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  چکیده

هاي کند. تعاریف متفاوتی از فضا در دیدگاهکاربر القا میباشد که هر فضا حسی را به معماري داراي فضاهایی متفاوت می
مختلف وجود دارد. عوامل زیادي در حس فضا تاثیرگذار هستند، از جمله: شکل، سطح، رنگ و ماده ، که هریک به طریقی و با 

  گذازرند.کیفیات متفاوت بر حس فضا تأثیر می

-ماده و مصالح از دیرباز تاکنون در نظریات و بینش دانشمندان و نظریه باشد.ماده یکی از مهمترین عوامل موثر بر حس فضا می

اند. است و هریک به طریقی و از دیدگاه خود ماده را تعریف کردهپردازان تأثیرگذار بوده و براي شاعران و عرفا منبع الهام بوده
اند و به آنرا در شعرها و مکتوبات خود بیان کردهباشند و اکثر قریب به اتفاق اندیشمندان معتقد به روح ماده (حس مصالح) می

  اند.اند و هریک به ابعاد مختلفی از ماده اشاره کردهتبیین ماده و روح ماده (حس مصالح) پرداخته

نحوه ادراك ماده با حواس مختلف، متفاوت است و هرکدام از آنان کیفیات خاص خود را در درك ماده دارند، از جمله تأثیر 
  توان خود اثباتی بر حس مصالح دانست.گانه را میه بر هریک از حواس پنجروح ماد

اند. ماده در معماري از این گذشتگان در دیدگاه فتوت نحوه تعامل با ماده (مصالح) را بیان و ترتیبات خاصی را براي آن قرار داده
  ایم.ی دارد که به بیان آن پرداختهباشد و کنار همنشینی مصالح (ماده) اصولدیدگاه داراي مراتب خاص خود می

ها باشد و با توجه به انواع مزارها و مقبرهها از هر بناي دیگر اسالمی (و حتی غیر اسالمی) بیشتر میتنوع مصالح در مزارها و مقبره
تر در فضاهاي جاللی هستند، در هریک  با توجه به این کیفیات از مصالح جمالی-که داراي سه دسته جمالی، جاللی و جمالی

تر استفاده شده تر همچون خشت، آجر و آهن زبر در فضاهاي جاللیجمالی مانند طال و فلزات فاخر در ضریح و مصالح جاللی
  است.

اي از حرم امامان و امامزادگان که داراي کیفیات جمالی و جاللی در این پژوهش با بررسی سه گروه جهانی، کشوري و منطقه
باشند و با بررسی مشی گذشتگان در دیدگاه فتوت و اخوت، به نتایج و الگوهایی براي استفاده از لحی میمختلف فضایی و مصا

  یابیم.مصالح در هر فضا متناسب با کیفیات جمالی و جاللی آن دست می

  ها:کلیدواژه

 ماده، فضا، روح ماده، حس مصالح، مزار، مقبره، امامزاده، حرم.
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 134 .......................................................................)ع( نیحس امام حرم يورود وانیا:   3-2-1-5 شکل

 136 .............................................................................. )ع( نیحس امام حرم حیضر:   4-2-1-5 شکل

 138 ................................................... )ع( نیحس امام حرم  يمنارهها و گنبد از یکل ينما:  5-2-1-5 شکل

 139 ....................................................................... ع( نیحس امام حرم یداخل يفضا:   6-2-1-5 شکل

 143 ............................................................ )ع( معصومه حضرت حرم وانیا يکاریکاش:  1-1-2-5 شکل

 145 ................................................................ )ع( معصومه حضرت حرم  يورود سردر: 2-1-2-5 شکل

 147 ....................................................................... )ع( معصومه حضرت حرم  حیضر:  3-1-2-5 شکل

 148 ...............................................................)ع( معصومه حضرت حرم منارهها و گنبد:  4-1-2-5 شکل

 149 ............................................................. )ع( معصومه حضرت حرم يکاریکاش نمونه: 5-1-2-5 شکل

 150 ............................................................)ع( معصومه حضرت حرم  مرمر ازاره سنگ:  6-1-2-5 شکل
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 151 ............................................................... )ع( معصومه حضرت حرم یداخل يدرها:  7-1-2-5 شکل

 156 ....................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم وانیا:  1-2-2-5 شکل

 157 ...................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم صحن:  2-2-2-5 شکل

 158 ...................................................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم حیضر:  3-2-2-5 شکل

 159 ................................................................. )ع( میعبدالعظ حضرت حرم ينهکاریآ:  4-2-2-5 شکل

 162 .................................................. زدی جعفر زاده امام توسعه طرح محدود ییهوا عکس:  1-1-3-5 شکل

 163 ............................................................................ زدی جعفر امامزاده گنبد و منار:  2-1-3-5 شکل

 165 ............................................................................... زدی جعفر امامزاده از یینما:  3-1-3-5 شکل

 165 .................................................................................. زدی جعفر امامزاده سردر:  4-1-3-5 شکل

 167 .................................................................................. زدی جعفر امامزاده صحن:  5-1-3-5 شکل

 172 .................................................................................... شیتجر صالح امامزاده:  1-2-3-5 شکل

 173 ............................................................................... شیتجر صالح امامزاده منار:  2-2-3-5 شکل

 174 ............................................................................ شیتجر صالح امامزاده حیضر:  3-2-3-5 شکل

 174 ........................................................................ شیتجر صالح امامزاده يکارنهیآ:  4-2-3-5 شکل
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  فهرست جداول

 129 .................................................. )ع(رضا امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-1-5 جدول

 130 .................................................. )ع(رضا امام حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-1-5 جدول

 141 ............................................... )ع( نیحس امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-1-5 جدول

 142 ............................................... )ع( نیحس امام حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-1-5 جدول

 154 ........................................ )ع( معصومه حضرت حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-2-5 جدول

 155 ........................................ )ع( معصومه حضرت حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-2-5 جدول

 160 ..................................... )ع(  میعبدالعظ حضرت حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 2-2-5 جدول

 161 ...................................... )ع( میعبدالعظ حضرت حرم  در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-2-5 جدول

 170 ..................................... زدی) ع(  جعفر زاده امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 1-3-5 جدول

 171 ...................................... زدی) ع(  جعفر زاده امام حرم در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 1-3-5 جدول

 175 ................................ شیتجر) ع(  صالح زاده امام حرم در فضا – مصالح یکیتفک جدول:   1- 2-3-5 جدول

176 ................................ شیتجر) ع(  صالح زاده امام حرم در فضا – مصالح  یتیفیک جدول:   2- 2-3-5 جدول
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  معرفی طرحفصل اول 

  مقدمه  1-1
اثرمعماري می باشد . هیچ معماري متشکل ازدوبعدمادي وفرامادي است واین دوبه عنوان شرط الزم براي ظهور یک 

معماري بدون مصالح ومواد شکل نمی گیرد اماتاثیر متقابل مصالح ومعماري بریکدیگر فراترازتاثیرات مادي است . 
ویژگی گیري وبر کیفیت وچگونگی شکل مصالح میتوانندبرجنبه فرامادي معماري نیزتاثیرگذارباشدوبه تبع معماري نیز

  می باشد .نیاز مصالح موثر  هاي مورد

ویژگی هایی همچون جنس،رنگ،بافت، شکل واندازه ي متفاوت مصالح منجربه بروزویژگی هاوکیفیت هاي گوناگون 
فضایی می شود،این خصیصه دردوران مختلف ودر فرهنگ هاي گوناگون مورد توجه قرار گرفته است.تاریخ معماري 

 ، فلسفی ، ده است، متعاقب آن یک جنبش فکريدیدگاهی جدید به وجود آم یا گواه آن است که هرگاه مصالح
درمعماري رخ داده است به عنوان مثال با گسترش علم ودستیابی راحت تر به فلزاتی همچون چدن وآهن درگذشته ایی نه 
چندان دورساختمانهاي فلزي به عنوان یکی از زیر ساخت ها وپایه هاي معماري مدرن قرار گرفت. بعدازآن 

سیمان وشکل گیري ساختمان هاي بتنی ، حس وحال وسبک معماري را متحول کرده واین روند  ظهورمصالحی همچون
  تابه امروزادامه داشته وخواهد داشت.

ه این به دیدگاه دنیاي مدرن است ، البت ماده به عنوان عنصراصلی تشکیل دهنده مصالح داراي مفهومی کامال متفاوت
ء اعث بروز یک خالبیی انسان در درك عمیق آن کاهش یافته است واین نقیصه خودماده نیست که تغییر کرده بلکه توانا

هویتی عظیم درمعماري امروزما گردیده است . امروزه رشد روز افزون تکنولوژي وگرمی بازار معماري افسارگسیخته 
ذاتشان مورد استفاده کنونی منجر به ظهور مواد و مصالح گوناگونی شده است که عمالً بدون توجه به ماهیت وویژگی 

  قرار می گیرد. وبه تبع تاثیرات نا مطلوبی را بروز داده اند.

  تشریح و بیان مسأله  1-2
ي امکان تاثیرگذاري وتاثیرپذیري مصالح وفضاي معماري به نوع شناخت معمار دراستفاده ازمصالح درمعماري ها وبناها

  متفاوت، بستگی دارد.

یزیکی ) یک ماده دیدگاه ودانش جامع تري داشته باشد می (متاففیزیکی وفرافیزیکی هر چه یک معمار نسبت به خواص 
تواند در فضاي خلق شده  با توجه به خصوصیات مورد انتظار آن فضا ، از مصالح مناسب و در شأن و منزلت آن استفاده 

  کند.یکی از راههاي این شناخت ، شناخت فرا فیزیکی (متافیزیکی) مصالح می باشد. 

  به عبارت دیگر ممکن است مصالح در درون خود داراي ذات باشد و این ذات مصالح در ناخودآگاه انسان اثرگذار باشد.
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پس می توان این امکان را نیز بررسی کرد که همانطور که ممکن است استفاده از یک مصالح خاص که در یک فضاي 
عماري وکل معماري گردد،بالعکس استفاده نابجا از عملکردي وحسی متناسب با آن مصالح یاعث غناي آن فضا ي م

  ضعف یک معماري بیانجامد. یک مصالح نامناسب از نظر حسی ومتافیزیکی دریک فضا می تواند به افول و

از جهت دیگر ممکن است مصالح مطلوب ، حس فضایی مورد نظر طراح را در ایجاد فضاي معماري مورد نظر تشدید و 
ا در راه کمال به پیش ببرد. ازطرف دیگر به نظر می رسد مصالح نیز با به کار گرفته شدن در تقویت کند و معماري ر

  فضاي متفاوت  ، حس آن فضا را به فرصتی براي بروز بعضی خواص باطنی خود مبدل نماید .

ر خلق فضاي محقق در این پژوهش بر آن است که به بررسی برخی از ویژگی هاي مصالح پرداخته و تأثیر حسی مصالح د
  معماري را جستجو کند و پس از آن با ارائه الگویی ، به کار گیري مصالح در مزارها و مقبره ها را بررسی نماید .

  واالت تحقیقس  1-3
 آیا مصالح داراي ذاتی متافیزیکی هستند؟ : 1 السؤ

 بشناسند ؟می توانند راه دسترسی به آن را در صورت وجود ذات مصالح ، چگونه :  2سؤال 

و آیا این تأثیر با نتایج نظریه پذیرش ذات  ذار هستند؟گآیا مصالح ، در حس فرد استفاده کننده از فضا تأثیر:  3سؤال 
 مصالح سازگار است ؟

اي دارند و آیا به تجمالت آیا مبانی دینی ( قرآن و حدیث ) در زمینه مصالح مزارها آموزهاي تعیین کننده:  4سؤال 
    رها را تأیید می کنند ؟تاریخی مزا

  : در مزارهاي سنتی چه مصالحی و با چه اصولی در فضاهاي مزار به کار رفته است ؟ 5سؤال 

  بهتر است از چه نوع مصالحی استفاده شود ؟ آنهرکدام از فضاهاي ساختمان مزارها و در :  6سؤال 

 فرضیه ها  1-4
قائل شد ، مصالح ذاتی فیزیکی و متافیزیکی : براساس مبانی دینی و قرآنی و حکمت کهن می توان براي  1فرضیه 

 اند .حکماي کهن از مباحثی همچون مزاج مصالح سخن گفته

 گذارد . می ذات مصالح در استفاده کنده از فضا تاثیر:  2فرضیه 

 هاي متفاوتی را به کاربر القاء می کند. در فضاهاي مختلف یک مصالح یک سان حس:  3فرضیه 

 .بین مصالح به کار رفته در بنا و خود آن معماري ارتباط متافیزیکی وجود دارد:  4فرضیه 
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بافت منعکس  ،فاخر نسبت به خانه مثل طال ، نقره ، مس و ... و رنگ گرم در مزارها و مقبره ها از مصالح :  5فرضیه 
  استفاده می شود.گران قیمت  ، نرم و لطیف و براق وکننده 
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  اهداف تحقیق  1-5

  هدف اصلی  1- 1-5
پژوهشگر در این پژوهش بر آن است که به وسیله ي شناخت خواص متافیزیکی مصالح حس مصالح متفاوت را در 
فضاهاي مختلف بررسی کرده و سپس به ارائه ي الگوهاي استفاده از مصالح در فضاهاي مختلف با توجه به خصایص 

  متافیزیکی مصالح، بپردازد.

  هدف فرعی  2- 1-5
در مزارها و مقبره ها حس متافیزیکی مواد چه تاثیري داردو بهتر است در این کاربري ها از چه مصالحی و در کجا 

  استفاده شود.

  اهمیت و ضرورت تحقیق  1-6
راي معماران شایسته است معماران با به وجود آمدن مصالح جدید در قلمرو معماري و امکان استفاده از این مصالح ب

امروزي نیز به تأسی از گذشتگانشان به ذات مواد نیز توجه داشته و متناسب با آن از مصالح در فضاهاي مختلف استفاده 
کنند.این در حالی است که معماران امروزي به این موضوع کمتر توجه داشته و بیشتر پیرو مدها،سبک ها و معماران 

ه و در استفاده از مصالح به این اوامر توجه دارند و کمتر به اهمیت کیهان شناختی و ذاتی مواد مرکب بزرگ زمانه بود
توجه نشان داده و به حس مصالح در فضا اهمیت می دهند و دیده می شود که از مصالح بدون توجه به شأن و جایگاه و 

  ذاتشان استفاده می شود.

ت مصالح این خالء شناخت را در حد امکان رفع کرده و با ارائه ي راهکارهایی در این پژوهش بر آنیم تا با شناخت ذا
بتوانیم الگوهایی براي استفاده از مصالح ، متناسب با خواص متافیزیکیشان ارائه دهیم، که این شناخت به اعتالء و پیشرفت 

  معماري کمک خواهد کرد.

 مبانی نظري و پیشینه پژوهش   1-7
ي مواد ازچهار ماده اصلی خاك،آب ، هوا و آتش تشکیل شده اند و هر کدام از این عناصر چهار  در دیدگاه سنتی همه

گانه در مرتبه ي کیهان شناختی خواص خود قرار دارند و تمام مواد تشکیل شده از این عناصر این مرتبه کیهان شناختی و 
  ).1391 ( ربیعی، ذاتی را به محیط ساخته شده توسط آن عنصر القاء می کنند

مواد مرکب نیز از این چهار عنصر اصلی شکل گرفته اند و به میزان استفاده از هر یک از چهار عنصر در ماده مرکب 
(اردالن و خصوصیات تلفیقی از چهار عنصر را از خود به افراد مواجهه شونده و فضاي مورد استفاده بروز می دهند 

  ). 1390، بختیار

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 



 

5 
 

  شناسان به حس مصالح و حس مکان و فضا پرداخته اند و مورد بررسی قرار داده اند . در دیدگاه مدرن نیز پدیدار

از جمله افرادي که به مقوله فوق از دیدگاه سنتی پرداخته اند می توان به نادر اردالن ، سید حسین نصر ، ایرج داداشی و 
  ز به این مقوله پرداخته اند .... اشاره کرد و در دیدگاه مدرن نیز افرادي همچون کریستین نوربرگ شولت

  پیشینه مبحث مصالح (ماده)  1- 1-7

  حس وحدت   1-1- 1-7
کتاب حس وحدت نوشته نادر اردالن و الله بختیار و ترجمه ندا جلیلی که توسط انتشارات علم معمار رویال در سال 

  چاپ و منتشر گردیده است. 1390

کتاب با عنوان مورفولوژي مفاهیم ، ماده را به  1اردالن در فصل در کتاب حس وحدت که قبال معرفی گردید، نادر 
عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار بر فضا بیان می کند و در انتهاي این فصل به بیان ماده از دیدگاه سنتی می پردازد. نویسنده 

واد معدنی را در این چهار عنصر اصلی آتش ، هوا ، آب و خاك را از دیدگاه سنتی تشریح می کند. سپس فلزات و م
  ). 1390، (اردالن و بختیارمبحث از بعد کیهان شناسی در دیدگاه سنتی مورد مطالعه قرار می دهد

  ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري   1-2- 1-7
چاپ  1390کتاب ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري نوشته دکتر محمد منصور فالمکی که توسط نشر فضا در سال 

  این کتاب منتشر گردید.چهارم 

ها به بیان در گزارش سوم این کتاب تحت عنوان آفرینش معماري در بخش آفرینش معماري ؛ ابزارها ، مولفه ها ،گستره
ماده می پردازد و در چهار عنوان ماده در جهان علوم خالص ، ماده و نظریه پردازي انتزاعی ، ماده و جهان روزمرگی هاي 

  ). 1390( فالمکی ،  فضاي روزمرگی هاي ما ، ماده را به تفضیل بیان می کندمعماري ، ماده و 

  ده کتاب معماري   1-3- 1-7
چاپ و  1388کتاب ده کتاب معماري نوشته ویتروویوس و ترجمه ریما فیاض که توسط انتشارات دانشگاه هنر در سال 

  منتشر گردیده است. 

کدانان درباره ماده اولیه بیان گردیده است و فصل هاي بعدي کتاب دوم در کتاب دوم ویتروویوس در فصل دوم نظر فیزی
  ). 1388( ویتروویوس ،  ، آجر ، ماسه ، آهک ، پوزوالن ، سنگ و چوب تشریح گردیده است

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  جستارهایی در چیستی هنر اسالمی  1-4- 1-7
ربیعی جمع آوري گردیده که توسط  کتاب جستارهایی در چیستی هنر اسالمی که مجموعه اي از مقاالت به اهتمام هادي

  چاپ چهارم این کتاب منتشر گردیده است. 1391انتشارات فرهنگستان هنر در سال 

گرایان به هنر اسالمی از سنت درمقاالت این کتاب رویکردهاي مختلف به هنر اسالمی بیان گردیده است و مقاله رویکرد
- صه هاي هنر سنتی بیان می گردد که در امتداد آن اهمیت کیهانایرج داداشی می باشد. در قسمتی از این مقاله مشخ

  ). 1391( ربیعی ،  شناختی مواد بیان می گردد که به چهار عنصر اصلی آتش ، هوا ، آب و خاك می پردازد

در مقاالت دیگر نیز از جمله رویکردهاي عرفانی حکماي مشاء مسلمان ، حکمت اشراق ، حکمت متعالیه ، اخوان صفا ، 
  ). 1391( ربیعی ،  فقه شیعه ، بینامتنی و ترامتنی و هرمونتیکی به هنر اسالمی نیز اشاراتی به ماده شده است

  بوطیقاي معماري  1-5- 1-7
کتاب بوطیقاي معماري جلد دوم که راهبردي محسوس به سوي خالقیت معماري نوشته آنتونی سی . دي آنتونیادس و 

  چاپ چهارم این کتاب منتشر گردید.  1388سروش در سال ترجمه احمدرضا آي توسط انتشارات 

این کتاب که بخش دوم کتاب اصلی می باشد در گفتار یازدهم یکی از راهبردهاي محسوس به سوي خالقیت  2در جلد 
را  معماري را تاکید بر مصالح می داند. نویسنده ابتدا با عنوان درستی ساختمان استفاده مصالح مناسب براي هر ساختمان

تشریح می کند سپس ابعاد ساختاري و زیبایی شناختی در کاربرد مصالح را متذکر شده و در ادامه رویکردهاي معماران 
به مصالح را بیان می کند و به تقابل معماري مدرن و پست مدرن و آموزه هاي معماران و همچنین تقابل مصالح وسنتز 

(سی . دي آنتونیادس  ده به بیان محیط آموزشی و کاربردي مصالح توجه داردهمه جانبه اشاره می کند. در انتها نیز نویسن
 ،1388 .(  

  هنر به منزله تجربه  1-6- 1-7
چاپ و منتشر  1391کتاب هنر به منزله تجربه نوشته جان دیویی و ترجمه مسعود علیا که توسط انتشارات ققنوس در سال 

  گردید.

ه و فرم می پردازد و این دو را به عنوان زبان بیان هنري معرفی می کند و به این کتاب نویسنده به بیان ماد 6در فصل 
 کتاب نویسنده به ماده مشترك هنرها و ماده گوناگون هنرها پرداخته است 10و  9توضیحاتی می پردازد. در فصل 

  ). 1391(دیویی ، 

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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  عناصر اربعه و بازتاب آن در معماري اسالمی ایران  1-7- 1-7
و بازتاب آن در معماري اسالمی ایران عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد اعظم میرنسل که استاد راهنما دکتر  عناصر اربعه

دفاع  1389علی اکبر تقوایی و استاد مشاور دکتر رضا افهمی در رشته پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس بوده و در تیرماه 
  گردیده است.

صر اربعه ، شکل گیري ، مراتب ، اهمیت نزد ایرانیان ، نقش در تکوین عالم مادي، نویسنده ابتدا مبانی نظري درباره عنا
آفرینش بنیان و انسان و ارتباط آن با عناصر اربعه ، عدد چهار و شکل مربع ، کعبه ، تربیع دایره و در نهایت چهارطاقی ، 

  ). 1389( میرنسل ،  آتشکده و ارتباط همه را با عناصر اربعه بیان می کند

سپس در فصل دوم عناصر اربعه را به تفضیل آب ، آتش ، باد ، خاك را تشریح کرده و خصوصیاتی از هر کدام را بیان 
  ). 1389( میرنسل ،  می کند

در فصل سوم با عنوان عناصر اربعه و معماري ارتباط این دو را با هم دیده و نشانه هایی همچون تجلی آب ، .... ، بهشت ، 
  ). 1389( میرنسل ،  معماري خشتی ، وحدت آورده و مورد مطالعه قرار می دهدنور ، گنبد و 

  فضا مبحث پیشینه   2- 1-7

  پویه شناسی صور معماري   2-1- 1-7
قیومی بید هندي که توسط انتشارات سمت در کتاب پویه شناسی صور معماري نوشته رودلف آرنهایم و ترجمه مهرداد 

  چاپ سوم این کتاب منتشر گردید . 1388در سال 

روبرو می کند و با  -فضا چیست ؟ -نویسنده در فصل اول با عنوان عناصر فضا ، خود و خواننده کتاب را با این سوال که 
  ).  1388ایم ، (آرنه توضیح درباره معناي فضا از دیدگاه افالطون به این سوال می پردازد

می باشد و این عنوان را از نظر فیزیکی و روانشناختی بررسی می کند و فضاي  "فضا پدید آمده از اشیا  "عنوان بعدي 
  ). 1388(آرنهایم ،  حاصل از هر یک از این دو دیدگاه را مورد مورد مقایسه قرار می دهد

  با ارائه مثالهایی به تشریح فضا در معماري می پردازد.سپس نتایج معماري حاصل از ادراك فضا را بیان می کند و 

در ادامه میدانهاي بینابینی مطرح می گردد و به بررسی فضا از دیدگاه مابین دو دیدگاه فیزیکدانان و روانشناسان می 
ته و کتابهاي پردازد و با ارائه مثال توضیح می دهد و با ارائه شواهد و مستندات به اثبات این نظریه و دیدگاه پرداخ

  ). 1388(آرنهایم ،  هال اشاره کرده اند-تی-ادوارد

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 
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دیگر عنوان خالی و تنها می باشد که نویسنده به توضیح پر و خالی و فضاي مابین می پردازد و مقایسه با موسیقی و 
بین را با ارائه فضاهاي خالی در موسیقی به اثبات فضا از این نظر می پردازد. سپس نویسنده عوامل موثر بر فضاي ما

  ). 1388(آرنهایم ،  مثالهایی بیشتر از دیدگاه روانشناسی جستجو می کند و به معماري تعمیم می دهد

پویه شناسی فضاي پیرامون عنوان بعددي بوده که به تفصیل به میدان بصري در بعد عمودي اشاره شده و تأثیر سقف بر 
است. در ادامه به فضاي تنفس بصري پرداخته و تاثیر معماري ها روي فضا را بیان نموده و مثالهایی براي آن آورده 

  ). 1388(آرنهایم ،  یکدیگر را بیان می کند. همچنین بناهاي مدور (محدب) را از نگاه فضا و معماري بررسی می کند

  ست.در قسمت ابتدایی نویسنده در بیان فضاي نامتقارن پرداخته او افقی در فصل بعدي با عنوان عمودي 

است که در آن نویسنده در قسمتهایی به تعامل فضاها با یکدیگر و فضاهاي داخلی وابسته به صلب و مجوف  فصل سوم
  ). 1388(آرنهایم ،  هم پرداخته است

  چگونه به معماري بنگریم   2-2- 1-7
توسط انتشارات کتاب در کتاب چگونه به معماري بنگریم نوشته پروفسور برونوزوي و ترجمه دکتر فریده گرمان که 

  چاپ اول این کتاب منتشر گردید. 1376امروز در سال 

در بخش دوم این کتاب با عنوان فضا، عامل مهمی در معماري نویسنده به مقایسه نقاشی ، مجسمه سازي و معماري می 
ضاي داخلی اشاره می کند پردازد و فضا را در معماري اثبات می کند و از آن به عنوان جوهره معماري نام می برد و به ف

  ). 1376(زوي ،  و به نکاتی در تاریخ معماري درباره فضاي معماري اشاره می کند

بخش سوم کتاب معرفی فضا می باشد که نویسنده به ابزار معرفی بنا و معماري اشاره می کند از جمله پالن ، نما و برش ، 
  ). 1376(زوي ،  عکس

ضا مورد بررسی قرار گرفته است و با اشاره به تاریخ معماري فضا و کیفیات در بخش چهارم دوران هاي مختلف ف
مختلف آن در طول زمان بررسی می کند و بیان می کند چگونه کیفیات فضایی در دوران هاي مختلف تاریخ معماري با 

  ). 1376(زوي ،  توجه به زمان تغییر کرده تا به اینجا رسیده است

  ان پدیدار شناسی مک  2-3- 1-7
در کتاب پدیدار شناسی مکان نوشته پروین پرتویی که توسط انتشارات فرهنگستان هنر جمهوري اسالمی ایران در سال 

  چاپ اول این کتاب منتشر گردید. 1387

در پژوهشگاه علوم و فننناوری) گنج(از پایگاه اطلعا ت علمی ایران ) 1395/9/6و تاریخ /195929وزار ت علوم، تحقیقا ت،  فناوری به شمارة (دسترسی به این مدرک بر پایة آیین نامة ثبت و اشاعة پیشنهاده ها، پایان نامه ها، و رساله های تحصیل ت تکمیلی و صیانت از حقوق پدیدآوران در آنها 
.و الحاقا ت و اصلحا ت بعدی آن و سایر قوانین و مقررا ت مربوط شدنی است) 1348(فراهم شده و استفاده از آن با رعایت کامل حقوق پدیدآوران و تنها برای هدف های علمی، آموزشی، و پژوهشی و بر پایة قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان، و هنرمندان ) ایرانداک(اطلعا ت ایران 


