
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



  
  دانشگاه بین المللی امام رضادانشگاه بین المللی امام رضا

  

  پایان نامه کارشناسی ارشدپایان نامه کارشناسی ارشد

  
  دانشکده هنر و معماری اسالمیدانشکده هنر و معماری اسالمی

  رشته معماری گرایش معماری اسالمیرشته معماری گرایش معماری اسالمی

  

  

  

  

  

  

  فرهنگسرای هنر اسالمیفرهنگسرای هنر اسالمی

  

  

  

  
  استاد راهنما:استاد راهنما:

  جناب آقای دکترحمزه نژادجناب آقای دکترحمزه نژاد

  

  نگارنده:نگارنده:

  نه غفارینه غفاریریحاریحا

  

  

  2929زمستان زمستان 

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 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خدایا خدایا 

  خوشبختی و موفقیت را بیش از آنچه الیقش بودم به منخوشبختی و موفقیت را بیش از آنچه الیقش بودم به من

  ارزانی داشتیارزانی داشتی  

  تورا سپاس می گویم.تورا سپاس می گویم.

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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 



  

  
  
  
  
  
  
  

  

  تقدیم به پدر و مادر عزیرم:تقدیم به پدر و مادر عزیرم:

  که وجودم برایشان همه رنج و وجودشان برایم همه مهر است.که وجودم برایشان همه رنج و وجودشان برایم همه مهر است.

  تقدیم به همسرعزیزم:تقدیم به همسرعزیزم:

  ها همراهم بود.ها همراهم بود.که در سختی که در سختی 

  تقدیم به خواهرعزیزم:تقدیم به خواهرعزیزم:

  دفتر خاطرههایمان یکی است وثانیه هامان لبریز از شادمانی است.دفتر خاطرههایمان یکی است وثانیه هامان لبریز از شادمانی 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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تقدیر از استاد بزرگوارم

 جناب آقای دکتر حمزه نژاد
 

بودند.که از ابتدای راه افتخار شاگردیشان را داشتم وهمه آنانی که در این راه راهنمایم 

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 



 أ
 

  فهرست مطالبفهرست مطالب

 1 ..........................................................................................................................................شگفتاریپ

 3 ........................................................................................................... موضوع شناخت : اول فصل

 4 ..................................................................................................................................مسئله طرح1-1

 2 ..................................................................................................................... یاسالم فرهنگسراهنر1-9

 19 .................................................................................................................................... فرهنگ1-3

 11 ........................................................................................................................................ هنر4 -1

 11 ............................................................................................................................. اسالمی هنر 5 -1

 12 .......................................................................................... یمورد یها نمونه یبررس : دوم فصل

 12 ....................................................................................................................... یمورد یها نمونه9-1

 12 ................................................................................................ (باید کامران)معاصر یهنرها موزه9-1-1

 93 ................................................................................................................ موزه فرهنگی دزفول9-1-9

 95 ............................................................................................... انیفرشچ یفرهنگ یالملل نیب مرکز9-1-3

 72 .......................................................................................................... اصفهان یمرکز تابخانهک9-1-4

 92 ................................................................................................................ (دیسکیلب)هودی موزه9-1-5

 33 ...................................................................................................... طرح ینظر یمبان : سوم فصل

 33 .................................................................................................................................. ینید هنر3-1

 33 ....................................................................................................... یعنوم انیگرا سنت دید از هنر3-9

 31 ....................................................................................................................... ،نماد ،سمبول رمز3-3

 31 ......................................................................................................................................... معنا3-4

 31 .............................................................................................................................. معنا و شکل 3-5

 31 ........................................................................................................................... معنا و عملکرد3-1

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 



 ب
 

 33 ................................................................................................................................ ومعنا افض 3-1

 32 ............................................................................................................................... یقدس امر 3 -3

 32 ..................................................................................................................... یطراح ینظر یمبان3-2

 41 .............................................................................................. بنا در یاسالم تیمعنو یتجل یراهها3-11

 41 ....................................................................................................................... نینماد یالگوها3-11

 53 .......................................................................................................... یکیزیف برنامه : چهارم فصل

 54 .............................................................................................. فرهنگسرا یفضاها یکیزیف مشخصات4-1

 11 ............................................................................................................................ یکیزیف برنامه4-9

 11 ......................................................................................................... مجموعه یفرهنگ یفضاها4-9-1

 11 ........................................................................................................ مجموعه یخدمات یفضاها 4-9-9

 19 ....................................................................................................... مجموعه یآموزش یفضاها 4-9-3

 19 ........................................................................................................... مجموعه یادار یفضاها 4-9-4

 11 ........................................................................................................................ فضاها مجموع4-9-5

 14 ....................................................................................................... مطالعات محیطی : پنجم فصل

 15 ........................................................................................................................................میاقل5-1

 13 .................................................................................................................. یمیاقل عوامل یبررس 5-9

 11 ............................................................................................................................. تحلیل سایت5-3

 13 .......................................................................... انسان شیساآ در یطیمح یحطرا و یمیاقل عوامل ریتاث5-4

 33 .................................................................................................... یطراح یراهبردها :ششم فصل

 32 ..................................................................................................................... یمفهوم یراهبردها1-1

 32 ........................................................................................................................ نیمثال یراهبردها1-9

 21 ...................................................................................................................... محیطی یراهبردها1-3

 29 ............................................................................................................. یطراح یراهبردها جدول1-4

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 



 ج
 

 23 ........................................................................................................... پروژه مدارک :هفتم فصل

113 ............................................................................................................................... :منابع فهرست

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 



1 
 

 پیشگفتار

صول طراحی این فضا مبتنی بر آن وهش هایی است تا اژها وپ طراحی فرهنگسرای هنر اسالمی مستلزم مطالعات،بررسی

شکل گیرد.در راستای دستیابی به این مهم،مطالعات به دو بخش شناخت و مداخله قابل تفکیک می باشد.بخش شناخت 

به ارائه و بیان مبانی نظری مرتبط با موضوع پرداخته و بخش مداخله نمود اصول منتج از بخش شناخت را می نمایاند.در 

،ضمن شناخت موضوع و مسائل مطرح در آن اهداف،فرضیات،ضرورت ها،نتایج مورد انتظار  فصل نخست بخش شناخت

پژوهش،نوع و روش گردآوری اطالعات و تجزیه و تحلیل آن تبیین می گردد.به عبارت دیگر این فصل به روند پژوهش 

صل دوم به بررسی نمونه فجهت داده و چهارچوب های مشخص و معینی را برای مطالعات کلی و موردی معین می سازد.

های موردی طراحی شده و اجرا شده با موضوعات نزدیک به فرهنگسراهنر اسالمی می باشدو دسته بندی این نمونه در 

چهار غالب ایده گرا،معناگرا،تاریخ گرا،تجددگرا می باشد.در این دسته بندی نکات مثبت هر کدام از گرایش هارا در 

همترین فصل در ارائه مبانی نظری متناسب با موضوع به منظور بازشناختن رویکردهای م سومفصل کار گزینش می کنیم.

معانی صوری، عملکردی فضا می باشد.شناخت معانی و مفاهیم با بیان معنای لغوی واژه ها آغاز می شود و با هدف 

ت و الزمه آن عوامل شناخت کلی گرایانه معانی ادامه می یابد.بدین ترتیب اهداف فرهنگسرا هنر اسالمی،ضرور

 بازدارنده و نتایج مورد انتظار  رامشخص می نماید.

سه عنصر نور،آب،آسمان به عنوان سه عنصر مهم جهان هستی در دیدگاه ادیان زنده جهان و نیز ادیان بدوی از جایگاه 

مجدد،آسمان نماد بی ویژه ایی برخوردارند.چنانکه نور نماد روشنایی و تجلی حق،آب نماد پاکی و بی مرگی و حیات 

کرانگی و استواری و استعال و جاودانگی خوانده می شوند. در اسالم نیز بر تقدس این عناصر تاکید گردیده است .از 

آنجاکه زبان اسالم در خلق فضای عبادی،نمادها،سمبل ها ورمزها و اشکالی است که عالوه بر شکل ظاهری بر معانی 

آب،آسمان نیز در فضاهای عبادی دین اسالم حضور می یابد.و این حضور در خاص داللت می کنند،سه عنصر نور،

برخی فضاها بی واسطه و در برخی دیگر با واسطه و با گذر از فیلتر های ویژه می باشد.رویکرد عملکردی تعریف شده 

ازماندهی می برای فرهنگسرای هنر اسالمی،فعالیت های مرکز را در چهار حوزه اداری،آموزشی،فرهنگی،خدماتی س

 نماید. این مرکز با تاکید بر بخش اسالمی بودن در صدد خلق فضاهایی در تطابق با این هدف می باشد.

عملکرد فرهنگسرای هنر اسالمی در سطح داخلی و خارجی نیز نیازمند ارتباط ویژه با محیط پیرامون و تناسب با فعالیت 

ب ترین موقعیت مکانی جهت بنای چنین مرکزی در محل دو های شهری است،که ضمن بررسی های صورت گرفته مناس
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با ارزیابی وپنجم ارتباط اصلی شهر بخش ییالقات طرقبه و شاندیز و حرم مطهر امام رضا معین می شود.فصل چهارم 

و مشخصه های اقلیمی،طبیعی جغرافیایی شهر مشهد و محدوده طراحی می پردازد این ارزیابی به منظور تعیین نقاط مثبت 

منفی منطقه طراحی،ویژگی های کالبدی و محیطی،تاثیر و تاثرات محیط ومرکز،دستیابی به آسایش محیطی،استفاده از 

 انرژی های طبیعی انجام می پذیرد.بدین ترتیب محدودیت ها و امکانات طراحی مرکز به دست می آید.

ی اختصاص داده شده است و با تحلیل داده فصل ششم با ایده پردازی اختصاص داده می شود وبه تفکر حاکم بر طراح

در فصل هفتم یعنی همان مداخله ،طراحی فضا با ارائه الگوهای های بخش دوم و برداشت مصادیق اختصاص دارد .

مختلف سازماندهی فضا آغاز می گردد.و طراحی این فرهنگسرا بر پایه مبانی و اصول بدست آمده از مطالعات صورت 

 و صور یا معانی و مفاهیم درهم آمیزد و عملکرد فضا را ممکن سازد. گرفته در قالب اشکال
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  طرح مسئلهطرح مسئله11--11

رهنگ یکی از مظاهرجهان بینی جامعه است و برای اینکه در جامعه ایی،جهان بینی آن فرهنگ سازی شودالزم است ف

ند بویژه که بحران های هنر غربی و شرقی سبب شده که کالبد و محتوای نهادهایی در عصر امروز متولی این امر شو

هنراسالمی گنگ و نامفهوم شودو فرهنگسراها راهی برای تحقق این مهم است و به واسطه فرهنگسراهامی توان جوان ها 

ک وتردیدنگریسته هنر اسالمی آشنا کرد. امروزه درجهانی زندگی می کنیم که درآن همه چیزبه دیده ش  ورابا فرهنگ 

می شودودردوره ای زندگی می کنیم که ارزشها نه تنها کمرنگ شده،بلکه بعضا تبدیل به ضدارزش شده است .معماری 

دیروز ایران ارزشمند بودوسربلند،خاک راشرافت می بخشیدوانسان راکرامت. ترجمان آیات الهی بودو وحدت،عزت، 

معماری امروز ایران ،دیروز ایران معماری بودمی داد.معماری تجلی  معرفت وحکمت رادرخشت وآجروسنگ وکاشی

خاک را قیمت می بخشد و انسان را ثروت و این نگرش در تمام ابعاد زندگی نفوذ کرده و بخصوص بروز آن در معماری 

 (1331حجت ، بوده است.)

وجود دارد و به دلیل وجود  در مورد نقش معنویت و حکمت اسالمی وحوزه نفوذ آن در معماری دیدگاههای متفاوتی

نحله های مدگرا و رواج تفکر اومانیستی و مادی گرایی و گسترش معماری مجله ایی و تقلیدی بدون توجه به مبانی 

فکری و نظری آن، معنویت و معماری اسالمی ما به فراموشی سپرده شده و این فراموشی باعث شده که شاهد معماری 

 و مفاهیم غنی معماری اسالمی،معنویت و....باشیم. ظاهری و بدون توجه به الگوها

برای انجام پایان نامه ام بر آن شدم تا مبانی فرا گرفته در دوره ارشد را که در غالب مبانی نظری معماری اسالمی است،در 

در طراحی فرهنگسرا هنراسالمی به ظهور برسانم و در این راه به جمع آوری مبانی نظری سایر محققین مانند نا

 اردالن،نصر،بورکهارت و.....می پردازم و مبانی جمع آوری شده را در مجموعه هنری اسالمی تجلی عینی خواهم بخشید.

در این طراحی سعی خواهد شد معماری را به نمایش بگذارد که نشان دهنده هنری است که نشات گرفته از جهان بینی 

تجلی دهنده حس حضور در ساحت اوست فضایی که ارتباط اسالمی است وخود مکان منعکس کننده کالم اللهی و 

 قلبی انسان را با خدای تبارک و تعالی برقرار می سازد.

 سوالت تحقیق1-1

برای رسیدن به چنین هدفی،مسائلی مطرح می گردد که پاسخگویی به هر یک راه را برای خلق فرهنگسرا هنر اسالمی 

 هموار می نماید.

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 
 

 چه قواعدی باید پیروی کند؟نظام شکل دهنده فضا از  _

 یک فضای معماری بیان کننده کالم اللهی با چه عناصری تعریف می شود؟ _

 مبانی اسالم تاچه میزان در آثارهنرومعماری ایران بازتاب یافته است؟ -

 کرد ؟  برای یک معماری اسالمی وایجاد یک فضای دعوت کننده به مبانی اسالمی از چه راهکارهایی می توان استفاده_

 تشریح و بیان مسئله 1-1-1

منشا معماری اسالمی را باید درحقایق اصیل عالم دانست که نشان دهنده محمل ذکر احد در پیشگاه اوست وهدف اصلی 

این بنا قرار دادن انسان در محضر پروردگارو تقدس بخشیدن به این بنا برای نمایش هنری که نشان دهنده وبیان کننده 

ق است.در این مجموعه هنری با تمامی ابعادش که هدف اصلی آن نشان دادن قرار گیری انسان در دعوت به سوی ح

راز و رمز  “ )1332پیشگاه احدیت و نمایش هنری است که پیوند حق و حقیقت را در تارک زیبایی می نشاند.)نصر،

وز رسیده،معماری که نگارش و بیان معماری اسالمی در همان معنویت وحقیقت عرفانی درونی آن است که به شهود و بر

(.امید است که این مجموعه و 111 ،1332)نصر،”آن حکایت از هستی و زندگی، و هدف از آن رسیدن به کمال است.

 او باشد. فضای حاصل از آن دعوت کننده انسان ها به سوی ذات یگانه 

 ها فرضیه1-1-7

م باشد و این از طریق هندسه رنگ و تزیین و...فراهم شود،همچنین :معماری می تواند زمینه ساز توجه به مفاهی 1فرضیه 

سازماندهی فضا در پالن و مقاطع می تواند به شکل نمادین در تداعی معانی راهگشا باشد.و نظام شکل دهنده فضاها در 

 ند.عین کثرت گرایی باید وحدت گرا باشند تا با حفظ عناصر و اشکال به سمت آن وحدانیت یگانه راه یاب

:موضوع اصلی در یک بنای اسالمی ،انسان وآنچه که برای تعادل روحی و رشد وکمال او در جهت فکر و ذوق  9فرضیه 

و عاطفه است. در یک معماری اسالمی سعی می شود زیبایی و حقیقت  را به پیوند کامل برساند و در این پیوندگاه تمام 

 ننده کالم اللهی است. حقایق هستی بهم می رسند ، از این طریق بیان ک

:معماران مسلمان ایران همواره کوشیده اند مبانی اسالم را در آثار خود به نمایش بگذارند که در این راستا از  3فرضیه 

نمودهایی برای تداعی معنای حق استفاده کرده که می توان از سلسه مراتب فضاها در پالن،استفاده گاه و بی گاه از نور 

 د.،آب و... نامبر
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:در معماری چون زمینی است و به زمین وابسته است همچون ظرفی برای فعالیت های انسانی و بخشی از  4فرضیه 

موجودیت اوست،معماری فاصله میان هنرها است که نمادها ونمودهای کلی یک فرهنگ یا یک تمدن را نشان می دهد 

در فضای اسالمی را به بیننده القا کرد.ونحوه استفاده از .با استفاده از نمادهایی چون نور،آب،آسمان میتوان حس حضور 

 این عناصر در معماری خود مهمترین راهکار برای ایجاد یک فضای اسالمی است.

 .در طراحی این مجموعه سعی می شود از تمامی ابزارهای فوق برای تجلی مفاهیم اسالمی استفاده شود

 هدف اصلی 1-1-3

ه گسترش هنر اسالمی در جامعه مسلمانان است،نظام پژوهش در بعد نظری مبتنی بر با توجه به اهداف فرهنگسرا ک

 محورهای زیر می باشد:

ایجاد فضای القاگر هویت هنر اسالمی با استفاده از مبانی فرهنگ اسالمی و شیوه های به کار گرفته در تاریخ معماری  -

 اسالمی

 گ و هنر اسالمیرمزپردازی نمادگرایی در فرهنگسرا برای انتقال فرهن -

 تبیین مبانی اسالمی تاثیر گذار در هنر و معماری اسالمی -

 شناسایی راه حل ها و شیوه های ظهور امروزین هنر اسالمی در فضا -

 ماهیت و مقیاس موضوع1-1-4

فرهنگسرای هنر اسالمی فضایی است به منظور تعامل و گسترش فرهنگ و هنر و مکانی برای به نمایش گذاشتن آثار 

ی با رویکردی خاص برای گسترش و انتقال آن ایدئولوژی به دیگران.این فضا دربعد عملکرد زمینه پژوهش،شناخت هنر

اصول و مبانی مطرح در هنر اسالمی را ایجاد می کند.فضا در دوبعد شکل و معنا با تکیه بر دواصل بازشناختن مفهوم هنر 

گیری می کند.چنانچه با بهره جستن از عناصر تاکید کننده  و اسالم وکشف اشتراکات، به سوی وحدت با عملکرد جهت

به هنر اسالمی سعی در خلق این فضایی با نگرش تاکید بر هنر اسالمی باشدنقش عمده در خلق این فضا بر عهده عناصر 

د نور،آب،آسمان می باشد عناصری که عالوه بر جایگاه ویژه در اسالم،امکان حس فضای دینی را در مجموعه تشدی

 نموده ودر نقطه عطف آن فضای روحانی و قدسی را می سازد.

آنچه مقیاس موضوع را معین می سازد وجود عناصر و شعاع عملکرد فضا در قالب کشوری،شهری،منطقه ایی می باشد 

در شهر فرهنگسرا هنر اسالمی به دلیل توجه به رویکرد اسالمی بودن در فرهنگ وهنر ونیزبا توجه به قرارگیری این مرکز 
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مقدس مشهد،امکان فعالیت در عرصه کشوری را می یابد .مهمترین مساله در تعیین نوع فعالیت این مرکز موقعیت مکانی 

آن می باشد و به دلیل حضور این مجموعه در مرکز مذهبی کشور فعالیت و عملکرد آن در برخورد و پاسخ گویی به 

 . زائران داخلی و خارجی و مجاورین تعریف می شود 

 سوابق انجام پروژه در قالب زمان و مکان1-1-5

با توجه به نگرش هنر اسالمی و تاریخی بودن آن و اشاعه آن در تمام سطوح جامعه،طراحی فضایی برای گسترش این هنر 

اسالمی و بازشناساندن آن مورد توجه واقع می گردد.هرچند ایده طراحی این فرهنگسرا و انجام آن از سوی جوامع 

ف با عنوان و خصوصیات تعریف شده مورد استقبال است اما تاکنون فضایی عینی در این راستا برای گسترش این مختل

هنر جهان شمول ساخته نشده و مورد بهره برداری قرار نگرفته است تنها در مواردی چند فرهنگسراهایی با عنوان هنر 

آن تاکید شده است سه عنصر نور،آب،آسمان که به  معاصر،هنر مدرن ....طراحی شده است.آنچه در این موضوع بر

عنوان عناصر مقدس در طراحی اسالمی و کنار هم قرارگیری وبازی آگاهانه با این عناصر درجهت ایجاد فضای روحانی 

 و قدسی برای اشاعه این فرهنگ و هنراسالمی می باشد.

 ضرورت انجام موضوع1-1-6

شرفته موزه ایی  یا مرکز هنری برای نمایش مذهب خود،که به وسیله آن دین و با توجه به اینکه در تمامی کشورهای پی

مذهب و طرز فکر خود را به جهانیان معرفی میکنند وجود دارد و مرا بر این داشت که چرا اسالم با توجه به جهان شمولی 

تا این دین جهانی را از منابع بودن این دین اللهی، مرکز هنری برای نمایش مذهب،هدف و ایده های خود نداشته باشد 

ضرورت و لزوم طراحی این فرهنگسرا از سه بعد قابل مکتوب بیرون آورد و با تجسمی کالبدی به جهانیان معرفی نماید.

 بررسی می باشد.

 ضرورت فرهنگی:1-1-6-1

در جستجوی خلق با توجه به زندگی ما در یک کشور اسالمی و نیز مجاورت ما با بارگاه مقدس امام هشتم شیعیان 

فضایی که بتواند بیش از پیش وحدت و یگانگی خدای یکتا را برساند فضایی که ضمن پیوند سه مقوله 

فرهنگ،هنر،اسالم به اشتراکات آنها بپردازد.این فضا در برخورد با فرهنگ های مختلف انتقال دهنده مزمون هنر اسالمی 

ه نمایش بگذارد .بدین ترتیب فرهنگ مردمی با بار معنایی مثبت ارتقاء باشد و گوهره ی اسالم را در پیکر فرهنگ و هنر ب

 می یابد و فاصله میان هنر و اسالم به حداقل می رسد.
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.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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 ضرورت معماری :1-1-6-7

معماری همواره قالبی جهت بیان معانی می باشد وآنچه معنای حقیقی هنر اسالمی است را می طلبد فضایی است که 

ر بعد روحی به یکدیگر پیوند می دهد فضایی که معانی را در قالب شکل گنجانده و بهتر از هر مخاطب و هنرمند را د

هنرمندی بر مخاطب خویش اثر می گذارد.فرهنگسرای هنر اسالمی با بهره گرفتن از دو مقوله فرهنگ و هنر اسالمی سعی 

اصر معماری باید مورد توجه قرارگیرد عناصری است در ارائه بیانی دیگر از این هنر را دارد بدین منظور آنچه به عنوان عن

 که از جنبه اسالم و هنر دارای جایگاه ویژه بوده تا بتواند شکل و معنا را با عملکرد پیوند دهد.

 فرایند پژوهش1-1-2

فرایند پژوهش در طراحی فرهنگسرا هنر اسالمی در دو مرحله شناخت و مداخله انجام می پذیرد.در سطح شناخت 

اتی موضوع بررسی منظم موضوع و نتیجه گیری انجام می گیرد و در سطح،مداخله تدوین اهداف و اصول و مقدم

 معیارهای مداخله،ارزیابی راه حل ها،ساماندهی فضا بر مبنای راه حل های بهینه صورت می گیرد.

 اطالعات مورد نیاز1-1-8

ه اطالعات نظری،مباحث اسالمی،علوم انسانی و اجتماعی نوع اطالعات وابسته به فرایند پژوهش می باشد بدین ترتیب ک

،جهت شناخت و اطالعات معماری و کاربردی، جهت مداخله جمع آوری و مورد بررسی قرار می گیرد این اطالعات بر 

 مبنای محورهای زیر قابل دسته بندی است.

 الف (مفاهیم و مبانی نظری مرتبط با هنر اسالمی

 هنر اسالمی  ب(جهان بینی و ایدئولوژی

 ج(رمزپردازی فضای فرهنگسرا در سه بعد شکل ،معنا،عملکرد

 د(نگره اسالم به هنر و راهکارهای ایجاد فضای قدسی

  روش گردآوری اطالعات1-1-9 

 جمع آوری اطالعات به سه شیوه صورت می گیرد:

 الف (مطالعات اسنادی و بررسی نظریه پردازان هنر اسالمی

 های جمعی جهت درک عینی روابط و عناصرفضاب(مشاهده و بررسی فضا

 ج(بررسی نظریه های افراد صاحب نظر در موضوع به منظور جهت گیری مناسب پژوهش

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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 روش تجزیه و تحلیل اطالعات1-1-11

تحلیل اطالعات مبتنی بر اشتراک مبانی نظری مورد بحث در قالب روش های بررسی نقدو تفسیر انجام می پذیرد این 

 شناخت در هر یک از مراحل زیر اعمال می گردد.روش در سطح 

 الف(شناخت مبانی اعتقادی دین اسالم

 ب(بدست آوردن ویژگی های فضای قدسی در اسالم

 ج(تاثیرپذیری فضای جمعی از اعتقادات و باورهای دینی

 د(تاثیرات اسالم بر هنر

 ه(نظم نور،آب آسمان در فضای روحانی

 گی هنری اسالمی و داللت معنایی و اصول حاکم بر آنهاو(عناصر سازمان دهنده مرکز فرهن

 نتایج مورد انتظار1-1-11

نتایج مورد انتظار پژوهش متناسب با اهداف تعریف شده طراحی می باشد چنانچه اهداف و نتایج را می توان یکسان 

می شود .به طور کلی  فرض شود هرچند در مرحله شناخت برخی نتایج مطابق با اهداف وبرخی مغایر با اهداف حاصل

 نتایج مورد انتظار طراحی فرهنگسرا هنر اسالمی عبارت است از :

 جایدهی فرهنگ و هنر و اسالم در کنار هم-

 ایجاد فضایی جمعی برای انتقال هنر اسالمی و تحکیم جایگاه آن در فرهنگ جامعه-

 ایجاد فضایی نمادین جهت حضور رمزها و نمادها و تجلی اسالم-

 ضای معماری به عنوان مصداق معماری ارائه دهنده مبانی هنر اسالمیایجادف-

  فرهنگسراهنر اسالمیفرهنگسراهنر اسالمی77--11

خستین گام در عرصه شناخت ادراک صحیح واژههایی است که هرچند آشنا به نظر می رسند لیکن در پس زمینه ذهن ن

ا پیوند مناسب و شایسته معانی و اشکال غریب واقع شده اند .مفاهیمی که بدون دقت در محتوا و اصول اولیه مرتبط با انه

میسر نمی گردد.دیگر گام جهت گیری کلیه مباحث متناسب با حقیقت پنهان این مطالعات به معنای واقعی کلمه است.تا 

راه رسیدن به هدف از مسیر اصلی به دیگرسو متمایل نشده و همواره معیاری برای سنجش اندیشه ها وآراء در دسترس 

 هنگ ، هنر، اسالمفرقرار گیرد.

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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 اسالم1-7-1

آخرین پیام اللهی برای هدایت و رهنمود بشر،اسالم در بردارنده معنای انقیادوپیروی،داخلی شدن در دین،پرستش خدا و 

اخالص و خضوع نسبت به او می باشد.اسالم پرستش خدای یگانه و شریک قرارندادن برای او را یگانه واحد می داند و 

احساس وحدت در این جهان است،خصوصا اصول اعتقادی مشترک مسلمانان که شامل توحید،نبوت الگوی اسالم،نوعی 

،معد می شود.اهلل معنویت اسالم مبتنی برمعنویت است .نهایت این معرفت درک این اصل می باشد که واقعیت و حقیقتی 

ثرت است و آنچه در نظربه صورت جزء اهلل نیست والاله نفی هرگونه ثنویت وکثرت است و آنچه در نظر به صورت ک

کثرت جلوه می نماید،امری وهمی بیش نیست.اهلل حقیقت واحد و مطلق یکتایی است که وجود هر شی و شخص قائم به 

اوست.همه عالم وجود اعم از طبیعت وانسان مخلوق خداوند متعال می باشد بهترین توصیف این حقیقت متعالی در قرآن 

دای واحد خداوند از همه چیزو همه کس بی نیاز است نه زاییده و زاییده نشده است و هیچ بگواهلل خ"عبارت است از:

(توحید مفهوم اساسی و مرکزی اسالم همان توحید،وحدت وحدانیت ذات 4-1)توحید آیات "کس همتای او نیست

ی بین خالق و انسان اللهی است بافت اصلی توحید عبارت است از تمایز نهادن بین یک الوهیت متعادل و کلی ماسو

 ،توحید شامل سه مرحله ربوبیت خدا،افراز به وحدانیت او و نفی هرگونه مثل و مانند می باشد.

نبوت:اصل اعتقادی مهم پس از توحید،مفهوم وحی خداوند به مخلوقات قرار می گیرد که خواست واراده اللهی از طریق 

 هدف و مقصود تاریخ بشر راجلوه گر می کند.رسوالن ابالغ می گرددارتباط میان خداوند و انسان 

معاد:نهایت امر در زندگانی بشر،بررسی و قضاوت اعمال او در روز بعثت وبر انگیخته شدن مجدد است.هدف از آفرینش 

انسان بهره جستن از حیات دنیوی در جهت رسیدن به کمال حقیقی و شناخت خود و خداو حیات ابدی یافتن پس از 

 ی می باشد.مرگ درجهان باق

 نور،آب،آسمان در اسالم1-7-7

ظلمتی و آنگاه از آن نور،جوهره سبز بیافریند؛چندان که هفت آسمان و  جالله ،اول نوربیافریند،پس جل رب العزه"

هفت زمین ،آنگاه آن جوهر را بر خود برخواند.جوهر از هیبت و سیاست ندای حق بر خود گداخت؛آبی گشت مضطرب 

مت همچنان مضطرب خواهد بود.این آب که تو میبینی که در روش خود می لرزد و می جنبد از هیبت و و لرزنده و تا قیا

سیاست آن ندای حق است.پس رب العالمین باد را بیافرید و آب را بر گشت باد به قدرت بنشاند؛پس عرش عظیم بیافرید 

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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برجوشید و از آن دخانی برآمد و کفی بر سر و بر آب نهاد و کان عرشه علی الماء پس از آب آتش پدید آورد تا آب 

 (9،5)ابن عباس ،ج "آورد.رب العزه از آن دخان،آسمان بیافریدو از آن کف زمین بیافرید

نور صحنه آفرینش کائنات باانوار الهی روشنایی می یابد.ودست پروردگارهر آنچه را می آفریند،نیکو می آفریند.هر 

خداست .خدای یگانه در امر آفرینش از هیچ الگو و نمونه ایی مدد نجسته و  آفریده ای نیکوست و نیکویی آفریده

به عرصه ظهور رسانیده است.زیرا خواست و اراده خدا عین فعل او می باشد.خدا یگانه "کن"آفرینش خویش را با لفظ 

وز و تاریکی و مالک آسمانها و زمین و کائنات است و مالکیت او حقیقی،واقعی و دائمی است .اوست که شب و ر

روشنی را چنان از یکدیگر تفکیک نموده که هیچ یک قادر به دربرگرفتن دیگری نیست.تنها هر یک پوششی برای 

 دیگری محسوب می شود.

)سوره "شب را در روز نهان کند و روز را در خیمه شب پنهان سازد و به اسرار دل های خلق هم او آگاه است "

لق است،نوری که همه انوار منبعث از وجود اویند.هرگز از نور او کاسته نمی شود نور او (و خداوند نور مط 1حدید،آیه 

خداوند نور آسمان ها و زمین است مثل نور او چون چراغدانی است که در "فرای هر نور دیگری هدایتگر بندگان است.

رخت خجسته زیتونی که نه آن چراغی و آن چراغ درشیشه ایی است .آن شیشه گویی اختری درخشان است که از د

شرقی است و نه غربی افروخته می شود. نزدیک است که روغنش روشنی بخشد،روشنی بر روی روشنی است خداهرکه 

)سوره "را بخواهد با نور خویش هدایت می کند و این مثل هارا خدا برای مردم می زند و خدا به هر چیزی داناست

 (35نور،آیه 

آن زمان که خداوند دست به آفرینش جهان یازید و عرش مقدس او برآب بود،آنگاه آب نخستین عنصر هستی است 

آب را از آسمان فرو فرستاد و زمین "آسمان و زمین بر پایه  آب بنا نمود و خلقت جهان را در شش روز به پایان رساند.

 (94)سوره رم ،آیه "مرده را زنده کرد

 (11)سوره نحل ،آیه "اشامید و درختان پرورش دهیدخدا آب را از آسمان فروفرستاد که از آن بی"

آسمان عبارت است از طبقاتی باالی زمین که زمین  را احاطه نموده و همانند سقفی بر سر زمین سایه افکنده و بی هیچ 

 ستون و نگاهدارنده ای برافراز آن افراشته شده است.

)سوره "ن غافل از مشاهده آیات آن اعراض می کنندوآسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفرید یم و این کافرا"

 (39انبیاء،آیه 

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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 (11)سوره انبیاء،آیه "ما آسمان و زمین و آنچه میان آن دوست بیهوده نیافریدم "

  فرهنگفرهنگ33--11

رهنگ ، مقوله پیچیده و چند بعدی است . با بار ارزشی و علمی پر رنگی که در هاله یا هاله هایی از ابهام و گنگی ف

انسان به عنوان خالق فرهنگ عالقه ویژه و .ه و همین امر ، شناختن آن را از هر جهت مشکل ساخته و می سازدفرورفت

رابطه تنگاتنگی با مخلوق خود دارد ، با تمام وجود به آن عشق می ورزد و با کمال میل و خرسندی همه چیز خود را در 

تمام نیرو و تدبیر خود را برای جلوگیری از انحطاط و سقوطش به  راه رشد ، تعالی و بالندگی اش نثار و قربانی می کند و

درباره اهمیت فرهنگ همین بس که بدانیم برخی از محققان علوم انسانی در تعریف موجزی از انسان چنین .کار می گیرد

 "انسان ، حیوانی با فرهنگ "گفته اند : 

نسانی می بخشد و وجودش را پربار و هرچه انسانی تر و متعالی انسان، فرهنگ را می آفریند و فرهنگ به انسان پر و بال ا

تر می سازد و لذا انسان بدون فرهنگ موجودی ماقبل انسانی و از هر جهت فقیر، ناتوان و بی ریشه به شمار می آید و 

 "انسان ، موجودی فرهنگی است و فرهنگ ، خاص انسان است "درست به همین جهت است که می گویند : 

ینکه فرهنگ چه مقوله ایست و چه معنا یا معناهایی را حمل می کند، خود مبحث پیچیده ایست که پرداختن به آن در اما ا

وسع علمی یک دانشجوی معماری و در حوصله این رساله نمی باشد . در هر حال، وجود صدها معنی و تعریف از مقوله 

 ی سازد .فرهنگ هر پژوهشگر یا حتی ناظری را شگفت زده و حیران م

 واژه فرهنگ1-3-1

واژه فرهنگ در زبان های مختلف و در فرهنگ ها ودائرة المعارف ها، دارای معانی متعدد و گوناگونی است که در عین 

 .اینکه بیانگر داللت ها و تحوالت آن در سیر تاریخی اش هست، پرتویی هم بر این تحوالت می افکند

از واژه فرهنگ در زبان پهلوی )فرهنگستان( را هم داریم ، و ریشه باستانی ثنگ گمان می رود پیشوند )فر( به معنای پیش

به معنای )آموزشگاه( یعنی جایی که در آن فرهنگ می آموزانند و جوانان را پرورش می دهند و ایشان را فن و حرفه ای 

ارسی واژه فرهنگ ، به ویژه در در زبان ف می آموزانند، چنانکه فرهنگ سوارکاری داشته ایم، به معنای فن سوارکاری

متن های نظم و نثر تا قرن هفتم هجری، به معنای ادب، به کار رفته و ادب نیز به معنای اصول و رسم انجام درست هر 

 کاری بوده است . 

 نگاهی به مفهوم توسعه فرهنگی1-3-7

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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با این پیش فرض  نتیجه گرفته می شود کهاز آنچه در بخش قبل در مورد تغییر در ناحیه فرهنگ انسان گفته شد،این چنیه 

کنترل شده نباشند خود می توانند  ، فرهنگ جامعه همواره در حال تحول وتطور است وقدر مسلم اینکه اگر تغییرات

نشدن با بیماری های فرهنگی ناشی از مسأله فوق  عامل مشکل عدیده ای باشند؛ برای جلوگیری از این مشکالت ومواجه

رهنگ این است که سازوکاری اندیشیده شود که به فدیشی کرد . البته باید گفت منظور ازکنترل تغییرات ،باید چاره ان

 .آگاهی مردمان بیشتری برسند وسیله آن فرهنگ جدید به ساخت

فرهنگ جدید دسترسی پیدا  اگر در جامعه سیاست گذاران فرهنگی نتوانند شرایطی را محیا کنند که مردمان بیشتری به

، در آن صورت آن جامعه نتوانسته است در مسیر توسعه گام بگذارد ،آراءونظریات تازه که توسط نظریه پردازان  کنند

بوجود می آیند ،اغلب برای مردم قابل فهم ودر نتیجه قابل  جامعه برای حل مسائل نظری یا رفع مشکالت عملی انسان

صله ای بین نظریه پردازان وعامه مردم وجود دارد که باعث می فرهنگی فا استفاده نیست، به همین دلیل همواره به لحاظ

ادر به درک نظریه های جدید نباشند، نظریه هایی که برای حل مسائل ومشکالت همین مردم ق  شود اکثریت افراد جامعه

را ایجاد  ایجادشده اند . بنابراین سیاست گذاران فرهنگی جامعه در طراحی سیاست های توسعه فرهنگی باید شرایطی

وهنرمندان تعبییر می کنیم  که از آنها به روشن فکران -ودر مورد نیاز فرایند توسعه_کنند تا گروه دیگری از افراد جامعه 

وعامه مردم قرار می گیرند تا بدین وسیله فکر  ،به لحاظ کمی وکیفی رشد یابند . این قشر در فاصله بین نظریه پردازان

 . پردازان را به زبانی عامه ونظر ارائه شده توسط نظریه

تنها یکی از راه  نکته ای که الزم است در اینجا به آن پرداخته شود این است که فرهنگسرا بعنوان یک کالبد در معماری

جامعه ایجاد شده است و هدف  کارهایی است که با هدف ایجاد شرایط مناسب برای رویارویی این الیه های فرهنگی

 یند توسعه فرهنگی استنهایی آن کمک به فرا

 بررسی کارکرد خانه های فرهنگ1-3-3

ن در فراتوسعه ی فرهنگی است و در آخرنگاهی دارد به آبررسی کارکرد خانه های فرهنگ در جوامع امروز وجایگاه 

  . نتیججه ایجاد این نوع مراکز با این عملکرد خاص

دو  –فرهنگ  یعنی کمک به توسعه–خانه فرهنگ ه های فرهنگ موجود در راستای تأمین هدف عمده نکارکرد خا

 : فعالیت اصلی در آن جریا دارد

 آموزشی 1.

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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 نمایشی یا نمایشگاهی 9.

دو عملکرد کاربردهایی جنبی از قبیل  البته نکته قابل ذکر در اینجا این است که در این مراکز فرهنگی عالوه بر این

برای رسیدن به هدفی دیگر ، ولی در جای خود از  بزاری هستندتفریحی ، تجاری و.... هم وجود دارد که هر چند ا

 . در تاریخ( به شکلی موجز به آن پرداخته شده است اهمیتی بسیار برخوردارند که در بخش )خانه فرهنگ

  در فرایند توسعه فرهنگی یا فرهنگسرا جایگاه خانه فرهنگ1-3-4

انجام می گیرد ، می  است که در آنجا فعالیت های مرتبط با فرهنگهمان طور که از نام خانه فرهنگ بر می آید ، فضایی 

، در این  خواهیم بدانیم که اگر هدف تشکیل چنین فضایی کمک به توسعه فرهنگی وارتقاءسطح عمومی جامعه است 

 خانه های فرهنگ موجود و فعالیت جاری آنها در کجای فرایندتوسعه فرهنگی قرار دارد . 

 : دو فعالیت اصلی در آن جریان دارد مختصراً گفته شد در راستای تأمین هدف عمده خانه همان طوری که قبالً

 عملکرد نمایشی یا نمایشگاهی-9                عملکرد آموزشی-1

است  آموزش افراد در شکوفا کردن استعدادهای آنها آنها برای فرا گرفتن همه مواردی: عملکرد آموزشی1-3-4-1

ارائه کرده و در  بتواند ایده های جدید فرهنگی خلق شده را تجسم بخشیده ، به زبان الیه سوم جامعه که به واسط آنها

معرض استفاده آنها قرار دهند.یعنی افرادی در اینجا تحت آموزش قرار می گیرند تاهمه توانایی های الزم را برای متبلور 

هنرمند و روشن فکر . بر این اساس در حال حاظر مهمترین  کردن فرهنگ بیابند و به زبان دقیق تر و موجزتر ، آموزش

 اهمیت آن هم بر کسی پوشیده نیست . فعالیت فرهنگسرا همین است که البته

فرهنگسرا در پیوند با این وظیفه محوله خود انجام می دهد تأمین فضاها وشرایط الزم   آنچه :عملکرد نمایشی1-3-4-7

ند. در اینجا وظیفه کفرهنگی شکل وفضای این تقابل تغییر می  ته به نوع فراورده هایبرای استفاده کنندگان است که بس

به این که حضور مردم در فرهنگسرا با نیروهای انگیزاننده ممکن است در واقع  فرهنگسرا خطیر است چون با توجه

ر آن انجام می شود و تمام شرایط جایی در این فرایند ندارند باید نوع این تقابل و فضایی که د نیروهای مجبور کننده

فرهنگسرا بتواند افراد متخصص را   حضور ، همواره افزایش دهد و هر چه  حاکم درجهتی باشد که انگیزه را برای

 .و کمی آموزش دهد در تقویت این ارتباط مؤثرتر باشد درسطح باالیی از نظر کیفی

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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  هنر هنر 44  --11

امری همراه با ظرافت و ریزه کاری، آن درجه از کمال که فراست و  نر در لغت به معنای فن، صنعت، علم، معرفت،ه

فضل را در برداشته و نمود آن صاحب هنر را برتر از دیگران بنمایاند، کیاست، زیرکی، لیاقت، کفایت و کمال  آمده 

تردگی و در معنای اصطالحی هنر، اختالف های فراوانی به چشم می خورد که نشان می دهد هنر به دلیل گس. است

هنر در تجربه انسانی، روش خاصی »ظرافت خود، در عین پیدایی، ناپیداست. بعضی در تعریف اصطالحی هنر گفته اند: 

 «.از بیان حقایق زندگی است که بر عنصر تخیل استوار است

یک جامعه دینی هنر اسالمی همتای هر هنر قدسی فقط به مواد و مصالح خالصه نمی شود بلکه به این امر می پردازد که 

خاص با مواد و مصالح مورد نظر چه کرده اند.ارتباط ارگانیک میان هنر و اعمال و شعائر اسالمی ،میان تامل درباره 

خداوند و سرشت متالمانه این هنر که همان ذکر اهلل است .دین اسالم مرکب از شریعت ،طریقت و حقیقت است و منشا 

ی و کالمی نمی توان یافت برای  یافتن منشا هنر اسالمی باید به طریقت که حقیقت هنر اسالمی را در شریعت و علوم فقه

 (1332را روشن می سازدروی آورد و این وجه درونی به نحو انفکاک ناپذیری با معنویت اسالمی نیز پیوند دارد.)نصر،

رت ها متبلور می کند و چون هنر اسالمی از وحی اسالمی منشا می شود و حقایق درونی وحی اسالمی را در جهان صو"

از وجه باطنی اسالم ناشی می شود انسان را به خلوت درونی وحی اللهی رهنمون می گرداند،هنر اسالمی نتیجه تجلی 

وحدت در ساحت کثرت)پیوند همه کثرات به خداوند(است هنز اسالمی از معنویت اسالمی سرچشمه می گیرد و در عین 

وحی قرآنی است.که استادان هنر اسالمی آن را حکمت می نامند.که حکمت در سنت  حال متاثر از ویژگی های مشخص

اسالمی عقالنیت و معنویت است. هنر اسالمی بر علم باطنی مبتنی است که به ظواهر اشیا نظر ندارد بلکه به حقیقت درونی 

 "خاکی است آنها نظر دارد.خصلت عقالنی انکار ناپذیر هنر اسالمی ثمره شهود عقلی این جهان 

اشیای  شأن ناپایداری، و گذرایی آن در که کند مھوایی فراھ و حال تا است آن وجوی جست در موارهھ اسالمی هنر

 وبه واقعی غیر کامال اشیا اگر اما. گیرد قرار تاکید مورد اعیان و اشیا محتوایی بی و گونگی عبث نیز و شود برجسته مادی

 اش سخن درباره تا ماند نمی نیز نریھ[ نتیجه در] و کرد آغاز اھ آن از تا ماند دھنخوا باقی موضوعاتی باشند، یچھ تمامه

 برتر قوانین ای مویدھ سمبل و اھ نشانه مھ و را اشیا انعکاسی وجود ومھمو وجه مھ وسعت مهھ با جهان حال رھ به. گفت

 بر وجه قرارگیرد یک تاکید مورد باید جنبه دو رھ. است هگرفت بر در را نفسه فی قصوای واقعیت نهایت نیز و واقعیت

 رود، کارمی به نریھ اثر در که را مواردی سایر و رنگ فرم، ماده، ایجابی و مثبت جنبه دیگر وجه و کند می تطبیق خالء
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 یا نشانه به مثابه را آن واقعی غیر جنبه و کشند می تصویر به را شیء واقعی غنای مھ با دو رھ. دھد می قرار تاکید مورد

 (1331)نصر،  .کنند می روشن نگھماھ کلی در مثبت و ایجابی سمبلی

  اسالمیاسالمی  هنرهنر  55  --11

ر طول تاریخ ایران، همیشه میان هنر و مذهب، ارتباط بسیار نزدیکی وجود داشته است. در حقیقت، دین، یکی از مهم د

شر بوده است. بسیاری از آثار هنری بر جای مانده از ترین عوامل شکل دهنده هنر، و هنر، زبان ژرف ترین حکمت های ب

 .پیش از اسالم، بر مبنای مفاهیم نمادین و به صورت انتزاعی طرح شده اند

می توان گفت هنر تجلی ابعاد و ساحت غیر مادی انسان در عالم طبیعت است که گاهی در خدمت اندیشه متعالی انسانها 

قرار می گیرد.هنر اسالمی آن هنری است که تجلی معنویت و تعهد انسان باشد  است و گاهی در خدمت غرائز حیوانی او

و در خدمت تعالی اندیشه و عمل انسان قرار گرفته و موجب سستی و انحراف در فکر و عمل او نشود.هنری که تنها در 

غیت و انسانهای پست خدمت غرائز مادی و پست بوده و تنها خدمتگزار جنبه های مادی بشر و احیاناً در خدمت طوا

 و ساختن از عبارت است هنر که گفت میتواناندیشه و سست عنصر باشد، هنری مبتذل و غیر دینی محسوب می شود.

 را ماده یعنی هنر. است آمده خداوند دست از چون است زیبا بالقوه که آنها فطرت و طبیعت با مطابق پرداختن اشیاء

 (1331)بورکهارت،.بخشیدن واصالت شرافت

پدیده یگانگی در گوناگونی و یا گوناگونی در یگانگی که مستقیما نشانگر این است که اسالم یک هماهنگی پرداخته "

آدمی نیست.و هنر اسالمی دارای نیروی همبستگی و خاصیت ایستادگی دارد.قدرت هنر دینی یا مقدس دارای پیوند ی با 

عنی اینکه هیچ یک از شکلها و پدیده ها بیانگر کامل آرمان معنوی سرشت گنجینه پایان ناپذیر هدف یا آرمان آن است ی

 (191، 1315)بورکهارت،"اسالم نیست و این گنجینه پایان نیافتنی است.

 .به اعتقاد سنت گرایان که نماینده آنان دکتر نصر است هنر اسالمی ریشه در باطن شریعت یعنی طریقت اسالمی دارد

 ا هنر اسالمیارتباط معنویت اسالمی ب1-5-1

زبان سمبولیسم دانشی را بیان می کند که به وسیله خرد بدست آمده است یعنی عرفان ،نمادها خود تجلی خدایی امر 

 مطلق در امر نسبی هستند.دونوع اساسی نماد وجود دارد :  

 الف (طبیعی و آشکارا         ب(عمومی و خاص   
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آورند که متقارن یا موزون هستند و انسان با خلق فورم های هندسی نمادهای طبیعی نظام های منظم خاصی پدید می 

متقارن و نماد وحدت در وحدت که نخستین اصل اسالم است آنها را تقلید می کند.طبیعت با آن وفور ریتم در الگوهای 

و احر سرچشمه بیکران نظام متمم است ،چرخه های همزمان که نه آغازی دارد نه پایانی ،فوران وجودی که از موجود 

درسمبولیسم ریاضی تمام اعداد و تمام فورم های هندسی با مرکز در ارتباط هستند این "تکثر درون وحدت"می گیرد 

گونه سمبولیسم وحدت درون کثرت را بازتاب می دهد،یا بواسطه همسانی روابط اعدادی ،تکثر را به عنوان کارکردی از 

نری بیرونی را در سایه الهام می آفریند که از روح میگیرد .فورم هنری به وحدت منعکس می کند.هنرمند سنتی فورم ه

این شکل قادر خواهد بود انسان را به حاالت عالی تر وجود و در نهایت به وحدت برساند انسان با کمک نمادها و از 

 (1321طریق خرد خود تاویل را در فرایند طبیعی به کار می زند.)اردالن،

لوه آفرینش و تجلی اللهی به شمار می رود بین جها ن های محسوس و معقول قرار می گیرد و از میان انسان که آخرین ج

تمام جانداران تنها انسان است که می تواند خرد را بشناسد و تمام توانایی های آن را درک کند انسان به عنوان تجلی 

وند و صفات فعال در ارتباط با جهان نشان می اسما و صفات خداوندی ،صفات منفعل و مطیع را در ارتباط با خدا

دهد.انسان سنتی به این شکل به دنبال ساختن دنیایی به وسیله هنر است که بازتاب دهنده تعادل،آرامش و صلح است وبا 

اجتناب از تمام کشش های بین آسمان و زمین ،آرامش حالت ازلی وجود مطلوب اوست وباردیگر اعاده می شود 

دهنده گوناگونی ابزارها و تعدد حاالت رسیدن به وحدت است.هنرمندی که درون سنت فعالیت می کند  معماری نمایش

روح درونی خود را بردنیای بیرون تصویر می کند ذهن گیرنده بیننده ،که به وسیله دریافت های حسی اش تحریک می 

درون سنت فعالیت می کند روح درونی خود  شود فرم ها را درونی کرده وچرخه ارتباط را تکمیل می کند .هنرمندی که

را بر دنیای بیرون تصویر می کند ذهن گیرنده بیننده ،که به وسیله دریافت های حسی اش تحریک می شود فورم ها را 

درونی کرده و چرخه ارتباط را تکمیل می کند .زیبایی عینی است ،مکان هندسی ان درون اثر هنری است نه درون بیننده 

 (1321بتواند آن را دیده و درک کند و شاید نتواند. )اردالن،که شاید 

 .الف (قرابت با طبیعت بکر که نمونه ازلی مسجد است 

 ب (تاکید بر جالل و عظمت پروردگارکه مانع رشد هر نوع اومانیسم است.
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ی تواندمحمل ذکر اگر طبیعت بکر محمل یاد خداست از آن روست که خالق آن صانع اللهی است و اگر هنر اسالمی م"

 ،1332)نصر، "احد باشدبه این دلیل است که خالق آن انسانی است که از نوعی حکمت برخوردار استکه ناشی از اوست.

91) 

 تعامل دین و هنر؛ آری یا نه؟1-5-7

ت. در رابطه هنر و دین، از موضوع های مهمی است که در آثار برخی دانشمندان مسلمان و نامسلمان به آن توجه شده اس

این مورد، برخی معتقدند دین و هنر، دو مقوله جدا از هم هستند و هنر نباید در هیچ محدودیتی، حتی محدودیت دینی 

قرار گیرد؛ ولی عده ای دیگر معتقدند هنر باید در محدوده ی دین حرکت کند و در خدمت دین باشد. هنر و دین رابطه 

. هنر اسالمی در ساحت ظهورات مادی است رزش های اخالقی و دینی دور بماندمتقابلی با یکدیگر دارند و هنر نباید از ا

 (1332)نصر، تا انسان را به جایگاه اصلی او که همانا قرب اللهی است برساند.

درهنر ومعماری جامعه سنتی اصول سنت بر نیروهای خالقه انسان اثر می گذارد در چنین جامعه ایی تمایز امر قدسی ئ 

ندارد؛این سنت شخصیت یکپارچه جامعه را حفظ می کند و ابعاد ظاهری و باطنی اش را استادانه شکل می دنیوی وجود 

دهد بعد ظاهری به قوانین اللهی و رفتار انسان می پردازد و این جنبه اسالمی و روحانی اسالم طریقت است که در معماری 

ی مخفی ودرونی آن است تعریف می کند ظاهر فرم  حاکم یافته است.هر فرم خارجی را در حقیقت درونی که جوهره

برجنبه کمی تاکید دارد که به راحت ترین شکل قابل درک است ولی باطن جنبه کیفی و یا اساسی است که در هر 

چیزی وجود دارد برای درک کامل هرچیز از طریق تاویل یا علم تفسیر روحانی امکان پذیر است تاویل پل بین ظاهر و 

مییز دادن جوهر درونی فورمی محسوس که بازتاب دهنده پیش الگوی اللهی آن است.در این دنیایی که تمام باطن است ت

پدیده های آن اهمیت نمادینی دارند که بوسیله تاویل نمایان می شود ،انسان آخرین جلوه منشا عقل عالم است به همین 

ت آمده را بازتاب می دهد.منطق در دیدگاه سنتی شکل زبان معمولی دانشی جزئی که به وسیله منطق و احساس بدس

جلوه بیرونی دانش در محدوده انسانی است ،بنابراین نباید به عنوان یک توانایی فکری مستقل درون انسان درنظر گرفته 

 (1321شود. )اردالن،
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 نمونه های موردی9-1

ردی نمادگرایانه پرداخته شده ،که به دو دسته نمادگرایانه آزاد و سنتی می توان تقسیم نمود که از ررسی نمونه های موب

نمونه نمادگرایانه سنتی به بررسی موزه هنرهای معاصر و مجموعه فرهنگسرای دزفول که به عنوان ساختمان معناگرایانه نیز 

ساختمانی مفهوم گراست و کتابخانه مرکزی اصفهان واز  خود را معرفی می کندومرکز بین المللی فرهنگی فرشچیان که

 نمونه نماد گرایانه آزاد موزه یهود بررسی شده است.

  موزه هنرهای معاصر)کامران دیبا(موزه هنرهای معاصر)کامران دیبا(11--11--77

 9111وزه هنرهای معاصر در ضلع شمالی بلوار کشاورز و غرب پارک الله واقع شده است.این موزه در زمینی به وسعت م

هایی ارزشمند از هنرمندان پر آوازه معاصر آن فضایی سبز و زیبا موسوم به پارک مجسمه با تندیس مترمربع و پیرامون

. ساختمان موزه تلفیقی ازمعماری مدرن و سنتی است که با الهام از بادگیرهای مناطق حاشیه استایران و جهان قرار گرفته

ز هنرمندان معاصر همچون هنری مور، آلبرتو جیاکومتی و هایی زیبا و با ارزش ا. تندیسکویر ایران ساخته شده است

. بیننده مسیری چرخشی را در پیرامون فضای اصلی پرویز تناولی فضای سبز اطراف را به پارک مجسمه بدل ساخته است

ن را هنرمند اثر زیبا و نوین ماده و فکر، که آ رسد در دل هشتیها به هشتی میپیماید و پس از تماشای نگارخانهموزه می

 کند.  خود نمایی می ، از روغن و پوالد ساخته استنوریوکی هاراگوچی ژاپنی

ساختمان موزه هنرهای معاصر تهران به مثابه اثر ی هنری است که هنر معاصر ایران وبخشی از تاریخ هنر مدرن جهان را 

هم مبین این نکته که تلفیق این دو معماری نمایندگی می کنداین شیوه طراحی هم ادای دینی به معماری سنتی است و 

در طراحی موزه هنرهای معاصر دو دیدگاه مورد بررسی  )الهام از اصول معماری سنتی ومدرن( امکان پذیر است.

قرارگرفته که هر دو آنها به درستی انتخاب و مورد بازبینی قرار گرفتند: یکی در محوطه اطراف موزه است یعنی بوستان 

ایی نسبتا بزرگ است و دیگری مسیر دسترسی به موزه که در کنار یکی از محورهای حرکتی پارک الله قرار الله که فض

دارد.طراح موزه حیاط مرکزی را انتخاب کرد که عالوه بر اینکه یکی از نشانه های معماری ایرانی باشد بتواند به کمک 

  آن فضایی مجزا از بوستان را ایجاد کند.
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 نگارندههنرهای معاصر. طراح موزه حیاط مرکزی را انتخاب کرده که یکی از نشانه های معماری ایرانی است .  .پالن موزه9-1

عالوه بر آن با طراحی دید مناسب از حیاط مرکزی به بوستان ، سعی بر برقراری رابطه با بوستان نیز دارد. این رابطه در 

شده است.در دل این بوستان بزرگ محوطه ی وسیعی وجود دارد  طراحی داخلی نیز با پنجره های دیواری و سقفی حفظ

معروف است .ودقیقاً یادآور باغ  "به باغ مجسمه  "که به دلیل نصب مجسمه هایی از هنرمندان نامدار ایرانی وخارجی به 

افیای ایران های ایرانی است که از دل تاریخ واندیشه باصالبت وشکوهند ایران بیرون آمده است .آنهایی که با جغر

آشنایی دارند به درستی درک می کنند که درپهنا وحاشیه کویر ، باغ هایی با درختان سربه فلک کشیده قد علم کرده اند 

ودرون هریک از باغ ها ،عمارتی یا بناهایی ساخته شده که کام ودل ساکنانش را با پیچش نسیم به بار نشسته درون 

  اه می کند.بادگیرها، هشتی ، چهارسو ومعبر همر

      

 91معمار . موزه هنرهای معاصر. ساختمان موزه از سنگ وبتون ساخته شده .9-9
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. موزه هنرهای معاصر. بادگیرها به وضوح در کالبد و فرم بنا خود نمایی می کنند .بادگیرهایی که سابقا نقش تهویه و جریان باد را در 9-3

 91معمار  ه داخل بنا را دارند.ساختمان داشتند اکنون وظیفه انتقال نور ب

بنابراین اقلیم ومختصات کویر ،بهترین وبیشترین موضع معماری درجهت همراهی با طبیعت را انتخاب می کند.ساختما ن 

موزه درزمان حال بیشتر وواضح تر تاریخ گذشته ایران را درذهن ها جا می اندازد. ساختمان موزه از سنگ وبتون ساخته 

گفت موزه هنرهای معاصر تهران ساختمانی پست مدرنیستی است   بتوان مترمربع مساحت دارد.3511فتهشده و روی هم ر

که با بهره گیری از عناصر معماری کهن ایرانی به صورتی مینی مالیستی خود نمایی می کند.بادگیرها به وضوح در کالبد 

جریان باد را در ساختمان داشتند اکنون وظیفه انتقال نور  و فرم بنا خود نمایی می کنند .بادگیرهایی که سابقا نقش تهویه و

  به داخل بنا را دارند.

 

 91معمار  موزه هنرهای معاصر.فضاهای گالری در دیدی پاناراما. 7-4

نیم سایه ها و نورها به طوری کنار یکدیگر قرار  -باد از دل بادگیرها عبور کرده و در دل فضا بخش می شود. سایه ها 

اند که هر گالری را به بخشی مجزا برای نمایش آثار تبدیل می کند.مسیر آغازین بازدید کنندگان یک رمپ است گرفته 

که با حرکت دورانی مخاطب خودرا به زیر زمین هدایت می کند. مخاطب مجبور است درادامه حرکتی آرام و مارپیچ را 

دی از حرکت در مسیر پیچ درپیچ داشته باشد به جای دنبال کند. ودرآخر هم مخاطب بدون این که احساسی ناخوشاین

  نخست خود باز می گردد یعنی سردرموزه هنرهای معاصر تهران.

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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  فرهنگسرای دزفول7-1-7

       

-7                                                                         95.پالن فرهنگسرا دزفول. طرح بر مسیری حلزونی و چرخان استوار است. مجله معمار9-5

.فرهنگسرا دزفول. نقشه ساختمان از پردازش یک شمسه در سه بعد به دست آمده و بادگیرهای چهار گانه ایی پران در اطراف این حیاط 1

 95بهشتی نیز نوعی نگاه به آسمان را تشدید می نماید .مجله معمار

و ساخته شده است.اسکلت ساختمان از فوالد و بتن مسلح می  طراحی 1311سینمایی دزفول در سال  –مرکز فرهنگی 

باشد که در بخش های داخلی نمایان است.ساختار طرح بر مسیری حلزونی و چرخان استوار است که همواره با حرکت 

آب از یک حیاط مربع بر سطح زمین آغاز می شود با چرخشی از درون یک مخروط معکوس شفاف،بر روی شیب 

 ه حیاطی هشت ضلعی در عمق زمین می رسد.رویی مدور ب

    

 95.فرهنگسرا دزفول.معماری معناگرایانه با رویکردی سنتی .مجله معمار7-2

.فرهنگسرا دزفول. حرکت آب از یک حیاط مربع بر سطح زمین آغاز می شود با چرخشی از درون یک مخروط معکوس شفاف ،بر روی 9-3

 95در عمق زمین می رسد. مجله معمارشیب رویی مدور به حیاطی هشت ضلعی 

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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در این طرح تالش می کردم تا پلی میان اندیشه ی عرفانی و "فرهاد احمدی در مورد ایده های طراحی چنین می نویسد:

دستاوردهای مدرن ایجاد کنم اگرجوهره ی فرهنگ این مرز و بوم را عرفان بدانیم که به ویژه در هزاره اخیر در معماری 

صور مختلف  به منصه ی ظهور رسیده و بدان هویت خاص و ارزشمندی بخشیده است.به نظر می رسد از این  این دیار به

 چشمه جوشنده می توان متناسب با بستر تحقیقش کیفیات جدیدی را نیز فراهم ساخت.

      

است،در نقاطی با کاشی فیروزه ایی و  .فرهنگسرا دزفول. نمای یک پارچه آجری که در بخش هایی با سطوح ساروج سفید ترکیب شده9-2

 95الجوردی در نقش گره در هم می آمیزد، نوعی با معماری منطقه قرابت می یابد .مجله معمار

 95.فرهنگسرا دزفول.مجله معمار7-11

های از سوی دیگر برای ایجاد این ارتباط نشانه های آشناتری را نیز فراهم ساخت.برخی از اشکال یا عناصر،مصالح،شیوه 

فضاسازی درونی و برونی و ارتباط انها،نحوه برخورد با بستر،درون خاک رفتن ویا برفراز ان و به کارگیری عناصر طبیعت 

چون آب،نور،آسمان به این امر کمک کردند. در واقع چنین ساختمانی پیش از آنکه ساختمانی عملکردی باشد 

رهنگی دزفول نقشه ساختمان از پردازش یک شمسه در سه بعد به در طرح ساختمان مرکز ف می باشد. ساختمانی معنا گرا

دست آمده و بادگیرهای چهار گانه ایی پران در اطراف این حیاط بهشتی نیز نوعی نگاه به آسمان را تشدید می نماید.در 

ند الیه این طرح پشت بام های ساختمان،جزئی از محوطه و تداوم درون ساختمان به بیرون تلقی می شود و بدنه چ

ساختمان به تدریج عرصه های درونی باز و بسته را تعریف می کند.نمای یک پارچه آجری که در بخش هایی با سطوح 

ساروج سفید ترکیب شده است،در نقاطی با کاشی فیروزه ایی و الجوردی در نقش گره در هم می آمیزدو با ایجاد 

با معماری منطقه قرابت می یابد.این درحالی است که بخش اعظم  سوراخ های النه کبوتری در لبه های پشت بام به نوعی

ساختمان در مخزن بزرگی از بتن در داخل زمین قرارگرفته و در سازه ساختمان ترکیبی از فوالد و بتن و در سقف تاالرها 

 از تاوههای پیش ساخته استفاده شده است که در اغلب فضاها به صورت نمایان دیده می شود.

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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 کز بین المللی فرهنگی فرشچیانمر7-1-3

ساخته شده است.طرح از لحاظ هندسی از تقارن قوی برخوردار  1334و1311رکز بین المللی فرشچیان بین سالهای م

است.توده از ماده در مرکز بنا چون گردابی،آسمان را ابتدا به مرکز و سپس به قعر خود فروبرده،در حالی که ازسوی 

تواتر فرارونده به صورت پلکانی به سوی آسمان سرکشیده است.این حفره که در جهت خورشید دیگر ماده با ارتعاشات م

از میان به دونیم شده است،اسطوره ی شکاف عالم را به ذهن می آورد.سطح پلکانی که در بیرون بنا و بربام ان امکان 

اده است.در کانون تاالر،یک فضای هشت نمایش در فضای باز را فراهم می سازد،تاالرهای نمایش را در زیر خود جای د

ضلعی به ارتفاع سه طبقه نهاده شده که الیه زیرین آن چون یک حوضخانه،فضای چایخانه را به دور خود سازمان داده 

است.برفراز آن تاالر انتظار و در سطح سوم فضایی با دیوارهای کدر و سنگین و سقف شفاف قرار گرفته است در 

،فضاهای نیمه شفافی قرار دارند که پلهای معلق و شفاف از درون آن عبور می کند و به ورودی دوسوی این مرکز تهی

 های جانبی متصل می شوند.

 

 15.مرکز فرشچیان. تقارن فضا نشان از انسجام و وحدت در عین کثرت را متجلی می سازد.مجله معمار7-11

شوند،در ترکیب باساختمان توپر آجری مانند کاشیکاری این دوفضای نیمه شفاف که شبها با نور الجوردی روشن می 

جدارههای سبک و با تاللو ایجاد می کنند.درواقع این طرح از دوبخش اندرونی و بیرونی تشکیل شده است که بخش 

 بیرونی،کارکردهای نمایشی و ارائه کاال و آثار را درغالب فضاهای گالری در برمی گیرد.و بخش اندرونی این بنا که در

 سه سطح در حول سه حیاط مرکزی که هریک واجد هویت ویژه ایی شکل گرفته 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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 15.مرکز فرشچیان.استفاده از ایده تخت در حیاط مرکزی مجموعه.مجله معمار7-17

 15مرکز فرشچیان.استفده از ایده چهار طاقی و جلوخان در بخش ورودی.مجله معمار.7-13

ضاهایی است که معمار به لحاظ نوع کاربری درانها حداقل محدودیت روبه روست.این به هرحال فرهنگسرا ازجمله ف

مجموعه با به کارگیری زبانی مفهومی و نمادین و استعاری برای انتقال پیامی معنوی و تالشی در بازسازی تصویر بهشت 

بال می کرده است.این بنا یادآور نماد با گرایشی عرفانی را دن معماری مفهوم گرامی باشد؛این بنا از نظر معمار سازنده 

معماری مکتب اصفهان که به شکلی نو و استادانه به صورت انتزاعی با عناصری چون رواق ها،آبنماها،پلهای ظریف در 

میان آب و سازههای خاص در میان رواقها که نمادی از خیمه ها و چادرهای پادشاهان صفوی سازماندهی شده.تقارن 

جام و وحدت در عین کثرت و ایجاد فضاهای حرکتی و مکث و ریتم های منظم،و همچنین قراردادن فضا نشان از انس

 بخشی از فضا در زیرزمین،همگی نشان از ویژگی های معماری مکتب اصفهان 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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     15.پالن مرکز فرشچیان.مجله معمار7-14

 15.پالن مرکز فرشچیان.مجله معمار7-15

 نه مرکزی اصفهانکتابخا7-1-4

  
 1334.کتابخانه مرکزی اصفهان. نمای خارجی آن مکعب شکل با پوسته ایی آجری .مانی.7-16

.کتابخانه مرکزی اصفهان. صفحات جلو وعقب نشسته با گشودگی های متنوع ،فضاهای پرو خالی متناوبی را به چشم می کشند 9-11

 1334.مانی.

خی میدان نقش جهان و در مقابل باغ هشت بهشت بنا شده است.احداث این این ساختمان در نزدیکی مجموعه تاری

ادامه داشت این ساختمان در پنج طبقه به عنوان اولین مرکز چند رسانه ایی تاریخی  1331شروع تا  1311ساختمان از 

فضای خارجی در اصفهان احداث گردید واصول معماری ان متناسب با شرایط اقلیمی این شهر بوده است و از شفافیت 

داخل و ترکیب معماری اصیل اصفهان و معماری روز جهان برخوردار است .نمای خارجی آن مکعب شکل با پوسته ایی 

آجری می باشد که در نوع خود بی نظیر است.مراجعان در ابتدای ورود به ساختمان از طریق دسترسی های تعبیه شده از 

یشه ای می باشند در طبقه چهارم حضور خواهند یافت.پلکانی که تقریبا در خیابان که رمپ و پله هایی از جنس سنگ ت

وسط ساختمان جای گرفته و دور آسانسور مرکزی حلقه زده است طبقات پنج گانه مجموعه را به یکدیگر متصل می 

 کند. 

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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 1334.کتابخانه مرکزی اصفهان.مانی .9-13 

کلی طرح معماری آن را در توده ای شفاف از فضاهای داخلی تعریف کرد که در پوششی  .کتابخانه مرکزی اصفهان. می توان ایده9-12

 1334مشبک شکل قرار گرفته اند مانی .

می توان ایده کلی طرح معماری آن را در توده ای شفاف از فضاهای داخلی تعریف کرد که در پوششی مشبک شکل 

ه ساختمان را از فضای خارج جدامی کند ودرضمن شکل و قرار گرفته اند.این پوشش مشبک شکل،ترکیب درهم تنید

 شمایل هندسی به فرم مکعب وساده آن می بخشد که تاکیدی بر تمایز معماری معاصر در برابر معماری سنتی ایرانی است.

 

 1334.پالن کتابخانه مرکزی اصفهان. شمایل هندسی به فرم مکعب. مانی.9-91

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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های متنوع،فضاهای پرو خالی متناوبی را به چشم می کشند که نماهای ساختمان صفحات جلو وعقب نشسته با گشودگی 

را از سادگی و یکپارچگی محض عاری نموده و بین تصاویر مختلفی که از زوایای دید گوناگون پدید می آیند.تعادل 

را در طبقات فوقانی به برقرار می کنند.هرچند این گشودگی ها و فضاهای باز و بسته پیرامون،نور و روشنایی مناسبی 

وجود اورده اند.به عبارت دیگر معمار در عین تاکید بر تمایز معماری معاصر و معماری شکوهمند تاریخی از تقابل و 

تفرعن در برابر آن پرهیز کرده و به این ترتیب تمایز را با احترام تلفیق کرده است.تغییرات اساسی در ساختمانی که 

ه بود و توقف و تغییر کامل طرح قبلی به این منظور بود که ضمن ایجاد یک معماری اسکلت اصلی آن ساخته شد

متشخص امروزی و مناسب برای کتابخانه مرکزی به خصوصیات و ارزشهای موجود درفضای تارخی پیرامون نیز توجه و 

 تاکید شود  

     

      1334.کتابخانه مرکزی اصفهان.مانی.9-91

 1334ی اصفهان. این پوشش مشبک شکل ،ترکیب درهم تنیده ساختمان را از فضای خارج جدامی کند مانی..کتابخانه مرکز9-99  

 موزه یهود)لبیسکید(7-1-5

مفهوم ویرانی،سرگردانی و وجودسر چشمه می  3.این مسیرها از است  مسیر در نظر گرفته 3یبسکیند در طراحی این موزه ل

اره موجود بود.مسیر اول و دوم هیچ کدام به فضاهای نمایشگاهی نمی رسند و گیرند که در زندگی یهودیان آلمان همو

  به گالری ها می رسد.« وجود»مسیر سوم یا همان 

یگر اجزای ساختمان جداست.کف این قسمت پر است از می شود که از د منتهی هولوکاستبرج مسیر ویرانی به 

صورتک های چدنی که بازدید کنندگان باید از رویشان عبور کنند و با پا گذاشتن روی آنها صدایی شبیه جیغ انسان 

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 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%B3%D8%AA
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شنیده می شود.خطوط روی بنا هم نشأت گرفته از نقشه شهر برلین و نشان دهنده محله های یهودی نشین و خیابان هایی 

 ت که در آنها اتفاق یا حادثه ای مهم و تاریخی مرتبط با یهودیان روی داده است.اس

     

مفهوم ویرانی، سرگردانی و وجودسر چشمه می گیرند  3.این مسیرها از است  مسیر در نظر گرفته 3در طراحی این موزه  .پالن موزه یهود.9-93

 13هنرمعمارمجله  که در زندگی یهودیان آلمان همواره موجود بود

مسیر سرگردانی از فضاهایی تشکیل شده که پنجره هایی به روبرو دارند. این مسیر ها و پنجره ها به چیز خاصی نمی رسند و  . موزه یهود.9-94

 13مجله هنرمعمار هدف آنها القای مفهوم سرگردانی به بازدیدکنندگان است.

به روبرو دارند.این مسیر ها و پنجره ها به چیز خاصی نمی رسند مسیر سرگردانی از فضاهایی تشکیل شده که پنجره هایی 

یکی از ورودی ها از داخل ساختمان کنار موزه است. این  ت.و هدف آنها القای مفهوم سرگردانی به بازدیدکنندگان اس

ته است که بیان ای شکل گرفبنای موزه بر امتداد خط شکسته بنا در تضاد با ساختار در هم ریخته موزه قرار می گیرد.

می توان در هم ریختن ستاره داوود را در فرم کلی این موزه دید و خوانش های  .سرگذشت یهودیان در طول تاریخ است

متفاوتی از آن داشت. شاید اشاره به باغ معلق کنار موزه هم خالی از لطف نباشد. نشانه ای که من هنوز نتوانستم برای آن 

عبی از محور خود خارج شده و به صورت ناپایدار قرار گرفته. )باز هم ساختار شکنی(ساختار معنایی بیابم! جز اینکه مک

های در هم ریخته، گوشه های شکسته ستاره داوود) که در حالت پایدار باید نماد امتزاج همه عناصر و جمع اضداد یا 

  رفت؟کدامیک را می توان نشانه آتش و یا آب در نظر گ متحد شدن مکمل ها باشر(،

 در این موزه شکستن معنای نشانه ها و رسیدن به بی معنایی و در عین حال خلق معناهایی جدید و چند گانه را می بینیم.

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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 13. مجله هنرمعمارای شکل گرفته است که بیان سرگذشت یهودیان در طول تاریخ استبنای موزه بر امتداد خط شکسته . . موزه یهود.9-95

خطوط روی بنا هم نشأت گرفته از نقشه شهر برلین و نشان دهنده محله های یهودی نشین و خیابان هایی است که در آنها  هود.موزه ی 9-91

 13مجله هنرمعماراتفاق یا حادثه ای مهم و تاریخی مرتبط با یهودیان روی داده است.

مرگ کسب »ا به یاد آیشمن و استادم را به یاد کتاب معنایی که یکی را به یاد والتر بنیامین و دیگری را به یاد آدورنو، مر 

زاویه های تند و فرم های تکه تکه شده. مهم تر از همه اینها،روابط فلسفی مستحکم از ویژگی بیندازد. « و کار من است

لیبسکیند عمیقا ضد کالسیک است .در نزد وی قواعد کالسیک تناسب،  .های بارز موجود در طرح های اوست

نظم،تقارن و توازن که به شکلی موقر در کاخ قرن هیجدهمی مجاور اثر وی در برلین به چشم می خورد در  هماهنگی،

 .واقع حکم نظام هایی بسته و منسوخ را دارند

او چیزهای پیچیده ، خرد ستیز و درون یافتی را به خرد ورزی مستقیم و بی چون و چرا ترجیح می دهد و به گمان وی 

همین است و بس. این معمار،آرمان گرا و فردگرایی افراطی است که می کوشد فراتر از آزادی  «مفروض»خرد ورزی 

به بیان بهتر، او در هر ساختمانی که طراحی می کند،در جست و  .هنر برای هنر، و فراتر از مقوله های فرم ناب گام نهد 

راه هایی تازه را برای پیوند بنا،مکان و فضا با جوی این است که ویژگی هایی تازه را برای معنای وضع کند،و همچنین 

 .تاریخ،زندگی امروز و زندگی فردا به وجود آورد

موزه یهودیان برلین،نمونه ای از شور و هیجان و نیز پیچیدگی جست و جوی لیبسکیند برای مفاهیم معماری است . 

ر بارز زندگی شهروندی یهود و غیر یهود را لیبسکیند می گوید که برای دستیابی به طرح مورد بحث،نشانه ها و مظاه

خود وی این را .جست و جو کرده و آنها را برای ایجاد هندسه های زاویه دار در زمین،بر روی نقشه مشخص ساخته است

  ا مد.می ن« خرد ستیزی  ماتریس» 

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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  هنر دینیهنر دینی11--33

ست که ریشه در جهان حقایق روحانی دارد.محصول هنر دینی،نخست پرتویی ازجهان نر دینی مترادف با هنر قدسی اه

فوق طبیعی را درخود باز می تاباند؛آنگاه جنبه های صوری آن،حالت و سبک بیان آن،درجه مطابقت میان محتوای غیر 

فرم و زبان بیان آن  مادی و صورت جسمانی آن مورد توجه قرار می گیرد.هیچ هنری مقدس خوانده نمی شود مگر آنکه

نیز نمایانگر مشخصه معنوی یک آیین خاص باشد.همانگونه که هیچ اثر هنری و مقدس وجود ندارد که از فرمی غیر 

معنوی بهره گیرد؛ زیرا همواره میان فرم و زبان بیان با روح و محتوای اثر مشابهت کامل وجود دارد.لذا هر فرم هنری 

 ی از هستی معنوی می باشد.وسیله ای برای بیان کیفیت خاص

زیبایی هنر در وحدت ،هماهنگی و توازن و کمال آن است.هر علمی به هنر منتهی می شودوهر هنری به علم ،اگر علم 

برطریق هنر باشد،معرفت نظری حاصل می شودو اگر هنر برعلم منطبق گردد ،هماهنگی و توازن و وحدت به دست می 

ت تا طبیعت را به صورت آن بیاراید ؛لیکن هرگز تقلید صرف از طبیعت را نمی پذیرد آید.هنر محاکات ماوراء طبیعت اس

؛بلکه باید قوانین روح عالم کشف شده ،به قوانینی متناسب با قلمرو محدود و مفید عالم هنر مبذول گردد.هنربرای 

هر نماد نمونه ایده آل خود را بواسطه یک را ارائه می دهد . دستیابی به این هدف به نماد پناه می برد؛امری که نمونه اعالء

 قانون وجود شناسی معین به منصه ظهور می رساند

  هنر از دید سنت گرایان معنویهنر از دید سنت گرایان معنوی77--33

تعبیری صحیح است؛ همان “ هنر اسالمی”کند. به اعتقاد نصر، صر هنر اسالمی را با ابتنا بر نظریه سنت گرایان، تبیین مین

هنر اسالمی فقط از آن رو اسالمی ”تعبیری از باب مسامحه نیست. به نظر وی،“ اسالمیفلسفه ”و “ علوم اسالمی”طور که 

در نظر “. نیست که مسلمین موجد آن بوده اند بلکه این هنر همچون شریعت و طریقت از الهام اسالمی نشأت می گیرد

ایی متمایز می کند.تمدن و نصر، هنر اسالمی دارای ماهیت و ویژگی های خاصی است که آن را از هنر مسیحی و بود

قدسی دارد و به همه چیز رنگ اسالمی بخشیده است.  تمصالح و شرایط اجتماعی در خدمت فرهنگی در آمده که نشأ

در آثار نصر مفاهیمی همچون هنر قدسی، هنر مقدس، هنر سنتی و هنر مذهبی به چشم می خورد. خود وی در مواضع 

ته و خلط این تعابیر را موجب خلط در توضیح مبانی هنر اسالمی می داند. وی گوناگون به توضیح این واژگان پرداخ

صفت سنتی گویای آن دسته از تجلیات و نمودهای تمدن سنتی است که به ”می نویسد: “ سنتی”و “ قدسی” درباره صفت 

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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طه مقابل هنر سنتی، هنر غیر طور بی واسطه با مبانی روحانی مذکور ارتباط دارند. نقطه مقابل هنر قدسی، هنر دنیوی و نق

سنتی است. در جامعه سنتی می توان هنری داشت که دارای کیفیت ظاهری دنیوی یا زمینی بوده و در عین حال سنتی 

 “باشد اما هنر قدسی هرگز ممکن نیست دنیوی و این جهانی باشد

نیست. هنر قدسی آن بخش از فعالیت ها  مطابق این تعریف، هنر قدسی، هنر سنتی هم هست اما هنر سنتی لزوماً هنر قدسی

هنر قدسی اساسی ترین ”و خالقیت ها را در برمی گیرد که بی واسطه با رمزها و مناسک دینی و روحانی مرتبط هستند. 

وجه هنر سنتی است که بقای آن مستقیماّ به بقای دین وابسته است و این پیوند حتی پس از سست شدن یا زوال ساختار 

نسبت هنر با هنرمند گویای بخش دیگری از قرائت زیبایی شناسانه نصر از اسالم است :  "دوام می یابد. جامعه سنتی

بازگشت هنر اسالمی به هنر قدسی است، نه نفسیات هنرمند؛ برخالف هنر دنیوی که مرجع آن خیال هنرمند و ”

ر واقع می شود. به تعبیر موالنا، هنرمند در سوبژکتیویسم است. هنرمند مسلمان در خلق هنر اسالمی مجالی عوالم باالت

مبنای هنر اسالمی در تحلیل دکتر نصر، طریقت است. ریشه هنر اسالمی در “. برابر عالم ملکوت و جبروت منفعل است

وحی و برکت حضرت محمد )ص( نهفته است؛ به عبارتی دیگر هنر اسالمی ریشه در دین دارد اما تفسیر دین نزد نصر 

الشریعه اقوالی و الطریقه ” عرفا مطابق حدیثی از پیامبر )ص( که فرمودند :  .لیل عرفا در این باره نیستچیزی جز تح

معتقدند که دین دارای سه مرتبه است؛ مرتبه شریعت، مرتبه طریقت و مرتبه حقیقت. شریعت “احوالی و الحقیقه افعالی

، باطن طریقت است. نسبت این سه با یکدیگر نسبت طریقت، باطن شریعت و حقیقت .ناظر بر جنبه ظاهری دین است

پوسته و هسته و مغز است. به اعتقاد دکتر نصر، مبانی هنر نمی تواند شریعت باشد چون شریعت رابطه میان خدا، فرد و 

در عین حال هنر اسالمی ریشه در شریعت ندارد زیرا هنر از جنس خلق و  .جامعه را در ساحت عمل مشخص می کند

است اما شریعت حاوی احکامی عملی برای مسلمین است، نه دستور العمل برای خلق چیزی. البته شریعت عالوه بر ابداع 

بسترسازی به روح هنرمند از طریق القای شیوه های رفتاری و فضایل خاص منبعث از قرآن و سنت شکل می دهد. به این 

است. هنر اسالمی مطابق این تعریف نحوه ای از سیر و  ترتیب، منشأ هنر اسالمی باطن دین است که در طریقت مستتر

سلوک و از علوم باطنی تغذیه می کند و سرشتی روحانی دارد؛ همان چیزی که استادان سنتی هنر اسالمی از آن به 

تعبیر می کنند. نظریه نصر مبتنی بر دالیل محکم قرآنی و حدیثی نیست بلکه نظریه ای فلسفی و صاحبان این “ حکمت”

ظریه غالباً اندیشمندان سنت گرای غربی هستند. به اعتقاد وی، میان هنر اسالمی و معنویت اسالمی ارتباط مستقیمی وجود ن

دارد. به اعتقاد نگارنده، نظرگاه نصر درباره هنر و تحلیل آن مبتنی بر پیش فرضی کلی تر است. به نظر وی نسبتی عمیق 
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امثال نصر معتقدند علم تجربی در گذشته مولود فلسفه و حکمت بوده و او  .دمیان متافیزیک، طبیعیات و هنر وجود دار

همواره میان علم تجربی در تمدن اسالمی و علم غربی بعد از رنسانس تفاوتی ماهوی قائل است؛ نظریه ای که امثال شهید 

حاظ روشی از یکدیگر جدا بوده نزد امثال مطهری علم و فلسفه همواره به ل .مطهری و عالمه طباطبایی آن را رد می کند

مطهری به صراحت معتقد است که علم غربی از علم گذشتگان تکامل یافته تر است؛ برخالف فلسفه غرب که از  .اند

 .فلسفه پیشینیان عقب تر است. این رأی به عینه منکر والدت علم از فلسفه است

مندان اندیشه در ایران زمین یادآور ند که در اذهان عالقههایی هستواژه «فلسفه اشراق»و « حکمت خالده»و « گراییسنت»

تواند اندیشه دکتر نصر را در می« هنر اسالمی»نام سید حسین نصر است. اما کمتر کسی در حوزه عمومی با شنیدن واژه 

 هنر قدسیگرایان های جدی در هنر اسالمی یا به قول سنتها و تحقیقذهن خود متجسم کند. در حالی که نصر تدقیق

اسالم خطاطی را به عنوان یک هنر »داشته که در زبان فارسی از آنها کمتر نام و نشان است. به این جمله دقت کنید: 

معرفی کرد. نخستین کسی که خط را ابداع کرد، به شهادت شیعه و سنی علی ابن طالب بود. خطاطی پاسخ جان مسلمان 

اش در دانشگاه این جمله سید حسین نصر در جریان سخنرانی« آن دارد. به تحوالتی است که ریشه در قرآن و معنویت

تورنتو است که نشان از توجه وی به میراث اسالمی است. در همان سخنرانی وی با اشاره به جایگاه هنر نزد مسیحیان و 

ر جلوه کند. اما در سال طول کشید تا مسیحیت در هن 511یا  411پس از ظهور مسیح »کند که مسلمانان خاطر نشان می

نصر بر آن است که هنر اسالمی « اسالم این اتفاق بسیار سریع رخ داد. هنر اسالمی نیاز عمیق انسانی برای تجلی خداست.

گیرد، انسان را به خلوت کند و چون از وجه باطنی اسالم نشأت میها متبلور میحقایق درونی وحی را در جهان صورت

 .کندیدرونی وحی الهی رهنمون م

گرا کوشیده نشان دهد چه رابطه عمیقی میان هنرهای اسالمی و علوم و معنویت وجود دارد. او با این فیلسوف سنت

ای از وحدت که از هنر معاصر غرب رخت بربسته، های هنر در سنت اسالمی در را به روی ابعاد تازهکشف دوباره ریشه

ده نوزدهم میالدی و برای دانشمندان مسلمان تعلیم یافته در غرب طی گشاید. هنر اسالمی برای محققان غربی از سمی

چند دهه اخیر موضوع تحقیق بوده است. افزون بر آن، هنر اسالمی در این چند دهه به مثابه یک مقوله مستقل هنری، 

 .تری را به خود جلب کرده استتوجه خاص مخاطبان وسیع

در این منظر هنر وجهه بیرونی حکمت جاویدان  .ن اسالمی رصد شده استبه عبارت دیگر هنر از منظری معنوی در تمد

است. در ادامه باید افزود اگر حکمت جاویدان وظیفه رستگاری آدمی را دارد، هنر نیز باید این رستگاری را با زیبایی 
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که سید حسین نصر را گره بزند. زیبایی که هم نام جالله خداوند است و هم ذات هنر اسالمی است. همین زیبایی است 

کند و همه اینها را در قالب هنر قدسی مفتون میدان نقش جهان و یا خط نسخ قرآنی و یا آوای صوت قرآنی می

گرا نیست و صرفا از معنا و حکمت و گرا و انسانکند.هنر سنتی در نظر نصر هنری است که طبیعتصورتبندی می

های دینی در متن خود استفاده کند و اما هنر قدسی که از انگاره گیرد. هنر دینی آن است کهملکوت توشه برمی

فاخرترین نوع هنر از دیدگاه سید حسین نصر است، درصدد است تا ایده به معنای افالطونی کلمه را در قالب تمثیل به 

می به مثابه یک عالم کشیدن نحوه انتقال معنا از دهلیز تمثیل است. تمثیلی که در گستره تمدن اسال .بیان و شعار آورد

دهد که چگونه ورودی مسجد شاه اصفهان نمود مثالی مثال برای نصر مطرح است. در این دیدگاه او به خوبی توضیح می

شده برای سید خصوص خطاطی که در هنر اسالمی استفاده میمعنای بارگاه الهی و ذات ملکوتی است. نحوه معماری و به

برخوردار بوده است. چه اینکه خطاطی از دیدگاه نصر واالترین هنر اسالمی است که حسین نصر از اهمیت به خصوصی 

 .اند تا معنای الهی آن را با شکوه و مقدس بازنشان دهندنوشتهبا آن صورت قرآن را می

  رمز ،سمبول ،نمادرمز ،سمبول ،نماد33--33

راگرد این مفهوم سازی به بان نخستین ابزار خرد انسان همواره در جستجوی مفهوم سازی اندیشه های خویش بوده و فز

بیان نمادین پرداخته و هر مفهوم هنگامی تثبیت شده که در یک نماد تجسم یافته است.اصل نمادگرایی وابسته به اصل 

مشابهت و همسان سازی می باشد که این اصل خود متکی بر اثبات شباهت میان ساخت جهان و اثر معماری است.اصل 

با کاربردی مادی راه ندارد،بلکه معانی انتزاعی و مجرد تنها در عناصر آن جهانی با  نمادگرایی در عناصر این جهانی

کاربرد معنوی راه می یابد.در حقیقت کاربری فضا حضور معانی انتزاعی و مجرد در قالب نمادسازی اشکال ایجاب می 

تفاوت نماد و نشانه "مان ،زبان نمادهاستایمان به هیچ طریقی دیگر نمی تواند خود را این گونه بیان نماید ؛زبان ای"کند.

در آن است که نشانه امری قراردادی می باشد که ارتباطی بیرونی با موضوع دارد .حال آنکه نماد واقعیت مشترکی است 

که ارتباط درونی با ذات موضوع دارد.نماد ضمن اشاره به ماوراء و نمایاندن ابعاد واقعیت روح ،با معنا نیز پیوند می 

باشد.)علیزمانی  د.همچنین نماد قدرت وحدت بخشی و نیز نقش اسالمی و تخریبی افکار عمومی را دارا میخور

،43،1315) 
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  معنامعنا44--33

یوند انسان با دانش اسماء اورا همواره به سوی جست و بیان معانی و مفاهیم موجود در هستی سوق داده است..داللتهای پ

شته و موجب ارتباط افزونتروی با خود،خدا،طبیعت گردیده است.انسان برای بیان معنایی مادام ذهن اورا به خود مشغول دا

اندیشه ها و تصورات خویش به زبان پناه برده ،تا در سایه عالئم اشارات ،کلمات وواژگان بیش از پیش در راستای 

به تصویر کشیده ،گاه بنا  رسیدن به مقاصد و اهداف متعالی گام بردارد.بدین منظور گاه خواسته ها و خواهش هایش را

با نقش ،رنگ،شکل ؛خط ونماد متفاوت به گونه ایی خاص نموده و گاه به رشته تحریر در آورده است.چنانچه هر کس 

مبین معنایی واحد گردیده است.این گوناگونی و تنوع تصور و تفکر بشر در طی اعصار ،موجب بهم پیچیدگی و درهم 

 وریکه پس واژه ها نامانوس وبس آرمانها فراموش گردیده است.آمیزی مفاهیم و معانی شده به ط

در این وادی دست یافتن به مبتدا و منتهای وابستگی تعامل و تکامل انسان بدون کنکاش و جستجو در ژرفای تراوشات 

ارات و پی بردن اندیشه برباروی امکان پذیر نمی باشد.الزمه دستیابی به این مقصود نگاهی دوباره به واژگان ،کلمات و عب

به حقیقت پنهان آنان است.حقیقتی که در لفافه الفاظ پیچیده شده و راه یافتن بدان دشوار گردیده است.نگرش آگاهانه به 

این مقوله امکان آشکارشدن وحدت نهفته در کثرت بیان ها را فراهم می آورد.لذا شناخت جوهره ثابت باورها و 

 ذر از زمان ها و مکان ها توجه ویژه ای را می طلبد.اعتقادات آدمی در مسیر تکاملی درگ

  شکل و معناشکل و معنا  55--33

ر اثرمعماری با شکل نمود پیدا می کند و همواره شکل تجسم فضایی را عینیت می بخشد.هر چند شکل در عرصه ه

که اثر معماری در  بصری گویا جلوه  کند؛لیکن معنا و مفهوم نهفته درآن تاثیر فزونتری بر این امر می گذارد .به گونه ایی

قالب دو نظام شکل و معنا تعریف می گردد؛و هر شکل بر مبنای معنای موجودیت می یابد و درک هر معنایی بواسطه 

 درک شکل آن صورت می پذیرد.

تفسیر نظام بر دو اصل استوار می باشد؛نخست کشف معنا ،بازگشت به زمان و مکان اثر و شناخت معانی موجود 

معنا افزودن الیه معنایی به اثر پس از تکوین آن،شناختن معانی ومفاهیم مرتبط با شکل امکان خلق درآن.دیگر خلق 

اشکال نوین با معانی و مفاهیم متناسب با الیه های زمانی گذشته و حال را فراهم می سازد.لذا شناخت نسبت شکل و معنا 

زد،معماری که نه بر پایه اصول و قواعد خرد گرایانه که ،زمینه را جهت درک پایه های رمزپردازانه معماری فراهم می سا

 (1312گرایانه شکل می گیرد.)حسینی،بر پایه مفاهیم و معانی متعالی انسانگرایانه و خدا
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  عملکرد و معناعملکرد و معنا66--33

عد سوم خلق فضای معماری ،عملکرد فضا می باشد که عمده ترین و اساسی ترین رکن فضا محسوب می گردد؛زیرا ب

ر ارتباط با نوع عملکرد آن هویت می یابد.عملکرد نیز به نوبه خود از مکان فضا ،انسان ،فضا و موضوع فضا تاثیر فضا د

می پذیرد.مکان فضا ،ساختارهای طبیعی اجتماعی و اقتصادی محیط، ویژگی مکانی و موقعیت فضایی راتحت پوشش 

محیط ،دسترسی ،همجواری ،فضاهای سبز ،عملکرد هایی  قرار داده ؛ضمن بررسی عواملی چون اقلیم ،پدیده های فیزیکی

 خاص را تحمیل می نماید.

در ارتباط نزدیک با عملکرد قرار می گیرد،به طوریکه  -جسم ،روح ،ذهن  -انسان به منظور ارتقاء ابعاد وجودی اش 

کل، معنا، عملکرد در عملکرد با هدف پاسخگویی به نیازهای وی تعریف می گردد.موضوع فضا خود را با سه مقوله ش

ارتباط است.در بعد شکل عملکردهایی در قالب فضاهای ارتباطی ،فضاهای باز و نیمه باز ،مسیرها به شکل فضا افزوده می 

گردد.در بعد معنا عملکرد ها مبتنی بر بیان معانی و مفاهیم فعالیت های مرتبط با موضوع نظیر مراکز پژوهشی ،موزه ها 

های مقدس دینی شکل می گیرد.بنابراین زمانی می توان به خلق فضا دست زد که عوامل فوق در مراکز گردهمایی ،فضا

 کنار یکدیگر گردآمده و امکان اتصال و پیوند مناسب شکل ، معنا ، عملکرد فراهم آید. 

  فضا ومعنافضا ومعنا  22--33  

ح جهانی است ودو تفسیر از رو"مکان "ضا یکی از صریحترین نمادهای وجود است .ازلی نافذ و درجهان شناسی اسالم ف

این مفهوم یکی خدا به صورت ظاهر ، واقعیت بروز جهانی است و دوم دیدگاه تکمیلی خداوند به مثابه باطن ،درون 

جهان اصغر انسان حرکتی به درون پدید می آید که با حضور متافیزیکی او آغاز می شود.درک انسان از فضای اجتماعی 

ده او از فضا است .محیط شهری و معماری خلق شده به وسیله انسان سنتی تا اندازه ایی بیان و شخصی جنبه مهمی از استفا

این دریافت هاست .ارتباط درون این حریم خصوصی را می توان به صورت حرکت از ظاهر به باطن دید بنابراین روبه 

ریم خصوصی در میان جمع میسر رویی مستقیم الزمه درک درست است .در نتیجه با جلوگیری از تحریک جسمانی تح

می شود .خاموش ماندن در مکان عمومی به معنای خلق حریم خصوصی توسط فرد است نمونه بسیار آشکار این موضوع 

مفهوم زمان و فرم به عنوان پیوستگی هم زمانی اهمیت دارد .فضا در تمام مخلوقات توانایی فعال "حجاب زن سنتی است.

توانایی منفعل در ماده یا فرمی که محصول مستقیم این حرکت است تجلی می یابد.بدین گونه و منفعل دارد در عین حال 
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مکان ،زمان ،فرم ،فضاست که از طریق حرکت به طور همزمان جنبه های فعال و منفعل خود را بروز می 

 (1321)اردالن،"دهد.

  امر قدسیامر قدسی  88  --33

میبرد قدسی است .لذا اسالم و امر قدسی پیامد یکدیگرند .امر سالم حد فاصل انسان و خداست و هر آنچه ره به خدا ا

قدسی همه جا هست تمامی جهان جایگاه خداوند است .در هر نقطه از جهان همواره برای فرا طبیعت و معجزه مجالی 

اهری ) هست .امر قدسی در پشت نمای چیزها پنهان است و جز با رمز و همسان سازی درباره آن چیزی نمی توان گفت .

 (1321وحبیبی ،

 تقدس طبیعت3-8-1

در باورو اعتقاد انسان مذهبی هرگز طبیعت صرفا طبیعی نیست ؛ بلکه ارزشی مذهبی را نیز داراست از آنجاکه کیهان 

آفرینش پروردگار می باشد ،لذا سراسر جهان اشباع شده از تقدس است خدایان آیینی ،درجات مختلف تقدس را در 

ی و پدیده های کیهانی متجلی نموده اند.جهان طبیعی به گونه ایی نمود پیدا کرده که اندیشه مذهبی همه ساختارهای جهان

،قادر به کشف کیفیات تقدس در آن می باشد و با درک آن به راز حیات پی می برد.به طورکلی کیهان ساختای بی 

سیاری از تقدس را آشکار می سازد واسطه ،واقعی ،زنده،جاودانی و مقدس است .جهان به خودی خود جنبه های ب

.چنانچه آسمان به گونه ای طبیعی فاصله نامحدود استعالی الوهیت را بیان می کندو اجرام سماوی به صورت نظم 

 ،هماهنگی ،پایداری متجلی می شوند.

چیزی را به  در دیدگاه انسان مذهبی امر فوق طبیعی با طبیعت به صورت پایدار پیوسته می باشد؛زیرا طبیعت همواره

نمایش می گذارد که آن  را متعالی می بخشد .به عبارت دیگر طبیعت فریبندگی و رمز و برتری را ارائه می دهد و انسان 

 (1321)اهری وحبیبی ، مذهبی از این جلوه های طبیعی ،امر فوق طبیعی را ادراک می نماید.

 تقدس نور3-8-7

وانع را از میان برداشته و جهان تاریک و مستغرق در دریای خبط و خطا را نور زاینده ظلمت و نماد عقل الهی است که م

تابناک و روشن می کند .طلب نور ،خواست دستیابی به ساحت راستین حقیقت آغازین و رهانیدن نفس و روح و پیوند 

رین مقید می آن با اصل خود ،کمال محض است.زیرا عرش خداوند نور است و این نور فرود می آید و به مدارج زی
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)اهری وحبیبی  گردد وآنگاه دوباره تا  برترین مرز معرفت حق صعود می کند.نور وروشنایی تجلی حق خوانده می شود .

،1321) 

 تقدس آب3-8-3

آب رمز کلی همه چیزهایی است که بالقوه وجود دارند.آب سرچشمه و منشا همه امکانات هستی ،پایه و اساس سراسر 

و اکسیر بی مرگی است.آب مایه رشد و نمو و بالندگی و سرچشمه حیات و زندگانی در همه  جهان ،ذات رستنی ها

مراتب هستی محسوب می گردد.هرآب طبیعی به سبب مزیت دیرینی که از آغاز پیدایش یافته ،از فضیلت تبرک و 

،والدتی نو و رستاخیز تقدس در آیین مقدس برخوردار است.لذت پیوند با آب همواره متضمن سه مفهوم تجدید حیات 

 (1321پس از مرگ می باشد. )اهری وحبیبی ،

 تقدس آسمان3-8-4

آسمان بیواسطه و به طور مستقیم نمایانگر استعال و قدرت و قداست ذات خود است و تنها به یمن وجودش ،رمز تعالی و 

توصیفی جدا از آسمان نیست سکون و نبوت می باشد؛زیرا بلندی و رفعت ،بیکرانگی و نیرومندی و بی حرکت بودن 

.آسمان همواره بیکران و قائق و برتر پدیدار میگرددکه رمز برتری آن از وقوف به ارتفاع بی انتهای آن حاصل می آید.در 

عین حال رفیع بودن و در باال جای داشتن با قدرتمندی مذهبی و لبریز شدن از قداست برابری می کند و دست نیافتنی 

و نیروی آفرینندگی آن نمودار استعال و برتری خداوندگار است.آنچه مافوق و فراز است برای بودن و جاودانگی 

آشکارنمودن برتری در هرمجموعه مذهبی تداوم می یابد ؛هر مرتبه صعود و گسستن از مرتبه پایین ،گذار به عالم علوی و 

 (1321ترک فضای دنیوی ومقتضیات بشر است.)اهری وحبیبی ،

  ی طراحیی طراحیمبانی نظرمبانی نظر99--33

راحی فرهنگسرای هنر اسالمی بر پایه اصول و معیارهای حاصل از بخش شناخت و ارزیابی های بخش مداخله صورت ط

 گرفته است.بدین ترتیب در طراحی این فضا سعی گردیده تا مفاهیم ومعانی به شکل و صورت مبدل گردد.

تا انسان و طبیعت تحت حس پایدار معنوی با هم طبیعت در قالب نور،آب ،آسمان به معماری صلب فضا روح می بخشد 

مواجه شوند.نور در فضا نه بطور مستقل و جدا از تاریکی ،بلکه در سازش با آن راه می یابد.لذا نور فضا بواسطه منافذ و 

 شکافهایی تامین می شود تا تاریکی به تاللو نور افزوده و قدرت آن را آشکار نماید.
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بخش حیات در مرکز مانداال حضور می یابد تابا تابش نور درآن هستی و حیات مجدد پدید  آب به عنوان منشا و هستی"

آید.همچنین آب به مثابه آیینه ایی است که عناصرپیرامون در آن انعکاس می یابد.تالقی نور ،آب آسمان در منتها الیه 

 (.11،1321)اردالن،"ز می شوندفضای عبادی است که این عناصر در تقابل صریح با یکدیگر در یک نقطه متمرک

وآسمان طبیعی است که در فضا نمی گنجد و درک آن تنها با خارج شدن از فضای محصور یا قالب نمودن آن بواسطه 

عناصر معماری ممکن می باشد.چنین آسمانی با ورود ناگهانی از فضای بسته به فضای باز دیده می شودوبدین ترتیب 

 ی آمیزد و یکپارچه می شود. آسمان بافضای معماری درهم م

  راههای تجلی معنویت اسالمی در بناراههای تجلی معنویت اسالمی در بنا1111--33

زمینی که مومن خاضعانه سر بر خاک  قط فضای مسجد نیست که در آن اهل ایمان خدای یکتا را عبادت می کنندبلکهف

و پیامبر با ساییدن پیشانی خود بر خاک اهمیت خاصی به زمین بخشید و از طریق آن به  می نهد نیز اهمیت خاصی دارد

بر اهمیت طبیعت ازلی کالم وحی معرفت نسبت به پروردگار را در انسان زنده می کند و در عین حال  معماری اسالمی.

صحه می نهد.اگر در  ویری از عرشحقیقت فرش به عنوان تصگاه تاکید می کند ونیز ایشان بر اهمیت  به عنوان عبادت

شهر اسالمی خانه تداوم و گسترش مسجد است و کف خانه های سنتی طبق سنت پاک نگه داشته می شود وکف مسجد 

که نمازگذار بر آن می ایستد و نماز می خواند و در آن پیشانی انسان کامل به پیروی از مشیت اللهی بر زمین ساییده می 

ی اسالم در تقدیس دوباره طبیعت در نسبت با انسان در مقام ازلی باید یافت که همچنان در پیوند ریشه معماری قدسشود. 

تجلی مستقیم وحدت در کثرت در جهان همان بر پایه هماهنگی درونی خویش با پروردگار یکتا و هم با خلقت اوست.و 

  و نظم بودن آن است.

قر در برابر ذات خداوند که خود بسنده و غنی است و سکون و سادگی از نظر جایگاه هستی شناسانه جهان مشابه ف

همتای وجود  تقسیم بندی موزون فضا به مدد قوس ها و ستون هاآرامش آن نشان از تجلی حضور آرامش بخش اهلل است.

در کیهانی اوست که مراتب مختلف زندگی انسان و نیز عالم هستی است.فحوای معنوی اسالم را باید در آن واحد هم 

سرشت کالم وحی که ماهیت فرا طبیعی و انسان را مکشوف کرد و هم در سرشت باطنی پیامبر اکرم جست .که نه تنها 

زمین را که بشر بر آن می ایستد ودر برابر پروردگار سر تسلیم فرو می آورد تقدیس کرد بلکه حتی فضایی را که در آن 

ن حقیقت اللهی قرار می دهد که ورای همه ابعاد و صیروریت است انسان می زیید و هدف زندگی خود را دستیابی به آ

 (55،1335،)نصر نیز مقدس 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 



42 
 

معماری هنری است برای نظم بخشیدن به فضا ، و معماری قدسی هم به مدد تکنیک های مختلف معماری هدف اصلی 

ه می سازد وبدان نظم می دهد خود را در قرار دادن انسان در محضر پروردگار از طریق تقدس بخشیدن به فضایی ک

ومزین می سازد تحقق می بخشد.احساس تهی بودن فضای قدسی حتی مساجدی که به نحوی با شکوه تزیین شده اند به 

 دو عامل ربط دارد .یکی مفهوم فقر معنوی و دیگری اتحاد امر نامشهود و غیر متجلی با معنویت در ذهن مسلمانان.

و  قدسی که از یک سو فقر معنوی و از سوی دیگراز حس حضور روح ناشی می شوداحساس ساده و تهی بودن فضای 

نیز سرشت غیر دیداری و غیر حسی هنر قدسی اسالم ،این عوامل دست در دست همدیگر به این تهی بودن در فضای 

های ریاضی فضاهای هندسی کامال مشخص ،نسبت به کارگیری معماری اسالمی معنای معنوی بسیار مهمی بخشیده اند.

بسیار دقیق و خطوط و احجام معین مرتبط با اصول ریاضی ابزاری بوده که به واسطه آن فضای معماری اسالمی و نیز 

و انسجام پیدا کرده و به این سان اصل وحدت عیان تر می شود و فضای معماری اسالمی  سطوح خارجی آن شکل گرفته

می گذرانند و در ضمن به عبادت می پرداختند تقدس می یافت.  خاصی که مسلمانان در آن زندگی روزمره خود را

 (1332)نصر،

اگر در معماری قدسی اسالم که برای تقدیس پروردگار خلق شده نقش های هندسی که خود متناظر با ساختار درونی 

و  قش داشتهطبیعت است به عنوان زینت نماهای مختلف به کار می رود از آن روست که خود طبیعت در وحی قرآنی ن

 نزد آن بخش از جامعه بشری که وحی را که پیامبر اکرم آورد پذیرفتند بار دیگر به واسطه قرآن تقدس یافت.

و حدیثی نبوی هم هست که وجهی کیهان زایانه و کیهان شناسانه "اهلل نور السموات و االرض "در قرآن چنین آمده است 

این حقیقت مهم جهان اسالمی نه تنها از آسمانهای  "ند آفرید نور  بود اولین چیزی که خداو"به این آیه می افزاید :

فضای معماری اسالمی با نور بلورین ونور شفافی متجلی است که ویژگی بارز بخش اعظم جهان اسالم است و اصال 

ظ کند و . درحالی که معماری سنتی در پی آن است تافضاهای درونی ساختمان را از گرمای شدید حفتعریف می شود

در حالی که خنکی و سایه از برکات خداوند به حساب می آید جان مسلمانان و در حقیقت انسان ازلی موجود در هر فرد 

نوری که از محور مرکزی عالم هستی  که نه "،در طلب نور است که در نهایت رمزی از حضور اللهی به حساب می آید .

و رها  پنداشتن نور با اصل معنوی که در عین حال می آفریند نظام می بخشد یکسانشرقی نه غربی ،بر تمام عالم می تابد.

 می سازد عاملی تعییین کننده در تقدس بخشیدن به معماری در اسالم است و در واقع اصول و عوامل فوق را کامل می
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فرید کلمه بود و در کند به عالوه این نور نهایتا کلمه است چون مطابق یک حدیث دیگر اولین مخلوقی که خداوند آ

 (1332)نصر، "نتیجه نور و کلمه در اصل هویتی یکسان دارند .

و  نوری که که مسیر تاریک انسان را در این جهان روشن می کند نوری که فضاهای معماری اسالمی را مشخص می کند

قالب قرآن در این فضاها طنین وضوح هندسی و شفافیت عقالنی آن را در برابر دیده می آورد .از کلمه ای است که در 

انداز است پژواک کلمه ونور به فضاها و اشکال معماری اسالمی قداست می بخشد و حس حضور خدای واحد را در 

انسان زنده می کند به گونه ایی که هر سو رو می گرداند این حضور برای او محسوس است زیرا همان طور که در قرآن 

نور نه تنها حدود فضاهای معماری اسالمی را معین می کند بلکه امکان ظهور "وجه اهلل .....فاینما تولوا ثم "آمده است :

در پیشگاه خدای واحد به حکم ال اله اال اهلل  ساختمان های یکدست سفید را منعکس می کند پاکی صحرا و محو کثرات

می ماند ،مسیر می  ی حاالت بهشتی در زمینبناهای رنگارنگ را که به تجلاست فراهم می کند و در عین حال استفاده از 

سازد.اگر رنگ سفید رمز حقیقت نامتعین است ،رنگ ها که از تجزیه نور حاصل می شود رمز تجلی وحدت در کثرت و 

وابستگی کثرت به وحدت است .رنگ سفید رمز وجود مطلق است و خود مرکز هستی است.ولی در عین حال نور چه 

ه رنگ های مختلف تجزیه شود و چه به طور مستقیم از سقف یا به طور غیر مستقیم از ورودی بر سطح سفید بتابد یا ب

های شکوهمند جانبی به درون فضا نفوذ کند با حضور اللهی و شعور کیهانی که درون انسان می درخشد و انسان به مدد 

 هنرمندانه از نور با یکدیگر ترکیب شوند فضاهای معماری اسالمی با استفادهآن می تواند ذات یگانه حق را محقق سازد 

و به وحدتی می رسند که از تجزیه فضای عادی و ناسوتی فراتر می رود.معماری اسالمی با استفاده از نقش های هندسی 

و اسالمی که سبب می شود تا اجسام مادی در برابر نمونه های مثالی معنوی خود شفافیت یابند و این نمونه های مثالی را 

مرتبه وجودی خود متجلی سازد و به ماده شرافت می بخشد به این سان شرافت اشیا مادی از طریق وفادار ماندن به  در

سرشت هر شی که چون مخلوق خداوند است در مرتبه خاص خود کیفیت ویژه ایی را متجلی می کند ،نمود عینی می 

 یابد.

که حس آگاهی مستقیم نسبت به سرشت مصالح را از کف  معماران مسلمان سنتی بر خالف بسیاری از معماران جدید

داده اند ،تجربه ایی مستقیم از واقعیت مصالح مورد استفاده خویش داشتند و معرفتی شهودی و در عین حال تجربی به اشیا 

 داشتند این آگاهی جنبه های زیادی از واقعیت مصالح مادی مورد استفاده را در بر می گرفت که از دید فیزیک

کالسیک و جدید ،علی رغم این ادعا که بر تجربه گرایی استوارند ،پنهان مانده است.این حس واقع گرایی و وفاداری 
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نسبت به سرشت ذاتی هر شی که از تقدس یافتن دوباره نظام جهانی به مدد وحی قرآنی جدایی ناپذیر است در تعادل بوم 

 (1332نیز متجلی است. )نصر، شناختی ساختمان های سنتی اسالمی و کل فضای شهری

این بر هم آمیختگی با کیفیات نیروها و سیالن عناصر مختلف ،گردش افالک و تکرار پی در پی ریتم روشنایی و تاریکی 

،که معماری سنتی اسالمی تشدیدشان می کند و نه تنها آنها را مخفی نمی کند بلکه آشکارشان می سازد صرفا برای آن 

 طبیعتی که حقیقتا تسلیم اراده اللهینسبت به وحی دیگر خداوند یعنی طبیعت متمرکز می گردد ، است که مسلمانان را

است و از سرشت خاص خود و قوانینی که همه ساحات نظام طبیعی برای اطاعت از آنها خلق شده اند پیروی می 

ن به وحدت اصل اللهی مربوط کند.البته وحدت و یکپارچگی معماری اسالمی نه فقط به وحدت عالم هستی و ورای آ

است بلکه با وحدت زندگی فرد و جامعه که شریعت امکان حصول آن را فراهم می آوردنیز ارتباط دارد.اسالم با رد 

زندگی و خود زندگی در ریتم مناسک و  با دخالت دادن دین در تمام عرصه هایتمایز میان امر قدسی و امر ناسوتی ،

معین می سازد جامعیتی خلق می کند که در معماری آن متجلی است.وقتی که به شهر الگوهای ارزشی ایی که دین 

اسالمی سنتی می نگریم در می یابیم که این وحدت و وابستگی درونی به طور بی واسطه در معماری متجلی است در 

تی را تحت تاثیر قرار می نتیجه به تعبیری ظریف و پرمعنا معماری قدسی اسالم نور می افشاند و کل معماری اسالمی سن

دهد .ویژگی تجلی حضور قدسی را برای آن به ارمغان می آورد.از ویژگی وحدت گرای وحی اسالمی گرفته تا جنبه 

کیهانی این وحی و سرشت قرآن در مقام کلمه اهلل که خطاب به فطرت انسان نازل شده است از تقدس یافتن زمین توسط 

ن مناسک نماز گرفته تا علم باطنی هندسه و نسبت های مربوط به معماری و بسیاری پیامبر اکرم از طریق نهادی کرد

عوامل دیگر،خلق معماری قدسی اسالم را که یکی از هنرهای اسالمی است ممکن ساخته است .این هنر قدسی صرفا به 

فت که از روح و شکل وحی واسطه کنار هم قرار گرفتن عناصر مختلف پابه عرصه وجود نهاد ،بلکه از خالقیتی منشا گر

اسالمی جدایی ناپذیر است وجلوه مستقیم این وحی است که بدون آن امکان وجود نداشت.صرفا در زمانه حاضر ،که 

سنت شفاهی تا حد زیادی فراموش شده و بسیاری از مسلمانان از این رابطه غافل مانده اند الزم می آید تا سرشت اسالمی 

عریف شود در واقع تصریح این مساله الزم است که معماری قدسی اسالم تبلور معنویت معماری اسالمی به صراحت ت

به برکت این معنویت فضاهایی که این معماری می آفریند سرپناهی اسالمی و کلیدی برای درک این معنویت است و 

ز بهشت آسمانی ،که طبیعت ایجاد می کند که انسان در آن می تواند نه فقط از آرامش و هماهنگی طبیعت بکر ،بلکه ا

بکر خود تجلی آن است بهره برد بهشتی که انسان در عمق و مرکز وجود خود دارد جایی که حضور اللهی در آن طنین 
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امر قدسی از تجلی عوامل برتر در ساحت های نفسانی و مادی وجود .انداز می شود چون دل مومن عرش رحمان است

محیط است .همه آنچه مستقیما از عالم روحانی سرچشمه می گیرد ،عالمی که فوق  ،امر ابدی در نظام فانی و مرکز در

عالم نفس قرار دارد.وهرگز نباید با آن اشتباه شودچنان که در معارف اسالمی ،اولی با روح مرتبط است و دومی با نفس 

نابراین امر قدسی از تجلی اعجاز گونه مقدس استو آنچه انسان را به عالم روحانی باز میگرداند نیز نشان از تقدس دارد ب–

امر روحانی در امر مادی و آسمانی در زمین حکایت می کند.هرچند هنر قدسی شاخه ایی از هنر سنتی است که با 

مجموعه حیات سنتی پیوند خورده ،اما خصوصا آن بخش از فعالیت ها و خالقیت ها را در بر می گیرد که بی واسطه با 

ی و معنوی مرتبطند .از این جهت بقای هنر قدسی مستقیما به بقای دین وابسته است و این پیوند حتی رمزها و مناسک دین

 (31،1332پس از سست شدن یا زوال ساختار جامعه سنتی ،دوام می یابد. )نصر،

ت .قوم ایران با هنر سنتی و بالخص هنر قدسی ایرانی ،میراثی با غنای افسانه ایی برای ایرانیان از خود باقی نهاده اس"

استعداد عظیم و ذوق مهذب و پالوده خود هنری آفریده است که در آن واحد هم معنوی و هم حسی است در عین حال 

تجلی اللهی را در صدور اشکال جمیل که طبیعت گذرا و فانی جهان را یاد آور است زیبایی آن را جلوه گر می سازد ،

د.آموزه  توحید به صراحت در شهادت منشا این جلوات را متذکر می گرد نمود می بخشد و در عین حال ذات متعالی

یعنی  الاله اال اهلل متجلی است.این اصل یکی از عمیق ترین قواعد مابعدالطبیعه است و واجد جنبه ها و سطوح معنایی 

خلقت است که در این میان متفاوتی است اولین آنها تاکید بر سرشت گذرا و غیر اصیل ما سوی اهلل و بنابراین کل نظام 

عالم ماده از سایر عوالم ناپایدارتر است و دومین آنها بر غیریت حقیفت مطلق تاکید می کند بر این حقیقت که خداوند 

 "کامال ورای تمام آن چیزهایی است که ذهن و حواس عادی به عنوان واقعیت ،به مفهوم رایج کلمه می شناسد.

 (25،1332)نصر،

ه بیان شخصیت اعداد به انسان سنتی این اجازه را می دهد که فرایندهای طبیعی را بیشتر بررسی کند .مثلث هندسه به مثاب

وقتی به پایین اشاره می کند  نماد فرمی است که نسبت به زمین  فعال است و نسبت به آسمان منفعل و مثلثی که به باال 

ست. نسبت به زمین منفعل .مکعب را نماد زمین در مقیاس اشاره می کند نماد فرمی است که نسبت به آسمان فعال ا

بزرگ و انسان در مقیاس کوچک می دانند.  مکعب ،انسان ارائه نمادین از خصوصیات متجلی اوست،عالی ترین 

نماددنیوی اسالم ،چنان که کعبه به معنای مکعب است.مربع ،بارزترین فرم آفرینش ،به مثابه آسمان ،کیفیت را نشان می 

د.برجسته ترین بیان برهم کنش دایره و مربع در هنر سنتی مانداال است یا جهان نگار که در تمام فرهنگ های بشری به ده
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فرم های مختلف ارائه شده .مانداال به عنوان بازتاب جهان و فرایند های جهانی درون تمام موجودات ، به وسیله اعداد و 

ه واسطه تجلی حرکت می کند و دوباره به وحدت باز می گردد.در یک هندسه عمل می کند ،با وحدت شروع می کند ب

آن ابدیت بهشت به صورت یک نظریه وناپایداری آن به مثابه یک حقیقت دنیوی را مرور می کند .به بیان درونی مانداال 

شت تجسم شده ، عبودیت عارف را به عمیق ترین معنای کلمه بر می انگیزد یعنی تسلیم نفس مانداال به صورت باغ به

ارتباطی متافیزیکی با این آیه قرآن دارد.او اول و آخر و ظاهروباطن است.اول منشا تمام موجودات است اصل تاجایی که 

به ظهور مقدم باشد تولد و آغاز و مرکز و نقطه است.اول بهشتی است که انسان آرزوی بازگشت به آن را دارد و دانش 

آخر بروز دنیوی است مرگ  -به عنوان نماد تجلی و وصول این ساختار را فراهم می کندمانداال  -بشر است درحالت ازلی

 (1332و بازگشت دوباره به سوی او،آخر یگانه ایی است که همه به سوی او باز می گرداند.)داالن،

 اهلل جز داییخ هیچ) اهلل اال اله ال یا اسالمی ایمان به گواهی و شهادت در آشکاری بسیار صورت به توحید نظریه

بسیاری  معنایی های الیه و وجوه دارای متافیزیکی عمیق بسیار های بندی صورت این. است شده گر جلوه( موجودنیست

 خدا غیر آنچه رھ ناپایداری و گذرا خصوصیت بر دو ،  آن اولین. آید می ما کار به مستقیما مورد دو میان آن از. است

 غیریت بر دومین. دارد تاکید پذیرترند، خلل و ناپایدارتر که موجوداتی خاصه مخلوق ظمن بر بنابراین و است( اهلل ماسوی)

 مطلقا خداوند، که فشارد می پای حقیقت این بر یعنی ورزد؛ می تاکید است، قصوی واقعیت که کسی آن دیگربودگی

لغت  بر و نامید واقعیت را ها آن توان می اصطالحا که گرفته جای مفاهیمی همچنین و متعارف های ذهن همه درفراسوی

 وجود محض جوهرهایی یا مثابه به را خداوند ما اگر اول تاویل مطابق .است انطباق قابل است صورتی هر از بری که( اهلل)

 شود لحاظ(الشی) چیز مثابه به هستی که است جایز اسالمی متافیزیک ترمینولوژی در که باشیم داشته خاطر به کنیم لحاظ

 که است این حقیقت بالفصل نتیجه آن و است نهفته مخلوقی نظم ذات هر در خالء یا نیستی و هیچی از ای جنبه بنابراین

 لفظ معمول به معنای چیزها عنوان به اشیا به ما اگر دوم، تاویل مطابق. دارد واقعیت که است خداوند تنها واقعیت حاق در

 بی واسطه به چراکه.مخلوق نظم در خداوند از است پژواکی و اثر ستا بهره بی شیئیت از که چیزی آن یا خالء کنیم نظر

 حضور و استعالء که ای است نشانه یا سمبل خالء بنابراین. دارد اشاره اشیا همه از بری و فراسو آن به شیئیت از بهرگی

 که این از اسالم تنکافاس شهادت و بر است استوار متافیزیکی اساسی اصل این. دهد می نشان هم با را اشیا در خداوند

 تاکید به وابسته دقیقی به طور خود که استنکافی و خودداری. دهد می قرار خدا انسان مفهوم بر خویش را انداز چشم
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 و سازند می مهیا هنراسالمی در خالء میتھا نقش و برای ای بسنده دالیل استنکاف و شهادت. است توحید بر اسالم

 (1331)نصر، .کند می تبیین معماری و هنر در قدرتمند ای نشانه و سمبل مثابه به را خالء اهمیت

  الگوهای نمادین الگوهای نمادین 1111--33

ورم های دنیوی نقش پلی بین دنیای کیفی و انتقالی تخیل و ساخته های کمی دست بشر را ایفا می کنند در این بعد ف

ر فرم های مادی است که به وسیله فرم میانی مفاهیم شکل می گیرند اما سنجیده نمی شوند. ساخته های دست انسان تبلو

های از پیش تعیین شده ی روابطی که بازتاب الگوهای ازلی آسمانی اند یک پارچه شده است .با این که تمام آثار 

در مقیاس ،مصالح ،فن و عمل کرد کمی متفاوت اند و سبک های فیزیکی  مخلوق نیت ومقصود بنیاد مشابهی دارند اما

ع ناشی می شوندو طرح برای بیان موفقیت باید با بستری از الگوهای نمادین مطابقت داشته یا از انها مختلف از این موضو

الهام گرفته باشد.که این الگوهای نمادین یا کهن الگوها با ذکر مورد بیان شده است.به همین شکل باغ ،حیاط 

 که هر یک قابلیت فراوانی در تحقق فیزیکی دارند. ،تخت،ایوان ، دروازه ،اتاق وحتی مناره فورم های نمادین کلی هستند 

 باغ: 3-11-1

مفهوم معماری باغ حس مکان را بازتاب می دهد ،باغ به صورت فضایی تعریف می شود که بازتاب تمام و کمالی از 

گرا ی جهان  عالم را در خود دارد.باغ به مثابه تجلی فرم مرکز گریز جهان اکبر ،ظاهر و حیاط به مثابه تجلی فرم مرکز

اصغر ،باطن را می توان مکمل یکدیگر و از این روی تکمیل کننده حس مکان دانست.طرح حیاط که نیروی مرکز گرا 

 پدید می آورد و می تواند ارتباط پایه ایی با طبیعت که برای ایرانیان بسیار مهم است.

درست مانند بدن انسان که جانی را محصور می خانه ،به وسیله شکل محصور می شود "گنج پنهان"فضا ،به مثابه مکان  

کند که روح را در بر می گیرد.مکعب فورمی بی نقص که جوهره نمادینش پایداری ،انسان وبهشت رو زمین است در 

این فضای آرام استقرار آب گیر سنتی مرکزی فراهم می کند که راستایی مثبت است برای تخیالت خالقه.بنابراین 

 ن افقی انسان با علت عمودی در ارتباط است و برداشت کلی انسان از بهشت تکمیل شده است.آفرینش افقی انسا
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 1321اردالن.باغ به مثابه تجلی فرم مرکز گریز جهان اکبر.  .باغ ایرانی.3-1

 طبیعت که برای ایرانیان بسیار مهم است.باغ ارم شیراز. طرح حیاط که نیروی مرکز گرا پدید می آورد و می تواند ارتباط پایه ایی با  3-9

www.memarinews.com 

 تخت:  3-11-7

بازسازی مکان دنیوی مقدس ومتعالی است که از جنبه معماری مظهر کوه است.انضمام این فورم سنتی در فرهنگ 

یک اورنگ شاهی اسالمی از این لحاظ جالب است که تاکید های معماری فورم کاهش یافته اما سمبولیسم آن به عنوان 

حفظ شده است.بعد افقی در صفحه ایی با ارتفاع متفاوت قالب گیری می شود و سکوهایی خلق می کند که در تاقچه ها 

و تورفتگی های دیوار اتاق ها قرار می گیرند.بنابراین نماد کوه در سنت می ماند و مکان افتخار دنیوی را نشان می دهد و 

 رنگ متجلی می شود.این مکان به وسیله تخت یا او

     

 www.taksavar.com.امارت عالی قاپو. تخت نماد کوه در سنت می ماند و مکان افتخار دنیوی را نشان می دهد .3-3

 fa.wikipedia.org/wiki.تخت جمشید. بعد افقی در صفحه ایی با ارتفاع متفاوت قالب گیری می شو3-4 

 جلوخان:3-11-3
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ضایی که در بعد عمودی به سقف محدود می شود ودر بعد افقی به وسیله نقاطی در فضا شاید تعریف جلوخان در ف  

.درجه محدودیت فضایی آن کامال با شفافیت افقی سطوح تعریف کننده اش متناسب است.ایوان راه یا فضایی انتقالی بین 

بین باغ یا حیاط ، به مثابه روح و اتاق به  دنیاهای زمانی و زمینی است .ایوان را به لحاظ متافیزیکی می توان مکان جانی که

مثابه جسم ،در حرکت است دانست .فورم دو شقه آن فرمی ناتوان است ،تنها وقتی تمام می شود که انسان را با روح 

 جهانی یکپارچه می کند و به این صورت خود نیز دوباره جذب می شود.

      

 faraxkard.blogfa.com/post-/.aspx نتقالی بین دنیاهای زمانی و زمینی است .ایوان راه یا فضایی ا .خانه بروجردی ها.3-5

ایوان را به لحاظ متافیزیکی می توان مکان جانی که بین باغ یا حیاط ، به مثابه روح و اتاق به مثابه جسم ،در  .جلوخان.3-1  

 .حرکت است دانست 

 دروازه: 3-11-4 

رد که در زمان مشخصی انجام می شوددر عین حال مفهوم در به صورت نمادی حرکت از درون فضایی معین اشاره دا 

 الهامی ناشی از نیازهای ناب باطنی و با حس ضمنی عبور توسعه یافت .

     

 .دروازه ارگ سمنان. مفهوم در به صورت نمادی الهامی ناشی از نیازهای ناب باطنی و با حس ضمنی عبور.3-1

forum.lastsecond.ir/thread 
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 www.photo-aks.com/pic .دروازه قرآن شیراز.3-3 

 اتاق :  3-11-5

در سلسه مراتب پیوستگی فضایی اتاق فضایی است که برای نور تهویه و دید به یک فضای اصلی دنباله رو نظام پیوندی 

یی مثبت که به وسیله محوری است که از اتصال ،انتقال و اوج تشکیل شده است.این نظام فضایی بر مفهوم پیوستگی فضا

 فضاهایی برجسته که فضاهای وابسته از آن ها نشات می گیرند تاثیر پایه ایی دارد.

 مناره: 3-11-6

در سنت اسالمی ادامه و توسعه مفهومی یک نماد باستانی است .مناره به لحاظ الگویی  محور هستی شناسی  انسان  را 

جود مادی دو بعدی انسان عمق یا ارتفاع می دهد . و به لحاظ بیرونی انسان بازتاب می دهد ،بعد عمودی و متعالی که به و

را نشان می دهد ،فورمی معین که به تنهایی در کنار موجودات در جهان سرپا می ایستد .به لحاظ درونی یادآور روح 

مناره های طراحی  های انسان است که اشتیاق بازگشت به مکان ازلی خاستگاه خود را دارد.جاگیری ،استقرار و کمیت 

حرکت تاریخی معماری را می توان به وسیله مفاهیم تعادل متقارن ،تعریف فضایی و نظریه اعداد مورد مطالعه قرار داد . 

 مناره ،از موقعیت منزوی و تنهای آن تا حرکت به سوی گنبد ،را می توان به صورت تجلی یکپارچگی ووحدت دید.

    

حاظ الگویی  محور هستی شناسی  انسان  را بازتاب می دهد ،بعد عمودی و متعالی که به وجود مادی دو بعدی انسان عمق مناره به ل .مناره.3-2

 /hamshahrionline.ir/detailsیا ارتفاع می دهد

لی یکپارچگی حرکت تاریخی مناره ،از موقعیت منزوی و تنهای آن تا حرکت به سوی گنبد ،را می توان به صورت تج ..مناره مدرن3-11

 /news.khabarnew.ir/Images/News/Editor/image//.ووحدت دید

 گنبد: 3-11-2
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از ارتباط بام گنبد مانند این ساختارهابا آسمان تکامل یافت .به دنبال ان شکل گیری معماری  "خانه جهانی "موضوع  

افت .ابتکار و مهارت با نسبت مستقیم با وزن گنبدی به صورت بیانی نمادین به وسیله سیستم های سازه ایی متعدد تکامل ی

گنبد پیش رفت کرد که این نشان می داد معیار برتر زیبایی در گنبدها سبک ظاهری آنهاست ،هم به   صورت  مادی و 

هم به صورت بصری بود.گنبد خاطره ی تاق آسمان را حفظ کرده و تعالی می دهد.رنگ های آن نوعا سفید ،سبز ،سبز 

های ،طالیی یا رنگ طبیعی کاشی کاری،آجرکاری ،گچ کاری وترکیب مالیم آن ها هستند.گنبد در تمام آبی ،فیزوز

 جنبه های تجلی خود مکان عرش اللهی است ، در برابر عقل منفعل است ،جنسیتی مادرانه و فورمی عالی و فرازمانی دارد.

          

های تجلی خود مکان عرش اللهی است ، در برابر عقل منفعل است ،جنسیتی مادرانه و .گنبد مسجد شیخ لطف اهلل. گنبد در تمام جنبه 3-11

 فورمی عالی و فرازمانی دارد.

 .گنبد . گنبد خاطره ی تاق آسمان را حفظ کرده و تعالی می دهد .3-19 

 : تاق چهار3-11-8

ن قدرتمندترین آمیزه فرم  های  سنتی و عدم تغییر در شکل و فورم آن گواهی است بر اعتبار ازلی اش ،و امروز به عنوا

نمادهای ایجاد شده به وسیله انسان جایگاه خود را حفظ کرده است.شکل آن گنبدی است که بر مربعی از چهار قوس را 

گرفته است طرحش یک مانداالست .به عنوان یک مفهوم سنتی با ژرفای بسیار به گونه ایی وارد  دنیایی فرم های سنتی 

پیشین خود را حفظ کرد .امروز از دیدگاه درون گرایی اسالمی به تجلی خود یکپارچگی و آفرینش تبدیل  شد و اهمیت

شده و مانده است.این فرم نماد سبکی و پویایی مطلق روح است آغاز و پایانی ندارد.معماری اسالمی نقطه تاکید خود را 

 ی این تبدیل طنین انداز می شود.بر فضایی می گذارد که شاهد این آمیزش است و با ریتم کیهان
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.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 



52 
 

     

 . غرفه ایران در اکسپوی میالن  .استفاده از ایده چهار طاقی  .3-13

 1321اردالن. این فرم نماد سبکی و پویایی مطلق روح است وآغاز و پایانی ندارد . .چهارطاقی نیاسر.3-14 

  جمع بندی مبانی نظریجمع بندی مبانی نظری  1717--33

 نوان تصویری از عرش در طراحی فضای اسالمی اهمیت ویژه ایی داردحقیقت فرش به عراحی کف به عنوان ط -

همتای وجود کیهانی اوست که تقسیم بندی موزون فضا مدوله کردن وایجاد ریتم در بدنه های داخلی و خارجی و  -

 مراتب مختلف زندگی انسان و نیز عالم هستی است

ر با اصل معنوی که در عین حال می آفریند نظام می بخشد و استفاده آگاهانه و گاه و بی گاه از نور یکسان پنداشتن نو -

رها می سازد عاملی تعییین کننده در تقدس بخشیدن به معماری در اسالم است . نوری که که مسیر تاریک انسان را در 

این جهان روشن می کند نوری که فضاهای معماری اسالمی را مشخص می کند و وضوح هندسی و شفافیت عقالنی آن 

 را در برابر دیده می آورد.

نقشها و تزیینات خاص که در بدنه ها به منظورتجلی اللهی را در صدور اشکال جمیل نمود می بخشد و در عین حال ذات  -

 متعالی منشا این جلوات را متذکر می گردد

. دھد می نشان مھ با را اشیا در خداوند حضور و استعالء که ای است نشانه یا سمبل خالء استفاده از خال در فضاهاچون -

 خدا انسان مفهوم بر خویشرا انداز چشم که این از اسالم استنکاف شهادت و بر است استوار متافیزیکی اساسی اصل این

 .است توحید بر اسالم تاکید به وابسته دقیقی به طور خود که استنکافی و خودداری. دهد می قرار

آنچه مافوق و فراز است برای آشکارنمودن برتری در هرمجموعه ا طراحی سقف به عنوان تجلی حضور آسمان در بن -

مذهبی تداوم می یابد ؛هر مرتبه صعود و گسستن از مرتبه پایین ،گذار به عالم علوی و ترک فضای دنیوی ومقتضیات بشر 

 است.

 استفاده از پیش فضا برای وارد شدن به توده اصلی برای ایجاد حس حضور  -
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  مشخصات فیزیکی فضاهای فرهنگسرامشخصات فیزیکی فضاهای فرهنگسرا11--44

 گالری  و نمایشگاه ها 4-1-1

ک ناظر ایستاده به این معناست که ی درجه باالتر از سطح چشم آغاز می گردد این برا ی 91زاویه عادی دید انسان از 

 11ی باالتر از سطح چشم یا،حدودا متر 4.2متری و کمتر از 11تصاویری که به خوبی نور پردازی شده اند باید در فاصله 

  سانتیمتر پایین تر از سطح چشم به دیوا رآویخته شده باشند .

 

 .زاویه دید.نویفرت9-4       .زاویه دیدهای تابلوها.نویفرت4-1

درجه رو به باال ،از نقطه ایی در وسط کف اتاق است این به معنای  11درجه و  31فضای دید مطلوب روی دیوار بین 

متر برای مجسمه هاست  به منظور نمایش کارهای هنری و اشیا  3.15تا  3برای تصاویر و محدوده دید  9.13رتفاع ثابت ا

فرهنگی باید حفاظت هایی در برابر خسارت ،سرقت ،رطوبت ،خشکی ،نور آفتاب و گرد و غبار به عمل آورد و این آثار  

نمایش باید به گونه ایی باشد که امکان دید اشیا بدون هیچ تالش را با بهترین نورپردازی به معرض نمایش بگذارند.

خصوص در گالری ها  و موزه ها باید توالی جالب و منطقی در این خصوص ه اضافی برای عموم امکان پذیر باشد .ب

 وجود داشته باشد. 

 

 .فضاهای گالری ها.نویفرت4-4      .فضای دید.نویفر4-3

هنری برای بسته بندی ،ارسال ،قسمت اداری ،قسمت اسالید و انبار نگهداری و سالن های  هم موزه ها هم گالری های 

در این ساختمان  ها ،برای کتابخانه ها ،اتاق های دیجیتال ،فضاهایی برای  سخنرانی نیازمند اتاق های جانبی می باشند.
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نورپردازی و  یی بر عملکرد موزه،استراحت تدابیری اندیشیده می شود.نو آوری های تکنولوژیک تاثیر به سزا

 سیرکوالسیون هوا دارد. 

 کتابخانه و سایت4-1-7

  الف( محل نگهداری کتاب: بسته یا باز

 ب( فضای مطالعه 

 پ(فضای جستجو 

 ج( فضای امانت 

  د( بخش مرجع 

  ه( بخش نشریات

 یریت و اداریح(مد ز( بخش استراحت و( بخش تکثیر: بواسطه محدودیت در امانت برخی از منابع

  محل نگهداری کتاب: بسته یا باز4-1-3

متر عرض داشته باشند .ارتفاع قفسه های  1.4تا 1.3متر و فضای میان قفسه ها باید  1.9پهنای مسیر های رفت و آمد باید  

ر نظر گرفته برای کودکان د 1.9طبقه با ارتفاع حدود  4متر برای بزرگساالن و قفسه های  1.31طبقه حداکثر  1تا 5باز 

 شود.

 

 .محل نگهداری کتاب.نویفرت1-4 نگارنده                                             .محل نگهداری کتاب.4-5 

 فضای مطالعه4-1-4
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 متر مربع است. 4متر مربع و برای کار با رایانه و امثال آن کمتر از  9.5فضای الزم برای مطالعه یا کار شخصی 

 

 العه.نویفرت.فضای مط4-1

کتاب را می توان در هر متر نگهداری  31تا  91جلد ، 1111برای نگهداری فشرده کتاب ها در قفسه ها تا حدود 

 متر مربع است که شامل مسیر ارتباطی ،محل مطالعه و راهنما است. 4کرد.فضای دسترسی به قفسه ها تقریبا 

جلد کتاب  1111متر مربع است و به طور کلی هر  41تا  91جلد کتاب مرجع  1111مساحت منطقه ی مطالعه برای هر 

وجود  متر مربع 9هر کدام  مکان مطالعه 31باید حداقل  . متر مربع را به خود اختصاص می دهد 95مرجع مساحتی حدود 

  متر مربع باشد. 3تا  9.5هر اتاقک مطالعه بهتر است  . داشته باشد

 سالن های چند منظوره و همایش ها4-1-5

 ورودی _محل نشستن  _پشت صحنه _فضای انتظار مهمانان  _حل نمایش م

 متر مربع برای هر تماشاچی کامال مطلوب است.  1.3تا  1.1مساحت ورودی به ترتیب ورودی:

 فضای انتظار مهمانان4-1-6

اگر سالن  مربع است. متر 9تا  1.3فضای مطلوب برای هر تماشاچی بعد از ورودی ما فضای سالن انتظار )سرسرا( را داریم.

   متر مربع فضا احتیاج داریم 34نفر  911متر مربع و به ازای  1نفر  1نفر گنجایش دارد حال به ازای  911ما 

 4-1-2 coffee break )کافی شاپ( 

و  متر مربع فضا احتیاج داریم فضای دیگر در سرسرا سرویس های بهداشتی است 5.11نفره  4برای این فضا برای هر میز  

می باشد نباید در دید کامل قرار گیرد البته بهتر است جایی باشد که به راحتی در  3از آنجا که جز فضاهای درجه 

 دسترس باشد. 

 آموزشی4-1-8

 تقسیمات فضایی:4-1-8-1
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 -کارگاهها –بخش کالس ها  -ارتباط عمودی  -راهروی طبقات  -ورودی 

 راحی شود. همچنین باید دارای خاصیت دعوت کنندگی باشدورودی باید خوانا و شاخص ط ورودی: 4-1-8-7

 متر مربع  1.5ورودی به فضای ارتباطی )راهروها ،پله ها و شیوهها دسترسی داشته باشد برای هر دانش آموز 

متر است ارتفاع آن نیز حداقل  1.5حداقل عرض راهرو اگر در یک طرف آن کالس باشد  راهروی طبقات :4-1-8-3

باشد. نتیجتا طول هر راهرو کمتر از متر می 31حداکثر فاصله هر کالس تا خروجی ساختمان و یا راه پله حدود  .مترو  9.4

 . طول معادل سه کالس خواهد بود

کالس می تواند از یک راه پله استفاده کنند. ، مشروط بر اینکه حداکثر فاصله  3حداکثر ارتباط عمودی :4-1-8-4 

متر تجاوز نکند. چنانچه در ساختمان آموزشی از چند راه پله  91له توسط دانش آموز از طی شده برای رسیدن به پ

 1.3حداقل عرض راه پله ها  .شودای که جنب ورودی اصلی قرار دارد، عریض تر انتخاب میاستفاده شده باشد راه پله

در هر دو طرف پله دست انداز نصب ، متر بیشتر باشد 1.3شود. اگر عرض آن از متر پیش بینی می 1.3متر و حداکثر 

 13و حداکثر  15پله ضروری است. ارتفاع هر پله  11متر پس از حداکثر 1.4وجود یک پاگرد به طول حداقل  .گردد

 باشد می

دسترسی سریع و  .کالس درس باید در آرامترین مکان قرار گیرد و از سر و صدای بیرون دور باشدکالس ها :4-1-8-5

باید برای آن فراهم شود (…یر فضاهای آموزشی )از قبیل کتابخانه، کارگاهها، کالسهای ویژه ومناسب به سا

استانداردهای متداول جهانی برای عناصر موجود درکالس درس,فواصل و اندازه هایی را که در ارتباط و تابعی از .

ز و صندلی ها به صورت یکپارچه می.یکدیگر می باشند,به شرح زیر مشخص می نماید تا مد نظر طراح قرار گیرد

و با فاصله  سانتی متر21مترباشد.فاصله صندلی ها پشت تا پشت 3باشندفاصله از دیوار جلو تا پشت صندلی های ردیف اول

سانتی متر.تعداد صندلی ها در هر ردیف تابعی از زاویه مخروط دید است .عرض ردیف کمتر  11 مرکز تا مرکز تا مرکز

صندلی در کالس وجود داردباید درب دومی  51اگر بیش از . متر 1.31کل راهروهای داخل کالس عرض : صندلی 1از 

مترعرض اضافی در  1.2,می باشد 9صندلی در عرض و تعداد درب ها  1در مواردی که بیش از  .نیز وجود داشته باشد

کف کالس  .باشد متر 1.1 یوار بیش ازانتهای کالس باید وجود داشته باشد و در غیر این صورت فاصله صندلی عقبی با د

  .بعد از ردیف هشتم باید شیب دار بوده و ارتفاع آن برای دید مناسب باشد

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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میزان نور در کالس ها باید با ابعاد و مساحت آن متناسب بوده و مصالح سقف و دیوارها و کف طوری انتخاب شود که 

  از نظر انعکاس نور و یا صوت مشکالتی پیش نیاید.

 

 .کالس.نویفرت 3 -4

 خدماتی :_رفاهی  4-1-9

 پارکینگ_سرویس بهداشتی  _فروشگاهها _نمازخانه _کافی شاپ _رستوران   

 سالن غذا خوری. آشپزخانه.سرویس بهداشتی. پذیرش: رستوران4-1-9-1

سر در گمی  باید در معرض دید عموم قرار بگیرد تا فرد پس از ورود به محیط داخل رستوران دچار:پذیرش4-1-9-7

 نشود.

ارتفاع  متر 1.31و فاصله ی بین میزها   متر 9.5تا  1.43فضای الزم برای هر صندلی  :سالن غذا خوری4-1-9-3

سانتیمتر برای انکه فرد راحت غذا بخورد نیازمند میزی است که تقریبا 21سانتیمتر صندلی باز  13میزها و صندلی معمولی 

عمق داشته باشد این مورد برای کسانی که در مجاورت هم غذا می خورند فاصله کافی سانتیمتر  41سانتیمتر عرض و  11

سانتیمتر فضای اضافی در مرکز برای ظروف مطلوب است اما در مجموع عرض  91  ایجاد میکند اگر چه گاهی فاصله

سانتیمتر برای  191-21قطر یا هشت ضلعی با سانتیمتر برای میز غذا مناسب می باشد میز های گرد یا میزهای شش  31-35

چهار نفر ایده ال است و می توان یک یا دو نفر دیگر را پذیرا باشند .مکان نشستن رستوران ها باید به گونه ای طراحی 

  (نفره 3و 4٫1شوند که تنوعی در آرایش صندلی ها را به وجود آورند) برای مثال فضاهای 

 نمازخانه 4-1-11

 جزا با پیش ورودی )کفش کن( باید در محل مناسب )ساکت وآرام( در نظر گرفته شودنمازخانه مردانه و زنانه م

نمازخانه باید در محل مناسب مانند نیم طبقه اول و یادر محل دور از سرو صدا و رفت وآمد پیش بینی شود.پیش ورودی .

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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مازخانه در معرض دید مستقیم یا کفش کن باید طوری در نظر گرفته شود که در موقع باز کردن در آن، فضای داخل ن

قرار نگیرد.نمازخانه باید دارای مکانی جهت وضو گرفتن باشد این محل باید در خارج از فضای نمازخانه و در مجاورت 

آن پیش بینی شده و دارای دستشوئی با کف شوی فاضالب باشد. در صورتیکه سرویس بهداشتی مردانه و زنانه عمومی 

متر مربع برای هر نفر  1.35 ه پیش بینی شده باشند نیاز به محلی برای وضو گرفتن نخواهد بود.در فاصله نزدیک نمازخان

  محاسبه می شود.

 

 .نمازخانه.نویفرت4-2

 سرویس بهداشتی :4-1-11

های ایرانی و فرنگی  متر کمتر باشد.کلیه توالت9/9حداقل ارتفاع کف تا زیر سقف سرویسهای بهداشتی عمومی نباید از 

  یه شده در سرویسهای بهداشتی عمومی باید مجهز به فالش تانک  باشند.تعب

عدد  9نفر مرد و  111عدد برای هر  9می باشد و تعداد آن معموال به نسبت  1/9*1. فضای مورد نیاز برای هر سرویس 

ی بانوان و یکی برای نفر زن در نظر گرفته می شود . در این محل باید سرویس مخصوص معلولین ، یکی برا 111برای هر 

 آقایان با امکانات ویژه برای معلولین در نظر گرفته شود . 

 

 .سرویس بهداشتی .نویفرت4-11

 فروشگاهها4-1-17

متر  1.3متر یا کمتر از 1.3قفسه هایی که مشتری ها ،خود اجناس مورد نیازشان را از آن بر میدارند، نباید ارتفاعی بیش از 

د درفروشگاههای بزرگ مسیر های حرکتی مورد توجه است باید از نقطه برداشتن سبد یا چرخ از سطح زمین داشته باش

 دستی شروع شده ،در نقطه کنترل ختم شود. 

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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 رت.فضای فروشگاه .نویف19-4.فضای فروشگاه .نویفرت                                                              4-11

 پارکینگ :4-1-13

  متر از طول نیاز دارد. 5متر محاسبه می شود .برای گردش ماشین  5* 9.5ابعاد ماشین 

 

 

 .پارکینگ .نویفرت4-13

 طراحی برای معلولین4-1-14

 در نظر گرفته شود. 1.11حداقل عرض رمپ برای عبور معلولین باید 

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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 .معلولین.نویفرت4-14

  برنامه فیزیکیبرنامه فیزیکی77--44

  های فرهنگی مجموعههای فرهنگی مجموعهفضافضا11--77--44

 

 مساحت کل مساحت تعداد فضاها

 411 411 1 آمفی تئاتر

 11 11 1 البی انتظار آمفی تئاتر

 151 151 3 گالری ها

 911 911 9 کتابخانه

 911 111 9 سالن مطالعه

 31 31 1 سرویس بهداشتی

   1131 

  فضاهای خدماتی مجموعه:فضاهای خدماتی مجموعه:  77--77--44

 

 مساحت کل مساحت تعداد فضاها

 191 191 1 ورانرست

 151 151 1 البی ورودی

 191 191 1 سرویس بهداشتی

 51 95 9 نمازخانه

فروشگاه کتاب و صنایع 

 دستی

9 31 11 

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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 15 15 1 نگهبانی

 19 19 1 امانات

 19 19 1 اطالعات

 91 11 9 کنترل

 94 19 9 غرفه اطالع رسانی

   533 

  

  فضاهای آموزشی مجموعه:فضاهای آموزشی مجموعه:  33--77--44

 
 مساحت کل مساحت تعداد فضاها

 111 41 4 کالس ها

 431 31 1 آتلیه ها

 911 911 1 اتاق چند منظوره

 151 151 1 اتاق ژوژمان

   221 

  ::فضاهای اداری مجموعهفضاهای اداری مجموعه  44--77--44

 

 مساحت کل مساحت تعداد تعداد فضاها

 51 51 1 مدیریت

 31 31 1 معاونین

 15 15 1 کامپیوتر

 41 91 9 منشی

 15 15 1 حسابداری

 15 15 1 روابط عمومی

 15 15 1 بایگانی

 41 91 9 سرویس بهداشتی

   991 

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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  مجموع فضاها:مجموع فضاها:55--77--44

  

 مساحت تعداد ضاهاف

 221 1 آموزشی

 991 1 اداری

 1131 1 فرهنگی

 533 1 خدمات

  3493 

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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 فصل پنجم :

 مطالعات محیطی
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  اقلیماقلیم11--55

الت کلی به شرایط جوی زمین اطالق می شود .عوامل جوی و فیزیکی شامل اخذ شده و در ح climeز کلمه یونانی ا

خورشید باد رطوبت و عوامل متعدد دیگر موقعیت یا اوضاع جوی کره زمین را به وجود میاورد .نیروی جاذبه زمین و 

ای کاهش همه .طراحی اقلیمی روشی است بر نیروهای حرارتی نیز از عوامل موثر در شرایط جوی کره زمین می باشد 

جانبه هزینه انرژی یک ساختمان.طراحی ساختمان یک روش دفاعی در مقابل عوامل اقلیمی خارج بناست.در تمامی آب 

وهواها ساختمان هایی که بر اساس اصول اقلیمی ساخته می شوندضرورت گرمایش و سرمایش مکانیکی را به حداقل  

می طراحی می شوند نه تنها در مقابل عوامل نا مساعد جوی عملکرد می رسانند. ساختمان هایی که بر اساس اصول اقلی

 خوبی دارند بلکه یک محیط زندگی سالم و زیبا فراهم می کنند.

 ابزار اجرای طراحی اقلیمی عبارتند از:پنجره ,نور طبیعی ,ایوان سرپوشیده ,حیاط مرکزی

 

 Map-of-Iran.html veres.ir/post// .نقشه ایران 5-1

 خصوصیات اقلیمی خراسان5-1-1
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های مرتفع و نزدیکی به مناطق کویری در غرب و وسعت زیاد استان خراسان رضوی و عواملی مانند وجود رشته کوه

جنوب غربی، دوری از دریا و وزش بادهای مختلف، موجب گوناگونی آب و هوا در مناطق مختلف این استان گردیده 

 شود.اساس مطالعات انجام گرفته، این سرزمین به سه منطقه آب و هوایی در شمال، مرکز و جنوب تقسیم میاست.بر 

شمال استان به طور کلی دارای شرایط آب و هوایی معتدل و سرد کوهستانی است. این منطقه حاصلخیزترین و 

های قوچان، یربنایی است و شامل شهرستانهای اقتصادی و امکانات زترین بخش استان از نظر جمعیت، فعالیتمتراکم

باشد. بیشتر جمعیت و امکانات اقتصادی و زیربنایی این منطقه، در اطراف مشهد و در مشهد، درگز، چناران و سرخس می

 قوچان قرار دارد. -محور مشهد

یباد و خواف است. این های سبزوار، نیشابور، تربت حیدریه، کاشمر، تربت جام، تامنطقه مرکزی استان شامل شهرستان

های وسیع منطقه دارای آب و هوای نیمه صحرایی مالیم بوده و فعالیت اصلی اقتصادی آن کشاورزی است که در دشت

ها از نظر آب و هوایی جزو شود. این دشتهای جنوبی بینالود تا کویر نمک و مناطق کویری مرز افغانستان انجام میدامنه

 متر در سال است.میلی 951تا  911ها بین شوند و میزان بارندگی در آنسوب میمناطق خشک و نیمه خشک مح

های گناباد و بجستان تشکیل شده جنوب استان دارای آب و هوای خشک و نیمه صحرایی است. این منطقه از شهرستان

 است.به طور کلی تنوع آب و هوایی استان عبارت است از:

 صحرایی سرد در شمال و شمال غرب * آب و هوای سرد کوهستانی و نیمه

 * آب و هوای معتدل کوهستانی در مناطقی از شمال و شمال غرب و مرکز

 * آب و هوای نیمه صحرایی مالیم در شمال شرق، مرکز و مناطقی از غرب و نیز مناطق کوهستانی جنوب

 * آب و هوای گرم صحرایی فراگیر مناطق مرکزی به طرف جنوب و جنوب غرب

ها و پراکندگی استان توزیع مکانی و زمانی بارش %21ضعیت بارندگی استان نشانگر این است که در بیش از بررسی و

مساحت استان )نواحی شمال و  %15های جوی به صورت باران و برف در ها یکنواخت و مشابه نیست. میزان ریزشآن

کند ولی در مناطق متر تغییر میمیلی 411تا 311حیه بین شمال غربی( آن نسبتاً زیاد است. میانگین بارندگی ساالنه این نا

 رسدمتر میمیلی 151یابد و به حدود جنوبی، شرقی و مرکزی، میزان بارندگی کاهش چشمگیری می

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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 www.khrorc.ir/tabid//Default.aspx ..نقشه خراسان رضوی5-9

 خصوصیات اقلیمی مشهد5-1-7

کیلومتر مربع مساحت می باشد و  313331رضوی است که دارای  نام یعنی خراسانشهر مشهد مرکز شهرستانی به همین 

ثانیه طول شرقی قرار دارد.مشهد به دلیل موقعیت  45دقیقه و  31درجه و  52دقیقه عرض شمالی و  11درجه و  31در 

 هایجغرافیایی خاص که درمنطقه  مرزی بین شمال و جنوب خراسان قراردارد و همچنین تداخل جبهه

مختلف آب و هوایی، دارای آب و هوا و خصوصیات ویژه اقلیمی است در مجموع شهر مشهد دارای آب و هوای متغیر، 

برخوردار است.   اما معتدل و متمایل به سرد و خشک است و از تابستانهای گرم و خشک و زمستانهای سرد و مرطوب

درجه زیر صفر و میزان بارندگی  15کمترین آن در زمستان  درجه باالی صفر و 35بیشترین درجه حرارت در تابستانها 

 باشد.میلیمتر می 953متغیر و میانگین بارندگی ساالنه در مشهد حدود 

 بررسی موقعیت شهر مشهد به لحاظ کیفیت خدمات5-1-3

واقع شده  شهر مشهد، مرکز استان پهناور خراسان رضوی در بستر جنوبی، بین رشته کوه های هزار مسجد و بینالود

است.مشهد دومین کالنشهر و یکی از بزرگترین شهرهای مذهبی جهان محسوب می شود که افزایش روز افزون جمعیت، 

 به تبع آن، نیاز به گسترش خدمات و توزیع بهینه و مناسب نیز، روز به روز بیشتر احساس می شود.

ر ایران، پس از تهران از نظر موقعیت جغرافیایی در کیلومتر مربع به عنوان دومین شه911شهر مشهد با مساحت تقریبی 

طول شرقی قرار گرفته است. همچنین ارتفاع مرکز استان خراسان  52و  31عرض شمالی،  31و  11شمال شرق ایران در

 کیلومتر است  151متر و فاصله هوایی آن تا تهران  211رضوی، شهر مشهد ازسطح دریا 

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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ی است. نقش مذهبی این شهر در سطح ملی و حتی در سطح بین المللی و در میان مهمترین نقش شهر مشهد، نقش مذهب

مسلمانان شیعه جهان، نسبت به سایر نقشهای آن مهمتر است، علت آن وجود بارگاه مطهر امام هشتم شیعیان جهان 

هد نقش حضرت علی بن موسی الرضا)ع( در مشهد است که چون نگینی بر تارک این شهر می درخشد. همچنین مش

اداری و فراناحیه ای مهمی دارد. شهر مشهد مرکز شهرستانی به همین نام و مرکزیت منطقه ای استان خراسان رضوی می 

 باشد.

 11511شهر مشهد بر روی دشت مشهد که جزء حوضه آبریز کشف رود می باشد، قرار گرفته است. وسعت کل حوضه 

آن دشت و بقیه را ارتفاعات تشکیل می دهند. بلندترین نقطه در قله کیلومتر مربع  5111کیلومتر مربع است که حدود 

متر از سطح دریا ارتفاع دارد. پایین ترین نقطه در محل خروجی حوضه )پل خاتون( قرار  3311بینالود واقع است و حدود 

 متر از سطح دریا بلندتر است  531گرفته و 

  بررسی عوامل اقلیمیبررسی عوامل اقلیمی  77--55

فیت آب و هوای یک منطقه یا محل اثر می گذارد عبارتند از )تابش خورشید، دمای هوا هار عامل اصلی که بر کیچ

،رطوبت ،جریان هوا ( تابش خورشید عامل اصلی و موثر و تعیین  کننده شرایط جوی در یک منطقه است به طور کلی 

 در طراحی محیط فیزیکی) معماری (چهار عامل مهم باید در نظر گرفته شود

 =دمای هوا4=جریان هوا )باد(      3=رطوبت هوا       9 =تابش      1

 دمای هوا  و تابش خورشید5-7-1

عامل مهمی است که در نتیجه ی تابش خورشید به سطح زمین ایجاد شده و آسایش انسان را تحت تاثیر قرار می دهد . 

باال بودن دما در ماههای گرم دارد. و در  در این منطقه پایین بودن دمای هوا در ماههای سرد سال اهمیت بیشتری نسبت به

 برابر  نیاز به سرد کردن آن است . 1طول سال نیاز به گرم کردن هوای داخل ساختمان 

 رطوبت هوا )بخار آب (5-7-7

بخار اب یا رطوبت در هوا بیشتر به وسیله تبخیر از سطح اقیا نوسها علی الخصوص در مناطق استوایی صورت می گیرد 

ش پوشش های گیاهی هم در تامین هوا بی تاثیر نیست از انجا که مقدار رطوبت یا بخار آب موجود در جو زمین البته نق

زیاد متغیر نیست بنا بر این می توان رطوبت یا بخار موجود در جو زمین را یک عامل جوی ثابت در نظر گرفت .حداکثر 

اطقی که دما پایین است رطوبت حداقل و در مناطقی ناچیز رطوبت موجود در هوا بستگی کامل به دمای هوا دارد در من

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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درجه هستتند .در این منطقه می توان با افزودن  41است مانند مناطق قطبی و مناطقی که دارای عرض جغرافیایی بیشتر از 

است کمی رطوبت به هوای خارج ساختمان ,آسایش مطلوب را در ماههای گرم ایجاد نمود.در تابستان هوا کمی خشک 

اما در بقیه مواقع سال رطوبت هوا کافی است .البته در رابطه با باد غالب فصل پاییز که از سمت شمال شرق می وزد در 

 طراحی سایت باید راهکارهایی پیش بینی شود.

 اختالف دمای )باد(5-7-3

وزش  بادهایی که در فصل  هر چه فشار هوا در یک منطقه بیشتر باشد به سرمای ان منطقه افزوده می شود.درصد وسرعت

تابستان در شهر مشهد وزش دارند بیشتر از سایر بادهاست .گر چه بادهای پاییزی و زمستانی درصد و سرعت کمتری 

دارند اما به دلیل   سردسیر بودن منطقه و با توجه به اهمیت گرم کردن فضاهای داخلی , می بایست جهت وزش این باد ها 

ار داد ، چون این بادها عالوه بر آن که اتالف حرارتی ساختمان را باال می برد و مصرف سوخت را کامالٌ مورد توجه قر

سیستم های گرم کننده ساختمان را می افزایند ، به طور قابل مالحظه ایی در کاهش دمای محسوس یعنی در پایین بردن 

باد نامساعدی از سمت شمال غرب می وزد  دمای هوا در رابطه با احساس سرما موثرند. در فصل زمستان در شهر مشهد

که با خود سوزو سرمای زیادی را به همراه می آورد در این جبهه ساختمان نیاز به استفاده از تمهیدات و راهکارهایی 

 است که مانع از نفوذ این باد به فضای خانه گردد.

از سمت شرق می وزد و باد غالب فصل پاییز باد غالب فصل بهار از سمت جنوب شرقی می وزد و باد غالب فصل تابستان 

 از سمت جنوب شرقی می وزد و باد غالب فصل زمستان از سمت شمال غربی می وزد که البته نا مساعد است.

 کلیات آب و هوایی این منطقه به شرح زیر می باشد :

 سرمای شدید در زمستان و هوای معتدل در تابستان •

 ت هوا بین دمای شب وروز               اختالف بسیار زیاد درجه حرار •

 بارش برف سنگین •

 رطوبت کم هوا •

 پایین بودن دمای هوا در ماههای سرد سال اهمیت بیشتری نسبت به باال بودن دما در ماههای گرم دارد  .   •

 برابر  نیاز به سرد کردن آن است . 1نیاز به گرم کردن هوای داخل ساختمان  •

 رطوبت به هوای خارج ساختمان ,آسایش مطلوب را در ماههای گرم ایجاد نمود. با افزودن کمی •

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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 مشخصات اقلیمی شهر مشهد  چکیده

 ویژگی اقلیم شهر مشهد مقادیر کمی

 طول جغرافیایی ) درجه شرقی( °59-38´

 عرض جغرافیایی ) درجه شمال( °36-16´

 ارتفاع از سطح دریا ) متر( 921

 بار( )میلی فشار هوای متوسط 911

 متوسط دمای ساالنه -

2 (c)متوسط دمای حداقل روزانه 

71 (c)متوسط دمای حداکثر روزانه 

 حداقل دمای هوا© -11

32 (c)حداکثر دمای هوا 

165 (13cروزدرجات گرمایش ) بر اساس 

131 (91c)روز درجات سرمایش) بر اساس 

 ت)متوسط نسبت رطوب 55.75%

75 (m/s(متوسط سرعت باد 

 جهت باد غالب غرب به شرق

- 2(kwh/m( میانگین ساالنه میزان تابش خورشید بر سطح افقی 

 روزهای آفتابی سال/ ساعات آفتابی 347

 جمع بارندگی ساالنه) میلیمتر( -

  تحلیل سایتتحلیل سایت33--55

  معرفی سایت پروژه:   معرفی سایت پروژه:   11--33--55

هد قرار دارد.این مکان در حاشیه بلوار ملک آباد با تقاطع خیابان منتظری واقع ایت پروژه در استان خراسان شهرستان مشس

 شده 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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 mashhadtourism.net/portal/tab/joghrafi// .موقعیت سایت در شهر مشهد.نقشه مشهد.5-3

 mashhadtourism.net/portal/tab/joghrafi/location.html// .موقعیت سایت در بلوار ملک آباد .سایت مورد نظر.5-4

این سایت که در باغ ملک آباد فعلی واقع شده است چون در مسیر دو قطب گردشگری مشهد یعنی حرم مطهر و ییالقات 

 طرقبه ،شاندیز واقع است بهترین گزینه برای فرهنگسرا می باشد.

 

 .سایت مورد نظر.موقعیت و خیابان های اطراف سایت مورد نظر.5-5

 ص در اطراف سایتنقاط شاخ5-3-7

به عنوان شاخص ترین نقطه در اطراف سایت می توان از حرم مطهر نام برد که هر ساله جمعیت زیادی را به خود جذب 

می کند که این مکان تاثیر گذارترین فضا روی سایت ما به حساب می آید.بعد از آن کوهسنگی و پارک ملت به عنوان 

می آیند و شکل سایت یکی از نیـــروهای موثر در طـــــراحی به حساب می  مکان های تفریحی اطراف سایت به حساب

دیگراز   دارد وجود فضای سبز و درخت در داخل مجموعه نیز یــکی آید که تاثیــر مستقیمی در روند طـــراحی

 نیروهای تاثیر گذار در طراحــــی محســـــوب می شود

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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 google earthیت..سایت مورد نظر. نقاط شاخص اطراف سا5-1

 نظامات حرکت در اطراف سایت5-3-3

 .خیابان منتظری:دسترسی درجه دو 9.بلوار ملک آباد:دسترسی درجه یک سواره                          1

با توجه به دسترسی سواره به سایت که از سه طرف امکان دارد ولی با توجه به حجم ترافیک بلوار ملک آباد و نیز میدان 

ن بهتر است دسترسی به مجموعه از خیابان منتظری صورت گیرد و دسترسی پیاده به سایت از هر سه خیابان امکان فلسطی

 داردولی سردراصلی مجموعه که به عنوان نشانه شهری ثابل استفاده است در سمت میدان فلسطین قرار دارد.

    

 ..نظامات حرکت اطراف سایت.بررسی انواع دسترسی های سواره5-3

 .دسترسی های اطراف سایت.بررسی دسترسی های پیاده.5-2

 

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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با توجه به نظامات توضیح داده شده در باال می توان دسترسی سواره را از خیابان منتظری و دسترسی پیاده را از دو خیابان 

 گرفت.

 نور آفتاب 5-3-4

به جهت اقلیمی مناسب در شهر مشهد بهتر  با توجه به محل قرارگیری سایت و نیز با توجه به جهت شمال و نیز با توجه

است فضای آموزشی و اداری در جنوب قرارگیرد چون به علت مراجعه کننده زیاد به این مجموعه در این بخش ها از 

جنوب غربی  39.5درجه از جنوب شرقی تا  39.5نور مناسب جنوب برخوردار شوند و نیز بهتر است بنا در جهت 

یز فضای گالری ها به علت استفاده از نور مصنوعی و نیط استفاده کمتر از نور خورشید در جهت کشیدگی داشته باشد و ن

 شمال مجموعه قرارگیرد .وبا توجه با نور مناسب در سایت زیربهتر است حجم مزکور در جهت خیابان فرعی دیده شود.

 

 .نور آفتاب در سایت.جهت تابش خورشید و جهت گیری مناسب ساختمان.5-11

 آلودگی صوتی5-3-5

به علت واقع شدن سایت در نقطه شاخص شهر مشهد و محل برخورد دو شریان اصلی شهر یعنی راه به حرم مطهر و 

ییالقات طرقبه و شاندیز ورود آلودگی صوتی در تمام جوانب سایت زیاد است .بهتر است فضاهای آموزشی به علت نیاز 

د البته با نگهداری فضاهای سبز اطراف از ورود این آلودگی صوتی به به مکان آرام در درون مجموعه فضاسازی شو

مجموعه جلوگیری شود البته برای کاهش ورود این آلودگی می توان از پنجره های دو جداره و در تیغه چینی از مصالح 

 عایقی چون هبلکس و ... استفاده کردو در کاهش شدت آلودگی ورودی به سایت موثرند.

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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 دگی صوتی اطراف سایت.بررسی درجه الودگی خیابان های اطراف ..آلو5-11 

 بادها:5-3-6

با توجه به جهت گیری سایت و بادهای شهر مشهد بهتر است احجام به صورت چرخیده در سایت واقع شوند تا با برخورد 

ن کاهش یابدو مسیری باد نامطلوب شمال غرب به گوشه بنا از مسیر مستقیم منحرف شده و در داخل مجموعه از شدت آ

 برای ورود باد مطلوب جنوب شرق به بنا باشد.

 

 google earth.بادها در سایت.5-19 

 همجواری های سایت5-3-2

با توجه به همجواری های اطراف سایت که غالبا مسکونی است و فقط در بخش شمالی سایت دانشکده بهداشت 

قرار دارد بهتر است دید به فضای سبز به هنگام ورود به مجموعه به  قراردارد و در داخل مجموعه باغ فضای سبز زیبایی

فضای سبز باغ قطع  نشود و نیز می توان برای دید فضای آموزشی از منظر باغ استفاده کرد. کاربری های اطراف که همه 

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 



75 
 

می تواند تاثیر به مسکونی می باشند فقط در مقابل سایت دانشکده بهداشت واقع شده است  و فضاهای سبز داخل سایت 

 سزایی در طراحی بگذارد

 

 google earth..همجواری های سایت .در بخش شمالی سایت دانشکده بهداشت قراردارد و در داخل مجموعه باغ فضای سبز زیبایی5-13

 دید های سایت به اطراف5-3-8

 1ویوهای شماره 

      

   google earthباد..جهت دید هادر سایت.دیدهای سایت به بلوار ملک آ5-14

   

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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 .عکس های سایت.5-15

 7ویو های شماره 

 

 Google earth ..جهت دید هادراطراف سایت.دیدهای سایت به میدان فلسطین5-11

     

 .دیدهای بیرون سایت.نمای المان واقع در میدان فلسطین.نگارنده.5-11

 3ویو های شماره 

 

 .یت به خیابان منتظری.جهت دیدهای بیرون سایت.دیدهای سا5-13

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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 .عکس های بیرون سایت.5-12

 دید های داخل سایت5-3-9

          

           

  .عکس های داخلی سایت.فضاهای سبز داخل سایت.5-91

  انسانانسان  اسایشاسایش  دردر  محیطیمحیطی  طراحیطراحی  وو  اقلیمیاقلیمی  عواملعوامل  تاثیرتاثیر44--55

ز لحاظ آسایش انسان دو عنصر دما و رطوبت بیش از سایر عناصر اقلیمی در کیفیت شرایط حرارتی هوا تاثیر دارند .از ا

درجه سلسیوس  91تا  91حدود  نظر بیشتر افراد در شرایط عادی با لباس ساده منزل و در وضعیت نشسته هوایی با دمای

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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درصد که به ان منطقه آسایش گفته می شود مناسب است .عناصر خارجی خانه یا  15تا  31)سانتیگراد (و رطوبت نسبی 

کالبد خانه متشکل از بام، کف،  دیوارها  و پنجره هاست این عناصر یا کالبد خانه همچون لباس انسان که بدن او را در 

 طی محافظت می کند عامل تعدیل کننده محافظت کننده ی فضا های داخل خانه اند .مقابل تغییرات محی

 فرم بنا5-4-1

برودت بسیار زیاد هوا در بخش عمده ای از سال ، در نواحی سرد و کو هستانی باعث شده است تا حداکثر استفاده از 

از باد سرد زمستانی در فضاهای مسکونی  تابش آفتاب ، بهره گیری از نوسان روزانه دما ، حفظ حرارتی و جلو گیری

 امری ضروری گردد . لذا فرم بنا در جهت مقابله با سرمای شدید طراحی و اجرا می شود .

 استفاده از ایوان و حیاط کوچک در بنا5-4-7

ر اتاق ها از آنجایی که در بیشتر روزهای سال در مناطق کوهستانی ،سرد ویا بسیار سرد است اکثر فعالیت های روزمره د

انجام می پذیرد . لذا ابعاد حیاط ها در این مناطق قدری کوچکتر از نواحی فالت مرکزی ایران است .ساختمان ها در این 

اقلیم دارای ایوان اند ولی عمق آنها نسبت به ایوان های مناطق جنوبی کشور به مراتب کمتر می باشد و همانند ایوان های 

 دارند و صرفا جهت حفظ ورودی ها ی بنا از برف و باران استفاده می شوند .منطقه خزر ، کاربرد نشیمن ن

متر از سطح پیاده روهااست زمین مانند عایق حرارتی  1.5تا  1نکته دیگر پائین بودن کف حیاط بناهای اقلیم سرد به اندازه 

باعث حفظ حرارت درون ساختمان می  اطراف بنا را احاطه کرده ، مانع از تبادل حرارتی بین بنا و محیط پیرامون آن و

 شود .

 پالن ، فرم بنا و نحوه قرار گیری آن5-4-3

در حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بناها دارای پالن و بافت متراکم می باشند . فرم بنا باید به گونه ای باشد که سطح 

انتقال یابد . لذا از احجامی نظیر مکعب یا تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا حرارت کمتری از درون به بیرون 

مکعب مستطیل استفاده می نمایند تا نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن نگه 

درجه به سمت شرق و در سایه باد یکدیگر و خارج از سایه آفتاب  45درجه به طرف غرب و  91دارد ساختمان ها بین 

 .جنوبی مستقر می شوند –حور شمالی هم ، در م

 بازشوهای کوچک5-4-4

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 
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در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده می 

ه هر چه کنند . در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از سایبان الزامی است . بازشوها در ضلع جنوبی برای استفاد

بیشتر از تابش آفتاب ، بزرگتر و کشیده تر انتخاب می شوند . همچنین از استقرار بازشوها در جهت بادهای سرد باید 

اجتناب نمود . پنجره های دو جداره نیز برای رساندن تبادل حرارتی به حداقل ممکن مناسب ترند . در ضمن به منظور 

رارت داخلی به خارج ساختمان ، میزان تعویض هوای داخل وتهویه طبیعی جلوگیری از ایجاد سوز در داخل و خروج ح

را باید به حداقل ممکن رساند .در مقایسه با اقلیم گرم و خشک ابعاد بازشوها در این حوزه اقلیمی برای استفاده از انرژی 

 .حرارتی حاصل از تابش آفتاب افزایش یافته است

 بام های مسطح5-4-5

پایه های شمالی سلسله کوههای البرز دارای بام های شیب دار و در مناطق کوهستانی غالبا مسطح ابنیه سنتی در کوه

سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان  هستند.انتخاب بام های مسطح در اقلیم

 .از درجه حرارت برف است استفاده می شودعایق حرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر 

 

سرد مشکلی ایجاد نمی نماید چرا که با نگهداری برف بر روی بام ازآن به عنوان عایق  .سقف صاف. انتخاب بام های مسطح در اقلیم5-91

 گارندهحرارتی در مقابل سرمای زیاد هوای خارج که چندین درجه کمتر از درجه حرارت برف است استفاده می شود. ن

 اتاق های کوچک با ارتفاع کم5-4-6

 در نواحی سرد و برفی ، باید از ایجاد اتاق ها و فضاهای بزرگ داخل بنا اجتناب نمود چرا که با افزایش سطح تماس

 بنابراین در این مناطق سقف اتاق ها را. آنها با فضای سرد بیرونی ، گرم کردن این فضای وسیع مشکل خواهد بود

 ز اتاق های مشابه در سایر حوزه های اقلیمی در نظر می گیرندپائین تر ا

 نوع مصالح5-4-2

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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مصالح مورد استفاده در ابنیه سنتی در مناطق سرد و کوهستانی مانند سایر حوزه های اقلیمی از مصالح موجود در آن اقلیم 

بنا را در فضای داخلی آن حفظ  است. این مصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای

نماید .لذا بدنه این ابنیه از سنگ ) یا چوب ، مالت کاهگل ، خشت و آجر ( و پوشش سقف و بام آن ها در قدیم از تیر 

های چوبی و کاهگل و امروزه بیشتر از بتن استفاده می شودمی باشد . از سنگ و مصالح مقاوم و سنگین برای برای پی 

ه می کنند و در برخی نقاط ، کرسی چینی با مصالح سنگین جهت جلو گیری از رطوبت به کار می رود سازی بنا استفاد

،و امروزه از عایق رطوبتی برای جلوگیری از نفوذ رطوبت هر چند ابنیه این مناطق ، به طور کلی ، بر روی زمین بنا می 

 شوند

 

ت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی آن .ضریب انتقال حرارت مصالح. این مصالح باید از ظرفی5-99

 حفظ نماید .نگارنده

 سیستم های پسیو5-4-8

 مکان یابی فضاهابه سمت جهت مناسب خورشید5-4-3-1

تری اگر پالن ساختمان به گونه ایی طراحی شده باشد که فعالیت های روزانه مطابق مسیر خورشید باشد صرفه جویی به

در مصرف انرژی خواهد شد .اگر فضای داخلی خانه را به دو قسمت سرد و گرم تقسیم کنیم کارایی سیستم فوق موثرتر 

خواهد بود .با قرار دادن فضاهای گرم در جهت مسیر آفتاب این فضاهامی توانند حرارت الزم را از خورشید کسب کنند 

 و استفاده از وسایل مکانیکی کاهش یابد.

های شرقی یا جنوب شرقی برای اتاق های خواب ,آشپزخانه ,اتاق صبحانه باشد که در این صورت این اتاق ها می پنجره 

توانند از خورشید صبح گاهی در زمستان استفاده کنند .پنجره رو به آفتاب جنوب جهت اتاق نشیمن و فعالیت های روزانه 

 مناسب 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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 بهره گیری از نور طبیعی5-4-3-9

م که در آن از پنجره ها و باز شوهای اتاق به طور مستقیم وارد فضا می شود. پنجره های رو به جنوب را روش مستقی

افزایش دهیم .بتن ومصالح بنایی اغلب جهت ذخیره حرارت در ساختمان استفاده می شوند . رنگ سطوح خارجی در 

 اقلیم های سرد برای جذب انرژی خورشید باید تیره در نظر گرفته شود

 قراردادن ساختمان در درون زمین5-4-3-3

در تمام این روش ها تماس با خاک از بخشی از دیوار ها شروع شده و تا پوشاندن همه دیوارها و حتی دیوارها و بام ادامه 

می یابد.نور می تواند از یک نور گیر سقفی با ایجاد یک حیاط داخلی و یا آتریوم تامین شود و یا از یک یا چند سمت 

اختمان. در طراحی ساختمان های پناه گرفته در زمین فراهم کردن تهویه کافی برای زدودن رطوبت و گرمای اضافی س

 بسیار مهم است.

 استفاده از زیر زمین5-4-3-9

به عنوان منطقه حایل بین فضای داخل و خارج و با ساختن زیر زمین در ساختمان می توان اتالف حرارتی کف بنا به 

 هش داد. این فضا  باید عایق شودزمین را کا

 قرار دادن منابع حرارتی در مرکز ساختمان5-4-3-3

در این صورت این امکان فراهم می شود تا از حرارت ایجاد شده برای بر طرف کردن نیاز گرمایی ساختمان استفاده می 

 شود

 استفاده از هشتی در قسمت ورودی5-4-3-4

 کنترل می کنند: هشتی ورودی به دو طریق نفوذ هوا را

به دلیل این اینکه یک در بسته می شود قبل از این که در دیگر باز شود لذا جا به جایی بین هوای داخل و خارج به -

 حداقل می رسد.

 جلوی نفوذ هوا را از الی درز های در را کاهش می دهد.-

 ایجاد سایه بر روی پنجره های رو به آفتاب تابستان

 به سه گروه تقسیم می شوندآفتاب گیر های پنجره 

 آفتاب گیرهایی که جدا از پنجره بوده  و در قسمت داخلی بنا نصب می گردد.  
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 /خواص مواد داخل شیشه9

 /وسایلی که در داخل چهار چوب اما در قسمت خارجی پنجره ها نصب می گردند.3

رد سال به داخل ساختمان می شوند راه حل یکی از اشکاالت سایبان های ثابت این است که مانع نفوذ آفتاب در فصل س

 ایده ال آن است که از سایه بانهایی استفاده شود که به صورت فصلی یا روزانه قابل جابه جایی باشند

 استفاده از گیاهان برای ایجاد سایه  در تابستان5-4-3-5

وند که عالوه بر کاهش شدت نور فواید درخت مو وپیچک و انواع گیاهان می توانند به عنوان سایه بان طبیعی استفاده ش

دیگری نیز دارند . مثل :کاهش گرد و غبار ,ایجاد فضای خصوصی ,کاهش سرو صدا ,کاهش فشار باد در مورد درختان 

همیشه سبز مثل کاج و سرو . بوته های کاشته شده در پایین پنجره ها از فشار باد نا خواسته کم می کند وآن را به سمت 

متر محسوس خواهد بود. استفاده از پیچک عالوه بر موارد گفته شده  1تا  4.5می کند اثر این عمل تا فاصله  پایین هدایت

در زمستان مانند عایق عمل می کند.ا و با توجه به این که سطوح چمن در تابستان خنک تر از سطوح ساختمانی است و با 

استفاده از درختان برگ ریزدر جبهه جنوبی ساختمان  آبیاری این سطوح می توان به خنک سازی محوطه کمک کرد.

 مناسب است.

          

 .استفاده گیاهان برای ایجاد سایه. استفاده از درختان برگ ریزدر جبهه جنوبی ساختمان مناسب است. نگارنده5-93

 انواع سایبان ثابت :5-4-3-1

-4عمودی هم ارتفاع با پنجره در دو طرف پنجره -3ساختمان افقی باالی پنجره در امتداد نمای  -9افقی باالی پنجره  -1

قابی که قسمت -1قاب متشکل از سایبان افقی و عمودی در پنجره -5عمودی هم ارتفاع با ساختمان در دو طرف پنجره 

درجه نسبت به جنوب قرارداردبرای ایجاد سایه متاسب بر روی پنجره های چنوب ،جنوب  45های عمودی آن با زاویه 

شرقی وجنوی غربی سایه بان افقی موثر تر از سایه بان عمودی است البته سابه بان قاب شکل موثرترین نوع سایه بان برای 
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درصدو سایه بان های داخلی تنها 21جهات فوق به عالوه جهات شرق و غرب است.سایه بان های خارجی می توانند تا 

ل تحلیل می دهند.با استفاده از سایه بان های موثری چون سایه بان درصد  اثر حرارتی تابش آفتاب را در داخ 95تا 91

درصد انرژی حرارتی خورشیدی ناشی از تابش آفتاب را در داخل تحلیل  21کرکرهایی چوبی خارجی ازنفوذ بیش ار 

 می دهند

    

درصد  اثر حرارتی تابش آفتاب را در  95تا 91ها درصدو سایه بان های داخلی تن21.انواع سایه بان. سایه بان های خارجی می توانند تا 5-94

 داخل تحلیل می دهند. نگارنده

 

 نگارنده .استفاده از کرکره برای جلوگیری از تابش آفتاب.5-95

 استفاده از آب برای خنک سازی محوطه در تابستان5-3-3-1

ب که باعث باال رفتن رطوبت محیط آب با تبخیر خود می تواند دمای هوا را کاهش دهد و کأل در اقلیم خشک وجود آ

می شود که در تابستان باعث خنک سازی و در زمستان باعث کاهش سوزو سرمای هوا می شود و اختالف دمای شب و 

 روز را کاهش می دهد

 ضوابط طراحی پنجره از منظر اقلیمی5-4-3-3

 استفاده از شیشه دو جداره برای کاهش اتالف حرارتی دربنا

 دی پنجرهها برای جلوگیری از اتالف حرارتی ناشی ازتهویه ناخواستههوابندی ودرزبن

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 
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اجتناب از طراحی پنجره بزرگ در سمت شرقی وغربی بزای جلوگیری از گرمای بیش ازحددر تابستان مگر با طراحی 

 سایه بان مناسب

 استفاده از سایه بان مناسب در بنا برای سایه در تابستان

 رفعال خورشیدی جذب حداکثر حرارت خورشید و ذخیره حرارت جذبهدف اصلی از طراحی سیستم غی

 شده وپخش آن در فضاهای داخلی است.فضاهای آفتاب گیر و فضاهای گلخانه ایی از ضروریات یک سیستم

 غیر فعال خورشیدی است.استفاده از پنجره های کشیده در جهت شمالی جنوبی در سمت شرق و غرب

 
 استفاده از پنجره های کشیده در جهت شمالی جنوبی در سمت شرق و غرب .نگارنده. ده..استفاده از پنجره کشی5-91

 گونه های مختلف یک سیستم غیر فعال خورشیدی5-4-9

 سیستم دریافت مستقیم5-4-9-1

 ساده ترین سیستم غیرفعال خورشیدی است در این سیستم نور خورشید از پنجره ها ،بازشوها، نورگیرها وارد فضای

 شده و به وسیله سطوح ومبلمان داخلی جذب می شود. داخلی

 

.سیستم دریافت مستقیم. ساده ترین سیستم غیرفعال خورشیدی است در این سیستم نور خورشید از پنجره ها ،بازشوها، نورگیرها وارد 4-91

 .نگارنده فضایداخلی شده و به وسیله سطوح ومبلمان داخلی جذب می شود

 دیوار سنگین5-4-9-7
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این سیستم حرارت خورشید به طور مستقیم توسط دیواری که ظرفیت حرارتی باالیی دارد مثل یک دیوار بتنی ذخیره  در

 شده ودرفضاهای داخلی پخش می شود.

 آتریوم5-4-9-3

یک فضای میانی مانند حیاط مرکزی در بناست که دارای سقف شفاف و آفتاب گیر است وبخش ها و فضاهای مختلف 

امون فضای آتریوم شکل می گیرند.پرتوهای حرارت زای خورشیدی از طریق سقف شیشه ایی وارد فضای ساختمان پیر

آتریوم شده و بدین ترتیب طبق پدیده گلخانه انرژی حرارتی درفضای آتریوم ذخیره شده واز طریق جداره ها و 

 بازشوهای پیرامون آتریوم وارد فضای داخلی می شود

 جریان هوا5-4-9-4

اد به داخل بنا، در یک منطقه می تواند در قسمتی از سال مطلوب و در مواقع دیگر نامطلوب باشد. از این رو هدایت ب

از این رو برای کاهش .کنترل جریان هوادر اطراف و داخل بنا می تواند در رفتار حرارتی آن بنا اثر مثبت یامنفی بگذارد

اختمان از بادشکنهای مصنوعی و یا عوامل طبیعی ماننددرخت یا جلوگیری از برخورد بادهای مستقیم زمستانی با س

 .استفاده می شود

 تهویه5-4-9-5

به طور کلی تهویه طبیعی دارای سه عملکرد مختلف در ساختمان است که به ترتیب عبارتند از:تهویه برای سالمت،تهویه 

اد می شود که جهت وزش باد نسبت به مناسب ترین تهویه زمانی ایج *.برای آسایش،تهویه برای خنک کردن ساختمان

پنجره مایل باشد تهویه طبیعی مطلوب زمانی صورت می گیردکه جریان هوا در داخل اتاق تغییر جهت دهد نه آنکه 

برای اتاقهایی که فقط امکان کارگذاری یک .مستقیماًپس از ورود از پنجره رو به باد از پنجره پشت به باد خارج شود

سطح دیوار مقدور باشد برای کوران مطلوب الزم است در کنارپنجره و یا پنجره های یک سطح از  پنجره در آن در یک

 .باید جهت پنجره ها نسبت به جهت باد مایل باشد تا بیشترین کوران صورت گیرد .تیغه های عمودی استفاده نمود

لیت های فیزیکی که در یک فضا سرعت جریان هوای مطلوب برای تهویه به نوع فضا، دمای هوا،رطوبت هوا و فعا

صورت می گیردبستگی دارد. و جهت ایجاد بهترین شرایط تهویه مطلوب است هوادر پیرامون بدن جریان یابد. مثالً 

و در  -( نشیمن سانتیمتر از کف در نظر 11- 51( سانتیمتر و در اتاقهای خواب )  191 -11ارتفاع جریان هوا در یک اتاق)

 .(گرفته می شود111-191سها ) فضاهای اداری و کال
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 نگارنده .آتریم.5-93

 استفاده از نمای دوپوسته4-9-6- 5

 استفاده از نمای دوپوسته برای کاهش انتقال حرارت به داخل فضا

 نگارنده.نمای دوپوسته. استفاده از نمای دوپوسته برای کاهش انتقال حرارت به داخل فضا.5-92

 بادشکن5-4-9-2

هان برای حفاظت از باد زمستانی مانند درختچه ها و خاک ریز ها . وشکل و نحوه قرارگیری ساختمان در استفاده از گیا

برابر باد به منظور کاهش تالطم باد در زمستان ,گوشه های گرد ساختمان با هدایت جریان هوا در اطراف ساختمان باعث 

ود. سطوح دیوارهای یکپارچه و صاف کمترین مقاومت را می شود که از باال رفتن فشار هوا در اطراف ساختمان کاسته ش

در برابر جریان باد از خود نشان می دهند و باعث کاهش شدت جریان باد می شوند.و با توجه به این که ضلع بزرگتر 

یشه سبز زمین در برابر باد شمال غربی زمستانی قراردارد لذا برای جلوگیزی از نفوذ باد به محوطه ساختمان از درختان هم

 استفاده می کنیم .

 قواعد کلی طراحی باد شکن:5-4-9-2-1

وسعت ناحیه حفاظت شده در مسیر باد با ارتفاع باد شکن متناسب است هرچه مانع بلندتر باشد طول منطقه حفاظت -1

 شده بیشتر است.

 هرچه باد شکن عمودتر باشد تاثیرات آن بیشتر است-9

 ن کاهش در سرعت باد را دارندموانع یکپارچه و متراکم بیشتری-3

 برابر ارتفاع آن باشد19یا  11حداکثر طول سایه باد وقتی گسترش می یابد که پهنای طول بادشکن -4

 

 

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 



87 
 

 

 

 

 

 فصل ششم:

 راهبردهای طراحی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



88 
 

  راهبردهای مفهومیراهبردهای مفهومی11--66

 ویژه ایی داردحقیقت فرش به عنوان تصویری از عرش در طراحی فضای اسالمی اهمیت راحی کف به عنوان ط 

  همتای وجود کیهانی اوست که تقسیم بندی موزون فضا مدوله کردن وایجاد ریتم در بدنه های داخلی و خارجی و

 مراتب مختلف زندگی انسان و نیز عالم هستی است

 بخشد  استفاده آگاهانه و گاه و بی گاه از نور یکسان پنداشتن نور با اصل معنوی که در عین حال می آفریند نظام می

و رها می سازد عاملی تعییین کننده در تقدس بخشیدن به معماری در اسالم است . نوری که که مسیر تاریک انسان 

را در این جهان روشن می کند نوری که فضاهای معماری اسالمی را مشخص می کند و وضوح هندسی و شفافیت 

 عقالنی آن را در برابر دیده می آورد.

  که در بدنه ها به منظورتجلی اللهی را در صدور اشکال جمیل نمود می بخشد و در عین حال نقشها و تزیینات خاص

 ذات متعالی منشا این جلوات را متذکر می گردد

 می نشان مھ با را اشیا در خداوند حضور و استعالء که ای است نشانه یا سمبل خالء استفاده از خال در فضاهاچون 

 مفهوم بر خویشرا انداز چشم که این از اسالم استنکاف شهادت و بر است استوار متافیزیکی اساسی اصل این. دھد

 .است توحید بر اسالم تاکید به وابسته دقیقی به طور خود که استنکافی و خودداری. دهد می قرار خدا انسان

  در هرمجموعه آنچه مافوق و فراز است برای آشکارنمودن برتری طراحی سقف به عنوان تجلی حضور آسمان در بنا

مذهبی تداوم می یابد ؛هر مرتبه صعود و گسستن از مرتبه پایین ،گذار به عالم علوی و ترک فضای دنیوی 

 ومقتضیات بشر است.

  استفاده از پیش فضا برای وارد شدن به توده اصلی برای ایجاد حس حضور 

  راهبردهای مثالینراهبردهای مثالین77--66

 دینش پایداری ،انسان وبهشت رو زمین است در این فضای ستفاده از ایده مکعب فورمی بی نقص که جوهره نماا

آرام استقرار آب گیر سنتی مرکزی فراهم می کند که راستایی مثبت است برای تخیالت خالقه.بنابراین آفرینش 

 افقی انسان انسان افقی انسان با علت عمودی در ارتباط است و برداشت کلی انسان از بهشت تکمیل شده است.

  ایده چهار طاقی و صفه به عنوان قدرتمندترین آمیزه فرم  های  سنتی و نمادهای ایجاد شدهاستفاده از 
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  استفاده از ایده تخت بعد افقی در صفحه ایی با ارتفاع متفاوت قالب گیری می شود و سکوهایی خلق می کند که در

سنت می ماند و مکان افتخار دنیوی را  تاقچه ها و تورفتگی های دیوار اتاق ها قرار می گیرند.بنابراین نماد کوه در

 نشان می دهد و این مکان به وسیله تخت یا اورنگ متجلی می شود.

 جلوخان در فضایی که در بعد عمودی به سقف محدود می شود ودر بعد افقی به وسیله نقاطی در  استفاده از ایده

 ده اش متناسب است.فضا .درجه محدودیت فضایی آن کامال با شفافیت افقی سطوح تعریف کنن

  استفاده از ایده باغ به مثابه تجلی فرم مرکز گریز جهان اکبر ،ظاهر و حیاط به مثابه تجلی فرم مرکز گرا ی جهان

 اصغر ،باطن را می توان مکمل یکدیگر و از این روی تکمیل کننده حس مکان دانست

  راهبردهای تحلیل محیطیراهبردهای تحلیل محیطی33--66

 ت متراکم وبنا ها به همجواری های اطراف چسبیده تا حرارت کمتری از ر حوزه اقلیمی سرد و کوهستانی ، بافد

درون به بیرون انتقال یابد .حجم بنا باید متراکم به گونه ای باشد که سطح تماس آن را با سرمای خارج کمتر نماید تا 

فاده می نمایند تا حرارت کمتری از درون به بیرون انتقال یابد . لذا ازاحجامی نظیر مکعب یا مکعب مستطیل است

 نسبت سطح خارجی بنا به حجم داخلی آن کاهش یابد و آن را در حداقل ممکن نگه دارد

 استفاده از نمای دوپوسته برای کاهش انتقال حرارت به داخل فضا 

  در این مناطق برای جلو گیری از تبادل حرارتی بین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد کم استفاده

ی کنند وبهتر است در سمت جنوب طراحی شوند .در این مناطق فضای نیمه باز و تراس کمتر استفاده شودودارای م

 عمق کمتری نیز می باشد و بهتر است این فضاها در جبهه جنوبی بنا قرار گیرد.

  آن حفظ نمایدمصالح باید از ظرفیت و مقاومت حرارتی خوبی برخوردار باشند تا گرمای بنا را در فضای داخلی 

 ودر گذشته از کاهگل و خشت وامروزه از آجر و بتن استفاده می شود

  در این مناطق فضاهای عبوری بهتر است در فضای نیمه باز قرار نگیرد چون امکان یخ زدگی و خطر سرخوردگی

 این مناطق باال می رود.رنگ پوشش بنا ها معموالٌ تیره باشد

 رون زمین قراردارد در این روش قسمتی از بنا که در درون خاک است اتالف در این مناطق قسمتی از بنا در د

حرارتی کمتری را بدنبال دارد .دارای بام های  مسطح هستند به علت جمع شدن برف و به وجود آمدن عایق حرارتی 

 ودر این مناطق رعایت جزییاتی چون :
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 1ی است ..در صورت بزرگ بودن پنجره ها ، استفاده از سایبان الزام 

 9. عایق رطوبتی در اتصال کف به زمین. 

 3استفاده از هشتی در قسمت ورودی برای کاهش نفوذ حرارت با داخل. 

 جنوب ساخته -این ساختمان به منظور کسب هرچه بیشتر انرژی خورشید در فصول سرد، در راستای جغرافیایی شمال

دهد را به نسبت سایر اضالع به خود اختصاص می و از جداره های خارجی ضلع جنوبی آن که بیشترین سهم  شده

 .بعد از ظهر قادر به کسب مقدار زیادی از انرژی تابشی خورشید میباشد 3صبح الی  2در ساعات 

 باشد، طول اضالع ساختمان در جهت شرقی و غربی تا حد شرق می-از آنجا که باد غالب مشهد در جهت غرب

 .در زمستان در معرض کمترین اثر بادهای نامطلوب قرار داردممکن کاهش یافته اند و این ساختمان 

 است که نسبت پوسته این ساختمان به منظور کاهش انتقال حرارت از جدارهای خارجی به گونه ای طراحی شده

 .خارجی ساختمان به زیربنای مفید آن حتی االمکان حداقل باشد

 به سیستم ترمال بریک هستند و به منظور درزبندی فضای بین  پنجره ها دوجداره استاندارد با قاب آلومینیومی مجهز

 .پنجره ها از عایق با روکش آلومینیوم استفاده شده است

  در جداره های داخلی و خارجی ساختمان از مصالح با اینرسی حرارتی زیاد استفاده نشده است که متناسب با استفاده

تمان نیز به گونه ای عایقکاری شده اند که اینرسی حرارتی باشد. جداره های خارجی ساخمنقطع از ساختمان می

 .کمی برای ساختمان ایجاد کنند و در مجموع ساختمان از نظر وزن سطحی، سبک اجرا شده است

  بازشوها در این ساختمان مقابل هم قرار دارند تا در اوقات گرم سال بتوان از بازکردن آنها جهت استفاده از جریان

 .د کردن ساختمان استفاده کردطبیعی هوا و سر

  به منظور جلوگیری از نفوذ هوای سرد به ساختمان در فصول سرد از طریق دربهای ورودی، این دربهای به صورت

 .اند و برای درب سمت خارج، پرده هوا نیز پیش بینی شده استدوتایی و با فاصله مناسب از هم اجرا شده
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  جدول راهبردهای طراحی:جدول راهبردهای طراحی:44--66

 ای طراحیراهبرده

 

راهبردهای 

 مفهومی

 طراحی سقف به عنوان تجلی حضور آسمان سقف

 حقیقت فرشطراحی کف به عنوان  کف

 تزیینات  هندسی خاص در پوسته خارجی نما به منظورتجلی اللهی در صور اشکال جمیل تزیینات

 ارجیاستفاده آگاهانه و گاه وبی گاه از نور بوسیله شکاف های پوسته نمای خ نور

 است خداوند حضور و استعالء استفاده از خال در فضاها ،در قالب ویدها که سمبل خال

 استفاده از پیش فضا برای وارد شدن به توده اصلی برای ایجاد حس حضور پیش فضا

 

 

 

راهبردهای 

 مثالین

در بعد جلوخان در فضایی که در بعد عمودی به سقف محدود می شود و استفاده از ایده جلوخان

 افقی به وسیله نقاطی در فضا

 استفاده از ایده مکعب که جوهره نمادینش پایداری ،انسان وبهشت رو زمین است مکعب

چهار 

 طاقی

استفاده از ایده چهار طاقی به عنوان قدرتمندترین آمیزه فرم  های  سنتی و نمادهای ایجاد 

 شده

 ایی با ارتفاع، نماد کوه در سنت می مانداستفاده از ایده تخت، بعد افقی در صفحه  تخت

 استفاده از ایده مرکزگریز جهان اکبر باغ

 

 

 

 

راهبردهای 

 محیطی

بافت 

 متراکم

 بافت متراکم و حجم مکعب شکل برای کاهش تبادل حرارتی

 قسمتی از بنا در درون زمین قراردارد ،اتالف حرارتی کمتری را بدنبال دارد زیرزمین

نمای دو 

 تهپوس

 استفاده از نمای دو پوسته برای کاهش انتقال حرارت

 استفاده از مصالح با ظرفیت و مقاومت حرارتی باال مثل آجر مصالح

پنجره دو 

 جداره

 پنجره ها دوجداره استاندارد با قاب آلومینیومی مجهز به سیستم ترمال بریک هستند 

 

بازشوهای 

 کوچک

ین داخل و خارج بنا از بازشوهای کوچک و به تعداد برای جلو گیری از تبادل حرارتی ب

 کم استفاده می کنند وبهتر است در سمت جنوب طراحی شوند

 

درب 

های دو 

 تایی

به منظور جلوگیری از نفوذ هوای سرد به ساختمان در فصول سرد از طریق دربهای 

 ورودی، این دربهای به صورت دوتایی و با فاصله مناسب
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 فصل هفتم:

 ارک پروژهمد
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  فهرست منابع:فهرست منابع:

(.هنر ومعماری اسالمی.ترجمه:دکتر یعقوب آژند.تهران،انتشارات سازمان مطالعه 1313اتینگهاوزن،ریچاردوگرابر،الگ)- 

 و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

 ارشد.دانشگاه آزاد مشهد.(.طراحی موزه هنرهای معاصر مشهد.پایان نامه کارشناسی 1334استادی،آسیه)-

مکتب اصفهان در شهرسازی )زبانشناسی عناصر و فضاهای شهری، (. 1321)دکتر حبیبی ،سید محسن و،  زهرا  اهری -

 (.تهران،انتشارات شابک،چاپ دوم.واژگان و قواعد دستوری

 .پاییز.35 (.تصویرهای ذهنی و مفهوم مکان.هنرهای زیبا.شماره1331اهری،زهرا وحبیبی،رعنا سادات) -

 (.حس وحدت.)چاپ (.تهران:انتشارات رویال.1321ـ اردالن،نادروبختیار،الله)

 (. هنراسالمی زبان وبیان. ترجمه: مسعود رجب نیا.انتشارات سروش. 1315ـ بورکهارت،تیتوس)

گاره (.بازخوانی هویت معنوی و ان1332) بمانیان،محمد رضاوپورجعفر،محمدرضاواحمدی،فریال و صادقی ،علیرضا -

 .31پژوهشی شیعه شناسی. شماره –قدسی در مساجد شیعی.فصلنامه علمی 

 (.رهیافت هایی درتبیین معماری اسالمی.انتشارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها.1331بمانیان،محمدرضا)-

وحید قبادیان کنت لب.طراحی اقلیمی )اصول نظری و اجرایی  کاربرد انرژی در ساختمان( . ترجمه :–ـ دانلدو واتسون 

 ( .) چاپ هفتم(. تهران :انتشارات دانشگاه تهران.  1334مهدی فیض مهدوی)و

(.صور خیال مکتب شهرسازی اصفهان در نگاره ها.مجله گلستان 1331دکترحبیبی،سیدمحسن وحبیبی،رعنا سادات)-

 (.11-5.تهران.)14هنر

 س.پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد تهران.(.انسان ،فضا،قرآن؛طراحی اتاق کنفران1331سلطان حسینی،فاطمه)-

 . (مقاله آموزش معماری و بی ارزشی ارزش ها1331مهدی ) حجت، _

(.نگاهی به مبانی معماری)از فرم تا مکان(.ترجمه :دکتر سیمون آیوازیان)چاپ دوم 1334فون مایس،پیر)-

 (.تهران،انتشارات دانشگاه تهران.

 .نایی با ابنیه سنتی ایران . )چاپ پنجم(.تهران : انتشارات دانشگاه تهران(. آش1331ـ قبادیان ،وحید) 

  .انتشارات بازتاب با همکاری شرکت خانه سازی ایران تهران :.اقلیم و معماری.)1313(ـ کسمایی، مرتضی
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،دوره 14،سال/ویژه نامه معاصر اصفهان 194-195(.کتابخانه مرکزی شهرداری،مجله دانش نما.شماره 1334مانی،مریم )-

 113سوم،ص 

 (.هنرومعنویت اسالمی.ترجمه:احمد قاسمیان)چاپ  (.تهران،انتشارات رویال  .1331ـ نصر،سیدحسین)

 .4(.اهمیت خالء در هنر اسالمی.ترجمه:نادر شایگان فر.مجله خردنامه همشهری ،ش 1331نصر،سید حسین)- 

آسمان.پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین المللی امام -آب-(.مرکز گفتگوی ادیان،معماری نور1333نظریان ،طیبه )-

 خمینی.

(.اطالعات معماری نویفرت.ترجمه:کوروش محمودی.تهران،انتشارات شهر 1321)پیتر،نویفرت وارنست ،نویفرت  _

 آب،چاپ چهارم.

ی.)چاپ چهارم (.چاپ (.معماری اسالمی شکل ،کارکرد،معنا.ترجمه:دکتر باقرآیت اهلل شیراز1331هیلن براند،رابرت)-

 شادرنگ.
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Abstract: 

Academy of art is a space to interact and expand art and culture and a place to showcase art 

with a particular approach to develop and transfer it to other ideologies space research, 

understanding the principles discussed in Islamic art are created. Spaces in the two-

dimensional shape and meaning with a focus on Islamic art and recognize the concept of 

sharing, toward unity with the performance orientation. As emphasized by utilizing elements 

of Islamic art trying to create this atmosphere with an emphasis on Islamic art attitude of the 

elements in the space, light, water, sky is the niche of the Islamist elements in addition to 

possible sense of space the intensification of the religious and spiritual and sacred space 

makes it a milestone.  

What determines the scale of the issue and the elements within the performance space in the 

country, the city is a regional cultural center of Islamic Art in culture the Islamic approach to 

position the center of attention in the holy city of Mashhad of activity in the finds country 

realm. 
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