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مقدمه 
معماری پدیده ای فراتـر از تاریخ، فرم وسبک است معماری درحقیقت دست  آورد عوامل 

فرهنگی و محیطی و بیان شیوهٔ زندگی افـرادی است که آن را بنا نموده اند
معماری این سرزمین تا قبل ازگسیختگی فرهنگی، که تقریباً از اواسط دورٔه قاجار اتفاق افتاد، 
ما  به  بیگانگانی همچون مغول ها،  اگر  بازٔه زمانی  آن  بود در  برخوردار  تداوم خاصی  از شکوفایی و 
حمله و باعث هرج ومرج گردیدند، در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی، مسلمان شدند 

و بناهایی چون سلطانیه را ساختند
برای انسانی که آن گذشتٔه افتخارآفرین را داشته و در حال زندگی می کند و آینده ای در پیش 
با  آشنایی  معماری،  از ضرورت های شناخت  یکی  بسیار ضروری است  تاریخ  از  پرسش  دارد،  رو 
تاریخ آن است در بررسی تاریخی، نگاه ما به بناها نباید همچون نگاه سنگ شناس به سنگ باشد زیرا 
معماری یکی از مظاهر فرهنگی و ظرف زندگی انسان بوده و انس وهمدلی با او و سایر دست آوردهای 
فرهنگی همچون شعر، موسیقی و داشته است لذا در مطالعٔه تاریخی، عالوه بر آنکه معلوم شود که 
چه چیزی درچه زمانی و توسط چه کسانی بنا شده است، باید به بستر و سبب ساخته شدن بنا و نسبت 
آن با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه نیز توّجه شود تاریخ کوششی نقادانه 

به منظور فهم محاسن و معایب گذشته است، کوششی پویا نه ایستا

1ــ شعری از حکیم خاقانی هنگام دیدن ایوان مداین

هیچ گاه روزی فرا نخواهد رسید که برای مثال دربارٔه معماری دورٔه صفوی بگوییم: دیگر هر 
آنچه را الزم بود دربارٔه آن بدانیم، فراگرفته ایم

هدف از مطالعٔه تاریخ نه فقط کوشش برای فهم گذشته، بلکه کوشش برای فهم رابطٔه گذشته 
و آینده است زیرا تنها به کمک مطالعٔه گذشته می توان دریافت که چگونه به نقطه امروز رسیده ایم و 
چه تصمیم ها و عملکردهایی ما را به اینجا رسانده است این مطالعه ما را قادر به نقد معماری امروز و 
دیروز می کند برای ما آینده ای جدا از گذشته متّصور نیست تا به زبان معماری خود مسلّط نشویم و 
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به زبان خود حرف نزنیم، به زبان دنیا حرف نخواهیم زد آشنایی با تاریخ معماری می تواند دامنٔه تجربه و 
آزمودگی ما را از عمر کوتاهمان تا حِدّ هزاره ها، و از محدودٔه مکان کنونی تا پهنه گیتی گسترش دهد 

این همان معنای درس گرفتن از تاریخ است
فصول پنج گانۀ کتاب، معماری ایرانی را از جهات مختلف بررسی کرده است 

بازار،  حمام،  مدرسه،  مسجد،  باغ،  کاخ،  خانه،  شهر،  از  بسیار  گونه گونی  با  معماری  این 
کاروانسرا و… همگی تعلق به یک چارچوب فکری داشته، که این کتاب سعی دارد پنجره ای رو به آن 
بگشاید آنگاه تا حدودی روشن می شود که چگونه در آن زمان ها، برای انسان و زندگی او ظرف هایی 

کارآمد و زیبا ساخته اند
جهت  وی  دستاورد  به   و  سنتی  معمار  اعتقادی  ــ  اخالقی  ویژگی های  به  اول؛  فصل  در 

عبرت آموزی پرداخته شده است
در فصل دوم، شهر به عنوان گسترده ترین  عمل معماری و خانه به عنوان مأمن اصلی انسان 
در این گستره، مورد توجه قرار گرفته است در ادامه کاخ ها و باغ ها به عنوان نوع خاصی از زندگی 

خصوصی، معرفی گردیده اند
در خاتمه فصل به سه نوع بنای بـومی نواحی مرکزی ایـران، که شاید بتـوان آنها را پیش درآمد 

آثار باشکوه معماری در بیشتر زمینه ها دانست، پرداخته شده است
در فصل سوم؛ به وجه اعتقادی معماری از اولین نمونه های پیش از اسالم تا معماری مساجد 
در ادامه مدارس و مقابر به عنوان جلوه ای از این وجه اعتقادی معرفی  و مراکز مذهبی توجه شده است
می شوند در خاتمه معماری کلیسا به عنوان مکان اعتقادی بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور آورده شده 

است
در فصل چهارم؛ به معرفی و بیان چگونگی ارتباط بناهای تجاری و خدماتی پرداخته می شود 

در این فصل معماری بازار، کاروانسرا، حمام و پل معرفی می گردند
در فصل پنجم و پایانی کتاب به ویژگی های تزیین و نقش در معماری توجه می شود از آنجا که 
تزیینات معماری به عنوان عنصری محتوایی و نه صرفاً ظاهری در معماری مطرح بوده اند، در این راستا 

به اصول کلی، عناصر و روش های اجرایی آنها در معماری پرداخته می شود
واحدهای  تا  گرفته  شهر  از  می باشد،  سرزمین  این  مردم  معماری  بیان  ایران،  معماری  تاریخ 
خانوادگی، از حاکم و جنگاور گرفته تا عالم و معلم، از بازرگان و سّیاح گرفته تا معمار و حرفه مند معتقد 

و با اخالق این کتاب حدیث مختصری از این مردم و معماری آنان است



مرزهای ایران فرهنگی
ایران و قلمرو  ایران، بیش از هر چیز مستلزم معلوم کردن مفهوم  تاریخ معماری  مطالعه در 
فرهنگی آن است آیا موّرخ هنر و معماری ایران باید خود را به مرزهای سیاسی ایران امروز محدود 
کند؟ در این صورت مسجد گوهرشاد مشهد در حوزٔه مطالعٔه او قرار می گیرد، ولی مسجد گوهرشاد 
دوران  از  پیش  تا  می شود  واقع  او  کار  حوزٔه  از  بیرون  در  معمار،  همان  و  بانی  همان  اثر  هرات 
از  ایرانی که فارغ  بوده است فرهنگ  از مرزهای سیاسی  معاصر، مرزهای فرهنگی همواره فارغ 
و  قفقاز  تمامی  و  هند  قارٔه  و شبه  ترکستان چین  تا  بین النهرین  و  آسیای صغیر  از  مرزهای سیاسی، 
خراسان بزرگ و ماوراء النهر را در بر می گرفت، به فرهنگ فارسی، تاجیک، افغان و  تفکیک 

شده است
در قرن هفتم هجری قمری، موالنا در قونیه در آسیای صغیر که در آن زمان تحت حکومت 
سلجوقیان روم بود و اهل آن به ترکی، یونانی و فارسی سخن می گفتند، به فارسی شعر می سرود در 
قرن دهم و یازدهم هجری قمری با آنکه دو دولت عثمانی و صفوی پیوسته در جنگ گرم و سرد بودند، 
در دربار عثمانی به زبان فارسی و در دربار ایران به زبان ترکی سخن می گفتند پیداست که مطالعٔه تاریخ 

معماری نیز نباید و نمی تواند فرهنگ و هنر را در بند مرزهای سیاسی درآورد
از این گذشته در جغرافیای زمین، نام برخی از سرزمین ها بیشتر سیاسی است و نام برخی دیگر 
نام های سوریه و عربستان  نام مکانی« است مثالً  بگوییم»  بهتر  بیشتر جغرافیایی، طبیعی، فرهنگی و 
سعودی نام های سیاسی است یعنی مکان هایی تاریخی و فرهنگی به این نام ها وجود ندارد و این نام ها 

را بنا بر توافق بر روی محدودهٔ محصور در مرزهای قراردادی نهاده اند 
در مقابل نام های شام، حجاز و فلسطین نام های واقعی و حقیقی است و به واقعیتی تاریخی در 
عالم خارج داللت دارد »ایران« از َاعالم جغرافیایی حقیقی است، یعنی فارغ از قراردادها و تقسیمات 
حکومتی، همواره موجودی به نام »ایران«، دست کم از زمان ورود آریایی ها به این سرزمین، شناخته 

شده است
و رود مصر است در  آموی  بین رود  »ایران شهر« محدود  ابومنصوری،  مقدمٔه شاهنامٔه  در 
دوره های بعد حتی در زمان هایی که این سرزمین تحت سلطٔه اقوام غیر ایرانی بوده است، ایرانیان خود 
را متعلّق به ایران می دانسته اند مسلماً این احساس تعلّق فراتر از تعلّق جغرافیایی محض بوده است و 
باید شواهد آن را در مظاهر فرهنگی مشترک یا مشابه در مجموعٔه ایران زمین، در کشورهای متعّدد 

امروزی که همه به فرهنگ واحد ایرانی تعلّق داشته اند، جست



سخن از فرهنگ مشترک اقوام ایرانی در آن زمان به معنای نفی تفاوت های قومی، فرهنگی 
و سیاسی یا اّدعای ملی گرایی افراطی نیست؛ بلکه سخن از جستن واقعیت واحدی است که در پس 
تفاوت ها و کثرت ها، وحدتی در ادوار و آثار ایرانیان در سرتاسر این سرزمین و در درازای تاریخ و در 

تمامی مظاهر فرهنگی آن، از جمله معماری پدید آورده است   



سخنی با هنرجویان
در گذشته های دور در فرهنگ ایرانی، همانند سایر فرهنگ های غیر معاصر، معماری را امری 
اجرایی ــ عملی می دانستند و از آنجایی که آنچه انجام می دادند، همان بود که همٔه مردم از هر گروه و 
دسته و رشته ای می اندیشیدند، لذا نوشتن تاریخ معماری چندان مرسوم نبود نوشتن دایرةالمعارف و 

تاریخ در زمینه های مختلف از جمله ویژگی های دوران جدید می باشد 
شناختن  برای  هم  آمده ایم،  بیرون  حدودی  تا  ویژگی هایش  و  قدیم  عالم  آن  از  چون  امروزه، 
تاریخ معماری و  نوشتن و خواندن  نیازمند  یافتن جایگاه خود،  و  برای شناختن  ایران و هم  معماری 

آشنایی با آن می باشیم
از آنجایی که انسان با همٔه ویژگی های مادی و معنوی اش در مکان و در معماری زندگی می کند، 
پس اثر معماری تجلّی گاه اندیشه و دیدگاه و ظرف زندگی او می باشد با شناخت معماری ایران می توان 
به نوع نگاه انسان ایرانی به اطرافش در آن زمان پی برد پس برای شناخت گذشتٔه خود که زمینه ساز 
امروز و آیندٔه ما می باشد، نیازمند شناخت تاریخ معماری می باشیم  برای ما امروز و آینده ای منفک از 
گذشته متصّور نیست  لذا شناخت تاریخ معماری و آشنایی با بناهای آن برای هر حرفه مند معماری از 

ملزومات اولیٔه کارش می باشد
دراین کتاب سعی شده تاریخ صرفاً از جنبه های توصیفی و سطحی مطرح نگردد بلکه مبانی 

نظری و جنبه های تحلیلی معماری گذشته نیز در محدوده ای نه چندان فراخ، بیان شده است
توصیه های  به  توّجه  ضمن  می شود  پیشنهاد  درس،  کالس  و  کتاب  از  مفیدتر  استفادٔه  برای 

مدّرس کالس، موارد زیر را با دّقت رعایت کنید:
١ــ متن را با حوصله و دّقت بخوانید.

کامل خواندن متن کتاب و تعّمق در نکات مطرح شدٔه تحلیلی و ارتباط دادن فصل های مختلف 
آن با هم، در درک بهتر کتاب مؤثّر خواهد بود شاید الزم باشد بعضی از مطالب را چند بار بخوانید، 

تا به تجزیه و تحلیل درستی از آن برسید
٢ــ متن کتاب را با تصاویر آن انطباق دهید.

تصاویر و کروکی های انتخاب و ترسیم شده، در درک بهتر مطالب راه گشا خواهند بود بنابراین 
توّجه بیشتر در ویژگی های تصاویر، درک عمیق تری از مطالب کتاب را حاصل خواهد کرد

٣ــ کتاب ها و مقاله های مرتبط با متن این کتاب را مطالعه کنید.
مطالعات جنبی و تکمیلی در کنار مطالب کتاب، ضمن گشایش درهای تحقیق و پژوهش بر   روی 



همراه  به  را  پایدارتری  و  کامل تر  درک  ــ،  می شود  آموزش  امر  تکمیل  باعث  که  ــ  عزیز  هنرجویان 
می آورد 

٤ــ از اماکن تاریخی بازدید کنید.
باشد  نداشته  وجود  تاریخی  بنایی  آن  در  که  می شود،  پیدا  شهری  کمتر  عزیزمان  کشور  در 
در  تاریخی  آثار  به  توّجه  و  اطراف  در شهرهای  امکان  در صورت  و  در شهر خود  آنها  از  بازدید  با 
سفرهای خانوادگی، می توان دِر گنجینٔه ارزشمند معماری ایران را گشود و از شمیم آن لّذت و بهره 

برد انشاء اللّٰه

 موّفق باشید
مؤّلف



هدف کلی

آشنایی با معماری بناهای ایران در دوره های مختلف تاریخی
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فصل اّول    

معمار و معماری

معمار، اخالق و تعليم
منشأ پيشۀ معماری

معماری گذشته و علم آموزی از آن

ساختن کاخ خورنق اثر کمال الدين 
بهزاد از مکتب نقاشی هرات
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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود:
١ــ علّت نياز به شناخت ويژگی های معمار را در معماری گذشته کشورمان شرح 

دهد.
٢ــ ويژگی های معماری گذشته را بداند.

٣ــ ويژگی های اخالقی و عملی معماران گذشته را نام ببرد.
٤ــ منشأ پيشٔه معماری را بيان کند.

٥ ــ تفاوت  معماری گذشته و امروز را بيان کند.
٦ ــ معنای علم را از ديدگاه پيامبر اکرم بيان کند.

مقدمه
فهم آثار تاريخی معماری کشورمان نيازمند تالشی فراوان است. آنچه در مدح هنر و معماری 
تاريخی ما گفته شده، بيشتر ناظر به نمونه ها، زيبايی ها و شگفتی های آن بوده است، و کمتر به پديد آورندگان 
اين آثار توّجه شده است. درست همانگونه که اين استادان و هنرمندان خود را حجاب حق دانسته و 

از ميان برخاسته اند.

١ــ حافظ، ديوان اشعار

اين معماران خداجو و ياوران خلق، هنر خود را در آثاری ارزشمند عرضه داشته اند. با درنگی 
بدون  نمود.  روشن  را  آموزنده ای  بسيار  نکات  می توان  بزرگان،  اين  احواالت  بر  صميمانه،  اما  کوتاه 
آشنايی با اين احواالت باطنی، از آثار معماری گذشته، جز پوست چيزی نصيبمان نمی شود، و مغز و 

باطن آن پنهان می ماند.

معمار، اخالق وتعليم
تحّوالتی که به ظهور دوران جديد انجاميد، با دگرگونی اساسی در بينش و منش و نحؤه زندگی 
انسان ها همراه بود. اين دگرگونی ها بر معمار و معماری نيز، مانند ساير اشخاص و هنرها، تأثير گذاشت. 
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معمار با طراحی فضای معماری به استفاده کنندگان از آن فضا امر می کند که از کجا و کدام در وارد 
فضا شوند، از کدام پنجره و به چه ميزان و از کدام جهت نور بگيرند، در چه ابعاد و تناسبات فضايی 
قرار گيرند و… پس معمار ظرف زندگی انسان را طراحی می کند. بنابراين، شايد بتوان گفت که، تأثير 
تحّوالت فکری و فرهنگی در معماران که در عمل و هنرشان نيز نمايان می گردد، در زندگی افراد جامعه 

تأثيرگذارتر از ساير هنرمندان خواهد بود. 
تالش در شناسايی تفاوت های معمار و معماری جديد و قديم، می تواند در دست يابی به نگاهی 
واقع بينانه به تاريخ معماری مفيد باشد. از خطاهای مطالعٔه تاريخ معماری، مانند هر حوزٔه ديگر، اين 
است که مطالعه کننده، بدون توّجه به تفاوت های عالم قديم و جديد، تاريخ معماری را با شبيه سازی به 

عالم معماری دوره ای که درآن به سر می برد، بررسی کند.
نظر و عمل معماری درفرهنگ گذشتٔه ما، به رغم غنايی که داشته، مّتکی برفرهنگ شفاهی (سينه 
به سينه) بوده و کمتر متنی از آن به جا مانده است.١ از آثار مکتوب بسيار اندک در زمينٔه ويژگی های 

اخالقی و عملی معماران چنين بر می آيد که:
الف) در گذشته تربيت اخالقی وحرفه ای امری واحد بود. تربيت اخالقی همراه با تربيت حرفه ای 

صورت می پذيرفت. لذا شرط ورود به حرفه، ادب، شايستگی و آراستگی به اخالق الهی بوده است.
ب) در پرتو تهذيب نفس، معمار گمنام و ناشناس می ماند. وی هنرش را وسيله ای برای مطرح 
کردن خود نمی دانست. از استاد علی اکبر اصفهانی، معمار بزرگ ايران، که مسجد امام اصفهان را 
ساخته، در همٔه متون دورٔه صفوی فقط چند سطر يافت می شود. آن هم از اين بابت که او از سر تفّنن 
گرديد،  مرسوم  بناها  برکتيبه های  معمار  نام  نوشتن  که  دوره هايی  در  است.  سروده  شعر  هم  بيتی  چند 

معماران پيش از نام خود، اوصافی چون الحقير، الذليل، العبد، محتاج دعا و… می آورند.٢
ج) اکثر معماران ساختن را از ابتدا تا انتها با ذکر حق می آميختند. ذکر زبانی و قلبی با سازندگی 

عجين می شد و هدف فقط تقّرب به خدا بود.
منتقل  شاگرد  به  استاد  از  سينه  به  سينه  می شد،  دانسته  الهی  امانتی  که  دانايی  و  حرفه مندی  د) 
می گرديد و شاگردان در طول دورٔه آموزشی، مرحله به مرحله از استاد مجوز ورود به مرحلٔه باالتر را 

١ــ ازجمله منابع معدود در اين زمينه فتوت نامه ها می باشد.
٢ــ به نوشتٔه پشت جلد کتاب توجه کنيد. در اين لوح که بر ايوان مسجد گوهرشاد مشهد قرار گرفته، استاد بزرگ معماری ايران، 
شيرازی  زين الدين  قوام الدين  الرحمن،  بعنايت الملک  المحتاج  الفقير  «عمل العبد الضعيف  می کند.  معرفی  چنين  را  خود  شيرازی  قوام الدين 

الطيان» . (الطيان به معنای گل ساز می باشد).
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می گرفتند.
هـ) استادان مقامی واال و اعتباری پا برجا در تمامی مراحل کار داشتند وحضور معنوی استاد 

و همراهی او در کار، باعث قّوت قلب شاگردان می شد.
و) معمار خود را وسيله ای می دانست که موظّف به بيان هنرش به بهترين صورت شده است و 

منشأ و سرچشمٔه هنرش را نه درخود که درخدا می ديده است.١

منشأ پيشۀ معماری
در قرآن کريم آمده است که، خداوند جهان را بدون ستون هايی که بتوان آنها را ديد برافراشته 
بنابراين از نظر قرآن، خداوند معمار هستی است. کتاب های مختلف ادبی، دينی وعرفانی نيز  است.٢ 
را  معمارش  که  می کرد،  زندگی  جهانی  در  روزگار،  آن  معمار  رو  همين  از  کرده اند.  تأکيد  نکته  اين  بر 
خداوند می دانست، خداوندی که آفريننده و پديدآورندٔه عالم هستی و طبيعت است. بنابراين معمار در 
آن زمان نيز سعی می کرد، هندسه و نظم حاکم بر عالم هستی و طبيعت که مخلوق خداوند است را بيابد و 
در کار خود از آنها استفاده کند.٣ آن معماری صرفاً به ظاهر طبيعت توجه نمی کرد بلکه بر قواعد پنهان 

حيات بخشی که بر طبيعت مستولی بود، توجه داشت.

در زبان عربی فتی، فتيان و فتّوت به معنای جوانی وجوانمردی است. که بعد از 
بعثت پيامبر و واليت حضرت علی (ع) جوانمردی و فتّوت چنان با ارزش های معنوی 
جامعه اسالمی درآميخت که تفکيک آن غير ممکن است. دراين ارتباط «فتی» به معنای 
کسی بود که حقيقت باطنی انسان را درک کرده و به مرحلٔه جوانی جاودانٔه روح نائل 

١ــ برای مطالعه بيشتر نگاه کنيد به: نديمی، هادی، ١٣٧٥، «آيين جوانمردان و طريقت معماران (سيری در فتوت نامه های معماران و 
بنايان) و حرفه های وابسته، مجموعه مقاالت اولين کنگره تاريخ معماری و شهرسازی ايران، جلد دوم، تهران: سازمان ميراث فرهنگی کشور» .

٢ــ سورٔه رعد آيه ٢
٣ــ اين ويژگی خاص معماران ايرانی نبوده است بلکه تا قبل از رنسانس و انقالب مدرن، در غرب نيز معماران از همين الگو برای 
کاربرد هندسه عالم و طبيعت را در طراحی  معماری» نمونه هايی از  معمار معاصر در کتاب «تناسبات در  طراحی استفاده می کردند. راب کرير 

کليساهای سبک گوتيک تجزيه و تحليل کرده است.

مطالعه آزاد
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شده بود. اين خداجويان و ياوران خلق در کسوت فتيان و جوانمردان، هنر خود را در              
معماران  مکتوب و احواالت اهل هنر و  آثار  کار می بردند. آنچه از  زيبايی به  آثار  خلق 
تاکنون شناخته شده بسيار اندک است و بيشتر در قالب فتّوت  نامه های اهل حرفه صنعت 
می باشد. دراين ميان حضرت علی (ع) جايگاه ويژه ای دارد. وی را اصل و منشأ همٔه 
نيز بوده  استاد خط  آنان وی اول  نگاه  معنوی می دانستند. در  پيشه ها و وارث حقيقت 

است.

بازرگان  اول  پيدا کردن منشايی الهی درساير پيشه ها نيز مطرح بوده است. مثالً 
حضرت  را  نّجار  اول  (ع)،  ابراهيم  حضرت  را  معمار  اول  (ص)،  رسول  حضرت  را 
و…  ادريس (ع)  حضرت  را  خّياط  اول  عيسی (ع)،  حضرت  را  رنگرز  اول  نوح (ع)، 
پيوندی  حرفه  الهی،  انبياء  و  اوليا  از  يکی  به  حرفه  اتّصال  با  وسيله  بدين  و  می دانستند 
معنايی با ارزش های الهی و اسالمی می يافت. و حرفه مندان آن منشأ را الگوی نظر و 

عمل خود قرار می دادند.

اکنون با سير کوتاهی بر احواالت معماران، می توان دريافت که شناخت حقيقی حاالت آنان در 
زمانٔه حاضر نياز به تحقيق و پژوهش بيشتری دارد.

معماری گذشته و علم آموزی از آن
برای  معمار  هنرمند  تالش  است.  کرده  رشد  ارزش هايی  چنين  بستر  در  ما  گذشتٔه  معماری 
دست يابی به رموز کار نوعی رياضت بوده و تمامی مراحل کار را با دّقت وخلوصی معنوی و روحانی 
پيگيری می کرده است. هر مرحلٔه کار، هنرمند عارف را برای رسيدن به مقامی باالتر و دريافتی روحانی تر 

آماده می کرده است.
اين معماری مبتنی بر عادات، پسندها و انديشه های يک دوره  تاريخی بوده است و بديهی است 
که با تغيير زمان و عادات فردی و اجتماعی اين معماری، نيز رنگ می بازد و جای خويش را به صورتی 
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ديگر وا می گذارد. ولی همواره می توان از ويژگی ها، قاعده ها و روال های حاکم بر آن برای معماری امروز 
درس آموخت. در اينجا به بعضی از ويژگی های معماری تاريخی و گذشتٔه ايرانی اشاراتی می کنيم:

الف) معماری گذشتٔه ما متکی بر معرفتی الهی بود. در آن دوران معماران صرفاً متکی بر علوم 
چندان  دو  الهی  الطاف  از  بهره گيری  و  خدا  به  ُقرب  با  تجربی  علم  اين  بلکه  نبودند.  تجربی  و  نظری 
می شد. ناگفته پيداست که بهره گيری از اين موهبت نيازمند نوعی معرفت، پاکی و صفای درونی بود. 

دستاوردهای آن دوران، امروزه توسط بعضی از افراد غرب زده، خرافه و اوهام خوانده می شود.
ب) در شيوه معماری استاد ــ شاگردی معماران ضمن احترام به عقايد و شيؤه کار اساتيدشان 
به  هم  معماری  اين  بنابراين  شوند.  ارتقايش  باعث  و  بيفزايند  تعاليم  آن  به  هم  را  چيزی  می کردند  سعی 
وسيله  بدان  و  دارد  که  درونی  ارزش های  جهت  به  هم  و  ماست  پدران  و  گذشته  به  متعلق  اينکه  لحاظ 

ريشه های فرهنگی ما را نمايان می کند، دارای ارزش است.
ج) معماری گذشتٔه ما متأثر از طبيعت است. از آنجايی که آنان خداوند را خالق و معمار طبيعت 
دهند  انجام  را  کاری  آن  با  برخورد  در  و  موجود  طبيعت  از  الگو گيری  با  می کردند  سعی  می دانستند، 
که موافق با نظام خلقت باشد. به همين دليل از طبيعت هم بهره برداری به اندازه می کردند و هم بدون 

هيچ گونه آسيبی آن را مورد تکريم و احترام قرار می دادند.
اينک درس گرفتن از چنين پديده ای، آدابی خاص را می طلبد و بهره گيری و علم آموزی از آن 
اکرم (ص)  پيامبر  از  مبارکی  حديث  گفت،  می توان  ارتباط  اين  در  که  سخنی  بهترين  که  دارد  مراحلی 

است: 
شخصی از پيامبر (ص) پرسيد که «علم چيست ؟» جواب فرمودند: «علم يعنی سکوت کردن و 

سپس گوش فرا دادن و بعد حفظ کردن و سپس عمل کردن و آنگاه نشر دادن.»
با تأملی در اين حديث شريف آشکار می شود که اولين مرحلٔه علم آموزی يا درس گرفتن، سکوت 
و پذيرش است. و قرار دادن خويشتن خويش در اختيار صاحب علم، مرتبٔه دوم، گوش دادن است. با 
تمام حواس و دّقت و حوصلٔه کامل؛ مرتبٔه سوم، حفظ کردن است. اولين معنايی که از اين واژه دريافت 
می شود، به حافظه و ذهن سپردن است که ظاهری ترين آن است. حفظ کردن در اين حديث شريف، با 
توّجه به مفهوم حديث و واژٔه بعدی، به معنای حفظ در جان و قلب است، که دگرگون کننده، تحّول 

بخشنده و زايندٔه عمل است. 
انتشار  نشر و  مرتبه  آخرين  راستينی است.  علم  معرفت و  ميؤه هر  عمل است که  بعدی  مرحلٔه 
آن چيزی است که بر جان و دل نشسته است. پس برای درس گرفتن از اين معماری بايد خويشتن را 
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چنين آزموده و آماده کنيم.
آنچه امروز تجربه می کنيم حادثه ای غم بار از غربت اين هنر است. اکثر مخاطبين و استفاده کنندگان 
از بناها، امروز تنها فريفتٔه زيبايی های ظاهری آن می گردند. بيشتر معماران نيز در سيطرٔه حجاب ظلمانی 

ماديّات، فقط هواهای نفس خود را به نمايش می گذارند.
وادی  به  ورود  ايرانی،  معماری  مايه های  درون  فهم  و  درک  و  وصول  برای  آغازين  تالش 
ارزش های اخالقی آن است. ايجاد انس و ارتباط با آن معماری، می تواند هنرجويان و معماران آينده 

را در مسيری درست هدايت نمايد.

مطالعه آزاد             

پدری  از  يزد  شهر  در  شمسی  هجری   ١٣٠١ سال  در  پيرنيا  کريم  محمد  استاد 
نائينی و مادری يزدی به دنيا آمد در سال ١٣١٨پس از پايان تحصيالت متوسطه در يزد 
برای ادامه تحصيل خود به دانشکده هنرهای زيبای دانشگاه تهران وارد شد ولی هنوز 
نمی پسندد.  آخر  به  تا  پيمودن  برای  را  راه  اين  فهميد  که   (١٣٢٤) بود  راه  ابتدای  در 
بدين ترتيب بود که اين مدرسه و استادان نوپرداز آن را واگذاشت و به قول خود به دنبال 

استادان بزرگی رفت و سينه به سينه معماری را آموخت.
شناخت و  گذشته، سعی در  هستند که در چند دهٔه  افرادی  نادر  پيرنيا از  استاد 
شناساندن معماری ايرانی را داشته است. اگر چه ايشان به بحث های گوناگون پرداختند، 
وی  دانست.  ايرانی  معماری  سبک شناسی  را  آنها  مهم ترين  از  يکی  بتوان  شايد  اما 
معماری پيش از اسالم ايران را به دو شيؤه پارسی و پارتی و معماری بعد از اسالم را به 

چهار شيؤه خراسانی، رازی، آذری و اصفهانی تقسيم کرده است.
از ديگر ابداعات وی بر شمردن پنج اصل برای معماری ايرانی بوده است که 
می باشد.  درون گرايی  و  خودبسندگی  نيارش،  بيهودگی،  از  پرهيز  واری،  مردم   شامل: 

روانش شاد باد.



سؤاالت فصل اّول

هنرها  ساير  به  نسبت  افراد  زندگی  در  معماری  نگرش  در  تغييرات  چرا  ١ــ 
تأثيرعميق تری می گذارد؟

٢ــ ارتباط تربيت اخالقی را با حرفه آموزی را در معماری گذشته بيان کنيد.
٣ــ چرا در گذشته معماران گمنام می ماندند؟

معرفی  چگونه  را  خود  آنان  شد،  مرسوم  بربنا  معمار  نام  نوشتن  که  زمانی  از  ٤ــ 
می کردند؟

٥ ــ ارتباط استادان با شاگردان در معماری گذشته چگونه بود؟
٦ ــ معماران گذشته منشأ هنرشان رادر کجا می ديدند؟

٧ــ ويژگی های اخالقی معماران درگذشته را بنويسيد.
٨ ــ ويژگی های معماری تاريخی و گذشتٔه ايرانی را به اختصار بنويسيد.

٩ــ حضرت محمد (ص) علم را چگونه تعريف فرمودند؟
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فصل دوم    

معماری شهر و خانه

شهر                          
خانه
کاخ

باغ   
بناهای بومی نواحی مرکزی ايران

خانۀ محمودی در يزد
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هدف های رفتاری: پس از پايان اين فصل ازفراگير انتظار می رود که:
١ــ اولين سکونت گاه های مربوط به هزاره های مختلف تاريخی را بيان کند. 

٢ــ مراحل شکل گيری شهر در ايران را بيان کند. 
٣ــ عناصر مشخصٔه شهر دردوران اسالمی را نام ببرد.

٤ــ عوامل تأثير گذار درشکل گيری خانه رابيان کند. 
٥ ــ چهار اقليم اصلی ايران را بداند.

٦ــ ويژگی معماری خانه ها را در اقليم های اصلی ايران توضيح دهد.
٧ــ ويژگی های روستای کندوان را بيان کند.

٨  ــ ويژگی های معماری کاخ های دورٔه هخامنشی را بيان کند.
٩ــ دو کار مهم پارتيان را در زمينه معماری نام ببرد.

١٠ــ بهترين نمونه گنبدسازی را در کاخ ساسانی، نام ببرد.
١١ــ مهم ترين دستاوردهای ساسانی در زمينه معماری را بيان کند.

١٢ــ ويژگی های کاخ آشور را نام برده و تأثير آن درمعماری دوره های بعد را بيان 
کند.

١٣ــ اصل تداوم در معماری ايرانی را باذکر مصاديق آن بيان کند.
١٤ــ ويژگی های کاخ های دورٔه صفوی را با ذکر نمونه های مهم بيان کند.

١٥ــ تفاوت کاربرد کلمٔه «فردوس» در قبل و بعد از اسالم را بيان کند.
١٦ــ ارتباط باغ سازی قبل و بعد از اسالم را بيان کند.

١٧ــ ويژگی های باغ ايرانی را بيان کند. 
١٨ــ هدف از بناهای بومی را توضيح دهد.

١٩ــ عوامل مهم و تأثيرگذار درمعماری بومی را نام ببرد.
٢٠ــ اهداف ساخت برج های کبوترخان را بيان کند.

٢١ــ قسمت های مختلف آب انبار و يخچال را بيان کند.
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مقدمه

١               

شهر، خانه ومعماری ايران از روزگارانی دور، مکانی بود که درعين داشتن واقعيت ظاهری، از 
حقيقت ذهنی و معنوی در ورای چهرٔه بيرونی، برخوردار بود. شهر ايرانی شهری بود مملو از زندگی 
و پر از خاطره. اين شهر بدان سبب ساخته می شد، که کالبدی٢ زيبا و کارا داشته و خدمات فراهم شده 

در آن برآورندٔه نيازهای مادی و معنوی ساکنان آن باشند.
دربين کاربری ها وعملکردهای موجود شهر، خانه جايگاه خاصی داشته است. انسان ها خانه را 

به عنوان لباس دوم٣ خود به عنوان مکانی امن برای زندگی و وسيله ای برای تعالی برمی گزيدند.
اقليم  تأثير  تحت  منطقه،  درهر  معماری،  مختلف  کاربری های  ساير  همانند  خانه  معماری 
سنت های  و  بوم  است.  کرده  پيدا  را  خاصی  ويژگی های  کشور،  مختلف  نقاط  وهوايی  آب  وشرايط 
ايجاد  را  خاصی  معماری  شکل های  کشور،  مناطق  از  بعضی  در  نيز  محلی  مصالح  کاربرد  و  زيست 

نموده است.
خانه گاهی که به پادشاه يا يکی از بزرگان جامعه تعلّق می گرفت، مفّصل تر و باشکوه تر و معموالً 

درباغی با صفا ساخته می شد.

١ــ موالنا جالل الدين رومی، مثنوی معنوی
٢ــ کالبد به معنای قالب وجسم و نمود ظاهری

٣ــ لباس اول، همان لباسی می باشد که بر تن می کنيم.
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شهر
بشر از روزگاران نخستين زندگی بر کره زمين، نياز به سرپناهی برای محافظت خويش از گزند 
جانوران، سرما، گرما و دشمنان انسانی داشته است. وی ابتدا غار را برای زندگی بر گزيد. کشف دو 
غار السکو١ و آلتاميرا٢ اطالعاتی از زندگی آغازين انسان را روشن کرده است. (تصوير شمارٔه ١ــ٢) 
هر يک از اين دو غار با آثار منقوش بر ديوارهايشان و مفاهيم و ارتباط عناصر اين نقاشی ها چيزی جز 
يک سکونتگاه نيستند، که بسياری از ويژگی های زندگی ساکنين آنها را روشن می کنند. از جمله اينکه 

وجود اين نقاشی ها در دل غارها نشان می دهد که از آتش برای روشنايی استفاده می کردند.

بدين ترتيب غار به عنوان يک سکونتگاه، قسمت هايی از زندگی پيش از تاريخ٣ را در خود ثبت 
کرده است. از اين رو می توان گفت که يکی از مهم ترين منابع مطالعه زندگی انسان محل سکونت اوست، 

که زمانی به صورت غار، در مرحله ای به شکل روستا و در دوره ای به نام شهر نمايان شده است.
بررسی های متون و آثار به جای مانده نشان می دهد که ترکيب کالبدی شهر چيزی جز انعکاس 
فضايی  در  آنها،  از  متأثّر  انسانی  فعاليت های  و  رفتار  و  توليد  و  معيشت  شيوه های  زيست،  سنت های 

خاص نمی باشد.
اين عوامل به گونه ای به يکديگر وابسته اند و از زمانی که بشر، يکجانشين شد، دولت را سامان 

داد وشهر را بنا نهاد، تا به امروز نقشی تعيين کننده در تعريف شهر داشته اند.
١ــ Lascaus، از غارهای پيش از تاريخ واقع در دره وزر Vezereدر نزديکی دورنی Dordogne پاريس

A  از غارهای پيش از تاريخ در ٣٠ کيلومتری غرب سانتاندرSantander واقع در اسپانيا  tam ra ٢  ــ
٣ــ منظور از دوران پيش از تاريخ، دوران پيش از اختراع خط می باشد.

تصويرشمارۀ ١ــ٢ــ نقاشی های غار السکو در فرانسه
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اين عوامل به اختصار به سه گروه عمدٔه زير تقسيم می شوند:
مسلک،  مذهب،  دين،  شامل  که  جهان  به  نگرش  نحؤه  چگونگی  جهان بينی،  مسائل  الف) 

گروه های مختلف اجتماعی و… می باشد.
ب) عوامل اقتصادی، که عمدتاً برچگونگی توليد و توزيع ثروت، نحؤه توليد، توزيع و مصرف 

محصوالت مّتکی می باشد.
ج) عوامل اقليمی و جغرافيايی، اين عوامل شامل آب وهوا، همواری و ناهمواری و به طور 
که  است  زياد  آنچنان  اقليمی  و  جغرافيايی  شرايط  اهمّيت  می شود.  طبيعی  زيست  محيط  عناصر  کلی 
پژوهشگران بسياری درجهان، شکل گيری تمّدن های نخستين را وابسته به وجود اين شرايط دانسته اند. 

تا آنجا که شکل گيری روستاها و شهرهای نخستين غالباً در کنار رودها بوده است.
به طور کلی روند شهرنشينی ايران را می توان در سه دورٔه عمده، مورد بررسی قرار داد.

اين سه دوره عبارتند از:    
١ــ شکل گيری شهر درقبل ازظهور اسالم

موقعيت  ايران  فالت  کرده اند،  حفظ  خود  در  را  گذشته  زندگی  آثار  که  سرزمين هايی  ميان  در 
براساس  است.  َهرسين١  شهرستان  در  «گنج دّره»  تپه  در  سکونتگاه ها  اولين  از  يکی  دارد.  ممتازی 
مطالعات پژوهشگران يکی ديگر از محل های سکونت بشری که در دشت شناخته شده، مربوط به هزارٔه 
پنجم قبل از ميالد، سَيلک کاشان است. که شامل دو تپّٔه شمالی و جنوبی است. (تصويرشمارٔه ٢ــ٢) 

١ــ از شهرستان های استان کرمانشاه

تصوير شمارۀ ٢ــ ٢ــ نمايی از تپۀ سيلک کاشان 
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کاخ،  دارای  و  شد  تبديل  مستحکم  شهر  يک  به  زمان  باگذشت  سيلک  تاريخی  ماقبل  دهکدٔه 
ساختمان های فرعی و محله های سکونت و شايد يک معبد و ديواری مستحکم در اطراف آن شد.

در نيمٔه شرقی فالت ايران و در نزديکی شهر زابل در سيستان، شهر سوخته يکی از شگفتی های 
دنيای باستان است. اين شهر نمونه ای منحصر به فرد و حکايت واقعی علم، صنعت و فرهنگ گذشته های 

دور اين مرز و بوم است. که به دليل آتش سوزی واقع شده در آنجا، آن را «شهر سوخته» ناميده اند.
اقوام آريايی مستقر درجبال زاگرس و در دشت های مرتفع آن با تشکيل دولت ماد، اولين اقوامی 
هستند که در گذر تاريخی، خود را از مرحلٔه جوامع سادهٔ روستايی ــ ايلی، به جامعٔه شهری رسانده اند.

شروع  بين النهرين  تپه ای  شهرهای  از  الهام  با  مادی  شهرهای  اولين  ساختن  ق.م  نهم  ازقرن 
شد، که نمونٔه آن هگمتانه يا همدان امروزی است. اين دوران با شکوفايی شهرهای پارسی در شوش، 

پاسارگاد و… به اوج خود رسيد.
شهر هخامنشيان مربعی بود، که در وسط آن آتش را به منزلٔه حافظ حقيقی مکان می افروختند. 
در کنار هسته اصلی آن حوض يا آبگيری به نسبت جمعيتی که در آنجا سکنی می گزيد، حفر می کردند 
و برای آن آب انبار می ساختند. عناصر اصلی شهر هخامنشی عالوه برآتشکده و آب انبار، خانه، باغ 

و… نيز بوده است.
شهرهايی را که ساسانيان بنا می نهادند، دارای الگويی بود که در شهرهای دوران اولئه بعد از 

اسالم نيز مورد استفاده قرار می گرفت. 
دراين شهرها، دژ حکومتی با باروهای کنگره دار، مجموعه ای است از کاخ ها، آتشکده اصلی، 
ديوان ها، سربازخانه ها، گنجينه ها و انبارهای آذوقه که در باالترين و ايمن ترين نقطه شهر ساخته می شده 

است. (تصوير شمارٔه ٣ــ٢)
برِگرد اين دژ  حکومتی که در دوران اسالمی به «کهن دژ» معروف شد، مجموعه ای مرکب از محالت 
خاص برای استقرار طبقات ممتاز و نزديکان پادشاه قرار داشت. که دردوران اسالمی شارستان ناميده شد. 

اين بخش نيز با ديواری سنگين و با چهار دروازه، بخشی از بازار شهر را نيز در خود داشت. 
مجموعه ای مرکب از محالت، خانه ها، بازارها، باغات و مراتع مردمی که در طبقات ممتاز١ دولت 
ساسانی قرار نمی گرفتند، در خارج از شارستان قرار داشتند، اين بخش که در فروپاشی دولت ساسانی 

به هنگام ورود مسلمانان نقشی اساسی داشتند، دربعد از اسالم به َربَض (شهر بيرونی) مشهور شد.

١ــ در دورٔه ساسانی جامعه به چهار گروه موبدان، جنگاوران، دبيران و دهقانان تقسيم شد و پادشاهان و وابستگان آنها در ورای کلئه 
طبقات برتر قرار داشتند.
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در شهر ساسانی بازار از دل شارستان شروع می شد و دامنٔه خود را به ربض می گستراند و در 
مسير خود محالت را شکل می داد و در مسير راه های کاروان رو قرار می گرفت.

٢ ــ شهر در دوران اسالمی
فتح ايران در قرن هفتم ميالدی توسط مسلمانان که جهان بينی جديدی مبتنی بر برابری و برادری 
را ارائه می داد، باعث فروپاشی طبقات اجتماعی دولت ساسانی شد. جامعٔه شهری در اين دولت در 

هماهنگی و هم نوايی کامل با دو جامعٔه روستايی و ايلياتی قرار گرفت.
عناصر مشخصٔه شهر دردوران اسالمی به شرح ذيل می باشند:

الف) مسجد: باتوجه به اينکه تشکيل دولت اسالمی برای اولين بار در مسجد صورت گرفت،١ 
بنابراين وجود مسجد جامع، به عنوان مکانی که در آن نماز جماعت و جمعه برگزار می شد و همچنين 

مهم ترين مرکز عبادی ــ سياسی ــ اجتماعی بود، به يکی از مشخصات اصلی شهر تبديل شد.
تجاری  مقررات  و  قوانين  با  کشورهايی  بر  آن  تسلط  و  اسالمی  دولت  استقرار  بازار:  ب) 
مختلف، سبب گرديد تا اين دولت هم از اين مقررات بهره برد و هم آنها را با موازين شرعی هماهنگ 

١ــ اشاره به خانه پيامبر اسالم است که هم خانه و هم مسجد و محل وعظ حضرت محمد (ص) بوده است.

تصوير شمارۀ ٣ــ٢ــ ساخت کالبدی شهر در دورۀ ساسانی
نزديکان  و  شارستان  ٤ــ  انبار  و  سربازخانه  ٣ــ  آتشکده  ٢ــ  خزانه  و  شاهی  کاخ  ١ــ 

فرمانروا ٥ــ بازار ٦ــ شهر بيرونی (ربض) ٧ــ زمين های کشاورزی
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کند. از بازار و ميدان در شهر اسالمی به عنوان عناصر اصلی آن ياد می کنند؛ که در بخش های بعدی 
توضيح داده خواهد شد.

بر  اجتماعی  طبقه بندی  گونه  هر  ايجاد  ايران،  در  اسالمی  حکومت  تشکيل  بدو  در  محله:  ج) 
مبنای قوم، نژاد، سنت و… نفی گرديد، اگرچه از تشکيل محالت بر اساس نظام ثروت و قدرت خبری 
نبود، ولی به تدريج محالت قومی، قبيله ای، نژادی، مذهبی، فرقه ای و… در شهر اسالمی شکل گرفت. 

اين محالت نقش مهمی را در سراسر تاريخ پرفراز نشيب شهرسازی ايران ايفا کردند.
شهر ايرانی ــ اسالمی در اواخر قرن سوم هجری و در دوران آل بويه مراحل تکاملی خود را چنان 
طی کرد که توانست تا قرون جديد تأثير خود را حفظ کند. ميدان های بزرگی ساخته شد، در اطراف آن 
مراکز حکومتی مختلف، کاخ، مسجد جامع و بازارها برپا گرديد که بهترين نمونٔه آن ميدان کهنه اصفهان، 
می باشد. در دورهٔ صفويه در امتداد اين ميدان و بازار آن، ميدان نقش جهان (امام) به عنوان مرکز ثقل شهر و 

مجموعه ای که عناصر اصلی مذهبی، حکومتی 
شکل  داشت،  قرار  آن  اطراف  در  اقتصادی  و 

گرفت (تصوير شماره٤ٔــ٢).

تصوير شمارۀ ٤ ــ٢ــ نقشۀ شهر اصفهان در دوران 
اسالمی

١ــ ميدان کهنه
٢ــ مسجد جمعه (جامع)

٣ــ قصرقديم 
٤ــ مسجد علی

٥ــ بازار
٦ــ ميدان امام (نقش جهان)

٧ــ مسجد امام
٨ــ عمارت عالی قاپو

٩ــ ورودی بازار يا سردر قيصريه
١٠ــ مسجد شيخ لطف الله

١١ــ باغ های وزرا 
رباغ ١٢ــ خيابان چه

١٣ــ پل الله وردی خان
١٤ــ چهارباغ خواجو

١٥ــ پل خواجو
١٦ــ رودخانۀ زاينده رود

١٣

١٢

٤

٦

١٤

٨

٩

٧

١٠

١١

٢

١٦

٣
١

١٥

٥
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٣ــ شهر در دوران معاصر
شهر  اعتالی  و  تداوم  انسجام،  می توان  هنوز  می شود  شروع  قاجار  زمان  از  که  دوران  اين  در 
برقرار  اروپائيان  پادشاهان ايران با  مراوداتی که  صفوی را مشاهده کرد. ولی در اواخر اين دوران با 
می کنند، کم کم تحوالتی در شهرهای ايران ايجاد می شود. در اين دوره شاهد رويارويی دو مفهوم شهر 

«جديد» و «سنتی» در شهرها می باشيم.

تصوير شمارۀ ٥ــ٢ــ خيابان های 
تا  تهران  معاصر  شهر  در  متقاطع 

سال ١٣١١ هـ.ش 
١ــ ارگ حکومتی 

 ٢ــ محله بازار
٣ــ محله عودالجان
 ٤ــ محله چال ميدان

 ٥ــ محله سنگلج
 ٦ــ تابع محله بازار

٧ــ تابع محله چاله ميدان
 ٨ــ محله دولت

٩ــ تابع محله سنگلج

خيابان ها و عناصر جديد شهری مکان آمد و شد آن دسته از اقشار اجتماعی می گردد که «تجدد» 
اطراف  محالت  و  بازار  شامل  که  شهر  کهن  مجموعه های  و  می گذارند  نمايش  به  را  «فرنگی مآبی»  و 
زندگی  گذشته  روابط  برمبنای  هنوز  که  می گردد،  جامعه ای  اکثريت  زندگی  تردد و  محل  می باشد،  آنها 
می کنند. با ورود ماشين خيابان های عمود بر هم، شهر کهنه را شکاف می دهند، که نشان اولين اقدامات 

شهرسازی جديد درشهر ايرانی می باشد.١ 
١ــ به عنوان نمونه خيابان ١٥ خرداد وخيام، بافت کهنٔه تهران را شکاف می دهند. يا شکاف بين راسته بازار وکيل شيراز توسط خيابان 

کريم خان زند نمونه ديگر از اين آسيب می باشد.
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شالودٔه کهن ارتباطات از هم گسسته می شود و ساختار محالت دچار آسيب جّدی می گردد و 
بازار قدرت خود را در مقابل خيابان های پر زرق و برق شهری از دست می دهد (تصوير شمارٔه ٥ ــ٢). 

از اين زمان شهرهای ايران دگرگونی هايی را تجربه می کند که ريشه در شهر سازی اروپايی دارد.

خانه 
زيستگاه ها و محل های استقرار جوامع را خانه های مسکونی شکل می دهند. سپس بناهای ديگر 

برای پاسخ گويی به نيازهای ديگر جامعه ساخته می شوند.
درگذشتٔه معماری کشورمان، خانه همواره بيانگر الگوی زندگی، فرهنگ، اقتصاد و متکی بر 
قرار  توجه  مورد  طراحی  اين  در  که  مهم  نيازهای  و  مسائل  از  يکی  است.  بوده  نيازها  و  اعتقادات 
می گرفت، توجه به شرايط جغرافيايی و اقليمی بوده است.جهت بيان نحؤه هماهنگی بين خانه، اقليم و 
فرهنگ به بررسی مختصری از چگونگی طراحی خانه در چهار اقليم اصلی ايران می پردازيم. واضح 
است که اين شرايط و مالحظات در طراحی ساير کاربری های معماری نيز مورد توجه قرار می گرفته 

است.
١ــ  خانه در اقليم گرم وخشک (فالت مرکزی)

و  کم  بارندگی  ميزان  می باشد.  خشک  و  گرم  هوای  و  آب  دارای  ايران  مرکزی  فالت  نواحی 
اختالف دمای شب و روز زياد است.

هم  با  طرح  کليت  در  آنها  که  می دهد،  نشان  ناحيه  اين  سنتی  خانه های  معماری  در  اندک  تأملی 
اشتراک دارند. همٔه آنها دارای پالن های متراکم و درونگرا بوده و رو به حياط مرکزی داشته اند. اين 
خانه ها همٔه زيبايی هايشان را به اهل خانه نشان می دادند. ديوارهای بلند بيرونی خانه ها، کم تزيين و ساده 
بوده است. تنها ورودی خانه با تورفتگی و تزيين، خود را نسبت به بقئه ديوارهای خارجی مشخص 
می کرده است. فضای هشتی که بعد از ورودی قرار می گرفته، ديد نامحرم به فضای درونی را  می بسته، 
به گونه ای که حتی با باز بودن دِر خانه، ديد به باغ درونی و حياط خانه غير ممکن بوده است. اين ويژگی 
اصل مهم محرميت، درونگرايی و عدم ِاشراف را بيان می کرده که از زمان قبل از اسالم مورد توّجه 

بوده است.
داالن متصل به هشتی شخص را به حياط می رسانده است. در بعضی از خانه ها عالوه بر حياط 
آن  اطراف  فضاهای  که  داشته،  بيرونی  به عنوان  نيز  حياطی  بوده،  خانه  اهالی  زندگی  محل  که  اندرونی 
برای پذيرايی ازمهمانان مرِد خانه در نظر گرفته می شده است. اين دو حياط نيز به هم ديدی نداشتند. 



۱۹

حياط چون خوان نعمت بوده، که فضاهای ديگر همه به دور آن می نشستند. هوا، آب، نور، سايه، سبزه 
و آسمان نعمت های اين باغ درونی بوده است.

نظم هندسی در همٔه بخش های خانه از کل تا جزء ديده می شد. اين هندسه، عالوه بر آنکه ساختار 
کلی طرح را مشخص می کرد، تک تک اجزای آن را شکل می داد، و فضاهای مختلف را به نسبت 
اهمّيت در جاهای متفاوت قرار داده و ارتباطشان را با ساير فضاها معين می ساخت. (تصوير شمارٔه 

٦ــ٢ الف و ب)

از  نمايی  ــ  ب  ٢ــ  ــ   ٦ شمارۀ  تصوير 
حياط درونی خانۀ بروجردی ها در کاشان

از  بخشی  ــ  الف  ٦ــ٢ــ  تصويرشمارۀ 
نقشۀ خانۀ الری ها در اقليم گرم و خشک

١ــ هشتی ورودی
٢ــ سه دری
٣ــ پنج دری
٤ــ ايوان

٥ ــ اتاق زير بادگير
٦ ــ غالم گردش يا راهروی ارتباطی

٧ــ حياط خدماتی
٨ ــ پستو يا انباری

١

٢

٣

٤

٥

٦

٧

٨

٤

٦

٢٨

٦
٤

٦

٢ ٨
٦

٦

٢
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از ديگر خصوصيات طرح کلی خانه ها، همسازی معماری آنها با اقليم منطقه است. که نمونه هايی 
از سازگاری ها در زير آورده شده است.

 ايجاد حياط های عميق و پر سايه در ميان بنا
 قرار دادن حوض و باغچه در حياط 

 درآميختن و اتّصال فضاهای زندگی با فضاهای باز و قرارگيری درها و پنجره ها رو به حياط 
مرکزی

 اهمّيت بخشيدن به ايوان ها، رواق ها و فضاهای نيمه باز در خانه، که اغلب به مهم ترين فضای 
خانه بدل می شده است.

 ساختن انواع بادگيرها، سايه بان ها و قرار دادن درها و پنجره ها در عمق ديوارها
 استفاده از زير زمين و خنکای آن

 استفاده از فرم های قوسی و گنبدی در سقف بناها 
 ساختن جرز و سقف با ضخامت زياد
 استفاده از مصالح خشت و گل        

قبله  به  رو  زمستان نشين  و  قبله  به  پشت  تابستان نشين  بخش  دو  به  سکونتی  فضاهای  تقسيم   
(تصوير شمارٔه ٧ــ٢)

از ديگر خصوصيات اين خانه ها تفکيک فضاهای خدماتی از فضاهای زندگی در آنها می باشد. 
و  انبارها  بهداشتی،  فضاهای  مطبخ ها،  مانند  خدماتی  فضاهای  همٔه  که  می گردد  موجب  تفکيک  اين 
هم  بر  را  زندگی  فضاهای  آسايش  و  آرامش  تا  شوند،  دور  چشم  از  خانه  غرب  و  شرق  در  اصطبل ها 

نزنند.

تصوير شمارۀ ٧ــ٢ــ نمودار ويژگی های اقليمی خانه در اقليم گرم و خشک
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٢ــ خانه در اقليم سرد (کوهستان های غربی)
دو سلسله جبال البرز و زاگرس نواحی مرکزی ايران را از سواحل دريای خزر در شمال و جلگٔه 
بين النهرين در غرب جدا می کند. اين منطقه آب و هوای سرد همراه با بارش برف فراوان داشته و از 

اختالف دمای زيادی بين شب و روز برخوردار است.
ساخته  مرکزی  حياط  به صورت  ايران  مرکزی  مناطق  مانند  نيز  نواحی  اين  در  سنتی  خانه های 
می شده، و دارای پالن های متراکم و فشرده بوده است. منتهی در اينجا اتاق های واقع در سمت شمال 
حياط، از ساير قسمت ها بزرگ تر و وسيع تر بوده است. تاالر و اتاق اصلی نشيمن در همين قسمت واقع 
می شد. اين مطلب به دليل استفاده از تابش مستقيم و حرارت آفتاب در زمستان بوده است. چون فصل 
معتدل است، از سمت جنوب ساختمان کمتر استفاده می شده  کوتاه و دمای هوا نسبتاً  تابستان عمدتاً 
است. اتاق های جنوبی، شرقی و غربی جهت انبار و فضاهای خدماتی مورد استفاده قرار می گرفته و 
سقف ها مسطح، تير پوش و يا کم شيب و بازشوها به حداقل می رسيده است. ساير ويژگی های خانه های 

سنتی مناطق مرکزی دراين منطقه نيز رعايت می شده است. (تصوير شمارٔه ٨ ــ٢)
نواحی  در  استفاده  مورد  ساختمانی  عمدٔه  مادٔه  سنگ  بودن،  دسترس  در  و  فراوانی  به دليل 
کوهستانی بوده است. گاهی اوقات اهالی، خانه های خود را در درون سنگ ها می تراشيدند. که بهترين 

نمونٔه آن روستای کندوان در نزديکی شهر تبريز در دامنٔه کوه سهند می باشد. (تصويرشمارٔه ٩ــ٢)
ارتفاع صخره ها مخروطی شکل اين روستا که به آنها «کران» می گويند بين ده تا پانزده متر است. 
اين کران ها در امتداد رودخانه و در بين مسير رودخانه و تپه های مجاور آن واقع هستند و از لحاظ 

اقليمی و جهت آفتاب در موقعيت بسيار خوبی قرار گرفته اند.

تصوير شمارۀ ٨  ــ٢ــ نمودار ويژگی های اقليمی خانه در اقليم سرد
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٣ــ خانه در اقليم معتدل و مرطوب (کرانۀ جنوبی دريای خزر)
اين منطقه که حاشئه جنوبی دريای خزر می باشد، از سرسبزترين و پرباران ترين مناطق اقليمی 
ايران است و از رطوبت نسبتاً زيادی درتمام فصول سال برخوردار است. اختالف درجٔه حرارت در 

بين شب و روز کم بوده و پوشش وسيع گياهی سراسر منطقه را فرا گرفته است. 
را  استفاده  حداکثر  هوا  طرفه  دو  کوران  از  منطقه  اين  سنتی  خانه های  در  باال  رطوبت  به دليل 
می کردند. بام ها به صورت شيب دار ساخته می شده و ايوان ها در اطراف ساختمان به عنوان فضايی مهم 
مرکزی  حياط  دارای  که  گرم و خشک  اقليم  برخالف  نيز  ساختمان  شکل  می شده اند.  مطرح  خانه  در 
می باشد، در اين منطقه به صورت برونگرا طراحی شده و ديد و پنجره های خانه به حياط اطراف خود 

بوده است. (تصوير شمارٔه ١٠ــ٢) 
خانه بر روی کرسی قرار می گرفته است. شکل خانه و ساختمان ها نيز کشيده، و به دليل وزش 
باد مناسب از دريا، در جهت شرقی ــ غربی احداث می شد، تا از حداکثر کوران هوا استفاده کنند. 
پنجره ها نيز بلند و کشيده بوده و مصالح غالب مورد استفاده در ساخت و سازها سبک و اغلب از چوب 

استفاده می شده است.

تصوير شمارۀ ٩ــ٢ــ نمايی از روستای کندوان



۲۳

تصوير شمارۀ١٠ ــ٢ــ نمودار ويژگی های اقليمی خانه در اقليم معتدل و مرطوب

تصوير شمارۀ ١١ــ٢ــ نمودار ويژگی های اقليمی خانه در اقليم گرم و مرطوب

 ٤ــ خانه در اقليم گرم و مرطوب جنوبی
اين  در  می باشد.  فارس  خليج  و  عمان  دريای  کنار  در  ايران  جنوبی  سواحل  شامل  منطقه  اين 
منطقه دما و رطوبت هوا باال و نوسان آن در طول روز و شب کم است. تفاوت دمای هوای روی خشکی 

و روی دريا در اين منطقه باعث بوجود آمدن نسيم هايی از سوی دريا به سمت ساحل می شود.
در اين منطقه در طراحی خانه های سنتی سعی می شده، خانه ها  در سايه قرار گيرند. ايوان های 
عريض و مرتفع هم از نفوذ باران به داخل جلوگيری می کرده و هم سايه ای کامل بر روی ديوار اتاق ها 
ايجاد می نموده است. در نقاط نزديک به دريا بادگيرها نسيم خنک دريا را به داخل خانه ها می رسانده اند. 

رنگ مصالح نما روشن و از جنس مصالح سبک و ارتفاع اتاق ها بلند بوده است.
در نزديک دريا به دليل رطوبت زمين خانه بر روی کرسی يا پيلوت قرار می گرفته است (تصوير 

شمارٔه ١١ــ٢).



۲۴

سلطنتی  باغ  نقشۀ  ١٢ــ٢ــ  شمارۀ  تصوير 
کوروش و کاخ های آن در پاسارگاد

١ــ کوشک
٢ــ کوشک

٣ــ کاخ بارعام
٤ــ دروازه

٥ ــ کاخ اختصاصی
٦٣ ــ چهارباغ

کاخ
١ــ کاخ سازی دورۀ هخامنشی 

ايران  در  خانه سازی  توسعه  ابتدای  در  که  می دهد  نشان  ايران،  معماری  تاريخ  به  گذرا  نگاهی 
نمی توان از معماری کاخ بحثی به ميان آورد. زيرا ايجاد بنای بزرگ يا کاخ سازی در اين سرزمين به 

اواخر هزارٔه دوم قبل از ميالد مربوط است. 
فقط  منفرد،  بنای  يک  گاهی  اوليه  دوره های  در  که  کرد  اشاره  نکته  اين  به  می توان  مثال  برای 
به عنوان يک کاخ مسکونی به کار می رفت و در مواردی همين بنا، نقش يک معبد را برعهده می  گرفت 

و در پاره ای مواقع، برای هر دو کاربرد از آن استفاده می شد.
در ميان صفحات پرافتخار تاريخ معماری ايران در دوران هخامنشی، کوروش با دورانديشی و 
اقتدار در پاسارگاد ــ در بين راه شيراز و اصفهان ــ يک باغ همراه با چند کاخ ساخت. که مهم ترين 

آنها به نام های کاخ اختصاصی و تاالر بارعام بود. 
نمای  بودند.  باز  فضايی  و  طوالنی  ايوان های  و  ستون دار  بزرگ  تاالر  يک  دارای  کاخ ها  اين 
است. (تصوير  بوده  ايران  بعد  دوره های  کوشک های١  بيشتر  ويژگی های  از  بناها  اين  باصفای  و  دلباز 

شمارٔه ١٢ــ٢)

در  می شود،  باز  مرکزی  حياط  به  درهايش  و  پنجره ها  همه  که  درونگرا  ساختمان های  برخالف  و  است  برونگرا  بنايی  کوشک  ١ــ 
ساختمان های برونگرا و کوشک، ديد و پنجره ها به بيرون و باغی که آن را محصور کرده، معطوف می باشد.

٤

٢

١

٥

٦



۲۵

بر  فرمانروايی  آن  سياست  اهداف  از  که  شد  پايه گذاری  نظامی  کوروش،  فرمانروايی  زمان  از 
جهان بوده، نه تنها بر ايران. هخامنشيان به دنبال اين بودند که مردم اقوام مختلف، فرمانروايی آنان را 
بر خود بپذيرند. به همين دليل به دين، آداب و رسوم آنها چنان احترام می گذاشتند، که گويی پادشاهان 

هخامنشی خود يکی از آنها بودند. 
هدف  کوروش فرمانروايی بر جهان و جهان داری با مدارا بود. در تداوم اهداف کوروش، ساير 
پادشاهان هخامنشی برای اينکه همٔه اقوام تحت سيطرٔه آنان احساس تعلق خاطری به حکومت داشته 

باشند، تخت جمشيد را دايرة المعارفی از هنر همٔه آنها با ترکيب هنرمندانٔه ايرانی قرار دادند.
به همين دليل و با توجه به توانمندی و سيطره ای که برجهان آن روز داشتند، توانستند بهترين 

مصالح را از سراسر جهان برای ساخت اين بناها فراهم کنند.
به عنوان  را  شوش  و  شد  کوروش  پسر  کمبوجيه  جانشين  ق.م   ٥٢١ حدود  در  اول  داريوش 
پايتخت سياسی و اداری امپراتوری هخامنشيان برگزيد. وی در آنجا برای خود کاخی ساخت. اين 
کاخ بر روی تپه ای قرار گرفته و ساختمان هايی از تمام اعصار و قرون در اين قسمت پيدا شده است. 
مجموعٔه کاخ داريوش دارای چند حياط (ميانسرا) و يک تاالر به نام آپادانا يا آپادانه می باشد، که بنای 

کاخ آپادانا در تخت جمشيد، نقشه ای شبيه به اين کاخ دارد. (تصوير شمارٔه ١٣ــ ٢)

تصوير شمارۀ ١٣ــ٢ــ نقشۀ کاخ شوش
١ ــ کاخ آپادانه

٢ــ حياط کاخ چهلستون
٣ ــ حياط خزانه داری
ری ک ٤ ــ حياط مين

٥ ــ حياط خدمه
٦ ــ دروازه

در ادامه وقتی قدرت و ثروت امپراتوری هخامنشی به سرعت رو به فزونی يافت، داريوش کار 
در  کوروش  اهداف  از  پيروی  با  داريوش  کرد.  آغاز  جمشيد  تخت  در  را  ويژه  آيينی  شهر  يک  ايجاد 



۲۶

حوالی سال های ٥١٨ تا ٥١٦ ق.م ساخت بناهای عظيم تخت جمشيد را آغاز کرد. هنگامی که اسکندر 
در سال ٣٣٠ ق.م آن را ويران ساخت، هنوزکامالً به اتمام نرسيده بود.

قسمتی  تراشيدن  با  و  شده  واقع  مرودشت  جلگٔه  به  مشرف  رحمت  کوه  دردامنٔه  تخت جمشيد 
از کوه به وجود آمده است. اين مجموعه مشتمل بر چند کاخ، دروازٔه ملل، بناهای خدماتی و دفاعی 
است.  حيرت انگيز  بيننده ای  هر  نگاه  در  مجموعه  اين  بی سابقٔه  شکوه  و  جالل  و  عظمت  می باشد. 

(تصويرشمارٔه ١٤ــ٢)  

تصوير شمارۀ ١٤ــ٢ــ نمايی از بناهای تاريخی تخت جمشيد

شده  ترکيب  جداگانه  سنگ های  قطعه  از  که  اين  به جای  مجموعه  اين  ورودی  شيب دار  پلکان 
باشد، از تخته سنگ های عظيمی تراشيده شده است، که گاه بخشی از ديواره را هم تشکيل می داده اند. 
بر روی صّفه١، و در ابتدا با دروازٔه ملل شامل ايوانی با نمای گاوهای بالدار با سر آدمی مواجه می شويم. 

به نظر می رسد در نگاه هخامنشيان اين موجودات از مجموعه پاسداری می کردند. 
در اين ايوان، کتيبه ای از خشايارشاه ديده می شود، در اين کتيبه نوشته شده است که اين «درگاه 

همٔه ملت هاست.» (تصوير شمارٔه ١٥ــ٢)
١ــ صّفه، سکو يا فضايی است که نسبت به فضاهای اطراف کمی بلندتر است.



۲۷

مجموعه  يک  تخت جمشيد  حقيقت  در  می کردند.  اقامت  آنجا  در  ندرت  به  هخامنشی  شاهان 
آيينی و ملّی بود، جايی برای جشن های نوروزی و بيان کنندٔه عظمت، قدرت، ثروت و مکانی مقّدس در 

حکومت هخامنشی بود.
قرارگاه  احتماالً  مکان  اين  دارد.  قرار  ستون  صد  به  معروف  کاخ  ورودی،  حياط  عرض  در 

پاسداران شاه بوده است. چون مستقيماً با دروازٔه ورودی و ساير تسهيالت مربوط است.
يکی ديگر از کاخ های مهم تخت جمشيد کاخ آپادانا می باشد. آنچه در اين کاخ بيش از همه ما را 
بی سابقه و منحصر  به شگفتی وا می دارد بلندا و دهانٔه ستون هاست، که درتمدن های آن روزگار کامالً 
به فرد بوده است. بازمانده های اين ستون ها که فاصلٔه بين محور آنها به ده متر هم می رسد، هنوز هم سر 

بر بلندای آسمان کشيده اند. (تصوير شمارٔه ١٦ــ٢)
اين ويژگی به نظر يکی از صاحبنظران١، نمايانگر جسارت معماری هخامنشيان می باشد. عالقه 
هخامنشيان به مرتفع ساختن بناها با قرارگيری آنها بر روی کرسی بندی های مرتفع، ديوارهای خاکريزی 

شده و صّفه تکميل شده است. 

١ــ پروفسور دانجليس استاد بزرگ فقيد دانشگاه های ايتاليا

تصوير شمارۀ ١٥ــ٢ــ دروازه ملل



۲۸

مطالعه آزاد             

بارزی  گواه  خود  هخامنشی  شاهان  آسمانی  و  يکتاپرستی  آيين  محققان،  نظر  به 
برسطح عالی اخالقيات هخامنشيان است، که در معماری و ساير کارهای هنری آنها نيز 
متجلّی شده است. نقش برجسته های هم رديف ديواره  های تخت جمشيد، مانند ترکيب 
در  ١٧ــ٢)  شمارٔه  (تصوير  می کند.  تأييد  را  مجموعه  تمام  انسانی  و  موّقر  خصلت  آنها 
سادگی،  عوض  در  نيست.  نشانی  آشوری  مجسمه های  کشمکش  و  خشونت  از  آنجا 
آرامش و وقار متناسب با بنايی بزرگ و زنده نمايش گر روح متعالی هخامنشيان می باشد. 
روحئه  اين  بر  ديگری  تأييد  نيز  کاخ ها  مجموعه  اين  در  درونگرايی  و  محرميت  به  توجه 
آنان می باشد. دراين نقش برجسته ها هخامنشيان عالوه براستفاده از الگوهای تمدن های 
پيشين، با ايجاد تغييراتی در آنها، استقالل و هويّت خود را حفظ کردند. (تصويرشمارٔه 

تصوير شمارۀ ١٦ــ٢ــ نمونه ستون های تخت جمشيد



۲۹

             

جانبی  طبيعی  نمای  با  نيم تنه  بال ها،  فرم  در  تغيير  بر  عالوه  هخامنشی  پيکرٔه  در  ١٨ــ٢) 
نشان داده شده است و به همين علّت ارتباطشان با سرها و پاها متقاعد کننده تر از پيکرٔه 

آشوری است.

تصويرشمارۀ ١٧ــ٢ــ بخشی از نقش برجسته های تخت جمشيد

انسان  سر  با  بالدار  گاو  ب)  تصوير 
ازخرساباد (تمدن آشور) حدود ٧٢٠ ق.م

هخامنشی  برجستۀ  نقش  الف)  تصوير 
در دروازۀ ملل تخت جمشيد

تصوير شمارۀ ١٨ــ٢



۳۰

در ميان عناصر معماری هخامنشی استواری از اعتبار خاصی برخوردار است. اگرچه ساختمان 
چهل ستون پيش از هخامنشيان در بسياری از نقاط جهان آن زمان متداول بود، ولی برای اولين بار در 

کاخ های هخامنشی فاصله ستون ها و ارتفاع آنها تا حد امکان افزايش يافته است.
با  و  متر   ٢٠ حدود  ستون ها  ارتفاع  می باشد.  ستون   ٣٦ دارای  شوش  در  آپادانه (آپادانا)  کاخ 

سرستون های کله گاوی شکل ساخته شده است.
سراسر  در  را  فضاها  قبيل  اين  شد  باعث  ستون دار  تاالرهای  ساخت  در  هخامنشيان  نوآوری 
جهان و در طول تاريخ به نام «آپادانا» نامگذاری کنند. معماری و کاخ سازی هخامنشی در قالب يک 

نظم هندسی مبتنی بر تکرار شکل های مربعی است، که سابقه ای بسيار کهن دارد.
(َهديش)،  خشايارشاه  (تَچرا)  داريوش  اختصاصی  کاخ های  تاالر،  دو  بر  عالوه  تخت جمشيد  در 

اردشير اول، سايرکاخ های کوچک تر و بناهای اداری و خدماتی قرار دارد. (تصويرشمارٔه ١٩ــ٢)
وی  جانشينان  به  فرمانروايی  تخت جمشيد،  کاخ های  ويرانی  و  ايران  به  اسکندر  حملٔه  از  بعد 
که سلوکيان نام گرفته اند، رسيد. اسکندر با تربيت کودکان ايرانی در ميان سپاه خود، سعی در رواج 
اين  از  کردند.  حفظ  را  خود  ملی  فرهنگ  همچنان  ايرانيان  ولی  داشت.  را  ايران  در  يونانی  فرهنگ 

دوران هنوز آثار چندانی در ايران يافت نشده است.

تصوير شمارۀ ١٩ ــ ٢ــ نقشۀ تخت جمشيد
١ــ پله های ورودی ٢ــ دروازه ملل ٣ــ جبهه شمالی باروی 
صدستون  تاالر  ــ   ٦ آپادانا  ــ   ٥ ناتمام  دروازه  ٤ــ  دفاعی 
٧ــ کاخ داريوش ٨ ــ کاخ اردشير سوم ٩ــ ساختمان مرکزی 
١٠ــ اندرونی ١١ــ کاخ اردشير اول ١٢ــ کاخ خشايارشاه 
١٣ــ ساختمان های مرکزی ١٤ــ گنج خانه ١٥ــ جبهه شرقی 

باروی دفاعی ١٦ــ مدخل اصلی جنوبی
در تخت جمشيد:

بازسازی  که  دفاعی  باروهای  خصوصًا  کف  نقشه  عمدۀ  بخش   
شده است ساختمان هايی به رنگ آبی حدود ٤٩٠ تا ٥٠٠  ق.م، 
به   ،٤٨٠ تا   ٤٦٠ قرمز  رنگ  به   ،٤٩٥ تا   ٤٨٠ سبز  رنگ  به 

رنگ قهوه ای ٤٠٠ تا ٤٦٠ بنا شدند.



۳۱

٢ــ کاخ سازی دورۀ اشکانيان 
در شمال خاوری ايران که اينک کشورهای آسيای ميانه قرار دارند، قوم ديگری به نام پارتيان، 
معماری وکاخ سازی کامالً متفاوتی را تکوين بخشيدند. پارتيان با حرکت به سوی باختر، مقدار زيادی 
از قلمرو سلوکيان را تسخير کردند. ولی برای مدتی هر دو شاهنشاهی وجود داشت. معماری پارتيان، 
با ترکيب عناصر يونانی و ايرانی شيوه جديد و بی نظيری را در معماری بوجود آوردند و با تجديد حيات 

مجدد به ويژگی های الگوهای ايرانی پرداختند. 
تکوين  ديگری  و  گوشواره١  روی  گنبد  به  دستيابی  يکی  معماری  زمينه  در  پارتيان  مهم  کار  دو 
ايوان تاقدار است. که هر دو در رشد معماری ايرانی در دوره های بعد نقش حياتی داشتند. متأسفانه 
از اين آثار چيزی سالم باقی نمانده و اغلب بناهای قابل مطالعه خارج از کشور ايران، در بين النهرين و 
قسمت شمال شرقی فالت ايران واقع است. اين امر سرعت گسترش نيروی پارتيان را در سراسر فالت 
ايران نشان می دهد. با اين که هنر پارتی درحدود سال ٢٥٠ ق.م شناخته شده است، با اين همه از زمان 
پادشاهی مهرداد دوم از سلسه پارتی اشکانی در سال ١٢٣ ق.م معلومات ما درباره معماری گسترده 

پارتی شکل می گيرد.
ميالدی  اول  قرن  به  مربوط  اشکانی  بنـاهای  از  ديگر  يکی  که  عراق  خاک  در  آشور  کاخ 
بعدی  پيشرفت های  لحاظ  از  کم  دست  را  جالب تری  نقشه  هم  باز  سوم،  قرن  از  اضافاتی  با  است، 
چهارگوش  حياط  يک  به  که  می بينيم،  را  ايوان  چهار  نمونٔه  نخستين  درآن  می دهد.  ارائه  ايرانيان 
مرکزی مشرف است. اين طرح با تغييرات اندکی، همان نقشه چهار ايوان است. که الگوی طراحی 
معماری مسجدها، مدرسه ها و کاروانسراهای ايرانی را در قرون بعد تشکيل می دهد. (تصوير شمارٔه 

٢٠ــ٢)
اين کارهای بزرگ توسعٔه شکل های معماری ايرانی، ولی آرايش و نماسازی ها ترکيبی از معماری 

پارتی، يونانی و رومی را به همراه داشته است.

١ــ گوشواره، گوشه سازی در کنج های فوقانی زير گنبد است که آن را تبديل به گنبد می کند.



۳۲

َهترا  معبد  و  وکاخ  نسا  کاخ  نام  به  مشهور  کاخ  دو  از  بايد  پارتی،  معماری  ادامه  در  نسا:  کاخ 
(الحضر) ياد کنيم. کاخ نسا در عشق آباد١ (اشک آباد) و در حاشيه غربی بيابان قره قوم واقع است. 
اين کاخ که در اثر کاوش های باستان شناسی از زير خاک بيرون آمده، مربوط به قرن دوم و سوم قبل از 
ميالد و بنای آن چهارگوش و دارای چهارايوان است. سقف اين تاالر چوبی و بر چهار ستون به هم 

چسبيده استوار بوده است.
جنوب  در  و  دجله  رودخانه  کيلومتری   ٣ درفاصله  هترا،  شهر  (الَحضر):  َهترا  شهر  و  کاخ 
غربی موصل واقع است و از جمله شهرهايی است که در مرز بين ايران و امپراتوری روم بنا گرديده و 
نقش عمده ای در ممانعت از هجوم روميان به ايران داشته است. که در سرتاسر دوره حکومت اشکانی 

و ساسانی دائماً در جنگ با ايران بودند. 
دراين شهر بناهايی از سه تمدن پارتی، يونانی و رومی در کنار يکديگر قرار دارند. کاخ الحضر با 
ترکيبی از ايوان های رديفی ساخته شده است. در پشت يکی از ايوان ها اتاق چهارگوش تاق داری ديده 

می شود. (تصاويرشمارٔه ٢١ــ٢ و ٢٢ــ٢)

١ــ در ترکمنستان واقع شده است.

کاخ نقشه  و  طرح  ٢٠ــ٢ــ  شمارۀ   تصوير 
اشکانی به نام آشور

١ــ ميانسرا
٢ــ ايوان 
٣ــ ميانسرا

٤ــ ميانسرای رواق دار                                        
٥ ــ اتاق ستون دار

٦ــ حمام

٤
٣

٢

٥

١

١١

٢

٢

٢
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تصوير شمارۀ ٢٢ــ٢ــ پالن کاخ الحضر
١ــ ايوان 

٢ــ اتاق چهارگوش تاق دار

تصوير شمارۀ٢١ــ٢ــ نمای عمومی از 
کاخ هترا (الحضر) در عراق

اشکانی  دوره  به  مربوط  خواجه  کوه  در  باقی مانده  آثار  از  نمايی  ٢٣ــ٢ــ  شمارۀ  تصوير 
وساسانی در کناردرياچه هامون در استان سيستان و بلوچستان

مجموعه کوه خواجه سيستان: مجموعه بناهای کوه خواجه درنزديکی زابل و درياچه هامون 
را «قلعه» هم می نامند. (تصوير شمارٔه ٢٣ــ٢) 



۳۴

است،  شده  بنا  سکويی  يا  صّفه  روی  بر  و  است  معبد  يک  و  کاخ  يک  شامل  بنا  مجموعه  اين 
ورودی آن پلکانی دو طرفه دارد و دارای يک ورودی در ضلع جنوبی است. همچنين در دو ضلع غربی 

و شرقی آن، ايوان های مسقف وسيع قرار گرفته است.
ويژگی مهم در اين مجموعه بناها وجود فضاهای ويژه و اساسی معماری سنتی است، که بعدها 
در مدرسه ها، کاروانسراها و مساجد بعد از اسالم نيز به کار رفت، ايوان رو به ميانسرا (حياط مرکزی) 

و گنبد از جملٔه اين فضاها می باشند. (تصوير شمارٔه ٢٤ــ٢)
البته پيش از اين مجموعه بنا، در کاخ آشور نيز ايوان و حياط مرکزی استفاده شده است.

تصوير شمارۀ  ٢٤ــ٢ــ نقشۀ مجموعۀ 
کوه  خواجه
١ ــ ميانسرا
٢ ــ ايوان 

٣ ــ نيايشگاه

 متأسفانه محققين غربی سعی دارند ريشٔه اين طرح را که در بناهای پس از اسالم به کار گرفته 
شده است را به خارج ايران نسبت دهند، که مسلماً نادرست می باشد.

به کارگيری گچ که از زمان پارت ها در فالت ايران رايج شد و تا دوران ساسانی ادامه يافت، در 
قسمت های مختلف اين مجموعه بناها به کار گرفته شده است.

٣ــ کاخ سازی دورۀ ساسانيان
 اردشير اول، نخستين فرمانروای ساسانی هنگامی که هنوز خراجگزار پادشاه اشکانی بود کاخ 
خود را در فيروز آباد ساخت. برخی از باستان شناسان اين بنا را آتشکده می دانند. اردشير با ادعای 

انتساب به دودمان کهن هخامنشی می خواست رابطه خود را با آن دولت تثبيت کند. 
طول نمای کاخ يا آتشکدٔه فيروز آباد حدود ٦٠ متر و دهانه تاق ايوان بزرگ مرکزی  آن ١٣متر 
گوش  چهار  اتاق  سه  دارد،  قرار  مستطيل  ايوان  دو  آن  سمت  هر  در  که  مرکزی  ايوان  پشت  است. 



۳۵

گنبد دار واقع است. اين گنبدها، قديمی ترين گنبدهای شناخته شدٔه ايرانی هستند که بر روی ديوارهايی 
به قطر ٤ متر قرار گرفته اند. (تصوير شمارٔه ٢٥ــ٢)

آن  روی  و  ساخته  مالت  کمک  به  و  ناصاف  سنگ های  از  فيروزآباد  آتشکدهٔ  يا  کاخ  ديوارهای 
سفيدکاری شده است. جزييات تزيينات آن از کاخ های هخامنشی در تخت جمشيد اقتباس گرديده است.

تصوير شمارۀ ٢٥ــ٢ــ پالن، مقطع و نمای کاخ (آتشکدۀ) فيروزآباد
١ــ ايوان بزرگ رو به آبگير يا برکه
٢ــ گنبدخانه به دهانه حدود ١٣/٥ متر

٣ــ ايوان های رو به ميانسرا
٤ــ ميانسرا

کاخ ديگری به نام قلعه دختر در فيروزآباد فارس دارای برج و بارو است و بر بلندی صخره ای 
به دستور اردشير ساخته شده است. طرح و مصالح آن شبيه کاخ يا آتشکده فيروزآباد است. اين کاخ 
دارای يک ايوان بزرگ تاقدار است که در پشت اين ايوان چهارگوش گنبدداری قرار دارد. نوک 
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تصوير شمارۀ ٢٧ــ٢ــ پالن و نمای ايوان مداين

تصوير شمارۀ ٢٦ــ٢ ــ تصوير سه بعدی از قلعه دختر

گنبد سرگشاده و به طرف آسمان باز بوده که به آن هورنو١ می گويند.(تصوير شمارٔه ٢٦ــ٢)

امروزی)  عراق  درتيسفون (در  مداين  ايوان  يا  کسری  تاق  ساسانی  دورٔه  يادگار  برجسته ترين 
شده،  ساخته  اول  شاپور  زمان  در  احتماالً  که  وقار  با  ويرانه  اين  ٢٧ــ٢)  شمارٔه  (تصوير  است.  واقع 
نمونه جالبی از ايوان ساسانی است. دو ويژگی معماری ايرانی در اين بنا به خوبی آشکار است. يکی 

ايرانی  طاليی  تناسب  از  بهره گيری 
در ايوان بزرگ ميانی آن که نقشه آن 
گز٢   ٤٠ در   ٢٤ اندازٔه  به  مستطيلی 
آهنگی  تاق  ايوان  اين  سقف  است. 
با دهانٔه ٢٥ متر، و بلندايی به ارتفاع 
زمان  تاق های  بلندترين  از  متر،   ٣٠
استفادٔه  دوم  ويژگی  بود.  خودش 
غالب از مصالح خشت برای ساخت 
٢٨ــ٢)  شمارٔه  بنا می باشد. (تصوير 
تاق نمای  رديف  چند  نما  اين  در 
کم عمق با ستونچه هايی به وجود آمده 

است. 
١ــ هورنو به معنای سوراخ سقف است.

٢ــ واحد اندازه در ايران، يک گز بنايی معادل ١٠٦/٦٦٦ سانتی متر بوده است.
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روم  امپراتور  والرين  بر  پيروزيش  از  پس  اول  شاپور  را  بيشاپور  بزرگ  کاخ  بيشاپور:  کاخ 
(٢٤١ ميالدی) در نزديکی کازرون بنا کرد. اين بنا در مرکز مجموعه يک ارگ شاهی است.که دارای 
وسيع  آرايش  است.  داشته  متر   ٢٢ ارتفاع  به  گنبدی  که  است،  مترمربع   ٥٠٠ وسعت  به  بزرگی  اتاق 

گچ بری اين کاخ، بهترين نمونه موجود از تزيينات داخلی يک قصر ساسانی را نشان می دهد.    
هيچ کدام از نقوش آن همانند هم نيستند و آن را می توان مادر تمام گچ بری ها و نقش های ايران 
دانست. يکی از تاالرها، به نام تاالر موزاييک، فرش کفی از موزاييک داشته است. که بر روی زمين، 

نگاره های گوناگونی را با موزاييک های بزرگی ساخته  بودند. (تصويرشمارٔه ٢٩ــ٢)

تصوير شمارۀ ٢٨ــ٢ــ ايوان مدائن يا تاق کسری، نمونه بارز تاق آهنگ در دوران پيش از اسالم

تصوير شمارۀ ٢٩ــ٢ــ شهربيشاپور
١ــ کاخ گنبددار بيشاپور

٢ــ نيايش گاه آناهيتا
٣ــ تاالر موزاييک

٤ــ مسجد از دوره آل بويه                            
٥ ــ برج های شهر 

٦ ــ آبراه
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کاخ سروستان: در کاخی که بهرام در سده پنجم بعد از ميالد در سروستان ساخته، پيشرفتی 
هر  در  اصلی،  نمای  مرکزی  ايوان  می شود.  ديده  گنبدسازی  زمينٔه  در  يافته تر  توسعه  فنونی  و  کامل تر 
طرف، آراسته به ايوان کوچک تری است که دسترسی به اتاق گنبددار مرکزی را ميسر می سازد. در 

پشت آن، حياط چهارگوشی است که يگانه ايوان 
قرار  اصلی  نمای  روبه رويی  ديوار  وسط  در  آن، 

دارد. (تصوير شمارٔه ٣٠ــ٢)

تصوير شمارۀ ٣٠ ــ٢ ــ نقشه کاخ سروستان
١ــ ايوان اصلی

٢ــ اتاق بزرگ گنبددار
٣ــ ميانسرا

٤ــ اتاق پذيرايی يا سفره خانه
٥ ــ اتاق گنبد دار

٦ و٧ــ اتاق (احتماًال خصوصی)

تاقدار  باريک  اتاق  دو  يکديگر،  مقابل  نقطه  در  دقيقاً  نه  ولی  اصلی،  بنای  طرفين  ضلع  هر  در 
واقع است، از ويژگی های خاص اين بنا کاربرد نيم گنبد در رواق های دو طرف اتاق پذيرايی برای اولين 
بار می باشد. (تصوير شماره ٣١ــ٢الف) گرچه اين بنا يادآور نقشه کاخ فيروزآباد است، ولی در اينجا 

آزادی بيشتر و قرينه سازی کمتری به چشم می خورد. (تصويرشمارٔه ٣١ــ٢)

تصوير شمارۀ ٣١ــ٢ــ ب ــ نمای سه بعدی 
برش خورده از کاخ سروستان

تصوير شمارۀ ٣١ ــ ٢ــ الف ــ رواق های 
دو طرف اتاق پذيرايی در کاخ سروستان
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زيبايی و شکوه بسياری از آثار معماری کاخ های ساسانی 
را از نقاشی های روی ظروف فلزی، همچنين از قاب های گچ بری 
و  ساختمان ها  نمای  زينت بخش  زمانی  و  باقی مانده  که  متعددی 
کشف  برای  تالش هايی  دريافت.  می توان  است،  بوده  آنها  داخل 
ارتباط ميان ساختمان و تزيينات آن صورت گرفته است. (تصوير 

شمارٔه ٣٢ ــ٢)
از  يکی  نقش  ــ  ٣٢ــ٢  شمارۀ  تصوير 
تهران  دانشگاه  (آرم  ساسانی  گچ بری های 

از اين نقش الهام گرفته شده است.)

٤ــ کاخ سازی در دورۀ اسالمی
با ظهور اسالم در ايران ضمن حفظ تداوم و پيوستگی معماری، تغييراتی نيز در شکل کاخ سازی 
ايرانی حاصل شد. به دليل نزديکی دورٔه صفويه به ما و استمرار اين دوران و تغييراتی که در نگرش 
پادشاهان از اين زمان به بعد حاصل شد، تعداد زيادی کاخ در گوشه و کنار ايران از آن دوران باقی 
مانده است. اکثر اين کاخ ها در شهر اصفهان که در زمان شاه عباس اول به عنوان پايتخت انتخاب شد، 

واقع می باشند.
در قزوين، پايتخت اولئه صفويان طرح يک کاخ در داخل محدوده فعلی شهر به نام عالی قاپو قرار 
دارد؛ که فقط سردر آن همراه با يک کوشک باغی که در زمان قاجاريه تغييراتی در آن داده شد، مشاهده 

می شود. (تصوير شمارٔه ٣٣ــ٢)

ـ  بنای عالی قاپو در قزوين (صفوی) تصوير شمارۀ ٣٣ــ٢ـ
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کاخ عالی قاپو: کاخ ديگری از صفوی، بنای عالی قاپو (درب عالی) است، که در ميدان امام 
مجموعٔه  تاريخ نويسان  می باشد.  سلطنتی  ديگر  کاخ های  ورودی  و  است  واقع  جهان)  (نقش  اصفهان 

پشت عالی قاپو را «دولت خانٔه نقش جهان» ناميده اند.
تماشای  برای  درباريان  و  پادشاه  استقرار  محل  آن،  مسقف  و  بزرگ  ايوان  و  مهم  کاخ  اين 
جشن ها و بازی های ورزشی اجرا شده درميدان (به ويژه بازی چوگان)، بوده است. (تصوير شمارٔه 

٣٤ــ٢)

تصوير شمارۀ ٣٤ــ٢ــ نمايی از کاخ عالی قاپو در ميدان نقش جهان

بنای عالی قاپوی اصفهان را شاه طهماسب به صورت کوشکی سه طبقه آغاز کرد اما در سال های 
بعد، شاه عباس پس از انتقال پايتخت از قزوين به اصفهان، عالی قاپو را به شکل امروزی خود گسترش 
مقر  را  بنا  اين  می توان  ترتيب  اين  به  و  داشت  قرار  اداری  امور  دفاتر  عالی قاپو  هم کف  طبقه  در  داد. 

حکومتی دولت صفويه دانست. 
باالتر از آن، طبقات ديگری با چند اتاق با تزيينات باشکوه و يک اتاق موسيقی قرار گرفته است. 
شکِل تزيينات و مادٔه گچی به کار رفته، مجموعٔه نيم تاق های کوچک تو در تو و مجموعٔه تزيينات به کار 
رفته در پوشش اين اتاق می تواند عملکرد صوتی هم داشته باشد. و اين نشان از علم و دانش معماران 

ايرانی در آن زمان دارد. (تصوير شمارٔه ٣٥ــ٢)



۴۱

کاخ چهل ستون: يکی ديگر از کاخ های صفوی در اصفهان، کاخ چهل ستون است. اين کاخ 
از يک تاالر اصلی با تزيينات نقاشی روی گچ، يک تاالر مسقف باز در جلوی آن و يک استخر بزرگ 
آب تشکيل شده است. سقف اين تاالر بر بيست ستون استوار شده که بازتاب تصوير اين ستون ها درآب 
استخر، مجموعه ای از چهل ستون را نشان می دهد که کاخ را به همين دليل «چهل ستون» ناميده اند. 

(تصوير شمارٔه ٣٦ــ٢)

تصوير شمارۀ ٣٥ــ٢ــ نمای داخلی اتاق موسيقی کاخ عالی قاپو

تصوير شمارۀ ٣٦ــ٢ــ نقشۀ کاخ چهل ستون اصفهان
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نقشٔه بنای چهل ستون و ايوان ستون دار آن، نشان می دهد که شباهت زيادی ميان اين بنا و ايوان 
ستون دار کاخ عالی قاپو، وجود دارد. 

به   مربوط  بهشت  هشت  کاخ  در  را  مذکور  کاخ های  با  متفاوت  طرح  يک  بهشت:  هشت  کاخ 
حوضی  با  زيبايی  ميانی  فضای  دارای  کاخ  اين  ٣٧ــ٢)  شمارٔه  تصوير  می بينيم. (  صفويه  عهد  اواخر 
در پايين و نورگيری در باال و سقفی گنبدی و مزين می باشد. در اطراف اين حوض خانه و در چهار 
شده  ساخته  اتاق هايی  آن  کنج  چهار  روی  و  ايوان  چهار  باغ،  سمت  چهار  به  رو  ميانی  فضای  سمت 
است. (تصوير شمارٔه ٣٨ــ٢) طرح هشت بهشت، شبيه کاخ سلطنتی قزوين است و فقط فاقد راهروی 
ستون دار اطراف بناست. هشت بهشت، نمايان گر هم آهنگ ترين معماری دوران صفويه، هم در نمای 

خارجی و هم در نقاشی های داخلی آن می باشد.  
خارج از منطقه اصفهان نيز تعداد زيادی کاخ و يا ويرانه های کاخ، از زمان صفويه باقی مانده 

است.

تصوير شمارۀ ٣٧ــ٢ــ کاخ هشت بهشت در اصفهان (صفوی)

کاخ صفی آباد در بهشهر که در بلندای تپه ای مشرف به شهر بهشهر (اشرف البالد) قرار گرفته، 
طرحی شبيه ساير کاخ های صفوی دارد.
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تنها بنای کامل باقی مانده از نادرشاه کاخ او در کالت نادری است که به «قصر خورشيد» معروف 
است. (تصوير شمارٔه ٣٩ــ٢ الف و ب) 

تصوير شمارۀ ٣٨ ــ٢ــ نقشۀ کاخ هشت  بهشت

تصوير شمارۀ ٣٩ــ٢ــ الف ــ قصر خورشيد کالت نادری 
(افشاريه)

تصوير شمارۀ ٣٩ــ٢ــ ب ــ مقطعی از قصر خورشيد
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در زمانی که شيراز مرکز و پايتخت ايران و مقر حکومت کريم خان زند بود، وی کاخی بنا کرد 
که اطراف آن را برج و بارو احاطه کرده است و به همين جهت به ارگ کريم خانی شهرت دارد. (تصوير 

شمارٔه ٤٠ــ٢)

تصوير شمارۀ ٤٠ــ٢ــ ارگ کريم خان در شيراز

در قرن دوازدهم (هـ.ش) که تهران پايتخت ايران شد، پادشاهان قاجار در بخش شمالی هسته 
شد.  نامگذاری  «ارگ»  بعدها  محل  اين  کردند.  بنا  تعدادی  ساختن  به  شروع  شهر،  زمان  آن  مرکزی 
مرحلٔه اول ساخت اين مجموعه در زمان کريم خان زند صورت گرفته است و در زمان پادشاهان قاجار 
را  مجموعه  آن  از  اندکی  آثار  حاضر  قرن  اول  دهه های  تخريب های  است.  شده  تغييراتی  دستخوش 
اين  بنای  مهم ترين  است.  مشهور  گلستان»  موزٔه  کاخ  «مجموعٔه  به  هم اکنون  است.  گذارده  برجای 

مجموعه کاخ گلستان است.
اين مجموعه، در اطراف حياطی بزرگ ايجاد شده اند و در ميان آنها عمارت تخت مرمر واقع 
است و تا اندازه ای به تاالر اشرف در اصفهان شباهت دارد. قاجاريه تعدادی کاخ ييالقی هم در اطراف 
کاخ  و  شهرستانک  کاخ  نياوران،  در  صاحبقرانيه  کاخ  از:  عبارتند  آنها  مهم ترين  که  کردند  بنا  تهران 

فرح آباد.
سياسی، اقتصادی و… کشور  غربی، ضعف  يافتن کشورهای  از اواخر قاجار به دليل قدرت 
درمعماری نيز شاهد  بيگانگی و شيفتگی به غرب دربين آنها،  مسافرت های خارجی شاهان و از خود 
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غربی  الگوهای  از  خودی  معماری  فرهنگ  از  گسيختگی  با  کم کم  معماران  از  برخی  می باشيم.  افول 
دوران  اين  کاخ های  از  نمونه هايی  رسيد.  خود  اوج  به  پهلوی  دورٔه  در  که  روندی  نمودند،  استفاده 

مجموعه کاخ های سعدآباد، کاخ مرمر، ميان پشته در بندر انزلی، کاخ رودسر و کاخ رامسر می باشند.

مقايسه شباهت و تداوم کاخ سازی در دوران مختلف تاريخ معماری ايران 
پيوستگی  و  تداوم  اصل  معاصر،  دوران  از  قبل  تا  ايرانی  معماری  برجستٔه  ويژگی های  از  يکی 
آن می باشد. از اين نظر شگفت آور نيست که بدانيم از اواخر دورٔه ساسانيان تا دوران اسالمی اصول 

سازمان دهی يکسانی بر اکثر کاخ ها حاکم بوده است.
معموالً اين کاخ ها شکل ترکيبی سه بخشی متشکل از سه محور موازی را به خود می گرفتند.  
که گاهی نقشه ای چليپايی١ را می ساختند. اين نظام را در صورت اوليه اش می توان در کاخ های ساسانی 
در کاخ سروستان ديد. (تصويرشمارٔه ٤١ــ٢) و همان نظام را در کاخ های صفوی مشاهده کرد.  مثالً 
هخامنشی، را با چهار ايوان رو به  آپادانای  دربسياری از کوشک های صفوی، می توان الگوی کاخ 

بيرون و چهار مجموعه اتاق در کنج هايشان، ديد. مانند کوشک هشت بهشت اصفهان.

١ــ از شکل هايی است که هم در معماری و هم جزئيات تزيينات معماری ايرانی به کار می رفته و به شکل  می باشد.

  تصوير شمارۀ ٤١ــ٢ــ طرح سه بخشی کاخ ها
باال: کاخ سروستان، پايين: کاخ صفوی در نزديکی نطنز

(اعداد نشان دهندۀ بخش های مختلف کاخ می باشند)

    ٣           ٢            ١

    ٣              ٢              ١
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باغ
تاريخچۀ باغ ايرانی 

کلمه «فردوس» (بهشت) از واژٔه فارسی «پرديس» اخذ شده، که خود از کلمٔه « پرادئزا» از زبان 
مادی گرفته شده است. در بعد از اسالم استفاده از کلمٔه « فردوس » برای باغ ايرانی، نمادی از بهشت 
را يافت. زيرا مسلمانان در انطباق با توصيف بهشت در قرآن کريم، سعی کردند، در اين جهان فناپذير، 
جلوه ای از فناناپذيری و جاودانگی جهان ابدی و باغ های بهشتی را به نمايش بگذارند. به همين دليل 

در باغ ها معموالً درخت هميشه سبز سرو با قامت کشيده و نشانٔه عظمت و جاودانگی را می کاشتند. 
باغ سازی در ايران از قدمت طوالنی برخوردار می باشد و تاريخی بيش از دو هزار سال دارد.١ 
چهار باغ، که اصل اساسی باغ سازی ايران است از ابداعات کوروش در خلق محوطٔه کاخ پاسارگاد 

به شمار می رود. (تصوير شمارٔه ٤٢ــ٢)
در دورٔه اسالمی با نگاه جديدی که ايرانيان مسلمان به اين الگو پيدا کردند، و انطباقی که با مفاهيم 

قرآنی يافت آن را در باغ سازی های خود برگزيده و تقويت نمودند.

١ــ از ديگر باغ سازی های قديمی در جهان باغ سازی چين و ژاپن می باشد.

تصوير شمارۀ ٤٢ــ٢ــ کاخ های هخامنشی در شوش



۴۷

مطالعه آزاد             

قابل ذکر است که ايرانيان مسلمان تمدن خود را از صفر شروع نکردند. بلکه هر 
ايده و فکر ارزشمند و قابل استفاده ای را از هر جايی می گرفتند و ضمن تقويت، تکميل 
و انطباق دادن با فرهنگ اسالمی، آن را به ديگران عرضه می نمودند. همين ويژگی عامل 

حيات و قوت فرهنگ و تمدن اسالمی ايران در صدر آن شد.

معماری باغ ايرانی
از همان ابتدا در باغ ايرانی توجه خاصی به شکل های هندسی می شد. شکل مربع و مستطيل که 
فاصلٔه بين اجزای باغ را ساده و روشن نشان می دهد، از اهميت زيادی برخوردار بود. همچنين اصل 

مهم ديگر باز بودن چشم انداز اصلی باغ به شکل 
کشيده بود.در انتهای اين مستطيل کشيده که به 
اصلی  کوشک  و  بنا  می گفتند،  «ميان کرت»  آن 
قرار می گرفت. کوشک در ميانه يا انتهای باغ 

قرار داشت. 
استخر  يا  آب نما  معموالً،  کرت  ميان  در 
درختان  آن  خيابان  طرف  دو  در  می ساختند. 
داالنی  صورت  به  را  خيابان  که  می کاشتند  بلند 
آن،  وسط  فضای  در  ولی  درمی آورد.  سبز 
جهت جلوگيری از بسته شدن ديد، درخت بلند 

نمی کاشتند. (تصويرشماره ٤٣ــ٢) 

تصوير شمارۀ ٤٣ــ٢ــ موقعيت ميان کرت در باغ ايرانی
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در بعضی از باغ ها ميان کرت به دليل قرارگيری باغ در زمين شيب دار، به صورت زيبايی مطبق 
ساخته می شد. مانند باغ شاهزاده ماهان در نزديکی کرمان. (تصوير شمارٔه ٤٤ــ٢ الف و ب)

تصوير شمارۀ ٤٤ــ٢ــ الف ــ باغ شاهزاده ماهان

در باغ ايرانی، عالوه بر عمارت يا کوشک اصلی بناهايی به عنوان سردر ساخته می شد، که در 
حقيقت بيرونی باغ يا محل پذيرايی محسوب می گرديدند. همچنين در بسياری از باغ ها فضاهای جنبی 
تشکيل  را  باغ  کالبدی  فضاهای  ديگر  و…  چايخانه  آب انبار،  حمام،  انبار،  اصطبل،  مانند  خدماتی  و 

می داد. 

باغ  تصوير  ــ  ب  ٤٤ــ٢ــ  شمارۀ  تصوير 
شاهزاده ماهان در دل کوير
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يکی ديگر از زيباترين باغ های ايران، باغ فين کاشان می باشد. (تصوير شماره ٤٥ــ٢) 

تصوير شمارۀ ٤٥ــ٢ــ باغ فين کاشان

از مشخصه های مهم ديگر باغ ايرانی، تمايل زياد به نمايش آب بود. معمار باغ ساز، بازی های 
دلنوازی با آن انجام می داده است. اين امکان به کمک حفر قنات در دل کوير باير نيز انجام می پذيرفته 

است. (تصويرشمارٔه ٤٤ــ٢ــ ب) 
زيبايی  بر  عالوه  ايرانی  باغ  گياهان  و  گل ها  درختان،  سودمندی،  و  کارايی  کامل  تحقق  جهت 

بخشيدن به کل مجموعه، مصارف خوراکی و دارويی هم داشتند.
و  کارآيی  به  موظّف  و  محرميت١  و  حرمت  از  برخوردار  تناسب،  و  نظم  به  مزيّن  ايرانی  باغ 
سوددهی بوده است. اين باغ ها منظومٔه شگفت انگيزی از پيوند فرخندٔه زيبايی و سودمندی را به نمايش 

می گذاشتند.
١ــ ديوار دور باغ مانع ورود نامحرم به داخل می شده است.
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بناهای بومی نواحی مرکزی ايران
پيش  می شود.  ديده  ايران  سنتی  بناهای  انواع  در  حيرت آوری  طرز  به  معماران،  عمل  ابتکار 
از شروع به بررسی چند گونه از ابنيه بومی مناطق مرکزی ايران، نياز به دو تعريف روشنگر می باشد. 
همانطور که «زبان بومی» به معنی کلماتی است که توسط مردم ناحيه ای مورد استفاده قرار می گيرد؛ 
مراد از «بنای بومی» نيز بناهايی است که به دست مردم هر محل ساخته می شده است. اين بناها که در 
نواحی خاصی ساخته می شدند، گاهی شکل معماری ويژه ای می يافتند. زبان معماری هر سرزمين به 
سنت بومی و شيؤه گزينش پيشرفت های مختلف علمی در طول زمان بستگی دارد. به جز خصوصّيات 
اقليم  فرهنگ،  عبارتند از:  آن،  بومی  معماری  در  گذار  تأثير  مهم  عوامل  ايران،  در  معماری  عمومی 
و مصالح ساختمانی محلی. در اينجا به معرفی اجمالی سه نوع از بناهای بومی نواحی مرکزی ايران 

می پردازيم.
١ــ برج های کبوترخان (کبوترخانه)

در اواخر سدٔه يازدهم هـ.ق تعداد زيادی برج کبوترخان در منطقه اصفهان وجود داشته است. 
آنها،  کردن  برپا  از  هدف  است.  مانده  باقی  ويران  برج  کمی  تعداد  فقط  اکنون  ٤٦ــ٢)  شمارٔه  (تصوير 
جمع آوری فضوالت کبوتران بوده که بهترين کود برای کشاورزی محسوب می شده است. ضمن اينکه 
کبوترخانه های  اصلی  کاربرد  که  زمان  درهمان  می کردند.  استفاده  آن  از  نيز  تفنگ  باروت  ساختن  در 
اروپا توليد گوشت بود، در ايران به دليل حضور آنها در اطراف گنبدها و مناره های مذهبی و امام زاده ها 

خوردن گوشت آنها جايز شمرده نمی شد.

تصوير شمارۀ ٤٦ــ٢ــ برج های کبوترخانه در نزديکی اصفهان
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در اين بناها ابتکاری شگفت آور در حل مشکلی 
بيشترين  آوردن  فراهم  آن  و  است.  رفته  کار  به  عمده 
شمار النه های کبوتر با کمترين مقدار مصالح ساختمانی 
به  خشتی  يا  آجری  شبکه های  با  کار  اين  است،  بوده 
صورت پيش و پس نشسته اجرا شده است. نمونه های 
بوده اند.  استوانه ای  و  مدّور  شکل  به  برج ها  عمومی 

(تصوير شمارٔه ٤٧ــ٢)

٢ــ آب انبارها
يکی از پژوهشگران ايران شناس١ معتقد است که: نيروی تخّيل و هوشمندی ايرانی در بهره گيری 
پيشبرد فنون  ايران در راه  کشور  چنان بی رقيب بوده که خدمت  بيابان ها،  موجود، در  حداقل آب  از 
علمی وابسته به کشاورزی، منحصر به فرد شمرده شده است. (تصويرشمارٔه ٤٨ــ٢) اين در حالی است 

ديگری  سرزمين های  در  که 
يا  مرکزی،  استراليای  چون 
شمالی  آمريکای  بيابان های 
اقليمی  شرايط  دارای  که 
يکسانی، با خاک های خشک 
هيچ گونه  بوده اند،  ايران  مرکز 
نيامده  به وجود  کشاورزی 

است.

R.W.Ferr، فرير محقق ايران شناس، نويسندٔه کتاب «هنرهای ايران» می باشد. er ١ــ

تصوير شمارۀ ٤٧ــ ٢ــ نمای 
داخلی برج های کبوترخانه

تصوير شمارۀ ٤٨ــ٢ــ نمايی از مسيرهای قنات
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امکان پذير  طوالنی،  تجربه اندوزی  ياری  به  فقط  آب،  نگهداری  و  جمع آوری  که  است  گفتنی 
که  است  ذکر  به  الزم  است.  داشته  رواج  اول  داريوش  دورٔه  از  قنات زنی  نظام  ايران  در  می باشند. 
می شوند.  خوانده  ايرانی»  «کار  آفريقا   در  «صحرا»  درجنوب  بهره برداری  مورد  قنات های  هم اکنون 

بعضی از آب انبار ها را در مسير قنات ها می ساختند.
قديمی ترين آثار برجای مانده از آب انبار ها با پيدايش اولين تمدن های ايرانی هم زمان است. هر 
آب انبار از چند قسمت تشکيل می شده است. مخزن آب انبار، چاله ای گود نشسته و غالباً مدّور بوده که 
روی آن با گنبدی پوشيده می شده است. بدين ترتيب از تبخير و گرد و غبارگيری آب جلوگيری به عمل 
محل،  جمعّيت  تناسب  به  مخزن  اين  گنجايش  است.  می داشته  نگه  خنک  را  آب  ضمن  در  و  می آمده 

تعيين می شده است. 
پاشير، محل انتهای شيب آب انبار و حدودًا يک متر بلندتر از کف آب انبار بوده است.١ برای 
دسترسی به آب، پلکانی دراز با تاق گهواره ای٢ از سطح زمين تا محل انتهای شيب آب انبار و پاشير 
احداث می شده است .سردر آب انبار، درگاه ورودی به آب انبار بوده، که معموالً تاق بندی زيبايی داشته 
است. آب   انبارهای واقع در نواحی بسيار گرم و کناره های کوير غالباً مجهز به بادگيرهای جانبی بوده اند، 

تا آب را تا حد ممکن خنک و مطبوع نگاه دارند. ( تصوير شمارٔه ٤٩ــ٢)

١ــ جهت جلوگيری از ورود امالح ته نشين شده به پاشير
٢ــ تاق تونلی

تصوير شمارۀ ٤٩ــ٢ــ پالن و مقطع آب انبار شش بادگيرۀ يزد که دو پله دارد .يکی برای مسلمانان  و ديگری برای زرتشتيان. 
خاک کنار مخزن به عنوان پشت بند در مقابل نيروی جانبی آب داخل مخزن و گنبد روی آن عمل می کند.     
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بادگير، هواکش ساده ای بوده که در بناهای نواحی گرم و بيابانی از پايين تا ارتفاع کمی باالتر 
شمارٔه  است. (تصوير  می داده  انجام  را  تهويه  دستگاه  کار  باد،  وزيدن  هنگام  و  می گرفته  فرا  را  بام  از 

٥٠ ــ٢)

٣ــ يخچال ها
 ايرانيان جهت استفاده از آب خنک در تابستان تدبيری انديشيده بودند. از آنجايی که در مناطق 

کويری نگهداری يخ در تابستان ها مشکل بوده، به ساخت يخچال ها می پرداختند.
جهت  در  آن  عرض  که  متر   ١٠٠×١٠ تقريبی  مساحت  به  گودالی  ابتدا  يخچال  ساخت  برای 
شرق و غرب و طول آن رو به شمال و جنوب بود، با عمق ٤٠ تا ٥٠ سانتی متر حفر می کردند. در سمت 
جنوب اين گودال، ديواری به ارتفاع تقريبی ١٠ تا ١٢ متر می کشيدند. تا جلوی تابش آفتاب را بگيرد. 
در شب های سرد آب را به داخل گودال به صورت مرحله به مرحله هدايت می کردند. سرمای هوا باعث 
يخ بستن اليه های آب می شد و با تکرار اين کار گودال پر از يخ می گرديد. اين يخ را در روز به قطعات 
مختلف تقسيم و در چالٔه عميقی به عنوان انبار يخ به نام «پاچال» می ريختند.(تصاوير شمارٔه ٥١  ــ٢ و 

٥٢  ــ٢)

تصوير شمارۀ ٥٠ ــ٢ــ آب انبار و بادگيرهايش
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ـ ٢ ــ نقشه و برش از يخچالی در ميبد تصوير شمارۀ ٥٢ ـ

ـ ٢ــ يخچالی در سمنان تصوير شمارۀ ٥١ ـ

١ــ محل انبار يخ ها
٢ــ ورودی يخچال

٣ــ محل يخ بستن آب ها در محوطه يخچال

٣

١

٣

٢
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١ــ اولين نماد سکونتگاه های انسان را نام ببريد.
٢ــ ترکيب کالبدی شهر مشخص کنندٔه چه عواملی است؟

٣ــ يک نمونه از شهر مادی را نام ببريد.
٤ــ ويژگی شهرهای هخامنشی را بنويسيد.

٥ ــ عناصر شهر ساسانی را نام ببريد.
٦ ــ کهن دژ، شارستان و ربض را تعريف کنيد.

٧ــ عناصر مشخصٔه شهر در دوران اسالمی را بنويسيد.
٨ ــ ورود ماشين به شهر چه تأثيراتی بر بافت آن گذاشت؟

٩ــ عوامل تأثير گذار در شکل گيری خانه را بنويسيد.
١٠ــ چهار اقليم اصلی ايران را توضيح دهيد.

١١ــ منظور از محرمّيت و عدم ِاشراف را در معماری خانه بنويسيد.
١٢ــ نظام هندسی خانه در اقليم گرم و خشک را بنويسيد.

١٣ــ ويژگی های طرح کلی خانه در هم سازی با اقليم گرم و خشک را بنويسيد. 
١٤ــ ويژگی های طرح کلی خانه در هم سازی با اقليم سرد را بنويسيد.

١٥ــ طرح کلی خانه ها در منطقٔه سرد مشابه کدام منطقه آب و هوايی ديگر است؟
١٦ــ ويژگی های طرح کلی خانه در هم سازی با اقليم معتدل ومرطوب را بنويسيد.

١٧ــ ويژگی های طرح کلی خانه در هم سازی با اقليم گرم ومرطوب را بنويسيد. 
١٨ــ چرا هخامنشيان تخت جمشيد را ترکيبی از هنرهای اقوام مختلف قرار دادند؟
١٩ــ پايتخت اصلی هخامنشی ها در کجاست و کاخ آنها در آنجا چه نام داشته است؟

٢٠ــ تاالر آپادانا چه ويژگی هايی دارد؟
٢١ــ ويژگی مهم بنای کوه خواجه را بنويسيد.

٢٢ــ دو کار مهم پارتيان را نام ببريد و در مورد هر کدام مختصرًا توضيح دهيد.                       
٢٣ــ ويژگی مهم «کاخ آشور» را بيان کنيد.

سؤاالت فصل دوم
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٢٤ــ معماری کاخ آشور چه تأثيری در معماری دوره های بعد داشت؟
٢٥ــ دو ويژگی معماری ايرانی به کار برده شده در تاق کسری را بنويسيد.

٢٦ــ مشخصات کاخ سروستان را به اختصار بيان کنيد.
٢٧ــ مشخصات کاخ يا آتشکده فيروزآباد را بيان کنيد.

٢٨ــ قلعه دختر از لحاظ ساختار دارای چه خصوصياتی بوده است؟
٢٩ــ کدام بنا مادر تمام گچبری ها و نقش های ايران است؟

است؟  بوده  ورزشی  بازی های  و  جشن ها  تماشای  محّل  صفوی  کاخ های  از  کدام يک  ٣٠ــ 
ويژگی های آن را بنويسيد.

٣١ــ چرا کاخ چهل ستون به اين نام خوانده شده است؟
٣٢ــ تشابه کاخ های ساسانی و صفوی را بنويسيد.

٣٣ــ علّت و زمان گسيختگی در معماری ايران را توضيح دهيد.
٣٤ــ کاربرد کلمٔه «فردوس» در قبل  و بعد از اسالم را توضيح دهيد.

٣٥ــ تاريخچه باغ سازی ايران در قبل از اسالم را بنويسيد.
٣٦ــ مسلمانان چگونه توانستند از الگوهای قبل از اسالم در بعد از اسالم استفاده کنند؟

٣٧ــ در باغ سازی ايرانی از چه شکلی استفاده می شد؟ چرا ؟
٣٨ــ ويژگی های ميان کرت را بنويسيد.

٣٩ــ ميان کرت کدام باغ مطبّق است؟ در کجاست؟
٤٠ــ فضاهای کالبدی باغ ايرانی را نام ببريد.

٤١ــ نقش آب را در باغ سازی ايرانی بنويسيد.
٤٢ــ ويژگی های باغ سازی ايرانی را توضيح دهيد.

٤٣ــ بناهای بومی را توضيح دهيد.
٤٤ــ عوامل مهم تأثيرگذار در معماری بومی را بنويسيد.

٤٥ــ هدف از ساختن برج های کبوترخان را بنويسيد.
٤٦ــ ابتکار به کار رفته در برج های کبوترخان را بنويسيد.

٤٧ــ منظور از «کار ايرانی» چيست؟
٤٨ــ هر آب انبار از چند قسمت تشکيل می شد؟ نام ببريد.

٤٩ــ مخزن آب انبار چه ويژگی هايی داشته است؟
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٥٠  ــ راه رسيدن به پاشير را در آب انبار توضيح دهيد.
٥١  ــ ويژگی های يخچال ها را توضيح دهيد.

٥٢  ــ «پاچال» را توضيح دهيد.



۵۸

فصل سوم   

معماری مذهبی

بناهای عبادی درقبل از اسالم
مساجد و مراکز مذهبی

مدرسه
مقبره
کليسا

تصويری از حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ جايگاه مسجد را در معماری گذشته بيان کند.
٢ــ منبع الهام و مفهوم زيگورات ها را شرح دهد.

٣ــ ويژگی های معماری زيگورات چغازنبيل را بيان کند.
٤ــ ويژگی های معبد آناهيتا را بيان کند.

٥  ــ الگوی فضايی آتشکده ها را بيان کند.
٦  ــ ويژگی های آتشکدٔه آذرگَُشْسب را بيان کند.

٧  ــ ويژگی های مسجد پيامبر در شهر مدينه را   شرح دهد.
٨  ــ ويژگی های انواع مساجد ايرانی را شرح دهد.

٩ــ عناصر مشترک مساجد ايرانی را بيان کند.
١٠ــ علت استفاده از گنبد در بنای مساجد را شرح دهد.

١١ــ روند شکل گيری گنبد را در معماری ايرانی توضيح دهد.
١٢ــ انواع گنبدهای ايرانی را نام ببرد.

١٣ــ اجزای مناره را بيان کند.
١٤ــ معماری تکيه و حسينيه را شرح دهد.

١٥ــ چگونگی شکل گيری نهاد مدرسه را در بعد از اسالم بيان کند.
١٦ــ منشأ پالن مدارس را بازگو کند.

١٧ــ  ويژگی های معماری مقابر مادی و هخامنشی را بيان کند.
١٨ــ ارسن پيرامون آرامگاه حضرت امام رضا (ع) را شرح دهد.

١٩ــ منبع الهام برج های مقبره ای بعد از اسالم را بيان کند.
٢٠ــ ويژگی های معماری گنبد قابوس را نام ببرد.

٢١ــ ويژگی های معماری گنبد سلطانيه را بيان کند.
٢٢ــ انواع مختلف کليساهای مسيحيان ايران را نام ببرد.
٢٣ــ مهم ترين ويژگی های کليساهای مسيحی را بيان کند.

مقدمه
ايرانيان در تمام طول تاريخی که از خود به جا گذاشتند، همواره جايی را برای 
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اين  هر  جا  گرفته اند.  نظر  در  روانشان  و  روح  به  بخشيدن  اعتال  و  خويش  يافتن  تمرکز، 
تشّخص بخشيدن نياز به ساختمان داشته، برای آن معماری کرده اند. به همين دليل، برای 
متجلّی ساختن اعتقاداتشان، که هم مسير زندگی دنيايی و هم ُاخروی آنان را معنا می کرد، 

دست به ساخت و ساز می زدند. 
اسالم  جهان  تاج  درخشان  دّر  چون  اسالم،  ظهور  از  پس  ايرانی  معماری 
زندگی  اوايل،  در  نبود.  مذهبی  مکان  يک  فقط  مسجد  معماری  اين  در  می درخشيد. 
اجتماعی شهر، با مرکزيّت مسجد انجام می پذيرفت. مسجد به تنهايی کارکرد مجلس و 

شورای شهر را نيز داشت.
تاکنون  آغاز  از  نماز،  برپايی  نحؤه  و  عبادی  رفتارهای  ويژگی های  از  بسياری 
ثابت مانده است. در نتيجه روند طراحی مسجد، بدون تأثيرپذيری از دگرگونی الگوهای 
می توان  لذا  داشته است.  قرار  معماری  تأثيرتحول  بيشترتحت  و  گرفته  شکل  رفتاری، 
مسجد را به عنوان نمايندٔه معماری ايران در دوران پس از اسالم دانست. اما مساجد از 

ساده ترين تا با  شکوه ترين آنها برای مسلمانان مکانی به يک اندازه مقدس بوده است.
اين کتاب در سطرها و صفحات پيش رو قصد ندارد که طول اين مسير را نظاره 
کند. بلکه به مقاطعی از آن نگاهی سريع می افکند، به اميد آنکه بر وجود رابطه هايی ميان 

معماری، فرهنگ و اعتقادی که آن را شکل داده، تأييد بيشتری بگذارد.

بناهای عبادی در قبل از اسالم
زيگورات چغازنبيل

داشت.  وجود  کوه  شکل  پرستش  و  ستايش  به  گرايشی  باستان١،  نزديک  خاور  سراسر  در 
زيگورات های عظيم که به همواری يکنواخت جلگٔه بين النهرين٢ (منطقٔه بين دو رود دجله و فرات)، 
جلوه می بخشيد، جز تقليدی از کوه های مقّدس فالت ايران نبود. به نظر پوپ٣ اگر چه تکوين اين بناهای 

ترکيه  و  ايران  عراق،  اشغالی،  فلسطين  لبنان،  سوريه،  مصر،  شامل  می شود.  خوانده  باستان  نزديک  خاور  امروز  که  منطقه ای  ١ــ 
می باشد.

٢ــ در فارسی آن ر ا «ميان رودان» می نامند.
٣ــ Arthur Upham Pope متوفی ١٣٤٨ هجری شمسی به مدت پنجاه سال بر روی هنر ايران تحقيق کرد  و آثار هنری گرانقدری 

در اين مورد نوشت. وی مردی هنرشناس و با ذوق بود و بنا به وصيت خود در اصفهان به خاک سپرده شد.
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عظيم در بين النهرين بوده ولی الهام و مفهوم آن آشکارا ايرانی است.
زيگورات چغازنبيل بنايی ايالمی است. ايالميان ساکنان اولئه ناحيه ای از ايران بودند، که امروز 
خوزستان ناميده می شود. کاوش ها نشان می دهد که ايالميان با همسايگان سومريشان در غرب مراوده 

داشته اند.
اين بنا را « اونتاش گال  » شاه ايالم در حوالی سال ١٢٥٠ ق. م در يکی از شهرهای شوش به نام 

«دوراونتاش» ساخته و به خدای 
بزرگ ايالم تقديم کرده است.

چغـازنـبيـل  زيـگـورات 
قديمی ترين بنای تاريخی شناخته 
دارای  که  است  ايران  در  شده 
پهلو  و  بوده  چشمگير  ابعادی 
می زند.  مصر  اهرام  پهلوی  به 

(تصويرشمارٔه ١ــ٣)

زيگورات چغازنبيل ٥٠ متر بلندی و مساحتی برابر ١٠٥× ١٠٥ مترمربع  داشته است. اين بنا که 
با کاربرد معبد و مقبره به کار می رفته از پنج برج مّتحدالمرکز با ارتفاع های مختلف تشکيل شده است.

هر طبقه از روی سطح محوطه جداگانه ساخته شده و باال رفته است. به طوری که از طبقٔه اول 
به صورت چند قوطی توی هم به نظر می رسيده است. ( تصويرشمارٔه ٢ــ٣)

ـ تصوير بازسازی شدۀ زيگورات چغازنبيل و دروازه های آن تصوير شمارۀ ١ــ٣ـ 

زيگورات  از  خورده  برش  بعدی  سه  تصوير  ٢ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
چغازنبيل،در اين  تصوير ساختمان قوطی وار هر طبقه مشخص شده
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وسط  در  و  داشته،  قرار  بنا  بام  بر  معبد  است.  اصلی  جهت  چهار  در  دقيقاً  بنا  دروازٔه  چهار 
هر يک از چهارطرف زيگورات يک مجموعه پلکان وجود داشته است. ديوارهای زيگورات که بيشتر 
از خشت خام بوده، با مالت ساروج و قير ساخته و در بسياری از جاها پوشيده از آجر لعابدار کوره پزی 

با رنگ های آبی و سبز و درخشش فلزی بوده است.
اين بنا دو ويژگی مهم دارد . اول آنکه بر روی آجرهای نما خطوطی به شکل خط ميخی که همان 
بناست.  اين  در  ايران  شکل  قوسی  تاق  قديمی ترين  آنکه  دوم  است.  شده  حک  می باشد،  ايالمی  خط 

سقف پله های اين بنا تاقی، نيم  دايره ای شکل و بدون تيزه دارد. (تصوير شمارٔه ٣ــ٣)

تصوير شمارۀ ٣ــ ٣ــ تصويری از زيگورات چغازنبيل

معبد
مهرپرستی داشتند، مهرابه هايی را نيز برای خود ساخته بودند. نمونٔه آن  ايرانيان کهن که آيين 

مهرابٔه قدمگاه در نزديکی آذرشهر است.
آناهيتا «  ايزد بانوی آب های آسمانی» پيش از ظهور زرتشت پيامبر، در ميان قبايل آريايی مورد 

توجه بوده  است. 
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معبد آناهيتا در کنگاور در نزديکی کرمانشاه ساخته  شده  است. طرح آن مانند تخت جمشيد و 
ستون های آن همه از سنگ تراش است و روی آن را با سنگ الشه کار کرده اند. صّفه يا سکويی که 
معبد بر روی آن بنا شده ٧ متر از سطح زمين ارتفاع دارد و به وسيله ديوار ضخيم و پرحجمی از چهار 

طرف احاطه شده است. (تصويرشمارٔه ٤ــ٣)

تصوير شمارۀ ٤ــ٣ــ معبد آناهيتا

آتشکده
با ظهور داريوش اول در آيين و معماری ايرانی تغييراتی پديد آمد و به جای پرستش دو خدای 
حکومت  حامی  خدای  برای  سپس  می کردند.  نيايش  را  دانا  )  (  آفتاب  مزدا  اهورا  تنها  اهورا،  و  ميترا 
رستم به  سپس در نقش  سليمان » و  معروف به «  زندان  پاسارگاد  ابتدا در  شکل،  معبدهای برجی  خود 
نام کعبه زرتشت١ احداث کردند. به عقيده برخی از محققين کاربری کعبه زرتشت همانند يک ساعت 

خورشيدی برای تعيين زمان های نيايش اهورامزدا بر اساس تابش خورشيد بوده است.
ايرانيان بر طبق آيين يکتاپرستی زرتشت، نور و آتش را در مقابل ظلمت و تاريکی جلوه ای از 
نماد خداوند می دانستند. که انسان از طريق آن می توانست خود را به نور حقيقت برساند. لذا آتش را 

در نقطه ای جاودانه نگه می داشتند. تا جاودانگی زندگی انسان ها را نمايان کنند.
آنها  جملٔه  از  کمبوجيه  مقبرٔه  و  اوستا  کتاب  نگهداری  محل  که  است  داشته  نيز  ديگری  کاربری های  می رسد  نظر  به  بنا  اين  ١ــ 

می باشد.
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صورت  به  بنا  اين  می کردند.  پيروی  خاصی  فضايی  الگوی  از  آتش  معابد  يا  آتشکده ها 
استوار  سقف  نگهدارندٔه  ستون  چهار  روی  گنبدی  سقف  يک  از  که  می شد  ساخته  چهار  تاقی 

٥  ــ٣) می گرديد. (تصويرشمارٔه 

تصوير شمارۀ ٥ ــ٣ــ مقطع و نقشۀ آتشکده

يکی از قديمی ترين و مهم ترين آتشکده های ايران آتشکدٔه آذرگشسب در نزديکی شهر تکاب  در 
آذربايجان غربی می باشد. اين آتشکده در زمان ساسانيان خاص شهرياران بوده است. ساير قشرهای 
جامعه آتشکده های ديگری داشتند. اين آتشکده درون دژی به نام  «  تخت سليمان  » قرار داشته است. 
جنوبی  و  شمالی  دروازٔه  دو  که  شده،  بنا  طبيعی  تخت گاهی  يا  و  صفه  روی  بر  سليمان  تخت  مجموعٔه 

داشته است.
زالل  و  صاف  آبی  با  عميقی  نسبتاً  درياچٔه 
در وسط اين مجموعه واقع است که آب آن از کف 
درياچه می جوشد. کاخ خسرو که به ايوان خسرو 
هم معروف است در اين مجموعه واقع شده است. 
قرار   داشته  آتشکده  اطراف  در  نيز  زيادی  بناهای 
است.  بوده  شاه  خانواده  زندگی  محل  احتماالً  که 

(تصوير   شمارٔه ٦  ــ٣)

تصوير شمارۀ ٦ ــ٣ــ نقشۀ مجموعه 
تخت سليمان
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مساجد و مراکز مذهبی مسلمانان
هنگامی که از مراکز مذهبی سخن می گوييم ذهن متوّجه زيارتگاه ها و مساجد می شود، زيرا اينگونه 
بناها را بيشتر از هر عامل ديگر ديده و لمس کرده  ايم. البته اهمّيت مدارس علوم دينی و حوزه های علميه 
مساجد  از  کمتر  نيز  می باشند،  ايران  معماری  انواع  از  که  امام زاده ها  و  دين  حکمای  بزرگان،  مقابر  و 
نيست. بلکه از بسياری جهات بيشتر نيز می باشد. مجموعه حرم شاه عبد العظيم (ع)، شاه چراغ شيراز 
و حضرت معصومه (س) و از همه مهم تر زيارتگاه امام هشتم شيعيان جهان حضرت امام رضا (ع) در 
مشهد (تصوير شمارٔه ٧ــ٣)، مجموعه های کامل و نفيس و منحصر به فردی هستند. نمونٔه ديگری از 
اين مراکز در مدينه، مرقد حضرت محمد (ص) می باشد. چند شهر عراق چون کربال، سامره، نجف و 
کاظمين نيز مدفن چند تن از امامان شيعه می باشند. که بيشتر معماری آنها با همت و به دست توانای 

معماران و بانيان خّير ايرانی ساخته و پرداخته شده اند.

تصوير شمارۀ ٧ ــ٣ ــ صحن و بناهای حرم حضرت 
امام رضا(ع) در مجموعه آستان قدس رضوی مشهد
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مطالعه آزاد             

مساجد 
 اولين بناهايی که با ظهور اسالم پديدار شدند، مساجد بودند، که جهت برگزاری امر مقّدس نماز 
ساخته شدند. برای ادای فريضه نماز که انجام آن به طور گروهی و اجتماعی توصيه شده است، بهترين 
معابد،  محل، همان جايگاه هايی بودند که مردم قبل از اسالم در آن جمع می شدند. اين مکان ها عمدتاً 
آتشکده ها، پرستش گاه ها و کليساها بوده است؛ که با تغيير شکل مختصری تبديل به مساجد شدند. از 
آنجا که در ايران پيش از اسالم آيين مهرپرستی و دين زرتشت رواج داشت، بناهای باقی مانده از اين 
آيين ها تبديل به مسجد شدند، نظير مسجد يزد خواست و مسجد جامع بروجرد که آثار به دست آمده براثر 

بررسی ها و اليه برداری١ ها نشان می دهد که بر روی آتشکده ساخته شده اند.

در کشورهای ديگر اسالمی غالباً کليساها جای خود را به مساجد داده اند، چنانچه 
مسجد دمشق در زمان خلفای اموی و به دست وليد بن عبدالملک از تغيير شکل کليسايی 
به نام يوحنا تبديل به مسجد گرديده  است و کليسای سنت صوفی( Saint Sufi) در شهر 
قسطنطنيه (استانبول کنونی) در کشور ترکيه تبديل به مسجد اياصوفيه گرديد. اين اقدام 

درسال ١٤٥٣ ميالدی بعد ازفتح قسطنطنيه روم شرقی به دست عثمانيان انجام گرديد.

اولين مسجد در زمان پيامبر اکرم (ص) در شهر مدينه و به دست انصار ساخته شد. اين مسجد 
که به شکل مربع و مصالح آن از خشت و سنگ الشه کنده شده از نزديک ترين کوه بود، ابتدا شکل 
سرپناهی با ستون هايی از درخت نخل و پوششی از نی و بوريا و پوست حيوانات برای جلوگيری از 
تابش شديد نور آفتاب داشت. ارتفاع ستون ها به اندازٔه بلندترين مرد عرب در حالی که دست هايش را 
به سوی آسمان بلند کرده، بود. بعدها همين سرپناه به شبستان تبديل شد، اطراف مسجد نيز صفه  هايی 

به اين مسجد اضافه شده است.   
اين محل هم مسجد و هم خانه پيامبر بود. در همين محل حضرت محمد (ص) تعاليم اسالمی را 
به مردم آموزش می داد. يعنی مدرسه پيامبر نيز محسوب می شد. پس از وفات حضرت محمد (ص) وی 

١ــ اليه برداری عبارت از کاوش های باستان شناسی که با اليه برداری خاک و بستر انجام می پذيرد.
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را در يکی از اتاق های همين خانه به خاک سپردند که هم اکنون گنبد سبز بر روی آن قرار گرفته است. 
ويژگی های معماری اين مسجد که در ايران نيز مورد توّجه قرار گرفت در آن زمان عبارت بود از:

١ــ سادگی بسيار در طراحی 
٢ــ پرهيز از بيهودگی، کار اضافه و اسراف
٣ــ  مردم واری و توّجه به نيازهای انسان
٤ــ  بهره گيری از مصالح محلی و بوم آورد

در اين مجال به مقايسٔه سه نوع مهم از مساجد ايرانی که شامل شبستانی، چهارتاقی و ايوان دار 
می باشد، می پردازيم. 

١ــ مساجد شبستانی: مساجد شبستانی اولين مساجد ساخته شده توسط معماران ايرانی بود 
که ظاهری ساده و بی آاليش شبيه خيمه گاه داشتند. اين نوع از مساجد شامل فضای مسقف وسيع با 
کانونی منفرد، يعنی ديوار قبله بودند که محراب به صورت تاق نمايی در ميان آن قرار می گرفت. چندين 
ستون با فواصل مشخص ايستايی شبستان را تأمين می کردند. اين فضا از يک طرف با حياط مسجد 

ارتباط داشت.
مسجد فهرج يزد يکی از اولين مساجد شبستانی است و از بخش سرپوشيده در جانب قبله و 
حياط مرکزی و ايوان جلوی آن و صفه هايی در اطراف تشکيل شده است. به عقيدٔه اکثر پژوهشگران 
و با توجه به بررسی های به عمل آمده، مسجد فهرج در نزديکی شهر يزد جزو اولين مساجد قرون اولئه 

هجری است١.
١ــ اين مسجد نخستين بار توسط مرحوم استاد پيرنيا شناسايی و به جامعٔه معماری ايران معرفی شد.

مسجد  و  محمد(ص)  حضرت  خانۀ  ــ٣ــ   ٨ شمارۀ  تصوير 
مدينه، تاريخ ساخت ٦٢٢  ميالدی، قرن اول هجری قمری

١ــ ورودی ها
٢ــ اتاق های بخش مسکونی

٣ ــ فضای سرپوشيده 
٤ ــ حياط يا ميانسرا

٥ــ صفه جهت اقامت ياران و مستمندان
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يکی از ويژگی های جالب اين مسجد نقِش درهای ساسانی است که با گچ، بر روی ديوار شرقی، 
برای  کهن،  زيبای  درهای  از  يادگاری  می خواسته  مسجد  معمار  می رود،  گمان  و  است  شده  ترسيم 
بطورکلی  نبود.  معمول  اسالم  صدر  در  مجلل  و  آراسته  درهای  ساخت  چون  گذارد  جای  به  آيندگان 
معماری اين مسجد از نظر نحؤه ساخت وساز، همان معماری ساسانی می باشد. و اين خود گواهی از 
تداوم معماری ايرانی قبل و بعد از اسالم است. (تصوير شمارٔه ٩ــ٣ الف و ب و ج) مناره اين مسجد 

از الحاقات قرن چهارم هجری قمری می باشد.

که  می دانند  دامغان  تاريخانٔه  را  قمری  هجری  دوم  قرن  به  متعلق  شبستانی  مسجد  دومين 
دارد.  اطراف  در  رواق هايی  و  قبله  جهت  در  شبستانی  و  مرکزی  حياط  با  شکل  مستطيل  نقشه ای 

(تصويرشمارٔه ١٠ــ٣ الف و ب)

تصوير شمارۀ ٩ ــ ٣ــ ج ــ ديد داخل حياط مسجد جامع فهرجتصوير شمارۀ ٩ــ٣ــ ب ــ برش از مسجد جامع فهرج يزد

تصوير شمارۀ ٩ــ٣ــ الف ــ نقشۀ مسجد جامع فهرج يزد
١ــ ميانسرا

٢ــ شبستان اصلی
٣ــ ورودی ها

٤ــ شبستان زمستانی(افزوده بعدی)

٣

٤

٢

١

٣
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اين  اطراف  در  که  بررسی هايی  به  توجه  با   
مسجد به عمل آمد و با پيدا شدن بقايای کاخی از دورٔه 
آثار  روی  بر  مسجد  اين  که  معتقدند  بعضی  ساسانی، 

ساسانی بنا شده است.
ساسانی  کاخ های  از  شده  کشف  ستون های 
به  است.  يکسان  دامغان  تاريخانه  ستون های  با   قطر 
همين دليل گروهی از پژوهشگران معتقدند که اصوالً 
اين مسجد بنايی ساسانی است و اين خود گواهی ديگر 
بر تداوم و پيوستگی معماری قبل و بعد از اسالم در 
ايران دارد. منارٔه مسجد از الحاقات بعدی و مربوط 

به قرن پنجم هجری قمری است. 
مسجد  را  تقسيم بندی  اين  از  مسجد  سومين 
اولئه جامع نايين می دانند و آن را به قرن چهارم هجری 

نسبت می دهند. (تصويرشمارٔه ١١ــ٣ الف و ب)
اين مسجد حالت عمودی و بلند رايج در معماری کهن ايرانی را به ياد می آورد. 

فراوانی گچ بری ها در اين مسجد نيز ويژگی اين بنا و در تداوم بناهای ساسانی می باشد.

طرحی  ــ  ب  ــ٣ــ   ١٠ شمارۀ  تصوير 
از مسجد تاريخانۀ دامغان

تصويرشمارۀ ١١ــ٣ــ الف ــ نقشۀ مسجد جامع نايين

تصوير شمارۀ ١٠ ــ٣ــ الف ــ نمای 
سه بعدی مسجد تاريخانۀ دامغان
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يکی ديگر از مساجد نوع شبستانی مسجد اولئه جامع 
اصفهان می باشد که مربوط به قرون اولئه اسالم بوده است. 
مسجد  اصل  که  شده  مشخص  آمده  عمل  به  بررسی های  از 
شبستانی بوده و در ادوار بعد به صورت چهار ايوانی تبديل 

شده است.
به دليل داشتن آثاری از ادوار مختلف معماری ايران، 
خوانده اند. ايرانی  معماری  دايرة المعارف  را  مسجد  اين 

(تصوير شمارٔه ١٤ــ٣)

را  اسالمی  اوليه  دوره های  در  مسلمانان  عبادتگاه های  از  بسياری  تاقی:  چهار  مساجد  ٢ــ 
از  نماز  فريضٔه  اينکه  به  نظر  شد.  داده  توضيحاتی  آنها  مورد  در  قبالً  که  می دادند  تشکيل  آتشکده ها 
واجبات دين اسالم است و مسلمانان به سوی قبله نماز می خوانند، در اين الگوی ساخت مسجد، ابتدا 
يک درگاه از چهار تاقی را که به سمت قبله بود، مسدود کردند و به تدريج درگاه های شرقی و غربی را 
نيز پوشاندند و راه ورودی به مسجد از چهار تاقی به درگاه شمالی منحصر شد، سپس به مرور زمان با 
الهام از معماری قبل از اسالم، ايوانی سر پوشيده در جلوی درگاه شمالی ساختند. به اين ترتيب طرح 
اوليه، شامل يک ساختمان چهار  تاقی و يک ايوان شکل گرفت. نمونٔه اين نوع ساختمان و بنا، مسجد 
يزد خواست است. طرح مسجد يزد خواست نشان می دهد که ايوان جلوی آن از الحاقات بعدی است. 

(تصويرشمارٔه ١٢ــ٣) 

تصوير شمارۀ ١١ــ٣ــ ب ــ نايين، مسجد 
جامع نايين، تزيينات گچی محراب

تصوير شمارۀ ١٢ــ٣ــ مراحل شکل گيری مساجد چهارتاقی به صورت شماتيک
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از  ايوان  ساخت  ايوان دار:  مساجد  ٣ــ 
که  است  بوده  مرسوم  بناها  در  اسالم  از  قبل  دوران 
اولين نمونه های آن را در کاخ آشور ديديم. در بعد از 
اسالم اين الگوی ايرانی  در ساخت مساجد تداوم پيدا 
کرد و مورد استفاده ايرانيان قرار گرفت. يکی از اولين 
نمونه های مسجدهای ايوان دار، مسجد جامع نيريز در 
استان فارس است. (تصوير شمارهٔ ١٣ــ٣) که دارای 
يک ايوان است. اصل اين ايوان نيز شايد نيايشگاه يا 

آتشکده بوده باشد.
خراسان  استان  در  فَريُوَمد  و  زوزن  مساجد 
هستند.بسياری  دو  ايوانی  مساجد  نمونه های  از 
نمونه های  که  می باشند  ايوانی  چهار  نيز  مساجد  از 
شاخص آن مسجد جامع اصفهان و جامع اردستان 
در  مساجد  اين  ـ ٣)  ١٤ـ شمارٔه  (تصاوير  می باشند. 
از  ولی  بودند،  شده  ساخته  شبستانی  شيؤه  به  ابتدا 
دورٔه سلجوقی تحوالتی در آنها صورت پذيرفت که 
در نهايت به مسجد چهار ايوانی تبديل شدند.              

به طور کلی مساجد ايوان دار به مساجد تک 
ايوانی، دو  ايوانی و چهار ايوانی تقسيم می شوند.

تصويرشمارۀ ١٣ــ ٣ــ نقشۀ مسجد جامع نيريز

تصوير شمارۀ ١٤ــ٣ ــ سير تحول مسجد جامع (جمعه) 
اصفهان از شبستانی به چهار ايوانی
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علل ورود چهار تاقی گنبد دار به مساجد شبستانی ايرانی 
نقشه  سادگی،اين  درکنار  بود.  خاصی  مردم واری١  و  سادگی  دارای  مسجد  شبستانی  الگوی 
دارای معايبی نيز بود. از جملٔه آن رواق های متّحدالشکل و عدم تأکيد مناسب به جهت قبله می باشد. 
زيرا يکی از ويژگی های مهم مساجد که تأثير بسزايی در شکل گيری ساختار و اجزا و نيز کليت آن دارد، 

نحؤه قرار گيری مسجد نسبت به جهت قبله است.
از قرون اولئه اسالمی، در ايران نمونه های کمی برای مطالعٔه نحؤه تأکيد برجهت قبله در مساجد 
مساجد  نخستين  ساخت  در  ايرانی  معماران  که  می دهد  نشان  اندک  شواهد  همين  اما  دارد.  وجود 
شبستانی با عريض نمودن رواق مرکزی متصل به شبستان اصلی و باال بردن ارتفاع آن، سعی در تأکيد 

بر جهت قبله داشتند.که نمونٔه آن مسجد تاريخانٔه دامغان می باشد. (تصويرشمارٔه ١٠ــ٣ )
معماران سلجوقی با حذف چند رديف از ستون های شبستان و ايجاد چهارتاقی گنبدداری که 
جهت محراب را نيز نشان می داد، جهت قبله را مشخص کردند. بدين ترتيب اين مرکز عبادی همراه 
با ايوان جلوی آن مجموعٔه کاملی را در مساجد ايجاد نمود. ( تصويرشمارٔه ١٤ــ٣) که بعدها در ساير 

کاربری ها چون مدارس، کاروانسراها و ... نيز مورد استفاده قرار گرفت.
طرح چهار ايوانی ويژگی های ارزنده ای را وارد معماری ايرانی کرد. نخست ايوان را به عنوان 
فضايی نيمه باز و حد واسط بين فضای بستٔه داخل و باز حياط قرار داد که باعث شد اصل سلسله 
مانع از تبادل شديد حرارتی به فضای باز و  مراتب دسترسی از فضای باز به بسته رعايت شود، ضمناً 

بسته گرديد.
ديگر آنکه ويژگی های اقليمی مناطق مختلف کشور به گونه ای است که بسياری از ماه های سال 
زندگی و کار در ايوان دلچسب تر از فضای باز يا بسته می باشد. قرارگيری ايوان در جوانب مختلف 
حياط آن را برای اوقات مختلف روز و سال مناسب می کند. مثالً زمستان ها ايوان شمالی و تابستان ها 

ايوان جنوبی بيشتر مورد استفاده قرار می گيرند.
به همين دليل اين الگو با ويژگی های اقليمی ايران همساز شد و سال ها نقشٔه بسياری از طرح های 

معماری ايران قرار گرفت.
عناصر مشترک در مساجد

به طورکلی، مساجد دارای عناصر مشترکی هستند، که آنها را از ساير بناها متمايز می سازد. اين 
١ــ مردم واری يکی از ا صول معماری ايرانی در نگاه استاد پيرنيا می باشد که به معنای رعايت تناسب ميان اندام های ساختمانی با 

اندام های انسان و توجه به نيازهای او در ساختمان سازی است.



۷۳

عناصر مشترک عبارتند از: ورودی، صحن، ايوان، مناره، گنبد، شبستان  و محراب. بايد توجه داشت 
که بعضی از مساجد فاقد صحن و مناره هستند، مانند مسجد شيخ لطف الله اصفهان (تصويرشمارٔه 
مسجدی  دامغان، اما هيچ  تاريخانه  مانند  ندارند  گنبد  مساجد اوليه اسالمی نيز  تعدادی از  ١٥ ــ٣) و 
نمی تواند محراب نداشته باشد. بنابراين کليه عناصر ذکر شده به نوعی، کم يا زياد در ساختمان مساجد 
به  کار گرفته شده اند. مثالً بعضی از مساجد دارای چندين محراب هستند مانند مسجد جامع اصفهان که 

٩ محراب دارد. ولی همٔه مساجد دارای حداقل يک محراب در جهت قبله می باشند.

تصوير شمارۀ ١٥ــ٣ــ نقشۀ مسجد 
شيخ لطف الّله اصفهان

١ ــ ميدان نقش جهان
٢ ــ ورودی مسجد

٣ ــ سردر با مقرنس کاری های آن 
٤ــ داالن ورودی 

٥ ــ شبستان سقف زير گنبد
٦ ــ محراب  

٧ــ حجره های اطراف ميدان امام

١ــ فضای ورودی: فضای ورودی که معموالً همراه با سردری بلند و زيبا جلوه گری می کند، 
با حالت دعوت کنندگی به فضای عبادی مسجد، در بدو ورود به آن طراحی شده است.

مهم ترين  از  می باشند.  کاشی کاری  و  تزيينات  دارای  مساجد  اغلب  ورودی  فضای  و  سردر   
ويژگی اين فضا، نحؤه اتصال آن با ميدان، گذر و يا عرصٔه شهری می باشد. (تصوير شمارٔه ١٦ــ٣)

٢ــ صحن (حياط): صحن از جهاتی برای هر بيننده ای از مهم ترين قسمت های مسجد به شمار 
می رود. حياط مساجد مانند ساير کاربری ها، نمادی از درونگرايی معماری ايرانی است. شکل حياط 
مساجد با الهام از مسجد النبی و الگوهای معماری قبل از اسالم مانند کاخ آشور، چهار گوش بوده 
جا  شبستان ها  در  که  جمعه  روز  نمازگزاران  از  دسته  آن  پذيرای  حياط  بزرگ،  شهرهای  در  است. 
و  ميانی  فضای  اين  نمی شد.  محسوب  کاربرد  بدون  فضای  هيچگاه  حياط  لذا  است.  بوده  نمی شدند، 

روحانی محل نمايش بيشتر عناصر تزيينی مسجد بوده است.

٥

٤

٢

١

٣

٦
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اغلب  در  گرفتن  وضو  امکانات  بنابراين  بگيرند.  وضو  می بايست  نماز  برپايی  از  قبل  مسلمانان 
با  و  می کاسته  حياط  خالی  فضای  از  مساجد  صحن  وسط  حوض های  است.  داشته  وجود  مساجد 

انعکاس نمای ساختمان در خود فضايی رنگارنگ به  وجود می آورده است. (تصوير شمارٔه ١٧ــ٣)

تصويرشمارۀ ١٦ــ٣ــ  ورودی مسجد جامع يزد

١ــ ورودی

تصوير شمارۀ ١٧ــ٣ــ ايوان غربی( صفۀ استاد ) مسجد جمعه(جامع) اصفهان

١
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در بعضی از مساجد ايرانی در حياط، سکويی وجود دارد، که از کف حياط قدری بلندتر است، 
تا به عنوان معبر عمومی از آن استفاده نشود. اين مکان در شب های تابستان به عنوان نمازخانه استفاده 

می شده است.
لطف اللّه  شيخ  مسجد  و  تبريز  کبود  مسجد  مانند  بوده اند،  حياط  فاقد  نيز  مساجد  از  بعضی 

اصفهان. (تصوير شمارٔه  ١٨ــ٣)

بوده  ايرانی  معماری  مهم  ويژگی های  از  ايوان  شد،  اشاره  پيش تر  که  همان گونه  ايوان:  ٣ــ 
در  بسيار  نماهای١  تاق  وجود  عالوه  به  بوده اند.  بنا  با  متناسب  و  بلند  اغلب  مساجد  ايوان های  است. 
اطراف ايوان، نمای حياط را متناسب می نموده است. سقف ايوان ها که از نظر شکل مانند نيم گنبد بوده، 
با انواع مقرنس ها، آجرکاری ها وگچ بری ها مزيّن شده است. ايوان صفه صاحب (ايوان جنوبی) (تصوير 
شمارٔه ١٩ــ٣) و صفه استاد (ايوان غربی) و صفه درويش در مسجد جامع  (جمعه) اصفهان از تنوع و 

زيبايی خاصی برخوردار می باشند.

١ــ رديف قوس هايی که از سطح نما با عمق های مختلف تو نشسته است.

تصوير شمارۀ ١٨ــ٣ــ نقشۀ مسجد کبود تبريز
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از  يکی  می شود،  گزارده  نماز  آن  در  که  مسجد  سرپوشيدٔه  بخش  يا  شبستان  شبستان:  ٤ــ 
فضاهای اصلی همٔه مساجد بوده است، که معموالً  دارای دو بخش زنانه و مردانه است. اکثر مساجد 
از  بعضی  در  است،  واقع  آن  در  محراب  که  فضا  اين  می باشند.  تابستانی  و  زمستانی  شبستان  دارای 
مساجد با ستون و در بعضی ديگر بدون ستون می باشد. شبستان های بدون ستون از ويژگی های مساجد 

عثمانی می باشد. (تصوير شمارٔه ٢٠ ــ٣)
در بعضی از مساجد، شبستان دارای گنبد خانه١ بوده است. که نمونٔه آن مساجد امام اصفهان 

و جامع اردستان می باشد.
٥  ــ گنبد: در دوره های مختلف معماری ايرانی، هخامنشيان به دليل سيطره بر بخش مهمی از 
جهان و تالش در جلب نظر اقوام تحت نفوذ خود، توانستند بهترين مصالح چوبی و سنگی را برای 

ساخت بناهای تخت جمشيد از نقاط مختلف دنيای آن زمان تهيه نمايند.
١ــ اين فضا مقصوره ناميده می شود.

تصوير شمارۀ ١٩ــ٣ــ ايوان صفۀ صاحب (جنوبی) در مسجد جمعه اصفهان
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در ادوار بعد با تغيير شرايط سياسی کشور، معماران نيز به لحاظ توّجه به بوم آوردی١ مصالح، 
به خصوص در مناطقی که کمبود الوار وجود داشت، سنت ساخت سقف های آجری را بنا نهادند. به 

گواه محققين، مهم ترين منبع فنون بنا سازی با آجر در صدر اسالم، ايران شمرده می شود.
را  خود  بار  بيشتر  گنبد  و  قوس  که  آنجايی  از  و  دارد  را  زيادی  فشاری٢  نيروی  تحمل  آجر 
به صورت فشاری به پايه ها منتقل می کنند، به همين دليل آجر که از تحّمل بااليی در نيروهای فشاری 
برخوردار بوده و از خاک رس پخته ساخته می شود، بهترين و در دسترس ترين مادٔه ساختمانی را در 

اختيار معماران ايرانی قرار داده است.
گنبد اگر بر روی فضای استوانه ای قرار گيرد، می تواند به صورت يکپارچه با بدنه بنا اجرا شود. 

نمونٔه اين قبيل گنبد را در پانتئون روم می توان ديد. (تصوير شمارٔه ٢١ــ٣)

١ــ مصالح بوم آورد، يعنی مصالحی که از خود محل باشد.
٢ــ فشار وضعيتی است که در آن ذّرات مواد به هم فشرده می شوند مانند خط کشی که از دو طرف طول آن به سمت هم فشرده شود.

تصوير شمارۀ ٢٠ــ٣ــ نمای داخلی مسجد اياصوفيه در استانبول



۷۸

ولی در گنبد سازی بر روی فضای مکعب مشکل اصلی چگونگی تبديل فضای مکعبی زير، به 
دايرٔه گنبد می باشد.

تصوير شمارۀ ٢١ــ٣ ــ پالن و مقطع 
معبد پانتئون در روم

١ــ گنبدخانه
٢ــ تاقچه (جاپيکرۀ ديواری)

٣ــ رواق ورودی
٤ــ نورگير گنبد

استفاده  وِسکُنج١  فيلپوش  از  گنبد  دايره  به  مربع  تبديل  برای  ايران،  اسالم  از  پيش  معماری  در 
می کردند. (تصويرشمارٔه ٢٢ــ٣) فيلپوش وسکنج  خود فضا و طبقه ای مستقل، بين مکعب زير و گنبد 

باال نبود و فقط اين اتّصال را تسهيل می کرد.  

١ــ شکلی که از تقاطع دو تاق به وجود می آيد.

تصوير شمارۀ ٢٢ــ٣ ــ ارمغان 
بر  گنبد  پوشش  جهان،  به  ايران 

فضای مکعب  شکل

٣

٢
٤

١
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يکی از نخستين گنبدهای برجا ماندٔه پس از اسالم، گنبد آرامگاه امير اسماعيل سامانی در سال 
٢٩٥ هجری قمری است. در اين بنا روش گنبد سازی خيلی فراتر از روش اشکانی و ساسانی رفته و 
شامل سه قوس تقويت کننده می باشد، که فشار را از گنبد به ديوارهای اتاق چهارگوش منتقل می کند. 
در اين بنا، مربع پالن ابتدا به هشت ضلعی و سپس به دايره زير گنبد تبديل شده است و کم کم  فضای 

انتقالی، شخصّيت يک طبقٔه مستقل را به خود گرفته است. (تصويرشمارٔه ٢٣ــ٣ الف و ب )

تصوير شمارۀ ٢٣ــ٣ــ ب ــ نمای بيرونی گنبد مقبرۀ امير اسماعيل سامانی

اسماعيل  امير  مقبره  داخلی  فضای  ــ  الف  ٢٣ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
سامانی که چگونگی تبديل فضای مربع به دايرۀ گنبد را نشان می دهد.
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دردوران های بعد با روش های گوشه سازی، 
مربع را به هشت و سپس شانزده ضلعی تبديل می کردند 
شاهکار  می ساختند.  آن  روی  را  گنبد  دايره  و 
الُملک (خاگی)  تاج  گنبد  گنبدسازی،  در  سلجوقی 
مسجد جامع اصفهان می باشد که  در بخش شمالی 
زده  شگفت  را  جهان  معماران  و  هنردوستان  همٔه 
کرده است. (تصويرشمارهٔ ٢٤ــ٣ الف و ب) در اين 
دو  گنبد  دايرهٔ  و  پالن  مربع  بين  واسط  فضای  گنبد 
طبقه شده است. يعنی ابتدا مربع به هشت و در طبقٔه 

بعد به شانزده ضلعی تبديل شده است.

در  الملک  تاج  گنبد  زير  فضای  ــ  الف  ٢٤ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
مسجد جامع اصفهان،

و  ضلعی  شانزده  و  هشت  به  زير  چهارضلعی   از  تبديل  چگونگی   
سپس گنبد روی آن

تصوير شمارۀ ٢٤ــ٣ــ ب ــ نمای داخلی از زير گنبد تاج الملک در مسجد جامع اصفهان
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گنبدهای ايرانی صرف نظر از نوع فن و تکنيکی که در ساخت آنها به کار رفته به دو دستٔه ُرک و نار 
تقسيم می شوند. گنبدهای نار مانند گنبد مدرسٔه چهار باغ اصفهان می باشد. (تصويرشمارهٔ  ٢٥ــ٣)

گنبدهای ُرک نيز به سه دسته تقسيم می شوند که عبارتند از:
١ــ گنبدهای هرمی مانند گنبد مقبره حاج عبدالصمد در نطنز. (تصويرشمارٔه ٢٦ــ٣)

٢ــ گنبد مخروطی مانند گنبد قابوس در شهر گنبد کاووس. (تصويرشمارٔه ٢٧ــ٣)
٣ــ گنبدهای اورچين يا پله پله ای مانند گنبد مقبرهٔ دانيال نبی (ع) در شوش. (تصويرشمارهٔ  ٢٨ــ٣) 

عبدالصمد  حاج  مقبرۀ  ٢٦ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
در نطنز  (گنبد رک)

تصوير شمارۀ ٢٥ــ٣ــ مدرسه چهارباغ اصفهان  ( گنبد نار)
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نبی(ع)  دانيال  مقبرۀ  ٢٨ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
در شوش (   گنبد اورچين يا پله پله ای)

تصوير شمارۀ ٢٧ــ٣ــ  گنبد قابوس (گنبد رک)

در خاتمٔه اين قسمت چگونگی نگاه شاعر عصر صفويه به گنبدکاخ شاه طهماسب در قزوين را که 
نمونه ای از بيان مبانی نظری گنبد می باشد و برداشتی ملهم از فرهنگ همان روزگار بوده، را می آوريم:

١ــ خواجه عبدی بيگ شيرازی شاعر قرن دهم هجری در دربار صفوی
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منشأ  که  است،  بوده  اسالمی  دوران  معماری  نخستين  نوآوری های  از  محراب  محراب:  ــ   ٦
آن هنوز محل بحث و گفتگو است. اين تاقچه و کاو فرو رفته در ديوار ضمن اينکه جهت قبله را نمايان 
می سازد، يادآور حضور پيامبر به عنوان اولين امام جماعت است. چون نخستين محراب در مسجد مدينه، 

در همان جايی است که پيامبر در خانٔه اصلی خود هنگام وعظ، برحسب عادت در آنجا می ايستادند.
محراب های ساخته شده درايران به ويژه محراب های گچ بری شده نظير محراب الجايتو که در 
قرن هشتم هجری قمری در مسجد جامع اصفهان ساخته شده، از ويژگی و زيبايی خاصی برخوردار 
است. از نمونه های زيبای محراب کاشی کاری شده، محراب مسجد جامع يزد می باشد. (تصويرشمارٔه 

٢٩ ــ٣ــ الف و ب)

تصويرشمارۀ ٢٩ــ٣ــ ب ــ محراب مسجد جامع يزد محراب  ــ  الف  ٢٩ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
الجايتو در مسجد جامع اصفهان

٧ــ مناره: مناره١ يکی از عناصر شاخص معماری در بناهای مذهبی اسالمی بوده؛ که پيشينه ای کهن 
در معماری ايران قبل از اسالم داشته است. در خصوص ريشٔه شکل گيری مناره نظرات مختلفی مطرح شده 

١ــ گلدسته يا مأذنه نيز ناميده شده است.
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است. بعضی زيگورات را سر منشأ مناره های امروزی می دانند. بعضی نيز با بهره گيری از کلمٔه مناره، که اسم 
مکان و به معنای « محل آتش » يا «  محل نور» می باشد، آتشکده را منشأ  آن قلمداد می کنند.

پلکان های مارپيچ در حفاری های باستانی تپٔه حسنلو، نوشيجان تپه و ساختمان برج مانند در غرب 
نور آباد ممسنی و برج عظيم فيروز آباد با هسته ای مربع شکل و برج پلکانی، نمونه هايی از ابتدايی ترين 
ساختمان های برج مانند هستند. اين بناها شايد زمينه  ساز ظهور و پيوند سه عنصر معماری يعنی راه  پله 
مارپيچ، برج استوانه ای يا چند ضلعی و ميلٔه مرکزی باشند، که پديد آورندٔه اولين نمونه های مناره در 

ايران شدند. (تصويرشمارٔه ٣٠ ــ٣)
راهنما  عامل  عنوان  به  را  مناره  پيرنيا  استاد 
جنگلی  يا  و  بيابانی  مسيرهای  و  شاه راه ها  کنار  در 
از  به خصوص  بعد  دوره های  در  که  است،  برشمرده 
ديگر  بزرگان  يا  آن،  بانی  مقبرٔه  به  سلجوقيان  زمان 
مصالح،  عنوان  به  آجر  کاربرد  است.  شده  تبديل 
تنوع تزيينات و کتيبه های آجری و استفاده فراوان از 
فرم های استوانه ای و مخروطی از خصوصياتی است 
دارا  سلجوقی  دورٔه  از  مانده  برجای  مناره های  که 
دوران  درخشان ترين  را  سلجوقی  دوره  می باشند. 
مناره  احداث  در  خصوص  به  ايران  اسالمی  معماری 

معرفی کرده اند.
مناره مسجد جامع سمنان  و دامغان را می توان 
دانست.  ايران  مساجد  مناره های  قديمی ترين  از 
مناره،  بدون  اولئه  مساجد  ماندٔه  برجای  آثار  بر  اساس 
در قرون بعد با الحاق مناره به آنها، دارای اين عنصر 

شاخص معماری مسجد شدند که از آن جمله مسجد تاريخانٔه دامغان می باشد.
هرمناره، شامل چهار قسمت می باشد. (تصويرشمارٔه ٣١ــ٣)

١ــ پايه، ٢ــ بدنه يا ساقه، ٣ــ  محل گفتن اذان، ٤ــ  تاج يا کالهک 

طرح  ــ٣ــ   ٣٠ شمارۀ  تصوير 
بازسازی شده از برج فيروزآباد
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تصوير شمارۀ ٣١ ــ٣ــ مناره مدرسه چهارباغ (  مادر شاه سلطان حسين  ) اصفهان

تکيه و حسينيه
تکيه و حسينيه از نظر کارکرد شباهت های زيادی با يکديگر دارند. که اين امر تمايز کامل آنها 
می شود.  شامل  را  بناها  از  گسترده تری  تنوع  تکيه  که  گفت  می توان  حال  اين  با  می سازد.  مشکل  را 
کاربرد مذهبی نداشته، بلکه نمايش های  تکايا کاربرد وسيع تری نسبت به حسينيه ها دارند. تکايا صرفاً 
آيينی و حماسی نيز در آن انجام می شده است. درتکيه ها سکويی در وسط برای اجرای نمايش در نظر 
می گرفتند. يکی از معروف ترين تکايا، تکيه دولت بوده که ناصرالدين شاه پس از ديدن تئاترهای اروپايی 
و متأثر از آنها، دستور ساخت آن را داد. در اين تکيه نمايش های رزمی، تعزيه خوانی، شبيه خوانی و 
داستان های عاميانه به روی صحنه می رفت. در سال ١٣٣٠ هـ . ش در دوران پهلوی اين تکيه  به طور 
کامل تخريب شد. از نظر معماری تکيه مزبور موردی ويژه  و استثنا بوده است. (تصويرشمارٔه ٣٢ــ٣)
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هشت  يا  دايره  شکل  به  متر)  يک  (حدود  زمين  سطح  از  بلندتر  سکويی  تکايا  صحن  وسط  در 
ضلعی به قطر بين٦ تا ٨ متر تعبيه می شد که به منزلٔه ِسن فضای نمايش به کار می رفت. در اطراف صحن 
حياط نيز اتاق ها يا حجره هايی در دو طبقه ساخته می شد. که معموالً حجره های پايين مخصوص آقايان 

و غرفه های باال مخصوص بانوان بوده است. (تصويرشمارٔه ٣٣ــ ٣)
حسينيه در ايران به مکانی گفته می شود که در ماه های محرم و صفر در آن مراسم سوگواری و 

عزاداری ساالر شهيدان امام حسين (ع) برگزار می شود و نام آن نيز برگرفته از همين معنا است.
از دورٔه صفويه به جهت توّجه ويژه ای که معطوف عزاداری ماه محرم شد، حسينيه های بسياری 
و  طراحی  گونه ای  به  روستا  و  شهر  ميدان های  و  محالت  مراکز  يا  و  گرديد  بنا  ايران  مختلف  نقاط  در 
گروه  اين  از  بگيرند.  قرار  استفاده  مورد  عزاداری  ايام  در  حسينيه  تکيه و  عنوان  به  که  شدند،  ساخته 

تصوير شمارۀ ٣٢ــ٣ــ نقاشی استادکمال الملک 
از فضای داخلی تکيه دولت در تهران
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تصوير شمارۀ ٣٣ــ٣ــ حسينيۀ زواره

می توان تعداد زيادی را در مناطق مرکزی ايران مانند يزد و نايين شناسايی کرد.
حسينيه های مناطق مرکزی، شمال، شمال غربی، غرب و جنوب ايران از نظر معماری تفاوت های 
زيادی با يکديگر دارند. در اين ميان نوع مربوط به مناطق مرکزی ايران عموميت بيشتری دارند و از 
طراحی و ساخت نسبتاً همسانی برخوردار می باشند. در اين نوع از حسينيه ها عناصر مشترکی وجود 

دارند که عبارتند از:
١ــ صحن مرکزی روباز که مورد استفاده دسته های عزاداری قرار می گيرد.

٢ــ ايوان ها، شاه نشين ها و تاق نماهای يک طبقه يا دو طبقه دور تا دور صحن که مورد استفاده 
شرکت کنندگان در عزاداری قرار می گيرد.

٣ــ  نمازخانه و فضای اصلی سر پوشيده.
٤ــ  فضاهای مورد نياز ديگر مانند آشپزخانه، وضو خانه، آب انبار و ...

در بعضی از حسينيه ها سکويی نيز در وسط برای اجرای شبيه خوانی و تعزيه خوانی می ساختند.
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در  و  گنبد  و  تاق  آنها  پوشش های  و  آجر  و  خام  خشت  حسينيه ها  اين  در  استفاده  مورد  مصالح 
مواردی تيرپوش است و تزييناتی مانند آجرکاری، گچ کاری، آيينه کاری دارند. از جمله تکايا و حسينيه هايی 
که تزيينات غنی دارند، می توان تکيه معاون الملک کرمانشاه و حسينئه امينی های قزوين و حسينئه مشيريه 

شيراز را نام برد.
در يزد محوطه و فضای تکيه بزرگ امير چخماق با ساخت و سازهای شهری و خيابان کشی ها، از 
ميان رفته است. اما در کنار ميدان هنوز بخشی از بنای تکيه مرتفع، پله پله ای و مزيّن به کاشی کاری های 
زيبا واقع است. تقارن، تعادل و زيبايی اين بنا آن را به عنوان يکی از عناصر شاخص شهر يزد تبديل 

کرده است. (تصويرشمارٔه ٣٤ــ ٣)
 

تصوير شمارۀ ٣٤ــ٣ــ تکيه امير چخماق يزد

مدرسه يا مسجدی برای تعليم
ايرانيان قبل از اسالم به اهمّيت آموزش آگاه بودند. در زمان داريوش هخامنشی به دليل اينکه 
اقوام و فرهنگ های مختلف تحت استيالی هخامنشيان بودند، الزم بود دست اندرکاران نظام خواندن 
و نوشتن را بياموزند. اما آموزش در دوره های کهن غالباً به گروه و طبقه خاصی تعلق داشت و عموم 
در  درستی  اطالع  اشکانی  آموزشی  مراکز  از  اگرچه  باشند.  داشته  دسترسی  آن  به  نمی توانستند  مردم 
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دسترس نيست، ولی ويژگی های آموزشی ساسانی روشن تر می باشد. در اين دوره نقش و اعتبار دبير در 
جامعه به قدری بودکه موجب پيدايش طبقه خاصی به نام دبيران شد. نمونه توّجه به آموزش در آن دوران 
تأسيس مدرسه ُجندی شاپور در خوزستان می باشد، که يکی از مراکز مهم تحقيقاتی در زمينه پزشکی و 

فلسفه در آن عصر بوده است.
اسالم نيز از همان ابتدا و از همان لحظه ای که جبرئيل به حضرت محّمد (ص) از جانب خداوند 
فرمود: « اقرا » يعنی بخوان، دارای ويژگی آموزشی و تمدن مکتوب گرديد. در اين قلمرو تحصيل علم و 
انتقال آن در رأس امور قرار گرفت. به همين دليل در ابتدا آموزش در مساجد صورت می گرفت. در پای 
هر ستون مسجد جلسه ای به يکی از علوم مختلف فقه، حديث،... اختصاص می يافت، که آن را حلقه 
می گفتند. ولی به تدريج که بحث های علمی و گفت وگوهای متنوع آرامش مساجد را برهم زد، و از طرفی 
علوم تجربی نيازمند آزمايشگاه های مختلف گرديدند، کم کم نهاد مدرسه از دل مسجد خارج شد. در ابتدا 

آموزش در خانه استاد انجام می پذيرفت. ولی کم کم بنايی خاص را به خود اختصاص داد.
مدارک مکتوب نشان می دهد که پس از قرن سوم و اوايل قرن چهارم هجری قمری، فضاهای 
مدارس به صورت جدا و متمايز از مسجد پديد آمد. از اين ميان می توان به يکی از اولين مدارس شيعی 
قمری  هجری  چهارم  قرن  مدارس  ديگر  از  نمود.  اشاره  سبزوار  در  فخريه  مدرسه  نام  به  خراسان  در 

مدرسه وقفی اصفهان به نام قبٔه بوعلی يا مدرسه عاليی، محل تدريس ابن سينا بوده است.
سلجوقيان با درايت وزير مدبّر خود خواجه نظام الملک، نظاميه ها يا همان مدارس علوم را در 

نقاط مختلف از جمله در مرو، بلخ، هرات، نيشابور، توس، ری و اصفهان ساختند.
نقشٔه اين مدارس همان نقشٔه درونگرای خانه با حياط مرکزی و چهار ايوان بود که در مناطق 
در  طالب  سکونت  و  تحصيل  برای  نيز  حجره هايی  سپس  داشت.  رواج  خراسان  بخصوص  مختلف 
اطراف حياط ساختند. بنابراين منشأ نهاد مدرسه از مسجد بود و پالن آن با توّجه به ويژگی های اقليمی 

و مصالح، از خانه گرفته شده است.
زيباترين مدرسٔه ايران، مدرسٔه غياثئه خرگرد، ميان خواف و جام مربوط به معماری دورٔه تيموری 
می باشد. معمار آن قوم الدين شيرازی بود که پس از مرگ او غياث الدين شيرازی آن را به اتمام رساند. 
شيراز  خان  مدرسٔه  ايران،  مدرسه های  ميان  در  ٣٥ــ٣)  شمارٔه  است.  (تصوير  ايوانی  چهار  آن  پالن 
از همه کامل تر و بزرگ تر است، ولی از ديد دّقت و تّنوع در نقشه و در آمود١، مدرسٔه غياثيه غنی تر 

می باشد. (تصويرشمارٔه ٣٦ ــ٣) 
١ــ آرايشی که پس از پايان کار ساختمان بر آن بيفزايند؛ تزيين الحاقی
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دورٔه  بناهای  زيباترين  از  يکی 
اصفهان  باغ  چهار  مدرسه  صفويه، 
و  بلند  بازارچٔه  کنار  در  که  می باشد 
دارد.  جای  شاه  مادر  کاروانسرای 
است.  ايوانی  چهار  نيز  مدرسه  اين 
جنوبی  ايوان  و  ٣٧ــ٣)  (تصويرشمارٔه 
دارای  دارد،  راه  گنبدخانه  به  که  آن 
نگاره های  با  ترکيب  خوش  گنبدی 
زمينٔه  بر  سياه  و  زرد  رنگ  به  اسليمی 
جلوه گری  خوبی  به  که  است  فيروزه ای 

می کند.

تصويرشمارۀ ٣٦ــ٣ــ نقشه مدرسۀ خان شيراز تصويرشمارۀ ٣٥ــ٣ ــ نقشه مدرسۀ غياثيۀ خرگرد در خراسان

تصويرشمارۀ ٣٧ــ٣ــ مدرسۀ چهارباغ ( مادر شاه سلطان حسين) اصفهان
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مقبره
معماری  از  گونه  اين  دارد.  خاصی  جايگاه  معماری  مختلف  گونه های  ميان  در  مقابر  معماری 
ارتباط مستقيمی با اعتقادات داشته و از جنبه های مختلف تاريخی، هنری، اجتماعی و اقتصادی قابل 
بررسی می باشد. ساخت مقابر نمادی از اعتقاد به جهان پس از مرگ و ارادت و عالقٔه دوستان متوفی، 

به وی می باشد.
١ــ مقابر پيش از اسالم

در  شاهنامه  در  گرفتند.  شکل  شاهانه  دخمه های١  صورت  به  آرامگاهی  بناهای  اولين  ايران  در 
مورد مرگ رستم به صراحت به ساخت آرامگاهی در خور شأن وی اشاره شده است:

اتاقک های  به  کوه ها  دل  در  مادها  زمان  در 
داشته اند.  مذهبی  جنبٔه  اغلب  که  می خوريم  بر  تدفينی 
اين گونه از معماری آرامگاهی در زمان مادها بيشتر در 
ناحئه کردستان ايران و قسمتی از خاک کنونی عراق و 
همچنين در آذربايجان غربی پراکنده است. که از جملٔه 
آنها فخريکا درکردستان (تصويرشمارٔه ٣٨ــ٣)، فرهاد و 
شيرين در کرمانشاه و دا و دختر٢ واقع در ممسنِی استان 

فارس می باشد. 
از  اين گونه  هخامنشيان  زمان  در  بعد  ادوار  در 
به  رستم  نقش  و  جمشيد  تخت  در  صخره ای  معماری 
اوج خود رسيد. اتاق های تدفينی که در دل کوه ها کنده 
می شده اند تا مدتی پس از براندازی سلسله هخامنشی نيز 
رواج داشتند. در ميان مقابر هخامنشيان مقبره کوروش 

١ــ دخمه در زبان فارسی به معنی حفره تنگ و تاريک است.
٢ــ به معنای مادر و دختر

پالن  و  برش  ٣٨ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
مقبرۀ  صخره ای فخريکا
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را می توان استثنا دانست. فرم کوهسان اين آرامگاه زيگورات را به ياد می آورد. زيگورات ها که خود 
نمادی از کوه به عنوان مظهر خير و برکت و قداست بودند، همواره در فرهنگ های مختلف مدنظر قرار 

گرفته اند.
هخامنشی  معماری  براين،  عالوه 
برگرفته از معماری سنگی اورارتوها١ بوده 
که  کشورگشايی هايی  طی  همچنين  است. 
کوروش و کمبوجيه به مصر کردند، مشاهدٔه 
مقبره  اين  شکل گيری  در  آنان،  هرمی  مقابر 
دارای  کوروش  مقبره  است.  نبوده  بی تأثير 
از  باال،  به  پايين  از  که  می باشد،  ٦پله 
واقعی  مقياس  می شود.  کاسته  ارتفاعشان 
نظر  در  که  می شود  مشخص  زمانی  بنا  اين 
بلندتر  آن  پلٔه  پايين ترين  ارتفاع  که  بگيريم 
از  پيش  بنا  اين  می باشد.  آدمی  قامت  از 
وی  که  وقتی  و  شد  ساخته  کوروش  مرگ 
شد،  کشته  خاوری  شمال  در  جنگی  در 
جسدش را برای دفن  کردن به پاسارگاد و 

اين مکان آوردند. (تصوير شمارٔه ٣٩ــ٣)
در  هخامنشی  پادشاهان  از  تن  چند 

ساختند.  خود  برای  را  آرامگاه هايی  رستم  نقش  نام  به  محلی  در  کوه،  سينٔه  بر  و  جمشيد  تخت  جلگه 
گرفته اند. سرمشق  شوش  و  جمشيد  تخت  بناهای  از  و  برجسته  نقش  به صورت  آرامگاه ها  اين  نمای 

(تصويرشمارٔه ٤٠ــ٣)
٢ــ مقابر بعد از اسالم

وجود آرامگاه ها و پيوند ديرينه ای که از دير باز با فرهنگ ايرانی ــ اسالمی داشته اند، باعث شد 
تا پس از اسالم در اکثر شهرها و ناحيه ها آرامگاه ها ساخته شود. با مهاجرت فرزندان ائمه (ع) به ايران 

آرامگاه های آنان به زيارتگاه های مقدسی تبديل شد که زّوار از اقصی نقاط به زيارت آنها می آمدند.

١ــ اقوامی که قبل از مادها در شمال غرب ايران زندگی می کردند و معماری سنگی داشتند.

تصوير شمارۀ ٣٩ــ٣ــ آرامگاه کوروش در پاسارگاد  
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صخره ای  مقبرۀ  نمای  ٤٠ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
داريوش بزرگ در نقش رستم نزديک تخت جمشيد

َارَسن١  می باشد.  واقع  مشهد  مقدس  شهر  در  رضا (ع)  امام  مرقد  تنها  معصوم  امامان  ميان  از 
پيرامون آرامگاه مطهر حضرت امام رضا (ع) مانند مسجد جامع اصفهان، گنجينٔه معماری سنتی ايران 

است. چون ساختمان هايی از شيوه های گوناگون در دوره های مختلف در آن يافت می شود.
ضلع  هر  که  است  چهار  گوشه ای  ساختمان  قدس،  آستان  بخش  کهن ترين  (ع)  رضا  امام  حرم 
آن نزديک به ١٠ متر است. اين ساختمان چند بار به دستور فرمانروايان زمان، ويران شده که در زمان 
تيموريان پيرامون آن فضاهايی ساخته شد. مسجد گوهر شاد، صحن عتيق، سپس ساختمان های ديگر به 
آن پيوست. در زمان صفويان نيز ساخت وسازهايی در آن صورت پذيرفت. و عالوه بر ايوان ها، گلدستٔه 

طال بر روی ايوان شاه عباسی افزوده شد. (تصويرشمارٔه ٤١ــ٣)
می باشند.  معصوم  امامان  نزديک  اقوام  و  فرزندان  به  منتسب  ديگر  متبّرک  مقابر  و  زيارتگاه ها 
آستان حضرت معصومه (س) در قم و زيارتگاه شاه چراغ در شيراز، و آستانٔه شاه عبدالعظيم در شهر 

ری از اين نمونه ها می باشند.
١ــ ارسن يعنی مجموعه ساختمانی که شامل کاربری های مختلف بوده است.
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برج های مقبره ای بعد از اسالم را ايران شناسان الهام گرفته از آتشکده های زرتشتی و چادرها و 
خيمه های سلجوقی دانسته اند.

از اولين نمونه های برج های چهارگوش، مقبرٔه امير اسماعيل سامانی در بخارا است که آجرکاری 
است.  ساسانی  گنبدهای  شبيه  آن  گنبد  و  شده  بافته  هم  در  حصير  مانند  و  زيبا  بسيار  آن  بيرونی  نمای 

(تصويرشمارٔه  ٤٢ــ٣ الف و ب)
 فرم غالب آرامگاه های ايران تا اوايل حکومت سلجوقيان چهار ضلعی گنبددار بود، از اين به 
بعد برج های مقبره ای به چند ضلعی های منتظم و يا استوانه ای تبديل گشت. اين برج ها اغلب دارای 
آنها  بدنٔه  و  نماسازی  و  آجر  اغلب  برج ها  اين  بيرونی  نمای  می باشند.  شکل  گنبدی  يا  مخروطی  بامی 

به  صورت مضّرس١ تزيين شده است.

١ــ دندانه، دندانه يا ترک ترک

٤ــ صحن نو ١ــ محل ضريح  
٥  ــ خيابان های صفوی ٢ــ مسجد گوهرشاد      

٣ــ صحن عتيق
تصوير شمارۀ ٤١ ــ٣ــ مشهد، بارگاه امام رضا(ع)



۹۵

تصويرشمارۀ ٤٢ــ٣ــ الف ــ مقبرۀ امير اسماعيل سامانی

تصوير شمارۀ ٤٢ــ٣ــ ب ــ پرسپکتيوی از مقبرۀ امير اسماعيل سامانی
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قمری  هجری  چهارم  سدٔه  در  جهان  ساختمان های  تناسب ترين  خوش  از  يکی  قابوس  گنبد 
راهنماست؛ که هم نشان شهر و هم مدفن قابوس  ساختمان يک ميل  در استان گلستان می باشد. اين 
بنيادکنندٔه آن می باشد. اين برج که به ارتفاع ٥٥ متر است، ده پاپيل١ گرداگرد استوانه ای آن را فرا گرفته 

است. (تصوير شمارٔه ٤٣ــ٣)

از نمونه برج های استوانه ای می توان برج الجيم 
در مازندران و از نمونه های هشت ضلعی برج های دوگانٔه 

خرقان٢ قزوين را نام برد. (تصوير٤٤ــ٣ الف و ب)

١ــ پشت بندی همچون منشور مثلثی شکل
٢ــ دو برج جدا ولی کنار هم

تصوير شمارۀ ٤٤ــ٣ــ الف ــ برج خرقان قزوين

قابوس  گنبد  ٤٣ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
در گنبد کاووس
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باشکوه ترين ساختمان دورٔه ايلخانی، مقبرهٔ  اولجايتو در سلطانيه معروف به گنبد سلطانيه می باشد. 
اين ارسن بزرگ در برگيرنده بيمارستان، خانقاه و ميانسرای بزرگ بوده، که تنها گنبد خانه و آرامگاه 
الجايتو بازمانده است. اين بنا هشت وجهی است که قطر داخلی آن نزديک ٢٦ متر و نوک گنبد تا کف 

زمين ٥٠ متر ارتفاع دارد. هشت منار باريک بر هشت کنج بنا قرارگرفته است.
گنبد  نيارشی  و  ساختمانی  ويژگی های 
چون  دانشمندی  که  است  آن چنان  بنا  اين 
فلورانس١  معماری  دانشکده  وقت  رئيس 
ساختمان گنبد کليسای «سانتاماريا دل فيوره» 
اين  از  برگرفته  را  ايتاليا  فلورانس  درشهر 
ــ٣   ٤٥ شمارٔه  (تصوير  است.  دانسته  گنبد 

الف و ب)
به طور کلی مقابر مربوط به اهل علم و 
فضيلت، اديبان، پادشاهان و امرا بوده است. 
وجود  دليل  به  مقّدس  اماکن  از  برخی  ولی 
تبّرک  موجب  آنهاست،  در  که  برکاتی  و  آثار 
درنزديکی  قدمگاه  زيارتگاه  مانند  گشته اند، 

نيشابور و زيارتگاه جمکران در نزديکی قم.

١ــ پروفسور سن پائولوزی

تصوير شمارۀ ٤٤ــ٣ــ ب ــ نمای آجری برج خرقان قزوين

نمايی  ــ  الف  ٤٥ــ٣ــ  شمارۀ  تصوير 
سه بعدی از گنبد سلطانيه در زنجان
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کليسا
کليساها از اماکن مذهبی خاص مسيحيان است، که مراسم عبادی، دينی و اجتماعی خود را 
به ويژه در روزهای يکشنبه در آنجا برگزار می کنند. کلئه مراسم عقد، ازدواج و تولد و اعياد مربوط 
اقلّيت های  ايران،  در  اسالم  مبين  دين  اشاعٔه  با  می شود.  انجام  محل ها  اين  در  مسيح (ع)  حضرت  به 

مذهبی ــ اديان زرتشتی، کليمی و مسيحی محدوديتی برای برپايی مراسم مذهبی خودپيدا نکردند.
گنبد  کليساها  ويژگی  مهم ترين  است.  شده  ساخته  خاصی  سبک  به  مسيحی  کليساهای 
مخروطی شکل و جهت شرقی ــ غربی ساختمان آن می باشد. محراب کليسا در بخش شرقی آن قرار 

دارد. محراب از صحن داخل کليسا مرتفع تر است.
کليساهای مسيحيان ايران را می توان به سه گروه تقسيم کرد:

الف) کليساهايی که پيش از سدٔه چهاردهم ميالدی ساخته شده اند.
ب) کليساهای ساخته شده در روزگار صفويه.

ج) کليساهای ساخته شده در سده های ١٩ و٢٠ ميالدی.
الف) کليساهای مربوط به پيش از سدۀ چهاردهم ميالدی: بيشتر در آذربايجان قرار دارند. 
اين کليساها با سنگ ساخته شده اند. قديمی ترين کليسای ايرانيان مسيحی، تادئوس مقّدس (قره کليسا) 
از  يکی  دفن  سبب  به  است.  شده  ساخته  ميالدی  ششم  سدٔه  در  که  است،  ماکو  کيلومتری   ١٥ در 
حواريون حضرت مسيح در اين کليسا، اين مکان نزد مسيحيان بسيار محترم است و هر سال در فصل 

تصوير شمارۀ ٤٥ــ٣ــ ب ــ نمايی از گنبد سلطانيه
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تابستان و در روز معينی، مسيحيان از سراسر جهان به زيارت آن می آيند. (تصوير  شمارٔه ٤٦ــ٣)

تادئوس  کليسای  ٤٦ــ٣ــ  تصويرشمارۀ 
مقّدس(قره کليسا) در ١٥ کيلومتری ماکو

خشت،  مصالح  از  ترکيبی  با  و  دارند  قرار  اصفهان  در  بيشتر  صفويه:  دورۀ  کليساهای  ب) 
به  قاب بندی هايی  دارای  آنها  خارجی  نماهای  است.  مدّور  و  گرد  آنها  گنبد  و  شده  بنا  سنگ  و  آجر 
شيؤه خانه های اصفهان است. هنرمندان ارمنی اصفهان تحت تأثير هنر مسيحی  و ايرانی و با الهام از 
سبک های اروپايی و به خصوص ايتاليايی، نّقاشی های بسيار زيبايی را با موضوعات برگرفته از انجيل 

بر روی ديوارهای کليساهای اصفهان ترسيم کردند. (تصويرشمارٔه ٤٧ــ٣)

تصويرشمارۀ ٤٧ــ٣ــ نقاشی های ترسيم شده بر کليساهای اصفهان
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دوران  سياسی  خاص  شرايط  با  خود  معماری  هنر  تطبيق  با  اصفهان  جلفای  مسيحی  معماران 
را  کليساها  کلئه  آنان  زدند.  بی همتايی  شاهکارهای  خلق  به  دست  محل،  اقليمی  ويژگی های  و  صفوی 
با  هماهنگ  نما،  خارجی  شکل  نظر  از  و  ارمنستان  کليساهای  با  منطبق  پالن  و  مذهبی  اصول  از  نظر 
معماری ايرانی بنا نهادند. اين تلفيق، بناهای منحصر به فردی پديد آورد. که نمونٔه آن را در هيچ کجای 

دنيا نمی توان ديد.
از  وانک  کليسای  می باشد.  مقدس  استپانوس  کليسای  اصفهان،  جلفای  کليساهای  نمونه  از 
ديگر کليساهای اصفهان به دليل افزوده شدن فضاهايی به آن، به منزلٔه موزه و کتابخانه نيز مورد استفاده 

قرار می گيرد. (تصوير شمارٔه ٤٨ ــ٣)

تصوير شمارۀ ٤٨ــ٣ــ کليسای وانک اصفهان

ج) کليساهای ساخته شده در سده های نوزدهم و بيستم ميالدی درايران: دارای گنبدی 
تيز و چند ضلعی هستند و با الهام از سبک معماری کليساهای ارمنستان ساخته شده اند. که نمونٔه آن 

کليسای سرکيس مقدس در تهران می باشد. (تصويرشمارٔه ٤٩ ــ٣)
از زمان تأسيس سازمان های دولتی حفظ و نگهداری آثار باستانی ايران، کليه کليساهای جلفای 
اصفهان نيز در زمرٔه ميراث ملی کشور به حساب آمدند و در حال حاضر، همگی آنها تحت حفاظت 

سازمان ميراث فرهنگی قرار دارند.



۱۰۱

تصويرشمارۀ ٤٩  ــ٣ــ کليسای سرکيس مقّدس در تهران

١ــ جايگاه مسجد را در معماری گذشته کشورمان بيان کنيد.
٢ــ چرا مسجد را می توان به عنوان نمايندٔه معماری ايران در دوران پس از اسالم 

دانست؟
٣ــ  ويژگی های معبد آناهيتا را بنويسيد.

٤ــ  الگوی فضايی آتشکده ها را شرح دهيد.
٥  ــ ويژگی های آتشکده آذر  گشسب را بنويسيد.
٦  ــ منبع الهام و مفهوم زيگورات ها را بنويسيد.

سؤاالت فصل سوم
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٧ــ دو ويژگی مهم زيگورات چغازنبيل را بنويسيد.
٨  ــ دو نمونه از مساجدی که بر روی آتشکده ساخته اند را نام ببريد.

٩ــ ويژگی های مسجد پيامبر اکرم (ص) را بنويسيد.
١٠ــ انواع مهم مساجد ايرانی را نام ببريد.

١١ــ ويژگی های مسجد جامع فهرج را بنويسيد.
١٢ــ  در کدام مسجد نقش درهای ساسانی، نگاشته شده است؟ چرا؟

١٣ــ  ويژگی های مسجد تاريخانٔه دامغان را بنويسيد.
١٤ــ  طرح اولّئه مسجد جامع اصفهان چگونه بوده است؟

١٥ــ چگونه چهار تاقی تبديل به مسجد شد؟
١٦ــ اولين بنای ايوان دار را نام ببريد.

١٧ــ انواع مساجد ايوان دار را نام ببريد.
١٨ــ علل ورود چهار تاقی گنبددار را در مساجد شبستانی ايرانی بيان کنيد.

١٩ــ نحوهٔ  تبديل مساجد شبستانی به مساجد گنبددار را بنويسيد.
٢٠ــ  مزيّت های استفاده از ايوان را در بناهای ايرانی توضيح دهيد.

٢١ــ ويژگی فضای ورودی مساجد را بنويسيد.
٢٢ــ  جايگاه، اهمّيت و عناصر حياط مساجد ايرانی را بنويسيد.

٢٣ــ  يک نمونه از مساجد بدون حياط را نام ببريد.
٢٤ــ  دو ايوان مسجد جامع اصفهان را نام ببريد.

٢٥ــ علت استفاده از گنبد در بناهای مساجد را بنويسيد.
٢٦ــ گنبدهای بناهای ساسانی را توصيف کنيد.

طبقٔه  يک  شخصيت  گنبد  در  انتقالی  فضای  بار  اولين  برای  بنا،  کدام  در  ٢٧ــ 
مستقل را پيدا کرد؟

٢٨ــ انواع گنبدهای بناهای ايرانی را نام ببريد.
٢٩ــ محراب الجايتو در کدام مسجد قرار دارد؟

٣٠ــ سه عنصری که اولين منارهای ايرانی را شکل دادند نام ببريد.
٣١ــ قديمی ترين منارهای ايران را نام ببريد.
٣٢ــ  هر منار شامل چه بخش هايی است ؟
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٣٣ــ معروف ترين تکيه ساخته شده در زمان ناصرالدين شاه را نام ببريد.
٣٤ــ  عناصر مشترک حسينيه ها در مناطق مرکزی ايران را نام ببريد.

٣٥ــ سابقٔه آموزش در قبل از اسالم را بيان کنيد.
٣٦ــ چگونگی شکل گيری نهاد مدرسه در بعد از اسالم را بنويسيد.

٣٧ــ نظاميه ها توسط چه کسی و در چه دورانی ساخته شده ؟ چند نمونٔه آن را 
نام ببريد.

٣٨ــ پالن مدارس برگرفته از چه بنايی است؟
٣٩ــ ويژگی های مدرسه غياثئه خرگرد را بنويسيد.

٤٠ــ مدرسٔه چهار باغ اصفهان را شرح دهيد.
٤١ــ علت ساخت مقابر را بنويسيد.

٤٢ــ  ويژگی های معماری مقابر مادی را بنويسيد.
٤٣ــ  مقابر صخره ای هخامنشيان در کجاست؟

٤٤ــ  ويژگی های مقبرٔه کوروش را بنويسيد.
سنتی  معماری  گنجينٔه  (ع)  رضا  امام  مطهر  آرامگاه  پيرامون  َارَسن  چرا  ٤٥ــ 

ايران است؟
٤٦ــ منبع الهام برج های مقبره ای بعد از اسالم را بنويسيد.

٤٧ــ از اولين نمونه های برج های چهار گوش مقبره ای يکی را نام ببريد.
٤٨ــ ويژگی های معماری مقبرٔه گنبد قابوس را بنويسيد.

٤٩ــ کليساهای مسيحيان ايران به چند گروه تقسيم می شوند؟ نام ببريد.
٥٠  ــ کليسای تادئوس مقدس در کجاست؟

٥١  ــ  ويژگی کليساهای دورٔه صفويه را بنويسيد.
٥٢  ــ  دو نمونه از کليساهای ساخته شده در دوران صفويه را نام ببريد.
٥٣  ــ  منبع الهام کليساهای سدٔه نوزدهم و بيستم را در ايران بنويسيد. 
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فصل چهارم    

معماری تجاری و خدماتی

 بازار
کاروانسرا

حمام
پل

گرم خانۀ حمام نوبر تبريز



۱۰۵

هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ علت رونق بازارها در ايران را شرح دهد.

٢ــ چگونگی شکل گيری يکپارچگی مذهبی، سياسی، اقتصادی و اجتماعی در 
شهر سنتی ايران را بيان کند.

٣ــ معماری بازارهای ايران در دوره های مختلف تاريخی را بيان کند.
٤ــ نهاد تأمين امنيت جاده در زمان هخامنشيان را نام ببرد.

٥  ــ اهمّيت کاروانسرا را از نظر اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی شرح دهد.
٦ــ معماری انواع کاروانسرا را شرح دهد.

٧ــ معماری اجزای مختلف حمام رابيان کند.
٨   ــ علت ساخت پل در روزگاران قديم را بيان کند.

٩ــ مهم ترين پل های ساخته شده در ايران با ذکر مشخصات و موقعيت جغرافيايی 
آنها را نام ببرد.

مقدمه
نهاد  بودند.  وآمد  رفت  و  راه  در  همواره  کاروان ها  تمّدن ها،  ساير  همچون  ايرانی  تمّدن  در 
تأمين جاّده ها با ايستگاه های کمکی در مناطق خاصی از مدت ها پيش، در زمان کوروش هخامنشی 
راه افتاده بود. به تعبير هردوت: «يکی از اختراعات ايرانيان اين بود که در مقاطع مختلف جاّده ها، 
هميشه  چون  بود.  ايمن  همواره  جاّده ها  و  بودند  کرده  برپا  باشکوه  ميهمان خانه های  با  ايستگاه هايی 
در آنها تردد صورت می گرفت. تعداد ايستگاه ها با پست خانه های جاده سارديس تا شوش١١١ عدد 

می رسيد.»
اسالم عالوه برسنت بازرگانی، اشتياق و علّت ديگری نيز در مسلمانان برای سفر برانگيخت و 
سفارشات  از  پيروی  به  که  علم  طالبان  آن  بر  عالوه  بود.  ديگر  زيارتی  سفرهای  و  حج  مناسک  هم  آن 
دينی، دنبال علم تا چين هم می رفتند، به طور مداوم دست به مسافرت می زدند تا در محضر استادانی در 
نقاط مختلف به آموختن بپردازند. ثروت شهرها به حمل و نقل کاالهای نقاط دوردست اتکا داشت. 
لذا سّياحان، تّجار، زّوار و طّالب در شرايط سخت و سرزمين های ناآرام همواره به دنبال جاهای امن 

و پناهگاهی در شهرها و بين راه ها بودند.
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بازار
اقتصادی،  عامل  مجموع،  در  و  شهر  از  زنده  و  مهم  جزئی  عنوان  به  ايران  سنتی  بازارهای 
اخير،  تحوالت  پی  در  امروزه  است.  بوده  ما  گذشته  زندگی  در  مهمی  فرهنگی  و  اجتماعی  تجاری، 
شدن  گسيخته  سبب  امر  اين  و  باشند  داشته  شهرها  در  را  خود  قبلی  عملکرد  نمی توانند  ديگر  بازارها 
ارتباط آنها با ديگر عناصر شهری و زندگی اجتماعی مردم شده است. اين قطع ارتباط که خود به نوعی 

قطع زندگی بازارهاست، الجرم به مرگ تدريجی کالبد برخی از آنها نيز منجر شده است.
بازرگانی و بازار

موقعيت سوق الجيشی ايران به دليل قرارگيری در منطقه ای بين قاّره ای و قرارگيری بر سر راه 
عبور کاروان ها و راه های ارتباطی باعث اهمّيت يافتن بازرگانی و ايجاد گسترش شهرها، به خصوص 
در حاشئه نواحی خشک و بيابانی قسمت های مرکزی شده است. شکل گيری و توسعٔه شهرهايی که بر 
تقاطع راه های بازرگانی قرار داشتند، مرهون همين دادوستدهای اقتصادی بود. در حقيقت بازرگانی و 
به دنبال آن تشکيل بازارها، به عنوان مهم ترين علّت وجودی برخی از شهرهای مهم قابل بررسی است. 

(تصويرشمارٔه ١ــ ٤)

تصوير شمارۀ ١ــ٤ ــ راه های تجاری مهم در گذشته

دريای خزر
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بررسی اجمالی سير تحول تاريخی بازارها
پديدٔه بازار در ايران مانند هر موجود زنده ای، تداوم خود را در طی تاريخ، از ابتدای پيدايش 
جوامع انسانی در چند هزارٔه پيش از ميالد حفظ کرده است. در دورٔه ساسانيان براثر رواج بازرگانی 

داخلی و توسعٔه شهرها و شهرنشينی، چنين فضايی پا به عرصه وجود نهاد.
در ابتدای اين شکل گيری، بازار در بيرون دروازه های شارستان در محدودٔه ربض به صورت 
کامالً ابتدايی تشکيل شده بود، ولی در گسترش های بعد در دورٔه ساسانی عنصر بازار به عنوان ستون 
فقرات شهر از دل شارستان شروع می شد و دامنٔه خود را به حاشئه ربض می گسترانيد. اين عنصر نقش 
اساسی در ساماندهی شهر اسالمی نيز ايفا کرد. با ايجاد مسجد جامع تغييری مهم در ساختار بازار و 

تنظيم فضايی آن به وجود آمد.
به  اتّصال  از  پس  می شد،  آغاز  شهر  اصلی  دروازه های  از  يکی  از  که  بازار  بعد  به  زمان  اين  از 
قلب نمادين شهر يعنی مسجد جامع و در ادامه به کاخ، تا دروازٔه مقابل کشيده می شد. با رشد بازار، 
خانه ها  به  فرعی  کوچه های  بازارچه ها  طريق  از  و  می شد  اصلی  محور  و  فقرات  ستون  صاحب  شهر 
متّصل می شد. ميان اين ساختار و در همجواری محور اصلی، فضاهای ديگر شهر همچون حمام ها، 
مدرسه ها، کاروانسراها، مسجدها، تکيه ها، سقاخانه ها، زورخانه ها، قهوه خانه ها و حجره های بازرگانان 
و...  شکل می گرفت و بدين ترتيب در شهر سنتی گذشته کلئه فضاهای مذهبی، سياسی، اقتصادی و 

اجتماعی شهر، يکپارچه و پيوسته می شد. (تصويرشمارٔه ٢ــ٤)

تصوير شمارۀ ٢ــ٤ــ موقعيت بازار در شهر با توجه به دروازه های آن

محدودۀ شهر قديم
مسير بازار

کاربری های اطراف بازار
دروازه های شهر



۱۰۸

اين روند با حملٔه مغول در قرن هفتم هجری قمری تضعيف شد. ولی با استقراردولت صفوی 
به عنوان متمرکزترين دولت ايرانی دورٔه اسالمی دوباره به اوج خود رسيد اما در اواخر عهد قاجار، به 
تدريج با ورود فناوری مدرن، زمينه های دگرگونی فضايی و کالبدی بازارها نيز فراهم شد. تا آنکه از 
اوايل قرن حاضر با ورود اتومبيل به عرصه حيات شهری، خصوصيات کالبدی و فضايی شهرها و در 
نتيجه بازارها دچار دگرگونی شد. بافت شهرها به واسطه خيابان ها گسيخته گرديد. فضاهای عمومی و 
دولتی جديد در کنار خيابان ها احداث شد. به تدريج بسياری از فعاليت هايی که در گذشته در بازارها 
جريان داشتند به علت برخورداری از دسترسی، امکانات بهتر و ارزش اجتماعی روز افزون تر فضاهای 

جديد، به جدارهای کنار خيابان ها انتقال يافتند.
انواع بازارها

بازار در شکل کلی خود نهادی منحصر به شهرها نبوده است. بازار به عنوان شبکه عرضه و 
تقاضا و مبادالت کاال و خدمات درايران، در همه اجتماعات قومی، فرهنگی و ملّی ديده می شود. براين 

اساس انواع بازار را در ايران می توان به طور کلی به شرح زير دسته بندی کرد١: 
١ــ روستايی 
٢ــ عشايری
٣ــ شهری

بازارهای روستايی؛ بيشتر به صورت ادواری و فاقد فضای کالبدی و در ارتباط با تعدادی 
ماهانه، هفتگی و … شکل  ساالنه،  ميزان توليد آنها به صورت  متناسب با  مجاور هم و  روستاهای  از 

می گيرد.
بازارهای عشايری؛ نيز فاقد فضای کالبدی و اغلب به صورت فصلی و برای مبادله محصوالت 

دامی و دستی عشاير که در فصول خاصی توليد می شود، به وجود می آيد. 
بازارهای شهری؛ اغلب شهرهای ايران دارای يک بازار اصلی هستند. که در گذشته بسته به 
حوزٔه نفوذ و قدرت خود، عالوه بر کارکرد اقتصادی، نقش های ديگری همچون اجتماعی، سياسی، 
مذهبی و ارتباطی هم داشتند. يعنی در بازارها مردم در تصميمات اقتصادی و اجرايی مرتبط با شهر 
سهيم می شدند. امور اجرايی شهر توسط داروغه در فضاهايی که به همين منظور در بازارها تعبيه شده 
بود، هدايت می شد. اتّصال مساجد و حسينيه ها به بازار، آن را به عنوان مکانی مناسب برای برگزاری 

١ــ تقسيم بندی ديگر از بازارها، بر اساس زمان تشکيل آنهاست: الف) بازاهای دائمی، ب) بازارهای موقت (ادواری)
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مراسم مذهبی تبديل کرد. همچنين بازار مهم ترين محور و شاهراه ارتباطی در شهرهای قديمی محسوب 
می شد. بيشترين آمد و شد شهروندان در آن صورت می گرفت و اطالعات و اخبار و … از طريق حضور 

در آن به اطالع مردم می رسيد. 
در اکثر شهرهای بزرگ عالوه بر بازار اصلی شهر، بازارهای ديگری با اهمّيت های کمتری نيز 
شکل می گرفت. بازارهايی چون بازار ناحيه ای، بازارچه محله ای، بازار بيرون شهر و بازار زيارتی، که 

هنوز هم در بعضی از مناطق با شّدت و ضعف متفاوت به حيات خود ادامه می دهند.
عناصر ساختاری بازار

بازار سنتی ايران برای رفع نيازهای عمومی دارای تعدادی بنا با طرح و موقعيت مکانی مناسب 
برای پذيرا شدن فعاليت های مختلف بوده است. بعضی از اين اجزاء و خصوصيات آنها به شرح ذيل 

می باشد:
طرف  دو  در  که  است  طوالنی  نسبتاً  مسيری  بازار؛  فرعی  و  اصلی  گذرگاه  يا  راسته،  الف) 
راسته ها  مهم  خصوصيات  از  گرفته اند.  قرار  گذر  به  پيوسته،رو  هم  به  فروشگاه های  و  دکّان ها  آن 
حفظ  منظور  به  آنهاست.  ميان  در  مسکونی  خانه های  قرارنگرفتن  بازار،  بنيادی  عنصر  عنوان  به 
آن  در  مسکونی  واحدهای  که  کوچه هايی  به  سپس  و  فرعی  راسته های  به  اصلی،  راستٔه  محرمّيت، 

می رسيد. قرارداشت، 
ب) سرا، به طور کلی شامل يک حياط ميانی است، که حجره های به هم پيوسته دور حياط آن 
قرار گرفته اند. تفاوت سراها بيشتر در شکل زمين، تعداد طبقات، نوع ايوان، رواق و راهروهاست. 

معمول ترين نوع سراها دو طبقه هستند. سراها محل فروش عمدٔه کاال بوده است.
به  دارند.  اختصاص  کاال  نوع  يک  عرضٔه  به  که  هستند  سرپوشيده ای  فضاهای  تيمچه،  ج) 
ندرت، تيمچه های روباز هم ديده می شوند، که بسيار محدود و کوچک هستند. تيمچه ها يک فضای 
چون  گرفته اند.  قرار  طبقه  در دو  يا  يک و  در  مغازه ها  يا  حجره ها  آنها  اطراف  دارند و  وسط  در  آزاد 
را  خود  مهارت  و  چيره دستی  ايرانی،  هنرمندان  و  معماران  رو  اين  از  هستند،  مسقف  اغلب  تيمچه ها 
به نوعی در آرايش تيمچه ها به کار بسته اند. بنابراين سقف اکثر تيمچه ها کاربندی و رسمی بندی و در 
گوشه ها مقرنس کاری شده است. يکی از تيمچه های معروف ايران تيمچه امين الدوله در کاشان است 
که مقرنس کاری سقف اين تيمچه از شاهکارهای هنری ايران محسوب می شود.  اين بنا در دورٔه قاجار 

ساخته شده است. (تصويرشمارٔه ٣ــ٤الف و ب)
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تصوير شمارۀ ٣ــ ٤ــ ب ــ تيمچۀ ملک در اصفهان و تزيينات آن

تصوير شمارۀ ٣ــ٤ــ الف ــ نقشه های طبقات و فضای داخلی تيمچه امين الدوله کاشان
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تبريز می باشد.  از ديگر تيمچه های معروف تيمچٔه حاجب الدوله در تهران و تيمچٔه مظفريه در 
(تصويرشمارٔه ٥  ــ٤ الف و ب)

تصوير شمارۀ ٥  ــ٤ــ الف ــ تيمچۀ مظفريۀ تبريز

تصوير شمارۀ ٥  ــ٤ــ ب ــ پالن و جزئيات سقف تيمچۀ مظفريه تبريز
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می شود.  ناميده  سوق  چار  يا  سو  چهار  اصلی،  راستٔه  دو  تقاطع  محل  (چهارسو)؛  چارسوق  د) 
معماری آن از ديگر قسمت های راسته متمايز و دارای ظرفيت و تزيينات داخلی بيشتری است. اين فضا در 
بعضی از شهرها به صورت هسته مرکزی اقتصاد شهر در آمده است مانند چارسوق قيصريه و چيت سازان 

در بازار اصفهان. (تصويرشمارٔه ٦  ــ ٤)

تصوير شمارۀ ٦  ــ٤ــ نمونه ای از چارسوق به عنوان مفصل ارتباط دهنده راسته ها

معماری بازار
بوده  هم جوار  بافت  به  نسبت  بيشتری  ارتفاع  دارای  بازار  مجموعٔه  سنتی،  شهرهای  بافت  در 
است. اين مجموعه استخوان بندی اصلی شهر را تشکيل می داد. مسقف بودن بازار ضمن مصون نگه 
داشتن مردم از شرايط نامساعد جوی، حفظ امنّيت آنجا در ساعات تعطيلی بازار را نيز فراهم می نمود. 
استفاده از چوب موجب شکل گيری پوشش های مسطح، صاف و در مناطق شمالی شيب دار می شد. 
درحالی که استفاده از مصالحی مانند آجر، گچ يا سنگ و آهک، به طور معمول منجر به شکل گيری 
پوشش های گنبدی با هندسه و نقوش زيبای گچ بری، کاشی کاری وآجرکاری شده است. (تصويرشمارٔه 

٧ ــ٤)
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کاروانسرا
نهاد تأمين امنيت جاده ها با ايستگاه های کمکی در مناطق خاصی در ايران از زمان هخامنشيان 
با نام چاپارخانه ايجاد شده بود. اما دربارٔه معماری اين بناها مدرکی دردسترس نمی باشد. در دوران 
يافت١.  رونق  کاروانسراها  ساخت  کرد،  پيدا  زيارت  و  سياحت  تجارت،  که  اهمّيتی  دليل  به  اسالمی 

کاروانسرا را به زبان عربی«رباط» می گويند.
واژٔه «کاروانسرا» بر گرفته از «کاروان» يا «قافله» به معنی مسافرانی که به صورت گروهی سفر 
می کردند، و «سرا» به معنی خانه و مکان است. به نظر محققين پالن کاروانسراها با الهام از خانه های 
درونگرا با حياط مرکزی ساخته شده است. اين بناها شباهت زيادی به معماری مدارس نيز داشته اند.

کاروانسرا محلی بود که مردم از اقوام و حتی ملل مختلف در آن چند روزی در کنار هم زندگی 
می کردند. لذا محلی را برای برخورد انديشه ها و تبادل نظر دربارٔه مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و 

انتقال آداب و رسوم متفاوت، فراهم می ساخت.

١ــ فاصلٔه کاروانسراها از يکديگر را يک منزل می گفتند. که مسافتی بود که کاروان در طول يک روز می پيمود و معادل پنج فرسنگ، 
حدود ٣٠ کيلومتر بود.

تصوير شمارۀ ٧ــ٤ــ نمايش جزييات تزيينات پوشش سقف بازار
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گسترش  ستد  و  داد  و  تجارت  اقتصادی،  و  سياسی  امنّيت  وجود  دليل  به  سلجوقی،  دورٔه  در 
يافت. از اين رو، ايجاد شبکه های ارتباطی راه ها و احداث کاروانسراها در دستور کار حاکمان قرار 
گرفت. يکی از زيباترين کاروانسراهای اين دوران، کاروانسرا يا رباط شرف نزديک سرخس در شاهراه 
بغداد ــ مرو ساخته شده است. اين رباط دارای دو حياط تودرتو با حجره و اتاق های متعددی برای 
استراحت کاروانيان بوده است. شهرت اين بنا بيشتر مربوط به تزيينات آجری زيبا و متنوع آن می باشد. 

(تصاويرشمارٔه ٨   ــ٤الف، ب و ٩ــ٤)

تصوير شمارۀ ٨   ــ٤ ــ ب ــ نقشۀ رباط شرف
١ــ ورودی اصلی
٢ــ حياط کوچک

٣ــ اصطبل
٤ــ ايوان
٥  ــ حجره

٦  ــ ورودی حياط بزرگ
٧ــ رواق
٨   ــ ايوان

٩ــ محل اقامت خصوصی
١٠ــ حياط بزرگ

تصوير شمارۀ ٨   ــ٤ــ الف ــ تصوير سه بعدی رباط شرف
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عصر طاليی و شکوفايی احداث کاروانسراها در ايران، مربوط به دورٔه صفوی می باشد. رونق 
تجارت داخلی و خارجی، امنّيت راه ها، به ويژه راه های زيارتی، موجب احداث کاروانسراهای زيادی 

در اين دوران گرديد. 

تصوير شمارۀ ٩ــ٤ــ نقش اسليمی در کاروانسرای رباط شرف، خراسان پايان سدۀ پنجم هجری قمری

ويژگی های معماری کاروانسراها
به طورکلی کاروانسراهای ايران را به سه دستٔه کلی می توان تقسيم کرد:

الف) کاروانسراهای کامالً پوشيدۀ مناطق کوهستانی مانند کاروانسرای امامزاده هاشم سر 
راه تهران به شمال

 ب) کاروانسراهای بدون حياط حاشيۀ خليج فارس
ج) کاروانسراهای حياط دار مناطق کويری

نظر  از  می باشند،  ايران  کاروانسراهای  زيباترين  و  بهترين  شامل  حياط دارکه  کاروانسراهای   
معماری به چند دسته تقسيم می شوند که مهم ترين آنها شامل مدّور، چند ضلعی، دو ايوانی، چهار ايوانی 

با تاالر ستون  دار و يا به صورت متفرقه می باشد. (تصويرشمارٔه ١٠ــ٤)
کاروانسراها دارای يک در ورودی پهن چوبی و سنگين بودند؛ که امکان ورود چهارپايان با 
بارهای حجيم را نيز فراهم می ساخت. ورودی دارای سردر و ايوان بود که سقف بعضی از ايوان ها 
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دارای  برخی  سقف  و  ساده  گنبد  نيم  يک  از 
ايوان ورودی  تزيينات مفّصل تری بود. معموالً 
دو طبقه داشت و شاه نشينی در طبقه دوم برای 
اقامت بزرگان و افراد خاصی ساخته می شد که 
از اين فضاها احتماالً برای ديده بانی نيز استفاده 
طبقه  يک  کاروانسرا  بنای  بقّئه  است.  می شده 
ودر روی يک سکو و يا صّفه که از سطح زمين 

بلندتر بوده، قرار می گرفته است.
الئه  در  معموالً  چهارپايان  اصطبل 
قرار  کاروانسرا  بيرونی  حصار  و  اتاق ها  بين 
گاهی  البته  (تصويرشمارٔه١١ــ٤)  می گرفت. 
مهمانان  حجره های  و  جلو  حياط  در  اصطبل 
در حياط دوم واقع می شدند مانند رباط شرف.

(تصوير شمارٔه ٨   ــ٤)
مقايسه  قابل  حياط  دور  اليه های  نظر  از  کاروانسراها  غالب  پالن  با  مدارس  پالن  کلی  به طور 
می باشد.در نوع حياط دار کاروانسرا، اتاق ها در اطراف حياط قرار داشتند. حد واسط بين اتاق ها و 
تجمع  قبيل  از  فعاليت هايی  می شد.  پذيرا  را  گوناگونی  فعاليت های  که  بود  سرپوشيده ای  ايوان  حياط، 

ساکنين، خوابگاه تابستانی، انبار موّقت و بارانداز. (تصويرشمارٔه ١٢ــ٤)

خوره،  خان  کاروانسرای  ١٠ــ٤ــ  شمارۀ  تصوير 
جادۀ شيراز به آباده مربوط به دورۀ صفوی

تصوير شمارۀ ١١ــ٤ــ مقايسۀ پالن مدارس با پالن غالب کاروانسراها از نظر اليه های دور حياط
سمت راست: پالن شماتيک کاروانسرا               سمت چپ: پالن شماتيک مدرسه

١ــ حياط
٢ــ فضاهای اقامتی (حجره ها) 
٣ــ محل نگهداری چارپايان

٣

١

٢٢
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يا  چاه  کاروانسرا،  حياط  وسط  در  می شد.  فرش  آجر  با  آن  کف  که  بود  کوچکی  فضای  اتاق  
حوض آبی جهت مصارف خوراکی و شست وشو در نظر گرفته می شد.

کاروانسراهای داخل شهرها استحکامات کمتری داشت و فاقد برج و بارو بود، و معموالً فضايی 
برای چهار پايان نيز در آنها در نظر نمی گرفتند زيرا در هر شهر يک يا چند محل برای استقرار چهارپايان 

وجود داشت.
پالن اين کاروانسراها نيز برگرفته از پالن خانه های درونگرا با حياط مرکزی بوده که از پانصد 

سال قبل از اسالم توسط اشکانی ها ساخته می شد.
از نيمٔه دوم قرن ١٣ هـ. ق به بعد، يعنی بعد از سپری شدن روزگار عظمت و رونق کاروانسراها، 
قيمت،  ارزان  کاالهای  عرضٔه  برای  محلی  به  و  داده  دست  از  را  خود  اصلی  اهمّيت  و  وظيفه  آنها 

پارکينگ وسايل نقلّيه و انبار تبديل شدند.

حمام 
مدرسه  و  مسجد  از  بعد  و  بودند  برخوردار  زيادی  اهمّيت  از  شهری  فضاهای  بين  در  حمام ها 
مسير  در  جايی  در  معموالً  حمام ها  می شدند.  محسوب  شهری  بناهای  مهم ترين  از  بازار،  مجموعه  و 

تصوير شمارۀ ١٢ــ٤ــ کاروانسرای چاله سياه در نزديکی اصفهان
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گذر آب روان ساخته می شدند و نيز الزم بود که 
خروجی فاضالب آنها در نظر گرفته شود.

به  دسترسی  مسير  حمام ها  اغلب  در 
صورت  جالبی  هنرمندی  با  حمام  اصلی  بنای 
می گرفت. رعايت اين سلسله مراتب فضايی هم 
از بيرون به درون و هم در بين فضاهای درونی 
فضا  هر  رطوبت  و  دما  که  می شد  باعث  حمام 
نسبت به فضای مجاور تنظيم و کنترل شود؛ و 
از ورود ناگهانی هوای سرد جلوگيری به عمل 

آيد.
حمام ها معموالً قبل از ورود، در جلوی 
خود فضای کوچکی به نام پيشخوان با سردر 
خاصی  کاشی کاری  و  آجرکاری  تزيينات  و 
داشتند. سپس راهرويی باريک و پيچدار حلقٔه 
اتصال دِر ورودی با فضای بينه (سربينه) بود؛ 
که مانع تبادل هوايی و ِاشراف به داخل می شد. 

(تصوير شمارٔه ١٣ــ٤) پس از قسمت ورودی، مجموعٔه فضاهای حمام معموالً در دو بخش بينه و گرم 
خانه، حول اين دو کانون اصلی شکل می گرفت. (تصاوير شمارٔه ١٤ــ٤ و ١٥ــ٤)

بينه يا سربينه فضايی وسيع با تزييناتی مفّصل و دارای غرفه هايی بود. غرفه ها سطحی بلندتر از 
فضای ميانی داشته و از درون نيز به هم مرتبط بوده و در زير آنها حفره هايی به عنوان کفش کن تعبيه شده 
بود. (تصويرشمارٔه ١٣ــ٤) فضای بينه معموالً هشت گوش يا چهار گوش و به ندرت دايره ای بود. در 
مرکز آن حوضی قرار داشت، که گنبدی با تزيينات آجری يا کاشی کاری زيبا در باالی آن قرار می گرفت 
و معموالً روزنی با همان هندسٔه حوض با مشبک های رنگی، نور تلطيف شده ای را به اين فضای ميانی 

که کانون توجه غرفه ها بود، وارد می کرد.
شهری  تجمع  مکان  و  پيرايشی  کارهای  گفت وگو،  لباس،  درآوردن  برای  محلی  بينه  فضای   
يک  بود و در روزهای خاص در آنجا مراسمی چون شاهنامه خوانی و نّقالی انجام می گرفت. معموالً 
قسمت از اين غرفه ها عميق تر و وسيع تر و پر تزيين تر از ديگر قسمت ها بود که اصطالحاً به آن شاه نشين 

تصوير شمارۀ ١٣ــ٤ــ فضای بينۀ حمام گنجعلی خان کرمان
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١ــ سردر
٢ــ هشتی
٣ــ بينه

٤ــ حوض
٥  ــ غرفه

٦  ــ ميان در
٧ــ آب ريزگاه
٨   ــ نظافت خانه
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می گفتند. اين محل مخصوص اعيان و بزرگان و دولت مردان بود. حلقٔه اتّصال بينه به گرم خانه يعنی 
راهروها  از  عبور  از  پس  استحمام کنندگان  معموالً  بود.  ميان در  نام  به  فضايی  حمام،  بخش  گرم ترين 
فضا  به  مه گونه ای  حالت  و  می تابد،  سقف  از  که  کمرنگی  نور  و  رطوبت  گرما،  به  گرم خانه  به  ورود  و 
می بخشيد، عادت می کردند. اين فضا معموالً تزيينات آهک بُری داشت و استحمام کنندگان می توانستند 

روی سکوهای سنگی بيارامند و به استحمام و مشت و مال بپردازند. (تصوير شمارٔه ١٦ــ٤)

تصوير شمارۀ ١٦ــ ٤ ــ گرم خانۀ حمام گنجعلی خان

می شد.  منتقل  کف  به  گربه رو  نام  به  سفالی  لوله های  طريق  از  گرم  هوای  قسمت ها  اين  زير  در 
شامل سه خزينٔه آب گرم، ولرم و سرد بود، در قسمت آخر حمام جهت آبکشی و  خزينه ها که معموالً 
آنها چای و  برمی گشتند و برای  بينه  خاتمه به  استحمام کنندگان در  نهايی قرار داشت.  شست  وشوی 

شربت آورده می شد.
درخاتمه، سؤالی ذهن را به خود مشغول می دارد، کاری که امروزه در فضايی کوچک و تاريک 
و بی اهمّيت در کنجی از خانه و يا در فضايی کيوسک مانند صورت می گيرد، چه نيازی به چنين تفصيلی 
داشته است؟ اين پرسش را می توان از جوانب مختلف پاسخ داد. از جمله اينکه درآن زمان تأسيسات 
آب رسانی و گرم سازی به شکل امروز عمومّيت نيافته بود. اما پاسخ هايی از اين دست برغم بهره ای که 
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از حقيقت دارند، جامع نيستند. زيرا اگر چنين بود، ايجاد فضايی چنين با شکوه و پرابّهت، جهت اين 
مادی ترين عمل انسانی که همانا پاکيزگی جسم می باشد، نيازی نبود. و اين همه هنرمندی را می توانستند 

در فضاهای مذهبی به کار گيرند.
اين قدر معلوم است که در ميان همه پاسخ ها، از اين نکته نبايد غفلت کرد که در آن زمان، به 
اعتنا می کردند، و شست وشوی جسم را وسيله ای برای تذکّر و  رواِن آدمی دست کم به قدر جسم او 

تطهير روح می دانستند.

پل

ايرانيان از ابتدا می دانستند که حيات کشور وابسته به يک نظام ارتباطی کارآمد و مطمئن است. 
که بدون آن ايران به جای اينکه يک کشور نيرومند و عامل مؤثّر در تمّدن جهانی باشد، به صورت توده ای 
بيابان های  که  جمعّيت،  پراکندگی  متفاوت،  جغرافيای  می آمد.  در  ريخته  درهم  و  جداگانه  جوامع  از 
خشک، کوه ها و دّره هايی آن را تقسيم کرده، همگی لزوم ساخت پل ها را از همان ابتدا مشخص کرده 

بود. (تصويرشمارٔه ١٧ــ٤)
قديمی ترين پلی که امروز ايجاد آن را به اورارتوها نسبت می دهند، بر روی رود ارس که رود 

مرزی ايران و شوروی سابق است ساخته شده است.
در جنوب غربی کشور پل ها اغلب با سدهايی ادغام شده بود، که برای آبياری ضرورت اساسی 
دورٔه  سنگی  بناهای  روی  بر  آل بويه  زمان  در  که  دزفول  و  شوشتر  پل  می توان  نمونه  آن  از  داشت.١ 

ساسانی ساخته شده اند را نام برد.
دهانه اش  بايد  چون  می کرد.  طلب  را  معمار  سخت  توانمندی  و  مهارت  دوکاره،  پل های  اين 
آن قدر پهن می بود که هنگام طغيان، سيالب را از خود رد کند، در ضمن برای عبورگاری و چارپايان 

مقاومت الزم را نيز داشته باشد.

١ــ که به آن پل بند می گفتند.



۱۲۲

ساختند.  کارون  رودخانه  برروی  متر   ١٦٥٠ طول  به  را  شوشتر  شاُدروان  پل بند  ساسانيان 
سنگ کاری زيبای برخی از پل های قديمی می تواند ادامٔه سبک پل سازی هخامنشی باشد.

مهارت  نشان دهندٔه  عظيم،  دهانه ای  و  متر   ٢٠ بلندای  به  انديمشک  نزديکی  در  پل دختر  بقايای 
معماران ايرانی در زمان ساسانيان در ساخت پل می باشد. (تصويرشمارٔه ١٨ــ ٤)

اين پل ها چيزی بيش از عبور از رودخانه بود؛ اغلب از لحاظ تناسب و جلوه، زيبايی چشمگيری 
داشت و قدرت و برازندگی را به نمايش می گذاشت.

تصوير شمارۀ ١٧ــ٤ــ پل ساسانی بر روی رودخانه زاب کوچک در ناحيه سردشت کردستان
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در  شهرستان  پل  سلجوقی  پل های  قديمی ترين  از  ورزيدند.  اهتمام  پل سازی  به  نيز  سلجوقيان 
اصفهان است، که برخی معتقدند که بر روی پايه های يک پل ساسانی بنا شده است. اين پل که قديمی ترين 
پل اصفهان است، از بروز تحولی در پل سازی حکايت دارد. سنگينی اين پل با ايجاد طاق های کوچک 
در فواصل طاق های بزرگ روی پايه ها تقسيم شده است. عملکرد اين طاق های کوچک که در ميان 
پايه ها فضاهای خالی ايجاد کرده اند، آن است که در صورت باال آمدن سطح آب رودخانه، آب از آنها هم 

عبور کند و از شدت فشار وارد شده به پايه ها کاسته گردد. (تصوير شمارٔه ١٩ــ٤)

تصوير شمارۀ ١٨ــ٤ ــ پل دختر در نزديکی انديمشک مربوط به دورۀ ساسانی

تصوير شمارۀ ١٩ــ٤ــ پل شهرستان بر روی رودخانۀ زاينده رود مربوط به دورۀ سلجوقی
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می شد،  اجتماعی  و  سياسی  اقتصادی،  مسائل  به  که  خاصی  توجه  دليل  به  صفوی  دورٔه  در 
هم زمان با ساخت کاروانسراها، پل های زيبايی نيز جهت تسهيل نظام ارتباطی ساخته شد.

از آن جمله می توان پل الله وردی خان و پل خواجو که بر روی زاينده رود ساخته شدند را نام 
برد. (تصاويرشمارٔه ٢٠ــ٤ و ٢١ــ٤)

تصوير شمارۀ ٢٠ــ٤ــ پل خواجو بر روی زاينده رود اصفهان

تصوير شمارۀ ٢١ــ٤ــ پالن و نمای پل خواجو در اصفهان
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 اين دو پل نه تنها برای عبور، که برای توقف هم طراحی شده است و در آن جاهايی برای تفّرج 
وجود دارد. سراسر طول پل از غرفه های کوچک زيبايی تشکيل شده که با کاشی و نقش های ديواری 

زيبايی آراسته شده است. اين دو پل از جمله زيباترين بناهای معماری ايرانی می باشند.
در دوره قاجار نيز تعدادی پل به سبک پل های صفوی ساخته شد که از آن نمونه پل بلده بر روی 
رودخانه نور در شرق بلده می باشد. در زمان پهلوی اول به دليل نيازهای بين جاّده ای تعداد زيادی پل 

احداث گرديد، که مهم ترين آنها پل ِوِرسک در شمال ايران می باشد.

سؤاالت فصل چهارم

١ــ نهاد تأمين جاده در زمان هخامنشيان چه نام داشت؟
٢ــ معنای واژٔه کاروانسرا را بنويسيد.

٣ــ منشأ نقشه کاروانسرا را توضيح دهيد.
٤ــ چرا کاروانسرا از نظر اجتماعی و فرهنگی مکان مهمی بوده است؟
٥  ــ بعد از اسالم در کدام دوره و چرا ساخت کاروانسراها رونق يافت؟

٦  ــ ويژگی ها و محل رباط شرف را بنويسيد.
٧ــ بطور کلی کاروانسراهای ايران به چند دسته تقسيم می شوند؟ توضيح دهيد.

٨   ــ کاروانسراهای حياط دار به چند دسته تقسيم می شوند؟
٩ــ معماری کاروانسرا را توضيح دهيد.

١٠ــ از ايواِن کاروانسراها چه استفاده ای می شد؟
١١ــ محل قرارگيری اصطبل در کجای کاروانسرا بود؟

١٢ــ تفاوت کاروانسراهای داخل و خارج شهرها را بنويسيد.
١٣ــ وضعّيت کاروانسراها را از بعد از قرن ١٣ هـ.  ق توضيح دهيد.

١٤ــ علّت رونق بازارهای ايران را تا قبل از دورٔه جديد بنويسيد.
١٥ــ ويژگی های بازار در قبل از اسالم را توضيح دهيد.

١٦ــ مسجد جامع در شهرهای ايرانی چه تأثيری بر بازار گذاشت؟
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١٧ــ يکپارچگی مذهبی، سياسی، مالی و اجتماعی در شهر سنتی ايران چگونه 
شکل گرفت؟

١٨ــ چگونگی تغييرات بازارهای سنتی را در اواخر دورٔه قاجار بنويسيد.
١٩ــ انواع مختلف بازارهای سنتی را بنويسيد.
٢٠ــ بازارهای عشايری چگونه بوجود می آيند؟
٢١ــ بازارهای روستايی چگونه شکل می گيرند؟

٢٢ــ نقش های غير اقتصادی بازارهای سنتی را بنويسيد.
٢٣ــ اجزاء مهم بازارهای سنتی ايران را نام ببريد.

٢٤ــ «راسته» را در بازارهای سنتی ايران شرح دهيد.
٢٥ــ «سرا» را در بازارهای سنتی ايران شرح دهيد. 

٢٦ــ «چهار سوق» را در بازارهای سنتی ايران شرح دهيد.
٢٧ــ معماری بازارهای ايران را به اختصار شرح دهيد.

٢٨ــ اجزاء معماری حمام را نام ببريد.
٢٩ــ «ورودی» حمام های سنتی را توضيح دهيد.

٣٠ــ معماری «بينه» را در حمام ها شرح دهيد.
٣١ــ کانون های اصلی حمام ها را نام ببريد.

٣٢ــ «شاه نشين» را در حمام شرح دهيد.
٣٣ــ «ميان در» را در حمام شرح دهيد.

٣٤ــ خزينه ها در کدام بخش حمام قرار می گرفتند؟ توضيح دهيد.
٣٥ــ تفاوت نگاه به حمام در معماری گذشته و امروز را شرح دهيد.

٣٦ــ قديمی ترين پل ايران در کجا ساخته شده است؟
٣٧ــ علّت توّجه ايرانيان به ساخت پل را بنويسيد.

٣٨ــ ويژگی پل های جنوب غربی کشور را بنويسيد. يک نمونٔه آن را نام ببريد.
٣٩ــ قديمی ترين پل دورٔه سلجوقی را نام ببريد و ساختمان آن را شرح دهيد.

٤٠ــ ويژگی معماری پل های دورٔه صفوی را با ذکرنام يکی از آنها بيان کنيد. 
نام  را  پهلوی  دورٔه  از  نمونه  يک  و  قاجار  دورٔه  به  مربوط  پل  نمونه  يک  ٤١ــ 

ببريد.
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فصل پنجم    

تزيين و نقش

 تزيين و نقش
اصول کلی تزيينات

عناصر تزيين
روش های اجرای تزيينات

اجزای تزيين

کاخ چهل ستون اصفهان
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هدف های رفتاری: در پايان اين فصل از فراگير انتظار می رود که:
١ــ اصول کلی تزيينات را بيان کند.

٢ــ ويژگی های خوشنويسی اسالمی را بنويسد.
٣ــ علّت استفادٔه هنرمندان از نقوش هندسی را شرح دهد.

٤ــ اسليمی را تعريف کند.
٥  ــ کاربردهای نور، رنگ و آب را در معماری بيان کند.

٦ــ نحؤه اجرای انواع کاشی را بيان کند.
٧ــ تاريخچٔه گچ بری را شرح دهد.

٨   ــ بناهای مهم آجرکاری شده را نام ببرد.
٩ــ نمونه های مختلف بناهای سنگی ايران را بيان کند.

١٠ــ کاربرد سنگ در بنا و تزيين را توضيح دهد.
١١ــ علّت استفاده از قاب را در تزيينات معماری بيان کند.

١٢ــ ويژگی های مقرنس را بيان کند.

تزيين ونقش 
ميل به نمايش زيبايی و شکوه در انسان سبب شده، که از همان ابتدا هر مصنوع دست خود را 
مزيّن و زيبا بسازد. در ايران نيز مجسمه ها و ظروف تزيين شده با نقوش مختلف و به جا مانده از دوران 
باستان، گواه اين سخن است. نقش برجسته ها و مجسمه های هخامنشی ضمن نمايش اعتقادات معنوی 
و آسمانی، از چنان دّقت و زيبايی برخوردارند، که گويی با ابزارهای جواهرسازی تراش خورده اند. 
(تصوير شمارٔه ١ــ ٥) هنرمندان ساسانی در منقوش کردن ظروف و وسايل تزيينی و گچ بری های معمارانه 

در تاريخ هنر جهان، جای مهمی را برای خود باز کرده اند.
معماران و هنرمندان مسلمان نيز با الهام از حديث «خدا زيباست و زيبايی را دوست دارد» سعی 
در بيان زيبايی در همٔه هنرها و حرفه ها را داشتند. اين ذوق زيبايی طلبی چيزی جدای از زندگی عادی 
آنها نبود. هنر جزئی جدا شده و نمايش داده شده در موزه ها نبود. بلکه متعلّق به بطن زندگی آنان بود.

تزيين در معماری اسالمی ساختمان را همچون پوششی در برمی گيرد. عناصر تزيين بيشتر شامل 
خوشنويسی، نقوش هندسی و گياهی، نور و آب بود. ولی تکثير و تلفيق آنها جلوه های غنی و درخشانی 
از فرم های مختلف را به نمايش می گذاشت. در اين معماری از آنجايی که هنر و عناصر تزيينی در خدمت 
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اعتقادات بود و اين عقايد بر کل زندگی و کاربری های مختلف معماری جاری بود، بنابراين در نوعی خاص 
از بنا به کار نمی رفت. بلکه برای تمامی انواع بناها و اشيا، در تمامی سرزمين ها به کار گرفته می شد.

مثالً  می ساخت.  نمايان  بيشتر  را  اسالمی  هنر  در  مختلف  هنرهای  پيوستگی  و  وابستگی  تزيين 
گاهی اوقات کف و سقف يک بنا نقش يکسان ولی در دو رشته ٔ مختلف هنری را به نمايش می گذاشت. 
به عنوان مثال دريکی از فضاهای مجموعٔه آرامگاه شيخ صفی الدين اردبيلی فرشی پهن بود، که دقيقاً 

مشابه نقش سقف همان فضا بود. (تصويرشمارٔه ٢ــ ٥)

ـ  ٥ ــ آجر ميناکاری از يکی از حياط های کاخ داريوش در شوش. محل نگهداری: موزۀ لوور پاريس تصوير شمارۀ ١ـ

ـ  ٥ ــ  قالی اردبيل نگهداری شده در موزۀ ويکتوريا و آلبرت لندن تصوير شمارۀ ٢ـ
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اصول کلی تزيينات 
اصل  آن،  نخستين  است،  می کرده  پيروی  بنيادی  اصل  چندين  از  ايرانی  معماری  در  تزيينات 
بی زمانی و بی مکانی نقوش است. بدان معنا که نقوش به کار رفته در تزيينات هنری متعلق به دوره يا زمان 
خاص و يا فقط به کار رفته در مکان يا هنر خاصی نمی باشد. همان نقشی که در اصفهان دورٔه صفوی 

به کار رفته در خراسان دورٔه سلجوقی، هم در معماری و هم در ساير هنرها به کار رفته است.
اصل ديگر اينکه در تزيين، چه روی اشيا و چه روی بنا هر نقشی، جزئی از يک الگوی کلی 
بود. که هم اجزای نقش، خود کامل بودند وهم، در کنار هم قرارگيرِی اين اجزا، خود نقشی کامل را 

ايجاد می کرد. (تصوير شمارٔه ٣ــ ٥)

ـ  ٥ ــ کامل بودن اجزا در کل کمال يافتۀ نقوش  تصوير شمارۀ ٣ـ
دو نقش ضمن اينکه در جزء کامل می باشند در ترکيب با هم نيز نقشی کامل را می سازند.
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شمارٔه  می باشد. (تصوير  آنها  کاهش  يا  و  بی نهايت  تا  آنها  گسترش  قابليت  نقوش  ديگر  ويـژگی 
٤ــ ٥) تزيين ايرانی در دوران اسالمی دارای نظم و قاعده است به گونه ای که با وجود پيچيدگی بعضی 
از نقش ها، حتی اگر جزئيات طرح ها قابل تشخيص نباشد، استخوان  بندی و چارچوب آنها مشخص 

است.
از ويژگی های ديگر تزيينات ترکيب مصالح مختلف مانند سنگ، آجر، گچ در سطح و بافت و در 

ترکيب های گوناگون بود.

ـ  ٥ ــ نحوۀ گسترش نقوش هندسی تصوير شمارۀ ٤ـ

عناصر تزيين 
نقش عناصر تزيين در معماری ايرانی يک نقش محوری و يکی از عوامل عمده وحدت انواع 

مختلف هنرها می باشد.
١ــ خوشنويسی

به  يا  و  اعتقادات  بيان  تزيين،  منظور  به  مصنوعات  و  بناها  روی  نوشتن  خط،  اختراع  زمان  از 
يادگار گذاشتن حوادث و وقايع برای آيندگان، مرسوم بوده است. 
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نمای بنای چغازنبيل دارای نوشته هايی است که، روی آنها دعا و نيايش به درگاه خدايان بوده 
است. اين متون اگر قبل از تخريب و فرسايش به موقع خوانده می شد، می توانست همانند کتابخانه ای 

مفّصل بيان کننده حوادث و اعتقادات آن روزگاران باشد.
در اسالم هنر خطاطی و خوشنويسی درميان 
ساير هنرهای تجسمی از آنجايی که بيشترجهت نوشتن 
آيات قرآن به کار رفته، مقّدس ترين هنرها دانسته شده 
اسالمی  خوشنويسی  مشخّصه های  از  يکی  است. 
آن است که هيچ يک از شيوه های آن در دوران های 
خطی  تولّد  با  و  است.  نيفتاده  رواج  از  مختلف 
نمی شده  سپرده  فراموشی  به  خطوط  ساير  جديد، 
به کار  کتيبه ها  در  بيشتر  که  خطوطی  انواع  است. 
می رفته شامل کوفی، نسخ، نستعليق و ثلث می باشد.
خوشنويسی نيز چون ساير تزيينات اسالمی پيوندی 
نزديک با هندسه، تناسبات و روابط رياضيات داشته 
و تناسب حروف و ميزان خم وچم آنها دارای نظمی 
خاص بوده است. کتيبه های خطاطی شده از عناصر 
شاخص تزيينی در اکثر بناهای دوران اسالمی بوده 

ـ  ٥) است. (تصويرشمارهٔ ٥   ـ

٢ــ نقوش هندسی
عميق تر  بسيار  مفهومی  بلکه  نبوده،  ذهن  يا  چشم  لّذت  مايه  تنها  ايرانی  هنر  در  هندسی  نقوش   
از  مجسمه هايی  ساخت  يا  و  حيوانات  انسان،  اندام  ترسيم  و  شمايل کشی  تحريم  غربيان  است.  داشته 
آنها را باعث رواج نقوش هندسی و گياهی در هنرهای اسالمی می دانند. در صورتی که حتی اگر اين 
تحريم هم صورت نمی پذيرفت، هنرمندان به دليل همخوانی با مبانی نظری اسالم از نقوش هندسی بهره 
می بردند. در اسالم علم هندسه در هنر به کار گرفته شد، و در غياب اندازه ها و ابزار امروزی از دايره به 
عنوان پايه ای برای تکثير نقوش و جلوه های گوناگون تودرتوی آن که نمادی از ايجاد کثرت (مخلوقات 

ـ  ٥) خداوند) از واحد (خداوند متعال) در عالم می باشد، استفاده شد. (تصويرشمارٔه ٦  ـ

ـ جزئی از تزيينات و خوشنويسی برجستۀ  ـ  ٥ـ  تصوير شمارۀ ٥  ـ
عصر تيموری، در اطراف حياط مسجد جمعه (جامع) اصفهان



۱۳۳

اسالمی،  نقوش  نمونه ای از  ـ  ٥ ــ ساختن  شمارۀ ٦  ـ تصوير 
ابتدا دايره به ستاره هشت گوش تبديل می شود.

معماری اسالمی، ستاره است که تنوع بی شماری دارد و  يکی از رايج ترين نقوش هندسی در 
شش، هشت تا شانزده پر را در بر می گيرد و در هر ماده، اندازه و نوع کاربرد، از شيشٔه پنجره های ارسی١ 
و  هنر  در  هندسی  نقوش  است.  گرفته  قرار  استفاده  مورد  آينه کاری  سقف  و  کاشی  قاب های  تا  گرفته 

معماری ايرانی بيان کنندٔه اصول بصری، نظم، تکرار، قرينه گی و زايش مداوم بوده است.

٣ــ نقوش گياهی 
اشکال  و  نقوش  با  را  خارج  جهان  از  خود  اساسی  ولی  مبهم  ادراک  نخستين  ابتدا  از  انسان 
تزيينی بيان نمود. نقش مايه های برگرفته از تاک (انگور)، گل سرخ، نيلوفرآبی، گل انار و … و پيچش 
آنها در هنر دوران اسالمی نقطٔه آغازی بر مجموعه ای از اشکال با معنا شد، که آن را اسليمی گويند. 
نقش يک ساقه تاک روی سطح نما پخش می شد و شاخ و برگ می گرفت و طرح های زيبا و پياپی از 
خطوط  و  برگ ها  از  قرينه  جفت  يک  تکرار  با  که  موزون  و  انتها  بی  حرکت  اين  می کرد.  پيدا  برگ ها 
منحنی صورت می گرفت، طرحی متوازن را پديد می آورد. (تصوير شمارٔه ٧ــ ٥) اگر چه شکل ظاهری 

نقوش گياهی مفصل و پيچيده است، ولی از وضوح کامل برخوردار می باشند.

١ــ پنجره های چوبی قديمی که از قطعات رنگی شيشه ساخته و به سمت باال باز می شد.
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٤ــ نور 
نور و آتش از قبل از اسالم مورد توجه ايرانيان بوده است. ساخت مکانی برای نگهداری آتش 

در قبل از اسالم به نام آتشکده نمونه ای از آن است.
نور در معماری ايران بعد از اسالم نماد وحدت الهی است. آيه ٣٥ سوره نور «الله نور السموات 
و االرض» خداوند را نور آسمان ها و زمين می نامد. نور در اين معماری عالوه بر بعد مذهبی، باعث 
مشّخص تر شدن عناصر تزيين می شود. عناصر تزيينی در معماری دورٔه اسالمی به گونه ای طراحی و 

اجرا شده اند که با سطوح بّراق و درخشنده باعث انعکاس نور در فضا شوند.
همانگونه که از تجزئه نور، رنگ های مختلف رنگين کمان حاصل می شود، در نتيجٔه ورود نور 

در فضا نيز رنگ های مختلف ديده می شود.

نقوش  با  تزيينی  کاشی  قاب  ــ  ـ  ٥  ٧ـ شمارۀ  تصوير 
اسليمی در ايوان جنوبی مسجد جمعه (جامع) اصفهان
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در اين معماری همچنين از نور در کنار تاريکی استفاده کرده اند تا جلؤه روشنايی بيشتر نمايان 
ـ  ٥ الف و ب) شود. (تصويرشمارٔه ٨   ـ

کاربرد سنجيدٔه رنگ نيز متنوع و نظم آفرين است. يکی از منابع اولئه اين هماهنگی رنگی را بايد 
در طبيعت ديد. هنرمند معمار نيز با الهام از رنگ های طبيعی هنر خود را خلق کرده است.

ـ  ٥ ــ الف ــ يکی از پنجره های مسجد جامع  تصوير شمارۀ ٨   ـ
اصفهان، هم جواری نور و تاريکی در معماری اسالمی



۱۳۶

٥  ــ آب 
برای  کنگاور١  معبد  است.  بوده  ايرانيان  توجه  مورد  همواره  حيات  و  پاکی  مظهر  به عنوان  آب 

آناهيتا ايزد بانوی آب ساخته شده است.
آب يکی ازمکّمل های اصلی تزيينات معماری دوران اسالمی بوده است. بهره گيری از آن برای 
تزيين، آرامش و استفاده جهت آبياری در معماری خانه ها و کاخ ها و باغ ها مرسوم بوده است. آيه ٣٠ 
سوره انبيا «وجعلنا من الماء کل شیء حی» آب را منشأ حيات و زندگی دانسته است. در بناهای مذهبی 

آب کارکردی عبادی نيز داشته و جهت گرفتن وضو به کار می رفته است.
 در بسياری از موارد آب در معماری چون آينه باعث انعکاس تصاوير می شد. و واقعيت ظاهری 
و مادی بنا را تغيير می داد. در اين معماری بخش انعکاس يافته بنا در آب، اهمّيتی به اندازٔه خود مادی 

١ــ در استان کرمانشاه

ـ  ٥ ــ ب ــ اتاق موسيقی در کاخ عالی قاپو (اصفهان) تصوير شمارۀ ٨   ـ



۱۳۷

و واقعی آن را داشته است. در کاخ چهل ستون، بيست ستون ايوان آن به اضافٔه تصاوير آنها در آب، در 
ـ  ٥) مجموع باعث شده کاخ را چهل ستون بخوانند. (تصويرشمارٔه ٩ـ

ـ  ٥ ــ کاخ چهل ستون اصفهان تصوير شمارۀ ٩ـ

روش های اجرای تزيينات در معماری
معماری ايران زمينٔه پرورش، شکل گيری و تکامل هنرها و فنون بسياری را فراهم نمود. هرکدام 
از اين فنون به گونه ای معماری ايران را آراسته اند ومعماران توانسته اند به ياری آنها به اهداف متعالی 
معمارانٔه خود دست يابند. در اين معماری هيچ کاری تنها به خاطر تزيين انجام نمی پذيرفت، بلکه در 
پس هر عنصر تزيينی دليلی فّنی، کاربردی و يا متعالی وجود داشت. در ادامه چند نمونه از روش های 

اجرای تزيينات به اختصار توضيح داده خواهد شد.

١ــ کاشی کاری
زمان  از  کاشی  از  استفاده  است.  شده  ديده  چغازنبيل  در  لعاب دار  آجر های  نمونه های  اّولين 

هخامنشيان و ساسانيان رواج داشته و در دوران اسالمی اين هنر به اوج خود رسيده است.
در ميان هنرها و فنون، کاشی کاری هنر ممتازی است، که گوناگونی و تنّوع بسياری دارد. اين 
تنّوع در قالب پنج گروه بزرگ کاشی کاری، می باشد. که عبارتند از: کاشی تراشيده (معّرق)، کاشی درهم 
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(معّقلی)، کاشی زيررنگی، کاشی هفت رنگی و کاشی کاری با کاشی نره.
در اينجا شرح کوتاهی از چند نوع متداول تر آن را می آوريم.

١ــ١ کاشی معّرق؛کاشی کاری به شيوه معّرق اندکی پس از رواج کاشی يک رنگ در معماری 
که  را  کاشی  ريز  قطعات  کاشی کاری  نوع  اين  در  گرفت.  قرار  استفاده  مورد  سلجوقی  دوره  از  ايران 
از  نوع  اين  می چينند.  هم  کنار  را،  شده  بريده   نقشه  و  طرح  مطابق  مختلف  رنگ های  و  شکل ها  به 
کاشی کاری در ابتدا در کنار قطعات گچ بری به کار می رفت. اوج هنر کاشی کاری معّرق متعلّق به اواخر 

دوره ايلخانی، دوره تيموری و صفوی می باشد. 
بناهايی چون مسجد شيخ لطف الله، مسجد امام، مسجد جمعه اصفهان و مدرسه چهار باغ از 

شاهکارهای اين سبک کاشی کاری می باشند. (تصوير شمارٔه ١٠ــ ٥)

ـ ايوان شمالی مسجد امام اصفهان، کاشی کاری  ـ  ٥ـ  تصوير شمارۀ ١٠ـ
پخی ديوار از نوع معرق و متفاوت با دو بدنۀ مجاورش می باشد.
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اين  در  رنگی؛  هفت  کاشی  ٢ــ١ــ 
طرح  می چينند،  هم  کنار  را  خشت ها  ابتدا  نوع 
زمينٔه  رنگ  پيش  از  که  خشت هايی  روی  را 
طرح روی آنها داده شده است، نقاشی می کنند. 
خشت های رنگ آميزی شده را در کوره گذاشته، 
لعاب می دهند. پس از پخته شدن، رنگ ها ظاهر 
می شوند. و کاشی ها را در جای مورد نظر قرار 

ـ  ٥)  می دهند. (تصوير شمارٔه ١١ـ
اين روش در اواخر دوره تيموری رواج 

يافت.

٣ــ١ــ کاشی درهم (معقّلی)؛ از کنار 
هم قرار گرفتن بريده هايی از کاشی با رنگ های 
طرح های  آجر،  از  بريده هايی  کنار  در  ساده، 
کاشی  که  می دهند  شکل  را  گوناگونی  هندسی 
گرفته  به کار  آجرچينی  ميان  در  نگينی  چون 

ـ  ٥) می شود. (تصويرشمارٔه ١٢ـ
مناره  آن  نمونه های  کهن ترين  از  يکی 
اتابک  خواجه  برج  در  دامغان  جامع  مسجد 

کرمان به کار رفته است.

شيخ  بـقعۀ  الّله،  الّله  گنبد  ــ  ـ  ٥  ١٢ـ شمارۀ  تصويـر 
صفی الدين اردبيلی در اردبيل، کاشی درهم (معقلی)

ـ  ٥ــ مسجد امام اصفهان، کاشی هفت رنگی تصوير شمارۀ ١١ـ
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٢ــ گچ بری
تزيينات  مهم  اجزای  از  برجسته کاری  و  کنده کاری  صورت  به  گچ بری  دور،  گذشته های  از 
معماری به خصوص در کاخ ها بوده است. در بعضی مواقع از گچ کاری و نّقاشی در کنار هم استفاده 
می کردند. اولين نمونه های آن در دوران اشکانی ديده شده است. ديوارهای بناهای ساسانی که اغلب 
فراوانش  شکل پذيری  دليل  به  گچ  است.  داشته  ضخيمی  گچ کاری  بود،  آجری  برخی  و  سنگ  الشه 

مورد توّجه هنرمندان ايرانی بوده است. مّزيت 
گچ بری ايرانی در وهلٔه اول طراحی آن است. 
ادامه  در  گچ بری،  اسالمی  دوران  اوايل  از 
زيادی  تکامل  ساسانی  معماران  هنرمندی 
هجری  پنجم  سدٔه  اواسط  از  ولی  بود  يافته 
توجه به آجرکاری رونق گرفت. اين درحالی 
است که، حّتی با اوج گرفتن آجرکاری، بازهم 
گچ بری های بی نظيری در تزيين بناهای دوران 
می شود.  ديده  مختلف  جاهای  در  اسالمی 
گنبد  بنای  داخل  سراسر  در  نمونه  عنوان  به 
با  هجری،  ششم  سدهٔ  به  مربوط  علويان 
گچ برهای برجسته پوشيده شده است.(تصوير 
شمارهٔ ١٣ــ ٥) نمونٔه بارز ديگر از هنر گچ بری 
اصفهان  جامع  مسجد  در  الجايتو  محراب 

می باشد. (تصوير شمارٔه ٢٩ــ٣)

٣ــ آجر کاری
استفاده از خشت خام در جوامع اوليهٔ  بشری معمول بوده است. در ابتدا برای پختن غذا و نان 
در کنار خشت ها آتش روشن می کردند و پس از مدتی دريافتند که خشت ها مقاوم تر شده است، يا بعد 
از آتش سوزی های قبايل در درگيری های قبيله ای مختلف، متوّجه می شدند که، خانه های خشتی باقی 

مانده بادوام تر شده است. به همين دليل فّن پختن خشت و تبديل شدن آن به آجر رواج يافت.

ـ  ٥ ــ گنبد علويان (همدان) تصوير شمارۀ ١٣ـ
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از اولين نمونه های بناهای ساخته شده با خشت خام می توان از چغازنبيل نام برد که روکش بنا 
را جهت مقاومت بيشتر از خشت پخته ساخته اند.

جلوه های  مختلف  سطوح  روی  آن  با  و  می بردند  به کار  هم  تزيين  برای  را  آجر  اسالم  صدر  از 
دلنشينی از نور و سايه در نماهای بناها پديد می آوردند. اوج اين فن در مقبرٔه امير اسماعيل سامانی در 
بخارا مربوط به قرن سوم هجری می باشد. که سطوح داخلی و بيرونی اين مقبره با نقوش زيبای آجری 

ـ  ٥)  پوشيده شده است. (تصوير شمارٔه ١٤ـ

ـ  ٥ ــ بخشی از نمای مقبرۀ اميراسماعيل سامانی در بخارا تصوير شمارۀ ١٤ـ

برج های  بی نظير  بناهای  در  و  ايران  در  گچ بری  و  آجرکاری 
خرقان و يا مناره مسجد جامع دامغان بيان کنندٔه مهارت و استادی 
مسلمانان در به کارگيری مواد مختلف برای ارائه جلوه های سه بعدی 
است. عمق بخشيدن به نقوش آجر و گچ جهت ايجاد بيشترين تنّوع 
و عمق بين طرح اصلی نقش و پس زمينٔه آن از ويژگی های نقوش 

ايرانی است. (تصويرشمارٔه ١٥ــ ٥)

تزيينات  ــ  ـ  ٥  ١٥ـ شمارۀ  تصوير 
آجرکاری منار مسجد جامع دامغان
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٤ــ سنگ کاری (حجاری)
در معماری ايرانی، بناهای سنگی زيبايی وجود دارد، که در آنها از سنگ به دليل مقاومت و 
پايداری زياد در حّجاری ها، نقش برجسته ها، مجسمه ها و در اجزای بنا مورد استفاده قرار می گرفته 
ديگر  برجستٔه  نمونه  است.  جمشيد  تخت  بناهای  مجموعه  ايران  سنگی  ساختمان  شاهکار  است. 
تاق بستان در کرمانشاه می باشد، که ايوان هايی در دل بدنه ای از سنگ طبيعی کوه احداث شده اند. اين 
ايوان ها واجد تزيينات و کنده کاری های زيبا در جلو و ديوارهای جانبی و انتهايی می باشند. (تصوير 
شمارٔه ١٦ــ ٥) در معماری ايرانی ديوارها به جز در مناطقی که سنگ به دليل کميابی بسيار گران بود، 
بناهای  مورد  در  کار  اين  و  می کندند  را  زمين  معموالً  بناها،  پی ريزی  برای  داشتند.  سنگی  بنياد  و  پی 
عادی معموالً به عمق پنجاه سانتی متر انجام می شد و در خصوص آثار مهم و بلند چون گنبد قابوس تا 

يازده متر می رسيد.

ـ  ٥ ــ تاق بستان در کرمانشاه تصوير شمارۀ ١٦ـ

می شده  استفاده  سنگی  ستون های  يا  محراب  ازاره،  عنوان  به  تزيين  برای  همچنين  سنگ  از 
است. يک نمونٔه شاخص آن ستون های حجاری شدٔه شبستان مسجد وکيل شيراز می باشد. (تصوير 

ـ  ٥) شمارٔه ١٧ـ
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اجزای تزيين
در بناهای مختلف معماری ايرانی انواع متنّوع تزيين به کار می رفته است، که به عنوان نمونه دو 

مورد از آنها را به اختصار معرفی می شود.

١ــ قاب بندی
و  غنا  به  فقط  ايرانی  معماری  تزئين   
پيچيدگی آن منحصر نمی باشد. بر اين تزيين نظمی 
از شبکه های اصلی و فرعی حاکم بود و قاب هايی 
آن  با  بنا  پسين  و  پيشين  نماهای  که  می آورد  پديد 
مسجد  ورودی  سردر  در  مثالً  می شد.  تنظيم 
داخل  در  فرو رفته  قوسی  حضور  الله  لطف  شيخ 
مستطيل قاب دور آن، نقش مايه ای است، که در 
شده  تکرار  اسالمی  دوران  معماری  تاريخ  سراسر 

است. (تصوير شمارٔه ١٨ــ ٥)
گاهی پنجره ها، همان نقش قاب را، در عمق 

ـ  ٥) کمتری تکرار می کردند. (تصويرشمارٔه ١٩ـ

ـ  ٥ ــ شبستان مسجد وکيل شيراز در دورۀ زنديه تصوير شمارۀ ١٧ـ

ـ  ٥ ــ سردر ورودی مسجد شيخ لطف الله تصوير شمارۀ ١٨ـ
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٢ــ مقرنس 
قرار می گرفته است. از  استفاده  مورد  ايران  در  نيز  اسالم  قبل  در  سادٔه آن  صورت  مقرنس به 
اولين نمونه های آن می توان از نمای مقبره مادی دکان داوود در سرپل ذهاب نام برد. در دوره هخامنشی 
در کعبه زرتشت در نقش رستم می توان نمونه هايی از آن را مشاهده  نيز در بناهای تخت جمشيد، مثالً 

کرد.
مقرنس از جمله عناصر تزيينی در معماری ايران است که عالوه بر سطح به صورت حجم هم 
کنار  در  که  هستند  استاالگتيت١  و  عسل  زنبور  کندوی  مانند  طاقچه هايی  مقرنس  است.  می شده  ارائه 
يا باالی هم، مانند مجموعه ای بلور، بر راستای محورهای مختلف قرار می گرفته اند. (تصوير شمارٔه 

٢٠ــ ٥)

١ــ استاالگتيت ترکيبات آهکی آويزان در سقف غارها می باشد.

 ١٥ از  يکی  ــ  ـ  ٥  ١٩ـ شمارۀ  تصوير 
پنجره دور گنبد مسجد شيخ لطف الله
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مقرنس عالوه بر زيبايی و ايجاد سايه روشن، سطوح بيشتری برای تزيين را نيز فراهم می کرده 
گنبد  بار  انتقال  مانند  صاف،  مدّور و  سطح  دو  ميان  بار  انتقال  عامل  همچنين  موارد  بعضی  در  است. 
مدّوريا تاق ايوان به ديواره های صاف چهارگوشٔه اطراف آن نيز بوده است.عالی ترين مقرنس ها مربوط 
به دورٔه صفوی و متعلّق به ايوان ورودی مسجد امام، مدرسه  چهار باغ و مسجد شيخ لطف الله در 

ـ  ٥) اصفهان است. (تصوير شمارٔه ٢١ـ

از  نوع  يک  ــ  ـ  ٥  ٢٠ـ شمارۀ  تصوير 
مقرنس به کار رفته برای پايه گنبدها

ـ  ٥ ــ  ٢١ـ شمارۀ  تـصوير 
امام  مسجد  ورودی  سردر 
با پوششی از يک شبکۀ پر 

حجم مقرنس کاری
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١ــ عناصر تزيين در معماری ايران را نام ببريد.
٢ــ چرا در گذشته تزيين فقط در بنايی خاص به کار نمی رفت؟

٣ــ با يک مثال، تأثير تزيين در پيوستگی هنرهای مختلف رابيان کنيد.
٤ــ اصول کلی تزيينات را بنويسيد.

٥  ــ اولين نمونه های خوشنويسی بر بناها در پيش از اسالم در کدام بنا ديده شده 
است؟

٦  ــ ويژگی های خوشنويسی اسالمی را بنويسيد.
٧ــ به چه دليل هنرمندان از نقوش هندسی در آثارشان استفاده می کردند؟

٨  ــ يکی از رايج ترين نقوش هندسی و انواع آن را نام ببريد.
٩ــ اسليمی را تعريف کنيد.

١٠ــ جايگاه نور را در اسالم با ذکر آيه ای بنويسيد.
١١ــ در معماری دوران اسالمی از نور چگونه استفاده می شده است؟

١٢ــ کاربرد رنگ در معماری دوران اسالمی چگونه بوده است؟
١٣ــ کاربرد آب در معماری را شرح دهيد.

١٤ــ اولين نمونه آجرهای لعاب دار در کجا ديده شده است؟
١٥ــ انواع کاشی کاری و نحؤه اجرای آنها را بنويسيد. 

١٦ــ از چه زمانی گچ کاری به طور موقت جای خود را به آجرکاری داد؟ 
١٧ــ چگونگی آشنايی انسان با آجر را بنويسيد.

١٨ــ بناهای مهم آجرکاری شده در معماری ايران را نام ببريد. 
١٩ــ نمونه های استفاده از سنگ در معماری ايرانی را بنويسيد. 

٢٠ــ علّت استفاده از قاب در معماری را بنويسيد. 
٢١ــ مقرنس را توضيح دهيد. 

سؤاالت فصل پنجم
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ارجمند،  جمشيد  ترجمه  بهشت،  تصوير  اصفهان   ،١٣٧٧ هانری،  استيرلن، 
تهران: فرزان روز.

مسعود  ترجمه  بيان،  و  زبان  اسالمی،  هنر   ،١٣٦٥ تيتوس،  بورکهارت، 
رجب نيا، تهران: سروش.

پاپادوپولو، ١٣٦٨، معماری اسالمی، ترجمه حشمت جزنی، تهران: مرکز نشر 
فرهنگی رجاء.

پوپ، آ.، ١٣٧٣، معماری ايران، ترجمه غالمحسين صدری افشار، تهران: 
انتشارات فرهنگان.

پيرنيا، محمد کريم، ١٣٨٠، سبک شناسی معماری ايرانی، تدوين دکتر غالمحسين 
معماريان، تهران: نشر پژوهنده. 

زمان،  گذر  در  شهرسازی  و  معماری   ،١٣٦٦ محمدرضا،  نژادديلمی،  تقوی 
تهران: فرهنگسرای يساولی.

حاجی قاسم، کامبيز، ١٣٨٣، گنج نامه دفتر چهاردهم: خانه های يزد، تهران: 
دانشگاه شهيد بهشتی.

حاجی قاسم، کامبيز، ١٣٧٥، «هندسه پنهان در نمای مسجد شيخ لطف الله» 
مجله صّفه، شماره های ٢١ و ٢٢، ص ٣٣ــ ٢٨.

انتشارات  تهران:  هفتم،  چاپ  شهر،  تا  شار  از   ،١٣٨٦ محسن،  سيد  حبيبی، 
دانشگاه تهران.

خوانساری، مهدی / مقتدر، محمدرضا / ياوری، مينوش، ١٣٨٣، باغ ايرانی 
و  فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران:  آران،  مشاور  مهندسين  ترجمٔه  بهشت،  از  بازتابی 

گردشگری.
آثار  انجمن  تهران:  اصفهان،  ملی  آثار   ،١٣٥٢ ابوالقاسم،  مهرآبادی،  رفيعی 

ملی.

منابع و مآخذ
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صلواتی، داوود، ١٣٨٧، متدهای طراحی.
فريه، دبليو، ١٣٧٤، هنرهای ايران، مترجم پرويز مرزبان، تهران: فرزان.

و  ايران  تجارب  در  معماری  شکل گيری   ،١٣٧١ محمدمنصور،  فالمکی، 
غرب، تهران: نشرفضا.

قباديان، وحيد، ١٣٧٣، بررسی اقليمی ابنيه سنتی ايران، تهران: انتشارات 
دانشگاه تهران.

از  پيش  دوران  در  معماری  «آموزش   ،١٣٨٥ مهرداد،  هندی،  بيد  قيومی 
مدرن بر مبنای رسالۀ معماريه»، مجلٔه صفه، شمارٔه ٤٢.

قيومی، مهرداد، ١٣٧٨، «حمام گنجعلی خان»، مجلٔه رواق، شمارٔه ٤.
کسمايی، مرتضی، ١٣٧٨، معماری و اقليم، تهران: انتشارات بازتاب.

کيانی، محمد يوسف، ولفرام کاليس، ١٣٧٣، کاروانسراهای ايران، تهران: 
سازمان ميراث فرهنگی کشور.

کيانی، محمديوسف، ١٣٦٦، معماری ايران دورۀ اسالمی(جلداول)، تهران: 
سازمان چاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با همکاری جهاددانشگاهی.

با  تهران:  دوم)،  (جلد  اسالمی  دورۀ  معماری  محمديوسف،  ١٣٦٨،  کيانی، 
همکاری جهاداسالمی، چاپ سحاب.

گروبه، ارنست و ديگران، ١٣٨٠، معماری جهان اسالم تاريخ و مفهوم اجتماعی 
آن، ترجمه دکتر يعقوب آژند، تهران: مولی.

گريشمن، رومن، ١٣٧٠، ايران از آغاز تا اسالم، مترجم محمد معين، چاپ 
دوم، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

بهرام  مترجم  ساسانی،  پارت  دورۀ  در  ايران  هنر   ،١٣٧٠ رومن،  گريشمن، 
فره وشی، چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

گريشمن، رومن، هنرايران در دورۀ ماد و هخامنشی، مترجم بهرام فره وشی، 
چاپ اول، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.

متدين، دکتر حشمت الله، ١٣٨٦، «چهار طاقی گنبددار نقطه عطف معماری 
مساجد ايرانی» مجلٔه هنرهای زيبا، شمارٔه ٣١.

وزارت  ايران،  تاريخی،  بناهای  با  آشنايی   ،١٣٨٨ مهدی،  سيد  ميردانش، 
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آموزش و پرورش. 
نديمی، هادی، ١٣٧٥، آيين جوانمردان و طريقت معماران، مجموعه مقاالت 
فرهنگی  ميراث  سازمان  تهران:  دوم،  جلد  ايران،  سازی  شهر  و  معماری  تاريخ  لنگره 

کشور.
تهران:  زمين،  ايران  در  مسيحيان  کليساهای   ،١٣٨٣ آندرانيک،  هويان، 

سازمان ميراث فرهنگی وزارت مسکن و شهر سازی. 
اعتصام،  ايرج  دکتر  ترجمه  اسالمی،  معماری   ،١٣٧٧ رابرت،  براند،  هيلن 

تهران: شرکت پردازش و برنامه ريزی شهری، نشر معمار.
کرير، راب، ١٣٧٩، تناسبات در معماری، ترجمه محمد احمدی نژاد، تهران: 

نشر خاک.
واحد  دانشگاهی  جهاد  انتشارات  تهران:  ايرانی،  بازار   ،١٣٨٨  ،………

تهران.
………،١٣٨٤، هويت ايرانی و مرزهای ايران فرهنگی، مجله گلستان هنر 

شماره يک.
چاپخانه  تهران:  ايران،  معماری  سنتی  آثار  مجموعه   ،٢٥٣٥  ،………

سازمان جغرافيايی کشور.
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