


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  هاای للماد  ر یمی اه معمااری اقلایم گارم و خشاک و        انتشاار نتاایپ واشوه     "معماری اقلیم گرم و خشک"هدف نشریه

 .های معماری س تد، مرمت، ه رهای وابسته به معماری، شهرسایی، طراحد شهری و انرژی استموضولات مرتبط با آن  ر حویه
 ای  ر  اخل یا خارج ار گرفتن موضوع مقاله  ر یمی ه تخصصد نشریه، مقاالت یا بخشد ای آن نباید  ر هیچ مجلهلالوه بر قر

ها، ها، سمپوییومیمان  ر جریال  اوری و یا چاپ باشد. مقاالت ارائه شده به صورت خالصه مقاله  رک گرهای کشور به طور هم 
 تواند  ر قالب مقاله کامل ارائه شوند.شده باشد، مدسمی ارهای  اخلد و خارجد که چاپ و م تشر 

 های  ریافتد آیا  است.نشریه  ر ر  یا قبول، ویرای ، تلخیص یا اصالح مقاله 
 شو  و مسؤلیت صحت محتوای مقاالت به لهده نویس دگان است. اصالح و خالصه کر ن مطالب با نظر نویس دگان انجام مد 
 شو   ا ه ارجاع مذکور م بع کامل اطاللات و شماره با گران، م بع مور  نظر  ر صورت استفا ه ای مطالب  ی. 
 .مقاالت م درج لزوماً نقطه نظرات مسئولین نشریه نبو ه و مسئولیت مقاالت به لهده نویس دگان است 
 ر نوشاتارها  رس د. نشریه ای وذیرش ساای وشوهشد وس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد -نوشتارهای للمد

 نظیر ترجمه، گر آوری، مروری و...( معذور است.
  نوشتارهای ارسالد نباید قبال  ر نشریه  یگری به چاپ رسیده و یا بطور همزمان به سایر نشریات و یا سمی ارها برای بررسد

 و چاپ ارائه شده باشد.
 تارهای انگلیسد یباان را نیاز  ر صاورت تاییاد باه      نوشتارها ترجیحا به یبان فارسد باشد. با وجو  این نشریه قا ر است نوش

 چاپ برساند.
  است: های ییر به ترتیب ضروری ر ت ظیم فایل اصل مقاله، رلایت بخ 

 چکیده فارسد )باید به ت هاید بیان ک  ده صفحه اول: بدون نام و مشخصات نویس ده )نویس دگان( و فقط شامل ل وان مقاله ،

 و( باشد کلمه  033 حداکثر و گیرینتیجه و هایافته ترینمهم وشوه ، روش وشوه ، اهداف یا ألهمس بیان شامل تمام مقاله و

 .کلمه نوشته شو  6تا  0وان مقاله بالفاصله بعد ای چکیده و بین ل  و متن به مربوط کلیدی هایواژه. باشد کلیدی هایواژه

  مور ( 0های وشوه  )حداکثر ورس 

 بیان اهداف یا فرضیه، روش تحقیق ) ر معرفد روش تحقیق صرفاً به نام روش بس ده نشو  و لالوه مقدمه: شامل بیان مسئله ،

لات، مراحل انجام و فرآی د وشوه  ذکر گر  (، و ساختار مقاله اطال گر آوری روش انجام، مراحل همچون موار ی ل وان، بر 

 باشد.مد

 ویشی ه تحقیق 

  ها(و بیان یافتهبدنه اصلد وشوه  )چارچوب نظری، بحث 

 گیرینتیجه 

 اند ) ر صورت نیای(تشکر و قدر اند: سپاسگزاری ای همکاری و راه ماید کساند که  ر تدوین مقاله نق   اشته 

 های التین و توضیحات ضروری  رباره اصطالحات و مطالب مقاله، که به ترتیب با شماره  ر متن و ها: شامل معا لنوشتود

 .ر انتهای مقاله و قبل ای فهرست مقاله  رج گر  نوشت  به صورت ود

 الفبا بر حسب نام خانوا گد نویس ده ترتیب به اند،قرارگرفته است ا  مور  متن  ر که م ابعد صرفا م ابع فارسد و التین شامل 

  کلمه( 533و حداکثر  053چکیده انگلیسد )حداقل 

 اقلیم گرم و خشک معماری  شریه راهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در ن

 خشکخشک
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 گرایان(ت)با نگاه به آراء سنّمعماری اسالمی  شناسیِالگوی سبک نِتبیی
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 (22/11/1332 ، تاریخ پذیرش نهائی:22/50/1332)تاریخ دریافت مقاله: : 
 

 چکیده

و تدارردوابسمهدبهدصدکهدکامالًدودمشبص دارردیادثرا داس ددصبااتدمماای ددتریندمعنادعکا تدازدالگوهادیاعامسبک در دد

هایدزمینهس .دادثناند دبردمکنایدتشابهاتدشکلیِمقرّدبندیدثرا در دی دزمینة وشیدبرایدرسمهشناسی،دسک هنریداس دود

جمااعیدودااغلبدسیاقدگرایاندسن ر دنگاهددگررر،هایدمصملفدمیگیریدسبک دکهدمنجردبهدشبک دپدیدثو ندةدارردهنرید

ایدازدحقایقدوداصولدجا یدشدهدازدمنکعدالهید دکهدمجاوعهر دچا چوبدسنّدکهس در دمناطقدمصملفدادهافرهنگیدرو ه

اعدمعاا ی،دمیدبادسایردانوعنواندبصشیدازدمعاا یدسنّمعاا یداسالمیدبهدهایدبنیارینِبادتوجهدبهدتااوتدگیرر.اس ،دقرا دمی

اس ددمیصمهثپژوهشدبنادبردهدفدبنیاریدودبنادبردماهی دبایس دمو ردشناساییدقرا دگیرر.دمیشناسیدثندسک خاصد وشد

شناسی،دودسک در دبابدسک گرایاند سنّبهدث اءدتطکیقیدد–ود وشدتحقیقدازدنوعدتحلی دمحمواس دکهدبادنگاهیدتحلیلید

رازمانیدودفد،ثرا دمعاا یداسالمیدةویژگیدمشمرکدهاد.معاا یداسبالمیداسب دددشبناسبیِددر دپیدتکییندالگوییدبرایدسبک د

ادر دکننددودیهایدتا یصیدمصملاید ادتجربهدمیفرامکانیدبورنداصببولدودمحموایدثنداسبب ،داماداینداصببولدزمانیدکهدرو هد

دکلیدودفنیِشبببدةهایدتا یصیدگذشبببمهدودیادسبببکقدذهنیدازدرو هدةیابند،دبادتوجهدبهدتجربمناطقدجغرافیاییدممااوتدظهو دمی

لفدمصمدهایکا بریر ددردتا یخدودجغرافیاترتیبدرودممغیّدیبابند.دبدیندندمنباطق،دشبببکب دخباصدخورد ادمیدددمعابا یدر دثد

دهایلذادشببناخ دسببک دثرا ،دازدپررازشدرارهشببونددودهایدصببو ید ادحاصبب دمیویژگید،ردمسببمق عنواندممغیّمعاا یدبه

ایدهگررر.در دواقعدویژگیمعاا یداسبببالمیدماکندمیهایدثرا دردر دانواعدکا بریریراتدایندرودممغیّشبببکلیدودتحلی دت 

هایدایدسک هویژگیدسککیدمعاا یداسالمیدودتااوتدگرِهایدجغرافیاییدثرا ،دبیانهایدتا یصیدودسک مشمرکدسک 

دمعاا یداسالمیداس .دشناسیِسک درهندةمصملفدتا یصیدودجغرافیایی،دشک 

 

 

دشناسی،دالگویدسک سک ،دگرایی معاا یداسالمی،دسنّ: هاواژه کلید

 

  
                                                           

  Email: hapourmand@yahoo.comدمسئول:نویسندهدد*
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 های پژوهشپرسش

ناسیدشسک دودسک دهایودویژگیداهگجایدتعریف،

دچیس ؟گرایاند اسالمیدازدمنظردسنّر دمعاا ید

 ادازدمعاا یداسبببالمیدکهدثندهایدسبببککیِویژگی

دسازردکدامداس ؟سایردانواعدمعاا یدمماای دمی

زدامعاا یداسببالمیدر دشببناسببیدتکییندالگویدسببک 

بردچهدمکانیدود وشبببیداسبببموا ددگرایید منظردسبببنّ

د؟اس 

د

 مقدمه

هببایدمصملاید،د وشودمعاببا یدر دتببا یخدهنر

ادهبهمردثندثرا دبهدهدفدشبببناخ بندیدطکقبهددبرای

 ویدارهایدهنرد ادبهددوجوردرا ر.دگباهدسبببیردمداومِد

ادودهکننددودگاهدبهدسببک اروا دگوناگوندتقسببیمدمی

یدازدعنواندیکشناسیدبهسبک دها.دهادودجنکشمکمب

ایدهبرداساسدویژگید،بندیدثرا  ویکررهادر دطکقه

مثابهداب ا یدجه دشناخ دزباندتوانددبهمشمرکدمی

ودر دنهببایبب دبببهددثرببا هنریدجوامعدپببدیببدثو نببدةد

دویژگید هببایداجمابباعیدودابب ا یدجهبب دنیبب دبببه

هادودمناطقدمصملفدفرهنگیدجوامعدانسببانیدر درو ه

دبصشیدازدفهمدبدلدگررر.دعالوهدبردثن،دایندشناخ 

ک دشدمعاا یدتا یخِدحقیق ِدشناخ ِماد ادنسک دبهد

قیق ،در دشببک دهنریدکهدهنرمنددبهدایندحدرهد.می

رهددمسممرداس .در دواقعدشک دظاهریدارردخوردمی

ج ئیدازدسبببک دثندوددزمانصبببو تدهمبهدبنای د

خوردسبببکبب دثنداسببب .دازدطرفیدر دسبببکبب دازددد

هایدارردازدلحاظدموضوعدودانعکاساتدمحیطدویژگی

مدهمدفکردودهد،شبور.دبنابرایندسک در دثندبحثدمی

.دررگیتعکیرد ادر نظردمیدمامببازدثن،دودهمدطرزِدجنکبةد

دهایبردسببایرد وشدشببناسببی دسببک تریندم یّمهم

ادشوردثند ادباینداس دکهدمیبندیدثرا دهنریدرسبمهد

خوردثرا دهنریددوسبببیلةحداق داسبببناردتا یصیدودبه

دوسببیکدکرر.دبهدسببصندریگردبرایدفهمدچگونگیدت 

زمانیدیاددر دی دبازةدمعاا یدثربا دسبببیردتحو تد

ایدج دچنببدداررداگردهیچدمببد کدتببا یصیدمکببانی

هنریدر درسببب دنکاشبببد،دازدطریقدسبببک دثندثرا د

یادر دثندعصببرددمعاا یتواندازدشببرایطدودوضببعدمی

خکررا دشبببد.دهایندویژگیدسبببکبدفراگیریددمنطقهد

اس .دشدهودمعاا یدتا یخدهنرددسبک در دمطالعاتِد

د،بادایندحالدبهدسبببکبداعمکا یدبورندماهومدسبببک د

ا هدمو ردبحببثداوتعریفدوداصبببولدر سببب دثندهد

یدالگوید و،دتکیینِپیشِدهبدفدازدمقبالةددداسببب .بوره

ءدبادنگاهدبهدث امعاا یداسالمیددشبناسیِدبرایدسبک د

یدچهدشناسکهدسک دودسک اس .داینگرایاند سنّ

ثینبددودبردچببهددوجوردمیچگونبهدببهددرا نبد،دددماهومی

مقا تد ودازدنوعدمقبالةدپیشِداصبببولیداسبببموا نبد.ددد

تطکیقیداسببب دکبهدببهدتحلیب دودمقایسبببةدددددد-تحلیلید

گرادر دحوزةدسبببک دودنی د راندسبببنّنظریاتدمماکّ

پررازردتادنقاطدشببناسببیِدمعاا یداسببالمیدمیسببک 

تدودضبببعف،دخ،ها،دنقاطداشبببمراکدودافمراقدودقوّ

دشناسیِهایدبعدیدر دحوزةدسببک هایدپژوهشگام

معاا یداسببالمید ادشببناسبباییدکند.دپژوهشدبنادبرددد

دهایهدف،دبنیاریدودبنادبردماهی ،در دزمرةدپژوهش

یداهادازدنوعدکمابصانهکیایداسبب دودگررثو یدراره

ه،دمحموادبورداسببب .د وشدتحقیقدازدنوعدتحلی ِبوره

ک دودسدیگاهصو تدکهدبادتحلی دماهومدودجابهداین

یریدگشببک دشببناسببیدنظیرمسببائ دمرتکطدبادسببک 

سببک ،دعوام دمررردر دتغییردسببک ،دانواعدسببک ،دد
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هایدنقشدهنرمنددودجامعهدر دظهو دودسبقوطدسک د

یدالگوید،گراسببنّ پررازانِدازدریدگاهدنظریهدمعاا ی

در.گررا ائهدمیمعاا یداسالمیددشناسیِسبک دبراید

دببایبددتوجهدراشببب دکهدمعاا یداسبببالمی،دصبببرفاًددد

نریدهدبلکهداساساًدگردنوعیدازدمعاا یدنیس ؛ناایان

چهدکهدازدهنردر دمعنایدممجدرِداسببب دممااوتدبادثن

تا یخدهنر،دبیشبببمرددعلمدممجدرانةشبببور.دثندفهمدمی

دازدهنردیونببانیِشبببنبباخمیمعیببا هببایدزیکببایی داشد ا

س .داکالسی دیادازدهنردمابعددقروندوسطاییدگرفمه

هدفررد اداوا ایندهنردبببهد غمدتحو تداخیردثن،ده

اسببب .دازدایندریدگاهدی دهنردرانسبببمهخالقدواقعید

جادارریدهنریداسببب دکهدنقشدودنشبببانددارر،دتبادثند

دمببنظردددددد داز دامببا دببیبباندثو ر. دبببه نبوعبیدفبرریبب د ا

لیدکدایدازدحقیق ِجلوهد،دزیکاییداساساًگرایان سبنّد

معاا یداسالمیددشناسیِاسب دودزمانیدکهدازدسبک دد

ک در دمو ردثرا یداس دکهدر د ور،دصحسصندمی

مشبببمرکدد"صبببول،داهدافدود وشدا ائه،دامنشببب "

هاد ادر دهاینداشمراکداس دکهدثندهسبمنددوداساساًد

حالدد.رهبددمعابا یداسبببالمیدقرا دمیددةزیرمجاوعبد

هادر دثرا دپرسببشداسبباسببیداینداسبب دکهدتااوتدددد

،دعناییاصولیدودمدمعاا یداسالمیدر دعیندتشابهاتِ

بندر؟در دواقعدصببو تدچگونهدشببک دمیددر دحوزة

چگونبهدودببادکاب دچهدمعیا هادوددددحوزهدصبببو تد

هایدمصملاید ادر درلدتوانبددسبببکب دداب ا هباییدمید

دمعاا یداسالمیدخلقدنااید.دسک دواحدِ

د

 پژوهش یشینةپ

شناسیدمعاا یدبندیدودیادسبک درسبمهددحوزةر د

اسبببالمی،دچنبدیندنوعدنگاهدود وشدمواجههدبادثرا دد

شور.د وشدقیندایندعرصبهدمشاهدهدمیدر دمیاندمحقّ

دهایدمعاا یداسالمیانداماولدنگاهدالگوشبناسبانهدبهددد

قیندبردایندبورهدکهدباداسب .در دایند وشدسعیدمحقّد

د،ثرا دی دنوعدمعاا یشببناسبباییدالگوهایدشببکلید

داسببالمی تدر دمعاا یدبیاندمناسببکیدازدسببیردتحوّد

ا ائهدگررر.دایندنوعدنگاهدمسببمق دازدزماندودر دعیندد

ر دکمابددگدا ثنداسببب .دثند هددر بررا ندةدحبالد

ردبهدبیاند وایمیدازدانواعدودسیبادایندنگاهدد"هنردایران"

دمعاببا یداسبببالمیددبنبباهببایدمصملف تدتحوّ ر 

هببایدمو ریدناونببهدنوع،دالگودوپررازردودر دهردمی

کند.دنگاهدگدا دفرازمانیداس ،دممناسببد ادذکردمید

بصشبببددکببهدایندالگودزیراداصبببالبب د ادبببهدالگودمی

هبایدزمانیدممااوتدودگاهدرو دازددتوانبددر درو هدمی

ند ابرتدهیلد.همدمو رداسبببماارهدقرا دگرفمهدباشبببندد

معاا یداسبالمیدشک ،دکا کرردودد"برانددر دکمابد

معاا یداسبببالمید اددثرا در انواعدالگوهبایددد"معنی

ر دبببهدمعنبباددبببادنگبباهِهببایدمصملفدثندر دعرصببببه

جهانداسببالمددجغرافیاییِدهایدتا یصیدودر دبازةرو ه

الگوهایددةبادمقایسببدویرهد.دمو ردبر سببیدقرا دمی

دکید هایدمصملفدودتر دسببدهثرا د ایجدر دسبباخ د

تد ،د وایمیدازدتحوّثناندگیریِشبببک دبردجغرافیایِ

دهایکند.دیکیدازدویژگیمعاا یداسبببالمیدا ائهدمی

هایدالگوهایدساخ دودایندنوعدنگاه،دتوجهدبهد یشه

مجاوعدهدفدایندنوعدنگاهد درهاسبب .دتغییراتدثن

الگوهایددةمعابا یداسبببالمیدبردپایددثربا دبیباندانواعدد

ماروضدودالکمبهدملهمدازدشبببرایطدبیشبببمردتا یصیدوددد

هدایدبکامردجغرافیاییداسببب .د وشدروم،دنگاهدرو ه

هایدمسمصرجدازدویژگیکهدداسب دداسبالمیدمعاا ید

درو هدثرببا  دمجاوعدبببههر در  هببایدعنواندویژگی،

دمعرّدتببا یبصیِددهببایرو ه گررنببد.دفیدمیماروض،

قینیدکبهدثرا دخورد ادر دقالبدمعاا یددتابامیدمحقّد
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اند،در دایندرسمهدقرا دخاصدا ائهدرارهدةر دی درو 

دمعاا یداسببالمی"گیرند.درونالددویلکردر دکمابدمی

هببایدپکدازدذکردویژگید"ایراندر درو هدایلصببانببان

ائببهدکلیدودج ئیدمعاببا یدر درو هدایلصببانی،دبببهدا 

دمبحببدوردد در  دایبندرو ه جببغببرافیبباییدایرانددةثرببا 

پررازردودر دشبببرردهردارر،دغبالببدا جباعاتدبهددددمی

دکمببابددایدمببذکو دمیهببایدرو هویژگی ببباشببببد.

ازدویلکردد"معاا یدرو هدتیاو یدر دایراندودتو ان"

د"هنردودمعاا یداسبببالمی"کمابدودلی ادگلاکب دودد

ث تو دازدد"سبببیریدر دهنردایران"دنی دهیلندبرانببددو

پوپدکهدشبام دمجاوعهدایدازدمقا تداس ،دچنیندد

ا ائهدمصملفدهایدنگاهید ادر دشببرردمعاا یدرو ه

نمبایجدحباصببب دازدایندنوعدنگاهدمکمنیدبردددد.دنبدرهمی

مدمهدةهسبببمند؛دامادایندنکمودلذادقاب دقکولدشبببواهدد

هببایدیبب دارردمببانببددکببهدویژگیمغاولدمیدغببالکبباً

ثنددویژگیِدخبباص،دال امبباًدةمعاببا یدر دیبب درو 

رردثندادویژگیِدتوانددصبببرفاًرو هدنیسببب ،دبلکهدمی

تواندی دویژگید ادمنمسبدبهدرو هدباشد.دزمانیدمی

 دردکهوسیعیدازدثرا دثندرو هددرانس دکهدر دطیفِ

جغرافیبباییدودالگوهببایدمصملفدسبببباخمببهدددمنبباطقِ

دبا وشدسوم،دمطالعهداند،دقاب دمشباهدهدباشببد.ددشبدهد

داسببب نگباهداقلیایدودجغرافیباییددد دوحیددقکاریاندر .

دبیببد"میسبببنّدةابنیببدبر سبببیداقلیایِ"کمببابد اندبببه

میدر دهببایدمعابا یدسبببنّدهبایداقلیایدانبدامددویژگی

ر دایندنگاهدپررازر.دچها داقلیمدشبباخ دکشببو دمید

دهادودمناطقهادر داقلیموجهدتاای دثرا ،دقرا گیریدثن

یمدشوردنقشداقلجغرافیاییدمصملفداسب دودسعیدمید

دیریِگردمسبببمق دبردشبببک دعنواندممغیّودجغرافیبادببهدد

هبایدکبالکبدیدثرا دمو ردبر سبببیدودتحلی ددددویژگی

 دبندیدثرا دبادتارکچها میند وش،درسمهدقرا گیرر.

بردیب دیبادچنبددویژگیدکالکدیدخاصدودبر سبببیدددد

ت ئینات،ددةر دحوز تدثنداسبب .دانواعدودسببیردتحوّ

داررداول د"معاا یداسبببالمیدودت ئیناتدثن"کمابد

طاقدودقوسدر دمعاا ید"سبببازهددة دحوزگرابا دودر

ر دایندرسبببمهدقرا ددازدحسبببیندزمرشبببیبدیددد"رانای

دعنوانر دایندحبال دویژگیدمعاا ی،دبهدگیرنبد.ددمی

 دتشصیدقمحقّردوابسبمهدمطررداسب دامادهدفدددممغیّ

ردمسبمق دثندنیسب .دهرچنددماکنداسب داشا هددددممغیّ

دیدویژگیِایدتادحدّهبایدمحلیدیادرو هدببهدسبببکب دد

دناببایببد.داجبراییِددشبببکبلبیدودد دتوجیببه د ا دمو رنظر

محابدکریمدپیرنیبا،دتنهادکسبببیداسببب دکهداقدامدبهدددد

ر دذی دد–معاا یداسببالمیدایرانددشببناسببیِدسببک 

 سببددنگاهدنظردمیاسبب .دبهناورهد–معاا یدایرانید

اده دبیشبمریدر دمقایسهدبادسایرد وشدپیرنیادازدجامعیّ

د.ر دمواجههدبادثرا دمعاا یداسبالمیدبرخو را دباشدد

یشدبد"شناسیدمعاا یدایرانیسبک د"ویدر دکمابد

د دبببابدسبببکبب دوددددپبرراخببمبندبببهدداز تببعببا یبفدر 

،د کاداصببول،دالگودود وشِداسببی،دتکیینِشببنسببک 

یدمعاا یدایراندشناسیِسبک ددتارک دخورد ادبردا ائة

یرنیادشناسیدپبا زتریندویژگیدسک د.اس قرا دراره

دیایدوهایدکهادبادتوجهدبهدتااوتسک در دتشصی ِ

هایدمعاا یدودبادتوجهدبهدمح د واجدکبالکدیداندامد

چهدبهدگامةدمعاا یاند(.دچنان0831هاس د)پیرنیا،دثن

ادهل،دتغییراتدر دزمانهایدمعاا ی،دسیردتحوّ یشه"

رردر دمسببببائبب دمرد"ثرببا دهببادودمقببایسببببةودمکببان

دیوشناسیداسماردپیرنیادهسمندد)پیرنیا،دهاان(.دسبک د

دتکیینِداماد،اسببب دهایدمحلیقبائ دبهدوجوردسبببک د

هایدمحلیدبادسبببک واضبببحیدازدا تکاطدایندخرره
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د رکند.دمعاا یداسالمیدا ائهدنایدهایداصلیِسک 

ردهایدکالکدیدنظیشبببناسبببیدپیرنیا،دویژگیدسبببک 

تناسبکات،دت ئینات،دسبازهدودماننددثندمحصولدرو هددد

دگررند.هایدتا یصیدخاصدمییادرو ه

کوما اسوامیدگرایان،دثناندادکی.د ر دمیاندسبنّد

ر دد"میِدهنرر با ةدثموزةدسبببنّ"ایدبادعنواندر دمقاله

دگاهیهایدهنردثسبببیایی،دبهدتعریفدودجابیاندویژگی

دمیددددد دعبوامبب دتبغبیبیردثنداشببببا ه کنببددسبببکبب دو

(Coomaraswamy, 1964)د ندر دفریمیوفدشبببوث.

د0191هایدردخوردکهدبیندسالمجاوعةدمقا تدممعدّ

نکاتداساسیدداس بهدچاپد ساندهمیالریدد0131تاد

ددکنشببناسببیدهنردمطرردمیر دبابدسببک دودسببک 

داصول"تواندبهدمقالةدهادمیتریندثنکهدازدجالةدمهم

د.(Schuon, 1959)اشبببا هدکرردد"ودمعیببا هببایدهنر

تیموسدبو کها تدمعمقددبهدوجوردسبببک دواحددر د

پایةددسببب دکهدفا زدازدزماندودبرمعابا یداسبببالمید

ردتنِدهابةدثرا دد ،دبقواعبدیدمنمجدازدمابببامینِدرباببددد

(.دBurckhardt, 1974اس د)معاا یدپوشباندهدشدهد

ازدوحیدقرثنیدتادهنرد"ژاندلوئیکدمیکوندر دمقبالبةددد

شبناسبید ادمسبیریدبرایدشناساییددددسبک دد"اسبالمید

دهنریدد وش در دصبببو تدثرببا  هببایدتجلّیدمحموا

هایدمحلیدبهدهادودسببنّ کنددکهدر دتادّنمعرفیدمی

د(.Michon, 1991گونبةدخاصِدخورد ایجداسببب د)د

ر دد"معرف دودمعنوی "دحسبیندنصردر دکمابددسبیّد

تکاطدبادا می،دسک د اداب ا دهنردبرایدتشبری دهنردسنّد

د(0830)نصر،ددراندحقیق دمی علیرغمداشمراکاتدود.

ناسیدشیاداخمالفاتیدر دبابدمسببائ دمربوطدبهدسک 

دیب دازدثناندبهدتکیینِدگرایبان،دهیچد ر دمیباندسبببنبّدد

معاا یداسببالمیدودیاددشببناسببیِالگوییدبرایدسببک 

انددودعادهدتارک دثناندهنرداسالمیدنپرراخمهداسباسباًدد

یدقرا دمهنردودمعاا یدسنّدهایدسککیِبردبیاندویژگی

داس .گرفمه

د

 شناسیو سبک تعریف سبک

بببهدمعنیدطرز،ددفرهنببمدمعین،سبببکبب در ددواژة

شبیوهدودیاد وشدخاصدبرایدبیاندار اکدوداحساسدد

نی دبهدمعنیدالقاءدرهصداددنامةر دلغ هنرمندداسبب دود

صو تدودمعنیداس ددخاصبیدازدهنردازدلحاظِددوجهة

ر دبابددردهنرمندخوردوابسببمهدبهدطرزدتاکّدکهدبهدنوبة

 دساداسب .دلذادسک دبهدمعنایدعامدعکا تددحقیق 

دتحقیقدهنریدیبب دنوعدار اکدر دجهبباندکببهد از

 ادد-ارردهنریدد-لدخویشدخصبببای داصبببلیدمحوِّد

اسمای ددواژةدسبک ،دمعارلدواژةدسبازر.ددمشبص دمید

یونانیداس دودداصالماًد"Style"دواژةا وپاییانداسب .دد

 اد.دگومکریشدثناسببب گرفمبهدشبببدهدد"Stylus"ازد

اید ومیداس دودرانددکهدواژهمید"Stilus"مشمقدازد

ق دایدناب ا یداسب دبرایدنوشبمندودازدسیسرودجالهدد

ثندر داربیباتدحکبای ددددکررهدکبهدازدکبا بررداولیبةددد

تشبببصی دتوانببددبرایدثند)سبببکبب (دمی»کنببد:دمی

د« وردکا نوشمندی دنویسندهدبهد وشِخصبوصیاتدد

(Gombrich, 1968: 130).دبنبابرایندکا بررداولیةدد

سک در داربیاتدثندهمدبرایدتوصیفدسک دفررید

)صبببحراگرر،دداسببب کا د فمهر دهنردبهدبورهدودبعداً

بها دسبببک دبردروددالشبببعراء.دبهداعمقاردمل (0818

موضببوعداسببموا داسبب .دنصسبب دفکردیادمعنیدودرومد

دصببو تدیادشببک .دبدیندصببو تدکهدتوجهدبهدجهانِ

یردرکنببدد)تبب ر دهنرمنببددتولیببددمید ادبیرون،دفکری

نیدذهدمحیطدبردفرر(،دهنرمنبددثندفکرد ادببادسبببوابقِدد

فکریدخور،ددسبببازردودببادهااندجنکةدخوردمنطکقدمی

دمید دبکنببدد)تبب تبعکیر دفرر دبنببابراینریر هرددردمحیط(.
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موضبببوعدودفکریدنیازدبهدشبببک دودقالکیدبرایدتعکیرد

را ر.دازدطرفیدمصاطبدازدشک دیادصو ت،دبهدمعنید

 سبددودایندبدیندمعنیداس دکهدمعنی،در دشک ددمی

معنیدج ءدشببک داس .دمعنی،ددمسبممرداسب دودعاالًدد

گیدیندرودیگانبیندادکنددودعاالًشبببک د ادتعییندمی

بایددسبببک داسببب .دددلهدبنیارِمسببب وجوردرا ردودایند

هنرددلةتریندمقوتریندودعایقرانس دکهدسک ،دکلی

دطرزِ»چنینداس :در دنهای دتعریفدسک دایناس .د

ردودهمدتاکدهنرمنددکهدهمدبادچگونگیِداندیشبببةدبیانِ

هایداودنسببک دمسببمقیمددتصببویرسببازیددبادچگونگیِ

دکام دواحدیداسببب دکهدازداندیشبببةددرا ر.دسبببک ِ

داشدازهنرمنددودنی دتصببباویریدکهداودبرایداندیشبببهد

د0811)بها ،دد«ثیدسازردپدیددمیحسیدمیدموارِ د.(ر:

هدازدتواندرانشیدکشناسید ادمیبهداعمقاردبها ،دسک 

هایدمصملفدی دموضبببوعدمجاوعِدجریانِدسبببک 

وددشبناسیدرانشیدمسمق دکند،دنامید.دسبک دبحثدمی

بدازد ادفنیدمرکّعککدبایددثنبلکهدبه»مج ادنیس ،د

علومدودفنوندمصملفدرانسببب دکهداحاطهدبهدمجاوعد

هادبادضببایاهدشببدندی د شببمهدتمکعاتِدرقیق،دفنددثن

دثو روجوردمیبررهد ادبهنام )بها ،دهاان:دو(.دفاصلةد«

ویدسببشببناسببی،دگذ دازدتعریفدبهسببک دتادسببک 

 وشبیدتحلیلیدبرایدبر سیِدسککیدارردهنریداس ،دد

دتشببکی درهندةدارر.دایندیعنیدشببیوةدبر سببیدعناصببر

شناسانه،دبدوندطرردمکاحثدنظریدودسبک ددبر سبیِد

ایدخاصدر دتحلی دثرا دماکندا ائةدمکمبدیادشببیوه

د(.0831منش،دنیس د)نی 

اگردبصواهیمدسببک د ادبهدبیاندسببارهددر دمجاوع

وهادتواندثند ادالگتریندمعنادتعریفدکنیم،دمیر دعام

هدثرا درانس دکایدازدیادمجاوعهداررمشابهدیادصااتد

ر دواقع،دتااوتدد.کندمیمماای دد ادازدسبببایردثرا ثن

هایدمصملفد ادر دتشببابهاتدثرا داسبب دکهدسببک د

شبببوردودر دصبببو تدعدمدوجورداینددحباصببب دمید

هایدمصملفدوجوردنصواهنددراش دودسک دتااوت،

حال،دتشابهاتدتنهادی دسبک دموجوردخواهددبور.دد

دهایهایدمصملفدی دموضوع،دویژگیمیاندسبک د

ندایبهدهرحال،دکند.دسببککیدثندموضببوعد ادبیاندمید

الگوهادیادصبااتدمشبص د ادمشببصصاتدیادصااتددد

خوانیم.دحالدایندصببااتداگردر دی دارردسببک دمی

شوردسک دثندارر،داگردر دثرا دی دهنریدباشددمی

وداگردر دثرا ددشورهنرمنددباشبد،دسبک دهنرمنددمیدد

ی دمنطقهدیادی درو هدباشببد،دسببک دثندمنطقهدیادد

تریندشبناسیدر دعامدسبک داماددثندرو هدخواهددبور.

دبندیدثرا در دی داشببمراکِمعناد وشببیدبرایدرسببمه

ماروضدبردمکنبایدتشبببابهباتدشبببکلیداسببب .دایندددد

ایداسببب دکهدمحققدبرایدماروض،دزمینهداشبببمراکِ

دبببه دمیشبببنبباسبببیدمقرّدسبببکبب  ندمثببالدعنوارا ر.

معاا ی،دبهدمعنایدتاکی ددتا یصیِدشببناسببیِسببک 

هبایدتبا یصیدودبیبباندددثربا دمعاببا یدبردمکنبایدرو هدد

ر دایندهادودتشببابهاتدثرا دثندرو هداسبب .ددویژگی

د دیبب دکلیبب ،دبببهد"تببا یصی"حببالبب دواژه عنوان

لهدامکاندهایدخورد ادرا اس دودهایندمس زیربصش

رسبب دهاد ادبهثندهادودمقایسببةسببک دگیریِشببک 

درهد.می

د

 مبانی نظری

دمهمددد دببر سبببیدمعنببایدسبببکبب ، تریندپبکداز

اف دبهدالگویدیبدتوانبددر د هدهباییدکبهدمیددپرسبببش

رردواقعدشببوند،دشببناسببیدمعاا یداسببالمیدمرسببک 
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دودتغییردسببک داسبب دسببک دودعوام ِدیکیدصببااتِ

 دازدیرردازدکدامبیشبببمردمم د،کبهدسبببک دریگرداین

داجمابباعیعوامبب دتببا یصی،دجغرافیببایی،دفرهنگیدود

نردودهایدهبایس دبهدتااوتاس .دامادپیشدازدایندمی

بهدمعنایدد–چهدکهدر دغربدمعاا یداسبببالمیدبادثن

مو خاندهنردود»وجوردرا ردتوجهدراشبب .دد–عامدثند

و ورشبباندبهددصبباندهنرداسببالمیدمعاو ًدیادممصصببّ

سببب دکببهدهمدتقویایدودهمدایموضبببوعدازدزاویببه

هنردر دطیدجغرافیباییداسببب .د شبببددودتکام داینددد

کشبببند.داج اءدابمکا یدودزمباند ادبهدتوصبببیفدمید

کنند،دخصبوصیاتدثندثرا دداشد ادتحلی دمیعا یمی

هببایدهببایدمصملفدودر دبصشخلقدشبببدهدر درو ه

مصملفدجهانداسبببالمدودر دفاببباهایدگوناگوند ادد

شبوند.دبدیهیداسب دکهدراشمندچنیندددخاطرنشباندمید

 ویکرریدر دچبا چوبدجسبببمبا یدواحددکهدفقطددد

هادبپررازر،دودخواهبددبهداحصببباءدیکنواخ درارهدمی

پذیردنیسببب .دناق داسببب ،دامکاندهمدکامالًدل ومباًد

عالوه،دببادتوجبهدببهدمباهی دتحلیلیدایند ویکرر،دددددببهد

هبایدربابب دودجاوراندهنرددددتواندا زشهایشبببهدنای

دبببادخیببالدثسبببورهدر دثندطرردکرر؛دد اسبببالمید ا

جادهتوانددهاهاییدکهدایندهنردبهدمدرشبباندمیا زش

هادنسبببک دبهدخوردوفارا دبورهدودازدزمبانددودر دهابةد

 ,Michon)د«مدبرخو را دشببورنوعیداصببال دمسببلّد

ودهنردد–.دچی یدکهدر دی دهنرد زمانداس د(1991

ازدد–عنصببرید زمانداسبب دداسببالمیدهایشببهدحاویِ

رغمدعلیمباند.ددبیروندمیدایچنیند وشدتحلیلیدرایرة

ی دوددهاسببب بدازدصبببو تهردهنریدمرکّکهداین

صبو ت،دمحدوردودر دنمیجهدمحکومدبهدزمانداس ،دد

ایندبهداندباشبببددودچی ید زمدتوانبددحبام ِددولیدمی

تحو تدمبباریدود وانیدیبب دد غمدهاببة،دبببهاعمکببا 

دمقبباببب دایندتحوّد در  دو دببباقیدعصبببر دباببانببد ت،

(Burckhardt, 1974).د

عنواندیبب دجریبباندفکریدودگراییدبببه سبببنببّ

ثغازدد نهدگنوندفرانسویفلسبایدر دقرندبیسبممدودباددد

گرایانداس ،دهااند هنریدکهدمو ردقکولدسنّدشبد.د

هدولیداس دک دحقایقدیاداصسبنّددمیداسب دودهنردسبنّد

الهیدجا یدشدهدودخا جدازددر دمعنایدوسیعدازدمکدأ

یاتدگوناگوندنظیرداریان،دزماندودمکان،دتجلّدمحککِ

بهداعمقاردد(.0811اسب د)حج ،ددهنردودماننددثندیافمه

کا دهنر،دبهدبیاندثو رندتصبببویرید»گرایان،د سبببنّ

عنواندموضببوعدشببهوردموجورداسبب دودداسبب دکهدبه

.دکندایدازدمعناد ادبهدشهورداعطاءدمیواسطهبیدر کِ

عنواندمحموایدخور،دنوعیداسبببمقالل،دایندمعنببادبببه

تناسبببدودبسببندگیدر دحددذاتدخوردودبراید وردد

ندتوانددبردمکنایدثبشبریدرا ردکهدتصویردهنری،دمید

د«ایدازدحیاتدودفرهنمدثند وردباشبببدبصشدزنده

(Hofstadter, 1977: 57)د.د

معاا یددةگرایاندر دحوز عابدهدمکاحثدسبببنّد

عنواندبصشیدازدمعاا یدمید)ودمعاا یداسالمیدبهسنّ

،داصول،دهدفدود وشدثنداس دمی(در دبابدمنش سنّ

 ادازدانواعدریگردمیداس دودثنکهدخاصدمعاا یدسنّ

زر.دسامیدجداناسوتیدیادرینیددمعاا یِمعاا یدنظیرد

 دکاکیدبهدشناخدلذادپرراخمندبهدمسبائ دذکردشبدهدد

کهدکند،دبلمیدیاداسالمیدنایهایدمعاا یدسبنّدسبک د

میدیاداسببالمید ادهایدمشببمرکدمعاا یدسببنّدویژگی

معاا یددپیرنیادر دبابدةگاناصبولدپنجدکند.دمیدتکیین

دندهایندنوعدنگبباهداسبببب دکببهدمعاببا یایرانی،دمکیّ

سبببازر؛دایرانید ادازدسبببایردانواعدمعاا یدمماای دمی

اینداصولدر دسایردانواعدمعاا یدکهدمشبروطدبردثند

صبببو تدبادایندمعیا دکهدر دایند0نی دبرقرا دنکباشبببدد
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تواندمیاندمعاا یدایرانیدودانواعدریگردمعاا یدنای

د.1تااوتدقائ دشد

دشناسیدبینبهدهرد وی،دموضبوعیدکهدر دسبک دد

ماهی دودیکیدنظراندمو ردبحثداسببب ،دصببباحببد

افمندصببااتدسببک داسبب .داندیشببانداندچگونگیدی

هردی دبرداسببباسد ویکرردیاد وشبببیددگراد سبببنبّد

دوسببک ددودویژگیِدتعریفانددمصصببوصدکوشببیده

د.دریگردچگونگیدتغییرا ائهدرهند ادشببناسببیدسببک 

کهدچهدعام دیادعواملیدباعثدتغییردسبک داس ؛دایند

دیرر.گچگونهدصو تدمیدشوردودایندتغییرسک دمی

کببهدگرایبباند سبببنببّتعببداریدازدر دارامببهدنظریبباتد

شناسید ادمو ردتوجهدقرا دموضبوعدسبک دودسبک ددد

دترتیبببدتببا یصیددراره دبر سبببیدقرا دانببددبببه مو ر

دگیرر.می

د

 انگرایتسنّ در اندیشةشناسی و سبکسبک 

رِدماکّتریندمتواندبرجسببمهند ادمیفریمیوفدشببوث

دانِن،دسک دزبازدریدگاهدشوث.دگرادقلاداردکرر سنّ

دهادر دکنا دهمداس صبو تددهنردودشبیوةدقرا گیریِد

ادهبندیِدصو تشبناسی،د وشیدبرایدرسمهدسبک ددو

ندسببک ،دشیوةدبیا»نوعدودچگونگیداسب .دددبهدلحاظِ

صبببو تِداسببب .دایندصبببو تدبادتوجهدبهدمکدأدثند

ریندتمحسببوسداسبب دکهدبهدلحاظد م یدبهدمسببمقیم

ودرلی دثندهمددشبببهوریدمنطکقداسببب ددوجهدبادعق ِ

اتد ادبهدیتشبکیهِدمعکوسداس دکهدمکدأدهسمیدودتجلّد

میدرا ایدقواعدیداس دکهدزند.دهنردسنّهمدپیونددمی

ادهقوانیندکیهانیدوداصبولدکلید ادر دحوزةدصو تد

رِدتبندردودایندهنردر دزیردجنکةدظاهریِدعامکا دمیببهد

یاندندمو ردبحثد ادعهبا،دسبببک دودسبببیاقدتادّددثن

سبببازر.دایندسبببکب دودسبببیباقدنی دبهدنوبةدخور،ددددمی

«دسبببازرند ادناایاندمی دثندتابدّدصبببو تِدعقالنیبّد

(Schuon, 1984: 62)ن،دسک در دثازدریدگاهدشو.د

دیابددودر دواقعماهومدمید"عینیدعناصبببرِ"ا تکباطدبادد

یدارردهنریداس .دویدسهدمعیا د"شبیوةداجراد"نوعید

محموا،دداصبببلیدبرایدتشبببصی دنوعدهنرد اداصبببال ِ

کنددفیدمی ِد م پررازیدودخلوصِدسبببک دمعرّرقبّد

(Schuon, 1959).حبالداگردایندسبببک ،ددر دعیندد

کاشددنمیداس دوداگردصو یدباشد،دسنّدحام داناکاطِ

ردتواندی دارناسببوتی.دایندبدیندمعنیداسبب دکهدمید

لقدمیدخهنرید ادر دموضبوعیدناسببوتیدبادسک دسنّد

دناور.

وجوردرا ردکببهدایندامکبباندندبببهداعمقبباردشبببوث

هایدسببک دعنواندزیرمجاوعهردبههایدممعدّسببک 

دیریِگر دابمدایدشبببک میدظهو دودافولدیابند.دسبببنّ

ر ددهاد اتواندصو تمی،دکامردمیسبک در دهنردسنّد

حال د شببددودشببکوفاییدمشبباهدهدکرر.دازدسببویدددد

دتردشبببویم،ریگردهرچهدبهدپایاندهردسبببک دن ری 

یرادشور،دزمیدگراییدرارهی دبیشبمریدبهدصو تداهاّ

هبادبهدمجا یدتقریکاًدناگ یریددر دایندموقعدصبببو ت

وند.دشببیابیِدوریعةدمعنویِدریندتکدی دمی برایدفعلیّ

دتوانددحدورگراییدمیبنبابراین،دنقطةداوجدصبببو تد

ازدد.(Schuon, 1959)د ادمشبببص دکنددهاسبببک 

نداظها دثسک ،دشونقشدهنرمنددر در دمو ردطرفید

هایدابداعدخورد ادر دمیدزمینههنرمنددسنّرا ردکهدمی

نددک دجسمجودمی دشدهدازدجانبدسنّممندزمینةدمقرّ

 دقرا دودلذادنوثو یدودیادنکوزداو،در دچا چوبدسنّ

دمی دموجبببدکیایببّدهنرمنببددمی»گیرر. دبببه  ِدتوانببد

اش،دبهدموجبدشببراف دیادشببناخمیِدارردهنریزیکایی
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دودبهدموجبدفراس دیادرانشیدبازتابیدهدر دثندریان ِ

د دممنِپایانید ادرکبهدببهداودامکباندیبافمندتغییراتدبیدددد

رهد،داصببی دود دمی دشببدهدازدسببویدسببنّدزمینةدمقرّ

یدکاایمنوثو دباشبببد...دایندچا چوبدر دحقیق دبی

 ,Schuon)«دسازردنهدذوقدودذکاوتد ا ادمحدوردمی

د(106 :1959  دازدسبببکب دوددازدطرفی،دمیبباندتکعیبّد.

ایدوجوردندا ر.در دواقعدخلقدال امباًد ابطبهدددمهبا ت،د

ارردهنریدماهرانهدر دمقایسبببهدبادارریدغیرماهرانهدکهد

هردرودتبابعدیب دسبببک دباشبببند،دال اماًدحکای دازدددد

پیشبرف دثندسبک دندا ر؛دبلکهدصرفاًداررِدبهمریدر ددد

دثندسک داس .

هنریددنداعمقاردرا ردکهدهردزمانه،دسبببک ِثشبببو

خورد ادرا اسبب .در دواقعدشببرایطداجمااعیدر دهردد

هایدظهو دثرا دهنرید ادمشبببص درو ه،دچا چوب

درکنند.در دایند ابطه،دویدر دخصوصدهنردممجدّمی

ردکهدازدعصببرد نسببانکددهنردممجدّ»گوید:دغربدمی

دمی دبیشددثغبباز دکمدو دحبباویدبرخیدثرببا  شبببور،

داجبداافمبارهدنی دهسببب دکهدهرچنددایندثرا دمنطکقدبدد

ر ددتراند،دولیدبهدمعناییدعایقزمانةدخویشدسبببک ِ

تدامقبابب دثندسبببک دقرا درا نددودبهدموجبدکیایّدد

دخبنبثبیدمیدددخبباصدخبوردخبطبباهببایدثندد «دکننببد ا

(Schuon, 1959: 122)دچه.دالکمبهدطکقداعمقارداودثند

دقدرا ردنهدبهراب دتعلّدامو ِدسداسببب ،دبهدقلاروِمقبدّد

تغییردودرگرگونی.دودببدیندجه داسببب دکهدددقلاروِ

رانددکهدسبک ددهنردقدسبید ادفرازماندودفرامکاندمید

 حامی،د)دتوانددتکرا دشببورهادمیثندر دهاةدرو ان

د(.د0811

وما اسوامی،دشناخ دسک دنهدبهداعمقاردثناندادک

فرهنمدعاومیددهنر،دکهدبهدحوزةدواسطةبیدبهدحوزة

ماریددوهوجگذشبببمه،دشبببور.دچرادکهدر دمربوطدمی

یندزندگیدکسانیدکهداداجمااعاتدبشبریدیعنیدشیوةد

دا ر دکنتولیددشدهدهادهادودبرایدثنثرا دبهدرس دثن

یدزندگدمعنادودغای ِدثندیعنیدرانسببمنِدمعنویدوجوهِ

اندد) حامی،دهایدهنرید ادشببک درارهثنان،دسببک 

سببک دهایشببهدبرایدهنر،دع رسضداسبب دنهددد»(.د0811

مسببائ دمربوطدبهدسببک ددصببو تد)یادجوهر(،دزیراد

د شناخمیدودتا یصیدرا ردتاداهایّ د وانبیشمرداهایّ

واندتانددودنایهایدسککی،دامو دذوقیهنری.دترجی 

دتاببای اتدقبباببب ددثن درار. دمکنببایدراو یدقرا  د ا هببا

واحد،دنهدمربوطدبهددتشبببصی در دثرا دی دسبببک ِ

شبصصبی،دبلکهدبهدمی اندن ری دشبدندبهدی دددددذوقِ

االدکهدبرایدهاهدیکسبببانداسببب ،دکدعدةمعیا دیادقا

ودد(Coomaraswamy, 1964: 6)د8«شبوردمربوطدمی

ر دهنرددن ری دشبببدندبهدکاالدر دی دسبببک ایند

 در دنقطهدمقاب دودرد.،دبهدهنرمنددوابسببمهداسبب میسببنّ

د دازدی دسبببک ِر،دهنرمنددبهدعل دتکعیّهنردممجبدّد

جایدازدثنِدخوردبررا داس ؛دزیراداودبهخاص،دنسبصهد

دهنریدیادنظمِدقواعبد،دصبببرفباًدر دیب دقالبِدددکررند

دگیرر.بیگانهدقرا دمیدمشص ِ

سک ،د وشیدبرایدکوما اسبوامیدمعمقدداسبب دد

تواندی دمییدمحموادر دقالبدصبو تداس دوددتجلّ

هبایدگونباگوندممجلیدددمحمواد ادر دقبالببدسبببکب ددد

ثرا دهنریددمحمواییِدتواندشبببکباه ِدمی»سببباخب .دد

گوناگوند ادر دکنا دهایدمربوطدببهدجغرافیادودرو هد

دایندثرببا ددتبابباوتد در نظردگرفبب . هببایدسبببککی،

دتواننددبهدلحاظدسببک دممااوتدباشبببند،دولیدذاتاًدمی

دنظردرا نددودبهد وشِواحدید ادمدّدیکی؛دزیرادغایاتِ

رهیدبهدمواردصببو یدر دجه دشببک ددواحددازدعل ِ

 :Coomaraswamy, 1964)د« ونببداولیبهدپیشدمید

د.(7
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دیدعوام دودیادر ی دتغییربهداعمقاردکوما اسبببوام

ودشببرایطددسببک ،دبادرودعام داخمصبباصبباتدنژارید

برددشناسیر دسک درا ر،دلذادهادا تکاط ملّدتا یصی

هاید هبایدمحلید)مربوطدببهدقومیبّدددوجوردسبببکب د

یددکهادر دطیدزماندت مصملف(دودنی دتوالیدسبببکب د

سبببک دیادد غمدایندمطلب،در دزماندتغییرِعلیرا ر.د

گیریِدسبببک دجه دشبببک دهادر سبببک دترکیببِد

واندتجدید،دبایددایندنکمهد ادر نظردراشببب دکهدنای

 داقمکاسدودبدوندسازگا یدهاد ادازدی دسبنّدفرمول

دریگردتعکیهدکرر.د ِر دسنّ

دریدگاهدتیموسدبو کها ت،دسبک دشیوةدا ائةدداز

ارردهنریداسب دکهدمسبائلیدماننددقواعد،دتناسکاتدوددد

کند.دمیهاد ادر دخوردحا دصبببو تدبندیِترکیببد

منددبرایدظهو دثرا دقاعدهدها،دمجا یِر دواقعدسک 

شبناسبی،د وشبیدبرایدشبناساییدایندددددودسبک دهنرید

 دهسببمند.دسببنّدبنیارینِدبدمااهیمِر دچا چومجا ید

درِشهو"اسالمی،ددهادر دهنرِسک د شبمةدپیونددرهندةد

دعنوانعق در دمعنایداصببلیدکلاهدبه»اسبب .دد"عقلی

نواندعردودبهاسببمد لدودتاکّدتردازایدبسببیا دجامعهقوّ

د«زمانداسببب بیدحقایقِدشبببهورِدایدکهدمسبببمل مِهقوّ

(Burckhardt, 1974: 306)دشببور.ر نظردگرفمهدمید

معاا یداسببالمی،دفا زدازدزماندودمشببما دبرددسببک ِ

یرداس دتغیراب دودغیرقاب ِددقواعدیدمنمجدازدماامینِ

نیبازهببایدددثربا دمعاببا یدکبهدببهدتکعِددددهابةددکبهدبردتنِد

هدممااوتید ادا ائدمصملفدانسبببانیدسببباخما دفاببباییِد

بو کها تدنقشدهنرمنددر ددگیرر.رهند،دقرا دمیمی

گیریدارردهنرید ادبهدمحالیدبرایدبروزدقوانیندشک 

نرمنددهد ِر دچنیندهنریدفرریّ»کند:د دتعکیردمیسببنّ

دکهدسبببرو ِثنشبببور،دالکمهدبینباپدیددمیددضبببرو تباًد

امردکدیافمهدباشببد.دایندهنردحقیقماًخالقی داودکاهشد

احسباسبید)یادشهوانی(دودبیشمردکشفدودشهورید)یاددد

د.(Burckhardt, 1974: 312)د«ای(داس مکاشاه

دایِهژاندلوئیکدمیکون،دسبببک د ادفنوندودگونه

هاید هادودسنّنرانددکهدر دتادّاجرادشدهدمیدهنریِ

خورد ایجداسببب .دبهداعمقارداوددخاصِدمحلیدبهدگونة

دررداس ،دعالوهدبردنقشسک دمردچهدکهدر دتغییرِثن

نیازهایدنویندجامعهدبرداسببباسدتغییرددهنرمنبد،ددالِفعبّد

شببرایطداجمااعی،دفرهنگیدودمذهکیداسبب دکهدهنردد

هببادتاکیندکنببددودازدایندمیبباندبببایببددر دبرابردثنمی

دراند.در دواقعتردمینقشدنیازهایدعکارید ادبرجسبببمه

ریدموایدارردهنمحدسبک ،دمحالیدبرایدبیاندصحی ِد

اسببب دودهرگونببهدتغییردر دنگبباهدمحمواییدبببهدهنر،دد

در دایندحال شببور.دسببک دمنجردمید جرمدبهدتغییرِ

وایدمحمد اهیدبرایدشناخ ِدشناسی،دنهدصرفاًسبک د

یدلّهایدتجبلکهدمسبیریدبرایدشبناسبایید وشددددثرا ،

ازدسویدریگر،دمحموادر دصبو تدثرا دهنریداس .دد

دجببان دهبنبریدمبیدددددمببایببةگبباه اتدتببوانببددکیایببّاربر

.دصبببو یدثندبیاف ایددشبببناخمید ادبهدسبببک ِزیکایی

وددکاال»،داسالمیدعنواندناونهدر دهنردخوشنویسیِبه

 ،دبرایدمثالدماننددحرفدوفو دازدطریقداشببکالدمدوّ

د«اسبببب عربیدبیبباندشببببدهدمغربیِدنوندر دسبببکبب ِ

(Michon, 1991: 228).د

ادبهدن،دسک د ثدحسبیندنصردنی دبهدماننددشودسبیّد

هبایدهنردداببهلّعنواندیکیدازدمراجرادودببهددمعنید وشِ

کنا دموضوع،د م پررازید ادر دگیرردودثنر نظردمی

دهنردودا زشدنوعِدتعیینِدهایازدویژگیدودخاسبببمگاه،

دراندمیدثن دمیداسببب دنهدبهدرلی ِی،دسبببنّمهنردسبببنّ».

شداثن،دبلکهدبهدرلی دانطکاقدودهااهنگیدجسببما مایة
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دادنکوزِ م پررازی،دبدصو ،دبادقوانینِدکیهانیِدبادقوانینِ

خباصدکببهدر دثندخلقدددمعنویِدصبببو یدثندجهبانِد

ایندهنر،ددکاهنانةداسببب دودنی دبهدرلی دسبببک ِشبببده

دمو ردودهاباهنگیدثندببادطکیعب دموارداولیةدددانطکباقدد

اشدبادانطکباقدودهاباهنگیددد؛اسبببمابارهدودسبببرانجبامددد

واقعیب دکهدبداندددخباصِددحقیقب در دثندسببباحب ِدد

درا ر دد«اهماببام د0830)نصبببر، چنیندویدهمد(.172:

د" وردزمانه"هدتح دعنواندچهدکاعمقاردرا ردکهدثن

ا وپاییدقرندنوزرهمدمطرردشده،در دهنرددر دفلسباةد

خا جدازداسببب دکهدد"قدسبببید ورِ"میدهابانددسبببنّ

سازدشدندزمانداسب دودهنرمنداندر دپیدرمددمحدورة

ردبسبببمهدبهدانبد؛دچی یدکبهدر دهنردممجبدّدددببادثندبورهد

دظهو ِدتبغبییراتِدد دبببه هببا،دسبببکبب داجمابباعیدمنجر

دودخبباسبببمگبباهد وش هنرددهببایدغیرفرریِهببایداجرا

دشور.می

گرایاندفوقدر دبابدسک د اتدسبنّدبندیدنظریّجاع

دگررر.ا ائهدمید0ر دجدولدشناسیدسک دود وشِ

د

دگرایانسن ازدنگاهددشناسیودسک دسک د-0جدولد
 عامل تغییر سبک شناسیسبکروش  نظریات تعریف سبک نظریه پرداز

 نآفریتیوف شو

سک ،دبیاندودشیوةدقرا گیرید

هادر دکنا دهمدبادتوجهدصو ت

هادکهدبهدلحاظدنوعدبهدمکدأدثن

توانددودچگونگیدمی

 بندیدگررر.رسمه

 ّمیدهرچهدبهدر دهنردسن

تردندن ری پایاندتادّ

 دشویم،داهایّمی

گراییدبیشمردصو ت

 شور.می

 سهدمعیا داصلیدبراید

اصال ِدد،هنردتشصی ِ

محموا،درق ِد م پررازیدود

 خلوصِدسک داس .

 ودنکوزدهنرمند،ددنوثو ی

  .ر دچا چوبدسنّ

 ِدبر سیدعناصر

 ثرا دعینیِ

 ِدبر سیدزبان

دثرا دصو یِ

 ّمی،دنوعدهنرد)سن

قدسی،دناسوتی،د

 رینی(

 دشرایطداجمااعی

آناندا 

 کوماراسوامی

صو یددهایِسک ،دویژگی

 وشیدکهدعل ددثرا داس ؛

صو ی،دموارداولیهد ادشک د

 رهند.می

 تاای اتدر دثرا دی د

می اندن ری دسک ،دبهد

دیکسانِدشدندبهدی دمعیا ِ

 شور.کاال،دمربوطدمی

 سک دبرایدهنر،دع رسضد

 اس دنهدجوهر.

  ایدهکیددبردوجوردسک ت

هاید قومیّر دمحلید)

دمصملف(دودنی دتوالیِ

 هادر دطیدزمان.سک 

مطالعةد

 مدا انةدثرا صو ت

 اخمصاصاتدنژاری 

 شرایطدتا یصید

 .هاممغیّرِدملّ 

 تیتوس

 بورکهارت

منددبرایدقاعدهد،دمجرایِسک 

د دهنریدر دچا چوبِارظهو دث

  داس .سنّدبنیارینِدمااهیمِ

 سک ،دمسائلیدمانندد

قواعد،دتناسکاتدود

بر سیدمااهیمدازد

طریقدتحلی د

 هاصو ت

اءدکاقی دهنرمنددباداتّخلّ

بردکشفدودشهوردر د

  چا چوبدسنّ
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 هاتحلیل داده

گرایان،دسببک دزبانِدصببو یِدهنردر دنگاهدسببنّ 

داسبببب دودددددد دثن داز دبرگرفمببه دو دمبحبموا ببرایدببیببانِ

هایدصو یدبرایدبیاندشبناسبی،دشناخ ِدزبانددسبک د

محمواهایدراب دیادممااوت.دانحاءدایندزبانِدصببو ی،د

وانددتمیدبرگرفمبهدازدسبببیباقِدتبا یصیدودجغرافیباییدددد

عاا یدشببناسیِدمممااوتدباشبد.دتکیینِدالگویدسبک دد

اسببالمی،دبردشببناخ ِدزبانِدصببو یداسببموا داسبب .ددد

عنواندچبهدکببهدببهدمحموایدارردمربوطداسببب ،دبببهددثن

گیریِدصو یدثرا دمطرردبورهدهدفِدغاییدر دشک 

ودهایندمسببب لبهدسبببکب ِدثربا ِدمعاا ید ادشبببک ددددد

شببیدشببناسببیدر دمعاا ی،د واسبب .دلذادسببک راره

تحلیلیدبرایدشناخ ِدمسیرهایدصو یدبیانِدمحموادود

دگیریِنهدشببناخ ِدمحمواسبب .در دواقعدبرایدشببک دد

ی دسک ،دمحموادر دکنا داب ا هایدعینیدودصو ید

واجدداهایّ داسب دامادشبناخ ِدی دسک ِدموجورددد

شبببناسبببیِدمعاا ی،دصبببرفاًدازدصبببو تدودیادسبببک 

د.1گذ رمی

بببابددگرایبباندر  رودنکمببهدکببهدر دث اءدسبببنببّ

میدمو ردتوجهداس ،دهایدمصملفدمعاا یدسنّسک 

ادهاد بندیدصو تترکیب

 کند.ر دخوردحا دمی

  اده شمةدپیوندرهندةدسک

شهورد"ر دهنرداسالمی،د

 اس .د"عقلی

 ر دهنرداسالمیدفرری د

 شور.هنرمنددناپدیددمی

  

 ژان لوئیس

 میکون

دهایدهنریسک ،دفنوندودگونه

 اجراشدهداس .

 هادودهردسک ،در دتادن

گونةدهایدمحلیدبهسن 

 خاصدخورد ایجداس .

 ِدهرگونهدتغییردر دنگاه

محمواییدبهدهنر،د جرمدبهد

 ور.شتغییردسک دمنجردمی

هادودبر سیدصو ت

هدمدیافمماامیندتجسّ

ر دساخما هایدثرا د

 هنری

 نقشدفعالدهنرمند 

 نیازدجامعهدبادتغییرد

شرایطداجمااعی،د

دفرهنگیدودمذهکی

 سیدحسین نصر
سک ،د وشداجرایدارردهنرید

داس .

 دسک در دکنا دموضوع،

 م پررازیدودخاسمگاه؛د

هایداصلیدهنرد ادلاهمر

 رهند.تشکی دمی

 ّمید ورِدزمانه،در دهنردسن

س دکهدقدسیدهااند ورِ

وابسمهدبهدتغییراتد

اجمااعیدنیس دود زماند

داس .

تحلی دانطکاقدود

هااهنگیدثرا دباد

طکیع دموارداولیهدود

دحقیق 

می،دقدسی،دنوعدهنرد)سنّ

دناسوتی،درینی(
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هبایدتا یصیدودریگریددرو هدیکیدزمباندر دقبالببِددد

جغرافیاییدوداقلیایداسببب .دبهددمناطقِدمکاندر دقالبِ

یدماعمقاردثناندویژگیدمشمرکدهاهدثرا دمعاا یدسنّ

فرازمببانیدودفرامکببانیدبورنداصبببولدودمحموایدثند

هایدتا یصیداسببب ،داماداینداصبببولدزمانیدکهدرو ه

دکننددودیادر دمناطقدجغرافیاییمصملاید ادتجرببهدمید

نیدازدذهدیبابنبد،دبادتوجهدبهدتجربةددمماباوتدظهو دمید

دیِشببکلیدودفندهایدتا یصیدگذشببمهدودیادسببکقةرو ه

یابند.دمعاا یدر دثندمناطق،دشک دخاصدخورد ادمی

رافیاییدجغ- دبردبسببمردتا یصیسببنّدناونهدایندانطکاقِ

گیریدهنردودمعاا یداسببالمیدد دشببک تواندر ادمی

 داسببالمیدر دمناطقدجسببمجودکرر،دجاییدکهدسببنّد

هایدمصملایدازدثرا دصبببو تد،جغرافیباییدمماباوتدد

هادر دطولدوجوردثو ردودایندصبببو تمعاا ید ادبه

واندتزمباندنی درچبا دتغییراتدگرریدند.دبنابرایندمیدد

گونبهدگاب دکبهدرودعنصبببردتببا یخدودجغرافیببا،دددداین

هیدرردمسبببمق در دشبببک دعنواندرودممغیّبهتواننددمی

ثربا دمعابا یدر نظردگرفمبهدشبببونددودبدیندترتیبدددد

معاا یداسببالمیدبرمکنایددشببناسببیِدتواندسببک می

تبا یخدودنی دجغرافیاد ادمو ردبر سبببیدقرا درار.دبایددد

هایدسببک مشببمرکدهایدتوجهدراشبب دکهدویژگی

دهابباندویژگید هببایدتببا یصیدمعاببا یداسبببالمی،

جغرافیاییدمعاا یداسببالمیدودهایدمشببمرکدسببک 

معاا یداسالمیددسببک ِدکلیِدهااندویژگیِدر دواقع

دانواعدریگردمعاببا یدمماببای داسبببب دکببهدثن داز  ا

دسازر.می

 دگرایاندر ریگریدکبهدر دنظریاتدسبببنّددةنکمبد

دشببببدهددد دبببداندپرراخمببه دامببا دکامر بببابدسبببکبب ،

ندر دایمکنایدنوعدیادالگوسبب .ددشببناسببیدبردسببک 

ر ددشناسیر دکهدسک زمینهدمقّعنواندحال دنوع،دبه

هببایدگررر،دشبببامبب دکببا بریدبسبببمردثندمطرردمی

مصملفدمعاا یداسالمیدنظیردمسجد،دخانه،دمقکرهدود

دتوانندهرکدامدازدایندانواعدمیشبببور.دمباننبددثندمیدد

خاصدخورد اددشبببناسبببیِسبببک دالگوهایدخاصدو

دمسبباجدِدشببناسببیِدبرایدمثالدسببک راشببمهدباشببند.دد

توانببددبردسبببهدنوعدمیمعاببا یداسبببالمیدکببهدخورد

اییدودجغرافیدشناسیِتا یصی،دسبک ددشبناسبیِددسبک د

نوعیدیادالگومحو داسببموا دگررر.ددشببناسببیِدسببک 

تا یصی،دجغرافیاییدوددببدیهیداسببب دکبهدتابای اتِددد

هایدمصملفدتا یصی،دالگوییدر دمسببباجد،دسبببک 

دحببار دمی د ا دالگومحو  شبببونببددودجغرافیبباییدو

یدمعاا دهایدسککیدمساجدِتشبابهاتدثنان،دویژگید

امادماکنداس در دکا بریددکند.اسالمید ادا ائهدمی

علبب دعببدمدوجوردریگریدازدمعاببا یداسبببالمیدبببه

وددتا یصیدشببناسببیِسببک دالگوهایدمصملف،دصببرفاً

د دبر سیدراشمهدباشد.جغرافیاییدقابلیّ

دویتواندبهدالگردیاردشده،دمیبادتوجهدبهدسبهدممغیّد

معاا یداسالمیدن ری دشد.داگرداینددشناسیِسبک د

هدرهایدمسبببمق در نظردگرفمعنواندممغیّردبهسبببهدممغیّ

ردغیّعنواندممهایدشببکلیدثرا دبهویژگیدشببوند،دطکعاً

د دبر سببیدودتحلی د ادرا ادخواهنددبور.وابسببمهدقابلیّ

هبباییدجهبب دبر سبببیداببهلّبببایسبببب دمراکنوندمی

ممناسبببدبادثناندوددثرا دمعاا یدهایدشببکلیِویژگی

تواننبددشبببام دت ئینات،ددهبادمیدابهدلّا ائبهدرار.دایندمرد

داسببمقرا دوداندازهدودتناسببکات،دسببازه،دمصببال ،دمنطقِ

باددهودموا ریدمشبابهدباشنددکهدالکمّددیابیدعناصبردمکان

توجهدبهدنوعدودکا بریدعناصردمعاا یدماکنداس د

عنواندناونببهدر دبببهد.د9تغییراتید ادشببببامبب دشبببونببدد

اهدلّمعاا یداسبببالمی،دمردتا یصیِدشبببناسبببیِسبببک 

تواننددحام دثندت ئیناتدر دمیاندعناصریدکهدمی
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دگررردودپکایدبر سیدمیصو تدرو هباشنددبه

دویژگیازدجباعد در درو هدهببایدسبببککیِبنببدی، هببا

گررر.دایندبر سبببیدر دمو ردت ئیناتدمشبببص دمی

پبذیرردودر دنهبایبب دددصبببو تدمیهببادمرلّابهدتابامیدد

هایدمصملفدرو هدر دزمینهدهردهایدسبببککیِویژگی

ایددبگررر.دنکمهدبسببیا دمهایدکهدمیشببناسبباییدمید

-یشناسسک دهدقرا دگیرردودر دمیاندانواعِمو ردتوجّ

مغاولدماندهددقیندغالک هایدا ائهدشببدهدازدسببویدمحقّ

ثرا دمعاا یددهایدمشبببمرکِاینداسببب دکهدویژگی

هبایدبسبببیا دزیاریدازدثرا دی ددحمیداگردر دناونبهد

جغرافیبادوداقلیمدودیبادالگوهادوجوردراشبببمهدددرو هدیبادد

لکهدشور،دبسککیدمحسوبدنایدویژگیِدباشبد،دال اماًد

ر دواقعدثندثربا دباشبببد.دددویژگیِدتوانبددصبببرفباًددمی

ماروضدوددهببایدسبببکبب ِدبببایببددمیبباندویژگیمی

ودرودتااوتدایندهایدثرا دتااوتدقائ دشبببدویژگی

امیدتاریردزمبانیدقبابب دتشبببصی دخواهددبوردکهدت ددد

هرددیهاتحلی دزماندبردنمایجِصبببو تدهمرهبادبهدممغیّ

دنتواشبببور.در دواقعدزمببانیدمیر نظردگرفمببهدرممغیّ

دسببک درانسبب دکهدثندزمینةدثرا د ادویژگیِدویژگیِ

دمسمق دثندویژگیدباشد.درِ ،دممغیّمقرّ

د

د

 گیرینتیجه

 یدشناسیدمعااگرایان،دسک بادتوجهدبهدث اءدسبن د

هدساسبالمیدبردشبناخ دزباندصو یداسموا داس دوددد

عوام ددعنوانودالگودبهدمرلابهدتا یخ،داقلیمدودجغرافیاد

انددرهندةدصبو تدثرا دمعاا یدشببناخمهدشدهدشبک د

داقلیایکببهدسبببکبب  جغرافیبباییدود-هببایدتببا یصی،

هادقابلی دبر سیدالگومحو دبرداساسدهردی دازدثن

نبدد ابطبةدطولید ادبادددتوانهبادمیدسبببکب ددرا نبد.دایند

وانددتباشنددودر درلدی دسک ،دمییکدیگردراشبمهد

هادتعریفدشبببوند.دبرایدمثالدایدازدسبببک مجاوعه

ایدر دی دمنطقه،دهایدرو هایدازدسبببک مجاوعه

دبببهد دکلیدثندمنطقببهد ا ثو نببددودوجوردمیسبببکبب ِ

ایدر دی دهایدمنطقهببالعکک،دمجاوعبةدسبببکب ددد

ثو ند.دمیرو ه،دسبببکب دثندرو ةدخباصد ادپدیدددد

دامکببانِدببباهبباییدمرلّاببهدبببادتعریفِدصبببو یدتحلیبب ِ

ت،دنظیردتناسبببکات،دت ئیناودیادکیایدیدکاّدسبببنجشِ

دعناصر،دودماننددثندر دانواعِدقرا گیریِدةجکهسبازه،دد

درو هدددثرببا ِ داقلیممبعباببا یدر  دو دمنبباطقدهببا دو هببا

نجردممقندمدتوانببددبببهدنمببایجِجغرافیبباییدمصملفدمی

دویِالگبادتوجهدبهدمطالبدعنواندشدهدر دپایاندشبور.دد

معاا یداسالمیدر دقالبددشبناسبیِددکلیدبرایدسبک د

 گررر.ا ائهدمید0ناورا د

د

د

د

د

د

د

د

د

د
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د

دمعاا یداسالمیدشناسیِسک دالگویِد-0دناورا 

د
د

چها د ریفدتشکی دتوضبی دجدول:دجدولدفوقدازدد

معاا یددشببناسببیِداسبب .د ریفداول،دسببک دشببده

هاید ریفنمایجداسبالمیداسب دکهدحاص دمجاوعددد

معاا یداس .ددزیرینداس .د ریفدرومدشام دانواعِ

نوعیدهسمیم.ددشبناسببیِدر دایند ریف،دشباهددسبک دد

معاا یداسالمیددمساجدِدشبناسببیِدبرایدمثال،دسبک د

دشببناسببیِدسببک طو د،دودهاینر دایندترازدقرا درا ر

هاید ریفدسبببومدشبببام درو هددمقبابردودمباننبددثن.ددد

دانواعِدشببناسببیِتا یصیداسبب .در دایند ریفدسببک 

عنواندهبایدتبا یصیدقرا درا ر،دبهددمعابا یدر درو هد

،دیادجددر دقرونداولیهامسبببدشبببناسبببیِدمثالدسبببک 

مد.د ریفدچها سلجوقیدمقابردر درو ةدشناسیِسک 

د2جغرافیاییداخمصببباصدرا ردهادودمناطقِبهداقلیم ر د.

ادهشناسیدوجوردندا ر،دبلکهدسک ایند ریفدسک 

ایلصانیددمسببباجدِدحابببو درا ند.دبرایدمثالدسبببک ِ

حببالدبرایددایدر دایندترازدقرا درا ر.کوهپببایبهدداقلیمِ

س دبایمعاا یداسالمی،دمیدشناسیِ سیدندبهدسک 

دبببدیندشبببکبب دکببهدد ازد ریفدچهببا مدثغببازدکرر،

سازهددتناسبکات،د،داندشبده،دماننددت ئیناتدبیهایدمرلّاه

ایداقلیمدکوهپایهدایلصانیِدمسببباجبدِدر دودمباننبددثنددد

ددِر دمساجمرلّاهدگررر.دبادبر سبیدهاینددبر سبیدمید

هایدها،دسببک هادودمقایسببهدثنسببایرداقلیمدایلصانیِ

وم(دسبببدایلصانید)مربوطدبهد ریفِدمسببباجدِدت ئیناتیِ

ر دایندهادهمرلّاگررند.دبر سببیدهاهدشببناسبباییدمید

ایدهایلصانید ادر داقلیمدمساجدِدشناسیِبصش،دسک 

دسببازر.دبهدهایندشببک دمقایسببةدمصملفدثشببکا دمی

درو هدسبببکبب  هببایدمصملف،دهببایدمسبببباجببددر 

مسبباجدد)مربوطدبهد ریفدروم(د اددشببناسببیِدسببک 

دشببناسببیِسبک ددر دنهای دمقایسببةدشببور.حاصب دمید

معاا یداسالمیددشناسیِمساجددودسایردانواع،دسک 

دو ة،درکهدنوعتوضبببی دثخردایندناباید.د ادتکییندمی

داقلیم دایندمببدلدر ددتببا یصیدو در  دکببه ودجغرافیببا

تواننببددانببد،دمیقرا دگرفمببهد1ودد8ودد1هبباید ریف

تغییریدر ددجاییدنهایماًجبادشبببونبددودایندجابهددجباببهدد

دکند.هاید ریفداولدایجاردنایویژگی

د

د

میسبک شناسی معماری اسال

... اکاروانسر مدرسه خانه مقکره مسجد

قاجار زند-افشار صفوی وآق قویونل-قرا تیموری ایلخانی

اقلیم معتدل 
خزری

ای اقلیم کوهستانه
مرتفع

نیاقلیم کوهستا ایاقلیم کوهپایه

سبک مساجد ایلخانی اقلیم کوهپایه ای

اقلیم دشتی
اقلیم گرم و 

خشک
اقلیم جلگه 
خوزستان

بیاقلیم سواحل جنو

خوارزمشاهی سلجوقی آل بویه هقرون اولی
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 نوشتپی

د.0810اره،دزکند.دبرایدمطالعةدبیشمرد جوعدکنیددبه:دسلطانشناسیِدپیرنیادبهدایندنکمهدنی داشا هدمیزارهدر دنقددسک حسیندسلطاند0
)پیرنیا،د«دس اگونهدتغییریدنکررههایدمعاا یِدایران،دسرِدجایشدباقیداس دودهیچاینداصول،در دتاامیِدسک »گامةدپیرنیادچهدبهچناند1

 (.1:د0821

هاس دنهدر دتاای اتِدمحمواییدیادچهدر دمو ردهنرد ق ،دتاای دمیاند قاصاندفروتردودبرتردر دشدّتدودضعفدر دهنرمندیدثنچناند8

دسککی.
کند.دمحمواد لهدنایبهدح دمسشناسی،دبرابرِدحشوِدقکی داس دودکاکیدگونهدگا دکهدپرراخمندبهدمحموادر دبحثِدسک توانداینمید1

دسک دبرجایدگذاشمه،دامادایندت ریردمیت ریردخورد ادر دشک  دریگریدهمدناوردراشمهگیریِ د.در دواقعد ابطةدباشتوانس دبهدشک ِ

دپذیردنکاشد.توانددبرگش حرک دازدمعنادبهدشک ،دمی
یدمعاا یدر دمیاندهاةدعناصرِدثرا دمعاا یدقابلیّ دطرردهاکهدماکنداس دبرخیدازدمرلّاهنکمةدریگریدکهدبایددر نظردراش دایند9

هدایندرودکگررر،دحالدثنهادمطرردنایهادیادپ نداشمهدباشند.دبرایدمثالدمرلّاةدت ئیناتدر دمو ردحیاطدودیادجکهةداسمقرا در دمو ردمی 
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