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 چکیده 

مختلف و  یدر دوره ها تیفیبر ک تیمعاصر دچار تحول در مفهوم ها، معناها و غلبه کم یامروزه معمار

 یسنت یمعمار وستهیپ انیموجب گسست از جر تایو نها ینیشهرنش ختهیلجام گس یکیزیتوسعه ف

را  های¬دهیا رانیا یمشترک معمار میمفاهاز  یریگ با بهره یتوانم انیم نیدر ا نیبنابرا. است دهیگرد

 یمشترک معمار میدر شناخت مفاه یینوشته تکاپو نیدر واقع ا. استخراج نمود داریپا یدر جهت طراح

رسد تا  یبه نظر م یرو ضرور نیاز ا. باشد یاز آن م یطراح های در ادوار مختلف و استخراج مولفه رانیا

شکل  یمعمار ،یمختلف اسالم یاحاکم بر دورهه یها هینظر نینو همچ یعلوم و معرفت اسالم لیبا تحل

 یاسالم یمعمار تیاهم. یدقرار ده یبه وجود آمده در آن دوران را مورد بررس یگرفته و سبک شهرساز

 نیبناها که از مهمتر یدوره به کاربرد معنو نیا یدر ساخته ها میشود که بدان یآشکار م یزمان

 نیآغاز یدر بخش ها. است یلیتحل -یفیروش پژوهش به صورت توص. آن است توجه شده یهایژگیو

و در ادامه به . قرار گرفته است یابیدر ادوار مختلف مورد ارز رانیا یتحوالت معمار ریپژوهش حاضر س

پژوهش ارائه  نیدستاورد ا. شود یپرداخته م رانیا یمعمار یمفهوم یها و شاخص ها دهیارائه ا

 یمیمفاه ن،یباشد که عالوه بر ا یمختلف آن م دوارا یبا معمار رانیا یمعمار ندویدر جهت پ یکانسپتها

و درون، گونه گونی و یکنواختی، پیچیدگی و سادگی،  رونینور و حرکت، نقاط عطف، وحدت ب رینظ

 .قرار گرفته اند شیمایکه مورد پ باشندیم دههایا نیاز ا اینمونه جز و کل و هاو مکان رهایمس

 

 رانیا یمعمار ،یداریپا م،یمفاه ،سبک ده،یا :کلیدی گانواژ
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 مقدمه

اشاره  ایرانی معماری برای مستقل ماهیتی وجود به باره این در پیرنیا سخنان ی مجموعه و «ایرانی معماری اصول» عبارت

 یافته تحقق ایران مردم دست به ایران سرزمین در تاریخ طی در که ایرانی معماری نام به شناختنی و مستقل موجودی. دارد

 گوناگون های نمونه آنگاه داد، تشخیص را آن اصول یا کلی، های مشخصه و شناخت را موجود این توان می او، نظر به. است

 مفروض ترین کلی و ترین مهم بنابراین،. کرد داوری ایران معماری به ها آن تعلق ی درباره و عرضه اصول این به را معماری

که این وجود نشات گرفته ( 11: 1931زاده، قیومی، عبداهلل) است ایران معماری برای شناختنی و مستقل اهیتیم وجود پیرنیا

 .باشداز معماری ادوار مختلف می
 حاصل ایرانی معماری او، نظر از. شمرد می ایرانی فرهنگ از برآمده را ایرانی معماری شناختنی و مستقل موجود این پیرنیا

 معماری رو، همین از. است چنین نیز ایران هنرهای دیگر. است ایران جغرافیای بستر در ایرانی فرهنگ و ایرانی ذوق عمل

 می مربوط ایرانی ی سلیقه و زندگی وضع به که بنیادی و اولیه اصول» دارند، مشترک اصولی ایرانی هنرهای دیگر و ایرانی

 متفاوت اساس از مدرن معماری با ایران سنتی معماری مفاهیم در نهفته بینی جهان( 11: 1931زاده، قیومی، عبداهلل) «شود

 با معماری نوعی آمدن پدید موجب پذیرفته انجام سنتی معماری سازی مدرن برای اخیر های دهه در که هایی تالش است،

 با که شده انجام سنتی معماری مفاهیم با مدرن معماری تلفیق برای نیز جهدی و جد چنین. است شده هویت بدون فرمی

 (4: 1931 همکاران، و حسینی) است بوده همراه فراوانی انرژی مصرف و گزاف های هزینه

های طراحی از آن از آنجا که هدف این نوشتار بررسی شناخت مفاهیم مشترک معماری ایران در ادوار مختلف و استخراج مولفه

 معماری در نوین های آوری فن با مطابق و امروزی شکل به گذشته معماری های ارزش به جانبه همه و بیشتر توجه .باشدی م

 این در دیرباز از که اصولی که چرا. باشد داشته پی در را ایران معاصر زده بحران معماری جانبه همه توسعه و ارتقاء تواند می

 بسیار شکل به بلکه نبوده محیطی و اقلیمی مسائل چنین هم و ایدئولوژی و هویت و فرهنگ از جدا تنها نه داشته وجود ورطه

 می بیگانه به وابستگی از رهایی و استقالل و نفس به اعتماد حس تقویت باعث آن به بازگشت و کرده پیدا عملی نمود متعالی

 و پایداری مسبب که است معماری چهارچوب در معنوی و مادی مرتبط نیازهای انواع جوابگوی شکل بهترین حال عین در شود

بنابراین در پژوهش حاضر پس از بررسی سیر تحول معماری ایران و بیان ویژگی . نمود خواهند فراهم عرصه این در را جاودانگی

 مقاالت و بر کتب تکیه با حاضر پژوهش در .شودپرداخته می گیری آن، به مفاهیم اولیه معماری ایرانهای شیوه ها و موضع

 .شودرداخته میپ بنیادی معماری ایرانآن به مفهوم  از برگرفته

 

 سیر تحول معماری ایران و بیان ویژگی های شیوه ها -1

تاریخ معماری ایران، به وسعت حوزه فرهنگی ایران زمین، در بردارنده یادگارهای برجسته ای است که امروزه موجب مباهات و 

غیر قابل انکار در جای جای این  میراث بر جای مانده از هفت هزار سال تمدن بی نظیر و. مایه افتخار جامعه جهانی است

سرزمین پهناور، بر فراز گنبد های نقره فام و نقره آبی، در خطوط سنگ نبشته ها و سنگ نگاره ها، در طرح و زیور و ترکیب 

کاشی ها و مناره ها، در فضای آمیخته به بوی فردوس، این چنین وصف خالق را در گستره تمدن، در این سرزمین فروتن 

 .ه استگسترانید

شناخت و مطالعه تاریخ معماری  بنا به دالیل مختلف که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود، از اهمیت فراوانی بر خودار 

 :است

شناخت هر پدیده مستلزم شناخت تاریخ شکل گیری آن است و هیچ پدیده ای را نمی توتن به صورت مجرد و فارغ از زمینه . 1

پژوهش در عرصه معماری نیز بدون تعمق در تاریخ و سیر تحول آن کاری ناقص و یک جانبه . قرار دادتاریخی اش مورد بررسی 

 .خواهد بود

تاریخ معماری به ما کمک می کند تا با انطباق مفاهیم و مسائل هر زمان با اثر ساخته شده در آن عصر، بتوانیم عوامل ثابت . 2

 .ائیم و سعی کنیم که حقایق مربوط به معماری را از آنها استنتاج کنیمو عوامل متغیر را در طراحی معماری پیدا نم
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 سیر تحول معماری ایران پیش از اسالم و بعد از آن  -1-1

برای بررسی و پی بردن به روح معماری ایرانی می بایست ابتدا سیر تحولی معماری ایرانی را بررسی نمود برای اختصار و به 

 .ری ایران از جدول استفاده شده استمنظور بررسی سبک های معما

 

 ویژگی های سبک های معماری دوران پیش از اسالم-1 -1-1

قرن به طول  4این دوران که در حدود .معماری دوران پیش از اسالم به سه بخش مادی، پارسی و پارتی تقسیم می شود

ه طور مستمر در معماری ایرانی استفاده شد انجامید شامل ویژگی ها و مشخصاتی است که به برخی از آن ها بعدها نیز ب

 ویژگی های است که در طول تاریخ تکمیل شده و حتی تا امروز نیز ادامه دارد

 
 (برداشت نگارنده از کتاب سبک شناسی معماری ایران: ماخذ)ویژگی سبک های معماری دوران پیش از اسالم   -1جدول

  معماری سازه تزئینات

 داراستفاده از کاشی لعاب 

 استفاده از ملیله های شیشه ای-

 .استفاده از خشت در دیوارها و آجر در نماها-

 استفاده ازجفت مازه دار -

 (به احتمال زیاد در چغازنبیل)استفاده از حیات مرکزی -

 ساخت ساختمان پاالیش آب شهر-

 استفاده از تاق تیزه دار-

 استفاده از مالت قیر طبیعی و ساروج-

 

 ماد

ری از پایه ستون و سر بهره گی-

ستون،آرایش سر ستون ها با 

جزییاتی که برای بارگذاری 

تیرهای چوبی کامال متناسب و 

 .منطقی باشد

آرایش در گاه ها و سردرها با -

 .بهره گیری از زغره ها و پتکانه ها

آرایش فضای درونی با کاشی 

 لعاب دار

آرایش تارمی پلکان های کوتاه -

سته و وملرو با نقش های برج

 .کنگره های زیبا

سقف تخت چوبی و شیبدار با تیرریزی عمود بر 

هم و دهانه های بزرگ با تیر چوبی سخت 

 .بریده و درود گری شده

 دیوارهای جدا کننده با خشت-

بهرهگیری از شقف خمیده و تاق در زیر -

 زمینها

سنگ بریده و منظم )استفاده از بهترین مصالح -

 (.وردهو پاکتراش و گاه صیقل خ

 پی سازی با سنگ الشه و گاورس

نماسازی بیرونی با ستگ تراش و نما سازی -

 .درونی با کاشی لعاب دار

 پرداخت کف با بهترین ساختمایه ها

طرح فضاهای راست گوشه، تاالرهای ستون دار و کالوه -

 ها

 (صفه)تختگاه. ساخت ساختمان روی سکو -

با ( خانههمچون اشپز )ارتباط دادن بخش های فرعی -

 راههای پنهانی به ساختمان اصلی

 ساخت سایبان و آفتابگیر در جاهای ضروری-

زیباسازی پیرامون ساختمانها،تچرا،هدش،آپادانا با اتخر، -

 ابنما و پردیس

 

 

 

 

 

 پارسی
 

گچ بری با خطوط شکسته و 

 خمیده

بهره گیری از کنگره ها و کوردر -

 .ها در نمای ساختمان

انه هایی خمیده تاقی و بهره گیری از آسم-

 (تاق آهنگ و تاق و تویزه و نیم گنبد)گنبدی

بهره گیری از چفد های مازه دار برای تاقها و -

 .گنبد ها

 .پی سازی با سنگ الشه-

گوشه سازی چوبی،سکنج،ترمپه و فلیپوس در -

 .زیر گنبد ها

ساختمایه ها بوم آورد، سنگ الشه، خشت و -

 .آجر، مالتچارو

طرح ها و بهره گیری از اندام های  گوناگونی در-

 .گوناگون

 . جفت سازی در نیایشگاه ها و کاخ های پذیرای-

 .پاد جفت سازی در کاخ های مسکونی و خانه ها-

 .درونگرایی ای بهره گیری از میانسرا-

شکوه و عظمت دادن به ساختمان ها با بلند ساختن -

 آنها 

 

 پارتی

 

 ان اسالمیویژگی سبک های معماری دور-1-1-1

. پیوندی ناگسستنی روی داد( تمدن اسالمی و تمدن ایرانی)با ظهور اسالم و پیشرفت آن در ایران، بین این دو تمدن بزرگ 

معماری .اسالم با جهان بینی و عرفان خود به سرعت در بین هنرهای ایرانی درخشید و هنر ایرانی را تحت تاثیر خود قرار داد

 .ا اصول معماری مطابقت داد و سعی کرد جهان بینی اسالمی را در خود بروز دهدنیز در این بین خود را ب
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معماری اسالمی در ایران آنچنان پیشرفت کرد و به تکامل رسید که به عنوان گسترده ترین و ارزشمندترین شیوه در بین شیوه 

 (2:1939پیرنیا،. )های معماری جهان اسالم در آمد

 
 (برداشت نگارنده از کتاب سبک شناسی معماری ایران: ماخذ)معماری دوران اسالمی ویژگی های سبک های  -2جدول

 (فاقد تزئینات)پالن مستطیل شکل، فضای شبستانی یا چهل ستونی، ساده و بی پیرایه  خراسانی

ایره ای در شمال مصالح اولیه خشت خام وآجر، فاقد پوشش و تزئنات یا گاهی پوشش کاهگل، استفاده از تک منار منفک با مقطع د

 بنا، قوس های بیضی، تخم مرغی، ناری

 

 رازی

تیزه )پالن مستطیل شکل، فضای ایوانی مصالح اولیه آجر، ساخت ایوان،پالن ایوان مربع شکل می باشد، استفاده از طاق های جناقی

، ساخت زوج مناره بر .ی شده است،  گنبد ها بر پشت ایوان جنوبی ساخته م(گوشواره و فیلپوش)، ساخت گنبد و متعلقات آن(دار

 (گج بری، آجرکاری، گره سازی، کاشی خشتی)ایوان جنوبی، استفاده از تزئینات

 

 

 آذری

 :شیوه اول سبک آذری مربوط به مرکزیت تبریز با مشخصات زیر -الف

ع در ایوان سازی، استفاده از ، ساخت ایوان با پالن مستطیل شکل، تنو.، توجه به تناسبات عمودی بنا.ساخت بناهای سترگ و عظیم

 .تزئیناتی چون گچبری، کاشی زرین فام و کاشی برجسته

 :شیوه دوم سبک آذری مربوط به دوره تیموری به مرکزیت سمر قند با مشخصات زیر -ب

 (.موزائیک)عرق ، استفاده از تزئینات کاشی م.، ایجاد سطوح ناصاف در تمامی بنا.بین فضای گنبد و گنبد خانه( گلوگاه)ساخت ساقه 

پالن مستطیل شکل و چند ضلعی ساده پالن ایوانی، مصالح مرغوب و بادوام، در تزئینات بنا ها از کاش خستی، هفت رنگ، مقرنس  اصفهانی

 کاری، یزدی بندی، کاربندی یا رسمی بندی استفاده شده است

 

 ایران      معاصر معماری های ویژگی -1-2              

ذکر گردیده دارای معماری التقاتی و با ( 9)آنچنان که در جدول ( 1911از سال )صر ایران در دهه های اخیر معماری معا

 .اشاره نمود( 9)به جهت بررسی ویژگی ها و مشخصات معماری معاصر می توان به جدول. چندین رویکرد متفاوت است

بنا در تهران به تحلیل این  01دکتر دیبا با انتخاب  برای بررسی و جمع بندی این جدول، گروهی تحقیقاتی به سر پرستی

بناهایی که در معماری معاصر ایران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند، اغلب از میان آثار شاخص در . ساختمان ها پرداختند

بوده است معیار انتخاب  تهران انتخاب شده اند، معیار گروه برای انتخاب، اهمیت بنا در تحلیل و بررسی معماری معاصر ایران

 :نمونه ها به این صورت بوده است که

 .بناهایی که در نشریات تخصصی معماری مورد نظر قرار گرفته اند

 بناهای که در تحلیل های مطرح شده از سوی منتقدان معماری معاصر ایران به آن ها اشاره شده است

 .ائز مقام بوده اندبناهای که در سطح کالن مطرح و یا در مسابقات معماری ح

 .بناهای که برداشت های میدانی حاوی ویژگی مورد توجه ای بوده اند

در ادامه تحلیل و برنامه ریزی از بناها، ماتریسی تشکیل شده است و سپس بررسی میدانی برای تکمیل ماتریس برای تکمیل 

 (13؛1931دیبا،. )ماتریس برای هر یک از بنا ها آغاز گردیده است

 
 (بررسی رویکردهای معماری معاصر ایران: ماخذ)ویژگی های معماری معاصر ایران  -3جدول

 فرم گرا از معماری گذشته تعدل و توازن، طبیعت گرایی، سلسله مراتب، وحدت

( ایده های سازماندهنده فرم و فضا از معماری گذشته)

 برداشت از معماری گذشته

ایده های ساختار دهنده 

 طرح

 مفهوم گرا از معماری گذشته ام، انعکاس، تداوم و شفافیتدرونگرایی، ایه

بروتالیست، معماری بین المللی، عملکرد گرایی، شکستن 

 زمان-جعبه، فضا
 معماری مدرن

ایجاد تنش در فرم و )اصالت تکنولوژی، ساختارزدایی

 ، نئو کلونیال(فضا
 معماری پست مدرن

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 
 

 

 :یز مطابق جدول زیر می باشدهمچنین ویژگیهای فیزیکی و کالبدی انها ن
 ویژگیهای فیزیکی و متافیزیکی بناها در معماری معاصر ایران -4جدول

 (کالبدی)فیزیکی

 

 حیاط مرکزی، چهار باغ فضای باز

 چهار تاقی، رواق فضای نیمه باز

 ورودی، هشتی، ایوان فضاهای واسطه

 استوانه، گنبد، تاق و تویزهمکعب و مکعب مستطیل،  (فضای بسته)فرم های پایه ای بنا 

اصول و )متا فیزیکی

 (مبانی

 هندسه، تعادل و توازن، تقارن، طبیعت گرایی، وحدت فرم گرا

 سیر از ظاهر به باطن، درونگرایی، ایهام، انعکاس، تداوم و شفافیت مرکزیت مفهوم گرا

 ، نظمتداوم-اصل ساماندهی اهداف کارکردی، محور گرایی، سلسله مراتب کارکردی

 

 (از دوران پیش از اسالم تا کنون)مفاهیم معماری ایران در بررسی سیر تحوالت آن در ادوار مختلف  -2

 

 وحدت به کثرت از سیر اصل -2-1

 یک به رسیدن در اجزاء هماهنگی و همکاری بلکه. نیست یکپارچگی و همشکلی تکرار، رو، هیچ به کثرت، در وحدت معنای

 .است دیگر اصول تمام بنای زیر اصل این است واحد

 .مرکزی ساماندهی الگوی به گرایش با کالبدی -فضایی مرکزیت و کانون تاکیدبر -الف

 .کالبدی فضای محوربندی و تقارن یا سازی جفت بر تاکید -ب

 .آن اصلی محور روی ساختمان اصلی فضاهای گیری جای -پ

 .فرعی های محور روی ساختمان ارتباطی و فرعی فضاهای جایگیری

 .اصلی های محور سوی دو در میاندر فضاهای گیری جای -ث

 (1931نصر،)اسلیمی  های نگاره و ها سازی آرایه در مرکزیت بر تاکید -ج

وجود ( سمبولها)گر چه نوعی وحدت معنایی بین عناصر . عناصر گاهی به جای هماهنگی در رابطه ای متنافر با یکدیگر هستند

اسالمی اهمیت وحدت معنایی عمیق بیش از هماهنگی ظاهری است و شاید به همین دلیل بو که در فرهنگ معماری . دارد

افشار . )توانست از دستاورد های هنری و فرهنگی و علمی ملل تابع تا انجا که با اهداف آن سازگار بود، استفاده کند

وحدت را آسان تر کند و برای همین از آن در  هندسه و نه تکرار و مشابهت، تنها می تواند انتقال مفهوم( 13؛1914نادری،

 .معماری بسیار بهره گیری می شود

 

 ختاری فضاییمفاهیم سا (گذر خالء)ایده های فضای گذشته

 (سمبولیسم انتزاعی)استعاره گرایی در  طرح

 ایده های سنت گرایی افراطی

 شکل و فرم در بنا استفاده از فرمهای معماری گذشته

 شکل و فرم مدرن

 شکل و فرم پست مدرن

 مصالح در بنا (آجر؛ چوب، سنگ الشه)مصالح سنتی

 ..(سیمان)مصالح مدرن اولیه ایرانی

 (بتن+آجر)سنتی ایرانی به همراه مصالح مدرنمصالح 

 (سنگ گرانیت)مصالح مدرن ایرانی 

 ..(فلز، شیشه و )مصالح مدرن بین المللی

 تعامل با محیط (سهل انگارانه-خردمندانه)معماری هماهنگ با محیط پیرامون، معماری در تضاد با محیط پیرامون
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 باطن به ظاهر از سیر اصل -2-2

.  شود می باطن نماد و نشانه ظاهر، چگونه وجود مراتب بندی رده . باشد می معماری بنیادی مفاهیم از باطن و ظاهر مفهوم دو

 می همراه آنها باطن شدن آور یاد و ها پدیده ظاهر از کردن سیر رویکرد با ههموار اجزاء، ساماندهی معماری، ترجمان در

در جهان معماری کالبد ها از آنجا که مادی هستند، وابسته به زمان و مکان هستند و تنها به گونه نشانه، رمزی و آیه و .باشد

مفهومی و هر ارزشی مانن مفهوم زیبایی می  همچنین هر. تمثیل می تواند برای انسان انیشمند و دل آگاه معنای پیدا کنند

تواند در بی نهایت شکلها و کالبدهای گوناگون به گونه نسبی و تمثیلی متجلی شود و نوآوری و خالقیت و ابداع در این بعد 

بدها و اشکال بخصوص با توجه به جمیع شرایط زمانی و مکانی، پایانی ندارد بنابراین هر مفهوم ثابتی می تواند در بی نهایت کال

 خلوص و سادگی کمال در معنوی عظمت احساس (.1932:29رنجبر کرمانی،)خالقانه، حکیمانه و بدیع، ظهور و متجلی گردد 

 نهایی ساختما پیدایش موجب غنی ولی پایه هندسه این ترکیبات سادگی و داشته قرار مدنظر ایران ابنیه ترکیب و تشکیل در

 کامل تصویری و منظر در را خود کمال که است کلیتی با توأم و است دریافت قابل حسی ژهوی درک با آن پیام که است شده

 (1931:22دیبا،).نماید می القا

 

 طبیعت از انتزاع و فرآوری اصل -2-3

 طبق این اصل معمار به عناصر و شکلها و کالبدها، ویژگی های فرا طبیعی می دهد

 

 کالبدی و ای کردی، سازه کار اهداف ساماندهی اصل -2-4

در معماری و شهرسزی این اصل به گونه کاکرد گرایی و داشتن منطق کاربردی همه عناصر و فضاها و کالبدها و پرهیز از 

تحقق این اصل به باور ما جز با رده بندی کردن اهداف و دسته بندی آن ها به اهداف اصلی و فرعی . بیهوده گی جلوه می کند

 .نگاه کلی این اصل مورد پذیرش همگان استمیسر نمی شود، در یک 

شیوه هوشمندانه ای که معماران برای دستیابی به این امر در پیش گرفته اند، در نظر گرفتن چند هدف هما هنگ برای یک 

عنصر یا فضای معماری است، به گونه ای که مثال یک فضا همزمان می تواند به چند کارکرد پاسخ دهد، یا یک عنصر کالبدی 

از این رو است که بیشتر عناصر و فضاها چند . همزمان هم در سامانه سازه ای و هم در آرایه و تزئین ساختمان همکاری دارد

 (1932:21رنجبر کرمانی)وجهی و چند کارکردی هستند

 

 گرایی درون -2-5

 و درک قابل متنوع، های صورت به آشکار، حضوری با و داشته وجود ایران معماری در اصل یک صورت به که است مفهومی

 خصوصیت به مربوط غیره و ،کاروانسرا، حمام ،مسجد خانه مانند ای ابنیه و آثار انکار قابل غیر معماری ویژگی. است مشاهده

 .دارد سرزمین این فلسفی -اجتماعی اصول و مبانی در عمیق ای ریشه که است آن گرایانه درون

 مجازی پوششی صرفاً ظاهری، پوسته و است شده داده آن باطنی هسته و جوهر هب واقعی ارزش ایرانی، معماری فرهنگ در

 قیاس قابل و است بنا راستین هستی و جوهر کننده تعیین آن سربسته و درونی غنای و کند می محافظت حقیقتی از که است

 تفکر، پشتوانه با کالبدی یطشرا آن در که است محیطی حریم حفظ جستجوی در درونگرایی.نیست بیرونی فضای و وجوهات با

 متعالی و موزون نظمی به درون، در اصیل آرامش و خاطر طمانینه یافتن و خویش اصل به رسیدن منظور به عبادت و تعمق

 وجود درونی، به حیات و است باطن در فضا اسالمی،جوهر های سرزمین در و شرقی تفکر اساس وبر اعم طور به.است رسیده

 فرهنگ، امنیت، اقلیم،) عوامل از ای مجموعه اساس بر که است ایران معماری تنها(. 33؛1913دیبا،)ست ا فضا اساس آورنده

-نقی. )شود نمی افت( ژاپن)شرق  معماری در و یونان) غرب معماری در مساله این و درونگراست( عرفان و اعتقادات

 (1931:91زاده،
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 مرکزیت -2-6

 در مرکزی وحدت به(ها کثرت)پراکنده عناصر تحول سیر. است معماری فضای در رکزیتگرایی،م درون مسأله با موازی ویژگی

 تشکیل های هسته کاروانسراها و ها ها،مساجد،مدرسه خانه حیاط. خورد می چشم به اسالم دنیای معماری فضاهای اغلب

. باشند می ها گونی گونه و ها تنوع ی کننده جمع مرکز به دور و میانه جزئیات یا عملکردی عناصر رساندن و تفکر این دهنده

 مرکز و اصل و بوده ها فعالیت تمام کننده تنظیم باشد مرکزی حیاط از غیر چیزی تواند می گاه که مرکزی درونی فضای این

 (1931دیبا،. )دهد می رخ آن در استثنایی عروجی و عطف نقطه که است قائل  رادرقسمتی فضا

 

 انعکاس -2-7

 اجزای که است بصری کلیتی آورنده وجود به ، کالبدی عناصر شکلگیری از حاصل کلی منظره ایران عماریم فضاهای اغلب در

 در ترکیبی اجزاء تصویر و شکل موضوع آن در که دهندمی تشکیل را چارچوبی منظم و شده حساب بندیهای محور قالب در آن

 در عمودی حرکت خط( تصویر) دید مرکزیت به ستیابید منظور به و داشته صعودی رشد همواره عمودی و افقی محورهای

 دست به بصری نتیجه عنوان به را انعکاس و آسمان معماری، نور، پیوند که شودمی تنظیم نور و آسمان طرف به باز فضاهای

 ایرانی ایوانی چهار مساجد الطبیعی بعد هایآینه در توانمی را انعکاس طریق از منظم اینشکلگیری نمونههای بهترین. دهدمی

 فکری نظام گویای که میکند حس را منسجم فضایی کلیت این مختلف جهات طرف به خود محوری گردش در انسان دانست

است  آسمان و زمین اتصال عوامل دهندة آشتی( توحید مرکزیت در زمین و فضا مرکزیت ، آن در که است منظمی

 (1931:11هشام،)

 مقوله برخورد با اسالمی،نحوه فرهنگ و فلسفه پوشش زیر های وتمدن شرق،ایران ایه معماری درک در مهم بسیار مورد

 می آن طریق روابط از و است استوار هندسه بر جهان های معماری بیان زبان شک بدون. هاست اندیشه و افکار بیان در هندسه

 و هنر در. است شرقی کشورهای فرهنگی بینی ازجهان منشعب هندسه تفاوت ما بحث اما. کرد آشکار را کالبدی کلیت توان

 تجلیگاه جوید می حیات راه و فلسفه در را خود گسترش و است ویژه مفهوم و اهمیت دارای هندسه ایران اسالمی، معماری

 ارتباط و همدلی روش از خود عالی ترکیبات در هندسه که دانیم می امروز. است هستی جهان ادراک و عقالنی و الهی افکار

 نمونه بهترین از یکی. اند کرده آشکار و مشخص را خود حضور پنهان اشکالی صورت به گاه شکلی های پژواک و است مند بهره

 سطح سه در بهشت هشت ساختمان هندسه.  است اصفهان بهشت هشت ساختمان(همدلی هندسه)هندسه نوع این های

 :کند می رشد متفاوت

 و بعدی سه تحوالت با را کف پیوند که عمودی مرکزی حرکت فضای و میانه یها ایوان، اتاق نما، پله آب از افقی حرکت

 .کند می تأمین سقف با گیرد می قرار مرکز در آن اوج ارتفاعی که های دگرگونی

 می کالبد ورای از و احجام اتصال در نوری های گشایش حاوی که است عمودی و افقی سطوح برخورد حاصل که ای هندسه

 .باشد

 کالبد از هایی برش. است دریافت قابل خوبی به مذکور رده سه در هندسی وحدت و کلیت احساس بهشت هشت انساختم در

 در عناصر تنوع و کثرت آن در که است ترکیبی نتیجه طبیعت، و نور سوی به شده گشوده های شکاف با همجواری در توپر

 در عناصر هندسی پیوند دیگر نمونه. کنند می متظاهر را منسجم هندسه یک کامل نوری،احساس های روشن و سایه با آمیزش

 است این در ستون چهل تمایز نقطه. است مشهود ستون چهل ساختمان در وخالی پر فضاهای ترکیب و عمودی و افقی سطوح

 .باشد می بسته و باز باز،نیمه های بخش انتقال و خطوط همایش محل که است مرکزی ایوانی آن اصلی فضای که

 یک سازی،اوج قرینه. است نداشته وجود پراکندگی یا و بیهودگی آن در که یافته راه تفکری در ایران معماری هندسه اریاستو

 فضاها و ها ستون شده حساب تکرار رود می جلو به منظم آهنگی با و روشن های دستورالعمل و احکام با که است استوار تفکر

  (Araoz,2008) .است جاویدان حقیقت های زمزمه تکرار خود تکمیلی مراتب سلسله در
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 تداوم و شفافیت -2-8

 او نگاه یا و انسان حرکت مسیر فضایی، چنین در دارد، قرار تداوم و شفافیت مفهوم شده، تمام و بسته فضای مفهوم مقابل نقطه

 الی درالبه شفافیت جبمو عمودی و افقی خطوط در فضایی های گشایش که طوری به گیرد، می صورت پیوسته تداومی در

. گیرد می خود به تازه جلوه و جان مجدداً مستهیل، و الیتناهی افقی در نهایی منظر و دورنما که گردد می ها ستون و دیوارها

 بیان در شود می محسوب صحیحی تلقی ایران معماری اصل مفهوم تشریح برای تداوم، مفهوم مراتب، سلسله مفهوم جای به

 های پرده. باشد می مکانی تداوم برقراری ایران معماری خصوصیات از یکی دهنده، وصل های پرده مفهوم و مراتب سلسله اصل

 سر پشت دلیل به گرایانه درون احواالت که است زمانی آن اوج و نماید می مشخص را ای ویژه آشکار مقدمات و شروع فضایی،

 که گرا کثرت هندسه از استفاده با. باشد رسیده فضایی عبور این رد باطنی حس یک از کاملی دریافت به زمان و مسیر گذاشتن

 مرکز با ارتباط در را خود فضایی،پیوند تداوم و ادامه است، شده تشکیل درهم نقاط و سطوح ای مجموعه از طبیعت همانند

 آنرا معنای و است تیهس بر حاکم اصول از یکی را شفافیت میران میر( 119؛1913دیبا،)نماید می حفظ همچنان خود ثقل

 اصل با هماهنگ نیز جهان معماری وی عقیده به. است روحی کیفیت به مادی کیفیت از هستی تکامل و همیشگی حرکت

 (1914میرمیران،.)است کرده پیشرفت شفافیت،

اساسا . ن می شودویژگی شفافیت در آثار برجسته معماری کامال همراه با ویژگی مقابل آن، یعنی محصوریت و پوشیدگی نمایا  

در این معماری هیچگاه میان بیرون و درون شفافیتی پدید نمی آید ، بلکه در درون ساختمان، میان فضاها گونه ای شفافیت و 

در برابر دید بودن را می توان تجربه کردو این ویژگی در عین حفظ استقالل فضاها از هم و بجا ماندن مرزهای کالبدی فضاها 

بنابراین در معماری هرگز شفافیت به معنای پرده دری و باز شدن فضاها به هم، به ویژه از میان رفتن . ی نمایددر کنار هم رخ م

 .حائلی میان درون و بیرون، مانند آنچه که در معماری مدرن آهن و شیشه ای رخ داده، پدید نیامده است

: و سبکی و صفای فضاهای معماری دارای ویژگی اصلی است بنابراین در یک دسته بندی کلی، شفافیت یا به تعبیر بهتر دلبازی

یکی کاستن از جرم و توده ساختمان و افزایش فضای خالی آن و دیگری تجلی وجه باطنی و ملکوتی مواد و مصالح با شگرد 

زشمند آن را های گوناگونبه یاری نور و بازتاب آن و نقوش و بافت و رنگ و خط و روش های دیگری که یکی از نمونه های ار

 (1913:31رنجبر کرمانی ،)می توان در آینه کاری های زیارتگاه ها یافت که در نوع خود در معماری جهان بی مانند است 

 

 تقارن و توازن و تباین و ناهمگونی -2-7

است، به  تقارن شامل بر هم قرار گیری یک به یک اجزای یک بنا یا مجموعه در دو طرف خط تقارن محوری بنا یا مجموعه

عبارت دیگر اگر در موقعیتی خاص، یک معمار عوامل حاکم بر ایجاد طرح را در یک زمان و از بیرون اعمال کند، مساله تقارن 

 .معموال در کلیه جهت های ساختمان رعایت مجموعه می شود

 

 هندسه -2-8

 مقوله بانحوه برخورد اسالمی، رهنگف و فلسفه پوشش زیر های وتمدن شرق،ایران های معماری درک در مهم بسیار مورد

 می آن روابططریق  از و است هندسه استوار بر جهان های معماری بیان زبان شک بدون. هاست اندیشه و افکار بیان در هندسه

 و در هنر. است شرقی کشورهای فرهنگی بینی جهاناز منشعب هندسه تفاوت ما بحث اما. کرد آشکار را کالبدی کلیت توان

 تجلیگاه جوید می حیات راه و فلسفه در را خود گسترش است و ویژه مفهوم و اهمیت دارای هندسه ، ایراناسالمی معماری

ارتباط  و همدلی روش از خود عالی ترکیبات در هندسه که دانیم می امروز .است هستی جهان ادراک و عقالنی و الهی افکار

 نمونه بهترین از یکی .اند کرده آشکار و مشخص را خود حضور پنهان لیاشکا صورت به شکلی گاه های پژواک و است مند بهره

سطح  سه در بهشت هشت ساختمان هندسه.  است اصفهان بهشت هشت ساختمان(همدلی هندسه)نوع هندسه این های

 (vargas,2000,386) :کند می رشد متفاوت

 مرکزی فضای و میانه های اتاق ایوان، نما،پله آب از افقی حرکت -
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 سقف با گیرد می مرکز قرار در آن اوج که ارتفاعی های دگرگونی و بعدی سه تحوالت با را کف پیوند که عمودی حرکت -

 .کند می تأمین

 می کالبد ورای از و اتصال احجام در نوری های گشایش حاوی که است عمودی و افقی سطوح برخورد حاصل که ای هندسه -

 .باشد

 کالبد از هایی برش. دریافت است قابل خوبی به مذکور رده سه در هندسی وحدت و کلیت احساس بهشت هشت ساختمان در

 در ناصرع تنوع و کثرت آن در که است ترکیبی نتیجه طبیعت، و نور سوی به شده گشوده های شکاف با همجواری توپر در

 در پیوند هندسی عناصر دیگر نمونه .کنند می را متظاهر منسجم هندسه یک کامل نوری،احساس های روشن و سایه با آمیزش

 است این در چهل ستون تمایز نقطه .است مشهود ستون چهل در ساختمان وخالی پر فضاهای ترکیب و عمودی و افقی سطوح

 .دباش می بسته و باز نیمه باز، های بخش انتقال و خطوط همایش محل است که مرکزی ایوانی آن اصلی فضای که

 

 ابهام و راز -2-9

 این ترکیبات و سادگی داشته قرار مدنظر ایران ابنیه ترکیب و تشکیل در خلوص و سادگی کمال در معنوی عظمت اساحس

با  توأم است و دریافت قابل ویژه حسی درک با آن پیام که است شده نهایی ساختما پیدایش موجب غنی پایه ولی هندسه

 (1911:13فالمکی،) .نماید می االق کامل تصویری و منظر در را خود کمال که است کلیتی

 

 :گیریبحث و نتیجه

از آنجا که به طور کلی منظور از مبانی نظری طراحی، مفاهیم و اصولی است که حاکم بر خطوط اصلی طرح و سازنده ایده های 

این مساله . ا داردآن می باشد، هر فضایی در معماری بدون در نظر گرفتن شکل و اندازه اش قابلیت انتقال و انعکاس مفاهیمی ر

چنین فضایی چه در روابط کاربردی فضا و چه در زمینه ایجاد . زمانی بارزتر می شود که فرهنگی غنی پشتوانه خلق فضاها باشد

بنابراین با توجه به . روحیه و برداشت روانی، چه در انتخاب مصالح و شالوده و تطابق آن با نیازهای روحی و روانی غنی می شود

توان مفاهیم مشترک آنها را بدین صورت های  طراحی با مفاهیم ذکر شده معماری ایران میگفته شد و مقایسه  ایدهآنچه که 

 :بیان نمود 

 درک قابل منفرد بصورت هم فرم، یا عنصر هر یعنی است کل و جز بین روابط ایرانی، معماری های شاخصه از یکی: کل و جزء

 گیری، قرار هم کنار با و اند مستقل و شده تمام داراساختاری کدام هر ها حجره گنبد بازار، در مثال. ترکیبی بصورت هم و است

 ابنیه خارجی نمای فقدان:  برون و درون همان،.)است موسوم بازار راسته به که آورند می بوجود تیپیک و جدید متمایز ترکیب

 (  اروپا با قیاس قابل بصورت. )است تضاد همین های نشانه از اسالمی شهر در داخلی نماهای به نسبت
 محدود تنوع این بیان ابزار  چون ولی است زیادی بسیار تنوع دارای خویش کلیت در ایران معماری: یکنواختی و گونی گونه

 .کند می ایجاد ظاهری یکنواختی نوعی نهایت در است

 . اند آمده بوجود ابتدایی بسیار هندسی باتترکی از همواره ها فرم ترین پیچیده ایران هنر در:  سادگی و پیچیدگی 

فضاهای معماری سنتی که از نظر کاربرد، عمومی می باشند در جوابگویی به عامه مردم که در ساعات : مسیر ها و مکان ها

نظر  مختلف شبانه روز باآن فضاها در رابطه هستند، به گونه ای ساخته شده اند که از اولین لحظات ورود شخص به فضا با در

گرفتن او به نقاط داخلی و سرانجام به قلب بنا حفاظت و هدایتش می کنند و حس آشنایی نسبی و قبلی با هدف آمادگی در 

 (1931:10نصر،. )پذیرفتن فضا و تعلق یافتن به آن در شخص به وجودآورده و به تدریج تقویت می کنند

رضه می شود، راهی است که از قبل بررسی و تنظیم شده میری که پس از ورود به یک مجموعه معماری سنتی به شخص ع

است و پیمودن آن به وجود آورنده رفتار محیطی خاصی خواهد بود که در رابطه با آداب و ارزشهای اجتماعی و فرهنگی مردم 

 . است

. تعیین می کنند فضای بیرون و درون معماری آنچنان به هم پیوسته است که هر کدام شکل دیگری را: وحدت بیرون و درون

در صورتی که در بسیاری از طرح های امروزی اکثر فضاهای بیرون از نحوه قرار گرفتن ساختمان ها در کنار یکدیگر پیدا می 
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شود یعنی خود واجد ارزش و اصالتی نیستند، بلکه وقتی  استقرار ساختمان ها مطابق اصول خودشان صورت گرفت فضای 

 خواهد باشد فضای بیرونی نامیده می شود حاصل بین آن ها هر چه که می

سیمای شهر های سنتی ایران عموما دارای عناصر بصری همگن و هماهنگ است که در آن از نظر بصری عنصر یا : نقاط عطف

عناصری طلب می شوند که گذشته از کاربرد های روزمره، نشانگر و سمبول آداب و رسوم و اعتقادات مردم می باشند، و به 

این گونه بناها در کلیه شهر های سنتی دیده می شوند، که در اکثر موارد .نقطه عطفی در سیمای شهری مطرح شوندصورت 

دارای روحیه ای مذهبی یا فرهنگی که غی ترین و ریشه دارترین موضوع در فرهنگ ساکنان آن شهر ها بوده می باشد، برای 

نقاط عطف . به عنوان نقطه عطفی در سیمای شهر های گذشته مطرح کردمثال می توان مناره ها و گنبد های مساجد جامع را 

در تقسیمات کوچکتری مانند مرکز محله، یک مجموعه . در مقیاس های مختلف عرضه شده و محدود به مقیاس شهری نیستند

نده کالبد معماری نیز از طرفی می توان این موضوع را در رابطه با عناصر تشکیل ده.معماری و یا حتی یک بنا آورده می شود

 .بدین صورت که کمتربین عنصر یا جزئی از بنا را در معماری سنتی می توان یافت که صرفا یک عملکردی باشد. مطرح کرد

برای پیدایش موجودات زنده است، لذا با یک ( به استناد شواهد تجربی)با توجه به این که نور یک عامل ضروری : نور و حرکت

این . پس می توان گفت نور پیام ارگانیکی حرکت است. می توان آن را قوه حرکت، در ارگانیسم زنده دانستدید روانشناسانه 

 . نقش، ذاتی است
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