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 چکیده    

از دوران های گذشته تا معاصر در معماری ایران  است که ایوان با ویژگی های کمی و کیفی، فضایی متمایز از دیگر فضاها در بنا

وجود داشته است. فضایی انعطاف پذیر که در انواع کاربری ها دیده شده است. در دوران پیش از ورود اسالم به ایران، ایوان با 

ا در بناهای است. این فضدر بناها قابل پیگیری  در سازماندهی فضایی، ارتباطات فضایی، ساختار و نما خصوصیاتی کم و بیش متفاوت

ازماندهی سدر نیمه بسته یا  بزرگی و شکوه است. ایوان، به صورت فضای نیمه باز باز مانده از آن دوران نماد قدرت،مذهبی و حکومتیِ 

 ی. مقایسه ی سازماندهی فضایکرده استکامل می را فضایی بناها در دوره های هخامنشی، اشکانی، ساسانی یک طیف باز تا بسته 

و روابط فضایی معماری در دوره های پیش از ورود اسالم به ایران، شباهت ها و تفاوت هایی را در ترکیب فضایی ایوان با مجاورت ها 

وجود داشته، اگر چه  دوره های پیش از ورود اسالمدر ایوان ستوندار و ایوان با تاق منحنی گونه ی کلی، دو  آشکار می سازد.آن را 

ونه گ اختار و روابط فضایی در این دوره ها، متفاوت ظاهر شده اند ولی نقش فضای نیمه باز یا نیمه بسته را داشته اند.هر دو از نظر س

 و تحول های ایوان در پیش از ورود اسالم، در دوره های اسالمی با تغییراتی در ترکیب روابط فضایی و ساختار و بام آسمانه ادامه

 . یافته است

 

 ایوان، سازماندهی فضایی، روابط فضایی، ساختار، هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان :های کلیدیواژه
 

                                                 
د بر با تاکی این مقاله برگرفته از پایان نامه ی کارشناسی ارشد نعیمه صفری با عنوان گونه شناسی ایوان در معماری مسجد و مدرسه دوره ی سلجوقی *- 

 است.، گرایش مطالعات معماری ایران، دانشگاه هنر اصفهان شکل و روابط فضایی



                             
 

 

  

 
 

 پیدایش ایوان در معماری ایران مقدمه: -1

بنا بر نگرش هایی چون فضاگرایی، سازه گرایی، معناگرایی، شکل گرایی، پژوهشگرانِ معماری و تاریخ معماری، پیدایش و وجود 

تاریخی نسبت داده اند. هر کدام بر پایه ی دیدگاه خاص معماری، ایوان را تعریف کرده اند و متناسب ایوان را به دوره های متفاوت 

 با آن، زمان پیدایش این فضا را در معماری ایران، بیان کرده اند. برای نمونه:

 محمدیوسف کیانی در تعریف ایوان بیان کرده است:

ایوان از زمان اشکانی مورد استفاده قرار گرفته و ساخت آن تا کنون به شیوه های گوناگون ادامه یافته است. ایوان که معموالً از  

یک طاق آهنگ تشکیل می شود از سه طرف بسته و به طرف میانسرا باز می شود. ایوان ها به صورت فضاهای ورودی و خروجی 

رای جریان یافتن هوا باز هستند، از تابش آفتاب جلوگیری می کنند و به عنوان یکی از اجزای ساخته می شوند و در حالی که ب

تشکیل دهنده اهمیت فوق العاده داشته، به بنا برجستگی و شکوه می بخشند. ایوان کانونی است برای تزیینات مختلف بنا، چون 

 .(03-01 :0931 کیانی)ایجاد مقرنس ها با شیوه ی آجرکاری، گچبری و کاشیکاری

 و بر پایه گفته های آرتورپوپ:

در زمینه ی معماری یکی دستیابی به گنبد روی گوشواره و تکوین ایوان طاقدار است که هر دو در رشد بعدی دو کار مهم پارتیان 

 .(74 :0391 پوپ)معماری ایرانی نقش حیاتی دارد

 همچنین بر پایه ی گفته های آیدت پرادا:

تاق بشکه ای که در قسمت پشت، بسته بوده و در جلو که معموالً رو به حیاط قرار دارد کامالً  ایوان، اتاق راست گوشه ای است با

باز است. از زمان پارت ها، ایوان نقش مهمی را در معماری آسیای غربی بازی می کند. منشاء ایوان موضوعی است در خور اندیشه، 

ایجاد تاثیر تاق های بشکه ای پی گیری می کنند. چنین بناهایی هنوز بعضی آنرا به درختان و شاخه های پوشیده با حصیر و گل و 

در طول رودخانه یا دریاچه هیرمند، در سیستان )شرق ایران( و احتماالً در پیرامون دریاچه آرال در آسیای مرکزی دیده می شوند. 

 .(691-697 :)پرادا بی تااین ها مناطقی هستند که پارت ها از آنجا برای فتح ایران آمدند

 نادر اردالن و الله بختیار ریشه ی ایوان را این گونه بیان کرده اند:

ابداع ایوان که از آپادانای هخامنشیان ریشه گرفته و در کاخ های الحضرا و آشور اشکانیان ادامه یافته عمدتاً با دوره ی ساسانیان 

را و کاخ فیروزآباد نمونه های عمده ی این تجسد معمار گونه ی در ارتباط است که تمهیدِ ایوان در طرح کاخ ها معمول شد. تاق کس

 (.011 :0349 بختیار و اردالن)قدرت پادشاهی یا الهی هستند

 و در نمونه ای دیگر:

ایوان سازی در ایران از پیشینه ی درازی برخوردار است و به دوران معماری اشکانی می رسد. ساسانیان فن ایوان سازی را از آنها 

به گسترش و تکامل آن پرداختند. ایوان مدائن یا طاق خسرو شاهکاری از هنر ایوان سازی دوران باستان به شمار فرا گرفته و خود 

 .(61 :0911شمس )می رود

ست. در معماری ایران به دو در یک جمع بندی، ایوان فضایی سرپوشیده و حداقل از یک سو بدون دیوار و مشرف به فضای باز ا

گونه ی کلی ساخته و پرداخته شده است: روش پارسی و روش پارتی. هر دو این ها از شیوه های کهن معماری ایران نشأت گرفته 

است، کهن ترین ایوان ها در معماری ایران، مربوط به شیوه ی پارسی است. ایوان در این شیوه به صورت فضایی سرپوشیده و ستون 



                             
 

 

  

 
 

با سقفی مسطح طراحی و ساخته شده است. این شیوه ی ایوان، ریشه در معماری اورارتو دارد که معماری روزگار ماد و هخامنشی  دار

 )شیوه ی پارسی( سخت تحت تأثیر آن قرار گرفته است. در شیوه ی پارتی فضای بدون ستون با بام منحنی ایجاد شده است.

 

 زمین ایران نخستین فضاهای مشابه با ایوان در سر -2

فضاهای مشابه با خصوصیات ایوان در نقوش برجسته آشوری مربوط به ان در معماری ایران پوشیده است. آغاز پدید آمدن ایو

 اورارتو دیده شده است :

 

 
 (016 :0941 یسگال)معبد هالدی در موساسیر (1)شکل 

 
 (33 :0941 یسگال)آرین برد، تاالری با یک ضلع باز و آزاد (2)شکل 

به دست آمده می توان شکل ایوان های ستون دار دوران اورارتور را تا حدی  0آشوری که در موساسیراز طریق یک نقش برجسته 

در موساسیر را به دست آشوری ها نشان می دهد در این جا شش ستون در نمای « هالدی»بازسازی کرد. این نقش، معماری معبد 

 .(016 :0941 یسگال)ساخته شده بر روی سکویی، نشان داده شده است

 
 (11 :0931)گریشمننمای ورودی قیزقاپان، سلیمانیه عراق (3)شکل 

 
 (19 :0919 یرنیاپ)آرامگاه خشایارشاه، دوره هخامنشی (4)شکل 

                                                 
1 - musasir 



                             
 

 

  

 
 

نمای گور دخمه های دوره ماد شباهت به ایوانی دارد که در تابستان، مانع ورود آفتاب به درون ساختمان می شود و در زمستان 

خورشید، آفتاب به درون می تابد و این ایوان به صورت پناهگاهی برای جلوگیری از برف و باران است کاخ های به علت تابش متمایل 

 (.14 :0931)گریشمنپاسارگاد و تخت جمشید نیز از روی همین نقشه ساخته شده است

و ورودی جلوی این گور در معماری دوره ی هخامنشی شیوه ی گوردخمه سازی همچون دوره ی ماد دنبال می شود. نماسازی 

 دخمه ها مشابه ایوان های کاخ های هخامنشی است.

 
 صحنه ای صخره ی مقبره ،پالن (5) شکل

 (14 :0931)گریشمن

 
 نمای ورودی مقبره ی صخره ای صحنه (6)شکل 

 (14 :0931)گریشمن

 
 مهاباد-پالن، فخریکا -7شکل 

 (14 :0931)گریشمن

 
 مهابادنمای ورودی، فخریکا  -8شکل 

 (074 :0949)پیرنیا 

گو لبه گمان فراوان آریایی ها هنگام کوچ و گذر از کنار دریاچه ارومیه، در برخورد با معماری ارارتویی، از آن الگو گرفته و آنرا برساو)ا

ی هم در معماری گرفتن از نگاره های طبیعت و دگرگون کردن آنها به ریخت های ناب هندسی( کرده اند. نمونه های این الگوبردار

معماری  .(14 :0919آذر ایرنیپ)ها بوده است "کالوه"و  "تاالر ستوندار"و هم در نیارش شیوه پارسی یافت می شود که دو نمونه از آنها

 (.97 :0919آذر ایرنیپ)رارتوها بودودوره نخستین شیوه پارسی برگرفته از ا

 

 ایوان در دوره هخامنشیان  -3

ایوان در معماری سبک پارسی یکی از مهم ترین عوامل شکل دهنده این شیوه می باشد. ایوان های ستون دار در معماری ایران تا 

دوره معاصر نیز در منازل مسکونی و کاخ ها ادامه یافته به طوری که زیباترین نمونه های آن را می توان در کاخ های روزگار صفویان 

 (.17 :0993 یرنیاپ)مشاهده کرد



                             
 

 

  

 
 

 
 پاسارگاد، نقشه باغ سلطنتی کورش (9)شکل 

 (41 :0940استروناخ )

 
 نقشه صفه تخت جمشید (11)شکل 

 (61 :0391پوپ )

 پروفسور استروناخ درباره ی باغهای پاسارگاد می نویسد:

باغهای سلطنتی آشور و بابل همواره بخشی مجزا یا مکمل بوده اند، اما می بینیم که کاخ های کورش با ایوان های طویل و فضای 

اطراف خود به عنوان بخشی مکمل از طرح مفصلی به کار رفته اند که در آن، به تعبیری خود باغ به صورت اقامتگاه سلطنتی در باز 

 (.13 :0940استروناخ )می آید

 
 نقشه کاخ شوش (11)شکل 
 (19 :0919یرنیا پ)

 
شوش، نقشه فرضی درگاه داریوش، ( 12)شکل 

 (13 :0919یرنیا پ)دروازه ورودی به کاخ ها

 
 پایه داریوش بر نقشه کاخ (13)شکل 

 (64 :0944 سلطانزاده)اشمیت طرح

 

 بررسی ایوان در دوره ی هخامنشیان -3-1

برجا مانده دوگونه ی را شامل شده اند: ایوان های ستون دار بدون فضای مجاور بسته  ایوان ها در دوره ی هخامنشیان بر پایه آثار

 و ایوان های ستون دار با فضای بسته مجاور در دو سوی ایوان. در هر دو گونه آسمانه یا سقف تخت است.



                             
 

 

  

 
 

 (0937)نگارنده پاسارگاد، دوره ی هخامنشیان گونه های ایوان در کاخ بار عام (1)جدول 

 ایوان ستون دار با فضا هایی بسته در دو سویش ایوان ستون دار بنا

 
 (93 :0919یرنیا پ)پاسارگاد کاخ بار عام (14)شکل 

  

 

 روابط فضایی ایوان در سازماندهی فضایی معماری دوره ی هخامنشیان به صورت زیر بوده است:

 (0937)نگارنده دیاگرام روابط فضایی ایوان در بناهای دوره ی هخامنشیان (2) جدول                

 دیاگرام روابط ایوان ستون دار با فضای بسته در دو سویش روابط ایوان ستون دار دیاگرام

  

 

 دوره ی هخامنشی جای داشته است:بناها ایوان در حالت های زیر در سازماندهی فضایی 

 (0937)نگارنده جایگاه ایوان نسبت به کل بنا در دوره هخامنشیان (1) جدول

 جایگاه ایوان نسبت به کل بنا به چهار صورت زیر است:

 در چهار سوی بنا در سه سوی بنا در دو سوی بنا در یک سوی بنا

 

  

 

  



                             
 

 

  

 
 

 پوشش سقفِ ایوان در دوره هخامنشیان -3-2

پیشانی بامِ تختِ ایوان، دارای تزئینات و کنگره است. ایوان در بناهای دوره ی هخامنشی هم سطح یا با فاصله از سطح زمین قرار 

امکان دسترسی از سطح زمین به در یک سو و در جلوی ایوان دو بازو در دو سوی ایوان یا بیشتر به شکل دارد که با تعدادی پلکان 

 ایوان ایجاد شده است.

 
 پاسارگاد، بازسازی کاخ بار عام (15)شکل 

 (93 :0919یرنیا پ)

 
شوش، سه بعدی فرضی درگاه ( 16)شکل

 داریوش، دروازه ورودی به کاخ ها
 (13 :0919یرنیا پ)

 

 ایوان در دوره اشکانیان  -4

کاخ آشور، یکی دیگر از بناهای اشکانی و مربوط به سده ی اول میالدی است. در آن نخستین نمونه ی چهار ایوان را می بینیم که 

به حیاط چهارگوش مرکزی مشرف هستند. نقشه ی چلیپایی اندکی نامنظم است، یعنی ضلع های شمالی و غربی حیاط درازتر از 

ح با تغییرات کوچکی، همان نقشه ی چهار ایوان است که شالوده ی مسجدها، مدرسه ها و ضلع های جنوبی و شرقی است. این طر

چهار ایوان آن در یک زمان ساخته نشده و دو  .(73 :0391پوپ )تشکیل می دهدرا کاروانسراهای ایرانی را در طی تاریخ بعدی اش 

ایوان آن بعدها در دوره ی پارتی احتماالً در قرن دوم میالدی به آن اضافه شده است. کاخ دارای سه میانسرا است که رواقی گرداگرد 

 (.019 :0919آذر یرنیاپ)یکی از آنها قرار گرفته است

     

سیستان، نقشه ارسن کوه  (19) شکل

 (001 :0919یرنیا پ)خواجه 

 کاخ آشور (18)شکل 

 (71 :0391پوپ )

 طرح پرستشگاه و ایوان ها-الحضرا (17)شکل 

 (71 :0391پوپ )سده دوم میالدی



                             
 

 

  

 
 

نیز می گویند. این فضا معموالً پشت به آفتاب « هولی»و « پیشان»کوه خواجه در سیستان، ایوان است که آن را یکی از فضاهای 

 یرنیاپ)است و هم در آن تاق و تویزه نیز دیده می شود« کانه پوش»و رو به شمال بوده است. پوشش این ایوان هم به گونه نیم گنبد و 

 (.013 :0919آذر

ح بیشتر محققین بر این اعتقاد هستند که این طر در کاخ الحضرا نیز ترکیب ایوان، میانسرا و فضاهای وابسته دیگر دیده می شود.

 .از خراسان به این منطقه آمده است

 

 بررسی ایوان در دوره ی اشکانیان -4-1

نیمه بسته هستند احاطه شده است که این فضاها خود به فضاهای  ،فضای بازِ میانسرا با ایوان ها و رواق ها که فضاهای نیمه باز

اند. در پالن های دوره ی اشکانی سازماندهی فضایی از فضای باز به کاماًل بسته مشهود است. ایوان فضای  کاماًل بسته ارتباط داشته

 دارد.در این سازماندهی را  میانجینقش فضای 

 

 (0937)نگارندهایوان در دوره ی اشکانیان (4)جدول 

 نیایشگاهنسبت ایوان با مقصوره /  با میانسرانسبت ایوان  جهت گیری ایوان ها بنا

 کاخ هترا

 م 6سده 

  
 

 
  

 

 سیستان کوه خواجه

 م 0سده 

  
 

 

 
 

 
 



                             
 

 

  

 
 

 کاخ آشور

 م 6و 0قرن 

  
 

 

 
 

 
 

 

تقریباً در بیشتر پالن های اشکانی، فضای مقصوره و ایوان در مجاور و یا نزدیک هم هستند ولی دیوار آنها بهم نچسبیده است. و 

در بسیاری از پالن ها، ورودی ایوان و ورودی فضای مقصوره در امتداد با هم  .آنها، فاصله انداخته استفضای واسط راهرو مانند بین 

و نزدیک بهم قرار داشته است، در بعضی از بناهای دیگر مانند کاخ آشور ورودی مقصوره نسبت به ورودی ایوان با نوعی چرخش رخ 

 داده است.

 (0939)نگارندهدر دوره اشکانیان سازماندهی فضایی ایوان نسبت به کل بنا (5) جدول

 در چهار سوی میانسرا در دو سوی میانسرا در یک سوی میانسرا

 
 

  
 در گونه ی دیگر، تعدادی ایوان ها بطور موازی با هم، با میانسرا در ارتباط هستند.

 



                             
 

 

  

 
 

 پوشش سقفِ ایوان در دوره ی اشکانی -4-2

بارزترین نوآوری و میراث معماری پارتی ایوان یا تاالر بازی است که با یک تاق بلند ضربی پوشیده می شود و برجسته ترین ویژگی 

حیاط یا میانسرا را تشکیل می داد. ساختن چنین تاق های بلند ضربی در آن زمان با استفاده از مالت گچی امکان پذیر شده بود. 

یرد و در واقع به محض آنکه آجر در سر جای خود قرار داده شد آن را نگه می دارد. این امتیاز گچ باعث این مالت خیلی زود می گ

شد تاق هایی بلندتر از سابق که نیازی به چوب بست گران قیمت نداشت، ساخته شود و به عبارت دیگر یک موفقیت بزرگ فنی به 

ی دو مرحله وجود داشته است. در مرحله ی اول تنها یک تاالر باز دارای سه دست آمد. احتمااًل در تکامل ایوان متداول دوره پارت

دیوار یا سقفی متشکل از تیرهای چوبی متکی بر ستون یا دیوارهای تاالر ساخته می شد. مرحله دوم زمانی آغاز شد که زدن سقف 

توان در معماری دوره پارتی در آسیای میانه یافت.  این تاالر با استفاده از تاقهای ضربی آغاز گردید. نمونه های مرحله اول را می

گرچه هنوز نقشه کاخ نسا مبتنی بر حدس و گمان است، می توان گفت در آنجا رواقی که به مجموعه معبد برجی منتهی می گردید 

 .(016 :0919آذر یرنیاپ)از نوع تاالرهای باز دارای سه دیوار بوده که تیرهای سقف آن روی دیوار تکیه می کرده است

 
 سیستان، نمای ارسن کوه خواجه (21)شکل 

 (001 :0919یرنیا پ)

 

 
الحضرا، پوشش  (21)شکل 

 (71 :0391پوپ )ایوان

 

 
نمای کاخ  (22)شکل 

پارتی در آشور، تصویر 

بازسازی شده در موزه 

 (71 :0391پوپ )برلین

 ایوان در دوره ساسانیان  -5

تخت سلیمان یا آتشکده آذر گُشَنسب در تکاب آذربایجان دارای  فضای گنبد داری است که در جلوی آن ایوان بوده و نیز دو 

 یرنیاپ)دروازه عمومی و خصوصی برای ورود به آن داشته است. در کنار آن، ایوان خسرو یا محل تاج گذاری خسرو قرار داشته است

0919: 011-014.)  

میالدی( را توصیف می کند در گفته های  667سال پیش بنای آتشکده فیروز آباد یا بارین) 001فرصت الدوله شیرازی در حدود 

بزرگ مذکور ایوان بوده است که پیش تاقش خراب شده است طول او ایوان های آتشکده اینگونه توصیف می شوند: ...جلوی عمارت 

و عرض آن ایوان دوازده ذرع در ده ذرع است.... و در سمت جنوب شرقی آن آتشکده نیز در جلو ایوانی است که قدری از تاق آن 

اللی است. از این درب ها در خراب گردید. طول و عرض این ایوان هم دوازده ذرع در ده ذرع است و در این ایوان نیز درب های ه

 (.006-000 :0919 یرنیاپ)عمارت مذکور می شوند و در دو طرف ایوان چندین تاق به ردیف بوده که اکنون سقف های آنها فرو آمده



                             
 

 

  

 
 

میالدی(، از کاخ های بزرگی بوده که از بین رفته است. در پشت ایوان بزرگ آن، گنبدخانه و  131کاخ خسرو در قصر شیرین )

 (.069 :0919 یرنیاپ)پادیاوی بوده است

 
سلیمان  تخت مجموعه نقشه (23)شکل 

 (014 :0919 یرنیاپ)

 
آتشکده فیروزآباد یا       (24)شکل 

 (11 :0391)پوپ بارین

 
کاخ خسرو در قصر شیرین ( 25) شکل

 (97 :0391پوپ )

ایوان مداین یا تاق کسری از بناهای مهم شیوه پارتی است. دو ویژگی معماری ایران در آن بخوبی آشکار است. یکی بهره گیری از 

متر(..  91/61*91/76گز است )حدود  71در  67که طرح آن مستطیلی به اندازه تناسب طالیی ایرانی در ایوان بزرگ میانی آن است 

گز است. ویژگی دوم بهره گیری از ساختمایه معمولی یا خشتی است و نه سنگ  67آسمانه این ایوان، تاق آهنگی با دهانه حدود 

آن جای داشته است. در دو سوی ایوان ها، تراش. جلوی ساختمان میانسرایی بوده و سه ساختمان همانند آن در پهلوهای مختلف 

 .(060-001 :0919 یرنیاپ)دهلیزهایی همراه با مردگرد ساخته شده است

کاخ سروستان در دل باغ بزرگی جای داشته و خود نیز دارای یک میانسرا است که گرداگرد آن فضاهای مختلف جای دارند. محل 

ر ساختمان راه دارد. دنشیمن، اتاق چهارگوشه ای با پوشش گنبدی است که از سویی به میانسرا و از سویی دیگر به باغ پیرامون 

 .(066 :0919 یرنیاپ)جلوی آن ایوان بزرگی است. اتاق نشیمن یا گنبد خانه در کل از چهارسو دید دارد

در قصری که بهرام پنجم در سده ی پنجم در سروستان ساخته پیشروی کامل تر و فنونی توسعه یافته تر » به گفته ی آرتور پوپ:

است که دسترسی به اتاق گنبد دار مرکزی را  دیده می شود، ایوان مرکزی نمای شرقی در هر طرف آراسته به ایوان کوچک تری

 (.13 :0391پوپ )«میسر می سازد. در پشت آن حیاط چهارگوشی است که یگانه ایوان آن در وسط دیوار غربی قرار دارد.

 
 نقشه کاخ سروستان (26)شکل 

 (96 :0391پوپ )

 
 ایوان مداین، نقشه (27)شکل 

 (11 :0391پوپ )

 
 کاخ دامغان، نقشه( 28)شکل 

 (97 :0391پوپ )



                             
 

 

  

 
 

 ی ساسانیبررسی ایوان در دوره  -5-1

ایوان در دوره ی ساسانی فضایی حائز اهمیت بوده است. ایوان در رابطه با فضای باز از یک سو و فضای گنبد دار یا فضای اصلیِ 

بسته از سویی دیگر به عنوان فضای میانجِی نیمه بسته کاربرد داشته است. در بسیاری بناهای کاخی و حکومتی و مذهبی ایوان با 

ضایی در بنا ساخته شده است. همین فضای ایوان بوده است که قدرت شاهی و شکوه دستگاه حکومت را بازتاب عظمت تر از هر ف

ساسانیان در بناهای پس از ورود اسالم بویژه مسجد ادامه یافت. سلسه مراتبِ فضایی:  همچون می داده است. ارتباط ایوان و گنبدخانه

میانسرا، ایوان، گنبدخانه یا هر فضای بسته ی دیگر، ترکیبات فضایی و مجاورت ها، تقارن ها  و نا متقارن ها، ویژگی های ساختاری، 

راتی قابل مشاهده است، تغییراتی مانند تبدیل تاق منحنی مازه دار سقف و پوشش بام این فضاها در معماری دوره ی اسالمی با تغیی

 به تاق منحنی تیزه دار که پس از ورود اسالم در ساختاری تازه جلوه پیدا کرده اند.

 

 (0937)نگارنده ایوان در دوره ی ساسانیان (6)جدول 

 ایوان و میانسرا یا فضای باز ایوان و گنبدخانه بنا

 سلیماننقشه مجموعه تخت 

  
 

 آتشکده فیروزآباد یا بارین

  

 

 ایوان مداین

  
 



                             
 

 

  

 
 

 کاخ سروستان

  

 

 کاخ خسرو در قصر شیرین

 

 
 

 کاخ دامغان

  
 

 

 فضایی بناهای دوره ی ساسانی به سه صورت کلی ظاهر شده است: و روابط ایوان در ترکیب

 (0937)نگارنده کل بنا در دوره ی ساسانیانبت به سازماندهی فضایی ایوان نس (7)جدول 

 
  



                             
 

 

  

 
 

 پوشش سقف ایوان در دوره ی ساسانی -5-2

همان سنتی که در پوشش ایوان در دوره ی اشکانی پایه گذاری شد در دوره ی ساسانی دنبال شد. ایوان های ستوندار دوره ی 

هخامنشی با ابداعات دوره ی اشکانی به فضای یکدستِ بدون ستون با تاق منحنی بلند تبدیل شدند. در این دوره ایوان های با شکوه 

 ا دارای تاق های مرتفع و گهواره ای بودند. از بهترین نمونه ها ایوان مداین در تیسفون عراق است. بسیاری ساخته شد. این ایوان ه

 
 آتشکده فیروزآباد  (29)شکل 

 یا بارین

 (006 :0919یرنیا پ)

 
 ایوان مداین، (31)شکل 

  نمای اصلی 

 (003 :0919یرنیا پ)

 
 کاخ دامغان  (31)شکل 

 نمای بازسازی شده
 (061 :0919یرنیا پ)

 
ایوان  (32)شکل 

 کرخه، طرح بازسازی
 (066 :0919یرنیا پ)

ایوان کرخه در خوزستان یکی از بناهای مهم است که در آن برای نخستین بار از پوشش تاق و تویزه بهره گیری شده است. در 

 .(060 :0919یرنیا پ)که نور را از سقف می گرفته استانتهای ایوان دو راهرو و پشت آن گنبدی بوده 

 

 دوره های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان مقایسه ی ایوان در نتیجه گیری:  -6

در دوره های هخامنشیان، اشکانیان، ساسانیان ایوان بصورت فضای میانجی میان فضای باز و بسته مشاهده شد. این فضای میانجی  

از نظر ارتباط با مجاورت ها و ترکیب فضایی گوناگون ظاهر شده است همچنین از نظر سازه و ساخت متفاوت است. در دوره ی 

تاوند هستند. در دوره ی اشکانیان و ساسانیان ایوان با تاق منحنی دارای فضایی یکدست و بدون هخامنشیان ایوان ها ستوندار یا س

 ستون است. در جداول بعدی به مقایسه ی  ایوان و سازماندهی فضایی مربوط به سه دوره پرداخته شده است.

 (0937)نگارنده ی فضا در بناهاسازماندهحالت مقایسه ایوان در ساده ترین  (2)جدول 

 دوره ی ساسانی دوره اشکانی دوره هخامنشیان

   



                             
 

 

  

 
 

 (0937)نگارنده مقایسه ایوان در سازماندهی گسترده فضا در بناها (9) جدول

 دوره هخامنشیان

 

 دوره اشکانی

 

 دوره ی ساسانی

 

 



                             
 

 

  

 
 

 (0937)نگارنده ی، ساسانی، اشکانینمودار مقایسه پالن ها و نماهای ساده شده ایوان در دوره های ماد، هخامنش (33)شکل 

تکاملی قرار  –د نمی توان ایوان را در دوره های پیش از ورود اسالم در یک روند تاریخی وشمی مشاهده  همان گونه که در نمودار

داد. در سازماندهی فضایی در دوره های مختلف تاریخی ایوان در یک طیف کلی فضای باز، فضای نیمه باز یا نیمه بسته، فضای بسته 

. در گور دخمه های شده استمتفاوت ظاهر  ،در دوره های مختلف تاریخی و روابط با مجاورت ها قرار دارد ولی در ترکیب فضایی

. از لحاظ ستوندار بودن مشابه ایوان وجود داشته استامنشی یک فضای ستوندار مشابه ایوان جلوی ورودی دخمه دوره ماد و هخ

های ستوندار دوره هخامنشی است. ایوان دوره ی هخامنشی در یک سو، دو سو، سه سو، چار سو یک تاالر ستوندار پدیدار شده است 

ترکیب تازه ای در سازماندهی فضایی رخ داده  . ولی در دوره ی اشکانیانقرار داشته است فضای باز یا باغ در پیرامون ایوان ها و بنا و

شمار ایوان ها در پیرامون میانسرا دو یا چهار  میانسرا در میانه قرار دارد و ایوان ها در پیرامون آن قرار گرفته اند.فضای باز یا  است،

ایوان متفاوت است. همچنین از لحاظ سازه و ساختار، نما و پوشش سقف  اییِهخامنشی و اشکانی، ارتباطات فضدوره در  عدد است.

اق تبا سقف تخت و لبه ی بام و کنگره است ولی دوره ی اشکانی ایوان بدون ستون با  دارمتفاوت اند. دوره ی هخامنشی ایوان ستون



                             
 

 

  

 
 

سان یک بودن، فضای باز و بسته ه بسته و میانجیِاز لحاظ فضای نیم تنها دارند، کمی منحنی است. ایوان در این دو دوره شباهتِ

 هستند. 

 از نظر ،ها و ارتباطات فضایی متفاوت هستند مجاورت، ایوانِ دوره ی اشکانی با ایوانِ دوره ساسانی از لحاظ سازماندهی فضایی

ی گنبددار ی اشکانی با فضای اصل بین ایوان و فضای مقصوره در دوره مشابه، یک ارتباط کلی ی نیمه بسته ی میانجی یکسان اند.فضا

ته شدر دوره ی ساسانی قابل شناسایی است. ساختار، سازه و نما و پوشش سقف در دوره ی اشکانی و ساسانی بیشترین شباهت را دا

مترین داشته است. همچنین ایوان ها در دوره هخامنشی و ساسانی کدوره نوعی روند تکاملی دو ایوان در این ، . از این منظرهااند

 شباهت را از نظر سازماندهی فضایی و ساختار و نما داشته اند.      

در دوره ی پیش از ورود اسالم است ولی همراه با تغییراتی در  آنایوان در معماری دوره های اسالمی ادامه ی گونه های متفاوت 

وندار و ایوان با تاق منحنی دو نوع کلی ایوان ها و جهت تکامل آنها از نظر سازه ای و سازماندهی فضایی ظاهر شده است. ایوان ست

 به عنوان ریشه و پایه ی ایوان ها پس از ورود اسالم به ایران در بناها هستند.

 در کتاب حس وحدت حضور ادامه دار ایوان و تاالرهای ستوندار در معماری ایران این گونه بیان شده است:

از فضایی که در بعد عمودی به سقف محدود می شود و در بعد افقی به وسیله ی  شاید تعریف جلوخان در معماری عبارت باشد

نقاطی در فضا. درجه ی محدودیت فضایی آن کاماًل با شفافیت افقی سطوح تعریف کننده اش متناسب است. تاالر و ایوان، دو نوع 

 .(011 :0349اردالن و بختیار )فضایی جلوخان را نشان می دهند سنتی جلوخان، حدود تعریف

 

 

 

 

 

 

 

آن در کاخ های شاهنشاهی تا  تاالر که ساختاری ستونی دارد نخستین بار در دوره ی هخامنشی دیده می شود، اگرچه استفاده از

 دارد.ی صفوی مشاهده نمی شود. اما استفاده ی سنتی از آن در خانه های مسکونی نشان از تاریخ پیوسته ی آن تا به امروز دوره 

گاهی انتقالی و به خصوص ایوان، به عنوان جایگاه متمایز در سرتاسر تاریخ اسالم تاثیرات عمیقی داشته مفهوم جلوخان به عنوان جای

انتقالی بین دنیای زمانی و زمینی است. ایوان را به لحاظ متافیزیکی می توان مکان، جائی که بین باغ و یا فضای « راه»است. ایوان 

حیاط، به مثابه روح، و اتاق به مثابه جسم، در حرکت است دانست. فورم دوشقه ی آن فورمی ناتمام است، تنها وقتی تمام می شود 

 (.010-011 :0349اردالن و بختیار )ین صورت خود نیز دوباره جذب شوداکه انسان را با روح جهانی یک پارچه کند و به 

 در بیت زیر ایوان و فضای ستاوند یا ستن آوند دو فضای متفاوت بیان شده است:

 (9499 :0944دهخدا )جهان جای بقا نیست بآسانی بگذر                 به ایوان چه بری رنج و بکاخ و ستن آوند     طیان

 
 (011 :0349اردالن و بختیار )مفهوم جلوخان (34)شکل 



                             
 

 

  

 
 

ایوان ستون دار و ایوان با تاق منحنی را نمی توان در ادامه و در روند تکامل هم بیان نمود، بلکه آنها دو گونه ی متفاوت از هم 

هستند اگر چه مشابهت هایی دارند. ولی برای هر یک از آنها می توان روند تکاملی جداگانه تعریف کرد. در دوره های اسالمی این دو 

ی خصوصیات جایگاهی، روابط فضایی، سازه و نوع سقف  با هم ترکیب می شوند و با تغییراتی تکاملی به شکلِ گونه  نوع ایوان با همه

 های نو در معماری ظاهر شده اند. 

 در بناهای دوره صفوی، هر دو گونه ایوان ستوندار و ایوان با تاق در بناها ایجاد شده اند. این ایوان ها گاه به همان گونه ی دوره

های هخامنشی، اشکانی، ساسانی با تغییراتی در ساختار و روابط فضایی و نما پدید آمده اند یا آنکه هر دو گونه با هم ترکیب شده 

اند که در روند ترکیب فضایِی ایوان ستوندار با ایوان تاقدار بدون ستون، تحوالتی صورت گرفته و فضایی با کیفیت و کمیت نو پدید 

 آمده است.

 مسجد امام (35)شکل 

 (079 :0931)کیانی اصفهان

 کاروانسرای دیر گچین، (36)شکل 

 (017 :0931)کیانی صفوی

کاخ چهلستون  (37)شکل 

 قزوین، صفوی
 (071 :0931)کیانی 

 
 کاخ هشت بهشت (38)شکل 

 صفوی اصفهان،

 (901 : 0919)پیرنیا 

از ایوان مشاهده می شود. ایوان ستوندار دوره ی هخامنشی با ایوان  برای نمونه، در کاخ آینه ی اصفهان ترکیب هایی در خور توجه

تاقدار بدون ستون اشکانی و ساسانی همراه با تحول بام و آسمانه و ارتباطات فضایی گسترده تر نمود پیدا کرده، در پیوند با گذشته 

 ولی به شیوه و شکلی نو.

 
 (901 : 0919)پیرنیا کاخ آینه اصفهان، برش (41)ل شک (901 : 0919)پیرنیا کاخ آینه اصفهان (39)شکل 
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