
 

        

        1111بررسي كالبدي تحقق فضاهاي تشريفاتي ( ديپلماسي ) ايرانبررسي كالبدي تحقق فضاهاي تشريفاتي ( ديپلماسي ) ايرانبررسي كالبدي تحقق فضاهاي تشريفاتي ( ديپلماسي ) ايرانبررسي كالبدي تحقق فضاهاي تشريفاتي ( ديپلماسي ) ايران

 
*اشكان المعياشكان المعياشكان المعياشكان المعي

        3333، دكتر ايرج اعتصام، دكتر ايرج اعتصام، دكتر ايرج اعتصام، دكتر ايرج اعتصام        2222

  

        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

 سفارت اگر ند.ده را نشان دو كشور ميان گوي و گفت دنخواه مي د،نبزن پيوند هم به را ملت دو دنخواه مي اصوالً فضاهاي ديپلماسي

 ،باشد  درگشوده و شفاف اگراست .  اعتمادي بي سرشار از گو و گفت ،ناپذير باشد  رخنه دژي همچون و باشد بلند ديوارهايي محصور

 بناهاي ديگر و سفارتخانه ها معماري و شهرسازي اهميت وجود . با )1386 احمدي،فرهاد (است  بااعتماد اي رابطه از حاكي گاه آن

 و كالبدي فني، مشخصات نيازهاي كاربري ها، از معماران از اندكي است و تعداد اندك بسيار آنها مورد در ما ديپلماتيك، اطالعات

مفهومي معماري ايراني كه در فضاهاي تشريفاتي مي مطلع اند. بنابراين ضروري ديدم كه ويژگيهاي كالبدي و  بناها اين ويژگيهاي

موجود در كالبد معماري ايراني ، كه در  اصولپيدا كنند را بررسي كنم . اين مقاله در پي يافتن پاسخ اين سؤال كه  بايست نمود

بر اساس هدف ، كاربردي ؛ بر اساس روش ، روش تحقيق در اين پروژه فضاهاي تشريفاتي نمود پيدا كرده ، چيستند ؟ مي باشد . 

فرضيه مقاله پيش رو بر آن است كه تعادل و وحدت ، شفافيت ، پايداري تحليل محتوايي ؛ و بر اساس رويكرد ، كيفي است .  –توصيفي 

  .  ي فضاهاي تشريفاتي نمود پيدا مي كند، در كالبد و روح نظام فضايموجود در معماري ايراني مبتني بر سنت 
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  ، سفارتخانه مفهومي ، عناصرمعماري ايراني ، ويژگيهاي كالبدي فضاهاي تشريفاتي ، 

        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه

خصوص  به و جديد ديپلماسي اما ،)  4:1388 ، نادري افشاري(  ميرسد باستان دوران به حكومتها بين ديپلماتيك روابط قدمت چه اگر

ايران بناهاي ديپلماسي (تشريفاتي) عموماً به در دوران باستان  . ) 1391، خالوزاده(  دارند ساله صد چند سفارتخانه ها تاريخچه هاي

كاستي هايي نيز دارد نوشته هاي آنها كه البته به دست پژوهشگران غربي انجام شده  كاوش و معرفي اغلب كاخ ها.  صورت كاخ بوده اند

ند اما به اين كه چرا كاركرد يا كاركردهاي ديگري نمي مثالً بسياري از بناها را به علت عظيم و ناشناخته بودن به طور كلي كاخ ناميده ا

كه تاريخچه بناهاي  استروشن  اما توان به آنها نسبت داد و اين كه كاخ تشريفاتي هستند يا سكونتي به روشني نپرداخته اند .

معماري ايراني مبتني بر سنت ، در واقع مبتني بر يك از سويي ديگر تشريفاتي در ايران به دوران باستان و به كاخ ها بر مي گردد . 

فرآيند تكويني از مرحله مفهوم تا كالبد است و به تبع آن براي دريافت و ادراك اصول اين فرآيند مي بايستي در مفاهيم و ارزشهاي 

باري ايران باستان است و در درمراسم بنيادي اين سنت غوطه ور گشت . اهداف اين تحقيق بررسي كوتاهي بر بناهاي تشريفاتي و 

  نهايت دست يافتن به مهمترين مفاهيم معماري ايراني مبتني بر سنت كه در فضاهاي تشريفاتي بايد القا شود ، است .

 

        در ايران باستاندر ايران باستاندر ايران باستاندر ايران باستان    تشريفاتيتشريفاتيتشريفاتيتشريفاتيفضاهاي فضاهاي فضاهاي فضاهاي مراسم درباري و مراسم درباري و مراسم درباري و مراسم درباري و     - - - - 1111

ميان دين و دولت ، مراسم مذهبي و درباري بسيار به يكديگر نزديك بود و حتي ، به علت پيوند محكم در حكومتهاي باستان ايران 

( به يك رويداد بدل مي شد . اين پيوند مهم از همان آغاز سلطنت هر پادشاه ، با افروختن و وقف كردن يك آتش اتفاق مي افتاد گاهي 

و خانواده سلطنتي و احتماالً هم در يك مكان سياسي و هم در  . مراسم تاجگذاري در حضور روحانيون و درباريان ) 336:  1383فراي ، 

شايد خردمندانه اين باشد كه امكان دو  " يك مكان ديني انجام مي شده است. به نظر برخي پژوهشگران مانند م . ل . شومون

ايد بهتر باشد كه آن را بر تخت نشيني تاجگذاري متمايز و در پي هم را در نظر گرفت . نخستين آنها كه در نامه تنسر بازتاب يافته و ش

بخوانيم ، در برابر شاهزادگان همخون و بزرگان و محتشمان ، بي درنگ پس از اعالم پادشاهي و در همان جايي كه پادشاهي اعالم مي 

مغان جشن مي  شد ، انجام مي گرفت . تاجگذاري دوم را احتماال ً با شكوه فراوان در برابر آتش مقدس و بي گفت و گو در حضور

  "گرفتند . داليل فراوان در دست است كه باور كنيم اين آيين ، گذشته از گذاشتن تاج ، شعاير اعطاي ديني را نيز در بر مي گرفت . 

( آييني هنگام خوردن غذا سخن گفته شده است مسائل ديني در زندگي روزانه دربار نيز پاس داشته مي شد . در منابع از انجام مراسم 

. در مراسم خاص دربار ، شاه كامالً از ديگران جدا مي نشست و اشخاص ديگر بر پايه مقامشان با  ) 49:  1382،رنامه اردشير بابكان كا

فاصله از وي قرار مي گرفتند . كساني كه جاي آنها از شاه دور بود ، منزلت پايين تري داشتند و اگر جاي او را دورتر از محل قبلي مي 

. بنابراين بايد انتظار داشته باشيم كه در كاخ ها فضايي مهم را براي  )261:  1382(مسعودي ، ندهنده تنزل مرتبه او بود بردند ، نشا

  مراسم بار عام در نظر گرفته باشند ؛ همچنين تصور فضايي براي انجام مراسم مذهبي نيز دور از ذهن نيست .

. ولي با  دارددر گونه هاي مذهبي و نظامي نسبتاً شناخته شده تعدادي اثر  اسالماني در سده هاي نخستين پيش و پس از معماري اير

وجود اشاره متون كهن به ساخت كوشك و كاخ هايي كه گاه با چهارباغ آرايش يافته اند ، از گونه تشريفاتي معماري در جغرافياي 



 

هاي سلطنتي ، تخت جمشيد مكان مقدس هخامنشيان بوده از مشهورترين كاخ سياسي فعلي ايران تاكنون اثري شناسايي نشده است . 

. كاخ شوش مكان مهم ديگر هخامنشيان محسوب مي شده )  30:  1366، ( پوپ كه جشن ها و مراسم آييني در آن انجام مي شده است 

تر و پيچيده تر است  كه مجموعه اي كوچكتر از تخت جمشيد اما نقش درباري آن پررنگ تر بوده است . كاخ آشور مجموعه اي مفصل

ر يك زمان ساخته نشده باشد . اين كاخ نيز همانند كاخ شوش كاركردي تشريفاتي داشته است. ايوان خسرو يا تاق و شايد كل آن د

كسري مشهورترين بناي شاهان ساساني و نشاندهنده شكوه و عظمت دربار آنهاست . كاركرد اصلي اين بنا نيز كامالً تشريفاتي بوده 

   است.

  

        عناصر اصلي ساختار معماري ايرانيعناصر اصلي ساختار معماري ايرانيعناصر اصلي ساختار معماري ايرانيعناصر اصلي ساختار معماري ايراني    - - - - 2222

اسالمي است به ايجاد نوعي تعادل و توازن ميان ظاهر (معناي برون) و باطن (معناي  –كه مبتني بر سنت ايراني در معماري ايراني 

) . در فلسفه اسالمي ، اثر هنري هيچ گاه به عنوان يك محصول برداشت آزاد  : 1380( اردالن و بختيار، درون) اهميت داده شده است 

نگريسته نمي شود بلكه آنچه اهميت دارد فرآيند شكل گيري اثر هنري است از اين رو معماري از حالت فرآورده خارج شده و تبديل به 

  فرآيند مي شود . 

اند و اين به آن معنا نيست كه روح معلول كالبد است . كالبد مالصدرا روح (معنا ، باطن) را محصول حركت جوهري كالبد (ظاهر) مي د

  .)  57:  1380، ( آشتيانير روح را فراهم مي كند تنها شرايط ظهو

روح معماري ايراني كه در بستر ديدگاه فلسفي شكل مي گيرد ، هدف غايي هنر مبتني بر سنت يعني دستيابي به تعادل و وحدت را مي 

بعنوان پل ميان روح و كالبد بدنبال آن است تا با ايجاد فرآيندي ، زمينه را براي بيان رمزي وحدت در معماري  جويد . نفس هنر (زبان)

فراهم سازد . نفس هنر مبتني بر سنت ، بر مبناي زمينه و بستري كه روح الهام بخش در اختيار آن قرار مي دهد ، بياني رمز پرداز دارد 

  قق مفهوم وحدت در كثرت را نمودار سازد.و بدنبال آن است تا تعادل و تح

شفافيت در عالم هنر و معماري از يك اصل مهم هستي شناسي يعني حركت هميشگي و تكاملي هستي از يك كيفيت مادي به يك 

تدريجي . اصل شفافيت در عالم هنر براي نمودار ساختن وحدت از تبديل )  3 : 1374( ميرميران، زمستان كيفيت روحي نشأت مي گيرد 

  تاريكي ها به روشنايي ها و كاستن از كميت ها عمل مي كند.

  شيوه اسكان (شكل تماس) و سازمان فضايي بررسي خواهيم كرد :ساختار معماري ايران را از دو ديدگاه 

  شيوه اسكان شيوه اسكان شيوه اسكان شيوه اسكان     ----1111- - - - 2222

در معماري ايراني، شكل تماس (شيوه اسكان) در يك گونه خاص خالصه نمي شود بلكه در قالب يك سيستم پايدار تجلي مي يابد كه با 

ارائه مدل يك مكان پايدار، تعادل و وحدت را مي جويد . از طريق ايجاد تعادل فضايي و توازن كالبدي مي شود به وحدت دست يافت . 

ك تركيب هنري و كالمي براي بيان اين اصل (اصل تعادل) به كار گرفته مي شوند. آهنگ، تكرار، انقطاع، تداوم، همه عناصر به منزله ي



 

يكساني، بازگشت به آهنگ و بازآمدن به تباين و ... مقدمه و مؤخره، پيش درآمد، اوج، فرود و ... در ماهرانه ترين تركيب فضايي و بيان 

صيت تعادل متعلق به كليه نظام هاي پويا و ارگانيك محيط است كه مي خواهند پايدار بمانند . تعادل كالبدي چهره مي نمايند . اين خا

به مفهوم قرار گرفتن هر چيز در جاي خود، به اندازه الزم و در زمان الزم است و اگر اين حدود رعايت نشود ، به ناپايداري محيط ، از 

. اين تعادل ناشي از برابر شدن كليه نيروها و متغيرهاي مادي و معنوي  )407:  1377، (بحرينيهم گسستگي و نابودي منجر خواهد شد 

تأثيرگذار در معماري است و موجب برابري انرژي حاصل از حضور مادي در محيط با انرژي مفاهيم متافيزيكي كه انسان در جستجوي 

  زمان و مكان خود است .  آن است ، مي شود و منجر به يك معماري معنايي و ماندگار در شرايط

همدلي و احترام به طبيعت ريشه هاي عميق فرهنگي دارد و همزيستي مسالمت آميز انسان ، معماري و طبيعت در معماري سنتي 

فعاليت  كه در معماري ايران، نور و اجزاء طبيعت موجب شده  . اشارات فراوان در كتاب آسماني درباره گياه ايران كامالً مشهود است

عناصر طبيعت به گونه هاي مختلف در و ، فرهنگي و يا احكام ديني همواره در آهنگي موزون با طبيعت حركت كرده  اي اجتماعيه

  . )99:  (ديبا، سال اول اندمعماري هاي اصيل حضور داشته 

  سازمان فضايي سازمان فضايي سازمان فضايي سازمان فضايي     ----2222- - - - 2222

در كثرت در معماري است . معماري ايراني نه سراسر در واقع مطالعه سازمان فضايي معماري ايراني، مطالعه نحوه تجسم عيني وحدت 

بيان هماهنگي است و نه يكسره بيان تضاد ، بلكه در آن واحد ميان اين ويژگيهاي متضاد در حركت است . وحدت و كثرت در معماري 

  ايراني از دو جنبه قابل بررسي است :

راني به صورت پيوستگي فضا ظهور مي يابد كه نادر از ديدگاه فضايي و فضاي درون ، كه وحدت در كثرت در معماري اي .1

 اردالن از آن به نام نظام فضايي مثبت ياد مي كند .

 . )70 : 74زمستان ، (افشارنادرياز ديد مورفولوژيك و رابطه ي بين اجزاي يك مجموعه ي معماري  .2

سنتز ميان نظم و راز مي جويد ، زبان رمزپرداز معماري ايراني جستجوي كمال خويش ، يعني همان نايل شدن به انديشه وحدت را در 

معماري ايراني با تعامل ميان ابزار بياني خويش يعني ماده زمانمند و اصل شفافيت ، ساختار فضايي معماري را جهت مي بخشد و با 

اصل شفافيت و هندسه را سه  بكارگيري عالم نظم يعني هندسه ، انديشه وحدت را متبلور مي سازد . در نتيجه مي توان ماده زمانمند ،

  ني دانست .عنصر در نمودار ساختن انديشه وحدت در قالب سازمان فضايي معماري ايرا

 به عناصر معماري اشاره دارد كه همواره تحت تأثير فن آوري روز خود قرار دارد . -ماده زمانمند 

 . با كاستن از ماده و استفاده از عامل نور بدنبال حركت از كميت مادي به سوي كيفيت روحي است - اصل شفافيت 

 هندسه ايجاد رابطه ي ميان جزء و كل ( اجزا معماري و كل در هم تنيده اجزاء ) به گونه اي است كه به تعادل مي رسد.در  - هندسه 

  فضايي را در دو بخش (بيروني و دروني) مورد مطالعه قرار مي دهيم . تعادل اين سه عنصر با يكديگر و نقش آنها در سازمان



 

بخش بيروني : بخش بيروني در معماري ايراني كه در واقع حجم بنا را تشكيل مي دهد در تعامل با فضاي دروني در جهتي پيش مي 

وني به صورت حركت از فرمهاي هندسي ايستا رود تا با الگوپذيري از اصل شفافيت بيانگر نوعي حركت باشد كه اين حركت در بخش بير

  به سوي اشكال سيال و شناور در فضا (نظير كره يا گنبد و ...) نمودار مي گردد....» نظير مربع، مكعب و «و ساكن 

بروي بخش دروني : سازمان فضايي معماري ايراني عمالً در بخش دروني شكل مي گيرد. اصل شفافيت بعنوان يك عامل تأثير گذار بر 

ماده موجب كاستن از جنبه كمي آن شده و با تهي سازي پيكره آن ، سلسله مراتبي از حجم هاي هندسي به اصطالح منفي ، حفر مي 

   . )20و  19برداشت آزاد از ص  : 1380 ،(اردالن و بختياري حركت در درون آن فراهم مي سازد كند كه زمينه را برا

است كه واحدهاي فضايي منفك را به يكديگر مرتبط مي سازد . اين فرآيند، ارتباط واحدهاي  فرآيند ، سازمان دهنده نظم فضايي

فضايي منفك را از طريق قرار گرفتن هر واحد در يك كل وسيع تر كه در آن وابستگي متقابل اجزاء در رابطه اي تنگاتنگ به منظور 

  مل مي كند .حفظ و يا تقويت هر جزء و سپس كل مجموعه سازمان مي يابد ، ع

        بررسي سفارتخانه ايران در ديگر كشورها با فضاهاي داراي عناصر معماري ايرانيبررسي سفارتخانه ايران در ديگر كشورها با فضاهاي داراي عناصر معماري ايرانيبررسي سفارتخانه ايران در ديگر كشورها با فضاهاي داراي عناصر معماري ايرانيبررسي سفارتخانه ايران در ديگر كشورها با فضاهاي داراي عناصر معماري ايراني    - - - - 3333

        سئول ، كره جنوبي : فرهاد احمديسئول ، كره جنوبي : فرهاد احمديسئول ، كره جنوبي : فرهاد احمديسئول ، كره جنوبي : فرهاد احمدي    –سفارتخانه ، كنسولگري و اقامتگاه سفير سفارتخانه ، كنسولگري و اقامتگاه سفير سفارتخانه ، كنسولگري و اقامتگاه سفير سفارتخانه ، كنسولگري و اقامتگاه سفير     ----1111- - - - 3333

در تحول ايده طرح ، اصول و مفاهيم معماري اسالمي نظير حياط مركزي و بهره گيري از سطوح شفاف براي ورود نور به فضا و 

مستقيم با مردم در بخش كنسولگري بدون ورود به سفارت و استقرار سفارت خارج از دسترسي عمومي و تأمين همچنين ايجاد ارتباط 

ميهماني ها با دسترسي تشريفاتي به كار گرفته شده اند . در گزارش توجيهي طرح ، به كار گيري امنيت و پيش بيني فضاي برگزاري 

بتون و فلز نمايان ، شيشه هاي بدون قاب ، چوب در اشكال بسيار ساده شده ولي با فناوري باال نوعي ترجمان معماري اسالمي در آغاز 

  . م بيان شده استهزاره سو

سي به فضاي مالقات ها ، يك حوضخانه با سقف مرتفع و كاربندي ، سقف شيشه اي براي شفاف كردن سطح عبور از يك پل باري دستر

حي بنا مورد توجه قرار گرفته فوقاني و تقليل حضور مادي ، گودال باغچه و ... از مهمترين تمهيدات معماري ايراني است كه در طرا

  . است

طرح از معماري كوشك هاي چهار يهاي بنيادين تفكر اسالمي است مد نظر بوده است. در طراحي نما ، پيراستگي و خلوص كه از ويژگ

فضايي «به منزله  »حوضخانه«صفه ، كه از ديرباز در ايران متداول بوده است و در پالني مربع شكل ، خانه با مركزي تهي كه در آن 

خودنمايي مي كند از جمله تمهيدات به كار گرفته شده براي معرفي فضاي معماري ايراني  »آييني و مكان گردهمايي نور ، آب ، باد

  .  ) 1392فرهنگستان هنر، (است 
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. ويژه معماري ايران بيان شده است برابر سادگي و شفافيت و خلوص هندسي ، نمود بارز جهان بيني و نظام فكريو كثرت در پيچيدگي 

قي مي همزيستي با عوامل طبيعي مانند باد و خاك و زمين و نور همراه با تمثيل هاي فرهنگي حاكي از احترام نسبت به طبيعت تل

جمي ، توجه به تداوم فضايي و پيوستگي كليه نيروهاي تشكيل دهنده فضا ، شفافيت از م ، تناسبات حظاز استقرار يك هندسه من. شود

  جمله عوامل تكوين و تحول ايده طرح ذكر شده است . 

طرح بنا از اصول معماري سنتي ايران ، به ويژه از اصل كيفيت نورگيري تاثير گرفته و نور از جهات مختلف ، از نماهاي دو پوسته و از 

  . ) 1392( فرهنگستان هنر، نه هاي عمودي و افقي وارد ساختمان مي شود طريق روز
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از جمله نشانه هاي ايراني در ساختمان ، يك حياط مركزي و دو ديوار ايراني ، يك طاق بزرگ ، سادگي و انعطاف پذيري طرح است . 

  .  ) 1392( فرهنگستان هنر، همچنين شفافيت بنا از مهمترين خصوصيت هاي نمادين بنا در مقياس روابط بين المللي است 
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ايده اول طرح متأثر از شكل كالبدي بستر خود با الزامات برنامه كالبدي تلفيق شده تا زبان معماري خاص آن در فرآيند انكشافي و 

تدريجي حاصل شود . سطوح نماي بيروني با حداقل بازشوها ، نيمه شفاف و يكپارچه و در نماهاي داخلي با بازشوهاي سراسري كامالً 

    .  ) 1392( فرهنگستان هنر، تا از نور طبيعي و منظر حياط و باغهاي اطراف بيشترين بهره گرفته شود شفاف طراحي شده است 
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در بناي سركنسولگري انعكاس يافته است . به طور كلي » وراي يك ديوار شيشه اي«از  »انگيز ايرانروح فرهنگ و معماري خيال «

جز انديشه هاي » حركت هميشگي و تكاملي هستي از كيفيت مادي به كيفيت روحي«به معناي » اصل شفافيت از اصول مهم هستي«

امكان پذير » ماده و افزايش فضا ... خلق فضاهاي بديع و تكامل يافتهبا كم كردن «حاكم در شكل گيري كالبدي بنا بوده است ، چنانكه 

  .  ) 1392فرهنگستان هنر، (گردد 
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با يك كوشك در مركز آن به صورت مكعب بسته تشكيل شده كه جرم آن در اثر شكفتگي يك فضاي » باغ ايراني«ايده نهايي طرح از 

  . ) 1392( فرهنگستان هنر، چيزي جز ديواره اي نازك بر جاي نمي گذارد دروني شفاف با خصلت بي حد و مرز 
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        بنابنابنابنا        طراحطراحطراحطراح        سال ساختسال ساختسال ساختسال ساخت اصول معماري ايرانياصول معماري ايرانياصول معماري ايرانياصول معماري ايراني

شفافيت ، حياط مركزي ، 

تعادل و توازن ، پيراستگي و 

  خلوص ، صداقت

  سفارتخانه ايران در سئول ، كره جنوبي فرهاد احمدي 1384

شفافيت ، خلوص هندسي ، 

كثرت در عين وحدت ، 

تداوم فضايي ، سلسله 

  مراتب (حركت)

  سفارتخانه ايران در برلين ، آلمان داراب ديبا 1380

حياط مركزي ، سادگي و 

  انعطاف پذيري ، شفافيت
  سفارتخانه ايران در توكيو ، ژاپن حسين شيخ زين الدين 1383

فرآيند تدريجي از شكل 

، نيمه شفاف  كالبدي بستر

 	  و يكپارچه

  سفارتخانه ايران در ايروان ، ارمنستان ايرج كالنتري

  سركنسولگري ايران در فرانكفورت ، آلمان سيد هادي ميرميران 2000  اصل شفافيت 

،  باغ ايراني ، شفافيت

  سركنسولگري ايران در بانكوك ، تايلند سيد هادي ميرميران 1999  كاهش ماده و افزايش فضا

        

        نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري

به علت پيوند دين و دولت ، مراسم درباري و مذهبي مشتركات زيادي داشت . به احتمال فراوان شاهان يك بار در تخت گاه سياسي و 

مي كردند و به اين ترتيب به سلطنتشان اعتبار مي بخشيدند . بار ديگر در تخت گاه ديني در آتشكده و در حضور روحانيون تاجگذاري 

تون و كتيبه هاي تاريخي ، در زندگي روزمره دربار نيز آيين هاي مذهبي داراري نقش پررنگي بوده و احتماالً فضاهايي در بر اساس م

  كاخ ها و خانه هاي اشرافي به اين رويدادها اختصاص داشته است . 

ته و بخشي ديگر خصوصي تر و داراي به طور كلي درباره كاخ ها مشخص شده كه بخشي از بنا به بارعام يا مراسم آييني اختصاص داش

  ورودي جداگانه اي بوده است.

دنبال ه ، ب ، با خود ساماني حاصل از روح حاكم بر آن اسالمي كه حاصل فرآيند معماري است –از طرفي ديگر ساختار معماري ايراني 

حركت انسان در درون سلسله فضاهاي يك بنا حركتي سيال و لغزنده است و فضاها كامالً مكمل  . نمودار سازي وحدت در كثرت است

نحوي كه ه انفكاك فضايي در جزء كثير تبديل به تداوم و پيوستگي فضايي در كل درهم تنيده گشته ب. وتكميل كننده يكديگر هستند 

  . يك ارگانيسم زنده به هماهنگي و تعادل و نهايتاً به وحدت مي رسندكليه اجزا در قالب سيستمي انعطاف پذير و پايدار به مثابه 



 

 حال با بررسي مراسم درباري و فضاهاي تشريفاتي در كاخ ها در ايران ، و اينكه بر پيوند دين و دولت تأكيد شده ، و نيز پي بردن به اين

هر و باطن فضا اهميت داده شده ، پس در تحقق فضاهاي اصل كه در معماري ايراني مبتني بر سنت به برقراري نوعي تعادل ميان ظا

موجود در سنت ايراني ، با نمود پيدا كند و اين تعامل بين ظاهر و باطن در باطن فضاها و دولت در كالبد فضا دين مي بايست تشريفاتي 

  تعامل دين و دولت در فضاهاي ديپلماسي تحقق يابد . 
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