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 مقدمه

سنجش  زانیم یبرا ییارهایشده معارائه یهامطلوب است و الگو تیبه وضع یابیموجود و دست تیدر جهت عبور از وضع ایپو یحرکت ی  تعال
حاصل تعامل  یدر ساختار معمار یبخش تیفیکرد. ک فیتعر یبخش تیفیک توانیرا م یتعال گر،ید یانیرشد و توازن است. در ب ،یتعال ریدر مس

هنر  یحکم یمبان یروزآمد شیمبنا، پا نیهاي روزآمد و پیشرفته است. بر ااصالت و نوآوري مفاهیم پایدار معماري بومي و فناوري انسازنده می
عنوان گذشتگان به یگونه که آثار معمارانتقال دهد، همان ندهیارزشمند به آ یراثیعنوان ماصر را بهمع یآثار معمار تواندیم یاسالم یو معمار

دانش و کشف  دنیبلکه آفر ست،یدارد، صرفًا استخراج داده ن تیاهم انیم نیاست. آنچه در ا افتهیبه نسل امروز انتقال  یفرهنگ یراثیاز م یبخش
 ها است.داده انیپنهان در م یالگوها

 یاعتقاد اصول گرید که یاگونهبه برخوردار است؛ ینید اعتقادات انیخاص در م یگاهیاصل از جا نیواالتر ۀمنزلبه دیتوح ان،یم نیا از
 یبخش وانعنبه یجامعه و معمار یفرهنگ انیجر تیاست که با هدا ییهابر اصول و ارزش یمبتن یدیتوح ینیباند. جهاناستوار گشته اصل نیبر ا

که به  ی(. وحدت زمان1است )نمودار  افتهی یتجل« وحدت در کثرت»در قالب اصل  یاسالم یمعمار یهاکالبد و معنا در بنا قیاز آن، از طر
. شودیم یکل متجل جزء و نیب ۀهندسه و تناسب و رابط ،یمحوربند ،یسازنهیقر ت،یچون نظم، مرکز یمیدر مفاه دیآیدرم یزبان معمار

اجزا از کل است؛ که نمود  ییخوانا یتناسب در گرو چگونگ ینسبت ندارد، بلکه تجل ایطور مجرد تناسب به گریبا جزء د یجزئ چیه ،یعبارتبه

 قرار داد. لیمورد تحل نیشیباارزش پ یآثار معمار ییدر سازمان فضا توانیبارز آن را م

 یمعمار  یآن در فضا یو تجل یدیتوح ینیب: جهان1نمودار 

 پژوهش ۀنیشی. پ2

 یمعمار یهستند. ناکام یدیزمان مدمدت یجامعه ط یبلکه دستاورد فرهنگ و نظام جار اند،امدهیوجود نبه بارهکی یمعمار یالگوها دیتردیب
فرهنگ و بوم با شناخت  کیادعا که تحول و تکامل الگوها در  نیاست بر ا یگواه یو سنت یبوم یمعمار زمانیها و اصول بمدرن با انکار ارزش

 یدارا یاز معمار ییدورنما توانیراه است که م نیاست و فقط از ا سریدوران گذشته م اتیاز تجرب یمندو بهره یفرهنگ یهاحفاظت از ارزش و
اورانه نقش شا یعلم یهاشرفتیپ ر،یمس نینمود. در ا میرا ترس تیهو  یمعمار یهاهیمادر شناخت و استخراج ژرف ساختارها و ژن یانیو فن 

 خواهد داشت. یمعمار ۀندیآ یبرا ییمبنا ۀمنزلمعاصر به یآن به معمار یو تسر نیشیپ
گاه رییتغ در  رگذاریتأث ینقش یفرهنگ اسالم ژهیوو به ینیکه فرهنگ داست؛ آنچنان یشکل در معمار رییتغ ۀو نگرش مقدم یشکل در آ

آن را مشاهده نمود،  راتیتأث توانیاز محتوا تا کالبد م یمعمار یجایالگو در جا کهن کی ۀمثابداشته است و به یرانیا یهنر و معمار یریگشکل
نخست داراي مفهوم و هدف دیني و خصلت جادویي و دعایي است. طرح  ۀمعماري آثار تاریخي ایران در وهل»: داردیپوپ ابراز م کهچنانآن

تنها به معماري ایران وحدت و یافت. این شاخص نهآن با نیروهاي آسماني پیوند مي ۀوسیلنمادگرایي کیهاني که انسان به ۀدهندا و شکلراهنم
 نیترمهم ۀمنزلبه د،یو توح یکتاپرستی ان،یم نی( از ا10و 9، ص 1344)پوپ، « ماهیت عاطفي آن هم بوده است. ۀبخشیده بلکه سرچشم راستمرا
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 ۀچون وحدت، وحدت در کثرت، رابط ینیبا عناو یذات سرمد یفیک شیبا مضمون و نما ،ینیمنتج از فرهنگ د دانیجاو ۀو شاخص حکمت
 بناها قابل مشاهده است. یتمام ۀنیزمآن در پس یۀنموده و سا فایا یـ اسالم یرانیا یآثار معمار یریگدر شکل ییاجزء و کل و... نقش بسز

رو نه وجودي هم نیست )ما الوحده له، الوجود له(، و کثیر از آن نظر که کثیر است موجودیت ندارد، و ازاینوحدتي نیست، م هرجا»
 ( 244، ص 1366)سروش، « ماهیت دارد و نه وجود؛ چرا که وجود و ماهیت متعلق به موجود است.

گر سازد. این حقیقت به لباس هزار دي خود را جلوهوجود یکي است، آنچه داراي هستي است باید به اجبار به نحوي مبدأ سرم ازآنجاکه
گانه و زمین و کساني که در آنها هاي هفتو ان من شئ اال یسبح بحمده ...، آسمان»... نوع استعاره و تمثیل در قرآن کریم بیان شده است: 

( پیغمبر )ص( در باب 44 ۀاسراء، آی ۀ)سور.« ... گوید تسبیح و حمد او مي ش،یگویند؛ و هر موجودي همراه با ستاتسبیح او مي مههستند، ه
صورت در این جا به معناي شباهت « خلق الله آدم علي صورته.»خود خلق کرد؛ « صورت»خداوند انسان را از روي »آفرینش انسان فرمودند: 

و اراده و قدرت و سمع و بصر و  خداوند است؛ یعني حیات و علم« شخصي»داراي قوایي است که مظاهر هفت صفت  انسانکیفي است؛ زیرا 
؛ کمال یا زیبایي شئ در حمد و «ان الله کتب االحسان علي کل شئ»فرمایند: پیامبر )ص( مي نی( همچن68، ص 1346)بورکهارت، « کالم.

توان کمال هیچ کامل یا زیباست تا حدي که یك صفت الهي را متجلي سازد. پس نمي ءیثناي آن از پروردگار است. به عبارت دیگر، یك ش
 (132، ص 1392)بورکهارت، « صفت خداوند باشد. ۀبتواند آیین ءیکه آن شدست آورد، مگر اینرا به یئیش

 ی)قطب ندیفرمایپرسش پس از مرگ ذکر م نیو سؤال از آن را اول نیرا نصف د دیاست. امام رضا )ع( توح دیاصل اعتقادي توح نیتراديیبن
 (.439، ص 1393و همکاران، 

( 197، ص 1399 ا،ینیاست )ارشاد یدیمقاصد حکمت توح انیدر ب ریپرتأث یهاوحدت از آموزه نیکثرت و کثرت در ع نیدر ع وحدت
کثرت در وحدت دانسته  انیبر ب یـ اسالم یرانیهنر ا یریگدارد؛ تا بدانجا که اساس شکل یهنر در فرهنگ اسالم یریگمؤثر بر شکل یو نقش

صورت جهان  یادراک هنرمند و جلوه و تجل یتجل نیترفیو ظر نیترفیهنر لط ،یغزال ری(. به تعب156، ص 1398 ،یمحمدشده است )زاده
وحدت در ساحت  یتجل ۀجینفس هنر نت نی(. همچن1361 ،ی)غزال ردیگیبرتر هنرمند سرچشمه م الیو خ یاست که از عوالم برتر هست یهست

تا وجد و  دهدیامکان را م نیانسان از بند کثرت است و به هنرمند ا بخشییحاصل از آن رها یگکثرت دانسته شده است که توازن و هماهن
وحدت در ساحت کثرت و  یتجل ۀرا ثمر ی(. بورکهارت هنر اسالم1374را تجربه کند )نصر،  گانهی یو حصر و تقرب به خدا حدینشاط ب

ظهور وحدت در  ۀرمز و راز، نحو نیترهنرمند مسلمان مهم یبرا ی. به نظر اعوان(1365)بورکهارت،  کندیم فیتعر یدیبه تفکر توح یابیدست
 (.1375 ،یاست )اعوان دیتوح یکثرت و رجوع کثرت به وحدت به معنا

آمیز است؛ بدین اعتبار که ترکیب متکثرات )وحدت عالم کثرت، وحدت در کثرت( است و اي مشارکتیا وحدانیت شامل جنبه احدیت»
کند. اما احدیت، اصل تمایز نیز هست؛ زیرا هر وجود به یمن وحدت انگارد و بیان ميمبدأ قیاس و تمثیل؛ و معماري بدین ترتیب وحدانیت را مي

اخیر وحدانیت، استعالي  ۀشود و موجودي یگانه است و ممکن نیست مشتبه یا جایگزین شود. این جنبز دیگران ممتاز ميا اساً اش، اسباطني
که تمایز سطوح ، در عین آن«الاله اال الله»سازد. بنا به کالم اساسي اسالم: و انفراد مطلق آن را منعکس مي« عدم غیریت»برترین احدیت و 

صورت  نی( بد132، ص 1392)بورکهارت، « گیرد.بیکران احدیت اعلي جاي مي ۀر محفوظ است، هر چیز زیر قبمختلف واقعیت با یکدیگ
 ۀلیوسکه فقط به یعروج کند؛یم ایعروج مه یآزاد و برا یویاست که او را از تعلقات دن یبارز اتیخصوص یاست که اثر هنرمند مسلمان دارا

آن فراهم  ۀنیو زم ابدییحضور م یکه وحدت در آثار و یصورتبه کند،یم تیرا هدا یوحدت و نیا راه ۀم. در اداشودیم ریپذوحدت امکان
 یـ اسالم یرانیا یبه آرامش و وحدت در معمار دنیرس یمبنا، برا نی. بر ادیآیها به وحدت نائل م. پس هنرمند مسلمان با گذر از کثرتشودیم
و  زادهی)تق دیآیدر سراسر کثرت مراتب وجود به حساب م یبخش نام برد که رمز وحدت هستعنوان عنصر وحدتبه ییاز ساختار فضا توانیم

 ( 93، ص 1398 ،ییتقوا
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 نی. از اابدییکه معمار با آن سروکار دارد معنا م یو هندسه به عنوان علم یمعمار یماد یۀبا فن معمار به عنوان پا یمفهوم در معمار نیا»
ي هندسه صرفًا محدود به جنبه چهیدر آهنگي نمایان است. قوانین کیفي هم دارد که در آن قوانین تناسب و هم یهانیست؛ بلکه جنبههاي کم 

است که مماس با آن یا در داخل آن رسم شده است. بنابراین تمامیت ابعاد یك طور سنتي مبتني بر تقسیم دایره توسط اشکال منتظمي به تناسب
 ۀ( بنابراین هم75، ص 1346)بورکهارت، « آید که رمز واضح وحدت وجود است و تمام امکانات هستي را دربردارد.دست ميدایره به بنا از

صفات و کیفیات  ۀخود، کلی« مقامات»وجود آورند که کاماًل متکي به خود باشد و همه جا در تمام کوشیدند تا فضایي بهاسالمي مي هايمعمار
چنان است که حضور خداوند را در نظام فضا آن یکه تمامجهت قبله است؛ درحالي ۀدهندمثال، محراب فقط نشان یسازد. برا فضا را متجلي
اي از وجود، در حال وجد تجربه مرتبه ۀمنزلسازد. فضاي کیفي صرفًا بعد و امتداد نیست، بلکه بهمحیط بر انسان خاطرنشان مي وجمیع جهات 

 (.1346، شود )بورکهارتمي
 نیمرز ب ۀمنزلقاجار به یو تناسبات مسکن بوم ییاصل در دستور زبان فضا نیا نییبه تب ل،یپاسخ به دو سؤال ذ یرو، در پ شیپ پژوهش

 .پردازدیمشاهده نمود م یـ اسالم یرانیا یرا در آثار معمار یاسالم یمعمار یحکم یمبان توانیکه م یادوره نیسنت و مدرن و آخر دادیرو
   ست؟یچ یـ اسالم یرانیا ی( مفهوم وحدت در معمار1
 چگونه است؟ قاجار اصفهان یمسکن بوم ییوحدت در نظام فضا ی( تجل2

 یشناس. روش3

از نوع  ختهیآم یهابا استفاده از روش ،یابه روش مطالعات کتابخانه یمعمار ییوحدت در ساختار فضا یهامؤلفه نییپژوهش، ضمن تب نیا
و  یکالبد اتیاز منظر خصوص ییفضا یبندطرح فیبه توص  نتکسیسسیو اسپ کیتمیبه روش الگور ،یو ارتباط یدر دو بخش کم   یاکتشاف

مدنظر پنج باب خانه  یآمار ۀ. جامعپردازدیکارآمد م ییساختار فضا ۀسیو مقا ینیدرک ع یفضاها، مرتبط با مفهوم وحدت برا نیارتباط ب یالگو
که  ییاست؛ جا یـ اسالم یرانیا یسنت یمعمار ینسل از الگوها نیسنت و مدرن و آخر یایدن نیعنوان مرز بر اصفهان بهقاجا یاز مسکن بوم

 .دینمایو مدرن را عرضه م یبوم یاز دو معمار یبیو ترک کندیرا تجربه م دیجد یافضا دوره

 . روش پژوهش1-3

 ن،ینو یهایاز فناور یریگگذشته، در کنار بهره اتیامروز بر اساس تجرب یروند طراح وندیو پ یبوم یمعمار یهوشمندانه از الگوها یریگبهره
 یابر یاهیپا جهیگذشته و در نت یبر معمار یکه تداومبر آنعالوه تواندیکه م رودیشمار مو جهان به رانیمعاصر ا یمعمار یدیاز مباحث کل

(. 1396 نژاد،یمعاصر باشد )مهدو ینقد آثار معمار یبرا ییبه الگو یدهدر جهت شکل یدرک آثار معمار یبرا یزیباشد، دستاو ندهیآ یمعمار
س یمنتج از آن دارد، روش اسپ یـ فرهنگ یو روابط اجتماع یکالبد یهایژگیبا و یمیوحدت ارتباط مستق یهاکه مؤلفهو نظر به آن ریمس نیدر ا

است.  یو شهرساز یدر معمار لیتحل یبرا یو ابزار یرآمد مورد توجه قرار گرفته است. نحو فضا تئورکا یروش ۀمنزل)نحو فضا( به نتکسیس
( توسط چند 6، ص 1390و تقابن  ینیالکساندر )بحر ستوفریمطالعات کر یبر مبنا 1980 ۀده لیو اوا 1970 ۀنگرش در اواخر ده نیشروع ا

 ان،یشده است )معمار یزیرهیو هانسون اشاره نمود در لندن پا ریلیبه استدمن، ه توانیها مآن نیترکه از شاخص یسیانگل دانشمندنظر و صاحب
موضوع  نیا ۀاست دربار ی. نحو فضا تالشردیپذیم ریتأث یاز چارچوب اجتماع یمعمار یآن است که فضا انگریب هینظر نی(. ا79، ص 1381

 یمیخواندن فضا از مفاه یبرا شمندانیاند دگاه،ید نی. در اکندیم انیرا ب یفرهنگ ای یاجتماع یمعن کیچگونه  ییفضا یبندکرهیپ تیکه وضع
ارتباط »مانند  ییو توسط پارامترها کنندیم یبنددسته  یهیتوج یهاو فضاها را با استفاده از گراف کنندیاستفاده م«  پیفنوتا»و «  پیژنوتا»مانند 

فضاها دست  نیموجود در ا یراه به شناخت روابط اجتماع نیو از ا پردازندینمودارها م نیا لیبه تحل« انتخاب »و « کنترل »، « یوندیپمه»، «
 (362، ص 1397 ،یلیو سه اثوندیغ ینیحسیی)کربال ابندییم



 اصفهان یوحدت در مسکن بوم یفضا و تجل اتیاضیر /نژاد لطیفی و مهدوی

5 

 ینظر  چارچوب. 2-3 

 . وحدت1-2-3

کند و هاي سریع به نقاط مختلف هر حجم یا منظره، آن را بررسي مينگاه جریان دیدن همیشه توأم با حرکت چشم است. چشم همواره با»
کوشد تا این واحدهاي منفرد را گیرد. انسان ميهاي سریع به نقاط یا واحدهاي منفرد انجام ميبیند. در واقع عمل دیدن از طریق همین نگاهمي

کردن ذهني نقاط به یکدیگر صورت متصل ۀوسیلجویي احساسي، بهي وحدتصورت کل درآورد و براي آن توضیح عقلي بیابد. این کار، یعنبه
توانند بزرگ باشند که مضربي از واحدهاي کوچك باشند، زیرا کثرت بالفاصله بنابراین تنها اشیایي مي( »36، ص 1370)پاکزاد، « پذیرد.مي

 ( 40، ص 1377)شیرمبك، « آورد.وجود ميبه اخوشاینديناهماهنگي و ن
« شود.پذیر ميها امکاندر یك فضاي معماري، تسلسل فضایي در صورت ارتباطات عمودي و افقي و ارجاعات بصري آن»عبارتي،  به

 (38، ص 1377)شیرمبك، 
یت عناصر ایجاد کثرت مي ۀگوید: جنبسینا در بیان نظم هستي مي ابوعلي» کیفیت آن، همین کثرت را به وحدت باز  ۀکند و جنبکم 

ها ممکن اي را درك کند که فاقد نظم است. هدف یافتن نظم است؛ زیرا تنها از این طریق درك پدیدهد. ذهن انسان قادر نیست مجموعهگردانمي
 شود.مي

ها است و همبستگي این مفاهیم احساس طبیعي آن ۀصورت تقابل، با یکدیگر پیوستگي دارند. این پیوستگي رابطمفاهیم انساني به ۀهم
که عناصر دهد. چنانشده بر اساس نظام طبیعت، زبان معماري را تشکیل ميآهنگکند. احساسي که در ارتباط بین مفاهیم و همان مينظم را بی

مثال، بردارهاي ارزشي در  ییابد. براشان، نسبت به این مفاهیم سازمان ميهاي مختلف، برحسب خصوصیات کاربرديمقیاس رمعماري، د
توان باز مسکوني، یك محله، یك ناحیه، یك شهر و الي آخر مي ۀاتاق همان است که براي عوامل یك خانه، یك مجموع مورد کاربرد جزء یك

 (71-70، ص 1365)ربوبي، « گردد.هاي مختلف جزء و کل و خرد و کالن ميفضاهاي معماري در مقیاس خصیافت. و این اصل، تفکر شا
. قتیحق کی اتیتشخصات خصوص یو القا دیاست که عبارت است از تجر یذهن عمل کینخست  د،یوحدت، مانند توح مفهوم»

 ینیو اشکال جهان ع اتیو کم   اتیفیاز خواص و ک کیچیتوسط ذهن، و ه دشدهیو تجر یاست مافوق امور ماد یقتیوحدت همچون حق
 ژه،یهدف و کیاجزا در پرتو  ۀاست که هم یمعن نیبخش بودن بدوحدت( »110-109، ص 1390 ،ی)جعفر« کنند. دایبه آن راه پ توانندینم
 زادهی)تق« .دیآیو وحدت از دل کثرت برم شوندینماد وحدت م ر،یکث یصورت است که اجزا نیکنند. در ا دایو مفهوم پ یو نقش و معن گاهیجا

مختلف و  یرا در آثار هنر قتیحق که نور لیواحد و اص ،یروحان قتیحق یپاست در  ی( در واقع، هنرمند سالک92، ص 1398 ،ییو تقوا
 یتعال یها به سورا با تذکار آن شانیکرده و جان ا تینور و جمال هدا یرا به سو شتنیخو یو حت گرانید یخوبتا به گرداندیمنعکس م یمتعال

 (29، ص 1393 ،یو آزاد یفاضل ،یعیسوق دهد. )شف
 ریمانند سا یاسالم یاست. هرچند معمار یتمدن اسالم تیهو ۀدهندو نشان یفرهنگ اسالم امیتحقق پ یکیزیمکان ف یاسالم یمعمار

اورانه پاسخ م یاقتصاد ،یفرهنگ ،ییایجغراف ،یمیاقل طیبه شرا یمعمار یهاسنت  یمفهوم یازهایها را دور از نهرگز آن ن،یبا وجود ا دهد؛یو فن 
به  یشناختییبایآن از اهداف و ز زیمتما بیسو، و با ترک کیاز  لیو تخ تیها، خالقبا استفاده از مهارت ی. معمار اسالمدهدیارائه نم ییو معنا

 (.Omer, 2009) دهدیارائه م تیبشر
 یاصل طراح نیترعنوان مهم(. وحدت بهیعناصر بصر نیب ۀرابط یبه معن بی)ترک پردازدیم یدر طراح یبصر بیوحدت به ترک اصل

نواز و چشم بایطرح ز کیداشته باشند و  یستیهمز گریکدیتا با  دهدیو به هر عنصر جداگانه اجازه م کندیاثر متحد م کیرا در  رگیاصول د ۀهم



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 1دورۀ ای معماری ایران، رشتهمطالعات میان

6 

 یکپارچگیسبک و... ظاهر  ایکنتراست  اس،یآن در مق یداخل یبا وجود تفاوت اجزا یاست که به طراح یزیوحدت چ ت،ینها درکنند.  جادیا
 .بخشدیم

عناصر موجود در طرح  ۀهم یابیکار با ارز نیاستفاده کند. ا یاز تمام اصول طراح دیبه وحدت، با زیآمتیموفق یابیدست یطراح، برا کی
 لیاست که کل را تشک ییهابخش نیوحدت توافق ب گر،ید انی. به بشودیانجام م گریکدیها با تعامل آن ۀها و نحودرک بهتر روابط آن یبرا
 . رندیپازل کنار هم قرار گ کیطرح مانند  کیدر  یاز عناصر فرد کیکه هر  شودیحاصل م یوحدت زمان. دهندیم

 ۀاست که هم یحس ی. هماهنگکنندیم فایا یرا در طراح یهرکدام نقش متفاوت گرند،یکدیبه  هیشب اریبس ۀدو واژ  یوحدت و هماهنگ اگرچه
 کسانیعناصر با هم  نیاگر ا یاند. حتمشابه یو حالت یشناسییبایموضوع، سبک ز یقرار گرفته و دارا یبا هماهنگ گریکدیفضا در کنار  کیعناصر در 

 نیفضا اشاره دارد. ا کیخاص در  یوحدت به تکرار عناصر کهیبه هم تعلق دارند. درحال یبه نحو یهمگ ییباشند، گو یهارمون یاگر دارا نباشند،
 (.Silveira, 2021) شودیدر فضا استفاده م بودنکپارچهیخلق حس  یاصل برا نیها باشد. اآن جنس ایتکرار ممکن است در رنگ، شکل 

را نمودار سازد، سه وسیله در اختیار دارد؛ یکي هندسه که وحدت را در نظم « وحدت» ۀهنرمندي که بخواهد، اندیش»اساس،  نیا بر
سازد و سوم روشنایي که و تعادل( که وحدت را در نظم دنیوي و نیز غیرمستقیم در فضا نمودار مي تمیسازد و دیگري وزن )رگر ميفضایي جلوه

تناســب و نظم  نیا ،ی(. به عبارت87، ص 1392)بورکهارت، « رؤیت، مانند وجود مطلق است به موجودات محدودقابل هايکلنسبت آن با ش
وحدت در  یتناهیال ی: الف( تجلکندیم تیزمان دو معنا را رواهم زشیانگا نظم شگفتساخته و ب یاست که وحدت را در ابعاد گسترده متجل

 ،یقه ی)بلخار دینمایکه کثرت را مبدل به وحدت م یرینظینما است(؛ ب( تقارن و تناســب بو وحدت نیآفر)نظم خود وحدت ینظم هندس
 (. 397، ص 1394

که به تبع زمان،  یزیدارد و نه چ یکه وجود باطن یزیبه معرفت است؛ معرفت به چ لینعلم هندسه  یمعتقد است که قصد واقع افالطون
شوند.  یوارد معبد معرفت اله توانندیها مدانکه فقط هندسه کندیم حیتصر نیچن یدر موارد متعدد ی. وستدیو از بقا باز ا ابدیصور گوناگون 

باشد که توجه روح را به  نیاگر اثرش ا یسازد، سودمند خواهد بود؛ ول تیهدا نیراست یهست یباور بود که هندسه اگر روح را به سو نیاو بر ا
 یاز فنون عاد یفن ییکه گو ندیگویاند، چنان سخن مکه هندسه را شغل خود ساخته ینخواهد داشت. کسان یجهان گذران متوقف کند سود

است  یآن هست ییبه شناسا دنیکه منظور از پرداختن به هندسه رسها است؛ حال آنجمع و ضرب و امتداد مانند آن ۀدربار انگفتارش ۀاست و هم
 (. 4-5، ص 1389و همکاران،  یاند )اکبرکه تابع زمان ییهایهست ییو نه شناسا شودیکه هرگز دگرگون نم

و توازن به وجود نظم و  یدل، هماهنگتشابه، تقارن، تناظر، تناسب، تعا نیقوان قیاز طر نشیآفر یتجل ۀدر چرخ ینظام جهان هست ۀهندس
در سراسر کثرت مراتب وجود است و  «یوحدت هست»(. هندسه، رمز 2اجزا عالم اشاره دارد )نمودار  یجهان و وحدت تمام نشیاندازه در آفر

(. 328، ص 1380 ،یفیمراتب عالم است )عف ۀنظم شکوهمند و قانونمند در هم نیا تیمراتب عالم، منشأ وحدان ۀدر هم دامر واح انیجر
 (.21، ص 1380 ار،ی)اردالن و بخت افتیآن را در دیبا یحساب، هندسه و هماهنگ قیکه از طر اندیهانیک نیقوان ۀمنزلانتظام و تناسب به

 یتناهیال یشود. تجل یو وحدت بصر یساختار یدهسبب سازمان تواندیو م گذاردیم ریتأث یاثر معمار کی تیهندسه بر کل ب،یترت نیبد
، 1398 ،ییو تقوا زادهیوجود قدر و توازن است )تق شود،یوحدت م یو آنچه سبب حرکت از کثرت به سو ابدیینمود م یوحدت در نظم هندس

 گونهنیا م،یدیبه اندازه و بر وفق حکمت و مصلحت آفر میدیما هرچه آفر ی، به معنا«خلقنه بقدر ءیانا کل ش»قمر،  ۀسور 49 یۀ(. از آ94ص 
که  شودیمشخص م یـ اسالم یکوتاه در منابع قرآن ی(. با گذر1385 ،یزدی یاندازه است )حائر جادیا یخلق به معنا ۀکه واژ دیآیبه دست م

مقدس است. بر  ۀقدر همان هندس ۀ( پس واژ69، ص 1394 ،یی)تقوا کنندیرا متبادر م یکسانی میو مفاه یاندازه معان وکلمات قدر، هندسه 
. زندیم وندیممکن پ یهااندازه ریواحد را به کث یدر موضع درست خودش، تجل «زیچ»با استقرار هر  ،یاساس، هندسه منبعث از قدر اله نیا

 اتیاضیاساس، ر نی(. بر ا1385 ،ییاست )تقوا یهر موجود یوجود یهاتیو ظرف طیموافق با شرا نیو تع یبخشصورت یکه نوع ییهااندازه
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 ایتناسبات، زوا نیپروسه و همچن نیدر ا یاصل یهاالمان ۀمنزلبه یها و اشکال هندستعامل با فرم قیساختارها از طر یعلم یۀپا ۀنزلمبه تواندیم
 (.Fuller, 1979, p. 315باشد ) رگذاریها تأثالمان انیموجود م ارتباطات ۀمنزلها بهشکل رییو تغ

مقیاس انساني و طراحي بر اساس ریاضیات بدن انسان است که از قدیم مورد  د،ید توانیوحدت در فضا را م یکه تجل یموارد گرید از
 1948هاي هاي بزرگي چون یونان و مصر بوده است و حتي در دوران معاصر نیز در کار معماران مدرن نظیر لوکوربوزیه ـ که در سالتوجه تمدن

شود با مقیاس انساني، با کاربرد کلي در معماري و مکانیك انتشار داد ـ دیده مي در دو جلد با عنوان مدول: یك پیمون موافق يکتاب 1954و 
دست آمده است و فقط بخشي از ابعاد (. اما این نکته را نیز باید در نظر داشت که مقیاس انساني بر اساس فیزیك انسان به1378)چینگ، 

ـ رواني و  یروح ۀدهد. مقیاس انساني باید هر دو جنببودن را پوشش ميوسبیروني او و تا حدي نیز احساس رواني ملم ۀبوجودي و آن هم جن
 فیزیکي انسان را در نظر داشته باشد و در جهت تعادل و تکامل او بر اساس مباني و اهداف فضا و ساختار بنا گام بردارد. 

شدن اهمیت دارد، مانند سردرب مسجد جامع یزد؛ در جایي رساندن به اوج و ایجاد حس اساس، در جایي ممتازبودن و نشانه نیا بر
الله؛ و در جایي آرامش، اصل و مورد توجه است که با شکستن مقیاس حیرت و تعالي مورد نظر است، مانند فضاي زیر گنبد مسجد شیخ لطف

اند تا هرچه اجزا در کنار یکدیگر قرار گرفته ۀیابیم؛ مانند فضاهاي مسکوني که در عین تضاد از نظر ابعاد، هممي دستو خردکردن فضا به آن 
که تمام اجزا و عناصر ترین اصل تناسبات است: اینفضا را بیان کنند. در بحث مقیاس و ارتباط آن با وحدت، مهم یکپارچگیبیشتر وحدت و 

 پیوستگي فضا و در نتیجه وحدت ساختار را تقویت کنند. ،یکدیگردر ارتباط و پیوند با 

 نشیآفر  جهان یهندس نظام در وحدت یتجل نیقوان: 2 نمودار

 . نحو فضا2-2-3

 یمعمار» یۀمورد توجه معماران بوده است. چارچوب نظر یمعمار یطراح ندیمراحل فرا نیاز اول یکیعنوان همواره به ییفضا ییجانما یهانقشه
کید دارد که ساختار توپولوژ« سرآمد شکل  یو ذهن ینیع یرهایمتغ ریاست که خود تحت تأث یپنهان میها برگرفته از مفاهنقشه نیا یو هندس کیتأ

است که  یو ابزار کی(. نحو فضا تکن131، ص 1399هاست )رهبر و همکاران، آن یریگشکل یکه مبنا اندینهان یو تابع الگوها اندگرفته
 اتیخصوص نیگزیجا «کیتوپولوژ» ای «یارابطه»و تفکر  دیفضاها را آشکار نما نیروابط ب گرید یو از سو ییسو سازمان فضا کیاز  تواندیم
عملکرد و  لیوتحلهیو تجز یشناسختیدر مطالعات ر یی( و نقش بسزاHillier & Hanson, 1984, p. 199شود ) «ییایجغراف» ای «یابعاد»

فضا  یرابعادیغ یهاتیفیک یبر رو ژهیوفضا، و به یفرم بر رو یروش به جا نی(. ا112، ص 1399و همکاران،  یفی)لط دیمان فایشکل فضا ا
از  یابه مجموعه یاز لحاظ معمار شدهفیتعر یفضا ۀترجم ندیدر تفکر با فرا رییتغ نی. اکندیمراتب تمرکز مسلسله ایکنترل  ،یریمانند نفوذپذ

وحدت

توازن

هتشاب

تقارن

تناظر

بتناس

تعادل
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، 1399و همکاران،  انیشوند )حاج لیتحل یاضیشوند و از نظر ر یبررس یکه ممکن است از لحاظ بصر شودیشروع م یکیتوپولوژ یهاگراف
 وحدت پرداخت:  یهایژگیو لیبه تحل توانیم لیاز دو شاخص ذ استفادهنحو فضا با  کی(. در تکن44ص 

 یبستگ گریکدیچند تن که با  ایدو »را آن  نیو فرهنگ مع کندیم یمعن «شیقوم و خو»را  وندیپدهخدا هم ۀنام( : لغتi) یوندیپ( همالف
 یۀنظر ۀدربار کهیدرحال برند،یکار مبه یانسان ۀرابط یرا برا وندیپهم ۀها، واژفرهنگ نیا یکه هر دو استی. گوخواندیم« داشته باشند وندیو پ

نحو فضا  یۀکه در نظر یبار روابط انسان یوندیپاستدالل کرد که هم توانیدارد. گرچه م یوندیپاز هم یشتریب ییایگو یکپارچگی ۀموردبحث، واژ
 (. 86، ص 1394 گلشن،ی)همدان دینمایم ترنیو وز ترنیمورد بحث است سنگ

 یکپارچگی(. 85، ص 1382بذرگر، و پیوستگي عناصر آن است ) يیروابط فضا ابد،ییپیوند اهمیت مساختار هم ابيیآنچه در ارز رونیازا
کل است  کیعنوان به ستمیس کیجداافتاده از  ای کپارچهیتا چه اندازه  ریآن است که مس ۀدهندنشان اریمع نی. ایدسترس یاست برا یاریمع

(Ostwald, 2011, p. 457هم .)ۀکنندو مشخص کندیم انیرا ب ییمفهوم نحو فضا است که انسجام فضا نیتریاصل یکپارچگی ای یوندیپ 
که بتوان از آن به  یواسط یتعداد فضاها نیانگی( و عبارت است از م86، ص 1391فضاها است )مالزاده و همکاران،  ریارتباط هر فضا با سا

 .دیفضاها رس ریاست که بتوان از آن فضا به سا یجهت رییتعداد تغ نیانگیم گر،یان دی. به بدیفضاها رس یتمام
 ییانسجام فضا یوندیپبا مفهوم عمق قرابت دارد تا فاصله. در واقع هم شتریب یرو نیو به هم یااست، نه فاصله یارتباط یمفهوم یوندیپهم

باشد  شتریفضا ب کیدر  یوندیپهم زانیهرچه م یعنی(؛ 15، ص 1386 نژاد،ی)مسعود کندیم انیفضاها را ب گریفضا با د کی شدننیعج زانیو م
برخوردار است  زین یباالتر یاز دسترس نیبنا دارد؛ همچن ییسازمان فضا تیفضاها و کل گریبا د یشتریب یکپارچگیانسجام و  یآن فضا دارا

از حرکت را به خود جذب  یشتریب یباال چگال یوندیپباارزش هم ی(. شواهد نشان داده است که محورها86، ص 1391)مالزاده و همکاران، 
مقدار کمتر باشد، گره  نیمعکوس دارد. هرچه ا ۀرابط ینسب ۀو افتراق فضا با مرتب یوندیپ(. هم44، ص 1392و همکاران،  باندهی)د کنندیم

 تریخصوص ۀدهندباشد، نشان شتریتر است و هرچه افتراق فضاها بدر دسترس گریدارد و به عبارت د یترکیها ارتباط نزدگره گریموردنظر با د
و  یکه با عدم تقارن نسب شودیداده م شینما i یفضا با عالمت اختصار یوندیپهم ۀ(. درج81، ص 1381 ان،یبود )معمار اهدبودن فضاها خو

 دهدیرا نشان م یوندیپهم نیشتریتا ب یوندیپاز فضاها با حداقل هم یمراتبسلسله یوندیپهم جیمعکوس دارد. نتا ۀرابط یواقع یعدم تقارن نسب
(Ostwald, 2011, p. 464در صورت .)ییحد باال چیو ه شودیآغاز م 00/1از  یوندیپهم جیباشد، نتا کیصفر و  ۀدر باز یکه عدم تقارن نسب ی 

است  شتریدر آن فضا ب یوندیپهم ۀ( کمتر باشد درج166، ص 1399 با،یو د یفی(. هرچه عمق فضا )لطOstwald, 2011, p. 453ندارد )
(Hillier, 1996, p. 25 .) 

است که با حالت اختالل و  یریگاندازهقابل یکیزیف تیو خاص یعلم یدرگاشت مفهوم ای یآشفتگ ،ی( : انتروپEn) یارزش انتروپ( ب
سامانه الزم  قیحالت دق حیصح فیتعر یاست که برا یتعداد ذرات نیکمتر یکیزیف ۀسامان کی ی  انتروپ ،یمرتبط است. به عبارت تیعدم قطع

ماده است.  ایدر هر سامانه  ینظمیب ۀدرج یبرا یاو اندازه شودیهر سامانه مربوط م یهایژگیاست که به و یکینامیترمود یتیکم   یاست. آنتروپ
در حالت  یکامل در هر حالت: انتروپ یدر حالت تعادل درون نیمع ۀماد کی یبرا نیاست؛ بنابرا شتریب یباشد، انتروپ شتریب ینظمیهرچه ب

 (. Atkins & De Paula, 2014در حالت گاز کمتر است ) ینسبت به انتروپ عیدر حالت ما یو انتروپ عیحالت ما در یجامد از انتروپ
داشته باشد، نشان  شیافزا یگذشت زمان. هرجا مقدار آنتروپ صیتشخ یبرا یاساس یشاخص یعنیبردار زمان )درگاشت( است،  یانتروپ

داشته  تواندیم ستمیاست که هر س یداخل یهااز تعداد حالت یاریمع یانتروپ گر،ید یفیتعراست. در  ندهیزمان به سمت آ کانیکه پ دهدیم
متفاوت به نظر  کندیآن را مشاهده م…( )مانند جرم، سرعت، بار و کیماکروسکوپ یهاتیکه فقط کم   یناظر خارج یکه براباشد، بدون آن

 (. Muller & Weiss, 2005برسد )
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حضور  یهم برا یشتریب یهادارد، مکان یشتریکه حجم ب یستمیتر، سساده انیاز حجم و دما است؛ به ب یتابع یانتروپ ،یحالت کل در
منجر خواهد  یانتروپ شیبه افزا ستمیحجم س شیافزا جهیدارند؛ در نت ییجاجابه یبرا یشتریب یهاتیها موقعها خواهد داشت و مولکولمولکول
همراه باشد.  یکاهش انتروپ ای شیبا افزا تواندیم گریفاز د کیفاز به  کیاست. گذار از  یوامل مؤثر بر انتروپاز ع یکیمواد هم  فاز رییشد. تغ

ش یافزا یدر ذوب، انتروپ نیآزادتر از جامد است، بنابر یمولکول یفضا ع،یاست. در فاز ما عیفاز از جامد به ما رییتغ یذوب نوع ندیمثال، فرا یبرا
 ل،ی)داگد ردیپذیصورت م یو کاهش انتروپ شودیمحدودتر م یمولکول یفضا شود،یم لیمانند چگالش که گاز به جامد تبد یندی. در فراابدییم

 ۀدهندنشان یانتروپ ری(. مقادHillier, 1996, p. 56) کندیم فیومرج توصرا از نظم به هرج ستمیس کی تیموقع یانتروپ ،ی(. در معمار1387
 مشخص است.  یفضا کیاز  گرید یبه فضاها دنیرس یدشوار

تر ها سختگره ایفضاها و  گریبه آن فضا از د یدسترس زانیآن است که م ۀدهندباشد، نشان شتریب یانتروپ زانیهرچه م گر،یعبارت د به
 دهدینظم و آشوب را در فضا نشان م نیب ۀرابط ی(.در مجموع، انتروپTurner, 2001) ابدی یبه آن فضا دسترس تواندیاست و کاربر دشوارتر م

(Hillier, 1996, p. 57.) 

 هاداده یآور . روش جمع3-3 

مدنظر برداشت و مطابقت  یمسکون یبا مراجعه به فضاها ،یدانیو م یاصورت کتابخانهبه یاصل ماتیها و ترسموردنظر در قالب نقشه یهاداده
 طیو مح نتکسیس سیاسپ ۀدر افزون یسینوتمیشده، سپس با الگور یگذارمحدب نام یدر قالب فضا خانهمربوط به هر  یداده شده است. فضاها

پژوهش پاسخ داده  یهاها پرداخته و به پرسشداده سهیو مقا لیبه تحل یها در جداولداده یبندشده است. در ادامه، با جمع یابیارز پرهاگرس
 شده است.

 ی. روش آمار 4-3

 ،یفراوان عیبوده و با استفاده از جداول توز یفیکاررفته توصبه یآمار ۀویش ،ییشده از تناسبات و روابط فضااستخراج یکم   یهابا توجه به داده
 اطالعات انجام گرفته است. یدهسامان ن،یانگیو م یدرصد فراوان

 هاافتهی. 4

از تنوع  یتر بودن و برخوردارشدهبه علت شناخته یاگریمیو ک یکدخدائ ان،یافتاده، جنگجو ،یآزاد یهااصفهان، خانه یقاجار یهاخانه انیاز م
به فضاها  ،ییگراف روابط فضا میو ترس تمیدر نوشتار الگور لیپژوهش و تسه ندیفرا لیتکم یانتخاب شده است. در راستا ییو ارتباطات فضا

( با شاخص کنترل )شکل 2)شکل  یوندیپ( و هم1)شکل  یانتروپ یپارامترها نیو ارتباط ب ینسبت داده شده و به علت وابستگ یاختصار الئمع
 یهاارزش یابیمکان شیاند. در نماشده یدهآمده در جدول ساماندست(، اطالعات به5عمق فضا )شکل  نی( و همچن4( و انتخاب )شکل 3

 مقدار است. نیکمتر ۀدهندنشان یو رنگ سرخاب نیشتریب شینما یپالن، رنگ خردل یونحو فضا بر ر



 1401بهار و تابستان ، 1، شمارۀ 1دورۀ ای معماری ایران، رشتهمطالعات میان

10 

(. 1محاسبه شده و در جدول قرار داده شده است )جدول  زیباز و بسته ن یفضا یمهم در طراح یاریعنوان معدر ادامه، نسبت فضا به توده به 
 شده است. لیو تحل یابیو ارز سهیمقا گریکدیبا  2مربوط به هر فضا در قالب جدول  زانیم نیشتریو ب نیکمتر نییآمده با تعدستبه جیسپس نتا

 یکدخدائ ۀخان یلیتحل جی: نتا1جدول 

یاضی فضا  پالن تناسب بصری توده و فضا تناسب ر

 مساحت زمین
 )مترمربع(

 مساحت فضا
 )مترمربع(

 

 

84/1115 90/382 
 مساحت توده

 )مترمربع(
 نسبت

 فضا به توده
94/732 24/52 

 عمق میانگین انتخاب فضا کنترل فضا پیوندیهم انتروپی فضا پارامتر تحلیل

 En<2.94 .59<i<1.976 .2<C<3.45 147<Ch<4405 5.625>2.17 محدوده

ین فضا  C0-05 S-05 Cl-03 St-02 Lo-01 کمتر

ین فضا  Li-08 Y-01 Y-01 Y-01 بیشتر
V.I.P-01 
S-Ba-St 

  یوندیپهم نیکمتر  و نیشتر یب یمکان شینما :2 شکل  ییفضا یانتروپ نیکمتر  و نیشتر یب یمکان شینما: 1 شکل

 

  فضا عمق نیکمتر  و نیشتر یب یمکان شینما: 5 شکل
)تودۀ آبی مربوط به طبقۀ همکف و تودۀ خاکستری مربوط به 

 طبقۀ اول(

 یمکان شینما: 4 شکل
  فضا انتخاب نیکمتر  و نیشتر یب

 یمکان شینما: 3 شکل
  فضا کنترل نیکمتر  و نیشتر یب
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 کنترل، انتخاب و عمق ،یوندیپهم ،یانتروپ یهاارزش ینحو فضا بر مبنا جی: نتا2جدول 

 ](Vipنشین )شاه -(Bفضای بهداشتی ) -(Loهشتی ) -(Stپلکان ) -(Sانبار ) -(Liنشیمن ) -(Coراهرو ) -(Enورودی ) -(Yحیاط )[

 یبحث و بررس. 5

 نیشتریو ب یورود یمربوط به فضا ییعمق فضا نیدارند که کمتر نیحامل، داللت بر ا ۀعنوان گربه یورود نییتع یپژوهش بر مبنا یهاافتهی
کنترل و انتخاب  ،یوندیپهم زانیم نیشتریتنها از بنه اطیح ،ییاست. از سو یداخل یو راهروها ییانبار، حمام، دستشو یعمق از آن  فضاها

تفاوت  نیا انیجنگجو ۀنمونه، در خان یفضاها دارد. برا گریبا د زیرا ن یشده برخوردار است، تفاوت معنادارانتخاب یآمار ۀجامع انیدر م ییفضا
 نیشتریب ن،یهمچن است. 403تا  45 نیانتخاب ب ۀو در سنج 11/4تا  1/0 نی، در ارزش کنترل ب68/2تا  60/0 نیب ۀفاصل یوندیپهم اریدر مع

 اطیفضاها با ح گریو ارتباط آسان د ییبه انبار است. نظم فضا یمنته یانبار و راهروها یمربوط به فضاها یدسترس یو دشوار ییفضا یوپانتر
 ییفضا یبندکرهیتر از توده را در پمراتب مهمبه ینقش یو منف یته یدارد و بدان معناست که فضا اطیباز ح یفضا ۀدهندنشان از نقش سازمان

به  توانیمثال م یوجود ندارد؛ برا ییآن در ساختار فضا نیشتریو ب یانتروپ زانیم نیکمتر نیب یتفاوت فاحش ن،ی. با وجود ادینمایم فایاخانه 
 اشاره کرد. 87/2تا  05/2 یعدد ۀبا فاصل یاگریمیک ۀدر خان ییفضا یانتروپ

در  اطیساخت با ح یتا فضا یورود یفضا انیو رابط م یعبور یفضا کیعنوان مسکن معاصر به یدر فضا اطیو نقش ح گاهیجا ۀسیمقا
 دو دوره دارد.  نیا یدر فضا یتیو هو نیادیبن یهااز تفاوت تیحکا ،ییفضا بیدهنده به ترکنظم یعنوان ساختاربه یمسکن بوم

 انتخاب فضا کنترل فضا پیوندیهم انتروپی فضا معیار نام خانه
عمق 

 میانگین

نسبت 
فضا به 

 توده

 آزادی

 En<3.44 .5<i<1.55 .083<C<5.25 129<Ch<3193 8.35>2.5 محدوده

 Co-03 W.C B Li-09 Lo-01 فضا کمترین 54/62

 S-01 Y-01 Y-01 Y-01 فضا بیشترین
S-01 

Cl-07 

 افتاده
 En<3.166 .33<i<1.42 .1<C<5.167 103<Ch<1997 6>2.39 محدوده

 Co-09 S-04 W.C St-01 Co-01 فضا کمترین 30/40
 St-01 Y Y Y S-04 فضا بیشترین

 جنگجویان
 En<2.34 .6<i<2.68 .1<C<4.11 45<Ch<403 3.77>1.68 محدوده

 Y S-01 Br-04 S-02 Lo فضا کمترین 60/62
 S-01 Y Y Y S-04 فضا بیشترین

 کدخدائی

 En<2.94 .59<i<1.976 .2<C<3.45 147<Ch<4405 5.625>2.17 محدوده

24/52 
 Co-05 S-05 Cl-03 St-02 L0-01 فضا کمترین

 Li-08 Y-01 Y-01 Y-01 فضا بیشترین
Li-09 
St-05 

Wc-03 

 کیمیاگری
 En<2.87 .451<i<1.56 .2<C<3 69<Ch<823 6.62>2.05 محدوده

 Y En S-01 S-01 Co-01 فضا کمترین 58/73
 St-06 Y Y Y St-06 فضا بیشترین
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 ،ییو گراف فضا یبندکرهیمشابه در پ گاهیو قراردادن هر فضا در جا یورود یدر فضا میرمستقیغ دیو د یدر دسترس ییعمق فضا جادیا با
 نمود. فیتعر یمراتب دسترسرا در سلسه یورود ینقش فضا ت،یمحرم تیکرد و با رعا میتنظ یبندکرهیعمق فضا را در پ توانیم

 جادیتوده با ا م،یکه با توجه به مفاه دهدیتوده و فضا را نشان م یعنی یمعمار یدو جزء اصل انینخست نسبت م ۀتوده ـ فضا در مرحل نظام
. در اصل کندیم جادیرا ا یمعمار یادراک یاست، ساختارها یفیو ک یذهن یاست و فضا که موضوع یمعمار ۀمحصورکنند ،یکالبد یساختارها

وجود به زیرا ن یمعمار یۀماژن جهیو در نت کندیم ریپذسکونت را یکه اثر معمار آوردیوجود مبه یـ ادراک ینظام توده ـ فضا، ساختار کالبد
درصد است. با  58معادل  نیانگیطور مچهل تا هفتاد درصد قرار دارد و به ۀنسبت فضا به توده در باز شده،یبررس یآمار ۀ. در جامعآوردیم

 یابیکه به مکان ابدییمعنا م یارتباط زمان نیمثبت است و ا یهمبستگ بیضر ست،یحاکم ن رهایمتغ نیب یمیمستق یاگرچه ارتباط خط ن،یوجود ا
 است. یانیم یاز فضاها شتریبرزن نسبت فضا به توده ب ینحو که در ابتدا و انتها نیها توجه شود؛ بدخانه

 یر یگجهینت

حاصل تعامل سازنده میان اصالت و نوآوري مفاهیم پایدار معماري  ،یاست، در ساختار معمار یبخشتیفیک ۀدهندکه نشان یمفهوم ،یتعال
اوري معاصر را  یآثار معمار تواندیم یاسالم یهنر و معمار یحکم یمبان یروزآمد شیمبنا، پا نیهاي روزآمد و پیشرفته است. بر ابومي و فن 

 افتهیبه نسل امروز انتقال  یفرهنگ یراثیاز م یبخش ۀمنزلگذشتگان به یگونه که آثار معمارانتقال دهد، همان ندهیارزشمند به آ یراثیم ۀمنزلبه
 ان،یم نیها است. از اداده انیپنهان در م یدانش و کشف الگوها دنیبلکه آفر ست،یدارد صرفًا استخراج داده ن تیاهم انیم نیاست. آنچه در ا

استوار  اصل نیبر ا یاعتقاد اصول گرید که یاگونهبه برخوردار است؛ ینید اعتقادات انیخاص در م یگاهیاصل از جا نیعنوان واالتربه دیتوح
 قیاز طر ن،از آ یعنوان بخشبه یجامعه و معمار یفرهنگ انیجر تیاست که با هدا ییهابر اصول و ارزش یمبتن یدیتوح ینیباند. جهانشده

در  دیآیدرم یکه به زبان معمار یاست. وحدت زمان افتهی یتجل« وحدت در کثرت»لب اصل در قا یاسالم یمعمار یهاکالبد و معنا در بنا
با جزء  یجزئ چیه ،ی. به عبارتشودیم یجزء و کل متجل نیب ۀهندسه و تناسب و رابط ،یمحوربند ،یسازنهیقر ت،یچون نظم، مرکز یمیمفاه

 یاریعنوان معبه یمنظور، انتروپ نیاجزا از کل است. بد ییخوانا یتناسب در گرو چگونگ ینسبت ندارد، بلکه تجل ایطور مجرد تناسب به گرید
 هو تود یفیو ک یذهن یعنوان عاملفضا به نیو متعادل که ب ایپو یوندیعنوان پتوده و فضا به نیسو و تناسب ب کیاز  ینظمیب ۀسنجش درج یبرا
باز و بسته، ابعاد و تناسبات،  ییگفت، سازمان فضا دیقرار گرفته است. در مجموع با لیسو، مورد تحل گریاز د ردیگیشکل م یفاکتور کم   ۀمثاببه

 رمنج یمعمار ییکه به شناخت ساختار فضا دهدیتوده و فضا را نشان م انیم یو هندس یعدد یهاآن، رابطه و نسبت یریگو جهت یابیمکان
 تواندیدارد و م یو فهم آثار معمار یدر بازخوان ینیادیفضا با فرهنگ است و نقش بن یدرون یهاکه متشکل از روابط و کنش یسازمان شود؛یم

کنترل و انتخاب  ،یوندیپهم زانیم نیشتریدهنده است که بسازمان ییفضا اطی. حردیقرار گ یبردارخلق آثار معاصر مورد بهره یبرا یاریمع
با  توان،یو م دیآیدست مبه ییفضا یبندکرهیفضا در پ حیصح یریقرارگ ۀواسطمهم به نیفضاها دارد. ا گریبا د یرا دارد و تفاوت معنادار ییفضا

 داد.  یمعاصر تسر یمعمار یآن را به فضا ،ییفضا یهاواسطه جادیا

 منابع

 .کریم قرآن
 .خاک نشر(. مترجم) شاهرخ حمید. وحدت حس(. 1380) الله بختیار، و نادر اردالن،
 فلسفه پژوهشنامه. وجود یشخص دیتوح نییتب در «وحدت نیع در کثرت و کثرت نیع در وحدت» آموزه نقش(. 1399) محمدرضا نیا،ارشادی
 .216 -197 ،(35)18 ،نید
 . گروس. معنوی هنر و حکمت(. 1375) غالمرضا اعوانی،
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 ادب هايپژوهش. یهندس یرمزها و یروحان معرفت(. 1389) اللهحبیب اللهی،آیت و اصغر علی شیرازی، تقی، پورنامداریان، فاطمه، اکبری،
 .22-1 ،(13)4 ،(گویا گوهر) عرفاني

 محور طراحي: موردي نمونه -شهري یسنت فضاهاي طراحي در فضا چیدمان روش کاربرد آزمون(. 1390) سوده تقابن، و سیدحسین بحرینی،
 .18-5 ،(4)3 ،شهرسازی و معماری-بایز ینرهاه نشریه(. ع) قاسم امامزاده پیاده

 .کوشامهر. شهر اصلی ساخت و شهری طراحی(. 1382) محمدرضا بذرگر،
 .مهر سوره. اسالمی معماری و هنر عرفانی مبانی(. 1394) حسن قهی، بلخاری

 .77-65 ص هنري، حوزه ،معنوي هنر مباني(. مترجم) نصر حسین. اسالمي هنر در جاودان هايارزش(. 1346) تیتوس بورکهارت،
 .سروش(. مترجم) نیارجب مسعود. بیان و زبان اسالمي، هنر(. 1365) تیتوس ،بورکهارت

 .ششم چاپ سروش،(. مترجم) ستاري جالل. (هاروش و اصول) مقدس هنر(. 1392) تیتوس بورکهارت،
 .41-36 ،2( 2)1 ،صفه. طراحي قطب دو پیچیدگي، و سادگي(. 1370) جهانشاه پاکزاد،
 .انزلي(. مترجم) افشار صدري غالمحسین. ایران معماري(. 1344) اپهام آرتور پوپ،

 دانشگاه معماری، دکتری نامهپایان ،صفوی معماری در زیبایی، هندسه به رجوع با معماری؛ وجــودی مراتب بازخوانی(. 1385. )و تقوایــی،
 .تهران زیبا، هنرهای پردیس تهران،

 .ایحرفه و فنی دانشگاه. معماری و هنر در نظری مبانی تا نظری مبانی از(. 1394) ویدا تقوایــی،
: یمورد مطالعه) شوشتر یسنت یهاخانه یمعمار در کثرت در وحدت یتجل ریس ،ییفضا یمحوربند(. 1398) ویدا تقوایی، و علیرضا زاده،تقی

 .108-91 ،(40)13 ،شهر تیهو(. گازر خانه و زاده نیام خانه
 .جعفری عالمه آثار نشر و تدوین مؤسسۀ. اســالم دیدگاه از هنر و زیبایی(. 1390) محمدتقی جعفری،

 .تهران دانشگاه چاپ و انشارات مؤسسۀ(. مترجم) قراگزلو زهره. نظم و فضا فرم،: معماري(. 1378. )کي. دي فرانسیس چینگ،
. کاشان در رانیا یسنت یها خانه یکربندیپ یریگ شکل در اطیح ریتأث(. 1399) محمدجواد نژاد،مهدوی و سعید تاجر،علی و مینا حاجیان،

 .55-43 ،(30)13 ،آرمانشهر شهرسازي و معماري
 .ایران فلسفه و حکمت پژوهشی مؤسسه. تطبیقي شناسيهستي مبادي از تحلیلي: هستي هرم(. 1385) مهدی یزدي، حائري

 .فردوسی دانشگاه(. مترجم) میردامادیبحرالعلوم سیدمحمود. آن فیزیکی مفهوم و انتروپی(. 1387) سیدنی جان داگدیل،
 ايتجربه مصنوع، طیمح ییفضا یبندکرهیپ و یشناخت یهایژگیو نیب روابط(. 1392) امید ریسمانچیان، و شهرام پوردیهیمی، محمد، بان،دیده

 .64-37 ،(4)2. رانیا یمعمار مطالعات. دزفول در
 فرهنگي و علمي مؤسسه ،بومي معماري. معماري فرداي و امروز براي دیروز شناخت آن، کاربرد و بومي معماري(. 1365) مصطفي ربوبي،

 .71-57 فضا،
 یحرارت نقشه دیتول در َگنیس تمیالگور(. 1399) امیرحسین مرکزی،دوائی و محمدرضا بمانیان، محمدجواد، نژاد،مهدوی مرتضی، رهبر،

 . 142-131 ،(32)13 ،آرمانشهر شهرسازي و معماري. یمعمار طراحي در ییفضا ییجانما
 -149 ،(48)12 ،فرهنگ راهبرد. انسان یوحدان روان ساختار نییتب در یبوم یکردیرو: مداروحدت یشناسروان(. 1398) علی محمدی،زاده

170. 
 .سروش. صنع تفرج(. 1366) عبدالکریم سروش،
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 یسهرورد یاشراق نگاه یمبنا بر) یاسالم یمعمار در نور رمز یتجل یبررس(. 1393) محمدجواد آزادی، و علیرضا فاضلی، و فاطمه شفیعی،
 .41 -24 ،(3)1 ،یاسالم هنر نهینگار(. یاسالم مساجد یهاشاخصه بر دیتاک و نور به

 .معماري و هنر انتشارات(. مترجمان) مدني محمود و آقایي سعید. معماري و فرم ایده،(. 1377) ایگون شیرمبك،
 .الهام نشر(. مترجم) حکمت نصرالله. الحکمفصوص بر شرحی(. 1380) ابوالعال عفیفی،
 .بهجت انتشارات. سعادت کیمیای مقدمه(. 1361) محمد غزالی،
. رضوي هايآموزه در یاسالم یزندگ سبک اعتقادي هايهمؤلف و ابعاد لیتحل(. 1393) فاطمه باغانی، و اکبر رهنما، اصغر، هادوی، و ثریا قطبی،

 .450 -435 ،(60)18 ی،اسالم دانشگاه در یمعرفت مطالعات
 یفرهنگ یفضاها یریپذ اجتماع در طیمح یکالبد یها مؤلفه نقش یبررس(. 1397) الدینجمال سهیلی، و ابوالفضل غیاثوند،حسینی کربالیی
 ،(25)11 ،شهرآرمان یشهرساز و یمعمار. اورانین و دزفول یفرهنگ یهامجتمع: یمطالعات مورد فضا، دمانیچ کیتکن از استفاده با

361-373. 
 ،جهان نقش. اصفهان جنگجویان خانه: موردی نمونه قاجار؛ بومی مسکن فضایی ساختار کاویداده(. 1399) داراب دیبا، و محمدجواد لطیفی،

10(3)، 163-171. 
 یشناختجامعه مطالعات. اصفهان قاجار یبوم مسکن در فضا یاجتماع منطق(. 1399) داراب دیبا، و محمدجواد نژاد،مهدوی و محمد لطیفی،

 .128-102 ،(37)10 ،یشهر
 .بهشتی شهید دانشگاه. سینتکس اسپیس بر ایمقدمه(. 1386) رضا نژاد،مسعودی

 .83-75 ،(35)12 ،صفه. یمعمار یفضا نحو(. 1381) غالمحسین معماریان،
 ،یشهر تیریمد. باشت شهر عصریول ابانیخ در ییفضا دمانیچ کاربرد(. 1391) محمد خسروزاده، و وحید پسیان،بارانی عباس، مالزاده،

10(29)، 81-90. 
 .68 -59 ،(30)11. شهر تیهو. معاصر یمعمار آثار نقد یبرا ییالگو: سرآمد یمعمار گفتمان(. 1396) محمدجواد نژاد،مهدوی

 .52-45 ،28 ،هنر فصلنامه(. مترجم) کاشانی حنایی محمدسعید. اسالمی معنویت و هنر(. 1374) سیدحسین نصر،
. کاشان ها،یبروجرد خانه: یمورد مطالعه ؛یشهر یطراح و یمعمار در یافتیره ،«فضا نحو» هینظر یشیبازاند(. 1394) حامد گلشن، همدانی

 .92-85 ،(2)20 ،یشهرساز و یمعمار -بایز یهنرها
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Mathematics of space and the manifestation of Unity in Isfahan’s  Native 

Housing of the Qajar Era 

Mohammad Latifi1, Mohammadjavad Mahdavinejad2 

 

Abstract 

Monotheism is Islam's most fundamental doctrinal principle; it expresses man's belief in the unity of the 

universe. From the holy artist’s point of view, what has existence must somehow manifest its eternal 

origin. Architecture is no exception to this rule, and one of the dimensions of spatial quality in it is the 

characteristic of unity and plurality. Unity, when it comes to architecture literature, is manifested in 

concepts such as centrality, centralism, symmetry, centralization, proportionality, and harmony. Its 

obvious manifestation is evident in the spatial structure of Iranian houses. Concepts with a holistic view 

in the form of space mathematics can be discovered in the sacred space and its extension to the space of 

contemporary architecture to discover the tradition of the past in the present and create a valuable legacy 

for the future. The research approach is quantitative and with a combined descriptive-analytical strategy 

in case samples and logical reasoning using the space syntax technique; it analyzes the spatial system 

(definition of space, composition, and differentiation) and the ratio between mass and space in Isfahan’s 

Qajar native housing. Findings show that Iranian-Islamic architecture manifests the realization of the 

sacred in the space organization. The balance in numerical ratios and relations of space manifests the 

principle of unity and plurality in the space organization. Among these, the empty space of the yard 

plays a vital role in the interconnection of other spaces and has a significant difference in the values of 

selection and control compared to other spaces. 
Keywords: Unity and Plurality, Spatial Organization, Space Syntax, Mass and Space. 
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