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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وپنجم / زمستان 1398 / سال هفتم

چکیــــده: 

رهیافتی بر زیرساخت های مشترک نهفته در معماری اسالمی-
ایرانی )مبتنی بر شواهدی از نماهای معماری دوره قاجار(*

مهشید غالمیان

سیدعباس آقا یزدانفر **

سعید نوروزیان ملکی ***

کارشناسی ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران

دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران )نویسنده ی مسئول(

استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی

تاریخ دریافت مقاله: 97/04/15       تاریخ پذیرش نهایی: 98/02/16

با توجه به تحوالت صورت گرفته در قرون اخیر، تغییرات فراوانی در نما و عناصر آن به وجود آمده که موجب آشفتگی در 
سیمای بصری ساختمان ها شده است. این در حالی است که در طول تاریخ تا اواخر دوره قاجار و اوایل دوره پهلوی اول، 
سبک های معماری ادامه دهنده و تکمیل کنندة سبک های پیشین بوده اند. در اواخر قاجار این روند تکمیلی و تدریجی گسسته 
شده و ساختار نماهای این دوران و پس  از آن از ویژگی های دیگری برخوردار می باشد؛ این پژوهش به دنبال مقایسه تطبیقی 
نماهای سه شیوة دوره قاجار با اصول معماری اسالمی است. روش انجام تحقیق به صورت ترکیبی )کمی و کیفی( و نوع 
پژوهش تفسیری- تاریخی و پیمایشی است. ابزار جمع آوری داده ها، مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و مشاهدات میدانی است. 
به همین منظور به بررسی نمای سبک ها و شیوه های هر دوره و مقایسه معیارها و شاخص های ساختار کالبدی معماری 
اسالمی در نماهای شهری و واحدهای عملکردی در دو ساحت کتابخانه ای و میدانی پرداخته می شود. بعد از دستیابی به 
چارچوب نظری در این خصوص، هفت شاخصه هندسه، تناسبات، تقارن، هماهنگی، سلسله مراتب، نظم و ریتم و وحدت در 
کثرت به عنوان شاخصه های معماری اسالمی به دست آمدند. در ادامه به صورت تصادفی ساده از هر سه شیوه در دورة قاجار، 
3 بنا انتخاب و به صورت گرافیکی شاخصه های معماری اسالمی در آن ها پیاده شد؛ سپس به منظور انتخاب شاخصه های 
حائزاهمیت در هر دوره، 42 نفر از دانشجویان و 9 نفر از اساتید معماری و شهرسازی، پرسشنامة پژوهشگرساخته را تکمیل 
کردند. توجه به شاخصه های دارای اهمیت در هر بنا، گویای آن است که تغییر کالبدی معماری، با توجه به ساختار فکری 

معماری دوران خود، قابل تفسیر می باشد؛ و صرفاً تغییر فیزیکی نمی تواند در نهایت به تغییر ساختاری سبکی بینجامد.

واژه های کلیدی: نمای ساختمان، الگوواره، دوره قاجار، شاخصه معماری اسالمی.

** yazdanfar@iust.ac.ir *** s_norouzian@sbu.ac.ir
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مقدمه
سیر حرکت تاریخی معماری در ایران تا اواسط دوره قاجار، 
روندی پیوسته همراه با تغییرات حداقلی ضروری داشته است. 
ولی دورة قاجار، با تحوالت فراوانی در ساحت های سیاسی-

اجتماعی-اقتصادی همراه بوده است؛ و این مهم تأثیر خود را 
در ساختار کالبدی بناها نیز در پی داشته است. به طور کلی، 
در تاریخ معماری ایران هیچ گاه گسیختگی از تاریخ معماری 
وجود نداشته است؛ جز در قرن اخیر که با ورود عناصر بیگانه 
به آن، معماری ایرانی-اسالمی دچار تغییر در اصول معماری 
شده است )حبیبی 1387، 151(. در آغاز دورة قاجار، حضور 
نمادهای غربی با جلوه هایی در نمای بناها شروع شد )کیانی 
ارتباطات  افزایش  با  قاجار  دورة  اواخر  در  اما  45(؛   ،1393
کشور،  به  غربی  معماران  و  مستشاران  ورود  و  غرب  با 
سبک 1های معماری و به ویژه نماها و فرم های ساختمانی 
دچار تحولی عظیم شد. سبک  اسالمی و سنتی باقی مانده 
الگوواره2 های  به  را  خود  جای  کم کم  گذشته  دوره های  از 
وارداتی داد )مرتضی 1387، 176-179(؛ اما باید توجه داشت 
درون زایی  عوامل  مستلزم  جامعه  در  سبک  یک  ماندگاری 
است تا موجب شکل گیری آن گردد )حبیبی 1387، 150-

151(. ازاین رو درصورتی که عوامل خارجی در ایجاد آن دخیل 
باشد؛ دیری نمی پاید که باگذشت زمان فراموش خواهد شد؛ 
تأثیرگذار  کشور  یک  بومی  معماری  بر  میزانی  تا  چند  هر 
خواهد بود. دوره قاجار بعد از دوران پرشکوه معماری صفویه، 
حلقه واسط معماری گذشته و آینده است. زمزمه های خروج از 
معماری سنتی ایرانی در این دوره با نهضت مشروطیت شنیده 
شد؛ درنتیجه زمینه ساز حرکت مدرن گرایی در دورة پهلوی را 
)کیانی 1393، 32(.  دانست  قاجار  دورة  به  مربوط  می توان 
اصالحات  دوره سپه ساالر،  از  تازگی  و  تجدید  شروع عصر 
امیرکبیر، مشروطه و قانون اساسی ریشه گرفت و با ره آورد  
فرهنگی و مادی غرب همگام شد. این تحقیق در پی پاسخ 

به سؤاالت اساسی زیر است:
- ساختار کالبدی نما در معماری دوره قاجار چگونه است؟

- تطبیق پذیری ساختار کالبدی نما در معماری دوره قاجار با 
شاخصه های معماری اسالمی چگونه می باشد؟

 1. پیشینه تحقیق
1-1. شیوه های معماری دورة قاجار

معماری دوره اسالمی ایران بخش مهمی از تاریخ طوالنی 
به  یک سو،  از  اهمیت  این  می دهد.  تشکیل  را  ما  معماری 
لحاظ غنای این معماری است که بسیاری از پژوهشگران 
و صاحب نظران به گونه های مختلف به آن اذعان کرده اند 
است؛  معماری  این  با  ما  پیوند  دلیل  به  دیگر،  سوی  از  و 
انس  آن  با  و  زندگی می کنند  آن  در  ما  مردم  هنوز  چراکه 
دارند )حاجی قاسمی 1390، 7(. در معماری  فراوان  الفت  و 
سنتی ایران، به ویژه در مناطق مرکزی و جنوبی آن، به نمای 
خارجی بناهای درون گرا توجه چندانی نمی شد و به همین 
سبب بیشتر آثار تاریخی موجود فاقد نمای بیرونی طراحی شده 
هستند؛ چنانکه بیننده تصور می کند که این بناها به بیرون 
پشت کرده اند؛ درحالی که نمای داخلی آن ها دارای طرح های 
معمارانه ای هستند که از قبل طراحی شده اند. از اواخر قرن 
نوزدهم و سفر ناصرالدین شاه به فرنگ، تصمیم گرفته شد تا 
ایران و ایرانی از مواهب تجدد بهره مند گردد. ولی این رویکرد 
چنان سطحی و روبنایی بود که در معماری به کپی برداری از 
الگوهای مسکن و نماهای اروپایی خالصه شد. از آن زمان 
به بعد به تدریج برخی از اعیان، ساختمان های مسکونی خود 
را با نماهای اروپایی عرضه کردند و برخی دیگر کوشک خود 
را با نماهای اروپایی تطبیق دادند. برخی دیگر کوشک خود 
را که دارای چهار نما شده بود، پشت دیوارهای ستبر و بلند از 
دید و دسترس بیگانه مصون نگاه داشتند. نماهای آن زمان 
با تصور فضایی  بود که  باروک  یا  از سبک رنسانس  ملهم 
گاهی  البته  )پاکزاد 1382، 57(.  می شد  تعدیل  بومی  بنای 
این طراحی فقط  اما  بنا طراحی می شد  نمای خارجی یک 
در آن جای داشت؛  را که فضای ورودی  نما  از  آن بخش 
بودن  و مشخص  )سلطان زاده 1371، 36(؛  برمی گرفت  در 
آن  یکی از خصوصیت های کارکردی و کالبدی بنا محسوب 
می شد. حتی گاهی سردر و فضای ورودی برخی از بناهای 
می کرد  پیدا  را  شهری  نماد  و  نشانه  نقش  عمومی  بزرگ 
ورودی  فضای  نمای  کلی  12(. شکل  )سلطان زاده 1371، 
از جمله  تأثیر عوامل متعددی  بناها تحت  انواع  از  هر یک 
نوع و کارکرد و اهمیت بنا، موقعیت بنا در شهر و همچنین 
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خصوصیات معماری شهر یا منطقه ای که بنا در آن قرارگرفته 
و دوره ای از تاریخ که بنا در آن پدید آمده؛ قرار داشته است 
)سلطان زاده 1372، 118(. از آنجا که ساختمان های ایرانی 
در دورة قبل از قاجار درون گرا و عمدتاً دارای حیاط مرکزی 
بوده اند؛ نمای بدنه های داخلی، در بناهای مختلف با استفاده 
به عنوان دورة  قاجار  بررسی می شود. دورة  منابع موجود،  از 
و  )زیاری  اصفهان  مکتب  تداوم  در  تهران  سبک  و  انتقال 
همکاران 1393، 8( محسوب می شود. شروع تحول فرهنگی 
و دگرگونی اندیشه ها با اعزام اولین دانشجوها به اروپا آغاز 
شد. سایر عوامل تأثیرگذار بر این تغییرات )کیانی 1393، 32-

46( به شرح ذیل می باشد:
- رفت وآمد خارجیان از جمله مستشاران و معماران به ایران

- سفرهای شاهان قاجار به اروپا
- رکود اقتصادی

- از خودباختگی و احساس حقارت  
از ویژگی های معماری دوران قاجار می توان به نظم، تقارن 
و  تغییر  اینکه  وجود  با  )همان، 177(.  کرد  اشاره  تناسب  و 

تحول در این دوره ناشی از عوامل خارجی بودند تحولی آرام 
و درونی را می توان شاهد بود. بیشترین تأثیر ورود عناصر 
و اندیشه های غربی به ایران در تزئینات و پوسته معماری 
نما،  در  جلوه  با  غربی  نمادهای  به حضور  می توان  که  بود 
نیم دایره  قوس های  سقف،  و  دیوارها  نقاشی  گچ بری ها، 
دهانه ها، آینه کاری و تزئینات در و پنجره اشاره کرد )همان، 
244(. تا پیش  از این جداره ها بدون روزن به بیرون بودند 
که باعث عدم ارتباط کالبدی با فضای شهری می شد و به 
جهت فرهنگی کاماًل حوزه مسکونی را از شهر جدا می ساخت 

.)177 )همان، 
قبادیان )1393( معماری دورة قاجار را به سه دوره و شیوه 

تقسیم کرده است:
دورة اول 1164-1229 ه.ش. شیوه3  اصفهانی4

دورة دوم 1229-1260 ه.ش. شیوه اصفهانی و تهرانی5
دورة سوم 1260-1304 ه.ش. شیوه اصفهانی، تهرانی و فرنگی6.

هر یک از شیوه ها دارای ویژگی هایی می باشند که در جدول 
1 بیان شده است.

جدول 1. ویژگی شیوه های معماری قاجار )مأخذ: نگارندگان برگرفته از پیرنیا )1386( و قبادیان )1393((

نمونه مطالعاتی شیوه ها
خانه شریفیان مسجد مدرسه سید مسجد مدرسه آقابزرگ

- ساده شدن طرح ها که در بیشتر ساختمان ها، فضاها یا چهارپهلو )مربع( هستند یا مستطیلشیوه اصفهانی
- بکارگیری بیشتر هندسه ساده و شکل ها و خط های شکسته 

- کمتر شدن نخیر و نهاز )پیش آمدگی و پس رفتگی( در ته رنگ ساختمان ها )از این شیوه به بعد 
ساخت گوشه های پخ در ساختمان ها رایج شد(.

- پیمون بندی و بهره گیری از اندام ها و اندازه های یکسان در ساختمان 
- استفاده از کاشی خشتی هفت رنگ بجای کاشی تراش )معرق( )پیرنیا، 1386: 282(
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مدرسه دارالفنون قصر فیروزه شمس العماره

شیوه تهرانی
- تلفیق نمادهای شیوه اصفهانی با فرنگی )سبک نئوکالسیک(

- استفاده از قوس های جناغی، نیم دایره و کمانی
- بکارگیری سرستون های نئوکالسیک
- بکارگیری تزئینات انتزاعی و واقع گرا

- استفاده از دیوارهای آجری باربر
- اجرای بام های محدب و شیب دار و بعضًا سنتوری در نما

- استفاده از مصالح سنتی، فرنگی و شیروانی چدنی )قبادیان 1393، 88(
عمارت سردار اسعد بختیاری کاخ ملیجک کوشک احمدشاهی

شیوه فرنگی
- ساختمان ها دارای نمادهای نئوکالسیک

- تقارن در پالن ها و نماهای اصلی
- بام شیب دار و سنتوری در نما

- قوس های نیم دایره و یا کمانی از دایره
- ستون های کالسیک: دوریک، ایونیک و کورنتین

- تزئینات کالسیک و تصاویر واقع گرا
- بالکن باالی سردر ورودی

- گلدان و مجسمه بر روی کالبد بنا
- نماهای سنگی و یا به ظاهر سنگی

- نرده ها به شکل صراحی )قبادیان 1393، 119(.

2-1. شاخص های معماری اسالمی
نیاز  و بصیرت  به معرفت  اثر معماری  بررسی  و  نقد  برای 
و  کرد  احساس  و  لمس  کشف،  را  زیبایی  بتوان  تا  است 
بازتاب تأثیرات آن را شناخت )آیوازیان 1381، 68(. ضعف 
تعریف شده  ما  برای  مفاهیم  و  است  نظری  فقر  بیشتر  ما 
گفته  که  همان طور   .)60  ،1382 )پاکزاد  نیستند  روشن  و 

 شده است تا پایان دوره قاجار درون گرایی ادامه داشت؛ لذا 
در  الگوهای فضاهای ورودی  بررسی  به  پژوهش هایی  در 
سردر  کتیبه های  بررسي   )1371 )سلطان زاده،  قاجار  دوره 
و  )محمدی  تاکنون  قاجار  دوره  از  تهران  منازل  ورودي 
یا  از سنت، تجدد  بررسی جلوه هایی  و  رجبی 1389، 19( 
تلفیقی در ورودی ها پرداخته  شده است )رمضان جماعت و 
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تجلی  و کیفیت  در موضوع کمیت  همکاران 1389، 65(. 
اختالف نظر  اسالمی  دوران  معماری  در  اسالمی  هویت 
بازتاب  به  برخی  دارد.  وجود  اندیشمندان  میان  زیادی 
حداکثری محتوای اسالمی در آثار معماری این دوره اعتقاد 
دارند. در مقابل برخی دیگر انعکاس حداقلی هویت اسالمی 
و نفی وجود هر نوع رابطه بین محتوای دین و این آثار را 
اساس  بر  نظریه سومی  دیگر،  پژوهشی  در  بیان می کنند. 
اعتقاد به تجلی نسبی محتوا و هویت اسالمی در صورت و 
کالبد معماری دورة اسالمی به عنوان اصلی منطقی مطرح 
شده است )نقره کار و رئیسی 1391، 5(. برای بررسی اصول 
که  یافت  بی بدیل  نمونه ای  می بایست  اسالمی  معماری 
هدف  این  به  آن،  شاخصه های  استخراج  جهت  در  بتوان 
رسید که از این  رو در پژوهشی وجوه زیبایی کعبه بررسی  
به  دیگر  پژوهش های  در   .)5  ،1383 )نقی زاده  است  شده 
هندسه  بررسی  جمله  از  مختلف  منظرهای  از  آثار  بررسی 
انواع  معرفی   ،)xviii  ،2005 )آککاچ7  اسالمی  معماری  در 
 ،1383 )طاهباز  موسیقیایی  و  هندسی  حسابی،  تناسبات 
دیگران  و  )احمد8  هندسه  قالب  در  تزئینی  الگوهای   ،)95
هندسه  بررسی   ،)1  ،2015 دیگران  و  لی9  122؛   ،2018
ارزشمند  آثار  از  یکی  به عنوان  خورشید  قصر  در  پنهان 
معماری اسالمی ایران )رضازاده اردبیلی و ثابت فرد 1392، 
29( و همچنین به بررسی ویژگی های بناها و سبک شناسی 
اسماء،  پیوند  و  است  شده  پرداخته   )1393 )قبادیان  آن ها 
ریاضیات و معماری اسالمی ایران را آستانه ای برای ورود 
به قلمرو وسیعی از اندیشه های باطنی معماران و صنعتگران 

مسلمان می دانند )طاهری و ندیمی 1393، 65(. همچنین 
جهان بینی  اساس  بر  معاصر  مسکن  مبانی  تدوین  در 
کالبدي  و  رفتاري  فکري،  سه گانه  ویژگی هاي  اسالمی، 
بیرجندی  اسدزاده  و  )نقی زاده  اسالمی  مسکن  ظهور  در 
1392، 3213( معرفی  شده است و در پژوهشی دیگر نیز 
شاخص های تقارن، تناسب و مقیاس، سلسله مراتب، ریتم، 
طبیعی  تزئین های  و  ایستایی  فن  سازه،  و  همگن  مصالح 
در  تعادل  شکل گیری  در  مؤثر  شاخص های  به عنوان  را 
امینی 1390،  و  )بمانیان  کرده اند  بیان  مسلمانان  معماری 
17(. در بررسی مفهوم عدالت در معماری خانه های ایرانی، 
تقارن،  حریم،  و  حد  تناسبات،  وحدت،  تعادل،  هماهنگي، 
توازن، سلسله مراتب و اصول ایستایي را به عنوان نمودهاي 
و  )بمانیان  کرده اند  بازشناسي  ایراني  خانه هاي  در  عدل 
همکاران 1393، 521(. همچنین به رابطه نظم و اندازه با 
عدالت خداوند، وحدت و هماهنگی در آثار هنر و معماری 
اسالمی از طریق هماهنگی جنبه های کّمی و کیفی هندسه 
دست  یافته اند )اکبری 1395، 107( و به بازخوانی اهمیت 
پرداخته اند  اسالمی  معماری  در  معنویت  با  توأم  اخالق 
به  کلی تر  سطح  در   .)31  ،1395 دیگران  و  )مهدی نژاد 
سیمای  و  شهر  تطور  سیر  در  تأثیرگذار  عوامل  شناخت 
ایجاد محیط همکاری و  کالبدی آن )حبیبی 1387( و به 
است. شاخص های  پرداخته شده  )مرتضی 1387(  آرامش 
شده  استخراج  موردمطالعه  منابع  از  که  اسالمی  معماری 

بیان شده است. است در جدول 2 

جدول 2. شاخص های معماری اسالمی برگرفته از منابع مورد مطالعه )مأخذ: نگارندگان(

شاخص های منتج شده از اصول نام پژوهشگران
تعادل، تقارن، سادگی، هماهنگی، توازن، تنوع، وحدت نقی زاده 1382، 13-11

تناسبات طاهباز 1383، 105
 تعادل، هماهنگی، سلسله مراتب، وحدت در کثرت، کل و جزء، حد، اندازه، حریم،

مقام یا رتبه )تناسب مکان(، تعلق و ارتباط نقی زاده 1385، 183

هندسه   xviii، 2005 آککاچ
هندسه، مقیاس، اندازه، تناسبات کاظمی و کالنتری 1390، 44
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 تقارن، تناسب، مقیاس، سلسله مراتب، ریتم، مصالح همگن، سازه، فن ایستایی،
تزیین های طبیعی بمانیان و امینی 1390، 17

 هماهنگی موجود در طرح هاي پالن، نما و برش ها، سلسله مراتب قرارگیري عناصر
بصري و نحوه ترکیب آن ها، تقارن  و همسانی قوس ها، تناسبات فضایی

 نقی زاده و اسدزاده بیرجندی
3224 ،1392

هندسه، حرف، عدد طاهری و ندیمی 1393، 21
 توازن، تقارن و تباین و تقابل فضایی، نسبت و تناسب، مقیاس، هماهنگی و

وحدت، نظم و ریتم ذوالفقارزاده 1393، 39

هندسه  عبدالهی 10و بین امبی11 2013،
244

سلسله مراتب، تناسبات، هندسه، تقارن، عملکردگرایی ساده رسولی 1393، 158
 محوربندی فضایی، مرکزگرایی، تقارن، استقالل فضا و سامان بندی، سیال بودن

 فضا، ریتم، تشابه، تقارن، تناسب، تناظر، توازن، تعادل و هماهنگی به وجود وحدت
مستتر در نظام طراحی فضاها، اشکال، نقش مایه ها، وحدت، هماهنگی

اکبری 1395، 121 - 115

2. روش تحقیق
از رویکردهای  و  بوده  ترکیبی  این پژوهش  روش تحقیق 
به منظور پاسخ دادن به  کمی و کیفی استفاده  شده است. 
پیمایشی  و  تفسیری-تاریخی  پژوهش، روش  پرسش های 
منابع  بررسی مدارک،  به  اول  گام  در  است.  برگزیده  شده 
منتخب  بناهای  و  دوره ها  پیرامون  اسنادی  و  کتابخانه ای 
پایگاه های  طریق  از  اسالمی  معماری  شاخصه های  و 

 Elsevier، Springer، Magiran، SID همچون  اطالعاتی 
پرداخته شد. با بررسی های صورت گرفته در پژوهش های 
مختلف، شاخص های متعددی از منظر پژوهشگران به عنوان 
از  تعدادی  شاخص های معماری اسالمی استخراج شده و 
ادغام   یکدیگر  با  داشتند؛  همپوشانی  هم  با  که  شاخص ها 

.)3 )جدول  شده اند 

جدول 3. ادغام مؤلفه های معماری اسالمی استخراج شده از منابع )مأخذ: نگارندگان(

استقالل 
فضا و 

سامان  بندی

محوربندی 
فضایی 

)جایگزینی 
فضاهای 
اصلی 

بر روی 
محورهای 

اصلی(

کانون و 
مرکزیت 
فضایی

هندسه مقیاس تناسبات تناسبات 
فضایی

هماهنگی به 
وجود وحدت 
مستتر در 

نظام طراحی 
فضاها، 
اشکال، 

نقش مایه ها

تعادل تعادل-
توازن تقارن مؤلفه ها

هندسه تناسبات تقارن مؤلفه 
ادغام شده
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تقارن، تعادل-توازن، تعادل، و هماهنگی به وجود وحدت مستتر 
عنواِن  تحت  نقش مایه ها،  اشکال،  فضاها،  طراحی  نظام  در 
عنواِن  مقیاس تحت  و  تناسبات  فضایی،  تناسبات  »تقارن«، 
»تناسبات«، و هندسه، کانون و مرکزیت فضایی، محوربندی و 

هندسه12،  شاخصه  هفت  و  شد  بررسی  شاخصه ها  فراوانی 
تناسبات13، تقارن14، هماهنگی15، سلسله مراتب16، نظم و ریتم17، 
وحدت در کثرت18 که دارای فراوانی باالیی بودند انتخاب شدند 
)نمودار 1(. در گام دوم فهرستی از بناهای معماری دورة قاجار 
تهیه شد و سپس به صورت تصادفی ساده از هر سه دوره معماری 
آقابزرگ،  مدرسه  مسجد  بناهای  شد:  انتخاب  بنا  سه  قاجار، 
مسجد-مدرسه سید و خانه شریفیان از دوره اول، عمارت شمس-

العماره، قصر فیروزه و مدرسه دارالفنون از دوره دوم و کوشک 
احمدشاهی، کاخ ملیجک و کاخ سردار اسعد بختیاری از دوره 
سوم قاجار برگزیده شدند و نمای اصلی بناها ترسیم مجدد شده 
و شاخصه های به دست آمده به صورت گرافیکی در نمای اصلی 
بناها رسم شد. در گام سوم پرسشنامه ای تهیه شد که توسط 42 
نفر از دانشجویان و 9 نفر از اساتید معماری و شهرسازی تکمیل 
شد؛ به طوری که شرکت کنندگان در هر بنا متناسب با نمای آن 
به شاخصه ها طبق طیف چهارگانه، ارزِش خیلی زیاد، زیاد، کم 
و خیلی کم اختصاص دادند. حجم نمونه دانشجویان بر اساس 
نظر کالین )2015(، 2/5 تا 5 برابر تعداد گویه های پرسشنامه و 
با در نظر گرفتن احتمال ریزش نمونه، تعداد 70 نفر تعیین و به 
روش نمونه گیری خوشه ای در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و 

جایگزینی فضاهای اصلی بر روی محورهای اصلی، استقالل 
فضا و سامان بندی، تحت عنوان »هندسه«، ترکیب شدند. در 
از منابع  نمودار 1، فراوانی شاخص های معماری اسالمی که 

استخراج شده است؛ نشان داده می شود.

دکتری انتخاب شد. بعد از گردآوری داده ها و حذف پرسشنامه های 
ناقص، تعداد 42 پرسشنامه تحلیل شد. همچنین جامعه آماری در 
تکنیک دلفی معمواًل بین 15 تا 30 نفر پیشنهاد شده است. البته 
در برخی تحقیقات از 10 تا 200 نفر به چشم می خورد )پاول19 
2003؛ آوال20 2016(. در صورت همگونی معمواًل 10-15 نفر 
کافی به نظر می رسد. در این پژوهش، پرسشنامه برای 20 نفر از 
متخصصان مبانی نظری معماری و اساتید معماری و شهرسازی 
ارسال گردید که 9 نفر از آنها موافقت نمودند که در پژوهش 
مشارکت نمایند. در گام چهارم نتایج وارد نرم افزار آماری شد؛ 
سپس میانگین هرکدام از شاخصه ها در هر بنا به طور جداگانه 

محاسبه؛ و روابط بین آن ها سنجش شد.
3. نمونه های مطالعاتی

1-3. نمونة دوره اول قاجار: مسجد مدرسه آقابزرگ
خانه  و  سید  مسجد مدرسه  آقابزرگ،  مسجد مدرسه  بناهای 
شریفیان، در این دوره قرار دارند؛ در اینجا بنای مسجد مدرسه 
آقابزرگ توضیح داده می شود. یکی از مساجد شاخص در دوره ی 
اول قاجار مسجد مدرسه آقابزرگ در مرکز شهر تاریخی کاشان 
است. در مسجد آقابزرگ یک حیاط مرکزی بزرگ در وسط 
ساختمان قرار دارد. گنبدخانه در ضلع جنوبی )رو به  قبله( و ورودی 

نمودار 1. فراوانی شاخص های معماری اسالمی به دست آمده از مقاالت )مأخذ: نگارندگان(
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مجموعه از سمت شمال است و دو ایوان بزرگ در این دو قسمت 
قرار دارند. به لحاظ عرض کم زمین، ایوان غربی وجود ندارد و 
ایوان شرقی نیز نماد بارزی ندارد و تنها با یک در و پنجره چوبی 
از بقیه حجره های بدنه شرقی متمایز شده است. این بنا در زمانی 

2-3. نمونة دوره دوم قاجار: ساختمان شمس العماره
بناهای عمارت شمس العماره، قصر فیروزه و مدرسه دارالفنون در 
این دوره قرار دارند که در اینجا بنای عمارت شمس العماره توضیح 
داده می شود. شاخص ترین بناي ساخته شده در ارگ حکومتي 
و مرتفع ترین ساختمان دارالخالفه ناصري است. این ساختمان 

ساخته شده است که اولین نشانه های تأثیر فرهنگ و هنر غرب 
در معماری ایران مشاهده می شود. معماری این بنا را می توان 

حدفاصلی بین معماری سنتی و مدرن دانست.

اولین بناي مسکوني برونگرا در تهران است که دید به بیرون 
فضاي کاخ و محوطه آن دارد و در معرض دید افراد خارج از 
محوطه خصوصي کاخ قرار دارد. این ساختمان بی شباهت به 

مرتفع ترین کاخ دوران صفویه یعني کاخ عالی قاپو نیست.

شکل 1. مسجد مدرسه آقابزرگ

جدول 4. بررسی شاخصة معماری اسالمی: دوره اول قاجار )مأخذ: نگارندگان( )تناسبات مسجد-مدرسه آقابزرگ )کریم نژاد و عبدی 1392، 14((

شاخصه ها نام بنا
کثرت در وحدت نظم و ریتم سلسله مراتب هماهنگی هندسه تناسبات تقارن

مسجد-مدرسه 
آقابزرگ

مسجد-مدرسه 
سید

خانه شریفیان
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شکل 2. عمارت شمس العماره

جدول 5. بررسی شاخصة معماری اسالمی: دوره دوم قاجار )مأخذ: نگارندگان(

3-3. نمونة دوره سوم: کوشک احمدشاهی
بناهای کوشک احمدشاهی، کاخ ملیجک و کاخ سردار اسعد 
بنای کوشک  اینجا  در  دارند که  قرار  دوره  این  در  بختیاری، 
احمدشاهی توضیح داده می شود. از دوره احمدشاه، یک کاخ مهم 
در مجموعه کاخ های نیاوران در شمال تهران باقی مانده است. این 
کاخ که به کوشک احمدشاهی معروف است تا حدی شبیه کاخ 

ملیجک واقع در مجموعه کاخ سپه ساالر است. این بنا اواخر دورة 
قاجار با مساحت 800 مترمربع و در دوطبقه ساخته شد. ورودی 
ساختمان در ضلع جنوب غربی کاخ قرار دارد که با تعدادی پله به 
کوشک ختم می شود. از خصوصیات این بنا می توان به تزئینات 

و نمای آجری اشاره کرد. 

شکل 3. کوشک احمدشاهی

شاخصه ها نام بنا
کثرت در وحدت نظم و ریتم سلسله مراتب هماهنگی هندسه تناسبات تقارن

عمارت 
شمس العماره

قصر فیروزه

مدرسه 
دارالفنون
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جدول 6. بررسی شاخصة معماری اسالمی: دوره سوم قاجار )مأخذ: نگارندگان(

جدول 7. محدوده فواصلی طیف چهارگانه )مأخذ: نگارندگان(

شاخصه ها نام بنا
کثرت در وحدت نظم و ریتم سلسله مراتب هماهنگی هندسه تناسبات تقارن

کوشک 
احمدشاهی

کاخ ملیجک

کاخ سردار 
اسعد بختیاری

4. یافته ها
برای تعیین ارزِش هرکدام از شاخصه ها در هر بنا، تجزیه وتحلیل 
داده ها با استفاده از آمار توصیفی صورت گرفت. محدودة کیفی به 
چهار قسمت تقسیم شد: خیلی زیاد، زیاد، کم و خیلی کم. محدوده 

اگر مقدار =< 3 باشد: ارزش کم است. اگر مقدار > 3.01 باشد: 
ارزش زیاد است.

 در طول مطالعات صورت گرفته، میزان تطابق بناهای دوره قاجار 
با اصول معماری اسالمی موردبررسی قرار گرفت. 9 نفر از افرادی 
که در پژوهش مشارکت داشتند؛ از اساتید معماری و شهرسازی 
انتخاب شدند و 42 نفر از آنها، دانشجویان تحصیالت تکمیلی 
بودند. داده ها جمع آوری شد؛ میانگین هر شاخصه به دست آمد و 

از نظر کیفی طبق طیف چهارگانه موردسنجش قرار گرفت.
در مورد مسجد مدرسه آقابزرگ، بر اساس میانگین شاخصه های 
تقارن  اساتید،  توسط  تکمیل شده  پرسشنامه  از  استخراج شده 
با میانگین 4.37 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، سلسله مراتب با 

فواصلی برای طیف چهارتایی، محاسبه شد. محدوده فواصلی 
در جدول 7 نشان داده  شده است و نتایج بر اساس این مقادیر 
تجزیه وتحلیل شد. میانگین پاسخ ها به عنوان نماینده نگرش 

پرسش شوندگان در نظر گرفته شد.

میانگین 4.62 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، هندسه، هماهنگی و 
نظم و ریتم هر سه با میانگین 4.40 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، 
به ترتیب، بیشترین ارزش را داشته اند و شاخصه وحدت در کثرت 

با میانگین 4.07، کمترین ارزش را دارد )جدول 8(. 
همچنین مطابق با دیدگاه اساتید در مورد مسجد-مدرسه سید، 
تناسبات با میانگین 4.73 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، تقارن 
4.40 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد و هندسه با میانگین 4.18 
دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، دارای بیشترین ارزش بوده و شاخصه 
وحدت در کثرت با میانگین 3.08، کمترین ارزش را داشته که 
دارای معنِی کیفِی زیاد می باشد. در ارتباط با خانه شریفیان نیز 
از نظر اساتید به ترتیب، تقارن و سلسله مراتب با میانگین 4.40، 

محدوده فواصلی طیف موارد
2~1 خیلی کم 4

3~2.01 کم 3
4~3.01 زیاد 2
5~4.01 خیلی زیاد 1
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دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، هندسه با میانگین 4.29 دارای معنِی 
کیفِی خیلی زیاد و تناسبات با میانگین 4.18 دارای معنِی کیفِی 
خیلی زیاد، بیشترین ارزش را داشته اند و شاخصه وحدت در کثرت 

با میانگین 3.30، کمترین ارزش را دارد که دارای معنِی کیفِی زیاد 
می باشد )جدول 8(.

جدول 8: نتایج دیدگاه های اساتید در ارتباط با بناهای دوره اول قاجار

کیفی مجموع
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد اساتید

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد شاخصه ها نام بنا
خیلی 
زیاد 4.73 - - - - 22% 2 77% 7 تقارن

مسجد-مدرسه 
آقابزرگ

1265-1258

خیلی 
زیاد 4.29 - - 11% 1 33% 3 55% 5 تناسبات

خیلی 
زیاد 4.40 - - - - 55% 5 44% 4 هندسه

خیلی 
زیاد 4.40 - - 11% 1 22% 2 66% 6 هماهنگی

خیلی 
زیاد 4.62 - - - - 33% 3 66% 6 سلسله مراتب

خیلی 
زیاد 4.40 - - 11% 1 22% 2 66% 6 نظم و ریتم

خیلی 
زیاد 4.07 - - 11% 1 55% 5 33% 3 وحدت در کثرت

خیلی 
زیاد 4.40 - - 11% 1 22% 2 66% 6 تقارن

مسجد-مدرسه سید 
1370-1249

خیلی 
زیاد 4.73 - - - - 22% 2 77% 7 تناسبات

خیل زیاد 4.18 - - - - 77% 7 22% 2 هندسه
خیلی 
زیاد 4.07 - - - - 88% 8 11% 1 هماهنگی

زیاد 3.74 - - 22% 2 55% 5 22% 2 سلسله مراتب
خیلی 
زیاد 4.07 - - 11% 1 55% 5 33% 3 نظم و ریتم

زیاد 3.08 - - 55% 5 22% 2 22% 2 وحدت در کثرت
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شاخصه های  میانگین  اساس  بر  و  دانشجویان  نظر  از 
استخراج شده در مسجد مدرسه آقابزرگ، به ترتیب، تقارن با 
میانگین 4.81 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، نظم و ریتم با 
میانگین 4.79 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد و سلسله مراتب 
و تناسبات با میانگین 4.70 دارای معنِی کیفِی خیلی زیاد، 
بیشترین ارزش را داشته اند و شاخصه وحدت در کثرت با 
میانگین 4.50، کمترین ارزش را دارد. همچنین بر اساس 
با  تناسبات  سید،  مسجد مدرسه  در  دانشجویان  دیدگاه 
و   3.93 میانگین  با  ریتم  و  نظم  و  تقارن   ،3.94 میانگین 

و  داشته  را  ارزش  بیشترین   ،3.86 میانگین  با  هماهنگی 
را که  میانگین 3.79  با  دانشجویان شاخصه سلسله مراتب 
بر  دانسته اند.  کم ارزش  می باشد،  زیاد  کیفِی  معنِی  دارای 
اساس میانگین شاخصه های استخراج شده در خانه شریفیان 
میانگین  با  هماهنگی  ترتیب،  به  دانشجویان،  نظر  از  نیز 
4.59، تناسبات با میانگین 4.33 و سلسله مراتب و هندسه با 
میانگین 4.24، بیشترین ارزش را داشته و شاخصه وحدت 
در کثرت با میانگین 4.04، کمترین ارزش را دارد )جدول 

.)9

خیلی 
زیاد 4.40 - - 11% 1 22% 2 66% 6 تقارن

خانه شریفیان 
1230

خیلی 
زیاد 4.18 - - 11% 1 44% 4 44% 4 تناسبات

خیلی 
زیاد 4.29 - - 11% 1 33% 3 55% 5 هندسه

خیلی 
زیاد 4.07 - - 11% 1 55% 5 33% 3 هماهنگی

خیلی 
زیاد 4.40 - - - - 55% 5 44% 4 سلسله مراتب

خیلی 
زیاد 4.07 - - 11% 1 55% 5 33% 3 نظم و ریتم

زیاد 3.30 - - 44% 4 33% 3 22% 2 وحدت در کثرت

جدول 9: نتایج دیدگاه های دانشجویان در ارتباط با بناهای دوره اول قاجار

کیفی مجموع
خیلی کم کم زیاد خیلی زیاد اساتید

درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد شاخصه ها نام بنا
خیلی زیاد 4.81 - - - - 19% 8 81% 34 تقارن

مسجد-مدرسه 
آقابزرگ

1265-1258

خیلی زیاد 4.70 - - 2% 1 19% 8 78% 33 تناسبات
خیلی زیاد 4.69 - - - - 31% 13 69% 29 هندسه
خیلی زیاد 4.76 - - - - 24% 10 76% 32 هماهنگی
خیلی زیاد 4.70 - - 2% 1 19% 8 78% 33 سلسله مراتب
خیلی زیاد 4.79 - - - - 16% 7 83% 35 نظم و ریتم
خیلی زیاد 4.50 - - 4% 2 28% 12 66% 28 وحدت در کثرت
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با مقایسه نتایج پرسشنامه اساتید و دانشجویان، تفاوت هایی 
در میزان ارزش دهی در بنای مسجد مدرسه آقابزرگ دیده 
از  کمتری  تعداد  در  سید  مسجد مدرسه  بنای  در  می شود؛ 

شاخصه ها تفاوت وجود داشته اما در خانه شریفیان میزان 
تفاوت به حداقل رسیده است )جدول 10(.

جدول 10. مقایسه دیدگاه های اساتید و دانشجویان در دوره اول قاجار )مأخذ: نگارندگان(

زیاد 3.93 2% 1 14% 6 52% 22 31% 13 تقارن

مسجد-مدرسه سید 
1370-1249

زیاد 3.94 - - 14% 6 59% 25 26% 11 تناسبات
زیاد 3.83 2% 1 19% 8 47% 20 31% 13 هندسه
زیاد 3.86 - - 19% 8 52% 22 28% 12 هماهنگی
زیاد 3.79 2% 1 21% 9 40% 17 35% 15 سلسله مراتب
زیاد 3.93 - - 19% 8 45% 19 35% 15 نظم و ریتم
زیاد 3.83 - - 24% 10 45% 19 31% 13 وحدت در کثرت

خیلی زیاد 4.21 - - 12% 5 43% 18 45% 19 تقارن

خانه شریفیان 
1230

خیلی زیاد 4.33 - - 4% 2 50% 21 45% 19 تناسبات
خیلی زیاد 4.24 - - 4% 2 54% 23 40% 17 هندسه
خیلی زیاد 4.59 - - 2% 1 55% 23 47% 20 هماهنگی
خیلی زیاد 4.24 - - 4% 2 54% 23 40% 17 سلسله مراتب
خیلی زیاد 4.20 - - 7% 3 54% 23 38% 16 نظم و ریتم
خیلی زیاد 4.04 - - 16% 7 43% 18 40% 17 وحدت در کثرت
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عمارت  در  استخراج شده  شاخصه های  میانگین  اساس  بر 
شمس العماره از دیدگاه دانشجویان، به ترتیب، تقارن، سلسله مراتب 
وحدت  شاخصه  و  داشته اند  را  ارزش  بیشترین  هماهنگی،  و 
در کثرت با میانگین 3.83، کمترین ارزش را دارد. همچنین 
دانشجویان در قصر فیروزه، به ترتیب، نظم و ریتم با میانگین 
4.53، سلسله مراتب با میانگین 4.45 و تقارن با میانگین 4.42 را 

حائز بیشترین ارزش دانسته و شاخصه تناسبات با میانگین 4.07 
را دارای کمترین ارزش می دانند. مطابق نظر دانشجویان، در 
مدرسه دارالفنون، به ترتیب، سلسله مراتب با میانگین 3.97، تقارن 
و هماهنگی با میانگین 3.65 بیشترین ارزش را داشته و شاخصه 
هندسه با میانگین 3.05 به عنوان کم اهمیت ترین شاخصه انتخاب 

شده است )جدول 11(.

کوشک  در  استخراج شده  شاخصه های  میانگین  اساس  بر 
احمدشاهی، از نظر دانشجویان، تقارن با میانگین 4.53، تناسبات 
میانگین 3.99،  با  هندسه  و  میانگین 4.08  با  ریتم  و  نظم  و 
بیشترین ارزش را داشته اند و شاخصه وحدت در کثرت با میانگین 
3.46، کمترین ارزش را دارد )جدول 12(. همچنین طبق دیدگاه 
دانشجویان در بنای کاخ ملیجک، سلسله مراتب با میانگین 3.95 
و تقارن با میانگین 3.79 و نظم و ریتم با میانگین 3.76، بیشترین 

ارزش را داشته و شاخصه وحدت در کثرت با میانگین 2.93، 
کمترین ارزش را دارد که دارای معنِی کیفِی کم می باشد. از نظر 
دانشجویان، در کاخ سردار اسعد بختیاری، تقارن با میانگین 4.30، 
نظم و ریتم با میانگین 4.17 و سلسله مراتب با میانگین 4.15، 
بیشترین ارزش را داشته و شاخصه وحدت در کثرت با میانگین 
3.86 که دارای معنِی کیفِی زیاد می باشد، کم ارزش دانسته شده 

است )جدول 12(.

جدول 11. نتایج دیدگاه های دانشجویان در ارتباط با بناهای دوره دوم قاجار )مأخذ: نگارندگان(
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اول  دوره  در  دانشجویان  و  اساتید  پرسشنامه  نتایج  مقایسه  با 
و  هماهنگی  تناسبات،  تقارن،  ریتم،  و  نظم  شاخصه های 
سلسله مراتب در هر دو گروه مشترک است. دوره های اول و دوم 
در شاخصه های نظم و ریتم، تقارن و سلسله مراتب، دوره های دوم 
و سوم در شاخصه های نظم و ریتم، تقارن و سلسله مراتب و دوره-

5. نتیجه گیری
با گذشت زمان و جابجایی حکومت ها در ایران، در عین تغییرات، 
پیوستگی در اصول معماری ساختمان ها وجود داشت. با توجه به 
پژوهش صورت گرفته در دوره اول قاجار از منظر اساتید مؤلفه های 
تقارن، سلسله مراتب و نظم و ریتم و از نظر دانشجویان نظم و ریتم، 

های اول و سوم در شاخص های نظم و ریتم، تقارن و تناسبات 
پرسشنامه  از  به دست آمده  نتایج  مقایسه  با  هستند.  مشترک 
دانشجویان، شاخصه های تقارن، سلسله مراتب، نظم و ریتم، در 

هر سه دوره مشترک است. 
مطابقت مؤلفه های معماری اسالمی در بناهای هر سه دوره 

تقارن، تناسبات، هماهنگی و کثرت در وحدت بیشترین اهمیت را 
داشتند. در دوره دوم قاجار از نظر دانشجویان تقارن، سلسله مراتب 
و نظم و ریتم، حائزاهمیت بوده و در دوره سوم دانشجویان به 
تقارن، تناسبات، هماهنگی و سلسله مراتب بیشترین ارزش را 

دادند. 

جدول 12. نتایج دیدگاه های دانشجویان در ارتباط با بناهای دوره سوم قاجار )مأخذ: نگارندگان(

جدول 13. نتایج تطبیقی دیدگاه های اساتید و دانشجویان )مأخذ: نگارندگان(

اساتید دانشجویان دوره ها
نظم و ریتم، تقارن، تناسبات، هماهنگی، 

هندسه، سلسله مراتب
نظم و ریتم، تقارن، تناسبات، هماهنگی، 

سلسله مراتب دوره اول قاجار

نظم و ریتم، تقارن، تناسبات، هندسه، 
سلسله مراتب نظم و ریتم، تقارن، سلسله مراتب دوره دوم قاجار

نظم و ریتم، تقارن، هندسه، سلسله مراتب نظم و ریتم، تقارن، سلسله مراتب، تناسبات دوره سوم قاجار
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پی نوشت
1. مفهوم سبک: سبک یک جریان فکری و هنری است که بر اساس خصوصیات و مقتضیات یک جامعه در هر دوره شکل می گیرد. سبک 

انعکاس تفکرات و تحوالت اجتماعی در کالبد معماری است )قبادیان 1393، 400(.
2.  مفهوم الگوواره یا پارادایم: به معنی یک مدل یا نقشه به کار می برند. به عبارت دیگر، پارادایم فشردة خطوط اصلی مفاهیم، فرضیه ها، روندها، 
طرح ها و مسائل ذاتی قلمرو یا رهیافتی نظری در تجزیه وتحلیل جامعه شناسی است. مرتون معتقد بود که با به کارگیری پارادایم تا حدودی 

می توان روشنی و وضوح تجزیه وتحلیل های کمی را برای تجزیه وتحلیل های کیفی فراهم کرد )کامل نیا 1393، 15(.
3. مفهوم شیوه: در فرهنگ فارسی معین، شیوه به معنی، راه و روش، قاعده، قانون و طریقه معنی شده است )معین 1363، 2116(. در فرهنگ 

عمید نیز به همین معنا آورده شده است )عمید 1364، 1346(.
4. مفهوم شیوه اصفهانی: شیوه اصفهانی آخرین شیوه معماری ایران است. خاستگاه آن آذربایجان بوده اما در اصفهان رشد کرده و بهترین 
ساختمان های آن در این شهر ساخته  شده اند. شیوه اصفهانی دربرگیرنده شیوه هایی است که در نوشته های غربی به شیوه صفوی، افشاری، 

قاجاری و زند-قاجار نامیده شده اند )پیرنیا 1386، 272(.
5. مفهوم شیوه تهرانی: تلفیقي از معماري سنتي ایران و معماري نئوکالسیک غرب است )قبادیان 1393، 188(. پیرنیا در مورد شیوه تهرانی 
می نویسد: »شاید بتوان شیوه ای را نیز به نام شیوه انحطاط یا شیوه تهرانی نام برد. همان طور که می دانیم از دوره قاجاریه و به خصوص زمان 

ناصرالدین شاه برخی چیزها تقلید شد« )پیرنیا 1369، 42(.
الزم به ذکر است که در اینجا بحث سبک های تلفیقی و نئوکالسیک مطرح است، رمضان جماعت و نیستانی در مقاله »جلوه های سنت و 
تجدد در فضاهای ورودی خانه های تهران دوره قاجار« سبک تلفیقی را این گونه تعریف می کنند: طی جریان تأثیرپذیری از فرهنگ و هنر اروپا، 
برخی از اجزا، عناصر، تزئینات و نقوش معماری دوره رنسانس و تا حدی نئوکالسیک غرب را در معماری بومی ایران به کار گرفتند )رمضان 
جماعت و نیستانی 1389، 69(؛ و در جایی دیگر سبک نئوکالسیک را تلفیق عناصر معماری نئوکالسیک با معماری ایرانی می دانند؛ برخی از 
اصول سبک نئوکالسیک نظیر تقارن و رعایت سلسله مراتب فضایی است )ظفرمندی و ایمانی 1394، 35(؛ که در نهایت تقریبًا با تعریف شیوه 

تهرانی مترادف است.
6.  مفهوم شیوه فرنگی: هیچ گونه نمادی از معماری تاریخی ایران در آن دیده نمی شود. ساختمان های به ظاهر فرنگی ساخته شده عمدتًا به 

شکل بناهای نئوکالسیک اروپا احداث  شده است )قبادیان 1393، 222(.
Akkach .7
Ahmad .8

Lee .9
Abdullahi .10

قاجار، گویای آن است که در فراز و فرود دوره های سیاسی، 
معماری به صورت یکی از هنرهای هفت گانه زیر پوست فرهنگ، 
حرکت بطئی خود را داشته است. در دوره قاجار به دلیل هم زمانی 
با مدرنیسم و افزایش ارتباطات با اروپا و در نتیجه ارتقای مبادالت 
کاال، اطالعات و انسان، الگوها و سبک غربی به کشور وارد شد 
و زمزمه های گسیختگی این پیوستگی با ورود افراد خارجی به 
کشور و انتقال معماری و حتی طرز تفکر آن ها، در دوره قاجار 
اتفاق افتاد. همچنین در کالبد بناها تغییرات فرمی مشاهده می شود 
ولی اصول بنیادین آن همچنان از وحدت ساختاری برخوردار 
است. این اتفاق گویای آن است که تغییر کالبدی معماری با 
توجه به ساختار فکری-سیاسی دوران خود، قابل تفسیر می باشد 
و صرفاً تغییر فیزیکی نمی تواند در نهایت به تغییر ساختار سبکی 

بررسی شده،  نه گانه  آثار  بینجامد. همان طور که دیده شد؛ در 
همه گونه ساختارِ کالبدِی چیدمان شده از نوع فرهنگ اصیل 
ایرانی تا نمونه های فرنگی آن دیده می شود و این مهم گویای آن 
است که معماری اسالمی با هر نوع تلقی حداقلی و یا حداکثری 
در بطن خود مؤلفه های نانوشته ای دارد که به صورت مانا با توجه 
به ویژگی های ذاتی خود در ساختارهای کالبدی تغییر یافته و نو و 
تازه به منصه ظهور می رسد. امروزه می توان برای هویت بخشی 
معماری کشور به اصول مشترک نظیر نظم و ریتم، تناسبات، 
هندسه، سلسله مراتب و مانند آن که در معماری اسالمی-ایرانی 
تداوم داشته و نشانگر روح معماری ایرانی بوده است، تأسی جست. 
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Bin Embi .11
12. مفهوم هندسه: از نظر افالطون اصول هندسه ازلی بوده و هدف نهایی آن آماده کردن ذهن برای ادراک حیات کیهانی افالک است )اکبری 
1395، 109(. در معماری اسالمی ایران، اندازه پیمونک، عرض در است و به دو نوع اصلی شناخته می شود: اول، پیمون کوچک به طول 14 گره 
و دوم، پیمون بزرگ به طول 18 گره. گز معماری معادل 1/0666 متر است که به 16 گره تقسیم می شود؛ هر گره معادل 6/6625 سانتی متر 
است )ابوالقاسمی 1383، 382(. الزم به توضیح است گره برابری های سرراست تصافدي با سیستم متریک )ابوالقاسمی، 1383: 387( را گویند 
و بر این اساس 3 گره معادل 20 سانتیمتر، 6 گره معادل 40 سانتیمتر  است. گسترش و توسعه هندسه در هنر و معماری اسالمی، نشان از 

اهمیت رشد علم و تکنولوژی در خاورمیانه، ایران و آسیای مرکزی، در طول قرن های 8 و 9 دارد )عبدالهی و امبی 2013، 244(.
13. مفهوم تناسبات: رعایت اندازه و تناسب موجب شده است که معماری اسالمی ایران از استانداردهای خاصی به نام پیمون )پیمون: اندازه و 
معیارهایی است که تناسب اندام های ساختمان از لحاظ درستی طرح، تناسب، استواری و زیبایی را ضمانت می کند )قزلباش و ابوالضیاء 1364: 
ب(( پیروی کند و توازن و زیبایی آن مرهون رعایت دستگاه های تناسباتی موزون )همچون نقاله 64 قسمتی، تناسبات طالیی )جدول 14( و 
امثال آن( باشد )طاهباز 1383، 109(. یکي از تناسباتي که از عهد باستان همواره به کار رفته؛ تناسبي است که با نام تناسب طالیي شناخته 

مي شود )هاشمی  زرج آباد و همکاران 1394، 210(. نمای یک خانه می تواند با تناسبات دیگری نیز نشان داده شود:
-  فرم های دو مربعی: با دو مربع در کنار هم یا دو مربع که باهم در ورودی خانه همپوشانی داشته باشند )کالرک و پاوز 1375، 203(.

- فرم های نُه مربعی: با نه مربعی که با کنار هم قرار گرفتن سه ردیف از مربع های سه تایی که کاًل تشکیل یک مربع بزرگ تر را می دهند 
)کالرک و پاوز 1375، 204(.

- فرم های چهار مربعی: چهار مربعی یک ترکیب هندسی دو در دو است که دارای یک نقطه مرکزی است )کالرک و پاوز 1375، 205(.

14. مفهوم تقارن: تقارن به معناي استقرار یکسان دو جز نسبت به یک محور یا یک عنصر میاني است )بمانیان و دیگران 1393، 534(.
15. مفهوم هماهنگی: هماهنگي همان تنظیم انواع ارتباطات دو یا چند شی یا معنا به گونه ای که منافي ارزش ها و عملکرد یکدیگر نباشند؛ 

مي باشد )نقی زاده 1385، 216(.
16. مفهوم سلسله مراتب: سلسله مراتب در تعریف نظم مطلوب نقش اساسي دارد و موجب وحدت کالبدي و عملکردي در مجموعه مي شود. 

سلسله مراتب در ارتباط بین اجزا یک مجموعه با کل دیده مي شود )بمانیان و دیگران 1393، 533(.
17. مفهوم نظم و ریتم: تواتر از پي درپي آمدن عناصر ناشي مي شود؛ تکرار یک عنصر، مجموعه اي منظم پدید مي آورد که ساده و یکنواخت 

است )بمانیان و دیگران 1393، 528(.
18. مفهوم وحدت در کثرت: این اصل از نظر کالبدي طراح را به سمت اجتناب از ایجاد تک بناها و یا فضاهایي که »من« بگویند فرامی خواند 

و مخالفت با فردگرایی را در او رشد می دهد )نقی زاده 1385، 192(.
Powell .19
Avella .20

جدول 14: تناسبات طالیی و زرین ایرانی )بازترسیم توسط نگارندگان(
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Abstract

The major change processes that have taken place in recent centuries, affect the facade and 
its elements. These changes have caused variations in the visual appearance of buildings. 
However, throughout the history of the late Qajar dynasty and the early years of the Pahlavi 
reign, different architectural styles have been developed and they were evolving as societies 
changed over the centuries. In the history of Iranian architecture, there has never been a break 
with the history of architecture. But in the last century, the alien elements entered into the 
Iranian-Islamic architecture and there has been a change in the principles of architecture. In 
the late Qajar period, the process has been discontinued and the structure of the façades as 
well as other architectural features were being modified. At the beginning of the Qajar era, the 
presence of Western symbols was also important in the facades. External factors contribute 
towards the indigenous architecture of a region to a great extent. Extracting patterns from 
different Islamic periods can be used in modern architecture. After the glorious era of Safavid 
architecture, the Qajar period is the interface between the past and the future architecture. The 
nature of the exodus of traditional Iranian architecture during this period were undoubtedly 
influenced by the Constitutional Movement. However, the dynamics of the modernization 
in the Pahlavi era brought about changes in Iranian society. This study seeks to compare 
the views of different eras in accordance with the principles of Islamic architecture. The 
methodological approach of the research is mixed (quantitative and qualitative). The study is 
based on an interpretative-historical research strategy using library information resources, field 
observations, and questionnaire survey data. In this regard, the study of architectural styles 
and practices of each period, the quantitative comparison of the fundamental characteristics 
and indicators of Islamic architecture in urban façades, and functional units in different 
categories are discussed. Depending on the theoretical framework of the current research, 
seven indicators of Islamic architecture were obtained. These indicators include geometry, 
proportion, symmetry, harmony, dynamics, order and rhythm, and unity in plurality. In the 
next step, three different buildings were chosen and made subject to a systematic inquiry. 
42 students and 9 faculty members of architecture and planning were selected to study the 
characteristics of each building. After the pilot work was completed, the questionnaire was 

Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.25 / Winter  2020

** yazdanfar@iust.ac.ir         *** s_norouzian@sbu.ac.ir          

Received: 06/07/2018                Accepted: 06/05/2019

23

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            23 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1247-fa.html


24Journal of Reasearch in Islamic Architecture /  No.25 / Winter  2020

Keywords: Facade of the building, Pattern, Qajar dynasty, Islamic architectural component.

distributed to the respondents. Finally, the important attributes were determined in each building. 
Based on the findings, it is suggested that the change of architecture can be interpreted according 
to the intellectual architecture of its era. Therfore, only a physical change could not ultimately lead 
to a structural change in style.
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