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چکیذٌ
ظیؿتي اًؿبى زض ربهؼِ ،تَأم ثب تأحیطپصیطی اظ كطٌّگ آى ربهؼِ اؾت .ارتوبع اظ ضّگصض تجلیؾ ٍ تجییي
اػتوبزات اؾبؾی ،اضظـ ّب ٍ ضكتبضّبی پصیطكتِ قسًُ ،وبزّبی كطٌّگی ذَز ضا زض ثیي هطزم ضٍاد
هی زّس .اظ ػٌبنط هْن كطٌّگ ایطاًی ـ اؾالهی ٌّط اؾتٌّ .طهٌس اؾالهیٌّ ،طـ ضا زض ذسهت حویوت
هطاض زازُ ٍ اظ ایي ضّگصض تحت تأحیط آهَظُ ّبی زیي اؾالم اؾتٌّ .ط زض یي اضتجبط زٍؾَیِ ثب كطٌّگ،
اظ آى تأحیط هی پصیطز ٍ ثط آى احط هی گصاضزٌّ .ط ایطاًی ثب تبحیط گطكتي اظ اؾالم رٌجِ ای الَّتی یبكت ٍ اظ
عطف زیگط كطٌّگ اؾالهی ثب ثِ ذسهت گطكتي ٌّط اؾاله ی تَاًؿت اظ عطین ًوبزّبی ضایذ زض آى
هطزهبًی ضا ًِ ثب ٌّط اؾالهی هَارِ قسًس ،پصیطًسُ كطٌّگ اؾالهی ؾبظز .ثِ ًبضگیطی آضایِ ّبی گیبّی،
ٌّسؾی ٍ حیَاًی زض هؼوبضی اؾالهی ثْتطیي ثطّبى ثط ایوبى ٌّطهٌس هؿلوبى اؾتٌّ .طهٌس هؿلوبى ثب
اؾتلبزُ اظ اًَاع آضایِ ّبی ٌّسؾی ٍ گیبّی زض ثٌبّبی اؾالهی ثِ ًَػی ایي آضایِ ّب ضا ٍؾیلِ ای زض
حْت ثیبى ػوبیس زیٌی ٍ هصّجی ذَز هطاض زازُ اؾت .زضگیطی ایي آضایِ ّب ثب ایوبى ٍ ػوبیس هصّجی ًَػی
ربٍزاًگی ،انبلت ٍ ذلَل ضا زض آًْب ثبظتبة هی ًٌس .ثب زضیبكت هلبّین ًوبزیي ًوف ٍ ًگبضّب زض هؼوبضی
تع ییٌی اؾالهی ٍ ضیكِ یبثی آًْب هی تَاى ثِ قٌبذت شّي ٍ اًسیكِ هؼوبضات ٍ زض ًتیزِ ثِ كطٌّگ ٍ
رْبى ثیٌی ٍ تاللَ آضهبى ّب زض آى ربهؼِ زؾت یبكت .زض ایي تحوین اعالػبت ثِ قیَُ ًتبثربًِ ای ٍ
اؾتلبزُ اظ هٌبثغ ٍ اعالػبت هَرَز زض ًتت ٍ هوبالت روغ آٍضی قسُ اؾت ٍ ثِ ثطضؾی ٍ قٌبذت اًَاع
تعییٌبت زض هؼوبضی اؾالهی ٍ ّوچٌیي ًوبزقٌبؾی آضایِ ّبی هؼوبضی اؾالهی ذَاّین پطزاذت.
کلمات کلیذی :هؼوبضی اؾالهی ،تعییٌبتً ،وبزگطایی ،هلبّین ًوبزی

 -1مقذمٍ
كطٌّگ ًظبم ثبٍضّب ،اضظـ ّب ،ضكتبضّب ٍ ًوبزّبیی اؾت ًِ زض یي ربهؼِ اظ گصقتِ زٍض تب اهطٍظ ثطای تؼبهل اكطاز
زض هبلت ؾٌي  ،آزاة ،هَاًیي ٌّ ،طّب ٍ هزوَػِ اضتجبعبت ثیي اكطاز ثِ ٍرَز آهسُ اؾت (ٍظیطی.)3131 ،
هؼوبضی اظ ًْي تطیي ٌّطّب هی ثبقس ًِ ّوَاضُ ثب اًؿبى ،اكٌبض ،ػوبیس ٍ ازیبى ٍی ّوطاُ ثَزُ اؾت .تبضیرساًبى
هسهت تبضیری هؼوبضی ضا ثیف اظ قف ّعاض ؾبل ثیبى ًوَزُ اًس .زض ّوبى ًْي تطیي ثبظهبًسُ ّبی تبضیری هی
تَاًین ضزپبیی اظ توبیل اًؿبى ّب زض تعییي ٍ آضاؾتي هحیظ ظًسگی ضا ثجیٌین .زض ایي ضّگصض ؾطظهیي ایطاى ًیع اظ
ایي هبػسُ هؿتخٌی ًجَزُ ٍ زض عَل زٍضُ ّبی تبضیری هجل اظ اؾالم ّوَاظُ ًوًَِ ّبیی اظ آحبض هؼوبضی ّوطاُ ثب
آضایِ ّبیی اظ آرطّبیی اظ آرطّبی لؼبثساض ٍ ضًگیي ،حزبضی ّب ٍ گچ ثطی ّب ثِ ربی گصاضزُ اؾت .پؽ اظ ٍضٍز
اؾالم ثِ ایطاى ،كطٌّگٌّ ،ط ٍ اًسیكِ اؾالهی ؾیوبی تبظُ ای ثِ ایي ٌّط ایطاًی ثركیس .ثسٍى آًٌِ َّیت ٍ ضٍح
آى ضا تـییط زّس .هؼوبضی زض ایطاى پؽ اظ ا ؾالم اظ ضًگبضًگی پطثبض ،عطاحی ،ظطاكت ٍ زهت ثی ًظیطی ثطذَضزاض
قس .یٌی اظ ٍیػگی ّبی هؼطٍف ٌّط هؼوبضی اؾالهی آى اؾت ًِ تؼساز هبثل تَرْی اظ ارعایی ًِ زض انل هَضز
اؾتلبزُ ؾبذتوبًی زاقتِ اًس ضا تـییط قٌل زازُ هجسل ثِ ٍؾبیل نطكبً تعییٌی ًطزُ ٍ ثِ ایي نَضت زض تطًیت
ّبی تعییٌی ٍؾیغ ًوكی ثِ آى ّب زازُ اًس.

 -2عًامل گسترش ي تًسعٍ فرَىگ
ّط یي اظ هب ،اظ كطٌّگ ربهؼِ ذَز تأحیط هی پصیطین؛ ٍ زض تـییطات كطٌّگی ربهؼِ هساذلِ هی ًٌین .تبحیطپصیطی
كطٌّگی هب اظ چْبض ضاُ نَضت هی گیطز:
ـ كطٌّگ پصیطی اظ عطین اػتوبزات اؾبؾی ،زض یي ربهؼِ زیٌی اػتوبز ثِ تَحیس اظ هجبًی كطٌّگ آى ربهؼِ ثِ
قوبض هی ضٍز .ثب تجییي ایي انل هطزم زاضای كطٌّگی زیٌی هی قًَس.
ـ كطٌّگ پصیطی اظ عطین اضظـ ّب ،اًؿبى زض رطیبى ربهؼِ پصیطی اضظـ ّبی ضایذ زض كطٌّگ آى ربهؼِ ضا اظ
ضّگصض تٌطاض ٍ تجییي آى ّب هی پصیطز.
ـ كطٌّگ پصیطی اظ عطین ضكتبضّب؛ ػول اكطاز یي ربهؼِ ثِ ضكتبضّبی پصیطكتِ قسُ زض كطٌّگ ثِ ضٍاد آى ضكتبض
ًوي هی ًٌس.
كطٌّگ پصیطی اظ عطین ًوبزّب؛ ًوبزّب ثِ گؿتطـ كطٌّگ ًوي هی ًٌٌس ،ثِ ایي تطتیت ًِ اًؿبى زض هَارِ
قسى ثب ًوبزّبی یي كطٌّگ ،ثِ نَضت ًبذَزآگبُ اظ هضبهیي ًْلتِ زض ًوبزّبی كطٌّگی ثطذَضزاض قَز.
ًٌتِ ظطیق ٍ تؼییي ًٌٌٌسُ زض ایي الیِ ثٌسی آى اؾت ًِ ایي رطیبى زٍ ؾَیِ اؾت ،یؼٌی ایي ًِ هب ثِ نَضت
اؾتساللی حوبیوی هبًٌس ذسا ،هیبهت ٍ ّسكوٌس ثَزى ّؿتی ضا هی پصیطین .ثطاؼ آى ّب اضظـ ّب ٍ ضكتبضّبی هب
زیٌی هی قًَس ٍ ثِ انغالح كطزی هصّجی هی قَین( .كطاؾت .)83 :3131 ،ایي هَضَع ًكبًِ تبحیط پصیطی هب اظ
كطٌّگ ربهؼِ اؾت اهب هب ثِ ٍاؾغِ ضكتبضّبی زیٌی ذَز ثبػج ضٍاد ٍ قٌَكبیی كطٌّگ زیٌی زض ربهؼِ هی
قَین؛ ٍ ایي رطیبى رسیس ًكبًِ تبحیط گصاضی هب زض گؿتطـ ٍ ًظط كطٌّگ زیٌی اؾت .ثِ ایي تطتیت هی تَاى
گلت ًِ ّیچ ًؽ زض كطٌّگ ربهؼِ ذَز ثی تبحیط ًیؿتٌّ .ط آكطیٌف اًؿبى اؾت .ثِ تَاى ،احط ٍ ًبضی ًِ اظ
تهَض ٍ آكطیٌف اًؿبى قٌل یبكتِ اؾت ٌّط هی گَیٌس (ٍایِ)31 :3131 ،

زض ٍاهغ ٌّطٍ ،ؾیلِ اضتجبط كٌط ٍ ثیبى اؾت .ثٌبثطایي اظ عطین آى هی تَاى اضتجبط هَحطی ثب زیگطاى ثطهطاض ًطز ٍ
آى ضا ثطای ایزبز ّوسلیً ،ظن ٍ اًؿزبم ٍ تطثیت ػبعلی  ،اذالهی ٍ ارتوبػی اكطاز ثِ ًبض ثطز .آقٌبیی ثب ٌّط
تَؾؼِ ؾَاز ٌّطی زض رَاهغ ًِ تٌْب ثِ آًبى یبضای ثیبى اًسیكِ ثب ظثبى ٌّط (قیَُ ٌّطی) ضا هی زّس ،ثلٌِ هسضت
زضى هتوبثل ٍ زهت زض ایزبز ضٍاثظ هؿبلوت آهیع ضا زض ارتوبع ّبی گًَبگَى توَیت هی ًٌس.
پؽ ٌّط هی تَاًس ٍؾیلِ ای ثطای پطٍضـ گطایف ّبی هغلَة ،توَیت اضظـ ّب ٍ كطٌّگ ّبی هَضز ًظط زض ثیي
رَاهغ هتؼسز هَضز تَرِ هطاض گیطز (نساهت.)31 :3131 ،
ٌّط ایطاًی ،ثطگطكتِ اظ حؽ زضًٍی ٌّطهٌس ٍ آهیرتِ ثب كطٌّگ ،ه صّت ٍ آییي ّبی هؼٌَی اؾتٌّ .طهٌس ثب
اؾتلبزُ اظ رٌجِ ّبی تعیییٌی ٌّط اؾالهی ٍ ثطگطكتِ اظ هلبّین ًوبزیيٌّ ،ط ذَیف ضا ثِ ًوبل هغلَة هی ضؾبًس
(ّطاتی)33 :3113 ،
زض ٌّط اؾالهی ،عطح ٍ ًوف ػالٍُ ثط هضوَى ٍ ظیجبیی ظبّطی اـ ،زاضای یي هؼٌبی زضًٍی اؾت ًِ چكن
رؿت ٍ چَ گط ثیٌٌسُ ،اظ پؽ ظَاّط ظیجب ثِ زًجبل یبكتي آى هطظ زضًٍی اؾت ًِ هؼٌبیی ًِ ثِ ػبلن ثبعي ثبظ هی
گطزز (ظًی .) 398 :3181 ،ثِ ایي تطتیت ظثبًی ًِ ٌّط اؾالهی ثطگعیسُ ،تب هلبّیوف ضا ثِ هربعجبًف هٌتول
ًٌس ،ظثبى ًوبز اؾت .ایي یٌی اظ هحؿٌبت ٌّط اؾالهی اؾت .ظیطا هلل هرتلقً ،ؿجت ثِ ػوبیس ذَز احؿبؼ
ػالهِ زاضًس ٍ ثِ ضاحتی پصیطای ػویسُ رسیس ًوی قًَس .اهب ٌّط اؾالهی ثب ظثبى ًطم ذَز ،ایي كطنت ضا زض اذتیبض
ًؿبًی ًِ پصیطای آى ّؿتٌس ،هطاض هی زّس تب ػالٍُ ثط ذظ ٍاكطی ًِ اظ ظیجبییف ثْطُ هی ثطًس ،ثْطُ ای ؿیط
هؿتوین ًیع اظ هلبّین الَّتی آى زاقتِ ثبقٌس.

 -3معماری
ثَضًْبضت هؼوبضی ضا زض ٌّط ّبی اؾالهی اظ ربیگبُ ثبالیی ثطذَضزاض هی زاًس ٍ ثط ایي ثبٍض اؾت ًِ زض هؼوبضی
اؾالهی ،ؾَزهٌسی ٍ ػولٌطز گطایی اظ اضًبى انلی ایي گًَِ هؼوبضی اؾت .ثٌبیی ًِ ظیجبؾت ػولٌطزی ًیع هی
ثبقس اهب ّط ثٌبی ػولٌطزگطا یبًِ ای لعٍهبً ظیجب ًیؿت ٍ ًیع ػٌَاى هی ًوبیس « :زض ٌّط هوسؼ هیبى ٌّط ٍ كي یب
هیبى رؿت ٍ رَ ثطای ظیجبیی ٍ قیَُ ؾبذتوبًی رسایی ًیؿت .ثی گوبى زض ضوي پیكطكت ًبض ؾبذتوبًی
هكٌالتی زض ظهیٌِ اؾبؾی آى ثطٍظ هی ًوبیس ًِ ضاُ حل هغؼی آى زض «ٌّسؾِ ًیلی» ًْلتِ اؾت ًِ ّوِ پسیسُ
ی هؼوبضی زیٌی ثساى ٍاثؿتِ اؾت ٍ ّطگع ذبلی اظ هضبهیي ؾوجَلیي ًیؿت اظ آى ضٍ ًِ ثِ گًَِ ای ًخطت ضا ثب
ٍحست هی پیًَسز( ».ثَضًْبضت)313 :3131 ،
چٌبى چِ هالحظِ قس زض ذهَل ٌّط ثِ عَض ػبم ًیعٍ ،حست ارعا ػجبضت اظ پیًَس ػٌبنط ًجَزُ ثلٌِ زض شات احط
ٍ زض توبهی ػٌبنط ایي ٍحست ربضی اؾتٌّ .سؾِ گیلی زض ًظط ثَضًْبضت هتضوي ّوبى تلٌط ٍاحسی اؾت ًِ
ذبلن احط ٌّط هوسؼ اؾت « .هؼوبضی هوسؼ اظ آى ضٍ زهیوبً ظیجبؾت ًِ ٍاثؿتِ ثِ هطًعی تطیي ًبًَى ٍظبیق
ثكطیّ ًِ ،وبى پیًَس زازى ٍ ًعزیي ؾبذتي آؾوبى ٍ ظهیي اؾت .».توخیل پیًَس آؾوبى ٍ ظهیي ،اؾتؼبضُ ای اظ
ٍحست ٍ ًخطت یب یگبًگی ذبلن ٍ هرلَم ًِ شات ظیجبپؿٌس ذس ضا اظ ٍاحس یٌتب ثِ اهبًت گطكتِ اؾت ٍ هؼوبضی
هوسؼ ثِ ٍاؾغِ ظیجبیی ًْلتِ زض ذَز ،ؿَض زض زضٍى ٍ تلٌط زض ٍرَز ّؿتی آكطیي ضا ؾجت هی گطزز .زض
هؼوبضی اؾالهی ههبزین ثی ًظیطی اظ چٌیي پیًَس ظه یي ٍ آؾوبى ثِ یبزگبض هبًسُ ًِ گَیبی ضٍح حبًن ثط ًگطـ
ٌّطهٌساى ؾبظًسُ هی ثبقس « .زض هؼوبضی اؾالهی ًوكِ هتحسالوطًعی ّؿت ٍ آى ؾبذتوبى هطهس ثب ؾوق
گٌجسی اؾت .هؿغَضُ ایي عطحّ ،ن زض ٌّط ثَظًغی ّؿت ٍ ّن زض ٌّط آؾیبیی ًِ هطهس زاضای ؾوق گٌجسی ،زض

آى  ،ضهع اتحبز آؾو بى ٍ ظهیي اؾت .ثسیي هؼٌی ًِ پی ٍ هبػسُ هؿتغیل قٌل ػوبضت  ،ثب ظهیي هغبثوت زاضز ٍ
هجِّ ًطٍی آى ثب آؾوبى( ».ثَضًْبضت)311 :3139 ،
ثب ایي هضوَى ًخطت رْبت زض ظهیي ٍ ػبلن ذبًی ثب ًوبز هطثغ پؽ اظ عی ؾلؿلِ هطاتجی ثِ آؾوبى ثب ًوبز ًطُ
ًِ زض آى رْت ٍ هٌبى هغطح ًیؿت ٍ ّط چِ ّؿت ضٍ ثِ ؾَی ثبال ٍ ًوغِ هطًعی زاضز ،ضؾیسُ ًِ زض آى ؿبیت
ٍحست روبز هكَْز اؾت .ظهبًی ًِ ًطُ ثِ هٌؼت هی ضؾس لحظِ ثِ كضب هی پیًَسز ًِ ایي اظ هضبهیي اؾبؾی
هؼوبضی اؾالهی اؾت.
زض هؼوبضی اؾالهی ًیلیت كضب هَرت زضٍى ًگطی ٍ تلٌط زض كطز هی قَز ٍ ایي اهط حبزث ًوی قس اگط زض
هؼوبضی اؾالهی قوبیل ًگبضی ثِ ًبض هی ضكت .اهب زض ایي ضاؾتب تَرِ ثِ ٌّسؾِ ٍ تعییٌبت ٌّسؾی هَرت تبهل
ثیكتط ٍ ػسم تلطم شٌّی اًؿبى اؾت « .كطاٍاًی تعییٌبت زض ٌّط اؾالهی ثِ ّیچ ضٍی هـبیط ثب ایي ًیلیت ذالء
ًِ كٌط ٍ تبهل ضا ثِ ّوطاُ زاضز ًیؿت .ثطػٌؽ ػ ول تعییي ثب نَض اًتعاػی ،ثِ ٍاؾغِ ٍظى ٍ آٌّگ ًبگؿؿتِ ٍ زض
ّن پیچیسگی ثی پبیبى آى ،ثط ًیلیت ایي ذال هی اكعایس (ًطثي )11 :3138 ،تٌطاض ًوف هبیِ ّبی ٌّسؾی ًِ
ّط یي ذبلی اظ هضبهیي زًیَی اؾت؛ هجیّي ضیتوی ّوبٌّگ اؾت ًِ آٌّگ ٍحست ضا اظ تٌخطات ؾط زازُ ٍ
ّوچَى «شًط» ٍ ،رَز اًؿبى ضا اظ اكٌبض ؿیط تْی هی ؾبظز.

-4رمس پردازی ي ومادگرایی
ًوبز ،ظثبى ٍ لؿبى ضٍح اؾت ٍ ٍاهؼیت هؼٌَی ضا ثب ثیبًی ثی ٍاؾغِ تؼطیق هی ًوبیس اهب زض ًظط ثَضًْبت « ثیبى
ٍاهؼیت هؼٌَی هی ثبیؿت زض غضف تطیي هؼٌبی ػجبضت كْویسُ قَز .اظ ایي ضٍی ًوبزگطایی اؾالهی ّوَاضُ ثِ
اًسیكِ ثٌیبز اؾالم ،یؼٌی تهَض ٍحساًیت اقبضُ زاضز» (ثَضًْبضت؛  .)338 :3133چٌبى ًِ زض تلٌط اؾالهی ًل
ػبلن ًوبزی اظ ذساؾت .اظ ایي ضٍ ًوبزگطایی زض ٌّط اؾالهی اهطی ضطٍضی ٍ ٍارت اؾت .اظ آى رب ًِ ّط نَضتی
زض ثطزاضًسُ هلَْهی ٍیػُ اؾت ،زض ٌّط ،هكبثْت نَضت ٍ هؼٌب یب تساػی هؼٌبیی زض نَض ،ضهع پطزاظی تؼجیط قسُ
اؾتّ .یچ احط هوسؾی ًیؿت ًِ حبٍی تهبٍیط ؿیط زیٌی ثبقس « .پؽ ّط ٌّط هوسؾی هجتٌی اؾت ثط زاًف ٍ
قٌبذت نَضت ّب یب ثِ ثیبًی زیگط ثط آییي ضهع ی ای ًِ هالظم ٍ زض ثبیؿت نَضت ّبؾت زض ایٌزب یبزآٍضی هی
ًٌین ًِ ض هع ًكبًِ ای هطاضزازی ًیؿت ،ثلٌِ هظْط نَضت هخبلی ) (archetypeذَز ضهع ،ثِ حؿت هبًًَی
هطثَط ثِ هؼطكت ٍرَز ٍ ّؿتی قٌبؾی اؾت» (ثَضًْبت؛ )3 :3139
ضهعپطزاظی اظ انَل ثٌیبزیي ٌّط هوسؼ اؾت ٍ زض ایي هیبى تعییٌبت ظطیق ّوچَى اؾلیوی ّب تٌْب تطًیت
ثٌسی تهبٍیط ًیؿت؛ ثلٌِ « ػیٌیت ثركیسى ثِ یي اهط كٌَضاًِ اؾت ٍ زض ایي هَضز ثبظتبة تهَضات هكرهی
ًرَاّس ثَز ثلٌِ اض حیج ًیلی ثب ػغق ًظط ثِ الحبم ثِ یي تؼبزل هؼٌَی ًِ هطًع حول آى ؿیط هبثل ضٍیت اؾت،
ثِ تؼجیط ٍ تجسیل هحیظ هی پطزاظز( » .ثَضًْبت؛ .)333 :3133
تهبٍیط اًتعاػی اؾلیوی اظ ثب ضظتطیي ًوَزّبی ٍحست ز ض تٌخطات اؾت  .قبیس ثِ ًظط ثطؾس زض اؾالم ثِ هحسٍزیت
زض اضایِ ٌّطی قَز « .ایي حسٍزیت ثطای ٌّط ٍ تَاًبیی ّبی ذالهبًِ ػزیت هی ًوبیس .اهب ایي هحسٍزیت ثب ًكق
ظثبى ًبهالً اًتعاػی ـ یب قبیس اًضوبهی ـ ًوكوبیِ ّبی تعییٌی رجطاى قس .ایي ًوكوبیِ ّبی ضیكِ زض كطٌّگ ػبهِ
هطزم زاقتٌس ٍ هؼٌبی ضوٌی یب تلَیحی آًْب ـ هی تَاى ثب عیت ذبعط گلت ًِ هخبل اكالعًَی آًْب ـ ّوَاضُ
ٍحست هكَْز زض ًخطت اؾت .ثٌبثطایي یي ػبلن ًبهل ٍرَز زاضز ًِ هَضَع آى ازؿبم هزسز ًخطت زض اهط ٍاحس
اؾت ًِ ایي اهط اظ رولِ هؿتلعم ٍحست ظهبى ٍ هٌبى اؾت .ایي ٍحست زض اقٌبلی ًظیط هوطًؽ (هؼوَال زض

ؾٌٌذ یب گَقَاضُ زض هؼوبضی) ًِ ػجبضت زهین تط نَضت ثٌسی هَظٍى ٍ ظهبى ثٌس هٌبى اؾت ،هكَْز اؾت» .
(ّوبى)331 :
ػسم ٍرَز نَضی اظ ٌّط ّوچَى ثْطُ گیطی اظ هبیل زض ٌّط اؾالهی ًِ تٌْب هٌزط ثِ هحسٍزیت ذالهیت ًكس،
ًِ ذَز هَرت ظَْض گًَِ ّبیی اظ اقٌبل هتؼبلی ٌّط قسُ اؾت .ثطاؾبؼ تلٌط اؾالهی ًِ ثط هجٌبی ٍحساًیت
قٌل هی گیطز .زض ٌّط اؾالهی « زض هیبى ًوبزّبی ٍحست ـ ًِ هَضَع آى ّوَاضُ ٍحست ّؿتی قٌبؾبًِ ی
ػبلن اؾت ٍ ًِ ٍحست هتؼبلی ثِ هؼٌبی زهین آى ـ ػوین تطیي ٍ آقٌبضتطیي ًوب زًَ ،ض اؾت ًِ ٌّطهٌس هؿلوبى
ثِ ذَثی هی زاًس ًِ آى ضا چگًَِ رصة ًٌس ،ػجَض زّس ٍ ثِ ّعاضاى عطین هرتلق زضذكبى ٍ هكؼكغ ؾبظز»:
(ّوبى)331 :
ثسٍى ًَض ّیچ نَضتی ازضاى ًوی قَز ٍ ّیچ ّؿتی ثِ هٌهِ ظَْض ًوی ضؾس .ثسیي ؾجت ًَض رلَُ ای اظ ّؿتی
هغلن اؾت ٍ ذسا ًَض آؾوبى ّب ٍ ظهیي اؾتٌّ « .طهٌسی ًِ هی ذَاّس ٍحست ٍرَز ضا ثیبى ًوبیس زض حویوت
اظ ایي اهط ؾِ ّسف ضا زًجبل هی ًٌسٌّ :سؾِ یب ثِ ًحَ زهین تط ػسم تٌبّی ٍرَز زض اقٌبل هٌظن ٌّسؾی ضیتن
ًِ زض ًظبهی ظهبًوٌس ٍ ّن چٌیي ثِ ًحَی ؿیطهؿتوین زض هٌبى آقٌبض هی گطزز ٍ ًَض ًِ ثِ اهَض ثطذَضزاض اظ
حس ٍرَزی ،نَض هطتی هی ثركسّ ....یچ ًوبزی ًبهل تط اظ ًَض ثطای ٍحست الْی ٍرَز ًساضز .ثسیي ذبعط
ٌّطهٌس هؿلوبى تالـ هی ًٌٌس تب ّط هبزُ ای ضا ثِ گًَِ ای تـییط قٌل زّس تب ثِ نَضت تاللَ ًَض زض آیس .ثِ
ذبعط ایي هوهَز اؾت ًْغ ٌّطهٌس هؿلوبى ؾغح زاذلی هؿز س یب ًبخ ـ ٍ ثؼضبً ذبضری ضا ـ ثِ ًبقی ّبی
هؼطم هی پَقبًسّ( .وبى.)339 :

 -5بیان ومادیه در معماری
ثیبى ًوبزیي زض هؼوبضی ثِ هؼٌبی ایزبز یي ظهیٌِ ی ازضاًی ثطای اًتوبل ثطذی اظ هلبّین ذبل اظ عطین هؼوبضی
ثِ ػٌَاى یي ضؾبًِ اؾت .ایي اضظـ ضؾبًِ ای زض ظهبًی ًِ هؼوبض ی ثِ ػطنِ ارتوبػی پبی هی گصاضز ٍ ؾبذتوبى
زض ثؼسی ػبم تط هغطح هی قَز؛ كعًٍی هی یبثس .هب كلؿلٌِّ ،ط ٍ اضظـ توسى ّبی گصقتِ ضا اظ عطین ایي ضؾبًِ
چٌس ثؼسی زضى هی ًٌین .ظیطا توبهی ایي ّب زض ًٌبض یٌسیگط هطاض هی گیطز ٍ هَرَزیتی ثِ ًبم ؾبذتوبى ضا هی
ؾبظز ٍ آى ّب ضا ثِ نَضت هَرَزیت ّبی كطاظهبًی زض هی آٍضزً .رؿتیي ضاُ ثطای تجلَض هؼٌب زض هؼوبضی اظ عطین
ثْطُ گیطی اظ ًكبًِ ّب ٍ ًوبزّب اؾت .العام ًیبظ ثِ هؼٌب زض هؼوبضی ٍ اعالع اظ هؼبًی ًوبزیي زضٍى آى اظ عطم
ثْطُ گیطی اظ ًوبزّبی زاضای هؼبًی اضربػی ضا هی تَاى زض اٍلیي ًَقتِ هطثَط ثِ هؼوبضی ًِ اظ ؾبل اٍل هیالزی
ٍ تَؾظ ٍیتطٍٍ یَؼ ًگبقتِ قسُ اؾت زیس :زض توبهی هَاضز ٍ ثِ ٍیػُ زض هؼوبضی زٍ ًٌتِ هْن ٍرَز زاضز آى
چیعی ًِ هؼٌب یبكتِ ٍ چیعی ًِ ثِ آى هؼٌب ثركیسُ اؾت ـ چیعی ًِ هؼٌب یبكتِ چیعی اؾت ًِ هب اظ آى
نحجت هی ًٌین ٍ چیعی ًِ ثِ آ ى هؼٌب ثركیسُ یي ثطّبى هجتٌی ثط انَل ػلوی اؾت؛ ثسیْی اؾت ًؿی ًِ
زض ذَز احؿبؼ هؼوبض قسى هی ًٌس ثبیس زض ّط زٍ ظهیٌِ هْبضت یبثس .اٍ ثبیس زاضای اؾتؼساز شاتی ثبقس ٍ ثِ
ًوي آهَظـ ّسایت قَز .اؾتؼساز عجیؼی ثسٍى آهَظـ یب آهَظـ ثسٍى اؾتؼساز ًوی تَاًس ٌّطهٌس ًبهلی
پسیس آٍضز .اربظُ ثسّیس اٍ تحهیل ًٌس؛ زض ًبض ثب هساز هْبضت یبثس؛ ٌّسؾِ ثیبهَظز هسضی تبضید ثساًس ،ثب زكت ثِ
آضای كلؿلِ تَرِ ًٌس؛ هَؾیوی ضا زضى ًوبیس هسضی زاًف پعقٌی زاقتِ ثبقس؛ ًوغِ ًظطات هضبٍت ضا ثساًس ٍ
ثب ؾتبضُ قٌبؾی ٍ تئَضی آؾوبى آقٌبیی پیسا ًٌس.

زاًف ٍؾیؼی اظ تبضید هَضز ًیبظ اؾت .ظیطا زض هیبى ثرف ّبی تعییٌی عطح یي هؼوبض ،ثؿیبضی اظ ایسُ ّبی
پٌْبى ٍرَز زاضز ً ِ اٍ ثبیس ثتَاًس زض ظهیٌِ آًْب ثِ پطؾف گطاى پبؾد گَیس .ثطای هخبل كطو ًٌیس اٍ ثِ ربی
ؾتَى ،هزؿوِ ّبی هطهطیٌی اظ ظًبًی ثب ربهِ ّبی ثلٌس ضا ثط پبزاقتِ ًِ هطًیع ٍ ؾطؾتَى هؿتویوب ثط ضٍی آى ّب
گطكتِ اؾت ٍ ًبضثبتیس ًبهیسُ هی قَز .اٍ زض هوبثل پطؾف گطاى پبؾد ظیط ضا اضائِ ذَاّس ًوَزً .بضیب Caryae
ًبحیِ ای زض پلَثٌع ثَز ًِ ثب زقوٌبى ایطاًی ثط ػلیِ یًَبى هتحس قس .پؽ اظ ایي ًِ یًَبًیبى ثب پیطٍظی زض رٌگ
آظازی ذَز ضا ثِ زؾت آٍضزًس ثب اًگیعُ ای هكتطى ثِ هطزم ًبضیب اػالى رٌگ زازًس .آًْب قْط ضا تؿریط ًطزًس
توبهی هطزاى ضا ً كتٌس ،آى هٌغوِ ضا ثِ ٍیطاًِ ای ثسل ؾبذتٌس ٍ ثی زضًگ توبهی ّوؿطاى آى ّب ضا ثِ اؾبضت
ثطزًس .آى ّب ضا ثب ربهِ ّبیی ثلٌس ٍ زیگط ًكبًِ ّبیی ًِ هؼطف ظًبى اظزٍاد ًطزُ ثَز ثِ پیبزُ ضٍی زض ركي
پیطٍظی ٍازاقتٌس ٍ آًْب ضا ثِ ًوبزی اظ یي گًَِ ثطزگی ثسل ؾبذتٌس .آى ّب ت حت ككبض ًبقی اظ قطهؿبظی ٍ
ًلبضُ ذیبًت ًبحیِ ًبضیب هطاض زاقتٌس .ثٌبثطایي هؼوبضاى آى ظهبى ثطای ؾتَى ؾبذتوبى ّبی ػوَهی ،هزؿوِ
ّبیی اظ ایي ظًبى ضا ؾبذتٌس زض حبلی ًِ ثبض ؾوق ضا تحول هی ًٌٌس تب گٌبُ ٍ هزبظات هطزم ًبضیب قٌبذتِ قَز ٍ
ثطای ًؿل ّبی آیٌسُ ثِ یبزگبض ثوبًس.
زض ایي ًگبُ هؼوبضی حبنل هؼٌب هحؿَة ًوی قَز؛ ثلٌِ زض تطًیت ثب زیگط ػٌبنط ّوچَى هزؿوِ ّب ٍ كطؾي
ّب ًِ تجسیل ثِ ضؾبًِ ای هی قَز هتٌی ثط اضربػبت تبضیری یب هصّجی ًِ اظ عطین ٍاؾغِ ای شٌّی اًؿبًی هبزض
ثِ ثیبى ذَاّس ثَز .زض ایي ًَع ًگبُ ثب ًَػی ًكبًِ قٌبؾی زض عطاحی ضٍ ثِ ضٍ ذَاّین ثَز .هب هزوَػِ ای اظ
اضربػبت ٍ كطم ّب ثِ نَضت هزوَػِ ای اظ زال ّب ٍ ثِ نَضت ػبضیتی ثِ ثغي هؼوبضی اًتوبل هی زّین ٍ ثب اضربع
آًْب ثِ یي هسلَل ثیطًٍی هی تَاًین ثیبى ثِ هؼٌبیی ثپطزاظین .عجیؼی اؾت ّط ثیٌٌسُ ای ًِ اظ هؼبًی ضوٌی ٍ
هطاضزاز ی هتطتت ثط ایي ؾبظهبى هؼٌبیی ثی اعالع ثبقس ًوی تَاًس هؼٌبی آى ضا تلؿیط ًٌس .زض ًگبُ زٍم هؼوبضی
ثِ ػٌَاى یي ضؾبًِ زض ًظط گطكتِ هی قَز ًِ اظ عطین اضتجبط حؿی ًَػی اضتجبط رْبًكوَل ضا پسیس هی آٍضز.
ؾَظاى ى .الًگط ًِ اضتجبط هیبى ٌّطّب ٍ احؿبؾبت اًؿبًی ضا زًجبل هی ًٌس ػویسُ زاضز ًِ ٌّط ،ذلن كطم ّبی
ًوبزیي اظ احؿبؾبت اًؿبًی اؾت .اٍ ضوي ثحج زضثبضُ كطم ّب ثطای هلبّین اّویت ظیبزی هبئل اؾت .اظ ًظط اٍ
اؿلت كطم ّب اظ ثیبًی اؾتساللی ٍ هلَْهی ٍ ًكبًِ ّبیی ثطای ثیبى احؿبؾبت ٍ الگَّبیی هكبثِ احؿبؾبت كٌطی
ثطذَضزاضًس .ػٌبنط ًو بزیي اّویت ظیبزی زاضًس ٍ اظ یي ثؼس ػوالًی زض ثیبى احؿبؾبت ثطذَضزاضًسً .وبزّبی
ٌّطی اضتجبعی رْت زاض ٍ ثی ٍاؾغِ زاضًس ٍ یي ًبض ٌّطی ًیع ّوچَى ایي ًوبزّب ثبیس ثتَاًس تبحیط ثی ٍاؾغِ
ای اظ ذَز ًكبى زّس ٍ ثِ ٍضَح كْیوسُ قَز .اظ ایي ضٍ ّسف انلی كطم ّبی اًتعاػی ،تحطین توبهی اضتجبعبت ٍ
اؾتسالالت هجْن زاضای گصقتِ ،ثی ثْطُ ؾبذتي كطم ّب اظ هؼبًی هٌتؿت ٍ ثبظ ًطزى زیسگبُ رسیسی ثِ ؾَی ایي
كطم ّب اؾت(Vitruvius, 1960: 810) .

ًَ -6یت ایراوی در وقًش َىر اسالمی
حضَض ثبضظ آضایِ ّب ٍ ػٌبنط تعیٌیٌی چَى ذظ ًٌبضُ ّبً ،وَـ اؾلیوی ٍ عطح ّبی ٌّسؾی هبّیت كطػی ٌّط
اؾالهی ضا تكٌیل هی زٌّس .ایي ٌّط پیبم ًْلتِ زض ٍحی اؾالهی ضا ثِ اقٌبل ٍ نَضی ػطضِ هی ًٌس ًِ
هٌؼٌؽ ًٌٌسُ انل ٍ هٌكب هؼٌَی ٍ آؾوبًی اؾالم اؾت (ًهط .)311 :3131 ،قٌبذت َّیت اظ عطین ٌّط،
ذَز ًیع ًیبظهٌس ضطٍضیبتی اؾت ًِ ثی تَرِ ث ِ آى ّب ًوی تَاى ثِ یبكتِ ّب هغوئي ثَزَّ .یت یي هلت زض
رْت قطم ّوبى َّیتی اؾت ًِ ؾٌت ّب آى ضا قٌل زازُ اؾت .ثؼٌی ًَع ًگبُ ثِ ربهؼِ ،ظًسگی ٍ اثؼبز هرتلق

آى ٍ ثِ عَض ًلی َّیت زض ّوبى هؼٌبیی ًِ زض گصقتِ قٌل گطكتِ اؾت ٍ هب اهطٍظُ هی ذَاّین پبؾساض ٍ
پبؾجبى آى ث بقینَّ .یت توسًی ّوچَى توسى ایطاًیَّ ،یتی اؾت ًِ ثط پبیِ ّبیی هخل كطٌّگ هحَضی ،رْت
هساضی هؼٌَی زض ظًسگی ،انبلت ؾٌت ّبی گصقتگبى  ،هٌف ٍ ثیٌف گصقتگبى ٍ زض یي ًلوِ ثط ًَػی ظًسگی
هؼٌبی ٍ هؼٌَی اؾتَاض اؾتَّ .یت توسى هطزم ایطاى چِ ثبؾتبى ٍ چِ اؾالمَّ ،یتی اؾالهی ٍ ایطاًی اؾت؛ ٍ
ایي زٍ زض ًٌبض ّن ثبّن هؼٌی هی قًَس .زض ایي َّیت هَللِ ّبیی ٍرَز زاضز؛ هخل رْت زاض ثَزى ظًسگی ٍ تبحیط
ٍ تجؼیت اظ ؾٌت ّبی انیل ظًسگی ایطاًی ًِ هزوَػبً َّیت ایطاًی ضا تكٌیل هی زٌّس ًؿجتی ًِ َّیت ثب ٌّط
زاضز ًؿجتی قلبف ٍ ضٍقي زض رْبى ؾٌت هحَض اؾت (قبیؿتِ كط.)11 :3133 ،
رْبى ؾٌتی ًِ َّیت ظًسگی ضا زض ػَاهل هبٍضایی رؿت ٍ رَ هی ًٌسً .گبُ ؿبیت اًگبضاًِ زاضز ٍ رْبى ضا ثب
تبضید زٍضی هی ثیٌس ًِ ثب تبضید ذغی ٍ ّط ًؽ ثِ انلی ثبظ ذَاّس گكت ًِ ،اظ آى رب قطٍع قسُ اؾتّ .وِ
ایي هَاضز ٍهتی ٍاضز كضبی ٌّطی هی ق َزٌّ ،طهٌس ضا ثِ ػبلن هخبل هی ثطز .چَى هی گَیین ٌّط ایطاًی اظ ػبلن
ٍاهغ كطاض هی ًٌس ٍ ثِ ؾطاؽ ػبلن زیگطی هی ضٍز ٌّط هؼوَال ٍ انبلتب ثبظتبة َّیت ّب ٍ ًَع رْبى ثیٌی یي
توسى اؾت .یؼٌی ثب ثطضؾی آحبض ٍ هٌبتت ٌّطی یي توسى زض توبهی اثؼبز آى هی تَاى ثِ ثبظذَاًی ثبعي ٍ َّیت
آى توسى پطزاذت.
زض هلوطٍ توسى ّبٍ ،هتی كطٌّگی زٍام ٍ هَام هی گیطز ٍ ثسًِ هحٌوی پیسا هی ًٌس هؼوَال ثِ هؼیبضّبی ٍاالیی
زؾت هی یبثس ًِ حصف آى ّب ؿیط هوٌي هی ًوبیس .اگط زٍ هطحلِ تبضیری پیف اظ اؾالم ٍ ثؼس اظ اؾالم ضا زض ًظط
ثگیطین ،ثب زٍ هوَلِ ًالى كطٌّگی ٍ توسًی ضٍ ثِ ضٍ ّؿتینّ ًِ ،ط ًسام قبذهِ ّبی ذَز ضا زاضًس ٍلی ثط
ؾبذتِ یٌسیگط ّؿتٌسٌّ .ط پیف اظ اؾالم ایطاى زض زٍضُ ؾبؾبًی ،زضٍى هبیِ ّبی ٍیػُ ذَز ضا پطٍضـ زازُ ثَز .ثب
یي ًظط ثِ ٌّط زٍ ؾسُ ًرؿتیي اؾالهی ،هتَرِ هی قَین ًِ ایي هَللِ ّب ثِ قست زض ًبضًس .اهب زض ایي زٍضُ
رْت گیطی انلی ذَز ضا اظ هؼبضف هطآًی ٍ ؾٌت پیبهجط ًكئت هی گیطز؛ زض ًگطـ رسیس ثط كطٌّگ ٍ ٌّط،
ؾطآؿبظ تحَلی كطاگیط زض تبضید كطٌّگ ٍ ٌّط ایطاى هی قَز ثِ عَضی ًِ اهطٍظُ ثِ ػٌَاى ٌّط اؾالهی ثِ آى
اعالم هی قَز ،ظهیٌِ كٌطی ٌّطهٌس ثب حٌوت ایطاًی پیف اظ اؾالم ٍ ػطكبى پؽ اظ اؾالم هی آهیعز ٍ ایي زیي
تبظُ ّوچَى كلؿلِ توبم ػیبضی زض ٌّطّب رلَُ هی ًٌس ٍ ًوَزّبیی اظ پیًَس هؼٌَی ثیي كطٌّگ ٍ ٌّط پیف اظ
اؾالم ٍ پؽ اظ اؾالم ضا ثِ ٍرَز هی آٍضز.

 -7مسجذ کامل تریه وماد معماری اسالمی
هؼوبضی زض اؾالم ثب هؿزس آؿ بظ هی قَز اٍلیي هؿبرس ،ؾبذتوبى ّبی ثؿیبض ثب قٌَّی ثَ زُ اًس ًِ ؾبذتي آًْب
ّعیٌِ ّبی ظیبزی زض ثطزاقتِ ٍ زض تعییٌبت قبى اظ ؾٌي ًْي هؼوبضی ایطاًی اؾتلبزُ قسُ اؾت .ضٍثطت ّیلي
ثطًس زض ًتبة هؼوبضی اؾالهی ،هؿزس ضا رلَُ ضهع ٍ ضاظّبی هؼوبضی ٍ هلت ایي هؼوبضی هی زاًس ٍ هؼتوس اؾت
« اظ ّوبى اثتسا ًوف ًوبزیي آى اظ ؾَی هؿلوبًبى زضیبكت قس ٍ ایي ًوف هْن ذَز ضا زض ذلن قبذم ّبی
ثهطی هٌبؾجی ثطای ایي ثٌب ثبظ ًطز ًِ اظ آى هیبى هی تَاى ثِ قبذم ّبیی ًظیط گٌجس ،هٌبضُ ٍ هٌجط اقبضُ ًطز
(ثلربضی هْی.)199 :3131 ،
ّسف ًْبیی هؼوبضی هؿز س تبهیي ػوین تطیي ًَع ٍحست ظًسگی ٍ هلَْم ربهغ توطًع آى اؾتّ .وِ هؼوبضاى
هؿلوبى هی ًَقیسًس كضبیی ضا ثِ ٍرَز آٍضًس ًِ ًبهال هتٌی ثِ ذَز ثبقس ٍ ّوِ رب زض توبم هوبهبت ذَز ًلیِ
نلبت ٍ ًیلیت كضب ضا هتزلی ؾبظز .زض زاذل ّیچ یي اظ ایي كضبّب اًؿبى احؿبؼ ًوی ًٌس ًِ ثِ رْتی ذبل

ًكیسُ هی قَز ًِ ،ثِ ؾَی رلَ ٍ ًِ ثِ ؾَی ثبالّ .ن چٌیي اًؿبى ّیچ گبُ ثِ ٍاؾغِ هحسٍزیت ّبی كضب ذَز
ضا تحت ككبض احؿبؼ ًوی ًٌس .هؼوبضی هؿزس كبیس ّط گًَِ ًكف ثِ رْتی ذبل هی ثبقس (ثَضًْبت:3133 ،
 .)93ػٌبنط هؼوبضی زض هؿبرس هبًٌس هحطاة ،گٌجس ،هٌبظُ ٍ  .. .اظ ؾَیی ػطنِ ضا ثطای ًوبزیي اػتوسات ،آییي
ًبهِ ّب ٍ كطٌّگ هؿلوبًبى كطاّن ًوَزُ ٍ اظ ؾَی زیگط ربیگبُ تزلی ًوَـ تعییٌی اؾلیویٌّ ،سؾی ٍ  ...قسًس
تب ثِ ًَػی پبیِ ّبی ایي هٌبى هوسؼ ضا ّط چِ ثیكتط هؿتحٌن ؾبظًس .زض ًٌبض ایي ػٌبنط هؼوبضی ًِ ّط ًسام
ثِ ًحَی ثیب ًگط َّیتی ذبل اظ ایي ثٌبی هوسؼ یؼٌی هؿزس هی ثبقٌس .هی تَاى آضایِ ّبی تعییٌی ضا ثِ نَضت
ذبل هكبّسُ ًوَز ًِ ًوَز زیگطی ضا ثطای ایي ػٌبنط هؼوبضی ًِ هی تَاًٌس ثب ؾبیط اثٌیِ هوسؼ هبًٌس ًلیؿبّب
هجبًی هكتطًی زاقتِ ثبقٌس ثِ اضهـبى آٍضًس .ایي آضایِ ّب هؼوبضی زض گٌج سّب  ،هحطاة ّب ٍ عبم ّب ٍ هَؼ ّب ثب
ثیبى ًوبزیي ذَز رلَُ زیگطی اظ قٌَُ ٍ رالل الْی ضا ثِ ًوبیف هی گصاضًس ٍ َّیت ذبل اؾالهی ضا ثیبى هی
ًوبیٌس.
 -1-7محراب
هحَضی تطیي ثرف زض هؼوبضی هؿزس هحطاة اؾت .ایي ٍاغُ زض لـت ثِ هؼٌبی هحل رٌگ ٍ رْبز آهسُ ٍ اظ
زؾسگبُ ضاؿ ت انلْبًی زض الولطزات هحطاة هؿزس ضا اظ آى ضٍ هحطاة گَیٌس ًِ هحل رٌگ ثب قیغبى ٍ َّای
ًلؽ اؾت (ثلربضی هْی؛  .) 111 :3131هحطاة اظ ًظط كٌی ٍ ًظطی ًوبیبًگط هلت هؿزس ٍ هَهؼیت هجلِ هی
ثبقٌس .ثَضًْبت زض ًتبة ٌّط اؾالهی ،ظثبى ٍ ثیبى هظْطیت هحطاة ضا زض پٌبّگبُ ثَزى آى هی زاًس .پٌبّگبُ ٍ
هبهٌی ثطای ثبًطُ ًبنطُ ،هطین زذتط ػوطاى .اظ ؾَی زیگط ثَضًْبت هحطاة ضا ثِ ػٌَاى هكٌبت ًَض ٍ هطًع حضَض
الْی هؼطكی هی ًٌس ًِ ثِ ٍاؾغِ حضَض ههجبح ،نَضت هبزی یبكتِ اؾت ثب زیَاضّبی (هَظائیي،؛ ًبقی ّبی
لؼبثساض ٍ اؾلیوی) ثطذی هؿبرس ًِ ًوف حجؽ ًَض ضا ایلب هی ًٌٌس (ثَضًْبضت.)19 :3133 ،

شکل ( )1محراب مسجذ شیخ لطف اهلل اصفُان

 -2-7گىبذ
گٌجس یٌی زیگط اظ ارعای انلی هؼوبضی اؾالهی هی ثبقس ًِ ّن زض ضًگ ٍ ّن زض قٌل اظ رولِ هْن تطیي
ًوبزّبی ػطكبًی رْبى اؾت .ایي ػٌهط ًوبز ًطٍیت ٍ زایطُ ٍ آؾوبى هی ثبقس .هْن تطیي ػبهل زض ظیجبقٌبؾی

گٌجس ػالٍُ ثط ایٌٌِ هی ثبیؿت ًوبز ؾجٌی ٍ ؾجي ًوبیی ًوًَِ ذَیف یؼٌی آؾوبى ثبقس اؾتلبزُ اظ ضًگ زض
رلَُ ظیجبقٌبؾبًِ آى اؾت .الگَّب ٍ ضًگ ّب چِ زاذلی ٍ چِ ذبضری هی تَاًٌس ثِ ایي ؾجي ًوبیی یبضی زٌّس.
آًْب زض ػیي حبل ثِ ضطة ٍ تبحی ط ًوبزیي قٌل ّن هی اكعایٌس .گٌجس ثط ؾغح هطثغ قٌلی ًِ رلَُ ٍ ًوبزی اظ
ػبلن هبزی ٍ ظهیي هی ثبقس هطاض هی گیطز ٍ حلوِ اضتجبط ایي زٍ ػبلن ظهیٌی ٍ آؾوبًی « ؾبهِ» یب « گطیَ» ثِ
قٌل ّكت ضلؼی هی ثبقس .ثیبى ًوبزیٌی اظ ّكت كطقتِ حبهالى ػطـ ،گٌجس زض هؿبرس اؾالهی اظ زضٍى ثِ
عَض ؿیطهتٌبّی ثِ ؾَی ثبال حطًت ًٌطزُ ٍ زض ػیي حبل ضٍی ؾتَى ّبی ذَز ّن ؾٌگیٌی ًوی ًٌس .زض
هؼوبضی اؾالهی ّیچ ًككی ٍرَز ًساضز ٍ ثیي ٍ آؾوبى ٍ ظهیي تٌبهضی ًیؿت .زضذت ثْكتی هٌبؾت تطیي
ًوف هبیِ ثطای تعییي ؾغح زاذلی گٌجس اؾت .یي ًوًَِ ثطرؿتِ اظ ایي تعییي زض هجِ الهرطُ زیسُ هی قَز زض
آى زضذت ػبلوگیط ثط ًوف ٍ ًگبضی ًِ اظ زیسگبُ اؾالهی اظ ثبال ثِ پبییي ضقس هی ًٌس ،اظ ًوغِ اٍد گٌجس ضٍ ثِ
پبییي ًكیسُ ٍ ؾطتبؾط كضبی زاذلی گٌجس ضا هی پَقبًس.

شکل ( )2گىبذ اهلل اهلل بقعٍ شیخ صفی الذیه اردبیلی

 -8وتیجٍ
ٌّط ثط هجٌ بی تلٌط قٌل هی گیطز ٍ زض ٌّط اؾالهی ًِ هجٌبی تلٌط ٍحساًیت اؾتٍ ،حست زض ًخطت ٍ ًخطت زض
ٍحست زض توبهی ٍرَُ ٌّط هتزلی اؾت ًِ ضیكِ زض تلٌط اؾالهی زاضزٍ .حست حبنل ثِ ّن پیَؾتي ارعاء
ًجَزُ ثلٌِ ذَز ضا زض ػٌبنط احط ٌّطی ًیع هتزلی ؾبذتِ اؾت .انل ٌّط اؾالهی ظیجبیی اؾت ًِ ٍاثؿتِ ثِ ظهبى
ًجَزُ ٍ شاتی ٍ زضًٍی اؾت .زض ٌّط اؾالهی هبزُ زض رْت ظَْض ایي ظیجبیی هتؼبلی هی گطزز .انل ایي ظیجبیی
ٍحست اؾت ٍ ّط آیٌِ ًِ ٌّط ثیبًگط ٍحست ثبقس ظیجبؾتٍ .حست ٍ ًخطت زض توبثل یٌسیگط كْن هی قًَس ًِ اظ
آى ّب هلَْم تضبز اؾتٌجبط ًوی گطزز ٍ ایي تؼبضیق تهَض اٍلی ٍ ثی ًیبظ اظ تؼطیق اؾت.
اًؿبى ّب ثب حلظ ٍ گؿتطـ كطٌّگ ذَز ،زض ٍاهغ هیطاث هؼٌَیكبى ضا اػتال هی ثركٌس .هیطاحی ًِ ثب گصض اظ
گصضگِ پطكطاظ ٍ ًكیت ظهبى ،ثِ زؾت آى ّب ضؾیسُ اؾت.

ثسٍى قي ،كطٌّگ ایطاًی آهیرتگی ظیبزی ثب كطٌّگ اؾالهی یبكت ٍ آًچِ هب اهطٍظ تحت ػٌَاى كطٌّگ اؾالهی
اظ آى یبز هی ًٌین حویوتی اؾت آقٌبض ًِ زض ظًسگی هب ربضیؿت.
ٌّط اؾالهی ثب ثطگعیسى ظثبى ًوبز اظ عطین ًوَـ زض حویوت هٌتجی اؾت ًِ عبلت حویوت ضا ًعز اؾتبزی هبّط
هی ًكبًس ٍ آهَذتگی ّب اٍ ضا ؾیطاة هی ؾبظز.
ٌّط اؾالهی ،ظثبى كطٌّگی اؾت ًِ حبٍی حوبیوی قگطف اؾت ًِ ،اًؿبى ؾطزضگن اهطٍظ ضا ثِ تبهیي آضاهف هی
ضؾبًس زض ٍاهغ ثب گؿتطـ ٌّط اؾالهی ،ثِ ضًٍن كطٌّگ ایطاًی اؾالهی اظ ًظط گبُ ًوف ٍ تعییي زؾت یبظیسُ این.
ػٌبنط هؼوبضی زض هؿبرس هبًٌس هحطاة ،گٌجس ٍ هٌبضُ ٍ  ...اظ ؾَیی ػطنِ ضا ثطای ثیبى ًوبزیي اػتوبزات ،آئیي ّب
ٍ كطٌّگ هؿلوبًبى كطاّن ًوَزًس ٍ اظ ؾَی زیگط ربیگبُ تزلی ًوَـ تعییٌی اؾلیویٌّ ،سؾی ٍ  ...قسًس تب ثِ
ًَػی پبیِ ّبی ایي هٌبى هوسؼ ضا ّط چِ ثیكتط هؿتحٌن ؾبظًس.
اظ ؾَی زیگط ایي تعییٌبت ؾطقبض ٍ ؿٌی اظ الَاى ٍ كطم ّب زض اهبًي هصّجی ّوچَى هؿبرس ،آضاهگبُ ّب ٍ ثوؼِ ّب
ٍ هساضؼ زض ؾطظهیي ّبی اؾالهی َّیتی ذبل ثِ آى ّب هی ثركس .ثطضؾی ٍ قٌبذت ذبؾتگبُ ایي ًوَـ اظ
ؾَیی هب ضا ثِ اػتوبزات ،كطٌّگ ٍ آزاة ارتوبػی ٍ هصّجی هطزم ایي ؾطظهیي آقٌب ًوَزُ ٍ اظ ؾَی زیگط ظهیٌِ
ای رْت ثِ ًبضگیطی آگبّبًِ ٍ هؿتوط ایي آضایِ ّب زض هؼوبضی هؼبنط كطاّن هی ًوبیس.

مراجع
-3ثلربضی هْی ،حؿیي .) 3131( .هجبًی ػطكبًی ٌّط ٍ هؼوبضی اؾالهی ،اًتكبضات ؾَضُ هْط
-8ثَضًْبضت ،تیتَؼٌّ .) 3131( .ط اؾالهی ظثبى ٍ ثیبى ،تطروِ هؿؼَز ضرت ًیب ،تْطاى ،ؾطٍـ
-1ثَضًْبضت ،تیتَؼٌّ .)3139( .ط هوسؼ (انَل ٍ ضٍ ـ ّب) ،تطروِ رالل ؾتبضی ،تْطاى ،ؾطٍـ.
 -1ثَضًْبضت ،تیتَؼ .)3133( .هجبًی ٌّط اؾالهی ،تعضروِ اهیط ًهیطی ،تْطاى ،حویوت
 -1ظًی ،هحوس حؿي ( ) 3181نٌبیغ ایطاى ،تطروِ هحوسػلی ذلیلی ،تْطاى ،ثی ًب.
 -3قبیؿتِ كط ،هٌْبظً .) 3133( .بضثطز ًوَـ اًتعاػی كلعًبضی زٍضاى ؾالرو ِ زض عطاحی هجلوبى ؾجع قْطی .زٍ
كهلٌبهِ هغبلؼبت ٌّط اؾالهی ،قوبضُ ّلتن ،ل 11.
 -3نساهت ،هؼهَهِ ( .) 3131هضبهیي هصّجی زض ذظ ًگبضُ ّبی ؾٌگ هجطّب ٍ هحطاة ّب هَظُ هلی،
زٍكهلٌبهِ هغبلؼبت ٌّط اؾالهی ،قوبضُ ؾَم ،ل 31.
-3كطاؾت ،هطینّ .)3131( .ؼورَاًی ًتیجِ ٍ ًوَـ ّ ٌسؾی زض ثٌبّبی انلْبى ػهط نلَی؛ زٍ كهلٌبهِ
هغبلؼبت ٌّط اؾالهی  ،قوبضُ پٌذ ،ل 83.
ً -9طثيّ ،بًطی « .)3138( .هجبًی ٌّط هؼٌَی» تْطاى ،ؾبظهبى تجلیـبت اؾالهی ،حَظُ ٌّطی
ً -31هط ،ؾیس حؿیي .) 3131( .رَاى هؿلوبى ٍ زًیبی هتزسز ،تطروِ هطتضی اؾؼسی ،تْطاى ،عطح ًَ
ٍ -33ایِ ،گبؾتَىٌّ .) 3131( .ط اؾالهی زض ؾسُ ّبی ًرؿتیي ،ضحوبى ؾبضٍری ،اًتكبضات گیالى ،ل 31.
ٍ -38ظیطی ،ػلیٌوی .) 3131( .تبضید ػوَهی ٌّطّبی ههَض ،رلس اٍل ٍ زٍم ،تْطاى ،اًتكبضات ّیطهٌس.
ّ -31طاتی ،هحوس هْسی .)3113( .اًَاع ذغَط ٍ ًتیجِ ّبی ًْي ،تْطاى ،اًتكبضات پیبم آظازی ،ل 33.
14. Vitruvius, the ten books on architecture, translated by morris hicky morgan, newyork, dover books
pub. Co. 1960, pp810

