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مقدمه
معماری پدیده ای فراتـر از تاریخ ،فرم وسبک است .معماری درحقیقت دستاورد عوامل فر نگی و محیطی
شیوه زندگی افـرادی است که آن را بنا نمودهاند.
و بیان ٔ

دوره قاجار اتفاق افتاد ،از شکوفایی
معماری این سرزمین تا قبل ازگسیختگی فر نگی ،که تقریباً از اواسط ٔ

بازه زمانی اگر بیگانگانی مچون مغول ا ،به ما حمله و باعث رج
و تداوم خاصی برخوردار بود .در آن ٔ
ومرج گردیدند ،در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فر نگ غنی ایرانی ،مسلمان شدند و بنا ایی چون سلطانیه را

ساختند.
گذشته افتخارآفرین را داشته و در حال زندگی می کند و آیندهای در پیش رو دارد ،پرسش
برای نسلی که آن
ٔ

از تاریخ بسیار ضروری است .یکی از ضرورت ای شناخت معماری ،آشنایی با تاریخ آن است .در بررسی
تاریخی ،نگاه ما به بنا ا نباید مچون نگاه سنگشناس به سنگ باشد .زیرا معماری یکی از مظا ر فر نگی و
ظرف زندگی انسان بوده و انس و مدلی با او و سایر دستاورد ای فر نگی مچون شعر ،موسیقی و ...داشته
مطالعه تاریخی ،عاوه بر آنکه معلوم شود که چه چیزی درچه زمانی و توسط چه کسانی بنا شده
است .لذا در
ٔ

است ،باید به بستر و سبب ساخته شدن بنا و نسبت آن با شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فر نگی و دینی

توجه شود .تاریخ کوششی نقادانه به منظور فهم محاسن و معایب گذشته است ،کوششی پویا نه ایستا.
جامعه نیز ّ
1

دوره صفوی بگوییم :دیگر ر آنچه را ازم
یچ گاه روزی فرا نخوا د رسید که برای مثال
درباره معماری ٔ
ٔ

درباره آن بدانیم ،فراگرفتهایم.
بود
ٔ

رابطه گذشته و آینده
مطالعه تاریخ نه فقط کوشش برای فهم گذشته ،بلکه کوشش برای فهم
دف از
ٔ
ٔ

مطالعه گذشته میتوان دریافت که چگونه به نقطه امروز رسیدهایم و چه تصمیم ا و
است .زیرا تنها به کمک
ٔ

عملکرد ایی ما را به اینجا رسانده است .این مطالعه ما را قادر به نقد معماری امروز و دیروز میکند .برای ما

متصور نیست .تا به زبان معماری خود مسلّط نشویم و به زبان خود حرف نزنیم ،به زبان
آیندهای جدا از گذشته ّ
حد
دامنه تجربه و آزمودگی ما را از عمر کوتا مان تا ِ ّ
دنیا حرف نخوا یم زد .آشنایی با تاریخ معماری میتواند ٔ
1ــ شعری از حکیم خاقانی نگام دیدن ایوان مداین

محدوده مکان کنونی تا پهنه گیتی گسترش د د .این مان معنای درس گرفتن از تاریخ است.
زاره ا ،و از
ٔ
فصول پنجگانۀ کتاب ،معماری ایرانی را از جهات مختلف بررسی کرده است.

این معماری با گونه گونی بسیار از شهر ،خانه ،کاخ ،باغ ،مسجد ،مدرسه ،حمام ،بازار ،کاروانسرا و…
مگی 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 ا ،برای انسان و زندگی او ظرف ایی کارآمد و زیبا ساخته اند.

در فصل اول؛ به ویژگی ای اخاقی ــ اعتقادی معمار سنتی و به دستاورد وی جهت عبرتآموزی پرداخته

شده است.

در فصل دوم ،شهر به عنوان گستردهترین عمل معماری و خانه به عنوان مأمن اصلی انسان در این گستره،

مورد توجه قرار گرفته است .در ادامه کاخ ا و باغ ا به عنوان نوع خاصی از زندگی خصوصی ،معرفی
گردیدهاند.
در خاتمه فصل به سه نوع بنای بـومی نواحی مرکزی ایـران ،که شاید بتـوان آنها را پیشدرآمد آثار باشکوه
معماری در بیشتر زمینه ا دانست ،پرداخته شده است.

در فصل سوم؛ به وجه اعتقادی معماری از اولین نمونه ای پیش از اسام تا معماری مساجد و مراکز

مذ بی توجه شده است.در ادامه مدارس و مقابر به عنوان جلوهای از این وجه اعتقادی معرفی می شوند .در
خاتمه معماری کلیسا به عنوان مکان اعتقادی بزرگترین اقلیت مذ بی کشور آورده شده است.

در فصل چهارم؛ به معرفی و بیان چگونگی ارتباط بنا ای تجاری و خدماتی پرداخته میشود .در این فصل

معماری بازار ،کاروانسرا ،حمام و پل معرفی میگردند.

در فصل پنجم و پایانی کتاب به ویژگی ای تزیین و نقش در معماری توجه میشود .از آنجا که تزیینات

معماری به عنوان عنصری محتوایی و نه صرفاً ظا ری در معماری مطرح بودهاند ،در این راستا به اصول کلی،
عناصر و روش ای اجرایی آنها در معماری پرداخته میشود.

تاریخ معماری ایران ،بیان معماری مردم این سرزمین میباشد ،از شهر گرفته تا واحد ای خانوادگی ،از
سیاح گرفته تا معمار و حرفهمند معتقد و با اخاق .این کتاب
حاکم و جنگاور گرفته تا عالم و معلم ،از بازرگان و ّ

حدیث مختصری از این مردم و معماری آنان است.

مرزهای ایران فرهنگی
مطالعه در تاریخ معماری ایران ،بیش از ر چیز مستلزم معلوم کردن مفهوم ایران و قلمرو فر نگی آن است.
مورخ نر و معماری ایران باید خود را به مرز ای سیاسی ایران امروز محدود کند؟ در این صورت مسجد
آیا ّ
مطالعه او قرار میگیرد ،ولی مسجد گو رشاد رات اثر مان بانی و مان معمار،
حوزه
گو رشاد مشهد در
ٔ
ٔ

حوزه کار او واقع میشود .تا پیش از دوران معاصر ،مرز ای فر نگی مواره فارغ از مرز ای
در بیرون از
ٔ

سیاسی بوده است .فر نگ ایرانی که فارغ از مرز ای سیاسی ،از آسیای صغیر و بینالنهرین تا ترکستان چین
قاره ند و تمامی قفقاز و خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را در بر میگرفت ،به فر نگ فارسی ،تاجیک،
و شبه ٔ
افغان و  ...تفکیک شده است.
در قرن فتم جری قمری ،موانا در قونیه در آسیای صغیر که در آن زمان تحت حکومت سلجوقیان روم
بود و ا ل آن به ترکی ،یونانی و فارسی سخن میگفتند ،به فارسی شعر میسرود .در قرن د م و یازد م جری
قمری با آنکه دو دولت عثمانی و صفوی پیوسته در جنگ گرم و سرد بودند ،در دربار عثمانی به زبان فارسی و
مطالعه تاریخ معماری نیز نباید و نمیتواند فر نگ و
در دربار ایران به زبان ترکی سخن میگفتند .پیداست که
ٔ
نر را در بند مرز ای سیاسی درآورد.

از این گذشته در جغرافیای زمین ،نام برخی از سرزمین ا بیشتر سیاسی است و نام برخی دیگر بیشتر
جغرافیایی ،طبیعی ،فر نگی و بهتر بگوییم« نام مکانی» است .مثا ً نام ای سوریه و عربستان سعودی نام ای

سیاسی است .یعنی مکان ایی تاریخی و فر نگی به این نام ا وجود ندارد و این نام ا را بنا بر توافق بر روی
محدوده محصور در مرز ای قراردادی نهادهاند.
ٔ

در مقابل نام ای شام ،حجاز و فلسطین نام ای واقعی و حقیقی است و به واقعیتی تاریخی در عالم خارج

دالت دارد« .ایران» از َاعام جغرافیایی حقیقی است ،یعنی فارغ از قرارداد ا و تقسیمات حکومتی ،مواره

موجودی به نام «ایران» ،دستکم از زمان ورود آریایی ا به این سرزمین ،شناخته شده است.

نامه ابومنصوری« ،ایرانشهر» محدود بین رود آموی و رود مصر است .در دوره ای بعد
در
مقدمه شا ٔ
ٔ

سلطه اقوام غیر ایرانی بوده است ،ایرانیان خود را متعلّق به ایران
حتی در زمان ایی که این سرزمین تحت
ٔ

میدانستهاند .مسلماً این احساس تعلّّق فراتر از تعلّق جغرافیایی محض بوده است و باید شوا د آن را در مظا ر

متعدد امروزی که مه به فر نگ واحد ایرانی
فر نگی مشترک یا مشابه در
مجموعه ایران زمین ،در کشور ای ّ
ٔ

تعلّق داشتهاند ،جست.

سخن از فر نگ مشترک اقوام ایرانی در آن زمان به معنای نفی تفاوت ای قومی ،فر نگی و سیاسی یا
ّادعای ملیگرایی افراطی نیست؛ بلکه سخن از جستن واقعیت واحدی است که در پس تفاوت ا و کثرت ا،
وحدتی در ادوار و آثار ایرانیان در سرتاسر این سرزمین و در درازای تاریخ و در تمامی مظا ر فر نگی آن ،از

جمله معماری پدید آورده است.

سخنی با هنرجویان
در گذشته ای دور در فر نگ ایرانی ،مانند سایر فر نگ ای غیر معاصر ،معماری را امری اجرایی ــ
مه مردم از ر گروه و دسته و رشتهای
عملی میدانستند و از آنجایی که آنچه انجام میدادند ،مان بود که ٔ

میاندیشیدند ،لذا نوشتن تاریخ معماری چندان مرسوم نبود .نوشتن دایرةالمعارف و تاریخ در زمینه ای
مختلف از جمله ویژگی ای دوران جدید میباشد.
امروزه ،چون از آن عالم قدیم و ویژگی ایش تا حدودی بیرون آمدهایم ،م برای شناختن معماری ایران و م
برای شناختن و یافتن جایگاه خود ،نیازمند نوشتن و خواندن تاریخ معماری و آشنایی با آن میباشیم.
مه ویژگی ای مادی و معنویاش در مکان و در معماری زندگی میکند ،پس اثر
از آنجایی که انسان با ٔ
معماری تجلّیگاه اندیشه و دیدگاه و ظرف زندگی او میباشد .با شناخت معماری ایران میتوان به نوع نگاه
آینده ما
انسان ایرانی به اطرافش در آن زمان پی برد .پس برای شناخت
ٔ
گذشته خود که زمینهساز امروز و ٔ

متصور نیست .
میباشد ،نیازمند شناخت تاریخ معماری میباشیم  .برای ما امروز و آیندهای منفک از گذشته
ّ

اولیه کارش میباشد.
لذا شناخت تاریخ معماری و آشنایی با بنا ای آن برای ر حرفهمند معماری از ملزومات ٔ

دراین کتاب سعی شده تاریخ صرفاً از جنبه ای توصیفی و سطحی مطرح نگردد .بلکه مبانی نظری و

جنبه ای تحلیلی معماری گذشته نیز در محدوده ای نه چندان فراخ ،بیان شده است.

مدرس کاس،
برای
استفاده مفیدتر از کتاب و کاس درس ،پیشنهاد میشود ضمن ّ
توجه به توصیه ای ّ
ٔ

موارد زیر را با دقّت رعایت کنید:

1ــ متن را با حوصله و د ّقت بخوانید.

شده تحلیلی و ارتباط دادن فصل ای مختلف آن با م ،در
کامل خواندن متن کتاب و ّ
تعمق در نکات مطرح ٔ

درک بهتر کتاب مؤثّر خوا د بود .شاید ازم باشد بعضی از مطالب را چند بار بخوانید ،تا به تجزیه و تحلیل

درستی از آن برسید.

2ــ متن کتاب را با تصاویر آن انطباق د ید.

توجه بیشتر
تصاویر و کروکی ای انتخاب و ترسیم شده ،در درک بهتر مطالب راهگشا خوا ند بود .بنابراین ّ

در ویژگی ای تصاویر ،درک عمیقتری از مطالب کتاب را حاصل خوا د کرد.
3ــ کتاب ا و مقاله ای مرتبط با متن این کتاب را مطالعه کنید.

مطالعات جنبی و تکمیلی در کنار مطالب کتاب ،ضمن گشایش در ای تحقیق و پژو ش بر روی نرجویان
عزیز ــ که باعث تکمیل امر آموزش میشود ــ ،درک کاملتر و پایدارتری را به مراه میآورد.
4ــ از اماکن تاریخی بازدید کنید.

در کشور عزیزمان کمتر شهری پیدا میشود ،که در آن بنایی تاریخی وجود نداشته باشد .با بازدید از آنها در

توجه به آثار تاریخی در سفر ای خانوادگی ،میتوان ِدر
شهر خود و در صورت امکان در شهر ای اطراف و ّ
گنجینه ارزشمند معماری ایران را گشود و از شمیم آن لذّ ت و بهره برد .انشاء اللٰه
ٔ

مو ّفق باشید
مؤلّف

هدف کلی
آشنایی با معماری بناهای ایران در دورههای مختلف تاریخی
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مقدمه
معمــاری ر ملت را بدون آشــنایی با مبانی فکــری و فر نگی آن قوم و در مان پهنه ســرزمینی اش نمی توان
بازشناخت .به دلیل مین گستردگی ،فهم تاریخ و فر نگ معماری کشورمان نیازمند تاش و کنکاش فراوانی
مه فعالیت ای انسانی مواره امری
است .در فر نگ و تمدن
گذشته ما ،مانند سایر تمدن ای سنتی دیگرٔ ،
ٔ
برگرفتــه از اصول اعتقادی درونی بوده و عادی ترین اعمال انســانی ،بیانگر مبانــی و رویکرد ای اعتقادی او
بوده اســت .نر معماری پرشــکوه ایرانی (قبل و بعد از اسام) این ســرزمین نیز از این قاعده مستثنی نیست.
آنچه در مدح نر و معماری گذشــته ما روایت شــده ،بیشتر به توصیف نمونه ا و زیبایی ا و ویژگی ای بصری
شــیوه کار آنها توجه شده است .می دانیم
و ظا ری پرداخته اند و کمتر به پدیدآورندگان این آثار ،مبانی فکری و
ٔ

که معمار با طراحی فضای معماری برای اســتفاده کنندگان تعیین می کند ،به عنوان مثال از کجا و کدام در و با
چــه ابعاد و اندازه ایی وارد فضا شــوند؛ در چه فضایی با چه تزییناتــی زندگی کنند؛ از چه پنجره ایی و با چه
ابعاد و اندازه ایی نور بگیرند؛ فضایی که در آن قرار می گیرند چه ابعاد و تناسباتی داشته باشد ،در چه اتاق و با
چه ویژگی ایی بخوابند و  ...یعنی معمار با طراحی معماری در واقع ظرف زندگی انســان را طراحی می کند.
به مین دلیل ظرفی که زندگی انســانی در آن جاری می شــود ،حیات و زندگی انسان را متأثر از نکات مثبت و
منفی آن ظرف می کند .از طرفی تأثیر تحوات فر نگی و فکری معماران ،که در عمل و معماری آنان نیز نمایان
می گردد ،در زندگی افراد جامعه و اســتفاده کنندگان از آن معماری ا نیز تأثیرگذار خوا د بود .پس معماری به
فضای فر نگی جامعه تأثیر می گذارد و از آن نیز تأثیر می پذیرد.
درنگی کوتاه و کلی بر منش و شــیوه کار معماران ــ آن اســتادان فرزانه معماری گذشــته ما ــ می تواند برای
آموزنده زیادی به مراه داشته باشد.
پرورش نرجویان این راه ،نکات
ٔ
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آیین جوانمردی (فتوت)

آنچــه از ادبیات گذشــته ما برمی آید ،گوا ــی می د د که راه و روش معماران گذشــته ما ،که مزین به
جوانمردی بوده ،در شکوفایی آثار ارزشمند معماری تأثیر فراوانی داشته است.
مطالعه آزاد
در زبان عربی فتی ،فتیان و فتوت به معنای جوانی و جوانمردی است .این کلمه در آیات
قرآن دیده می شود .تعبیر جوانمرد به اصحاب کهف و حضرت ابرا یم
از مصادیق آن
می باشند .آنچه در آن تردید نیست این است که اصل جوانمردی و فتوت و ریشه آن در اسام،
حضرت علی
است ،که حدیث «ا فتی اا علی ا سیف اا ذوالفقار» نیز گویای آن است.
آیین جوانمردی ریشه در اعتقادات و تاریخ کهن این سرزمین نیز دارد .شا نامه اثر جاودانه
حکیم ابوالقاسم فردوسی سرشار از آن دسته ارزش ایی است که برای ارتقاء جامعه به مقام
خیر و شرف انسانی ضروری است .این اثر مملو از نبرد بین نور با ظلمت و خیر با شر است.
مفهــوم جوانمــردی در فر نگ ما به معنای انجام کار خداپســندانه ،خیرخوا انه از روی انصاف و
وجدان اخاقی برای عموم مردم جامعه است.
جوانمردی (فتوت) و فتوت نامه ها

براســاس تعریفــی کــه از جوانمــردی (فتــوت) داشــتیم تمامــی حرفه ــا و پیشــه ا مــرام نامــه ای
بــه نــام فتوت نامــه آن حرفــه و پیشــه داشــته اند کــه براســاس آن افــراد می توانســتند وارد حرفــه
شــوند و مراحــل مختلــف آمــوزش را ســپری نماینــد .معمــاران و بنایــان نیــز ماننــد ســایر حرفه ــا،
فتوت نامــه ای مخصــوص خــود داشــتند.
تزکیه شرط ورود به حرفه (معماری)

براساس آنچه در فتوت نامه ا آمده ،ورود به ر حرفه ای از جمله معماری ،با آداب خاصی صورت
مه آنها وســیله ای برای رســیدن به اخاق الهی و ارتقاء وجدان حرفه ای در درون
می پذیرفت .که ٔ
او بوده است.
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در شــیوه استاد ــ شــاگردی معماران ضمن احترام به عقاید و شیوه کار استاد کاران سعی می کردند
چیزی را م به آن تعالیم بیفزایند و باعث ارتقایش شــوند .این معماری متعلق به گذشته و پدران ماست
و دارای ارزش ای درونی است و ریشه ای فر نگی ما را نمایان می کند.
مطالعه آزاد
از جمله مراسم در بدو ورود شاگرد به حرفه ،بستن «عهد» استاد و شاگردی بود ،که جهت
آگا ی مگان این مراسم در حضور جمعی از بزرگان و شاگردان آن حرفه صورت می پذیرفت.
«شد» یا کمربند بستن بود ،که اشاره به این داشته که شاگرد آن رشته
یکی از آداب این مراسم ّ
برای کار و تاش مستمر و ریاضت بار ،کمر مت بسته است .از رسوم دیگر در بدو ورود
به حرفه ،خوردن چند قطره آب نمک بود ،که آب آن نماد روشنایی و حیات و نمک آن نشانه
گندزدایی بوده است؛ که اشاره بدان داشته که شاگرد میشه باید به یاد می داشت که نباید فساد
یا تبا ی در فکر و عملش دیده شود.
سلسله قدسی ،اسوه و نمونه اعای خود را مشخص
مه حرفه ا باید
ٔ
بر مین اساس ٔ
سلسله بازرگانان ،حضرت آدم
سر
می کردند .مثا ً حضرت محمد
سلسله
سر
ٔ
ٔ
سلسله معماران ،حضرت ادریس
سر
کشاورزان ،حضرت ابرا یم
سلسله
سر
ٔ
ٔ
خیاطان و حضرت عیسی بن مریم
سرسلسله رنگرزان بوده است ،به عبارتی دیگر تمامی
ٔ
پیامبران دارای شغل و حرفه ای بودند .اینکه حرفه ا یکی از اولیا و انبیاء خدا را به عنوان
اسوه خود قرار می دادند ،باعث می شد که با سیر در احوال ،گفتار و کردار آن
سرسلسله الگو و ٔ
«ولی» در مسیر آموزش حرفه سعی کنند ،که خود را به آن بزرگوار نزدیک سازند.

ذکر زبانی و قلبی

مه مراحل
در فتوت نامه ــا لحظه به لحظه کار حرفه آموزی با ذکر زبانی و قلبی مراه بوده اســتٔ .
از شــروع تا به دست گرفتن ابزار مختلف کار و انجام فعالیتی خاص ،مراه با ذکر ا و آیات قرآنی بوده
مرحله کار انتخاب می شد و بدین صورت ظا ر کار را به
اســت .آیات و ذکر ایی که متناســب با نوع و
ٔ
معنای متعالی آن ما نگ می کردند.
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مطالعه آزاد
در فتوت نامه بنایان آمده ،اگر پرسند که چون سر کار روی کدام آیه کتاب خداوند قرائت
می کنی؟ بگو که خداوند فرماید «لیس لانسان الی ما سعی» ،در نگام دست بر گل نهادن این
آیه را «اا الذین امنو و عملو الصالحات و تواصوا بالحق و تواصو بالصبر» و در نگام خشت
بر یکدیگر نهادن این آیه را «اذا زلزلت اارض زلزالها» و  ...می خوانم .سلوک و ذکر مداوم
زبانی و قلبی در حین کار و عمل ،ناگزیر در محصول معماری آنان نیز اثر می کرد.
حرفه ــا با این مبانــی و روش ای کار و عمل ،به نوعی خدمت جوانمردانه تبدیل می شــدند .در آن
دوران دست زدن به نر و حرفه بدون شناختن مبانی معنوی آن ،جایز نبود .دف اصلی حرفه آموزی،
تزکیه درون حرفه مند و نرجو بود و محصول کار و عمل وی وسیله ای در مسیر تحقق این دف متعالی
تلقی می شــد .به عبارتی دیگر مه تمهیداتی که در حرفه آموزی به کار گرفته می شــد ،جهت رسیدن به
1
دوره صفویه در وصف نر خوشنویســی و
تعالی فکری و روحی بود .در کتاب «گلســتان نر » که در ٔ
نگارگری نوشته شده است ،دف خوشنویسی چنین آمده است:
غــرض مرتضــی علــی از خــط
بــل اصــول صفــا و خوبــی بــود

نــه میــن لفــظ بـ َـود حــرف و ن ّقــط

زان اشــارات بــه ُحســن خــط فرمود

مه افرادی که به این حرفه وارد می شــدند
راز اســتمرار و شــکوه نر کشــور ما را باید در وجود ٔ
جستجو نمود ،این افراد عمیق ترین و متعالی ترین معارف را به صورت عملی و در کنار آموزش حرفه و
پیشــه می آموختند .تاش خالصانه و ذکر مداوم زبانی و قلبی در حین کار و عمل معماران در محصول
معماری آنان نیز اثر می کرد .آموزش ایی که در ابتدا روح و جان شاگردان را صیقل می داد و سپس به
صیقل چوب ،سنگ و مصالح دیگر کار و حرفه آنها می پرداخت.
این آموزش ا توســط حرفه ای مختلف در بین کل اقشــار جامعه نفوذ کرده و از این راه به صورت
مه فضای جامعه را لبریز می کردند.
ارزش ای اجتماعی در آمده و ٔ
کار کردن در این بســتر فکری و فر نگی بود ،که باعث می شــد نرمند و معمار ناشناس باقی بماند و
تاشی در جهت خودنمایی و بیان نفس خود نکند.
1ــ نوشته قاضی احمد منشی قمی

6

مچنان که حافظ نیز مین معنا را فرموده:
حجــاب 1راه تویــی حافــظ از میــان برخیــز

خوشــا کســی کــه در ایــن راه بی حجاب رود

و یا مولولی با بیانی عرفانی فرموده:
مــا چــو چنگیــم و تــو زخمــه می زنی

زاری از مــا نــه ،زاری می کنــی

مــا چــو ناییــم و نــوا در مــا ز توســت

ما چو کو یم و صدا در ما ز توســت

نر و معماری گذشــته ما در بســتر چنین ارزش ایی رشد کرده اســت .تاش نرمند و معمار برای
دســتیابی به رمز ای کار نوعی تاش خالصانه بوده و تمامی مراحل کار را با دقت و خلوصی معنوی و
روحانی پیگیری می کرده است.
مقایســه این روش ا و منش رفتاری با آنچه م اکنون در جریان اســت ،برای جویندگان امروز نر و
معماری ،درس ای فراوانی به مراه دارد.
رابطه معماری و طبیعت

معماری گذشــته ما متأثر از طبیعت اســت .از آنجایی که معماران خداونــد را خالق و معمار طبیعت
می دانســتند ،ســعی می کردند با الگوگیری از طبیعت و در برخورد با آن کاری را انجام د ند که موافق
با نظام خلقت باشد .به مین دلیل از طبیعت به اندازه ای بهره برداری می کردند که به آن آسیبی نزنند.
مطالعه آزاد
استاد قوام الدین شیرازی معمار مشهور و توانمند قرن  8و  9جری قمری و سازنده مسجد
گو رشاد مشهد ،در کتیبه ای که بر ایوان آن بنا تعبیه شده خود را چنین معرفی می کند:
«عمل العبد الضعیف الفقیر المحتاج بعناعت المالک الرحمن قوام الدین زین الدین شیرازی
الطیان»
«طیان» به معنای گل ساز است .یعنی نرمندی با آن تبحر و توانمندی در معماری که شا کار
وی فت قرن است که پا برجاست ،خود را گل ساز معرفی کرده است.
1ــ معنای حجاب در این بیت خودپرستی ،خودنمایی و خودخوا ی است.
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مطالعه آزاد

استاد محمد کریم پیرنیا در سال  1301جری شمسی در شهر یزد از پدری نائینی و مادری
یزدی به دنیا آمد در سال 1318پس از پایان تحصیات متوسطه در یزد برای ادامه تحصیل
خود به دانشکده نر ای زیبای دانشگاه تهران وارد شد ولی نوز در ابتدای راه بود ()1324
که فهمید این راه را برای پیمودن تا به آخر نمیپسندد .بدین ترتیب بود که این مدرسه و استادان
نوپرداز آن را واگذاشت و به قول خود به دنبال استادانی بزرگی رفت و سینه به سینه معماری
را آموخت.
استاد پیرنیا از نادر افرادی است که در چند د ٔه گذشته ،سعی در شناخت و شناساندن
معماری ایرانی را داشته است .اگر چه ایشان به بحث ای گوناگون پرداختند ،اما شاید بتوان
یکی از مهمترین آنها را سبکشناسی معماری ایرانی دانست .وی معماری پیش از اسام
شیوه خراسانی ،رازی،
شیوه پارسی و پارتی و معماری بعد از اسام را به چهار ٔ
ایران را به دو ٔ
آذری و اصفهانی تقسیم کرده است.
از دیگر ابداعات وی بر شمردن پنج اصل برای معماری ایرانی بوده است که شامل:
مردم واری ،پر یز از بیهودگی ،نیارش ،خودبسندگی و درونگرایی میباشد .روانش شاد باد.

سؤال
1
2
3
4
5
6

ارتباط تربیت اخاقی را با حرفه آموزی در معماری گذشته بیان کنید.
چرا در گذشته معماران گمنام می ماندند؟
ارتباط استادان با شاگردان در معماری گذشته چگونه بود؟
مفهوم جوانمردی را توضیح د ید.
تأثیر ذکر زبانی و قلبی را در کار حرفه ای شرح د ید.
رابطه معماری گذشته ایران را با طبیعت بیان کنید.
ٔ

٢
فصل دوم

معماری شهر و خانه

ه ف ه ی فت ی  :پس ا پ ی این فصل ا ف اگی انت می که :
ـ ا لین سکونتگ ه ی م بو به ه ا ه ی م ت ف ت ی ی ا بی ک .
ای ا ا بی ک .
ـ م احل شکلگی ی ش
ا اسامی ا ن بب .
ـ ع ص مش صهٔ ش
ـ چ اق یم اص ی ای ا ا ب ان .
ـ یژگی م ی خ نهه ا اق یمه ی اص ی ای ا توضیح ه .
ـ یژگی ه ی ست ی ک ا ا بی ک .
ـ یژگی ه ی م ی ک ه ی ٔ ه م شی ا بی ک .
ـ ک م م پ تی ا می ه م ی ن بب .
ـ ب ت ین ن ونه گ ب س ی ا ک س س نی ،ن بب .
ـ م م ت ین ست ه ی س س نی می ه م ی ا بی ک .
تأثی آ م ی ه ی ب ا بی ک .
ـ یژگی ه ی ک آشو ا ن ب
م ی ای انی ا ب ک مص یق آ بی ک .
ـ اصل ت ا
ـ یژگی ه ی ک ه ی ٔ صفوی ا ب ک ن ونهه ی م م بی ک .
» قبل ب ا اسا ا بی ک .
ـ تف ت ک ب ک ٔه «ف
ـ ا تب ب س ی قبل ب ا اسا ا بی ک .
ـ یژگیه ی ب ای انی ا بی ک .
ـ ه ف ا ب ه ی بومی ا توضیح ه .
ـ عوامل م م تأثی گ ا م ی بومی ا ن بب .
ـ اه اف س خت ب ج ه ی کبوت خ ا بی ک .
ـ ق ته ی م ت ف آ انب ی چ ل ا بی ک .

خانۀ محمودی در یزد

شهر  ،خانه  ،کاخ  ،باغ
بناهای بومی نواحی مرکزی ایران
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مقدمه

1

شهر ،خانه ومعماری ایران از روزگارانی دور ،مکانی بود که درعین داشتن واقعیت ظا ری ،از حقیقت
ذ نی و معنوی برخوردار بود .شهر ایرانی شهری مملو از زندگی و پر از خاطره بود .این شهر به این دلیل
ساخته میشد ،که کالبدی 2زیبا و کارا داشته و بتواند نیاز ای مادی و معنوی ساکنان آن را برآورده کند.
از بین فضا ای موجود شهر ،خانه جایگاه خاصی داشته است .انسان ا خانه را خود به عنوان مکانی امن
برای زندگی و وسیلهای برای تعالی برمیگزیدند.
معماری خانه مانند سایر کاربری ای مختلف معماری ،در ر منطقه ،تحت تأثیر اقلیم و شرایط آب و وایی
نقاط مختلف کشور ،ویژگی ای خاصی را پیدا کرده است .استفاده از منابع علمی و فر نگ بومی در مناطق
مختلف کشور ،شکل ای معماری خاصی را ایجاد نموده است.
مفصلتر و باشکوه تر و معموا ً درباغی با
خانه گا ی که به پادشاه یا یکی از بزرگان جامعه تعلّق میگرفتّ ،

صفا ساخته میشد.

1ــ موانا جال الدین رومی ،مثنوی معنوی

2ــ کالبد به معنای قالب وجسم و نمود ظا ری
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شهر

بشر از روزگاران نخستین زندگی بر کره زمین ،نیاز به سرپنا ی برای محافظت خویش از گزند
جانوران ،سرما ،گرما و دشمنان انسانی داشته است .وی ابتدا غار را برای زندگی برگزید .کشف دو
شماره 1ــ.)2
غار اسکو 1و آلتامیرا 2اطاعاتی از زندگی آغازین انسان را روشن کرده است (تصویر
ٔ

تصویر شمارهٔ 1ــ2ــ نقاشی ای غار اسکو در فرانسه

آثار نقش بسته بر دیوار این غار ا و ارتباط میان این نقش ا نشان می د د که این مکان ا سکونت گاه
انسان بودند و بسیاری از ویژگی ای زندگی ساکنین آنها را روشن میکنند .از جمله اینکه وجود این
نقاشی ا در دل غار ا نشان مید د که از آتش برای روشنایی استفاده میکردند.
بدین ترتیب غار به عنوان یک سکونتگاه ،قسمت ایی از زندگی پیش از تاریخ 3را در خود ثبت کرده
است .از این رو میتوان گفت که یکی از مهمترین 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 نمایان شده است.
1ــ  ،Lascausاز غار ای پیش از تاریخ واقع در دره وزر Vezereدر نزدیکی دورنی  Dordogneپاریس
 2ــ  Altamiraاز غار ای پیش از تاریخ در  30کیلومتری غرب سانتاندر Santanderواقع در اسپانیا
3ــ منظور از دوران پیش از تاریخ ،دوران پیش از اختراع خط می باشد.
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مطالعه آزاد
بررسی ای متون و آثار به جای مانده نشان مید د که ترکیب کالبدی شهر چیزی جز انعکاس
سنت ای زیست ،شیوه ای معیشت و تولید و رفتار و فعالیت ای انسانی متأثّر از آنها ،در
فضایی خاص نمیباشد.
این عوامل به گونهای به یکدیگر وابستهاند و از زمانی که بشر ،یکجانشین شد ،دولت را
سامان داد وشهر را بنا نهاد ،تا به امروز نقشی تعیین کننده در تعریف شهر داشتهاند.
عمده زیر تقسیم میشوند:
این عوامل به اختصار به سه گروه ٔ
نحوه نگرش به جهان که شامل دین ،مذ ب ،مسلک،
الف) مسائل جهان بینی ،چگونگی ٔ
گروه ای مختلف اجتماعی و… میباشد.
نحوه تولید ،توزیع و
ب) عوامل اقتصادی ،که عمدتاً برچگونگی تولید و توزیع ثروت،
ٔ
مصرف محصوات م ّتکی میباشد.
ج) عوامل اقلیمی و جغرافیایی ،این عوامل شامل آب و وا ،مواری و نا مواری و
میت شرایط جغرافیایی و اقلیمی آنچنان
به طور کلی عناصر محیط زیست طبیعی میشود .ا ّ
تمدن ای نخستین را وابسته به وجود
زیاد است که پژو شگران بسیاری درجهان ،شکلگیری ّ
این شرایط دانستهاند .تا آنجا که شکلگیری روستا ا و شهر ای نخستین غالباً در کنار رود ا
بوده است.
دوره عمده ،مورد بررسی قرار داد.
به طور کلی روند شهرنشینی ایران را می توان در سه ٔ
این سه دوره عبارتند از:
 1شکل گیری شهر پیش ازظهور اسام

در میان سرزمین ایی که آثار زندگی گذشته را در خود حفظ کردهاند ،فات ایران موقعیت ممتازی
دره» در شهرستان َرسین 1است .براساس مطالعات
دارد .یکی از اولین سکونتگاه ا در تپه «گنج ّ
زاره پنجم قبل
پژو شگران یکی دیگر از محل ای سکونت بشری که در دشت شناخته شده ،مربوط به
ٔ
(تصویرشماره 2ــ)2
سیلک کاشان است .که شامل دو تپ ّ ٔه شمالی و جنوبی است.
ٔ
از میادَ ،
1ــ از شهرستان ای استان کرمانشاه
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تصویر شمارۀ 2ــ 2ــ نمایی از تپۀ سیلک کاشان

کده ماقبل تاریخی سیلک باگذشت زمان به یک شهر مستحکم تبدیل شد و دارای کاخ،
د ٔ
ساختمان ای فرعی و محله ای سکونت و شاید یک معبد و دیواری مستحکم در اطراف آن شد.
نیمه شرقی فات ایران و در نزدیکی شهر زابل در استان سیستان و بلوچستان ،شهر سوخته یکی
در ٔ
از شگفتی ای دنیای باستان است .این شهر نمونه ای منحصر به فرد و حکایت واقعی علم ،صنعت و
فر نگ گذشته ای دور این مرز و بوم است که به دلیل آتش سوزی که در آن رخ داده است ،آن را « شهر
سوخته » نامیده اند.
اقوام آریایی مستقر در رشته کوه ای زاگرس و در دشت ای مرتفع آن با تشکیل دولت ماد ،اولین
جامعه شهری
ساده روستایی ــ ایلی ،به
اقوامی ستند که در گذر تاریخی ،خود را از
ٔ
ٔ
مرحله جوامع ٔ
رساندهاند.
ازقرن نهم ق.م ساختن اولین شهر ای مادی با الهام از شهر ای تپهای بینالنهرین شروع شد ،که
دوره خامنشیان با شکوفایی شهر ای پارسی
ٔ
نمونه آن گمتانه یا مدان امروزی است .پس از آن در ٔ
در شوش ،پاسارگاد و… شهرسازی در ایران به اوج خود رسید.
منزله حافظ حقیقی مکان میافروختند.
شهر خامنشیان مربعی شکل بود ،که در وسط آن آتش را به ٔ
در کنار سته اصلی آن حوض یا آبگیری به نسبت جمعیتی که در آنجا ساکن بود ،حفر میکردند و برای
آن آب انبار میساختند .عناصر اصلی شهر خامنشی عاوه برآتشکده و آبانبار ،خانه ،باغ و… نیز
بوده است.

14

اولیه بعد از اسام
شهر ایی را که ساسانیان بنا مینهادند ،دارای الگویی بود که در شهر ای دوران ٔ
نیز مورد استفاده قرار میگرفت.
دراین شهر ا ،دژ حکومتی با بارو ای کنگرهدار ،مجموعهای است از کاخ ا ،آتشکده اصلی،
دیوان ا ،سربازخانه ا ،گنجینه ا و انبار ای آذوقه که در بااترین و ایمنترین نقطه شهر ساخته میشده
شماره 3ــ)2
است( .تصویر
ٔ

راه تجاری

 1کاخ شا ی و خزانه
 2آتشکده
 3سربازخانه و انبار
 4شارستان و نزدیکان فرمانروا
 5بازار
 6شهر بیرونی (ربض)
 7زمین ای کشاورزی

راه تجاری

تصویر شمارۀ 3ــ2ــ ساخت کالبدی شهر در دورۀ ساسانی

دورتادور این دژ حکومتی که در دوران اسامی به «کهن دژ» معروف شد ،مجموعهای مرکب از محات
خاص برای استقرار طبقات ممتاز و نزدیکان پادشاه قرار داشت .که دردوران اسامی شارستان نامیده شد.
این بخش نیز با دیواری سنگین و با چهار دروازه ،بخشی از بازار شهر را نیز در خود داشت.
مجموعهای مرکب از محات ،خانه ا ،بازار ا ،باغات و مراتع مردمی که در طبقات ممتاز 1دولت
ساسانی قرار نمیگرفتند ،در خارج از شارستان قرار داشتند ،این بخش که در فروپاشی دولت ساسانی
به نگام ورود مسلمانان نقشی اساسی داشتند ،دربعد از اسام به َربَض (شهر بیرونی) مشهور شد.
کلیه
دوره ساسانی جامعه به چهار گروه موبدان ،جنگاوران ،دبیران و د قانان تقسیم می شوند و پادشا ان و وابستگان آنها در ورای ٔ
1ــ در ٔ
طبقات برتر قرار داشتند.
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در شهر ساسانی بازار از دل شارستان شروع میشد و تا َربَض نیز گسترش داشت و در مسیر خود
محات را شکل میداد و در مسیر راه ای کاروان رو نیز قرار میگرفت.
 2شهر در دوران اسامی

فتح ایران در قرن فتم میادی توسط مسلمانان که جهان بینی جدیدی مبتنی بر برابری و برادری
جامعه شهری در این دولت در
را ارائه میداد ،باعث فروپاشی طبقات اجتماعی دولت ساسانی شد.
ٔ
جامعه روستایی و ایلیاتی قرار گرفت.
ما نگی و م نوایی کامل با دو
ٔ
مشخصه شهر دردوران اسامی به شرح زیر است:
عناصر
ٔ
1
الف) مسجد :باتوجه به اینکه تشکیل دولت اسامی برای اولین بار در مسجد صورت گرفت،
بنابراین وجود مسجد جامع ،به عنوان مکانی که در آن نماز جماعت و جمعه برگزار می شد و مچنین
مهم ترین مرکز عبادی ــ سیاسی ــ اجتماعی بود ،به یکی از مشخصات اصلی شهر تبدیل شد.
ب) بازار :استقرار دولت اسامی و تسلط آن بر کشور ایی با قوانین و مقررات تجاری مختلف،
سبب گردید تا این دولت م از این مقررات بهره برده و آنها را با موازین شرعی ما نگ کند .از بازار
و میدان در شهر اسامی به عنوان عناصر اصلی آن یاد می کنند؛ که در بخش ای بعدی توضیح داده
خوا د شد.
ج) محله :در بدو تشکیل حکومت اسامی در ایران ،ایجاد ر گونه طبقهبندی اجتماعی بر مبنای
قوم ،نژاد ،سنت و… نفی گردید ،اگرچه از تشکیل محات بر اساس نظام ثروت و قدرت خبری نبود،
ولی به تدریج محات قومی ،قبیله ای ،نژادی ،مذ بی ،فرقهای و… در شهر اسامی شکل گرفت .این
محات نقش مهمی را در سراسر تاریخ پرفراز ونشیب شهرسازی ایران ایفا کردند.
شهر ای ایران در دوره اسامی در اواخر قرن سوم جری و در دوران آلبویه مراحل تکاملی خود را
چنان طی کرد که توانست تا قرون جدید تأثیر خود را حفظ کند .میدان ای بزرگی ساخته شد ،در اطراف
نمونه آن میدان کهنه اصفهان،
آن مراکز حکومتی مختلف ،کاخ ،مسجد جامع و بازار ا برپا گردید که بهترین ٔ
دوره صفویه در امتداد این میدان و بازار آن ،میدان نقش جهان (امام) بهعنوان مرکز ثقل شهر
میباشد .در ٔ
و مجموعهای که عناصر اصلی مذ بی ،حکومتی و اقتصادی در اطراف آن قرار داشت ،شکل گرفت
شماره4ــ.)2
(تصویر
ٔ
1ــ اشاره به خانه پیامبر اسام است که م خانه و م مسجد و محل وعظ حضرت محمد

بوده است.
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تصویر شمارۀ  4ــ2ــ نقشۀ شهر اصفهان در دوران اسامی

 3شهر در دوران معاصر

 1میدان کهنه

 2مسجد جمعه (جامع)

 3قصرقدیم

 4مسجد علی

 5بازار

 6میدان امام (نقشجهان)

 7مسجد امام

 8عمارت عالی قاپو

 9ورودی بازار یا سردر قیصریه
 10مسجد شیخ لطفالله

 11باغ ای وزرا

 12خیابان چهارباغ

 13پل الله وردی خان

 14چهارباغ خواجو

 15پل خواجو

 16رودخانۀ زاینده رود

در این دوران که از زمان قاجار شروع میشود نوز میتوان انسجام و کیفیت شهر ای دوره صفوی
را مشا ده کرد .ولی در اواخر این دوران با مراوداتی که پادشا ان ایران با اروپائیان برقرار میکنند،
کم کم تحواتی در شهر ای ایران ایجاد میشود .در این دوره شا د رویارویی دو مفهوم شهر «جدید»
و «سنتی» در شهر ا میباشیم.
خیابان ا و عناصر جدید شهری مکان آمد و شد آن دسته از اقشار اجتماعی می گردد که «تجدد»
و «فرنگیمآبی» را به نمایش میگذارند و بافت ای سنتی شهر که شامل بازار و محات اطراف آنها
میباشد ،محل تردد و زندگی اکثریت جامعه ای میگردد ،که نوز برمبنای روابط گذشته زندگی
میکنند .با ورود ماشین ،خیابان ای عمود بر م ،بافت سنتی را شکاف مید ند ،که اولین نشانه
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اقدامات شهرسازی جدید درشهر ایرانی میباشد.
جدی میگردد و بازار قدرت خود
با گسسته شدن بافت قدیمی شهر ساختار محات دچار آسیب ّ
شماره  5ــ .)2از این زمان
را در مقابل خیابان ای پر زرق و برق شهری از دست مید د (تصویر
ٔ
شهر ای ایران دگرگونی ایی را تجربه میکند که ریشه در شهرسازی اروپایی دارد.
1

 1ارگ حکومتی

 2محله بازار

 3محله عوداجان

 4محله چال میدان

 5محله سنگلج

 6تابع محله بازار

 7تابع محله چاله میدان  8محله دولت
 9تابع محله سنگلج

تصویر شمارۀ 5ــ2ــ خیابان ای متقاطع در شهر معاصر تهران تا سال  1311ـ.ش

خانه

زیستگاه ا و محل ای استقرار جوامع را خانه ای مسکونی شکل مید ند .سپس بنا ای دیگر برای
پاسخگویی به نیاز ای دیگر جامعه ساخته میشوند.
درگذشته معماری کشورمان ،خانه مواره بیانگر الگوی زندگی ،فر نگ ،اقتصاد و متکی بر
ٔ
اعتقادات و نیاز ا بوده است .یکی از مسائل و نیاز ای مهم که در این طراحی مورد توجه قرار
نحوه ما نگی بین خانه ،اقلیم و
میگرفت ،توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی بوده است.برای بیان ٔ
کهنه تهران را شــکاف مید ند .یا شــکاف بین راســته بازار وکیل شــیراز توسط خیابان
1ــ به عنوان نمونه خیابان  15خرداد وخیام ،بافت ٔ
کریم خان زند نمونه دیگر از این آسیب میباشد.
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فر نگ به بررسی مختصری از چگونگی طراحی خانه در چهار اقلیم اصلی ایران 1میپردازیم .واضح
است که این شرایط و ماحظات در طراحی سایر کاربری ای معماری نیز مورد توجه قرار میگرفته
است.
خانه در اقلیم های اصلی ایران

 1خانه در اقلیم گرم وخشک (فات مرکزی)

نواحی فات مرکزی ایران دارای آب و وای گرم و خشک میباشد .میزان بارندگی کم و اختاف
دمای شب و روز زیاد است.
تأملی اندک در معماری خانه ای سنتی این ناحیه نشان مید د ،که آنها در کلیت طرح با م اشتراک
مه
مه آنها دارای پان ای متراکم و درونگرا بوده و رو به حیاط مرکزی داشتهاند .این خانه ا ٔ
دارندٔ .
زیبایی ایشان را به ا ل خانه نشان میدادند .دیوار ای بلند بیرونی خانه ا ،کم تزیین و ساده بوده است.
بقیه دیوار ای خارجی مشخص میکرده است.
تنها ورودی خانه با تورفتگی و تزیین ،خود را نسبت به ٔ
فضای شتی که بعد از ورودی قرار میگرفته ،دید نامحرم به فضای درونی را میبسته ،به گونهای که
حتی با باز بودن ِدر خانه ،دید به باغ درونی و حیاط خانه غیر ممکن بوده است .این ویژگی اصل مهم
ِ
توجه بوده است.
محرمیت ،درونگرایی و عدم اشراف را بیان میکرده که از زمان قبل از اسام مورد ّ
داان متصل به شتی شخص را به حیاط میرسانده است .در بعضی از خانه ا عاوه بر حیاط
اندرونی که محل زندگی ا الی خانه بوده ،حیاطی نیز به عنوان بیرونی داشته ،که فضا ای اطراف آن
برای پذیرایی ازمهمانان ِ
مرد خانه در نظر گرفته میشده است .این دو حیاط نیز به م دیدی نداشتند.
مه فضا ای خانه در یک حیاط مرکزی قرار داشتند که وا ،آب ،نور ،سایه ،سبزه و آسمان از عوامل
ٔ
تلطیف این حیاط مرکزی بودند.

1ــ در یکی از تقسیم بندی ای اصلی اقلیم ای ایران ،چهار اقلیم در نظر گرفته شده است.
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مطالعه آزاد
1

4

مه بخش ـای
نظم ندسـی در ٔ
خانه از کل تا جزء دیده میشد .این
ندسه ،عاوه بر آنکه ساختار کلی
طرح را مشخص میکرد ،تک تک
اجزای آن را شکل میداد ،و فضا ای
میت در جا ای
مختلف را به نسبت ا ّ
متفاوت قرار داده و ارتباطشان را با
سایر فضا ا معین میساخت( .تصویر
شماره 6ــ 2الف و ب)
ٔ

2

2
6

6

4

3

6

6
8

8

2

8

2
6

6

4

7

5

1
3
5
7

شتی ورودی
پنج دری
اتاق زیر بادگیر
حیاط خدماتی

2
4
6
8

سه دری
ایوان
غام گردش یا را روی ارتباطی
پستو یا انباری

الف ــ بخشی از نقشۀ خانۀ اری ا در اقلیم گرم و خشک

ب ــ نمایی از حیاط درونی خانۀ بروجردی ا در کاشان
تصویر شمارۀ  6ــ 2

از دیگر خصوصیات طرح کلی خانه ا ،مسازی معماری آنها با اقلیم منطقه است .که نمونه ایی از
این سازگاری ا در زیر آورده شده است.
ایجاد حیاط ای عمیق و پر سایه در میان بنا
قرار دادن حوض و باغچه در حیاط
اتصال فضا ای زندگی با فضا ای باز و قرارگیری در ا و پنجره ای فضا ا رو به حیاط مرکزی
ّ
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ایجاد ایوان ا ،رواق ا و فضا ای نیمهباز در خانه ،که اغلب جزء فضا ای مهم خانه بوده اند.
ساختن انواع بادگیر ا ،سایهبان ا و قرار دادن در ا و پنجره ا در دیوار ا
استفاده از زیر زمین و خنکای آن
استفاده از فرم ای قوسی و گنبدی در سقف بنا ا
ساختن جرز (دیوار ضخیم) و سقف با ضخامت زیاد
استفاده از مصالح خشت ،گل و آجر
تقسیم فضا ای سکونتی به دو بخش تابستاننشین (پشت به قبله) و زمستان نشین (رو به قبله)
شماره 7ــ)2
(تصویر
ٔ
مطالعه آزاد
بادگیر

سقف مرتفع و کمک به خروجی وای گرم
سبزینگی و حوض آب

زیرزمین

پنجره ای کوچک
رو به حیاط

نشست در داخل زمین

رواق

جداره ای ضخیم با
ظرفیت حرارتی باا

تصویر شمارۀ 7ــ2ــ نمودار ویژگی ای اقلیمی خانه در اقلیم گرم و خشک

از دیگر خصوصیات این خانه ا تفکیک فضا ای خدماتی از فضا ای زندگی در آنها میباشد.
مه فضا ای خدماتی مانند مطبخ ا ،فضا ای بهداشتی ،انبار ا و
این تفکیک موجب میگردد که ٔ
اصطبل ا در شرق و غرب خانه از چشم دور شوند ،تا آرامش و آسایش فضا ای زندگی را بر م نزنند.
 2خانه در اقلیم سرد (کوهستان های شمال غربی و غرب)

جلگه
دو رشته کوه البرز و زاگرس نواحی مرکزی ایران را از سواحل دریای خزر در شمال و
ٔ
بینالنهرین در غرب جدا میکند .این منطقه آب و وای سرد مراه با بارش برف فراوان داشته و از
اختاف دمای زیادی بین شب و روز برخوردار است.
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خانه ای سنتی در این نواحی نیز مانند مناطق مرکزی ایران به صورت حیاط مرکزی ساخته میشده،
و دارای پان ای متراکم و فشرده بوده است .البته در اینجا اتاق ای واقع در سمت شمال حیاط ،از
سایر قسمت ا بزرگ تر و وسیعتر بوده است .تاار و اتاق اصلی نشیمن در مین قسمت واقع میشد.
این نوع مکان یابی به دلیل استفاده از تابش مستقیم و حرارت آفتاب در زمستان بوده است .چون فصل
تابستان عمدتاً کوتاه و دمای وا نسبتاً معتدل است ،از سمت جنوب ساختمان کمتر استفاده میشده
است .اتاق ای جنوبی ،شرقی و غربی برای انبار و فضا ای خدماتی مورد استفاده قرار میگرفته و
سقف ا مسطح ،تیر پوش و یا کم شیب و بازشو ا به حداقل میرسیده است .سایر ویژگی ای خانه ای
شماره  8ــ)2
سنتی مناطق مرکزی دراین منطقه نیز رعایت میشده است( .تصویر
ٔ
مطالعه آزاد
جهت د ی به باد ای نامطلوب
بام مسطح و کم شیب
عایق رطوبتی

بازتاب نور خورشید
حداقل سایه اندازی
حداکثر استفاده از تابش خورشید

جداره ای ضخیم با ظرفیت
حرارتی باا

سقف کوتاه

زیرزمین(استفاده از گرمای زمین)

تصویر شمارۀ  8ــ2ــ نمودار ویژگی ای اقلیمی خانه در اقلیم سرد

عمده ساختمانی مورد استفاده در نواحی کو ستانی
ماده ٔ
به دلیل فراوانی و در دسترس بودن ،سنگ ٔ
نمونه آن
بوده است .گا ی اوقات ا الی ،خانه ای خود را در درون سنگ ا میتراشیدند .که بهترین ٔ
(تصویرشماره 9ــ)2
دامنه کوه سهند میباشد.
روستای کندوان در نزدیکی شهر تبریز در ٔ
ٔ
ارتفاع صخره ای مخروطی شکل این روستا که به آنها «کران» میگویند بین ده تا پانزده متر است.
این کران ا در امتداد رودخانه و در بین مسیر رودخانه و تپه ای مجاور آن واقع ستند و از لحاظ
اقلیمی و جهت آفتاب در موقعیت بسیار خوبی قرار گرفتهاند.
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تصویر شمارۀ 9ــ2ــ نمایی از

روستای کندوان

 3خانه در اقلیم معتدل و مرطوب (کرانۀ جنوبی دریای خزر)

حاشیه جنوبی دریای خزر قرار دارد ،از سرسبزترین و پرباران ترین مناطق اقلیمی
این منطقه که در
ٔ
ایران است و از رطوبت نسبتاً زیادی درتمام فصول سال برخوردار است .اختاف دمای بین شب و
روز کم بوده و پوشش وسیع گیا ی سراسر منطقه را فرا گرفته است.
به دلیل رطوبت باا در خانه ای سنتی این منطقه از کوران دو طرفه وا حداکثر استفاده را میکردند.
بام ا به صورت شیبدار ساخته میشده و ایوان ا در اطراف ساختمان به عنوان فضایی مهم در خانه
مطرح میشده اند .شکل ساختمان نیز برخاف اقلیم گرم و خشک که دارای حیاط مرکزی می باشد ،در
این منطقه به صورت برونگرا طراحی شده و دید و پنجره ای خانه به حیاط اطراف خود بوده است.
شماره 10ــ)2
(تصویر
ٔ
مطالعه آزاد
بام شیبدار
عایق رطوبتی
کج باران
نسیم دریا

سقف مرتفع
پنجره ای بلند و کشیده
کوران وا

غام گردش
جداره ای سبک

کرسی چینی

فاقد زیرزمین

تصویر شمارۀ 10ــ2ــ نمودار ویژگی ای اقلیمی خانه در اقلیم معتدل و مرطوب
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خانه بر روی کرسی قرار میگرفته است .شکل خانه و ساختمان ا نیز کشیده ،و به دلیل وزش باد
مناسب از دریا ،در جهت شرقی ــ غربی احداث می شد ،تا از حداکثر کوران وا استفاده کنند.
پنجره ا نیز بلند و کشیده بوده و مصالح غالب مورد استفاده در ساخت و ساز ا سبک و اغلب از چوب
استفاده می شده است.
 4خانه در اقلیم گرم و مرطوب جنوبی

این منطقه شامل سواحل جنوبی ایران در کنار دریای عمان و خلیج فارس میباشد .در این منطقه دما
و رطوبت وا باا و نوسان آن در طول روز و شب کم است .تفاوت دمای وای روی خشکی و روی
دریا در این منطقه باعث بوجود آمدن نسیم ایی از سوی دریا به سمت ساحل میشود.
در این منطقه در طراحی خانه ای سنتی سعی میشده ،خانه ا در سایه قرار گیرند .ایوان ای عریض
و مرتفع م از نفوذ باران به داخل جلوگیری میکرده و م سایهای کامل بر روی دیوار اتاق ا ایجاد
مینموده است .در نقاط نزدیک به دریا ،بادگیر ا نسیم خنک دریا را به داخل خانه ا میرساندهاند .رنگ
مصالح نما روشن و از جنس مصالح سبک و ارتفاع اتاق ا بلند بوده است.
در نزدیک دریا به دلیل رطوبت زمین ،خانه بر روی کرسی یا پیلوت قرار میگرفته است (تصویر
شماره 11ــ.)2
ٔ

مطالعه آزاد
ایجاد سایه و نیم سایه روی بام
عایق رطوبتی
سقف مرتفع

ایوان ای عریض و مرتفع
نسیم دریا

کوران وا
جداره ای سبک
پیلوتی

پنجره ای بلند و کشیده
فاقد زیرزمین

تصویر شمارۀ 11ــ2ــ نمودار ویژگی ای اقلیمی خانه در اقلیم گرم و مرطوب
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کاخ
 1کاخ سازی دورۀ هخامنشی

نگا ی گذرا به تاریخ معماری ایران ،نشان مید د که در ابتدای توسعه خانهسازی در ایران نمیتوان
زاره
از معماری کاخ بحثی به میان آورد .زیرا ایجاد بنای بزرگ یا کاخ سازی در این سرزمین به اواخر
ٔ
دوم قبل از میاد مربوط است.
برای مثال میتوان به این نکته اشاره کرد که در دوره ای اولیه گا ی یک بنای منفرد ،فقط به عنوان
یک کاخ مسکونی به کار میرفت و در مواردی مین بنا ،نقش یک معبد را برعهده میگرفت و در
پارهای مواقع ،برای ر دو کاربرد از آن استفاده میشد.
در میان صفحات پرافتخار تاریخ معماری ایران در دوران خامنشی ،کوروش با دوراندیشی و اقتدار
در پاسارگاد ــ در بین راه شیراز و اصفهان ــ یک باغ مراه با چند کاخ ساخت .که مهم ترین آنها
به نام ای کاخ اختصاصی و تاار بارعام بود.
این کاخ ا دارای یک تاار بزرگ ستوندار و ایوان ای طوانی و فضایی باز بودند .نمای دلباز و
شماره 12ــ)2
باصفای این بنا ا از ویژگی ای بیشتر کوشک ای 1دوره ای بعد ایران بوده است( .تصویر
ٔ
5

 1کوشک

 2کوشک

 3کاخ بارعام

 4دروازه

 5کاخ اختصاصی

 6چهارباغ

6
2
1

تصویر شمارۀ 12ــ2ــ نقشۀ باغ سلطنتی

کوروش و کاخ ای آن در پاسارگاد

4

3

1ــ کوشک بنایی برونگرا است و برخاف ساختمان ای درونگرا که مه پنجره ا و در ایش به حیاط مرکزی باز می شود ،در ساختمان ای

برونگرا و کوشک ،دید و پنجره ا به بیرون و باغی که آن را محصور کرده ،معطوف می باشد.
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مطالعه آزاد
از زمان فرمانروایی کوروش ،نظامی پایهگذاری شد که از ا داف سیاست آن فرمانروایی نه
تنها بر ایران بلکه بر جهان بوده است .خامنشیان به دنبال این بودند که مردم اقوام مختلف،
فرمانروایی آنان را بر خود بپذیرند .به مین دلیل به دین ،آداب و رسوم آنها چنان احترام
میگذاشتند ،که گویی پادشا ان خامنشی خود یکی از آنها بودند.
دف کوروش فرمانروایی بر جهان و جهانداری با مدارا بود .در تداوم ا داف کوروش،
مه اقوام تحت فرمانروایی آنان احساس تعلق خاطری به
سایر پادشا ان خامنشی برای اینکه ٔ
نرمندانه ایرانی
مه آنها با ترکیب
ٔ
حکومت داشته باشند ،تخت جمشید را مجموعه ای از نر ٔ
قرار دادند.
به مین دلیل و با توجه به توانمندی و سیطرهای که برجهان آن روز داشتند ،توانستند بهترین
مصالح را از سراسر جهان برای ساخت این بنا ا فرا م کنند.
داریوش اول در حدود  521ق.م جانشین
کمبوجیه پسر کوروش شد و شوش را
به عنوان پایتخت سیاسی و اداری امپراتوری
خامنشیان برگزید .وی در آنجا برای خود
کاخی ساخت .این کاخ بر روی تپهای قرار
گرفته و ساختمان ایی از تمام دوران تاریخی
مجموعه کاخ
در این قسمت پیدا شده است.
ٔ
داریوش دارای چند حیاط (میانسرا) و یک
تاار به نام آپادانا یا آپادانه میباشد ،که بنای
کاخ آپادانا در تخت جمشید ،نقشهای شبیه به
شماره 13ــ )2
این کاخ دارد( .تصویر
ٔ

 1کاخ آپادانه

 3حیاط خزانهداری
 5حیاط خدمه

 2حیاط کاخ چهلستون
 4حیاط میناکاری
 6دروازه

تصویر شمارۀ 13ــ2ــ نقشۀ کاخ شوش

در ادامه وقتی قدرت و ثروت امپراتوری خامنشی به سرعت رو به فزونی یافت ،داریوش کار ایجاد
یک شهر آیینی ویژه را در تخت جمشید آغاز کرد .داریوش با پیروی از ا داف کوروش ساخت
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بنا ای عظیم تخت جمشید را آغاز کرد .1نگامی که اسکندر در سال  330ق.م آن را ویران ساخت،
نوزکاما ً به اتمام نرسیده بود.
جلگه مرودشت واقع شده و با تراشیدن قسمتی از کوه
دردامنه کوه رحمت مشرف به
تخت جمشید
ٔ
ٔ
دروازه ملل ،بنا ای خدماتی و دفاعی میباشد.
به وجود آمده است .این مجموعه مشتمل بر چند کاخ،
ٔ
(تصویرشماره
سابقه این مجموعه در نگاه ر بینندهای حیرت انگیز است.
عظمت و جال و شکوه بی ٔ
ٔ
14ــ)2

تصویر شمارۀ 14ــ2ــ نمایی از بنا ای
تاریخی تخت جمشید

پلکان شیبدار ورودی این مجموعه به جای اینکه از قطعه سنگ ای جداگانه ترکیب شده باشد،
از تخته سنگ ای عظیمی تراشیده شده ،که گاه بخشی از دیواره را م تشکیل میدادهاند .بر روی
دروازه ملل شامل ایوانی با نمای گاو ای بالدار با سر آدمی مواجه میشویم .به نظر
ص ّفه ،2و در ابتدا با
ٔ
میرسد در نگاه خامنشیان این موجودات از مجموعه پاسداری میکردند.
در این ایوان ،کتیبهای از خشایارشاه دیده میشود ،در این کتیبه نوشته شده است که این «درگاه
شماره 15ــ)2
مه ملت است( ».تصویر
ٔ
ٔ
1ــ حوالی سال ای  518تا  516ق.م

2ــ صفّه ،سکو یا فضایی است که نسبت به فضا ای اطراف کمی بلندتر است.
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شا ان خامنشی به ندرت در آنجا اقامت میکردند .در حقیقت تخت جمشید یک مجموعه آیینی
مقدس در
و ملّی بود ،جایی برای جشن ای نوروزی و بیان
کننده عظمت ،قدرت ،ثروت و مکانی ّ
ٔ
حکومت خامنشی به شمار می رفت.
در عرض حیاط ورودی ،کاخ معروف به صد ستون قرار دارد .این مکان احتماا ً قرارگاه محافظان
دروازه ورودی و سایر تسهیات مربوط است.
شاه بوده است .چون مستقیماً با
ٔ

تصویر شمارۀ 15ــ2ــ دروازه ملل

یکی دیگر از کاخ ای مهم تخت جمشید کاخ آپادانا
میباشد .آنچه در این کاخ بیش از مه ما را به شگفتی
انه ستون است ،که درتمدن ای
وا میدارد بلندا و د ٔ
آن روزگار کاما ً بیسابقه و منحصر به فرد بوده است.
فاصله بین محور آنها به ده
بازمانده ای این ستون ا که
ٔ
متر م میرسد ،نوز م سر بر بلندای آسمان کشیدهاند.
شماره 16ــ)2
(تصویر
ٔ
تصویر شمارۀ 16ــ2ــ نمونه ستون ای تخت جمشید
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این ویژگی به نظر یکی از صاحبنظران ،1نمایانگر جسارت معماری خامنشیان میباشد .خامنشیان
به مرتفع ساختن بنا ا با قرارگیری بنا بر روی سکو ای مرتفع عاقهمند بودند.
مطالعه آزاد
به نظر محققان ،آیین یکتاپرستی و آسمانی
شا ان خامنشی خود گواه بارزی برسطح
عالی اخاقیات خامنشیان است ،که در
معماری و سایر کار ای نری آنها نیز متجلّی
شده است .نقش برجسته ای م ردیف
دیواره ای تختجمشید ،مانند ترکیب آنها
خصلت مو ّقر و انسانی تمام مجموعه را تأیید
شماره 17ــ )2در آنجا از
میکند( .تصویر
ٔ
خشونت و کشمکش مجسمه ای آشوری

تصویرشمارۀ 17ــ2ــ بخشی از نقش برجسته ای تخت جمشید

نشانی نیست .در عوض سادگی ،آرامش و وقار متناسب با بنایی بزرگ و زنده نمایشگر روح متعالی
خامنشیان میباشد .توجه به محرمیت و درونگرایی در این مجموعه کاخ ا نیز تأیید دیگری بر این
روحیه آنان میباشد .دراین نقش برجسته ا خامنشیان عاوه براستفاده از الگو ای تمدن ای
ٔ
(تصویرشماره 18ــ)2
پیشین ،با ایجاد تغییراتی در آنها ،استقال و ویّت خود را حفظ کردند.
ٔ
در پیکره ای خامنشی عاوه بر تغییر در فرم بال ا ،نیمتنه با نمای طبیعی جانبی نشان داده شده
است و به مین علّت ارتباطشان با سر ا و پا ا منطقی تر از پیکره ای آشوری است.

الف) نقش برجستۀ
خامنشی در دروازۀ
ملل تختجمشید

تصویر شمارۀ 18ــ2

1ــ پروفسور دانجلیس استاد بزرگ فقید دانشگاه ای ایتالیا

ب) گاو بالدار با سر انسان
ازخرساباد (تمدن آشور)
حدود  720ق.م
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پایداری عناصر معماری خامنشی از اعتبار خاصی برخوردار است .اگرچه ساختمان چهلستون پیش
از خامنشیان در بسیاری از نقاط جهان آن زمان متداول بود ،ولی برای اولین بار در کاخ ای خامنشی
فاصله ستون ا و ارتفاع آنها تا حد امکان افزایش یافته است.
کاخ آپادانه (آپادانا) در شوش دارای  36ستون می باشد .ارتفاع ستون ا حدود  20متر و با
سرستون ای کله گاوی شکل ساخته شده است.
نوآوری خامنشیان در ساخت تاار ای ستوندار باعث شد این قبیل فضا ا را در سراسر جهان و
در طول تاریخ به نام «آپادانا» نامگذاری کنند .معماری و کاخسازی خامنشی در قالب یک نظم ندسی
مبتنی بر تکرار شکل ای مربعی است ،که سابقهای بسیار کهن دارد.
در تختجمشید عاوه بر دو تاار ،کاخ ای اختصاصی داریوش (تَچرا) خشایارشاه ( َدیش) ،اردشیر
(تصویرشماره 19ــ)2
اول ،سایرکاخ ای کوچک تر و بنا ای اداری و خدماتی قرار دارد.
ٔ

 1پله ای ورودی

 2دروازه ملل

 3جبهه شمالی باروی دفاعی

 4دروازه ناتمام

 5آپادانا

 6تاار صدستون

 7کاخ داریوش

 8کاخ اردشیر سوم

 9ساختمان مرکزی

10

 11کاخ اردشیر اول

 12کاخ خشایارشاه

 13ساختمان ای مرکزی

 14گنج خانه

 15جبهه شرقی باروی دفاعی

 16مدخل اصلی جنوبی

اندرونی

در تخت جمشید:

بخش عمدۀ نقشه کف خصوص ًا بارو ای دفاعی که بازسازی

شده است .ساختمان ایی به رنگ آبی حدود  490تا
 500ق.م ،به رنگ سبز  480تا  ،495به رنگ قرمز  460تا

 ،480به رنگ قهوه ای  400تا  460بنا شدند.

تصویر شمارۀ  19ــ 2ــ نقشۀ تخت جمشید
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حمله اسکندر به ایران و ویرانی کاخ ای تخت جمشید ،فرمانروایی به جانشینان وی که سلوکیان
بعد از ٔ
نام گرفتهاند ،رسید .اسکندر با تربیت کودکان ایرانی در میان سپاه خود ،سعی در رواج فر نگ یونانی
در ایران را داشت .ولی ایرانیان مچنان فر نگ ملی خود را حفظ کردند .از این دوران نوز آثار
چندانی در ایران یافت نشده است.
 2کاخ سازی دورۀ اشکانیان

در شمال خاوری ایران که اینک کشور ای آسیای میانه قرار دارند ،قوم دیگری به نام پارتیان،
معماری وکاخسازی کاما ً متفاوتی را تکوین بخشیدند .پارتیان با حرکت به سوی باختر ،مقدار زیادی
از قلمرو سلوکیان را تسخیر کردند .ولی برای مدتی ر دو شا نشا ی وجود داشت .معماران پارتی،
با ترکیب عناصر یونانی و ایرانی شیوه جدید و بی نظیری را در معماری بوجود آوردند و به احیای
ویژگی ای الگو ای ایرانی پرداختند.
دو کار مهم پارتیان در زمینه معماری یکی دستیابی به گنبد روی گوشواره1و دیگری ایجاد ایوان
تاقدار است .که ر دو در رشد معماری ایرانی در دوره ای بعد نقش حیاتی داشتند .متأسفانه از این
آثار چیزی سالم باقی نمانده و اغلب بنا ای قابل مطالعه خارج از کشور ایران ،در بین النهرین و قسمت
شمال شرقی فات ایران واقع است .این امر سرعت گسترش نیروی پارتیان را در سراسر فات ایران
نشان مید د .با این که نر پارتی درحدود سال  250ق.م شناخته شده است ،با این مه از زمان
پادشا ی مهرداد دوم از سلسه پارتی اشکانی2معلومات ما درباره معماری گسترده پارتی شکل میگیرد.
کاخ آشور :کاخ آشور در خاک عراق که یکی دیگر از بنـا ای اشکانی مربوط به قرن اول میادی
نده پیشرفت ای
است ،در قرن سوم بخش ایی به آن اضافه شد .ویژگی ای این کاخ نشان د ٔ
نمونه چهار ایوان را میبینیم ،که به یک
زمینه معماری است .درآن نخستین
بعدی ایرانیان در
ٔ
ٔ
حیاط چهارگوش مرکزی مشرف است .این طرح با تغییرات اندکی ،مان نقشه چهار ایوان است
که الگوی طراحی معماری مسجد ا ،مدرسه ا و کاروانسرا ای ایرانی در قرون بعدی می شود.
شماره 20ــ)2
(تصویر
ٔ
این پیشرفت ای بزرگ در معماری ایرانی با آرایش و نماسازی ا ،ترکیبی از معماری پارتی ،یونانی
و رومی را مراه بوده است.
1ــ گوشواره ،گوشه سازی در کنج ای فوقانی زیر گنبد است که آن را تبدیل به گنبد می کند.
2ــ سال  123ق.م

فصل دوم  :معماری شهر و خانه 31

4
3
2
2

5
1

2

2

اشکانی به نام آشور
 1میانسرا
 2ایوان
 3میانسرا
 4میانسرای رواق دار

تصویر شمارۀ 20ــ2ــ طرح و نقشه کاخ اشکانی به نام آشور

 5اتاق دار

مطالعه آزاد
کاخ نسا :کاخ نسا در عشق آباد(1اشک آباد) و در حاشیه غربی بیابان قره قوم واقع است.
این کاخ که در کاوش ای باستانشناسی از زیر خاک بیرون آمده ،مربوط به قرن دوم و سوم قبل
از میاد و بنای آن چهارگوش و دارای چهارایوان است .سقف این تاار چوبی و بر چهار
ستون به م چسبیده استوار بوده است.
َلحضر) :شهر ترا ،درفاصله  3کیلومتری رودخانه دجله و در جنوب
کاخ و شهر َترا (ا ْ َ
غربی موصل واقع است و از جمله شهر ایی است که در مرز بین ایران و امپراتوری روم بنا
گردیده و نقش عمدهای در ممانعت از جوم رومیان به ایران داشته است که در سرتاسر دوره
حکومت اشکانی و ساسانی دائماً در جنگ با ایران بودند.

1ــ در ترکمنستان واقع شده است.

32

مطالعه آزاد

دراین شهر بنا ایی از سه تمدن پارتی،
یونانی و رومی در کنار یکدیگر قرار دارند.
کاخ الحضر با ترکیبی از ایوان ای ردیفی
ساخته شده است .در پشت یکی از ایوان ا
اتاق چهارگوش تاق داری دیده میشود.
(تصاویرشماره 21ــ 2و 22ــ)2
ٔ
تصویر شمارۀ21ــ2ــ نمای عمومی از کاخ ترا (الحضر)
در عراق

 1ایوان
 2اتاق چهارگوش تاقدار

تصویر شمارۀ 22ــ2ــ پان کاخ الحضر

مجموعه کوه خواجه سیستان :مجموعه بنا ای کوه خواجه درنزدیکی زابل و دریاچه امون را
شماره 23ــ)2
«قلعه» م مینامند( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 23ــ2ــ نمایی از آثار باقیمانده در
کوه خواجه مربوط به دوره اشکانی وساسانی در
کناردریاچه امون در استان سیستان و بلوچستان
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این مجموعه بنا شامل یک کاخ و یک معبد است و بر روی ص ّفه یا سکویی بنا شده است ،ورودی آن
پلکانی دو طرفه دارد و دارای یک ورودی در ضلع جنوبی است .مچنین در دو ضلع غربی و شرقی
آن ،ایوان ای مسقف وسیع قرار گرفته است.
ویژگی مهم در این مجموعه بنا وجود فضا ای ویژه و اساسی معماری سنتی است ،که بعد ا در
مدرسه ا ،کاروانسرا ا و مساجد بعد از ظهور اسام نیز به کار رفت ،ایوان رو به میانسرا (حیاط
جمله این فضا ا
مرکزی) و گنبد از
ٔ
شماره 24ــ)2
میباشند( .تصویر
ٔ
البته پیش از این مجموعه بنا ،در
کاخ آشور نیز ایوان و حیاط مرکزی
استفاده شده است.

کوه خواجه
 1میانسرا

 2ایوان

 3نیایشگاه

تصویر شمارۀ 24ــ2ــ نقشۀ مجموعۀ کوه خواجه

ریشه این طرح را که در بنا ای پس از اسام به کار گرفته شده
متأسفانه محققین غربی سعی دارند ٔ
است را به خارج ایران نسبت د ند ،که مسلماً نادرست میباشد.
به کارگیری گچ که از زمان پارتیان در فات ایران رایج شد و تا دوران ساسانی ادامه یافت ،در
قسمت ای مختلف این مجموعه بنا ا به کار گرفته شده است.
 3کاخ سازی دورۀ ساسانیان

کاخ (آتشکده) فیروزآباد :اردشیر اول ،1نخستین فرمانروای ساسانی نگامی که نوز خراجگزار
پادشاه اشکانی بود کاخ خود را در فیروز آباد ساخت .برخی از باستان شناسان این بنا را آتشکده میدانند.
آتشکده فیروز آباد حدود  60متر و د انه تاق ایوان بزرگ مرکزی آن 13متر است.
طول نمای کاخ یا
ٔ
1ــ اردشیر با ادعای انتساب به دودمان کهن خامنشی میخواست رابطه خود را با آن دولت تثبیت کند.
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پشت ایوان مرکزی که در ر سمت آن دو ایوان مستطیل شکل قرار دارد ،سه ِ
اتاق چهار ِ
گوش گنبد دار
شده ایرانی ستند که بر روی دیوار ایی به قطر 4
واقع است .این گنبد ا ،قدیمیترین گنبد ای شناخته ٔ
شماره 25ــ)2
متر قرار گرفتهاند( .تصویر
ٔ
 1ایوان بزرگ رو به آبگیر یا برکه
 2گنبدخانه به د انه حدود  13/5متر
 3ایوان ای رو به میانسرا
 4میانسرا

تصویر شمارۀ 25ــ2ــ پان ،مقطع و نمای کاخ (آتشکدۀ) فیروزآباد

آتشکده فیروزآباد از سنگ ای ناصاف و به کمک مات ساخته و روی آن سفیدکاری
دیوار ای کاخ یا
ٔ
شده است .جزییات تزیینات آن از کاخ ای خامنشی در تختجمشید اقتباس گردیده است.
کاخ قلعه دختر:کاخ دیگری به نام قلعهدختر در فیروزآباد فارس دارای برج و بارو است و بر بلندی
صخرهای به دستور اردشیر ساخته شده است .طرح و مصالح آن شبیه کاخ یا آتشکده فیروزآباد است.
این کاخ دارای یک ایوان بزرگ تاقدار است که در پشت این ایوان چهارگوش ،فضای گنبدداری قرار
شماره 26ــ)2
دارد .نوک گنبد سرگشاده و به طرف آسمان باز بوده که به آن ورنو1میگویند(.تصویر
ٔ
1ــ ورنو به معنای سوراخ سقف است.
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تصویر شمارۀ 26ــ 2ــ تصویر سه بعدی از قلعه دختر

دوره ساسانی تاق کسری یا ایوان مداین درتیسفون (در عراق
تاق کسری :برجستهترین یادگار ٔ
شماره 27ــ )2این بنای با وقار که احتماا ً در زمان شاپور اول ساخته
امروزی) واقع است( .تصویر
ٔ
شده ،نمونه جالبی از ایوان ساسانی است .دو ویژگی معماری ایرانی در این بنا به خوبی آشکار است.
اندازه  24در
یکی بهرهگیری از تناسب طایی ایرانی در ایوان بزرگ میانی آن که نقشه آن مستطیلی به
ٔ

تصویر شمارۀ 27ــ2ــ پان و نمای ایوان مداین
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2
1
انه  25متر ،و بلندایی به ارتفاع  30متر ،از بلندترین
 40گز است .سقف این ایوان تاق آ نگی با د ٔ
استفاده غالب از مصالح خشت برای ساخت بنا می باشد.
تاق ای زمان خودش بود .ویژگی دوم
ٔ
شماره 28ــ )2در این نما چند ردیف تاقنمای کم عمق با ستونچه ایی وجود دارد.
(تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 28ــ2ــ تاق کسری یا ایوان مدائن ،نمونه بارز تاق آ نگ در دوران پیش از اسام

کاخ بیشاپور :کاخ بزرگ بیشاپور را شاپور اول پس از پیروزیش بر والرین امپراتور روم (241
میادی) در نزدیکی کازرون بنا کرد .این بنا در مرکز مجموعه یک ارگ شا ی است.که دارای اتاق
بزرگی به وسعت  500مترمربع است ،که گنبدی به ارتفاع  22متر داشته است .آرایش وسیع گچ بری
نمونه موجود از تزیینات داخلی یک قصر ساسانی را نشان مید د.
این کاخ ،بهترین ٔ
یچ کدام از نقوش آن مانند م نیستند و آن را می توان مادر تمام گچ بری ا و نقش ای ایران
دانست .یکی از تاار ا ،به نام تاار موزاییک ،فرش کفی از موزاییک داشته است .که بر روی زمین،
(تصویرشماره 29ــ)2
نگاره ای گوناگونی را با موزاییک ای بزرگی ساخته بودند.
ٔ
کاخ سروستان :در کاخی که بهرام در سده پنجم بعد از میاد در سروستان ساخته ،پیشرفتی کامل تر
زمینه گنبدسازی دیده میشود .ایوان مرکزی نمای اصلی (فضای شماره ،)1
و فنونی توسعه یافتهتر در ٔ
در ر طرف آن ایوان کوچک تری قرار دارد که به اتاق گنبددار مرکزی دسترسی دارد .در پشت اتاق
1ــ واحد اندازه در ایران ،یک گز بنایی معادل  106/666سانتی متر بوده است.

2ــ تاق آ نگ یا تاق گهواره ای ،یکی از ساده ترین و پرکاربردترین تاق ا در معماری ایران است .این تاق با چینش یکنواخت آجر یا خشت

در راستای دو دیوار روبه رو به شکل ظا ری نیمه استوانه به صورت تیزه دار ساخته می شود.
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بزرگ گنبددار ،حیاط چهارگوشی است که تنها ایوان آن ،در وسط دیوار روبه رویی دیگر قرار گرفته
شماره 30ــ)2
است( .تصویر
ٔ

 1کاخ گنبددار بیشاپور  2نیایش گاه آنا یتا
 3تاار موزاییک

 4مسجد از دوره آلبویه

 5برج ای شهر

 6آبراه

تصویر شمارۀ 29ــ2ــ شهربیشاپور

 1ایوان اصلی

 2اتاق بزرگ گنبددار

 3میانسرا

 4اتاق پذیرایی یا سفره خانه

 5اتاق گنبد دار

 6,7اتاق (احتما ًا خصوصی)

تصویر شمارۀ  30ــ 2ــ نقشه کاخ سروستان

در دو طرف بنای اصلی ،دو اتاق باریک تاقدار واقع است( .فضا ای شماره  4و  6روی نقشه) از
ویژگی ای خاص این بنا کاربرد نیم گنبد در رواق ای دو طرف اتاق پذیرایی برای اولین بار می باشد.
(تصویر شماره 31ــ2الف) گرچه این بنا یادآور نقشه کاخ (آتشکده) فیروزآباد است ،ولی در اینجا
(تصویرشماره 31ــ)2
آزادی بیشتر و قرینه سازی کمتری به چشم میخورد.
ٔ
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الف ــ رواق ای دو طرف اتاق پذیرایی در کاخ سروستان

ب ــ نمای سه بعدی برش خورده از کاخ سروستان

تصویر شمارۀ  31ــ2

زیبایی و شکوه بسیاری از آثار معماری کاخ ای ساسانی را از نقاشی ای روی ظروف
فلزی ،مچنین از قاب ای گچ بری متعددی که باقیمانده و زمانی زینت بخش نمای داخلی و خارجی
شماره  32ــ)2
ساختمان ا بوده است ،میتوان دریافت( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 32ــ 2ــ نقش یکی از گچبری ای ساسانی (آرم دانشگاه تهران از این نقش الهام گرفته شده است).

 4کاخ سازی در دورۀ اسامی

با ظهور اسام در ایران ضمن حفظ تداوم و پیوستگی معماری ،تغییراتی نیز در شکل کاخسازی
دوره صفویه به ما و استمرار این دوران و تغییراتی که در نگرش
ایرانی حاصل شد .به دلیل نزدیکی ٔ
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پادشا ان از این زمان به بعد حاصل شد ،تعداد زیادی کاخ در گوشه و کنار ایران از آن دوران باقی
مانده است .اکثر این کاخ ا در شهر اصفهان که در زمان شاه عباس اول به عنوان پایتخت انتخاب شد،
واقع میباشند.
محدوده فعلی
اولیه صفویان ساختمان یک کاخ در داخل
کاخ عالیقاپو (قزوین) :در قزوین ،پایتخت ٔ
ٔ
شهر بهنام عالیقاپو قرار دارد؛ که فقط سردر آن مراه با یک کوشک باغی که در زمان قاجاریه تغییراتی
شماره 33ــ)2
در آن داده شد ،مشا ده میشود( .تصویر
ٔ
کاخ عالی قاپو (اصفهان) :کاخ دیگری از صفوی ،بنای عالیقاپو (دربعالی) است ،که در میدان
مجموعه
امام اصفهان (نقش جهان) واقع است و ورودی کاخ ای دیگر سلطنتی میباشد .تاریخنویسان
ٔ
خانه نقش جهان» نامیدهاند.
پشت عالی قاپو را «دولت ٔ
این کاخ مهم و ایوان بزرگ و مسقف آن ،محل استقرار پادشاه و درباریان برای تماشای جشن ا
شماره 34ــ)2
و بازی ای ورزشی اجرا شده درمیدان (به ویژه بازی چوگان) ،بوده است( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 33ــ2ــ بنای عالی قاپو در قزوین (صفوی)

تصویر شمارۀ 34ــ2ــ نمایی از کاخ عالی قاپو در میدان نقش جهان
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بنای عالیقاپوی اصفهان را شاه طهماسب به صورت کوشکی سه طبقه آغاز کرد اما در سال ای بعد،
شاه عباس پس از انتقال پایتخت از قزوین به اصفهان ،عالی قاپو را به شکل امروزی خود گسترش داد.
در طبقه م کف عالی قاپو دفاتر امور اداری قرار داشت و به این ترتیب میتوان این بنا را مقر حکومتی
دولت صفویه دانست.
در طبقات بااتر با چند اتاق با
تزیینات باشکوه و یک اتاق موسیقی
ِ
شکل تزیینات
قرار گرفته است.
مجموعه نیمتاق ای کوچک
گچی،
ٔ
مجموعه تزیینات به کار رفته
تو در تو و
ٔ
در پوشش این اتاق میتواند عملکرد
صوتی م داشته باشد .و این نشان
از علم و دانش معماران ایرانی در آن
زمان دارد( .تصویر
شماره 35ــ)2
ٔ

تصویر شمارۀ 35ــ2ــ نمای داخلی اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو

کاخ چهلستون :یکی دیگر از کاخ ای صفوی در اصفهان ،کاخ چهلستون است .این کاخ
از یک تاار اصلی با تزیینات نقاشی روی گچ ،یک تاار مسقف باز در جلوی آن و یک استخر بزرگ
آب تشکیل شده است .سقف این تاار بر بیست ستون استوار شده که بازتاب تصویر این ستون ا درآب
استخر ،مجموعهای از چهل ستون را نشان مید د که کاخ را به مین دلیل «چهلستون» نامیدهاند.
شماره 36ــ)2
(تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 36ــ2ــ نقشۀ کاخ چهلستون اصفهان
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نقشه بنای چهلستون و ایوان ستون دار آن ،نشان مید د که شبا ت زیادی میان این بنا و ایوان
ٔ
ستون دار کاخ عالیقاپو ،وجود دارد.
کاخ شت بهشت :یک طرح متفاوت با کاخ ای مذکور را در کاخ شت بهشت مربوط به اواخر
شماره 37ــ )2این کاخ دارای فضای میانی زیبایی با حوضی در پایین و
عهد صفویه میبینیم ( .تصویر
ٔ
نورگیری در باا و سقفی گنبدی و مزین می باشد .در اطراف این حوض خانه و در چهار سمت فضای
میانی رو به چهار سمت باغ ،چهار ایوان و روی چهار کنج آن اتاق ایی ساخته شده است( .تصویر
شماره 38ــ )2طرح شت بهشت ،شبیه کاخ سلطنتی قزوین است و فقط فاقد را روی ستون دار
ٔ
اطراف بناست .شت بهشت ،نمایانگر ما نگترین معماری دوران صفویه ،م در نمای خارجی و م
در نقاشی ای داخلی آن میباشد.

تصویر شمارۀ 37ــ2ــ کاخ شت
بهشت در اصفهان (صفوی)

تصویر شمارۀ  38ــ2ــ نقشۀ کاخ شت بهشت
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خارج از منطقه اصفهان نیز تعداد زیادی کاخ و یا ویرانه ای کاخ ،از زمان صفویه باقی مانده است.
کاخ صفی آباد در بهشهر که در بلندای تپهای مشرف به شهر بهشهر (اشرفالباد) قرار گرفته ،طرحی
شبیه سایر کاخ ای صفوی دارد.

تنها بنای کامل باقی مانده از نادرشاه
کاخ او در کات نادری است که به
«قصر خورشید» معروف است( .تصویر
شماره 39ــ 2الف و ب)
ٔ

الف ــ قصر خورشید کات نادری (افشاریه)

تصویر شمارۀ 39ــ2
ب ــ مقطعی از قصر خورشید

در زمانی که شیراز مرکز و پایتخت
ایران و مقر حکومت کریمخان زند بود،
وی کاخی بنا کرد که اطراف آن را برج و
بارو احاطه کرده است و به مین جهت
به ارگ کریمخانی شهرت دارد( .تصویر
شماره 40ــ)2
ٔ
تصویر شمارۀ 40ــ2ــ ارگ کریمخان در شیراز
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در قرن دوازد م ( ـ.ش) که تهران پایتخت ایران شد ،پادشا ان قاجار در بخش شمالی سته مرکزی
مرحله اول
آن زمان شهر ،شروع به ساختن تعدادی بنا کردند .این محل بعد ا «ارگ» نامگذاری شد.
ٔ
ساخت این مجموعه در زمان کریم خان زند صورت گرفته است و در زمان پادشا ان قاجار دستخوش
تغییراتی شده است .تخریب ای د ه ای اول قرن حاضر آثار اندکی از آن مجموعه را برجای گذارده
موزه گلستان» مشهور است .مهم ترین بنای این مجموعه کاخ
است که م اکنون به
ٔ
«مجموعه کاخ ٔ
گلستان است.
این مجموعه ،در اطراف حیاطی بزرگ ایجاد شده و در میان آن عمارت تخت مرمر واقع است و تا
دوره قاجاریه تعدادی کاخ ییاقی م در اطراف
اندازهای به تاار اشرف در اصفهان شبا ت دارد .در ٔ
تهران بنا شد که مهمترین آنها عبارتند از :کاخ صاحبقرانیه در نیاوران ،کاخ شهرستانک و کاخ فرح آباد.
از اواخر قاجار به دلیل قدرت یافتن کشور ای غربی ،ضعف سیاسی ،اقتصادی و… کشور
مسافرت ای خارجی شا ان و از خود بیگانگی و شیفتگی به غرب دربین آنها ،درمعماری نیز شا د
افول میباشیم .برخی از معماران کم کم با گسیختگی از فر نگ معماری خودی از الگو ای غربی
دوره پهلوی به اوج خود رسید .نمونه ایی از کاخ ای این دوران
استفاده نمودند ،روندی که در ٔ
مجموعه کاخ ای سعدآباد ،کاخ مرمر ،میان پشته در بندر انزلی ،کاخ رودسر و کاخ رامسر میباشند.
مطالعه آزاد
مقایسه شبا ت و تداوم کاخسازی در دوران مختلف تاریخ معماری ایران
برجسته معماری ایرانی تا قبل از دوران معاصر ،اصل تداوم و پیوستگی آن
یکی از ویژگی ای
ٔ
دوره ساسانیان تا دوران اسامی اصول
میباشد .از این نظر شگفت آور نیست که بدانیم از اواخر ٔ
سازماند ی یکسانی بر اکثر کاخ ا حاکم بوده است.
معموا ً این کاخ ا شکل ترکیبی سه بخشی متشکل از سه محور موازی را به خود میگرفتند.
که گا ی نقشهای چلیپایی1را میساختند .این نظام را در صورت اولیهاش میتوان در کاخ ای
(تصویرشماره 41ــ )2و مان نظام را در کاخ ای صفوی
ساسانی مثا ً در کاخ سروستان دید.
ٔ
مشا ده کرد .دربسیاری از کوشک ای صفوی ،میتوان الگوی کاخ آپادانای خامنشی ،را با
1ــ از شکل ایی است که م در معماری و م جزئیات تزیینات معماری ایرانی به کار می رفته و به شکل  +می باشد.
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مطالعه آزاد
چهار ایوان رو به بیرون و چهار مجموعه اتاق در کنج ایشان ،دید .مانند کوشک شت بهشت
اصفهان.
3

2

1

3

2

1

سمت چپ :کاخ سروستان ،سمت راست :کاخ صفوی در نزدیکی نطنز (اعداد نشان د ندۀ بخش ای مختلف کاخ می باشند)
تصویر شمارۀ 41ــ2ــ طرح سه بخشی کاخ ا

باغ

تاریخچۀ باغ ایرانی

کلمه « پرادئزا» از زبان مادی
واژه فارسی «پردیس» اخذ شده ،که خود از ٔ
کلمه «فردوس» (بهشت) از ٔ
کلمه « فردوس » برای باغ ایرانی ،نمادی از بهشت را
گرفته شده است .در بعد از اسام استفاده از ٔ
یافت .زیرا مسلمانان در انطباق با توصیف بهشت در قرآن کریم ،سعی کردند ،در این جهان فناپذیر،
جلوهای از فناناپذیری و جاودانگی جهان ابدی و باغ ای بهشتی را به نمایش بگذارند .به مین دلیل
نشانه عظمت و جاودانگی را میکاشتند.
در باغ ا معموا ً درخت میشه سبز سرو با قامت کشیده و ٔ
باغسازی در ایران از قدمت طوانی برخوردار میباشد و تاریخی بیش از دو زار سال
محوطه کاخ
دارد1.چهار باغ ،که اصل اساسی باغسازی ایران است از ابداعات کوروش در خلق
ٔ
شماره 42ــ)2
پاسارگاد به شمار میرود( .تصویر
ٔ
دوره اسامی با نگاه جدیدی که ایرانیان مسلمان به این الگو پیدا کردند ،و انطباقی که با مفا یم
در ٔ
قرآنی یافت آن را در باغسازی ای خود برگزیده و تقویت نمودند.
1ــ از دیگر باغ سازی ای قدیمی در جهان باغ سازی چین و ژاپن می باشد.
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تصویر شمارۀ 42ــ2ــ کاخ ای خامنشی در شوش

مطالعه آزاد
تجربه تاریخی شروع نکردند.
قابل ذکر است که ایرانیان مسلمان تمدن خود را بدون پیشینه و ٔ
بلکه ر ایده و فکر ارزشمند و قابل استفاده ای را از ر جایی میگرفتند و ضمن تقویت ،تکمیل
و انطباق دادن با فر نگ اسامی ،آن را به دیگران عرضه مینمودند .مین ویژگی عامل حیات
و قوت فر نگ و تمدن اسامی ایران در صدر آن شد.
معماری باغ ایرانی

از مان ابتدا در باغ ایرانی توجه خاصی به شکل ای ندسی میشد .شکل مربع و مستطیل که
فاصله بین اجزای باغ را ساده و روشن نشان مید د ،از ا میت زیادی برخوردار بود .مچنین اصل
ٔ
مهم دیگر باز بودن چشمانداز اصلی باغ به شکل کشیده بود.در انتهای این مستطیل کشیده که به آن
«میانکرت» میگفتند ،بنا و کوشک اصلی قرار میگرفت .کوشک در میانه یا انتهای باغ قرار داشت.
در میان کرت معمواً ،آبنما یا استخر میساختند .در دو طرف خیابان آن درختان بلند میکاشتند
که خیابان را به صورت داانی سبز درمیآورد .ولی در فضای وسط آن ،جهت جلوگیری از بسته شدن
دید ،درخت بلند نمیکاشتند( .تصویرشماره 43ــ)2
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کوشک
حوض

میان کرت
حوض

بنای سردر

تصویر شمارۀ 43ــ2ــ موقعیت میان کرت در باغ ایرانی

الف ــ باغ شا زاده ما ان

در بعضی از باغ ا میان کرت به دلیل قرارگیری
باغ در زمین شیبدار ،به صورت زیبایی مطبق
ساخته میشد .مانند باغ شا زاده ما ان در
شماره 44ــ 2الف و ب)
نزدیکی کرمان( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 44ــ2

ب ــ تصویر باغ شا زاده ما ان در دل کویر
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در باغ ایرانی ،عاوه بر عمارت
یا کوشک اصلی بنا ایی به عنوان
سردر ساخته میشد ،که در حقیقت
بیرونی باغ یا محل پذیرایی محسوب
میگردیدند .مچنین در بسیاری
از باغ ا فضا ای جنبی و خدماتی
مانند اصطبل ،انبار ،حمام ،آبانبار،
چایخانه و… دیگر فضا ای کالبدی
باغ را تشکیل میداد.
یکی دیگر از زیباترین باغ ای
ایران ،باغ فین کاشان می باشد.
(تصویر شماره 45ــ)2

تصویر شمارۀ 45ــ2ــ باغ فین کاشان

از مشخصه ای مهم دیگر باغ ایرانی ،تمایل زیاد به نمایش آب بود .معمار باغساز ،بازی ای
دلنوازی با آن انجام میداده است .این امکان به کمک حفر قنات در دل کویر بایر نیز انجام میپذیرفته
(تصویرشماره 44ــ2ــ ب)
است.
ٔ
جهت تحقق کامل کارایی و سودمندی ،درختان ،گل ا و گیا ان باغ ایرانی عاوه بر زیبایی بخشیدن
به کل مجموعه ،مصارف خوراکی و دارویی م داشتند.
باغ ایرانی مزیّن به نظم و تناسب ،برخوردار از حرمت و محرمیت 1و موظّف به کارآیی و سودد ی بوده
فرخنده زیبایی و سودمندی را به نمایش میگذاشتند.
منظومه شگفتانگیزی از پیوند
است .این باغ ا
ٔ
ٔ

1ــ دیوار دور باغ مانع ورود نامحرم به داخل می شده است.
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بناهای بومی نواحی مرکزی ایران

ابتکار عمل معماران ،به طرز حیرتآوری در انواع بنا ای سنتی ایران دیده میشود .پیش از شروع
به بررسی چند گونه از ابنیه بومی مناطق مرکزی ایران ،نیاز به دو تعریف روشنگر میباشد .مانطور که
«زبان بومی» به معنی کلماتی است که توسط مردم ناحیه ای مورد استفاده قرار میگیرد؛ مراد از «بنای
بومی» نیز بنا ایی است که به دست مردم ر محل ساخته میشده است .این بنا ا که در نواحی خاصی
ساخته میشدند ،گا ی شکل معماری ویژهای مییافتند .زبان معماری ر سرزمین به سنت بومی و
خصوصیات عمومی
شیوه گزینش پیشرفت ای مختلف علمی در طول زمان بستگی دارد .به جز
ّ
ٔ
معماری در ایران ،عوامل مهم تأثیر گذار در معماری بومی آن ،عبارتند از :فر نگ ،اقلیم و مصالح
ساختمانی محلی .در اینجا به معرفی اجمالی سه نوع از بنا ای بومی نواحی مرکزی ایران میپردازیم.
 1برج های کبوترخان (کبوترخانه)

سده یازد م ـ.ق تعداد زیادی برج کبوترخان در منطقه اصفهان وجود داشته است.
در اواخر ٔ
شماره 46ــ )2اکنون فقط تعداد کمی از آنها باقی مانده است .دف از برپا کردن آنها،
(تصویر
ٔ
جمعآوری فضوات کبوتران بوده که بهترین کود برای کشاورزی محسوب میشده است .ضمن اینکه
در ساختن باروت تفنگ نیز از آن استفاده میکردند .در مان زمان که کاربرد اصلی کبوترخانه ای
اروپا تولید گوشت بود ،در ایران به دلیل حضور آنها در اطراف گنبد ا و مناره ای مذ بی و امام زاده ا
خوردن گوشت آنها جایز شمرده نمیشد.

تصویر شمارۀ 46ــ2ــ برج ای کبوترخانه در نزدیکی اصفهان
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در این بنا ا ابتکاری شگفت آور در حل
مشکلی عمده به کار رفته است .و آن فرا م
آوردن بیشترین شمار انه ای کبوتر با کمترین
مقدار مصالح ساختمانی بوده است ،این کار
با شبکه ای آجری یا خشتی به صورت پیش
و پس نشسته اجرا شده است .نمونه ای
مدور و استوانهای
عمومی برج ا به شکل ّ
شماره 47ــ)2
بودهاند( .تصویر
ٔ

 2آب انبارها

یکی از پژو شگران ایران شناس 1معتقد
تخیل و وشمندی ایرانی
است که :نیروی ّ
در بهرهگیری از حداقل آب موجود ،در
بیابان ا ،چنان بی رقیب بوده که خدمت کشور
ایران در راه پیشبرد فنون علمی وابسته به
کشاورزی ،منحصر به فرد شمرده شده است.
(تصویرشماره 48ــ )2این در حالی است
ٔ
که در سرزمین ای دیگری چون استرالیای
مرکزی ،یا بیابان ای آمریکای شمالی که
دارای شرایط اقلیمی یکسانی ،با خاک ای
خشک مرکز ایران بوده اند ،کشاورزی قابل
توجهی به وجود نیامده است.
1ــ  ،R.W.Ferrierفریر محقق ایران شناس

تصویر شمارۀ 47ــ 2ــ نمای داخلی برج ای کبوترخانه

تصویر شمارۀ 48ــ2ــ نمایی از مسیر ای قنات
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گفتنی است که جمعآوری و نگهداری آب ،فقط به یاری تجربهاندوزی طوانی ،امکان پذیر میباشد.
دوره داریوش اول رواج داشته است .ازم به ذکر است که م اکنون
در ایران نظام احداث قنات از ٔ
قنات ای مورد بهره برداری درجنوب «صحرا» در آفریقا «کار ایرانی» خوانده میشوند .بعضی از
آبانبار ا را در مسیر قنات ا میساختند.
قدیمیترین آثار برجای مانده از آبانبار ا با پیدایش اولین تمدن ای ایرانی م زمان است .ر آبانبار
از چند قسمت تشکیل میشده است.
مدور بوده که روی آن با گنبدی پوشیده میشده است.
مخزن آبانبار :چالهای گود نشسته و غالباً ّ
بدین ترتیب از تبخیر و گرد و غبارگیری آب جلوگیری به عمل میآمده و در ضمن آب را خنک نگه
جمعیت محل ،تعیین میشده است.
میداشته است .گنجایش این مخزن به تناسب ّ
پاشیر :محل انتهای شیب آبانبار و حدود ًا یک متر بلندتر از کف آب انبار بوده است 1.برای
دسترسی به آب ،پلکانی دراز با تاق گهوارهای 2از سطح زمین تا محل انتهای شیب آبانبار و پاشیر
احداث میشده است .
سردر آبانبار :درگاه ورودی به آبانبار بوده ،که معموا ً تاقبندی زیبایی داشته است .آب انبار ای
واقع در نواحی بسیار گرم و کناره ای کویر غالباً مجهز به بادگیر ای جانبی بودهاند ،تا آب را تا حد
شماره 49ــ)2
ممکن خنک و مطبوع نگاه دارند ( .تصویر
ٔ
بادگیر :واکش سادهای بوده که در بنا ای نواحی گرم و بیابانی از پایین تا ارتفاع کمی بااتر از بام
شماره  50ــ)2
را فرا میگرفته و نگام وزیدن باد ،کار دستگاه تهویه را انجام میداده است( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 49ــ2ــ پان و مقطع آب انبار شش بادگیرۀ یزد که دو پله دارد .یکی برای مسلمانان و دیگری برای زرتشتیان.

خاک کنار مخزن به عنوان پشت بند در مقابل نیروی جانبی آب داخل مخزن و گنبد روی آن عمل میکند.
1ــ جهت جلوگیری از ورود اماح ته نشین شده به پاشیر
2ــ تاق تونلی
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تصویر شمارۀ  50ــ2ــ آب انبار و بادگیر ایش

 3یخچالها

ایرانیان جهت استفاده از آب خنک در تابستان تدبیری اندیشیده بودند .از آنجایی که در مناطق
کویری نگهداری یخ در تابستان ا مشکل بوده ،به ساخت یخچال ا میپرداختند.
برای ساخت یخچال ابتدا گودالی به مساحت تقریبی  10×100متر که عرض آن در جهت شرق و غرب و
طول آن رو به شمال و جنوب بود ،با عمق  40تا  50سانتیمتر حفر میکردند .در سمت جنوب این گودال،
دیواری به ارتفاع تقریبی  10تا  12متر میکشیدند تا جلوی تابش آفتاب را بگیرد .در شب ای سرد ،آب را
به داخل گودال بهصورت مرحله به مرحله دایت میکردند .سرمای وا باعث یخ بستن ایه ای آب میشد
چاله عمیقی
و با تکرار این کار گودال پر از یخ میگردید .این یخ را در روز به قطعات مختلف تقسیم و در ٔ
شماره  51ــ 2و  52ــ)2
بهعنوان انبار یخ به نام «پاچال» میریختند(.تصاویر
ٔ

تصویر شمارۀ  51ــ 2ــ یخچالی در سمنان
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1
2
3

3

 1محل انبار یخ ا
 2ورودی یخچال
 3محل یخ بستن آب ا در محوطه
یخچال

تصویر شمارۀ  52ــ  2ــ نقشه و برش از یخچالی در میبد

سؤال
 1اولین نماد سکونتگاه ای انسان را نام ببرید.
 2یک نمونه از شهر مادی را نام ببرید.
 3ویژگی شهر ای خامنشی را بنویسید.
 4عناصر شهر ساسانی را نام ببرید.
 5کهن دژ ،شارستان و ربض را تعریف کنید.
مشخصه شهر در دوران اسامی را بنویسید.
 6عناصر
ٔ
 7ورود ماشین به شهر چه تأثیراتی بر بافت آن گذاشت؟
 8چهار اقلیم اصلی ایران را توضیح د ید.
محرمیت و عدم ِاشراف را در معماری خانه بنویسید.
 9منظور از
ّ
 10ویژگی ای طرح کلی خانه در مسازی با اقلیم گرم و خشک را بنویسید.
 11ویژگی ای طرح کلی خانه در مسازی با اقلیم سرد را بنویسید.
منطقه سرد مشابه کدام منطقه آب و وایی دیگر است؟
 12طرح کلی خانه ا در
ٔ
 13ویژگی ای طرح کلی خانه در مسازی با اقلیم معتدل ومرطوب را بنویسید.
 14ویژگی ای طرح کلی خانه در مسازی با اقلیم گرم ومرطوب را بنویسید.
 15پایتخت اصلی خامنشی ا در کجاست و کاخ آنها در آنجا چه نام داشته است؟
 16تاار آپادانا چه ویژگی ایی دارد؟
 17ویژگی مهم بنای کوه خواجه را بنویسید.
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 18دو کار مهم پارتیان را نام ببرید و در مورد ر کدام مختصر ًا توضیح د ید.
 19ویژگی مهم «کاخ آشور» را بیان کنید.
 20معماری کاخ آشور چه تأثیری در معماری دوره ای بعد داشت؟
 21دو ویژگی معماری ایرانی به کار برده شده در تاق کسری را بنویسید.
 22مشخصات کاخ سروستان را به اختصار بیان کنید.
 23مشخصات کاخ یا آتشکده فیروزآباد را بیان کنید.
 24قلعهدختر از لحاظ ساختار دارای چه خصوصیاتی بوده است؟
 25کدام بنا مادر تمام گچ بری ا و نقش ای ایران است؟
 26کدام یک از کاخ ای صفوی ّ
محل تماشای جشن ا و بازی ای ورزشی بوده است؟ ویژگی ای آن را
بنویسید.
 27چرا کاخ چهلستون به این نام خوانده شده است؟
 28علّت و زمان گسیختگی در معماری ایران را توضیح د ید.
کلمه «فردوس» در قبل و بعد از اسام را توضیح د ید.
 29کاربرد ٔ
 30تاریخچه باغسازی ایران در قبل از اسام را بنویسید.
 31مسلمانان چگونه توانستند از الگو ای باغ سازی قبل از اسام در بعد از اسام استفاده کنند؟
 32در باغسازی ایرانی از چه شکلی استفاده میشد؟ چرا ؟
 33ویژگی ای میانکرت را بنویسید.
 34میانکرت کدام باغ مطبّق است؟ در کجاست؟
 35فضا ای کالبدی باغ ایرانی را نام ببرید.
 36نقش آب را در باغسازی ایرانی بنویسید.
 37ویژگی ای باغسازی ایرانی را توضیح د ید.
 38بنا ای بومی را توضیح د ید.
 39عوامل مهم تأثیرگذار در معماری بومی را بنویسید.
 40دف از ساختن برج ای کبوترخان را بنویسید.
 41ابتکار به کار رفته در برج ای کبوترخان را بنویسید.
 42منظور از «کار ایرانی» چیست؟
 43ر آبانبار از چند قسمت تشکیل میشد؟ نام ببرید.
 44مخزن آبانبار چه ویژگی ایی داشته است؟
 45راه رسیدن به پاشیر را در آبانبار توضیح د ید.
 46ویژگی ای یخچال ا را توضیح د ید.
« 47پاچال» را توضیح د ید.

٣
فصل سوم

معماری مذ بی
که :

ه ف ه ی فت ی  :پ ی این فصل ا ف اگی انت می
ا م ی گ شته بی ک .
ـ ج یگ م
ـ م بع ال مف و یگو ات ه ا ش ه .
ـ یژگی ه ی م ی یگو ات چغ نبیل ا بی ک .
ـ یژگی ه ی م ب آن هیت ا بی ک .
ـ الگوی ف یی آتشک ه ا بی ک .
ـ یژگی ه ی آتشک ٔ آ ُگ َش ْب ا بی ک .
پی مب ش م ی ه ا ش ه .
ـ یژگی ه ی م
ـ یژگیه ی انوا م ج ای انی ا ش ه .
ـ ع ص مشت ک م ج ای انی ا بی ک .
ـ ع ت استف ا گ ب ب ی م ج ا ش ه .
ـ ن شکلگی ی گ ب ا م ی ای انی توضیح ه .
ـ انوا گ ب ه ی ای انی ا ن بب .
ا بی ک .
ـ اج ای م
ـ م ی تکیه ح ی یه ا ش ه .
ـ چگونگی شکلگی ی ن م سه ا ب ا اسا بی ک .
ا ب گو ک .
ـ م شأ پا م ا
ـ یژگی ه ی م ی مق ب م ی ه م شی ا بی ک .
ـ ا سن پی امو آ امگ ح ت ام ض ( ) ا ش ه .
ـ م بع ال ب ج ه ی مقب ای ب ا اسا ا بی ک .
ـ یژگی ه ی م ی گ ب ق بو ا ن بب .
ـ یژگی ه ی م ی گ ب س ط نیه ا بی ک .
ـ انوا م ت ف ک ی ه ی م ی ی ای ا ا ن بب .
ـ م م ت ین یژگی ه ی ک ی ه ی م ی ی ا بی ک .

تصویری از حرم حضرت امام رضا (ع) در مشهد

بناهای عبادی درقبل از اسام
مساجــد و مـــراکــز مـــذهـبـی
مــدرسـه  ،مقبـره  ،کــلیسا
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مقدمه
ایرانیان در تمام طول تاریخی که از خود به جا گذاشتند ،مواره جایی را برای تمرکز ،یافتن خویش و
اعتا بخشیدن به روح و روانشان در نظر گرفتهاند .ر جا این اعمال نیاز به مکانی داشته ،برای آن معماری
برپا می کردند.
در درخشان تاج جهان اسام میدرخشید .در این معماری
معماری ایرانی پس از ظهور اسام ،چون ّ

مسجد فقط یک مکان مذ بی نبود ،بلکه فعالیت ای اجتماعی مردم شهر در آن انجام می شد .مسجد به تنهایی
کارکرد مجلس و شورای شهر را نیز داشت.
نحوه برپایی نماز ،از آغاز تاکنون ثابت مانده است .در نتیجه روند
بسیاری از ویژگی ای رفتار ای عبادی و ٔ

طراحی مسجد ،از تغییرات الگو ای رفتاری شکل نگرفته و بیشترتحت تأثیرتحول معماری قرار داشتهاست.
نماینده معماری ایران در دوران پس از اسام دانست .اما مساجد از سادهترین
لذا میتوان مسجد را به عنوان
ٔ

تا با شکوهترین آنها برای مسلمانان مکانی به یک اندازه مقدس بوده است.

در این کتاب سعی شده به روند تغییرات کالبد مسجد به طور کلی توجه شود ،به امید آنکه بر وجود رابطه ایی
میان معماری ،فر نگ و اعتقادی که آن را شکل داده ،تأیید بیشتری بگذارد.
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بناهای عبادی در قبل از اسام

زیگورات چغازنبیل
در سراسر خاور نزدیک باستان ،1گرایشی به ستایش و پرستش شکل کوه وجود داشت .زیگورات ای
2
جلگه بینالنهرین
عظیم که به مواری یکنواخت
(منطقه بین دو رود دجله و فرات) ،جلوه میبخشید،
ٔ
ٔ
مقدس فات ایران بود .به نظر پوپ 3اگر چه تکوین این بنا ای عظیم در بینالنهرین
تقلیدی از کوه ای ّ
بوده ولی الهام و مفهوم آن آشکارا ایرانی است.
اولیه ناحیهای از ایران
دوره ایامی ساخته شده است .ایامیان ساکنان ٔ
زیگورات چغازنبیل در ٔ
بودند ،که امروز خوزستان نامیده میشود .کاوش ا نشان مید د که ایامیان با مسایگان سومریشان
در غرب مراوده داشتهاند.
این بنا را « اونتاش گال » شاه ایام در حوالی سال  1250ق .م در یکی از شهر ای شوش به نام
«دوراونتاش» ساخته و به خدای بزرگ ایام تقدیم کرده است.
زیـگـورات چغـازنـبیـل قدیمیترین بنای تاریخی شناخته شده در ایران است که دارای ابعادی
(تصویرشماره 1ــ)3
چشمگیر بوده و پهلو به پهلوی ا رام مصر میزند.
ٔ

تصویر شمارۀ 1ــ 3ــ تصویر بازسازی شدۀ زیگورات چغازنبیل و دروازه ای آن
1ــ منطقه ای که امروز خاور نزدیک باستان خوانده می شود شامل مصر ،سوریه ،لبنان ،فلسطین اشغالی ،عراق ،ایران و ترکیه می باشد.
2ــ در فارسی آن ر ا «میان رودان» می نامند.
3ــ  Arthur Upham Popeمتوفی  1348جری شمسی به مدت پنجاه سال بر روی نر ایران تحقیق کرد و آثار نری گرانقدری در این
مورد نوشت .وی مردی نرشناس و با ذوق بود و بنا به وصیت خود در اصفهان به خاک سپرده شد.
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زیگورات چغازنبیل  50متر بلندی و مساحتی برابر  105 ×105مترمربع داشته است .این بنا که با
کاربرد معبد و مقبره به کار میرفته از پنج برج م ّتحدالمرکز با ارتفاع ای مختلف تشکیل شده است.
طبقه اول
ر طبقه از روی سطح محوطه جداگانه ساخته شده و باا رفته است .به طوری که از ٔ
به صورت چند قوطی توی م به نظر میرسیده است( .
تصویرشماره 2ــ)3
ٔ

تصویر شمارۀ 2ــ3ــ تصویر سه بعدی برش خورده از زیگورات چغازنبیل،در این تصویر ساختمان قوطی وار ر طبقه مشخص شده

دروازه بنا دقیقاً در چهار جهت اصلی
چهار
ٔ
است .معبد بر بام بنا قرار داشته ،و در وسط ر یک
از چهارطرف زیگورات یک مجموعه پلکان وجود
داشته است .دیوار ای زیگورات که بیشتر از خشت
خام بوده ،با مات ساروج و قیر ساخته و در بسیاری
از جا ا پوشیده از آجر لعابدار کورهپزی با رنگ ای
آبی و سبز و درخشش فلزی بوده است.
این بنا دو ویژگی مهم دارد  .اول آنکه بر روی
آجر ای نما خطوطی به شکل خط میخی که مان
خط ایامی میباشد ،حک شده است .دوم آنکه
قدیمیترین تاق قوسی شکل ایران در این بناست.
سقف پله ای این بنا تاقی ،نیم دایرهای شکل و بدون
شماره 3ــ)3
تیزه دارد( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 3ــ 3ــ تصویری از زیگورات چغازنبیل
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معبد

مهرابه
نمونه آن
ٔ
ایرانیان کهن که آیین مهرپرستی داشتند ،مهرابه ایی را نیز برای خود ساخته بودندٔ .
قدمگاه در نزدیکی آذرشهر است.
آنا یتا « ایزد بانوی آب ای آسمانی» پیش از ظهور زرتشت پیامبر ،در میان قبایل آریایی مورد توجه
بوده است.
معبد آنا یتا در کنگاور در نزدیکی
کرمانشاه ساخته شده است .طرح آن
مانند تخت جمشید و ستون ای آن
مه از سنگ تراش است و روی آن
را با سنگ اشه کار کردهاند .ص ّفه
یا سکویی که معبد بر روی آن بنا شده
 7متر از سطح زمین ارتفاع دارد و
به وسیله دیوار ضخیم و پرحجمی
از چهار طرف احاطه شده است.
(تصویرشماره 4ــ)3
ٔ

تصویر شمارۀ 4ــ3ــ معبد آنا یتا

آتشکده

با ظهور داریوش اول در آیین و معماری ایرانی تغییراتی پدید آمد و به جای پرستش دو خدای میترا
و ا ورا ،تنها ا ورا مزدا ( آفتاب دانا ) را نیایش میکردند .سپس برای خدای حامی حکومت خود
معبد ای برجی شکل ،ابتدا در پاسارگاد معروف به « زندان سلیمان » و سپس در نقش رستم به نام
کعبه زرتشت 1احداث کردند .به عقیده برخی از محققین کاربری کعبه زرتشت مانند یک ساعت
خورشیدی برای تعیین زمان ای نیایش ا ورامزدا بر اساس تابش خورشید بوده است.
ایرانیان بر طبق آیین یکتاپرستی زرتشت ،نور و آتش را در مقابل ظلمت و تاریکی ،جلوه ای از نماد
خداوند می دانستند که انسان از طریق آن می توانست خود را به نور حقیقت برساند .لذا آتش را در
مقبره کمبوجیه از جمل ٔه آنها می باشد.
1ــ این بنا به نظر می رسد کاربری ای دیگری نیز داشته است که محل نگهداری کتاب اوستا و ٔ
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نقطه ای جاودانه نگه میداشتند ،تا جاودانگی
زندگی انسان ا را نمایان کنند.
آتشکده ا یا معابد آتش از الگوی فضایی
خاصی پیروی می کردند .این بنا به صورت
چهار تاقی ساخته می شد که از یک سقف
نگهدارنده سقف
گنبدی روی چهار ستون
ٔ
(تصویرشماره  5ــ)3
استوار می گردید.
ٔ

یکی از قدیمیترین و مهمترین آتشکده ای
آتشکده آذرگ َُش ٛسب در نزدیکی شهر
ایران،
ٔ
تکاب در آذربایجان غربی میباشد .این
آتشکده در زمان ساسانیان خاص شهریاران
بوده است .سایر قشر ای جامعه آتشکده ای
دیگری داشتند .این آتشکده درون دژی به نام
مجموعه
« تخت سلیمان » قرار داشته است.
ٔ
تخت سلیمان بر روی صفه و یا تختگا ی
دروازه شمالی و جنوبی
طبیعی بنا شده ،که دو
ٔ
داشته است.
دریاچه نسبتاً عمیقی با آبی صاف و زال
ٔ
در وسط این مجموعه واقع است که آب آن
از کف دریاچه میجوشد .کاخ خسرو که به
ایوان خسرو م معروف است در این مجموعه
واقع شده است .بنا ای زیادی نیز در اطراف
آتشکده قرار داشته که احتماا ً محل زندگی
شماره  6ــ)3
خانواده شاه بوده است( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ  5ــ3ــ مقطع و نقشۀ آتشکده

تصویر شمارۀ  6ــ3ــ نقشۀ مجموعه تخت سلیمان
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مساجد و مراکز مذهبی مسلمانان

متوجه زیارتگاه ا و مساجد میشود ،زیرا اینگونه
نگامی که از مراکز مذ بی سخن میگوییم ذ ن
ّ
میت مدارس علوم دینی و حوزه ای
بنا ا را بیشتر از ر عامل دیگر دیده و لمس کردهایم .البته ا ّ
علمیه و مقابر بزرگان ،حکمای دین و امام زاده ا که از انواع معماری ایران میباشند ،نیز کمتر از

مساجد نیست .بلکه از بسیاری جهات بیشتر
نیز میباشد.مجموعه حرم شاه عبد العظیم ،
شاه چراغ شیراز
و حضرت معصومه
و از مه مهمتر زیارتگاه امام شتم
در مشهد
شیعیان جهان حضرت امام رضا
شماره 7ــ ،)3مجموعه ای کامل،
(تصویر
ٔ
نمونه دیگری
نفیس و منحصر به فردی ستندٔ .
از این مراکز در مدینه ،مرقد حضرت محمد
میباشد .چند شهر عراق چون کربا،
سامره ،نجف و کاظمین نیز مدفن چند تن از
امامان شیعه میباشند که بیشتر معماری آنها با
خیر
مت و به دست توانای معماران و بانیان ّ
ایرانی ساخته و پرداخته شدهاند.

تصویر شمارۀ  7ــ 3ــ صحن و بنا ای حرم حضرت امام رضا
در مجموعه آستان قدس رضوی مشهد

مساجد

مقدس نماز
اولین بنا ایی که با ظهور اسام پدیدار شدند ،مساجد بودند ،که جهت برگزاری امر ّ
ساخته شدند .برای ادای فریضه نماز که انجام آن به طور گرو ی و اجتماعی توصیه شده است ،بهترین
محل ،مان جایگاه ایی بودند که مردم قبل از اسام در آن جمع میشدند .این مکان ا عمدتاً معابد،
آتشکده ا ،پرستشگاه ا و کلیسا ا بوده است؛ که با تغییر شکل مختصری تبدیل به مساجد شدند .از
آنجا که در ایران پیش از اسام آیین مهرپرستی و دین زرتشت رواج داشت ،بنا ای باقی مانده از این
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آیین ا تبدیل به مسجد شدند ،نظیر مسجد یزد خواست و مسجد جامع بروجرد که آثار به دست آمده براثر
بررسی ا و ایهبرداری 1ا نشان مید د که بر روی آتشکده ساخته شدهاند.
مطالعه آزاد
در کشور ای دیگر اسامی غالباً کلیسا ا جای خود را به مساجد دادهاند ،چنانچه مسجد
دمشق در زمان خلفای اموی و به دست ولیدبن عبدالملک از تغییر شکل کلیسایی به نام یوحنا
تبدیل به مسجد گردیده است و کلیسای سنت صوفی(  )Saint Sufiدر شهر قسطنطنیه (استانبول
کنونی) در کشور ترکیه تبدیل به مسجد ایاصوفیه گردید .این اقدام درسال  1453میادی بعد
ازفتح قسطنطنیه روم شرقی به دست عثمانیان انجام گردید.
در شهر مدینه و به دست انصار ساخته شد .این مسجد که به
اولین مسجد در زمان پیامبر اکرم
شکل مربع و مصالح آن از خشت و سنگ اشه کنده شده از نزدیکترین کوه بود ،ابتدا شکل سرپنا ی
با ستون ایی از درخت نخل و پوششی از نی و بوریا و پوست حیوانات برای جلوگیری از تابش شدید
اندازه بلندترین مرد عرب در حالی که دست ایش را به سوی
نور آفتاب داشت .ارتفاع ستون ا به
ٔ
آسمان بلند کرده است ،بود .بعد ا مین سرپناه به شبستان تبدیل شده ،و صفه ایی نیز به این مسجد
اضافه شده است.

 1ورودی ا
 2اتاق ای بخش مسکونی
 3فضای سرپوشیده
 4حیاط یا میانسرا
 5صفه جهت اقامت یاران و مستمندان
تصویر شمارۀ  8ــ3ــ خانۀ حضرت محمد

و مسجد

مدینه ،تاریخ ساخت  622میادی ،قرن اول جری قمری

1ــ ایه برداری عبارت از کاوش ای باستان شناسی که با ایه برداری خاک و بستر انجام می پذیرد.
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تعالیم اسامی را به
این محل م مسجد و م خانه پیامبر بود .در مین محل حضرت محمد
مردم آموزش میداد .یعنی مدرسه پیامبر نیز محسوب میشد .پس از وفات حضرت محمد
وی
را در یکی از اتاق ای مین خانه به خاک سپردند که م اکنون گنبد سبز بر روی آن قرار گرفته است.
توجه قرار گرفت در آن زمان عبارت بود از:
ویژگی ای معماری این مسجد که در ایران نیز مورد ّ
 1سادگی بسیار در طراحی
 2پر یز از بیهودگی ،کار اضافه و اسراف
توجه به نیاز ای انسان
 3مردمواری و ّ
 4بهرهگیری از مصالح محلی و بومآورد
مقایسه سه نوع مهم از مساجد ایرانی که شامل شبستانی ،چهارتاقی و ایواندار
در این قسمت به
ٔ
میباشد ،میپردازیم.
 1مساجد شبستانی

مساجد شبستانی اولین مساجد ساخته شده توسط معماران ایرانی بود که ظا ری ساده و بی آایش
شبیه خیمهگاه داشتند .این نوع از مساجد شامل فضایی مسقف و وسیع بود و بر روی یک دیوار آن ،
که م جهت با قبله بود محراب به صورت تاق نمایی در میان آن قرار میگرفت .چندین ستون با فواصل
مشخص ایستایی شبستان را تأمین میکردند .این فضا از یک طرف با حیاط مسجد ارتباط داشت.
مسجد فهرج یزد یکی از اولین مساجد شبستانی است و از بخش سرپوشیده در جانب قبله و حیاط
عقیده اکثر پژو شگران و با
مرکزی و ایوان جلوی آن و صفه ایی در اطراف تشکیل شده است .به
ٔ
اولیه
توجه به بررسی ای به عمل آمده ،مسجد فهرج در نزدیکی شهر یزد جزء اولین مساجد قرون ٔ
جری است.1
یکی از ویژگی ای جالب این مسجد ِ
نقش در ای ساسانی است که با گچ ،بر روی دیوار شرقی،
ترسیم شده است و گمان میرود ،معمار مسجد میخواسته یادگاری از در ای زیبای کهن ،برای
آیندگان به جای گذارد چون ساخت در ای آراسته و مجلل در صدر اسام معمول نبود .بطورکلی
نحوه ساخت وساز ،مان معماری ساسانی میباشد .و این خود گوا ی از
معماری این مسجد از نظر ٔ
شماره 9ــ 3الف و ب و ج) مناره این مسجد
تداوم معماری ایرانی قبل و بعد از اسام است( .تصویر
ٔ
از الحاقات قرن چهارم جری قمری می باشد.
1ــ این مسجد نخستین بار توسط مرحوم استاد پیرنیا شناسایی و به جامع ٔه معماری ایران معرفی شد.
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3

4

1
3

2
الف ــ نقشۀ مسجد جامع فهرج یزد
 1میانسرا

 2شبستان اصلی

 3ورودی ا

 4شبستان زمستانی(افزوده بعدی)

ب ــ برش از پان مسجد جامع فهرج یزد

ج ــ دید داخل حیاط مسجد جامع فهرج
تصویر شمارۀ 9ــ3

تاریخانه دامغان می دانند که نقشهای
دومین مسجد شبستانی متعلق به قرن دوم جری قمری را
ٔ
(تصویرشماره
مستطیل شکل با حیاط مرکزی و شبستانی در جهت قبله و رواق ایی در اطراف دارد.
ٔ
10ــ 3الف و ب)

الف ــ نمای سه بعدی مسجد تاریخانۀ دامغان

ب ــ طرحی از مسجد تاریخانۀ دامغان
تصویر شمارۀ  10ــ3
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دوره
با توجه به بررسی ایی که در اطراف این مسجد به عمل آمد و با پیدا شدن بقایای کاخی از ٔ
ساسانی ،بعضی معتقدند که این مسجد بر روی آثار ساسانی بنا شده است.
ستون ای کشف شده از کاخ ای ساسانی با قطر ستون ای تاریخانه دامغان یکسان است .به مین
دلیل گرو ی از پژو شگران معتقدند که اصوا ً این مسجد بنایی ساسانی است و این خود گوا ی دیگر
مناره مسجد از الحاقات بعدی و مربوط
بر تداوم و پیوستگی معماری قبل و بعد از اسام در ایران داردٔ .
به قرن پنجم جری قمری است.
اولیه جامع نایین میدانند و آن را به قرن چهارم جری
سومین مسجد از این تقسیم بندی را مسجد ٔ
(تصویرشماره 11ــ 3الف و ب)
نسبت مید ند.
ٔ

الف ــ نقشۀ مسجد جامع نایین

ب ــ تزیینات گچی محراب مسجد جامع نایین

تصویرشمارۀ 11ــ3

این مسجد حالت عمودی و بلند رایج در معماری کهن ایرانی را به یاد میآورد.
فراوانی گچبری ا در این مسجد نیز ویژگی این بنا و در تداوم بنا ای ساسانی میباشد.
اولیه اسام
اولیه جامع اصفهان می باشد که مربوط به قرون ٔ
یکی دیگر از مساجد نوع شبستانی مسجد ٔ
بوده است .از بررسی ای به عمل آمده مشخص شده که اصل مسجد شبستانی بوده و در دوره ای بعد
به مسجد چهار ایوانی تبدیل شده است.
به دلیل داشتن آثاری از دوره ای مختلف معماری ایران ،این مسجد را دایرة المعارف معماری ایرانی
شماره 14ــ)3
خواندهاند(.تصویر
ٔ
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 2مساجد چهار تاقی

بسیاری از عبادتگاه ای مسلمانان در دوره ای اولیه اسامی را آتشکده ا تشکیل میدادند که قبا ً
فریضه نماز از واجبات دین اسام است و مسلمانان به
در مورد آنها توضیحاتی داده شد .نظر به اینکه
ٔ
سوی قبله نماز میخوانند ،در این الگوی ساخت مسجد ،ابتدا یک درگاه از چهار تاقی را که به سمت
قبله بود ،مسدود کردند و به تدریج درگاه ای شرقی و غربی را نیز پوشاندند و راه ورودی به مسجد از
چهار تاقی به درگاه شمالی منحصر شد ،سپس به مرور زمان با الهام از معماری قبل از اسام ،ایوانی
سر پوشیده در جلوی درگاه شمالی ساختند .به این ترتیب طرح اولیه ،شامل یک ساختمان چهار تاقی
نمونه این نوع ساختمان و بنا ،مسجد یزد خواست است .طرح مسجد
و یک ایوان شکل گرفتٔ .
(تصویرشماره 12ــ)3
یزد خواست نشان مید د که ایوان جلوی آن از الحاقات بعدی است.
ٔ

تصویر شمارۀ 12ــ3ــ مراحل شکلگیری مساجد چهارتاقی به صورت شماتیک

 3مساجد ایوان دار

ساخت ایوان از دوران قبل از اسام در بنا ا
مرسوم بوده است که اولین نمونه ای آن را در کاخ
آشور دیدیم .در بعد از اسام این الگوی ایرانی
در ساخت مساجد تداوم پیدا کرد و مورد استفاده
ایرانیان قرار گرفت .یکی از اولین نمونه ای
مسجد ای ایوان دار ،مسجد جامع نیریز در استان
شماره 13ــ )3که دارای
فارس است( .تصویر
ٔ
یک ایوان است .اصل این ایوان نیز شاید نیایشگاه
یا آتشکده بوده باشد.

تصویرشمارۀ 13ــ 3ــ نقشۀ مسجد جامع نیریز
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ریو َمد در استان خراسان
مساجد َ
زوزن و فَ ُ
رضوی از نمونه ای مساجد دو ایوانی ستند.
بسیاری از مساجد نیز چهار ایوانی میباشند که
نمونه ای شاخص آن مسجد جامع اصفهان و
شماره 14ــ )3
جامع اردستان میباشند( .تصاویر
ٔ
شیوه شبستانی ساخته
این مساجد در ابتدا به
ٔ
دوره سلجوقی تحواتی در
شده بودند ،ولی از ٔ
آنها صورت پذیرفت که در نهایت به مسجد چهار
ایوانی تبدیل شدند.
به طور کلی مساجد ایوان دار به مساجد تک
ایوانی ،دو ایوانی و چهار ایوانی تقسیم میشوند.

تصویر شمارۀ 14ــ 3ــ سیر تحول مسجد جامع (جمعه)
اصفهان از شبستانی به چهار ایوانی

مطالعه آزاد
علل ورود چهار تاقی گنبددار به مساجد شبستانی ایرانی
الگوی شبستانی مسجد دارای سادگی و مردمواری 1خاصی بود .درکنار سادگی،این نقشه
متحدالشکل و عدم تأکید مناسب به جهت قبله
جمله آن رواق ای ّ
دارای معایبی نیز بود .از ٔ
میباشد .زیرا یکی از ویژگی ای مهم مساجد که تأثیر بسزایی در شکلگیری ساختار و اجزا و
نحوه قرار گیری مسجد نسبت به جهت قبله است.
نیز کلیت آن داردٔ ،
1ــ مردم واری یکی از اصول معماری ایرانی در نگاه استاد پیرنیا می باشد که به معنای رعایت تناسب میان اندام ای ساختمانی با اندام ای

انسان و توجه به نیاز ای او در ساختمان سازی است.
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مطالعه آزاد
نحوه تأکید برجهت قبله در
اولیه اسامی ،در ایران نمونه ای کمی برای
ٔ
از قرون ٔ
مطالعه ٔ
مساجد وجود دارد .اما مین شوا د اندک نشان مید د که معماران ایرانی در ساخت
نخستین مساجد شبستانی با عریض نمودن رواق مرکزی متصل به شبستان اصلی و باا بردن
تاریخانه دامغان میباشد.
نمونه آن مسجد
ٔ
ارتفاع آن ،سعی در تأکید بر جهت قبله داشتند.که ٔ
(تصویرشماره 10ــ) 3
ٔ
معماران سلجوقی با حذف چند ردیف از ستون ای شبستان و ایجاد چهارتاقی گنبدداری که
جهت محراب را نیز نشان میداد ،جهت قبله را مشخص کردند .بدین ترتیب این مرکز عبادی
تصویرشماره 14ــ )3که
مجموعه کاملی را در مساجد ایجاد نمود( .
مراه با ایوان جلوی آن
ٔ
ٔ
بعد ا در سایر کاربری ا چون مدارس ،کاروانسرا ا و  ...نیز مورد استفاده قرار گرفت.
نقش ایوان در معماری ایران
طرح چهار ایوانی ویژگی ای ارزندهای را وارد معماری ایرانی کرد .نخست ایوان را به
بسته داخل و باز حیاط قرار داد که باعث شد
عنوان فضایی نیمه باز و حد واسط بین فضای ٔ
اصل سلسله مراتب دسترسی از فضای باز به بسته رعایت شود ،ضمناً مانع از تبادل شدید
حرارتی بین فضای باز و بسته گردید.
دیگر آنکه ویژگی ای اقلیمی مناطق مختلف کشور به گونهای است که بسیاری از ماه ای
سال زندگی و کار در ایوان دلچسبتر از فضای باز یا بسته میباشد .قرارگیری ایوان در
جوانب مختلف حیاط آن را برای اوقات مختلف روز و سال مناسب میکند .مثا ً زمستان ا
ایوان شمالی و تابستان ا ایوان جنوبی بیشتر مورد استفاده قرار میگیرند.
نقشه بسیاری از
به مین دلیل این الگو با ویژگی ای اقلیمی ایران مساز شد و سال ا ٔ
طرح ای معماری ایران قرار گرفت.
عناصر مشترک در مساجد

به طورکلی ،مساجد دارای عناصر مشترکی ستند ،که آنها را از سایر بنا ا متمایز میسازد .این
عناصر مشترک عبارتند از :ورودی ،صحن ،ایوان ،مناره ،گنبد ،شبستان و محراب .باید توجه داشت
(تصویرشماره
که بعضی از مساجد فاقد صحن و مناره ستند ،مانند مسجد شیخ لطف الله اصفهان
ٔ
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 15ــ )3و تعدادی از مساجد اولیه اسامی نیز گنبد ندارند مانند تاریخانه دامغان ،اما یچ مسجدی
نمیتواند محراب نداشته باشد .بنابراین کلیه عناصر ذکر شده به نوعی ،کم یا زیاد در ساختمان مساجد
به کار گرفته شدهاند .مثا ً بعضی از مساجد دارای
چندین محراب به سمت قبله ستند مانند مسجد
مه مساجد
جامع اصفهان که  9محراب دارد .ولی ٔ
دارای حداقل یک محراب در جهت قبله میباشند.
5

 1میدان نقش جهان

6

 2ورودی مسجد

 3سردر با مقرنسکاری ای آن

4

3

 4داان ورودی

 5شبستان سقف زیر گنبد

 6محراب

 7حجره ای اطراف میدان امام

2

7
1

تصویر شمارۀ 15ــ3ــ نقشۀ مسجد شیخ لطف ال ّله اصفهان

 1فضای ورودی

فضای ورودی که معموا ً مراه با سردری بلند و زیبا جلوهگری میکند ،با حالت دعوتکنندگی به
فضای عبادی مسجد ،در بدو ورود به آن طراحی شده است.
سردر و فضای ورودی اغلب مساجد دارای تزیینات و کاشیکاری میباشند .از مهم ترین ویژگی این
شماره 16ــ)3
عرصه شهری میباشد( .تصویر
نحوه اتصال آن با میدان ،گذر و یا
ٔ
ٔ
فضأ ،

1

1ــ ورودی

تصویرشمارۀ 16ــ3ــ ورودی مسجد جامع یزد
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 2صحن (حیاط)

صحن از جهاتی برای ر بینندهای از مهمترین قسمت ای مسجد بهشمار میرود .حیاط مساجد مانند سایر
کاربری ا ،نمادی از درونگرایی معماری ایرانی است .شکل حیاط مساجد با الهام از مسجد النبی و الگو ای
معماری قبل از اسام مانند کاخ آشور ،چهار گوش بوده است .در شهر ای بزرگ ،حیاط پذیرای آن دسته
از نمازگزاران روز جمعه که در شبستان ا جا نمیشدند ،بوده است .لذا حیاط یچگاه فضای بدون کاربرد
محسوب نمیشد .این فضای میانی و روحانی محل نمایش بیشتر عناصر تزیینی مسجد بوده است.
مسلمانان قبل از برپایی نماز میبایست وضو بگیرند .بنابراین امکانات وضو گرفتن در اغلب مساجد
وجود داشته است .حوض ای وسط صحن مساجد از فضای خالی حیاط میکاسته و با انعکاس نمای
شماره 17ــ)3
ساختمان در خود فضایی رنگارنگ به وجود میآورده است( .تصویر
ٔ
در بعضی از مساجد ایرانی در حیاط ،سکویی وجود دارد ،که از کف حیاط قدری بلندتر است ،تا به عنوان معبر
عمومی از آن استفاده نشود .این مکان در شب ای تابستان به عنوان نمازخانه استفاده میشده است.
بعضی از مساجد نیز فاقد حیاط بودهاند ،مانند مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف اللّه اصفهان.
شماره 18ــ)3
(تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 17ــ3ــ ایوان غربی( صفۀ استاد ) مسجد

جمعه(جامع) اصفهان
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 3ایوان

تصویر شمارۀ 18ــ3ــ نقشۀ مسجد کبود تبریز

مان گونه که پیش تر اشاره شد ،ایوان از
ویژگی ای مهم معماری ایرانی بوده است.
ایوان ای مساجد اغلب بلند و متناسب با بنا
بوده اند .به عاوه وجود تاق نما ای 1بسیار در
اطراف ایوان ،نمای حیاط را متناسب مینموده
است .سقف ایوان ا که از نظر شکل مانند
نیمگنبدبوده ،با انواع مقرنس ا ،آجرکاری ا
وگچ بری ا مزیّن شده است .صفه صاحب
شماره 19ــ )3و صفه
(ایوان جنوبی) (تصویر
ٔ
استاد (ایوان غربی) و صفه درویش در مسجد
جامع (جمعه) اصفهان از تنوع و زیبایی خاصی
برخوردار میباشند.

تصویر شمارۀ 19ــ3ــ ایوان صفۀ صاحب (جنوبی) در

مسجد جمعه اصفهان
1ــ ردیف قوس ایی که از سطح نما با عمق ای مختلف تو نشسته است.
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 4شبستان

سرپوشیده مسجد که در
شبستان یا بخش
ٔ
آن نماز گزارده میشود ،یکی از فضا ای
مه مساجد بوده است ،که معموا ً
اصلی ٔ
دارای دو بخش زنانه و مردانه است .اکثر
مساجد دارای شبستان زمستانی و تابستانی
می باشند .این فضا که محراب در آن واقع
است ،در بعضی از مساجد با ستون و در
بعضی دیگر بدون ستون است .شبستان ای
بدون ستون از ویژگی ای مساجد عثمانی
شماره  20ــ)3
میباشد( .تصویر
ٔ
در بعضی از مساجد ،شبستان دارای
1
نمونه آن مساجد
گنبد خانه بوده است .که ٔ
امام اصفهان و جامع اردستان میباشد.
5

گنبد

تصویر شمارۀ 20ــ3ــ نمای داخلی مسجد ایاصوفیه در استانبول

در دوره ای مختلف معماری ایرانی ،خامنشیان به دلیل سیطره بر بخش مهمی از جهان و تاش در
جلب نظر اقوام تحت نفوذ خود ،توانستند بهترین مصالح چوبی و سنگی را برای ساخت بنا ای تخت
جمشید از نقاط مختلف دنیای آن زمان تهیه نمایند.
توجه به بومآوردی 2مصالح،
در ادوار بعد با تغییر شرایط سیاسی کشور ،معماران نیز به لحاظ ّ
به خصوص در مناطقی که کمبود الوار وجود داشت ،سنت ساخت سقف ای آجری را بنا نهادند .به
گواه محققین ،مهم ترین منبع فنون بنا سازی با آجر در صدر اسام ،ایران شمرده میشود.
آجر تحمل نیروی فشاری3زیادی را دارد و از آنجایی که قوس و گنبد بیشتر بار خود را به صورت
فشاری به پایه ا منتقل میکنند ،از آجر به وفور استفاده شده است .آجر از خاک رس پخته ساخته
1ــ این فضا مقصوره نامیده می شود.
2ــ مصالح بوم آورد ،یعنی مصالحی که از خود محل باشد.
3ــ فشار وضعیتی است که در آن ذ ّرات مواد به م فشرده میشوند مانند خطکشی که از دو طرف طول آن به سمت م فشرده شود.
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ماده
میشود ،بهترین و در دسترسترین
ٔ
ساختمانی در اختیار معماران ایرانی بوده
است.
گنبد اگر بر روی فضای استوانهای قرار
گیرد ،میتواند به صورت یکپارچه با بدنه بنا
نمونه این قبیل گنبد را در پانتئون
اجرا شودٔ .
شماره 21ــ)3
روم میتوان دید( .تصویر
ٔ
ولی در گنبد سازی بر روی فضای مکعب
مشکل اصلی چگونگی تبدیل فضای مکعبی
دایره گنبد میباشد.
زیر ،به ٔ

4

2

1

3

 1گنبدخانه

 2تاقچه (جاپیکرۀ دیواری)

 3رواق ورودی

 4نورگیر گنبد

تصویر شمارۀ 21ــ 3ــ پان و مقطع معبد پانتئون در روم

در معماری پیش از اسام ایران ،برای تبدیل
مربع به دایره گنبد از فیلپوشِ 1وسکُنج 2استفاده
(تصویرشماره 22ــ )3فیلپوش
میکردند.
ٔ
وسکنج خود فضا و طبقهای مستقل ،بین
مکعب زیر و گنبد باا نبود و فقط این اتّصال
را آسان میکرد.

تصویر شمارۀ 22ــ 3ــ ارمغان ایران به جهان ،پوشش گنبد بر فضای مکعب شکل
1ــ گونه ای گوشه سازی زیر گنبد.

2ــ شکلی که از تقاطع دو تاق به وجود می آید.
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مطالعه آزاد
مانده پس از اسام ،گنبد آرامگاه امیر اسماعیل سامانی
یکی از نخستین گنبد ای برجا ٔ
در سال  295جری قمری است .در این بنا روش گنبدسازی خیلی از روش اشکانی و
ساسانی فراتر رفته و شامل سه قوس تقویتکننده میباشد ،که فشار را از گنبد به دیوار ای اتاق
چهارگوش منتقل میکند .در این بنا ،مربع پان ابتدا به شت ضلعی و سپس به دایره زیر گنبد
طبقه مستقل را به خود گرفته است.
تبدیل شده است و کم کم فضای انتقالی،
شخصیت یک ٔ
ّ
(تصویرشماره 23ــ 3الف و ب )
ٔ

الف ــ فضای داخلی مقبره امیر اسماعیل سامانی که چگونگی تبدیل فضای مربع به دایرۀ گنبد را نشان مید د.

ب ــ نمای بیرونی گنبد مقبرۀ امیر اسماعیل سامانی
تصویر شمارۀ 23ــ3
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دردوران ای بعد با روش ای گوشهسازی،
مربع را به شت و سپس شانزده ضلعی تبدیل
میکردند و دایره گنبد را روی آن میساختند.
الملک
شا کار سلجوقی در گنبدسازی ،گنبد تاج ُ
(خاگی) در بخش شمالی مسجد جامع اصفهان
مه نردوستان و معماران جهان را
میباشد که ٔ
(تصویرشماره 24ــ3
شگفت زده کرده است.
ٔ
الف و ب) در این گنبد فضای واسط بین مربع
دایره گنبد دو طبقه شده است .یعنی ابتدا
پان و ٔ
طبقه بعد به شانزده ضلعی تبدیل
مربع به شت و در ٔ
شده است.
الف ــ فضای زیر گنبد تاج الملک در

مسجد جامع اصفهان ،چگونگی تبدیل از
چهارضلعی زیر به شت و شانزده ضلعی

و سپس گنبد روی آن

ب ــ نمای داخلی از زیر گنبد تاجالملک

در مسجد جامع اصفهان

تصویر شمارۀ 24ــ3
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دسته ُرک و نار تقسیم
گنبد ای ایرانی صرف نظر از نوع فن و تکنیکی که در ساخت آنها بهکار رفته به دو ٔ
(تصویرشماره 25ــ)3
مدرسه چهار باغ اصفهان میباشد.
میشوند .گنبد ای نار مانند گنبد
ٔ
ٔ
گنبد ای ُرک نیز به سه دسته تقسیم میشوند که
عبارتند از:
1ــ گنبد ای رمی مانند گنبد مقبره حاج
(تصویرشماره 26ــ)3
عبدالصمد در نطنز.
ٔ
2ــ گنبد مخروطی مانند گنبد قابوس در شهر
(تصویرشماره 27ــ)3
گنبد کاووس.
ٔ
مقبره
3ــ گنبد ای اورچین یا پلهپلهای مانند گنبد ٔ
دانیال نبی
(تصویرشماره 28ــ)3
در شوش.
ٔ
تصویر شمارۀ 25ــ3ــ مدرسه چهارباغ اصفهان ( گنبد نار)

تصویر شمارۀ 26ــ3ــ مقبرۀ حاج
عبدالصمد در نطنز (گنبد رک)

تصویر شمارۀ 27ــ3ــ گنبد قابوس
(گنبد رک)

تصویرشمارۀ 28ــ3ــ مقبرۀ دانیال نبی
در شوش ( گنبد اورچین یا پله پله ای)
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خاتمه این قسمت چگونگی نگاه شاعر عصر صفویه به گنبدکاخ شاه طهماسب در قزوین را که
در
ٔ
نمونه ای از بیان مبانی نظری گنبد می باشد و برداشتی ملهم از فر نگ مان روزگار بوده ،را میآوریم:

 6محراب

محراب از نوآوری ای نخستین معماری دوران اسامی بوده است ،که منشأ آن نوز محل بحث و
گفتگو است .این تاقچه و کاو فرو رفته در دیوار ضمن اینکه جهت قبله را نمایان میسازد ،یادآور حضور
پیامبر به عنوان اولین امام جماعت است .چون نخستین محراب در مسجد مدینه ،در مان جایی است که
خانه اصلی خود نگام وعظ ،برحسب عادت در آنجا میایستادند.
پیامبر در ٔ
محراب ای ساخته شده درایران به ویژه محراب ای گچ بری شده نظیر محراب الجایتو که در قرن
شتم جری قمری در مسجد جامع اصفهان ساخته شده ،از ویژگی و زیبایی خاصی برخوردار است.
(تصویرشماره 29
از نمونه ای زیبای محراب کاشی کاری شده ،محراب مسجد جامع یزد میباشد.
ٔ
ــ3ــ الف و ب)

1ــ خواجه عبدی بیگ شیرازی شاعر قرن د م جری در دربار صفوی
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الف ــ محراب الجایتو در مسجد جامع اصفهان

ب ــ محراب مسجد جامع یزد

تصویرشمارۀ 29ــ3

 7مناره

مناره 1یکی از عناصر شاخص معماری در بنا ای مذ بی اسامی بوده؛ که پیشینهای کهن در معماری ایران
ریشه شکلگیری مناره نظرات مختلفی مطرح شده است .بعضی
قبل از اسام داشته است .در خصوص ٔ
کلمه مناره ،که اسم مکان و به
زیگورات را سر منشأ مناره ای امروزی میدانند .بعضی نیز با بهرهگیری از ٔ
معنای « محل آتش » یا «محل نور» میباشد ،آتشکده را منشأ آن قلمداد میکنند.
تپه حسنلو ،نوشیجان تپه و ساختمان برج مانند در غرب
پلکان ای مارپیچ در حفاری ای باستانی ٔ
نور آباد ممسنی و برج عظیم فیروز آباد با ستهای مربع شکل و برج پلکانی ،نمونه ایی از ابتداییترین
ساختمان ای برج مانند ستند .این بنا ا شاید زمینه ساز ظهور و پیوند سه عنصر معماری یعنی راه پله
آورنده اولین نمونه ای مناره در
میله مرکزی باشند ،که پدید
مارپیچ ،برج استوانهای یا چند ضلعی و ٔ
ٔ
(تصویرشماره  30ــ)3
ایران شدند.
ٔ
1ــ گلدسته یا مأذنه نیز نامیده شده است.
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تصویر شمارۀ  30ــ3ــ طرح بازسازی شده از برج فیروزآباد

مطالعه آزاد
استاد پیرنیا مناره را به عنوان عامل را نما در کنار شاهراه ا و مسیر ای بیابانی و یا جنگلی
مقبره بانی آن ،یا بزرگان
برشمرده است ،که در دوره ای بعد به خصوص از زمان سلجوقیان به ٔ
دیگر تبدیل شده است .کاربرد آجر به عنوان مصالح ،تنوع تزیینات و کتیبه ای آجری و استفاده
فراوان از فرم ای استوانهای و مخروطی از خصوصیاتی است که مناره ای برجای مانده از
دوره سلجوقی دارا میباشند .دوره سلجوقی را درخشان ترین معماری دوره اسامی در ایران
ٔ
به خصوص در احداث مناره معرفی کرده اند.
مناره مسجد جامع سمنان و دامغان را میتوان از قدیمیترین مناره ای مساجد ایران دانست.
اولیه بدون مناره ،در قرون بعد با الحاق مناره به آنها ،دارای این
مانده مساجد ٔ
بر اساس آثار برجای ٔ
تاریخانه دامغان میباشد.
عنصر شاخص معماری مسجد شدند که از آن جمله مسجد
ٔ

80

رمناره ،شامل چهار قسمت میباشد.
(تصویرشماره 31ــ)3
ٔ
 1پایه
 2بدنه یا ساقه
 3محل گفتن اذان
 4تاج یا کا ک

تصویر شمارۀ  31ــ3ــ مناره مدرسه چهارباغ ( مادر
شاه سلطان حسین ) اصفهان

تکیه و حسینیه

تکیه و حسینیه از نظر کارکرد شبا ت ای زیادی با یکدیگر دارند .که این امر تمایز کامل آنها را
مشکل میسازد .با این حال میتوان گفت که تکیه تنوع گستردهتری از بنا ا را شامل میشود .تکایا
کاربرد وسیعتری نسبت به حسینیه ا دارند .تکایا صرفاً کاربرد مذ بی نداشته ،بلکه نمایش ای آیینی
و حماسی نیز در آن انجام میشده است .درتکیه ا سکویی در وسط برای اجرای نمایش در نظر
میگرفتند .یکی از معروفترین تکایا ،تکیه دولت بوده که ناصرالدین شاه پس از دیدن تئاتر ای اروپایی
و متأثر از آنها ،دستور ساخت آن را داد .در این تکیه نمایش ای رزمی ،تعزیهخوانی ،شبیه خوانی و
داستان ای عامیانه به روی صحنه میرفت .در سال  1330ـ  .ش در دوران پهلوی این تکیه به طور
(تصویرشماره 32ــ)3
کامل تخریب شد .از نظر معماری تکیه مزبور موردی ویژه و استثنا بوده است.
ٔ
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تصویر شمارۀ 32ــ3ــ نقاشی استادکمالالملک از
فضای داخلی تکیه دولت در تهران

تصویر شمارۀ 33ــ3ــ حسینیۀ زواره

در وسط صحن تکایا سکویی بلندتر از
سطح زمین (حدود یک متر) به شکل دایره
یا شت ضلعی به قطر بین 6تا  8متر تعبیه
منزله ِسن فضای نمایش به کار
میشد که به ٔ
میرفت .در اطراف صحن حیاط نیز اتاق ا
یا حجره ایی در دو طبقه ساخته میشد .که
معموا ً حجره ای پایین مخصوص آقایان و
غرفه ای باا مخصوص بانوان بوده است.
(تصویرشماره 33ــ )3
ٔ
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حسینیه در ایران به مکانی گفته میشود که در ماه ای محرم و صفر در آن مراسم سوگواری و
عزاداری ساار شهیدان ،امام حسین
برگزار میشود و نام آن نیز برگرفته از مین معنا است.
توجه ویژهای که معطوف عزاداری ماه محرم شد ،حسینیه ای بسیاری در
دوره صفویه به جهت ّ
از ٔ
نقاط مختلف ایران بنا گردید و یا مراکز محات و میدان ای شهر و روستا به گونهای طراحی و ساخته
شدند ،که به عنوان تکیه و حسینیه در ایام عزاداری مورد استفاده قرار بگیرند .از این گروه میتوان
تعداد زیادی را در مناطق مرکزی ایران مانند یزد ،نایین و  ...شناسایی کرد.
حسینیه ای مناطق مرکزی ،شمال ،شمال غربی ،غرب و جنوب ایران از نظر معماری تفاوت ای
زیادی با یکدیگر دارند .در این میان نوع مربوط به مناطق مرکزی ایران عمومیت بیشتری دارند و از
طراحی و ساخت نسبتاً مسانی برخوردار میباشند .در این نوع از حسینیه ا عناصر مشترکی وجود
دارند که عبارتند از:
 1صحن مرکزی روباز که مورد استفاده دسته ای عزاداری قرار میگیرد.
 2ایوان ا ،شاه نشین ا و تاق نما ای یک طبقه یا دو طبقه دور تا دور صحن که مورد استفاده
شرکتکنندگان در عزاداری قرار میگیرد.
 3نمازخانه و فضای اصلی سر پوشیده.
 4فضا ای مورد نیاز دیگر مانند آشپزخانه ،وضو خانه ،آب انبار و ...
در بعضی از حسینیه ا سکویی نیز در وسط برای اجرای شبیهخوانی و تعزیهخوانی میساختند.
مطالعه آزاد
مصالح مورد استفاده در این حسینیه ا خشت خام و آجر و پوشش ای آنها تاق و گنبد و در
مواردی تیرپوش است و تزییناتی مانند آجرکاری ،گچ کاری و آیینهکاری دارند .از جمله تکایا
حسینیه امینی ای
و حسینیه ایی که تزیینات غنی دارند ،میتوان تکیه معاون الملک کرمانشاه و
ٔ
حسینیه مشیریه شیراز را نام برد.
قزوین و
ٔ
در یزد محوطه و فضای تکیه بزرگ امیر چخماق با ساخت و ساز ای شهری و خیابانکشی ا ،از
میان رفته است .اما در کنار میدان نوز بخشی از بنای تکیه مرتفع ،پلهپلهای و مزیّن به کاشیکاری ای
زیبا واقع است .تقارن ،تعادل و زیبایی این بنا ،آن را به عنوان یکی از عناصر شاخص شهر یزد تبدیل
(تصویرشماره 34ــ )3
کرده است.
ٔ
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تصویر شمارۀ 34ــ3ــ تکیه امیر چخماق یزد

مدرسه یا مسجدی برای تعلیم

میت آموزش آگاه بودند .در زمان داریوش خامنشی به دلیل اینکه اقوام
ایرانیان قبل از اسام به ا ّ
و فر نگ ای مختلف تحت استیای خامنشیان بودند ،ازم بود دست اندرکاران نظام خواندن و
نوشتن را بیاموزند .اما آموزش در دوره ای کهن غالباً به گروه و طبقه خاصی تعلق داشت و عموم
مردم نمیتوانستند به آن دسترسی داشته باشند .اگرچه از مراکز آموزشی اشکانی اطاع درستی در
دسترس نیست ،ولی ویژگی ای آموزشی ساسانی روشنتر میباشد .در این دوره نقش و اعتبار دبیر
توجه به آموزش در آن
در جامعه به قدری بودکه موجب پیدایش طبقه خاصی به نام دبیران شد .نمونه ّ
دوران تأسیس مدرسه ُجندیشاپور در خوزستان میباشد ،که یکی از مراکز مهم تحقیقاتی در زمینه
پزشکی و فلسفه در آن عصر بوده است.
محمد از جانب خداوند فرمود:
اسام نیز از مان ابتدا و از مان لحظهای که جبرئیل به حضرت ّ
« اقرا » یعنی بخوان ،دارای ویژگی آموزشی و تمدن مکتوب گردید .در این قلمرو تحصیل علم و انتقال آن
در رأس امور قرار گرفت .به مین دلیل در ابتدا آموزش در مساجد صورت میگرفت .در پای ر ستون
مسجد جلسهای به یکی از علوم مختلف فقه ،حدیث ...،اختصاص مییافت ،که آن را حلقه میگفتند.
ولی به تدریج که بحث ای علمی و گفت وگو ای متنوع آرامش مساجد را بر م زد ،و از طرفی علوم تجربی
نیازمند آزمایشگاه ای مختلف گردیدند ،کمکم نهاد مدرسه از دل مسجد خارج شد .در ابتدا آموزش در
خانه استاد انجام میپذیرفت ولی کمکم بنایی خاص را به خود اختصاص داد.
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مدارک مکتوب نشان می د د که پس از قرن سوم و اوایل قرن چهارم جری قمری ،فضا ای
مدارس به صورت جدا و متمایز از مسجد پدید آمد .از این میان می توان به یکی از اولین مدارس شیعی
در خراسان به نام مدرسه فخریه در سبزوار اشاره نمود .از دیگر مدارس قرن چهارم جری قمری
قبه بوعلی یا مدرسه عایی ،محل تدریس ابن سینا بوده است.
مدرسه وقفی اصفهان به نام ٔ
سلجوقیان با درایت وزیر مدبّر خود خواجه نظام الملک ،نظامیه ا یا مان مدارس علوم را در نقاط
مختلف از جمله در مرو ،بلخ ،رات ،نیشابور ،توس ،ری و اصفهان ساختند.
نقشه درونگرای خانه با حیاط مرکزی و چهار ایوان بود که در مناطق مختلف
نقشه این مدارس مان ٔ
ٔ
به خصوص خراسان رواج داشت .سپس حجره ایی نیز برای تحصیل و سکونت طاب در اطراف
توجه به ویژگی ای اقلیمی و
حیاط ساختند .بنابراین منشأ نهاد مدرسه از مسجد بود و پان آن با ّ
مصالح ،از خانه گرفته شده است.

غیاثیه
مدرسه
مدرسه ایران،
زیباترین
ٔ
ٔ
ٔ
خرگرد ،میان خواف و جام مربوط به معماری
دوره تیموری میباشد .معمار آن قوام الدین
ٔ
شیرازی بود که پس از مرگ او غیاث الدین
شیرازی آن را به اتمام رساند .پان آن چهار
شماره 35ــ )3در میان
ایوانی است( .تصویر
ٔ
مدرسه خان شیراز از مه
مدرسه ای ایران،
ٔ
کاملتر و بزرگ تر است ،ولی از دید د ّقت
مدرسه غیاثیه
و ت ّنوع در نقشه و در آمود،1
ٔ
(تصویرشماره  36ــ)3
غنیتر میباشد.
ٔ

تصویرشمارۀ 35ــ 3ــ نقشه مدرسۀ غیاثیۀ خرگرد در خراسان

تصویرشمارۀ 36ــ3ــ نقشه مدرسۀ خان شیراز

1ــ آرایشی که پس از پایان کار ساختمان بر آن بیفزایند؛ تزیین الحاقی
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بازارچه بلند و
دوره صفویه ،مدرسه چهار باغ اصفهان است که در کنار
ٔ
یکی از زیباترین بنا ای ٔ
(تصویرشماره 37ــ )3و ایوان
کاروانسرای مادر شاه جای دارد .این مدرسه نیز چهار ایوانی است.
ٔ
جنوبی آن که به گنبدخانه راه دارد ،دارای گنبدی خوش ترکیب با نگاره ای اسلیمی به رنگ زرد و سیاه
زمینه فیروزهای است که به خوبی جلوهگری میکند.
بر ٔ

تصویرشمارۀ 37ــ3ــ مدرسۀ چهارباغ ( مادر شاهسلطان حسین) اصفهان

مقبره

معماری مقابر در میان گونه ای مختلف معماری جایگاه خاصی دارد .این گونه از معماری ارتباط
مستقیمی با اعتقادات داشته و از جنبه ای مختلف تاریخی ،نری ،اجتماعی و اقتصادی قابل بررسی
عاقه دوستان متوفی ،به وی
میباشد .ساخت مقابر نمادی از اعتقاد به جهان پس از مرگ و ارادت و
ٔ
میباشد.
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1

مقابر پیش از اسام

در ایران اولین بنا ای آرامگا ی به صورت دخمه ای 1شا انه شکل گرفتند .در شا نامه در مورد
مرگ رستم به صراحت به ساخت آرامگا ی در خور شأن وی اشاره شده است:

در زمان ماد ا در دل کوه ا به اتاقک ای تدفینی بر
جنبه مذ بی داشتهاند .این گونه از
میخوریم که اغلب ٔ
معماری آرامگا ی در زمان ماد ا بیشتر در استان کردستان،
کرمانشاه ،آذربایجان غربی و قسمتی از خاک کنونی
جمله آنها فخریکا درکردستان
عراق پراکنده است .که از ٔ
(تصویرشماره 38ــ ،)3فر اد و شیرین در کرمانشاه و دا و
ٔ
ِ
ممسنی استان فارس میباشد.
دختر 2واقع در

تصویر شمارۀ 38ــ3ــ برش و پان مقبرۀ صخرهای فخریکا

در ادوار بعد در زمان خامنشیان اینگونه از معماری صخرهای در تخت جمشید و نقش رستم به
اوج خود رسید .اتاق ای تدفینی که در دل کوه ا کنده میشدهاند تا مدتی پس از براندازی سلسله
خامنشی نیز رواج داشتند .در میان مقابر خامنشیان مقبره کوروش را میتوان استثنا دانست .فرم
کو سان این آرامگاه زیگورات را به یاد میآورد .زیگورات ا که خود نمادی از کوه به عنوان مظهر
خیر و برکت و قداست بودند ،مواره در فر نگ ای مختلف مدنظر قرار گرفتهاند.
عاوه براین ،معماری خامنشی برگرفته از معماری سنگی اورارتو ا3بوده است .مچنین طی
1ــ دخمه در زبان فارسی به معنی حفره تنگ و تاریک است.
2ــ به معنای مادر و دختر
3ــ اقوامی که قبل از ماد ا در شمال غرب ایران زندگی می کردند و معماری سنگی داشتند.
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کشورگشایی ایی که کوروش و کمبوجیه
ده مقابر رمی آنان ،در
به مصر کردند ،مشا ٔ
شکلگیری این مقبره بیتأثیر نبوده است.
مقبره کوروش دارای  6پله میباشد ،که از
پایین به باا ،از ارتفاعشان کاسته میشود.
مقیاس واقعی این بنا زمانی مشخص میشود
پله آن
که در نظر بگیریم که ارتفاع پایینترین ٔ
بلندتر از قامت آدمی میباشد .این بنا پیش از
مرگ کوروش ساخته شد و وقتی که وی در
جنگی در شمال خاوری کشته شد ،جسدش
را برای دفن کردن به پاسارگاد و این مکان
شماره 39ــ)3
آوردند( .تصویر
ٔ
تصویر شمارۀ 39ــ3ــ آرامگاه کوروش در پاسارگاد

چند تن از پادشا ان خامنشی در جلگه
سینه کوه ،در محلی به
تخت جمشید و بر ٔ
نام نقش رستم آرامگاه ایی را برای خود
ساختند .نمای این آرامگاه ا به صورت نقش
برجسته و از بنا ای تخت جمشید و شوش
اند(.تصویرشماره 40ــ)3
سرمشق گرفته
ٔ

تصویرشمارۀ 40ــ3ــ نمای مقبرۀ صخرهای داریوش بزرگ در
نقش رستم نزدیک تختجمشید
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 2مقابر بعد از اسام

وجود آرامگاه ا و پیوند دیرینهای که از دیر باز با فر نگ ایرانی ــ اسامی داشتهاند ،باعث شد تا
پس از اسام در اکثر شهر ا و ناحیه ا آرامگاه ا ساخته شود .با مهاجرت فرزندان ائمه
به ایران
زوار از اقصی نقاط به زیارت آنها میآمدند.
آرامگاه ای آنان به زیارتگاه ای مقدسی تبدیل شد که ّ
از میان امامان معصوم تنها مرقد امام رضا
رسن 1پیرامون
در شهر مقدس مشهد واقع میباشدَ .ا َ
آرامگاه مطهر حضرت امام رضا
گنجینه معماری سنتی ایران است.
مانند مسجد جامع اصفهان،
ٔ
چون ساختمان ایی از شیوه ای گوناگون در دوره ای مختلف در آن یافت میشود.
حرم امام رضا
کهنترین بخش آستان قدس ،ساختمان چهار گوشهای است که ر ضلع آن
نزدیک به  10متر است .این ساختمان چند بار به دستور فرمانروایان زمان ،ویران شده که در زمان
تیموریان پیرامون آن فضا ایی ساخته شد .مسجد گو ر شاد ،صحن عتیق ،سپس ساختمان ای دیگر به
گلدسته
آن پیوست .در زمان صفویان نیز ساخت وساز ایی در آن صورت پذیرفت .و عاوه بر ایوان ا،
ٔ
(تصویرشماره 41ــ)3
طا بر روی ایوان شاه عباسی افزوده شد.
ٔ

 1محل ضریح

 2مسجد گو رشاد

 3صحن عتیق

 4صحن نو

تصویر شمارۀ  41ــ3ــ مشهد ،بارگاه امام رضا
1ــ ارسن یعنی مجموعه ساختمانی که شامل کاربری ای مختلف بوده است.

 5خیابان ای صفوی

فصل سوم  :معماری مذهبی 89

متبرک دیگر منتسب به فرزندان و اقوام نزدیک امامان معصوم میباشند .آستان
زیارتگاه ا و مقابر ّ
آستانه شاه عبدالعظیم
در شیراز ،و
در قم و زیارتگاه شاه چراغ
حضرت معصومه
در
ٔ
شهر ری از این نمونه ا میباشند.
برج ای مقبرهای بعد از اسام را ایرانشناسان ،الهام گرفته از آتشکده ای زرتشتی و چادر ا و
خیمه ای سلجوقی دانستهاند.
مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا است که آجرکاری
از اولین نمونه ای برج ای چهارگوش،
ٔ
نمای بیرونی آن بسیار زیبا و مانند حصیر در م بافته شده و گنبد آن شبیه گنبد ای ساسانی است.
(تصویرشماره 42ــ 3الف و ب)
ٔ

الف ــ مقبرۀ امیر اسماعیل سامانی

ب ــ طرح سه بعدی از مقبرۀ امیر اسماعیل سامانی
تصویر شمارۀ 42ــ3
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فرم بیشتر آرامگاه ای ایران تا اوایل حکومت سلجوقیان چهار ضلعی گنبددار بود ،از این به بعد
برج ای مقبرهای به چند ضلعی ای منتظم و یا استوانهای تبدیل گشت .این برج ا اغلب دارای بامی
بدنه آنها به صورت
مخروطی یا گنبدی شکل میباشند .نمای بیرونی این برج ا بیشتر آجر و نماسازی و ٔ
مضرس1تزیین شده است.
ّ

سده
گنبد قابوس یکی از خوش تناسبترین ساختمان ای جهان در ٔ
چهارم جری قمری در استان گلستان میباشد .این ساختمان یک میل
بنیادکننده آن میباشد.
را نماست؛ که م نشان شهر و م مدفن قابوس
ٔ
این برج که به ارتفاع  55متر است ،ده پاپیل2گرداگرد استوانه ای آن را
شماره 43ــ)3
فرا گرفته است( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 43ــ3ــ گنبد قابوس در
گنبد کاووس

از نمونه برج ای استوانه ای می توان برج اجیم در مازندران و از نمونه ای شت ضلعی برج ای
دوگانه خرقان 3قزوین را نام برد( .تصویر44ــ 3الف و ب)
ٔ
مقبره اولجایتو در سلطانیه معروف به گنبد سلطانیه میباشد .این
دوره ایلخانیٔ ،
باشکوه ترین ساختمان ٔ
ارسن بزرگ در برگیرنده بیمارستان ،خانقاه و میانسرای بزرگ بوده ،که تنها گنبد خانه و آرامگاه الجایتو
باقی مانده است .این بنا شت وجهی است که قطر داخلی آن نزدیک  26متر و نوک گنبد تا کف زمین
 50متر ارتفاع دارد .شت منار باریک بر شت کنج بنا قرارگرفته است.
مطالعه آزاد
ویژگی ای ساختمانی و نیارشی گنبد این بنا آن چنان است که دانشمندی چون رئیس وقت
دانشکده معماری فلورانس 4ساختمان گنبد کلیسای «سانتاماریا دل فیوره» درشهر فلورانس
شماره  45ــ 3الف و ب)
ایتالیا را برگرفته از این گنبد دانسته است( .تصویر
ٔ
1ــ دندانه ،دندانه یا َت َرک ترک
3ــ دو برج جدا ولی کنار م

2ــ پشت بندی مچون منشور مثلثی شکل
4ــ پروفسور سن پائولوزی
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الف ــ برج خرقان قزوین
تصویر شمارۀ 44ــ3

ب ــ نمای آجری برج خرقان قزوین

ب ــ نمایی از گنبد سلطانیه
تصویر شمارۀ 45ــ3

الف ــ نمایی سه بعدی از گنبد
سلطانیه در زنجان

به طور کلی مقابر ،مربوط به ا ل علم و فضیلت ،ادیبان ،پادشا ان و امرا بوده است .ولی برخی از
تبرک گشتهاند ،مانند زیارتگاه قدمگاه
اماکن ّ
مقدس به دلیل وجود آثار و برکاتی که در آنهاست ،موجب ّ
درنزدیکی نیشابور و زیارتگاه جمکران در نزدیکی قم.
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کلیسا

کلیسا ا از اماکن مذ بی خاص مسیحیان است ،که مراسم عبادی ،دینی و اجتماعی خود را به ویژه
کلیه مراسم عقد ،ازدواج و تولد و اعیاد مربوط به حضرت
در روز ای یکشنبه در آنجا برگزار میکنندٔ .
مسیح
اقلیت ای مذ بی ــ ادیان
در این محل ا انجام میشود .با
ٔ
اشاعه دین مبین اسام در ایرانّ ،
زرتشتی ،کلیمی و مسیحی محدودیتی برای برپایی مراسم مذ بی خودپیدا نکردند.
کلیسا ای مسیحی به سبک خاصی ساخته شده است .مهمترین ویژگی کلیسا ا گنبد مخروطی شکل
و جهت شرقی ــ غربی ساختمان آن میباشد .محراب کلیسا در بخش شرقی آن قرار دارد .محراب از
صحن داخل کلیسا مرتفعتر است.
کلیسا ای مسیحیان ایران را میتوان به سه
گروه تقسیم کرد:
سده چهارد م
الف) کلیسا ایی که پیش از ٔ
میادی ساخته شدهاند.
ب) کلیسا ای ساخته شده در روزگار صفویه.
ج) کلیسا ای ساخته شده در سده ای 19
و 20میادی.
الف) کلیسا ای مربوط به پیش از سدۀ
چهارد م میادی :بیشتر در آذربایجان قرار
دارند .این کلیسا ا با سنگ ساخته شدهاند.
قدیمیترین کلیسای ایرانیان مسیحی ،قره کلیسا
مقدس) در  15کیلومتری ماکو است،
(تادئوس ّ
سده ششم میادی ساخته شده است .به
که در ٔ
سبب دفن یکی از حواریون حضرت مسیح در
این کلیسا ،این مکان نزد مسیحیان بسیار محترم
است و ر سال در فصل تابستان و در روز معینی،
مسیحیان از سراسر جهان به زیارت آن میآیند.
شماره 46ــ)3
(تصویر
ٔ
تصویرشمارۀ 46ــ3ــ کلیسای تادئوس مق ّدس(قره کلیسا) در
 15کیلومتری ماکو
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ب) کلیسا ای دورۀ صفویه :بیشتر
در اصفهان قرار دارند و با ترکیبی از
مصالح خشت ،آجر و سنگ بنا شده
مدور است .نما ای
و گنبد آنها گرد و ّ
خارجی آنها دارای قاببندی ایی به
شیوه خانه ای اصفهان است .نرمندان
ٔ
ارمنی اصفهان تحت تأثیر نر مسیحی و
ایرانی و با الهام از سبک ای اروپایی و
به خصوص ایتالیایی ،نقّاشی ای بسیار
زیبایی را با موضوعات برگرفته از انجیل بر
روی دیوار ای کلیسا ای اصفهان ترسیم
(تصویرشماره 47ــ)3
کردند.
ٔ
تصویرشمارۀ 47ــ3ــ نقاشی ای ترسیم شده بر کلیسا ای اصفهان

معماران مسیحی جلفای اصفهان با تطبیق نر معماری خود با شرایط خاص سیاسی دوران صفوی و
کلیه کلیسا ا را از نظر اصول
ویژگی ای اقلیمی محل ،دست به خلق شا کار ای بی متایی زدند .آنان ٔ
مذ بی و پان منطبق با کلیسا ای ارمنستان و از نظر شکل خارجی نما ،ما نگ با معماری ایرانی بنا
نمونه آن را در یچ کجای دنیا نمیتوان دید.
نهادند .این تلفیق ،بنا ای منحصر به فردی پدید آورد .که ٔ
از نمونه کلیسا ای جلفای اصفهان ،کلیسای استپانوس مقدس میباشد .کلیسای وانک از دیگر
منزله موزه و کتابخانه نیز مورد استفاده قرار
کلیسا ای اصفهان به دلیل افزوده شدن فضا ایی به آن ،به ٔ
شماره  48ــ)3
میگیرد( .تصویر
ٔ
ج) کلیسا ای ساخته شده در سده ای نوزد م و بیستم میادی درایران :دارای گنبدی تیز
نمونه آن
و چند ضلعی ستند و با الهام از سبک معماری کلیسا ای ارمنستان ساخته شده اند .که ٔ
(تصویرشماره  49ــ)3
کلیسای سرکیس مقدس در تهران میباشد.
ٔ

94

از زمان تأسیس سازمان ای دولتی حفظ و نگهداری آثار باستانی ایران ،کلیه کلیسا ای جلفای
زمره میراث ملی کشور به حساب آمدند و در حال حاضر ،مگی آنها تحت حفاظت
اصفهان نیز در ٔ
سازمان میراث فر نگی قرار دارند.

تصویر شمارۀ 48ــ3ــ کلیسای وانک اصفهان

تصویرشمارۀ  49ــ3ــ کلیسای

سرکیس مق ّدس در تهران
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سؤال
 1جایگاه مسجد را در معماری گذشته کشورمان بیان کنید.
نماینده معماری ایران در دوران پس از اسام دانست؟
 2چرا مسجد را میتوان به عنوان
ٔ
 3ویژگی ای معبد آنا یتا را بنویسید.
 4الگوی فضایی آتشکده ا را شرح د ید.
 5ویژگی ای آتشکده آذر گشسب را بنویسید.
 6منبع الهام و مفهوم زیگورات ا را بنویسید.
 7دو ویژگی مهم زیگورات چغازنبیل را بنویسید.
 8دو نمونه از مساجدی که بر روی آتشکده ساختهاند را نام ببرید.
را بنویسید.
 9ویژگی ای مسجد پیامبر اکرم
 10انواع مهم مساجد ایرانی را نام ببرید.
 11ویژگی ای مسجد جامع فهرج را بنویسید.
 12در کدام مسجد نقش در ای ساسانی ،نگاشته شده است؟ چرا؟
تاریخانه دامغان را بنویسید.
 13ویژگی ای مسجد
ٔ
اولی ٔه مسجد جامع اصفهان چگونه بوده است؟
 14طرح ّ
 15چگونه چهار تاقی تبدیل به مسجد شد؟
 16اولین بنای ایوان دار را نام ببرید.
 17انواع مساجد ایواندار را نام ببرید.
 18علل ورود چهار تاقی گنبددار را در مساجد شبستانی ایرانی بیان کنید.
19
نحوه تبدیل مساجد شبستانی به مساجد گنبددار را بنویسید.
ٔ
 20مزیّت ای استفاده از ایوان را در بنا ای ایرانی توضیح د ید.
 21ویژگی فضای ورودی مساجد را بنویسید.
میت و عناصر حیاط مساجد ایرانی را بنویسید.
 22جایگاه ،ا ّ
 23یک نمونه از مساجد بدون حیاط را نام ببرید.
 24دو ایوان مسجد جامع اصفهان را نام ببرید.
 25علت استفاده از گنبد در بنا ای مساجد را بنویسید.
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 26گنبد ای بنا ای ساسانی را توصیف کنید.
 27انواع گنبد ای بنا ای ایرانی را نام ببرید.
 28محراب الجایتو در کدام مسجد قرار دارد؟
 29سه عنصری که اولین منار ای ایرانی را شکل دادند نام ببرید.
 30قدیمیترین منار ای ایران را نام ببرید.
 31ر منار شامل چه بخش ایی است ؟
 32معروفترین تکیه ساخته شده در زمان ناصرالدین شاه را نام ببرید.
 33عناصر مشترک حسینیه ا در مناطق مرکزی ایران را نام ببرید.
34
سابقه آموزش در قبل از اسام را بیان کنید.
ٔ
 35چگونگی شکلگیری نهاد مدرسه در بعد از اسام را بنویسید.
نمونه آن را نام ببرید.
 36نظامیه ا توسط چه کسی و در چه دورانی ساخته شده ؟ چند ٔ
 37پان مدارس برگرفته از چه بنایی است؟
غیاثیه خرگرد را بنویسید.
 38ویژگی ای مدرسه
ٔ
39
مدرسه چهار باغ اصفهان را شرح د ید.
ٔ
 40علت ساخت مقابر را بنویسید.
 41ویژگی ای معماری مقابر مادی را بنویسید.
 42مقابر صخرهای خامنشیان در کجاست؟
43
مقبره کوروش را بنویسید.
ویژگی ای ٔ
44
گنجینه معماری سنتی ایران است؟
رسن پیرامون آرامگاه مطهر امام رضا
ٔ
چرا َا َ
 45منبع الهام برج ای مقبرهای بعد از اسام را بنویسید.
 46از اولین نمونه ای برج ای چهار گوش مقبرهای یکی را نام ببرید.
47
مقبره گنبد قابوس را بنویسید.
ویژگی ای معماری ٔ
 48کلیسا ای مسیحیان ایران به چند گروه تقسیم میشوند؟ نام ببرید.
 49کلیسای تادئوس مقدس در کجاست؟
50
دوره صفویه را بنویسید.
ویژگی کلیسا ای ٔ
 51دو نمونه از کلیسا ای ساخته شده در دوران صفویه را نام ببرید.
52
سده نوزد م و بیستم را در ایران بنویسید.
منبع الهام کلیسا ای ٔ

٤
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مقدمه
جاده ا با
تمدن ایرانی مچون سایر ّ
در ّ
تمدن ا ،کاروان ا مواره در راه و رفت وآمد بودند .نهاد تأمین ّ
ایستگاه ای کمکی در مناطق خاصی از مدت ا پیش ،در زمان کوروش خامنشی راه افتاده بود .به تعبیر
1
جاده ا ،ایستگاه ایی با میهمان خانه ای
ردوت « :یکی از اختراعات ایرانیان این بود که در مقاطع مختلف ّ
جاده ا مواره ایمن بود .چون میشه در آنها تردد صورت میگرفت .تعداد
باشکوه برپا کرده بودند و ّ

ایستگاه ا با پستخانه ای جاده ساردیس تا شوش به  111عدد میرسید».

اسام عاوه برسنت بازرگانی ،اشتیاق و علّت دیگری نیز در مسلمانان برای سفر برانگیخت و آن م مناسک
حج و سفر ای زیارتی دیگر بود .عاوه بر آن طالبان علم که به پیروی از سفارشات دینی ،دنبال علم تا چین م
میرفتند ،2به طور مداوم دست به مسافرت میزدند تا در محضر استادانی در نقاط مختلف به آموختن بپردازند.
طاب در شرایط
زوار و ّ
سیاحانّ ،
ثروت شهر ا به حمل و نقل کاا ای نقاط دوردست اتکا داشت .لذا ّ
تجارّ ،

سخت و سرزمین ای ناآرام مواره به دنبال جا ای امن و پنا گا ی در شهر ا و بین راه ا بودند.

1ــ مورخ یونانی سدۀ چهارم پیش از میاد
2ــ اشاره به حدیث پیامبر

 :اطلبوالعلم و لوبالصین
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بازار

بازار ای سنتی ایران به عنوان جزئی مهم و زنده از شهر و در مجموع ،عامل اقتصادی ،تجاری،
اجتماعی و فر نگی مهمی در زندگی گذشته ما بوده است .امروزه در پی تحوات اخیر ،بازار ا دیگر
نمیتوانند عملکرد قبلی خود را در شهر ا داشته باشند و این امر سبب گسیخته شدن ارتباط آنها با
دیگر عناصر شهری و زندگی اجتماعی مردم شده است .این قطع ارتباط که خود به نوعی قطع زندگی
بازار است ،اجرم به مرگ تدریجی کالبد برخی از آنها نیز منجر شده است.
مطالعه آزاد
بازرگانی و بازار
قارهای و قرارگیری بر سر
موقعیت سوقالجیشی ایران به دلیل قرارگیری در منطقهای بین ّ
میت یافتن بازرگانی و ایجاد گسترش شهر ا،
راه عبور کاروان ا و راه ای ارتباطی باعث ا ّ
حاشیه نواحی خشک و بیابانی قسمت ای مرکزی شدهاست .شکلگیری
به خصوص در
ٔ
توسعه شهر ایی که بر تقاطع راه ای بازرگانی قرار داشتند ،مر ون مین دادوستد ای
و
ٔ
اقتصادی بود .در حقیقت بازرگانی و به دنبال آن تشکیل بازار ا ،به عنوان مهمترین علّت
(تصویرشماره 1ــ )4
وجودی برخی از شهر ای مهم قابل بررسی است.
ٔ

دریای خزر

تصویر شمارۀ 1ــ 4ــ راه ای تجاری مهم در گذشته
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مطالعه آزاد
بررسی اجمالی سیر تحول تاریخی بازار ا
پدیده بازار در ایران مانند ر موجود زندهای ،تداوم خود را در طی تاریخ ،از ابتدای پیدایش
ٔ
دوره ساسانیان براثر رواج
جوامع انسانی در چند
زاره پیش از میاد حفظ کرده است .در ٔ
ٔ
توسعه شهر ا و شهرنشینی ،چنین فضایی پا به عرصه وجود نهاد.
بازرگانی داخلی و
ٔ
محدوده ربض به صورت
در ابتدای این شکلگیری ،بازار در بیرون دروازه ای شارستان در
ٔ
دوره ساسانی عنصر بازار به عنوان
کاما ً ابتدایی تشکیل شده بود ،ولی در گسترش ای بعد در ٔ
حاشیه ربض میگسترانید.
دامنه خود را به
ٔ
ستون فقرات شهر از دل شارستان شروع میشد و ٔ
این عنصر نقش اساسی در سازماند ی شهر اسامی نیز ایفا کرد .با ایجاد مسجد جامع تغییری
مهم در ساختار بازار و تنظیم فضایی آن به وجود آمد.
از این زمان به بعد بازار که از یکی از دروازه ای اصلی شهر آغاز میشد ،پس از اتّصال
دروازه مقابل کشیده میشد .با
به قلب نمادین شهر یعنی مسجد جامع و در ادامه به کاخ ،تا
ٔ
رشد بازار ،شهر صاحب ستون فقرات و محور اصلی میشد و از طریق بازارچه ا کوچه ای
متصل میشد .میان این ساختار و در مجواری محور اصلی ،فضا ای دیگر
فرعی به خانه ا ّ
شهر مچون حمام ا ،مدرسه ا ،کاروانسرا ا ،مسجد ا ،تکیه ا ،سقاخانه ا ،زورخانه ا،
قهوهخانه ا و حجره ای بازرگانان و ...شکل میگرفت و بدین ترتیب در شهر سنتی گذشته
کلیه فضا ای مذ بی ،سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی شهر ،یکپارچه و پیوسته می شد.
ٔ
(تصویرشماره 2ــ)4
ٔ
محدودۀ شهر قدیم
مسیر بازار

کاربری ای اطراف بازار
دروازه ای شهر

تصویر شمارۀ 2ــ4ــ موقعیت بازار در شهر با توجه به دروازه ای آن
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مطالعه آزاد
حمله مغول در قرن فتم جری قمری تضعیف شد .ولی با استقراردولت صفوی
این روند با ٔ
دوره اسامی دوباره به اوج خود رسید اما در اواخر عهد
به عنوان متمرکزترین دولت ایرانی ٔ
قاجار ،به تدریج با ورود فناوری مدرن ،زمینه ای دگرگونی فضایی و کالبدی بازار ا نیز فرا م
شد .تا آنکه از اوایل قرن حاضر با ورود اتومبیل به عرصه حیات شهری ،خصوصیات کالبدی و
فضایی شهر ا و در نتیجه بازار ا دچار دگرگونی شد .بافت شهر ا به واسطه خیابان ا گسیخته
گردید .فضا ای عمومی و دولتی جدید در کنار خیابان ا احداث شد .به تدریج بسیاری از
فعالیت ایی که در گذشته در بازار ا جریان داشتند به علت برخورداری از دسترسی ،امکانات
بهتر و ارزش اجتماعی روز افزونتر فضا ای جدید ،به جدار ای کنار خیابان ا انتقال یافتند.
انواع بازارها

بازار در شکل کلی خود نهادی منحصر به شهر ا نبوده است .بازار به عنوان شبکه عرضه و تقاضا
و مبادات کاا و خدمات درایران ،در مه اجتماعات قومی ،فر نگی و ملّی دیده میشود .براین اساس
انواع بازار را در ایران میتوان به طور کلی به شرح زیر دستهبندی کرد:1
 1روستایی
 2عشایری
 3شهری
بازار ای روستایی؛ بیشتر به صورت ادواری و فاقد فضای کالبدی و در ارتباط با تعدادی از
روستا ای مجاور م و متناسب با میزان تولید آنها به صورت ساانه ،ما انه ،فتگی و … شکل
میگیرد.
بازار ای عشایری؛ نیز فاقد فضای کالبدی و اغلب به صورت فصلی و برای مبادله محصوات
دامی و دستی عشایر که در فصول خاصی تولید می شود ،به وجود میآید.
بازار ای شهری؛ اغلب شهر ای ایران دارای یک بازار اصلی ستند .که در گذشته بسته به
حوزه نفوذ و قدرت خود ،عاوه بر کارکرد اقتصادی ،نقش ای دیگری مچون اجتماعی ،سیاسی،
ٔ
مذ بی و ارتباطی م داشتند .یعنی در بازار ا مردم در تصمیمات اقتصادی و اجرایی مرتبط با شهر
1ــ تقسیم بندی دیگر از بازار ا ،بر اساس زمان تشکیل آنهاست :الف) بازا ای دائمی ،ب) بازار ای موقت (ادواری)

102

سهیم میشدند .امور اجرایی شهر توسط داروغه در فضا ایی که به مین منظور در بازار ا تعبیه شده
بود ،دایت میشد .اتّصال مساجد و حسینیه ا به بازار ،آن را به عنوان مکانی مناسب برای برگزاری
مراسم مذ بی تبدیل کرد .مچنین بازار مهم ترین محور و شا راه ارتباطی در شهر ای قدیمی محسوب
میشد .بیشترین آمد و شد شهروندان در آن صورت میگرفت و اطاعات و اخبار و … از طریق حضور
در آن به اطاع مردم میرسید.
میت ای کمتری نیز شکل
در اکثر شهر ای بزرگ عاوه بر بازار اصلی شهر ،بازار ای دیگری با ا ّ
میگرفت .بازار ایی چون بازار ناحیهای ،بازارچه محلهای ،بازار بیرون شهر و بازار زیارتی ،که نوز
شدت و ضعف متفاوت به حیات خود ادامه مید ند.
م در بعضی از مناطق با ّ
عناصر ساختاری بازار
بازار سنتی ایران برای رفع نیاز ای عمومی دارای تعدادی بنا با طرح و موقعیت مکانی مناسب برای
پذیرا شدن فعالیت ای مختلف بوده است .بعضی از این اجزا و خصوصیات آنها به شرح زیر می باشد:
الف) راسته ،یا گذرگاه اصلی و فرعی بازار؛ مسیری نسبتاً طوانی است که در دو طرف آن دکّان ا
و فروشگاه ای به م پیوسته،رو به گذر قرار گرفتهاند .از خصوصیات مهم راسته ا به عنوان عنصر
راسته
محرمیت،
بنیادی بازار ،قرارنگرفتن خانه ای مسکونی در میان آنهاست .به منظور حفظ
ٔ
ّ
اصلی به راسته ای فرعی و سپس به کوچه ایی که واحد ای مسکونی در آن قرارداشت ،میرسید.
ب) سرا ،به طور کلی شامل یک حیاط میانی است ،که حجره ای به م پیوسته دور حیاط آن
قرار گرفته اند .تفاوت سرا ا بیشتر در شکل زمین ،تعداد طبقات ،نوع ایوان ،رواق و را رو است.
عمده کاا بوده است.
معمولترین نوع سرا ا دو طبقه ستند .سرا ا محل فروش ٔ
عرضه یک نوع کاا اختصاص دارند .به ندرت،
ج) تیمچه ،فضا ای سرپوشیدهای ستند که به
ٔ
تیمچه ای روباز م دیده میشوند ،که بسیار محدود و کوچک ستند .تیمچه ا یک فضای آزاد در
وسط دارند و اطراف آنها حجره ا یا مغازه ا در یک و یا در دو طبقه قرار گرفتهاند .چون تیمچه ا اغلب
مسقف ستند ،از این رو معماران و نرمندان ایرانی ،چیرهدستی و مهارت خود را به نوعی در آرایش
تیمچه ا به کار بستهاند .بنابراین سقف اکثر تیمچه ا کاربندی و رسمیبندی و در گوشه ا مقرنسکاری
شده است .یکی از تیمچه ای معروف ایران تیمچه امین الدوله در کاشان است که مقرنسکاری سقف
دوره قاجار ساخته شده است.
این تیمچه از شا کار ای نری ایران محسوب میشود .این بنا در ٔ
(تصویرشماره 3ــ4الف و ب)
ٔ
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الف ــ نقشه ای طبقات و فضای
داخلی تیمچه امین الدوله کاشان

ب ــ تیمچۀ ملک در اصفهان و تزیینات آن
تصویر شمارۀ 3ــ 4

تیمچه مظفریه در تبریز میباشد.
تیمچه حاجب الدوله در تهران و
از دیگر تیمچه ای معروف
ٔ
ٔ
(تصویرشماره  5ــ 4الف و ب)
ٔ
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الف ــ تیمچۀ مظفریۀ تبریز

ب ــ پان و جزئیات سقف تیمچۀ مظفریه تبریز
تصویر شمارۀ  5ــ4

راسته اصلی ،چهار سو یا چار سوق نامیده میشود .معماری
د) چارسوق (چهارسو)؛ محل تقاطع دو
ٔ
آن از دیگر قسمت ای راسته متمایز و دارای فضا و تزیینات داخلی بیشتری است .این فضا در بعضی از
شهر ا به صورت سته مرکزی اقتصاد شهر در آمده است مانند چارسوق قیصریه و چیت سازان در بازار
(تصویرشماره  6ــ )4
اصفهان.
ٔ
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تصویر شمارۀ  6ــ4ــ نمونه ای از چارسوق به عنوان مفصل
ارتباط د نده راسته ا

معماری بازار

مجموعه بازار دارای ارتفاع
در بافت شهر ای سنتی،
ٔ
بیشتری نسبت به بافت م جوار بوده است .این مجموعه
استخوانبندی اصلی شهر را تشکیل میداد .مسقف بودن
بازار ضمن مصون نگه داشتن مردم از شرایط نامساعد
امنیت آنجا در ساعات تعطیلی بازار را نیز فرا م
جوی ،حفظ ّ
مینمود .از چوب برای پوشش ای مسطح و صاف بازار ا
استفاده می شد و در مناطق شمالی سقف ای شیب دار چوبی
برای بازار ا متداول بود .درحالی که استفاده از مصالحی
مانند آجر ،گچ یا سنگ و آ ک ،به طور معمول منجر به
شکلگیری پوشش ای گنبدی با ندسه و نقوش زیبای
(تصویرشماره
گچ بری ،کاشی کاری وآجرکاری شده است.
ٔ
 7ــ)4

تصویر شمارۀ 7ــ4ــ نمایش جزییات تزیینات
پوشش سقف بازار
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کاروانسرا

نهاد تأمین امنیت جاده ا با ایستگاه ای کمکی در مناطق خاصی در ایران از زمان خامنشیان با نام
درباره معماری این بنا ا مدرکی دردسترس نمیباشد .در دوران اسامی
چاپارخانه ایجاد شده بود .اما
ٔ
میتی که تجارت ،سیاحت و زیارت پیدا کرد ،ساخت کاروانسرا ا رونق یافت .1به کاروانسرا
به دلیل ا ّ
در زبان عربی«رباط» میگویند.
واژه «کاروانسرا» بر گرفته از «کاروان» یا «قافله» به معنی مسافرانی که به صورت گرو ی سفر
ٔ
میکردند ،و «سرا» به معنی خانه و مکان است .به نظر محققین نقشه کاروانسرا ا با الهام از خانه ای
درونگرا با حیاط مرکزی ساخته شده است .این بنا ا شبا ت زیادی به معماری مدارس نیز داشته اند.
کاروانسرا محلی بود که مردم از اقوام و حتی ملل مختلف در آن چند روزی در کنار م زندگی
درباره مسائل مختلف اجتماعی ،فر نگی و
میکردند .لذا محلی را برای برخورد اندیشه ا و تبادل نظر
ٔ
انتقال آداب و رسوم متفاوت ،فرا م میساخت.
امنیت سیاسی و اقتصادی ،تجارت و داد و ستد گسترش یافت.
دوره سلجوقی ،به دلیل وجود ّ
در ٔ
از این رو ،ایجاد شبکه ای ارتباطی راه ا و احداث کاروانسرا ا در دستور کار حاکمان قرار گرفت.
یکی از زیباترین کاروانسرا ای این دوران ،کاروانسرا یا رباط شرف نزدیک سرخس در شا راه
بغداد ــ مرو ساخته شده است .این رباط دارای دو حیاط تودرتو با حجره و اتاق ای متعددی برای
استراحت کاروانیان بوده است .شهرت این بنا بیشتر مربوط به تزیینات آجری زیبا و متنوع آن میباشد.
(تصاویرشماره  8ــ4الف ،ب و 9ــ)4
ٔ
دوره صفوی میباشد .رونق
عصر طایی و شکوفایی احداث کاروانسرا ا در ایران ،مربوط به ٔ
امنیت راه ا ،به ویژه راه ای زیارتی ،موجب احداث کاروانسرا ای زیادی
تجارت داخلی و خارجیّ ،
در این دوران گردید.

فاصله کاروانسرا ا از یکدیگر را یک منزل می گفتند که مسافتی بود که کاروان در طول یک روز می پیمود و معادل پنج فرسنگ ،حدود
1ــ
ٔ

 30کیلومتر بود.
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الف ــ تصویر سه بعدی رباط شرف
ب ــ نقشۀ رباط شرف
 1ورودی اصلی

 2حیاط کوچک

 3اصطبل

 7رواق

 8ایوان

 9محل اقامت خصوصی

 4ایوان

 10حیاط بزرگ

 5حجره

 6ورودی حیاط بزرگ

تصویر شمارۀ  8ــ4

تصویر شمارۀ 9ــ4ــ نقش اسلیمی در کاروانسرای رباط شرف ،خراسان پایان سدۀ پنجم جری قمری
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ویژگی ای معماری کاروانسرا ا
دسته کلی میتوان تقسیم کرد:
به طورکلی کاروانسرا ای ایران را به سه ٔ
الف) کاروانسرا ای کاماً پوشیدۀ مناطق کو ستانی مانند کاروانسرای امامزاده اشم سر راه
تهران به شمال
ب) کاروانسرا ای بدون حیاط حاشیۀ خلیج فارس
ج) کاروانسرا ای حیاط دار مناطق کویری
کاروانسرا ای حیاطدارکه شامل بهترین و
زیباترین کاروانسرا ای ایران میباشند ،از نظر
معماری به چند دسته تقسیم میشوند که مهمترین
مدور ،چندضلعی ،دو ایوانی ،چهار
آنها شامل ّ
ایوانی با تاار ستوندار و یا به صورت متفرقه
(تصویرشماره 10ــ)4
میباشد.
ٔ

تصویر شمارۀ 10ــ4ــ کاروانسرای خان خوره ،جادۀ شیراز به

آباده مربوط به دورۀ صفوی

کاروانسرا ا دارای یک در ورودی پهن چوبی و سنگین بودند؛ که امکان ورود چهارپایان با بار ای
حجیم را نیز فرا م میساخت .ورودی آنها دارای سردر و ایوان بود .سقف بعضی از ایوان ا از یک
مفصلتری بود .معموا ً ایوان ورودی دو طبقه داشت
نیم گنبد ساده و سقف برخی دیگر دارای تزیینات ّ
و شاهنشینی در طبقه دوم برای اقامت بزرگان و افراد خاصی ساخته میشد که از این فضا ا احتماا ً
بقی ٔه بنای کاروانسرا یک طبقه ودر روی یک سکو و یا ص ّفه
برای دیدهبانی نیز استفاده میشده استّ .
که از سطح زمین بلندتر بوده ،قرار میگرفته است.
ایه بین اتاق ا و حصار بیرونی کاروانسرا قرار میگرفت.
اصطبل چهارپایان معموا ً در ٔ
(تصویرشماره11ــ )4البته گا ی اصطبل در حیاط جلو و حجره ای مهمانان در حیاط دوم واقع
ٔ
شماره  8ــ)4
شرف(.تصویر
رباط
میشدند مانند
ٔ
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3

2
1

 1حیاط

 2فضا ای اقامتی (حجره ا)
 3محل نگهداری چارپایان

پان شماتیک کاروانسرا

پان شماتیک مدرسه

تصویر شمارۀ 11ــ4ــ مقایسۀ پان مدارس با پان غالب کاروانسرا ا از نظر
ایه ای دور حیاط

به طور کلی پان مدارس با پان غالب کاروانسرا ا از نظر ایه ای دور حیاط قابل مقایسه میباشد.
در نوع حیاطدار کاروانسرا ،اتاق ا در اطراف حیاط قرار داشتند .حد واسط بین اتاق ا و حیاط،
ایوان سرپوشیدهای بود که فعالیت ای گوناگونی را پذیرا میشد .فعالیت ایی از قبیل تجمع ساکنین،
(تصویرشماره 12ــ)4
خوابگاه تابستانی ،انبار مو ّقت و بارانداز.
ٔ

تصویر شمارۀ 12ــ4ــ کاروانسرای چاله سیاه در نزدیکی اصفهان
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اتاق فضای کوچکی بود که کف آن با آجر فرش میشد .در وسط حیاط کاروانسرا ،چاه یا حوض
آبی جهت مصارف خوراکی و شست وشو در نظر گرفته میشد.
کاروانسرا ای داخل شهر ا استحکامات کمتری داشت و فاقد برج و بارو بود ،و معموا ً فضایی
برای چهار پایان نیز در آنها در نظر نمیگرفتند زیرا در ر شهر یک یا چند محل برای استقرار چهارپایان
وجود داشت.
پان این کاروانسرا ا نیز برگرفته از پان خانه ای درونگرا با حیاط مرکزی بوده که از پانصد سال
قبل از اسام توسط اشکانی ا ساخته میشد.
نیمه دوم قرن  13ـ .ق به بعد ،یعنی بعد از سپری شدن روزگار عظمت و رونق کاروانسرا ا،
از ٔ
عرضه کاا ای
میت اصلی خود را از دست داده و تعدادی از آنها به محلی برای
ٔ
آنها وظیفه و ا ّ
نقلیه و انبار تبدیل شدند.
ارزان قیمت ،پارکینگ وسایل ّ
حمام

میت زیادی برخوردار بودند و بعد از مسجد ،مدرسه و مجموعه
حمام ا در بین فضا ای شهری از ا ّ
بازار ،از مهمترین بنا ای شهری محسوب میشدند .حمام ا معموا ً در جایی در مسیر گذر آب روان
ساخته میشدند و نیز ازم بود که خروجی فاضاب آنها در نظر گرفته شود.
در اغلب حمام ا مسیر دسترسی به بنای اصلی حمام با تدابیر معماری جالبی صورت میگرفت .رعایت
این سلسله مراتب فضایی م از بیرون به درون و م در بین فضا ای درونی حمام باعث میشد که دما و
رطوبت ر فضا نسبت به فضای مجاور تنظیم و کنترل شود؛ و از ورود ناگهانی وای سرد جلوگیری به
عمل آید.
حمام ا معموا ً قبل از ورود ،در جلوی خود فضای کوچکی به نام پیشخوان با سردر و تزیینات
حلقه اتصال ِدر ورودی با
آجرکاری و کاشیکاری خاصی داشتند .سپس را رویی باریک و پیچدار ٔ
شماره 13ــ )4پس
فضای بینه (سربینه) بود؛ که مانع تبادل وایی و ِاشراف به داخل میشد( .تصویر
ٔ
مجموعه فضا ای حمام معموا ً در دو بخش بینه و گرم خانه ،حول این دو کانون
از قسمت ورودی،
ٔ
شماره 14ــ 4و 15ــ)4
اصلی شکل میگرفت( .تصاویر
ٔ
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تصویر شمارۀ 13ــ4ــ فضای بینۀ حمام گنجعلی خان کرمان

تصویر شمارۀ 14ــ4ــ پان حمام گنجعلی خان
1
4
7
10
12
14

2
سردر
5
حوض
8
آب ریزگاه
چاله حوض 11
خزینه آب سرد 13
غرفه خصوصی

شتی
غرفه
نظافت خانه
خزینه آب ولرم
خزینه آب گرم

 3بینه
 6میان در
 9گرم خانه

تصویر شمارۀ 15ــ4ــ سه بعدی برش خوردۀ حمام گنجعلی خان
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مفصل و دارای غرفه ایی بود .غرفه ا سطحی بلندتر از
بینه یا سربینه فضایی وسیع با تزییناتی ّ
فضای میانی داشته و از درون نیز به م مرتبط بوده و در زیر آنها حفره ایی به عنوان کفشکن تعبیه
(تصویرشماره 13ــ )4فضای بینه معموا ً شت گوش یا چهار گوش و به ندرت دایرهای
شده بود.
ٔ
بود .در مرکز آن حوضی قرار داشت ،که گنبدی با تزیینات آجری یا کاشیکاری زیبا در باای آن قرار
ندسه حوض سبب ورود نور مناسب به فضای
میگرفت و معموا ً نورگیری مشبک و ما نگ با
ٔ
میان غرفه ا می شد.
فضای بینه محلی برای درآوردن لباس ،گفتوگو ،کار ای پیرایشی و مکان تجمع شهری بود و در
روز ای خاص در آنجا مراسمی چون شا نامهخوانی و نقّالی انجام میگرفت .معموا ً یک قسمت از
این غرفه ا عمیقتر و وسیعتر و پر تزیینتر از دیگر قسمت ا بود که اصطاحاً به آن شاهنشین میگفتند.
حلقه اتّصال بینه به گرمخانه یعنی گرمترین بخش
این محل مخصوص اعیان و بزرگان و دولتمردان بودٔ .
حمام ،فضایی به نام میاندر بود .معموا ً استحمامکنندگان پس از عبور از را رو ا و ورود به گرمخانه
به گرما ،رطوبت و نور کمرنگی که از سقف میتابد ،و حالت مهگونهای به فضا میبخشید ،عادت
میکردند .این فضا معموا ً تزیینات آ ک بُری داشت و استحمامکنندگان میتوانستند روی سکو ای
شماره 16ــ)4
سنگی بیارامند و به استحمام و مشت و مال بپردازند( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 16ــ  4ــ گرم خانۀ حمام گنجعلی خان
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در زیر این قسمت ا وای گرم از طریق لوله ای سفالی به نام گربهرو به کف منتقل میشد .خزینه ا
خزینه آب گرم ،ولرم و سرد بود ،در قسمت آخر حمام جهت آبکشی و شست
که معموا ً شامل سه
ٔ
وشوی نهایی قرار داشت .استحمامکنندگان در خاتمه به بینه برمیگشتند و برای آنها چای و شربت
آورده میشد.
درخاتمه ،سؤالی ذ ن را به خود مشغول میدارد ،کاری که امروزه در فضایی کوچک و تاریک و
میت در کنجی از خانه و یا در فضایی کیوسک مانند صورت میگیرد ،چه نیازی به چنین تفصیلی
بیا ّ
داشته است؟ این پرسش را میتوان از جوانب مختلف پاسخ داد .از جمله اینکه درآن زمان تأسیسات
عمومیت نیافته بود .اما پاسخ ایی از این دست برغم بهرهای که
آبرسانی و گرمسازی به شکل امروز
ّ
از حقیقت دارند ،جامع نیستند .زیرا اگر چنین بود ،ایجاد فضایی چنین با شکوه و پراب ّهت ،جهت این
مادیترین عمل انسانی که مانا پاکیزگی جسم میباشد ،نیازی نبود .و این مه نرمندی را میتوانستند
در فضا ای مذ بی به کار گیرند.
این قدر معلوم است که در میان مه پاسخ ا ،از این نکته نباید غفلت کرد که در آن زمان ،به ِ
روان
آدمی دستکم به قدر جسم او اعتنا میکردند ،و شستوشوی جسم را وسیلهای برای تذکّر و تطهیر روح
میدانستند .در ضمن فضایی جمعی بود که افراد بتوانند اوقات فراغت خود را در کناریکدیگرسپریکنند.
پل

ایرانیان از ابتدا میدانستند که حیات کشور وابسته به یک نظام ارتباطی کارآمد و مطمئن است ،که
تمدن جهانی باشد ،به صورت تودهای
بدون آن ایران به جای اینکه یک کشور نیرومند و عامل مؤثّر در ّ
جمعیت ،که بیابان ای
از جوامع جداگانه و در م ریخته در میآمد .جغرافیای متفاوت ،پراکندگی
ّ
دره ایی آن را تقسیم کرده ،مگی لزوم ساخت پل ا را از مان ابتدا مشخص
خشک ،کوه ا و ّ
(تصویرشماره 17ــ)4
کرده بود.
ٔ
قدیمیترین پلی که امروز ایجاد آن را به اورارتو ا نسبت مید ند ،بر روی رود ارس که رود مرزی
ایران و شوروی سابق است ،ساخته شده است.
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تصویر شمارۀ 17ــ4ــ پل ساسانی بر روی رودخانه زاب کوچک در ناحیه سردشت (آذربایجان غربی)

در جنوب غربی کشور پل ا اغلب با سد ایی ادغام شده بود ،که برای آبیاری ضرورت اساسی
1
دوره
داشت .از آن نمونه میتوان پل شوشتر و دزفول که در زمان آلبویه بر روی بنا ای سنگی ٔ
ساسانی ساخته شدهاند را نام برد.
این پل ای دوکاره ،مهارت و توانمندی بسیار معمار را طلب میکرد .چون باید د انهاش آن قدر پهن
میبود که نگام طغیان ،سیاب را از خود رد کند ،در ضمن برای عبورگاری و چارپایان مقاومت ازم
را نیز داشته باشد.
شادروان شوشتر را به طول  1650متر برروی رودخانه کارون ساختند .سنگکاری
ساسانیان پل بند ُ
ادامه سبک پلسازی خامنشی باشد.
زیبای برخی از پل ای قدیمی میتواند ٔ
1ــ که به آن پل بند می گفتند.
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نده مهارت معماران
بقایای پلدختر در نزدیکی اندیمشک به بلندای  20متر و د انهای عظیم ،نشاند ٔ
(تصویرشماره 18ــ )4
ایرانی در زمان ساسانیان در ساخت پل میباشد.
ٔ

تصویر شمارۀ 18ــ 4ــ پل دختر در نزدیکی اندیمشک مربوط به دورۀ ساسانی

این پل ا چیزی بیش از عبور از رودخانه بود؛ اغلب از لحاظ تناسب و جلوه ،زیبایی چشمگیری
داشت و قدرت و برازندگی را به نمایش میگذاشت.
سلجوقیان نیز به پلسازی ا تمام ورزیدند .از قدیمیترین پل ای سلجوقی پل شهرستان در اصفهان
است ،که برخی معتقدند که بر روی پایه ای یک پل ساسانی بنا شده است .این پل که قدیمیترین پل
اصفهان است ،تحولی در پلسازی ایجاد کرد .سنگینی این پل با ایجاد تاق ای کوچک در فواصل
تاق ای بزرگ روی پایه ا تقسیم شده است .عملکرد این تاق ای کوچک که در میان پایه ا فضا ای
خالی ایجاد کردهاند ،آن است که در صورت باا آمدن سطح آب رودخانه ،آب از آنها م عبور کند و از
شماره 19ــ)4
شدت فشار وارد شده به پایه ا کاسته گردد( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 19ــ4ــ پل شهرستان بر روی رودخانۀ زاینده رود مربوط به دورۀ سلجوقی
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دوره صفوی به دلیل توجه خاصی که به مسائل اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی میشد ،مزمان با
در ٔ
ساخت کاروانسرا ا ،پل ای زیبایی نیز جهت آسان شدن رفت وآمد ساخته شد.
از آن جمله میتوان پل الله وردیخان و پل خواجو که بر روی زاینده رود ساخته شدند را نام برد.
(تصاویرشماره 20ــ 4و 21ــ)4
ٔ

تصویر شمارۀ 20ــ4ــ پل خواجو بر روی زاینده رود اصفهان

تصویر شمارۀ 21ــ4ــ پان و نمای پل خواجو در اصفهان
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این دو پل نه تنها برای عبور ،که برای توقف م طراحی شده است و در آن جا ایی برای گردش و
تفریح وجود دارد .سراسر طول پل از غرفه ای کوچک زیبایی تشکیل شده که با کاشی و نقش ای
دیواری زیبایی آراسته شده است .این دو پل از جمله زیباترین بنا ای معماری ایرانی میباشند.
در دوره قاجار نیز تعدادی پل به سبک پل ای صفوی ساخته شد که از آن نمونه پل بلده بر روی
جادهای تعداد زیادی پل
رودخانه نور در شرق بلده میباشد .در زمان پهلوی اول به دلیل نیاز ای بین ّ
احداث گردید ،که مهمترین آنها پل ِو ِرسک در شمال ایران میباشد.

سؤ ال
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

واژه کاروانسرا را بنویسید.
معنای ٔ
منشأ نقشه کاروانسرا را توضیح د ید.
چرا کاروانسرا از نظر اجتماعی و فر نگی مکان مهمی بوده است؟
بعد از اسام در کدام دوره و چرا ساخت کاروانسرا ا رونق یافت؟
ویژگی ا و محل رباط شرف را بنویسید.
بطور کلی کاروانسرا ای ایران به چند دسته تقسیم می شوند؟ توضیح د ید.
کاروانسرا ای حیاطدار به چند دسته تقسیم میشوند؟
معماری کاروانسرا را توضیح د ید.
از ِ
ایوان کاروانسرا ا چه استفادهای می شد؟
محل قرارگیری اصطبل در کجای کاروانسرا بود؟
تفاوت کاروانسرا ای داخل و خارج شهر ا را بنویسید.
وضعیت کاروانسرا ا را از بعد از قرن  13ـ .ق توضیح د ید.
ّ
دوره جدید بنویسید.
علّت رونق بازار ای ایران را تا قبل از ٔ
انواع مختلف بازار ای سنتی را بنویسید.
بازار ای عشایری چگونه بوجود میآیند؟
بازار ای روستایی چگونه شکل میگیرند؟
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 17نقش ای غیر اقتصادی بازار ای سنتی را بنویسید.
 18اجزاء مهم بازار ای سنتی ایران را نام ببرید.
« 19راسته» را در بازار ای سنتی ایران شرح د ید.
« 20سرا» را در بازار ای سنتی ایران شرح د ید.
« 21چهار سوق» را در بازار ای سنتی ایران شرح د ید.
 22معماری بازار ای ایران را به اختصار شرح د ید.
 23اجزاء معماری حمام را نام ببرید.
« 24ورودی» حمام ای سنتی را توضیح د ید.
 25معماری «بینه» را در حمام ا شرح د ید.
 26کانون ای اصلی حمام ا را نام ببرید.
« 27شاهنشین» را در حمام شرح د ید.
« 28میاندر» را در حمام شرح د ید.
 29خزینه ا در کدام بخش حمام قرار میگرفتند؟ توضیح د ید.
 30تفاوت نگاه به حمام در معماری گذشته و امروز را شرح د ید.
 31قدیمیترین پل ایران در کجا ساخته شده است؟
توجه ایرانیان به ساخت پل را بنویسید.
 32علّت ّ
نمونه آن را نام ببرید.
 33ویژگی پل ای جنوب غربی کشور را بنویسید .یک ٔ
دوره سلجوقی را نام ببرید و ساختمان آن را شرح د ید.
 34قدیمیترین پل ٔ
دوره صفوی را با ذکرنام یکی از آنها بیان کنید.
 35ویژگی معماری پل ای ٔ
دوره پهلوی را نام ببرید.
دوره قاجار و یک نمونه از ٔ
 36یک نمونه پل مربوط به ٔ

٥
فصل پنجم

تزیین و نقش

کاخ چهل ستون اصفهان

که :

ه ف ه ی فت ی  :پ ی این فصل ا ف اگی انت می
ـ یژگی ه ی خوش وی ی اسامی ا ب وی .
ـ ع ّ ت استف ٔ ه م ا ا نقو ه سی ا ش ه .
ـ اس ی ی ا ت یف ک .
ـ ک ب ه ی نو  ،نگ آ ا م ی بی ک .
ـ ن و ٔ اج ای انوا ک شی ا بی ک .
چه گچ ب ی ا ش ه .
ـت ی ٔ
ـ ب ه ی م م آج ک ی ش ا ن بب .
تزین و نقش  ،عناصر تزین
ـ ن ونهه ی م ت ف ب ه ی س گی ای ا ا بی ک .
روش های اجرای تزیینات
ـ ک ب س گ ب ت یین ا توضیح ه .
ـ ع ّ ت استف ا ق ا ت یی ت م ی بی ک .
اجزای تزین
ـ یژگی ه ی مق نس ا بی ک .
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تزیین و نقش

میل به نمایش زیبایی و شکوه در انسان سبب شده ،که از مان ابتدا ر مصنوع دست خود را مزیّن
و زیبا بسازد .در ایران نیز مجسمه ا و ظروف تزیین شده با نقوش مختلف و به جا مانده از دوران
باستان ،گواه این سخن است .نقشبرجسته ا و مجسمه ای خامنشی ضمن نمایش اعتقادات معنوی
و آسمانی ،از چنان د ّقت و زیبایی برخوردارند ،که گویی با ابزار ای جوا رسازی تراش خوردهاند.
شماره 1ــ  )5نرمندان ساسانی در منقوش کردن ظروف و وسایل تزیینی و گچبری ای معمارانه
(تصویر
ٔ
در تاریخ نر جهان ،جای مهمی را برای خود باز کردهاند.

تصویر شمارۀ 1ــ  5ــ آجر میناکاری از یکی از حیاط ای کاخ داریوش در شوش .محل نگهداری :موزۀ لوور پاریس

معماران و نرمندان مسلمان نیز با الهام از حدیث «خدا زیباست و زیبایی را دوست دارد» سعی در
مه نر ا و حرفه ا را داشتند .این ذوق زیباییطلبی چیزی جدای از زندگی عادی آنها
بیان زیبایی در ٔ
نمایش داده شده در موزه ا ،نبود .بلکه متعلّق به بطن زندگی آنان بود.
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تزیین در معماری دوران اسامی ساختمان را مچون پوششی در برمیگیرد .عناصر تزیین بیشتر شامل
خوشنویسی ،نقوش ندسی و گیا ی ،نور و آب بود .ولی تکثیر و تلفیق آنها جلوه ای غنی و درخشانی
از فرم ای مختلف را به نمایش میگذاشت .در این معماری از آنجایی که نر و عناصر تزیینی در خدمت
اعتقادات بود و این عقاید بر کل زندگی و کاربری ای مختلف معماری جاری بود ،بنابراین در نوعی
خاص از بنا بهکار نمیرفت .بلکه برای تمامی انواع بنا ا و اشیا ،در تمامی سرزمین ا بهکار گرفته میشد.
تزیین وابستگی و پیوستگی نر ای مختلف در نر اسامی را بیشتر نمایان میساخت .مثا ً گا ی
اوقات کف و سقف یک بنا نقش یکسان ولی در دو رشته ٔ مختلف نری را به نمایش میگذاشت.
به عنوان مثال دریکی از فضا ای
مجموعه آرامگاه شیخ صفی الدین اردبیلی فرشی پهن بود ،که دقیقاً
ٔ
(تصویرشماره 2ــ )5
مشابه نقش طرح سقف مان فضا بود.
ٔ

تصویر شمارۀ 2ــ  5ــ قالی اردبیل نگهداری شده در موزۀ ویکتوریا و آلبرت لندن
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مطالعه آزاد
اصول کلی تزیینات
تزیینات در معماری ایرانی از چندین اصل بنیادی پیروی میکرده است ،نخستین آن ،اصل
بیزمانی و بیمکانی نقوش است .بدان معنا که نقوش به کار رفته در تزیینات نری متعلق به دوره
یا زمان خاص نیست و یا فقط به کار رفته در مکان یا نر خاصی نمیباشد .مان نقشی که در
دوره سلجوقی ،در معماری و م در سایر نر ا
دوره صفوی به کار رفته در خراسان ٔ
اصفهان ٔ
به کار رفته است.
اصل دیگر اینکه نقوش به کار رفته در تزیینات اشیا و بنا ا به گونه ای بود که م اجزای نقش،
ِ
خود کامل بودند و م ،در کنار م
قرارگیری این اجزا ،خود نقشی کامل را ایجاد میکرد.
شماره 3ــ )5
(تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 3ــ  5ــ کامل بودن اجزا در کل کمال یافتۀ نقوش

دو نقش ضمن اینکه در جزء کامل می باشند در ترکیب با م نیز نقشی کامل را می سازند.
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مطالعه آزاد
شماره
ویـژگی دیگر نقوش قابلیت گسترش آنها تا بینهایت و یا کا ش آنها میباشد( .تصویر
ٔ
4ــ  )5تزیین ایرانی در دوران اسامی دارای نظم و قاعده است به گونهای که با وجود پیچیدگی
بعضی از نقش ا ،حتی اگر جزئیات طرح ا قابل تشخیص نباشد ،استخوان بندی و چارچوب
آنها مشخص است.
از ویژگی ای دیگر تزیینات ترکیب مصالح مختلف مانند سنگ ،آجر ،گچ در سطح ،بافت و
در ترکیب ای گوناگون بود.

تصویر شمارۀ 4ــ  5ــ نحوۀ گسترش نقوش ندسی
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عناصر تزیین

نقش عناصر تزیین در معماری ایرانی یک نقش محوری و یکی از عوامل عمده وحدت انواع مختلف
نر ا میباشد.
1

خوشنویسی

از زمان اختراع خط ،نوشتن روی بنا ا و مصنوعات به منظور تزیین ،بیان اعتقادات و یا به یادگار
گذاشتن حوادث و وقایع برای آیندگان ،مرسوم بوده است.
نمای بنای چغازنبیل دارای نوشته ایی است که ،روی آنها دعا و نیایش به درگاه خدایان بوده است.
مفصل
این متون اگر قبل از تخریب و فرسایش به موقع خوانده میشد ،میتوانست مانند کتابخانهای ّ
بیان کننده حوادث و اعتقادات آن روزگاران باشد.

در اسام نر خطاطی و خوشنویسی درمیان سایر
نر ای تجسمی ،از آنجایی که بیشترجهت نوشتن
مقدسترین نر ا دانسته شده
آیات قرآن بهکار رفتهّ ،
مشخصه ای خوشنویسی اسامی
است .یکی از
ّ
آن است که یچیک از شیوه ای آن در دوران ای
مختلف از رواج نیفتاده است .و با تول ّد خطی
جدید ،سایر خطوط به فراموشی سپرده نمیشده
است .انواع خطوطی که بیشتر در کتیبه ا بهکار
میرفته شامل کوفی ،نسخ ،نستعلیق و ثلث میباشد.
خوشنویسی نیز چون سایر تزیینات اسامی پیوندی
نزدیک با ندسه ،تناسبات و روابط ریاضیات داشته
و تناسب حروف و میزان پیچ و خم آنها دارای نظمی
خاص بوده است .کتیبه ای خطاطی شده از عناصر
شاخص تزیینی در اکثر بنا ای دوران اسامی بوده
(تصویرشماره  5ــ )5
است.
ٔ

تصویر شمارۀ  5ــ  5ــ جزئی از تزیینات و خوشنویسی برجستۀ
عصر تیموری ،در اطراف حیاط مسجد جمعه (جامع) اصفهان
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نقوش هندسی

نقوش ندسی در نر ایرانی تنها مایه ّلذت چشم یا ذ ن نبوده ،بلکه مفهومی بسیار عمیق تر داشته
دوره اسامی را به دلیل
است .مورخان معماری در غرب ،رواج نقوش ندسی و گیا ی در نر ای ٔ
تحریم مجسمه سازی ،شمایل کشی و ترسیم اندام انسان و حیوانات می دانند .در صورتی که حتی اگر
این تحریم م صورت نمیپذیرفت ،نرمندان به دلیل مخوانی با مبانی نظری اسام از نقوش ندسی
بهره میبردند .در اسام علم ندسه در نر به کار گرفته شد ،و در غیاب اندازه ا و ابزار امروزی از
دایره به عنوان پایهای برای تکثیر نقوش و جلوه ای گوناگون تودرتوی آن ،که نمادی از ایجاد کثرت
(مخلوقات خداوند) از واحد (خداوند متعال) در عالم میباشد ،استفاده شد.
یکی از رایجترین نقوش ندسی در معماری اسامی ،ستاره است که تنوع بیشماری دارد و شش،
شت تا شانزده پر را در بر میگیرد و در ر ماده ،اندازه و نوع کاربرد ،از
شیشه پنجره ای ارسی 1گرفته تا
ٔ
قاب ای کاشی و سقف آینهکاری مورد استفاده قرار گرفته است .نقوش ندسی در نر و معماری ایرانی
(تصویرشماره  6ــ )5
کننده اصول بصری ،نظم ،تکرار ،قرینگی و زایش مداوم بوده است.
ٔ
بیان ٔ

تصویر شمارۀ  6ــ  5ــ ساختن نمونه ای از نقوش اسامی ،ابتدا دایره به ستاره شت گوش تبدیل می شود.
1ــ پنجره ای چوبی قدیمی که از قطعات رنگی شیشه ساخته و به سمت باا باز می شد.
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3

نقوش گیاهی

4

نور

انسان از ابتدا نخستین ادراک مبهم
ولی اساسی خود از جهان خارج را
با نقوش و اشکال تزیینی بیان نمود.
نقش مایه ای برگرفته از تاک (انگور) ،گل
سرخ ،نیلوفرآبی ،گل انار و … و پیچش
نقطه آغازی بر
آنها در نر دوران اسامی ٔ
مجموعهای از اشکال با معنا شد ،که آن
را اسلیمی گویند .نقش یک ساقه تاک
روی سطح نما پخش میشد و شاخ و برگ
میگرفت و طرح ای زیبا و پیاپی از برگ ا
پیدا میکرد .این حرکت بی انتها و موزون
که با تکرار یک جفت قرینه از برگ ا و
خطوط منحنی صورت میگرفت ،طرحی
شماره
متوازن را پدید میآورد( .تصویر
ٔ
7ــ  )5اگر چه شکل ظا ری نقوش گیا ی
مفصل و پیچیده است ،ولی از وضوح کامل
برخوردار میباشند.

تصویر شمارۀ 7ــ  5ــ قاب کاشی تزیینی با نقوش اسلیمی در ایوان

جنوبی مسجد جمعه (جامع) اصفهان

نور و آتش از قبل از اسام مورد توجه ایرانیان بوده است .ساخت مکانی برای نگهداری آتش در
قبل از اسام به نام آتشکده نمونهای از آن است.
نور در معماری ایران بعد از اسام نماد وحدت الهی است .آیه  35سوره نور «الله نور السموات
و اارض» خداوند را نور آسمان ا و زمین می نامد .نور در این معماری عاوه بر بعد مذ بی ،باعث
دوره اسامی به گونهای طراحی و
مشخّصتر شدن عناصر تزیین میشود .عناصر تزیینی در معماری ٔ
اجرا شدهاند که با سطوح ّبراق و درخشنده باعث انعکاس نور در فضا شوند.
نتیجه ورود نور در
تجزیه نور ،رنگ ای مختلف رنگینکمان حاصل میشود ،در
مانگونه که از
ٔ
ٔ
فضا نیز رنگ ای مختلف دیده میشود.
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در این معماری مچنین از نور در کنار
جلوه روشنایی بیشتر
تاریکی استفاده کردهاند تا
ٔ
(تصویرشماره  8ــ  5الف و ب)
نمایان شود.
ٔ
سنجیده رنگ نیز متنوع و نظم آفرین
کاربرد
ٔ
اولیه این ما نگی رنگی را
است .یکی از منابع ٔ
باید در طبیعت دید .نرمند معمار نیز با الهام از
رنگ ای طبیعی نر خود را خلق کرده است.

الف ــ یکی از پنجره ای مسجد جامع اصفهان ،م جواری نور و
تاریکی در معماری اسامی

ب ــ اتاق موسیقی در کاخ عالی قاپو (اصفهان)
تصویر شمارۀ  8ــ 5
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آب

آب به عنوان مظهر پاکی و حیات مواره مورد توجه ایرانیان بوده است .معبد آنا یتا در کنگاور 1برای
آنا یتا ایزد بانوی آب ساخته شده است.
ازمکمل ای اصلی تزیینات معماری دوران اسامی بوده است .بهرهگیری از آن برای تزیین،
آب یکی
ّ
ایجاد آرامش و استفاده جهت آبیاری در معماری خانه ا ،کاخ ا و باغ ا مرسوم بوده است .آیه 30
سوره انبیا «وجعلنا من الماء کل شیء حی» آب را منشأ حیات و زندگی دانسته است .در بنا ای مذ بی
آب کارکردی عبادی نیز داشته و جهت گرفتن وضو به کار میرفته است.
در بسیاری از موارد آب در معماری چون آینه باعث انعکاس تصاویر میشد و واقعیت ظا ری و
اندازه خود مادی و
میتی به
مادی بنا را تغییر میداد .در این معماری بخش انعکاسیافته بنا در آب ،ا ّ
ٔ
اضافه تصاویر آنها در آب ،در
واقعی آن را داشته است .در کاخ چهلستون ،بیستستون ایوان آن به
ٔ
(تصویرشماره 9ــ )5
مجموع باعث شده کاخ را چهلستون بخوانند.
ٔ

تصویر شمارۀ 9ــ  5ــ کاخ چهل ستون اصفهان
1ــ در استان کرمانشاه
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روش های اجرای تزیینات در معماری

زمینه پرورش ،شکل گیری و تکامل نر ا و فنون بسیاری را فرا م نمود .رکدام
معماری ایران ٔ
از این فنون به گونهای معماری ایران را آراستهاند ومعماران توانستهاند به یاری آنها به ا داف متعالی
معمارانه خود دست یابند .در این معماری یچ کاری تنها به خاطر تزیین انجام نمیپذیرفت ،بلکه در
ٔ
پس ر عنصر تزیینی دلیلی ف ّنی ،کاربردی و یا متعالی وجود داشت .در ادامه چند نمونه از روش ای
اجرای تزیینات به اختصار توضیح داده خوا د شد.
1

کاشی کاری

ّاولین نمونه ای آجر ای لعابدار در چغازنبیل دیده شده است .استفاده از کاشی از زمان خامنشیان
و ساسانیان رواج داشته و در دوران اسامی این نر به اوج خود رسیده است.
تنوع
تنوع بسیاری دارد .این ّ
در میان نر ا و فنون ،کاشیکاری نر ممتازی است ،که گوناگونی و ّ
(معرق) ،کاشیدر م
در قالب پنج گروه بزرگ کاشیکاری ،میباشد .که عبارت اند از :کاشیتراشیده ّ
(معقّلی) ،کاشیزیررنگی ،کاشی فت رنگی و کاشیکاری با کاشینره.
در اینجا شرح کوتا ی از چند نوع متداولتر آن را میآوریم.
معرق اندکی پس از رواج کاشی یک رنگ در معماری ایران
معرق؛کاشیکاری به شیوه ّ
1ــ 1کاشی ّ
از دوره سلجوقی مورد استفاده قرار گرفت .در این نوع کاشیکاری قطعات ریز کاشی را که به شکل ا
و رنگ ای مختلف مطابق طرح و نقشه بریده شده ،کنار م میچینند .این نوع از کاشیکاری در ابتدا
معرق ،متعلّق به اواخر دوره ایلخانی ،دوره
در کنار قطعات گچبری به کار میرفت .اوج نر کاشیکاری ّ
تیموری و صفوی میباشد.
بنا ایی چون مسجد شیخ لطف الله ،مسجد امام ،مسجد جمعه اصفهان و مدرسه چهار باغ از
شماره 10ــ )5
شا کار ای این سبک کاشیکاری میباشند( .تصویر
ٔ
2ــ1ــ کاشی فت رنگی؛ در این نوع ابتدا خشت ا را کنار م میچینند ،طرح را روی خشت ایی
زمینه طرح روی آنها داده شده است ،نقاشی میکنند .خشت ای رنگآمیزی شده
که از پیش رنگ ٔ
را در کوره گذاشته ،لعاب می د ند .پس از پخته شدن ،رنگ ا ظا ر میشوند و کاشی ا را در جای
شماره 11ــ )5
مورد نظر قرار مید ند( .تصویر
ٔ
این روش در اواخر دوره تیموری رواج یافت.
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3ــ1ــ کاشی در م (معق ّلی)؛ از کنار م
قرار گرفتن بریده ایی از کاشی با رنگ ای ساده،
در کنار بریده ایی از آجر ،طرح ای ندسی
گوناگونی را شکل مید ند که کاشی چون نگینی در
(تصویرشماره
میان آجرچینی به کار گرفته میشود.
ٔ
12ــ )5
از کهنترین نمونه ای آن در مناره مسجد جامع
دامغان و برج خواجه اتابک کرمان قرار دارد .

تصویر شمارۀ 10ــ  5ــ ایوان شمالی مسجد امام اصفهان،
کاشی کاری پخی دیوار از نوع معرق و متفاوت با دو بدنۀ مجاورش
میباشد.

تصویر شمارۀ 11ــ 5ــ مسجد امام اصفهان ،کاشی فت رنگی تصویـر شمارۀ 12ــ  5ــ گنبد ال ّله ال ّله ،بـقعۀ شیخ صفی الدین
اردبیلی در اردبیل ،کاشی در م (معقلی)
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گچبری

از گذشته ای دور ،گچبری به صورت کندهکاری و برجستهکاری از اجزای مهم تزیینات معماری
به خصوص در کاخ ا بوده است .در بعضی مواقع از گچکاری و نقّاشی در کنار م استفاده میکردند.
اولین نمونه ای آن در دوران اشکانی دیده شده است .دیوار ای بنا ای ساسانی که اغلب اشه سنگ
توجه
و برخی آجری بود ،گچکاری ضخیمی داشته است .گچ به دلیل شکلپذیری فراوانش مورد ّ
نرمندان ایرانی بوده است .م ّزیت گچبری ایرانی در و ٔله اول طراحی آن است .از اوایل دوران
سده پنجم
اسامی ،گچبری در ادامه نرمندی معماران ساسانی تکامل زیادی یافته بود ولی از اواسط ٔ
جری توجه به آجرکاری رونق گرفت .این درحالی است که ،ح ّتی با اوج گرفتن آجرکاری ،باز م
گچبری ای بینظیری در تزیین بنا ای دوران اسامی در جا ای مختلف دیده میشود .به عنوان
سده ششم جری ،با گچبر ای برجسته پوشیده شده
نمونه در سراسر داخل بنای گنبد علویان مربوط به ٔ
نمونه بارز دیگر از نر گچبری محراب اُلجایتو در مسجد جامع اصفهان
است(.تصویر
شماره 13ــ ٔ )5
ٔ
شماره 29ــ)3
میباشد( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 13ــ  5ــ گنبد علویان ( مدان)
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آجر کاری

اولیه بشری معمول بوده است .در ابتدا برای پختن غذا و نان در
استفاده از خشت خام در جوامع ٔ
کنار خشت ا آتش روشن میکردند و پس از مدتی دریافتند که خشت ا مقاومتر شده است ،یا بعد از
متوجه میشدند که ،خانه ای خشتی باقی مانده
آتشسوزی ای قبایل در درگیری ای قبیلهای مختلفّ ،
فن پختن خشت و تبدیل شدن آن به آجر رواج یافت.
بادوامتر شده است .به مین دلیل ّ
از اولین نمونه ای بنا ای ساخته شده با خشت خام میتوان از چغازنبیل نام برد که روکش بنا را
جهت مقاومت بیشتر از خشت پخته ساختهاند.
از صدر اسام آجر را برای تزیین م به کار میبردند و با آن روی سطوح مختلف جلوه ای دلنشینی
مقبره امیر اسماعیل سامانی در بخارا
از نور و سایه در نما ای بنا ا پدید میآوردند .اوج این فن در
ٔ
مربوط به قرن سوم جری میباشد که سطوح داخلی و بیرونی این مقبره با نقوش زیبای آجری پوشیده
شماره 14ــ )5
شده است( .تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 14ــ  5ــ بخشی از نمای مقبرۀ امیراسماعیل سامانی در بخارا

آجرکاری و گچبری در ایران و در بنا ای بینظیر برج ای خرقان و یا مناره مسجد جامع دامغان
کننده مهارت و استادی مسلمانان در به کارگیری مواد مختلف برای ارائه جلوه ای سه بعدی است.
بیان ٔ
زمینه
تنوع و عمق بین طرح اصلی نقش و پس ٔ
عمق بخشیدن به نقوش آجر و گچ جهت ایجاد بیشترین ّ
(تصویرشماره 15ــ )5
آن از ویژگی ای نقوش ایرانی است.
ٔ
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تصویر شمارۀ 15ــ  5ــ تزیینات آجرکاری
منار مسجد جامع دامغان

سنگ کاری (حجاری)

در معماری ایرانی ،بنا ای سنگی زیبایی وجود دارد ،که در
حجاری ا،
آنها از سنگ به دلیل مقاومت و پایداری زیاد در ّ
نقشبرجسته ا ،مجسمه ا و در اجزای بنا مورد استفاده قرار
میگرفته است .شا کار ساختمان سنگی ایران مجموعه بنا ای
برجسته دیگر تاقبستان در کرمانشاه
نمونه
ٔ
تخت جمشید استٔ .
میباشد ،که ایوان ایی در دل بدنه ای از سنگ طبیعی کوه
احداث شده اند .این ایوان ا دارای تزیینات و کندهکاری ای
زیبا در جلو و دیوار ای جانبی و انتهایی می باشند( .تصویر
شماره 16ــ  )5در معماری ایرانی دیوار ا به جز در مناطقی
ٔ
که سنگ به دلیل کمیابی بسیار گران بود ،پی و بنیاد سنگی
داشتند .برای پیریزی بنا ا ،معموا ً زمین را میکندند و این
کار در مورد بنا ای عادی معموا ً به عمق پنجاه سانتیمتر انجام
می شد و در خصوص آثار مهم و بلند چون گنبد قابوس تا یازده
متر میرسید.

تصویر شمارۀ 16ــ  5ــ تاق بستان در کرمانشاه
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از سنگ مچنین برای تزیین به عنوان ازاره ،محراب یا ستون ای سنگی استفاده میشده است.
شماره
شده شبستان مسجد وکیل شیراز میباشد( .تصویر
یک ٔ
ٔ
نمونه شاخص آن ستون ای حجاری ٔ
17ــ )5

تصویر شمارۀ 17ــ  5ــ شبستان مسجد وکیل شیراز در دورۀ زندیه

اجزای تزیین

متنوع
در بنا ای مختلف معماری ایرانی انواع ّ
تزیین به کار میرفته است ،که به عنوان نمونه دو
مورد از آنها به اختصار معرفی می شود.
1

قاب بندی

تزیین معماری ایرانی فقط به غنا و پیچیدگی
آن منحصر نمی باشد .تزیین در معماری ایرانی
دارای نظمی شامل شبکه ای اصلی و فرعی
بود .و قاب ایی پدید میآورد که نما ای پیش
آمده یا عقب نشسته بنا با آن تنظیم میشد .مثا ً
در سردر ورودی مسجد شیخ لطف الله حضور
قوسی فرورفته در داخل مستطیل قاب دور آن،
نقش مایه ای است ،که در سراسر تاریخ معماری
شماره
دوران اسامی تکرار شده است( .تصویر
ٔ
18ــ )5

تصویر شمارۀ 18ــ  5ــ سردر ورودی مسجد شیخ لطف الله
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گا ی پنجره ا ،مان نقش قاب را ،در
(تصویرشماره
عمق کمتری تکرار میکردند.
ٔ
19ــ )5

2

مقرنس

ساده آن در قبل از اسام
مقرنس به صورت ٔ
نیز در ایران مورد استفاده قرار میگرفته است.
از اولین نمونه ای آن میتوان از نمای مقبره
مادی دکان داوود در سرپل ذ اب نام برد .در
دوره خامنشی نیز در بنا ای تخت جمشید،
مثا ً در کعبه زرتشت در نقشرستم میتوان
نمونه ایی از آن را مشا ده کرد.
مقرنس از جمله عناصر تزیینی در معماری
ایران است که عاوه بر سطح به صورت حجم
م ارائه میشده است .مقرنس طاقچه ایی مانند
کندوی زنبور عسل و استااگتیت 1ستند که
در کنار یا باای م ،مانند مجموعهای بلور ،بر
راستای محور ای مختلف قرار میگرفته اند.
شماره 20ــ )5
(تصویر
ٔ

تصویر شمارۀ 19ــ  5ــ یکی از  15پنجره دور گنبد مسجد

شیخ لطف الله

تصویر شمارۀ 20ــ  5ــ یک نوع از مقرنس به کار رفته

برای پایه گنبد ا

1ــ استااگتیت ترکیبات آ کی آویزان در سقف غار ا می باشد.
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مقرنس عاوه بر زیبایی و ایجاد سایه روشن ،سطوح بیشتری برای تزیین را نیز فرا م میکرده است.
مدوریا
مدور و صاف ،مانند انتقال بار گنبد ّ
در بعضی موارد مچنین عامل انتقال بار میان دو سطح ّ
دوره
تاق ایوان به دیواره ای صاف
ٔ
چهارگوشه اطراف آن نیز بوده است.عالیترین مقرنس ا مربوط به ٔ
صفوی و متعلّق به ایوان ورودی مسجد امام ،مدرسه چهار باغ و مسجد شیخ لطف الله در اصفهان
شماره 21ــ )5
است( .تصویر
ٔ

تـصویر شمارۀ 21ــ  5ــ سردر ورودی مسجد امام با پوششی از یک شبکۀ پر حجم مقرنس کاری

فصل پنجم  :تزیین و نقش 137

سؤ ال
 1عناصر تزیین در معماری ایران را نام ببرید.
 2چرا در گذشته تزیین فقط در بنایی خاص به کار نمیرفت؟
 3با یک مثال ،تأثیر تزیین در پیوستگی نر ای مختلف رابیان کنید.
 4اولین نمونه ای خوشنویسی بر بنا ا در پیش از اسام در کدام بنا دیده شده است؟
 5ویژگی ای خوشنویسی اسامی را بنویسید.
 6به چه دلیل نرمندان از نقوش ندسی در آثارشان استفاده میکردند؟
 7یکی از رایجترین نقوش ندسی و انواع آن را نام ببرید.
 8اسلیمی را تعریف کنید.
 9جایگاه نور را در اسام با ذکر آیهای بنویسید.
 10در معماری دوران اسامی از نور چگونه استفاده میشده است؟
 11کاربرد رنگ در معماری دوران اسامی چگونه بوده است؟
 12کاربرد آب در معماری را شرح د ید.
 13اولین نمونه آجر ای لعابدار در کجا دیده شده است؟
نحوه اجرای آنها را بنویسید.
 14انواع کاشیکاری و ٔ
 15از چه زمانی گچکاری بهطور موقت جای خود را به آجرکاری داد؟
 16چگونگی آشنایی انسان با آجر را بنویسید.
 17بنا ای مهم آجرکاری شده در معماری ایران را نام ببرید.
 18نمونه ای استفاده از سنگ در معماری ایرانی را بنویسید.
 19علّت استفاده از قاب در معماری را بنویسید.
 20مقرنس را توضیح د ید.
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