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 چکیده:
به مدد مفاهیم و  ابهت ایرانیان در جهان بوده است.اسالمی که از گذشته های دور مایه فخر و  -معماری نام آشنای ایرانی

اری از این عناصر جمع عملکرد،  بوم و سازه بوده اند و همین مساله ماندگاری عناصری غالب دوام و رواج پیدا کرد. بسی

آنها را در طول تاریخ رقم زده است. طاق و قوس از فرمهای آشنا در معماری ایرانی می باشد که همواره در اعصار مختلف 
کالبدی و زیبایی شناسانه از یک سو، معماری ایران جایگاه ویژه و منحصر بفرد داشته است. هماهنگی این فرم با مفاهیم 

نقش کامل سازه ای آن در مهار و انتقال نیروها از سوی دیگر و برهم کنش سازگارانه ویژگیهای فرمال آن با مفاهیم مورد 

ه تقدیر در تاریخ مردم ایران از جمله مفاهیم ایثار و شهادت، موجبات استفاده گسترده آن را در معماری معاصر ایران به ویژ

تحلیلی ضمن برشماری ویژگیهای فرمی این -در بناهای مذهبی فراهم نموده است. در مقاله پژوهشی فوق با روش توصیفی
عنصر معماری به دالیل استفاده از آن در المانهای مرتبط با ایثار و شهادت و طراحی چند المان در این خصوص پرداخته 

 می شود.

 
 اسی در معماری، ایثار و شهادت، المان شهیدکلمات کلیدی: طاق و قوس، زیبایی شن
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 مقدمه .1

معماری، آمیخته و فرآیندی است از علم، هنر، ذوق، سلیقه، اعتقاد، ایمان و مهارتهای خاص که در مسیر تمدن و 

به تجارب فرهنگ و در رهگذر تاریخ، زبان گویای زمان خویش است. لکن ابتدا به ساکن نبوده و بر محور پیشمایه ها و اتکا 

 [1]پیشینیان به وجود می آید.
در سرزمینی که در بیشتر بخشهای آن چوب در دسترس نیست، معماران به ساخت سرپناههای روی آورده اند که هم 

 [2]پاسخگوی نیاز کاربردی فضا باشد و هم از ساخت مایه های بوم آورد محلی در آن بهره جسته باشند. 

 -در ساختن بناهای خود همواره  "کامال محروم از منابع جنگلی "ی( سرزمینی نیست ایران که )به خالف عقیده شواز

از دو نظام معماری بهره برده است. یکی نظامی که استخوان بندی اش داربست چوبی است و دیگری  -و نیز در حال حاضر
نین معماری متداول در مناطق که بر اساس استفاده از طاق پایه گذاری شده است . کاخ های سلطنتی پرسپولیس و همچ

جنگلی کشور و حواشی آن جزءگروه اول و تقریبا همه ی بناهای با عظمت اسالمی و ساختمان های موجود در بیشتر 

 [3] شهرها و روستاهای فالت ایران از گروه دوم است.
 در بعدی سه حجم نداشت با که است گوناگون فرمهای در منحنی کمانی قوس آید، برمی قوس نام از که طوری به

 باال های قسمت از وارده بارهای وزن که بوده طاق از ای پاره قوس دیگر، باشد. به عبارت می استفاده مورد طاقی های سازه

 باربر تزیین یا و باربر تواند می مختلف در شکلهای قوس است. کرده می تحمل را طاق زیر انداز دست و طاق گنبد، چون

 رفته قوسهای بکار ترین قوی آورد.  دست به نیز باربری تزیینی کامال قوسهای از توان می اصولی یاجرا با ضمن در باشد.

 دید. میالد از پیش 1250 سال به خاکی و سهمی فرمهای در خوزستان،  تپه هفت در واقع چغازنبیل بنای در توان می را

 توجه مورد همواره ساسانی بیضوی و بستو مرغی، تخم مختلف شکلهای خاکی( در )قوس چیار قوسهای ساسانیان دوره در

 بناهایی استفاده مورد بیز قوس های اسالم در صدر .است شده استفاده ها آتشکده و بناها مانند مانده بجا آثار در و بوده

 مولتیز مع قوسهای نیز سوم و دوم درقرن است. قرارگرفته دامغان تاریخانه کرمان، مسجد جبلیه یزد، فهرج مسجد چون

 دسته از شمشیری قوس خصوص به قسمت سه یا و ثاللی تیز قوسهای میگوید. عجمی قوسهای آنها به عرب که شد

 دو ایوانی، یک مدارس و مساجد چون بناهایی ساختمان بعد، های سده و این قرون باشند. در می باربر تزیینی قوسهای

 های دهانه با باشند می برخوردار باربری خاصی و زیبایی از که مربع بخصوص تیز قوسهای کاربرد با چهارایوانی و ایوانی

جالب،  و متعدد های حجره با مدارس زیبا، مساجد چون بسیاری آثار صفویه دوره در. شد معمول رفیع ارتفاع و طویل

 با بازارها هنری،  کارهای از ارزشمند بسیار شاهی دلپذیر، کاخهای طاقی و قوسی های پوشش از استفاده با ها مقبره

 خود به را دنیا که آمد بوجود دیگر بسیاری و گوناگون انواع در شگرف بندی های بسیار رسمی و طاقی و قوسی پوششهای

 [4]داشت.  معطوف

علل ماندگاری قوس در طول زمان متعدد بوده است. هر چند این عنصر ابتدا با نقشی کامال سازه ای توسط انسان با 

و پرداخته شد اما به واسطه همسازی آن با بسیاری مفاهیم کالبدی، فرمال و زیبایی شناسانه در  الهام از طبیعت ساخته

معماری، ماندگاری آن تا کنون و کاربرد آن در معماری معاصر رقم خورده است. در این مقاله به روش توصیفی ضمن 
ایثار و شهادت پرداخته می شود و در انتها چند  بازشناسی تاریخچه، سازه و فرم قوس به چگونگی قرابت این فرم با مفاهیم

 طرح المان میدان شهید که با این فرم طراحی گردیده ارائه و بررسی می گردد.

 

 تاریخچه طاق و قوس در معماری ایران .2

انسان های نخستین که در آغاز سرپناه ثابتی نداشتند، پس از دوران صحرا گردی و کوه نشینی به غارنشینی رو 
. در این زمان بود که سرپناه در ابعادی  محدود به وجود آمد. به تدریج با شکل دادن سنگ که به صورت پله پله به آوردند
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طرف باال جمع می شده کلبه های سنگی به صورت ابتدایی برای زندگی اجتماعی در کنار یکدیگر به وجود آمد. پوشش 

اند و ایستایی این پوشش فقط ناشی از پیوند قطعات سنگی است. فوق اولین قوسی بوده است که انسانهای نخستین ساخته 
[5] 

معماران ایران از قدیم االیام با اصول فنی معماری کامال آشنایی داشته اند و از حیث کاربرد فنون جدید معماری 

ه وجود آمده است؛ پیشتاز عصر خود به شمار می رفته اند. با پشتکار معماران ایرانی در ایران زمین شش شیوه معماری ب

 [5]شیوه پارسی، پارتی، خراسانی، رازی، آذری، اصفهانی. 
هریک از شیوه های فوق به نحوی طاق زنی را بسط و توسعه داده اند. پوشش های بلند با تاق های کروی و گنبدی، 

همچنین، در شیوه خراسانی با عنوان شیوه پارتی، از آن جمله است. تاق بسیار عظیم کسری از این دوره بجای مانده است. 

که تقریبا از قرون اولیه اسالم پدید آمد و در دوره صفاریان، سامانیان و غزنویان تا پیدایش دیلمان در تمامی سرزمین های 
خاوری اسالم معمول بود، مساجد و بناهایی مانند اماکن متبرکه، که بعدها ساخته شد، بر مبنای بناهای چهارایوانی بنا شده 

در شیوه رازی، قوسهای تیز، تاقهای بلند و ایوانهای طویل و باالتر از همه گنبدهای کوتاه و بلند دوار به وجود آمد. در است. 

شیوه آذری تغییرات اصول سازه موجب پیدایش گنبدهای مخروطی و هرمی شکل، گنبدهای دو پوششه )دو پوسته (و 

انی پیدایش انواع قوس ها با ترسیم بر مبنای ضوابط هندسی و بر اساس ایوانهای بلند با قوسهای تیز گردید. در شیوه اصفه
اصول  ریاضی شکل گرفت که موجب تحمل نیروهای بیشتر ودر نتیجه پوشش دهانه های وسیعتر می گردد. این قوسها به 

ن گنبدهای کوتاه و نام قوس شاه عباسی مشهور شده است. در این دوره تاقها به شکلهای گوناگون پوشش شده و عالوه بر آ

 بلند با قطرهای مختلف و به خصوص بزرگ ساخته شده است.
به طور کلی جدا از شیوه ی پارسی شیوه ی پارتی را می توان اساس پیدایش قوسها و تاقها و گنبدهای کوتاه دانست.  

جود آمد و کاربرد آنها رواج در شیوه های خراسانی، رازی، آذری و به خصوص شیوه ی اصفهانی انواع قوسها و پوششها به و

یافت، تاقهای وسیع بنا گردید و گنبدهایی در ابعاد مختلف به صورت تک پوش یا دوپوش ساخته شد. تاثیر قوسهای شیوه 

  [5]ی پارتی را می توان در معماری اسالمی نیز مشاهده کرد. 
 می شود.دیده  1اسالمی در تصویر -انواع قوسهای مورد استفاده در معماری ایرانی
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 اسالمی -در معماری ایرانیو قوس اصطالحات مربوط به طاق  .3

 پاکار( تا بلندترین نقطهبلندای طاق یا گنبد از روی دیوار ) :افراز

 رودبخش پایینی قوس که به صورت عمودی در امتداد دیوار باال می :پاراستی
 محل اتصال طاق یا گنبد به دیوار باربر که رج آغازین چَفد باشد :پاکار

 باشد که وظیفه تراز به کل سازه را داراستبار وارده از سوی دیوار چفد می :پشت بغل

 شوندباریکه چفدی باربر در طاقهایی که به روش تویزه ساخته می :تویزه

 شودتر گرفته میترین نقطه با بیشترین ستبرا آغاز و با باالتر رفتن چَفد نازکستبرای طاق یا گنبد که از پایین :تبره
 شونددار یا جناغی ساخته میاالترین نقطه چفد در تاق یا گنبد هاییکه به سبک تیزهب :تیزه

 خمیدگی و قوس طاق یا گنبد :چَفد

 نسبت اندازه افراز به دهانه یک تویزه :خیز
 شودطاق یا گنبد پوشیده میفاصله میان دیوارها که با  :دهانه

 دار، کالله نقش مهمی در پایداری طاق بویژه طاق رومی داردا مازهدار یبلندترین بخش هر طاق خواه تیزه :کاُلله

 گودی روی دیوار برای شروع چَفد :کیز

 کنندهای چیده شده را پر میهای آجر یا سفال که فضای خالی بین درز مثلثی میان آجرها یا خشتتکه: گاز
 [6] شود.جابجایی هوا ایجاد میای که در باالترین بخش طاق یا گنبد برای روشنایی و روزنه :هورنو

 

 سازه و انتقال نیروها در طاق و قوس .4

تحمل کنند. قوس ها از فرم  ،ا به صورت فشار محوریقوس هارا طوری طراحی می کنند که بارهای عمودی را، عمدت

فاده می کنند. خمیده خطی خود برای انتقال نیروهای عمودی باری که به آنها وارد می شود، به پاتاق های دوطرف، است

[7] 
شکل یک قوس صرفا با دایل سازه ای انتخاب نمی شود. نیم دایره که منحصرا توسط رومی ها استفاده می شد، 

خصوصیات اجرای مناسبی دارد که استفاده از آن را توجیه می کند. به همین نحو نیز قوس طراحی شده ی گوتیک، دارای 

رانش های کمتری ایجاد می کند( در حالی که قوس های عربی در مساجد و  مزیت های بصری و سازه ای است، )این قوس
تعدادی از معماری های ونیزی دیده  می شوند که از نقطه نظر سازه ای صرف، ظاهرا نادرست می باشند ، اما معموال فقط 

تیک شاخته می شوند. به از نظر شکل ظاهری نادرست به نظر می رسند زیرا این قوس ها در واقع با زیربنای قوسهای گو

منظور به حداقل رساندن خمش می توان شکل قوس را به گونه ای انتخاب کرد که تا حد ممکن درمقابل سنگین ترین 
نیرو ها، مطابق منحنی طنابی آن بار رفتار کند. به عبارت دیگر اغلب اوقات به حداقل رساند رانش قوس بسیار مهمتر است 

اری کاهش یابد و یا تضمین شود که خاک تحت تاثیر فشار پشت بندها حرکت نخواهد کرد. می تا اینکه ابعاد میله ی مه

توان نشان داد که رانش متناسب با کل بار ها و طول دهانه می باشد و با خیز قوس نسبت معکوس دارد. برای به حداقل 

ندی خیز قوس تا باالترین حد ممکن رساندن رانش یک دهانه ی مشخص، قوس باید دارای سبکترین حالت ممکن بوده بل
  [8]که از لحاظ اقتصادی قابل اجرا باشد، برسد. 

های باربر های باربر خود به دو دسته طاقشود. طاقطاق از نگاه بارگذاری به دو دسته باربر و ناباربر تقسیم می

داری در دسته نخست با روش خمش زیاد چفد این معنا که پایپذیرند، بهتقسیم می« جِرزپایه»های باربر و طاق« چَفدپایه»
بیشتری همراه  خیزهای باربر چَفدپایه همواره با آید و در دسته دوم با افزودن بر ستبرای جرز. از آنجا که طاقبه دست می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2_(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D9%81%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%87(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%B2(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AE%DB%8C%D8%B2(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)&action=edit&redlink=1
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آن است. هرچه عدد مربوط به  افرازیک طاق به  یدهانه هستند خواه ناخواه افراشته تر و بلندتر هستند. خیز نسبت اندازه

گردد. از نگاه هندسی تر شده و پوشش سقف نیرومندتر و سازه پایدارتر میتر باشد مولفه افقی نیرو کوچکخیز بیش
همواره شَلجمی )بیضی ایستاده( اند که در کمترین خیز نزدیکترین حالت را به دایره پیدا « چَفدپایه»های باربر طاق

اند از شلجمی به « جِرزپایه»های باربری که شوند. طاقکنند ولی دست کم در معماری ایرانی هیچگاه دایره کامل نمیمی

ترین حالت که خمیدگی کسری کمتر از نیم دایره آغاز شده و تا کَفته دهند که ازبیضوی )بیضی خوابیده( تغییر شکل می

دهد که بسته به نیاز طاقی ست که هرچه روند؛ هر یک از این ریختارها چفدی به دست میرود تخت شود پیش میمی
 بهتر خورند سازه است.

ندارند و صرفاً برای پدیدآوردن یک ر همانگونه که از نامشان پیداست هیچگونه کارایی باربری ای های ناباربطاق

بکتر شدن بسیار نازک و های آمودی برای هرچه سدر سازه دارد. این طاق آمودیشوند که بیشتر جنبه پوشش ساخته می
کند پوشش کمتر مصالح ببرد و سبکتر شود وانگهی پوشش شوند. گو اینکه خیز کم کمک میمعموالً با خیز کم ساخته می

تواند بسته به نیاز با خیز بیشتر نیز ساخته شود. این خیز از آنجا که هیچ جنبه باربری ای ندارد یکسره با سلیقه آمودی می

های باربری و ناباربری با توجه به اندازه خیزشان معموالً ها جدای از ویژگیگیرد. طاقرازیگر )بنا( شکل می معمار و چه بسا

شوند که به ترتیب از تیز به کَفته خیز کمتر، نیروی رانشی بیشتر و در به چهار دسته تیز، تُند، کُند، و کَفته تقسیم می
 [9] شود.نتیجه توان و پایداری کمتر و کمتر می

 

 مصالح مورد استفاده در ساخت قوس ها: .5

مصالح  -2مصالح سنگین مانند سنگ و آجر  -1در ساخت سازه قوسها از دو گروه عمده از مصالح استفاده می شود :

 سبک مانند چوب 
ست و از چوب به در معماری سنتی ایران به خصوص در سازه ی قوس ها از مصالح سنگین فراوان استفاده شده ا

جهت تقویت مقاومت سازه در برابر کشش و عاملی برای ایستایی بنا استفاده می شود. آجر از مصالح  ،ن عنصری کمکیعنوا

سنگین به عنوان اصلی ترین مصالح معماری سنتی کاربرد فراوان دارد. قابلیت فیزیکی و فنی و همچنین کارایی و شکل و 

نگ نیز از گروه معماری مصالح سنگین به عنوان عنصر کمکی و رنگ آن، از خواص مهم این ماده ی ساختمانی است. س
تزیینی در قوس ها کاربرد دارد. البته از این نوع طاق ها به ندرت در گوشه و کنار ایران یافت می شود. چوب به لحاظ دارا 

نش مورد استفاده بودن مقاومت کششی باال، در سازه های طاقی مثل قوس ها وگنبدها، به عنوان عامل رفع مسئله ی را

قرار می گیرد . به عنوان مثال در مسجد جامع اصفهان برای مهار قوس های مخلف از این روش استفاده می شود . مالت ها 
نیز به عنوان یک ماده چسباننده نقش مهمی را در شکل گیری سازه های پیچیده ی طاقی ایفا می کند. سازندگان سازه 

مانند مالت های گچی و مالت های آهکی استفاده می کردند. مالت های گچی را به های طاقی از مالت های مختلفی 

دلیل چسبندگی باال، گیرش سریع و استحکام الیه گچ در سازه های طاقی که در ان از قالب های چوبی استفاده نشده 

ها استفاده می شود. از مهمترین است، به کار می برند و از مالت های آهکی به دلیل مقاومت نهایی باال در پایه ریزی پی 
 مالت های آهکی می توان )مالت ساروج (را نام برد. )نقشه کشی معماری فنی وحرفه ای )گروه تحصیلی هنر (

 

 

 مرکزی. اراک -7شکل 

www.tafahoseshohada.ir  مرکزی. اراک -7شکل 

www.tafahoseshohada.ir 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2_(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2_(%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%AF%DB%8C&action=edit&redlink=1
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 ویژگی های فرمی تاق و قوس .6

فرم بیان می  توان زبان فضا دانست، چرا که آنچه را معماران در فضا می خواهند بیان کنند، با توجه به فرم را می
کنند و به همین دلیل فرم دارای اهمیت ویژه ای در آفرینش فضا است. در واقع پیدایش فرم در معماری را میتوان در 

 رابطه مستقیم فرهنگ و اعتقاد مردم دانست که تحت اشکال، جهت، رنگ و جنسیت خاصی تعریف می گردد.

گردیده است، زمانی فرم معماری لزوما در نتیجه جبر  معماری در ادوار مختلف دستخوش تغییرات فرمی بسیاری

سازه ای شکل می گرفته است و فرم بیرونی در واقع اسکلتی سازه ای بوده است و زمانی فرم برگرفته از عملکرد و روابط 
وارده درونی و سیرکوالسیون و گردش فضایی. در این میان هر چه تکنولوژی رشد یافت و انسان قدرت تسلط بر نیروهای 

بر ساختار را از طریق اسکلتهای پیچیده پیدا کرد فرم هم متحول شد و صورت جدید گرفت. آنچه در این تحول همواره 

لفافه ای بر تمامی تغییرات درونی فرم بوده است مساله فرهنگ و سپس اقلیم است. هر چند در خصوص تقدم فرهنگ بر 
داد اما به نظر می رسد این دو عامل در بسیاری کشورها قرابت و تشابهی  اقلیم در شکلگیری فرمها نمی توان قاطعانه نظر

 جدا نشدنی یافته اند.

در هر حال به نظر می رسد در میان این سیر تحول و البته تکامل، برخی از عناصر به دالیلی فرهنگی و زیبایی 

ی سازگارانه دالیل فرمی، اقلیمی و سازه ای موجبات شناسانه و البته فراتر از سازه و اقلیم تداوم یافته اند. درواقع همنشین
بدیهی است که بین یک سخن معمولی و حرکت قدرتمند تفاوتی وجود دارد "ماندگاری را رقم زده است. به نوشته مدنی، 

به  وقتی فرم کامل و تغییرناپذیر ظاهر شود هنگامی که احساس کنیم هر کم و زیادی این تکامل را ویران کند، وقتی فرم

معنی چیزی باشد و منطبق با عالیق ما باشد، تصرفات فیزیکی و تخیلی ما و فقدان هویت ما در خودشناسی فرم را دعوت 
 [11]می کند. 

مفهوم دیگر ممکن است به صورت حسی از معماری استنباط شود و مفاهیمی مانند زیبایی، آرامش، خلوص و ده ها 

 [12]برآورده کننده ی نیازهای روحی و روانی انسان به عنوان فضای زیست وی باشند. 

 

  از جمله ویژگیهای فرمال طاق و قوس میتوان موارد ذیل را برشمرد:

 داتفاق می افتد که در دو طرف  خط تقارن واح تقارن کالسیک: تقارن یک حالت ویژه از تعادل است. تقارن زمانی -
 [13]قرار گرفته باشند.  نهای یکسا

قوس سنگی )طاق گرا در  -2شکل

[11]مسیر کرمانشاه به سر پل ذهاب(  
 

قوس آجری مسجد کبود  -4شکل

[11]تبریز  

 

[11]قوس سنگی مسجد پیامبر -3شکل  
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تعادل: تعادل حالتی عینی یا ذهنی از موازنه است. برای به وجود آوردن تعادل باید ماهیت اصلی ارتباط بین دو  -

از نظر هندسه، جهت، هندسه،  –دلعنصر را تعیین کرد . تعادل حالتی است که با وجود اختالف میان واحدهای هر خط تعا
 [14]با واحدهای طرف دیگر موازنه میان کل عناصر حفظ می شود.  –وضعیت و ترکیب 

ریتم: ریتم یکی از عناصر برای قابل سنجش ساختن مسیر محسوب می شود. مفهوم ریتم برای ما بیش از هر چیز  -

رک عامل مهمی به شمار می رود. ریتم عبارت است تکرار بر یادآور موسیقی و رقص می باشد که در هر دوی این هنرها تح

 [13]منجر به افزونه می گردد. ث برانگیخته شدن انتظارات شده و اساس ک قاعده مششخص که باع

هارمونی یکی از ارکاان زیبایی شناسی معماری محسوب می شود ولی تنها محصور به بعد سوم )بعد فضا  هارمونی: -

، رنگ و ساختار سطحی نیز می بایست با یک دیگر مطابقت داشته باشند و زیرمجموعه ای از یک (نیست. حتی مصالح 

نطم عالی و کلی محسوب شوند.  عدم توازن و ناهماهنگیی باعث می شود، اشکال به طور متناقض دریافت شوند و از این رو 
 [13]ابهام ایجاد می گردد. 

ل این چشمهای ناظر یامی کند نه جابجایی در فضا را .در فضای س فضایی که حرکت را برای چشم ایجاداوج:  -

 [15] .هستند که حرکت می کنند و فضا را درک می نمایند نه پاهای وی

نشانه های معنی دار، که با پشتوانه های ذهنی شکل گرفته اند، ریشه در اجتماع و بنیان های فرهنگی دارند. عطف:  -
 از …یی، نقطه عطف در فضاهای شهری محسوب می شوند. مدارس و مساجد شاخص و در بیشتر موارد چنین نشانه ها

 [16] اند. دسته این

چنانچه دوسر انتهایی یک خط به هم برخورد کنند، خطوط و مرزهای پیرامن یک  ترکیب منحنی و خط صاف: -
 شکل را به وجود می آوررند، که سطح را نشان می هند. 

 [13]ویایی شده و نیز با فضای اطرافش ارتباط برقرار  می سازد. انحنا باعث ایجاد تحرک و پ

 .ترکیب خط صاف و منحنی به نوعی ترکیب پویایی و پایداری است

این میان طاق و قوس که تقریبا به عنوان ابتدایی ترین سازه های دست ساخت بشر با الهام از طبیعت شکل و  در
می، سازه ای و نیز فرمی تا دوران معاصر تداوم یافته است. در حال حاضر در دید بسط پیدا کرد، به دالیل متعدد اقلیمی، بو

عموم طاق و قوس به عنوان فرمی برگرفته از معماری اصیل ایرانی شناخته می شود و لذا در معماری معاصر در بسیاری 

 کالبدها که با تاکید ویژه بر سنت ساخته می شوند، بروز می یابد.
ه استفاده سطحی و پوسته ای از فرمهای رایج معماری سنتی بدون توجه و غور در مفاهیم و هرچند روشن است ک

دورنمایه های این نوع معماری اصیل امری نابخردانه است اما مقاومت متعصبانه در کاربرد شمایلهای آشنای معماری سنتی 

مان اندازه نابخردانه است. لذا بدون صدور حکم کلی تنها به دلیل اثبات درجه باالی انتزاعی بودن و القای خالقیت نیز به ه
میتوان فرم قوس و طاق را در برخی کالبدها در صورت هماهنگی با وجوه مختلف معماری نظیر معنا، عملکرد و اقلیم به کار 

 برد و مطمئن بود که انتخاب صحیحی است.

 

 یرانبرخی مکانهای استفاده طاق و قوس در فضاهای مختلف معماری سنتی ا .7

پیش طاق: پیش طاق فضایی سرپوشیده و نیمه باز مانند ایوان است که در جلوی درگاه ورودی طراحی و ساخته  7-1

 می شد و فضای دسترسی را از فضای معبر متمایز می کرد.
گاه درگاه: فضای کوچکی که در ورودی در آن قرار می گیرد، درگاه خوانده شده است. طاق درگاه که آنرا نعل در 7-2

 می گویند، قوسی شکل یا افقی است .

هشتی: هشتی یا کریاس فضایی است که در بسیاری از انواع ورودی طراحی و ساخته می شده است. سقف  7-3

 هشتی ها معموال قوسی با تزئینات کاربندی است.
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 تکرار ستونها با نمای ایوان: فضایی نیمه باز که به عنوان حد واسط حیاط و اندرون عمل می کرده است و معموال 7-4

قوسی مابین دو ستون از ویژگیهای آن بوده است. یکی از عناصر شاخص معماری ایرانی، ایوان است و از آن جهت که در 
محدوده ی آن و جایگزینی اش در بنا، امکانات تغییر شکلهای گوناگونی وجود دارد عضو قابل توجهی است. دلیل اصلی و 

توان در نیاز و جوابگویی به یک فضای واسطه با فراهم آوردن امکان مکث و توقف در حینن گذشتن اولیه خلق ایوان را می 

از فضایی باز به فضایی بسته و یا بالعکس تصور کرد. با توجه به شرایط اقلیمی مانع از تبادل سریع حرارت از داخل به خارج 

ایوان در کاربردهای مختلف شکل و ابعاد متفاوتی به خود )در فصول سرد (و از خارج به داخل )در فصول گرم (می گردد. 
 [17]می گیرد و به عنوان حد فاصل نیاز های کاربردی فضا و تزیین و تقوویت غنای شکلی فضا ترسیم می گردد. 

با ماهیتی  –رواق: از لحاط کالبدی، فضایی سرپوشیده، نیمه باز و ممتد، و از جنبه کارکردی، فضایی ارتباطی 7-5

است که غالبا در پیرامون حیاط )در یک ،دو ،سه یا چهار جبهه(یا در پیرامون یک فضای ساخته  –فاوت از فضای ورودیمت
 شده ی برون گرا احداث می شده است.

طرح ورودی: طرح فضاهای ورودی سنتی، غالبا یک طاق جناغی شکل و در برخی موارد نادر، طاقی بیضی شکل  7-6

ت مستطیل قرار دارد. در باالی طاق قوسی شکل ورودی، )سطح سردر (، غالبا کتیبه ای در داخل یک سطح به صور

مستطیل شکل و در مواردی کتیبه هایی به شکل های دیگر وجود دارد. در بسیاری از بناها به خصوص بناهای بزرگ و 
 [18]است.  عمومی فضای پیش طاق عمیق است و سقف آن با کاربندی، یزدی بندی یا مقرنس تزیین شده

 سقف بازارهای سنتی ایران 7-7

 

 المان ایثار و شهادت .8

 مفهوم شهادت و ایثار و شناخت فرهنگ آن در جوامع اسالمی 8-1
یوثر به معنای برگزیدن و اختیار کردن است. این کلمه ،معنای بذل و بخشش،  –کلمه )ایثار(باب افعال از ماده اثر"

کردن از حق خود برای دیگران ریا، غرض دیگران را بر غرض خویش مقدم  ترجیح دادن بعضی بر بعضی دیگر، گذشت

داشتن، و منفعت غیر را بر مصلحت خود مقدم داشت. دیگری را در رساندن به منفعت و دفع مضرت، بر خود مقدم داشتن 

رف کردن وقت زیادتر )ان نهایت برادری است (هم امده است. ایثار گاهی با بذل مال و زمانی با کار و تالش بیشتر و ص
انجام می گیرد؛ اما در پاره ای از موارد آگاهانه و هدفمند با نثار جان در راه خدا صورت می گیرد که این شهادت نام دارد و 

وال تحسبن الذین قتلو فی سبیل اهلل امواتا بل "نزد خدای مقتدر، ارتزاق می کند: ،قله محبوبیت رب اینجاست که ایثارگر در

 ."ربهم یرزقون احیاءعند
در فرهنگ اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی اسالم، ایثار و از خود گذشتی به عنوان اوج وارستگی انسان و نشانه ی بارز 

پیوستگی بشر به خدا و مکتب تلقی می گردد. مرحله و درجه پایانی ایثار، شهادت است. هنگامی که انسانی به شهادت می 

ی خود خاتمه می دهد و دیگر منفعت شخصی برای او وجود ندارند و آنچه که از این رسد به این معنی است که به زندگ

برای کلمه شهید چند معنا  ،. در کتب لغتایثار می ماند استقالل، عظمت، سربلندی، دین و آیین و عزت  برای جامعه است
زی از او پوشیده نیست. شهید در لغت ثبت شده است؛ مانند: امین در ارائه شهادت، گواه، کشته در راه خدا و کسی که چی

به معنای: حاضر، ناظر، گواه و گواهی دهنده و خبر دهنده راستین  امین و همچنین به معنی، محسوس و مشهود و باالخره 

شهید از اسامی خداوند است، یعنی آن که چیزی از او "به معنی نمونه، الگو و سرمشق است. در مجمع البحرین آمده است:
فی "در اسالم کشته شدن آگاهانه و انتخاب گرایانه در راه آرمانی مقدس و پاک که به تعبیر قران "غایب نمی ماند.  پنهان و

نامیده می شود، شهادت نام دارد و کسی که به چنین مقامی دست یابد، شهید است؛ شهادت مرگ آگاهانه در "سبیل اهلل 

 -علیه السالم –و شهیدان شمع محفل بشریت هستند. حضرت علیراه هدف مقدس است. عملی آگاهانه و اختیاری است 
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ه ی حق و ترک کننده آنان مردمانی نیک اندیش،ترجیح دهنده ی بردباری،گویند"در توصیف اصحاب شهیدش، می فرماید:

 [19.]"ستم بودند 
مواردی چون حیات ) ایدفرمدر راه خدا ذکرمی «جهادوشهادت»چرایی، آثار و فضائل درباره آیات متعددی قرآن کریم

 .( و زنده بودن شهیدان، نائل شدن به رحمت و مغفرت الهی، بخشش گناهان شهید و داخل شدن در بهشت

بار آمده است؛ یعنی به اندازه شهدای  72در قرآن کریم « شهدا»و « شاهد»، «شهید»جالب است بدانیم، کلمات 

 کند به وجه اهلل.شده است. زیرا شهید نظر می بار استفاده 72هم در قرآن « وجوه»و « وجه»کربال. 
کشته شدن عادت ما و شهادت کرامت  ".القتل لنا عاده و کرامتنا الشهاده :دندحضرت امام سجاد علیه السالم فرمو

 [21]."ماست

کما کتب انّ اهلل کتب القتل علی قوم و الموت علی آخرین و کلّ آتیه منیّته  "ند:حضرت امام علی علیه السالم فرمود
خداوند برای گروهی کشته شدن و برای گروهی دیگر مرگ "اللهله فطوبی للمجاهدین فی سبیل اهلل و المقتولین فی طاعته

اجل معین خود آنسان که او مقدّر کرده است می رسند، پس خوشا به حال مجاهدان راه خداو  را مقرّر نموده و هر کدام به

 [21]."کشتگان راه اطاعت او

ف فرهنگ شهادت می توان گفت آمادگیبرای دفاع و حفظ دین و ناموس کشور وفداداری و ایثار در این در تعری
 [22]راه،آنگاه که به سنتی ثابت و راسخ در میان مردم بدل می شود. 

 المانهای ایثار و شهادت در ایران 8-2

رونی احجام و اشکال هندسی، صفحات المان یا نماد شهری ترکیبی است پیکره وار که در ساخت آن از ویژگی های د
قائم یا منحنی، اجزای سازه ای و ... استفاده شود. به طور کلی هر آنچه که جنبه تزیینی و ساختمانی داشته باشد و به 

 صورت یک کلیت یکپارچه و تلفیقی از موارد فوق استفاده شود المان می گویند .

ر و زیباست به گونه ای که پس از خود نمایی در سطح شهر به این ترکیب دارای یک نظام هندسی، تعادلی پایدا

صورت نمادین و سمبلیک مشخصه ای برای شناخت شهر در منطقه ی مورد نظر می گردد. جزء شاخصه های شهری 
محسوب می گردد، به طوری که ذهن با برده شدن نام منطقه مذبور ناخودآگاه به دنبال شاخصه ها و ویژگی های خاص آن 

 [23]قه رفته و المان مورد نظر را در خود بازسازی خواهد کرد. منط

المان می تواند نقش بسزایی داشته باشد پس می تواند در معماری ارزشمند باشد.و انگاه که معماری  برای خلق فضا،
ه است که خلق فضای مورد هدف سودمند باشد،عملکردی محسوب می گردد. و انگا هرچه که در را اینگونه تعریف کنیم،

  زیبایی بصری جزئی از عملکرد می شود.

ها، خانه ی انهاست، عناصر معماری شمرده نمی شوند مگر انکه در خلق  باید توجه داشت که المان هایی که موزه
  .فضایی مناسب خود بکار روند

 

 ویژگی های فرمال طاق و قوس در راستای القای مفاهیم ایثار و شهادت 8-3

ق و قوس به جهت تداعی فرم و فضای مسجد و خانه امن الهی که در آن از تاق و قوس استفاده های امنیت: فرم طا -
بسیاری همچون فرم گنبد باالی مسجد و فرم های شبستان و رواق و قسمت ورودی و... داخل آن باعث ایجاد حس امنیت 

ای این خاک به ارمغان آورند. بی شک آن ها به و آرامش می شود. و توجه به اینکه شهدا رفتند تا  امنیت و آرامش را بر

بهترین شکل این وظیفه الهی را به پایان رساندند. و اینک نوبت ماست تا با گرامیداشت خون آن اسطوره ها دین خود را به 
 این مملکت ادا نماییم .
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ماز را اقامه می کند. و محراب: روحانی مسجد  برای خواندن نماز در محل محراب قرار گرفته و با رهبری خود ن -

محراب نشان از نزدیکی عالِم دینی به خدا و روح قدس می باشد تا با خضوع و روحانیت و معنویت هر چه بیشتر و به دور از 
 دغدغه های دنیوی به عالم باال سفر کند تا بتواند برای دقایقی خود را به روح متعالی خداوند وصل کند. 

دفاع از خاک کشور با صدق دل ،جان گرانبهایشان را در راه خدا می دادند. و همیشه  تعالی و عروج: شهدا برای -

ارزوی شهادت را در دل داشتند تا به مهمانی خدا بروند و در آسمان ملکوت به پرواز درآیند. فرم تاق و قوس های به کار 

 رفته در المان های شهید نیز این مفهوم را می رساند. 

 
خضوع و خشوع تمام بدون هیچ چشم داشتی برای میهنشان جنگیدند. بی ریا و اهل دل بودند و از  سادگی: شهدا با -

هر گونه تجملی خود را دور می داشتند به همین جهت مزار و مقبره ی ایشان نیز باید به گونه ای باشد که این سادگی و 

انتخاب شده است تا بدون هیچ تجمالت و زیبایی  بی آالیشی را نشان دهد و فرم تاق و قوس که فرمی ساده است برای آن

های چشمگیر که انسان را از خدا دور می کند عظمت و زیبایی روح شهید را تجلی کند. در حالی که عالوه بر سادگی 

 بسیار زیبا  نیز هست. )البته در صورتی که به مفاهیم زیبایی شناسی در معماری نیز توجه شود (.

ء فرم هایی است که تاریخچه و سابقه ای بسیار طوالنی دارد و از دیرباز در ایران کاربرد قدمت: تاق و قوس جز -

داشته است حتی قبل از اسالم نیز معماران ایرانی از این فرم ها استفاده های زیادی می کردند. شهدا نیز فقط و فقط  برای 

خاطر خون آریایی که در رگ هایشان جاری  بود خود را  ایران جنگیدید و جهاد کردند تا مبادا به دست دشمنان بیافتد. به
 در مقابل خاکشان مسئول می دانستند. 

 زیبایی: فرم قوس عالوه بر استحکام سازه ای و در عین سادگی دارای زیبایی خاصی نیز می باشد. -

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
wwwCAUP.ir         11 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 بندی و نتیجه گیری جمع .9

به عنوان ابتدایی ترین سازه های دست ساخت بشر با الهام از طبیعت شکل و بسط پیدا کرد، طاق و قوس که تقریبا 

به دالیل متعدد اقلیمی، بومی، سازه ای و نیز فرمی تا دوران معاصر تداوم یافته است. در حال حاضر در دید عموم طاق و 

لذا در معماری معاصر در بسیاری کالبدها که با قوس به عنوان فرمی برگرفته از معماری اصیل ایرانی شناخته می شود و 
 تاکید ویژه بر سنت ساخته می شوند، بروز می یابد.

هرچند روشن است که استفاده سطحی و پوسته ای از فرمهای رایج معماری سنتی بدون توجه و غور در مفاهیم و 

انه در کاربرد شمایل آشنای معماری سنتی دورنمایه های این نوع معماری اصیل امری نابخردانه است اما مقاومت متعصب

تنها به دلیل اثبات درجه باالی انتزاعی بودن و القای خالقیت نیز به همان اندازه نابخردانه است. لذا بدون صدور حکم کلی 
ه کار میتوان فرم قوس و طاق را در برخی کالبدها در صورت هماهنگی با وجوه مختلف معماری نظیر معنا، عملکرد و اقلیم ب

 برد و مطمئن بود که انتخاب صحیحی است.

تحلیلی فوق مشخص گردید که قرابت ویژگیهای فرمی طاق و قوس با مفاهیم ایثار و  -در مقاله پژوهشی و توصیفی
 شهادت می تواند بر انتخاب این فرم برای بناهای مذهبی از جمله المانهای شهادت صحه گذارد.
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