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  :خالصه        

 

در این مقاله سعی بر آن شده تا با بررسی معماری اسالمی در چند بنای تاریخی شهر ارومیه از لحاظ شکلی،  

و افقی گرایی، به نتایجی دست  2و تفکر ریزومی 1ساختاری و سازماندهی فضایی و مقایسه آن با اندیشه فولدینگ

و  3یافته که نشان می دهد مبانی معماری و شهرسازی فولدینگ که امروزه توسط معماران بزرگی همچون پیتر آیزمن

ماهیت  به توجه برای دست یابی به این نتیجه با در معماری اسالمی نیز دیده می شود،مطرح می گردد،  4زاها حدید

 شده روش ها استفاده ترکیب فرآیند از فضایی،  -اجتماعی مرکب و پیچیده سیستم عنوان یك به شهر ریخیبافت تا

 همبستگی مورد تحقیق و میدانی مطالعه ،)تحلیلی -توصیفی( روشهای کیفی  از ترکیبی به همین دلیل   .است

سبك فولدینگ نمی باشد اما مفاهیم گرفت و مشخص گردید هر چند شکل ظاهری بناها، تداعی کننده  قرار استفاده

 این سبك در ویژگی های بافت معماری اسالمی نمود یافته است. 

 

 .معماری، اسالم، فولدینگ، ریزوم، افقی گراییکلمات کلیدی: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 :مقدمه   

                                                 
1   Folding  
2   Rhizome 
3   Peter Eisenman 
4   Zaha Hadid                                    
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ی نگرش  ی مستقیم و عمیق بین نحوه یتوان به رابطهم ی،مختلف تاریخ سبك هایدر  معماری بررسی آثار با

اثر معماری فرهنگ و بشر نسبت به هستی و اعتقادات او و به طور کلی آن چه را به عنوان  1و ایدئولوژی

گیری معماری او به شدت  نحوه ی تفکر و تفسیرانسان از هستی در شکل یعنی پی برد. ،نماید عرضه می

های قدیمی شهرهای اسالمی نیز به همراه عناصر و فضاهای شهری درون خود ، بافت تأثیرگذار بوده است

مانند شبکه معابر، بازارها، مساجد و غیره، در نوع شکل گیری خود با توجه به اعتقادات اسالمی از یك نوع 

در  ارتباط هماهنگ و ریشه ای با هم برخوردارند، که می توان آنها را با نمودهای موجود در سبك فولدینگ

و همانند  2ارتباط دانست. معابر در سطح بافت تاریخی شهر ارومیه از مفاهیم ریزومی و کامال به شکل ارگانیك

الیه های هزارتو، به شکلی نرم و انعطاف پذیر و با توجه به شرایط محیطی و ارتباطی آن زمان، مثل مسیر 

تزئینات بناهای مورد مطالعه، نیز بیشتر  حرکت آبهای روان به وجود آمده و همچنین پالن، فرم کالبدی و

تجریدی است تا سخت و سنگین و سرد، یعنی استفاده از خطوط منحنی و قوس و همچنین افقی گرایی که از 

 . مبانی فولدینگ می باشد، در این معماری به چشم می خورد

 

 :ضرورت تحقیق 

ولدینگ است با این حال این اندیشه و با وجود اینکه معماری و شهرسازی اسالمی، قدیمی تر از سبك ف

مبانی، در کالبدهای بافت تاریخی اسالمی دیده می شود و به دلیل اینکه معماری و تفکرات فولدینگ در دهه 

نیاز به بررسی  های اخیر در بناهای شهری مختلفی نمود یافته و این نمود لزوما به یك صورت نبوده است،

در برخی جاها این نمود در فرم بنا خود را نشان می دهد و در برخی موارد نیز ارتباط بین آنها دیده می شود، 

با توجه  بیشتر جنبه فکری داشته و شاید در این نوع بناها، ظاهر بنا تداعی کننده سبك فولدینگ نباشد، اما

ضرورت  به توسعه ارتباطات در جهان امروز، یافتن ارتباط بین معماری های مکان ها و زمان های مختلف

 دارد.

 

 سواالت و فرضیات تحقیق:

 ســؤال اصلی در پـژوهـش حاضر اینست کـه :

 ؟: آیا نمود های فولدینگ در معماری اسالمی دیده می شود1

 : مفاهیم فولدینگ چگونه و به چه شکلی در بناهای اسالمی نمود یافته است؟2

داری یك مفهوم معماری هستند؟ و اگر نه، : آیا این نمودهای مشترک در هر دو سبك اسالمی و فولدینگ 3

 تفاوت آنها در چیست؟

 

 فولدینگ-1

                                                 
1  Ideology 
2  Organic 

http://arel.ir/
http://arel.ir/
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ها از اهمیت به سزایی برخوردار  است که در آن مفهوم الیه 1مدرن-فولدینگ نام سبکی در معماریِ پُست

موجود و  بلکه به جای قضاوت، سعی در پذیریش عناصر ،است. در این سبك، برتریِ متغیرها معیار نبوده

در این اندیشه، با جهان هایی موازی، منحصر  راک تفاوت هایشان است به گونه ای که هم این باشد و هم آن؛اد

به همین دلیل است که در معماری فولدینگ، عمودی گرایی جای خود را  ،به فرد و هم ارزش سر و کار داریم

سپیدی و سیاهی ها نیست؛ بلکه جهان فولدینگ، جهانی همگن و خاکستری شده از  به افقی گرایی می دهد.

معماری یکی از سبك های این  جهانی است خال خالی، تو در تو و الیه به الیه و در عینِ حال بدون تبعیض؛

 2برای نخستین بار توسط فیلسوف فرانسوی، ژیل دلوز که فلسفه آن مطرح در دهه ی پایانی قرن بیستم بود

السفه ی مکتب پساساختارگرایایی به شمار می آید که پایه ی از جمله ف 3مطرح شد. وی همچون ژاک دریدا

  ی خویش را بر زیر پرسش بردن بینش مدرن و مکتب ساختارگرایی قرار دادند. اندیشه

یعنی الیه الیه های هزارتو، هر الیه در کنار الیه ی دیگر، همه چیز در کنار هم است،  ،فولد یعنی چین و الیه

ارجحیت ندارد، تفسیری باالتر و فراتر از دیگری نیست، همه چیز افقی است. به هیچ اندیشه ای بر دیگری 

کند و کثرت و تباین را جایگزین آن کند.  4عبارت دیگر فولدینگ می خواهد منطق دوارزشی را دیکانستراکت

ه منطق در پی از بین بردن مبناهای فکری تمدن غرب و به ویژ 5هم مانند دیکانستراکشن در حقیقت این تفکر

عمودگرایی، طبقه بندی و سلسله مراتب را مردود می داند و به جای  این سبك و ریاضی گونه ی مدرن است.

آن افقی گرایی را مطرح می کند. از دیدگاه فولدینگ همه چیز هم سطح یك دیگر است. دلوز در کتاب خود 

کالبدی از فولدها و سطوح بی نهایت که ( جهان را چنین تبیین می کند: ))جهان به عنوان 1892به نام فولد،)

از راه فضا، زمان فشرده شده، در هم پیچ و تاب خورده و پیچیده شده است(( دلوز هستی و اجزای آن را 

 [1] .واره در حال شدن می بیندمه

 

 ریزوم و افقی گرایی-2

” تاری، مقاله ای به نام به همراه، فیلیکس گا دلوزگرایی است .  افقی یکی از موارد مطرح شده توسط دلوز،

( به صورت کامل 189۱) 1در پاریس منتشر کرد. این موضوع در کتاب هزار سطح صاف 18۹۱در سال ” ریزوم 

تر توسط این دو مطرح گردید. رزیوم گیاهی است بر خالف سایر گیاهان، ساقه آن به صورت افقی و در زیر 

ا قطع بخشی از ساقه آن، این گیاه از بین نمی رود، ب وخاک رشد می کند. برگ های آن خارج از خاک است 

این دو متفکر با مطرح نمودن  بلکه از همانجا در زیر خاک گسترش می یابد و جوانه های تازه ایجاد می کند.

  .[2]بحث ریزوم، سعی در بنیان فکنی اندیشه غرب کردند و اصول اولیه آن را زیر سوال بردند

  

                                                 
1  post  modern 
2  Gilles Deleuze (1925-1996) 
3  Jacques Derrida 
4  Dykanstrakt 
5  Deconstruction 
1  Thousand smooth surface book (1980) 
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 گیاه ریزوم -1شکل

 Honargardi.com: ماخذ

 

 گیاه ریزوم دارای ویژگی های زیر است:

 ریزوم به صورت افقی رشد می کند. -

 با از بین رفتن یك قسمتی از ساقه ریزوم، گیاه از بین نمی رود، و در همانجا زیر خاک گسترش می یابد. -

ند حیات خود را از سر ریزوم، برخالف درخت حتی اگر تماما شکسته یا از هم گسسته شود باز هم می توا-

 بگیرد و در جهات دیگری رشد کند.

بر خالف ریشه اصلی درخت که اساسا رو به زمین در دل خاک در یك جهت خاص سیر می کند، )ریزوم( به  -

 هر سو سرک می کشد و روی خاک در جهات گوناگون پیش می رود.

اهان جوان که از رشد جوانه ها در روی در بعضی گیاهان ریزومهای قدیمی خشك شده و می پوسند اما گی -

 ریزوم تشکیل می شوند خود به خود جدا و مستقل به حیات خود ادامه می دهند.

ریزومهایی که به سرما مقاوم نیستند، در فصل پاییز از خاک بیرون کشیده می شوند تا در فصل بهار از هم جدا  -

 .[2] شده مجددا کشت شوند

 

 افت تاریخی شهر ارومیه(بررسی نمونه موردی )ب -3

 معرفی محدوده مورد مطالعه:  

بافت های تاریخی به عنوان سند هویت و شناسنامه شهر از مهمترین بخش ها و محالت شهری به حساب می 

بافت مرکزی شهر، بافت  قسمت 3بافت قدیمی شهر ارومیه که نمونه مورد مطالعه است از نظر قدمت به  آیند.

( که محدوده مورده 2شود. هسته مرکزی یا اولیه شهر )شکلتقسیم می یی اطراف آن،میانی و بافت روستا

ترین قسمت شهر است، که در محدوده بازار و مطالعه می باشد و با رنگ قهوه ای نشان داده شده، قدیمی

بیش از یك ترین محالت آن مسجد جامع آن، قرار دارد. با آنکه شهر قدمتی چند هزار ساله دارد ولی از قدیمی

های امام، باکری، خیام، عسکرآباد و غیره از گذرد. همزمان با مرکز استان شدن ارومیه، خیابانصد سال نمی
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دل این منطقه عبور کرده و محل استقرار مراکز اداری شدند و به دنبال آن با گشترش شهرنشینی در جهات 

 .[3] مختلف، توسعه شهری تا به امروز ادامه داشته است

 

 

 محدورده مورد مطالعه -2شکل

 1331-ماخذ: اداره راه و شهرسازی استان آذربایجان غربی

 

 :مقایسه مبانی فولدینگ در چند بنای اسالمی واقع در بافت تاریخی شهر ارومیه4

 

 : مسجد جامع ارومیه1-4

یه و بین مسجد جامع ارومیه، از بناهای نیمه دوم قرن هفتم هجری است، که در جنوب شرقی شهر اروم

خیابانهای اقبال و مجموعه بازار قدیمی محصور می باشد، در این بنای رفیع صنعت معماری در ساختمان گنبد 

و شبستانهای طرفین و هنر گچبری و تزئین و ظرافت کاری های درون بنا مخصوصاٌ محراب قدیمی آن جلب 

 توجه می نماید.

بازار  و زمین بنا، افقی بوده و هماهنگی ساده ای میاندر معماری این مسجد، کشیدگی فرم بیشتر در جهت 

 .شده است جانبه همه تعادلی ایجاد به منجر هم با ترکیب در که کند می برقرار پیرامون قدیمی شهر و محیط

 کشیدگی و محیط عناصر سایر از شدن جدا با کلیسا بنای تك ،1گوتیك معماری در » که است حالی در این

عالوه بر حجم   [4] .«کشاند می رخ به را مراتبی سلسله و دوگانه ارزشی و کند می نماییخود بعد عمودی در

                                                 
1  Gothic architecture 
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افقی ، سطوح افقی نیز که در معماری اسالمی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، در کالبد بنای مسجد دیده می 

داخل مسجد در . »است کثرت عین در وحدت سطح دهنده نمایش ساده، کف برابر در سقف شود، پیچیدگی

 برای انسان که است مراتبی نماد و شده تشکیل متعددی های الیه از مخصوصا در قسمت گنبد خانه، سقف

 افقی نقوش با عمودی سطوح، نیز افقی سطح دو این میان در. [5] «گذر کند آنها از باید عرش به عروج

 و نور نوسان یا و گچبری ها و ها یکاربندی ها، اسلیم کتیبه های سیاه رنگ زیر گنبد با خط نسخ ، همچون

در  فضا سطوح کل توان می رو این از. است شده ناپیدا آنها در جهت اینگونه، و اند شده داده پوشش رنگ،

 شمار به 2موبیوس نوار همانند مفاهیم فولد به شکل واحد افقی سطح یك سقف، تا کف از مسجد جامع را،

 .گذارد می نمایش به را واقع و حق میان حرکت پیوستگی که آورد

 یکدیگر کنار در ها طاق تکثر و تعدد مسجد که مربوط به دوران سلجوقیان و ایلخانیان می باشد ، شبستان در

 در گسترش این. دارد گسترش امکان نهایت بی تا گویی که دهد می شکل را فضایی متوالی، های ردیف در و

 یکپارچه زمین و آسمان که جایی. کند می معطوف سمانآ به مسجد فضای از را بیننده توجه مسجد، حیاط

 مسجد فضای که دریافت توان می مشکل که است چنان زمین و آسمان تنیدگی درهم» عبارتی به و شوند می

 عالوه احجام، قالب در گرایی . افقی[6]«است برگرفته در را مسجد آسمان یا و است گرفته قالب در را آسمان

. است شناسایی قابل اسالمی معماری در نیز گرایی افقی مفهومی بیان افقی، سطوح و فضاها شکلی بیان بر

 در گرایی، افقی شکلی در بیان مفهومی اصل جواری هم و بودن چون پر مفهومی بیان در شکلی مفاهیمی

 . نمایند می نقش ایفای نیز اسالمی معماری

 است. رها نیرویی و میل هرگونه قید از که گیرد می رقرا نهایتی بی برابر انسان در فضای مسجد جامع ارومیه،

 که رومی - یونانی پرستون معماری برخالف فضاست؛ انتهایی بی دادن جلوه اسالمـی معمـاری راستین هدف»

 کرانگی بی .[6]«می کند جلب درها چارچوب پیرامون های آرایش و دیوارها و ها ستون به فقط را بیننده نظر

 می انسان بر عمودی راستای در را فضایی سلطة که کلیساها در مسیحی معماری برخالف ،اسالمی معماری در

 به نسبت مسلمان فرد آگاهی که است باور براین 1بورکهارت . »یابد می تجلی فضاها بودن در افقی نمایاند،

 این با ند،مگرک می نفی را الوهی امر هرگونه سازی عینی وی. است مبتنی تناهی عدم احساس بر الهی حضور

 . [6] «کند ارائه نامحدود مکان صورت به را خود که شرط

و  آسمان نیب یوجود ندارد، حت یکشش چی. هستیاز زور و فشار ن یحاک زیچ چیهمسجد جامع،  یدر معمار

نگاه چند گانه و بدور از تك و همه چیز یکسان و برابرند و این دقیقا همانند اصل  ستین یهم تناقض نیزم

 ارزشی است که در سبك فولدینگ وجود دارد.

 یك گرایی وحدت منطق با واقعیت و حقیقت میان طرفه، دو رابطة نمایش برای نهان انرژی گرایی، افقی رد

 «بودن» و خود تثبیت فکر در عمودگرایی نماد عنوان به درخت»می گوید  2پاول. است نمایان خوبی به ارزشی

 خود که است فکر این در همواره  است، گرایی فولدینگ افقی نماد که در حالی که در مبانی ریزوم است، خود

                                                 
2  Möbius strip  
1  Burckhardt 
2  Jim Powell  
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 و روند می پیش ، «بودن» مرحلة تا عمودگرایی براساس مصادیق دیگر، بیانی به. [7] «بخشد مجددا سامان را

 مرحلة از پس گرایی، افقی در مصادیق این اما شوند؛ متوقف می مجموعه، یك در معنادار حضوری پیداکردن با

  .یابند می  آینده به رو حرکت در پویا نقشی و شوند می وارد توسعه  و تکامل یعنی ، «شدن» مرحله بودن، به

 

 
 

 

 

 

     

 

 

 

 

      

 
 

 

 

میراث ماکت مسجد جامع ارومیه واقع در  -3شکل

ماخذ: نگارندگان -ارومیه فرهنگی   

 -مقرنس کاری های سردرب گنبدخانه مسجد -4شکل

 ماخذ: میراث فرهنگی ارومیه

مع ارومیه   پالن مسجد جا -5شکل اخذ: میراث م    

 فرهنگی ارومیه           

-کاربندی و کتیبه های سیاه  رنگ زیر گنبد-6شکل

 ماخذ: نگارندگان
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 : بازار ارومیه2-4

معماری از گذشته وجود این  ،بازار و چگونگی کالبد آن از جمله فضای معماری است که جای بررسی دارد

بازار قدیمی ارومیه در مجموعه بافت قدیمی  قلب تپنده شهر محسوب می شود.، داشته و در شهرهای اسالمی 

و در گوشه جنوب شرقی شهر قرار دارد. این بازار همراه با تغییر شیوه زندگی، دستخوش تغییرات زیادی شده 

ره صفویه به بعد تعلق دارد؛ به ویژه حمام های آن که است. قدیمی ترین بخش های باقی مانده آن به دو

متعلق به دوره زندیه و قاجاریه است. در بازار ارومیه هر راسته و بخشی، از سبك و شکل خاص دوره خود 

 .[9]پیروی کرده است. بقایای به جای مانده، نمایانگر ذوق معماری دوره های مختلف است

، متوجه این موضوع خواهیم شد که بخشی از معابر )راسته بازار ارومیه موعهبا نگاهی به فرم و مسیر معابر مج 

بازارها( بصورت ارگانیك و به واسطه رشد تدریجی هسته مرکزی مجموعه شکل گرفته است. این موضوع شامل 

 معابری است که بصورت نامنظم و دارای  انحناهای غیر هندسی است که به تبعیت از فرم معابر شهری بوجود

روزگاری تبدیل به  ،که به واسطه مرز بندی اراضی کشاورزی ارومیه اند. در واقع معابر قدیمی شهرآمده

راسته بازارها بدل  با سرپوشیده شدن آنها بهگذرهای شهری شده بود با توسعه بافت بازار تغییر چهره نموده و 

 ابعاد واحدهای تجاری )حجرات( است. . دیگر خصوصیت این نوع ساختار ناهماهنگی در فرم و شکل وشده اند

های عطاران، بقاالن، کوزه . راستهدر سطح افقی و جهت مسیر غیر خطی راسته بازارها شکل گرفته اندکه 

از این غیره فروشان، میرزا حسین آقا، سنگ تراشان، بزازخانه قدیم، نجاران، آهنگران، دوشابچی بازار و 

 اند.جمله

این بنا  .ترین بخشهای شهر محسوب کردرا نیز از قدیمی ارومیه توان بازارضوع میدر نظر گرفتن این مو با

همچون مجموعه ای از عناصر زنده می باشد که در کنار هم به فعالیت خود ادامه می دهند، بافت و شکل کلی 

چون گیاه ریزوم به وجود آمده اند. می توان گفت، هم 1عناصر بازار به صورت طراحی نشده و کامال مورفولوژیك

توسعه آن غیر قابل پیش بینی بوده و در جهات مختلف به توسعه خود تا به امروز ادامه داده است، با از بین 

رفتن بخشی از بازار و تقسیم آن در اثر خیابان کشی های عصر مدرن، ما بین خیابان امام، سایر قسمت های 

ن از پایداری بازار طی سال های طوالنی دارد. شاهرگ آن به فعالیت های خود ادامه داده و همین امر نشا

اصلی بازار ، راسته بازار است که همچون ساقه اصلی گیاه ریزوم مرتبط کننده بخش های گوناگون آن می 

باشد. در بافت بازار عناصر نه به صورت بلند مرتبه سازی ، بلکه به صورت افقی توسعه یافته اند. در گیاه ریزوم 

با حفظ ویژگی های خود با سایر عناصر به صورت نرم و افقی تلفیق شده است.این مقایسه ها  نیز هر بخش

حاکی از وجود رابطه بین بافت و توسعه بازار شهر ارومیه با مبانی معماری فولدینگ می باشد، هر چند می 

توان گفت که در اسالمی بیشتر از سبك فولدینگ می باشد و نمی -دانیم که قدمت بازارهای سنتی ایرانی

گسترش بازارها در ابتدا سبك فولدینگ دخیل بوده اما با توجه به وجه اشتراکات موجود این دو نوع معماری با 

 وجود اختالف زمانی به یکدیگر مرتبط می باشند.

                                                 
1  Morphological 
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 نقشه بازار ارومیه -8محدوده بازار ارومیه                   شکل-7شکل 

 ارومیه آرشیو سازمان میراث فرهنگی ماخذ:  (Google Earth)     ماخذ:             

 

 

 

 داخل بازار ارومیه -10شکل       گسترش ارگانیک راسته بازار -پالن معکوس -3شکل

 www.Urmiainfo.comماخذ:            آرشیو  ماخذ: ارومیه و حجره های اطراف آن     

 ارومیه سازمان میراث فرهنگی               

 

  داخل بافت تاریخی شهر ارومیه معابر: 3-4

اکثر شهر ، طرح حاکم بر بافت معابر شهری ارومیه که به صورت ارگانیك شکل گرفته طرح اندامواره و نامنظم

. به گونه ای که می شده استدر سطح شهر مانع پیدایش شبکه منظم معابر  این مبانی ،است و  یاسالمهای 

ه هایی که به شکل گیاه ریزوم به صورت پر پیچ و خم، در تمامی محدوده مورد توان شکل معابر را مانند شاخ

در  و دهد که اسالم با معابر پهن و وسیع آشنا بودشواهد نشان می مطالعه، در حال گسترش هستند، دید.
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 ای منسجم توجهبسیاری از تأسیسات شهرهای کشورهای اسالمی در ابتدا به سازماندهی، نظم شدید و نقشه

نظمی نقشه شهرهای کشورهای اسالمی در اکثر موارد یك واقعیت مکتسبه شده است و بیکاملی مبذول می

نیز در [. ساماندهی فضایی احجام ساختمانی و معابر 10]که در طول زمان شکل گرفته است  است و نه ذاتی

هندسه و نظم شهر  یعنی است 1بیولوژیك ها بیشتر. ولی نظم آنندفاقد نظم نیست داخل بافت شهر ارومیه

، شکل گرفته است. پیچیدگی و درهم بودن این نوع بافت شهری، نوعی مرحله به مرحله در طول رشد آن 

 قرابت و اتحاد اجتماعی را شکل داده و باعث همبستگی بیشتر مردم آن محدوده شده است.

ها و مقتضیات زمانی و وسایل حمل و ، نیازتاریخی شهر ارومیهعوامل تأثیرگذار بر طول و عرض معابر و بافت 

نقل معمول و متداول، عوامل اقلیمی، عوامل طبیعی و آب و هوا، باد، شبکه آبیاری و تقسیم اراضی کشاورزی، 

و افقی و مانند کوچه  به صورت یکپارچه ،مورفولوژیك شهر معابرتجارت و عوامل دفاعی و امنیتی بوده است. 

ی آنها غیر قابل پیش بینی بوده و در جهات مختلف به حرکت در آمده و با از هایی پر پیچ و خم که  شکل گیر

بین رفتن قسمتی از آن در اثر خیابان کشی ها دوره پهلوی و مدرن سازی شبکه ارتباطی شهر، همانند ریزوم 

 [.11]به حیاط خود، طی سالهای طوالنی ادامه داده است

 

   

  ،دوره پهلوی ارومیه، قشه شهرن -11شکل                          

 مرکز اسناد شهرداری ارومیه ماخذ: -1312 سال                          

 

 

 

 

 
 

 

                                                 
1  Biological 

 

معابری که در سطح بافت تاریخی شهر 

ارومیه کامال به شکل ارگانیك و همانند 

گیاه ریزومی شکل گرفته اند که امروزه با 

به خیابان کشی هایی که در عصر مدرن 

صورت خط راست و بدون توجه به بافت 

شهر شکل گرفته ، این حالت مورفولوژیکی 

را تغییر داده است ولی همچنان به حیات 

 .خود ادامه می دهد
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 در شهر ارومیه مقایسه فولدینگ و معماری اسالمی -1جدول 

 
   

 در بافت مرکزی    شهر ارومیه معماری اسالمی فولدینگ     

با توجه به در مساجد،  ا ها مخصوصامقیاس فض همه چیز افقی است. ضد عمودگرایی

 .ستاعتقاداد اسالمی در سطح افقی شکل گرفته ا

به صورت نرم و انعطاف پذیر پیچیدگی ها و گوناگو 

 نی ها را در هم می آمیزد.

 استفاده از خطوط و فرمهای مقدس  نرم و منحنی 

 در طراحی فرم و پالن. 

هر یك در کنار که  ارومیه سته های بازارمثل را  نگاهی چند گانه و بدور از تك ارزشی

یکدیگر و بدون ارجعیت بر هم، به فعالیت خود ادامه 

  می دهند.

 -ادامه حیاط در صورت از بین رفتن بخشی از آن

 تفکر ریزومی

با خیابان ارومیه  شهر مرکزیمعابر ارگانیك بافت 

کشی های صورت گرفته در عصر مدرن همچنان به 

 دهند. حیات خود ادامه می

فرم های قابل انعطاف که با شرایط محیطی سایت 

 Work formشکل می گیرند. 

  استفاده از معماری پایدار و همساز با اقلیم

فضایی  در این سبك فرم های منحنی سعی در ایجاد

 آرامش بخش دارند.

در معماری اسالمی فضا ساکت و آرام است و هر چیز  

 می شود.که این سکوت را بر هم زند طرد 

 

 

 

 

 
 

 

 نتیجه گیری:
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در جواب سوال اول و دوم مطرح شده در این مقاله، با مقایسه مفاهیم سبك فولدینگ با چند بناهای تاریخی معماری 

اسالمی در شهر ارومیه به این نتیجه می رسیم که هر چند شکل ظاهری آن، تداعی کننده سبك فولدینگ نمی باشد اما 
عماری این بناها نمود یافته و همانند گیاه ریزوم و فلسفه فولدینگ همچون افقی گرایی، این سبك در ویژگی های م

پایداری، گسترش ارگانیك و نگاه به دور از تك ارزشی، در معماری اسالمی به چشم می خورد. همچنین در جواب سوال 

شابهاتی با سبك فولدینگ بوده، ولی اگر چه در بسیاری موارد دارای وجه تبه کار رفته، مشخص گردید، این اصول سوم 

 سبب بودن اتفاقی و هدفی بی ریزومی  و افقی گرایی فولدینگ، الگوی دارای یك وجه تمایز اساسی نیز می باشد، بر اساس
باشد، الیه هایی که در کنار یکدیگر به حرکت در می آیند و فرم ها و  یکدیگر با ارزش هم و هم مانند چیز همه است شده

 اهمیت تعالی مسیر در بودن هدفمند اسالمی، معماری در که حالی در منحنی وار و بدون هدف را شکل می دهند؛ اشکالی

 جنبه از پس یکی. است یافته تبلور مساجد معماری خصوص به و اسالمی معماری گرایی مفهوم فوق در افقی. دارد بسزایی
بخشد واین اصولی است که  می زندگی معنی و حیات به هک است هدفی و روح معنی، توحیدی اسالمی، بینی جهان های

 .در معماری اسالمی وجود دارد ولی در معماری فولدینگ به چشم نمی خورد
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