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 چكیده 

بخشی به اجزای متکثّر و پراکنده بشر تمایل فطری به سوی وحدت دارد و ذهن وی پیوسته در پی وحدت

ها دارد، معماری است. یکی از مظاهر نمود وحدت در جهان که ارتباط تنگاتنگی هم با شیوه زندگی انسان

معماری عصر حاضر باعث شده تا در صدد رفع این نقیصه، به دنبال کشف عوامل است. فقدان وحدت در 

ی وحدت در آثار معماری باشیم. در این راستا، به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در این ایجاد کننده

-درخی از عوامل ایجابخش در معماری اسالمی، بگیری از اصول وحدتبا بهرهزمینه پرداخته شده است و 

اند. عواملی که در ی حس وحدت در معماری، چه از لحاظ بصری و چه از لحاظ مفهومی، استخراج شدهکننده

اند عبارتند از هندسه، تناسبات، نور و و رنگ، نمادپردازی و افزایش فضا و این مقاله مورد بررسی قرار گرفته

متضادی در  هنگام بررسی ادبیات موضوع کاهش ماده در معماری. رویکردهای متفاوت و در بعضی موارد 

ها برداری از آنگیری صحیح در بهرهدیده شد که این به دلیل ماهیت بحث وحدت بوده است و عدم جهت

 کرد.شود که باید از آن  اجتناب باعث به بیراهه رفتن مباحث می

 

وحدت، معماری، هندسه، تناسبات، نور های کلیدی:واژه

 

 

 



     
 

 

 مقدمه  -1

هایش ی جنبهمعماری ایرانی به دلیل همراه شدن با اصول سنت اسالمی، از دیرباز در پی تلفیق همه 

یک اصل  _همانند معماری سایر کشورها _برای رسیدن به وحدت بوده است. وحدت در معماری ایرانی 

مقوله قابل  شود. وحدت یکدار بوده که هم اکنون فقدانش در غالب بناهای حال حاضر احساس میریشه

ها یک دریافت حسی نسبت به وحدت هاست؛ چه افراد عام که تنها با نگریستن به پدیدهدرک برای انسان

نمایند. تألیفات فراوانی که در کنند و چه افرادی که به طور خاص در این زمینه مطالعه و تفکر میپیدا می

 ی بر این مدعاست. باشد گواههای مختلف در دسترس میاین زمینه ، با نظرگاه

نظران حکمت اسالمی بر این باورند که انسان پیش از ورود به این دنیای مادی، جهانی سراسر صاحب

های او در راستای ها، تفکرات و نیایشروحانیت و وحدت را تجربه کرده است و به همین دلیل تمام تالش

توان شناسی هم میدیدگاه هنری و زیباییاز  (02, ص5831)رافعی بازیابی آن فضای وحدانی گذشته است. 

هنر کوششی است برای آفرینش » گوید: اشاره کرد که می« معنی هنر»به نقل قولی از هربرت رید، در کتاب 

شود که نوعی کنند و حس زیبایی وقتی ارضا میبخش. این صور، حس زیبایی ما را ارضا میصور لذت

  (0, ص5835)رید « در مدرکات خود دریافت کرده باشیم.وحدت یا هماهنگی حاصل از روابط صوری 

ها نیز هماهنگی دارد. کاربران یک های فطری انسانوحدت یک اصل موجود در جهان بوده و با خواسته

کنند که در هایی را دریافت میکنندگان آن، خواسته یا ناخواسته، از آن پیاماثر معماری و حتی مشاهده

ی حس وحدت در کالبد و مفهوم دهندهبندد. پس چنانچه یک اثر معماری، نمایشمیها نقش ناخودآگاه آن

تواند بخشی از نیاز درونی روح افراد را در ارتباط با آن بنا ارضا کند و همچنین از لحاظ خود باشد، می

 شناسی هم جایگاه مناسبی را به خود اختصاص دهد.زیبایی

های انجام شده در لی و اثباتی است. به این ترتیب که پژوهشروش کار در این پژوهش، توصیفی، تحلی

ها با بررسی گیرد. برخی پژوهشزمینه حس وحدت در معماری، مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل قرار می

اند و برخی دیگر با تجزیه های مختلف، به عواملی برای ایجاد حس وحدت در معماری دست یافتهمصداق

اند. با بخش در معماری را یافتهای معماری و تأثیر آن مفاهیم بر مخاطب، عوامل وحدتو تحلیل مفاهیم پایه

ها، عوامل اصلی ایجاد حس وحدت در معماری به دست آمد. با استفاده از ی این یافتهگیری از مجموعهبهره

در معماری  ها با مالحظات طراحی، احکام عملکردی برای ایجاد حس وحدتاین عوامل و تطبیق دادن آن

 تنظیم خواهد شد. 

 

 

 

 



 

 

 پیشینه تحقیق -2

معرفت روحانی و »اللهی و دیگران، تحت عنوان ی مشترکی با حبیب آیتفاطمه اکبری در مقاله

ادعا کرده است که آفرینش عالم بر مبنای هندسه و قوانین کیهانیِ انتظام و تناسب، تحقق « رمزهای هندسی

یافته است. وی در ادامه آورده است که هندسه نظام جهان هستی در چرخۀ تجلی آفرینش از طریق قوانین 

ب، تعادل، هماهنگی و توازن به وجود نظم و اندازه در آفرینش جهان و وحدت تقارن، تناظر، تناس تشابه،

تمامی اجزاء عالم اشاره دارد. هندسه، رمز وحدت هستی در سراسر کثرت مراتب وجود است و جریان امر 

)فاطمه واحد در همه مراتب عالم، منشاء وحدانیت این نظم شکوهمند و قانونمند در همه مراتب عالم است. 

 (3, ص5831کبری، تقی پورنامداریان، علی اصغر شیرازی، حبیب آیت اللهی ا

بخشیدن به پور، هندسه را ابزاری مناسب جهت نظمی مشترک خود با رضا علیعلی دهار در مقاله

بودن، معماری و برقراری روابط آگاهانه میان اجزای بنا با یکدیگر دانسته، به این ترتیب در عین مرکب

فضا را به عنوان یک ترکیب خالق و هدفمند میسر سازد. اشراف معمار به علم هندسه و استفاده یکپارچگی 

کند و فرسایش مفهوم را در این خالقانه از آن، تبدیل مفهوم به فضا و فرم را در فرآیند طراحی تسهیل می

ای، به های سلیقهداشترساند. حاصل چنین فرایندی، نوعی معماری است که به دور از برروند به حداقل می

لحاظ نظم و تناسبات قابل درک است. در فضای قانونمند هندسه است که هر چیزی، و از آن جمله اجزاء 

ها هویت توانند به دایرۀ هستی قدم گذارند و در فضای کثرات و گوناگونییک خانه و یا حتی یک شهر، می

ن اجزای جهان هستی و از جمله در اجزای پیکرۀ هر خود را پیدا کنند. عامل بنیادین ایجاد وحدت در میا

 (81, ص5810)علی دهار، رضا علی پور  تواند باشد.های معماری چیزی جز هندسه نمییک از فرهنگ

آورانه از ابزار هندسه، زیبایی و سودمندی به جا و نو ت معمار مسلمان ایرانی با استفادهدهار معتقد اس

شکلی بدیع، مفهوم کثرت در عین وحدت که همانا ریشه در چکیدۀ تعالیم  بنا را تضمین کرده است و به

نوایی اجزاء تناسب، نظم و اسالم یعنی اعتقاد به توحید دارد را تجسم بخشیده است و نتیجۀ آن، هم

های کثرت در وحدت هستند. های هندسی مانند صورتهماهنگی کل بنا است. برای معمار سنتی، الگو

های هندسی زمانی هستند. زیبایی و هماهنگی که در الگویتناهی و بیشونده، نماد ایدۀ الرهای تکراالگو

)علی دهار، رضا کند. تر، یعنی قوانین کیهانی را منعکس میشود، یک نظم هندسی باالتر و عمیقمشاهده می

 (81, ص5810علی پور 

گیری از تناسب را عامل برقرار بهره ، مهرداد حجازی«هندسه مقدس در طبیعت و معماری»ی در مقاله

اش به اهمیت انتخاب و استفاده از ی وحدت بین اجزای مختلف دانسته و در جایی از مقالهکننده

های معینی های تناسب برای هنرمندان و معماران اشاره کرده است. هنرمندان و معماران نه تنها نسبتدستگاه

توان گفت که تناسب شدند. میهای تناسب ترجیح داده میرخی دستگاهگرفتند، بلکه بمورد استفاده قرار می



     
 

 

معماری، موسیقی و هنر یک رابطه هماهنگ بین اجزاء و بین هر جزء و کل مجموعه است.  در هندسه،

 (00, ص5833)حجازی 

 ی مشترکش با معصومه امینی، آورده است که معماری با نکات بسیاری ازمحمدرضا بمانیان در مقاله

ها ها جایی برای انکار ندارد. هندسه و تناسبها همراه است که وجود آنقبیل بعد، تناسب، تعادل و نظایر آن

های جایگاه وسیعی در معماری ایران داشته است. به طور کلی، ایرانیان، بر این باور بودند که تمامی آفریده

)محمدرضا بمانیان، معصومه امینی هندسه هستند.  انسان و طبیعت پذیرای قوانین ریاضی مانند تشابه، تقارن و

  (02, ص5812

بینی اسالمی در طراحی انعکاس معانی منبعث از جهان»ی دیگری تحت عنوان وی همچنین در مقاله

های هندسی را از عوامل اصلی ، با رویکرد معناگرا به بحث وحدت در معماری پرداخته و ارزش«معماری

تر اعم از هندسه و تناسب، هندسه و نظم و های جزئیو آن را به زیرشاخه ستهی وحدت دانایجاد کننده

عالوه بر  (38, ص5831)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی الگوی هندسی مرکزگرا تقسیم کرده است. 

هندسه، عامل دیگری که تأثیر زیادی در حس وحدت داشته و بمانیان آن را نمایانگر حضور الهی دانسته، 

های باشد. نور از طرق مختلف با انعکاس، شکست نور، تضاد نور و سایه و فیلتر کردن نور و طیفنور می

)محمدرضا بمانیان، سیده کند. رنگی، معانی متفاوتی را در راستای وحدت و وحدت در عین کثرت القا می

اد، افزایش فضا و کاهش ماده، ها، عواملی چون نمادها، رمزها، اعدعالوه بر این( 33, ص5831فاطمه عظیمی 

گیری از عناصر طبیعت در فضای معماری را در ایجاد حس سبکی و شفافیت، انعکاس)آب و آینه( و بهره

 (34-33, ص5831)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی وحدت در معماری مؤثر دانسته است. 

های نقض متعددی حثی دیده شد که مثالدر میان مقاالتی که برای بررسی پیشینه تحقیق مطالعه شد، مبا

-بازشناسی اصل افقی»توان آورد. در یکی از این مقاالت با عنوان ها میبرای رد موارد مطرح شده در آن

بینی توحیدی اسالم با معرفی وحدت در کل جهان، اصل ، آمده است که جهان«گرایی در معماری اسالمی

بینی جمله هنر و معماری اسالمی، مورد تأکید قرار داده است. جهانگرایی را در تمام شئون زندگی از افقی

توحیدی، تلقی همه جهان است به صورت یک وحدت و چنین وحدتی در تمامی ابعاد زندگی امت اسالمی 

های اجتماعی و ریشه دارد. در چنین بستری، معماری اسالمی به عنوان فلسفه متبلور، مفاهیم و ارزش

می را نمود بخشیده است. در معماری اسالمی، مفاهیمی چون غلبه، سلطه، سلسله فرهنگی جامعۀ اسال

پایانی، مراتب قدرت، باال و پایین جایی ندارند و در مقابل، مفاهیمی چون همنشینی، تکثر، رابطه، شبکه، بی

سالمی را های ابینی توحیدی، ساختار عمقی هنراند. جهانجهتی و همه جهتی مورد توجه قرار گرفتهبی

ها آمده بینی به سطح پدیدارنگری همچون گشتالتی، فراتر از اجزاء، از عمق جهاندهد. این وحدتشکل می

رسد به سطح آمدن و تظاهر عمق در دهد. به نظر میو کثرت و تعدد عناصر در سطح را به هم پیوند می



 

 

ری تقریباً یکسان اجزاء در سطح، گذاواسطه و ارزشگیرد؛ زیرا رابطۀ مستقیم بیسطح افقی صورت می

بینی توحیدی است، در جهت عمودی های اصیل جهاننسبت به مرجع اصلی در ساختار عمقی که از ارزش

با توجه به موارد طرح شده در  (34و31, ص5815)سید غالمرضا اسالمی، مهنوش شاهین راد شود. میسر نمی

ها مسجد امام اصفهان است که از توان آورد. یکی از نمونهیها مهایی برای رد برخی از آناین مقاله، مثال

توان در روابط فضایی و ی معماری اسالمی بوده و در عین حال سلسله مراتب را به وضوح میآثار برجسته

راستای عمودی با ارتفاع قابل توجهی دارد.  حجمی آن نشان داد. همچنین سردر مسجد جامع یزد که کامال

 اند.ار و بناهای دیگری از این دست هم در انتقال حس وحدت به کاربران موفق بودهتمامی این آث

 

 نظر اندیشمندان -3

اند. ای است بسیار قدیمی، که حتی فیلسوفان یونان باستان نیز به آن پرداختهرابطه میان جزء و کل مسئله

شوند و تنوع باعث تنش و بشر، هم نیازمند وحدت است و هم تنوع. وحدت و تعادل موجب آرامش می

تحرک. در استفاده از لفظ وحدت در معماری باید کمی بیشتر دقت کرد. هر ساختمانی مایل است خود را به 

آید. اما این وحدت همیشه به یک جا گرایش به وحدت به وجود میعنوان یک کلیت مطرح سازد. از این

دهنده است که تا حد زیادی بلکه این سیستم نظم شود و مفهوم آن هم همواره ثابت نیست،صورت بیان نمی

تواند چنین باشد که وحدت در نگاه اول معلوم شود و تمامی عوامل بخشد. این سیستم میبه آن وحدت می

دهنده چنان پیچیده باشد که وحدت کل موجود به سختی که سیستم نظمدیگر در حاشیه قرار گیرند و یا این

 (115و112, ص5834 )گروترقابل تشخیص باشد. 

ی دهنده، وحدت به عنوان نتیجه هارمونی و تناسب اجزای متنوع تشکیل Art Fundamentalsدر کتاب 

کارگیری عناصری از یک اثر به منظور ایجاد حس وحدت معرفی شده است. به این صورت که هنرمند با به

مفاهیم مطلوب وی را در بر داشته باشد.  کند تا فرمی را خلق کند کهقبیل )نقطه، سطح، شکل و...( سعی می

های فرم را به طور کند تا تمامی بخشدهد و هنرمند تالش میمحتوا، احساسات هنرمندانه را نشان می

ای که گویا در یک ارگانیسم زنده هستند. اگر این متقابل در تعامل و ارتباط با یکدیگر قرار دهد. به گونه

-سیم که شامل چیزهای غیرضروری نیست و روابط بین اجزایش اجتنابرهدف حاصل شد، به ترکیبی می

 ( Ocvirk,Otto [et.al] 1991, P11)ناپذیر است. 

ها چینگ معتقد است زیبایی از فرم و انطباق کل با اجزای متعدد و اجزا با یکدیگر و مجدداً انطباق این

رسد که هر جزء آن با دیگری ظر میبا کل حاصل خواهد شد. هنگامی یک ترکیب یکپارچه و کامل به ن

, 5833چینگ مطابقت داشته باشد و همگی، اجزائی الزم برای تشکیل ترکیب مورد نظر به حساب آیند. )

خانواده به اجزای یک طرح معماری، از های تنظیم تناسب، با اعطای تناسباتی مشابه و همسیستم (853ص



     
 

 

توانند احساس نظم را در ها مین طرح وحدت بخشند. آنتوانند به چندگانگی اجزاء در آنظر بصری می

هایی بین اجزای توانند نسبتها میی آن را افزایش دهند. آنترتیب فضاها به وجود آورند و امکان ادامه

 ( 013و013, ص5833)چینگ داخلی و خارجی یک بنا به وجود آورند. 

ترین هنر دانسته و معتقد است ترین و جامعیاتیهای انسانی، معماری را حنادر اردالن از میان آفرینش

ی گوناگونی ابزار و تعدد حاالت رسیدن به دهندهکه در هنرها موقعیت محوری دارد. معماری نمایش

 (32, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله « وحدت است.

وحدت »ند که: کدر کتاب حکمت و هنر اسالمی، زهرا رهنورد با مطرح کردن بحث وحدت، اشاره می 

وی همچنین دیدگاه بورکهارت را « یابد.در هماهنگی و انسجام عالم کثرت و در نظم و توازن انعکاس می

های جهان شناختی از وحدت و کثرتای زیباییهنر اسالمی تجربه»کند که گفته است: در این زمینه ذکر می

در این تعریف، هنر « شوند.وحدت تبدیل می ها در حوزه نظمی بدیع بهاست که در این تجربه، کلیه کثرت

ها بگریزند و به آرامش ها یاری رساند که از کثرت تشویشتواند به انساناسالمی به نحوی است که می

  (08, ص5833)رهنورد وحدت  بازگردند. 

یا سازی، ، یکی از تعاریف وحدت را هماهنگ«زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم»عالمه جعفری در کتاب 

داند؛ مانند هماهنگی اجزاء اند، میکشف هماهنگی یک عده اجزاء مشابه که در یک مجموعه کل تألیف شده

وی معتقد است شاید همه ما  (13, ص5833)جعفری مشابه یک ساختمان، یا مجموعه اجزاء یک شهر. 

ی آفرینش صور هنر کوششی است برا»گوید: مضمون این عبارت را شنیده یا درک نموده باشیم که می

شود که نوعی وحدت یا کنند و حس زیبایی وقتی ارضا میبخش. این صور، حس زیبایی ما را ارضا میلذت

طرق مذهبی و عقلی و « هماهنگی حاصل از روابط صوری در مدرکات حسی خود دریافت کرده باشیم.

ن در دسترس انسانها قرار حد الزم و کافی تاکنواحساسی وصول انسانها به وحدت و احساس عالی آن به

گرفته است، اکنون نوبت هنر است که با اشکال مختلف خود چه در شکل هنر ادبی و چه در اشکال دیگر، 

به بیان آن وحدت و برانگیختن احساسات برین انسانها برای مسابقه در مسیر وصول به آن، وارد میدان شود 

 (523, ص5833)جعفری اید به عهده داشته باشد، انجام بدهد. ای را که به عهده دارد یا بترین وظیفهو اساسی

به یک جریان فکری متفاوت در زمینه وحدت اشاره کرده است که « سیطره کمیت»رنه گنون در کتاب 

اند. گنون در سازی یا تکثیر اَشکال مشابه بدون هیچ تفاوتی با یکدیگر دانستهدر آن، وحدت را مشابه همسان

شود، به تر میتر یا همسانهرچه عالم متحدالشکل»نویسد: این رویکرد اشاره کرده و میادامه به کاستی 

گردد؛ و در حقیقت، این وضع کامالً طبیعی همان اندازه از متحد بودن به معنای واقعی این کلمه دورتر می

یابد و افزایش میاست، زیرا جهتی که عالم به سوی آن کشیده می شود، جهتی است که در آن تفرقه پیوسته 



 

 

توان نتیجه گرفت ایجاد از اینجا می( 42, ص5845)گنون « آید.اینجاست که حالت تقلید مضحک پدید می

 سازی یا تکرار عناصر مشابه نیست.وجه به معنای همسانحس وحدت در بناها به هیچ

اندیشه وحدت وجود  هنرمندی که بخواهد»آورده است: « هنر اسالمی، زبان و بیان»بورکهارت در کتاب 

سازد و گر میرا نمودار سازد، سه وسیله در اختیار دارد: یکی هندسه که وحدت را در نظم فضایی جلوه

سازد و سوم نور که دیگری وزن)ریتم( که وحدت را در نظم دنیوی و نیز غیرمستقیم در فضا نمودار می

جودات محدود. نور در واقع به خودی خود های قابل رؤیت مانند وجود مطلق است به مونسبت آن با شکل

و با افزایش و کاهش آن به درجات میان نور  ها، دگرگونیدینی نیست و سرشت آن با تقسیمات آن به رنگ

 (33, ص5841)بورکهارت« پذیرد. و تاریکی، کاستی نمی

شود، عاملی یشناسی اسالمی محسوب ماز سوی دیگر تناسب که در نورشناسی اسالمی از ارکان زیبایی

سازد. به یک عبارت اگر تجلی را ظهور نور وجود بدانیم، است که پیوند ارگانیک نور و وجود را میسر می

-تناسب )یا همان قدر( قالب و ساختار آن است و تجلی در نظامی هماهنگ و متناسب است که جریان می

کثرت متجلی ساخته و با  ر ابعاد گستردهیابد نه نامنظم و نامتناسب. این تناسب و نظم است که وحدت را د

 (813و813, ص5812)بلخاری قهی  کند: تناسب و نور.زمان دو معنا را روایت میانگیزش همنظم شگفت

نما بلخاری معتقد است تجلی الیتناهی وحدت )دقیقاً به این دلیل که نظم، خود وحدت آفرین و وحدت

نظیری که کثرت را مبدل به وحدت د. ثانیاً تقارن و تناسب بیسازاست( در نظم هندسی خود را نمودار می

کند، چنانچه در وجود و حضور این قدر و توازن، خللی وارد شود کثرت، قطعاً تمثال و نمودار وحدت می

درست به همان »نخواهد بود؛ بنابراین نمی توان وحدت را عین کثرت و کثرت را عین وحدت دانست: 

-شود، به همان ترتیب نیز هر کثرتی از پدیداز نقطه و همه اعداد از واحد پدیدار میترکیب که همه اشکال 

 –ها آید که خود احد و واحد است. چون اعداد و اشکال را به معنای فیثاغورثی آنی جهان پدید میآورنده

شوند ای میدر نظر بگیریم وسیله –یعنی به عنوان جوانب وجودی وحدت و نه تنها به عنوان کمیت محض 

کند. به همین جهت است که ذهن و فکر فرد مسلمان پیوسته به ها کثرت از وحدت حکایت میکه با آن

ریاضیات تمایل داشته است و این امری است که نه تنها در فعالیت عظیم علمای مسلمان در ریاضی مشاهده 

 (813و813, ص5812ی )بلخاری قه« شود، بلکه در هنر اسالمی نیز به خوبی نمایان است.می

 

توان به چند عامل اشاره کرد که قابلیت ایجاد حس شده در ادبیات تحقیق میبندی موارد مطرحاز جمع

وحدت را در آثار معماری دارند. برخی از این عوامل تأثیر بیشتری نسبت به بقیه دارند که عبارتند از 

توانند در القای حس وحدت تأثیر بسزایی رد میهندسه، نظم و تناسبات. سایر عوامل که در کنار این موا

داشته باشند عبارتند از نور، رنگ، نمادها، رمزها، اعداد، افزایش فضا و کاهش ماده، سبکی و شفافیت، 



     
 

 

گیری از عناصر طبیعت در فضای معماری. در ادامه به طور مختصر به شرح انعکاس)آب و آینه( و بهره

پرداخته، مواردی که در راستای هدف پژوهش حاضر کاراتر هستند گزینش ها و تأثیرات این عوامل ویژگی

 شده و به تفصیل شرح داده خواهند شد تا در نهایت بتوان احکام طراحی را تدوین کرد.

 

 بخشعوامل وحدت -1
 هندسه -1-1

اقلیدسی اند. آنها در هندسه ی سرسپردگان و کاربران عملی هندسه بودهمعماران همیشه در زمره

های عملی و نهایتاً ساختن گیریسیستمی کامل از اصول و حقایق را یافتند که بر مبنای آن توانستند تصمیم

 بناها را ممکن سازند. هندسه به دالیل متعددی منبع جذب معماران بوده است: 

 یچ ترسی توانند در صورت لزوم بدون هشود معماران در استفاده از اشکالی که میهندسه باعث می

 از خطای عملی تکثیر یا تکرار شوند، با خاطری آسوده عمل کنند.

  ی انتخاب شکلی از پیش تعیین شده به معماران آزادی فوقکنندههندسه حتی در شرایط محدود-

توان با تناسبات نامحدودی برداشت طور دیگر اشکال را میدهد )مستطیل، و همینای میالعاده

 کرد(.

   هندسه، در عین انضباط بخشیدن به معماری و معماران در جهان مادی، امکان استعاری تقرب به

از طریق استفاده از اشکال صریح جهانی )مربع، دایره و  –جهانی یا الوهی را نیز خداوند و امر آن

 به آنان اعطا کرده است. –کره( 

  طریق احساسات متفاوتی که به وسیله  بخشد، ضمن اینکه ازهندسه به معمار اطمینان خاطر می

 سازد. های درونی را ممکن میای از انگیزشآورد، گسترهتناسبات گوناگون فرمی به وجود می

 بخش ارتباط درونی را میان رازدانانی که به اسرار آگاه بودند، به وجود میهندسه نیروی وحدت-

 شود. ی و اجتماعی تلقی میای تمایز هویت حرفهآورد و بنابراین به عنوان وسیله

 شده ی بهینه از اشکال از پیش انتخابهندسه فرصت بیشتری برای تفکر و نیز دستکاری و استفاده

های جدید نکنند. را به معماران داده بود تا اینکه وقت خود را هر بار و بیهوده صرف ابداع شکل

 (888و  880, ص5812)آنتونیادس 

ی ویژه از ترین تأثیراتی هستند که استفادهصری و مقیاس ساختمان مهمسازماندهی ساختاری، وحدت ب

  (883, ص5812)آنتونیادس هندسه ممکن است بر کلیت اثر معماری داشته باشد. 

های داخلی و خارجی، در نمود بصری استفاده از الگوی هندسی هماهنگ در اجزا و کلیت بنا و فضا

ه جا محسوس است، مؤثر است. همچنین استفاده از هندسه وحدت و حضور خداوند، حضوری که در هم



 

 

گرا )برای مثال هندسه متمرکز در دایره(، در بیان بصری معنای وحدت در کثرت و کثرت در وحدت مرکز

 (38, ص5831)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی مناسب است. 

کند با قرار که شکل را خلق می ایشود. نقطههای اساسی درون ابعاد فضا با وحدت آغاز میحرکت

ترین حجم، یعنی گرفتن در دو جایگاه خط، سه جایگاه صفحه مثلثی و چهار جایگاه ساده ترین و عمده

در گذر از وحدت  –کند. عالوه بر این در نظم بصری پیچیدگی درونی وحدت چهاروجهی، را ایجاد می

ای از اشکال هندسی نمادی بهتر از مجموعه -« کثرت در وحدت»یا « وحدت در کثرت»نشدنی به تقسیم

 (10, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله منتظم محاط درون یک کره وجود ندارد. 

ای واحد است که تمامی مسلمین در هر کجای زمین که باشند رو به در مباحث اسالمی، کعبه نماد نقطه

، خود نوعی فضاسازی و به یک عبارت نظم آورند. کعبه و محوطه دورانی اطراف آنآن مرکز واحد می

ای که طواف را بخشیدن به فضایی بود که در دو ساختار هندسی مربع یا مکعب)خود کعبه( و دایره )محوطه

نمایاند. بنابراین یک معمار مسلمان در ابتدا با دو شکل ساخت( خود را میبه صورت دوری میسر می

دایره، نماد روشنایی و تحرک مطلق روح  (353, ص5812)بلخاری قهی  بود.رو میبههندسی دایره و مربع رو

است. چنین فرمی نه آغاز دارد و نه پایان و از تمام جهات نسبت به مرکز متقارن است. معماری سنتی را 

توان بسط تم بنیادی دگرگونی دایره با عبور از مثلث و تبدیل شدن به مربع دانست. مربع، بارزترین فرم می

دهد، در حالی که دایره، به مثابه آسمان، کیفیت را ینش، به مثابه زمین، وضعیت قطبی کمیت ر انشان میآفر

کنش دایره و مربع در هنر ترین بیان برهمبرجسته (11و13, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله دهد. نشان می

ی کند و به واسطهکند، با وحدت شروع میی اعداد و هندسه عمل میسنتی مانداال است. مانداال، به وسیله

 (45, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله کند و دوباره به وحدت بازمی گردد. تجلی حرکت می

یتناهی وحدت )دقیقاً به این دلیل که نظم خود وحدت آفرین و وحدت نما است(، در نظم تجلی ال 

سازد، وجود قدر و توازن )تقارن و دت مبدل میسازد. آنچه کثرت را به وحهندسی خود را نمودار می

تواند تمثل یابد. بنابراین نظم تناسب( است. ماهیت معنوی عالم، در قالبی که سراسر نظم و زیبایی است، می

)محمدرضا بمانیان، بخش، وحدت را در عین کثرت نمودار کند. تواند به عنوان عاملی وحدتهندسی می

 ( 38, ص5831سیده فاطمه عظیمی 

 
 تناسبات -1-2

بیند و در مسیر الهامی که با طبیعت در انسان سنتی تمام مخلوقات را به صورت تجلیات وجود یگانه می

شود. تمام ی ریاضیات سنجیدنی میرسد که به وسیلهآن سهیم است به شباهتی در ساختار و تناسب می

ی قوانین ریاضی تشابه، تقارن و هندسه سیلهتوان به وهایی که میمخلوقات انسان و طبیعت به صورت فرم



     
 

 

-شوند که انسان تالش میشوند. نظم و تناسب به صورت قوانینی جهانی دیده میشان کرد، دیده میبررسی

ی حساب، هندسه و هارمونی درکشان کند. تناسب نسبت به فضا مانند ریتم است نسبت به کند به وسیله

شوند، جهانی و صداهای هماهنگ به صورت اعداد قابل درک می زمان و هارمونی نسبت به صدا. ریتم

 (15, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله گیرد. جا پا میبنابراین درک تناسب نیز از همین

های ریاضی بسیار دقیق، خطوط و احجام معین به کارگیری فضاهای هندسی کامالً مشخص، نسبت

ی آن فضای معماری اسالمی و نیز سطوح خارجی آن که به واسطه مرتبط با اصول دقیق ریاضی ابزاری بود

شد و فضای اسالمی خاصی که تر میکرد. به این ترتیب، اصل وحدت عیانشکل گرفته و انسجام پیدا می

یافت. پرداختند، تقدس میگذراندند و در ضمن به عبادت میمسلمانان در آن زندگی روزمره خود را می

در طراحی مبتنی بوده )و غالباً آن « وحدت در کثرت»های هندسی که بر مفهوم بنیادی طرحتنوعات ابتکاری 

-سازی هندسی در همه فرهنگاند( وجه مشترک نظام هماهنگرا نماد بصری اعتقاد اسالمی توحید شمرده

 (350و355, ص5812)بلخاری قهی های قرون وسطی، فارغ از تعلقات دینی بوده است. 

متناسب میان اجزاء و کل، آن ترکیب به « همخوانی»شد، مانند یک مدول یا یک کشف می ایاگر قاعده

شد؛ ترکیبی که در آن هرچیز با چیزهای دیگر در همخوانی به سر در نظر گرفته می« همنوا»عنوان ترکیبی 

های زمینه( 881ص, 5812)آنتونیادس کنند و برعکس. برد؛ ترکیبی که در آن اجزاء از قوانین کل پیروی میمی

ها( و ریتم فراهم ی ذاتی در تمام زمینههندسی امکانات جذابی را برای حصول نظم، وحدت )یعنی خصیصه

های دور مجذوب خود ساخته، و در این مورد، برخی از های هندسی معماران را از زمانآورند. زمینهمی

ن در موارد بسیار از این شیوه استعانت جسته اند. معماری مسلماناانواع معماری بر دیگران رجحان یافته

و « مقامیهم»های هندسی یکنواخت برای به دست دادن نتایج عملکردی، است. در این نوع معماری، زمینه

ای کمال اند و در عین حال از کمیابی مصالح ساختمانی و سازه، با یکدیگر درهم آمیخته«شمولیجهان»

های هندسی عالوه بر فراهم آوردن انتظام، آزادی را نیز به زمینه(831, ص5812)آنتونیادس استفاده شده است. 

ی هندسی و به تبع آن، آورند. در عین حال، طراح همواره در معرض خطر فرمانبرداری تام از زمینهوجود می

-امعگرایی هندسی است. تنها از طریق رویکرد جقربانی کردن راحتی و بازدهی عملکردی در پیشگاه فرم

های ذاتی هندسه توان برطرف ساخت. از سوی دیگر، کیفیتگرای هندسی است که مشکالت فرم را می

 ( 833و833, ص5812)آنتونیادس تواند طرح نهایی را بسیار ارتقا بخشد. می

شود که اجزاشان به حالتی هماهنگ و منظم به هم مربوط شده هایی اطالق میهای منظم به فرمفرم

ترین باشند. اجسام افالطونی مهمها طبیعتاً متعادل و دارای یک یا چند محور تقارن میطور کلی آنباشند. به 

های ثابت ای از نسبتسیستم تنظیم تناسب، مجموعه (40, ص5833)چینگ های منظم هستند. های فرمنمونه

ها در نظر اول ممکن این نسبتآورد. با اینکه بصری را بین اجزای یک بنا و نیز بین اجزا و کل به وجود می



 

 

کند طی یک کند نیاید، ولی نظم بصری که ایجاد میای که تصادفاً با آن برخورد میاست به چشم بیننده

تواند احساس، پذیرفته یا حتی تشخیص داده شود. بعد از مدت زمانی بایستی رشته تجربیات مکرر می

های تنظیم تناسب، با اعطای تناسباتی مشابه و از سیستم شروع کنیم کل را در جزء و جزء را در کل ببینیم.

توانند به چندگانگی اجزاء در آن طرح وحدت یک خانواده به اجزای یک طرح معماری، از نظر بصری می

ی آن را افزایش دهند. توانند احساس نظم را در ترتیب فضاها به وجود آورند و امکان ادامهها میبخشند. آن

 ( 013و013, ص5833)چینگ هایی بین اجزای داخلی و خارجی یک بنا به وجود آورند. ند نسبتتوانها میآن
 نور و رنگ -1-3

ای بر نور دارد. نور مؤثرترین بخش از معماری معماری اسالمی، به خصوص در ایران زمین، تأکید ویژه

طور وجود. نور از خرد الهی و همینی فیزیکی بلکه به عنوان نمادی ایرانی است، نه تنها به عنوان یک مؤلفه

کند و آن را به فرمی تازه که ارزش سکونت روح انسان حضوری روحانی است که در سنگینی ماده نفوذ می

)اردالن، . .اش ریشه در دنیای نور، که جز دنیای روحانی نیست، داردکند، روحی که جوهرهرا دارد تبدیل می

 ( 53, ص5815نادر؛بختیار، الله 

اش نماد ذات اقدس الهی آید. به همان شکلی که نور در حالت ناببندی نور به دست میرنگ از قطب

بندی وجود هستند. در روح انسان حالتی متناظر با های متعددی از قطبها نماد جنبهو خرد الهی است، رنگ

ری ایرانی مهم بوده، حس انگیزند. به همان شکلی که نور همیشه در معمااش برمیحقیقت کیفی و نمادین

اش، که بدون شک ارتباط مستقیمی با آگاهی از نقش و اهمیت نور دارد، بر تمام هنرهای رنگ و هماهنگی

 (53, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله ایران مسلط بوده است. 

که همین  در معماری اسالمی حضور الهی یا از طریق مساجد ساده  وسفید ابتدایی نشان داده شده است

ها )غنی( است، یا از طریق نماهای دارای فقرشان یادآور پرطنین کسی است که به تنهایی صاحب تمام ثروت

کنند و از شان جلوه یگانه را در میان بسیار برمال میهای ظریف و استادانه و گنبدهایی که با هارمونیرنگ

هستند. سفید سرتر از همه است، سفید نماد وجود ها انگار دنیای وجود گردند. رنگبسیار به یگانه بازمی

تر از همه سیاه، کند. سیاه، پایینها را یکپارچه میهای حقیقی جهانی( و تمام رنگاست )اصل تمام حالت

نماد پوچی است. سیاه البته دارای اهمیت نمادین دیگری است: نماد نیستی یا جوهره الهی که حتی از مقام 

نامند. بین این ها به دلیل شدت نورش تاریک است. برخی صوفیان آن را نور سیاه میهستی فراتر است و تن

ها بسیار های وجود. در هنر ایرانی رنگگیرد، چونان درجهها قرار میدو نهایت نور و تاریکی طیفی از رنگ

ترکیب یا خردمندانه و با آگاهی از مفهوم نمادین هر رنگ و واکنش کلی ایجاد شده در روح از طریق 

ها بیشتر با هدف برانگیختن بقایای حقایق آسمانی ی سنتی از رنگاند. استفادهها استفاده شدههنگی رنگاهم

ها بخش مهمی از هنر ایرانی، که معماری را هم در بوده تا تقلید از رنگ طبیعی اشیا. بر این اساس رنگ



     
 

 

خواهیم مفاهیم درونی هنر و معماری ایرانی را درک هایی است که اگر بگیرد، هستند. این یکی از مؤلفهبرمی

 (53و53, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله . شان باید کامالً در نظر گرفته شودکنیم، معنای نمادین

شود، دیدگاهی که دوگانگی نور و در سنت اسالمی عمدتاً با دیدگاهی متافیزیکی به رنگ پرداخته می

تواند عاری از تقابل باشد. داند. دنیای رنگ نمینهفته در الگوهای ازلی سماوی می یتاریکی را قابلیت بالقوه

رنگ یعنی نور محض، که قلمرو رنگ است. این بیگیرد که بیچه سرچشمه میکه رنگ از آنشگفت این

ی وجود محض و وحدت مطلق است که در آن افتراقی نیست. نور، به مجرد عینیت یافتن، به سرچشمه

 (33, ص5815)اردالن، نادر؛بختیار، الله گردد. د بدل میوجو

رنگ در جهان محسوس، همنشین بی بدیل نور است و بلکه صورت متکثر نور واحد، زیرا تجزیه که 

شود های نوری را به صورت رنگ سبب مییک امر کامالً مادی و مربوط به عالم مرکبات است تجسم طیف

سازد ترین تمثیل تجلی کثرت در وحدت را نمودار میشکل گرفته و نمادینبدین ترتیب رنگ با تجزیه نور 

تجلیات مختلف و متلونی  –بنا به تجزیه  -سو رنگ همان نور است )وحدت( و از دیگر سو نور زیرا از یک

رنگ نور که خود نماد کامل وحدت است با رنگ یابد )کثرت(. به دیگر سخن ذات متعالی، مجرد و بیمی

ها شود. نور همان حق یا ذات الهی است و رنگرنگی مییافته و تجلی و تجسم رنگارنگ بیتجسم 

  (833, ص5812)بلخاری قهی, اند. گون هستیهای گونهصورت

بخش در تواند نمایانگر حضور الهی باشد. از نور در بیان معانی وحدتگرا مینور در معماری معنا

 بهره گرفت: توان های زیر میمعماری به صورت

 دیگری از کاربرد نور  گیری تمهیداتی برای شکستن نور در سطوح متنوع نمونۀشکست نور: به کار

های مقرنس در معماری مسلمانان، خاصیت شکست نور است. ترین نقشاست. یکی از عمده

بمانیان، )محمدرضا کند. همچنین تغییر ملموس در سطوح، بنا را به مظهری از مراتب عالم تبدیل می

 (33, ص5831سیده فاطمه عظیمی 

 گرفتن از نور  تواند در بهرههای تاریک و روشن میتضاد نور و سایه: تضاد شدید در سطوح و فضا

گرا مؤثر باشد. در تاریخ معماری مسلمانان، با مجوف ساختن سطوح تزیینی و در معماری معنا

های نمودند. همچنین تابش نور به طرحالش میهای مثبت و منفی در این برای تگیری از فضابهره

برجستۀ سطوح، نوعی تحرک و پویایی را به سطح محدود به دو بعد بخشیده و به آن بعدی دیگر 

 (33, ص5831)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی افزاید. می

  رنگ تشبیه بیفیلتر کردن نور، نور و رنگ: در عرفان اسالمی و به ویژه ابن عربی، حق به نوری

بدیل نور است و بلکه ای رنگین. رنگ در جهان محسوس، همنشین بیشود و خلق به آبگینهمی

ترین تمثیل تجلی کثرت در صورت متکثر نور واحد. رنگ با تجزیه نور شکل گرفته و نمادین



 

 

بنا  -سازد، زیرا از یک سو رنگ همان نور است )وحدت( و از دیگر سو نوروحدت را نمودار می

یابد )کثرت(. نور که خود نماد کامل وحدت است. با رنگ تجلیات مختلف و متلونی می -به تجزیه

)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی « شود.رنگی میتجسم یافته و تجلی و تجسم رنگارنگ بی

 (33, ص5831

 نماد و رمز -1-1

د حس وحدت در بناها  است، ما در روابط و یکی دیگر از عوامل تأثیرگذار، استفاده از نمادها در ایجا

«. نهاد»و « نماد»، «نمود»مناسبات خود در مخاطبات انسانی و برخورد با اطراف خود با سه مقوله مواجهیم: 

گرایی، عالم کنیم، نماد و مظهر با نمود و ظاهر و یا نهاد و واقع است. از منظر معناآنچه به آن معرفت پیدا می

« اعلی»گاه جلوه« ادنی»کند که ها از این تمایل معکوس تبعیت میت و نماد. موجودیت نمادتاسر رمز اسسر

)محمدرضا بمانیان، است. رابطه نماد با مبدأ به همان نزدیکی رابطۀ برگ درخت با بیخ و بن آن درخت است. 

 (33, ص5831سیده فاطمه عظیمی 
 افزایش فضا و کاهش ماده، سبكی و شفافیت -5-1

، اهمیت معنوی فضای خالی است. فضای خالی مظهر تنزه و «توحید»فیزیکی از نتایج اصل متایکی 

تواند تجسم مادی داشته تعالی پروردگار و حضور او در تمام اشیاء است. از آن جا که حضور الهی نمی

د. فضای گردیابد و تهی بودن مترادف امر قدسی تلقی میباشد، فضای خالی، اهمیت معنوی بیشتری می

های مهم ایجاد شفافیت در فضا است. بدین وسیله انسان بدون واسطه با فضا روبرو خالی، یکی از ابزار

کند. به طور کلی، برای حرکت از کیفیات مادی به کیفیات روحی در معماری، شود و خود را مشاهده میمی

ها و نور به گیری از تزیینمی نیز، با بهرهباید از ماده کم کرده و به فضا بیافزاییم. در تاریخ معماری اسال

کردن سازی و شفافها کاسته شود، سعی در سبکای که سطوح را مشبک نمایش داده و از بار مادی آنگونه

 (34, ص5831)محمدرضا بمانیان، سیده فاطمه عظیمی اند. بنا نموده

 

 گیرینتیجه -5

با موضوع وحدت در معماری، برخی از عوامل در این پژوهش با مطالعه و بررسی مباحث مرتبط 

بخش شناسایی شده است. که عبارتند از هندسه، تناسبات، نظم، نور و رنگ، نمادپردازی و غیره. وحدت

-شود عالوه بر ایجاد وحدت بصری در آثار معماری، مشاهدهگیری هوشمندانه از این عوامل باعث میبهره

بُعد مفهومی هم مفهوم وحدت را استنباط کنند. در مسیر این پژوهش، کنندگان آن اثر معماری بتوانند از 

ها در برخی موارد متضاد یکدیگر بود و این به دلیل ماهیت منابعی دیده شد که مباحث مطرح شده در آن

های متنوع و حتی در برخی ای است که برداشتبحث وحدت بوده است. چون ماهیت این موضوع به گونه



     
 

 

کنند بلکه های متکثر،  نه تنها رهنمودی ارائه نمیشود. بعضی از این برداشتاز آن انجام میموارد متضادی 

 ها اجتناب کرد.برند که باید از آنروند کار را به بیراهه می
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