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ها  کشور  ۀهای اخیر و در همای است که در سالای مسئله هویت و معماری برخوردار از هویت ملی و منطقه

مورد توجه خاص قرار گرفته است. در شرایط کنونی و با وجود جریاناتی که به دنبال معماری خودی هستند،  

ویژه آن دسته از آثاری که در معماری ماقبل خود بهاصر از آثار  تبیین چگونگی اثرپذیری آثار معماری مع

لذا در این پژوهش با بررسی   ؛فرهنگی یکدیگر قرار دارند، بسیار مهم و حائز اهمیت است-زمینه تاریخی

درونویژگی اجزای  و  تأثیرگذار  و  مهم  هویتهای  بهمتنی  تیموری،  معماری  سنت  در  از ساز  یکی  عنوان 

ی تمدنی آن و در بناهای شاخص این های حوزهدر خراسان بزرگ و در کشور های معماری  ترین سنتمهم

صورت منسجم به بیان چگونگی و مراتب ارتباط میان سنت هدوره در کشورهای موردمطالعه، تالش شده ب

های مختلف آن پرداخته شود. در این تحقیق به معماری تیموری با آثار معماری معاصر و بر اجزا و الیه

با مطالعهای کتابخانهبررسی  ۀواسط و  تحقیق کیف  ۀ ای  از روش  متعدد دیگر،  منابع  و  تاریخی  با  اسناد  ی 

چندگانه   تدابیر  از  تاریخی -تحلیلیاستفاده  روش  و  مقایسه-توصیفی  روش  و  و  تفسیری  استفاده شده  ای 

  1۹۶۰های  سال  ۀلجامعه آماری بناهای معاصر عمومی سه کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان در فاص

دهد که بناهای معاصر در ها و نتایج حاصل از پژوهش نشان میمیالدی است. تجزیه و تحلیل داده  1۹۹۰تا  

های مختلف در معماری بنا به برقراری مکالمه و ارتباط با سنت معماری این کشورها با تالش به ترکیب الیه

 اند.تیموری پرداخته 

 اهداف پژوهش 

شا  .1 هویتخصبازشناسی  معماریهای  معاصر  بخش  عمومی  بناهای  در  ازبکستان،   هایکشور  تیموری 

 تاجیکستان و ترکمنستان.

های مختلف میان سنت معماری تیموری و آثار معماری معاصر در سه چگونگی ارتباط در الیه  ۀمقایس  .2

 کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان. 

 سؤاالت پژوهش 
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 مقدمه  

ویژه های بومی و ملی بهها و سنتبازگشت به هویت و ارزشو چگونگی  از هویت ملی   چالش هویت و معماری برخوردار

در این راستا بررسی چگونگی ارتباط و تأثیرپذیری آثار معماری از   از اهمیت بسزایی برخوردار است.  در معماری امروز

در کشورهایی که به    ها در معماری معاصر،گذشته و تاثیر از سنت گیری از راهکارهای معماریبهرهچگونگی  ها و  سنت

 موثر و مناسب باشد.   ارائه راهکار، در تواند  ند، میهست یکدیگرهایی با دارای مشابهت ، جهت پیشینه

آمده و نقش مهمی  از دیرباز یکی از مراکز مهم تمدنی جهان به شمار می  کشورهای شرق خراسان بزرگ )آسیای میانه( 

  دهد که نشان میتاریخی    ۀ بررسی پیشین  اند.فرهنگی بازی کرده  و  عه تاریخی گیری و تحول آن در طول توسدر شکل

ده و از این دو سرچشمه سیراب  ثیر دو سنت بزرگ معماری بوأمعماری آنها تحت ت به تبع آن کشورهای این منطقه و 

های متوالی میان  ، این امر خود باعث بروز جابجاییقمی و معماری روسی یا شوروی ساباسال  -معماری ایرانی   :اندشده

با این توضیحات به نظر  بر معماری معاصر این کشورها بوده است.  های متوالی  گرا، در دورهوگرا و سنتهای ناندیشه

ارتباط و    ۀرسد، شناسایی چگونگی تجلی هویت ملی در آثار معماری معاصر این کشورها از طریق شناسایی نحومی

ی تاکنون  معمار  ۀدهد که در حوزها نشان میضمن آنکه بررسی  تواند راهگشا باشد. های بومی میسنت  اثرپذیری آثار از 

 قبل خود و تبیین های ماپژوهشی منسجم در خصوص بیان چگونگی ارتباط میان آثار معماری معاصر با آثار و سنت

های مختلف آن و میزان پیروی های معماری بر آثار مختلف و بر اجزا و الیه چگونگی این ارتباط و شناخت تاثیر سنت

انجام    ورت خاص در کشورهای آسیای مرکزی،به صو  این خصوص    این آثار از اصول و رویکردهای شناخته شده در

این سواالت است که سنت معماری  این پژوهش به دنبال یافتن پاسخی مناسب برای    بر این اساس  نپذیرفته است.

ط  ارتبا  ، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان، چگونه با آثار معماری معاصر در کشورهای شرق ایران بزرگتیموری  

های مختلف میان سنت معماری تیموری و آثار معماری  و مراتب این ارتباط در الیه  ؟داشته و بر آن تاثیر گذاشته است

 معاصر در سه کشور مورد مطالعه چگونه تبیین شده است؟  

اده  خصوص آن، از روش تحقیق کیفی با استف شده درمطرح  تاال و مسئله و سؤتحقیق    در این پژوهش با توجه به موضوع

تفسیری )به دلیل وجود    - ریخی بندی بناها (، روش تالزوم تحلیل و گونه تحلیلی )به دلیل-، توصیفی هگاناز تدابیر چند

شده  به این منظور در ابتدا با توجه به مطالعات انجام  ای استفاده شده است.یی مربوط به گذشته( و روش مقایسههاداده

بر این اساس    انتخاب و   چارچوب نظری پژوهشعنوان  به  ، رویکرد بینامتنیت ای و اسنادیکتابخانهبه شکل مطالعات  

ارزیابی و تعیین الیهمتنی معماری  جدول اجزای درون آثار موجود در سنتهای هویتجهت  تیموری    معماری   ساز 

سه کشور، با فرض  معماری معاصر در    در مرحله بعد آثارد.  ش، تهیه  تفسیری-تاریخی به روش    ،کشورهای موردمطالعهدر

متنی قرار  ها نیز در جدول اجزای درونگزینش و اطالعات آن  تیموری  معماری  وجود ارتباط بینامتنی با بناهای سنت

د. در انتها و به منظور تدوین  شمشخص  ها  آنساز  نوع اجزای درون متنی هویتای،  داده شده و بر اساس روش مقایسه

و به این    ده شتدوین    ،تحلیلی-بر اساس روش توصیفیباط میان بناها مدل مفهومی تحقیق،  ارت   چگونگیو مقایسه  

 ال اصلی این پژوهش پاسخ داده خواهد شد. شکل به سؤ
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توان  می  ، این مقاله کمک نمایدبه پیشبرد    توانست ها میشده توسط آنهئهای اراها یا دادهکه رویکرد آنرا  مطالعاتی  

ی اجتماعی و  های تاریخ کلی یا تاریخ اجتماعی که به بیان وقایع تاریخی و سیماالف( کتاب د:کربه چند حوزه تقسیم  

شده  های چاپکتاب، تاجیکستان، ترکمنستان از مجموعههای ازبکستانپردازد. ازجمله کتابسیاسی این کشورها می

های رفتار  ریشهپردازد و کتاب  ن کشورها می هریک از ای  ۀجانبهمهتوسط وزارت امور خارجه در ایران که به بررسی  

علیرضا شیخ عطار که توسط انتشارات وزارت امور خارجه به تبع رسیده و به  ۀ  نوشت  ،سیاسی در آسیای مرکزی و قفقاز

ب( کتب تاریخ معماری با تاکید ویژه بر تاریخ معاصر این کشورها    پردازد.یع سیاسی و تاریخی این کشورها میبیان وقا 

ثار معماری شوروی سابق را در  که تمامی آ   Isabella Marboeنوشته   Soviet Modernism همچون کتاب  

شده در باب  ارائهکتب مرتبط با مفاهیم و ادبیات و نظریات    ج(   ده است.کرکشورهای این اتحادیه بررسی و ارائه    همۀ

  ۀ نوشت  های بینامتنیتنظریههای  نوشته گراهام الن و کتاب  بینامتنیت زبان انتقادی جدیدمفهوم بینامتنیت همچون  

پیدایش این نظریه و معرفی    ها به چگونگینوشته گراهام آلن که در این کتاب  بینامتنیتدکتر بهمن نامور مطلق و  

دکتری تخصصی؛    ۀهای دوررساله  د(   شود.ن در نقد نیز اشاره میه کاربرد آپردازان مهم پرداخته و در مواردی بنظریه

، بررسی نقش  13۹۰تا    134۰در معماری معاصر ایران از دهه    های بینامتنیتبیین ارتباط»دکتری با عنوان  رساله  مثالً  

به  که    نیادر دانشگاه آزاد اسالمی واحد قزوین، نگارش مازیار قاسمی«  معماری غرب و معماری ایرانی در دوره معاصر

  ۀسالریا  است    بینامتنیدنبال شناخت چگونگی ارتباط میان معماری غرب و معماری معاصر ایران از طریق مناسبات  

  دلفت در دانشگاه  «  سوی یک مدل طراحی تکاملیگذشته در طراحی معماری بهاستفاده و اقتباس از  »  دکتری با عنوان

های پیشین معماری با معرفی  ی کمک به استفاده مجدد و خلق طرحدر تالش برا  کهرززار    مورا  کارینا هلند، نگارش  

 یک مدل جدید است.

و مقاالت علمی و پژوهشی مرتبط با معماری    مطالعهکشورهای موردهای روسیه و  های دکتری در دانشگاهه( رساله

 Modern  معتبر به چاپ رسیده است. ازجملهمعاصر این کشورها و سایر مقاالت مرتبط با این موضوع که در نشریات  

architecture in Uzbekistan   خصوصیات کلی بناها    های معماری معاصر و بیان های دورهکه به بیان ویژگی

که به     The way of the development of architecture of independent Uzbekistanپردازد یا  می

های  توصیه ۀبا هدف ارائ 21از دوران باستان تا قرن  ازبکستانمعماری و شهرسازی  یبررسی و تجزیه و تحلیل توسعه

که     Architecture in Europe and the former Soviet unionو    پردازدشهر می  علمی برای بهبود ساختار

تغییرات سیاسی  ۀ  پردازد که نتیجهای مشترک در زبان معماری و بناهای این کشورها میبه بررسی تحوالت و دگرگونی

 و تاریخی این منطقه است.  

خصوص  منسجم در  ایمطالعهمعماری تاکنون    ۀدهد که در حوزنشان می  پژوهش  ۀ پیشین  که اشاره شد، بررسیهمانگونه 

شناخت  چگونگی این ارتباط و   قبل خود و تبیینهای مابیان چگونگی ارتباط میان آثار معماری معاصر با آثار و سنت
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های مختلف آن و به صورت خاص در کشورهای  های معماری بر آثار مختلف معماری معاصر و اجزا و الیهثیر سنتتأ

 انجام نپذیرفته است. آسیای مرکزی، 

ر آثار معماری معاصر کشورهای شرق  معماری تیموری را دچگونگی بازتاب سنت  کند  از آنجا که این پژوهش تالش می

مستقل و معماری معاصر کشورهای    عنوان متغیرتیموری در این مقاله، به  لذا سنت معماری   ؛خراسان بزرگ بررسی کند 

تاج   خراسان شرق   ازبکستان،   ( ترکمنستان( بزرگ  و  متغیربه  یکستان  گرفته  عنوان  نظر  در  وابسته  استهای  .  شده 

  متغیر  ۀمجموععنوان زیرن بهو اجزای آ  معماری تیموری   سنت  سازمتنی مهم و هویتها و اجزای درونشناخت الیه

ای متغیر وابسته  همجموعهنیز به عنوان زیرها  اری معاصر از باب بازتاب این سنتمستقل این پژوهش بوده و آثار معم

های شاخص  و به تبیین ویژگیعنوان متغیر مستقل بررسی  ابتدا معماری تیموری بهرو  ایناز  ؛ شوددر نظر گرفته می

تدوین آن در این پژوهش و رویکرد مقاله    ۀمتنی معماری و نحوه سپس اجزای درونآثار معماری این دوره پرداخته شد

 خواهد شد.  و مدل مفهومی تحقیق بررسی 

 معماری تیموری و مشخصات آن .1

و    14خر قرن  مت تیمور و جانشینان او )در ربع آنمودهای هنری در چارچوب تاریخی حکو  ،معماری تیموریمنظور از  

ازبکستان،   ، تاجیکستان ترکمنستان،کنونی کشورهای    جغرافیایی شامل قلمروهای  ۀمیالدی( و در محدود  15اوایل قرن  

آسیای میانه  تاریخی و فرهنگی است که امروزه    ۀحوز  ۀ افغانستان و شرق ایران یا به عبارتی دیگر شامل بخش عمد

 .  (14: 138۷)چنکووا، شود  نامیده می

های  و شکوفایی فعالیت  و از سرگیری  ( م  121۷ق/  ۶14)در سال  یورش مغول  دهد که میان  مرور اسناد تاریخی نشان می

این  رفته فراموش شده و  متداول رفته  هایو بسیاری از هنر  فنون(،  م   12۹5ق /    ۶۹4سال  )خان  زانغا   ۀ معماری در دور

تیمور    . با وقوع حمالتهای معماری پدید آورد و خالقیت در فعالیتهای جدید  ی برای ظهور و رشد شیوهفرصت خود  

  ۀ از ویرانی حمل  این مناطق نیزبخش بزرگی از    به یکباره کند نشده ضمن اینکه   های ساخت و ساز عالیتآهنگ ف نیز،  

های  عمیق در سنت یهاداشتن ریشهمعماری تیموری  های یکی از ویژگیتوان گفت بنابراین می ؛ ندتیمور مصون ماند

  و تلفیقی مستحکم نظامی منسجم  راسان جریان داشت،  النهر و خمعماری که در شهرهای ماوراء  پیش از خود است.

ماری  شدند و این چنین بود که این معتر میهای گذشته با سهم خالق حال غنیترین موفقیتبود که در آن درخشان

طور قطع،  توجه دربار و حکومت رونق یافت و این امر بهسابقه از کمال نائل شد. در این دوره نیز مناطق موردحدی بیبه

به سایر مناطق را د بی بود که در آناز مهم  داشت.  بررتوجهی  نوعی سبک    ترین مناطق مورد توجه تیمور خراسان 

 (.138۷)هیلنبرند،  سلطنتی تیموری پدید آمد

های مرکزی مورد توجه  رساز در پایتخت و شهوهای ساختبا این توضیحات، نداشتن خصلت محلی، تمرکز فعالیت

های مهم معماری تیموری است.  های معماری مناطق مختلف امپراتوری بر یکدیگر از ویژگیثیر متقابل سنتتیمور و تأ

معماری تیموری برتری خود    ،کند رهای معماری آسیای میانه ادعا می که گالینا آ. پوگا چنکووا در کتاب شاهکاآنگونه 

 . (1۰5: 138۷)چنکووا، ها مدیون است  تقابل وها  کنشر پیشین دقیقاً به همین برهمرا نسبت به معماری عص
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های  قه و هدف تیمور در ایجاد ساختماند، سلیکر دیگری که در بیان مشخصات معماری تیموری باید به آن اشاره    ۀنکت

  ،تیموریشکوه به منظور بیان قدرت و عظمت و ضمناً سرعت باال در ایجاد بناهاست. درواقع ماموریت معماری  مرتفع و با

موریتی که این  مأ  ؛اندازه شاهان و بزرگان بودعرض ناپذیری دین اسالم و ثروت بیگواهی دادن بر عظمت امپراتوری، ت

درخصوص معماری این دوره  به انجام رسانید. نکته مهم دیگر  معماری با قدرت اشکال، وسعت ابعاد و شکوه تزئینات  

  ؛ تثبیت شده نیست و در دستاوردهای خود منجمد نشده است  به هیچ عنوان معماری  این است که معماری تیموری 

 . (1۰۷و 1۰۶: 138۷) چنکووا، لکه مدام در حال تحول بوده است ب

 زیر خالصه کرد.  توان در نمودارمعماری تیموری را میترین خصوصیات با این توضیحات مهم

 
 معماری تیموری، ماخذ: نگارندگان های  ترین ویژگی؛ مهم 2  ۀنمودار شمار

 

 متن (  ۀمثابمتنی در معماری )معماری بهاجزای درون .2

اگر روابطی میان آثار معماری وجود  شود، این است که  وال مهمی که در راستای پرسش اصلی این پژوهش مطرح میس

به   یک متن دانست و مورد بررسی قرار داد؟  ۀمثابتوان معماری را بهآیا می  این روابط است؟  ۀ دارند، چه چیزی سازند
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متنی( امکان بررسی ارتباط میان آثار معماری  اجزای درون) با بررسی چه عناصر و اجزایی از متن معماری  عبارت دیگر

 وجود خواهد داشت؟ 

بسیاری از ناقدان  متن نوشتاری است.    آید،، به یاد میTextusمتن و برابر التین آن  ۀ  ای که با شنیدن واژنخستین نکته

   دانند.اصلی متن را متن نوشتاری می ۀ پایدهند، باز مانی که متن را به آثار گسترش میحتی ز

به تعریف جامعی از متن  وان  تدهد که میاریف نشان میگسترش این تعشده در خصوص متن و  بررسی تعاریف ارائه 

ای کلی در  افیک( و نظام آوایی و به گونهگر  فضایی،  متن ثبت هرگونه سخن است در نظام نوشتاری )دیداری،  .رسید

  ۀمثاببهنیز  معماری را    توانو با این تعریف می  (115  :138۷)سجودی،ها  یا در ترکیبی از این نظام  ناسیشهر نظام نشانه

 .  کردبررسی   و هیک متن دانست

از خوانش یک اثر معماری در ارتباط با اثری    2، نشریه الگ  28  ۀدر شمار  1تگو با پیتر آیزنمندر گف  3جفری کیپنس

هایی  کاربردن استعارهگوید تا معماران نیازمند بهمتنی در معماری سخن میای از مناسبات میاندیگر و نیاز به مجموعه

، آثار معماری دیگر آثاری منفرد  اساس و از نظر ویاینبر  نباشند.های دیگر برای گفتگو در کارهای خود  از دیسیپلین

ای از آثار معماری تعریف  دیگر هر اثر معماری در شبکهعبارتکنند. بهنبوده، بلکه در ارتباط با آثار دیگر هویت پیدا می

 (.13۹3)روحی،پردازد آن به گفتگویی همیشگی می شده و با 

اثر ارتب  خوانش یک  به مجموعهمعماری در  نیاز  دیگر،  اثری  با  از مناسبات میاناط  دارد.  ای  برای  متنی در معماری 

شناسایی شد. در    اجزای معماری ها و  لفهدادی از مؤرسیدن به این اجزا در تحقیق، ابتدا منابع متفاوتی بررسی و تع

ها در جدولی، در دو  لفهمؤ  تمامی،  معماریمتنی  ی درونبعد و به منظور رسیدن به یک جدول منسجم از اجزا  ۀمرحل

صورت،    ۀمفاهیم فرمی و در حوز  شاخهمضمون، زیر  ۀحوز   بندی و سپس درتقسیم  «مضمون و صورت »شاخه اصلی  

داده شد. توجه به این    ن قرارها در ذیل آلفهی و سایر مؤسازمانده  ،نما و جزئیات  پالن،  شاخه اصلی حجم،چهار زیر

شده در این پژوهش، به دلیل وسعت زیاد اطالعات و  بردههای نامهمیت است که امکان دارد کلیدواژها  نکته نیز حائز

  ۀبنابراین در این پژوهش، مشخص کردن عناصر سازند  ؛ ( 2)جدول شماره   محدودیت منابع تحقیق دارای نواقصی باشد 

ای است که به کمک  میان آثار معماری و وسیلهمتنی، اولین گام در تحلیل روابط  متن معماری و جدول اجزای درون

 مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.  موجود در آنتوان یک متن معماری را با تکیه بر روابط آن می

 

 

 

 

 

 

 
۴ Jeffrey Kipnis   

۵ Peter Eisenman 

۶ Log 
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 متنی یک اثر معماری : اجزای درون 2ول  جد 
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 بینامتنیت، ابزاری جهت خوانش آثار معماری .3

ها ثیر این سنتهای پیشین و شناخت چگونگی تأسنت  أثیرپذیری آثار معماری ازبررسی و شناخت چگونگی ارتباط و ت

روش و ابزاری جهت نقد و خوانش این آثار و تدوین چارچوبی جهت گفتگو در این   شک نیازمندعاصر، بیبر معماری م

گر یا درک و  گیری یکدیها در شکلثیر متنتأ  ۀبه بیان نحو  عنوان رویکردی مهم در نقد کهمتنیت بهزمینه است. بینا

شکلی منسجم تدوین  صورت یک روش نقد و تحلیل بهمعماری تاکنون به  ۀ، در حوزپردازدمیها  دریافت و خوانش آن

ام معماری و  نظ   توانیم آثار معماری را در ارتباط با سایر آثار درنشده است. در صورتی که با استفاده از این رویکرد می

 ها بخوانیم. حتی در سایر نظام

و به تعامل و جاذبه    دادهها ارائه  متن  ۀ رابط  ۀ نیدر زم  ینیاست که نگرش نو  ستمی بزرگ قرن ب  های نظریه  از   ت ینامتنبی 

تعریف    نیبه ا  یغرب  یاروپا   ی و فرهنگ  یفکر  ی از فضا  یریگبا بهره13ستوایکر ای ولی  ستم یدر قرن ب پردازد.ی م  ی متنانیم

کر.  (13-12  :13۹4،  نامورمطلق)  افتیدست   به  ستوایگرچه  دریم  تی نامتنیب  گذار ان یبن   یدرست را  اما  واقع،  دانند، 

در    می مستق ریغ  ا ی م یاست که مستق یی هاتیها و کوشش شخصانیجر جه یبلکه نت ؛ستی فرد ن  کیدستاورد   تینامتن یب

داشته  یریگشکل نقش  رقبای    .(25همان:  )  اند آن  بینامتنیت  نظریه  ساختارگرایی  پارادایم  شدن  سپری  با  گرچه 

های نوینی از آن برخاست. مطالعات  مچنان در غرب تداوم یافت و گرایشنفسی پیدا کرد اما توجه به بینامتنیت هتاره

نامتنیت ایرانی  یتوان گفت نوعی بم به یک جریان محدود گشت. حتی میخیر آغاز شد و ههم با تأ  ، بینامتنی در ایران

   منابع شباهت دارد، در ایران شکل گرفت. که بیشتر به نقد 

پردازان  . نظریهستهاط میان دو یا چند متن و عناصر آنارتباچگونگی  بررسی  نکته مهم دیگر در مفهموم بینامتنیت،  

ارتباط میان متون پرداخته  گی  هریک به بیان مراتبی از بینامتنیت و چگون  ، اندفی که به مبحث بینامتنیت پرداختهمختل

که در این مقاله و در راستای رسیدن به پاسخ مناسب برای پرسش    اند کردهاز روابط بینامتنی را مطرح  ای خاص  و گونه

ژنی در تعریف  کید قرار گرفته است.  أخصوص بینامتنیت مورد استفاده و تشده توسط ژنی دراصلی تحقیق، تعاریف ارائه

بینامتنیت صریح    :نمایدتنی را تعریف میسازی دو گونه بینامشدگی یا پنهاناساس شاخص آشکاربینامتنیت، برخود از  

  کرد؛  اصر بینامتنی را شناسایینراحتی عتوان بهن. در بینامتنیت صریح و آشکار میو پنها و آشکار و بینامتنیت ضمنی 

بیامتنیت ضمنی و پن راحتی متوجه  توان بهدرست برعکس حالت پیشین، نمی  هان،زیرا صریح و روشن هستند. در 

 حضور باید تخصص داشت و تالش کرد.و برای شناخت عناصر هم حضوری دو متن شدهم ۀرابط

 

 

 

 
1 Julia Kristeva 
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 مدل مفهومی تحقیق  .4

در  مدل مفهومی این پژوهش شکل گرفت.  و چگونگی ارتباط میان متون،    شدهارائهاساس تعاریف  ردر این مرحله و ب

بیان ارتباط میان  مقایسه و  کند، در راستای  ه روابط میان متغیرها را مشخص میاین تحقیق، این مدل به غیر از اینک

بدین منظور    .استکاربردی ساختن این نظریات در حوزه معماری، طراحی شده    به نوعییک اثر معماری با آثار دیگر و  

در بناهای معاصر  معماری تیموری  سنت چگونگی ارتباط و بازتاب که بررسی  ا توجه به هدف اصلی تحقیقدر ابتدا و ب

شده در جدول  براساس مفاهیم بیان  ،است، متغیرهای مستقل و وابسته   تاجیکستان و ترکمنستان   ،ازبکستانسه کشور  

اساس تعریف ارائه شده  بر آن، بررسی ارتباط آثار د. پس از ش تقسیم  های حجم، پالن و نما و جزئیات الیه، به  2 ۀ شمار

بینامتنیت صریح و آشکار یا بینامتنیت ضمنی و پنهان   صورت،معماری بهنوع ارتباط بین دو متن و  از روابط بینامتنی

از  یک  مطالعه، کدامکه ارتباط میان آثار معماری موردشده، تحلیل اینمدل مفهومی تعریفبررسی خواهد شد. به کمک  

 خواهد شد.  ممکن تر است،ها این ارتباط بیشتر و قویگیرد و در کدامیک از الیهبر میمراتب و اجزای معماری را در

 
 ، مدل مفهومی تحقیق1نمودار  

 

 

مؤلفه .5 هویتتبیین  تاجهای  ازبکستان،  معاصر  بناهای  در  تیموری  معماری  و  یبخش  کستان 

 ترکمنستان

ارتباط    ۀمقایسه نحومعماری و عناصر و اجزای آنها و    ۀشناسان خوانش دو اثر )متن( در نظام نشانه  ۀ، نحودر این بخش

  باید مهمی که  ۀ نکت .شودمیبررسی  ال اصلی این پژوهشظور رسیدن به پاسخی مناسب برای سؤآنها با یکدیگر به من

بنابراین    ؛متنی آن بودهعنوان یک متن و اجزای درون ری بهبر اثر معما   این پژوهش، این است که تمرکز  کردبدان اشاره  
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...  سایر عواملی که خارج از متن قرار دارند، نظیر عوامل اجتماعی،   این    ۀو در حوز  نشدهبررسی  سیاسی، تاریخی و 

 پژوهش قرار نخواهند گرفت. 

های چهاردهم و  هکارهای معماری آسیای میانه، سدهکتاب شا ویژه  و اسناد موجود، به  ابتدا با استناد به اطالعات  در

و   (3جدول )  شناسایی ، تاجیکستان و ترکمنستان، ازبکستانتیموری در سه کشور  ۀ، آثار شاخص دورپانزدهم میالدی

مربوط   آناطالعات  اجزایبه  و  عناصر  در جدول  معما درون  ها  مهممتنی  تا  داده شد  قرار  الیهری  اجزای  ترین  های 

بیشترین و    ۀ دهندترتیب نشانوانی باال و پایین بهاز آنجا که درصد فرا  د. شوآثار شاخص تیموری استخراج    متنی درون

کننده  های تبییندوره تاریخی موردنظر است، شاخص  کمترین سهم یک شاخص در تبیین هویت معماری بناها در

متنی در این بخش عبارت بودند  ها و اجزای درونین الیهتراساس مهماینبر  د.ش تیموری شناسایی    ۀ هویت معماری دور

 از:

فرم مکعب مستطیل، درصد فراوانی باال و به تبع آن سهم اصلی را در تبیین هویت معماری این آثار  حجم    ۀ الیدر    -

 اند. با گنبد مرکزی درصد باالیی را به خود اختصاص داده یهای خصوص الگوی فضایی احجام نیز سازهدارند. در

مانند داشتن  گرا و اصولی همستطیل( و الگوی سازماندهی مرکز  داشتن پالن با هندسه و شکل پایه مستطیل )مربع  -

  در های مهم در تبیین هویت بناهای معماری تیموری  عنوان شاخصتوان بهب افقی را میمراتتقارن، محور و سلسله

 برشمرد.الیه صورت )شکل( و شاخص پالن 

شکل پایه مستطیل عمودی و دارای    داشتن هندسه با  ان نتیجه گرفت کهتوالیه صورت )شکل( و شاخص نما، می  در  -

  ۀهای مهم هویت نما در آثار معماری دورخصلت صلبیت، شاخصمحور و ریتم در نما و    ،مراتب )عمودی(، تقارنسلسله

 تیموری هستند. 

شاخص جزئیات، عناصر معمارانه، داشتن گنبد، با ویژگی ساقه بلند و رنگ آبی، داشتن طاق  در الیه صورت )شکل( و    -

هندسی و گیاهی، از  ای،  ن در بنا و همچنین تزئینات کتیبهعنوان تزئیو استفاده از مقرنس و گوشوار به  و قوس در بنا 

 بناهای تیموری در الیه جزئیات است.هویت  ۀکنندهای مهم بیانشاخص
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 ، ماخذ: کتاب شاهکارهای معماری آسیای میانه سه کشور مورد مطالعه؛ بناهای شاخص معماری تیموری در  3جدول شماره  
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 لیال زمانی آقایی، حسین سلطان زاده، شروین میرشاهزاده 

 
 

 ، ر بررسی انواعبه منظوی تیموری، اری دورههای اجزای درون متنی در آثار شاخص معم ترین الیهپس از شناخت مهم

معاصر معماری   ارتباطۀ  نحو  ها وگونه معماری دور  بناهای  آثار  در    ۀبا  بناهای عمومی معاصر  ابتدا  این  تیموری، در 

کتاب    کشورها با    ۶5)تعداد    شناسایی  Soviet Modernism 1955-1991: Unknown Historyاز  بنا 

، کافه، موزه، نمایشگاه،  با توجه به هدف تحقیق، از میان آنها تنها بناهایی با کاربری عمومیهای مختلف( و سپس  کاربری

  ۀ متنی با بناهای معماری دوربناهای خاص مانند سیرک و حمام، انتخاب و پس از آن بر اساس فرض وجود ارتباط بینا

انتخاب و  بنا در ترکمنستان،    5ستان و تعداد  بنا در تاجیک  ۶  ، در ازبکستانبنای معاصر    15نهایت تعداد  تیموری، در

آماری در جدول    ۀاطالعات مربوط به بناهای جامع  . سپسآماری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفتند  ۀعنوان جامعبه

درون بناجزای  هر  ارتباط  میزان  و  وارد  الیهمتنی  در  تیموری  دوره  بناهای  با  براساسا  مختلف،  به    های  نزدیکی 

های  متنی در الیهبخش تعیین شده در بخش پیشین، مشخص شده و سپس چگونگی ارتباط بیناتهای هویشاخص

روشن شدن این  برای  رو و  های پیشبه محدودیت  با توجه  در مدل مفهومی تحقیق مورد ارزیابی قرار گرفت.مختلف  

 آورده شده است.ول مربوط به یک بنای نمونه موضوع در زیر تنها جدا

 
 های مختلف متنی، بررسی میزان ارتباط سیرک تاشکند با بناهای دوره تیموری در الیهجدول اجزای درون ؛  4جدول شماره  
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شده  مکالمه( میان سنت معماری تیموری با نمونه بناهای گزینشها نشان داد که برقراری ارتباط )تجزیه و تحلیل داده

در    ۀدر دور ارتب   .وجود دارد  سه کشورمعاصر  بررسیاط  این  اساس  انجامبر  نما، عناصر  های  در الیه  شده های  پالن، 

  یاتی نظیر نقوش هندسی و گیاهی و عناصری مانند طاق و قوس و تزئینات گچی و مقرنس وجود دارد.ئمعمارانه، جز

ارزیابی  بهت در مدل مفهومی تحقیق  های دارای مشامتنی در بناها، الیهدرنهایت و به منظور شناسایی نوع ارتباط بینا

به معماری تیموری است    صریح و آشکار و به شکل ارجاعاین ارتباط در بیشتر موارد از نوع ارتباط  اساس  این. برشدند

  ۀ خورد. نکتبه جز در الیه تزئینات به چشم میمستقیم یا استعاری و آن هم  ها در سه اثر ارتباط به صورت غیرو تن

توان  نهایت میشود.  دربناها مشاهده میمیان این  پالن، تزئینات،  با اولویت الیه نما،  این ارتباط،  دیگر آن است که  

به    نتیجه گرفت با تالش  بناها  این  یا    هایالیهترکیب  که  برقراری مکالمه  به  بینامتنیمختلف  با سنت  قوی    ارتباط 

 . اندمعماری تیموری پرداخته

 

  گیری نتیجه

در کشورهای ازبکستان، تاجیکستان    تیموری معماریبررسی چگونگی بازتاب سنت  اصلی از انجام این پژوهش، ۀانگیز

ترکمنس کشورهاتان،  و  این  عمومی  معاصر  بناهای  نحو  ست.در  هدف،  دو    ۀدرواقع  نظام  خوانش  در  )متن(  اثر 

یکدیگر و به عبارتی، تبیین چگونگی ارتباط میان آثار  ی معماری و عناصر و اجزای آنها و ارتباط آنها با  شناسانهنشانه

که   متنیتبیناترتیب و با کمک رویکرد  بدین  که درنهایت منجر به خوانش این آثار خواهد شد.است    معماری با یکدیگر

تعریف و  معماری نیز  کند، تالش شده تا معادل معماری آن یعنی بینایک متن با متن دیگر را بررسی می   ارتباط میان

معماری«  نقد بیناهای »های موردی در قالب الیهاز طریق تحلیل نمونه  به این منظور  د.شو های موردی بررسی  در نمونه

ال اصلی  جستجوی پاسخی مناسب برای سؤ  درت،  که اساساً منطبق و در راستای هدف اصلی تحقیق انجام پذیرفته اس

  ارتباط )مکالمه( با سنت معماری تیموری فرض    با به صورت هدفمند و  های موردی در این تحقیق  . نمونهشدیمپژوهش  

شدند گزینشانتخاب  آثار  با  ارتباط  در  معاصر  منتخب  آثار  این  از  هریک  اجزای  مورد  ۀشد.  جدول  در  ابتدا  بحث، 

 .اندمتنی و سپس در مدل مفهومی تحقیق مورد خوانش قرار گرفتهدرون

متنی در بناهای شاخص معماری تیموری با بناهای عمومی معاصر سه  چگونگی ارتباط بیناتایج حاصل از بررسی  ن 

 نشان داد که : کشور ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان 

تیموری وجود داشته    معماری معاصر با آثار معماریتالش برای برقراری مکالمه در سه کشور موردمطالعه میان    -         

 است.

بنا در    3های مورد بررسی، به غیر از  دهد که تقریبا در تمامی نمونهمیبررسی ارتباط در مدل مفهومی نشان    -        

بینامتنی  ارتباط  بنا در دو کشور دیگر،  نوع    ازبکستان و دو  این سنت  از  به عناصر  به شکل ارجاع  صریح و آشکار و 

رسد در آثار معماری معاصر  است و به نظر می  کردهارتباط ضمنی و پنهان در الیه جزئیات بروز    معماری بوده است.

 شده است.ها به صورت محدود ی و ایجاد شکلی تازه در این الیهآفرینتالش شده به باز
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 لیال زمانی آقایی، حسین سلطان زاده، شروین میرشاهزاده 

ر سه کشور بیشترین  های نماست. به این ترتیب در هالیهنکته حائز اهمیت دیگر این است که اولویت در ارتباط با    -     

 . ستخواص ذاتی نماهای مربوط به الیه ارتباط بینامتنی 

ک الیه از متن ) آثار  معاصر با تالش برای ترکیب و استفاده از بیش از ی رسد بناهای عمومی  نهایت به نظر میدر  -     

 اند.شدهتر نزدیک قوی   بینامتنیبرقراری ارتباط، به ارتباط  برایتیموری(  معماری 

 توان چنین نتیجه گرفت که: در مجموع می

ستان، ترکمنستان(  تالش برای برقراری مکالمه میان آثار معماری معاصر در سه کشور موردمطالعه )ازبکستان، تاجیک

 برقرار است. )پاسخ به پرسش اصلی پژوهش(  با آثار سنت معماری تیموری 

 

 میان آثار معماری معاصر با سنت معماری تیموری در ازبکستان   متنیارزیابی چگونگی ارتباط بینا ،    4نمودار  
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 ، ارزیابی چگونگی ارتباط بینا متنی میان آثار معماری معاصر با سنت معماری تیموری در تاجیکستان   5نمودار  
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 لیال زمانی آقایی، حسین سلطان زاده، شروین میرشاهزاده 

 تیموری در ترکمنستانمتنی میان آثار معماری معاصر با سنت معماری  ، ارزیابی چگونگی ارتباط بینا۶ر  نمودا
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