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 رانیا یمعمار نیتکو ریس
 وسسالینگار ی معماریِهای سانتارهای زندهی شانصهمبتنی بر نظریه

 

 0ایلقار اردبیلچی

 

 

 
 

 چکیده
ی است که ها بر مبنای نظریاتی آنهای معماری از نگاهی ساختارگرایانه، مطالعهی بررسی سیر تاریخی تکوین سبکهاروشیکی از 

ی جا که مبتنی بر فرض اثرگذاری مثبت کیفیت ذاتاند. این نظریات، از آناین مقوله را در ارتباط با ساختارهای زنده واکاوی کرده

ورت، بررسی کنند. در این صاند، بستر مناسبی برای این دست از مطالعات، نیز، فراهم میاد شکل گرفتهساختارهای زنده بر ادراک افر

ز بخشی و تأمین انتظارات انسان اها با مفاهیمی چون جاودانگی، حیاتپذیری ماهیت آنتاریخ بناهای معماری در چارچوب تطبیق

البد ها فارغ از همه عوامل مؤثر جزء کو بررسی سیر تحول سبک شناسیسبکچنین شرایط مناسبی برای . همشودمیمعماری، ممکن 

ی این نظریات است؛ که م.( در زمره2441)روساهای ساختارهای زنده توسط سالینگی شاخصه. نظریهگرددمیو ساختار بنا فراهم 

اساس براین  .دهدمیختارهای معماری تعمیم بر مبنای مطالعات تطبیقی، قواعد ترمودینامیک حاکم بر ساختارهای طبیعی را به سا

ر تاریخ روس است تا بر مبنای آن سیای سالینگایرانی متکی بر نظریه های معماریهدف پژوهش حاضر، بررسی سیر تکوین سبک

ه در لیست هایی کتکوین آن را از این نقطه نظر میزان حیات ابنیه ارائه کند. بدین منظور از میان بناهای شاخص معماری ایران، نمونه

، ای معماری ایرانهنمونه های مناسبی برای سبک و مبتنی بر نظر هنرشناسان  میراث جهانی یونسکو و میراث فرهنگی ایران ثبت شده

ی شدند و بر ها تحلیل شکلی و ساختاری تطبیقی، این نمونهگزینش شدند. بنابراین با رویکردی ساختارگرایانه و به روش مقایسه

ی معماری هاکه سبک دهدمیها در زمان مشخص گردید. بررسی این سیر نشان ها به دست آمده، سیر تغییر و تکوین آنمبنای داده

ی بعد از انقالب اسالمی، از نظر ساختاری در میزان خراسانی، اواسط سبک رازی و سبک تهرانی در دوره های؛ سبکر دورهایران د

یشتر به دلیل رسد که این افول، باند. چنین به نظر میافول همراه بوده ها بازندگی و سیر تکوین در قیاس با سیر تکاملی سایر سبک

ی معماری مدرن در سیر تکوین معماری کمتر هاست و میزان آن در قیاس با افول ایجاد شده در دورهگرایی در طرح ساختارساده

 است.

 

 واژگان کلیدی:
 روس، ساختارهای زندهایران، سالینگسیرتکوین، معماری ا
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 مقدمه

ی کریستوفر الکساندر؛ که به مطالعات ساختارگرایانه

ی سرشت م. در قالب نظریه2440صورت مدون در سال 

هایی که از منظر که ساختمان دهدمینظم ارائه شد، نشان 

؛ 0دهکنند که بر ساختارهای زنشکلی از اصولی تبعیت می

با و ها زیاند، در ادراک انسانطبیعی یا غیرطبیعی، حاکم

توسط  گردآوری شده هایداده. شوندمیانه تلقی جاود

که  دهدمینشان  (0330اکبری، )الکساندر طی بیست سال

با وجود نسبی بودن این برداشت، افراد در مورد زنده بودن 

اد در تر اکثر افراین ساختارها توافق دارند؛ به بیان ساده

اند هرچند ی حیات در ابنیه با هم موافقادراک شاخصه

در میزان برخورداری از این شاخصه اختالفاتی نیز  که

تواند وجود داشته باشد. پس از این نظریه، انجام می

تطبیقی میان ساختارهای زنده و  -ایمطالعات مقایسه

ی ساختارهای معماری ادامه یافت تا منجر به ارائه

ا با ها بتوان کالبد ابنیه رراهکارهایی شود که به کمک آن

ها و رداشت افراد مورد تحلیل قرار داده، کاستیتکیه بر ب

و  ای زیبااضافات ساختارهای معماری را رفع کرده و ارائه

 م.(2441)ها داشت. براین اساس سالینگروساز آن جاودانه

ی تطبیقی قوانین ترمودینامیک حاکم بر با مطالعه

ای را ارائه ساختارهای زنده با ساختارهای معماری نظریه

سازی محتوای بصری و . این نظریه بر مبنای کمیددهمی

هندسی ابنیه شکل گرفته است. به بیان دیگر در این نظریه 

 ها از ساختارهایی انساناحساس و کیفیت ارزیابی شده

های شهودی و هنری هستند، به معماری؛ که واجد کیفیت

های علمی سنجیده روش کمی و به کمک کمیت

ش برای سنجش وضعیت درونی . هر چند این روشودمی

و غیرعینی، از بین رفتن مفاهیمی را همراه خواهد داشت، 

                                                      
نجر شان توسط افراد مها تناسب میان نیروهای درونی به وضوح قابل رویت است و ادراکآن. در این نظریه منظور از ساختارهای زنده، ساختارهایی است در 0

 (.32-20: 2440شود )الکساندر، ها میبه تولید حس زندگی در آن

 

ر هایی که بعلمی است که در سنجش یبا این وجود روش

مبنای طیف لیکرت یا افتراق معنایی؛ به عنوان دو مقیاس 

 نیز مورد استفاده ،برای سنجش برداشت افراد از محیط

روس مبنایی منسجم و ای سالینگ. نظریهگیرندمیقرار 

ابزاری قدرتمند برای تحلیل ساختارهای معماری بر اساس 

 توانمیکه به کمک آن  دهدمیماهیت یا ذات طرح ارائه 

 های ذاتی بنا نیز موردتاریخ معماری را از طریق کیفیت

مطالعه قرار داد؛ عنوانی که تاکنون مورد تدقیق و بررسی 

 است.قرار نگرفته

ات هش حاضر با تکیه بر این پرسش که تغییربنابراین، پژو

ی معماری ایران به چه میزان و چگونه هاسبکدر حیات 

ر ی معماری ایران بهاسبکاست؟ بررسی تاریخ تکوین 

مبنای ماهیت طرح آن ها را مبنا قرار داده است. براین 

اساس، بناهای شاخص هر سبک معماری ایرانی از منظر 

و در ادامه به  گیردمیقرار ساختارگرایی مورد بررسی 

کمک مقایسه ی تطبیقی الگوی سیر تغییرات آن در بستر 

زمان ترسیم شود. این الگو در نهایت منجر به نمودار 

 .شودمیتکوین تاریخی معماری ایران 

 

 روش تحقیق
پژوهش حاضر رویکردی کمی و ساختارگرایانه دارد؛ 

یه ماهیتی ابنار و کالبدی بنابراین به دلیل توجه به ساخت

ها مبتنی بر گرایانه نیز دارد. گردآوری دادهتقلیل

های شکلی است که بر اساس مبانی نظری پژوهش تحلیل

-ای. تحقیق نیز به صورت مقایسهشودمیامتیازدهی 

 های معماری ایران است.تطبیقی میان سبک

با هدف انتخاب مناسب ترین ساختارهای معماری مربوط 

به هر سبک که در بررسی سیر تکوین کمک کننده 



 0337، بهار و تابستان دوم، سال 3نشریه گروه معماری دانشگاه زنجان، شماره 

 

 
 

55 

باشند، از فهرست میراث ثبت شده در میراث جهانی 

یونسکو استفاده شد؛ چرا که این نحوه ی گزینش موجب 

انتخابی مبتنی بر معیارهای مدنظر این  یهانمونه شودمی

یی که بنایی در ثبت میراث هاکسببرای  0سازمان بوده

جهانی ندارند یا تعدادشان اندک است، از لیست بناهای 

ثبتی در میراث ملی استفاده شد. جهت گزینش نمونه آثار 

مربوط به زمان معاصر که عمر کافی برای ثبت در این دو 

لیست را ندارد، مبتنی بر میزان دریافت جوایز مسابقات 

 معماری عمل شد.

 

تار  ی ها ویژگی ماری    ساااان های مطلوب مع

 برمبنای قوانین ترمودینامی 
های نظر از پژوهشروس صرفابررسی نظریات سالینگ

 ساندرمطالعات الک هاییافتهپذیر نیست؛ الکساندر امکان
نظری آرای در اصل، بخش مهمی از مبانی م.(2440)

دهند. این مطالعات منجر به سالینگروس را شکل می
ی پانزده ویژگی ساختارهای زنده از جمله ارائه

 روسااست که توسط سالینگساختارهای معماری شده

تلخیص شده و در قالب قوانین نظم ساختاری تدوین شد. 
ی نظم به مسئلهاین قوانین با رویکرد نسبتاً متفاوتی 

ر نظمی ها مبتنی بی آناند که پایهگرفته ساختاری شکل
است که باید میان عناصر خردمقیاس، بزرگ مقیاس و 

ی این دو؛ مقیاس میانه حاکم باشد تا مقیاس ارتباط دهنده

ی ساختار معماری شود که حاصل کار منجر به ارائه
ا و اد زیببخش و در نتیجه در برداشت افرجاودانه، حیات

مطلوب است. الزم به ذکر است که این قوانین ریشه در 
شناسی، هندسه، ریاضیات، مطالعات بیولوژی، عصب

                                                      

 یهاارزش لیتکم و توسعه (2 ،رییتغ دهد، شینما را انسان یخالقه قدرت که باشد یشاهکار (0موارد است که بنا:  نیشامل ا سنجش در سازمان نیا یارهایمع. 0

بشر  خیدر تار ییمعنا یهااز جنبه یا(نمونه0 باشد، فرهنگ کی از انتظار قابل حداقل ای کتای یسند (3 دهد، نشان یفرهنگ یدهومحد و یزمان بستر در را یانسان

 داشته یادب و یهنر یرفتارها و باورها ها،دهیا رسوم، و آداب چون ییرخدادها با یهمبستگ( 1باشد،  طیو مح یمعمار انیاز ارتباط متقابل م یانمونه (0 ،باشد

( 04باشد،  یکیولوژیو ب یکی( اکولوژ3 وشناسانه روان یهایژگیو و یزندگ یوهیچون ش نیزم خیاز تار یا( نمونه7 باشد، یباشناختیز تیاهم یدارا( 8 باشد،

 .باشد حفاظت ازمندین یجهان یهاارزش واجد
2.T= T1+ T2+ T3+ T4+ T5  

 ,Hosey)ها داردی دادهشناسی و نظریهفیزیولوژی، روان

2012: 119). 

 دهدیمروس را شکل ای سالینگی نظری نظریهچه پایهآن

قیاس با  در نیز تدقیق بیشتر بر این سه مقیاس است که

قوانین حاکم بر ساختارهای زنده طبیعی باید چگونه عمل 

کنند تا در نهایت منجر به برداشت ذهنی مطلوب از 

معماری شوند؛ بنابراین در پی شناسایی عواملی است که 

در ادارک کیفیت ساختارهای معماری در سه مقیاس 

ر ی ریاضی باند. این عوامل با تنظیم یک مدل سادهدخیل

دهی ساس قوانین ترمودینامیک باعث سنجش و نظما

کیفیتی اصلی که انسجام هندسی یک ساختار معماری را 

. این عوامل با تمرکز بر پانزده شوندمی، کندمیتعیین 

ی ارائه شده توسط الکساندر، ویژگی ساختارهای زنده

 L,Cتنیدگی؛ و درهم Hهماهنگی؛  ،Tدمای معماری؛ 

 هستند.

، مفهومی است که به عنوان گریز از Tدمای معماری؛ 
است. این مفهوم برای عناصر خرد شدهنواختی ارائه یک

مقیاس در ساختارها کاربرد دارد و در اصل سنجش میزان 
جزئیات و تضادهای موجود برخاسته از تمایزات را هدف 

ی آن، یک ساختار . بنابراین برای محاسبهدهدمیقرار 
عوامل ذاتی چون خوانایی و تراکم تمایزات "بر کلی باید 

های ها و طیفطرح، انحنای خطوط و لبه
متمرکز شد که موجب  (070: 2441روس، اسالینگ)"رنگی

راساس . بشودمیگریز بنا از ایجاد حس یکنواختی در فرد 
عوامل ذکر شده و مبتنی بر قوانین ترمودینامیک، دمای 

؛ 0T . 2است 0Tتا  0Tمعماری، حاصل جمع پنج عامل 
ا را ی یک بازو تا بنکثرت جزئیات قابل درک از فاصله
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. این فاصله در اصل درک جزئیات تا ابعاد دهدمینشان 
تراکم تمایزات بدون در  2T. 0متر را مدنظر داردیک میلی

ها، انحنای خطوط یا فرم 3T، 2نظرگیری الگوهای رنگی
تعامل و  5Tهای رنگی و کثرت طیف 4Tها، تعداد منحنی

. در نظریه دهدمیهای رنگی را نشان تضاد بین طیف
مقادیری بین  iTبرای هر یک از عوامل  روس،اسالینگ

=زیاد( در نظر گرفته 2=کم و 0کم، ه= خیلی )2صفر تا 
مقداری معادل صفر تا  T. بنابراین دمای معماری 3شودمی
خواهد داشت؛ هرچه این مقدار بیشتر باشد، ساختار  04

معماری بیشتر با نیازهای عمیق و ذاتی نوع بشر هماهنگ 
که  5Tدر میان این پنج عامل، مقدار  .(071همان: )است
، نقش مهمی در کندمیاز تضاد مطلوب را مطرح  ایگونه

صل، بخشی از نظریات الکساندر دارد. این عامل در ا
ی تضاد؛ به عنوان یکی از پانزده ویژگی شاخصه

 .دهدمیساختارهای زنده، را پوشش 

، Hنظمی یا عدم تصادف؛ هماهنگی معماری؛ عدم بی

معادل مفهوم فقدان آنتروپی در ساختارهای طبیعی است. 

 (073همان: )"این مفهوم با ساماندهی بصری ارتباط دارد"

نظمی، عناصر خرد مقیاس را که برای جلوگیری از بی

. هماهنگی معماری یک ویژگی از کل کندمیساماندهی 

ون های گوناگبستگی میان بخشساختار است که به هم

که در سطوح متمایز مقیاس هست، بستگی دارد. این 

که هر یک مقادیری  0شودمیمفهوم از پنج عامل تشکیل 

 Hاین مقدار را خواهند داشت. بنابر 2تقریبی مابین صفر تا 

 04خواهد بود؛ هرچه این مقدار به  04عددی بین صفر تا 

می نظتر باشد، طرح معماری از آشفتگی و بینزدیک

های انعکاسی در ؛ تقارن1Hکمتری برخوردار است. 

                                                      
م.(، این نظریه نیز ادراک را مبتنی بر دید ناظر از ساختار معماری و محیط اطراف آن است. 2440ی نظم الکساندر )الزم به ذکر است که همانند نظریه .0

  (.208: 2441روس؛ ابنابراین پالن به سبب عدم درک توسط افراد مورد توجه قرار نخواهد گرفت )ساینگ

  شود.سفید باشد، محاسبه می-قدار در حالتی که ساختار هندسی به صورت مسطح و سیاهاین م .2

 حد تا یشخص نظر اعمال و خطا زانیم از هینظر در مطرح یفیک میمفاه( 2=ادیز و 0=کم، 4=کم یلی)خ یبخش سه یساز یکم در روسانگیسال نظر دقت .3

 .کاهدیم یقبول قابل
4. H= h1+ h2 +h3+ h4 +h5 

های دورانی و انتقالی در ؛ تقارن2Hها، ی مقیاسهمه

 هایفرممیزان شباهت شکلی  ؛3Hها، ی مقیاسهمه

؛ میزان ارتباط هندسی داخلی و 4Hخودمانایی(، )متمایز

ها ؛ میزان هماهنگی رنگ5Hها به یکدیگر و خارجی فرم

 سنجد.را می

در ارتباط نزدیکی با  3Hدر میان پنج عامل مطرح، مقدار 

ی پژواک از میان پانزده ویژگی ساختارهای شاخصه

های است. پژواک ناظر بر نشانه م.(2440)ی الکساندرزنده

ی ساختارهای زنده رمی و شکلی در میان عناصر سازندهف

در یک گروه  بندیدستهاست که به موجب آن قابل 

 .(207: 2440الکساندر، )شوندمیخانواده هم

تنیدگی معماری سومین مفهوم مطرح در این نظریه درهم

است؛ که در دو نوع قابل بررسی است. در نوع اول 

که از  شودمی، مطرح Cنیافته؛ تنیدگی سازماندرهم

ارتباط میان دما و هماهنگی معماری قابل محاسبه است. 

تنیدگی د احساس افراد را از درهمتوانمیاین کمیت 

بینی کند. بر این اساس کم بودن مقدار این ساختار پیش

آور بودن ساختار بر مبنای کمیت به معنای مالل

ه ب Cتنیدگی عناصر است. مقدار متوسط برای درهم

اختار سآور و مقدار باالی آن به معنای معنای هیجان

روس انامنسجم خواهد بود. بر همین اساس سالینگ

شاخص سنجش معکوس "نیافته را همبستگی سازمان

روس، اسالینگ) داندمی "کنندگی ساختمانمیزان خسته

در مطالعات  توانمی. مشابه چنین استنتاجی را (2441

سطح  م.(0380)مودار برالیندیگری نیز مشاهده کرد. ن

 محرک هایدادهسازگاری یک ساختار هنری را بر مبنای 
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. مطابق این نمودار با افزایش تعداد دهدمیآن نشان 

دار یابد تا به مقها، سطح سازگاری فرد افزایش میمحرک

ا برای ها رترین تعداد دادهبهینه برسد. این جایگاه مناسب

به بهترین احساس در فرد که نه سادگی و نه  یابیدست

. بعد دهدیمپیچیدگی؛ بلکه پیچیدگی بهینه است، نشان 

ها، سطح از این بخش از نمودار با افزایش تعداد داده

ها به قدری که تعداد داده یابد؛ چراسازگاری کاهش می

پذیر زیاد است که ادراک آن برای ذهن انسان امکان

ین ح رضایت فرد نیز از این ساختار با انیست. بنابراین سط

 .Berlyne,1971: 200, Hort etal)شودمیتعداد داده کمتر 

 C=T(10-H)ی این کمیت به کمک رابطه .(314 :2017

بین صفر  Hو  Tبا فرض اینکه مقادیر  قابل محاسبه است.

متغیر خواهد بود، این کمیت عددی مابین صفر تا  04تا 

 است. 044

ی آن است که یافتهتنیدگی؛ نوع سازمانهمنوع دوم در

داند. یا زندگی ساختار معماری می Lروس آن را اسالینگ

قابل  L=THی مقدار زندگی معماری از طریق رابطه

محدود به صفر تا  Hو  Tمحاسبه است. از آنجا که مقادیر 

متغیر خواهد  044هستند، این کمیت از مقدار صفر تا  04

 بود. 

زندگی ساختار معماری، در اصل، اشاره به نوعی انسجام 

ی در مبان ترینمهمبستگی دارد که یکی از فراتر از هم

ی سرشت نظم الکساندر نیز هست. این کمیت نظریه

دقیقاً آن چیزی است که مردم به عنوان زندگی یک "

. بر (2441روس، اسالینگ)"کنندساختار زنده احساس می

های ار الکساندر در استخراج شاخصهاین اساس مبنای ک

ساختارهای جاودانه همین احساس زندگی موجود در 

هاست که به موجب نسبی بودن میان افراد، باعث شد آن

شده ی خود مقادیر نسبت داده روس در نظریهاکه سالینگ

ها را عددی تقریبی بداند. مفهوم زندگی ساختار به عامل

کنند که در ی اشاره مییهاویژگیمعماری در ظاهر به 

ی بام، آمدگآیند؛ پیشمعماری سنتی بیشتر به چشم می

نماها ها و طاقچهها، طاقها، قرنیزها، ردیف طاققوس

ی مفاهیم این نظریه جزء عواملی هستند که در محاسبه

ی مطالعه تأثیری غیرقابل انکار دارد. با این وجود

ذاری این باوجود اثرگ دهدمینشان  م.(2402)هوسی

ی این مفاهیم، تنها بناهای سنتی بر محاسبه هاویژگی

. بناهای معاصر نیز به آوردمیامتیازهای باال به دست ن

ها را در طرح خود دارند که نحوی متفاوت این شاخصه

به موجب آن امتیاز این دسته از ابنیه نیز بیشتر شود. 

ی میان رابطه"که  کندمیهمچنین هوسی اذعان 

روس او ترمودینامیک که توسط سالینگ شناسیییزیبا

  .(Hosey, 2012: 119)"برقرار شده، صحیح و دقیق است

 

 تنیدگی معماریسیرتکوین زندگی و درهت
ساختار 20در  Cو  Lی سالینگروس برمبنای محاسبه

های زمانی مختلف، ها و دورهمعماری مربوط به سبک

برخاسته از های معماری را نمودار تکوین سبک

لوبیت ی مطرویکردی ساختارگرایانه و مبتنی بر شاخصه

 (.0نمودار)دهدمیدر ادراک افراد ارائه

در این نمودار محور عمودی مقدار زندگی در ساختار 

گر کمیت و محور افقی نمایان دهدمیمعماری را نشان 

است. محاسبات در ارتباط با این دو  Cتنیدگی؛ درهم

م. ؛ 24که بناهای مربوط به قبل از  هددمیکمیت نشان 

باال، مقدار زندگی باالیی -ی سمت راستبخش گوشه

یار باال ها بسی آننیافتهتنیدگی سازمانداشته و مقدار درهم

نیست. بنابراین این ابنیه برخاسته از اهداف معماران در 

های نوع بشر بودند. این راستای تأمین نیازها و انگیزه

روس با اکه به مرور زمان و به تعبیر سالینگدرحالی است 

ی تجارب جدید از افزایش تمایل معماران برای ارائه

معماری و ابداعات نو در این حوزه؛ که بعد از انقالب 

، ساختارهای ارائه خوردمیم.، بیشتر به چشم 07صنعتی؛ 
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تنیدگی کمتری دارند. به این شده، سطح زندگی و درهم

ترین سبک با این دلیل معماری مدرن به عنوان غالب

 پایین نمودار تمرکز بیشتری-ی راسترویکرد در گوشه

دارد. هرچند که سایر ساختارهای معماری مربوط به این 

های بعدی در سایر جهات نیز پراکنده سبک و دوره

د روس معتقااست که سالینگ این، به این دلیل. اندشده

م. به 24ی ویژه بعد از سدهاست سیر تکوین معماری به

ی زمانی مربوط به سبک مدرن، دچار تغییرات دورهبعد؛ 

ارهای ی ساختسیر تکاملی خود را برای ارائهشده و دیگر م

 .استمطلوب ادامه نداده

رسد که نمودار باال به دلیل اتکا بر مقادیر چنین به نظر می

ی کافی، به ویژه زمانی که تنیدگی دادهزندگی و درهم

ین . بنابرادهدمیبحث بر سر سیر تکوین است،ارائه ن

یدگی تنزندگی و درهممبتنی بر سه متغیر زمان،  2نمودار 

نیافته تدوین شد. این نمودار بر مبنای محاسبات سازمان

م ی ترسیساختار معماری است که پایه 20روس از اسالینگ

 تراند. در این نمودار محور پررنگقرار گرفته 2نمودار

. دهدمیرا نمایش  Cتر مقادیر و محور کمرنگ Lمقادیر 

از قرن پنجم پیش از  محور افقی نیز محور زمان است که

 .استبندی شدهم. درجه24میالد تا قرن 

 

 
 ، منبع: نگارنده.0نیافته، مبتنی بر نمودارتنیدگی سازمانهای معماری با تکیه بر سه متغیر زمان، زندگی و درهمسیر تکوین سبک (:2نمودار )

 

ارائه  0این نمودار اطالعات بیشتر در قیاس با نمودار شماره

ر های معماری را بهت؛ بنابراین سیر تکوین سبکدهدمی

. درنتیجه مبنای بهتری برای بررسی روند دهدمینشان 

ی های معماری مبتنی بر نظریهتغییر و تحول سبک

 .دهدمیدر اختیار قرار  را روساسالینگ

 

                                                      
 است.استفاده شده "حدوداً"ی پذیر نیست. به همین دلیل از واژهتعیین دقیق زمان شروع و پایان یک سبک معماری کاری علمی نبوده و عمالً امکان. 0

 موردپژوهی

های های معماری ایران به ترتیب زمان، سبکسبک

(ق 8تا1حدوداً قرن)پارسی حدوداً )پارتیسبک  0.م.

 0تا  0حدوداً قرن)سانیخرام.(، سبک  1.م. تا قرن ق3قرن

 سبک آذری .(،ه 1تا  3حدوداً قرن )سبک رازی .(، ه

تا  00حدوداً قرن )اصفهانی سبک .(،ه3تا  7وداً قرن حد)

. تا کنون( ه03حدوداً قرن ی)سبک تهران.( و ه03
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 Cو  Lهای معماری مبتنی بر مقدار تکوین سبک(: 0) نمودار

 .2441ر معماری، منبع: سالینگاروس، وپنج ساختابیست
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های موردی گزینش شده برای . نمونه(0330پیرنیا،)هستند

مورد پژوهشی با رجوع به ابنیه ثبت میراث جهانی یونسکو 

و لیست ابنیه ثبت میراث ملی به این شرح هستند: دو بنای 

 بیل از سبک پارسی، طاقتخت جمشید و زیگورات چغازن

کسری و کاخ سروستان از سبک پارتی، مسجد جامع 

س خراسانی، گنبد قابوی دامغان از سبک فهرج و تاریخانه

و گنبد سرخ مراغه از سبک رازی، گنبد سلطانیه و مسجد 

بهشت و مسجد کبود از سبک آذری، کوشک هشت

اهلل از سبک اصفهانی و چهار بنای لطفشیخ

ور ی حضالعماره، تئاتر شهر، پردیس ملت و پروژهشمس

در هرمز؛ مرکز فرهنگی رونگ برای مورد پژوهشی 

تمامی این بناها را به تفکیک  0ولانتخاب شدند. جد

وس رای سالینگهای مطرح شده در نظریهتاریخ و کمیت

ی بر ها مبتن. الزم به ذکر است که این ارزیابیدهدمیارائه 

ه ها در گذشتو شرایط آن باشدمیوضعیت فعلی ابنیه 

 نشده است.مدنظر قرار داده

در  یمعمار یدما ریمقاد یدر محاسبه مثال، عنوان به

 قابل اتیجزئ کثرت)0Tعمل شد که مقدار نیچن لیچغازنب

 کیتا ابعاد  اتیجزئ بنا؛ تا بازو کی یفاصله از درک

 تیوضع در بنا نیا چراکه است،( 4=)کم اریبس( متریلیم

 تراکم)2Tمقدار(. 0ریتصو)دارد یاندک اتیجزئ یفعل

 زیبنا ن نی( در ایرنگ یالگوها یرینظرگ در بدون زاتیتما

بنا در حالت  ی( است؛ چراکه در بررس4=)اندک اریبس

و  زاتیتما اندک، اتیجزئ لیدل به د،یسف-اهیمسطح و س

 مقدار عالوه(. به2ریتصو)است کم ز،ین ،هاتراکم آن

3T(هایمنحن تعداد ها،فرم ای خطوط یانحنا )لیچغازنب در 

 وردم یمنحن خطوط بنا نیا طرح درچون  است کم اریبس

 (.2ریتصو)است بودهاندک  استفاده

 هم ز،یبنا، ن نی( در ایرنگ یهافیط کثرت)0Tمقدار  

مکن م رنگ با مواجه ل،یچراکه در چغازنباست  کم اریبس

 زین( یرنگ یهافیط نیب تضاد و تعامل)0T مقدار. ستین

 یرنگ فیط در مصالح از استفادهاست؛ چرا که  ادیز

 یدما نی(. بنابرا3ریتصو)است گریکدی با تعامل در یخاک

 است. 2بنا برابر  نیا یبرا یمعمار

 ز،ین ل،یچغازنب یبنا در یهماهنگ سنجش در

1H(هااسیمق یهمه در یانعکاس یهاتقارن )( 2=)ادیز

 اسیهر سه مق درتقارن  از نوع نیا بنا، نیا دراست؛ چراکه 

است. مقدار  تیرو قابلبزرگ، متوسط و خرد 

2H(هااسیمق یهمه در یانتقال و یدوران یهاتقارن )

منبع:   ،بنا از بازو کی فاصله در درک قابل اتیجزئ (:0)ریتصو
www.travelingoiran.com. 

تمایزات و تراکم اندک در جزئیات، استفاده اندک از   (:2)ریتصو

 www.destription.com.منبع: ،خطوط منحنی در طرح بنا

 منبع: ،طیف رنگی خاکی حاکم بر بنا و تعامل (:3)ریتصو
.www.destription.com 
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 یاهدر بخش یتقارن انتقال لی( است؛ در چغازنب0=)کم

ا وجود نم یهایو فرورفتگ یآمدگشیمختلف بنا چون پ

بنا مورد  نیدر طرح ا یکه تقارن دوران یدارد درحال

 (.0ریتصو)استفاده قرار نگرفته است

 ارمقد( و زیمتما هایفرم یشکل شباهت زانیم)3H مقدار 

4H(ها به فرم یو خارج یداخل یارتباط هندس زانیم

 یمبنا لی( است؛ چراکه در طرح چغازنب2=)ادیز (گریکدی

 زانیم)5H مقداراشکال چهارگوش است.  ز،یمتما هایفرم

 است؛( 2=)ادیز لیچغازنب در زین( هارنگ یهماهنگ

 یخاک رنگ یهافیط جزءبنا همه  نیا هایرنگچراکه 

بنا  نیا یاساس مقدار هماهنگ نی(. بر ا3ریتصو)باشدمی

 ریمقاد ،(4=)یزندگ مقداراست که در ارتباط با  3برابر 

 .شوندمی 2 و 07برابر با  یدگیتنو درهم یزندگ

ی را در نمودار دو متغیره 0جدول هایدادهدرصورتی که 

حاصل  0و  3تنیدگی و زندگی، رسم شود؛ نموداردرهم

 .شودمی

 

 بحث

دمای معماری برای ساختارهای شاخص  0مطابق جدول

متغیر است و  04تا  2های معماری ایرانی از مقدار سبک

که توجه به جزئیات و تضاد برخاسته از  دهدمیاین نشان 

سال پ.م. تا امروز همواره  03ی زمانی تمایزات در دوره

، هیلطانسدچار تغییرات بوده است. ساختارهای گنبد سرخ، 

، هشتبهشت کوشک، اهلللطفخیش مسجدکبود، مسجد 

به ترتیب بیشترین مقدار دمای معماری را در  العمارهشمس

میان ساختارهای بررسی شده دارند. این درحالی است که 

تغییر  04تا8ی کوچکتر کمیت هماهنگی که در بازه

اذعان کرد که هماهنگی معماری  توانمی؛ بنابراین کندمی

های معماری مدنظر مفهومی است که همواره در طرح

 عشد. با این وجود پردیس ملت و مجتمقرار داده می

های فرهنگی رونگ؛ معاصرترین ساختارها در میان نمونه

موردی، کمترین مقدار هماهنگی را دارد؛ چراکه در این 

در حد بسیار کم  های دورانی و انتقالیساختارها تقارن

که ساختارهای  دهدمینشان  3نمودار مدنظر بوده است.

مربوط به سبک آذری و اصفهانی به ترتیب بیشترین سطح 

ی امتیاز باالی دمای زندگی را دارند. این خود نتیجه

ترین سطح زندگی نیز هاست. کممعماری و هماهنگی آن

 خبه ترتیب برای ساختارهای مرکز فرهنگی رونگ، کا

سروستان، پردیس ملت، مسجد فهرج و گنبد قابوس 

است؛ چراکه این ابنیه با دارا بودن سطوح تکرنگ و 

جزئیات کم، دمای معماری اندکی دارند. این نشان 

ایی گرکه برخی بناهای سنتی نیز گاهاً به ساده دهدمی

ای که در سبک خراسانی و گرایش دارند. به ویژه ابنیه

 . اندشدهدر معماری ایرانی ساخته  ی اسالمقرون اولیه

 دهدمینیافته را نشان تنیدگی سازمانکه در هم Cکمیت 

است؛ این  24تا  4ی در ساختارهای بررسی شده در بازه

 یکه با فرض حداقل و حداکثر بازه دهدمیخود نشان 

ای این کمیت، ساختارهای مدنظر بر 044ممکن؛ صفر تا 

 ی کمتری برخودارند.افتهنیتنیدگی سازماندرهم از

اذعان کرد که این ساختارها بیشتر  توانمیبنابراین 

 یافته و منسجم هستند بنابراین در حدهایی سازمانترکیب

ن . در این میاشوندمیآور تجربه آور تا هیجانفاصل مالل

ساختارهای تخت جمشید، طاق کسری، گنبد قابوس، 

 تر شهرو تئا سلطانیه، مسجد کبود، کوشک هشت بهشت

نیافتگی را در طرح خود دارند. کاخ کمترین مقدار انسجام

منبع: تقارن انتقالی و انعکاسی در طرح نمای چغازنبیل، (:0)ریتصو  

www.parvazearameabi.com 
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سروستان، پردیس ملت و مرکز فرهنگی رونگ بیشترین 

 ه دراین ابنی دهدمیامتیاز را در این کمیت دارند که نشان 

شتری ی بینیافتهتنیدگی سازمانقیاس با سایرین درهم

 0بر نمودار مبتنیشود. آور درک میدارند؛ یعنی مالل

اذعان کرد که تمرکز ساختارهای مربوط به  توانمی

پیش از معماری )های آذری، اصفهانی و تهرانیسبک

بخش مربوط به باالترین  دوره بعد از انقالب اسالمی( در

نیافته؛ تنیدگی سازمانی درهمسطح زندگی و سطح بهینه

  چپ بیشتر است.-مثلث باال

 
 ندهمنبع: نگار در ساختارهای معماری گزینش شده، تنیدگیهای دما، هماهنگی، زندگی معماری و درهممقادیر کمیت (:0)جدول

ری
ما

 مع
ک

سب
ف 

ردی
 

 ساختار معماری

یخ
تار

 

ی
مار

 مع
ی

دما
 

1T 2T 3T 4T 5T 

گی
اهن

هم
 

 1H 2H 3H 4H 5H C 

گی
ند

ز
 

سی
پار

 

 07 2 2 2 2 0 2 3 2 4 4 4 4 2 .م.ق03 چغازنبیل 0

 14 4 2 2 2 2 2 04 2 4 4 2 2 1 .م.ق 1 تخت جمشید 2

تی
پار

 

 84 4 2 2 2 2 2 04 2 4 2 2 0 8 م.3 طاق کسری 3

 34 24 2 2 2 4 4 1 2 4 2 0 4 0 م.0 کاخ سروستان 0

نی
سا

خرا
 

 04 04 2 2 2 0 0 7 2 4 2 0 4 0 م.8 مسجد فهرج 0

 00 0 2 2 2 0 2 3 2 4 2 0 4 0 م.7 تاریخانه دامغان 1

زی
را

 

 04 4 2 2 2 2 2 04 2 0 4 0 4 0 م.00 گنبد قابوس 8

 70 3 2 2 2 0 2 3 2 0 2 2 2 3 م.02 گنبد سرخ 7

ری
آذ

 

 044 4 2 2 2 2 2 04 2 2 2 2 2 04 م.00 سلطانیه 3

 044 4 2 2 2 2 2 04 2 2 2 2 2 04 م.00 مسجد کبود 04

نی
فها

اص
 

 34 04 2 2 2 2 0 3 2 2 2 2 2 04 م.08 اهلللطفمسجد شیخ 00

 044 4 2 2 2 2 2 04 2 2 2 2 2 04 م.08 بهشت7کوشک 02

نی
هرا

ت
 

 34 04 2 2 2 0 2 3 2 2 2 2 2 04 م.03 العمارهشمس 03

 84 4 2 2 2 2 2 04 2 0 0 0 2 8 م.24 تئاتر شهر 00

 30 00 2 2 2 4 0 8 2 4 0 0 0 0 م.20 پردیس ملت 00

 27 02 2 0 2 4 2 8 2 4 2 4 4 0 م.20 مرکز فرهنگی رونگ 01
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. البته معماری این دوره هر چند در قیاس با سایر اندداشته

ها دچار افول شده است ولی با وجود این افول، سبک

ی نیافتهتنیدگی سازمانو درهم چنان، مقدار زندگیهم

های این دوره در حد قابل قبول است. این درحالی نمونه

روس، ای سالینگدر نظریه 2است که برخالف نمودار

 تنیدگی سازمان نیافته درکمترین سطح زندگی و درهم

های معماری غرب، مربوط به سبک سیر تکوین سبک

اهش سطح مدرن است. هرچند که ادعای او مبتنی بر ک

زندگی در ساختارهای معاصر مبتنی بر این نمودار نیز قابل 

تایید است؛ چراکه هرچه به ساختارهای معاصر نزدیک 

 . شودمیها کاسته شویم از مقادیر این کمیتمی

 
برای  Cو  Lهای معماری مبتنی بر مقدار تکوین سبک (:0)نمودار

 های معماری ایرانی، منبع: نگارنده.ساختارهای مربوط به سبک

 

ذکر است که با این وجود این کاهش تا مقادیر الزم به 

د که رسبسیار اندک ادامه نداشته است؛ چنین به نظر می

گرایی گذشته نگری و بومدلیل آن برخاسته از وجود نوعی

 از انقالبدر آثار معماری مربوط به سبک تهرانی بعد 

اسالمی است که به موجب آن، تبعیت از اصول معماری 

است، برای این دادهچه در غرب رخمدرن مطابق آن

 ساختارها به طور تمام و کمال نیست.

 گیرینتیجه

این پژوهش بر مبنای رویکردی ساختارگرایانه و با تکیه 

روس مبتنی بر تبعیت ساختارهای ای سالینگبر نظریه

وب از قوانین ترمودینامیک حاکم بر معماری مطل

است تا سیر تکوین معماری ساختارهای زنده انجام شده

ایران را از آغاز تاکنون مورد واکاوی قرار دهد. بنابراین 

های معماری ایرانی مبتنی بر ی شاخص در سبکابنیه

دار در قوانین ترمودینامیک حاکم بر های ریشهکمیت

اری، هماهنگی، ساختارهای زنده؛ دمای معم

ی زندگی، مورد بررسی قرار تنیدگی و شاخصهدرهم

( 0ر.ک. به جدول)گرفت. نتایج حاصل از این بررسی

ی زندگی در نیمی از که شاخصه دهدمینشان 

 بیشتر است. تدقیق بیشتر 14ساختارهای معماری مدنظر از 

که از سبک پارسی تا اوایل  دهدمیبر این موضوع نشان 

ولی در  استاین شاخصه سیر تکاملی داشتهسبک پارتی 

ی مربوط سبک خراسانی تا اواسط سبک رازی به برهه

سته ی به ویژه مساجد برخاسازی ابنیهسادهدلیل گرایش به 

از تعالیم دین اسالم و مبنا قرار گرفتن مسجد نبی در مدینه، 

ترین سطح زندگی در معماری تاریخی ایران وجود پایین

های ی این کاهش، به مرور زمان سبکامهدارد. در اد

که  ؛ به نحویگیرندمیمعماری در سیر تکمیلی خود قرار 

با گذر زمان ساختارهای معماری با مقادیر باالیی از کمیت 

تا  . این سیر تکاملی به طور تقریبیشودمیزندگی ساخته 

؛ به کندمیسبک تهرانی پیش از انقالب اسالمی ادامه پیدا 

ساختارهای مربوط به سبک آذری، اصفهانی و نحوی که 

اوایل سبک تهرانی بیشترین امتیاز را در کمیت زندگی 

ی دوم قاجار تاکنون دارند. این درحالی است که از نیمه

ساختارهای معماری از منظر این کمیت در سیر نزولی قرار 

ه رفته از مقادیر منسوب به زندگی این ابنیو رفته گیرندمی

؛ دلیل اصلی برای چنین تغییری تمایل به شودمیکاسته 

 هایسازی است که به موجب آن کاهش تنوع طیفساده
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رنگی، حذف جزئیات، تبعیت کمتر از قوانین تقارن و 

 است.را به همراه داشته خودمانایی

 های معماری ایرانی از سبکبنابراین سیر تکوین سبک

 )یل سبک تهرانیپ.م.( تا اوا 04حدوداً از تاریخ )پارسی

م.( به استثنای ساختارهای مربوط 24حدوداً تا اواسط قرن 

ب هم به موج به سبک خراسانی و ابتدای سبک رازی؛ آن

مین است. به هسازی، سیر تکاملی داشتهگرایش به ساده

سبب مقادیر مربوط به دمای معماری، هماهنگی و زندگی 

موارد، رو  ی زمانی، در اکثرساختارهای شاخص این برهه

است که ساختارهای معماری به افزایش است. این درحالی

م. تاکنون به  24مربوط به سبک تهرانی از اواسط قرن 

سبب گرایش به حذف جزئیات و شکستن تقارن امتیاز 

روس ای سالینگکمی در چهار کمیت مطرح در نظریه

دارند. با این وجود مقدار افول در سیر تکوینی معماری 

در قیاس با معماری غرب بسیار اندکی است؛ چراکه ایران 

ها ی ایران، الهام گرفتن از آنتوجه به معماری گذشته

های جدید به ویژه بناهای شاخص و بوم گرایی برای طرح

 بوده است. همواره مدنظر معماران معاصر
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