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میراث مکتوب 
بارزترینویژگیانساندربرترینسبتبهسایرموجودات،زبانواندیشهوبهدنبالآندستیابی
بهخطوکتابتاست.مطالعه»زبانوخطوتاریختحولآن«ازمهمترینمطالعاتوکاوشهایعلمی

است.شایدبههمیندلیلدرقرآنکریمخداوندنیزبهقلمسوگندیادکردهاست.

میراث مکتوب

هدف های رفتاری: پسازپایاناینفصل،ازفراگیرانتظارمیرود:
1ــپیشینٔهپیدایشخطرادرقبلازاسالمشرحدهد.

2ــمراحلتحولخطپسازظهوراسالمراتوضیحدهد.
خوشنویسی انواع از یک هر کاربرد و معروف استادان تاریخی، یر س 3ــ

نامبردهراشرحدهد.
4ــانواعخوشنویسیتفننیوخطوطابداعیمعاصررانامببرد.

5ــسرچشمههایهنرکتابتایرانرابیانکند.
6ــآدابکتابتدرخوشنویسیایرانراشرحدهد.
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از  نام24پادشاه  ـ   ایالمی  تصویر2ــ کتیبۀ 
سلسله های پیشین ـ موزه لوورفرانسه

بهطورکلیمیراثمکتوبدرفرهنگایرانیشاملتاریخخطقبلازاسالموبعدازاسالمو
هنرکتابتدرایراناست،کهبهآنمیپردازیم.

تاریخ خط قبل از اسالم 
پادشاهان از برادرجمشیدویکی بهتهمورث پیدایشخطرا باستان ایران دراسطورههای
پیشدادینسبتدادهاند.درتاریخبلعمی)ترجمهایازتاریخطبری(نیزبهاینموضوعاشارهشده

است.درفارسنامهابنبلخیومجملالتواریخوشاهنامهفردوسینیزاینداستانآمدهاست.
عظیمی، زیگورات کنار در کرمان جیرفت محوطه در اخیر باستانشناسی های کاوش در
کتیبههایآجریبهخطنشانهایپیشایالمی1کشفشده)تصویر1(وباعثشدتاباستانشناسان
دربارهداشتههاوادعایپیشینخودنسبتبهکهنترینتمدنجهان)سومر(تجدیدنظرکنند.وجود
اینکتیبههادرکنارآثارعظیممعماریعصرباستان،نشانیازیکتمدنپیشرفته،حکومتمقتدر
ونظاماقتصادیقویمحسوبمیشود.2خطپیشایالمیبرکتیبههاوظروفزیادیبرجایمانده
است.)تصویر2(همچنیندرمحوطهباستانیشهدادکرمان)خبیص(تعدادقابلتوجهیسفالینهقرمز
رنگپیداشدهاست.مطالعاتانجامشدهبررویبیشازهفتصدسفالینهکهدارایعالئموخطوط
نشانهایهستند،نشانمیدهدکهکلماتمشکلرابهوسیلهفشارُمهرفلزییاسنگیدربدنهظرفبه

وجودآوردهاندوعالیمسادهخطیراباقلمکندهاند.
کشفخطنشانٔهشهداددریچٔهتازهایدرخطوطابتداییاقوامپیشازتاریخنواحیشرق
الواحگلیوسنگیمعمولشد برروی ایالمی باشهدادخطوط )تصویر3(همزمان ایرانگشود3

)تصویر4(.
گسترشخطبهمناطقغربیوجنوبایرانمحدودنشد.کاربردخطوطنشانهایتادورترین
اماکنرواجیافتزیرابینتمدنهایبزرگایالم،سومر،موهنجودارووهاراپاارتباطفرهنگیبرقرار

شدهبود.
دراواسطهزارهدومقبلازمیالدآثارشکوفاییوتحولبزرگخطدرمعبدچغازنبیلشوش
بنایرفیعمشهود آن بر ایالمی نبشتههایخطمیخی نمایانشد.آجر )بزرگترینزیگوراتجهان(
است.آجرهایتزئینیبالعابرنگارنگآبیوسفیدحاوینامسازندهزیگورات)اونتاشگالپادشاه

ایالمی(بهخطمیخیایالمیاستونامخدایاینشوشیناکنیزتکرارشدهاست.

ProtoElamiteــ١
٢ــمتأسفانهحفارانوقاچاقچیاناشیایعتیقه،بسیاریازمیراثگرانبهایتمدنجیرفترابهبهایاندکازایرانخارجکردهو

بهموزهدارانبزرگدنیافروختهاند.
٣ــکتیبٔهششکلمهایبهخطنشانهایایالمی)هزارهسومق.م(برلبٔهیکیازخمرههاحاویاینمفهوماست:»شصتکاآب

بارانشیرین«

تصویر1ــ کتیبۀ آجری از محوطۀ باستان جیرفت )کرمان 
ـ به خط نشانه ای پیش ایالمی هزاره پنجم قبل از میالد(

تصویر3ــ خط نشانه ای شهداد کرمان ـ هزاره سوم قبل 
از میالد

تصویر4ــ طرح گل نبشته ـ خط نشانه ای ایالمی مقدم
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بهطورکلیخطوکتابتدرایراننتیجهپیشرفتوخیزشدرونمحلیاستوتأثیرمیانرودان
درآنکمرنگاست.صرفنظرازخطپیشایالمیدرتمدنجیرفت،اگرخطمیخیدرجنوبغربی
را مستقلی راه اما باشد، گرفته تأثیر سومر از اقتصادی ــ فرهنگی مبادالت فرآیند در ایران
درپیشگرفتهوهرگزنوشتارتصویریسومریدرحوزهفرهنگایالمیمقدمتقلیدواقتباسنشده

است.
مردمَانشان)فارسامروزی(درمحدودهدورٔهایالمیخطمیخیرااز800عالمتبه300

عالمتسادهتبدیلکردندوبرایبعضیازاصواتنیزعالئمیوضعکردند.
پسازورودآریاییها،مادهاآنراازصورتنموداریوآهنگیبهشکلالفباییدرآوردند
واینمهمترینتغییروپیشرفتدرآساننمودنخطبهشمارمیرود.گرچهتاکنونکتیبهیاسندی
ازمادهابهدستنیامدهاستولیازبررسیکتیبههایمیخیدورانهخامنشیدرتختجمشید،
بیستونونقشرستم،اینمطالببهخوبیروشنمیشود.میخیپارسیازمیخیبابلیوایالمی
سادهتراستوتنهادراستفادهازشکلمیخ1باآندواشتراکدارد)تصویر5(.بنابراینخطمیخی
پارسیآخریندگرگونیاینخطواوجشکوفاییآنمحسوبمیشود.تمامیکتیبههایپارسیبا
ستایشاهورامزداآغازمیشودوباتأکیدبروحدانیتخداوندپیامیراارائهمیدهدواینسنت
این آمدهاستکهدر بهدست پارسها از متعددی بسیار کتیبههای پیاممکتوبهخامنشیاست.
میانکتیبٔهاستوانهایکوروشبهعنواننخستینمنشورحقوقبشرجهان،ازمفاخرایرانبهشمار

میرود)تصویر6(.

١ــاستفادهازقلمنوکمثلث)ُگِوهشکل(بهجایقلمنوکتیزباعثسرعتنگارششدامامقطعمیخمانندیهمبهوجودآورد.

از تصویر5ــ شکل میخ در نوع نوشتار میخی پس  انسان  امروزه  است،  شده  اشاره  منشور  این  در  که  وقی  حق تصویر6ــ 
2500 سال هنوز در اندیشه ایجاد و فراهم سازی آن است و آرزوی گسترش آن 

عدالت را درسر می پروراند.
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تختجمشید نقشرستم،شوش، کتیبههای پاسارگاد، در کوروش کتیبٔه همدان، گنجنامه 
و...ازمهمترینآثاربازماندهازخطوزبانپارسیباستاناست.

در باستان دوران از مانده بهجا تاریخی اسناد ارزشترین با از یکی بیستون کتیبٔه همچنین
جهانمحسوبمیشود.تعدادیازپژوهشگرانودانشمنداناروپاییبهکمککتیبٔهسهزبانٔهبیستون
توانستندابتدارموزخطمیخیپارسیوسپسخطوطمیخیایالمی،بابلیوآشوریراکشفکنند
وبهاینترتیببهتاریخکهنسرزمینایرانومیانرودانپیببرند)تصویر7(.دربخشیازکتیبه
داریوشمیگوید:»...بهخواستاهورامزداوبهفرمانمناینکتیبههابهآریایی)پارسی(کهپیش
بهمیان نزدمنخواندهشد.سپسمنایننوشتههارا نبود،رویلوحوپرچمنوشتهشدو این از

کشورهایدیگرفرستادمومردمپذیراشدند....«
وجودکتیبههابهزبانهایمختلفبیانگراحترامداریوشبهفرهنگوزبانهایدیگراست.)تصویر

8و9(.
دردورانهخامنشیدرکنارخطوطمیخیخطآرامی1همدیدهمیشود.

ازمهمترینکشفیاتخزانٔهتختجمشیدهزارانلوحسفالیکوچکاستکهبهخطمیخی
ایالمیدستمزدکارگرانبرآنحکشدهاستوپژوهشگرانباترجمهوبررسیاینالواحبهرازهای
بزرگیپیبردهاند.ازجملهاینکههیچکسدرساختتختجمشیدبهبیگاریگرفتهنمیشدوتمامی
افرادازملیتهایمختلفدرآنجاکارمیکردندوعالوهبرحقوقعادالنهبهنوعیبیمههمبودند.زنان
پابهپایمردانوظایفیبهعهدهداشتندوهرزنیکهکودکیبهدنیامیآورد،عالوهبرحقوقومرخصی،

مبلغیبهعنوانپاداشدریافتمیکرد.)تصویر10(

١ــخطآرامیحدودقرندهمق.مازفینیقیهااقتباسشدورواجیافتوآنخطیالفباییاستکهدارای٢٢حرفمیباشد.

نبشتۀ  سبک  و  نگاره  سنگ  از  بخشی  تصویر7ــ 
کتیبۀ کوه بیستون

تصویر8ــ لوح سیمین و زرین داریوش ـ کشف شده از 
پایه های کاخ تخت جمشید ـ به سه خط میخی ایالمی، 

بابلی و پارسی ـ موزه ملی ایران

به سه خط  ـ  داریوش  ای  استوانه  مهر  اثر  تصویر9ــ 
میخی ایالمی، بابلی و پارسی 

تصویر10ــ طرح از کارگران و سنگ تراشان تخت جمشید
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پارسیوهیروگلیف باخطمیخی درکتیبٔهمشهوریکهدرالیروبیکانالسوئزکشفشده
مصریبهحفراینکانالتوسطداریوشونامدریایپارساشارهشدهاست.

درحالحاضرازمجموعهالواحکوچکگلییافتشدهودرتختجمشیدهزارانلوح
مربوطبهبایگانیدیوانیداریوشدرگنجینٔهموزٔهملیایراننگهداریمیشودکههنوزخواندهنشده

استودرصورتخواندهشدنافقهایتازهایبرهنرمعماریوتمدنهخامنشیخواهدگشود.
پسازحملهاسکندرمقدونیدردورانسلوکی)حکومتکوتاهمدتیونانیهابرایران(روی
پهلویاشکانی ابداعخط با یونانیضربشدهاست.دردورٔهاشکانی بهخط نوشتههایی سکهها
تحولنوینیدرکتابتپدیدآمدکهدرکلیهمناسباتازضربسکهیاپوستنوشتهودیوارنوشتهبه

کارمیرفت.
دردورهساسانیخطپهلویباتغییراتیرواجیافت.1اینخطبهدلیلرواجدینزردشت
وکتاباوستابهنامخطاوستایی)دیندبیره(نامیدهشدوسکههایساسانیباخطپهلویساسانی
نزدیکیآنشرحشکست بنایکعبهزردشتدر ضربشد)تصویر11(.درنقشرستمفارسو
والرینامپراطوررومیدرجنگباشاپورپادشاهساسانیحکشدهاست.همچنیندردورااروپوس
)واقعدرسوریهامروزی(مطالبیبهپارتیوخطپهلویبررویسفالوپوستودیوارنوشتهشده

است.

تاریخ خط و خوشنویسی بعد از اسالم 
درسال651میالدیباسقوطسلسلهساسانی،دینمبیناسالمواردایرانشد.تاچندقرن
پسازظهوراسالمزبانوخطپهلویدرایرانتداومداشتولیزبانفارسیدریگسترشیافتوبه
سببنیازمذهبیخطکوفی2بههمانشیؤهابتدایینوشتهمیشد.بهزودیایرانیانکوشیدندکهازاین

خط،خطیزیباباقاعدهوبرابرذوقایرانبهوجودبیاورندواینآغازخوشنویسیدرایرانبود.
خوشنویسیبهمرورترقیکردوتزئیناتآنغنیشدومقاممهمیرااحرازکردونهتنهادر
کتابتقرآنمجید3بلکهدرنقشسفالینهها،قلمزنیفلزات،کتیبههایمعماری،سکههاو...بهکار

بردهشد.)تصاویر16،15،14،13،12و17(

١ــخطهایدورهساسانی:طبقاستانداردونوشتههاینویسندگانبزرگچونابنمقفعهفتخط)اوستایی)دیندبیره(کشتهدبیره،
آمدبیرهو…(متفاوتساسانیوجودداشت.برایسرودههایدینی)اوستایادیندبیره(،احکامدادگستریوحسابهایخزانهدولتی،کتیبهونام
پادشاهانبررویسکهها،دستوراتپزشکیمتونفلسفی،منشورپادشاهانوخطیمخصوصپادشاهانکهآموختنآنبرایدیگرانجرمبزرگی
محسوبمیشدوخطیدارای٣65حرفبود)بهعنوانکاملترینخطدنیاکهباآنهمٔهزبانهایآنزمانمانندترکی،رومی،یونانیو...راهم

مینوشتند.وحتیقادربودندصداهاییچونُشرُشرآبوآوازپرندگانوحاالتچهرهرابنویسند!(.
٢ــبسیاریازمحققانمعتقدندکهازخطآرامیششنوعخطبهوجودآمدهاست:١(هندی٢(فارسیپهلوی٣(عبری)یهودیان(

4(ُسریانی5(َتدُمری6(َنَبطی.
نبطیمادرخطکوفیاست.دوشاخهمهمکوفی،شرقیوغربیاست.

٣ــکتابتدرآغازاسالمبهکمکرسولاکرم)ص(رواجیافت.خالدبنابیالهیاجاولینکسیبودکهدرصدراسالمازسوره»الشمس
تاآخرقرآن«رادرکتیبهمسجدالنبیبازرنوشت.

تصویر11ــ سکه دوره ساسانی ــ حاشیه 
به خط پهلوی ساسانی

تصویر12ــ جام قلم زنی شده با خط ثلث ـ 
موزه صنایع دستی معاصر ایران

نقره ضرب  ـ  ایلخانی  تصویر13ــ سکه 
شده در یزد ـ موزه ملی ایران
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خطکوفیابتدابدوننقطهوحرکاتزیروزبروپیشنوشتهمیشد،
بعدهابرایجلوگیریازاشتباهبهآننقطهوحرکاتاضافهشد.1هرچندبه
علتمخالفتمسلماناندردستبردنبهآیاتقرآن،نقطهوحرکاترابا

رنگیمتفاوتازمتننوشتند)تصویر18(.
بااینهمهخواندنونوشتنخطکوفیبامشکالتهمراهبودازاین
روایرانیانبعدهاباذوقوسلیقهخودنوعیکوفیسادهوروانایجادکردند

کهآنراکوفیپیرآموزیاکوفیایرانینامیدند)تصویر19(.

١ــبهدستورحضرتعلی)ع(نخستینکسیکهنقطهرابرایخطکوفیوضعکرد،شاگردآنحضرت،ابواالسوددوئلیبود.

تصویر14ــ کاسه پایه دار سفالی لعاب دار با خط کوفی و نقش 
ماهی ــ در اطراف کاسه کلمه برکه تکرار شده است

تصویر15ــ ظرف مسی قلم زنی شده با خط ثلث

ـ  اصفهان  اردستان،  جامع  مسجد  تصویر16ــ 
دوره های سلجوقی و صفویه ـ از میراث جهانی

دوره  شیراز  ـ   نصیرالملک  مسجد  تصویر17ــ 
قاجاریه

چهارم  و  سوم  سده  قرآن،  از  صفحه  یک  کوفی  خط  تصویر18ــ 
هجری ـ موزه رضا عباسی

تصویر19ــ کوفی ساده ایرانی ـ پیرآموز
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انواعخطکوفیوکوفیتزیینیراازپنجاهنوعبیشترمیتوانبرشمرد.)تصاویر22،21،20،
23(اماآنچهبیشتردرایرانبهکارمیرفتشاملکوفیتحریری،تزیینی،بناییوبعدهاکوفیپیرآموز
بودکهرواجیافت.کوفیبنایییامعقلیدرنمایبناهایمقدسومذهبیبهکاررفت.درایننوع
کوفیکلماتوجملههابااستفادهازخطمستقیموهندسیبهصورتیزیبا،محاسبهوطراحیشدو

سپسباآجرلعابداریاکاشییکرنگرویبنابهکاررفت)تصاویر26،25،24و27(.

تصویر20ــ کوفی ُمزَهر )گل دار( ـ گچ بری مسجد جامع قزوین.

تصویر21ــ کوفی ُمورق )برگ دار( ـ کتیبۀ مسجد حیدریه قزوین

تصویر23ــ کوفی ُموشح )شکل دار( ـ تصویر22ــ کوفی ُمشتابک ) گره دار( ـ کتیبۀ مسجد جامع قزوین
به شکل ُقّبه ـ عبارت والغایب االالّلٰه
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اقالم سته
چهره ظهور با و آوردند پدید خط در تازهای دگرگونی ایرانیان اسالمی دوره اوایل در
درخشان»محمدبنعلیفارسی«معروفبهابنمقلهشیرازیخطواردمرحلهجدیدیشدوخطوط
محققوریحان،ثلث،نسخ،رقاعوتوقیعمشهوربهاقالمستهپدیدآمد.ویخطوطنسخورقاعو
محققرابهقاعدهدرآوردوازآنپسبسیاریازقرآنهاوکتابهابهنسخنوشتهشد.ویدوازده

قاعدهکلیخطرانیزوضعکرد.1
علیبنهاللمعروفبهابنبواببراساسقواعدهندسیودوازدهقاعده،اقالمستهرازیباتر
وروانترجلوهدادوخطریحانیراکمالبخشید.بهخطابنمقلهوابنبوابخطوط»منسوب«

١ــضعفوقوت،سطحودور،صعودونزول،نسبتوترکیب،کرسیواصول،صفاوشأن.

بقعه  ـ  لعاب دار  آجر  با  ساده  بنایی  کوفی  تصویر24ــ 
شیخ صفی الدین اردبیلی ـ دوره صفویه 

تصویر25ــ کوفی  بنایی ساده ـ کاشی کاری

تصویر26ــ کوفی بنایی متوسط ـ کلمات الّلٰه محمد، علی
ـ  مشکل  بنایی  کوفی   تصویر27ــ 

6بار کلمۀ علی تکرار شده است
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می  گویند. یاقوت مستعصمی با جدیت و ابتکار اقالم سته را ترویج کرد و خط نسخ و ثلث را به مقامی 
واال رساند. اقالم سته یاقوتی را خطوط »اصول« می گویند.

در سر سوره  ها،  ثلث  از خط  و  می  کردند  استفاده  مجید  قرآن  کتابت  در  بیش تر  نسخ  از خط 
برای  رقاع  و  توقیع  می  کردند.  استفاده  زیارتی  های  مکان   و  مساجد  در  نویسی  کتیبه  قطعه نویسی، 
نامه  نگاری و محقق و ریحان برای نوشتن قطعات و کتابت به کار می  رفت. امروزه نسخ و ثلث به علت 

رواج در کتابت قرآن کریم و برخی کتاب  های مذهبی هم  چنان رواج دارد )تصویر 28، 29 و 30(.

در اواخر عهد صفوی احمد نیریزی در شیؤه خط نسخ تغییراتی ایجاد کرد که به نسخ ایرانی 
مشهور شد.

تعلیق 
خط تعلیق با شباهت  های زیادی به خط پهلوی اوستایی )پیوند خط ایرانی و عربی( به وجود آمد 
و در مکاتبات اداری و دیوانی رایج شد. بعدها این خط توسط خواجه تاج اصفهانی و خواجه اختیار 
منشی گنابادی به کمال رسید. این خط نه تنها با پیچیدگی و انحنای زیاد خواندن را مشکل می  کرد، 
بلکه بدون حرکات زیر و زبر و پیش هم به کار می  رفت )تصویر 31(. نیاز به تندنویسی موجب شد که 
در این خط پیوستگی حروف و کلمات زیاد شود و سرعت کتابت افزایش یابد و در نوشتن مراسالت 

استفاده شود. این شیوه را تُرُسل یا شکسته تعلیق نامیده  اند. 
نستعلیق

به تدریج خطی از ترکیب نسخ و تعلیق در ایران به وجود آمد که نستعلیق نام گرفت. خطی منظم 
و معتدل که از کندی نسخ و نقایص تعلیق به دور بود؛ دارای نظم و اعتدال با دایره  های ظریف  و موزون، 
و عروس خطوط اسالمی نامیده شد. خط نستعلیق هنری است نمادین که از نگاه عارفانه ایرانی به عشق 

و هستی پدید آمده است.)تصویر ٣٢(

سر  ـ  ریحانی  نسخ  ـ  مجید  قرآن  تصویر28ــ 
زر  زمینه  در  سفیداب  قلم  ـ  رقاع  خط  به  سوره 

جدول کشی ـ موزه ملی ایران

زرین  دایره  ـ  محقق  خط  ـ  مجید  قرآن  تصویر29ــ 
برای عالیم آیات ـ موزه رضا عباسی

شمسه  ـ  ریحان  و  محقق  خط  به  مجید  قرآن  تصویر30ــ 
الجوردی و زرین ـ سر سوره  و نشان ـ موزه رضا عباسی 

اول  صفحه  ــ  تعلیق  خط  قطعه  تصویر31ــ 
محمد  سید  خط  به  سهروردی  االشراق  حکمت 

منشی سلطانی ــ قرن 9 هجری

میرعماد  خط  ـ  نستعلیق  خط  تصویر32ــ 
حسنی به سبک و شیوه میر علی هروی



13

ابتکار و خالقیت میرعماد  با  و  انجام شد  تبریزی  میرعلی  این خط توسط  انضباط  و  اصالح 
حسنی صیفی قزوینی )میرعماد بزرگ( به درجه ممتاز رسید. )تصویر ٣٣(

محمدرضا کلهر بر زیبایی این خط افزود و شیوه کتابت نستعلیق را به کمال رساند و نیز برای 
به کارگیری در صنعت چاپ اندک تغییراتی در آن به وجود آورد. سفرنامه ناصرالدین شاه به خراسان 

با چاپ سنگی اثر اوست.
به جنبه  های تجسمی و تصویری نستعلیق، سیاه  با نگاهی هنرمندانه  میرزا غالمرضا اصفهانی 

مشق  های جاودانه خود را آفرید.
شکسته نستعلیق

به دست مرتضی قلی  خان شاملو و  به تندنویسی رفته  رفته خط نستعلیق را پیچیده کرد و  نیاز 
سپس محمد شفیع هروی )شفیعا( تکمیل شد و توسط درویش عبدالمجید طالقانی به درجه کمال رسید. 
سیدعلی  اکبر گلستانه شیوه درویش را ادامه داد ولی ناخوانا بودن این خط باعث شد تا خوشنویسانی 

چون قائم  مقام فراهانی و امیرنظام گروسی آن را ساده  تر کنند )تصویر 34(.

شیوه های کاربرد خوشنویسی
استادان خوشنویسی با افزودن نقشی اندک یا درهم پیچاندن حروف و یا ترکیب  هایی شیرین 

و... فرم  های جدیدی را ابداع کردند که به عنوان شیوه های کاربرد خوشنویسی مطرح می  شوند: 
طغری: اگرچه پیشینٔه طغری به  دوره سلجوقی می  رسد اما قدیمی  ترین نمونه  های آن از دوران 
ایلخانی و آل جالیر دیده شده است و به جای مهر سلطانی بر سر نامه  ها و فرمان  های حکومتی نوشته 
می  شد. بعدها این خط در مهرها، سکه  ها و انگشتر هم کاربرد یافت. طغری را با خط ثلث، رقاع یا 

دیوانی و غیره می  نویسند )تصویر 35(.
مثنی: در لغت به معنی دوتایی است و با خطوط کوفی، محقق، ثلث و غیره می   توان نوشت. 

بعضی از آن را خط مجنونی1 یا آینه ای می نامند )تصویر 36(. 
به دقت  نیاز  پوشیده  ای دارد و خواندنش  و  معنای مخفی  نوع خط، عبارت  این  : در  مّعما

بیشتری دارد )تصویر 37(.

1ــ ابداع این خط را به مجنون رفیقی هراتی نسبت می  دهند. 

تصویر33ــ دیوان حافظ ـ خط نستعلیق ـ کتابت 
و  سرلوحه  دارای  ـ  شده  آهار  اصفهانی  غذ  کا بر 

جدول کشی و مهر ناصرالدین شاه

توسط  نستعلیق   ـ شکسته  حافظ  دیوان  تصویر34ــ 
علی محمد شیرازی ـ کتابت بر کاغذ زرافشان ـ دارای 
سرلوحه وجدول کشی ـ طالاندازی متن و حاشیه مذهب 

مرصع ـ کتابخانه کاخ گلستان ـ تهران

تصویر37ــ خط معما ـ عبارت: ای حجت خدا ــ حبیب الّلٰه فضائلیتصویر36ــ خط مثنی ـ ثلثتصویر35ــ خط طغری ـ با خط ثلث ــ حبیب الّلٰه فضائلی
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سیاه مشق: قطعات سیاه مشق از حاالت شور و شعف، آزادگی و آمادگی اساتید خوشنویس 
حکایت می  کند. در سیاه مشق باید به توازن بین فضاهای پر و خالی توجه شود. تکرار منظم یا نامنظم 

حروف وکلمات نشانٔه توانمندی استاد خوشنویس است )تصویر 38(.
گلزار: در این نوع خوشنویسی داخل حروف و کلمات را با نقوش اسلیمی و ختایی یا گل و 

مرغ پر می  کنند)تصویر 39(.

ـ صداقت جباری  تصویر38ــ  سیاه مشق نستعلیقـ 
)معاصر( ــ قلم و مرکب

تصویر40ــ  چلیپانویسی نستعلیق ــ میرعماد حسینی

تصویر41ــ  نمونه ای از خط  ناخنی

غبار: نوع ظریف و زیبایی از خوشنویسی است و با قلمی ریز هر نوع خطی نوشته می  شود و مانند 
گردوغبار به چشم می  خورد. و گاهی داخل حروف و کلمات را با این خوشنویسی  های ریز پر می  کنند.

چلیپانویسی: چلیپا از مجموع دو قالب دوسطری به صورت مورب در صفحه به وجود می آید 
و بهترین قالب برای نوشتن دوبیتی و رباعی به شمار می رود. در اطراف چلیپا، فضاهای خالی به نام 
لچکی به وجود می آید که به طور معمول با تذهیب یا قلم ریز پرمی شود. از انواع دیگر آن چلیپای مرکب 

است که با قالب های دیگر ترکیب می شود.)تصویر 40(.
ناخنی: شیوه ای از نگارش خط که با فشار ناخن بر کاغذ به صورت برجسته، نقش می بندد. 

)تصویر ٤1(.
امروزه ضمن رواج خطوط نستعلیق، نسخ و تا حدی ثلث و شکسته نستعلیق، خطوط جدیدی 
هم به وجود آمده است حتی خوشنویسان هنرمند و خالق سعی کرده اند از ترکیب بندی و آرایش حروف 

و کلمات به منزلٔه عناصر بصری در آثار هنری خود استفاده کنند. 

هنر کتابت  در ایران 
یکی از هنرهای تمدن درخشان ایرانی که جلوه  های بسیار ظریف آن، نشان دهنده رواج علم و 

دانش و کمال ذوق و قریحه مردم این سرزمین است، هنر کتابت و کتاب آرایی است.
از کتابت قبل از اسالم در ایران آثار چندانی باقی نمانده است. با توجه به کشفیات باستان  شناسی 
و اشاره در متون بعد از اسالم، کتابت از دوره اشکانی وجود داشته است و کتاب  های ایرانی در علوم، 

تصویر39ــ  گلزار با خط ثلث
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پزشکی،فلسفهوکشاورزیبهیونانیوقبطیترجمهمیشد.
»اوستا«کتابمقدسایرانیانباستانبرایقرنهامکتوبنبودوسینهبهسینهمنتقلمیشدتا
اینکهدرزمانساسانیانبهرشتهتحریردرآمدوبرهزارانپوستگاوباخطزرنوشتهشد.اینکتاب
دارایدستورالعملهایاخالقیودینیاستوازنظرادبیاتکهندارایمطالبمهمیازباورهای
کهنایرانیانواساطیراستوشاملعقیدٔهآناننسبتبهآفرینش،مرگ،رستاخیزو...است.همین
مطالبسببپیداشافسانههاوحماسههایملیایرانیانشدکهمهمترینآنهاخداینامه،بهمننامهو

شاهنامهفردوسیاست.
پهلوی به و آورد ایران به هند از را دمنه« و »کلیله کتاب طبیب برزویه دورٔهساسانی در ــ

ساسانیترجمهکردوحکایتهاییبرآنافزود.1
لغت، فرهنگ است. مختلفی موضوعات شامل ساسانیان دوران از بازمانده کتابهای ــ
دانشنامه،متونفلسفیوکالمی،الهاموپیشگویی،ادبیاتحماسیو...نمونههاییازآناست.
دوکتاب»درختآسوریک2«و»یادگارزریران3«نیزوجودداردکهازآثاراشکانیبودهودرزمان
ساسانیانبازنویسیشدهاست.یادگارزریرانازنظرمحتویوسبکنگارشمیتواندنخستینتعزیٔه

ایرانیبهشمارآید.دردورهاسالمیکتابهااززبانپهلویبهعربیترجمهشد.4
دردورهساسانیمانیتعالیممذهبیراآغازکردوبرایترویجآیینخودکتابهایبسیاری
نگاشت.5ازجملهشاپورگانوارژنگ)کتابیبانقاشیهایزیبابرایآموزشمذهبیبیسوادان(از
کتابهایاوست.درمکتبمانویطرحورنگنقشمهمیراایفامیکند.مانینقاشیرابهخدمِت

کتابگرفتوشایدبرایاولینباردردنیاتصویرگریدرخدمتکتابتدرآمدهباشد.
ظهوردینمبیناسالم،سرآغازدورهایاستکهدرطیآنیکمجموعههمگوندرزمینه
کتابتوکتابآراییفراهمآمد.شیفتگیمسلماناننسبتبهکتابمقدسباعثشدتاهرهنریدر
ارتباطباکتابتقرآنکریمبهحدکمالبرسد.کاتبانباامانتداریدرکالموحی،هنرخوشنویسی
رابانقشمزینکردندودرونجلدهایزیباقراردادند.حیرتآورآنکهدرخاللفرازونشیبهای
یافت.کتابهمچونزبانوادبیاتفارسی بهکتابهمچنانادامه نهادن تاریخپرآشوب،ارج یک
درخششیافتوازمرزهایایرانفراتررفتوسرمشقهنرمنداندرهند،امپراطوریعثمانیو

حتیایتالیایعصررنسانسقرارگرفت.

١ــاصلکتابکلیلهودمنهبهزبانسانسکریتوبهنام»پنجهتنتره«بودهوشاعرآنبیدپایهندیاست.
٢ــدرختآسوریک:داستانمباحثهبز)جانورنمادعشایری(بادرختخرما)ازسرزمینآموریان(استدراینداستاننویسندهدوست

بزاستوبزدراینمناظرهپیروزمیشود.
٣ــیادگارزریران:کتابباموضوعاتپهلوانیودالوریایرانیانوجنگهایگشتاسبوارحبابکهدرآنزریربرادرگشتاسب

است.
4ــکتابهاییمانندخداینامه،کلیلهودمنه،هزارافسانه)هزارویکشبامروزی(،سندبادنامه،ویسورامینو...همگیازآثار

پیشازاسالماست.
5ــهرمزپسرشاپوربهتحریکموبدانزردشتیویرابهقتلرساندومانویانبهچینپناهبردندوبقایایکتابمانویانازناحیهتورفان

درغربترکستانچینبهدستآمدهاست.
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نگارگر، هنرمندان توسط ادبی و علمی های کتاب و قطعات هنری آرایش و کردن مصور
خوشنویس،تذهیبکاروجلدسازپیوندخجستٔهاینهنرهارانشانمیدهد.

و نگارگری خوشنویسی، کشی، جدول شعیر، ت تذهیب، چون آرایی کتاب فنون هنرمندان
فردی منحصربه آثار وجلدسازی وراقی کاغذسازی،صحافی، سازیچون کتاب فنون هنرمندان
بهتاریخجهانارزانیداشتهاند.همچنینباتوجهبهاصالتخطوکتابتوآدابمعنویآنمیراثی
بهیادگارماندهکهدرتداومشیوههایآموزشباحفظاصولوقواعدبایستیمتوجهحفظوحرمت

ارزشهایمعنویآنباشند.
دراینجاالزماستکهبهاختصاربهآدابکتابت،نگارگری،تذهیبوتشعیردرکتابآراییبه

تجلیدوکاغذسازیدرکتابسازیبپردازیم.

آداب کتابت
هنرمندهنرهایسنتیبراساساعتقادخود،کارهنریراباآدابخاصیاجرامیکرد.وکار
خودراکوششیبرایرسیدنبهکمالمیدانست.اینهنرمندبرپایٔهاصولاعتقادیخودقلمبهدست
گرفتهویادستبهکارهرهنراصیلدیگریمیشد.اومیداندکهنمیتواندباپروردگاربرابریکند
ولیمیتواندبهسویاوبرودوپرتویازجمالخداوندیرادراثرشنشانبدهدوبهدرجاتکمال

برسد.
درطولتاریخرسالههاوفتوتنامههاییتوسطهنرمندانوبزرگاننوشتهشدهاست.کهدرباره
جوانمردی،پیشهها،هنرهاوآدابآنهاست.درآیینجوانمردی،اساتیدهنرهایسنتیهمیشهاصلو
ریشٔههنروحرفٔهخودرابهانبیاواولیانسبتمیدهندوپیروآنانندوخوشنویسانهمهمریدحضرت

علی)ع(هستند.نامخودرامعموالًبا»کتبالقصیر«یا»مشقهالعبد«و…همراهمیکردند.
باباشاهاصفهانیورسالٔهدیگر»صراطالسطور«اثر بهعنوانمثالرسالٔه»آدابمشق«اثر
سلطانعلیمشهدیدربارهٔآدابخوشنویسینوشتهاند.ازمیانآدابخوشنویسیسهمورداهمیت

بسیاردارد.١(مشقنظری٢(مشققلمی٣(مشقخیالی
مشق نظری:هنرجوبایدازاستادبهرهبگیرد.درکاراستاددقتکندونمونههایزیادیراببیند.

مشق قلمی: هنرجوبایدازرویمشقاستادتمرینکند.
مشق خیالی:هنرجوپسازتمرینقلمیبهدرجاتمتعالیازخوشنویسیبرسدوبهصورت

ذهنیبنویسدودرآنهمٔهقواعدخوشنویسیرابهکارببندد.
دررساالتخوشنویسیازمیاندوازدهقاعده،بهدوقاعدهٔصفاوشأنتأکیدزیادیشدهاست.
درقاعدٔهصفا،هنرجوبایدحرمتاستادنگهداردواگرپیشرفتکرد،متواضعوفروتنباشد
ودستوراتدینیرارعایتکندوهنگامکاروضوداشتهباشدتاباپاکیظاهروصفایباطناثرخود

راابداعکند.اینگونهصفایدلهنرمندبهاثرهنریاشمنتقلمیشود.
قاعدٔهدیگربهنامشأن،حالتیدرخوشنویسیاستکهکاتبمجذوبتماشایاثرششدهواز

خودفارغمیشودوازلذتهایدنیویبینیازمیگرددوپرتونورالهیرادرکارشمیبیند.
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 پرسش 

1ــخطپیشایالمیرابرچهآثاریمیتوانیافت؟نامببرید.
2ــخطوکتابتدرایرانچگونهبهوجودآمدهاست؟

3ــارزشکتیبٔهبیستونراتوضیحدهید.
4ــدردورٔهاشکانیچهخطیبهوجودآمدوازچهخطیاخذشد؟

5ــخطکوفیدرایرانچهتحولیراطیکرد؟
6ــاقالمستهرانامببرید.

7ــخطوطمنسوبواصولچیست؟
8ــخطتعلیقراتوضیحدهید.

9ــچرانستعلیق،عروسخطوطاسالمینامیدهشدهاست؟
10ــازشیوههایکاربردخوشنویسیچندنمونهنامببریدویکیراتوضیح

دهید.
١١ــازمهمترینآدابخوشنویسیسهموردرانامببریدوتوضیحدهید.

تحقیق کنید 
ــدربارهیکیازموضوعاتمیراثمکتوبتحقیقکنیدودرکالسپیرامون

آنگفتگوکنید.
ــازانواعنمونههایسنتیمجموعهایجمعآوریکنیدودرکالسبهنمایش

بگذارید.



فصل دوم
میراث معماری
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میراث معماری

هدف های رفتاری: پسازپایاناینفصلازفراگیرانتظارمیرود:
١ــجلوههایمیراثمعماریوشهرسازیرابداند.

٢ــمعماریاسالمیایرانراتوضیحبدهد.
٣ــازپدیدههایمعماریایرانچندنکتهرانامببرد.

4ــبافتشهریوروستاییرابشناسد.
5ــمجموعههایمعماریوتکبناهارابشناسد.

6ــچندنمونهازتقسیماتبناهایمذهبیوغیرمذهبیرابیانکند.
٧ــعناصرمعماریوشهرسازیراتوصیفکند.



میراث معماری و شهرسازی ایران
ایرانهمگامباسهتمدنکهنمیانرودان،هندومصروقرارگرفتنمیانتمدنهایبزرگشرق
وغربازشرایطخاصیبرخورداربودهوهمچنینبهعلتایجادگسترههایدانش،فرهنگآنفراتر
ازمرزهایشبودهاست.همچنیننخستینویگانهملتیکتاپرستجهانایرانیانبودهوهرگزازخدای

خودبتنساختهاند.
دردوراناسالمینیزایرانمرکزحوزهفرهنگوتمدنوگسترشاسالمدرسراسرجهانشده
وبیشتربزرگان،مفسران،محدثان،دانشمندانونویسندگانایرانیبودند.ایرانیانباتوسعهوگسترش
دانشخویشممالکاسالمیراباآدابمملکتداری،معماری،صنعتوهنرایرانیآشناساختند.
معماریایرانرانهتنهابهمنزلهآثارتاریخیباستانیبلکهبهآثارفکریکهروحزندهوپایداردر
آنهاستبایدنگاهکرد.معماریایرانبخشیازهویتمردماینسرزمیناست.شرایططبیعیواقلیمی
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ایران، آداب و رسوم مذهبی، روحیه و اندیشه مردم آن را نه تنها در بناهای بزرگ بلکه در ساختمان های 
کوچک هم این انعکاس را می توان دید. 

قالب  های  و  دارد  مستقیم  ارتباط  نجوم  و  هندسه  عرفان،  و  ر  شع با  ایران  معماری  همچنین 
انتزاعی آن در حکمت و نمادگرایی کیهانی و جهان بینی معنوی ایران کهن ریشه دارد تا بیننده را از 
جهان مادی به تعالی برساند. معماران ایرانی عالقمند بوده اند تا مفاهیم معنوی را به صورت رمز و نماد 

در قالب نقش های ماهرانه و زیبا ارائه نمایند. 
البته بایستی یادآور شد که معرفی ارزش ها و خوبی های ایران، بازگشت به گذشته نیست، بلکه 
رجوع و معرفی ارزش ها برای برداشت آگاهانه و خردمندانه از آنهاست و مدرن شدن ریشه در گذشته 

دارد و باید ادامه منطقی ارزش هایمان باشد. 

میراث معماری و شهرسازی در دوره پیش تاریخی 
با زندگی مردم غارنشین در فالت مرکزی ایران آشنا می  شویم. اگر به گذشته دور سفر کنیم 
به دلیل آثار و یافته های فراوان سرزمین ایران از کهن ترین مراکز فرهنگی جهان به  شمار می رود. از 
به »غار شکارچیان« در کوه  برای سکونت مورد استفاده قرار گرفته می  توان  مهم ترین غارهایی که 
بیستون کرمانشاه، »غار تَمَتمه« در آذربایجان، »غار خونیک« در خراسان و »غار کمربند و هوتو« در 
بهشهر اشاره کرد، که مربوط به دوره »پارینه سنگی« یا »حجر قدیم« است. در این غارها ابزارهای 

سنگی با تراش های مختصری یافت شده که مورد استفاده قرار می گرفته است. 
همچنین در حوزٔه کشف رود خراسان و بستر رودخانه الدیز در بلوچستان تعداد زیادی از این 
نوع ادوات کشف شده که عمر آنها به اوایل دوره پیلستوسن و احتماالً حدود 800/000 سال پیش 

می  رسد)تصویر1(.
اطالعات قابل توجهی هم از انسان های دوره پارینه سنگی میانه )از حدود 100 تا 35 هزار سال 
پیش( در مناطق غرب ایران، آذربایجان، خراسان، کرمان تا فارس و شمال خوزستان تا کنون کشف شده است. 
از این رو نخستین جمعیت های شناخته شده در دوران پیش تاریخی در روستاهای کوچکی پراکنده 
و زندگی می کردند. به احتمال ساخت کلبه هایی با شاخه درخت و خشت دست ساز و سپس خشت و 

گل چینه از مهم ترین مصالح ساخت این خانه ها بوده است. 
از نمونه  های اجتماعات معماری دوران نوسنگی هم تعدادی آثار در غرب ایران بدست آمده که 
نشانگر فرهنگ مشخص این دوره در کوه  های زاگرس است که به »فرهنگ بردوسیان« معروف است. 
آثار بدست آمده از »غار شنیدار« در غرب ایران در این دوره قدمتی نزدیک به 38 هزار سال را نشان 
می  دهد که تا 20 هزار سال پیش ادامه داشته است. از باستانی  ترین اماکن مسکونی ایران می  توان به »گنج 
دره هَرسین«، »تپه سراب و دهکده گوران«، »تپه زاغه دشت قزوین«، »تپه سَیلک کاشان«، »تپه حصار 
دامغان«، »محوطه  های باستانی شوش« و ... نام برد که همگی در مدت زمان طوالنی مورد استفاده قرار 
می  گرفته  اند.ویژگی منحصر به فرد معماری در این دوره با ساخت خانه هایی از خشت خام، چینه و آجر 

همگام با شیوه زندگی روستایی و کشاورزی و اندود دیوارها با الیه ای از کاهگلی می باشد. 

پشتی  و  شکمی  طوح  س رح  ط ـ  ١ـ تصویر 
سنگ ابزارهای دوره نوسنگی
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از نمونه های شاخص ساختمان منقوش کشف شده در تپه زاغه دشت قزوین است که به حدود 
اواخر هزاره هفتم و اوایل هزاره ششم پیش از میالد باز می  گردد به بهترین وجه به امکانات موجود در 
آن دوران آراسته و تزیین شده و برای نوعی گردهمایی و جلسات اجتماعی از آن بهره می  برده  اند. این 
ساختمان در مقایسه با نمونه  های قبل تا حّدی استثنایی بزرگ و مجهز است. تعداد زیادی سکو برای 
نشستن، آتش دان  هایی برای تأمین حرارت در فصل سرما، و اجاقی برای پختن یا کباب کردن گوشت 
نیز در آن وجود دارد. حداقل دو محفظه برای جادادن ادوات و ابزار ساخته شده است. همچنین اتاق 
کوچک تری برای اشیا یا زندگی در نظر گرفته شده است. این ساختمان برای مدت ها مورد استفاده قرار 
گرفته و تغییرات بعدی نیز در آن صورت گرفته است. به احتمال قوی، ساختمان منقوش زاغه به عنوان 
محل مذهبی و مرکز اجتماعی برای اقوام دوران نوسنگی بوده است. وجود تعداد زیادی مجسمه گلی 
کوچک زنان باردار با چند سانتی متر ارتفاع و هم چنین مجسمه کوچک زنی که فرزندش را در بغل 
نگهداشته است تأییدی بر این مدعاست. عالوه بر نقوش تزیینی که بر روی دیوارها با گل اخراء و رنگ 
سیاه و سفید اجرا شده، دیوارهای این تاالر نیز با نصب سر بزهای کوهی تزیین شده که احتماالً تنها جنبه 

تزیینی نداشته و با عقاید مذهبی و افکار سنتی تمدن زاغه در ارتباط بوده است. 
با افزایش اجتماعات در فن معماری پیشرفت هایی حاصل شد. نه تنها در خانه  های مسکونی 
از نظر نقشه و کیفیت بنا بر اساس احتیاج زندگی روزمره بلکه در نقشه و طرح ساختمان هایی عمومی و 
بزرگ  تر نیز تغییراتی حاصل شد و براساس نیازهای امنیتی، دفاعی اجتماعی و مذهبی ساختمان  هایی 

ایجاد شد. این مراحل رشد را می  توان نخستین گام هایی به سوی نظام شهرنشینی دانست.

معماری و شهرسازی در دوره باستان
نمونه  های شاخص دیگری در مناطق ایران وجود دارد که سیر تحول معماری و شهرسازی را 
در دوره تاریخی و باستانی بیان می کند. یکی از کهن  ترین نمونه  های بناهای شناخته شده باستانی ایران 
را می توان در دوره ایالمی معرفی کرد. این بنا همان معبد یا زیگورات چغازنبیل در نزدیکی شهرستان 
شوش است. بنای معبد که شبیه به برجی پلکانی است زیگورات نامیده شده است. ساختمان آجری 
بنا چهارگوشه در اصل پنج طبقه بوده اما اکنون فقط سه طبقه از آن باقی مانده است. بلندی بنا بین 

52 ــ49 متر تخمین زده شده است )تصویر 2(. 

تصویر٢ــ بازسازی فضای معماری معبد چغازنبیل
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آبروها  و  مقبره  و  اتاق ها  راهروها،  پله  ها،  از قوس ها،  در ساختمان زیگورات، مجموعه  ای 
مورد  هدایا  محل  عنوان  به  پله  دار  اتاق  های  و  مقبره  عنوان  به  پله  بدون  اتاق های  می  شود.  دیده 
به منزله آرامگاه هم  باستان  استفاده قرار می گرفت و این نشان می  دهد زیگورات مانند اهرام مصر 

بوده است.
به طور کلی معماری این بنای عظیم که در شمار بزرگترین زیگورات  های جهان است، بهترین 
نمونه هنر معماری بر اساس طاق قوسی را در دنیای باستان نشان می  دهد. طرز ساخت این معبد با 
دیگر معابد میان رودان )بین  النهرین( تفاوت کلی دارد و آن ساخت طبقات است که هر کدام به صورت 
مستقل از زمین تا باال ساخته شده است. در حیاط معبد و در برابر یکی از ورودی  ها، بنای ستون 
بر دیواره معبد تعداد  مراسم قربانی در آنجا انجام شده است.  مانند آجری دیده می  شود که احتماالً 
زیادی آجرهای لعابدار دیده می  شود که بر آنها کتیبه هایی به خط میخی ایالمی موجود است که بیشترین 
اطالعات درباره ساختمان آن از همین کتیبه  ها بدست آمده است. همزمان با تمدن ایالم در شوش شهر 
از  و  واقع شده است  بلوچستان  و  استان سیستان  در  هیرمند،  رود  دلتای  کنار کهن ترین  در  سوخته 
مهم ترین مراکز دوران مفرغ در شرق ایران به شمار می رود.در کهن ترین الیه های آن یک گل نبشته 

ایالمی پیدا شده است. قدمت این گل نبشته به 3200 ق.م می رسد.
مهم ترین آثار معماری بدست آمده از شهر سوخته خانه های پلکانی و بنای شهرسوخته است.
خانه های پلکانی نه تنها از نظر معماری بلکه از نظر اشیای بدست آمده 1 نیز یکی از دوره های درخشان 

شهر سوخته به شمار می روند و مصالح اصلی بناها از خشت خام است.
برخی از باستان  شناسان چند پایه در »تپه ملیان« در نزدیکی فارس پیدا کرده اند و عقیده دارند 
که سابقه کاربرد ستون از شش هزار سال پیش در معماری ایران شناخته شده است. مهم  ترین بنایی 
که تاکنون در ایران با تاالرهای بزرگ و ستون دار شناخته شده، »دژ حسنلو« واقع در جنوب دریاچه 
ارومیه در نزدیکی شهر نقده است. با توجه به اهمیت بنای معبد ایالمی در هزاره دوم پیش از میالد، 
دژ حسنلو بنایی استوار بوده که با تاالرها، اتاق ها، دهلیزها، حیاط، ستون و جرزها همگی براساس 
اصول معماری با سنگ، گچ، آجر و خشت در سده نهم پیش از میالد بنا شده و در شمار پیشرفته  ترین 

معماری  های آن روزگار محسوب می  گردد. 
مادها با شیوه ساختمان  سازی  های عظیم آشنا بودند و در این دوران با استفاده از ستون آثاری را 
پدید آوردند. از دیگر نمونه های معماری دوره ماد ساخت گور دخمه هاست. که به آنها کهندژ یا دژ قدیمی 
گفته می شد. دخمه  های سنگی دارای ایوان طاق دار و ستون  هایی است که در دهانه دخمه دیده می  شود. 
با آنکه از معماری چوبی آن زمان اثری به جای نمانده است، اما به نظر می  رسد همه ریزه  کاری  های ساختمانی 
از الوارهای چوبی تراشیده شده به کار رفته و به دقت در این دخمه  ها، با تراش سنگ نمایش داده 

1ــ وجود اشیای سفالی و لوازم زندگی در گورستان شهر سوخته بیانگر اعتقاد آنها به جهان پس از مرگ است. انجام کارهای تولیدی 
صنعتی مانند سنگ تراشی، بافندگی، سفالگری، حصیربافی و بازرگانی در شهر سوخته رایج بوده است. 

در کاوش های شهر سوخته یک جمجمه انسان به دست آمده است که بنا بر نظر کارشناسان در آن نوعی آثار عمل جراحی به چشم 
می خورد و از نظر مطالعه پیشینه علم پزشکی و نحوه حضور آن در ایران و جهان اهمیت بسیار دارد.
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شدهاست.دربیشترایندخمههاعالوهبرحجاریآنهادرکوهنقشبرجستههاییهمازصحنههای
دخمه ، فارس ممسنی در دختر« »دآو دخمه از: عبارتند آثار این مهمترین میشود. دیده نیایش
»فقرگاهیافخریگاه«نزدیکمهاباد،دخمه»فرهادوشیرین«درصحنهکرمانشاه،دخمه»اسحاقوند«و
»سکاوند«درنزدیکیهرسینکرمانشاه،دخمه»قیزقاپان«درکردستانعراقوهمچنیندخمه»دکان

داوود«درنزدیکیسرپلذهاباستانکرمانشاه)تصویر3(.
دراستانهمدانودرنزدیکیشهرستانمالیرباحفاریهایانجامشدهدرتپه»نوشیجان«
این آثارساختمانی که دارندکشفشد کهندژشهرت به که ماد دوران معماریجالب از نمونهای
دارد وجود دژ وحصار تونل انبارها، و اتاقها مرکزی، معبد دار، ستون تاالر آتشگاه، شامل تپه

)تصویر4(.
الوند)ودرداخلشهر مهمترینشاخصشهرسازیدورانمادشهرهگمتانهدردامنهکوه

همدان(استکهتازماناشکانیانهمبهعنوانپایتختتابستانیبهکارمیرفتهاست.
برج شامل هگمتانه محوطه در ایران باستانشناسی کاوشهای در مکشوفه معماری آثار
دارای میدهد.شهر باستانی دژ یا شهر یک از خبر و میشود عظیمخشتی بناهای و وحصار
حصارخشتیاستکهبـدنهخارجیآنباگچانـدودشدهاست.شهرباستانیمکشوفهازلـحاظ
خود نوع در که است هایی ویژگی دارای حفاظتی، و دفاعی تأسیسات لحاظ از نیز و معماری

کمنظیراست.
آمده بدست اشیای اما است، نشده قطعیمشخص تاریخ مکشوفه معماری این برای هنوز
گویایایناستکهاینشهرباستانیدردورههایتاریخیوقرونبعدازاسالمهممورداستفادهبوده

است.ازدیگرآثارمیتوانبغستانهیابیستون،کنگاور،اسپدانهیااصفهانرانامبرد.
کاراصلیمادهاکشاورزیوگلهداریبودهوگروهینیزدرفلزکاریوزرگریمهارتداشتند.
ازبقایایآثارمعماریمادهادونقطهدرغربایرانمشخصگردیدهاست.یکیبررویتپهبزرگی
بهنام»گودین«نزدیککنگاوردرکرمانشاهودیگریدرتپه»نوشیجان«درنزدیکیهمداناست.
آثارجالبدیگریازایندورهدرتپه»گیاننهاوند«وبخشیازگورستانتپهسیلک1کاشانوگنجینه

زیویهموجوداست.
عالیتریننمونهدرتاریخهنراینسرزمین،دردورانباستانیکهبهعنوانمعماریشگفتآور
خواندهمیشودتوسطهنرمنداندورانهخامنشیایجادشدکهدرمراکزحکومتوپایتختهامانند
پاسارگاد،شوش،همدان،وتختجمشیدکاخهایبزرگوزیباییبناکردهاند.اینآثارهمچنانپس
ازگذشت25قرنهنوزبقایایآنهامحکمواستواربرجایماندهاست.ستونهاوسرستونهای
به باً باقیماندهنمونهآشکاریازهنرمعماریوحجاریدرایندورهبودهاست.سرستونهاغال
ها، ستون شیارهای )5 )تصویر است. ترکیبی2 جانوران و عقاب گاو، اسب، شیر، مجسمه شکل
بلندیوزیباییچشمگیریبهآنهامیبخشند.مهمترینآثارایندورانشامل:کاخها،آرامگاههاو

Sialkــ١
٢ــجانورانترکیبیراگریفینمینامندوترکیبانسانباحیواناترااسفنکسمیگویند.

تصویر3ــ آرامگاه دخمه ای دکان داود ــ سر پل ذهاب 
ــ استان کرمانشاه ــ دوره ماد

ــ استان همدان  قلعه نوشی جان ــ مالیر  تصویر4ــ 
ــ دوره ماد

تصویر5ــ سرستون سنگی عقاب دار از تخت جمشید 
ــ سنگ آهک ــ دوره هخامنشی
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آتشکدههاست)تصویر6(.
کبیراحداثشد بهدستورکوروش میالد از پیش بهسال550 پاسارگاد مجموعهکاخهای
وهریکباابعادیوسیع،برسکوییسنگیبناشدهاند.کاخشرقیکهبهنام»دروازهپاسارگاد«نیز
نامیدهمیشود،دارایتاالرمرکزیوهشتستونمرتفعدردوردیفمیباشدکهسقفچوبیآنرا
نگاهداشتهاست.ازاینکاخ،تنهایکجرزیاپایهسنگیباقیماندهاست.نمونهشاخصمجموعٔه

پاسارگادآرامگاهکوروشاست)تصویر٧(.
هخامنشی داریوش بود، آباد همچنان هخامنشیان پایتخت نخستین پاسارگاد که زمانی در
با کاخشاهیشد. کارساخت به آنجادست در و قراردهد پایتختخود را تصمیمگرفتشوش
توجهبهاقلیماینمنطقه،بیشترمصالحساختمانیآنازخشتوآجرتهیهشدهاست.بنابرلوحهای
ازگفتههایخودداریوشکهدرشوشکشفشده،دربنایکاخاوهنرمندانبابلی،مادی،لیدی،و

مصریخدمتمیکردهاندومصالحساختمانازفواصلدوردستبهشوشآوردهشدهاست.
کوه دامنه و مجاور در داریوشهخامنشی زمان در تختجمشید ُصّفه کاخهای مجموعه
از پس هخامنشی شاهان بیشتر عظیم بنای این تکمیل در شد. نهاده بنا فارس منطقه در رحمت
داریوشبهگونهایدخالتداشتهاند.درکاوشهاوخاکبرداریتختجمشیدبقایایچندینکاخ
بوده مهمانان پذیرایی کهمخصوص عام بار کاخ یا آپادانا« »کاخ آمد: بهدست م عظی اینصفه در
است.لوحهایطالونقره)تصویرشماره8درفصلمیراثمکتوب(مکشوفدرگوشههایتاالر
اینکاخ،نشانمیدهدکهسازندهآنداریوشاولاست.»کاخصدستون«کهبهشکلمربعودارای
صدستونبودهاست.»کاخسهدروازه«یااتاقشوراکهسهدرگاهبزرگداشتواکنوندروسط
صفهتختجمشیدجایدارد.»کاختچر«یاکاخزمستانیداریوش،اززیباترینومحکمترینکاخهای

تختجمشیداستکهبرخالفدیگرساختمانهایتختجمشیدروبهجنوباست)تصویر٨(.
ایوان یک و ستون 36 با مربع مرکزی تاالر یک دارای خشایارشاه، کاخ یا هدیش« »کاخ
ستونداربادوردیفششستونیدرمقابلآنقراردارد.ازآنجاکهساقهستونهاازچوببوده،از

میانرفتهوفقطتهستونهاباقیماندهاست.

تصویر6ــ آرامگاه دخمه ای نقش رستم ــ استان 
فارس ــ دوره هخامنشی

تصویر8 ــ کاخ تچر یا کاخ زمستانی داریوش ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی

تصویر7ــ پاسارگاد ــ آرامگاه کوروش ــ استان 
فارس ــ اوایل دوره هخامنشی
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نام  های  با  دیگری  ساختمان های  مجموعه  و  خزانه  کاخ  جمشید  تخت  ُصّفه  در  آن  بر  عالوه 
سربازخانه، ساخلو )پادگان( و تعداد بسیاری اتاق در کنار هم قرار گرفته که احتماالً برای محافظان و 
نگهداری اشیاء بوده است. برای رفتن بر روی تختگاه یا صفه تخت جمشید باید از پله  های بسیاری 

باال رفت که با توجه به پهنای عریض آن رفت و آمد بسیار آسان صورت می  گیرد )تصویر ٩ و ١٠(.
یکی از زیبائی های تخت جمشید، نقش برجسته  های آن است. این پایتخت تشریفاتی جایگاه 

دیدارهای رسمی و محل برگزاری جشن نوروزگان بوده است. 
به هنر و معماری،  از مدتی  اما پس  پیروی کردند،  یونانی  از شیوه  های هنر  اوایل  اشکانیان 
به  ویژه به معماری سنتی و ملی ایران تمایل نشان دادند. در این دوره، معماری بنای اصلی خود را، 
از آداب و اصول دوره چادرنشینی پارتی در برپایی اردوگاه ها گرفت. حیاط  های چهارگوش مرکزی 
به بین  النهرین برده شد که نوع  با ایوان  های چهار سوی آن، به عنوان مظهری از معماری پارتیان 

دگرگون شده آن را در معماری اسالمی به ویژه در دوران سلجوقیان به خوبی می  توان دید. 
پس از شکوفایی دولت اشکانی، به نمای ساختمان توجه بیشتری شد و سعی می  شد تا آثار هنری 
را بر دیوارها، در معرض دید متمرکز کنند. نقاشی دیواری توسعه یافت و تزئینات دیوارها آمیخته ای 
شد از نقاشی و گچ بری، که نمونه بسیار زیبای آن در معبد »کوه خواجه« در وسط دریاچه هامون در 
سیستان بدست آمده است )تصویر 1١(. »کوه خواجه« هنگام باال آمدن آب دریاچه هامون به صورت 
یک جزیره خودنمایی می  کند. موقعیت مناسب کوه موجب شد که در گذشته دور از آن به عنوان مأمن 
و محل استقرار استفاده کنند و آثار معماری خشتی در آن شکل گیرد )تصویر 1٢(. یادمان خشتی و 
محوطه کوه خواجه زابل از مهم  ترین آثار هنری و معماری پارتی است که نقطه اتصال شهرنشینی و 
استقرار فرهنگی بین فالت ایران و شرق  و جنوب شرقی در آن دوران  به شمار می  آید و به شکل دایره 

ساخته شده است که الگوی شهرسازی پارتی به شمار می رود.
»محوطه تاریخی نسا«که در نزدیکی عشق  آباد پایتخت جمهوری ترکمنستان واقع شده است 

یکی دیگر از محوطه  های هنر و تمدن پارتیان است. 

تصویر٩ــ ورودی کاخ داریوش ــ تخت جمشید ــ 
دوره هخامنشی

تصویر1٠ــ ورودی دروازه خشایار شاه )دروازه 
ملل( ــ تخت جمشید ــ دوره هخامنشی

ــ  میالدی  اول  قرن  ــ  نیمرخ  مرد  ــ سر  دیواری  نقاشی  تصویر 11ــ 
کوه خواجه

تصویر1٢ــ دورنمای کوه خواجه ــ سیستان
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ازویژگیهایهنروومعماریایندورهانتقالبرخیازعناصرآنبهدورهبیزانسوساسانی
میباشد.شایدتاریخمعماری»طاقدار«کهدرایرانبسیارمعروفاست،ازدورهاشکانیانآغازشده

ودردورهساسانیانتکاملیافتهاست.
طاق ترکیب ذهاب سرپل به کرمانشاه راه کنار در پاطاق کوه دامنۀ در طاقگرا1واقع بنای

گهوارهایوپیشرفتفنونساختمانیرادرایندورهنشانمیدهد.
زمان در واقعشده، کرمانشاه و همدان برسرجاده که کنگاور در آبها( )الهه آناهیتا معبد
وشالودههای پی بر اشکانیان دوره در که بود نهادشده بنیاد نیایش مراسم انجام برای هخامنشی،
صفهوبابهکارگیریسنگوحجاریهایپاکتراشواحیایسنتهایمعماریوحجاریدوره
شمار به پارتیان معماری هنر شاهکارهای جمله از که یافت، استقرار آن بر پرستشگاه نشی، هخام
و بنیادساختمانهاچنانهمبستگی در وساسانی پارتی معماری میانشیوه )تصویر1٣(. میرود
نزدیکیوجودداردکهانتسابپارهایازآثاربهایندودورهرا،دچارتردیدمیکند.براینمونه،در
انتسابکاخمدائندرتیسفونبهیکیازایندودوره،هنوزاظهارنظرقطعینشدهاست.صرفنظراز
جهاتتاریخیدرمعماریساسانی،چنانعواملمعماریاشکانیبیکموکاستپیمودهشدهکهگویی

باتغییرشاهانهیچدگرگونیدرطریقهساختنبناهاپیشنیامدهاست.

رارسمیت مذهبزردشت آنها . است همراه مذهبی باجهانبینی هنرساسانی ینحال ا با
بخشیدندودردورانحکومتشانبناهایبسیاریپدیدآوردندکهازحیثعظمتباهنرروموبیزانس

برابریکردوگاهبرآنبرتریداشت.
بهترینشیوهطاقزدنبربناهایمربعشکل،درمعماریایرانیوحتیمعماریغربی،متعلق

Garraــ١

تصویر13ــ معبد آناهیتای کنگاور ــ کرمانشاه ــ دوره اشکانی
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بودند. یافته توفیق موادسخت با فواصلوسیع پوشاندن در دوره آن معماران بهساسانیاناست.
بعضیازاصولمعماریساسانی،راهرابرایترقیمعماریگوتیگدراروپابازکرد.درمجموعه
هنرمعماریایندوره،یگانگیوپیوندخاصیدیدهمیشود.اساسمعماریگنبداستوایوان،طاق

نماها،اتاقهاوطاقهایگهوارهایاغلبدراطرافیکیاچندحیاطقرارگرفتهاند.
تزییناتبناهایساسانیشاملهنرهایگچبری،موزائیککاریونقاشیدیواریوحجاری

)تصویر١4و١5(میشوند.
نواحیخشکمرکزیو برای براساسمعماریسنتیو بهطورکلی،معماریعهدساسانی
ابنیهساسانیاعمازکاخهاوآتشکدهها،پوششهای بدینمعنیکهدر پدیدآمدهبود. ایران شرقی
گنبدیوساختنایوانهایدارایطاقضربیوچهارطاقهایمخصوصآتشکدهمتداولواساس
معماریاینزمانبودهاست.تعدادیازبناهاکهبقایایآنهابرجایماندهاست،مانندکاخفیروزآباد،
کاخسروستاندرفارسوایوانمدائندرتیسفون،ایوانکرخهدرخوزستان،همچنینآتشکدههایی
بانامهایتپهمیلبینتهرانـورامین،آتشکدهنیاسردرکاشان،آتشکدهآذرگشنسبدرتختسلیمان
وچهارقاپیدرقصرشیرینو...تاحدبسیاریوضعمعماریرادردورهساسانیانآشکارمیکنند

)تصاویر١6و١٧و١٨(.
تصویر14ــ غار بزرگ طاق بستان

تصویر 16ــ کاخ اردشیر ــ فیروزآباد ــ فارستصویر15ــ طاق بستان ــ کرمانشاه

تصویر18ــ آتشکده آذرگشنسب ــ تخت سلیمان ــ آذربایجان غربیتصویر17ــ آتشکده نیاسرــ کاشان
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کامالً بهشکلهای میتوانند و هستند ایرانی گاه پرستش یک بنا مذهبی مفهوم با آتشکدهها
متفاوتازچهارطاقهایسادهتاآتشگاههاییبافضایزیاد،بناشدهباشند.

ایوانرفیعساسانیمعروفبه»ایوانخسرو«کهازآجرقرمزومالتساروجساختهشدهبود،
نیزبهلحاظتاریخمعماریایرانحائزاهمیتاست.

شهرفیروزآبادفارسمانندشهرهایپارتیدایرهواربوداماشاپوراولشهرتاریخیبیشاپوریا
»بهشاپور«)شهرزیبایشاپور(رابرخالفآنبهشکلیکچهارضلعیساختکهازیکجهت
محدوداستبهدیوارمحوطهوخندقهاوازطرفدیگربهکوهیتکیهکردهاست.یکقلعهمستحکم
نظامیباشبکهایکاملازدیوارهاودژهایکوچک،آنراحفاظتمیکندوسویدیگرآنرارودخانه
قلوه با کاخ، بزرگ تاالر است. شهر،مخصوصساختمانهایشاهی محلهٔ یک است. گرفته فرا
سنگوساروجساختهشدهوبابهکارگیریبهترینشیوهمعماریایرانیبرپاشدهاست.یکمحیط
مربعشکلمرکزیپایهگنبداستوچهارایوانسهاتاقیاطرافآنرافراگرفتهاست.یکتاالرسه
ایوانیکهدرشرقتاالربزرگبهحیاطمشرفاست،ازقطعاتسنگمفروششدهوحاشیهایاز

قطعاتموزائیکداشتهکهشایدتقلیدیازنقشیکقالیایرانیمتعلقبههماندورانباشد.
باروریکه ایزدآبو »آناهیتا« به بیشاپورپرستشگاهیسنگیاستکهاحتماالً درمحوطه

ستایشآنباستایشآتشهمراهبودهاست،اهداگردیدهکهازجذابیتخاصیبرخورداراست.
ساختنوپوشانیدنسقفتاالربزرگ»کاخبیشاپور«،کاریبسیارمشکلبودوازنظرفنیو
اجراییوتاریخمعماریبسیارمهممیباشدکهچگونهچنینسقفیبامصالحسنگوساروجساخته
شدهاستکهامروزههمکارمشکلوبزرگیاست.اصوالًمعمارانساسانیبااستفادهازتجاربو
نمونه گنبدی، پوشش برای فیلپوشسازی1 و زی سا ه گوش و طاقزنی کار در پیشینیان معماری
ارزندهایراتجربهکردهوبهیادگارگذاشتهاندکهبهمعمایدوراناسالمیایرانمنتقلشدهوآنهااین

شیوهرابهاوجشکوهوزیباییهنریوفنیرسانیدهاند.
هنرومعماریساسانیبهسرزمینهایدیگرگسترشداشتهبهطوریکهازطاقگهوارهایپیوسته

ساسانیدرسده10میالدیبرایساختمان»کلیسایسنتماریدامر«الهامگرفتهشدهاست.

معماری دوران اسالمی
اسالمدرقرنهفتممیالدی،پایهگذارفرهنگنوینیشدکهبخشهایعمدهایازجهانمتمدن
رافراگرفتوچهرهبسیاریازکشورهارادگرگوننمود.باورودتدریجیاسالمبهاینکشورها،
نژادهایگوناگون،ازاسپانیاتاهنددرساختنتمدنتازهکه»تمدناسالمی«نامدارد،شریکشدند،
هرچندکهدراینمیانسهمهمهملتهایکساننیستوآنهاییکهبامیراثهایغنیپیشمیآمدند،

درساختنبنایفرهنگیتازهاثربخشتربودند.
ازجملهکشورهاییکهدراینتمدنسهمعمدهایدارد،ایراناست.پسازاینکهایرانیاندین
اسالمراپذیرفتند،هیچمانعینمیدیدنددرهمانجاییکهپدرانشانبهعبادتمیپرداختندخودنیزبا

١ــسهکنج
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دین جدید به پرستش بپردازند شاید در نتیجه همین طرز فکر بود که در همان اوایل، آتشکده  های دوره 
ساسانی را تبدیل به مسجد کردند. »مسجد یزد خواست« )بین اصفهان و شیراز( یکی از این مساجد 

است و پس از گسترش بیشتر اسالم در این سرزمین، ساخت مساجد در هر گوشه  ای آغاز شد.

سیر تحول معماری و شهرسازی دوران اسالمی
مهم ترین بنای اسالمی را مساجد تشکیل می دادند از این رو مساجد اولیه طرح و نقشه بسیار 
ساده  ای داشتند. گو اینکه از معماری اولیه این دوره، نشانه  های اندکی بدست آمده، اما با توجه به 
همین نمونه  ها می  توان گفت که طرح و نقشه این مساجد شامل یک صحن یا حیاط مستطیل در وسط، 
سلسله اطاق  هایی در اطراف و در سمت جنوب، یعنی قبله، شبستانی است که به کمک ستون هایی، 
بلکه  نبودند،  ابداع  به دنبال  ایرانی چندان  بر آن سایه گسترده است. در قرون اولیه، معماران  سقف 
پایه  بر فراز  می  کوشیدند آنچه را موجود بود، کامل  تر کنند. گنبدهای سنگین ساسانی در این زمان 
هشت ضلعی منظمی قرار گرفت و مساجد به تقلید طرح های محلی، به صورت بناهای شبیه به چهار 

طاقی ساسانی ـ البته به صورت کامل  تر بنا شد. 
کیفیت بنای پایه  ها، ستون  ها و احداث ایوان بلند و طویل و به کار بردن مصالح ساختمانی و 
تزیینات آجری و گچبری در مساجد این دوره، عناصر ساختمانی ساسانیان را در معماری مسجد نشان 
می  دهد و نفوذ معماری ساسانی در بناهای مذهبی به درجه  ای می  رسد که به تدریج اصول معماری 

اسالمی بر شالوده معماری ساسانیان پایه  گذاری می  شود.
مانند  بناهایی  است.  مانده  بجای  اندکی  نمونه  های  ایران،  در  اسالمی  دوره  اولیه  معماری  از 
مسجد جامع فهرج در یزد، تاریخانه دامغان، مسجد جامع نائین، مسجد جامع شوشتر نمونه  هایی از آن 

زمان است که بعضی از آنها از میان رفته یا تغییر شکل یافته  اند )تصویر ١٩(.
معماران  توسط  فهرج«  جامع  ـجد  »مس
ایرانی در قرون اولیه اسالم برپا شد. ویژگی  های 
این مسجد در شکل طاق  ها، قوس  ها و جزئیات 
تزیینی آن است و از نظر وضعیت ساختمانی ثابت 
ساخته  ساسانی  معماری  از  پیروی  با  که  می  کند 
و  راهرو  بنا شبستان،  اصلی  عناصر  است.  شده 
مناره است و شکل عمومی بنا ساده و تنها نقوش 
آن  دیوار  بخش  زینت  از گچ بری  زیبایی  و  ساده 

است.

تصویر19 ــ مسجد جامع فهرج ــ قرون اولیه اسالمی
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»معماری دوران اسالمی ایران« عموماً در سه گروه اصلی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند:
1ـ بافت شهری و روستایی 
2ـ مجموعه  های معماری 

3ـ تک بناها 

بافت شهری و روستایی
در ایران امروز، روستاها و شهرهای تاریخی بسیاری با آثار و ساختار دوران اسالمی وجود 
دارد. به بیان دیگر، تمامی شهرها و روستاهایی که امروزه در آنها زندگی می  کنیم، در دوران اسالمی 

شکل گرفته  اند. هر چند بنیان اولیه تعدادی از آنها به دوران قبل از اسالم می  رسد.

تصویر20ــ دورنمای روستای ماسوله ــ گیالن

ـ آذربایجان تصویر22ــ دورنمای روستای میمند ــ کرمانتصویر21ــ روستای کندوان ـ

از بین تمامی شهرها و روستاهای دوران اسالمی 
بافت و ساختار ویژه  به  با توجه  آنها  از  ایران، تعدادی 
نام  و صاحب  ارزشمند  ر  بسیا فراوان  بناهای  و  آثار  و 
و آوازه  اند و گروهی از آنها در فهرست آثار ملی ایران 
به ثبت رسیده  اند. روستاهای ماسوله، ابیانه، میمند و یا 
تبریز،  اصفهان،  شهرهای  تاریخی  بافت  های  و  بازارها 
شیراز، مشهد، کرمان، یزد، تهران، کاشان، زواره و ... 
و  تاریخی  سابقه  با  آنها  از  بسیاری  که  قبیل  اند  این  از 
ارزش جهانی  و شهرسازی خود  معماری  های  ویژگی  

دارند )تصاویر 20 و 21 و 22(.
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ازاینمیانمیتوانبهدومورداشارهکرد:
الف(میداننقشجهاناصفهانوبازارهاوبناهایپیرامونآنو...کهیکیازقدیمیترینو

وسیعتریننمونههایمعماریوشهرسازیدردنیاست.
ب(ساختارشهریوبناهایدوشهرکاشانویزدکهدرنوعخودازعالیتریننمونههایهنری
ومعماریایرانوجهاناستکهبااستفادهازارزانترینودردسترسترینمصالحوموادبومیوبا
رعایتآدابوسننزندگیوهماهنگباطبیعتومحیطکویریبناگردیدهوشاهکاریبدیعازهنر

ومعماریمیباشد.
مهمترینبخشاجتماعیوکالبدیشکلدهندهبهبافتهایتاریخی،»بازار«استکهباداشتن
اصلیترینبناهایشهر،عمدهترینفعالیتهایاجتماعیدرآناتفاقمیافتد.باتوجهبهنقشاصلی
بازاردربافتهایتاریخیوشکلگیریوزندگیشهرهایاسالمی،بسیاریازبازارهایتاریخی

ایراندرفهرستآثارملیایرانبهثبترسیدهاست)تصویر23(.

تصویر23ــ بازار کرمانشاه

مجموعه  های معماری 
یک»مجموعهمعماری«ازتعدادیبناهایگوناگونباعملکردهایمناسبومکملیکدیگر
تشکیلمیشودکهدرکنارهمودرقالبیکساختاربزرگساختهشدهاند.»مجموعهها«بهدالیل
مذهبی،فرهنگی،اقتصادی،نظامی،سیاسیو...شکلمیگیردکهپیدایشآنهاباایجادیکبنای
اولیهمثلیکآرامگاهسادهیایکمکانمذهبیویا...شروعمیشودودرطولزمانبااضافه
شدنبناهایدیگرمانندمسجد،مدرسه،کتابخانه،آبانبار،خانقاه،زائرسرا،کاروانسراو...بهیک

مجموعهگستردهوباشکوهتبدیلمیشود.
مجموعهتاریخی»سنگبست«درنزدیکیشهرمقدسمشهد)سدهسوموچهارمهـ.ق(از
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نخستیننمونههایاینگونهمجموعههاست.
گنجعلیخان مجموعه )تصویر24(، مشهد در )ع( رضا حضرت مطهر حرم مجموعه

کرمان)تصویر25(

بقعهشاهنعمتاللهولیدرکرمان،مجموعهشیخاحمدجامدرتربتجامخراسانومجموعه
مجموعهها این از قم در )س( معصومه مطهرحضرت مرقد اردبیل، در اردبیلی شیخصفیالدین

میباشد)تصویر26(.
بناهایدوراناسالمیدردوگروهتقسیمبندیمیشوند:

1ــبناهایمذهبیمانند:مساجد،مدارس،بقعهمتبرکه،آرامگاه،قدمگاه،حسینیهها،تکایا،
مصلیهاوکلیساها.

2ــبناهایغیرمذهبیمانند:پلها،آبانبارها،قناتها،خانهها،کاروانسراها،کاخها،باغها،
حمامها،قلعهها،کبوترخانههاو...

از یکی ایران، هنر تاریخ و شد برداشته بزرگ گامی ایران هنر در هجری 6 و 5 قرون در
درخشانتریندورههایخودرادراینروزگارسپریکرد.

هنرمعماریدرایندورهدرخشانوشکوفابهدرجهکمالرسید.هنرمنداندرایندورهدر
اینشیوه آورد. بوجود بزرگ بناهای بتوان، آنها با که یافت عناصریدست و بهعوامل معماری

ساختمان،اساسمعماریمذهبیوکاروانسراومدرسهسازیایراناست.
که دوران این معماری تحوالت از است مجموعهای حقیقت در اصفهان جامع مسجد
گنبد و نظامالملک خواجه گنبد دو دهد. می نشان را معماری تحول سیر همچنان سال هزار تا
تاجالملکدرمسجد،ازنظرتکنیکوزیبایی،اثربسیارچشمگیریاست.ایوانهایچهارگانه
اولجایتو ازهنرهاست.شبستانهایمسجدوهمچنینمحرابزیبای مسجدهرکدامشاهکاری
بهجز کامل و زیبا مسجد این در روند. می شمار به ایران هنری آثار زیباترین جمله از محمد

تصویر25ــ نمای داخلی مسجد گنجعلی خان ــ کرمانتصویر24ــ مجموعه حرم امام رضا )ع( مشهد مقدس

تصویر26ــ حرم حضرت معصومه )س(
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سبکهایمختلفمعماری،انواعخطوطکوفی،ثلثونستعلیقبهکاررفتهاست)تصویر27(.
عالوهبرمسجدبایدازمدرسهوکاروانسراهاومقبرههایایندورههمنامبرد.اگرچهشبکهراهو
امادرگذشتههایدور، جادههایشوسه،شاهرگحیاتیتجارتیککشورمحسوبمیشود،
امکان جاده از مطلوب استفاده راه، میان ایستگاههای و مسافرخانهها و کاروانسراها وجود بدون

نداشت.
قدیمی راه در درجنوبسرخس »رباطشرف« دوره این کاروانسراهای کاملترین از یکی
است کامل و زیبا بسیار هنوز زمان، مرور از ناشی خرابیهای وجود با است. مرو ــ نیشابور

)تصویر28(.

برج و دایرهوار طرح با مراغه مدور برج دوره این های آرامگاه نمونه از
مهماندوستدامغانوبرجگنبدکاووسدرگلستانوبرجطغرلدرشهرریباطرح
ترکداررامیتواننامبرد)تصویر٢9(.درمعماریایندورهبرجهایخرقاندرقزوین

وگنبدکبوددرمراغهبهصورتهشتودهضلعیهستند)تصویر30(.
بسیار کاربردآجر و نماسازیمیشدهاند اآجر ب بناها دیوار سطوحخارجی
رواجپیداکردوازانواعطرحهایهندسیدرآجراستفادهمیشد.هنرآجرتراشیو
تزیینبناباآجرهایتراشیده،ازقرنپنجمهـ.قدرایرانمعمولبودهاست.درکنار
اینتزییناتبسیارزیبایآجری،کتیبههاوخطوطتزیینی،بااستفادهازآجرتراشیده،

یکیازویژگیهایایندورهبهشمارمیرود.

تصویر27 ــ محراب الجایتو ــ مسجد جامع اصفهان ــ دوره ایلخانی

تصویر29 ــ برج گنبد قابوس ــ دارای 10 ترک و کتیبه های کوفیتصویر28ــ کاروانسرای رباط شرف بر کناره راه ابریشم ــ خراسان رضوی ــ دوره سلجوقی

تصویر30 ــ برج خرقان ــ نمای آجرکاری ــ قزوین ــ دوره سلجوقی 
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آرامگاه های  و  مقبره  ها  ویژه ساخت  به  بناها،  دوره  این  هشتم  و  هفتم  قرون  در 
برج مانند به همان شیوه سده  های پنجم و ششم هجری ادامه یافت. هم چنین نقشه چهار 
ایوانی که از پیش متداول بود، در قرون هفتم و هشتم هجری نیز برای بناهای مذهبی مانند 

مسجد و بناهای غیرمذهبی مانند کاروانسراها به کار می  رفت.
معماری در این دوره هم جنبه عمومی داشت و هم جنبه محلی و همان طور که 
بنای مسجد جامع اصفهان برای معماران دیگر مساجد سرمشق بود، معماران این دوره 
روش های ساخت مراکز بزرگ مثل سلطانیه را اقتباس می  کردند و در کنار سنت های 

محلی به کار می  بردند. در این دوره به تزیینات بناها بسیار توجه می  شد.
یافته است.  تزیین  به کاشی  ها و آجرهای قهوه  ای رنگ  سر در مسجد ورامین 
این مسجد نه تنها از لحاظ ساختمان عظیم و گنبد آجری آن اهمیت دارد، بلکه به خاطر 
تزیینات کاشی کاری معرق و گچبری و کتیبه  های تاریخی آن جزء آثار مهم هنری ایران به 

شمار می  رود. 
مسجد گوهرشاد اگرچه سردر و مدخل مستقلی ندارد و یکی از مجموعه بناهای 
آستانه امام رضا )ع( است، اما طاق عظیم ورودی آن مملو از کاشی کاری و کتیبه  های 
از شاهکارهای معماری  یکی  و  و کامل  زیبا  از هر جهت  بنای مسجد  مفصلی است. 

دنیاست )تصویر 31 و 32(.
نهم هـ.ق است که در زمان جهانشاه  بناهای قرن  بهترین  از  تبریز  مسجد کبود 
قراقویونلو بنا شده است. نقشه این مسجد شباهت چشمگیری به نقشه مساجد عثمانی 
با  که  مرکزی  اما صحن  مرکزی است،  فاقد صحن و حیاط  اگرچه  این مسجد  دارد. 
گنبد پوشیده شده، به صورت چهار ایوانی ساخته شده است. ورودی مسجد با تزیینات 
کاشیکاری در کمال زیبایی و ظرافت زینت شده است. در این کاشی ها رنگ های آبی 
روشن، آبی پررنگ، خاکستری و سبز چمنی و پررنگ به کار رفته و در برخی موارد، گل 

و بوته و شاخه  هایی با طالکاری در آن دیده می  شود. کاشی کاری و 
رنگ  آمیزی  ها در این مسجد همان گونه است که هنرمندان در تزیین 

و تذهیب صفحات کتاب  ها به کار می  بردند )تصویر 33(.
یا  مقبره  ها  به  باید  دوران،  این  مساجد  ری  معما بر  عالوه 
آرامگاه  های این زمان هم اشاره کرد. گنبد سلطانیه یا مقبره سلطان 
و  اسالمی  بناهای  زیباترین  از  یکی  )خدابنده(  ـو  اولجایت محمد 
شاهکاری از معماری این دوره است که در اوایل قرن هشتم هـ.ق 
در نزدیکی زنجان ساخته شده است. بلندی این بنای هشت ضلعی 
که  ساخته  اند  طوری  را  گنبد  این  است.  متر   50 از  بیش  منتظم 
بدون ساختن بناهای  متصل و مجاور به آن با ابتکارات هوشمندانه 
فشارهای جنبی گنبد را به جانب زمین منحرف کرده  اند. در هشت 

تصویر31ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری

تصویر32 ــ مقرنس ــ مسجد گوهر شاد ــ مشهد ــ دوره تیموری

تصویر33 ــ مسجد کبود تبریز ــ دوره قراقویونلو
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گوشهساختمانمنارههافشارواردهگنبدراعمودًاخنثینماید.)تصویر34(
دردیگربناهایایندورهمثلکاروانسراهاومدرسههاجلوههایزیباییرامیتوان
و شمالی ناحیه در بویژه کشور نقاط در اقتصاد پیشرفت و توسعه برای ایلخانیان دید.
مسیر در کاروانیان آرایش برای و ساختند ارتباطی راههای بسیاری تعداد آذربایجان
اقلیماحداثکردند.مانند به باتوجه اینراههاوجادههاکاروانسراهایبزرگوزیبایی

کاروانسراهایسرچمدربینراهزنجانومیانه،یارباطسپنجدرنزدیکیشاهرود.
درنزدیکیمرزافغانستانوخراساندرشهرخوافوکناردهکدهخرگرد،مدرسه
غیاثیهرادومعمارایرانی،استادقوامالدینشیرازیوغیاثالدینشیرازیبناکردند.که
یکیازمدارسکاملچهارایوانینیزهست.کاشیهایمعرقوآجرهایتزیینشدهمدرسه

شهرتیخاصدارند.)تصویر35(.
یکیازدرخشانتریندورههایهنریایرانپسازاسالمدورهصفویهاست.

دراواخرقرندهمهـ.قدرزمانشاهعباسباانتخاباصفهانبهپایتختی،اینشهر
بهعنوانیکیازدرخشانترینشهرهایشرقگسترشپیداکرد.

باتوجهبهامنیتایراندرایندورهبناهاییبزرگوعالیمانندکاخهایعالیقاپو،
سردر و حسین شاهزاده بقعه و اصفهان در اشرف تاالر و بهشت هشت ستون، چهل
رنگ و آب خوش کاشیهای از کاخها این دیوار شدند. ساخته قزوین در قاپو عالی
دارد. وجود پیوند دوره آن معروف نقاشان نقوش با آنها مجموع میان در شده پوشیده
چوبی تزیینات )تصویر36(. میشدند. تزیین کاری منبت با غالباً نیز دیوارها و سقفها
آنهامیزانبیشتریازتذهیبکاریو بناهایغیرمذهبیداراینقشاصلیبودودر در
نقاشیهایالکیاستفادهمیشد.طرحهایآنهاباهنرنگارگریدارایرابطهنزدیکیبود.

تصویر34 ــ گنبد سلطانیه ــ زنجان ــ دوره ایلخانی

تصویر35 ــ مدرسه غیاثیه خرگرد خواف در خراسان ــ نمایی 
از فضای خارجی

تصویر36 ــ بقعه شاهزاده حسین ــ قزوین ــ دوره صفوی

بهویژهدردرهاوسقفها،هنرخاصیدرایندورهمحسوبمیشدهاست. کندهکاریوخراطی
نقاشیهایدیواری)فرسک1(درکاخهایعالیقاپو،قصراشرفوچهلستونوهمچنینآئینهکاری

١ــفرسکشیوهایدرنقاشیدیواریاستکهقبلازخشکشدنمالتگچیاآهکانجاممیشود.
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بهعنواننوعیتزیینجدیددربناها،مانندآینهخانه،مورداستفادهقرارگرفتهاست.
و بزرگ خیابان آن در و شد ارائه اصفهان شهر برای جدیدی نقشه دوره این در
روی که بزرگی پل به خیابان این کاشتند. درخت را خیابان طرفین و ساخته باغ چهار معروف
است. دربرگرفته باشکوه بناهای با جهان نقش میدان را شهر مرکز میرسد. است، زایندهرود
نمونهشاخصکاخسازیمستقلازمیداننقشجهاننیزپدیدآمدهاست.کاخچهلستون
با20ستونچوبیبلنددرایوان،تاالرآئینهباسقفمنقوشوزراندودومنبتکاریوگچبریو

نقاشیهایعالی،یکیازمشهورترینکاخهایایندورهاست)تصویر٣7(.
معماریقصرهشتبهشتنیزازنظرمنظرهباغاهمیتدارد.اینقصررابرایجشنهای
از استفاده بهسبب زیبایی، و ازجنبهمعماری اینکاخگذشته بودند.شهرت نظرگرفته مجللدر
سنگهایمرمروطاقمقرنسکاریونقاشیمناظرکاشیکاریخاصآناست.آیینهکاریاینکاخ

عاملدیگریدرزیباییبنابودهاست.
مدرسهچهارباغباسردرورودیوگنبدودومنارهرفیعازنظرشیوهکاشیکاریورنگآمیزی
جلبنظرمیکند.بنایزیبایاینمدرسهوکاروانسراوبازاردرخیابانچهارباغاحداثشدهاست.

ازاینزمانبهبعددرسراسرایران،کاروانسراهایبزرگیازآجروگاهیازسنگساختهشده
است.ازکاروانسراهایایندورهمهیاردراصفهان،بیستوندرکرمانشاه،مادرشاهوشیخعلیخان

دراصفهانرامیتواننامبرد.
دردورهصفویهتعدادزیادیپلساختهشدهکهازنظرزیباییوشیوهپلسازیبسیارچشمگیرند.
پلاللّٰهوردیخانیاسیوسهپلدرانتهایخیابانچهارباغدراصفهاندردوطبقهبررویرودخانه
زایندهرودواقعشدهاست.دردوسویجادهاصلی،راهرویسرپوشیدهایبرایپیادهروانساخته

شدهاست)تصویر٣8(.

تصویر38 ــ سی وسه پل)پل الّله وردی خان( ــ اصفهانتصویر37 ــ عمارت چهل ستون ــ اصفهان
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پلخواجوکهبررویزایندهرودساختهشده،ازنظرمعماریوکاشیکاریمشهوراستو
ازلحاظتناسبوجلوه،زیباییچشمگیریدارد.اینپلهانهتنهابرایعبوربلکهبرایتوقفنیز
طراحیشدهاستودرآنهاجاهاییبرایتفریحودرنگوجوددارد.درسراسرطولپل،غرفههای

کوچکزیباییتعبیهشدهکهباکاشیونقشهایدیواریزیباییآراستهاست)تصویر٣9(.
اززمانصفویهبناهایتاریخیبسیاریدرایرانوجوددارد،چونمجموعهبقعهشیخصفیالدین
اردبیلیدراردبیل،)تصویر40(،کهشاملمجموعهایازگورهایشاهان،شاهزادگاندورهصفویو

چندساختماندیگربهنامچینیخانه،مسجدومتعلقاتدیگراست.

مقبرهاستوانهایشکلباگنبدیکوتاهپوشانیدهشدهاستودوربرجازخارجدارای
کتیبهبزرگآجریاستونام»اللّٰه«باکاشیرویآنتکرارشدهاست.

آستانپرشکوهقدسرضوی)ع(شاملمجموعهبناهایمتعددیاست.گنبدزرین
بنادارایدوپوششاستکهپوششخارجیآنطالکاریاست.اینگنبدکتیبهایبهخط
علیرضاعباسیخوشنویسدورهشاهعباسدارد.دومنارهطالبررویایوانعباسیوایوان
جنوبیقراردارند.طالکاریایوانصحنکهنه)عتیق(بهفرماننادرشاهافشارانجامشدهو

ازاینروستکهبه»ایواننادری«معروفاست.
بهطورکلیبرخیازبهترینتزییناتوآیینهکاریونمونهکاشیکاریسهدورهتاریخی
متوالیرادرآنمکانمقدسمیتواندید،زیرامسجدگوهرشاددرزمانتیموریان،صحن

کهنهدرزمانصفویهوصحننودردورهقاجاریهساختهشدهاست.
ازنمونـههایدورهافشاریهکـاخخـورشیدوبـرجهایدیدهبـانیشهرکـالتاست

)تصویر41(.

تصویر40 ــ بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی  تصویر39 ــ پل خواجو بر رودخانه زاینده رود ــ اصفهان

تصویر41 ــ کاخ خورشید )کالت نادری( ــ خراسان
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ارگ آنها، جمله از شد. ساخته بزرگی بناهای و عمارات شیراز شهر در زندیه دوره در
کریمخان،مسجدوحمامویکبازاراست.ازویژگیهایکاشیکاریایندوره،استفادهازنوعی
رنگگلسرخاستکهدرزمانقبلدیدهنمیشود.تزییناتکاشیکاریدربدنهبناهاازآجرهای
پهلوانملی، بود.صورتشخصیتهایرسمی،صحنههایهنرنماییرستم کاشیوزمینهسفید

شکارودورنماهادرکاشیکاریدیدهمیشود.)تصویر42(
دردورهقاجاریهشیوهجدیدیدرمعماریایجادشدومعماراناینزماننیزدنبالهروشیوه
صفویهبودند.هرچندهنرمعماریاینزماندرمقایسهبادورهصفویهبسیارضعیفشمردهمیشود.

امابهمروربهدلیلارتباطزیادباغربمعماریتلفیقینیزپدیدآمد.
و گچبری آیینهکاری، کاشیکاری، قبیل از ایرانی تزیینی طرحهای با غیرایرانی معماری
ازارهبندیازکاشی،توأمشد.بااینحالعناصرمعماریایرانیبهحیاتخودادامهدادبهطوری
کهایجادزیرزمینهاباطرحهایزیباوپوششهایضربیآجری،تعبیهحوضخانهها،رواجبادگیر
برایخنککردنفضاهاواحداثتاالرهایبزرگباشاهنشینهاوغرفهوگوشوارههاهمهوهمهبه
صورتدلپسندتریدرآمد.ساختنبادگیرهادرابتداسادهوفقطشاملیکدهانههواکشمزینبه
کاشیکاریهایزیبابود.سپسبهتدریجمراحلکمالراپیمود،چنانکهصورتتکاملیافتهآنها،
دوطبقهوازچهارجهتدارایهشتدهانههواکشاستوجریانبادوهواراازایندهانههابه

داخلساختمانهدایتمیکند.
درمعماری،ساختنبادگیرهایمزینبهکاشیکاریوقبهطالدرعمارت،رکنیازمعماری
اصیلایرانیبودهاست.بناهایمسکونیدورهقاجار)بهجزکاخهایسلطنتی(همهبهشیوهمعماری
اصیلایراندرادوارقدیمبودهکهدرایندورهباابتکاراتجدیدتربهصورتیدلچسبونیکوتکمیل

شدهاند.
درتهرانواطرافآن،چندنمونهمهمازمعماریقاجاریهدیدهمیشود.یکیمقبرهحضرت
عبدالعظیمدرشهرریاستکهبنایمقبرهوگنبدطالیآنقابلتوجهاست.بناهایدیگرقابلتوجه

»عصرقاجاریه«،مسجدامام)شاهیاسلطانی(ومسجدسپهساالر)مطهری(تهراناست.
ساختمانهای و کاخ معماری است، شده پیروی صفویه از که مذهبی معماری بر  عالوه
مسکونیکهآمیزشعواملمعماریایرانیواروپاییرابهحالتیبسیاردلنشیننشانمیدهد؛مانند
عمارتکالهفرنگی،کاخسرخهحصار،کاخشمسالعماره،کاخگلستان،تیمچههایوسیعوزیبای
ایندورهخودنشاندهندهشاهکارهایماهرانهایازاستادانهنرمعماریقرنسیزدهمهـ.قاست.

)تصویر43(
ازدورهقاجارتیمچهوبازارهایوسیعباپوششهایخوبیدرتهرانوشهرستانهایبزرگ
موجوداستکهازنظرهنرآجرکاریوکاشیکاریوچهازنظروسعتدهانهطاقهاقابلتحسینو
ستایشاند.معماریدردورهپهلویتنوعچشمگیرنداشتهاست.باورودمصالحجدیدساختمانی
پرافتخار پیشینه به که مهندسانی ایران، به خارجی مهندسان آمدن نیز و غیره و بتون آهن، د مانن
معماریکشورماآشنایینداشتندوبازگشتایرانیانیکهدرخارجازوطنتحصیلهنرمعماریکرده

تصویر 42ــ ارگ کریم خان ــ شیراز

تصویر 43ــ کاخ شمس العماره ــ تهران
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ویاتحتتأثیرمعماریغرببودند،دگرگونیشگرفیدرهنرمعماریایرانپدیدآورد.باهمهزیبایی
کهایننوعمعماریهابهقیافهشهرهایایرانبخشید،متأسفانهغالباًجنبهتقلیدازشیوههایمعماری

غرببرتبعیتازهنراصیلایرانییاابداعشیوهجدیدیدرمعماریایران،ترجیحدادهشد.
بااینوجود،دربعضیازموارد،ناچارازتمایلبهتزییناتبهسبکایرانیشدهاند.بناهایی
چونکاخهایسعدآباد،کاخمرمردرتهرانوساختمانمجللباشگاهافسراندبیرستانالبرز،سردر
باغملی،عمارتپست،گواهاینمدعاست.اینطریقمعماریبدونتوجهبهعواملاقلیمیوپیشینه

معماریدرایرانهنوزادامهدارد)تصویر44(.

نکاتی در پدیده  های معماری ایران
به توجه با پدیدههایموجوددرعالممعماری از بهجرئتمیتوانگفتکهبخشعمدهای
بهمعماری ایرانخلقشدهاند.میدانیمکهمغربزمینهمواره مدارکواسنادموجود،درفالت
گوتیکفخرکردهاستوبهاعتباریمهمترینشاهکارهایهنریمعماریمغربزمینبهاینسبک
پدیدههای درباره میدانند. ایران معماری از ملهم را گوتیک معماری که است دارد.جالب تعلق
معماریکهدرایرانپیشازاسالمآفریدهشدهوطیقرنهاتحولوتکاملیافتهوبهدیگرسرزمینها
انتقالیافته،میتواننمونههایییادکرد؛مانندکاربردانواعقوسهاوازآنجملهطاقضربیازهزاره
دومق.مدرامرپوششفضاهایمعماریپدیدهارزندهایاستکهدراینسرزمینپاگرفتهاست.
خلقگنبدبررویپایهچهارگوشازابتکارهایاستثناییاستکهدراینسرزمینبهوجودآمدهو
منشأدگرگونیاساسیدرکارمعماریجهانشدهاست.ایواننیزکهیکیازپدیدههایشگرفدوره
اشکانیاست،کهدرپیکاربردوسیعوموفقآندرمعماریساسانی،دردورهاسالمیهمچنانمورد

توجهقرارگرفتوبعدهابرایهرچهبیشترشکوهمندیشبستانگنبدداربهآنافزودهشد.

عناصر معماری شهرسازی 
محله :باحذفنظامطبقاتیمفهومیبراساسهمشهریبودنیابراساسفعالیتهایمشترک

بهشکلکوی،محلهیاشهرکوچکیدربافتشهریپدیدآمد.
خیابان ــ کوچه :ایجادخیابانوکوچهبهعنوانشیوهارتباطیمیانمناطقدرونشهریو
برونشهریازدیربازدرمعماریوشهرسازیایرانوجودداشتهاست.بااینحالبهدلیلاهمیت
نیزبهعنوان بهگیاهوزیباجلوهدادناینعنصرشهریخیابانهایچهارباغپدیدآمدند.کوچهها
مسیرهایفرعیباایجادتقاطعیعنیگذرازهرمحلهایجادشد.اینکوچههابراساسمناطقمختلفبه

صورتسرپوشیدهیابازساختهمیشدند.هرمحلهممکنبودچندگذرداشتهباشد.
بازار :محلموردنیازتجارتومایحتاجمردمرابازارمینامندکهدرابتدادرکناردروازههای
اصلیشهروسپسدربافتمرکزیشهریایجادشد.بازارهابهشکلسرپوشیدهیابازساختهو
مجموعهآنهاراارسنمینامند.عناصرمختلفبازارشاملراسته،رسته،سرا،تیمچه،حجرهمیباشد،
مسیراصلیبازارراستهنامیدهمیشودوازتقاطعدوراسته،چهارسوقپدیدمیآید.بخشهاییاز

تصویر 44ــ سردر باغ ملی ــ تهران
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تصویر46 ــ دورنمای میدان نقش جهان ــ اصفهان ــ دوره صفوی

تصویر 4٥ــ بازار مسگری      

می شود.  نامیده  رسته  گیرد،  می  قرار  آن  در  یکسان  مشاغل  که صنف  راسته 
فضای حیاط میانی که دورتا دور آن حجره ها قرار گرفته است. 

مرکز چند تجارت خانه از یک صنف در یک فضای سرپوشیده، تیمچه نام 
دارد و مجموعٔه تیمچه ها در وسط یک فضای آزاد مسقف دارند )تصویر ٤٥( 

برای  باز  فضایی  ه  ک است  شهر  درونی  صر  عن مان  ه میدان   : میدان 
به  حضور مردم یا ارتباط اصلی با دیگر عناصر شهری است. میدان معموالً 
بیشتر  میدان  عملکرد  شوند.  می  ساخته  کوچک  و  زرگ  ب های  میدان  شکل 
را  نیازهای شهری  و  و مشاغل  ارتباطات  برخی  به عنوان جایگاه مشخص، 

دربرمی گیرد. )تصویر ٤٦(
خانه : در اکثر مناطق ایران خانه های سنتی دو قسمت اندرونی و بیرونی 
دارند. قسمت اندرونی خصوصی و برای زندگی خانوادگی درنظر گرفته شده 
استفاده  دیگر  افراد  از  پذیرایی  و  د  آم و  رفت  ای  بر ونی  بیر ت  قسم و  است. 
می شود. و حریم زندگی خصوصی از دید مهمانان به طرز زیبایی از هم جدا شده 

است. )تصویر ٤٧( خانه های سنتی اغلب در چهار طرف یک حیاط مرکزی 
قرار گرفته است. 

مسجد و انواع آن : مساجد مهم ترین عنوان و عنصر بناهای دینی است 
که در دوره های متفاوت برای برگزاری مراسم دینی و فعالیت های اجتماعی 

مورد استفاده قرار گرفته است. 
شکل  به  ابتدا  که  دارد  تفاوت  جد  مسا ساختمانی  نقشه  دوره  هر  در 
شبستانی یا ستون دار )چهل ستونی( ساخته می شد. پس از آن شیؤه چهارطاقی 
به شبستان اضافه شد. در دوره های بعد به شیؤه ایوان دار و گنبدی رونق یافت. 

)تصویر ٤٨(.

تصویر 4٨ــ مسجد امام ــ اصفهان ــ دوره صفوی       تصویر 4٧ــ حیات خانۀ شاه ویالیی ــ کاشان 
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میل مناره: این عنصر معماری در واقع برج های راهنماست که در کناره راه ها و در مسیر کویر 
یا مناطق کوهستانی و جنگلی ساخته می شوند. شب ها برای راهنمایی مسافران بر باالی آن آتش روشن 
می کردند و به این لحاظ مناره مدرسه این بنا عنصر اصلی تأثیرگذار در شکل گیری مناره در مساجد 

اسالمی است. با این حال الگوی اصلی بسیاری از برج مقبره ها نیز می باشد )تصویر ٤٩(.
کاروان سرا: بخشی از معماری مهمی که برای اقامت موقت مسافرانی که به صورت گروهی 
معرفی کردند ساخته شده است. این بنا به دلیل گستردگی تبادالت اقتصادی و تجاری و یا زیارت رونق 
بسیار داشته است. دارای حیاط وسیع و روباز و دورتادور آن تعداد زیادی حجره برای استراحت 

مسافران بوده است. )تصویر ٥٠(

بسیار مهم شهری است که در  نظافت، گرمابه عنصر  و  پاکیزگی  به  اهمیت  دلیل  به   : گرمابه 
ایران از دیرباز تاکنون حضور اصلی داشته است. بنابراین این مکان پس از مسجد، مدرسه و بازار از 
عناصر مهم شهر به حساب می آمد. از عوامل مهم در گرمابه تنظیم دما و گرمایش است. مسیر دسترسی 
به بخش اصلی بنا از ورود ناگهانی هوای سرد؛ هم از بیرون به درون و هم در بین فضاهای درونی 
جلوگیری می کند. از عناصر مهم گرمابه فضای  بینه )رخت کن( و گرم خانه )محل شست و شو( است. 

)تصویر ٥١(
مدرسه : به دلیل ارزش آن به تعلیم و تربیت و یادگیری دانش مکانی خاص به عنوان مدرسه 
حائز اهمیت است. ایرانیان از دوران پیش از اسالم و دوران اسالمی با جدیت به ساخت این مکان 
پرداختند. شیؤه معماری مدارس با تحول معماری مساجد به شکل ایوانی درآمد و از عناصر مهم آن 

َمْدَرس )محل تدریس استادان( و حجره )اتاق های محل اقامت طلبه ها( می باشند. )تصویر ٥٢(
آرامگاه  : ساخت مقبره از دوران باستان نمادی از اعتقاد به دنیای پس از مرگ است. از این رو 
سیر تحول آرامگاه سازی از درون خانه ها یا مقابر مستقل یا گوردخمه ها با استفاده از عناصر معماری 

تصویر ٤٩ــ برج طغرل ــ شهرری ــ دوره سلجوقی 

تصویر ٥٠ــ کاروانسرای میبد ــ یزد

تصویر ٥١ــ گرم خانۀ گرمابۀ گنجعلی خان ــ کرمان                  

تصویر ٥٢ــ مسجد مدرسۀ آقابزرگ ــ کاشان 
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به صورت  و …  عرفانی  و  دینی  بزرگان  های  آرامگاه  است.  بررسی  قابل  آن  دادن  جلوه  باشکوه  در 
زیارت گاه مورد احترام واقع شده است. )تصویر ٥٣(

کاخ : حضور حکومت های متمرکز ضرورت ساخت بناهای باشکوه و 
اشرافی را در دوره های تاریخی ایران باعث شد. ساختن کاخ و عمارت های 
مجلل برای حکمرانان و پادشاهان مسابقٔه طوالنی در فرهنگ معماری ایران 
دارد. به دلیل انتخاب شهرهایی در دوره صفویه به عنوان پایتخت، ساختن کاخ 
در عرصه معماری اسالمی مطرح شد. تزیینات این بناها به نحوی قابل تحسین 

انجام شده است. )تصویر ٥٤(
قلعه : به دلیل ضرورت دفاع و کاربرد نظامی یا حفاظت از کاخ و قلمرو 
از مصالح  آن  هایی می ساختند. در ساخت  قلعه  و دشت  در کوهستان  شاهی 
مستحکم مثل سنگ و ساروج و آهک بهره می گرفتند و حتی از موقعیت طبیعی 
پرتگاه ارتفاعات شیب دار و صخره های دور از دسترسی استفاده می کردند. گاه 
در دشت ها با کندن خندق قلعه را از دسترس دور نگه می داشتند. )تصویر ٥٥(

تصویر ٥٣ــ مقبره امیر تیمور سامانی ــ بخارا

تصویر ٥٤ــ کاخ هشت بهشت ــ اصفهان 

تصویر ٥٥ــ قلعه ای بر فراز کوه یا ارگ بم ــ کرمان 
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یا  کاروانی  های  جاده  مسیر  در  بندها  آب  و  ها  پل  ساخت  بند:  آب و پل
رودخانه های پر آب برای جلوگیری از طغیان یا مسیر آب جهت کشاورزی و دیگر 
فعالیت های مرتبط میراث شکوهمند دیگری از تاریخ ایران باستان به شمار می رود. 
هنگام ساخت آب بند ضمن ذخیرٔه آب به انتقال آب برای به گردش درآوردن سنگ های 

آسیاب هم توجه شده است. )تصویر ٥٦(
آبانبار: آب انبار مخزن آب زیرزمینی است که برای ذخیره سازی آب در مناطق 
خشک و کم آب می تواند بهترین روش نگهداری آب باشد. بسیاری از آب انبارها در 

مسیر قنات ساخته شده است تا آب سالم را به آب انبار هدایت کنند. )تصویر ٥٧(
یخچال: ضرورت به کارگیری آب گوارا و استفاده بهینه از نزوالت آسمانی 
عنصر دیگری به عنوان یخچال در معماری ایران را باعث شد. این مکان حتی در 
روزهای گرم نیز می توانست یخ مورد نیاز مردم را که از نزوالت آسمانی )برف( به شمار 

می رفت را فراهم کند. )تصویر ٥٨(
است  کبوترخانه  ساخت  ایرانی  معماران  ابداعات  دیگر  ز  ا ها:  ه ن کبوترخا
که هدف آن مکانی برای نگهداری کبوترها و جمع آوری فضوالت آنها در مصرف 
کشاورزی به عنوان کود بوده که برای احیای کشاورزی و غنی کردن خاک استفاده 
می کردند. در شبکه های آجری بیشترین تعداد النه را با کمترین مصالح ساختمانی 

فراهم می کردند. )تصویر ٥٩(

تصویر ٥٦ــ پل زمان خان ــ شهرکرد یا آب بند شوشتر 

 تصویر ٥٧ــ آب انبار          

تصویر ٥٨ــ یخچال مؤیدی ــ کرمان

تصویر ٥9ــ کبوترخانه ــ اصفهان   
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پرسش
١ــدونمونهازغارهاییراکهموردسکونتقرارگرفتهاند،نامببرید.

٢ــفرهنگبردوسیانمتعلقبهکدامدورهاست؟
٣ــازقدیمیتریناماکنمسکونیایرانیکیرانامببرید.

چگونه اجتماعی رفتار و معیشت به توجه با زاغه معماری فضاهای 4ــ
است؟

5ــدربارهساختمانمنقوشتپهزاغهوکاربردآنتوضیحدهید.
6ــدربارهویژگیهایمعبدچغازنبیلبنویسید.

٧ــدربارهویژگیهایدخمههایسنگیمادهاتوضیحدهید.
٨ــمهمترینآثارهخامنشیشاملچهنوعمعماریهاییاست؟

٩ــاشکانیانمعماریبنایاصلیخودراازچهسنتیایدهگرفتهاند؟
و اتصالشهرنشینی نقطه که را پارتی معماری و هنری آثار ترین مهم ١٠ــ
استقرارفرهنگیبینفالتایرانوشرقوجنوبشرقبودنامبردهودربارهآنتوضیح

دهید.
١١ــشهرتاریخیبیشاپورچهنقشهایدارد؟

١٢ــسقفتاالربزرگکاخبیشاپورچگونهساختهشدهاست؟
١٣ــتحوالتمعماریازقرون5و6درکدامبنابیشترمشهوداست؟

١4ــدرکدامبنامنارهادرهشتگوشٔهآن،ازفشارهایجانبیبنامیکاهد؟
١5ــپلهایدورٔهصفویهرانامببرید.

١6ــمعماریقاجاریهدرمقایسهبامعماریصفویهچگونهاست؟
١٧ــانواعبناهایدورٔهاسالمیرانامببرید.

١٨ــازعناصرمعماریوشهرسازیچهارنمونهرانامببریدویکیراتوضیح
دهید.

بحث کنید 
ــدربارهعللافولمعماریسنتیگفتگوکنید.

ــدربارهمعماریمعاصرگفتگوکنیدوآنرابامیراثمعماریسنتیمقایسه
کنید.



فصل سوم
باغ ایرانی
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باغ ایرانی 

هدف های رفتاری:پسازپایاناینفصلازفراگیرانتظارمیرود:
١ــمفاهیمعارفانهباغایرانیراذکرکند.
٢ــمفهومدرختمقدسرابیانکند.
٣ــالگویباغایرانیراتوضیحدهد.

4ــرابطهشعرفارسیوباغایرانیرابداند.
5ــچندنمونهازباغهایایرانیرانامببرد.
6ــانواعباغراازنظرعملکردذکرکند.

فرهنگایرانیدرطولتاریخبهصورتهایگوناگونتجلییافتهاست.دریایبیپایانزبان
وادبیاتفارسیوگسترهپرمعنایهنرومعماری،هموارهبهبهترینوشکوهمندترینشکلفرهنگ
پارسیانرابهظهوررساندهاست.فرهنگیبهقدمتهزارهها،درجلوههاییبیشمارازخالقیتو
شیوهزندگیبروزیافتهاست.بهراستیفرهنگایرانیباهمهپیچیدگیهایپنهانوآشکاردرکجا

حقیقیترینظهورخویشراتجربهکردهاست؟
بهشت( )فردوس، پردیس و باغ ایجاد ایرانی تفکر و تجلیذوق بهترین توانگفت، ب شاید
باشدکهدرتمامیجلوههایهنرینمودآشکاریدارد.بااینحالبرخیازمورخانبهایننتیجه
آن در که آوردهاندچرا پدید را اغها ب اولین زنان احتماالً بسیاردور زمانهای در که اند رسیده
روزگار،مردانگرایشبهکوچداشتندودرجستجویشکارگاههایبکربودند.زنان،مردانرا
تشویقمیکردندتاشکارراکنارگذاشتهوبهکشاورزیودامداریبپردازندوازاینروبتوانند
موادغذاییخودرابهدستآوردهوجایگاهیآرامشبخشومفرحبیابند.ازاینروباغهانمایشی
ازبهشتدراینجهاناستکهدرختانهمیشهسبزوبلندقامتیچونسرودرآنکاشتهمیشد.
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نیازبه پسهموارهکشتگلوگیاهخیالانگیزاست.زنانبهخصوصدردورانبارداریعمیقاً
مستقرشدنوسکنیگرفتندرمکانیثابتراحسمیکردند.شایداولینبارپسازانتخابمکانی
مناسب،شروعبهکشتکردندوگیاهانوگلهایوحشیراپرورشدادندتاباالخرهتوانستندآنها
راتکثیرکنند.احتماالًانجاماینفراینددرآغازتأمینموادغذاییوداروییبودهولیبعدهاگرایش
بهزیبایییابرخوردارشدنازعطرگیاهانیاتوجهبهگیاهانیخاصدرباوروزندگی،آنهارابه
کشتگیاهانواداشتهباشد.پساینلحظهکهنمیدانیمدرچهزمانیرخداده،همانلحظهتجربه
وطبیعتاست.هرچند زیبایی تجلی آفرینش لحظهٔمشارکت کهدرضمن است باغ زیباشناختی
باغهایایرانیشهرتجهانیدارند.براساسمنابعمکتوبمنوچهرپادشاهپیشدادیاولینکسی
بااینحال بودکهتخمگلهاومیوههاراازکوهستانآوردودرباغهابهکشتآنهااقدامکرد.
ابداعات از یافتشدهکه پاسارگاد باغدر باستانشناسینخستینالگویچهار براساسشواهد

دورهکوروشبهشمارمیرود.

مفهوم عارفانه باغ ایرانی
باغایرانیراهیاستبهدرونیترینالیههایاندیشهوخیال،تعبیریازمعنایزندگی،غایت
انسان،ازلیتوابدیت،بهشتوزندگیوجلوههایزمینیازعالمملکوتبهروایتایرانیاناست.
باغایرانیتداومعشقیآکندهازشوروامیدرابهنمایشمیگذارد.باغایرانیکهمیراثارزشمند
باغرا بهنظامشکلیوهندسیوحکمتمتعالیدرطرحآنودرکعمیق فرهنگپارسیاناست
فرآیندیازفهماستکه»ریشه«درفرهنگایرانیاسالمیمیدانند.همهمفاهیمبنیادیدرترکیب
دیداریوساختارفضایی،حرکت،ضربآهنگوریتم،تقارن،پویایی،عطفوتعادلبهزیباترین
شکلخوددرنظامفضاییباغایرانیتجلییافتهاندودریچهایبهسویتجسمایرانیازبهشتموعود
وعالمماوراوگواههنرورزیایرانیاناستکهدرآنآمیختگیهنروخالقیتوباحکمتومعرفت

بهنحویآشکارتحققیافتهاست.

درخت مقدس
باغایرانیباسکوتطبیعت،موسیقیسبزدرختانوهمآواییهمهکائناتدردرکحقیقت
هستیشکلگرفتهاست.درهمهادیانبهدرختهایمقدساشارهشدهاستهمچوندرختطوبی
درقرآنمجید،درختجاودانگیدراوستاودرختکیهانیکهزمینوآسمانرابههممیدوزند.در
آثارتاریخیبهویژهمهرهاییافتشدهدرشوش،نقوشدرختراپایتپهاینشانمیدهد.درخت
آنچنانمقدساستکهدرباورهایکهنایرانومیانرودانمجازاتبریدنآنرامرگمیدانستند

)تصویر1(.
دراساطیرایرانپیشازاسالمنیزسرومقدستریندرختاست.نقلکردهاندکهزردشتبا
تصویر1 ــ پیرسبز )چک چک( _ نیایشگاه جهانی دستانخوددوسروسههزارسالهموجوددرکاشمرراکاشتهاست.همچنینپادشاهانهخامنشی

زرتشتیان
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بهکـاشتنسروبادستانخودمیبـالیدنـد.نزدعرفـاناسالمینیزدرختچناربسیارمـقدساست
وبرگآنرابادستانسانوپنـجتنمقـایسهمیکنندواساساًرنگسبز،رنگرویشگیـاهان
پیامبرگرامیاسالمحضرتمحمد)ص(رنگیمقدس بهویژه نزدمسلمانانو باززایشطبیعت و

است.
بنابراینباغایرانی،بازتابویافرافکنیصورتبهشتیباغیاستکهدرناخودآگاهقومیو
خاطرههایازلیاوهمیشهوجودداشتهاستوبهنظرآرتورپوپهنرشناسایرانی»درگوشهذهنهر

ایرانی،باغیوجوددارد.«)تصویر2و3(.

الگوی باغ ایرانی
رابطهعارفانهایرانیانباآب،درختوگلبهآسانینشانمیدهدکهباغایرانیمحیطیمقدس
استچراکهمراودهورابطهایبینباغمثالیوباغزمینیاست.ازاینروکهنالگویباغایرانی
هموارهسرچشمٔههمههنرهایگذشتهایرانبودهاست.پسسؤالاینجاستکهآیااینالگودرزمان

معاصرمیتواندسایرهنرهارانیزبارورسازد؟
شکلبنیادینمعماریایرانیهموارهتقسیمفضابهچهار1قسمتاستکههمانالگویازلی
اینساختاررا ایرانیرادرخودجایدادهاستو جهانچهارگوشهاستکههمهجنبههایهنر

میتوانرکناساسیهمهباغهایمشهورایرانیدانست.
شاخصهایمعماریوباغایرانی،چهارطاق،چهارباغ،دوجلوهازیکالگویمشخص
و شهر شکلگیری در باغ و معماری تقسیمبندی ویژگیهای این نیز مهمی بسیار نقش که هستند
دوران تا روند این و میشد باشکوهیساخته های باغ ایران باستان فرهنگ در دارند. شهرسازی
صفویهنیزبهانجاممیرسدوچندینالگویباغــشهرپدیدآمدکهابتداباغهاوسپسعمارتهاو
ساختمانهاییدرآنساختهمیشدند.باغهاموجوداتزندهایهستندکهبهماارثرسیدهاندوهرچند
کهجایتأسفداردکهبهاینمیراثگرانبهاگاهیتوجهنداریم.باغمهمترینتولیدذهنایرانیاست

وجهانشمولبودنآنحداقلقدمتیحدود25قرندارد.
اغلبباغدراقلیمگرمسیریوکویریمعنادارمیشود.بهاینجهتایرانیانهموارهباغها
به پیرامونآن باحصاردیواری باغها این آبگیرمیساختند یادراطراف تپه یادامنٔه رادردشت
چهاربخشتقسیممیشدندکهبهوسیلهجویآبوآبروهایمزینبهآبشرههاوتالقیباعمارتها
متفاوت اقلیم هر به نسبت کاشتهمیشد که وگلهایی گیاهان اینرودرختان، میگرفتند.از شکل
بود.درباغبرایدسترسیبهفضایموردنظربایدازفضاهایدیگرعبورکنیمکهازاینالگوبه
مفهومتداوموسلسلهمراتبدسترسییادمیکنند.درطراحیباغایرانیسردرورودیوآبنمایی
دربیرونباغبهعنوانجلوخانوجودداردوباگذرازهشتیومحوراصلی)مسیرچهارباغ(به

بنایباغمیرسند)تصویر4(.

١ــعددچهارمقدساستوبهچهارعنصر،چهارفصل،چهاردورهعمرآدمیو...برمیگردد.

ـ قالب گیری  ـ تنگ سیمین با نقش تاکستانـ  تصویر2ـ 
و چکش کاری ــ موزه رضاعباسی تهران

با نقش حاکم در  پایه دار  تصویر3 ــ کاسه مینایی 
باغ ــ دوره سلجوقی ــ موزه رضا عباسی تهران
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رابطه هنر و باغ ایرانی
باغ ایرانیان، باورهای از برآمده معنا و جلوههایصورت نیکوترین بیگمان
به لطیفترینشعرطبیعتوعشق پارسیکه آفرینش تاریخ از ایرانیاست.فرازی
زندگیرادرپرتواستعارههایعرفانیایرانیواسالمیبهبارزترینشکلپدیدارساخته
است.درباغایرانی،شورولطافتشعرفارسیکهجلوهایازشکوهمعماریایران
است،هموارهباتبسمیامیدبخشبهطبیعتوزندگیودلبستگیاندیشمندانهبهعالم
معنابههمآواییمیرسند.بدونشکشعرفارسیوباغایرانینیزباهمانسوالفتی
دیرینهدارند.همهشاعرانبزرگپارسیازفردوسیتاسعدی،حافظومولویهمه
آنانگاهی آثار باغدر گیاهشعرسرودهاندوموضوع و باغوگل وهمهدروصف
تمثیلی جلوههای که است بهشت و ملکوت باغ از جلوهای گاه و زمینی توصیفی
بسیاریدارندوحتیبرخیمراتبسیروسلوکعرفانیخودرادرتجلیباغجستجو
کردهوبدانتشبیهکردهاند.ازاینروهمانتصویربهشتکهدرباغشکلگرفتهدر

شعرپارسینیزسرودهشدهاست.
درآثارهنریدیگریمانندنگارگریجلوههاییازباغدیدهمیشود.نگارگری
)تصویر گذارد می نمایش به گل از پر باغی در را غیرمادی جهان از نقشی ایران
نگارگری(.جلوهایدیگرازباغنیزدرفرشایرانیمتجلیشدهاست.یکیازنخستین
باسنگهای بافتهشدهو نقره بهدستورخسروپرویزازابریشم،طالو باغفرشها
درطول تا ودند ب کرده پهن بزرگطاقکسری تاالر در که یافتهاست تزیین قیمتی
زمستانویراازدلتنگیباغخودکهبدانعالقهبسیارداشتهبهدرآورد.اینفرش
همانفرشبهارستاناستکهآوازهبسیاریدرادبپارسینیزدارد.همهفرشهایی

تصویر 4ــ باغ شاهزاده ــ ماهان ــ کرمان 

تصویر5 ــ باغ فرش ایرانی معروف به فرش واگنر ــ نقش باغ 
بهشت و نهرکشی آن  ــ موزه رضا عباسی تهران
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با و٧(.که و6 )تصویر5 باغهستند به آسمان از نگاهی واقع کارشدهانددر باغ باموضوع که
مجموعهگلوگیاهانطبیعیونقشپردازیشدهایشکلگرفتهاندتاجاییکهگاهیبهصورتاشکال
انتزاعیدرآمدهاندودرآنتمامیعناصرطبیعتبانقوشهندسیطراحیشدهاند.شایدبتوانگفتکه

واژهفرشاستعارهایازعرشباشدوارتباطآنهارابایکدیگربیانمیکند.
پراست. ازفضای دقیقتر و منظم هموارهفضاهایخالی، نیز ایران معماری در همچنین
گنبدهاییکهازداخلباطرحهایکاربندیشدهبسیارزیباییآراستهشدهاندوحفرهایدرمرکزکهنور
داخلیراتأمینمیکندبانهایتظرافتودقتبهجزئیاتپرداختهشدهوازبیرونباسطحکاهگلیگاه

بهشکلینامنظمپوشاندهشدهاست.
ایناختالفبیرونازدرونبهبینشفرهنگیدوگانهانگاریمیانظاهروباطن،جهاندنیوی
واخرویبازمیگرددکهریشهکهندرباورایرانیدارد.درتفکروبینشاسالمینیزمنظرهدرونی
اهمیتخاصیداردوتجلیبسیارزیبایرابطهباغومعماریبانقشآیینهوانعکاسجهانپیرامون
هموارهموردتوجهبودهاست.پیشرفتایرانیاندرزمینٔهساختآبنماوفوارههمیشهجهانگردان

تصویر7 ــ باغ فرش ــ نقش درخت هستیتصویر6 ــ باغ فرش ــ نقش چهار باغ ــ اوایل قرن هجدهم
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رابهشگفتیواداشتهاست.درباغ،آبنماییعظیمیاحوضیتوانستهعالممثالی
نیز بههممتصلکند)تصویر٩و8(.درفضایداخلیمعماری را وجهانمادی
آیینهکاریهایظریفوتکهتکه،بازتابنگرشهایتکوینجهانهستیایرانیاست

وبرداشتیهزارتکهومبهمازعالممثالاست.

نمونه هایی از باغ ایرانی
نمونهاعالوآرمانذوقیسنتهایشگرفهنرباغسازیسرزمینهایاسالمیهموارهباغهای
فاخروشاهانهایرانباستاندانستهاند.باغدرمقامبرخوردمیانانسانواندیشههاوبهعنوانمیعادگاه
همچنین و عاشقانه و شاعرانه تجربه مکان بهترین و تفکر و عملکرد تالقی نقطه و آسمان و زمین

عالیترینجلوهگاهرسموآیینجامعهوحتیبهترینجایتجربٔهعرفانیاست.
درفرهنگوتاریخاسالمیالگوهایبسیاریازباغسازیدرهمهسرزمینهایاسالمیپدید
باساختاریچهارباغیساختهشدهاندکهیادآورپیشینهبسیارغنیوکهنایرانی آمدکههمگیآنها
است.هرچندکهاینباغهابهفراخورشرایطآبوهواییوامکاناتمبدلبهسبکهاوشیوههای
گوناگونباغسازیشدهاست.باغهاعملکردهایمختلفیدارندکهدرایندستهبندیارائهمیشود:

ایرانیرابطهایتنگاتنگ باروحوفرهنگ برایبهترشناختناینمیراثکهنکه اینجا در
دارد،الزماستکهنمونههایعینیآنآوردهشودوباغهایایرانیرابهاجمالبشناسیم.

باغارمیکیاززیباترین،مشهورترینوباسابقهترینباغهایتاریخیایراندرشیرازاستکه
وصفآندراشعارحافظوسعدینیزآمدهاست.باغارم،باغجهاننما،باغدلگشا،وباغتختاز
باغهایچهارگانهشیرازاست.بویعطرنارنجباغدلگشامشهوراست.باغنارنجستانقواموباغ

تصویر9 ــ آب نمای کاخ چهل ستون ــ اصفهان ــ دوره صفویتصویر8 ــ آب نمای باغ هشت بهشت ــ اصفهان ــ دوره صفوی

    باغ    
 

باغ میوه     باغ تفرجگاهی    خانه باغ )سکونتگاهی(     باغ سکونتگاهی ــ حکومتی     باغ حکومتی   باغ مزار
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نظر)نوعیباغحکومتی(ازدیگرباغهایشیرازاست.شهرشیرازبهواسطٔهباغارمودیگرباغهای
آنصاحبشهرتومقامیخاصدرباغسازیایرانیاست.چهارباغ،باغچهلستونوباغهشت
بهشت)معروفبهبلبل(ازباغهایدورانصفویدراصفهانبهشمارمیرود.باغایلگلیدرتبریزاز
نمونههایزیباییاست.بنایآندرمیانآبگیریبزرگقرارداردکهبهکمکپلقابلدسترسیاست.
باغهایدیگریچونباغفینکاشان،باغشاهزاده)شازده(درماهانکرمان،باغدولتآبادیزد،باغ

گلشنطبسو...رامیتواننامبرد)تصویر10،9و١١(.
امروزه،بهفراخوردرکوبینشهایجدیدشاهدظهوربرداشتیدیگرازباغبهعنواناثری
مستقلهستیمکهدرشکلدادنبهمحیططبیعی،سهمیتعیینکنندهدارد.ازاینروبهباغهادیگربه
عنوانادامهیازیرمجموعهمعمارینمینگرندبلکهآنرااثریمستقلدانستهوبررسیمیکنندوباغ
رانهبرحسبشکلظاهریوسازگارشانباتصویرهاینمادینبلکهازآنجاکهپاسخگوینیازهای
عمومیدردورههایمعینیبودهاندتفسیرمیکنند.بهعبارتیباغراساختاریمشخصمیدانندکه
نحوهتقسیمزمینوآب،مرزبندیهایدقیقمکانهایتجمعورابطهایعمیقبینساختاروعوامل
طبیعیبادرنظرگرفتنشیوهآبرسانی،لطافتوتعادلمیانآبوهواودیگرمواردرادررابطهباباغ

موردتوجهقرارمیگیرد.

تصویر10 ــ باغ ارم شیراز ــ دوره سلجوقی ــ مرمت دوره صفوی

تصویر11 ــ باغ دولت آباد

تصویر 13ــ باغ ایل گلی تبریزتصویر 12ــ باغ مزار ــ حافظیه شیراز                     
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پرسش
1ــمفهومعارفانهباغایرانیرابهطورخالصهبنویسید.

2ــدربارهدرختمقدسایرانیانتوضیحدهید.
3ــرابطهشعرفارسیوباغایرانیچیست؟توضیحدهید.

4ــچهارطاقوچهارباغچهمعناییدارد؟
5ــسهنمونهازباغهایشیرازرانامببرید.

گفتگو کنید 
باشد،دربارٔهآنگفتگو باغاهمیتداشته تصویریازنگارگریتهیهکنیدکهدرآن

کنید.


