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چكيده

ــت فراوانش براى ما و نيز  ــالمى ايران، على رغم اهمي به معمارى اس
ــاير فرهنگ هاى جهان دارد، كمتر از  اعتبارى كه در ميان معمارى  س
نظر بنيادهاى طراحى و شخصيت فضاسازى توجه و دقت شده است. 
ــا آنچه كيفيات فضايى هر معمارى را، كه مخاطب در فضاهاى آن  ام
ــاس و دريافت مى كند، شكل مى دهد، همين بنيادها و شخصيت  احس
ــو از آن ها، نمى توان هيچ معمارى  ــت و بايد گفت كه، بدون گفتگ اس
ــناخت و ادراك كرد. با اين اوصاف آنچه در معمارى  را َكما ُهَو َحقه ش
ــان آرامش به ارمغان  ــته ما همچنان روح ما را مى نوازد و برايم گذش
مى آورد هنوز ناشناخته باقى مانده است. در اين مقاله كوشش مى شود، 
ــاى خيالى طراح را، كه به  ــر ديدگاهى معمارانه، اين بنياده ــا تكيه ب ب
صورتى عام و چشمگير در فضاهاى اين معمارى قابل رؤيت و دريافت 
ــت، در قالب موضوع هاى مختلف و در مراتب گوناگون طرح تبيين  اس

نمود تا دريچه اى به ادراك بهتر اين معمارى گشوده شود. 

كليدواژگان: معمارى اسالمى، معمارى اسالمى ايران، شاخصه معمارى، تاريخ معمارى ايران.

شاخصه هاى
معمارى اسالمى ايران
كامبيز حاجى قاسمى1
استاديار دانشكدة معمارى و شهرسازى دانشگاه شهيد بهشتى

مقدمه
ــنتى، يا  ــل ديروز ما، كه هنوز مزة زندگى در فضاهاى معمارى س نس
آنچه امروز به حق معمارى اسالمى مى ناميم، را زير دندان دارد، آن را 
ــمارد. هرچند گاهى سختى زندگى  همچون رويايى خوش، عزيز مى ش
در آن را به ياد مى آورد، اما بالفاصله به ذهنش خطور مى كند كه، اين 
دشوارى در عين خوشى و آرامش بود، چيزى كه در فضاهاى معمارى 
امروزى همچون كيميا است. از سويى ديگر، نسل جوان امروز نيز كه 
ــى در فضاهاى آن معمارى  ــيار هيچ خاطره اى از زندگ به احتمال بس
ــاط و انبساط مى كند،  ــاس نش ندارد، وقتى در آن درنگ مى كند، احس

گويى گم شدة خود را يافته است.
ــرورآور كه روح دو  ــم آن خاطرة دل انگيز و اين دريافت س على رغ
ــل حاضر از مخاطبان را مى نوازد و پنجه در تار وجودشان مى زند،  نس
امروز هنگامى كه به گفتگو از آن معمارى غنى و عميق، كه قادر است 
ــينيم تنها پاسخ هاى هوشمندانة  چنين به روح آدميان نفوذ كند، مى نش
ــختى هاى اقليم و پديد آوردن فضاهايى خنك در  آن معمارى به سرس
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ــمى، «تأملى در  2. كامبيز حاجى قاس
ــالمى ايران و راه  مفهوم معمارى اس

فهم آن»، ص 7- 17.

پرسش هاى تحقيق
1. ارزش هاى معمارى ما در چيست؟

ــاخصه هاى هر معمارى را در چه  2. ش
چيزى بايد جستجو كرد؟

ــاخصه هاى معمارى ما،  ــن ش 3. مهمتري
معمارى اسالمى ايران كدامند؟

ــم. اينكه چگونه با طرح دقيق  ــرزمين هاى گرم يا بالعكس را به ياد مى آوري س
ــايه دار و آفتاب شكن ها و بادگيرها و حوض هاى وسيع  حياط هاى ميانى گوِد س
آب و ضخيم گرفتن ديوارها و غيره توانسته اند به اين مهم دست يابند، يا اينكه 
ــناخت دقيق مصالح مختلف به بهترين صورت آنها را به كار گرفته  چگونه با ش
ــتادانه به راحتى و زيبائى دهانه هاى وسيع را با مصالح ساده  ــى اس و با فن شناس
پوشانده اند. همچنين ممكن است در ذكر مشخصه ها و مميزه هاى اين معمارى 
ــى كارى هاى پرنقش ونگار،  از تزيينات ظريف، رنگ پردازى هاى دل انگيز، كاش
ــرح ظرايف  ــخن به ميان آوريم و به ش ــتادانة هوش ربا و ... س گچبرى هاى اس
ــى و  ــان از تيزهوش و دقايق آن ها بپردازيم. البته اين ها همه مهم اند و قطعًا نش
هنرمندى پديدآورندگان و طراحان آن بناها دارند، اما به واقع آيا به خاطر چنين 
ــت كه، امروز اين فضاها، پس از ده ها يا صدها سال، هنوز روح ما  چيزهايى اس
ــد يا ارزش هاى ديگرى در اين فضاهاى  ــوازد و خيالمان را پرواز مى ده را مى ن

كهنه است كه به ما آرامش و ابتهاج مى بخشد؟
ــت و بايد با نگاه  ــم2 كه، معمارى قبل از هر چيزى هنر اس ــر گفته اي پيش ت
دل بدان نگريست و جستجوهاى عقل در آن، هر چند الزم است، كافى نيست 
ــب معمارِى ما را، همچون هر  ــى راه به مقصود نمى برد. به اين ترتي و به تنهاي
ــده ايم  ــناخت. نيز يادآور ش معمارى ديگر، بايد با دريافت «واقعة درونى» آن ش
ــت اين معمارى هم به معناى دريافت  ــناخِت مفهوم يا مفاهيم پس و پش كه ش
ــتقيم با آن و  ــه قرب به «آِن» آن در گرو مواجهه مس ــت، بلك و درك آن نيس
ــد براى مخاطبش در صورتى مادى از  ــت كه معمار هنرمن دريافت واقعه اى اس
خشت و آجر و چوب و گچ تدارك ديده است. يك معمار طراح امروزى نيز، كه 
ــادگى و روانى و با چنين تأثيرگذارى عميق  ــايد آرزوى طرح فضايى بدان س ش
ــته باشد، تنها با اشراف به مفاهيم فرهنگى درونى آن نمى تواند به خلق  را داش
چنين فضاهايى نزديك شود، بلكه بايد عالوه بر آن مفاهيم، شيوة تحويل آن ها 
ــتيابى به  ــادى بياموزد و در تالش هاى خالقانة هنرمند براى دس ــه صور م را ب

صورت مادى براى آن مفاهيم تأمل كند.
در اين مقاله كوشش مى شود كه، با نگاهى ديگر به اين معمارى، راه براى 
ــايى شود و به اين خاطر از شاخصه هاى اين معمارى نشان  چنين تأملى بازگش

مى گيرد تا بر ارزش هاى درونى و واقعى اين هنر پرقدر پرتوى اندازد.
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3. رابرت هيلن برند، معمارى اسالمى، 
ص 5.

4. باقر آيت اهللا زاده شيرازى، گفتگوى 
خصوصى با نگارنده.

كالم اول
ــالمى ايران، بايد  ــاخصه هاى معمارى اس قبل از پرداختن به ش
برخى مشخصات شناسنامه اى و كلى اين معمارى را مرور كنيم. 
به اين منظور از محدودة جغرافيايى و تاريخى آن آغاز مى كنيم. 
روشن است كه محدودة جغرافيايى معمارى اسالمى ايران را بايد 
در قلمرو اصلى جغرافيايى فرهنگ ايران و نه در مرزهاى سياسى 
ــيعى كه نجد ايران را در  ــتجو كرد، قلمرو وس امروزى ايران جس
برگرفته و از يك سو، به كوه هاى دربند در غرب درياى مازندران 
ــتان امروزى و از ديگر  ــند در پاكس ــمت مقابل به رود س و از س
ــراق و از جهت ديگر تا  ــو، به ميان رودان (بين النهرين) در ع س
سرزمين فرارود (ماوراءالنهر) كشيده شده است. البته قلمرو نفوذ 
ــران از اين محدوده نيز درمى گذرد و در معمارى هاى  فرهنگ اي
ــرات اين معمارى را دنبال  ــرزمين هاى دورتر نيز مى توان تأثي س
كرد. تاريخ اين معمارى نيز تاريخى طوالنى است. از آغاز اسالم 
ــال. در اين  ــا نيمة قرن چهاردهم قمرى يعنى حدود 1400 س ت
ــيع على رغم آب وهواها و  ــى و در آن جغرافياى وس دورة طوالن
اقليم هاى گوناگون در گوشه و كنار اين سرزمين و تنوع ساليق 
ــيده و برخاسته،  و زندگى و آداب مردمان آن، اين معمارى جوش
ــكوفا  ــظ كرده و هر روز در مكانى ش ــت درونى خود را حف هوي
ــت. گاهى در اوج بوده  ــده و هر موقع حال و روزى داشته اس ش
ــه كرده و گاهى شتاب  ــكون پيش و گاهى در حضيض، گاهى س

گرفته است.
ــا چهارم قمرى آثار  ــى كلى، هرچند از قرون اول ت در نگاه
ــتر  ــايد بتوان اين دوره را بيش معمارى زيادى باقى  نمانده، اما ش
ــهرها و  با اتكا به اطالعات موجود در متون تاريخى، راجع به ش
ــن معمارى ناميد. قرون  ــكل گيرى اي بناهاى آن، دورة تولد و ش
ــت. قرن هفتم، كه با حملة  ــم دوران اوج گيرى اس پنجم و شش
ــت و قرن هشتم زمان  ــكوت اس ــود، دوران س مغول آغاز مى ش
ــم آغاز دوران  ــيار. قرن نه ــتاب و پرهيجان بس ــاى پرش ابداع ه
تصيم گيرى و قرن دهم ادامة آن و سدة يازدهم دوران شكوفايى 

ــده هاى  ــث و آغاز حركت جديد و س ــرن دوازدهم مك ــت. ق اس
ــيزدهم و چهاردهم عصر مهم نوآورى و خالقيت هاى دوباره،  س

هم زمان با خودباختگى در برابر غرب است.
على رغم اين دگرگونى ها و افت وخيزهاى مكرر، اين معمارى 
ــته و هيچ گاه فعاليت  ــته و رو به جلو داش ــواره حركتى پيوس هم
ــتجو هاى دائمى  و خالقيت ها  مداوم و پى گيرش، تالش ها و جس
ــمگير در دامنة آن، در طول سال ها و سده ها،  و نوآورى هاى چش
قطع نشده است.3 استمرار و تداومى، كه اين معمارى را در طول 
ــك تن واحد و  ــيع جغرافيايى اش ي ــخ طوالنى و عرض وس تاري
«يك معمارى» كرده ، از مشخصات اصلى آن محسوب  مى شود. 
ــَور ظاهرى آن  ــت، مفاهيم درونى و مبانى ُص ــچ گاه در ماهي هي
شكست و چندپارگى نمى بينيم. در آن تقطيع و از هم گسستگى 
ــت و به بيان ديگر نمى توان آن را به معمارى هاى گوناگون  نيس
ــيم كرد. البته در مسير طوالنى زندگى آن، دوره ها، پسندها  تقس
ــت  و حال وهواهاى مختلف را مى توان يافت، اما تقطيع و گسس
ــير همة معماران و  ــرى يا مفهومى را نه. گويى در اين مس ظاه
هنرمندان اين هزار و اندى سال به دنبال يك مطلوب گشته اند.

ــت به عقب هم  ــا زدن و بازگش ــن تداوم، در ج ــن در اي همچني
ــيرازى4 در معمارى  ــاهده نمى شود. به گفتة مرحوم دكتر ش مش
ــت به عقب بوده، ولى معمارى ايران هميشه  اروپا چند بار بازگش
ــته است. يعنى هيچ گاه حرف زمان خود را  حركت رو به جلو داش
رها نكرده و آثارى همچون آثار گذشتگان خود را دوباره نساخته 
ــتگان را پشتوانة فعاليت  ــت. به تعبير ديگر هميشه آثار گذش اس
ــته و در تجربيات قدما راه فردا را جستجو كرده است.  امروز دانس
ــايد بتوان آن را مهم ترين درسى دانست كه از نگاه  امرى كه ش

به تاريخ معمارى گذشته مى گيريم.

شاخصه چيست؟
ــاخصه هاى  از اين كليات بگذريم و به بحث اصلى مقاله يعنى ش
ــم كه، معنا  ــم. پيش ترگفتي ــالمى ايران» بپردازي ــارى اس «معم

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


588

ــت  5. از جملة اين تأليفات كتاب خش
و خيال، شرح معمارى اسالمى ايران 
است كه در ارديبهشت ماه سال 1391  
ــد. اين كتاب  ــته ش به زيور طبع آراس
مشتركًا با آقاى مهندس كامبيز نوائى 
ــيار طوالنى  ــس از يك تحقيق بس پ

تأليف و تدوين شده است.
ــه اين  ــه ب ــانى ك ــدود كس 6. از مع
ــالمى  ــت مهم معمارى اس خصوصي
ــت  ــت گروبه اس ــرد ارنس ــاره ك اش
 Ernst Grube,”What is Islamic)

 .(Architecture”.p.10.

ــوج مى زند و هدف هر  ــه در هر فضاى معمارى م ــى ك و مفهوم
ــت را نبايد با چگونگى «بيان»  معمارى عرضة آن به مخاطب اس
ــت. هرچند چگونگى بيان، خود  آن مفهوم در معمارى يكى دانس
متأثر از مفاهيمى است كه در درون هنرمند سارى و جارى است، 
اما در واقع به عالمى ديگر يا عالم خيال تعلق دارد و خيال حاصل 
ذوق و خالقيت هنرمند است، براى تبديل آن مفهوم به صورت. 
آنچه در اينجا شاخصه ناميده ايم، بازگويى گوشه يا جلوه اى از ان 
تصوير خيالى است كه، در آثار گوناگون معمارى ما موج مى زند. 
ــن، مهم ترين و  ــاخصه ها، كلى تري به اين ترتيب مجموع ش
ــن دريافت هاى مخاطب را از خصوصيات يك معمارى  اصلى تري
ــانه مى روند و مهم ترين صفات در آثار يك معمارى را عيان  نش
مى كنند. صفاتى كه گويى همانند شعارهايى در طراحى فضا، ذهن، 
ــال طراح را درمى نورديده اند و حاصل تمامى تجربه هاى بر  و خي
هم فزايندة فضاسازى آن قوم اند. شاخصه ها، الفباى طرح فضا در 
هر معمارى و مايه و معيار تميز و تفكيك معمارى هاى گوناگون 
ــايد بديهى است كه، هركدام از  از يكديگرند. هرچند ممكن و ش
ــاخصه هاى يك معمارى در معمارى هاى ديگر هم به كار  آيد،  ش
ــارى بايد بتواند آن را  ــاخصه هاى هر معم اما قاعدتًا مجموعة ش
ــت در طرح بناها و مراتب  ــاير معمارى ها متمايز كند. با دق از س
ــترى از  ــاخصه هاى بيش ــف آن در هر معمارى مى توان ش مختل
ــباب دقيق ترى براى  ــارى را دريافت و به اين ترتيب اس آن معم

ــفانه پژوهندگان  تميز آن از معمارى هاى ديگر فراهم آورد. متأس
ــالم، كه  ــالمى ايران و معمارى هاى ديگر جهان اس معمارى اس
خواهرخواندگان اين معمارى محسوب مى شوند، كمتر به معرفى 
اين شاخصه ها پرداخته اند. ايشان يا متوجه مفاهيم و معانى پس 
و پشت اين معمارى  هستند يا بيشتر به معرفى مصاديق و تاريخ 
ــاره هايى را كه گاهى  تحوالت آن مى پردازند. در طول مقاله اش
ــده ايم.  ــته اند يادآور ش ــاخصه ها داش بعضى از آن ها به برخى ش
خالى از فايده نيست كه قبل از پرداختن به شاخصه هاى معمارى 
ــود كه آنچه با اين عنوان خواهد آمد  ــالمى ايران يادآورى ش اس
ــكافى، پژوهش، تأليف و تدريس  حاصل بررسى، مشاهده، موش
ــت كه در سى و  ــالمى ايران اس نگارنده در موضوع معمارى اس

اندى سال گذشته به آن اشتغال داشته است.5

معمارِى درون
معمارى ما، معمارى درون است و نه معمارى بيرون، اصل بنيادين 
ــت. اين معمارى در درون  معمارى ما، توجه و تأكيد بر درون اس
شكل مى گيرد و از بيرون فهميده نمى شود. از بيرون گنگ و اصم 
ــت. همة زيبايى ها و لطايفش را  و همة قال و مقالش در درون اس
ــه مى كند. طراح از بيرون روى گردانده و همة هّم  در درون عرض
و غّم و هنر خود را معطوف درون كرده است.6 همة فضاهاى آن 
روى به درون دارند و از بيرون بريده اند، نفس از درون مى كشند. 

ت 1. (راست) سيماى شهر يزد.

ت 2. (ميان) كوچه اى در يزد.

ت 3. (چپ) خانة عباسيان كاشان.
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7. Ibid, p.13.

ــه خود را در آغوش بنا و در  ــان هميش در اين معمارى، انس
ــردازى بيرونى با  ــش از حجم پ ــور مى يابد، و بي محيطى محص
ــت، چشم انداز محدود دارد  نماهاى دو بعدى درونى بنا مواجه اس

و تنها منظر دوردست او آسمان بلند آبى است.
ــش از هر چيز، معمارى خاك  ــوى ديگر معمارى ما، بي از س
ــت. فرزند خاك است، برآمده از خاك است، خاكى كه  و ِگل اس
ــهرهاى ما از دور همچون  ــت، ارزان يا بى قيمت. ش همه جا هس
ــوده اى خاك جلوه مى كنند. اكثر اوقات در كوى و برزن ها، جز  ت
ــود. اما اين صورِت خاكِى بى پرداخت  ديوارهاى ِگلى ديده نمى ش
همة حيثيت اين معمارى نيست، بلكه تنها صورت بيرونى آنست. 
ــرون و رويى  ــا دو رو دارد: رويى در بي ــه، معمارى م ــن گون بدي
ــكل،  ــاده، طبيعى، بدون ش در درون. صورت بيرونى، صورتى س
ــده، و خشن است و صورت درونى، صورتى كارشده،  پرداخت نش
ــف. دو صورت متفاوت و  ــده، و نغز و لطي نظم يافته، دگرگون ش
ــى حتى متضاد با يكديگر، هر دو از خاك، اما اين كجا و آن  گاه

كجا؟ گويى كيمياگرى در كار است.

معمارِى حياط ها
ــازى در  ــت. اصل و ماية فضاس معمارى ما، معمارِى حياط ها اس
اين معمارى فضاى باز است. فضاى بازى كه با وسواس و دقت 
ــاِز محصورى كه به تبع گرايش  ــود. فضاى ب تمام طراحى مى ش
ــكل منظم، اندازه، و  ــاند7 و با ش به درون، روى از بيرون مى پوش
ــمان را قاب مى گيرد و  ــبات فكرشده و نماهاى موزوْن آس تناس
ــبزه تبديل به  ــوض آب و فواره و درخت و گل و س ــراه با ح هم
ــود. حياط، انسجام دهندة اجزا و قلب  «حياط» حيات بخش مى ش
ــت. در ميان بنا مى نشيند، همة فضاها به آن  زنده و تپندة بنا اس
ــخص مى يابند، نسبت به  ــطة آن اعتبار و تش مى نگرند و به واس
ــره مى خورند. همة اجزاى  ــوند و به هم گ يكديگر تعريف مى ش

بناها از حياط نور و هوا و زندگى مى گيرند. 

معمارِى پيوند فضاهاى باز و بسته
ــته  ــارى ما، معمارى پيوند و ارتباط عميق فضاهاى باز و بس معم
ــينند و تك فضاهاى بسته كه  ــت. حياط ها در ميان بنا مى نش اس
دور تا دور حياط ها را احاطه مى كنند، طورى طراحى مى شوند كه 
ــتنى و بده بستانى حيات بخش  با فضاى باز حياط پيوندى ناگسس
ــند. فضاى محروم مانده از اين پيوند چندان به حساب  داشته باش
ــترى با حياط دارد مهم و  ــتگى بيش نمى آيد و برعكس، آنكه بس
معتبر است. به خصوص اين نكته در خانه ها بارز است. تك اتاق ها 
يعنى سه درى ها، پنج درى ها و تاالرها كه فضاهاى زيستى خانه اند، 
همه كامًال به سوى فضاى باز گشوده مى شوند. پنجره هاى مكرر 
ــتة مهم  ــى هاى باالرونده، فضاهاى بس در يك جبهة اتاق و ارس
خانه را به فضاهاى نيم باز مشرف به حياِط پرطراوت و پرنور تبديل 
مى كنند.طرح اتاق ها به نوعى است كه اگر پيوندشان با فضاى باز 
بگسلد معمارى آن ها بى معنا مى شود. تاالرها و مهم ترين فضاهاى 
خانه در نقاطى مى نشينند كه، بهترين چشم انداز را به فضاى حياط 
ــاير بناها نيز اين تمايل قابل  ــند. غير از خانه ها در س ــته باش داش

ت 4. خانة عرب ها در يزد.مالحظه است. پيوند با فضاى باز همه چيز اين معمارى است.
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ــالمى،  هنراس بوركهارت،  تيتوس   .8
ص 174.

معمارِى فضاهاى نيم باز
ــم آوازى و  ــت. ه ــاى نيم باز اس ــارى فضاه ــا، معم ــارى م معم
هم آغوشى فضاهاى بسته و فضاى باز به وجود حياط در قلب بنا 
خاتمه نمى يابد. فضاهاى نيم باز اين پيوند زندگى بخش را تكميل 
ــجد، مدرسه، سراى بازار و خانه همه جا و همه  مى كنند. در مس
وقت فضاهاى نيم بازند كه، زندگى با فضاى باز و همدمى مداوم 
ــاز در معمارى ما بيش از  ــر مى كنند. فضاهاى نيم ب با آن را ميس
ــت.8 به اين ترتيب  ــده اس همة انواع آن با الگوى ايوان ظاهر ش
ــتند و بخش مهمى از  ايوان ها عناصر مؤكدى در معمارى ما هس

شخصيت اين معمارى در گرو وجود آن ها است.

معمارى با قصه اى تمام
ــت. قصه اى  معمارى ما، در همه جا و همه وقت حاوى قصه اس
تمام با سر و ته معين. هر بنا آغازى معلوم و انجامى سامان يافته 
و مشخص دارد و البته سيرى از آغاز تا به انجام. بدنة اصلى اين 
ــت كه با اعتبار و ارزش متفاوِت نقاط پى درپى  قصه مسيرى اس
ــود و با تمهيدات و صحنه سازى هاى گوناگون  ــاخته مى ش آن س
ــود. آغاز، همواره ديوار سادة بستة بيرونى و سردِر  پرداخته مى ش
ــى بنا كه  ــام آن نقطة نهاي ــت و انج ــدة ميان آن اس دعوت كنن
ــت. در مسجد پس از سردر  ــاخص ترين عنصر و فضاى بنا اس ش
ــتى و باقى دستگاه ورودى است كه مخاطب را  مهربان بنا، هش

ــد. بعد مقدمه چينى براى  ــدار مى ده به خود مى آورد و به او هش
ورود به حياط است. حياط، هر چند تصوير كاملى از بنا را عرضه 
ــر  ــت س ــت و هنوز بايد مراحلى را پش مى كند، اما پايان راه نيس
گذاشت تا به مقصود نهايى و نقطة اوج معمارى رسيد: گنبدخانة 
ــان خانة  ــت؛ نش ــجد اس حاوى محراب، كه عزيزترين جاى مس
ــله مراتب و حريم بندى هاى مختلف رمز اين  ــدا. تكرار و سلس خ

قصه گويى و اين سير از آغاز تا انجام است. 
ــره و باغ و  ــه و مقب ــيوه را در همة بناها از مدرس ــن ش همي

كاروان سرا تا خانه و... مشاهده مى كنيم اما هريك بنوعى.

معمارِى نظم و آراستگى
معمارى ما، سراسر نظم و آراستگى است. نظم هندسى كامل در 
همه جاى آن جارى و سارى است. انتخاب اشكال، طرح فضاها، 

ت 5. (راست) حياط مسجد جامع 
اردستان.

ت 6. (چپ) نقشه مدرسه خرگرد 
خواف.
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ــالم  «اس ــد:  مى گوي ــارت  بوركه  .9
ــكال معمارى صراحت  همه جا به اش
ــت»  ــيده اس ــى بخش و دقت هندس
ــالمى»،  (بوركهارت، «مبانى هنر اس

ص 137).
ــه  ــت ك ــد اس ــارت معتق 10. بوركه
ــالمى بايد همچون يك  معمارى اس
ــارت، «روح هنر  ــد. (بوركه بلور باش

اسالمى»، ص 54).

ــطوح، حجم سازى ها، و... همه  ــيم س تركيبات آن ها، نماها، تقس
ــى ممكن هستند.9  كژى و كاستى  در كامل ترين صورت هندس
ــا راهى ندارد. همه چيز در  ــب و ترديد و تزلزل در هيچ ج و تقري
ــالمت، استوارى و تماميت عرضه مى گردد و  نهايت صحت و س
ــود. در  ــم دور رانده مى ش همة كژى ها و بى نظمى ها از جلو چش
ــتگى و نظم و  ــيار جزء بنا، اين آراس همه جا از كل تا جزء، و بس
ــود. بنا به بند هندسه اى  ــيده مى ش تماميت به وضوح به رخ كش
قاطع كشيده شده است.10 اين نظم تنها در شكل و تركيبات آن، 
ــطوح و فضاها و حجم ها نيست، در همة تصميمات طراح،  در س
معيار و اساس كار است. نظم و تماميت و قطعيت، اكسير اصلى 

آن كيمياگرى است.

معمارِى وقار و اعتدال
معمارى ما، همه وقار و اعتدال است. معمارى شيطنت، آشفتگى، 
كژتابى و در هم ريختگى نيست. هر چيز در مكان خود مى نشيند 
ــت خود را مى يابد، نه كم و نه بيش. حياط و ايوان  ــدر و منزل و ق
ــه درى و... هريك در  ــا حجره و تاالر و س ــتان ي و گنبد و شبس
ــنى دارند، در هم نمى روند و در عين اينكه همه  طرح جاى روش
اعضاى يك مجموعه و به هم پيوسته اند، در همه حال شخصيت 
ــاط و تعادل در كل طرح  ــت خود را حفظ مى كنند. انظب و خاصي
ــتند.  ــنگين هس و در همة فضاها موج مى زند. فضاها باوقار و س

ــا طمأنينه و آرامش  ــى درونى آن ها نيز ب ــرزندگى و سرخوش س
همراه است. چنان آرام و محترم هستند كه گويى صورتى ازلى و 
ابدى يافته اند و از عالم كون و فساد و تغيير َرسته و به نمونه هاى 
ــدال و توازن، كه روح   ــتيابى به اين اعت ــته اند. در دس اعلى پيوس
ــت طراح  ــة ناب ابزار دس ــى را مى نوازد، نظم قاطع و هندس آدم

است.

معمارِى صراحت و سالست
ــت، اساس  ــت و روانى اس معمارى ما، معمارى صراحت و سالس
طرح در اين معمارى با همة پيچيدگى هاى درونيش در يك نگاه 
ــود. در همة مراتب، چه در كل بنا، چه در  خوانده و دريافت مى ش
بخش هاى گوناگون آن و چه در جزء فضاها، طرح گويا و صريح 
است و اغلب در همه حال و همه جا به يك باره به چنگ مى آيد. 
ــت به دليل وجود عنصرى شاخص و نشانه، همچون  اين سالس
يك حياط ميانى يا يك فضاى سرپوشيدة اصلى يا جزئى معتبر و 
متفاوت در ميانة طرح، است كه همه چيز با آن سنجيده مى شود. 
ــليس  ــه اين ترتيب كل بنا و تركيب فضاها و دانه بندى اجزا س ب
ــت، تودرتو و پرپيچ وخم و حادثه پرداز و اعجاب برانگيز  و روان اس

نيست و انسان را به آرامش مى خواند.

معمارِى فضاى بى جهت
معمارى ما، در باالترين و كلى ترين مرتبة طرح، حاوى بى جهتى 
ــت. اين نكته را مى توان در مبناى طرح حياطى چهار ايوانى  اس
در مسجد يا مدرسه يا كاروان سرا و غيرة آن ديد. يا در قرارگيرى 
ــك خانه و فضاى  ــت در ميانة اضالع حياط ي ــاى پراهمي فضاه
سرپوشيده يك تيمچه يا سراى بازار و نيز در طرح يك كوشك 
با گنبدى مركزى و چهار ايوان رو به چهار جهت در اطراف آن، 
به وضوح مشاهده كرد. وجود نماهاى مشابه در چهار جهت داخل 
ــتن طاق نماها يا قوس هاى يكسان در چهار  يك گنبدخانه، نشس
ــتى ورودى يك خانه و بسيارى ديگر از  ــوى يك تاالر يا هش ت 7. حياط مسجد جامع زواره.س
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ــوس بوركهارت، «ارزش هاى  11. تيت
جاويدان هنر اسالمى»، ص 70.

12. همان.

اين دست نيز اين بى جهتى كلى فضاها را چه در كل طرح و چه 
در اجزاى آن متصور مى كند. تأكيد مصرانة معمار بر فضاهايى با 
ــت ضلعى و هشت و نيم هشت و حتى با كمى  قاعدة مربع و هش
ــه و كنار بنا را نيز مى توان منبعث از  ــامح مستطيل، در گوش تس
ــت. با اين تمهيدات در  ــل معمار به بى جهتى آن فضا دانس تماي
ــيده نمى شويم11 يا كشش به هر  ــويى كش اين فضاها به هيچ س
سو با كشش جهت مقابل خنثى مى گردد و به اين ترتيب انسان 
ــاس نمى كند، گويى معمار با فراهم آوردن  ــارى بر خود احس فش
ــباب بى جهتى در فضا به انسان رهايى و به فضا نوعى كمال  اس
بخشيده است، حتى در مسجد كه توجه و تأكيد بر جهت قبله در 
ــت، تمايز جهت قبله از جهات ديگر  آن مهم، الزم و محترم اس
ــى فضا را مخدوش  ــه بى جهتى زيربنايى و بنيان ــت ك آنقدر نيس
ــد.12 اين بى جهتى فضا در افق، در عين حال نوعى تأكيد بر  نماي
ــمت باال را نيز در بطن آن مى پرورد يا زمينه  مركز و توجه به س

را براى تحقق آن فراهم مى كند.

معمارِى سهل و ممتنع
ــعدى، سهل و ممتنع است، ساده و  معمارى ما، همچون بيان س
ــن در عين حال عميق و غنى. به ظاهر صورتى ساده دارد،  روش
اما حاوى اطوار پنهانى و اليه هاى تودرتو و راز و رمزهاى بسيار 
ــت و الفت با آن درك نمى شود. با  ــت كه جز در سايه مؤانس اس
بيگانگان سخنى نمى گويد، اما آنان كه محرم و مأنوس مى شوند 
ــاس مى كنند و با تمام  لحظه به لحظه پيوند عميق ترى با آن احس
ــن روى معمارى ما كامًال  ــوِد خود مقيم حرم مى گردند. از اي وج
ــند به هر  ــت كه در آن مى كوش ــر معمارى دوران جديد اس مغاي
وسيله در اولين نگاه مخاطب خود را به حيرت و شگفتى بكشانند، 
ــگفتى اى كه با آشنايى بيشتر ساختگى بودنش ظاهر  حيرت و ش
ــود و خستگى و مالل پديد مى آورد. در يك كالم، سادگى  مى ش
ــت آن غنايى روحانى  ــت و در پس و پش معمارى ما ظاهرى اس
نهفته است، معمارى ما پايش در زمين و سرش در آسمان است.

معمارِى تنوع و هماهنگى
ــت. همة تالش  معمارى ما، معمارى تنوع توأمان با هماهنگى اس
معمار از يك سو، صرف پديد آوردن بنايى مى شود كه همه چيزش 
ــتن و انتظام فضاها تا  از كل گرفته تا جزء، از نحوة كنار هم نشس
ــكلة بنا، از طرح تاالر و  معمارى جزء فضاها و تك تك عناصر متش
ــتى تا شكل ستون و قوس و طاق و طاقچه، و از در و  ايوان و هش
ــانى  پنجره تا حتى اجزاى ريزتر، همه با هم در هماهنگى و همس
ــند. و از ديگر سو، هيچ چيز از نگاه تيزبين او براى ايجاد  كامل باش
ــى دور نمى ماند. او با بازى  ــوع و دگرگونى در دل اين هماهنگ تن
ــكل ها، رنگ ها، مصالح، نقش ها و تغيير آنها اجزاى هم شكل  با ش
ــقف هاى گوناگون يا با  را بصورت هاى مختلف جلوه مى دهد. با س
مصالح متفاوت فضاهاى همانند را مختلف مى سازد و با نقش هاى 
ــان يك فضا را  ــاى گونه گون اجزاى همس ــان و رنگ ه غيرهمس
دگرگون جلوه مى دهد. به ياد بياوريم تنوع شكل و تزيين سقف هاى 
ــتان يا رواق، يا تفاوت نقش و رنگ را در  يكنواخت را در يك شبس
لچكى هاى مشابه يك نما يا در اسپرهاى يكسان نماى يك سردر 
يا ايوان. همچنين تغيير تزيينات درونى، كه دو اتاق هم اندازه و هم 
ــكل را به دو فضاى كامًال مختلف تبديل مى كند. به اين ترتيب  ش
او در دل هماهنگى و حتى يكسانى، تنوع و گونه گونى مى آفريند و 

مخاطب را هر لحظه با چهرة جديدى از فضا روبه رو مى كند.

معمارِى سقف ها
ــا كه طاق ها و  ــت. چه غوغاه ــقف ها اس معمارى ما، معمارِى س
ــقف هاى مقعر پركار در آن نيافريده اند.  گنبدهاى مرتفع دّوار و س
طاق ها و گنبدها در بيرون نمايشى پرهيبت و اثرگذار دارند و در 
داخل, همه چيزـ همة دار و نداِر فضاها هستند، گويى همة فضا 
ــتند. طاق پرتكلِف پرچين و شكنج، كه با هندسه اى پيچيده  هس
طراحى شده، به روش هاى گوناگون آراسته شده و با هوشيارى و 
دقت تمام نورپردازى گرديده است، عنصر اصلى در خلق فضاى 
ــقف و در  ــت. ديوارها تنها پايه هايى براى س ــوب معمار اس مطل
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ــة  ــرح گنبدخان ــد در ش 13. هيلن برن
ــان مى گويد: «به  ــجد امام اصفه مس
نظر مى رسد كه گنبد از ماده برى شده 
است» (هيلن برند، معمارى اسالمى، 
ــن بوركهارت معتقد  ص 26). همچني
ــالمى مادة  ــت كه در معمارى اس اس
سنگين و بى شكل به وسائط مختلف 
ــيا حاكى ماوراء مى شود،، به  شبيه اش
ــر مى كند كه  ــان فك صورتى كه انس
ــت (بوكهارت، همان،  اصًال ماده نيس

ص 55 و 56.

ــند. اين همه تأكيد بر سقف، بعد سوم را  خدمت او به نظر مى رس
ــازى غنا مى بخشد و به چشم مى نشاند و به  در معمارى و فضاس
ــه بعدى پديد مى آورد كه بسيار با معماريى  تعبيرى معمارى اى س

كه امروز اغلب با آن مواجهيم متفاوت است.

معمارِى نفاست و ظرافت
معمارى ما، در عين ساده و خاكى بودن، معمارى نفاست و ظرافت 
است. هيچ چيز در آن به حـال خود و به صورت خام و طبيعى رها 
ــت معجزه گر طراح به هر چه مى رسد آن را نفيس  نمى شود. دس
ــد. سنگ  و پرتكلف مى كند. و صورتى ديگرگونه به آن مى بخش

ــود، آجر نقوش مختلف مى يابد، گچ شكست هاى  حجارى مى ش
ــكل از گره چينى هزاران  خيال انگيز پيدا مى كند، چوب به هزار ش
هزار قطعه مى شود و كاشى تكه تكه شده به صورت معرق به كار 
مى رود و... از صورت خام خود دور مى شود. بدين گونه گويى رويى 
ــكار مى كند، رويى سبك تر، پررمز و  ديگر از مواد و مصالح را آش
رازتر و شريف تر. اين همه البته تنها با شناخت كامل استعدادهاى 

ذاتى و قابليت هاى طبيعى مواد گوناگون ميسر است.13
ــرى ظريفى بدل  ــا به اثر هن ــب هرقطعه از بن ــه اين ترتي ب
ــر فضاها و نماها پر است از قطعات كاشى كارى،  مى گردد. سراس
ــى، درودگرى، حجارى، آينه كارى، و...  آجركارى، گچبرى، نقاش

ــت) تيمچه بخشى در  ت 8. (راس
بازار كاشان.

ــى  ــپ) رواق وكيل الملك ت 9. (چ
ــت اهللا ولى در  ــاه نعم در مقبرة ش

ماهان.
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14. آرتور اپهام پوپ، معمارى ايران، 
ص 12.

ــگفت مانند  ــوش حيرت انگيز و با حجم پردازى هاى ش ــه با نق ك
مقرنس، رسمى بندى، يزدى بندى و كاسه سازى و با فناورى هاى 
ــت كارى، و... همراه  ــازى، منب دقيقى چون معرق، معقلى، گره س
ــت. نكتة قابل توجه اينكه در طول تاريخ به تدريج اين  ــده اس ش
ــتقل تبديل  ــدام به هنرى مس ــتادانه هرك ــاى اس ظريف كارى ه
گرديده كه نبايد آنها را تزيين بنا ناميد. چرا كه آنها نه افزوده اى 
به فضا براى آراستن و زينت دادن، بلكه وسيله اى براى ساختن و 
پرداختن هنرمندانة فضاها، نماها و سطوح مختلف بنا هستند. اين 
ــت كه به مدد اين هنرها خلق شده و صورتى  فضاى معمارى اس
ــت. به بيان ديگر اين ظريف كارى هاِى  ظريف و لطيف يافته اس
ــة فضا عجين  ــان كامًال با هندس نغِز گونه گون، كه جاى گيريش
ــت، ابزارى بسيار مهم و موثر در دست معمار و طراحان براى  اس

تحقق بخشيدن به فضاى مطلوبشان محسوب مى شود. 
ــترش روزافزون كاربرى آن ها در طول  تنوع اين هنرها و گس
ــتفادة از آن ها و نيز  تاريخ اين معمارى و گاهى حتى اغراق در اس
تالش هاى بى وقفه اى كه در ابداع صورت هاى جديد آن ها همواره 
ــان نزد معماران همة دوره ها  ــته، خود حاكى از اهميتش ادامه داش
است. و اين اهميت خود مؤيد نياز معماران و طراحان به اين ابزار 
مهم در دستيابى به فضايى مطلوب است كه، بايد لطيف، ظريف، و 
نفيس جلوه كند و هر گوشة آن قصه اى ديگر در خود داشته باشد.

معمارِى نقش و رنگ
ــت. آن نفاست و ظرافت كه  معمارى ما، معمارى نقش و رنگ اس
در فضاهاى اين معمارى موج مى زند، اغلب به كمك نقش و رنگ 
ــاختن سرشت  ــت ماية طراح براى ظاهر س پديد مى آيد. نقش دس
ذاتى مواد و درنتيجه دستيابى به فضاى مطلوب و دلخواهش است. 
گويى با نقش، او ُمهرى از عالم باال را بر در و ديوار و كف و سقف و 
حتى بر پنجره مى زند و روحى ديگر در آن ها مى دمد. او همه جا در 
كار اين استحاله است. حتى ديده ايم كه سنگ عصارخانه كه تنها 

كاربردى صنعتى دارد هم از اين ُمهر بى نصيب نمى ماند. 

ــود، آغاز حذف  ــا هنگامى كه رنگ وارد اين كارزار مى ش  ام
كامل صورِت ظاهر ماده براى دستيابى به كيفيت باالتر است، به 
ــود. نقش و رنگ به  كمك رنگ صورت طبيعى ماده پنهان مى ش
مدد يكديگر فضايى را پديد مى آورند كه، در چشم انسان همچون 
ــت، فضايى كه بايد در آسمان ها جستجويش كرد. تجربة  رويا اس
اعجاب آور مواجهه با فضايى مانند فضاى گنبدخانة مقبرة خواجه 
ــهد كه نمونه اى كامل از فضاى منقوِش رنگيِن معمارِى  ربيع مش
ماست براى اثبات اين امر نزد هر كس كافى است. فضاى منقوش 
ــهورترين شاخصه هاى معمارى ما است  رنگين از مهم ترين و مش

كه كمتر نظيرى در معمارى فرهنگ هاى ديگر دارد.14

ــجد مشيرالملك  ت 10. ايوان مس
در شيراز.
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ــل وحدت و  ــر، «اص ــك: نص 15. ن
معمارى قدسى اسالمى»، ص 53. 

16. بوركهارت، هنر اسالمى، ص 87 
و 88.

ــارت مى گويد: «در برخى  17. بوركه
ــالمى در واقع نور  ــارى اس ــار معم آث
ــده است»  ــت كه به بلور مبدل ش اس
ــالمى»،  ــارت، «روح هنر اس (بوركه

ص 55).

معمارِى شباهت كل و جزء
ــت. طاسة كوچك  ــباهت جزء و كل اس معمارى ما، معمارِى ش
ــكل كلى همان سردر را دارد.  ــردر عينًا ش درون مقرنس يك س
ــاختمان را به ياد  ــب كلى نماى اصلى س ــرح يك ازاره، تركي ط
ــكل جزئى كوچك، از حاشية يك لَته ارسى، همسان  مى آورد. ش
ــت. قاعده اى كه در تركيب و طرح  ــكل كلى همان ارسى اس ش
ــقف به كار آمده است، همان است  اجزاى يك اتاق يا يا يك س
ــن معمارى، همانند خود  ــت. گويى در اي كه بر كل بنا حاكم اس
ــك، چه كل و چه جزء،  ــت، همه چيز چه بزرگ و چه كوچ طبيع
ــنديده  ــرف دارند و تنها يك صورت براى همه پس ــه يك ح هم

است. اين نيز از رمزهاى كار طراح است كه به هرچه مى نگرى، 
يكى مى بينى.

معمارِى پرورندة نور
معمارى ما، معمارِى پردازنده و پرورندة نوراست. نور در معمارى 
همواره عامل پروردن و زنده كردن فضاها بوده است. در معمارى 
ــت.  ــن امر به زيبايى و به طور كامل صورت گرفته اس ــا نيز اي م
ــود و شخصيت نمى يابد.15  هيچ فضايى بدون نور تعريف نمى ش
ــت تا با آن  ــت معمار اس ــه مثابه ابزارى در دس ــن نور ب همچني
هندسة مطلوبش را در فضا جلوه گر كند يا بر آن مهر تأكيد بزند. 
ــوص او با كمك نور، به روش هاى مختلف بر بى جهتى و  به خص

كمال هندسى فضا صحه مى گذارد و آن را به رخ مى كشد.
ــتفاده هاى معمارانه از نور كه خود اهميت  اما عالوه بر اين اس
ــيار دارد، در اين معمارى نور پرورده و گويا هم مى شود، تا اين  بس
ــكار كند.  لطيف ترين عنصر طبيعت، همة خواص ذاتى خود را آش
ــاران به اين منظور تمهيدات گوناگون مى كنند. نور را در كنار  معم
ــور بُّرا، زنده و  ــانند تا در مقابل ظلمت، ن ــا در دل تاريكى مى نش ي
درخشنده گردد. وجود روزن هاى كوچك در ميان ديوارهاى بسته 
يا برفراز طاق هاى تاريك و حضور انواع مشبك هاى ريز و درشت 
ــور، در جاى جاى بنا، مثال هايى از اين تمهيداتند كه هم  حاكى ن
ــنده جلوه مى دهند و هم اسباب لطافت بيشتر  نور را زنده و درخش
ــام نقوش مكرر  ــتن انواع و اقس آن را فراهم مى كنند.16 به كار بس
هندسى و گياهى در مشبك ها را نيز شايد بتوان تالشى براى نقش 
ــت. در اُُرسى ها اين نقش زدن بر  ــكل دادن به نور دانس زدن و ش
نور با رنگ رنگ شدن همراه مى شود و صورتى هزار نقش و هزار 
رنگ از نور واحد ظاهر مى گردد. گاهى نيز در طاق هاى پرشكنج، 
تركيب جواهرگونه اى از نور و سايه پديد مى آيد، گويى كه اين نور 

است كه تراش خورده، حجم يافته و مجسم شده است.17
ــت تا نور را روان  آميختن نور با آب نيز ترفند ديگر معمار اس
ت 11. سردر خانقاه نطنز.و متحرك و متغير و متأللو و پرابهام جلوه دهد. نور در اين ادغام 
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18. Junes,”Surface,Pattern 
and Light “, pp.173-174.

ــد: «معمارى  ــد مى گوي 19. هيلن برن
اسالمى به كتيبه هاى خطى آن چنان 
اهميتى بخشيده كه در هيچ معمارى 
ديگرى ديده نشده است» (هيلن برند، 

معمارى اسالمى، ص 10).

ــد و چهره اى ديگرگون  ــكلى و به رنگى درمى آي هرلحظه به ش
ــرد. گاهى نيز معمار زمينه اى فراهم مى كند تا اين نور بر  مى پذي
ــمان و هر چه در آن هست را در  ــاكن بتابد و زمين و آس آب س
ــه دارد. در نمونه هايى نيز عبور  صورتى خيالى به مخاطب عرض
ــتر آن  دادن نور را از آب جارى براى تلطيف و راز آلود كردن بيش

شاهد بوده ايم. 
اما اوج كار با نور را در معمارى ما، بايد در آيينه كارى جستجو 
ــا نور، نورى كه  ــاده را حذف مى كند و ب ــرد. آنجا كه معمار م ك
ــكل مى دهد، شكلى كه  ــده كل فضاى خود را ش هزاران تكه ش
عين بى شكلى است. در واقع در اينجا فضا با بافته اى لطيف و پر 

رمز و راز از نور محقق شده است.

معـمارِى هم نشينى با آب
ــينى و همدمى و زندگى با آب است.  معمارى ما، معمارى هم نش
ــود  ــت. اگر آب از فضاهاى آن حذف ش آب روح اين معمارى اس
ــاز با  گويى فضاها بى جان مى گردد. آب به مثابه عنصرى فضاس
تيزهوشى بسيار با تمام اطوار و جلوه هايش در اين معمارى ظاهر 

شده است.18 

لطافت، سرزندگى و طراوت، خنكى و خنك كنندگى، روانى، 
ــش و ريزش، انعكاس هاى گوناگون، رنگ  جهش و پرش، جوش
ــته نمى كند و آرامش مى بخشد. آب  ــمانى، و صدايى كه خس  آس
ــوع، در حوض ها،  ــيار متن ــا و باغ ها بصورت هاى بس در حياط ه
ــره ها و فواره ها، با شكل هاى  ــتخرها، آب نماها، نهرها، سرس اس
منظم و ابعاد مختلف و در نقاطى بسيار مهم و تعيين كننده ظاهر 
ــه در كنار انسان و نزديك به او حضور دارد و او  مى شود. هميش

را جانى تازه مى بخشد.
ــته، حتى به  ــيار به درون فضاهاى بس ــكالت بس آب با مش
ــور مثال  ــود. به ط ــيده مى ش ــاختمان ها كش ــات باالى س طبق
ــا را به ياد بياوريم كه عنصر ممتازى در معمارى ما  حوض خانه ه
هستند و همين طور تنها يادى بكنيم از ماجراى هم آغوشى آب و 
ــى و سه پل و خواجو و نيز بناى كوشك  بنا در پل هاى زيباى س

هشت بهشت اصفهان و چشمة عمارت بهشهر. 

معمارِى همراه خط
ــين و  ــارى ما، بيش از هر معمارى ديگرى، معمارى هم نش معم
ــتوده جوامع اسالمى و  ــت.19 خوشنويسى، هنر س همراه خط اس
ــود. در اين معمارى خط نيز عنصر  ــانة كالم خدا تلقى مى ش نش
مهمى در فضاسازى و بنا بر اين همچون ابزارى در دست معمار 
ــت. اين را نيز بايد از شاخصه هاى مهم اين معمارى دانست.  اس
ــده است و گاه خط  ــتوار ش گاه گويى بنا بر كتيبه هاى خطى اس
ــاى گوناگون، در هيئتى بى بديل و همچون يك اثر  به صورت ه
هنرى ناب، سر تا پاى بنا، همة بدنة خارجى، همة سطوح داخلى، 

در و ديوار و ازاره و طاق، حتى پنجره را مى پوشاند. 
خط ذاتًا حاوى معنا است، معنايى پندآموز، محترم و مقدس، 
ــاندن خط بر همه چيز، بنا را محترم و مقدس  گويى معمار با نش
ــود به كار  مى كند. خط در فضا به گونه اى كه ضرورتًا خوانده ش
ــد طراح فضا احساس حضور خط در فضا  نمى رود، به نظر مى رس
ــتيابى به  را نزد مخاطب مهم تر و تأثيرگذارتر از خواندن آن و دس

ت 12. حياط خانة طباطبايى
در كاشان.
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ــارة  درب ــى  ــه، «كليات مارس ژرژ   .20
ويژگى هاى هنر اسالمى»، ص 177. 

21. هيلن برند، همان، ص 25.

ــمارد.20 به اين ترتيب خط در همه جا و همه جا،  مفاهيم آن مى ش
كاربردى وسيع مى يابد و همه چيز را متبرك مى كند.

معمارِى شاعرانه
ــاعرانه است. بيان فضايى آن  معمارى ما، معمارى اى تغزلى و ش
ــت. همه چيز در آن پررمز و  ــعرگونه اس بيش از هرچه روايتى ش
ــام و ايهام پيچيده  ــد. همه چيز در هاله اى از ابه ــوه مى كن راز جل
است.21 على رغم سادگى، صورت ظاهر هرچيز ذهن را به باطنى 
ــم هيچ گاه به ظاهر چيزها اقناع  دگرگون رهنمون مى شود. چش
نمى شود، همه چيز از فضا، عناصر، شكل ها، رنگ ها، تركيب هاى 

ــم و صورتى در عالمى  ــى رويى در اين عال ــح و غيره گوي مصال
ــايد به  ــود. ش ــم دل دريافت مى ش خيالى دارند كه، تنها به چش
ــرح و تبيين اين  ــتر افرادى كه به ش ــت كه، بيش همين دليل اس
ــته بيش از  ــته و ناخواس ــارى پرداخته اند و مى پردازند خواس معم
ــيده مى شوند و به  ــاعرانه كش اندازه به بيان عبارات و تعبيرات ش
ــن معمارى خود  ــن خصوصيت پرمعنا و زيباى اي ــن ترتيب اي اي

حجابى براى ادراك كامل آن مى گردد.

معمارِى آرامش جان
معمارى ما، در غايت خود معمارى سكون و آرامش است. پرهياهو و 

ت 13. (راست) بخشى از گنبدخانه 
و محراب مسجد جامع يزد.

ــپ) فضاى ايوان ِقبلى  ت 14. (چ
مسجد جامع يزد.
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آشفته نيست. فضا ساكن و آرام است. هرچيز كه اين سكون را بر هم 
زند طرد مى شود و هرچه به اين آرامش بيافزايد به كار مى آيد. خاكى 
بودن، درون گرايى، آغاز و انجام روشن داشتن، وقار و اعتدال، به رخ 
كشيدن هندسه اى قاطع در كل و تك تك اجزاى بنا، بى جهتى فضا، 
ندويدن و حل نشدن فضاها در يكديگر، صراحت و كشف يكباره و 
ــادة بنا، اهميت فضاى باز و هم آوازى و هم آغوشى فضاها با آن،  س
ــبزه و آب، ظرافت، نفاست، تشابه جزء و  همدمى با درخت، گل و س
كل، آغشتگى به نقش و رنگ و بسيارى نكات ديگر كه از آنها ياد 
ــاكن و آرام، مأمنى  ــم، گويى همه به كار آمده اند تا فضايى س كردي
شايسته براى جان انسان پديد آوردند، انسان با آن مقام شامخى كه 

در عالم دارد، موجودى كه روح خدا در او دميده شده است.

كالم آخر
ــالمى ايران را برشمرديم.  ــخصه هاى معمارى اس تعدادى از مش
ــب گوناگون طرح  ــتر در مرات ــكافى بيش با درنگ، دقت و موش

ــيارى به آن ها افزود و اين معمارى را بيشتر و بيشتر  مى توان بس
ــويم كه  از ديگر معمارى ها متمايز كرد. در خاتمه بايـد يادآور ش
ــيم و آن را پايه  ــته باش اگـر كيفيت هنـرى معمارى را باور داش
ــيم، ارزش هاى معمارى خود را به  ــة اصلى معمارى بشناس و ماي
ــتفادة مناسب از مصالح  ــمندانه به اقليم، يا اس ــخ گويى هوش پاس
ــرد و تنها از جزئيات  ــا فناورى هاى خاص منحصر نخواهيم ك ي
ــتجوى  ــت و در ابعادى ديگر نيز به جس ــم گف ــش نخواهي زيباي
ارزش هاى آن خواهيم پرداخت. بى گمان فهم ارزش هاى اصلى 
ــواز هنرى آن و  ــول به درك بيان خاص روح ن ــارى ما موك معم
لمس «واقعه»ى درونى آن است كه تنها با مؤانست با آثار ميسر 
ــود. در اين گفتار تالش كرديم با بيان شاخصه هايى براى  مى ش
ــويم.  آن واقعه تا حدودى آن را تعريف كنيم و به آن نزديك ش
ــراى دريافت ارزش هاى  ــا اين اميد كه اين همه بتواند راهى ب ب

واقعى معمارى ما بازگشايد، تا چه قبول افتد و چه در نظر آيد.
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