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چکیــــده:

تا اواخر دورة قاجار فن و هنر در معماری و صنایع دستی به هم مرتبط بودند؛ و پیوستگی و هماهنگی میان آن ها مشهود بود. 
این تعامل و هماهنگی میان فن و هنر در تاریخ معماری غرب با مفهوم تکتونیک بیان شده است. مفهومی که نظریه پردازان آن 
را »تعامل صورت فنی و صورت هنری« در بستر فرهنگ تاریخی تعریف نموده اند. این انسجام و اندیشۀ کالن در معماری و 
صنایع دستی به تدریج با ورود مصالح و روش های ساخت جدید از اواخر دورة قاجار فراموش گردید و ساخت هنرمندانه و تکتونیکی 
در بناها به علت عدم شناخت اصول و قاعده های تکتونیکی تحلیل ر فت و معمارِی ایران با بحران مواجه شد. سوال اصلی پژوهش، 
چگونگی ارتباط صوِر فنی و هنری تکتونیِک چوب در معماری و صنایع دستی ایران اسالمی در سده های 10 تا 13 هجری قمری و 
شباهت ها و اشتراکات آن ها با هدف شناخت قواعد تکتونیکی معماری اسالمی ایران است. پژوهش هایی که در شناخت صور فنی 
و هنری تکتونیک در معماری و صنایع دستی ایران شده بسیار محدود است. بدین جهت در این مقاله به منظور شناخت تکتونیِک 
چوب بر اساس پارادایم معرفت شناسی تفسیرگرا، استدالل تطبیقی، و تحلیل محتوای کیفی با جهت گیری تبیینی و بر اساس نظریۀ 
گاتفرید زمپر به مطالعۀ ویژگی های مشترک تکتونیِک چوب در سه سطِح کالِن معماری )کِل بنا(، اجزای معماری )ستون، لبۀ بام، 
و در و پنجرة چوبی( و صنایع دستی )منبر، قلمدان، کمانچه، تمبک، رحل، آینه، و جعبه های چوبی( در سده های 10 تا 13 هجری 
قمری پرداخته  شده است. مطالعۀ تطبیقی ویژگی های تکتونیکی چوب در صنایع دستی و معماری در دورة اشاره شده آشکار می کند 
که میان صورت فنی )صورت کلی و مفصل بندی( و صورت هنری در صنایع دستی و معماری اشتراکاتی مهم وجود دارد. اشتراکاِت 
تکتونیکِی که گویاِی ویژگی های ساخت فنی و هنری در معماری اسالمی ایران است و نشان   می دهد در معماری ایران نحوة آغاز 
و اتمام بنا، مفصل بندی سطوح و سطوح تزئینی از لحاظ ساختار شکلی تحت قاعده های تکتونیکی صورت می گیرد. مواجهۀ فرم و 
فضا )اتصال به زمین و آسمان(، مفصل بندی )اتصاالت غیر هم جنس، کام و زبانه، اتصال کشویی، اتصال کنج فتیله، باریکۀ اتصال 
و اتصال با سطوح کاو( اصول فنی تکتونیکی و قاعدة پوشش سطوح )سطوح موزائیکی، حاشیۀ کمربندی، کنده کاری، و سطوح 
منفی( اصولی هنری هستند که بیانگر فرهنگ ساخت مشترک در معماری و صنایع دستی است. فرهنگ ساختی که در فرهنگ های 

مشابه نمودهای مشابهی داشته است و فنون ساخت مشابهی در مصالح مختلف به کاررفته است.
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1. مقدمه
بسیاری از پژوهشگران و مورخان هنر و معماری ایران بر 
این باورند که معماری ایران طی قرن های دهم تا سیزدهم 
هجری قمری، یکی از شکوفاترین و شکوهمندترین ادوار 
را پشت سر گذاشته است و سهم حوزة جغرافیایی پایتخت 
در  اصفهان،  یعنی شهر  دوره،  این  اعظم  در بخش  ایران 
بوده  مهم  بسیار  فراوان  دالیل  و  علل  به  درخشش  این 
است )پیرنیا 1383؛ اهری و حبیبی 1391؛ گرابر و دیگران 
و  شکوفایی  و  رشد  این  چندوچون  دربارة  گرچه   .)1391
آغاز و انجام و علل آن تفاوت نظر وجود دارد، کمتر کسی 
در وجود آن تردید کرده است. محمدرضا شیرازی )1386، 
12( این دوره را راوی روایتی عظیم می دانست که آشکارا 
تداوم اندیشۀ کالن واحدی را در نهاد و جوهرة خود نشان 
قاجار  اواخر عهد  تا  را  امتداد آن  این دوره که  می داد. در 
و  فنی  صور  میان  عمیقی  رابطۀ  یافت؛  می توان  به خوبی 
هنری در بستر فرهنِگ تاریخی وجود داشت به طوری که 
می توان آن را با مفهوم تکتونیک1 در تاریخ معماری غرب 
تطبیق داد و از این منظر بررسی کرد. از اواخر دورة قاجار 
روش های  ورود  با  هم زمان  کالن  اندیشۀ  و  انسجام  این 
هنرمندانه  ساخت  و  باخت  رنگ  جدید  مصالح  و  ساخت 
و تکتونیکی در بناها تحلیل ر فت؛ و معماری ایران از آن 
 پس در بی تکلیفی سرگردان است )شیرازی 1386، 12(. 
انتقاد از معماری امروز ایران در دهه های اخیر بسیار فراگیر 
بوده است چنانچه اسالمی و هدفی )1390، 1( عمده ترین 
عامل بی ثباتی معماری امروز را جدایی مفهوم تکتونیک1 
یا ساخت هنرمندانه از ساخت می دانند. این در حالی است 
که در معماری به دالیل ماهیتی تفکیک علم، هنر، و سازه 

ممکن نبوده و تالش در این مورد زخمی موحش بر پیکر 
کالبدی بنا وارد می آورد و غالمحسین معماریان )1383، 5( 
نیز ریشۀ مشکالت کنونی را در عدم شناخت تاریخ معماری 
آن  هنری  و  فنی  هنرمندانۀ  ساخت  روش های  و  ایران 
می داند. از سوی دیگر بررسی پژوهش ها در زمینۀ تکتونیک 
در  تکتونیک  هنری  و  فنی  صور  به  کمتر  می دهد  نشان 
بررسی  لذا  است؛  پرداخته  شده  صنایع دستی  و  معماری 
شناخت  برای  پژوهش  این  در  است.  ضروری  امری  آن 
تکتونیک به مطالعۀ تکتونیِک چوب پرداخته  می شود. چوب 
یکی از پرکاربردترین مصالح قبل از ورود فوالد صنعتی به 
ایران بوده و نقش مهمی در ساخت عناصر باربر همچون 
تیرها و ستون ها و تزئینات معماری و صنایع دستی همچون 

صندوقچه های چوبی و قلمدان داشته است.
سوال اصلی پژوهش، چگونگی ارتباط صوِر فنی و هنری 
در  اسالمی  ایران  صنایع دستی  و  معماری  در  تکتونیک 
سده های 10 تا 13 هجری قمری، و شباهت ها و اشتراکات 
معماری  تکتونیکی  قواعد  شناخِت  اصلی  هدِف  با  آن ها 
و  است  محور  پرسش  پژوهش  این  است.  ایران  اسالمی 
ابتدا  پژوهش،  پرسش  به  پاسخ  منظور  به  ندارد.  فرضیه 
ویژگی های تکتونیکِی مستخرج از نظریه پردازان تکتونیک 
را در مجموعه ای از صنایع دستی چوبی در موزة متروپولیتن، 
موزة هنر لس آنجلس، سازمان میراث فرهنگی اصفهان، و 
سایت های هنر اسالمی و در ادامه این ویژگی ها در کلیت 
انتها   بنا و عناصر معماری چوبی بررسی شده است؛ و در 
با روش تفسیری و تطبیقی به مطالعۀ ویژگی های مشترک 
تکتونیِک چوب در معماری و صنایع دستی در سده های 10 

تا 13 هجری قمری پرداخته  شده است.

تصویر1. مسیر روش پژوهش )نگارندگان(.
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1-1. پیشینۀ پژوهش 
کارل بتیچر2 از اولین کسانی بود که در طول دهۀ 1840 
نظریۀ تکتونیک را ارائه کرد؛ جامع ترین نوشته اش»تکتونیک 
یونان3« است که اولین بار در سال 1844 منتشر شد. بتیچر 
یونان  معماری  از  که  بود  کالسیک  باستان شناس  یک 
باستان در توسعۀ نظریۀ تکتونیک استفاده کرد. وی سنت 
و تاریخ و قواعِد شکلِی»فنی و هنری« مستخرج از تاریخ 
از  پس  می دانست.  الزم  معاصر  طراحی  برای  را  معماری 
معماری5«  »چهارعنصر  مهِم  کتب  زمپر4  گاتفرید  بتیچر، 
در سال 1851 و »سبک در هنرهای فنی و تکتونیکی6« 
چهار  به  زمپر  نوشته ها  این  در  کرد.  چاپ   1860 سال  در 
عنصر معماری )بام، دیوار، اجاق، و کارهای خاکی( بر اساس 
ماده و فن و به دو کارکرِد بستن و نیاز به پوشاندِن سرپناه 
-که منجر به توجه انسان به اتصال و ساخت قطعات مواد 
گره  بدوی،  قبایل  چادر  به  توجه  با  و  می کند؛  اشاره  شد- 
بتیچر  اندیشه های  دانست.  معماری  در  مفصل  اولین  را 
سپرده  فراموشی  به  قرن  یک  تکتونیک  نظریۀ  و  زمپر  و 
راهکاری  را  تکتونیک  بازشناخت  اندیشمندان  اینکه  تا  شد 
برای برون رفت از مشکالت معاصر دانستند. رابِرت مولدن 
)1986( در پایان نامۀ کارشناسی »تکتونیک در معماری از 
کالبد تا متافیزیک7« با روش کیفی-تحلیلی در سطح کالن 
تکتونیک را مرتبط با مکان و در سطح خرد ارتباط کلیت با 
اجزاء، مصالح، جزئیات و مفصل ها را عناصری می داند که 
ساخت و ساز مادی را به یک فرم هنری ارتقا می دهد. کنت 
فرهنگ  در  »مطالعه  انتشارکتاب  با  نیز   )1995( فرمپتون8 
و  نوزدهم  قرن های  معماری  در  ساخت  بوطیقای  ساخت: 
با مطالعۀکارهای شش  زمپر  گاتفرید  تاثیر  بیستم9« تحت 
استاد معماری تکتونیک را مقوله ای فرهنگی دانست؛ که در 
فرهنگ ها و مکان های مختلف با شکل ها و تعابیر جدید به 
منصۀ ظهور می رسد. همچنین پِِدرِسن )2013( در پایان نامۀ 
دکتری »ظرفیت های تکتونیکی بتن10« بامطالعه تجربی و 
آزمایشی تکتونیِک بتن را در ارتباط با فن و مصالح می داند. 
شوارتس11 )2017( در کتاب »معرفی تکتونیک در معماری، 
کشف نقاط اشتراک طراحی و ساخت وساز12« و نیز مقالۀ 
مستخرج از آن، »یک طبقه بندی از معمارِی تکتونیک13« 
تحلیل  با  کل نگر  نگرشی  و  تفسیری-تاریخی   مطالعه  با 
کالن  سطح  در  را  تکتونیک  ویژگی های  کیفی  داده های 
به مکان و فرهنگ و در سطح خرد به ساختار، تکتونیِک 
چهارچوب14 و استروتومیک15، جزئیات، تزئینات و بازنمایی، 

از جنبۀ  را  بناها  اّتکتونیک16 دسته بندی می کند و  فضا و 
در  غرب  معماری  می دهد.  قرار  مطالعه  مورد  تکتونیکی 
قرن اخیر با احیاِی تکتونیک توانست بر مشکالت ناشی از 
صنعتی شدن و مدرنیته تا حدودی غلبه کند. در معماری 
معماری  پژوهش های  موضوع  کمتر  تکتونیک  ایران 
دراین باره  رسیده  چاپ  به  مستقل  پژوهش  و  است  بوده 
مکانی  و  زمانی  محدودة  دربارة  مخصوصًا  است  کمیاب 
موضوع این مقاله. در زمینۀ ارتباط صنایع دستی و معماری 
چوبی نیز پژوهشی از بعد تکتونیکی وجود ندارد. محراب 
در  صنایع دستی  »کاربرد  مقالۀ  نویسندة   ،)1376( بیگي 
معماري«  ازمعدودپژوهشگرانی است که به رابطۀ دوسویۀ 
صنایع دستی و معماری پرداخته است. در موضوع ساخت در 
معماری تاریخی ایران، بیشتر با رویکردی فنی و در سطح 
کالن مطالعه شده است. غالمحسین معماریان)1397( »در 
تأکید  با  نیارشی،  و  فنی  جنبۀ  از  نیارش«  ایران:  معماری 
ایران نگریسته  تاریخی  بر مصالح، به ساخت در معماری 
نمای  است. اخالصی و رفعتی )2015( به صورت موردی 
روزبهانی  بررسی کرده اند.  زینت الملک  را  تکتونیکی خانۀ 
را  تکتونیکی  فراسنج های  خود  دکتری  رسالۀ  در   )1395(
بررسی  مقیاس کالن  در  اقلیم  و  فرهنگ  و  بستر  نظر  از 
کرده و دیدی کل نگر دارد؛ اما به فراسنج های تکتونیکی 
در سطح خرد نپرداخته است. مطالعۀ پیشینه نشان می دهد 
که جای پژوهش هایی که این موضوع را در مقیاس خرد 
و با توجه به نمونه های متعدد بررسی کنند؛ خالی است. در 
متمرکز  پژوهشی  نیز  مختلف  مصالح  در  تکتونیک  زمینۀ 
به مثابۀ مصالح ساختمانی  دربارة چوب  ندارد گرچه  وجود 
بزرگمهری  است.  نوشته شده  زیادی  مقاالت  و  کتاب ها 
بر  آمود(  اندود،  )آژند،  ساختمانی:  مصالح  در   )1381(
تأکید  با  معماری  ساخت  به  پیرنیا  استاد  تقریرات  اساس 
بر مصالح، به ویژه چوب، پرداخته است. وولف )1385( در 
صنایع دستی کهن ایران صنایع چوبی همچون خاتم کاری، 
مطالعه  را  آن ها  اتصاالت  و  چوب،  کنده کاری  خراطی، 
کرده است، این پژوهش ها از جنبۀ هنری به چوب به مثابه 
یک مصالح ساخت و صنایع چوبی نگریسته اند؛ ولی جنبۀ 
باهدف  بنابراین  نیست؛  اصل  آن ها  در  ساختاری  و  فنی 
تکمیل موضوعات پژوهش های انجام شده در نسبت میان 
صنایع دستی چوبی و کاربرد چوب در معماری، این پژوهش 
در  هنری  صورت  و  فنی  صورت  تعامل  خرد  سطح  در 
معماری و صنایع دستی چوبی را مطالعه می کند و به دنبال 
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شناسایی ویژگی های تکتونیکی مشترک در سطح خرد در 
یادشده است. معماری و صنایع دستی در اصفهان دورة 

2. مبانی نظری 
تکتونیک یکی از مفاهیم نظری مطرح در معماری است که 
هم زمان به دو بعد فنی و هنری توجه دارد. این اصطالح 
اولین بار در یونان باستان استفاده  شد و به کار هنرمندانه 
با مصالح سخت )به جز فلز( اشاره داشت. »تکتونیک« در 
نیمۀ هزارة اول پ م به مفهومی عام و فراگیرتر تبدیل شد 
می کرد  داللت  شاعرانه  معنایی  در  ساختن  هرگونه  بر  و 
)فرامپتون 1995، 4(. تکتونیک نه تنها در اجزای ساختمان 
با توجه  آثار هنری نیز دیده می شود.  بلکه در اشیاء و در 
به مفهوم قدیمی آن، تکتونیک ساخت صنایع دستی یا یک 
بودن  مفید  میزان  یا  کاربرد  به  و  است،  هنری  محصول 

صنایع دستی وابسته است )همان، 5(.
کارل بتیچر و گاتفرید زمپر، دو نظریه پرداز مهم تکتونیک 
نقش  تکتونیک  نظریۀ  بسط  در  نوزدهم،  قرن  آلمان  در 
صورت  تعامل  را  تکتونیک  بتیچر  کارل  داشته اند.  مهمی 
فنی و صورت هنری می دانست. نظر او یکی از اندیشه های 
مهم و شکل دهنده به تکتونیک در معماری است. بتیچر 
و  فنی  صورت  را  تزئینات  سطح  زیر  شده  پوشیده  کار 
عملکردی17 می نامید که می توان آن را صورت هسته ای 
او  نظر  از  کرد.  ترجمه  شیئ18  هستی شناختی  حقیقت  یا 
صورت  که  هنری ای19  صورت  از  است  عبارت  تزئینات 
فنی را می پوشاند و در همان حال آشکار می کند )شوارتس 
از  روایتی  خود،  کتِب  انتشار  با  گاتفرید  زمپر   .)3  ،2017
)براوتون20 2012، 1(.  ارائه داد  تاریخ تکتونیکی معماری 
زمپر ساختمان را به مجموعه ای از عناصر کلیدی بر اساس 
ویژة  فن های  و  سنگ(  و  چوب  خاِک رس،  )پارچه،  ماده 
هر ماده )بافندگی، سرامیک، نجاری)تکتونیِک چهارچوب( 
چهارعنصر  که    کرد  تقسیم  فشاری(  تودة  استریوتومِی  و 
کاری  چنین  که  نبود  فرد  اولین  او  داد.  نامشان  معماری 
می کرد. قرن ها پیش، ویتروویوس21 نیز نظریۀ معماری را بر 
اساس سه عنصر عملکرد، پایداری، و زیبایی بنیان گذاشته 
فرم های  همۀ  منشأ  زمپر   .)xliii  ،2017 )شوارتس  بود 
و  بافند گی می دانست  فِن  را در منسوجات و  ساخته شده 
گره را اولین مفصل و اتصال نامید. ارتباط میان اولین فن 
منسوجات و تکتونیِک چوب بسیار زیاد است؛ به طوری که 
مفصل بندی  کمربندی،  )نواِر  منسوجات  فنی  اصول  زمپر 
در  را  تزئینی(  پوستۀ  و  سجاف کردن(  و  لبه گذاری؛  )درز، 

تکتونیِک چوب استفاده کرد. وی مفصل بندی را مهم ترین 
عامل در تکتونیِک چوب دانست و اهداف اصلی تکتونیک 
یکپارچگی  و  تکیه گاه ها،  شبکه ای،  چوبِی  )قاِب  را  چوب 
تکیه گاه با قاب و ساختار( مطرح کرد )زمپر 1860، 624(. 
اصوِل زمپر بر اساس شباهت های شکلی در صنایع مرتبط 
بناِی معماری  با مصالح مختلف، عناصر معماری و کلیت 
می باشد که در فرهنگ های مختلف ایرانی، فنیقی، مصری، 
آشوری، یونانی و رومی متفاوت می باشد )زمپر 1860(. به 
باور زمپر، صنایع دستی به شناخت ویژگی های ذاتی مصالح 
در اجرا کمک زیادی کرده اند. انسان ها در مکان ها، زمان ها 
و فرهنگ های مختلف با تغییر مصالح، فن های مشابهی را 
برای اهداف عملکردی و آیینی پدیده آورده و بسط داده اند. 
این صناعات اساس ساخت  معماری شدند )براوتون 2012، 1(.  

تصویر2. شباهِت شکلی تکتونیکی در سه سطح: لبۀ قصِر آشوری با حاشیۀ لباس 
)126-Semper1860.125(.آشوری و تزئینات موزائیک کف 

و  معماری  در  تکتونیِک چوب  شناخت  منظور  به  بنابراین 
باید کلیت اثر، اتصاالت و مفصل بندی  صنایع دستی چوبی 
با کلیت در نقش صوِر فنی و پوستۀ  ارتباط آن  سطوح و 
گام هایی  تا  هنری شناخت  نقش صوِر  در  تزئینی  خارجی 
کوچک در شناخت تکتونیک معماری ایران برداشته شود.

تصویر3. کالبِد تکتونیک بر مبنای نظریۀ گاتفرید زمپر)نگارندگان(.

3. صورت فنی- صورت هنری در صنایع چوبی 
)10- 13 ق/16- 19 م(

1-3. مطالعات و بررسی ها
به منظوِر شناخت صورت فنی-صورت هنری تکتونیک در 
صنایع دستی از مجموعه صنایع دستی چوبی موزة متروپولیتن، 
و  اصفهان  فرهنگی  میراث  هنر لس آنجلس، سازمان  موزة 
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را  قرابت  بیشترین  که  صنایعی  اسالمی  هنر  سایت های 
را  یادشده  دورة  در  چوبی  معماری  با  هنر  و  فن  جهت  از 
دارند؛ بررسی می شوند. صنایع دستی چوبی از لحاظ اندازه و 
سهولت جابه جایی بر دو گونه است: 1. صنایع دستی چوبی 
حضرِت  حسینیۀ  منبر  همچون  است؛  اثاثیه  از  جزئی  که 

ابوالفضل)ع( آران و بیدگِل اصفهان؛ 2. و صنایع دستی که 
به  صورت اشیای منقول تولید می شود؛ همچون قلمدان، 
رحل، کمانچه، و جعبه های تزئینی چوبی. شیوة گردآوری 
اطالعات کتابخانه ای و ابزار گردآوری بر مبنای مراجعه به 

عکس خوانی است. و  اسناد 

شناسنامه اثر
تکتونیک  چوب در صنایع دستی )10- 13 ق/16- 19 م(

وستۀ تزئینی- فرهنگیمفصل بندیصورت کلی

 
منبِر چوبی دورة صفوی ارتفاع 2/70  هفت پله

تصویر4. منبر چوبی آران و بیدگل حسینیۀ حضرت 
ابوالفضل)ع( ) مأخذ: سازمان میراث فرهنگی اصفهان(

 ا

تمام مناره ای

 

تصویر 5. )امرایی 1396، 110( 
منبت، مشبک، تزئینات کام و زبانۀ سطوح

هندسی، و کتیبه به خط ثلث

 
قلمدان اوایل قرن 19 طول: 25/7، عرض: 4/8 ارتفاع: 

3/8 سانتی متر

تصویر 6. قلمدان الکی سازی 
)جنگ شاه اسماعیل با ازبک ها( )مأخذ: موزة متروپولیتن(

-
پاپیه ماشه/ رنگ شده/ اتصال کشویی

الکی سازی

جعبۀ چوبی الکی سازی قرن 19
طول و عرض و ارتفاع

22.8 × 25 × 37.2 سانتی متر
تصویر 7. جعبۀ چوبی الکی سازی

)مأخذ: موزة هنر لس آنجلس(

 
 اتصال با سطوح کاواتصال به زمین چهار پایه

پاپیه ماشه، طال و الک

 
رحل

تصویر 8.  رحِل کتاب الکی سازی
)مأخذ: موزه گالری مجازی ژاکوب صفوی(

 
اتمام دندانه ای

اتصال مفصلی
 

الکی  سازی
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(www.invaluble.com :تصویر 9. )مأخذ
آینۀ ایرانی قرن 19 

ارتفاع 42/5
 عرض 25 سانتی متر

 اتمام قوسی

اتصال مفصلی

الکی سازی

تمبک اواخر قرن 19 
ارتفاع: 45/7، عرض: 27/9

قطر در پایه: 78/7
تصویر10.تمبک چوبی )مأخذ: موزة متروپولیتن(

--
 

حاشیۀ کمربندی، خاتم کاری و 
منبت کاری با استخوان

کمانچه 1880 
ارتفاع: 102/9، عرض: 15/3

تصویر 11. کمانچۀ چوبی )مأخذ: موزة متروپولیتن(
قطر: 14 سانتی متر

اتمام مناره ای

منبت و فن موزائیکی اتصال مفصلی
خاتم کاری

جعبۀ چوبی خاتم کاری
تصویر12. جعبۀ خاتم کاری

(www.fotografia.islamoriente.com).

-

خاتم کاریاتصال کنج فتیله
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با مطالعه تکتونیک در صنایع دستی چوبی آشکار گردید از لحاظ 
صور کلی اتمام مناره ای در منبر و کمانچه )تصاویر 4 و 11(، 
اتمام دندانه ای در رحل و اتمام قوسی در آینۀ قرن نوزدهمی 
)تصاویر 8 و 9( و اتصال به زمیِن چهارپایه ای و مطبق )تصاویر 

تکتونیکی  اتمام  و  آغاز  شکل های  بیانگر   ،)16 و   ،15  ،7
صنایع دستی چوبی هستند. همچنین مفصل بندی های کام 
و زبانه )تصاویر 5 و 15( اتصال  کشویی )تصویر 6(، اتصال 
)تصویر 12(،  فتیله  اتصال کنج  با سطوح کاو )تصویر 7(، 

جدول 1. تکتونیک چوب در صنایع دستی چوبی )10- 13 ق/16- 19 م( )مأخذ: نگارندگان(

خنجر و غالف دورة قاجار قرن 18
 )فوالد، عقیق، طال، چوب و مس( 

طول با غالف:47/9، طول بدون غالف:38/1، عرض: 3/2 
سانتی متر

تصویر13. خنجر و غالف )مأخذ: موزة متروپولیتن(

-

هم نشینی چوب و طال

فوالد، عقیق، طال، چوب، 
و مس

صندوق چوبی
ارتفاع: 27/3 عرض: 35/6 عمق: 24/4 سانتی متر
تصویر 14. صندوق چوبی )مأخذ: موزة متروپولیتن(

-

منبت کاریاتصاالت فلزی

جعبۀ چوبی دورة قاجار 
ارتفاع: 15/1، عرض: 23/2، طول: 3/3

تصویر 15. جعبۀ چوبی )مأخذ: موزة ویکتوریا و آلبرت(
اتصال به زمین چهارپایه

کام و زبانه

حکاکی مشبک

جعبۀ کشودار دورة قاجار قرن 19
طول: 65/8 ، عرض: 3/8 ارتفاع: 19/4 سانتی متر

تصویر 16. جعبۀ کشودار 
مأخذ:

www.bonhams.com

اتصال مطبق به زمین

 اتصال مفصلی
منبت کاری با استخوان
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اتصاالت فلزی )تصویر 14( و تقابل ساختاِر سخِت طال با 
ساختاِر نرم چوب )تصویر 13( هم نشینی مواِد غیِرهمجنس 
نحوة  نشان دهندة  قاجاری می باشد که  در غالف شمشیِر 
اتصال و مفصل بندی تکتونیکی در صنایع دستی چوبی است 
و حاشیۀ کمربندی در تمبک، منبت، مشبک، خاتم کاری و 
ال کی سازی پوسته هایی تزئینی- فرهنگی در صنایع دستی 

چوبی می باشند.
3-2. صورت فنی - صورت هنری در مقیاس کالن و 

عناصر معماری )10- 13 ق/16- 19 م(
به منظوِر شناخت صورت فنی-صورت هنری تکتونیک در 
مقیاس کالن و عناصر معماری چوبی )تیر و ستون، سقف، 
بناها و عناصر چوبِی  از مجموعۀ  پنجره(  بام، و در و  لبۀ 

این دورة زمانی به شیوة کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد 
تاریخی و عکس خوانی مولفه های تکتونیکی مورد بررسی 
قرار گرفت. در برخی موارد به علت قلت منابع تصویری، 
ناچار از نمونه هایی خارج از حوزة جغرافیایی اصفهان بهره 
با  اما توجه شده که این نمونه ها قابل قیاس  گرفته شده 
آثار باشد که شباهت قابل توجهی با آثار اصفهان دارند. به 
ایران بوده است؛ تبادل های  اینکه اصفهان پایتخت  علت 
بسیاری با حوزه های جغرافیایی متفاوت ایران داشته و از 
این جهت این بهره گیری خدشه ای به نتایج تحقیق وارد 

نمی کند.

شناسنامه اثر
تکتونیک  چوب در معماری )10- 13 ق/16- 19 م(

پوستۀتزئینی- فرهنگیمفصل بندیصورت کلی

پایۀ سنگی- ستون های چوبی

پایه سنگی و ستوِن چوبی

ستون های چوبی
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جدول 2. تکتونیک چوب در معماری )10- 13 ق/16- 19 م( )مأخذ: نگارندگان(

-
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بامطالعه تکتونیک چوب در کلیت و عناصِر   چوبی معماری 
آشکار گردید از جنبۀ صورت کلی اتصال به زمین با پایه 
ستون های منشوری و گلدانی و بدوِن پایه از طریق پلکان 
17-21(؛  )تصاویر  می گیرد  سکو صورت  و  ایوان  مطبق، 
و اتصال به آسمان در کاخ عالی قاپو با اتمامی دندانه ای 
است )تصویر 22(. همچنین مفصل بندی هایی چون تقابل 
نمکدان  عمارت های  در  نرم  ساختاِر  با  سخت  ساختاِر 

چهارباغ  مدرسۀ  منارة  و   )21 و   20 )تصاویر  عالی قاپو  و 
اتصال   ،)29 )تصویر  فلزی  اتصاالت   ،)25 و   24 )تصاویر 
سطوح  و   )30 )تصویر  زبانه  و  کام   ،)27 )تصویر  کشویی 
تزئینی  پوسته های  و  است  رفته  به کار   )23 کاو)تصویر 
خاتم کاری، منبت کاری، الکی سازی و کاشی کاری استفاده 

است. شده 

قاعدۀ تکتونیکی
تکتونیِک چوب در معماری و صنایع دستی )10- 13 ق/16- 19 م(

صنایع دستیعناصر معماریکلیت معماری

مواجۀ فرم و 
فضا- اتصال 

به زمین

پایۀ منشوری- ایوان با 
بیش از دوپله

چهارپایهکاخ چهلستون اصفهانکاخ چهلستون اصفهان

پایۀ منشوری- ایوان مطبق
پایه های مطبقکاخ آیینه خانه اصفهانکاخ آیینه خانه اصفهان

پایۀ گلدانی- ایوان با بیش 
از دوپله

گلدان چوبیستون خانۀ بخردیخانۀ بخردی اصفهان

پایۀ گلدانی و مفصلی- 
زمین

گلدان چوبیخانۀ انگورستان ملکخانۀ انگورستان ملک
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جدول 3. تکتونیِک چوب در معماری و صنایع دستی )مأخذ: نگارندگان(

بدون پایه- در ارتفاع

جعبۀ کشودار در ارتفاعمنارة مسجد سپهساالرکاخ عالی قاپو

مفصل بندی

ساختاِر سخت- ساختاِر 
نرم

منارة مدرسۀ چهارباغ عمارت هشت وجهی نمکدان
هم نشینی طال و چوباصفهان

-اتصال کشویی

اتصال کشویی قلمداناتصال کشویی انگورستان ملک

اتصال غیر ِهمجنس

هم نشینِی اجزای چوبی با آجر در 
خانۀ بخردی

اتصاالت فلزی در ِامامزاده 
اسماعیل اصفهان

اتصال لوالیی فلزی دِر جعبۀ چوبی

-اتصال کام و زبانه

جعبه با حاشیه های مشبککام و زبانه دِر هفت رنگ

پوشش 
سطوح

سطوح موزائیکی

جعبۀ تزئینی اصفهان خاتم کاری دِر مدرسۀ چهارباغخاتم کاری سقف عالی قاپو
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4. یافته های پژوهش
مطالعۀ تطبیقی تکتونیک چوب در سه مقیاِس کالن، میانی، 
و خرد در معماری و صنایع دستی چوبی دورة مذکور حاکی 
از شباهت های ساختاری- شکلی تحت قواعدی تکتونیکی 
است. شباهت های شکلی تحت قاعدة تکتونیکِی مواجهۀ 
ستون های  )پایه   طریق  از  زمین(  به  )اتصال  فضا  و  فرم 
منشوری و گلدانی با اتصال مفصلی و بدوِن پایه در ارتفاع( 
با ساختاِر  بنایی  )تقابل ساختاِر سخت  و مفصل بندی های 
نرِم چوب، اتصاالت غیِر هم جنس، کام و زبانه، و اتصال 
می باشند.  تکتونیکی  فنی  شباهت هایی  نشانگر  کشویی( 
قاعدة تکتونیکی پوشش سطوح )سطوح موزائیکی( از صور 
هنری مشترک در کلیت و عناصر معماری و صنایع دستی 

می باشد.
1-4. بحث

مطالعات و بررسی های صورت گرفته بیانگر این امر است 
با  که بعضًا صنایع دستی چوبی در مقیاِس کالن و میانی 
مناره  و  بادگیر  همچون  غیر چوبی ای  عناصر  و  معماری 
شباهت دارند که بیشتر این عدم تجانس در مقیاس کالن 

و در معماری بناهای با مصالح بنایی است. این موارد از این 
حائز  بسیار  چوب  تکتونیکی  قواعد  شناسایی  در  که  حیث 
اهمیت می باشد مورد مطالعه قرار گرفته شده است. البته 
نگارندگان  نمونه هایی است که  این موارد  قابل ذکر است 
موفق به شناسایی آن ها شده اند و ممکن است قاعده های 
در  پژوهشگران  سایر  که  باشند  داشته  وجود  نیز  دیگری 
تطبیقی  مقایسۀ  یابند.  دست  آن  به  تحقیقاتشان  راستای 
غیر چوبی  عناصر  و  معماری  با  دستی چوبی  صنایع 
شناسایی  راستای  در  را  دیگری  تکتونیکی  شباهت هایی 
از  می سازد.  آشکار  چوب  تکتونیکی  ویژگی های  تکمیل  و 
نظر مواجهه فرم و فضا در صنایع دستی چوبی و معمارِی 
غیِرچوبی شباهت های شکلی تحت قاعدة مواجۀ فرم و فضا 
و  مناره ای،  قوسی،  اتماِم  آسمان:  به  )پیوند  اتمام  نحوة  در 
دندانه ای( وجود دارد همچنین در مفصل بندی اتصال کنج 
فتیله، اتصال باریکه، و اتصال با سطح کاو در صنایع دستی 
صور  جنبۀ  از  است.  شده  استفاده  بنایی  معماری  و  چویی 
کنده کاری،  کمربندی،  )حاشیۀ  سطوح  پوشش  در  هنری 
و  معماری  در  مشترک  تکتونیکی  قواعد  منفی(  سطوح  و 

است. صنایع دستی 

تکتونیِک چوب در صنایع دستی چوبی و معماری غیِر چوبی

صنایع دستیعناصر معماریکلیت معماریقاعدۀ تکتونیکی
مواجهه فرم و 
فضا- پیوند با 

آسمان

اتماِم قوسی

باغ دلگشا شیراز
بادگیر کاروانسرای گنجعلی خان 

کرمان
آینۀ ایرانی قرن 19 میالدی

اتماِم 
دندانه ای

شیر سری خانۀ مالباشی اصفهانباروت خانۀ تهران

اتماِم مناره ای

مسجد امام اصفهان



53منوچهر فروتن و همکاران/ مطالعۀ تطبیقی تکتونیِک چوب در معماری و صنایع دستی اسالمی ایران...

جدول 4. تکتونیِک چوب در صنایع دستی چوبی و معماری غیِرچوبی )مأخذ: نگارندگان(

مفصل بندی

اتصال کنج 
فتیله

مقبره امیر اسماعیل سامانی
 

کنج فتیله در سطوح صندوقچهمنارة مزار شاه نعمت اهلل ولی

اتصال با سطح 
کاو

عمارت هشت بهشت اصفهان
 

زیر سقف عمارت چهلستون

 
سطوح کاو در صندوقچه

اتصال باریکه
رواق مسجد امام اصفهان

تصویر 33. سقف آهوی پای
منبت کاری منبر مسجد جامع )مأخذ: موزة هنر فیالدلفیا(

حاشیۀ 
کمربندی

تصویر 34. مسجد شیخ لطف اهلل
مأخذ

(fa.m.wikipedia.org)

تمبِک چوبیسقف عمارت چهلستون

 کنده کاری

صندوق چوبی  دِر صفوی موزة آقاخان  مسجد-مدرسۀ چهارباغ

  سطوح منفی

   مسجد آقا بزرگ کاشان
  اتاق موسیقی کاخ عالی قاپو

  حفره های سه تار
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جدول 5. قواعد تکتونیِک چوب در معماری چوبی و غیِرچوبی و صنایع دستی چوبی )مأخذ: نگارندگان(

قواعد تکتونیک چوب در معماری و قواعد تکتونیکی
صنایع دستی چوبی

قواعد تکتونیک چوب در معماری 
غیر چوبی و صنایع دستی چوبی  

اتصال به آسمان )اتماِم قوسی، مناره ای اتصال به زمینمواجهه فرم و فضا )صور کلی(صور فنی
و دندانه ای(

نقابل ساختاِر سخت با ساختاِر نرم، مفصل بندی
اتصاالت غیِر هم جنس، کام و زبانه و 

اتصال کشویی

اتصال کنج فتیله، اتصال باریکه و 
اتصال با سطح کاو

حاشیۀ کمربندی، کنده کاری، و سطوح سطوح موزائیکیپوشش سطوحصور هنری
منفی

نتیجه گیری

به  دستیابی  و  پژوهش  پرسش های  به  پاسخ  منظور  به 
هدف اصلی پژوهش، شناخت قواعد تکتونیکی در معمارِی 
سطِح  سه  در  چوب  تکتونیِک  مطالعۀ  با  ایران  اسالمی 
کالن، میانی و خرد در معماری و عناصِر  چوبی و غیر ِچوبی 
که  گردید  آشکار  تطبیقی  روش  با  چوبی  صنایع دستی  و 
ارتباط و هماهنگی معماری با صنایع دستی نه تنها در صور 
بلکه در صور هنری تکتونیک چشم گیر است. میان  فنی 
صورت فنی )صورت کلی و مفصل بندی( و صورت هنری 
)سطوح تزئینی( در صنایع دستی و معماری اشتراکاتی مهم 
ویژگی های  گویاِی  که  تکتونیکِی  اشتراکاِت  دارد.  وجود 
ایران است که  ساخت فنی و هنری در معماری اسالمی 

بنا،  اتمام  و  آغاز  نحوة  ایران  معماری  در  می دهد  نشان   
مفصل بندی سطوح و سطوح تزئینی از لحاظ ساختار شکلی 
تحت قاعده های تکتونیکی مواجهه فرم و فضا )اتصال به 
سخت  ساختاِر  )مقابل  مفصل بندی های  آسمان(،  و  زمین 
با ساختاِر نرم، اتصال غیِرهمجنس، اتصال باریکه، اتصال 
کنج و فتیله، اتصال با سطح کاو و اتصال کشویی( و قاعدة 
پوشش سطوح )حاشیۀ کمربندی سطوح، خاتم کاری، کام 
و زبانه، منبت کاری، و سطوح منفی( صورت می گیرد. این 
ویژگی های مشترک ساخت فنی و هنری میان معماری و 
معماری  در  بیانگر فرهنگ ساخت مشترک  صنایع دستی 
و صنایع دستی است. فرهنگ ساختی که در فرهنگ های 
مشابه نمودهای مشابهی داشته است و تأییدی بر نظریۀ 

تکتونیک گاتفرید زمپر است.

پی نوشت

1.Tectonic: artisan working
2.Karl Botticher
3.Die Tektonik der Hellenen (The Tectonic of the Greeks (1844)
4.Gottfried Semper 
5.The Four Elements of Architecture (1851)  
6.Style in the Technical and Tectonic Arts (1860)
7.Robert Maulden (1986)- Tectonics in Architecture: From the Physical to the Meta-Physica
8.Kenneth Frampton
9.Studies in Tectonic Culture the Poetics of Construction in Nineteenth and Twentieth Century 
Architecture
10.Ole Egholm Pedersen (2013)- The Tectonic Potentials of Concrete
11.Chad Schwart (2017)
12.Introducing Architectural Tectonics Exploring the Intersection of Design And Construction
13.A Taxonomy of Architectural Tectonic
14.tectonics of the frame
15.Stereotomic
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Abstract

 Islamic architecture of Iran has passed one of the most prosperous periods in
 (10-13AH) centuries and the share of the geographical area of capital of Iran in
 most part of this period, that means the city of Isfahan, for many reasons in this
 glow has been very important. Although about this growth and prosperity and
 begin and end and its causes there is a difference of opinion, few people have
 doubted its existence. In this era until late Qajar period core form and art form
 were related and had common features in architecture and handicrafts and the
 coherence and harmony between them were evident. This relation is expressed
 with the concept of tectonic in the history of western architecture. The concept
 that theorists have defined it interaction between core form and art form in the
 context of historical culture. Gradually, this coherence and great thought with
 the arrival of new materials and construction methods were forgotten from late
 Qajar period and artistic and tectonic construction was reduced in buildings,
 and Iranian architecture faced a crisis. Criticism of  Iranian today's architecture
 has been very pervasive in recent decades, Many researchers know the main
 cause of instability is in Lack of recognition of architectural history of Iran
 and its technical and artistic construction methods. On the other hand review
 of researches shows in the tectonic field less been paid to core form and art
 form of tectonics, so it is necessary to study it. The main research question is
 How tectonic conform and art form are related in architecture and handicrafts
 of Islamic Iran in (10-13H) centuries and their similarities and commonalities
 with the aim of understanding the tectonic rules of the Islamic architecture of

 Comparative study of wood tectonic in Islamic architecture and
handicrafts of Iran with emphasis on Isfahan (13-10AH/19-
16AD)

Manouchehr Foroutan
(Corresponding author)

 Assistant Professor, Department of Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University,
Hamedan, Iran.

Narges Khakbaz
 Phd student, Department of Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad university, Karaj, Iran

MohammadReza Rahimzadeh
Assistant Professor, Department of Architecture, University of Art, Tehran, Iran

Sara Hamzehloo
 Assistant Professor, Department of Architecture, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran



فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی /  شماره چهار/  زمستان1401 /  سال دهم 58

 Iran. for this reason in this article to recognize of wood tectonic based on interpretive epistemological
 paradigm, comparative reasoning and qualitative content analysis with explanatory orientation based
 on Gottfried Semper's theory has studied common wood tectonic features in architecture and handcraft
 in three levels, whole architecture (the whole building), intermedate level architectural components
 (column, roof edge and door and window) and small level in handcraft (pulpit, pen box, Kmanche,
Tombak, mirror and boxes) in (10 – 13AH) centuries.
 Based on the theoretical basis of tectonics and considering that wood has been the most practical
 materials before the arrival of industrial steel in Iran and an important role had in the construction of
 load-bearing elements such as beams and columns and architectural and handicraft decorations. Wood
 tectonic is divided in terms of core forms to general forms and articulation and in terms of art forms
 to decorative surface. This tectonic features in the collection of wooden handicrafts of Metropolitan
 museum, Isfahan cultural heritage organization and Islamic art sites is study that have  the most affinity
 in terms of technique and art with wooden architecture in the mentioned period.Wood handicrafts are
 two types: wood handicrafts which are part of the furniture like the pulpit of Hazrat Abolfazl in Aran and
 Bidgol of Isfahan and handicrafts that produced as movable objects such pen box, Kmanche, Tombak,
mirror and wooden decorative boxes.
 In wooden architecture on a large scale and wooden architectural elements (beams and columns,
 ceilings, roof edges and doors and windows) in the middle scale are examined tectonic components
 from the collection of buildings and wooden elements of this period. In some cases due to the scarcity
 of  pictorial resources inevitably has been used from examples outside the geographical area of Isfahan
 but attention has been paid that this samples are comparable to effects that notable similarity have with
 the effects of Isfahan. Because Isfahan has been the capital of Iran, many exchanges has had different
 geographical areas of Iran and in this regard this utilization does not harm the results of the research.
 Studies and surveys show that some wooden handicrafts on a large and medium scale are similar with
 non-wooden architecture and elements such as windbreaks and minarets that most of this heterogeneity
 is on a large scale and in buildings with masonry materials. These cases have been studied in the sense
 that in identifying wood tectonic rules are very important. Comparative study of wood tectonic features
 in handicrafts and architecture in the mentioned period reveals that among core form (general forms and
 articulation) and art form, there are important similarities in handicrafts and architecture. Wood tectonic
 harmony is notable in handicrafts and architecture not only in terms of core form but also art form.
 Tectonic subscriptions that indicate the characteristics of technical and artistic construction in Iranian
 architecture indicates in Iranian architecture how the building begins and ends, articulation of surfaces
 and decorative surfaces in terms of formal-structure is done under tectonic rules. Formal-structural
 similarities of wood tectonic in three scales (macro, medium and micro scale) under the tectonic rules:
 exposure of form and space (connect to earth and sky), articulation (different materials joint, tongue and
  groove, sliding joint, wick corner, bar joint and convex corner joint) are tectonic technical principles
 and the rule of covering surfaces(mosaic surface, border, carving, and negative surfaces) are artistic
 rules that expresses same tectonic culture. Tectonic culture had similar construction manifestations in
similar culture and similar construction techniques have used in different materials.
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