اول
ﻓﺼﻞ ّ

ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻌﻤﺎری

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎخ ﺧﻮرﻧﻖ اﺛﺮ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻬﺰاد از ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺮات

ﻣﻌﻤﺎر ،اﺧﻼق و ﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻴﺸﮥ ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی از آن

۱

ﻫﺪفﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود:
١ــ ﻋﻠّﺖ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎر را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺷﺮح
دﻫﺪ.
٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﺪاﻧﺪ.
٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
ﭘﻴﺸﻪ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﻣﻨﺸﺄ ٔ
 ٥ــ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ ﻣﻌﻨﺎی ﻋﻠﻢ را از دﻳﺪﮔﺎه ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻓﻬﻢ آﺛﺎر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﺗﻼﺷﯽ ﻓﺮاوان اﺳﺖ .آﻧﭽﻪ در ﻣﺪح ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎری
ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﻣﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه ،ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ،زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎ و ﺷﮕﻔﺘﯽﻫﺎی آن ﺑﻮده اﺳﺖ ،و ﮐﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﭘﺪﻳﺪ آورﻧﺪﮔﺎن
ﺗﻮﺟﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .درﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻳﻦ اﺳﺘﺎدان و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮد را ﺣﺠﺎب ﺣﻖ داﻧﺴﺘﻪ و
اﻳﻦ آﺛﺎر ّ
از ﻣﻴﺎن ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﻪاﻧﺪ.

اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎران ﺧﺪاﺟﻮ و ﻳﺎوران ﺧﻠﻖ ،ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را در آﺛﺎری ارزﺷﻤﻨﺪ ﻋﺮﺿﻪ داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺎ درﻧﮕﯽ
ﮐﻮﺗﺎه اﻣﺎ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ،ﺑﺮ اﺣﻮاﻻت اﻳﻦ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﻣﯽﺗﻮان ﻧﮑﺎت ﺑﺴﻴﺎر آﻣﻮزﻧﺪهای را روﺷﻦ ﻧﻤﻮد .ﺑﺪون
آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ اﻳﻦ اﺣﻮاﻻت ﺑﺎﻃﻨﯽ ،از آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺟﺰ ﭘﻮﺳﺖ ﭼﻴﺰی ﻧﺼﻴﺒﻤﺎن ﻧﻤﯽﺷﻮد ،و ﻣﻐﺰ و
ﺑﺎﻃﻦ آن ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ.

ﻣﻌﻤﺎر ،اﺧﻼق وﺗﻌﻠﻴﻢ
ﻧﺤﻮه زﻧﺪﮔﯽ
ّ
ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﻬﻮر دوران ﺟﺪﻳﺪ اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ،ﺑﺎ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﺑﻴﻨﺶ و ﻣﻨﺶ و ٔ
اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد .اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﯽﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﺨﺎص و ﻫﻨﺮﻫﺎ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺖ.
١ــ ﺣﺎﻓﻆ ،دﻳﻮان اﺷﻌﺎر
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ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن از آن ﻓﻀﺎ اﻣﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ از ﮐﺠﺎ و ﮐﺪام در وارد
ﻓﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ ،از ﮐﺪام ﭘﻨﺠﺮه و ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻴﺰان و از ﮐﺪام ﺟﻬﺖ ﻧﻮر ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ،در ﭼﻪ اﺑﻌﺎد و ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ و… ﭘﺲ ﻣﻌﻤﺎر ﻇﺮف زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن را ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ،ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ،ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﺤﻮﻻت ﻓﮑﺮی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﻣﻌﻤﺎران ﮐﻪ در ﻋﻤﻞ و ﻫﻨﺮﺷﺎن ﻧﻴﺰ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﮔﺮدد ،در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ
ّ
ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺗﻼش در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺪﻳﺪ و ﻗﺪﻳﻢ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﻧﮕﺎﻫﯽ
ﺣﻮزه دﻳﮕﺮ ،اﻳﻦ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ
واﻗﻊﺑﻴﻨﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻔﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ .از ﺧﻄﺎﻫﺎی
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻋﺎﻟﻢ ﻗﺪﻳﻢ و ﺟﺪﻳﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﺎ ﺷﺒﻴﻪﺳﺎزی ﺑﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﮐﻨﻨﺪه ،ﺑﺪون ّ
ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﻤﺎری دوره ای ﮐﻪ درآن ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ،ﺑﻪ رﻏﻢ ﻏﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ داﺷﺘﻪ ،ﻣ ّﺘﮑﯽ ﺑﺮﻓﺮﻫﻨﮓ ﺷﻔﺎﻫﯽ )ﺳﻴﻨﻪ
ﻧﻈﺮ و ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﺎری درﻓﺮﻫﻨﮓ
ٔ
١
زﻣﻴﻨﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ( ﺑﻮده و ﮐﻤﺘﺮ ﻣﺘﻨﯽ از آن ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .از آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک در ٔ
اﺧﻼﻗﯽ و ﻋﻤﻠﯽ ﻣﻌﻤﺎران ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﯽآﻳﺪ ﮐﻪ:
اﻟﻒ( در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ وﺣﺮﻓﻪای اﻣﺮی واﺣﺪ ﺑﻮد .ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﺣﺮﻓﻪای
ﺻﻮرت ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻟﺬا ﺷﺮط ورود ﺑﻪ ﺣﺮﻓﻪ ،ادب ،ﺷﺎﻳﺴﺘﮕﯽ و آراﺳﺘﮕﯽ ﺑﻪ اﺧﻼق اﻟﻬﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ب( در ﭘﺮﺗﻮ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻧﻔﺲ ،ﻣﻌﻤﺎر ﮔﻤﻨﺎم و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .وی ﻫﻨﺮش را وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﻣﻄﺮح
ﮐﺮدن ﺧﻮد ﻧﻤﯽ داﻧﺴﺖ .از اﺳﺘﺎد ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺰرگ اﻳﺮان ،ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن را
دوره ﺻﻔﻮی ﻓﻘﻂ ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺮ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد .آن ﻫﻢ از اﻳﻦ ﺑﺎﺑﺖ ﮐﻪ او از ﺳﺮ ﺗﻔ ّﻨﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ،در ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻮن ٔ
ﭼﻨﺪ ﺑﻴﺘﯽ ﻫﻢ ﺷﻌﺮ ﺳﺮوده اﺳﺖ .در دوره ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﮔﺮدﻳﺪ،
٢
ﻣﻌﻤﺎران ﭘﻴﺶ از ﻧﺎم ﺧﻮد ،اوﺻﺎﻓﯽ ﭼﻮن اﻟﺤﻘﻴﺮ ،اﻟﺬﻟﻴﻞ ،اﻟﻌﺒﺪ ،ﻣﺤﺘﺎج دﻋﺎ و… ﻣﯽآورﻧﺪ.
ج( اﮐﺜﺮ ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎﺧﺘﻦ را از اﺑﺘﺪا ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎ ﺑﺎ ذﮐﺮ ﺣﻖ ﻣﯽآﻣﻴﺨﺘﻨﺪ .ذﮐﺮ زﺑﺎﻧﯽ و ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﯽ
ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا ﺑﻮد.
ﻋﺠﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪ و ﻫﺪف ﻓﻘﻂ ّ
د( ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪی و داﻧﺎﻳﯽ ﮐﻪ اﻣﺎﻧﺘﯽ اﻟﻬﯽ داﻧﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ از اﺳﺘﺎد ﺑﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻨﺘﻘﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ را
دوره آﻣﻮزﺷﯽ ،ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ از اﺳﺘﺎد ﻣﺠﻮز ورود ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽﮔﺮدﻳﺪ و ﺷﺎﮔﺮدان در ﻃﻮل ٔ
١ــ ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺪود در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﺑﻪ ﻧﻮﺷﺘ ٔﻪ ﭘﺸﺖ ﺟﻠﺪ ﮐﺘﺎب ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻟﻮح ﮐﻪ ﺑﺮ اﻳﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد ﻣﺸﻬﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ،اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان،
ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی ﺧﻮد را ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ» .ﻋﻤﻞ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻤﺤﺘﺎج ﺑﻌﻨﺎﻳﺖ اﻟﻤﻠﮏ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻗﻮام اﻟﺪﻳﻦ زﻳﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی
اﻟﻄﻴﺎن« ) .اﻟﻄﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﮔﻞ ﺳﺎز ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(.
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ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫـ( اﺳﺘﺎدان ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ و اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ وﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎد
و ﻫﻤﺮاﻫﯽ او در ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ّﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﺷﺪ.
و( ﻣﻌﻤﺎر ﺧﻮد را وﺳﻴﻠﻪای ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ و
١
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻨﺮش را ﻧﻪ درﺧﻮد ﮐﻪ درﺧﺪا ﻣﯽدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺄ و
ٔ

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

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
ﻓﺘﻮت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺟﻮاﻧﯽ وﺟﻮاﻧﻤﺮدی اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از
در زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ ﻓﺘﯽ ،ﻓﺘﻴﺎن و ّ
ﻓﺘﻮت ﭼﻨﺎن ﺑﺎ ارزشﻫﺎی ﻣﻌﻨﻮی
ﺑﻌﺜﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و وﻻﻳﺖ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺟﻮاﻧﻤﺮدی و ّ
ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﻼﻣﯽ درآﻣﻴﺨﺖ ﮐﻪ ﺗﻔﮑﻴﮏ آن ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .دراﻳﻦ ارﺗﺒﺎط »ﻓﺘﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی
ﺟﺎوداﻧﻪ روح ﻧﺎﺋﻞ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻧﯽ
ﮐﺴﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎﻃﻨﯽ اﻧﺴﺎن را درک ﮐﺮده و ﺑﻪ
ٔ
ٔ
١ــ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻴﺪ ﺑﻪ :ﻧﺪﻳﻤﯽ ،ﻫﺎدی» ،١٣٧٥ ،آﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان و ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻌﻤﺎران )ﺳﻴﺮی در ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎران و
ﺑﻨﺎﻳﺎن( و ﺣﺮﻓﻪ ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت اوﻟﻴﻦ ﮐﻨﮕﺮه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر« .
ﺳﻮره رﻋﺪ آﻳﻪ ٢
٢ــ
ٔ
٣ــ اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺧﺎص ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﻧﺴﺎﻧﺲ و اﻧﻘﻼب ﻣﺪرن ،در ﻏﺮب ﻧﻴﺰ ﻣﻌﻤﺎران از ﻫﻤﻴﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺮای
ﻃﺮاﺣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .راب ﮐﺮﻳﺮ ﻣﻌﻤﺎر ﻣﻌﺎﺻﺮ در ﮐﺘﺎب »ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻌﻤﺎری« ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻋﺎﻟﻢ و ﻃﺒﻴﻌﺖ را در ﻃﺮاﺣﯽ
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺒﮏ ﮔﻮﺗﻴﮏ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۴

ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻳﻦ ﺧﺪاﺟﻮﻳﺎن و ﻳﺎوران ﺧﻠﻖ در ﮐﺴﻮت ﻓﺘﻴﺎن و ﺟﻮاﻧﻤﺮدان ،ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را در
ﺧﻠﻖ آﺛﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .آﻧﭽﻪ از آﺛﺎر ﻣﮑﺘﻮب و اﺣﻮاﻻت اﻫﻞ ﻫﻨﺮ و ﻣﻌﻤﺎران
ﻓﺘﻮت ﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻫﻞ ﺣﺮﻓﻪ ﺻﻨﻌﺖ
ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪک اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻗﺎﻟﺐ ّ
ﻫﻤﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ )ع( ﺟﺎﻳﮕﺎه وﻳﮋهای دارد .وی را اﺻﻞ و ﻣﻨﺸﺄ ٔ
ﭘﻴﺸﻪﻫﺎ و وارث ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻣﻌﻨﻮی ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ .در ﻧﮕﺎه آﻧﺎن وی اول اﺳﺘﺎد ﺧﻂ ﻧﻴﺰ ﺑﻮده
اﺳﺖ.

ﭘﻴﺪا ﮐﺮدن ﻣﻨﺸﺎﻳﯽ اﻟﻬﯽ درﺳﺎﻳﺮ ﭘﻴﺸﻪﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﺜﻼ ً اول ﺑﺎزرﮔﺎن
ﻧﺠﺎر را ﺣﻀﺮت
را ﺣﻀﺮت رﺳﻮل )ص( ،اول ﻣﻌﻤﺎر را ﺣﻀﺮت اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ع( ،اول ّ
ﺧﻴﺎط را ﺣﻀﺮت ادرﻳﺲ )ع( و…
ﻧﻮح )ع( ،اول رﻧﮕﺮز را ﺣﻀﺮت ﻋﻴﺴﯽ )ع( ،اول ّ
اﺗﺼﺎل ﺣﺮﻓﻪ ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﺎ و اﻧﺒﻴﺎء اﻟﻬﯽ ،ﺣﺮﻓﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪی
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺪﻳﻦ وﺳﻴﻠﻪ ﺑﺎ ّ
ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ارزش ﻫﺎی اﻟﻬﯽ و اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ .و ﺣﺮﻓﻪﻣﻨﺪان آن ﻣﻨﺸﺄ را اﻟﮕﻮی ﻧﻈﺮ و
ﻋﻤﻞ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﺳﻴﺮ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ﺑﺮ اﺣﻮاﻻت ﻣﻌﻤﺎران ،ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﺣﺎﻻت آﻧﺎن در
زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارد.
ٔ

ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﻋﻠﻢ آﻣﻮزی از آن
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ در ﺑﺴﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ارزش ﻫﺎﻳﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺗﻼش ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮای
ﻣﻌﻤﺎری
ٔ
دﺳﺖﻳﺎﺑﯽ ﺑﻪ رﻣﻮز ﮐﺎر ﻧﻮﻋﯽ رﻳﺎﺿﺖ ﺑﻮده و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر را ﺑﺎ د ّﻗﺖ وﺧﻠﻮﺻﯽ ﻣﻌﻨﻮی و روﺣﺎﻧﯽ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﺎر ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻋﺎرف را ﺑﺮای رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻣﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ و درﻳﺎﻓﺘﯽ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﺮ
ﭘﻴﮕﻴﺮی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻫﺮ
ٔ
آﻣﺎده ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺎدات ،ﭘﺴﻨﺪﻫﺎ و اﻧﺪﻳﺸﻪﻫﺎی ﻳﮏ دوره ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺑﺪﻳﻬﯽ اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ زﻣﺎن و ﻋﺎدات ﻓﺮدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ،ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﻣﯽﺑﺎزد و ﺟﺎی ﺧﻮﻳﺶ را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ
۵

دﻳﮕﺮ وا ﻣﯽﮔﺬارد .وﻟﯽ ﻫﻤﻮاره ﻣﯽﺗﻮان از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﻗﺎﻋﺪهﻫﺎ و روالﻫﺎی ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ آن ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری اﻣﺮوز
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ اﺷﺎراﺗﯽ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ:
درس آﻣﻮﺧﺖ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﺑﻌﻀﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
ٔ
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻣﻌﺮﻓﺘﯽ اﻟﻬﯽ ﺑﻮد .در آن دوران ﻣﻌﻤﺎران ﺻﺮﻓﺎً ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ ﻋﻠﻮم
اﻟﻒ( ﻣﻌﻤﺎری
ٔ
ﻧﻈﺮی و ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ اﻳﻦ ﻋﻠﻢ ﺗﺠﺮﺑﯽ ﺑﺎ ُﻗﺮب ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻟﻄﺎف اﻟﻬﯽ دو ﭼﻨﺪان
ﻣﯽﺷﺪ .ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﭘﻴﺪاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از اﻳﻦ ﻣﻮﻫﺒﺖ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻧﻮﻋﯽ ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﭘﺎﮐﯽ و ﺻﻔﺎی دروﻧﯽ ﺑﻮد.
دﺳﺘﺎوردﻫﺎی آن دوران ،اﻣﺮوزه ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻌﻀﯽ از اﻓﺮاد ﻏﺮبزده ،ﺧﺮاﻓﻪ و اوﻫﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺷﻴﻮه ﮐﺎر اﺳﺎﺗﻴﺪﺷﺎن
ب( در ﺷﻴﻮه ﻣﻌﻤﺎری اﺳﺘﺎد ــ ﺷﺎﮔﺮدی ﻣﻌﻤﺎران ﺿﻤﻦ اﺣﺘﺮام ﺑﻪ ﻋﻘﺎﻳﺪ و ٔ
ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﭼﻴﺰی را ﻫﻢ ﺑﻪ آن ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ارﺗﻘﺎﻳﺶ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻢ ﺑﻪ
ﻟﺤﺎظ اﻳﻨﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ و ﭘﺪران ﻣﺎﺳﺖ و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ارزش ﻫﺎی دروﻧﯽ ﮐﻪ دارد و ﺑﺪان وﺳﻴﻠﻪ
رﻳﺸﻪﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ،دارای ارزش اﺳﺖ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﻃﺒﻴﻌﺖ اﺳﺖ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ آﻧﺎن ﺧﺪاوﻧﺪ را ﺧﺎﻟﻖ و ﻣﻌﻤﺎر ﻃﺒﻴﻌﺖ
ج( ﻣﻌﻤﺎری
ٔ
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﮔﻴﺮی از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻣﻮﺟﻮد و در ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ آن ﮐﺎری را اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ
ﮐﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﻈﺎم ﺧﻠﻘﺖ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ از ﻃﺒﻴﻌﺖ ﻫﻢ ﺑﻬﺮهﺑﺮداری ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﻫﻢ ﺑﺪون
ﻫﻴﭻﮔﻮﻧﻪ آﺳﻴﺒﯽ آن را ﻣﻮرد ﺗﮑﺮﻳﻢ و اﺣﺘﺮام ﻗﺮار ﻣﯽدادﻧﺪ.
اﻳﻨﮏ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از ﭼﻨﻴﻦ ﭘﺪﻳﺪهای ،آداﺑﯽ ﺧﺎص را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ و ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی و ﻋﻠﻢآﻣﻮزی از آن
ﻣﺮاﺣﻠﯽ دارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﺨﻨﯽ ﮐﻪ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ،ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎرﮐﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص(
اﺳﺖ:
ﺷﺨﺼﯽ از ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ )ص( ﭘﺮﺳﻴﺪ ﮐﻪ »ﻋﻠﻢ ﭼﻴﺴﺖ ؟« ﺟﻮاب ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻋﻠﻢ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﮑﻮت ﮐﺮدن و
ﺳﭙﺲ ﮔﻮش ﻓﺮا دادن و ﺑﻌﺪ ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن و ﺳﭙﺲ ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن و آﻧﮕﺎه ﻧﺸﺮ دادن«.
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻠﻢآﻣﻮزی ﻳﺎ درس ﮔﺮﻓﺘﻦ ،ﺳﮑﻮت
ﺑﺎ ﺗﺄﻣﻠﯽ در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ آﺷﮑﺎر ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ
ٔ
ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ،ﮔﻮش دادن اﺳﺖ .ﺑﺎ
و ﭘﺬﻳﺮش اﺳﺖ .و ﻗﺮار دادن ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ در اﺧﺘﻴﺎر ﺻﺎﺣﺐ ﻋﻠﻢٔ ،
ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺳﻮم ،ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن اﺳﺖ .اوﻟﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎﻳﯽ ﮐﻪ از اﻳﻦ واژه درﻳﺎﻓﺖ
ﺗﻤﺎم ﺣﻮاس و د ّﻗﺖ و
ﺣﻮﺻﻠﻪ ﮐﺎﻣﻞ؛ ٔ
ٔ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﻪ و ذﻫﻦ ﺳﭙﺮدن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮیﺗﺮﻳﻦ آن اﺳﺖ .ﺣﻔﻆ ﮐﺮدن در اﻳﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺷﺮﻳﻒ ،ﺑﺎ
ﺗﺤﻮل
ّ
واژه ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺣﻔﻆ در ﺟﺎن و ﻗﻠﺐ اﺳﺖ ،ﮐﻪ دﮔﺮﮔﻮن ﮐﻨﻨﺪهّ ،
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺪﻳﺚ و ٔ
زاﻳﻨﺪه ﻋﻤﻞ اﺳﺖ.
ﺑﺨﺸﻨﺪه و
ٔ
ﻣﻴﻮه ﻫﺮ ﻣﻌﺮﻓﺖ و ﻋﻠﻢ راﺳﺘﻴﻨﯽ اﺳﺖ .آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻧﺸﺮ و اﻧﺘﺸﺎر
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪی ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ٔ
آن ﭼﻴﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺟﺎن و دل ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﺑﺮای درس ﮔﺮﻓﺘﻦ از اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ را
۶

ﭼﻨﻴﻦ آزﻣﻮده و آﻣﺎده ﮐﻨﻴﻢ.
آﻧﭽﻪ اﻣﺮوز ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﻴﻢ ﺣﺎدﺛﻪای ﻏﻢ ﺑﺎر از ﻏﺮﺑﺖ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺨﺎﻃﺒﻴﻦ و اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن
ﺳﻴﻄﺮه ﺣﺠﺎب ﻇﻠﻤﺎﻧﯽ
ﻓﺮﻳﻔﺘﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی آن ﻣﯽﮔﺮدﻧﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎران ﻧﻴﺰ در
از ﺑﻨﺎﻫﺎ ،اﻣﺮوز ﺗﻨﻬﺎ
ٔ
ٔ
ﻣﺎدﻳّﺎت ،ﻓﻘﻂ ﻫﻮاﻫﺎی ﻧﻔﺲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ.
ﺗﻼش آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﺮای وﺻﻮل و درک و ﻓﻬﻢ درون ﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ورود ﺑﻪ وادی
ارزش ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ آن اﺳﺖ .اﻳﺠﺎد اﻧﺲ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آن ﻣﻌﻤﺎری ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻨﺮﺟﻮﻳﺎن و ﻣﻌﻤﺎران آﻳﻨﺪه
را در ﻣﺴﻴﺮی درﺳﺖ ﻫﺪاﻳﺖ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد

اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻳﻢ ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ در ﺳﺎل  ١٣٠١ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ در ﺷﻬﺮ ﻳﺰد از ﭘﺪری
ﻧﺎﺋﻴﻨﯽ و ﻣﺎدری ﻳﺰدی ﺑﻪ دﻧﻴﺎ آﻣﺪ در ﺳﺎل ١٣١٨ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﺗﺤﺼﻴﻼت ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ در ﻳﺰد
ﺑﺮای اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ ﺧﻮد ﺑﻪ داﻧﺸﮑﺪه ﻫﻨﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎی داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان وارد ﺷﺪ وﻟﯽ ﻫﻨﻮز
در اﺑﺘﺪای راه ﺑﻮد ) (١٣٢٤ﮐﻪ ﻓﻬﻤﻴﺪ اﻳﻦ راه را ﺑﺮای ﭘﻴﻤﻮدن ﺗﺎ ﺑﻪ آﺧﺮ ﻧﻤﯽﭘﺴﻨﺪد.
ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ و اﺳﺘﺎدان ﻧﻮﭘﺮداز آن را واﮔﺬاﺷﺖ و ﺑﻪ ﻗﻮل ﺧﻮد ﺑﻪ دﻧﺒﺎل
اﺳﺘﺎدان ﺑﺰرﮔﯽ رﻓﺖ و ﺳﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری را آﻣﻮﺧﺖ.
دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ،ﺳﻌﯽ در ﺷﻨﺎﺧﺖ و
اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ از ﻧﺎدر اﻓﺮادی ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ ٔ
ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﮔﺮ ﭼﻪ اﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ،
اﻣﺎ ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘﻮان ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ را ﺳﺒﮏﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ داﻧﺴﺖ .وی
ﺷﻴﻮه ﭘﺎرﺳﯽ و ﭘﺎرﺗﯽ و ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻪ
ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﻳﺮان را ﺑﻪ دو ٔ
ﺷﻴﻮه ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،رازی ،آذری و اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ٔ
از دﻳﮕﺮ اﺑﺪاﻋﺎت وی ﺑﺮ ﺷﻤﺮدن ﭘﻨﺞ اﺻﻞ ﺑﺮای ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
ﺷﺎﻣﻞ :ﻣﺮدم واری ،ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ،ﻧﻴﺎرش ،ﺧﻮدﺑﺴﻨﺪﮔﯽ و درونﮔﺮاﻳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
رواﻧﺶ ﺷﺎد ﺑﺎد.
۷

اول
ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ّ
١ــ ﭼﺮا ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻧﮕﺮش ﻣﻌﻤﺎری در زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ
ﺗﺄﺛﻴﺮﻋﻤﻴﻖﺗﺮی ﻣﯽﮔﺬارد؟
٢ــ ارﺗﺒﺎط ﺗﺮﺑﻴﺖ اﺧﻼﻗﯽ را ﺑﺎ ﺣﺮﻓﻪ آﻣﻮزی را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٣ــ ﭼﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎران ﮔﻤﻨﺎم ﻣﯽ ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ؟
٤ــ از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ﻧﺎم ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺮﺑﻨﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺷﺪ ،آﻧﺎن ﺧﻮد را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 ٥ــ ارﺗﺒﺎط اﺳﺘﺎدان ﺑﺎ ﺷﺎﮔﺮدان در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮد؟
 ٦ــ ﻣﻌﻤﺎران ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻨﺸﺄ ﻫﻨﺮﺷﺎن رادر ﮐﺠﺎ ﻣﯽ دﻳﺪﻧﺪ؟
٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﺧﻼﻗﯽ ﻣﻌﻤﺎران درﮔﺬﺷﺘﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺎرﻳﺨﯽ و
ٔ
٩ــ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻋﻠﻢ را ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ؟

۸

ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤﻮدی در ﻳﺰد

ﺷﻬﺮ
ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎخ
ﺑﺎغ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان

۹

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ازﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ اوﻟﻴﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖﮔﺎه ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺰارهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮ در اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮ دردوران اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٣ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٔ
٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار درﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺧﺎﻧﻪ راﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﻳﺮان را ﺑﺪاﻧﺪ.
٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ را در اﻗﻠﻴﻢﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﻳﺮان ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪوان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ ﻫﺎی ٔ
٩ــ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺎرﺗﻴﺎن را در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
١٠ــ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی را در ﮐﺎخ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
١١ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎخ آﺷﻮر را ﻧﺎم ﺑﺮده و ﺗﺄﺛﻴﺮ آن درﻣﻌﻤﺎری دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ را ﺑﻴﺎن
ﮐﻨﺪ.
١٣ــ اﺻﻞ ﺗﺪاوم در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﺎذﮐﺮ ﻣﺼﺎدﻳﻖ آن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
دوره ﺻﻔﻮی را ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎخ ﻫﺎی ٔ
ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺮدوس« در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٥ــ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎرﺑﺮد ٔ
١٦ــ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎغ ﺳﺎزی ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٧ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٨ــ ﻫﺪف از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٩ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ و ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار درﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢٠ــ اﻫﺪاف ﺳﺎﺧﺖ ﺑﺮج ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢١ــ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ آب اﻧﺒﺎر و ﻳﺨﭽﺎل را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

۱۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ

١

ﺷﻬﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ وﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان از روزﮔﺎراﻧﯽ دور ،ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ درﻋﻴﻦ داﺷﺘﻦ واﻗﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی ،از
ﭼﻬﺮه ﺑﻴﺮوﻧﯽ ،ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻬﺮی ﺑﻮد ﻣﻤﻠﻮ از زﻧﺪﮔﯽ
ﺣﻘﻴﻘﺖ ذﻫﻨﯽ و ﻣﻌﻨﻮی در ورای
ٔ
و ﭘﺮ از ﺧﺎﻃﺮه .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺪان ﺳﺒﺐ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ ﮐﺎﻟﺒﺪی ٢زﻳﺒﺎ و ﮐﺎرا داﺷﺘﻪ و ﺧﺪﻣﺎت ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه
ﺑﺮآورﻧﺪه ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﺎدی و ﻣﻌﻨﻮی ﺳﺎﮐﻨﺎن آن ﺑﺎﺷﻨﺪ.
در آن
ٔ
درﺑﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎ وﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد ﺷﻬﺮ ،ﺧﺎﻧﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪ را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻟﺒﺎس دوم ٣ﺧﻮد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ اﻣﻦ ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ و وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﺑﺮﻣﯽﮔﺰﻳﺪﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ،درﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ،ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ
وﺷﺮاﻳﻂ آب وﻫﻮاﻳﯽ ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ،وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ .ﺑﻮم و ﺳﻨﺖﻫﺎی
زﻳﺴﺖ و ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﯽ ﻧﻴﺰ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﺸﻮر ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﺻﯽ را اﻳﺠﺎد
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮ و ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً
ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﺎدﺷﺎه ﻳﺎ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﻌﻠّﻖ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖّ ،
درﺑﺎﻏﯽ ﺑﺎ ﺻﻔﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.

١ــ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ روﻣﯽ ،ﻣﺜﻨﻮی ﻣﻌﻨﻮی
٢ــ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺎﻟﺐ وﺟﺴﻢ و ﻧﻤﻮد ﻇﺎﻫﺮی
٣ــ ﻟﺒﺎس اول ،ﻫﻤﺎن ﻟﺒﺎﺳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺗﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻴﻢ.
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ﺷﻬﺮ
ﺑﺸﺮ از روزﮔﺎران ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮ ﮐﺮه زﻣﻴﻦ ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺧﻮﻳﺶ از ﮔﺰﻧﺪ
ﺟﺎﻧﻮران ،ﺳﺮﻣﺎ ،ﮔﺮﻣﺎ و دﺷﻤﻨﺎن اﻧﺴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .وی اﺑﺘﺪا ﻏﺎر را ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .ﮐﺸﻒ دو
ﺷﻤﺎره ١ــ(٢
ﻏﺎر ﻻﺳﮑﻮ ١و آﻟﺘﺎﻣﻴﺮا ٢اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ از زﻧﺪﮔﯽ آﻏﺎزﻳﻦ اﻧﺴﺎن را روﺷﻦ ﮐﺮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻫﺮ ﻳﮏ از اﻳﻦ دو ﻏﺎر ﺑﺎ آﺛﺎر ﻣﻨﻘﻮش ﺑﺮ دﻳﻮارﻫﺎﻳﺸﺎن و ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارﺗﺒﺎط ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ
ﻳﮏ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ را روﺷﻦ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ
وﺟﻮد اﻳﻦ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎ در دل ﻏﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ از آﺗﺶ ﺑﺮای روﺷﻨﺎﻳﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١ــ٢ــ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻏﺎر ﻻﺳﮑﻮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻏﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ،ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﯽ از زﻧﺪﮔﯽ ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ٣را در ﺧﻮد ﺛﺒﺖ
ﮐﺮده اﺳﺖ .از اﻳﻦ رو ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻣﺤﻞ ﺳﮑﻮﻧﺖ اوﺳﺖ،
ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﺎر ،در ﻣﺮﺣﻠﻪ ای ﺑﻪ ﺷﮑﻞ روﺳﺘﺎ و در دوره ای ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﻣﺘﻮن و آﺛﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﭼﻴﺰی ﺟﺰ اﻧﻌﮑﺎس
ﺳﻨﺖﻫﺎی زﻳﺴﺖ ،ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﻣﻌﻴﺸﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪ و رﻓﺘﺎر و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻣﺘﺄﺛّﺮ از آﻧﻬﺎ ،در ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﺧﺎص ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ واﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ و از زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺸﺮ ،ﻳﮑﺠﺎﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪ ،دوﻟﺖ را ﺳﺎﻣﺎن
داد وﺷﻬﺮ را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎد ،ﺗﺎ ﺑﻪ اﻣﺮوز ﻧﻘﺸﯽ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮐﻨﻨﺪه در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻬﺮ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
١ــ  ،Lascausاز ﻏﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ واﻗﻊ در دره وزر Vezereدر ﻧﺰدﻳﮑﯽ دورﻧﯽ  Dordogneﭘﺎرﻳﺲ
 ٢ــ  Altamiraاز ﻏﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ در  ٣٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻏﺮب ﺳﺎﻧﺘﺎﻧﺪر Santanderواﻗﻊ در اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ
٣ــ ﻣﻨﻈﻮر از دوران ﭘﻴﺶ از ﺗﺎرﻳﺦ ،دوران ﭘﻴﺶ از اﺧﺘﺮاع ﺧﻂ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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ﻋﻤﺪه زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ:
اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ٔ
ﻧﺤﻮه ﻧﮕﺮش ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دﻳﻦ ،ﻣﺬﻫﺐ ،ﻣﺴﻠﮏ،
اﻟﻒ( ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ،ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ
ٔ
ﮔﺮوه ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و… ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﻮﻟﻴﺪ ،ﺗﻮزﻳﻊ و ﻣﺼﺮف
ب( ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﮐﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﺮﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﻮزﻳﻊ ﺛﺮوتٔ ،
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣ ّﺘﮑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ج( ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ،اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺷﺎﻣﻞ آب وﻫﻮا ،ﻫﻤﻮاری و ﻧﺎﻫﻤﻮاری و ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻫﻤﻴﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ آﻧﭽﻨﺎن زﻳﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ
ﮐﻠﯽ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻣﯽﺷﻮدّ .
ﺗﻤﺪن ﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ را واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ وﺟﻮد اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﺑﺴﻴﺎری درﺟﻬﺎن ،ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ّ
ﺗﺎ آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی روﺳﺘﺎﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﮐﻨﺎر رودﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
دوره ﻋﻤﺪه ،ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار داد.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ روﻧﺪ ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ اﻳﺮان را ﻣﯽ ﺗﻮان در ﺳﻪ ٔ
اﻳﻦ ﺳﻪ دوره ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی ﺷﻬﺮ درﻗﺒﻞ ازﻇﻬﻮر اﺳﻼم
در ﻣﻴﺎن ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ آﺛﺎر زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ را در ﺧﻮد ﺣﻔﻆ ﮐﺮدهاﻧﺪ ،ﻓﻼت اﻳﺮان ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
دره« در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن َﻫﺮﺳﻴﻦ ١اﺳﺖ .ﺑﺮاﺳﺎس
ﻣﻤﺘﺎزی دارد .ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺗﭙﻪ »ﮔﻨﺞ ّ
ﻫﺰاره
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺤﻞ ﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ ﺑﺸﺮی ﮐﻪ در دﺷﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ(٢
ﺳﻴﻠﮏ ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺗﭙ ّ ٔﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ.
ٔ
ﭘﻨﺠﻢ ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼدَ ،

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺗﭙﮥ ﺳﻴﻠﮏ ﮐﺎﺷﺎن
١ــ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
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دﻫﮑﺪه ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺳﻴﻠﮏ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و دارای ﮐﺎخ،
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ و دﻳﻮاری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در اﻃﺮاف آن ﺷﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻓﻼت اﻳﺮان و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی
در ٔ
دﻧﻴﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺣﮑﺎﻳﺖ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی
دور اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی واﻗﻊ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ ،آن را »ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ« ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ.
اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ درﺟﺒﺎل زاﮔﺮس و در دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ آن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﺎد ،اوﻟﻴﻦ اﻗﻮاﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎده روﺳﺘﺎﻳﯽ ــ اﻳﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺧﻮد را از
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ٔ
ازﻗﺮن ﻧﻬﻢ ق.م ﺳﺎﺧﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﭙﻪای ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺪان اﻣﺮوزی اﺳﺖ .اﻳﻦ دوران ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ در ﺷﻮش،
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ٔ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و… ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ.
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در وﺳﻂ آن آﺗﺶ را ﺑﻪ ٔ
در ﮐﻨﺎر ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ آن ﺣﻮض ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽﮔﺰﻳﺪ ،ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺮای آن آب اﻧﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮآﺗﺸﮑﺪه و آباﻧﺒﺎر ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎغ
و… ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ،دارای اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دوران ٔ
اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
دراﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎروﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهدار ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﮐﺎخ ﻫﺎ ،آﺗﺸﮑﺪه اﺻﻠﯽ،
دﻳﻮان ﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی آذوﻗﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و اﻳﻤﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ٣ــ(٢
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ِ
ﺑﺮﮔﺮد اﻳﻦ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ »ﮐﻬﻦ دژ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺤﻼت
ﺧﺎص ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﮐﻪ دردوران اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﻮاری ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دروازه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ را ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺤﻼت ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز ١دوﻟﺖ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺧﺎرج از ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،درﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ َرﺑَﺾ )ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮوﻧﯽ( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮﺑﺪان ،ﺟﻨﮕﺎوران ،دﺑﻴﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ در ورای ٔ
١ــ در ٔ
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.

۱۴

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
١ــ ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ و ﺧﺰاﻧﻪ ٢ــ آﺗﺸﮑﺪه ٣ــ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺒﺎر ٤ــ ﺷﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﻳﮑﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ٥ــ ﺑﺎزار ٦ــ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮوﻧﯽ )رﺑﺾ( ٧ــ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ رﺑﺾ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﺪ و در
در ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺎزار از دل ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ٔ
ﻣﺴﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﺤﻼت را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد و در ﻣﺴﻴﺮ راه ﻫﺎی ﮐﺎروان رو ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
 ٢ــ ﺷﻬﺮ در دوران اﺳﻼﻣﯽ
ﻓﺘﺢ اﻳﺮان در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻣﻴﻼدی ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﮐﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻴﻨﯽ ﺟﺪﻳﺪی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮی و ﺑﺮادری
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی در اﻳﻦ دوﻟﺖ در
را اراﺋﻪ ﻣﯽداد ،ﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ ﻃﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺷﺪ.
ٔ
ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﯽ و اﻳﻠﻴﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ و ﻫﻢ ﻧﻮاﻳﯽ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎ دو
ٔ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮ دردوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ:
ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٔ
١
اﻟﻒ( ﻣﺴﺠﺪ :ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﺴﺠﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﺟﻮد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و ﺟﻤﻌﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽ ﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ
ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎدی ــ ﺳﻴﺎﺳﯽ ــ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻮد ،ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺸﺨﺼﺎت اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ.
ب( ﺑﺎزار :اﺳﺘﻘﺮار دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ و ﺗﺴﻠﻂ آن ﺑﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺗﺠﺎری
ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ دوﻟﺖ ﻫﻢ از اﻳﻦ ﻣﻘﺮرات ﺑﻬﺮه ﺑﺮد و ﻫﻢ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ ﻣﻮازﻳﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ
١ــ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﺳﻼم اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ و ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺤﻞ وﻋﻆ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﮐﻨﺪ .از ﺑﺎزار و ﻣﻴﺪان در ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ آن ﻳﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
ج( ﻣﺤﻠﻪ :در ﺑﺪو ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼﻣﯽ در اﻳﺮان ،اﻳﺠﺎد ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻃﺒﻘﻪﺑﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺮ
ﻣﺒﻨﺎی ﻗﻮم ،ﻧﮋاد ،ﺳﻨﺖ و… ﻧﻔﯽ ﮔﺮدﻳﺪ ،اﮔﺮﭼﻪ از ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﺤﻼت ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻈﺎم ﺛﺮوت و ﻗﺪرت ﺧﺒﺮی
ﻧﺒﻮد ،وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﻣﺤﻼت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻗﺒﻴﻠﻪ ای ،ﻧﮋادی ،ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﻓﺮﻗﻪای و… در ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﻼت ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ را در ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﺮﻓﺮاز ﻧﺸﻴﺐ ﺷﻬﺮﺳﺎزی اﻳﺮان اﻳﻔﺎ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ در اواﺧﺮ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی و در دوران آلﺑﻮﻳﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﭼﻨﺎن
ﻃﯽ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺗﺎ ﻗﺮون ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﻨﺪ .ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ،در اﻃﺮاف آن
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﻴﺪان ﮐﻬﻨﻪ اﺻﻔﻬﺎن،
ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﮐﺎخ ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و ﺑﺎزارﻫﺎ ﺑﺮﭘﺎ ﮔﺮدﻳﺪ ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ٔ
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ در اﻣﺘﺪاد اﻳﻦ ﻣﻴﺪان و ﺑﺎزار آن ،ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن )اﻣﺎم( ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺮﮐﺰ ﺛﻘﻞ ﺷﻬﺮ و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﮐﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
و اﻗﺘﺼﺎدی در اﻃﺮاف آن ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﺷﮑﻞ
٢
ﺷﻤﺎره٤ــ.(٢
ﮔﺮﻓﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
٥
١
ٔ
٣
٤

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٤ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن در دوران
اﺳﻼﻣﯽ
١ــ ﻣﻴﺪان ﮐﻬﻨﻪ
٢ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ(
٣ــ ﻗﺼﺮﻗﺪﻳﻢ
٤ــ ﻣﺴﺠﺪ ﻋﻠﯽ
٥ــ ﺑﺎزار
٦ــ ﻣﻴﺪان اﻣﺎم )ﻧﻘﺶﺟﻬﺎن(
٧ــ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
٨ــ ﻋﻤﺎرت ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ
٩ــ ورودی ﺑﺎزار ﻳﺎ ﺳﺮدر ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ
١٠ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒاﻟﻠﻪ
١١ــ ﺑﺎغ ﻫﺎی وزرا
١٢ــ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﭼﻬﺎرﺑﺎغ
١٣ــ ﭘﻞ اﻟﻠﻪ وردی ﺧﺎن
١٤ــ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ﺧﻮاﺟﻮ
١٥ــ ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ
١٦ــ رودﺧﺎﻧﮥ زاﻳﻨﺪه رود
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٩
١٠
٨ ٦
٧

١٤

١١

١٢

١٣
١٦
١٥

٣ــ ﺷﻬﺮ در دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ
در اﻳﻦ دوران ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎر ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﻮد ﻫﻨﻮز ﻣﯽﺗﻮان اﻧﺴﺠﺎم ،ﺗﺪاوم و اﻋﺘﻼی ﺷﻬﺮ
ﺻﻔﻮی را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد .وﻟﯽ در اواﺧﺮ اﻳﻦ دوران ﺑﺎ ﻣﺮاوداﺗﯽ ﮐﻪ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن اﻳﺮان ﺑﺎ اروﭘﺎﺋﻴﺎن ﺑﺮﻗﺮار
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮐﻢ ﮐﻢ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان اﻳﺠﺎد ﻣﯽﺷﻮد .در اﻳﻦ دوره ﺷﺎﻫﺪ روﻳﺎروﻳﯽ دو ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮ
»ﺟﺪﻳﺪ« و »ﺳﻨﺘﯽ« در ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻴﻢ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٥ــ٢ــ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی
ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ در ﺷﻬﺮ ﻣﻌﺎﺻﺮ ﺗﻬﺮان ﺗﺎ
ﺳﺎل  ١٣١١ﻫـ.ش
١ــ ارگ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ
٢ــ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار
٣ــ ﻣﺤﻠﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن
٤ــ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎل ﻣﻴﺪان
٥ــ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮕﻠﺞ
٦ــ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎزار
٧ــ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻪ ﭼﺎﻟﻪ ﻣﻴﺪان
٨ــ ﻣﺤﻠﻪ دوﻟﺖ
٩ــ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻨﮕﻠﺞ

ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺷﻬﺮی ﻣﮑﺎن آﻣﺪ و ﺷﺪ آن دﺳﺘﻪ از اﻗﺸﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ »ﺗﺠﺪد«
و »ﻓﺮﻧﮕﯽﻣﺂﺑﯽ« را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﺷﻬﺮ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎزار و ﻣﺤﻼت اﻃﺮاف
آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺮدد و زﻧﺪﮔﯽ اﮐﺜﺮﻳﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای ﻣﯽﮔﺮدد ،ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﺮﻣﺒﻨﺎی رواﺑﻂ ﮔﺬﺷﺘﻪ زﻧﺪﮔﯽ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺎ ورود ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﻫﻢ ،ﺷﻬﺮ ﮐﻬﻨﻪ را ﺷﮑﺎف ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻧﺸﺎن اوﻟﻴﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
١
ﺷﻬﺮﺳﺎزی ﺟﺪﻳﺪ درﺷﻬﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﮐﻬﻨﻪ ﺗﻬﺮان را ﺷﮑﺎف ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﻳﺎ ﺷﮑﺎف ﺑﻴﻦ راﺳﺘﻪ ﺑﺎزار وﮐﻴﻞ ﺷﻴﺮاز ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻴﺎﺑﺎن
١ــ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن  ١٥ﺧﺮداد وﺧﻴﺎم ،ﺑﺎﻓﺖ ٔ
ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ از اﻳﻦ آﺳﻴﺐ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
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ﺟﺪی ﻣﯽﮔﺮدد و
ﺷﺎﻟﻮده ﮐﻬﻦ ارﺗﺒﺎﻃﺎت از ﻫﻢ ﮔﺴﺴﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺤﻼت دﭼﺎر آﺳﻴﺐ ّ
ٔ
ﺷﻤﺎره  ٥ــ.(٢
ﺑﺎزار ﻗﺪرت ﺧﻮد را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎی ﭘﺮ زرق و ﺑﺮق ﺷﻬﺮی از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎﻳﯽ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ رﻳﺸﻪ در ﺷﻬﺮﺳﺎزی اروﭘﺎﻳﯽ دارد.

ﺧﺎﻧﻪ
زﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺤﻞﻫﺎی اﺳﺘﻘﺮار ﺟﻮاﻣﻊ را ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﻨﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ
ﺑﺮای ﭘﺎﺳﺦﮔﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
درﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻤﻮاره ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻟﮕﻮی زﻧﺪﮔﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﺘﮑﯽ ﺑﺮ
ٔ
اﻋﺘﻘﺎدات و ﻧﻴﺎزﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﮐﻪ در اﻳﻦ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار
ﻧﺤﻮه ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ،اﻗﻠﻴﻢ و
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ و اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﺟﻬﺖ ﺑﻴﺎن ٔ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺨﺘﺼﺮی از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﻳﺮان ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ .واﺿﺢ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ و ﻣﻼﺣﻈﺎت در ﻃﺮاﺣﯽ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ.
١ــ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم وﺧﺸﮏ )ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی(
ﻧﻮاﺣﯽ ﻓﻼت ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان دارای آب و ﻫﻮای ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﯽ ﮐﻢ و
اﺧﺘﻼف دﻣﺎی ﺷﺐ و روز زﻳﺎد اﺳﺖ.
ﺗﺄﻣﻠﯽ اﻧﺪک در ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ در ﮐﻠﻴﺖ ﻃﺮح ﺑﺎ ﻫﻢ
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ دارای ﭘﻼن ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و دروﻧﮕﺮا ﺑﻮده و رو ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪاﻧﺪ .اﻳﻦ
اﺷﺘﺮاک دارﻧﺪٔ .
ﻫﻤﻪ زﻳﺒﺎﻳﯽﻫﺎﻳﺸﺎن را ﺑﻪ اﻫﻞ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدادﻧﺪ .دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﮐﻢ ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﺳﺎده
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ٔ
ﺑﻘﻴﻪ دﻳﻮارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﺸﺨﺺ
ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﻨﻬﺎ ورودی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮرﻓﺘﮕﯽ و ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ٔ
ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻀﺎی ﻫﺸﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ورودی ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ ،دﻳﺪ ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ ﻓﻀﺎی دروﻧﯽ را ﻣﯽﺑﺴﺘﻪ،
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎز ﺑﻮدن ِدر ﺧﺎﻧﻪ ،دﻳﺪ ﺑﻪ ﺑﺎغ دروﻧﯽ و ﺣﻴﺎط ﺧﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ
ِ
ﺗﻮﺟﻪ
اﺻﻞ ﻣﻬﻢ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ،دروﻧﮕﺮاﻳﯽ و ﻋﺪم اﺷﺮاف را ﺑﻴﺎن ﻣﯽﮐﺮده ﮐﻪ از زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﻮرد ّ
ﺑﻮده اﺳﺖ.
داﻻن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻫﺸﺘﯽ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺣﻴﺎط
اﻧﺪروﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ اﻫﺎﻟﯽ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده ،ﺣﻴﺎﻃﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻴﺮوﻧﯽ داﺷﺘﻪ ،ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف آن
ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ازﻣﻬﻤﺎﻧﺎن ِ
ﻣﺮد ﺧﺎﻧﻪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﺣﻴﺎط ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ دﻳﺪی ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ.
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ﺣﻴﺎط ﭼﻮن ﺧﻮان ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ دور آن ﻣﯽﻧﺸﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻮا ،آب ،ﻧﻮر ،ﺳﺎﻳﻪ ،ﺳﺒﺰه
و آﺳﻤﺎن ﻧﻌﻤﺖﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﺎغ دروﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻫﻤﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ از ﮐﻞ ﺗﺎ ﺟﺰء دﻳﺪه ﻣﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ در ٔ
ﮐﻠﯽ ﻃﺮح را ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﮐﺮد ،ﺗﮏ ﺗﮏ اﺟﺰای آن را ﺷﮑﻞ ﻣﯽداد ،و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ
ﺷﻤﺎره
اﻫﻤﻴﺖ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻗﺮار داده و ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن را ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ّ
ٔ
٦ــ ٢اﻟﻒ و ب(
١

٤
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٦ــ٢ــ اﻟﻒ ــ ﺑﺨﺸﯽ از
ﻧﻘﺸﮥ ﺧﺎﻧﮥ ﻻری ﻫﺎ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ

٢

١ــ ﻫﺸﺘﯽ ورودی

٦

٢ــ ﺳﻪ دری
٤ــ اﻳﻮان
 ٥ــ اﺗﺎق زﻳﺮ ﺑﺎدﮔﻴﺮ

٢
٦
٤

٣

٣ــ ﭘﻨﺞ دری

٦

٦
٨

٨

٢

٨

٢

 ٦ــ ﻏﻼم ﮔﺮدش ﻳﺎ راﻫﺮوی ارﺗﺒﺎﻃﯽ
٧ــ ﺣﻴﺎط ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ
 ٨ــ ﭘﺴﺘﻮ ﻳﺎ اﻧﺒﺎری

٦

٦
٤

٧

٥

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

۱۹

از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻫﻤﺴﺎزی ﻣﻌﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ
از ﺳﺎزﮔﺎری ﻫﺎ در زﻳﺮ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﺠﺎد ﺣﻴﺎط ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ و ﭘﺮ ﺳﺎﻳﻪ در ﻣﻴﺎن ﺑﻨﺎ
ﻗﺮار دادن ﺣﻮض و ﺑﺎﻏﭽﻪ در ﺣﻴﺎط
اﺗﺼﺎل ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﺎز و ﻗﺮارﮔﻴﺮی درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ رو ﺑﻪ ﺣﻴﺎط
درآﻣﻴﺨﺘﻦ و ّ
ﻣﺮﮐﺰی
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ اﻳﻮان ﻫﺎ ،رواقﻫﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻧﻴﻤﻪﺑﺎز در ﺧﺎﻧﻪ ،ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﻀﺎی
ّ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺪل ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻧﻮاع ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎ ،ﺳﺎﻳﻪﺑﺎنﻫﺎ و ﻗﺮار دادن درﻫﺎ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ در ﻋﻤﻖ دﻳﻮارﻫﺎ
اﺳﺘﻔﺎده از زﻳﺮ زﻣﻴﻦ و ﺧﻨﮑﺎی آن
اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮم ﻫﺎی ﻗﻮﺳﯽ و ﮔﻨﺒﺪی در ﺳﻘﻒ ﺑﻨﺎﻫﺎ
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺮز و ﺳﻘﻒ ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ زﻳﺎد
اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺸﺖ و ﮔﻞ
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺘﯽ ﺑﻪ دو ﺑﺨﺶ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎنﻧﺸﻴﻦ ﭘﺸﺖ ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ و زﻣﺴﺘﺎن ﻧﺸﻴﻦ رو ﺑﻪ ﻗﺒﻠﻪ
ﺷﻤﺎره ٧ــ(٢
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
از دﻳﮕﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ در آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻄﺒﺦﻫﺎ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ،اﻧﺒﺎرﻫﺎ و
اﻳﻦ ﺗﻔﮑﻴﮏ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ ٔ
اﺻﻄﺒﻞﻫﺎ در ﺷﺮق و ﻏﺮب ﺧﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻢ دور ﺷﻮﻧﺪ ،ﺗﺎ آراﻣﺶ و آﺳﺎﻳﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ را ﺑﺮ ﻫﻢ
ﻧﺰﻧﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٧ــ٢ــ ﻧﻤﻮدار وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ

۲۰

٢ــ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد )ﮐﻮﻫﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ(
ﺟﻠﮕﻪ
دو ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز و زاﮔﺮس ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان را از ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎی ﺧﺰر در ﺷﻤﺎل و ٔ
ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ در ﻏﺮب ﺟﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮای ﺳﺮد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﻓﺮاوان داﺷﺘﻪ و از
اﺧﺘﻼف دﻣﺎی زﻳﺎدی ﺑﻴﻦ ﺷﺐ و روز ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ.
ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ در اﻳﻦ ﻧﻮاﺣﯽ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ
ﻣﯽﺷﺪه ،و دارای ﭘﻼن ﻫﺎی ﻣﺘﺮاﮐﻢ و ﻓﺸﺮده ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻨﺘﻬﯽ در اﻳﻨﺠﺎ اﺗﺎق ﻫﺎی واﻗﻊ در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل
ﺣﻴﺎط ،از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﺑﺰرگ ﺗﺮ و وﺳﻴﻊﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺗﺎﻻر و اﺗﺎق اﺻﻠﯽ ﻧﺸﻴﻤﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻗﺴﻤﺖ واﻗﻊ
ﻣﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺎﺑﺶ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺣﺮارت آﻓﺘﺎب در زﻣﺴﺘﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻓﺼﻞ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎً ﮐﻮﺗﺎه و دﻣﺎی ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﻌﺘﺪل اﺳﺖ ،از ﺳﻤﺖ ﺟﻨﻮب ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻤﺘﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﺗﺎقﻫﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ،ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ ﺟﻬﺖ اﻧﺒﺎر و ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و
ﺳﻘﻒ ﻫﺎ ﻣﺴﻄﺢ ،ﺗﻴﺮ ﭘﻮش و ﻳﺎ ﮐﻢ ﺷﻴﺐ و ﺑﺎزﺷﻮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯽرﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺮ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
ﺷﻤﺎره  ٨ــ(٢
ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺰ رﻋﺎﻳﺖ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻋﻤﺪه ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻧﻮاﺣﯽ
ﻣﺎده
ٔ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ،ﺳﻨﮓ ٔ
ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت اﻫﺎﻟﯽ ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد را در درون ﺳﻨﮓ ﻫﺎ ﻣﯽﺗﺮاﺷﻴﺪﻧﺪ .ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٩ــ(٢
داﻣﻨﻪ ﮐﻮه ﺳﻬﻨﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪوان در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ در ٔ
ٔ
ٔ
ارﺗﻔﺎع ﺻﺨﺮهﻫﺎ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ اﻳﻦ روﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ »ﮐﺮان« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ ﺑﻴﻦ ده ﺗﺎ ﭘﺎﻧﺰده ﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺮان ﻫﺎ در اﻣﺘﺪاد رودﺧﺎﻧﻪ و در ﺑﻴﻦ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ و ﺗﭙﻪﻫﺎی ﻣﺠﺎور آن واﻗﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ
اﻗﻠﻴﻤﯽ و ﺟﻬﺖ آﻓﺘﺎب در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٢ــ ﻧﻤﻮدار وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد

۲۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪوان

٣ــ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب )ﮐﺮاﻧﮥ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر(
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺟﻨﻮﺑﯽ درﻳﺎی ﺧﺰر ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،از ﺳﺮﺳﺒﺰﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺑﺎران ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻗﻠﻴﻤﯽ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻪ
ٔ
درﺟﻪ ﺣﺮارت در
اﻳﺮان اﺳﺖ و از رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدی درﺗﻤﺎم ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﺧﺘﻼف
ٔ
ﺑﻴﻦ ﺷﺐ و روز ﮐﻢ ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ وﺳﻴﻊ ﮔﻴﺎﻫﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎﻻ در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﮐﻮران دو ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻮا ﺣﺪاﮐﺜﺮ اﺳﺘﻔﺎده را
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺎم ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻴﺐدار ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه و اﻳﻮانﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻣﻬﻢ
در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﻧﺪ .ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻼف اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﮐﻪ دارای ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺮوﻧﮕﺮا ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه و دﻳﺪ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﻴﺎط اﻃﺮاف ﺧﻮد
ﺷﻤﺎره ١٠ــ(٢
ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺮﺳﯽ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺧﺎﻧﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﮐﺸﻴﺪه ،و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وزش
ﺑﺎد ﻣﻨﺎﺳﺐ از درﻳﺎ ،در ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ ــ ﻏﺮﺑﯽ اﺣﺪاث ﻣﯽ ﺷﺪ ،ﺗﺎ از ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﮐﻮران ﻫﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ.
ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻠﻨﺪ و ﮐﺸﻴﺪه ﺑﻮده و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎ ﺳﺒﮏ و اﻏﻠﺐ از ﭼﻮب
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
۲۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٠ــ٢ــ ﻧﻤﻮدار وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل و ﻣﺮﻃﻮب

٤ــ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب ﺟﻨﻮﺑﯽ
اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﻳﺮان در ﮐﻨﺎر درﻳﺎی ﻋﻤﺎن و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ
ﻣﻨﻄﻘﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﻮا ﺑﺎﻻ و ﻧﻮﺳﺎن آن در ﻃﻮل روز و ﺷﺐ ﮐﻢ اﺳﺖ .ﺗﻔﺎوت دﻣﺎی ﻫﻮای روی ﺧﺸﮑﯽ
و روی درﻳﺎ در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪن ﻧﺴﻴﻢ ﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻮی درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ در ﻃﺮاﺣﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺷﺪه ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در ﺳﺎﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ .اﻳﻮان ﻫﺎی
ﻋﺮﻳﺾ و ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﻢ از ﻧﻔﻮذ ﺑﺎران ﺑﻪ داﺧﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﻣﯽﮐﺮده و ﻫﻢ ﺳﺎﻳﻪای ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮ روی دﻳﻮار اﺗﺎق ﻫﺎ
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .در ﻧﻘﺎط ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ درﻳﺎ ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎ ﻧﺴﻴﻢ ﺧﻨﮏ درﻳﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
رﻧﮓ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻧﻤﺎ روﺷﻦ و از ﺟﻨﺲ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺒﮏ و ارﺗﻔﺎع اﺗﺎق ﻫﺎ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
در ﻧﺰدﻳﮏ درﻳﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﻃﻮﺑﺖ زﻣﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮ روی ﮐﺮﺳﯽ ﻳﺎ ﭘﻴﻠﻮت ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١١ــ.(٢
ٔ

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

۲۳

ﮐﺎخ
١ــ ﮐﺎخ ﺳﺎزی دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی در اﻳﺮان
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد .زﻳﺮا اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺎی ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﮐﺎخ ﺳﺎزی در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
اواﺧﺮ
ٔ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻳﮏ ﺑﻨﺎی ﻣﻨﻔﺮد ،ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎخ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻣﻮاردی ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و در ﭘﺎرهای ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﮐﻮروش ﺑﺎ دوراﻧﺪﻳﺸﯽ و
اﻗﺘﺪار در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ــ در ﺑﻴﻦ راه ﺷﻴﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن ــ ﻳﮏ ﺑﺎغ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎخ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﺎﻻر ﺑﺎرﻋﺎم ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ دارای ﻳﮏ ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﺳﺘﻮندار و اﻳﻮانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎی
دﻟﺒﺎز و ﺑﺎﺻﻔﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی ١دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٢ــ(٢
ٔ
٥

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

٦

١ــ ﮐﻮﺷﮏ

٢

٢ــ ﮐﻮﺷﮏ
٣ــ ﮐﺎخ ﺑﺎرﻋﺎم
٤ــ دروازه

١

 ٥ــ ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ٦ــ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

٣
٤

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

۲۴

از زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﮐﻮروش ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﺮان .ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ آﻧﺎن را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دﻳﻦ ،آداب و رﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺪف ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎنداری ﺑﺎ ﻣﺪارا ﺑﻮد .در ﺗﺪاوم اﻫﺪاف ﮐﻮروش ،ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﻴﻄﺮه آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺗﺤﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ٔ
ٔ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ٔ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ از ﻫﻨﺮ ٔ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺳﻴﻄﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎن آن روز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
دارﻳﻮش اول در ﺣﺪود  ٥٢١ق.م ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﺷﺪ و ﺷﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اداری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .وی در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎﺧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻦ
ﮐﺎخ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ از ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ دارﻳﻮش دارای ﭼﻨﺪ ﺣﻴﺎط )ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا( و ﻳﮏ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﺎداﻧﺎ ﻳﺎ آﭘﺎداﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎی
ٔ
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٢
ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎخ دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎخ ﺷﻮش
 ١ــ ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﻪ
٢ــ ﺣﻴﺎط ﮐﺎخ ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن
 ٣ــ ﺣﻴﺎط ﺧﺰاﻧﻪداری
 ٤ــ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری
 ٥ــ ﺣﻴﺎط ﺧﺪﻣﻪ
 ٦ــ دروازه

در اداﻣﻪ وﻗﺘﯽ ﻗﺪرت و ﺛﺮوت اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ رو ﺑﻪ ﻓﺰوﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ ،دارﻳﻮش ﮐﺎر
اﻳﺠﺎد ﻳﮏ ﺷﻬﺮ آﻳﻴﻨﯽ وﻳﮋه را در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ آﻏﺎز ﮐﺮد .دارﻳﻮش ﺑﺎ ﭘﻴﺮوی از اﻫﺪاف ﮐﻮروش در
۲۵

ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل ﻫﺎی  ٥١٨ﺗﺎ  ٥١٦ق.م ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را آﻏﺎز ﮐﺮد .ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺳﮑﻨﺪر
در ﺳﺎل  ٣٣٠ق.م آن را وﻳﺮان ﺳﺎﺧﺖ ،ﻫﻨﻮزﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﻴﺪه ﺑﻮد.
ﺟﻠﮕﻪ ﻣﺮودﺷﺖ واﻗﻊ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﺗﺮاﺷﻴﺪن ﻗﺴﻤﺘﯽ
درداﻣﻨﻪ ﮐﻮه رﺣﻤﺖ ﻣﺸﺮف ﺑﻪ
ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
ٔ
ٔ
دروازه ﻣﻠﻞ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و دﻓﺎﻋﯽ
از ﮐﻮه ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﺎخ،
ٔ
ﺳﺎﺑﻘﻪ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در ﻧﮕﺎه ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪهای ﺣﻴﺮت اﻧﮕﻴﺰ اﺳﺖ.
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﻼل و ﺷﮑﻮه ﺑﯽ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٤ــ(٢
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﭘﻠﮑﺎن ﺷﻴﺐدار ورودی اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻦ ﮐﻪ از ﻗﻄﻌﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،از ﺗﺨﺘﻪ ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻋﻈﻴﻤﯽ ﺗﺮاﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﺎه ﺑﺨﺸﯽ از دﻳﻮاره را ﻫﻢ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادهاﻧﺪ.
دروازه ﻣﻠﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻳﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﮔﺎوﻫﺎی ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﺳﺮ آدﻣﯽ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻳﻢ.
ﺑﺮ روی ﺻ ّﻔﻪ ،١و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ
ٔ
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ در ﻧﮕﺎه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات از ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﺎﺳﺪاری ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
در اﻳﻦ اﻳﻮان ،ﮐﺘﻴﺒﻪای از ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎه دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد ،در اﻳﻦ ﮐﺘﻴﺒﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﻦ »درﮔﺎه
ﺷﻤﺎره ١٥ــ(٢
ﻫﻤﻪ ﻣﻠﺖ ﻫﺎﺳﺖ) «.ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
١ــ ﺻﻔّﻪ ،ﺳﮑﻮ ﻳﺎ ﻓﻀﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻃﺮاف ﮐﻤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ.

۲۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٢ــ دروازه ﻣﻠﻞ

ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت در آﻧﺠﺎ اﻗﺎﻣﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﻣﻘﺪس در
ﮐﻨﻨﺪه ﻋﻈﻤﺖ ،ﻗﺪرت ،ﺛﺮوت و ﻣﮑﺎﻧﯽ ّ
آﻳﻴﻨﯽ و ﻣﻠّﯽ ﺑﻮد ،ﺟﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﺟﺸﻦ ﻫﺎی ﻧﻮروزی و ﺑﻴﺎن ٔ
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻮد.
در ﻋﺮض ﺣﻴﺎط ورودی ،ﮐﺎخ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﺻﺪ ﺳﺘﻮن ﻗﺮار دارد .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻗﺮارﮔﺎه
دروازه ورودی و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺴﻬﻴﻼت ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
ﭘﺎﺳﺪاران ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺑﺎ
ٔ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺎخﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .آﻧﭽﻪ در اﻳﻦ ﮐﺎخ ﺑﻴﺶ از ﻫﻤﻪ ﻣﺎ را
دﻫﺎﻧﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎﺳﺖ ،ﮐﻪ درﺗﻤﺪن ﻫﺎی آن روزﮔﺎر ﮐﺎﻣﻼ ً ﺑﯽﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﻨﺤﺼﺮ
ﺑﻪ ﺷﮕﻔﺘﯽ وا ﻣﯽدارد ﺑﻠﻨﺪا و ٔ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻮر آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ده ﻣﺘﺮ ﻫﻢ ﻣﯽرﺳﺪ ،ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺮ
ﺑﻪ ﻓﺮد ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪهﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﮐﻪ
ٔ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ(٢
ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪای آﺳﻤﺎن ﮐﺸﻴﺪهاﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
اﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻳﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ،١ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﺴﺎرت ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻋﻼﻗﻪ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮی آﻧﻬﺎ ﺑﺮ روی ﮐﺮﺳﯽﺑﻨﺪی ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ ،دﻳﻮارﻫﺎی ﺧﺎﮐﺮﻳﺰی
ﺷﺪه و ﺻ ّﻔﻪ ﺗﮑﻤﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.

١ــ ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﻧﺠﻠﻴﺲ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻓﻘﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

۲۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﺎن ،آﻳﻴﻦ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ و آﺳﻤﺎﻧﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﮔﻮاه ﺑﺎرزی
ﺑﺮﺳﻄﺢ ﻋﺎﻟﯽ اﺧﻼﻗﻴﺎت ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻌﻤﺎری و ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ
ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎی ﻫﻢ ردﻳﻒ دﻳﻮاره ﻫﺎی ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ﺷﻤﺎره ١٧ــ (٢در
آﻧﻬﺎ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﻮ ّﻗﺮ و اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻤﺎم ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﯽﮐﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
آﻧﺠﺎ از ﺧﺸﻮﻧﺖ و ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی آﺷﻮری ﻧﺸﺎﻧﯽ ﻧﻴﺴﺖ .در ﻋﻮض ﺳﺎدﮔﯽ،
آراﻣﺶ و وﻗﺎر ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺑﺰرگ و زﻧﺪه ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺮ روح ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
روﺣﻴﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ و دروﻧﮕﺮاﻳﯽ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺄﻳﻴﺪ دﻳﮕﺮی ﺑﺮ اﻳﻦ
ٔ
آﻧﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .دراﻳﻦ ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮاﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺗﻤﺪن ﻫﺎی
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
ﭘﻴﺸﻴﻦ ،ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در آﻧﻬﺎ ،اﺳﺘﻘﻼل و ﻫﻮﻳّﺖ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
۲۸

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٧ــ٢ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

ﭘﻴﮑﺮه ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﻓﺮم ﺑﺎل ﻫﺎ ،ﻧﻴﻢﺗﻨﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺟﺎﻧﺒﯽ
١٨ــ (٢در
ٔ
ﭘﻴﮑﺮه
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠّﺖ ارﺗﺒﺎﻃﺸﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻫﺎ و ﭘﺎﻫﺎ ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﮐﻨﻨﺪهﺗﺮ از
ٔ
آﺷﻮری اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ب( ﮔﺎو ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ازﺧﺮﺳﺎﺑﺎد )ﺗﻤﺪن آﺷﻮر( ﺣﺪود  ٧٢٠ق.م

در دروازۀ ﻣﻠﻞ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ٢

۲۹

در ﻣﻴﺎن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ اﺳﺘﻮاری از اﻋﺘﺒﺎر ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ .اﮔﺮﭼﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن
ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن ﭘﻴﺶ از ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن در ﺑﺴﻴﺎری از ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن آن زﻣﺎن ﻣﺘﺪاول ﺑﻮد ،وﻟﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در
ﮐﺎخ ﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎ و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﮑﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﻪ )آﭘﺎداﻧﺎ( در ﺷﻮش دارای  ٣٦ﺳﺘﻮن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮن ﻫﺎ ﺣﺪود  ٢٠ﻣﺘﺮ و ﺑﺎ
ﺳﺮﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﮐﻠﻪ ﮔﺎوی ﺷﮑﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻮآوری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺎﻻرﻫﺎی ﺳﺘﻮندار ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻓﻀﺎﻫﺎ را در ﺳﺮاﺳﺮ
ﺟﻬﺎن و در ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم »آﭘﺎداﻧﺎ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻌﻤﺎری و ﮐﺎخﺳﺎزی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﮏ
ﻧﻈﻢ ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻌﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﻪای ﺑﺴﻴﺎر ﮐﻬﻦ دارد.
)ﻫﺪﻳﺶ(،
در ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دو ﺗﺎﻻر ،ﮐﺎخﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ دارﻳﻮش )ﺗَﭽﺮا( ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎه َ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٩ــ(٢
اردﺷﻴﺮ اول ،ﺳﺎﻳﺮﮐﺎخﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮ و ﺑﻨﺎﻫﺎی اداری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻗﺮار دارد.
ٔ
ﺣﻤﻠﻪ اﺳﮑﻨﺪر ﺑﻪ اﻳﺮان و وﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺎخﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺸﻴﻨﺎن وی
ﺑﻌﺪ از
ٔ
ﮐﻪ ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،رﺳﻴﺪ .اﺳﮑﻨﺪر ﺑﺎ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﮐﻮدﮐﺎن اﻳﺮاﻧﯽ در ﻣﻴﺎن ﺳﭙﺎه ﺧﻮد ،ﺳﻌﯽ در رواج
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ در اﻳﺮان را داﺷﺖ .وﻟﯽ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻠﯽ ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮدﻧﺪ .از اﻳﻦ
دوران ﻫﻨﻮز آﺛﺎر ﭼﻨﺪاﻧﯽ در اﻳﺮان ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ١٩ــ ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ
١ــ ﭘﻠﻪ ﻫﺎی ورودی ٢ــ دروازه ﻣﻠﻞ ٣ــ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺑﺎروی
دﻓﺎﻋﯽ ٤ــ دروازه ﻧﺎﺗﻤﺎم  ٥ــ آﭘﺎداﻧﺎ  ٦ــ ﺗﺎﻻر ﺻﺪﺳﺘﻮن
٧ــ ﮐﺎخ دارﻳﻮش  ٨ــ ﮐﺎخ اردﺷﻴﺮ ﺳﻮم ٩ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺮﮐﺰی
١٠ــ اﻧﺪروﻧﯽ ١١ــ ﮐﺎخ اردﺷﻴﺮ اول ١٢ــ ﮐﺎخ ﺧﺸﺎﻳﺎرﺷﺎه
١٣ــ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ١٤ــ ﮔﻨﺞ ﺧﺎﻧﻪ ١٥ــ ﺟﺒﻬﻪ ﺷﺮﻗﯽ
ﺑﺎروی دﻓﺎﻋﯽ ١٦ــ ﻣﺪﺧﻞ اﺻﻠﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ
در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ:
ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪۀ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﻒ ﺧﺼﻮﺻ ًﺎ ﺑﺎروﻫﺎی دﻓﺎﻋﯽ ﮐﻪ ﺑﺎزﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ آﺑﯽ ﺣﺪود  ٤٩٠ﺗﺎ  ٥٠٠ق.م،
ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﺒﺰ  ٤٨٠ﺗﺎ  ،٤٩٥ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ  ٤٦٠ﺗﺎ  ،٤٨٠ﺑﻪ
رﻧﮓ ﻗﻬﻮه ای  ٤٠٠ﺗﺎ  ٤٦٠ﺑﻨﺎ ﺷﺪﻧﺪ.

۳۰

٢ــ ﮐﺎخ ﺳﺎزی دورۀ اﺷﮑﺎﻧﻴﺎن
در ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری اﻳﺮان ﮐﻪ اﻳﻨﮏ ﮐﺸﻮرﻫﺎی آﺳﻴﺎی ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻗﺮار دارﻧﺪ ،ﻗﻮم دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺎرﺗﻴﺎن،
ﻣﻌﻤﺎری وﮐﺎخﺳﺎزی ﮐﺎﻣﻼ ً ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ را ﺗﮑﻮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻴﺪﻧﺪ .ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻮی ﺑﺎﺧﺘﺮ ،ﻣﻘﺪار زﻳﺎدی
از ﻗﻠﻤﺮو ﺳﻠﻮﮐﻴﺎن را ﺗﺴﺨﻴﺮ ﮐﺮدﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮای ﻣﺪﺗﯽ ﻫﺮ دو ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﻴﺎن،
ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ ﺷﻴﻮه ﺟﺪﻳﺪ و ﺑﯽ ﻧﻈﻴﺮی را در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺣﻴﺎت
ﻣﺠﺪد ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻟﮕﻮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺎرﺗﻴﺎن در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻳﮑﯽ دﺳﺘﻴﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ روی ﮔﻮﺷﻮاره ١و دﻳﮕﺮی ﺗﮑﻮﻳﻦ
اﻳﻮان ﺗﺎﻗﺪار اﺳﺖ .ﮐﻪ ﻫﺮ دو در رﺷﺪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻧﻘﺶ ﺣﻴﺎﺗﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ
از اﻳﻦ آﺛﺎر ﭼﻴﺰی ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﺎﻧﺪه و اﻏﻠﺐ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر اﻳﺮان ،در ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ و
ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﯽ ﻓﻼت اﻳﺮان واﻗﻊ اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻴﺮوی ﭘﺎرﺗﻴﺎن را در ﺳﺮاﺳﺮ ﻓﻼت
اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺎ اﻳﻦ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ ﭘﺎرﺗﯽ درﺣﺪود ﺳﺎل  ٢٥٠ق.م ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ از زﻣﺎن
ﭘﺎدﺷﺎﻫﯽ ﻣﻬﺮداد دوم از ﺳﻠﺴﻪ ﭘﺎرﺗﯽ اﺷﮑﺎﻧﯽ در ﺳﺎل  ١٢٣ق.م ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺎ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺴﺘﺮده
ﭘﺎرﺗﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﮐﺎخ آﺷﻮر در ﺧﺎک ﻋﺮاق ﮐﻪ ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﺑﻨـﺎﻫﺎی اﺷﮑﺎﻧﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن اول ﻣﻴﻼدی
اﺳﺖ ،ﺑﺎ اﺿﺎﻓﺎﺗﯽ از ﻗﺮن ﺳﻮم ،ﺑﺎز ﻫﻢ ﻧﻘﺸﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮی را دﺳﺖ ﮐﻢ از ﻟﺤﺎظ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﺑﻌﺪی
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮان را ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﺣﻴﺎط ﭼﻬﺎرﮔﻮش
اﻳﺮاﻧﻴﺎن اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ .درآن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ
ٔ
ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺸﺮف اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻃﺮح ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﮐﯽ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮان اﺳﺖ .ﮐﻪ اﻟﮕﻮی ﻃﺮاﺣﯽ
ﺷﻤﺎره
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ و ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدﻫﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٢٠ــ(٢
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،وﻟﯽ آراﻳﺶ و ﻧﻤﺎﺳﺎزیﻫﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻣﻌﻤﺎری
اﻳﻦ ﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺰرگ
ٔ
ﭘﺎرﺗﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.

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

۳۱

٤
٣
٢

٥

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٠ــ٢ــ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎخ
اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم آﺷﻮر
١ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا

٢

١

٢ــ اﻳﻮان
٣ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا

٢
١١

٢

٤ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮای رواق دار
 ٥ــ اﺗﺎق ﺳﺘﻮن دار
٦ــ ﺣﻤﺎم

ﮐﺎخ ﻧﺴﺎ :در اداﻣﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﺎرﺗﯽ ،ﺑﺎﻳﺪ از دو ﮐﺎخ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﮐﺎخ ﻧﺴﺎ وﮐﺎخ و ﻣﻌﺒﺪ َﻫﺘﺮا
)اﻟﺤﻀﺮ( ﻳﺎد ﮐﻨﻴﻢ .ﮐﺎخ ﻧﺴﺎ در ﻋﺸﻖ آﺑﺎد) ١اﺷﮏ آﺑﺎد( و در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻗﺮه ﻗﻮم واﻗﻊ اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺎخ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﮐﺎوشﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎنﺷﻨﺎﺳﯽ از زﻳﺮ ﺧﺎک ﺑﻴﺮون آﻣﺪه ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن دوم و ﺳﻮم ﻗﺒﻞ از
ﻣﻴﻼد و ﺑﻨﺎی آن ﭼﻬﺎرﮔﻮش و دارای ﭼﻬﺎراﻳﻮان اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺗﺎﻻر ﭼﻮﺑﯽ و ﺑﺮ ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ
ﭼﺴﺒﻴﺪه اﺳﺘﻮار ﺑﻮده اﺳﺖ.
)اﻟﺤﻀﺮ( :ﺷﻬﺮ ﻫﺘﺮا ،درﻓﺎﺻﻠﻪ  ٣ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی رودﺧﺎﻧﻪ دﺟﻠﻪ و در ﺟﻨﻮب
ﮐﺎخ و ﺷﻬﺮ َﻫﺘﺮا َ
ﻏﺮﺑﯽ ﻣﻮﺻﻞ واﻗﻊ اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﺮز ﺑﻴﻦ اﻳﺮان و اﻣﭙﺮاﺗﻮری روم ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪه و
ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪهای در ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻫﺠﻮم روﻣﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﺮان داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ دوره ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺷﮑﺎﻧﯽ
و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ داﺋﻤﺎً در ﺟﻨﮓ ﺑﺎ اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ.
دراﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ از ﺳﻪ ﺗﻤﺪن ﭘﺎرﺗﯽ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﯽ و روﻣﯽ در ﮐﻨﺎر ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﮐﺎخ اﻟﺤﻀﺮ ﺑﺎ
ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از اﻳﻮانﻫﺎی ردﻳﻔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭘﺸﺖ ﻳﮑﯽ از اﻳﻮانﻫﺎ اﺗﺎق ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺗﺎق داری دﻳﺪه
)ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﻤﺎره ٢١ــ ٢و ٢٢ــ(٢
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ

١ــ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۲

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٢ــ٢ــ ﭘﻼن ﮐﺎخ اﻟﺤﻀﺮ
١ــ اﻳﻮان
٢ــ اﺗﺎق ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﺗﺎقدار

ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن :ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ درﻧﺰدﻳﮑﯽ زاﺑﻞ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎﻣﻮن
ﺷﻤﺎره ٢٣ــ(٢
را »ﻗﻠﻌﻪ« ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

۳۳

اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﮐﺎخ و ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ اﺳﺖ و ﺑﺮ روی ﺻ ّﻔﻪ ﻳﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ،
ورودی آن ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ دو ﻃﺮﻓﻪ دارد و دارای ﻳﮏ ورودی در ﺿﻠﻊ ﺟﻨﻮﺑﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در دو ﺿﻠﻊ ﻏﺮﺑﯽ
و ﺷﺮﻗﯽ آن ،اﻳﻮانﻫﺎی ﻣﺴﻘﻒ وﺳﻴﻊ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎی وﻳﮋه و اﺳﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ
در ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺖ ،اﻳﻮان رو ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا )ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی(
ﺷﻤﺎره ٢٤ــ(٢
ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
و ﮔﻨﺒﺪ از ٔ
ٔ
اﻟﺒﺘﻪ ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎ ،در ﮐﺎخ آﺷﻮر ﻧﻴﺰ اﻳﻮان و ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٤ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ
ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ
 ١ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
 ٢ــ اﻳﻮان
 ٣ــ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه

رﻳﺸﻪ اﻳﻦ ﻃﺮح را ﮐﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﭘﺲ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﻌﯽ دارﻧﺪ ٔ
ﺷﺪه اﺳﺖ را ﺑﻪ ﺧﺎرج اﻳﺮان ﻧﺴﺒﺖ دﻫﻨﺪ ،ﮐﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﮔﭻ ﮐﻪ از زﻣﺎن ﭘﺎرتﻫﺎ در ﻓﻼت اﻳﺮان راﻳﺞ ﺷﺪ و ﺗﺎ دوران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ ،در
ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
٣ــ ﮐﺎخ ﺳﺎزی دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن
اردﺷﻴﺮ اول ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوای ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺧﺮاﺟﮕﺰار ﭘﺎدﺷﺎه اﺷﮑﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﺎخ
ﺧﻮد را در ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ﺳﺎﺧﺖ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را آﺗﺸﮑﺪه ﻣﯽداﻧﻨﺪ .اردﺷﻴﺮ ﺑﺎ ادﻋﺎی
اﻧﺘﺴﺎب ﺑﻪ دودﻣﺎن ﮐﻬﻦ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ آن دوﻟﺖ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﮐﻨﺪ.
آﺗﺸﮑﺪه ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ﺣﺪود  ٦٠ﻣﺘﺮ و دﻫﺎﻧﻪ ﺗﺎق اﻳﻮان ﺑﺰرگ ﻣﺮﮐﺰی آن ١٣ﻣﺘﺮ
ﻃﻮل ﻧﻤﺎی ﮐﺎخ ﻳﺎ
ٔ
اﺳﺖ .ﭘﺸﺖ اﻳﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﮐﻪ در ﻫﺮ ﺳﻤﺖ آن دو اﻳﻮان ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﺮار دارد ،ﺳﻪ اﺗﺎق ﭼﻬﺎر ﮔﻮش
۳۴

ﺷﺪه اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎﻳﯽ
ﮔﻨﺒﺪ دار واﻗﻊ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ ،ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره ٢٥ــ(٢
ﺑﻪ ﻗﻄﺮ  ٤ﻣﺘﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
آﺗﺸﮑﺪه ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد از ﺳﻨﮓﻫﺎی ﻧﺎﺻﺎف و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﻼت ﺳﺎﺧﺘﻪ و روی آن
دﻳﻮارﻫﺎی ﮐﺎخ ﻳﺎ
ٔ
ﺳﻔﻴﺪﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن از ﮐﺎخﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ اﻗﺘﺒﺎس ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٥ــ٢ــ ﭘﻼن ،ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻤﺎی ﮐﺎخ )آﺗﺸﮑﺪۀ( ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
١ــ اﻳﻮان ﺑﺰرگ رو ﺑﻪ آﺑﮕﻴﺮ ﻳﺎ ﺑﺮﮐﻪ
٢ــ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﺣﺪود  ١٣/٥ﻣﺘﺮ
٣ــ اﻳﻮان ﻫﺎی رو ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٤ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا

ﮐﺎخ دﻳﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﻠﻌﻪدﺧﺘﺮ در ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد ﻓﺎرس دارای ﺑﺮج و ﺑﺎرو اﺳﺖ و ﺑﺮ ﺑﻠﻨﺪی ﺻﺨﺮهای
ﺑﻪ دﺳﺘﻮر اردﺷﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎخ ﻳﺎ آﺗﺸﮑﺪه ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎخ
دارای ﻳﮏ اﻳﻮان ﺑﺰرگ ﺗﺎﻗﺪار اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺸﺖ اﻳﻦ اﻳﻮان ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﮔﻨﺒﺪداری ﻗﺮار دارد .ﻧﻮک
۳۵

ﺷﻤﺎره ٢٦ــ(٢
ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺮﮔﺸﺎده و ﺑﻪ ﻃﺮف آﺳﻤﺎن ﺑﺎز ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﻫﻮرﻧﻮ ١ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ).ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٦ــ ٢ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﻗﻠﻌﻪ دﺧﺘﺮ

دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﺎق ﮐﺴﺮی ﻳﺎ اﻳﻮان ﻣﺪاﻳﻦ درﺗﻴﺴﻔﻮن )در ﻋﺮاق اﻣﺮوزی(
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﺗﺮﻳﻦ ﻳﺎدﮔﺎر ٔ
ﺷﻤﺎره ٢٧ــ (٢اﻳﻦ وﻳﺮاﻧﻪ ﺑﺎ وﻗﺎر ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً در زﻣﺎن ﺷﺎﭘﻮر اول ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه،
واﻗﻊ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺎﻟﺒﯽ از اﻳﻮان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ .دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ
ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻃﻼﻳﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
در اﻳﻮان ﺑﺰرگ ﻣﻴﺎﻧﯽ آن ﮐﻪ ﻧﻘﺸﻪ آن
٢
اﻧﺪازه  ٢٤در  ٤٠ﮔﺰ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻠﯽ ﺑﻪ
ٔ
اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ اﻳﻦ اﻳﻮان ﺗﺎق آﻫﻨﮕﯽ
دﻫﺎﻧﻪ  ٢٥ﻣﺘﺮ ،و ﺑﻠﻨﺪاﻳﯽ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع
ﺑﺎ ٔ
 ٣٠ﻣﺘﺮ ،از ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎقﻫﺎی زﻣﺎن
اﺳﺘﻔﺎده
ﺧﻮدش ﺑﻮد .وﻳﮋﮔﯽ دوم
ٔ
ﻏﺎﻟﺐ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺸﺖ ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ
ﺷﻤﺎره ٢٨ــ(٢
ﺑﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
در اﻳﻦ ﻧﻤﺎ ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ ﺗﺎقﻧﻤﺎی
ﮐﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺳﺘﻮﻧﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٧ــ٢ــ ﭘﻼن و ﻧﻤﺎی اﻳﻮان ﻣﺪاﻳﻦ
١ــ ﻫﻮرﻧﻮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺳﻮراخ ﺳﻘﻒ اﺳﺖ.
٢ــ واﺣﺪ اﻧﺪازه در اﻳﺮان ،ﻳﮏ ﮔﺰ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﻣﻌﺎدل  ١٠٦/٦٦٦ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۳۶

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

ﮐﺎخ ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر :ﮐﺎخ ﺑﺰرگ ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر را ﺷﺎﭘﻮر اول ﭘﺲ از ﭘﻴﺮوزﻳﺶ ﺑﺮ واﻟﺮﻳﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر روم
) ٢٤١ﻣﻴﻼدی( در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﺎزرون ﺑﻨﺎ ﮐﺮد .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در ﻣﺮﮐﺰ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻳﮏ ارگ ﺷﺎﻫﯽ اﺳﺖ.ﮐﻪ دارای
اﺗﺎق ﺑﺰرﮔﯽ ﺑﻪ وﺳﻌﺖ  ٥٠٠ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪی ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ٢٢ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .آراﻳﺶ وﺳﻴﻊ
ﮔﭻ ﺑﺮی اﻳﻦ ﮐﺎخ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮﺟﻮد از ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت داﺧﻠﯽ ﻳﮏ ﻗﺼﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.
ﻫﻴﭻ ﮐﺪام از ﻧﻘﻮش آن ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻫﻢ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﮔﭻ ﺑﺮی ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﻳﺮان
داﻧﺴﺖ .ﻳﮑﯽ از ﺗﺎﻻرﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺎﻻر ﻣﻮزاﻳﻴﮏ ،ﻓﺮش ﮐﻔﯽ از ﻣﻮزاﻳﻴﮏ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﺮ روی زﻣﻴﻦ،
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٩ــ(٢
ﻧﮕﺎرهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮزاﻳﻴﮏﻫﺎی ﺑﺰرﮔﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٩ــ٢ــ ﺷﻬﺮﺑﻴﺸﺎﭘﻮر
١ــ ﮐﺎخ ﮔﻨﺒﺪدار ﺑﻴﺸﺎﭘﻮر
٢ــ ﻧﻴﺎﻳﺶ ﮔﺎه آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ
٣ــ ﺗﺎﻻر ﻣﻮزاﻳﻴﮏ
٤ــ ﻣﺴﺠﺪ از دوره آلﺑﻮﻳﻪ
 ٥ــ ﺑﺮج ﻫﺎی ﺷﻬﺮ
 ٦ــ آﺑﺮاه

۳۷

ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن :در ﮐﺎﺧﯽ ﮐﻪ ﺑﻬﺮام در ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻌﺪ از ﻣﻴﻼد در ﺳﺮوﺳﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ،ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﯽ
زﻣﻴﻨﻪ ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻮان ﻣﺮﮐﺰی ﻧﻤﺎی اﺻﻠﯽ ،در ﻫﺮ
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺮ و ﻓﻨﻮﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪﺗﺮ در ٔ
ﻃﺮف ،آراﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻮان ﮐﻮﭼﮏ ﺗﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﺗﺎق ﮔﻨﺒﺪدار ﻣﺮﮐﺰی را ﻣﻴﺴﺮ ﻣﯽﺳﺎزد .در
ﭘﺸﺖ آن ،ﺣﻴﺎط ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﮕﺎﻧﻪ اﻳﻮان
آن ،در وﺳﻂ دﻳﻮار روﺑﻪ روﻳﯽ ﻧﻤﺎی اﺻﻠﯽ ﻗﺮار
ﺷﻤﺎره ٣٠ــ(٢
دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٠ــ ٢ــ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن
١ــ اﻳﻮان اﺻﻠﯽ
٢ــ اﺗﺎق ﺑﺰرگ ﮔﻨﺒﺪدار
٣ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٤ــ اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﻳﺎ ﺳﻔﺮه ﺧﺎﻧﻪ
 ٥ــ اﺗﺎق ﮔﻨﺒﺪ دار
 ٦و٧ــ اﺗﺎق )اﺣﺘﻤﺎ ًﻻ ﺧﺼﻮﺻﯽ(

در ﻫﺮ ﺿﻠﻊ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ،وﻟﯽ ﻧﻪ دﻗﻴﻘﺎً در ﻧﻘﻄﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ ،دو اﺗﺎق ﺑﺎرﻳﮏ ﺗﺎﻗﺪار
واﻗﻊ اﺳﺖ ،از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﺎص اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻧﻴﻢ ﮔﻨﺒﺪ در رواق ﻫﺎی دو ﻃﺮف اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ
ﺑﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ٣١ــ٢اﻟﻒ( ﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻳﺎدآور ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎخ ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد اﺳﺖ ،وﻟﯽ در اﻳﻨﺠﺎ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣١ــ(٢
آزادی ﺑﻴﺸﺘﺮ و ﻗﺮﻳﻨﻪ ﺳﺎزی ﮐﻤﺘﺮی ﺑﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﯽﺧﻮرد.
ٔ

۳۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣١ــ ٢ــ اﻟﻒ ــ رواق ﻫﺎی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣١ــ٢ــ ب ــ ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

دو ﻃﺮف اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ در ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن

ﺑﺮش ﺧﻮرده از ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن

زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺷﮑﻮه ﺑﺴﻴﺎری از آﺛﺎر ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
را از ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی روی ﻇﺮوف ﻓﻠﺰی ،ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻗﺎبﻫﺎی ﮔﭻ ﺑﺮی
ﻣﺘﻌﺪدی ﮐﻪ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪه و زﻣﺎﻧﯽ زﻳﻨﺖ ﺑﺨﺶ ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ و
داﺧﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﻣﯽﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ .ﺗﻼشﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ﮐﺸﻒ
ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره  ٣٢ــ(٢
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٢ــ ٢ــ ﻧﻘﺶ ﻳﮑﯽ از
ﮔﭻﺑﺮیﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ )آرم داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان
از اﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ(.

٤ــ ﮐﺎخ ﺳﺎزی در دورۀ اﺳﻼﻣﯽ
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم در اﻳﺮان ﺿﻤﻦ ﺣﻔﻆ ﺗﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﻧﻴﺰ در ﺷﮑﻞ ﮐﺎخﺳﺎزی
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ و اﺳﺘﻤﺮار اﻳﻦ دوران و ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﮐﻪ در ﻧﮕﺮش
اﻳﺮاﻧﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ .ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺰدﻳﮑﯽ ٔ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪ ،ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﮐﺎخ در ﮔﻮﺷﻪ و ﮐﻨﺎر اﻳﺮان از آن دوران ﺑﺎﻗﯽ
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ اﻳﻦ ﮐﺎخﻫﺎ در ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺷﺎه ﻋﺒﺎس اول ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ،
واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
اوﻟﻴﻪ ﺻﻔﻮﻳﺎن ﻃﺮح ﻳﮏ ﮐﺎخ در داﺧﻞ ﻣﺤﺪوده ﻓﻌﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ ﻗﺮار
در ﻗﺰوﻳﻦ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ٔ
دارد؛ ﮐﻪ ﻓﻘﻂ ﺳﺮدر آن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻳﮏ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ در زﻣﺎن ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ در آن داده ﺷﺪ ،ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻤﺎره ٣٣ــ(٢
ﻣﯽﺷﻮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٣ــ٢ــ ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ در ﻗﺰوﻳﻦ )ﺻﻔﻮی(

۳۹

ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ :ﮐﺎخ دﻳﮕﺮی از ﺻﻔﻮی ،ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ )دربﻋﺎﻟﯽ( اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ﻣﻴﺪان اﻣﺎم
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
اﺻﻔﻬﺎن )ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن( واﻗﻊ اﺳﺖ و ورودی ﮐﺎخﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﺎرﻳﺦﻧﻮﻳﺴﺎن
ٔ
ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن« ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ.
ﭘﺸﺖ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ را »دوﻟﺖ ٔ
اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻣﻬﻢ و اﻳﻮان ﺑﺰرگ و ﻣﺴﻘﻒ آن ،ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﭘﺎدﺷﺎه و درﺑﺎرﻳﺎن ﺑﺮای ﺗﻤﺎﺷﺎی
ﺷﻤﺎره
ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزیﻫﺎی ورزﺷﯽ اﺟﺮا ﺷﺪه درﻣﻴﺪان )ﺑﻪ وﻳﮋه ﺑﺎزی ﭼﻮﮔﺎن( ،ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٣٤ــ(٢

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

ﺑﻨﺎی ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮی اﺻﻔﻬﺎن را ﺷﺎه ﻃﻬﻤﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻮﺷﮑﯽ ﺳﻪ ﻃﺒﻘﻪ آﻏﺎز ﮐﺮد اﻣﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎی
ﺑﻌﺪ ،ﺷﺎه ﻋﺒﺎس ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ از ﻗﺰوﻳﻦ ﺑﻪ اﺻﻔﻬﺎن ،ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ را ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوزی ﺧﻮد ﮔﺴﺘﺮش
داد .در ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻢ ﮐﻒ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ دﻓﺎﺗﺮ اﻣﻮر اداری ﻗﺮار داﺷﺖ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﯽﺗﻮان اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را ﻣﻘﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ دوﻟﺖ ﺻﻔﻮﻳﻪ داﻧﺴﺖ.
ﺑﺎﻻﺗﺮ از آن ،ﻃﺒﻘﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ﭼﻨﺪ اﺗﺎق ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﺎﺷﮑﻮه و ﻳﮏ اﺗﺎق ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ِ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻪ ﮐﺎر
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻧﻴﻢﺗﺎق ﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﺗﻮ در ﺗﻮ و
ﻣﺎده ﮔﭽﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ،
ٔ
ٔ
ﺷﮑﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ٔ
رﻓﺘﻪ در ﭘﻮﺷﺶ اﻳﻦ اﺗﺎق ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﻮﺗﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ﻧﺸﺎن از ﻋﻠﻢ و داﻧﺶ ﻣﻌﻤﺎران
ﺷﻤﺎره ٣٥ــ(٢
اﻳﺮاﻧﯽ در آن زﻣﺎن دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
۴۰

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٥ــ٢ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ

ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن :ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﮐﺎخﻫﺎی ﺻﻔﻮی در اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﮐﺎخ
از ﻳﮏ ﺗﺎﻻر اﺻﻠﯽ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻧﻘﺎﺷﯽ روی ﮔﭻ ،ﻳﮏ ﺗﺎﻻر ﻣﺴﻘﻒ ﺑﺎز در ﺟﻠﻮی آن و ﻳﮏ اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺰرگ
آب ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺗﺎﻻر ﺑﺮ ﺑﻴﺴﺖ ﺳﺘﻮن اﺳﺘﻮار ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎزﺗﺎب ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻳﻦ ﺳﺘﻮنﻫﺎ درآب
اﺳﺘﺨﺮ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﺎخ را ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ »ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن« ﻧﺎﻣﻴﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ٣٦ــ(٢
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٦ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن اﺻﻔﻬﺎن

۴۱

ﻧﻘﺸﻪ ﺑﻨﺎی ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن و اﻳﻮان ﺳﺘﻮن دار آن ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻨﺎ و اﻳﻮان
ٔ
ﺳﺘﻮن دار ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽﻗﺎﭘﻮ ،وﺟﻮد دارد.
ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ :ﻳﮏ ﻃﺮح ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ ﮐﺎخﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ﺷﻤﺎره ٣٧ــ (٢اﻳﻦ ﮐﺎخ دارای ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﯽ
اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﺻﻔﻮﻳﻪ ﻣﯽﺑﻴﻨﻴﻢ ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
در ﭘﺎﻳﻴﻦ و ﻧﻮرﮔﻴﺮی در ﺑﺎﻻ و ﺳﻘﻔﯽ ﮔﻨﺒﺪی و ﻣﺰﻳﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .در اﻃﺮاف اﻳﻦ ﺣﻮض ﺧﺎﻧﻪ و در ﭼﻬﺎر
ﺳﻤﺖ ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ رو ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﺳﻤﺖ ﺑﺎغ ،ﭼﻬﺎر اﻳﻮان و روی ﭼﻬﺎر ﮐﻨﺞ آن اﺗﺎقﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ٣٨ــ (٢ﻃﺮح ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺷﺒﻴﻪ ﮐﺎخ ﺳﻠﻄﻨﺘﯽ ﻗﺰوﻳﻦ اﺳﺖ و ﻓﻘﻂ ﻓﺎﻗﺪ راﻫﺮوی
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺳﺘﻮن دار اﻃﺮاف ﺑﻨﺎﺳﺖ .ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ ،ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮔﺮ ﻫﻢ آﻫﻨﮓﺗﺮﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ ،ﻫﻢ در ﻧﻤﺎی
ﺧﺎرﺟﯽ و ﻫﻢ در ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی داﺧﻠﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﺎرج از ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﮐﺎخ و ﻳﺎ وﻳﺮاﻧﻪﻫﺎی ﮐﺎخ ،از زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.

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

ﮐﺎخ ﺻﻔﯽ آﺑﺎد در ﺑﻬﺸﻬﺮ ﮐﻪ در ﺑﻠﻨﺪای ﺗﭙﻪای ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺸﻬﺮ )اﺷﺮفاﻟﺒﻼد( ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ،
ﻃﺮﺣﯽ ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎخﻫﺎی ﺻﻔﻮی دارد.
۴۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٨ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻨﺎی ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از ﻧﺎدرﺷﺎه ﮐﺎخ او در ﮐﻼت ﻧﺎدری اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ »ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ« ﻣﻌﺮوف
ﺷﻤﺎره ٣٩ــ ٢اﻟﻒ و ب(
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٩ــ٢ــ ب ــ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

۴۳

در زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﻴﺮاز ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان و ﻣﻘﺮ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎن زﻧﺪ ﺑﻮد ،وی ﮐﺎﺧﯽ ﺑﻨﺎ ﮐﺮد
ﮐﻪ اﻃﺮاف آن را ﺑﺮج و ﺑﺎرو اﺣﺎﻃﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﻪ ارگ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎﻧﯽ ﺷﻬﺮت دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ٤٠ــ(٢
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٠ــ٢ــ ارگ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎن در ﺷﻴﺮاز

در ﻗﺮن دوازدﻫﻢ )ﻫـ.ش( ﮐﻪ ﺗﻬﺮان ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﻳﺮان ﺷﺪ ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻫﺴﺘﻪ
ﻣﺮﮐﺰی آن زﻣﺎن ﺷﻬﺮ ،ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﺑﻌﺪﻫﺎ »ارگ« ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺷﺪ.
ﻣﺮﺣﻠﻪ اول ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ در زﻣﺎن ﮐﺮﻳﻢ ﺧﺎن زﻧﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و در زﻣﺎن ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻗﺎﺟﺎر
ٔ
دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎی دﻫﻪ ﻫﺎی اول ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ آﺛﺎر اﻧﺪﮐﯽ از آن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را
ﻣﻮزه ﮔﻠﺴﺘﺎن« ﻣﺸﻬﻮر اﺳﺖ .ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎی اﻳﻦ
ﺑﺮﺟﺎی ﮔﺬارده اﺳﺖ .ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﻪ
ٔ
»ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،در اﻃﺮاف ﺣﻴﺎﻃﯽ ﺑﺰرگ اﻳﺠﺎد ﺷﺪهاﻧﺪ و در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻋﻤﺎرت ﺗﺨﺖ ﻣﺮﻣﺮ واﻗﻊ
اﺳﺖ و ﺗﺎ اﻧﺪازهای ﺑﻪ ﺗﺎﻻر اﺷﺮف در اﺻﻔﻬﺎن ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد .ﻗﺎﺟﺎرﻳﻪ ﺗﻌﺪادی ﮐﺎخ ﻳﻴﻼﻗﯽ ﻫﻢ در اﻃﺮاف
ﺗﻬﺮان ﺑﻨﺎ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺎخ ﺻﺎﺣﺒﻘﺮاﻧﻴﻪ در ﻧﻴﺎوران ،ﮐﺎخ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻧﮏ و ﮐﺎخ
ﻓﺮح آﺑﺎد.
از اواﺧﺮ ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺪرت ﻳﺎﻓﺘﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ،ﺿﻌﻒ ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و… ﮐﺸﻮر
ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺎﻫﺎن و از ﺧﻮد ﺑﻴﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺷﻴﻔﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﻏﺮب درﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ،درﻣﻌﻤﺎری ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻫﺪ
۴۴

اﻓﻮل ﻣﯽﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻌﻤﺎران ﮐﻢ ﮐﻢ ﺑﺎ ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ از ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮدی از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ
دوره ﭘﻬﻠﻮی ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎخﻫﺎی اﻳﻦ دوران
اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻧﺪ ،روﻧﺪی ﮐﻪ در ٔ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﻌﺪآﺑﺎد ،ﮐﺎخ ﻣﺮﻣﺮ ،ﻣﻴﺎن ﭘﺸﺘﻪ در ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﯽ ،ﮐﺎخ رودﺳﺮ و ﮐﺎخ راﻣﺴﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ و ﺗﺪاوم ﮐﺎخﺳﺎزی در دوران ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از دوران ﻣﻌﺎﺻﺮ ،اﺻﻞ ﺗﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ
ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺗﺎ دوران اﺳﻼﻣﯽ اﺻﻮل
آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺷﮕﻔﺖ آور ﻧﻴﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﻴﻢ از اواﺧﺮ ٔ
ﺳﺎزﻣﺎندﻫﯽ ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮ اﮐﺜﺮ ﮐﺎخﻫﺎ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻦ ﮐﺎخﻫﺎ ﺷﮑﻞ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﺳﻪ ﻣﺤﻮر ﻣﻮازی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻧﻘﺸﻪای ﭼﻠﻴﭙﺎﻳﯽ ١را ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻈﺎم را در ﺻﻮرت اوﻟﻴﻪاش ﻣﯽﺗﻮان در ﮐﺎخ ﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤١ــ (٢و ﻫﻤﺎن ﻧﻈﺎم را در ﮐﺎخﻫﺎی ﺻﻔﻮی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﺮد.
ﻣﺜﻼ ً در ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن دﻳﺪ.
ٔ
درﺑﺴﻴﺎری از ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی ﺻﻔﻮی ،ﻣﯽﺗﻮان اﻟﮕﻮی ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،را ﺑﺎ ﭼﻬﺎر اﻳﻮان رو ﺑﻪ
ﺑﻴﺮون و ﭼﻬﺎر ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺗﺎق در ﮐﻨﺞﻫﺎﻳﺸﺎن ،دﻳﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻮﺷﮏ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ اﺻﻔﻬﺎن.
٣

٣

٢

١

٢

١

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤١ــ٢ــ ﻃﺮح ﺳﻪ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﺎخﻫﺎ
ﺑﺎﻻ :ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن ،ﭘﺎﻳﻴﻦ :ﮐﺎخ ﺻﻔﻮی در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻧﻄﻨﺰ
)اﻋﺪاد ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪۀ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺎخ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(

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

۴۵

ﺑﺎغ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﮥ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﮐﻠﻤﻪ » ﭘﺮادﺋﺰا« از زﺑﺎن
واژه ﻓﺎرﺳﯽ »ﭘﺮدﻳﺲ« اﺧﺬ ﺷﺪه ،ﮐﻪ ﺧﻮد از ٔ
ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺮدوس« )ﺑﻬﺸﺖ( از ٔ
ﮐﻠﻤﻪ » ﻓﺮدوس « ﺑﺮای ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻧﻤﺎدی از ﺑﻬﺸﺖ
ﻣﺎدی ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده از ٔ
را ﻳﺎﻓﺖ .زﻳﺮا ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﺑﻬﺸﺖ در ﻗﺮآن ﮐﺮﻳﻢ ،ﺳﻌﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ،در اﻳﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﻨﺎﭘﺬﻳﺮ،
ﺟﻠﻮهای از ﻓﻨﺎﻧﺎﭘﺬﻳﺮی و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﺟﻬﺎن اﺑﺪی و ﺑﺎغﻫﺎی ﺑﻬﺸﺘﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻋﻈﻤﺖ و ﺟﺎوداﻧﮕﯽ را ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ.
در ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً درﺧﺖ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺳﺒﺰ ﺳﺮو ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﮐﺸﻴﺪه و ٔ
١
ﺑﺎغﺳﺎزی در اﻳﺮان از ﻗﺪﻣﺖ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰار ﺳﺎل دارد.
ﻣﺤﻮﻃﻪ ﮐﺎخ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ ،ﮐﻪ اﺻﻞ اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮان اﺳﺖ از اﺑﺪاﻋﺎت ﮐﻮروش در ﺧﻠﻖ
ٔ
ﺷﻤﺎره ٤٢ــ(٢
ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽرود) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﺟﺪﻳﺪی ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﭘﻴﺪا ﮐﺮدﻧﺪ ،و اﻧﻄﺒﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ
در ٔ
ﻗﺮآﻧﯽ ﻳﺎﻓﺖ آن را در ﺑﺎغﺳﺎزی ﻫﺎی ﺧﻮد ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻧﻤﻮدﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٢ــ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺷﻮش

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

۴۶

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺗﻤﺪن ﺧﻮد را از ﺻﻔﺮ ﺷﺮوع ﻧﮑﺮدﻧﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺮ
اﻳﺪه و ﻓﮑﺮ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ای را از ﻫﺮ ﺟﺎﻳﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﺿﻤﻦ ﺗﻘﻮﻳﺖ ،ﺗﮑﻤﻴﻞ
و اﻧﻄﺒﺎق دادن ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ ،آن را ﺑﻪ دﻳﮕﺮان ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﻧﻤﻮدﻧﺪ .ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻋﺎﻣﻞ
ﺣﻴﺎت و ﻗﻮت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان در ﺻﺪر آن ﺷﺪ.
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا در ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎی ﻫﻨﺪﺳﯽ ﻣﯽﺷﺪ .ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﮐﻪ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑﻴﻦ اﺟﺰای ﺑﺎغ را ﺳﺎده و روﺷﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ،از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺻﻞ
ٔ
ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎز ﺑﻮدن ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺻﻠﯽ ﺑﺎغ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ
ﮐﺸﻴﺪه ﺑﻮد.در اﻧﺘﻬﺎی اﻳﻦ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﮐﺸﻴﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ
آن »ﻣﻴﺎنﮐﺮت« ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎ و ﮐﻮﺷﮏ اﺻﻠﯽ
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﮐﻮﺷﮏ در ﻣﻴﺎﻧﻪ ﻳﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﺑﺎغ
ﻗﺮار داﺷﺖ.
در ﻣﻴﺎن ﮐﺮت ﻣﻌﻤﻮﻻً ،آبﻧﻤﺎ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .در دو ﻃﺮف ﺧﻴﺎﺑﺎن آن درﺧﺘﺎن
ﺑﻠﻨﺪ ﻣﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﻻﻧﯽ
ﺳﺒﺰ درﻣﯽآورد .وﻟﯽ در ﻓﻀﺎی وﺳﻂ آن،
ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن دﻳﺪ ،درﺧﺖ ﺑﻠﻨﺪ
ﻧﻤﯽﮐﺎﺷﺘﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٣ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٣ــ٢ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﮐﺮت در ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ

۴۷

در ﺑﻌﻀﯽ از ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﻴﺎن ﮐﺮت ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺑﺎغ در زﻣﻴﻦ ﺷﻴﺐدار ،ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻣﻄﺒﻖ
ﺷﻤﺎره ٤٤ــ ٢اﻟﻒ و ب(
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﻫﺎن در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎن) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٢ــ اﻟﻒ ــ ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﻫﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٢ــ ب ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎغ
ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﻫﺎن در دل ﮐﻮﻳﺮ

در ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﻤﺎرت ﻳﺎ ﮐﻮﺷﮏ اﺻﻠﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺮدر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ،ﮐﻪ در
ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﺑﺎغ ﻳﺎ ﻣﺤﻞ ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺴﻴﺎری از ﺑﺎغ ﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﻨﺒﯽ
و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺻﻄﺒﻞ ،اﻧﺒﺎر ،ﺣﻤﺎم ،آباﻧﺒﺎر ،ﭼﺎﻳﺨﺎﻧﻪ و… دﻳﮕﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎغ را ﺗﺸﮑﻴﻞ
ﻣﯽداد.

۴۸

ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎغ ﻫﺎی اﻳﺮان ،ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﮐﺎﺷﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره ٤٥ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٢ــ ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﮐﺎﺷﺎن

از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آب ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎغﺳﺎز ،ﺑﺎزی ﻫﺎی
دﻟﻨﻮازی ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت در دل ﮐﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٤ــ٢ــ ب(
اﺳﺖ.
ٔ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎراﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ،درﺧﺘﺎن ،ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ و داروﻳﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺰﻳّﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ١و ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻳﯽ و
ﻓﺮﺧﻨﺪه زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی از ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎغﻫﺎ
ٔ
ٔ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
١ــ دﻳﻮار دور ﺑﺎغ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۴۹

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﺎران ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺣﻴﺮتآوری در اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﺶ
از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از اﺑﻨﻴﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻨﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »زﺑﺎن ﺑﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد؛
ﻣﺮاد از »ﺑﻨﺎی ﺑﻮﻣﯽ« ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮐﻪ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﺎری وﻳﮋهای ﻣﯽﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .زﺑﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺷﻴﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﺟﺰ
ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮﻣﯽ و ٔ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﺮان ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ آن ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﻠﻴﻢ
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
١ــ ﺑﺮج ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن )ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ(
ﺳﺪه ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫـ.ق ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺑﺮج ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اواﺧﺮ ٔ
ﺷﻤﺎره ٤٦ــ (٢اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﺮج وﻳﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ،
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺟﻤﻊآوری ﻓﻀﻮﻻت ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎروت ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد ،در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻣﺎم زادهﻫﺎ
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٦ــ٢ــ ﺑﺮجﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن
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در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ اﺑﺘﮑﺎری ﺷﮕﻔﺖ آور در ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻠﯽ
ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .و آن ﻓﺮاﻫﻢ آوردن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎر ﻻﻧﻪﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ
ﺑﻮده اﺳﺖ ،اﻳﻦ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی آﺟﺮی ﻳﺎ ﺧﺸﺘﯽ ﺑﻪ
ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺟﺮا ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﻣﺪور و اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺑﻮدهاﻧﺪ.
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺮج ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ّ
ﺷﻤﺎره ٤٧ــ(٢
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٧ــ ٢ــ ﻧﻤﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮج ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ

٢ــ آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ
١
ﺗﺨﻴﻞ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی
ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮان ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻴﺮوی ّ
از ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﭼﻨﺎن ﺑﯽ رﻗﻴﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان در راه ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻨﻮن
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٨ــ (٢اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی دﻳﮕﺮی
ﭼﻮن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻳﺎ
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ
ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺎک ﻫﺎی ﺧﺸﮏ
ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٨ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻗﻨﺎت
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮان« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ  ،R.W.Ferrierﻓﺮﻳﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻳﺮان ﺷﻨﺎس،
ٔ

۵۱

ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻬﺪاری آب ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
دوره دارﻳﻮش اول رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﻗﻨﺎتزﻧﯽ از ٔ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﻨﺎت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری درﺟﻨﻮب »ﺻﺤﺮا« در آﻓﺮﻳﻘﺎ »ﮐﺎر اﻳﺮاﻧﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻣﺪور ﺑﻮده ﮐﻪ
آباﻧﺒﺎر از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺰن آباﻧﺒﺎر ،ﭼﺎﻟﻪای ﮔﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ّ
روی آن ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮی آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ،
ﻣﯽآﻣﺪه و در ﺿﻤﻦ آب را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ّ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺷﻴﺮ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻴﺐ آباﻧﺒﺎر و ﺣﺪود ًا ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﮐﻒ آب اﻧﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ١.ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ،ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ دراز ﺑﺎ ﺗﺎق ﮔﻬﻮارهای ٢از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻴﺐ آباﻧﺒﺎر و ﭘﺎﺷﻴﺮ
اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮدر آباﻧﺒﺎر ،درﮔﺎه ورودی ﺑﻪ آباﻧﺒﺎر ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺎقﺑﻨﺪی زﻳﺒﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .آب اﻧﺒﺎرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﻮﻳﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺷﻤﺎره ٤٩ــ(٢
ﺗﺎ آب را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻨﮏ و ﻣﻄﺒﻮع ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٩ــ٢ــ ﭘﻼن و ﻣﻘﻄﻊ آب اﻧﺒﺎر ﺷﺶ ﺑﺎدﮔﻴﺮۀ ﻳﺰد ﮐﻪ دو ﭘﻠﻪ دارد .ﻳﮑﯽ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن و دﻳﮕﺮی ﺑﺮای زرﺗﺸﺘﻴﺎن.
ﺧﺎک ﮐﻨﺎر ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﺸﺖ ﺑﻨﺪ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻴﺮوی ﺟﺎﻧﺒﯽ آب داﺧﻞ ﻣﺨﺰن و ﮔﻨﺒﺪ روی آن ﻋﻤﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

١ــ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ورود اﻣﻼح ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻴﺮ
٢ــ ﺗﺎق ﺗﻮﻧﻠﯽ
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ﺑﺎدﮔﻴﺮ ،ﻫﻮاﮐﺶ ﺳﺎدهای ﺑﻮده ﮐﻪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻧﻮاﺣﯽ ﮔﺮم و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع ﮐﻤﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ
ﺷﻤﺎره
از ﺑﺎم را ﻓﺮا ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻫﻨﮕﺎم وزﻳﺪن ﺑﺎد ،ﮐﺎر دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻬﻮﻳﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
 ٥٠ــ(٢

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥٠ــ٢ــ آب اﻧﺒﺎر و ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎﻳﺶ

٣ــ ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻔﺎده از آب ﺧﻨﮏ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺗﺪﺑﻴﺮی اﻧﺪﻳﺸﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ .از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﮐﻮﻳﺮی ﻧﮕﻬﺪاری ﻳﺦ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ ﻣﺸﮑﻞ ﺑﻮده ،ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺨﭽﺎل ﻫﺎ ﻣﯽﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ.
ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ ﻳﺨﭽﺎل اﺑﺘﺪا ﮔﻮداﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ١٠×١٠٠ﻣﺘﺮ ﮐﻪ ﻋﺮض آن در ﺟﻬﺖ
ﺷﺮق و ﻏﺮب و ﻃﻮل آن رو ﺑﻪ ﺷﻤﺎل و ﺟﻨﻮب ﺑﻮد ،ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  ٤٠ﺗﺎ  ٥٠ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮ ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .در ﺳﻤﺖ
ﺟﻨﻮب اﻳﻦ ﮔﻮدال ،دﻳﻮاری ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع ﺗﻘﺮﻳﺒﯽ  ١٠ﺗﺎ  ١٢ﻣﺘﺮ ﻣﯽﮐﺸﻴﺪﻧﺪ .ﺗﺎ ﺟﻠﻮی ﺗﺎﺑﺶ آﻓﺘﺎب را ﺑﮕﻴﺮد.
در ﺷﺐﻫﺎی ﺳﺮد آب را ﺑﻪ داﺧﻞ ﮔﻮدال ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﺮﻣﺎی ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ
ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی آب ﻣﯽﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﮑﺮار اﻳﻦ ﮐﺎر ﮔﻮدال ﭘﺮ از ﻳﺦ ﻣﯽﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ ﻳﺦ را در روز ﺑﻪ ﻗﻄﻌﺎت
ﺷﻤﺎره  ٥١ــ ٢و
ﭼﺎﻟﻪ ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻧﺒﺎر ﻳﺦ ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺎﭼﺎل« ﻣﯽرﻳﺨﺘﻨﺪ).ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻘﺴﻴﻢ و در ٔ
ٔ
 ٥٢ــ(٢
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥١ــ ٢ــ ﻳﺨﭽﺎﻟﯽ در ﺳﻤﻨﺎن

١ــ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﻳﺦ ﻫﺎ
٢ــ ورودی ﻳﺨﭽﺎل
١

٣ــ ﻣﺤﻞ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﺨﭽﺎل

٢
٣

٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥٢ــ  ٢ــ ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮش از ﻳﺨﭽﺎﻟﯽ در ﻣﻴﺒﺪ
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ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ دوم
١ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ؟
٢ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ٔ
٣ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﺎدی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ ﮐﻬﻦ دژ ،ﺷﺎرﺳﺘﺎن و رﺑﺾ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮ در دوران اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٔ
 ٨ــ ورود ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آن ﮔﺬاﺷﺖ؟
٩ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٠ــ ﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ و ﻋﺪم ِاﺷﺮاف را در ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١١ــ ﻣﻨﻈﻮر از
ّ
١٢ــ ﻧﻈﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ؟
١٥ــ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در
ٔ
١٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل وﻣﺮﻃﻮب را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم وﻣﺮﻃﻮب را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٨ــ ﭼﺮا ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دادﻧﺪ؟
١٩ــ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﮐﺎخ آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
٢٠ــ ﺗﺎﻻر آﭘﺎداﻧﺎ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارد؟
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎی ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٢ــ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺎرﺗﻴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ »ﮐﺎخ آﺷﻮر« را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
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٢٤ــ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ آﺷﻮر ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻣﻌﻤﺎری دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ داﺷﺖ؟
٢٥ــ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺎق ﮐﺴﺮی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢٧ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎخ ﻳﺎ آﺗﺸﮑﺪه ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢٨ــ ﻗﻠﻌﻪدﺧﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر دارای ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
٢٩ــ ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ؟
٣٠ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﮐﺎخﻫﺎی ﺻﻔﻮی ّ
ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣١ــ ﭼﺮا ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٣٢ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٣ــ ﻋﻠّﺖ و زﻣﺎن ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺮدوس« در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٤ــ ﮐﺎرﺑﺮد ٔ
٣٥ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮان در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٦ــ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
٣٧ــ در ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؟ ﭼﺮا ؟
٣٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻴﺎنﮐﺮت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٩ــ ﻣﻴﺎنﮐﺮت ﮐﺪام ﺑﺎغ ﻣﻄﺒّﻖ اﺳﺖ؟ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
٤٠ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤١ــ ﻧﻘﺶ آب را در ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤٣ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٥ــ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮجﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٦ــ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺮجﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٧ــ ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﺎر اﻳﺮاﻧﯽ« ﭼﻴﺴﺖ؟
٤٨ــ ﻫﺮ آباﻧﺒﺎر از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤٩ــ ﻣﺨﺰن آباﻧﺒﺎر ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
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 ٥٠ــ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻴﺮ را در آباﻧﺒﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥٢ــ »ﭘﺎﭼﺎل« را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
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