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  :هنر و معماري در جهان پهناور اسالم داراي چهار دبستان با شيوة بنيادي است 
   شيوه مصري-1
   شيوه شامي-2
   شيوه مغربي-3
   شيوه ايراني-4

  .توان به پنج اصل تقسيم كرد  اصولي را كه در هنر ايران و به ويژه در معماري وجود داشته ، مي
  واري مردم -
  پرهيز از بيهودگي -
  نيارش -
  دگيخودبسن -
  گرايي درون -

 يعني داشتن مقياس انساني به عبارت ديگر رعايت تناسب ميان اندام هاي ساختماني با اندام هاي انسان و توجه به نيازهاي او       واري ،   مردم
ن اتـاق   به طور مثال اگر سه دري را كه همـا         . توان در عناصر مختلف معماري ايران مشاهده كرد           در كار ساختمان سازي است ، و آن را مي         

 در نظر گرفته …هاي آنها ، لوازم مورد نياز و  خواب است ، در نظر بگيريم ، اندازة آن بر حسب نيازهاي مختلف يك زن و مرد ، بچه يا بچه                    
  . شده است 

 جهـت   . نيز بر همين اساس و به دقت انتخـاب شـده اسـت               …ها و     به طوري كه عملكرد اتاق و طرز قرارگيري عناصري چون درها ، روزنه            
در ديگـر عناصـر     . شده است     هايي تعبيه مي    ساخته و براي وسايل ضروري نيز طاقچه         پستويي مي  …قراردادن وسايل مثل تشك ، لحاف و        

سـاختند و     به طور مثال براي جلوگيري از گزند گرماي زياد ايران ، ديوار را دو پوسته مي               . شود    نيز اين تلفيق ، منطق و زيبايي مشاهده مي        
  .گرفتند و دهها مثال ديگر   را از سقف مييا نور

) از ديـدگاه معمـاري    (به وقت و حتـي بـه چـشم          .  بر اين تأكيد فراواني شده است ، زيرا كار بيهوده عالوه بر سرمايه               پرهيز از بيهودگي ،   
ها كه در اغلـب بناهـاي    نصب مجسمه. اند  اند و از آن پرهيز كرده زند ، و در واقع هنرمندان ما در هر زماني ، متوجه اين مورد بوده     لطمه مي 

  .اي براي آن نيست  زيرا مورد استفاده. سرزمينهاي ديگر معمول است ، در معماري ايراني وجود ندارد 
بـه عبـارت ديگـر ،    . گيـرد   شود كه براي ايستايي و پايداري بنا انجام مي       اصطالحي است در معماري و به كليه كارهايي اطالق مي         نيارش ،   

  .شناسي و انتخاب و استفاده از مناسبترين و كمترين مصالح  اي است از امور محاسباتي و استاتيكي به انضمام مصالح رش مجموعهنيا
در گذشته بيشتر تكيه معماران بر مهندسي بوده است و به نظر آنان هنگامي بنا زيبا بوده كه از لحاظ ايستايي نيز نمايانگر ايستا بودن خود                        

پيمون يكي از ضوابطي بود كه براي تعيين تناسب بين اجزاي بنا رعايـت              . شده است     قياسي به نام پيمون در نيارش استفاده مي       از م . باشد  

به عنوان مثال قطر ديوار يك اتاق        . شد    مي
5

به اين ترتيب يك معمار بزرگ در ساخت يـك بنـاي عـالي و               . شد     اندازة دهانه محاسبه مي    2

پيمون بدين صورت در معماري تنوع ايجاد كرده ، و          . كردند    ك معمار گمنام در ساخت يك بناي عادي از يك اندازه و مقياس استفاده مي              ي
  .شود هر بنا شامل دنيايي از نكات مخصوص خود است  به همين دليل در هيچكدام از بناها اثري از تقليد مطلق مشاهده نمي

به طوري كه در طرح زيبا ، محاسـبات  . يافت  ون ، سه مرحلة مهم طرح ، محاسبه و اجرا به بهترين نحو انجام مي            با استفاده از نيارش و پيم     
  .شد  صحيح و اجرا نيز ساده مي

آورد اسـت بـدين    بنا به عبارتي ، خودكفايي است و به مفهوم استفادة حداكثر از امكانات موجود و در دسترس و مصالح بوم          خودبسندگي ،   
اند مصالح مورد نياز را از نزديكترين مكان و با ارزانترين بها به دست آورنـد ، بـدين ترتيـب كـار بـا سـرعت                        كه سازندگان سعي كرده   معني  

طـور بناهـايي كـه در طـول زمـان بايـد تـرميم                 همـين . بيشتر انجام شده و مصالح با طبيعت اطراف خود هماهنگي بيشتري داشته اسـت               
  .ها ميسر بوده است   به مصالح اصلي در محل ، امكان تعمير آن در تمامي دورهشدند، با دسترسي داشتن مي

  .باشد) اينجايي( » ايدري«يا » بوم آورد«معماران ايراني بر اين باور بودند كه ساختمايه بايد 
 تاقي و گنبدي و بهـره گيـري         يكي از نكات مهم در معماري ايران اين است كه اساساً يكي از انگيزه هاي بنيادي در ساخت آسمانه خميده                   

  .ولي فرآوردن خشت و آجر ساده بود. اين بوده كه چوب مناسب براي ساختمان سازي در همه جا يافت نمي شده است گسترده از آنها ،
 داشـته   تـوانيم دو حالـت      در ساخت يك بنا و نحوة ارتباط آن با فضاي خارج در كل مـي              .  از اصول ديگر معماري ايراني است        درونگرايي ، 

هـا در   در حالت اول ، بنا به صورتي است كه از داخل آن بتوان مستقيماً با فضاي بيرون ارتباط برقرار كرد ، مثل آنچه در اكثر خانـه     . باشيم  
را نيز حتي اگر دورتادور اين بنا . شود  ناميده مي» كوشك«اين نوع بناها در ايران . شده است   ساخته مي…غرب يا شرق آسيا مثل ژاپن و     



در شرق و غرب كشور ايران مثل كشورهاي اندونزي و هند بناهـاي مـسكوني               . مصطلح است   » گرا  برون«باز به بناي    , حياط فراگرفته باشد ،   
هاي برونگرا ، كه شامل چند اتاق و احتماالً ايوانهايي است ،              در خود ايران نيز در كردستان و لرستان خانه        . به اين صورت ساخته شده است       

  .شود  ساخته مي
 امكـان سـاخت بناهـاي    …اما به دليل وضع جغرافيايي خاص بسياري از مناطق ايران ، يعني خشكي ، بادهـاي مختلـف ، شـنهاي روان و                   

  . برونگرا نبوده است 
رج در درون خـود بـا       معمار بوسيلة درونگرايي و قرار دادن اندامهاي معماري و ساخت ديوارهاي خارجي ، ارتباط مستقيم بنا را با فضاي خا                   

فضاي . اند    در داخل اين فضا در طول تاريخ معماري ايران ، معماران ، بهشتي را در دل خشكي ساخته                 . كند    عنصري به نام حياط ميسر مي     
  .درونگرا مثل آغوش گرم بسته است و از هر سو توجه به فضاي داخلي معطوف است 

يكـي از آن    . هاي مسكوني ، مسائل اعتقادي و خاص ايرانيـان تأثيرگـذار بـوده اسـت                گيري فضاهاي مختلف و بخصوص فضا       اصوالً در شكل  
ديگر عزت نفس ايرانيان است كه اين مورد نيـز بـه نحـوي در               . خصوصيات ، احترام به زندگي خصوصي و حرمت قائل شدن براي آن است              

  .شلك فضاهاي يك خانه درونگرا تأثيرگذار بوده است 
  ني هاي معماري ايرا شيوه
خـط ، شـعر ،      , در معمـاري ،   . شـده اسـت        استفاده مـي    شود ،   خوانده مي » استيل«در ايران به جاي آنچه در هنر غربي به نام           » شيوه«واژة  

  . ساير هنرها نيز از واژة شيوه استفاده شده استن …نقاشي و  
است كه به طور مثال در شعر شـيوة عراقـي ، خراسـاني و            شده و بر همين اساس        اصوالً هر قسم از هنر بر مبناي خواستگاه خود خوانده مي          

در معماري ايران نيز شش شيوه داريم كه دو شيوة آن مربوط به قبـل               .  را داريم    …بافي بافتهاي كاشان ، اصفهان و          را داريم ، در قالي     …
  .عجيبي دارند اين شش شيوه با هم پيوستگي و . از اسالم و چهار شيوة بعدي مربوط به بعد از اسالم است 

يكي از ويژگيهاي ايرانيان ، از آرياييان تا اقوام مهاجر بعدي ، و بخصوص هنرمندان ايراني ، اعتقاد به تقليـد خـوب بـوده كـه آن را بهتـر از                     
انـد و در     بـوده  تقليدي كه منطق داشته و مطابقت با وضع زندگي مقلد داشته باشد ، و چون از ابتدا مردمي كـشاور                   . اند    دانسته  ابتكار بد مي  

آنهـا بـه ايـن نتيجـه     . اند ، اينها خود تأثيراتي در شكل زندگي آنها گذاشـته اسـت           زيسته  سرزميني آباد با درختان زياد و هوايي معتدل مي        
  .رسيده بوده كه براي داشتن محصولي بهتر بايد عمل پيوند صورت گيرد 

البته ابتكـارات در    . اند    ز طرف آرياييها عمل شده و ابداعات دوباره را انجام نداده          ا» آزموده را دوباره آزمودن خطاست    «در مجموع اين گفتار     
همانگونه كه قبالً اشاره شد ، معماري ايران داراي شش شيوه است كه دو شيوة قبل از اسالم . روند همان عناصر موجود صورت گرفته است  

  :آن عبارتند از 
  ) . قبل از ميالد3 قبل از ميالد تا قرن 8از قرن (اسكندر از زمان مادها تا حملة : ـ شيوه پارسي 1
بعد از حملة اسكندر با تأسيس سلسله اشكانيان و تا اواخر دورة ساساني كه در بعضي مناطق تا قـرن دوم و سـوم هجـري                          : ـ شيوة پارتي    2

  .كند  ادامه پيدا مي
طوري كه قـبالً      همان. آوريم    عضي از عناصر معماري موجود در ايران مي       قبل از شرح اولين شيوة پارسي ، مطالب مختصري را در ارتباط با ب             

، و در شهرهاي خـود        اي نسبت به زمان خود بوده         اين قوم داراي تمدن پيشرفته    . اند    زيسته  ذكر شد ، در جنوب غربي ايران قوم عيالمي مي         
  .توان مشاهده كرد  شش طاقي را ميهاي پو در بناي چغازنبيل اولين نمونه. اند  ساخته ساختمانهاي مجلل مي

توان گفت كه     مي. ساختد    در شمال غرب ايران اورارتوها در اطراف ماكو و شمال آذربايجان مستقر بودند و ساختمانهاي خود را از سنگ مي                   
 ماننـدي را      روسـتايي بـرج    هـاي   طور مثال در اطـراف درياچـة اروميـه خانـه            به. شيوة پارسي عناصري را از اورارتوها الهام گرفته بوده است           

آنها براي در امان بودن از حيوانـات وحـشي و           . شده است     ها ارتفاع زيادي داشته كه از طبقة همكف آن استفاده نمي            اين خانه . ساختند    مي
ها به شكلي ديگـر در شـيوه          هاز خان . شده است     اين نردبان بعد از استفاده برداشته مي      . اند    رفته  رطوبت با قرار دادن نردباني به طبقة باال مي        

  .شده است  پارسي در منطقة فارس استفاده مي
از زمـان مادهـا و   ) داو به معني مـادر يـا دايـه   (هاي داو دخترْ فارس       طور مثال شكلهايي شبيه به ستونهاي دوريك و ايونيايي را در دخمه             به

  .كنيم اه در كردستان ، به صورت نقشهايي بر روي سنگ مشاهده ميقزقاپان در سليمانية كردستان عراق ، سكاوند در كرستان فعلي ، فخرگ
معموالً براي سوار كردن دو تير بر روي يك ستون و نگهداري آنهـا بـه وسـيلة                  . شايد بتوان منطق اين شكلها را دو روش ساخت آنها يافت            

  .اند  گذاشته اي روي آنها مي كنف خرما آنها را به هم بسته و سپس تخته
سر ستونها به صورت كله گاو ساخته شده سپس با همين روش تيـر سـقف بـه آنهـا                    . مشيد اين شكل چند جا تكرار شده است         در تخت ج  

به عبارت ديگر سر سـتون  . اند  ها روي آن قرار گرفته  يعني در فاصلة بين دو كله گاو تيري قرار داده شده سپس تيرچه            . وصل گرديده است    
پس هركدام از اين آرايـه هـا        . ا سر تيرها جاي مي گرفته اند و از رانش آنها نيز جلوگيري مي شده است               هاي كله گاوي در گودي پشت آنه      
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دهـد چنانچـه      اين مثالها تداوم را در معماري ايراني نشان مـي         . در عين اينكه يك آذين بشمار مي رفتند، داراي منطق نيارشي هم بوده اند             
  . تير بعد از اسالم نيز ادامه پيدا كرداين روش ساخت ساختمانهاي ستوندار با پوشش



  
  شيوة پارسي

  .پارس برگرفته شده كه در اين روزگاران بر كشور پهناور ايران فرمانروايي مي كردند) قوم ( نام اين شيوه از تيره 
بـر  ) ع(مـيالد مـسيح      قبـل از     330 تـا    550دولت پـارس از سـال       .  قبل از ميالد منقرض و جزء دولت پارس شد           550دولت مادر در سال     

از مادها و پارسها . كرده است  قسمت بزرگي از نواحي شرق هندوستان و آسياي مركزي تا ممالك شمال آفريق و تمام بالكان فرمانروايي مي        
تمـدنهاي  شود كه آنها به هنگام مهاجرت به مناطق مركزي در مسيير خود از                طور تصور مي    نيز آثاري در شمال غرب ايران ديده شده و اين         

ديديم كه در آن منطقه اورارتوها معماري سنگي همـراه بـا روش سـاختماني    . اند  موجود در منطقه نكات مثبت را گرفته سپس برساو كرده    
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طـور كـه دربـارة معبـد چغازنبيـل            اند كـه همـان      اي بوده   در قسمت مركزي ايران نيز عيالميها داراي معماري پيشرفته        . تيرپوش را داشتند    
  .بينيم  گفته دش ، در همين مكان آثاري از فن و ساخت طاقها را به روشهاي رومي و ضربي ميمختصري 

اي كـه بـا       بنياد شيوة پارسي از همان بناهاي ساده كه در مناطق غرب و شمال غرب و ديگر مناطق بوده ، گرفته شده است ، اما مسأله تازه                         
بـديهي اسـت كـشوري بـا بزرگـي          . نرمندان مختلف از سرزمينهاي گوناگون است       افتد ، همكاري ه     قدرت گرفتن حكومت پارسها اتفاق مي     

  .ايران دورة هخامنشي با سرزمينهاي مختلف زير سلطه خود اين كار را بايد انجام دهد 
  :اهم مشخصات و خصوصيات اين شيوه به شرح زير است 

ن نوع مصالح از لحاظ مرغوبيت و رنگ و دوام از هر جا كـه ميـسر   ـ استفاده از سنگ بريده و منظم پاكتراش و گاهي صيقلي و تهيه بهتري       1
  .بوده است 

  .ـ آماده كردن پي بنا با سنگريزه و سنگ الشه و بناي ساختمان بر روي سكو و تختگاه 2
سـقف چـوبي كـامالً      ـ نهادن ستونها در حداكثر فاصله ممكن و تا ارتفاع بسيار چشمگير و آرايش سرستونها با جزئياتي كه براي بردن بار                      3

  .متناسب و منطقي باشد 
  .تير و تيرچه چوبي سخت و بريده و درودگري شده  ـ پوشش با شاه4
  .هاي زيبا و متناسب  هاي اطراف پلكانهاي كوتاه و مالرو با نقشهاي برجسته و كنگره ـ آرايش ديواره5
  .ن با رنگ كاشي لعابدار هاي جدا كننده با خشت خام و آرايش داخلي و خارجي آ ـ ساختن ديواره6
  .شده است  ـ پرداختن فرش كف با بهتري مصالحي كه در آن روزگار يافت مي7
  . ـ تعبية سايبان و آفتابگير منطقي و ضروري براي ساختمانها 8
  . در معماري پارسي آسمانه تخت با تيرو ستون اجزاء اصلي ساختمان بوده است-9

  .عد مورد بررسي قرار خواهيم داد هر كدام از اين اصول را در صفحات ب
هـا دقيـق هـستند كـه          همين كافي است كه مورد دقت سازندگان بگوييم در ريسمان كشي ستونهاي تخـت جمـشيد ، آنقـدر ايـن نـشانه                      

  .ميليمتري با هم اختالف ندارند 
  نقش رستم

در سـاختمان كعبـه زرتـشت، از كـالوه          .  زرتشت است  آثار معماري نقش رستم در بر گيرنده استودان هاي كنده شده بر ديواره كوه و كعبه               
همچنـين گمـان مـي      . گفته شده اين ساختمان براي نگهداري اوراق كتاب اوستا ساخته شده بوده است            . هاي كردي الگو گرفته شده است     

  .رود نيايشگاهي  بوده و در زير آن سرداب داشته است
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  .پردازيم  م تخت جمشيد بپردازيم ، به بيان مختصري دربارة ابنية موجود در پاسارگاد ميقبل از اينكه به توضيح بناي مه
پاسارگاد يا شهر مادر سليمان ، بين راه شيراز و اصفهان قرار دارد و كالً باغي بوده شامل چندين بنا ، دو كاخ بـا طـرح كـامالً ايرانـي ، كـه                                  

 التين است و در دو طرف يكي از ايوانهـا دو  Hنقشه كل شبيه حرف . دو طرف آن دارد     شامل تاالري وسيع و دو عنصر شبيه به ايوان در           
العاده زيبا با فواره و حوض وجود  در محوطه آن انواع آبنماهاي فوق. اتاق نيز وجود دارد و در مركز آن تاالري با تعداد زيايد ستون قرار دارد     

  .دارد 
از درگاه شمال شرقي اين كاخ تنها يك جرز سنگي باقي مانده كـه بـر آن                 . مشهور است   » دروازة پاسارگاد «عه به نام    كاخ شرقي اين مجمو   

ترين حجاري از دوران هخامنشي است كه تـا كنـون             اين نقش قديمي  . حجاري شده است    » نقش انسان چهاربال  «نقش برجسته معروف به     
  . يافت شده است 
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  الگوي چهار باغ
الگوي چهار باغ به عنوان يكي از ماندگار ترين ابداعات هخامنشيان در عرصة طراحي يادماني باغ، براي نخستين بار در نيمة دوم قرن ششم                     

  .م در پاسارگاد پا به منصة ظهور گذاشت.ق
اني از سنگ با سقفي شيبدار و پيـشاني سـنگي سـه گـوش     مقبره داراي ساختم  . مقبرة كوروش از بناهاي پابرجا در نزديكي پاسارگاد است          

  .است 
تر عقب نشسته و ارتفاعش نيـز كمتـر          هر سطح نسب به سطح پايين     . بناي مقبره بر سكوي بلندي كه از شش سطح تشكيل شده قرار دارد              

گاه و همچنين در قسمت قرنيـز از مـالت         در ساختمان سكوي آرام   . ارتفاع مقبره از رأس تا سطح زمين نزديك به يازده متر است             . شود    مي
  اي بر روي يكديگر استوار  در بناي اصلي آرامگاه سنگهاي آهكي سفيد بزرگ به وسيلة بستهاي آهني دم چلچله. گچ استفاده شده است 

  .اند  شده

اي كه از  در كتيبه.  برپا كرد داريوش ابتدا كاخ سلطنتي خود را در شوش    . پس از مرگ كوروش و كمبوجيه پادشاهي به داريوش اول رسيد            
انـدركاران بـه آينـدگان        اين زمان يافت شده است ، داريوش از چگونگي احداث كاخ شاهي ، نوع مصالح سـاختماني و اسـتادكاران و دسـت                      

  .دهد  گزارش مي
  در شوش) آپادانه(كاخ آپادانا 

در شمال مجموعـه  ) آپادانه( قي و غربي دارد و كاخ آپادانا      مجموعه كاخ داريوش تركيبي است از چند بناي گوناگون كل مجموعه جهت شر            
  . واقع شده است

  .طرح كاخ بنايي كوشك مانند با سه ايوان ستوندار در سه جبهة شمالي، شرقي و غربي آن است
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ه دست همان استادكاران قصر هخامنشي در شوش پيش درآمدي بود براي احداث مجموعه سلطنتي در تخت جمشيد كه به احتمال قوي ب           
داريوش بناي مجموعه تخت جمشيد يا پرسپوليس را شروع كرد و پس از آن خـشايار شـاه و اردشـير دراز دسـت در توسـعه و                 . شروع شد   

 قبل از ميالد تخت جمشيد را بـه آتـش كـشيد ، مجموعـه هنـوز در حـال            330كه اسكندر مقدوني در سال        هنگامي. تكميل آن كوشيدند    
  . تكميل بود گسترش و

تخت جمشسيد در هشتاد كيلومتري جنوب غربي پاسارگاد بر كوه تنومند رحمت تكيه دارد و با عظمتي خـاص مـشرف بـه جلگـه وسـيع                           
  .مرودشت است 

كاخهـاي مـسكوني ، سـاختمانهاي نگهبـاني و          . تخت جمشيد مجتمعي است از تاالرهاي اجتماعات و پذيرايي ، بناهاي اداري و تـشريفاتي                
  .اين مجموعه بزرگترين بناي معماري سنگي در ايران است . اتي ، حياطها و ايوانهاي مربوط به هر بخش خدم

هـا كـم و از        ارتفاع پله . ورودي تخت جمشيد دو پلكان از دو طرف است          . تخت جمشيد بر روي صفه يا سكويي سنگي بنا نهاده شده است             
. رسيم كه به نام دروازة ملل معروف است           ها ، ابتدا به سر در بزرگ قصر خشايارشا مي           و پله بعد از ورودي    . اند     شده  سنگهاي بزرگ تراشيده  

در جنوب اين سردر تاالر بزرگـي قـرار دارد كـه بـه آپادانـا      . در طرفين  اين سردر دو گاو بالدار با سر انسان با تقليدي از آشوريها قرار دارد                
  .معروف است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در طرفين درگاه اين كاخ تصوير پادشاه . باشد  ش در جنوب اين تاالر قرار گرفته و در مقايسه با تاالر آپادانا ، كوچك و مختصر ميكاخ داريو
  .كه به كشتن ديوي مشغول است حجاري شده است 

در سـر در    . آن كوتاهتر از آپادانا اسـت       در مشرق كاخ آپادانا بنايي است به نام كاخ صد ستون ، اين كاخ از آپادانا بزرگتر است اما ستونهاي                     
  .ورودي اين كاخ نيز دو گاو نر عظيم حجاري شده است 

اي در نقش رستم در نزديكي تخت         جلگه تخت جمشيد جايگاهي را براي مقبره خويش انتخاب كرد و آن را بر صخره                داريوش اول در همان   
ت جمشيد و شوش دارد ، از لحاظ ايوانها و ستونها شـبيه بناهـاي هخامنـشي                 اين آرامگاه كه تقليدي از معماري تخ      . جمشيد حجاري كرد    

  .است 
هر يك از فضاهاي مورد استفاده خود داراي      . شود    خورد ، در آن درونگرايي كامل ديده مي         همانگونه كه در نقشه تخت جمشيد به چشم مي        

اين به دليل اعتقاد خاصي است كه در آن زمان به           . ا نداشته است     ديگر عناصري بوده كه نياز به ديگر فضاه        …فضاهاي خدماتي ، راهرو و      
  .اند  حجاب داشته

بـه  (آنهايي كه بر روي صورت خود نقاب دارند ، مرد هستند            . شود    حتي در نقشهاي حكاكي شده بر روي سنگها ، تصويرِ يك زن ديده نمي             
از طرف ديگر به دليل اقليم خاص اين منطقه فضاها بايد بسته باشـند  ) . ندا دليل نرساندن نَفَس خود به وسايل شاهي از نقاب استفاده كرده         

  .شود  و اين در كاخهاي ساختهت شده در شوش نيز ديده مي



ديوارها نيز قطـور بـوده و بـر     . كردند    از نيارش و ايستايي اين بنا مطالبي آورده شد آنها در ساختن تير پوشهاي تاالرها از چوب استفاده مي                  
  .دار بوده است  نماي بيروني از تخته سنگ و داخل كاشي لعاب. از سنگ تراش روكش شده است روي آن 

اروپاييان اصرار دارند كه    . نقشهاي آن ريشة ايراني دارند      .  جمشيد از بلندترين ستونهاي ساخته شده در بناهاي دنيا هستند             ستونهاي تخت 
  .رسند  ه اين صورت ستوني را بسازد و مسائل ديگري كه ظاهراً منطقي به نظر نميتوانسته ب كس نمي غير از يونانيها هيچ, بگويند ،

اند ، كه دو نوع آخر را به دليل به كار نبردن آنها ، در آن               سرستونهاي كله گاوي هستند و سرستونهاي كله شيري و كله عقابي نيز پيدا شده             
  .اند  زمان در خاك دفن كرده

در مجموع پالن اين بنا داراي نظم دقيقي است كه با           . اند    گرفته  قرار مي ) شاه تيرها (اصلي و روي آن فرسبها      بر روي اين سرستونها تيرهاي      
  .اند  اي خاص و با ديوارهاي ساده فاضهاي مختلف از هم جدا شده شيوه

 در بناهاي سـنگين و بـزرگ و چـه    هنر و معماري ايراني در دورة هخامنشي تركيب عالي و استثنايي از بسياري عناصر گوناگون بود كه چه            
اين هنر قرنها ، حتي در زماني كه ايران در زير سلطه يونانيان يـا مـورد تهديـد و رقابـت                      . خورد    در اشياء كوچك و قابل حمل به چشم مي        

  .روميان قرار داشت ، به حيات خود ادامه داد 
  معماري 

  .رهاي ستوندارد و كالوه هابهره گيري از شيوه ارارتو در طرح فضاهاي راستگوشه، تاال -
  . ساخت ساختمان روي سكو و تختگاه -
  ).بويژه در تخت جمشيد و شوش( درون گرايي  -
  .با راههاي پنهاني به ساختمان اصلي) همچون آشپزخانه( ارتباط دادن بخشهاي فرعي  -
  .ساخت سايبان و آفتابگير در جاهاي ضروري -
  . آپادانا با استخر ، آبنما و پرديسزيبا سازي پيرامون ساختمان ها، تَچرا، هدش، -

  :نيارش
  .تخت چوبي و شيبدار با تير ريزي عمود بر هم و دهانه هاي بزرگ با تيرچه چوبي سخت بريده و درودگري شده) سقف (روش آسمانه  -
  .ديوارهاي جدا كننده با خشت -
  بهره گيري از آسمانه خميده و تاق در زير زمين ها -
كافي است كـه در مـورد دقـت         . ش و گاه صيقلي از بهترين و مرغوب ترين ساختمايه ها استفاده مي شد             سنگ بريده و منظم و پاكترا      -

ستونهاي تخت جمشيد، آنقدر اين نشانه ها دقيـق هـستند كـه ميليمتـري بـا هـم                   ) ريسمان كشي (» تركشي«در  . سازندگان بگوييم 
  .اختالف ندارند

  پي سازي با سنگ الشه و گاورس -
   سنگ تراش و نماسازي دروني با كاشي لعاب دارنماسازي بيروني با -
  پرداخت كف با بهترين ساختمايه ها -

  :آرايه 
هاي چوبي كامال متناسـب و    ) تيرچه(آرايش سرستون ها با جزيياتي كه براي بار گذاري فَرَسب           . بهره گيري از پايه ستون و سر ستون        -

  .منطقي باشد
  .ره ها و پتكانه هاآرايش درگاه ها و سردرها با بهره گيري از زغَ -
  .آرايش فضاهاي دروني كاشي لعاب دار -
 .آرايش تارمي پلكان ها كوتاه و مالرو با نقش هاي برجسته و كنگره هاي زيبا -
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و كاخهاي پذيرايي كه مي بايست در آنها ديـد  ) نيايشگاه آيين مهري ( در ساختمان هايي كه براي نيايش ساخته شده اند، مانند مهرابه ها            
ن به يك نقطه معطوف و متوجه شود از جفت يا قرينگي بهره بري ولي برعكس در ساختمان هايي با كـاركرد مـسكوني ماننـد خانـه و                       انسا

  . كاخ ها كه بايد تنوع ايجاد كرد ، از پد جفت بهره برده اند
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  )اشكانيان(شيوة پارتي 
 شعب نژاد آريايي ايراني است كه سرزمين آنها ابتدا شمال خراسـان بـوده               قوم پارت يكي از   . دومين شيوة معماري ايراني شيوة پارتي است        

  . است 
شود كه بعد از حمله اسكندر در ايران معمول شده و در دورة اشكاني ، ساساني صدر اسالم و در بعضي نقاط                  اين شيوه به معماريي گفته مي     

  . متأسفانه آثار كمي از دورة اوليه آن در ايران به جاي مانده است حتي بعد از اسالم تا قرن سوم و چهارم هجري ادامه داشته است كه
اسكندر براي نيل به اين هـدف       . بعد از حمله اسكندر ، يونانيها سعي داشتند كه به نحوي سليقه و فرهنگ خود را بر ايرانيان تحميل كنند                     

 زنان ايراني وصلت كنند و خـود نيـز از ميـان شـاهزادگان ايرانـي دو                  مخصوصاً در ايران فرمان داد تا ده هزار تن از سربازان و سرداران او با              
بينيم كه اين اقدام مطلقاً انجام نگرفت و بر خالف اقوامي كه در اين شرايط فرهنـگ حـاكم را                      اما در عمل مي   . دختر را به همسري برگزيد      

  .اند ، ايرانيان در غالب موارد تن به اين عمل نداند  پذيرفته مي
دانيم ، معماري و هنر يوناني به خاطر ظرافت و نظم و تزيين آن در طول تاريخ معماري اروپا در چندين دوره مورد تقليـد                            كه مي  طور  همان

كرده و به همين دليـل   كرد و در نهايت ، از فرمولهاي به دست آمده ، عدول نمي قرار گرفته است ، البته اين خصوصيات كمكي به تنوع نمي  
  .بينيم  در پالن و شكل بناهاي يوناني ميحاالت تكرار را 

كنيم اول به يونان بروند و بعـد بـه            كه دوستدار هنر هستند ، توصيه مي        به كساني «پروفسور اميه ، خاورشناس بزرگ فرانسوي گفته بود كه          
 كه در يونان به صورت تكرار ديـده  بر عكسِ آنچه. شود  ايران ، چون در ايران تنوع در بناها حتي در يك دورة تاريخي به خوبي مشاهده مي             

  .البته اين فقط يك تنقيد هنري است » .شود  مي
رسند كه يك پـالن و يـا     معماران از لحاظ منطق ساخت به جايي مي       . شود    در معماري بناهاي مسكوني ايران نيز گاهي اين حالت ديده مي          

شـوند و فقـط در جزئيـات تفاوتهـايي پيـدا       ريخ تقريباً شبيه بـه هـم مـي   اي از تا ها در دوره   شود و مثالً همة خانه      يك شكل كلي تثبيت مي    
  .كنند  البته اين يك عبيب در تفكر يونانيان است كه اين روش را بهترين دانسته و به همين بسنده مي. كنند  مي

انـيم در يونـان و روم معـادن سـنگ           د  طور كـه مـي      همان. هاي يوناني را در نوع مصالح دانست          شايد بتوان يكي از داليل عدم انتخاب شيوه       
  .ساختماني ، خوب و بدون رگه بوده است 

هـاي    شوند ، اما فقط به دليل عدم هماهنگي با اقليم ، خانه              جمشيد نيز سنگهاي بزرگي ديده مي       هاي ورودي تخت    البته در سكوي كنار پله    
  . روستايي را از سنگ نساخته و ساختمانها از خشت است 

  . كه كاربرد سنگ با اقليم ايران هماهنگي نداشته و اين خود يكي از داليل عدم استفاده از سنگ در ادوار مختلف است بينيم در كل مي
ايم ولي در عمل بعدها كمتر بـه كـار            از طرف ديگر قبل از اين ديديم كه نقشهاي ستونهاي يوناني را قرنها قبل در كردستان و فارس داشته                  

  .اند  گرفته شده
است كه اشـتباهاً آتـشكده      » معبد خُورهه «ي كه از شيوة يوناني در ايران موجود است ، مربوط به بنايي در نزديكي محالت به نام                   تنها چيز 

. ساخته باشـند    ) جانشينان اسكندر (اين معبد را شايد سلوكيان      . شود و ستونهاي به كار رفته در اين معبد از نوع يونيك است                نيز گفته مي  
  . پالن آن بيانگر آتشكده بودن آن نيست اما در هر حال

از طـرف ديگـر   . انـد   هاي تمدن يونان ، پارتها دنبال آن تمدن نرفته و حتي از معماري هخامنشي نيز تقليد نكرده      در مجموع با وجود جاذبه    
بـه  .  از راههـاي دوردسـت بياورنـد         اند مصالح را مثل دورة هخامنشي       توانسته  آورد نمي   براي رسيدن به خودبسندگي و استفاده از مصالح بوم        

هاي بزرگ و در سطوح چهارگوش است شكل          همين دليل اختراع بزرگي را در طول تاريخ معماري بشر كه همان پوششهاي طاقي در دهانه               
  .اند  داده

 كـه پارتهـا ، بـه دليـل     رسـد  ولـي بـه نظـر مـي    . هاي قبل از آن نيز از پوششهاي طاقي در ايران استفاده شده اسـت         البته در معماري دوره   
كرده ، به معماري و هنر قديم ، خـصوصاً معمـاري زمـان مادهـا و حتـي پـيش از آن يعنـي                           ضرورتهاي مختلفي كه در آن زمان ايجاب مي       

  م.اند  بازگشته ، و با توان بسيار بااليي پوششهايي با دهانة بزرگ را از مصالح موجود پوشانده) چغازنبيل(عيالميها 
  :آوريم  ه به بحث بر روي چند بناي اين دوره بپردازيم ، كلياتي از خصوصيات شيوة پارتي را به شرح زير ميقبل از اينك

  …مثل استفاده از سنگ الشه ، خشت خام يا پخته و ) آورد بوم(ـ حداكثر استفاده از مصالح محلي 1
   پيشرفته طاق و گنبد ، ـ استفاده بسيار خوب از تكنيك2
  ده در طرحها ،العا ـ تنوع فوق3
  .ـ پرهيز نكردن از شكوه ارتفاع زياد4

توان يافت كه با هم شباهتي كامل از نظر عملكـرد             توان گفت به طور مثال در دوره ساساني تقريباً دو بنا را نمي              در رابطه با ويژگي تنوع مي     
  .ن خصوصاً شيوة پارتي است اين از ويژگيهاي معماري ايرا. و يا نقشه داشته باشند و هر كدام تنوع خاصي دارند 
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در ايران بنايي كه كامالً منسوب به اشكانيان باشد موجود نيست تنها يكي دوجا را با ديـد مـشكوك از اواخـر اشـكاني و اوايـل                            
ولي در خارج ايران در آشور در سدة اول ميالدي كاخ پارتي داريم و نيز در الحضرا بسياري از ساختانهاي عهد             . دانند  ساساني مي 

البته چهار ايـوان آن در      . كاخ آشور يك بناي چهار ايواني است      . پارت و از آن جمله كاخ پارتي به همين نام محفوظ مانده است              
  .يك زمان ساخته نشده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نسا 
ـ                        ) تركمنـستان (اد امـروزي    قديمي ترين محل سكونت پارتها كه تا كنون يافت شده در نسا يا پارتانيسا است كه فاصله چنداني بـا عـشق آب

  .، و تعدادي معبد كشف كردند)خانه مربع (روسها در داخل ارگ تعداد زيادي بناي عمومي از جمله يك كاخ ، موسوم به . ندارد
  .گرا سر راه كرمانشاه و قصر شيرين و كوه خواجه و قسمت اصلي معبد كنگاور و بسياري از بناهاي ديگر از اين دوره هستند  طاق

قسمتي از بناهاي آن مربوط به دورة اول شـيوة پـارتي            . كوه خواجه در سيستان ، در نزديكي زابل و درياچه هامون ساخته شده است               بناي  
  .هاي بعد و از زمان ساساني است  و قسمتي نيز مربوط به دوره) اشكاني(

س ، كاروانسراها و مساجد بعد از اسالم نيز ساخته شـده            مسأله بسيار مهم در بناهاي اين كوه ، وجود فضاهايي است كه بعدها در كلية مدار               
حياط و قرار گرفتن فضاهاي مختلف در اطـراف آن از همـين درونگرايـي سرچـشمه                 . خورد    است و درونگرايي در آن به خوبي به چشم مي         

اين بنا معموالً پشت    . جموعه ، ايوان است     از ديگر فضاهاي اين م    . گيرد ، كه بعدها نيز در معماري ايراني مورد استفاده قرار گرفته است                مي
احتماالً در تكامـل ايـوان متـداول     . اند    گرفته  در مناطق سردسير اين ايوانها معموالً رو به جنوب قرار مي          . به آفتاب و رو به شمال بوده است         

سقفي متشكل از تيرهاي چوبي متكي بر ستون        در مرحله اول تنها يك تاالر باز داراي سه ديوار يا            . دوره پارتي دو مرحله وجود داشته است      
  .مرحله دوم زماني آغاز شد كه زدن سقف اين تاالرها با استفاده از تاقهاي ضربي آغاز گرديد. يا ديوارهاي تاالر ساخته مي شد

ينان و ايوانهـاي  هاي يك طرف باز چاردنش     خيمه. ساختمانهاي پارتي پيوستگي خويش را با سنن سكونت طبيعي چادرنشينان حفظ كردند             
سـازي آنـان ظهـور كـرد و همـراه بـا               تـري در كـاخ      يك طرف باز و مرتبط با فضاي بيروني در معماري موطن پارتيان به شكل تكامل يافته               

  .النهرين و آشور برده شد  با آنان به فارس ، بين, هاي چهارگوش و مركزي با ايوانهاي چهارطرف آن ، حياط
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 جمشيد و ستونهاي آن همـه از سـنگ تـراش             پالن آن مانند تخت   . ا ايزدآب در كنگاور در نزديكي كرمانشاه واقع شده است           معبد آناهيتا ي  
  .اصل بنا از شيوة پارتي در دوره اشكاني است كه در دورة ساساني مرمت شده است . است كه روي آةن با سنگ الشه كار شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازه هور
ميان تربت حيدريه و نيشابور نيايشگاهي احتماالً پيش از ساساني بجاي مانده است اين چهار تـاقي بـرروي تپـه اي    در بازه هور  

توسـط چـوب   ) تبديل مربع به هـشت ضـلعي  ( از ويژگيهاي آن گنبد سنگي آن است كه گوشه سازي در آن             . جاي گرفته است  
  .انجام گرفته است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ساسانيان 
هـر چنـد   . دانستند و همواره به عظمت و اعتالي ايران و قدرت و اعتبار حكومت خود توجه داشـتد   ها مي  را از اعقاب پارسي  ساسانيان خود 

كه به علت جنگهاي متوالي كه با روميان همسايه غربي ايران داشتند قادر به احداث ساختمانها و كاخهاي بزرگ مانند پارسها نشدند ، لكن                        
با ارزشي را با استفاده از مصالح ساختماني اطراف هر كاخ هب وجود آورند كه خوشبختانه بـسياري از ايـن آثـار در                        سعي كردند كه بناهاي     

  .ايران كنوني باقيمانده است 
شـمرندند و     از آنجا كه دين رسمي كشور در زمان ساسانيان دين زرتشتي بوده لذا براي آتش احترام خاصي قائل بودند و آنـرا مقـدس مـي                         

هـا طبـق سـنن مـذهبي          ساختند ، آتش مقدس در اين پرستشگاه        هاي مخصوصي مي    گهداري و نگهباني از آتش پرستشگاه يا جايگاه       براي ن 
  افروختنـد و خـارج از پرستـشگاه    هاي ديگـري مـي      شد كه از آن آتش      كنندگان عام حفاظت مي     ساسانيان توسط كاهنان و پنهان از پرستش      

آتشكده نياسر در نزديكي كاشان از بناهاي اين دوره است كه حدود  . دادند    يد و پرستش عموم قرار مي     درون چهار طاقيهاي باز در معرض د      
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 سال قبل ، با سعي در حفظ و اصالت آن بازسازي شده است در اين بناي چهار طاقي كه نشان دهنده يكي از تحوالت معماري در عصر                            50
  .شود  ربي ديده ميزني مانند طاق رومي و ض هاي طاق ساساني است شيوه

ايـن كـاخ كـه قلعـه دختـر نـام دارد در              . هاي مرتفع نزديك فيروز آباد در نزديكي فارس كاخ مستحكمي بنا كرد               اردشير بر قله يكي از تپه     
شده بودنـد و    ديوارهاي خارجي قلعه ، بارو مانند و مرتفع ساخته          . اي مشرف بر جادة شيراز قرار دارد          اي كوهستاني و بر باالي گردنه       منطقه

  .ستونهاي چهارگوشيس در درون ديوارها به كار رفته بود 
يكـي  . در سه طرف حياط مركزي اطاقهاي چهارگوش با سقفهاي هاللي ساخته شده بودنـد  . كاخ قلعه دختر در سه طبقه ساخته شده بود     

  .ين بنا عظمت زيادي دارد ا. از تاالرهاي كاخ ، گنبد بزرگي داشته كه در باالي گنبد سوراخي تعبيه شده بود 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در مركز مجموعه بناها يك ارگ سلطنتي با دهانة زياد سـاخته  . كاخ بيشابور در نزديكي كازرون به وسيله شاپور ساساني ساخته شده است             
انـد كـه      لف را با موزاييكهاي بزرگـي سـاخته       در اين قسمت بر روي زمين نقشهاي مخت       . شده است در سمت راست آن تاالر موزاييك است          

تزيينـات گچبـري آن نيـز تنـوع       . اي از آن ساخته شده اسـت          هاي پيشرفته   آباد نمونه   در فيروز . نمونه آن در جاي ديگري ديده نشده است         
در سـمت چـپ بنـا ،    . ران دانـست  بريها و نقاشـيهاي ايـ   توان آن را مادر تمام گچ      كدام از نقوش شبيه به هم نيستند و مي          زيايد دارد و هيچ   

دهد كه مربوط به زمـان        اين معبد نشان مي   . در باالي آن معبد آناهيتا يا محل نگهداري آب قرار داشته است             .  داري بوده است      حياط ايوان 



قطعات سـنگ   . اند     شده  هتراش و بقية بناها از سنگ الشه ساخت         اين معبد از سنگ   . اشكانيان بوده و قبل از بناهاي ديگر وجود داشته است           
دورتادور مجموعه بنا را با رويي از سنگ الشه با تعـداد  . اند  سنگ به يكديگر قفل و بست شده       اي و خرده    به وسيلة بستهاي آهني دم چلچله     
  .زيادي برج در بر گرفته بوده است 

ا نيز به دليل ويژگيهاي اقليمي قصرشيرين ، درونگرايـي          در اينج . كاخ خسرو در قصر شيرين از كحاخهاي بزرگي بوده كه از بين رفته است               
اين عمارت بر فراز ارتفاعي مصنوعي به بلندي حدود هشته متر احداثر شده بود و پلكان بزرگي شبيه به پلكـان                     . شود    به خوبي مشاهده مي   

 خود از كاخ خسرو به عنوان يكي از عجايـب  هاي برخي از سياحان در سفرنامه . كرد     جمشيد صفه را با سطح باغ اطراف آن مرتبط مي           تخت
بخش رسمي يـا بيرونـي شـامل ايـوان          . اين بنا طبق سنن زندگي آن زمان به بخشهاي اندروني و بيروني تقسيم شده بود                . اند    دنيا نام برده  

 ديگـر بـه تـاالر چهـارگوش         شـد و از طـرف       طويل و وسيعي بود كه به جاي ديوار جانبي بر روي ستون بنا شده بود و رو به حياط بـاز مـي                      
در دو جناح جـانبي بنـا و پـشت          . در امتداد محور اصلي بنا دو حياط بزرگ داخلي به دنبال يكديگر قرار داشند               . شد    كنبدداري منتهي مي  

 داشـته   اي بنا شده بودند كه هر يك مستقالً حياطي اختصاصي و ايواني رو به غـرب                 آخرين حياط دروني ، عمارات مسكوني كوچك و ساده        
در زمان خسرو دوم و عمارات مـسكوني ديگـري بـه            . شدند    واحدهاي مستقل مسكوني به وسيله داالني طويل به يكديگر مرتبط مي          . است  

  .خصوصيت ويژة اين كاخ امكان توسعه و گسترش آن بر اساس نظمي از پيش فكر شده است . مجموعه اضافه شدند 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متأسفانه اين بنا تـا كنـون       . سري يا كاخ تيسفون واقع در شهر مدائن در كشور عراق از بناهاي مهم شيوة پارتي است                  ايوان مدائن يا طاق ك    
مهمترين قسمت ايوان مدائن ، مدخل اصلي آن است كه به شكل            . مورد مرمت قرار نگرفته و حتي يونسكو نيز موفق به اين كار نشده است               

طـاق بـزرگ هاللـي قـسمت     . ج ساخته شده بود و تاالر مستطيل شكلي در پشت آن قـرار داشـته اسـت    ايواني عريض و مرتفع ، رو به خار      
اي  داد ، راهروها ، اتاقها و تاالرها با پوشش گنبدي و گهواره     در طرفين بخش مركزي كه محور اصلي بنا را تشكيل مي          . پوشاند    مركزي را مي  
  .شده است  پنجاه دريچه تأمين مينور تاالر اصلي به وسيله يكصد و . قرار داشتند 

قسمت جلويي هاللي بزرگ و بخشي از نمـاي اصـلي كـاخ    . طاق بزرگ ايوان مدائن بر روي ديوارهاي سرتاسري و بدون ستون بنا شده بود               
  .هنوز پابرجا است 

در تركيـب  . ف آنها تـزيين شـده بـود    نماي بدون روزنه كاخ تيسفون به چهار طبقه تقسيم شده و به وسيلة طاقيها و نيم ستونهايي در اطرا   
  .خورد   تأثير معماري آشور به چشم مي نماي خارجي كاخ ،

يكـي اسـتفاده از تناسـب طاليـي     . اما دو ويژگي معماري ايران در آن به خوبي آشكار است . شود    خصوصيات زيادي در اين بنا مشاهده مي      
. و در وسـط آن طـاقي سـاخته شـده اسـت      )  متر30/25×60/42( به دست آمده    گز 40 گز در    24ايراني است كه از آن مسطيلي به اندازة         

پيشرفتگيها و بقية نكات همه و همه بـه صـورت محاسـبات             . تراش    ديگري هم استفاده از مصالح معمولي يا مصالح خشتي است و نه سنگ            
  .شود  ت اين بنا به خوبي مشاهده ميشده در ساخ محاسبات فني دقيقي كه قبل از كار ساختماني انجام مي. دقيق بوده است 
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از ديگر بناهاي معروف ساساني كه شيوه پارتي دارد كاخ سرْوِستانْ در فارس است اين بناي كوشك مانند در وسط حياط بزرگي قرار گرفته                     
هاي مختلف با عملكردهاي خاص قـرار گرفتـه           و خود نيز داراي حياط مركزي است در اطراف اين حياط فضاهاي گوناگوني به ابعاد و اندازه                

  . اي است كه مدتها بعد از اسالم نيز مورد تقليد قرار گرفته است  شكل ظاهري بنا و قوسهاي آن به شيوه. است 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تخت سليمان
تخـت سـليمان ابتـدا از قـرن پـنجم       . محوطة باستاني تخت سليمان در درة عميقي مابين بيجار و مياندوآب در شهرستان تكاب قـرار دارد     

  .ميالدي از نقطه نظر منطقه اهميت يافته است 
كنند كه آتشكده آذرگشسب در محل تخت سليمان و در اواخر دورة ساساني بويژه در زمان خـسرو اول و دوم يكـي               منابع تاريخي تأييد مي   

شـود    حدس زده مـي   . عنوان زيارتگاه مد نظر پادشاهان قرار داشته است         هاي ايران بوده كه همواره به         ترين و مهمترين آتشكده     از با اهميت  
معبد اصلي آتشكده آذرگشسب در تأسيسات بزرگتر قرار داشته است بناي اصلي آن كه يك چهار طاق بزرگ و راهروهاي مربوط بدان است              

ران شده ، سرسراها و سه حياط بيروني از شمال بـه            هاي بعدي به شدت وي      د اخل آن به واسطه استفاده     . دهد    مركز اصلي بنا را تشكيل مي     
  .گردد  پيوندند كه از طريق آنها راه اصلي حصار استحكامات بنا تأمين مي بناي اصلي مي

پس از پيروزي اسالم بر ايران ، از قرن هفتم بـه بعـد شـهرها و بناهـاي                   . راتوري عظيم ساساني سرانجام به دست اعراب منقرض گشت          1ام
نيان ، متروك ماندند و از هم پاشيده شدند ، ولي مكتب معماري مشتق از پيشرفتهاي فلسفه و فنون معماري عصر ساسانيان ،         مذهبي ساسا 

  .گذاري كرد  روش معماري دورانهاي بعد از آن را در ايران اسالمي پايه



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طاق بستان 
اي قرارگرفته اين آثار شامل حجاريهاي بسيار زيبا و هنرمندانه از عهد ساساني                كيلومتري كرمانشاه و در كنار چشمه      15آثار طاق بستان در     

انـد   حجاريها در بدنه دو ايوان سـنگي كـه در دل كـوه حفـر شـده     . دهد  هاي شكار و پيروزي پادشاهان ساساني را نشان مي     است كه صحنه  
  .اند  تراشيده شده

كنند كه دو شيوه پارسي و پارتي در بحث معماري قبل از اسالم                تقسيم مي  طور كلي ، معماري ايران را به شش شيوه متداول           به
بايد توجه داشت كـه تغييـرات سـبكهاي معمـاري و تكامـل آن بـه             . چهار شيوه ديگر مربوط به معماري اسالمي است       . ذكر شد 

بلكه هـر  . يقي داشته باشد صورت معماري كنوني ، بويژه در گذشته به صورتي نيست كه از مقطع خاصي شروع شده و پايان دق    
بنابراين ، هر شيوه يا تكينك خاص . انجامد تا جايگزين يا تكامل يافته سبكهاي گذشته شود     اي سالها به طول مي      سبك و شيوه  

براي مثال استفاده از ايوانهاي رفيع از زمان پارتهـا شـروع و در عهـد                . هاي بعدي ادامه داشته باشد        ، ممكن است سالها در دوره     
و يا استفاده از گبندهاي رك هنوز هم ادامـه   . هاي اسالمي نيز متداول بوده است         و دردوره ) ايوان مدائن (ساسانيان تكامل يافته    

  . دارد 
 )ع(گنبد حضرت امام رضـا  : گنبدهايي كه بدنه آنها انحنا دارد و به نام گنبد نار معروفند مانند : الف : شوند  گنبدها به سه دسته تقسيم مي 

اي مثـل     هـا و برجهـاي مقبـره        گنبدهايي كه به شكل هرم يا مخروطند كه بنام گنبد رك معروفند مانند گنبد اكثر امامزاده               : ب  . در مشهد   
ايـن گنبـدها شـكل پلـه پلـه          . گنبدهايي كه در جنوب ايران متداول بوده و تعداد آنها محدود است به نام گنبد اورچين                  :  ج. گنبد قابوس   

  .در شوش ) ع(ند گنبد دانيال نبي دارند مان
   ـ 4 ـ شيوه آذري 3 ـ شيوه رازي 2 ـ شيوه خراساني 1: چهار شيوه معماري اسالمي ايران عبارتند از 

  .شيوه اصفهاني 
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  شيوه خراساني



شيوه خراساني در قرن اول هجري و از ابتداي پذيرش ديـن            . در منطقه خراسان شكل گرفت      هاي هنر و معماري اسالمي ايران         اولين نمونه 
گروهي آن را ادامه شيوه پارتي دانسته . ادامه داشت ) قرن چهارم هجري  (مبين اسالم ازسوي ايرانيان شروع شد و تازمان آل بويه وديلميان            

توجه داشت كه الگو و طرح مساجد اوليه اسـالم تقليـدي از مـسجد نبـي اكـرم             بايد  . شناسند    و در مورد مساجد به نام سبك شبستاني مي        
دهند سنگهاي الشه را از نزديكترين كوه تهيه كـرده و آنهـا               دستور مي ) ص(براي ساختن اين مسجد ، رسول گرامي        . در مدينه است    ) ص(

كـه دسـتهايش را بلنـد     دازه قد بلندترين مرد عرب در حـالي       ارتفاع ديوارها به ان   . بر روي هم بچينند     ) بدون مالت (چين    را به صورت خشكه   
پوشش سقف شبستان آن از عناصري ساده مانند پوست چهارپايان بوده كه در ضمن ، سـايباني در برابـر نـور                      . شود    كرده باشد ، تعيين مي    

مساجد اوليه اسالم در خراسان بـا       . ده است   ش  بار به عنوان ستون و تير استفاده مي         از نخلهاي خشك و درختان بي     . شديد آفتاب بوده است     
در يك فضاي چهارگوش با شبستاني در جهت قبله به وجود آمد و سقف تنها شبستان آنهـا نيـز بـراي      ) مدينة النبي (الهام از مسجد مدينه     

  ).شبستاني(ايجاد سايبان و بعدها جلوگيري از آب باران با مصالح ساده پوشيده شد 
  :ه خراساني عبارتند از در مجموع خصوصيات شيو

   سادگي تا مرز امكان-
بوده اسـت يعنـي آنـرا از خـود محـل سـاخت              » بوم آورد يا ايدري   « اي كه دراين شيوه بكار رفته         ساختمايه(  استفاده از مصالح بوم آورد       -

  )بدست مي آورند
   پرهيز از بيهودگي-
  العاده واري فوق  مردم-

  :باشند   اين سبك در دسترس هستند ، به شرح زير ميمهمترين بناهايي كه در حال حاضر در
  مسجد جامع فهرج از نيمه اول قرن اول هجري

  )خداي خانه(تاري به تركي يعني خدا : مسجد تاريخانه دامغان 
  . در خرانق در نزديكي يزد نيز آثار مختلفي از شيوه خراساني به جاي مانده است 

  ) مسجد اوليه(اصل مسجد جامع اصفهان 
  سجدجامع ابرقوم

  مسجد جامع نايين
  مسجد جامع ميبد

  اصل مسجد جامع اردستان
  مسجد جامع نيريز ـ اصل آن

  .پردازيم  از ميان بناهايي كه در باال آورده شدند ، به بررسي چند بنا مي
  .ترين بناهاي اين دوره ، مسجد جامع فهرج يزد است  يكي از اصيل

اي بـه نـام فهـرج سـر راه       كيلومتري يزد در قريه2انهاي شيوه خراساني است كه  اين مسجد در مسجد فهرج ـ يكي از اصيل ترين ساختم 
شود بناي مسجد مربوط به قـرن اول هجـري و ماننـد مـساجد صـدر                   قديمي يزد به كرمان است و تك منار گِلي آن از فاصله دور ديده مي              

زو نخستين مساجدي است كه تا كنون در ايران شناخته شده ، سبك و شـيوة  پيرايه است و احتماالً ج  اسالم داراي طرحي بسيار ساده و بي      
  .بنا تماماً از خشت خام ساخته شده و پوشش ديوارها از كاهگل است . دانند  معماري آن را بين شيوه پارتي و خراساني مي

هانه چپ و راست اسـت قـوس نـاري          دهانة مياني كه بزرگتر از دو د      . نقشه مسجد بسيار ساده است و شبستاني سه دهانه دارد           
اي از خشت و جدا از بنا ساخته شده كه به مسجد راه  ها نيز ناوي و طاق آهنگ است در قسمت شمالي مسجد مناره           دارد و طاق  
يكـي از ويژگيهـاي جالـب ايـن مـسجد ، نقـش درهـاي                . هائي از مسجد كه در حال ويراني بوده مرمت شده است              دارد قسمت 

بطور كلي معماري اين مسجد بجز نقشه آن چيز تازه ايست معماري            . ا گچ ، برروي ديوار شرقي، نگاشته شده       ساساني است كه ب   
  .ساساني است

  
  
  
  
  

 مسجد جامع فهرج



نقـشه سـاختمان بـر پايـه     . و باشيوه خراساني بنا شده اسـت  ) قرن دوم هجري(تاريخانه دامغان ـ اين مسجد يكي از مساجد اوليه اسالمي  
يك صحن بزرگ تقريبـاً     . سازي شد     بار ، دوباره    بخشي از اين مسجد چندين    . اند  ت كه بعدها در آن تغييراتي داده      همان شبستان ستوندار اس   

وار است وشـبيه يـك        نقشه كلي مسجد ساده و مردم     . هاي مدور قرار دارد     چهارگوش دارد كه در اطراف آن رواقهايي با طاق ضربي روي پايه           
ن و مصالح آن و نوع آجرچيني و ابعاد آجرهاي قرمز رنگ و ستونها شـبيه طـرح بناهـاي ساسـاني                      طرح كلي ساختما  . حياط اندروني است    

انـد و   قوسهاي آن ابتدا بدون تيزه و صاف بوده. هاي ديگر ارتفاع بيشتري دارد  در رواقهاي اطراف حياط دهانه وسط ، نسبت به دهانه         . است  
  .اند  را بعدها زده) دار تيزه(قوسهاي جناقي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تغييرات . قديميترين قسمت مسجد مربوط به شبستان جنوبي است . است ) شبستاني(مسجد جامع نايين ـ يكي از بناهاي شيوه خراساني  
  .هاي بعد ، از جمله در زمان آل بويه در آن داده شده ، لذا مسجد ، تركيبي از شيوه خراساني و رازي دارد  زيادي در دوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اند كه طرح اصلي و ابتدايي مـسجد جـامع اصـفهان ، شبـستاني       اوليه جامع اصفهان ـ با كاوشهايي كه اخيراً انجام شده ، ثابت كرده مسجد
هاي مختلف ، تغييرات كلي در آن داده شده است و             اين مسجد بزرگ ، تاريخي كهن دارد و در دوره         . است  ) بومسلمي يا شبستان ستوندار   (

به ويژه در عهد سلجوقي ، تيموري و صفوي ،    . شود    اي ديده مي    هاي ايراني بعد از اسالم در آن اثر و كتيبه           پادشاهان سلسله تقريباً از تمامي    
  .اي رازي است ، لذا در بخش شيوه رازي به تفصيل از آن صحبت شده است  نظر به اينكه مسجد كنوني داراي شيوه

طرح اوليه مسجد ، شبستاني در . راساني داشته و بعدها ملحقاتي به آن اضافه شده است مسجد جامع نيريز ـ اين مسجد در اصل ، شيوة خ 
مي گفتند و گروهي از كارشناسـان عقيـده   » گيري« جنوب و ايواني در مقابل شبستان داشته كه يك ايوان بوده است به اين ايوانهاي تكي          

  .دارند كه قبل از آن اين محل يك آتشكده بوده است 
  
  
  

 تاريخانه دامغان

 مسجد جامع نائين



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  معماري در عصر سامانيان
گيرد و پذيرش آن نيز ناگهاني نبوده و شروع معيني        طور كه درگذشته بيان شد ، سبك و يا شيوه معماري در مقطع خاصي پايان نمي                 همان
ا بسياري از آثار    منطقه خراسان صاحب شيوه خراساني است اما همين شيوه بتدريج گرايش به شيوه بعدي يعني رازي پيدا كرد و لذ                   . ندارد  

معمـاري در   . شود    هاي بعدي نيز تكرار مي      از نيمه دوم قرن سوم هجري داراي دو شيوه خراساني ورازي با هم بودند و اين موضوع در شيوه                  
اسـاني  عصر سامانيان نيز چنين وضعي داشت و بناها تلفيقي از شيوه خراساني و رازي بودند و به مرور زمان شيوه رازي جايگزين شـيوه خر                        

مقارن بـا   . پذيرش نهايي اسالم امنيت مناسبي را به وجود آورد و موجب شد كه شالوده اقتصادي الزم براي نيروهاي خلّاق فراهم آيد                      . شد  
در . تكـوين يافـت  .) در آن زمان ماوراءالهر و افغانستان كنوني جزء خراسان بـود    (نيمه دوم قرن سوم يك دگرگوني اصيل ايراني در خراسان           

در ايـن  . اي با ويژگيهاي اصيل ايراني پديد آمـد    راندند ، فرهنگ تازه     ن منطقه با وجود حكومت سامانيان كه در بخارا و سمرقند فرمان مي            اي
آرامگاه اميراسماعيل ساماني كه مدتي قبل از مرگ او در اوايـل            . دوره ، تنها يك بناي تاريخي باقي ماند كه از زيباترين بناهاي ايراني است               

اين بنا كه شيوه خراساني ـ رازي دارد ، از نظر پيـشرفت در طـرح و    . بنايي است با قدرت و اصالتي مؤثر , رن چهارم در بخارا ساخته شد ،ق
ساختمان آن مكعبي شكل است كه هـر ضـلعش تقريبـاً            . نقشه و به كارگيري مصالح تزييني مناسب ، در معماري ايران سهم بسزايي دارد               

چهـار گوشـه    . مرغي به سبك و شيوه بناهاي ساساني اسـت            اي كه در چهار گوشه آن چهار گنبد كوچك تخم           گنبد نيمكره  متر است با     10
بنا ، مناسـب يـك بنـاي يـادبود اسـت و سـادگي و       . ديوارها كه اندكي به داخل شيب دارد ، با ستونهاي عظيم سه ربعي تقويت شده است              

در ايـن بنـا ، آجـر بـا          . آرايش قوي و ابتكاري ، آن را از ساير بناهاي اسالمي متمايز سـاخته اسـت                 ها و نسبتهاي هماهنگ با        گيرايي اندازه 
دار ديوارها يادآور سبد بافتـه اسـت كـه از             بافت سايه . دهد    هاي ايراني را به خوبي نشان مي        مهارتي استادانه به كار رفته و برتري آجرچيني       

سرمـشق بـسياري از بناهـا       ) تركمنستان كنوني (اين شيوه معماري بعدها ، در سرزمين توران         . كند    تابش نور شديد خورشيد جلوگيري مي     
  .قرار گرفت 
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  شيوه رازي 
در ايـن شـيوه ،   .  اسـت  هاي قبلي را به بهتـرين صـورت دارا   اين شيوه چهارمين شيوه معماري ايران است كه تمامي ويژگيهاي خوب شيوه          

  .شود  تأثيرپذيري از شيوه پارسي و شكوه شيوه پارتي و دقت شيوه خراساني ديده مي
» راز«شـهر ري يـا   . شـود   يابد و بهترين آثار در آنجا سـاخته مـي          آغاز شيوه رازي هر چند مربوط به شمال ايران است ، اما در ري رواج مي               

گويند ، ايـن      ين دوره ، بنابر نوشتة مورخان و سياحان ، ري شهر بسيار آبادي بوده و آنطور كه مي                 در ا . محل رشد و ترقي شيوه رازي است        
اين ارقام ، داللت بر بزرگي و عظمت اين شـهر دارد و بـه               .  بوده است    …شهر داراي شش هزار مدرسه و چهارصد حمام و هفتصد مناره و             

از و تخريب و غارت قرار گرفته به ويژه زمان مغول و تيمور ، لذا بسياري از آثـار ارزنـده   دليل آنكه ري قبل و بعد از سالجقه مورد تاخت و ت           
  .شيوه خراساني و رازي به دست مهاجمان غارتگر تخريب و ويران شده است 

. ل ادامـه داشـته اسـت    شيوه رازي از زمان آل زيار ، شروع و در زمانهاي آل بويه ـ سلجوقيان و اتابكان و خوارزمشاهيان تا زمان حمله مغو 
هاي قبلي است ، لذا در آغاز ، شيوه رازي بعضي از بناهـا ماننـد گـور اميـر                      همانطور كه قبالً اشاره شد ، چون هر شيوه جديد متأثّر از شيوه            

شتركي بين شيوه  وجه م ) دارد) دو طبقه ( اي دواشكوبه     گنبد خانه (  كيلومتري مشهد    37اسماعيل ساماني و مزار و مناره ارسالن جاذب در          
  .خراساني و رازي دارند 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شده و داراي ساختاري پيچيـده بـود و ايـن          معماري سلجوقي نيرومند و حساب    .  اوج شكوفائي و ترقي شيوه رازي در عهد سلجوقيان است           
اهان سلجوقي با همـت و عالقـة وزيـر بـا        پادش. همه اتفاقي نبود مگر تجلي يك تحول شگرف كه در اواخر قرن چهارم با سامانيان آغاز شد                  

شـروع و تـا   ) آسياي ميانه كنـوني (الملك ، آثار و بناهاي بسياري را در گسترة ايران زمين آن روز كه از ماوراءالنهر   تدبير خود ، خواجه نظام    
هـا ، مـساجد ،    اي آرامگـاهي ، منـاره  در ايـن زمـان ، برجهـ   . ادامه داشت ، با عملكردهاي گوناگون ساختند   ) تركيه(آسياي صغير و آناتولي     

گوش ،    طرحهاي دايره ، هشت   . ها و كاروانسراها و موارد متنوع بسياري احداث شدند كه خوشبختانه بسياري از آنها هنوز باقي است                    مدرسه
ا كـه بعـضي از آنهـا        ميلهـاي راهنمـ   .  و مربع و مربع مستطيل ، در بناهاي اين دوره مورد استفاده قرار گرفت                …شش گوش ، چهار گوش      

  . محل دفن باني آن نيز بوده ، تبديل بناهاي مساجد شبستاني به بناهاي چهار ايواني نيز در اين دوره صورت گرفت 
 كـه در شـيوه     [در شيوه رازي تاق و گنبد بسيار پيشرفت كرد و گونه هاي چفد تيزدار براي تاق و گنبد بكار رفت بجاي تاق سـاده آهنـگ                           

  . از تاق هاي چهار بخشش ، كاربندي، تاق كلنبو و تاق چهار ترك بهره گيري شد]ود خراساني باب ب
دار   شود و نوع كاملتر آن نيز بعدها به صورت تـرك            هاي گنبدهاي گسسته نار در برجهاي خرقان در نزديكي قزوين مشاهده مي              اولين نمونه 
  .شود  ساخته مي
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بهترين نمونه آن ، گنبـد يـا   . يابد   كه از ويژگيهاي معماري شمال ايران بود ، به ري و سپس به مركز ايران انتقال مي             گنبد گسسته رك نيز   
  .ميل قابوس است 

انواع گنبدهاي دو پوسته پيوسته نيز در بناهائي مثـل مـسجد برسـيان و مـسجد                 . اند    انواع گنبدهاي خاگي در بناهاي مختلف ساخته شده       
  .اند   و مسجد جامع زواره ساخته شدهجامع اردستان

شد و خشتهاي پخته كوچك و بزرگ و نازك و ستبر نماهاي بنا               در شيوه رازي ، ساختمان از بنياد و پاي بست با مصالح مرغوب احداث مي              
  .آراست  را مي

سازي با آجر و كاشي يا        گره. ده است   ، به روشهاي مختلف در اين دوره ايجاد ش        ) نقشهايي كه خطوط مستقيم دارند    (انواع نقشهاي شكسته    
سازي ، قطعاتي از كاشي را به صورت نگين و يا ساده در ميان قطعات آجري بـه                    در اين نوع گره   . شود    سازي در هم از اين دوره آغاز مي         گره

ه قطعات كاشي بـه وسـيله گـچ    شده ، قديمترين نمونه اين كار در برج اتابك كرمان است ك   بردند كه خود موجب جلوه و زيبايي مي         كار مي 
  :پردازيم  اينك به شرح چند بناي معروف شيوه رازي مي. اند  سازي آجر ، آن را تكميل كرده دورسازي شده و سپس با گره

. اي ايران يعني گنبد قابوس در نزديكي گرگـان سـاخته شـد           در اوايل قرن چهارم هجري ، يكي از بهترين بناهاي برج مقبره           : گنبد قابوس   
اين بنا كه از هـزار سـال پـيش تـا     . اين بنا ، در شهري به همين نام قرار دارد   . بن وشمگير از آل زيار است         اين برج مدفن باني آن ، قابوس      

كند ، در عين سادگي يكي از غرورانگيزترين بناهاي آرامگاهي است كه نـه تنهـا در خـاك ايـران                       اي خاكي خودنمايي مي     كنون بر روي تپه   
با روي كار آمدن شهرياران ديلمي ، آل زيار و آل بويـه ، مجـدداً عظمـت معمـاري اصـيل              . سرتاسر جهان اسالم ساخته شده است       بلكه در   

بناي گنبد قـابوس داراي شـكوه و      .  رازي را در معماري اسالمي ايران پديد آورد           گر شد و سبك و شيوه       ايران در سرتاسر ايران آن روز جلوه      
اي   متـر عمـق دارد ، خـود تپـه    15بر آن نهـاده شـده و اكنـون در حـدود     ) پي بنا(بست  اي كه پاي تپه. تناسب است هاي م عظمت و اندازه 
بدنه برج را ده پا پيل مضرّس مثلثي شكل احاطه          . بست ، سردابي بوده است كه آثار طاق آن هنوز باقي است               درون اين پاي  . باستاني است   

  .كرده است 
مرغـي و     گنبد دو پوسته بوده و گنبد دروني خاگي و نيم تخم          .  متر تا زير گنبد است و با آجر ساده كار شده است              37ها    ارتفاع اين مضرس  

  .از آجر معمولي است و پوسته بيروني گنبد مخروطي شكل است 
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  .اند از ميل گنبد قابوس ساخته شدهو جدا  فاصله نزديكي از هم  از لحاظ زماني) نزديك گرگان(برج الجيم رِسگِت و برج رادكان 
نمـاي آن هـيچ     . گنبد آن مرور زمان صدمات زيادي متحمل شده و از شكل اوليه خارج شـده اسـت                  . اي دايره شكل دارد       برج الجيم نقشه  

زماني كم از يكديگر ساخته     اي خرقان در جاده همدان به ري و ساوه است كه به فاصله                دو برج مقبره  . سازي ندارد و داراي كنگره است         گره
گوش است كه در همه  طرح و نقشه هر دو برج ، هشت. اي ، يكي متعلق به پدر و ديگري متعلق به پسرش است     اين دو برج مقبره   . اند    شده

  .است ) تهي ميان(ترين گنبدهاي دو پوسته گسسته  گنبدهاي آن نيز از قديمي. هاي آن هشت برجستگي وجود دارد  گوشه
ايـن مـسجد قـبالً آتـشكده        . نيز شيوه رازي است و بقيه قسمتهاي آن الحاقي است           ) گنبد و زيرگنبد  ( اصلي مسجد جامع گلپايگان      قسمت

  .بوده و بعداً تبديل به مسجد شده است ) چهار طاقي(
بنا ، طرح . هاي شيوه رازي است   از بنا .  كيلومتري شرق اصفهان قرار دارد       42مسجد برسيان كه در اواخر قرن پنج ساخته شده و در فاصله             

  .اي چهارگوش دارد ، گنبد آن دو پوسته پيوسته و مناره و ايوان آن بعدها الحاق شده است  و نقشه
يكي ديگر از بناهاي شيوه رازي ، مسجد جامع اردستان است كه گنبد و ايـوان آن مربـوط بـه شـيوه رازي اسـت كـه بـر روي يـك بنـاي                                   

 در تزيينات آجر كاري آن ، نهايت دقت و ظرافت به كار رفته ، ستونهاي شبستان آن ابتـدا بـه صـورت مربـع                          .شبستاني ساخته شده است     
  .اند  بوده و سپس هشت ضلعي شده

اين بنا در موقعيتي نزديك سرخس در شاهراه بغداد به مرو پيش از آن در سر راه مدائن به       . هاي ديگر شيوه رازي رباط شرف است          از نمونه 
داننـد   باي اين بنا را مادر سلطان سنجر سلجوقي مي. عني دقيقاً در محلي كه نياز به ساخت يك رباط حس مي شود قرار گرفته است             مرو ي 

 شـده   طرح و نقشه بنا شامل دو حياط چهار ايواني است كه هر دو در يك زمان ساخته. و تاريخ آن مربوط به اوايل قرن ششم هجري است       
بنا تنها يك ورودي دارد . احتماالً دو خانه خصوصي نيز در طرفين ايوان انتهايي ساخته شده است . اط دوم بهتر است     ولي معماري حي  . اند  

طـور كلـي ،    بـه . رسـد   كه شامل يك سر در زيبا و دو اطاق در طرفين آن و يك ايوان ورودي است كه به وسيله داالنهايي به حياط اول مي                      
  .ه شمال غربي است و بنا با توجه به قبله ساخته شده است كه داراي سه محراب است محور اصلي بنا از جنوب شرقي ب

توان بـه پـنج       توان موزه كار با آجر دانست ، آجرهاي گوناگوني كه در آن به كار گرفته شده را مي                   به علت تنوع زياد آجر ، رباط شرف را مي         
  .بندي كرد  گروه طبقه

  دار  ـ آجرهاي تراش5ـ كتيبه خط آجري 4) سازي گره(طرحهاي هندسي ـ 3ـ فرمهاي آجري 2ها  ـ آجرچيني1
يكـي از كارهـاي بـسيار    . اي بـه بنـا داده اسـت     تنوع آجرهاي مختلف در بنا ، شكل ويژه. پوششهاي مورد استفاده از نوع طاق آهنگ است     

در ايـن   . به قنات ، تـأمين آب مـشكل بـوده اسـت             خوب در اينجا ، تأمين آب آن است كه به دليل دور افتاده بودن محل و عدم دسترسي                   
بام را شـيب داده ، ناودانهـاي    لذا در اين محل ، پشت. بنابراين ، بايد آب خوردن ، از آب باران تأمين شود . محل ، اصالً آب روي گذر ندارد  

ند كه مجراي آنها آب باران به آب انبار رباط هـدايت            هايي سنگي گذاشته بود     در زير ناودانها ، لگنچه    . اند    اي را به طرف حياط قرار داده        شُره
  .شده است  بامها تأمين مي شده و به اين ترتيب آب ساليانه آن از آب باران پشت مي

  مسجد جامع كبير قزوين
اي بلنـد و  هـاي باشـكوه و ايوانهـ    مـسجد بـا منـاره   . اين مسجد ، در محل دباغان و در حاشيه غربي خيابان امام خميني قرار گرفتـه اسـت                 

خليفـه  (الرشـيد     هـارون . قديميترين قسمت اين مسجد طاق هاروني اسـت         . گچبريهاي ممتاز از آثار نفيس دورة اسالمي شهر قزوين است           

 ميل گنبد قابوس
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بنا به گفتـه  . در قرن دوم هجري در موقع عزيمت به خراسان كه به قزوين آمده بود فرمان ساختن باروي شهر و اين مسجد را داد                      ) عباسي
در پايـان قـرن چهـارم هجـري ،     . نامنـد     داده و طاق هاروني را مقصوره كهن نيز مـي           ، اين قسمت صدر مسجد كبير را تشكيل مي        مورخان  

ديدگي مسجد در اواخر قرن چهارم توسط افراد ، خيـر   به علت آسيب. فخرالدوله ديلمي شروع به كشيدن ديوار مسجد كرد ولي ناتمام ماند   
اي از طـاق هـاروني در قـسمت جنـوب      طاق هاروني در قسمت شرقي مسجد قرار گرفته و بـه فاصـله  . د بنا شد   منارة مسجد تعمير و تجدي    

اين مقـصوره را اميـر خمارتـاش در اول قـرن            . صحن مسجد بر روي چهار طاقي آتشكده مقصوره بزرگ يا مقصوره خُمارتاشي ساخته شده               
گنبـد يـك پوسـته و       . بر فراز مقصوره خمارتاشي ، گنبد عظيمي است         .  رسانيد   ششم هجري آغاز به ساختمان كرد و طي نه سال به پايان           

. انـد   شنگه آن براي اين منظور بوده كه پوسته دوم بر روي آن سوار شود كه بعدها از پوسته دوم منصرف و پوسته اول را كاشـيكاري كـرده            
  .اند  ختلف الحاق شدههاي م ايوان جلوي آن در زمان صفويه ساخته شده و بقيه بناها در دوره

زيرا آثـار و تزيينـات و بنـاي    . اي از تاريخ معماري اسالمي در ايران است  مسجد جامع اصفهان ـ اين مسجد كه عمري هزارساله دارد ، موزه 
سـت ، لـذا آن را   يابد و چون سبك يا شـيوه رازي در آن غالـب ا   مسجد از سبك خراساني و احتماالً فراتر از آن شروع و تا قاجاريه ادامه مي         

ريزي شده ولي با كاوشهايي كه در گوشه و كنار  رفت كه اين مسجد در زمان سلجوقيان پي   ابتدا تصور مي  . دانند    جزو بناهاي شيوه رازي مي    
اين مسجد به ويژه در قسمتهاي جنوبي آن به عمل آمده ، معلوم شده كه مسجد ابتدا شيوه خراساني داشته و سـپس مـسجد كـه آسـيب                             

اين مسجد تا كنون از     . سازي شد و در زمان سلجوقيان مسجد جديدي احداث گرديد             ه بود ، در زمان آل بويه با تغييراتي مجدداً دوباره          ديد
اسـت و اطـراف و پـشت ايوانهـاي آن را            ) هـاي رازي    يكـي از شـيوه    (مسجد بـه صـورت چهـار ايـواني          . حوادث روزگار در امان مانده است       

اوج هنر و زيبايي شيوه آذري مخـصوصاً كاشـيهاي          . هاي مختلف به ويژه سلجوقي احداث شده ، احاطه كرده است              هشبستانهايي كه در دور   
مـسجد داراي دو    . از شاهكارهاي هنري اين مـسجد اسـت         ) سلطان محمد خدابنده  (معرّق بسيار جالب و محراب گچبري شبستان اولجايتو         

. الملك وزير با تدبير ملكشاه سلجوقي است و متعلق به قرن پـنجم اسـت                  به خواجه نظام  گنبد جنوبي مربوط    . گنبد شمالي و جنوبي است      
 متر است و داراي محرابي در زير گنبد است كه بـر روي محرابهـاي قبلـي سـاخته شـده                      23گنبد آن دو پوسته و ارتفاع پوسته داخلي آن          

در جلـوي گنبـد     . زيين شده كه يكي از مشخصات سـبك رازي اسـت            گنبد و زيرگنبد آن ، فاقد كاشيكاري است و منحصراً از آجر ت            . است
  .جنوبي ايواني اضافه شده كه به نام صفه يا ايوان صاحب معروف شده است 

الملك وزير ديگر ملكشاه كه احتماالً براي رقابـت           اي دورتر از حياط مسجد ، گنبد ديگري است به نام تاج             در قسمت شمالي مسجد با فاصله     
اين گنبد ، عملكرد تشريفاتي داشته و ملكشاه قبل از نماز جمعه در ايـن محـل تـشريفات را          . الملك ساخته شده است       جه نظام با گنبد خوا  

دانند كه در ساخت آن دقـت بـسيار بـه             را يكي از شاهكارهاي معماري اسالمي ايران مي       ) گنبدخانه(اين گنبد و زيرگنبد آن      . داد    انجام مي 
است و كاشيكاري ندارد و از نوع خاگي و دو پوسته است و براي تبديل فضاي مربع زيـر گنبـد بـه دايـره از اجـزاي                            كار رفته ، گنبد آجري      

 هجـري   481 آجري با خط كوفي است كـه تـاريخ            در زير گنبد كتيبه   . ها و اشكال هندسي مختلف استفاده شده است           هندسي مانند لوزي  
رب دارد كه ايوان غربي كه داراي تزيينات بسيار است ، به نام ايوان استاد و ايـوان شـرقي                    مسجد دو ايوان ديگري در طرف شرق و غ        . دارد  

مـسجد  . صحن و حياط مسجد مستطيل شكل و داراي دو حوض است            . كه توسط شاگرد او ساخته شده ، به نام ايوان شاگرد معروف است              
 عاليترين آنها محراب اولجايتو در شبستاني بـه همـين نـام و در قـسمت                 داراي محرابهاي متعدد در شبستانها و ايوانها و زير گنبد است كه           

  .تزئينات آن خط نوشته و گل و بوته و شكلهاي هندسي است . شمال غربي مسجد است 
 هجـري   710تـاريخ محـراب كـه       . هاي به هم بافته شده كوفي است          قسمت انتهاي محراب داراي يك نوار فرعي جدا شده مركب از نوشته           

مسجد داراي هشت محراب ديگر است كه در زمانهاي مختلف به ويژه            . باشد ، در لوح مركزي و پيشاني محراب نوشته شده است              ميقمري  
هـاي   هـا بـا كتيبـه     اند كه ساقه يا بدنه منـاره        همچنين دو مناره دارد كه در طرفين ايوان جنوبي قرار گرفته          . اند    در عهد صفوي احداث شده    

اسـت كـه در زمـان سـلطان         ) دار الشتاء يا تاالر زمـستاني     (الشتاء    مسجد داراي شبستاني به نام بيت     . تزيين شده است    كاشي بر زمينه آجر     
  .اين شبستان كه به شكل خيمه در پشت ايوان استاد قرار گرفته است . محمد خدابنده ساخته شده و داراي قوسهاي مغولي است 

تنها بنايي كه در اين     . يوان جنوبي ساخته و در دوره صفويه ، تغييراتي اساسي در مسجد داده نشد             در دورة فرمانروايي آق قويونلو در مناره ا       
  . دوره ساخته شد شبستانيست در غرب چهلستون غربي ايوان جنوبي كه شاه عباس بزرگ منصوب و به چهلستون شاه عباسي معروف است

  ميانسرا
  .كي به شكل مربع  در مركز صحن ، و ديگري چند ضلعي در قسمت شمالي آنميانسراي مسجد جامع اصفهان داراي دو حوض است، ي

  ايوان
صـفه  «ايوان شمالي به نام . مسجد جامع اصفهان داراي چهار ايوان است، كه در طي دوره هاي مختلف در پيرامون صحن آن اضافه شده اند     

ره صفويه نيز بازسازي و مرمت هايي در آن صورت گرفتـه            سرچشمه آن به دوره سلجوقي مي رسد، و در طي دو          . خوانده مي شود  » درويش
  .تزيين آن از آجر كاري و گچبري است. است



معروف اسـت و بـه فـضاي گنبـد نظـام الملـك راه مـي دهـد، قـرار                  » صفه صاحب «صفه درويش دقيقا در مقابل ايوانجنوبي مسجد، كه به          
قاب پيرامون اين ايوان با كاشـيكاري هـاي مربـوط بـه دوره              . سجد مي نهند  مناره هاي طرفين آن تأكيد مزيدي بر اين بخش مهم از م           .دارد

  .ايوان مزبور از سه ايوان ديگر كوتاهتر و عريض تر است. هاي صفويه تزيين شده است
وان بـا   شهرت دارد، به خصوص در قاب پيرامون ايـن ايـ          » صفه شاگرد « از بين ايوان هاي شرقي و غربي، آنكه در مشرق واقع شده و به نام                

مشهور است، از تزيين آجري همـين دوره        » صفه استاد « كاشيكاري هاي اصيل دوره سلجوقي تزيين گرديده است، و ايوان غربي كه به نام               
  .برخوردار است

ه ضلع  ضلع باز اصلي شان البته به طرف ميانسراي مسجد گشوده شده است، و ديوارهاي س              . هيچيك از اين ايوانها ضلع كامال مسدود ندارند       
يك عنصر مهم تزييني در معماري اسـالمي يعنـي مقـرنس كـاري بـه صـورت                . ديگرشان به شبستان ها و تاالرهاي پيرامونشانراه مي دهند        

  .ابتدايي در ايوان ها و بعد هم بشكل كاملتر در نقاط ديگر مسجد ديده مي شود
  شبستان 

ي كه دارند، نظير شبستان چهلستوني كـه شـاه عبـاس اول بـه گوشـه                 شبستان هاي مختلفي در مسجد جامع به فراخور ساخت و وظيفه ا           
شبـستان تاقـداري    . وجه تسميه اينگونه شبستان ها ان است كه ستون هاي فراوان دارند           . جنوب شرقي مجتمع مسجد جامع اصفهان افزود      

روف است، فضاي منزولي و محفوظي اسـت كـه       كه در زمان بايسنغر ميرزا در ضلع غربي اين مسجد افزوده شد، و به نام بيت الشتا عماد مع                  
تاق هاي خيمه اي آن بر ستون هاي كـم          .  متر عرض دارد   25 متر طول و     50اين فضا   . براي مراسم نماز در زمستان از آن استفاده مي شود         

اسـت، بـه طـوري كـه نـور          در هريك از اتاق هاي آن حفره اي پيش بيني شده كه با يك قطعه مرمر سفيد تعبيه گرديده                    . ارتفاع استوارند   
  . خورشيد را به فضاي شبستان باز مي تابد

  .گنبد
مشهور ترين گنبدهاي مسجد جامع ، گنبد معروف به گنبد نظام الملك و گندب شمالي مسجد، معروف به گنبد خاكي ، هستند كـه همـه                          

  .اجزاء فضاي زير اين گنبد در سوق دادن چشم بيننده به سوي گنبد هماهنگ هستند
  بمحرا

بلند آوازه ترين محراب آن نه در زير گنبد جنوبي نظام الملك، بلكه             . مسجد جامع اصفهان از مساجدي است كه محراب هاي متعددي دارد          
اين محراب، نمونـه نفيـسي از       . در ضلع شمالي ايوان غربي آن ، در شبستاني كه به وسيله الجايتو، فرمانرواي ايلخاني ، ساخته شد قرار دارد                   

  .چبري استتزيين گ
  مناره ها

بر آنها مقرنس كاري هايي همراه با كتيبه هـا كاشـي بـر              . مسجد جامع اصفهان داراي دو مناره است، كه در طرفين ايوان جنوبي قرار دارند             
  .زمينه آجر كاري ديده مي شود

  مسجد جامع گلپايگان
از نخست همانند گنبد دوازده امام و مسجد جـامع بروجـرد تنهـا داراي يـك گنبـد خانـه بـوده و                 )  ق 498 -512( مسجد جامع گلپايگان    

  .گنبد خانه تهرنگ آتشكده اي دارد. بخشهاي ديگر بعدها به آن افزوده شده است
. ر سـاخته اسـت  ، استاد محمود اصفهاني معروف به غازي است و آنرا بر روي بنايي كهـن تـ            )  ق 530(معمار مسجد جامع زواره     

  . يكي از كهن ترين چفدهاي كليل در اين مسجد يافت مي شود. آسمانه شبستان جنوبي تاق آهنگ تيزه دار است
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مسجد جامع گلپايگان  



  
  مسجد جامع اردستان

. ارد  اين بنا آجر كاري دقيقـي د      . بخشهايي از مسجد جامع اردستان در شيوه خراساني ساخته شد و در شيوه رازي به يك ايوانه تبديل شد                  
  . گنبد آن دو پوسته پيوسته است

  . ساختمان مدرسه متصل به مسجد و واقع در گوشه شمال غربي را نيز در زمره اقدامات ساختماني همين دوره بايد دانست: نكته 
  
  
  
  
  
  
  
  





  گنبد علويان
در مـورد  . ر گرفته و نقشة آن مربع شكل است اي رازي و آذري دارد و در مركز شهر همدان قرا           اين بنا به گنبد علويان موسوم است و شيوه        

  .اينكه آيا اين ساختمان در زمان سلجوقيان ، يا در دورة مغول ساخته شده ، اختالف عقيده وجود دارد 
هـاي داراي حـروف سـفالي و          طرحهاي هندسي سفالي و كتيبـه     . شباهت به دوره سلجوقي نيست        ساختمان داراي خصوصياتي است كه بي     

  .ي شبيه كار سلجوقي در مراغه است و حتي شباهت بيشتري به جزئيات تزييني مقبره مؤمنه خاتون در نخجوان دارد طرح آجرچين
هـاي    اول نحوة شكـستن صـفحة ديـواره       : شود    در اين ساختمان طرحها و تزيينات مفصلتر و پركارتر از دوره سلجوقي به شرح زير ديده مي                

دوم كثرت نيم سـتونها و قالبگيرهـا ، سـوم تزيينـات گچبـري               . هاي سه بعدي آز آنها است         طاقچهداخلي و خارجي و در آوردن طاق نما و          
هاي دورة مغول مانند نقشهاي مقبرة پير بكران نزديك اصفهان بـه              است كه در آن نقشهاي معمولي دورة سلجوقي به طريقي شبيه به نقشه            

شود و با مقايسه با دقت و ظرافـت و            اد مانند آن است كه از حاشيه خارج مي        گچبري برجسته در انحناهاي معكوس زي     . كار برده شده است     
  .آيد  كاري سلجوقي ، سست به نظر مي نازك

تـرين   عجيـب . طور كلي حالت و طـرح محلـي دارد    اين ساختمان طوري ساخته شده است كه مستقل باشد و از همه سمت ديده شود و به              
هـاي طـرح مربـع اسـت و در داخـل سـاختمان يـك دسـته نـيم سـتون و                         اي در گوشه    اي ستاره ه  خصوصيت اين ساختمان استفاده از لبه     

و تزيينـات آن آجـر معمـولي و         . شود كه قشري گچي است كه روي سطح صـاف ديـوا قـرار داده شـده اسـت                      گيري عمودي ديده مي     قالب
  .دار است  تراش

  



  

  
  شيوه آذري

دوره نخست از زمان هوالگـو  : شيوه آذري داراي دو دوره است  . يابد     تا زمان صفويه ادامه مي     اين شيوه از زمان ايخانان مغول ، شروع شده و         
در دوره دوم كه معماران بزرگـي چـون قـوم الـدين             . و پايتخت شدن مراغه و دوره دوم آن از زمان تيمور و پايتختي سمرقند آغاز مي شود                

  .   خراسان بزرگ بكار گمارده شدندشيرازي و پسرش غياث الدين و زين العابدين شيرازي ، در
با ورود مغولها . ترين شيوه معماري اسالمي ايران است كه بعدها مثل آن به وجود نيامد                اما الزم است بدانيم كه شيوه رازي بهترين و متنوع         

بـراي آنكـه    . ن تخريـب و ويـران شـدند         از خراسان كه با ويرانگري بنيادي همراه بود ، بسياري از شهرها و آثار و بناهاي بسيار با ارزش ايرا                   
ايـن منـاطق از   . داشـته باشـيم    ) سر راه سمنان به مـشهد     (بدانيم حمله مغولها چه بر سر ايران آورد ، كافي است سفري به سنگان و زوزن                 

اطق شـيوه رازي بـه حـد    در ايـن منـ  . اند و تا حد زيادي بناهاي آنها سالم مانده اسـت           مكانهايي است كه در مسير حمله مغولها واقع نشده        



براي اوج هنر و زيبايي آن همين كافي اسـت          . سنگان باال دو مسجد دارد كه بسيار قابل تحسين است           . اعالي اوج و شكوه خود رسيده بود        
  .اند و نكات ظريف بسيار ديگر  كنيم در قسمهايي از اين مسجد با گِل توربافي كرده كه مشاهده مي

هاي بسيار ، هنر معماري ايران دچار ركود و سكون شد و آن همه تنوع و تزئين و هنرنمايي معماران در احـداث                     پس از حمله مغول و ويراني     
گنبدها و ايوانهاي گوناگون خاموش شد تا آنكه جانشينان چنگيز كه خود مفتون اين زيباييها شده بودند ، اسالم را پذيرفتنـد و بـه تـدريج                         

  .اي يافتند اما نه مانند قبل  كم جان تازه  حيات داشتند جمع شدند و بناهاي اسالمي كممعماران گريخته و پراكنده كه هنوز
گوناگوني طرح ها در اين شـيوه از همـه   . يكي از ويژگي هاي ديگر معماري اين شيوه بهره گيري بيشتر از هندسه در طراحي معماري است                

  .بيشتر است
ها و مدرسه ها بكاررفت آرامگاهها همچون گذشته برونگرا و بيـشتر بـا تهرنـگ چهارگوشـه                  انواع نقشه با ميانسراي چهار ايواني براي مسجد       

بيـشتر آنهـا چهـار گوشـه و     . ساخته شده اند از نمونه هاي آن ارسن شاه زند سمرقند بود كه آرامگاه بسياري از فرمانروايان تيمـوري اسـت       
  .داراي گنبدهاي دو پوسته گسسته ناري هستند

  آرايه
امـا در   . آمـد   ازي ، آجر كاري نماسازي همراه با سفت كاري انجام مي شد و ساختمان پايدار تر و نماسازي آن مانـدگارتر در مـي                       در شيوه ر  

سـپس  . سفت كاري مـي شـد     ) بدون نما ( شيوه آذري ، نخست ساختمان با خشت و يا آجر و شنگ الشه يا كلنگي ، با شتاب و بگونه زبره                      
 مي شد كه يا با پوسته اي از آجر، گره سازي آجري و گل انداز و گچين بود يا با گچ انـدود و نقاشـي روي آن                             آمودو نماسازي به آن افزوده    

يكي ديگر از   . گرفت) مهري( و سفال نگارين با نگاره برجسته       ) سفال لعابدار ( كم كم از كاربرد آجر كاسته شد و جاي آن را كاشي             . مي شد 
  .بود» رق مع« گونه هاي آمود، كاشي تراش يا 

هـاي   در دورة اول اين شـيوه ، نقـشه  . هاي بناها ، همچنان كه در ويژگيهاي اين شيوه گفته شد ، از تنوع خاصي برخوردار است                  شكل نقشه 
در . هاي قبلي بعد از اسالم ، بزرگتـر سـاخته شـده اسـت      تعدادي از بناها عالوه بر ويژگيهاي محلي ، از نظر اندازه و ابعاد نيز نسب به شيوه         

 متـر بـوده كـه در        50/25اي حـدود      مقبره اولجايتو نيز با دهانه    . ارگ عليشاه در تبريز دهانه ايوان آن چهار گز از ايوان مدائن بزرگتر است               
  .در صفحات بعد به تفضيل از آن صحبت شده است . زمان خود بزرگترين گنبد و بناي اسالمي بوده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  .اند  هاي چهار ايواني ، طرحهاي مختلف براي ساخت مساجد و مدارس بكار گرفته شده انواع نقشهدر اين زمان ، 
اند ، مجموعه شـاه زنـد سـمرقند كـه      هاي چهارگوش ساخته شده تعداد زيادي از مقابر در دوره دوم شيوه آذري به صورت برونگرا و با نقشه     

مسجد كبود  . دارد ، با پالن چهارگوش و اغلب با گنبدهاي گسسته نار ، ساخته شده است                مزار تعداد زيادي از اميران تيموري در آنجا قرار          
  .تبريز نيز بر اساس تأثيرات محلي برونگرا ساخته شده است 

.  هجـري قمـري اسـت        657تاريخ شروع ساخت آن سال      . رصدخانه مراغه از ديگر بناهايي است كه در ابتداي اين شيوه ساخته شده است               
در كاوشهايي كه اخيراً در ارتباط با اين رصدخانه صورت گرفتـه            . صلي مجموعه رصدخانه ، محمد بن عثمان امين مراغي بوده است            معمار ا 

ديوارهـاي سـنگچين نـامنظم ، ديـوار مـنظم شـمالي ـ جنـوبي ، ديـوار          : اين واحدها عبارتند از . اند  است واحدهاي مختلفي مشخص شده
گانـه ، تـاالر سـكودار چهـارگوش ، كارگـاه        برج مركزي و اصلي رصدخانه مراغه ، واحدهاي دايره شكل پنجسنگچين منظم شرقي ـ غربي ، 

  .گري و ساخت وسايل نجومي  ريخته
الـدين بـراي پيـشرفت     اهللا در اوايل قرن هشتم هجري ساخته شده ، رشـيد  ربع رشيدي در خارج از تبريز به وسيله خواجه رشيدالدين فضل      

مدارك به جاي مانده از . رحهاي مفصلي در نظر داشت و قبل از آغاز قرن هشتم به ساختمان يك شهر دانشگاهي دست زد           علم و صنعت ط   
  .گويد  هزار خانه زيبا سخن مي ساختمانهاي بسياري چون كاروانسرا ، دكان ، حمام ، آسياب ، انبار ، كارگاههاي صباغي ، ضرابخانه و سي

. در اين بنا ، نيارش به دقت رعايت شده و آمودهـاي بـسيار خـوبي دارد          . هاي شاخص شيوه آذري است        ونهمسجد جامع ورامين يكي از نم     
. منحنـي بيـضي دارد   ) پوسته داخلـي (آهيانه آن . گنبد بنا دو پوسته بوده كه خود آن ريخته است . نقشة بنا از نوع چهار ايواني بوده است     

  . شده است رواقهاي اين مسجد با انواع طاقها ساخته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اهللا ولي در كرمان و بسياري بناهاي ديگـر از بناهـاي دوره               مدرسه اميرچخماق ، گنبد مدرسه ضيائيه قسمتي از مجموعه بناهاي شاه نعمت           
  . باشند  اول شيوه آذري مي
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  هاي مختلف  در اين مجموعه از شيوه.  موزه معماري ايران است مثل مسجد جامعه اصفهان) ع(مجموعة بناهاي حرم مطهر حضرت رضا 
  

رفتـه كـه      بسياري از قسمتهاي مجموعه در طول تاريخ از بين        . شود ، اما قسمت اعظم آن از شيوه آذري و اصفهاني است               آثاري مشاهده مي  
  .آستان قدس رضوي شامل مجموعه بناهاي زير است .  سال قبل بكلي بازسازي شده است 25
ــ مدرسـه   6ـ مدرسه پريـزاد  5ـ مسجد عظيم گوهرشاد   4ـ صحن جديد      3ـ صحن عتيق    2. ـ حرم مطهر كه در زير گنبد طال قرار دارد           1

ــ  14ـ مسجد باالسر 13ـ توحيدخانه 12ـ دارالسياده 11ـ دارالحفاظ 10ـ آرامگاه شيخ بهايي 9ـ موزه و كتابخانه 8ـ مدرسه دو در 7باالسر  
ــ  21ـ مدرسه مستشار    20ـ مدرسه ميرزا جعفر     19ـ دارالسرور   18ـ دارالسالم   17ـ گنبد حاتم خاني     16ـ دارالضيافه   15خان  گنبد اهللا وردي  

  .سقاخانه زرين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. ده است   مزين ش ) پر  هاي هشت   ستاره(هاي آن با كاشي خشتي ممتاز         ازاره. حرم بناي چهارگوشي است كه هر ضلع آن تقريباً ده متر است             
 و 612روي بعـضي از ايـن كاشـيها تـاريخ     . ها هـستند   ترين انواع كاشي اين خشتهاي كاشي با نقش و نگار بديع و طالكاري در زمرة نفيس      

نماها يا    صحن عتيق كه به شكل مربع مستطيل است ، داراي چهار ايوان بزرگ است كه اطراف صحن ، طاق                  . شود     هجري مشاهده مي   720
كـاري   ايوان شرقي و غربي داراي سردر بسيار زيبـا و مـزين بـه كاشـي    . اند  ه در پشت آنها قرار دارد ، در دو طبقه احداث شده         هائي ك   حجره



ها بر خالف بناهاي ديگر اسالمي به جاي آنكه در دو            گلدسته. هاي طال بر روي ايوان عباسي و ايوان جنوبي قرار دارند              گلدسته. ممتاز است   
 هجري قمري به فرمان نادر شاه افشار انجـام شـده و از ايـن       1145طالكاري ايوان در سال     . گيرند ، عمود بر ايوان هستند       طرف ايوان قرار    

  .جهت به ايوان نادري شهرت دارد 
  تبريز

  مسجد كبود تبريز
ديگر مسجد كبود مسجد جهانـشاه      نام  . اين مسجد يكي از معروفترين مساجد ايران است و در زمان خود به فيروزه اسالم نام آور بوده است                  
تهرنگ اين مسجد كه بدون ميانسرا مي       . است ، زيرا در زمان ابوالمظّفر جهانشاه از طايفة قراقويونلو در قرن نهم هجري قمري ساخته شده                  

 ميانسرا ندارد و به     باشد از مسجد شاه ولي تفت برگفته شده و پس از آن نيز در مسجد شيخ لطف اهللا بكار رفت و بر خالف بيشتر مسجدها                        
. مسجد داراي گنبد خانه اي است كه گرداگرد آن را شبستان ها فرا گرفته انـد                 . دليل سردي هواي تبريز به گونه برونگرا ساخته شده است         

ربرد كاشي به دليل كا.  پيش از آن از دو سوي محراب رفت و آمد مي كرده اند. محراب  نخستين مسجد ويران شده و آن را درگاه كرده اند      
به رنگهاي الجوردي و آبي در نماسازي ، مسجد نام كبود به خود گرفته و به جهت آب و هوي سرد تبريز اين مسجد يكي از مـساجد تمـام           

سطح بنـاي مـسجد از كوچـه    . ايوان ورودي آن مانند مساجد دوره مغول و تيموري جلوتر از ديوارهاي اطراف آن است           . مسقّف ايران است    
 گنبد بر روي قـسمتهاي مختلـف        9هاي مسجد با خط ثلث و نسخ بسيار عالي نوشته شده و قبالً                كتيبه.  پله بلندتر است     5ارتفاع  اصلي به   

هـاي بعـدي      بنا و بخشهاي گوناگون داشته و بناهاي الحاقي ديگر نيز ضميمة آن بوده كه به دليل وقوع چنـد زلزلـه و عـدم توجـه سلـسله                           
  .ب و امروزه اثري از آنها باقي نيست قسمتهاي زيادي از آن تخري

  .قويونلو قتل عام شدند ، در اين مسجد مدفون هستند  جهانشاه و تعدادي از خانواه او كه توسط اوزن حسن پادشاه آق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدين اردبيلي بقعة شيخ صفي
رگ ايران است كه پس از وفاتش در همان خانقـاهي كـه در آن                اردبيلي ، جد شاه اسماعيل صفوي و از مشايخ و عرفاي بز             الدين  شيخ صفي 
شـود و   شاه اسماعيل صفوي نيز پس از فـوت در نزديكـي شـيخ صـفي دفـن مـي      ) . ق. هـ 8قرن (شود  كرده به خاك سپرده مي  زندگي مي 

شـوند ؛ بـه ايـن ترتيـب       دفـن مـي   شود و بسياري از بزرگان و بستگان سلسله صفوي در اطراف بقعه به تـدريج                اي براي او ساخته مي      مقبره
. نماينـد     آيد كه پادشاهان صفوي از جمله شاه طهماسب و شاه عباس در توسعه و احياء اين مجموعه كوشـش مـي                      اي به وجود مي     مجموعه

ه اي  قسمت خارجي مقبره برج مدوري است كه بر روي پايـ          . آرامگاه بناي هشت گوش منظمي است كه ديوارهاي آن تاقنماهاي ساده دارد           
كه بر روي قبر شيخ     )  اهللا …اهللا  (ـ گنبد معرفو به     1: آثار معروف اين مجموعه عبارتند از       . سنگي قرار گرفته و داراي گنبد نوك تيزي است        



خانه محلي براي نگهداري انواع ظروف  چيني. ـ گنبد چيني خانه   4ـ گنبد مقبره حرم خانه      3ـ گنبد مقبره شاه اسماعيل      2. صفي قرار دارد    
  .چيني است كه ابعاد ظروف در ديوار تعبيه شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مسجد جامع يزد
الـدين محمـد      آيد ، بناي مسجد از آثار سيد ركـن          دهند اما آنچه از مسجد كنوني برمي        بناي اوليه اين مسجد را به دوران آل بويه نسبت مي          

به علت تعميرات مكرر و تغييرات بعـضي از قـسمتها بنـا سـبك هـاي        . )ق.هـ732(است كه تاريخ آن مربوط به نيمه اول قرن هشتم است            
 دارد و   3 بـه    1مختلف به خود گرفته سردر آن كه در دوره شاهرخ اضافه شده يكي از بزرگترين سردرهاي ورودي در ايران است كه نسبت                       

 شاه طهماسب صفوي دو منار بلند آن كـه فـرو ريختـه    اند و در زمان   براي جلوگيري از رانش تاق آن دو مناره در زمان شاهرخ به آن افزوده             
شبستانها و كليـه بناهـاي مـسجد در        . مسجد داراي شبستانهاي غربي و شرقي و شبستاني به نام شاهزاده است             . بود مجدداً تجديد بنا شد      

ن نـام در شـهر يـزد اسـت ،           اند ، امير چخماق كه خود بـاني مـسجدي بـه همـي               اطراف صحن مستطيل شكل بلند و كشيده آن قرار گرفته         
ديواره جرزهاي واقع در داالنهـاي متـصل بـه ايـوان اصـلي              . مسجد داراي محراب عالي كاشيكاري است       . تزيينات زير گنبد را تكميل كرد       

  .ذكر شده است ) ع(و علي ) ص(بري با اشكال هندسي است كه در ميان اشكال هندسي به خط كوفي اسماء اهللا و نام محمد  گچ
گنبد خانه اي چهار گوشه است كه در گذشـته بخـش هـايي چـون                . گاه سيد ركن الدين نزديك به مسجد جامع يزد ساخته شده است           آرام

  . نيز در كنار آن بوده است. …مدرسه، ميانسرا و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهللا ولي در ماهان كرمان آستانه شاه نعمت



اين بنا در عـين     . اصله چهل كيلومتري كرمان و در كنار راه اصلي كرمان به بم قرار گرفته               اهللا ولي در روستاي ماهان در ف        آستانه شاه نعمت  
اي آن با نقشهاي هندسي در حاشيه كـوير ماننـد     گنبد فيروزه . هاي روحاني و عرفاني آن ، داراي ارزش تاريخي است             سادگي به دليل جنبه   

طبق كتيبه در سمت قبله حرم، . ست كه گنبدخانه در وسط آنها قرار گرفته است  داراي دو صحن در امتداد يكديگر ا      . درخشد    اي مي   ستاره
فـضاي زيـر گنبدخانـه      . احداث شـده اسـت      ) از شاهان دكن هندوستان   (ساختمان اصلي آن در ابتداي قرن نهم به هزينه احمد شاه دكني             

در سمت مغرب ، رواق . يابد  اند ، راه مي يرامون حرم قرار گرفتههايي به رواقهايي كه پ حرم، مربع و از هر طرف ديوارهاي آن به وسيله درگاه       
كـاري    سقف ايـن رواق داراي تزيينـات گـج        . بزرگ و بلندي دارد كه در زمان شاه عباس ساخته شده و به نا رواق شاه عباسي معروف است                    

تـر   سه رواق ديگر از نظر بلندي و تزيينـات سـاده  . آورد  ساده ولي زيبا است كه به وسيله نورگيرهايي در وسط آن شكل جالبي به وجود مي         
هاي قاجاريه است ، بر اثر زلزلـه ، تخريـب شـد ولـي                 دو مناره كاشيكاري آن كه به سبك مناره       . ورودي مقبره از سمت قبله است       . هستند  

حياط با صفاي آن با سـروهاي       . ه است   تعميرات و الحاقات بسياري به ويژه در عهد قاجاريه در بناي مذكور شد            . مجدداً بازسازي شده است     
  .هاي اين بنا است  بلند و كهن ايراني در دل كوير يكي از جاذبه

  مسجد جامع عتيق شيراز
اين مسجد به نامهاي جامع عتيق ، مسجد جمعه ، مسجد جـامع  . دهند  نسبت مي) قرن سوم(بناي اوليه اين مسجد را به عمروليث صفاري   

  .ترين مسجد جامعي است كه در فارس بنا شده است  شود و قديمي  ميو مسجد آدينه نيز ناميده
ها و شبستانهاي متعددي دارد كـه بعـضي از قـسمتهاي آن دو طبقـه بـوده و در خـارج هـم ميـدانها و            مسجد بنايي رفيع و مجلل و حجره      

عظ و خطابه ، مدرسه هم بوده و بسياري از علما و مسجد عالوه بر محل نماز و و    . ساختمانهايي براي اقامت مسافرين و چاپاران داشته است         
  .اند  كرده عرفا در آن به تدريس مشغول و طالب زيادي در حجرات آن تحصيل مي

كردنـد و    گذشـت ، حوضـهاي آن را پـر مـي            صحن مسجد از سنگهاي مرمر مفروش بوده و هر شب به وسيله آب جاري كه از وسط آن مـي                   
يكـي از سـنگابها اكنـون در جلـوي در     . كردنـد      سنگابي بوده كه مردم هنگام ورود از آب آن استفاده مي           در هر داالن  . شستند    صحن را مي  

نامند زيـرا     سر در شمالي ، مهمترين قسمت مسجد جامع عتيق است كه امروزه آن را دوازده امام مي                . شود    ورودي موزه پارس نگهداري مي    
  . اند  در چهار كتيبه روي كاشي نوشته و در جرزهاي طرفين اين سر در نصب كردهضمن تعميرات انجام دشه اسامي دوازده امام را 

در وسط اين مسجد ، عمارت مكعب شكلي است كـه  . مسجد در زمان اتابكان و همچنين در زمان صفويه مورد تعمير كلي قرار گرفته است  
اهميـت  . شيخ ابواسحاق اينجو پادشاه فارس ساخته شـده اسـت           نامند و در قرن هشتم ، به وسيله شاه            آن را خداي خانه و دارالمصحف مي      

كتيبه را زا سنگ    . اين بنا عالوه بر معماري و سبك ساختمان آن كه به شكل كعبه است كه در لبه بااليي آن دور تا دور نگاشته شده است                          
  .اند  بيرون آورده و ميان آن را با كاشي پر كرده

د مهم شيراز است كه عالوه بر اينكه خرابيهاي آن مرمت شده شبستان بزرگ و مجللـي نيـز در آن              مسجد جامع عتيق اكنون يكي از مساج      
  .احداث شده است 

  شهر سلطانيه
در . كنـد   هاي روستايي ، بناي گنبد سلطان محمد خدابنده با عظمت تمام خودنمـايي مـي                در محل كنوني دهكده سلطانيه و در ميان خانه        

در . آور در شمار يكي از آبادترين شهرهاي جهان قـرار رگفـت               اين ناحيه شهري به وجود آمد كه با سرعت شگفت         زمان ايلخانان مغول ، در      
زاري طبيعي سطح زمين را پوشانده كه از زمانهاي گذشته چراگاه احشام و مركز پرورش اسـب و محـل تـشكيل                        اين منطقه ، مرتع و چمن     

گفتند و در     زار يا شكارگاه شاهين مي      يعني چمن » قنقورآالنگ«زمان ايلخانان به تركي مغولي      نام قديمي اين محل را در       . اردوگاه بوه است    
ارغـون  . كردنـد     طول سال و در فصلهاي مقتضي ايلخانان و سرداران آنها هنگام رفت و آمد بين آذربايجان و عراق مدتي در آنجام توقف مي                      

د در اين محل شهر جديدي بسازد و با اين فكر سـاختمان حـصار شـهر را شـروع     در صدد برآم . خان كه از نميه قرن هفتم حكومت داشت         
ق بعـد از بـرادر خـود    .كرد ليكن عمر وي وفا نكرد و كار بناي شهر ناتمام ماند تا اينكه فرزند كوچكش اولجايتو كه در اوايل قرن هشتم هــ             

اولجايتو به واسطه نفـوذ يكـي از زنـانش بـه ديـن            . جديد پرداخت   غازان خان به پادشاهي نشست ، كار پدر را دنبال كرد و به احداث شهر                
اولجايتو دسـتور داد تـا مهندسـان و معمـاران و     . اسالم گرويد و نام محمد را بر خود نهاده و در اعتالي شعائر اين دين كوشش فراوان كرد                   

طرح و  .  در آن جا اقامت كرده و به كار بناي شهر بپردازند             بنايان و صنعتگران و ساير اهل فن از تمام كشورهاي تابعه او روانة آن ديار شده               
او فرمـان داد بناهـاي بـسياري شـامل مـسجد و كـاخ و       . اهللا انجام گرفته بود  نقشه شهر به وسيله وزير دانشمند او خواجه رشيدالدين فضل     

قصر شاهي شامل يك كـاخ    . يني ساخته شده بود      بسازند ، مسجدي كه به خرج سلطان بر پا گرديد ، از مرمر و چ               …دارالشفاء و مدرسه و     
تمام اين مجموعه در حياطي قرار داشت       . اصلي بود به صورت يك كاله فرنگي بزرگ كه اطراف آن را دوازده كاخ كوچكتر احاطه كرده بود                   

آرامگـاهي اسـت كـه بـه دسـتور          تر بناي     تر و عظيم    كه از سنگ مرمر مفروش شده بود ، از ميان تمام ساختمانهاي اين شهر جديد با شكوه                
تـرين شـهر    تـرين و بـا شـكوه    به اين ترتيب ، سلطانيه ، بعـد از تبريـز بزرگتـرين و پرجمعيـت     . سلطان در مركز شهر براي او ساخته بودند         



 مـرگ  شهر سلطانيه به همان سرعتي كه بوجود آمد و رونق گرفت پـس از سـقوط دولـت ايلخـاني كـه بـا      . امپراتوري وسيع ايلخاني گرديد  
شهر با عظمت سلطانيه با همه حوادث طبيعـي و دگرگونيهـاي سياسـي تـا پايـان دولـت       . سلطان ابوسعيد روي داد ، راه زوال پيش گرفت  

  . فراوان معروف بود  صفوي هنوز به صورت شهر كوچكي با نعمت
  گنبد سلطانيه

ر سلطانيه به جاي مانده بناي عظيمي است كـه بـه گنبـد سـلطان     اكنون تنها اثر مهمي كه از آن همه بناهاي با شكوه عهد اولجايتو در شه 
طرح بنا  . اولجايتو پس از طرح سلطانيه فرمان داد تا آرامگاهي به همان عظمت براي او در مركز شهر بسازند                   . محمد خدابنده معروف است     

  .است ، به آن افزوده شد خانه معروف  هشت گوش و در جلوي آن ايواني بوده است و بنايي كه اكنون به نام تربت
هـاي بنـا را     متر و ضخامت ديوارهاي اصـلي كـه پايـه   25 متر و قطر داخلي آن نزديك به 52ارتفاع بنا از نوك گنبد تا كف زمين در حدود        

ا بـه هفـت   هاي اصلي بنا اگر چه قطور بوده و ضـخامت آنهـ   ديواره. رسد گنبد آن دو پوسته پيوسته است  دهد ، به هفت متر مي  تشكيل مي 
سازد ، باعث شده كه بنا خشن جلوه نكند ، در هـشت گوشـه                 رسد ، ولي وجود هشت طاق رفيع وسيع كه آنها را از يكديگر جدا مي                متر مي 

امروزه ، از اين هشت مناره فقط       . فوقاني بنا ، هشت مناره ظريف وجود داشته كه گنبد را در بر گرفته و اين منظره از دور شكل جالي دارد                       
قايايي بر جاي مانده است تمام سطح گنبد پوشيده از كاشيهاي فيروزه رنگ بوده و قسمت تحتاني و قاعده گنبد با خطوط كوفي مربـع بـا              ب

لكـن  . كاري گنبد دست نخورده باقي مانده بـود        تمام تزيينات كاشي  ) تقريباً يك قرن پيش   (سازي شده و تا زمان ناصرالدين شاه          كاشي گره 
كاريهاي قسمت فوقاني     ها كه در اطراف گنبد قرار داشت و همچنين مقرنس           تمام بدنه مناره  . ي زيادي از آن فرو ريخته است        امروزه قسمتها 

اي و كبود و الجوردي تزيين يافته بود كه اكنون قسمتهايي از آن كه از دسترس خارج بـوده محفـوظ           ديوارهاي خارجي از كاشيهاي فيروزه    
 جنوبي بناي اصلي ، بنايي چهارگوش ساخته شده كه امروزه به نام تربت خانه معروف اسـت و اولجـايتو در آنجـا                        در ضلع .  است    باقي مانده 

اين بنا جزو بهتـرين     . توان گفت بناي گنبد سلطانيه اوج تكاملي از سبك معماري آذري در ايران است                 به طور خالصه مي   . دفن شده است    
  .مة كارشناسان معماري و هنري جهان است آثار معماري ايران بوده و مورد توجه ه
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  دوره تيموري و سبك آذري
همانطور كه در بحث شيوه رازي بيان شد ، به دليل طوالني شدن حكومت سلجوقيان و همچنين وسعت قلمـرو آنهـا تقريبـاً اكثـر بناهـاي                            

آذري نيز پس از حملة مغول و ويرانيهاي آن غير از تعـدادي بنـا در شـهرهاي مراغـه و تبريـز و                        در شيوه   . رازي مربوط به سلجوقيان است      
و افغانـستان  ) خراسـان شـرقي  (چون ماوراءالنهر آسياي ميانه    . اند    سلطانيه اكثر بناهاي اين شيوه در عهد تيمور و جانشينان او ساخته شده            

تيمور با آنكه مانند گذشـتگان خـود بـسياري از بناهـا را ويـران و      . در اين شهرها قرار دارند جزو قلمرو تيمور بود ، لذا تعدادي از اين بناها    
هنـر و معمـاري در دوره تيمـوري بـه اوج      . مردم شهرها را قتل عام كرد ، لكن بسياري از شهرها و اماكن مقدس را از ويراني مصون داشت                    

 مهندسان ماهر و معماران كارآزموده و هنرمندان مختلف را از سراسر قلمـرو پهنـاور         تيمور. اي از كمال رسيد كه مركز آن سمرقند بود            تازه
اما در ايران به ويژه در خراسان كنوني نيز تعداد بنـاي بـا              . خود به خدمت فراخواند و در سمرقند بسياري از بناهاي شايان توجه را بنا كرد                

  :پردازيم  روند كه به شرح مختصري درباره آنها مي به شمار ميشكوه احداث كرد كه امروزه از شاهكارهاي معماري ايران 
بنا از نظر معماري يكي از بناهاي مهـم شـيوه   . مدرسه غياثيه خرجرد يا خرگرد ـ اين بنا در نيمه قرن نهم در شهرستان خواف ساخته شد  

بنـا  . الـدين سـاخته شـد         يمـوري و پـسرش غيـاث      الدين شيرازي از معماران معروف و برجسته عهـد ت           اين مدرسه توسط قوام   . آذري است   
حياط آن چهارگوش و داراي گچبريها و       . هاي متنوع و پالن جالبي دارد و داراي نسبتهاي دقيق چهار ايواني است                ها و فرورفتگي    برجستگي

نمايد ، در عمق سردري برازنده   ميهاي زيبا و مقرنسهاي پر كار و تو در تو است ، نماي در خور ستايش آن كه در كوتاه و پهن     سازي  كتيبه
  .اي تازه در معماري عصر تيموري است  كند كه شيوه تمام نماي ساختمان حالتي افقي و خوابيده را القا مي. قرار دارد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 گوهرشـاد آغـا   مسجدي عظيم و زيبا كه باني آن گوهرشاد خاتون يا) ع(مسجد گوهرشاد مشهد ـ در مجاورت مرقد مطهر حضرت امام رضا  
آمدگي است كه عمـق       سر در آن شيوه سمرقندي دارد كه مزين به تزيينات تو رفتگي و پيش             . همسر شاهرخ پسر تيمور است ، ساخته شد         

هاي خارجي نماي سر در و به صورت برجسته قـرار گرفتـه تـا زمـين               هاي ضخيم برج مانند كه در كنار گوشه         مناره. بخشد    و نيرو به بنا مي    
الـدين شـيرازي    معمـار آن قـوام  . سراسر نما و طاق نماهاي حياط از بهترين نوع آجر لعابدار و كاشي معرق پوشيده شده اسـت                .  دارد   ادامه

مسجد داراي ميانسرا چهار ايواني     . بنا مربوط به دوره دوم شيوه آذري است         . است كه باني بسياري از بناهاي عصر شاهرخ پسر تيمور است            



در سي سال اخير به كلي بازسازي و كالً از بتون سـاخته       ) گنبدخانه و ايوان آن   (از ايوانها تاق آهنگ دارد قسمت اعظم بنا         است كه در يكي     
  . اند  شده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ر قـرن   ساخته شده است كـه تمامـاً د       ) آسياي ميانه (در دوره دوم شيوه آذري تعداد زيادي بنا در خارج از ايران كنوني و در خراسان بزرگ                  
  .اند  نهم ساخته شده

ساختمان گنبـد ايـن بنـا سـه پوسـته         . ازديگر بناهايي كه به استاد قوام الدين شيرازي نسبت داده شده است آرامگاه گوهر شاد هرات است                
  .است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شيوه اصفهاني 
اصـفهان بـه دليـل موقعيـت خـاص          . گيـرد     شود و مورد توجه قرار مي        ، از شهر اصفهان شروع مي      اين شيوه همانطور كه از نام آن پيداست       

احتماالً اين شهر زماني اقامتگـاه  . رسد  جغرافيايي ، سابقه ديرين تاريخي دارد و بنابر نظرياتي سابقه و قدمت آن به قبل از دورة اسالمي مي               
ز روي كار امدن صفويان از زمان قره قويونلوها آغاز شده و در پايان روزگار محمد شـاه                  اين شيوه كمي پيش ا    . شاهان هخامنشي بوده است     

اين شيوه است، كه در واقع از زمان افشاريان آغاز شـد و در  ) انحطاط( دوره دومĤن، زمان پسرفت . رسد قاجار ، دوره نخست آن به پايان مي       
هايي از سبكهاي خراساني رازي و آذري در ايـن شـهر وجـود     نمونه.  شاه آغاز شدولي پسرفت كامل از زمان محمد    . زمان زنديان دنبال شد     

هاي آن از رونق افتاد لكن در       اين شهر بعد از قتل عام تيمور و خرابي        . دارد كه بهترين نمونه آن مسجد جامع اصفهان يا مسجد عتيق است             
بايد توجه داشت كه قبل از اصفهان ، شـهر قـزوين پايتخـت              . رگزيد  ابتداي قرن يازدهم هجري شاه عباس صفوي اين شهر را به پايتختي ب            

پادشاهان صفوي بود و شاه طهماسب اول جانشين شاه اسماعيل ، كاخ بزرگي در قزوين با پوشش كاشي معرق ساخت كـه نـام عـالي قـاپو                      
در عهـد او  . سور و متهور بـود شـروع شـد    حكومت صفوي با شاه اسماعيل كه مردي ج. لرزه شديد بكلي ويران شد        داشت لكن بر اثر زمين    



دو اثـر مربـوط بـه دوران    . بسياري از هنرمندان و صنعتگران به دربار او آمدند و بناهاي بسياري ساخته شد كـه اغلـب آنهـا خـراب شـدند            
  .حكومت او در اصفهان موجود است كه يكي مسجد علي و ديگري مسجد هارون واليت است 

لكن پادشاهان صفوي كه با كشورهاي اروپايي و كشورهايي كه در           . شد    يوه آذري از دوران تيموري دنبال مي      در ابتداي حكومت صفوي ، ش     
شود ، ارتباطي داشتند ، تجمل و زيباپرستي و  همسايگي و نزديك ايران بودند مانند هند و تركيه كنوني كه به نام كشور عثماني خوانده مي              

به همين  .  در بناهاي ايراني به كار بردند ، بدون آنكه تقليدي صرف از هنديها و عثمانيان داشته باشند                   جالل و شكوه را به ويژه از عثمانيان       
با ظهور شاه عباس اول ، عصر زرين معماري صفوي آغاز شد و به علت عالقه وافر او به هنر و                     . جهت ، بر تزيينات بناها از هر لحاظ افزودند          

ايـن دوره از معمـاري      . اي را در معماري ايران آغاز كـرد            با كمك ثروتي كه فراهم كرده بود ، دوران تازه          غرور و بلندپروازيهايي كه داشت و     
چه بعد از آن ، معماري ايـران هرگـز          . گرچه درخشانترين عصر معماري نبوده ولي عصر اعتالي آخرين نمايش معماري اسالمي ايران است               

ه عباس بناهاي بسيار و گوناگوني به ويژه كاروانسراهاي متعدد را در سراسـر ايـران احـداث                  شا. شكوفا نشد و حتي به فراموشي سپرده شد         
 مدرسـه و    48مـسجد و    162اصـفهان   «گويد ، در زمـان او         يكي از مورخان مي   . كرد و چون اصفهان پايتخت بود در آنجا آباداني بسيار كرد            

ان كه نام نقش جهان دارد يكـي از شـاهكارهاي معمـاري ايـران و جهـان                  ميدان بزرگ مركزي اصفه   »  گرمابه داشت  273 كاروانسرا و    182
اين ميدان عالوه بر بناهاي زيبايي كه در اطراف آن ساخته شده محل سان و رژه و نمايش گوناگون در اعيـاد و روزهـاي ويـژه بـوده                             . است
  .است 

  .ويژگي هاي اين شيوه چنين بررسي مي شود
  . هستند يا مستطيل) مربع( تمان ها، فضاها يا چهار پهلو ساده شدن طرحها كه در بيشتر ساخ -1
در شيوه آذري با بكارگيري يك هندسه قوي، طرحهاي پيچيده اي ساخته شدند اما در شيوه اصفهاني ، هندسه سـاده و شـكل هـا و                             -2

  .خط هاي شكسته بيشتر بكار مي رفت
ر شد، ولـي از ايـن شـيوه بـه بعـد سـاخت گوشـه هـاي پـخ در          كمت) پيش آمدگي و پس رفتگي     ( در تهرنگ ساختمانها نخير و نهاز        -3

  .ساختمان رايج تر شد
  .همچنين پيمون بندي و بهره گيري از اندام ها و اندازه هاي يكسان در ساختمان دنبال شد -4
  .سادگي طرح در بناها هم آشكار بود -5

  :نيارش
سته ميان تهي در بيشتر ساختمان هاي اين شيوه به زيبايي ديـده  گنبد هاي گس. در اين شيوه همه گونه هاي تاقها و گنبدها بكار برده شد         

در اين شيوه برخي ساختمايه ها را نخست دگرگون كرده و سپس بكار مي برند كه اين روش، كيفيـت سـاختمان را پـايين مـي                           . مي شوند 
  .آورد و به فن ساختمان نيز آسيب ميزد

  :آرايه
بهـره گيـري   ) معـرق ( البته بيشتر از كاشي هفت رنگ بجاي كاشي تراش . ن بهره گيري شد در شيوه اصفهاني از همه آمودهاي شيوه پيشي       

  . شد
هستند و يـا    ) مستطيل و مربع  (شوند و اغلب چهارگوش       سادگي پالنها و طرحها ؛ كه خيلي ساده مي        : خصوصيات شيوه اصفهاني عبارتند از      

مثال در شيوه آذري فرورفتگـي و برجـستگي در تعـداد زيـادي از بناهـا از                  ولي آنچه به طور     . كالً شكل هندسي شكسته چند ضعلي دارند        
محدوديت زماني و كمبود متخصص خود محدوديتهايي در اين شـيوه           . كنيم    بينيم ، در اينجا مشاهده نمي       جمله مدرسه غياثيه خرجرد مي    

مـسجد شـاه    (شده مثالً در مسجد امـام         تفاده مي هاي خشت بزرگ هفت رنگ به جاي كاشي معرق اس           در آمودها نيز از كاشي    . داشته است   
. انـد     سر در آن با كاشي تراش است كه او كاشيكاري است ولي داخل آن به دليل طوالني شدن كار از كاشي خـشت اسـتفاده كـرده                          ) سابق

  .كاري كه مربوط به اين شيوه بوده و به فن معماري ما صدمه زده است 
مـسجد شـاه   (» ره«در اين ميدان ، مسجد امـام خمينـي   .  اصفهاني در ميدان نقش جهان قرار دارند      هاي شيوه   بهترين و عاليترين مجموعه   

هـايي در   اهللا و عمارت عالي قاپو و سر در و بازار قيصريه قرار دارند ، هر كدم از ايـن بناهـا ، خـود شـامل مجموعـه       مسجد شيخ لطف  ) سابق
قاپو و ملحقات آن شامل ساختمان توحيد خانـه و كـاخ چهـل                اند و كاخ عالي     اشتهاطراف خود هستند كه در عهد صفوي كاربردي مستمر د         

  .اي است بسيار ديدني كه تماماً سبك و شيوه اصفهاني دارد   مجموعه…ستون و 
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  خيابان چهار باغ
ي در كنار آن بوده كه در زمان قاجاريـان از           افزون بر ساختمانهاي كنوني، ساختمانهاي ديگر     . خيابان چهار باغ در زمان صفويان ساخته شد       

  .آنچه روشن است اينكه اين خيابان براي گردش بوده و كاركرد بازرگاني نداشته است. ميان رفته اند
  مدرسه چهار باغ اصفهان

حـسين سـاخته شـده    مدرسه چهار باغ اصفهان يكي از زيباترين مدرسه هاي ايران و آواز قوي شيوه اصفهاني است و در زمان شاه سـلطان                 
  . است

  بازار اصفهان
  .بازار اصفهان يكي از زيباترين بازارهاي ايران است كه در پشت قيصريه آغاز مي شود و داراي دو اشكوب است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ورودي در زير ايـوان     . ـ داراي جلوخان و ايوان بسيار زيبا كه اطراف ايوان پيچ تزيني است              ) مسجد شاه (مسجد امام خميني ره     
العاده جالب و متناسب      دو منار فوق  . اي كار شده كه نظيرش كمتر ديده شده است            جلوخان ، مقرنس كاري ماهرانه و هنرمندانه      

اي كـامالً زيبـا       در سر در ايوان ورودي است و دو منار ديگر در اطراف ايوان جنوبي است كه منتهي به يك گنبدخانه يا مقصوره                     
مسجد چهار ايواني وحوض بـزرگ      . اي رنگ با نقوش اسليمي آراسته شده است           نبد دو پوسته فيروزه   شود كه در باالي آن گ       مي

اطراف سه ايوان شمالي و شرقي و غربي ، شبستانهايي كه تماماً از سقف تا بدنه ديوارها از كاشي                   . مربع مستطيل در وسط دارد      
  .سنتي است هاي  ها گل و بوته مزين شده قرار گرفته است نقوش اين كاشي

معمـار گنبـد، اسـتاد فريـدون        . گنبد بزرگ مسجد دو پوستة گسـسته اسـت        . همه ديوارهاي شبستان با كاشي هفت رنگ آموده شده است         
  . ناييني است

 دهندة اعتقاد به سـادگي اسـالمي اسـت و           نقشه وساختمان بنا ، هر دو نشان      . ديوارهاي اطراف حياط و شبتسانها داراي ازاره مرمرين است          
واسطه به رحمـت خداونـدي برخـوردار          كند كه همانا برادري و برابري مسلمانان است كه همگي از دسترسي بي              مفهومي بنيادي را بيان مي    

  مسجد جامع اصفهان

 ديدهاي مختلف از ميدان نقش جهان اصفهان 



معمار مسجد استاد علي اكبـر اصـفهاني از         . گيرد    كف مسجد پله يا نرده و يا صفه بلند ندارد و همه جا حركت به راحتي انجام مي                 . اند    شده
  .هور زمان صفويه است معماران مش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ايوانهاي جنوبي به شرقي مسجد جامع اصفهان

 گنبد خواجه نظام الملك

 مسجد امام اصفهان
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اين مـسجد در  .  هجري ساخته شد1028 – 1012اهللا ـ به وسيله معمار بزرگ استاد محمد رضا اصفهاني در بين سالهاي   مسجد شيخ لطف
ه آن كـه رنـگ كـرم دارد ، بـا اسـليميهاي جالـب       گنبد زيباي دو پوست. ضلع شرقي ميدان نقش جهان و درست مقابل عالي قاپو قرار دارد     

مسجد فاقـد حيـاط     . جلوخان و سر در ورودي با كاشي تزيين شده ، ورودي مسجد چند پله از كف خيابان بلندتر است                    . تزيين شده است    
طراف ايوان و محـراب   گويند مخصوص بانوان حرم پادشاهان صفوي بوده و زير گنبد مقصوره آن يك پارچه كاشي كاري است و ا                    است و مي  

الدين اردبيلي    اي واژگون است و نقش آن شبيه فرش مقبره صفي           مانند كاسه ) آهيانه(زير گنبد آن    . اي است     آن پيچ تزييني به رنگ فيروزه     
زيـر  . محراب با كاشي معرق بسيار نفيس تـزيين شـده اسـت             ) اين فرش اكنون در موزه بريتانيا است      . (است كه به همين نام معروف است        

  .زمين آن با تاقهاي چهار بخش و هشت بخش پوشيده شده و بلنداي آسمانه آن كوتاه است
  .كتيبة بسيار زيباي آن در زير گنبد كار خوشنويس بزرگ زمان، عليرضا عباسي است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ايـران ماننـد بهـشهر و سـاري سـاختند كـه        در شهر اصفهان و شهرهاي شمالي  عالي قاپو ـ پادشاهان صفوي به ويژه شاه عباس تعداد كاخ 
قسمت جلو آمده اين كاخ دو طبقه و        . يكي از اين كاخها عالي قاپو در غرب ميدان نقش جهان است             . خوشبختانه اكثر آنها هنوز باقي است       

شم، ويـژه   اشـكوب شـ   . در اشكوب سوم بزرگترين اتاق، ويژة به تخت نشـستن شـاه عبـاس بـوده اسـت                 . در قسمت پشت شش طبقه است       
« همين تاالر است كه نزد مـردم        . بزرگترين تاالر اين ساختمان، در اين اشكوب است       . پذيرايي رسمي پادشاه و جايكاه نوازندگان بوده است       

اين كاخ به قسمتهاي ديگر و از جمله كاخ چهل ستون راه داشته و در واقع ورودي مجموعه بناهاي صـفوي                     . نام گرفته است  » اتاق موسيقي 
  .باشد  قاپو قرار داشتند ، مي در پشت كاخ عاليكه 

شد   دار اين كاخ به تماشاي مردم و حركات نمايشي كه در ميدان انجام مي               شاه عباس و اطرافيان او در هنگام اعياد و جشنها در ايوان ستون            
اقهـا و ايـوان آن داراي تزئينـات نقاشـي و            يابـد و تمـامي ات       بنا از ابتدا توسط پلكان مـارپيچي بـه طبقـات بـاال راه مـي               . نشسته است     ، مي 

  .و شاگردان او نگاره هايي بر در و ديوار اين كاخ ديده مي شود» رضا عباسي«از نگارگر بزرگ و مشهور آن زمان . كاري بوده است  تذهيب
  .ده شددر زمان شاه عباس دوم به اشكوب سوم آن ستاوندي رو به ميدان با هيجده ستون از چوب چنار افزو: نكته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جهانمسجد شيخ لطف اهللا در ميدان نقش 

  عالي قاپو در ميدان نقش جهان



ستون معروف است ، قرار دارد ، ايـن كـاخ    ستون ـ در وسط باغي كه مربوط به مجموعه كاخ شاهي است و امروزه به نام باغ چهل  كاخ چهل
اين كاخ به طرف مشرق ساخته شـده و در          . سوزي شد ولي شاه سلطان حسين مجدداً آن را تعمير و نوسازي كرده است                 يك بار دچار آتش   

ستونها داراي پايـه سـنگي بـه    . پارچه چنار استوار است   ستون از چوب يك18وي آن ايواني سرپوشيده قرار گرفته كه سقف آن بر روي    جل
شود شـكل چهـل       چون تصوير ستونها به داخل حوض بزرگ مربع مستطيلي كه در مقابل ايوان قرار دارد ، منعكس مي                 . شكل شير هستند    

تزيينات ديوارها با نقاشيهاي زمان صفوي تزيين شده كه بسياري از آنها به             .  ستون معروف شده است       به نام چهل  ستون دارد ، لذا اين كاخ       
در پشت ايوان تاالر بزرگي است كه ديوارهاي اطراف آن شامل چندين صحنه نقاشي از جنگهـاي پادشـاهان        . مرور زمان تخريب شده است      

 مهمترين قسمت عمارت چهل ستون است و در اينجا پادشاهان صفوي بر تخت سلطنت جلوس                اين تاالر . صفوي و همچنين نادرشاه است      
  . پذيرفتند  كردند و سفيران و ميهمانان خارجي را به حضور مي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گنبـد و  . ته شـد  مدرسه چهار باغ يا مدرسه مادر شاه ـ اين مدرسه كه در خيابان چهارباغ قرار دارد ، توسط مادر شاه سلطان حسين سـاخ  
در كنـار  . هايي بـراي طـالب قـرار دارد     مدرسه چهار ايواني بوده و در اطراف حجره. هاي آن يكي از شكاهكارهاي معماري ايران است      مناره

ديل به هتل اي به نام بازارچه بلند قرار دارد كه يك بازار سنتي صفوي است ؛ كاروانسراي مادرشاه در كنار اين مسجد تب        اين مدرسه بازارچه  
  .عباسي شده است 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

كاخ هشت بهشت ـ كاخ هشت بهشت يكي از كاخهاي سالطين صفوي است كه در اوايل قرن يازدهم هجري قمري در زمان پادشاهي شـاه   
  . سليمان صفوي بنا شده است 

 پرسپكتيو مدرسه مادر شاه

 نماي مدرسه

 برش مدرسه

@

@ @
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پيش از ايـن نيـز گفتـه     . شود    خيابان شيخ بهايي باز مي    روي    در آن به طرف چهار باغ روبه      . اين كاخ در شمال بازارچه بلند واقع شده است          
مانند . كار مي كردند» ناقرينه«يا » پاجفت« شد كه در معماري كاخ ها و كوشك ها ، معماران تالش داشتند تنوع پديد آورند و طرح آن را       

   .در اين كوشك نيز اتاق هاي گوناگون ديده مي شود. كوشك چهل ستون قزوين و ديگر كاخ ها 
طبقـه اول دو  . عمارت كاخ هشت گوشي است كه چهار ضلع آن بزرگ و چهار ضلع ديگرش كوچكتر است و از دو طبقه تشكيل شده است                   

ها وارد تاالر بزرگ هشت گـوش   از اين پله. دو پلكان مركب از ده پايه در دو سوي شرق و غرب آن قرار دارد . متر از كف زمين بلندتر است  
چهار ضلع بزرگ اين تاالر بـاز بـوده و بـه ايوانهـاي اطـراف راه                 . وند كه وسط آن حوض هشت گوشي ساخته شده است           ش  به نام هشتي مي   

اتـاق هـاي گرداگـرد آن هيچكـدام ماننـد هـم             . داشته است و در چهار ضلع كوچك هشت گوش در هر طرف ، دو اطاق چهار گوش است                   
سقف تاالر هشتي گنبدي شكل است و در باالي گنبد قبه كوچكي است كـه               .  است طرح اشكوب همكف نيز با اشكوب باال متفاوت       . نيستند

در ايوان شمالي حوض چهارگوشـي بـوده        . اطاقهاي طبقه فوقاني نيز هر يك داراي قبه كوچكتري است           . داراي هشت دريچه مشبك است      
دور تا دور سـكوهاي  . شده است  ت آبشار سرازير ميكرده و پس از ريختن در حوض از سنگ شيبداري به صور كه آب از فواره آن فوران مي    

  .شده است  سنگي اطراف عمارت جوي آبي وجود داشته كه پس از گردش پيرامون بنا ، وارد نهر اصلي باغ مي
 از چوب   هاي   ، نرده   گويند  آنطور كه مورخان مي   . هاي طبقه اول از سنگهاي مرغوب يشم ساخته شده و جرزهاي آن از آجر تراش است                   ازاره

هاي بلورين در ديوارها به كار  هاي رنگارنگ ظريف ساخته شده بود و همه جا آيينه     زنگار و قابها و چهارچوبها از نقره و جامهاي بلور و شيشه           
. ده اسـت    ترين نوع خود در دنيـا بـو         در اين تاالرها اطاقهاي آيينه كاري كاملي وجود داشته كه اثاثيه هر اطاق از باشكوه              . گرفته شده است    

كاخ هشت بهـشت  «: گويد   شاردن بازرگان و سياح فرانسوي كه در زمان شاه سليمان چند سال در اصفهان به سر برده ، درباره اين كاخ مي                     
نهـا  در ايـن داال   . بنا در دو طبقه و اطراف آن داالنها و غالم گردشها است             . تمام سقف آن موزاييك بسيار عالي است        . در باغ بلبل قرار دارد      

. شـود     تابد روشـن مـي      شود و هر يك به وسيله منفذي كه به آن نور مي             انگيزترين نقاط دنيا محسوب مي      فضاهايي است كه زيباترين و فرح     
  ».يك از اين نقاط از حيث شكل و ساختمان و تزيينات شبيه يكديگر نيست و در هر جايي چيزهاي تازه و گوناگون است  هيچ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خان شيرازمدرسه 
در گرداگرد ميانسرا حجره هايي اسـت كـه همگـي داراي            .  ساخته است  1024مدرسه خان شيراز را استاد حسين شماعي شيرازي در سال           

  . يك ايوانچه هستند
يكـي از   . بزرگ مالصدرا روي سـر در مدرسـه سـاخته شـده بـود             » مدرس« . در اشكوب باال فضاي باز پشت رواق ها، براي بحث بوده است           

 تا است كـه بـه   92شمار ححره هاي آن . ويژگي هاي طرح مدرسه ، اين است كه شمار برخي اندام هاي آن بر پايه اعداد مقدس بوده است                 
راهرو هم فضايي اسـت كـه       . پنج مدرس و دوازده راهرو داشته برابر پنج تن و دوازده امام           . حروف جمل، نام مبارك پيامبر اسالم در مي آيد        

 تا بوده، با افزودن شماري از اين اندام هـا بـر هـم عـدد     14دو اتاق و اتاق هاي درس خارج آن روي هم          . يي هدايت مي كند   انسان را به سو   
افزون بر آن چهار اتاق ديگر هم هست، يعني اتاق گاه شناسي ، اتاق خادم، اتاق چراغدار و اتاق مـؤذن كـه روي هـم                          .  بدست مي آيد     110
بدين گونه از اين ساختمان، هم كاركرد خود را مي گرفتند و هم اين چنين باورهـاي             . سوره هاي قرآن است    بدست مي آيد، كه تعداد       114
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  ارسن كرمان 
، مـدرس و خانـه      ارسن ابراهيم خان كرمان از دوره دوم شيوه اصفهاني بجا مانده است و در بر گيرنده بازار ، گرمابـه ، آب انبـار                       

كه حجره هاي دو اشكوبه و بلنداي در خوري دارد          . بازار آن در انتهاي بازار گنجعلي خان است و قيصريه نام دارد             . مدرس است 
.  قمـري اسـت    1232كهن ترين كتيبه در مدرسه ابراهيم خـان بـه سـال             . مدرسه و در ايگاه است    » جلو خان « كه در ميانة آن     

ساختماني دو اشكوبه با بـادگيري بلنـد و چهـار    . اق شاه نشين، محراب و غرفه هاي گرداگرد آن است     ساختمان مدرسه داراي ات   
در آسـمانة   . سويه و آسمانة آن همانند پوشش تخت است كه حمام ابراهيم خان در كنار مدرسه و بازار است و بسيار زيباسـت                       

ر بزرگ سلطان محمد يزدي در كاربرد اين چفد كرده بود،           معمار آن اشتباهي كه معما    . آن چفدهاي پنج او هفت كار شده است       
  . نكرده است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ارسن ابراهيم خان آرمان



  ارسن گنجعلي خان
 به فرمان گنجعلي خان فرماندار شاه عباس در كرمان ساخته شد            1034 تا   1005ارسن گنجعلي خان در كرمان در شيوه اصفهاني در سال           

  .و معمار آن استاد محمد يزدي بوده است
  .  در برگيرنده مدرسه، كاروانسرا، حمام، آب انبار، ضرابخانه و مسجد است كه  همه ، گرداگرد يك ميدان جاي دارنداين ارسن

كتيبة آن به خط عليرضا عباسي، خوشـنويس بنـام زمـان            .  ساخته شده است     1007مدرسه گنجعلي خان در پهلوي شرقي ميدان در سال          
  .صفوي است

  . يكي از آن مدرسه و ديگري براي خادم آن بر بام ساختمان دو حياط است، 
  باغ فين

اي در آثار ايران دارند كه        در كنار آثار و بناهاي گوناگوني كه در سراسر ايران و در دورانهاي مختلف بنا شده ، باغهاي ايراني نيز جايگاه ويژه                     
هايي كه توسط جهـانگردان و سـياحاني كـه از ايـران         نامهبسياري از آنها معروف و مشهور بوده و شرح و وصف آنها در كتابهاي تاريخ و سفر                

. هاي اعيان و اشراف بودند كه تعدادي از آنها هنوز باقي است               اين باغها ، معموالً جزو فضاهاي كاخها و يا خانه         . اند ، آمده است       باديد داشته 
د ، باغ ماهان كرمان و باغ فين كاشان است ، اين باغ در روستايي               معروفترين اين باغها ، چهار باغ اصفهان ، باغ ارم شيراز ، باغ دولت آباد يز               

طراوت و زيبايي اين باغ مربوط به چشمه پرآبي به نام سليمانيه است كـه تقريبـاً در جنـوب آن                     . به همين نام در نزديكي كاشان قرار دارد         
 زيباي و نظم خاصي در چهـار جهـت اصـلي و اطـراف بـاغ               نماها و جويهايي كه با      آب زالل اين چشمه در حوضهاي سنگي و آب        . قرار دارد   

اي   هاي معين در وسط آنها قرار دارند جاذبه ويـژه           هاي سنتي كه به فاصله      اي و فواره    نماها با كاشي فيروزه     اند ، جاري است ، آب       كشيده شده 
. انـد     اي استثنايي به اين باغ ايرانـي داده         گ باغ جلوه  همچنين سروهاي بلند و سر سبز و كهن ايراني در چهار باغچه بزر            . اند    به اين باغ داده   

اين محـل   . كنند و همچنين بازديدگنندگان خارجي حتماً از اين باغ بازديد دارند              طوري كه تقريباً همه افرادي كه به كاشان مسافرت مي           به
در محوطه باغ چند بنـاي تـاريخي قـرار دارد كـه          اطراف باغ داراي ديوار بلندي است و        . يكي از تفريحگاههاي عصر مردم كاشان نيز هست         

مهمترين آنها يكي كاخ شاه عباس صفوي است كه در وسط باغ قرار گرفته و سبك بناهاي صـفوي را دارد و ديگـر ، كـاخي اسـت كـه بـه                                 
آب چـشمه   دستور فتحليشاه قاجار نظير كاخ اول در كنار باغ ساخته شده است در وسـط ايـن دو كـاخ حـوض سـنگي سـاخته شـده كـه                               

از بناهاي معروف ديگر اين باغ حمام فين است كـه در كنـار ديـوار بـاغ بـه شـيوه                      . گذرد    اي جوشان از وسط آن مي       سليمانيه چون چشمه  
اين حمام شاهد يكي از مهمترين وقايع تاريخ بوده است يعني قتل ميرزا تقي خان اميركبيـر از                  . هاي قديمي ايران ساخت شده است         حمام

  .كفايت بود  ن مردان تاريخ ايران به دستور ناصرالدين شاه قاجار كه پادشاهي نااليق و بينامدارتري
  مدرسه و مسجد آقا بزرگ كاشان

يكي اينكه گنبد آن روي سـتاوند       .  ساخته شد و چند ويژگي دارد        1268مدرسه و مسجد آقا بزرگ كاشان در دوره شيوه اصفهاني در سال             
ديگر اينكه مدرسه آن در زير مهتابي جلوي درآيگاه از مـسجد جداشـده و نـيم اشـكوب هـم از                      . يي باز است  ساخته شد و گنبد خانه ، فضا      

بدينگونـه ، سـه بخـش اصـلي بنـا، يعنـي مـسجد، مدرسـه و         . باغچال يا گودال باغچه كه گرداگرد آن حجره ها جـاي دارنـد، بـاالتر اسـت     
در خانه الري هاي يزد . اين بنا داراي كار بندي و يزدي بنديهاي بسيار زيباست   . دشبستانهاي زير زميني در ارتباط با هم وجدا ازهم هستن         

  . اين يك نمونه خانة خوب ايراني است. معماري خانه است و بخوبي بازسازي شده است) موزه (ساختمان گنجينة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مدرسه و مسجد آقا بزرگ در آاشان
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  )ريهافشا(معماري دورة بعد از صفويه 
نظمي شد و افغانها به سركردگي اشـرف افغـان            دچار اغتشاش و بي   ) شاه سلطان حسين  (دانيم اوضاع ايران پس از آخرين پادشاه صفوي           مي

در چنين احوالي نادر كه از طايف افشار بود و بعداً به نام نادر شـاه                . بر قسمتهاي زيادي از ايران تسلط يافته و شروع به قتل و غارت كردند               
نادر به جهت جنگهاي طوالني در ايران و حمالتي كه به ظاهر براي تـسخير هندوسـتان                 . فشار معروف شد ، زمام كشور را به دست گرفت           ا

ولي احتماالً براي به چنگ آوردن ثروت بسيار از طال و جواهر از معابد هندوها كرد ، فرصتي نيافت تا به عمران و آبـادي و احـداث بناهـاي                         
د ، از دوران فرمانروايي او ، غير از يكي دو مورد تعميرات ، يك اثر قابل ذكر بر جاي مانده است ، اين بنـا قـصر خورشـيد نـام         مهم اقدام كن  

طـرح و نقـشه سـاختمان را تقليـدي از بناهـاي هنـد              . دارد و در سالهاي آخر سلطنت نادر در كالت نادري در شمال خراسان ساخته شـد                 
 بـوده   …گوشي است كه محل سكونت مـستخدمان و آشـپزخانه و گرمابـه و                  است كه طبقه اول آن بناي هشت       بنا در سه طبقه   . دانند    مي

 متـر از    25ايـن بـرج     . اش بـود      اي مانند در دو طبقه قرار داردكه محل اقامت شاه و خـانواده               گوش برج استوانه   8در وسط اين بناي     . است  

 برش از مدرسه و مسجد آقا بزرگ

 نقشه مدرسه و شبستان زيرزمين

  نما و برش عرضي از مدرسه

 سه بعدي از مدرسه و مسجد

my-architec.ir



دار است ، اين بنا برا اثـر زلزلـه شـكاف برداشـته و بتـدريج قـسمتي از        و از سنگهاي تراش دار و مضرس      زمين ارتفاع دارد و نماي آن كنگره      
  .بري و نقاشيهاي مينياتور داشته است  سنگهاي آن ريخته است ، داخل بنا تزيينات گچ

  زنديه 
خان كه در شيراز او را بـه طـور    كريمبا شرحي كه از دوران حكومت افشاريه بويژه اواخر عمر نادر داده شد ، زمينه براي به حكومت رسيدن      

خان شيراز را به پايتختي برگزيد و در طي بيست سال حكومت خـود در شـيراز                   كريم) . ق. هـ 12قرن  (ناميدند ، فراهم شد       مطلق وكيل مي  
 بـراي حكومـت لطفعلـي    خان بود ، مجالي كوشش كرد و آثاري در آن به وجود آورد ، لكن بعد از او آغامحمدخان قاجار كه از بستگان كريم 

خان در شيراز باقي است ،        آثاري كه از دورة كريم    . ترين وضع به قتل رسانيد        خان باقي نگذاشت و او را به فجيع         خان زند فرزند برومند كريم    
 ماننـد زلزلـه صـدمه    تعدادي از اين بناها به مرور زمان و عدم توجه پادشاهان قاجار و يا عوامل طبيعـي           .  بناهاي وكيلي معروف است       به نام 

ـ باغ نظـر  3ـ بازار وكيل 2ـ مسجد وكيل 1: آنچه از بناهاي وكيلي هم اكنون در شيراز باقي است ، عبارتند از     . ديده و يا منهدم شده است       
اي وكيـل  انبارهـ  ــ آب 10ـ حمام وكيل 9ـ ديوانخانه 8ـ هفت تن  7ـ چهل تن    6ـ آرامگاه حافظ    5خاني    ـ ارگ كريم  4و عمارت كاله فرنگي     

  :پردازيم   اكنون به شرح مهمترين آنها مي…نما و  ـ باغ جهان12ـ پل رودخانه خشك 11
  .اين مسجد در زميني به وسعت تقريبي يازده هزار متر مربع بنا شده و در اين مسجد چند نكته مهم هنري قابل توجه است : مسجد وكيل 

  .ارهاي معماري است سه طاق نماي مجلل و باشكوه آن از شاهك: ـ معماري 1
نماي بزرگ كه با رنگهاي زنده و جالـب سـاخته شـده و                رنگ سه طاق    نما و جرزها ، مخصوصاً كاشيهاي هفت        كاشيهاي طاق : ـ كاشيكاري   2

ا نما ب   هاي گوناگون نقش شده است و طرح لچكهاي باالي طاق           هاي ظريف و خطوط اسليمي و ترنجهاي زيبا روي زمينه           روي آنها گل و بوته    
  .طرحهاي متنوعي تزيين شده است 

  .ها به خط ثُلث و نسخ است  خطوط كتيبه: ـ خطوط 3
  .نظير است  حجاريهاي مسجد در نوع خود بي: ـ حجاري 4

  هاي حوض الف ـ ساختن و پرداختن تخته سنگهايي عظيم لبه
  نماها ي ستونها و طاق ب ـ حجاري  ازارها

   مارپيچ دارد ، ج ـ حجاري ستونهاي شبستان بزرگ كه شكل
  د ـ حجاري منبر

اي است از آيات قرآن با  نماي مجللي است كه با كاشيهاي معرق و هفت رنگ تزيين شده و باالي آن كتيبه      سر در ورودي مسجد داراي طاق     
  .خط ثلث كه روي كاشي نوشته شده ، تمام ديوارها و سقف طاق جلوي داالن با كاشيهاي هفت رنگ پوشيده شده است 

 مسجد با تخته سنگهاي صاف فرش شده و در وسط آن حوض وسيعي قرار دارد ، در لبة ايـن حـوض تختـه سـنگهاي عظيمـي كـار        صحن
هاي يك متر و نيمي با نقوش اسيمي حجـاري شـده اسـت و بـاالي                   نماهاي متعددي است كه ازاره      در چهار سمت مسجد طاق    . اند    گذاشته

. گوينـد     ايوان مرتفعي بنا شده كه آن را طاق مرواريـد مـي           ) شمال(رو قبله     در قسمت روبه  . است  سنگها تا لبه زير بام كاشيهاي هفت رنگ         
  .نظير است  اين طاق از لحاظ معماري و كاشيكاري و نقوش و خطوط و حجاري بي

 با تختـه سـنگهايي بـا      نماهاي اين شبستان  . شبستان بزرگ مسجد با ستونهاي زيباي آن بسيار جالب و از شاهكارهاي معماري ايران است                
نقوش اسليمي و كاشي معروف هفت رنگ مزين شده است محراب در انتهاي شبستان قرار گرفتـه از راه محـراب از سـنگ مرمـر و كاشـي                             

ايـن منبـر بـزرگ احتمـاالً از         .  اسـت    14 معصوم داراي    14در طرف چپ محراب منبري از سنگ مرمر است كه به تعداد             . هفت رنگ است  
  .ه شيراز آورده شده است آذربايجان ب

هـاي    شده ، سقف آن آجري اسـت كـه توسـط سـتون              در سمت شرقي يك شبستان نسبتاً وسيعي قرار دارد كه زمستانها از آن استفاده مي              
  . شود  پارچه نگهداري مي سنگي ساده يك

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
و از قيصريه الر برگرفته شده ، دو راسته دارد يكـي شـمالي جنـوبي و                 و جنب مسجد وكيل واقع است       » در شاهزاده «در محلة   : بازار وكيل   

ديگري شرقي، غربي و محل برخورد اين دو راسته ، چهار سو جاي دارد بعبارت ديگر طرح اين بازار به شكل صليب و داراي چهار در بزرگ                           
 قرار دارند و در قسمت شـرق جنـاح شـمالي آن دو كاروانـسرا                ها  هاي شمالي و جنوبي آن مغازه       در راسته . اند    بسته  بوده كه شبها آنها را مي     

ويژگي اين بازار عالوه بر معماري زيباي آن يكي عرض زياد و وسعت     . ها قرار دارند      در قسمتهاي شرقي و غربي نيز مغازه      . ساخته شده است  
  .ن آجركاري ضربي است و نوع پوشش آ.آن است سقف بازار مرتفع زده شده و بلنداي تاق آن بيش از ده متر است 

در محل كنون موزه پارس سابقاً باغ وسيعي بود كه به عمارت كاله فرنگي و ارك و ديوانخانه مرتبط بود اين                     : باغ نظر و عمارت كاله فرنگي       
ه بـه كـاله     در وسط باغ عمارت هشت ضلعي ساخته شده كـ         .  است كه اكثر آنها از ميان رفته است          …هاي سرو و نارنج و        باغ داراي درخت  

فرنگي معروف است كف آن از سطح باغ بلندتر است نماي اين بنا با كاشيهاي رنگارنگ ظريف پوشيده شده و در داخل آن بـا كاشـيكاري و          
خان اين    داخل ساختمان و در وسط هشتي آن حوض مرمر ساخته شده ؛ كريم            . نظير است     مقرنسهاي ظريف مزين شده كه در نوع خود بي        

. اين بنا ، اكنون تبديل به موزه پارس شده كه شامل اشيايي از دوران هخامنشيان تا قاجاريه سـات  . ص مقبره خود ساخته بود  بنا را مخصو  
كـاري روي   دست ايـن زمـان اسـت كـه كارهـاي الك      يازده صحنه نقاشيهاي بسيار ظريف و زيباي آن كار مرحوم آقا صادق از نقاشان چيره        

  . است قلمدان و جلد كتاب او مشهور
اين ساختمان قصر سلطنتي و اندروني زنديه بوده و شبيه يك قلعه آجري با ديوارهاي بلند اسـت كـه در چهـار زاويـه آن                    : خاني    ارك كريم 

  .چهار برج ساخته شده است 
بـا نقاشـيهاي بـسيار      ها    نماي بيروني برجها نقش و نگارهاي آجري دارد ، سردر ورودي آن كاشيكاري و در داخل آن نيز كاشيكاري و اطاق                    

اين بناها مدتها متروك و حتي مدتي تبديل به زندان شده بود ، لكن امروزه تعمير و مرمت بـسيار شـده و                  . اند    ظريف و زيبايي آراسته شده    
  .محل يكي از واحدهاي فرهنگي شيراز است 

  قاجاريه 
 به ضعف كشور و از دست رفتن قسمتهاي مختلف آن ، اعمال نفـوذ  در زمان سلسله قاجاريه ، حوادث ناگواري در ايران اتفاق افتاد كه منجر  

  .در اين دوره ، انحطاط شيوه اصفهاني را داريم . بيگانگان و متزلزل شدن اساس و استقالل ايران شد 
 فرهنگ و صنعت تمـدن      شود ، متأسفانه ايرانيان خوباختگي پيدا كرده و تحت تأثير           كه روابط ايران با غرب بيشتر مي        در اين زمان ، هنگامي    

طوري كـه همـه چيـز را از     به. شود  از طرف ديگر به علت مسائل فرهنگي داخلي و تبليغات آنها ، اين عمل تشديد مي         . گيرند    غرب قرار مي  
 هم كه سعي اي جانشين آن نشده است و هر قدر به هر حال بعد از شيوة اصفهاني ، ديگر شيوه. اند  دانسته  غرب و خود را فاقد همه چيز مي       

  .شد تا اين رشته هنري گسسته را درست كنند ، موفق نشدند 
كاري و گچكـاري بـه سـرعت          آيينه. در اين دوره به تزيينات توجه فراواني مبذول داشتند و عرصة آن را در كاخها و منازل مسكوني يافتند                    

. ها نقاشي شدند  و سقفهاي چوبي خانه) تاالر آيينه كاخ گلستان(ها تزيين شدند     رايج شد ، سالنهاي بزرگ با اشكال هندسي متنوع از آيينه          
شاه عالوه بر كاخ گلستان كه بر آباداني آن افزوده تعـدادي كـاخ بـراي گذرانـدن ايـام فراغـت و خوشـگذراني خـود در تهـران و                                 ناصرالدين

  . است …يه و كاخ شهرستانك و هاي آن كاخ عشرت آباد ، قصر فيروزه و كاخ صاحبقران شهرستانها احداث كرد كه نمونه

  مسجد وآيل شيراز
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تعدادي از ايـن بناهـا كـه اكثـراً     . وابستگان به خانواده دربار و امرا و افراد صاحب نام و ثروتمندان نيز بناهاي مجلل و باشكوه احداث كردند           
قاجاريـه در شـهرهايي كـه       هاي مسكوني هستند ، از دوره صفوي به ويژه در اصفهان كه پايتخت صفوي بود و تعداد بيـشتري از دورة                        خانه

انـد   بافتهاي قديمي دارند ، مانند اصفهان ، يزد ، كرمان ، كاشان و تهران با حفاظت و تعميراتي كه در آنها به عمل آمده ، هنوز بـاقي مانـده         
يرزا بوده و خانه    كه متعلق به شاهزاده مسعود م     ) ساختمان كنوني وزارت آموزش و پرورش نزديك ميدان بهارستان        (مانند عمارت مسعوديه    

متأسـفانه  .  كـه پابرجـا هـستند    …الدوله در محلة سرچشمه تهران و خانه بروجرديهـا در كاشـان و              اميربهادر در محله اميريه و خانه وثوق      
ـ         ها كه نشان كاملي از معماري قاجاريه داشتند ، توسط سودجويان تخريب و به جاي آنها خانه                  تعدادي از اين خانه    شاني از  هايي كـه نـام و ن

  .معماري ايران ندارند ، ساخته شد 
اند ، شامل دو حياط بيروني و اندروني اسـت كـه حيـاط انـدروني كـوچكتر از حيـاط                هايي كه از دورة قاجاريه باقي مانده        طرح و نقشه خانه   

شويم كه فضايي است      ع به نام هشتي مي     و به ندرت مرب     گوش و يا دايره     اي هشت   ها ، ابتدا وارد محوطه      براي ورود به اين خانه    . بيروني است   
. شوند و هر كدام در مخـصوص دارنـد    در اين هشتي ، حياط بيروني و اندروني از هم جدا مي. گيرد  كامالً بسته و مختصر نوري از سقف مي 

، معمـوالً در قـسمت   در حيـاط انـدروني   .  متر است 12 الي  8در واقع هشتي بين حياط بيروني و اندروني است مساحت اين هشتي حدود              
ساختند كه بنـاي شـمالي و رو بـه            شمال و جنوب حياط دو ساختمان كه يكي براي اقامت زمستاني و ديگري براي اقامت تابستاني بود مي                 

  پنجره كه در وسط قـرار      5 و يا    3دري معروف است  اين به جهت آن است كه اطاق بزرگ آن با دو در ورودي و                     قبله آن به سه دري يا پنج      
خانه و محارم آنهـا زنـدگي و    در محوطه حياط اندروني و ساختمانهاي آن ، منحصراً افراد خانواده صاحب . شد    گرفته به حياط مرتبط مي      مي

. يافته    حياط اندروني به وسيله در كوچكي به حياط بيروني راه مي          . كردند و افراد بيگانه حق ورود به اين قسمت را نداشتند              رفت و آمد مي   
تـر و     ط بيروني شبيه حياط اندروني و از آن بزرگتر است و اطاق بزرگ رو به قبله كه همـان اطـاق پـنج دري باشـد ، بزرگتـر و مجلـل                               حيا

در وسط دو حياط اندروني و بيروني حوضي هشت گـوش و يـا بيـضي و    . كاري بسيار زيبا بودند   تزيينات داخل اطاق اعم از گچبري و آيينه       
هاي كوچك دسترسي به حـوض كـع          كاشتند تا بچه    طراف آن را باغچه كرده و در آن درخت هميشه سبز شمشاد مي            ساختند كه ا    دايره مي 

البته اكثر تودة مردم چنين شرايطي نداشتند و قادر نبودند . عميق هم بود نداشته باشند و يا كسي غفلتاً در شبهاي تاريك در حوض نيفتد     
  .ها را بسازند  كه نظير اين خانه

   معماري غرب در ايراننفوذ
توان نام برد ، دورة اول مربوط به زمان قاجار تـا اوايـل دورة پهلـوي اول     در مورد نفوذ معماري غرب به ايران ، دو دورة كامالً مشخص را مي     

در ظواهر و تزيينات در دورة اول ، نفوذ مستقيم معماري غرب را داريم كه فقط     . طور كلي مربوط به دوران پهلوي است          است و دورة دوم به    
شود و بناهـايي كـامالً بـا عنـاوين و عملكردهـاي غربـي                 و جزييات معماري ايران موثر است و از دورة دوم به بعد كل معماري دگرگون مي               

  .اي نداشت  ها كه تا آن زمان در معماري ايران نمونه مانند بعضي از ادارات دولتي و دانشگاه. شود  ساخته مي
هاي بنا ، تغييـرات        قاجار ، چنانچه گفته شد ، معماري اروپايي ابتدا به صورت تزيينات به كار گرفته شد و سپس در نقشه                    در معماري اواخر  

اساسي در جهت غربي شدن حاصل گشت ، مانند ايجاد پله در مركز خانه و به وجود آمدن هال يا سرسـرا كـه در معمـاري گذشـتة ايـران                               
  .هاي ناپيداي ساختمان قرار داشت و از فضايي به نام هال ، خبري نبود  ها و در يكي از گوشهمعموالً پله در دورن يكي از جرز

سبك به كـار بـرده   . بناهاي دولتي بين سالهاي دو جنگ جهاني در ايران به صورت ساختمانهاي كامالً جديدي در شهر تهران بر پا گشتند                  
در آن ساختمانها استفاده از تزيينـات  .  آلمان نازي و ايتاليا در زمان فاشيسم است شده در اينجا همانند سبك بناهاي دولتي اروپا مخصوصاً   

و طرحهاي ساختماني روم و يونان كالسيك براي ايجاد نوع مونومانتاليسم و يادبودگرايي بود كه باه روحيـه دولتمـردان آن زمـان آلمـان و                          
گرايي با توجه به فرهنگ پيش از اسالم پا گرفت و رشد كرد و معماري دولتـي                   در ايران بين دو جنگ ، روحيه گذشته       . ايتاليا هماهنگ بود    
  .اي نمادين با گذشته پيش از اسالم بود  در جهت ايجاد رابطه

تان بنابراين ، معماري اين دورة ايران با نقشه و پالنهاي اروپايي و با استفاده از تكنيك بتن و آهن و نماسازي و تزئيناتي ملهم از گذشته باس          
كه نماسازي آنها گاهي حتي ) از قبيل البرز و فيروز بهرام    (ها و تعدادي دبيرستان       مانند ساختمان بانك ملي و وزارتخانه     . شروع به رشد كرد     

  .تركيباتي از معماري كالسيك يونان و رم را نيز به همراه داشت 
اي برخوردار است ، چون در اينجا        ندره گدار طرح كرده ، از اهميت ويژه       در بين اين بناها ، ساختمانهاي دانشگاه تهران كه قسمتي از آن را آ             

اند ايـن بناهـا در        پيرايه و كامالً ساده مواجه هستيم كه با حداكثر عملكرد و حداقل تكلف ساخته شده                شايد براي نخستين بار با بناهايي بي      
چون مـوزة ايـران باسـتان بـا         . رود    عطفي در معماري ايران به شمار مي      مقايسه با طرحهاي ديگر آندره گدار مانند موزه ايران باستان نقطه            

كـه در بنـاي دانـشگاه تهـران      وجود صالبت و زيبايي خاصي كه دارد ، باز در قيد و بند استفاده از تزيينات معماري باستاني است ، در حالي            
  .خورد  آزادي از اين قيد و بند به وضوح به چشم مي



خيابان به عنوان محلي براي رفـت و آمـد و          . گري از معماري نيز در شرف تكوين مي باشد و آن معماري خيابان است               در اين دوره ، نوع دي     
هـا در كنـار        مغـازه   كسب و كار و گردش در سالهاي بين دو جنگ موجوديت بيشتري يافت و معماري خيابان كه شـامل نمـايي بـا رديـف                        

  .ها و ادارات و دفاتر بودند ، شروع به رشد كرد  نهروها و در طبقات اول و دوم و سوم خا پياده
شود و نماها به عمد در ارتباط با ابعاد خيابـان و متحدالـشكل سـاخته        در اينجا ، خيابان به عنوان فضايي مرتبط با بناهاي اطراف مطرح مي            

 كه نماي خيابان با رديـف      …خمني و     سي ، امام  شوند ، مانند بسياري از خيابانهاي مركزي تهران از جمله خيابان حافظ ، سعدي ، فردو                 مي
هاي آنها در محل تقاطع دو خيابان اسـت كـه           هاي يك شكل تعريف شده است ، از نكات جالب اين بناها ، گوشه               نماها و پنجره    طاقها و طاق  

تـوان   كنند كه بـه جـرأت مـي    ت ميميدانها نيز از معماري خاصي تبعي. اند  اي در جهت ايجاد ميدان طراحي شده به طور كامالً حساب شده 
از . مانند ميدان فردوسي و ميـدان حـسن آبـاد تهـران             . اند     حلهاي بسيار زيبايي دست يافته      نظيري به راه    گفت معماران آنها با خالقيت بي     

  . توان نام برد  معماران اين دوره پل آبكارو وارطان هوانسيان را مي
تجربگي ،    داً تحت تأثير معماري غرب قرار گرفت و به سبب سست باوري و عدم اتكا به نفس و كم                  در سالهاي چهل و پنجاه معماري ما شدي       

  .محصول آماده شدة بيگانه را با تمام ارزشهاي آن پذيرفتيم كه در عمل بحران هويت و سرگشتگي فرهنگي را برايمان به ارمغان آورد 
 معماري قاجار و پهلوي است كه شهر تهران بهتـرين   سمت شامل كلياتي در زمينة   يادآوري اين نكته الزم است كه مباحث يادشده در اين ق          

  .هاي مختلف اين هنر در نظر گرفته شده است  نمونه براي مطالعه دوره
ي ما در ابتداي راه پالودن هنر معماري جديد خود هـستيم و انتظـار             ) دورة بعد از انقالب   (در خاتمه بايد خاطر نشان ساخته در حال حاضر          

هنر معماري عالوه بر شناخت عناصر تشكيل دهنـدة         . توان داشت كه سريعاً جهت مشخص شود و در اين معماري ايراني زاده شود                 هم نمي 
  .نگر و نكته بين است كه راه را بر ديگران هموار سازند  آن ، نيازمند هنرمنداني خالق و ژرف
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