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 چکیده

 

بدون در معماری مقوله ای فرهنگی است و محتمال بی ارتباط با گذشته نیست. ساخت و سازهای دهه های اخیر 

ها با اشکال نظر گرفتن ارزش های فرهنگی و بومی، چهره شهر را برای ساکنین بیگانه نموده است. ساختمان 

توان رابطه معناداری که نمی  پیرامونی، از زمین سر بیرون می آورند. به طوری متنوع و بدون در نظر گرفتن بافت

 .برقرار نمودمابین ساختمان های جدید و بناهای با ارزش قدیمی و معماری بومی آن منطقه 

 

 گذر نسل ها -معماری بناها -یسنت -ایرانی کلمات کلیدی:معماری
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 :مقدمه-4

مجبور به ساخت سرپناه برای خویش بود.  زندگیبرای  آدمیگردد که تاریخ معماری به زمانی بر می

برآورده  خانهاساسی ترین نیازهای بشری را همچون ساخت سرپناه و  پیش از تاریخهای از دوره معماری

کان یافته تا هایی در ابعاد بزرگ و با شکوه اماست. در عین حال معماری به دلیل قابلیت خلق طرحساخته

به عالوه   (1)قرار بگیرد. جامعهگروها و یا کل ٬به عنوان واسط خود بزرگنمایی و نمایشی در خدمت افراد

تقریبا همیشه با کمک و تالش معماری بر خالف ساخت ابزار مانند یک تبر سنگی یا یک جام سفالی 

گیرد و نه همت فردی، در واقع نوعی فعالیت هدفمند و خالق گروهی از افراد است که جمعی صورت می

کنند. به همین علت معماری در طی زمان به هیچ وجه صرفا در درون یک محیط تاریخی خاص عمل می

تاریخ اجتماعی نژاد انسانی را ٬است. بلکه همیشه به عنوان عاملی مهمنبوده تاریخ هنریک مقوله مختص 

 2است.نیز تحت تاثیر خود قرار داده

 

 ضرورت تحقیق : 6

و آرامش و رسیدن به یک مراقبه ای که می  در پروژه های امروزی فضا را به عنوان محلی برای تعالی روح

تواند پاسخگوی نیازهای معنوی انسان باشد بررسی می شود و در کنار آن قوانین شهرسازی که به دنبال 

چنین چارچوبی نبوده و نیستند و فقط به دنبال رفع نیازهای کمی بوده و نه کیفی لذا  در این تحقیق 

و مراقبه انسان را در این بی هویتی که در آن گرفتار شده و  رسیدن به یک فضای مناسب برای تمرکز

 آرامش و تمرکز آن سلب شده به او باز گردد.
 

 

 اهداف مشخص تحقیق )شامل اهداف آرمانی، کلی، اهداف ویژه و کاربردی(:-9

 ارتقاء سطح کیفی و کمی طراحی-

 حفظ و اعتالی فرهنگ اصیل ایرانی-

 ستفاده از معماری یک ساختمانرسیدن به آرامش و تمرکز با ا-

 ایجاد تعادل و تناسب در معماری پر از اختالط  و بی هویت-

هدف از ایجاد تحقیق، نگاهداری و پژوهش در آثار گذشتگان، معرفی و نمایش و انتقال آنها به آیندگان، -

ایجاد و تقویت تفاهم میان اقوام و ملل، شناخت و نمایش سهم آنها در فرهنگ و تمدن جهانی، کمک و -

 تالش در بهبود و افزایش میزان دانش عمومی مردم-
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 روش شناسی تحقیق:-1

شده است که بین این دو دسته از مطالعات قیاس در این تحقیق از روش تحلیلی و قیاسی استفاده 

صورت گرفته و با توجه به نتایج کتابخانه ای این شاخص ها گفته می شوند که بخشی از آن هم میدانی 

 می باشد.

 روش طراحی در معماری ایران باستان:- 5

 جهت به که بودیم معمارانی آفرینی هنر شاهد باستان نیز همانگونه که بیان شد ما ایران در دوره ی

 پرداخته وی نیازهای کوچک ترین دادن اهمیت توجه و به فضا در ساکن فرد آسایش و رفاه آوردن فراهم

 است. غنی ایرانیان فرهنگ دلیل به تنها مهم این کردند که ارائه را انگیزی شگفت های خالقیت و

خانواده ) کوچک ترین  نیازهای به چنانچه باشد. می اجتماع در وخانواده فرد اهمیت بیانگر که فرهنگی

 تامین نیز اجتماع سالمت گردد، تامین ایشان روحی سالمت و شود داده واحد ساختاری جامعه( پاسخ

 هنرمندان بسا چه است. آنان نیاز مورد فضاهای ایجاد خانواده مستلزم نیازهای به پاسخگویی شد. خواهد

 در طراحی، فرایند بنابراین .فضاها پرداختند گونه این خلق به دراز سالیان طول به که ایرانی معماران و

 (1خاتمه می یابد )شکل "فرم"آغاز شده و به  "نیاز"از ایرانی اسالمی اصیل معماری

 

 

 
 

 روند پیشنهاد طراحی معماری ایرانی 1تصویر شماره  1
 

 

 روش طراحی معماری اصیل: -2
 

 نیازهای اقلیم، و فرهنگ چون هایی مولفه به تکیه با متمادی سالیان طول در ایرانی  اصیل معماری

 خود های فضا گیری شکل دست مایه را آنها ای هنرمندانه شکل به و کرده پیش بینی را ساکنین انسانی

 های خانه اصیل معماری در اندرونی و بیرونی گیری فضای شکل به توان می نمونه برای است، داده قرار

 .اند گرفته شکل نیازهای فرهنگی برخی رفع جهت فضاها اینگونه رسد می نظر به داشت اشاره ایرانی

 ایرانی -اسالمی  اصیل معماری در فرهنگ نقش و اهمیت خصوص در ای گسترده تحقیقات پیرنیا استاد

 متعدد تألیفات در جملگی که انجامید ایرانی معماری درباره ی نوینی طرح نظریات به که است داشته

 .است منعکس وی
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 نحوه تداخل معماری اروپایی به ایران: -7

اتفاق افتاد و تمایل به تقلید و  قاجارنیز در دوره «  معماری اروپایی»نخستین آشنایی گسترده ایرانیان با 

ها ایجاد بناهایی مشابه در میان اشراف قاجار و سپس مردم میانه حال ایجاد شد. قاجاریان از طریق عکس

های این دوره بدون آگاهی دقیق از قواعد و کارت پستال با معماری اروپا آشنا شدند و از این رو ساختمان

نسبت  معماری قاجارهای فضایی در حت تاثیر معماری اروپا، خالقیتشدند. تهای اروپایی ایجاد میسبک

تری در قیاس با کی بیشهای قبلی معماری ایرانی، افزایش یافت و فضاها به گشایش و سببه سبک

به عنوان نخستین  الدولهممتحنمیالدی(  1۶6۲خورشیدی ) 12۲۱الگوهای قدیمی رسیدند. در سال 

مسجد و مدرسه م دیده ایرانی در اروپا، به ایران بازگشت و ساخت بناهای مهمی، از جمله معمار تعلی

، به او رجوع شد. با این حال نتوانست تحول مهمی در معماری عصر خود مجلس شورای ملیو  سپهساالر

 ایجاد کند.

های متفاوتی به رهبری معماران های تجدد طلبانه، گرایشنیز به دنبال برنامه رضا شاهدر اوایل دوره 

ایرانی تحصیل کرده اروپا و معماران اروپایی که از طرف دولت به ایران دعوت شده بودند در برابر معماری 

آنان مصالح جدید به  ۱سنتی پدیدار شد. معماری آنان انعکاس مستقیم تحوالت معماری مدرن اروپا بود.

های پیشین کردند. های نوآورانه در اجرای سازه را جایگزین روشویژه بتن، فوالد و شیشه و روش

و زیبایی شناسی در  ای از لحاظ سازهسابقهترین این تغییرات، استفاده از بتن بود که امکانات بیمهم

های سنتی ساخت و ساز ترین هدف معماران این عصر تغییر روشبزرگ ۲اختیار معماران ایرانی گذاشت.

 در ایران رضاشاهی بود. معماری مدرنهای روز دنیا و ترویج به شیوه

 

 معماری ایران در طول تاریخ:- 8

م با آرایش پرمایه بوده معماری ایران درطی تاریخ طوالنی خود دارای ویژگی اصالت طرح و سادگی توأ»

 2«است

شناس نامی امریکا به فرهنگ معماری ایران روی می آورد. او بااین برداشت آرتور پوپ ـ مستشرق و ایران

اصالت اشکال زندگی ایران بدین گونه نمایان می شود که در ابنیه مسکونی از خودنمائی و »می گوید: 

های درخت معماری را به عنوان یکی از پربارترین شاخه و با این یقین« آرائی به دور بوده استبرون

 کند.تنومند فرهنگ و هنر ایران معرفی می

 کند.ست که تاریخ آن را تکرار و تأیید میصدائی« پوپ»تحسین 
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جمشید ـ این ارکستر سنگی عظیم ـ آیا یک ضیافت رنگین برای تاالرها، شبستان ها و ستون های تخت

غزل اران مسجد و بقعه ومقبره و بنای تاریخی در هر گوشه فالت گسترده ما، آیا شاهچشم ها نیست؟ هز

 های پر از سحر و افسون معماری نیستند؟

گوناگونی بناهای ایرانی، از کلبه دهقانی و چایخانه »شناسد که می گوید: این سحر و افسون را می« پوپ»

 «.هان به خود دیده استو آالچیق هاست، تا زیباترین بناهائی که تاکنون ج

ترین هنرهاست. رونق و اعتالی معماری در هنر درایران به قدمت تاریخ است و معماری از کهن

های نخستین شهرسازی و نیز سدسازی و مهندسی  باستان گواه آنست که این سرزمین از کانونایران

اند و سیمای غبارآلود سر بیرون کشیدهبوده است. و این گواهی را بناهائی که ازمیان ازمنه و اعصار با 

 های شاهی تأییدکنند.سدهای باستانی وشهرها و دهکده

شناسان به دست می آید، روشنگر آنستکه های باستانآثاری که جسته و گریخته از خالل نوشته

 سال قبل از میالد دراین مرز و بوم ریشه و نشان دارد. 2۲۲۲هنروصنعت 

 

 سنتی: آثار برجسته معماری -3

شناسان به دست می آید، روشنگر آنستکه های باستانآثاری که جسته و گریخته از خالل نوشته

 سال قبل از میالد دراین مرز و بوم ریشه و نشان دارد. 2۲۲۲هنروصنعت 

ای از تاریخ معماری و هنر است. تمامی گستره ایران ـ به ویژه روستاهای آن اینک چون کتاب زنده

ای از معماری ما را دربرگرفته و در لحظاتی کوتاه دروازه تاب قطور گنجینه جاودانههربرگ این ک

گشاید. کمتر روستائی در ایران وجود دارد که درآن معابد هزارسال تاریخ را بروی تماشاگر میچندین

ید و درآن های ضربی و یا هاللی به چشم نیاگبری و قلعه سالل یا )صلصال( باطاق باستانی ناهید یا قلعه

اند ای تاریخی را در خویش نهفتههای معروف به دختر که مضمونی افسانهها و یا قلعهها و امامزادهاز بقعه

ها ریشه دوانده است، یا اثری نباشد. قلعه ی مرو و قلعه ی اصفهان که سرگذشت آنها تا اعماق افسانه

نزدیک بغداد کنونی در محلی بنام سلطان پارسه، آثار شوش، ایوان مداین یا طاق کسری در تیسفون )

های طبقات و استعمال نخستین های باستانی چون آتشکده کرکوی سیستان، نشانهپاك(، آثار آتشکده

بلوچستان و « موهن جودارو»آثار تمدن باستانی ها، سدهای باستانی،آجرها در تپه سیلک کاشان، مناره

تجلیات قریحه ایرانی درآثار بابل، خرابه قصر هاتره )الحضر( در های کهن در مرو، سند، بازمانده ساختمان

بستان کرمانشاه، یادگار خسروپرویز در قصرشیرین، طاق های معبد کنگاور )ناهید(،ساحل دجله، ویرانه

ستون و کاخ چهلمقبره با یزید بسطامی و خیام و عطار،ساختمان الجایتو )سلطان محمد خدابنده(، 

اهلل و مسجد جامع لطفساجد اعجاب انگیزی که قلل هنر و استعدادند، چون مسجدشاه و شیخقاپو، معالی

همه  اصفهان و نیز آثار معماری زندیه و قاجاریه تا عصر حاضر و صدها و هزاران نشانه و یادگار و اثر دیگر،

 هائی از بهار هنر ایران و معماری دیرینه سال و پرغنای آنست.و همه جلوه
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 : معماران، مهندسان و سدسازان دوران باستان : 41

ترین کارشناسان عصر خود بودند. تاریخ نام معماران و هنروران شهرساز ایرانی در ازمنه گذشته از برجسته

بسیاری از معماران برگزیده را بیاد ندارد، اگرچه آثار گرانقدر آنها بهترین شناسنامه در شناسائی خصایل 

نام برد، « سئنا»گی آنهاست. درمیان این گروه بسیار معماران شهره ایران باستان، باید از هنری و اندیش

که در زمان اردشیر ساسانی می زیست و سدساز، « برازه حکیم»که تا مرزهای نبوغ پیش تاخت ـ و نیز از 

بسته بود و  همتائی بود. هم اوست که سدی را که اسکندر بر شهر فیروزآباد فارسمعمار و شهرساز بی

ای بنا کرد که دستاوردها و براثر آن سالیان متمادی شهر را آب فرا گرفته بود شکست و فیروزآباد تازه

 خطوط اصلی معماری ایران را ترسیم میکرد.

بلخی و ابن« نامهفارس»هائی از آفرینشگری ها و نیز خدمات چنین معماران و مهندسانی در کتاب نمونه

میرزاحسن فسائی( و سایر کتب نامه ناصری )حاجو فارس« البلدانمرآت»یرازی( و شآثار عجم )فرصت

قدیمی ما آمده است. در زمان هخامنشیان و ساسانیان عده زیادی از معماران و حجاران و سدسازان به 

جمشید آبادی این مرزوبوم همت گماشتند و ثمره این همکاری به خالقیتی انجامید که در پرتو آن تخت

 ای ازاین سدها هنوز برجاست.در فارس و سدهای بسیاری بوجود آمد. پاره

 

ای ترکیب یافت. برخورد و آمیزش عنصر ایرانی با از اسالم فرهنگ و هنر ایران با عوامل تازهپس-11

آنکه هویت و روح آن را ای به هنر ایران داد، بیجریان های فرهنگ و هنر و اندیشه اسالمی سیمای تازه

نظیری ییر دهد. معماری در ایران پس از اسالم از رنگارنگی پرباروبر، طراحی، ظرافت و دقت نظر کمتغ

برخوردار شد و اوج این بازآفرینی در عصر هنروران صفوی شکفت. از معماران و هنروران عهد صفویه باید 

د. به طورکلی صدها معمار، شیخ بهائی را نام برد که آثار جاویدان معماری او در اصفهان شهرت جهانی دار

مهندس گمنام و یا معروف ایرانی وجود دارند که در ساخت ابنیه باستانی، سدها و آثار گرانمایه، قریحه و 

های باستانی محفوظ اند. نام بسیاری ازاینان در کتیبه ساختماناستعدادی شگرف از خویش بروز داده

 6رد. است و باید تحقیق کاملی دراین زمینه صورت پذی

 : معماری بعد اسالم:- 46

ای ترکیب یافت. برخورد و آمیزش عنصر ایرانی با جریان از اسالم فرهنگ و هنر ایران با عوامل تازهپس

آنکه هویت و روح آن را تغییر ای به هنر ایران داد، بیهای فرهنگ و هنر و اندیشه اسالمی سیمای تازه

نظیری برخوردار ت و دقت نظر کمدهد. معماری در ایران پس از اسالم از رنگارنگی پرباروبر، طراحی، ظراف

شد و اوج این بازآفرینی در عصر هنروران صفوی شکفت. از معماران و هنروران عهد صفویه باید شیخ 

بهائی را نام برد که آثار جاویدان معماری او در اصفهان شهرت جهانی دارد. به طورکلی صدها معمار، 

ر ساخت ابنیه باستانی، سدها و آثار گرانمایه، قریحه و مهندس گمنام و یا معروف ایرانی وجود دارند که د

های باستانی محفوظ اند. نام بسیاری ازاینان در کتیبه ساختماناستعدادی شگرف از خویش بروز داده

 3است و باید تحقیق کاملی دراین زمینه صورت پذیرد. 
 

                                                           

 .2۱/1۲/1۱۶6گودرزی، پگاه،  - 6

 .2۱/1۲/1۱۶6گودرزی، پگاه،  - 3
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49-  

 آئینه نسل ها
 

از دورترین ازمنه تاریخ است. طبیعت اقلیمی ایران در  معماری ایران، شناسنامه معتبر مردم این سرزمین

زمینه تأثیر گذار و فرهنگ هائی که با فاتحین و مغلوبین به این خطه راه گشودند، دراین معماری به 

بارزترین اشکال خود جلوه کرده است. آداب و رسوم، مراسم مذهبی، روحیه، اخالقیات، اندیشه و عقیده 

تنها در بناهای عظیم، در ابنیه و آثار کوچک هم این ن انعکاس واضحی دارد. نهنسل ها در معماری ایرا

های شاهی که در گذشته در سراسر این خطه جابجا انعکاس را می توانیم دریابیم. آتشکده و دهکده

هنگ وکنار بجا مانده است، باری از فرای از آنها در گوشههای پراکنده و فرسودهروئیده بود و اینک نشانه

 اند.معماری ایران باستان را درخویش نهفته
 

 نتیجه گیری:-41

میراث فرهنگی هر کشور بیانگر جنبه هایی از نبوغ و خالقیت آن مردمان است. بناهای تاریخی  نیز در 

انتقال خالقیت و نبوغ پیشینیان نقش مهمی را ایفا می کنند، زیرا نمایانگر نکته های مهمی از فرهنگ، 

ر آن دوران است، در حقیقت موزه بناهای تاریخی بخشی از تاریخ آن دوران را به نمایش می مذهب و هن

گذارند. فرهنگ حلقه واسط بین هدف )کمال طلبی ( و برنامه ) هنر، علم و مذهب ( است. جهت گیری 

فرهنگ ها، همواره بر مبنای فطرت بشری و اندیشه او انجام می شود و همین مسیر در شکل گیری 

خصیت فرهنگی و اجتماعی بشر مؤثر است. سبک معماری هر دوره، انعکاسی از فرهنگ آن محسوب ش

می شود و با دگرگونی هایی که در سایر عرصه های زندگی و هنر به وقوع می پیوندد، متناسب است، 

رصتهای شناخت مردم را در این باره افزایش دهند و از این طریق نیز به باروری فرهنگ کمک نمایند و ف

بهره گیری از فرهنگ های دیگر را به وجود آورند. هر قدر سطح سواد در گردشگران افزایش یابد میزان 

عالقه و انگیزه آنها نیز در بازدید از بناهای تاریخی افزایش پیدا میکند، بیشتر گردشگران برای تحقیق ، 

 تفحص و شناخت فرهنگ گذشتگان به این بناها مراجعه میکنند.
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