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مقدمه

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

شیوه زندگی افـرادی است که آن را بنا نمودهاند
فرهنگی و محیطی و بیان ٔ

دوره قاجار اتفاق افتاد،
معماری این سرزمین تا قبل ازگسیختگی فرهنگی ،که تقریباً از اواسط ٔ

بازه زمانی اگر بیگانگانی همچون مغولها ،به ما
از شکوفایی و تداوم خاصی برخوردار بود در آن ٔ
حمله و باعث هرج ومرج گردیدند ،در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی ،مسلمان شدند

و بناهایی چون سلطانیه را ساختند
گذشته افتخارآفرین را داشته و در حال زندگی می کند و آیندهای در پیش
برای انسانی که آن
ٔ

رو دارد ،پرسش از تاریخ بسیار ضروری است یکی از ضرورت های شناخت معماری ،آشنایی با
تاریخ آن است در بررسی تاریخی ،نگاه ما به بناها نباید همچون نگاه سنگشناس به سنگ باشد زیرا

معماری یکی از مظاهر فرهنگی و ظرف زندگی انسان بوده و انس وهمدلی با او و سایر دستآوردهای
فرهنگی همچون شعر ،موسیقی و

مطالعه تاریخی ،عالوه بر آنکه معلوم شود که
داشته است لذا در
ٔ

چه چیزی درچه زمانی و توسط چه کسانی بنا شده است ،باید به بستر و سبب ساخته شدن بنا و نسبت
توجه شود تاریخ کوششی نقادانه
آن با شرایط اجتماعی ،اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی و دینی جامعه نیز ّ
به منظور فهم محاسن و معایب گذشته است ،کوششی پویا نه ایستا
1

دوره صفوی بگوییم :دیگر هر
هیچ گاه روزی فرا نخواهد رسید که برای مثال
درباره معماری ٔ
ٔ

درباره آن بدانیم ،فراگرفتهایم
آنچه را الزم بود
ٔ

رابطه گذشته
مطالعه تاریخ نه فقط کوشش برای فهم گذشته ،بلکه کوشش برای فهم
هدف از
ٔ
ٔ

مطالعه گذشته میتوان دریافت که چگونه به نقطه امروز رسیدهایم و
و آینده است زیرا تنها به کمک
ٔ

چه تصمیمها و عملکردهایی ما را به اینجا رسانده است این مطالعه ما را قادر به نقد معماری امروز و
متصور نیست تا به زبان معماری خود مسلّط نشویم و
دیروز میکند برای ما آیندهای جدا از گذشته ّ
١ــ شعری از حکیم خاقانی هنگام دیدن ایوان مداین

دامنه تجربه و
به زبان خود حرف نزنیم ،به زبان دنیا حرف نخواهیم زد آشنایی با تاریخ معماری میتواند ٔ
محدوده مکان کنونی تا پهنه گیتی گسترش دهد
حد هزارهها ،و از
آزمودگی ما را از عمر کوتاهمان تا ِ ّ
ٔ
این همان معنای درس گرفتن از تاریخ است
فصول پنجگانۀ کتاب ،معماری ایرانی را از جهات مختلف بررسی کرده است

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

در فصل اول؛ به ویژگیهای اخالقی ــ اعتقادی معمار سنتی و به دستاورد وی جهت

عبرتآموزی پرداخته شده است

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

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

در فصل سوم؛ به وجه اعتقادی معماری از اولین نمونههای پیش از اسالم تا معماری مساجد

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

در فصل چهارم؛ به معرفی و بیان چگونگی ارتباط بناهای تجاری و خدماتی پرداخته میشود

در این فصل معماری بازار ،کاروانسرا ،حمام و پل معرفی میگردند

در فصل پنجم و پایانی کتاب به ویژگیهای تزیین و نقش در معماری توجه میشود از آنجا که

تزیینات معماری به عنوان عنصری محتوایی و نه صرفاً ظاهری در معماری مطرح بودهاند ،در این راستا

به اصول کلی ،عناصر و روشهای اجرایی آنها در معماری پرداخته میشود

تاریخ معماری ایران ،بیان معماری مردم این سرزمین میباشد ،از شهر گرفته تا واحدهای
سیاح گرفته تا معمار و حرفهمند معتقد
خانوادگی ،از حاکم و جنگاور گرفته تا عالم و معلم ،از بازرگان و ّ

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

مرزهای ایران فرهنگی

مطالعه در تاریخ معماری ایران ،بیش از هر چیز مستلزم معلوم کردن مفهوم ایران و قلمرو

مورخ هنر و معماری ایران باید خود را به مرزهای سیاسی ایران امروز محدود
فرهنگی آن است آیا ّ

مطالعه او قرار میگیرد ،ولی مسجد گوهرشاد
حوزه
کند؟ در این صورت مسجد گوهرشاد مشهد در
ٔ
ٔ

حوزه کار او واقع میشود تا پیش از دوران
هرات اثر همان بانی و همان معمار ،در بیرون از
ٔ
معاصر ،مرزهای فرهنگی همواره فارغ از مرزهای سیاسی بوده است فرهنگ ایرانی که فارغ از
قاره هند و تمامی قفقاز و
مرزهای سیاسی ،از آسیای صغیر و بینالنهرین تا ترکستان چین و شبه ٔ

خراسان بزرگ و ماوراءالنهر را در بر میگرفت ،به فرهنگ فارسی ،تاجیک ،افغان و

تفکیک

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

معماری نیز نباید و نمیتواند فرهنگ و هنر را در بند مرزهای سیاسی درآورد

از این گذشته در جغرافیای زمین ،نام برخی از سرزمینها بیشتر سیاسی است و نام برخی دیگر
بیشتر جغرافیایی ،طبیعی ،فرهنگی و بهتر بگوییم« نام مکانی» است مثال ً نام های سوریه و عربستان

سعودی نامهای سیاسی است یعنی مکانهایی تاریخی و فرهنگی به این نامها وجود ندارد و این نامها
را بنا بر توافق بر روی
محدوده محصور در مرزهای قراردادی نهادهاند
ٔ

در مقابل نامهای شام ،حجاز و فلسطین نامهای واقعی و حقیقی است و به واقعیتی تاریخی در

عالم خارج داللت دارد «ایران» از َاعالم جغرافیایی حقیقی است ،یعنی فارغ از قراردادها و تقسیمات

حکومتی ،همواره موجودی به نام «ایران» ،دستکم از زمان ورود آریایی ها به این سرزمین ،شناخته
شده است
مقدمه
در
شاهنامه ابومنصوری« ،ایرانشهر» محدود بین رود آموی و رود مصر است در
ٔ
ٔ

سلطه اقوام غیر ایرانی بوده است ،ایرانیان خود
دوره های بعد حتی در زمانهایی که این سرزمین تحت ٔ

را متعلّق به ایران میدانستهاند مسلماً این احساس تعلّق فراتر از تعلّق جغرافیایی محض بوده است و

متعدد
باید شواهد آن را در مظاهر فرهنگی مشترک یا مشابه در
مجموعه ایران زمین ،در کشورهای ّ
ٔ
امروزی که همه به فرهنگ واحد ایرانی تعلّق داشتهاند ،جست

سخن از فرهنگ مشترک اقوام ایرانی در آن زمان به معنای نفی تفاوت های قومی ،فرهنگی
و سیاسی یا ّادعای ملیگرایی افراطی نیست؛ بلکه سخن از جستن واقعیت واحدی است که در پس

تفاوتها و کثرت ها ،وحدتی در ادوار و آثار ایرانیان در سرتاسر این سرزمین و در درازای تاریخ و در
تمامی مظاهر فرهنگی آن ،از جمله معماری پدید آورده است

سخنی با هنرجویان

در گذشتههای دور در فرهنگ ایرانی ،همانند سایر فرهنگ های غیر معاصر ،معماری را امری

همه مردم از هر گروه و
اجرایی ــ عملی میدانستند و از آنجایی که آنچه انجام میدادند ،همان بود که ٔ
دسته و رشتهای میاندیشیدند ،لذا نوشتن تاریخ معماری چندان مرسوم نبود نوشتن دایرةالمعارف و

تاریخ در زمینههای مختلف از جمله ویژگیهای دوران جدید میباشد
امروزه ،چون از آن عالم قدیم و ویژگی هایش تا حدودی بیرون آمدهایم ،هم برای شناختن
معماری ایران و هم برای شناختن و یافتن جایگاه خود ،نیازمند نوشتن و خواندن تاریخ معماری و
آشنایی با آن میباشیم
همه ویژگی های مادی و معنویاش در مکان و در معماری زندگی میکند،
از آنجایی که انسان با ٔ

پس اثر معماری تجلّیگاه اندیشه و دیدگاه و ظرف زندگی او میباشد با شناخت معماری ایران میتوان
گذشته خود که زمینهساز
به نوع نگاه انسان ایرانی به اطرافش در آن زمان پی برد پس برای شناخت
ٔ

آینده ما میباشد ،نیازمند شناخت تاریخ معماری میباشیم برای ما امروز و آیندهای منفک از
امروز و ٔ
متصور نیست لذا شناخت تاریخ معماری و آشنایی با بناهای آن برای هر حرفهمند معماری از
گذشته
ّ
اولیه کارش میباشد
ملزومات ٔ

دراین کتاب سعی شده تاریخ صرفاً از جنبههای توصیفی و سطحی مطرح نگردد بلکه مبانی

نظری و جنبههای تحلیلی معماری گذشته نیز در محدوده ای نه چندان فراخ ،بیان شده است

توجه به توصیههای
برای
استفاده مفیدتر از کتاب و کالس درس ،پیشنهاد میشود ضمن ّ
ٔ

مدرس کالس ،موارد زیر را با دقّت رعایت کنید:
ّ

1ــ متن را با حوصله و د ّقت بخوانید.

شده تحلیلی و ارتباط دادن فصل های مختلف
کامل خواندن متن کتاب و ّ
تعمق در نکات مطرح ٔ

آن با هم ،در درک بهتر کتاب مؤثّر خواهد بود شاید الزم باشد بعضی از مطالب را چند بار بخوانید،

تا به تجزیه و تحلیل درستی از آن برسید

2ــ متن کتاب را با تصاویر آن انطباق دهید.

تصاویر و کروکیهای انتخاب و ترسیم شده ،در درک بهتر مطالب راهگشا خواهند بود بنابراین
توجه بیشتر در ویژگی های تصاویر ،درک عمیقتری از مطالب کتاب را حاصل خواهد کرد
ّ

3ــ کتابها و مقالههای مرتبط با متن این کتاب را مطالعه کنید.

مطالعات جنبی و تکمیلی در کنار مطالب کتاب ،ضمن گشایش درهای تحقیق و پژوهش بر   روی

هنرجویان عزیز ــ که باعث تکمیل امر آموزش میشود ــ ،درک کاملتر و پایدارتری را به همراه
میآورد

4ــ از اماکن تاریخی بازدید کنید.

در کشور عزیزمان کمتر شهری پیدا میشود ،که در آن بنایی تاریخی وجود نداشته باشد
توجه به آثار تاریخی در
با بازدید از آنها در شهر خود و در صورت امکان در شهرهای اطراف و ّ

گنجینه ارزشمند معماری ایران را گشود و از شمیم آن لذّ ت و بهره
سفرهای خانوادگی ،میتوان ِدر
ٔ
برد انشاء اللّٰه

مو ّفق باشید
مؤلّف

هدف کلی
آشنایی با معماری بناهای ایران در دورههای مختلف تاریخی

اول
ﻓﺼﻞ ّ

ﻣﻌﻤﺎر و ﻣﻌﻤﺎری

ﺳﺎﺧﺘﻦ ﮐﺎخ ﺧﻮرﻧﻖ اﺛﺮ ﮐﻤﺎل اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻬﺰاد از ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻫﺮات

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

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

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

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

۳

ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ.
ﻫـ( اﺳﺘﺎدان ﻣﻘﺎﻣﯽ واﻻ و اﻋﺘﺒﺎری ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺮاﺣﻞ ﮐﺎر داﺷﺘﻨﺪ وﺣﻀﻮر ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺘﺎد
و ﻫﻤﺮاﻫﯽ او در ﮐﺎر ،ﺑﺎﻋﺚ ّﻗﻮت ﻗﻠﺐ ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﯽﺷﺪ.
و( ﻣﻌﻤﺎر ﺧﻮد را وﺳﻴﻠﻪای ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﻫﻨﺮش ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﺷﺪه اﺳﺖ و
١
ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻫﻨﺮش را ﻧﻪ درﺧﻮد ﮐﻪ درﺧﺪا ﻣﯽدﻳﺪه اﺳﺖ.
ﻣﻨﺸﺄ و
ٔ

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

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

۴

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

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

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

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

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

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد

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

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

ﻓﺼﻞ دوم

ﻣﻌﻤﺎری ﺷﻬﺮ و ﺧﺎﻧﻪ

ﺧﺎﻧﮥ ﻣﺤﻤﻮدی در ﻳﺰد

ﺷﻬﺮ
ﺧﺎﻧﻪ
ﮐﺎخ
ﺑﺎغ
ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان

۹

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

۱۰

ﻣﻘﺪﻣﻪ

١

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١ــ٢ــ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﻏﺎر ﻻﺳﮑﻮ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺗﭙﮥ ﺳﻴﻠﮏ ﮐﺎﺷﺎن
١ــ از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎی اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
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دﻫﮑﺪه ﻣﺎﻗﺒﻞ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺳﻴﻠﮏ ﺑﺎﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺑﻪ ﻳﮏ ﺷﻬﺮ ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ و دارای ﮐﺎخ،
ٔ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﻣﺤﻠﻪﻫﺎی ﺳﮑﻮﻧﺖ و ﺷﺎﻳﺪ ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ و دﻳﻮاری ﻣﺴﺘﺤﮑﻢ در اﻃﺮاف آن ﺷﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﯽ ﻓﻼت اﻳﺮان و در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ زاﺑﻞ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻳﮑﯽ از ﺷﮕﻔﺘﯽ ﻫﺎی
در ٔ
دﻧﻴﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ای ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد و ﺣﮑﺎﻳﺖ واﻗﻌﯽ ﻋﻠﻢ ،ﺻﻨﻌﺖ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺎی
دور اﻳﻦ ﻣﺮز و ﺑﻮم اﺳﺖ .ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﺗﺶ ﺳﻮزی واﻗﻊ ﺷﺪه در آﻧﺠﺎ ،آن را »ﺷﻬﺮ ﺳﻮﺧﺘﻪ« ﻧﺎﻣﻴﺪه اﻧﺪ.
اﻗﻮام آرﻳﺎﻳﯽ ﻣﺴﺘﻘﺮ درﺟﺒﺎل زاﮔﺮس و در دﺷﺖ ﻫﺎی ﻣﺮﺗﻔﻊ آن ﺑﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ دوﻟﺖ ﻣﺎد ،اوﻟﻴﻦ اﻗﻮاﻣﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻬﺮی رﺳﺎﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺳﺎده روﺳﺘﺎﻳﯽ ــ اﻳﻠﯽ ،ﺑﻪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬر ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﺧﻮد را از
ٔ
ٔ
ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ٔ
ازﻗﺮن ﻧﻬﻢ ق.م ﺳﺎﺧﺘﻦ اوﻟﻴﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﺎدی ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺗﭙﻪای ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺷﺮوع
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻫﮕﻤﺘﺎﻧﻪ ﻳﺎ ﻫﻤﺪان اﻣﺮوزی اﺳﺖ .اﻳﻦ دوران ﺑﺎ ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﭘﺎرﺳﯽ در ﺷﻮش،
ﺷﺪ ،ﮐﻪ ٔ
ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و… ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ.
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﺣﺎﻓﻆ ﺣﻘﻴﻘﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﯽاﻓﺮوﺧﺘﻨﺪ.
ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﺮﺑﻌﯽ ﺑﻮد ،ﮐﻪ در وﺳﻂ آن آﺗﺶ را ﺑﻪ ٔ
در ﮐﻨﺎر ﻫﺴﺘﻪ اﺻﻠﯽ آن ﺣﻮض ﻳﺎ آﺑﮕﻴﺮی ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻤﻌﻴﺘﯽ ﮐﻪ در آﻧﺠﺎ ﺳﮑﻨﯽ ﻣﯽﮔﺰﻳﺪ ،ﺣﻔﺮ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و ﺑﺮای آن آب اﻧﺒﺎر ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮآﺗﺸﮑﺪه و آباﻧﺒﺎر ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺎغ
و… ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ ﺑﻌﺪ از
ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ را ﮐﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﻨﺎ ﻣﯽﻧﻬﺎدﻧﺪ ،دارای اﻟﮕﻮﻳﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﺷﻬﺮﻫﺎی دوران ٔ
اﺳﻼم ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
دراﻳﻦ ﺷﻬﺮﻫﺎ ،دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﺑﺎ ﺑﺎروﻫﺎی ﮐﻨﮕﺮهدار ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای اﺳﺖ از ﮐﺎخ ﻫﺎ ،آﺗﺸﮑﺪه اﺻﻠﯽ،
دﻳﻮان ﻫﺎ ،ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﮔﻨﺠﻴﻨﻪﻫﺎ و اﻧﺒﺎرﻫﺎی آذوﻗﻪ ﮐﻪ در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ و اﻳﻤﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻄﻪ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ٣ــ(٢
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ِ
ﺑﺮﮔﺮد اﻳﻦ دژ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﮐﻪ در دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ »ﮐﻬﻦ دژ« ﻣﻌﺮوف ﺷﺪ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺤﻼت
ﺧﺎص ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز و ﻧﺰدﻳﮑﺎن ﭘﺎدﺷﺎه ﻗﺮار داﺷﺖ .ﮐﻪ دردوران اﺳﻼﻣﯽ ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪ.
اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ دﻳﻮاری ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺑﺎ ﭼﻬﺎر دروازه ،ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺎزار ﺷﻬﺮ را ﻧﻴﺰ در ﺧﻮد داﺷﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﻣﺮﮐﺐ از ﻣﺤﻼت ،ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ،ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺎﻏﺎت و ﻣﺮاﺗﻊ ﻣﺮدﻣﯽ ﮐﻪ در ﻃﺒﻘﺎت ﻣﻤﺘﺎز ١دوﻟﺖ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻗﺮار ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ،در ﺧﺎرج از ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﮐﻪ در ﻓﺮوﭘﺎﺷﯽ دوﻟﺖ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ورود ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،درﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻪ َرﺑَﺾ )ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮوﻧﯽ( ﻣﺸﻬﻮر ﺷﺪ.
ﮐﻠﻴﻪ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﻣﻮﺑﺪان ،ﺟﻨﮕﺎوران ،دﺑﻴﺮان و دﻫﻘﺎﻧﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪ و ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و واﺑﺴﺘﮕﺎن آﻧﻬﺎ در ورای ٔ
١ــ در ٔ
ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺮﺗﺮ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ٢ــ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ در دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
١ــ ﮐﺎخ ﺷﺎﻫﯽ و ﺧﺰاﻧﻪ ٢ــ آﺗﺸﮑﺪه ٣ــ ﺳﺮﺑﺎزﺧﺎﻧﻪ و اﻧﺒﺎر ٤ــ ﺷﺎرﺳﺘﺎن و ﻧﺰدﻳﮑﺎن
ﻓﺮﻣﺎﻧﺮوا ٥ــ ﺑﺎزار ٦ــ ﺷﻬﺮ ﺑﻴﺮوﻧﯽ )رﺑﺾ( ٧ــ زﻣﻴﻦﻫﺎی ﮐﺸﺎورزی

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

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

١٤

١١

١٢

١٣
١٦
١٥

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

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

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

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

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

٢

١ــ ﻫﺸﺘﯽ ورودی

٦

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

٢
٦
٤

٣

٣ــ ﭘﻨﺞ دری

٦

٦
٨

٨

٢

٨

٢

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

٦

٦
٤

٧

٥

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

۱۹

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

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

۲۰

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٢ــ ﻧﻤﻮدار وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از روﺳﺘﺎی ﮐﻨﺪوان

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٢ــ ﻧﻤﻮدار وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﻣﺮﻃﻮب
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ﮐﺎخ
١ــ ﮐﺎخ ﺳﺎزی دورۀ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﮕﺎﻫﯽ ﮔﺬرا ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ در اﺑﺘﺪای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺧﺎﻧﻪﺳﺎزی در اﻳﺮان
ﻧﻤﯽﺗﻮان از ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ ﺑﺤﺜﯽ ﺑﻪ ﻣﻴﺎن آورد .زﻳﺮا اﻳﺠﺎد ﺑﻨﺎی ﺑﺰرگ ﻳﺎ ﮐﺎخ ﺳﺎزی در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﻫﺰاره دوم ﻗﺒﻞ از ﻣﻴﻼد ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ.
اواﺧﺮ
ٔ
ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ در دوره ﻫﺎی اوﻟﻴﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻳﮏ ﺑﻨﺎی ﻣﻨﻔﺮد ،ﻓﻘﻂ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮏ ﮐﺎخ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ و در ﻣﻮاردی ﻫﻤﻴﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﻣﻌﺒﺪ را ﺑﺮﻋﻬﺪه ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
و در ﭘﺎرهای ﻣﻮاﻗﻊ ،ﺑﺮای ﻫﺮ دو ﮐﺎرﺑﺮد از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ.
در ﻣﻴﺎن ﺻﻔﺤﺎت ﭘﺮاﻓﺘﺨﺎر ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﮐﻮروش ﺑﺎ دوراﻧﺪﻳﺸﯽ و
اﻗﺘﺪار در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ــ در ﺑﻴﻦ راه ﺷﻴﺮاز و اﺻﻔﻬﺎن ــ ﻳﮏ ﺑﺎغ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﮐﺎخ ﺳﺎﺧﺖ .ﮐﻪ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﺗﺎﻻر ﺑﺎرﻋﺎم ﺑﻮد.
اﻳﻦ ﮐﺎخ ﻫﺎ دارای ﻳﮏ ﺗﺎﻻر ﺑﺰرگ ﺳﺘﻮندار و اﻳﻮانﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﺎز ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻤﺎی
دﻟﺒﺎز و ﺑﺎﺻﻔﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ از وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮐﻮﺷﮏﻫﺎی ١دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ اﻳﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٢ــ(٢
ٔ
٥

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

٦

١ــ ﮐﻮﺷﮏ

٢

٢ــ ﮐﻮﺷﮏ
٣ــ ﮐﺎخ ﺑﺎرﻋﺎم
٤ــ دروازه

١

 ٥ــ ﮐﺎخ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ
 ٦ــ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ

٣
٤

١ــ ﮐﻮﺷﮏ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺑﺮوﻧﮕﺮا اﺳﺖ و ﺑﺮﺧﻼف ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی دروﻧﮕﺮا ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ و درﻫﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد ،در
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎی ﺑﺮوﻧﮕﺮا و ﮐﻮﺷﮏ ،دﻳﺪ و ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون و ﺑﺎﻏﯽ ﮐﻪ آن را ﻣﺤﺼﻮر ﮐﺮده ،ﻣﻌﻄﻮف ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
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از زﻣﺎن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﮐﻮروش ،ﻧﻈﺎﻣﯽ ﭘﺎﻳﻪﮔﺬاری ﺷﺪ ﮐﻪ از اﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺖ آن ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ
ﺟﻬﺎن ﺑﻮده ،ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮ اﻳﺮان .ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ آﻧﺎن را
ﺑﺮ ﺧﻮد ﺑﭙﺬﻳﺮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ دﻳﻦ ،آداب و رﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﭼﻨﺎن اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺧﻮد ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
ﻫﺪف ﮐﻮروش ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﯽ ﺑﺮ ﺟﻬﺎن و ﺟﻬﺎنداری ﺑﺎ ﻣﺪارا ﺑﻮد .در ﺗﺪاوم اﻫﺪاف ﮐﻮروش ،ﺳﺎﻳﺮ
ﺳﻴﻄﺮه آﻧﺎن اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺎﻃﺮی ﺑﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ داﺷﺘﻪ
ﻫﻤﻪ اﻗﻮام ﺗﺤﺖ
ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺮای اﻳﻨﮑﻪ ٔ
ٔ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻪ اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ.
ﻫﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺐ
ٔ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرﻓﯽ از ﻫﻨﺮ ٔ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی و ﺳﻴﻄﺮهای ﮐﻪ ﺑﺮﺟﻬﺎن آن روز داﺷﺘﻨﺪ ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺼﺎﻟﺢ را از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﺮاﻫﻢ ﮐﻨﻨﺪ.
دارﻳﻮش اول در ﺣﺪود  ٥٢١ق.م ﺟﺎﻧﺸﻴﻦ ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﭘﺴﺮ ﮐﻮروش ﺷﺪ و ﺷﻮش را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اداری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﺮﮔﺰﻳﺪ .وی در آﻧﺠﺎ ﺑﺮای ﺧﻮد ﮐﺎﺧﯽ ﺳﺎﺧﺖ .اﻳﻦ
ﮐﺎخ ﺑﺮ روی ﺗﭙﻪای ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ از ﺗﻤﺎم اﻋﺼﺎر و ﻗﺮون در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻴﺪا ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎخ دارﻳﻮش دارای ﭼﻨﺪ ﺣﻴﺎط )ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا( و ﻳﮏ ﺗﺎﻻر ﺑﻪ ﻧﺎم آﭘﺎداﻧﺎ ﻳﺎ آﭘﺎداﻧﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻨﺎی
ٔ
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٢
ﮐﺎخ آﭘﺎداﻧﺎ در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻧﻘﺸﻪای ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮐﺎخ دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

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

۲۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٢ــ دروازه ﻣﻠﻞ

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

١ــ ﭘﺮوﻓﺴﻮر داﻧﺠﻠﻴﺲ اﺳﺘﺎد ﺑﺰرگ ﻓﻘﻴﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎی اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ

۲۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ٢ــ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﻮن ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٧ــ٢ــ ﺑﺨﺸﯽ از ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ب( ﮔﺎو ﺑﺎﻟﺪار ﺑﺎ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ اﻟﻒ( ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ

ازﺧﺮﺳﺎﺑﺎد )ﺗﻤﺪن آﺷﻮر( ﺣﺪود  ٧٢٠ق.م

در دروازۀ ﻣﻠﻞ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ٢

۲۹

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

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

۳۰

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

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

۳۱

٤
٣
٢

٥

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

٢

١

٢ــ اﻳﻮان
٣ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا

٢
١١

٢

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

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

١ــ در ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

۳۲

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

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

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

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

۳۳

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

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

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

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

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

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

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

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

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

۳۶

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

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

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

۳۷

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

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

۳۸

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣١ــ ٢ــ اﻟﻒ ــ رواق ﻫﺎی

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣١ــ٢ــ ب ــ ﻧﻤﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی

دو ﻃﺮف اﺗﺎق ﭘﺬﻳﺮاﻳﯽ در ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن

ﺑﺮش ﺧﻮرده از ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن

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

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

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

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

۳۹

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٥ــ٢ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ اﺗﺎق ﻣﻮﺳﻴﻘﯽ ﮐﺎخ ﻋﺎﻟﯽ ﻗﺎﭘﻮ

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٦ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن اﺻﻔﻬﺎن

۴۱

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

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٨ــ٢ــ ﻧﻘﺸﮥ ﮐﺎخ ﻫﺸﺖ ﺑﻬﺸﺖ

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٩ــ٢ــ ب ــ ﻣﻘﻄﻌﯽ از ﻗﺼﺮ ﺧﻮرﺷﻴﺪ

۴۳

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٠ــ٢ــ ارگ ﮐﺮﻳﻢﺧﺎن در ﺷﻴﺮاز

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

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

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

٣

٢

١

٢

١

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

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

۴۵

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٢ــ ﮐﺎخ ﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در ﺷﻮش

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

۴۶

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٣ــ٢ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻴﺎن ﮐﺮت در ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ

۴۷

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٢ــ اﻟﻒ ــ ﺑﺎغ ﺷﺎﻫﺰاده ﻣﺎﻫﺎن

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

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

۴۸

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٢ــ ﺑﺎغ ﻓﻴﻦ ﮐﺎﺷﺎن

از ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮ ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎد ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ آب ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﺎر ﺑﺎغﺳﺎز ،ﺑﺎزی ﻫﺎی
دﻟﻨﻮازی ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽداده اﺳﺖ .اﻳﻦ اﻣﮑﺎن ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺣﻔﺮ ﻗﻨﺎت در دل ﮐﻮﻳﺮ ﺑﺎﻳﺮ ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٤ــ٢ــ ب(
اﺳﺖ.
ٔ
ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻖ ﮐﺎﻣﻞ ﮐﺎراﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی ،درﺧﺘﺎن ،ﮔﻞ ﻫﺎ و ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ
ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﮐﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ،ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ و داروﻳﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ.
ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﺰﻳّﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ و ﺗﻨﺎﺳﺐ ،ﺑﺮﺧﻮردار از ﺣﺮﻣﺖ و ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ ١و ﻣﻮﻇّﻒ ﺑﻪ ﮐﺎرآﻳﯽ و
ﻓﺮﺧﻨﺪه زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺳﻮدﻣﻨﺪی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ
ﻣﻨﻈﻮﻣﻪ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﻴﺰی از ﭘﻴﻮﻧﺪ
ﺳﻮددﻫﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﺎغﻫﺎ
ٔ
ٔ
ﻣﯽﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ.
١ــ دﻳﻮار دور ﺑﺎغ ﻣﺎﻧﻊ ورود ﻧﺎﻣﺤﺮم ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان
اﺑﺘﮑﺎر ﻋﻤﻞ ﻣﻌﻤﺎران ،ﺑﻪ ﻃﺮز ﺣﻴﺮتآوری در اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﭘﻴﺶ
از ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ از اﺑﻨﻴﻪ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ،ﻧﻴﺎز ﺑﻪ دو ﺗﻌﺮﻳﻒ روﺷﻨﮕﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ »زﺑﺎن ﺑﻮﻣﯽ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻠﻤﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﻧﺎﺣﻴﻪ ای ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد؛
ﻣﺮاد از »ﺑﻨﺎی ﺑﻮﻣﯽ« ﻧﻴﺰ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺮدم ﻫﺮ ﻣﺤﻞ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﮐﻪ در
ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﮔﺎﻫﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﻌﻤﺎری وﻳﮋهای ﻣﯽﻳﺎﻓﺘﻨﺪ .زﺑﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺮ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺑﻪ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت
ﺷﻴﻮه ﮔﺰﻳﻨﺶ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻠﻤﯽ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد .ﺑﻪ ﺟﺰ
ّ
ﺳﻨﺖ ﺑﻮﻣﯽ و ٔ
ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﻌﻤﺎری در اﻳﺮان ،ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ آن ،ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﻓﺮﻫﻨﮓ ،اﻗﻠﻴﻢ
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ .در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﺮﻓﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻪ ﻧﻮع از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان
ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
١ــ ﺑﺮج ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن )ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ(
ﺳﺪه ﻳﺎزدﻫﻢ ﻫـ.ق ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﺑﺮج ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺻﻔﻬﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در اواﺧﺮ ٔ
ﺷﻤﺎره ٤٦ــ (٢اﮐﻨﻮن ﻓﻘﻂ ﺗﻌﺪاد ﮐﻤﯽ ﺑﺮج وﻳﺮان ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻫﺪف از ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮدن آﻧﻬﺎ،
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺟﻤﻊآوری ﻓﻀﻮﻻت ﮐﺒﻮﺗﺮان ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﮐﻮد ﺑﺮای ﮐﺸﺎورزی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ
در ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺎروت ﺗﻔﻨﮓ ﻧﻴﺰ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .درﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﮐﻪ ﮐﺎرﺑﺮد اﺻﻠﯽ ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اروﭘﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﺑﻮد ،در اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ در اﻃﺮاف ﮔﻨﺒﺪﻫﺎ و ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ و اﻣﺎم زادهﻫﺎ
ﺧﻮردن ﮔﻮﺷﺖ آﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﺰ ﺷﻤﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪ.

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٧ــ ٢ــ ﻧﻤﺎی
داﺧﻠﯽ ﺑﺮج ﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎﻧﻪ

٢ــ آب اﻧﺒﺎرﻫﺎ
١
ﺗﺨﻴﻞ و ﻫﻮﺷﻤﻨﺪی اﻳﺮاﻧﯽ در ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی
ﻳﮑﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان اﻳﺮان ﺷﻨﺎس ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ :ﻧﻴﺮوی ّ
از ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻮﺟﻮد ،در ﺑﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ،ﭼﻨﺎن ﺑﯽ رﻗﻴﺐ ﺑﻮده ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﮐﺸﻮر اﻳﺮان در راه ﭘﻴﺸﺒﺮد ﻓﻨﻮن
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٨ــ (٢اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﯽ اﺳﺖ
ﻋﻠﻤﯽ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی ،ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
ﮐﻪ در ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی دﻳﮕﺮی
ﭼﻮن اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎی ﻣﺮﮐﺰی ،ﻳﺎ
ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی آﻣﺮﻳﮑﺎی ﺷﻤﺎﻟﯽ
ﮐﻪ دارای ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﯽ
ﻳﮑﺴﺎﻧﯽ ،ﺑﺎ ﺧﺎک ﻫﺎی ﺧﺸﮏ
ﻣﺮﮐﺰ اﻳﺮان ﺑﻮده اﻧﺪ ،ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ
ﮐﺸﺎورزی ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪه
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٨ــ٢ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﻗﻨﺎت
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﮐﺘﺎب »ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮان« ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ  ،R.W.Ferr erﻓﺮﻳﺮ ﻣﺤﻘﻖ اﻳﺮان ﺷﻨﺎس،
ٔ
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ﮔﻔﺘﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﻤﻊآوری و ﻧﮕﻬﺪاری آب ،ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻳﺎری ﺗﺠﺮﺑﻪاﻧﺪوزی ﻃﻮﻻﻧﯽ ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﻳﺮ
دوره دارﻳﻮش اول رواج داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﺮان ﻧﻈﺎم ﻗﻨﺎتزﻧﯽ از ٔ
ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﻗﻨﺎت ﻫﺎی ﻣﻮرد ﺑﻬﺮه ﺑﺮداری درﺟﻨﻮب »ﺻﺤﺮا« در آﻓﺮﻳﻘﺎ »ﮐﺎر اﻳﺮاﻧﯽ« ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺑﻌﻀﯽ از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ را در ﻣﺴﻴﺮ ﻗﻨﺎتﻫﺎ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از آباﻧﺒﺎرﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﺪاﻳﺶ اوﻟﻴﻦ ﺗﻤﺪنﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﻢ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﻫﺮ
ﻣﺪور ﺑﻮده ﮐﻪ
آباﻧﺒﺎر از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﺨﺰن آباﻧﺒﺎر ،ﭼﺎﻟﻪای ﮔﻮد ﻧﺸﺴﺘﻪ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ّ
روی آن ﺑﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﮔﺮد و ﻏﺒﺎرﮔﻴﺮی آب ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺤﻞ،
ﻣﯽآﻣﺪه و در ﺿﻤﻦ آب را ﺧﻨﮏ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﻨﺠﺎﻳﺶ اﻳﻦ ﻣﺨﺰن ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ
ّ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﺎﺷﻴﺮ ،ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻴﺐ آباﻧﺒﺎر و ﺣﺪود ًا ﻳﮏ ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﮐﻒ آب اﻧﺒﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ١.ﺑﺮای
دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ آب ،ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ دراز ﺑﺎ ﺗﺎق ﮔﻬﻮارهای ٢از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺗﺎ ﻣﺤﻞ اﻧﺘﻬﺎی ﺷﻴﺐ آباﻧﺒﺎر و ﭘﺎﺷﻴﺮ
اﺣﺪاث ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮدر آباﻧﺒﺎر ،درﮔﺎه ورودی ﺑﻪ آباﻧﺒﺎر ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺎقﺑﻨﺪی زﻳﺒﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ
اﺳﺖ .آب اﻧﺒﺎرﻫﺎی واﻗﻊ در ﻧﻮاﺣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم و ﮐﻨﺎرهﻫﺎی ﮐﻮﻳﺮ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﻮدهاﻧﺪ،
ﺷﻤﺎره ٤٩ــ(٢
ﺗﺎ آب را ﺗﺎ ﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ ﺧﻨﮏ و ﻣﻄﺒﻮع ﻧﮕﺎه دارﻧﺪ ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

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

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥٠ــ٢ــ آب اﻧﺒﺎر و ﺑﺎدﮔﻴﺮﻫﺎﻳﺶ

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

۵۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥١ــ ٢ــ ﻳﺨﭽﺎﻟﯽ در ﺳﻤﻨﺎن

١ــ ﻣﺤﻞ اﻧﺒﺎر ﻳﺦ ﻫﺎ
٢ــ ورودی ﻳﺨﭽﺎل
١

٣ــ ﻣﺤﻞ ﻳﺦ ﺑﺴﺘﻦ آب ﻫﺎ در ﻣﺤﻮﻃﻪ ﻳﺨﭽﺎل

٢
٣

٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥٢ــ  ٢ــ ﻧﻘﺸﻪ و ﺑﺮش از ﻳﺨﭽﺎﻟﯽ در ﻣﻴﺒﺪ

۵۴

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ دوم
١ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﺎد ﺳﮑﻮﻧﺘﮕﺎه ﻫﺎی اﻧﺴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﮐﻨﻨﺪه ﭼﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ اﺳﺖ؟
٢ــ ﺗﺮﮐﻴﺐ ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺷﻬﺮ ﻣﺸﺨﺺ
ٔ
٣ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺷﻬﺮ ﻣﺎدی را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٦ــ ﮐﻬﻦ دژ ،ﺷﺎرﺳﺘﺎن و رﺑﺾ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺷﻬﺮ در دوران اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ٔ
 ٨ــ ورود ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﻪ ﺷﻬﺮ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﯽ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ آن ﮔﺬاﺷﺖ؟
٩ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺧﺎﻧﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٠ــ ﭼﻬﺎر اﻗﻠﻴﻢ اﺻﻠﯽ اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ و ﻋﺪم ِاﺷﺮاف را در ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١١ــ ﻣﻨﻈﻮر از
ّ
١٢ــ ﻧﻈﺎم ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺧﺎﻧﻪ در اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﺳﺮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺮد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ آب و ﻫﻮاﻳﯽ دﻳﮕﺮ اﺳﺖ؟
١٥ــ ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ در
ٔ
١٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﺘﺪل وﻣﺮﻃﻮب را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻃﺮح ﮐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻪ در ﻫﻢ ﺳﺎزی ﺑﺎ اﻗﻠﻴﻢ ﮔﺮم وﻣﺮﻃﻮب را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٨ــ ﭼﺮا ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ را ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻗﻮام ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار دادﻧﺪ؟
١٩ــ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ اﺻﻠﯽ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻫﺎ در ﮐﺠﺎﺳﺖ و ﮐﺎخ آﻧﻬﺎ در آﻧﺠﺎ ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
٢٠ــ ﺗﺎﻻر آﭘﺎداﻧﺎ ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎﻳﯽ دارد؟
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ ﺑﻨﺎی ﮐﻮه ﺧﻮاﺟﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٢ــ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ ﭘﺎرﺗﻴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و در ﻣﻮرد ﻫﺮ ﮐﺪام ﻣﺨﺘﺼﺮ ًا ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ »ﮐﺎخ آﺷﻮر« را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
۵۵

٢٤ــ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎخ آﺷﻮر ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی در ﻣﻌﻤﺎری دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ داﺷﺖ؟
٢٥ــ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه در ﺗﺎق ﮐﺴﺮی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٦ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎخ ﺳﺮوﺳﺘﺎن را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢٧ــ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﺎخ ﻳﺎ آﺗﺸﮑﺪه ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٢٨ــ ﻗﻠﻌﻪدﺧﺘﺮ از ﻟﺤﺎظ ﺳﺎﺧﺘﺎر دارای ﭼﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
٢٩ــ ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ﻣﺎدر ﺗﻤﺎم ﮔﭽﺒﺮی ﻫﺎ و ﻧﻘﺶ ﻫﺎی اﻳﺮان اﺳﺖ؟
٣٠ــ ﮐﺪام ﻳﮏ از ﮐﺎخﻫﺎی ﺻﻔﻮی ّ
ﻣﺤﻞ ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺟﺸﻦﻫﺎ و ﺑﺎزی ﻫﺎی ورزﺷﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣١ــ ﭼﺮا ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺎم ﺧﻮاﻧﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
٣٢ــ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ و ﺻﻔﻮی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٣ــ ﻋﻠّﺖ و زﻣﺎن ﮔﺴﻴﺨﺘﮕﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
ﮐﻠﻤﻪ »ﻓﺮدوس« در ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٤ــ ﮐﺎرﺑﺮد ٔ
٣٥ــ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮان در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٦ــ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﻨﺪ؟
٣٧ــ در ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ از ﭼﻪ ﺷﮑﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪ؟ ﭼﺮا ؟
٣٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻴﺎنﮐﺮت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٩ــ ﻣﻴﺎنﮐﺮت ﮐﺪام ﺑﺎغ ﻣﻄﺒّﻖ اﺳﺖ؟ در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
٤٠ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤١ــ ﻧﻘﺶ آب را در ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎغﺳﺎزی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤٣ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤٤ــ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٥ــ ﻫﺪف از ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺑﺮجﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٦ــ اﺑﺘﮑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺮجﻫﺎی ﮐﺒﻮﺗﺮﺧﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٧ــ ﻣﻨﻈﻮر از »ﮐﺎر اﻳﺮاﻧﯽ« ﭼﻴﺴﺖ؟
٤٨ــ ﻫﺮ آباﻧﺒﺎر از ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽﺷﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٤٩ــ ﻣﺨﺰن آباﻧﺒﺎر ﭼﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎﻳﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟
۵۶

 ٥٠ــ راه رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﭘﺎﺷﻴﺮ را در آباﻧﺒﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻳﺨﭽﺎلﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٥٢ــ »ﭘﺎﭼﺎل« را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

۵۷

ﻓﺼﻞ ﺳﻮم

ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺬﻫﺒﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮی از ﺣﺮم ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﻣﺸﻬﺪ

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدی درﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﻘﺒﺮه
ﮐﻠﻴﺴﺎ

۵۸

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
١ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم زﻳﮕﻮرات ﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔ َُﺸ ْﺴﺐ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی
ٔ
 ٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ٨ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٩ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺒﺪ در ﺑﻨﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١١ــ روﻧﺪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﮔﻨﺒﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١٢ــ اﻧﻮاع ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
١٣ــ اﺟﺰای ﻣﻨﺎره را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٤ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٥ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ را در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٦ــ ﻣﻨﺸﺄ ﭘﻼن ﻣﺪارس را ﺑﺎزﮔﻮ ﮐﻨﺪ.
١٧ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺎدی و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٨ــ ارﺳﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( را ﺷﺮح دﻫﺪ.
١٩ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢٠ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢٢ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٢٣ــ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻣﻘﺪﻣﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺟﺎ ﮔﺬاﺷﺘﻨﺪ ،ﻫﻤﻮاره ﺟﺎﻳﯽ را ﺑﺮای
۵۹

ﺗﻤﺮﮐﺰ ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺧﻮﻳﺶ و اﻋﺘﻼ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ روح و رواﻧﺸﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﺮ ﺟﺎ اﻳﻦ
ﺗﺸﺨّﺺ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن داﺷﺘﻪ ،ﺑﺮای آن ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ،ﺑﺮای
ﻣﺘﺠﻠّﯽ ﺳﺎﺧﺘﻦ اﻋﺘﻘﺎداﺗﺸﺎن ،ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﯽ دﻧﻴﺎﻳﯽ و ﻫﻢ اُﺧﺮوی آﻧﺎن را ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮد،
دﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز ﻣﯽزدﻧﺪ.
در درﺧﺸﺎن ﺗﺎج ﺟﻬﺎن اﺳﻼم
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﭘﺲ از ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ،ﭼﻮن ّ
ﻣﯽدرﺧﺸﻴﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻘﻂ ﻳﮏ ﻣﮑﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺒﻮد .در اواﻳﻞ ،زﻧﺪﮔﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎ ﻣﺮﮐﺰﻳّﺖ ﻣﺴﺠﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﯽ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﺠﻠﺲ و
ﺷﻮرای ﺷﻬﺮ را ﻧﻴﺰ داﺷﺖ.
ﻧﺤﻮه ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎز ،از آﻏﺎز ﺗﺎﮐﻨﻮن
ﺑﺴﻴﺎری از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﺒﺎدی و
ٔ
ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .در ﻧﺘﻴﺠﻪ روﻧﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻣﺴﺠﺪ ،ﺑﺪون ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮی از دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎی
رﻓﺘﺎری ،ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻴﺸﺘﺮﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮﺗﺤﻮل ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﺳﺖ .ﻟﺬا ﻣﯽﺗﻮان
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم داﻧﺴﺖ .اﻣﺎ ﻣﺴﺎﺟﺪ از
ﻣﺴﺠﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
ﺳﺎدهﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﮑﻮهﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻳﮏ اﻧﺪازه ﻣﻘﺪس ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﮐﺘﺎب در ﺳﻄﺮﻫﺎ و ﺻﻔﺤﺎت ﭘﻴﺶ رو ﻗﺼﺪ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﻃﻮل اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ را ﻧﻈﺎره
ﮐﻨﺪ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺎﻃﻌﯽ از آن ﻧﮕﺎﻫﯽ ﺳﺮﻳﻊ ﻣﯽاﻓﮑﻨﺪ ،ﺑﻪ اﻣﻴﺪ آﻧﮑﻪ ﺑﺮ وﺟﻮد راﺑﻄﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﻴﺎن
ﻣﻌﻤﺎری ،ﻓﺮﻫﻨﮓ و اﻋﺘﻘﺎدی ﮐﻪ آن را ﺷﮑﻞ داده ،ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﮕﺬارد.

ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻋﺒﺎدی در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎن ،١ﮔﺮاﻳﺸﯽ ﺑﻪ ﺳﺘﺎﻳﺶ و ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺷﮑﻞ ﮐﻮه وﺟﻮد داﺷﺖ.
٢
ﺟﻠﮕﻪ ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ
زﻳﮕﻮرات ﻫﺎی ﻋﻈﻴﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻮاری ﻳﮑﻨﻮاﺧﺖ
)ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻴﻦ دو رود دﺟﻠﻪ و ﻓﺮات(،
ٔ
ٔ
ﻣﻘﺪس ﻓﻼت اﻳﺮان ﻧﺒﻮد .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﭘﻮپ ٣اﮔﺮ ﭼﻪ ﺗﮑﻮﻳﻦ اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﺟﻠﻮه ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﺟﺰ ﺗﻘﻠﻴﺪی از ﮐﻮه ﻫﺎی ّ
١ــ ﻣﻨﻄﻘﻪ ای ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺧﺎور ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺼﺮ ،ﺳﻮرﻳﻪ ،ﻟﺒﻨﺎن ،ﻓﻠﺴﻄﻴﻦ اﺷﻐﺎﻟﯽ ،ﻋﺮاق ،اﻳﺮان و ﺗﺮﮐﻴﻪ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ در ﻓﺎرﺳﯽ آن ر ا »ﻣﻴﺎن رودان« ﻣﯽ ﻧﺎﻣﻨﺪ.
٣ــ  Arthur Upham Popeﻣﺘﻮﻓﯽ  ١٣٤٨ﻫﺠﺮی ﺷﻤﺴﯽ ﺑﻪ ﻣﺪت ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﺮ روی ﻫﻨﺮ اﻳﺮان ﺗﺤﻘﻴﻖ ﮐﺮد و آﺛﺎر ﻫﻨﺮی ﮔﺮاﻧﻘﺪری
در اﻳﻦ ﻣﻮرد ﻧﻮﺷﺖ .وی ﻣﺮدی ﻫﻨﺮﺷﻨﺎس و ﺑﺎ ذوق ﺑﻮد و ﺑﻨﺎ ﺑﻪ وﺻﻴﺖ ﺧﻮد در اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮده ﺷﺪ.

۶۰

ﻋﻈﻴﻢ در ﺑﻴﻦاﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﺑﻮده وﻟﯽ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم آن آﺷﮑﺎرا اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
اوﻟﻴﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪای از اﻳﺮان ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ اﻣﺮوز
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﺑﻨﺎﻳﯽ اﻳﻼﻣﯽ اﺳﺖ .اﻳﻼﻣﻴﺎن ﺳﺎﮐﻨﺎن ٔ
ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﮐﺎوش ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻼﻣﻴﺎن ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﺎن ﺳﻮﻣﺮﻳﺸﺎن در ﻏﺮب ﻣﺮاوده
داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ را » اوﻧﺘﺎش ﮔﺎل « ﺷﺎه اﻳﻼم در ﺣﻮاﻟﯽ ﺳﺎل  ١٢٥٠ق .م در ﻳﮑﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺷﻮش ﺑﻪ ﻧﺎم
»دوراوﻧﺘﺎش« ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﺪای
ﺑﺰرگ اﻳﻼم ﺗﻘﺪﻳﻢ ﮐﺮده اﺳﺖ.
زﻳـﮕـﻮرات ﭼﻐـﺎزﻧـﺒﻴـﻞ
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ
ﺷﺪه در اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ دارای
اﺑﻌﺎدی ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﺑﻮده و ﭘﻬﻠﻮ
ﺑﻪ ﭘﻬﻠﻮی اﻫﺮام ﻣﺼﺮ ﻣﯽزﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١ــ(٣
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١ــ ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪۀ زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ و دروازهﻫﺎی آن
زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ  ٥٠ﻣﺘﺮ ﺑﻠﻨﺪی و ﻣﺴﺎﺣﺘﯽ ﺑﺮاﺑﺮ  ١٠٥ ×١٠٥ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﮐﻪ
ﺑﺎ ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﻌﺒﺪ و ﻣﻘﺒﺮه ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ از ﭘﻨﺞ ﺑﺮج ﻣ ّﺘﺤﺪاﻟﻤﺮﮐﺰ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻃﺒﻘﻪ اول
ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ از روی ﺳﻄﺢ ﻣﺤﻮﻃﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ از ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ(٣
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻨﺪ ﻗﻮﻃﯽ ﺗﻮی ﻫﻢ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪه اﺳﺖ) .
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮش ﺧﻮرده از زﻳﮕﻮرات
ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ،در اﻳﻦ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻗﻮﻃﯽ وار ﻫﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
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دروازه ﺑﻨﺎ دﻗﻴﻘﺎً در ﭼﻬﺎر ﺟﻬﺖ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ ﺑﺎم ﺑﻨﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ،و در وﺳﻂ
ﭼﻬﺎر
ٔ
ﻫﺮ ﻳﮏ از ﭼﻬﺎرﻃﺮف زﻳﮕﻮرات ﻳﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﭘﻠﮑﺎن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .دﻳﻮارﻫﺎی زﻳﮕﻮرات ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ
از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﺑﻮده ،ﺑﺎ ﻣﻼت ﺳﺎروج و ﻗﻴﺮ ﺳﺎﺧﺘﻪ و در ﺑﺴﻴﺎری از ﺟﺎﻫﺎ ﭘﻮﺷﻴﺪه از آﺟﺮ ﻟﻌﺎﺑﺪار ﮐﻮرهﭘﺰی
ﺑﺎ رﻧﮓ ﻫﺎی آﺑﯽ و ﺳﺒﺰ و درﺧﺸﺶ ﻓﻠﺰی ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ دارد  .اول آﻧﮑﻪ ﺑﺮ روی آﺟﺮﻫﺎی ﻧﻤﺎ ﺧﻄﻮﻃﯽ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺧﻂ ﻣﻴﺨﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎن
ﺧﻂ اﻳﻼﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ .دوم آﻧﮑﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﺗﺎق ﻗﻮﺳﯽ ﺷﮑﻞ اﻳﺮان در اﻳﻦ ﺑﻨﺎﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره ٣ــ(٣
ﺳﻘﻒ ﭘﻠﻪﻫﺎی اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺗﺎﻗﯽ ،ﻧﻴﻢ داﻳﺮهای ﺷﮑﻞ و ﺑﺪون ﺗﻴﺰه دارد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ ٣ــ ﺗﺼﻮﻳﺮی از زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ

ﻣﻌﺒﺪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﮐﻬﻦ ﮐﻪ آﻳﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﻬﺮاﺑﻪﻫﺎﻳﯽ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪٔ .
ﻣﻬﺮاﺑﻪ ﻗﺪﻣﮕﺎه در ﻧﺰدﻳﮑﯽ آذرﺷﻬﺮ اﺳﺖ.
ٔ
آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ » اﻳﺰد ﺑﺎﻧﻮی آب ﻫﺎی آﺳﻤﺎﻧﯽ« ﭘﻴﺶ از ﻇﻬﻮر زرﺗﺸﺖ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ،در ﻣﻴﺎن ﻗﺒﺎﻳﻞ آرﻳﺎﻳﯽ ﻣﻮرد
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۶۲

ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ در ﮐﻨﮕﺎور در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻃﺮح آن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و
ﺳﺘﻮنﻫﺎی آن ﻫﻤﻪ از ﺳﻨﮓ ﺗﺮاش اﺳﺖ و روی آن را ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﮐﺎر ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﺻ ّﻔﻪ ﻳﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﻌﺒﺪ ﺑﺮ روی آن ﺑﻨﺎ ﺷﺪه  ٧ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ارﺗﻔﺎع دارد و ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﻳﻮار ﺿﺨﻴﻢ و ﭘﺮﺣﺠﻤﯽ از ﭼﻬﺎر
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤ــ(٣
ﻃﺮف اﺣﺎﻃﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤ــ٣ــ ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ

آﺗﺸﮑﺪه
ﺑﺎ ﻇﻬﻮر دارﻳﻮش اول در آﻳﻴﻦ و ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﯽ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ و ﺑﻪ ﺟﺎی ﭘﺮﺳﺘﺶ دو ﺧﺪای
ﻣﻴﺘﺮا و اﻫﻮرا ،ﺗﻨﻬﺎ اﻫﻮرا ﻣﺰدا ) آﻓﺘﺎب داﻧﺎ ( را ﻧﻴﺎﻳﺶ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺧﺪای ﺣﺎﻣﯽ ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﺧﻮد ﻣﻌﺒﺪﻫﺎی ﺑﺮﺟﯽ ﺷﮑﻞ ،اﺑﺘﺪا در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ » زﻧﺪان ﺳﻠﻴﻤﺎن « و ﺳﭙﺲ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
ﻧﺎم ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ ١اﺣﺪاث ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﮐﺎرﺑﺮی ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻳﮏ ﺳﺎﻋﺖ
ﺧﻮرﺷﻴﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﻴﻴﻦ زﻣﺎنﻫﺎی ﻧﻴﺎﻳﺶ اﻫﻮراﻣﺰدا ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺎﺑﺶ ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﺮ ﻃﺒﻖ آﻳﻴﻦ ﻳﮑﺘﺎﭘﺮﺳﺘﯽ زرﺗﺸﺖ ،ﻧﻮر و آﺗﺶ را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻇﻠﻤﺖ و ﺗﺎرﻳﮑﯽ ﺟﻠﻮه ای از
ﻧﻤﺎد ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽ داﻧﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ اﻧﺴﺎن از ﻃﺮﻳﻖ آن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﻮر ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﻟﺬا آﺗﺶ را
در ﻧﻘﻄﻪ ای ﺟﺎوداﻧﻪ ﻧﮕﻪ ﻣﯽداﺷﺘﻨﺪ .ﺗﺎ ﺟﺎوداﻧﮕﯽ زﻧﺪﮔﯽ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ را ﻧﻤﺎﻳﺎن ﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ از ﺟﻤﻠ ٔﻪ آﻧﻬﺎ
١ــ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﮐﺘﺎب اوﺳﺘﺎ و
ٔ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۶۳

آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻌﺎﺑﺪ آﺗﺶ از اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﭘﻴﺮوی ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﺳﻘﻒ اﺳﺘﻮار
ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﻪ از ﻳﮏ ﺳﻘﻒ ﮔﻨﺒﺪی روی ﭼﻬﺎر ﺳﺘﻮن
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ(٣
ﻣﯽ ﮔﺮدﻳﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٣ــ ﻣﻘﻄﻊ و ﻧﻘﺸﮥ آﺗﺸﮑﺪه

آﺗﺸﮑﺪه آذرﮔﺸﺴﺐ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﮑﺎب در
ﻳﮑﯽ از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی اﻳﺮان
ٔ
آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪه در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺧﺎص ﺷﻬﺮﻳﺎران ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺸﺮﻫﺎی
ﺟﺎﻣﻌﻪ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی دﻳﮕﺮی داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ آﺗﺸﮑﺪه درون دژی ﺑﻪ ﻧﺎم » ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن « ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
دروازه ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺟﻨﻮﺑﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﺮ روی ﺻﻔﻪ و ﻳﺎ ﺗﺨﺖﮔﺎﻫﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه ،ﮐﻪ دو
ٔ
ٔ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
درﻳﺎﭼﻪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻋﻤﻴﻘﯽ ﺑﺎ آﺑﯽ ﺻﺎف و زﻻل
ٔ
در وﺳﻂ اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻊ اﺳﺖ ﮐﻪ آب آن از ﮐﻒ
درﻳﺎﭼﻪ ﻣﯽﺟﻮﺷﺪ .ﮐﺎخ ﺧﺴﺮو ﮐﻪ ﺑﻪ اﻳﻮان ﺧﺴﺮو
ﻫﻢ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﻫﺎی زﻳﺎدی ﻧﻴﺰ در اﻃﺮاف آﺗﺸﮑﺪه ﻗﺮار داﺷﺘﻪ
ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺎه ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺷﻤﺎره  ٦ــ(٣
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٦ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ
ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻴﻤﺎن

۶۴

ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن
ﻣﺘﻮﺟﻪ زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﯽﺷﻮد ،زﻳﺮا اﻳﻨﮕﻮﻧﻪ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺳﺨﻦ ﻣﯽﮔﻮﻳﻴﻢ ذﻫﻦ ّ
اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم دﻳﻨﯽ و ﺣﻮزهﻫﺎی ﻋﻠﻤﻴﻪ
ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻫﺮ ﻋﺎﻣﻞ دﻳﮕﺮ دﻳﺪه و ﻟﻤﺲ ﮐﺮدهاﻳﻢ .اﻟﺒﺘﻪ ّ
و ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﺰرﮔﺎن ،ﺣﮑﻤﺎی دﻳﻦ و اﻣﺎم زادهﻫﺎ ﮐﻪ از اﻧﻮاع ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﻧﻴﺰ ﮐﻤﺘﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻧﻴﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻬﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺣﺮم ﺷﺎه ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻈﻴﻢ )ع( ،ﺷﺎه ﭼﺮاغ ﺷﻴﺮاز
و ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( و از ﻫﻤﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮ زﻳﺎرﺗﮕﺎه اﻣﺎم ﻫﺸﺘﻢ ﺷﻴﻌﻴﺎن ﺟﻬﺎن ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در
ﻧﻤﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮی از
ﻣﺸﻬﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ٧ــ ،(٣ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻫﺎی ﮐﺎﻣﻞ و ﻧﻔﻴﺲ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﻫﺴﺘﻨﺪٔ .
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺮاﮐﺰ در ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﻣﺮﻗﺪ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﭼﻨﺪ ﺷﻬﺮ ﻋﺮاق ﭼﻮن ﮐﺮﺑﻼ ،ﺳﺎﻣﺮه ،ﻧﺠﻒ و
ﮐﺎﻇﻤﻴﻦ ﻧﻴﺰ ﻣﺪﻓﻦ ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از اﻣﺎﻣﺎن ﺷﻴﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻌﻤﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺖ و ﺑﻪ دﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎی
ﺧﻴﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎران و ﺑﺎﻧﻴﺎن ّ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٧ــ ٣ــ ﺻﺤﻦ و ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺣﺮم ﺣﻀﺮت
اﻣﺎم رﺿﺎ)ع( در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس رﺿﻮی ﻣﺸﻬﺪ

۶۵

ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻘﺪس ﻧﻤﺎز
اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﺳﻼم ﭘﺪﻳﺪار ﺷﺪﻧﺪ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﺑﺮﮔﺰاری اﻣﺮ ّ
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ .ﺑﺮای ادای ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻧﻤﺎز ﮐﻪ اﻧﺠﺎم آن ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺮوﻫﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺤﻞ ،ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در آن ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎً ﻣﻌﺎﺑﺪ،
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ،ﭘﺮﺳﺘﺶﮔﺎهﻫﺎ و ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺪﻧﺪ .از
آﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم آﻳﻴﻦ ﻣﻬﺮﭘﺮﺳﺘﯽ و دﻳﻦ زرﺗﺸﺖ رواج داﺷﺖ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه از اﻳﻦ
آﻳﻴﻦﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮوﺟﺮد ﮐﻪ آﺛﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاﺛﺮ
ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎ و ﻻﻳﻪﺑﺮداری١ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺸﮑﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آزاد
در ﮐﺸﻮرﻫﺎی دﻳﮕﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ دادهاﻧﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ
ﻣﺴﺠﺪ دﻣﺸﻖ در زﻣﺎن ﺧﻠﻔﺎی اﻣﻮی و ﺑﻪ دﺳﺖ وﻟﻴﺪﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﮏ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﮑﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎﻳﯽ
ﺑﻪ ﻧﺎم ﻳﻮﺣﻨﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﻨﺖ ﺻﻮﻓﯽ)  (Saint Sufiدر ﺷﻬﺮ
ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ )اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﮐﻨﻮﻧﯽ( در ﮐﺸﻮر ﺗﺮﮐﻴﻪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .اﻳﻦ اﻗﺪام
درﺳﺎل  ١٤٥٣ﻣﻴﻼدی ﺑﻌﺪ ازﻓﺘﺢ ﻗﺴﻄﻨﻄﻨﻴﻪ روم ﺷﺮﻗﯽ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻋﺜﻤﺎﻧﻴﺎن اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ.
اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ در زﻣﺎن ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ و ﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺼﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺼﺎﻟﺢ آن از ﺧﺸﺖ و ﺳﻨﮓ ﻻﺷﻪ ﮐﻨﺪه ﺷﺪه از ﻧﺰدﻳﮏﺗﺮﻳﻦ ﮐﻮه ﺑﻮد ،اﺑﺘﺪا ﺷﮑﻞ
ﺳﺮﭘﻨﺎﻫﯽ ﺑﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎﻳﯽ از درﺧﺖ ﻧﺨﻞ و ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻧﯽ و ﺑﻮرﻳﺎ و ﭘﻮﺳﺖ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از
اﻧﺪازه ﺑﻠﻨﺪﺗﺮﻳﻦ ﻣﺮد ﻋﺮب در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻫﺎﻳﺶ را
ﺗﺎﺑﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻧﻮر آﻓﺘﺎب داﺷﺖ .ارﺗﻔﺎع ﺳﺘﻮنﻫﺎ ﺑﻪ
ٔ
ﺑﻪ ﺳﻮی آﺳﻤﺎن ﺑﻠﻨﺪ ﮐﺮده ،ﺑﻮد .ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺮﭘﻨﺎه ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ،اﻃﺮاف ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ ﺻﻔﻪﻫﺎﻳﯽ
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻫﻢ ﻣﺴﺠﺪ و ﻫﻢ ﺧﺎﻧﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد .در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺤﻞ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( ﺗﻌﺎﻟﻴﻢ اﺳﻼﻣﯽ را
ﺑﻪ ﻣﺮدم آﻣﻮزش ﻣﯽداد .ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺪرﺳﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪ .ﭘﺲ از وﻓﺎت ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص( وی
١ــ ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﻋﺒﺎرت از ﮐﺎوش ﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎن ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻻﻳﻪ ﺑﺮداری ﺧﺎک و ﺑﺴﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﭘﺬﻳﺮد.

۶۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٣ــ ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ)ص( و ﻣﺴﺠﺪ
ﻣﺪﻳﻨﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﺎﺧﺖ  ٦٢٢ﻣﻴﻼدی ،ﻗﺮن اول ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
١ــ ورودیﻫﺎ
٢ــ اﺗﺎقﻫﺎی ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ
 ٣ــ ﻓﻀﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه
 ٤ــ ﺣﻴﺎط ﻳﺎ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٥ــ ﺻﻔﻪ ﺟﻬﺖ اﻗﺎﻣﺖ ﻳﺎران و ﻣﺴﺘﻤﻨﺪان

را در ﻳﮑﯽ از اﺗﺎقﻫﺎی ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺎک ﺳﭙﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺒﺰ ﺑﺮ روی آن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در آن زﻣﺎن ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از:
وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد ّ
١ــ ﺳﺎدﮔﯽ ﺑﺴﻴﺎر در ﻃﺮاﺣﯽ
٢ــ ﭘﺮﻫﻴﺰ از ﺑﻴﻬﻮدﮔﯽ ،ﮐﺎر اﺿﺎﻓﻪ و اﺳﺮاف
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی اﻧﺴﺎن
٣ــ ﻣﺮدمواری و ّ
٤ــ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺤﻠﯽ و ﺑﻮمآورد
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﻬﻢ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ،ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ و اﻳﻮاندار
در اﻳﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ
ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽﭘﺮدازﻳﻢ.
١ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ :ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮد
ﮐﻪ ﻇﺎﻫﺮی ﺳﺎده و ﺑﯽ آﻻﻳﺶ ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻴﻤﻪﮔﺎه داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺴﻘﻒ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ
ﮐﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﻨﻔﺮد ،ﻳﻌﻨﯽ دﻳﻮار ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻳﯽ در ﻣﻴﺎن آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻨﺪﻳﻦ
ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻓﻮاﺻﻞ ﻣﺸﺨﺺ اﻳﺴﺘﺎﻳﯽ ﺷﺒﺴﺘﺎن را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ از ﻳﮏ ﻃﺮف ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ
ارﺗﺒﺎط داﺷﺖ.
ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﺳﺖ و از ﺑﺨﺶ ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه در ﺟﺎﻧﺐ ﻗﺒﻠﻪ و
ﻋﻘﻴﺪه اﮐﺜﺮ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان
ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن و ﺻﻔﻪﻫﺎﻳﯽ در اﻃﺮاف ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ
ٔ
اوﻟﻴﻪ
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ،ﻣﺴﺠﺪ ﻓﻬﺮج در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺟﺰو اوﻟﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻗﺮون ٔ
ﻫﺠﺮی اﺳﺖ.١
١ــ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌ ٔﻪ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺷﺪ.

۶۷

ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ِ
ﻧﻘﺶ درﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﭻ ،ﺑﺮ روی دﻳﻮار ﺷﺮﻗﯽ،
ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻤﺎن ﻣﯽرود ،ﻣﻌﻤﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻳﺎدﮔﺎری از درﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﮐﻬﻦ ،ﺑﺮای
آﻳﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺖ درﻫﺎی آراﺳﺘﻪ و ﻣﺠﻠﻞ در ﺻﺪر اﺳﻼم ﻣﻌﻤﻮل ﻧﺒﻮد .ﺑﻄﻮرﮐﻠﯽ
ﻧﺤﻮه ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎز ،ﻫﻤﺎن ﻣﻌﻤﺎری ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ از
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ از ﻧﻈﺮ ٔ
ﺷﻤﺎره ٩ــ ٣اﻟﻒ و ب و ج( ﻣﻨﺎره اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ
ﺗﺪاوم ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

٣

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد
٤

١
٣

٢

١ــ ﻣﻴﺎﻧﺴﺮا
٢ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺻﻠﯽ
٣ــ ورودیﻫﺎ
٤ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ)اﻓﺰوده ﺑﻌﺪی(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ٣ــ ب ــ ﺑﺮش از ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج ﻳﺰد

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٩ــ ٣ــ ج ــ دﻳﺪ داﺧﻞ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج

ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ
دوﻣﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻗﺮن دوم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی را
ٔ
ﻧﻘﺸﻪای ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ و رواقﻫﺎﻳﯽ در اﻃﺮاف دارد.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ٔ
۶۸

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در اﻃﺮاف اﻳﻦ
دوره
ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ و ﺑﺎ ﭘﻴﺪا ﺷﺪن ﺑﻘﺎﻳﺎی ﮐﺎﺧﯽ از ٔ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﺮ روی آﺛﺎر
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه از ﮐﺎخﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ
ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻳﮑﺴﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ١٠ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﺎی
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﮥ داﻣﻐﺎن
ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺻﻮﻻ ً
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺧﻮد ﮔﻮاﻫﯽ دﻳﮕﺮ
ﺑﺮ ﺗﺪاوم و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در
ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی و ﻣﺮﺑﻮط
اﻳﺮان داردٔ .
ﺑﻪ ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ١٠ــ٣ــ ب ــ ﻃﺮﺣﯽ
ﺳﻮﻣﻴﻦ ﻣﺴﺠﺪ از اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی را ﻣﺴﺠﺪ
از ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﮥ داﻣﻐﺎن
اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ ﻣﯽداﻧﻨﺪ و آن را ﺑﻪ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١١ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ٔ
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻤﻮدی و ﺑﻠﻨﺪ راﻳﺞ در ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻬﻦ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد.
ﻓﺮاواﻧﯽ ﮔﭻﺑﺮی ﻫﺎ در اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻴﺰ وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ و در ﺗﺪاوم ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ
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اوﻟﻴﻪ ﺟﺎﻣﻊ
ﻳﮑﯽ دﻳﮕﺮ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻮع ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ ٔ
اوﻟﻴﻪ اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ.
اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮون ٔ
از ﺑﺮرﺳﯽﻫﺎی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﻪ اﺻﻞ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻮده و در ادوار ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ آﺛﺎری از ادوار ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان،
اﻳﻦ ﻣﺴﺠﺪ را داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ١٤ــ(٣
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٣ــ ب ــ ﻧﺎﻳﻴﻦ ،ﻣﺴﺠﺪ
ﺟﺎﻣﻊ ﻧﺎﻳﻴﻦ ،ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﮔﭽﯽ ﻣﺤﺮاب

٢ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ :ﺑﺴﻴﺎری از ﻋﺒﺎدﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در دورهﻫﺎی اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ را
ﻓﺮﻳﻀﻪ ﻧﻤﺎز از
آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽدادﻧﺪ ﮐﻪ ﻗﺒﻼ ً در ﻣﻮرد آﻧﻬﺎ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎﺗﯽ داده ﺷﺪ .ﻧﻈﺮ ﺑﻪ اﻳﻨﮑﻪ
ٔ
واﺟﺒﺎت دﻳﻦ اﺳﻼم اﺳﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﻮی ﻗﺒﻠﻪ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ ،در اﻳﻦ اﻟﮕﻮی ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺠﺪ ،اﺑﺘﺪا
ﻳﮏ درﮔﺎه از ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﺑﻮد ،ﻣﺴﺪود ﮐﺮدﻧﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﮔﺎه ﻫﺎی ﺷﺮﻗﯽ و ﻏﺮﺑﯽ را
ﻧﻴﺰ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪﻧﺪ و راه ورودی ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ از ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺷﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن ﺑﺎ
اﻟﻬﺎم از ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ،اﻳﻮاﻧﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه در ﺟﻠﻮی درﮔﺎه ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮح
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﺑﻨﺎ ،ﻣﺴﺠﺪ
اوﻟﻴﻪ ،ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ و ﻳﮏ اﻳﻮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖٔ .
ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ اﺳﺖ .ﻃﺮح ﻣﺴﺠﺪ ﻳﺰد ﺧﻮاﺳﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن از اﻟﺤﺎﻗﺎت ﺑﻌﺪی اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ(٣
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٢ــ٣ــ ﻣﺮاﺣﻞ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﺴﺎﺟﺪ ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ
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٣ــ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮان دار :ﺳﺎﺧﺖ اﻳﻮان از
دوران ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم در ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن را در ﮐﺎخ آﺷﻮر دﻳﺪﻳﻢ .در ﺑﻌﺪ از
اﺳﻼم اﻳﻦ اﻟﮕﻮی اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﺪاوم ﭘﻴﺪا
ﮐﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪﻫﺎی اﻳﻮان دار ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻳﺰ در
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٣ﮐﻪ دارای
اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻳﮏ اﻳﻮان اﺳﺖ .اﺻﻞ اﻳﻦ اﻳﻮان ﻧﻴﺰ ﺷﺎﻳﺪ ﻧﻴﺎﻳﺸﮕﺎه ﻳﺎ
آﺗﺸﮑﺪه ﺑﻮده ﺑﺎﺷﺪ.
ﺮﻳﻮ َﻣﺪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﺴﺎﺟﺪ زوزن و ﻓَ ُ
از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ دو اﻳﻮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﺑﺴﻴﺎری
از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی
ﺷﺎﺧﺺ آن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن و ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن
ﺷﻤﺎره ١٤ــ  (٣اﻳﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ در
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﺷﻴﻮه ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ،وﻟﯽ از
اﺑﺘﺪا ﺑﻪ
ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺗﺤﻮﻻﺗﯽ در آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ﮐﻪ
ٔ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮان دار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺗﮏ
اﻳﻮاﻧﯽ ،دو اﻳﻮاﻧﯽ و ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺮﻳﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ ٣ــ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ )ﺟﻤﻌﻪ(
اﺻﻔﻬﺎن از ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ
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ﻋﻠﻞ ورود ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ
اﻟﮕﻮی ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺴﺠﺪ دارای ﺳﺎدﮔﯽ و ﻣﺮدمواری ١ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻮد .درﮐﻨﺎر ﺳﺎدﮔﯽ،اﻳﻦ ﻧﻘﺸﻪ
ﻣﺘﺤﺪاﻟﺸﮑﻞ و ﻋﺪم ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺟﻤﻠﻪ آن رواق ﻫﺎی ّ
دارای ﻣﻌﺎﻳﺒﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﻮد .از ٔ
زﻳﺮا ﻳﮑﯽ از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮐﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﺰاﻳﯽ در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﺳﺎﺧﺘﺎر و اﺟﺰا و ﻧﻴﺰ ﮐﻠﻴﺖ آن دارد،
ﻧﺤﻮه ﻗﺮار ﮔﻴﺮی ﻣﺴﺠﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ اﺳﺖ.
ٔ
ﻧﺤﻮه ﺗﺄﮐﻴﺪ ﺑﺮﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﺮای
ﮐﻤﯽ
ﻫﺎی
ﻧﻤﻮﻧﻪ
اﻳﺮان
در
اﺳﻼﻣﯽ،
اوﻟﻴﻪ
ﻗﺮون
از
ٔ
ٔ ٔ
وﺟﻮد دارد .اﻣﺎ ﻫﻤﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ اﻧﺪک ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﺎ ﻋﺮﻳﺾ ﻧﻤﻮدن رواق ﻣﺮﮐﺰی ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﺷﺒﺴﺘﺎن اﺻﻠﯽ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ارﺗﻔﺎع آن ،ﺳﻌﯽ در ﺗﺄﮐﻴﺪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ( ٣
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
ﺑﺮ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ داﺷﺘﻨﺪ.ﮐﻪ ٔ
ٔ
ﻣﻌﻤﺎران ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﺑﺎ ﺣﺬف ﭼﻨﺪ ردﻳﻒ از ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺷﺒﺴﺘﺎن و اﻳﺠﺎد ﭼﻬﺎرﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪداری ﮐﻪ
ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺮاب را ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن ﻣﯽداد ،ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮدﻧﺪ .ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻳﻦ ﻣﺮﮐﺰ ﻋﺒﺎدی ﻫﻤﺮاه
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٤ــ (٣ﮐﻪ ﺑﻌﺪﻫﺎ در ﺳﺎﻳﺮ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﮐﺎﻣﻠﯽ را در ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺠﺎد ﻧﻤﻮد) .
ﺑﺎ اﻳﻮان ﺟﻠﻮی آن
ٔ
ٔ
ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ﭼﻮن ﻣﺪارس ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ و  ...ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻃﺮح ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ارزﻧﺪهای را وارد ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﮐﺮد .ﻧﺨﺴﺖ اﻳﻮان را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ﺑﺴﺘﻪ داﺧﻞ و ﺑﺎز ﺣﻴﺎط ﻗﺮار داد ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ اﺻﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ
ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎز و ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎی ٔ
ﻣﺮاﺗﺐ دﺳﺘﺮﺳﯽ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ،ﺿﻤﻨﺎً ﻣﺎﻧﻊ از ﺗﺒﺎدل ﺷﺪﻳﺪ ﺣﺮارﺗﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﺑﺎز و
ﺑﺴﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ.
دﻳﮕﺮ آﻧﮑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﺎه ﻫﺎی ﺳﺎل
زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎر در اﻳﻮان دﻟﭽﺴﺐﺗﺮ از ﻓﻀﺎی ﺑﺎز ﻳﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﻳﻮان در ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺣﻴﺎط آن را ﺑﺮای اوﻗﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ روز و ﺳﺎل ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ً زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ اﻳﻮان ﺷﻤﺎﻟﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎ
اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺴﻴﺎری از ﻃﺮحﻫﺎی
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ اﻟﮕﻮ ﺑﺎ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ اﻳﺮان ﻫﻤﺴﺎز ﺷﺪ و ﺳﺎل ﻫﺎ ٔ
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک در ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ،ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را از ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻣﯽﺳﺎزد .اﻳﻦ
١ــ ﻣﺮدم واری ﻳﮑﯽ از ا ﺻﻮل ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ در ﻧﮕﺎه اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻣﻴﺎن اﻧﺪام ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﺑﺎ
اﻧﺪام ﻫﺎی اﻧﺴﺎن و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻴﺎزﻫﺎی او در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی اﺳﺖ.

۷۲

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ورودی ،ﺻﺤﻦ ،اﻳﻮان ،ﻣﻨﺎره ،ﮔﻨﺒﺪ ،ﺷﺒﺴﺘﺎن و ﻣﺤﺮاب .ﺑﺎﻳﺪ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻓﺎﻗﺪ ﺻﺤﻦ و ﻣﻨﺎره ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن
ٔ
 ١٥ــ (٣و ﺗﻌﺪادی از ﻣﺴﺎﺟﺪ اوﻟﻴﻪ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺪارﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ،اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﻣﺴﺠﺪی
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﺮاب ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﮐﻠﻴﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ،ﮐﻢ ﻳﺎ زﻳﺎد در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻣﺜﻼ ً ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺤﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﮏ ﻣﺤﺮاب در ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
 ٩ﻣﺤﺮاب دارد .وﻟﯽ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟ ّﻠﻪ اﺻﻔﻬﺎن
 ١ــ ﻣﻴﺪان ﻧﻘﺶ ﺟﻬﺎن
 ٢ــ ورودی ﻣﺴﺠﺪ

٥
٦

٤

 ٣ــ ﺳﺮدر ﺑﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﻫﺎی آن
٤ــ داﻻن ورودی
 ٥ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن ﺳﻘﻒ زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ
 ٦ــ ﻣﺤﺮاب

٣
٢

٧ــ ﺣﺠﺮه ﻫﺎی اﻃﺮاف ﻣﻴﺪان اﻣﺎم
١

١ــ ﻓﻀﺎی ورودی :ﻓﻀﺎی ورودی ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺳﺮدری ﺑﻠﻨﺪ و زﻳﺒﺎ ﺟﻠﻮهﮔﺮی ﻣﯽﮐﻨﺪ،
ﺑﺎ ﺣﺎﻟﺖ دﻋﻮتﮐﻨﻨﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻋﺒﺎدی ﻣﺴﺠﺪ ،در ﺑﺪو ورود ﺑﻪ آن ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺳﺮدر و ﻓﻀﺎی ورودی اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺎﺟﺪ دارای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ(٣
ﻋﺮﺻﻪ ﺷﻬﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﺤﻮه اﺗﺼﺎل آن ﺑﺎ ﻣﻴﺪان ،ﮔﺬر و ﻳﺎ
ٔ
ٔ
وﻳﮋﮔﯽ اﻳﻦ ﻓﻀﺎٔ ،
٢ــ ﺻﺤﻦ )ﺣﻴﺎط( :ﺻﺤﻦ از ﺟﻬﺎﺗﯽ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺑﻴﻨﻨﺪهای از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر
ﻣﯽرود .ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎ ،ﻧﻤﺎدی از دروﻧﮕﺮاﻳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ .ﺷﮑﻞ ﺣﻴﺎط
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﻣﺴﺠﺪ اﻟﻨﺒﯽ و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎخ آﺷﻮر ،ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﺑﻮده
اﺳﺖ .در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ،ﺣﻴﺎط ﭘﺬﻳﺮای آن دﺳﺘﻪ از ﻧﻤﺎزﮔﺰاران روز ﺟﻤﻌﻪ ﮐﻪ در ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎ ﺟﺎ
ﻧﻤﯽﺷﺪﻧﺪ ،ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻟﺬا ﺣﻴﺎط ﻫﻴﭽﮕﺎه ﻓﻀﺎی ﺑﺪون ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺤﺴﻮب ﻧﻤﯽﺷﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ و
روﺣﺎﻧﯽ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ.
۷۳

١

١ــ ورودی

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ٣ــ ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد

ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻞ از ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺑﺎﻳﺴﺖ وﺿﻮ ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻣﮑﺎﻧﺎت وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ در اﻏﻠﺐ
ﻣﺴﺎﺟﺪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺣﻮضﻫﺎی وﺳﻂ ﺻﺤﻦ ﻣﺴﺎﺟﺪ از ﻓﻀﺎی ﺧﺎﻟﯽ ﺣﻴﺎط ﻣﯽﮐﺎﺳﺘﻪ و ﺑﺎ
ﺷﻤﺎره ١٧ــ(٣
اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻤﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن در ﺧﻮد ﻓﻀﺎﻳﯽ رﻧﮕﺎرﻧﮓ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآورده اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

۷۴

در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ در ﺣﻴﺎط ،ﺳﮑﻮﻳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ از ﮐﻒ ﺣﻴﺎط ﻗﺪری ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ،
ﺗﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺒﺮ ﻋﻤﻮﻣﯽ از آن اﺳﺘﻔﺎده ﻧﺸﻮد .اﻳﻦ ﻣﮑﺎن در ﺷﺐ ﻫﺎی ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﺣﻴﺎط ﺑﻮدهاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠّﻪ
ﺷﻤﺎره ١٨ــ(٣
اﺻﻔﻬﺎن) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ٣ــ ﻧﻘﺸﮥ ﻣﺴﺠﺪ ﮐﺒﻮد ﺗﺒﺮﻳﺰ

٣ــ اﻳﻮان :ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ ﺗﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ،اﻳﻮان از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻮانﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﻠﻨﺪ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه وﺟﻮد ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎی ١ﺑﺴﻴﺎر در
اﻃﺮاف اﻳﻮان ،ﻧﻤﺎی ﺣﻴﺎط را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺳﻘﻒ اﻳﻮانﻫﺎ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻴﻢﮔﻨﺒﺪﺑﻮده،
ﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ،آﺟﺮﮐﺎریﻫﺎ وﮔﭻ ﺑﺮیﻫﺎ ﻣﺰﻳّﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻮان ﺻﻔﻪ ﺻﺎﺣﺐ )اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ( )ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٩ــ (٣و ﺻﻔﻪ اﺳﺘﺎد )اﻳﻮان ﻏﺮﺑﯽ( و ﺻﻔﻪ دروﻳﺶ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ )ﺟﻤﻌﻪ( اﺻﻔﻬﺎن از ﺗﻨﻮع و
ٔ
زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ردﻳﻒ ﻗﻮس ﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﻪ اﺳﺖ.

۷۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ٣ــ اﻳﻮان ﺻﻔﮥ ﺻﺎﺣﺐ )ﺟﻨﻮﺑﯽ( در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن

ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪه ﻣﺴﺠﺪ ﮐﻪ در آن ﻧﻤﺎز ﮔﺰارده ﻣﯽﺷﻮد ،ﻳﮑﯽ از
٤ــ ﺷﺒﺴﺘﺎن :ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﺑﺨﺶ
ٔ
ﻫﻤﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً دارای دو ﺑﺨﺶ زﻧﺎﻧﻪ و ﻣﺮداﻧﻪ اﺳﺖ .اﮐﺜﺮ ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﻓﻀﺎﻫﺎی اﺻﻠﯽ ٔ
دارای ﺷﺒﺴﺘﺎن زﻣﺴﺘﺎﻧﯽ و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﮐﻪ ﻣﺤﺮاب در آن واﻗﻊ اﺳﺖ ،در ﺑﻌﻀﯽ از
ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺎ ﺳﺘﻮن و در ﺑﻌﻀﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﺪون ﺳﺘﻮن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺷﺒﺴﺘﺎنﻫﺎی ﺑﺪون ﺳﺘﻮن از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ
ﺷﻤﺎره  ٢٠ــ(٣
ﻋﺜﻤﺎﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
١
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن
در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ،ﺷﺒﺴﺘﺎن دارای ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﻪ ٔ
و ﺟﺎﻣﻊ اردﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
 ٥ــ ﮔﻨﺒﺪ :در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﻴﻄﺮه ﺑﺮ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از
ﺟﻬﺎن و ﺗﻼش در ﺟﻠﺐ ﻧﻈﺮ اﻗﻮام ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﻮد ،ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﯽ را ﺑﺮای
ﺳﺎﺧﺖ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﻴﺎی آن زﻣﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ.
١ــ اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻘﺼﻮره ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

۷۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٠ــ٣ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻳﺎﺻﻮﻓﻴﻪ در اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل

ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮمآوردی ١ﻣﺼﺎﻟﺢ،
در ادوار ﺑﻌﺪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﻴﺎﺳﯽ ﮐﺸﻮر ،ﻣﻌﻤﺎران ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ّ
ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﮐﻤﺒﻮد اﻟﻮار وﺟﻮد داﺷﺖ ،ﺳﻨﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﺳﻘﻒ ﻫﺎی آﺟﺮی را ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .ﺑﻪ
ﮔﻮاه ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ،ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﻓﻨﻮن ﺑﻨﺎ ﺳﺎزی ﺑﺎ آﺟﺮ در ﺻﺪر اﺳﻼم ،اﻳﺮان ﺷﻤﺮده ﻣﯽﺷﻮد.
آﺟﺮ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻴﺮوی ﻓﺸﺎری ٢زﻳﺎدی را دارد و از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻗﻮس و ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎر ﺧﻮد را
ﺗﺤﻤﻞ ﺑﺎﻻﻳﯽ در ﻧﻴﺮوﻫﺎی ﻓﺸﺎری
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺸﺎری ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ آﺟﺮ ﮐﻪ از ّ
ﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ را در
ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و از ﺧﺎک رس ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و در دﺳﺘﺮسﺗﺮﻳﻦ ٔ
اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ ﻗﺮار داده اﺳﺖ.
ﮔﻨﺒﺪ اﮔﺮ ﺑﺮ روی ﻓﻀﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﺎ ﺑﺪﻧﻪ ﺑﻨﺎ اﺟﺮا ﺷﻮد.
ﺷﻤﺎره ٢١ــ(٣
ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﮔﻨﺒﺪ را در ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن روم ﻣﯽﺗﻮان دﻳﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
١ــ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮم آورد ،ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﮐﻪ از ﺧﻮد ﻣﺤﻞ ﺑﺎﺷﺪ.
٢ــ ﻓﺸﺎر وﺿﻌﻴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ذ ّرات ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺧﻂﮐﺸﯽ ﮐﻪ از دو ﻃﺮف ﻃﻮل آن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﻢ ﻓﺸﺮده ﺷﻮد.

۷۷

وﻟﯽ در ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎزی ﺑﺮ روی ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺐ ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺒﯽ زﻳﺮ ،ﺑﻪ
داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ ٣ــ ﭘﻼن و ﻣﻘﻄﻊ
ﻣﻌﺒﺪ ﭘﺎﻧﺘﺌﻮن در روم
١ــ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ

٢

١

٤

٢ــ ﺗﺎﻗﭽﻪ )ﺟﺎﭘﻴﮑﺮۀ دﻳﻮاری(
٣ــ رواق ورودی

٣

٤ــ ﻧﻮرﮔﻴﺮ ﮔﻨﺒﺪ

در ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم اﻳﺮان ،ﺑﺮای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ از ﻓﻴﻠﭙﻮش ِوﺳﮑُﻨﺞ ١اﺳﺘﻔﺎده
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٢ــ (٣ﻓﻴﻠﭙﻮش وﺳﮑﻨﺞ ﺧﻮد ﻓﻀﺎ و ﻃﺒﻘﻪای ﻣﺴﺘﻘﻞ ،ﺑﻴﻦ ﻣﮑﻌﺐ زﻳﺮ و ﮔﻨﺒﺪ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ
ﺑﺎﻻ ﻧﺒﻮد و ﻓﻘﻂ اﻳﻦ اﺗّﺼﺎل را ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﯽﮐﺮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٢ــ ٣ــ ارﻣﻐﺎن
اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ،ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻨﺒﺪ ﺑﺮ
ﻓﻀﺎی ﻣﮑﻌﺐ ﺷﮑﻞ
١ــ ﺷﮑﻠﯽ ﮐﻪ از ﺗﻘﺎﻃﻊ دو ﺗﺎق ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽ آﻳﺪ.

۷۸

ﻣﺎﻧﺪه ﭘﺲ از اﺳﻼم ،ﮔﻨﺒﺪ آراﻣﮕﺎه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺳﺎل
ﻳﮑﯽ از ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎ ٔ
 ٢٩٥ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ روش ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی ﺧﻴﻠﯽ ﻓﺮاﺗﺮ از روش اﺷﮑﺎﻧﯽ و ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ رﻓﺘﻪ و
ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ ﻗﻮس ﺗﻘﻮﻳﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻓﺸﺎر را از ﮔﻨﺒﺪ ﺑﻪ دﻳﻮارﻫﺎی اﺗﺎق ﭼﻬﺎرﮔﻮش ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
در اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ،ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼن اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ داﻳﺮه زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮐﻢ ﮐﻢ ﻓﻀﺎی
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٣ــ ٣اﻟﻒ و ب (
ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ،
ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ٔ
ّ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٣ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ
ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻓﻀﺎی ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ داﻳﺮۀ ﮔﻨﺒﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ.

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

۷۹

دردورانﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﺎ روشﻫﺎی ﮔﻮﺷﻪﺳﺎزی،
ﻣﺮﺑﻊ را ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و ﺳﭙﺲ ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ
و داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ را روی آن ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺷﺎﻫﮑﺎر
اﻟﻤﻠﮏ )ﺧﺎﮔﯽ(
ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ در ﮔﻨﺒﺪﺳﺎزی ،ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎج ُ
در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ
ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮدوﺳﺘﺎن و ﻣﻌﻤﺎران ﺟﻬﺎن را ﺷﮕﻔﺖ زده
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٤ــ ٣اﻟﻒ و ب( در اﻳﻦ
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ
داﻳﺮه ﮔﻨﺒﺪ دو
ﮔﻨﺒﺪ ﻓﻀﺎی واﺳﻂ ﺑﻴﻦ ﻣﺮﺑﻊ ﭘﻼن و ٔ
ﻃﺒﻘﻪ
ﻃﺒﻘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﻌﻨﯽ اﺑﺘﺪا ﻣﺮﺑﻊ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و در ٔ
ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٤ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻓﻀﺎی زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎج اﻟﻤﻠﮏ در
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن،
ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ از ﭼﻬﺎرﺿﻠﻌﯽ زﻳﺮ ﺑﻪ ﻫﺸﺖ و ﺷﺎﻧﺰده ﺿﻠﻌﯽ و
ﺳﭙﺲ ﮔﻨﺒﺪ روی آن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٤ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎی داﺧﻠﯽ از زﻳﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎجاﻟﻤﻠﮏ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

۸۰

دﺳﺘﻪ ُرک و ﻧﺎر
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از ﻧﻮع ﻓﻦ و ﺗﮑﻨﻴﮑﯽ ﮐﻪ در ﺳﺎﺧﺖ آﻧﻬﺎ ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪ ﺑﻪ دو ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٥ــ(٣
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻧﺎر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ
ٔ
ٔ
ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ُرک ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٦ــ(٣
١ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﻫﺮﻣﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﻘﺒﺮه ﺣﺎج ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ در ﻧﻄﻨﺰ.
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٧ــ(٣
٢ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس در ﺷﻬﺮ ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس.
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٨ــ(٣
ﻣﻘﺒﺮه داﻧﻴﺎل ﻧﺒﯽ )ع( در ﺷﻮش.
ٔ
٣ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی اورﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻪﭘﻠﻪای ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮔﻨﺒﺪ ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٥ــ٣ــ ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن ) ﮔﻨﺒﺪ ﻧﺎر(

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

۸۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٧ــ٣ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس )ﮔﻨﺒﺪ رک(

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٨ــ٣ــ ﻣﻘﺒﺮۀ داﻧﻴﺎل ﻧﺒﯽ)ع(
در ﺷﻮش ) ﮔﻨﺒﺪ اورﭼﻴﻦ ﻳﺎ ﭘﻠﻪ ﭘﻠﻪ ای(

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

١ــ ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪی ﺑﻴﮓ ﺷﻴﺮازی ﺷﺎﻋﺮ ﻗﺮن دﻫﻢ ﻫﺠﺮی در درﺑﺎر ﺻﻔﻮی

۸۲

 ٦ــ ﻣﺤﺮاب :ﻣﺤﺮاب از ﻧﻮآوریﻫﺎی ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﻨﺸﺄ
آن ﻫﻨﻮز ﻣﺤﻞ ﺑﺤﺚ و ﮔﻔﺘﮕﻮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺗﺎﻗﭽﻪ و ﮐﺎو ﻓﺮو رﻓﺘﻪ در دﻳﻮار ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ ﺟﻬﺖ ﻗﺒﻠﻪ را ﻧﻤﺎﻳﺎن
ﻣﯽﺳﺎزد ،ﻳﺎدآور ﺣﻀﻮر ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ اﻣﺎم ﺟﻤﺎﻋﺖ اﺳﺖ .ﭼﻮن ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﺤﺮاب در ﻣﺴﺠﺪ ﻣﺪﻳﻨﻪ،
ﺧﺎﻧﻪ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﻨﮕﺎم وﻋﻆ ،ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻋﺎدت در آﻧﺠﺎ ﻣﯽاﻳﺴﺘﺎدﻧﺪ.
در ﻫﻤﺎن ﺟﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ در ٔ
ﻣﺤﺮابﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه دراﻳﺮان ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﺤﺮابﻫﺎی ﮔﭻ ﺑﺮی ﺷﺪه ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﮐﻪ در
ﻗﺮن ﻫﺸﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ،از وﻳﮋﮔﯽ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
اﺳﺖ .از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی زﻳﺒﺎی ﻣﺤﺮاب ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری ﺷﺪه ،ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
 ٢٩ــ٣ــ اﻟﻒ و ب(

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٩ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻣﺤﺮاب

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٢٩ــ٣ــ ب ــ ﻣﺤﺮاب ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻳﺰد

اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن

٧ــ ﻣﻨﺎره :ﻣﻨﺎره ١ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده؛ ﮐﻪ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪای ﮐﻬﻦ
رﻳﺸﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﻨﺎره ﻧﻈﺮات ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه
در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺧﺼﻮص ٔ
١ــ ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ ﻳﺎ ﻣﺄذﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.

۸۳

ﮐﻠﻤﻪ ﻣﻨﺎره ،ﮐﻪ اﺳﻢ
اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ زﻳﮕﻮرات را ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺄ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی اﻣﺮوزی ﻣﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻌﻀﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از ٔ
ﻣﮑﺎن و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی » ﻣﺤﻞ آﺗﺶ « ﻳﺎ »ﻣﺤﻞ ﻧﻮر« ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،آﺗﺸﮑﺪه را ﻣﻨﺸﺄ آن ﻗﻠﻤﺪاد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﭙﻪ ﺣﺴﻨﻠﻮ ،ﻧﻮﺷﻴﺠﺎن ﺗﭙﻪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ در ﻏﺮب
ﭘﻠﮑﺎنﻫﺎی ﻣﺎرﭘﻴﭻ در ﺣﻔﺎریﻫﺎی ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ٔ
ﻧﻮر آﺑﺎد ﻣﻤﺴﻨﯽ و ﺑﺮج ﻋﻈﻴﻢ ﻓﻴﺮوز آﺑﺎد ﺑﺎ ﻫﺴﺘﻪای ﻣﺮﺑﻊ ﺷﮑﻞ و ﺑﺮج ﭘﻠﮑﺎﻧﯽ ،ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از اﺑﺘﺪاﻳﯽﺗﺮﻳﻦ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺑﺮج ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺷﺎﻳﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﺳﺎز ﻇﻬﻮر و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﻳﻌﻨﯽ راه ﭘﻠﻪ
آورﻧﺪه اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎره در
ﻣﻴﻠﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﮐﻪ ﭘﺪﻳﺪ
ﻣﺎرﭘﻴﭻ ،ﺑﺮج اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ و ٔ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٣٠ــ(٣
اﻳﺮان ﺷﺪﻧﺪ.
ٔ
اﺳﺘﺎد ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ﻣﻨﺎره را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ راﻫﻨﻤﺎ
در ﮐﻨﺎر ﺷﺎهراه ﻫﺎ و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎی ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ و ﻳﺎ ﺟﻨﮕﻠﯽ
ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ ،ﮐﻪ در دورهﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص از
ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺎﻧﯽ آن ،ﻳﺎ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﮕﺮ
زﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﻪ
ٔ
ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﺑﺮد آﺟﺮ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺎﻟﺢ،
ﺗﻨﻮع ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی آﺟﺮی و اﺳﺘﻔﺎده ﻓﺮاوان از
ﻓﺮم ﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪای و ﻣﺨﺮوﻃﯽ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﯽ اﺳﺖ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ دارا
ﮐﻪ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﺑﺮﺟﺎی ﻣﺎﻧﺪه از
ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را درﺧﺸﺎن ﺗﺮﻳﻦ دوران
ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﺣﺪاث ﻣﻨﺎره
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺳﻤﻨﺎن و داﻣﻐﺎن را ﻣﯽﺗﻮان
از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎرهﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮان داﻧﺴﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣٠ــ٣ــ ﻃﺮح
اوﻟﻴﻪ ﺑﺪون ﻣﻨﺎره،
ﻣﺎﻧﺪه ﻣﺴﺎﺟﺪ ٔ
ﺑﺮ اﺳﺎس آﺛﺎر ﺑﺮﺟﺎی ٔ
ﺑﺎزﺳﺎزی ﺷﺪه از ﺑﺮج ﻓﻴﺮوزآﺑﺎد
در ﻗﺮون ﺑﻌﺪ ﺑﺎ اﻟﺤﺎق ﻣﻨﺎره ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ،دارای اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣١ــ(٣
ﻫﺮﻣﻨﺎره ،ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﻗﺴﻤﺖ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
١ــ ﭘﺎﻳﻪ٢ ،ــ ﺑﺪﻧﻪ ﻳﺎ ﺳﺎﻗﻪ٣ ،ــ ﻣﺤﻞ ﮔﻔﺘﻦ اذان٤ ،ــ ﺗﺎج ﻳﺎ ﮐﻼﻫﮏ

۸۴

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٣١ــ٣ــ ﻣﻨﺎره ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ) ﻣﺎدر ﺷﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ( اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ
ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ از ﻧﻈﺮ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﺒﺎﻫﺖﻫﺎی زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .ﮐﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﮐﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ
را ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺳﺎزد .ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺗﻨﻮع ﮔﺴﺘﺮدهﺗﺮی از ﺑﻨﺎﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺗﮑﺎﻳﺎ ﮐﺎرﺑﺮد وﺳﻴﻊﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ دارﻧﺪ .ﺗﮑﺎﻳﺎ ﺻﺮﻓﺎً ﮐﺎرﺑﺮد ﻣﺬﻫﺒﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻫﺎی
آﻳﻴﻨﯽ و ﺣﻤﺎﺳﯽ ﻧﻴﺰ در آن اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .درﺗﮑﻴﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ در وﺳﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﻧﻤﺎﻳﺶ در ﻧﻈﺮ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﺎﻳﺎ ،ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ ﺑﻮده ﮐﻪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه ﭘﺲ از دﻳﺪن ﺗﺌﺎﺗﺮﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ
و ﻣﺘﺄﺛﺮ از آﻧﻬﺎ ،دﺳﺘﻮر ﺳﺎﺧﺖ آن را داد .در اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶﻫﺎی رزﻣﯽ ،ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ ،ﺷﺒﻴﻪ ﺧﻮاﻧﯽ و
داﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ روی ﺻﺤﻨﻪ ﻣﯽرﻓﺖ .در ﺳﺎل  ١٣٣٠ﻫـ  .ش در دوران ﭘﻬﻠﻮی اﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٢ــ(٣
ﮐﺎﻣﻞ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ .از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﮑﻴﻪ ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻮردی وﻳﮋه و اﺳﺘﺜﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
۸۵

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٢ــ٣ــ ﻧﻘﺎﺷﯽ اﺳﺘﺎدﮐﻤﺎلاﻟﻤﻠﮏ
از ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﮑﻴﻪ دوﻟﺖ در ﺗﻬﺮان

در وﺳﻂ ﺻﺤﻦ ﺗﮑﺎﻳﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ )ﺣﺪود ﻳﮏ ﻣﺘﺮ( ﺑﻪ ﺷﮑﻞ داﻳﺮه ﻳﺎ ﻫﺸﺖ
ﻣﻨﺰﻟﻪ ِﺳﻦ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .در اﻃﺮاف ﺻﺤﻦ
ﺿﻠﻌﯽ ﺑﻪ ﻗﻄﺮ ﺑﻴﻦ ٦ﺗﺎ  ٨ﻣﺘﺮ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ٔ
ﺣﻴﺎط ﻧﻴﺰ اﺗﺎقﻫﺎ ﻳﺎ ﺣﺠﺮهﻫﺎﻳﯽ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ .ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺨﺼﻮص آﻗﺎﻳﺎن
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٣ــ (٣
و ﻏﺮﻓﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻ ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺎﻧﻮان ﺑﻮده اﺳﺖ.
ٔ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ در اﻳﺮان ﺑﻪ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻣﺎه ﻫﺎی ﻣﺤﺮم و ﺻﻔﺮ در آن ﻣﺮاﺳﻢ ﺳﻮﮔﻮاری و
ﻋﺰاداری ﺳﺎﻻر ﺷﻬﻴﺪان اﻣﺎم ﺣﺴﻴﻦ )ع( ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﺷﻮد و ﻧﺎم آن ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ.
ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋهای ﮐﻪ ﻣﻌﻄﻮف ﻋﺰاداری ﻣﺎه ﻣﺤﺮم ﺷﺪ ،ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎری
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ّ
از ٔ
در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻳﺮان ﺑﻨﺎ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻳﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﺤﻼت و ﻣﻴﺪانﻫﺎی ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﮑﻴﻪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ در اﻳﺎم ﻋﺰاداری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ .از اﻳﻦ ﮔﺮوه
۸۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٣ــ٣ــ ﺣﺴﻴﻨﻴﮥ زواره

ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی را در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺰد و ﻧﺎﻳﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﯽ ﮐﺮد.
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎی ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی ،ﺷﻤﺎل ،ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﯽ ،ﻏﺮب و ﺟﻨﻮب اﻳﺮان از ﻧﻈﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺗﻔﺎوتﻫﺎی
زﻳﺎدی ﺑﺎ ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ دارﻧﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻧﻮع ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮی دارﻧﺪ و از
ﻃﺮاﺣﯽ و ﺳﺎﺧﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻫﻤﺴﺎﻧﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻧﻮع از ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮﮐﯽ وﺟﻮد
دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
١ــ ﺻﺤﻦ ﻣﺮﮐﺰی روﺑﺎز ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده دﺳﺘﻪﻫﺎی ﻋﺰاداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٢ــ اﻳﻮان ﻫﺎ ،ﺷﺎه ﻧﺸﻴﻦ ﻫﺎ و ﺗﺎق ﻧﻤﺎﻫﺎی ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ ﻳﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ دور ﺗﺎ دور ﺻﺤﻦ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻋﺰاداری ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد.
٣ــ ﻧﻤﺎزﺧﺎﻧﻪ و ﻓﻀﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه.
٤ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ،وﺿﻮ ﺧﺎﻧﻪ ،آب اﻧﺒﺎر و ...
در ﺑﻌﻀﯽ از ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﺳﮑﻮﻳﯽ ﻧﻴﺰ در وﺳﻂ ﺑﺮای اﺟﺮای ﺷﺒﻴﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﺗﻌﺰﻳﻪﺧﻮاﻧﯽ ﻣﯽﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
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ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در اﻳﻦ ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم و آﺟﺮ و ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی آﻧﻬﺎ ﺗﺎق و ﮔﻨﺒﺪ و در
ﻣﻮاردی ﺗﻴﺮﭘﻮش اﺳﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮﮐﺎری ،ﮔﭻ ﮐﺎری ،آﻳﻴﻨﻪﮐﺎری دارﻧﺪ .از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﮑﺎﻳﺎ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎﻳﯽ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻣﺸﻴﺮﻳﻪ
ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ اﻣﻴﻨﯽﻫﺎی ﻗﺰوﻳﻦ و
ﮐﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻏﻨﯽ دارﻧﺪ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺗﮑﻴﻪ ﻣﻌﺎون اﻟﻤﻠﮏ ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و
ٔ
ٔ
ﺷﻴﺮاز را ﻧﺎم ﺑﺮد.
در ﻳﺰد ﻣﺤﻮﻃﻪ و ﻓﻀﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﺑﺰرگ اﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎزﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﺧﻴﺎﺑﺎنﮐﺸﯽﻫﺎ ،از
ﻣﻴﺎن رﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻣﺎ در ﮐﻨﺎر ﻣﻴﺪان ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﻨﺎی ﺗﮑﻴﻪ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،ﭘﻠﻪﭘﻠﻪای و ﻣﺰﻳّﻦ ﺑﻪ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎریﻫﺎی
زﻳﺒﺎ واﻗﻊ اﺳﺖ .ﺗﻘﺎرن ،ﺗﻌﺎدل و زﻳﺒﺎﻳﯽ اﻳﻦ ﺑﻨﺎ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﮑﯽ از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﺷﻬﺮ ﻳﺰد ﺗﺒﺪﻳﻞ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٤ــ (٣
ﮐﺮده اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٤ــ٣ــ ﺗﮑﻴﻪ اﻣﻴﺮ ﭼﺨﻤﺎق ﻳﺰد

ﻣﺪرﺳﻪ ﻳﺎ ﻣﺴﺠﺪی ﺑﺮای ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﻫﻤﻴﺖ آﻣﻮزش آﮔﺎه ﺑﻮدﻧﺪ .در زﻣﺎن دارﻳﻮش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻨﮑﻪ
اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ ّ
اﻗﻮام و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺖ اﺳﺘﻴﻼی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻻزم ﺑﻮد دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻧﻈﺎم ﺧﻮاﻧﺪن
و ﻧﻮﺷﺘﻦ را ﺑﻴﺎﻣﻮزﻧﺪ .اﻣﺎ آﻣﻮزش در دورهﻫﺎی ﮐﻬﻦ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﮔﺮوه و ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ داﺷﺖ و ﻋﻤﻮم
ﻣﺮدم ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﺮﺳﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮﭼﻪ از ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزﺷﯽ اﺷﮑﺎﻧﯽ اﻃﻼع درﺳﺘﯽ در
۸۸

دﺳﺘﺮس ﻧﻴﺴﺖ ،وﻟﯽ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ روﺷﻦﺗﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در اﻳﻦ دوره ﻧﻘﺶ و اﻋﺘﺒﺎر دﺑﻴﺮ در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزش در آن دوران
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻗﺪری ﺑﻮدﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﻃﺒﻘﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم دﺑﻴﺮان ﺷﺪ .ﻧﻤﻮﻧﻪ ّ
ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺪرﺳﻪ ُﺟﻨﺪیﺷﺎﭘﻮر در ﺧﻮزﺳﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ ﻳﮑﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﻣﻬﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ در زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺰﺷﮑﯽ و
ﻓﻠﺴﻔﻪ در آن ﻋﺼﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺤﻤﺪ )ص( از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪاوﻧﺪ
اﺳﻼم ﻧﻴﺰ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا و از ﻫﻤﺎن ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﺟﺒﺮﺋﻴﻞ ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ّ
ﻓﺮﻣﻮد » :اﻗﺮا « ﻳﻌﻨﯽ ﺑﺨﻮان ،دارای وﻳﮋﮔﯽ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﻤﺪن ﻣﮑﺘﻮب ﮔﺮدﻳﺪ .در اﻳﻦ ﻗﻠﻤﺮو ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻋﻠﻢ و
اﻧﺘﻘﺎل آن در رأس اﻣﻮر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﺑﺘﺪا آﻣﻮزش در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .در ﭘﺎی
ﻫﺮ ﺳﺘﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻠﺴﻪای ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از ﻋﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘﻪ ،ﺣﺪﻳﺚ ...،اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﻳﺎﻓﺖ ،ﮐﻪ آن را ﺣﻠﻘﻪ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .وﻟﯽ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﮐﻪ ﺑﺤﺚﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ و ﮔﻔﺖ وﮔﻮﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع آراﻣﺶ ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﺮﻫﻢ زد ،و از ﻃﺮﻓﯽ
ﻋﻠﻮم ﺗﺠﺮﺑﯽ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ،ﮐﻢﮐﻢ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ از دل ﻣﺴﺠﺪ ﺧﺎرج ﺷﺪ .در اﺑﺘﺪا
آﻣﻮزش در ﺧﺎﻧﻪ اﺳﺘﺎد اﻧﺠﺎم ﻣﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .وﻟﯽ ﮐﻢﮐﻢ ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺧﺎص را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داد.
ﻣﺪارک ﻣﮑﺘﻮب ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻗﺮن ﺳﻮم و اواﻳﻞ ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ،ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺪارس ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪا و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ از ﻣﺴﺠﺪ ﭘﺪﻳﺪ آﻣﺪ .از اﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻳﮑﯽ از اوﻟﻴﻦ ﻣﺪارس ﺷﻴﻌﯽ
در ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺪرﺳﻪ ﻓﺨﺮﻳﻪ در ﺳﺒﺰوار اﺷﺎره ﻧﻤﻮد .از دﻳﮕﺮ ﻣﺪارس ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﻗﺒﻪ ﺑﻮﻋﻠﯽ ﻳﺎ ﻣﺪرﺳﻪ ﻋﻼﻳﯽ ،ﻣﺤﻞ ﺗﺪرﻳﺲ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﺪرﺳﻪ وﻗﻔﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ٔ
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺑﺎ دراﻳﺖ وزﻳﺮ ﻣﺪﺑّﺮ ﺧﻮد ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﮏ ،ﻧﻈﺎﻣﻴﻪﻫﺎ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﺪارس ﻋﻠﻮم را در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺟﻤﻠﻪ در ﻣﺮو ،ﺑﻠﺦ ،ﻫﺮات ،ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر ،ﺗﻮس ،ری و اﺻﻔﻬﺎن ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﻧﻘﺸﻪ دروﻧﮕﺮای ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی و ﭼﻬﺎر اﻳﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻧﻘﺸﻪ اﻳﻦ ﻣﺪارس ﻫﻤﺎن ٔ
ٔ
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺨﺼﻮص ﺧﺮاﺳﺎن رواج داﺷﺖ .ﺳﭙﺲ ﺣﺠﺮهﻫﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺑﺮای ﺗﺤﺼﻴﻞ و ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻃﻼب در
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ
اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ از ﻣﺴﺠﺪ ﺑﻮد و ﭘﻼن آن ﺑﺎ ّ
و ﻣﺼﺎﻟﺢ ،از ﺧﺎﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دوره ﺗﻴﻤﻮری
ﻣﺪرﺳﻪ
ﻣﺪرﺳﻪ اﻳﺮان،
زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ
ٔ
ٔ
ٔ
ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﺧﺮﮔﺮد ،ﻣﻴﺎن ﺧﻮاف و ﺟﺎم ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ٔ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﻌﻤﺎر آن ﻗﻮم اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی ﺑﻮد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﻣﺮگ او ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺷﻴﺮازی آن را ﺑﻪ اﺗﻤﺎم رﺳﺎﻧﺪ.
ﻣﺪرﺳﻪ ﺧﺎن ﺷﻴﺮاز
ﺷﻤﺎره ٣٥ــ (٣در ﻣﻴﺎن ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎی اﻳﺮان،
ﭘﻼن آن ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﻏﻨﯽﺗﺮ
از ﻫﻤﻪ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ و ﺑﺰرگ ﺗﺮ اﺳﺖ ،وﻟﯽ از دﻳﺪ د ّﻗﺖ و ﺗ ّﻨﻮع در ﻧﻘﺸﻪ و در آﻣﻮد،١
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٣٦ــ(٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
١ــ آراﻳﺸﯽ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﮐﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ آن ﺑﻴﻔﺰاﻳﻨﺪ؛ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻟﺤﺎﻗﯽ

۸۹

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٥ــ ٣ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﻏﻴﺎﺛﻴﮥ ﺧﺮﮔﺮد در ﺧﺮاﺳﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٦ــ٣ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺪرﺳﮥ ﺧﺎن ﺷﻴﺮاز

دوره
ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی
ٔ
ﺻﻔﻮﻳﻪ ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن
ﺑﺎزارﭼﻪ ﺑﻠﻨﺪ و
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ٔ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﻣﺎدر ﺷﺎه ﺟﺎی دارد.
اﻳﻦ ﻣﺪرﺳﻪ ﻧﻴﺰ ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٧ــ (٣و اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ
ٔ
آن ﮐﻪ ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪﺧﺎﻧﻪ راه دارد ،دارای
ﮔﻨﺒﺪی ﺧﻮش ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﻧﮕﺎره ﻫﺎی
زﻣﻴﻨﻪ
اﺳﻠﻴﻤﯽ ﺑﻪ رﻧﮓ زرد و ﺳﻴﺎه ﺑﺮ
ٔ
ﻓﻴﺮوزهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﺟﻠﻮهﮔﺮی
ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٣٧ــ٣ــ ﻣﺪرﺳﮥ ﭼﻬﺎرﺑﺎغ ) ﻣﺎدر ﺷﺎهﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ( اﺻﻔﻬﺎن

۹۰

ﻣﻘﺒﺮه
ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎﻳﮕﺎه ﺧﺎﺻﯽ دارد .اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻤﺎری
ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﯽ ﺑﺎ اﻋﺘﻘﺎدات داﺷﺘﻪ و از ﺟﻨﺒﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،ﻫﻨﺮی ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﻗﺎﺑﻞ
ﻋﻼﻗﻪ دوﺳﺘﺎن ﻣﺘﻮﻓﯽ،
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻧﻤﺎدی از اﻋﺘﻘﺎد ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﭘﺲ از ﻣﺮگ و ارادت و
ٔ
ﺑﻪ وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم
در اﻳﺮان اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی آراﻣﮕﺎﻫﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺧﻤﻪﻫﺎی ١ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .در ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ در
ﻣﻮرد ﻣﺮگ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ آراﻣﮕﺎﻫﯽ در ﺧﻮر ﺷﺄن وی اﺷﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ:

در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ در دل ﮐﻮهﻫﺎ ﺑﻪ اﺗﺎﻗﮏﻫﺎی
ﺟﻨﺒﻪ ﻣﺬﻫﺒﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ.
ﺗﺪﻓﻴﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﯽﺧﻮرﻳﻢ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ ٔ
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﻌﻤﺎری آراﻣﮕﺎﻫﯽ در زﻣﺎن ﻣﺎدﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در
ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﻳﺮان و ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺧﺎک ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻋﺮاق و
ٔ
ﺟﻤﻠﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻏﺮﺑﯽ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﺳﺖ .ﮐﻪ از ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣٨ــ ،(٣ﻓﺮﻫﺎد و
آﻧﻬﺎ ﻓﺨﺮﻳﮑﺎ درﮐﺮدﺳﺘﺎن
ٔ
ِ
ﻣﻤﺴﻨﯽ اﺳﺘﺎن
ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه و دا و دﺧﺘﺮ ٢واﻗﻊ در
ﻓﺎرس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
در ادوار ﺑﻌﺪ در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن اﻳﻦﮔﻮﻧﻪ از
ﻣﻌﻤﺎری ﺻﺨﺮهای در ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﺑﻪ
اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ .اﺗﺎقﻫﺎی ﺗﺪﻓﻴﻨﯽ ﮐﻪ در دل ﮐﻮه ﻫﺎ ﮐﻨﺪه
ﻣﯽﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﭘﺲ از ﺑﺮاﻧﺪازی ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﻧﻴﺰ
رواج داﺷﺘﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٨ــ٣ــ ﺑﺮش و ﭘﻼن
ﻣﻘﺒﺮۀ ﺻﺨﺮهای ﻓﺨﺮﻳﮑﺎ

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

۹۱

را ﻣﯽﺗﻮان اﺳﺘﺜﻨﺎ داﻧﺴﺖ .ﻓﺮم ﮐﻮﻫﺴﺎن اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه زﻳﮕﻮرات را ﺑﻪ ﻳﺎد ﻣﯽآورد .زﻳﮕﻮراتﻫﺎ ﮐﻪ ﺧﻮد
ﻧﻤﺎدی از ﮐﻮه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﺧﻴﺮ و ﺑﺮﮐﺖ و ﻗﺪاﺳﺖ ﺑﻮدﻧﺪ ،ﻫﻤﻮاره در ﻓﺮﻫﻨﮓﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ ،ﻣﻌﻤﺎری ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﮕﯽ اورارﺗﻮﻫﺎ ١ﺑﻮده
اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻃﯽ ﮐﺸﻮرﮔﺸﺎﻳﯽﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﻮروش و ﮐﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮ ﮐﺮدﻧﺪ،
ٔ
ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻫﺮﻣﯽ آﻧﺎن ،در ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮه
ﺑﯽﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش دارای
٦ﭘﻠﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ از ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ،از
ارﺗﻔﺎﻋﺸﺎن ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﻘﻴﺎس واﻗﻌﯽ
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ﻧﻈﺮ
ﭘﻠﻪ آن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ
ﺑﮕﻴﺮﻳﻢ ﮐﻪ ارﺗﻔﺎع ﭘﺎﻳﻴﻦﺗﺮﻳﻦ ٔ
از ﻗﺎﻣﺖ آدﻣﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﭘﻴﺶ از
ﻣﺮگ ﮐﻮروش ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و وﻗﺘﯽ ﮐﻪ وی
در ﺟﻨﮕﯽ در ﺷﻤﺎل ﺧﺎوری ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪ،
ﺟﺴﺪش را ﺑﺮای دﻓﻦ ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد و
ﺷﻤﺎره ٣٩ــ(٣
اﻳﻦ ﻣﮑﺎن آوردﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣٩ــ٣ــ آراﻣﮕﺎه ﮐﻮروش در ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد
ﭼﻨﺪ ﺗﻦ از ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ در
ﺳﻴﻨﻪ ﮐﻮه ،در ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ آراﻣﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺟﻠﮕﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﺑﺮ ٔ
ﻧﻤﺎی اﻳﻦ آراﻣﮕﺎه ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻘﺶ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ و از ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ و ﺷﻮش ﺳﺮﻣﺸﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٠ــ(٣
ٔ
٢ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم
وﺟﻮد آراﻣﮕﺎه ﻫﺎ و ﭘﻴﻮﻧﺪ دﻳﺮﻳﻨﻪای ﮐﻪ از دﻳﺮ ﺑﺎز ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﺮاﻧﯽ ــ اﺳﻼﻣﯽ داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪ
ﺗﺎ ﭘﺲ از اﺳﻼم در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﻧﺎﺣﻴﻪﻫﺎ آراﻣﮕﺎهﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد .ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺮزﻧﺪان اﺋﻤﻪ )ع( ﺑﻪ اﻳﺮان
زوار از اﻗﺼﯽ ﻧﻘﺎط ﺑﻪ زﻳﺎرت آﻧﻬﺎ ﻣﯽآﻣﺪﻧﺪ.
آراﻣﮕﺎه ﻫﺎی آﻧﺎن ﺑﻪ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻫﺎی ﻣﻘﺪﺳﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ّ
١ــ اﻗﻮاﻣﯽ ﮐﻪ ﻗﺒﻞ از ﻣﺎدﻫﺎ در ﺷﻤﺎل ﻏﺮب اﻳﺮان زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ.

۹۲

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٠ــ٣ــ ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺒﺮۀ ﺻﺨﺮهای
دارﻳﻮش ﺑﺰرگ در ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﻧﺰدﻳﮏ ﺗﺨﺖﺟﻤﺸﻴﺪ
١

رﺳﻦ
از ﻣﻴﺎن اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( در ﺷﻬﺮ ﻣﻘﺪس ﻣﺸﻬﺪ واﻗﻊ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪَ .ا َ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان
ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﻣﻄﻬﺮ ﺣﻀﺮت اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن،
ٔ
اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎﻳﯽ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺣﺮم اﻣﺎم رﺿﺎ )ع( ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ آﺳﺘﺎن ﻗﺪس ،ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻬﺎر ﮔﻮﺷﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺿﻠﻊ
آن ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﻪ  ١٠ﻣﺘﺮ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﻪ دﺳﺘﻮر ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﺎن زﻣﺎن ،وﻳﺮان ﺷﺪه ﮐﻪ در زﻣﺎن
ﺗﻴﻤﻮرﻳﺎن ﭘﻴﺮاﻣﻮن آن ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ .ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮ ﺷﺎد ،ﺻﺤﻦ ﻋﺘﻴﻖ ،ﺳﭙﺲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
ﮔﻠﺪﺳﺘﻪ
آن ﭘﻴﻮﺳﺖ .در زﻣﺎن ﺻﻔﻮﻳﺎن ﻧﻴﺰ ﺳﺎﺧﺖ وﺳﺎزﻫﺎﻳﯽ در آن ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ .و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻮانﻫﺎ،
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤١ــ(٣
ﻃﻼ ﺑﺮ روی اﻳﻮان ﺷﺎه ﻋﺒﺎﺳﯽ اﻓﺰوده ﺷﺪ.
ٔ
ﻣﺘﺒﺮک دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺘﺴﺐ ﺑﻪ ﻓﺮزﻧﺪان و اﻗﻮام ﻧﺰدﻳﮏ اﻣﺎﻣﺎن ﻣﻌﺼﻮم ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
زﻳﺎرﺗﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﻘﺎﺑﺮ ّ
آﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﺎه ﻋﺒﺪاﻟﻌﻈﻴﻢ در ﺷﻬﺮ
آﺳﺘﺎن ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ )س( در ﻗﻢ و زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺷﺎه ﭼﺮاغ در ﺷﻴﺮاز ،و
ٔ
ری از اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ارﺳﻦ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ.

۹۳

١ــ ﻣﺤﻞ ﺿﺮﻳﺢ

٤ــ ﺻﺤﻦ ﻧﻮ

٢ــ ﻣﺴﺠﺪ ﮔﻮﻫﺮﺷﺎد

 ٥ــ ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی ﺻﻔﻮی

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

ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را اﻳﺮانﺷﻨﺎﺳﺎن اﻟﻬﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ از آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎی زرﺗﺸﺘﯽ و ﭼﺎدرﻫﺎ و
ﺧﻴﻤﻪﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در ﺑﺨﺎرا اﺳﺖ ﮐﻪ آﺟﺮﮐﺎری
از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮج ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﻮشٔ ،
ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ آن ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎ و ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﺼﻴﺮ در ﻫﻢ ﺑﺎﻓﺘﻪ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ آن ﺷﺒﻴﻪ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٢ــ ٣اﻟﻒ و ب(
ٔ
ﻓﺮم ﻏﺎﻟﺐ آراﻣﮕﺎهﻫﺎی اﻳﺮان ﺗﺎ اواﻳﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﭼﻬﺎر ﺿﻠﻌﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﺑﻮد ،از اﻳﻦ ﺑﻪ
ﺑﻌﺪ ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽﻫﺎی ﻣﻨﺘﻈﻢ و ﻳﺎ اﺳﺘﻮاﻧﻪای ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺸﺖ .اﻳﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ اﻏﻠﺐ دارای
ﺑﺪﻧﻪ آﻧﻬﺎ
ﺑﺎﻣﯽ ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﻳﺎ ﮔﻨﺒﺪی ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻧﻤﺎی ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻳﻦ ﺑﺮج ﻫﺎ اﻏﻠﺐ آﺟﺮ و ﻧﻤﺎﺳﺎزی و ٔ
ﻣﻀﺮس ١ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﺻﻮرت ّ
١ــ دﻧﺪاﻧﻪ ،دﻧﺪاﻧﻪ ﻳﺎ ﺗﺮک ﺗﺮک

۹۴

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻣﻘﺒﺮۀ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٢ــ٣ــ ب ــ ﭘﺮﺳﭙﮑﺘﻴﻮی از ﻣﻘﺒﺮۀ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ

۹۵

ﺳﺪه ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی
ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ﻳﮑﯽ از ﺧﻮش ﺗﻨﺎﺳﺐﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎی ﺟﻬﺎن در ٔ
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻳﮏ ﻣﻴﻞ راﻫﻨﻤﺎﺳﺖ؛ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﺷﻬﺮ و ﻫﻢ ﻣﺪﻓﻦ ﻗﺎﺑﻮس
ﺑﻨﻴﺎدﮐﻨﻨﺪه آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .اﻳﻦ ﺑﺮج ﮐﻪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  ٥٥ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ،ده ﭘﺎﭘﻴﻞ ١ﮔﺮداﮔﺮد اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای آن را ﻓﺮا ﮔﺮﻓﺘﻪ
ٔ
ﺷﻤﺎره ٤٣ــ(٣
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٣ــ٣ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس
در ﮔﻨﺒﺪ ﮐﺎووس

از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮجﻫﺎی اﺳﺘﻮاﻧﻪ ای ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﺮج ﻻﺟﻴﻢ
دوﮔﺎﻧﻪ
در ﻣﺎزﻧﺪران و از ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻫﺸﺖ ﺿﻠﻌﯽ ﺑﺮجﻫﺎی
ٔ
ﺧﺮﻗﺎن ٢ﻗﺰوﻳﻦ را ﻧﺎم ﺑﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ٤٤ــ ٣اﻟﻒ و ب(

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﺑﺮج ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﻳﻦ

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

۹۶

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٤ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎی آﺟﺮی ﺑﺮج ﺧﺮﻗﺎن ﻗﺰوﻳﻦ

ﻣﻘﺒﺮه اوﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽٔ ،
ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ٔ
اﻳﻦ ارﺳﻦ ﺑﺰرگ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺎﻧﻘﺎه و ﻣﻴﺎﻧﺴﺮای ﺑﺰرگ ﺑﻮده ،ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻨﺒﺪ ﺧﺎﻧﻪ و آراﻣﮕﺎه
اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﻫﺸﺖ وﺟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻄﺮ داﺧﻠﯽ آن ﻧﺰدﻳﮏ  ٢٦ﻣﺘﺮ و ﻧﻮک ﮔﻨﺒﺪ ﺗﺎ ﮐﻒ
زﻣﻴﻦ  ٥٠ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارد .ﻫﺸﺖ ﻣﻨﺎر ﺑﺎرﻳﮏ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﮐﻨﺞ ﺑﻨﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و ﻧﻴﺎرﺷﯽ ﮔﻨﺒﺪ
اﻳﻦ ﺑﻨﺎ آن ﭼﻨﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪی ﭼﻮن
١
رﺋﻴﺲ وﻗﺖ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﻌﻤﺎری ﻓﻠﻮراﻧﺲ
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮔﻨﺒﺪ ﮐﻠﻴﺴﺎی »ﺳﺎﻧﺘﺎﻣﺎرﻳﺎ دل ﻓﻴﻮره«
درﺷﻬﺮ ﻓﻠﻮراﻧﺲ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ را ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻳﻦ
ﺷﻤﺎره  ٤٥ــ٣
ﮔﻨﺒﺪ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
اﻟﻒ و ب(
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻫﻞ ﻋﻠﻢ و
ﻓﻀﻴﻠﺖ ،ادﻳﺒﺎن ،ﭘﺎدﺷﺎﻫﺎن و اﻣﺮا ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻘﺪس ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد
وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ از اﻣﺎﮐﻦ ّ
ﺗﺒﺮک
آﺛﺎر و ﺑﺮﮐﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎﺳﺖ ،ﻣﻮﺟﺐ ّ
ﮔﺸﺘﻪاﻧﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﻗﺪﻣﮕﺎه درﻧﺰدﻳﮑﯽ
ﻧﻴﺸﺎﺑﻮر و زﻳﺎرﺗﮕﺎه ﺟﻤﮑﺮان در ﻧﺰدﻳﮑﯽ ﻗﻢ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٣ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ
ﺳﻪ ﺑﻌﺪی از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ در زﻧﺠﺎن
١ــ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﺳﻦ ﭘﺎﺋﻮﻟﻮزی

۹۷

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٥ــ٣ــ ب ــ ﻧﻤﺎﻳﯽ از ﮔﻨﺒﺪ ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﻪ

ﮐﻠﻴﺴﺎ
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ از اﻣﺎﮐﻦ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﺎص ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﺒﺎدی ،دﻳﻨﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮد را
ﮐﻠﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻢ ﻋﻘﺪ ،ازدواج و ﺗﻮﻟﺪ و اﻋﻴﺎد ﻣﺮﺑﻮط
ﺑﻪ وﻳﮋه در روزﻫﺎی ﻳﮑﺸﻨﺒﻪ در آﻧﺠﺎ ﺑﺮﮔﺰار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪٔ .
اﻗﻠﻴﺖﻫﺎی
ﺑﻪ ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ )ع( در اﻳﻦ ﻣﺤﻞﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺎ
ٔ
اﺷﺎﻋﻪ دﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ اﺳﻼم در اﻳﺮانّ ،
ﻣﺬﻫﺒﯽ ــ ادﻳﺎن زرﺗﺸﺘﯽ ،ﮐﻠﻴﻤﯽ و ﻣﺴﻴﺤﯽ ﻣﺤﺪودﻳﺘﯽ ﺑﺮای ﺑﺮﭘﺎﻳﯽ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺧﻮدﭘﻴﺪا ﻧﮑﺮدﻧﺪ.
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﮔﻨﺒﺪ
ﻣﺨﺮوﻃﯽ ﺷﮑﻞ و ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﯽ ــ ﻏﺮﺑﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺤﺮاب ﮐﻠﻴﺴﺎ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﯽ آن ﻗﺮار
دارد .ﻣﺤﺮاب از ﺻﺤﻦ داﺧﻞ ﮐﻠﻴﺴﺎ ﻣﺮﺗﻔﻊﺗﺮ اﺳﺖ.
ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﺳﺪه ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ.
اﻟﻒ( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﻴﺶ از ٔ
ب( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در روزﮔﺎر ﺻﻔﻮﻳﻪ.
ج( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪهﻫﺎی  ١٩و ٢٠ﻣﻴﻼدی.
اﻟﻒ( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﻴﺶ از ﺳﺪۀ ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﻣﻴﻼدی :ﺑﻴﺸﺘﺮ در آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ.
ﻣﻘﺪس )ﻗﺮه ﮐﻠﻴﺴﺎ(
اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ .ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﺴﻴﺤﯽ ،ﺗﺎدﺋﻮس ّ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻣﻴﻼدی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﺳﺒﺐ دﻓﻦ ﻳﮑﯽ از
در  ١٥ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮی ﻣﺎﮐﻮ اﺳﺖ ،ﮐﻪ در ٔ
ﺣﻮارﻳﻮن ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ در اﻳﻦ ﮐﻠﻴﺴﺎ ،اﻳﻦ ﻣﮑﺎن ﻧﺰد ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺘﺮم اﺳﺖ و ﻫﺮ ﺳﺎل در ﻓﺼﻞ
۹۸

ﺷﻤﺎره ٤٦ــ(٣
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و در روز ﻣﻌﻴﻨﯽ ،ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ زﻳﺎرت آن ﻣﯽآﻳﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

ب( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی دورۀ ﺻﻔﻮﻳﻪ :ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﺻﻔﻬﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮﮐﻴﺒﯽ از ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺧﺸﺖ،
ﻣﺪور اﺳﺖ .ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ آﻧﻬﺎ دارای ﻗﺎبﺑﻨﺪی ﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ
آﺟﺮ و ﺳﻨﮓ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه و ﮔﻨﺒﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺮد و ّ
ﺷﻴﻮه ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ارﻣﻨﯽ اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻨﺮ ﻣﺴﻴﺤﯽ و اﻳﺮاﻧﯽ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از
ٔ
ﺳﺒﮏ ﻫﺎی اروﭘﺎﻳﯽ و ﺑﻪ ﺧﺼﻮص اﻳﺘﺎﻟﻴﺎﻳﯽ ،ﻧﻘّﺎﺷﯽﻫﺎی ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺒﺎﻳﯽ را ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از اﻧﺠﻴﻞ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٤٧ــ(٣
ﺑﺮ روی دﻳﻮارﻫﺎی ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺮﺳﻴﻢ ﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ ٤٧ــ٣ــ ﻧﻘﺎﺷﯽﻫﺎی ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن

۹۹

ﻣﻌﻤﺎران ﻣﺴﻴﺤﯽ ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺎ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﻨﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺧﻮد ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺳﻴﺎﺳﯽ دوران
ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎ را
ﺻﻔﻮی و وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی اﻗﻠﻴﻤﯽ ﻣﺤﻞ ،دﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻠﻖ ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﺑﯽﻫﻤﺘﺎﻳﯽ زدﻧﺪ .آﻧﺎن ٔ
از ﻧﻈﺮ اﺻﻮل ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﭘﻼن ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن و از ﻧﻈﺮ ﺷﮑﻞ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﻤﺎ ،ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را در ﻫﻴﭻ ﮐﺠﺎی
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ .اﻳﻦ ﺗﻠﻔﻴﻖ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮدی ﭘﺪﻳﺪ آورد .ﮐﻪ ٔ
دﻧﻴﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮان دﻳﺪ.
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺟﻠﻔﺎی اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﻠﻴﺴﺎی اﺳﺘﭙﺎﻧﻮس ﻣﻘﺪس ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻠﻴﺴﺎی واﻧﮏ از
ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻣﻮزه و ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده
دﻳﮕﺮ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻓﺰوده ﺷﺪن ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ آن ،ﺑﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره  ٤٨ــ(٣
ﻗﺮار ﻣﯽﮔﻴﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤٨ــ٣ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی واﻧﮏ اﺻﻔﻬﺎن

ج( ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﺳﺪهﻫﺎی ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻴﻼدی دراﻳﺮان :دارای ﮔﻨﺒﺪی
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن
ﺗﻴﺰ و ﭼﻨﺪ ﺿﻠﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺳﺒﮏ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ .ﮐﻪ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٤٩ــ(٣
ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﺮﮐﻴﺲ ﻣﻘﺪس در ﺗﻬﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
از زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎی دوﻟﺘﯽ ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری آﺛﺎر ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮان ،ﮐﻠﻴﻪ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺟﻠﻔﺎی
زﻣﺮه ﻣﻴﺮاث ﻣﻠﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪﻧﺪ و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﻫﻤﮕﯽ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺣﻔﺎﻇﺖ
اﺻﻔﻬﺎن ﻧﻴﺰ در ٔ
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻗﺮار دارﻧﺪ.
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ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎرۀ  ٤٩ــ٣ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺳﺮﮐﻴﺲ ﻣﻘ ّﺪس در ﺗﻬﺮان

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﺳﻮم
١ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﺴﺠﺪ را در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان در دوران ﭘﺲ از اﺳﻼم
٢ــ ﭼﺮا ﻣﺴﺠﺪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان
ٔ
داﻧﺴﺖ؟
٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﻌﺒﺪ آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤ــ اﻟﮕﻮی ﻓﻀﺎﻳﯽ آﺗﺸﮑﺪهﻫﺎ را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
 ٥ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی آﺗﺸﮑﺪه آذر ﮔﺸﺴﺐ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٦ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم و ﻣﻔﻬﻮم زﻳﮕﻮراتﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
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٧ــ دو وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻬﻢ زﻳﮕﻮرات ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٨ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺟﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ روی آﺗﺸﮑﺪه ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٩ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم )ص( را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٠ــ اﻧﻮاع ﻣﻬﻢ ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١١ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻓﻬﺮج را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٢ــ در ﮐﺪام ﻣﺴﺠﺪ ﻧﻘﺶ درﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﭼﺮا؟
ﺗﺎرﻳﺨﺎﻧﻪ داﻣﻐﺎن را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٣ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺴﺠﺪ
ٔ
اوﻟﻴ ٔﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
١٤ــ ﻃﺮح ّ
١٥ــ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﺪ؟
١٦ــ اوﻟﻴﻦ ﺑﻨﺎی اﻳﻮان دار را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٧ــ اﻧﻮاع ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﻮاندار را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٨ــ ﻋﻠﻞ ورود ﭼﻬﺎر ﺗﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار را در ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
ﻧﺤﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺷﺒﺴﺘﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﮔﻨﺒﺪدار را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٩ــ ٔ
٢٠ــ ﻣﺰﻳّﺖ ﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻮان را در ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٢١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻓﻀﺎی ورودی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
اﻫﻤﻴﺖ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٢ــ ﺟﺎﻳﮕﺎهّ ،
٢٣ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺑﺪون ﺣﻴﺎط را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٤ــ دو اﻳﻮان ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٥ــ ﻋﻠﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻨﺒﺪ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺴﺎﺟﺪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٦ــ ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
ﻃﺒﻘﻪ
٢٧ــ در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ ،ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻓﻀﺎی اﻧﺘﻘﺎﻟﯽ در ﮔﻨﺒﺪ ﺷﺨﺼﻴﺖ ﻳﮏ ٔ
ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﭘﻴﺪا ﮐﺮد؟
٢٨ــ اﻧﻮاع ﮔﻨﺒﺪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٩ــ ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﮐﺪام ﻣﺴﺠﺪ ﻗﺮار دارد؟
٣٠ــ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮی ﮐﻪ اوﻟﻴﻦ ﻣﻨﺎرﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ را ﺷﮑﻞ دادﻧﺪ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣١ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎرﻫﺎی اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٢ــ ﻫﺮ ﻣﻨﺎر ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ؟
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٣٣ــ ﻣﻌﺮوفﺗﺮﻳﻦ ﺗﮑﻴﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در زﻣﺎن ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٤ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺸﺘﺮک ﺣﺴﻴﻨﻴﻪﻫﺎ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﮐﺰی اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺳﺎﺑﻘﻪ آﻣﻮزش در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٣٥ــ ٔ
٣٦ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻧﻬﺎد ﻣﺪرﺳﻪ در ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را
٣٧ــ ﻧﻈﺎﻣﻴﻪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ و در ﭼﻪ دوراﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ؟ ﭼﻨﺪ ٔ
ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٨ــ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭼﻪ ﺑﻨﺎﻳﯽ اﺳﺖ؟
ﻏﻴﺎﺛﻴﻪ ﺧﺮﮔﺮد را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٩ــ وﻳﮋﮔﯽﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ
ٔ
ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ اﺻﻔﻬﺎن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٤٠ــ
ٔ
٤١ــ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻘﺎﺑﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻘﺎﺑﺮ ﻣﺎدی را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٣ــ ﻣﻘﺎﺑﺮ ﺻﺨﺮهای ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
ﻣﻘﺒﺮه ﮐﻮروش را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٤ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ٔ
ﮔﻨﺠﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﺳﻨﺘﯽ
رﺳﻦ ﭘﻴﺮاﻣﻮن آراﻣﮕﺎه ﻣﻄﻬﺮ اﻣﺎم رﺿﺎ )ع(
ٔ
٤٥ــ ﭼﺮا َا َ
اﻳﺮان اﺳﺖ؟
٤٦ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﺑﺮج ﻫﺎی ﻣﻘﺒﺮهای ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٧ــ از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﺮج ﻫﺎی ﭼﻬﺎر ﮔﻮش ﻣﻘﺒﺮهای ﻳﮑﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﻣﻘﺒﺮه ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٤٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ٔ
٤٩ــ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟ ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
 ٥٠ــ ﮐﻠﻴﺴﺎی ﺗﺎدﺋﻮس ﻣﻘﺪس در ﮐﺠﺎﺳﺖ؟
دوره ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥١ــ وﻳﮋﮔﯽ ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ٔ
 ٥٢ــ دو ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در دوران ﺻﻔﻮﻳﻪ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
ﺳﺪه ﻧﻮزدﻫﻢ و ﺑﻴﺴﺘﻢ را در اﻳﺮان ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥٣ــ ﻣﻨﺒﻊ اﻟﻬﺎم ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ٔ
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ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم

ﻣﻌﻤﺎری ﺗﺠﺎری و ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ

ﮔﺮم ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎم ﻧﻮﺑﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺑﺎزار
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
ﺣﻤﺎم
ﭘﻞ
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ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﻪ:
١ــ ﻋﻠﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزارﻫﺎ در اﻳﺮان را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٢ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در
ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٣ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﻳﺨﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٤ــ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎده در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
اﻫﻤﻴﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮح دﻫﺪ.
 ٥ــ ّ
٦ــ ﻣﻌﻤﺎری اﻧﻮاع ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٧ــ ﻣﻌﻤﺎری اﺟﺰای ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻤﺎم راﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
 ٨ــ ﻋﻠﺖ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ در روزﮔﺎران ﻗﺪﻳﻢ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٩ــ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در اﻳﺮان ﺑﺎ ذﮐﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ
آﻧﻬﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.

ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗﻤﺪنﻫﺎ ،ﮐﺎروانﻫﺎ ﻫﻤﻮاره در راه و رﻓﺖ وآﻣﺪ ﺑﻮدﻧﺪ .ﻧﻬﺎد
ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﺎﻳﺮ ّ
در ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ از ﻣﺪتﻫﺎ ﭘﻴﺶ ،در زﻣﺎن ﮐﻮروش ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﺗﺄﻣﻴﻦ ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ،
راه اﻓﺘﺎده ﺑﻮد .ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﺮدوت» :ﻳﮑﯽ از اﺧﺘﺮاﻋﺎت اﻳﺮاﻧﻴﺎن اﻳﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ّ
ﺟﺎدهﻫﺎ ﻫﻤﻮاره اﻳﻤﻦ ﺑﻮد .ﭼﻮن ﻫﻤﻴﺸﻪ
اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﻣﻴﻬﻤﺎن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺑﺎﺷﮑﻮه ﺑﺮﭘﺎ ﮐﺮده ﺑﻮدﻧﺪ و ّ
در آﻧﻬﺎ ﺗﺮدد ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺗﻌﺪاد اﻳﺴﺘﮕﺎهﻫﺎ ﺑﺎ ﭘﺴﺖﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺎده ﺳﺎردﻳﺲ ﺗﺎ ﺷﻮش ١١١ﻋﺪد
ﻣﯽرﺳﻴﺪ«.
اﺳﻼم ﻋﻼوه ﺑﺮﺳﻨﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ،اﺷﺘﻴﺎق و ﻋﻠّﺖ دﻳﮕﺮی ﻧﻴﺰ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﺮای ﺳﻔﺮ ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ و
آن ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ و ﺳﻔﺮﻫﺎی زﻳﺎرﺗﯽ دﻳﮕﺮ ﺑﻮد .ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﻃﺎﻟﺒﺎن ﻋﻠﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﭘﻴﺮوی از ﺳﻔﺎرﺷﺎت
دﻳﻨﯽ ،دﻧﺒﺎل ﻋﻠﻢ ﺗﺎ ﭼﻴﻦ ﻫﻢ ﻣﯽرﻓﺘﻨﺪ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺪاوم دﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮت ﻣﯽزدﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﺤﻀﺮ اﺳﺘﺎداﻧﯽ در
ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻣﻮﺧﺘﻦ ﺑﭙﺮدازﻧﺪ .ﺛﺮوت ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﮐﺎﻻﻫﺎی ﻧﻘﺎط دوردﺳﺖ اﺗﮑﺎ داﺷﺖ.
ﻃﻼب در ﺷﺮاﻳﻂ ﺳﺨﺖ و ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎی ﻧﺎآرام ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺟﺎﻫﺎی اﻣﻦ
زوار و ّ
ﺳﻴﺎﺣﺎنّ ،
ﻟﺬا ّ
ﺗﺠﺎرّ ،
و ﭘﻨﺎﻫﮕﺎﻫﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺑﻴﻦ راهﻫﺎ ﺑﻮدﻧﺪ.
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ﺑﺎزار
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺰﺋﯽ ﻣﻬﻢ و زﻧﺪه از ﺷﻬﺮ و در ﻣﺠﻤﻮع ،ﻋﺎﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدی،
ﺗﺠﺎری ،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﻬﻤﯽ در زﻧﺪﮔﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .اﻣﺮوزه در ﭘﯽ ﺗﺤﻮﻻت اﺧﻴﺮ،
ﺑﺎزارﻫﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻗﺒﻠﯽ ﺧﻮد را در ﺷﻬﺮﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺳﺒﺐ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﺷﺪن
ارﺗﺒﺎط آﻧﻬﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺷﻬﺮی و زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮدم ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻗﻄﻊ ارﺗﺒﺎط ﮐﻪ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ
ﻗﻄﻊ زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎزارﻫﺎﺳﺖ ،ﻻﺟﺮم ﺑﻪ ﻣﺮگ ﺗﺪرﻳﺠﯽ ﮐﺎﻟﺒﺪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و ﺑﺎزار
ﻗﺎرهای و ﻗﺮارﮔﻴﺮی ﺑﺮ ﺳﺮ راه
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺳﻮقاﻟﺠﻴﺸﯽ اﻳﺮان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی در ﻣﻨﻄﻘﻪای ﺑﻴﻦ ّ
اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و اﻳﺠﺎد ﮔﺴﺘﺮش ﺷﻬﺮﻫﺎ ،ﺑﻪ ﺧﺼﻮص
ﻋﺒﻮر ﮐﺎروانﻫﺎ و راه ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺎﻋﺚ ّ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ
ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ و ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﯽ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی ﻣﺮﮐﺰی ﺷﺪهاﺳﺖ .ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی و
در
ٔ
ٔ
ﺗﻘﺎﻃﻊ راهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ ،ﻣﺮﻫﻮن ﻫﻤﻴﻦ دادوﺳﺘﺪﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻮد .در ﺣﻘﻴﻘﺖ ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ و
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﻋﻠّﺖ وﺟﻮدی ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١ــ (٤
ٔ

درﻳﺎی ﺧﺰر

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١ــ ٤ــ راه ﻫﺎی ﺗﺠﺎری ﻣﻬﻢ در ﮔﺬﺷﺘﻪ
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ﺑﺮرﺳﯽ اﺟﻤﺎﻟﯽ ﺳﻴﺮ ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﻳﺨﯽ ﺑﺎزارﻫﺎ
ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎزار در اﻳﺮان ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪهای ،ﺗﺪاوم ﺧﻮد را در ﻃﯽ ﺗﺎرﻳﺦ ،از اﺑﺘﺪای ﭘﻴﺪاﻳﺶ
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﺑﺮاﺛﺮ رواج ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ
در
اﺳﺖ.
ﮐﺮده
ﺣﻔﻆ
ﻣﻴﻼد
از
ﭘﻴﺶ
ﻫﺰاره
ﭼﻨﺪ
در
اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﺟﻮاﻣﻊ
ٔ
ٔ
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ و ﺷﻬﺮﻧﺸﻴﻨﯽ ،ﭼﻨﻴﻦ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ وﺟﻮد ﻧﻬﺎد.
داﺧﻠﯽ و
ٔ
ﻣﺤﺪوده رﺑﺾ ﺑﻪ ﺻﻮرت
در اﺑﺘﺪای اﻳﻦ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ،ﺑﺎزار در ﺑﻴﺮون دروازهﻫﺎی ﺷﺎرﺳﺘﺎن در
ٔ
دوره ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻮن
ﮐﺎﻣﻼ ً اﺑﺘﺪاﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﺑﻮد ،وﻟﯽ در ﮔﺴﺘﺮشﻫﺎی ﺑﻌﺪ در ٔ
ﺣﺎﺷﻴﻪ رﺑﺾ ﻣﯽﮔﺴﺘﺮاﻧﻴﺪ .اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ ﻧﻘﺶ
داﻣﻨﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
ٔ
ﻓﻘﺮات ﺷﻬﺮ از دل ﺷﺎرﺳﺘﺎن ﺷﺮوع ﻣﯽﺷﺪ و ٔ
اﺳﺎﺳﯽ در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﯽ ﻧﻴﺰ اﻳﻔﺎ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﻣﻬﻢ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﺎزار و
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﻀﺎﻳﯽ آن ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪ.
از اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﺎزار ﮐﻪ از ﻳﮑﯽ از دروازهﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ آﻏﺎز ﻣﯽﺷﺪ ،ﭘﺲ از اﺗّﺼﺎل ﺑﻪ
دروازه ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﺸﻴﺪه ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﺎ رﺷﺪ ﺑﺎزار،
ﻗﻠﺐ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻳﻌﻨﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﮐﺎخ ،ﺗﺎ
ٔ
ﺷﻬﺮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات و ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﯽﺷﺪ و از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎزارﭼﻪ ﻫﺎ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ
ﻣﺘﺼﻞ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﻴﺎن اﻳﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و در ﻫﻤﺠﻮاری ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺷﻬﺮ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﺎمﻫﺎ،
ّ
ﻣﺪرﺳﻪﻫﺎ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﻣﺴﺠﺪﻫﺎ ،ﺗﮑﻴﻪﻫﺎ ،ﺳﻘﺎﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،زورﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻗﻬﻮهﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﺎزرﮔﺎﻧﺎن
ﮐﻠﻴﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و
و ...ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ ﮔﺬﺷﺘﻪ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ(٤
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﻬﺮ ،ﻳﮑﭙﺎرﭼﻪ و ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﺪ.
ٔ
ﻣﺤﺪودۀ ﺷﻬﺮ ﻗﺪﻳﻢ
ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎزار
ﮐﺎرﺑﺮی ﻫﺎی اﻃﺮاف ﺑﺎزار
دروازه ﻫﺎی ﺷﻬﺮ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ٤ــ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺑﺎزار در ﺷﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دروازه ﻫﺎی آن
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ﺣﻤﻠﻪ ﻣﻐﻮل در ﻗﺮن ﻫﻔﺘﻢ ﻫﺠﺮی ﻗﻤﺮی ﺗﻀﻌﻴﻒ ﺷﺪ .وﻟﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻘﺮاردوﻟﺖ ﺻﻔﻮی
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﺎ ٔ
دوره اﺳﻼﻣﯽ دوﺑﺎره ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪ اﻣﺎ در اواﺧﺮ ﻋﻬﺪ ﻗﺎﺟﺎر ،ﺑﻪ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺘﻤﺮﮐﺰﺗﺮﻳﻦ دوﻟﺖ اﻳﺮاﻧﯽ ٔ
ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ ورود ﻓﻨﺎوری ﻣﺪرن ،زﻣﻴﻨﻪﻫﺎی دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﻓﻀﺎﻳﯽ و ﮐﺎﻟﺒﺪی ﺑﺎزارﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪ .ﺗﺎ آﻧﮑﻪ از
اواﻳﻞ ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ورود اﺗﻮﻣﺒﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﺣﻴﺎت ﺷﻬﺮی ،ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪی و ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺷﻬﺮﻫﺎ و در
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎزارﻫﺎ دﭼﺎر دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ ﺷﺪ .ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ ﮔﺴﻴﺨﺘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و
دوﻟﺘﯽ ﺟﺪﻳﺪ در ﮐﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎ اﺣﺪاث ﺷﺪ .ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺴﻴﺎری از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ در ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺑﺮﺧﻮرداری از دﺳﺘﺮﺳﯽ ،اﻣﮑﺎﻧﺎت ﺑﻬﺘﺮ و ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روز اﻓﺰونﺗﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺑﻪ ﺟﺪارﻫﺎی ﮐﻨﺎر ﺧﻴﺎﺑﺎنﻫﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﻮاع ﺑﺎزارﻫﺎ
ﺑﺎزار در ﺷﮑﻞ ﮐﻠﯽ ﺧﻮد ﻧﻬﺎدی ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﻫﺎ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎزار ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺮﺿﻪ و
ﺗﻘﺎﺿﺎ و ﻣﺒﺎدﻻت ﮐﺎﻻ و ﺧﺪﻣﺎت دراﻳﺮان ،در ﻫﻤﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﻗﻮﻣﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻣﻠّﯽ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﺮاﻳﻦ
اﺳﺎس اﻧﻮاع ﺑﺎزار را در اﻳﺮان ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی ﮐﺮد:١
١ــ روﺳﺘﺎﻳﯽ
٢ــ ﻋﺸﺎﻳﺮی
٣ــ ﺷﻬﺮی
ﺑﺎزارﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ؛ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ادواری و ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻌﺪادی
از روﺳﺘﺎﻫﺎی ﻣﺠﺎور ﻫﻢ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻻﻧﻪ ،ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ،ﻫﻔﺘﮕﯽ و … ﺷﮑﻞ
ﻣﯽﮔﻴﺮد.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺸﺎﻳﺮی؛ ﻧﻴﺰ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻀﺎی ﮐﺎﻟﺒﺪی و اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺼﻠﯽ و ﺑﺮای ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻت
داﻣﯽ و دﺳﺘﯽ ﻋﺸﺎﻳﺮ ﮐﻪ در ﻓﺼﻮل ﺧﺎﺻﯽ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﯽآﻳﺪ.
ﺑﺎزارﻫﺎی ﺷﻬﺮی؛ اﻏﻠﺐ ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮان دارای ﻳﮏ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﻧﻔﻮذ و ﻗﺪرت ﺧﻮد ،ﻋﻼوه ﺑﺮ ﮐﺎرﮐﺮد اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻧﻘﺶ ﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﻫﻤﭽﻮن اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ،
ٔ
ﻣﺬﻫﺒﯽ و ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻫﻢ داﺷﺘﻨﺪ .ﻳﻌﻨﯽ در ﺑﺎزارﻫﺎ ﻣﺮدم در ﺗﺼﻤﻴﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺮاﻳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺷﻬﺮ
ﺳﻬﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .اﻣﻮر اﺟﺮاﻳﯽ ﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ داروﻏﻪ در ﻓﻀﺎﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﺑﺎزارﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه
ﺑﻮد ،ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﯽﺷﺪ .اﺗّﺼﺎل ﻣﺴﺎﺟﺪ و ﺣﺴﻴﻨﻴﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار ،آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری
١ــ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪی دﻳﮕﺮ از ﺑﺎزارﻫﺎ ،ﺑﺮ اﺳﺎس زﻣﺎن ﺗﺸﮑﻴﻞ آﻧﻬﺎﺳﺖ :اﻟﻒ( ﺑﺎزاﻫﺎی داﺋﻤﯽ ،ب( ﺑﺎزارﻫﺎی ﻣﻮﻗﺖ )ادواری(

۱۰۸

ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮐﺮد .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎزار ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺤﻮر و ﺷﺎﻫﺮاه ارﺗﺒﺎﻃﯽ در ﺷﻬﺮﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﺤﺴﻮب
ﻣﯽﺷﺪ .ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻣﺪ و ﺷﺪ ﺷﻬﺮوﻧﺪان در آن ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و اﻃﻼﻋﺎت و اﺧﺒﺎر و … از ﻃﺮﻳﻖ ﺣﻀﻮر
در آن ﺑﻪ اﻃﻼع ﻣﺮدم ﻣﯽرﺳﻴﺪ.
اﻫﻤﻴﺖﻫﺎی ﮐﻤﺘﺮی ﻧﻴﺰ
در اﮐﺜﺮ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰرگ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﺎزار اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ ،ﺑﺎزارﻫﺎی دﻳﮕﺮی ﺑﺎ ّ
ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﺑﺎزارﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﺑﺎزار ﻧﺎﺣﻴﻪای ،ﺑﺎزارﭼﻪ ﻣﺤﻠﻪای ،ﺑﺎزار ﺑﻴﺮون ﺷﻬﺮ و ﺑﺎزار زﻳﺎرﺗﯽ ،ﮐﻪ
ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻪ ﺣﻴﺎت ﺧﻮد اداﻣﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
ﻫﻨﻮز ﻫﻢ در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ّ
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎزار
ﺑﺎزار ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺑﺮای رﻓﻊ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ دارای ﺗﻌﺪادی ﺑﻨﺎ ﺑﺎ ﻃﺮح و ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﺑﺮای ﭘﺬﻳﺮا ﺷﺪن ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻦ اﺟﺰاء و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:
اﻟﻒ( راﺳﺘﻪ ،ﻳﺎ ﮔﺬرﮔﺎه اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺑﺎزار؛ ﻣﺴﻴﺮی ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﻮﻻﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در دو ﻃﺮف
آن دﮐّﺎنﻫﺎ و ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ،رو ﺑﻪ ﮔﺬر ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ راﺳﺘﻪﻫﺎ
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻨﻴﺎدی ﺑﺎزار ،ﻗﺮارﻧﮕﺮﻓﺘﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎﺳﺖ .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ
راﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ،ﺑﻪ راﺳﺘﻪﻫﺎی ﻓﺮﻋﯽ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﮐﻮﭼﻪﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ واﺣﺪﻫﺎی ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ در آن
ﻣﺤﺮﻣﻴﺖ،
ٔ
ّ
ﻗﺮارداﺷﺖ ،ﻣﯽرﺳﻴﺪ.
ب( ﺳﺮا ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﮏ ﺣﻴﺎط ﻣﻴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دور ﺣﻴﺎط آن
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ .ﺗﻔﺎوت ﺳﺮاﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﮑﻞ زﻣﻴﻦ ،ﺗﻌﺪاد ﻃﺒﻘﺎت ،ﻧﻮع اﻳﻮان ،رواق و راﻫﺮوﻫﺎﺳﺖ.
ﻋﻤﺪه ﮐﺎﻻ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﻮلﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﺮاﻫﺎ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺳﺮاﻫﺎ ﻣﺤﻞ ﻓﺮوش ٔ
ﻋﺮﺿﻪ ﻳﮏ ﻧﻮع ﮐﺎﻻ اﺧﺘﺼﺎص دارﻧﺪ .ﺑﻪ
ج( ﺗﻴﻤﭽﻪ ،ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهای ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ
ٔ
ﻧﺪرت ،ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی روﺑﺎز ﻫﻢ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﮐﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺤﺪود و ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﻳﮏ ﻓﻀﺎی
آزاد در وﺳﻂ دارﻧﺪ و اﻃﺮاف آﻧﻬﺎ ﺣﺠﺮهﻫﺎ ﻳﺎ ﻣﻐﺎزهﻫﺎ در ﻳﮏ و ﻳﺎ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﭼﻮن
ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﻘﻒ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،از اﻳﻦ رو ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ،ﭼﻴﺮهدﺳﺘﯽ و ﻣﻬﺎرت ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ در آراﻳﺶ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺳﻘﻒ اﮐﺜﺮ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎ ﮐﺎرﺑﻨﺪی و رﺳﻤﯽﺑﻨﺪی و در
ﮔﻮﺷﻪﻫﺎ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف اﻳﺮان ﺗﻴﻤﭽﻪ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ در ﮐﺎﺷﺎن اﺳﺖ
دوره ﻗﺎﺟﺎر
ﮐﻪ ﻣﻘﺮﻧﺲﮐﺎری ﺳﻘﻒ اﻳﻦ ﺗﻴﻤﭽﻪ از ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺮی اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد .اﻳﻦ ﺑﻨﺎ در ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٣ــ٤اﻟﻒ و ب(
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎت و ﻓﻀﺎی داﺧﻠﯽ ﺗﻴﻤﭽﻪ اﻣﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﮐﺎﺷﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ ٤ــ ب ــ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻠﮏ در اﺻﻔﻬﺎن و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آن
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ﺗﻴﻤﭽﻪ ﻣﻈﻔﺮﻳﻪ در ﺗﺒﺮﻳﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺗﻴﻤﭽﻪ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺪوﻟﻪ در ﺗﻬﺮان و
از دﻳﮕﺮ ﺗﻴﻤﭽﻪﻫﺎی ﻣﻌﺮوف
ٔ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ ٤اﻟﻒ و ب(
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻈﻔﺮﻳﮥ ﺗﺒﺮﻳﺰ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ٤ــ ب ــ ﭘﻼن و ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺳﻘﻒ ﺗﻴﻤﭽﮥ ﻣﻈﻔﺮﻳﻪ ﺗﺒﺮﻳﺰ
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راﺳﺘﻪ اﺻﻠﯽ ،ﭼﻬﺎر ﺳﻮ ﻳﺎ ﭼﺎر ﺳﻮق ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
د( ﭼﺎرﺳﻮق )ﭼﻬﺎرﺳﻮ(؛ ﻣﺤﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ دو
ٔ
ﻣﻌﻤﺎری آن از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎی راﺳﺘﻪ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ و دارای ﻇﺮﻓﻴﺖ و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت داﺧﻠﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮی اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ در
ﺑﻌﻀﯽ از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰی اﻗﺘﺼﺎد ﺷﻬﺮ در آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﺎرﺳﻮق ﻗﻴﺼﺮﻳﻪ و ﭼﻴﺖ ﺳﺎزان
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٦ــ (٤
در ﺑﺎزار اﺻﻔﻬﺎن.
ٔ

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

ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزار
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار دارای ارﺗﻔﺎع ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻢ ﺟﻮار ﺑﻮده
در ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ،
ٔ
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﺘﺨﻮانﺑﻨﺪی اﺻﻠﯽ ﺷﻬﺮ را ﺗﺸﮑﻴﻞ ﻣﯽداد .ﻣﺴﻘﻒ ﺑﻮدن ﺑﺎزار ﺿﻤﻦ ﻣﺼﻮن ﻧﮕﻪ
اﻣﻨﻴﺖ آﻧﺠﺎ در ﺳﺎﻋﺎت ﺗﻌﻄﻴﻠﯽ ﺑﺎزار را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﻧﻤﻮد.
داﺷﺘﻦ ﻣﺮدم از ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺟﻮی ،ﺣﻔﻆ ّ
اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﻮب ﻣﻮﺟﺐ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﻣﺴﻄﺢ ،ﺻﺎف و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺷﻴﺐدار ﻣﯽﺷﺪ.
درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺼﺎﻟﺤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺟﺮ ،ﮔﭻ ﻳﺎ ﺳﻨﮓ و آﻫﮏ ،ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره
ﭘﻮﺷﺶﻫﺎی ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ و ﻧﻘﻮش زﻳﺒﺎی ﮔﭻ ﺑﺮی ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری وآﺟﺮﮐﺎری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ٔ
 ٧ــ(٤
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٧ــ٤ــ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﭘﻮﺷﺶ ﺳﻘﻒ ﺑﺎزار

ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ اﻣﻨﻴﺖ ﺟﺎدهﻫﺎ ﺑﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎی ﮐﻤﮑﯽ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺻﯽ در اﻳﺮان از زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن
درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻣﺪرﮐﯽ دردﺳﺘﺮس ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .در دوران
ﺑﺎ ﻧﺎم ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﻪ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ
ٔ
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﺠﺎرت ،ﺳﻴﺎﺣﺖ و زﻳﺎرت ﭘﻴﺪا ﮐﺮد ،ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ.١
اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ّ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺑﻪ زﺑﺎن ﻋﺮﺑﯽ»رﺑﺎط« ﻣﯽﮔﻮﻳﻨﺪ.
واژه »ﮐﺎرواﻧﺴﺮا« ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از »ﮐﺎروان« ﻳﺎ »ﻗﺎﻓﻠﻪ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮوﻫﯽ ﺳﻔﺮ
ٔ
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و »ﺳﺮا« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﮑﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﭘﻼن ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
دروﻧﮕﺮا ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎ ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدی ﺑﻪ ﻣﻌﻤﺎری ﻣﺪارس ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻣﺤﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻣﺮدم از اﻗﻮام و ﺣﺘﯽ ﻣﻠﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ در آن ﭼﻨﺪ روزی در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ زﻧﺪﮔﯽ
درﺑﺎره ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .ﻟﺬا ﻣﺤﻠﯽ را ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻮرد اﻧﺪﻳﺸﻪ ﻫﺎ و ﺗﺒﺎدل ﻧﻈﺮ
ٔ
اﻧﺘﻘﺎل آداب و رﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ،ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ.
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻳﮑﺪﻳﮕﺮ را ﻳﮏ ﻣﻨﺰل ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ .ﮐﻪ ﻣﺴﺎﻓﺘﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﺎروان در ﻃﻮل ﻳﮏ روز ﻣﯽ ﭘﻴﻤﻮد و ﻣﻌﺎدل ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﻨﮓ،
١ــ
ٔ
ﺣﺪود  ٣٠ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮد.
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اﻣﻨﻴﺖ ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺗﺠﺎرت و داد و ﺳﺘﺪ ﮔﺴﺘﺮش
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ّ
در ٔ
ﻳﺎﻓﺖ .از اﻳﻦ رو ،اﻳﺠﺎد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎﻃﯽ راه ﻫﺎ و اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﺣﺎﮐﻤﺎن ﻗﺮار
ﮔﺮﻓﺖ .ﻳﮑﯽ از زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﻦ دوران ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻳﺎ رﺑﺎط ﺷﺮف ﻧﺰدﻳﮏ ﺳﺮﺧﺲ در ﺷﺎﻫﺮاه
ﺑﻐﺪاد ــ ﻣﺮو ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ رﺑﺎط دارای دو ﺣﻴﺎط ﺗﻮدرﺗﻮ ﺑﺎ ﺣﺠﺮه و اﺗﺎق ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﺑﺮای
اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﮐﺎرواﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﻬﺮت اﻳﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮی زﻳﺒﺎ و ﻣﺘﻨﻮع آن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
)ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﻤﺎره  ٨ــ٤اﻟﻒ ،ب و ٩ــ(٤
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ٤ــ اﻟﻒ ــ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی رﺑﺎط ﺷﺮف

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٨ــ ٤ــ ب ــ ﻧﻘﺸﮥ رﺑﺎط ﺷﺮف
١ــ ورودی اﺻﻠﯽ
٢ــ ﺣﻴﺎط ﮐﻮﭼﮏ
٣ــ اﺻﻄﺒﻞ
٤ــ اﻳﻮان
 ٥ــ ﺣﺠﺮه
 ٦ــ ورودی ﺣﻴﺎط ﺑﺰرگ
٧ــ رواق
 ٨ــ اﻳﻮان
٩ــ ﻣﺤﻞ اﻗﺎﻣﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
١٠ــ ﺣﻴﺎط ﺑﺰرگ
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دوره ﺻﻔﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .روﻧﻖ
ﻋﺼﺮ ﻃﻼﻳﯽ و ﺷﮑﻮﻓﺎﻳﯽ اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ در اﻳﺮان ،ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ٔ
اﻣﻨﻴﺖ راه ﻫﺎ ،ﺑﻪ وﻳﮋه راه ﻫﺎی زﻳﺎرﺗﯽ ،ﻣﻮﺟﺐ اﺣﺪاث ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی زﻳﺎدی
ﺗﺠﺎرت داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽّ ،
در اﻳﻦ دوران ﮔﺮدﻳﺪ.

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

وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ
دﺳﺘﻪ ﮐﻠﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮد:
ﺑﻪ ﻃﻮرﮐﻠﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺳﻪ ٔ
اﻟﻒ( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﮐﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﻴﺪۀ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻫﺴﺘﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای اﻣﺎﻣﺰاده ﻫﺎﺷﻢ ﺳﺮ
راه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎل
ب( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺑﺪون ﺣﻴﺎط ﺣﺎﺷﻴﮥ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس
ج( ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎط دار ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮐﻮﻳﺮی
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎطدارﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ و زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ ،از ﻧﻈﺮ
ﻣﺪور ،ﭼﻨﺪﺿﻠﻌﯽ ،دو اﻳﻮاﻧﯽ ،ﭼﻬﺎر اﻳﻮاﻧﯽ
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ّ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٠ــ(٤
ﺑﺎ ﺗﺎﻻر ﺳﺘﻮندار و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ دارای ﻳﮏ در ورودی ﭘﻬﻦ ﭼﻮﺑﯽ و ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻮدﻧﺪ؛ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ورود ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﺑﺎ
ﺑﺎرﻫﺎی ﺣﺠﻴﻢ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ورودی دارای ﺳﺮدر و اﻳﻮان ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻘﻒ ﺑﻌﻀﯽ از اﻳﻮان ﻫﺎ
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از ﻳﮏ ﻧﻴﻢ ﮔﻨﺒﺪ ﺳﺎده و ﺳﻘﻒ ﺑﺮﺧﯽ دارای
ﻣﻔﺼﻞﺗﺮی ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﻳﻮان ورودی
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ّ
دو ﻃﺒﻘﻪ داﺷﺖ و ﺷﺎهﻧﺸﻴﻨﯽ در ﻃﺒﻘﻪ دوم ﺑﺮای
اﻗﺎﻣﺖ ﺑﺰرﮔﺎن و اﻓﺮاد ﺧﺎﺻﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ
از اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻ ً ﺑﺮای دﻳﺪهﺑﺎﻧﯽ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده
ﺑﻘﻴ ٔﻪ ﺑﻨﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻳﮏ ﻃﺒﻘﻪ
ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖّ .
ودر روی ﻳﮏ ﺳﮑﻮ و ﻳﺎ ﺻ ّﻔﻪ ﮐﻪ از ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ
ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺑﻮده ،ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻻﻳﻪ
اﺻﻄﺒﻞ ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ٔ
ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و ﺣﺼﺎر ﺑﻴﺮوﻧﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﻗﺮار
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره١١ــ (٤اﻟﺒﺘﻪ ﮔﺎﻫﯽ
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ.
ٔ
اﺻﻄﺒﻞ در ﺣﻴﺎط ﺟﻠﻮ و ﺣﺠﺮهﻫﺎی ﻣﻬﻤﺎﻧﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٠ــ٤ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﺧﺎن ﺧﻮره،
در ﺣﻴﺎط دوم واﻗﻊ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ رﺑﺎط ﺷﺮف.
ﺟﺎدۀ ﺷﻴﺮاز ﺑﻪ آﺑﺎده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺻﻔﻮی
ﺷﻤﺎره  ٨ــ(٤
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪﻫﺎی دور ﺣﻴﺎط ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.در ﻧﻮع ﺣﻴﺎطدار ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ،اﺗﺎقﻫﺎ در اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ .ﺣﺪ واﺳﻂ ﺑﻴﻦ اﺗﺎقﻫﺎ و
ﺣﻴﺎط ،اﻳﻮان ﺳﺮﭘﻮﺷﻴﺪهای ﺑﻮد ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﭘﺬﻳﺮا ﻣﯽﺷﺪ .ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎﻳﯽ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺠﻤﻊ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ(٤
ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ،ﺧﻮاﺑﮕﺎه ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ،اﻧﺒﺎر ﻣﻮ ّﻗﺖ و ﺑﺎراﻧﺪاز.
ٔ
٣
٢
١

١ــ ﺣﻴﺎط
٢ــ ﻓﻀﺎﻫﺎی اﻗﺎﻣﺘﯽ )ﺣﺠﺮه ﻫﺎ(
٣ــ ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ٤ــ ﻣﻘﺎﻳﺴﮥ ﭘﻼن ﻣﺪارس ﺑﺎ ﭘﻼن ﻏﺎﻟﺐ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﻻﻳﻪ ﻫﺎی دور ﺣﻴﺎط
ﺳﻤﺖ راﺳﺖ :ﭘﻼن ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا
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ﺳﻤﺖ ﭼﭗ :ﭘﻼن ﺷﻤﺎﺗﻴﮏ ﻣﺪرﺳﻪ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٢ــ٤ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮای ﭼﺎﻟﻪ ﺳﻴﺎه در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﺻﻔﻬﺎن

اﺗﺎق ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﮐﻒ آن ﺑﺎ آﺟﺮ ﻓﺮش ﻣﯽﺷﺪ .در وﺳﻂ ﺣﻴﺎط ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ،ﭼﺎه ﻳﺎ
ﺣﻮض آﺑﯽ ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﺧﻮراﮐﯽ و ﺷﺴﺖ وﺷﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ اﺳﺘﺤﮑﺎﻣﺎت ﮐﻤﺘﺮی داﺷﺖ و ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮج و ﺑﺎرو ﺑﻮد ،و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻓﻀﺎﻳﯽ
ﺑﺮای ﭼﻬﺎر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻴﺰ در آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﻧﻤﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ زﻳﺮا در ﻫﺮ ﺷﻬﺮ ﻳﮏ ﻳﺎ ﭼﻨﺪ ﻣﺤﻞ ﺑﺮای اﺳﺘﻘﺮار ﭼﻬﺎرﭘﺎﻳﺎن
وﺟﻮد داﺷﺖ.
ﭘﻼن اﻳﻦ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﭘﻼن ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی دروﻧﮕﺮا ﺑﺎ ﺣﻴﺎط ﻣﺮﮐﺰی ﺑﻮده ﮐﻪ از ﭘﺎﻧﺼﺪ
ﺳﺎل ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺗﻮﺳﻂ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن  ١٣ﻫـ .ق ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ،ﻳﻌﻨﯽ ﺑﻌﺪ از ﺳﭙﺮی ﺷﺪن روزﮔﺎر ﻋﻈﻤﺖ و روﻧﻖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ،
از ٔ
ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺎﻻﻫﺎی ارزان ﻗﻴﻤﺖ،
اﻫﻤﻴﺖ اﺻﻠﯽ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﺑﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای
ٔ
آﻧﻬﺎ وﻇﻴﻔﻪ و ّ
ﻧﻘﻠﻴﻪ و اﻧﺒﺎر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ.
ﭘﺎرﮐﻴﻨﮓ وﺳﺎﻳﻞ ّ

ﺣﻤﺎم
اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدی ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﻌﺪ از ﻣﺴﺠﺪ و ﻣﺪرﺳﻪ
ﺣﻤﺎمﻫﺎ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی از ّ
و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎزار ،از ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در ﺟﺎﻳﯽ در ﻣﺴﻴﺮ
۱۱۷

ﮔﺬر آب روان ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ و ﻧﻴﺰ ﻻزم ﺑﻮد ﮐﻪ
ﺧﺮوﺟﯽ ﻓﺎﺿﻼب آﻧﻬﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد.
در اﻏﻠﺐ ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﺴﻴﺮ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ
ﺑﻨﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎم ﺑﺎ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﺟﺎﻟﺒﯽ ﺻﻮرت
ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .رﻋﺎﻳﺖ اﻳﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺐ ﻓﻀﺎﻳﯽ ﻫﻢ
از ﺑﻴﺮون ﺑﻪ درون و ﻫﻢ در ﺑﻴﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎی دروﻧﯽ
ﺣﻤﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ دﻣﺎ و رﻃﻮﺑﺖ ﻫﺮ ﻓﻀﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﺠﺎور ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮد؛ و
از ورود ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺑﻪ ﻋﻤﻞ
آﻳﺪ.
ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻗﺒﻞ از ورود ،در ﺟﻠﻮی
ﺧﻮد ﻓﻀﺎی ﮐﻮﭼﮑﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﻴﺸﺨﻮان ﺑﺎ ﺳﺮدر
و ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮﮐﺎری و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺧﺎﺻﯽ
ﺣﻠﻘﻪ
داﺷﺘﻨﺪ .ﺳﭙﺲ راﻫﺮوﻳﯽ ﺑﺎرﻳﮏ و ﭘﻴﭽﺪار ٔ
اﺗﺼﺎل ِدر ورودی ﺑﺎ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ )ﺳﺮﺑﻴﻨﻪ( ﺑﻮد؛
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ٤ــ ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﮥ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن ﮐﺮﻣﺎن
ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺒﺎدل ﻫﻮاﻳﯽ و ِاﺷﺮاف ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺣﻤﺎم ﻣﻌﻤﻮﻻ ً در دو ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻨﻪ و ﮔﺮم
ﺷﻤﺎره ١٣ــ (٤ﭘﺲ از ﻗﺴﻤﺖ ورودی،
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ٔ
ﺷﻤﺎره ١٤ــ ٤و ١٥ــ(٤
ﺧﺎﻧﻪ ،ﺣﻮل اﻳﻦ دو ﮐﺎﻧﻮن اﺻﻠﯽ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ) .ﺗﺼﺎوﻳﺮ
ٔ
ﻣﻔﺼﻞ و دارای ﻏﺮﻓﻪﻫﺎﻳﯽ ﺑﻮد .ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺳﻄﺤﯽ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از
ﺑﻴﻨﻪ ﻳﺎ ﺳﺮﺑﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎﻳﯽ وﺳﻴﻊ ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎﺗﯽ ّ
ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ و از درون ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻮده و در زﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺣﻔﺮهﻫﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﻔﺶﮐﻦ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٣ــ (٤ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻫﺸﺖ ﮔﻮش ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﮔﻮش و ﺑﻪ ﻧﺪرت داﻳﺮهای ﺑﻮد .در
ﺑﻮد.
ٔ
ﻣﺮﮐﺰ آن ﺣﻮﺿﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻨﺒﺪی ﺑﺎ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﺟﺮی ﻳﺎ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری زﻳﺒﺎ در ﺑﺎﻻی آن ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻨﺪﺳﻪ ﺣﻮض ﺑﺎ ﻣﺸﺒﮏﻫﺎی رﻧﮕﯽ ،ﻧﻮر ﺗﻠﻄﻴﻒ ﺷﺪهای را ﺑﻪ اﻳﻦ ﻓﻀﺎی ﻣﻴﺎﻧﯽ
و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً روزﻧﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﺎن
ٔ
ﮐﻪ ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﺑﻮد ،وارد ﻣﯽﮐﺮد.
ﻓﻀﺎی ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای درآوردن ﻟﺒﺎس ،ﮔﻔﺖوﮔﻮ ،ﮐﺎرﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻳﺸﯽ و ﻣﮑﺎن ﺗﺠﻤﻊ ﺷﻬﺮی
ﺑﻮد و در روزﻫﺎی ﺧﺎص در آﻧﺠﺎ ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪﺧﻮاﻧﯽ و ﻧﻘّﺎﻟﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﻳﮏ
ﻗﺴﻤﺖ از اﻳﻦ ﻏﺮﻓﻪﻫﺎ ﻋﻤﻴﻖﺗﺮ و وﺳﻴﻊﺗﺮ و ﭘﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦﺗﺮ از دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖﻫﺎ ﺑﻮد ﮐﻪ اﺻﻄﻼﺣﺎً ﺑﻪ آن ﺷﺎهﻧﺸﻴﻦ
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١٣
١٤

١٢
١١
١٤

٥

١

٩

١ــ ﺳﺮدر
٢ــ ﻫﺸﺘﯽ

٧

٨

٣ــ ﺑﻴﻨﻪ

٦

٤ــ ﺣﻮض

٥

٥

 ٥ــ ﻏﺮﻓﻪ
 ٦ــ ﻣﻴﺎن در

٥

٣

٥

٤

٧ــ آب رﻳﺰﮔﺎه
 ٨ــ ﻧﻈﺎﻓﺖ ﺧﺎﻧﻪ
٩ــ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﻪ

٥

٥
٢

١٠ــ ﭼﺎﻟﻪ ﺣﻮض
١١ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب وﻟﺮم

١

١٢ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﺳﺮد
١٣ــ ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﮔﺮم
١٤ــ ﻏﺮﻓﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٤ــ٤ــ ﭘﻼن ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ٤ــ ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺑﺮش ﺧﻮردۀ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن
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ﺣﻠﻘﻪ اﺗّﺼﺎل ﺑﻴﻨﻪ ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﻳﻌﻨﯽ
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﻣﺤﻞ ﻣﺨﺼﻮص اﻋﻴﺎن و ﺑﺰرﮔﺎن و دوﻟﺖ ﻣﺮدان ﺑﻮدٔ .
ﮔﺮمﺗﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎم ،ﻓﻀﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﻴﺎندر ﺑﻮد .ﻣﻌﻤﻮﻻ ً اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺲ از ﻋﺒﻮر از راﻫﺮوﻫﺎ
و ورود ﺑﻪ ﮔﺮمﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﮔﺮﻣﺎ ،رﻃﻮﺑﺖ و ﻧﻮر ﮐﻤﺮﻧﮕﯽ ﮐﻪ از ﺳﻘﻒ ﻣﯽﺗﺎﺑﺪ ،و ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻪﮔﻮﻧﻪای ﺑﻪ ﻓﻀﺎ
ﻣﯽﺑﺨﺸﻴﺪ ،ﻋﺎدت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اﻳﻦ ﻓﻀﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت آﻫﮏ ﺑُﺮی داﺷﺖ و اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ(٤
روی ﺳﮑﻮﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ﺑﻴﺎراﻣﻨﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻤﺎم و ﻣﺸﺖ و ﻣﺎل ﺑﭙﺮدازﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ  ٤ــ ﮔﺮم ﺧﺎﻧﮥ ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن

در زﻳﺮ اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﻫﻮای ﮔﺮم از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺳﻔﺎﻟﯽ ﺑﻪ ﻧﺎم ﮔﺮﺑﻪرو ﺑﻪ ﮐﻒ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺧﺰﻳﻨﻪ آب ﮔﺮم ،وﻟﺮم و ﺳﺮد ﺑﻮد ،در ﻗﺴﻤﺖ آﺧﺮ ﺣﻤﺎم ﺟﻬﺖ آﺑﮑﺸﯽ و
ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻪ
ٔ
ﺷﺴﺖ وﺷﻮی ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻗﺮار داﺷﺖ .اﺳﺘﺤﻤﺎمﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در ﺧﺎﺗﻤﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﺑﺮﻣﯽﮔﺸﺘﻨﺪ و ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﭼﺎی و
ﺷﺮﺑﺖ آورده ﻣﯽﺷﺪ.
درﺧﺎﺗﻤﻪ ،ﺳﺆاﻟﯽ ذﻫﻦ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل ﻣﯽدارد ،ﮐﺎری ﮐﻪ اﻣﺮوزه در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻮﭼﮏ و ﺗﺎرﻳﮏ
اﻫﻤﻴﺖ در ﮐﻨﺠﯽ از ﺧﺎﻧﻪ و ﻳﺎ در ﻓﻀﺎﻳﯽ ﮐﻴﻮﺳﮏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﻴﺮد ،ﭼﻪ ﻧﻴﺎزی ﺑﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﻔﺼﻴﻠﯽ
و ﺑﯽ ّ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ؟ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ را ﻣﯽﺗﻮان از ﺟﻮاﻧﺐ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺎﺳﺦ داد .از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻨﮑﻪ درآن زﻣﺎن ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت
ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎﻳﯽ از اﻳﻦ دﺳﺖ ﺑﺮﻏﻢ ﺑﻬﺮهای ﮐﻪ
آبرﺳﺎﻧﯽ و ﮔﺮمﺳﺎزی ﺑﻪ ﺷﮑﻞ اﻣﺮوز
ّ
۱۲۰

از ﺣﻘﻴﻘﺖ دارﻧﺪ ،ﺟﺎﻣﻊ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ .زﻳﺮا اﮔﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﻮد ،اﻳﺠﺎد ﻓﻀﺎﻳﯽ ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺎ ﺷﮑﻮه و ﭘﺮاﺑ ّﻬﺖ ،ﺟﻬﺖ اﻳﻦ
ﻣﺎدیﺗﺮﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﻤﺎﻧﺎ ﭘﺎﮐﻴﺰﮔﯽ ﺟﺴﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﻴﺎزی ﻧﺒﻮد .و اﻳﻦ ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی را ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ
در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﻴﺮﻧﺪ.
اﻳﻦ ﻗﺪر ﻣﻌﻠﻮم اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦﻫﺎ ،از اﻳﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻏﻔﻠﺖ ﮐﺮد ﮐﻪ در آن زﻣﺎن ،ﺑﻪ
ِ
روان آدﻣﯽ دﺳﺖﮐﻢ ﺑﻪ ﻗﺪر ﺟﺴﻢ او اﻋﺘﻨﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﺷﺴﺖوﺷﻮی ﺟﺴﻢ را وﺳﻴﻠﻪای ﺑﺮای ﺗﺬﮐّﺮ و
ﺗﻄﻬﻴﺮ روح ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.

ﭘﻞ

اﻳﺮاﻧﻴﺎن از اﺑﺘﺪا ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﻴﺎت ﮐﺸﻮر واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻳﮏ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻄﻤﺌﻦ اﺳﺖ.
ﺗﻤﺪن ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮدهای
ﮐﻪ ﺑﺪون آن اﻳﺮان ﺑﻪ ﺟﺎی اﻳﻨﮑﻪ ﻳﮏ ﮐﺸﻮر ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ و ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺆﺛّﺮ در ّ
ﺟﻤﻌﻴﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎن ﻫﺎی
از ﺟﻮاﻣﻊ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ و درﻫﻢ رﻳﺨﺘﻪ در ﻣﯽآﻣﺪ .ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ،ﭘﺮاﮐﻨﺪﮔﯽ
ّ
درهﻫﺎﻳﯽ آن را ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮐﺮده ،ﻫﻤﮕﯽ ﻟﺰوم ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞﻫﺎ را از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺮده
ﺧﺸﮏ ،ﮐﻮه ﻫﺎ و ّ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٧ــ(٤
ﺑﻮد.
ٔ
ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻠﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز اﻳﺠﺎد آن را ﺑﻪ اورارﺗﻮﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ،ﺑﺮ روی رود ارس ﮐﻪ رود
ﻣﺮزی اﻳﺮان و ﺷﻮروی ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﭘﻞ ﻫﺎ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺳﺪﻫﺎﻳﯽ ادﻏﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد ،ﮐﻪ ﺑﺮای آﺑﻴﺎری ﺿﺮورت اﺳﺎﺳﯽ
١
دوره
داﺷﺖ .از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻞ ﺷﻮﺷﺘﺮ و دزﻓﻮل ﮐﻪ در زﻣﺎن آلﺑﻮﻳﻪ ﺑﺮ روی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ ٔ
ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻧﺎم ﺑﺮد.
اﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی دوﮐﺎره ،ﻣﻬﺎرت و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی ﺳﺨﺖ ﻣﻌﻤﺎر را ﻃﻠﺐ ﻣﯽﮐﺮد .ﭼﻮن ﺑﺎﻳﺪ دﻫﺎﻧﻪاش
آن ﻗﺪر ﭘﻬﻦ ﻣﯽﺑﻮد ﮐﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻃﻐﻴﺎن ،ﺳﻴﻼب را از ﺧﻮد رد ﮐﻨﺪ ،در ﺿﻤﻦ ﺑﺮای ﻋﺒﻮرﮔﺎری و ﭼﺎرﭘﺎﻳﺎن
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻻزم را ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﭘﻞ ﺑﻨﺪ ﻣﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ.

۱۲۱

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٧ــ٤ــ ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﻪ زاب ﮐﻮﭼﮏ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺳﺮدﺷﺖ ﮐﺮدﺳﺘﺎن

ﺷﺎدروان ﺷﻮﺷﺘﺮ را ﺑﻪ ﻃﻮل  ١٦٥٠ﻣﺘﺮ ﺑﺮروی رودﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرون ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ.
ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن ﭘﻞ ﺑﻨﺪ ُ
اداﻣﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻞﺳﺎزی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺳﻨﮓﮐﺎری زﻳﺒﺎی ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﻞﻫﺎی ﻗﺪﻳﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ٔ
دﻫﻨﺪه ﻣﻬﺎرت
ﺑﻘﺎﻳﺎی ﭘﻞدﺧﺘﺮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﺑﻪ ﺑﻠﻨﺪای  ٢٠ﻣﺘﺮ و دﻫﺎﻧﻪای ﻋﻈﻴﻢ ،ﻧﺸﺎن ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٨ــ (٤
ﻣﻌﻤﺎران اﻳﺮاﻧﯽ در زﻣﺎن ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن در ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ٔ
اﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎ ﭼﻴﺰی ﺑﻴﺶ از ﻋﺒﻮر از رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮد؛ اﻏﻠﺐ از ﻟﺤﺎظ ﺗﻨﺎﺳﺐ و ﺟﻠﻮه ،زﻳﺒﺎﻳﯽ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮی
داﺷﺖ و ﻗﺪرت و ﺑﺮازﻧﺪﮔﯽ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
۱۲۲

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ ٤ــ ﭘﻞ دﺧﺘﺮ در ﻧﺰدﻳﮑﯽ اﻧﺪﻳﻤﺸﮏ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ

ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﭘﻞﺳﺎزی اﻫﺘﻤﺎم ورزﻳﺪﻧﺪ .از ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞﻫﺎی ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن در
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮ روی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎی ﻳﮏ ﭘﻞ ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺑﻨﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﭘﻞ ﮐﻪ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ
ﭘﻞ اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ ،از ﺑﺮوز ﺗﺤﻮﻟﯽ در ﭘﻞﺳﺎزی ﺣﮑﺎﻳﺖ دارد .ﺳﻨﮕﻴﻨﯽ اﻳﻦ ﭘﻞ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﻃﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ
در ﻓﻮاﺻﻞ ﻃﺎقﻫﺎی ﺑﺰرگ روی ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻳﻦ ﻃﺎقﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻪ در ﻣﻴﺎن
ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺧﺎﻟﯽ اﻳﺠﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ،آن اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ آب رودﺧﺎﻧﻪ ،آب از آﻧﻬﺎ ﻫﻢ
ﺷﻤﺎره ١٩ــ(٤
ﻋﺒﻮر ﮐﻨﺪ و از ﺷﺪت ﻓﺸﺎر وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻪﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﮔﺮدد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ٤ــ ﭘﻞ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮ روی رودﺧﺎﻧﮥ زاﻳﻨﺪه رود ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دورۀ ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ

۱۲۳

دوره ﺻﻔﻮی ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﻴﺎﺳﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﯽﺷﺪ،
در ٔ
ﻫﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ،ﭘﻞﻫﺎی زﻳﺒﺎﻳﯽ ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻧﻈﺎم ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ.
از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﭘﻞ اﻟﻠﻪ وردیﺧﺎن و ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﮐﻪ ﺑﺮ روی زاﻳﻨﺪه رود ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ را ﻧﺎم
)ﺗﺼﺎوﻳﺮﺷﻤﺎره ٢٠ــ ٤و ٢١ــ(٤
ﺑﺮد.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢٠ــ٤ــ ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ ﺑﺮ روی زاﻳﻨﺪه رود اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ٤ــ ﭘﻼن و ﻧﻤﺎی ﭘﻞ ﺧﻮاﺟﻮ در اﺻﻔﻬﺎن

۱۲۴

ﺗﻔﺮج
اﻳﻦ دو ﭘﻞ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮای ﻋﺒﻮر ،ﮐﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﻗﻒ ﻫﻢ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ و در آن ﺟﺎﻫﺎﻳﯽ ﺑﺮای ّ
وﺟﻮد دارد .ﺳﺮاﺳﺮ ﻃﻮل ﭘﻞ از ﻏﺮﻓﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼﮏ زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽ و ﻧﻘﺶﻫﺎی دﻳﻮاری
زﻳﺒﺎﻳﯽ آراﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ دو ﭘﻞ از ﺟﻤﻠﻪ زﻳﺒﺎﺗﺮﻳﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
در دوره ﻗﺎﺟﺎر ﻧﻴﺰ ﺗﻌﺪادی ﭘﻞ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﭘﻞﻫﺎی ﺻﻔﻮی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﺑﻠﺪه ﺑﺮ روی
ﺟﺎدهای ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدی ﭘﻞ
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر در ﺷﺮق ﺑﻠﺪه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .در زﻣﺎن ﭘﻬﻠﻮی اول ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزﻫﺎی ﺑﻴﻦ ّ
اﺣﺪاث ﮔﺮدﻳﺪ ،ﮐﻪ ﻣﻬﻢﺗﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﭘﻞ ِو ِرﺳﮏ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم
١ــ ﻧﻬﺎد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺟﺎده در زﻣﺎن ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن ﭼﻪ ﻧﺎم داﺷﺖ؟
واژه ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢ــ ﻣﻌﻨﺎی ٔ
٣ــ ﻣﻨﺸﺄ ﻧﻘﺸﻪ ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٤ــ ﭼﺮا ﮐﺎرواﻧﺴﺮا از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻣﮑﺎن ﻣﻬﻤﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
 ٥ــ ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم در ﮐﺪام دوره و ﭼﺮا ﺳﺎﺧﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ روﻧﻖ ﻳﺎﻓﺖ؟
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎ و ﻣﺤﻞ رﺑﺎط ﺷﺮف را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
 ٨ــ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی ﺣﻴﺎطدار ﺑﻪ ﭼﻨﺪ دﺳﺘﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؟
٩ــ ﻣﻌﻤﺎری ﮐﺎرواﻧﺴﺮا را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٠ــ از ِ
اﻳﻮان ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ ﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎدهای ﻣﯽ ﺷﺪ؟
١١ــ ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﺻﻄﺒﻞ در ﮐﺠﺎی ﮐﺎرواﻧﺴﺮا ﺑﻮد؟
١٢ــ ﺗﻔﺎوت ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی داﺧﻞ و ﺧﺎرج ﺷﻬﺮﻫﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
وﺿﻌﻴﺖ ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎ را از ﺑﻌﺪ از ﻗﺮن  ١٣ﻫـ .ق ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٣ــ
ّ
دوره ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٤ــ ﻋﻠّﺖ روﻧﻖ ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان را ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ٔ
١٥ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺑﺎزار در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
١٦ــ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ در ﺷﻬﺮﻫﺎی اﻳﺮاﻧﯽ ﭼﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﺑﺮ ﺑﺎزار ﮔﺬاﺷﺖ؟
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١٧ــ ﻳﮑﭙﺎرﭼﮕﯽ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺳﻴﺎﺳﯽ ،ﻣﺎﻟﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﺷﻬﺮ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ
ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ؟
دوره ﻗﺎﺟﺎر ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٨ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را در اواﺧﺮ ٔ
١٩ــ اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٠ــ ﺑﺎزارﻫﺎی ﻋﺸﺎﻳﺮی ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽآﻳﻨﺪ؟
٢١ــ ﺑﺎزارﻫﺎی روﺳﺘﺎﻳﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﯽﮔﻴﺮﻧﺪ؟
٢٢ــ ﻧﻘﺶﻫﺎی ﻏﻴﺮ اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٣ــ اﺟﺰاء ﻣﻬﻢ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٤ــ »راﺳﺘﻪ« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٥ــ »ﺳﺮا« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٦ــ »ﭼﻬﺎر ﺳﻮق« را در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٧ــ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺎزارﻫﺎی اﻳﺮان را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٢٨ــ اﺟﺰاء ﻣﻌﻤﺎری ﺣﻤﺎم را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢٩ــ »ورودی« ﺣﻤﺎم ﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٠ــ ﻣﻌﻤﺎری »ﺑﻴﻨﻪ« را در ﺣﻤﺎمﻫﺎ ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣١ــ ﮐﺎﻧﻮنﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺣﻤﺎمﻫﺎ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٢ــ »ﺷﺎهﻧﺸﻴﻦ« را در ﺣﻤﺎم ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٣ــ »ﻣﻴﺎندر« را در ﺣﻤﺎم ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٤ــ ﺧﺰﻳﻨﻪﻫﺎ در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎم ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ؟ ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.
٣٥ــ ﺗﻔﺎوت ﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﺣﻤﺎم در ﻣﻌﻤﺎری ﮔﺬﺷﺘﻪ و اﻣﺮوز را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٦ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞ اﻳﺮان در ﮐﺠﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﭘﻞ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٣٧ــ ﻋﻠّﺖ ّ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٣٨ــ وﻳﮋﮔﯽ ﭘﻞﻫﺎی ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﯽ ﮐﺸﻮر را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ .ﻳﮏ ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آن را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
٣٩ــ ﻗﺪﻳﻤﯽﺗﺮﻳﻦ ﭘﻞ ٔ
دوره ﺻﻔﻮی را ﺑﺎ ذﮐﺮﻧﺎم ﻳﮑﯽ از آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٤٠ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻣﻌﻤﺎری ﭘﻞﻫﺎی ٔ
دوره ﭘﻬﻠﻮی را ﻧﺎم
دوره ﻗﺎﺟﺎر و ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ٔ
٤١ــ ﻳﮏ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ٔ
ﺑﺒﺮﻳﺪ.
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ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ

ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﻧﻘﺶ

ﮐﺎخ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن اﺻﻔﻬﺎن

ﺗﺰﻳﻴﻦ و ﻧﻘﺶ
اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ
روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
اﺟﺰای ﺗﺰﻳﻴﻦ

۱۲۷

ﻫﺪف ﻫﺎی رﻓﺘﺎری :در ﭘﺎﻳﺎن اﻳﻦ ﻓﺼﻞ از ﻓﺮاﮔﻴﺮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود ﮐﻪ:
١ــ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﺪ.
اﺳﺘﻔﺎده ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٣ــ ﻋﻠّﺖ
ٔ
٤ــ اﺳﻠﻴﻤﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﺪ.
 ٥ــ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی ﻧﻮر ،رﻧﮓ و آب را در ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
٦ــ ٔ
ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﮔﭻ ﺑﺮی را ﺷﺮح دﻫﺪ.
٧ــ
ٔ
 ٨ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﺟﺮﮐﺎری ﺷﺪه را ﻧﺎم ﺑﺒﺮد.
٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﻳﺮان را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٠ــ ﮐﺎرﺑﺮد ﺳﻨﮓ در ﺑﻨﺎ و ﺗﺰﻳﻴﻦ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﺪ.
١١ــ ﻋﻠّﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب را در ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.
١٢ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﺑﻴﺎن ﮐﻨﺪ.

ﺗﺰﻳﻴﻦ وﻧﻘﺶ
ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ زﻳﺒﺎﻳﯽ و ﺷﮑﻮه در اﻧﺴﺎن ﺳﺒﺐ ﺷﺪه ،ﮐﻪ از ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪا ﻫﺮ ﻣﺼﻨﻮع دﺳﺖ ﺧﻮد را
ﻣﺰﻳّﻦ و زﻳﺒﺎ ﺑﺴﺎزد .در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و ﻇﺮوف ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه از دوران
ﺑﺎﺳﺘﺎن ،ﮔﻮاه اﻳﻦ ﺳﺨﻦ اﺳﺖ .ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ و ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎی ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﺎﻳﺶ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﻌﻨﻮی
و آﺳﻤﺎﻧﯽ ،از ﭼﻨﺎن د ّﻗﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻳﯽ ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی ﺟﻮاﻫﺮﺳﺎزی ﺗﺮاش ﺧﻮردهاﻧﺪ.
ﺷﻤﺎره ١ــ  (٥ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ در ﻣﻨﻘﻮش ﮐﺮدن ﻇﺮوف و وﺳﺎﻳﻞ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ و ﮔﭻﺑﺮیﻫﺎی ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻨﺮ ﺟﻬﺎن ،ﺟﺎی ﻣﻬﻤﯽ را ﺑﺮای ﺧﻮد ﺑﺎز ﮐﺮدهاﻧﺪ.
ﻣﻌﻤﺎران و ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از ﺣﺪﻳﺚ »ﺧﺪا زﻳﺒﺎﺳﺖ و زﻳﺒﺎﻳﯽ را دوﺳﺖ دارد« ﺳﻌﯽ
ﻫﻤﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﺣﺮﻓﻪﻫﺎ را داﺷﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ذوق زﻳﺒﺎﻳﯽﻃﻠﺒﯽ ﭼﻴﺰی ﺟﺪای از زﻧﺪﮔﯽ ﻋﺎدی
در ﺑﻴﺎن زﻳﺒﺎﻳﯽ در ٔ
آﻧﻬﺎ ﻧﺒﻮد .ﻫﻨﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه و ﻧﻤﺎﻳﺶ داده ﺷﺪه در ﻣﻮزهﻫﺎ ﻧﺒﻮد .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ ﺑﻄﻦ زﻧﺪﮔﯽ آﻧﺎن ﺑﻮد.
ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن را ﻫﻤﭽﻮن ﭘﻮﺷﺸﯽ در ﺑﺮﻣﯽﮔﻴﺮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺎﻣﻞ
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ،ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﻴﺎﻫﯽ ،ﻧﻮر و آب ﺑﻮد .وﻟﯽ ﺗﮑﺜﻴﺮ و ﺗﻠﻔﻴﻖ آﻧﻬﺎ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﻏﻨﯽ و درﺧﺸﺎﻧﯽ
از ﻓﺮمﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﺮ و ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﺧﺪﻣﺖ
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ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١ــ  ٥ــ آﺟﺮ ﻣﻴﻨﺎﮐﺎری از ﻳﮑﯽ از ﺣﻴﺎط ﻫﺎی ﮐﺎخ دارﻳﻮش در ﺷﻮش .ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاری :ﻣﻮزۀ ﻟﻮور ﭘﺎرﻳﺲ

اﻋﺘﻘﺎدات ﺑﻮد و اﻳﻦ ﻋﻘﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﮐﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﮐﺎرﺑﺮیﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری ﺟﺎری ﺑﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ در ﻧﻮﻋﯽ ﺧﺎص
از ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻧﻮاع ﺑﻨﺎﻫﺎ و اﺷﻴﺎ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺮزﻣﻴﻦﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ.
ﺗﺰﻳﻴﻦ واﺑﺴﺘﮕﯽ و ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن ﻣﯽﺳﺎﺧﺖ .ﻣﺜﻼ ً
ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﮐﻒ و ﺳﻘﻒ ﻳﮏ ﺑﻨﺎ ﻧﻘﺶ ﻳﮑﺴﺎن وﻟﯽ در دو رﺷﺘﻪ ٔ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮی را ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﻣﯽﮔﺬاﺷﺖ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل درﻳﮑﯽ از ﻓﻀﺎﻫﺎی
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آراﻣﮕﺎه ﺷﻴﺦ ﺻﻔﯽ اﻟﺪﻳﻦ اردﺑﻴﻠﯽ ﻓﺮﺷﯽ ﭘﻬﻦ ﺑﻮد ،ﮐﻪ دﻗﻴﻘﺎً
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٢ــ (٥
ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺳﻘﻒ ﻫﻤﺎن ﻓﻀﺎ ﺑﻮد.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢ــ  ٥ــ ﻗﺎﻟﯽ اردﺑﻴﻞ ﻧﮕﻬﺪاری ﺷﺪه در ﻣﻮزۀ وﻳﮑﺘﻮرﻳﺎ و آﻟﺒﺮت ﻟﻨﺪن
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اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ از ﭼﻨﺪﻳﻦ اﺻﻞ ﺑﻨﻴﺎدی ﭘﻴﺮوی ﻣﯽﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ آن ،اﺻﻞ
ﺑﯽزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﯽﻣﮑﺎﻧﯽ ﻧﻘﻮش اﺳﺖ .ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ ﻧﻘﻮش ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻫﻨﺮی ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوره ﻳﺎ زﻣﺎن
دوره ﺻﻔﻮی
ﺧﺎص و ﻳﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﻣﮑﺎن ﻳﺎ ﻫﻨﺮ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ .ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻪ در اﺻﻔﻬﺎن ٔ
دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ،ﻫﻢ در ﻣﻌﻤﺎری و ﻫﻢ در ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ٔ
اﺻﻞ دﻳﮕﺮ اﻳﻨﮑﻪ در ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﭼﻪ روی اﺷﻴﺎ و ﭼﻪ روی ﺑﻨﺎ ﻫﺮ ﻧﻘﺸﯽ ،ﺟﺰﺋﯽ از ﻳﮏ اﻟﮕﻮی ﮐﻠﯽ
ِ
ﻗﺮارﮔﻴﺮی اﻳﻦ اﺟﺰا ،ﺧﻮد ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ را
ﺑﻮد .ﮐﻪ ﻫﻢ اﺟﺰای ﻧﻘﺶ ،ﺧﻮد ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدﻧﺪ وﻫﻢ ،در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ
ﺷﻤﺎره ٣ــ (٥
اﻳﺠﺎد ﻣﯽﮐﺮد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٣ــ  ٥ــ ﮐﺎﻣﻞ ﺑﻮدن اﺟﺰا در ﮐﻞ ﮐﻤﺎل ﻳﺎﻓﺘﮥ ﻧﻘﻮش
دو ﻧﻘﺶ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﮑﻪ در ﺟﺰء ﮐﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ در ﺗﺮﮐﻴﺐ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺸﯽ ﮐﺎﻣﻞ را ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ.

۱۳۰

ﺷﻤﺎره
وﻳـﮋﮔﯽ دﻳﮕﺮ ﻧﻘﻮش ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﮔﺴﺘﺮش آﻧﻬﺎ ﺗﺎ ﺑﯽﻧﻬﺎﻳﺖ و ﻳﺎ ﮐﺎﻫﺶ آﻧﻬﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٤ــ  (٥ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻳﺮاﻧﯽ در دوران اﺳﻼﻣﯽ دارای ﻧﻈﻢ و ﻗﺎﻋﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ ﺑﻌﻀﯽ
از ﻧﻘﺶﻫﺎ ،ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﻃﺮحﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪی و ﭼﺎرﭼﻮب آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺨﺺ
اﺳﺖ.
از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی دﻳﮕﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﻨﮓ ،آﺟﺮ ،ﮔﭻ در ﺳﻄﺢ و ﺑﺎﻓﺖ و در
ﺗﺮﮐﻴﺐ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﻮد.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٤ــ  ٥ــ ﻧﺤﻮۀ ﮔﺴﺘﺮش ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻧﻘﺶ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻳﮏ ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری و ﻳﮑﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻤﺪه وﺣﺪت اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻨﺮﻫﺎ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
١ــ ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ
از زﻣﺎن اﺧﺘﺮاع ﺧﻂ ،ﻧﻮﺷﺘﻦ روی ﺑﻨﺎﻫﺎ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺎن اﻋﺘﻘﺎدات و ﻳﺎ ﺑﻪ
ﻳﺎدﮔﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﺣﻮادث و وﻗﺎﻳﻊ ﺑﺮای آﻳﻨﺪﮔﺎن ،ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ.
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ﻧﻤﺎی ﺑﻨﺎی ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ دارای ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎﻳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ،روی آﻧﻬﺎ دﻋﺎ و ﻧﻴﺎﻳﺶ ﺑﻪ درﮔﺎه ﺧﺪاﻳﺎن ﺑﻮده
اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﺘﻮن اﮔﺮ ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای
ﻣﻔﺼﻞ ﺑﻴﺎن ﮐﻨﻨﺪه ﺣﻮادث و اﻋﺘﻘﺎدات آن روزﮔﺎران ﺑﺎﺷﺪ.
ّ
در اﺳﻼم ﻫﻨﺮ ﺧﻄﺎﻃﯽ و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ درﻣﻴﺎن
ﺳﺎﻳﺮ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﺗﺠﺴﻤﯽ از آﻧﺠﺎﻳﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﺟﻬﺖ ﻧﻮﺷﺘﻦ
ﻣﻘﺪسﺗﺮﻳﻦ ﻫﻨﺮﻫﺎ داﻧﺴﺘﻪ ﺷﺪه
آﻳﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪﮐﺎر رﻓﺘﻪّ ،
ﻣﺸﺨﺼﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ
اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از
ّ
آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻴﭻﻳﮏ از ﺷﻴﻮهﻫﺎی آن در دورانﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ از رواج ﻧﻴﻔﺘﺎده اﺳﺖ .و ﺑﺎ ﺗﻮﻟ ّﺪ ﺧﻄﯽ
ﺟﺪﻳﺪ ،ﺳﺎﻳﺮ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﻧﻤﯽﺷﺪه
اﺳﺖ .اﻧﻮاع ﺧﻄﻮﻃﯽ ﮐﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎ ﺑﻪﮐﺎر
ﻣﯽرﻓﺘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﮐﻮﻓﯽ ،ﻧﺴﺦ ،ﻧﺴﺘﻌﻠﻴﻖ و ﺛﻠﺚ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﻧﻴﺰ ﭼﻮن ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت اﺳﻼﻣﯽ ﭘﻴﻮﻧﺪی
ﻧﺰدﻳﮏ ﺑﺎ ﻫﻨﺪﺳﻪ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت و رواﺑﻂ رﻳﺎﺿﻴﺎت داﺷﺘﻪ
و ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺣﺮوف و ﻣﻴﺰان ﺧﻢ وﭼﻢ آﻧﻬﺎ دارای ﻧﻈﻤﯽ
ﺧﺎص ﺑﻮده اﺳﺖ .ﮐﺘﻴﺒﻪﻫﺎی ﺧﻄﺎﻃﯽ ﺷﺪه از ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺷﺎﺧﺺ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در اﮐﺜﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎی دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٥ــ (٥
اﺳﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ  ٥ــ  ٥ــ ﺟﺰﺋﯽ از ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮﺟﺴﺘﮥ
ٔ
ﻋﺼﺮ ﺗﻴﻤﻮری ،در اﻃﺮاف ﺣﻴﺎط ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ( اﺻﻔﻬﺎن

٢ــ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ
ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ اﻳﺮاﻧﯽ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻳﻪ ّﻟﺬت ﭼﺸﻢ ﻳﺎ ذﻫﻦ ﻧﺒﻮده ،ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻋﻤﻴﻖ ﺗﺮ
داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻏﺮﺑﻴﺎن ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺷﻤﺎﻳﻞﮐﺸﯽ و ﺗﺮﺳﻴﻢ اﻧﺪام اﻧﺴﺎن ،ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎﻳﯽ از
آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻋﺚ رواج ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و ﮔﻴﺎﻫﯽ در ﻫﻨﺮﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽداﻧﻨﺪ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺣﺘﯽ اﮔﺮ اﻳﻦ
ﺗﺤﺮﻳﻢ ﻫﻢ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺑﺎ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮی اﺳﻼم از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺮه
ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ .در اﺳﻼم ﻋﻠﻢ ﻫﻨﺪﺳﻪ در ﻫﻨﺮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ،و در ﻏﻴﺎب اﻧﺪازهﻫﺎ و اﺑﺰار اﻣﺮوزی از داﻳﺮه ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان ﭘﺎﻳﻪای ﺑﺮای ﺗﮑﺜﻴﺮ ﻧﻘﻮش و ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺗﻮدرﺗﻮی آن ﮐﻪ ﻧﻤﺎدی از اﻳﺠﺎد ﮐﺜﺮت )ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٦ــ (٥
ﺧﺪاوﻧﺪ( از واﺣﺪ )ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل( در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
ٔ
۱۳۲

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

ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺳﺘﺎره اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻨﻮع ﺑﯽﺷﻤﺎری دارد و
ﺷﻴﺸﻪ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎی ارﺳﯽ
ﺷﺶ ،ﻫﺸﺖ ﺗﺎ ﺷﺎﻧﺰده ﭘﺮ را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﻴﺮد و در ﻫﺮ ﻣﺎده ،اﻧﺪازه و ﻧﻮع ﮐﺎرﺑﺮد ،از
ٔ
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻗﺎبﻫﺎی ﮐﺎﺷﯽ و ﺳﻘﻒ آﻳﻨﻪﮐﺎری ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در ﻫﻨﺮ و
ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻮل ﺑﺼﺮی ،ﻧﻈﻢ ،ﺗﮑﺮار ،ﻗﺮﻳﻨﻪﮔﯽ و زاﻳﺶ ﻣﺪاوم ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻴﺎن
ٔ

١

٣ــ ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ
اﻧﺴﺎن از اﺑﺘﺪا ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ادراک ﻣﺒﻬﻢ وﻟﯽ اﺳﺎﺳﯽ ﺧﻮد از ﺟﻬﺎن ﺧﺎرج را ﺑﺎ ﻧﻘﻮش و اﺷﮑﺎل
ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﻮد .ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺗﺎک )اﻧﮕﻮر( ،ﮔﻞ ﺳﺮخ ،ﻧﻴﻠﻮﻓﺮآﺑﯽ ،ﮔﻞ اﻧﺎر و … و ﭘﻴﭽﺶ
ﻧﻘﻄﻪ آﻏﺎزی ﺑﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از اﺷﮑﺎل ﺑﺎ ﻣﻌﻨﺎ ﺷﺪ ،ﮐﻪ آن را اﺳﻠﻴﻤﯽ ﮔﻮﻳﻨﺪ.
آﻧﻬﺎ در ﻫﻨﺮ دوران اﺳﻼﻣﯽ ٔ
ﻧﻘﺶ ﻳﮏ ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺎک روی ﺳﻄﺢ ﻧﻤﺎ ﭘﺨﺶ ﻣﯽﺷﺪ و ﺷﺎخ و ﺑﺮگ ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ و ﻃﺮحﻫﺎی زﻳﺒﺎ و ﭘﻴﺎﭘﯽ از
ﺑﺮگﻫﺎ ﭘﻴﺪا ﻣﯽﮐﺮد .اﻳﻦ ﺣﺮﮐﺖ ﺑﯽ اﻧﺘﻬﺎ و ﻣﻮزون ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﺮار ﻳﮏ ﺟﻔﺖ ﻗﺮﻳﻨﻪ از ﺑﺮگﻫﺎ و ﺧﻄﻮط
ﺷﻤﺎره ٧ــ  (٥اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮی
ﻣﻨﺤﻨﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﺮﻓﺖ ،ﻃﺮﺣﯽ ﻣﺘﻮازن را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﻧﻘﻮش ﮔﻴﺎﻫﯽ ﻣﻔﺼﻞ و ﭘﻴﭽﻴﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ از وﺿﻮح ﮐﺎﻣﻞ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
١ــ ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎی ﭼﻮﺑﯽ ﻗﺪﻳﻤﯽ ﮐﻪ از ﻗﻄﻌﺎت رﻧﮕﯽ ﺷﻴﺸﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺎز ﻣﯽ ﺷﺪ.

۱۳۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٧ــ  ٥ــ ﻗﺎب ﮐﺎﺷﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ ﺑﺎ ﻧﻘﻮش
اﺳﻠﻴﻤﯽ در اﻳﻮان ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ )ﺟﺎﻣﻊ( اﺻﻔﻬﺎن

٤ــ ﻧﻮر
ﻧﻮر و آﺗﺶ از ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺳﺎﺧﺖ ﻣﮑﺎﻧﯽ ﺑﺮای ﻧﮕﻬﺪاری آﺗﺶ
در ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺑﻪ ﻧﺎم آﺗﺸﮑﺪه ﻧﻤﻮﻧﻪای از آن اﺳﺖ.
ﻧﻮر در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻧﻤﺎد وﺣﺪت اﻟﻬﯽ اﺳﺖ .آﻳﻪ  ٣٥ﺳﻮره ﻧﻮر »اﻟﻠﻪ ﻧﻮر اﻟﺴﻤﻮات
و اﻻرض« ﺧﺪاوﻧﺪ را ﻧﻮر آﺳﻤﺎن ﻫﺎ و زﻣﻴﻦ ﻣﯽ ﻧﺎﻣﺪ .ﻧﻮر در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﻌﺪ ﻣﺬﻫﺒﯽ ،ﺑﺎﻋﺚ
دوره اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻃﺮاﺣﯽ و
ﻣﺸﺨّﺺﺗﺮ ﺷﺪن ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری ٔ
اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ّﺑﺮاق و درﺧﺸﻨﺪه ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﮑﺎس ﻧﻮر در ﻓﻀﺎ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ورود ﻧﻮر
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ از
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻧﻮر ،رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻧﮕﻴﻦﮐﻤﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد ،در ٔ
ٔ
در ﻓﻀﺎ ﻧﻴﺰ رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
۱۳۴

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

ﺟﻠﻮه روﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﺎﻳﺎن
در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻧﻮر در ﮐﻨﺎر ﺗﺎرﻳﮑﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره  ٨ــ  ٥اﻟﻒ و ب(
ﺷﻮد.
ٔ
اوﻟﻴﻪ اﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ رﻧﮕﯽ را ﺑﺎﻳﺪ
ﮐﺎرﺑﺮد
ﺳﻨﺠﻴﺪه رﻧﮓ ﻧﻴﺰ ﻣﺘﻨﻮع و ﻧﻈﻢ آﻓﺮﻳﻦ اﺳﺖ .ﻳﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ٔ
ٔ
در ﻃﺒﻴﻌﺖ دﻳﺪ .ﻫﻨﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ اﻟﻬﺎم از رﻧﮓﻫﺎی ﻃﺒﻴﻌﯽ ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را ﺧﻠﻖ ﮐﺮده اﺳﺖ.

۱۳۵

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

 ٥ــ آب
آب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻈﻬﺮ ﭘﺎﮐﯽ و ﺣﻴﺎت ﻫﻤﻮاره ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺒﺪ ﮐﻨﮕﺎور ١ﺑﺮای
آﻧﺎﻫﻴﺘﺎ اﻳﺰد ﺑﺎﻧﻮی آب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
آب ﻳﮑﯽ
ازﻣﮑﻤﻞﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮی از آن ﺑﺮای
ّ
ﺗﺰﻳﻴﻦ ،آراﻣﺶ و اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آﺑﻴﺎری در ﻣﻌﻤﺎری ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ و ﮐﺎخﻫﺎ و ﺑﺎغﻫﺎ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ .آﻳﻪ ٣٠
ﺳﻮره اﻧﺒﻴﺎ »وﺟﻌﻠﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﺎء ﮐﻞ ﺷﯽء ﺣﯽ« آب را ﻣﻨﺸﺄ ﺣﻴﺎت و زﻧﺪﮔﯽ داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﯽ
آب ﮐﺎرﮐﺮدی ﻋﺒﺎدی ﻧﻴﺰ داﺷﺘﻪ و ﺟﻬﺖ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﺿﻮ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
در ﺑﺴﻴﺎری از ﻣﻮارد آب در ﻣﻌﻤﺎری ﭼﻮن آﻳﻨﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﻌﮑﺎس ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﯽﺷﺪ .و واﻗﻌﻴﺖ ﻇﺎﻫﺮی
اﻧﺪازه ﺧﻮد ﻣﺎدی
اﻫﻤﻴﺘﯽ ﺑﻪ
و ﻣﺎدی ﺑﻨﺎ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﯽداد .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﺨﺶ اﻧﻌﮑﺎسﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻨﺎ در آبّ ،
ٔ
١ــ در اﺳﺘﺎن ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
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اﺿﺎﻓﻪ ﺗﺼﺎوﻳﺮ آﻧﻬﺎ در آب ،در
و واﻗﻌﯽ آن را داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .در ﮐﺎخ ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ،ﺑﻴﺴﺖﺳﺘﻮن اﻳﻮان آن ﺑﻪ
ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ٩ــ (٥
ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه ﮐﺎخ را ﭼﻬﻞﺳﺘﻮن ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٩ــ  ٥ــ ﮐﺎخ ﭼﻬﻞ ﺳﺘﻮن اﺻﻔﻬﺎن

روش ﻫﺎی اﺟﺮای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت در ﻣﻌﻤﺎری
زﻣﻴﻨﻪ ﭘﺮورش ،ﺷﮑﻞ ﮔﻴﺮی و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺑﺴﻴﺎری را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮد .ﻫﺮﮐﺪام
ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ٔ
از اﻳﻦ ﻓﻨﻮن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را آراﺳﺘﻪاﻧﺪ وﻣﻌﻤﺎران ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺑﻪ ﻳﺎری آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻫﺪاف ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ
ﻣﻌﻤﺎراﻧﻪ ﺧﻮد دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻴﭻ ﮐﺎری ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﯽﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ در
ٔ
ﭘﺲ ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ دﻟﻴﻠﯽ ﻓ ّﻨﯽ ،ﮐﺎرﺑﺮدی و ﻳﺎ ﻣﺘﻌﺎﻟﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ .در اداﻣﻪ ﭼﻨﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ از روش ﻫﺎی
اﺟﺮای ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
١ــ ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
ّاوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آﺟﺮﻫﺎی ﻟﻌﺎبدار در ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺷﯽ از زﻣﺎن
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎن و ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎن رواج داﺷﺘﻪ و در دوران اﺳﻼﻣﯽ اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺑﻪ اوج ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎری دارد .اﻳﻦ
در ﻣﻴﺎن ﻫﻨﺮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ،ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻫﻨﺮ ﻣﻤﺘﺎزی اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ و ّ
)ﻣﻌﺮق( ،ﮐﺎﺷﯽدرﻫﻢ
ّ
ﺗﻨﻮع در ﻗﺎﻟﺐ ﭘﻨﺞ ﮔﺮوه ﺑﺰرگ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ،ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از :ﮐﺎﺷﯽﺗﺮاﺷﻴﺪه ّ
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)ﻣﻌﻘّﻠﯽ( ،ﮐﺎﺷﯽزﻳﺮرﻧﮕﯽ ،ﮐﺎﺷﯽﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ و ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﺎ ﮐﺎﺷﯽﻧﺮه.
در اﻳﻨﺠﺎ ﺷﺮح ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ از ﭼﻨﺪ ﻧﻮع ﻣﺘﺪاولﺗﺮ آن را ﻣﯽآورﻳﻢ.
ﻣﻌﺮق اﻧﺪﮐﯽ ﭘﺲ از رواج ﮐﺎﺷﯽ ﻳﮏ رﻧﮓ در ﻣﻌﻤﺎری
ﻣﻌﺮق؛ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ّ
١ــ ١ﮐﺎﺷﯽ ّ
اﻳﺮان از دوره ﺳﻠﺠﻮﻗﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .در اﻳﻦ ﻧﻮع ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻗﻄﻌﺎت رﻳﺰ ﮐﺎﺷﯽ را ﮐﻪ
ﺑﻪ ﺷﮑﻞﻫﺎ و رﻧﮓ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻃﺮح و ﻧﻘﺸﻪ ﺑﺮﻳﺪه ﺷﺪه را ،ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ .اﻳﻦ ﻧﻮع از
ﻣﻌﺮق ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اواﺧﺮ
ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری در اﺑﺘﺪا در ﮐﻨﺎر ﻗﻄﻌﺎت ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺖ .اوج ﻫﻨﺮ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ّ
دوره اﻳﻠﺨﺎﻧﯽ ،دوره ﺗﻴﻤﻮری و ﺻﻔﻮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﻨﺎﻫﺎﻳﯽ ﭼﻮن ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ،ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ،ﻣﺴﺠﺪ ﺟﻤﻌﻪ اﺻﻔﻬﺎن و ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ از
ﺷﻤﺎره ١٠ــ (٥
ﺷﺎﻫﮑﺎرﻫﺎی اﻳﻦ ﺳﺒﮏ ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٠ــ  ٥ــ اﻳﻮان ﺷﻤﺎﻟﯽ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ ﮐﺎری
ﭘﺨﯽ دﻳﻮار از ﻧﻮع ﻣﻌﺮق و ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎ دو ﺑﺪﻧﮥ ﻣﺠﺎورش ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۱۳۸

٢ــ١ــ ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ؛ در اﻳﻦ
ﻧﻮع اﺑﺘﺪا ﺧﺸﺖﻫﺎ را ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﭼﻴﻨﻨﺪ ،ﻃﺮح
زﻣﻴﻨﻪ
را روی ﺧﺸﺖﻫﺎﻳﯽ ﮐﻪ از ﭘﻴﺶ رﻧﮓ
ٔ
ﻃﺮح روی آﻧﻬﺎ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻧﻘﺎﺷﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺧﺸﺖﻫﺎی رﻧﮓآﻣﻴﺰی ﺷﺪه را در ﮐﻮره ﮔﺬاﺷﺘﻪ،
ﻟﻌﺎب ﻣﯽ دﻫﻨﺪ .ﭘﺲ از ﭘﺨﺘﻪ ﺷﺪن ،رﻧﮓﻫﺎ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .و ﮐﺎﺷﯽﻫﺎ را در ﺟﺎی ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻗﺮار
ﺷﻤﺎره ١١ــ (٥
ﻣﯽدﻫﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
اﻳﻦ روش در اواﺧﺮ دوره ﺗﻴﻤﻮری رواج
ﻳﺎﻓﺖ.
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١١ــ ٥ــ ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم اﺻﻔﻬﺎن ،ﮐﺎﺷﯽ ﻫﻔﺖ رﻧﮕﯽ

٣ــ١ــ ﮐﺎﺷﯽ درﻫﻢ )ﻣﻌﻘ ّﻠﯽ(؛ از ﮐﻨﺎر
ﻫﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ از ﮐﺎﺷﯽ ﺑﺎ رﻧﮓﻫﺎی
ﺳﺎده ،در ﮐﻨﺎر ﺑﺮﻳﺪهﻫﺎﻳﯽ از آﺟﺮ ،ﻃﺮحﻫﺎی
ﻫﻨﺪﺳﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ را ﺷﮑﻞ ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﯽ
ﭼﻮن ﻧﮕﻴﻨﯽ در ﻣﻴﺎن آﺟﺮﭼﻴﻨﯽ ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٢ــ (٥
ﻣﯽﺷﻮد.
ٔ
ﻳﮑﯽ از ﮐﻬﻦﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن ﻣﻨﺎره
ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن در ﺑﺮج ﺧﻮاﺟﻪ اﺗﺎﺑﮏ
ﮐﺮﻣﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

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

۱۳۹

٢ــ ﮔﭻﺑﺮی
از ﮔﺬﺷﺘﻪﻫﺎی دور ،ﮔﭻﺑﺮی ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﻨﺪهﮐﺎری و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪﮐﺎری از اﺟﺰای ﻣﻬﻢ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﮐﺎخﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮاﻗﻊ از ﮔﭻﮐﺎری و ﻧﻘّﺎﺷﯽ در ﮐﻨﺎر ﻫﻢ اﺳﺘﻔﺎده
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ .اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎی آن در دوران اﺷﮑﺎﻧﯽ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .دﻳﻮارﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ اﻏﻠﺐ
ﻻﺷﻪ ﺳﻨﮓ و ﺑﺮﺧﯽ آﺟﺮی ﺑﻮد ،ﮔﭻﮐﺎری ﺿﺨﻴﻤﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﮔﭻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﮑﻞﭘﺬﻳﺮی ﻓﺮاواﻧﺶ
ﺗﻮﺟﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان اﻳﺮاﻧﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻣ ّﺰﻳﺖ
ﻣﻮرد ّ
وﻫﻠﻪ اول ﻃﺮاﺣﯽ آن اﺳﺖ.
ﮔﭻﺑﺮی اﻳﺮاﻧﯽ در ٔ
از اواﻳﻞ دوران اﺳﻼﻣﯽ ﮔﭻﺑﺮی ،در اداﻣﻪ
ﻫﻨﺮﻣﻨﺪی ﻣﻌﻤﺎران ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ زﻳﺎدی
ﺳﺪه ﭘﻨﺠﻢ ﻫﺠﺮی
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﯽ از اواﺳﻂ ٔ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺟﺮﮐﺎری روﻧﻖ ﮔﺮﻓﺖ .اﻳﻦ درﺣﺎﻟﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ ،ﺣ ّﺘﯽ ﺑﺎ اوج ﮔﺮﻓﺘﻦ آﺟﺮﮐﺎری ،ﺑﺎزﻫﻢ
ﮔﭻﺑﺮی ﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮی در ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻨﺎﻫﺎی دوران
اﺳﻼﻣﯽ در ﺟﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻳﺪه ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺳﺮاﺳﺮ داﺧﻞ ﺑﻨﺎی ﮔﻨﺒﺪ
ﺳﺪه ﺷﺸﻢ ﻫﺠﺮی ،ﺑﺎ
ﻋﻠﻮﻳﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ
ٔ
ﮔﭻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ).ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎرز دﻳﮕﺮ از ﻫﻨﺮ ﮔﭻﺑﺮی
ﺷﻤﺎره ١٣ــ ٔ (٥
ٔ
ﻣﺤﺮاب اﻟﺠﺎﻳﺘﻮ در ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ اﺻﻔﻬﺎن
ﺷﻤﺎره ٢٩ــ(٣
ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٣ــ  ٥ــ ﮔﻨﺒﺪ ﻋﻠﻮﻳﺎن )ﻫﻤﺪان(

٣ــ آﺟﺮ ﮐﺎری
اوﻟﻴﻪ ﺑﺸﺮی ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ .در اﺑﺘﺪا ﺑﺮای ﭘﺨﺘﻦ ﻏﺬا و ﻧﺎن
اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺸﺖ ﺧﺎم در ﺟﻮاﻣﻊ ٔ
در ﮐﻨﺎر ﺧﺸﺖﻫﺎ آﺗﺶ روﺷﻦ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﯽ درﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﺖﻫﺎ ﻣﻘﺎومﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻳﺎ ﺑﻌﺪ
ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ ،ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی ﺧﺸﺘﯽ ﺑﺎﻗﯽ
از آﺗﺶﺳﻮزی ﻫﺎی ﻗﺒﺎﻳﻞ در درﮔﻴﺮی ﻫﺎی ﻗﺒﻴﻠﻪای ﻣﺨﺘﻠﻒّ ،
ﻓﻦ ﭘﺨﺘﻦ ﺧﺸﺖ و ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪن آن ﺑﻪ آﺟﺮ رواج ﻳﺎﻓﺖ.
ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎدوامﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ّ
۱۴۰

از اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺧﺸﺖ ﺧﺎم ﻣﯽﺗﻮان از ﭼﻐﺎزﻧﺒﻴﻞ ﻧﺎم ﺑﺮد ﮐﻪ روﮐﺶ ﺑﻨﺎ
را ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺸﺖ ﭘﺨﺘﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ.
از ﺻﺪر اﺳﻼم آﺟﺮ را ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮدﻧﺪ و ﺑﺎ آن روی ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻠﻮهﻫﺎی
ﻣﻘﺒﺮه اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ در
دﻟﻨﺸﻴﻨﯽ از ﻧﻮر و ﺳﺎﻳﻪ در ﻧﻤﺎﻫﺎی ﺑﻨﺎﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآوردﻧﺪ .اوج اﻳﻦ ﻓﻦ در ٔ
ﺑﺨﺎرا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻗﺮن ﺳﻮم ﻫﺠﺮی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﮐﻪ ﺳﻄﻮح داﺧﻠﯽ و ﺑﻴﺮوﻧﯽ اﻳﻦ ﻣﻘﺒﺮه ﺑﺎ ﻧﻘﻮش زﻳﺒﺎی آﺟﺮی
ﺷﻤﺎره ١٤ــ (٥
ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

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

آﺟﺮﮐﺎری و ﮔﭻﺑﺮی در اﻳﺮان و در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺑﯽﻧﻈﻴﺮ ﺑﺮج ﻫﺎی
ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻬﺎرت و اﺳﺘﺎدی
ﺧﺮﻗﺎن و ﻳﺎ ﻣﻨﺎره ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن ﺑﻴﺎن
ٔ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﻴﺮی ﻣﻮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای اراﺋﻪ ﺟﻠﻮهﻫﺎی ﺳﻪ ﺑﻌﺪی
ﺗﻨﻮع
اﺳﺖ .ﻋﻤﻖ ﺑﺨﺸﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻮش آﺟﺮ و ﮔﭻ ﺟﻬﺖ اﻳﺠﺎد ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ّ
زﻣﻴﻨﻪ آن از وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻧﻘﻮش
و ﻋﻤﻖ ﺑﻴﻦ ﻃﺮح اﺻﻠﯽ ﻧﻘﺶ و ﭘﺲ ٔ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٥ــ (٥
اﻳﺮاﻧﯽ اﺳﺖ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٥ــ  ٥ــ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت
آﺟﺮﮐﺎری ﻣﻨﺎر ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ داﻣﻐﺎن

۱۴۱

٤ــ ﺳﻨﮓ ﮐﺎری )ﺣﺠﺎری(
در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ زﻳﺒﺎﻳﯽ وﺟﻮد دارد ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ از ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و
ﺣﺠﺎری ﻫﺎ ،ﻧﻘﺶﺑﺮﺟﺴﺘﻪﻫﺎ ،ﻣﺠﺴﻤﻪﻫﺎ و در اﺟﺰای ﺑﻨﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ
ﭘﺎﻳﺪاری زﻳﺎد در ّ
ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ دﻳﮕﺮ
اﺳﺖ .ﺷﺎﻫﮑﺎر ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﻨﮕﯽ اﻳﺮان ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ اﺳﺖ .ﻧﻤﻮﻧﻪ
ٔ
ﺗﺎقﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﮐﻪ اﻳﻮان ﻫﺎﻳﯽ در دل ﺑﺪﻧﻪ ای از ﺳﻨﮓ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﮐﻮه اﺣﺪاث ﺷﺪه اﻧﺪ .اﻳﻦ
اﻳﻮانﻫﺎ واﺟﺪ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت و ﮐﻨﺪهﮐﺎری ﻫﺎی زﻳﺒﺎ در ﺟﻠﻮ و دﻳﻮارﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﯽ و اﻧﺘﻬﺎﻳﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﺷﻤﺎره ١٦ــ  (٥در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ دﻳﻮارﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ ﮐﻪ ﺳﻨﮓ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮐﻤﻴﺎﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮان ﺑﻮد،
ٔ
ﭘﯽ و ﺑﻨﻴﺎد ﺳﻨﮕﯽ داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮای ﭘﯽرﻳﺰی ﺑﻨﺎﻫﺎ ،ﻣﻌﻤﻮﻻ ً زﻣﻴﻦ را ﻣﯽﮐﻨﺪﻧﺪ و اﻳﻦ ﮐﺎر در ﻣﻮرد ﺑﻨﺎﻫﺎی
ﻋﺎدی ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎﻧﺘﯽﻣﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﺪ و در ﺧﺼﻮص آﺛﺎر ﻣﻬﻢ و ﺑﻠﻨﺪ ﭼﻮن ﮔﻨﺒﺪ ﻗﺎﺑﻮس ﺗﺎ
ﻳﺎزده ﻣﺘﺮ ﻣﯽرﺳﻴﺪ.

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٦ــ  ٥ــ ﺗﺎق ﺑﺴﺘﺎن در ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎه

از ﺳﻨﮓ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ازاره ،ﻣﺤﺮاب ﻳﺎ ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺳﻨﮕﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه
ﺷﺪه ﺷﺒﺴﺘﺎن ﻣﺴﺠﺪ وﮐﻴﻞ ﺷﻴﺮاز ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
اﺳﺖ .ﻳﮏ ٔ
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ آن ﺳﺘﻮنﻫﺎی ﺣﺠﺎری ٔ
ﺷﻤﺎره ١٧ــ (٥
ٔ
۱۴۲

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

اﺟﺰای ﺗﺰﻳﻴﻦ
ﻣﺘﻨﻮع ﺗﺰﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ دو
در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ اﻧﻮاع ّ
ﻣﻮرد از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.
١ــ ﻗﺎب ﺑﻨﺪی
ﺗﺰﺋﻴﻦ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻏﻨﺎ و
ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﯽ آن ﻣﻨﺤﺼﺮ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮ اﻳﻦ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻧﻈﻤﯽ
از ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﻮد و ﻗﺎب ﻫﺎﻳﯽ
ﭘﺪﻳﺪ ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﻧﻤﺎﻫﺎی ﭘﻴﺸﻴﻦ و ﭘﺴﻴﻦ ﺑﻨﺎ ﺑﺎ آن
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ً در ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ
ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ ﺣﻀﻮر ﻗﻮﺳﯽ ﻓﺮورﻓﺘﻪ در داﺧﻞ
ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﻗﺎب دور آن ،ﻧﻘﺶ ﻣﺎﻳﻪای اﺳﺖ ،ﮐﻪ در
ﺳﺮاﺳﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﺗﮑﺮار ﺷﺪه
ﺷﻤﺎره ١٨ــ (٥
اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
ﮔﺎﻫﯽ ﭘﻨﺠﺮهﻫﺎ ،ﻫﻤﺎن ﻧﻘﺶ ﻗﺎب را ،در ﻋﻤﻖ
)ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره ١٩ــ (٥
ﮐﻤﺘﺮی ﺗﮑﺮار ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ.
ٔ

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٨ــ  ٥ــ ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ

۱۴۳

ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ١٩ــ  ٥ــ ﻳﮑﯽ از ١٥
ﭘﻨﺠﺮه دور ﮔﻨﺒﺪ ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ

٢ــ ﻣﻘﺮﻧﺲ
ﺳﺎده آن در ﻗﺒﻞ اﺳﻼم ﻧﻴﺰ در اﻳﺮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .از
ﻣﻘﺮﻧﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ٔ
اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی آن ﻣﯽﺗﻮان از ﻧﻤﺎی ﻣﻘﺒﺮه ﻣﺎدی دﮐﺎن داوود در ﺳﺮﭘﻞ ذﻫﺎب ﻧﺎم ﺑﺮد .در دوره ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ
ﻧﻴﺰ در ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ،ﻣﺜﻼ ً در ﮐﻌﺒﻪ زرﺗﺸﺖ در ﻧﻘﺶرﺳﺘﻢ ﻣﯽﺗﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎﻳﯽ از آن را ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﮐﺮد.
ﻣﻘﺮﻧﺲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻨﯽ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺣﺠﻢ ﻫﻢ
اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ .ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻃﺎﻗﭽﻪﻫﺎﻳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻨﺪوی زﻧﺒﻮر ﻋﺴﻞ و اﺳﺘﺎﻻﮔﺘﻴﺖ ١ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ در ﮐﻨﺎر
ﺷﻤﺎره
ﻳﺎ ﺑﺎﻻی ﻫﻢ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺑﻠﻮر ،ﺑﺮ راﺳﺘﺎی ﻣﺤﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ
٢٠ــ (٥

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

۱۴۴

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

ﻣﻘﺮﻧﺲ ﻋﻼوه ﺑﺮ زﻳﺒﺎﻳﯽ و اﻳﺠﺎد ﺳﺎﻳﻪ روﺷﻦ ،ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای ﺗﺰﻳﻴﻦ را ﻧﻴﺰ ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﺮده
ﻣﺪور و ﺻﺎف ،ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﮔﻨﺒﺪ
اﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﻮارد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎر ﻣﻴﺎن دو ﺳﻄﺢ ّ
ﭼﻬﺎرﮔﻮﺷﻪ اﻃﺮاف آن ﻧﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ.ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺮﻧﺲﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﺪورﻳﺎ ﺗﺎق اﻳﻮان ﺑﻪ دﻳﻮارهﻫﺎی ﺻﺎف
ٔ
ّ
دوره ﺻﻔﻮی و ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﺑﻪ اﻳﻮان ورودی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم ،ﻣﺪرﺳﻪ ﭼﻬﺎر ﺑﺎغ و ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ در
ﺑﻪ ٔ
ﺷﻤﺎره ٢١ــ (٥
اﺻﻔﻬﺎن اﺳﺖ) .ﺗﺼﻮﻳﺮ
ٔ

ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎرۀ ٢١ــ  ٥ــ
ﺳﺮدر ورودی ﻣﺴﺠﺪ اﻣﺎم
ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺸﯽ از ﻳﮏ ﺷﺒﮑﮥ ﭘﺮ
ﺣﺠﻢ ﻣﻘﺮﻧﺲ ﮐﺎری

۱۴۵

ﺳﺆاﻻت ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ
١ــ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٢ــ ﭼﺮا در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺰﻳﻴﻦ ﻓﻘﻂ در ﺑﻨﺎﻳﯽ ﺧﺎص ﺑﻪ ﮐﺎر ﻧﻤﯽرﻓﺖ؟
٣ــ ﺑﺎ ﻳﮏ ﻣﺜﺎل ،ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﺰﻳﻴﻦ در ﭘﻴﻮﺳﺘﮕﯽ ﻫﻨﺮﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ راﺑﻴﺎن ﮐﻨﻴﺪ.
٤ــ اﺻﻮل ﮐﻠﯽ ﺗﺰﻳﻴﻨﺎت را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
 ٥ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ ﺑﺮ ﺑﻨﺎﻫﺎ در ﭘﻴﺶ از اﺳﻼم در ﮐﺪام ﺑﻨﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه
اﺳﺖ؟
 ٦ــ وﻳﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺧﻮﺷﻨﻮﻳﺴﯽ اﺳﻼﻣﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٧ــ ﺑﻪ ﭼﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان از ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ در آﺛﺎرﺷﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ؟
 ٨ــ ﻳﮑﯽ از راﻳﺞﺗﺮﻳﻦ ﻧﻘﻮش ﻫﻨﺪﺳﯽ و اﻧﻮاع آن را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
٩ــ اﺳﻠﻴﻤﯽ را ﺗﻌﺮﻳﻒ ﮐﻨﻴﺪ.
١٠ــ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻧﻮر را در اﺳﻼم ﺑﺎ ذﮐﺮ آﻳﻪای ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١١ــ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ از ﻧﻮر ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ؟
١٢ــ ﮐﺎرﺑﺮد رﻧﮓ در ﻣﻌﻤﺎری دوران اﺳﻼﻣﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ؟
١٣ــ ﮐﺎرﺑﺮد آب در ﻣﻌﻤﺎری را ﺷﺮح دﻫﻴﺪ.
١٤ــ اوﻟﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﺟﺮﻫﺎی ﻟﻌﺎبدار در ﮐﺠﺎ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ؟
ﻧﺤﻮه اﺟﺮای آﻧﻬﺎ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٥ــ اﻧﻮاع ﮐﺎﺷﯽﮐﺎری و ٔ
١٦ــ از ﭼﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﮔﭻﮐﺎری ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻮﻗﺖ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ آﺟﺮﮐﺎری داد؟
١٧ــ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ آﺷﻨﺎﻳﯽ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ آﺟﺮ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
١٨ــ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﻣﻬﻢ آﺟﺮﮐﺎری ﺷﺪه در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان را ﻧﺎم ﺑﺒﺮﻳﺪ.
١٩ــ ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎی اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻨﮓ در ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢٠ــ ﻋﻠّﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﺎب در ﻣﻌﻤﺎری را ﺑﻨﻮﻳﺴﻴﺪ.
٢١ــ ﻣﻘﺮﻧﺲ را ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﺪ.

۱۴۶

ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ
اﺳﺘﻴﺮﻟﻦ ،ﻫﺎﻧﺮی ،١٣٧٧ ،اﺻﻔﻬﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻬﺸﺖ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺟﻤﺸﻴﺪ ارﺟﻤﻨﺪ،
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان روز.
ﺑﻮرﮐﻬﺎرت ،ﺗﻴﺘﻮس ،١٣٦٥ ،ﻫﻨﺮ اﺳﻼﻣﯽ ،زﺑﺎن و ﺑﻴﺎن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﻌﻮد
رﺟﺐ ﻧﻴﺎ ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺮوش.
ﭘﺎﭘﺎدوﭘﻮﻟﻮ ،١٣٦٨ ،ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺸﻤﺖ ﺟﺰﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﺮﮐﺰ ﻧﺸﺮ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ رﺟﺎء.
ﭘﻮپ ،آ ،١٣٧٣ ،.ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ ﺻﺪری اﻓﺸﺎر ،ﺗﻬﺮان:
اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮﻫﻨﮕﺎن.
ﭘﻴﺮﻧﻴﺎ ،ﻣﺤﻤﺪ ﮐﺮﻳﻢ ،١٣٨٠ ،ﺳﺒﮏ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﺪوﻳﻦ دﮐﺘﺮ ﻏﻼﻣﺤﺴﻴﻦ
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ ﭘﮋوﻫﻨﺪه.
ﺗﻘﻮی ﻧﮋاددﻳﻠﻤﯽ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،١٣٦٦ ،ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮﺳﺎزی در ﮔﺬر زﻣﺎن،
ﺗﻬﺮان :ﻓﺮﻫﻨﮕﺴﺮای ﻳﺴﺎوﻟﯽ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎﺳﻢ ،ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ ،١٣٨٣ ،ﮔﻨﺞ ﻧﺎﻣﻪ دﻓﺘﺮ ﭼﻬﺎردﻫﻢ :ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻳﺰد ،ﺗﻬﺮان:
داﻧﺸﮕﺎه ﺷﻬﻴﺪ ﺑﻬﺸﺘﯽ.
ﺣﺎﺟﯽ ﻗﺎﺳﻢ ،ﮐﺎﻣﺒﻴﺰ» ،١٣٧٥ ،ﻫﻨﺪﺳﻪ ﭘﻨﻬﺎن در ﻧﻤﺎی ﻣﺴﺠﺪ ﺷﻴﺦ ﻟﻄﻒ اﻟﻠﻪ«
ﻣﺠﻠﻪ ﺻ ّﻔﻪ ،ﺷﻤﺎره ﻫﺎی  ٢١و  ،٢٢ص ٣٣ــ .٢٨
ﺣﺒﻴﺒﯽ ،ﺳﻴﺪ ﻣﺤﺴﻦ ،١٣٨٦ ،از ﺷﺎر ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ،ﭼﺎپ ﻫﻔﺘﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﺧﻮاﻧﺴﺎری ،ﻣﻬﺪی  /ﻣﻘﺘﺪر ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ  /ﻳﺎوری ،ﻣﻴﻨﻮش ،١٣٨٣ ،ﺑﺎغ اﻳﺮاﻧﯽ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور آران ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و
ﺑﺎزﺗﺎﺑﯽ از ﺑﻬﺸﺖ،
ٔ
ﮔﺮدﺷﮕﺮی.
رﻓﻴﻌﯽ ﻣﻬﺮآﺑﺎدی ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،١٣٥٢ ،آﺛﺎر ﻣﻠﯽ اﺻﻔﻬﺎن ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺠﻤﻦ آﺛﺎر
ﻣﻠﯽ.
۱۴۷

ﺻﻠﻮاﺗﯽ ،داوود ،١٣٨٧ ،ﻣﺘﺪﻫﺎی ﻃﺮاﺣﯽ.
ﻓﺮﻳﻪ ،دﺑﻠﻴﻮ ،١٣٧٤ ،ﻫﻨﺮﻫﺎی اﻳﺮان ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﭘﺮوﻳﺰ ﻣﺮزﺑﺎن ،ﺗﻬﺮان :ﻓﺮزان.
ﻓﻼﻣﮑﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻣﻨﺼﻮر ،١٣٧١ ،ﺷﮑﻞﮔﻴﺮی ﻣﻌﻤﺎری در ﺗﺠﺎرب اﻳﺮان و
ﻏﺮب ،ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮﻓﻀﺎ.
ﻗﺒﺎدﻳﺎن ،وﺣﻴﺪ ،١٣٧٣ ،ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻠﻴﻤﯽ اﺑﻨﻴﻪ ﺳﻨﺘﯽ اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
ﻗﻴﻮﻣﯽ ﺑﻴﺪ ﻫﻨﺪی ،ﻣﻬﺮداد» ،١٣٨٥ ،آﻣﻮزش ﻣﻌﻤﺎری در دوران ﭘﻴﺶ از
ﺷﻤﺎره .٤٢
ﻣﺠﻠﻪ ﺻﻔﻪ،
ﻣﺪرن ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی رﺳﺎﻟﮥ ﻣﻌﻤﺎرﻳﻪ«ٔ ،
ٔ
ﺷﻤﺎره .٤
ﻣﺠﻠﻪ رواق،
ﻗﻴﻮﻣﯽ ،ﻣﻬﺮداد» ،١٣٧٨ ،ﺣﻤﺎم ﮔﻨﺠﻌﻠﯽ ﺧﺎن«ٔ ،
ٔ
ﮐﺴﻤﺎﻳﯽ ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ،١٣٧٨ ،ﻣﻌﻤﺎری و اﻗﻠﻴﻢ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺑﺎزﺗﺎب.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ ،وﻟﻔﺮام ﮐﻼﻳﺲ ،١٣٧٣ ،ﮐﺎرواﻧﺴﺮاﻫﺎی اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﺸﻮر.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ،١٣٦٦ ،ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان دورۀ اﺳﻼﻣﯽ)ﺟﻠﺪاول( ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﭼﺎپ وزارت ﻓﺮﻫﻨﮓ و ارﺷﺎد اﺳﻼﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎدداﻧﺸﮕﺎﻫﯽ.
ﮐﻴﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﻳﻮﺳﻒ ،١٣٦٨ ،ﻣﻌﻤﺎری دورۀ اﺳﻼﻣﯽ )ﺟﻠﺪ دوم( ،ﺗﻬﺮان :ﺑﺎ
ﻫﻤﮑﺎری ﺟﻬﺎداﺳﻼﻣﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﺤﺎب.
ﮔﺮوﺑﻪ ،ارﻧﺴﺖ و دﻳﮕﺮان ،١٣٨٠ ،ﻣﻌﻤﺎری ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﻔﻬﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ
آن ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ ﻳﻌﻘﻮب آژﻧﺪ ،ﺗﻬﺮان :ﻣﻮﻟﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،١٣٧٠ ،اﻳﺮان از آﻏﺎز ﺗﺎ اﺳﻼم ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﻴﻦ ،ﭼﺎپ
دوم ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،١٣٧٠ ،ﻫﻨﺮ اﻳﺮان در دورۀ ﭘﺎرت ﺳﺎﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻬﺮام
ﻓﺮه وﺷﯽ ،ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﮔﺮﻳﺸﻤﻦ ،روﻣﻦ ،ﻫﻨﺮاﻳﺮان در دورۀ ﻣﺎد و ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﯽ ،ﻣﺘﺮﺟﻢ ﺑﻬﺮام ﻓﺮهوﺷﯽ،
ﭼﺎپ اول ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ.
ﻣﺘﺪﻳﻦ ،دﮐﺘﺮ ﺣﺸﻤﺖ اﻟﻠﻪ» ،١٣٨٦ ،ﭼﻬﺎر ﻃﺎﻗﯽ ﮔﻨﺒﺪدار ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﻌﻤﺎری
ﺷﻤﺎره .٣١
ﻣﺠﻠﻪ ﻫﻨﺮﻫﺎی زﻳﺒﺎ،
ﻣﺴﺎﺟﺪ اﻳﺮاﻧﯽ« ٔ
ٔ
ﻣﻴﺮداﻧﺶ ،ﺳﻴﺪ ﻣﻬﺪی ،١٣٨٨ ،آﺷﻨﺎﻳﯽ ﺑﺎ ﺑﻨﺎﻫﺎی ﺗﺎرﻳﺨﯽ ،اﻳﺮان ،وزارت
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آﻣﻮزش و ﭘﺮورش.
ﻧﺪﻳﻤﯽ ،ﻫﺎدی ،١٣٧٥ ،آﻳﻴﻦ ﺟﻮاﻧﻤﺮدان و ﻃﺮﻳﻘﺖ ﻣﻌﻤﺎران ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻣﻘﺎﻻت
ﻟﻨﮕﺮه ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻌﻤﺎری و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی اﻳﺮان ،ﺟﻠﺪ دوم ،ﺗﻬﺮان :ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮐﺸﻮر.
ﻫﻮﻳﺎن ،آﻧﺪراﻧﻴﮏ ،١٣٨٣ ،ﮐﻠﻴﺴﺎﻫﺎی ﻣﺴﻴﺤﻴﺎن در اﻳﺮان زﻣﻴﻦ ،ﺗﻬﺮان:
ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻴﺮاث ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ وزارت ﻣﺴﮑﻦ و ﺷﻬﺮ ﺳﺎزی.
ﻫﻴﻠﻦ ﺑﺮاﻧﺪ ،راﺑﺮت ،١٣٧٧ ،ﻣﻌﻤﺎری اﺳﻼﻣﯽ ،ﺗﺮﺟﻤﻪ دﮐﺘﺮ اﻳﺮج اﻋﺘﺼﺎم،
ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺮدازش و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی ﺷﻬﺮی ،ﻧﺸﺮ ﻣﻌﻤﺎر.
ﮐﺮﻳﺮ ،راب ،١٣٧٩ ،ﺗﻨﺎﺳﺒﺎت در ﻣﻌﻤﺎری ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ،ﺗﻬﺮان:
ﻧﺸﺮ ﺧﺎک.
……… ،١٣٨٨ ،ﺑﺎزار اﻳﺮاﻧﯽ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﺟﻬﺎد داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ واﺣﺪ
ﺗﻬﺮان.
……… ،١٣٨٤،ﻫﻮﻳﺖ اﻳﺮاﻧﯽ و ﻣﺮزﻫﺎی اﻳﺮان ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ،ﻣﺠﻠﻪ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻨﺮ
ﺷﻤﺎره ﻳﮏ.
……… ،٢٥٣٥ ،ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ آﺛﺎر ﺳﻨﺘﯽ ﻣﻌﻤﺎری اﻳﺮان ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ
ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﯽ ﮐﺸﻮر.
www.archnet.org
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