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«به نام خالق هنر»

مروری بر تاریخ معماری ایرانی اسالمی

کامبیز حاجی قاسمی 



معماری اسالمی ایران

پیوند عاطفی عمیق 
ما با این معماری  دارای غنا میباشد



خاطره زندگی در فضاهای زیبا و مهربان این معماری 

هنوز روح جمعی ما را مینوازد و مواجهه با آن 

برایمان آرامش می آورد

حتی جوانانی که هیچ گاه در این فضا زندگی نکرده اند

و خاطره ای از آن ندارند با یک آشنایی اولیه احساس 
خویشاوندی درونش به وجود می آید 



معماری اسالمی 

ایران

ایرانمعماری
اسالمی



معماری ظرف زندگی انسان

میتوان شئونی که در زندگی انسان هست در معماری جست و 

جو کرد

انسان اگر موجودی ذی مراتب و دارای ابعاد گوناگون می 

شناسیم 

معماری را باید جامع االطراف و دارای مراتب مختلف گفت

معماری در وحله اول باید سر پناهی مستحکم و قابل اعتماد 
برای انسان باشه 



اسالم
اسالم دینی است با وجوه و مراتب بسیار

دارای اصول و آداب 
تکالیف و آیین های گوناگون



ایران سرزمین کهن
وقتی از معماری سخن میگوئیم نظر به بناها،فضاها ،مجموعه ها و 
شهرهایی داریم که در این سرزمین برای زندگی مردم آن ساخته شده

عوامل تاثیر گذار در شکل گیری خصوصیات 
معماری ایران

تجربیات 
مردمان 

طبیعت و آب و 
هوا

تاریخ ایران ایران کجاست



شروط الزم معماری  

معماری باید سرپناهی 
مطمئن برای انسان ایجاد کند

به وجود آوردن محیطی امن 
و راحت

جوابی در خور به خصوصیات 

سرزمین ،طبیعت و تاریخ ،خلق 

و خوهای مردم دستور عمل ها 
واحکام زندگی

از باورها و اعتقادات مردم 

تاثیر بگیرد و در مقابل 

ویژگی های فرهنگی رنگ 
ببازد



واقعه اصلی معماری 

ما در معماری با هنری تام و تمام روبرو هستیم 
محصول عملی خالقه وجوشیده از درون هنرمند  

واقعه که در اثر بروز و ظهوریافته تنها از طریق خود اثر قابل درک است  

هر اثر هنری را تنها با استعانت از خود اثر یعنی با مواجهه با اثر می توان دریافت و درک کرد  

معمار از طریق اثر معماری اش حرف و داستان خود را عرضه می کند و فضای مطلوب را برای 
زندگی انسان تدارک می بیند

هر هنرمند به مدد از هنرش آنچه در عالم خیال دیده را به منصه ظهور میرساند 



معمار

فضای مطلوبی را که در عالم خیال خود میبیند را در عالم ماده محقق میکند



مخاطب معماران و هنرمندان همه مردم هستند

مخاطب هنرمند همه مردم هستند هنرمند بایداز درون اثر خودبه زبان حال راهی به درون آنها بجوید

و با شناخت مردمش، تاریخی که بر آنها گذشته ، حال و هوای زندگیشان، اعتقادات و باورهایشان ،
و به درون بردن اینها دست به کار خلق اثر میشود .... ترس ها و امیدهایشان و

هنرمند باید در عالمی که مردم میزیند ، زندگی کند تا بتواند به درون دل آنها 

راه یابد و با جان ایشان سخن گوید 



معماری و 

فرهنگ

اگر تمام آنچه زمینه و بستر پدید آمدن اثر را فرهنگ بنامیم  

فهم هنرمند از فرهنگ عین اثر هنری نیست او همواره 

راهی خالقانه را برای تبدیل مفاهیم مورد نظرش به اثر 

هنری را جستجو میکند به طوری که مفاهیم بتواند از اثر 
بیرون بتراود و به دل و جان مخاطب راه باز کند 



حدود تاریخی و جغرافیایی

معماری اسالمی ایران را باید در قلمرو جغرافیایی فرهنگ ایران نه در مرزهای سیاسی امروز ایران 
جستجو کرد

سال را شامل میشود1400از لحاظ تاریخی این معماری تاریخی طوالنی حدود 



دوره تولد و شکل گیریی معماری اسالمی ایرانهجری قمری 4تا 1قرن 

مسجد جامع نایینشیوه خراسانی

تأثیر اصلی را در این مکتب از هنر ساسانیان و 

خصوصاً بناهای طاق قوسی چون ایوان مداین و 

در این شیوه . طاق کسری دریافت کرده بود

مساجد به صورت شبستانی یا چهل ستونی 

قوس ها به صورت بیضی یا تخم مرغی . هستند

هستند و مساجد در این عصر بسیار ساده 

. هستند



مسجد جامع فهرج

مسجد جامع نیریز

مسجد جامع ابرقو
–مسجد جامع میید 

مسجد جامع اردستان

مسجد جامع اصفهان 

ارگ بم در کرمان 
مسجد جامع اردبیل

معماري خشتي مسجد فهرج یزد از اواخر نیمه قرن اول 

هجري 



مسجد جامع نیریز

اولین مسجد تک ایوانی 



دوران اوج گیری معماریهجری قمری6و 5قرن 

سبک رازی 
گنبد قابوس

مسجد جامع اصفهان



دوران سکوتحمله مغولهجری قمری7قرن 

.مقبره شیخ عبدالصمد اصفهانی در نطنز 7ق



ابداعات جدید+دوران حرکت پر شتاب و پر هیجان هجری قمری8قرن 

گنبد بازار چهار سوق عمارتی است كه به دستور شاه 
یحیی بن مظفر حاكم یزد در قرن هشتم هجری قمری 

یهگنبد سلطان

https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87


هجری قمری9قرن 
دوران تصمیم گیری

مسجد بی بی خانم

گور امیر



و 10معماری قرن 

ق .ه11

دوران شکوفایی



دوران مکث و 12قرن 

حرکت جدید 

مسجد وکیل 

شیراز



ق.ه14و 13قرن 

عصر مهم نو آوری و خالقبت های دوباره، 
همزمان با خودباختگی



مسجد نصیر الملک 

شیراز



ساختمان موسوم به جیپ 
تهران12در منطقه



استمرار و تداوم
دگرگونی ها وخیزش ها زیاد بوده در معماری ولی معماری اسالمی 

ایران همواره حرکتی رو به جلوداشته 

و تالش ها ،جستجوها ، خالقیت ها و نو آوری هایش در طول سالها 

قطع نشده است 

چند پارگی در مفاهیم ،ماهیت و صور آن نمیبینیم 

معماران در طی این هزار و چهارصد سال دنبال یک مطلوب بودن 

درجا زدن و بازگشت به عقب هم نیست



شاخصه های معماری ما

معماری خاک و گل 
اکثر اوقات در کوی و برزن دیوارهای گلی دیده . فرزند خاک است

میشود اما این معماری خاکی صورتی دیگر هم دارد آن صورت هم 
از خاک است اما به جواهری ساخته و پرداخته می ماند

معماری دو رویه
روی بیرونی، صورتی ساده ،طبیعی ،بدون شکل،پرداخت )اول 

(نشده وخشن

رویی درونی،صورتی کارشده،نظم یافته ،دگرگون )دوم

(  شده و لطیف



معماری دو رویه



معماری درون 
معماری ما درون گراست ،بنا از بیرون فهمیده نمیشود ،برای درک 

آن باید به درون راه یافت و از بیرون گنگ است طراح از بیرون 

رو گردانده و همه توجه خود را به درون معطوف کرده چشم انداز 

محدود دارد و تنها منظرش آسمان بلند آبی ست



معماری حیاط ها  

اصل و مایه ی فضاسازی در معماری فضای باز است 

فضای بازی که با وسواس و دقت تمام طراحی میشود

فضای باز محصوری که از بیرون رو گردانده و 

گرایش به درون دارد و با شکل منظم اندازه و تناسب 

. فکر شده و نماهای موزون ،آسمان را قاب میگیرد 

به همراه حوض آب و فواره و درخت و سبزه مبدل به 

میشود حیاط انسجام دهنده ،قلب (حیات بخش )حیاط 

در میان بنا مینشیند همه فضاها . زنده و تبنده بناست

به آن می نگرند همه اجزا بنا از حیاط ،نور و هوا و 

.زندگی می گیرند



خانه عامری ها کاشان

زخانه فدکی تبری



معماری فضاهای نیم باز 

پیوند و هم آغوشی فضای باز و بسته به وجود 

حیاط در مرکز و قلب بنا خاتمه پیدا نمیکند 

فضای باز در معماری ما بیش از همه با 

الگوی ایوان ظاهر میشود ایوان ها شخصیت 

مهمی در معماری ما دارند

مسجد گوهرشاد



معماری پیوند فضای باز 

و بسته

تک تک فضا ها طوری طراحی شده است که با فضای باز ارتباط 

دارد مخصوصا در خانه ها فضاهای زیستی خانه ها به سوی 

فضای باز گشوده میشوند ارسی ها فضای مهم بسته خانه را به 

فضاهای نیم بازمشرف به حیاط پر طراوت و پر نور تبدیل میکند

مهم ترین فضاها به گونه ای مینشیند که بهترین چشم انداز را به 

فضای باز دارد 



معماری حکایتگر 

قصه ای تمام

معماری حاوی قصه ای تمام است با سر و ته معین 

قصه معماری مساجد





معماری تمامیت و 

قطعیت
معماری نظم و آراستگی ،وجود نظم هندسی ،

نظم اکسیر آن کیمیاگری است

معماری وقار و 

اعتدال

معماری ما همه وقار و اعتدال است و شیطنت آشفتگی 

و در هم ریختگی ندارد هرچیزی جای خودش را دارد و 

فضاها با وقار و سنگین است.سر جای خودش نشسته 

معماری صراحت 

و سالست

معماری ما معماری صراحت،سالست و روانی است دارای 

پیچیدگی های درونی ولی با این پیچیدگی باز در یک نگاه خوانده

.و دریافت میشود و کلیت طرح در اختیار مخاطب گذاشته میشود



معماری تنوع و 

هماهنگی توأمان

از یک طرف همه چیز از کل تا جزء،از کنار هم 

نشستن و انتظام فضا ها تا تک تک عناصر بنا از طرح 

همه چیز در ...تاالرها هشتی ها ستون و قوس و

هماهنگی است 

از طرفی دیگر هیچ چیز از نگاه تیز بین معمار برای 

ایجاد تنوع و درگونی در فضا دور نمی ماند 



ساده ودر عین حال عمیق 

به ظاهر در ساده ترین صورت ممکن است اما صورت 

سادگی . پنهانی و الیه های پر رمز و راز بسیاری دارد 

در عین غنا

معماری سهل و 

ممتنع

طاق ها و گنبد ها از بیرون نمایشی پر .معماری ما سه بعد تمام و کمال است 

هیبت دارند و سقف پر تکلف ،با هندسه متفاوت ،با انحناهای گوناگون با 

هوشیاری تمام نورپردازی شده ، به عنوان عنصر اصلی در خلق فضای 

مطلوب معمار است و دیوار تنها پایه ای برای سقف و در خدمت اوست

معماری سقف ها 



مسجد وکیل 

شیراز 

مسجد امام 

اصفهان



طراح همه چیز .هیچ چیز درون این معماری به حال خود و ساده رها نمیشود 

را نفیس و پرتکلف میکند و صورتی دیگر گونه میبخشد 

معماری نفاست و 

تکلف 

مسجد نصیر الملک

http://www.google.com/url?sa=i&source=imgres&cd=&ved=0CAcQjhwwAGoVChMI2vifrc-byQIVyowsCh1jKAcK&url=http://solsnevis.blogfa.com/post-73.aspx&psig=AFQjCNGU6CBaurA43Pagi0wGX1GGnhYGHw&ust=1447992716478852


طراح با . نفاست و تکلف به کمک رنگ و نقش پدید میاد

نقش گویی مهری از عالم باال را بر ماده میزند و روحی 

دیگر در آن میدمد نقش و رنگ با هم فضایی رویایی را 

پدید می آورند  

معماری نقش و 

رنگ



یزدی بندی سقف  

بازار خان یزد

فضاها پر از کاشی کاری ،گچ بری ،نقاشی ،درود گری ،حجاری 

حجم پردازی های مانند + نقوش هندسی و گیاهی  +وآینه کاری 

فنونی همچون +رسمی بندی ،یزدی بندی ،کاسه سازی و مقرنس 

معرق معقلی گره سازی آمده تا فضایی لطیف و ظریف خلق شود

معماری ظریف و 

لطیف



معماری شباهت 

جزء به کل

طاسه کوچک در مقرنس در ایوان یا سر در دقیقا شبیه 

آن ایوان است طرح یک ازاره دقیقا نمای کلی ساختمان 

را بازسازی میکند قاعده ای که در یک اتاق یا سقف 

به کار رفته همان قاعده کلی به کار رفته در کل بناست 



معماری همدمی 

آب روح این معماری است  با آب

یک آب انبار در 

آرادان گرمسار



حمام فین کاشان



باغ ارم 





معماری همنشینی 

با خط

هنر ستوده  جوامع اسالمی و نشانه کالم خدا 

خط ذاتا حاوی معناست معنایی پند آموز ،محترم 

و مقدس 

مسجد جامع یزد



کتیبه ایوان ورودی 
گنجعلی خان در کرمان،(مدرسه)کاروانسرا

سنگ نوشته ای از دوران شاه عباس صفوی بر 

سر 



همه چیز . معماری ما معماری تغزلی و شاعرانه است معماری شاعرانه 

در آن رمز و راز جلوه می کند هاله ای از ابهام و 

پیچیدگی است همه چیزاز فضاها عناصر شکل ها 

رنگ ها و ترکیبات گویی رویی در این عالم و صورتی 

در عالمی خیالی که احساس میشود 



معماری آرامش 

جان  
معماری ما در غایت خود معماری آرامش و سکون 

پرسر و صدا و هیجان و آشفتگی ندارد 

ارگ 

کریمخانی 

شیراز


