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  چکیده
وفق طبیعتشان، که خود حاوي زیبایی بالقوه است، زیرا زیبایی از خداوند عبارت است از ساخت و پرداخت اشیاء بر هنر 

هنر بر وفق کلی ترین . نشأت می گیرد، و هنرمند فقط باید بدین بسنده کند که زیبایی را بر آفتاب اندازد و عیان سازد
با  ین روال را در بر گرفته استسی نیز اراُ ]1[.بینش اسالمی از هنر، فقط روشی براي شرافت روحانی دادن به ماده است

در فرآیندي از  ،تکراري در ژرفاي معنا که انسان را به حضور می طلبد ؛هندسه اي ابدي همراه با تکرار الگوهاي حیات
سی بري ربی گمان هندسه اُ) حیات(هندسه ژرفایی دارد به درازاي هستی  .هنري ستودنی خلق می کند کثرت به وحدت

آنجا که از نقطه اي شروع و حجمی بی کران از فضا را در بر می گیرد و صداي نور را می نوازد و . یستاز این ویژگی ها ن
ارسی نه تنها الگویی زنده است بلکه مانند خورشید حضور خود را به فضا ارزانی می . آن را به عرصه ي فضا تقدیم می کند

انسان سنتی هر . مراکز نیرومند و زنده که سراسر حیات استالگویی ابدي با ساختاري از . دارد و به فضا جان می بخشد
ي درست و بی الگویی را به مانند طبیعت زنده داراي حیات می ساخت با تمام ویژگی هاي یک ساختار زنده و در فرآیند

اراي حیات؟ سی است که آیا الگویی صرفاً تزئینی بوده و یا صرفا عملکردي و یا الگویی است دراینجا حرف از اُ. نقص
در این پژوهش با مطالعه موردي یکی از . خصلت بنیادي تعیین کرده است پانزدهحیاتی که کریستوفر الکساندر براي آن 

ساختار  آفرینشبه بررسی  تفصیلی - به روش تحلیلی  -عمارت ساالر سعید -) سنندج(سیراُسی هاي شهر ربهترین اُ
  .میمی پرداز ایرانی طبق نظریه ي کریستوفر الکساندر سی و همچنین حیات این الگوي معماريراُ

  
  خصلت بنیادي، فرآیند ساختار، حیات پانزدهسی، رهنر، هندسه، اُ  :کلیدي هاي واژه

  
   مقدمه -1

 ]1[ .معماري باید تعادل ایستمند و حالت کمال اجسام ساکن را که در شکلِ منظمِ بلورِ مجال تجلی می یابد، ظاهر سازد
از طریق نقوش اسلیمی به شکل بلوري نورانی در فضا می درخشد، چوب و  اما مادة خام ستمند، مقتضی سکون است،تعادل ای

 و حتی . شیشه را بی هیچ واسطه اي در جوار هم نگه می دارد نور را می نوازد و ما را در سمفونی نور و رنگ غرق می نماید
در کالبدي که مقیاسش  و فضا را تسخیر میکندکه  بلکه نور الهی است می توان گفت که جوهر باطنیشان چوب و شیشه نیست،

اسلیمی از ترکیب همزمانی از زمان و فضا تشکیل شده است که کنش  « .را می شکند حضور خود را به فضا دیکته می کند
همانطور که  ]2[».آمیزدده ي تحقق روحانی به هم می الگوهاي گردشی بر پایه اي هندسی در آن ها در مارپیچ هاي باال رون

هر مرحله، بدون توقف و ایجاد شکست در ساختار، پس از مرحلۀ : کریستوفر الکساندر در تعریف کلیت آشکار شونده می گوید
اما هم چنان در وضعیت . تغییر می کند ؛متحول می شود تکامل می یابد،) کلیت آن(یت قبلی ساختارِ وضع. قبلی رخ می دهد

  اکثر مواقع این اتفاق در  -حتی در برخی موارد که یک ساختارِ کامالً جدید تولید می شود. بعدي مشهود است
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این تحول به گونه اي است که هم چنان ساختار اصلی و ماهیت وضع قبلی در آن  - مهم ترین لحظۀ سلسله مراحل رخ می دهد
یت می کنند و طی یک فرآیند به ساختاري زنده ارسی ترکیبی از مراکز نیرومند است که یکدیگر را تقو ]3[.باقی می ماند

پانزده خصلت بنیادي است که در این پژوهش ضمن  تبدیل می شود، این ساختار زنده طبق تعریف کریستوفر الکساندر داراي
 مشخص کردن مراکز و همچنین چگونگی تقویت این مراکز به بررسی مهمترین خصلت هاي بنیادي این ساختار زنده 

     .میمی پرداز
  

  مورفولوژي مفاهیم-2
  
 سیراُ 2-1

کی پنجرة سیاُررد، پاشنۀ روي بر گشتن جاي به که است مشبگرفته، قرار آن روي که اي محفظه در و رود می باال گ 
  دیده بسیار سردسیري هاي ساختمان رواق و  )گنبدخانه جلوي اصلی ایوان( پیشان و کوشکها اشکوب در و گیرد می جاي

   ]4[ .شود می 
  
  اُرسیبخش هاي  1-1- 2

ساخته طرح، نوع دو هر از ترکیبی یا و هندسی و اسلیمی عموماً مشخصی، هاي قالب در طراحی براساس ها سیاُر   
 و کتیبه یا پاتاق پاشنه، یا پاخور ،)هاه لنگ( ها لته روکوب، وادار، چهارچوب، همچون مختلفی هاي بخش از اُرسی یک .شد می

 در بیشتر و است نورگیر فاقد و بسته پاتاق اول، گونۀ: است گونه سه ها اُرسی در کتیبه یا پاتاق. است شده تشکیل شیشه
 است چهارچوب از جدا هاي ق پاتا دوم، گونۀ است؛ شده استفاده کاشان، شهر بناهاي در ویژه به ایران، مرکزي و کویري نواحی

 نورگیر پاتاق سوم، گونۀ است؛ شده استفاده ابیانه هاي خانه در آن، از که دارد قرار فاصله با اُرسی درهاي )لته( لنگه باالي در و
 هاي رسیاٌ در .است بوده مرسوم شیوه این سنندج، ازجمله ایران شهرهاي از بسیاري در که است چهارچوب به متصل کتیبۀ یا

 چینی، گره یا اسلیمی روش دو با ها اُرسی هاي کتیبه یا پاتاق. است بوده برخوردار زیادي اهمیت از بخش این سنندج، شهر
 دار س قو دوم گونۀ و است صاف یا تخت اول گونۀ: است گونه دو هم شکل نظر از کتیبه یا پاتاق. است شده ساخته و طراحی

  ]5[ .است شده استفاده )دایره نیم و دار تیزه سهاي قو( دار قوس و تخت نوع دو هر از سنندج، شهر هاي اُرسی در .است
  
  سنندج اُرسی موزةمعرفی  1-2- 2

 است چینی گره و اسلیمی طرح از ترکیبی، طرح نظر از )سنندج موزة( سنندجی االسالم اهللا شیخ لطف مال عمارت اُرسی
 بزرگ پیمون با  )لنگه( لته هفت آن طرح است، مترمربع 10/55آن کلی مساحت؛ متر 80/5 آن ارتفاع و 50/9 اُرسی این طول

 این اُرسی سرشار از مراکز نیرومندي است که یکدیگر را تقویت می کنند و .که پاتاق آن از نوع تخت می باشد ستا شده ساخته
ل و نظامی زنده را خلق می کنند؛ نظامی که داراي همه خصلت هاي در سلسله مراتبی تکاملی فرآیند آفرینش حیات را تکمی

 ؛عین کثرت متجلی می سازد و روح انسان را با نواي نور کوك می کندساختاري که وحدت را در  .یک ساختار زنده می باشد
  . روایتی ناب را از آفریدگار بیان می دارد نوري که از میان هندسه عبور می کند

  راز تو در پرده نهان داشتند                                        پردگیانی که جهان داشتند
  الجرم از پرده برون آمدي                                         از ره این پرده فزون آمدي

  هر که نه در پرده سماعش مکن                                   دل که نه در پرده وداعش مکن
  دست جز این پرده به جایی مزن                                 خارج از پرده نوایی مزن

  خلوتی پرده اسرار شو                                          بشنو از پرده و بیدار شو  
  )نظامی(                                                                                                              
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خصلت هاي پانزده گانه (تار زنده خصلت هاي یک ساخدر بخش هاي بعدي به بررسی این مراکز و همچنین فرآیند ساختار و  
  .میمی پرداز) 1نظام ساختار بیان شده توسط کریستوفر الکساندر

  

  
  نگارنده: مأخذسنندج ،  اُرسی موزة: 1شکل 

  
  ساختار زنده 2-2

هر  در طبیعت، تقریباً. به بیان دقیق تر، هر ساختار از میزانی از حیات بهره مند است. صفت زنده در این تعریف نسبی است
در جامعه بدوي، با . موج ها، ماسه ها، سنگ ها، جنگل ها، گردباد ها، پرندگان، مارها و خزه ها: چیزي ساختاري زنده دارد

می ساختند، مانند آنچه که در طبیعت ساخته می شود، خود به خود فرآیندي که آنان طی می کرده اند تمام آنچه که مردم 
هر فرآیند زنده طی یک فرآیند تدریجی آفریده می شود که در . اً بر خالف مردمان امروزدقیق ]3[داراي ساختاري زنده بود؛

  .میادامه به بررسی این فرآیند می پرداز
  

  تحوالت نگهدارنده ي ساختار 2-3
آنچه که موجود است می باشد و ساختار نهان آن وضع موجود را ) ریخت شناسی و فرم(فرآیند زنده، همواره تابع وضعیت 

هر مرحله، بدون توقف و ؛ به خودي خود تغییر می کند یا به تدریج دگرگون می شود، بسط و توسعه می دهدکه همان گونه 
متحول می شود، . تکامل می یابد) کلیت آن(ساختارِ وضعیت قبلی . ایجاد شکست در ساختار، پس از مرحلۀ قبلی رخ می دهد

  در برخی موارد که یک ساختارِ کامالً جدید تولید می شود حتی. اما هم چنان در وضعیت بعدي مشهود است. تغییر می کند
این تحول به گونه اي است که هم چنان ساختار اصلی  -اکثر مواقع این اتفاق در مهم ترین لحظۀ سلسله مراحل رخ می دهد -

ز نیرومندي یکدیگر را فرآیند مرحله به مرحله مراک یکدر بررسی این اُرسی طی ] ٣[.و ماهیت وضع قبلی در آن باقی می ماند
نمایند و نظامی نیرومند از  می فضا عرضهتقویت می کنند و به گونه اي با هم ترکیب می شوند که تعادلی نظام مند را به 

هندسه و اسلیمی را به گونه اي خلق کنند که چوب و شیشه نواي نور را به بهترین وجه ممکن بنوازند؛ نوري که حضور 
فرایندي از وحدت به کثرت که از نقطه شروع و پس از طی فرآیندي که سطح چوب و . رزانی می داردآفریدگار را به فضا ا

شیشه با نور در هم می آمیزد حجمی فرا مادي فضا را احاطه می کند، این فرآیند است که به مانند یک سمفونی هماهنگ 

                                                
    .ازمعماران برجسته و نظریه پرداز مشهور در حوزه معماري و فلسفه و علوم رایانه می باشد ١
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طی می کنند تا این نیرومند و همچنین فرآیندي که حال به بررسی این مراکز . صداي نور را در هندسه و اسلیمی می نوازد
   :مینیرومند خلق شود؛ می پرداز فونیسم

  .مرسی را بررسی می کنیساختار اُ دفرآین ،با همدر مرحله اول از مرکز اُرسی شروع سپس با مشخص کردن مراکز و ارتباطشان 
  ه میانی تکرار می شوند و در نهایت دو قطعه انتهایی که در تصویر می بینیم که کتیبه از هفت قطعه تشکیل شده که پنج قطع

؛ با شبکه بندي قطعه میانی خاتمه اي می باشد بر تکرار الگو هاي میانی؛ هر کدام از الگو ها از مراکز نیرومندي تشکیل شده اند
  .به بررسی این مراکز می پردازیم

  

  
  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج کتیبه: 2شکل 

  
به وجود می آیند نمایان می شوند، در شکل زیر این  ه بندي قطعه میانی مراکزي که براي شرکت در فرآیند ساختارشبکبا 

ارتباطشان با هم بیشتر است همرنگ نشان داده شده اند،  که ، با ذکر این توضیح که مراکزيمراکز به تصویر کشیده شده است
   :فرآیند نقش ایفا می کنند این مراکز با هم ترکیب می شوند و در تکمیل

  

 
  نگارنده: ، مأخذ مراکز نیرومند در مرکز اُرسی موزه سنندج: 3شکل 

  
سه تجقه بزیر به تصویر کشیده شده است که براي مثال براي شکل  نحوه ي ارتباط و تقویت مراکز توسط یکدیگر در

راستاي محور عمودي و یک بار هم در راستاي محور  که البته این مراکز یک بار دردایره ي آبی با هم ترکیب می شوند؛ 
  :افقی دوران و تکثیر می یابد

  

  
  نگارنده: ، مأخذ تقویت و ارتباط مراکز اُرسی موزه سنندج: 4شکل 
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  :و کتیبه اُرسی فرآیند ساختار خود را ادامه می دهد و در نهایت این الگو تکرار می شود
  

  
  نگارنده: ، مأخذ سی موزه سنندجاُر تکرار الگوي مرکزي: 5شکل 

  
  ي جدیدي را خلق  مدیگر را تقویت می کنند و هندسهکه مراکز با هم ترکیب می شوند و هدر این تکرارها باز می بینیم 

دو الگوي حاشیه در دو انتهاي کتیبه خاتمه اي . حاشیه هاي هندسی خاتمه می یابد می کنند این فرآیند  با دو الگوي دیگر و
 .بر تکرار پنج الگوي میانی ایست

  

  
  نگارنده: ، مأخذ مراکز نیرومند در حاشیه اُرسی موزه سنندج: 6شکل 

  
در تصویر زیر الگوهاي میانی و حاشیه را در کنار هم می بینیم که همچون یک قطعه موسیقی داراي نقطه ي شروع، نقطه ي 

  :اوج و فرود می باشد
  

  
  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج ی و حاشیه در کتیبهالگوهاي میان همنشینی: 7شکل 

  
  خصلت هاي پانزده گانه ساختار زنده 2-4

این تحوالت پانزده گانه که . ه واسطه ي تحوالت پانزده گانه تجسم بیرونی خواهند یافتي ساختار ب فرآیند نگهدارنده
خلق ساختاري  ساختار هاي زنده وجود دارد و بارها و بارها تکرار می شوند برايوسط کریستوفر الکساندر بیان شده درتمامی ت

  پانزده خصلت از دل فرایند آشکار شدن تدریجی که کل را به هم پیوند به دلیل اینکه این  باشد زنده که داراي حیات
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به بررسی این مراکز و فرآیند ساخت اُرسی  در این پژوهش با مشخص کردن .ظاهر می شود ؛ن محافظت می کندمی زند و از آ
داراي تعاریفی ساده می باشند که  باشند د نیز میم معرف ویژگی هاي خوکدا هر کهاین پانزده مورد  پردازیم؛ یمپانزده خصلت 

  :این پانزده خصلت عبارتند از. با ذکر نامشان ویژگی ها نیز بیان می شوند
  موضعی نتقار -7شکل خوب   -6فضاي معین  - 5 متناوب  تکرار -4مرز   -3مراکز نیرومند  -2مقیاس هاي متفاوت    -1
امش درونی سادگی و آر-14فضاي خالی  -13پژواك   -12ناهمگونی  -11درجه بندي  - 10تضاد  -9انسجام و ابهام عمیق  - 8 

  جدایی ناپذیري -15
که خود به تنهایی داراي چندین خصلت از  استفاده شده گویی قدرتمنداز الي پر کردن فضاي خالی نی برادر بررسی الگوي میا

 ، تقارن، شکل خوبینومند، مرز، تکرار متناوب، فضاي معمقیاس هاي متفاوت، مراکز نیر: پانزده خصلت بنیادین می باشد
  ...موضعی و 

  

  
  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج در کتیبه الگوي قدرتمند مرکز: 8شکل 

  
یک بار  در این بخش. گردش در می آورد و چشم را در تمامی نقاط بهکتیبه تکرار شده تمام نقاط  این الگو بارها و بارها در

که بیانی دیگر  جلب می کنم؛ در این تکرار به خوبی می توان خصلت شکل خوب را دید توجه شمارا به تکرار الگوي میانی دیگر
ی است، فرمی که خودش شکل خوبی دارد و در ترکیب با فرمی دیگر و فضاي خالیش نیز شکلی خوب فضاي پر و خال از

  :بیافریند
  

  
  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج در کتیبه شکل خوب: 9شکل 

  
  در وجود آدمی نفوذ ژي دوباره؛ این شروع و انر یگویا پایانی است بر شروعمی رسیم که ) حاشیه(در ادامه ي فرآیند به مرز

  :نور و هندسه به وجد می آوردنوایی خوش در فضا می پیچد و ما را در مهمانی به مانند  می کند
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  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج در کتیبه درجه بندي حاشیه، پژواك، :10شکل 

  
  :سیر حرکت از وحدت به کثرت -3

نواي حق را در  می نوازددر جان آدمی و  فریندآکثرتی که شور می  ثرت،ز وحدت به کساختار این اُرسی حرکتی دارد ا
اینجا جایی است که آدمی را به . میدرا ارزانی می دارد به حضور آ و نور و گرمایش؛ به مانند آفتابی که می درخشد پرده وجود

ور در هندسه واي نگوش می شنود ن ر را از هندسه،ی بیند گذر نوچشم م :تمامی حواسش را در هم می آمیزد حضور می طلبد،
آدم اینجا در یک . در ریتم و هندسه و اسلیمی -واسطه بدون- را شیشهاس ناب پوست لمس می کند گرماي چوب و احس را،

  .می گردد از نوردش سرشار ا و وجوسی ررسمفونی اُ جشن با شکوه حس می کند
. ساختاري چنین ارزشمند بدون شک از وجودي ارزشمند می طراود، که وجودش خالی است از همه و سرشار است از او

معمار خلق نمی کند بلکه وسیله اي ایست در دستان خالق که هر چه . رفی براي حضور اومعماري که خود هیچ نیست اال ظ
این اُرسی در  .ایی کاراست و در عین کارایی زیباست؛ یعنی در عین زیبخالقی که هر چه آفریده زیبا و کاراست وستهست از ا

 مردم را به حضور می طلبیده و در همچین فضایی سنندجی االسالم اهللا شیخ لطف مالکاربري قبلی خود در فضایی بوده که 
   .ه استحکومتی می پرداخت ام امورانجبه  )حضور نور الهی(

  

  
  نگارنده: ، مأخذ اُرسی موزه سنندج در کتیبه سیر حرکت از وحدت به کثرت :11شکل 

  
  :کاربرد اُرسی -4

سایر ساخته هاي دست انسان سنتی کارایی را ي است که همچون عالوه بر زیبایی خیره کننده اش داراي کارایی بسیاراُرسی 
  :، در زیر به ذکر چند مورد آن می پردازیمرا می باشدادر عین زیبایی د



International Conference on Civil Engineering 
  Architecture and urban infrastructure 

29-30 July 2015, Tabriz , Iran 

 8

حفظ حریم و محرمیت -4کاهش شدت تابش نور آفتاب و گرما - 3فضاي بیرونی  بهدید  أمینت-2تامین نور فضاي درونی 1
شیشه هاي رنگی پنجره هاي ارسی با ایجاد نورهاي رنگارنگ باعث دور شدن و خارج (دور کردن حشرات مزاحم-5فضاي بیرون 

اگر قطعات یک گره :  خواص صوتی -6.)هاي داراي پنجره هاي ارسی می شوند قرات مزاحم از فضاي بیرونی اتاشدن حش
. نسبت به هم زوایاي مختلف یا متعدد پیدا کند جابجایی صوتی ایجاد می کند در این جابجایی تابع قوانین علم آکوستیک است

فرم هاي شش وجهی نیز داراي خواص صوتی هستند از کاربرد صوتی شش وجهی در طبیعت می توان کندوي زنبور عسل را 
  ]6[ .قیقا عمل انتقال صوت یا رزونانس را انجام می دهدمثال آورد که د

  
  گیري نتیجه -5

است، که انسان در  که هر چه می ساخته داراي درجه باالیی از حیات بوده  انسان هاي سنتی داراي فکري اصیل بوده
بر خالف بسیاري از ساخته هاي ساخته هایی که در عین زیبایی کارا بوده اند . داشته استان بودن برابرشان احساس انس

ساخته ها درس هاي بسیار بزرگی را در خود نهفته دارند این . می شوند که بدون توجه به نیاز ها و حواس انسان ساخته مروزيا
همه چیز در جاي خود قرار باشد  صحیحه مانند آنها فکر کرد و ساخت چرا که اگر اندیشه أمل می توان بندکی دقت و تکه با ا

  تر  صحیحکه اندیشه هاي  صحیحاندیشه اي  ؛می یابد انسان در آن رشد اندیشه طرح ها داراي انرژي می شوند که می گیرد
   .می آفریند
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