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  معماري ايرانبر  فضايي ساختارو  تاثيرات فرهنگ بررسي
  

   *1فرانك هوشمندشعبان آبادي
    faranak.hooshmand@gmail.com، ايميل .دانشگاه علوم تحقيقات يزد -1

  
    چكيده

 استراني يا ، فرهنگي و سنتيفكري مباني از متاثر كه ايراني هنراين مقاله سعي دارد وجهي از معماري ايراني را فراسوي 
 هر بيان و زبان به ايراني هويت معيارهاي و اصول انتقال و حفظ براي تالش و فكري مباني در اشتراك .را بازخواني كند

 جهان به توجه در نقصان دليل به معاصر دوران در اما .است شده گذشته دوران آثار در هويتي پيوستگي موجب دوره

  .است شده گراكمال مسير اين در هاييگسست موجب رمعاص بيان و زبان ايجاد در جامعه بيني
 ايران، معماري گيريشكل دراست،  جامعه جهانبيني از برآمده فكري چارچوب تبيين حاضر تحقيق اصلي هدف بنابراين

 حل جستجوگر اول در مرحله است ممكن امر اين  است. داشته فضا با نزديك بسيار تفكر ارتباط و بينيجهان نظر،

 و عقالني كليه تحوالت آن در كه است مشهود ذهنيتي تكميلي، مراحل ولي در باشد؛ بوده اقليمي و جوي لمسائ
- ساختمان در تمامي فضاها و هامكان جوشش در زندگي و دنيا به نگاه كه پيوند گونههمان .اندنفوذ كرده معنوي تخيالت

  .خوردمي چشم به سنتي معماري هاي
آن  اصلي شالوده و اساس كه است روشن كامالً آن هايو ويژگي مباني ، مفاهيم استخراج و نيايرا معماري مطالعه در

 و ديني فرهنگي، اجتماعي، مسائل در شدن عميق آن بدون مطالعه نتيجه، در است. بوده سرزمين اين وجودي فلسفة در
 تر،مطلب پيچيده .باشدمي ب ناپذيراجتنا فلسفه و صورت قالب بين برگشتي و رفت تطبيقي روش و است ادبي ناممكن

هاي معماري تمام .آيدنمي دست به آن معنوي و انتزاعي در ژرفاي عاشقانه سفر بدون كه است فرهنگي فضاي راز
-مي حاصل هنگامي عاطفي نگرش اين ايران در. راه يافت آن به توانمي دل چشم با فقط كه دارند رازي جهان برجسته

  2باشد. شده پا بر تعادلي مطلوب و استحكام با انسان معنوي و محيطي دهايپيون و كه تعادل شود

  
  .،سنتبيني، نظام فضايي، تخيالت معنويجهان فرهنگ ،معماري ايراني، كليدي: هاي واژه

  
   مقدمه 

 هاي نوشته از آنچه براساس .است ايراني هنرهاي بهترين از معماري و است تاريخ قدمت به زمين ايران در هنر

 به و .دارد نشان و ريشه زمين ايران در ميالد از قبل سال هزار پنج از صنعت و هنر آيد،مي دست به تاريخي

 را اسالمي  ايراني هنر و معماري تاريخ، از ايزنده كتاب مانند بوم و مرز اين گستره تمامي كه است علت همين

 و زيارتي اماكن و باستاني معابد آن در كه يابيم يم را مكاني كمتر تاريخي منابع به مراجعه با. دهندمي نشان
 باستان عهد در ايران معماري به اجمالي نظري .باشد نداشته وجود ايراني معماري خاص هايويژگي با مذهبي

 بم، ارگ سليمان، تخت پاسارگاد، .است غيره و انبساط استحكام، آسايش، چون هم آن دهنده شكل اصول بيانگر

 ايران شكوه با تمدن و تاريخ گوياي شگفتي، و شكوه و جالل بر عالوه همه و همه ... و جهان نقش ميدان

 اصول، .شد تركيب ايتازه عوامل با پهنه اين هنر و فرهنگ ايران، پهناور سرزمين به اسالم ورود از پس .هستند

                                                 
  آباديفرانك هوشمند شعبان - 1
  1شماره فرهنگ و معماري همجل - 2
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 در تنها نه مردمي هايژگيوي ساير و هانسل عقيده و انديشه اخالقيات، روحيه، مذهبي، مراسم رسوم، و آداب

 كه است آميخته در ايراني معماري وجودي يجوهره با چنان و دارد نمود نيز كوچك انبيه در كه عظيم بناهاي

   .است جوييپي قابل گذشته معماري آثار تمامي در آن ردپاي
ه تابع رفتارها و هاي متنوعي را ايجاد نمايند. فرمي كهاي فضايي مشابه ممكن است در معماري فرمظامن

-نظام هماهنگ، خنثي و خالي عملكردگرايي را با چيزي پر مي"باشد و عملكردهاي عناصر تعريف كننده فضا مي

پردازيم، سپس ] كه زندگي نام دارد. در اين مقاله ابتدا به نحوه تجلي نظام فضايي عالم در معماري مي12["كند
  ي تبلورش در معماري را مورد بررسي قرار خواهيم داد.ههاي آن و نحوساختار و انواع نظام و ويژگي

تواند از ارتباط با مفاهيم اي نميدر اسالم هيچ حركتي از بعد الهي رها نيست و هيچ حوزه"از آنجايي كه 
]، به همين دليل جهت بازخواني نظام فضايي معماري ايراني، نيز بايد ابتدا ساختار اعتقادي و 13["قدسي رها شود

آيد، اين امر را به عنوان اصل قلمداد كرده ادي آن معماري بررسي گردد. لذا سطور و صفحاتي كه در پيش ميبني
هاي تجريدي آن مكتب و در همان پهنه آشنايي با مباني فكري و زمينهاست كه معماري يك مكتب و قوم را بي

طلب اداي دين را داشته باشد، اميدوار آنكه ادعاي رسيدن به عمق متوان بازشناخت ولي بياش نميسرزميني
  خواهد شد. گيريتر توسط ديگران پياست جز رهروان طريقي باشد، كه بصورت دقيق

 

  تجلي نظام فضايي عالم در نظام فضايي معماري ايران- 1
ين ساختند، هم بر يافته هاي خيالي و هم كيهان شناختي متكي بود. در افضايي را كه ايرانيان در معماري مي

  شد و هيچ چيز آن زاده هوس و اتفاق زودگذر نبود. روند تمامي عناصر به ژرفا برده مي
گويد، همانطور كه يك معمار از دهد، آنجا كه ميفرازي ديگر از اين الگوپذيري را پيش روي ما قرار مي 3غزالي

آن نمونه يا نسخه به عالم وجود كند و سپس بنا را بر طبق قبل تمام اجزاء يك خانه را در كاغذ سفيدي نقش مي
آورد. عمل او مشابهت دارد با عمل خداوند (فاطر) كه او نيز گويي نقشه تمام عالم و بهشت و زمين و خالصه مي

نسخه اوليه جهان از ابتدا تا انتها را در لوح محفوظ نقش و سپس آن همه را بر طبق نمونه اوليه به عرصه وجود 
  ].6آورد[مي

   
  در معماري ايراني و اصول سنتي نظام فضاييساختار - 2
  نظام فضايي 2- 1

پردازد، براساس سازد و از آن طريق به تمايزات مياي كه نظام فضايي معماري شهودي را ميحدود و هندسه
] بلكه اين حدود و 12["باشدكشف قلمرو و تصاوير ثابت هندسي در ميان تاثرات متفاوت ادراك حسي نمي"

اش با جهان ماوراء و نظام فضايي معماري ايراني تبيين واسطهمحدوده وجود انسان و ارتباط بي اسقلمروها براس
محوريت "، "مركزيت"، "گيريجهت"،"درونگرايي "داراي ساختار   -شده است و در مقايسه با نظام عالم

  : كنيممي اشاره مواردي به راستا اين باشد. درو مي"طبيعت  با معماري پيوند"، "عمودي
 گرايي درون 1-2- 1

هاي صورت به آشكار، حضوري با و داشته وجود ايران در معماري اصل يك صورت به كه است مفهومي درونگرايي
 ، مدرسه خانه، مسجد، مانند ايابنيه و آثار انكار غيرقابل معماري ويژگي .است مشاهده و درك قابل متنوع

                                                 
  ه.ق. 405-505غزالي - 3
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 اصول اجتماعي و مباني در عميق ايريشه كه است آن ت درونگرايانهخصوصي به مربوط غيره و حمام ، كاروانسرا

  .دارد سرزمين اين فلسفي 
 آن باطني هسته و جوهر به واقعي ارزش نوع معماري، اين فرهنگ در كه دريافت توانمي ساده ارزيابي يك با

 و دروني غناي و ندكمي محافظت از حقيقتي كه است مجازي پوششي صرفاً ظاهري، پوسته و شده است داده
 .نيست بيروني فضاي وجوهات و با قياس قابل و است بنا راستين هستي و جوهر تعيين كننده آن سربسته

 و عبادت تعمق ، تفكر پشتوانه با كالبدي شرايط آن در كه است حريم محيطي حفظ جستجوي در درونگرايي

 متعالي و موزون نظمي به ، دورن در اصيل آرامش خاطر و طمأنينه يافتن و خويش اصل به رسيدن منظور به

 حيات و است باطن در فضا جوهر ، هاي اسالميسرزمين در و شرقي تفكر براساس و اعم طور رسيده است. به

 رسوم و زندگي، آداب نوع ، فرهنگ براساس دروني مسائل به توجه امر .است فضا اساس وجودآورنده به دروني،

دست  به را خود نهايي معناي اقليمي و جغرافيايي ، مسائل محيطي با همراه كه است گرفته شكل بينيجهان و
  است. گرفته نشأت انسان خود فطرت از كه معنايي  .است آورده

 
  طاقي چهار تحول سير 1: شكل

  
  گيريجهت 1-2- 2

ست، فضا متعلق به زيد و به يك معنا زمان متعلق به انسان اهاي بسياري آمده كه اگر انسان در زمان ميدر سنت
هاي نهفته در تجلي باشد. از نظر مابعدالطبيعي فضا نماد حضور الهي گستره فعليت يافتن بالقوگيخدايان مي

مسلمانان هميشه سعي داشتند در گستردگي غيرقابل تفكيك هبوط زميني، راه خود را بيابند "]. 9كيهاني است [
زمان روبرو شود، از راهنماها و رموزي كه خداوند در اختيارش مكان و بيكه بتواند با خداي بيانسان براي اين .]13[

  برد. قرار داده بود بهره مي
ساخت، تا بدان وسيله از گيري در آن فضا را محقق ميگيري و اندازهمعمار ايراني نيز با كمك اين رموز، جهت

گردد. هر جزء ابت از متغيير متمايز و منفك نميزيبايي آن حضور آگاهي دهد. در اين فضا امر كلي از جزيي و امر ث
رساند. يابد و زيبايي همان مرتبه را به ظهور مياستقرار مي "مكان "هماهنگ با وجود حقيقي خود در جايي از

سازد. همين باشد. بلكه مكاني است كه بخشي از وجود و هستي آن جزء را ميجا اتفاقي و قابل تغيير نمياين
 "گيريجهت"گردد و توجه به مسئله ها نيز منجر ميجزاء با يكديگر است كه به تفاوت در مكان آنتفاوت ذاتي ا

  دهد.را در نظام فضايي پيش روي معماران قرار مي
گذاري جهان و زندگي كردن در مفهوم واقعي آن ضروري الياده نيز سودگرايي و جهت گيري را براي بنيان

  ]. 3دانسته است [
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- هاي مختلف كه بر اعتقاد به نظام فضايي هستي و عالم استوار مياز تكرار اين مفاهيم در فرهنگالياده نيز 

  باشد.گيري در نظام فضايي معماري مي]، كه خود تأييدي بر ويژگي كيفي مفهوم جهت3دهد  [باشد، خبر مي
- اي از گرايشاني را مجموعهيابي كيهاني در عالم معماري معتقد است كه صورت مكگيري از جهتگنون با بهره

شود، كند. به نظر وي مكاني كه متجانس نيست، بلكه بر اثر جهات خود متعين و متفاوت ميها درجهت تعريف مي
  . رساند]. مكاني كه زيبايي كيفي را نيز به ظهور مي7توان آن را مكان كيفي ناميد [همان است كه مي

ايراني، خواه مبتني بر سير الزمان و المكان از جابلقا تا جابلسا باشد، گيري در نظام فضايي معماري ساختار جهت
رسانده خواه بسته به روشنايي و تاريكي جهان؛ زندگي كردن در مفهوم واقعي آن را در معماري به منصه بروز مي

  است.
  مركزيت 1-2- 3

 به پراكنده(كثرتها) عناصر تحول سير .است فضاي معماري در مركزيت ، درونگرايي مسأله با موازي ويژگي

 و هامدرسه ، مساجد ، هاخانه حياط .خوردچشم مي به اسالم دنياي معماري فضاهاي اغلب در وحدت مركزي
 مركز به دور و ميانه، جزئيات، عملكردي يا عناصر رساندن و تفكر اين دهنده تشكيل هايكاروانسراها هسته

 مركزي حياط از غير تواند چيزيمي گاه كه مركزي دروني فضاي اين د.باشنمي هاگونيوگونه هاتنوع كننده جمع

 عروجي عطف و نقطه كه است قائل قسمتي در را فضا مركز و اصل و ها بودهفعاليت تمام كننده تنظيم باشد

  دهد.مي رخ آن در استثنائي
گويي "معرفي كرده است.  "كزدين مر"در اسالم كعبه به عنوان مركز عبادي مسلمانان، دين اسالم را به عنوان
  ].5ترين مركز انسان مĤوا دارد[خداوند در مركز درك ناشدني عالم قرار گرفته است. چنان كه او در دروني

آيد، و اين مركز بنا هاي سنتي، كه عالم از مركز خودش (ناف عالم) به وجود مياين عقيده مورد پذيرش فرهنگ
گاه مسلمانان، بوده است: شوان را بر آن هي مشخص، معبد و يا كعبه قبلهبر عقايدي يك درخت يا ستون خاص، كو

هاي آنان كامالً تحت تاثير دو انديشه فرمانروا قرار سراسر هستي مردم روزگار كهن و سنت"داشت كه بنويسد: 
  ].14[ "داشت. يكي انديشه مركزيت و ديگري سرچشمه

   
  مركزيت فضا 2: شكل

  
 انعكاس 2- 4-1

 بصري كليتي آورنده وجود به كالبدي، عناصر گيرياز شكل حاصل كلي منظره ايران معماري فضاهاي اغلب در

 موضوع آن در كه دهندمي تشكيل را منظم،چارچوبي و شده حساب هايبندي محور قالب در آن اجزاي است كه

 به و داشته صعوديرشد  همواره عمودي و افقي محورهاي در تركيبي اجزاء .رسدمي كمال تصويربه و شكل

 شودتنظيم مي نور و آسمان طرف به باز فضاهاي در عمودي ديد (تصوير)خط حركت مركزيت به دستيابي منظور
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- اين شكل هاينمونه بهترين .دهدمي دست به بصري عنوان نتيجه به را انعكاس آسمان و نور، معماري، پيوند كه

  دانست. ايراني ايواني چهار مساجد الطبيعي ما بعد هايآينه در توانمي را انعكاس طريق از منظم گيري
 گوياي كه كندمي حس را منسجم فضايي اين كليت مختلف جهات طرف به خود محوري گردش در انسان

 زمين اتصال عوامل دهندة آشتي توحيد)( مركزيت در زمين و فضا مركزيت ، آن در كه است فكري منظمي نظام

 فقط نه ، دهنده انعكاس آينه به عنوان بصري لحاظ از آب سطح ، ايواني چهار جدمسا مركز در  است. آسمان و

 منعكس آسماني تمثيل داستان خود (مركز)  استثنايي موقعيت علت به بلكه ، كندمعرفي مي را اطراف هايبدنه

 و باالتر حقيقتي به ميل در انسانها زندگي از مادي غير ولي حاضر، تصاوير برگردان عنوان به آب تأللؤهاي در
  است. جاويدان

  
  اصفهان جهاننقش ميدان ، قاپو عالي :3 شكل

 طبيعت با معماري پيوند 2- 1- 5

 طبيعت و معماري ، انسان آميز مسالمت و همزيستي دارد فرهنگي عميق هايريشه طبيعت به احترام و همدلي

 در و طبيعت اجزاء و نور ، گياه آسماني دربارة كتاب در فراوان است. اشارات مشهود كامالً ايران معماري سنتي در

 نيز .باشد همه جانبه طور به طبيعت حضور ايران معماري در تا است شده آن موجب بهشتي تمثيل نهايت

 گويي هميشه اند، گرفته قرار يكديگر كنار در نحوي به مراتبي روند سلسله يك در بسته نيمه و باز نيمه فضاهاي

 .است كرده تجلي آن عناصر اجزائ و طبيعت قلب در دارندكهمي پاس را الهي هاينعمت ظحف و احترام انگيزه
 طبيعت كنيممي عبور آن مختلف هايسطح از هرگاه .است بهشت هشت ساختمان ، معماري نوع اين عالي نمونه

 روزگار گردش نهمچو خارج و تضادهاي داخل و دارند قرار مختلف زواياي در و ما كنار در از آسمان برشي و

 گستره و ابعاد به و تخيل عبادت مكث، گشاي راه طبيعت سكوت و آرامش ، وقار آن كه در است تصاويري معرف

 در هميشه فوقاني طبقات فضاهاي است كه شده موجب بهشت هشت در هندسي كلي بندي محور .است جهان

 همانند. باشد داشته كل حضور و جزء در طبيعت تصويرسازي هاآن در و كنند سير فضاي مركزي حوش و حول

- مي صورت مفصلي)(ميانهبخش از استفاده با ديگر فضاي فضايي (اتاقي) به ، از ايراني معماري فضاهاي كليه

 آن اوج كه گنجانندمي خود فضاي ذره در را ، جهاني معماري اين وجودي هايهسته كه است اين واقعيت .پذيرد

  كنند.مي مجسم ما براي را ابدي وگذار گشت مفهوم كماكان جغرافيايي مختلف نجها كه دارد مركزي قرار در
 و اندكرده حركت طبيعت با موزون درآهنگي همواره ديني احكام يا و فرهنگي ، اجتماعي هايفعاليت
 هايمعماري در مختلف هايبه گونه طبيعت عناصر كه است شده موجب طبيعت با همدلي انسان و همجواري

  .گردانند مندبهره آن كننده تصفيه فوايد را از انسان و داشته حضور اصيل
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  هندسه 6-1-2
 اسالمي، نحوه فرهنگ و فلسفه پوشش زير هايو تمدن ايران شرق، هايمعماري درك در مهم بسيار مورد

 هندسه بر جهان هايمعماري زبان بيان شك است. بدون هاانديشه و افكار بيان در هندسه مقوله برخورد با

  .كرد آشكار را كالبدي كليت توانمي روابط آن طريق از و است استوار
 اسالم معماري و هنر است. در شرقي فرهنگي كشورهاي بيني جهان از منشعب هندسه تفاوت ما بحث اما 

 رافكا گاهتجلي و جويدمي راه حيات و فلسفه در را گسترش خود و است ويژه مفهوم و داراي اهميت هندسه
   .است جهان هستي ادراك و عقالني و الهي
 بوده شهودي حس با همراه جبر پيچيده وتركيبات اعداد رياضي رشد و علم بحث سرزمين اين هندسه در

 در ناپذيري هنر (حس) و علم (عقل) را جدايي شوندمي محسوب هنري آثار كننده تكميل كه دو اين .است

-مي در افكار افالطون و آثار مطالعه با كه است اين توجه دهند. جالبمي اسالم نشانه جهان در و غني هايتمدن

 هندسه را و اعداد علم در عرفان بحث و پنداردمي ناقص هاي شهوديپشتوانه بدون را علمي دريافت او كه يابيم

 كليه و شده سپرده فراموشي به شهودي بعد در غرب علم تحول تاريخ در سو اين به رنسانس از .كندمي مطرح

 .شوندمي دنبال دقيق هايجدول در چارچوب هااستدالل

 كه هنگامي ولي كند؛ كشف را هاناشناخته و است رازها كرده سعي تاريخ طول در علم كه جاست اين عجيب

است.  برده ياد از است شده هاكشف پديده موجب كه را شهود تفكر هايروش است يافته امر دست اين به
 به تواندمي يك جهت در چند شود، هرمي موجب را مكمل هايتحليل جدا شدن هنر، و علم ميان شكاف

 ماند.مي باقي ادراك كليت و وحدت دادن از دست خطر ، مسأله عمق در ولي رسيده، شناخت

 خارج مقوله اين از ايماني هوش و شودمي عقالني مطرح هوش فقط شودمي صحبت هوش دربارة وقتي چرا

 و طبيعي روابط ادراك در ايران آثار محققان مطالعه .است دل هوش بيدار، اساسي هوش كه ر حاليد گردد؟مي
 به نگرش اين پايه بر كه ايهندسه است. علمي استدالل تكميل در ايشان شهودي نحوه برخورد نشانگر مادي

 آن بد فهمي از نوعي اثر رغرب د محققان از بسياري كه است مندبهره تركيباتي و پيچيدگي از است آمده وجود

  اند.اعتبار دانسته فاقد و ابتدايي يا مغشوش، را

 شكلي هايپژواك و است مندبهره ارتباط و روش همدلي از خود عالي تركيبات در هندسه كه دانيممي امروز

هندسه  نوع اين هاينمونه بهترين از يكي .اندكرده آشكار مشخص و را خود حضور پنهان اشكالي به صورت گاه
   .است شده داده توضيح آن هاياز ويژگي برخي قبالً كه است اصفهان بهشت هشت (هندسه همدلي) ساختمان

-اتاق ، ايوان پله ، نما آب از افقي حركت :كندرشد مي متفاوت سطح سه در بهشت هشت ساختمان هندسه

 اوج كه ارتفاعي هايو دگرگوني بعدي هس تحوالت با را كف پيوند كه عمودي حركت .فضاي مركزي و ميانه هاي

 است كه عمودي و افقي سطوح برخورد حاصل كه ايهندسه كند.مي سقف تأمين با گيردمي قرار مركز در آن

 احساس بهشت هشت ساختمان همچنين در .باشدكالبد مي وراي از و احجام اتصال در نوري هايگشايش حاوي

 با همجواري در توپر ازكالبد هاييبرش است. دريافت قابل خوبي به مذكور رده سه هندسي در وحدت و كليت

 با در آميزش عناصر تنوع و كثرت آن در كه است تركيبي نتيجه طبيعت نور و سوي به شده گشوده هايشكاف

 .كنندمي متظاهر را هندسه منسجم يك كامل احساس ، نوري هايروشن و سايه

 آخرين از يكي در است كرده هندسي روابط اجزاء كشف صرف را خود عمر بيشتر كه كسي كرشلو، كيت

 خطوط و رياضي اعداد علم و زيبايي ادراك طريق از كه نويسدمي رياضيات زيبايي درباره عمق خود مقاالت

 جمله اين را در تريگسترده مفهوم جا اين در  رسيد. شهود و ايمان واالي شناخت مراحل به توانمي هندسي
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 مركزيت صورت و وحدت به بازگشت و پنهان، تركيبي هايدر قابليت كثرت، در : پيچيدگي كنيممي خالصه

 .گسترده

 آن در كه يافته راه تفكري در هندسه استواري اين و كندمي پيروي قانون اين از معماري ايران هندسه

-دستورالعمل و احكام با كه تاستوار اس تفكر يك اوج سازي،قرينه است. نداشته وجود يا پراكندگي و بيهودگي

 خود تكميلي سلسله مراتب در فضاها و هاستون شده حساب تكرار رود.مي به جلو منظم آهنگي با و روشن هاي

 از ادراك انسان و (احساس خود وجودي دريافت بخش در معماري .است جاويدان حقيقت هايزمزمه تكرار

 مركز و مكان به نسبت بزرگ و كوچك جاي گذاري تناسبات ريقط از هندسه كه دارد مقدماتي به نياز )معماري

 .كندمي فراهم را آن اعداد، رشد معين ضمن

 حياط تا ورودي از بلكه نيست؛ فرهنگي يك حقيقت فقط داخل به بيرون از نفوذها و هاحركت سنتي خانه در

 و كوچه از عبور دارد.  همراه به نيز را اصلي خانه مكان و جوهر از صحيح دريافت سازي آماده هايمركزي نشانه
 فضاها گونه اين از برداشت و طبيعي است ماوراء و طبيعي هايآرمان كليه داراي ، شده بهشتي طراحي به خيابان

  .است ميسر نبوده هرگز انگاري سهل با
 اندكرده آن ابراز در سعي طوالني هايمدت معماران غربي از برخي كه چيزي برخالف ايراني هندسي طراحي

 بديهي و  :دارد بر در نيز ديگري كند. [بلكه] اشارات واالينمي تبعيت شناختي بوم و مادي از عملكردهاي فقط

 و رؤيت به قادر كنيم هرگز سلب بيننده از را هاآن ادراك براي الزم فرهنگي و موقعيت ذهني چنانچه است
  .بود واهيمنخ فرهنگي  شده اقليمي حساب تركيب و غنا اين دريافت

 تداوم شفافيت و 2- 7-1

 حركت مسير ، فضايي چنين در دارد. قرار تداوم شفافيت و مفهوم ، شده تمام و بسته فضاي مفهوم مقابل نقطه

 عمودي و افقي خطوط در فضايي هايكه گشايش طوري به گيرد؛مي صورت پيوسته تداومي در او يا نگاه و انسان

 اليتناهي افقي در نهايي منظر و دورنما و (transparency) گردد مي هاستون و رهاديوا اليالبه شفافيت در موجب

 [ افزودن] مفهوم(hierarchy) مراتب  سلسله مفهوم به .گيردمي خود به تازه جلوه و مجدداً جان ، مستهيل و

 و كوچكي به تداوم .شودمي محسوب صحيحي تداوم تلقي (continuity) ايران معماري اصل مفهوم تشريح براي
 حساسيتي فطري، از گيريبهره با و ادراكي زنجيره با كه است انسان پيوندي و ندارد ارتباطي فضا بزرگي

 ايدريافته نهاي حوزه در را آن پراكنده گوناگون سپس عناصر و داده قرار توجه مورد را پيچيده ايمجموعه

 .يابدمي در را آن ترمست پيام و فضايي درك نهايتاً و آورده خويش جمع

 آن پيچيده تركيبات ابهام و شودنمي مشخص با قاطعيت گاه هيچ فضا ، ايران معماري بناهاي بدنه اليالبه در

 اين .كرد تفسير يافته تماميت و قالب محدود يك در را آن تواننمي كه است منظرهاي به بخشيدن دليل غنا به

 سوي به حركتي آن، به سوي حركت و دارد خود درون در ديگري هپديد كه است از پديدهاي پيام حامل فضا

دهنده  وصل هايپرده مفهوم و مراتب سلسله اصل بيان در .گسترده و جامعيتي كليت با است فضا ديگر بخش
(sequence) و شروع ، فضايي هايپرده .باشدمي مكاني تداوم برقراري ايران معماري خصوصيات از ، يكي 

 پشت دليل به احواالت درونگرايانه كه است زماني آن اوج و نمايدميمشخص را ايويژه آشكار مقدمات

 در ، مقدمات .باشد رسيده فضايي عبور اين در باطني حس يك از دريافت كاملي به زمانه و مسير سرگذاشتن

 و هسته جوهر يمركز فضاي كه شودمي مربوط بنا كل دهنده هاي شكلمكان از عبور فضاي به فضا تحول مسير

 .شودمي ايجاد حاصل، حجمي و تنوع نور زمان، حركت، از متأثر آمادگي اين است. آن اصلي
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 ، است شده تشكيل هم در نقاط و سطوح اياز مجموعه طبيعت همانند كه گرا كثرت هندسه از استفاده با
 بعدي سه دو و هندسه .نمايدمي ظهمچنان حف خود ثقل مركز با ارتباط در را خود پيوند فضايي، و تداوم ادامه

 را مسير و ، نگاه مكاني تقابل در پيچيده محورهاي بر متكي نيروهاي دليل تداوم به ، معماري اين دهنده تشكيل

  .كندمي تعريف و تنظيم ، منظر شفافيت طريق از
  محوريت عمودي  2- 1- 8

آفرينش، توسط رجوع از جهات به اصل اوليه  با ظهور و "جهش از بن"در قسمت قبل (مركزيت) ديديم كه مركز با 
  رساند. انسان را به مقصد و خود واقعي مي

جهت عمودي "سازد. به همين دليل مركز تمثل به محور عمودي، سير صعودي به مراتب اعلي را محقق مي
ر از زندگي ]. جهت عمودي كه ممكن است فرازتر يا فرودت12[ "هميشه به عنوان بعد فضاي تقدس تلقي شده است

دارد. نقطه برخورد محور عمودي با محور روزمره باشد. محوري كه سرو ته طريق حيات انسان را به هم پيوسته مي
ما را  "خود حقيقي"دهد. محلي كه آسمان و زمين در ما را تشكيل مي "خود حقيقي"افقي يا صفحه بشريت؛ 

ند و مقر حكومت و جلوس نيروي خداوندي است. در شودهد. محلي كه آسمان و زمين در آن يكي ميتشكيل مي
وحدت در "نظام فضايي هنر و معماري ايران كه مركز قوس آسمان را رمز بيان غموض دروني احديت و بيان 

- اي قائل مييافته اند؛ براي محور عمودي اين مركز نيز قدر و شأن ويژه "كثرت در وحدت"و رسيدن به  "كثرت

  باشند. 
ها و اديان مسيري به سوي هستي حقيقي و عالم ماوراء و زيبايي متعالي را تمامي فرهنگجهت عمودي در 

كند. شولتس اين جهت را نمايشگر ]. اين هستي همان است كه بر كشش مادي زميني غلبه مي4دارد [عرضه مي
ر اين مفاهيم متشابه در داند. تكراها و نشانه شايستگي و قابليت بشر در غلبه بر طبيعت ميروند واقعي ساختمان

هاي مختلف، بدان دليل است كه اين اعتقادات بر هستي و وجود انسان و نزد انديشمندان متفاوت در فرهنگ
باشد. كه خود تأييدي بر ويژگي كيفي كاربرد آن در نظام فضايي معماري و زيبايي شاكله نظام آفرينش استوار مي

  باشد.متجلي از آن مي
  
 ايران معماري در سنتي صولا و مفاهيم 2- 2

 مفاهيم اين كه اجتماعي و فرهنگي محيط درك و شناخت بدون ايران معماري در سنتي شالوده و مفاهيم درك

 هرگونه و گرددنمي ميسر آزادند زمان قيد از كه فرهنگي اساس هاي دريافت از آگاهي بدون و كرده رشد آن در

 جوامع . ماندمي باقي سطح حد در الجرم بگيرد، صورت مفاهيم اين هاي ريشه به توجه بي كه تأويلي و برداشت

 تناسب و همگني جوياي كمي لحاظ از هم و كيفي لحاظ از هم كه كنندمي زندگي معنوي فضاي يك در سنتي

 خالقه نيروي كه گيرد مي مايه كامل و تام بينيجهان از معماري چون نيز؛ آن معماري هاي آفريده .است كامل

مي در واحد محل يك صورت به را جامعه كه كند مي رهنمون غايتي سوي به را آن و اند آورده پديد را نانسا
 سنت، سخن براي آن تفهيم كه كندمي نمايان را انكارناپذير شالوده يك پيوستگي و وحدت اين وراي در آورد؛

مي بيان چنين نصر حسين سيد ،سنت تعريف راستاي در . است ضروري ايران سنت درك : «.... اصول از سخن
 حال عين در مكان و زمان از مختلفي مقاطع در كاربردشان از سخن و آسماني منشاء با است ناپذيري تبديل كند

 به و انسان به ها آموزه انتقال براي هستند هاييمحمل كه است قدسي صوري و خاص هاي آموزه تداوم از سخن

  ]10["انانس درون سنت تعليم آمدن در فعليت

  :است گرفته قرار توجه مورد اسالم از پس باالخص زمين ايران سنتي معماري در كه اصولي مهمترين از يكي
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 باشد.محرميت، سلسله مراتب و درونگرايي مي

   محرميت اصل 1-2-2
 ميعمو فضاهاي از و مسكوني هاي خانه تا عمومي بزرگ و عظيم بناهاي از بناها تمامي در وجه بهترين به كه

 شهرسازي در محرميت اصل گفت توانمي است. شده گرفته كار به تر خصوصي و عمومي نيمه فضاهاي تا شهري

   ت.اس داده قرار خويش تاثير مورد را معماري فضاهاي ريزترين تا شهري فضاهاي ترين كالن از اسالمي معماري و
 نيز محرَم معناي در و است شده تعبير ودنب حرَمم معناي به محرميت واژه معين، محمد دكتر فارسي فرهنگ در

 :است آمده

 آشنا-5 خويشاوند ،خويش -4 ه،زوج زن -3د. نباش روا او نكاح كه نزديك خويشاوندي -2 حرام، ناشايست 1-

  .نديم ،مقرّب -7 كار واقف -6
 كالبد رسازي،شه و معماري فضاي در محرميت از مراد كه داشت عنوان ن توا مي گشت، بيان چه آن به توجه با

 كالبد حوزه در داشتن حريم . باشد معنايي و كالبدي جنبه دو از حريم داراي كه است اي گونه به فضا به دادن

 كه است هايي ويژگي معنايي حيطه در و داد خواهند شكل را فضا امنيت كه است براصولي متمركز بيشتر فضايي

  .برسد آرامش به آن در فرد كه اي گونه به آورد ارمغان به معماري فضاي براي را ارزش و حرمت
 مراتب سلسله اصل 2-2-2

 در را تاثيرات بيشترين هستي بر حاكم اساسي اصول از يكي عنوان به مراتب سلسله اصل داشت عنوان بايد

 اصول از يكي مراتب سلسله . باشد مي دارا ايران سنتي شهرسازي و معماري كالبد در محرميت گيري شكل

 وجود كل يكي عنوان به هستي جهان در طبيعي طور به يا كه است هايي پديده اجزاء و ها مجموعه بر حاكم

 تابع كائنات در موجودات هستي اصوالً آنكه به توجه با و شوند مي ايجاد و طراحي انسان توسط يا و دارند

 هويت و جموعه م يك كل ءاجزا تعريف در آن انكار غيرقابل نقش لذا است، شده تعريف و متقن مراتبي سلسله

 ويژه به مكاتب از بسياري همانند اسالمي فرهنگ با مرتبط مختلف بخشهاي در . است ذكر قابل آنها به بخشي

 قائل انسان زندگي براي (روحاني) معنوي و (نفساني) رواني ،(جسماني) مادي عمده قلمرو سه كه دسته آن

 عرفان در خصوص به و اسالمي بيني جهان در . است داربرخور خاصي اهميت از مراتب سلسله اصل هستند،

 هر و فضا هر و منزل هر و گردد مي شناخته خاص مراتب سلسله يك در گوناگون منازل و مدارج طي اسالمي

 الزم هاي بايستگي و ها شايستگي تحصيل تا كه دارد تعلق خاص ايعده به خود خاص هاي ويژگي با حريمي

   ].11[ نيست ميسر باالتر منزل به رسيدن براي آن ز ا عبور چنين هم و آن به وصول امكان
 براي را خاص مقامي و مكان شيءاي هر وجود، عالم در اسالمي، بيني جهان در كه داشت عنوان بايد لذا

 . شود مي مشخص وجود مراتب هاي ويژگي به توجه با مقام و مكان اين موقعيت و ارزش كه است دارا خويش
 مي انجام آن درون كه فعاليتي مقام و ارزش به توجه با آن اجزاء و نموده تبعيت قانون اين از نيز مصنوع محيط

 مي دارا را خاصي موقعيت و مقام هريك همجوار اجزاء ساير با ارتباطشان و دارند وجود آن در كه كساني و شود

 در . شود مي مربوط مجاور و واليمت فضاهاي نمادين و كالبدي خصوصيات به خاص هايويژگي اين كه باشند،

 كاركردهاي با فضايي قلمروهاي به دهيشكل سبب كه است مراتب سلسله اصل نيز معماري بناي يك گيريشكل

  . ميدهد شكل را فضايي هايبندي حريم و گردد مي متفاوت
 درونگرايي 2-2-3

 مسأله است بوده گذار تأثير آشكارا ما سنتي انبيه در محرميت گيري شكل در كه اصولي از ديگر يكي

 ثمره را آن يا و دانست مراتب سلسله رعايت مشخصه بارزترين را درونگرايي بتوان شايد. است درونگرايي
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 با و است داشته وجود ايران معماري در اصل يك صورت به كه است مفهومي درونگرايي . كرد قلمداد محرميت

 آثار انكار غيرقابل هاي ويژگي از يكي بايد ت.اس مشاهده و درك قابل متنوع صورتهاي به آشكار حضوري

 آنان درونگرايانه خصوصيت را غيره و حمام كاروانسرا، مدرسه، مسجد، خانه، همانند گذشته انبيه و معماري

 توصيف در استيرلن د.دار سرزمين اين فرهنگي و اجتماعي اي انديشه اصول و مباني در عميق ريشه كه دانست،

 شهر ساختار « بودن چيزي درون در هميشه» سر به انسان نياز احساس و رواني مفاهيم به اشاره و پردازدمي

 در كه دريافت توانمي ساده ارزيابي يك با .[8]ددار شهري مقياس در حتي جا همه در پناهي مفهوم به ايراني

 پوششي صرفاً ظاهري پوسته و است شده داده آن باطني هسته و جوهر به واقعي ارزش ايراني معماري فرهنگ

 راستين هستي و جوهر كننده تعيين آن سربسته و دروني فضاي و كندمي محافظت حقيقتي از كه است مجازي

 از بيش چيزي اشكال سنتي، معماري سرتاسر در. نيست بيروني فضاي وجوهات با قياس قابل كه تسا بنا

كه عملكردشان فراسوي« در اما دارند معمارانه يعملكرد هميشه چند هر . هستند صرف صناعتيِ تمهيدات 

 از انسان به عنوي م اصول يادآور همانا كه هستند فزونتر اهميتي با ديگر عملكردي واجد دارد، مادي نظمي
 و دهد مي باز خود واقعيت سطح در سنتي انداز چشم يا باغ يا ساختمان يك كه اصولي است، نمادينشان جنبه
 چيز هيچ سنتي هنرهاي همه مانند سنتي معماري در . دارد خواني هم انسان خود دروني تحاال با حال عين در

 حفظ جستجوي در درونگرايي لذا .]٢[" باشد نمي معنويت جز چيزي هم معني و نيست منفك معني از هرگز

 و خويش صلا به رسيدن منظور به عبادت و تعمق تفكر، پشتوانه با كالبدي شرايط آن در كه است محيطي حريم
  .است رسيده متعالي و موزون نظمي به درون، در اصيل آرامش و خاطر طمأنينه يافتن

  
  انواع نظام فضايي معماري ايراني - 3

هايي كه براي آن برشمرديم، در طول روند زندگاني جمعي چندين هزارساله ايرانيان به نظام فضايي با ويژگي
سيري را  "تفكر"اند و نه بوده "فضا"كه به تنهايي نه  "چيزهايي"ه تدريج با در برگرفتن و استقرار بخشيدن ب

بوده كه در آن  "درونگرايانه"مندي از فضاها در معماري ايراني، شيوه باشد. شيوه بهرهطي كرده كه قابل تامل مي
رخالف را تشخيص بخشيده است. اين ب "شدن"را براي تمركز و يافتن خويش و رفتن به سمت  "مكاني"همواره 

باشد كه در آن شيء عيني عنصر مثبت است. در اين معماري، فضا عنصر مثبت شيوه استفاده غربيان از فضا مي
  ]. 2["اساس درك سنت معماري ايران اسالمي است"]. به نظر اردالن اين 1[ "باشدمي

هاي ارائه ه متضمن كيفيتاند كهايي هستيم كه ايجاد كننده فضاهايي بودهدر اين پژوهش به دنبال يافتن نظام
شوند. و هاي فرعي بنا ديده ميهاي اصلي و هم در بخشها هم در بخشاند. اين نظامشده در معماري ايران بوده

  اند.اي از فضاهاي باز، نيمه باز و بسته و مرتبط با يكديگر را ايجاد كردهمجموعه
  

  نظام فضايي سلسله مراتب مفهومي3- 1
ها را براساس درجه اهميت و سلسله مراتب اري و هم در شهرسازي فضاها و دسترسي به آناين نظام هم در معم

داده است. ويژگي سلسله مراتبي خلقت در پنج حضرت توسط بسياري از انديشمندان با سير از كنار هم قرار مي
ام فضايي معماري و اش در قوس صعودي، الگوي طراحي در نظترين در قوس نزولي و مسير عكسواالترين به پست

ترين شهرسازي اسالم قرار گرفته است. اين نظام خود را در معماري به صورت سلسله مراتب دسترسي از بيروني
  ها، به منصه ظهور رسانده است.ترين آنترين به مهمترين و يا از كم اهميتفضاها به اندروني
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اه تا شاه نشين و تاالر سلسله مراتب دسترسي به در خانه مسير از در ورودي به هشتي، داالن، حياط، تختگ 
ترين تا است. در شهرسازي نيز اين سلسله مراتب با سير از پايين ساختهترين فضاي خانه را فراهم مياصلي

ساخته واالترين و با ختم تمامي مسيرها به مسجد جامع شهر، به عنوان محضري از خانه خدا، خود را محقق مي
نظام فضايي كلي، دو نوع ديگر در اين معماري قابل بازشناسي است، كه زير مجموعه سلسله  است. به جز اين

  ].13گيرند[مراتب مفهومي قرار مي
  نظام فضايي مركزي 1-3- 1

  اند.باشد، كه در آن فضاهايي در اطراف يك نقطه مركزي سرپوشيده يا سرباز انسجام يافتهشامل نظام فضايي مي

ها ديد. بعد از ورود اسالم اين نظام فضايي هاي قبل از اسالم و چهار طاقييي را بايد در آتشكدهريشه اين نظام فضا
با نگاهي جديد كه مسلمانان بدان داشتند، در بناهاي مختلف از قبيل مزار بزرگان، و هسته اصلي بسياري از 

باشد مركزي حياط يا صحني رو باز ميمساجد و مدارس به كار برده شد. در نوع ديگري از اين نظام فضايي، هسته 
  اي از فضاهاي مسقف آن را در ميان گرفته است.كه مجموعه

  نظام فضايي محوري 1-3- 2
اند. بهترين نمونه تبلور باشد، كه در آن فضاهايي در اطراف يك محور افقي شكل پذيرفتهشامل نظام فضايي مي
نتي ديد. نظام فضايي معماري ايران الگو گرفته از طبيعت، توان در بازارهاي شهرهاي ساين نظام فضايي را مي

گرايانه نظام هارمونيك عالم و دريافته توسط انديشه بشري است. امروزه چنين نگاهي نمايانگر ارزش مطلق و كمال
نه به اند، نمايد. تعدادي از معماران نيز كه توجه به معماري گذشته را در دستور كار خود قرار دادهنامعمول مي

  اند. هاي جنجالي روي آوردههاي آن معماري كه به نمايش اشكال نمادين و فرمتأويل اصول و سويه
ها و هدف از اين مقاله فرار از آن چيزي نيست كه اين روزها جاري است، بلكه توجه و تعمق در ماهيت چيستي

ي با ارزش گذشته ما را ساخته و از اين هاهاي نظام فضايي معماري ايران است. بدان گونه كه معماريچگونگي
  تر را ميسور داشته است انشاا... .تر و اثربخشهايي متعاليطريق ورود به حوزه

  
  نتيجه گيري

 اصول پاي رد .است بوده ملتي و هرقوم هايانديشه و نگرش تفكر، بروز براي ابزاري همواره انديشه كالبد عنوان به معماري

 كه همانگونه و خورد مي چشم به زمين ايران سنتي معماري در وجه بهترين به سرزمين اين فرهنگ بر حاكم بيني جهان و

 كه زماني تا اصول اين دل در كه آسماني منشأ با است ناپذير تبديل اصولي برگيرنده در ما گذشته معماري گشت بيان

 و بقا و پايدارند انديافته نمود سنتها . « اردد برايشان را رهنمون اصل حكم سنت اين كه قومي آن از گرفته نشأت تمدن
 اين در .شد نخواهد مرگ تسليم تمامي به شود مي متوقف اش ظاهري بقاي كه هنگامي حتي و داشت خواهند دوام

  ].2[ » گردد مي باز خود آسماني مبدأ به اش روحاني و ذاتي واقعيت در سنت خود و شود مي ناپديد اشزميني سايه حال،
 كالبد زمين ايران اسالم از پس معماري در هنرمندانه و شاخص بس اي گونه به كه است سنتي اصول اين از يكي يتمحرم
 نظم، دانست، اسالمي تمدن و هنر تمامي بخش جهت آنرا بايد كه وحدت همانند اصولي محرميت كنار در .است يافته

 هاي ريشه داراي كه آنجا از و است جوييپي قابل سنتي بناهاي كالبد در نيز غيره و تناسب و تقارن مراتب، سلسله

نظام به مراتب سلسله .است ديگري مكمل و دهنده شكل كدام هر وجود دارند، ازلي حقيقت يك به رو و بوده مشترك
 را وحدت هندسه، و نظم و تناسب كارگيري به و شود مي منجر محرميت حفظ نهايتا و عمومي و خصوصي هاي حريم مندي

 در چه آن درست شناخت رسد مي نظر به .سنتي اصول يكسان هاي ريشه و سرچشمه از است نشاني اين و دهد مي شكل

 براي را راه حال، زبان به آنان به دادن كالبد و مان سنتي معماري معيارهاي و قواعد و اصول بازشناسي و ايم كرده گذشته

 در ارزشمند مصاديق و اصيل منابع به مراجعه با تا است معماران كيكاي وظيفه و سازد هموار است، مقصود آنچه به رسيدن
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 دسته آن از همه غيره و هندسه طبيعت، با پيوند تناسب، و هماهنگي مراتب، سلسله محرميت، اصول .بردارند گام راه اين

 از صحبت كه جا آن .بود خواهد راهگشا كارگيريشان به و شناخت يقين به و اند مانده مهجور حقيقتاً امروزه كه اند

 برنامگي، بي گرايي، غرب بر عالوه را آن معضل بزرگترين بتوان شايد است، ايران امروز معماري هويتي بي و سردرگمي

 اصول، كه جايي آن .دانست گذشته معماري از گسست در معاصر، معماري درست فهم عدم و قوي هاي انديشه فقدان

 كورانه كور تقليدي به روي و نهاده كنار به را مان فرهنگي اعتقادات و تفكرات ايهپ بر شده ارايه راهكارهاي و هاارزش

نظام فضايي معماري ايراني چنان كه در اين مقاله آمد، معناي پنهان صورت و ايده اوليه معمار را در عرصه معماري  .ايم آورده
است. نظام فضايي جبر و جزميت متناظر آن  نمودهميباشد، را تحويل به نقشه پنهاني كه حلقه اتصال عالم خيال به حس مي

كرده است، بلكه زيرنقشي بوده كه جهت تجلي در عالم مادي در معماري مدرن، يعني كاركردگرايي را در معماري ايجاب نمي
  هاي مختلف معماري را به منصه ظهور رسانده است."شكل"، "صورت"و فيزيكي، با همراهي 

 شناخت و اندآمده وجود به آن درون در مفاهيم اين كه را خاص فرهنگي ديدگاه بايد ايران يمعمار مفاهيم درك براي

- بي و ازلي آفرينش حيث از كه آنچه دربارة ترعميق به دانشي فقط ما توجه بررسي اين در  نمود. دريافت كامل آگاهي با

 كه است اين غرض بلكه بنگريم؛ گذشته به و اعجاب تحسر نظر با كه نيست اين مقصود است. بوده معطوف زمان است

 شودمي تلقي ازلي و بنيادي بشر براي كه اساسي آن هايدريافت و جامعه اين اساس و شالوده دربارة نسبتاً كاملي آگاهي

 .آوريم دست به
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