
 

سال 
 /دوم

ماره 
ش

تان 
بس ر و ات

بها ل/
او

3
139

 

34 

  ،در معماری معاصر ایرانو پایداری گرایی یادماننسبت 

 نمونه: مساجد معاصر 

 
 2منیره بهرامیو  1نژادمحمدجواد مهدوی

 

 

 
رود. معماری یادمانی نوعی از معماری است که آن را اوج های تأثیرگذار در معماری معاصر به شمار میاز گرایش یادمان گرایی، یکی :چکیده

های معماری معاصر جهان، بیش از هر زمان دیگر بر روی مباحث معماری پایدار و اند. از سوی دیگر جریانات و گرایشطراحی معماری دانسته

در معماری معاصر ایران است. « پایداری»و « یادمان گرایی»اند. هدف اصلی این مقاله تحلیل نسبت دو مفهوم همعماری انرژی کارا، تمرکز کرد

شان مروری بر ادبیات تخصصی موضوع نایران به طور تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب شدند.  مساجد معاصربرای تحلیل این نسبت، پنجاه باب از 

خالقانه و هنری است. از سوی  زه طراحی معماری به عنوان یک امرمفهوم یادمان گرایی، ناظر بر تمرکز بر حو در حوزه نظر،دهنده آن است که 

سبت نشود. به عبارت دیگر تحلیل دیگر مفهوم پایداری، ناظر بر تمرکز بر حوزه کارایی اثر معماری و در اصل یک موضوع عملکردی شناخته می

بر اساس چارچوب نظری رود. ، نمودی از تعامل و تقابل خالقیت هنری و کارایی به شمار میرانیمعاصر ا یدر معمار یداریو پا گرایی ادمانی

شکل و فرم  -2های ساختار دهنده طرح )مفهوم( ایده -1عبارتند از: پژوهش، پنج مفهوم طراحانه برای تحلیل آثار مورد استفاده قرار گرفتند که 

دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن  یادمانی بودن. -7رابطه با بافت و محیط پیرامون  -6فناوری ساخت  -5 مصالح در بنا -3هویت  -4در بنا 

شود. همبستگی مفهوم یادمانی بودن با پایداری با است که در شرایط کلی ارتباط عمیقی میان دو مفهوم پایداری و یادمانی بودن مشاهده می

نشان  23/0و پایداری اقتصادی با  51/0، پایداری اجتماعی و فرهنگی 64/0محیطی با ایداری زیستشامل روایی همبستگی با پ 34/0روایی 

دهد که هرچند همبستگی کلی وجود دارد. در عمل دهنده نوعی تعامل میان این دو مفهوم است. عدد همبستگی و روایی مربوط نشان می

 گذارند. ه اثر میها بر نتیجمتغیرهای متنوع و متعددی وجود دارند که آن
 

 ، معماری پایدار، کارایی.یادمانی بودن، معماری معاصر، مساجد معاصر ایران: گان کلیدیواژ
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 مقدمه -1
-می هایی است که هنر و معماری اسالمی یکی از ثروت

نژاد، )مهدوی گشای آینده معماری ایرانی باشدتواند راه

را ثروتی  از این رو هنر و معماری اسالمی .(23: 1441

اند. بازاندیشی در مبانی و تعمق برای نسل آینده دانسته

جستجو در  و حکمت معماری اسالمی،در 

نژاد، )مهدوی های معنوی معماری اسالمیساختژرف

هایی است که در این میان از اهمیت به ( گام52: 1444

. این مهم در جای خود نیازمند تبیین سزایی برخوردارند

 و توضیح معماری در معماری معاصر جهان، جایگاه هویت

فرامدرن  و مدرن پیشامدرن، هایدوره در هویت معنای

معماری ( است. 116ب: 1442دیگران، نژاد و )مهدوی

 ه صورت دقیقمعاصر ایران از موضوعاتی است که کمتر ب

مورد تحلیل و بررسی قرار های علمی و با استفاده از روش

های پیشین کمتر از رویکردهای گرفته است. در پژوهش

علمی در ارائه نظر در مورد معماری معاصر ایران استفاده 

رو ضرورت پرداختن به چنین موضوعی شده است. از این

در حوزه تاریخ معماری معاصر ایران کامال آشکار است و 

ورت آن احساس تدالل درباره ضرنیازی به بحث و اس

یادمانی " بحث درباره (.12: 1445نژاد، شود )مهدوینمی

مله مباحثی است که کمتر در مساجد، از ج "بودن

های معماری معاصر ایران به آن ها و بررسیتحلیل

پرداخته شده است. نگرشی که در این جستار به منظور 

م و ارتباط آن با مفهونقد، تحلیل و بررسی یادمانی بودن 

شده است،  مساجد معاصر ایران انتخاب پایداری در

کوشد تا با تکیه بر می محتوایی تحلیلی دارد و

دست آمده، اصولی برای افزایش میزان ه دستاوردهای ب

ؤال از این رو مهمترین سیادمانی بودن مساجد بیابد. 

های دو مفهوم یادمانی بودن تحقیق در پی یافتن ویژگی

معاصر ایران و تحلیل نسبت میان و پایداری در معماری 

 آنهاست. 

 

 مبانی نظری تحقیق -1-1

 پایداری -الف

بی به معماری پایدار یکی یاپایداری و تالش برای دست

 استهای اساسی در معماری معاصر ایران از پرسش

مفهوم پایداری  .(100الف: 1442نژاد و دیگران، )مهدوی

در واقع صفتی است که موجب آرامش و تداوم زندگی با 

ین ا کیفیت و منطبق بر نحوه زندگی در طول زمان است.

های متفاوتی مورد ارزیابی و بررسی قرار مقوله در زمینه

نوان کالبدی برای زندگی انسان گرفته و معماری به ع

اشد. های بروز آن بتواند یکی از مهمترین زمینهمی

های معماری ترین نمونهمعماری ایران که یکی از غنی

های فرمی و نیارشی قابل ذکر در جهان بومی با دستاورد

های موفق از دوران اسالمی به یکی از نمونهاست، در گذر 

معماری مفهومی، معناگرا و عرفانی بدل شد. در عین 

ه نی کحال تأثیر کالبد و فرم معماری به عنوان ظرف مکا

در بازنمایی این مفهوم و علولی از فرهنگ جامعه است، م

مطالعات  .(57: 1422)نظیف،  سزایی دارده معانی تأثیر ب

روز پایداری روز بهصورت گرفته نشان دهنده آن است که 

شود در معماری معاصر از اهمیت بیشتری برخوردار می

(Mahdavinejad & Abedi, 2013: 578-586 .)

که قصد دارد به ی از طراحی است، طراحی پایدار نوع

های ز بدون آسیب رساندن به منابع نسلنیازهای امرو

آینده پاسخ دهد. در طراحی پایدار باید به پایداری 

صرف انرژی و تأثیر اجتماعی و اقتصادی به اندازه م

)راجرز، ها و شهرها اهمیت داده شودمحیطی ساختمان

حلقه مجزا و اما (. مدل رایج توسعه پایدار از سه 1444

به هم پیوسته محیط، اجتماع و اقتصاد تشکیل شده است 

که البته در نهایت هرکدام از این بخش ها منفک و 

مستقل از دیگری است. مشهودترین خطر ناشی از بی 

توجهی به نقش طبیعت در اقتصاد این است که چون 

طبیعت نظام حامی حیات اقتصادی است، چه بسا در اثر 

چنان آسیب ببیند که دیگر قابلیت بازیابی و  این غفلت

احیای خود را نداشته باشد. برای رسیدن به پایداری در 

سطح جهانی، باید از تفکر جدایی اهداف بوم شناختی و 

ی نظام ها اقتصادی در قالب اهدافی متضاد دست برداریم.

تی حامی حیات اقتصادی های بوم شناخاقتصادی به نظام

گر خواهان پایداری زندگی بشری باشیم باید و ا اندوابسته

این حقیقت را در تفکر و عمل درک کنیم و به کار بندیم 

(. از این 7: 1442)قدیری معصوم، ضیانوشین، خراسانی، 

-خانه توان مفهومی سه قطبی دانست. رو پایداری را می

 های ایرانی نمودی از تعامل معماری و پایداری است

(Mahdavinejad et al., 2013: 802-811 .)این در 



 
سال 

 /دوم
ماره 

ش
تان 

بس ر و ات
بها ل/

او
3

139
 

35 

 ییادمان با آن ارتباط و پایداری مفهوم بررسی جهت مقاله

 پایداری: گروه سه به تحلیلی کلیدواژه شش، بودن

 تزیس پایداریو  فرهنگی و اجتماعی پایداری، اقتصادی

 است عبارت بندی تقسیم این. است شده تقسیم محیطی

 -2 ،ساخت فناوری،  مصالح: اقتصادی پایداری-1: از

 هایایده) مفهوم، هویت: فرهنگی و اجتماعی پایداری

-زیست پایداری -4 ،فرم و شکل(، طرح دهنده ساختار

 (.پیرامون محیط با رابطه) بافت: محیطی

 

 

 

 

 

 

 

 
 رایج توسعه پایدارهای مدل حلقه -1شکل

 

 نیادمانی بود -ب

 ست که برای بزرگـات یک نوع بنـومنـونـان یا مـیادم

شود و یا می ک شخص یا یک اتفاق مهم ساختهداشت ی

یک  برای یک گروه اجتماعی به عنوان یک یادواره یا

شود. به بیان دیگر  این می میراث فرهنگی مهم شناخته

به  معماری تاریخی است.ای از یک نوع معماری، نمونه

کولترمن در کتاب معماری معاصر جهان عنوان نمونه اودو

ها را به عنوان عرب، به صورت جدی گرایش به یادمان

-بخشی از معماری معاصر کشورهای اسالمی مطرح می

مروری بر ادبیات تخصصی  (.Kultermann, 1999کند )

 معماری یادمانی بخشیموضوع نشان دهنده آن است که 

ایران است  معماری معاصراز تجلی مفهوم حرکت در 

معماری معاصر در ( 22: 1420نژاد و ناگهانی، )مهدوی

نیز جنبه های یادمانی بودن بار دیگر با رونق ایران 

 ,.Mahdavinejad et alجریانات نومدرن، قوت گرفت )

-مطالعات صورت گرفته نشان می(. 176-183 :2012

های فرهنگی و های دارای ارزشبافت در بستر دهد که 

از اهمیت به سزایی در این میان تاریخی، طراحی یادمانی 

 ,Mahdavinejad & Moradchellehبرخوردار است )

ا هگاهها عبارت اند از: آرامبه طور کلی انواع یادمان(. 2012

های یادمانی، ستون هایطاقهای یادمانی، و مقبره

 .های یادمانیپارک های یادمانی ویادمانی، سازه

 

 چارچوب نظری پژوهش -2-1

های ایده: های ساختاردهنده طرح )مفهوم(ایده -1

ایده کلی  یا مفهوم دهنده طرح، متضمن مفهومساختار

-برنامه  ختار اصلی طرح بر اساس آن که سا ،طرح است

زتابی ریزی و طراحی شده است. ایده کلی طراحی، با

له طراحی، در ذهن طراح، أاست که در مواجهه با یک مس

 .یستیاری مواقع ظاهر و آشکار نشکل گرفته و در بس

 ترینجذاب    ترین و تبدیل ایده به فرم یکی از مهم

مسائل معماری است. ایده در مرحله آغازین ممکن است 

ر دست آخ فکر خالص باشد. این سپس به ایده معمارانه و

 ای موفق استاصوال پروژه شود.به ایده فرمال تبدیل می

 .(1477)افشار نادری،  که هر جزء آن مبتنی بر ایده باشد

-های عملکردی میهای فرمال و ایدهایده های کلی،ایده

توانند ریشه در حاالت، اشیاء و مفاهیم مختلف داشته 

نی، تغاب و نیا)کامل باشند و در ذهن هنرمند تولید شوند

اثر معماری باید توجه  در بازشناسی هر .(26: 1444

داشت که از یک سو مفاهیم معنوی حاکم بر جریان 

های کالبدی بنای نهایی است و سازنده ویژگی ،طراحی

ت جامع معرف از سوی دیگر هر فضای ساخته، به صور

های طراحی است. بنابراین فرضنوع شناخت و پیش

مبانی فرهنگی، بستر شکل گیری بنا، خصال معنوی 

فضای ساخته، عناصر اصلی شکل یابی مفاهیم سازنده و 

نژاد، معنوی در کالبد مادی بناهای معماری است )مهدوی

های ساختار در این پژوهش هرچه ایده .(61: 1442

-دهنده طرح مسجد، نزدیک به معماری و هنر ایرانی

   ت مفهوم در سطح باالتری قرار از نظر کیفی ،اسالمی باشد

 ارشاد مردم تعالیم اسالمی وگیرد. هنر باید در خدمت می

 نژاد،)مهدوی قرار گیرد، تا بتوان آن را اسالمی نامید

هرچه در ساخت مسجد از مفاهیم بنابراین  .(27: 1441

 اسالمی استفاده شده باشد، در جدول-معنوی ایرانی

مسجد مورد  ،مفهومواژه بندی و در قسمت کلیدرتبه

 گیرد.( می5تری )نزدیک به بررسی رتبه بیش

 

 عدالت اجتماعی

 

 تعهد در حفاظت

 از محیط زیست

 

 رونق اقتصادی

 

 توسعه پایدار
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فرم معماری ایرانی محصول فهم مردم : شکل و فرم -2

 ترین حالت فرمی در معماریکوچک و کارکرد آن است.

مانند شکل و ارتفاع . ایرانی با دلیل و مدرک بوده است

 . بنابراین اتفاقات فرمی ها و...انواع سقف ها،گنبد بادگیر،

ر ای دبخواهی نیستند که ریشهامال دل بدون دلیل و ک

-بناهای ایرانی فرم گذشته و حتی حال نداشته باشند.

ند که به مشکالت اقلیمی و هایی آرام و هماهنگ دار

)طایفه،  دهدهای استفاده کنندگانش جواب میخواسته

های های فرمی روی اکثر فرمشاخص .(442: 1420

یرانی معماری ایرانی قرار دارد. فرم شاخص معماری ا

معموال روی نقطه اصلی نقشه و مقطع قرار دارد. شاخص 

فرمی ممکن است از نظر شکلی، خاص و تداعی کننده 

معماری خاص باشد. معموال شاخص فرمی تعریف کننده 

محور اصلی ساختمان و نحوه رسیدن به آن است. فرم 

-تناسبات و تزئینات ویژگی شاخص معموال از نظر ابعاد،

دارد تا از نظر بصری قابل تأکید باشد.  های خاص خود را

های خاص خود را ویژگی فرم شاخص در هر اثر معماری،

 شوندکاری از معماری محسوب میشاه هر کدامدارد که 

ها معموال گنبدها و مناره ها،ایوان .(1420)طایفه، 

شوند. با های فرمی برای مساجد محسوب میشاخص

مساجدی که  هش حاضر،توجه به آنچه گفته شد، در پژو

های همچنین شاخصهای آشنای معماری ایرانی و از فرم

ر د و بندیاند، در جدول رتبهفرمی مسجد استفاده کرده

 به بیشتری را به خودرت، "شکل و فرم"قسمت کلیدواژه 

 اند. اختصاص داده

 

های سرزمینی که در معماری به رغم تفاوت: هویت -3

 هایدارای ویژگی ،است داشتهشکل آن تأثیر فراوانی 

نامند. می "هویت"ا ذاتی، پویا و تدریجی است که آن ر

یکی از مسائل مهم که بر تبیین هویت تأثیر مهمی دارد، 

انسان، باورهایش و میزان شناخت، آگاهی او، هم در مقام 

طراح و مؤلف و هم در جایگاه بهره بردار و شناسنده 

. هویت برای انسان (64: 1421معماری است )تقوائی،

ه غیب سنتی )مذهبی( باوری است که به مدد ایمان ب

گیرد و سازنده و پردازنده پندار، کردار و رفتار شکل می

اوست، در حالی که انسان مدرن )سکوالر( خود به مدد 

سازد. هویت در جامعه سنتی هویت خویش را می خود،

ست. ثر و اکتسابی اواحد و الهی و در جامعه مدرن متک

در نگاه سنتی هویت انسان مقدم بر وجود اوست و در 

-)مهدوی نگاه مدرن وجود انسان مقدم بر هویت اوست

از آن روی  معماری سنتی .(3: 1421نژاد و دیگران، 

شود که مظهر و محل تجلی دارای هویت دانسته می

به واسطه آنان  اصول پایداری است که معماران را، و

. اصولی چون وحدت، حکمت، دهدمعماری را جهت می

لق به هویتی جمعیتی هرگاه آثار متع صداقت، قناعت و...

-ای هماهنگ شکل میمنظومه .هم آیند و متجانس گرد

های فردی و نامتجانس کنار گیرد و هرگاه آثاری با هویت

ای ناهماهنگ حاصل می گردد. مجموعه هم قرار گیرند،

بناهای متجانس را امروز هماهنگی حاصل از هم نشینی 

و ناهماهنگی حاصل از هم جواری بناهای  "هویت"به 

)حجت،  دنکنتعبیر می "هویتیبی"تجانس را به نام

ای گرایش به هویت جنبه در عصر حاضر، .(1443

تقلید از معماری  که تقلیدی یافته است. بدیهی است

تواند شکل دهنده معماری با هویت دوران سنتی نمی

اکتشافات دوران سنتی متفاوت از  که باشد. چرا

 منطقه تقابل و تعامل اکتشافات دوران معاصر است.

نژاد و معاصر )مهدوی معماری در شدن جهانی و گرایی

نمودی از اهمیت هویت در نقد  ،(60: 1422جعفری، 

در  شد، با توجه به آنچه گفتهمعماری امروزین است. 

دارای هویت های موردی، هرچه مساجد بررسی نمونه

 بندی و در قسمتدر جدول رتبه اسالمی باشند،و  ایرانی

 گیرند. رتبه بیشتری می، "هویت" کلیدواژه

  

نوع مصالح به کار رفته در بناهای معاصر : مصالح -4

 از این ایران از تنوع و گستردگی خاصی برخوردار است.

این پژوهش به های موردی در رو مصالح بناهای نمونه

مصالح سنتی )آجر، چوب  -1 :انددسته تقسیم شدهپنج 

 -4مصالح مدرن اولیه ایرانی )سیمان و غیره(  -2و غیره( 

 -3مصالح سنتی به همراه مصالح مدرن )آجر و بتن( 

مصالح مدرن و پست مدرن ایرانی بعد از انقالب )انواع 

در معماری  مصالح جدید. -5گرانیت، تراورتن و غیره( 

م کاربرد مصالح جدید افزایش یافته است مدرن ایران، سه

(Diba & Dehbashi, 2004.)  الزم به ذکر است که در

ای موردی هنمونه  مصالح مورد بررسی در این پژوهش،
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باشند، در جدول بررسی  ترهرچه جدیدتر و با کیفیت

رتبه ، "مصالح"در قسمت کلیدواژه   و هاکلید واژه

 د.دهنبیشتری را به خود اختصاص می

های روش منظور از فناوری،ساخت:  فناوری -5

مروری بر ادبیات  استفاده شده در ساخت مساجد است.

که معماری تخصصی موضوع نشان دهنده آن است 

-فناوری  ایران بیش از هر زمان دیگر تحت تأثیر معاصر 

قرار گرفته است. این فناوری  (Diba, 1999های نوین )

شکلی هویت بخش برای نمایش ها در برخی از موارد به 

آینده و موفقیت معماری به کار رفته اند. از این رو فناوری 

-لدهای اولیه طراحی معماری شناختهرا به عنوان یکی مو

 :Mahdavinejad & Moradchelleh, 2011) اند

حاضر هرچه در ساخت مساجد  در پژوهش .(677-682

ر باشد، دهای نوین و جدید ساخت استفاده شده از روش

ه نمون "فناوری"  بندی و در قسمت کلیدواژهجدول رتبه

 د. دهه بیشتری را به خود اختصاص میمورد بررسی رتب

همان گونه که هر : رابطه با بافت و محیط پیرامون -6

 شود،می ط با محیطی خاص مطرح ادر ارتب همیشهشیء 

ها نیز این خاصیت وجود دارد. به در مورد ساختمان

دیگر نقش محیط در ادراک معماری تا حد  عبارت

بسیاری مؤثر است و در نظر داشتن محیط هنگام طرح 

یک ساختمان، اجتناب ناپذیر است. هر اثر معماری دارای 

رامون تر پیبه بیانی ساده. محیط ویژه مربوط به خود است

توان بستر ساختمان نامید. ارتباط این محیط ویژه را می

آن ارتباطی نقش گرفته از یک  بین معماری و بستر

ون له ارتباط با محیط پیراممسأتأثیرپذیری متقابل است. 

-alدر معماری و شهرسازی معاصر کشورهای اسالمی )

Asad, 2012 .می( به چالشی جدی تبدیل شده است-

توان گفت که این بستر و معماری آن در تماس دو جانبه 

اصوال . ندطهستند و همواره با هم در ارتبا و همیشگی

 توان سه حالتابطه میان بنا با محیط اطرافش میبرای ر

را در نظر گرفت: اول تجانس، دوم تضاد و سوم تقابل. در 

شود در هماهنگی با آنچه ساخته می حالت تجانس،

 وشرمحیط پیرامونش است و به بیان دیگر از نظر فرم، 

ست. در تضاد، بنا به عمد زبان محیط را پذیرا و جنس،

خود را از محیط جدا کرده است و در حالت تقابل، بنا نه 

ر نماید. دط است که با آن مقابله نیز میتنها جدا از محی

بافت و محیط پژوهش حاضر، هرچه رابطه میان مسجد با 

تأثیر گذاری هریک بر دیگری ، پیرامونش بیشتر باشد

در قسمت کلیدواژه  و بندیدر جدول رتبه است.زیادتر 

 گیرد.بیشتری می  رتبه، "بافت"

 

 روش تحقیق -2
ت ر از آن استخاب شده در این مقاله بسیار بدیعروش انت

و متون تدوین شده در این زمینه قابل ت که با سایر مقاال

رد مقایسه باشد. روش تحلیل متن حاضر، نوعی برخو

 .های ذهنی دارندعینی با موضوعاتی است که جنبه

معروف است. رویکرد  "تحلیل محتوا"روشی که به 

انتخاب شده برای این پژوهش، در  "تحلیل محور"

ر های دیگتفاوت اصلی تحقیق حاضر با پژوهش حقیقت

توان پژوهش حاضر را از این رو می گیرد.را در بر می

-)مهدوی تحقیقی با رویکرد تحلیل محور دانست

ل توجه آن است که در ( نکته قاب70-74: 1443نژاد،

های موردی در آثار معماری معاصر جهان، نمونهتحلیل 

بیش از هر چیز تعامل میان دو اصل کالبد و محتوا 

( اهمیت پیدا 101الف: 1420ان، نژاد و دیگر)مهدوی

-گرا )مهدوی زمینه طراحی کند. این شیوه در فرآیندمی

( و نقدهای مبتنی بر آن، از 22ب: 1420نژاد و دیگران، 

 ردار است. اهمیت به سزایی برخو

رود انتخاب روشی آنچه دغدغه این پژوهش به شمار می

علمی در برخورد با این حوزه )تحلیل آثار معماری( است. 

تجزیه و تحلیل معماری معاصر ایران نیازمند ترسیم یک 

چارچوب نظری فراگیر و تعریف یک ساختار تحلیلی 

ن بتوان ضمن تحلیل و بررسی دقیق است که به کمک آ

ها و بناهای ساخته شده به نتایج قابل قبولی دست نمونه

مبتنی بر تحلیل اثر معماری یافت. با توجه به رویکرد 

(Mahdavinejad & Moradchelleh, 2011 توجه )

به نسبت کالبد و محتوا اهمیت فراوانی دارد از این روست 

 همحتوایی بهره گرفته شد_از روش تحلیل کالبدی که

  مساجد،  "یادمانی بودن"ن. جهت بررسی میزااست

ای از واژگان کلیدی و تحلیل کالبدی بر مبنای مجموعه

در نهایت با بررسی  ادبیات خاص موضوع گردآوری شد.

یک از  عرفی شده رابطه بین هرواژه های م کلید

 مورد بررسی و تجزیه و "یادمانی بودن"ها با کلیدواژه
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ی لب جداولها در قاکه نتایج بررسی ،تحلیل قرار گرفت

واژه یادمانی بودن کلید ارائه شده است. به عبارت دیگر،

واژه ها متغیر مستقل در نظر وابسته و سایر کلید متغیر

 محتوایی مورد –های کالبدیکلید واژهگرفته شده است. 

دهنده طرح های ساختارایده -1بررسی عبارتند از:

مصالح در  -3هویت  -4در بنا شکل و فرم  -2( مفهوم)

رابطه با بافت و محیط پیرامون  -6فناوری ساخت  -5بنا 

همچنین جهت بررسی رابطه میان دو یادمانی بودن.  -7

به سه دستـه دواژه ـ، کلی"پایداری"و  "یادمانی"مفهوم 

 پایداری اقتـصادی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیطی پایداری اجتماعی و فرهنگی و پایداری زیست

انتها رابطه میان این دو مفهوم مورد تقسیم شد و در 

چارچوب نظری و روش ، 2 شکلدر بررسی قرارگرفته شد.

  تجزیه و تحلیل پژوهش نشان داده شده است.

ها جدولی تهیه گردید که از عدد یک جهت بررسی نمونه

 ،بندی به این گونه استبندی شد. این رتبهتا پنج رتبه

اژه دن آن کلیدوبو "بسیار ضعیف"که عدد یک نشانگر  

. آن کلیدواژه است  "عالی بودن"است و عدد پنج نشانگر 

 (.1)جدول  دو مرتبه هستند اعداد دو تا چهار میان این

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 پژوهش تحلیلیساختار نظری و ادبیات  -2شکل 
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ها، مربوط به يكي از بررسي كليد واژهنمونه اي از جدول  - 1جدول 
بندي رتبه 5نا  1ها از مساجد انتخابي، در اين جدول كليدواژه

نشانگر رتبه   5نشانگر رتبه بسيار ضعيف و عدد  1اند كه عدد شده
  ها هستند.ميان اين رتبه 4تا  2عالي است و اعداد 

 كليدواژه 5 4 3 2 1
 *   مفهوم 
 *  شكل و فرم 
  هويت    * 
 مصالح  *   
 فناوري  *   
 بافت   *  
 يادماني بودن    * 

 
  هاي موردينمونهتحليل 

 50از  هاي انتخابي،جهت بررسي و تحليل كليدواژه
هاي انتخابي شامل نمونه گيري شد.مسجد نمونه

مساجدي شاخص در معماري معاصر ايران هستند كه 
تقريبا از تمام  ،سعي شده است از نظر پراكندگي،

اي از مسجد انتخاب شود. در شهرهاي ايران نمونه
هايي از مساجد مورد بررسي نمونه 4و  3 هايشكل

  نشان داده شده است. 
  

 هاي پژوهشيافته - 3

بررسي انتظار در اين پژوهش، ترين نتيجه مورد مهم
با  "يادماني بودن"هاي موجود ميان كليدواژه رابطه

و همچنين چگونگي رابطه ميان ها واژهساير كليد
  .است "پايداري"و  "يادماني بودن"

هاي معنادار رابطه رو در فرآيند استنتاج پژوهش،از اين
واژه يادماني بودن، در هاي كالبدي با كليدميان كليدواژه

مساجد معاصر ايران، به دقت مورد تجزيه و تحليل قرار 
(كيفي  بديهي است بر اساس رويكرد تلفيقي گرفت.

كمي) حاكم بر پژوهش، دستاوردهاي كمي به عنوان _
هايي براي دستاوردهاي كيفي، مورد استناد د مثالشاه

واژه بافت كليدقرار گرفتند. با توجه به نمودار مربوط 
دارد. به بيان  5و  4بيشترين درصد را در گرفتن رتبه 

ديگر در نمونه مساجد مورد بررسي به بافت و محيط 
تري شده است و به همين مسجد توجه بيشپيرامون 

داراي ميانگين  64/3واژه بافت  با ميانگين دليل كليد

واژه يادماني بودن با همچنين كليد باالتري است.
  . داراي كمترين ميانگين است 72/2ميانگين 

  
  مسجد دانشگاه تربيت مدرس - 3شكل 

  

  
  مسجد جامع قدس -4شكل

  
ي بودن كمترين درصد واژه يادمانبه بيان ديگر كليد

). با توجه به 5 خوب و عالي) را دارد (شكل( 5و  4به رت
نمونه مسجد  50شود كه در اين ميانگين مشخص مي

كه اصول يادماني را  مورد بررسي كمتر مسجدي است
بررسي رابطه  آمده است، 2 آنچه در جدول. داراست

همبستگي ميان كليدواژه يادماني بودن با ساير 
  ست.هااژهوكليد

  
ي ميان يادماني بودن و ساير بررسي رابطه همبستگ-2جدول 

  هاواژهكليد
 p-value  ضريب همبستگي  واژهكليد

  000/.  ./550 مفهوم
  /.001  /.472 شكل و فرم

  .657/  ./640  هويت
  .501/  .097/ مصالح
  .691/  .058/ فناوري
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 مسجد پنجاه از پژوهش هایپاسخ به رسیدن برای

 با. است شده بردارینمونه ایران معاصر معماری شاخص

 و مساجد این کیفی و کمی مشخصات تحلیل و تجزیه

 کسب هایموفقیت عدم و هاموفقیت از الهام با همچنین

 را ایران معاصر مساجد مشخصات توانمی آنها در شده

 بر مروری. نمود ترسیم بودن یادمانی زمینه در

 که است آن گویای پژوهش کمی_کیفی دستاوردهای

 اتزتمای، هاکلیدواژه سایر و بودن یادمانی کلیدواژه میان

 میان -2- جدول به توجه با. دارد وجود معناداری

 جودو مثبت همبستگی بودن یادمانی با مفهوم کلیدواژه

  عبارت به. است توجه قابل آنها همبستگی میزان و دارد

 یادمانی. دارد وجود آنها میان معناداری همبستگی دیگر

 مثبت ارتباط./. 5 سطح در مفهوم کلیدواژه با بودن

 میزان، مفهوم کیفیت افزایش با یعنی. دارد معناداری

 ایهکلیدواژه. است یافته افزایش نیز بنا بودن یادمانی

 هکلیدواژ. دارند را شرایط همین نیز بافت و فرم و شکل

 وجهیت قابل و مثبت همبستگی ضریب با "فرم و شکل"

 افزایش با و دارد معناداری ارتباط "بودن یادمانی" با

-یم افزایش نیز بودن یادمانی میزان، آن کیفیت میزان

 .یابد

 اب، فرم و شکل و مفهوم مانند نیز "بافت" کلیدواژهس

 افزایش با و دارد معناداری ارتباط "بودن یادمانی"

. ابدیمی افزایش نیز بودن یادمانی میزان، بافت کیفیت

  شرایط فناوری و مصالح، هویت قبیل از هاییکلیدواژه

 ، بودن یادمانی و "هویت" کلیدواژه میان .دارند ایویژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 همبستگی این میزان اما دارد وجود مثبتی مبستگیه

 یانم معناداری ارتباط دلیل همین به و نیست توجه قابل

 و افزایش با دیگر عبارت به. ندارد وجود کلیدواژه دو این

 غییرت بنا بودن یادمانی میزان "هویت" کیفیت کاهش یا

 همین نیز "فناوری" و "مصالح" کلیدواژه دو .کندنمی

 هاهکلیدواژ این و بنا بودن یادمانی میان. دارند را وضعیت

 آنها همبستگی میزان اما دارد وجود مثبت همبستگی

 اریمعناد همبستگی دیگر عبارت به. نیست توجه قابل

 یا و افزایش با و ندارد وجود بودن یادمانی با آنها میان

-مین تغییر بنا بودن یادمانی میزان، آنها کیفیت کاهش

 همبستگی نوع و همبستگی میزان -4-جدول در .کند

 . است شده داده نشان بودن یادمانی با هاکلیدواژه

 
 

میزان همبستگی و نوع همبستگی کلیدواژه یادمانی  -3جدول 

 هابودن با سایر کلیدواژه

کلیدواژه 

 تحلیلی
 مفهوم

شکل و 

 فرم
 بافت فناوری مصالح هویت

ضریب 

 همبستگی
550./  ./472 ./064 27./  054./  451./  

معناداری 

 همبستگی
معنابی بی معنا معنادار معنادار معنابی   معنادار 

رتبه 

 همبستگی
1 2 5 3 6 4 

 

 گیرینتیجه -4
  دستاوردهای پژوهش نشان دهنده آن است که در 

ایداری و شرایط کلی ارتباط عمیقی میان دو مفهوم پ

              شود. که در ادامه به آن یادمانی بودن مشاهده می

مساجد یکی از  "یادمانی بودن"پرداخته شده است. 

 
 میانگین کلیدواژه های مورد بررسی -5شکل 

 

 

4/32 4/36 4/56 4/32 4/20
4/63

2/72
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که در ادبیات معماری معاصر ایران به  است موضوعاتی

تنها   صورت دقیق و ویژه به آن پرداخته نشده است.

-یویژگ  دوره با عنایت به توان گفت بناهایی در این می

است. در مورد مساجد و های یادمانی بودن ساخته شده 

هایی محدود نین معماری مذهبی نیز تنها نمونههمچ

-دون آنکه مطالعاتی در مورد ویژگیب ،طراحی شده است

ها و مشخصات مساجد یادمانی، انجام گیرد. در پژوهش 

ترین دستاورد، ترسیم مشخصات یادمانی مهم حاضر،

با بودن مساجد در معماری معاصر ایران خواهد بود. 

 50محتوایی بر روی -واژه کالبدی ررسی شش کلیدب

مشخص شد تنها سه  نمونه از مساجد معاصر ایران،

بافت بر میزان یادمانی  و ، شکل و فرممفهومواژه کلید

و  4 با توجه به جدول بودن مساجد تأثیر گذار هستند.

های همبستگی درج شده در جدول، در میزان رتبه

 درصد بیشتری "مفهوم"واژه کلید یادمانی بودن مساجد،

 "شکل و فرم"واژه  کلید را به خود اختصاص داده است.

در رتبه سوم قرار می  "بافت"واژه در رتبه دوم  و کلید

گذار بر واژه تأثیر سه کلید سهم هر 6 شکلگیرد. در 

  میزان یادمانی بود مساجد، نشان داده شده است.

 

 
یادمانی بودن مساجد و  های تأثیرگذار بر میزانکلیدواژه-6کلش

 سهم هریک در تأثیرگذاری

 

کمی پژوهش، مساجد -بر اساس دستاوردهای کیفی

 یادمانی دارای مشخصات زیر خواهند بود:

آن  ای مبتنی بر ایده باشد،هرچه جزء جزء پروژه معموال

که  های کلی طرح،بنابراین ایده .استتر پروژه موفق

مباحث مهم در  گیرد ازبراساس آنها طرح شکل می

با توجه به نتیجه پژوهش، آید. معماری به شمار می

های ساختار دهنده یزان یادمانی بودن مساجد با ایدهم

طرح، همبستگی معناداری دارد. همچنین با توجه به 

های ساختار دهنده طرح، بیشترین تأثیر هاید -6-شکل

-هدهرچه ای بنابراین د.گذارا بر میزان یادمانی بودن میر

های ساختاردهنده طرح از نظر کیفی در سطح باالتری 

وجه با تیابد. یزان یادمانی بودن نیز افزایش میباشند، م

های مورد بررسی، مساجدی که بر پایه مفاهیم به نمونه

های کلی اند و ایدهاسالمی طراحی شده-معماری ایرانی

از نظر  .طرحشان نزدیک به مفاهیم عمیق ایرانی است

در سطح باالتری قرار دارند. بنابراین جهت ساخت کیفی 

های ساختار دهنده طرح یک مسجد یادمانی، ایده

می اسال-بایستی دربردارنده مفاهیم عمیق معماری ایرانی

باشد. مفاهیمی چون وحدت و یگانگی، ایستایی و تعادل، 

ر معماری عدالت و توازن و از این دست مفاهیم که د

 خورد. میایرانی بسیار به چشم 

 هایی است که با یادمانیشکل و فرم نیز از جمله کلیدواژه

همبستگی معناداری دارد و از نظر میزان  بودن

گیرد. بنابراین هرچه مفهوم قرار میتأثیرگذاری بعد از 

شکل و فرم مسجد از نظر کیفی در سطح باالیی قرار 

طور که در همانتر است. مسجد یادمانی داشته باشد،

های گذشته اشاره شد، در معماری گذشته ایران، بند

استفاده از هر فرمی دلیل و منطقی داشته  و بر اساس 

شده است. به عنوان فهم مردم و کارکرد آن استفاده می

مثال در ساخت یک مسجد، میزان ارتفاع گنبد و مناره 

شد. معموال ساس یک سری اصول در نظر گرفته میبر ا

فرهنگی، شرایط اقتصادی و... در  شرایط اقلیمی، شرایط

کر ه به آنچه ذتبیین این اصول نقش داشته است. با توج

 هایی که مورد بررسی قرار گرفتند،شد و همچنین نمونه

عماری های آشنای ممساجدی که از فرم، مشخص شد

اند، از نظر کیفیت شکل و مذهبی ایرانی استفاده کرده

ه عبارت دیگر با استفاد فرم در سطح باالیی قرار دارند. به

از عناصر آشنای معماری مسجد مانند گنبد، مناره، ایوان 

شود. الزم به ذکر است که تر میمسجد یادمانی و غیره،

اندازه و تناسبات این گونه عناصر در میزان یادمانی بودن 

تأثیرگذار هستند. به عنوان مثال مسجدی که دارای یک 

ز مسجدی است که گنبد تر ایادمانی گنبد شاخص است،

 در آن عنصری شاخص در نظر گرفته نشده است. 

مفهوم

(کانسپت)
شکل و فرم

بافت

یادمانی بودن
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بعد از  "بافت"واژه که کلیددهد دستاوردها نشان می

 گذاری بردر ردیف سوم تأثیر "شکل و فرم"و  "مفهوم"

گیرد. رابطه با بافت و محیط قرار می میزان یادمانی بودن،

انی یادمپیرامون مساجد یکی از عواملی است که بر میزان 

گذارد. بنابراین برای افزایش می   بودن مساجد تأثیر 

میزان یادمانی بودن مساجد باید ارتباط مسجد با محیط 

پیرامونش از نظر کیفی در سطح باالیی قرار داشته باشد. 

های گذشته اشاره شد، به طور کلی ر که در بندهمان طو

 :یرامونش دارای سه نوع ارتباط استبنا با محیط پ

های موردی، در بررسی نمونه تجانس، تضاد و تقابل.

 بندی ور جدول رتبهمشخص شد بیشتر مساجدی که د

-هرتبه باالتری گرفت "ادمانی بودنی"واژه در قسمت کلید

اند. ز محیط پیرامون خود بوده( متأثر ا5اند )نزدیک به 

به عبارت دیگر هر ساختمانی تنها در ارتباط با محیطش 

ت و به این دلیل محیط بر این ادراک تأثیر قابل درک اس

دارد. بنابراین هرچه بنای مسجد خودش را بیشتر از 

تر است و در نتیجه محیط اطرافش جدا کند این اثر افزون

یابد.  عالوه بر می میزان یادمانی بودن آن افزایش

ارتباطی که میان بنا با محیط پیرامونش وجود دارد، 

-با زمینی که بر روی آن قرار میارتباطی نیز میان بنا 

 گیرد، وجود دارد. 

تر نسنگی سکو ساخته شده باشد، بر روی ساختمانی که

قرار گرفته ستون  چند بر روی است کهاز ساختمانی 

 باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

استحکام بیشتری را به ما القا این سطح اتکا احساس 

اعث ب کند. این مطلب احتماال یکی از دالیلی است کهمی

-ی یادبود را بر روی سکو احداث میشده اغلب بناها

های مورد بررسی اگر ساختمان با توجه به نمونه. نمایند

مسجد بر روی یک سکو قرار گیرد و به این ترتیب از 

 دمانی بودن آن افزایشسطح زمین فاصله بگیرد، میزان یا

یادمانی هایی که بر میزان کلیدواژه -7-شکلیابد. در می

 ن داده شده است.اد، نشگذارودن مساجد تأثیر میب

ها باید واژههایی که هریک از این کلیدویژگی همچنین

تا میزان یادمانی بودن مساجد افزایش یابد ، داشته باشد

  مشخص شده است.

ها بر اساس مفهوم دستاوردها تأکید دارند که کلیدواژه

پایداری به سه دسته: پایداری اقتصادی، پایداری 

محیطی تقسیم اجتماعی و فرهنگی و پایداری زیست

 ها،هدرصد اعتباری هریک از کلیدواژ 3 شدند. در جدول

خود و میانگین درصد اعتباری های پایداری در دسته

 های پایداری نشان داده شده است. دسته

شود که می مالحظه -3-جدول با توجه به مندرجات 

) خوب و عالی( را به  5و  3عدد  %32واژه مصالح کلید

درصد  32خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در 

 .مورد بررسی قرار گرفته است از نمونه مساجدی که

بی شده است و به همین ترتیب خوب و عالی ارزیا ،مصالح

 خوب ارزیابی شده است.  %22 واژه فناوری ساختکلید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادمانی بودن

 
 های هرکدام از آنهاهای تأثیر گذار بر میزان یادمانی بودن مساجد و ویژگیکلیدواژه -7شکل 

 

 

 



 
سال 

 /دوم
ماره 

ش
تان 

بس ر و ات
بها ل/

او
3

139
 

54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا هانگین درصد اعتباری این کلیدواژهدست آوردن میه با ب

مساجد نمونه  50که پایداری اقتصادی در  مشخص شد

درصد اعتباری را به خود اختصاص  23مورد بررسی تنها 

 و %32مفهوم ، کلید واژه % 60واژه هویتکلیدداده است. 

اند. بنابراین را کسب کرده %52واژه شکل و فرم کلید

میانگین درصد اعتباری پایداری اجتماعی و فرهنگی 

 50از  %51دست آمده است. به بیان دیگر ه ب 51%

مساجد مورد بررسی دارای پایداری اجتماعی خوب و 

را به خود  5و  3عدد  % 64 واژه بافتکلیدعالی هستند. 

 اختصاص داده است. 

از  %64نمونه مساجد مورد بررسی  50به بیان دیگر در 

آنها دارای بافت )رابطه با محیط پیرامون( خوب و عالی 

محیطی نیز در این هستند. بنابراین پایداری زیست

 درصد اعتباری است. 64مساجد دارای 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محیطی پایداری زیست با توجه به آنچه گفته شد،

بیشترین درصد اعتباری را در میان دو پایداری دیگر 

)پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی و فرهنگی ( در 

با توجه به نتایج  بررسی، دارد.نمونه مساجد مورد  50

محیطی پایداری زیست قبلی و آنچه در باال ذکر شد،

بیشترین تأثیر را بر یادمانی بودن مساجد دارد. همچنین 

ست ا پایداری اجتماعی و فرهنگی در رتبه دوم قرار گرفته

محیطی بر میزان یادمانی بودن و بعد از پایداری زیست

آمده است رابطه میان  4-کلشتأثیر گذار است. آنچه در 

دمانی بودن و همچنین میزان مفهوم پایداری با یا

 دهد. گذاری هریک را نشان میتأثیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یادمانی بودن 

رابطه میان مفهوم پایداری با یادمانی بودن و همچنین میزان تأثیر گذاری  -8شکل 

 هریک 

 

 های پایداری ها و میانگین درصد اعتباری دستهدرصد اعتباری هریک از کلیدواژه -4جدول 

 های پایداریمیانگین درصد اعتباری دسته درصد اعتباری کلیدواژه واژه کلید های پایداریدسته

 

 پایداری اقتصادی

 %32 مصالح
23%  

 %22 فناوری ساخت

 

 پایداری اجتماعی و فرهنگی

 %60 هویت
 

51% 
 %32 مفهوم

 %52 شکل و فرم

 %64 %64 بافت )رابطه با محیط پیرامون( محیطیپایداری زیست
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 تقدیر و تشکر
این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد منیره بهرامی است 

نژاد در دانشگاه تربیت که به راهنمایی دکتر محمدجواد مهدوی

ت صندوق حمایت. این پژوهش با پشتیبانی مدرس در دست تهیه اس

 Iran National Science) از پژوهشگران و فناوران کشور

Foundation به انجام رسیده که بدین وسیله از ایشان تشکر و )

 شود. قدردانی می
 

 ع راجم
معماری و ایده، مجله  .(1477افشار نادری، کامران )

 . 4معمار، شماره

از سبک تا هویت در  .(1421تقوائی، سیدحسین )

 . 2معماری، هنرهای زیبا، شماره 

هویت انسان ساز، انسان هویت  .(1443حجت، عیسی )

 .23پرداز، هنرهای زیبا، شماره 

ایدار، (. معماران بزرگ و طراحی پ1447راجرز، ریچارد )

 .7ترجمه: حمید حسینمردی، آبادی، شماره 

(، ایده و خالقیت در معماری 1420طایفه، احسان )

 ر. علم معما: انتشارات ایرانی، تهران

قدیری معصوم، مجتبی، ضیانوشین، محمد مهدی، 

(. پایداری اقتصادی و 1442خراسانی، محمد امین )

ی موردفضایی: مطالعه  –رابطه آن با ویژگی های مکانی 

روستاهای دهستان کوهین شهرستان کبود راهنگ، 

 . 2فصلنامه روستا و توسعه، شماره 

مفهوم گرایی  .(1444کامل نیا، حامد، تغابنی، علیرضا ) 

 .  2شمارهنامه معماری و شهرسازی، در معماری، 

هنر اسالمی، در چالش (. 1441نژاد، محمدجواد )مهدوی

جدید، هنرهای زیبا، شماره های با مفاهیم معاصر و افق

 .42-24، صص 12

حکمت معماری (. 1444نژاد، محمدجواد  )مهدوی

های معنوی معماری ساختاسالمی، جستجو در ژرف

 .66-57 صص ،12شماره  اسالمی، هنرهای زیبا،

 معماری؛ نقد آموزش ،(1443) محمدجواد مهدوی نژاد،

 ثارآ جانبههمه تحلیل برای دانشجویان خالقیت تقویت

 .76-62 صص ،24 شماره زیبا، هنرهای معماری،

 رضا و خبری، محمدعلی محمدجواد، مهدوی نژاد،

 معماری و گراییتجدیدحیات ،(الف1442) مقدم عسگری

 اسالمی، انقالب پیروزی از پس هایسال در معاصر

 صص ،2 شماره اول، سال ،اسالمی ایرانی شهر مطالعات

25-102. 

 خاکسار ندا و بمانیان محمدرضا محمدجواد، نژاد، مهدوی

 در هویت معنای تبین معماری، هویت(. ب 1442)

 شهر، هویت فرامدرن، و مدرن پیشامدرن، هایدوره

 .122-114 صص ،1442 زمستان و پاییز ،7 شماره

(. 1420)و نوشین ناگهانی نژاد، محمدجواد، مهدوی

ایران، مطالعات  معماری معاصرتجلی مفهوم حرکت در 

 .43-21، صص 4شهر ایرانی اسالمی، سال اول، شماره 

 کوثر افضلی، و مجید قدمی، محمدجواد، نژاد،مهدوی

 بیت،تر و تعلیم معنوی، تربیت در هنر نقش ،(الف 1420)

-21 صص ،3 شماره هفتم، و بیست سال ،1420 زمستان

107. 

 همعصوم و بمانیان محمدرضا محمدجواد، نژاد،مهدوی

 تجربه – زمینهگرا طراحی فرآیند(. ب1420) موالیی

 ،1420 زمستان و پاییز جهان، نقش ،1444-42 معماری

  .43-21 صص ،(1) 1

 مهتاب و نژاد حمزه مهدی محمدجواد، نژاد،مهدوی

 مبتنی مصلی ساخت و طراحی اصول(. 1421) کامیاب
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