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سپاس بي كران خداي را كه توفيق خدمت گذاري به ما عطا فرمود.
اين كتاب شامل تشريح كليه دروس تخصصي كنکور معماري است كه به صورت بسيار ساده 

بيان شده است.
جداول،  از  استفاده  با  آن  روان  بسيار  نگارش  شيوه  و  بودن  جامع  كتاب  اين  اصلي  ويژگي 

نمودارها و دسته بندي هايي است كه باعث گرديده فهم و يادگيري مطالب بسيار آسان شود.
پشتوانه تأليف اين كتاب سابقه چندين ساله مؤلفين در زمينه تدريس دروس معماري است كه 

جمع آوري چنين مجموعه اي را امکان پذير نموده است.
 )Architecture Package( الزم به ذكر است كه اين كتاب جزئي از بسته آموزشي معماري
مي باشد. اين بسته با هدف پوشش كليه نيازهاي داوطلبان معماری تهيه شده و شامل دو كتاب به 

شرح زير است:
       كتاب اول؛ مجموعه سواالت چهارگزینه ای معماري: در اين كتاب سواالت كنکور سال هاي 

گذشته بصورت طبقه بندي ارائه گرديده است.
       كتاب دوم؛ آموزش نكته به نكته دروس معماري: همين كتاب است كه شامل آموزش 

دروس تخصصي معماري است. 

با آرزوي كاميابي براي كليه دانش پژوهان عزیز
محمد یگانهـ  مجيد ذاكر

مقدهم
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  معمار و معماري

     
  

  :مقدمه    ����
آنچه بيشتر در مدح هنر و معماري تاريخي ما گفته شده، بيشتر ناظر . فهم آثار تاريخي معماران كشورمان نيازمند تالشي فراوان است

درست همانگونه كه اين استادان . ت، و كمتر به پديد آورندگان اين آثار توجه شده است هاي آن بوده اس ها و شگفتي ها، زيبايي به نمونه

  .اند خود را حجاب حق دانسته و از ميان برخاسته

  

  معمار، اخالق و تعليم

ها بر  گرگونياين د. ي زندگي انسانها همراه بود تحوالتي كه به ظهور دوران جديد انجاميد، با دگرگوني اساسي در بينش و منش و نحوه

 .معمار و معماري نيز، مانند ساير اشخاص و هنرها، تاثير گذاشت

كند كه از كجا و كدام در وارد فضا شوند، از كدام پنجره و به چه  كنندگان از آن فضا امر مي معمار با طراحي فضاي معماري به استفاده

 .كند معمار ظرف زندگي انسان را طراحي ميپس ... قرار گيرند و ميزان و از كدام جهت نور بگيرند، در چه ابعاد و تناسبات فضايي 

گردد، در زندگي افراد  بنابراين، شايد بتوان گفت كه، تأثير تحوالت فكري و فرهنگي در معماران كه در عمل و هنرشان نيز نمايان مي

  .جامعه تأثيرگذارتر از ساير هنرمندان خواهد بود

بينانه به تاريخ معماري  يابي به نگاهي واقع تواند در دست  و معماري جديد و قديم، ميتالش در شناسايي تفاوتهاي معمار

ي ديگر، اين است كه مطالعه كننده، بدون توجه به تفاوتهاي عالم  ي تاريخ معماري، مانند هر حوزه  از خطاهاي مطالعه.مفيد باشد

  .برد، بررسي كند اي كه در آن به سر مي دورهسازي به عالم معماري  قديم و جديد، تاريخ معماري را با شبيه

 بوده و كمتر متني از آن بجا مانده  فرهنگ شفاهيي ما، به رغم غنايي كه داشته، متكي بر نظر و عمل معماري در فرهنگ گذشته

  . باشد  ميها نامه فتوتاست كه از جمله منابع معدود در اين زمينه، 

  : آيد كه ويژگيهاي اخالقي و عملي معماران چنين بر ميي  از آثار مكتوب بسيار اندك در زمينه

لذا شرط ورود به . پذيرفت اي صورت مي تربيت اخالقي همراه با تربيت حرفه. اي امري واحد بود  در گذشته تربيت اخالقي و حرفه)الف

  .حرفه، ادب، شايستگي و آراستگي به اخالق الهي بوده است

 از. دانست اي براي مطرح كردن خود نمي وي هنر خود را وسيله. ماند م و ناشناس ميدر پرتو تهذيب نفس، معمار گمنا )ب

 ي صفوي فقط چند سطر  ي متون دوره  استاد علي اكبر اصفهاني، معمار بزرگ ايران كه مسجد امام اصفهان را ساخته، در همه

  .شود يافت مي

ها مرسوم گرديد، معماران پيش از نام خود، اوصافي چون هاي بنا هايي كه نوشتن نام معمار بر كتيبه در دوره: : : :  نكته نكته نكته نكته����

  . آورند مي... الحقير، الذليل، العبد، محتاج دعا و 
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شد و هدف فقط تقرّب به  ذكر زباني و قلبي با سازندگي عجين مي. آميختند معماران ساختن را از ابتدا تا انتها با ذكر حق مي اكثر )ج

  .خدا بود

  .گرديد شد، سينه به سينه از استاد به شاگرد منتقل مي ه امانتي الهي دانسته ميمندي و دانايي ك حرفه )د

  . استادان مقامي واال و اعتباري پابرجا در تمامي مراحل كار داشتند)ه

ي هنرش را نه در  دانست كه موظف به بيان هنرش به بهترين صورت شده است و منشاء و سرچشمه اي مي  معمار، خود را وسيله)و

  .ديده است  كه در خدا ميخود

  ي معماري منشاء پيشه

دانست، خداوندي كه آفريننده  كرد كه معمارش را خداوند مي معمار آن روزگار در جهاني زندگي مي. از نظر قرآن، خداوند معمار هستي است

حاكم بر عالم هستي و طبيعت را بيابد و كرد، هندسه و نظم  لذا معمار در آن زمان نيز سعي مي. ي عالم هستي و طبيعت است آورنده و پديد

بخشي كه بر طبيعت مستولي   بلكه بر قواعد پنهان حياتندكرد آن معماران صرفاً به ظاهر طبيعت توجه نمي. در كار خود از آن استفاده كند

  .ندبود، توجه داشت

  آموزي از آن معماري گذشته و علم

يابي به رموز كار نوعي رياضت بوده و  تالش هنرمند معمار براي دست. ده استهايي رشد كر معماري گذشته ما در بستر چنين ارزش

  .كرده است تمامي مراحل كار را با دقت و خلوصي معنوي و روحاني پيگيري مي

  :كنيم ي ايراني اشاراتي مي هاي معماري تاريخي و گذشته در اينجا به بعضي از ويژگي    ����

بلكه اين علم . در آن دوران معماران صرفاً متكي بر علوم نظري و تجربي نبودند.  الهي بودي ما متكي بر معرفتي معماري گذشته )الف

  .شد گيري از الطاف الهي دو چندان مي تجربي با قرب به خدا و بهره

هاي  اين معماري هم به لحاظ اينكه متعلق به گذشته و پدران ماست و هم به جهت ارزشهاي دروني كه دارد و بدان وسيله ريشه )ب

  .كند، داراي ارزش است فرهنگي ما را نمايان مي

كردند با  دانستند، سعي مي از آنجايي كه آنان خداوند را خالق و معمار طبيعت مي. ي ما برآمده از طبيعت است  معماري گذشته)ج

ه همين دليل از طبيعت هم ب. الگوگيري از طبيعت موجود و در برخورد با آن كاري را انجام دهند كه موافق با نظام خلقت باشد

  .دادند گونه آسيبي به آن، مورد تكريم و احترامش قرار مي كردند و هم بدون هيچ برداري به اندازه مي بهره

  : اند اند و در حديثي فرموده گيري از آن، مراحلي را برشمرده آموزي و بهره براي علم) ص(حضرت محمد 

  ».كردن و آنگاه نشر دادن  بعد حفظ كردن و سپس عملعلم يعني سكوت كردن و سپس گوش فرادادن و«

  . هاي معماري ايراني، ورود به وادي ارزشهاي اخالقي آن است تالش آغازين براي وصول درك و فهم درون مايه: : : :  نكته نكته نكته نكته����
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        معماري شهر و خانهمعماري شهر و خانهمعماري شهر و خانهمعماري شهر و خانه

 

        

  :مقدمه    ����
ي  ماري ايران از روزگاراني دور، مكاني بود كه در عين داشتن واقعيت ظاهري، از حقيقت ذهني و معنوي در وراي چهرهشهر، خانه و مع

ي  شد، كه كالبدي زيبا و كارا داشته و خدمات فراهم شده در آن برآورنده شهر ايراني بدان سبب ساخته مي. بيروني، برخوردار بود

معماري خانه همانند ساير كاربريهاي مختلف معماري، در هر منطقه، تحت تاثير اقليم و . اشدنيازهاي مادي و معنوي ساكنان آن ب

هاي زيست و كاربرد مصالح محلي نيز در  بوم و سنت. شرايط آب و هوايي نقاط مختلف كشور، ويژگيهاي خاصي را پيدا كرده است

گرفت،  نه گاهي كه به پادشاه يا يكي از بزرگان جامعه تعلق ميخا. بعضي از مناطق كشور، شكلهاي معماري خاصي را ايجاد كرده است

  .شد تر و معموالً در باغي با صفا ساخته مي تر و باشكوه مفصل

        

  شهر   ::::قسمت اول قسمت اول قسمت اول قسمت اول 
  

اشته بشر از روزگاران نخستين زندگي بر كره زمين، نياز به سرپناهي براي محافظت خويش از گزند جانوران، سرما، گرما و دشمنان انساني د

كشف دو غار السكو در فرانسه و آلتاميرا در اسپانيا اطالعاتي از زندگي آغازين انسان را به دست .  را براي زندگي برگزيدغاروي ابتدا . است

گي ساكنين ها، بسياري از ويژگيهاي زند هر يك از اين دو غار با آثار منقوش بر ديوارهايشان و مفاهيم و ارتباط عناصـر اين نـقاشي. داده است

بدين ترتيب ، . كردند دهد كه از آتش براي روشنايي استفاده مي ها در دل غارها نشان مي كند؛ از جمله اينكه وجود اين نقاشي آنها را روشن مي

  .هايي از زندگي پيش از تاريخ را در خود ثبت كرده است غار به عنوان سكونتگاه، قسمت

  .باشد  دوران پيش از اختراع خط ميمنظور از دوران پيش از تاريخ،    :::: نكته نكته نكته نكته����

هاي زيست،  دهد كه تركيب كالبدي شهر چيزي جز انعكاس سنت هاي متون و آثار به جاي مانده از اولين سكونتگاهها نشان مي بررسي

  .باشد هاي انساني متاثر از آنها، در فضايي خاص نمي هاي معيشت و توليد و رفتار و فعاليت شيوه

اند و از زماني كه بشر يكجانشين شد، دولت را سامان و شهر را بنا نهاد و تا به امروز نقشي  اي به يكديگر وابسته اين عوامل به گونه

  .تعيين كننده در تعريف شهر داشته است

  :عوامل موثر و تعيين كننده در تعريف شهر    ����
  .باشد مي... لك، گروههاي مختلف اجتماعي و ي نگرش به جهان كه شامل دين، مذهب، مس يا چگونگي نحوه :بيني مسايل جهان) الف

  .باشد ي توليد، توزيع و مصرف محصوالت متكي مي  كه عمدتاً به چگونگي توليد و توزيع ثروت، نحوه:عامل اقتصادي) ب

  .باشد   اين عوامل شامل آب و هوا، همواري و ناهمواري و بطور كلي عناصر محيط زيست طبيعي مي:عوامل اقليمي و جغرافيايي) ج

هاي نخستين را  گيري تمدن اهميت شرايط اقليمي و جغرافيايي، آنچنان زياد است كه پژوهشگران بسياري در جهان، شكل    :::: نكته نكته نكته نكته����

  .گيري روستاها و شهرهاي نخستين، غالباً در كنار رودها بوده است تا آنجا كه شكل. اند وابسته به وجود اين شرايط دانسته

       �����	  
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  آشنايي با بناهاي تاريخي
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  . ي عمده، مورد بررسي قرار داد توان در سه دوره  ايران را ميبه طور كلي روند شهرنشيني

  
  گيري شهر در قبل از ظهور اسالم ـ شكل1

 . اند، فالت ايران موقعيت ممتازي دارد هايي كه آثار زندگي گذشته را در خود حفظ كرده در ميان سرزمين

  قبل از ظهور اسالم قبل از ظهور اسالم قبل از ظهور اسالم قبل از ظهور اسالمشهر درشهر درشهر درشهر در                                                                                                                
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 .واقع شده است) از شهرهاي استان كرمانشاه(در شهرستان هرسين  �  ي گنج دره تپه

  سيلك كاشان

  .باشد ي پنجم قبل از ميالد مي مربوط به هزاره �
  .ي شمالي و جنوبي است ي سيلك كاشان، شامل دو تپه تپه �
هاي فرعي و  يلك، با گذشت زمان به شهري مستحكم تبديل شد و داراي كاخ، ساختماني ما قبل تاريخي س دهكده �

  .هاي سكونت و شايد يك معبد و ديواري مستحكم در اطراف آن شد محله
ز ـ اقوام آريايي مستقر در جبال زاگرس و در دشتهاي مرتفع آن با تشكيل دولت ماد، اولين اقوامي هستند كه در گذر تاريخ، خود را ا

 .اند ي شهري رسانده ي روستايي ـ ايلي، به جامعه ي جوامع ساده مرحله
 هگمتانه 

  )همدان امروزي(
ي آن هكمتانه يا  النهرين آغاز شد كه نمونه اي بين م، ساخت اولين شهرهاي مادي با الهام از شهرهاي تپه.از قرن نهم ق �

  .به اوج خود رسيد....  در شوش، پاسارگاد و اين دوران، با شكوفايي شهرهاي پارسي. همدان امروزي است

در كنار هسته اصلي آن حوض يا . افروختند ي حافظ حقيقي مكان مي ـ شهر هخامنشيان مربعي بود كه در وسط آن آتش را به منزله
ي شهر هخامنشي عناصر اصل. ساختند كردند و براي آن آب انبار مي گزيد، حفر مي آبگيري به نسبت جمعيتي كه در آنجا سكني مي

 .نيز بوده است..... انبار، خانه، باغ و  عالوه بر آتشكده و آب

  شهرهاي ساساني

  :ـ دژ حكومتي

  .در شهرهاي ساساني، دژ حكومتي قرار داشت �

ها و  ها، گنجينه ها، سربازخانه ها، آتشكده اصلي، ايوان اي است از كاخ دار، مجموعه دژ حكومتي با باروهاي كنـگره �
  رهاي آذوقهانبا

  .شد ي شهر بنا مي ترين نقطه دژ حكومتي در باالترين و ايمن �

  .معروف شددژ  كهندژ حكومتي در دوران اسالمي به  �
  :ـ شارستان

اي مركب از محالت خاص براي استقرار طبقات ممتاز و نزديكان پادشاه قرار داشت كه  پيرامون دژ حكومتي، مجموعه �
  .ناميده شد» شارستان«در دوران اسالمي 

  .شارستان با ديواري سنگين و با چهار دروازه، بخشي از بازار شهر را نيز در خود داشت �
  ):شهر بيروني(ـ ربض 

ها، بازارها، باغات و مراتع مردمي كه جزو طبقات ممتاز دولت ساساني نبودند، در  اي مركب از محالت، خانه مجموعه �
  .معروف شد» ربض«ن مجموعه در بعد از اسالم به اي. گرفتند خارج از شارستان قرار مي

  .ربض در فروپاشي دولت ساساني به هنگام ورود مسلمانان نقش اساسي داشت �
تصوير ( .گرفت ي بعد از اسالم نيز مورد استفاده قرار مي نهادند، داراي الگويي بود كه در شهرهاي دوران اوليه شهرهايي را كه ساسانيان بنا مي �

  )1ي  شماره
ي ساساني جامعه به چهارگروه موبدان، جنگاوران، دبيران و دهقانان تقسيم شد و پادشاهان و وابستگان آنها در وراي  ـ در دوره

  .ي طبقات برتر قرار داشتند كليه
داد و در  ميگستراند و در مسير خود محالت را شكل  ي خود را به ربض مي ـ در شهر ساساني بازار از دل شارستان شروع شده، دامنه

  .گرفت مسير راههاي كاروان رو قرار مي
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 :     اين سه دوره عبارتند از
  گيري شهر در قبل از ظهور اسالم ـ شكل1 
  ـ شهر در دوران اسالمي2 
  شهر در دوران معاصرـ3 



  معماري آموزش نكته به نكته دروس 

  

  

�� 

  ـ شهر در دوران اسالمي2

ي شهري در اين دولت در  جامعه. قرن هفتم ميالدي توسط مسلمانان باعث فروپاشي طبقات اجتماعي دولت ساساني شدفتح ايران در 
  . ي روستايي و ايلياتي قرار گرفت هماهنگي و همنوايي كامل با دو جامعه

  ي شهر در دوران اسالمي عناصر مشخصه
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  مسجد
  .اولين بار در مسجد صورت گرفتتشكيل دولت اسالمي براي  �

  . مسجد جامع محل برگزاري نماز جماعت و نماز جمعه بود  �
  . ترين مركز عبادي ـ سياسي ـ اجتماعي بود  مسجد مهم�

  بازار
استقرار دولت اسالمي و تسلط آن بر كشورهايي با قوانين و مقررات تجاري مختلف، باعث شد تا اين دولت، هم از اين  �

  . ها را با موازين شرعي هماهنگ كند هره برد و هم آنمقررات ب

  .بازار و ميدان به عنوان عناصر اصلي در شهر اسالمي، ياد شده است �

  محله

نفي .... بندي اجتماعي بر مبناي قوم، نژاد، سنت و  در بدو تشكيل حكومت اسالمي در ايران، ايجاد هرگونه طبقه �
اي، نژادي،  اس نظام ثروت و قدرت خبري نبود ولي به تدريج محالت قومي، قبيلهاگرچه از تشكيل محالت براس. گرديد

اين محالت نقش مهمي را در سراسر تاريخ پر فراز و نشيب . در شهر اسالمي شكل گرفت..... اي و  مذهبي، فرقه
  .شهرسازي ايران ايفا كرد

دوران شهر ايراني ـ اسالمي در اواخر قرن سوم هجري و در 

 مراحل تكاملي خود را چنان طي كرد كه توانست تا قرون بويه آل

ميدانهاي بزرگي ساخته شد، در . جديد تاثير خود را حفظ كند

اطراف آن مراكز حكومتي مختلف، كاخ، مسجد جامع و بازارها برپا 

  . باشد ي آن ميدان كهنه اصفهان مي گرديد كه بهترين نمونه

جهان  و بازار آن، ميدان نقشي صفويه در امتداد اين ميدان  در دوره

اي كه عناصر اصلي  به عنوان مركز ثقل شهر و مجموعه) امام(

    . مذهبي، حكومتي و اقتصادي در اطراف آن قرار داشت، شكل گرفت
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  ـ شهر در دوران معاصر3

شود هنوز   شروع ميقاجار در دوران معاصر كه از زمان 

توان انسجام، تداوم و اعتالي شهر صفوي را مشاهده كرد،  مي

ولي در اواخر اين دوران با مراوداتي كه پادشاهان ايران با 

كنند، كم كم تحوالتي در شهرهاي ايران  اروپاييان برقرار مي

  . شود ايجاد مي

» جديد«در دوره معاصر شاهد رويارويي دو مفهوم شهر 

  )3تصوير شماره  (.باشيم  ميدر شهرها» سنتي«و 

  ـ ارگ حكومتي1

  ـ محله بازار2

  ـ محله عودالجان3

  ـ محله چال ميدان4

  ـ محله سنگلج5

  ـ تابع محله بازار6

  ـ تابع محله چال ميدان7

  ـ محله دولت8

  ـ تابع محله سنگلج9
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را به » مĤبي فرنگي«و » تجدد«گردد كه  ي معاصر خيابانها و عناصر جديد شهري مكان آمد و شد آن دسته از اقشار اجتماعي مي رهدر دو

گردد  اي مي باشد، محل تردد و زندگي اكثريت جامعه هاي كهن شهر كه شامل بازار و محالت اطراف آن مي گذارند و مجموعه نمايش مي

  . كنند  گذشته، زندگي ميكه هنوز بر مبناي روابط


	1+ banaha
	2+ Anasoor
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