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

فرهنگی و محیطی و بیان شیوهٔ زندگی افـرادی است که آن را بنا نموده اند.
معماری این سرزمین تا قبل ازگسیختگی فرهنگی، که تقریباً از اواسط دورٔه قاجار اتفاق افتاد، 
ما  به  بیگانگانی همچون مغول ها،  اگر  بازٔه زمانی  آن  بود. در  برخوردار  تداوم خاصی  از شکوفایی و 
حمله و باعث هرج ومرج گردیدند، در کمتر از یک نسل تحت تأثیر فرهنگ غنی ایرانی، مسلمان شدند 

و بناهایی چون سلطانیه را ساختند.
برای انسانی که آن گذشتٔه افتخارآفرین را داشته و در حال زندگی می کند و آینده ای در پیش 
با  آشنایی  معماری،  از ضرورت های شناخت  یکی  بسیار ضروری است.  تاریخ  از  پرسش  دارد،  رو 
تاریخ آن است. در بررسی تاریخی، نگاه ما به بناها نباید همچون نگاه سنگ شناس به سنگ باشد. زیرا 
معماری یکی از مظاهر فرهنگی و ظرف زندگی انسان بوده و انس وهمدلی با او و سایر دست آوردهای 
فرهنگی همچون شعر، موسیقی و... داشته است. لذا در مطالعٔه تاریخی، عالوه بر آنکه معلوم شود که 
چه چیزی درچه زمانی و توسط چه کسانی بنا شده است، باید به بستر و سبب ساخته شدن بنا و نسبت 
آن با شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و دینی جامعه نیز توّجه شود. تاریخ کوششی نقادانه 

به منظور فهم محاسن و معایب گذشته است، کوششی پویا نه ایستا.

1ــ شعری از حکیم خاقانی هنگام دیدن ایوان مداین

هیچ گاه روزی فرا نخواهد رسید که برای مثال دربارٔه معماری دورٔه صفوی بگوییم: دیگر هر 
آنچه را الزم بود دربارٔه آن بدانیم، فراگرفته ایم.

هدف از مطالعٔه تاریخ نه فقط کوشش برای فهم گذشته، بلکه کوشش برای فهم رابطٔه گذشته 
و آینده است. زیرا تنها به کمک مطالعٔه گذشته می توان دریافت که چگونه به نقطه امروز رسیده ایم و 
چه تصمیم ها و عملکردهایی ما را به اینجا رسانده است. این مطالعه ما را قادر به نقد معماری امروز و 
دیروز می کند. برای ما آینده ای جدا از گذشته متّصور نیست. تا به زبان معماری خود مسلّط نشویم و 

1



به زبان خود حرف نزنیم، به زبان دنیا حرف نخواهیم زد. آشنایی با تاریخ معماری می تواند دامنٔه تجربه و 
آزمودگی ما را از عمر کوتاهمان تا حِدّ هزاره ها، و از محدودٔه مکان کنونی تا پهنه گیتی گسترش دهد. 

این همان معنای درس گرفتن از تاریخ است.
فصول پنج گانۀ کتاب، معماری ایرانی را از جهات مختلف بررسی کرده است. 

بازار،  حمام،  مدرسه،  مسجد،  باغ،  کاخ،  خانه،  شهر،  از  بسیار  گونه گونی  با  معماری  این 
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.
جهت  وی  دستاورد  به   و  سنتی  معمار  اعتقادی  ــ  اخالقی  ویژگی های  به  اول؛  فصل  در 

عبرت آموزی پرداخته شده است.
در فصل دوم، شهر به عنوان گسترده ترین  عمل معماری و خانه به عنوان مأمن اصلی انسان 
در این گستره، مورد توجه قرار گرفته است. در ادامه کاخ ها و باغ ها به عنوان نوع خاصی از زندگی 

خصوصی، معرفی گردیده اند.
در خاتمه فصل به سه نوع بنای بـومی نواحی مرکزی ایـران، که شاید بتـوان آنها را پیش درآمد 

آثار باشکوه معماری در بیشتر زمینه ها دانست، پرداخته شده است.
در فصل سوم؛ به وجه اعتقادی معماری از اولین نمونه های پیش از اسالم تا معماری مساجد 
و مراکز مذهبی توجه شده است.در ادامه مدارس و مقابر به عنوان جلوه ای از این وجه اعتقادی معرفی 
می شوند. در خاتمه معماری کلیسا به عنوان مکان اعتقادی بزرگ ترین اقلیت مذهبی کشور آورده شده 

است.
در فصل چهارم؛ به معرفی و بیان چگونگی ارتباط بناهای تجاری و خدماتی پرداخته می شود. 

در این فصل معماری بازار، کاروانسرا، حمام و پل معرفی می گردند.
در فصل پنجم و پایانی کتاب به ویژگی های تزیین و نقش در معماری توجه می شود. از آنجا که 
تزیینات معماری به عنوان عنصری محتوایی و نه صرفاً ظاهری در معماری مطرح بوده اند، در این راستا 

به اصول کلی، عناصر و روش های اجرایی آنها در معماری پرداخته می شود.
واحدهای  تا  گرفته  شهر  از  می باشد،  سرزمین  این  مردم  معماری  بیان  ایران،  معماری  تاریخ 
خانوادگی، از حاکم و جنگاور گرفته تا عالم و معلم، از بازرگان و سّیاح گرفته تا معمار و حرفه مند معتقد 

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



مرزهای ایران فرهنگی
ایران و قلمرو  ایران، بیش از هر چیز مستلزم معلوم کردن مفهوم  تاریخ معماری  مطالعه در 
فرهنگی آن است. آیا موّرخ هنر و معماری ایران باید خود را به مرزهای سیاسی ایران امروز محدود 
کند؟ در این صورت مسجد گوهرشاد مشهد در حوزٔه مطالعٔه او قرار می گیرد، ولی مسجد گوهرشاد 
دوران  از  پیش  تا  می شود.  واقع  او  کار  حوزٔه  از  بیرون  در  معمار،  همان  و  بانی  همان  اثر  هرات 
از  ایرانی که فارغ  بوده است. فرهنگ  از مرزهای سیاسی  معاصر، مرزهای فرهنگی همواره فارغ 
و  قفقاز  تمامی  و  هند  قارٔه  و شبه  ترکستان چین  تا  بین النهرین  و  آسیای صغیر  از  مرزهای سیاسی، 
خراسان بزرگ و ماوراء النهر را در بر می گرفت، 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 می گفتند، به فارسی شعر می سرود. در 
قرن دهم و یازدهم هجری قمری با آنکه دو دولت عثمانی و صفوی پیوسته در جنگ گرم و سرد بودند، 
در دربار عثمانی به زبان فارسی و در دربار ایران به زبان ترکی سخن می گفتند. پیداست که مطالعٔه تاریخ 

معماری نیز نباید و نمی تواند فرهنگ و هنر را در بند مرزهای سیاسی درآورد.
از این گذشته در جغرافیای زمین، نام برخی از سرزمین ها بیشتر سیاسی است و نام برخی دیگر 
نام های سوریه و عربستان  نام مکانی« است. مثالً  بهتر بگوییم»  بیشتر جغرافیایی، طبیعی، فرهنگی و 
سعودی نام های سیاسی است. یعنی مکان هایی تاریخی و فرهنگی به این نام ها وجود ندارد و این نام ها 

را بنا بر توافق بر روی محدودهٔ محصور در مرزهای قراردادی نهاده اند. 
در مقابل نام های شام، حجاز و فلسطین نام های 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«، دست کم از زمان ورود آریایی ها به این سرزمین، شناخته 

شده است.
و رود مصر است. در  آموی  بین رود  »ایران شهر« محدود  ابومنصوری،  مقدمٔه شاهنامٔه  در 
دوره های بعد حتی در زمان هایی که این سرزمین تحت سلطٔه اقوام غیر ایرانی بوده است، ایرانیان خود 
را متعلّق به ایران می دانسته اند. مسلماً این احساس تعلّّق فراتر از تعلّق جغرافیایی محض بوده است و 
باید شواهد آن را در مظاهر فرهنگی مشترک یا مشابه در مجموعٔه ایران زمین، در کشورهای متعّدد 

امروزی که همه به فرهنگ واحد ایرانی تعلّق داشته اند، جست.



سخن از فرهنگ مشترک اقوام ایرانی در آن زمان به معنای نفی تفاوت های قومی، فرهنگی 
و سیاسی یا اّدعای ملی گرایی افراطی نیست؛ بلکه سخن از جستن واقعیت واحدی است که در پس 
تفاوت ها 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 گذشته های دور در فرهنگ ایرانی، همانند سایر فرهنگ های غیر معاصر، معماری را امری 
اجرایی ــ عملی می دانستند و از آنجایی که آنچه انجام می دادند، همان بود که همٔه مردم از هر گروه و 
دسته و رشته ای می اندیشیدند، لذا نوشتن تاریخ معماری چندان مرسوم نبود. نوشتن دایرةالمعارف و 

تاریخ در زمینه های مختلف از جمله ویژگی های دوران جدید می باشد. 
شناختن  برای  هم  آمده ایم،  بیرون  حدودی  تا  ویژگی هایش  و  قدیم  عالم  آن  از  چون  امروزه، 
تاریخ معماری و  نوشتن و خواندن  نیازمند  یافتن جایگاه خود،  و  برای شناختن  ایران و هم  معماری 

آشنایی با آن می باشیم.
از آنجایی که انسان با همٔه ویژگی های مادی و معنوی اش در مکان و در معماری زندگی می کند، 
پس اثر معماری تجلّی گاه اندیشه و دیدگاه و ظرف زندگی او می باشد. با شناخت معماری ایران می توان 
به نوع نگاه انسان ایرانی به اطرافش در آن زمان پی برد. پس برای شناخت گذشتٔه خود که زمینه ساز 
امروز و آیندٔه ما می باشد، نیازمند شناخت تاریخ معماری می باشیم . برای ما امروز و آینده ای منفک از 
گذشته متصّور نیست . لذا شناخت تاریخ معماری و آشنایی با بناهای آن برای هر حرفه مند معماری از 

ملزومات اولیٔه کارش می باشد.
دراین کتاب سعی شده تاریخ صرفاً از جنبه های توصیفی و سطحی مطرح نگردد. بلکه مبانی 

نظری و جنبه های تحلیلی معماری گذشته نیز در محدوده ای نه چندان فراخ، بیان شده است.
توصیه های  به  توّجه  ضمن  می شود  پیشنهاد  درس،  کالس  و  کتاب  از  مفیدتر  استفادٔه  برای 

مدّرس کالس، موارد زیر را با دّقت رعایت کنید:
١ــ متن را با حوصله و دّقت بخوانید.

کامل خواندن متن کتاب و تعّمق در نکات مطرح شدٔه تحلیلی و ارتباط دادن فصل های مختلف 
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.
٢ــ متن کتاب را با تصاویر آن انطباق دهید.

تصاویر و کروکی های انتخاب و ترسیم شده، در درک بهتر مطالب راه گشا خواهند بود. بنابراین 
توّجه بیشتر در ویژگی های تصاویر، درک عمیق تری از مطالب کتاب را حاصل خواهد کرد.
٣ــ کتاب ها و مقاله های مرتبط با متن این کتاب را مطالعه کنید.

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



همراه  به  را  پایدارتری  و  کامل تر  درک  ــ،  می شود  آموزش  امر  تکمیل  باعث  که  ــ  عزیز  هنرجویان 
می آورد. 

٤ــ از اماکن تاریخی بازدید کنید.
باشد.  نداشته  وجود  تاریخی  بنایی  آن  در  که  می شود،  پیدا  شهری  کمتر  عزیزمان  کشور  در 
در  تاریخی  آثار  به  توّجه  و  اطراف  در شهرهای  امکان  در صورت  و  در شهر خود  آنها  از  بازدید  با 
سفرهای خانوادگی، می توان دِر گنجینٔه ارزشمند معماری ایران را گشود و از شمیم آن لّذت و بهره 

برد. انشاء اللّٰه

 موّفق باشید
مؤّلف



هدف کلی

آشنایی با معماری بناهای ایران در دوره های مختلف تاریخی


