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 چكیده 

ایران در طول تاریخ اسالم همواره یکی از مراکز اصلی هنر اسالمی بوده است و معماری ایرانی از جمله غنی ترین زمینه 

ماری ایرانی دوران اسالمی کوشیده است تمامی وجوه های تجلی آن. توحید بنیادی ترین اصول سنت  اسالمی است و مع

و ویژگی های خود را برای نیل به وحدت تلفیق کند این نکته با یادآوری برخی تعالیم سنتی پیرامون معماری و عناصر 

دین دار، دین محور و خدامحور است و در آن پایبندی به  از آنجا که جامعه ایران یک جامعه دینآن روشن تر خواهد شد.

های مدرنیته این تضاد و چالش بین این  های غربی و جلوه ها و اندیشه شود با ورود نگرش و سنت تا حدود زیادی یافت می

ایرانیان همان طور که در برخی هویت و . دو فرهنگ کامالً متفاوت، بروز پیدا کرد و هنوز این چالش ادامه یافته است

ساله اخیر به ویژه از دوران روی کار آمدن رضاخان و تجدد  100زندگی نیز در اند، در سبک  ها، دچار بحران شده ارزش

ها، آداب و رسوم، نظامات و سنن اجتماعی، باورها و حتی باورهای  ها و گرایش اش، دچار تشتت بسیار در نگرش آمرانه

به نحوی که از جامعه ما یک های بسیار شده است،  دینی خود گشته و سبک زندگی اسالمی ایرانی دچار تضادها و تناقض

توان بر آن نام مدرن نهاد. الزمه  توان آن را سنتی و اسالمی نامید و نه می جامعه شبه مدرن ساخته است که نه می

رسیدن به شهر اسالمی، رعایت صحیح تمام شرایطی است که اسالم برای زندگی مومنانه توام با رفاه و آسایش مردم در 

سعی شده است  ایرانی،-وهش حاضر ضمن اشاره به ویژگیهای ساخت کالبدی شهرهای اسالمیدر پژ .نظر گرفته است

 بیان شود.اسالمی شهر معیارها و شاخص های الگوی
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 مقدمه  -1
از لحاظ تاریخی  .قت هنری در کالبد مادی به شمار می رودمعماری اسالمی یکی از بزرگ ترین جلوه های ظهور یک حقی

معماری اولین هنری است که توانست خود را با مفاهیم اسالمی سازگار نموده و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد 

: 1383نژاد،  معماری اسالمی  یکی از موفق ترین شیوه های معماری در تاریخ معماری جهان قابل بازشناسی است) محمدی

انسانها در فضای شهری زندگی می کنند، یعنی  (. شهر مجموعه ای از فضاهاست که، انسانها خود آن را ساماندهی می کنند.58

شهر حرکت می کنند و در فضای  در دهند و از آن تاثیر می پذیرند.رابطه ای پیوسته از کنش متقابل آن دارند. آن را تغییر می 

ند. اجزای فضای شهری را به نشانه های معناداری برای تبدیل می کنند و یا نشانه هایی از بیرون بر آن می شهر معنا می آفرین

(. پژوهش درباره ی فرهنگ های شهری به طور طبیعی بر مواردی چون نهاد، شهر و شیوه زیست 1390،13افزایند)دهقانی، 

رشد می یابند، تمرکز می کند. دانش شهری به طور مداوم به یا اشکال فرهنگی تعریف شده ی این فرهنگ ها که در شهرها 

فرهنگی و  -سوی ایده ای از شهرها و فرهنگ های شهری  در حرکت است که فارغ از نژاد پرستی بوده و دارای اعتبار میان

ت به انسان و گاه های متفاومروری بر فرآیند شکل دهی به فضاهای شهری موید این نظر است که دید تاریخی گسترده است.

است موثر بوده است. از اینرو شناخت، تجزیه و حصول نهایی که همان فضاهای شهری و تعامل این دو در ساخت ممحیط 

تحلیل و طراحی یا شکل دهی به فضاهای شهری نیازمند شناخت انسان، انگیزه های او و توجه به چگونگی ارضاء این نیازها در 

(. تاثیراتی که شهرها بر زندگی اجتماعی انسان می گذارند زیادتر از آن است 58:1385بی،تعامل با محیط کالبدی است)مطل

که نسبت جمعیت شهری نشان می دهد، زیرا شهر نه تنها به طور فزاینده سکونتگاه و کارگاه انسان امروزی است بلکه مرکز 

ماعات جهان را به مدار خود کشیده و نواحی نوآوری و نظارت بر زندگی اقتصادی، سیاسی و فرهنگی است که دورترین اجت

(. مرور تاریخی رشد 608:1387گوناگون، ملت ها و فعالیت های مختلف را به صورت یک جهان هستی در یافته است )گیدنز، 

شهر طی دوره های گوناگون می تواند منجر به دریافت اطالعات جامعی از شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در هر دوره 

شد. این امر حاصل رابطه متقابل تغییر شرایط و تجدید ساختارهای شهر است که توانسته با اعمال این تغییرات و با به روز با

(. 124:1389رسانی بافت و ساختار از تغییرات اجتماعی عقب نمانده و شرایط زیست را به نحو مطلوبی فراهم نماید)سلطانی، 

اری ارزشمند و پویا را در بناهای اسالمی بازشناسی کرد: که  موجب شده تمامی آنها در در یک نگاه جامع نگر می توان پیوست

 ( 58:1383قالبی واحد با عنوان معماری اسالمی در کنار یکدیگر قرار گیرند) مهدوی نژاد،

اصر شهر سعی دارد به الگوی متداول از عن و این پژوهش به دنبال شناخت مشخصه های هویت کالبدی شهر اسالمی است

اسالمی دست یافته و کارکرد آنها را تبیین نماید. همچنین به این سوال پاسخ دهد که مشخصه های کالبدی شهری با هویت 

 زمینه های تکوین هویت اسالمی در عصر معاصر چه بوده اند؟ عوامل و ؟ چیستاسالمی ایرانی 

 :تحقیقروش 

اینترنتی اطالعات مورد نیاز جمع  و استفاده از منابع کتابخانه ای و باتحلیلی است  –توصیفیروش تحقیق در این پژوهش 

 آوری شده است.
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بندی آن عوامل متعددی نظیر عوامل اجتماعی،  گیری و استخوان شهر اسالمی یکی از مظاهر تمدن اسالم است که در شکل

ای دینی و... تاثیرگذارند. بنابراین شهر اسالمی برخاسته از فرهنگ و تمدن اسالم، ه های ساخت و ساز، ارزش ها و روش تکنیک

های خود سامان  عناصر شهرسازی و معماری سایر فرهنگها را جذب کرده و سپس روابط اجتماعی را بر اساس معیارها و ارزش

توان گفت در شهر اسالمی ارتباط ذاتی  براین میباشد. بنا دهد و لذا ساختار فیزیکی آن یادآور هویت ساکنان مسلمان آن می می

های شهرسازی  شهر اسالمی همزمان با استفاده از شیوه .و ساختاری مابین دین، فضای شهری و مناسبات اجتماعی وجود دارد

شأت های مغلوب شده توسط اسالم و نیز با اتکا به شکل و الگوی فرهنگی جدیدی در شهرسازی که از دین ن مرسوم در تمدن



های اسالمی دارای وجوه اشتراك با یکدیگر و افتراق نسبت به سایر شهرهای  سرزمین هایی دارد که در گیرد، ویژگی می

بندی نمود. در حوزه اجتماعی،  توان در سه حوزه اقتصادی، کالبدی و اجتماعی دسته ها را می باشد. این ویژگی غیراسالمی می

های عمومی، وحدت ساکنان شهر در  های خصوصی شهر نسبت به عرصه ه به عرصههای صنفی و اجتماعی، توج وجود تشکل

شوند. در حوزه کالبدی نیز وجود  ها و نحوه اداره شهر توسط حاکمان خصوصیات عمده شهر اسالمی را شامل می محدوده محله

دی بوده و مشخصه فیزیکی شهر های شهری دارای نمود کالب بندی کارکردهایی نظیر بازار، ارگ، قلعه، مسجد جامع و محله

ها یا عناصر  باشند. نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که منظور از شهر اسالمی، تنها استفاده از فرم اسالمی می

کند و فیزیک هر شهری بر  معماری اسالمی نیست. در واقع، شهر اسالمی متأثر از شهروندان مسلمانش، هویتی مستقل پیدا می

کند. لذا یک شهر اسالمی در ارتباط با ساکنانش و ساکنان یک شهر  ای از معنا و روح آن شهر هویت پیدا می الگوی ویژه اساس

در این زمان خصوصیات یک شهر اسالمی را باید بیشتر  گردند. به عبارت دیگرمند میاسالمی نیز در ارتباط با شهرشان هویت

اصلی زندگی سیاسی و اجتماعی در یک شهر اسالمی، فضاهای جمعی آن است و لذا در حوزه اجتماعی آن جستجو کرد. صحنه 

 های اجتماعی شهر باشد.  گیری فضای شهری باید بیشتر ناظر به جنبه توجه ما به مفهوم اسالمی در فرایند شکل

شهر اسالمی را بدست  ها و مظاهر یک از سوی دیگر تهران به عنوان پایتخت یک کشور اسالمی هنوز نتوانسته است ویژگی

دهنده توجه به ماهیت اسالمی در ساخت و ساز تهران باشد وجود ندارد. اگرچه تاکنون  ای که نشان آورد و هیچ الگو و ضابطه

اقداماتی از طرف مدیریت شهری برای توجه به هویت اسالمی در ساخت و سازهای شهری صورت گرفته، ولی هنوز وضع 

های غیربومی، یا اصله زیادی دارد. در معماری و شهرسازی تهران معاصر الگوگیری صرف از انگارهال ف موجود با وضعیت ایده

-شهر در راستای نا های بستر و هویت محتوایی، منجر به توسعههای غیراصیل یا تقلیدی، بدون توجه به ویژگی ساخت نمونه

گیری  چگونگی شکل آن است که مسأله دهنده نشان اسالمی شده است. مطالعات صورت گرفته -همخوانی با هویت ایرانی

های ساختاری، از جمله مهمترین موضوعات بحث برانگیز در دوران معاصر محسوب  ساختار شهر تهران، بخصوص از جنبه

 -نیهویت ایرا های ساخته شده در تهران، مسألهدهد که در بسیاری از نمونه پروژه های انجام شده نشان می شود. بررسی می

 شود: اسالمی شهر به عنوان یک چالش جدی بدون پاسخ مانده است. این مهم به دو شکل مشاهده می

 ل و فرم ساختارهای موجود در شهرتناسب شک عدم: کالبدی هویت. 

 برداری نامناسب از فضاها و ساختارهای موجود در شهر.  بهره یا و عملکرد کارکرد، نوع: محتوایی هویت 

آن را  بایست بیانگر روح زمان و فرهنگ رفتاری مردمانی باشد که طی یک دوره هرسازی و معماری، میفرم یا شکل در ش

های زمینه مکان معماری است؛ یعنی هویت کند، که این فرم در ارتباط با ویژگیاند. هر معماری فرمی را تولید میپدید آورده

ایی بستر آن معماری است. بنابراین در شهر اسالمی، فرم )هویت کالبدی هر اثر معماری در ارتباط مستقیم با هویت محتو

های  کند و این متأثر از بنیان شود و کالبد، هویت خود را از محتوا اخذ می کالبدی( به تبع معنا )هویت محتوایی( تعریف می

امروزه هویت جمعی در  نظری هنر و معماری اسالمی است که در آن نسبت قالب و محتوا همچون نسبت روح و کالبد است. 

عنوان  گرا. مفهوم محله بهسازد؛ رویکردی بومی و هویت شهر اسالمی در عصر جدید را روشن می ای، رویکرد توسعهمقیاس محله

گیری  های خرد و ملموس شکل های شهری از گذشته یکی از کانون یک واحد پایه کالبدی از ساختار شهر اسالمی است. محله

ای نخستین برخورد ملموس افراد با هویت فرهنگی را  ها و هنجارهای محله ی و تعلق اجتماعی هستند. ارزشهای فرهنگ هویت

همچنین بخش اصلی زندگی در  کنند.  صورت مناسبات رویاروی، حس تعلق اجتماعی را تقویت می دهند و اغلب به شکل می

معی که در دل ساختار محالت شهر شکل گرفته و فضایی هایی ج یابد. مکان یک شهر اسالمی در فضاهای جمعی آن نمود می

های اصلی آن  نماید. این فضای جمعی با مولفه را برای ایجاد حس همبستگی و تعهد اجتماعی در بین ساکنین محل ایجاد می

الف باشد. فضاهای عمومی در شهرهای اسالمی بر خ های مذهبی میزبان حضور عمومی ساکنین شهر می نظیر مسجد و مکان

های دینی است که میزبان حضور عمومی ساکنان شهرهاست. تحلیل جایگاه و  سایر شهرهای غیر اسالمی شامل مساجد و مکان



نقش مساجد به عنوان عامل موثر در تشکیل، رشد و توسعه محالت شهر اسالمی و ایجاد پیوندی ساختاری با محله و ایجاد 

فضایی، مسایل زیباشناسی و بصری، امنیت  -وزشی و فرهنگی، توسعه کالبدیکارکردهایی نظیر توسعه اقتصادی، مسایل آم

ای آنرا بهبود  تواند کارکرد محله اجتماعی و... و همچنین توجه به سه عامل امکانات، تجهیزات و مدیریت بهینه مساجد می

تواند  ای نظیر مسجد می ی محلهها دهی و ساماندهی دوباره محالت بر مبنای کانون ببخشد. استفاده از عنصر وقف در شکل

هایی نظیر پاساژها )کارکرد تجاری(، فضای سبز و باز  تواند با کاربری راهگشا باشد. همچنین مسجد به عنوان کارکرد مذهبی می

ای و در نهایت انسجام و یکپارچگی شهر  )کارکرد عمومی( نیز ترکیب شود که مجموعه این عناصر و کارکردها به تقویت محله

 انجامد. بی

 شهر اسالمی از دیدگاه كالبدی )اصول طراحی شهر اسالمی(  -3

ای ایفا کردند. شهر اسالمی عالوه بر  شماری از عوامل وجود دارند که در زمینه نظم و طرح ظاهر شهر اسالمی، نقش قاطعانه

ی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی عام های کالبدی، بازتاب دهنده ساختارهای اقتصاد موقعیت طبیعی )توپوگرافی( محلی و ویژگی

  جامعه جدید التأسیس بود. به طور کلی این عوامل به شرح زیر است.

 قوانین طبیعی  3-1

نخستین اصل بازگو کننده ویژگی یا ماهیت شهر اسالمی همانا سازگاری یا تطابق طرح و شکل ساختمانی شهر با شرایط 

ایط آب و هوایی بوده است. استفاده از مفاهیمی چون حیات خلوت، تراس، طبیعی اعم از موقعیت طبیعی )توپوگرافی( و شر

اند. این قبیل عناصر به منظور تطابق با شرایط آب و هوایی گرم  ها، بیانگر این شرایط بوده هایی پوشیده باریک و باغ خیابان

  .اند شده حاکم بر محیط زندگی مسلمانان طراحی می

 باورهای فرهنگی و مذهبی  3-2

داده است، از این رو مسجد در سلسله  باورهای مذهبی کانون یا هسته اصلی زندگی فرهنگی مردم مسلمان را تشکیل می

مراتب نهادی و مکانی از جایگاه عمده و کانونی برخوردار بوده است. باورهای فرهنگی تفکیک کننده زندگی خصوصی و عمومی 

های جدا  بست های باریک و بن در نتیجه، طرح شهری شامل خیابان .یده استبخش به نظام مکان میان مصارف و مناطق نظم می

کننده قلمروهای خصوصی و عمومی از یکدیگر بوده و این در حالی است که مصرف زمین بر تفکیک یا جدایی زن از مرد تأکید 

های  داشته باشد از کاربری )خانهداشته است. در نتیجه، هرگونه فعالیت اقتصادی که با مبادله و حضور اجتماعی سر و کار 

 .های اصلی متمرکز بوده است مسکونی جدا بوده و بیشتر این قبیل فعالیت در مناطق عمومی خیابان شخصی(
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اب دهنده ها، همچنین بازت های اجتماعی و محل روابط اجتماعی و فیزیکی میان قلمروهای خصوصی و عمومی میان گروه

قوانین شریعت )قانون اسالمی( بوده است. اصل حریم شخصی به قانون تبدیل شده که ارتقاع دیوار را باالتر از ارتقاع فرد شتر 

سوار تعیین کرده است. این مورد و قوانین مربوط به حقوق مالکیت برای مثال، از جمله عوامل تعیین کننده شکل )یا فرم( شهر 

  .اسالمی بوده است
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های قومی و  اندازهای فرهنگی، خاستگاه های اجتماعی مبتنی بر چشم بندی سازمان اجتماعی جامعه شهری براساس گروه

بنابراین توسعه در جهت برآورده ساختن این گونه نیازهای اجتماعی به ویژه اتحاد  .همخونی مشترك استوار بوده است

عواملی چون ساختارهای خانواده گسترده، حریم  .و اعمال مذهبی در حرکت بوده است خویشاوندی، دفاع، نظم اجتماعی

دار متجلی و متبلور بوده  شخصی، تفکیک جنسی و تعامل اجتماعی نیرومند به وضوح در شکل ساختمانی متراکم منازل حیاط

 است. 
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است و این مسئله در   اسالمی ، بومی و سرزمینی در شهرسازی و معماری امروز تهران واجد اهمیت بسیارجایگاه هویت 

ها، اصول  گسیخته، دور ماندن از ارزش رویه و لجام رشد بی.توسعه شهر و ساخت و سازهای آن اغلب مورد غفلت واقع شده است

ها و ضوابط کالن راهبردی در حوزه مدیریت  نقصان سیاست و دانش فنی غنی معماری و شهرسازی اسالمی و بومی ایران،

کالبدی و درنهایت منجر -گانگی و آشفتگی فضایی شهری در گذشته و عدم آموزش صحیح شهروندان در اغلب موارد باعث چند

ایران و عنوان پایتخت  شهرهایی چون تهران به به ناهمگونی سیما و منظر و اغتشاش هویتی و بصری محیط شهری در کالن

پیامد چنین رویکردی به همراه کم و یا بی توجهی به هویت فرهنگی و اعتقادی . است  شهرهای مهم آسیا شده یکی از کالن

ها توأم با بحران هویت منجر شده است، به نحوی که مخاطبان شهر قادر به درك معنای  شهروندان، به گسترش فضاها و مکان

ملی  -های مذهبی باورها و ارزش .شود نمی منجر خاطر تعلق تحقق به  اماکن و فضاها این و مردم میان ارتباط و نبوده  آن

نقش انکارناپذیری چه در عرصه نظری و چه از جنبه عملی در ارتقای زیبایی عینی و ذهنی شهرها دارند و این در حالی است 

ها( و عناصر  میان عناصر عینى )بناها و ساختمانکه ویژگى یک شهر زیبا در شهرهای کهن ایرانی اسالمی را باید در تعامل 

  ها و ادراك شهروندان( موجود در شهرهای کهن جستجو کرد. ذهنى )برداشت
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دکتر نقره کار عضو هیئت علمی دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت واژه معماری دوران اسالمی را جایگزین معماری 

مهمترین ویژگی معماری دوران اسالم را بسترسازی سیر انسان از کثرت به وحدت عنوان کرد و یادآورشد که اسالمی قرار داد و 

ما معماری اسالمی نداریم بلکه معماری دوران اسالم  . این معماری از بعد هنری ساختاری جهانی و فراتر از زمان و مکان دارد

ول فکری و اعتقادی است که این اصول حقیقی، کلی، ازلی، ابدی و غیر درست است چرا که اسالم مبتنی بر مجموعه ای از اص

نسبی هستند در حالیکه مسلمانان انسان هایی نسبی بوده و در نتیجه آثار معماری آن ها هم نسبی و وابسته به شرایط زمان و 

ز کثرت به وحدت مهمترین ویژه گی بسترسازی سیر انسان ا. مکان خواهد بود بنابراین بهتر است بگوئیم معماری دوران اسالم

معماری دوران اسالمی عالوه بر ظاهری زیبا ، باطنی عمیق و انسانی و با صفا دارد همچنین  . بارز معماری دوران اسالمی است

معماری این دوره ضمن رعایت دستاورد های علوم تجربی با روح و دل انگیز است به این معنا که حس، عقل و روح را تغذیه 

اصل عنصر فضا در معماری دوران اسالم محل حضور انسان است و سایر عناصر نظیر بدنه ها و اجزاء ساختمان بر . کند می

مبنای آن هویت می یابند . در معماری اسالم عالوه بر فضای سرپوشیده داخلی ، فضای سرباز و سرسبز خارجی یعنی حیاط 

همچنین در معماری این دوره سقف مانند کف طراحی نمی شود بلکه کف  مرکزی هم از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است

تنها عنصر . با الهام از بستر طبیعت هموار و مسطح است و سقف با الهام از آسمان الیتناهی و کهکشانی طراحی می شود

ی می شود و این به شاخص و جاذب در نمای خارجی سردر یا ایوان ورودی است که چون طاق نصرتی برای ورود انسان طراح

در . منزله اهمیت بخشیدن به انسان در مقابل توده ساختمان خواهد بود . ساختمان مجسمه نیست بلکه ایمن گاه انسان است



معماری دوران اسالم فضا ها بر حسب کارکردشان درجه بندی می شوند: در شهرها، فضاهای مذهبی و فرهنگی ، قلب و کانون 

ند و سایر عناصر فضایی بر حسب نوع عملکردشان درجه بندی و مکان یابی می شوند . در داخل بناها و نماد برجسته شهر هست

در معماری . و خانه ها هم، فضا های جمعی در محور اصلی و فضاهای فردی و خدماتی و عبوری در حاشیه قرار می گیرند

نماها از تقسیمات سه دربی و پنج دربی استفاده می  در . دوران اسالم همیشه کانون فضا متناسب با حضور انسان خالی است

شود که محور مرکز فضای خالی یا پنجره یا درب ورودی باشد . در حیاط داخلی ، نقطه مرکزی آب نما است که سیال ترین و 

روح انگیز مواج ترین و در عین حال شفاف ترین و روح بخش ترین عنصر طبیعی ست و از آنجا که آسمان را در دل خود دارد 

از ساختن هر چیز بیهوده و غیر مفید در معماری دوران اسالمی به شدت پرهیز می شود و در عین . و فرح بخش خواهد بود

همچنین در این دوره از تزئینات نامناسب و ناهنجار  .حال سعی بر تأمین مجموع نیاز های مادی و معنوی انسان ها خواهد بود

آنچه زمینی و مادی است ، استفاده نمی شود ولی همواره فاخر و غنی است و از کالم الهی ،  و غیر ضروری به مفهوم تزئین

این  . اشعار عارفانه ، نقوش و بافت های هندسی و از رنگهای متنوع و مناسب به طور شایسته و به جا بهره برداری می کند

د ، تأمین کننده مجموع نیازهای مادی و روحی انسان معماری عالوه بر اینکه هماهنگ با محیط زیست و اقلیم طراحی می شو

ها است، همچنین معماری دوران اسالمی به دلیل اصالت بخشیدن به نیازهای فطری و نوعی انسان ها و در عین حال احترام به 

 . دستاوردهای تجربی و تربیتی و کسبی آنان ، قابلیت کاملی برای جهانی شدن را دارد

 اری اسالمی ویژگیهای هنر معم -6

دهد. این  گیری از روح معنویت نشان می معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره

شناسی دین اسالم در معماری اسالمی  ای است که اعتقاد به توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیبایی امر به گونه

دهد از زمانی که انسان هنر را شناخت یعنی از هزاران  های به جا مانده از پیش از ظهور اسالم نشان می فهیابد مؤل تجلی می

سال پیش به طراحی رنگی از حیواناتی که منقرض شدند به منظور نشان دادن واقعیتها و مهارتهای خود بر روی دیوارها 

 رفت . ای برای برقراری ارتباط او به شمار می نسان وسیلهپرداخت . در واقع هنر پیش از زبان و ادبیات در زندگی ا

ای که تجلی معماری در تصاویر یا  به گونه داد؛ می نشان را فرهنگ و هویت رنگی، تنوعات از غیر به که بود هنری معماری

با عکسهای قدیمی  کاریهای رنگی و غیررنگی کنده کاریها بخوبی نمایان است. در قصرهای ساخته شده در زمان امویان کنده

بسیاری داشت. دست نوشته ها، ظروف و یا اثاثیه هایی که به علت تنوعات رنگی و نوع کار بر روی آنها از اهمیت به سزایی 

برخوردارند، نشانگر ارتباط و عالقه انسان با هنر است. بنابراین باید میان معماری و هنر معماری تفاوت قائل شد که دو مفهوم 

مانند ساختن  ظیفه اجتماعی و خدمت رسانی است. هستند. در معماری منظور ساخت و ساز در راستای انجام وکامال مجزا 

اماکن مسکونی، عبادتی و یا تحصیلی. اما در هنر معماری تأکید بر استفاده از شاهکارهای هنری و دستاوردهای تزئنیی بر روی 

اغها و حوض ها نیز به گونه ای با هنر معماری ترکیب می شوند تا دیوارها، سقف، ستونها، پنجره ها و درهاست و حتی ب

تأثیرگذاری بنا بر بیننده بیشتر شود. هنر معماری اسالمی به واسطه وجود معماران زبردست که فعالیتهای ابداعی انجام می 

خص صحه می گذاشت؛ در دادند با رعایت یکسری اصول خاص بسط و گسترش یافت که این هنر بر درایت و نوع نگاه دینی ش

واقع این نوع معماری بر نظرات، تجارب و ابتکاراتی متکی بود که معمار از آن بهره می گرفت. این مسئله منجر به تنوع در 

معماری اسالمی شد و با توجه به اینکه این معماری از زبان قرآن نشأت می گرفت، عمق و غنای تمدن اسالم را با بهره گیری از 

 ت نشان می داد. روح معنوی

با وجود تفاوت میان معماری و هنر معماری، معماری اسالمی دارای شاخصه های متفاوتی می شود که آن را از سبک و 

سیاقهای دیگر بناها جدا می سازد. این مؤلفه ها شامل هندسه علمی و هنرهای ابداعی بر گرفته از اندیشه های معنوی شخص 

آن بهره مند می شد، شیوه ای است که در هنر معماری پیش از این سابقه نداشته است و این به شود. ابداعی که معمار از  می



ارتباط معماری با  ر معماری اسالمی متجلی شده است. علت ویژگیهای دینی در اندیشه زیبایی شناسی اسالم است که در هن

 خدای به اعتقاد بر مبنی توحیدی اندیشه یم دین اسالم است.دین اسالم نشانه اعتقاد به توحید، ایمان و عمل به آموزه ها و تعال

 در تنها نه که بود هنری اسالمی معماریمی رفت. کار به بکر موضوعی عنوان به اسالمی هنرهای اکثر در که بود سبکی واحد

 نیز حمامها و ها انهخ حتی و قصرها و ضریحها مدارس، در آن از بلکه گرفت، می قرار استفاده مورد مساجد چون دینی اماکن

که معماری اسالمی در اوج  . دورانیبود توجه مورد بسیار اسالمی معماری در هندسه و ریاضیات مقیاسهای. شد می گرفته بهره

 . شایسته ای با نیازهای انسان، شرایط زندگی و اجتماعی زمان خود برقرار می کرد رشد و شکوفایی خود بود، ارتباط معنوی

هویت معماری اسالمی در همه جهان با وجود  .داشت وان گفت که معماری اسالمی با روح تمدن اسالم تطبیقبنابراین می ت

تنوعات زبانی و تمدنی یکسان است و این تنوعات از چین تا اقیانوس اطلس با وجود تعددات فرهنگها دیده می شود. اگر چه 

  ری اسالمی ویژگی خاص خود را داشت.رومیها و دیگر اقوام نیز دارای معماری بودند، اما معما

نکته ی دیگر این است که دیگر تمدنها هنر و معماری اسالمی را به عاریت گرفته اند، اما اگر چه تالشهایی می کنند تا هنر 

 زئینات اسالمی بر اقتدار و ابداعمعماری اسالمی را در نظام خود در آورند، اما هنرهای اسالمی اعم از معماری، خط و ت

مسلمانان تکیه دارد که ما نمونه ای از این تزئینات و هنرهای معماری را در اصفهان، بغداد، دمشق، قاهره، قیروان می بینیم که 

 پذیر نیست. قرن پیش به زمان تاریخ تمدن اسالم باز می گردد و انتساب آن به هیچ حاکم و دولتی امکان 15به 
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بررسی  ی ها خصلتی که بیشتر شایسته و ایوان گنبدهاایرانی، با وجود خصایلی چون تناسب و زیبایی سر درها ودر معماری 

ها، پادیاوها،  ن ایرانی به سوی حیاطاست گوهر معماری ایرانی و منطق ریاضی و عرفانی آن است. درونگرایی و گرایش معمارا

 ها را گرداگرد خود گرفته است، از دیرباز جزء منطق ایرانی بوده است. ها که شبستان ها و کاله فرنگی ها، هشتی گودال باغچه

و سنگی در سراسر جهان متمدن آن روز  های چوبی با ستون شبستانو  ایوانساخته شود، صدها  تخت جمشیدپیش از این که 

اند با این که  ها تا آخرین حد ممکن از هم فاصله گرفته بینیم که ستون ساخته شده بود، ولی نخستین بار در تخت جمشید می

ر معما.  ها بلکه اندکی کمتر است ر قطر آندو ستون چیزی نظیی  در بعضی از معابد کهن خارج از ایران )مثالً مصر( فاصله

کننده خلق کند؛  های گوناگون و سرگرم ها به وجود بیاورد و آرایش ها را با کست افزود پیمون ایرانی توانست وسیع ترین دهانه

ای از هم دور شده که گویی اشکوب زیری بعدها بر آن افزوده شده است.از امتیازات  ای که ساختمان دو اشکوب به اندازه به گونه

و  ها طاقو  ها قوسکه هرگز از مکان هندسی همگن برای پوشش استفاده نشده و از اصطالحات و نام معماری ایرانی این است 

  اند. یداست که بیشتر به شکل بیضی و تخم مرغ و بات )بیز( توجه داشتهگنبدها در زبان فارسی پ

 ضرورت پیمون در معماری ایرانی7-1

ها و راهروها اثر دارد، بلکه حالت در و پنجره و  ها در عرض و طول اتاق ها و ستون پیمون نه تنها در نقشه و اندازهی پایه

ها تاثیر دارد. این تاثیر آن  ها و گنبد خانه ها، طاق ها، ایوان ه در پوشش درگاهکند و پس از هم ها را نیز معین می نسبت بین آن

تواند با تضمین کافی با کاربرد پیمون کست افزود، طرح و محاسبه و اجرای آن را در آن  گردد که معمار ایرانی می جا آشکار می

 .واحد انجام دهد؛ بدون این که نا استواری به وجود بیاید
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http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D8%B3
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%82
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آمده، در  )آذین( بشمار می پیرایه، سنگتراشی)نقاشی( و  نگارگریمانند  هنرهای وابسته به معماریاگر در کشورهای دیگر، 

، بیشتر وداندو  آمودو به گفته نخود معماران،  آجرو  خشتو  کاشیو  گچبا  گره سازیاست.  هرگز اینگونه نبوده ایرانکشور 

و سرما ساخته شود  )عایق(ی در برابر گرماپنام)سقف( آسمانهبخشی از کار بنیادی ساختمان است. اگر نیاز باشد در زیر پوشش 

توان آنرا کوتاهتر و  می کاربندیتواند به دلخواه معمار کوتاهتر شود، تنها با افزودن  بنا که ناگزیر پر و پیمان است و نمی افرازیا 

ست که در پیش شود برای این ا های خرد و رنگین گره سازی می و روزن با چوب یا گچ و شیشه ارسیوار کرد. اگر  باندام و مردم

با کاشی پوشیده  پاکارتا  تیزه )معماری ایرانی(از  گنبدیآفتاب تند و گاهی سوزان، پناهی باشد تا چشم را نیازارد و اگر 

  شود تنها برای زیبایی نیست. وانگهی باید واژه زیبا به معنای زیبنده بودن و تناسب داشتن است و نه قشنگی و جمال. می

 :درونگرایی 7-3

گرا ساخته   ای معماری ایران را درون   ین امر به گونه یکی از باورهای مردم ایران زندگی شخصی و حرمت آن بوده که ا     

سرا، ساختمان را از جهان بیرون جدا   های ساختمان در گرداگرد یک یا چند میان   دهی اندام   است. معماران ایرانی با سامان 

ورت یک اصل در معماری درون گرایی مفهومی است که به ص.داد  کردند و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند می   می 

 . ایران وجود داشته و با حضوری آشکار ، به صورتهای متنوع ، قابل درك و مشاهده است

اصوالً در ساماندهی اندام های گوناگون ساختمان به ویژه خانه های سنتی، باورهای مردم، بسیار کارساز بوده است. یکی از 

و حُرمت آن و نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری باورهای مردم ایران ارزش نهادن به زندگی شخصی 

معماران ایرانی با ساماندهی اندامهای ساختمان در گرداگرد یک یا چند میانسرا، ساختمان را . ایران را درون گرا ساخته است

ه های درونگرا در اقلیم گرم و خشک، داد. خان ازجهان بیرون جدا می کردند و تنها یک هشتی این دو را به هم پیوند می

سر در این خانه ها .همچون بهشتی در دل کویر هستند، فضای درونگرا مانند آغوش گرم بسته است واز هر سو رو به درون دارد

ونی ی مردان و زنان. دو داالن یکی از بخش بیرونی و دیگری از بخش اندر ی جدا ویژه دارای دو سکو بود و درها دارای دو کوبه

ی مهمانان و بیگانگان  بیرونی، ویژه .بیگانگان بدان راه نداشتند جایگاه زندگی خانواده بوده و  اندرونی .خانه به هشتی راه داشتند

 شدند. بود که جداگانه پذیرایی می شدند و گاهی مهمانان در باالخانه )اتاق روی هشتی( که به اندرونی نزدیک بود پذیرایی می

های برونگرا مانند کوشک میان باغ ها،  های بیشتری نسبت به اندرونی داشت. معماران حتی در ساختمان ینبخش بیرونی، آذ

نیز درونگرایی را پاس می داشتند. کوشک ها ساختمانهایی برونگرا بودند که گرداگرد آنها باز بود و از هر سو به بیرون باز می 

خانه های برونگرا در برخی سرزمینهای ایران نیز ساخته می شود. .ستندشدند. بیشتر خانه های غربی یا شرق آسیا چنین ه

مانند کردستان، لرستان و شمال ایران، ولی در سرزمین های میانی و گرم و خشک ایران، خانه های درونگرا، پاسخ در خوری 

ل انکار آثار و ابنیه ای مانند ویژگی معماری غیر قاب.هستندردهنده، شن های روان و آفتاب تندبرای خشکی هوا، بادهای آزا

خانه ، مسجد ، مدرسه ، کاروانسرا حمام و غیره مربوط به خصوصیت درون گرایانه آن است که ریشه ای عمیق در مبانی و 

با یک ارزیابی ساده می توان دریافت که در فرهنگ این نوع معماری ، ارزش واقعی . دارد سرزمین فلسفیاین–اصول اجتماعی 

هسته باطنی آن داده شده است و پوسته ظاهری ، صرفا پوششی مجازی است که از حقیقتی محافظت می کند و  به جوهر و

 . غنای درونی وسربسته آن تعیین کننده جوهر و هستی راستین بنا است و قابل قیاس با وجوهات و فضای بیرونی نیست

بدی با پشتوانه تفکر ، تعمق و عبادت به منظور درون گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن شرایط کال

ی خاطر و آرامش اصیل در درون ، به نظمی موزون و متعالی رسیده است . به طور اعم  رسیدن به اصل خویش و یافتن طمانینه

 .ا استو بر اساس تفکر شرقی و در سرزمینهای اسالمی ؛ جوهر فضا در باطن است و حیاط درونی ، به وجود آورنده اساس فض

 درونگرا معماری نوعی به خانواده و خانه از خویش تلقی طرز به توجه با باستان دوران از ایرانیان که کرد نشان خاطر باید

 ایرانیان خاص و اعتقادی مسائل مسکونی، فضاهای خصوص به و مختلف فضاهای گیری شکل در اصوالً . اند داده نشان گرایش

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%87%D9%86%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87_%D8%A8%D9%87_%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B1%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%DB%8C&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D8%B1%D9%87_%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%DA%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B4%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B4%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%AC%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%AF&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D9%86%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%86%D8%A8%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D9%87&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF&withJS=MediaWiki:Intro-Welcome-NewUsers.js


 خصوصیت دیگر . است آن برای شدن قائل حرمت و خصوصی زندگی به احترام خصوصیت نآ از یکی . است بوده أثیرگذار

 زمینه این در ) 1381)پیرنیا، . است بوده گذار تاثیر درونگرا خانه یک فضاهای شکل در نحوی به که است ایرانیان نفس عزت

 (1371 )پیرنیا، : دارد می عنوان ایران اسالمی معماری درکتاب پیرنیا استاد

 از انبوهی میان گشاده قفسی چون که بینیم می را کوشکهایی زمین باختر در.برون گراست معماری ایران از بیرون در»

 و آفتابگردان خود پیرامون که است هایی خانه خاورزمین در یا نگریست را بیرون توان می آن درون از و است نهاده درختان

 استخری و باغچه خانه میان در ایران در اما . نگرد می بیرون به باخترزمین یکوشکها مانند و دارد مردگرد چون ای سرسایه

 و پنجره ساختمان، بیرونی دیوار و بارو در . اند چیده می آن گرداگرد بسته آغوشی چون را تاالرها و اتاقها و اند ساخته می

 درگاه تنها و شد می آرایش کنگره و درگاه کرو و قنماطا با بیرونی نمای و دید را بیرون درون از بتوان تا نبود ای رخنه و روزن

 ساسانیان روزگار وکوشکهای شوش و جمشید تخت کاخهای اما . آمد می شمار به ساختمان درآیگاه که داشت سردری یا

 یگانهب نگاه از دور خود خانگیان با خانه در شب چون که است خواسته می و بوده درونگرا همیشه ایرانی که دهد می گواهی

 گیری شکل و بینی جدید جهان آمدن وجود به با اسالم از پس ایران در درونگرایی اصل رعایت شد متذکر باید« بیاساید. آرام

 بیانگر وجه بهترین  به را تازه ارزشی اصول امنیتی، مسائل از جدا و گرفت خود به دوباره رنگی محرمیت چون هم ارزشهایی

 در قدمتی ایران در دار حیاط بناهای »که چه گر دانست، مرکزی حیاط با انبیه تکامل در توان می را آن شکوفایی اوج که شد

 حدود زمانی در کامل، مرکزی حیاط شکل به رسیدن تا خانه اخص طور به و مختلف بناهای و دارند سال هزار هشت حدود

 ابنیه در . است داشته متفاوتی کاربردهای حیاط تاریخی دوره هر در و  1373 ) معماریان، «)اند. کرده طی را سال هزار شش

 در و گشت می برقرار راهرو و داالن و هشتی همانند واسطه فضاهای سری یک طریق از خارج و داخل ارتباط مرکزی حیاط با

 خانه بر عالوه . گردید تفکیک یکدیگر از خوانا و زیبا ای شیوه به عمومی و خانوادگی زندگی قلمروهای مسکن، از الگو این

 حفظ آن نتیجه که درونگرایی، این توان می نیز ... و کاروانسراها مدارس، مساجد، یر نظ عمومی بناهای در هایمسکونی

 کوشک صورت به که عماراتی و باغها پیرامون بلند دیوارهای و ها بست بن وجود . کرد مشاهده وضوح به نیز را است، محرمیت

 با که است گونه بدین و است مساله براین دیگری د تاکی نیز یافتند، می استقرار دیوارها بین محصور باز فضای و باغ آغوش در

 قابل های حریم با عمومی و عمومی نیمه خصوصی، نیمه خصوصی، مشخص قلمروهای تعریف شاهد ارزشی اصول این رعایت

 خلق بر عمده تاثیرات ارزشها این به ناسبم گویی پاسخ و هستیم زمین ایران سنتی معماری و شهرسازی در خوانا و تعریف

 جایگیری و بامها انداز دست انبیه، به ورودی استقرار محل بازشوها، اندازه و استقرار محل معماری، فرمهای واسطه، عناصر

 .است گذارده بنا یک در زیستی مختلف فضاهای

 :(مردم واری) محوری 7-4

های انسان و توجه به نیازهای او در کار   های ساختمانی با اندام   اندام مردم محوری به معنای رعایت تناسب میان     

های دیگر، معماری هنری وابسته به زندگی است. معمار ایرانی بلندای درگاه را   در ایران هم مثل مکان  .سازی است  ساختمان 

روغ خورشید و پرتو ماه را به اندازه دلخواه به درون گرفته و روزن و روشندان را چنان می آراسته که ف  به اندازه باالی مردم می 

سرا می آورد. پهنای اتاق خواب به اندازه یک بستر است و افراز طاقچه به اندازه ای است که نشسته و ایستاده به آسانی در 

 .ذیرایی باشدای پهناور و باشکوه بوده که شایسته پ  دسترس باشد و از طرفی تاالر که مخصوص مهمان است به اندازه 

 
 



 :خودبسندگی 7-5

معماران ایرانی تالش می کردند ساختمایه ی مورد نیاز خود را از نزدیک ترین جاها به دست می آوردند و چنان ساختمان    

باشند. بدین گونه کار ساخت با شتاب بیشتری انجام  "خودبسنده"می کردند که نیازمند به ساختمایه ی جاهای دیگر نباشد و 

در می آمده است و هنگام نوسازی آن نیز همیشه ساختمایه ی آن در  "سازوارتر"ده و ساختمان با طبیعت پیرامون خودمی ش

باشد. به گفته ی دیگر  ()اینجایی"ایدری"یا  "بوم آورد"معماران ایرانی بر این باور بودند که ساختمایه باید .دسترس بوده است

 .اختمان ساخته می شود و تا آنجا که شدنی است از امکانات محلی بهره گیری شودفرآورده )محصول( همان جایی باشد که س

در ساختمان  "خودبسندگی"بدین گونه شاید بتوان انگیزه ی بنیادی بهره گیری از تاق و گنبد در معماری ایران را باور به 

 .سازی دانست

 :نیارش 7-6

کار می رفته است.نیارش به دانش ایستایی،فن ساختمان و ساختمایه در معماری گذشته ی ایران بسیار به "نیارش"واژه ی   

معماران گذشته به نیارش ساختمان بسیار توجه می کردند و آنرا از زیبایی جدا نمی  .)مصالح(شناسی گفته می شده است

مه بر پایه ی نیارش به دست آنها به تجربه به اندازه هایی برای پوشش ها و دهانه ها و جرزها دست یافته بودند که ه دانستند.

پیروی از پیمون  .،اندازه های خردو یکسانی بود که در هرجا در خور نیازی که بدان بود به کار گرفته می شد"پیمون"آمده بود. 

ر هرگونه نگرانی معمار را درباره ی نااستواری یا نازیبایی ساختمان از میان می برده،چنانکه یک گِلکار نه چندان چیره دست د

روستایی دور افتاده می توانست با به کار بردن آن،پوشش گنبدی را به همان گونه انجام دهد که معمار کار آزموده و استاد 

معماران همراه با بهره گیری از پیمون و تکرار آن را در اندازه ها و اندام ها،ساختمان ها را بسیار گوناگون از کار در می  پایتخت.

 .مانی یکسان در نمی آمد و هر یک ویژگی خود را داشت،گرچه از یک پیمون در آنها پیروی شده بودآوردند. هیچ دو ساخت

 معماری بومی  -8

 کنند.ی و غیرکالبدی( را متجلی میمعماری بومی در نقاط مختلف کشورمان به زیباترین شکل، پایداری )کالبد

ثر از اوضاع فرهنگی آدمیان است. بدیهی است که این اوضاع سازد، متأها را میآنچه رفتارهای فردی و اجتماعی انسان»

 یابد. حضور تاریخی یک فرهنگ و مشخصههای تاریخی تغییر میفرهنگی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر یا درجریان تحول

 (.51، 1388اللهی، )آیت« هایی هستند که در تفسیر رفتارهای انسانی نقشی تعیین کننده دارندهای بنیادین آن، همان

ها و همچنین تمایالت و غرایز یک قوم به زبان بناهای متعلّق به سنّت مردمی، ترجمان مستقیم و ناخودآگاه نیازها، ارزش»

 ,Rapoport« ) ای است که به صورت دیگر بیان شده استباشند. پس معماری مردمی جهان بینیفرهنگ مادی آن ملّت می

1972, 13) 

های افراد درك شده و مسکن شود، نیازها و خواستهها معماری بومی توسط صاحبان خانه ساخته میاز آنجا که در روستا»

گردد. به بیانی دیگر مالک بنا در طراحی دخالت داشته و تنها استفاده کننده خانه طرح می کامالً در ارتباط با مسایل صاحب

 (.233، 1390)خاکپور، « با نیازهای فیزیکی و فرهنگی است ی حایز اهمیت، انطباق شکل بنانیست. در معماری بومی نکته

 بومی ، است معماری  ماورایی و معماری فرا اصول ،    »ارجاع«  که به حالی  در » ارجاع « به نوعاً بومی ، معماری  در

 معماری  این که تاس آن به معنی امر این و است  شده نهفته آن  در  پیشین آن ارجاعات  که کالبدی  به  است بازگشتی

 .است  بوده ...(  و فرهنگ با طبیعت ، با انسان، ) معماری با  روابط برخی نهفتن برای طبیعی و ای ناخودآگاه شیوه دارای

 خانه،  ساخت پیشین برای قرون  در روستایی  یا های  قبیل فرد هیچ   .همراه است نظریه فقدان با خود ذات در بومی معماری

 ترتیب  این به  .است  کرده رجوع نمی نیز ساختن از پیش اولیه  طرح یک به حتی  مدون ، بلکه اصول و ظریاتن به تنها نه 



سیر   در  نیز  دلیل همین به  و است  جامعه ناخودآگاه فرهنگی ر د نهفته اصول با اجتماعی نوعی معماری بومی  معماری 

دهد  می ارجاع 17 و قرن پاسکال به را آن مالگریو عملی ) که کار از ئوریمفهومی ت جدایی  دوران از پیش تا معماری ، تکاملی

،(Mallgrave, 2005: xv  است  بوده معماری بعدی های پله به رسیدن برای تاریخی » اولیه مرحله  «یک  بومی معماری 

 از معماری پس تاریخی مرحله وانعن سنّتی) به یعنی معماری است؛ نبوده ارجاع مورد بصراحت دیگر آن، گذشتن از از  پس  که

 در ناخودآگاه صورت ای به ودیعه عنوان به را بومی معماری  تجربی  اصول است،  بلکه نمیشده ساخته آن به ارجاع با بومی( 

 نگاشته معماری  باب  در نظری های  کتاب چون پاالدیو افرادی که رنسانس دوران در حتی از این رو  .است میکرده حمل خود

 روم-  شده محسوب می شده تاریخی طی مراحل اوج که در دورانی  را بشر تجربه  محصول اصالت پردازی ، نظریه د، اینان

 آن ادامه در  موضوع از یافته سامان روایت  یک عنوان به  را  » نظریه« سپس  پذیرفته و  می صریح یا ضمنی بطور  -باستان

 موضوعی مستقل عنوان به نظریه، روشنگری(، )عصر مدرنیته دانست آغاز را آن توان می که دورانی  در اما  .کرده است می طرح

 .میشود طرح ذهنی، استدالل به متکی  تنها و

 ترین  کهنه به ارجاع با   » نوگرایانه  «رویکرد  این میشود؛ یعنی آمیز دیده تناقض شکلی به امر این معماری حوزه در

 مبدأ یک عنوان به بلکه خود، واقع و صورت عینی شکل در نه بار، نخستین بومی، معماری و شود می ریخته پی بشری،  میراث

 ( 81،1391)ناری قمی ، .میشود  معماری واقع حوزه پردازان نظریه توجه مورد سازی، برای تئوری

 
 ( source : Rappoport , 2006)بومی  معماری به مدلی و الگویی نگاه تفاوت

 

غرایز  و هم چنین تمایالت و -ترجمان مستقیم و ناخودگاه نیازها و ارزش ها ی متعلق به سنت مردمی ،از سوی دیگر بناها

پس معماری مردمی جهان بینی ای است که به صورت دیگر بیان شده  به زبان یک فرهنگ مادی آن ملت می باشد. -یک قوم 

 اگر چه-هنرمندان و تزئین گران با هدفی مشخص ،نک قوم است که بدون دخالت معمارااست،یعنی معماری مردمی مطلوب ی

سنت مردمی  دربناها و خانه متجلی می گردد.-توان درباره اینکه معمار حقیقتا)خالق( شکل میباشد ،به بحث پرداخت ی م

 پیوندهای بسیار نزدیک تری با فرهنگ توان و زندگی  روزمره دارد تا )سنت طراحی شکوهمند( که معرف فرهنگ برگزیده

 (13،1388)نخبگان واشراف( می باشد.سنت مردمی بخشی عظیمی از محیط مصنوع را شکل می دهد.)راپاپورت،

در درون سنت مردمی باید بناهای ابتدایی را از ساختمان های بومی تمیز داد.بناهای بومی همان گونه که شامل ابنیه 

 نیز در بر می گیرند. ساختمان های عصر جدید را دوران پیش از صنعتی شدن  می گردند،



هیچ یک واژه مطلوبی  <<ناشناخته>>و چه  <<بومی>>تعریف واژه ابتدایی به مراتب آسان تر از واژه بومی می باشد.چه 

واژه به نظر مناسب ترین واژه می باشد. <<معماری بومی>>برای تعریف این گونه معماری نمی باشند.اصطالح فرانسوی 

توسعه فنی و اقتصادی را مشخص کرده ولی نوعی نظام اجتماعی را نیز شامل میگردد. بنابراین یک  ابتدایی اساسآ حد معینی از

بنای ابتدایی صرفآ بنایی است که در جوامعی که انسان شناسان آن را ابتدایی توصیف می کنندبه وجود می آید.هر چند که در 

در این تمدن ها، ابتدایی جلوه نمایید،اما در حقیقت آنها سیر  اولین برخورد وبا معیارهای تکنولوژی ما،خانه های ساخته شده

بناهایی می باشند که با صرف حداکثر  هوش وتوان  مردم به وجود آمده اند.سپس  واژه ابتدایی درباره نگرش و قابلیت های 

،همان گونه که ما و جامعه سازندگان بنا به کار برده نمی شوند ،بلکه به جامعه اطالق می گردد.مسلمآ این واژه نسبی است

امروز ما در نظر آیندگان نسبتآابتدایی جلوه خواهد کرد.ردفیلم خاطر نشان می کند که در جوامع ابتدایی همه مردم از شناختی 

 (14،1388کلی و سطحی نسبت به همه امور برخوردار هستند.)راپاپورت،

که با روش پیشنهادی در آن کتاب می توان با کمک  کریستوفر الکساندر  در کتاب یک زبان الگو اعالن می دارد،

می توان با کمک این روش و با هم فکری خانه ای را برای خود طراحی  همسایگان، شرایط  محلی و شهر خود بهبود بخشید،

هر  گو هستند.ضمنآ میتوان این روش در آفریند ساخت نیز مورد استفاده قرار دارد .واژگان این زبان پدیده های به نام ال کرد.

الگومساله ای که چندین بار اتفاق افتاده است را تشریح می کندو سپس راه حل ریشهای مساله را قابلیت استفاده بی شمار 

معرفی می نماید.الگوها تصاویری چون کهن الگو هستند. هر الگو  ازآن الگو بدون آنکه حتی یک بار نیز تکرار  می با شد،

موصنوعیت پیدا  هر الگو در پشتیبانی و رابطه با سایر الگوها رد .اما هیچ الگو پدیده ای مجزانیست.توضیحاتی را به همراه دا

 به این ترتیب الگوهای بزرگ تری از ترکیب الگوهای خردتر پدید می آیند. میکند.

 شکل می گیرند. هیچ پدیده ای به صورت مجزا به وجود نمی آید بلکه الگوها در جهت تقویت واصطالح محیط اطراف شان

چنین  رچه در یک شبکه طبیعی قرار دارد.به صورت یکپا با قابلیت های درك بیشتر ، محیطی که با این اجزا به وجود آمده اند

از این الگوها زبان های  فراوان و گوناگونی را در شرایط مختلف می توان به وجود آورد. هر  الگوهایی  بسیار زنده وپویا هستند.

بنابراین افراد برای طراحی باید به ایجاد زبان خود اقدام  ایط خاص دارای زبان مخصوص به خود می باشد.جامعه وشر

 (7،1392نمایند.)الکساندر

تفاوت های ناچیز در ابنیه بومی به مراتب  تغییرات اصلی  و طراحی بومی شامل انتخاب الگو تنظیم و تغییر آن می گردد.

الگوی اصلی >>نه  هستندکه دستخوش تغییر می شوند،<<نمونه های فرعی >>ت.در نتیجه ،بیشتر از ساختمان ابتدایی اس

 (15،1388)راپاپورت<<

و اطاعت است ، زیرا  سنت ، قدرت و ارزش قانونی را دارد و همه به اتفاق آن را محترم می شمارند . سنت مورد قبول

، در اثر احترام به سنت حاصل می گردد . اگر بومیان و جوامع ن نظم مورد استفاده قرار می گیرد، که به عنواحاکمیت جمعی

، الگوی مسکونی مورد قبول ، تیپ ت که برداشتی واحد در زندگی جمعیسنتی بدین طریق عمل می کنند به این دلیل اس

مورد قبول  < محیط زیست >های مسکونی به تعداد اندك و نهایتا سلسله مراتبی پذیرفته شده و در نتیجه یک الگوی ساختن 

وجود دارد . این شکل پذیرفته شده و مورد قبول همه تا زمانی اعتبار دارد که سنت پایدار می باشد و هنگامی که سنت از میان 

 (  18،  1388می رود الگو تغییر می کند . ) راپاپورت ، 

اجتماعی و غالبا هر دو خصوصیت هم تقریبا تمام تمدن ها به استثنا تعداد محدودی دارای بناهائی با خصوصیت مذهبی و 

، بنا هایی که دارای ارزش و معنای سمبلیک بیشتری از ارزش نمادینی که خانه های معمولی دارند می باشند . اشندزمان می ب

این بنا های شکوهمند یا مونومنتال یک فرهنگ هستند که می روند تا از اهمیت بیشتری نسبت به اهمیتی مه برای آن قائل 

 ( 23،  1388ند برخوردار می باشد . ) راپاپورت ، هست



 نتیجه گیری: -9

 -های توسعه، لوایح و قوانین، ابعاد مختلفی از الگوی اسالمی طور که مالحظه گردید در فرازهای مختلفی از برنامه همان 

راهگشا و تاثیرگذار باشد. توجه به تواند  ی کالبدی شهری مورد توجه قرار گرفته است که در ارائه چارچوب آن می ایرانی توسعه

وساز شهری، حفظ نمادهای شهری و ساماندهی منظر شهری  هویت و اصالت فرهنگی، رعایت اصول و ضوابط اسالمی در ساخت

از جمله موارد مصرح در اسناد مذکور است. عالوه بر آن، محیط زیست مطلوب و مبتنی بر حق و عدالت، باز آفرینى و 

ها، ساماندهی مبلمان و تجهیزات  بخشی به کالبد محله ای و انسجام اسالمى، تاکید بر هویت محله -رى ایرانیروزآمدسازى معما

شهری نیز از دیگر محورهای مطرح در قوانین و اسناد است. مطالب مورد اشاره اسناد چنان کلی و عمومی است که عرصه را 

ود تعریف دقیقی مثال از اصالت و هویت بومی و ملی و معماری و های مختلف مهیا نموده، عمال خ برای تفاسیر و برداشت

تر آن بود که ابتدا عالمان، اندیشمندان و مراکز علمی، بر پایه تحقیقات  دهد. عالوه بر آن شایسته شهرسازی مصداق آن ارائه نمی

آن نظریات برای هر موضوع خاص اقدام ها بر پایه  پردازی نموده و نسبت به تدوین اصول و ارزش های بنیادین، نظریه و پژوهش

ها و ضوابط  ها، آنگاه تشکیالت اجرایی نسبت به تهیه برنامه ها و خط مشی ها به سیاست کرده و پس از تبدیل آن اصول و ارزش

وسط ایرانی توسعه کالبدی شهری، بدون ایفای نقش مناسب و الزم ت -کنند. در حالی که در مورد الگوی اسالمی اجرایی اقدام 

گذار  هایی که حتی برای قانون شود تا نسبت به تقویت و توسعة اصول و ارزش نهادهای علمی، از تشکیالت اجرایی خواسته می

نیز روشن نیست، اقدام شود و به این ترتیب همان گونه که تاکنون نیز اتفاق افتاده، این تقویت و توسعه و به عبارت بهتر تجلی 

های متعدد قوانین بر لزوم تحقیق و پژوهش در  طور که در بخش به هر حال همان  .ماند می معماری و شهر اسالمی معطل

زای توسعه کالبدی  اسالمی تاکید شده، امید است که این امر محقق گردد و الگوی بومی و درون -معماری و شهرسازی ایرانی

هنر معمار ایران در  .زیور قانون و ضوابط آراسته گردد به مدد اندیشمندان و زبدگان علمی تحلیل و تدقیق گردد و در نهایت به

طول تاریخ از تداوم کم نظیری برخوردار بوده است این هنر بیان کننده نحوه اندیشه جهان بینی ، باورها و اعتقادات مذهبی و 

ور داشته باشیم و آن را در خاتمه بایـد یادآور شویم که اگـر کیفیت هنـری معماری را با .سنتهای مردمان این سرزمین است

پایه و مایه اصلی معماری بشناسیم ارزش های معماری خود را به پاسخ گوئی هوشمندانه به اقلیم یا استفاده مناسب از مصالح 

یا فن آوری های خاص منحصر نخواهیم کرد و یا تنها از جزئیات زیبایش نخواهیم گفت و در ابعادی دیگر نیز ارزشهای آنرا 

بی گمان فهم ارزش های اصلی معماری ما موکول به درك بیان خاص روح نواز هنری آن و لمس  .یم کردجستجو خواه

در این گفتار تالش کردیم با بیان شاخصه هائی برای آن  .درونی آن است که تنها با مواجهه با آثار میسر می شود« واقعه»

 .ای آنرا دریابیم. تا چه قبول افتد و چه در نظر آیدواقعه تا حدودی آنرا تعریف کرده و به آن نزدیک شده، ارزش ه
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