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سخن  
رسدبیــر 

هویت از موضوعات بسیار مهم و حیاتی معری هر جامعه ای از گذشته تاکنون بوده 

است. رضورت دستیابی به معری با هویت ایرانی در این برهه زمانی از تاریخ معری 

ایران که اک بناهای آن سوار بر موج بی هویتی شده اند و با توجه به تاریخ و دن غنی 

معری سنتی هفت هزار ساله ایران بر کسی پوشیده نیست. بی تردید و با کمی جستجو 

و تحلیل در آثار سنتی معری ایران می توان دریافت که نسبت به چه گنجینه بزرگی از 

ه و علوم مهندسی بی تفاوت بوده و هستیم و متاسفانه امروزه دچار رسگردانی و بی 

هویتی در جامعه معری خود شده ایم. لذا می بایست با بررسی و مطالعه دقیق و 

الهام از معری سنتی خود، تداوم ارزش های واالی معری گذشته از جمله هویت را الهام از معری سنتی خود، تداوم ارزش های واالی معری گذشته از جمله هویت را 

در جامعه و چهره معری معارص ایران ادامه دهیم. 

 گروه نرشیه ه و معری ایرانی ایوان نیز آرزو دارد رساله هایش همواره همراه ش  گروه نرشیه ه و معری ایرانی ایوان نیز آرزو دارد رساله هایش همواره همراه ش 

باشند به همین دلیل است که حداک تالش خود را کرده تا در شره هایش عالوه بر 

معرفی و بررسی و تحلیل معری بی نظیر و با ارزش ایرانی اسالمی و دربرگیری ام 

موضوعاتی که برای دانشجویان و مخاطبان و عالقه مندان معری ایرانی مورد نیاز است 

با بیانی روان و قابل فهم کلیه مطالب و مباحث را رشح و بسط دهد تا خواننده را از 

رجوع به متون ، کتابها و منابع مشابه بی نیاز کند و سال ها در کتابخانه های ش به 

عنوان مرجعی ماندگار و جامع در حوزه معری ایرانی و اسالمی حضور داشته باشند. 

ت ام کسانی که ما را در راستای اهداف این نرشیه یاری می ایند کل  ت ام کسانی که ما را در راستای اهداف این نرشیه یاری می ایند کل درپایان از زح درپایان از زح

تشکر را می ایم                      

                                

با آرزوی توفیق  

این عرب 
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هویت در معمارى ایرانى 
مقالـــــــــــــ 
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على اکبر قطبى 
[کارشناس ارشد معمارى از دانشگاه هنر] 

در معمارى ایرانى 
مفهوم هویت و معمارى امروز ایرانهویـــت 

چکیده: 
مقولــه اى بــه نــام «هویــت» ســابقه اى بــه بلنــداى تاریــخ مقولــه اى بــه نــام «هویــت» ســابقه اى بــه بلنــداى تاریــخ 
دارد. آن زمــان کــه انســان احســاس کــرد بایــد بــه کیســتى 
ـت  ـت و مــاوراى طبیـع و چیســتى خــود در برابــر طبیـع
ـت متولــد شــد. در مقالــه حاضــر بــه  پاســخ گویــد، هوـی
ـت، ســعى  ـت مفهــوم هوـی ــن شــدن حقیـق منظــور روش
شــده بــا اســتفاده از مطالعــه اســنادى، ایــن مفهــوم در ســه 

هویــت در معمــارى، و بحــران هویــت در معمــارى معاصــر 
ایــران در حــوزه هــاى علــوم اجتماعــى، علــوم انســانى و 

معمارى و شهرسازى مورد بررسى قرار گیرد.  
بطوریکــه نتایــج بدســت آمــده در طراحــى هــاى متکــى بــر 
مســئله هویــت بــکار گرفتــه شــود. ایــن مقالــه در نهایــت 
ــت بیــش از آن کــه  بــه ایــن نتیجــه مــى رســد کــه هوی
ـط  معطــوف بــه گذشــته باشــد، بــه بینــش افــراد مرتـب
ـت، زمــان حــال را در بــر مــى گیــرد و تقاضــا بــراى  اـس



در اثر به وجود آمدن بحران هاى هویت و به واسطه 
خصوصیت ذاتى مفهوم هویت که مرتبا در حال تغییر و تحول 
است بعضا راهکارهایى سطحى و مقطعى به منظور 
ایجادهویت به کار برده مى شود. در واقع استفاده از چنین 
روش هایى تنها توهمى از هویت به وجود مى آورد. در این 
مقاله بر آنیم به این پرسش پاسخ دهیم که مفهوم هویت در 
معمارى چیست و بحران هاى هویتى چه پیامدهایى در 
معمارى معاصر ایران داشته است؟ الزمه پاسخ به این پرسش معمارى معاصر ایران داشته است؟ الزمه پاسخ به این پرسش 
باز کردن مفاهیم و پاسخ به پرسش هاى دیگرى است که از 
جمله آن ها مى توان به موارد زیر اشاره کرد: هویت چیست؟ 
هویت کاذب به چه معناست؟ آیا باید به ثبات در مقوله هویت 
اعتقاد داشت یا به تغییر؟ آیا استفاده از نمادهاى باستانى در 
معمارى هویت زاست؟ و... خود این مفاهیم و پرسش ها نیز 
از منظر مکاتب و حوزه هاى مختلف داراى تعاریف و تعابیر 
متعددى هستند که این امر نیز بر ابهام موجود در این مسئله متعددى هستند که این امر نیز بر ابهام موجود در این مسئله 
مى افزاید. این ابهام شاید به این دلیل باشد که هویت خود 
هویت ثابتى ندارد و مرتبا در حال تغییر و تحول است و در 
زمان ها و مکان هاى مختلف و از دید جوامع مختلف و 
فرهنگ هاى بشرى، همچنین در حوزه هاى مختلفى که این 
مسئله در آن مطرح مى شود مفهوم خود را عوض مى کند. 
اصطالح شناسى و مفاهیم واژه هویت همان طور که در 
مقدمه اشاره شد، مفهوم واژه هویت در حوزه ها و مکاتب مقدمه اشاره شد، مفهوم واژه هویت در حوزه ها و مکاتب 
مختلف داراى تعاریف و اختالفاتى است که باید این مفاهیم 
پیش از وارد شدن به بحث هویت ایرانى و هویت معمارى 
مورد بررسى قرار گیرد تا به درکى کلى از واژه هویت و معناى 
آن دست یابیم. این بخش ابتدا به اصطالح شناسى واژه هویت 
مى پردازد و سپس مفاهیم هویت را مورد بررسى قرار مى 
دهد تا به صورت تأویلى به ریشه یابى معانى هویت بپردازد و 
علل تغییرات و چندگانگى این مفهوم را مورد مطالعه قرار علل تغییرات و چندگانگى این مفهوم را مورد مطالعه قرار 
دهد. فرهنگ فارسى معین واژه هویت را چنین تعریف کرده 
است: «آنچه که موجب شناسایى شخص باشد یعنى آنچه 

باعث تمایز یک فرد از دیگرى باشد.» 
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«فرهنگ عمید» نیز هویت را حقیقت شىء یا شخص مى 
داند که مشتمل بر صفات جوهرى او باشد.  

همچنین مقابل واژه هویت، لغات شخصیت، ذات، هستى و 
"هویت به معناى آنچه که  وجود را آورده است. از طرفى، 
شخص را مى شناساند مى تواند مفهوم دیگرى نیز در بر 

داشته باشد.  
واژه انگلیسى آیدنتیتى مى تواند این مفهوم را روشن کند، واژه انگلیسى آیدنتیتى مى تواند این مفهوم را روشن کند، 
این واژه از سده شانزدهم وارد زبان انگلیسى شدوشکل هاى 
دیگر آن در زبان هاى اروپایى از واژه التین متاخر ایدنتیتاس 

گرفته شده. 
 ایدنتیتاس متشکل از دو بخش است، ایدم به معناى همان  ایدنتیتاس متشکل از دو بخش است، ایدم به معناى همان 
و انتیتاس به معناى وجود (موجود بودن) و بر سر هم به 
معناى همان موجود بودن و همانى مطلق است. در ریاضیات 
معادله اى که به ازاى همه مقادیر متغیرهاى خود ثابت باشد 

آیدنتیتى نامیده مى شود."   
همان طور که مشاهده مى شود، در بررسى معانى و مفاهیم همان طور که مشاهده مى شود، در بررسى معانى و مفاهیم 
هویت در فرهنگ هاى لغت چه فارسى و چه غیرفارسى 
مفهوم هویت عمدتا به دو معناست. در معناى اول، هویت 

یک شىء ذات و جوهر آن است.  
کاربرد این معنا از هویت بیشتر به عرفان باز مى گردد یعنى کاربرد این معنا از هویت بیشتر به عرفان باز مى گردد یعنى 
جایى که ذات و گوهر تمام اشیا، امور و افعال به خداوند باز 
مى گردد و در واقع خداوند به عنوان ذات و گوهر تمام اشیا 
در نظر گرفته مى شود. در گروه دوم هویت به معناى ویژگى 
هایى که موجب تمایز یک شىء از اشیاى دیگر مى گردد، 

تلقى مى شود. 
 در علوم طبیعى بیشتر از این معنا استفاده مى شود. در این  در علوم طبیعى بیشتر از این معنا استفاده مى شود. در این 
تعریف مفهوم هویت با کلماتى نظیر خودیت، اصالت و 
شخصیت هم گروه مى گردد. به طور کلى مفهوم هویت را در 
سه بازه زمانى پیش از مدرن، مدرن و فرا مدرن مى توان 

مورد بررسى قرارداد.   
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«فرهنگ لغات و اصطالحات فلسفى» منظور از کلمه  در 
هویت اشاره به ذات و تشخص و این همانى موجودات است 
«واژه عربى هویت داراى کاربرد فلسفى  و نیز آمده است: 
است که عبارت است از دو چیز که با هم در وجود و حقیقت 
یکى باشند هر چند که داراى بعضى وجوه افتراق باشند.» 
» در مورد واژه   A m erican Heritage  » همچنین، فرهنگ 

هویت به موارد زیر اشاره مى کند:  
1- مشخصه هایى که به واسطه آن یک چیز به صراحت قابل - مشخصه هایى که به واسطه آن یک چیز به صراحت قابل 

شناسایى است.  
2- مجموعه اى از رفتارها و ویژگیهاى شخصیتى که به 

واسطه آن عضو گروه خاصى تشخیص داده مى شود.  
3- کیفیت یا شرایطى که به واسطه آن چیزى مساوى چیزى 

قرار داده شود.  
4- ویژگى هاى فرد.   



الف- هویت در دوران پیش از مدرن   
در ادبیات عرفانى ایران هویت در جامع ترین معنا به ذات در ادبیات عرفانى ایران هویت در جامع ترین معنا به ذات 
مطلق گفته مى شود. از این رو گاه به معناى هستى و وجود 
آمده است، ولى صدرالمتالهین با در نظر گرفتن اعتبار نسبى 
براى موجودات آن وجود منبسط و فیض مقدس را هویت 
ساریه نامیده است. هویت در این معنا (هویت بى در نظر 
گرفتن هویت ساریه) عبارت است از ماهیت که با تشخص 
لحاظ شد. قیصرى رومى در مقدمه فصوص الحکم هویت را 
چنین تعریف مى کند: آنچه شیئیت شى به آن است به چنین تعریف مى کند: آنچه شیئیت شى به آن است به 
اعتبار تحقق حقیقت گویند و به اعتبار تشخص هویت و با 

قطع نظر از هر یک ماهیت گویند.  

ب- مفهوم هویت از دیدگاه مدرنیته  
مفهوم هویت در دوران پیش از مدرن به صورت امروزین 
مطرح نبود. به گفته هایدگر آدمى تصویرى بود که از چشم 
خدایان یا خداوند دیده مى شد و هویت او محصول کار کرد 
یک نظام مقتدر و از پیش تعیین شده باورهاى دینى و 
آیینى و اسطوره اى بود. به بیانى دیگر گذشته و الگوهاى 
سنتى بر امروز حکم مى راندند و اکنون و امکان آینده را 
پدید مى آوردند. به همین دلیل گذشته در دوران سنتى 
بسیار مهم دانسته مى شود. اما در دوره مدرن مفهوم هویت بسیار مهم دانسته مى شود. اما در دوره مدرن مفهوم هویت 
دچار دگرگونى شد. انسان مدرن دیگر نمى توانست هویت 

خود را به همان صورت گذشته بپندارد.  
هایدگر مى گوید هویت برابرى است و پرسش از هویت 
هنگامى مطرح مى شود که بخواهیم دو چیز متفاوت را برابر 

معرفى کنیم. 
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در دوران مدرن معیارهاى معین سنجش سنتى هویت افراد 
مردود اعالم شد و در نتیجه آن پرسش از هویت مطرح شد. 
در این دوران، مسئله هویت در بطن و متن گفتمان هاى 
نوین جاى مى گیرد و مسئله اى به نام فاعل شناسایى مطرح 
مى گردد و مسئله اصالت انسان شکل مى گیرد به طورى که 

انسان در مقابله با طبیعت خودش را مطرح مى کند.  
در تفکر مدرن مسئله این یا آن مطرح نیست و اختالط در تفکر مدرن مسئله این یا آن مطرح نیست و اختالط 
ممکن نیست، هویت باید شفاف، خالص و ناب باشد. هویت 
انسانى به عنوان فاعل شناسایى به جایى مى رسد که انسان 
جایگزین خدا مى شود. در این تفکر هویت عبارت است از 
کیفیتى که ذهن براى بازشناسى آن ارزش دیگر به آن مى 
دهد و هویت از آن شىء نیست بلکه از آن ذهن فاعل شناس 
است. بر اساس این تفکر مشخصه انسان عقل اوست و هر 
کس هر آنچه با عقل در یابد براى همگان در همه ازمنه و کس هر آنچه با عقل در یابد براى همگان در همه ازمنه و 
امکنه معتبر، معقول و مقبول است چون ماهیت و فطرت 
بشرى واحد و یکسان است. انسان مدرن تابع قوانین و 
قراردادهایى است و این قراردادها تا زمانى مرجعیت دارند که 
قرارداد دیگرى جایگزین آن نشده باشد. در این قراردادها 
نیک و بد مطلق معنى ندارد و نیک و بد را اکثریت تعریف مى 

کنند. 
 ج- مفهوم هویت پس از مدرنیته   

مفهوم هویت در اثر تغییر و انسداد خود را مطرح مى کند. مفهوم هویت در اثر تغییر و انسداد خود را مطرح مى کند. 
یکى از این تغییرات که در طول دوران معاصر اتفاق افتاد و 
پیامدهاى آن هنوز دیده مى شود و زمینه ساز پرسش هاى 
زیادى در زمینه هویت شد تبدیل شدن جامعه سنتى به 
جامعه مدرن است. این تقابل سنت و مدرنیته با دو جهان 
بینى مختلف باعث به وجود آمدن مفهومى جدید از هویت 

مى شود، اما این بار مسئله کمى متفاوت است. 
 مدرنیته داراى ادعاى جهانى است، و سر نزاع با تمام خرده  مدرنیته داراى ادعاى جهانى است، و سر نزاع با تمام خرده 
هویت هاى موجود در جهان، با آن همه پیشینه تاریخى شان 
دارد. بحران هویت مدرن در کشورهایى مانند ایران با آن 
سابقه تاریخى و وجود پاره فرهنگ هاى قومى و ملى بغرنج 
تر هم مى شود. عالوه بر آن سرعت ارتباطات اجازه هیچ 
مقدمه چینى به مدرنیته نمى دهد؛ به صورت انقالبى همه 
چیز را عوض مى کند و یک شبه ره صد ساله مى پیماید. به 
منظور پاسخ گویى به این بحران هویتى ایجاد شده توسط منظور پاسخ گویى به این بحران هویتى ایجاد شده توسط 
مدرنیسم، پست مدرنیسم متولد مى شود و هویت مدرن را به 

نقد مى کشد.   
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در کتــاب مقــدس مــى خوانیــم کــه خداونــد انســان را بــه 
صــورت خویــش آفریــد، در حالــى کــه فویربــاخ در دوران 
ـى کنــد کــه انســان  ـن بیــان ـم پــس از مــدرن چنـی
خداونــد را بــه صــورت خویــش آفریــد. بــا توجــه بــه 
ـت، کثــرت  چنیــن اعتقــادى کــه انســان خالــق خداـس

ـى ســازد. در واقــع عالــم  خــود و معمــارى خــود را ـم
ــت. انســان کثــرت گــراى فــرا  کثــرت عالــم واگرایــى اس
مــدرن در پــى یافتــن هویــت گــم شــده نیســت، در پــى 
ـت.  ـت ویــژه اى بــراى خــود اـس ـن هوـی یافـت
انســان کثــرت گــرا از هــر رنگــى بگریــزد و بــه خــود 
بپــردازد و تفــاوت خــود را بــا دیگــران آشــکار کنــد بــا 

وحــدت، خدایــى بــودن و در عالــم کثــرت، خــود بــودن 
است. 

 نتیجــه آن کــه هویــت ماهیتــى متناقــض دارد و همیــن 
امــر باعــث شــده تعریفــى جامــع و مانــع از هویــت وجــود 

ــک عنصــر ایســتا   1- هویــت بــه طــور هــم زمــان داراى ی
ـک ســو بیانگــر تــداوم  ـک عنصــر پویــا اســت کــه از ـی و ـی
و اســتمرار اســت و از ســوى دیگــر در معرفــى فراینــد بــاز 

تولید و باز تعریف است. 
- هویــت چنــد گانه اســت یعنى افراد و گروه هــا الزاما به 

 3- هویــت بــاردار احســاس و ارزش اســت کــه بــا رفتــار 
عقالنــى تبایــن پیــدا مــى کنــد چــرا کــه رفتــار عقالنــى 

فرا مدرن معناى هویت را زیر سؤال مى برد اما همچنان قائل 
به معناى هویت است. فرا مدرن به کثرت در هویت معتقد 
است و به هویت ثابت اعتقاد ندارد. بر این اساس، هویت 
جهان شمول و ثابت نداریم بلکه با هویت ها مواجه هستیم. 
اگر هویت هاى مختلف شکل مى گیرد اساسا نمى توان 

درباره چیزى به نام هویت بحث کرد. 
 در این دوره زندگى اجتماعى گردش و شتاب بیشترى مى  در این دوره زندگى اجتماعى گردش و شتاب بیشترى مى 
گیرد و گستره اى از هویت هاى گوناگون پیش روى انسان 
قرار مى گیرد و انسان در فرصت هاى کوتاه نقش هاى 
مختلفى را ایفا مى کند. همین واقعیت برخوردارى از یک 
هویت یکپارچه را دشوار و حتى ناممکن کرده است. در این 
تفکر انسان ها بر یکدیگر تأثیر مى گذارند و از هم تأثیر مى 
پذیرند و هیچ چیز از پیش تعیین شده در نزد آن ها نیست 
و هر گونه اصالت ذاتى از هویت مردود و هر تالشى براى و هر گونه اصالت ذاتى از هویت مردود و هر تالشى براى 

تعریف انحصارى هویت بى معنا است. 
 هویت به فرد تنها تعلق ندارد و همین طور هویت جمعى 
تنها و یگانه وجود ندارد. اگر فرد تنها هویت نداشته باشد و 
هویت او در جمع و در تفاوت گذارى ها و بروز اختالفات 
ساخته شود، در آن صورت سخن گفتن از هویت فطرى، 

ذاتى و اصیل، معنا دار نخواهد بود. 
 داریوش شایگان در کتاب «افسون زدگى جدید» مى نویسد:  داریوش شایگان در کتاب «افسون زدگى جدید» مى نویسد: 
ما خواه ناخواه در شرف تکوین انسان چهل تکه هستیم که 
دیگر به یک هویت خاص و ویژه تعلق ندارد و چند هویتى 
است. به عبارت دیگر معادالت دو قطبى پیشین که در زمانى 
فرهنگى را مشخص و از هم جدا مى کرد مانند ما و دیگران، 
خودى و غیر خودى، شرق وغرب، شمال وجنوب، عمیقا رنگ 
باخته است زیرا این ها و همه در ترکیبات گوناگون در نسبت 
هاى متغیر در منظومه هایى که هر دم فرو مى پاشند و هاى متغیر در منظومه هایى که هر دم فرو مى پاشند و 
دوباره شکل مى گیرند از میان مى روند و دوباره ظاهر مى 

شوند.   



هویت 
 معمارى  هنگامى که وارد مبحث هویت معمارى مى شویم 
سؤاالتى چنین مطرح مى شود که عناصر سازنده هویت 
محیطى و مکانى چه هستند؟ آیا معمارى هویت پذیر است؟ 

نکات ابهام انگیز در هویت معمارى چه هستند؟ 
 آیا معمارى داراى هویتى ثابت است؟ و.. اکثر مردم حضور  آیا معمارى داراى هویتى ثابت است؟ و.. اکثر مردم حضور 
در یک فضاى خاص را تجربه کرده اند، آن را ارج مى نهند 
و از فقدان آن متأثر مى شوند. حس کردن جهان لذتى 

خاص دارد. 
 مکان هاى معنى دار و قابل درك تکیه گاه مناسبى هستند  مکان هاى معنى دار و قابل درك تکیه گاه مناسبى هستند 
که خاطرات شخصى، احساس ها و ارزش ها بر آن تکیه مى 
کنند. هویت مکانى پیوند نزدیکى پیدا مى کند با هویت 
شخصى. اینکه «من اینجا هستم» حکایت از «من هستم» 
مى کند. در رابطه با مسئله هویت محیطى، صاحب نظران 
مختلف عقاید خود را بیان داشته اند و مؤلفه هاى مختلفى 
براى این مفهوم در نظر گرفته اند. به طور مثال، لینچ براى 

هویت دو کارکرد مهم در نظر مى گیرد: هویت دو کارکرد مهم در نظر مى گیرد: 
 اول کارکردى که مى توان آن را حس تشخیص نامید. به 
عبارتى هویت به انسان قدرت تشخیص مى دهد و به وى 
کمک مى کند که بتواند محیط را بخواند و پیش بینى کند. 
اگر محیط فاقد هویت یعنى حس تشخیص و تمایز باشد 

محیط قابل خواندن نیست.  
کارکرد دوم لینچ براى هویت محیط، عملکرد عاطفى هویت 
محیط است. از نظر راپاپورت، هویت قابلیت تمیز و تشخیص 
عنصرى از عنصر دیگر است. او هویت را خصوصیتى از 
محیط مى داند که در شرایط مختلف تغییر نمى کند. این 
خصوصیات مى تواند خصوصیات فیزیکى محیط نظیر شکل، 
ابعاد، تزیینات، سبک ساختمانى و ... باشد، یا فعالیت هاى 
خاص جارى در محیط و یا عملکردهاى یک محیط. 
الکساندر یکى دیگر ازاندیشمندانى است که درزمینه هویت الکساندر یکى دیگر ازاندیشمندانى است که درزمینه هویت 

محیطى به اظهار نظر پرداخته است.  
به عقیده وى هویت در محیط هنگامى تجلى مى کند که 
ارتباط طبیعى و منطقى بین فرد و محیط حاصل شده باشد. 
وى معتقد است که بین فرد و محیط زندگى اش ارتباط و 
احساس تعلق خاطر به وجود نخواهد آمد مگر آنکه قادر به 
شناخت عمیق و تشخیص آن باشد و توان درك تمایز آن 
نسبت به محیط هاى دیگر را نیز داشته باشد، و بداند در چه 
زمانى و به چه صورت پاسخ مناسبى به کنش هاى انجام 

یافته در آن محیط بدهد.    یافته در آن محیط بدهد.    

شخص دیگرى که در زمینه هویت محیطى صاحب نظر است 
والتر بور است. از نظر وى، هویت همان تفاوت هاى کوچک و 
بزرگى است که باعث بازشناخت یک مکان و خوانایى محیط 
مى شود و حس دلبستگى و حساسیت محیط را بوجود مى 
آورد. خاص بودن هر محیط به معنى اجتناب از یکنواختى، 
وجود تنوع و جذابیت است و در نحوه قرار گیرى فضاها و طرز 
دسترسى به فضاها و در کاربرى ها نیز مى باید وجود داشته 
باشد.  ولف معتقد است که هویت محیط نتیجه کنش متقابل باشد.  ولف معتقد است که هویت محیط نتیجه کنش متقابل 

سه مورد است که عبارت اند از:  
 1- ترکیب ظاهر و کالبدى نماها.   

2- عملکردها و فعالیت هاى قابل مشاهده.  
 3- مفاهیم در محیط.  

کالن بر اهمیت تفاوت هر محیط با سایر محیط ها تأکید دارد. 
او هویت را توجه به شخصیت فردى هر محیط و پرهیز از 
یکنواختى و تشابه محیط هاى شهرى از طریق به جلوه در 

آوردن ویژگى هاى خاص هر محیط تعریف مى کند. 
 در واقع معمارى به خودى خود پدیده اى است که از  در واقع معمارى به خودى خود پدیده اى است که از 
صراحت در تعریف و تجزیه و تحلیل مى گریزد و در دنیاى 
پیچیده امروز این مقوله هویتى بس پیچیده تر و مبهم تر از 

گذشته یافته است. 
نسبت معمارى با هویت چیست؟ 

 و آیا مى توان معمارى با هویت خلق کرد؟  
براى پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه مى توان به معمارى براى پاسخ به این پرسش از دو دیدگاه مى توان به معمارى 
نگاه کرد. نگاه اول نگاه عام است که معمارى را به معناى 
ساختن، تحدید فضا، ایجاد سرپناه و تعاریفى از این دست در 
نظر مى گیرد که جایى براى بحث هویت در معمارى باقى 
نمى گذارد. براى باز کردن بحث هویت در معمارى باید از 
دیدگاه دیگرى به مسئله نگاه کرد و بحث چیستى و کیستى 

معمارى را از آن نقطه نظر مطرح کرد.  
اگر به معمارى به عنوان یک اثر هنرى نگاه کنیم و انسان را اگر به معمارى به عنوان یک اثر هنرى نگاه کنیم و انسان را 
خالق اثر هنرى در نظر بگیریم از آن جهت که انسان مدعى 
است که مى تواند حقیقت هستى را کشف کند و آن را در اثر 
هنرى متجلى سازد و به بیان آورد و اثر هنرى حاصل فهم 
انسان و تجلى حقیقت کشف شده از سوى اوست، مى توان به 

بحث هویت در معمارى پرداخت. 
 معموال هویت یک اثر معمارى را با میزان ایده ها و اثرات  معموال هویت یک اثر معمارى را با میزان ایده ها و اثرات 
برگرفته از ویژگى هاى فرهنگى موجود در آن اثر مى سنجند. 
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در واقع پیش از ورود مدرنیته به ایران، ایرانیان دغدغه این را 
نداشتند که چه چیز را از کجا بگیرند، براى آنکه ذهن و فکرى مولد 
داشتند. اگر چیزى را از کسى مى گرفتند به سرعت مطابق نیازها و 
اعتقادات خویش آن را چنان دگرگون مى کردند و به آن هویت مى 
بخشیدند که آن اثر دقیقا به حوزه تمدن ایران تعلق مى گرفت که 
نمونه آن را مى توان در معمارى هخامنشى و ساسانى و حتى 
بعضى از آثار معمارى دوره قاجار مشاهده کرد. معمار سنتى نوآورى 
را در تکمیل تدریجى به دست آورد. معمار سنتى به اندازه توان خود را در تکمیل تدریجى به دست آورد. معمار سنتى به اندازه توان خود 
ارزشى را بر ارزش هاى معمارى مى افزاید و ادعاى خلق الساعه 
ندارد. انسان مدرن نوآورى را در دگرگون کردن پدیده ها و 
جایگزین کردن جدید به جاى موجود به کار مى گیرد. معمارى 
مدرن معمارى عصیان و بدعت است و به معناى عام محصول تکثر 
اصول و قراردادهاى عصر جدید است که هر از گاهى تحت تأثیر 
مؤلفه هاى متغیر و پویاى روزگار مدرن شکلى نو و تازه به خود مى 
گیرد و ساخت جدیدى را طلب مى کند. معمارى مدرن معمارى گیرد و ساخت جدیدى را طلب مى کند. معمارى مدرن معمارى 
هویت هاى پویا و گذراى عصر جدید است. این هویت هاى پویا و 
گذرا در سایر هنرها و ادبیات نیز آثارى به جا مى گذارند، ولى تنها 
در معمارى است که به علت ماندگارى اثر و همنشینى بناها اختالط 
هویت ها و به تعبیرى دیگر بى هویتى معمارى به چشم مى آید.  
در واقع معمارى مدرن مانند کودکى که مى خواهد همه امکانات 
جسمى خود را بیازماید گاه پاهاى خود را با سرعت غریبى تکان مى 
دهد یا صداى خود را به صورت غیر قابل تحملى باال مى برد، دهد یا صداى خود را به صورت غیر قابل تحملى باال مى برد، 
تعادل کالسیک جنبه هاى مختلف معمارى را کنار گذاشته و هر بار 
به یک شاخه تخصصى با یک مسئله خاص توجه اغراق آمیز کرده 
است. ما از دور شاهد ماجرا بودیم و متوجه نشدیم چنین رفتارهایى 
براى یک کودك مرحله شناخت محسوب مى شود ولى براى ما 
جنبه تقلیدى دارد. براى نفوذ و گسترش معمارى ناشى از تفکر 
مدرنیسم در ایران و به عبارت بهتر براى نفوذ و گسترش و تقلید و 
تکرار معمارى بیگانه (غربى) در ایران مى توان دوره قاجار را به تکرار معمارى بیگانه (غربى) در ایران مى توان دوره قاجار را به 
عنوان مبدأ زمانى ذکر کرد. رواج معمارى بیگانه در ایران که از 
دوره قاجار آغاز شده بود پذیرش عالمانه و آگاهانه و نقادانه نبود 
بلکه این پذیرش ناشى از خودباختگى سران کشور در برابر بیگانه 
بود که به فرنگ سفر کرده و مسحور توسعه صنعتى آنها شده و به 

نحوى دچار از خود بیگانگى و بحران هویت شده بودند.    

فصلنامه علمى تخصصى ایوان / شماره 8 / هویت معمارى ایرانى / زمستان 1396

11

این روش با آنکه از یک صحت نسبى برخوردار است اما در 
جاهایى ناکافى و گمراه کننده نیز مى شود. هرگاه براى 
بررسى هویت آثار معمارى در کنار توقع در برداشتن میراث 
محیطى فرهنگى، موضوع کارکرد آن ها را نیز مد نظر قرار 
دهیم، بهتر خواهیم توانست به ارزیابى مسئله بپردازیم و 
آنگاه مى توانیم حتى آثارى را با هویت بیابیم که مستقل از 

میراث محیطى و فرهنگى مکان آن آثار باشد. 
 از این رو عوامل دیگرى نیز باید در تکوین هویت معمارى  از این رو عوامل دیگرى نیز باید در تکوین هویت معمارى 
مداخله داشته باشد تا فقدان چنان مهمى نتواند مهر بى 
هویتى بر موجودیت اثر معمارى زند. این عوامل همان هایى 
هستند که تمام آثار واالى معمارى چه آن ها که از پیشینیان 
بر جاى مانده و چه آن ها که معاصرند و چه آن هایى که با 
گذشته پیوند دارند و چه آن هایى که فن آورى را همچون 
نمودى از دنیاى امروز و فردا ارائه مى کنند به یک اندازه از 
آن ها برخوردارند و عبارت اند از: زیبایى، دانش، اصالت طرح، آن ها برخوردارند و عبارت اند از: زیبایى، دانش، اصالت طرح، 
جوهر طرح.  زمان نیز مؤلفه بسیار اساسى اما خارج از کنترل 
انسان است و هر یک از عوامل فوق خود مقروض زمان 

هستند. 
 از این رو اگر در جست وجوى هویت در معمارى امروز 
هستیم مى بایست آن را در ارتباط با زمان حاضر بسنجیم.  

بحران هویت در معمارى معاصر ایران   
همان طور که در بخش هاى قبل بیان شد مسئله هویت و 

پرسش از آن در اثر انسداد و بحران به وجود مى آید.  
پس از ورود مدرنیته به ایران تقابل دو معیار سنجش سنتى 
و مدرن بر روى معمارى تأثیر گذاشت و جواب هاى متفاوت 
این دو دیدگاه در مورد چیستى و کیستى معمارى بحران 

هویتى را در ایران و سرزمین هاى مشابه آن ایجاد کرد. 
 از دوره صفوى در پى توسعه صنعتى و اجتماعى اروپا رابطه  از دوره صفوى در پى توسعه صنعتى و اجتماعى اروپا رابطه 
اى یک سویه بین ایران و اروپا پدید آمد و اقتباس و 
الگوبردارى از بعضى مظاهر آن توسط ایرانیان آغاز شد که در 
این دوره بیشتر بر هنرهاى انتزاعى مانند نقاشى و نگارگرى 

تأثیر گذاشت.  



لذا در پى احراز هویتى براى خویش بودند که توسط آن خود 
را عقب مانده قافله پیشرفت و تمدن ندانند. و در این راه از 
دست زدن به هیچ کارى که آن ها را به الگوها و ایده هاى 
غربى شان شبیه تر مى کرد اجتناب نمى کردند، و چه امرى 
راحت تر از لباس و غذا و موسیقى و معمارى مى توانست 
تقلید شود؟  اما پس از ورود مدرنیته، معمارى ما بر سر یک 
دو راهى قرار گرفت: از یک طرف شیفته و دلباخته معمارى 
غرب بود و از طرف دیگر شاهد مرگ و از دست رفتن غرب بود و از طرف دیگر شاهد مرگ و از دست رفتن 
معمارى سنتى و گذشته پر افتخارش بود، در حالى که 
چیزى از خودش براى ارائه در دنیاى معاصر نداشت. این 
چنین شد که بحران هویت و مسئله هویت ملى در ایران 
مطرح شد. این مسئله با توجه به نوع نگاه حکومت پهلوى 
اول به هویت ملى به اوج خود رسید که مصادیق آن را در 
معمارى این دوره به وضوح مى توان مشاهد کرد.  
روشنفکران در این دوره سعى مى کردند که این امیدوارى روشنفکران در این دوره سعى مى کردند که این امیدوارى 
را در مردم ایجاد کنند که ما فرزندان چنین نیاکانى هستیم 
و باید خود را از اسارت و فقر و ظلم رهایى بخشیم. بنابراین 
شروع به جستجوى ریشه هاى انحطاط و درماندگى در خود 
در عمق تاریخ کردند.  ایران در این زمان بود که ما به صورت 
دستپاچه و شتاب زده تصمیم به نوسازى گرفتیم تا بیش از 
این از غرب عقب نیفتیم. در واقع روان غرب زده ما در آن 
دوران دچار چنان حقارتى بود که یا تمام گذشته خود را دوران دچار چنان حقارتى بود که یا تمام گذشته خود را 
نفى مى کرد و یا به پیروى کامل از زندگى غرب مى پرداخت 
و یا دچار جنون بزرگ نمایى شد و تاریخ خود را سر منشأ 
همه خوبى ها و پیشرفت ها دانست و تنها راه نجات را 
بازگشت به آن گذشته تصور مى کرد، غافل از آنکه تکرار 
تاریخى براى ایجاد هویت امکان پذیر نیست چون با تکرار 
تاریخ معناى آن تکرار نمى شود و تنها صورتى سطحى از 
تاریخ را مى توان تکرار کرد که آن هم براى ایجاد هویت تاریخ را مى توان تکرار کرد که آن هم براى ایجاد هویت 
کافى نیست و در جهان امروز که اصالت به تغییر و تحول 
است این نوع هویت بخشى مردود و غیر سازنده است.ما از 
لحاظ هویتى و فرهنگى دچار بالتکلیفى و سردرگمى 
هستیم، شاید به این دلیل که هنوز به درك درستى از 
مفهوم واقعى هویت دست نیافته ایم و یا به عبارتى آن را از 
یاد برده ایم، چرا که پیشینیان ما به این مسئله واقف بودند 
و آثارى به جا گذاشته اند که هم اکنون بخشى از هویت و آثارى به جا گذاشته اند که هم اکنون بخشى از هویت 

فرهنگى ما را مى سازند.   

گذشتگان ما داراى نوعى معمارى بودند که معمار حول آن به 
کار و خالقیت مى پرداخت. در آن زمان، اصالت به معمارى 
بود نه به معمار و به عبارتى، معمارى داشتیم نه معمارى ها، 
بنابراین، تمایزى ایجاد نمى شد که هویتى خلق شود چرا که 
هویت زاده تمایزهاست. زمانى که غرب گفت «من فکر مى 
کنم پس هستم»، معمارى حول محور معمار خلق شد و 
معمارى ها جایگزین معمارى شدند. از این به بعد روى 
معمارى اسم گذاشتند و گفتند معمارى پست مدرن، معمارى اسم گذاشتند و گفتند معمارى پست مدرن، 
معمارى هاى تک، معمارى دیکانستراکشن، معمارى زاها 
هدید، معمارى فرانک گرى یا حتى معمارى هاى فیلیپ 
جانسون و.... ما این معمارى ها را از دور دیدیم و آنچه را که 
دیدیم آموزش دادیم بدون آنکه آموخته باشیم، و شروع به 
ساختن کردیم و شبه معمارى هایى ساختیم حول محور آن 
معمارى هاى معمار مدار غرب، در حالى که همچنان به 
هویت اعتقاد داشتیم، نه به هویت ها و به نوعى هویت گذشته هویت اعتقاد داشتیم، نه به هویت ها و به نوعى هویت گذشته 
خود را اصیل مى دانستیم نه هویت هاى معاصر را. از این رو 
براى این که به ظاهر به هویت هاى ایجاد شده اصالت 
ببخشیم شروع به ترکیب کردیم و عناصرى شبیه به عناصر 
هویتى گذشته مان را با عناصرى شبیه به عناصر هویتى 
معاصرغرب تلفیق کردیم و آن را معمارى معاصر ایرانى نام 
نهادیم که این امر نه زاده معمارى بلکه زاده فرهنگ 
معاصرمان بود، چرا که فرهنگ ما فرهنگى تلفیقى و هویت معاصرمان بود، چرا که فرهنگ ما فرهنگى تلفیقى و هویت 
فرهنگى مان به هویتى دکوراتیو تبدیل شده است. واقعیت 
آن است که هویت و هویتمندى به احراز هویت و اساسا 
برخوردارى محیط زندگى از این ظرفیت، ارتباطى چندان با 
تصویر گذشته پدیده به عنوان مبناى هویت مکانى ندارد. 

هیچ تاریخى تکرار پذیر نیست. 
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هگل مى گوید رویدادهاى تاریخى همیشه دوبار روى مى 
دهد: بار اول به صورت تراژیک و بار دوم به صورت کمیک. 
هر کوششى براى تکرار آگاهانه صورت هاى تاریخى گذشته 
جز به صورت دوم نخواهد بود، زیرا معناى آن تکرارپذیر 
نیست. از این رو تکرار آن جز ملغمه اى ناساز از تناقض 

صورت و معنا نخواهد بود. 
 در واقع بازگشت به گذشته به این معنا نیست که بیاییم و  در واقع بازگشت به گذشته به این معنا نیست که بیاییم و 
از ابزارهایى استفاده کنیم که نیاکان ما براى زندگى از آنها 
استفاده مى کردند، چون با دیگر شدن زندگى مان دیگر نه 
آن ابزارها را داریم و نه توان استفاده از آن ها و اگر چنین 

کنیم دچار تضادى مى شویم که بعضا به آن دچاریم. 
 از یک سو بنا به ارزش هاى امروزى مى خواهیم یکسره  از یک سو بنا به ارزش هاى امروزى مى خواهیم یکسره 
پیشرفت و تکامل و ترقى باشیم و از سوى دیگر به محافظه 
کارى و حتى ارتجاع دچار مى شویم. "هویت بیش از آن که 
معطوف به گذشته است با توقعات افراد مرتبط است، زمان 
حال را در بر مى گیرد و تقاضا براى بهره مندى از آن، ریشه 
در نیازهاى فردى و جمعى شهروندان در محیط شهر دارد. 
اصوال ارزش یک معمارى در هر دوره به این است که آن بنا 

بتواند پاسخگوى واقعى نیازهاى زمان خود باشد.  بتواند پاسخگوى واقعى نیازهاى زمان خود باشد.  
حال اگر قرار باشد ما در کنار یک اثر تاریخى بنایى احداث 
کنیم آیا براى احترام و ارزش گذارى و حفظ هویت آن بنا 
مى بایست ساختمان جدید مطابق همان معیارها به لحاظ 
فرم، شکل و حتى استفاده از همان مصالح ساخته شود؟ در 
این صورت یادمان هاى دوره ما براى آیندگان چه خواهد 

بود؟ معمارى و زندگى آیینه تمام نماى یکدیگرند. 
 اگر امروز صحبت از تقلید در معمارى مى کنیم به یقین در 
زندگى ما وجود دارد. اگر صحبت از فریب مى کنیم تجلى آن 
در زندگى اجتماعى ما مشهود است و اگر ازسرگشتگى در 
معمارى شکوه مى کنیم مگردرزندگى دچار آن نیستیم؟ 
معمارى دروغ نمى گوید و انعکاس آرزوهاى جامعه و به 
خصوص صاحبان خود است. این هویتى است که به وجود 

آمده؛ خواه زشت باشد خواه زیبا، خوب باشد یا بد.  
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عطااهللا بخشایشى 

 [دانشجوى کارشناسى ارشد معمارى اسالمى دانشگاه امام رضا (ع)] 

دکتر عبدالحمید نقره کار طى سخنانى 
در اولین نشست هم اندیشى پیرامون 
معمارى و هنر اعتاب مقدسه در دوران 
معاصر که باحضور58 تن از اساتید 
معمارى و استادکاران سنتى در عرصه 
بناهاى سنتى در تاالر شیخ طبرسى 
بنیاد پژوهش هاى اسالمى آستان 
قدس رضوى برگزار شد بر لزوم توجه قدس رضوى برگزار شد بر لزوم توجه 
به بنیان هاى حکمى و فلسفى معمارى 

اسالمى تاکید کردند.  

فه 
س

فل

و حکمت 
ــانى در  ـى فرازـم اسالمى (اصوـل
ـى)  ــــــ  حوزه معمارى اسالـم



فصلنامه علمى تخصصى ایوان / شماره 8 / هویت معمارى ایرانى / زمستان 1396

17

این استاد برجسته تبیین کردند حوزه کمى باید مقیاس هاى 
کالن مانند شهرسازى اسالمى تا مقیاس کوچک تر مانند 
آرایه هاى اسالمى را در بر گیرد و در حوزه کیفى باید توجه 
ویژه اى به حکمت اسالمى و فلسفه اسالمى داشت چرا که 
معمارى اسالمى اینچنین درخشان در طول تاریخ، محصول 

توجه به چنین فلسفه و حکمتى است. 
 ایشان همچنین بر ضرورت شناخت و طبقه بندى آکادمیک  ایشان همچنین بر ضرورت شناخت و طبقه بندى آکادمیک 
سبک هاى معمارى اسالمى تاکید داشته و افزودند تا زمانى 
که درك درستى از آنچه گذشتگان در این حوزه انجام داده
 اند نداشته باشیم، نمیتوانیم به صورت صحیح و رو به جلو 
حرکتى را شکل دهیم. وى راه حل هاى اجرایى را نیز در پنج 
شاخه: «هندسه، آرایه ها، نماد ها ، تکنولوژى ساخت و تعامل 
با دست آورد هاى علوم تجربى» شاخه بندى کرد و در انتها 
افزود که معمارى اسالمى به معناى پشت کردن به تکنولوژى افزود که معمارى اسالمى به معناى پشت کردن به تکنولوژى 
یا دست آورد هاى علوم تجربى نیست. این راهکار ها نمى تواند 
و نباید عواملى مانند سرعت ساخت، استحکام، اقتصاد و ... را 
نفى کند، بلکه حکمت و مبانى اسالمى معمارى اصولى فرا 
زمانى را به ما عرضه میکند که با استخراج راهکارهاى عملى 
و مصداقى توسط تیم هاى خبره دانشگاهى مى توان 
راهکارهاى جدیدى به منظور تعامل با دنیاى امروز معمارى 

عرضه کرد. عرضه کرد. 

دکتر عبدالحمید نقره کار  از اساتید برجسته دانشگاه علم و 
صنعت تهران و یکى از صاحب نظران به نام حوزه معمارى 
اسالمى با تقدیر و تمجید از تالش هاى صورت گرفته به 
منظور توسعه حرم مطهر رضوى در سال هاى اخیر تاکید 
کردند که به منظور رقم زدن آینده اى بهتر در حوزه 
معمارى اسالمى، ابتدا باید از آسیب شناسى وضع موجود 
آغاز کرد. ایشان تاکید داشتند ضمن تحقق این هدف 
ضروریست با تشکیل کارگروه هاى تخصصى و با مشارکت ضروریست با تشکیل کارگروه هاى تخصصى و با مشارکت 
دانشگاه، اطالعات و مطالعات صورت گرفته در دو شاخه 

اصلى کمى و کیفى کالسه و طبقه بندى شوند.  



مصاحبه با دکتر محسن وفامهر  
با موضوع 
فناورى به گستره تعالى معمارانه   
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گـزارشــــــــ 



         
بهرام هوشیار یوسفى 

[گزارشگر پایگاه اطالع رسانى معمارى شهرسازى آرونا] 

دکتر محسن وفامهر از معدود اعضاى هیات علمى دانشگاهى 
در وادى معمارى کشور است که رتبه استادى دارد. حضور 
موثر در حوزه آموزش، پژوهش، مدیریت و ساخت در کنار 
نگارش کتب متعدد در عرصه هاى مرتبط از وى شخصیتى 
چندبعدى ساخته است. وقتى به موارد فوق رویکرد ارزش 
مدار وى را در مقام ایرانى/ اسالمى اضافه کنیم و نگاه 
معناگرایانه اش را تا عمقى مشتمل بر حتى وادى فناورى 
مورد مداقه قرار دهیم، فى نفسه پژوهشگرى منحصر به فرد مورد مداقه قرار دهیم، فى نفسه پژوهشگرى منحصر به فرد 
را به دست میدهد که نظریاتش در خور بازاندیشى و بازتولید 
است. با توجه به سوابق پژوهشى شما و على الخصوص در 
یکى از مقاله هایتان به موضوع ارتباط انسان با تکنولوژى 
پرداخته اید آیا این معنا مى تواند جنبه هاى هویتى خود را در 
قالب متغیرهاى روشن و ساده در معمارى ما نشان دهد؟ 
درواقع مى خواهم بدانم ارتباط مخاطب و تکنولوژى مى تواند 
موضوع هویت معمارى هم باشد؟ انسان اشرف مخلوقات و موضوع هویت معمارى هم باشد؟ انسان اشرف مخلوقات و 
نماینده خداوند در زمین است. انسان از همان روزى که پا بر 
کره خاکى گذاشت جسم و روحش با تکنولوژى عجین شد، 
سعى کرد براى حل مشکالت روزانه اش ابداعاتى داشته باشد. 
تکنولوژى ابتدایى در طول قرن ها به تکنولوژى پیچیده 
تبدیل شد. در واقع تکنولوژى از فکر شروع مى شود؛ تحرك 
فکر و ایده پردازى، کمال تکنولوژى است. تکنولوژى به لحاظ 

خاستگاه، ابتدا در ساحت فکر است.  خاستگاه، ابتدا در ساحت فکر است.  

زمانى که تکنولوژى مى خواهد ظهور یابد به ابزار متکى مى
 شود و قدم به قدم پیچیده تر مى گردد.   

انسان از آغاز با ادبیات تکنولوژى آشنا بوده است و ظرافت 
نکته در اینجاست که وقتى حضرت حق انسان را آفرید 

خطاب به خود فرمود: «فتبارك اهللا احسن الخالقین».  
بعد از آفرینش هیچ موجودى به خود آفرین نگفت اما بعد از بعد از آفرینش هیچ موجودى به خود آفرین نگفت اما بعد از 
خلقت انسان به عنوان خلیفه اش روى زمین، به خود تبریک 
گفت. این قدرت تفکر انسان است که مى تواند اساس 

تکنولوژى را طرح کند. 

فنـــــــاورى،          
تعالى معـمـــارانه 

ره 
ست

ه گ
مصاحبه با  ب

پرفسور محسن وفامهر  
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با نگاه انسان شناسانه شما به مقوله فناورى، آیا مى توان نتیجه 
گرفت تکنولوژى مى تواند مفهوم هویتى داشته باشد؟ یعنى 
به تکنولوژى معنا دهیم به این دلیل که خودش مى تواند 

براى خود مبانى هویت ساز داشته باشد. 
بله. انسان با عالیق، دریافت ها و باورهایش زندگى مى کند و بله. انسان با عالیق، دریافت ها و باورهایش زندگى مى کند و 
این ها هستند که شخصیت او را مى سازند. و این طبیعت 
است که نقش تربیت کننده در انسان دارد، نقشى که در هر 
موجودى با سایر موجودها متفاوت است؛ اما نقطه اشتراك 
همگان، انکشاف حقیقت است. کشف حقیقتى که در هاله

 هایى پیچیده شده است. خالقیت در اکتشاف است. انسان 
مسئول است که از آن رمزگشایى کند. 

آن نوع از تکنولوژى که در معمارى به کار مى رودچه تأثیر آن نوع از تکنولوژى که در معمارى به کار مى رودچه تأثیر 
متقابلى بر انسان و فرهنگ او دارد؟ 

معمارى انسان را مى سازد و انسان معمارى را. این دو، اثر معمارى انسان را مى سازد و انسان معمارى را. این دو، اثر 
متقابل بر هم دارند. معمارى یک دانش میان رشته اى است. از 
ادبیات، هنر، موسیقى، شعر، تاریخ، فرهنگ و هزاران فاکتور 
دیگر استفاده مى کند تا ظرفى بسازد که مظروفش انسان 
است. اگر کامل و وافى نباشد و نتواند در افق هاى دوردست، 
نیروى خالقیت انسان را در خود بپروراند محکوم به شکست 
خواهد شد. وقتى انسانى در گوشه اى نشسته است درواقع 
جهانى در گوشه اى آرام گرفته است. چون این انسان است که جهانى در گوشه اى آرام گرفته است. چون این انسان است که 
مى تواند جهانى را در خودش تصور و خلق نماید. پس چگونه 
ممکن است جهانى را در یک ظرف محدود و ناقص جاى 
دهیم و نامش را معمارى بگذاریم. معمارى متعالى باید روح 
این جهان را در خود تسخیر کند. درواقع وظیفه اصلى هنر 
معمارى ساختن ظرفى است که قابلیت انسان را داشته باشد 

تا مظروفش باشد. 
معمار با استعانت از تاریخ و تمدن جامعه اش اثر معمارى را 
خلق مى کند تا براى اشرف مخلوقات ظرفى بسازد. پس 
معمار مسئولیت خطیرى دارد. فقط با دانش آکادمیک نمى

 تواند دست به قلم ببرد. هنر در تمام ابعادش مى تواند ظرفى 
را متجلى کند که انسان متعالى در آن جاى بگیرد. معمارى 
از تمام هنرها بهره مى برد تا خصیصه ذاتى انسان را به منصه 

ظهور درآورد. 
مقدمه اى درباره آنچه باید در معمارى اتفاق بیفتد فرمودید. مقدمه اى درباره آنچه باید در معمارى اتفاق بیفتد فرمودید. 
حال اگر بخواهیم این ایده آل ها را عینى کنیم، مى خواهم 
بدانم روند تکامل معمارى ایران در زمینه هاى فرهنگى آن 
چگونه است و ما در حال حاضر در پروسه خلق یک اثر 
متعالى در مجموعه شوراى معمارى در چه وضعیتى قرار 

داریم؟ 
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انسان همیشه در مسیر پیشرفت است. بشر نقطه آغاز و 
پایانى دارد که پایانش هم یک برانگیختن دوباره است. انسان 
ایرانى فرهنگ و تمدنى دارد که مى تواند ابعاد متعالى 
وجودش را بروز دهد. معمار مسجد شیخ لطف اهللا با همین 
ابزار انسانى توانسته است مسیر دسترسى نور را از پشت قبله 
طراحى کند و با ظرافت هاى هنرى اش طاووسى را در زیر 
گنبد نقش بزند که جهت قبله را به نمازگزار نشان دهد. سى 
و سه پل یک اثر هنرىـ  محاسباتى است که مهندسى و سه پل یک اثر هنرىـ  محاسباتى است که مهندسى 
هیدرولوژى آن بسیار پیچیده است. معمار آن دوره به اثر 
هنرى اش تسلط کامل داشته است. هم با محاسبات آشنا بوده 
هم با آب و خاك و اقلیم. پلى را ساخته است که نه تنها 
پیادگان و سواران از آن مى گذرند بلکه به صورت خودکار 
عملیات محاسباتى تقسیم آب بین کشاورزان را صورت مى

 دهد. چه مساجد و بناهایى داریم که بیش از هزار سال از 
ساخت آنها مى گذرد اما با وجود اینکه فقط از خشت و آجر ساخت آنها مى گذرد اما با وجود اینکه فقط از خشت و آجر 
ساخته شده اند سالم مانده اند؛ و این در حالى است که بارها و 
بارها زلزله را هم تجربه کرده اند. معمار منار جنبان اصفهان 
مثال خوبى براى شخصیت جامع معمار آن دوره است. 
معمارى که عالوه بر تسلط بر امور محاسباتى، معرفت

 شناسى، انسان شناسى، آگاه بر رموز و زیباشناختى است. 

فقط چنین معمارى مى تواند ساختمانى با این ظرافت بسازد 
که تکان یکى باعث حرکت دومى مى شود.او بر دانش 
نیروهاى داینامیک مسلط بوده است.  من در نوشته اى طى 
10 استدالل، طراحى و اجراى این بنا را تحلیل کرده ام.  این 
تاریخ معمارى فرهیخته ایرانى در سازه هاى آبى، خاکى و 
سنگى است. همه این ها با توجه به موقعیت زمانى و مکانى 
دوره خود اتفاق افتاده اند و بعد از هزاران سال هنوز تداوم 
دارند. اما آنچه که شما درباره معمارى ایران زمین در عصر دارند. اما آنچه که شما درباره معمارى ایران زمین در عصر 
حاضر مى پرسید پاسخش این است که علیرغم تسلط معمار 
بر دانش معمارى، این هنر در افول است. به این دلیل راضى 
کننده نیست که از علوم زیبایى شناختى، معرفت شناختى، 
انسان شناسى، فن ساخت و چندین علم و هنر دیگر جدا 
شده است و فقط به زیبایى هاى بصرى بسنده کرده است. از 
علم محاسبات جدا شده. جایى که بحث اسراف و تبذیر 
جایگاه ویژه اى داشتند. البته امروز هم در ایران زمین معماران جایگاه ویژه اى داشتند. البته امروز هم در ایران زمین معماران 
فرهیخته و به نامى هستند که اثرات زیبا و ماندگار خلق مى

 کنند اما کارشان خیلى جامع و مانع نیست. 
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ماموریت معمار بر روى زمین خلق اثرى است که با دیگر 
زیبایى هاى طبیعت مانند گل، پرندگان، رود و غیره همخوانى 
داشته باشد نه اینکه در کنار آنها قرار بگیرد اما در مسیر افول 
باشد. اگر بخواهیم براى تعالى معمارى از روش توصیه اى بهره 
ببریم با موضوع تلقین مفهوم و عواقب آن چه کنیم. آیا براى 
ارتقاى معمارى مى توان به روش دستورى عمل کرد؟ ثانیًا 
چگونه مى توان در مقابل آفت تقلید مقاومت کرد تا مفهوم 
متعالى معمارى در قالب هاى توصیه اى تقلیل نیابد؟ و اگر متعالى معمارى در قالب هاى توصیه اى تقلیل نیابد؟ و اگر 
بخواهیم یک نتیجه متفاوت بگیریم روند انتقال مفاهیم از 
گذشته به حال را چگونه مى توان در یک سیستم نظارتى 
انجام داد؟ هیچ بخش نامه و قانونى نمى تواند سطح کار هنرى 
معمار را ارتقا دهد. بلکه آموزش از ارکان تعالى هنر اوست. 
اگر در روش هاى آموزش معمارى تجدید نظر داشته باشیم 
این امر مهم اتفاق خواهد افتاد. معماران در گذشته 
خودشناس بودند. از معمارانى سخن مى گوییم که آثارى با خودشناس بودند. از معمارانى سخن مى گوییم که آثارى با 
قدمت هزارسال به جا گذاشته اند. بهتر است ببینیم روش 
تربیتى آنها چگونه بوده است. آموزش سینه به سینه در هر 
صنفى قابلیت و اهلیت مى خواسته است. وقتى جوانى شاگرد 
معمار فرهیخته اى مى شداین گونه نبود که همه هنر را یکجا 
بیاموزد. یدون شک قابیلت هاى ذاتى، اخالقى، روحى و روانى 
یک انگیزه فوق العاده برایش خلق مى کرده است. مى توانیم 
بگوییم یک گزینش مطلوب صورت مى گرفت نه اتفاقى. بگوییم یک گزینش مطلوب صورت مى گرفت نه اتفاقى. 
شاگردى که براى هنر معمارى انتخاب مى شد در طول 
چندسال تمام ابعاد هنرى و انسانى معمارى را فرا مى گرفت. 
آنقدر روابط استاد و شاگردى عجین بود که گاهى شاگرد 
داماد استاد مى شد. شاگرد تشنه هنرى بود که در اوج کمال 
قرار داشت. وقتى به کار استاد نگاه مى کرد با تمام ذرات 
وجودش هنر استادش را اقتباس مى نمود. تفکر، حرکات، 
گفتار، ایده و درکل همه وجودش یکى مى شد و مجذوب گفتار، ایده و درکل همه وجودش یکى مى شد و مجذوب 
استادش مى گردید. درنتیجه از کار استاد الهام مى گرفت و 
بعد از چند دهه و گاهى بیشتر تازه مى شد استاد. درحال 
حاضر دانشجوى معمارى ما بعد از گذراندن یک دوره 5ـ  6 
ساله که هم ابتر است و هم محدود چگونه مى تواند هنرش را 
به تعالى برساند. دانشجو فقط به دنبال کسب مدرك است نه 
مطلب! انتقال هنر معمارى با کلمات کار بسیار پیچیده اى 
است. سرچشمه اش عشقى است که از درون مى جوشد تا رمز است. سرچشمه اش عشقى است که از درون مى جوشد تا رمز 
و راز معمارى را درك کند. خطوطى که معمار روى کاغذ مى

 کشد مى تواند تقلید و اقتباس باشد. 

 اما هنر اصیل از سرچشمه هاى پاك درونى سرچشمه مى
 گیرد. اگر امروز معمار ما این گونه نیست به این خاطر است 
که سطح آموزش ها در حدى بوده است که صورت مسأله را 
بشناسیم نه سیرت مسأله را. معمار سنتى به سیرت فکر مى
 کرده که صورت آن سیرت در یک مسیر طبیعى خلق شده 
است. امروز راه را به صورت معکوس مى رویم. ابتدا به نما و 
حجم ساختمان مى پردازیم و بعد در پالن هرچه امکان 
داشت مى اوریم. معمار سنتى هیچ کار عبثى نکرده است. داشت مى اوریم. معمار سنتى هیچ کار عبثى نکرده است. 
مصالح را درست و به صرفه استفاده کرده است و هر چیزى را 
در جاى عقالنى اش قرار داده است. متأسفانه در معمارى 
امروز فرهنگ اسراف و تبذیر دیگر زشت نیست و به راحتى 
طرحى از آن سوى مرزها در ایران تقلید مى شود. نمى دانم 
چرا دیگر آن مجد و عظمت معمارى ایرانى دیگر فروغى 
ندارد.معماران امروز آن دانش داینامیک و پویا را ندارند. 
مبدع و خالق نیستند. مشتى آپارتمان مى سازیم که همه اش مبدع و خالق نیستند. مشتى آپارتمان مى سازیم که همه اش 
بدون توجه به معنا و اقلیم بنا، تقلید شده اند. معمارى امروز 
آن معمارى نیست که قابلیت شخصیت عرفانى انسان را 
داشته باشد. فقط انباشت مصالح بر اساس تکنیک هاى بى
 روح است. هر مصالحى که جذابیت هاى ظاهرى بیشترى 
داشته باشد و برقش چشم ها را خیره کند، بهترین به شمار 
مى آید. درحالیکه در گذشته معمارى در خاك متجلى مى شد 
یعنى از همان چیزى روح مى گرفت که انسان از آن آفریده یعنى از همان چیزى روح مى گرفت که انسان از آن آفریده 
شده است. خشت خام نماد انسان خام بود و بعد از تجربه 
آتش کوره به آجر تبدیل مى شد. به آجر مى گفتند انسان 
پخته و کامل. مفاهیم عمیق بودند و معماران بابصیرت.  ولى 
امروز واحدهاى درسى به جاى اینکه در عرض هم قرار 
بگیرند و همپوشانى داشته باشند زنجیره وار در طول همند. 
شرایط طورى است که معماران کمى بنا بر ذوق خودشان 
مى توانند تعالى یابند. اگر هر دانشکده معمارى بتواند سالى مى توانند تعالى یابند. اگر هر دانشکده معمارى بتواند سالى 
یک معمار فارغ التحصیل داشته باشد. باز هم برد کرده است. 
بقیه فارغ التحصیل معمار هستند. خداوند تک معمار هستى 
است که هنر را در کتاب آسمانیش به صورت کامل شرح مى
 دهد. معمار ما تا چه اندازه با فرهنگ قرآنى و فرهنگ و تمدن 

آشناست؟ 

فصلنامه علمى تخصصى ایوان / شماره 8 / هویت معمارى ایرانى / زمستان 1396

22



تقصیر دانشجوى معمارى ما چیست که اجازه دادیم همه این 
فرهنگ هاى متعالى را از ما بگیرند! اساتید فرهیخته کم 
هستند و فرصت کافى ندارند تا با دانشجویان خود در تقابل 
سازنده باشند. به نظر مى آید موضوع اخالق دغدغه شماست. 
آیا الزم است چیزى به نام اخالق در معمارى تعریف کنیم که 
هدایت گر معمار باشد. ما درباره معمار مسلمان صحبت مى

 کنیم که در فرهنگ ایرانى زندگى مى کند و در قلب اسالم 
رشد کرده است. او سابقه اى روشن دارد. مکتبش اسالم، رشد کرده است. او سابقه اى روشن دارد. مکتبش اسالم، 
کتابش قرآن، زبانش پارسى و فرهنگ و تمدنش ایرانى است. 
اگر در این چهارچوب نگاه کنیم مى بینیم کسى که مى خواهد 
معمار شود باید اهلیت آن را داشته باشد. و اخالق پایه این 
اهلیت است. کسى که اخالق دارد متصف به صفات الهى 
است. اما با کسى که اخالق ندارد و مبادى آداب نیست نمى

 توان موضوع کمال انسانى را با او درمیان گذاشت. انسانى که 
ما تعریف مى کنیم با تعریف غرب از انسان متفاوت است. یکى ما تعریف مى کنیم با تعریف غرب از انسان متفاوت است. یکى 
متعالى است و دیگرى در زمین. انسان متعالى در مدینه 
فاضله جست و جو مى شود و انسان غربى در مسیرهایى که 
به امکانات رفاهى بیشتر منتهى مى شود. ادعا نمى کنیم 
زندگى راحت بد است. بلکه رفاه معقول صورتى از زندگى 
انسانى است. اما موضوع مهم تعالى انسان است. اگر اخالق 
حرفه اى به عنوان دو واحد درسى ارائه شود خوب است. در 
این قالب مى توان تقیداتى را آموخت که حقوق کارفرما و این قالب مى توان تقیداتى را آموخت که حقوق کارفرما و 
مخاطب را به صورت دقیق ارائه مى کند.... اولین نکته اخالق 
حرفه اى پذیرفتن مقام شامخ انسانیت انسان است. تنها 
آنهایى به حال جامعه مفید هستند که ساختار و چارچوب 
اخالق اسالمى دارند. صاحب ایدئولوژى غنى اسالمى هستند 

و بایدها و نبایدها را مى شناسند.  

معماران سنتى ما معماران بزرگى بودند که در مرتبه اول 
خودشناس بودند، دوم خودساخته و سوم متخلق به اخالق 
الهى. چنین معمارى در بحث مقررات شهرسازى تقیداتى 
براى خود قائل است. امروز شعار اخالقى مى دهیم اما از 
چگونگى نهادینه شدن آن چیزى نمى دانیم. در دانشگاه به 
این اصل مهم، یعنى پرورش ذات معمار بى توجهیم. اگر 
بتوانیم معمارى را در چارچوب اخالق اسالمى تربیت کنیم 
یک فرد خودشناخته، آگاه و مسئولى خواهد بود که هنر یک فرد خودشناخته، آگاه و مسئولى خواهد بود که هنر 
معمارى را متعالى کند. براى هر سفارشى چندین طرح مى
 کشد و از میان آنها بهترین را ارائه مى کند.درکل به اعتقاد 
بنده ارائه اخالق حرفه اى در قالب دو واحد درسى مى تواند 
راه گشاى این رسالت بزرگ باشد.به لحاظ محتوایى بحث را 
پیش بردید.   در ادامه، قسمتى از معمارى فرم است که 
مخاطب در نگاه اول با آن ارتباط برقرار مى کند. براى آن 
معمارى که از نظر شما خودى و باهویت است فرم متعالى معمارى که از نظر شما خودى و باهویت است فرم متعالى 
چیست؟ اگر چنین فرمى وجود دارد چگونه قابلیت انتقال 
دارد؟ طرح معمارى هم مانند بقیه کارهاست. تا ساخته نشود 
خود را نشان نمى دهد. معمارى ملغمه اى از متغیرهاى بى
 شمار است که تبلور نهایى آن فرم مى باشد. اگر از معمارى 
فرم را بگیریم چیزى نمى ماند. معمارى در یک فضاى سه
 بعدى شکل مى گیرد و این مهم ترین وجه تمایزش با هنر 
نگارگرى و خطاطى است. وقتى بعد سوم (محور Z ها) دیده  ها) دیده 
شود، پالن مفهوم پیدا مى کند. درواقع تمام مطالبى که گفته 
شد باید در قالب هاى خاص نظرى/ترسیمى پیاده شوند تا 
خود را نشان دهند. در حالیکه در دانشگاه ها اول فرم را 
طراحى مى کنند بعد سراغ محتوا مى روند.  اگر رابطه دوسویه 
عالم انسانى و فطرت انسانى با فضاهاى معمارى را بشناسیم، 
چون رابطه دوسویه است خودبه خود تفسیر مى شود. در 
نهایت وقى پالن را جا انداختیم به خاطر روابط خوبى که نهایت وقى پالن را جا انداختیم به خاطر روابط خوبى که 
برقرار شده است، حجم هم به بهترین صورت ظهور مى کند. 
اگر این مسیر را معکوس برویم اسیر فرم مى شویم درحالیکه 
این فرم است که باید اسیر ایده هاى ناب شود. معمارى 
متعالى مانند خلق یک گل زیباست که فریاد مى زند خدایش 

احسن الخالقین است.  
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خانه ایرانى یا آپارتمان ایرانى...؟  
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خانه سنتى عامرى ها کاشان 

خانه مکانى است که اولین تجربه هاى انسان با فضا در آن 
شکل مى گیرد پس کیفیت و هویت فضایى که براى بسیار 
اهمیت دارد اما در سال هاى اخیر غفلت از نیاز هاى روحى 
و روانى و عدم ، اولین بار تجربه مى شود توجه به مسائل 
معنوى انسان و صرفا توجه داشتن به مسائل اقتصادى باعث 
شده خانه معنایى را که درگذشته داشته از دست بدهد و به 
جز سرپناهى براى افراد تبدیل شود. ابتدا به شرح آنچه که 

از ایرانى بودن فکر مى کنم مى پردازم.   از ایرانى بودن فکر مى کنم مى پردازم.   
 ایرانى ... صفتى که پیش از این هم درگیرش شده بودم ولى 
هر بار از دفعه قبلى موضوع پیچیده تر و مبهم تر مى شود. 
شاید منظور از ایرانى بودن را بتوان حضور عناصرى در نظر 
گرفت که در معمارى گذشته ى ایران وجود داشته مثل 
طاق و قوس و گنبد. و یا اگر از بحث ماده و مادى گرایى 
فراتر رویم و داستان را به اینجا بکشانیم که رفتار ها و حس 
هاى ما در یک فضا و رویداد هایى که در آن فضا اتفاق مى 
افتد، چیزهایى هستند که هویت آن بنا را تشکیل مى دهند افتد، چیزهایى هستند که هویت آن بنا را تشکیل مى دهند 
و در واقع به آن هویتى ایرانى یا هر هویتى دیگرى مى 
دهند. که اگر این طور باشد یعنى حتى در یک اتاق که با 
چهار دیوار و یک سقف از فضاى بیرون جدا شده اگر 
رفتارهایى اتفاق بیوفتد که ما آن ها را در خانواده هاى 
ایرانى که در خانه ایرانى زندگى مى کنند مى بینیم پس آن 

اتاق یک اتاق ایرانى است ! 

در حالى که با آن رفتار ها آن خانواده را میتوان یک خانواده 
ایرانى دانست ، ولى لزوما باعث ایجاد خانه ایرانى نمیشود . 
وقتى چند بنا را که من به عنوان یک بنا ایرانى مى شناسم 
با دقت نگاه کردم مثل چهل ستون و مسجد شیخ  لطف اله 
و خانه هاى سنتى کاشان و یزد یا حتى بناهاى جدید تر مثل 
تئاتر شهر و ... و از خود پرسیدم چرا من این ها را به عنوان 
یک بناى ایرانى مى شناسم در حالى که بعضى از آنها حتى   
اگر احتماال وقتى این ها کهنه مى شوند ، کمترین عنصر اگر احتماال وقتى این ها کهنه مى شوند ، کمترین عنصر 
مشترك را دارند و اگر بخاطر عناصرى مثل طاق و گنبد است 
شوند و بر اثر زمان دچار آسیب مى شوند باید بخشى از صفت 
ایرانى بودن هم آسیب ببیند! که خب مى دانیم که این طور 
نیست و همه ما به دیدن فضا هایى مى رویم که جز خشتى 
از آن باقى نمانده در حالى که آن را  ایرانى مى دانیم .پس 
باید چیزى فراتر از این ها باشد . معمار ها خالق هستند اما 
کلمه خالق فقط محدود به ساختن یک پدیده نیست بلکه کلمه خالق فقط محدود به ساختن یک پدیده نیست بلکه 
باید روح هم در آن دمیده شود تا آن را زنده کند و به آن معنا 
بخشد. ایرانى بودن در واقع همان روح بنا است که باید در آن 
دمیده شود تا حس و حال ایرانى بودن را داشته باشد . روحى 
که اکنون هیچ اثرى از آن نمى بینیم و گویى که مرده باشد 
بعد از آن سوالى که برایم پیش آمد این است که واقعا وجود 

و سعى بر ساختن بناى ایرانى در این زمان الزم است ؟ 
با توجه به این مسئله که معمارى هر جامعه نشان دهنده ى با توجه به این مسئله که معمارى هر جامعه نشان دهنده ى 
هویت جامعه و این هویت نشان دهنده ى ارزش پس قطعا 
این مسئله بسیار مهم است اما  دلیل به وجود آمدن این 
سوال برایم این، هاى حاکم بر جامعه است که با وجود شرایط 
اکنون که براى فهمیدن شرایط کافى است فقط از در خانه 

بیرون بیاییم.    

آپارتمان ایرانى ...؟ خانه ایرانى یا  
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شادى بخشى خلیفه محله  
[دانشجوى کارشناسى معمارى دانشگاه تهران] 



آپارتمان ایرانى شاید در نظر اول به نظرم ترکیبى سرشار از 
تناقض و اشتباه بود زیرا آپارتمان که یک لغت بیگانه است با 
ایرانى که از هر لغت ایرانى اى ایرانى تر است کنار هم نمى 
توانند بنشینند ولى با تامل بیشتر به این نتیجه رسیدم شاید 
در ظاهر خیلى ترکیب قشنگى به نظر نیاید ولى  شاید بتوان 
به کمک آن راه حلى را براى  وضعیت اکنونمان پیدا کرد . 
یعنى با وجود زندگى اکنون مردم و به دلیل شرایطى که 
پیش آمده که مهم ترین آن به نظرم افزایش جمعیت شهر ها پیش آمده که مهم ترین آن به نظرم افزایش جمعیت شهر ها 
است قطعا بازتولید  خانه هاى قدیمى ایرانى غیر ممکن و 
نشدنى است پس باید شیوه اى جدید را به کار گرفت که نه 
به شدت اکنون که مى بینیم خانه ها کوبیده مى شوند و 
برجى به جاى آنها سبز مى شود بلکه این  چون قطعا گریزى 
از آن نیست و بلکه بیشتر سعى بر برهم زدن این، ساختن در 
ارتفاع همچنان ادامه پیدا کند. خانه سنتى طباطبایى ها خانه 
سنتى عباسیان در کاشان  در کاشان خانه سنتى بروجردى سنتى عباسیان در کاشان  در کاشان خانه سنتى بروجردى 
ها در کاشان خفگى و دل مردگى که در آپارتمان هاى اکنون 
است داشته باشیم مثال شاید یکى از راه حل ها وارد کردن 
طبیعت به فضا باشد چیزى که اآلن خیلى با آن فاصله داریم 
و مى تواند بسیار تاثیر گذار باشد زیرا طبیعت یک شادى و 
نشاط وصف ناپذیرى را به انسان مى دهد چیزى که در 
آپارتمان هاى امروزى نشانى از آن را نمى بینیم مگر در 
تزئینات داخل ساختمان و به طور محدود با حضور گلدان تزئینات داخل ساختمان و به طور محدود با حضور گلدان 
هایى کوچک اما شاید بتوان حضور  طبیعت را به شکل یک 
حیاط در نظر گرفت و براى این که این حیاط را چیزى جداى 
از خانه نبینیم مى توانیم آن را اتاقى   بدون سقف تصور کرد 

که جزئى از خانه است و حضورش الزم است.   

به اطرافمان نگاه کنیم ساختمان هاى مسکونى که بسیار 
بلند و پر ابهت هستند و با نماى کالسیک در شهر خودنمایى 
مى کنند کم نیستند که البته همه ى آن ها صرفا سعى 
کرده اند فقط به صورت ظاهرى از این نشانه هاى معمارى 
کالسیک استفاده کنند.معمارى که هیچ کدام از ما در به 
وجود آمون آن نقش نداریم و فقط صرفا نمونه معمارى 
 : : چهل ستون در اصفهان نمونه معمارى ایرانى  ایرانى 
مسجد شیخ لطف اله در اصفهان نمونه معمارى ایرانى : خانه مسجد شیخ لطف اله در اصفهان نمونه معمارى ایرانى : خانه 
سنتى در کاشان به عنوان یک استفاده کننده دائما آن ها را 
تکرار و تکرار مى کنیم و البته آن چه که من به شخصه در 
اطرافم مى بینم استقبال مردم از این گونه معمارى ها است 
که البته دلیلش را شاید بتوان نوع سبک زندگى اکنون و 
تجمل گرایى دانست و حتى با وجود این که هر کدام از آنها 
وقتى به یک خانه ى سنتى مى روند از بودن در آن جا لذت 
مى برند و دوست دارند در چنین خانه هایى با چنین حال و مى برند و دوست دارند در چنین خانه هایى با چنین حال و 
هوایى زندگى کنند ولى وقتى پایشان را از خانه بیرون مى 
گذارند همه چیز را فراموش مى کنند و گویى به یک آدم 
دیگرى تبدیل شده اند  .و مى بینیم  که مردم به سوى این 
. اما چاره ى کار  گونه معمارى ها تمایل و گرایش دارند 
چیست ؟ آیا باید به خواست و سلیقه و نظر مردم احترام 
گذاشت و صرفا هر چه را آنها مى خواهند تولید کرد حال 
اگر آن  چیز کپى اى از بناهاى دیگر غیر ایرانى باشد ؟ یا اگر آن  چیز کپى اى از بناهاى دیگر غیر ایرانى باشد ؟ یا 
باید سعى بر عوض کردن نظر آنها و تولید و شاید کپى 
بناهاى سنتى ایرانى داشت ؟  به نظر من هر دوى این ها به 

یک اندازه کار نادرست و بى راهه رفتن است . 

خانه سنتى بروجردى ها کاشان 
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با وجود عالقه اى که به شدت به معمارى گذشته ى ایران 
دارم ولى به نظرم شاید مشکل ما این باشد که معمارى 
سنتى مان تمام ذهن ما را در بر گرفته و اجازه فکر کردن به 
چیزهاى جدید که اتفاقا هویت ایرانى دارند را نمى دهد و 
دائما میخواهیم دقیقا هر چه را که در گذشته بوده است 
صرفا تکرار کنیم و من نمى گویم که فقط به خالقیت و ابداع 
صرف توجه شود بلکه مى گویم به حکمت وجود آنها فکر 
کنیم. پس شاید بهتر باشد کمى فقط تکراُر آنها را کنار کنیم. پس شاید بهتر باشد کمى فقط تکراُر آنها را کنار 
بگذاریم و این گونه فکر کردن را هم امتحان کنیم که هدف 
و حکمت به وجود آمدن  آن ها چه بوده است .پس باید دوره 
اى جدید و سبک جدیدى در معمارى به وجود بیاید که در 
عین حال که در ادامه و دنبال کننده پاسخ گوى نیاز ها و 
خواسته هاى مردم اآلن و با معمارى گذشته باشد و به 
ماهیت معمارى مان توجه دارد این سبک زندگى باشد و مهم 
تر از همه ى این ها هویت و فرهنگ ایرانى  و آن روح ایرانى تر از همه ى این ها هویت و فرهنگ ایرانى  و آن روح ایرانى 
درش دمیده شده باشد که البته کار بسیار دشوارى است زیرا 
با وجود سال هاى زیادى که از هویت و ریشه ى خود دور 
افتاده ایم و حتى ماهیت آن را فراموش کرده ایم بازگشت به 
اصل خود دشوار است ولى غیر ممکن نیست و شدنى است . 

به نظرم باید ببینیم چه چیز هایى در یک آپارتمان وجود 
دارد که از هویت و فرهنگ ما نشئت نگرفته است یا چه 
چیزهایى وجود ندارد در حالى که بخش مهمى از هویت و 
فرهنگ ما را تشکیل مى دهد و سعى در به وجود آوردن آن 
ها داشته باشیم حتى ممکن است در مقیاسى بسیار کوچک 
باشد و به ظاهر اهمیت چندانى نداشته باشد. براى مثال 
میتوان به فرق حمام هایى که امروز در آپارتمان ها هست با 
حمام هایى که در گذشته بود اشاره کرد که اآلن اصال فضاى حمام هایى که در گذشته بود اشاره کرد که اآلن اصال فضاى 
خشک و ترى وجود ندارد یا تقلید هاى کور کورانه اى که 
اتفاق افتاده بدون این که به این مسئله توجه شود که آیا با 
توجه به سبک زندگى ایرانى واقعا به این ها نیاز است یا خیر 
مثال این که آشپزخانه که در گذشته از دید پنهان شده بود 
و محرمیت خاصى داشت ولى حاال میبینیم که روز به روز 
این قسمت به بخش اصلى زندگى نزدیک و نزدیک تر مى 
شودتا جایى که اصال نتوان به راحتى مرزى را بین آشپزخانه شودتا جایى که اصال نتوان به راحتى مرزى را بین آشپزخانه 
و بخش هاى دیگر خانه مشخص کرد. یا خیلى چیز هاى 
دیگر که همه ى ما االن با آن ها زندگى مى کنیم و صرفا به 
وجودشان عادت کرده ایم .  توجه به همین تغییرات کوچک  
مى تواند در نهایت باعث تغییرى بزرگ شود.براى معمارى 
ایرانى صرفا به بازتولید معمارى سنتى مان فکر نکنیم بلکه 
به ایجاد یک هویت ایرانى فکر کنیم که حتى ممکن است 

معمارى اى جدید باشد . معمارى اى جدید باشد . 

خانه سنتى طباطبائى ها کاشان 



گذرى در کوچه پس کوچه هاى  شهـــــر یـــزد 
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یزد را شهر آتشکده ها نیز مى نامند که خود تاریخ یکتاپرستى 
این مردمان است. مردم یزد اما هریک آتشى از حق در سینه 
خود دارند که حوادث تاریخ هرگز گزندى به آن نتوانسته 

است برساند. 

 امّا اگر بخواهم عظمت معمارى سرزمین آتش و آفتاب را 
براى شما بازگو کنم قطعًا در این مجال نمى گنجد که گویى 

دریایى است به عمق قدمت و اصالت این خطه زرگون!   
پس بنا را بر آن داشتم تا به معرفى بناهایى کمتر شناخته پس بنا را بر آن داشتم تا به معرفى بناهایى کمتر شناخته 

شده از دیار قنات و قنوت و قناعت اکتفا کنم. 

 یخچال خشتى تاریخى میبد : 

 با ناشناخته ترین شاهکار خشتى مهندسى شهر ابرکوه سخن  با ناشناخته ترین شاهکار خشتى مهندسى شهر ابرکوه سخن 
را آغاز مى کنم. شهرى در فاصله 2 ساعته از مرکز شهر یزد 
که نه با تکنولوژى هاى پیچیده امروزى که با آمیختن هنر و 
خشت خام توانسته است در عهد قاجار در زیر تیغ عمودى 
آفتاب به تولید و انبار یخ مبادرت ورزد و شاهکارى مهندسى 
را خلق کند. بنایى که حتى امروزه نیز شاهد اختالف دماى 

حیرت انگیزى در فضاى درون و بیرون آن هستیم. 

یــــــــــــزد  
        شهر قنات و قنوت و قناعت  

عطااهللا بخشایشى-سمیرا سپهرى 
[د انشجویان کارشناسى ارشد معمارى اسالمى دانشگاه امام رضا (ع)] 

تاکنون به شهرهاى زیادى سفر کرده ام و متن هاى زیادى 
درباره آنها به نگارش درآورده ام این بار امّا مى خواهم واژه 
هاى ثقیل و گنگ را کنار بگذارم و براى اولین بار با مخاطب 

خود سخن بگویم. 
 من بارها به شهر یزد سفر کرده ام امّا واقعیت این است که  من بارها به شهر یزد سفر کرده ام امّا واقعیت این است که 
هر بار که تصمیم گرفته ام در مورد شهر یزد خطى نگارش 
کنم نتوانستم گویا جمالت توان حمل این چنین بار 
سنگینى را ندارند، گویى جمالت مبهوت این چنین عظمتى 
شده اند چگونه مى توانم به خود جرات دهم تا در باب 
قدیمى ترین شهر ایران و دومین شهر تاریخى جهان چیزى 

بگویم. 
 یزد شهرى که در نگاه من نقطه اى است از اتصال بین زمین  یزد شهرى که در نگاه من نقطه اى است از اتصال بین زمین 
و آسمان، شهر مردمان پایدار و سخت کوش که کوهها را به 
تیشه همت خود تراشیده اند و راه آب را از دل کوه ها به 
شهرهاى خود باز کرده اند، مردمانى که دیارشان به دارالعباده 
مشهور است و خود از دیرباز پیوندى ناگسستنى با آب و 
خاك و آتش و باد بسته اند. آب را کیمیاى خاك کرده و 

بادگیرهاى خشتى خود را صیاد بادهاى کویر ساخته اند. 



از ویژگى مهم این سازه  ها، به  کارگیرى درست و مدیریت 
مناسب منابع آب در مناطق خشک و نیمه خشک ایران 
است؛ با ساخت این یخچال  ها نه تنها تابستان  هاى گرم و 
سوزان با دشوارى  هاى کمترى طى مى شد، بلکه براى دیگر 
فصل  هاى سال و مواقع کم آبى و خشک  سالى  هاى احتمالى 
نیز ذخایر آب در دسترس بود.کارایى یخچال  ها در سال دوبار 
صورت مى گرفت؛ یکى در میانه زمستان (براى انباشتن یخ در 
مخزن و پوشاندن سطح یخ با پوشال و کاه) و دیگرى در میانه مخزن و پوشاندن سطح یخ با پوشال و کاه) و دیگرى در میانه 
(بهره  بردارى از یخ هاى انباشتى براى شرب و  تابستان 
نیازهاى دیگر). براى تهویه هواى داخل گنبد، دریچه  ها و 
روزنه  هایى ساخته شده بود تا مانع ذوب یخ در زمان   هاى 
گرم سال شده و تهویه مناسب صورت گیرد. تمام این برنامه
  ریزى ها براى بهره  بردارى و مصرف یخ در روزهاى گرم 
«یخچال دار» یخ  ها را در درگاه جنوبى  تابستان بود تا 

یخچال، به مردم تحویل دهد. یخچال، به مردم تحویل دهد. 

محوطه یخبند یخچال میبد حوض گلى و کم عمق تقریبا 
8000 متر مربع است و  0/5 متر به مساحت تقریبى 
دیوارهاى بلند سایه انداز با ضخامت دو متر و ارتفاع 8 متر در 
سه جهت جنوبى (با طول 42 متر)، شرقى و غربى با طول 20 
متر قرار دارند. سطح قاعده دایره اى این گنبد حدود 300 
متر مربع است و ارتفاع گنبد تخمینًا 15 متر مى باشد. پهناى 
دیوار خشتى گنبد از باال به پایین به طرز ماهرانه اى کاهش 
مى  یابد. در یخچال میبد و سازه  هاى مشابه، سه مرحله «یخ مى  یابد. در یخچال میبد و سازه  هاى مشابه، سه مرحله «یخ 
سازى»، «یخ دارى» و «تحویل یخ» در یک محل صورت مى

 گرفت. یخچال گنبدى میبد، نمونه  اى از سازه هاى سنتى و 
سازگار با زیست بوم ایران است که در نوع خود بهترین و 
بزرگترین نمونه از این دست به شمار مى رود.از این نوع 
یخچال  ها هنوز دو عدد در کرمان، کاشان، زواره، نایین، بم، 
سیرجان، ابرکوه و میبد وجود دارد.  از نکات بسیار مهم در 
طراحى و کاربرى این سازه  هاى آبى، همخوانى و هماهنگى طراحى و کاربرى این سازه  هاى آبى، همخوانى و هماهنگى 
آنها با زیست بوم منطقه است که در شمار سازه  هاى «سبز» 

محسوب مى شدند. 
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این مسجد در شهرستان رضوانشهر و از توابع استان یزد قرار 
دارد. قدمت مسجد ریگ به بیش از 700 سال پیش بازمى 
گردد و در دستۀ مساجد تاریخى استان یزد قرار دارد. 
مسجد ریگ پس از خارج شدن از زیر ریگ مورد بازسازى و 
مرمت قرار گرفته و در فهرست آثار ملى نیز به ثبت رسیده 
است.( شماره 2402 مورخ  مرداد 87) مسجد ریگ ازجمله 
قدیمى ترین مساجدى است که به سبک و سیاق مساجد 
شیعى ساخته شده است و این نشان دهندة تسلط مذهب شیعى ساخته شده است و این نشان دهندة تسلط مذهب 
شیعه در این سرزمین دارد. این مسجد داراى گنبد و 
شبستانى بزرگ است که به وسیلۀ ستون هایى قطور 
برافراشته شده اند. ساختار معمارى مسجد و ستونهاى ستبر 
آن و وسعت بناى مسجد حکایت از بزرگى و عظمت 

رضوانشهر در گذشته هاى دور دارد.  

 بناى مسجد به یک قرن قبل از سال909 هجرى باز مى
 گردد. وجود عالئم شیعى در بخش هاى مختلف این بنا است
 که نشان دهنده ى این است که  حکومت شیعى پیش از آن
 وجود داشته است.  در میان این مسجد نیز چند قبر وجود
 دارد که با کاشى و آجر مزین شده اند. یکى از این قبور، در
 سمت چپ و جنب دیواره شرقى به اندازه 68 در 220 سانتى
 متر و به ارتفاع 55 سانتى متر  است که بر دوره آن کاشى
 معرق و به خط نسخ اسامى مبارك دوازده امام وجود دارد ومعرق و به خط نسخ اسامى مبارك دوازده امام وجود دارد و
 درحاشیه سطوح آن آیه الکرسى و در وسط گل و بته ال اله
 اال اهللا محمد رسول اهللا کتابت شده است. هرچند که این
 مسجد فاقد کاشى کارى هایى زیادى مى باشد، اما نحوة
 معمارى آن به شکل خیره کننده اى با محیط اطراف آن
 همخوانى دارد و شاید علت اصلى این مسئله استفاده از
 مصالح بومى آن منطقه بوده است. گنبد این مسجد نیز از
 جنس آجر ساخته شده است و با وجود سادگى بسیارى کهجنس آجر ساخته شده است و با وجود سادگى بسیارى که

.دارد ازنظر زیبایى و جذابیت نیز قابل توجه و اهمیت است

مسجد ریگ ، مسجدى مدفون شده در زیر ریگ هاى 
روان یزد:   

مسجد ریگ یکى از منحصر به فردترین مساجد ایران است. مسجد ریگ یکى از منحصر به فردترین مساجد ایران است. 
خاص بودن مسجد ریگ نه تنها به دلیل معمارى زیباى آن 
بلکه به دلیل سرگذشت عجیبى که طى کرده است. این 
مسجد زیبا براى سال هاى متمادى در زیر ریگ هاى روان 
مدفون بوده و کسى از وجود چنین مسجدى آگاهى نداشته 
است. اگر هم کسى در منابع تاریخى با مسجد ریگ روبرو 
مى شده است، احتمال میداده این مسجد ویران شده باشد 
و دیگر اثرى از آن برجاى نمانده باشد. اما در نهایت در سال و دیگر اثرى از آن برجاى نمانده باشد. اما در نهایت در سال 
1370 به شکلى کامًال اتفاقى این مسجد کشف مى شود و 
آن را از زیر ریگ بیرون مى آورند و از همان زمان نام مسجد 
ریگ را براى آن انتخاب مى کنند و این نشان دهنده قدرت 
عجیب ریگ هاى روان این بوم است که توانایى مخفى 

کردن چنین بناهایى را در دل خود دارد.  



دستگاه ورودى کاروانسرا فاقد هشتى است و مستقیما به 
ایوان شمالى گشوده مى شود، ولیکن گشادگى انتهاى ایوان 
به نوعى نقش هشتى را ایفا مى کند. در میانه حیاط  
کاروانسرا، حوضخانه اى هشت وجهى قرار دارد که آب قنات 
به آن وارد مى شده و حوض را پر آب مى کرده است. 
حوضخانه فضایى خنک و دلپذیر در گرماى تابستان کویر 
بوده است که غرفه هایى براى استراحت کاروانیان در 
پیرامون آن ساخته اند. این کاروانسرا به سبب استقرار در پیرامون آن ساخته اند. این کاروانسرا به سبب استقرار در 
جوار قلعه و نزدیکى به شهر امنیت کامل داشته و شاید به 
همین علت فاقد عناصر دفاعى، مانند برج است.  حیاط 
کاروانسرا داراى 24 حجره مى باشد که در مجموع تعداد 
حجره هاى داخلى و خارجى این بنا به 100 حجره مى رسد. 
یکى دیگر از اجزاى این مجموعه آب انبار بزرگى است که در 
جوار آن بنا شده است. این آب انبار داراى یک گنبد آجرى 

و چهار بادگیر بلند است.  و چهار بادگیر بلند است.  

این بنا با شیوه معروف چهار ایوانى و با آجر ساخته شده 
است. ساختمان کاروانسرا شامل ساباط، ایوان هاى بیرونى، 
هشتى ورودى، حیاط مرکزى، حوضخانه، مهتابى، چهار 
هشتى زیبا و فضاهاى سرپوشیده  شرقى وغربى و یکصد 
ایوان و اتاق و اجاق  براى استفاده کاروانیان بوده است. 
ورودى کاروانسرا در میانه جنوبى آن در داخل یک مسیر 
سرپوشیده(کوچه و ساباط) که اصطالحًا سول نامیده مى 
شود، قرار دارد. همچنین درب چوبى بزرگى در ورودى بنا شود، قرار دارد. همچنین درب چوبى بزرگى در ورودى بنا 
نصب شده است که بیانگر سیستم امنیتى کاروانسرا مى 

باشد.  

کاروانسراى شاه عباسى در شهرستان میبد:   
کاروانسراى شاه عباسى میبد از جمله کاروانسرهاى سبک کاروانسراى شاه عباسى میبد از جمله کاروانسرهاى سبک 
صفوى است که در میبد استان یزد واقع شده است. 
ساختمان کاروانسرا که حدود 400 سال عمر دارد و در دوره 
سلطنت شاه عباس اول صفوى ساخته شده و از این جهت به 
رباط عباسى معروف است. این کاروانسرا هسته اصلى یکى از 
کامل ترین مجموعه هاى راهدارى بوده و بناهایى مانند 
چاپارخانه و آب انبار و یخچال در جوار آن قرار داشته است. 
این بنا بر پالن مربع شکل و با شیوه حیاط مرکزى احداث این بنا بر پالن مربع شکل و با شیوه حیاط مرکزى احداث 
شده است. در میانه کاروانسرا، حیاط مربع شکل وسیعى با 
گوشه هاى پخ وجود دارد که گرداگرد حیاط را ایوانچه ها و 

حجره هاى پشت آنها فراگرفته است.   
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در میانه هر ضلع، ایوانى قرار دارد، ولى چون ارتفاع این 
ایوانها معادل ارتفاع ایوانچه هاست، نمود کمترى دارند. در 
کل، در این کاروانسرا، سطح کمترى به حجره ها اختصاص 
یافته است؛ به طورى که بعضى از حجره ها مساحتى به 
اندازه ایوانچه مقابل خود دارند. در چهار گوشه حیاط، 
فضاهاى هشتى مانندى قرار دارد که راه اصطبلها و انبارها و 
پلکانهاى بام از آنهاست. اصطبلها، برخالف معمول، نه به 
صورت حلقه اى به دور بنا، بلکه تنها در پشت جبهه هاى صورت حلقه اى به دور بنا، بلکه تنها در پشت جبهه هاى 
شرقى و غربى قرار گرفته اند. کاروانسرا انبارهایى نیز دارد که 
فضاهایى کشیده است و در پشت حجره هاى جبهه هاى 

شمالى و جنوبى قرار دارد.  

الزم به ذکر است هم اکنون از سالن شرقى این مجموعه به 
منظور معرفى و حفاظت از زیلوهاى تاریخى میبد، موزه زیلو 
دایر گردیده است که در این موزه زیلوهایى با قدمتى بالغ بر 
500 سال وجود دارد و تنها موزه منحصر به فرد زیلو در 
ایران به شمار مى آید. کاروانسراى شاه عباسى به شماره 
ثبتى 1618 و در تاریخ 57/5/30 در فهرست آثار ملى کشور 

به ثبت رسیده است.  
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قلعه مهرپادین مهریز:  قلعه مهر پادین یکى از جاذبه هاى 
گردشگرى مهریز در استان یزد است که در 30 کیلومترى 
مرکز استان (یزد) قرار گرفته است و همه ساله گردشگران 
زیادى از آن بازدید مى کنند. از این قلعه به عنوان سکونتگاه 
موقتى استفاده مى شده است و با مساحتى به طول 160 و 
عرض 148 متر با چشم اندازى زیبا در میان کشتخوان ها، 

باغ هاى میوه و زمین هاى زراعى واقع شده است. 

اتاق نگهدارى آتش مقدس، در وسط ساختمان (دور از تابش 
خورشید) قرار دارد و در اطراف آن اتاق هایى براى نماز و 
نیایش طراحى شده اند.این آتش در ظرف بزرگى از جنس 
برنز و یک محفظه  اى شیشه  اى، بلندتر از سطح زمین در 
اتاقى نسبتًا وسیع و دور از تابش خورشید نگهدارى مى شود. 
آتشکده بهرام یزد در سال هاى اخیر درهاى خود را به روى 
گردشگران گشوده است و بخشى از این مکان مقدس براى 
بازدید گردشگران داخلى و خارجى در نظر گرفته شده است. بازدید گردشگران داخلى و خارجى در نظر گرفته شده است. 
2431 در  1378 به شماره  22 شهریور  این اثر در تاریخ 

فهرست آثار ملى ایران به ثبت رسیده است. 
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آتشکده بهرام [ آتشکده وَرهُرام ] 
«آتشکده  «آتشکده بهرام» یا  «آتشکده آتشکده زرتشتیان که به آن  «آتشکده بهرام» یا  آتشکده زرتشتیان که به آن 
وَرهُرام» نیز مى گویند، یکى از بناهاى مقدس زرتشتیان است 
که در شهر یزد بنا شده است. این مکان مقدس در خیابان 
آیت اهللا کاشانى یزد واقع است.  ساختمان آتشکده پیشینه 
کهنى ندارد. این بنا در آبان ماه 1313 خورشیدى با سرمایه 
اهدایى انجمن پارسیان هند در زمینى که از سوى چند تن از 
زرتشتیان ایران از جمله برادران امانت به نام پدرشان اردشیر 
مهربان رستم امانت وقف شد، ساخته شد.  این آتشکده شامل مهربان رستم امانت وقف شد، ساخته شد.  این آتشکده شامل 
ساختمان و باغ مشجرى است که در آن آتش مقدس 
نگهدارى مى شود. از باستانى  ترین دوران، آتشکده ها ساده و 
بدون زرق و برق ساخته مى شدند و آتشکده یزد نیز از این 
قاعده مستثنى نیست. معمارى ساختمان آتشکده از معمارى 

آتشکده  هاى پارسیان هند تأثیر گرفته است. 

این بنا که در وسط حیاط واقع شده و درختان همیشه سبز 
آن را احاطه کرده  اند، در حدود 21 متر از سطح زمین بلندتر 
است و براى رسیدن به ورودى آن باید از 8 پله باال رفت. نگاره 
فَرَوَهَر و سرستون  هاى سنگى، زیبایى ویژه  اى به ساختمان 
بخشیده  اند. این سرستون  ها و سنگ هاى گلدار پاى دیوارها 
هنر دست هنرمندان اصفهانى است که در اصفهان سنگ  ها را 
تراشیده و سپس تا یزد برده  اند. کاشى  هاى نگاره فروهر باالى 
سردِر ورودى نیز توسط هنرمندان کاشى  کار یزدى انجام سردِر ورودى نیز توسط هنرمندان کاشى  کار یزدى انجام 
پذیرفته است. در داخل ساختمان، دیوارها با تصاویر زرتشت و 
جمله  هایى از کتاب مقدس اوستا تزئین یافته  است. حوضى 
مُدور و بزرگ در ورودى بنا به این مجموعه زیبایى خاصى 
بخشیده است و به رسم دیگر حوض  هاى دنیا کف آن به 
وسیله بازدیدکننده  ها با سکه  هاى ریز و درشت پول فرش 

شده است. 



قلعه مهرپادین مهریز داراى 2 حصار و باروى دفاعى و 9 برج 
مدور است. همچنین دور تا دور آن را خندقى عظیم احاطه 
کرده و فضاهاى داخلى قلعه در 2 حصار به ارتفاع حدودا 6٫
5 متر محصور شده است. هر دو حصار به صورت چینه اى 
از خشت و گل ساخته شده و بخش فوقانى آنها فرم و شکل 
کنگره اى دارد. برج هاى حصار درونى قلعه نیز با ارتفاع 
تقریبى 8٫5 متر داراى تیرکش ها و روزنه هایى براى دفاع 
است.دسترسى به قلعه از جانب جنوبى امکان پذیر بوده و در است.دسترسى به قلعه از جانب جنوبى امکان پذیر بوده و در 
ورودى، چوبى و 2 لته است و با گل میخ هاى فلزى تزئین 
شده است. سردر ورودى داراى قوسى خوش فرم و نیزه دار 
است و ارابه هاى برجسته با نقوش هندسى در 2 طرف آن 
دیده مى شود. قسمت باالیى آن نیز داراى تیرکش و 

تزئینات چلیپایى است. 

 در فاصله بین در اول (حصار بیرونى) و در دوم (حصار درونى)
 نیز فضاى هشتى با پوشش 4 بخشى وجود دارد که از فضاى
 زیرین آن براى نگهدارى کاال استفاده مى شده است. پس از
 ورودى، شاه کوچه یا گذر اصلى قلعه وجود دارد که جهت آن
3٫30 متر پهنا دارد. کوچه ها و  شمالى – جنوبى است و 
 گذرهاى فرعى قلعه نیز با عرضى حدود 1٫70 متر در جهت
 شرقى – غربى ساخته شده اند. درون قلعه فضاهاى گوناگونى
 از قبیل اصطبل، بخش مسکونى (شاه نشین و عام نشین)،از قبیل اصطبل، بخش مسکونى (شاه نشین و عام نشین)،
 انبار نگهدارى کاال و فضاى عمومى یا مذهبى به چشم مى
 خورد. فضاى شاه نشین یا ارباب نشین قلعه در مرتفع ترین
 بخش بنا (باالى فضاى ورودى) قرار دارد و بر تمامى فضاهاى
 داخلى و محوطه خارجى مشرف است. اتاق هاى اشکوب
 پایین براى نگهدارى احشام و طبقه فوقانى براى سکونت و
 زندگى مردم بوده است. امکان دستیابى به طبقه باالیى نیز از
 طریق راه پله اى باریک و خشتى میسر مى شود و فضاهاىطریق راه پله اى باریک و خشتى میسر مى شود و فضاهاى
 داخلى کاهگل شده اند. در قسمت شرقى قلعه، چاه قنات
 عمیقى به چشم مى خورد که احتماال آب مورد نیاز قلعه از

این مکان تامین مى شده است
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مرورى بر فرآیند طرح 2 ارشد دکتر حمید ندیمى در دانشگاه امام رضا 

نگاهى به برگزیدگان نخستین مسابقه عکاسى نشریه تخصصى ایوان 
 با موضوع هویت معمارى ایرانى 
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انعـکـــــاس 
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در این شماره از نشریه ایوان به تشریح فرآیند درس طراحى 
ابنیه مذهبى(2) مربوط به دانشجویان نیمسال اول و دوم 
95 مى پردازیم. هدف محورى در این کالس که به  سال 
جنبه هاى معنایى و ارزشى معمارى و همچنین خود 
تصحیحى در فرآیند طراحى نظر دارد و دانشجو باید همراه با 
طراحى به تبیین نظریه خود در زمینه طراحى معمارى 
بپردازد و در طرح انعکاس دهد. شکل گیرى طرح مایه 
معمارى، دستیابى به کلیتى است که بتواند ضمن وزن دهى معمارى، دستیابى به کلیتى است که بتواند ضمن وزن دهى 
و الویت بندى مولفه هاى موثر در شکل گیرى طرح، ابعاد و 
اجزاى مختلف طرح را نیز در بر گیرد و تعریف کند، این 
کلیت در حین فرآیند طراحى صورت میگیرد و در درون 

طراح شکل میگیرد. 

فرآیند کالس با انجام تمرین هایى متناسب با مولفه هاى 
شکل دهنده طرح مایه  و همچنین مبانى کتاب (طراحان 
چگونه مى اندیشند) در قالب اسکیس (طراحى کوتاه مدت) 
صورت گرفت، تا بتواند فرآیند طراحى و نقاط ضعف را در 

نحوه رسیدن به طرح هر فرد را اصالح کند.  

این درس از دروس تخصصى رشته معمارى اسالمى است که 
در دانشکده هنر کرمان، معمارى و شهرسازى اسالمى امام 
رضا(ع) توسط دکتر ندیمى تدریس مى شود. هم زمانى این 
کارگاه طراحى با درس نظریه و روش هاى طراحى مکانى را 
فراهم کرد، تا به اتکاى مبانى نظرى مطرح شده در آن درس، 
بتوان از آنچه در فرآیند طراحى اتفاق مى افتد مطلع شد و 
تاثیر و تغییرات ناشى از تمرین هاى مختلف را در مسیر 
طراحى دنبال کرد و با حضور توام اساتید و دانشجویان درس طراحى دنبال کرد و با حضور توام اساتید و دانشجویان درس 

مذکور صورت گرفت.  

درس طراحى ابنیه مذهبى 2
(دکتر حمید ندیمى) 

استاد دانشکده معمارى و شهرسازى دانشگاه شهید بهشتى 
         

      نازنین پور سلیمى -نوید جالئیان قانع 
     [دانشجویان کارشناسى ارشد معمارى اسالمى دانشگاه امام رضا (ع)] 
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بنابراین باید تمام مدارك به صورت کامل در هر تمرین دیده 
مى شد و خود سانسورى براى ارایه کار صورت نمى گرفت.  

تمرین اول: مواجهه اولیه با طراحى با توجه به 
مکان و موضوع انتخابى هر دانشجو (تمرین مبنا) 

   
دانشجویان در انتخاب موضوع طراحى و مکان طرح  براساس دانشجویان در انتخاب موضوع طراحى و مکان طرح  براساس 
ذهنیات قبلى آزادانه تصمیم گرفتند. این اسکیس، با هدف 
طرح و تثبیت ایده هاى اولیه اى که در ذهن دانشجو شکل 
گرفته و همچنین راه اندازى وى و سرعت بخشیدن به روند 
طراحى به طورى که شرایط دستیابى به طرح معمارى کامل 
تر فرآهم آید، انجام شد. در ادامه خواسته شد تا دانشجویان 
برنامه اى از دید کارفرما و بار دیگر از سوى طراح بنویسند. 
هم زمان در کالس نظریه و روش هاى طراحى با مفهوم مولد هم زمان در کالس نظریه و روش هاى طراحى با مفهوم مولد 
اولیه، دام ها و سرفصل هایى متناسب با تمرین صحبت شد و 
در بیانیه هر فرد تاثیر این مفاهیم بیشتر به چشم میخورد.  

در طول ترم چهار تمرین در قالب طراحى کوتاه 
مدت(اسکیس) برنامه ریزى شد. زمان در نظر گرفته براى 
اجراى هریک از تمرین ها دوهفته بود و پس از انجام هر 
تمرین در جلسه کالس دانشجویان فرآیند هاى طراحى خود 
را به نمایش در آورده و کرکسیون هاى انفرادى و جمعى به 
تحلیل و بررسى کار اختصاص یافت. و هفته هاى باقى مانده 
ترم براى تکمیل نهایى و هفته آخر نیز براى جمع بندى و 
عرضه کار در نظر گرفته شد. تمرین ها از دو بخش متن و عرضه کار در نظر گرفته شد. تمرین ها از دو بخش متن و 
حاشیه تشکیل مى شد. متن به دست نگاره هاى طراحى و 
حاشیه آن به بیانیه طراحى اختصاص داده مى شد. دست 
نگاره هاى طراحى یادداشت هاى تصویرى طراح هستند که 
جریان اندیشه دانشجو را براى خودش قابل مشاهده مى کند 
و به وى امکان ارزیابى و بازنگرى و پیشبرد ایده ها را میدهد. 
بیانیه طراحى ثبت کالمى پشت صحنه طراحى و مراحل 
تکوین طرح است که در طول زمان اتفاق مى افتد. تکوین طرح است که در طول زمان اتفاق مى افتد. 
برشمردن تمام عوامل که در طول طراحى موجب تغییر و 
تحول گردیده اهمیت باالیى دارد.  بیانیه در بهترین شکل 
خود چگونگى جرقه ها بحران ها و گلوگاه هاى طراحى، 
نیروهاى موثر در تسریع روند طراحى، چگونگى زمینه سازى 
و بستر سازى براى طراحى،کندوکاوهاى ذهنى و گفتگوهاى 

تنهایى طراح را با طرح نشان مى دهد. 



تمرین دوم: تحلیل پنج نمونه از بناهاى سنتى و توجه 
به مکان طرح 

در این بخش تمرین از دانشجویان خواسته شد تا پنج بناى در این بخش تمرین از دانشجویان خواسته شد تا پنج بناى 
سنتى را انتخاب و سپس به تحلیل و بررسى آن ها بپردازند. 
در جلسه کرکسیون سواالتى مطرح شد که به تحلیل درست 
تر بناها منجر شد. تحلیل ها شامل بررسى سایت ویژگى هاى 
بنا اعم از هندسه فضا، تقارن، سلسله مراتب، بررسى نسبت 
توده و فضا، تناسبات وعملکرد ها، شیوه ساخت و مصالح، 

تزیینات و.... مى شد. 
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تمرین چهارم: طراحى موضوع مشترك فرهنگسرا 
براساس سرمشق گرفتن از بناهاى سنتى، سنجش 

تاثیر مولفه موضوع   
در این تمرین از دانشجویان خواسته شد تا موضوع طراحى در این تمرین از دانشجویان خواسته شد تا موضوع طراحى 
تعیین شده و مشترك بین دانشجویان را در مکان طرح 
انتخابى مشترك طراحى کنند. و همچنین تمامى مدارك 
باید مستند میشد و در جلسات مختلف کالس نظریه و روش 
ها به سرفصل هایى از کتاب، متناسب با تمرین پرداخته شد. 

تمرین سوم: طراحى مجدد تمرین اول براساس آموزه 
هاى معمار سنتى و آورده هاى تحلیل بناهاى سنتى.  

در این تمرین از دانشجویان خواسته شد تا  تمرین اول را در این تمرین از دانشجویان خواسته شد تا  تمرین اول را 
تکرار کنند یعنى موضوع طراحى انتخابى خود را، براساس 
تحلیل هاى انجام شده و مطابق با معیار ها و آموزه هاى 
معمار سنتى طراحى کنند و براى دستیابى به سوال هایى 
که در حین طراحى ایجاد مى شود به بناها و راهکارهاى 
معمار سنتى رجوع کنند. انجام اسکیس هاى مختلف با 
تاکید بر مولفه هاى شکل دهنده طرح مایه، مى تواند بر 
رشد ذهنى دانشجویان در فهم مراحل فرآیند طراحى مفید رشد ذهنى دانشجویان در فهم مراحل فرآیند طراحى مفید 
باشد. این تاثیرات را میتوان از طریق مقایسه اسکیس اول و 

سوم مشاهده کرد.  
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تکمیل طرح نهایى 
 زمان باقى مانده ترم به تکمیل طراحى هر فرد اختصاص 

یافت و چارچوبى براى تمامى پروژه ها مشخص گردید.    
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دانشجویان در حین طراحى باید و نبایدهایى در ذهن دارند 
که براى آشکار شدنشان باید در معرض اتفاقات مختلف قرار 

گیرند. 
این کالس کمک کرد ضمن اینکه ذهن دانشجویان با معطوف 
شدن به تاثیر مولفه ها ى شکل دهنده طرح مایه و بهره 
آموزشى در فهم سازو کارهاى فرآیند طراحى هر دانشجو در 

مسیر خود تصحیحى قرار گیرد.  
هدف از آموزش طراحى،تصحیح و تقویت فرآیند هاى ذهنى هدف از آموزش طراحى،تصحیح و تقویت فرآیند هاى ذهنى 
دانشجو نه تنها در حرکت از مساله به راه حل بلکه قادر 
ساختن او است به جنس هر مساله طراحى و یادگیرى  راه 
برد هاى متناسب با انواع مساله هایى که از جنس آن 
هستند.که در این کالس با مستند سازى منظم فرآیند هاى 

ذهنى بخشى از آن برآورده شد. 
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 نخستین مسابقه عکاسى نشریه هنر و معمارى ایوان با
96 با  ”موضوع هویت معمارى ایرانى“ در زمستان 
 حضورعالقه مندان به معمارى ایرانى اسالمى و عکاسان
 حرفه اى برگزار شد،که از بین83 شرکت کننده و
 مجموع 250 اثر با راى هیئت داوران نشریه ایوان تعداد
 13 اثر انتخاب شدند.که از سه اثر منتخب اول تقدیر به
 عمل آمد هیئت داوران نخستین مسابقه عکاسى نشریه
 ایوان با موضوع هویت معمارى ایرانى به شرح ذیل مىایوان با موضوع هویت معمارى ایرانى به شرح ذیل مى

 باشد
 دکتر محمد نقى زاده - دکتر على عمرانى پور 

    دکتر حمید ندیمى- مهندس ایمان عرب 

 مسابقه عکاسى  با موضوع هویت معمارى ایرانى  
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مســـابقـه عکاسیـــ 

رتبه نخست: فاطمیه ارومیه اى 
مکان: خانه عباسیان کاشان 

رتبه دوم: نیما ابوالقاسمى 
مکان: مسجد جامع اصفهان 

رتبه سوم: مائده رجائیان 
مکان: بازار امام على اصفهان 
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عکس منتخب: راحیل زارعى 
مکان: خانه تاریخى کاشان 

عکس منتخب: وحید فالح زاده 
مکان: خانه آقازاده ابرکوه 

عکس منتخب: افسانه فرزند دوست 
مکان: خانه سنتى دوره قاجار 

عکس منتخب: فائزه حصار سرخى 
مکان: خانه داروغه مشهد 
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عکس منتخب: مائده رجائیان 
مکان: بازار امام على اصفهان 

عکس منتخب: زهرا صبورى 
مکان: خانه داروغه مشهد 

عکس منتخب: بیتا نیک فرجام 
مکان: مسجد تاریخانه دامغان 

عکس منتخب: فرحین اسماعیلیان 
مکان: بازار تاریخى کاشان 
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 13 اثر برگزیده نخستین مسابقه عکاسى نشریه هنر و معمارى ایوان

با موضوع هویت معمارى ایرانى اسالمى

عکس منتخب: فاطمه ارومیه اى 
مکان: مسجد نصیر الملک شیراز 

عکس منتخب: وحید فالح زاده 
مکان: مسجد نصیر الملک شیراز 



موضوع شماره بهار 97

هندسه 
 ایرانى اسالمى 

ــوان  فراخ
امــی  نرشیــه علمــی تخصصــی هــ و مـعـری ایــوان از 

دانشــجویان، اســاتید، عالقــه منــدان و دوســتاران مـعـری 

ایرانــی و اســالمی دعــوت بــه عمــل مــی آورد تــا بــا توجــه 

ـره آتــی نرشیــه ایــوان کــه در خصــوص  بــه موضــوع ـش

هندســه معــری ایرانــی اســالمی خواهــد بــود در هــر یــک 

از آیتــم هــای محتوایــی ( مقالــه / گــزارش / نقــد ) 

همچنین راه های ارتباطی نرشیه برای ما ارسال کنند.  

 با تشر  

دبیر نرشیه ایوان 

 این عر 

0 9 1 2 0 2 1 4 5 3 0 مهندس ایمان عرب                                 
Eyv an 1.Jou rn al@ gm ail.com    پست الکترونیک              
Eyv an 1.Jou rn al@ yahoo.com پست الکترونیک            
T elegram .m e/eyv an _jou rn al                     کانال تلگرام
In stagram .com /eyv an .jou rn al            پیج اینستاگرام

مقاله،  گزارش،     نقد  



ن عی ماری اسالی   ا
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