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        : : : : چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

كانات كافي براي زندگي را فراهم نمي آورد. خيابان ها و ميدان ها امروز محيط اجتماعي شهر كمتر قابل درك است. شهر مدرن ام

ديگر جايي براي اجتماع مردم نيستند بلكه صرفاً وسيله اي براي ارتباط اند. امروز كاشانه ، شهرو كشور آنچه را نزد انسان ارزش 

د فضا ديگر خنثي است و ارتباط خود را با هاي برترند ، به او نمي بخشد يعني همان تعلقات اجتماعي و محصوالت فرهنگي . شاي

خوشحالي و غم گسسته است و فضا هم براي ما زنده نيست زيرا به نظامي از مكان هاي با معنا بدل نگرديده است. مكان يعني 

شد و اين ميان  انسان با معنا مي شود و انسان نيز تنها با داشتن مكان با معنا خواهد ا به آن تعلق داريم تنها با حضورجايي كه م

حلقه اتصالي وجود دارد كه به آن هويت گويند پس هم انسان به مكان هويت مي بخشد و هم مكان به انسان و محيط هاي ما تنها 

در صورتي به محيط هاي اجتماعي با معنايي بدل مي شوند كه امكانات غني در تعيين هويت به ما ارزاني كنند و اين همان هويت 

تراوش كرده است.   يمعمار طهياست كه به ح يموضوع تيهو .بومي) است كه به مكان معناي خودي مي دهد كالبدي (معماري

مفهوم  اما مورد بررسي قرار گرفته است به اشكال گوناگون ميرو يبه كجا م م،يچه هست م،يهمچون ما به كجا تعلق دار ييپرسشها

 ليتبد يو چند وجه دهيچيمبهم، پ اريبس يبه سامان برسد، به موضوعرود  يانتظار م يكه به لحاظ نظر ييدرست در جا ت،يهو

 كي يها يژگيبا و يو شرق يغرب ياز الگوها يتوان تابع يرا نه م يو ساختمان ساز ياز موارد، طراح ياريچرا كه در بس شود يم

بنابراين در اين مقاله  ر آن جستجو نمود.را د يو اسالم يرانياز فرهنگ و هنر ا يبه شمار آورد و نه اثر شرفتهيساختمان مدرن و پ

با بررسي مدرسه سپه ساالر تهران به عنوان نمونه اي ساخته شده و  وبرآنيم تا به بررسي جايگاه هويت در معماري ايران پرداخته 

  دست يابيم.در مكاتب معماري ايراني به زمينه اي جهت جلوگيري از نفوذ انديشه غربي هماهنگ با معماري ايراني اسالمي، 

  

  
        كلمات كليدي: كلمات كليدي: كلمات كليدي: كلمات كليدي: 
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        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:
. دارد نيسرزم نيگذشته مردم ا يدر باورها، اعتقادات و سنتها شهيبرخوردار بوده و ر رپايد يا نهيشياز پ رانيا يهنر و معمار

هنر امروز،  يپرداختن به نكته ها.قرار گرفته است تيامروزه در بحران هو يدرخشان در تمدن اسالم يا نهيشيبا پ يرانيا يمعمار

 يخواهد و ذهن يم نيزبيت يا دهيد زيهنر گذشتگان ن يو ادراك نكته ها ستيهنرگذشتگان كامل ن يبدون شناختن نكته ها

 ارش،ين ،يهودگياز ب زيپره ،يچون مردم وار ياصول رانيا يعمارها رابشكافد و رمز و رازها را كشف كند. در م يكيجستجوگر كه تار

كه در همه  يو كل يتوانند باشند به عنوان چهار اصل عقالن ياثر م كي يجاودانگ يها يديواژگان كل كه همان ،يودبسندگخ

ه در حوزه معماري، مهم چند دهه است ك . اماشكل آن قابل اجرا است، مطرح شده است نيبه مدرن تر يحت دار؛يپا يها يمعمار

يا  ي امروزساختمان ها اينكه آيا است.» هويت«ترين سوال ها و دغدغه ها و حتي گاهي اوقات چالش ها، بر سر مفهوم 

  . مدعي هويت مندي آن هستند يا منتقدانش آن را بي هويت مي دانند انسازندگانش



 

        ::::ققققييييتحقتحقتحقتحق    پيشينهپيشينهپيشينهپيشينه
ايداري اين آثار از گذشته تا به امروز مي توان دريافت كه يكي از علل اصلي اين با بررسي آثار گذشته ايران و تحليل داليل پ

پايداري و همچنين الهام بخشي از اين آثار براي ساخت آثار جديد چه درباره آثار داخلي و چه در رابطه با ساخت بسياري از بناهاي 

كه ريشه در هزاران سال گذشته دارد و درون معماري  خارجي، مسئله هويت و ريشه دار بودن معماري ايران مي باشد. هويتي

اصيل ايران جاي گرفته است. اين مطالب موكد بر نقش واالي هويت معماري ايران است. مسئله اي كه مورد توجه پژوهشگران 

  بسياري قرار گرفته است كه به اختصار به چند مورد اشاره مي شود:

 نايروب ، نوشته شده توسطمسكن يبر معمار ديبا تاك ،يرانيا يعمارم تيفرهنگ غرب بر هو ريتاث يبررس مقاله  -

 1394ي،؛اسالم يرانيا يو شهرساز يمعمار يمل شيهما ي،ريبش سجاد ،زارع اليل ي،نيعبدالحس

به تاريخ  2295روزنامه شرق ، شماره  مقاله نوشته شده توسط افسانه شفيعي به عنوان هويت در معماري ايران، -

  10، صفحه 19/2/94

 اريشهر ي،موسو ديرسع، مياخالص ميمر ي،اسالم- يرانيا يمعمار يارزشها يبر مبنا يبازار سنت يمعمار تيهو يبررس -

 1392 ي،اسالم يو شهرساز يمعمار يمل شيهما نيدوم ي،گندوان يشقاق

 ي؛اكبر قطب يعل، رانيامروز در ا يو معمار تيمفهوم هو  تيو مسئله هو رانيامروز ا يمعمارمقاله  -

 .1391تابستان -17دوره - بايز يهنرها هينشري، تقوائ نيحس ديس ،تيموثر در هو يمولفه ها -

        ::::مسئلهمسئلهمسئلهمسئله    انانانانييييبببب
است كه  يجهت كه انسان مدع  از آن ميريدر نظر بگ يو انسان را خالق اثر هنر مينگاه كن ياثر هنر كيبه عنوان  ياگر به معمار

 يحاصل فهم انسان و تجل  يآورد و اثر هنر انيسازد و به ب يمتجل ير هنركند و آن را در اث  را كشف يهست قتيحق تواند يم

در زمينه هويت فرد صاحبنظري به نام   . همانطور كهپرداخت يدر معمار تيبه بحث هو توان ياوست، م يكشف شده از سو قتيحق

و حس  شود يم طيمح ييان و خوانامك كيكه باعث بازشناخت  ي مي داندكوچك و بزرگ يها همان تفاوت را  تيهو ،والتر بور

است  تيو جذاب  تنوع دوجو ،يكنواختياجتناب از  يبه معن طي. خاص بودن هر محآورد يرا به وجود م طيمح تيو حساس يدلبستگ

  .وجود داشته باشد ديبا يم زين ها يفضاها و در كاربر  به يفضاها و طرز دسترس يريو در نحوه قرارگ

چه مفهومي دارد پرسش اساسي است. هويت مفهومي پيچيده و در خور تاويل اسـت. بـا توجـه بـه      اين پرسش كه هويت چيست و

آنچه در فرهنگ فارسي معين آمده است، هويت با معاني ذات خداوندي هستي و وجـود و آنچـه موجـب شناسـايي شـخص باشـد.       

  ).1382معرفي شده است (معين،

        ::::ققققييييتحقتحقتحقتحق    سوالسوالسوالسوال
  :شوديمطرح م ريز يبه هدف مورد نظر پرسش ها لين يبرا

 ابعاد مختلف هويت شامل چه مواردي مي شود و چگونه بر معماري تأتثير گذار است؟ -1

 چيست؟با توجه به بررسي مدرسه سپه ساالر راههاي غلبه بر نفوذ انديشه هاي غربي در معماري ايران  -2

        ضرورت:ضرورت:ضرورت:ضرورت:
و  ختهيدر هم آم يتهايهو ت،يبحران هو ،ييزدا تيهو ،يابي تيهو ،يگروه تيهو ،ياجتماع تيهو ت،ي، هوتيفرهنگ شخص

جلوه  يةنوشتارها و گفتارها در كل نيشوند. ا ينوشته و گفته م اريو فرهنگ دوران معاصر بس اتيدست، در ادب نياز ا گريد يواژگان

طه انسان و راب ياز جنبه ها يكيبعنوان  ياست. موضوع رابطه فرهنگ و معمار دهيگرد انيب زين ياز جمله معمار يفرهنگ يها

مختلف، با  يطيو مح يفكر يها نهياست كه معتقدان و معماران با بشرها و زم يآن، چالش تيفيك يموضوع و با هدف ارتقا طيمح

از همه مورد توجه قرار  شياست كه ب يموضوع سنن،و حفظ  تياز منظر هو يرابطه فرهنگ و معمار ان،يم نيآن مواجه اند. از ا

  تراوش كرده است. يمعمار ةطيبه ح ياجتماع ياست كه از قلمرو فرهنگ يعموضو ت،يگرفته است. هو

        : : : : تحقيق تحقيق تحقيق تحقيق     روشروشروشروش



 

مكاتب و جستجو در يو با استناد بر كتب كتابخانه و مطالعات اسناد يليتحل كرديشده است كه با استفاده از رو يمقاله سع نيا در

است كه  يبيترك به صورتقيروش تحقايراني دست يافت  روشن و مشخص از هويت معماري به تعريفي ،تهران و مدرسه سپه ساالر

برداشت  ينترنتيا يو جستجوها يمطالعات كتابخانه ا. شوند يم بيركمطالعه ت كيبا هم در  يفيو ك يكم يآن، داده ها يدر ط

پژوهش  ةردر زمپژوهش را  شده منتخب مورد توجه بوده است. روند موارد اشاره ينمونه مورد ليو تحل هيجهت تجز يدانيم يها

  دهد.  يقرار م يليتفص - يفيتوص يها

        مباني نظري:مباني نظري:مباني نظري:مباني نظري:

        هويت:هويت:هويت:هويت:
حقيقت شي ء يا شخص كه مشتمل بر صفات جوهري او باشد، شخصيت، ذات، هستي و وجود، « فرهنگ عميد هويت را به معناي 

از تشخص و همين ميان  هويت عبارتست« مي داند (عميد). در لغت نامه دهخدا، هويت چنين تعريف شده است:» منسوب به هو

كه باهم  زياز دو چ است  است كه عبارت يكاربرد فلسف يدارا تيهو يواژه عرب ).1345حكيمان و متكلمان مشهور است (دهخدا، 

 را شخص كه آنچه معناي به طرفي، هويت از. وجوه افتراق باشند يبعض يباشند هرچند كه دارا يكي قتيدر وجود و حق

 سده از واژه كند،اين روشن را مفهوم اين تواند مي  آيدنتيتي انگليسي واژه.باشد داشته بر در نيز ديگري مفهوم تواند مي شناساند مي

 ايدنتيتاس شده، گرفته ايدنتيتاس متاخر التين واژه از  اروپايي هاي زبان در آن ديگر هاي شكل و شد انگليسي زبان وارد شانزدهم

 و  بودن موجود همان معناي به هم سر بر و)بودن موجود(وجود  معناي به انتيتاس و همان معناي به است،ايدم بخش دو از  متشكل

  .شود  مي ناميده آيدنتيتي باشد ثابت حد متغيرهاي مقادير  همه ازاي به كه اي معادله رياضيات در.است مطلق هماني

 هويت  مفهوم غيرفارسي چه و فارسي چه لغت هاي فرهنگ در هويت  مفاهيم و معاني بررسي شود، در مي مشاهده كه طور همان

 گردد مي باز  عرفان به بيشتر هويت از معنا اين كاربرد.است آن جوهر و ذات ء شي يك اول،هويت معناي در.معناست دو به عمدتا

 نظر در اشيا تمام گوهر و ذات عنوان به خداوند واقع در و گردد مي باز خداوند به  افعال و اشيا،امور تمام گوهر و ذات كه جايي يعني

  .شود مي تلقي گردد مي ديگر اشياي از ء شي يك تمايز موجب كه هايي ويژگي  معناي به هويت دوم گروه در.شود مي گرفته

بنابراين مي توان گفت واژه هويت درمورد فضاهاي شهري نيز داراي تعريفي است بدين معني كه مردم به فضاهاي هويت دار نياز 

) هويت در شهر داراي ابعاد مختلفي است ابعادي مانند: هويت 107: 1393آنها احساس تعلق كنند. (دانش پژوه، مديري،دارند تا به 

  كالبدي، هويت و حس مكان، هويت اجتماعي و.... .

        هويت كالبدي:هويت كالبدي:هويت كالبدي:هويت كالبدي:
را با خودي  مي توان گفت هويت كالبدي به معناي صفات و خصوصياتي است كه جسم شهر را از غير متمايزكرده و شباهتش

آشكار مي كند. اين صفات بايد به گونه اي باشد كه جسم شهر، در عين تداوم زماني، در حال تحول و تكامل نيز باشدو نهايتاً به 

  )24: 1385ميرمقتدايي، طالبي،پيدايش يك كل منجر شود (

        هويت و حس مكان:هويت و حس مكان:هويت و حس مكان:هويت و حس مكان:
آگاهانه آنها از محيط خود است كه شخص را در ارتباطي حس مكان به معناي ادراك ذهني مردم از محيط و احساسات كم و بيش 

 يزيپنهان است چ تيهو يرسد در معنا يبه نظر م افتن،كهي يكه تعلق داشتن و بستگ داستيپ. دروني با محيط قرار مي دهد

 ،يماعاجت ،يخيتار تي. پس، صرف نظر از موقعاندينما يمكان را م كيرفاه در  اي يستيو خوش ز يفراتر از حس آسودگ

از وجود و  يآن، بخش يياز مكان و شناسا يخورداربر رايخواهند داشت،ز ازيبه مكان ن شهيانسان ها هم ؛ييايو جغراف يكيتكتولوژ

 يبار ارزش ياز فضا كه دارا يمكان آنگاه آشكار شد كه، مكان چون گستره ا يمعنا د،يشود در دوران جد يبشر را شامل م تيهو

  ) 1391د (تقوايي، چهره دا رييتغ يمكان يب ايمكان  رياست، به غ

        هويت و زمان:هويت و زمان:هويت و زمان:هويت و زمان:



 

از آنجايي كه فعاليت هاي انساني در طول زمان و در مكان معنا مي يابند، اين فعاليت ها در طول زمان خاطراتي را در ذهن انسان 

عي كه از عوامل هويت بخش ايجاد مي كند، كه ممكن است فردي يا جمعي باشند. يا رجوع چندين باره به آنها، خاطره هاي جم

 .دد (همان)انسان مي باشند، نقش مي بن

        هويت كالبدي تهران:هويت كالبدي تهران:هويت كالبدي تهران:هويت كالبدي تهران:
ارتباط انسان و محيط شهر، از طريق فضاهاي شهري برقرار مي شود. ساختمان ها مهم ترين عناصر شكل دهنده به فضاي شهري 

ري و درك انسان از شهر تاثير مي گذارد مي باشندو الگوي شكلي، تركيب حجمي و شيوه نماسازي آنها بر ساخت فضاي شه

  )136: 1385،يطالب ،ييرمقتدايم(

شهرهاي قديمي ايران معموال تابع ويژگي هاي مورفولوژيك زمين بودند. شهر تهران داراي بستر جغرافيايي ويژه اي است كه امكان 

ص و تاثير گذار در خط آسمان و منظر كلي تنوع و زيبايي در شكل شهر را فراهم مي كند. در شهر ايراني، مسجد يك عنصر شاخ

  )110شهر بوده است، به طوري كه از فواصل دور قابل شناسايي بوده و برتري خود را بر كل شهر نشان مي داده است (همان: 

 مي توان گفت در شكل گيري هويت هر شهري عوامل مختلفي دخيل هستند. شهر تهران نيز به عنوان يكي از شهر هايبطور كلي 

نمي باشد و عوامل مختلفي در اين زمينه شناسايي شده است. عوامل مذكور را مي توان به شرح  ستثنيقديمي ايران از اين قاعده م

  زير دانست:

. كه )142-138ويژگي هاي طبيعي (همان:  -سنت هاي طراحي شهري و معماري - خواست و اراده حكومت و مردم - قوانين شهري

  ه ماهيت آن، به بررسي سنت هاي طراحي شهري و معماري پرداخته مي شود.در اين مقاله با توجه ب

        سنت هاي طراحي شهري و معماري: سنت هاي طراحي شهري و معماري: سنت هاي طراحي شهري و معماري: سنت هاي طراحي شهري و معماري: 
اسالمي در -با مطالعه روابط ميان عناصر اصلي شهر و مفاهيمي كه به آنها شكل مي دهند، تاثير قوي و قابل توجه اركان شهر ايراني

شهرهاي داراي هويت را مي توان شهرهايي تعريف كرد كه در آنها عناصر فرهنگي از كالبدي شهر تهران به چشم مي خورد. رانتظا

مسجد كه يكي از اركان  اهميتي ويژه برخوردارند و به عنوان بناهايي شاخص و تعيين كننده در ساختار اصلي شهر نمود مي يابند.

نظر مفهومي همچنان در شهر وجود دارد. دانشگاه تهران در شهر ايراني اسالمي است،اگرچه از نظر كالبدي بسيار تغيير كرده اما از 

  دوره پس از انقالب به محل برگزاري نماز جمعه تبديل شد. بدين ترتيب، پيوند ميان مدرسه و مسجد حفظ شد. 

ست داده  معابر شكل و بافت ارگانيك خود را از داما شبكه معابر و محله هاي مسكوني بشدت دچار تغيير مفهومي و شكلي شدند. 

محله هاي مسكوني هرچند از نظر شكلي و مفهومي تغيير كرده اند، اما همچنان داراي  و بصورت شبكه شطرنجي درآمده اند.

مرزهاي مشخصي هستند. بدين ترتيب مي توان گفت تهران در اركان و ساختار اساسي خود همچنان به الگوهاي كهن پايبند است، 

  ) 141-139تغيير كرده است (همان: اما اجزاو بافت شهري آن بشدت 

        ::::تتتتييييو هوو هوو هوو هو    يييينسبت معمارنسبت معمارنسبت معمارنسبت معمار
نگاه كرد.نگاه اول نگاه عام است كه  يمعمار  به توان يم دگاهيپرسش از دو د نيپاسخ به ا يبرا ست؟يچ تيبا هو يمعمار نسبت

 يدر معمار تيبحث هو يبرا ييكه جا رديگ يدر نظر م  دست نياز ا يفيسرپناه و تعار جايفضا،ا ديساختن،تح يمعنا  را به يمعمار

  يمعمار يستيو ك يستيبه مسئله نگاه كرد و بحث چ يگريد  دگاهياز د ديبا يدر معمار تيبحث هو ردنباز ك ي.براگذارد ينم  يباق

جهت   آن از ميريدر نظر بگ يو انسان را خالق اثر هنر مينگاه كن ياثر هنر كيبه عنوان  ينظر مطرح كرد.اگر به معمار را از آن نقطه

حاصل   يآورد و اثر هنر انيسازد و به ب يمتجل يكند و آن را در اثر هنر  را كشف يهست قتيحق تواند ياست كه م يكه انسان مدع

  پرداخت. يدر معمار تيبه بحث هو توان ياوست، م يكشف شده از سو قتيحق يفهم انسان و تجل

        : : : : تهرانتهرانتهرانتهرانمدرسه سپه ساالر مدرسه سپه ساالر مدرسه سپه ساالر مدرسه سپه ساالر بررسي هويت كالبدي در بررسي هويت كالبدي در بررسي هويت كالبدي در بررسي هويت كالبدي در 
 ،يشهر يطهايمح يبخش تيشوند كه عالوه برهو ياز شهر محسوب م يبخش دانياز مسجد گرفته تا بازار و م يشهر يهانماد

و  ها دهيا زانيرا با م ياثر معمار كي تيمعموال هومشترك هستند.  يا دهياز وجود عق يكننده حس تعلق به مكان ونشانه ا جاديا



 

برخوردار است اما در  يصحت نسب كيروش با آنكه از  ني.اسنجند يد در آن اثر مموجو يفرهنگ يها يژگياز و  اثرات برگرفته

  .شود يم زيكننده ن و گمراه يناكاف ييجاها

مدنظر قرار  زيكاركرد آنها را ن ،موضوعيفرهنگ يطيمح راثيم  در كنار توقع در برداشتن يآثار معمار تيهو يبررس يبرا هرگاه

 يطيمح  راثيكه مستقل از م ميابيب تيرا با هو يآثار يحت ميتوان يم  گاه و آن ميمسئله بپرداز يابيتوانست به ارز ميخواه م،بهتريده

 يچنان مهم  مداخله داشته باشد تا فقدان يمعمار تيهو نيدر تكو ديبا زين  يگريعوامل د رو نيباشد.ازا ارمكان آن آث يو فرهنگ

آنها كه از   چه يمعمار يهستند كه تمام آثار واال ييها عوامل همان نيا زند. ياثر معمار تيبر موجود يتيهو ينتواند مهر ب

از  يرا همچون نمود يآور كه فن ييدارند و چه آنها ونديكه با گذشته پ ييآنها  مانده و چه آنها كه معاصرند و چه يبر جا انينيشيپ

: يطرح، جوهر طرح (قطب ،دانش،اصالتييباياند از:ز عبارت از آنها برخوردارند و  اندازه كيبه  كنند يامروز و فردا ارائه م يايدن

1387(  

  
  : مسجد سپه ساالر1تصوير 

 نيتر كيدر تهران است كه از نزد يمسجد و مدرسه عال نيو بزرگ تر ني) نخستيمطهر ديمسجد و مدرسه سپهساالر (شه 

از اندازه  شيب يدارد؛ تعداد مناره ها يا ژهير گنبد ومساجد استانبول است. مسجد سپهساال يو معمار يرانيا يمعمار انيم قهايتلف

 يدارد. كارشناسان معمار هيمساجد ترك ياش نشان از سبك معمار دهيدو گوش خواب بدمناره است و گن 10متداول آن كه حدود 

  ده است.و ساخته ش يدوره قاجار طراح يمعمار يو مجموعه هنرها هايكارياز كاش يريبنا با بهره گ نيمعتقدند كه ا

بانيان اين  دانند. يطرح اين بنا را ملهم از مسجد جامع اصفهان، مسجد اباصوفيه استانبول و مدرسه چهارباغ اصفهان م يبه طور كل

، صدراعظم دوره ناصرالدين »حاج ميرزا حسين خان سپهساالر قزويني«ساختمان مجلس شوراي ملي،  سازندگانبناي بزرگ و نيز 

ويژگي هاي ساختاري اين بنا  )رانيو معماران ا يمعمار يتاالر گفتمان مرجع تخصص( بودند» مشيرالدوله«شاه قاجار و برادرش 

نشان دهنده اين است كه بنا بر اساس معيارهاي معماري ايراني اسالمي ساخته شده است كاشي كاري و اجركاري هاي زيبا، 

بال هاي چليپا، يدي بندي، مقرنس كاري همه و همه به گونه اي  گچبري هاي درون بنا، حياط چهار ايواني، شبستان تابستاني،

  گسترده در اين بنا بكار رفته است. 

 ديسپهساالر با خر 1259كتابخانه مسجد است كه در سال  بخشد يدو چندان م يتيمجموعه اهم نيبه ااز جمله عواملي كه 

به خط مؤلفان و  يكتاب خط 4200از  شيبا ب يا نهيگنج نك،يهم اكرد.  يگذار هياعتضادالسلطنه آن را پا يا نسخه 4000كتابخانه 

  موجود است. ابخانهكت نيدر ا يكتاب چاپ سنگ 10000به  كينزد

 يآن كتابخانه مسجد سپهساالر جا گاهيمسجد بود كه امروز در جا نيدر ا زي(فرهنگستان اول) ن رانيمحل استقرار فرهنگستان ا

  .افتي توان يشده، م يكتابخانه بازساز نيرهنگستان اول را در ارو خاطرات ف نيگرفته است. از ا



 

  
  مسجد سپه ساالرنماي ورودي : 2ريتصو

بنابراين با توجه به مطالب است  يو لشكر يكشور ،ياز مراسم مهم مذهب ياريبس زبانيم يمطهر ديشه يمسجد و مدرسه عال

ور مردم در ادوار گذشته تا به امروز و پيشينه تاريخي اين عنوان شده درخصوص معماري قوي و جامع اين بنا و همچنين حض

ساختمان با توجه به اتفاقات تاريخي گذشته ميتوان به اهميت بحث هويت در معماري ايران باالخص هويت در بناي مسجد سپه 

مي تواند حسي نوستالژيك را ساالر پي برد. اينكه حضور در اين بنا مي تواند تداعي كننده ارزش هاي معماري اصيل ايراني باشد، 

براي استفاده كنندگان از بنا بوجود آورد، مي تواند يادآور خاطرات گذشته باشد و در نهايت مي تواند مكاني براي بازيابي هويت 

 صد كي ياسيدانست كه در تحوالت س يادماني يآن را بنا توان ياعتبار م نيبه ا اززدست رفته معماري گذشته ايران تلقي گردد. 

  را مي باشد.اطراف خود  طيمح پتانسيل هاي مثبت براي شكل دهي به هويت و داراي مطرح بوده است ريساله اخ

  :تحليل مسجد سپه ساالر از لحاظ ويژگي هاي هويتي و جلوگيري از نفوذ انديشه هاي غربيتحليل مسجد سپه ساالر از لحاظ ويژگي هاي هويتي و جلوگيري از نفوذ انديشه هاي غربيتحليل مسجد سپه ساالر از لحاظ ويژگي هاي هويتي و جلوگيري از نفوذ انديشه هاي غربيتحليل مسجد سپه ساالر از لحاظ ويژگي هاي هويتي و جلوگيري از نفوذ انديشه هاي غربيتجزيه تجزيه تجزيه تجزيه 

خانه  ديگن رياست. اگرچه پالن مسجد در ز يراني، اساختمان باشد يشكل كل تاًيبنا كه شامل پالن، نما و مقطع و نها يشكل كالبد

 افتهي شيقسمت افزا نيگنبد، وسعت و حجم ا ريز يمكعب شكل به فضا يشود و با اتصال چهار فضا يمحسوب م ينوآور يبه نوع

 يمت هامسجد و ارتباط به قس يمركز اطي) به حيغرب واني(اوانيا كيساختمان به صورت ورود از مجاور  يگردش نظام است.

  است. يرانيا ينظام گردش كياست كه كامالً  يمركز اطيح قيمختلف مسجد از طر

مسدود  و  1342در سال  حونيتوسط مهندس س يبوده  كه به علت احداث كتابخانه مل يدر بخش شمال يورود 3 يبنا دارا نيا

جلوخان   يرو از الگو ادهينسبت به پ ينيقب نشمسجد با ع نيا ياصل يورود. قسمت از بنا با باغ بهارستان قطع شد نيارتباط ا

   .داراست يرا به صورت ساده تر ييالگو نيچن زين يشرق يكرده و ورود تيتبع

و به طور اخص از زمان احداث مسجد جامع  انيشده است. از زمان سلجوق يطراح يوانيچهار ا يمركز اطيمسجد به صورت ح نيا

   درآمده است. يرانياز مساجد ا يبه صورت سمبل و نماد يوانيچهارا يمركز اطيمسجد ح ه.ق) در استان اصفهان ، 6زواره( قرن 

است . پوشش سطوح  نيزم رانيا يسنت يو معمار ناتيبنا ، ملهم از تزئ يبخش ها گريساختمان همانند د نيا ناتيعمده تزئ

 يها يكار يكاش .است رانيمعمول در مساجد ا گچ بوده كه روال و قاعده اي، آجر ، سنگ و  يچون كاش يمختلف مسجد با مصالح

  است. يرانيا و معماري مساجد ياز مشخصه ها يگرياست نماد د دهيالوان كه اكثر سطوح مسجد را پوشان

باشد كه با مصالح  يباربر ، ستون، قوس و گنبد م وارياست . اسكلت ساختمان از نوع د يرانيساختمان تماماً ا نينوع مصالح و سازه ا

 يسنت يمعمار يساختمان در ادامه روش ها نيكالبد ا ينمود كه نحوه اجرا انيتوان ب يم ياست . به طور كل دهياجرا گرد ييابنا

ساختمان مشاهده  نيو نوع مصالح مورد استفاده در ا يسفت كار نهيغرب در زم ينفوذ معمار ايو  يگونه نو آور چياست و ه رانيا

پوشش  يبراو است . دهيستون ها و پوشش ازاره استفاده گرد يو طاق ها و از سنگ برا وارهايد يشود . از خشت و آجر برا ينم

  .سنگ به كار رفته است ايكف آجر و 

ها  وانيباشند. طاق ها، گنبد ها، گلدسته ها، شبستان ها و ا يم يرانيساختمان عمدتاً ا نيدهنده ا ليعناصر تشكبطور كلي 

لذا بنظر مي رسد براي بازيابي دوباره معماري ايران و يافتن  .وجود داشته است رانيا يمعماراست كه در سنت  يزيآن چ يجملگ



 

بررسي آثاري از گذشته همچون مدرسه سپه ساالر مي تواند  ،راههايي براي جلوگيري از نفوذ انديشه غربي در معماري امروز ايران

  مروز قرار دهد.   گشايشي براي تولد دوباره معماري ايراني پيش روي طراحان ا

        نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:نتيجه گيري:
از گذشته، سبب  يامروز، عالوه بر احساس جدائ يبا معمار ي معماري گذشتهنمادها يارتباط ده يعناصر الزم برا يريعدم شكل گ

بررسي وتحليل عناصروالگوهاي تاريخي معماري ايران، نشان ميدهدكه اين  گشته است. رانيا يمعمار يتيقطع تداوم روند هو

دردوره هاي بعدي، تكامل وپااليش د ممت زمين خلق شده اند، لكن باحضوريم اگرچه هريك دردوره معيني ازتاريخ اين سرمفاه

ازيك الگوي معماري ارائه مي دهند كه شان تجريدي يافته وداراي  يافته وداراي هويتي مستقل اززمان گشته ومفهوم عامي را

دليل است كه درزمان حضوردرچنين فضائي، جايگاه وشان خودرابه مراتب بيشتر از  تصوير ذهني و بار عاطفي است. شايدبه همين

 .آنچه كه هست احساس مي كنيم
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: تهران ،يساز مكان كرديرو با يشهر يفضا يسرزندگ تيفيك ارتقا جهت يشهر يطراح يرهنمودها و يعموم اصول ،1390 م،يمر ،يجبلر -

  ي.شهر يطراح ارشد يكارشناس نامه انيپا ،يبهشت ديشه دانشگاه

  ، بی ناتاريخ مدرسه عالی سپھسا�ر، ١٣٢٩،ابوالقاسم، سحاب -
اسالمي در شكل گيري معماري و شهرسازي معاصر ايران، اولين همايش ملي جغرافيا،  -، جايگاه هويت ايراني1392طريقي, پري ناز،  -

  http://www.civilica.comوايي، ه عتصنشهرسازي و توسعه پايدار، تهران، انجمن محيط زيست كومش، دانشگاه 

  د، حسن، فرهنگ عميد، انتشارات امير كبيرعمي -

   ، تھرانسنت و تجدد در معماری معاصر تھران: معماری در دارالخ+فه ناصری ،١٣٨٣، وحيد ،قباديان -

  ن: مركز تحقيقات ساختمان و مسكن.هويت كالبدي شهر: مطالعه موردي تهران، تهرا، 1385طالبي، ژاله،  - مير مقتدايي، مهتا -
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