد مهمی شد و تبریز به خصوص
بزرگترین بازار معامله بین شرق و غرب شد چون اغلب راههای
بزرگ به مناسبت اهمیت موقعیت پایتخت بدانجا منتهی میشد
(آشتیانی .)573 :1389 ،تا این زمان بغداد مرکز تجارت بینالمللی
بود ولی از این دوره به بعد تبریز جای بغداد را گرفت (زارع.)66 :1389 ،
در بررسی تزیینات عهد ایلخانی در آذربایجان شاهد تغییر نگرشی
هستیم که میتوان آن را تداوم دستآوردهای دولت سلجوقی
پنداشت .افزایش فوقالعادۀ نسبت حجم کاشی به آجر و تبدیل
سنت پالنهای کالسیک دو ایوانی به طرح چهار ایوانی در دوره
ایلخانی (آجورلو )1389 :را باید از مهمترین ویژگیهای بنای مورد
نظر دانست .هدف از این پژوهش شناسایی ساختار فضایی و
تزیینات این کاروانسرا طی دورة ایلخانان است.
افزون بر این ،با هدف شناخت بهتر تزیینات عمدة عهد ایلخانان ،با
همین نگاه تزیینات کاروانسرای آالکی با تزیینات به کار رفته در آثار
و بناهای مذهبی معاصر کاروانسرای آالکی در مرزهای آذربایجان
مقایسه شده است .پیرو مطالعات میدانی ،نگارنده معتقد است با

توجه به ویژگیهای پالن و تزیینات بنای مورد نظر میتوان آن
را قدیمیترین نمونة طرح چهارایوانی کاروانسرا و پیشرو در زمینة
ارایة قدیمیترین تکینیکهای تزیین کاروانسراهای آذربایجان در
چهارچوب هنر ایلخانی دانست.
معرفی کاروانسرای آالکی

کاروانسرای آالکی در 13کیلومتری شمال شهرستان مرند ،از
توابع آذربایجان شرقی قرار دارد (کیانی .)280 : 1387 ،ویلبر،
آالکی را تغییریافتة کلمة "آالکو" و برگرفته از کلمة "هالکو"
( 654 -663ه.ق) دانسته است( 1ویلبر .)102 : 1346،به نظر
میرسد نام آالکی از قلعهای که در مجاورت آن قرار دارد ،به
عاریت گرفته شده همچنان که «سارگون»2در متن لشکرکشی
خود به آذربایجان به منظور تسلط بر روسا 3این چنین مینویسد
 ... :از شهرهای مستحکم «سانگیبوتو »4حرکت کردم؛ ...الهو 5را
پشت سر نهادم ...به ناحیة آالکی نزدیک شدم ( ...مایر)77 : 1388 ،
حصارهای مستحکمش که از سنگ صخرهای عظیم بود را با کلوخ
کوبهای آهنین و تیغههای فوالدین خرد کردم (مایر.)74 : 1388 ،
یکی از عناصری که در بسیاری از ساخت و سازهای سنگی
دورههای گوناگون معمای ایران ،از جمله دوره ساسانیان ،به
چشم میخورد نقوش و عالیم حکاکی شده بر روی سنگهاست.
بررسیهای جامعی نیز در خصوص مقایسة فرمهای ایجاد شده
با خطوط باستانی یا عالیم به کار رفته در آثار گوناگون تاریخی،
اعم از عالمتهای آیینی ،مذهبی یا تزیینی صورت پذیرفته و
تشابهات زیادی در میان آنان یافت شده است .نظریههای ارایه
شده در رابطه با این گونه عالیم به سه مورد امضای سنگتراشان،
نشانة تعلق مذهبی سنگ تراشان ،عالیم تزیینیـ آیینی و اخباری
طبقهبندی میشود (شاهمحمدپور  )1383 :پیرو مطالعات میدانی،
تطابق نقوش حجاریشده در نمای جنوبی کاروانسرا با نمونههای
مشابه در بناهای دربند ،پاسارگاد ،تخت جمشید ،کنگاور ،شهر گور،
فرهادتراش که همگی مربوط به دورة ساسانی است میتواند دلیلی
بر ارایه فرضیة تعلق پایههای سنگی به دورة ساسانی باشد که به
منظور نیاز به امر تسریع رونق مسیرهای تجاری در آذربایجان
مورد استفاده مجدد قرار گرفتهاند (جدول .)1

جدول  .1مقایسه نقوش حجاریشده در نمای جنوبی کاروانسرای آالکی با سایر بناهای ساسانی .مأخذ  :نگارندگان.
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Table 1. A Comparison between curved signs on the southern elevation of Alaki’s Caravansary and other Sasanid constructions. Source: authors.
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معماران دورة ایلخانی در مقایسه با معماران عهد سلجوقی آثار خود
را به لحاظ عظمت،تناسب اجزای ساختمان و پالن عالی از آنها
متمایز کردهاند (.آجورلو  )1389 :با توجه به مباحث حقوقی مالکین
پیرامون اثر ،کار پیگردی بقایای معماری کاروانسرا به منظور مرتفع
کردن مشکل مذکور در یک چهارم پالن کاروانسرا صورت گرفت
و نهایت ًا منجر به استخراج خطوط پالن شد.کاروانسرای آالکی
شاملپالنی مستطیلی به ابعاد  50در  60متر با بدنة آجری بر سکویی
با سنگهای تراشخوردة عظیم است .نمای اصلی ،شامل بخش
جنوبی آن بوده که بدون شک ،محل قرارگیری آن با موقعیت
تابش آفتاب جهت تأللو تزیینات آن بیتأثیر نبوده است .مطابق
معماری کاروانسراهای ایلخانی ،در محل مدخل کاروانسرا ،سردر
رفیعی ساخته شده و به بعد عمودی آن نسبت به بعد افقی توجه
بیشتری شده است (آجورلو  ،)1389 :سردرهای بلند ،مطلوب معمار
است و همین ارتفاع ،بر باریکنمایی حجم و باریکتر شدن دیوارها
تأثیر گذاشته است (کیانی .)56 :1374 ،برای اجرای طاق ورودی آن
از چفد کلیل آذری بهرهگیری شده است .نامگذاری این چفد شاید
به این انگیزه بوده که یا نخست در آذربایجان پدید آمده یا معمار
نخست آن آذربایجانی بوده است (پیرنیا )217 :1387 ،درب چوبی
آن در داخل طاق سنگی دیگری بوده که به شیوة بیز 6اجرا شده و
یادآور سنت طاق زنی ساسانیان در تخت سلیمان و مسجد جامع
فهرج است (جدول .)2
ورودی دارای مقرنس با تزیین کاشی ،کتیبه و بخشهای داخلی آن
شامل نغول 7و اسپر 8است .تنها مدخل اصلی ورودی بنا به صورت
راهرویی قرار دارد .در شرق و غرب این راهرو ورودی بخشهای
مختلف جای داده شده است .حیاط به شکل مستطیل و به ابعاد  30در

 40متر و در مرکز آن ،یک حوض آب متأخر مدور به عمق  75سانتیمتر
وجود دارد (جمیلی کارری.)54 : 1349 ،
دور تا دور حوض ،دارای پاشویه است و به نظر میرسد یک دورة
گسترش فضا در بنا صورت گرفته است که شامل حذف بخشی از
حجرههای رو به آن برای افزایش ابعاد حیاط در دورههای متأخر
بوده است ،همچنین دیوارهای بنا با برجهای دفاعی در گوشهها و
نیمبرجهای دفاعی در سرتاسر طول اضالع بنا تقویت شده است .در
اضالع چهارگانة بنا ،حجرههایی برای اقامت کاروانیان ساخته شده
و فضای پشت آنها به عنوان اصطبل و سایر بخشهای خدماتی
استفاده میشده است .از نکات جالب توجه در این پالن نقش مهم
ستونهای فضای پشت حجرههای شمالی و دو طرف ضلع جنوبی
است که برای اجرای دهنههای بزرگتر برای پوشش سقف در این
قسمتها استفاده شده است.
اطالعات حاصل از پیگردیهای اخیر در این بنا موجب کشف یک
حیاط عظیم با کففرش سنگی از جنس سنگهای پاکتراش شده
است .با توجه به پالن ،کاروانسرا از نوع چهارایوانی و دارای صحن
چهارگوش منتظم است .تحول و تکامل پالن دو ایوانی خراسانی
به چهار ایوانی آذربایجانی از مهمترین نقاط عطف در معماری عهد
ایلخانی است که در مکتب تبریز حادث شد (آجورلو .)1389 :
از آنجا که اقلیم آذربایجان در شکلدهی ساختار کاروانسراهای آن
نقش تعیینکنندهای داشته است ،کاروانسراهای ماقبل این بنا عموم ًا
از هر طرف بسته و پوشیده بودند تا به راحتی بتوانند جلو بادهای
مداوم و برفهای زمستانی و تگرگهای بهاری و پاییزی را گرفته،
کاروانیان را از این گونه آسیبها در امان نگه دارند (کیانی.)274 :1387 ،
از این منظر طرح کاروانسرای آالکی را میتوان قدیمیترین طرح

جدول  .2مقایسه طاق سنگی درگاه ورودی کاروانسرای آالکی با شیوههای طاق زنی ساسانیان .مأخذ  :نگارندگان.

Table 2. A Comparison between stony entrance arch of Alaki Caravansary and Sassanid arching methods. Source: authors.
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چهار ایوانی کاروانسرا در آذربایجان دانست(تصویر 1و طرح.)1
تزیینات

انواع و اقسام تزیینات آجرکاری و آراستن بنا با کتیبههای کوفی
ساخته شده از آجر و یا گچ ،شاخص سنت معماری دورة سلجوقی
است (آجورلو )1389 :؛ ضربة مغول درست در لحظهای وارد شد که
الزم بود جوهر تزیینات ایرانی ک ً
ال دگرگون شود .احیا صورت گرفت،
اما نه با جابهجایی کامل بلکه با تکمیل ،آنچنان که سیر تکاملی
گسسته نشد ،بلکه با مضامین تازهای تغذیه شد و از نابودی ناشی
از رخوت نجات یافت (پوپ و آکرمن .)165 :1387 ،به همین سبب
تحول در تزیین ابنیه ،نقطة انتقال معماری سلجوقی به ایلخانی
است که تدریج ًا از تزیینات آجرکاری به کاشیکاری تغییر یافته و بر
کاشیکاری معرق با نقوش هندسی و گیاهی و یا کتیبه تأکید شده

است (آجورلو  .)1389 :بر اساس مقایسة تکنیکهای تزیین بناها
در ایران ،در نمونههای اولیه بیشترین تزیینات شامل تزیینات آجری
و گچی است و از قرن دوازدهم م/.ششم ه.ق .است که به تدریج
کاشی مورد استفاده قرار میگیرد ( )Azami& Yasrebi:2008و
رفته رفته کاشی در سطح وسیعی در تزیینات بناها به کار گرفته
میشود (فرهمند و ابراهیمی  .)1391 :سابقة کاربرد گرهچینی با
تلفیق آجر و کاشی یا گره سازی درهم9پیرامون سدههای یازدهمـ
دوازدهم م /.پنجمـ ششم ه.ق ،.در منارة مسجد تاریخانه دامغان،
مسجد جامع قزوین (1115م 509/.ه.ق ،).مسجد حیدریة قزوین
(سدة دوازدهم م/.ششم ه.ق ،).منارة سین اصفهان (1131م526/.
ه.ق ،).مقبرة خواجه اتابک کرمان (1135م 530/.ه.ق،).
مسجد ملک زوزن (1205تا 1215م600/.تا601ه.ق ،).مسجد
جامع گناباد (1214م609/.ه.ق ،).مسجد فریومد (سیزدهم م/.

طرح  .1معرفی
بخشهای مختلف
کاروانسرای آالکی .مأخذ:
نگارندگان.1391 ،

...........................................................

Sketch1.An
Introducing to
Different Parts of
Alake’sCaravanserai.
Source: authors,
2012.

تصویر  .1پالن بازسازی شدة کاروانسرای آالکی طبق پیگردیهای صورت گرفته در یک چهارم فضایی آن .مآخذ  :نگارندگان.1391 ،

Fig. 1. The Restorated plan of Alake’sCaravanserais According to excavations on one-fourth space of its structure.Source: authors, 2012.
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هفتم ه.ق ).و ...
دیده میشود (ویلبر .)40-49:138 ،شاید بتوان اولین نمونههای بارز
این پیشرفت در آذربایجان را در گنبد سرخ و گنبد کبود مراغه یافت
(فرهمند،سلیمانی  .)1391 :گرهچینی با ترکیب آجر و کاشی در
مدخل ورودی کاروانسرای آالکی برای تزیین عناصر ساختاری بنا ـ
که صرف ًا کاربردی نیستند و میتوانند نقش تزیینی نیز داشته باشند
ـ مانند نغول و طاقنما به کار رفته است .آالت گرهچینی شامل
طرحهای شمسه ،سرمهدان ،پنجکند ،ترنجی و ستاره و  ...بوده و
شیوة اجرای آن به این صورت بوده است که ابتدا آالت گره از آجر با
تیشه تراشیده میشده ،آالت تراشیدهشده ابتدا آبخوار شده و سپس

آبساب میشود تا قطعاتی کام ً
ال مسطح به وجود آید .قطعات کاشی
نیز بر طبق طرح تراشیده میشود .اجرای این تکنیک نیز به شیوة
تخمیر انجام میگیرد .شکل و زمینة گره بر روی تخمیر گچی پیاده
میشود و زمینة آجری در جای خود قرار میگیرد .برای برجستگی
از کنارههای باریک چوب یا مقوا استفاده میشود و کاشی بر روی
آن قرار میگیرد .پس از دوغابریزی تخمیر ،کنارههای چوب یا
مقوا به راحتی برداشته میشود تا سطحی برجسته یا تو گود به
وجود آید (زمرشیدی .)31 :1365 ،کتیبة آجری باالی طاق مدخل
ورودی در نمای اصلی که به خط کوفی بوده است در زمینهای از
کاشی فیروزهای به صورت معقلی اجرا شده است .برای تهیة رنگ
فیروزهای به لعاب کاشی برادة مس و در ایجاد رنگ الجوردی به
لعاب آن اکسید کبالت میافزودند (شروه و ابراهیمی.)16 :1387 ،
فن کاشی معرق

طرح  .2بخشی از گره تزیینات معقلی اجرا شده در نمای ورودی کاروانسرای آالکی.
مأخذ  :نگارندگان.1391 ،

Sketch No 2-Part of Executed Moa’ghaliOrnaments on the Entrance
View of Alake’sCaravanserai. Source: authors, 2012.

Fig. 2. The Latest remnants of the Caravansary entrance space before
total destruction. Source: Marandi: 2008.

تصویر  .3بقایای بخشی از کتیبه بنا به روش معرق که شامل خطوط فیروزهای
در بستر الجوردی است .عکس  :امین مرادی.1391 ،

Fig. 3. The remnants of inscriptions made in cut Tile style including turquoise colored texts in cobalt blue background. Photo: Amin
Moradi, 2012.

............................................................

تصویر  .2آخرین بقایای برجایمانده از مدخل ورودی کاروانسرای آالکی قبل از تخریب
کامل .مأخذ  :مرندی.1387،

تزیین از مهمترین دستآوردهای معماری ایرانی و کاربرد کاشی در
بنا از مشخصههای بارز آن است .به نظر میرسد ،ایران نخستین
کشوری باشد که فن کاشیکاری به طور گسترده در تزیین بناهای
آن به کار رفته است ( .)Azami & Yasrebi:2008بخشی
از تزیینات کاروانسرای آالکی شامل کتیبهها است که در آن از
فن کاشی معرق 10استفاده شده است .دورة ایلخانی ،عصر برتر
کاشیکاری ،توسعة صنعت کاشی و گسترش فراگیر کاشیهای
معرق و زرینفام بوده و همان دوره تبریز از مراکز مهم صنعت
کاشیکاری شد (کیانی )133-140 :1376 ،یاقوت حاوی ،که
مقارن حکومت ایلخانان از تبریز دیدار کرده است ،به
کاشیکار یهای زیبای منازل مسکونی تبریزیان اشاره داشته
است ( . )Kerimov, et al.,1992: 58-62مطابق آثار به

59
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دست آمده از پیگرد یها ،فن کاشی معرق در کاروانسرای
آالکی در کتیبههای نوشتاری با محدودیت رنگی به کار رفته است.
در واقع گسترش رنگ در فن کاشی معرق دورة تیموری و صفوی
دیده میشود .از بناهای شاخص دورة ایلخانیان که در آنها از فن
کاشی معرق استفاده شده است میتوان به گنبد سلطانیه ،مسجد
جامع اشترجان ،مسجد جامع ورامین ،امامزاده جعفر ،مقبرة بابا
قاسم ،مدرسه امامی و  ...اشاره کرد (فرهمند و سلیمانی .)1391 :
کتیبه موجود بر بدنة مدخل بنا که به گفتة «جرج مایلز» جزو
اولین کتیبههای موجود بر ساختمانهای ایرانی به زبان فارسی
11
است (عزیزیان )299 :1378 ،با تکنیک معرق ایجاد شده است.
در کاروانسراهای دورههای مختلف ایران ،از زمان پیدایش تا عهد
ایلخانان ،کتیبهها بیشتر از جنس آجر و گچ است  ،مانند کاروانسرای
شرف (کیانی )64 :1374 ،اما از سدة سیزدهم م /.ششم ه.ق .به
تدریج کاشی در ساخت کتیبة کاروانسراها به کار رفته است .قبل از
ابداع تکنیک معرق در کاشیکاری ،استفادة همزمان از آجر به عنوان
زمینه و کاشی برای حروف در کتیبهنگاری در اوایل دورة ایلخانی
زیاد تکرار شده است؛ مثل گنبد سلطانیه ،مزار شیخ عبدالصمد
نطنزی 12و مسجد جامع ورامین(13فرحانی  .)1390 :پیرو مطالعات
میدانی به نظر میرسد بنای کاروانسرای آالکی جزو قدیمیترین
نمونههای کاروانسرا در آذربایجان است که در آن برای اجرای
بخشی از کتیبهها و تزیین آن ،از تکنیک کاشی معرق و نیز کاشی
لعابپران استفاده شده است.
کاشی لعابپران

...........................................................

توسعة تزیین بناها در دورة ایلخانان به معماری این دوره ،تشخص،
شخصیت و استقالل بخشید ( .)Hillenbrand, 1999:201در
کاروانسرای آالکی غیر از فن کاشی معرق و گرهچینی با تلفیق آجر
و کاشی ،از فن کاشی لعابپران نیز استفاده شده است که منشأ
آن مربوط به دورة ایلخانی بوده و در قیاس با دیگر فنون ،کاربرد
کمتری داشته است (تصویر .)4

در اجرای فن لعابپران ،پس از نصب کاشیها ،از میان نقشها
تکه لعابی را میپراندند تا رنگ خود سفال پیدا شود و مثل نگینی در
میان کاشیها جلوهگری کند (پیرنیا .)386 :1384 ،با توجه به نمونههای
یافت شده به نظر میرسد که این فن ،از دورة ایلخانی در تزیین
بناها رواج یافته و پیش از آن در هیچ بنایی دیده نشده است
(فرهمندوسلیمانی .)1391:این تکنیک در حاشیه کتیبهها در
قالب نقوش گیاهی به کار رفته است .درهم آمیختگی فرمهای
گیاهی و نقوش هندسی در این بنا ،نشاندهندة نمودهایی از اولین
دستآوردهای ایلخانان در تزیین ابنیه به صورت ترکیب نقوش
مختلف است« .پوپ» خاور دور را در ایجاد طرحها و اشکالی
با شاخصة طبیعتگرایی جدید و سلیقهای تازه سهیم دانسته و
معتقد است که این تحول موجب شد دو جنبة متناقض ،یعنی
خشکترین هندسه و فرمهای سیال گیاهی در جوار هم قرار
گیرند (نجیباوغلو .)154 : 1379 ،در مزار شیخ عبدالصمد نطنزی
اصفهانی ،بقعة پیر بکران ،14مسجد جامع اشترجان 15و گنبد غفاریه
فن لعابپران دیده میشود و میتوان آن را مشخصة دورة ایلخانی
دانست (تصویر .)5
در این بنا تقریب ًا آجرکاری پرکاری دیده نمیشود .شاید تنها بتوان
قاببندیهایی که به صورت تورفتگی به شکل طاقنما و یا
پیشآمادگیهای آجری در ورودی بنا دیده میشود جزء تزیین
آجری برشمرد .استفاده از آجر در سایر بخشهای ورودی نیز به
صورت قالبهای معمولی در رجچینی دیوارها مورد استفاده قرار
گرفته است و در مقابل حجم تزیینات کاشیکاری قابل توجه نیست.
فرم مشخصی از طاقنماهای تزیینی با زوایای شکسته که در دورة
سلجوقی نهادینه شده بود .از دیگر تکینیکهایی هستند که در
این کاروانسرا آالکی به کار گرفته شدهاند .از نمونههای اولیة آن
در طاقنماهای داخلی برج خرقان (486ه.ق ).و نمونههای بسیار
متنوع آن در دورة ایلخانی در محراب گچبری مسجد جامع مرند
(731ه.ق ،).صندوق قبرهای روستای شادآباد تبریز (قرون  7و  8ه.ق،).
صندوق قبرهای روستای النجق16و روستای کوهول را نام برد .از

تصویر  .4بقایای کاشی لعابپران اطراف نغولهای تزیینی مدخل ورودی بنا .اولین نمودهای کاربرد نقوش گیاهی در کنار فرمهای هندسی .عکس  :امین مرادی.1391 ،

Fig. 4. The remnants of glaze dented tiles around arch-faced decorations in the building entrance. The first samples of utilizing plant patterns and geometrical forms together. Photo: Amin Moradi, 2011.
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نکات جالب توجه در تزیینات بنای کاروانسرای آالکی مطابقت
نغولهای تزیینی مدخل ورودی با نمونههای مشابه آن در تزیینات
آثار و ابنیة مذهبی این دوره است.
به نظر میرسد ،تطابقات موجود بین تزیینات یک بنای عامالمنفعه

و بخشی از دستآوردهای هنری ایلخانان چه از نظر سبکی ،چه
مراتب تاریخی و چه مفاهیم یا محتوا ،ملهم از ایدئولوژی ایلخانان
در تزیین آثار هنری بوده و ارتباط عمیقی با باورها ،مفاهیم و سنن
قوم مزبور داشته است.

تصویر.5بازسازی تزیینات مدخل ورودی کاروانسرای آالکی بر اساس اسناد و شواهد
باستان شناختی .مأخذ  :نگارندگان.1392،
Fig. 5. Rehabilitated decorations of entrance space of Alaki Caravansary
based on documents and archeological evidences. Source: Amin Moradi,
2012.

تصویر  .6کاربرد نغولهای تزیینی با زوایای شکسته در برج خرقان .مأخذ  :پیرنیا.1387 ،

Fig. 6.Application of arch-faced decorations with an acute angle in Kharagan Tower. Source: Pirnia, 2008.

جدول  .3تشابه نغولهای تزیینی ورودی سردرکاروانسرای آالکی با آثار و ابنیة مذهبی ایلخانی .مأخذ  :نگارندگان.

Table 3. The similarity between arch-faced decorations of Alaki Caravansary with Other works and religious buildings of the Ilkhanate. Source: authors.

............................................................
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نتیجه گیری

استیالی مغول و تسلط بر قسمت اعظم آسیا ،مخصوص ًا ممالک متمدنة قدیم و طرق ارتباطیة مهم آن تحت یک اداره و حکومت واحد،
موجب شد تا ضمن نیاز به ساخت و ساز مجدد در این مسیرها ،استفاده از مصالح ابنیه قدیمی به منظور تسریع در اجرای پروژههای
ساختمانی ،در اولویت کار معماران قرار گیرد .با توجه به تنوع و پراکنش بسیار آثار و ابنیة برجای مانده از دورههای پیش از تاریخ تا دوره
اسالمی در دشت آالکی به نظر میرسد ،شالودة سنگی بنای کاروانسرا مربوط به یک بنای ساسانی بوده است که در ساختار کاروانسرا مورد
استفاده قرار گرفته است .از آنجایی که اکثر کاروانسراهای آذربایجان به منظور ترفیع مشکل گرمایش در قالب کاروانسراهای سرپوشیده قرار
گرفتهاند ،گذر از شیوة اجرای پالن به صورت سرپوشیده به طرح چهار ایوانی در کاروانسرای آالکی را باید قدیمیترین نمونه این تحول در
معماری کاروانسراهای آذربایجان دانست .زیباییشناسی هنر ایرانی بر اصل تزیین استوار است؛ در این بنا از سه تکنیک تزیین مشتمل بر
گرهچینی با آجر و کاشی ،کاشی معرق و کاشی لعابپران استفاده شده است .کاربرد فن گرهچینی با آجر و کاشی در عناصر ساختاری مثل
طاقنماهای تزیینی و شامل گرههای هندسی است .فن معرق که درابتدا با ترکیب آجر و کاشی از سدة یازدهم م /.پنجم ه.ق .آغاز شد ،در
دورة ایلخانی با تلفیق کاشی با دور رنگ فیروزهای و الجوردی در بناها به کار رفت تا اینکه در دورة تیموری و صفوی تنوع رنگی و رونق
بیشتری پیدا کرد .میتوان پنداشت که تزیینات اجرا شده با تلفیق آجر و کاشی در کاروانسرای آالکی (به صورت گرههای هندسی) به تدریج
راه خود را به سوی فن کاشی معرق در تزیین کاروانسراهای دورههای بعد آذربایجان باز کرده است .کاربرد اولیة فن کاشی لعابپران در دورة
ایلخانی است ،هرچند قدیمیترین نمونههای استعمال آن در گنبد غفاریه قابل مطالعه است ،پیرو مطالعات میدانی ،این فن پیش از اجرا در
تزیینات کاروانسرای آالکی ،در هیچ کاروانسرای دیگری در آذربایجان دیده نشده است .از آنجایی که دین مهمترین عامل تشکیلدهنده در
ساختار اجتماعی ،فرهنگی و هنری جوامع سنتی به شمار میرود ،علی رغم وجود تفاوت بین ادیان مختلف ،میتوان نکات مشترکی نیز بین
آنها مالحظه کرد .مهمترین عامل در بقای اعتقاد و باورهای مردم ،کالبد بخشیدن به آنها در قالب معماری است .کاربرد فرمهای تزیینی
مشترک بین نغولهای کاروانسرای آالکی و آثار مذهبی معاصر آن گواه بر همریشهبودن این بنا با باورها و اعتقادات مذهبی ایلخانان است.
پینوشتها

 .1به نظر میرسد ،تاریخگذاری «ویلبر» در مورد بنای مورد نظر تنها در مورد تزیینات سردر ورودی با توجه به کتیبه برجای مانده صورت گرفته است .همچنان که در بخش معرفی
سردر بدان خواهیم پرداخت ،قوس سنگی اجرا شده در ورودی بنا مربوط به دورة قبل از ایلخانان بوده است.
.2ساروم  ،کن دوم،که در کتاب مقدس از او به نام سارگون دوم یاد شده است 721 .تا  705ق.م.
Rossa .3

 .4محدوده ای در شمال شهرستان مرند که امروزه به نام سانگ بوران معروف است
 .5پیوتروفسکی محدودة فعلی شهر الهو را در محل فعلی شهرستان مرند شناسایی کرده است (پیوتروفسکی.)31 :1381 ،
 .6نوعی قوس چهارپرگاری که هم تزیینی است و هم نیمه باربر .البته باربری این نوع قوس در حد قوسهای تیز نیست.
 .7لوحی است تزیینی با تورفتگی اندک که هم برای کمکردن بار و هم در نمای بناها و سطوح مجردی به کار میرود ( فرهمند و سلیمانی .)1391 :
 .8در اصطالح معماری ،بدنة مربع یا مستطیل یا نزدیک به آنکه ترکیب مستقلی از کاشیکاری ،گچبری ،نقاشی ،آینهکاری یا نظایر آنها را دربر دارد (بهشتی ،قیومی.)33 :1388 ،
 .9در این روش ،تکههایی از کاشی همانند نگین و به گونهای ساده در میان آجرچینی به کار برده میشد که نمای زیبایی را پدید میآورد (پیرنیا.)166 :1387 ،
 .10برای ساخت کاشی معرق ابتدا کاشی را به قطعات کوچک یا بزرگ می برند و آنها را طبق نقشهای که قبال تهیه شده کنار هم می چینند و سپس با دوغاب گچ درزها را پر
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 .11متأسفانه به دلیل تخریبهای صورت گرفته و غارت کتیبهها متن کتیبهها قابل تشخیص نیست.
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An exploration of historical recognition and decorations of Alaki Caravansary
Abstract

Amin Moradi*
BehruzOmrani**

Ilkhani period in Azerbaijan holds the first place in Iranian architecture. Ilkahnid architecture commenced since Tabriz
became the capital and it began to flourish by using the past experiences and Iranian traditions to configure a new era
is an important period in creating local styles in art and architecture of this land. The utilization of cut-patterned tile
whose effect on formation of artistic traditions of Iran is considerable. Grandeur observed in the architecture of this
period especially in Azerbaijan province is premium full of care taste, and selectivity. The existence of magnificent
and artistic monuments in this area is not surprising because Azerbaijan has been cradle of art and zeal in all periods.
This position is clear for the people who have recognized the styles of Azerbaijan in traditional Iranian architecture
and are familiar with their techniques. Although the lack of recording these achievements and study shortage along
with technical examinations are the big deficiencies in anonymity of this monument, there are clear and valuable
evidences in this area that necessitate more studies in this regard. During this period and regarding central monarchy
of Mongols as well as their specific attention to the trends of developing international business in main paths of silk
route the areas around it gained great importance. In this regard, they pay higher attention to flourishing those places.
They tend to making magnificent buildings in their architecture. Among the most significant attempts in this regard,
building and decorating caravansariesin the framework and time period of first era of Azeri style as the most grandeur
business body and the most eminent social service can be mentioned. The monuments ofIlkhani caravansaries are seen
in different places of Azerbaijan province. The view and tendency ofIlkhani monarchy to founding caravansaries in
North West of Iran has differentiated it from other eras in a way that it is considered as the start period ofcaravansary
foundation in Iran and paying specific attention to protecting from business routes. The question which comes to the
mind is that what chain of events can be considered for the creation of such structural bodies in that era. The answer
to this question lies in the location of Azerbaijan province which is concerned as one of the most important businesscommunicative centers. It has always been a strategic area in Iran and its eminent role in economic interactions and
oversea transactions and domestic fields is not something to be denied. Although because of full destruction of other
sections of Alaki caravansary, it is not possible to study and examine its elements in a comprehensive and favorable
manner for the researchers, the arch of entrance door left from the ruins is so magnificent that is actually graceful and
appropriate for the dignity of a king’s entrance. These details reveal higher welfare level compared with that of other
known caravansaries beforehand in Iran. Therefore, it necessitates building a different construction and decoration
combined by superb Azari architectural features of creating grandeur, the using of carved stones and principals. A specific attention to creating grandeur in the minds of observers that is the main feature of Azeri style in architecture and
their harmonic structure reveal the existence of a specific module for the construction of Alaki caravansary. The ratio
of width to the length of its arch in a background made of turquoise tiles for making it more significant is an unusual
and exotic feature of this monument. As a matter of fact, such view and feature today seems much less unusual for
its era than for the observers of it at the moment. The basis of decoration in this structure is on considering geometric
rules in a module which has appeared in the most delicate form in it. Full follow of geometric rules in the patterns and
symbols are all embodied in a unique building of this style called Alaki Caravansary which is the product of continuation of local traditions and is the sign of harmony and order which are main features ofIlkhani art. The margins around
are arranged using decorations with tiny-pattern tiles in order which is beyond the normal style of the caravansaries
in the area and that era. The structure of Alaki caravansary differs with other caravansaries in Azerbaijan considering
two aspects: first, the plan with four balconies in caravansary building belongs to it and is registered in architectural
records. The caravansary in Mongol monarchy era which starts its development in Azerbaijan province and becomes
quite indigenous modes of Azerbaijan. Therefore, studying the structure and introducing the decoration of Alaki building is considered the main objective of this research; obviously the restoration and recognition of architectural and
decorative features of a ruined Ilkhanid building could lead us to a better understanding of architecturefor that area becomes pioneer for other caravansaries in the area such as Ayrandibi and Darediz. From this aspect, it is completely different with roofed construction of Azerbaijan caravansaries that are formed proportional with cold and mountainous
weather of this province. From the other hand, its flamboyant decorations seem to form in passage from Razi style to
Azeri style, parallel with religious beliefs. In fact, engineering and decoration evolution, especially in the area of Azerbaijan.of this monument is a kind of reflection and reference of religious architecture of Ilkhani which is revealed in
gravestones and altars of that era. This study is descriptive-comparative and analytic. To gather data, field and library
methods were utilized. This paper was provided in an attempt for examining the construction and high decorations
of Ilkhanid caravansary as the oldest example of four-balcony caravansaries in northwest of Iran. According to the
findings of this research, the techniques used in the implementation of the Alaki Caravansary decorations are among
the oldest Ilkhanid architectural innovations for decorating various forms of Caravansary in the area of Azerbaijan.
One of the most distinctive examples of the decorating style of this building is reveled on the unique pattern of the
main entrance gate in form of decorative arching which are parallel with Ilkhanid religious works and achievements.
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