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هب رهربزن اندر دبستان بدي
شاهناهم 

و هیه ت(خورشیدمترویج علمجموعه )گروه کاویان این نشریه توسط 
.یده استنتشر گردمتالیف شده و با حمایت رسانه بنیاد معماری ایران 



Imagination in art: تخیل در هنر 

تصور و خیال 
در هنر

میورد در نیمه قرن نوزدهم و قرن بیستم پس از مدتها تخیل دوباره
ه دوره رمانتیی  بیی شی  آغیاز گیر توجی. توجه قرار گرفته اسیت

محوری به نقیش تخییل در آفیرینش و خیوانش هنیری بیوده اسیت 
کیردن متفکران و هنرمندان رمانتی  با نفی نقش خرد و جیایگزین

آن با تخیل آن را امری خودجوش فرض میی کردنید در ایین مییان  
سیت یکی از اندیشمندانی که دربیاره تخییل نظرییاتی را ارادیه داده ا

د کوله ریج است او تخیل را فرایندی خیال  میی دانید کیه  میی توانی
.انسان را به شناخت و معرفت نزدی  کند

خییل قدرت تصور کردن، پنداشتن، فرض کردن و تجسم ذهنی را ت
. ودظیاهر شی… گویند که به شکل های متفاوتی در هنیر، ادبییات  و 

یت هنرمند همواره با دگرگون کردن طبیعت و دخالت در آن با واقع
درک خود ارتباط برقرار می کند و به گونه ای جهان را با تخیل خود

در غرب موضیو . می کند و برای خلق کردن از آنها بهره می جوید
رار تخیل همواره مورد چالش بوده و در بیشتر موارد مقابل تعقیل قی

کیران و این تقابل میان تعقل و تخییل موجیب تقسییم متف. می گیرد
.حتی دوره های تاریخی و هنری غرب شده است

سادات طباطبادی زهرا 
کارشناس ارشد

hera.hestia83@gmail.com
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ل اولییه و تخی: کوله ریج تخیل را به دو بخش تقسیم می کند
ی همیه تخیل اولیه نیروی حیات و عامل مقدمات. تخیل ثانویه

. سیتاین نیرو قوه ای تنظییم کننیده ا. ادراکات بشری است
در وسیله ای است بیرای تمییز چیزهیا از یکیدیگر، بیه نظیم
با هیم و آوردن آنها، تفکی  آنها از یکدیگر و یا ترکیبشان

ایین نییرو در همیه ی . حاصل اینها رسییدن بیه ادراک اسیت
انسان ها وجود دارد و بیرای شیناخت پیرامیون انسیان در او 

ه بیه انسان از طریق تخیل اولیه است کی. گذاشته شده است 
یه در تفکر ثانو. شناخت و درک الزم از اطراف خود می رسد

انسییان اییین درک و دریافییت را مییی گیییرد و آن را ارادی 
سیان بیه تخیل اولیه به نظر کوله ریج در ان. بازسازی می کند

صییورت غیییر ارادی وجییود دارد در حییالی کییه تخیییل ثانویییه 
ییل ایین تخ. هنر نیز از این نیرو زاییده می شود. ارادی است

ونید میی ثانویه است  که خیال های وابسته را بیه یکیدیگر پی
اصر، این تخیل پس از تجزیه و پراکندن و افشاندن عن. دهد

زای آن دست به بازآفرینی می زند بازآفرینی چیزی که اجی
.از حقیقت گرفته شده است 
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:نواع تخیلا

.نوع غیر خالق تخیل که در آن تصاویر بر مبنای الگوهای تجربه شده پیشین به وجود می آید: تخیل باز تولیدی•
.کشدمیخیال پردازی هدایت شده که در آن فرد موقعیت های احتمالی منجر به بازگشت را در ذهن خود به تصویر : تخیل بازگشت•
.فرایندی که در آن عناصر ناخودآگاه با افکار آگاهانه، برای ایجاد تصورات و افکار جدید سازماندهی می شود: تخیل خالق•
.شکلی از تخیل که در آن افراد خیاالت واهی خود را به نحوی هدفمند به کار می اندازند و پیگیری می کنند: تخیل فعال•
ا کردیکی  از ویژگی های  خیال  این  است  که  با محسوسات  و عالم  حس  ارتباط  پیدا می کند؛ یعنی  خیال  را نمی شود از عالم  حس  جد•

امور خیال  یکی  از حواس  باطنی  است ، اما آ نچه  متعلق  حس  ظاهری  است  مانند«  .حس  باطنی»به  همین  دلیل ، به  قوه  خیال  نام  حس  را نیز اطالق  کرده اند، ولی  گفته  شده  
؛ یعنی  خیال  ولی  زمانی  که  ما رابطه  مان  را با عالم  حس  قطع  می کنیم ، خیال  فرا می رسد. مسموع  و مشهود و ملموس  و غیره  به  خیال  تعبیر نمی گردد و امور مخیل  تلقی  نمی شود

.  به  عبارتی ، خیال  از حس  آغاز می شود. از عالم  حس  کنده  می شود



( هنرمند)ادراک خیالی هنر
، او می هنرمند در فرایند آفرینش هنری، به کوششی دست می زند که خاص اوست

ت کوشد تا از رخساره حقیقت پرده بردارد و هر آنچه را که در زاهدان کتمیان اسی
رد، هنرمند اگر چه در جهانی مشترک با همگان به سر میی بی. به عرصه تجلی آورد

ی آنچه او از این جهان دریافیت می. اما تعابیر تازه ای از این جهان به دست می دهد
ه مدد کند الهام است و آنچه به این جهان باز می گرداند باز آفرینی همان الهام ها ب

ا هنرمند بی مدد از تخیل نمی توانید دنییای خیاص خیود ر. صورت های خیالی است
هین دارد هنرمند مفهومی را که در ذ.  بسازد و در کشف روابط پنهانی اشیاء بکوشد

ر متحیرک بر لوح نقش می کند یا با آجر و سنگ بر پا می سازد یا به صورت تصوی
، آنچیه حتی وقتی از طبیعت تقلید می کنید. در می آورد فارغ از مواجهه حسی است

ه می آفریند عین طبیعت و حتی عیین آن چییزی نیسیت کیه در ذهینش، از مواجهی
ییز در حسی با طبیعت نقیش بسیته اسیت، بلکیه خالقییت و عمیل خالقانیه خیود او ن

ل در واقع آنچه در ذهن اوست جزدی است و صورت و شک. آفریده اش دخیل است
ه بیه همیین سیبب اسیت کیه آنچی. دارد، و بدین ترتیب از نو  ادراک خییالی اسیت

شیرافت همچنین مییزان. هنرمند می آفریند به توان قوه مخیله او بستگی تام دارد
اثر هنری وابسته به شرافت انوخته صور خیال 
طی  اول  افق  اعلی  و قدس ، دوم  افق  وسی: سه  افق  برای  انسان  در هنر به  وجود می آید
و طبیعت  و سوم  افق  اسفل  و مادون  طبیعت  
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ل  و اول  افق  اعلی  و قدس ، دوم  افق  وسطی  و طبیعت  و سوم  افیق  اسیف
ی  طبیعی  در اولی  و دومی ، زیبایی  مثالی  حقیقی  و زیبای. مادون  طبیعت 

.زمینی  و در سومی  زشتی  بر هنر غلبه  پیدا می کند
یکی  از ویژگی های  خیال  این  است  کیه  بیا محسوسیات  و عیالم  حیس

بیه  . ردارتباط  پیدا می کند؛ یعنی  خیال  را نمی شود از عالم  حس  جدا ک
فتیه  همین  دلیل ، به  قوه ی  خیال  نام  حس  را نیز اطال   کرده اند، ولی  گ

علّیق  یکی  از حواس  باطنی  است ، امّا آن چه  مت«  حس  باطنی خیال»شده  
حس  ظاهری  است  مانند امور مسمو   و مشهود و ملموس  و غیره  بیه  

  کیه  میا ولی  زمانی. خیال  تعبیر نمی گردد و امور مخیل  تلقی  نمی شود
  خیال  رابطه مان  را با عالم  حس  قطع  می کنیم ، خیال  فرا می رسد؛ یعنی

. به  عبارتی ، خیال  از حیس  آغیاز می شیود. از عالم  حس  کنده  می شود
  و خیال  موجب  می شود انسان  از عالم  حس  کنده  شود و به  عالم  جامع
 ، وسطی  تعلّق  پیدا کند که  نه  مادی  محی  اسیت  و نیه  مجیرد محی

.برای  آن که  آثار ماده  را ندارد
میرو انسان  در عالم  خیال  گونه ای  از آزادی  را تجربه  می کند که  در قل

ان  مانند از این جا است  که  بسیاری  از متفکر. فلسفه  امری  محال  است 
. کانییت  و هیییدگر مقییام  هنییر را مقییام  آزادی  بشییر تلقییی  کرده انیید
عیالم  آزادی هایی  هست  که  جز در این  عالم  تحقق یافتنی  نیست  و در

م  انسیان  بسییاری  از طلب هیا و تمنّاهیا را در عیال. عینی  ناممکن  است 
در قلمیرو علیم ، چنیین  خییاالت  و آمال هیایی  نیامعقول. خیال  می بیند

ند، در عالم  اسطوره  و دین ، انسان  صورت  کامل  خویش  را می بی. است 
. در حالی  که  در عالم  خیال  اقسام  صُوَر به  نمایش  در می آیند
لیوب حال یا ق. هنر باب دل را باز می کند و بر قلوب تاثیر می گذارد

ا هنر به مدد خیال، وجیه زیبیای هسیتی ر. را هدایت یا مسخ می کند
نمیی کاری که از معرفت های علمیی و فلسیفی بیر. منکشف می کند

داونید هنر مند در اندیشه دینی، زیبایی را نمیآفریند چرا کیه خ. آید
م که خود جمیل است و ال جرم دوستدار جمال، زیبیایی را بیرای عیال

الی کار هنر مند کشف زیبایی به مدد ساحت خیی. آدم رقم زده است
7. وجود خویشتن است



فلسفه از خیالپرسش
ه حق خود می داند که فلسف. لذا اگر هنر با فلسفه کاری نداشته باشد و درباره مسادل خود از آن استمدادی نجوید. فیلسوف از متعلقات ذهن انسان پرسش می کند

نین حیاکم بیر به همان مییزان کیه فلسیفه، قیوا. آنچه فیلسوف را به سمت هنر می کشاند مفهوم خیال است. درباره اساس هنر و رابطه آن با سایر امور پرسش کند
. اسیتدر نگاه و نظر متفکران اسیالمی، عیالم خییال، عیالمی واقعیی و میوثر. هستی را کشف می کند، هنر ظهور هستی را در قالب صورت های خیالی نشان می دهد

دید آورد بیی آنکیه عالمی که کارکرد آن می تواند رفتارهای متعدد و انفعالت عاطفی مختلفی را در انسان پ: واقعی بودن عالم خیال به دلیل منشا اثر بودن آن است
وضیوعی به موجب این قوه است که ذهن ما هیر لحظیه از موضیوعی متوجیه م. از عجیب ترین نیروهای ما قوه متخیله است. او نسبت به آن خود آگاهی داشته باشد

. این قوه در اختیار ما نیست، بلکه ما در اختیار این قوه عجب هستیم. دیگر می شود و به اصطالح تداعی معانی و تسلسل خاطر صورت می گیرد

. سیتدر نگاه و نظر متفکران اسالمی، عالم خیال عالمی واقعی  و میوثر ا
ه عیالمی کی. واقعی بودن عالم خیال به دلییل منشیا اثیر بیودن آن اسیت

ی را در کارکرد آن می تواند رفتارهای متعدد و انفعاالت عاطفی مختلفی
. اشیدانسان پدید آورد بی آنکه او نسبت بیه آن خیود آگیاهی داشیته ب

انسان سر و کار دارد و از جینس( قلب)شناخت هنری از آنجا که با دل 
شییناخت حصییولی نیسییت و دسییت اراده در آن تییاثیری نییدارد عمیقییا  

رفیت کسیی کیه نسیبت بیه چییزی مع. شخصیت فرد را متاثر میی کنید
ییرد حضوری پیدا کند آثار و تبعات آن سراپای وجود او را در بر می گ

زیرا علم حضوری برتیر از علیم حصیولی اسیت چیون از خطیا و تردیید 
. ی هدمبراست و باالترین یقین را، در باب حقایق روحانی به انسان م

هنرمنید هرگیز بیر آن: شناخت هنری، گونه ای شناخت حضوری است
د، بیه نیست تا جهان را وصول کند، بلکه می خواهد با هستی مواجه شیو
ر و وصال جهان برسد و به وسیله ظرفیت هیای خییالی خیود و بیا تصیوی

رمنید، عیالم هن. تمثل به طور بی پایان و رمیز آمییز بیا آن گفتگیو کنید
ی از آن همواره در برابر او حاضر است و او پیوسته به دریافت های نوین

در . داردالبته بین یافتن هنری  و درک مفهومی، تفاوتی جدی. می رسد
در مقیام. مقام یافتن هنری و درک مفهومی، تفیاوتی جیدی وجیود دارد

ن در علیم عکیس آ. یافتن، شی نزد شما حضور دارد، تصور حضور دارد
تن ابتدا تصور شی همراه با امیر کلیی حاصیل میی شیود، بعید ییاف. است

دن دارد به همین اثر هنری، جنبه فردیت و شخصی بو. صورت می گیرد
.و علوم فلسفه همگی جنبه کلی دارند



عالم تخیل و هنر
کیاری . ی کندهنر به مدد خیال، وجه زیبای هستی را منکشف م. حال یا قلوب را هدایت یا مسخ می کند. هنر باب دل را باز می کند و بر قلوب تاثیر می گذارد

ار جمیال، تدسیکه از معرفت های علمی و فلسفی بر نمی آیدو هنرمند در اندیشه دینی، زیبایی را نمی آفریند چرا که خداوند که خود جمیل اسیت و الجیرم دو
می، شعر را نافه صاحب نظران اسال: به عنوان مثال. کار هنرمند کشف زیبایی به مدد ساحت خیالی وجود خویشتن است. زیبایی را برای عالم آدم رقم زده است

.ردگشایی خوانده اند، یعنی شاعر خود به وجود آورنده چیزی نیست بلکه سرنافه مشکین را باز می کند تا باد صبا جایی که می آورد آن را بب

ي صبا تو نکهت آن زلف مشکبو داري           هب یادگار بمانی هک بوي او دار
عییالم هنییر و عییالم تخیییل، چنییان بییه هییم 
ر  وابسته اند که نمی توان در غرب و شی
. دو گونییه متفییاوت از آن شناسییایی کییرد

ده هیای این حقیقتی است که بر کلیه پدی
.هنری و در اقصی نقاط عالم حاکم اسیت
اما هنیر غربیی در بیه ثمیر رسیاندن ایین 

 شیده رسالت ذاتی، به ضعف و فتور مبیتال
است، زیرا قبل از آن تخییل در فرهنیگ
معاصر غرب کیه میی تیوان آن را فرزنید 
.  ستبالفصل مدرنیته خواند در حال افول ا

افولی که در هنر مغرب زمیین بیه وقیو  
ل پیوست از دیدگاه حکمت معنیوی، افیو

ند برای همین است که هنرم. تخیل است
خیییود را در مقیییام مولییید میییی بینییید نیییه 

دد در حالی که هنرمنید بیه می. آفرینشگر
ز هیم نیروی تخیل، به اتحاد بین عناصیر ا
اقع و در و. گسیخته عالم مبادرت می کند

بیر کسی که از جایگاه و شان خیال بیی خ
: است از نظام کلی معرفت محروم است

صورمدرککهاستباطنیحواسخیال
یاتکلمدرککهعقلبرابردراستجزدیه
ودوجخیالیتوانوسیلهبههنرمند.است
محسوسجهانتواندمیکهاستخویش
وندکلطیفممکنگونهترینعالیبهرا
یلهوسبهمعنی،.کندتماشاییبسراآن
ورن.یابدمیحضورانسانبرابردرخیال
آنودکنمینفوذهمنیستیدرحتیخیال،
اهدهمشراتجلیاتکشد،میتصویربهرا
درارآنبهمعرفتوشعفوکندمیپذیر
خواجهاز.کندمیمشتعلانساننهاد

خشیاشاراتشرح»درطوسینصیرالدین
وجوددرقوهاین"کهاستنقل«الردیس
یهنگامحتی.ماندنمیمعطلهرگزانسان
معقوالتدربوده،تعقلغر انسانکه
فعالیتازاوخیالنیرویاست،ورغوطه
وعینباخیالنیرویفعالیت.ماندنمیباز

صورتبهراعقلیهایاندیشهمحاکات
سینا،ناب).کندمیمنعکستصویروتمثیل
1403 :173).



نتیجه گیری
ل خییا. عالم خیال، رابط بین عالم الهوت بیا عیالم ناسیوت اسیت

اگر خیال را از هنر بردارنید، هنیر . وجه مشترک همه هنرهاست
سیتی، هنر از نظر تجلی دادن ه. به صنعت یا علم تبدیل می شود
حیاکم بیر چرا که فلسیفه قیوانین. مرتبه ای باالتر از فلسفه دارد
ی را حال آنکه هنیر، ظهیور هسیت. هستی را کشف و بیان می کند

ر در قالب صورتهای خیالی نشان می دهد آن هم به نحوی کیه د
و را مخاطب منشاء بروز رفتارهایی نوین میی شیود و شخصییت ا

از جملیه نیا بیه. عمیقا  در راستای هدف هنرمند متیاثر میی کنید
و سامانیها و آسییب هیایی کیه هنرمنید بیه دره هیای نفسیانیت ا
سقوط کیرده و لیذا آثیار هنیری نمیی تواننید بیا فطیرت انسیان،

عوالم بر اساس آموزه های حکمی ما،. ارتباطی موثر برقرار کنند
حسیوس باال و متعالی به واسطه خیابان منفصل به مرتبیه صیور م

فهیوم بیه م) همین تمثیل به هنرمنید شیان خبیری. تنزل می یابد
ا میی بخشید و او میی توانید زیبیایی هیای حقیقیت ر( اصیل لفی 

تاریی  اما اگر عالم او کور و. آشکارا و نسبتی با آن برقرار کند
وار ختم شد، دنیای هنری او به دنیای نفسانی و رسوبات کابوس

در اینجیا دیگیر خییال آدمیی در عیالم میاوراء سییر و . می شیود
های بسیاری از آثار هنری امروز بر صیورت. سلوک طیرانی ندارد

مین است که برای ه. خیالی متصل به واقعیت نفساتی مبتنی است
ماییانی هنرمند به جای آنکه از فطرت خود پیروی کند به کار فر
ن در ایی. دل و دیده می سپارد که تنها از او بهره ابزاری می برند
ارا ییا سیون)حالی است که هنر در گذشته به معنای شریف لفی  

و فضیلت و خیال منفصیل هنرمنید، معطیوف بیه حقیقیت( هونارا
. کشف و بیان آن بود

می و بیه باید با رویکردی عالمانه به فرهنگ مکتوب ایرانی  اسال
شناخت ژرف ماهیت و کارکرد خیال و صیورتهای خییالی دسیت
.ردیازید، و بر این اساس مبانی نظری هنر امروز را پی ریزی ک
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پیشییدادیان اولییین سلسییه پادشییاهی
ی ایران در اساطیر هستند کیه فردوسی
بخییش نخسییت شییاهنامه را بییه آنهییا 

و پیشدادیان از د. اختصاص داده است
.ادد+ پاره تشکیل شده است، پیش

پیییش بییه معنییای نخسییتین و داد بییه

بیه معنای قانون گذار، پس به این مرت
ن خواهیم رسیید کیه پیشیدادیان اولیی

.قانون گذاران هستند
سال بعید از پادشیاهی کییومر 100

ان، اولین شاه اساطیری پیشیدادی اییر
ارد، چهارمین پادشاه تاج بر سر میگیذ

جمشیییید یکیییی از پیییر آوازه تیییرین 
اسییطوره هییای ملییی ایییران اسییت کییه 
فردوسی بزرگ در شاهنامه خود از او

ر جمشید د. سخن به میان آورده است
ته شاهنامه شهریاری بنیادگیذار شیناخ
مییی شییود؛ خییواه اییین بنیادگییذاری 

ن کرانمند سیاختن زمیان بیا برپیا شید
جشیین نییوروز همییراه باشیید و خییواه 
یییاز گسییترش دانییش گیتیانییه و رفییع ن

هییر چییه هسییت، اییین . هییای مردمییان
دوران شییاهد دسییتاوردهایی برجسییته

.در جامعه بشری است

جمشید
شاهنامه
در 

امیر عباس سعیدی مدنی

a.amirsaeidi@gmail.com

معماریکارشناسی ارشد 



د اوبست یکدل پر از پناو        کمر گرانمایه جمشید فرزند 
زررسم کیان بر سرش تاجپدر      به برآمد برآن تخت فرخ 

رهیگشت سرتاسر او راشاهنشهی        جهان کمر بست با فر 
فرمان او دیو و مرغ و پریداوری            به زمانه بر آسود از 
شده تخت شاهی بدویآبروی        فروزان جهان را فزوده بدو 

شهریاری همم موبدیفره ایزدی              همم منم گفت با 

د، پیاره دوم، شیی. شید ساخته شده اسیت+از دو پاره جمجمشید 
آن پاره نخسیتین. نیز دیده می آید ( خورشید)همان است که در

دگی جم، در پهلوی یم بود است و معنی جمشید به نور و درخشن
.میرسد

فیر و . تجمشید بزرگترین و نیرومند ترین پادشاه پیشدادی اس
ر فروغ وی و شکوه شیگرف او تیا بیدان پاییه بیوده اسیت کیه بی

بد و فرّه خویشتن فریفته می شود و سر از فرمان یزدان بر می تا
.ایزدی را از دست می دهد

ویی در تاریخ پادشاهی جمشید اتفاقات بسیاری روی میدهد و گی
ود کیه آغاز تمدن، متمدن شدن انسان است، اوی نخستین کس ب

آهن نرم کرد بیه آتیش تیا از آن پوشیش و زره فیراهم آرنید از 
ریسیییدن و تابیییدن ابریشییم و کتییان مردمییان را . بییرای نییاورد
.آموخت

ا به جامعه جمشید گویی نخستین کسی بود که طبقات اجتماعی ر
خییویش افییزود، نظییام طبقییاتی کییه از دوره ورود آریییایی هییا بییه 

تا قیرن سرزمین ایران تا پایان سلسله ساسانیان حدود قرن سوم
.هفتم میالدی را نشان می دهد
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ی کیوه، چونیان ینیآیاو نخست آنان که روحانیان و پارسایان بودند را گروهی بنهاد و کوه را جایگاه ایشان نهاد، در اینجا دگر بار میفهمیم بیه سیپندی و ارزش
من و نیرنیگ جنگاوران و سپاهی مردان آزاده بودند که ایمن می داشتند سرزمین را از دش( تیشتاریان)رده دومین . خوریمنزدیکترین جای به آسمان، باز می 

نیروی تالش و را کشت مندان و برزیگران پدید می آوردند که نان خویش و دیگران گرد می کردند و به( پسوییان)رده که جمشید بنیاد نهاده است سوم . ها
ان نهیاده همان دست ورزان و پیشه وران و صنعت کاران کسانی بودند که دانش و آزمون هایی اندر کف آن( اهتوخشیان)چهارم دسته و رده اما . خویشبازوی 

.بود که به نیروی خرد و چیستی گشتن، صنعتی در می یافتند که کار مل  از ایشان به سامان بود

 اشرسم پرستندگان دانیخوانی اش                           به گروهی که کاتوزیان 
هرا جایگه کرد کوگروه                                  پرستنده جدا کردشان از میان 
انپیش روشن جهاندارشکارشان                           نوان بدان تا پرستش بود 
ندندنام نیساریان خوابنشاندند                                همی صفی بر دگر دست 

لشکر و کشورندآورند                                فروزنده کجا شیر مردان جنگ 
ایپبود نام مردی به جای                    وزیشان کزیشان بود تخت شاهی به 

بسودی سه دیگر گره را شناس              کجا نیست از کس بریشان سپاس
بکارند و ورزند و خود بدروند                     به گاه خورش سرزنش نشنوند
ز فرمان تن آزاده و ژنده پوش                           ز آواز پیغاره آسوده گوش
تن آزاد و آباد گیتی بروی                               بر آسوده از داور و گفتگوی
چه گفت آن سخن گوی آزاده مر                     که آزاده را کاهلی بنده کرد

اباسرکشیچهارم که خوانند اهتو خوشی                          همان دست ورزان 

اساس بر . بودب ناسو مگویا خاستگاه نخستین آریایی ها، سرزمینی با هوای بسیار سرد بوده به گونه ای که هوا در حدود ده ماه از سال سرد و تنها دوماه معتدل 
.شدب بامتن وندیداد جمشید هزار سال سلطنت کرد، فرمان داده شد که سکونت گاهی بسازد که شکل آن مربع و طول هر ضلع آن به اندازه ی  میدان اس

چیه د؛ ابری یکپارکه پروردگار جمشید را خبر می دهد که زمستان هایی بر هستی پیکرینه و استومند خواهند تاخت و سرما و یخبندانی سخت خواهد بومیدانیم 
ایی برای مردمان و پس جمشید به فرمان پروردگار پناهگاهی باید استوار کندو در آن، خانه ه. برفی بسیار بر بلندترین کوهساران و بر دره ها رود خواهد بارید
رو مالید و پروردگار نقشه ور را به جمشید می دهد و به وی می آموزد که چگونه گل را با پاشنه ف. آغلهایی برای چهارپایان، آب روان و راه و مرغزار پدید آورد

.کنددر زیر زمین بنا می ( وَر)دیواری/و اینگونه جمشید برای پاسداری از نسل بشر و جانوران و گیاهان باغی محصور. با دستان ورز دهد

11



[ اریعنی غ]در حصه اول آبادی. بند سی
طش بساز در وس[ یعنی محله]نه خیابان
در [. محلیه]و در آخر سه [ محله]شش 

خیابان اول تخمه ی  هزار میرد و زن 
صد و در خیابان وسط تخمه شش. را ببر

ش با خیی. آخر سیصد[ محله]در خیابان
کیه [ بسیاز]زرین در و پنجیره بیزرگ 

.روشنی طبیعی در انیدرون غیار بیرود
رد پس جمشید خیال ک. بند سی و ی 

غاری را که اهورامزدا به من گفت چیه 

پیس اهیورامزدا گفیت ای . طور بسازم
جمشید خوش شیکل فرزنید ویونهیان
این زمین را با پاشنه های خیود زییر و
د رو کن و با دسیتهای خیود بکین ماننی
مردمانی که حاال زمین نیرم را وسیعت 
.مییییییییییییییییییی دهنیییییییییییییییییید

پس جمشید همیان طیور. بند سی و دو
این زمیین . که اهورامزدا خواست کرد

ت را با پاشنه ها زیر و رو کرد و با دسی
ها کند مانند مردمیانی کیه حیاال زمیین 

.نیییییرم را وسیییییعت میییییی دهنییییید
پییس جمشییید غییاری . بنیید سییی و سییه

سییاخت چهارگوشییه بییدر ازای ییی  
در آنجیا نسیل مواشیی و . میدان اسیب

ستور و مردم و سگ و پرنیده و آتیش
.سییییییییرخ روشیییییییین را بییییییییرد

ونتگاهی نکته بسیار مهم نسبت به سیک
کییه بییرای مییردم سییاخته شییده اسییت 

ن ممکی. اسیتتقسیم آن به سه بخیش 
ه است این سیه بخیش سیکونتگاهی بی

منظییور سییه طبقییه اجتمییاعی موبییدان، 
. اشدبسپاهیان،کشاورزان و صنعتگران 

س نکته عنوان می کند کیه بیر اسیااما 
شواهد موجود هیی  شیهری در اییران 
باستان و چه در دوره ی اسالمی دارای

یکیی .نبودهمرزبندی طبقاتی جداگانه 
از اصلی تیرین دالییل عیدم مرزبنیدی
ه از طبقاتی طیف گسیترده ی هیر طبقی
.هثروتمند تا الیه های کم درآمید بیود
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بهترین مکانی آنی . انوا  فضاها و عرصه های زیستی که در سیزده بند اشاره شده است به پنج گروه طبقه بندی می شوندوندیداد در شهر جمشید بر طبق متون دینی 
بوده که در آن مرد در جایگاه دوم خانه ای حادز اهمیت. است که نیایش در آن صورت بگیرد بنابراین اتشکده یا هر نو  فضای دینی بیشترین اهمیت را داشته است

ود و چهارمین ار  میشمزمتاهل با همسر و فرزندانش در آن زندگی بگذرانند و جایی نیز برای نگهداری دام و حیوانات اهلی داشته باشند، مرتبه سوم موجب باغ ها و
ا هم در ارتباط می توان دید که موقعیت و نحو قرار گیری این فضای بی ش  ب. جایگاه فضای نگه داری دام و در کنار آن پنجمین مرتبه را چراگاه ها شامل می شوند

ی برای دام در آخر این هبوده و موقعیت و منزلت در سلسله مراتب داشته اند به صورتی که مکان دینی یا آتشکده با باالتری اهمیت، سپس خانه ها و در کنار آن مکا
ل می گرفتند که کی شچراگاه ها را می بینیم که خارج شهر ایرانی بوده اند پس می توان ترتیب شهر های ایرانی در دوران باستان بر اساس الگوهای کمابیش معین

ب و خاک را به هم در فرمان جمشید، دیوان آبه . داردشناخت کامل آن نیاز به بررسی های بیش تر و دقیق تر منابع و متون تاریخی و نیز کشفیات باستان شناسانه 
نیز پدید به دستور جمشید سنگ های گران بها و پزشکیبعدها . داشتندسرشتند و خشت ها بر آوردند و از خشت و گ  و سنگ، کاخ ها و گرم خانه ها بر پای 

ن ماه رسید، آن و چون روز نخست فروردی. پس جمشید دیوان رام را فرمود تا تختی برآورند، بر آن نشست و دیوان را گفت تا آن به سینه آسمان آبی برند. آمدند
.نام کرد و این گونه جشن نوروز از وی یادگار بماند( روزِ نو)روز را 



مادها
این دوره به علت روابیط اییران بیادر 

شتری بابل، آشور و یونان گسترش بی
پیدا کیرد کیه در توسیعه و گسیترش
ر د. شهرها اثیر بسیزایی داشیته اسیت

شدت به شهر نشینیدوره اشتیا  این 
مییی یابیید و بییه دسییتور دیییاکو اولییین
ی پادشاه ماد شهر هگمتانیه پاییه رییز

این شهر ی  شیهر سیاسیی. می شود 
اده نظامی بوده و روی ی  تپیه بنیا نهی
ود می شود، در افسانه ها گفته میی شی
که این شهر دارای هفت دیوار و بیرج
شده بوده که هر کدام به رنگی ساخته

بییوده و در مرکییز آن کییاخ پادشییاهی 
ر ایین دیگبناهای . استقرار میگرفته 

شهر را میی تیوان خزانیه جیواهرات و 

. اسلحه خانیه در پنیاه حصیار نیام بیرد
مسییاکن معمییولی و محییالت مسییکونی 
خارج از حصار بوده انید کیه در زمیان 
نبییرد مییردم بییه داخییل حصییارها پنییاه 

مقایسییه بییا شییهر شییوش، در . گیرنیید
ت اما هگمتانه توسعه کمتری داشته اس

ا سب  هیای نیوین و مصیالت متنیو  بی
. سیتاسیستمی منظم تر بنیا گردییده 

نوشیجان دومین شهر مهم مادهاشهر 
بییوده اسییت کییه اییین شییهر جنبییه ی 

وان پس میی تی. مذهبی داشته_سیاسی
اماکن مهیم ایین شیهر را معبید وکیاخ 
عنییوان کییرد کییه چهییره اصییلی آن را 

ر و در این شهر بیازا. تشکیل می دهند
.خدماتی عمومی وجود نداشته است
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هخامنشیان
دوره هیای سیبت بیهاولین حکومت پر قدرت قبل از اسالم هخامنشیان هستند که سیستم های اداری، انتظامی، شهرسازی و توسعه آنها به مراتب تکامل بیشیتری ن

مشهود است هنر ایران در دوران هخامنشیان هنری است شاهی و سرنوشتش با سرنوشت شاهان هخامنشی پیوند خورده است، لذا بر اساس آن چه که. قبل یافته
ا و اردشیر ارشو به ثبت رسیده است، این هنر در دوران پادشاهی کوروش و داریوش به اوج می رسد، و سپس پیشرفت آن متوقف می شود و تنها در دوره ی خشای

. تشهرهایی که در این دوره بنا گردیده،متعدد بیوده و نقیش دربارییان در ایجیاد بافیت شیهری و ظیاهر آن چشیمگیر اسی. مختصر جنبشی از خود نشان می دهد
.بودیافتهپاسارگاد، تخت جمشید و شوش هسته های اصلی بناهای عظیم و محکم به پرستش گاه ها، مکان های سکونت درباریان و وابستگان آنها اختصاص
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دوره بیییییین هخامنشییییییان و 
ساسانیان

ران، بین این دو سلسله حکومتی در ایی
پس ابتدا تسلط اسیکندر مقیدونی و سی
ه در دور. حکومت اشکانیان میی باشید
ی کم و اسکندر سیستم شهرسازی یونان

بیش در اییران نییز پییاده میی شیود و
ه، گ  استفاده از مصالحی مثل آجرپخت

. و ساروج امر عادی به شمار میی رفتیه
ده شهرهایی کیه بیه ایین سیب  بنانهیا
ی شدند، کامل تر و منظم تر از شهرها
دوره هیای قبییل بییوده و اجییزای آن بییا 
نظم خاصی در مقابیل و مجیاورت هیم 

قییرار داشییتند، بییه طییوری کییه در ییی  
طرف آن بناهای حکومتی و میذهبی و
ز در سه طرف دیگر ابتدا بازار و مراکی
خدماتی عمومی مثل حمام و آهنگیری 

سییپس خانییه هییای مسییکونی، بییا ... و
خیابان بندی منظم و کوچه هیای یی 
ند و فرم با روندی مستقیم قیراز داشیت
کل در مجمو  تمام این تشکیالت به ش

دایییره نمییایش داده مییی شیید، یعنییی 
گسییترش شییهر بییه شییکل مییدور در 
. اطییراف خییود انجییام مییی شییده اسییت

دورهدر . جیشهرهای بوشهر و : نظیر
ی بیه اشکانیان از نفوذ و فرهنگ یونیان

تییدریج کاسییته شیید و در اییین دوره 

ا شد فرهنگ و تمدن آریایی نسبتا احی
و شییهرها و مراکییز تجمییع انسییانی بییا 

یونانی بابلی و تا حدی_سیستمی ایرانی
بنا نهیاده شیدند و پاییه هیای معمیاری 
اشیییکانیان در چهیییارچوب ایییین سیییه 

شیهر بنیای. سیستم استوار می گشیت
و شهرسییتان ( سییمنان فعلییی)قییومس

استخر در زمان اردوان پینجم مربیوط 
.به این دوره می باشند

ساسانیان
شهرها در ایین دوره بیه دو سیب  بنیا 

نییو  اول بییه سییب  قییدیم . مییی شییدند
یعنیییی سیسیییتم دوران اشیییکانیان و 

سییلوکیان بییود کییه نمییایی دایییره وار 
. (فییروز آبیاد)شیهرگور: داشت نظییر

ود سیستم دوم مشب  ییا شیطرنجی بی
نیگ که البته باز هیم تحیت تیاثیر فره

شهرسازی دوره اسکندر قرار داشت و
درجه 90کوچه ها و خیابان ها با زاویه 

همدیگر را قطع نموده و نمای خیارجی 
ابور نیشی. آن شکلی مسیتطیلی داشیت

در بهترین نمونیه سیسیتم شهرسیازی
.دوره ساسانیان به شمار می رود
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مذهبی-بررسی مولفه های کالبدی منظر هویت بخش در محورهای گردشگری
زهرا عباسی

استادیارگروه معماری،دانشگاه آزاد اسالمی،واحد نطنز،ایران
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مقدمه-1

مهماملفراغت،عاوقاتوزمانبهوابستگیازفراترخودتخصصیمفهومبهداردمذهبی-دینیاعتقادهایوباورهادرریشهکهمذهبیگردشگریوزیارت
انگیزهکهانیکسوزادرانیکی:هستیممواجهگروهدوبامذهبیگردشگرانمیاندر.استاندازچشموتمرکزمسافرت،ایجادگیریشکلدرانسانیجغرافیای

شرکتوزیارتانجامضمنکهمذهبیگردشگراندیگریونیستفراغتاوقاتآنها،تابعاقامتمدتوزمانواستمذهبیامورانجاممسافرت،فقطازآنهای
.استزیارتاولویتبامنظورهچندآنهامسافرتاهدافعبارتیبهوکنندمیدیدننیزگردشگریدیگرهایمکانازمذهبیمراسمدر

ازشهریهنگفر.دیدراشهریفرهنگباشهریفضایوکالبدبینناپذیرتفکی یرابطهتواننشینی،میشهروشهریتوسعهافزونروزروندباامروزه
کههاییبنات عنوانبهغیرههاوخانقاهوها،مساجدزادهحرم،اماممثلشهری کالبدیفضاهایمجموعهواستشهرهاتحولوتوسعهدرایپایهومهمعناصر
.شوندمیمذهبیگردشگریرونقبهمنجرهستندخاصفرهنگازنمودی

هایبهموجود،جاذبناهایت وبناهامساحتهمچونهاییمولفهشودمیپرداختهمذهبیگردشگریمحورهایدرکالبدیهایمولفهبررسیبهمقالهایندر
قرارالعهمطموردرابخشهویترویکردیوغیرهومذهبیاماکنبهمنتهیمعابرمذهبی،روشناییفرهنگیمراکزای،تعدادموزهمراکزتعدادموجود،کالبدی
مندیتهویوهویتنظرازداراستکههاییویژگییواسطهبهنیزبین،معماریایندرکهشودمیواقعبررسیموردهویتینظرازمختلفیعواملودهدمی
.گیردمیقراراولویتدرمعماریبهنسبتهویتنیزموضوعیتاخروتقدمنظرازوگیردمیقرارمطالعهمورد
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:بیان مساله-2

ییکعنوانبهمذهبیگردشگری
هایمجموعهزیرمهمتریناز

یگردشگرتنو وبزرگصنعت
رشددرایویژهجایگاهازجهانی
.استبرخوردارکشورهااقتصادی

امامزاده)مذهبیمراکزوجود
زا(غیرهوها،کلیساهاها،زیارتگاه

ندباشمیبرخورداراعتباریچنان
دالیلمواردازبسیاریدرکه
یتوسعهیااولیهتاسیسعمده
رد.روندمیشماربهشهرهابعدی

مذهبی-گردشگریمحورهای

دارندنقشمختلفیهایمولفه
هایها،مولفهمولفهاینازیکی
الهمقایندرکهباشدمیکالبدی
ابکالبدیهایمولفهبررسیبه

دهشپرداختهبخشهویترویکرد
یکالبدهویتعبارتیبه.است
وانانسبینطرفهدویرابطهی 

ایهمولفهبررسیباواستمحیط
توانمیمنظری کالبدی
جذبافزایشجهتراهکاری
 کمنتیجهدروزادروگردشگر

دنبوجاذبوپویاییواقتصادبه
.نمودارادهمنطقهی 
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جمع بندی نظریات مربوط به موضو  تحقیق-1جدول

:نگاهی بر صنعت گردشگری-3

گردشگری عبارت اسیت ازمجموعیه کارهیایی کیه 
ی  فرد در سیفر ودر مکیانی غییر از محییط هیای 

ساعت و بیشتر از24عادی برای مدتی که کمتر از 
ییی  سییال نیسییت انجییام مییی دهیید و هییدف آن 
و سرگرمی،تفرج،استراحت،ورزش،دیدار بیا اقیوام
آشنایان،کسییییییب و کار،ماموریت،شییییییرکت در 
ی کنفیرانس، درمیان، مطالعیه و تحقیق،فعالییت هیا

فعالییییت هیییایی از ایییین قبییییل میییی . میییذهبی 
(1387رضوانی،.)باشد

بیه جاذبه های گردشگری به دو دسته منیابع و جاذ
عوامیل.های طبیعیی و انسیانی تفکیی  میی گیردد
ییات طبیعی همچون شرایط اقلیمی،زیستگاه های ح

وحش،رسیییتنگاه هیییای طبیعیییی و جلیییوه هیییای 
تاریخی،قومی و فرهنگی از جملیه عوامیل میوثر در
از . جذب گردشگران بومی و غیربیومی میی باشیند
ه ایین این رو در فرآیند توسعه گردشگری بایید بی

امر توجه داشیت کیه جاذبیه هیای گردشیگری بیه 
نحییوی سییاماندهی گردنیید کییه عییالوه بییر تییامین 
انگییییزش بیشیییتر بیییرای حضیییور هرچیییه بیشیییتر 
گردشیییییگران،تمامی ارزش هیییییای فرهنگیییییی، 
  تاریخی،اجتمییاعی و اکولییوژیکی منطقییه نیییز حفیی

(7، 1388احمدی،صادقی،.)گردد



گیتعامل گردشگری شهری و بازآفرینی فرهن3-1
سه دهه آخر قرن بیستم بیا جرییانی  در مرمیت و حفاظیت شیهری 

احییای. همراه است که آن را می توان تجدید نسل شهرها نام نهیاد
سیاختارهای کهن،برجسیته سیازی مکیان هیا و بیاز تولیید خیاطرات 
جمعی و کانون های تعلق خاطر،از جمله اولین اقدامات بیرای ایجیاد
یع و کشش ذهنی به سمت محیط های تاریخی است که مقوله ای وس
. دپدیده ای نو ظهور به نام  گردشگری فرهنگی را مطیرح میی سیاز
به توجه به ترجیت گردشگران در جست و جوی مکان های منحصر
ثبیت فرد، لزوم حفاظت از آثار فرهنگی و تاریخی و توجه به آثیار م
گری رونق اقتصادی گردشگری،بستر سیاز تقوییت موضیو  گردشی

دهنیده نتایج حاصل از مطالعات صورت گرفته نشان. فرهنگی است
ی نقیییش گردشیییگری فرهنگیییی در حفاظیییت از مییییرا  هیییای 

تمیاعی ارزشمند،گسترش روابط بین المللی و ارتقیای سیطت رفیاه اج
ابی بیه بدون در نظر گیرفتن فرهنیگ و اجتما ،دسیتی. ساکنان است

در . ودپایداری و بازآفرینی یکپارچه،امری غییرممکن تلقیی میی شی
ازآفرینی  این میان،نقش گردشگری به عنوان استراتژی اساسی در ب

بیه طیور کلی،میی تیوان  (smith,2007). فرهنگی مطرح میی شیود
دیید از گردشگری شهری را کنش متقابل گردشگران میزبیان و باز
ه هیای جاذبه ها و تسهیالت و خدمات مربوط به گردشگری با انگیز
ییزه بیه متفاوت گردشگر  دانست که در بافت های تیاریخی،این انگ

سوی کشیف و شناسیایی مییرا  هیای تیاریخی و شییوه ی زنیدگی
یت مهمتیرین راهبیرد هیای ارتقیای جیذاب. پیشینیان سو  میی یابید

رت گردشگری فرهنگی در بافت های تاریخی را میی تیوان بیه صیو
:زیر خالصه کرد

احییییای ارزش هیییای فرهنگی،تیییاریخ و شییییوه ی زنیییدگی •
.پیشینیان،رویداد ها و خاطرات جمعی

ا و  ایجاد پیوند بین جاذبه های فرهنگی از طریق ایجاد گیره هی•
.شبکه های گردشگری در شهر

احیییا و گسییترش محورهییای فرهنگییی و تییاریخی و پهنییه هییای •
.ه هاگردشگری با در نظر گرفتن موقعیت قرار گیری جاذب
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اهمیتوذالنفذیوالنفعذیعامالنوکاربرانبهفرهنگیآفرینیواقع،بازدر
مجدددهیشکلکهن،هایساختزیرحیاتتجدیددرودهدمیخاصی
اجتماعیهایسرمایهازاقتصادی،هایجریانشدننووشهریهایبافت
یروینعنوانبهگردشگریپتانسیلوگردشگرانازوبردمیسودمحلی
سیاریبدرمردمحضوروسرمایهجلب.کنندمیاستفادهآفرینیبازمحرکه
گیفرهنگردشگرحضورواسطهبهتاریخیهایبافتخصوصبهشهرهااز

شگریگردصنعتبخشدرگذاریسرمایهپذیرد،بنابراینمیتحققشهری
میهبرآوردراشهرهاتوسعهومرمتاقتصادیاهدافتنهانهفرهنگیشهری
ویتاریخهایبافتبازافرینیجهتسازندهمحرکیعنوانبهبلکهکند

.داردکاربردارزشباهایبافتواثارازحفاظت

حف بافرهنگیمنابعازاستفادهمنافعبهتوبریجوآشورتزمینهایندر
آثاراطرافمحیطاهمیتبهخردمقیاسدرامراین.دارنداشارهکیفیت
یمایسوهویتبهکالنمقیاسودرآنهاکیفیتحف دریادمانیوتاریخی
بریفرهنگمیرا تاثیر.داردتوجهشهرهاتاریخیمراکزوتاریخیشهرهای
کلشینحوهمثالبرایاستآندرگیرشهرکهاستفرآیندهاییتمامی
ایهارزشوفرایندهابهآنتدریجیتکاملوشهرقدیمییهستهگیری
موردیبازافرینوحفاظتمراحلتمامیدربایدکهدارندبستگیایتاریخی
رایمحلاست،حسمهمیبسیارتجربیارزشدارایتاریخقرارگیرندتوجه
ودهدمیساکنانشوشهربهمتمایزیکند،هویتمیتقویتاجتما در

اوتیمتفاخیر،رویکردهایهایسالدر.کندجلبخودسویبهراگردشگران
ارکبهشهرهاتاریخیهایسایتگردشگریمدیریتوریزیبرنامهبرای
وابزار،اهدافانتخابمعیارهایدرهاییتفاوتازهرکدامکهاستشدهبرده
واجراییمدلهی رسدمینظربه.استبودهبرخوردارخودحامیانحتی
اینجارد.کردبینیپیششهرهاییچنینبرایتواننمیواحدیریزیبرنامه
خیتاریهایبافتدرتنبریجوآشورتیگانهسهرویکردهایاساسبر

.استشدهتهیه(2)جدول
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رویکردهای سه گانه اشورت و تنبریج در بافت های تاریخی-2جدول 

ضایی کاربرد هری  از رویداد های فو  به ویژگی های مکانی،ساختار ف
.  و خصوصیات جامعه محلی آن وابسته است

راهبردهای حفاظت و احیا در تعامل بین بازآفرینی و -3جدول
گردشگری فرهنگی
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:اسالم  و هویت شهری-4

.اندماندهازبپدیدهاینازمقتضیتعریفیارادهدرنظرانصاحبومتفکرانواستنشدهارادهآنخصوصیاتواسالمیشهرازمانعیوجامعتعریفتاکنون
ازغیرراازودخشهریمحیطکهاستخاصیتاریخیوفرهنگی،فضایییویژههویتبیانگرمسلمان،ناظرانوپژوهشگرانعمومبرایاسالمیشهرهایاصطالح
بهوجهتلزوموقتآندانستآناسالمیماهیتبصریتبلورراآنعناصرکارکردواسالمیشهرکالبدیویژگیچنانچه.(12:1375ابراهیمی،)کندمیجداآن
کمآنهاتاریخیواسالمیآنها،هویتبهتوجهیبیصورتدر.کندمیپیداضرورتپیشازهویت،بیشآنشدنتربرجستهبرایکالبدیعناصرکارکردونقش
.(185:1383شکودی،)دهندمیدستازراخودقبلیکارکردهایوندارندبومیبویورنگکهشوندمیجانشینعناصریوبازندمیرنگکم

وکارنقره)اوستوآفریندمیراهرچیزیکهاستخداوندتنهااین.اوستچیزهاوهاهویتهمهیآورندهپدیدواسالم،سرچشمهدیدگاهاز
.(1380کاران،هموبحرینی)استبرخوردارتعادلوفیزیکیآسایشبخشدمیهستیراماهیاتکهبصری،فیزیکی،نظمنظمازکالبدیهر.(78:1387همکاران،

آنابیارزیبرای.کندمیآشکارخودیباراشباهتشوکردهمتمایزغیرراازشهرجسمکهاستخصوصیاتیوصفاتمعنایبهکالبدیهویتروایناز
آنتحوالتواسالمیشهرهویت.(37:1383میرمقتدایی،)کثرت/وحدت-3وتحول/تداوم-2تشابه،/تمایز-1ازعبارتندکهاستشدهگرفتهنظردرمعیارهایی

راهازمینهداشتیم،آنیزمینهاییعنیشدهتبدیلروشهمینبااحتماالشدتبدیلاسالمیتمدنبهماباستانیتمدنکهزمانی.نیستاستثنافو یقاعدهازنیز
.(28:1388تقوایی،)نهادیمبناایراندررااسالمیشهروکردیمسوارآنبرراوآرمانپذیرفتیم



:مؤلفه ی کالبدشناختی-5

ومیعممنظرشاملشهریمکانکالبدیشبکه
ایهشهر،شاخصفرمکلیتمعناییبهوشهر
وهادروازهمیادین،:شاملاینقطهوکانونی
اینقطه-خطیهایسبز،شاخصفضاهای
بناهایت وهامساجد،کاخ:شاملتاریخی
فضاهایوها،حوزههاتودهنهایتودرشاخص
های،مجتمعقدیمیمحالت:شاملشاخص
تهویبررسیابعاد.باشندمی...ومسکونی
ونیخطی،کانوعناصردرتعمقازمکانکالبدی
معرف.یابدمیتشکیل...وها،دروازهمیادین
شاخصهصورتبهمکانهویتکالبدیهای
زمانمختلفهایالیهدرکالبدیساختارهای
وازس.یابندمیتبلورشهریمنطقهفضایبر

میعواملیشاملهامعرفاینسنجشکارها
تکلیواجزابرامروزتاگذشتهازکهگردند
بودهتاثیرگذارشهرساختانسانواحد
(1387بهزادفر،).اند

:راهکار عملیاتی هویت بخشی-6

راهکار عملیاتی الکوی طرح ریزی محیط 
شناختی شهرهای جدید با هدف هویت بخشی
به صورت  ی  دستورالعمل کلی اراده شده

در این پژوهش ایده پردازی  به دنبال. است
25.تحقق اهداف  زیر بوده است



:  بوم شناختی-6-1

اخت وحدت و یکپارچگی بوم شناختی لکه های  طبیعی و  انسان س
منطقه شهری

کاربرد مواد و مصالت بومی منطقه در ت  ت  اجزای طراحی -
شهری

نطقه گسترش قابلیت های گردشگری بوم شناختی سرزمین م-
.شهری

:کالبد شناختی-6-2

هریاستفاده از  قابلیت های دید و منظر سیمای سرزمین منظقه ش-

ن پیاده محوری و ترغیب شهروندان جهت حضور در عرصه سرزمی-
منطقه شهری

ن ایجاد فضاهای هویتمند برای گروه های مختلف سنی  سرزمی-
منطقه شهری

ستی توجه به توسعه پایدار سیمای سرزمین و لحاظ  جنبه های زی-
.در اجزا طرح ریزی منطقه شهری

:انسان شناختی-6-3

ارزشو،نمادهاعناصرازاستفادهومنطقهتاریخیبستربهتوجه-
درایمنطقهشناختیانسانوشناختیشناختی،کالبدبومهای

نهایتدروخاصهویتبخشالقاشهریطراحیهدایتراستای
راستایدرشهریهایمحیطمکانیخاطرتعلقومکانحسایجاد
.جدیدشهربخشیهویت
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بخشیهویتراهکاربهشناختیمحیطراهبردازگذر-4جدول

:نتیجه گیری-7

شناخترونددراستالزمشهریمنطقههویتبررسیجهتدر
ومبهایمؤلفهدرشهریهایمتغیربرجستهواختصاصیصفات
نظرییمباناز.نموداقدامشناختیانسانوشناختیکالبدشناختی،
شناختباکهشودمیگیرینتیجهگونهپژوهش،اینایندرشدهاراده
ی بهتوانمی،مکانهویتسازندههایمؤلفهوهادادهتحلیلو

جایگاهاینجادر.بردپیشهریمنطقههویتیوضعیتازکلیشناخت
طمحیراهبردازگذاروضعفوقوتنقاطبررسیمحیطیریزیطرح

وقوتنقاطنمودنشاخصجهتدربخشیهویتراهکاربهشناختی
در.استریزیطرحهاینظریهاجرایطریقازضعف،نقاطتعدیل
هویتیهایمؤلفهوهاالیهاندازیهمرویواجتما ازواغع

کمیلتبا.آیدمیدستبهمحیطهویتبهنسبتواحدمکان،نگرشی
هایخالتوانمیحاضر،نظریمبانیبهاتکاطریقنگرش،ازاین
رحطروندطریقازآنهارفعجهتودرنمودشناسیبازراشهرهویتی
اصخهویتیبروزتوانمیترتیببدینو.نموداقدامآمدکارریزی
.داشتانتظارراشهرهات ت در



یاتیخصوصجستجویدربایدمیگرددمطرحشهراسالمیهویتمورددربحثکهزمانی
ردیند.بوداسالمیسرزمینهایدرفردبهمنحصرشرایطواجدوشهریاِلمانهایدرباره
ه هایآموزوآمدهبوجودتوحیدبنیادیتفکربراساسشهرسازیومعماریآثاراسالم
کهبینیانجهاین.می یابدتجلیاسالمیآثاردرزیبایی شناسیاندیشهبه عنواناسالمی
راتبمسلسلهکهاستایندهندهنشاناستشهرسازیدرعرفانیمفاهیمبرمتکی
دراصوال.باشدجهانبخشوحدتازاصلبازتابیمیتوانددرهرمقیاسفضایی

وژهویهدفی سایهدرگوناگونوکثیراجزاءکهاستاینمهمنکتهشهراسالمی
انگربیوکنندمیحرکتوحدتسویبهاجزاکثرتازوکردهپیداسامانونظمواحد
ابطهربهتوجهوهمچنیناصلاینداشتننظرمد.میباشندکثرتدرعینوحدتاصل
حال.استضروریشهریعناصرهویتوهمچنینشهرهویتتعریفبرایفضاوانسان
ولاصمهمترینچیست؟اسالمیشهردرهویتازمنظور:کهمیگرددمطرحسواالتاین

ومعماریدرکثرتدرعینوحدتمفهومچیست؟اسالمیشهرسازیودرمعماری
لشکدینیهایآموزهومفاهیمبامنطبقکهآیاشهریچیست؟اسالمیشهرسازی
ربیانگاسالمیباهویتشهرآیادارند؟انتظارمردمکهاستشهریمیگیردهمان
موجودطشرایبهتوجهبامیتوانندنیزمعاصرشهرهایآیااست؟اسالمی-الهیآرمانشهر
-یتوصیفروشازپژوهشدراینباشد؟داشتهیافتهوحدتومنسجمکلیتی 

ررسیبواسالمیشهرهایهویتدرموردمطالعهبادرنتیجهوگردیدهاستفادهتحلیلی
ردایرانشهرهایساختاربهدستیابیبرایتوحیداصلهمچنینودینیهایآموزه
باوکثرتدرعینوحدتمهماصلمفهومبیانبابرآنوعالوهپرداختهاسالمیدوران
خلقبرایراهکارهاییپیدروشهرسازیمعماریدراسالمیبینیجهانبرتکیه

معنویوروحیمادی،نیازهایمثلساکناننیازهایباکهاستاسالمیهویتبامکانهایی
.باشدداشتهمطابقت

، شهر اسالمی، وحدت در کثرت، جهان بینی اسالمی هویت
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سرتاسردراسالمیشهرعنوانباامروزهکهآنچه
وعناصروجودمرهونشود،مییادازآنجهان
ابکهاستسازیوهویتفردمنحصربهالمانهای
وعملکردینظرازچهاسالمیتعالیمبکارگیری
نقشمعنویماهیتنظرازچهوظاهریشکل
ختاریطولدرشهرهاکالبدگیریشکلدرمؤثری
.اندبخشیدهایویژههویتاسالمیشهربهوداشته

فراهمراحاضرتحقیقانجامضرورتکهموضوعی
درشهرسازیومعماریتحوالتبهتوجهکرده،
میتوانراآناساسکهاستاخیربودهقرنهای

مدرندنیایگراییمادیومحوریدرتفکرانسان
مناسبیپاسخگوینتوانستهتفکراین.کردجستجو
لحبرایانسانیعمیقنیازهایکردنبرطرفبرای

در.باشدمدرندردنیایروانیوروحیمشکالت
بامیاسالهایدرسرزمینشدهساختهبناهایحالیکه
پاسخگوینحوبهترینبهمحوریخدااندیشه
هاینمونهوبودهانسانمعنویومادینیازهای
ینهم».اندکردهارادهزمینهدراینراموفقیبسیار
یمیالدبیستمقرناوایلازکهشدباعثنیزامر

ازبسیاریتوجهمورداسالمیشهرسازیومعماری
رایبرامناسبیبستروبگیردقراراندیشمندان
فراهمزمینهدراینمطالعاتوتحقیقات
پژوهش،اینمبنای.(142،1384باقری،)«.آورد
یاسالمشهرهایهایویژگیازبرخیرویبرمطالعه
تهویمفهومبهدستیابیودرکهدفباکهاست
رداصلترینبنیادیبهپرداختنواسالمیشهر

دروحدتاصلیعنیاسالمیشهرسازیومعماری
اربردکبهرسیدنبابتوانتاگردیدهمطرحکثرت
زشهااربهاسالمی،شهرهایفضایبستردراصلاین
رسیدنهاآننهاییغایتکهجوامعاینآرمانهایو
.بردپیاستتوحیدمفهومتجلیومطلوبکمالبه
هبشدهبیانموضوعاتبررسیبادلیلهمینبه

اسخیپبتوانبایدابتداتحقیقومطالعهمحورعنوان
عنوانباکهموضوعی.یافتزیرسواالتبرایرا

دارایبایدگرددمیمطرحاسالمیشهردرهویت
هبکهعناصریمهمترینباشد؟هاییویژگیچه
اینوچیستاندشدهمنجراسالمیشهرگیریشکل

اند؟هیافتنمودشهراسالمیدرصورتیچهبهعناصر
دیندراساسیاصولازوحدتاصلاینکهبهتوجهبا

مختلفهایویژگیوعرفانیمراتباست،اسالم
ومعماریرویبرتأثیریچهکثرتووحدت

-یالهشهرآرمانی تاگذاشتهاسالمیشهرسازی
شدهباعثعواملیچهبرسد؟تحققبهاسالمی
کلیتی بهرسدینتواناییمعاصرشهرهای
؟باشندنداشتهراواحدومنسجم

تحقیقروش
یقتحقهایروشازتلفیقینظرموردتحقیقروش
ازعاتاطالبندیجمعدرکهاستتحلیلی–توصیفی
دربلیقگرفتهانجامپژوهشهایوایکتابخانهمنابع
آنربعالوهوگردیدهاستفادهتحقیقموضو زمینه
رایبهایینقشهوتصاویرنمودارها،تحقیقرونددر
اولمرحلهدر.استشدهارادهمطالببهتربیان
بههشدذکراطالعاتومنابعازاستفادهباتحقیق
گیچگونواسالمیمعیارهایوازمالکهابرخیمعرفی
میاسالشهرسازیومعماریزمینهدرآنهاازاستفاده
شاخصعناصرمعرفیبهسپسوپرداخته

اببعدمرحلهدر.استگردیدهاشارهشهراسالمی
ولاصازمهمترینیکیمختلفوجوهومفاهیمبیان

ارهاشکثرتدروحدتمسئلهبهکهتحقیقمحوری
یمعماردراصلاینکابردنهایتدروپرداختهدارد
لهمرحدر.استگردیدهبررسیاسالمیشهرسازیو

وحدتبهرسیدنعدمدرمؤثرعواملنیزآخر
معرفیوشناساییمعاصرشهرهایدرشهری
.استگردیده
اژهومفهومازصحیحیشناختوتحلیلبادرابتدا
مفاهیمباآنهاتطابقو"شهر"و"هویت"های
بهاسالمیدورانمعماریآثاردرآنهاتجلیوعرفانی
هایمجموعهدراسالمیشهراصلیارکانمثابه
تصویرتاشدهپرداختهیافتهوحدتومنسجم
تبدستوحیدیرویکردبااسالمیشهرازروشنی
.آید

مقدمه

Introduction
مقدمه

Research Methodology

تحقیقروش
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هویت
ایسنتهوارزشهامورددربیشترهویتبحثاسالمیشهرسازیومعماریمبحثدر

دفهی بهرسیدنراستایدرمعماریعناصرازایمجموعهصورتبهکهاستاسالمی
کهاستنایبینیجهاناینمبنای.اندگرفتهشکلخاصنگرشوبینیجهاننوعیباو

ابراخودخداوندمخلو عنوانبهانسانواوستتدبیروارادهتحتوخدامحضرعالم
کهکندمیخلقراآثاریآفرینشقلمرویایندروداندمیاواَوامرتسلیموجودتمام

متّکییتهوترتیباینبه.گرددشکلبهترینبهویمعنویومادینیازهایپاسخگوی
برعالوه.دکنمیپیداظهورمعناوشکلترینکاملوترینژرفبااسالمیبینیجهانبر

درزنیدیگریعواملاسالمیشهرهایدرآنجایگاهوهویتتعریفدرعرفانیمفاهیم
درجملهاز.هستندمؤثرتاریخطولدرآنتداومواسالمیآثارهویتگیریشکل
ووحدتکلیطوربه،"هویت"لغتمفهوم»:استآمدهچنینهویتمفهومازتعریفی
بودنانیکسبهوشودمیدیدهشیئییاشخصدرکهاستایمشخصهوکراکترتداوم
وهافرمگیچندگاندرکهاستنظامیتأییدهمچنینکند،میپیداارتباطنیزهامشخصه
.(166،1388زاده،وهاب)«باشدشدهبیانمصالت
بهاینجادرکهشدهذکرکراکترهایکهکرداستنباطچنینمیتوانفو تعریفبهتوجهبا

دیدهگرمشاهدهجاییدرقبال هستند،اسالمیشهرسازیومعماریشاخصعناصرعنوان
آنابمجددمواجهههنگامبهکهاستشدهثبتماذهنازایگوشهدرآنازتصویریو
وتهویتوانیممیناخودآگاهطوربهدیگر،جاییدرآنهامشابههاینمونهدیدنیاوها

شهرهایدر.دهیمتطبیقخودقبلیذهنیاتباراآنوکنیمشناساییرامکانآنماهیت
...واکاروانسراهها،کاخعلمیه،مدارسبازارها،مساجد،شاملکهکالبدیعناصراسالمی
اساسبرنقاطاغلبدرخودمعنویومادیهایویژگیتماموماهیتحف باهستند،
تازنیواحدکلی وجودکهاندگردیدهباعثوشدهتکرارثباتباوواحدالگویی
تندهسخاصومستقلمحتوایوپیامدارایکدامهرکهعناصراین.آیددستبهحدودی
زاودارندصداقتخلوص،سادگی،اصالت،همچونصفاتینیزخودکالبدووجوددر

مردمزندگیباایگونهبهوباشندمیاجتماعیوفرهنگیارزشهایحاویدیگرطرفی
مردممیاندرفردییاوجمعیخاطراتیادآورمواردازبسیاریدرکهاندشدهعجین
هاییدهپدبامواجههدر»هستند،ماندگارهایپدیدهصورتبهعناصراین.گردندمینیز

آشنادیرعناصرازاحساساتیروازهمینوداردوجودتاریخباپیوندحسنوعیماندگار
هبمنجرودادهپیوندهمبهراحالوگذشتهترتیباینبهوشودمیزندهمابرای

بیاتتجرازذهنی،هایاندوختهباکاملارتباطواقعبهکهگرددمیهویتیتشخیص
بهمنحصرخصوصیاتاینتمامی.(111،1385پاکزاد،)«داردسنتوفرهنگتاگرفته
خشبعنوانبهوماندگارهایمیرا صورتبهوگردیدهآنهابقایموجبکهاستفرد

.انددهشمنتقلدیگرنسلبهنسلیازتاریخطولدراسالمیجوامعدرهویتازعظیمی Identity
هویت
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شهر
باآنرابطهوشهرازجامعیتعریفاراده

ددهنمیتشکیلراشهرکالبدکهعناصری
هتوجموردمبحثاین.استاهمیتبابسیار
فتهگرقرارحوزهایندراندیشمندانازبسیاری

دهشارادهشهرازمختلفیتعاریفاینبارهدرو
زاکلیتعریفی بهمقالهایندرلذااست،
اینکهازقبلشهر»:استگردیدهاشارهشهر
تزیسمحلباشد،جانبیوفیزیکیکالبدی
گیفرهنارزشهایواصولتجلیگاهاست،انسان
سازندهبینیجهاناست،انسانباورموردو

اهلشکهاهدافیبهمیکند،معرفیراخویش
ینمایشدهد،میگواهیهستندقایلخودبرای
درشهراست،طبیعتبهانساننگرشنحوهاز
خویشاهلهویتگونهجلوهکهحالیعین
عالقهکههویتیبهتمایلشاندهندهنشاناست،
یانگربباشد،مینیزشوندشناختهآنبهدارند
هاینکاجماال واستیکدیگرباآناهلرابطه
بیانراخویشساکنینزیستشیوهشهر

اینطبقبر.(58،1385زاده،نقی)«میکند
یموجودعنوانبهشهر:گفتتوانمیتعریف
اندبتوبایدانسانهازندگیمحلوپویازنده،

نسانامتفاوتنیازهایبرایمناسبیپاسخگوی
هایفعالیتانجامبرایرامناسبیمکانوباشد
تجلیگاههمچنینوآوردفراهمجمعیوفردی
جامعههردرخاصبینیجهانوفرهنگتاریخ،
رعناصوفضاهاهایویژگیاینبرعالوه.باشد
نظامکنندهبیانبایدنیزشهریشاخص
ردحاکماقتصادیومذهبیسیاسی،اجتماعی،

کهرالذکفو نکاتبهتوجهبا.باشدجامعههر
هاشارآنهابهشهرتعریفمورددراختصاربه
دررایاسالمشهرازمناسبیتفسیرتوانمیشد
.نمودارادهادامه

اسالمیشهر
مشخصاتوهاویژگیبیاندرکهآنچه

بردنبکاراست،اهمیتحادزاسالمیشهرهای
و"شهر"هایواژهمورددراسالمیصفت

آنهابهایویژههویتکهاست"معماری"

حاویشهرهااینکهدهدمینشانوبخشیده
تعالیمازکههستندخاصیاصولوارزشها
رفتهگسرچشمهتوحیدبنیادیتفکرواسالمی
ردهاویژگیوارزشهااینبیاندرروایناز.اند

یمدخیلاساسینکتهچنداسالمیشهرسازی
آنهابهاختصارطوربهمطالبذیلدرکهباشند
:استگردیدهاشاره
تشناخوارزیابیبرایاساسیومعیارمالک-1

هایسنتکریم،قرآنآیاتارزشهاواصول
زاشدهنقلروایاتواحادیثهمچنینواسالمی
دربزرگدانشمدانوجودومعصومینادمه

.باشدمیاسالمیسرزمینهای
اسالمیصفاتبهبایدشهرقرآندیدگاهاز

هبنیزکریمقرآنجایجایدر»باشدآراسته
کهمیشوداشارهزیستمناسبشهرصفات
طیبامنیت،جملهاز.دارندمعنویباراکثرا
ونزدیکیرز وفوربودن،مقدسبودن،
.(1385،110زاده،نقی)«برکت
گیریشکلدرمؤثرومهمموضوعاتازیکی
بهمکهازپیامبرهجرتاسالمی،شهراولین

آنورودباکهطوریبهاست،بودهمدینه
انایشوجوداعتباربهویثربشهربهحضرت
لیناوودادنامتغییرالنبیمدینهبهشهراین
برایاسالممکرمنبیتوسطاسالمدنیایمسجد
ودشبناشهرایندرمسلماناندینیامورانجام
وجهانمساجدتمامیالگویمسجداینسپس
شهرایندروجودبواسطهنیزمدینهشهر
المیاسشهرهایدیگرگیریشکلبرایالگویی
.گرفتقرار
شهرهایگیریشکلدردیگرمؤثرعواملاز

شهرهایدربزرگدانشمندانوجوداسالمی
احثمبودینیعلومازآگاهیباکهبودهاسالمی

ابوهندسهوریاضیاتنجوم،علمخداشناسی،
هردرومنطقههردرمحیطیشرایطبهتوجه
بیشهرسازیومعماریساختارهایزمان
دیدپجامعهبرحاکمقوانینراستایدررانظیری
شهرهایطراحیوگیریشکلروندواندآورده
کلیتی باوآگاهانهمسیریدررااسالمی
کلیتاینمرکزومبدأکهانددادهقرارواحد
.باشدمیتوحیداصلواسالمیبینیجهان

City
شهر

Islamic city
شهر اسالمی
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:یمذهبیابیجهتجغرافیایی،جهتاقلیمی،شرایط-2
نظیرمختلفیعواملرویبراسالمجهاندراقلیمیگستردهومتنو خصوصیات
بادریانجاساسبربناهااستقرارنحوهشهری،بافتگیریشکلشهر،یابیمکان
سازهلشکمصالت،نو شهر،گسترشجهتبناها،فرمآفتاب،تابشجهتوغالب
مناسبیوضعیتکهشدهآنبرسعیشهرهااینازبسیاریدروداشتهتأثیر...وها
.آیدفراهممصنو درمحیطبشرزندگیبرای
آنبهمیاسالشهرهایدرکهنکاتیمهمترینازیکیجغرافیایی،موقعیتبرعالوه
نحوهبرتربیشکهاستقبلهسمتبهشهرگیریجهتاستگردیدهایویژهتوجه
قرارزیادیاهمیتموردزمانیبحثاین.داردتأکیدشهردرمساجداستقرار
اسالمامبرپیتوسطخداوندامربهقبلهجهتتغییرقرآنآیاتطبقبرکهگرفت
بهمکهشهروگرفتانجاممسجدالحرامسمتبهمسجداالقصیسمتاز(ص)

.گرفتقراراسالمجهانمرکزعنوان
:اسالمیشهرهایدرشاخصعناصر-3
شهرهایتمیّزکهمواردیازاسالمیشهرسازیومعماریهایویژگیبیاندر

انستهتوکهاستفضاهاییوعناصروجودکند،میآسانشهرهادیگرازرااسالمی
باوتاریخیدورههردرجامعههربرحاکمحکومتیوسیاسینظامبهتوجهبااند
ونهمچمفاهیمیواصولواجتماعیواقتصادیاعتقادی،نیازهاینظرگرفتندر

یباترینزوبهترینبهشهرکالبدیفضایدر...وبرادریبرابری،عدالت،توحید،
هبی،مذارکانصورتبهعناصراینشهراسالمیفضایدر.کنندپیداحضوروجه

مهمترینبهبخشایندرکههستندمحالتواقتصادیخدماتی،فرهنگی،سیاسی،
:استگردیدهاشارهاختصاربهعناصراینتریناساسیو

مسجد
تریناصلیعنوانبهکهعنصریتریناهمیتباوبارزتریناسالمیشهرهایدر

ایبننو ترینعالیمسجد.استمسجدگرددمیمطرحمؤمنیناجتما جایگاه
وانعنبهمسجد.گرددمیمحسوباسالمیشهرتپندهقلبمنزلهبهواسالمی
یاسیسوقضاییعلمی،اجتماعی،عبادی،مذهبی،فعالیتهایانجامبرایکانونی
ساجدمسایربهنسبتتریمهمنقشجامعمساجدمیانایندر.شدندمیمحسوب
ودهبشهردرضرورتی صورتبهومهمرکنی عنوانبهآنهاوجودوداشتند
.است

مدرسه
سمتبهاسالمینوینجامعهمختلف،سرزمینهایدرآنگسترشواسالمورودبا

رانمتفکودانشمندانپیدایشزمینهوشددادهسو مختلفعلومفراگیری
نو هکشدسببامرهمین.گردیدفراهممذهبیعلومزمینهدربخصوصبسیاری
نوانعبهمدرسهوگرددایجادمنظوراینبهاسالمیدرشهرهایساختمانازدیگری
.گردیدعرضهاسالمیشهرهایبهفردبهمنحصرعناصرازدیگریکی
ایهگستردسطتآید،میشماربهاسالمیشهرهایعناصرمهمتریناز"مدرسه"»
یرد،گمیفرارااصلیمساجدوبازارنزدی بیشترشهر،مرکزحساسفضاهایاز
عیدیس)«.استمشخصمذهبیفرهنگتفکروقدرتنمایانگرمسجدباهمگامو

.(107،1368رضوانی،

چهارباغخیابانومدرسهقاجاردورهاوایل
مدرسهوسلطانیمدرسهکهچهارباغمدرسه
یتاریخبنایآخرینمی شود،نامیدهنیزمادرشاه
برایکهاستاصفهاندرصفویدورانباشکوه
اهشدورهدردینیعلومطالببهتعلیموتدریس
سالازصفوی،پادشاهآخرینحسین،سلطان
.شده استساختهقمریهجری1126تا1116

geographic orientationreligious orientation Climatic conditions

جهت جغرافیایی

Indicator elements in Islamic cities

عناصر شاخص در شهرهای اسالمی
The mosque School
مسجد مدرسه

جهت یابی مذهبیاقلیمی شرایط 



بازار
بهکهتاسبازاراسالمیشهرهایکالبددرکهبفردمنحصرهایشاخصهدیگراز

،مدارسمثلشهراصلیفضاهایارتباطیعنصروشهرفقراتستونعنوان
ازوبودهفرهنگیاقتصادی،مهممراکزازبازار.میشودمحسوب...ومساجد
 یصاحبانکدامهردرکهاستشدهتشکیلمتعددیهایراستهوهابخش
باکهیمشایعتواسطهبهبازاراینبرعالوه.اندکردهمیفعالیتمشخصصنف
بودهزنیاجتماعیوسیاسیمذهبی،هایجنبهدارایداشتهشهریفضاهایدیگر
.تاسگردیدهاسالمیشهردراساسیهایرکنازیکیدلیلهمینبهواست
کاخ
امعجدرمساجدحکومتیواداریسیاسی،اموراسالمیحکومتتشکیلآغازدر
درلفمختحکومتهایوهاسلسلهآمدنکاررویبازمانمروربه.میگرفتانجام

ارقرتوجهموردحکومتبرایایجداگانهفضایبهنیازاسالمیسرزمینهای
ویژهوجایگاهاسالمیشهرهایدرحکومتیمقرعنوانبهکاخساختمانوگرفت
مارهدارالعوارگعنوانباآنهاازمختلفموارددرکهکاخها.کردپیدامتفاوتی
فعالیتازوسیعیمیدانداشتند،سلطنتیکارکردهایآنکهبرعالوهشدهیادنیز
یکینکهایبهتوجهباوبرمیگرفتنددررادیوانیواجتماعیاداری،سیاسی،های
ازنو اینلذااستبودهسیاستازدینجداییعدماسالمدینهایویژگیاز

ویمعنرکنومذهبازهیچگاهاشگرایانهمادیکارکردبهتوجهباساختمان
یگردوبازارجامع،مسجدمانندفضاهاییباارتباطدرپیوستهونبودهجامعه
.استبودهشهریمهمعناصر
محله
ارساختمعموال  ودهندمیتشکیلرااسالمیشهرهایکالبدیفضایهامحله
هبیمذوقومیمشارکتهایواقتصادیاجتماعی،هایفعالیتاساسبرهامحله
عالوهمحلههردر.اندگذاشتهمینمایشبهراوحدتنوعیواستگرفتهشکل
درهکداشتهوجودایمحلهمرکزاهالی،نیازهایرفعبرایمسکونیساختاربر

وهزورخانانبار،آبحمام،میدانچه،مسجد،بازارچه،مانندعناصریمحالتمراکز
میعمونیمهایجنبهمحلههراینبنابر.استداشتهوجودمحلهمقیاسدر...

استگشتهمیجداشهرتحرکپروعمومیفضایازواستداشته
نحوهواسالمیسنتهایوکریمقرآنآیاتبهاستنادباگذشت،کهمبحثیدر

پسسوشداشارهزندگیمحیطوشهرفضایبهدادنشکلدرآنهاازبهرگیری
افتهیانتظاموهماهنگگیریشکلوشهرهامکانیاستقرارنحوهبهنگاهیبا

برخیانبیبهداشتهاسالمیاندیشهوبینشدرریشهکهآنهادرشهریعناصر
و فهایویژگیبرعالوه.شدپرداختهاسالمیشهرهایمشخصاتوهاویژگی
طبقکهاصولیوصفاتبایداسالمی،شهرهایساختاربهترشناختبرایالذکر،
وولاصاین.دادقراربررسیموردنیزرارفتهبکارآنهادراسالمیبینیجهان
تمامیدربشراقوامتمامبرایوبودهمکانیوزمانیبُعدگونههرازفارغارزشها
Market.هستندقراربرجهانتمامدرالهیهایسنتطبقبروگشتهارادهدوران The palace zone

بازار کاخ محله
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اصولنای.میپردازندجهانمورددرکلیمباحثبهکهدارندقراراصولیابتدااصول،میاندر
بندیجمعوتحلیلوتجزیهمفهوم،درکباکههستندصفاتیدارایخودترپاییندرجاتدر
دربشریزندگبرایراهاییمعیارویافتدستپدیدههربینروابطوکالبدبهمیتوانآنها

یاساسعنوانبهکهاستتوحیداصولاینازیکی.نمودارادهمطلوبکمالبهرسیدنراستای
تنهاعنوانهباهللقبولوهاالههمهنفیباوگردیدهمطرحاسالمدراصلترینبنیادیوترین

فعالیتمیتماواستداشتهعرضهدنیابهجدیدنگرشوبینیجهاننوعیهستیآفریننده
ویزندگیمشیوخطدادهقرارخودالشعا تحتاسالمتاریخطولدررامسلمانانسانهای
.میکندتعیینرا
وکلیاصلی عنوانبهکهاست"نظم"توحیداصلمهمهایشاخصهمهمترینازیکی

ازظمنبرهاننیزتوحیدیمباحثدرودارداسالمیتفکراتدرایویژهجایگاهجهانشمول
وعمدههایویژگیاز.استخداوندوحدانیتوبودنخالقاثباتدرهابرهانتریناصلی
مجموعهی بهیابیدستبراییکدیگربااجزاءهماهنگیوارتباطوتعدادنو ،نظماصلی
ایدهآورنپدیدوجودبروکندمیدنبالرامعینیهدفکهاستاییافتهوحدتومنسجم
زمین،بررویخداوندجانشینعنوانبهانساناصل،اینبهتوجهبا.داردداللتداناوحکیم
تاثیرهگرفتشکلمادیدنیایدرالهیقوانینطبقبرکهنظمیازخودتعالیورشدبرای

طورهبراخوداطرافمحیطکندواردایخدشهخوداطرافطبیعتبهآنکهبدونوپذیرفته
ظمیندهدمینشاناسالمیشهرهایتاریخرویبرمطالعه.استکردهسازماندهیمناسبی
ازرافضاییمراتبسلسلهداشتهوجودشهرهااینکالبدگیریشکلدرهموارهکه

ورفتهگبکارشهرطراحیدرمقیاسبزرگترینتامعماریواحدی درمقیاسکوچکترین
دلیلهمینبه.دهدمینشانجهانبخشوحدتاصلوکبیرعالمازبازتابیعنوانبهراآن
ایناز یهرکهآوردهفراهماسالمیمحیطوشهرانتظامبرایرامثبتیصفاتاسالمیشهر
بنیادیازیکی.هستنداسالمیسازیشهروشهرمحیطدرتجلیاتیوتعاریفواجدصفات
.استدرکثرتوحدتاسالمیسنتدرصفاتاینترین 33



کثرتدروحدت
ی تحتکهمسلمانانزندگیآثارواعمالدرآنتجلیووحدتمفهوم
بررسیقابلمختلفیهایازجنبهکندمیپیدانمودقانونمندمراتبسلسله
لمتقابوهماهنگ(یافتهنظام)خاصایرابطهوجودمعنایبهوحدت».است
رتکثبدونتواننمیراوحدتاستمسلمکههمانطور.باشدمیاجزاءبین
تصوروحدتبهرسیدنبرایغادیهدفبدوننمیتواننیزراکثرتوتصور
ضورحبهوابستهیکیوجودکهاندشدهعجینهمدرچنانمقولهدواین.کرد

راآنولیباشد،جزءی شاملتنهاتواندمیکلی هرچند.استدیگری
بیشوجودوحدت،وجودیشرط.نامندمییافتهوحدت"نهوواحدموجودی

.(110،1385پاکزاد،)«نامندکثرتراآنکهاستعنصریاجزءی از
بهصمختفقطکهاستخداوندوحدانیتوحدت،مهمترینتعریفبنابراین
تالوهیصفاتبررسیدرامراین.پذیردنمیراتکثریهی واوستذات
درکهىصفتاینکهبخاطراست،واحدخدامیگودیم».استمشاهدهقابلخداوند
نیستشری صفتآندراوبااحدىکهاستصفتى-الوهیتشمثال-اوست
خالصهودارد،حیاتوقدرتوعلمچوناستواحدخدا:گودیممىبازو

اوعلمکهاینبراىشود،نمىکثرتبهمبدلوحدتشصفتچندداشتنبخاطر
و،نیستدیگرانحیاتوقدرتچونحیاتشوقدرتشودیگرانعلومچون
صفاتدرهکتکثرىکند،نمىمتکثررااوصفاتشسایروحیاتوقدرتوعلم
آنت،اسیکىحیاتشوقدرتوعلمگرنهواستمفهومىتکثرتنهاهستاو
استعالماوبلکهنیست،دیگرىغیرآنهاازهیچی است،اوذاتهم

.(274،1363طباطبایی،)«علمشبهاستوحىّبحیاتش،استقادروبقدرتش
کهددمیگرمعلومخداوندذاتناپذیریتکثرووحدانیتموضو بهتوجهبا
صد خلقتعالمدرموجودهایپدیدهسایرمورددرکثرتدروحدتاصل
عالمدریکپارچهویافتهوحدتمجموعههرکهاستایندهندهنشانومیکند
عالمدروحدتانسان،کالبدمثل)داردوجودکلی صورتبهکهخلقت
درآنچه.هستندکثرتحاصل(انسانیهایمحیطساختدروحدتطبیعت،
واجدهامجموعهاینازی هرکهاستاینگفتمیتوانکثرتتعریف

شکیلتمتفاوتهایماهیتبااجزاییازوهستندخاصیشرایطوخصوصیات
نسبتویکدیگربهنسبتاجزاءقرارگیرینحوهآنهاازی هردرکهاندشده
مجموعهایایننکتهاینبهتوجهبالیکن.باشدمیاهمیتحادزبسیارکلبه

مکملفهدبهرسیدنراستایدربلکهندارندهمباتناقضیتنهانهمتفاوت
زیرخودهاست،کثرتازمحملیدروندرکهکلهر.باشندمینیزیکدیگر
وهاوحدتاینهماهنگیوتداوم.استتربزرگکلی ازایمجموعه
حدواکلی صورتبهراهستیجهانکلکهاستایندرجهاندرهاکثرت
کهاینبدونوگشتهخالقوحدانیتبرایتجلیگاهیحالعیندروآورددر

ایندر.ندباشمیاحدمفهومبهمتذکرباشند،داشتهخداونداحدیتبهشباهتی
بهراوحدتازایجلوهبخواهندنیزاسالمیشهرسازیومعماریاگرمیان
.نیستندمستثنیجهانیکلیتوقاعدهاینازبگذارندنمایش

unity in diversity
کثرتدروحدت
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گیریشکلدرکثرتدروحدتاصلنقش
:اسالمیهایشهرومعمارینظمهایویژگی
شهرهایدرکثرتدروحدتجلوهبارزترین
یشهرمختلففضاهایوعناصروجوداسالمی
وکثرتازمختلفیوجوههری کهاست
درجزء».اندگذاشتهنمایشبهراوحدت
ردکلوکندمیبیانراوحدتخویشکثرت
ی،حبیب)«استگرنشانهراکثرتخودوحدت

67،1372).
دارایخویشکالبددرعناصراینازهری 
یاتخصوصباگونگوناجزایازوبودهکثرت
نای.استشدهتشکیلمتنوعیومتفاوت
کهاندگردیدهسازماندهینح ویبهعناصر
سلهسلوموقعیتتناسبات،وهااندازهوابعاد
ارمفهوموپیامنوعیآنهاگیریقرارمراتب
تقلیمسشخصیتوهویتدارایوکنندمیالقا
شدهباعثتنو وکثرتاینحاصل.گردندمی
خویشبهمربوطمقیاسدرمجموعههرکه
اینزاهری .گرددتبدیلکلبهوباشدکامل
هکهستندبیرونیودرونیابعاددارایبناها
ماهیتدرونیبُعدوظاهریجنبهبیرونبُعد

شهرنیزشهری،مقیاسدر.داردمعنوی
شکلمتیافتهوحدتکلی عنوانبهاسالمی
فضایهر.استمستقلیفضاهایوهاجزءاز

یداپمعناخودمراتبیسلسلهمکاندرشهری
درحالاینبایابد،میخاصهویتیوکرده
تفاخروتضاددرتنهانهفضاهاسایرباترکیب
بارالیمتقابروابطبلکهنگرفتهقرارهاآنبا
ضافهرکهطوریبهاست،ساختهبرقرارهاآن

وتهگشدیگرفضاییمکملوکنندهتقویت
ترکیباین.کندمیدنبالرامعینیهدف
فرمابهاکلازهری تجمیعحاصلکهفضایی
یکدیگرکناردرمتفاوتعملکردهایوها
واحدیشهرهویتکلیمجموعهبهاست

دررایپیرایگبیوسادگیوخلوصوبخشیده
.استگذاشتهنمایشبهاسالمیشهرهای
اصلیعناصرمیاندروحدتوجودبرعالوه
شهری دروحدتوجوهازدیگریکیشهر،
بودهخودپیرامونطبیعتباآنارتباطاسالمی
طبیعتبرایمخربیعاملتنهانهکهاست

ومحیطباوحدتدربلکهشدهنمیمحسوب
میگرفتهقرارخودشاطرافطبیعت

فاقداسالمیشهرهایازبرخیساختار.است
راهرشمکاتببسیاری».استبودههندسینظم
شبیهیتجملهاز.اندنمودهتشبیهانسانبدنبه
،سر)انساناصلیاندامسهبابدرکهاست
مرکز)شهراصلیعنصرسهو(بدنوقلب

(تجارتوکارمرکزومذهبیمرکزحکومت،
مشاهدهدیگرسویاز.استآمدهعملبه

رایبکهنظمانوا مهمترینازیکیکهمیشود
وهاشارموردمصنو محیطدهیشکلوانتظام
ایانداموارهنظمگیردمیقراراستناد

organic orderکهاستنظمیبهمستند
)«تاسانسانویژهبهجاندارانکالبدبرحاکم
.(177،1385زاده،نقی
حالعیندروواراندامنظماینبخواهیماگر

یمکنبررسیاسالمیشهردررایافتهوحدت
شخویمجزایومنفردمقیاسدرراآنهانباید
وبیمراتسلسلهردهومجموعهمقیاسدربلکه
شهرهایاصلیمحور.کنیممطرحانمکانی
نظامباکهمیدهدتشکیلبازاررااسالمی
هرشفقراتستونعنوانبهخودخطیحرکت
بها عمدتبازاراصلیراسته.استکردهمیعمل

هاکاخوجامعمساجدشهر،اصلیهایدروازه
وندپیاین.استشدهمیمتصلهادارالعمارهیا

دریحکومتواقتصادیمذهبی،عناصرفضایی
هامکاناینازایالعادهفو منزلتشهرقلب
فرعیمحورهای.استداشتهمردمنزددر

میقدیاصلیگذرهایکهبازارازشدهمنشعب
هرشهایمحلهباارگانی پیوندباشند،می

ندهدهتشکیلاجزای.استساختهمیراممکن
ومحالتمراکزمسکونی،هایخانههامحله
ارانبآببازارچه،مسجد،مانندخدماتیعناصر
بهگذرهاوهاکوچهها،بستبنوبوده...و

ونیمسکمنازلوبودهارتباطیفضاهایعنوان
ایمحلهفرامقیاسدروخدماتیمراکزبهرا
ردهکمیمتصلشهراصلیفضاهایوبازاربه
ازهمغبازاربهوابستهفضاهایدیگراز.است
وهاسقاخانهکاروانسراها،علمیه،مدارسها،
ارادهراایویژهخدماتهری کهاندبوده...
.اندکردهمی



کالبدیفضایدرمکهشهرهاینشانهومفاهیمنقش
:اسالمیشهرهای

هرش.باشندمیکاردروحدتبیانگرنوعیبهاسالمیشهرهایدرهانشانهونمادها
آمدنوجودبهباعثکهاستجهانمسلمانانتمامبخشوحدتشهرعنوانبهمکه
برایمکهشهر.استگشتهاسالمیشهرهایبیشتردرهایینشانهونمادها،الگوها
حولاینقطهدررازمینوآسمانکهاستزمینرویواحدمحوریومحلمسلمانان
.رددگمیزمینمرکزخوداساساینبرودهدمیپیوندیکدیگربهعمودیمحوری 
میانوی تارکامال  فضایکهکعبهخانهمرکزینقطهدرآسمانوزمینتالقیمرکزاین
عبمکساختماناین،برعالوه.افتدمیاتفا داردمعنویکامالماهیتیواستتهی
ازازتابیبالمعمور،بیتبنامبهشتیگوشچهارمعبداززمینیتصویریکعبهشکل
ارکانهکاکبراهللواهللالّاالهالوالحمدهللواهللسبحانکلمهچهارواستالهیعرش
ازیکیملشاکعبهازرکنهر.اندبستهنقشآنهایپایهبرمیدهندتشکیلرااسالم
کندمیهکعببهرویعبادتبرایایبندهوقتیکهمعناستاینبهواستکلماتاین
خداوندبادتوعاعتقادیارکاناینبهکردنرویمعنایبهبلکهپرستیبتمعنایبهنه

ونمادینرارتکگردید،کعبهخانهدرمسلماناعتقادیارکانبهکهایاشارهبا.یکتاست
سجدمماننداسالمیشهرهایازبرخیمساجدحیاطدرتوانمیراکعبهخانهشدهساده
امتمعنایدرشهرمکه.کردمشاهدهشیرازعتیقجامعمسجدواصفهانعتیقجامع
یبجابرایجهانمسلمانانتمامیکهزمانیدر.گرددمیاحساسواقعبهنیزواحده
اصلبرتکیهباوشوندمیجمعمکانیدرحجیعنیاسالمیفریضهترینعالیآوردن
بروهسردادلبی ندایکعبهدورطوافهنگامملیتیونژاد،هربابرابریوبرادری
درپارچهیکصفوفیدریومیهنمازهایخواندندرهنگاموکنندمیتأکیدخداوحدانیت
ووحدتربدیگریکباروایستادهیکدیگرکناردرمرکزیحرمپیرامونایدایرهحلقه

ترینمهمعنوانبهمساجدمنظورهمینبه.میکنندتأکیدخویشجامعهیکپارچگی
امهنگدرطوریبهاندآمدهوجودبهنمازاقامهبرایمکانیواسالمیشهرهایعناصر
کناردریکپارچهوممتدهایصفدرمسلمانانمساجددریومیهنمازهایخواندن
معرف.ندکنمیتداعیراواحدهامتمعنایوایستادهقبلهومکهشهرسمتبهیکدیگر
مرکزبهرافضااینمسجدیجداربرمحرابی».استمحرابمسجددرقبلهنشان
کهدآیمیپدیدمکانیرواینازوکندمیمعطوفزمینوآسمانمیقات(مکه)االرض
.(16،1380بختیار،اردالن،)«بردمیراهاهللکلمةنمادینمفهومبهانجام،سر

ارکندرانسانهاهمهگیریقرارواسالمدیندربرادریوبرابریاصلبهتوجهبا
زا.استبودهشکلهمینبرنیزمحلهدراستقرارنحوهکعبه،جواردریکدیگر

بودهریکدیگازاجتماعیطبقاتتفکی عدماسالمیشهرهایدرهامحلهخصوصیات
یزنوکردندمیزندگیمشترکمحلهی درفقیروغنیموارد،بسیاریدر».است
مهمکهداشتوجودموضو اینبرایزیادیدالیل.بودندهمدیواربهدیوارگاهی
میتشویقرافقیروغنیهمزیستیکهاستاسالممبیندینآنترین
.(375،1381شفقی،)«کرد 36



معاصرشهرهایدرشهراسالمیارزشهایانحطاط
:ایران
زاتقلیدیهازمینهازبسیاریدرایرانمعاصرشهرسازیومعماری
رارقمدرنیتهتفکرتأثیرتحتوغربیجوامعشهرسازیومعماری
توسطهشدارادهارزشهایواصولونظریمبانیبهتوجهبدونوگرفته
بهتوجهبدونوشهرسازیومعماریزمینهدرآنهافکریمکاتب
اسالمی،جامعهباورهایوهاارزشواسالمی–ایرانیغنیفرهنگ
هبغربیالگوهایازناقصوآگاهانهناتقلیدباهویتبیشهرهای
وشهردروحدتبهرسیدنراهدرامروزیجوامع.اندآوردهوجود
بی.هستندمواجهمتعددیمشکالتباموفقشهرسازیومعماریاراده
رهایکشوهویتنمایشوخویشدرخشانگذشتهبهنسبتهویتی
باعادلمتنابرخوردمعنویات،برزندگیمادیجنبهارجحیتبیگانه،
مدمبیل،اتوگرایانهتجزیهتأثیروانسانبرماشینتسلططبیعت،
وتعاونروحیهنداشتنوگراییفردرشدگرایی،مصرفرشدپرستی،
...واتیطبقاختالفاتاساسبرشهرگیریشکلجدید،مصاحهمکاری،

مطالعهعدمومسایلاینبهتوجهعدم.هستندمسئلهاینبارزدالیلاز
نیلهتجبخشانتظاموسازندهمبانیواصولرویبرصحیتتحقیقو
ونظارتقوانین،اِعمالوجودباکهشدهباعثموفقطراحیی به

ونهادهاسویازشهرسازیومعماریزمینهدرفراوانهایکنترل
مطلوبفضاییخلقبهمنجرنتوانستهکارحاصلمربوطه،هایسازمان

.باشدجامعهروانیومعنویمادی،نیازهایرفعجهتدرمناسبو

گیرینتیجه
ازارزشمندیهایگنجینهاسالمی،شهرهای
وکیفیزیکالبدوساختاردرچهمفاهیمواصول
ماسالتاریخطولروحانیومعنویابعاددرچه
د،شآنبرسعیشدهارادهیمقالهدر.اندبوده
وهااِلمانوهویتیخصوصیاتبیانباتا

شهرمعرفیبهسازهویتشهریفضاهای

تنپرداخباآنبرعالوه.شودپرداختهاسالمی
باوکثرتدرعینوحدتمهماصلمفهومبه
ازکییتوحیدی،-اسالمیبینیجهانبرتکیه
یشهرسازومعماریدربنیادیواساسیاصول
هاینکحال.گرفتقراربررسیمورداسالمی
نهمچنیواسالمیکشورهایگرایشباامروزه
حاکمفرهنگازتأثیرپذیریومدرنیتهبهایران
مانتظااصولاینازبسیاریغربیجوامعبر

ذکراسالمیتعالیمدرکهسازندهوبخش
ورفتهفراموشیوانحطاطبهروگردیده
بهنسبتهویتیبیبحرانبامعاصرشهرهای
تهنتوانسوگردیدهمواجهخوددرخشانگذشته
وحدتومنسجمشهریمجموعهی بهاند
رایبمناسبیپاسخگویویابنددستیافته
خودساکنینمعنوی وروحیمادی،نیازهای
یهاارزشواصولاحیایجهتدرلیکن.باشند

رایبوتوحیدی-اسالمیبینیجهانبامنطبق
میممنسجوآلایدهشهری فضایبهرسیدن
ومعماریدرتحقیقوبررسیباتوان

واصولبررسیاسالمی،وایرانیشهرسازی
بکارگیریوشهرسازیدراسالمیارزشهای
دارمعنیشهریطراحیی باوجدیدتجارب
.برداشتاساسیگامهویتباو



قناعت جلوه ای از حالت است کیه در رفتیار و سیطت زنیدگی
کیه انسان پدید می آید که همان زندگی ساده و سب  اسیت

دارای تنو  اسیت و بیشیتر در اخیال  فیردی مطیرح اسیت و 
از زییاده مربوط به استفاده بهینه از امکانات زندگی و اجتناب

روی در هزینه هاست در واقع عقل عامل مهمی در قناعت بیه 
، پس از شناخت معانی قناعت و ابعاد معمیاری. رود-شمار می

باید به شناخت معیارهای معماری که در هیر بعید بیر اسیاس
دالل این کار با اسیت. مفهوم قناعت به دست می آید، پرداخت

ت منطقی و توسط افراد معمار قابیل انجیام اسیت و بایید نهایی
د و نیز دقت را برای دسترسی به نتیجه ی مطلوب به عمل آور

ییز از نظر متخصصین معماری جهت استنباط ایین معیارهیا و ن
. دبررسی صحت و سقم معیار های استخراج شده ؛ بهره بر
تفاده ، البته قابل ذکر است با توجه بیه اینکیه روش میورد اسی
نسیبی استقرایی است بدیهی است دستیابی بیه شیاخص هیای

خواهد بود و سعی در این است تا حد امکان ایین امیر محقیق 
گییردد و در صییورتی کییه معیییار دیگییری نیییز بییه معیارهییای 
اهید شناسایی شده اضافه گردد از اعتبار این پیژوهش نمیی ک

.بلکه بر آن افزوده و آن را تکمیل می نماید
یکی از معیارهای اصلی معماری قانعانه کیه از جیوهره غنیای 
نفس حاصل می شود حق انتخاب اسیت ، بیدون حیق انتخیاب

معمیاری الجیرم بعضیی از در . شیودغنای نفیس محقیق نمیی 
ی شود مفاهیم بربعضی دیگر اولویت دارند، دید جامع سبب م

است بدیهی. از کوتاهی در تامین این مفاهیم جلوگیری شود
ری آنچنان که درباره صفات صاحب اثر و فراینید خلیق معمیا
ر اسیاس گفته شد اثر قانعانه خواهد بود که با جامع نگری و ب

ساسی نیاز سنجی طراحی و اجرا شده باشد در نتیجه مفاهین ا
معماری چون استوار را در خود جمع داشته الجرم غنای حسی
ر را در پی خواهد داشت و تامین مفاهیم اولییه معمیاری میسی

. خواهد شد

قناعت در معماری
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:شناخت قناعت و معماری
معماری یکیی از شیئون زنیدگی انسیان

د است اگیر انسیان حییات نداشیته باشی

معماری معنا ندارد زیرا ظیرف زنیدگی 

ثیل انسان است بنابراین جوهره هایی م

تی را رضایت داشتن می تواند خصوصیا

این جیوهره هیا. به معماری منتقل کند

. دارنیددر ابعاد مختلف معماری وجیود 

ه و معماری بومی ایران به واسطشهرها 

ورت نو  نگرش به انسان و محیط به ص

را اعجاب انگیزی با اصول پایداری همگ

نور ، آب ، باد و خیاک یکیی از. هستند

سیمبل هیای معمیاری پاییدار، معمییاری 

ای سنتی ایرانی است که به موضیو  هی

بیهزیست بومی و کارایی انیرژی ، هیم 

ه بودن قیمت اولیه و هیم بیلحاظ پایین 

لحییاظ پییایین بییودن قیمییت جییاری و 

. تاسیکارکردهای بنا ، پاسیخگو بیوده 

ا معماری که توسط سازه ها در فضهنر 

شییکل میگیییرد آرمییان هییا و آرزوهییا و 

ر احساسات و خواسته های بشر را در ب

ین وجود مادی ندارد ولی افضا . میگیرد

ر قابلیت را دارد که در وجود خود عناص

انسییان . مییادی و معنییوی را جییای دهیید

را به زمانی میتواند ناراحتی و خوشحالی

و ییا فردی منتقل کند که فضیایی شیاد

ا غمگین ایجاد کیرده باشید و ایین فضی

.توسط دیگران قابل درک می باشد



اشاره به مفیاهیم آب همچیون: نمایش آب در باغ ایرانی 
.تقدس و پاکی و جاری بودن زندگی در آن

ر مدیریت مصرف آب در باغ و توجه به مفهیوم قناعیت د
.باغ ایرانی به وضوح مشهود است 

کیه این ویژگی سیعی دارد( : قناعت ) پرهیز از بیهودگی 
ه تمام کوشش های عملی انجام شده به منظیور رسییدن بی

ان دهد ، که بیشترین کارایی را برای استفاده کنندگان نش
پیامدهایی چیون کنتیرل هیدر رفیتن و پرهییز از بارهیای

کین سب  ساختن سیاختمان تیا جیایی کیه مم) ساختمانی 
را مد ( است ، از طریق حذف بخش هایی از بارهای مرده 

.نظر قرار می دهد
امروزه شرایط مساوی برای چنین مفهوم هیایی از طرییق
کیم بیودن، کفایییت ، کیارایی و سییطوح مختلیف مییدیریت

.اقتصادی و تکنولوژی بدست می آید
ا در البته در این میان اشاره به فرهنگ مصیرف ایرانیی هی

.گذشته نیز ضروری است
نیابع قناعت به معنای مطلوبترین درجه بهره بیرداری از م
اس در دسترس و مدیریت زندگی فردی و اجتماعی بر اس

بیه پییروی از. امکانات در این معماری؛ موجود میی باشید
بیه طبیعت و خلقت ، مصالت و مواد با رعایت اصل قناعیت
ییری کار رفته اند و از حداکثر کارایی و توان آنها بهیره گ

ا به طیور نمونیه ، در کیاربرد خشیت ییا گِیل بی. شده است
شناخت کامل این مواد و خواص آنها ، از هر ی  متناسب
ده با ویژگی ها و خصوصیات آن در اوج کمال استفاده شی
ییار است ، که رعایت این اصل امکانات بسییاری را در اخت

40. معمار قرار داده است



:شناخت معیارهای معماری براساس مفهوم قناعت
:از از نکاتی که باید در این مرحله مدنظر قرار گیرد عبارت است

: معیارهای بُعد افراد موثر ( الف 
م در معیار هایی که به افیراد میوثر میرتبط اسیت از آنجیا کیه مفیاهی

ایین شناسیایی و تشیخیص–اخالقی عمیدتا  صیفاتی درونیی هسیتند 
صفات در صورت دسترسیی بیه افیراد میوثر از طرییق آزمیون هیای 

فات و لیذا بایید تیاثیر آن صی. مرتبط ، شدنی ولی بسیار دشوار است
ویژگی های آن مفهیوم انتزاعیی در افیراد میوثر را در اثیر مشیاهده 

.نمود
: معیارهای بُعد فرایند معماری ( ب 

میان ، برخی از معیارها در بُعد فرایند معمیاری بسیتگی بیه اقلییم ، ز
مکان ساخت و سایر شیرایط دارنید لیذا معیرف هیا میی بایسیت بیه 
ف را صورت اصول مطرح شوند تا قابلییت کیاربرد در شیرایط مختلی

.داشته باشند
:تکرار ( ج 

در مواردی احتمال استخراج یی  معییار و اصیل معمیاری از چنیدین 
معنای مفهوم مدنظر وجود دارد ؛ که این امیر نشیان از اهمییت زییاد 
رار آن معیار در دستیابی به معماری میدنظر دارد و میانعی بیرای تکی

تکرار این معیارها منجیر بیه تکیرار گوییه هیا و در . آن وجود ندارد
.نتیجه وزن بیشتر گویه های مرتبط می شود

کیردن برای پرهیز از سردرگمی می بایست به دسته بندی و مرتیب
گویه ها پرداخت تا از تکرار آنهیا در پرسیش نامیه پرهییز گیردد و

.وزن آن گویه ها نیز تعیین گردد
:وزن دهی ( د 

ه دوییی در این مرحله نیز با توجه به نظر کارشناسان مقایسه ی دو ب
معیارهای شناسایی شده در هر بعید پرداختیه میی شیود تیا ضیریب
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ا قناعت در معماری قابل سینجش اسیت تیا بتیوان وضیعیت موجیود ر
نامیه رییزی ارزیابی آینده آن را پیش بینی و برای دستیابی بیه آن بر

ماری شاخص سازی قناعت نشان می دهد در میان ابعاد معنتایج . کرد
افییراد مییوثر و در میییان افییراد مییوثر معمییاری بیشییترین نقییش را در 

گی افراد با شکل زندمعماری . هستنددستیابی به معماری قانعانه دارا 
و شناخت آن هیا از نظیر اجتمیاعی و فرهنگیی و اقتصیادی و شیناخت

ادی از محیط کالبدی و جغرافیایی و اقلیمیی و پرهییز از تفیاخر اقتصی
.مهم ترین مطالب در تحقق معماری قانعانه می شود

یکی از استان هایی که معماری تاریخی آن هم از جهت ظاهری و هم 
اهری از جهت باطن قابلیت توجیه دارد استان یزد است که عناصر ظی
ی ، اش در بناهای تاریخی اش با جلوه های بیاطنی اش آن مثیل زیبیای

.لذت ، احساس پیوند عمیقی یافته است

:تمفاهیم وابسته به قناع
ا جز واژگان مترادف و یا متضاد بیبه • 

ا قناعت، دسته ای از واژگان کیه آنهیا ر
سییازگار مییی خواننیید نیییز بررسییی مییی 

ویژگییی واژه هییای سییازگار آن . شییود
است که نمیتوان آن ها را هیم معنیا بیا
واژه قناعت دانست ولی ظهیور قناعیت

.نشان از حضور آن ها دارد
ب مفاهیمی مانند تعادل و تناسیبروز • 

مول رابطه کلی با قناعت ندارد ولی مشی
ن توجه به ایی. اشتراک جوهری هستند

جییوهره مییا را مییی توانیید بییه آن دو 

نزدییی  کنیید لییذا شییناخت و کشییف 
ر جوهره برای استفاده از این مفاهیم د

.قناعت مهم است
ن ی  صفت درونی است و ایقناعت • 

جوهره ها میی توانید مفیید و راه گشیا 
.باشد

:تعادل و تناسب
و را تناسب ، برابیری ، تیوازنتعادل • 

تعییادل و . داوری عادالنییه دانسییته انیید
.عدل معانی نزدیکی به هم دارند

بررسییی معییانی قناعییت یکییی از در • 
ریشه های این لغیت پیر شیدن ظیرف 

ین تعادل نسبتی که ب. نفس شناخته شد
و قناعت برقرار اسیت از همیین مسییر

انی خواسته های نفس. مشخص می شود
ای او هر فردی باید متناسب با داشته ه

باشیید اگییر غیییر اییین باشیید قناعییت 
قناعییت در واقییع . محسییوب نمییی شییود

.تناسب بین ظرف و مظروف است
:صرفه جویی

ی نسبت با قناعیت و صیرفه جیویدر • 
مییی تییوان دریافییت کییه قناعییت ییی  
خصییلت درونییی و صییرفه جییویی ییی  

ت به قناعت رضای. واکنش بیرونی است

داشته ها معنا شد و مصرف درست آن
ن نیز مستلزم اکتفا به آ( داشته ها ) ها 

مثل آنکیه بیرای طیی کیردن. می باشد
زمیان مسیری نسبتا کوتاه در حالی که
سیی کافی است به جای سوار شدن تاک

.میتوان پیاده به مقصد رفت
قناعت را می توان در ارتبیاطجوهره • 

با صرفه جیویی دانسیت چیرا کیه اگیر 
د بیه بهترین استفاده از داشته هیا نشیو

طور بدیهی صیرفه و منفعیت از دسیت
ز رفته است و این از مواردی است که ا
.تصور آن تصدیق به همراه دارد

42



:اقتصاد
روی ابتدا ذکر این نکته ضروری اسیت کیه منظیور از اقتصیاد میانیهدر • 

اکیید در آیین و فرهنگ اسیالمی بیرای میانیه روی ت. است نه علم اقتصاد
.خاصی وجود دارد و آموزه های دینی افراط و تفرط را نهی کرده اند

  نیازهای روحی و جسمی متعددی دارد که بی توجهی به هیر ییانسان •
از طرفی زییاده. از آن ها موجب صدمه به دیگر ابعاد وجودی او می شود

ه روی در توجه به برخی نیازها موجب آسییب انسیان میی شیود در نتیجی
.بدون میانه روی نمی توان به نیاز ها پاسخ مناسب داد

ن بنیابراین روشی. روی شرط الزم برای رسیدن بیه قناعیت اسیتمیانه • 
روی است که جوهره قناعت در ارتباط با اقتصاد ، خیود اقتصیاد ییا میانیه

.است
:بی نیازی

ا بیی از مفاهیم مرتبط با قناعت که مورد توجه خاصی اسیت غنیا یییکی • 
ازی با اسراف بی نی. بی نیازی ارتباط مستقیمی با قناعت دارد. نیازی است
ه کیس فرد قانع به آنچه دارد بسنده می کنید بنیابراین بی. جمع نمی شود

ت در دیگری نیاز ندارد که بخواهد به او اعالم نیاز کند پس جوهره قناعی
. ارتباط با بی نیازی ، خودکفایی است

:کم هزینگی
هنگیامی . ددیگری که در اثر معماری مبتنی بر اکتفا بروز میکنخصلت • 

ایین . ودکه به کم بسنده شود اثر معماری با هزینه کمتری ساخته میی شی
خصلت نیز مانند دیگر خصیلت هیای نسیبی اسیت و هیم اثیر بیا خیودش

اگر معماری متحمل هزینه هایی شود کیه در دراز میدت. سنجیده میشود
.به صرفه باشد به قناعت نزدی  تر خواهد بود

هزینه برای خانه ای که مدت زمان مصرف بهره وری از آن کیم صرف • 
اعیت است از لحاظ اقتصادی مقیرون بیه صیرفه نیسیت بنیابراین خانیه قن

ه مندانه خانه ای است که از نظر دوام و ماندگاری برخوردار اسیت و الزمی
و این دوام و ماندگاری آن است کیه قابیل تعمییر و تیرمیم بیوده و حفی 

.نگهداری آن به آسانی امکان پذیر باشد
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:پوشیدگی
یعنییی معمییار بییه خییود اجیییازه پوشیییدگی • 

.خودنمایی ندهد
ابیر قانع به سبب قناعیت خیود را در برانسان • 

بسییییاری از آسییییب هیییای روحیییی و روانیییی و 
.اجتماعی با پوشش مناسب حف  میکند

باید فرد را در برابیر شیرایط جیوی ،معماری • 
زلزله همچنیین مسیادل اجتمیاعی و گزنید هیای 

ی معمیاری درون گرایی. بیرون از خانه حف  کند
ناسییم ایرانی با تمام ویژگی هایی که با آن میش

.مصداقی برای این موضو  است
واری ی  روستا یا شهر به شکل دیگاهی همه • 

ت به نظر می رسد که درون خود پنهان شده اس
این دیوارها بیرای ایین سیاخته شیده اسیت کیه 
سییایه ای در برابییر خورشییید و بادهییای سییخت 
ی کویری در کوچه ها مالیم کند و حریم خصوص

.را برای صاحب خانه به وجود آورد

:تناسب خواسته ها واقعیت
دیگیییر قناعیییت تناسیییب جیییوهره • 

. خواسییته هییا بییا واقعیییت هییا اسییت
واقعیت هیا در حوضیه هیای مختلفیی 
حضور دارند ماننید قیوانین جیاری در 
محییل معمییاری ، اقلیییم و طبیعییت ، 
امکانییات مییالی کارفرمییا ، فرهنییگ و 
ای شکل زندگی روستایی از نمونیه هی

. این دسته هستند

درسیییت واقعییییت هیییا و شیییناخت • 
طراحی و اجیرای معمیاری بیر اسیاس 
آن هییا در صییورتی تعارضییی بییا آن 
نداشته باشد و خواسیته هیا را تیا حید
ممکن فیراهم کنید بیرای رسییدن بیه
.معماری قانعانه ی  ضرورت است

:کوچ  زیباست
از نظریه هایی کیه بیا معمیارییکی • 

» قانعانیییه هیییم جیییواری دارد نظرییییه 

4اییین نظریییه در « کوچیی  زیباسییت 
و دهه گذشته در حوزه توسعه پاییدار
برنامیییه رییییزی منطقیییه ای همیییواره 

ظرییه تاثیرگذار بوده است و میتوان ن
پییردازان اییین حییوزه را بییه حامیییان و 
مخالفییان اییین کتییاب جییرج شییوماخر 

.دسته بندی کرد
ه در این کتاب بیه نیوعی بیشوماخر • 

دنبیییال اخیییال  و عیییدالت در برابیییر 
ینی اقتضادات غیراخالقی، زندگی ماشی

و غلبییه بییر تکنولییوژی هرچنیید کییه 
فراورده دست آدمی اسیت تماییل بیر
ول این دارد که بر اساس قوانین و اصی

.خود تحول و توسعه یابد
قانعانییه تحییت سییه عنییوان معمییاری • 

معماری طبیعی گرا ، خردگیرا و معنیا
.گرا تبیین گردیدند
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نتیجه گیری
برخی از معیارهیای معمیاری قانعانیه در قالیب مفیاهیم انتزاعیی جیای 

اس آن گرفته اند و امکان استفاده از آنها در سنجش و یا طراحی بر اس
مجددا این امکیان وجیود . اصول ، به طور واضت و ملموسی وجود ندارد

یر گذار دارد که ذو  و سلیقه شخصی افراد در استنباط آن معیارها ثات
بیه لذا باید در مراحلی ایین مفیاهیم ، کمیی شیوند ؛ یعنیی ابعیاد. باشد

ه خرده ابعاد و معرف ها و پرسش ها تبدیل شوند تا در حید امکیان بی
شید و مراحل هایی برسیم کیه دیگیر نییازی بیه تعرییف و اسیتدالل نبا

.موضو  برای همگان به طور یکسان قابل درک باشد
تیدا اب. پژوهش بر پایه شناخت مفهوم قناعت صورت میی پیذیردلذا • 

و عربیی معانی اصلی مفهوم قناعت بر اساس منابع دینی و ادبی فارسی
؛ سیپس پر شدن ظرف ، رضایت ، اکتفا و پوشیدگی. به دست می آیند

اهیم جوهره مشترک آن معانی با مفاهیم متضاد ، مفاهیم سازگار و مفی
ه در مرحله بعید ، تعیاریف معمیاری ارادی. ناسازگار استخراج می شوند

ماری شده و سه وجه متمایز معمعاری افراد موثر ، فرایند خلق و اثر مع
.معرفی میشوند

ز بیه در اصطالح، عبارت از این است که انسان بیش از هر چیقناعت • 
گار خداوند متعال متکی بوده و به هرچه در اختیار دارد خشنود و سیاز
اشیتی باشد و با عزت نفس و آبرومندی به سر برده و هی  گاه چشیم د

و به دیگران نداشیته و از نداشیتن امیور میادی و کمبودهیا  انیدوهگین
.حسرت زده نباشد

ان صیفتی اسیت کیه بیا تکیرار و تمیرین در انسی: اصطالح شیرعیدر • 
ییز بصورت ملکه ای در می آید که باعث خشنودی و راضی شیدن بیه چ

شیر  مقیدس حید و . کم و نگه داشتن نفیس از زییاده خواهی می شیود
بایید توجیه . حدود هر چیزی را در مصرف شخص معیین کیرده اسیت

م صرف داشت که بیشتر از آن حدی که معین شده و بیشتر از حد لزو
.و خرج نشود

تیدبیر قناعت، رضایت بیه کیم و حسین: بیان دیگر می توان گفتبه • 
معاش است بدون دوسیت داشیتن زییاده از حید زنیدگانی و اعتیدال و 

45.میانه روی نیز می باشد
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:معنویتبهوتوجهگراییوحدت
موسیقیمفهومیویژگیبهعمیقبانگاهی
چشمبهازهمهبیشکهآنچهایرانیومعماری

ذاتکهاستگرابودنوحدتخوردمی
ایرانیوموسیقیمعماریاصلییوجوهره
هایاذانبهنگاهیبا.دهدمیراتشکیل

هکاردبیلیزادهموذنیادزندهاذانماندگارچون
میپی؛شودمیپخشمساجدهایازگلدسته
مردمدرذهنبیشترهاییاذانریتمبریم
یموسیقهایگوشهدرکهاندگشتهماندگار
بیاتآوازدراالرواحروحیگوشهچونایرانی

دستگاهیاوآوازافشاریهایویاگوشهترک
.اندگردیدهاجراشور

:ازاصواتبصریدرک
دندرآفریوطبیعتپیرامونمحیطوامواجصداها
مثالبرای.هستنددخیلوموسیقیمعماری
قیموسیعنوانبهامروزههاکهبوداییموسیقی
یقیموسویااستمطرحریلکسیشنیاآرامیتن
یعتخودراازطبتاثیراتعمدتاکهایرانیسنتی
یوزمزمهمادرانباد،الالییوزشآرام،

قیموسیباتوانمیرااستگرفتهجویباران

وبیاناعتراضبرایدراصلکهمتالهوی
یصدایباخوانندهوآمدهبوجودهانابسامانی
دایکندوصمیشکایتازاوضا وعصبانیخشن
اشخرتیزآسمانونوکخشنارتفا کهسازش
.کردمقایسهکند؛میتداعیهارا

وتناسباتریاضیاتنقش
:وموسیقیدرمعماری

مادینیمههردوموجودیتیوموسیقیمعماری
ازآنکهبیشدارندودرایجادآنهامعنویونیمه
د؛عقل،باشندخیلوشنواییالمسه،بیناییحس

کاربردریاضی.هستنددخیلومحاسبهاعداد
تاسبسیارمشهوددرموسیقیفیزی وخواص
هایتموریموسیقیاییاصوات،فواصلکششمثل

هایریتمتمامیپایهکهضربیوسهدوضربی
ریاضیاتنقشهمدرمعماری.استموسیقی
ریدرمعما.انکاراستغیرقابلفیزیکیوخواص
لطوکهاصواتموجوطولنوریهایبافرکانس
.اریمکاردسروکنندمیراتعریفوارتفا ،عرض

ایالهمقدرسیدیانسیدعلیوپورسمیعتیمن
بامعماریوموسیقیعناصرتعبیر»عنوانبا

یمعماروموسیقیموردینمونهمشترک؛زبان
همبادواینارتباطبررسیبه«ایرانسنتی
.اندپرداخته
یپژوهش-علمیفصلنامهدرکهمطلبایندر

هنر)ناصفهاهنردانشگاههنرتطبیقیمطالعات
ملتیهر:استآمدهشده،منتشر(معماریو

عینیتکهداردراخودخاصهایآرمان
ابقمط.استفرهنگوظیفهها،آنبهبخشیدن
ومعماریتحول،اینفرآینددرپژوهشاین

سرچشمهمنطقههرفرهنگازکهموسیقی
.داردبرعهدهاساسینقشیگرفته،
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وىملقالبدرمختلفمللواقوامموسیقى=
خاصىمقرراتوقواعدبراساسبومى
 ها،انقالبتاریخی،حواد .مى شودتشکیل
موسیقىمبانىپى ریزىدر...وتمدن ها
.دارندبسزایىسهمملىوسنتى
خىتاریقدمتموسیقىلحاظازایرانکشور
ربه طوتاریخ نویسى.داردتوجهىدرخورو

درموسیقىوجدیداستامرىتخصصى
تهنوشتاریخداراىامروزتادیربازازایران
یلدالعلت،اینبه جزالبته.نیستشده اى
از.داردوجودامراینبراىنیزدیگرى
ازشفاهی،استهنرىموسیقىآنجادى که
آمدهدرنوشتهبهکمترودیرترهنرهاسایر
.است
هجوم هاىبه دلیلایرانناپایدارشرایط
نیزوبیگانهکشورهاىوقبایلمداوم

اینازکهشدموجبداخلىنابسامانى هاى
ازداشتهوجوداگرهمکافىمستنداتنظر

.نماندباقىوبرودبین
هدوردوبهتاریخیلحاظازایرانموسیقی
.ستاتقسیم بندیقابلاسالمیوباستان
راندویااسالمازپیشدوران:باستاندوران
راباعحملهازقبلزمانبهمربوطباستانی
.ایراناستبه
ازکوچکتریدوره هایبهخوددوران،این

انیساسواشکانیهخامنشی،ماد،سلسله های
.می شودبخش بندی
درله هاسلساینازقبلبهمربوطنیزبخشی
ریختاازپیشزماندربخشیوعیالمتمدن
.استاساطیرییا
درشرقیموسیقیمتقابلتاثیرعلتبه

قیموسییاایرانیموسیقیباستان،دوران
موسیقیبابسیاریمشترکاتمی تواندشرقی
.باشدداشتهعرا وترکیههند،
شپیدورانبهنیزدورهاین:اساطیریعصر
،زیادقدمتعلتبه.برمی گرددتاریخاز

از.استموجوددوراناینازکمیداده های
یشچُغام ِنشانیامُهرباستان شناسی،نظر
اینبهمربوطکهاستآثاریمعدودجزء
.استدوران
شاهنامهبهمی تواندوراناینمورددر

ساختازآندرکهکردرجو نیزفردوسی
وباستانیشخصیت هایعالقهوساز

اسُرنچونسازهاییبهنسبتاساطیری
وفردوسیشعرتقاطعِ.استشدهصحبت
یکیهکاستذکرقابلنیزخردادبهابننظر
بتنسافراسیابومنوچهربهراسفیدنای
واکردهساختهراسفیدنایدیگریوداده
سپ.می داندایرانیانازراسیاهنایعوضدر
برپادرکهآنجاازآریاییان،شدنوارداز

ورقصآریاییانکیشیآیین هایداشتن
ارجیچندانونمی شدبستهکاربهموسیقی
یانمدربایستچنانکههنردوایننداشت،
ه هاینوشتوآثاردرونکردهپیشرفتآنان

بازخودازپاییجایروزگارانآن
بلققرنهشتازکهدورهاین.نگذاشته است

ملهجازبسیاریشواهداستقبلتامیالداز
وکتاب هاشدهحکاکیسطوحوسنگ ها
.داردهمراهبهخودبارانوشته هادست

اینموسیقیموردرشدهیافتاثرمهمترین
بهمتعلقکهمی باشدچغامیشمهردوره
یبررسبرای.استمیالدازقبلسال3500
وبابلچونتمدن هاییاثربایددورهاین
اززیادیچیزمتاسفانهکهراایالموآشور
اما.دادقراربررسیموردنماندهباقیانها

ودوجصحتخودنیزشدهپیدااندکشواهد
به.می کندتصدیقدورهایندرراموسیقی
راتنبوروسنتورسازهایساختکهطوری
.داده اندنسبتدورهاینبه
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کلماتخالصنویسیحروف«ایرانیباستانیخنیای»اصطالح:ایالمیاندوره
ارتبعبیاو«باستانایرانموسیقی»ازعبارتآنترجمهکهاستایرانی
.است«ایرانسنتیموسیقی»دیگر
اصطالحابمقایسهدرولیاستدرکقابلخوبیبهامروزهایرانیاصطالحاین
فادهاستبندرتاست،هماننیزآنمعنایکه«اصیلموسیقی»مصرفپر

ساسا،درشدهکشفتندیسمانندشده،کاویدهشواهدازاستفادهبا.می شود
ازقبل2500-644)ایالمیامپراتوریدورانبهخوبیبهموسیقیسوابق
نایموسیقیخصوصدرکمیاطالعاتمشهود،طوربه.گرددبرمی(میالد
گیتارها،دماننموسیقیماندهباقیابزاراستثناءتنها.استدسترسدردوره
بزارامی شودگفته.می باشندشده،نواختهوابدا کهفلوت هاییوعودها
قبل800سالحدودیعنیدورانایندرریشه(بربط)«باربت»مانندموسیقی

.داشته استمیالداز
ناکافیآنقدرماد،حکومتزماندرموسیقیمورددرداده ها:مادهادوران
ازهمواکهیافت؛نتوانسندییونانیمورخهرودوتگفتارهایجزکهاست

.می گویدسخنسازهمراهیبدونمغ هاآوازگونهنیایش های

هکهخامنشیامپراتوریدوراندرکهاستنقلهردوتاز:هخامنشیاندوره
درصبخصومهمینقشموسیقیاست،معروفنیز«پارسیامپراطوری»به

مراسمبرایموسیقیوجودکهمی گویداو.داشته استدادگاهیمحاکم
ابالغازپسیعنیبعدها.بوده استضروریبسیارخداوند،پرستشمذهبی
یایندروغخدایی داوا عنوانبهکهشخصیمیترا،زرتشت،پیامبردین
.دشدنواقعمقبولبیشتروبیشتردیگربتانهمچنینوشیطان
زاپسعصربهمربوطاصطالحی «ایرانیباستانیخنیای»اصطالح

.می باشدهخامنشیان
مچنیمهورزمیموسیقینامباموسیقیازدیگرینو گات هانغماتکناردر

باارجنگجویاندورهاینطبل های.شدساختهدورهایندربزمیموسیقی
شنجدرانهاازنی هاوتنبورهاومی کردندراهینبردمیدان هایبهانگیزه
آنههفتگانزبان هایوخطازیکی.می کردنداستقبالگرمیبهپیروزی
ازآوازهاییوبودهموسیقیاحتماال بوده اند،بلدراآنمردمعامهکهدوران
دوراناینازاما.می خواندندزبانوخطآنباراسیاوشسوگقبیل

.نیستدستدردقیقیاطالعات
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