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 معماري ایران

در ایران از دوران باستان ترین هنرها است. رونق و اعتالي معماري عمر هنر در ایران به قدمت تاریخ است و معماري از کهن

سدسازي و مهندسی بوده است که نمونه آن بناهاي  هاي نخستین شهرسازي و نیزگواه آن است که این سرزمین از کانون

هاي متعدد در جاي جاي خاك این کشور است. آثاري که جسته و گریخته از میان مختلف و سدهاي باستانی و دهکده

سال قبل در این 5000ق شناسان به دست می آید روشنگر آن است که هنر و معماري از نوشته هاي باستان شناسی و شر

سازد که معماري ایرانی نظري اجمالی به معماري ایران در عهد باستان این ویژگی را آشکار می مرز و بوم ریشه دوانده است.

در طی تاریخ خود داراي اصالت طرح و سادگی گذاري شده است. معماري ایرانی بر سه اصل استحکام، آسایش و انبساط پایه

تمامی گستره ایران به ویژه روستاها و آثار قدیمی و باستانی آن چون کتاب زنده اما  توام با آرایش و تزیین بوده است.

بر اي کوتاه دروازه چندین هزار سال تاریخ را اي از تاریخ معماري و هنر است که هر برگ از این کتاب در لحظهفرسوده

گشاید. کمتر روستایی در ایران وجود دارد که در آن معابر باستانی ناهید یا قلعه گبري و قلعه سلسال روي تماشاگر می

هاي معروف که مضمونی ها و یا قلعهها و امامزادههاي ضربی و یا هاللی به چشم نیاید و در آن از بقعه(صلصال) با طاق

توان به قلعه مرو و قلعه اصفهان و یا قصر کیاکسار اند اثري نباشد، براي مثال میتهاي و تاریخی را در خویش نهفافسانه

 کسري در تیسفون اشاره کرد.پادشاه ماد در همدان، کاخ پاسارگاد و تخت جمشید یا پارسه، آثار شوش، ایوان مدائن یا طاق

یافته است.  ویژه علل مذهبی، توسعه و تکاملتاکنون، پیوسته در ارتباط با مسائل گوناگون، به  دیربازمعماري ایرانی از 

شده است که در مقایسه با کشورهاي  هاي معماري در جهان شناختهترین سبکمعماري ایرانی به عنوان یکی از معروف

یی چون طراحی مناسب، محاسبات دقیق، فرم درست هادیگر جهان ارزشی ویژه دارد. شکوه معماري ایرانی به دلیل ویژگی

 .اندپوشش و رعایت مسائل فنی و علمی در بنا است که در عناصر معماري ایرانی نمود پیدا کرده

ها و چهار ها گرفته تا سقف چهارطاقیدارند. این عناصر از تاالر گوردخمهبرخورساله  3000عناصر معماري ایرانی از قدمتی 

گیرند، تنها از نظر تنوع، پهنه وسیعی را در برمیهاي مختلف حضور دارند. عناصر معماري ایرانی نهاره در دورهها هموایوانی

 .بلکه فراتر از مرز جغرافیایی ایران امروزي نمودي بارز دارند

 دوره هخامنشیان*

گرفتند فرمان خویش بهره میشاهان هخامنشی در عرصه وسیع سرزمین خود از مهارت و استادي هنرمندان ممالک تحت 

گوید چنانچه داریوش می شود،و از این جهت در آثار معماري و صنعت ایران در دوره هخامنشی تاثیر سایر ملل نیز دیده می

آمده ها از فواصل دوردست میاند و مصالح ساختمانکردهدر بناي قصر او صنعتگران بابلی، لیدي، مادي و مصري خدمت می

ده از تجربیات و سنن ملل تابعه نه به صورت تقلیدي و پیروي، بلکه به گونه بازآفرینی و الهام پذیري خالقه، است. استفا

ها استفاده بسیار بردند. معماري دوره » اوراتوئی«مختص دوره هخامنشی نیست بلکه مادها نیز پیش از آن از تجربه 

پادشاه ماد در همدان جلوه کرد و کوروش در ادامه » کیاکسار«ر هخامنشیان ادامه یک هنر ملی بود. اصالت این هنر در قص

ترین و توان گفت تخت جمشید یکی از بزرگآن قصر پاسارگاد را در هشتاد کیلومتري تخت جمشید بنا کرد. به جرات می

بوده است. هاي چوبی بسیار ترین بناهایی است و قبل از معمول شدن آهن ساخته شده است و داراي سقف و ستونوسیع
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اي آنان را تزیین هاي آراستهدار که سرستونهاي حاشیهسقف ساختمان از چوب سدر لبنان و بلوط ساخته شده و برستون

 .کرد تکیه داشته استمی

 هخامنشی معماري سبک عناصر و اجزا *معرفی

 آنها تغییر و یکدیگر با اجزا این انطباق .است پرورانده ها راسرزمین دیگر از بسیاري، عناصر خود در هخامنشی معماري

 را خود بناهاي آنان .شوندمی محسوب مردم هنر این شکبی خود پارسیان بومی و جغرافیایی شرایط در برداريبراي بهره

 در رفته کار به مختلف از اجزاي .بردند باال بلند هايستون با را هاسازه این سقف و ساختند هاي بزرگصفه روي بر

 دروازه اي،هاي گوشهبرج عظیم، هايستون آپاداناها، ساخت بنا، زیر در سازي به صفه توانمی هخامنشی هايساختمان

 .کرد اشارهها تزیین و مصالح ایی،پیکره یادمانی، معماري

 سازي صفه*

 نیز نوشیجان اصلی . بناهاياست شده مشهور صفه به ساختندمی خود بناهاي زیر در سکویی عنوان به ایرانیان که چه آن

 هاصفه روي را بر بناها و شده متجّلی هم هخامنشی دوران در گذشته سّنت دوران اند. اینشده ساخته صفه بر روي

 گوناگون جاهاي در که گرفت هخامنشی قرار دوران در اولیه سکوهاي تأثیر تحت سازيمصطبه ساختند. داریوش برايمی

 از مانع کند،می یکدست و صاف را بنا زیر که سطح این بر عالوه بنا زیر در صفه ایجادشده است.  پیدا پاسارگاد جمله از

 دست به را سازيصفه از هاییحفاران نمونه جمشید تخت و پاسارگاد شوش، هايکاوش در .شودبنا می در رطوبت نفوذ

 .اندآورده

 
 *آپادانا

 در و گرددمی باز م.ق 1450 به V ستوندار حسنلوي تاالر ساختزدند.  تخمین م.پ 3800 حدود آپادانا ستوندار قدمت

 با تاالرهایی که است ماد در دورة تنها اما .است نموده طی را خود پیشرفت و گسترش محوطه مراحل این چهارم طبقۀ

 معماري ابتدا همان از است که برخوردار دوره این معماري در جایگاهی چنان از و شودساخته می ستون ردیف دو از بیش

 قرار استفاده امپراتوري مورد گسترة در تريمتکامل شیوة به و شد دوره این مرکزي معماري هستۀ به تبدیل هخامنشی

 حدود در بنایش که بوده است آپادانا داریوش کاخ ترین شکوه با و بزرگترین« جمشید آپادانا تخت مرکزي گرفت. تاالر

 .»انجامید طول به سالسی  آن تکمیل و شد آغاز م.ق 515
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 *ستون

به  ایران در ستوندار تاالر با زمان هم هاستون .است در سگزآباد شده شناخته ایران در که ستونداري بناي ترینقدیمی

 استفاده .است ستون بخشید هوّیت را هخامنشی تاالرهاي ستوندار دیگر عبارت به و آپاداناها که چه آن زیرا .اندآمده وجود

 ولی چوبی هاستون همۀ بدنه حسنلو بناي در .است گزارش شده م.ق ششم هزاره از ایران معماري در چوبی هايستوناز 

 است.  بوده سنگ از هاپایه ستون

 

 
 پایه ستون و پایه سرستون
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 ايگوشه هايبرج*

 طرف 4 در که هستند اییگوشه هايبرج بریم،می نام آن هخامنشی از معماري سبک از نشانه سومین عنوان به که را آنچه

 تخت شوش، پاسارگاد، هايپالن در هابرج این .نیست مشخص هابرج این کاربرد دارند؛ وجود هخامنشی تاالرهاي ستوندار

 آیند. می چشم به ... دهانه غالمان و جمشید،

 
 *دروازه یادمانی

 مدخل دربارة است. مجموعه به ورود براي یادمانی هايدروازهنام  با بناهایی از استفاده هخامنشی هاينشانه از دیگر یکی

آید، می چشم به که بنایی اولین صفه باالي به آمدن و ورودي از پلکان عبور از پس خوانیم،می جمشید تخت در ورودي

 ستون 2 اینک که داشت قرار ستون 4 روي بر آن که سقف مترمربع 625 وسعت به است اتاقی پلکان قدمی 15 فاصلۀ در

 که بود طرف چهار در سنگی سکوهاي داراي .نامید انتظار اتاق یا ورودي تاالر توان می را تاالر این .است مانده باقی آن

 دارد وجود بنا این در خشایارشاه از ايکتیبه .است نصب خود جاي در و شد آورده بیرون خاك زیر از آن از هاییقسمت

 دروازه دربارة». اهورامزد انجام گرفت لطف به همگی کرد، پدرم و کردم من زیباست پارس سراسر در چه هر«: گویدمی که

 ساخته آن روي بر داریوش آپاداناي کاخ که مرتفعی ساحلی جاده به دسترسی شوش در« شده گفته شوش در ورودي

 ».بود کرده بنا او خود که بوده ايدروازه طریق از شده

 
 ايپیکره *معماري

 این .است پیکره معماري از استفاده کند،می ها متفاوتدوره دیگر از را آن که هخامنشی معماري هايویژگی از یکی

 این از استفاده .کرد تلقی آیینی نوعی معماري را آن توانمی و گرفته شکل ترکیبی حیوانات ساخت بر مبناي معماري

 هاهیتی دوران در را نوع این آثاري از توانمی و نیست دوره این به مربوط هخامنشی هايو سرستون ها،دروازه در حیوانات
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 سرستون عنوان ها بهپیکره انواع از هخامنشی دوران در .کرد مالحظه النهرین بین آشور در معماري در و صغیر آسیاي در

 شیر.  شکل به )شیر عقاب(شیردال گاو، شکل گاومرد به چون هاییشکل از کردند؛می استفاده

 
 *مصالح

 نماسازي و تراش سنگ با بیرونی نماسازي الشه، سنگ سازي باپی کردند؛می استفاده متعدّدي مصالح از هخامنشیان

 بهترین از و صیقلی گاه و تراش با و منظم و سنگ بریده هخامنشی اصلی یهساختما کلی طور به .لعابدار کاشی درونی با

 به با آنها .ساختندمی خشت از را گرداگرد تاالر دیوارهاي و سنگ از را هاستون پارسیان .است هایهساختمامرغوبترین  و

 هخامنشیان مصالح، این بر عالوه .بگیرند را درون به گرما ورود جلوي کردندمی تالش دو پوسته پوشش و خشت بردن کار

 هخامنشی داریوش هايکتیبه در که کردندمی تهیه تابعه هايساتراپ یا و اطراف کشورهاي از را خود مصالح و مواد دیگر

 از امروز که است. آنچه آمده )پیکران(ماکا اوراتو، هرات، و پارت عربستان بابل، پارس، مانند هاایالت این از تعدادي اسامی

 شوش در داریوش کتیبۀ به استفاده با که حالی در است، سنگی آثار تنها مانده باقی هاقرن گذر از بعد هخامنشی معماري

 در مناطق بیشتر مانند و شدمی استفاده سنگ از هخامنشی معماري در یابیم. عموماً آگاهی دیگر مصالح از توانیممی

 هاسقف در جمله از چوب از بود الزم که جا هر در و گرفتندمی بهره دیوارها بردن باال براي خشت از کشور جنوبی قسمت

 کردند. می استفاده درها ساخت و

 ها*تزیین

 آنها توانمی که گذردمی نمایش به را دوران این از هنرهاي بزرگی طیف هخامنشی دوران از مانده برجا زیباي هايتزیین

 در تراشی سنگ از استفاده هخامنشی هايکاخ تزیین در نوع اولین .دانست هخامنشی دوران در هنر نشانگر شکوفایی را

 پاسارگاد مانند نیز شوش. در است هخامنشی تزیینات از دیگر یکی لعابدار آجرهاي از ها است. استفادهورودي و دیوارها

 پر قرارپنج هايگل و خرما و نخل هايبرگ میان در آنها از بعضی و قرار گرفته نیکوکار فرشتگان حمایت زیر آپادانا تاالر

 میان به سخن شوش کاخ لعابدار هايکاشی روش جاویدان بر گارد سربازان و شیران ردیف از دیگر جاي در یا و دارند

هخامنشی  دوران نقاشی از مانده برجا شواهد ازجمله .است این دوران در تزیینی هنرهاي از دیگر یکی شود. نقاشیمی آورده

 حفظ امروز تا )جمشید تخت(هاکاريبرجسته هاي اینرنگ چه اگر .کرد اشاره غالمان دهانه در موجود آثار به توانمی
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 آثار و هخامنشی هايبررسی کتیبه با مجموع در .اندبوده رنگی اصل در که آنها دارد وجود ولی مدارکی است، نشده

 تمامی خود از پرشکوه هايکاخ هايتزیین در هخامنشیان که کرد اشاره نکته این به توانمی برجامانده شناسیباستان

هاي سنگ با آثار این کردن زیبنده تا زیبا هاينقاشی و هاو گچبري هاتراشیسنگ از اند؛ جسته بهره دسترس در هايتزیین

 عامل تازه یک .دارند ايویژه نقش هخامنشی تزیین بناهاي در گچبري آثار میان این در .طال و نقره مانند فلزاتی و گرانبها

 ».گردید مشاهده داریوش کاخ در ابتدا در هاست کهکتیبه مقعر ،گچبري هاساختمان نماي معماري تزیین در

 

 جمشید تخت سربازها، برجسته نقش برجسته نبرد شیر با گاو              نقش                  

 

 آجر لعابدار          پاسارگاد بالدار، فرشته برجسته، نقش

 *دوره اشکانیان

آنها در اوایل از  سلوکیان در ایران به قدرت رسیدند.سال پیش از میالد مسیح، پس از 250اشکانیان یا پارتیان در حدود 

کردند. اما پس از مدتی به هنر معماري به ویژه به معماري سنتی و ملی ایران تمایل نشان هاي هنر یونانی پیروي میشیوه

 ها گرفت.اردوگاه دادند. در دوره اشکانیان، معماري مبناي اصلی خود را از آداب و اصول قبایل چادرنشین پارتی در برپایی

هاي چهارسوي آن به عنوان مظهري از معماري پارتیان به بین النهرین برده شد. در هاي چهارگوش مرکزي با ایوانحیاط

 این دوره از معماري رسمی ایران، ساختن گنبد متداول گشت.
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کوشیدند آثار هنري را بر در معماري پارتی پس از شکوفایی دولت اشکانی به نماي ساختمان توجه بسیاري شد و می

اي بود از نقاشی و گچبري، که نمونه دیوارها، در معرض دید متمرکز کنند. نقاشی دیواري توسعه یافته و تزیینات آمیخته

بسیار زیباي آن در معبد کوه خواجه در وسط دریاچه هامون در سیستان به دست آمده است. اشکانیان در معماري خود از 

 کردند.کاري تزیینی استفاده میقوس و رگچین با سنگ قلوه و برجستهاي، طاق گهواره

هاي معماري و هنر این دوره انتقال برخی از عناصر معماري و هنر است که به دوره بیزانس و ساسانی منتقل شده از ویژگی

شده و در دوره ساسانیان تکامل که در ایران بسیار معروف است از دوره اشکانیان آغاز » طاق دار«است. شاید تاریخ معماري 

ه سرپل ذهاب که ترکیب در کنار راه کرمانشاه ب» پاطاق«گرا واقع در دامنه کوه اي از آن را در بناي طاقیافته باشد که نمونه

  توان دید.اي است، میطاق گهواره

واج بسیاري داشته و نقوش آن جلوه مهم هنري دیگر معماري این عصر، استفاده از هنر گچبري در بناهاست. این امر ر

تلفیقی از سبک یونانی و هخامنشی بوده است. گچبري دیوارهاي مکشوف در آشور، اوروك در عراق و کوه خواجه در 

ها بیشتر به سبب وفور شوند. رونق هنر گچبري در دوران پارتهاي این هنر در عهد اشکانیان محسوب میسیستان بهترین

ا آن بوده که رغبت بیشتري در استفاده از این روش تزئینی را باعث شده است. در آن روزگار گچ معدنی و سهولت کار ب

شد، لذا هنرمندان اشکانی به سرعت گرفت و سفت میشد و به سرعت خود را میمالت گچ به سهولت بر دیوار کشیده می

 .نداي بپوشانهاي زنجیرهتوانستند سطح وسیعی را با نقش و نگارهو سهولت می
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