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 رویکرد با ها افسانه سرزمین طراحی)  نامه پایان عنوان میاندوآب تبریزی محمدعلی ارشد  دانشجو نامه پایان از برگرفته

 (  اسالمی وهویت ایرانی خرد بر تاکید با شاهنامه
 

 چکیده 

 نفسی و روح( صورت و مثال عالم) تخیل و فکر قوای( ماده و طبع عالم) بدن ناپذیر جدایی مرحله سه از انسان

  .است شده تشکیل( نفسی عالم)

 داری جسم هر. می گیرند قرار اسالمی – ایرانی فرهنگ قالب در ایرانی هنرهای و معماری و ادبیات وقتی بنابراین

 هنری اثر در هم و عمل در هم باطن به ظاهر از سیر نمی باشند جدا و منفک اما متفاوت اند هم با گرچه که

باطنی  صورت به را آن می کنند سعی آن مادی شکل تغییر ماده با کار حین در هنرمند می شود متجلی هنرمند

  .شدمی با اثرگذار نیز او مخاطب در کیفیت این نماید نزدیک اش

 سرزمین یک هنر و فرهنگ به وفاداری در است( مذهب علم هنر) برنامه و( طلبی کمال) بین واسطه حلقه فرهنگ

 معماری می آید شمار به اولیه ضرورتهای از خالق و پویا نگاه بلکه نبوده، نظر مورد گذشته اشکال تکرار و حفظ

 عوامل حفظ می باشد فرهنگ از معماری تأثیرپذیر یها شاخصه بارزترین از فرم. شکل نه معناست دهنده انتقال

 اثری می دهد سوق شاخص و کامل معماری یک سوی به را روح بی معماری اثر بناها در هنری و فرهنگی بنیادی

 بنای و( شاهنامه) ادبیات. است نهفته آن در جامعه هنر و سلیقه و ذوق اندیشه ها، فرهنگ، و تاریخ آرمانهای که

 زندگی و روحانی لحاظ به سازد برآورده را انسان مادی زندگی و دنیوی نیازهای که این بر عالوه باید معماری

 خود صورت از که می سازد چنان را ماده اسالمی ایرانی معماری باشد بشر معنوی نیازها پاسخگویی نیز اخروی

 نقش بر عالوه طاقها نمونه عنوان هب. گردد نزدیک خود مثالی و باطنی صورت به گیرد فاصله( شعر) ادبیات همچون

 همواره منظور این به می جستند تقرب فلک گنبد و سماوات یا عالم طاق یعنی خود هستی باالتر مرتبه به پوشش

 و پرچین را آنها و می کردند ایجاد مقرنسی و بندی یزدی رسمی بندی کاربندی، گچ، و کاشی آجر با همواره آن

 گاهی حتی و پاشیدند بنا درون به بودند کرده تعبیه ظرافت با که روزنه هایی با را ورن می نمایند پرستاره و شکن

 و کدورت دارای که را سنگ می دادند عبور است خیالی صور یادآور که معنوس و الوان شیشه های صافی از را آن

 روحانیت و معنویت نآ از عبور با و شده فراموش آن مادیت که می دهند جلوه لطیف و شفاف چنان است خشونت

 با چه می برند کار به روح تطهیر برای آن بر افزودن و شستشو نیاز کردن برطرف برای را آب می گردد، آشکار

 علت به نیز شیشه و آیینه نوازش گوشی با چه و می آمد پدید آن در آسمان و آنها انعکاس و جسم از که تصویری

 مکانی ساخت ایرانی معمار وظیفه کار بنابراین می دهد جلوه شفاف و لطیف سبک، را بنا جسم خود ذاتی شفافیت

 با تعریفی متناسب  آن هم انسان همانطور که ادبیات ایران ساخت جهانی برای فکر روح معنوی انسان زیست برای
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. است قائل تو در تو و مختلف مراتب ویرایش نمیداند ظاهر به منحصر را او دارد انسان از اسالمی ایرانی فرهنگ که

 آورده بر را انسان وجودی مراتب از یکی نیازها از مرتبه هر که میداند متعددی مراتب واحد را انسان زیستن مکان

 ویژگیهای با که مکانی در زندگی به او نیاز و بشر در موجود پیچیدگی های گرفتن نظر در با بنایی ساخت می سازد

 .باشد داشته زگاریسا او معنوی و مادی بعد جمله از او وجودی

 جهان بینی، ادبیات ، معماری ، فرهنگ ، توحیدواژگان کلیدی: 

 
 مقدمه 

پردازیم تا درک بیشتری از جایگاه ادبیات در معماری مثل سایر علوم ما در اینجا به بررسی جایگاه ادبیات و معماری کشور می

 داشته باشیم. 

-را است هویت معماری نیز از عناصر اصل و کلیدی معماری بشمار می همانطورکه ادبیات انعکاس فرهنگ و هویت یک کشور

 آید که نشأت گرفته از عوامل مختلف است. 

شود در حقیقت چیزی نیست جزء تجلی تعامل الگوهای در واقع آنچه به عنوان معماری و ادبیات یک سرزمین خوانده می

اصر مصنوعی با هدف به سامان نمودن جریان زندگی فردی و فرهنگی مردمان یک بوم با مختصات محیط طبیعی در قامت عن

های مختلف در معماری و ادبیات که هدف هر دو بیان مصنوع و جمعی انسانها در مراتب گوناگون مادی و معنوی به شیوه

شیوه زندگی مادی ساختارها و الگوها ذهنی انسانها در نحوه به سامان نمودن و نظم دادن به جریان زندگی در انطباق با 

 طبیعت جغرافیا است. 

ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که در هر محدوده سرزمین بنا بر علل گوناگون برخی از عوامل تعیین کننده فرهنگی نقش 

ساز و عوامل مهم در نمایند. که از میان عوامل فرهنگمهمتری در شکل دادن به الگوهای فرهنگی مردمان آن سرزمین ایفا می

های جامعه ها و باورها و آرمانبینی سرچشمه اصلی ارزشای با جهانسجام یک اجتماع فرهنگی است نظام اعتقادی در جامعهان

شود و بی تردید بینی آن قوم، مالک تفکر احساس و رفتارهای اعضای آن گروه انسانی میدهد تحت تأثیر جهانرا تشکیل می

 گذارد. انسان از جمله شهر معماری و ادبیات و غیره برجا میتأثیری بدیل خود را در تمام مصنوعات 

گیری ارزش و باورها و ای در نحوه پذیرش نظام اعتقادی و شکلهای فرهنگی ایرانیان که تأثیر تعیین کنندهاز میان ویژگی

رانی نمودی بارز دارد های آنان داشتند و در تمامی مصنوعات حاصل اندیشه و تفکر آنان به ویژه هنرهای اصیل ایآرمان

 معناگرایی ایرانیان است. 

طور مثال اعتقاد به تقدسی آسمانی و تلقی آن به عنوان مکانی متعالی، جایگاه زندگی جاودانه پایگاه فرشتگان و محل صدور به

 سمان خوانده شود. احکام و امر الهی در باور ایرانیان قبل و بعد از اسالم سبب شده است تا در همان ایرانی سقف به نام آ

نسبت دادن نام آسمانه بر سقف فضاها و ارتقاء کیفیت فضا به واسطه به کارگیری انواع تمهیدات معمارانه در سقف از جمله 

های رنگی به کارگیری انواع نقوش های زیبا با شیشهکاری مقرنس، تعبیه نورگیریها آینهکاریایجاد تزئینات سنتی مانند گچ

دارد تا پوشش سقف مکانی زیست دنیوی خود را مثالی از آسمان از باوری معنوی دارد که ایران را بر آن می هندسی و نشان

توان در ادبیات قرار دهد اجزا معمارانه فضا را ابزاری نماید برای تجلی بخشیدن به باور معنوی خود که ردپای این باورها را می
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د مثالً اشاره فردوس به جنس آسمان یا پرواز از پک کاووس به آسمان یا ساخت ایران الخصوص در شاهنامه بارها مشاهده کر

 شهر و عمارت در شاهنامه 

ها های جامعه انسانی ارزشدر تاریخ ایران و در اندیشه ایرانیان باستان شهر و باغ نمادی از بهشت مکانی برای تجلی آرمان

ست برای محافظت انسان در برابر گزندهای اهریمنی حصار شهر همچنین آرزوها و مکانی مقدس است در باور آنان شهر محلی ا

-های نامنظم و آشفته بیرون شهر منزل دارد حفظ میسنگری شهرنشینان را در برابر اهریمن ویرانگری و تباهی که در محیط

پادشاهان اساطیری ایجاد شهر  ای در مکان و زمان خاص پی افکنی شهر توسطهای اسطورهنماید بنا نهادن شهر همواره با آیین

های متمایز مذهبی پرداختن به موضوع آرمان شهر در و مکان چشمه یا کوه مهندسی یا در محل درگذشت یا شهادت شخصیت

های ایران هستند جستجوی واژه متون قدیمی شواهدی مبنی بر پیوستگی عمیق مفهوم شهر با باورها و اصول ارزش انسان

م و منثور ایرانی که خود از مهمترین مظاهر فرهنگی ایرانی است نیز بیانگر جایگاه شهر به عنوان نمادی از شهر در ادبیات منظو

 بهشت در اندیشه انسانهای ایرانی است. 

آل و ناحیه معماری در مقیاس ساخت بناها نیز در مرتبه معنوی خود نمودی است از تالش انسان در جهت ایجاد محیطی ایده

بینی معنا گرا پدید آوردن معماری در واقع کوششی است در جهت آفرینش در دل جهان ناامن و آشفته در جهانامن و منظم 

های مثالی مربوط به عالم برتری و جاودانه که در تصورات و باورهای معنوی آن قوم همواره های معنوی و زمینی مکاننمونه

از مرتبه ملموسات و محسوسات مظهر امر مقدس در بردارند واالترین معنا  مورد توجه و ذکر هستند در این مرتبه معماری فراتر

ی تاریخی ایران از ابتدا تا انتهای دوره قاجاری در بردارنده بناها و مجموعه صوری است که هر و حقایق است معماری دوره

جهت خلق جهان کامل مطابق  کدام از پس صورت و کارکردی مادی خود از باورهای معنوی جانشین خدا بر روی زمین در

گر باورهای فرهنگی و های معنوی به زیباترین وجه نمایانصورت الهی آن سرچشمه گرفتند و با اشارات نمادین بر ارزش

 (www.elsvierscince.ut.ac.ir.] های ایرانیان هستند. )ارزش

ختلف نیازمند برقراری اشتراکاتی بین چارچوب فکری های مسازی اصول و معیارهای خلق آثار در تمدناما بازخوانی و باززنده 

ها و شیوه زندگی تفاوت در اصول و جامعه معاصر تحقیق و مبانی نظری آن مکتب یا تمدن است زیرا تفاوت در اهداف ارزش

ران که با توجه کند این موضوع در معماری معاصر ایمعیارها و نتیجه تفاوت در ماهیت و کیفیت آثار و دست آوردها را ایجاد می

به پیشینه غنی و پرتوان خود به لحاظ خلق آثار مطلوب و ارتباط با پیشینه معماری و هویت ایرانی دچار بحران و نقصان گردید 

حائز اهمیت است برای فراهم آوردن امکان بهتر بازخوانی اصول و معیارهای گذشته آگاهی به چارچوب فکری هماهنگ با 

کارهای ال جامعه ضرورت دارد زیرا با حذف محدودیت زمانی امکان بهتر برای نوآوری در ارائه راهمبانی فکری گذشته تا ح

آید نتایج تحقیقات مختلف حکما و اندیشمندان ایرانی در زمینه مبانی فکری تمدن کاربردی از کهن الگوهای بومی فراهم می

بینی جامعه منجر به نوعی اشتراک و ن اشتراک در جهانایرانی بیانگر نگرش توحیدی این تمدن در ادوار مختلف است ای

آوردها شده است این آثار به ویژه در معماری ایرانی عالوه بر همگونی با نحوه پایداری در اهداف نحوه زندگی آثار و دست

 زندگی و مبانی فکری جامعه واجد حیات پویایی و مطلوبیت فضایی هستند. 

توان چهارچوب فکری مورد نظر را بنا بر مفاهیم اصیل این نگرش بنا بینی جامعه ایرانی میبا توجه به توحیدی بودن جهان

-ای از مراحل کمال انسانی معرفی میبینی توحیدی نگرشی کمال گرا به انسان دارد و دنیا را مرحلهنمود با توجه به آنکه جهان
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به دنبال تبین مفهوم گذر به عنوان یک تعریف جدید از مفهومی ای مبنی بر گذار ایم با فرضیهنماید برای همین ما سعی کرده

کهن در مبانی فکری تمدن ایرانی و تدوین چارچوب فکری هماهنگ با هویت ایران است. اما برای درک این مبانی باید نگاهی 

بینی و نگرشی جامعه است در نبه مفهوم گذار در نمادها انداخت تا بتوانیم آنچه از نماد نمادها قابل ادراک است نشانی بر جها

بررسی تعدادی از نمادهای ایرانی چنان که مالحظه می شود معنایی از حرکت تغییر مرتبه و حد واسط بودن قابل مشاهده 

 است. 

 (1331دورودیان مریم))جدول یک( این نشانگر وجود اهمیت مفهوم گذار در سطوح مختلف زندگی در تمدن ایران است. 

 اصول و معیارها در معماری ایرانی  مصادیق این اصول در نمادها  هنده متاثر از مفهوم گذر اصول ساختار د

 نظم  ها ها و اسلیمیدایره پیچ های هندسی و نرم اهمیت فرم

 مرکزگرایی و درونگرایی  چلیپا  اهمیت مرکز و باطن 

 سلسله مراتب  دوایر متحد المرکز  اهمیت مراتب و معنایی 

 کمال گرایی و تعالی  پیچ دوار صعودکننده  گذار و تذکر به آن امکاناهمیت 

 ریتم  ها الگوهای مدور بی پایان اسلیمی ها اهمیت تکرار معنا و ارزش

 کثرت در وحدت  الگوهای تکرار شونده  اهمیت تنوع در عین همگونی 

 خرد ایرانی در باغ ایرانی اسالمی 

عناصری چون زمین آب گیاهان و فضای معماری قرار می گیرد که در ظرف اندیشه معماری ایران باغ ایرانی در پی ترکیبی از 

 اسالمی شکل می گیرد. 

ما نه تنها در باغ ایرانی می توانیم گیاهان را ازلحاظ باورهای فرهنگی بررسی کنیم بلکه می توانیم هوشمندی و دانش ایرانی را 

گیاه را بی هدف در هر کجای باغ نمی کاشته بلکه هم زیبایی بسترهای کاشت باغ را در نیز به راحتی مشاهده کرد، ایرانی هر

 نظر داشتند هم مصارف دارویی گیاهان بهره مند می شده است 

 نمودار جدول استفاده درختان در باغ ایرانی

 سایه اندازی و سر سبزی در تمام طول سال  درخت سرو

 ر ساختمامن سازیرشد سریع و استفاده د درخت تبریزی 

 فراری دادن حشرات مزاحم گل خر زهره

 گالب گیری و رایحه خوشی گل سرخ

 جلوگیری از هدر رفتن آب و دفع پشه و مگس اسپست 
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در باغ ایرانی معموالً یک داالن حرکتی با کاشت منظمی از درختان سرو، چنار و کاج در محور اصلی باغ ایجاد می شده است. 

آب در حوض ها گندیده نشود آن را چند ضلعی می ساختند تا آب در گوشه ها نیز به وسیله باد در جریان  حتی برای اینکه

 باشد. 

در این شهربازی ( استفاده شده است به قرار زیر (در نهایت می توان گفت علت اینکه از الگوی باغ ایرانی در طراحی داخلی دژ 

 است: 

 وابط اجتماعیایجاد فضایی عمومی جهت برقراری ر -1

 ایجاد فضایی عمومی جهت رفاه تفریح آسایش و آموزش -2

 ایجاد فضایی عمومی که محیط چشم گیر داشته و فرح بخش را برای انسان به ارمغان می آورد -3

 ایجاد فضایی نمادین و آرمانی که تداعی کننده و یاد آور بهشت است  -4

اسالمی داشته باشد از طرفی عناصرشکل  –ریشه در فلسفه عرفان و فرهنگ ایران اما این عناصر را می توان در باغ ایرانی که 

دهنده باغ ایرانی هدفمند بوده و در قالب اشکال هندسی نظامندارائه می گردند این عناصر در زیبا سازی باغ نقش مهمی ایفا 

ه صورت نماد یا نشانه مطرح شده و ساختاری در کرده و به نوعی رساننده پیام در باغ هستند از این رو عناصر در باغ ایرانی ب

محیط ایجاد می نمایند که دارای مشخصات و مفاهیمی خاص است به عبارتی طراحی معنا و هویت برای باغ از طریق ان 

 عناصر ایجاد می گردد. 

ست شناخت راز و رمزهای این در نهایت می توان گفت باغ ایرانی را باید به عنوان رابطه حکیمانه انسان و طبیعت خداوندی دان

رابطه از طریق شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی امکان پذیر است با ارتباط دقیق این عوامل در ساختار باغ ایرانی هر عنصر در 

مجرای بایستگی و شایستگی های خویش قرار می گیرد باغ ایرانی با در نظر گرفتن نیاز انسان در تمام ابعاد فیزیکی و 

رصد برآوردن حوایج او می باشد تا این پیوند فرخنده و سودمند زیبا را به وجود آورد و در این راستا از مجموعه متافیزیکی د

بنیادهایی استفاده می نماید این بنیادها به شرح جدول هر چند ممکن است در صورت خود در طول تاریخ باغ ایرانی دچار 

تداوم داشته است ولی می توان به عنوان مجموعه شاخص هایی مورد استفاده تغییراتی شده باشد لیکن از لحاظ محتوا همواره 

 (1331منظر قرار گرفته است. )محمد رضا بمانیان

 اجرا بنیادهای محیطی  بنیاد های فرهنگی  عناصر و ساختار

   پس از اسالم پس از اسالم 
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نظام آب نظام تقسیم  جنه عرضها السموات  تقدیس جهات اربعه  پالن و موقعیت

 نظام کاشت

فاصله  -الگو چهار باغ

اجزا جهت  -مربعی

باز بودن چشم  -کاشت

 انداز

آب نماهای شیب دار  ایجاد آرامش روانی رودهای بهشتی الهه آب  آب

فواره آب  -پله -یا پله

 اشتر -گردان

 رقص شعله های آتش رهایی از تاریکی  ایزدمهر آتش

ایجاد آبادانی و سر  از خاکآفرینش انسان  جهاد ازلی خاک زمین

 زندگی

خاک مناسب شیب 

مناسب چشم انداز 

 مناسب 

سالیت روح در غرف  عنصر مقدس باد

 بهشتی

ایجاد مسیر جریان باد  تهویه پذیری

 به وسیله درختان

درخت جاوید و داروید  گیاه

 نیلوفر آبی نماد گرایی 

ساختمان سازی  روضه الجنات 

خوراک خواص داروی 

سایه  -رایحهشیمیایی 

اندازی فراوری دادن 

 حشرات 

سرو تبریزی درختان 

گل  -گل سرخ -میوه

 اسپست  –خرزهره 

 استفاده از صدای خوش باغ وحش -جاذبه های بصری حیوانات 

 محل استقرار نگهبانان و کادر سردر 

 گورستان و غیره -مکان تفرج و برگزاری مراسم -مغازه ها -کاخ کوشک 
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 ی معناکاوانه معماری ایران اسالمی باغ و بررس

های ایران، نویسنده کتاب کاخ و باغ Yues puterداند یوس پورتر فرهنگ و تفکر ایرانی اسالمی، زمینی را ملک خداوند می

-نماید: باغ و کوشک میان آن هر دو جست و جوی مفهومی عمیق از تعالی میاندیشه پنهانی در باغ ایران را چنین تفسیر می

های اشند مفهومی غنی از تکامل روح انسان و مفهومی شگرفت از پردیس پارس پردیس در زبان عربی بر فردوس و در زبانب

دیگر پارادایز نام نهاده شده است. پارادایز بر معنی بهشت و نماد بهترین زندگی برای انسان است که به شکل باغی سرسبز و 

آل بشر مطرح ای از دنیای ایدهآل با منطقی متعالی باغ به عنوان نماینگر منظرهخرم مجسم شده است به معنای مکانی ایده

نمایند زیرا انسان در ابتدا بهشت را دیده و تصویری از آن در ذهن خود دارد انسان ها بهشت را بیشتر درک میشود. ایرانیمی

پردازد بنابراین بهشت مفهومی آشنا در فرهنگ ایران چه را که در قبل دیده در باغ ایرانی بیافریند و به آن بخواهد آنمی

هایی که رنگ و باشند میوههای ابدی میها روان است درختانی که دارای سایهاسالمی دارد نهرهایی که در زیر پای انسان

نوازد چشم را می هایی کهها و نقشدهند لعابهایی که خبر از آسودگی مداوم مینشینیها و شاهکند کوشکبویشان دلبری می

هایی هستند از تصویر زمینی بهشت ها همه نشانههای کمال عقالنیت صانع یکتا اینهای بی عیب و نقص ... نشانهو هندسه

هایی که تداعی کننده آرزوهای مملو از ایمان معنویت و جاودانگی است باغ ایران جایی امن و آرام و مکانی موعود آسمان نشانه

و تحقیق و تازگی روح، فضایی بر غایت هندسی و منظم که از پیش طراحی شده است این شالوده هندسی در  است برای تامل

-انتزاع مفاهیم مبانی و عناصر شکل دهنده باغ و نیز نحوه ترکیب این عناصر و اجزا نقش دارد باغ ایران یکی از نیکوترین جلوه

 ت. های صورت و معنا و برخواسته از باورهای ایرانی اس

ها و نمادهاست که باغ واقعیتی نیست گون است زیرا با هدف ایجاد ارتباط معنایی آفریده شده است و در نهایت نظامی از نشانه

ای و نمادین عناصر باغ از جنبه ساختار )عناصر فضاسازی ( بیانگر غیبت موضوع اصلی یعنی بهشت است بررسی و مطالعه نشانه

دهد که در پس این عناصر و نمادها معانی ازی( و جنبه زیباشناختی )عناصر نزئینی( نشان میجنبه کارکردی )عناصر منظرس

 مفاهیمی نهفته است. 

ای که ساخته دست بشر باشد قابل مطالعه و تولید معنا و هویت فرهنگی است در باغ سازی باید نماد و در واقع هر پدیده

 و برانگیزاننده تفکر ایجاد نماید. کاربری با هم آمیخته شود و محیطی مناسب زیست 

گیرد در ظرف اندیشه معماری ایران اسالمی باغ ایرانی در پی ترکیبی از عناصر چون زمین آب گیاهان و فضای معماری قرار می

 گیرند. شکل می

-یاز ساختمانهای انسانی پاسخی است به یک نیاز زیستی اما وقتی فراتر از یک نگیری نخستین زیستگاهنقش آب در شکل

کند و از خالقیت هنرمندان و آید و آب در زندگی انسان جایگاه هنری پیدا میگیرد معماری پدید میسازی بار فرهنگی می

گیرد درک مفهوم آب در معماری درک معماری آب است درک قوانین فیزیکی رفتار آب احساسات ما در معماران مایه می

همه نقش تمثیل و ارتباط آب با زندگی انسانها است آب استعاره متناقض است و همواره  مقابل کنش و واکنش آب و مهمتر از

آید. آب یکی از عناصر طبیعی است که ماهیتی خاک و آتش و هوا از عناصر چهارگونه تشکیل دهنده جهان هستی به شمار می

شت طراحان و سازندگان از طبیعت باشد نقش آب شود کاربرد آن باید منعکس کننده برداتغییرناپذیر دارد هر جا که ظاهر می

ها در کنار آب و در نهایت احترام به وجود آب شکل گرفت گویی آب ها معابد و آتشکدهبیشتر تجردی بوده است نیایشگاه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

آب  ای که گردشگذرگاه آنان برای ورود به دنیای دیگر بود آب نقش معنوی خود را در معماری ایران نشان داده و به گونه

 نمایش تجردی آب در طبیعت است. 

رفت و از ارزش زیادی برخوردار بود شاید به این علت که ایران کشوری در ایران باستان آب پیام آور روشنایی و پاکی بشمار می

پاکی کم آب بوده این مایع حیاتی در بین ایرانیان قدر و منزلت واال داشته است آب نماد چشمه حیات برکت باروری و رحمت 

کند آب نشانی است از سبزی و رویش در کتاب قرآن آب نماد جان و زاللی لطافت محیط است و بر شفافیت فضا تاکید می

های مختلف خود مانند حیات تازگی درخشندگی پاکیزگی رونق و رواج روشنایی سکون و بخش است. بنابراین آب قابلیت

هایی که ساخته گذارد به همین دلیل همواره در مکانروح و روان انسان میهای متفاوتی در آرامش و در نهایت تحرک احساس

هایی مانند پارک یا باغ بیشتر های مختلف برای خود جا باز کرده است. این مسئله رابطه با مکانباشد به صورتدست بشر می

گیرد آب سبز مورد استفاده قرار میگیر است زیرا عنصر آب به عنوان یکی از زیباترین مناظر و تکمیل کننده فضای چشم

آید و نبض بخش است زیرا در باغ به گردش درمیترین نماد روشنایی بر روی زمین نماد فکر و اندیشه و عنصر هستیمقدس

 آورد و هرها را به وجود میها استخرها و فوارهرود آب در باغ و کوشک نهرها آب نماها جویبارها حوضتپنده باغ به شمار می

ها را در کنار خود به نمایش گذارد آبی که همیشه ها نمیانگر تسلط انسان بر طبیعت است تا این که تمام اینکدام از این تجلی

شود که باشد فواره زدن آب و فرو غلطیدن قطرات آن پیوسته فرشتگان را متذکر میدر جریان است نشانه پایداری زندگی می

ها به عنوان سمبل آورد آب در معماری حوضفواره در باغ نورانیت پاکی و طهارت را به ارمغان می رونداز سر و شانه هم باال می

شود آب ساکن به ثبات آرامش صلح و آشتی اشاره دارد حوض در فضای آرام و باغ مرکزی را همچون آب راکد استفاده می

-مرکزیت ثبات و پایداری و اهمیت آب در هستی میآورد. حوض آب نماد وحدت و جهت مثبت برای تخیل خالقانه فراهم می

ای از تداوم حیات را به دنبال دارد باشد آب نور جسمیت یافته است وجود آب در حوض به منزله انعکاس آسمان است و نشانه

 کند. های مقابل بناها مکمل معماری شده و مانند آینه آنها را در خود منعکس میحوض

گیرد اما در دوره اسالمی آب در معماری حالت کند و در کنار آن آرام میبه سوی آب حرکت می در ایران باستان معماری

کنند تا به طبیعت تسلط یافته و آن را به نظم کشانند و با شناخت قوانین کند معماران آگاهانه سعی میکاربردی پیدا می

ا به درون معماری بکشاند آب گذرگاه انسان برای ورود به فیزیکی رفتار آب و درک نقش و تمثیل و ارتباط آن با انسان آب ر

ای که گردش آب نمایش تجریدی آب باشد آب نقش معنوی خود را در معماری ایران نشان داده است به گونهدنیای دیگر می

ظور بوده در طبیعت است و تمام جوهر و خواص آب به صورت مجرد که به ظاهر جنبه نمایش پیدا کرده و در نیایش آب من

کردند و این کار را با تغییر مسیر جریان آب مخفی است ایرانیان حضور آب در باغ را به عنوان نمودی از بهشت مطرح می

دهند آب هم نماد زندگی و هم نماد مرگ نمودن آب در بخشهایی از مسیر و تنها شنیدن صدای آن به بهترین صورت نشان می

کند به عبارتی آب در چه حال حرکت سکون نوازش دهنده است و انسان را هم به لحاظ جسمی و هم از نظر روحی پاک می

 روحی آدمی و آرامش بخش است. 

 گیاهان در باغ ایران 

ت  الهی نماد مرگ و رستاخیز قوه حیات و چرخه نقش گیاهان در زندگی انسان کامالً شناخته شده است گیاهان به عنوان نعم

شود سبز بهاری باشد یاد میمیباشند از زندگی سبز در باغ ایرانی به عنوان عنصری دو خصلته که نماد زندگی مرگ زندگی می
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تغییر فنا و حسادت است یعنی حیات و سبز زنگاری یعنی مرگ: رنگ سبز در باغ نماد جوانی امید شادی و در عین حال نماد 

گیاهان از جمله درختان سمبل آرامش طراوت و زیبایی هستند درخت نمادی از کل عالم عین ترکیب آسمان و زمین و آب 

زندگی پویا مظهر کل کیهان و سمبلی از رحمت روحانی و تنویر است در باغ ایرانی گیاهان با هدف ایجاد سایه برداشت 

ها و گیاهان تزئینی به دار است و گلدار و محصولوند حجم اصلی گیاهان شامل درختان سایهشمحصول و تزئین کاشته می

کاشتند در بهار شکوفه های ایرانی با استفاده از منطق گل گیاه و درخت میها وجود دارند سازندگان باغمیزان کمتری در باغ

ها پویا و ها و رنگهای الوان رقص برگو در پاییز هنگامه میوهها در تابستان سایه درختان گل و میوه آب روان عطر و بوی گل

های خزان زده این همه نماد طراوت و شادابی و در زمستان هندسه عیار و سرافرازی درختان همیشه سبز در میان شاخه

حتی ابراز عشق کاشته ها با هدف ایجاد سایه و برداشت محصول تزئین و دلنوازی و زیبایی است در باغ ایرانی گیاهان و گل

درخت همیشه سبز مظهر زندگی ابدی و جاودانگی است این درختان با رنگ سبز خود در طرح رنگ و حجم باغ تنوع ایجاد 

 باشند. تر به نظر آید درختان چون سرو و کاج از این دسته میشوند باغ طوالنیکنند و با خلق پرسپکتیو باعث میمی

رسد این نوع گر دنیا که در حالت تجدید حیات و بازیابی مداوم است و از مرگ به زندگی میز نمایاندار و برگ ریدرختان خزان

شود و درختانی چون های آب کاشته میها و جویها و در کنار گذرگاهدرخت همراه درختان همیشه سبز در دو سوی کرت

شوند و منجر به باال بردن کیفیت تان همیشه سبز کاشته میدار در کنار درخباشند درختان خزانچنار که نماد سلطنت نیز می

 گردد. بصری در باغ ایران می

اسالمی داشته باشد از  -شود گفت معماری ایرانی و اسالمی در باغ ایرانی که ریشه در فلسفه عرفان و فرهنگ ایراندر واقع می

گردند این عناصر در کال هندسی نظامند ارائه میطرفی عناصر شکل دهنده معماری اسالمی هدفمند بوده و در قالب اش

زیباسازی معماری اسالمی نقش مهمی ایفا کرده به نوعی رساننده پیام در معماری است از این رو عناصر معماری الخصوصی در 

خاصی  نمایند که دارای مشخصات و مفاهیمیباغ ایرانی به صورت نماد یا نشانه مطرح شده و ساختاری درمحیط ایجاد می

گردد و این تا جایی است که در نمادشناسی است به عبارتی طراحی معنا و هویت برای باغ از طریق این عناصر ایجاد می

 (1331بمانیان رضا محمد)بینیم. گیاهان می

 مرگ و جنازه  سرو 

 شکوه و تعلیم  چنار 

 راستی عمود بودن، نیروی حیاتی باروری، قدرت شاخص ، سکوت  کاج 

 مظهرین، یانگ و سال قمری و شمسی  ریزی تب

 مظهر جدیت اطالعات و زندگی  توت 

 باروری زندگی صلح و کامیابی  انجیر 

 خرد  انگور 

 عشق صلح و توافق الوهیت و معرفت  سیب 

 نمادی از امید و سالمتی عدالت دولت خوب و داوری عادالنه  گالبی 

 تولد برهنه انسان در جهان  گیالس 
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 اهداگر بی مرگی دافع شر، میوه پریان  هلو 

 مظهر آزادگی وفاداری طول عمر پاکی  آلو 

 گیاه پریان، دافع شر، گل عروس رومی یونان  زالزالک 

 نمادی از شادی، شهوت، راستی، تبرک ظفر، انسان راست کردار و درخت حیات  نخل 

 یی نمادی از بکارت خودزایی، سعادتمندی در زناشو بادام 

 

 شاهنامه ستون خودباوری و یگانگی ایرانیان 

بیش از هزار سال است که کتاب شاهنامه در میان ایرانیان است هوشمندان و دارندگان رای و دین به آن پرداخته اند و آن را 

امه ی شهریار را می گرامی داشته اند و بر سراینده آن آفرین گفته اند فردوس حکیم بود و به همین روی ماندگاری این نامور ن

 دانست. 

 زمن روی کشور شود پرسخن    چو این نامور نامه آمد زبن 

 پس از مرگ بر من کند آفرین    هر آن کس که دارد هش و رای دین 

 شاهنامه نامه ی ناموران از ارجمند ترین ستونهای یگانگی ایران در مرزهای جغرافیایی و باالتر از آن در پهنه ی فرهنگی ایران

در فرامرزهای آن است کدام نشانه و نماد یگانگی می تواند این همه گستردگی داشته باشد همه شهرستان های ایران دارای هر 

دین و مذهب هر قوم و قبیله و از هر رنگ و نژاد و دارای هر زبان مادری ویژه خود در پذیرش زبان پارس یگانه اند اگر کسی در 

اند فرهنگ و منش خود را جدای از فرهنگ و منشی ایرانی بداند پیوندهای کهنی که در خرد همین هم تردید کند آیا می تو

جمعی قوم ایرانی است و بیش از شش هزار سال ریشه دارد در هزاره های آینده نیز ما را به هم در می پیوندد، اگر کسی 

ود را جدا بداند خواسته است که با پیوند هستی دهنده بخواهد به نادانی و یا کینه توزی یا پیوند با بدخواهان این آب و خاک خ

چند هزار ساله خود ستیزد او باید بداند در پایان خسته و پشیمان ره به جایی نخواهد برد آغاز این هستی فرهنگی ما مربوط به 

بی دخل و تصرف یکی دو هزار سال نیست، دقیقی در ابتدای پادشاهی گشتاسب فردوسی هزار بیت دقیقیی را در شاهنامه 

 آورده است گفته است

 سخن های آن بر منش راستان    یکی نامه بود از گه باستان 

 –این کتاب منثور را دقیقی و سپس فردوسی به نظم در آوردند تا به راحتی خوانده و از بر شود سراسر پهنه ی ایران بزرگ 

ایران بزرگ با خواندن و آموختن آن فرهنگ و منشی تاریخ و  ایران فرهنگی ،نه محصور در مرز محدود امروز را در نورد مردم

آداب خود را تاکنون پاس داشنته اند به پاداش شاهنامه نیز در آینده و تا ابد آنها را نگه خواهند داشت. ایرانیان در آغاز 
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روی به خود می بالند  شاهنامه می خوانند که نخست پادشاه جهان کیومرث سر سلسله پادشاهی در جهان بوده است به همین

و از نظر روحی و روانی موجب سرافرازی آنهاست و خود باختگی از روح و روان آنها به دور می ماند ایرانی با خواندن شاهنامه 

 می داند خواستگاه انسان ایران بوده است و اجداد آنها بودند که ضرورت زندگی در غار را درک کردند. 

 نخستین به کوه اندرون کرد جای  خدای  که چون نو شد او بر جهان کد

 آنها بودند که برای زندگی اجتماعی نقش فرماندهی و پادشاهی را داشتند. 

 کیومرث آورد و او بود شاه    چنین گفت که آیین تخت و کاله 

ش نرم و گرم رو ایرانیان بودند که پوشش برای انسان را ضروری و رشتن و بافتن آوردند از پوشش خشن برگ درختان به پوش

 آوردند. 

 پلنگینه پوشید خود با گروه    سر بخت و تختش برآمد ز کوه 

 بنیان رسم ها و آیین ها در ایران پی ریخته شد و تربیت و پرورش فرزند در ایران آغاز شد. 

 که پوشیدنی نو بد نو خورش   از او اندر آمد همی پرورش 

 رگرفتند کیشاز آن جایگاه ب    به رسم آمدند یش پیش 

ایران خواستگاه پیشرفت بشر بوده است. انسان در پهنه گیتی بخشی گشته و به اقتضای گیتیایی گوناگون شدند هر قبیله و 

طایفه و ... راهی بر گزیدند خواسته ها متفاوت شد ناهماهنگی و تضاد ایجاد شد مردمان خود را به بد و خوب تقسیم کردند به 

ز پرداختند در آغاز این درگیری ها دیوان و مردمان به بر سیامک فرزند کیومرث تاختند و او را هم رشک بردند و به ستی

 کشتند. 

 تبه گشت و ماند انجمن بی خدیو    سیامک به دست خزوران دیو 

گواری بر آیین های سوگواری در ایران بنیاد نهاد شد و یله کنان، بر سر زنان موی و رخ کنان سیاهپوشان و یک سال زمان سو

 مردگان و ... اینها همه اکنون اجرا می شود. 

 حکیم فردوسی در کتاب تاریخ خود همه را آورده است

 ز تیمار گیتی بر او شد سیاه    چو آگه شد از مرگ فرزند شاه 

 زنان بر سر و موی و رخ را کنان    فرود آمد از تخت ویله کنان 

 داور گردگار پیام آمد از    نشستند سالی چنین سوگوار 
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شاهان و فروایان ابتدایی زمین ایرانی بودند آنها با پروندگار سخن می گفتند و سروش پیام پروردگار را به آنها می رساند جهان 

 (1331میراثی از کیومرث شاه ایران و اول پادشاه جهان است. )لیال حسینیان

 وینگر تا که را نزد او اَبر  برفت و جهان مردری ماند از اوی 

 داری اساسی هویت ایرانی در شاهنامه و معماری اسالمی خردورزی و دین

معماری ایران اسالمی را باید به عنوان رابطه خردمندانه و حکیمانه بین انسان و طبیعت خداوندی است و شناخت راز و 

پذیر است. از طرفی اب رسوم امکانمرزهای این رابطه از طریق شناسایی فرهنگ اصیل ایرانی که ریشه در ادبیات و هنرها و آد

ها بخش عمده شناخت های پیشامدرن جهان است. در این ایدئولوژیداری و معنویت گرایی اغلب ایدئولوژیوقتی ما به دین

گرفته و به معانی خردمندانه تفکر و باور دینی معنویت گرا بوده و بخش کالبدیند و ظاهری دین بیشتر مورد توجه قرار می

گرا و برخی ایدئولوژیهای های مادیشده است در مکتبدر ژرفای آن که نیازمند تفکر و تأمل است توجه چندانی نمی پنهان

هایی چون عقل دکارتی علم تجربی و خرد استداللی که خود ریشه در ساختار سیاسی و مدرن با سر برافراشتی عقاید و ارزش

زدایی و معنویت ستیزی شکل تعصب قرون وسطی داشت نوعی جریان دین اقتصادی فرهنگی و دینی جامعه از جمله تحجر و

گرفت و به عقاید و ادیان کهن به عنوان سخنانی خرد ناپسند نگریسته شد که روز به روز این شدیدتر خواهد شد و ثمره چنین 

حی و روانی او بود که احساس جریانی گسستن انسان از گذشته فرهنگی خود و نادیده گرفتن گنجینه ناخودآگاه و نیازهای رو

های روحی و روانی او بود که احساس پوچی و بیهودگی، بیماریها روحی و روانی، خودکشی، جنگ و پوچی و بیهودگی بیماری

مرگ را به دنبال داشت . در این گروه که ادعای عقلگرایی داشتند خود مشکالت جدیدی آفریدند که برای پیشرفت مخرب و 

د ضعف عقل استدالل و تجربی در شناخت و جهان بینی و عوارض منفی ایدئولوژیهای ما دیگر موجب گردید مرگ آفرین گردی

گرا و دینی به کاوی یونگ و پدیدارشناسی میرچا الیاده به جهان بینی معنویتدر بسیاری از مکاتب فرامدرن مانند مکتب روان

آن است نگریسته شود و دین و معنویت اهمیت خود را بازیابد با این  عنوان نوعی شناخت که فراتر از عقل تجربی و متفاوت با

تر شده یا خرد سازگار گشته و پیش از آن که به کالبد آن توجه شود به معانی تفاوت که نسبت به عصر پیشامدرن عقالنی

این است که بین عمیق و ژرف موجود در آن توجه شده است سعی اندیشمندان صاحب نظران بسیاری از این مکاتب بر 

 معنویت و عقل سازگاری و همسویی ایجاد کند. 

فردوسی اندیشمندانی است که این نکته را بیش از هزار سال قبل دریافته و توانسته بین معنویت و خردسازگاری ایجاد کند 

رسند با خرد پیوند داده می توانایی او را در این زمینه تا حدی است که ادیان کهن و اساطیری را که به ظاهر نامعقول به نظر

ها و تمایزهای ادیان کهن و متاخر دهد و با بینش خردمندانه خود به تفاوتاست او به معنویت ادیان گذشته اهمیت زیادی می

های متعالی و مشترک پنهان در آنها را بسیار مهم دانسته ها و اندیشهکه اغلب رو بنایی و کالبدینه است توجهی نکرده و ارزش

های کهن با دیدی مثبت بنگرد و به آنها ارج نهاد آنچه او را در این ورزد این بینش موجب شده او به اسطورهو بر آنها تاکید می

مسیر یاری کرده و به اوج سربلندی و موفقیت رسانده خردمندی و در عین حال معنویت گرایی اوست این بینش ریشه در 

 دهد. بخشی از هویت ایرانیان را تشکیل میفرهنگ و اندیشه کهن ایرانی دارد و 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

-داری را اساس و بنیاد فرهنگ هویت ایرانی قرار میفردوسی با درک بلندی اندیشه اقوام ایرانی در شاهنامه خردورزی و دین

به آن  گرا به جهان نگاه کنندآموزد که با چشم خرد برتر و معنویتآید به همگان میدهد و به خوبی از عهده ادای آن می

 دهد. بیندیشند همانطورکه معماری اسالمی این موضوع را هدف نهایی خود قرار می

کند وحدت است وحدتی که سرچشمه آن دهد یگانه میدر نگاه فردوسی و معماری اسالمی آن چه دین و خرد را پیوند می

دار در شاهنامه ان خردمند و انسان دینکرداری ارزش مطلوب دین و خرد در شاهنامه است انسنیکی است نیک اندیش و نیک

اند. فردوسی هر دو موظف به اندیشه و عمل نیک بوده همچنین موظف به دفاع از آن در مقابل هر نوع بدی و بداندیش

شوند او اساس تفکر و مسلمانی خردگراست که در بینش او خردورزی و خداپرستی دو بال حرکت به سوی تعالی محسوب می

 دهد. کند و خداوندی را با خرد پیوند میرا در اولین بیت شاهنامه آشکار میاندیشه خود 

 به نام خداوند جان و خرد                                                  کزین برتر اندیشه برنگذرد             

-داری شاهکاری میای از خرد و دینست مایهکند فردوسی با دو پس از آن نیز او اغلب از خداوند به تعبیر خدای خرد یاد می

آفریند که در آن اندیشه و فرهنگ خود و نیکان فرزانه خود را به نمایش گذارده است او ایرانیان را از آغاز تشکیل تمدن و 

-از واژه کند دین و خردشناسد و این مهم را در شاهنامه به خوبی اثبات میدار و معنویت گرا میقومیت مردمی خردمند دین

به معنی وجدان و نوعی « دئنا»اند واژه دین در فرهنگ کهن ایران به شکل هایی هستند که در شاهنامه فراوان به کار رفته

های دریافت درونی کاربردی بسیار دیرینه دارد و دئنا در اسطوره در یک بیان نمادین ایزد بانوی وجدان نیز هست او خویشکاری

 کند. متعالی ای در این نقش ایفا میمینوی بسیار پرمعنا و 

گرچه این واژه با گذر زمان دچار تغییر و تحول شده ولی هنوز پیوندهایی با گذشته دیرینه خود دارد مفهوم خرد نیز ریشه در 

ها و هرسد اهریمن و اهورا و نیک و به هموار در اندیشای دینی میفرهنگ کهن ایران دارد و منشاء آن بر منابع کهن اسطوره

آثار ایرانی بوده و خرد همان نیروی باستانی است که باید به کمک آن نیک را از بد و اهورایی را از اهریمن تشخیص داد. 

 (1331خسروی اشرف)داند. فردوسی در شاهنامه راه رستگاری را خردپروری و دینداری می

 در رستگاری بیا بدت چیست                تو را دین دانش رهاند درست                                   

 تأثیر شاهنامه در تزئینات معماری داخلی و دیگر هنرهای ایرانی 

اند گذرد، ادیبان و هنرمندان بسیاری از این حماسه ملی تأثیر پذیرفتهدر طول هزار سالی که از سرایش شاهنامه فردوسی می

ان بر هنرهای ایران نیز تأثیرگذار بوده است و هنرمندان و صنعتگران ایرانی با شاهنامه افزون بر حوزه زبان، ادب و فرهنگ ایر

ها و مضامین شاهنامه هنرهای فاخری از خود به یادگار گذاشتند گویی متن و مضمون شاهنامه با نفوذ در ذهن الهام از داستان

 ای آثار خود را خلق بپردازند. رهشود آنان با رویکرد و نگرش حماسی و اسطوو ضمیر هنرمندان ایرانی سبب می

های تصویری آن، بسیاری از نگارگران را بر آن داشت های اساطیری و حماسی شاهنامه و قابلیتپرداخت و توصیف دقیق روایت

های مختلف های خطی شاهنامه در دورههایی مبادرت ورزند که زینت بخش نسخههای آن به آفرینش نگارهتا براساس صحنه

های مصور معروف شاهنامه باید از شاهنامه کاما، شاهنامه رشیدا، شاهنامه بایسنقری، شاهنامه ست در این میان از نسخهشده ا

اند حضور شاهنامه در هنرها و صناعتهای کاشیکاری و فلزکاری نیز در خور توجه شاه طهماسبی نام برد که شهرت جهانی یافته

دست آمده از دوره سلجوقیان تا به امروز ابیاتی از شاهنامه یا تصویر برخی از است بر برخی از کاشیها و ظروف فلزی ب
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ای و حماسی در آن همواره از منابع اساسی و مهم برای خلق های اسطورهها و نقش و حضور شخصیتها و داستانشخصیت

توان در هنرهای همچون نامه را میرود. ردپای حضور شاههنرهای نمایشی همچون نقالی شاهنامه خوانی و تئاتر به شمار می

 تقوی ابوالقاسم سازی و غیره نیز جستجو کرد. )علیکاری، مجسمهبری، کاشیسینما موسیقی فرشبافی، فلزکاری، گج

 (1311رادفر

 ساخت شهرها و عمارت در شاهنامه 

شود در هم گوناگون را شامل میدر روایات تاریخ نویسان عرب و ایران کارهای مدنی نخستین شاهان بنیان نهان شهرهای م

برخی منابع دوره اسالمی ساخت شهر به هوشنگ نسبت داده شده است. با این همه فردوسی از بنیانگذاری شهری نه به دست 

آرد و نه به دست هوشنگ و تهمورث و جمع مولفان دیگر هم درباره شهرهایی که بنیانگذار آنها را کیومرث سخن به میان می

هایی که طبری آورده هوشنگ دهند همداستان نیستند بنابر یکی از روایتآن شاه از نخستین شاهان نسبت میبه این یا 

گویند نخستین شهری بود که گذار بابل و شوش بوده است بنابر روایتی دیگر او شهر ری را بنا نهاده است که چنانکه میبنیان

نامند که هوشنگ بنیان نهاده بود شد بلعمی شوش و ری را شهرهایی می پس از شهر دماوند که آن را کیومرث ساخته بود بنا

افزاید که او کهدژ ری، گوید که وی اصطخر را ساخته است و میبنا به قول حمزه هوشنگ در اصطخر شاه شد اما مجمل می

کند که به این بسنده می شهر دامغان و شهری را در ایالت کوفه که بنا به گفته بعضی خود کوفه بوده است ساخت ثعالبی

-ها را به هوشنگ نسبت میکند بلعمی ساخت دژ برای نصب بر خانهها را ذکر نمیبگوید هوشنگ شهرهایی بنا کرد اما نام آن

گوید هوشنگ نخستین کسی بود که بناها ساخت و شهرها  بنیان نهاد در می دهد بی انکه به ساخت خانه اشاره کند ثعالبی

 در ابتدا عمارت کردن در عالم اندر عهد او بود فارسنامه ساخت بنا از چوپ را به هوشنگ نسبت داده است. مجمل آمده است 

 پردازد بلکه به داستان ساخت طاق کسری و پندهای آن نیز پرداخته است. فردوسی عالوه بر اینکه به ساخت اولین شهر می

کسری آمده است زمانی که خسرو پرویز تصمیم گرفت کاخی بلند  سال پیش درباره ساخت طاق 1011در شاهنامه داستانی از 

و درخور توجه بسازد آگهی به تمام شهرهای ایران فرستادند تا بهترین کارگران داوطلب انجام این کار را گرد هم آورند واژه 

-ست و کارگر به کسی گفته میشده است زیرا کار به معنای قوس اکارگر در ایران باستان به معنای معمار امروزی استفاده می

شده شوند که بتواند قوس و طاق درست کند و جای واژه کارگر در معنای امروزی در ایران باستان از واژه پیش کار استفاده می

 است. 

دند. نفر برگزیده ش 3نفر و در پایان از بین آنها نیز  31معمار برجسته بر این کار داوطلب شدند و از میان آنان  3111حدود 

یک پارسی دو رومی که در اینجا رومی بخشی از غرب فالت ایران ومحل زندگی اقوامی از نژاد آریا نکته در خور نگرش آن است 

 ( 1311زادهسلطان حسین نامند برگزیده شد.)که برنده مسابقه در انجمنی که امروز مصاحبه حضوری می

 به گفتار بگذشت از پارسی                             گرانمـایه رومـی که به هنـدسی                   

 خسرو پرویز به او چنین گفت: 

 یکی کاخ خواهم که فرزند من                                    همان تا بسی سال پیونـد من            

 اران و از برف و از آفتاب بـدو درنشینــد نگـردد خـراب                                    زب           
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 نتیجه

 ارتباط در هنر و خالقیت انسانی علوم طبیعی علوم حوزه یعنی شناسی معرفت حوزه سه هر با که است بشری معارف دسته آن از معماری

 که دارند دوجو متعددی علوم معرفتی حوزه های این از کدام هر در نیست ممکن معماری برای آنها از یک هیچ حذف که طوری به است

 درک برای مهم نکته دو اما است گردیده استوار مقررات و علوم آن پایه بر معماری بهتر عبارت به و دارند معماری حیات در مؤثری نقش

  .است اهمیت حائض موضوع این صحیح

 وجودشان باشد نزدیکتر انسان نباط به که مقعوالتی و معارف جمله از چیزی هر که است این وجودی مراتب درباره مهم نکته: اول نکته

 ، علمی چه هر و تر¬انسان انسان با قرابت دلیل به وجودشناسی دیدگاه از باشد حضوری تر علمی ماهیت چه هر یعنی است تر مشکک نیز

 نحوه گردد باطنی تر یا انسان تر علمی، چه هر و می شود انسان تر انسان با قرابت دلیل به وجودشناسی دیدگاه از باشد تر¬حضوری

  .می شود ظاهر بیشتری شدت با علم آن در انسان وجود تشکیکی مراتب آن یعنی می گردد نزدیک تر انسان وجود نحوه به وجودش

 مانند است متعین تر آن وجودی مرتبه باشد عینی تر علمی چه هر ثانیاً نیست یکسان علوم در وجود مراتب میدان و حدود اوالً پس

 باالترین میان این در هنرها البته و روانشناسی و فلسفه مانند مشکک تراست وجودی دارای باشد حضوری تر چه هر و فیزیک و ریاضیات

 فراتر کامل انسان و انسان وجود مراتب محدود از هرگز هنرها و معارف علوم در تشکیک این ثانیاً موسیقی شعر مانند دارند را تشکیک

  .رفت نخواهد

 و هنرها معارف علوم از که گسترده ای تأثیرپذیری به بنا معماری اوالً است برخوردار خاصی پیچیدگی از لحاظ دو به معماری: دوم نکته

 علم مانند می پذیرد تأثیر نیز هستند پراکنده حوزه ها مرزهای میانه در که علومی حتی و سه گانه حوزه های تمامی از و دارد معقوالت

 به معماری به معارف آن وجودی مراتب تمامی بنابراین دارد قرار انسانی علوم و طبیعی علوم حوزه میان رد خود ماهیت دلیل به که اقتصاد

 لحاظ از معماری که پذیرفته ایم پس بپذیریم معماری از را تعریف این اگر و. است انسانی مکانی ، معماری) ثانیا یابد می انتقال نحوی

 تا تعقل فاقد خیال یعنی خیال مرتبه پایین ترین از می تواند معمول طور به معماری یعنی ددار بسیار نزدیکی انسان به وجود مراتب

  .نماید اشغال را وجودی مراتب باشد منفصل خیال همان که آن مرتبه عالیترین

 عالم از نازل ایده های جذب و دریافت توان یعنی حقایق هم که است حکمت جنس از ادبیات همچون معماری گفت می شود واقع در پس

 مضافاً  دارد سروکار معمار اثر آن غیرخالق اشخاص و افراد با یعنی غیر با زیرا نماید نزول مفاهیم مرتبه به باید هم و دارد را روح و معنا

  .هستند باشد طرح همان که معماری نفس ماهیت در متشکله و مؤثر ابزار نیز فناوری و علوم اینکه

 به باشد انسان در آرزوهای و آرمانها تجلی تواند می که دارد وجود علوم دیگر ادبیات و معماری میان عجیبی پیوند می شود واقع در پس

 معماری الخصوص معماری مختلف قالبهای در اجتماعی و علمی و فرهنگی مختلف اهداف به آنها یابی ریشه با توانیم می ما علت همین

  . کنیم فراهم  را روز تکنولوژی با همسو ایران ادبیات قالب در اسالمی معماری از جدیدی تعریف بتوانیم تا برسیم اسالمی

 منبع

 1331دورودیان مریم مهندس ، زاده نقی محمد دکتر ایرانی تمدن هویت مبانی در گذار مفهوم تبیین_1

 1331 اسالم دبع و قبل ایرانی های باغ کالبدی عناصر در محیطی_ فرهنگی بنیادهای بررسی بمانیان رضا محمد_2
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 11 شماره 1331 نهم سال کاوشنامه پژوهش علمی فصلنامه شاهنامه در ملی هویت های مولفه و عناصر بررسی حسینیان لیال _3

 11 شماره1331 نهم سال کاوشنامه پژوهشی علمی فصلنامه شاهنامه در ایرانی هویت اساس داری ودین خردورزی خسروی اشرف_4

 1311رادفر تقویابوالقاسم علی ایرانی ازهنرهای برخی در شاهنامه حضور تاثیرو_0

 1311_141 ص سوم فصل شاهنامه شهرسازی معماری زادهسلطان حسین_1

1_ .www.elsvierscince.ut.ac.ir 
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