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دست آوردن آن تالش فراوان  كه براي به) خوراك، پوشاك و مسكن(انسان به سه چيز نياز دارد 
ها  جايي دانه دانستند، جابه ها در آغاز از علمي برخوردار نبودند و كار فني نمي انسان. كند مي
اي در زير خاك، بارش باران و تابش آفتاب به   و جريان هوا و پنهان شدن هر دانهوسيلة باد به

ها به آدميان آموخت كه چگونه كشت كنند، و پس از برداشت از ثمرة كار  زمين و سبز شدن دانه
آنها براي پوشانيدن بدن خود اول از برگ درختان و سپس از . خود چگونه خوراك تهيه كنند

هاي  كردند و براي نجات جان خود از سرما، گرما، باد و باران و پديده تفاده ميالياف گياهان اس
  .كردند جوي از شكاف درختان و غارها استفاده مي

آنهايي كه براي زندگي و زنده ماندن به داخل غارها پناه بردند تا جايي كه توانستند ديوارة   
دست  وسعت بيشتري در جا و مكان خود بههاي غار را مسطح كردند تا  غارها را تراشيدند و بدنه

هايي از جانداران و گياهان بر ديوارة غارها بكشند  آورند و آنهايي كه با ذوق بودند توانستند نقش
  .وجود بياورند ها به هايي را با تراش دادن سنگ يا تنديس
ة عشق ها باعث شد فرهادگونه تيش ازدياد جمعيت و كم بودن غارهاي طبيعي و تفكر انسان  
ها را بشكافند و از كالن فضل به ذرة فضا برسند و  دست گيرند و با تصميمي راسخ دل كوه را به
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ها  آنها بودند كه با تكيه بر بازوان خود فضا را به داخل كوه. وجود آورند اي را به معماري صخره
هايي   يا نقاشيها هاي غار بنا بر ذوق و سليقة خود تنديس بردند و عظمت آفريدند و بر ديواره

هاي معاصر از اين طريق صنعت گردشگري را  ها انسان وجود آوردند كه پس از گذشت قرن به
  .گذاري كردند پايه
اي كه داشتند  گذشت و آنها در پي انديشه مند بودند، زمان مي ها از ذوقي سرشار بهره انسان  

وجود آمد و با كوشش آنها  خالقيتي بهكم  كم. توانستند از هر آنچه قابل انعطاف بود اشيائي بسازند
ساختن مسكن منحصر . هايي كنند  نوآوري و مهارتي كه به خرج دادند توانستند در ساخت مسكن

 چه در قطب كه  .به منطقة خاصي نبود، بلكه در تمام مناطق جهان اين حركت چشمگير بود
رخوردار بود و در صحرا و هميشه پوشيده از يخ بود، چه در دشت كه از هواي گرم و سوزاني ب

  .بيابان و كوهستان به ايجاد مسكن پرداختند
شايد بشر از روز اول به اين مطلب آگاه بود كه زندگي يعني زنده ماندن و با مرگ دست و   

زندگي پايدار نيست جز با پيشرفت و بهتر زيستن و اين بهتر زيستن را با تمدن . پنجه نرم كردن
بنابراين در اين راه . يز بهتر ساختن و تفكر بهتر را به همراه داشتتمدن ن. دانست همراه مي

 عمل آمد و هر روز منابع در دسترس مورد استفاده قرار گرفت تا هنرهاي  كوشش فراوان به
  .دست آمد و شايد بتوان گفت هنر سيزده قرن قبل از ميالد را رقم زد مختلف به
 و يهودا، و از بابل به نينوا و از آنجا به تمدن شكل گرفت، تمدني كه از اور به بابل  
علم . جمشيد و سارديس و ميلتوس، و از آنجا به مصر و كرت و يونان و روم انتقال پيدا كرد تخت

معماري كه با علم هندسه و فيزيك عجين است از سرزمين بابل رشد كرده و به اروپا رسوخ كرده 
  .دو روح خفتة اروپاييان قرون وسطي را بيدار كر

تاريخ بابل نتيجة آميختن دو قوم آكد و سومريان با يكديگر بود كه از اين اتحاد، نژاد بابلي   
هايي كه بين آكد و سومريان و قوم سامي درگرفت، با پيروزي قوم آكد،  بعد از جنگ. وجود آمد به

) م. ق٢٠٨١ -٢١٢٣(نام حمورايي  النهرين درآمد و شخصيتي نيرومند به بابل به پايتختي تمام بين
النهرين سلطنت كرد كه از تصويرهاي بجا مانده مانند نقش مهرها و  مدت چهل و سه سال در بين

  .هاي انجام يافته مشخص شده است كشف
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دست   به١٩٠٢قانون حمورايي، كه بر روي ستون سنگي نبشته شده در كشفيات سال   
اين سنگ نبشته جزو غنائم . ستدست آمد كه گوياي همه چيز ا شناسان از شهر شوش به باستان

  .هاي گذشته از بابل به ايالم انتقال پيدا كرده است جنگي بود كه از زمان
گشت و زمان در گذر بود تا اينكه دولت آشور در شمال  ها دست به دست مي حكومت  

 دست گرفتند، ها زياد بود، مادها حكومت را به درگيري. تأسيس شد و بابل به تصرف نينوا درآمد
هايي بر روي  بابل آباد شده بود، براي آمد و شد پل. ها ناتوان شده بودند در اين زمان آشوري

  .هاي زيادي بنا شده، هنر و تمدن پيشرفت كرده بود ها ساخته بودند، ساختمان رودخانه
ها كه دو همسايه بودند در بنيان نهادن تمدن باستان همگام و در اختراع  ها يا سومري ايالمي  
ها در تشكيل دولت ماد و اتحاد با آن و برانداختن امپراتوري  ايالمي.  شريك و سهيم بودندخط

  .آشور و تشكيل فرهنگ بزرگ هخامنشي سهم به سزايي داشتند
مركز تمدن ايالم در دشت خوزستان قرار داشت و كشور ايالم در زمان اعتالي قدرت نه   

النهرين و مناطق فارس  الت ايران، دشت بينفقط دشت خوزستان بلكه قسمت قابل توجهي از ف
عنوان  و لرستان و همچنين نواحي ايران را در برداشت و دولت هخامنشي شهر شوش را به

پادشاهي ايالم در حدود مدت دو هزار سال در اين دشت . پايتختي براي خود انتخاب كرده بود
  .داد جوار خود انجام مي ا ممالك هماي ب پهناور وجود داشت و روابط بازرگاني و داد و ستد عمده

دست آمد  شناسان به هاي شهر شوش توسط باستان جاي ماندة زيادي در حفاري آثار هنري به  
  .كه گواه اين مدعاست

نام اوجا يا هوجا كه مردمان مناطق شرقي دشت خوزستان بودند  ها را به ها، ايالمي پارسي  
  .اند وضي يا اوزي ثبت كردهشناختند و مورخين قديم نيز آنها را ا مي
ها از شمال  النهرين كوچ انسان در بين. طور كلي تاريخ شهرنشيني با ابهاماتي همراه است به  

شرق به دشت خوزستان، كه براي كشت و دامداري محل مناسبي بود، فرهنگي را به همراه داشت 
و رسوم مانند خط و زبان و فرهنگي از آداب . نشينان با خود به اين منطقه آورده بودند كه كوچ

هاي شمالي و  نشينان پس از پشت سرگذاشتن كوهستان نويسان، كوچ فرهنگ، به گفتة تاريخ
النهرين نام داشت ولي  رسيدند كه همانا بين پيمودن قسمتي از دشت خوزستان به سرزميني مي
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كرد و  نشيني مي فارس عقب اند كه هرچه آب خليج نوشته. تاريخ معيني بر آن نوشته نشده بود
در اين زمان . يافت نشينان نيز فزوني مي شد تعداد كوچ هاي بيشتري به كشتزارها اضافه مي زمين

  .بود كه با كشت و كار بيشتر اقتصاد رونق گرفت و داد و ستد به مرحلة جديدي رسيد
مكاني به دادند و از  نشينان كه هميشه در اثر گرما و سرما محل اقامت خود را تغيير مي كوچ  

آمد كه مسير  وجود  هايي به رفتند در اثر رفت و آمدها و محل عبور هنگام كوچ راه مكان ديگر مي
بايد وسيلة اولية زندگي كه  ها مي در اين راه. كرد اصلي عبور از شهري به شهر ديگر را آسان مي

ديدند زندگي  نشينان هرگاه محل را مناسب مي كوچ. گرفت همانا آب بود در دسترس قرار مي
ها و  كردند و در راهي كه از شمال به جنوب در دامنة زاگرس در تنگه اجتماعي خود را آغاز مي

الجيشي و  هايي كه آب در آنها جاري بود و بعضي از آنها خوش آب و هوا و از نظر سوق دره
  .كردند هاي كوچك سكونت مي كارهاي تجاري مهم بودند به شكل دسته

هاي دوردست فارس و نزديك   قزوين كه دروازة آذربايجان بوده تا جلگهاند كه از آورده  
گذشته و اجتماعات كوچك كه در  اي وجود داشته كه از سرزمين اصفهان مي اقيانوس هند جاده

بعدها . دادند هاي اجتماعي را به هم پيوند مي جاي اين جاده اقامت گزيده بودند ارتباط جاي
وجود آمدند و با ورود فلزات در زندگي  اي به يافته نظم اجتماعي سازمانالنهرين و درة سند با  بين

هاي باريك بيشتر  ها در اين راه روزمره و عادات مردم سير تمدن را سرعت گرفت و آمد و رفت
ها و  وسيلة انسان ها به ها را جادة صاف و مسطحي دانست چون اين راه توان اين راه البته نمي. شد

ها  العبوري هم در دل كوه هاي صعب وجود آمده بود و گاهي جاده ر حال عبور بههاي د حركت دام
التجاره  اي را به شكل مال افرادي كه از مكنتي برخوردار بودند و سرمايه. بود كه بايد از آنها بگذرند
ها بايد  النهرين و يا سواحل جنوب رفت و آمد داشتند از همين راه هاي بين بين فالت يا جلگه

آباد و سرزمين بختياري است راه  نام كرمانشاه، خرم كه امروزه به كردند و در شهرها جايي ور ميعب
اند،  ها را فراموش نكرده مردم جاده. النهرين برسند كردند تا به منطقة بين خود را انتخاب مي

س از آنجا هاي اولية قوم آريا كمك كرد و بعدها هم عبور سريع سواران فار هايي كه به تهاجم راه
هاي پادشاهان  كاروان وجود آمده بود، همچنين رژة   كه به هايي دشت اصفهان و راه. انجام گرفت
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هاي جنگي سنگين به همراه داشتند، به خود  بزرگ هخامنشي و لشكركشي اسكندر كبير را، كه بنه
  .ديد
ما اين تاريخ بر نويسان زندگي بشر پنج هزار سال قبل از ميالد شروع شده ا به گفتة تاريخ  

كسي روشن نيست ولي استفاده از خشت را حدود هزار سال قبل از اينكه در تاريخ نامي از آن 
توان در يك لوحة خشتي زمان سارگون مؤسس امپراتورِي  اين موضوع را مي. دانند برده شود مي

  . سال قبل از ميالد مسيح مشاهده كرد٢٤٠٠آكاد يعني قريب به 
توانند از گرماي آن بهره ببرند و براي طبخ   دست يافتند و فهميدند كه ميها به آتش انسان  

خواري  آنها از خام. آتش بود كه زندگي آنها را متحول كرد. غذا و پختن نان از آن استفاده كنند
براي طبخ غذا و . دست برداشتند و به مواد پخته روي آوردند و در زمستان از سرما نجات يافتند

بعد . پختند ها آتش افروختند و غذا مي چيدند و در ميان سنگ وار دور هم مي را دايرهها  نان سنگ
هاي پخته شده از  ها پخته شدند و باران كه باريد سنگ از چندي كه آتش به سنگ رسيد، سنگ

هم جدا شدند و اول به شكل پودر درآمده، و در باران حل شدند و مخلوطي از آب و آهك به 
. اي برخوردار است  بعد از مدتي دريافتند كه زمين از سختي قابل مالحظهزمين فرو رفت و
سازي بنا و  شوند و آهك براي محكم و مقاوم هاي پخته به آهك تبديل مي فهميدند كه سنگ

ها به  سازي معمول شد و در ساختمان بنابراين پختن آهك براي ساختمان. ساختمان مناسب است
  .ند كه هنوز هم معمول استنحو احسن از آن استفاده كرد

طور  ها به كردند كه در رودخانه هاي نيل، دجله و فرات مشاهده مي نشينان رودخانه كناره  
نشين شدن رسوبات و گل و  طبيعي پس از طغيان آب، جاري شدن سيل، فرونشستن آب و ته

دارد   برميهاي سيل و تابش نور آفتاب و گذشت زمان رسوبات خشك شده ترك مانده الي و باقي
آيد كه براي ساختن ديوار  هاي كوچك و بزرگ بدون نظم و ترتيب معيني درمي و به شكل مكعب

  .مناسب است، بنابراين بر آن شدند كه از اين رسوبات مكعبي كمك بگيرند و ديوارسازي كنند
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  ١ تصوير

  
ان را بر آن نشين شده، هنرمند سازي و نابرابر بودن قطعات ته اندركاران ساختمان دست  

اي كه در اختيار داشتند بتوانند آنها را سايش دهند و به ابعادي درآورند  داشت كه با وسايل اوليه
براي سايش، زمان الزم بود، در ضمن چون . كه در ديوار به راحتي در كنار يكديگر قرار گيرند
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اين كارگران شدند بنابر شكستند و به خاك تبديل مي نشين شده سست بودند، مي قطعات ته
در اين حين خاك را با آب . تر از رسوبات باشند ساختمان در فكر قطعاتي بودند كه محكم

گل را با دست به قطعاتي مشابه هم و با ابعادي . دست آوردند مخلوط كردند و از آن خمير گل به
دند و در هايي درآوردند و در برابر نور آفتاب خشك كر نه چندان برابر به شكل مكعب و يا حجم

هاي آنها نابرابر  ساخته ديوارسازي كنار هم قرار دادند تا ديواري مقاوم داشته باشند ولي دست
بودند و ديوار از اتصاالت الزم برخوردار نبود و فشار و اضافه وزن، به راحتي آن را خراب 

  .كرد مي
ش داشتند و به هنرمنداني كه از دور دستي بر آت. علم رياضيات و هندسه فراگير شده بود  

مالي را برابر با تناسبات  مند بودند پس از محاسبات اوليه قالب خشت گل و معماري عالقه
سازي  هايي يكنواخت تهيه كردند تا براي ساختمان ساختمان زمان خود طراحي كردند و خشت

  .باشندوري بهتري از آن داشته  تر و بهره تر باشد و ديواري منظم تر و كاربرد آن آسان مناسب
ها را در حد يك سرپناه  توان گفت ساختمان هاي اوليه ساده و ابتدايي بود و مي ساختمان  

شايد در . ساختند تا از گزند سرما و گرما، باد و باران و برف و عوامل ديگر جوي در امان باشند
به . دادند نميها فكري نشده بود و شايد هم اهميتي به آن  ساختمان گونه  ابتدا براي زيباسازي اين

هايي كه از  هاي بدنة غارها و تنديس تدريج حس بهتر زيستن را در خود يافتند و از نقاشي
گذشتگان به ارث برده بودند الهام گرفتند و با جوششي كه در آنها پيدا شده بود و احساسات آنها 

رچه در توان دارند براي را برانگيخته بود بر آن شدند كه بهتر بسازند و از نبوغ خود بهره ببرند و ه
  .ها كوشش كنند زيباسازي ساختمان

  
  آجرسازي

هايي از خشت ساختند و در كنار آن اجاقي براي طبخ غذا آماده كردند كه دور از دسترس باد  خانه
تر از  چون اجاقي خشتي منظم(جاي سنگ  هايي از خشت به در محل طبخ غذا اجاق. و باران باشد

ها  بعد از مدتي دريافتند كه رنگ خشت. ها آتش افروختند  و ميان اجاقساختند) اجاق سنگي بود
كشان و  هايي كه بين گردن عوض شده و از استحكام بهتري برخوردار است يا در اثر جنگ
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وجود  هاي يكديگر به  سرزميني و به آتش كشيدن خانه-هاي قومي زورگويان و درگيري
هاي سوخته شده به رنگ  ها در خانه  كه خشتشد آوردند پس از خاتمة جنگ مشاهده مي مي

بدين ترتيب بود كه پختن آجر معمول گشت و . قرمز درآمده و از استحكام بهتري برخوردار است
ارزش بود براي خود جايي پيدا كرد و ساختن آجر بين  خاك رسي كه در نظر آدميان ناچيز و بي

دسياتي است كه بشر دربارة پخت آجر اينها همه ح. هاي بزرگ جهان جان گرفت اقوام و تمدن
  .زند مي
آنها خاك رس را . ها پختن آجر را ياد گرفتند كه برج بابل ساخته شد كلداني قريب به زماني  

و به مادة سختي كه همانا آجر بود تبديل ) خشت(زدند  كردند و گل را قالب مي با آب مخلوط مي
ها فن آجرسازي و ميناكاري را  بابلي) م. ق٥٦٢-٦٠٥) (النصر بخت(در زمان نبوكة دوم . كردند مي

  .آموختند
در . سازند خشت در تمام جهان معمول گشت و در تمام دنيا هنوز خشت را مانند قديم مي  
دست آمده شايد بتوان تاريخ تقريبي آجرسازي را  هاي اطراف رود نيل از آجرهاي به حفاري

جرسازي به شكل امروزي نبوده و تهية دست آمده مشخص كرد كه آ حدس زد و از قطعات به
  .گرفته است ها به روش بدوي انجام مي گيري خشت گل و قالب
كردند  نشين شده از طغيان سيل را با ِپهن مخلوط مي هاي رود نيل رسوبات ته مردمان كناره  

امروزه هم در . كردند گيري، آن را در آفتاب خشك مي و پس از ورز دادن و فرم دادن با قالب
شود كاه مخلوط  زني آماده مي نقاطي از جهان براي محكم ساختن خشت، در گلي كه براي خشت

رسم بر اين بود كه گل مخلوط با كاه را با دست در قالبي . كنند تا به مقاومت آن افزوده شود مي
ه بدين ترتيب بود ك. كردند ريختند و روي آن را با دست صاف مي كه از پيش آماده كرده بودند مي

 ميالدي ١٦٦٦سوزي سال  در آتش. آجر معمول گشت و به سرعت آجرسازي وسعت پيدا كرد
ها را سوزاند و  در انگلستان كه بناهاي زيادي از خشت و چوب ساخته شده بود آتش همة چوب

  .ها آسيبي نديدند و به آجر تبديل شدند خشت از بين برد ولي 
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گيري خشت را فرا  واني كه داشتند قالبها هندوان به كمك خاك رس فرا بعد از مصري  
هاي زيادي از آجر ساخته شد  گرفتند و ساخت آجر در هند به سرعت پيشرفت كرد و ساختمان

  .ساخته شد) آجر خام(هايي از خشت  هاي آجري كلبه و در كنار ساختمان
ها را بر  ها، انسان سازي هر چند در آغاز، ابتدايي بود ولي اين پيشرفت معماري و ساختمان  

كارگيري بهتر آجر را  آن داشت كه بيشتر فكر كنند و بهتر بسازند و شيوة بهتر ساختن و به
  .بياموزند
انگيزي ساخته  آجرها به ابعادهاي حيرت. آجرسازي شروع شد ولي نظم خاصي نداشت  
 براي آن ولي ابعادي(اند  كار برده  ميليون آجر به٨٥اند كه براي ساختن برج بابل  آورده. شد مي

و هر طبقة اين برج مخصوص خداياني بوده است كه مردم براي نيايش به آنجا ) اند ننوشته
با . بناهاي عظيمي با آجر در گوشه و كنار جهان ساخته شد و تمدن بشري شكل گرفت. روند مي

ها، پادشاهان و مردمان زيادي كه باني كارهاي خير بودند و براي پيشبرد  وجودي كه حكومت
 كشيدند، همه و همه از بين رفتند ولي دسترنج آنها در بعضي از نقاط جهان در  عت زحمتصن

  .خورد معابد، قصرها، كليساها، مساجد و ديگر امكنة قديمي به چشم مي
  

  صنعت آجرسازي

هندوستان به . هندوستان مركز تمدن جهاني شد وشهرهايي در اين منطقه با آجر ساخته شد
عمل  هايي كه در اين منطقه به حفاري. ني كه داشت در اين هنر ترقي كرد رس فراوا واسطة خاك

  .رساند  سال قبل از ميالد مي٢٥٠٠آمد سابقة آجر را به 
تكنيك آجرسازي هر روز در هند با پيشرفتي همراه بود و دنبالة اين صنعت رو به ترقي و   

ولين ساختمان آجري، كه در آمريكا كه آمريكا استقالل يافت و آجر ا پيشرفت گذاشته بود تا زماني
 ميالدي ساخته شد، از هند غربي به اين جزيره، كه در صنعت ١٦٣٣در جزيرة منهتن به سال 

هاي متمادي آجر از انگلستان، هلند و هند به  سال. موقعيت برتري را پيدا كرده بود، حمل شد
هاي خشتي و آجري  خانهشد، لذا هر جايي كه خاك رس فراوان بود ساختن  آمريكا صادر مي
  .معمول گشت
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ها از آبادي و خاك رس مرغوبي برخوردار بود و  در ايران شهر شوش، پايتخت ايالمي  
دست آمده بقاياي تمدني ماقبل تاريخ را  هايي كه در اين منطقه انجام گرفته، همچنين آثار به كاوش
ة مصور رنگين با اشياي هاي پخته شد هاي شهر شوش سفال در طبقات زيرين خاك. رساند مي

الواح گلي كه در . ديگري كشف شده و اين ناحيه از نظر قدمت اهميت خاص خود را داراست
  .دست آمده شامل اسناد و قراردادهاست شهر شوش به

قصري كه پادشاهان هخامنشي در . م قصر شوش را بنا كرد. ق٤٩٤داريوش كبير در سال   
گ است كه در غرب ايران ساخته شده و چهرة اين شهر شوش بنا كردند گوياي تمدني بزر
شود كه در تمام دنيا زيربناي اصلي هر ساختمان و عامل  سرزمين را عوض كرده پس مالحظه مي

  .اي هر بنا گرديد افسانه
هايي كه در شهر شوش انجام  داريوش شهر شوش را پايتخت زمستاني قرار داد، كاوش  

هاي انجام گرفته تاريخ چهار سال قبل  شناسي ناحيه و كاوش انگرفته، مقايسة آثار و كشفيات باست
  . كند از ميالد را حكايت مي

بنابراين ساخت آجر در ايران از ازمنة دور آغاز شده و ايران جزو كشورهايي بوده كه در   
  .ساخت آجر همت گماشته است

رود كارون معبد چغازنبيل در روي تپة بزرگ خاكي در ساحل رودخانة دز كه از شعب   
اي را  م بنا كرد و عده. ق١٢٥٠اين معبد را آنتاش كال، پادشاه عيالمي در سال . است واقع گرديده

بعد از مرگ . عقيده بر آن است كه آنتاش گال وقتي زنده بود، نتوانست ساختمان معبد را تمام كند
ستفاده قرار نگرفت و در ها بود ولي در زمان هخامنشيان مورد ا او اين ساختمان مورد توجه ايالمي
معبد همچنان خالي ماند ولي چوپانان در بعضي از فصول . زمان اشكانيان نيز توجهي به آن نشد

سال كه براي چرانيدن گله و رمه به اين منطقه رفت و آمد داشتند از اين محل براي استراحت 
  .كردند خود استفاده مي
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  ٢تصوير 

  
هايي  در گوشه و كنار اين معبد ضمن كاوش. باشد ر ميخام با روكش آج اين بنا از خشت  
عمل آمده تعدادي مجسمه از انسان، حيوان و الواح گلي كه مطالبي به خط عيالمي روي آن  كه به

ساختمان معبد به شكل مربع و ارتفاع ساختمان آن در حال . نقش شده، كشف گرديده است
هاي مجلل ساخته شده و راه  سردر ورودي.  متر است كه در اصل پنجاه متر بوده است٢٥حاضر 
  .هاي خاص استادان ساخته شده است ها با محاسبات و مهارت پله
زيگورات يا معبد هفت طبقة چغازنبيل كه در كنار رودخانة دز قرار داشته بين دو شهر   

  .شود كه از باالي معبد منظرة هر دو شهر مشاهده مي طوري شوش و شوشتر بنا شده است، به
ها با آجر آن را براي خدايان خود بنا كردند و  طور كلي زيگورات معبدي بوده كه سومري به  

هاي  در باالترين طبقة آن اطاقي مخصوص براي مجسمة خدايان خود در نظر گرفتند كه در زمان
هايي براي كاهنان و  مناسب براي پرستش به اين محل بيايند و در طبقة ديگر معبد اطاق

شناسان كه در گذشته  هاي باستان از نوشته. ن و شناسايي حركت پرندگان آماده كردندشناسا ستاره
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آيد كه هنر و صنعت در حدود پنج هزار سال قبل از ميالد در  اند چنين برمي از ايران ديدن كرده
بهايي كه در دل خود نهفته دارند هر  ايران ريشه داشته و بايد گفت روستاها با آثار باستاني گران

اي از تاريخ معماري، هنر و صنعت اين مملكت هستند و با يك نگاه به آثار  كدام كتاب زنده
ها و  هايي كه با داستان ها و ساختمان سراها، معابد، امامزاده ها، كاروان مانده مانند قلعه باقي
الد و از هايي از پدر به او صورت قصه هاي كهن اين مرز و بوم سينه به سينه نقل شده و به افسانه

  .كند مادر به فرزند رسيده و در دل هر ايراني ريشه دوانيده صحت اين امر را تأييد مي
اند كه با  تريِن كارشناسان زمان خود بوده معماران ايراني عالوه بر هنري كه داشتند از برجسته  

توان  اند مي شتهكمال تأسف تاريخ نامي از آنها به ياد ندارد ولي با هنري كه از خود به يادگار گذا
  .برد به توانمندي و خصائل ذهني و معرفتي آنها پي

  
  هخامنشيان

ايران يعني سرزمين آرياها، نامي كه از طوايفي گرفته شده كه در فالت ايران مستقر بودند و 
 كردند بيرون برانند يا آنها را به زير توانسته بودند ساكنان ديگر را كه در اين فالت زندگي مي

توان به حدود ده هزار سال پيش حدس زد كه از  تاريخ فالت ايران را مي. د درآورندسلطة خو
شدة قبل از تاريخ بودند كه در روستاهاي پراكنده و كوچكي زندگي  هاي شناخته جمعيت
  . كردند مي
هاي كوچكي كه در هزارة پنجم در سيالك پيدا شده  ها و مجسمه هاي منقوش، خانه سفال  

  .فتة فرهنگي و آداب و رسوم مردم فالت را به همراه داردگواهي تكامل يا
سازي منقوش كه با تكنيك  دست آمده، گواه صنعت سفال در هزارة چهارم از اشياء به  
شده كه دال بر  هاي خاصي توليد مي اي همراه است و از سفال نازك و محكمي با زيبايي العاده فوق

هاي سمبوليك و موافق با رموز نيايشي  ع واقسام مجسمهتكامل يافتن هنر و به نمايش گذاشتن انوا
  .عنوان خصوصيات دائمي هنر ايراني هميشه پابرجا مانده است فالت قاره است و به

عمدة بناهاي غربي ايران كه در سلسله جبال زاگرس بجا مانده، نشانة جوامع اولية دوران   
ها از كاهگل بوده و در  ه، اطاقساز درست شد هاي دست ها از خشت اين خانه. نوسنگي است
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طور مثال اين  ها تعبيه شده كه به بعضي از موارد تنورهايي براي پخت و پز نان در كف اطاق
دار است و با خشت  ها، گودالي است به قطر سه پا كه بدنة آن به سوي ته گودال شيب گودال

  .اند ساخته شده و روي آن را با گل صاف و هموار كرده
اند كه صاف باشد و بتوانند روي آن  ها را با گل اندودكاري كرده ز اطاقكف بعضي ا  

ها به رنگ خاكستري و تعدادي  ها از دو نوع گل تهيه شده كه بعضي خشت. زيراندازي پهن كنند
اند كه مالت  وجود آورده هايي توسط انگشتان دست به ها حفره درون خشت. به رنگ قرمز است

در . كردند ها را در برابر آفتاب خشك مي ال بهتري برخوردار باشند، خشتالي آنها رفته تا از اتص
هاي سلسله جبال زاگرس  م در نزديكي. ق٤٥٠٠النهرين در تپة گورا  هاي شمالي بين كوهستان

همة . هاي فالت وجود داشته است شود كه در سلسله كوهستان تمدن همانندي ديده مي
يك سرزمين كوهستاني زائيدة تمدني است كه از فالت قاره وجود آمده در  ها و تمدن به پيشرفت

  .باشد و سرزمين ايران مي
ترين اقامتگاه در آن از شاخة درختان  كهن. تاريخ سيالك كاشان مربوط به هزارة پنجم است  

كردند  در اين زمان گاو و گوسفندان را اهلي مي. داري ابتدايي است اي از باغ ساخته شده كه نشانه
ها يكي به رنگ قرمز و ديگري به رنگ  سطح اين سفال. كردند ساز توليد مي وع سفال دستو سه ن

ها ابتدايي و با خطوطي  هايي همراه بود، هر چند اين نقاشي سياه يا خاكستري و سومي با نقاشي
  .دنبال شده است

 و م دو دولت نيرومند آريايي يعني ماد و پارس با هم متحد شدند. ق٥٦٠در حدود سال   
همة اين اتفاقات زماني رخ داد كه كوروش بزرگ نخستين . ريزي كردند امپراتوري ايران را پايه

دهاك فرمانرواي ماد را از تخت شاهي سرنگون كرد و توسط  شاه هخامنشي نياي خود آژي
كوروش و داريوش شاه اول كل آسياي باختري را به تصرف درآوردند و اولين امپراتوري جهان 

از رود نيل گرفته تا جيحون . ي شد كه مدت دويست و سي سال پابرجا بود و دوام يافتريز پايه
و از درياي اژه گرفته تا رود گنگ در تصرف هخامنشيان بود و اين امپراتوري با همة وسعتي كه 

هايي ساختند كه مشوق بازرگانان شد و  در اين زمان راه. اي برخوردار بود داشت از ثبات شايسته
 مايل ١٦٠٠شاهي كه از سارد تا شوش به مسافت  جادة . ه تجارت ثروتي هنگفت توليد شددر را
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داد كه در حمل و  ها را ياري مي كشيده شده بود و يكصد و يازده استراحتگاه بين راهي كاروان
  .فرش كرده بودند جمشيد و اكباتانه را سنگ اند كه راه بين شوش و تخت گفته. نقل كاالها بكوشند

هاي با ايماني بودند و روح  مند بودند، انسان امنشيان از استعداد و هوش سرشاري بهرههخ  
همت و كارداني و همدلي آنها امنيتي . خواهي در حركت زندگي آنها نقش مؤثري داشت عدالت
 ملل گوناگون مقاومت كنند و  وجود آورده بود كه توانستند مدت دو قرن در مقابل هجوم را به

  .بزرگ و جانشينان او باشندتابع كورش 
امپراتوري هخامنشي دولت جديدي بود كه نظير آن در تاريخ سابقه نداشت، چه از لحاظ   

هاي مذهبي و اخالقي كه آنها را از  وسعت و منابع اقتصادي، چه از لحاظ اهميت ارزش
  .كرد هاي پيشين ممتاز مي حكومت
ن پديدار شد كه نشان از تمدن داشتند، النهري در زمان هخامنشيان شهرهايي بزرگ در بين  

شهرهايي با وسعت زياد وجمعيت انبوه و تجارت با ديگر شهرها كه تأسيسات اداري و قوانين 
هاي تجاري، غناي اقتصادي، پيشرفت هنر، صنعت نشر فرهنگ و  تماس. كرد مدوني را طلب مي

روشني اين دوره را معارف هنري جديدي پديدار گشته بود، و اين وضع معماري مشخص و 
  .نماهاي داخلي وضعيت مطلوبي را به بناها داده است هاي ابتدايي با طاق دهد كه در گاه نشان مي
توسعة هنر، باعث تنوع . شد آميزي استفاده مي دست براي رنگ در گذشته از رنگ قرمز يك  
 مخلوط با اكسيد آهن اي متمايل به قرمز ارغواني و قرمز نارنجي و گاهي هاي قهوه ها به رنگ رنگ
  .ها شده بود ميوه و آب
شد مانند معماري  اي را شامل مي هايي كه داشت كارهاي برجسته فن معماري با پيشرفت  

 خارجي بنا با  هاي ديواره. اي از آنها را در وركا شاهد هستيم ها و معابد كه نمونه ها، كاخ زيگورات
اند كه اين نوع تزئينات با فن  را تزئين كردههايي همراه است و جرزها  تورفتگي و برجستگي

  .سازي نادري همراه شده است موزائيك
ها چيزي نبودند، جز رسوم دينِي زيگورات چغازنبيل كه در دورة هخامنشي در  زيگورات  

ها تقليد  ها از اين زيگورات سومري. دشت خوزستان ساخته شده و آثار آن همچنان باقي است
  . ي براي خود ساختندهاي كردند و زيگورات
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ها  قبل از ساختن آنها از كوه. است» اليه صعود به منتهي«اللفظي واژة زيگورات  معني تحت  
هايشان را با  توانستند كوه هاي شرقي آمده بودند و نمي مردمي كه از سرزمين. كردند استفاده مي

. ها ناميدند  كوه همة سرزمينهايي ساختند و آنها را تپة مقدس يا خود بياورند لذا براي خويش كوه
 به همين دليل  هاي آنها رسيدن به آسمان بود كه در مفهوم واژة زيگورات بيان شده است، آرمان

  .ساختند ها را چند طبقه، بلند و باالي تپه يا كوه مي زيگورات
ريزي كردند كه يكي از مقتدرترين و  هخامنشيان نخستين شاهنشاهي را در جهان پايه  
  .هايي بود كه از نظم خاصي برخوردار بودند رين دولتت عادل
بر عكس آنها، دولت آشور . هخامنشيان بر اصول اخالق و مذهب بسيار متيني استوار بودند  

ريزي كرده بود و به علت ظلم و ستمي كه  سياست دستگاه حكومت خود را براساس وحشت پايه
زير فرمان آورده بودند، دوام نياورد و يكي بعد رحمي به  فرما بود و شهرهايي كه با ظلم و بي حكم

اما هخامنشيان از آسياي مركزي و رود سند تا نيل و درياي اژه راه يافته، . از ديگري از بين رفتند
وجود آورده بودند و يكي از   نعمت را به در سراسر اين پهنه، آسايش زندگي و فراواني

  . كرده بودندريزي هاي بشري را پايه تريِن تمدن پيشرفته
هاي مستقلي كه در بعضي از  هخامنشيان حكومت. دين و آداب و رسوم هر ناحيه محلي بود  

نقاط وجود را داشت سرنگون نكردند بلكه از آنها حمايت به عمل آوردند چون حكومت 
  .ريزي شده بود و آنها اساس و قانون هخامنشيان را رعايت كردند هخامنشيان براساس عدل پايه

ها و امور آبياري و تسهيل  ها و آموزشگاه يوش به سبب ساخت و ساز و ايجاد بيمارستاندار  
حمل و نقل و تكميل نخستين ترعه ميان درياي سرخ و درياي مديترانه كه يكي از اقدامات 

بناي بزرگ . داريوش را مرد نكوكار بزرگ لقب دادند. ايرانيان بود حفر آن را به پايان رسانيدند
د به فرمان داريوش آغاز شد، اين بنا شامل چندين كاخ و عبادتگاه بزرگ بود كه روي جمشي تخت

هاي صفه كه گاهي در دل  صفحة عظيمي به مساحت تقريبي دو كيلومتر مربع قرار دارد و ديواره
  .باشد ساخته شده است  تن مي٥/٢كوه تراشيده و گاهي با خرسنگهايي به وزن 

يار شاه كه داراي بيست متر بلندي بود در كمال ظرافت و هاي كاخ آپاداناي خشا ستون  
شود و شايد در دنيا  تر شده ظرافت آن دو چندان مي زيبايي تراشيده شده، هرچه به باالتر نزديك
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اند كه دو كلة سرگاوها پشت به پشت به  ها را از يك جفت گاو نر ساخته سرستون. نظير باشد بي
 ساخته شده و تيرهاي طاق را ميان دو گله سر گاوها جاسازي هم تكيه دارد و از سنگ يك پارچه

هاي بزرگ كه از شكوه و عظمت و سادگي و آراستگي خطوط ساختمان و  پيكرسازي. اند كرده
ساختن شير و كلة شير از سنگ، قريب . افزايد هم رديف با تزئينات داخلي است بر زيبايي بنا مي

دست آذري شروع شده  تراشان چيره دست سنگ بايجان بهبه هزار سال پيش از هخامنشيان در آذر
  .تراشان خبره به كمال رسيد دست سنگ بود و در دورة هخامنشيان به

كنيم كه شيوة كار آن در  تراشان توجه كنيم خطوطي را مشاهده مي اگر به جزئيات كار سنگ  
 به صورت هاي خطوط چشم و چهرة قدرت و شدتي كند و در برجستگي زمان خود جلوه مي

داده است كه اگر تصرفي در طبيعت صورت گرفته ولي در قيافة حيوان با شدت تمام  شير مي
  .دهد اي نشان مي طور برجسته زندگي بخشيده و سبعيت حيوان را از جنس جانوران به

گاه مقر دائمي سلطنتي قرار نگرفت و اين كاخ مركز  جمشيد هيچ همتاي تخت كاخ بي  
آمدند و  هاي تابع گرد هم مي م نوروزي بود كه در مراسم، نمايندگان ملتسياسي كشور و مراس
بر روي يكي از . كردند آوردند و با شاهنشاه بزرگ تجديد تبعيت مي ها مي ارمغان و پيشكشي

هاي كبود، زرد، سفيد و سياه نصب شده بود ولي بيشتر  هايي به رنگ ديوارهاي درون كاخ كاشي
ها از صف  هاي تو گرد و برجسته ساخته بودند كه اين برجستگي ريديوارهاي كاخ را با حجا

كه براي رعاياي خود دعا  هاي خود و هيكل شاهنشاه در زماني دراز نمايندگان تابع با ارمغان
طور  كرد وتصوير جانوران كه نمايندة قدرت آسماني بودند و زد و خورد يا آرامش به مي

اين هنر . سازي توسط حجاران به نهايت كمال رسيده بودهنر پيكر. تراشي شده اي سنگ شايسته
جمشيد براي  گروهي بود، به همين سبب عظمت و وحدت در پي داشت، شايد هنر عظيم تخت

جاي گذارده، اين آثار غير از  تر به اند تأثيري بس عظيم ، دريافته و ستوده مردمي كه آن را ديده
. ي در نزد جهانيان از اعتبار خاصي برخوردار استمذهبي و فرهنگي بودن آن از لحاظ پيكرتراش

ها يا خطوط ظريفي كه نيروي نهايي قيافه را با  سازي، چهره ها با قرينه اگر توجه كنيم نقش
ها همه و همه از نظم خاصي برخوردار است و  دهد، برجستگي صراحت و وضوح نشان مي

ها بر طبق نمونة واحد معمول عملي   اين نقش.تر از آثار آشوري يا مصري ترتيب يافته است دقيق
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تر از همه اينكه از صفات و تمدني بزرگ  شده و سادگي كار به آنها نيروي حيات بخشيده و مهم
  .كند حكايت مي
همدان، شوش و ديگر نقاط  هاي ديگر هخامنشيان در پاسارگاد،  جمشيد و كاخ ابهت تخت  

  .اني كسب كندكافي است كه براي هنر اين دوران شهرت جه
ها در نهايت ظرافت و  اشياء مختلف از قبيل لوازم شخصي و ظروف و جواهر و سالح  

  .  استادان است، ساخته شده زيبايي كه نشانة بلند همتي و ذوق سرشار هنرمندان و مهارت دست
در . كاخ زيباي داريوش در شوش بر روي يك گورستان قديمي ايالمي ساخته شده است  

اي پيدا شده كه مطالب آن مانند قرارداد و پيمان ساختماني است كه احتماالً  بشتهن آنجا سنگ
اين كاخ را من «گويد  در ضمن در اين كتيبه داريوش شاه مي. باشد راهنمايي براي ديگر بناها مي

 ]كف سنگي[زمين كنده شد تا اينكه به خاك سفت ...  زيور آن از راه دور آورده شده -ساختم
 ٤٠سنگ و شفته در آن انباشته شد در طرفي به بلندي  سپس قلوه. ندقي درست شدرسيدم و خ

  ».روي آن شفته كاخ بنا گرديد.  آرش٢٠آرش و سوي ديگر تا حدود 
الوار كاج از كوهي . ها كه در قالب زده شد كار مردم بابل بود كندوكوب و انباشتن و خشت«  

ن را به بابل و مردم كاركه و يونانيان آن را از بابل به مردم آشور آ. آورده شد كه آن را لبنان گويند
زر از سارد و بلخ آمد و در اينجا روي . چوب يكّا از گاندهارا و كرمانا آورده شد. شوش آوردند
قيمت و عقيق شنگرفي را از سغد آوردند و فيروزه را از خوارزم،  سنگ الجورد گران. آن كار شد

تزئيني كه ديوارها با آن زيور يافته از يونان، عاج از اتيوپي و از هند . سيم و آبنوس نيز از مصر آمد
صورت ستون  هايي كه در اينجا به سنگ. و از خج آورده شد ولي در اينجا روي آنها كار شد

تراشان كه آنها را  بران و سنگ سنگ. نام آبي رادو آوردند درآمده سنگ آن را از شهري در ايالم به
. كار گرفتند مادي و مصري بودند آنهايي كه طالها را به. ارد و يونان بودندساختند از مردم س

آنها كه . ساختند بابلي و يوناني بودند آنان كه از عاج خاتم مي. كاران ساردي و مصري بودند منبت
  .به ديوار پرداختند مادي و مصري بودند

ورامزدا مرا و پدرم و كشورم اه. به ياري و لطف اهورامزدا كاخي باشكوه در شوش بنا نهادم  
  ».را از هر آسيبي نگهدارد
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آميخته متراكم  هاي مردم از نقاط مختلف و تأثيرات گوناگون درهم جمشيد همكاري در تخت  
هاي امپراتوري در مكاني انباشته شد، ليكن طرح و  جزئيات مصالح و فنون از سوي همة ملت. شد
ريزي شد تا ساختماني عالي  مه براساس هنرهاي ايراني پيها و اجرا ه ريزي، نقشه و انديشه برنامه

  .در كمال يكتايي و شايد يك آفرينش هنري ناب ايراني ساخته شود
معماري هخامنشي محروم از اهداف و . با حملة اسكندر امپراتوري هخامنشي از پا درآمد  

هايي كه در سازندگي  جاي ماند و مهارت صورت حقيقتي تاريخي به پاياني كه داشت به حمايت بي
  .كار رفته از آن پس عقيم ماند هاي به بناهاي هخامنشي متراكم شده بود و شيوه

هايي را كه از سوي  هندوستان كه از هزارة سوم بعد از رشد شهرنشيني انگيزه و مهارت  
  .فالت ايران به جانب شرق سرازير شده بود پذيرفت

گزارش دادند كه شهر ) هخامنشيان(شيد جم فقط چهل يا پنجاه سال پس از سقوط تخت  
. ريزي شده است هندي پاتالي پوترا و شهر ديگري كه هزار ستون داشته از روي اپدانه طرح

هاي سنگي هند بود در ساختماني ساخته شد، در پاركي كه  هاي سنگي كه نخستين ستون ستون
  .نده كردهاي ايراني را ز سارهايي بود و اين باغ خاطرة پرديس داراي چشمه

پس از . معماري در آن زمان افول كرده بود. اي تبديل كرد جمشيد را به ويرانه اسكندر تخت  
در دورة سلوكيان هنر . ها بود م حكومت موقتاً در دست يوناني. ق٣٢٣مرگ اسكندر در سال 

  . يوناني جايگزين هنر هخامنشيان شد-ايراني
ري روي اشكال معماري ايراني توانستند كمك پارتيان پس از مدتي درگيري در هنر و پافشا  

پارتيان به نحوة . شاياني به معماري ايراني كنند و توانستند دوباره مهر تأييد بر هنر ايراني بزنند
و ) ها گوشواره) (فيلپوش(ها  معماري، دوعنصر جديد افزودند، يكي احداث گنبد بر روي سكنج

  .اند  دو در رشد بناهاي ايراني نقش حياتي داشتهديگري توسعة ساختمان ايوان طاقدار، كه هر
م پا به عرصة وجود گذاشت و بايد آغاز آن را ابتداي حكومت . ق٢٥٠ها در سال  هنر پارتي  

  .مهرداد دوم كه از خانوادة اشكاني پارتي بود بدانيم
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پوشش طاق چهارگوش با خشت و آجر از زمان پارتيان معمول شد و به دنبال آن به زمان   
اين نوع پوشش كه به شكل . ها برد زيادي از اين طاق ساسانيان رسيد و دورة اسالمي نيز بهرة 

  .چهارگوش و گنبدواري درآمده بود براي معماري ايران جنبة حياتي پيدا كرده بود
كاخ ديگري در دورة آشور، ساختمان اشكاني است كه در سدة اول ميالدي بنا شده و در   

اند و شامل نخستين بناهاي چهار ايواني است كه به يك   شي بر آن افزودهسدة سوم ميالدي نقو
با اينكه حياط آن صليبي شكل است ولي همان طرحي است كه بعدها . شود حياط مركزي باز مي

ها و كاروانسراها از  كار گرفته شده و سپس براي ساخت مدرسه در مساجد چهار ايواني ايران به
  .باشد اس طرحي در دورة اشكانيان ميآن استفاده شده كه براس

  
  ساسانيان

كه هنوز وزير و زيردست اشكانيان پارتي بود  اردشير اول نخستين فرمانرواي ساساني در زماني
هاي دورة  كاخي در فيروزآباد براي خود بنا كرد كه در اصل يك ساختمان مشابه ساختمان

سري خود را عليه فرمانرواي پارتي كه در با ساختن اين كاخ نشان عصيان و خود. هخامنشيان بود
  .آن زمان اردوان پنجم بود نشان داد

نماي كاخ . دانست بناي كاخ قصري شاهانه بود، چون اردشير تبار خود را از هخامنشيان مي  
اند كه احتماالً چند  آورده. رسيد  پا مي٤٢ پا درازا داشت و دهانة طاق مركزي به ١٨٠فيروزآباد 

. نام قلعة دختر توسط اردشير ساخته شده بود تر به اخت اين كاخ قصري كوچكسال قبل از س
هاي بزرگ و تراشيدة خشن و مالط گچ ساخته شده و روي آن  ديوارهاي كاخ فيروزآباد از سنگ
هاي هخامنشيان در  هاي تزئيني معماري آن از كاخ كاري ريزه. اند را با مالط گچ پوشانيده

اردشير در فكر آن بود كه سلسلة ساسانيان را دنبالة حكومت . دجمشيد تقليد شده بو تخت
  .هخامنشيان قرار دهد

دهندة اشكال و هنر معماري پارتي بودند، با ابتكار خود چيزهاي با  ساسانيان اگرچه ادامه  
ارزشي را به معماري زمان افزودند و در عين حال بر معماري ايراني و آنچه در عظمت معماري 

  .در اشكال معماري اتفاق افتاده بود صحه گذاشتندهخامنشيان 
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جمشيد گذشته بود و در شيوة هنر و معماري در  اينكه حدود پنج قرن و نيم از ويراني تخت  
در زمان ساسانيان با پشتكار هنرمندان و دميدن . هاي سنتي ايراني گسيختگي پيش آمده بود طرح

اي گرفت و معماري ساسانيان را در فرمولي قابل  روحي تازه در كالبد هنر، گويي هنر جان تازه
توان گفت از منابع گوناگوني  جاي مانده هرچند محدود است ولي مي آثار به. فهم خالصه كرد

در دوران چهار قرن حكومت ساسانيان . سرچشمه گرفته و از نظر ساخت بسيار متنوع است
توان از  ق زدن و بناكردن گنبدها كه ميتغييراتي مهم در كار معماري رخ داد، خصوصاً در شيوة طا

اين . تريِن آنها طاق كسري در تيسفون را نام برد كه در حال حاضر در خاك عراق است برجسته
طاق كسري . وسيلة شاپور اول در نيمة دوم سدة سوم اتفاق افتاد اثر فرهنگي تاريخي باشكوه به

.  پا داشت١٥٠ و عمق تقريبي ٩٠روپا، و ارتفاع هاي ا تر از طاق  پا يعني وسيع٧٥اي برابر با  دهانه
گويند . خورد عمق به چشم مي هاي كم اي شامل رواق هاي چند طبقه بر روي كل كار رديف طاق

ريزي نكرده بودند بلكه براي نمايش قدرت،  بناي ساختمان كسري را براي نمايش هنر طرح
  .ه بودها ايجاد شد هاي ديگر ملت ثروت و مبهوت ساختن فرستاده

به فرمان او ) ٢٦٠(كاخ بزرگ بيشاپور كه هنگام پيروزي شاپور بر والرين، امپراتور رم   
 كيلومتري غرب شهرستان كازرون ٢٣ساخته شده بود در ارتفاعات معروف به كوه مره در فاصلة 

اين راه در زمان هخامنشيان . و در حاشية رودخانة شاپور و در كنار جادة شاهي بوده است
جمشيد را به شوش و در عهد ساسانيان فيروزآباد و بيشاپور را به نيسفون مقر سالطين  تخت

  .كرده است ساساني وصل مي
اي  اين شهر به اندازه. در عصر شاپور شهر بزرگي بود«نويسد  مي) مهرين(عباس شوشتري   

ر را شاپور اول اين شه. آمدند آراسته و آباد بود كه مردم از جاهاي دور براي سياحت به آنجا مي
احتمال دارد كه يادگار فتحي بود كه بر روم انجام و قيصر والرين را . آباد كرد)  ميالدي٢٧٢-٢٤٢(

  ».به اسيري گرفت
برداري شد و بقاياي يك  در كشفيات شهر بيشاپور از تپة مرتفعي در جبهة شمالي خاك  

از تحقيقات و اكتشافات . دست آمد مدرسة علوم ديني كه براي طالب ساخته شده بودند به
آبادي و رونق خود را ) قرون دوم و سوم ق(دست آمده محقق شد كه بيشاپور در صدر اسالم  به
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حوقل در  ابن. گردد دهد، ولي در قرن چهارم براي بار دوم رونق گرفته و شهر داير مي از دست مي
خر ولي آبادتر و شاپور شهري است بزرگ به اندازة اصط«: نويسد نيمة اول قرن چهارم مي

. باشد بويه هماهنگ و همزمان مي تر، يقيناً ساختمان مدرسة مكشوفه با بناهاي آل  پرجمعيت
سوزي تبديل به آهك شده و از بين رفته  اي بوده كه در آتش يافته ها از سنگ آهكي تزئين ستون
 نهايت سليقه را بقاياي معماري مسجد داللت بر اين دارد كه معماران در ساختن اين مسجد. است
اند از ذوق سرشاري بوده كه در هنر  ها داده ها و ايوان اند و ظرافت و زيبايي كه به ستون كار برده به

  .آنها تبلور پيدا كرده است
ها و آيات  هاي سنگي با كتيبه در صحن اين مسجد كه از فضاي بازي استفاده شده پاية ستون  

هاي ايوان شمالي اين  هاي الوان كه در نقاشي ا رنگنقش گل و گياه ب. قرآني درآميخته است
ها  كار گرفته شده حالت تقدس خاصي به اين مسجد داده است كه پس از گذشت سال مسجد به

  .هنوز در بيننده اثر مطلوبي دارد
مسيحيان نوعي از معماري ساسانيان را مورد پذيرش قرار دادند كه اشكال هنري ايراني را به   

طرح . اي ميانه انتقال داد و بر روي معماري رومانسك اثر مشخصي گذاشته اروپاي سده
معماري برتر از ساختي مادي . هاي ساساني در تمام كليساهاي ارمنستان تأثير گذاشت آتشكده
تواند در يك انزواي تاريخي مورد ارزشيابي قرار گيرد و بايد هر اثر را  هيچ اثر واحدي نمي. است

تواند دشمن توانايي معماري در همه جا  حوادث مي. ورد نقد و بررسي قرار دادبا آثار مشابه آن م
  .باشد
  

  شكست ساسانيان و پيروزي اسالم

نشين پابند به اسالم محمدي را از سرزمين  تر اعراب باديه تندباد صحرايي با شدت هرچه تمام
 نهاوند قدرت ق به سمت نيروهاي نظامي ايران حركت داد و در٣١٢اجدادي خويش در سال 
طولي نكشيد فرمانروايان ساساني گريزان به شرق و چين فرار را بر قرار . ساسانيان را درهم كوبيد

شگفت آنكه ادامة حيات ايراني . اين شكست براي ملتي سرفراز فاجعه بود. ترجيح دادند
هنرمندان اي از  هاي محلي و كار پاره درحقيقت از همه گسيخته نشد و زندگي روزمره و حكومت
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هاي مديدي چون گذشته ادامه يافت، هنرمندان فرهنگ و هنر ساسانيان را در يك چارچوب  مدت
  .جديد جاسازي كردند و به كار خود ادامه دادند

نشين بودند و جز زباني فصيح، هنري ديگر  نيروي پيروزمندانة اسالمي چون اعرابي باديه  
 ايراني به اعراب استيال پيدا كرد و اعراب بودند كه بنابراين چنان شد كه فرهنگ و هنر. نداشتند

در اين زمان اروپاي خفته . تأثير اين دين مبين قرار دادند بيشتر مردم دنيا را از اسپانيا تا هند تحت
  .كاري از پيش نبرد ولي علم و هنر اسالم نيمي از جهان را روشن كرد

ها ثابت  راي ثبات و استقرار حجممعماري دورة ساسانيان كه هنري خالق بود توانست ب  
اين وظيفه را به عهدة معماران و هنرمندان اسالمي . گير معماري دورة ساسانيان باشد بماند و پي

گذاشتند تا نيروي بالقوة هنرمندان را به زيور كمال آراسته و يك نوع معماري كه با دين مبين 
رو بودند، آنها بودند كه هنر گذشتة  ي نو روبهمعماران با حركت. ريزي كنند اسالم هماهنگ باشد پايه

خود را با قوانين اسالمي تطبيق دادند و كار كردند و نتيجه آن شد كه آثار معماري دورة اسالمي 
جا ضرورت احداث بناهاي مذهبي و غيرمذهبي  به اين ترتيب همه. سرآمد معماري جهان شد

هاي مورد نياز مردم  را، كتابخانه و ديگر مكانچون مسجد و مدرسه، پل و دژ، بيمارستان، كاروانس
  .جاي خود را به آئين تازه داد) مخصوصاً آئين زرتشت(ها  كم آئين كم. احساس شد

فرايض مذهبي ساده . وجود آورد م آئيني مردمي بود و به دل مردم نشست و وفاداري بهاسال  
مسجد نهادي بود مردمي، . ردهاي سابق را از بين ب مردم را گرد هم جمع كرد و دشواري دين

سياسي و داراي نفوذ كالم در مسائل گوناگون زندگي و مركز تجمع مردمي و ديني، مسجد مكان 
ها و ديگر اوامر ديني ودولتي را  ها و معافيت ها، بسيج، اعالم ماليات هاي شاهي، اعالم جنگ فرمان

كردن مردم از اخبار واطالعات و مهر ها و آگاه  در نمازجمعه در خطبه. رسانيد به اطالع مردم مي
  .تأييد زدن بر آنها بود

بنابراين مسجدسازي يكي از عوامل مهم . مسجد كانون پيوند مردم و ديگر عوامل بود  
  .معماري و هنر گرديد

بود و مسجدهاي صدر اسالم از يك اصل ) گاه عبادت(گاه  معناي سجده در اصل مسجد به  
ريزي شده بود چيزي  پايه) ص(دست پيامبر اكرم  قبا در مدينه كه بهمسجد . كردند ساده پيروي مي
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گذاردند و از گرماي  نبود جز يك چهارديواري و سقفي از بوريا كه مردم زير ساية آن نماز مي
در ابتدا اين اصل در كشورهايي كه آب و هوايي چهار فصل داشتند يا در . خورشيد در امان بودند

هاي سرپوشيده كه از  يافت و مسلمانان را بر آن داشت كه از مكانكشورهاي سردسير ادامه ن
زندگي مردم با مسجد پيوند خورده . دسترس باد، باران، سرما و گرما در امان باشد استفاده كنند
. آمد، خانة خدا و محكمة الهي بود شمار مي بود، پيوندي روحي و مادي، مسجد جزئي از شهر به

  .برد  به مسجد پناه ميها هر كسي هنگام گرفتاري
حدود يك قرن بعد از ساسانيان استفاده از يك بنا براي اجراي چند آئين جنبة موقت داشت   

اي آن  وسيلة كشيدن زنجير پيرامون محوطه كردند و يا به و بيشتر مسلمانان از فضاي باز استفاده مي
ند كه بناهاي مذهبي با مصالح كردند ولي مسلمانان بر آن شد را به مسجد تبديل و اداي فرضيه مي

هايي را شروع كردند ولي بايد گفت از بناهايي كه مربوط به دو  ساختمان. ساختماني داشته باشند
  .جاي نمانده است قرن اولية اسالم در ايران است چيزي به

كردند، اول مساجدي با نوع  در صدر اسالم در ايران از سه نوع بنا براي مسجد استفاده مي  
فرنگي كه همان اطاق چهارگوش بود كه بر روي آن گنبدي طاقي به شكل كاسه ساخته بودند  كاله

هايي باز با طاق ضربي به شيوة طاق  هاي دورة ساساني، دوم ايوان كه اقتباسي بود از آتشكده
كسري و سوم حياطي باز با طرحي به اصطالح عربي كه در مدت زماني كوتاه سه طرح درهم 

از اواخر قرن دوم . ايم  سه قرن بعد شاهد مساجد بسيار مهمي در ايران بودهادغام شد و در
هاي تمدن و فرهنگ اسالمي را شاهد هستيم كه  هاي فعالي از نقش مسلمانان در زمينه نشانه

است كه توانست با ماهيت اسالمي با ... گوياترين مراكز فرهنگي مانند نطنز، نيشابور، اصفهان و 
  .گي جهان همگام باشدساير مراكز فرهن

. هاي اصلي مراكز فرهنگي اسالمي مساجد جامع بودند كه در هر شهر بنا گرديد هسته  
ترين آن مسجد جامع اصفهان بود كه در طول چهارده قرن باالترين تاريخ و تحول فرهنگي  عمده

احب اصفهان مجتمعي از روستاها و اولين شهري بود كه ص. ايران را در خود جمع كرده است
دانند مسجد  ق مي١٥٦مسجد و منبر شد ولي انعقاد هستة مركزي مسجد جامع اصفهان را در سال 

  . جامع اصفهان بنيان اولين مسجد جامع در ايران بود
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اند مسجد جامع اصفهان روي بناهايي كه قبالً وجود داشته ساخته شده ولي  چنانچه نوشته  
كه مورخيني مانند  طوري لي مسجد قرار دارد بهجاي مانده زير كف فع در حال حاضر آثار به

 انجام گرفته ١٣٥٦شناساني كه در سال  ها و مطالعات باستان ابونعيم نوشته است و از كاوش
هاي ناب و استثنايي در  بري اند كه محراب و ديوار قبلة مسجد با گچ موقعيت آن را مشخص كرده

 مسجد به سبك مساجد اولية اسالم و طرح. زير كف شبستان جنوبي مسجد كشف گرديده است
دهد كه  ها نشان مي كاوش. داراي حياط مركزي و شبستان سرپوشيده محاط بر آن بوده است

مسجد جامع اصفهان داراي صحن مركزي . مسجد صدر اسالم زيربناي مسجد فعلي قرار دارد
معماري مسجد . ههاي ستوندار با عمق زياد است كه حياط مركزي را محاط كرد وسيع و شبستان

ها و در مركز هر ضلع  گردد كه با جزر و دهانه و طاق هاي مختلف برمي جامع اصفهان به دوره
طور  چيني و آجركاري به بنايي، گره ، معقلي، خط كاري يك ايوان بزرگ تعبيه شده و از هنر كاشي

  .زيبايي تزئين شده است
اريخي بوده كه در شهر اصفهان اتفاق هرگونه از تغييرات در مسجد مقارن با رويدادهاي ت  

  .افتاده است
گرايي در ايران را مربوط به قرن چهارم و ظهور حكومت  بيشترين جنبش ملي و تشيع  
 ق به ٤٦٢ ق در تصرف طغرل سلجوقي و در سال ٣٢٤دانند كه اصفهان در سال  بويه مي آل

  .فرمانروايي اين خاندان بود
ي به مسجد چهار ايواني كه ويژة مردمان ايران بوده است در اند كه طرح مسجد شبستان  آورده  

قرن پنجم ق اتفاق افتاده و گسترش مساجد چهار ايواني در ايران را از الگوي مسجد جامع 
  .دانند اصفهان مي
الملك   ق گنبدي با آجر بر روي شبستان شمالي مسجد به سرپرستي نظام٤٨١در سال   

هاي  اند با زلزله  طول بيست متر از كف و قطر آن را ده متر نوشتهارتفاع گنبد به. ساخته شده است
متعددي كه از نهصد سال گذشته شهر اصفهان را لرزانده ولي گنبد پايدار و استوار سرجاي خود 

  .سالم مانده است
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. داند دكتر ارتوپوپ اين ساختمان را يكي از زيباترين بناها از نظر شناخت دنياي اسالم مي  
هاي متفاوت ساخته شده كه سقف گنبدي شكل آن  شبستان و گنبد تماماً با آجر و نقشساختمان 

شود و نظر بازديدكنندگان را جلب  ها شروع و به دايره ختم مي از روي چهار ديوار و گوشواره
  .كند مي
وجود آوردن آن با  ها و هماهنگي به هاي پيچيدة آجركاري، طرز بنا كردن گوشواره نقش  

قسمت گردنة . ز شاهكارهاي مهندسي و معماري دوران خود را به يادگار گذاشتهسقف يكي ا
هاي انجام گرفته و خطوطي است كه از  گنبد كه بسيار منسجم و محكم است همراه با آجركاري

شود و يكي از شاهكارهاي آجركاري  اليه سقف ختم مي شود و به منتهي پايين ديوار شروع مي
  .باشد دورة سلجوقيان مي

پذيرترين مصالح ساختماني بود شكل  سلجوقيان بيشتر مساجد خود را با آجر كه انعطاف  
آجركاري دورة سلجوقيان در تاريخ ايران جاي وسيعي را به خود اختصاص داده و توانسته . دادند

 مسجد جامع اردستان، مسجد جامع  زيبايِي خاصي به بناهايي چون مسجد جامع اصفهان،
جامع زواره، مسجد جامع نطنز، مسجد جامع اشترجان و ديگر مساجد جامعي گلپايگان، مسجد 

 تا ٥١٥كتابخانة مسجد جامع اصفهان مربوط به سالهاي . كه در اطراف اصفهان ساخته شده بدهد
  . ق است كه در زمان سلجوقيان ساخته شده بود٥٧١
ار بوده است و در اصفهان مسجد جامع صغيري وجود داشته كه از زيبايي خاصي برخورد  

محل آن در محل فعلي مسجد حكيم ساخته شده بود كه فقط يك سردر از آن باقي مانده و اين 
نام مسجد جورجير يا مسجد جامع صغير ثبت  باشد و به سردر در ضلع شمالي مسجد حكيم مي

  .شده است
ن  آورده كه مسجد جامع يا مسجد جامع عتيق كه همامحاسن اصفهانمافروخي در كتاب   

مسجد جامع فعلي است در قرن پنجم ق ساخته شده، وي سپس به وصف مسجد جامع صغير كه 
. عباد ساخته شده است الكفات صاحب ابن باشد پرداخته كه توسط كافي همان جامع جورجير مي

ها، خانقاه، كتابخانه، مدارسي براي فقها، مجالسي  بنا به گفتة مافروخي اين مسجد داراي شبستان
  .هايي براي شعرا و صوفيان و قاريان قرآن داشته است با، محلبراي اد
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رسيده ولي مقدسي در كتاب خود  هاي مسجد جامع صغير به صد ذراع مي گويند مناره  
  . ذراع ذكر كرده است٧٥ها را  ارتفاع مناره

  
  بر و آجرهاي مهري آجرهاي پيش

كر نوآوري افتادند كه آجر را از كردند به ف هاي ششم و هفتم زندگي مي هنرمنداني كه در قرن
كار بردند و چنين  بر را به بنابراين اول آجر پيش. سادگي درآورند و نوعي سرعت به كار ببخشند

ساختند و  دادند مي سازي مورد استفاده قرار مي بر را مانند گلي كه براي كاشي بود كه گل آجر پيش
هايي كه   و گل ورز داده را در قالبدادند خاك را پس از مخلوط كردن با آب خوب ورز مي

ريختند و قالب را در محل مناسب  هاي آجر كمتر بود مي ضخامت آن از ضخامت قالب
سپس . گرداندند تا در مقابل نور آفتاب مقداري از آب آن كاسته شود و به شكل دونم درآيد برمي
يك تيغة برنده كش مخصوص از فلز و  دادند و با خط ها را در محل صافي قرار مي خشت
هاي چوبي كه در نجاري براي در و  بريدند مانند آلت هاي دونم را به قطعاتي مي خشت
. كردند هاي بريده شده را به كوره برده به آجر تبديل مي كردند و آلت سازي استفاده مي پنجره
ها را  كردند، نمونة اين نقش هاي آجري را با گچ در محل كار به شكل نقش دلخواه نصب مي آلت

  .توان مشاهده كرد در مسجد جامع زوزن در مسجد جامع هرات مي
كشيده شده با محل كار  بر عاري از مشكل نبود زيرا اول بايد نقش ساختن آجرهاي پيش  

ها را برش  كار با استادي كه خشت ها استاد كاشي مطابقت داشته باشد ثانياً در موقع برش آلت
. شد شد نقش با مشكل مواجه مي من اگر آلتي شكسته يا گم ميزد بايد هماهنگ باشند، در ض مي

  .دست فراموشي سپرده شد بر مورد استقبال خوبي قرار نگرفت و پس از مدتي به آجر پيش
ابتدا در نقش . آجر مهري نوعي ديگر از آجرهايي بود كه در اين دو قرن به نمايش درآمد  

قسمتي از نقش را در . قطه يا محور حركت كندآوردند كه نقش حول يك ن وجود مي تقسيماتي به
طور كه از اسمشان پيداست گود و  كردند آجرهاي مهري همان يك آجر چهارگوش جايگزين مي

شد و چنين بود كه قالب آجرهاي مهري عالوه بر داشتن چهار ديواره كه  برجسته ساخته مي
اي كه كف قالب را  تختهشد در قسمت كف نيز پوشيده بود و روي  ضخامت آجر را شامل مي
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ها اگر  كردند و اين نقش هايي به شكل نقش هندسي توگرد و برجسته تعبيه مي پوشانيد نقشمايه مي
. شد توگرد بود نقش روي آجر، برجسته و اگر برجسته بود نقش روي آجر، توگرد برگردان مي

ن بود سالم برگردان شود به شد و براي اينكه با نقشي كه روي آ اين قالب معموالً از فلز ساخته مي
هاي قالب و داخل  كردند و گل ورز داده را كامالً در زاويه گل مالت معموالً آب كمتري اضافه مي

كردند تا در  كردند و قالب را از پشت در محل صاف و مسطح برگردان مي ها جاسازي مي نقش
ها را  اين خشت. شك شودجا شدن هوا آب خود را از دست بدهد و خ مقابل نور آفتاب يا جابه

بعضي اوقات قسمت داخلي . كردند بردند و به آجر تبديل مي پس از خشك شدن به كوره مي
اي و  دادند تا جلوة بيشتري داشته باشد و اين آجرها به شكل تيغه ها را با لعاب پوشش مي گودي

از آن استفاده كرد و در بناها  حالت گردشي كه چند آجر حول يك محور يا يك نقطه حركت مي
براي مطالعه و ديدار از اين . كاري در شمال شرق ايران بيشتر معمول بود اين نوع كاسب. كردند مي

توان از مسجد جامع فردوس، مسجد جامع گناباد، مسجد جامع فرومد مجتمع بايزيد  آجركاري مي
  .بسطامي در شاهرود ديدن كرد

اي براي خود  خواست مقبره ده كه مي ق بنا به دستور سلطان محمدخدابن٧٠٣در سال   
نام گنبد سلطانيه شهرت دارد و يكي از مفاخر  بسازد، ساختماني در سلطانيه بنا شد كه امروزه به

باشد كه پس از گذشت حدود هفت قرن با قامتي چون سرو بر  دنياي هنر و معماري اسالمي مي
  . سليقة هنر معماري ايراني استمرغزارهاي سلطانيه پابرجا و استوارمانده و نشانگر ذوق و

بناي گنبد سلطانيه از داخل روي يك هشت ضلعي قرار دارد كه هر ضلع آن در حدود ده   
متر است و اين بنا با گنبدي عظيم كه در جهان نظير نداشت و از تداوم معماري دورة اسالمي 

  .برخوردار بود ساخته شد
 متر از كف تا ٥٢اي اندك و ارتفاع  فاصلهگنبد به قطر بيست و شش متر دوپوش موازي با   
رسد و   متر و ضخامت ديوارها به هفت متر مي٢٦قوس و قطر فضاي داخلي نسبت ضلعي  تيزه

در هر بدنه از هشت ضلعي يك ايوان تعبيه شده كه فضاي داخل را به هشت ايوان با 
  .اند هاي متنوع و نقش خط بنايي بسيار زيبا تزئين كرده آجركاري
  زنجان سلطانيه- سلطانيهگنبد



 

  

  هنر ايران792

بعدها گنبد . ترين گنبد جهان است كه بر روي مقبرة اولجايتو ساخته شد گنبد سلطانيه بزرگ  
  .كليساي سانتارماريا در فلورانس ايتاليا ساخته شد كه الهام گرفته از گنبد سلطانيه بود

اي از  رد عدهوقتي هالكوخان به همت خواجه نصيرالدين طوسي به مراغه انتقال پيدا ك  
هنرمندان را به آذربايجان كه در آن زمان مركزيت پيدا كرده بود دعوت كردند اينها هنرمنداني 

سپس . بودند كه در زمان حملة مغول از دم تيغ گريخته بودند و در جنوب ايران گرد آمده بودند
هاي معماري  كاري م ريزهاز مراغه به تبريز نقل مكان دادند و در آن زمان هنرمندان معمار كه از تما

هاي خود را با معماري و هنر آذربايجان درآميختند و  ايران آگاهي داشتند در آذربايجان اندوخته
  .وجود آوردند سبك آذري را به

ها بعد از آن تا دورة صفويان ادامه پيدا كرد و به سبك آذري  سبك گنبد سلطانيه تا قرن  
  .مشهور شد

  
  صفويه

الطوايفي   اسماعيل اول، بنيانگذار سلسلة صفوي در ايران حكومت ملوكمقارن با ظهور شاه
دست شخصي كه داعية حكومت داشت اداره  عجيبي برقرار بود و هر قسمتي از مملكت به

اولين كار او رسمي كردن دين .  ق بر تخت سلطنت جلوس كرد٩٠٦اسماعيل در  شاه . شد مي
ها  هاي زيادي با مخالفان درگرفت و او در اين جنگ گدر زمان وي جن. تشيع در سراسر ايران بود

هاي شجاع شاه  دست نواده اسماعيل درگذشت و حكومت به  ق شاه ٩٣٠در سال . پيروز شد
جهان  نام نقش وي به شهر اصفهان عالقة وافري داشت و در آنجا باغي ساخت، به. اسماعيل افتاد 

مند  شاه اسماعيل به هنر نيز عالقه. جهان تبديل كرد عباس اول، باغ را به ميدان نقش كه بعدها شاه 
نام  وسيلة يكي از امراي مشهور او به هاي او بناي هارون واليت است كه به از باقي يادگار. بود

  .حسين معمار اصفهاني صورت اتمام پذيرفت دست ميرزا شاه  خان و به دورميش
ي تاريخي مبني بر منع گرفتن ا در مسجد جامع اصفهان در صفة صاحب نيز سنگ نوشته  

  . ق موجود است٩١١ها و محالت اصفهان مورخ به سال  پول و صدور حواله به خانه
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هايي در مسجد جامع اصفهان موجود است  نيز فرمان) شاه طهماسب(در دورة جانشيني وي   
طبيه و از آثار ديگر او مسجد ق. باشد و كتيبة داخل صفه دال بر تعميرات وي در مسجد جامع مي

  .مسجد ذوالفقار و مساجد ديگر هستند
در اين زمان بود كه .  ق پايتخت را به اصفهان منتقل كرد١٠٠٠عباس اول در سال  شاه   

ها، مدارس،  ها، بازارها، كاخ ها، خيابان شكوفايي اصفهان شروع شد و فرمان بر احداث ميدان
  .مساجد و كليساهاي موردنياز پايتخت صادر كرد

آثاري مانند . صفوي آماده بود  ق اصفهان براي پذيرايي از شاه ١٠٠٦ند كه در سال ا نوشته  
اهللا، مسجد جامع، بازار و كليساي وانك در دوران حكومت شاه  لطف مسجدشاه، مسجد شيخ

  . ق به تدريج ساخته شد و توجه همگان را جلب كرد١٠٣٨ تا ٩٩٤هاي  عباس در ابتداي سال 
يل حكومت مركزي و سامان يافتن كارهاي مملكتي و توجه در زمان صفويه با تشك  

حكومت به كار هنرمندان و گردآوري آنها، كارهاي هنر رونق گرفت و هنرمندان ميدان وسيعي 
  .براي كار خود يافتند

كاران و معماران ايراني  كاري ايران دميده شد و كاشي اي به كالبد كاشي در اين زمان جان تازه  
مسجد شاه اصفهان را با كاشي . وجود آمد كاري انشعاباتي به  و از كاشيرا سر ذوق آورد

هاي محدودي استفاده  كاري از رنگ كه قبل از آن در كاشي رنگ زينت دادند در صورتي هفت
  .كردند مي
ها و قطعات ريز و قابل انعطافي  كاري كه تا آن زمان معمول نبود رونق يافت و كاشي معرق  

 و بلندي ديوارها را زنيت بخشد و داخل طاس و  ها و پستي ت گوشهايجاد شد كه توانس
بر كه هنرمندان را به نتيجة  ها را پركند، شايد هم الهامي بود از آجرهاي پيش هاي مقرنس طاسه نيم

  .رسانيد مطلوب مي
كاري دورة صفويه است كه توانست مدرسة چهارباغ و بعضي  معقلي هنر ديگري از كاشي  

  .ها را تزئين كند مدرسهاز مساجد و 
شد در حكومت صفويه انشعاباتي از خود داشت و  خط بنايي كه به ندرت از آن استفاده مي  

آجركاري دورة سلجوقيان به آجركاري معقلي . بخش بناهاي دورة صفويه گردد توانست زينت
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داشتند تبديل شد و توانست سطوح ديوارها را زينت بخشد هنرمندان با ذوق و استعدادي كه 
اي اصفهان را مانند نگيني بر تارك كرة زمين  توانستند در زمان صفويه با ساختن گنبدهاي فيروزه

  .بنشانند
كاري به اوج خود رسيد و يكي از هنرهاي اصيل ايراني و از  در دورة صفويه كاشي  

مردگي  كاري و دل بعد از حكومت صفويه و افول كاشي. شكوفايي بسياري برخوردار بود
ها،  هاي تصويري براي سردر ادارات يا حوضخانه نرمندان، آنها را بر آن داشت تا به كاشيه

كاري ايران در ركود مطلق فرو رفته  در دوران قاجاريه كه كار كاشي. ها بپردازند ها و زورخانه حمام
بر هايي را  ها و گره بود در گوشه و كنار كشور بعضي از هنرمندان براي دل مشغولي خود نقش

مسجد سيد اصفهان، مسجد آقا بزرگ كاشان، مدرسة . كاشي زدند كه تا به امروز به يادگار مانده
  .ساالر تهران و بعضي از اماكن مقدسة ديگر سپه
  

  منابع
 ترجمة مهدي مشايخي، انتشارات سازماني ملي ،هاي باستاني ناحية اصفهان و بناهاي وابسته به آن راه برو، ماكسيم، -

  .ر باستاني ايرانحفاظت آثا
  .فرهنگسرا) يساولي(اهللا افسر، ناشر انتشارات  ، ترجمة كرامتمعماري ايران پوپ، ارتور ابهام، -
 -، اقتباس و نگارش پرويز خانلري، با همكاري مؤسسة انتشارات و فرانگليسن تهرانشاهكارهاي هنر ايران -

  .نيويورك
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  گوشوارسازي مسجد جامع اشترجان اصفهان
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  نقشة مسجد جامع اصفهان
  دورة سلجوقي

  طرح چهار ايواني و محل دو گنبد
  الملك الملك و تاج خواجه نظام
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  نقشة مسجد جامع اصفهان
  دورة معاصر
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  اصفهانگوشوارسازي مسجد جامع 
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  گوشوارسازي مسجد جامع اصفهان
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  گنبدسازي گنبد خاكي مسجد جامع اصفهان
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  آجركاري دورة سلجوقيان مسجد جامع اصفهان
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  پوشش گنبد مقبرة آلب ارسالن جاذب در سنگ بست مشهد سلجوقيان
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  بازار اصفهان سلجوقيان
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  )بر آجر پيش(مسجد جامع ملك زوزن : دشت زوزن
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  آجر مهري مسجد جامع فرومد
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  مهري مسجد جامع گناباد آجر
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  آجر مهر كرمان
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  زنجان سلطانيه: گنبد سلطانيه
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  مسجد جامع اصفهان
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  )صفويه(بازار هنر اصفهان 


