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معني پيدا مي كند و اجزا گوناگون را در سايه يك هدف ويژه واحد، نظم و سامان مي بخشد.  "هدف داري"وحدت در سايه 

جهت يابي كالبدي ترين رده مفهومي اصل وحدت مربوط به فضاي معماري است كه داراي وحدت است و اين وحدت از طريق 

مي شود. عدم احساس آسايش در محيط زندگي به يكسان سازي افراطي در بناها مربوط ميشود و احساس يكنواختي      مشخص

تنوع و وحدت بيشتر  نمي آورد. و بالعكس به دليل افراط در تنوع باعث بي نظمي در طرح مي شود. هر چه تعادل ميا را به وجود 

از اين رو تعادل ميان وحدت هدف بسيار مهمي مي باشد. پژوهش حاضر بر يفيت باالتري خواهد بود. باشد طرح ارائه شده داراي ك

آن است كه با استفاده از روش توصيفي تحليلي و انجام مطالعات كتابخانه اي به توصيف وحدت و تنوع در آثار ايرج كالنتري 

ج بيانگر آن است كه ايرج كالنتري در طراحي خود سعي بر آن داشته نتاي طالقاني در بناهاي طراحي شده در دوران معاصر بپردازد.

 است كه همزمان با رعايت سلسله مراتب در طراحي، تنوع و وحدت را اصول كار خود قرار دهد.
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        مقدمهمقدمهمقدمهمقدمه    - - - - 1111

وحدت در طراحي به معناي با هم يكي شدن است كه اصل عمده ساماندهي بصري است و ساير اصول به كارگرفته شده در خدمت 

عنصري تغيير پيدا كند يا جا به جا شود كل را تحت تاثير قرار مي دهد. در يك مجموعه وحدت به كمال رساندن وحدت است. اگر 

  همانطور كه موالنا مي گويد: گي در هيچ يك از عناصر آن به صورت مجزا ديده نمي شود.يافته ويژگي به وجود مي آيد كه آن ويژ

	"قطره درياست اگر با درياست ورنه قطره همان قطره و دريا، درياست"	 	

مهم ترين جنبه بصري وحدت اين است كه كل نسبت به اجزا غالب باشد. براي رسيدن به اين منظور بايد قبل از هر چيز به كل 

جه كرد تا تمام جزئيات به يك سازمان تبديل شوند. اگر عناصر با هم هماهنگ نباشند و جدا از هم به نظر برسند تركيب دچار تو

پراكندگي مي شود و وحدت عناصر از ميان خواهد رفت. اما هماهنگي زياد نيز مي تواند خسته كننده باشد و بر خالف آن، تنوع 

د. البته تنوع فراوان هم موجبات شلوغي، پراكندگي و تشويش را فراهم مي نمايد. جستجوي جذابيت بصري بيشتري ايجاد مي كن

وحدت و از طرفي تمايل به تنوع در احساسات انساني نقش عمده اي دارد. وحدت و تنوع رابطه نزديكي با هم دارند و از آن به 

اصل  قرار مي گيرند به صورت يك واحد در مي آيد.ر كثرت ياد مي كنند اجزاي متنوع و كوچك كه در يك كل عنوان وحدت د

وحدت در زيبا شناسي قانون كلي است اما آثار برگزيده اي كه اين اصول را ناديده گرفته اند بسيارند و از طرفي وحدت در فرهنگ 

از هربرت ريد، در  شناسي هم ميتوان به نقل قولي از ديدگاه هنري و زيبايي شيوه هاي مختلف تجربه مي شود. هاي متفاوت به

كنند  كتاب معني هنر اشاره كرد كه ميگويد: هنر كوششي است براي آفرينش صور لذتبخش. اين صور، حس زيبايي ما را ارضا مي

 يد(رشود كه نوعي وحدت يا هماهنگي حاصل از روابط صوري در مدركات خود دريافت كرده باشيم.  و حس زيبايي وقتي ارضا مي

ها نيز هماهنگي دارد. كاربران يك اثر معماري و  هاي فطري انسان اصل موجود در جهان بوده و با خواستهوحدت يك  )2: 1371

كنندگان آن، خواسته يا ناخواسته، از آن پيامهايي را دريافت ميكنند كه در ناخودآگاه آنها نقش ميبندد. پس چنانچه  حتي مشاهده

تواند بخشي از نياز دروني روح افراد را در ارتباط  بد و مفهوم خود باشد، ميي حس وحدت در كال دهنده يك اثر معماري، نمايش

با توجه به اين موضوع اصول  شناسي هم جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهد با آن بنا ارضا كند و همچنين از لحاظ زيبايي

كالنتري هماهنگي بين خطوط و  ر ايرجوحدت بر عادات مشترك ميان عموم درك تجربه هاي بصري آن بنا شده است. در آثا

ساده در آثار او ارزش بااليي دارد. كالنتري در آثار خود به اصول طراحي آگاهي داشته و تنواسته با تركيب بندي متناسب   اشكال

  با موضوع ضرباهنگ در جزئيات و وحدت در كل طرح را ايجاد كند.
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حاضر در پي بررسي و توصيف وحدت و تنوع در معماري معاصر ايران در آثار ايرج كالنتري مي باشد. مسئله اصلي تحقيق نوشتار 

بر اساس حس وحدت در معماري معاصر ايران شكل مي گيرد كه اين گونه آن را بيان مي كنيم: آيا وحدت و تنوع در آثار كالنتري 

وجود مي آيد؟ آيا معماري كه ايرج كالنتري در آثار خود استفاده كرده است در  مشهود است؟ رسيدن به حس وحدت چگونه به

اين دوران يگانه، منحصر به فرد و متنوع است؟ فرضيه اي كه براي پاسخ گويي به اين سوال ها مطرح مي گردد اين است كه 

ن به وحدت بايد در ساختار طرح از انسجام وحدت جزئي از فرايند طراحي و اجرا در كارهاي ايرج كالنتري مي باشد. براي رسيد

عناصر، هماهنگي، ريتم و تداوم بهره برد و بايد در نظر داشت كه كل نسبت به اجزا برتر باشد و قبل از آنكه اجزا ديده شود كل اثر 

سلسله مراتب در تركيب  ديده شود. در آثار كالنتري ارزش ها و اصول معماري ايران در بي پيرايه بودن، اسرارآميز بودن، توجه به

عناصر بوده است. در روش تحقيق مورد استفاده در اين پژوهش روش تحقيق توصيفي، تحليل بوده و اطالعات مورد نياز در دو 

مرحله     جمع آوري گرديد مرحله اول از طريق كتابخانه اي و مرحله دوم به صورت مشاهده ميداني از نمونه موردي كه از طريق 

  ارزيابي اطالعات كسب شده است.مقايسه و 
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با بررسي به عمل آمده در اين مورد مشخص گرديد: امير باني مسعود در كتاب معماري معاصر ايران در رابطه با تجزيه و تحليل آثار 

نوان معرفت روحاني و اللهي و ديگران، تحت ع ي مشتركي با حبيب آيت فاطمه اكبري در مقالهايرج كالنتري صحبت نموده است. 

تشابه، تقارن، تناظر، تناسب،  قوانين طريق از آفرينش تجلي خهكه هندسه نظام جهان هستي در چر ادعا مي كند رمزهاي هندسي

تعادل، هماهنگي و توازن به وجود نظم و اندازه در آفرينش جهان و وحدت تمامي اجزاء عالم اشاره دارد. هندسه، رمز وحدت هستي 

ه در سراسر كثرت مراتب وجود است و جريان امر واحد در همه مراتب عالم، منشاء وحدانيت اين نظم شكوهمند و قانونمند در هم

ت كه هر در فضاي قانونمند هندسه اساين گونه مي گويد كه  پور ي مشترك خود با رضا علي علي دهار در مقاله مراتب عالم است.

ها  ي قدم گذارند و در فضاي كثرات و گوناگونيهستدايره يك خانه و يا حتي يك شهر، ميتوانند به  چيزي، و از آن جمله اجزا

 يك از فرهنگ هر پيكرهبنيادين ايجاد وحدت در ميان اجزاي جهان هستي و از جمله در اجزاي  هويت خود را پيدا كنند. عامل

گيري از  ي هندسه مقدس در طبيعت و معماري، مهرداد حجازي بهره در مقاله تواند باشد. هاي معماري چيزي جز هندسه نمي

 اش به اهميت انتخاب و استفاده از دستگاه يي از مقالهي وحدت بين اجزاي مختلف دانسته و در جا تناسب را عامل برقرار كننده

انعكاس مشتركش با سيده فاطمه عظيمي  در مقاله محمدرضا بمانيان .هاي تناسب براي هنرمندان و معماران اشاره كرده است

و ارزشهاي هندسي  با رويكرد معناگرا به بحث وحدت در معماري پرداخته، بيني اسالمي در طراحي معماري معاني منبعث از جهان

هاي جزئيتر اعم از هندسه و تناسب، هندسه و نظم و الگوي  ي وحدت دانسته و آن را به زيرشاخه را از عوامل اصلي ايجاد كننده

وحيد ياري قلي در مقاله مشتركش با عليرضا جز پيري و مهدي نقي لو به تحت عنوان بررسي  هندسي مركزگرا تقسيم كرده است.

 .معاصر ايران ايرج كالنتري با نگاهي ويژه به بناهاي طراحي شده كالنتري پرداخت استانديشه معمار 

        تنوع و وحدت در معماري تنوع و وحدت در معماري تنوع و وحدت در معماري تنوع و وحدت در معماري     - - - - 4

وحدت از اصول بنيادي در معماري مي باشد. نكته مهم در درك مفهوم وحدت در اين است كه وحدت در سايه هدف داري معني 

گوناگون را در سايه يك هدف ويژه واحد، نظم و سامان بدهيم و از كثرت اجزا به سوي پيدا مي كند به اين معنا كه اجزا كثير و 

وحدت حركت كنيم. تيتوس بوركهارت وحدت را محوري ترين نكته زيبا شناسي در مقابل ديگر مكاتب زيباشناسي مي داند و به 

  تفصيل آن را با زيباشناسي ساير مكاتب جهان مقايسه مي كند.



 

ترين هنر دانسته و معتقد است كه در هنرها موقعيت  ترين و جامع هاي انساني، معماري را حياتي ميان آفرينش ن ازالنادر ارد

  )40: 1391 بختيارن، الارد(ي گوناگوني ابزار و تعدد حاالت رسيدن به وحدت است. دهنده محوري دارد. معماري نمايش

وحدت در هماهنگي و انسجام عالم كثرت و در نظم و توازن انعكاس زهرا رهنورد با مطرح كردن بحث وحدت، اشاره ميكند كه: 

شناختي از  اي زيبايي كند كه گفته است: هنر اسالمي تجربه مييابد. وي همچنين ديدگاه بوركهارت را در اين زمينه ذكر مي

در اين تعريف،  ميشوند. ها در حوزه نظمي بديع به وحدت تبديل هاي جهان است كه در اين تجربه، كليه كثرت وحدت و كثرت

ها بگريزند و به آرامش وحدت بازگردند.  ها ياري رساند كه از كثرت تشويش هنر اسالمي به نحوي است كه ميتواند به انسان

  )23: 1388رهنورد (

ت كالبدي ترين رده مفهومي اصل وحدت مربوط به فضاي معماري است يعني خود فضا در معماري داراي وحدت است و اين وحد

  از طريق جهت يابي مشخص مي شود. ترجمه اين اصل در كالبد و فضاي معماري در اصول زير بررسي مي شود:

  اصل محوربندي فضايي 4-1

  صل مركزگرايي ا 4-2

  اصل رده بندي با سلسله مراتب 4-3
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  تقدم درونگرايي بر برونگرايياصل  4-6

        اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري  4-7

        اصل محوربندي فضايي اصل محوربندي فضايي اصل محوربندي فضايي اصل محوربندي فضايي     1111----4

  اين اصل به زبان معماري و شهرسازي در اصول زير ترجمه مي شود:

 تناسب، همكاري، هماهنگي عوامل و پديد آوردن يك سامانه از عناصر كالبدي و فضايي -1

 فضايي كالبدي با گرايش به الگوهاي ساماندهي مركزيتاكيد بر  -2

 كالبدي –تاكيد بر تقارن و محوربندي فضايي  -3

 تاكيد بر مركزيت در آرايه سازي و نگاره هاي اسليمي  -4

 جايگري فضاهاي اصلي روي محورهاي اصلي  -5

  جايگيري فضاهاي فرعي و ارتباطي روي محورهاي فرعي - 6

        اصل مركزگرايياصل مركزگرايياصل مركزگرايياصل مركزگرايي    2222----4

سازي و ضرباهنگ ستون گذاري و پنجره سازي ها، اغلب تقسيمات به صورت اعداد فرد يعني سه، پنج، هفت        در نماها و بدنه

تقسيم بندي مي شوند تا همواره قسمت مياني، فضاها خالي باشد و نگاه انسان بر روي توده و جرم ساختمان مانند ستون، جرز و 

  ديوارها ثابت نشود.
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 رده بندي كالبدي ميان كالبدهاي جز و كالبدهاي كل براي نمايش سير از جز به كل -2

 كلرده بندي در نگاره ها  و آرايه از نگاره مبنا تا نگاره  -3

  

        اصل استقالل فضاها در عين وحدت آنها اصل استقالل فضاها در عين وحدت آنها اصل استقالل فضاها در عين وحدت آنها اصل استقالل فضاها در عين وحدت آنها     4444----4

اين اصل بدين گونه ديده مي شود كه همه فضاها در معماري، به صورت كل ديده مي شوند و نيازي به مكمل ندارند. آنها به 

  تنهايي هم هويت ويژه خود را دارا هستند ولي در يك سامانه باالتر با يكديگر همكاري مي كنند.

        اصل سامان بندي حركت در درون فضا اصل سامان بندي حركت در درون فضا اصل سامان بندي حركت در درون فضا اصل سامان بندي حركت در درون فضا     5555----4

در نظر اردالن صرف حركت و تصور حركت در درك گونه هايي از نوع مالي همچون بازار ضروري است زيرا كه براي درك جنبه 

  هاي فعال و منفعل فضا، نياز به نگاه پويا به آن داريم.

        اصل تقدم درونگرايي بر برونگرايياصل تقدم درونگرايي بر برونگرايياصل تقدم درونگرايي بر برونگرايياصل تقدم درونگرايي بر برونگرايي    6666----4

روني بسيار ساده اي كار مي شود به گونه اي كه با گذشتن از گذرگاه هاي بيروني، هويت ويژه هر در معماري درونگرا، نماي بي

ساختمان به آساني باز شناخته نمي شود. اما در ساختمان هاي برونگرا به نماهاي بيروني بسيار توجه شده و در آنها پرداخت 

  صورت مي گيرد.

        اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري     7777----4

انتخاب و كاربرد هندسه در معماري و شهرسازي كامال متناسب و هماهنگ است با نياز هاي انسان و نوع عملكرد و نقشي كه اين 

ي اصلي تشديد محرميت و عنصر معماري و شهرسازي در زندگي روزمره انسان ها به عهده دارد. شكستن محورهاي ورودي تا فضا

امنيت داخلي فضا و نوع هندسه افقي در نقشه كف، در فضاهاي داخلي متناسب است با ميزان درونگرا بودن آنها يا نيمه برونگرا 

بودن آنها و در فضاهاي برونگرا اين هندسه كامال تغيير مي كند. با به كار بردن شبكه هاي منظم و ريز پنهان هندسي باعث شده 

رغم تناسبات بسيار گوناگون و ضرباهنگ ها و اشكال بسيار مختلف، يك هماهنگي و وحدت باطني و نامرئي بين همه اجزا و علي

  عناصر متفاوت هندسي ايجاد شود.

        تنوع و وحدت از ديدگاه ايرج كالنتريتنوع و وحدت از ديدگاه ايرج كالنتريتنوع و وحدت از ديدگاه ايرج كالنتريتنوع و وحدت از ديدگاه ايرج كالنتري    ----5

ه سلسله مراتب در تركيب عناصر و غيره      كالنتري ارزش ها و اصول معماري ايران را در بي پيرايه بودن، اسرارآميز بودن، توجه ب

مي داند. فرايند طراحي براي ايرج كالنتري در چند اصل خالصه مي شود كه تنوع و وحدت جزئي از آن مي باشد او با توضيح در 

  اين اصل چنين مي نويسد:

سايش نداشتن در محيط زندگي به هر قدر تعال ميان وحدت و تنوع بيشتر باشد، كيفيت طراحي محيط باالتر مي رود امروز آ

يكسان سازي افراطي مربوط است كه احساس يكنواختي به وجود مي آورد يا بالعكس به دليل افراط در تنوع است كه آن را هرج و 

مرج    مي ناميم. از اين رو تعادل ميان وحدت و تنوع را هدفي به ويژه مهم مي دانم، اگرچه اين مشكل طراحي در هر كاري با 

شرايط متفاوت و اغلب كامال متضاد به وجود مي آيد در همان حال كه خانه هاي رديفي يكسان مي توانند باعث يكنواختي شوند، 

همواره اين خطر هم وجود دارد كه در طراحي بناها و محورهاي تجاري، طراحي با بارگذاري بيش از حد انجام گيرد. مقصود 



 

برآمده و نه از جزميت نظم دهي انعطاف ناپذير، بلكه منظور ورود به گفتگويي است با شرايط شخصي من نه از ايده آليسم تنوع گرا 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            خانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندري    1111----6666

در طراحي اين خانه در حين وحدت بين عناصر تقسيم بندي  در تهران طراحي و ساخته شد. 1343خانه دريا بندري به سال 

ني رعايت شده است از طرف ديگر، در پشت ضلع شمالي زمين كه قاعدتا محل حياط خلوت است، ساختمان قديمي بيروني و اندرو

نسبتا بلندي وجود دارد كه ممكن بود محيط حياط خلوت را كور كند. بنابراين حياط شمالي به وسط خانه منتقل شد و مساحت 

ود وحدت و تنوع در بنا قسمت عقب نيز مانند قسمت جلو از آن هم نسبتا وسيع طراحي گرديده است. به اين ترتيب در حين وج

  )293: 1391(باني مسعود،  و آفتاب برخودار مي شود.نور جنوبي 

  

  

  

  

  

  

        )292: 1391، (باني مسعود    خانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندريخانه نجف دريا بندري) ) ) ) 1111((((تصوير تصوير تصوير تصوير 

تعدادشان زياد و با كاربري هاي گوناگون استخر است، همه فضاها كه آگاهانه  غير از نگاه جبهه جنوبي، كه ناگزير به سمت حياط و

است، اساسا به كانوني دروني گشوده مي شوند. اصوال ايده ي نگاه به درون در اكثر طرح هاي خانه هاي كالنتري وجود دارد. اين 

در كانون يك مركز هندسي ثابت، كه خطوط و سطوح شكل دهنده ي فضا مجبور به متابعت از آن باشند نيست اما حس وحدت 

فضا با  مشهود است. ميان عناصر در آن كامال 

و ساكنان خود نقشي را  ساكنانش همراهي مي كند 

ايفاي آن در جايي به نام  بازي مي كنند كه براي 

شدن و در همه حال با هم  خانه جمع شده اند. جمع 

تركيب متداخل فضايي را  بودن چيزي است كه اين 

  ايجاد كرده است.

  

  

  

  



 

  

  

  

  )293: 1391 (باني مسعودپالن طبقه دوم پالن طبقه دوم پالن طبقه دوم پالن طبقه دوم و  و  و  و  خانه نجف دريا بندري پالن طبقه اول خانه نجف دريا بندري پالن طبقه اول خانه نجف دريا بندري پالن طبقه اول خانه نجف دريا بندري پالن طبقه اول     ))))2222((((تصوير تصوير تصوير تصوير 

  

        آذرباآذرباآذرباآذرباخانه خانه خانه خانه     2222----6666

اق تخورشيدي بر روي زميني باريك، شيبدار و ذوزنقه اي شكل ساخته شده است. در ميان اتاق ها هم ا 1351خانه آذربا در سال 

دهد. اختالف سطح براي به هم راه دادن فضاها استفاده ي ممكن اتاق هاي طرفين را به سوي خود جهت مي وسط يا چند دري 

صورت گرفته است. نشيمن، ناهارخوري و نيم طبقه در سه سطح مشرف بر يكديگر چنان فضاي متداخل و نامعيني به وجود           

شده اند اما در حين تنوع وحدت در  آورده اند كه دريافت انتهاي آن براي ناظر آسان نيست. در خانه آذربا خطوطي در طبقات تكرار

  اين مكان اساس مي شود.

  

  

  

  

  

  

  

        )294: 1391(باني مسعود، خانه آذربا خانه آذربا خانه آذربا خانه آذربا ) ) ) ) 3333((((تصوير تصوير تصوير تصوير 

انسجام جزئيات، ضرباهنگ تنوع و نا منظم، تداوم ميان ه است ته براي رسيدن به وحدت بصري كمك گرفار داز چندر اين مجموعه 

يك كل واحد دست يابد. رديف موجب شده تا به  اجزا در هر 

در اين مجموعه، موفق به ايجاد وحدت و اثري در خور  انسجام و تداوم 

  توجه شده است.

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

        

  مصالح  پالني عناصر  عناصر فرميتعداد   نام بنا        رديف

سال   نوع كاربري  نام بنا  رديف

  ساخت

  تصوير بنا  پالن

  

1  

  

  

  

خانه نجف 

  دريابندري

  

  مسكوني

  

  

1343  

    

  

  

  

2  

  

  

  خانه آذربا

  

  مسكوني

  

1351  

    

  

  

  )294: 1391 (باني مسعود    پالن طبقه دومپالن طبقه دومپالن طبقه دومپالن طبقه دومو و و و     پالن طبقه اولپالن طبقه اولپالن طبقه اولپالن طبقه اول، ، ، ، پالن طبقه هم كفپالن طبقه هم كفپالن طبقه هم كفپالن طبقه هم كف    از راست به چپاز راست به چپاز راست به چپاز راست به چپ    آذرباآذرباآذرباآذرباخانه خانه خانه خانه     ))))4444((((تصوير تصوير تصوير تصوير 
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  طبقات

خانه نجف   1

  دريابندري

تركيب سطوح و حجم هاي برگرفته از   2

و تركيب با اشكال مربع و مستطيل 

  محيط پيراموني

پله و اختالف سطح در طبقات و 

  ارتباط فضايي

نماي پوشيده شده از 

پيچك جهت هماهنگي 

  با پيرامون

خطوط صاف و پرهيز از هرگونه عناصر   3  خانه آذربا  2

  منحني

قرارگيري حل مسئله شيب زمين با 

  پله و اختالف سطح در پالن

  تركيب گياهان و نما 

در روي سطوح صاف و 

  صيقلي نما

 

        

  خانه آذربا  خانه نجف دريابندري  

با وجود تفاوت در طراحي فضاها در طبقات از خطوط   انسجام

  منسجم و يكپارچه استفاده گرديده است.

انسجام در اين مجموعه موفق به ايجاد وحدت و اثري در خور توجه 

  شده است.

تنوع در طراحي پالن طبقات بيش از تداوم ميان اجزا به كار   تداوم

  برده شده است.

عناصر در طرح باعث گردش چشم در فضاي اثر شده است و با تداوم و 

  حركت چشم ا بخشي به بخش ديگر، وحدت به كمال رسيده است.

  هماهنگي بين اجزا تشكيل دهنده پالن  هماهنگي مصالح و پوشش نما با محيط پيراموني  هماهنگي

  تكرار در طراحي فضاها در پالن طبقات  حضور عناصر تكرار شونده در طراحي نماي ساختمان  ريتم

خطوط صاف و عمود بر هم و نيز در قسمت هاي محدودي   عنصر قالب

  استفاده شده است.از ساختمان از خطوط منحني 

  خطوط صاف و عمود بر هم

        

 نتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيرينتيجه گيري    - - - - 7777

كالبدي ترين رده مفهومي اصل وحدت مربوط به فضاي معماري مي باشد. در هر  وحدت از اصول بنيادين در معماري مي باشد

  قابل مالحضه باشد.خوبي  به كه اصل وحدتضاهاي متفاوت بايد به گونه اي سامان دهي شوند مجموعه عناصر و ف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مراحل رسيدن به وحدتمراحل رسيدن به وحدتمراحل رسيدن به وحدتمراحل رسيدن به وحدت

 انسجامانسجامانسجامانسجام

 ريتمريتمريتمريتم

تداومتداومتداومتداوم      

 دسته بندي اصول در وحدتدسته بندي اصول در وحدتدسته بندي اصول در وحدتدسته بندي اصول در وحدت

اصل استقالل فضاها در عين  اصل رده بندي با سلسله مراتب  اصل محوربندي فضايي

وحدت آنها

حركت در درون فضااصل سامان بندي   اصل محوربندي فضايي  اصل تقدم درونگرايي بر برونگرايي 

        ) عنصر وحدت در نمونه هاي مورد مطالعه) عنصر وحدت در نمونه هاي مورد مطالعه) عنصر وحدت در نمونه هاي مورد مطالعه) عنصر وحدت در نمونه هاي مورد مطالعه3333((((جدول جدول جدول جدول 



 

         

در آثار  با توجه به تفكرات ايرج كالنتري مي توان اهميت ديدگاه او را نسبت به وحدت و تنوع در كارهاي وي مشاهده نمود. 

كالنتري هماهنگي بين خطوط و اشكال ساده در آثار او ارزش بااليي دارد. كالنتري در آثار خود به اصول طراحي آگاهي داشته و 

تنواسته با تركيب بندي متناسب با رعايت سلسله مراتب از جمله انسجام جزئيات، ضرباهنگ تنوع و نا منظم، تداوم ميان اجزا در 

   القا نمايد.طرح را طرح، وحدت را در 

   

 اصل سير از هندسه آفاقي در شهر به هندسه انفسي در معماري
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