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آوازه ایران درمعماری جهان آن چنان طنین افکنده که تاریخ معماری جهان، خود را وامدار آن می داند. از بنای زیگورات 
چغازنبیل که درحدود 1۲۵۰ سال قبل از میالد مسیح بنا شده، تا اکنون بیش از سه هزار سال می  گذرد. همانگونه که درکتابها 
ابوعلی سینا،  بزرگی چون  دانشمندان  بودهایم.  هنر  فرهنگ و  پیشتازان علم و  از  باشکوه،  و  بزرگ  تمدنی  به عنوان  آمده، 
ابوریحان بیرونی و ... دراین سرزمین زیستهاند و حاصل رنج خود را به جهانیان عرضه داشته اند. معماران گمنام ایران چنان 
روحی درکالبد معماری ایران دمیدهاندکه گویی پاسارگاد و نقش جهان با نفس آنها زنده است. گویی آنها روح ابدی خود 

را در معماری به یادگارگذاشته اند.
اما اینک ما کجائیم؟ چقدر به تاریخ  و هویت خود وفادار بودهایم، آیا مسیر آنها را ادامه داده وتالشهایشان را به ثمر 
راه،  میانه  در  شاید  نداریم؟  را  خود  تاریخ  بلندای  بر  کردن  نگاه  توان  که  فروافتادهایم  شکوه  قله  از  آنچنان  یا  نشاندهایم 

بالتکلیف و سرگردان ازحرکت بازایستادهایم تا دستی از آسمان راه را بر ما بنماید.
نام معماری معاصرایران برگ کدامین کتاب را به نام خود آذین بستهاست؟ 

مفاهیم سنتی خود را چقدر به جهانیان عرضه کردهایم تا در عرصه جهانی گمنام نمانیم؟ غیر این است که به تاریخ خود 
وامداریم؟ براستی مشکل کجاست؟ چرا درعرصه ای که پیشتاز بودیم، اکنون ته قافله ایستاده و نظارهگرشدهایم تا دیگران راه 

را به ما نشان دهند؟ آیا مدرن زیستن، به معنای فراموشی خود، عاری شدن از ماهیت وجودی و دنبالهروی از دیگران است؟
عوامل متعددی مانند خردگرایی و توسعه علم و توسعه فلسفه و به ویژه گسترش تکنولوژی موجب تکوین مدرنیسم شد. 

سخن فصل
مهـرداد جلیله وند؛ سردبیر و مدیر اجرایی

به نام یگانه خالق هسـتی
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دکتر مهـدی خرمی روز

عمر سـاختمانها

وقتی برای شاید صدمین بار به پروژه پارامیس پارک )مژده( 
رسیدم و وارد البی این پروژه شدم احساس کردم که نهایتاً 6 ماه 
بیشتر از ساخت و تحویل این پروژه بیشتر نمی گذرد؛ با اینکه می 
دانستم پایان این پروژه در سال 89 بوده است و در حال حاضر 
جزو ساختمانهای ۵ ساله به حساب می آید، ولی هیچ فرسودگی 
ساختمانی در آن مشاهده نکردم به نزد دکتر مهدی خرمی روز  
رفتم و از عوامل موثر بر عمر ساختمان و عدم فرسودگی ساختمان 

پرسیدم: 
آقای دکتر چرا ساختمان ها در تهران خیلی زودتر 
عواملی  چه  می شوند؟  فرسوده  نظر  مورد  زمان  از 

می توانند از این موضوع جلوگیری کنند؟
من به شخصه می توانم مسائلی را که در ساختمانهای پارامیس 

پارک به کار بردیم مدنظر قرار بدهم.
به  توان  می  را  موضوعات  موثرترین  و  مهمترین  از  یکی 
در  ساختمان  برای  مدیریت صحیح  و  تحویل  از  پس  نگهداری 

نظر گرفت.
همانطور که خود شما هم گفتید ساختمان پارامیس پارک یکی 
از برترین پروژه های ما در زمینه نگهداری و خدمات ساختمانی 
به موقع شارژ  پرداخت  مناسب،  ریزی  برنامه  و  نظافت  باشد.  می 
از سوی ساکنین، دارا بودن ذخیره مناسب مالی برای ساختمان، 
اینکه هر وقت اتفاق یا صدمه ای به ساختمان وارد آمد بالفاصله 
جبران و از تکرار مجدد آن جلوگیری شود، تمامی این مسایل 
که  ساختمان،  از  مراقبت  و  نگهداری  در  نحوی  به  توان  می  را 
از فرسودگی سریعتر ساختمان جلوگیری می کنند، تعیین کننده 
دانست. البته الزم به ذکر است ساختمانی که ساخته می شود هم 

باید از حداقل متریال مناسب برخوردار باشد.

زمانیکه ما پروژه پارامیس پارک را به اتمام رساندیم تخمین 
خودمان این بود که تا 1۰۰ سال این ساختمان دوام و استقامت 

داشته باشد.
باید مدنظر قرار دهیم، به زمان  یکی دیگر از موضوعاتی که 
ساخت پروژه برمی گردد. اگر یک مرور کلی داشته باشیم میبینیم 
که بیشتر سازنده های ما در شهر، یا فقط طراح هستند که شروع 
به ساخت پروژه می کنند، یا تنها مهندس عمران هستند که اقدام 
به ساخت می کنند و یا سرمایه گذارانی هستند که سرمایه خود 
کنند.  می  کالن  سودهای  کسب  و  ها  پروژه  ساخت  صرف  را 
برطرف  رو  موضوع  این  پارک  پارامیس  در  ما  صورتیکه  در 
کردیم و با قرار دادن تمامی اکیپ ها در کنار هم نسبت به رفع 
مشکالتی که از این قبیل برای ما ایجاد شود، جلوگیری کردیم. 
برای مثال شاید در برخی پروژه ها مهندس تاسیسات آن پروژه یا 
مهندس برق تمامی طرحهای مربوط به انجام کارهای تاسیسات 
یا برقی پروژه را ارائه کند. ولی ما با به خدمت گرفتن مشاورین 
افراد،  این  قرار دادن آرشیتکت در کنار  و مهندسین و همچنین 
نیاز،  برای طراحی فضاهای مورد  مناسب  نقشه های  ارائه  جهت 

اقدام نمودیم.
این ترکیب به ما کمک می کند تا بتوانیم ساختمانی با کیفیت 
و اصولی داشته باشیم که متقاباًل این امر، مدیریت ساختمان را در 

راستای هرچه نگهداری بهتر، یاری می رساند.
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نقش نـور   در معماری

گردآورنده: پریسـا تاجیک

چكیده
یکی از عوامل تاثیرگذار بر فضاها در معماری اسالمی، نور است که در واقع نشان دهنده معنویت فضا می باشد. نور در تفکر اسالمی به 
عنوان نمادی عرفانی و نشانه ای از حضور خداوند شناخته شده و تنها به منظور روشن کردن فضای معماری نمی باشد و جنبه معنویت هم 
دارد. نور روی مشخصه های معماری فضاها مانند ریتم، بافت، رنگ و... تاثیر مستقیم می گذارد. با ظهور اسالم بر اهمیت و بهره گیری 

از نور در بناها، بخصوص مساجد که به عنوان مهمترین بناهای معماری اسالمی می باشند، افزوده شد.
این مقاله سعی بر آن دارد تا با تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعۀ منابع کتابخانه ای و اسناد مکتوب، به بررسی و ارزیابی عناصِر 
نورگیر مورد استفاده در معماری مسجد شیخ لطف اهلل بپردازد؛ همچنین جایگاه نور را در معماری اسالمی بیان کند و راهکارها را برای 
معماری امروز ایران در استفاده صحیح و کاربردی از این پدیده مقدس تبیین نماید. و در پایان امید بر این دارد که در آینده همانند 

نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی به عنوان غیر مادی ترین عنصر محسوس طبیعت باشیم.

مقدمه
است  روشنایی  و  نور  پرتو  از  آید  می  چشم  به  که  زیبایی 
با نور  وگرنه در تاریکی، زیبائی مفهومی ندارد. زیبائی حقیقتی 
ما  با عزیزترین حس  زیبائی ظاهری  و  معرفت درک می گردد 
است  وابسته  نور  به  انسان  بینایی  دیده می شود.  است  بینائی  که 
و نور کلید درک جهان به لحاظ بصری است. نور همان ماده ی 
اولیه ساختار جهان است. از دوران ماقبل تاریخ، همواره اجسام 
نورانی که تجسمی از یک شیء زنده را در ذهن بیدار می کردند 
توسط بشر مورد ستایش و احترام قرار گرفته و مشتاقانه برایشان 
جشن می گرفتند، آنها را عبادت کرده و می پرستیدند. این توجه 
بیش از اندازه به عنصر نور، در اغلب فرهنگ های اولیه بشری و 
در جوامعی با آداب و رسوم و عقاید مذهبی متفاوت همچنان در 

طول زمان مشاهده می شود. 
مذهبی شان  تشریفات  در  را  خورشید  نور  جوامع  از  برخی 
به  را  نورانی  اجسام  درخشش  دیگر  برخی  و  به کار می بردند 
عنوان عامل ایجاد فعل و انفعاالتی رمز آلود جهت دست یابی به 
حیطه های ماورای دنیای زمینی تلقی می کردند. حتی امروزه در 
بسیاری از مدارس شرقی که به تدریس یوگا اشتغال دارند برای 
ایجاد تمرکز ذهنی از اجسام نورانی مانند المپ، خورشید، ماه، 

بلور و نور آتش استفاده می کنند. 
و  پاکیها  تمام  منشاء  و  الهی  عقل  نماد  نور،  ادیان،  اغلب  در 
نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده شدن 
نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد. نور 

مهمترین عامل موثر بر اقلیم ومعماری است. 
با  و  استادانه، صحیح  بازی  معماری   « می گوید:  لوکوربوزیه 
ما  چشمان  باشد.  می  نور  زیر  شده  ترکیب  احجام  از  شکوهی 
این   ، ، سایه و روشن  ببینند  اند که فرمها را زیرنور  تربیت شده 

فرمها را اشکار می سازند.«
این مقاله به بررسی نقش نور در معماری و معماری داخلی به 
عنوان یک جزء سازنده و مفهوم بخش می پردازد و در خاتمه 

امید بر این دارد که در آینده در ساختمانها همانند نیاکانمان شاهد 
اثربخش  کاماًل  عنصر  یک  صورت  به  طبیعی  نور  به کارگیری 

باشیم.

نور از دیدگاه سهروردی
سهروردی شهرتش را از نور گرفته است. او نورهای مختلف 
را چنین تقسیم بندی می کند: ا- نورمجرد ۲- نورعرضی 3-غسق 
)گرگ و میش(   4 - هیئت ظلمانی ۵- برزخ، شی یا هویت شی 
مانند که انوار را پنهان و آشکار می کند. تفسیر این تقسیم بندی 
سهروردی  بدانیم  که  بس  همین  اما  گنجد؛  نمی  مقوله  دراین 
هدف همه آنها را درنهایت یکی شدن با نوراالنوار یعنی خداوند 
از  و  هم  به  مرتبط  را  شعور  و  نور   ، نفس  مفاهیم  وی  می داند. 
افزایش  را  نوراالنوار  به  نزدیکی  نتیجه  شمرد  و  برمی  یکدیگر 
قدرت حضور و همچنین علم شخص می داند. شرح سهروردی 
بر انواع یا گونه های نور، عالوه برآنچه ذکر شد، برسیر متعالی 
و  ماده  از  تجرد  علت  به  را  نفس  وی  نظردارد.  آد میان  زندگی 
در غایت نورانیت و به دور از هرگونه تاریکی می داند و جسم 
به شمار می آورد . وی عقیده  تاریک و ظلمانی  را یک موجود 
حیوانی  روح  دارد  که  وجود  ای  واسطه  نور،  و  جسم  بین  دارد 
نیروی  حامل  و  است  جاری  بدن  تمامی  در  که  شود  می  نامیده 
حرکت و ادراک است. از دیدگاه سهروردی جهان عبارت است 
نور  فقدان  واقع  در  را  ظلمت  وی  ظلمت؛  و  نور  از  درجاتی  از 
می داند از دیدگاه سهرورد ی هرچیز بازگشت به نور  دارد  و نور 
مطلق خداست.  حکمت اشراق سهروردی تاثیر عمیقی بر سنت 
اعظم  بخش  و  او  تعالیم  گذاشت.  برجای  ایران  وحکمت  علم 
متون اشراقی به جنبش فلسفی و هنری بدل گردید که اوج آن را 

درمکتب اصفهان بود. )عالی نسب؛139۰؛ ص ۵38  (
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نور از دیدگاه ابن عربی
وجود  از  رمزی  را  نور  عربی،  ابن  یعنی  اسالمی  پدرعرفان   
رنگهای  و  گذشته  رنگین  های  شیشه  میان  از  نور  این  داند.  می 
منعکس  باشد،  ممکنات  اعیان  آینه عدم که  بر روی  گوناگونی 
که  وجود  وحدت  از  تکثرات  پیدایش  باعث  یعنی  سازد  ،  می 
برهانی  و  عرفانی  بینی  جهان  وی  می گردد.  است  االنوار  نور 
لطیفی در جهان اسالم بنیاد  نهاد که مهم ترین تاثیرش را به دلیل 
گذاشت.  برجای  هنر  در  شناختی  زیبایی  و  عرفانی  بنیادهای 

)عالی نسب؛139۰؛ ص ۵38  ( 

نور از دیدگاه امام محمد غزالی
امام محمد غزالی نیز مانند دو فیلسوف دیگر، اعتقاد  به سلسله 
وضع  در  نور  دارد  اعتقاد  غزالی  داشتند.  نور  درک  در  مراتب 
نخست نزد عوام، د ر وضع دوم نزد خواص ودر وضع سوم نزد 
خواص الخواص شناخته می شود از دیدگاه او خداوند نور اول 
قائم بالذات و منبع تمام نورهاست، و به این دلیل که سراسر زمین 
و آسمان ها را انوار حسی وعقلی فراگرفته است، عالم همه مظهر 

اوست. 

نور از دیدگاه  نجم الدین کبرا
نجم الدین کبرا نخستین استاد صوفی است که به پدیده رنگها 
و نورهای رنگی اشاره  می کند. او برای ثبت این نورهای رنگی، 
رنجهای بسیار کشیده. او درکتاب فوائج الجمال و فواتح الجالل، 
می نویسد برای او دوست من که موضوع جستجو )مراد( خداست 
و کسی که می جوید )مرید( نوری است که از او آمده یا پاره ای 
از نور اوست ... او معتقد است که نور در مرتبه ی جسم و ماده 
منبع  به  هرقدر  یعنی  است،  عالی تر  مراتب  در  نور  از  ضعیف تر 
نورحضرت نوراالنوار نزدیک شوید، نورخالص تر و شفاف تری 
حاصل می شود. پس تجرد از ماده  به معنای حرکت و عروج به 
سمت منبع وجود و نور هستی و دوری گزیدن از نازل ترین درجه 

که  را  اند جمال حق  کوشیده  همواره  مساجد  معماران    -3  
برترین زیبایی هاست به عنوان مقدس ترین مکان جلوه گر کنند 
الهی  معنویت  و  رحمت  حقیقت،  انوار  کننده  تداعی  که  نور  و 

است، بهترین عنصر برای تداعی این زیبایی هاست.
نوع  به  بسته  و قوی که  ایجاد سایه روشن های ضعیف    -4 
مصالح و طرز کاربرد آن جلوه های متفاوتی ایجاد می کند که 

هر یک دارای ماهیت خاص خود است.
 ۵- استفاده از عنصر طبیعی نور، یکی از روش های نمایاندن 
احساس است، حسی که از طراح یا خالق مسجد به بیننده انتقال 
می یابد. همچنین مفاهیمی چون حس حضور، حرکت و تمرکز 
ارتباط  بدون  ها  وروشنی  ها  تیرگی  طریق  از  توان  می  را  و... 
کالمی و رابطه ای مستقیم انتقال داده و تمرکز بیشتر داشت و این 
دقیقا همان موضوعی است که آفریننده مسجد ایرانی به درستی 

به آن واقف بوده است. )عالی نسب؛139۰؛ ص ۵44  ( 

کاربرد نوردر معماری مسجد
توالی نور و تاریکی ابزاری است مستعد برای بالفعل درآوردن 
و  نقاط روشن  از  تکراری  با  ما  در مسجدی که  فضایی،  ترتیب 
تاریک را در فضا داشته باشید، بخشهای روشن پرانرژی، جذاب 
بالعکس نقاط تیره  به ما نزدیک می شوند؛ و  انبساط  و در حال 
ساکت و خالی از انرژی، در آرامشی خواب آلود منقبض می شوند. 
بخش  به  رسیدن  برای  را  ما  تاریک عطش  بخش  هر  وجود  اما 
روشن بعدی زیادتر می کند. معمار به توالی فضاها و همچنین به 
نورپردازی های مختلف می نگرد، با تغییر نور، ساختمان ساکن 
و پای در بند زنده میشود، نور طبیعی خاصیت حرکت، متفاوت 
بودن و توالی و دگرگونی در لحظات را ذاتا در خود دارد که 
در  شود.  می  مختلف  ساعات  در  حالت  تغییر  و  حرکت  باعث 
نظریه فضای هستی شولتز اساسی ترین بخش بحث رابطه انسان و 
ادراک محیط، نحوه نگرش انسان با محیط اطرافش است. بر این 
اساس است که معیارهای دیدن فضای هستی و معماری مطرح 

اندیشه های خویش  بیان  نیز در  و  نور است.  وجود و سایه های 
ظلمت همچون  و  نور  مرز  دو  )میان  که  داشته  این گونه عرضه 
مراتب هستی طیف رنگها قرار گرفته اند. البته رنگ سیاه  تمثیلی 
نیز دارد؛ و آن ذات خداوند است که از شدت نورانیت،  دیگر 
تیره  ظلمانی می نماید وبرخی ازعرفا آن را نور سیاه خوانده اند. 

)عالی نسب؛139۰؛ ص ۵39  ( 

مروری بر نقش نور در معماری: 
نقش نوردر معماری مسجد

روشنایی، کالبدی است مادی برای بزرگ ترین نیروی صامتی 
که حواس انسان، توان دریافت آن را دارد و می توان امیدوار بود 
که نیروی رمز آلود خود را تا افق های آینده حفظ کند. منطقی 
به نظر نمی رسد که تصور کنیم اصلی ترین کاربرد آن، تنها قابل 
رویت نمودن پدیده های مادی جهان باشد؛ بلکه به نظر می رسد 
که پیش از آن، میل بشری که نور همیشه نماد آن بوده است، او را 
به دنبال روشنایی می کشد، و به نظر منطقی نمی رسد که نسبت به 
این نماد حقیقت، در معماری آینده بی اعتنا یا کم التفات باشیم؛ 
آن هم در بنای خانه هایی که به اذن خداوند، برای ذکر نام او از 

بام تا شام، رفعت یافته است. 

اهداف استفاده از نور در معماری مساجد؛
جمله  از  مذهبی  اماکن  در  روشنایی  منبع  عنوان  به  نور   -1  
مساجد، با درجاتی از قوی ترین طیف تا ضعیف ترین ، همواره 
طبیعی  گرمایش  است.  رفته  به کار  و  گرفته  قرار  توجه  مورد 
در  این عنصر  موارد کاربرد  دیگر  از  نور  طبیعی  براساس عنصر 

مساجد است.
و  جذابیت  همواره  روح،  چون  نور  بازتاب  و  شفافیت   -۲  
به کالبد خشک و صلب معماری بخشیده است. زیبایی خاصی 

لطافت های  و  هم آمیخته  در  معنوی  ارزش های  با  جذابیت  این 
فضای عرفانی را دو چندان می سازد.

گردیده و بخش های دیگر کار سازماندهی میشود.... 
و  درون  ترتیب  ترادف،  توالی،  تقارن،  را  روابط  این  شولتز 
انعکاس  با عبور از سطوح شفاف و  بیرون و تداوم می نامد. نور 
می تواند تاثیر زیادی درحس فضایی گذاشته و به عنوان یکی از 
حیاتی ترین عناصر در معماری می باشد. استفاده گاه و بی گاه و 
غیرمنتظره از نور باعث ایجاد فضای مکث و الیه الیه شدن فضای 

مساجد شده است.
مفهوم  دو  در  ما  اطراف  محیط  های  دگرگونی  ترین  اساسی 
ساده شب و روز نهفته است؛ و نخستین فضای مسجد توجهی است 
به شدن های جهان و تجسمی است از ناپایداری این تاثیرپذیری 
درآوردن  فعل  به  واقع  در  آن  از  ناشی  تحوالت  و  روز  نور  از 
نهفته است؛ ودر  بالقوه درمفهوم فضا  به صورت  نیروهاست که 
شود.  حاصل  گونه  این  توان  می  زمان  مفهوم  معماری،  تعریف 
ایرانی- اسالمی در طی سه مرحله و به  توالی فضاها در مساجد 

صورت سلسله مراتبی صورت میپذیرد؛ که به ترتیب عبارتند از:

 1- انفصال: که عبارت است از جدایی از دنیای مادی
 ۲- انتقال: که عبارت است از فضایی که نقش یک مفصل و 

وصل کننده را بین جهان مادی و معنوی ایفا می کند.
 3- وصول:که عبارت است از وصل کردن و رسیدن به دنیای 
معنوی و ذات مقدس الهی است. نور با عبور از سطوح شفاف و 
انعکاس می تواند تاثیر زیادی در حس فضایی گذاشته و به عنوان 

یکی از حیاتی ترین عناصر معماری خود را جلوه گر می سازد.
 استفاده از سطوح متخلل و ایجاد سایه روشن های هنرمندانه 
روی سطح می تواند باعث ایجاد حس سبکی و تعلق شود؛ و سایه 
ها بافت های ظریف روی سطوح ایجاد کند؛ و با ایجاد فضاهای 
روشن و نیمه روشن و تاریک ، به شکلی هدایت و بازی آگاهانه 
نوررا ارائه می کند؛ و با این بازی نور و سایه جلوه های فضایی 

زیبایی را روی سطوح به وجود می آورد.
حرکت وسیله ای برای درک فضاست. وجود آن در معماری 
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برای خلق فضا و درک فضا مدیون این عامل یعنی حرکت است، نور با ایجاد پویایی و سیالیت، حس حرکت را ایجاد می کند. در فضا، 
این چشم های ناظر هستند که حرکت کرده و فضا را درک می کنند؛ و این تغییر تنها وقتی محسوس خواهد بود که پدیده ای که منشا 
آن است قابل درک باشد؛ و زمان خود را در فضا نشان دهد. تغییراتی که توالی، روشنایی ، تاریکی و حس حرکت را تشدید و گاه القا 
می کند. به طور کلی زمـــــان در نوری که درعین تداوم دارای نقاط تاکید و عطف است در معماری مساجد اسـالمی نمود می یابد و 
به عنوان یکی از مفاهیم کالبدی با تصویر وتجسم گذر زمان و تاکید بر نقاط عطف آن در فضای مسجد زنده می شود. این نور، نه به 

گونه ای صریح بلکه در هاله ای از ایهام و استعاره در نهایت به ایجازی بی نظیر منجر گشته است.

روشهای بهره گیری از نور روز در مساجد
اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و اسالمی، در معماری مساجد است که فضا و مکانی برای ارتباط نوراالنوار می باشد. معماران در 
ساختن مساجد که نماد معماری مذهبی به شمار می رود عالوه بر استفادۀ مادی از نور، مفهوم نمادی اعتقادی آن را نیز لحاظ کرده اند. 
ازاین رو برای ایجاد فضای قدسی در مساجد از ابزارها و شیوه هایی استفاده کرده اند که بازتاب و چرخش نور را بهتر به نمایش بگذارند. 
بدین ترتیب با استفادۀ گاه و بیگاه و غیره منتظره از نور، الیه الیه کردن نور و فضا و رنگ و بهره گیری از نور غیر مستقیم و بطورکلی 

با ایجاد سایه و روشن، جلوه های متفاوتی به وجود آورده اند که در ایجاد فضای ملکوتی و معنوی مساجد افزوده است.

عناصِر نورگیری در معماری سنتی ایران
در معماری سنتی ایرانی از نور به طور یکنواخت استفاده نمی شده، بلکه نور همیشه تعدیل شده و سپس وارد فضا گردیده است. 
برای این منظور معماران سعی می کرده اند با استفاده از فنون نوآورانه و عناصر بسیار ساده به بهترین نحو ممکن از نور روز بهره گیرند. 
عناصر ساختمانی که برای بهره گیری از نور طبیعی در معماری سنتی ایران بکار برده شده اند از دو جهت مورد مطالعه قرار می گیرند. 
گروه اول، نورگیرها که غالباً وظیفۀ انتقال نور به فضای داخلی را دارا می باشند و گروه دوم، کنترل کننده های نور که نقش تنظیم 

کنندۀ نور وارد شده به ، داخل بنا را به عهده دارند مانند انواع سایه بان ها )بمانیان، نیکودل، 1393( 
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احكام معماری برگرفته از تراتب نور
نور احکام زیر می تواند به عنوان نتیجه ای از مفاهیم مطرح شده در حکمت نوراستفاده گردد.

وضوح
از این عامل جهت کاربردهای زیر استفاده گشته است:

الف- القاء جهت یا سمت در فضا بوسیله خطوط شاخص نوری.
ب- وضوح ناشی از قرار گرفتن زیر سقفی روشنتر از بقیه عناصر فضا، به علت تداعی حس قرارگیری زیر آسمان.

مساجد  در  ویژه  به  ابنیه  حرکتی  مسیرهای  در  را  سایه  و  نور  ترکیب  روشن.  سایه  اشکال  بوسیله  کف  روی  حریم ها  تعریف  ج- 
از آن می کاهد.  ناشی  نور و خیرگی  با  از مواجهه ی ذهنی  اثر،  ارتباطات فضایی  تعریف  این موضوع در عین  توان تجربه کرد.  می 
انسان نوری از یک سو و تفاوت عملکردی با فضاهای ارتباط دهنده از سوی دیگر ، رویارویی با تجربه ی فضای نوین را به گونه ای 
تدریجی فراهم می کند. سراسر پیکره و عناصر و اجزای اثر با متاثر شدن از رفتارهای نوری ، تاکید و تعریف فضایی اثر معماری را 
موجب می شوند. به نظر می آید معمار در تناظر با نیازها و خواسته ها توانسته است گاه با حداکثر نمودن حساسیت اثر در برابر نور با 

نحوه ی بکارگیری ابزارهای کالبدی به تبیین کیفی فضا در معماری ایرانی بپردازد.

ابهام
الف- استفاده از اغتشاش نقش زمینه در تعریف شکل عناصر فضا.

ب- قرار گرفتن در مرکزی روشن که حریمی تاریک ، اطراف آنرا احاطه کرده است.
تصویر سازی و تصورسازی از طریق تفاوت در میزان روشنایی و تغییر آنها در نظام سلسله مراتبی شکل ها و ترکیب آنها و همچنین 
تحوالت حصل از نور در عنصر هم شکل و تشابهات آثار نوری در تاکید بر نظمی خواسته شده، صورتی دیگر از حضورکیفی نور در 

معماری اسالمی ایران را بروز می دهد.

تنوع
الف- ایجاد لکه های نوری بر کف بوسیله تابش متمرکز.

ب-جداسازی اشکال موجو بر سطح عناصر بوسیله تضادسایه-روشن.
ج-استفاده از بافتهای سایه دار در معرض نور سخت.

نور به مثابه ی عاملی برای تعریف ارتباطات فضایی و حرکت ، عامل تبیین در اثر معماری می گردد. تعیین ضمنی جهت حرکت در 
فضا و جهت ورود نور،نوعی از حضور متداوم و مهار شده)منفعل نسبت به تغییر جهت تابش(را به عنوان تعریف مکان محقق می سازد. 

این رخداد یا حضور نور در زمینه ی تاریک ازظهوری قوی تر برخوردار می شود.
با وجود تضاد شدید نوری، حجاب شدن مدخل مشبک برای رویت کامل نور)تلفیق نور و ماده در روزنه ی مشبک(،کیفیت حضوری 

دیگری را پدیدار می کند.

توالی
الف- استفاده از سیستم های هماهنگی رنگهای هم خانواده.

ب- افزایش نقاط مورد تاکید نور در طول یک محور شاخص.
ج- از بین بردن نقاط انفصال عناصر بوسیله بافت.

برای کاستن از شدت انبسان نوری، توافق الزم نور و تاریکی در آستانه ی فضاهایی کمابیش متضاد از نقطه نظر شدت میزان روشنایی 
و ظهور نور و توسط فضاها وعناصر واسطه ای که تعدیل و تصفیه نور را بر عهده دارند صورت می گیرد. ایوان ها و رواق های مسجد و 
ایوان ورودی که در سایر ابنیه نیز تجربه می شوند ، نقش چند سویه ی ترکیب شکلی عناصر فضایی معماری در تبیین را نمود می بخشند.
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توالی مسجد شیخ لطف اهلل

تمرکز مسجد شیخ لطف اهلل ابهام مسجد شیخ لطف اهلل

سبكی
نور نیز نقش مهمی در معماری اسالمی دارد. در اسالم)به دلیل حضور مطلق اصل تجلی(، معماری اسالمی در اندیشه ی کاربرد طرحها 
و موادی است که اصلی ترین مظهر تجلی »او«یعنی »نور« را بازتاب دهند. زیرا کارکرد ایده و ماده در این جهان بینی ، کارکرد انعکاس 

است نه اصالت. نقش نور ، شفاف کردن ساده و کاستن از صعوبت وسنگینی و سردی بنای»معماری مقدس« است .

تحرک
تناوب نور و سایه و به اعتباری تناوب فضا و توده در شبستان های مساجد و رواق ها، نوع دیگری از حضور بخشی به نور را عینیت 
می بخشد. نقش ماده ی معماری در به خود پذیرفتن نور از یک سو و ایجاد سایه کرده از سوی دیگر وسطوح نیمه روشن ایجاد شده میان 
اینها و نیز تاثیرهای نوری قاب های متعدد و متناوب بر یکدیگر ، سلسله ای از سطوح نوری با ارزش های روشنایی متفاوت را پدیدار می 
سازند. این پدیداری در تعریف فضا به واسطه ی  نور به یاری سایه ها یا حاصل از غیبت با تضعیف حضور نور و تقابل ظهور و غیبت 
نور در تعریف فضایی اثر ، می تواند راهکارهای عملی در تبیین حضور در معماری بواسطه ی نور به شمار رود که تشابه آثار نوری بر 

سطوح کیفیتی ویژه به فضا می بخشد.

مربوط به تحرک)ب( مسجدشیخ لطف اهللمربوط به تحرک )الف( مسجد شیخ لطف اهلل

بررسی نمونه موردی )مسجد شیخ لطف ا... اصفهان(
در این بررسی به نمونه ای کامل از یک بنای اسالمی، که شگفتی استفاده از نور در آن به سرحد خود- چه در معماری وچه در معنای 
عرفانی و روحانی – می رسد؛ پرداخته خواهد شد. در ارتباط با به کارگیری نور در این مسجد )شیخ لطف ا...( اظهارنظرات متعددی 

صورت گرفته است. 
در این تحلیل به گونه ای متفاوت با نحوه به کارگیری پدیده نور در این بنا برخورد شده است. نتایج این تحلیل در قالب نموداری ارائه 
می گردد. بر اساس این نمودار- که بر پایه اصول تئوری در قسمتهای قبلی به آن پرداخته شد و مطالعات میدانی که در محل انجام گرفت 
- می توان تئوری و اصول طراحی حاکم بر سایر مساجد ایرانی- اسالمی را تبیین و بررسی نمود. در این مسجد، نور به گونه ای متفاوت 
از سایر بناها به کار گرفته شده است و با به کارگیری خاص این پدیده، فضا را قدسی، ملکوتی و عرفانی جلوه می دهد. نور در اینجا، 
در عین تسلسل و تداوم، دارای نقاط عطف است؛ نوعی کشش را ایجاد می کند که مخاطب را به سوی این نقطه که وجود نوراالنوار 
است می کشد و با ایجاد سایه روشن های ممتد، موجب حـرکت در فضـا می شود و زمان را که بعد چهارم فضـا محسوب می شود، به 
صورت عملی به کار می گیرد. حرکت، وسیله ای است برای درک فضا؛ درک فضای معماری، مدیون حرکت است. نور در اینجا با 
سایه روشنهای متعدد، یک پویایی و سیالیت در فضا ایجاد می کند و موجب حرکت و در نتیجه درک فضا می شود. در واقع نور نقش 
انفصال، انتقال و وصول را ایفا می کند؛ انفصال در اینجا توسط جلو خان و سردر ورودی انجام می پذیرد؛ که از این رو نقش اتصال به 
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درون )رسیدن به دنیای معنوی و فضای قدسی( و انفصال از برون )بریدن از دنیای مادی( را موجب می شود. انتقال در اینجا توسط داالن 
نیمه تاریک انجام می پذیرد؛ که هدایت و انتقال با سکون و تاملی اندک صورت می پذیرد؛ و در عین ورود به تاریکی دنیای مادی بیرون 
را پشت سر گذاشته و آمادگی الزم را برای ورود به دنیای معنوی آماده می کند. وصول در بدو ورود به گنبدخانه اتفاق می افتد؛ در 
اینجا پس از یک آمادگی، وارد فضایی می شوید که نور نقش جداکننده فضای زیرین را از گنبد مینایی آسمان ایفا می کند. ورود نور 
از زیر گنبد توسط پنجره های دور تا دور آن، گنبد را شناور و سوار بر نور جلوه می دهد و اینجاست که نور به معنای عرفانی و قدسی 
خود جلوه گر می شود؛ و اشاره به آیه شریفه »اهلل نور السموات واالرض » دارد. پس با این توالی انتقال را که در این بنا به صورت سلسله 

مراتبی اتفاق می افتد می توان در قالب این نمودار عنوان کرد: 

شباک
سطِح مشبکی که از دو فضای پر و خالی تشکیل شده باشد، به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را دید، شباک نامیده می شود. 
هوای متغیر ایران، آفتاب تند و روشن، باد و باران، توفان و عقاید خاص مذهبی ایجاب می کرده که ساختمان عالوه بر در و پنجره، 
پرده یا شباکی برای حفاظت درون بنا نیز داشته باشد. این شبکه ها شدت نور را گرفته و نور ضعیف تری از البه الی آنها ایجاد می شود. 
انحراف پرتوهای نور در اثر برخورد با کنارهای منقوش شبکه، سبب پخش نور شده و به یکنواختی و پخش روشنایی کمک می کرد. 
ضمناً علیرغم آنکه تمام فضای بیرون از داخل به راحتی قابل رؤیت بود از بیرون هیچگونه دیدی در طول روز به داخل وجود نداشت. 

نمونه هایی از شباک

در و پنجره مشبک
از ابتدایی ترین روش های نورگیری بوده و بر اساس میزان نوری که قرار است وارد ساختمان گردد، در اندازه های مختلف ساخته می شوند. 
پنجره معموالً برای دادن نور، رویت مناظر بیرون، بدون برهم زدن خلوت فضای درونی می باشد. در مناطقی که نور خورشید شدید 
است، در و پنجره های مشبک تعادلی بین نور خارج و داخل ایجاد می کنند، تعادلی که جلوی نور شدید آفتاب را می گیرد و مانع 
خسته شدن چشم در مقابل نور شدید می شود. بدین ترتیب طرح هایی که در ساختن این عناصر به کار برده می رود اغلب به گونه ای 

است که نور داخل اتاق را تنظیم می کند. 

روزن
محفظه ای کوچک است که عالوه بر کار نوررسانی کار تهویه را نیز انجام می دهد. باید توجه داشت که روزن بازشو نیست و در 
چارچوبی کوچک به صورت ثابت طراحی می شود. روزن و پنجره را نمی توان از هم تفکیک کرد. در واقع روزن را می توان یک 
پنجره کوچک دانست که معموالً در باالی در و گاهی در دو سوی آن برای گرفتن روشنایی و تأمین هوای آزاد برای فضاهای بسته 
به کار می رفته است. در دورۀ قاجار بسیاری از روزنهای باالی درها، که تا بیش از آن مستطیل شکل یا دارای قوس های جناغی بودند 
تبدیل به نیم دایره یا بیضی شدند. الزم به ذکر است که به سوراخهائی که در کالله و یا شانۀ طاق ها تعبیه می شدند نیز، روزن اطالق 

می گردید. روزنهای کار شده بر بدنۀ گنبدها به منظور هواکشی و نور رسانی به زیر گنبد کاربرد داشته اند.

نمونه ای از روزن



2627

هورنو
هورنو در واقع اسمی عمومی برای نورگیرهای سقفی است. این واژه در اصل هور + نور بود که به جهت مسائل زبان شناسی تبدیل به 
هورنو شده است. چون در نزدیکی های تیزۀ گنبد امکان اجرای گنبد به صورت بقیۀ قسمتهای آن میسر نیست، لذا در حوالی تیزۀ گنبد، 
سوراخ را پر نمی کنند بدین ترتیب حفرۀ ایجاد شده در باالی طاق کار نوررسانی را انجام می دهد. در پوشش بازارها اکثًرا از سوراخ 

هورنو برای روشنایی و تهویه استفاده می شده است. 

روشندان
در بناهایی که استفاده از پنجره در دیوارها ممکن نبوده، مثل بازارها و سایر بناهای عمومی، معماران در قسمت »خورشیدی کاربندی« 
)دایره مرکزی( روزنه ای ایجاد می کردند که به آن در اصطالح »روشندان« می گویند. روشندان معموالٌ به شکل یک کاله فرنگی بوده 

که عمود بر قسمت خورشیدی کاربندی ساخته می شده است تا عبور نور مناسب و تهویه را به بهترین وجه میسرسازد.

نتیجه گیری
در این پژوهش برای بررسی مسئلۀ نورگیری به منظور ایجاد یک فضای روحانی در مسجد شیخ لطف اهلل و میزان بهره گیری از این  
عنصر غیر مادی طبیعت در نمونه نام برده ؛ تعدادی از عناصر رایج نورگیر از جمله شباک، در وپنجره مشبک، روزن، هورنو و روشندان 

را از میان عناصِر نورگیر متعدد در معماری سنتی ایران را انتخاب کرده و مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته شده است. 
فرضیه مطرح شده صحیح  اهلل  قرارگیری جغرافیایی مسجد شیخ لطف  اصفهان و محل  تابش خورشید در شهر  زاویه  دقیق  بررسی  با 
می باشد و وجود فضای خاص و ویژه ناشی از ایجاد شکست نور ، به دلیل زاویه پالن و چرخش 4۵ درجه به سمت قبله است. زیرا اگر 
این چرخش در پالن وجود نداشت و موازی میدان نقشه جهان ساخته میشد )مطابق تصویر زیر( زاویه تابش خورشید هرگز در شبستان 
به سمت قبله نبود و ما نور هدایت شده ماهرانه به سمت قبله و آن اثرهنری به وجود آمده زیر گنبد که طاووس به سمت قبله معروف 
است را نداشتیم و همچنین معماری داخلی مسجد اینگونه الهام بخش وزیبا نمی شد و این هنر و معماری معماران نیاکانمان هست و ما 

باید از آنها بیاموزیم .

تحلیل زاویه تابش خورشید پالن و مقطع مسجد شیخ لطف اهلل در فصول مختلف درساعت1۲ظهر هنگام اذان ظهر

تحلیل زاویه تابش خورشید درصورتی که پالن موازی میدان نقش جهان باشد در فصول مختلف در ساعت 1۲ظهرهنگام اذان ظهر

نور هدایت شده ماهرانه شباک های پایه گنبدنورهدایت شده ماهرانه توسط شباک های پایه گنبد
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سر لرد نورمن فاستر 

گردآورنده: مریم نصیری زندگینامه مشاهیر معماری جهان

سر لرد نورمن فاستر ، در اول ماه ژوئن در شهر منچستر در انگلستان متولد شد .
را در سن  بود، مدرسه  منچستر  اهل  از یک خانواده ی طبقه ی کارگر  او که   
منشی  عنوان  به  منچستر  تاالر شهر  سالن  در  در حالی که  و  ترک  شانزده سالگی 

مشغول به کار بود به معماری عالقه مند شد.
سپس به خدمت سربازی رفت و در حین خدمت در نیروی هوایی ارتش ، در 
زمینه مهندسی الکترونیک مهارت یافت و اطالعاتی در مورد هواپیما بدست آورد . 
ولی در نهایت ، به دلیل عالقه به هواپیماهای گالیدر به یک خلبان ماهر تبدیل شد. 
در سال 19۵۵ پس از اتمام دوره دوساله سربازی ، در دفتر دو تن از معماران شهر 

منچستر مشغول به کار شد.

در سال 19۵6 با ثبت نام در دانشگاه معماری  به فراگیری دروس نسبتا سنتی ) در مقایسه با دروس و رویکردهای متفاوت در انجمن 
معماران لندن و مدرسه ی معماری لیورپول ( پرداخت . با این حال ، در این سالها توانست مهارت های منحصر به فردی در زمینه ی فنون 

ترسیم و ارائه به دست آورد.
نایل شد . پس از آن برای گذراندن دوره دوساله ی  به فالوشیپ هنری   ، با قبولی در بورسیه ی تحصیلی انجمن ساختمان سازان 
تخصصی در دانشگاه ییل به آمریکا رفت . وی در آنجا تحت تاثیر پل رادولف ، سرج چرمایف و وین سنت اسکالی قرار گرفت و 
در همین زمان با ریچارد راجرز )که مانند خود او دانشجوی بورسیه بود( و جیمز استرلینگ ) که برای مدت کوتاهی در همان مدرسه 

تدریس می کرد ( مالقات کرد .
در 1963 پس از بازگشت به انگلستان با همکاری ریچارد راجرز ، گروه طراحی به نام ” گروه 4 ” در لندن تشکیل داد . دیگر همکاران 
آنها در این گروه عبارت بودند از : سور راجرز ، همسر ریچارد راجرز ، و جورجیا والتون که با راجرز در انجمن معماران لندن تحصیل 
کرده بود . مدتی بعد ، وندی چیزمن ) فارغ التحصیل مدرسه معماری بارتلت دانشگاه لندن، که بعدها همسر فاستر شد ( نیز به آنها ملحق 

شد .
در سال 1966 به عضویت انجمن معماران سلطنتی انگلستان در آمد.

 فاستر همراه با ” گروه 4 ” ساختمانی را طراحی کرد که وی را به شهرت جهانی رساند . این ساختمان ، کارخانه رلیانس در سوئد بود 
که آخرین بنای ساخته شده توسط این گروه است زیرا این گروه در همان سال  منحل شد . 
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سال1989 مصادف بود با فوت زود هنگام وندی ) همسر نورمن ( که آغازفعالیت 
از  حفاظت  سازمان   199۰ سال  در   . داشت  همراه  خود  با  را  نورمن  ای  حرفه 
محیط زیست انگلستان ، ساختمان شرکت بیمه ویلیس ، فابر و داماس در ایپسوویچ را 
جزء ساختمانهای ارزشمند ) از نظر تاریخی ، معماری و سازگاری با محیط زیست ( 

اعالم کرد. در همین سال ، فاستر نیز موفق به کسب عنوان ” سر ” گردید .

تاالر شهر لندن  
استقرار  نخست فضای  تاالر در درجه  این  اجتماعی شهر.  امور  برای کلیه  مکانی 
انجمن ها و شوراهای شهر و سپس مرکزی برای گردهم آیی های عمومی و ارتباط 
و تعامل میان مردم در عرصه مسائل شهری است. نقش این فضا در دنیا گرد هم آوری 
شهروندان و ترغیب آنها برای مشارکت در امور شهری است. تاالر شهر متعلق به همه 

مردم شهر است و نمادی از دموکراسی است. 
نورمن فاستر به همراه تیمی گسترده از مهندسین، سازه ی تخم مرغی شکلی طراحی کرد که شورای  شهر لندن را در خود جای داده است. 
ساخت این پروژه از سال ۲۰۰۰ شروع شد و تا سال ۲۰۰۲ ادامه یافت. از زمان شروع این پروژه آشکار بود که تیم طراحی و ساکنان 
آتی آن بر آنند تا ساختمانی پدید آورند که مثالی برای یک ساختمان با مصرف پایین انرژی باشد. مصرف انرژی در این بنا تا 7۵ درصد 

نسبت به ساختمان های مشابه کمتر است.
در تاالر جدید شوراي شهر لندن، فاستر بر سر دو هدف اولیه با کارفرما به توافق رسید. اول کاستن از میزان مصرف انرژي و تقلیل 
آن به حدود یک چهارم میزان معمول براي یک ساختمان رسمي اداري و دوم، جامه عمل پوشاندن به وعده دولت بریتانیا مبني بر ایجاد 

دولت شفاف و برقراري و تسهیل ارتباط بین مراجعان و مدیران دولتي.
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آرشیتکت   3۰۰ از  بیش  که  شرکا  و  فاستر  مشاور  مهندسان 
مجرب را در استخدام خود دارد، به واسطه تالش در دستیابي به 
امکانات بالقوه کاهش مصرف انرژي، شهرت و اعتبار روزافزوني 
به دست آورده است. اوج این اعتبار در ساختمان کومرتس بانک 
آلمان در شهر فرانکفورت و به سال 1997 به دست آمد. آن جا 
که فاستر با تعبیه یک بادگیر بلند در وسط ساختمان 6۰ طبقه این 
بانک و اجراي یک سازه چند طبقه با عنوان »باغ هاي آسماني« 
در مقابل ورودي ساختمان، با هدف استفاده از تهویه طبیعي هوا 
انقالبي  مطبوع،  تهویه  ساز  آلوده  و  عظیم  هاي  دستگاه  به جاي 
نوین در طراحي امکانات تهویه هوا در ساختمان هاي بلندمرتبه به 
وجود آورد. همچنین در بازسازي فرمانداري برلین به سال 1999 
فاستر با استفاده از لوله هاي به هم چسبیده بلند براي تاالر جلسات 
رسمي دولت محلي، امکانات تصفیه طبیعي هوا را فراهم ساخت 
با تعبیه یک نورگیر شیشه اي عظیم و سه طبقه براي دریافت  و 
نور روز از گنبد شیشه اي جدید این ساختمان موفقیتي قابل ذکر 

کسب کرد. 

موضوع اصلی در طراحی پوشش این ساختمان محدود کردن 
 GLA بارهای سرمایش و گرمایش بود. هندسه نامتعارف سازه
متفاوتی  زاویه  با  ای  شیشه  دیواره  هر  که  شده  طراحی  طوری 
نسبت به دیگری قرار گیرد. این دیواره ها با استفاده از تحلیل های 
نورپردازی سه بعدی و روش شبیه سازی نور روز طراحی شدند. 
نما  در  خورشیدی  گرمای  جذب  بیشترین  که  بود  این  هدف 

وجود داشته باشد.
در  شده  جاسازی  مشبک  های  دریچه  طریق  از  تازه  هوای 
چرخه  یک  زمستان  در  شود.  می  تأمین  اداری  سطوح  کف 
به هوای مکیده شده،  برای رطوبت دهی  حرارتی رطوبت پذیر، 
از هوای  دمای هوای خارج  وقتی  تابستان  در  استفاده می گردد. 
داخل زیادتر است، همان چرخه حرارتی هوای تازه ورودی را از 
قبل خنک می سازد. تهویه کننده های بازشویی در محیط اداره ها 
نیز تهویه طبیعی را به عهده دارند. دیوارهای عایقبندی شده هم 

نقشی مناسب خود ایفا می کنند.
آب گرم این ساختمان توسط دو گرم کننده گازی با کارایی 
باال تأمین می شود. آب گرم با روش همرفت بخش های اداری، 

اتاقهای جلسات و البی ورودی را گرم می کنند. 

اداری  قسمت  سقف  در  تیرها  این  نگه داشته می شود.  خنک  سرد  تیرهای  توسط  حرارت  درجه  برقی،  چیلر  بر  عالوه  تابستان  در 
قراردارند. آب اصلی خنک شده از اعماق چاه ها توسط دو پمپ زیر آبی تأمین میگردد و بعد از خنک سازی ساختمان در فالش 

تانکهای سرویس بهداشتی و آبیاری فضای سبز بیرون به کار می رود. آب مازاد به درون رود تایمز تخلیه می گردد. 
ضمناً مایل بودن نماي سازه به سمت جنوب درحالي که بعضي از طبقات انگار از روي هم لغزیده و جابجا شده اند، در این کاهش 
با کارفرماي دولتي، فاستر، محافظه کاري سنتي ارگان هاي دولتي و  با اشعه خورشید موثر است. در بخش دوم توافق  سطح برخورد 
سیاستمداران انگلیسي را به چالش طلبید و با طراحي یک رمپ معلق که از طبقه هشتم و از گنبد تخم مرغي عظیم ساختمان به پائین 

لغزیده و دسترسي راحت و آسان مراجعان به اعضاي شوراي شهر مستقر در طبقه هشتم را تسهیل مي کند.
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پروژه پارامیس فرمانیـه 
گردآورنده: مهـرداد جلیله وند

پارامیس فرمانیه دومین پروژه سوپرلوکس گروه پارامیس پارک در منطقه فرمانیه می باشد که توسط دکتر مهدی خرمی روز 
طراحی و اجرا گردید.

این پروژه در زمینی به متراژ تقریبی 1۰۰۰ متر در 1۰ طبقه و جمعاً 9 واحد مسکونی در تابستان سال 91 به بهره برداری رسید.
این پروژه دارای 8 واحد به متراژ 3۲۵ متر و پنت هاوسی استثنایی به متراژ 67۰ متر می باشد که به صورت دوبلکس با روف  گاردن 

و استخر اختصاصی کار شده است.
این پروژه دارای استخر، سونای خشک و بخار جکوزی، سالن بدنسازی و سالن اجتماعات به همراه اتاق بیلیارد و البی من بیست 

و چهار ساعته می باشد. 

ترکیبی هوشمندانه در طراحی و نورپردازی، آمیزه هایی از اصالت و 
آرامش

یک البی زیبا که کماکان می توان به جرات آنرا یکی از پنج البی زیبای منطقه 
معرفی کرد.

نوع ترکیب سنگ ها و و رنگ آمیزی داخلی آنها را می توان از نکات بسیار 
خاص معماری در طراحی های گروه پارامیس پارک در نظر گرفت. 

نگینی درخشان در منطقه فرمانیه 
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قرابتی منحصر به فرد در همایش سنت و مدرنیته 



4243

سرآمد در طراحی و نورپردازی داخلی 
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طراحی کالسیک و در عین حال هم سو با ویژگیهای برتر معماری مدرن 
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باغهای معلق بابل

گردآورنده: سپیده کریم زاده

چكیده
موضوع این پژوهش، بررسی و تحلیل سرزمین بابل و باغ های 
این  اینکه اطالعات موجود در مورد  به  با توجه  معلق آن است. 
این  در  تواند  می  پژوهش  این  است  کهن  و  محدود  بسیار  باغ، 
از  باشد. هدف  ایرانی احتماال سودمند  باغ های  زمینه و طراحی 
و  باغ  این  اجمالی  شناخت  و  پیدایش  نحوه  پژوهش  این  انجام 

مقایسه آن با موارد مشابه در جهان می باشد. 
باغ  این  چرا  و  چگونه  که  است  این  تحقیق  این  پرسش 
شگفت انگیز در آن زمان ساخته شده است و ویژگی خاص اش 
داده است چیست؟  قرار  هفتگانه جهان  را جزو عجایب  که آن 
چارچوب نظری این تحقیق بر این رویکرد استوار است که باغ 
خاص  کامال  و  ندارد  طراحی  زمینه  با  ارتباطی  بابل،  معلق  های 
طراحی معمار است. روش تحقیق، نوعی روش  تاریخی-تفضیلی 
است. اطالعات از طریق اسنادی جمع آوری شده و روش تجزیه 

و تحلیل داده ها به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد .
نیز به صورت  بابل  نتایج تحقیق نشان میدهد ، باغ های معلق 
مطبق بر روی زمینی هموار و به صورت هندسی طراحی شده است. 
تاسیسات الزم برای آبیاری و گوناگونی درختان در آن از عناصر 

با اهمیت در باغ به شمار می آیند.

شهر بابل

مقدمه
 بابل شهری قدیمی در بین النهرین که خرابه های آن در ساحل 
فرات در 16۰ کیلومتری جنوب شرقی بغداد و در 3۰ درجه و 19 
دقیقه عرض شمالی و 4۲ درجه طول شرقی  واقع است. شهر بابل 

اکنون ویران شده و از توابع حله است.
در قاموس کتاب مقدس آمده است : بسیاری از مورخین این 
اند، چنانکه هیرودوتس   شهر را عظیم ترین شهرهای دنیا دانسته 
مورخ مشهور مینویسد که »شهر بابل بر همواروسیع مربع الشکلی 
و  فرسخ1   1۲۰ آن  اطراف  از  هریک  طول  که  است  شده  بنا 
محیطش 48۰ فرسخ میباشد و این مسافت عظیم را خلیج عمیقی 

که همواره از آب مملو میباشد احاطه نموده است.

1 واحد مسافت ، ۵919 متر بوده

بعد از خلیج دیواری برای این شهر بنا شده است که 33۵ قدم ارتفاع و یکصد قدم قطر و صاحب ۲۵۰ برج و یکصد دروازه  برنجین 
می باشد و اغلب این حصار، ازآجر بنا گشته است. رود فرات این شهر را به دو قسمت منقسم می نماید و بر طرفین رود نیز حصاری برای 
جلوگیری از دشمنان تاسیس یافته و آن را نیز درهای برنجین می باشد که به نهر پائین می رود. امکان دارد که طول هریک از دیوارهای 
اطراف شهر 14 میل بوده و مساحتش به دویست میل مربع می رسیده است ، با وجود آن بزرگترین شهرهای دنیا از آن کوچکتر می باشد.

در شهر بابل 7 شهر و ۵۰ کوچه بزرگ بوده که اغلب این کوچه ها به کنار شط1، منتهی می شد.  خانه های بابل اغلب 3 مرتبه یا 4 مرتبه 
بوده است.

 معماری بناهای بازمانده از بابل کهن به دو دسته معابد و کاخ ها تقسبم می شوند. از ماخذ خانه ها و عظمت شهر باید جمعیت شهر در 
وقت کمال آبادی تخمیناً از ششصدهزار الی هفتصدهزار بوده باشد. اهالی بابل به خط میخی که خط متداول آن عصر بوده می نوشتند 

و اغلب بت پرست بودند) زارعی ، 1389 ، ۲۰ (.
کاخ های بابلی را نبوکدنزار با آجر در شهر بابل ایجاد کرد. اتاق های کوچک این کاخ به طرز پیچ در پیچ با هم ارتباط داشته اند،طول 
و عرض بنای تمامی کاخ ها 9۰۰ در 6۰۰ پا۲ بوده است. دیوار بیرونی کاخ با کاشی لعابدار رنگارنگ و نقش هایی از حیوانات و گلها و 

گیاهان و نخل خرما پوشیده شده بوده است ) مجیدزاده، 13۵6 ، 18(. 
زمانی که باغهای معلق به وجود آمد، بابلی ها تاریخی به قدمت تقریباً 3۰۰۰ سال را پشت سر داشتند. بابل که در قسمت سفالی 
سپس  بود،  میزیستند(  النهرین  بین  در  میالد  از  پیش  سال   3۰۰۰ که حدود  )قومی  ها  سومری  مسکن  نخست  داشت،  قرار  فرات  رود 
توسط مهاجران اکدی که حدود ۲6۰۰ سال قبل از میالد به بابل آمدند، اشغال و تسخیر شد و ۵۰۰ سال پس از آن توسط اقوامی که از 
شمال بین النهرین به آنجا آمدند، تحت سلطه قرار گرفت و مأوا و مسکن آنها شد. پس از یک دوراِن کوتاه شکوفایی تحت سلطنت 
شاه حمورابی )17۲8 ــ 1686 پیش از میالد(، پشت سر هم »هیتیت« ها3 از شرق آسیای صغیر، کاسیان )قومی کهن از کوه نشینان نواحی 

زاگرس( از ایران و آشوریها که در سرزمینهای پر محصول بین دجله و فرات میزیستند، بر بابل تسلط یافتند.

1 رود بزرگ که وارد دریا شود
۲ مقیاس طول برابر با 1 قدم متوسط

3 قومی باستانی که در آسیای صغیر و سوریه میزیستند و دارای تمدنی درخشان بودند و در حدود قرن 18 الی 1۲ قبل از میالد زندگی میکردند و در قرن 1۲ قبل از میالد توسط مردم افروغیه و آشور برافتادند

باغهای معلق بابل
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در سال 6۲6 پیش از میالد، نبوپوالسار علیه رژیم ستمگر آشوریها سر بلند کرد. هر دو شهر آشوری یعنی »آشور« و »نینوا« کاماًل 
نابود شدند. کشور پادشاهی بزرگ آشور بین » کلدانیان « و » مادها « تقسیم شد. » نبوپوالسار « شاه امپراتوری جدید بابل ، جنوب و 
غرب آشور، بین النهرین ، سوریه و فلسطین را از آِن خود کرد و مادها باقیمانده ی سرزمینهای وسیع آشوریها را به خود اختصاص دادند.

هنگامی که »نبوپوالسار« در سال 6۰۵ پیش از میالد در گذشت، پسر او »نبوخذ نصر« )بخت النصر( بر تخت نشست. او کشور خود را 
بزرگترین، جدیدترین و  به  تبدیل  را  »بابل«  پایتخت کشورش  زماِن خود کرد و همزمان  به قدرت جهانی  تبدیل  بیشمار،  با جنگهای 

پرشکوهترین شهر جهان در آن روزگار کرد.

» نبوخذ نصر« ، »اساگیال« را که معبد مرکزی و اصلی خدای امپراتوری بابل، مردوک )گوساله ی خدای خورشید(  بود، بازسازی کرد 
و دور تا دور معبد، تأسیسات عظیم مجلل و باشکوهی به وجود آورد. 

او ساختمان برج مطبق 9۰ متری »تمنانکی « را که معبد دیگری برای »مردوک« بود دوباره آغاز کرده و به پایان رسانید. این معبد 
بعدها در تاریخ به »برج بابل« موسوم شد .

باغ های معلق سمیرامیس- تفسیر قرن 20 ام 

برج بابل

 »بخت النصر« دو کاخ بزرگ پادشاهی ساخت و دستور داد با بنای یک دیوار حلقوی دو جداره که قباًل از آن صحبت شد، حصاری 
به دور شهر به وجود آورند تا شهر و ساکنان آن از ایمنی کامل برخوردار باشند. خیابانهای پهن و مجلل از طریق دروازه های بزرگی که 
در این برج و بارو ایجاد شده بود، خارج شهر را به داخل شهر وصل میکرد و در دو طرف این خیابانها، کاخها و معابد زیادی که تازه برپا 
شده بود، وجود داشت. دروازه و خیابانی که به نام »ایشتار« الهه ی جنگ و عشق، نامیده شده بود، با تصاویر برجسته ی جانوران بر روی 

سنگهای مینا )سنگهای لعابی( تزیین شده بود.

خاصیت متمایز این شیوه معماری در نزد بابلی ها، در دروازه ایشتار با دروازه ارگ سارگون )پادشاه آشوری( قابل مقایسه است. دروازه 
ایشتار با جمع آوری هزاران قطعه آجرهای لعابدار روی سطح دیوار با ردیف های گاوها و اژدهایان و جانوران باوقار تمام در حرکت 

دسته جمعی هستند. حالت لطیف و سرورآفرین مجموعه تزیینی با سردی قیافیه عبوس هیوالهای نگهبان آشوری اختالف کلی دارد.

کاخ بخت النصر

دروازه  ایشتار 



5051

برطبق نوشته های به دست آمده از یک کتیبه به خط میخی، در شهر بابل ۵3 معبِد خدایان بزرگ، ۵۵ معبد کوچک تر مردوک، 
3۰۰ مجتمع معبدی کوچک تر خدایان زمینی و 6۰۰ مجتمع معبدی خدایان آسمانی، 18۰ محراب ایشتار و ۲۰۰ محراب دیگر برای 

دیگر خدایان وجود داشته است. 
دلیل نامگذاری بابل را اینطور گفته اند که چون قابیل هابیل را کشت از ترس به سرزمین بابل گریخت و از این پس این سرزمین را 

بابل گفتند بمعنی جدائی و افتراق . 
بنا بر گزارش های تاریخی موجود ، بخت النصر دستور داد باغهای معلق را بسازند تا غیبت های طوالنی خود را نزد ملکه جبران کند ، و 
همچنین برای همسرش در جلگه ی یکنواخت فرات ، خاطره ی کوچکی از کوهستانهای پوشیده از جنگل وطنش ایران را فراهم آورد .

تصاویر برجسته ی جانوران در دروازه ایشتار 

نقوش دیواره کاخ بخت النصر 

یافته ها 
1. زمینه های تاریخی 

در سال 1898 میالدی باستانشناس آلمانی »روبرت کلدوی«، 
در حدود 9۰ کیلومتری جنوب بغداد در عراق امروز در سواحل 
رود فرات، جستجو در پی ویرانه ها و بقایای شهر غرق شده ی 

بابل را آغاز کرد.
بابل که در عهد عتیق )تورات ــ کتاب آسمانی موسی( از آن 
با همین نام یاد شده است، در تاریخ بیش از سه هزار ساله ی خود، 
سه بار تا پی دیوارهای شهر منهدم شده و همواره دیگر بار از نو 
ساخته شده بود، اما در نهایت این شهر در قرنهای۵ و 6 پیش از 
میالد، تحت سلطه و حکمرانی فارس ها و مقدونی ها قرار گرفت.

بشریت محسوب می شود و  تاریخ  بابل نخستین شهر جهانی 
قبل از هر چیز به خاطر سه اثر ساختمانی برجسته، که برای اهل 
شدند،  می  محسوب  برانگیز  جنجال  خود  زمان  حرفه ای  و  فن 
یعنی: برای برج بابل، برای دیوارهای عظیم و مستحکم که به دور 
شهر کشیده شده بود و برای باغ های معلق سمیرامیس، مشهور و 

معروف شده بود .
این باستانشناس 18 سال از عمر خود را در جستجوی این سه 
اثر هنری فنی عجیب سپری کرد؛ او برای این که بتواند با توده ی 
را  بابل  برج  کند  نرم  پنجه  و  دست  ویرانه ها  و  خرابه ها  عظیم 
یافت، معبدی بزرگ و مطبّق و در عین حال درون پُر که به افتخار 
خدای کشور بابل، »مردوک « برپا شده بود. در هر صورت، از 
سطح  روی  بر  و  بوده  متر   9۰ آن  ارتفاع  که  ساختمانی  اثر  این 
چهار گوشی که هر ضلعش نیز 9۰ متر طول داشته، بنا شده بود ؛ 
تنها تعدادی از پایه های اصلی بنا و تل عظیمی از خاکهای آثار 

مخروبه باقی مانده بود.
  » کلدوی« همچنین دیوار شهر بابل را، که عظمتش تعجب 
جهانیان زمان خود را برانگیخته بود، پیدا کرد: دیوار بقدری عریض 
بود، که دو ارابه ی اسبی می توانستند روی آن به راحتی در کنار 
هم حرکت کنند. این دیوار، تمام شهر، مجتمع قصرها و نیز یک 

پی باغهای معلق بابل

قطعه زمین مسطح و بزرگ را در بر می گرفت. این قطعه زمین 
احتماالً برای مردمی که خارج از دیوار زندگی می کردند، هنگام 
حمله ی احتمالی دشمن به عنوان پناهگاه در نظرگرفته شده بود. او 
در گوشه ی شمال شرقی مجتمع بی حد و مرز کاخهای سلطنتی، 
در عمق یک متری از سطح خاک و خرابه، به ساختمانی برخورد 
که مشابه آن را تا به حال هرگز ندیده بود؛ این پی از دوازده اتاق 
باریک و دراز که اندازه یکدیگر بودند تشکیل می شد، که ــ بر 
خالف تمام دیگر آثار ساختمانی کشف شده در بابل ــ از سنِگ 

تراش داده درست شده بود .

ردیف  میانی  راهروی  یک  سوی  دو  در  اتاق  دوازده  این 
شده بودند؛ سقف این اتاقها از آجر )خشت پخته( بنا شده و چنان 
محکم و قطور بود، که ظاهراً منظور از ساخت آن تحمل بارهای 
چیز  داشتند.  قطر  متر   7 تا  ستونها  و  دیوارها  است.  بوده  سنگین 
گنبدی  طاْق  ساختمانی  اثر  کنار  در  درست  که  دیگری  عجیب 
یک  از  چاه  این  بود.  چاه  حلقه  یک  کرد  کشف  اتاقه  دوازده 
کوچکتر  دار  گوشه  ی  دهانه  دو  و  مرکزی  حلقوِی  دهانه ی 
تشکیل شده بود. چرخ چاهی که به این چاه تعلق داشته و احتماالً 

از چوب و طنابهای کلفت تشکیل می شده، باقی نمانده بود .
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او در بسیاری از نوشته های یونانیان و رومیان، و همچنین بر روی کتیبه های سنگی خط میخی زمان بابلیها، سرنخهایی به دست آورد 
که در بابل فقط در دو نقطه سنِگ تراش داده به کار رفته بوده است: در دیوار شمالی »قصر« یا کاخ و سرای سلطنتی بابل، و در »باغهای 
معلق سمیرامیس«. سنگهای تراش داده شده ی قصر را این باستان شناس قباًل یافته بود بنابراین زیر زمین طاْق گنبدی می بایست متعلق به 

باغهای معلق می بود.

نحوه آبیاری احتمالی باغ های معلق  بابل

سایت حدس زده شده از باغ معلق بابل

همچنین  و  رومیان،  و  یونانیان  های  نوشته  از  بسیاری  در  او 
سرنخهایی  بابلیها،  زمان  میخی  خط  سنگی  های  کتیبه  روی  بر 
داده،  تراش  نقطه سنِگ  فقط در دو  بابل  در  به دست آورد که 
سرای  و  کاخ  یا  »قصر«  شمالی  دیوار  در  است:  کاررفته بوده  به 
تراش  سنگهای  سمیرامیس«.  معلق  »باغهای  در  و  بابل،  سلطنتی 
داده شده ی قصر را این باستان شناس قباًل یافته بود بنابراین زیر 

زمین طاْق گنبدی می بایست متعلق به باغهای معلق می بود.

2. خصوصیات کالبدی باغ
با  تراس گونه  مرکزِی  ساختماِن  یک  زیرزمین  احتماالًروی 
تراس های مطبّق قرار داشته است. هر تراس حدود ۵ متر باالتر از 
تراس زیری خود واقع بوده و با سطوح سنگی به طول ۵/4۵ متر و 

عرض 1/3۵ متر فرش شده بوده است. 
آغشته  حصیر  الیه  یک  سنگی،  سطوح  از  یک  هر  روی  بر 
و  فرش  کوره،  آجر  الیه  دو  با  آن  روی  و  شده  کشیده  قیر،  به 
درزهای میان آجرها با گچ گرفته شده بوده است. دوباره بر روی 
این طبقه ی آجری، یک الیه سرب ریخته شده بوده که از نشت 

رطوبت به طبقات زیرین جلوگیری کند. 
ارتفاع  به  خاک  الیه  یک  سربی،  الیه ی  روی  بر  نهایت  در 
3 متر قرار داشته که باغ اصلی را ،که در آن حتی درختان بلند هم 

می توانستند برویند ، تشکیل می داده است.

3. دلیل ایجاد و نامگذاری باغ های معلق بابل
معلوم نیست که چرا » باغهای معلق« به سمیرامیس نسبت داده 
شده است. »سمیرامیس« ملکه ی افسانه ای بابلی ــ آشوری بوده 
باید قرنها پیش از  که اگر واقعاً وجود خارجی هم داشته ــ می 
ساخت و ایجاد »باغهای معلق« میزیسته است. در مورد اینکه آیا 
ملکه ای هم، که در زمان ساخت باغ در بابل میزیسته، سمیرامیس 

نام داشته است، دلیل و مدرکی وجود ندارد .
ولی  درآمیخته  نینوا  باغهای  با  منطقه  این  قرنها  طول  در 

آب  انتقال  روش های  نواحی  آن  در  موجود  حکاکی های  در 
رودخانه فرات به ارتفاعی که برای این باغها احتیاج بوده است، 
آورده شده است. این باغها برای خوشحال کردن همسر بخت النصر 
از  آمیتیس  که  ماد  سرزمین  شده اند.  ساخته  بوده است  بیمار  که 
آن می آمد سرزمینی سرسبز و کوهستانی و پوشیده از گیاهان و 
درختان مختلف بود ولی سرزمین بابل در منطقه ای مسطح و فالتی 
خشک قرار گرفته بود. یکی از دالیل بیماری آمیتیس هم دوری 
بنابراین بخت النصر  بود  از سرزمین خوش آب و هوای خود  او 
ارتفاع برای همسر خود  بابل را در  باغهای معلق  تصمیم گرفت 
بسازد. کلمه معلق که برای این باغها استفاده می شود در حقیقت 
به این معنی نیست که باغها به وسیله طناب یا ریسمان به یکدیگر 
متصل بوده اند بلکه احتماالً ترجمه اشتباه کلمه ای یونانی به معنای 

تراس یا بالکن بوده است .
به این ترتیب » باغهای معلق « که در فهرست اسامی عجایب 
هفتگانه ی » آنتیپاتروس « در مقام دوم از آن نام برده شده است، 
تحقیق  و  پژوهش  مورد  دیگر کمتر  هفتگانه ی  تمام عجایب  از 

قرار گرفته است.

4. نظریه ای دیگر در خصوص باغ های معلق بابل 
اما نظریه دیگری هم وجود دارد:

پس از زیر خاک درآوردن خرابه های بابل باستان در صد سال 
خاک  زیر  از  میخی  خط  با  سنگی  و  گلی  لوح  هزاران  پیش، 
به  هیچکدام  در  هم  کوچک  اشاره  یک  حتّی  و  شد  استخراج 

باغهای معلّق بابل نشده بود..
نه در  باغهای معلّق  یک پروفسور آمریکایی معتقد بودند که 
بابل بلکه در نینوا و آنهم صدها سال قبل از »نبوخذنصر« به دست  
معماری  فن  نابغه  یک  واقع  در  که  سناچریب  بنام  مقتدری  شاه 
بوده، ساخته شده است و جالب اینکه دهها تصویر نقش برجسته 
از این باغها و نیز یک لوح گلی بزرگ را که شرح دقیق ساخت 

باغها بود در این مستند نشان می دهد. 
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برای آبیاری باغهایش طبق محاسبه دانشمندان به روزی حدود 3۰۰ هزار کیلو آب نیاز داشته، و از آنجا که سطح باغ ها از رودخانه 
خیلی باالتر بوده سیستمی عجیب را ابداع کرده بود.

بودند که  مارپیچهایی درست کرده  نخل  پوست درخت  توسط  میله  و دور  داشت  قرار  ای چوبین  میله  هایی که درونشان  استوانه 
یا مارپیچ ارشمیدس  پیچ  نام معروف  با  این سیستم در جهان علم  اینکه  منتقل میشد. و عجیب  باال  به  پائین  از  با چرخش مارپیچ آب 
خوانده می شود و از روی این لوح نشان داده شد که دقیقاً 4۰۰ سال قبل از ارشمیدس این سناچریب بوده که با همین سیستم باغهای 
افسانه ای خود را آبیاری می کرده است. مطابق محاسبه باستان شناسان برای این کار به حداقل 18 زنجیره از این وسایل از رودخانه به 

باالی باغهایش احتیاج داشت . 

5 .  پوشش گیاهی
احتماالً درختان انجیر، بادام، انار، و بوته های گل سرخ، نیلوفرآبی و بسیاری گل های خوشبوی دیگر از جمله گیاهان  موجود در 

باغها بوده اند.
بخت النصر به تمام سربازان خود دستور داده بود که هنگام لشکرکشی های خود به سرزمینهای دور، هر آنچه را که از گیاهان ناشناخته 
می دیدند، از ریشه در آورده و با سرعت ، آنها را به بابل ارسال دارند. به ندرت کاروانی پیدا می شد که گیاهی جدید از سرزمین خود 
نیاورده باشد و به ندرت کشتیهایی پیدا میشدند که یک روئیدنی جدید را از سرزمینهای دوردست نیاورده باشند. به این ترتیب در بابل 

یک باغ بزرگ رنگارنگ ایجاد شد که نخستین باغ گیاه شناسی جهان به شمار می آمد . 
احتماالً هر یک از هفت تراس، باغی مخصوص به خود داشت. از این رو به باغ بابل، کلمه ی جمع »باغهای معلق« اطالق می شده است. 
با این وجود، این هفت تراس و تأسیسات مستقل با هم یک مجموعه ی کامل را می ساختند. در لبه ی خارجی هر تراس، هزاران گیاه 
پیچک و باالرونده و آویز روییده بوده ، که تا باغ تراس زیرین خود امتداد می یافتند و به این ترتیب از هفت باغ مجزا یک مجموعه ی 
کامل می ساختند. یک کوه بزرگ سبز با شیب تند با تعداد بیشماری از درختان، پرچینها، بیشه ها و گلها که در مجموع آویزان و یا معلق 

به نظر می آمدند و از این جهت به این مجموعه ، صفت باغهای » معلق « داده شده است.

حكاکی رنگی – برج بابل در بک گراند

6. نقش آب در باغهای معلق بابل
برده ها به ویژه در تابستان که دمای هوا تا ۵۰ درجه ی سانتیگراد باال می رفت، بدون وقفه از چاه آب می کشیدند و آب را به داخل 
کانالهای کوچک متعدد می راندند. از طریق این کانالها، آب از باالترین طبقه ی باغ به تمام شبکه های پایین تر تأسیسات جاری می شد. 
در تمام طبقات، جویبارها و آبشارهای کوچک جریان داشت؛ درون حوضها و برکه های کوچک ، اردکها و مرغابیها شنا می کردند و 
قورباغه ها می خواندند؛ زنبورها، پروانه ها و سنجاقکها از این شکوفه به آن شکوفه می پریدند و در حالی که شهر بابل زیر تیغ آفتاب 
گرم تابستان بود، »باغهای سمیرامیس« فارغ از محنت کم آبی و گرما، شکوفا و سبز و خرم بود. به طور مسلم این دوگانگی و تضاد در 

یک محیط  بود که باغ بابل را در مقام پرافتخار دوم، در فهرست عجایب هفتگانه ی جهان قرار داد.

7 . اسطوره درخت هولوپ پو 
 این اسطوره به روشنی یک اسطورۀ علت شناختی است و بنیاد طبل مقدس، یعنی پوک کو و استفاده از آن در آیینها، استاینانا که 

همان ایشتر است، درخت ” هولوپ پو” را از ساحل رود فرات آورد و در باغ خود کاشت.

باغهای معلق بابل

درخت مقدس هولوپ
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او می خواست از چوب آن برای خود، تختخواب و صندلی بسازد. هنگامی که نیروهای متخاصم، مانع انجام نیت او شدند، گیلگمش 
بنا به تعبیر  اند.  به او می دهد که از آن درخت ساخته شده  اینانا به رسم قدردانی، یک پوک کو و یک میک کو،  به یاری او آمد. 

پژوهشگران، این دو شیء عبارتند از: طبل جادویی و چوب طبل جادویی. این دو شیء به طریقی به جهان زیر رفته و ناپدید شده اند.

8 . باغ های مشابه باغ های معلق بابل
پادشاه آشوری،  آن  از  پیش  نبود.  مساله ی جدیدی   ، نبودند  مختص کشاورزی  اصوالً  که  هایی  زمین  در  سلطنتی  های  باغ  ایجاد 
»سان چریب « )7۰۵ ــ 681( قبل از میالد دستور داده بود، به دور معبد خدای سرزمینش »آشور« در نینوا سوراخ هایی در کف صخره اِی 
آن حفر کنند. این سوراخ ها از طریق کانال های زیر زمینی که آب در آنها جاری بود، به یکدیگر متصل بودند؛ آنگاه این سوراخ ها با 

خاک پر شد و به این ترتیب پی مناسب برای باغ فراهم آمد.
البته این باغ آشوری، قابل مقایسه با »باغ های سمیرامیس« نبود. برابر نوشته های هم رأی و مشابه نویسندگان یونانی و رومی در زمان 
احداث باغ های معلق و نیز نویسندگان یونانی و رومی زمانهای سپسین ، باغهای معلق سمیرامیس چه از نظر زیبایی و جالل و شکوه و 

تأسیسات و چه از نظر گوناگونی و تعدد نوع گیاهان و گل ها، در جهان آن روزگار بی مثال و بی همتا بود.

باغ تپه های تزوتزینكو در مكزیک

معبد باغ تپه های تزوتزینكو در مكزیک

باغهای گیاه شناسی در سده  اولین  باغ جزو  این  بابل دارد.  باغ های معلق  با  نیز، شباهت هایی  تپه های تزوتزینکو در مکزیک  باغ 
1۵ میالدی بشمار می رود. و به عنوان اقامتگاه های تابستانی امپراطوران احداث شده بود.

این محوطه با قصرها، کانالهای آبیاری، کاریز، دریاچه، پلکان و معابد کامل می گردید. حمام هایی نیز در دل صخره ها وجود داشت. 
ویژگی منحصر به فرد این باغ تزیینات آبی و استفاده از اعداد نمادین است. آب مورد نیاز این باغ، از نهر های کوه های شرقی با کانالهایی 

وارد می شود. در بدو ورود به باغ در مخزنی ذخیره شده سپس با راه آب های پلکانی در همه ی نقاط باغ جاری می شود .

نتایج
 میتوان اظهار داشت که طراحی باغ های معلق بابل در زمین های مختص کشاورزی نبوده بلکه روی زمین صاف و هموار و با ایجاد 
امکانات مناسب برای پرورش گیاهان ، قابلیت احداث پیدا کرد. این باغ در آب و هوای گرم و خشک، محیطی متفاوت ایجاد کرده 
که این تفاوت آب و هوا و گوناگونی گیاهان، آنرا در مقام دوم عجایب هفتگانه قرار داده است. در بررسی های به عمل آمده این طور 
به نظر میرسد که الهه عشق )ایشتر( در بابل بسیار مورد توجه بوده و لطافت موجود در نگاره های دیواره ی کاخ ها ، دروازه و خیابان 
نامگذاری شده بنام الهه عشق و توجه به بانوان )مانند ایجاد باغ های معلق بابل برای همسر پادشاه بابلی( نسبت به حکومت های قبل بسیار 

مورد توجه بوده است.
از جمله ویژگی های اساسی باغ های معلق بابل می توان به مطبق بودن و زیگوراتی بودن آن اشاره کرد. در بررسی های انجام شده، 
این طور گمان میرود که هر طبقه به یک گیاه اختصاص داشته و از این رو هر طبقه باغی و در مجموع باغ های معلق نامیده شده است 

که می توان آنرا نخستین باغ گیاه شناسی جهان دانست.
در کنار باغ یک حلقه چاه بوده که احتماال با چرخ، طناب و سطل هایی، و چرخش آنها در یک زنجیره ، هر طبقه بطور جداگانه 
و با تاسیسات مستقل آبیاری می شده است. باغ تزوتزینکو در مکزیک هم از نظر مطبق بودن، گوناگونی گیاهان و نیاز به تاسیسات 
برای آبیاری مشابه باغ بابلی است. اما شیوه طراحی آن منطبق بر سایت و تپه های موجود است و غالبا با بازنمایی آنچه در طبیعت هست 

حاصل می شود؛ اما باغ بابلی با بازیابی و آشکار کردن طبیعت پنهان پدیدار شده است .
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زارعی، محمدابراهیم، 1389، آشنایی با معماری جهان، انتشارات فن آوران، چاپ نهم 
مجید زاده،یوسف، 1376، تاریخ و تمدن بین النهرین)جلد اول: تاریخ سیاسی(، مرکز نشر دانشگاهی، تهران، چاپ اول 
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6061

 www.tebyan.net

www.connect.ir.com

www.findfa.com

www.theamblefamily.com
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یا معماری معاصر معماری مدرن 

گردآورنده: سپیده بابایی

 تفاوت میان معماری مدرن و معماری معاصر در چیست؟ این تفاوت از کجا نشأت می گیرد و چه عناصری این دو سبک را از هم 
متمایز می کند؟ در معنای تحت اللفظی »معاصر« به معنی معماری است که در زمان اکنون تولید می شود، معماری لحظه اکنون. معماری 
»مدرن« از گذشته فاصله می گیرد و سعی می کند از قواعد آن پیروی نکند؛ به ویژه سبک های سنتی پیش از انقالب صنعتی. بنابراین در 
این معنا »معاصر« به یک روش زیبایی شناسانه خاص محدود نمی شود. و »مدرن« بیانگر معماری اوایل و اواسط قرن بیستم است که به 
ایده آل ها و ایده های دوران ماشین تحقق می بخشد: عدم حضور تزئینات، سازه هایی ساخته شده از جنس استیل و بتن، استفاده وسیع از 

شیشه، سفیدکاری )معموال گچ و سیمان روی آجر( یا انواع دیگر از بیان مینیمال درنمای خارجی ساختمان، و پالن ها و نقشه های باز.
اگرچه نکاتی که بیان شد تا حدودی تفاوت میان معماری معاصر و معماری مدرن را مشخص می کند، اما هم چنین کاربرد روشنی از 
اصطالح »معاصر« وجود دارد که به تغییر و گرایش خاصی در طراحی امروز اشاره می کند که سازه هایی با سبک های نئو پست مدرن، 
نئوکالسیک، و یا هر نوع ساختمان نئو سنتی در این تعریف نمی گنجد. کاربرد این اصطالح بسیار محدودتر از معنای تحت اللفظی آن 
است، اما همچنان در اکنون و زمان حال ریشه دارد؛ معماری معاصر زاده زمان خویش است، بنابراین نوآوری و نگاه به جلو در آن 

حضور پررنگی دارد. در این معنا معماری معاصر در معماری مدرن ریشه دارد، حتی اگر از نظر سبکی هیچ ربطی به آن نداشته باشد.

عکس هایی که در این مطلب می بینید، بیان کننده تفاوت میان معماری مدرن و معماری معاصر هستند
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مدرن. در مورد این عکس، سوال کمی دشوار و چالش برانگیز است، زیرا شما به خانه ای در این عکس نگاه می کنید که در سال 
1939 ساخته شده است و دارای شیشه های بزرگ در یک حجم نیمه مدور، یک طبقه فوقانی پیش آمده، پنجره های کناری، و یک 
نمای خارجی سفیدکاری شده است. این اقامتگاه در شهر آستین)Austin( ایالت تگزاس واقع شده و منبع الهامی بوده است برای یک 
ساختمان چهار واحدی در نزدیکی همین اقامتگاه، که توسط هوگ جفرسون رندولف )Hugh Jefferson Randolph( طراحی و 

اجرا شده است.

مدرن. این سازه همان ساختمان چهار واحدی است که در مورد قبلی به آن اشاره کردیم. همان طور که مشاهده می کنید این سازه 
دارای همان عناصر مدرنی است که اقامتگاه مورد قبلی دارای آن ها بود: سطوح سفیدکاری شده در سراسر بنا دیده می شوند، پنجره های 
کناری کامال مشخص هستند، و سطوح پیش آمده و تغییر در ارتفاع سطوح به روشنی دیده می شوند. جنبه دیگری از سبک مدرن که 
هر دوی این ساختمان ها در آن مشترک هستند یک نوع توازن عمدی است که با توازن دو  وجهی که در سازه های قبل از قرن بیستم 

وجود داشت کامال متفاوت است.

معاصر. این اقامتگاه ماش )MuSH( نام دارد و تفاوت کامال روشن و مشخصی با پروژه های قبلی دارد. به جای سطوح سفید، دیوار 
مستحکم این بنا پوشیده از سطوح خاکستری رنگ هستند که در نمای ساختمان به صورت تصادفی جلو و عقب کار شده اند و از هم 
فاصله دارند. یک حجم پیش آمده نیز در این سازه وجود دارد اما ارتباط آن با حجم اصلی بنا پیچیده تر است )که مانند نمونه اول امتدادی 
از حجم اصلی نیست(، و قسمت پشت حجم پیش آمده نیز دارای طراحی کامال خاصی است. شاید این سازه مانند بسیاری از بناهای مدرن 
حالت جعبه  مانند با پشت بامی مسطح داشته باشد، اما ویژگی های خاص و منحصربه فرد آن را معاصر می سازد و از این طریق با معماری 

مدرن متمایز می شود.
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اقامتگاه ماش )البته نام و سطوح جلو و عقب آمده آن را کامال معاصر می سازند( از دو سازه مکعب مانند ساخته شده است: یک خانه سه 
طبقه )عکس قبلی( و یک حجم دو طبقه با یک پارکینگ در حاشیه خیابان؛ بین این دو مکعب یک حیاط وجود دارد. حجم کوچک تر 
دارای پوسته مشابه ای است و با به کارگیری شیشه برخی از سطوح بنا دارای جنس متفاوتی هستند. ساختار این اقامتگاه فرم آزادانه تری 

نسبت به ساختمان های مدرن دارد.

به  آن  در  و  است  شده  ساخته  و  طراحی   )Amitzi Architects( آمیتزی  معماری  شرکت  توسط  دوتایی  پروژه  این  مدرن. 
نمایشگاه  از  پس  که  می گویند  بین المللی  سبک  معماری  نوع  این  به  که  است  شده  استفاده  مدرن  معماری  اصلی  اصول  از  روشنی 
هیچکاک،               راسـل  هنـری-  و   )Philip Johnson( جانســون  فیلیـپ  توسط  که   193۲ سال  در   )MoMA exhibition( موما،  
این  بود.  بین المللی  نیز سبک  نمایشگاه  این  نام  به جهان معرفی شد.  بود  برگزار شده  )Henry-Russell Hitchcock( طراحی و 
نمایشگاه ایده های موجود در معماری مدرنیستی را بیش از پیش مشخص کرد و تعاریف مشخصی از عناصر موجود در حجم ها، دیوارها، 
و پنجره های سازه های مدرن ارائه کرد تا از این طریق ساختمان های مدرن با وضوح بیش تری در یک رده واحد قرار بگیرند. خانه ای که 
در عکس باال مشاهده می کنید خانه ال )House L( نام دارد که آن قدر از عناصر اساسی معماری مدرن درست در آن استفاده شده است 

که به نظر می رسد 7۰ سال پیش ساخته شده است.

مدرن. خانه کی )House K( که توسط شرکت معماری آمیتزی ساخته شده است دارای حجم های ساده تری نسبت به خانه ال است، 
اما دیوارهای مستحکم با سطوح سفیدکاری شده این دو بنا مانند هم هستند. البته در این سازه چارچوب پنجره ها دارای ویژگی خاصی 
می کنند.  ساختمان جلوگیری  داخل  به  نور خورشید  مستقیم  ورود  از  گرفته اند  قرار  پنجره ها  روی  که  هستند: صفحه های حفره داری 
اگرچه ممکن است بعضی ها معتقد باشند که در معماری مدرن خیلی به اقلیم و شرایط آب و هوایی توجه نمی شود و این موضوع درست 
به نظر برسد )مانند سازه های ساخته شده توسط میس ون در روهه(، اما در ساخت بسیاری از بناهای مدرن اوایل قرن بیستم از عناصری 
استفاده می شد که در آن ها به نور خورشید، باد، و غیره توجه می شد. در طراحی و ساخت این خانه ساده نیز به شرایط آب و هوایی، 

توجه شده است.
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عناصر  از  است  شده  واقع  لوس  آنجلس  در  که   )Skyline Residence( اسکای الین  اقامتگاه  قبلی،  نمونه  مانند  معاصر. 
بلزبرگ                                    معماری  شرکت  توسط  بنا  این  نشود.  بنا  وارد  مستقیم  طور  به  خورشید  نور  می شوند  باعث  که  استفاده می کند  معماری 
)Belzberg Architects( طراحی و ساخته شده است و در آن از قطعات چوبی افقی به گونه ای استفاده شده است که این بنا را در 
زمره ساختمان های معاصر قرار می دهد: این قطعه های چوب زاویه دار هستند و با هم، هم پوشانی دارند و از این طریق ظاهری خاص و 

متفاوت برای این ساختمان ایجاد کرده اند. فرم این خانه نیز بسیار جالب توجه است.

تنها فضای زیر آن  نه  این ساختمان کامال مشخص می کند که در آن چه می گذرد:  طبقه دوم کمی پیش آمده است و  نمای جلویی 
از این رو این سازه ماهیت   .LA بلکه سطحی برای تماشای فیلم در آن ایجاد شده است، فیلمی مثل  به پارکینگ شده است،  تبدیل 
کامال دوگانه ای دارد: هم محل زندگی است و هم یک سینما. این ویژگی باعث می شود این ساختمان را در دسته معاصر قرار بدهیم تا 
دسته مدرن، چراکه در طراحی آن وجوه مختلف زندگی )زندگی- کار-تفریح و غیره( در نظر گرفته شده است و به هر کدام از آن ها 

جداگانه توجه ویژه ای شده است. 

مدرن. ساختمان دیگری را که باز هم شبیه کارهای میس ون در روهه است در عکس باال مشاهده می کنید. این ساختمان در جزیره 
استل )Stelle Architects( طراحی و ساخته شده است. ستون های  النگ )Long Island( واقع شده و توسط شرکت معماری 
مستحکم و با یک حجم دراز در زیر باکس شیشه ای قرار گرفته اند تا این بخش شیشه ای به خوبی در فضا بدرخشد. فضای داخلی این 
ساختمان کامال از پشت شیشه ها مشخص است و می توان به راحتی به نقشه باز آن پی برد. این خانه یک بنای مدرن است و به جز مکان 

آن که بر روی یک تپه شنی قرار گرفته است دیگر اجزای آن کامال بر اساس قواعد معماری مدرن ساخته شده اند. 

معاصر. بنای تمام شیشه ای به خودی خود یک ساختمان را مدرن نمی کند. همان طور که در عکس باال مشاهده می کنید این ساختمان 
دارای دیوارهای شیشه ای با چارچوب هایی قرمز رنگ است که وجه کناری آن از کلیت سازه پیروی نمی کند و کامال از حجم اصلی 
جدا شده است. نکته ای که این ساختمان را معاصر می کند استفاده از چارچوب های سیمانی قرمز رنگ است که کامال با عناصر معماری 

مدرن در تضاد است.
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این  پایداری.  نشان می دهد:   را  معاصر  معماری  در  اصلی  از گرایش های  یکی  مشاهده می کنید  باال  معاصر. ساختمانی که در عکس 
پابلیک                        معماری  شرکت  توسط  و  دارد  نام   )Scrap House( اسکرپ  خانه  که  است  منحصربه فرد  کامال  خانه ای  افراطی،  نمونه 
)Public Architecture( طراحی و ساخته شده است. این ساختمان به طور کامل از مواد و مصالح مازاد و اضافی ساخته شده است: 
قطعه های افقی ریل قطار، عالئم شهری، درهای شیشه ای، و حتی دفترچه تلفن. همانطور که شرکت طراحی داخلی این پروژه می گوید 
»از برخی از مواد و مصالح به شیوه ای کامال جدید استفاده شد و دیگر اشیای مازاد کارکرد قبلی خود را نداشتند«، و این نکته همان چیزی 
است که باعث می شود یک سازه در حد اعلی، خود تبدیل به یک بنای معاصر شود. فرم این ساختمان پیش از بنا شدن اصال مشخص 

نبوده است و با روند تدریجی پروژه قسمت های مختلف آن مشخص شدند.
 

مدرن. این ساختمان کوتاه و دراز در بخش شمالی نیویورک واقع شده است و از ترکیبی از سنگ و شیشه ساخته شده است که وقتی 
از دور به آن نگاه می کنیم، سطوح کامال ساده با دو جنس مختلف را می بینیم. بام این بنا کمی پیش آمده است و ستون هایی مدور و 
باریک در زیر این قسمت پیش آمده قرار داده شده است. از آن جایی که تمام قسمت زیر بام پیش آمده از شیشه ساخته شده است، این 
سطح پیش آمده باعث می شود تا در تابستان، نور خورشید به طور مستقیم وارد ساختمان نشود. هر عنصر، پشت بام، دیوارها، ستون ها، در 
کنار عنصر دیگر قرار گرفته است تا در نهایت سازه ای افقی به وجود بیاید که بسیار شبیه خانه هایی است که توسط میس ون در روهه 

ساخته شده است. 
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صاحب امتیاز: پارامیس پارک


