


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
  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 نوشتارها نظیر ترجمه، رس د. نشریه ای وذیرش سایوس ای  اوری و تصویب  ر هیات تحریریه به چاپ مد نوشتارهای للمد

 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 نراهنمای تهیه و شرایط ارسال نوشتارهای علمی در 

 خشکخشک
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 صفحهشماره  فهرست

 زهی)با انگ رانیا یمعمار شناسیدر سبک دیجد کردیرو یبا معرف یمعمار شناسیمفهوم سبک نییتب

 (یحفاظت معمار
1 

  یمرا   بیی ،درضا ابوئ ،دمیند یها 

 11 اصفهان            یصفو یمذهب یهاآرامگاه ییفضا -یکالبد یسشناگونه

  دجمال یدحی ،یداسکو دبالل تایآی

  یمیبلند مدت عوامل اقل یریگبر اساس اندازه زدی یسنت یرهایباد در بادگ یرفتار یبه الگو یابیدست

 خانه مرتاض(                        ری: بادگی)نمونه مورد
31 

  دالله تیآ نیمحمدحس دیس ،یرضو انیلما   بیی دهیس ت،یژاله هدا

 11 در شهر قم                یاسکان موقت پس از زلزله احتمال یالگو یطراح

  درقاسمیم دمسعو یّس ان،یدیخورش دیلبدالمج یرگر،میابراهاکبر حاج ،دمتک رییه

 53 یخیتار یهابر نقشه یمبتن ه،یقاجار ۀآن در دور قیمصاد فیو ط «دانیم»مفهوم  ۀدامن نییتب

  یرضا شکور ،دمه ام نجف

خشک  مهیگرم و ن اریبس میدر تابستان، در اقل یجنوب یبر انتقال حرارت از نما ینچیاثر خوون یبررس

 خوزستان                    
115 

   هار، م صوره طاهبای، محسن تابان دلل

 141   یقیاز منظر مطالعات تطب هیجامع هفتشو مسجد یـ کالبد یخیتار بندیدوره یبررس

  باباکمال یدریح داهللی ،درایان یمهد

 113 شهر کرمان       یمسکون هایخانه یدر کاهش مصرف انرژ کیلیوفیبا کردیرو یابیارز

  قیبهزا  وث ،یسارا محمد

 155 باز محله پامنار کرمان                                          ی: فضاینمونه مورد هیبراساس اصول منشور صوف یباز شهر یفضاها یمستندنگار

  د شتخاک د یاءالدیض هییا ه، مهد دمحسن کشاوری، محبوبه اسالم ،د یتاج الد  هیسک

در تداوم حس تعلق مکان  رازیخانه عطروش و محتشم ش یآموختن از گذشته، کاربست  نحو فضا

                       معاصر                 یالهایو
221 

  را  دکرم  ایس ،دالهام فالح ،دبیحب نیام

گرم و خشک )مطالعه  میدر اقل یدیاز تابش خورش یمندجهت استقرار ساختمان در بهره یسازنهیبه

                            (زدیاصفهان، سمنان، کرمان و  ی: شهرهایمورد
231 

  نشا  د یفاطمه سا ات حس ،یحسن اکبر

و نور روز )نمونه  یحرارت شیبر آسا دیبا تاک رازیش یقاجار هایخانه یداخل یطیمح تیفیک یبررس

 (                           ی: خانه نعمتیمورد
265 

  دآیا ه شاهچراغ ،یدریح نیشاه ه،ییارع مهذب دایآ
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شناسی معماری  شناسی معماری با معرفی رویکرد جدید در سبک تبیین مفهوم سبک 

 حفاظت معماری(  با انگیزه )  ایران 
 

 *3، زینب مرادی2، رضا ابوئی1هادی ندیمی

 1معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتیاستاد دانشکده  -1

 زدی دانشگاه ،یشهرساز و یمعمار دهدانشک اریدانش -2

دانشگاه حکیم سبزواری و دانشجوی دکتری مرمت و احیای بناهای  ، یشهرساز و یمعمار دهدانشکمربی  -3
 تاریخی دانشگاه هنر اصفهان

 ( 11/12/1398 ، تاریخ پذیرش نهائی:01/11/1398 )تاریخ دریافت مقاله:
 

 چکیده
هنر و   حوزهاست. با آنکه در  برانگیز در مجامع علمی بودههای چالششناسی معماری در ایران همواره جزء بحثسبکموضوع 

شناسی موضوع مهمی است اما به دلیل گستردگی و تنوع در تعاریف و کارکردهای آن اتفاق نظری مشخص معماری جهان سبک
معماری گشته   در ایران، هرچند حدود نیم قرن است که این مفهوم وارد مباحث علمی حوزه  وجود ندارد.بین پژوهشگران برسر آن  

به عنوان شناسی نمایانگر این موضوع است که سبک شناسیسبکتحقیق  پیشینهاست.  شدهآن تدوین ناما هنوز تعاریف و کارکرد 
بندی در مختلفی دارد یکی از مهمترین کارکردهای آن به عنوان روشی برای طبقهرویکردی در مطالعه تاریخ معماری کارکردهای  

اش از لحاظ قابلیت پوشش دادن چندین  چندوجهی بودن و جامعیتاش، اعتباری بودن تعاریفتاریخ معماری است که به دلیل 
با توجه به هدف از   عملیاتی شدنش در ابرخورد با جوانب مختلف معماری در تعریف عملیاتی خود و سرانجام انعطاف روش
شناسی معماری را تبیین ککند. این مقاله با این باور سعی نموده مفهوم سبمعرفی میآن را به عنوان روشی مناسب  ،شناسیسبک

 دغدغه حفاظت و مرمت معماری پیشنهاد دهد. بدین منظور، با شناسی، رویکرد جدیدی را نماید و به پشتوانه مبانی مطالعاتی سبک
 ،مناسببرای انتخاب روش و رویکرد  و    استپرداخته شده معماری  در حوزههای تحقیق  روشهای  شناسایی انواع و ویژگیبه  ابتدا  

ه گزیدبررا    یکردیروروش و  و آنگاه با توجه به اهداف و جنس مساله،    هتبارشناسی آن پرداختپس از شناسایی نوع مساله تحقیق، به  
شناسی جایگاه سبکاست.  شناسی بررسی شدهتعاریف نظری و عملیاتی سبک  محتوا بوده  از نوع تحلیل  این مقاله  روش تحقیق  .است

معماری ایران در انتها با تحلیل پروژه محمدکریم پیرنیا تبیین گردیده و با بیان جایگاه سبک در حوزه حفاظت و مرمت معماری، 
همراه سامانه جستجوی مقاله کیفی است و به های موجود به چالش کشیده شد تا به جزئیات تعریف پیشنهادی منجر گردد.دیدگاه

شناسی معماری ایرانی است. دنبال رسیدن به تعریف رویکردی مناسب و کاربردی برای سبکهها، بلیل معنایی دادهتفسیر و تح
 توان از نوع نظری و کاربردی دانست. . این پژوهش را میاستراهبرد این مسیر تفسیرگرا 

 

 معماری محمدکریم پیرنیا، حفاظت و مرمتمعماری،  شناسیشناسی، سبکسبکتاریخ معماری،  :هاکلید واژه

 

  
 

     :z.moradi@hsu.ac.irEmail  نویسنده مسئول:  - 1

)راستی آزمایی بر روی مساجد   ایران  معماری مساجد  شناسی سبک   معیارهای   »انشای   بــا عنوان  زینب مرادی دکترى    ین مقاله برگرفته از رســالها

 .اصفهان در حال انجام است  در دانشــگاه هنر دکتــر رضا ابوئى و دکتر هــادى ندیمى راهنمایی   هبــ ه.ق(«  8و  7خراسان منسوب به قرون 
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 های پژوهش پرسش 

شناسی برای مطالعه تاریخ رویکرد سبک  -1

  جایگاهی دارد؟ چهمعماری 

شناسی معماری ایران در حال حاضر سبک -2

 چه وضعیتی دارد؟

معماری، رویکرد  با هدف حفاظت  -3

 ؟ تواند باشدگونه میشناسی چسبک 

 

 مقدمه   -1

سعی در شناخت موضوع الزمه ورود و ماندن در 

هر ساحت آن موضوع است. شناخت معماری با 

هدف و گرایشی که در این ساحت وجود دارد 

در ترین موضوع در آن است. مهمترین و اصلی

پراهمیت و مباحث علوم انسانی بحث شناخت بسیار  

ترین این مباحث، پیچیده است. هنر یکی از اصلی

شناخت آن همواره با چالش بین متخصصان همراه  

توان است. جنسن اعتقاد دارد که هنر را نمیبوده

»تعریف هنر به همان اندازه دشوار ، تعریف کرد

  . (2 :1379)جنسن،  است که تعریف وجود آدمی«

گروه تقسیم متخصصان، علوم انسانی را به دو 

 ها،آن  موضوع که تاریخ  مانند دسته کنند؛ یکمی

 حقوق که  مانند دیگر دسته و است موجود انسان

 :1316است )رشید یاسمی،  مطلوب انسان ،موضوع

توان فقط به یکی رسد هنر را نمیبه نظر می .(144

ها اختصاص داد که هنر هم از انسان از این گروه

 گوید و هم از انسان مطلوب.  موجود می

به واسطه جامعیتی  را،  هنر و معماری شناسیسبک

شناسی وجود دارد و منجر به شناخت که در سبک

 ،گرددهای مختلف موضوع میهمه جانبه از الیه

محسوب توان یک روش جامع برای شناخت می

های مختلف ها و دیدگاهکرد. در میان روش

ریخ معماری، پژوهش معماری، مخصوصا تا

شناسی مورد توجه متخصصان بوده است. با سبک 

نگاه اجمالی به تاریخ معماری جهان شاهد بررسی 

 . هستیمهای گوناگون تا به امروز آن در سبک

جای ه و ب درستمسئله این مقاله تاکید بر انتخاب 

مطالعه رویکرد در مطالعه معماری است. در هر 

معماری با هر انگیزه و هدفی که محقق برای خود 

تعریف نموده است، در ابتدا باید بتواند درک 

ها و رویکردهای تحقیق در این صحیحی از روش

حوزه داشته باشد. ابزارها را بشناسد و تعاریف 

است نام رویکرد قرار درستی از واژگانی که به

داشته باشد و بتواند با امکاناتی که آن  ،انتخاب کند

گذارد تعاریف عملیاتی رویکرد در اختیارش می

و مبانی مطالعه  چهارچوبخود را مدون نموده تا 

مشخص گردد. این مقاله سعی دارد برای پرداختن 

به این ضرورت در این وادی تالش کند و  

شناسی را به عنوان یکی از ابزارها معرفی و سبک 

انواع  ببین نماید. برای رسیدن به این هدف در ابتدات

های تحقیق در حوزه معماری های روشو ویژگی

، یعنی گردد. سپس رویکرد انتخابیمعرفی می

که چه مشخص گردد  شود تاسبک، تبارشناسی می

مختلف های ها و تعاریفی در حوزهخویشاوندی

از آنجایی که معماری برای این منظور،  دارد.

  به این حوزه  موضوع اصلی این مقاله است در ادامه

شناسی جایگاه سبکشود. به طور مجزا پرداخته می

معماری ایران در انتها با تحلیل پروژه محمدکریم  

گردد تا با بیان جایگاه سبک در حوزه  پیرنیا تبیین می

های موجود به ی، دیدگاهحفاظت و مرمت معمار
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چالش کشیده شود و جزئیات تعریف پیشنهادی 

 ارائه گردد. 

همراه تفسیر  سامانه جستجوی مقاله کیفی است و به

ها، بدنبال رسیدن به تعریف و تحلیل معنایی داده

شناسی رویکردی مناسب و کاربردی برای سبک

توان از نوع  این پژوهش را می .معماری ایرانی است

رسیدن به تعریف  نظری و کاربردی دانست.

کاربردی برای سبک، مقاله را از وارد شدن در وادی 

مبانی نظری صرف بازداشته و بیشتر بر نگاه عملیاتی 

مقاله براساس   چهارچوباز آنجایی که  تاکید دارد.  

شرح، بررسی و نقد وضع موجود بناشده است و 

قرار موردنظر  آن ادبیات موضوع در تمام بدنه 

گرفته، از ذکر آن تحت سرتیتر پیشینه تحقیق در 

 نظر شده است.   مقاله، صرف

 

   معماریدر  پژوهشهای روش  -2

های علمی را از راه تفاوت »در گذشته تفاوت رشته

شناختند، اما امروزه بیشتر، تفاوت موضوع آنها می

دانند و ها میروشها را مالک و میزان تفاوت رشته

معتقدند که هیچ علمی بدون روش نیست و ارزش  

های پژوهشی وابسته به میزان درستی روشی یافته

 است که از طریق آن بدست آمده است« )رضی،

1386: 130) . 

»مسئله محور بودن تحقیق، از مهمترین از آنجایی که  

  ( 125: 1385)قراملکی،  رایط اثربخشی آن است«ش

با توجه به اهداف و جنس مساله، روش مطالعه 

گردد. با توجه به تنوع  توسط محقق انتخاب می

در هر حیطه  هاروشتوان گفت با تنوع می اهداف

همانگونه که این مقاله نیز سعی  ایم.علمی مواجه

ترین روش  نموده با هدف حفاظت معماری شایسته

 ایران  معماریدر حوزه بیابد.  را در مطالعه معماری

  شناسی، مطالعات جدی انجام نشده »از نظر روش

است. محققانی که با هدف معرفی ایران قلم به دست  

پژوهان معماری که با نیت آشنایی اند و دانشگرفته

جوی منابع با معماری گذشته این سرزمین در جست

اند، هر یک به نوعی با مشکلی در رسیدن به  بوده

های ند که همان مسئله نارسایی اهدف برخورد کرده

است« موجود در مطالعات تاریخ معماری ایران بوده

 . (15 :1386)گلیجانی مقدم، 

در این بخش سعی شده به مدد مطالعات 

اند و ها پرداختهپژوهشگرانی که به مبانی و روش

های موجود در باب بررسی پژوهش همچنین

 گرددهای پژوهشی موجود معرفی معماری روش

معماری که در اطالعات  به    اگر از اشاره  (.1)جدول  

ها، اسناد تاریخی، نامهها، دانشها، سفرنامهکتیبه

در باب   های عمومی و دیگر متون پراکندهتاریخ نامه

شود نه به دلیل آمده است صرفنظر می  معماری ایران

اهمیت اندک آنها بلکه به این دلیل است که 

های توان به روشنوع منابع را نمیشناسی این روش 

ی معماری مرتبط دانست. با  پژوهشی در حوزه

وجود اشارات فراوانی که از معماری در این متون 

ی معاصر است شود اما تنها در دورهکهن دیده می

نگاری معماری به صورت تاریخ در ایران،که 

  1شود. تخصصی دیده می

 وجود  به جهت این از گوناگون رویکردهای

 انتظار و نتایج گوناگون از ،اهداف که اندآمده 

با    های مختلف وجود دارد.معماری در حوزه  مطالعه

توجه به هدف، رویکرد و روش انتخاب یا تعریف 

 شود. می
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 شناخت  از معماری شناخت عامدانهجستجو  این در

  است   این  بر  باور  است  نگشته  تفکیک  معماری  تاریخ

 شناخت و است مستتر تاریخ معماری مطالعه درکه 

 تفاوت .  نیست  آن  خود  شناخت  جز  چیزی  آن  تاریخ

 در  هنرها  دیگر  یا  علوم  دیگر  تاریخ  با  معماری  تاریخ

 اثر در گذشته معماری تاریخ در که است این

 .دارد حضور معماری

 

 نگارندگان(.های پژوهش در معماری، انواع روش ها و رویکردها در مطالعه تاریخ معماری )ماخذ: روش -1جدول 

مالک  

 بندی تقسیم 
 تعریف روش 

 

 ها ماهیت داده

 های آماریبرای تحلیل تبدیل اطالعات تحقیق به صورت نمادهای ریاضی  2کمی 

 3کیفی 
ها و نهایتاً کند برای توصیف و فهم پدیدهشناسی تفسیری پیروی می از روش

 رسیدن به الگوها 

 

نحوه برخورد با  

 4ها داده

 استقرایی 
ها، احکام  ازمطالعه و بررسی جزئیات با اتکا به تجربه و آزمایش و درک واقعیت

 گردد.کلی حاصل می 

 شود. از احکام کلی و اطالعات پیشین قوانین جزئی نتیجه می  قیاسی 

 

 

 

راهبردهای  

تحقیق در  

معماری )گروت،  

 )1386وانگ، 

 -راهبرد تحقیق تفسیری 

 تاریخی 

دستیابی به اسناد گذشته است. این روش مستلزم داشتتن  وجو و  هدف جست

 نظری معرفت شناختی برای تفسیر شرایط گذشته است. 

 راهبرد تحقیق کیفی 
بر شرایط اجتماعی و فرهنگی معاصر اتکا دارد و برای فهم معانی و فرآیند  

 های انسان مناسب است. ها و فعالیتساختهدست 

 برای کشف ارتباط میان دو یا چند متغیر مناسب است.  راهبرد تحقیق همبستگی 

راهبرد تحقیق تجربی و شبه  

 تجربی 
 دهد.پیوندهای علّی میان دو یا چند متغیر را مورد بررسی قرار می 

سازی و راهبرد تحقیق شبیه

 مدلسازی 
 توان با بازسازی آن در محیطی جایگزین کسب کرد. دانش »یک واقعیت« را می 

 راهبرد استدالل منطقی 

مهمترین ویژگی تعریف سامانه، عناصر تشکیل دهنده آن و چگونگی ارتباط آن  

ای منطقی به جهان هستی  توانند آرایههایی است که در مجموع می با سایر سامانه

 بدهند.

راهبرد پژوهش موردی و 

 راهبردهای ترکیبی 
 گرفتن همزمان از چند روش تحقیق مطالعه موردی یک مکان یا موقعیت یا بهره

در   ها نگرش

 شناخت معماری 
)معماریان،  

1384 ) 

 کاربردی دیدن اجزاء و عناصر معماری، هر جزئی به یک دلیل خاص اقلیمی  نگرش اقلیمی 

 اند.برخی محققین معماری، شکل را مساوی همه معماری قرار داده نگرش شکلی 

 کند.معماری براساس مستندات، یک واقعیت تاریخی را معرفی می مورخ  تکاملی  -نگرش تاریخی 

 دانند.برخی معماران، معماری را معادل فهم فضا می  نگرش فضاگرا 

 دانند. این گروه فرهنگ را عامل اصلی تاثیرگذار برشکل بنا می  اجتماعی  -نگرش فرهنگی 

 نگرش معناگرا 
های  اصول سنت است. کشف پیامدر این نگاه معماری تجلی دهنده برخی از 

 سنت از اثر یکی از کارهای این گروه است. 

های  دیدگاه 

شناخت معماری  

 شرح کمی و کالبدی از معماری گذشته  تاریخی 

 های مختلف معماری های فضایی معماری در دورهدریافت ارزش معمارانه
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)گلیجانی مقدم،  

1386 ) 

 گیرد.زیبایی معماری مورد مطالعه قرار می قبل از هرچیز، مظاهر  هنرشناسانه 

 شناسی معماری به عنوان یک فراورده فرهنگی در باستان شناسی باستان

 استفاده از تعابیر تشبیهی برای معرفی معماری  تشبیهی 

بر اساس  

رویکردهای  

 پژوهش برای 
 بندی طبقه

 

 

 به زمان ساخت اثر های زمانی  با توجه اساس بازه بر بندی طبقه 5بندی دوره

 ای نامهفرهنگ روش
ها( جدا از مطالعه  اطالعات اندک بصورت توصیف و گزارش از بناها )مونومان

 ها زمینه

 های از پیش مشخص تفسیر بناها بر اساس دیدگاه تفسیری  روش

 6شناسی گونه روش
بندی  بر حسب معیارهای شکلی یا عملکردی فضاها و یا کاربری بناها طبقه

 پذیرد. صورت می 

 برآن است تمام جوانب یک اثر انتخاب شده را معرفی نماید. نگاری تک روش

 و جغرافیایی   حوزه براساس

 اقلیمی 

های جغرافیایی است. بیشتر رویکرد اقلیمی به معماری  بندی براساس حوزهطبقه

 دارد. 

 حکومتی  های سلسله  براساس
های سیاسی و حکومتی  آمدن و انقراض سلسههر طبقه بر اساس روی کار 

 شود.تعریف می 

 بینش مذهبی یا فلسفی  های فکری،جریان براساس ، گرایش، جنبش7مکتب 

 8شناسی شیوه

برشمردن یکسری ویژگیهای مشترک، خصوصیات مشترک در قالب چند مفهوم 

رواج پیدا کرده  که در جایی   مفاهیم کالبدی  است: مفاهیم مصالح، مفاهیم سازه، 

 است. 

 بنا های کالبدی و محتوایی تحلیل 9شناسی سبک

 هنرمند  بانی، حامی، سازنده، براساس شخص 

نام سرزمین که داللت بر  

 های قومی دارد.ویژگی 

زند و براساس آنان آثار  معماری را بیش از هرچیز به پدیدآورندگان آن پیوند می 

 کند. بندی می را طبقه

 10شناسی ریخت
شناسی  بر حسب معیارهای شکلی. البته برخی این رویکرد را زیرمجموعه گونه

 .دانندمی 

 ها11بندی الگو استخراج و دسته

 کیفیات فضایی ویا 12الگوها را براساس ویژگی های فرمی و فضایی

 .13نیازهای انسانی 

ای است که  قائدهشود، و  الگو در آن واحد هم شئی است که در عالم حادث می 

 (. 215: 1381 )الکساندر، را به وجود آوریم چگونه آن شی  گویدبه ما می 

 

ها و راهبردهای در شناخت معماری اهداف، نگرش

گوناگون وجود دارد. اگر هدف، کلیتی تحت 

عنوان فهم معماری باشد، در این فرآیند با سطوح 

مواجه هستیم که درک هر کدام از آنها مختلفی 

تواند با استفاده از رویکرد و روش مستقل و می

جداگانه بررسی شود؛ اما این پژوهش، آن هنگام به  

گردد که همه این سطوح در یک هدف نزدیک می

فرآیند کلی باهم همکاری داشته باشند و این بررسی  

 ردچامند پیروی کند تا الیه از الگویی روشالیه

  .نگردد هرج و مرج روشی و نتایج متناقض 

کوشد آنچه را از کشوری »سبک زبانی است که می

رسد آشکار به کشور دیگر در معماری به ظهور می

»سبک  .(246 :1381)نوربرگ شولتس،  سازد«

البداهه نیست.  الساعه و فیمعماری یک پدیده خلق
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سبک معماری بازتاب و تبلور تحوالت در بطن 

است. سبک یک جریان فکری و هنری است    جامعه

که براساس خصوصیات و مقتضیات یک جامعه در 

گیرد. سبک، انعکاس تفکرات و هر دوره شکل می

تحوالت اجتماعی در کالبد معماری است. سبک 

معماری، یک شیوه خاص تفکر نسبت به طرح 

معماری است. در نتیجه، نحوه نگرش به عوامل 

سایت، اقلیم، تاریخ،  مختلف در طراحی )مانند

آوری، مذهب، سنت، آینده و بستر اجتماعی، فن

های گوناگون با  اقتصادی و فرهنگی( در سبک

 . (400 :1392یکدیگر تفاوت دارد« )قبادیان، 

»در ایران، مطالعه و بررسی آثار تاریخی معماری 

ایران از حدود یک قرن پیش با ورود افرادی که 

شناسی و گاهی پژوهش و  باستانبیشتر با هدف 

تحقیق به ایران آمدند، آغاز شد« )گلیجانی مقدم،  

ها کتاب و مقاله در معرفی وجود ده .(13 :1386

معماری ایران از این مستشرقان دستاورد این حضور  

رسد »به دلیل عدم آشنایی کافی است. اما به نظر می

حاکم با فرهنگ، زبان و ادبیات ایران نتوانستند روح  

)گلیجانی مقدم،  بر معماری این سرزمین را دریابند« 

1386 :14 .) 

شناسی معماری، با توجه به تعریفی که برای سبک

دنبال آن است، تأکید بیشتر بر روی  هاین مقاله ب

روش کیفی است که از روش تفسیری پیروی  

اند که یک سوی کند. اما بعضی تحقیقات طیفیمی

سوی دیگر آن تحقیقات کمی آن تحقیقات کیفی و  

تا بتوان با نگاه جامع تمام موارد دخیل بر   قرار دارد

کیفی بودن شناسی را رصد و تفسیر نمود. سبک

های ماهیت پژوهش مانع از آن نیست که محقق راه

کمی کردن نتایج تحقیق را بیاموزد و نتایج  خود را 

و حتی برای امکان  در قالب کمی عرضه کند

یی آن تعریف به کمک روشی کمی آزماراستی

   ها را تحلیل نماید.داده

اغلب مسائل و موضوعات پژوهشی در عرصه 

های ای از دانشمعماری چندوجهی و آمیزه

گوناگون و از نوع چندتباری است و برای فهم همه 

جانبه آنها باید با استفاده از نظام تحقیقاتی 

 چهارچوبای در ای و چندرشتهرشتهمیان

»تحقیق وارد عمل شد.  شدهتعریفهای پژوهش 

ای است که، راهبردها رشتهمعماری از این  نظر بین

های دیگر گرفته و آنها را در تبیین و تدابیر را از رشته

ساخت برای رشد زندگی دانش کاربرد محیط انسان

بیست  :1386وانگ،  گیرد« )گروت،انسان بکار می

 .و سه(

 

 سبک  14تبارشناسی   -3

برای شناخت هر موضوعی اولین قدم تبارشناسی آن 

 دهنده نشان موضوع است. »تبارشناسی یک

است«   موضوع آن ماهیت با تاریخی برخوردی

فوکو در تعریف تبارشناسی (. 7-8: 1377)نیچه، 

تبارشناسی شکلی از تاریخ است که »  معتقد است که

ها، قلمروهای گفتمانسازمان دانش،  تواندمی

، شیرازی)« موضوعات و غیره را شرح دهد

تبارشناسی یک  .( 111- 112 :1388، آقااحمدی

موضوع یعنی اینکه به کدام علوم تعلق دارد. 

یک واژه و مفهوم   کهکند تبارشناسی مشخص می

های مختلف ها و تعاریفی در حوزهچه خویشاوندی 

 15دارد.

مختلف از علم کاربرد های شناسی در شاخهسبک

شناسی و ادبیات، علوم سیاسی، اجتماعی، دارد؛ زبان
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شناسی به این فلسفه و هنر. چندتباری بودن سبک

مفهوم است که این مساله ریشه در علوم مختلف 

آورد و ای که بدون توجه به رهدارد به گونه

توان به شناخت کامل آنها ابزارهای آن علوم نمی

برای فهم  ،سبک چندتباری استواژه . نایل آمد

جایگاه و موقعیت سبک در هنر و معماری به نظر  

رسد باید خود واژه سبک و حوزه های مختلف می

 . ( 2)جدول  آن را دریافت

ای از در علوم نظری، که تاریخ هنر و معماری نمونه

های رایج، و اصطالح آنهاست، شناخت واژگان

این اهمیت بدان پایه است که »اهمیت بسیاری دارد.  

ای های پدید آمده در حوزهتحول توان همهگاه می

های یک واژه، از دانش بشری را از راه شرح داللت

: 1384زاده،)رحیم « به خوبی نشان داد و روشن کرد

55 ) . 

های مرتبط در سبک و واژه  واژهلغوی  اینکه ریشه    با

ها یکسان است اما با توجه به تفاوت در همه حوزه

جایگاه و تعریف عملیاتی آنها  ،ماهیت هر حوزه

توجه ننمودن به تفاوت  شود.باهم متفاوت دیده می

شناسی در آن ها و هدف از سبکماهوی حوزه

د. این شو ط باعث سردرگمی و اختالممکن است 

 خلط معانی در حوزه مورد مطالعه این پژوهش دو

آسیب را به همراه دارد؛ عالوه براینکه از ارائه 

کند  تعریف قابل تشخیصی از سبک جلوگیری می

های دیگر مترادف و یا جایگزین باعث گشته واژه

 آن بکار رود. 
 

 های مختلف )ماخذ: نگارندگان(.مفهوم سبک در علوم و حوزه -2جدول 

 سبک معنی لغوی 
ی حوزه

 کاربردی 

 تعریف در حوزه 

ها بندی در تحلیلها، سبک به عنوان ابزار طبقه)در همه این حوزه

 رود.( بکار می 

 معنی  به 16تاس  عربی  مجرد  ثالثی  مصدر

 و زر کردن  گیری قالب و ریختن و گداختن

 و گداخته ه نقر و زر هپار و سبیکه به معنی  نقره،

)غالمرضایی،    است آن از مشتق شده گیری قالب

1377  :11  .) 

  لغت از  مأخوذ  آن و اروپایی   17استیل معادل 

در   استیلوس .ستون معنی  به یونانی   18استیلوس

 عاج یا و  چوبی  یا فلزی  ه وسیل به زبان یونانی 

-زمان در  آن کمک  به  که است شدهمی  اطالق

 الواح روی  بر را کلمات و حروف قدیم ای ه

 : د(. 1355)بهار،  اندکردهمی  نقش مومی 

علوم سیاسی،  

 دینی و فلسفه 

)آریانپور،  به معنی اصول، عقیده، گرایش و مکتب 19مترادف با ایسم 

 (. 1360)شریعتی، . ایدئولوژی و نظام فکری و عقیدتی (1390

 (. 1385بینی )مطهری،مترادف با مکتب به معنی جهان

 دکترین، گفتمان، مسلک، نهضت، شیوه، طرق، روش 

علوم  

اجتماعی و  

 شناسی روان

 شیوه، طریق و روش 

هنر نمایشی  

)سینما و  

 تئاتر( 

. به معنی نوع، طرز،  (1387)کمالی نیا،برندمترادف با ژانر بکار می 

  شوداستفاده می  در مواردی نیز از واژه مکتباسلوب، روش و متد. 

تر  در تئاتر تمایل به استفاده از واژه شیوه بیش  (1380)حاجی مشهدی، 

ای موارد واژه تکنیک هم بکار  (. در پاره1387شود )خاکی،دیده می 

 گرفته شده است. 

 نقاشی

  استگذاری شدهها نامها، سبکجنبشبیشتر براساس  در نقاشی 

در نقاشی ایرانی)نگارگری( واژه مکتب متداول  . (1379)جنسن،

است و سبک در درجه پایین تر از آن به معنی روش و شیوه است،  
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های تاریخی بوده که در آن شهرها،  براساس مراکز حکومتی دوره

 . (1382( )کن بای، 1389)پاکباز،نگارگری شکوفا شده است 

 خوشنویسی 

ها را مشخص  سبکها و های نگارش، شیوهشکلدر این حوزه 

به  عالوه برآن سبک شخصی نیز کاربرد دارد  .(1382کند )شیمل،می 

واژه سبک و شیوه در حالی    سبک میرعماد. خوشنویسی عنوان نمونه  

بکار رفته است که انگار برای آن شأنی باالتر از شأن واژه مکتب  

البته در متون تاریخی مربوط به تاریخ  (. 1387قائل نیستند )جباری، 

 (. 1350خط از واژه طریق نیز استفاده شده است )فضائلی،

 موسیقی 

زیرین آن است  های شیوه و سبک نوازندگی با مکتب و از بخش

های هایی چون حوزه جغرافیایی،  جنبش مالک (. 1387)پیرنیاکان،

هنری یا فکری، بر اساس سازهای مورد استفاده، بر اساس مخاطب  

 . (1389)لطفی، کنندو... سبک های موسیقی را تعریف می 

  شناسی و زبان

 ادبیات 

»نخستین کسانی که به سبک توجه کردند کسانی بودند که به  

های سخنوری پرداختند و کسی که در این زمینه نام و بررسی شیوه

[ است« )غیاثی، ق م( 322 -  384]) 20اثری از او به جا مانده ارسطو 

1373  :50 .) 

  سبک   از علمی   و دقیق تعریفی  رنسانس  دوران در که  کسی   »نخستین

 وی . است فرانسوی  دانطبیعی ( م1707-1788)  21بوفن  داده،   دست به

  مردم که  تحرکی  و نظم  جز  سبک :است آورده خطاب خود   آغاز در

:  1345)محجوب،    « نیست  چیزی  میآورند، پدید خود   های اندیشه در

37 .) 

که   است  نخستین کسی ه.ش( 1330-1263) بهار  الشعرای  ملک

 و کرده بحث فارسی  نثر و در ادبیات سبک  از کلمه  دقیق مفهوم

 .استکرده گذاری پایه را در ایران شناسی  سبک 

،  طرزهایی چون فن، با مطالعه آثار منظوم و منثور ادب فارسی واژه

،  اسلوب، راه، روال، منوال، طور، وار، طریقه،  طریق، روش، شیوه

شود  ، ادا، قالب و... دیده می سیاق ،  بیان، نی کلک، قلم، خامه، رسم

 توان تقریبا با واژه سبک یکسان دانست. که می 

 و ادراک خاص روش از است عبارت ادبیات اصطالح در »سبک

تعبیر«   طرز و الفاظ انتخاب و کلمات  ترکیب هوسیل به افکار بیان

 معنی، یا  فکر: است موضوع دو  شامل »سبک . (: د1355)بهار، 

 . (: ه 1355)بهار، شکل«  یا صورت

 معماری 
مقاله به   از آنجایی که معماری موضوع اصلی این مقاله است در ادامه 

 ( 4ها به طور مجزا پرداخته شده است. )بخش این حوزه
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 شناسی در هنر و معماری سبک -4

برای ورود به این بخش قبل از هرچیز شایسته است  

های تخصصی نامهتعاریف نظری سبک از فرهنگ

مرور گردد. همانطور که در بخش تبارشناسی 

مشاهده گردید حوزه ادبیات سبک خصوصا در هنر 

پس برای   .باشدای میو معماری بیشتر ادبیات ترجمه

جلوگیری از سو تعبیرهای این مفهوم وارداتی، 

  شده است تعاریف به زبان اصلی هم آورده

 . ( 3)جدول

 

 معمــاری )ماخذ: نگارندگان(. و هنر حــوزه در سبــک نظری تعــاریف -3جدول

 ذیل واژه STYLE ترجمه 
فرهنگ نامه  

 )دیکشنری( 

دسته بندی تعدادی بنای مشخص است که در  سبک 

ها با هم اشتراک دارند. شامل تشابه:  بسیاری از ویژگی 

در ظاهر کلی، در چیدمان عناصر اصلی طراحی، در  

تزئینات، در نوع مصالح ساختمانی، درفرم، مقیاس و 

سازه. چنین سبکهایی معموال وابسته به یک دوره خاص  

دینی و یا معماری تاریخی، سرزمین مبدا، باورهای 

ادوار گذشته هستند. معموال عباراتی که در خود واژه  

سبک را دارد )مانند مثال سبک سانتافه( بیشتر یک مد  

 تا یک سبک معمارانه.  است یا حالت معمارانه 

Architectural style a classification characterizing 

buildings that share many common attributes, 

including similarity in general appearance, in the 

arrangement of major design elements in 

ornamentation, in the use of materials, and in 

form, scale, and structure. Such styles are often 

related to a particular period of time, 

geographical region, country of origin, or 

religious tradition, or to the architecture of an 

earlier period. often, a term that includes the 

word style (such as Santa Fe style) is an 

architectural mode rather than an architectural 

style. 

Dictionary of 

Architecture & 

Construction 

Cyril M. Harris 

  First edition: 

America 

  1975 

باورهای  هنر و معماری برطبق  بندی موضوع

، دوره، هنرمند، ملیت، ایدئولوژی، مواد و  زیباشناسی 

 غیره 

The categorization of art and architecture 

according to aesthetic persuasion, era, artist, 

nationality, ideology, materials etc. 

Dictionary of 

Architecture and 

Building 

Construction 

Nikolas Davies and 

Erkki Jokiniemi 

Elsevier Ltd. USA. 
First edition 2008 

، ساختار، چشم انداز، شیء،  طرح یک بنا  . ظاهر کلی 1

ساخت و ساز،   شامل های تزئینی، نقاشی، و یا طراحی 

فرم، فضا، مقیاس، مواد، و تزئینات؛ ممکن است یک  

بیان فردی منحصر به فرد و یا بخشی از یک الگوی  

 فرهنگی گسترده باشد.

ای از چیزهای مشابه که متمایز شده توسط  . دسته2

ساخت و ساز خاص، فرم، و تزئین؛ همچنین ممکن  

ده  است تا حدودی با دوره ساخت و یا تولید تعریف ش

 باشد.

1.The overall appearance of the design of a 

building, structure, landscape, object, painting, 

or decorative design, including construction, 

form, space, scale, materials, and ornamentation; 

may be a unique individual expression or part of 

a broad cultural pattern. 

2.A category of similar things distinguished by 

characteristic construction, form, and ornament; 

may also be defined partly by the period of 

construction or manufacture. 

Dictionary of 

Building 

preservation 

Ward Bucher 

Published by 

John Wiley & 

Sons, Inc 

New York 1996 

طراحی.یک روش متمایز   A distinctive way of designing. 

The Dictionary of 

Urbanism 

Robert Cowan 

Published by 

Streetwise Press 

(2005) 
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واژه سبک به روش عبارت پردازی هنری یک هنرمند  

 خاص یا یک دوره ویژه اشاره دارد. 

سبک   سبک رافائل، سبک گوتیک، مثال، به عنوان 

 ایتالیایی.

The word style denotes in artistic phraseology the 

manner peculiar to an artist or epoch. For 

instance,the style of Raphael, the Gothic style,the 

Italian style. 

Adeline's 

Art Dictionary 

Art, Architecture, 

Heraldry, and 

Archaeology 

Newyork.1905 

شناسی  اصطالح قرض گرفته شده از تاریخ هنر و باستان

مورد استفاده  برای اشاره به گروه از نقوش تزئینی  

 متمایز است. 

A term borrowed from art history and used in 

archaeology to refer to groups of distinctive 

decorative motifs. 

The Concise Oxford 

Dictionary of 

Archaeology 

2003 

 

تا به امروز با )حدود قرن اول ق.م(   22از ویتروویوس

منابع متعدد تاریخ هنر و معماری جهان مواجه هستیم 

.  آثار است بندی  که ساختار غالب آنها براساس طبقه

 عملیاتی رویکردهای گوناگون دربرای استخراج 

 بیش از چهلشناسی، کتب و مقاالت سبک  کردن

تاریخدان و مورخ هنر در جهان بررسی گردید. از 

به  .م(1962)  24م( تا السنر 1511-1574) 23وازاری

تعریف سبک، طیف وسیعی از  25دلیل اعتباری بودن

دن موضوع  رصد گردید. برای روشن ش رویکردها

 توان از آن ارائه نمود. نتایج زیر را می
توان دو نگاران هنر میاز میان مطالعات تاریخ  -الف 

 باور زیر را مشاهده نمود:

 است( باور اول، قائل به اصالت سبک در اثر هنری  1

به طوری که سبک در بطن آن قرار دارد و توسط  

گردد. این نگاه از دیدگاه پژوهشگر کشف می

ق.م( نشأت گرفته که سبک  428-348) 26افالطون 

داند که تنها در برخی آثار وجود دارد. را کیفیتی می

توان در یکی از دو گروه کاربرد  این باور را می

چ م(  2001-1909)  27اصلی سبک در نظر گامبری

« نام 28دانست که از آن به عنوان »کاربرد هنجاری 

برد »که ویژگی تمجیدگرایانه دارد« می
(Gombrich, 1968: 129) . 
( در باور دوم، سبک ابزار، روش یا رویکردی 2

بندی است که پژوهشگر از آن برای مطالعه و طبقه

وآثار استفاده می 384-)  29کند. در نظر ارسط

 که   است  متعدد  عوامل  از  محصولی  ق.م( سبک،322

 هر برای دیدگاه، این بنابر شودمی جمع اثری در

شد. با این رویکرد مورخان   قائل  سبک  توانمی  اثری

های هنری هنر از سبک برای نظم بخشیدن به دوره

کنند. این باور کاربرد دوم گامبریچ، استفاده می

 های روشکه یعنی »کاربرد توصیفی« است. 

 اساس ساخت آثار که »بر یا تولید  گوناگون

 ها،گروه، مردمان عادات یا رایج هایروش 

است«، بررسی  خاص هاییدوره یا کشورها،

 .(Gombrich, 1968: 129) گرددمی

از جهت تعداد افراد یا آثاری که به یک سبک  -ب

ها را توان به سه شکل سبکشوند میمنسوب می

 :کردبندی دسته

( سبک جمعی یا 2  30( سبک فردی یا شخصی1

  31( سبک دوره 3گروهی 

در تاریخ هنر دو رویکرد فرمالیستی و تاریخ های 

  . (4: 1390شود ردیابی نمود )ماینر،اجتماعی را می

مطالعه آثار بر اساس رویکرد فرمالیستی منجر به 

شود و براساس رویکرد تعریف سبک فردی می

 اجتماعی به سبک دوره. تاریخ

امضا و یا  همچون شخصی فردی یا سبک سبک

اشاره دارد و در پی  فرد یا اثر تشخّص به خطدست

کند. سبک وقتی گروهی تلقی نوآوری ظهور می
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شود که تاکید بر مقبولیت یک سری قواعد و می

قراردادها در گروهی از افراد یا آثار باشد. به عبارت 

دیگر  زمانی که چندین هنرمند از یک سبک 

گیرد.  پیروری کنند سبک گروهی شکل می

 کار به هاییسبک مورد در اصطالح سبک دوره،

 و نسبتاً معین مکانی و زمانی بازه در که رودمی

  پیرو   هنرمندان و آثار هنری  از  بسیاری  شمار  طوالنی

 اند.  بوده آن

مشخص ممکن است شاهد چندین   در یک دوره

سبک گروهی یا جمعی باشیم با این توصیف سبک 

ای مشخص است  زمانی یا دوره  دوره، سبکی در بازه

که یا تنها سبک گروهی در آن دوره است یا 

سبک در بین چندین سبک گروهی. در ترین قوی

مشخص ممکن  توان گفت در یک دورهنتیجه می

است سبک دوره نداشته باشیم و شاهد چندین 

 سبک گروهی باشیم.
در عملیاتی کردن سبک سه نوع برخورد زیر  -ج

 قابل شناسایی است:

ها که سبک را در ارتباط با رویکرد ایدئالیست (1

کنند. یا به دوره بررسی میفرهنگ و اجتماع و 

عبارت دیگر برای رسیدن به سبک از کل و بستر اثر 

 کنند. شروع می

 هاسبککنند گرایانه که سعی می( رویکرد تجربه2

 هنری شناسایی   آثار  دقیق جزئیات  مطالعه  طریق  از  را

 و روابط  هنری تک آثار کنند و با بررسی تک

 کنند.   کشف را آنها مشترک صفات

رویکرد تطبیقی که اجزای معماری را با نگاه ( 3

های مختلف مقایسه شناسانه، در دورهریخت

شناسی آثار الزاماً نباید در پی کند. در این ریختمی

یک سبک بود. این  یافتن همه صفات شناخته شده

توان گرایانه میرویکرد را نیز همانند رویکرد تجربه

 (. 4دول )جاز نوع رویکرد جزء به کل دانست 
 ها:د( در بررسی سیرتحول سبک

هر سبک در دوران حیات خود سه مرحله را طی 

کند. مرحله ظهور یا مقدماتی، مرحله بلوغ یا می

شکوفایی و مرحله زوال یا انحطاط. پیرنیا از این سه 

گرایی و کالسیک طبیعتمرحله به صورت مراحل 

 برد.  نام می 32و انحطاط

گران تاریخ هنر و معماری به مدد پژوهش

شناسان قائل به های علوم اجتماعی و جامعهتئوری 

ها برای سیر تحول سبک های متفاوتدیدگاه

مطالعات انجام شده این  باشند با مطالعهمی

توان دو نوع دیدگاه را در مسیر پژوهشگران می

 شناسی استخراج نمود: سبک

و پیشرفت در تحول   33( تداوم همراه با تکامل1

 . 34هاسبک

ها. بسیاری از ( تداوم بدون تکامل در تحول سبک2

معتقداند سیر تحول سبک در ادوار نگاران هنر  تاریخ

توان به صورت دوایری متصل به هم تاریخ  را می

. در مورد این تداوم نیز در نزد   35ترسیم نمود

 نگاران یکسان برخورد نشده است: تاریخ

( سیر تحول تداومی خطی: هر سبک در خود 1-2

کند و بعد از افول، سبک جدید سه مرحله را طی می

آید.در این نگاه ممکن است حیات پدید می

پوشانی نیز داشته باشند اما سبک ها با هم همسبک 

شود و از این جهت جدید از سبک قبلی متولد نمی 

 36از آن مستقل است. 
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 نگارندگان(.جزء و جزء به کل )ماخذ:  دو رویکرد در عملیاتی کردن تعریف سبک: کل به -4جدول

سبک ناشی از قراردادها و قواعد  آفرینش هنری خاص یک دوره است. ناشی از ساختار اجتماعی،  

)که در قالب سبک دوره یا سبک گروهی یا سبک   .فرهنگی و قواعد زیباشناختی دوران است 

 کند.( فردی تظاهر می 

از کل به جز 
 

ی 
جود م

ن به و
ی که هنر در آ

ی با مطالعه بستر
اثرهنر

د  
آی

ی 
م

ص و نام
خی

ک را تش
ن سب

توا
ی نمود

گزار
 .

 

سبک ناشی از جنبش هاست. جنبش هنری یک جریان یا حرکت هنری است که تحت تاثیر تحوالت فرهنگى،  

گیرد و براى مدتی گروهى از هنرمندان را به تفکر و عملکرد  اجتماعى، اقتصادى، سیاسی و یا عوامل دیگر شکل می 

 )سبک گروهی( (. 1382کشاند )هاوزر، مشابه مى 

شود  هایی که در دسترس اثر آفرین گذاشته می ها و دستورالعملنظامی خواهد بود پیش نهاده از راه و روش سبک 

 می تواند نتیجه آن سبک فردی باشد یا سبک گروهی. تا اثری پدید آورد که 

  رسد آشکار سازدمعماری به ظهور می کوشد آنچه را از کشوری به کشور دیگر در سبک زبانی است که می 

 . (1381)نوربرگ شولتس، 

 .(Crowther, 2012) سبک یک راه بصری افشای نگرش نسبت به برخی از عمیق ترین جنبه های تجربه انسان است

معماری نیز  رود و در نتیجه سبک معماری تحت تأثیر ایدئولوژی حاکم بر جامعه گاه به این سو و گاه به آن سو می 

 . (1375)گروتر،  دهدهمین تغییرات را نشان می 

 ,Zhuشود )ها و روابط متقابل آنها را شامل می هر سبک در قالب یک فرهنگ لغت است که انواع قطعات و نقش

2005) . 

ل 
جز به ک

از 
 

ب اثر فرم و محتوا  
با مطاله تمام جوان

(
ت و  

ظاهر و باطن. کالبد و فرا کابد. »صور

معنا«)بهار،
 

1355
ک

(. »شکل بیرونی و شکل درونی« )ول
 و  

 
وارن، 

1389
 ))  

ف می 
ک کش

سب
شود.

 

بندی و تبیین تغییرات  سبک نوعی الگو یا قالب بصری در بطن اثر هنری است که مورخ هنر از این ابزار برای طبقه

 . (1390برد )ماینر،سبکی بهره می 

دهد کارهای خاص  که اجازه می   اثرشوند اشاره دارد به جنبه هایی از  واژه سبک که در هنرهای تصویری استفاده می 

 . (Parker, 1990) و ویژه ارجاع داده شوند یک زمان و مکان و سرانجام یک دست خط و امضاء منحصر به فرد

 . (Crook, 1987همگام با زمان )سازی سبک در معماری راهی است برای مدون کردن ساختمان 

های عناصر معماری را محدود  های معماری است که نقش و ویژگی سبک معماری دستگاه هماهنگی از محدودیت

 (.  Fielding, 2000: 13) دهد« کند و تنها اجازه ارتباط آنها را با معماری مطابق با سبک را می و منحصر می 

 (. Fielding, 2000: 14) های مشترک« بندی معماری و تعریف کردن ویژگی طبقهها مکانیزمی هستند برای سبک 

 :Fletcher) گیرند می  قرار هم تقابل  در بازشناسی سجایایشان قصد به و مقایسه شناسانهریخت با نگاهی  هاسبک 

1967) . 

 

تحول هنر : سیر  37ای( سیر تحول تداومی چرخه2-2

های هنر بر اساس این دیدگاه در و به تبع آن سبک

سه گونه ذهنیت در نوسان است، ذهنیت حسی، 

گرایانه. به عبارت دیگر در پردازانه و آرمانمفهوم

توان این سه ها، در سیر تاریخی میمطالعه سبک

ای ذهنیت و تاثیراتش را یافت که به صورت چرخه

نا گرایش به طبیعت را یابند. بر این مبادامه می

توان معلول ذهنیت حسی دانست که موجب می

شود و سبک گرایی در هنر میظهور ویژگی طبیعت

آیند. وقتی هایی با این ویژگی به وجود مییا سبک

رسد؛  اش میذهنیت حسی به آخرین حد منطقی

آورند. هنر پردازانه پناه میهای مفهوممردم به نظام

سرشار از مفاهیم عرفانی و تکلف و در این زمان 

گرایانه گردد. سپس در ذهنیت آرمانظرافت می
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هایی بینابینی هستیم تا اینکه شاهد ظهور سبک

دوباره با شروع ذهنیت حسی چرخه ادامه پیدا 

 38کند. می
ها ه( در خصوص مطالعه عوامل تغییر و تحول سبک

 توان پیگیری نمود:دو نظریه را می

ی خود آثار یافتن عوامل تغییر، از مطالعه( برای 1

کنند و تحوالت درونی معماری را عامل شروع می

دانند. البته باید توجه داشت این نوع  تغییر سبک می

باشند نگاه منکر تاثیر عوامل بیرونی در این تغییر نمی

نکته مورد توجه نحوه مطالعه است که در بررسی 

ا گروه دوم  عوامل تغییر در انتخاب الویت ب

 اند.  متفاوت

  بیرونی  عاملی را سبک تغییر عامل که ( گروهی2

 عوامل ، 39زمانه  روح که کسانی مانند دانندمی

 عامل تغییر  را  سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی

دانند. این عامل بیرونی را نزد آنان که می سبک

باشند نیز همانند وازاری معتقد به سبک فردی می

 انسان   تحول  و  رشد  با  سبکبینیم که معتقد است »می

 به جوانی از جوانی، به کودکی از: شودمی متحول

 و  کهنسالی به بزرگسالی از سرانجام و بزرگسالی

 (.  231:  1390مرگ« )ماینر،

نزد این گروه نیز برای عوامل بیرونی از لحاظ 

 توان مراتبی قائل شد:  نزدیکی به خود آثار، می

( فرهنگ، سالیق و نظام فکری 1-2     

پدیدآورندگان بیش از الزامات تاریخی و تحوالت 

 40سیاسی اهمیت دارد.

( با تغییرات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی 2-2     

 توان شاهد تغییر سبک بود. بالفاصله می
 ها:و( از جهت نگاه قضاوتی داشتن به سبک

الف این بخش اشاره شد که گروهی در قسمت 

دانند برای برخی از آثار و گروه  سبک را ارزشی می

باشند از سبک به نگاران میدیگر که شامل تاریخ

کنند. در نزد این بندی استفاده میعنوان ابزار طبقه

نگاران . تاریخاستگروه دوم نیز بحث ارزش مطرح  

معماری براساس انگیزه و هدف به سبک نگاه 

 متفاوت دارند.  

شناسی برای تدوین روایت ( گروهی از سبک1

گیرند. اینان هرگونه قضاوت تاریخی کمک می

را  درستی یا نادرستی آنچه ساخته شده هدربار

هایی چنین قضاوتدانند و معتقدند صحیح نمی

  کند ف مینگاری را منحرمعموالً مسیر تاریخ

 (. 82: 1384 )استنفورد،

ارز نیست.  ها در نزدشان هم( گروه دیگر اما سبک2

است.   گذاریارزشنگاه آنان بر اساس نوعی نظام 

نزد این تاریخ نگاران معماری، نگاه هنرانه و معمارانه 

. آثار به مثابه   41بر نگاه تاریخی ارجعیت دارد

 توان از آنها درس گرفت. که می استهایی تجربه 

 

 سبک شناسی معماری ایران  -5

های بکار رفته های معماری ایران روشنامهدر تاریخ

ادامه برخی از در بخش دوم قابل مشاهده است. در 

نگاران معماری ایران آورده و ترین تاریخشاخص

شناسی در نزد شود ردپای سبک و سبکسعی می

 . (6و 5)جدول  آنها جستجو گردد

 

برخی از  های بررسی دیدگاهالف( 

ی در حوزه تاریخ   42پژوهشگران ایران

 معماری ایران
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 دیدگاه برخی از پژوهشگران ایرانی حوزه تاریخ معماری ایران در مورد سبک )ماخذ: نگارندگان(. -5جدول

 در مورد سبک  پژوهشگر 

 محمدکریم پیرنیا 

 ه.ش( 1299-1376)

شناسی معماری ایران، برای داشتن مجال کافی برای معرفی و بررسی آرای  به دلیل جایگاه ایشان در سبک -

 . عنوانی مستقل به آن پرداخته شده استایشان،  ذیل  

 فرشادمهدی 

 تنها مورخ ایرانی که قبل از پیرنیا تعریفی روشن از سبک ارائه داده است.   -

 آیند.های ساختمانی ساده و با ترکیب آنها با یکدیگر به وجود می های ساختمانی از کاربرد فرمسبک   -

داند که آن نیز وابسته به دو پارامتر دیگر یعنی موجودیت  فیزیکی  و   تعریف سبک را وابسته به عنصر فرم می    -

 های مکانیکی است. ویژگی 

 یوسف کیانی محمد 

 های حکومتی ایران. بندی قرار گرفته دورهمبنای طبقه -

 .تواند معنادار باشد که همراه و همزاد دوره به کار رودواژه شیوه متکی به مفهوم دوره است و زمانی می   -

سبک به مفهوم شیوه  ولی در بعضی موارد در مقیاس کوچکتر است. در توضیح معماری مناطق محدودتر   -

 است. وکوچکتر به جای واژه شیوه از واژه سبک واسلوب استفاده نموده

 ا... زاده شیرازی باقرآیت 

 . معماری ایرانحفاظت و مرمت از بزرگان عرصه   -

 برای واژه دوره پیش از دیگر واژه ها اعتبار قائل بود. بندی آثار در موضوع طبقه -

ها وخصوصیات فنی آثار مدنظر است اما درتبیین بازه زمانی آنها ساختارهای حکومتی و سیاسی  اگرچه خصلت  -

 داد. می را پیش از سایر موارد اهمیت 

 است. از واژه سبک بیشتر برای داللت بر خصوصیات فنی یک اثر دوره خاص استفاده نموده  -

 سید محسن حبیبی 

 

 بندی نموده است. شناسی پیرنیا به پنج سبک طبقه تاریخ شهرسازی ایرانی را بر اساس سبک  -

 اند و تمایز زیادی باهم ندارند.های شیوه وسبک دارای معنای واحدی بکار رفتهواژه  -

درحوزه تاریخی اصفهان و در مقطع زمانی قرون یازدهم تا سیزدهم به جای شیوه یا سبک عنوان مکتب   -

 نماید.اصفهان را در شهرسازی مطرح می 

هایی از مکتب را اگر ازآن  های نظیر سبک و شیوه اجزایی از مکتب هستند یا به وجه بهتر اینکه بخشواژه -

 رسیم. حذف کنیم به سبک یا شیوه می 

هایی هم داشته باشند نظیر  ها یا زیر سبک ها یا زیر مجموعهتوانند زیر گروهها در ایران می ها یا شیوهسبک  -

 پارتی.  -سبک هلنی 

 معماریان غالمحسین 

 تبع آن، آثار وی بسیار متنوع است. ه های پژوهش معماریان و بروش -

 دارد. تاریخی را بیان می   تعریف: سبک وجوه مشترک معماری یک دوره -

 گیرد. سبک و شیوه را مترادف هم در نظر می  -

های  فاده نموده است و در چاپهای معماری ایرانی را استشناسی پیرنیا، شیوههای اول کتاب سبکدر چاپ -

 دهد.شناسی معماری ایرانی تغییر نام می بعدی است که نام کتاب به سبک

ی مبانی تاریخ 
محققانی که بر رو

ی 
نگار

ک
و سب

شناسی کار کرده
اند 

نسرین   

گلیجانی 

 مقدم

 اری( برشمرده است. دیدگاه مورد نظر ایشان به تاریخ معم  5سبک را زیرمجموعه دیدگاه هنرشناسانه )یکی از    -

تفکیک آثار  » که منجر به  است سبک ابزار و روش برای نزدیک شدن به حقیقت اثر هنری در تاریخ هنر  -

 (. 28،  1386)گلیجانی مقدم،  گردد می  « هاهای آفرینشهای شکلی موجود، زمان و یا دورهبراساس شباهت

محمدحسن  

 زاده خادم

 

بررسی و مقایسه تعدادی بنا در ایران و تعدادی بنا در یزد در بازه زمانی مشخص  با  خود دکتری ی رساله در -

سعی در اثبات این موضوع دارد که یزد در بازه زمانی انتخابی دارای معماری متمایز از سایر نقاط است و نام آن  

صاصات فنی، شکلی  ، وختهای قومی ، داللت بر ویژگی به نام سرزمین »شیوه:  تعریف گذارد.را شیوه یزدی می 

 . (73-78: 1388زاده، )خادم« های رایج در یک مقطع زمانی مشخصو اندیشه
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دهد اشاره در مورد سبک تکلیف مشخص نیست! هر چند در ابتدا وقتی »مفاهیم اصلی و واژگان« را شرح می     -

-بندی )اکثرا محدودههای طبقهمحدودهتر و حتی در مواردی باالتر از سبک را در بیان  دارد که »شیوه مرتبه پایین

(. اما در ادامه و بدنه پژوهشش دیگر به این  14: 1388زاده،دهد« )خادمهای سرزمینی( به خود اختصاص می 

سنگ کلمه سبک  توانیم همواژه شیوه را می رسد که »تفاوت اشاره ای ندارد و در بخش »تحلیل« به این نتیجه می 

آمده است و معانی   Styleسی آن است و از طرفی ترجمه تحت الفظی انگلیسی آن،بکار بریم زیرا معادل فار

کند: »استفاده از معادل فارسی آن یعنی واژه شیوه ارجحیت  اند.« و در ادامه توصیه می آن نیز مترادف هم ذکر شده

 (. 77: 1388زاده، )خادمدارد« 

فاطمه 

 گلدار

 است. ایران  معماری  تاریخ   در بندی دوره برای  نظری   مبنایی  خود به دنبال  دکتری  ی هرسالدر  -

ها، یا فنون  ها در تاریخ معماری، بنا بر نگرش مورخ، با توجه به تغییرات رخ داده در معانی، خیال، اندیشهدوره»  -

 (. 76: 1393«)گلدار، شوندها و فضاها و... شناسایی می های طرحی ساخت و ویژگی و نحوه

تر از  های دوره را عمیقداند و مشخصههای صورت آثار می سبک را مترادف با مشخصه 43گیدئون به نقل از  -

 (. 77: 1393شمارد )گلدار، آن می 

مجید 

حیدری  

 دلگرم 

شناسی معماری ایران عنوان  ای برای سبکمسئله را یافتن و پیشنهاد مبانی نظری تازهدر رساله دکتری خود  -

 . بندی آثار و تدوین روایت سبکی استشامل دو سطح طبقه  نگاری معماری شناسی در تاریخ سبک  نموده است.  

شناسی را  های سبکنامه ها استفاده نموده تا مولفهبرای مقایسه تاریخ  44مضمون مایگانی یا از روش تحلیل  -

شناسی« را قالب »مدل«ی معرفی کرده است. )حیدری دلگرم،  استخراج و به کمک آنها »وضع رایج سبک

1395  :155-154 ) 

 

برخی پژوهشگران  های بررسی دیدگاه( ب

 در حوزه تاریخ معماری ایران 45غیر ایرانی 

 
 در مورد سبک )ماخذ: نگارندگان(. رانیا یمعمار خیتار حوزه در یرانیاغیر  پژوهشگران از یبرخدیدگاه  -6جدول

 در مورد سبک پژوهشگر

آندره 

 46گدار

(1881-  

 ( م1965

های حکومتی و بعد از بندی عملکرد بناها به عنوان پایه کار انتخاب کرده است. سپس در دورهمبنای تقسیم -

  های سرزمینی.اندکی ویژگی

سیاسى _های اجتماعىگیری از زمینهرهبه را با  ند وقایع و آثار معماریکمعمارانه دارد و تالش مىگدار نگاهى    -

 .اقتباس بسیاری قرار گرفت های آن موردرد و تحلیلکروی ند.ک تاریخى تفسیرو تا حدودی فرهنگى

طرفانه بعضى نگاهى بیبسیاری از مختصات فرهنگى و اجتماعى ایران و نیز  شناخت دقیق از ن به دلیل نداشت -

 ا را ردنهک و آکیپیرنیا در مقاالت خود در مورد بسیاری از آرای او تش. برانگیز استتفسیرهای او بسیار بحث

 .رده استک

سبک خراسانی گدار هم از . کند.برای اولین بار در ایران و قبل از استاد پیرنیا به  سبک خراسانی اشاره می  -

 لحاظ ویژگی با سبک خراسانی پیرنیا متفاوت است.لحاظ زمانی هم از 
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دونالد  

 47ویلبر

(1907-

 ( م1997

 در معماری ایران اعتقاد دارد.  تداوم همراه با تکامل و پیشرفت در تحول سبک به   -

 کند.این مطلب که معماری ایران فاقد سبک تاریخی است را رد می -

ای دهد و به اختصاصات هنری در مقیاس محلی و منطقهاختصاص میتر از سبک را در خود  مکتب شأنی نازل   -

 عنوان مکتب را داده است.

شود که به موقعیت جغرافیایی خاص مکتب اشاره مستقیم به مکان تولد اثر دارد  و شامل آن دسته از آثاری می   -

 و مشخصی تعلق دارند.

های سیاسی هنرمندان و تغذیه مالی و پشتیبانیاین شخصیتهای سیاسی و حکومتی هستند که با بکارگیری   -

 شوند.های هنری در تولید آثار میموجب به وجود آمدن سبک

 .بایست بر مبنای سیاسی باشد نه فنیبندی آنها میها و مالک و معیار طبقهسبکگذاری نام -

آرتور اپهام 

 48پوپ

(1881-  

 ( م1969

 بر دوره  ویا به بیان بهتر ساختارهای قدرت بنیان نهاده است.بندی تاریخ هنر ایران را مبنای تقسیم  -

 بندی ایشان تقریبا به همان معنای شیوه آمده است.واژه سبک در طبقه  -

 واژه شیوه بکار گرفته شده داللت بر بعضی از اجزا و عناصر مهم در ساختمان معماری.  -

 های تاریخی منطبق کرده است.دوره هایی در معماری ایران تشخیص داده و آنها را برسبک -

 

شناسی ج( محمدکریم پیرنیا و سبک

 معماری 

بردن از شناسی معماری ایران بدون نامبررسی سبک

ای در این حوزه کرده، مطالعهپیرنیا و بیان آنچه او 

ابتر خواهد بود. که وی اولین ایرانی است که در 

دوران معاصر نظریه را وارد مطالعات تاریخ معماری 

کمابیش جامع و  ایمنظومهو بر اساس آن  نمود

نگر برای شناخت و فهم معماری کل دستگاهى

شود به در ادامه سعی می ایرانى پدید آورده است.

شناسی معماری این سوال که نسبت پیرنیا با سبک

 ایران چیست پاسخ داده شود.

 

 چرایی پروژه پیرنیا )بیان ضرورت( ( 1

»یکی از مطالبی را که باید زودتر از مباحث دیگر 

شناسی معماری ایران و مورد بررسی قرار داد سبک

. متاسفانه از های مختلف آن استبندی سبکطبقه

های مختلف معماری ایران به آنجا که تاکنون سبک

ه طور پراکنده و توسط دانشمندان غیرایرانی مطالع

هایی بر آنها نهاده شده است که گردیده است نام

های شعر نماید؛ حال آنکه سبکچندان مناسب نمی

فارسی که توسط دانشمندان ایرانی مورد مطالعه و 

های منطقی و بندی قرار گرفته است دارای نامدسته

نزدیکترین »  49.(43، 1347)پیرنیا،  «استمناسب 

ه کتوانند خانه ما را، چناننمى همسایگان هم هرگز

  (.47:  1353)پیرنیا،  .«شناسیم، بشناسند خود مى

 

 ( چگونگی در پروژه پیرنیا )روش تحقیق(2

بندی آثار پیرنیا سبک را ابزار و روش طبقه -

 داند.معماری می

ادبیات از یک سو و    به دلیل اشراف پیرنیا به حوزه  -

شناخت وی از تاریخ تاریخ هنر غرب، سبک فردی، 

 در وی شناسد.گروهی و سبک دوره را بخوبی می

کنار تشریح اثر و عوامل تأثیرگذار بر آن به نقش 

نیز توجه دارد.  سلیقه و روحیات صاحب اثر

به انسان ایرانى و تالش برای معرفى اش توجه

که  است  ر، موضوعىاثر، در ضمن بررسى اثصاحب
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ندرت  های مشابه درباره ایران بهنامهدر میان تاریخ

 دیده شده است. او به این ترتیب شناخت سبک و

اثر قرار داده و اثر را محملى برای شناخت صاحب

درباره چگونگى بروز و اجابت این سلیقه در آثار نیز  

 کرده است.  بحث

 با کامال باید معماری تاریخ محقق در نظر پیرنیا -

 و آشنا معماری آن یپدیدآورنده انسان و فرهنگ

 تجربه و آشنایى صرف نه او برای مأنوس باشد،

 و  با صاحب اثربودن  مأنوس که آثار با برخورد

 به که است ی اثرپدیدآورنده فرهنگ و سنت

را  معماری تاریخ بررسى و  نقد شایستگى محققى

 . دهدمى

های معماری اری سبکگذبندی و ناممبنای طبقه -

هایی است که معماری ایرانی از نظر پیرنیا سرزمین

در آن تولد یافته و رشد کرده و سپس در اکثر نقاط 

 گسترده شده است. 

پیرنیا در نزد وی دو  بیان شده  50اصول معماری -

های کاربرد دارد: پیرنیا از آنها به عنوان ویژگی

برد همچنین از آنها به عمومی معماری ایرانی نام می

ها استفاده گذاری سبکعنوان معیار بررسی و ارزش

   کند.می

توان آنها و می  نیستندها در نظر پیرنیا هم ارز  سبک  -

ماری ایرانی بر اساس میزان تخطی از اصول معرا 

در هدف وی   نتوا. این امر را مینمود  گذاریارزش

شناسی دانست. رویکرد پیرنیا هنرانه و از سبک

معمارانه است و به معماری گذشته به مثابه 

 کند. گرفتن نگاه میهایی برای درستجربه 

اجرا تا طرح و  صورت اثر را، از مصالح وپیرنیا  -

هایى را در مراتب منطقنماید و می سازه، تحلیل

ند و کمی مختلف و در نسبت با آن صورت آشکار

ها و عواملى در پس آن پیوند  ایده صورت را به

دهنده به صورت آثار از نظر  لکعوامل ش .دهدمی

پیرنیا این سه است: روحیات و سلیقه انسان ایرانى، 

 .سیاسى و اجتماعى، شرایط اقلیمى و طبیعى شرایط

ها را از نوع بیرونی نوع  عامل تغییر سبکرنیا پی -

اول، یعنی تغییر فرهنگ و سالیق و نظام فکری 

شناسى سبکداند از این جهت پدیدآورندگان می

بندی ها و طبقهبه لحاظ چگونگى تحلیلوی 

های مشابه دیگر همتایان نامهتاریخ هایى باتفاوت

بسیاری دیگر خود دارد. برای نمونه، پیرنیا بر خالف  

 معماری دوره اشکانى و ساسانى را ،از مورخان

پیوسته به هم همچنین دوره ایلخانی و تیموری را 

  دیده و توانسته تحول معماری را در دو دوره 

پیوسته همکلى و به به صورت فرآیندی هرکدام

زاویه دیدی  حکایت از این موضوع .کند مشاهده

یش از محصول که در آن فرآیندهای تحول ب دارد

 کل و آثار مورد توجه است. در این زاویه دید

های دخیل در آن شده و آثار و دورهفرآیندهای طى

 .ها ارجحیت داردشباهت آثار دوره بر

شناسی را اینطور تعریف نموده است:  سبکپیرنیا  -

ی جهان دارای اصول و ضوابطی معماری هر گوشه

هوا و روش زندگی است که به تناسب اقلیم و آب و  

ای های ویژهو آداب و آیین و نیز نوع مصالح، شیوه

توان ها میآورد که با توجه به آنرا پدید می

های گوناگون معماری را بازشناخت. شناخت روش 

گویند  شناسی میشناسی یا سبکها را شیوهاین شیوه

 (. 1353)پیرنیا، 
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شناسی یا ( چیستی پروژه پیرنیا )سبک3

 شناسی( شیوه

شناسى او نیز،  سبک کاملی هپیرنیا منظوم نبا رفت

که در تصورش بوده، از میان رفته است. این  آنچنان

پدید آمدن تضاد در تقریرهای مختلف او مؤثر  در

وی  پروژه های موجود از و سبب شده روایت بوده

در اش . از سوی دیگر اظهارات متفاوتناقص باشد 

مطرح زمان شناسی معماری ایران، از مورد سبک

تا پایان  47کردن آن برای اولین بار از سال 

تمام نظر خود را  و اینکه  76اش در سال زندگی 

فهم درست    جا به تحریر در نیاورده استکمدون و ی

کند.  ماهیت آنچه انجام داده را با مشکل مواجه می

او، اعم  لذا به ناچار باید به آثار مختلف باقیمانده از

های تصویری و صوتی  و فایل تحریرها و تقریرها از

مراجعه و در آرای   های درسش  ها و کالسمصاحبه

تا بتوان مراتبى از این  او در این باره جستجو نمود

 .ردک بحث را روشن

شناسی است یا شیوه اینکه پروژه پیرنیا سبک

 توان از دو جهت بررسی نمود: شناسی؟ را می

توان میبنا بر آنچه تا اینجای مقاله آمد اول اینکه 

پیرنیا وجود شناسى سبکگفت چیزی که به عنوان 

دارد از جهت مبانی، خصوصا هدف و تعریف 

 به معنای متعارفعملیاتی با آن چیزی که 

نویسى هنر و معماری غرب در تاریخ شناسیسبک 

شناسانی که در مطالعات خود به خصوصا نزد شرق 

 وجود دارد  اندهای معماری ایران اشاره نمودهسبک

 متفاوت است. اما همانطور که مطالعه تاریخ 

شناسی غرب و همینطور تبارشناسی آن نشان سبک 

داد، به دلیل اعتباری بودن این شیوه مطالعه، تعدد 

شناسی منطقی تعاریف و انواع رویکردها در سبک

و بنا به نوع و ویژگی آثار، خصوصا هدف از  است

گیری متفاوت است و بندی تصمیممطالعه و طبقه

این مقاله معتقد است این امر نکته قوت این روش 

. پس نامیدن پروژه منحصر به فرد و  استمطالعه 

شمارش با های بیبه دلیل شباهت ،باارزش پیرنیا

ان به عنوشناسی در تاریخ معماری، نظریه سبک

 . استشناسی معماری ایران« قابل دفاع »سبک

دوم اظهار نظر خود پیرنیا درباره دو واژه سبک و و 

 شیوه است:  

شناسی هفت سال بعد از اینکه برای اولین بار سبک   -

کند در های معماری ایران را معرفی میو سبک

های معماری ایرانی آلودگان به شیوه مقاله »خواب

گوید اما های معماری مینهند.« از شیوهنام بیگانه می

آیا واقعا منظور جایگزین کردن دو واژه با یکدیگر 

آنجا که به  ،مدنظر بوده است؟ با دقت در متن مقاله

»شیوه یا سبک عربی« نامیدن مساجد شبستانی ایران 

کند یا توضیحاتی که در ادامه از مساجد اعتراض می

تنباط نمود که منظور توان اینطور اسدهد میایران می

ایشان برای شیوه نگاه فرمی و شکلی است. و 

توان مرتبه واژه شیوه را با توضیحاتی که از نمی 

 آورده برابر دانست. سبک در دو مقاله قبلی خود

شناسی معماری ایرانی« )تدوین  در کتاب »سبک -

داند و هنر غربی می Styleمعماریان( شیوه را معادل 

الشعرای بهار دلیل جایگزین شدن این واژه را ملک

داند شناسی را در ادبیات پایه گذاشت میکه سبک

(. اما نامیدن دبستان ]مکتب[ به 20: 1383)پیرنیا، 

عی چون های فری بنیادی و قائل بودن به شیوهشیوه

شیوه اصلی و سپس  اندونزی در کنار چهار

ایرانی به شش شیوه و در ادامه  بندی شیوهتقسیم

استفاده از واژه سبک و شیوه بجای یکدیگر در طول  



 19                                         ...    معماری شناسی  جدید در سبک   شناسی معماری با معرفی رویکرد تبیین مفهوم سبک 

دهد که سبک و شیوه نزد این نتیجه را میکتاب 

ایشان در این کتاب، یکسان و تنها به دلیل قدمت 

 (.  1383بر سبک ارجعیت دارد )پیرنیا،  ،استفاده شیوه

های ها و فایلها، مصاحبهنوشتهبررسی سیر زمانی  -

دهد با ادامه پژوهش ایشان در صوتی پیرنیا نشان می

شان تر شدن مبانی فکریمعماری ایران و پخته

خصوصا بعد از فراغت یافتن از کارهای اجرایی از 

است که نتیجه رسیدهه.ش، به این  50نیمه دوم دهه 

شناسی راه بسیار است. آنچه انجام شده »تا سبک

شناسی است.« »درباره معماری ایرانی فعال باید  شیوه

(. در یرنیا، ؟: فایل صوتیپواژه شیوه را بکار برد« )

های متاخر واژه شیوه را بیشتر استفاده نموده نوشته

یرنیا پتوان اینطور استنباط نمود که در نزد است. می

اش ناتمام بوده و شیوه  پروژه مطالعه تاریخ معماری

را در مرحله نخست نسبت به سبک در نظر داشته 

 است. 

 

معرفی رویکرد پیشنهادی برای  -6

 شناسی معماری ایرانسبک

با توجه به توان می مقاله آمدبنا به آنچه در این

سه نوع رویکرد به سبک را در تعاریف ، هدف

 متصور شد: نخست به نیت روایت تاریخیعملیاتی 

های علم تاریخ، نویس با هدفبرای تاریخ

زیرمجموعه تاریخ هنر. دوم: با هدف آموزش برای 

طراحی معماری و درس برای معماری امروز در 

جهت بهبود آن با بهبود حس خودباوری و شناخت 

های خود  برای مدد گرفتن از مبانی و فن داشته

تعریف معماری ایرانی امروز. و  گذشته در جهت 

هدف مدد  حفاظت و مرمت،ی سوم: با دغدغه 

شناسی معماری برای تبیین و تدوین  گرفتن از سبک

مبانی مرمت معماری ایرانی، پایان دادن به 

ها و در اختیار داشتن روش و راه پردازیسلیقه 

 مشخص برای شناخت اثر در یک پروژه مرمتی.  

داشت و مستندسازی آثار »حفظ و مرمت و پاس

ی مطالعه در این آثار است؛ اما خود تاریخی مقدمه

نیازمند این مطالعه نیز هست. به سخن دیگر، حفظ 

در  مطالعه در آنهاست و مطالعه آثار تاریخی الزمه

حفظ آنها. کار در آثار تاریخی  تاریخی الزمه آثار

معماری ایران یعنی کار در تاریخ معماری ایران 

های تحقیق و مدیریت و  ای است از فعالیتمجموعه

سیاست و مرمت. همه این کارها نیازمند بنیادهای 

نظری استوار است. بدون بنیاد نظری، این کارها یله 

)قیومی بیدهندی،  پیوندد«ماند و به هم نمیمی

  نگاری معماری در حوزه »اصوال تاریخ (.6: 1386

حفظ احیا و مرمت بناهای تاریخی چه در بعد تدوین  

ای شناخت و به عنوان مقدمه نظریه و چه در مرحله

)گلیجانی  ضرورتی برای امر طراحی کاربرد دارد.«

 .   (190: 1386مقدم، 

شناسی معماری و سبکهای از لحاظ جایگاه سبک

توان اهمیت آنرا از دو معماری در حوزه مرمت می

 دیدگاه بررسی نمود: 

شناسی معماری در مرمت اهمیت سبک الف(

به واسطه اهمیت شناخت جامع و کامل یک   معماری

به عنوان یکی از  شناسیدر این دیدگاه سبک. بنا

بندی در تاریخ هنر و معماری در های طبقهروش

 مرمت جایگاه ویژه دارد.  

به این  شناسی معماری در مرمتب( اهمیت سبک

 نظران مرمت، در نزد گروهی از صاحبدلیل که 

معماری تاریخی از آن جهت که دارای سبک است 

ن به سبک، واینان براساس نگاه افالطاهمیت دارد. 
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 رویکرد  .است قائل به اصالت سبک در اثر هنری 

رویکردهای  به عنوان یکی از »مرمت سبکی«

گوناگون در خصوص مطالعه، میزان و نحوه مداخله 

)یوکیلهتو،  در بناهای تاریخی تاثیرگذار بوده است.

« و 51رویکردی که منجر به »بازسازی سبکی  (1387

»پاکسازی سبکی« در تاریخ مرمت معماری گردید  

 (. 1374)فالمکی،

و معمار فرانسوی به  (م1879-1814)  52ویوله لود

شود.  شناخته می پرداز مرمت سبکینظریه عنوان

 توان اینگونه بیان نمود:  خالصه نظریه وی را می

بخش هایی که بعد از ساخته شدن اثر بر آن -1

   .افزوده شده اند باید برداشته شوند

در صورت تخریب بخشی ازبنا به هر علت و یا -2

 . از آن در زمان ساختناقص مانده بخشی 

مرمت کننده باید خود را در نقش سازنده -3

اصلی تصور کرده و با توجه به سبک و 

 امکانات فنی دوره اثر آنرا تکمیل نماید. 

این رویکرد مرمتی امروزه با مخالفت های جدی 

 (. 1374)فالمکی، روبرو است

شناسی و کاربرد آن در از سبک  مقالهاین    منظورنظر

با مرمت  شود وه اول را شامل میدیدگا مرمت

شناسی محدود کردن سبک.  زاویه داردبسیار  سبکی  

یک اثر معماری تنها به دوره ساخت خود، اثری که 

شناسی را خصوصاً در امروز با آن مواجه ایم، سبک

حوزه تاریخ معماری و بخصوص حفاظت و مرمت 

سازد و از کارآمدی سبک با چالش مواجه می

شناسی پیشنهادی این کاهد. اما تعریف سبکمی

های زمان آفرینش اثر به عنوان مقاله عالوه بر قاعده

  است های دیگری نیز یک مولفه مهم به دنبال مولفه

تا در مجموع سبک بنای تاریخی موجود را معرفی 

 ( 7)جدول.نماید

 

شناسی جزئیات تعریف پیشنهادی از سبک 

 حفاظت معماریبا انگیزه  معماری ایران

هایی دارد که معماری ایران در زمان ساخت ویژگی

گذاری نمود که توان هستی یا وجود نامآن را می

ها، زمینه  متاثر ازخود  همان هویت اولیه اثر است که  

های متفاوت ظاهری و باطنی ها و یا حوزهالیه

)صورت و معنا، کالبدی و فراکالبدی( چون 

اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، جغرافیایی، های زمینه

هایی چون:  شناختی و... الیهزیباشناختی، ریخت

ساختار، سازه، نما، احجام،  نوع، گونه و کارکرد، 

ها، هایی چون: سنت حوزهو جانمایی در پیرامون 

است این هویت اولیه ها، الگوها و...  اعتقادات، عرف 

های بت رود بلکه با نسدر طول زمان از بین نمی 

متفاوت دچار تغییر و تحول شده که شخصیت یا 

کند سبک ماهیت امروزی اثر تاریخی را تعریف می

 پردازد. به این شخصیت اثر تاریخی می

است که به دو  کوچکترین واحد این تعریف مولفه

های مان ساخت و دخالت ها در دورهگروه، ز

این  ها با شوند. مولفهمختلف تا به امروز، تقسیم می

های ظاهری و کالبدی که عالوه بر حوزه

اند  های باطنی و فراکالبدی نیز ناشی شدهازحوزه 

به عبارت   است  مدارانهگرایانه و صورتکامال تجربه

اند هرچند ممکن است بعضاً های عینیدیگر مولفه

ها بعد از مولفهناشی از امور حسی و معرفتی باشند. 

و قابل درک  های ملموسگردآوری تمام ویژگی

بندی آنها حاصل یک بنا سپس بررسی و دسته 

  گردد.  می
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 با انگیزه حفاظت معماری )ماخذ: نگارندگان(. شناسی معماری ایرانرویکرد پیشنهادی برای سبکلزوم  -7جدول

 چالش  پیشنهادی مقالهدر نگاه تعریف 
در نگاه کالسیک سبک  

 )تعریف موجود( 

 

سبک به عنوان رویکردی برای مطالعه معماری که در گذشته به  

تصور هویتی  .وجود آمده نه به عنوان اصالتی که ویژگی اثر باشد

 ثابت و ایستا برای اثر تاریخی اشتباه است. 

برای مشاهده کننده یا محقق امروز به  

عنوان کسی که از زمان ساخت بنا فاصله  

تواند امری دارای  می گرفته سبک بنا 

تشخص ویژه باشد اما آیا برای سازنده 

 اصلی هم این گونه بوده است؟ 

سبک مورد نظر برخی  

های مرمت:  تئورسین

سبک دارای اصالت  

سبک در بطن آن  است 

قرار دارد و توسط  

پژوهشگر کشف  

 گردد. می 

 
سبک با عبور از گذر زمان و با در نظر گرفتن همه تغییرات در آن 

هویت اولیه که به مثابه   .یابد نه در زمان به وجود آمدنتشخص می 

هستی یا وجود خود از زمینه ها، الیه ها و یا حوزه های متفاوت  

رود بلکه با  ظاهری و باطنی تشکیل شده در طول زمان از بین نمی 

نسبت های متفاوت دچار تغییر و تحول شده که شخصیت یا ماهیت  

کند سبک به این شخصیت اثر  تعریف می امروزی اثر تاریخی را 

 پردازد. تاریخی می 

ها و یا هویت اثر با گذشت زمان  ویژگی 

 ممکن است تغییر کند.

سبک )سبک دوره( در  

بازه های زمانی تعریف  

 شود.می 

مولفه زمان در این تعریف سبک، برخالف تعریف رایج که سبک  

 . گیرد، محدود نیسترا به عنوان دوره یا بازه ی مشخص در نظر می 
 

و  معماری به مثابه شئی متحرک در زمان  

اما این   ( 1388،)برندی  حفظ هویت

هویت همان هویت زمان ساخت و به  

 . وجود آمدن اثر نیست

به صورت امری زمان 

رونده خطی و پیش

شود. )چه  شناخته می 

 53رانی( ومستقیم چه د

در تعریف پیشنهادی سبک دیگر »اصل ثابت و مطلق آغازین و  

بلکه  نیست، (Rab,1997: 237) مرتبط با نقطه ای در زمان گذشته« 

عالوه بر قوانین، قواعد و درمجموع نظام ناظر به فرم، ساختار و  

نظامی که به عقیده لودو در تناظر میان   -عملکرد بنا در آن زمان 

سو و مسائل اجرایی از سوی دیگر   وجه مفهومی معماری از یک

شامل بررسی تغییرات و نظام  (Rab,1997: 237) شکل گرفته است

با این تعریف   استناظر به فرم و ساختار و عملکرد امروز بنا نیز 

سبک مشخصه غیر قابل تغییر یک اثر نیست مشخصی ای است که  

گردد و ممکن است با گذشت زمان در  در طول زمان تعریف می 

 نده تغییر کند. آی
 

توان همان  در سبک شناسی معماری نمی 

برخوردی که در سبک شناسی یک  

گردد  یا فرش می  و نقاشی ، موسیقی ،شعر

معماری غالباً در طول زمان  . نمود

دستخوش تغییرات انسانی و غیر انسانی 

گردد که نسبت به مثال های ذکر شده  می 

 شود.می هویت اولیه آن متحول 

تأثیرات گذر زمان، امری 

 منفی و کاهنده 

(Rab,1997: 237) 
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دومین واحد این تعریف معیارها یا قواعد و اصول  

که از چندین مولفه هم خانواده استخراج  است

ها و در شخصیت هر بنا مجموعه از مولفه .شوند می

که با مطالعه آن قابل  استنتیجه معیارها و قواعد 

 تشخیص است. 

سبک  ،مجموعه معیارها و قواعد هم خانواده

کنند. هر شخصیتی با دارا مشخصی را تعریف می

شخص دارد. ها و قواعد مشخص سبکی مبودن مولفه

این سبک، سبک بنای در حال حاضر است با در نظر  

گرفتن هویت اولیه و همچنین در طول زمان با تاثیر 

 پذیری از همه تغییرات تا به امروز. 

در حوزه حفاظت معماری با توجه به این سبک 

توان ضابطه نگاشت و تصمیم گیری می

 ( 8)جدول نمود.

 
 شناسی معماری ایران با انگیزه حفاظت معماری )ماخذ: نگارندگان(.شرح عملیاتی رویکرد پیشنهادی برای سبک -8جدول

 
 

 گیری نتیجه -7

اگر پژوهشگر حوزه معماری با توجه به انگیزه و 

هدف خود به این نتیجه برسد که نیاز به مطالعه متنوع  

های گوناگون مرتبط با معماری که بتواند  در حوزه

و مبانی مشخص و  چهارچوبوی را به تعریف 

شناسی به دلیل نتیجه مورد قبول برساند، دارد سبک

آنچه در این مقاله آمد گزینه مناسبی است. استفاده 

از این رویکرد در پژوهش معماری هم زبان 

انی المللی است و هم انعطاف این را دارد که با مببین 

این مقاله سعی صحیحی بگیرد.  چهارچوببومی 

سبک را بررسی نماید.   معانی وسیع طیفی نمود

  اندازة  به سبک اند تعابیر مختلف ازبرخی مدعی

 پیش   سالها  طی  در  هرچه  و  است  متنوع  آن  طرفداران

    . خواهیم دید معنی آن نیز گسترش یافته است رویم

مرمت یکی از شناسی با انگیزه حفاظت و سبک

تواند باشد. در این شناسی میرویکردهای سبک

رویکرد، تعریف نظری سبک همان است که در 

شود. اما این مقاله برای سایر رویکردها دیده می

تعریف عملی، پیشنهاد جدید دارد. به پشتوانه 

شناسی در هنر و  مطالعات تعاریف سبک و سبک

به نوع نگاه  نگاهی معماری، تعریف پیشنهادی با نیم

اندیشمندان ایرانی به شناخت و با مدد از مفاهیمی 

چون هستی، وجود، ماهیت، هویت و شخصیت، 

 ها )مولفه ها(تحلیل داده

 نام گذاری مفاهیم 

 استخراج معیارها وقواعد

 کدگذاری

تفسیر و دسته بندی  

 معیارها

 مشخص شدن سبک ها

ی ویژگی های ملموس و قابل ها )همهگردآوری داده 

 درک در بنا(

 مشخص شدن لیست مولفه ها
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اش یک بنای تاریخی با شخصیت امروزی

 شود. شناسی میسبک 

 

 
  هانوشتپی

با توجه به هدف از این  (1380گردد. )حجت، ها بر میشاه قاجار توسط فرانسویشروع رسمی این اقدامات به زمان ناصرالدین .1

 -3شناسی و باستان -2حفظ و احیای آثار تاریخی معماری،  -1توان مطالعات را در قالب »سه محور اصلی: ها مینوع پژوهش

 (.189: 1386 مقدم، گلیجانی)بندی نمود. شناسی« دستهشناسی و ایرانشرق

   . (296-295:  1382)ازکیا، ( استوار است Positivism)گرایی اثبات براساس مکتب .2

( بنا شده است. توصیفی است که در آن محقق به فرآیند معنی و درک حاصل  Post positivismگرایی)پسا اثبات. که بر مکتب 3

  . (296-295: 1382)ازکیا، از واژگان و تصاویر تمایل دارد 

گروه اول از علوم انسانی مثل تاریخ »تابع توان مطالعه نمود؛ بنا به نظر رشیدیاسمی دو گروه علوم انسانی را به دو روش می. 4

ها است بیابند. اند قوانین حقیقی را که دایر مدار آناست: زیرا باید از حوادث و وقایعی که مستقیماً مشاهده گشتهاسلوبِ استقرایی 

(  144:  1316)رشید یاسمی،  کنند.«]گروه[ دوم مثل حقوق تابع اسلوب قیاسی هستند که از قانون کلی، احکام جزئیات را پیدا می

 توان هم به روش استقرایی مطالعه نمود هم قیاسی.ن معماری، میبنابراین در مطالعه هنر و به تبع آ
5. Period 
6. Typology 

7. School 

8. Methodology 
9. Stylistics 
10. morphology 
11. Pattern 

است: این  او معتقدبناهای گذشته و در یازده مورد بررسی می کند.  کالرک الگوها را براساس ویژگی های فرمی و فضایی.12

معماران به ایده های نو در معماری معاصر دست پیدا کنند. این موارد شامل:   اصول در معماری گذشته باید استخراج شوند تا

و فضای مورد استفاده، رابطه عناصر  مقطع، توازن و تقارن، رابطه فضای ارتباطی  سازه، نورگیری طبیعی، حجم کلی، رابطه پالن و

 (1388 :هندسه، عناصر افزایشی و کاهشی، سلسله مراتب. )کالرک، پاوز یگانه با عناصر تکراری، رابطه جزء به کل،

معتقد است: سیستمی که معماری را خلق می او نیازهای انسانی توجه می کنند.  الگوهای الکساندر که به کیفیات فضایی و. 13

پی ها، دیوارها، سقف، پنجره ها و ... هر کدام  :"کدام به خودی خود یک الگو هستند، مثال عناصر سازنده این سیستم هرکند و 

 (108: 1381الگوی دیگری را پدید می آورند. )الکساندر،  ریز الگوهایی هستند که معماری و
14. Geneology   

 شدند.تبارشناسان در بین اعراب نسابه خوانده می .15

المعماری«    العمارة«، »نمط  کنند. برای سبک معماری نیز »أسلوب. در زبان عربی برای سبک واژه اسلوب، نمط و طرز استفاده می16

اإلسالمیة« بکار رفته   الفنیة »األسالیباإلسالمی« و  الفن من شناسی هنر اسالمی ترکیبات »النمطالمعماری«و برای سبک الطرز» و

 است.

17. Style 

18. Stilus 

19. Ism 
20. Aristotle 

21. Georges Louis Leclerc Comte de Buffon 
22. Marcus Vitruvius Pollio 

23. Giorgio Vasari 
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24. Jas Elsner 

گردند، مفاهیم ماهوی و  شود، در یک تقسیم بندی کلی به دو دسته تقسیم میاز آنها استفاده می علوم عقلی مفاهیم کلی که در  .25

 .اعتباری یعنی نسبی و قراردادی. علوم اعتباری علومی هستند که احکام آنها قراردادی است مفاهیم اعتباری.
26. Plato 

27. Sir Ernst Hans Josef Gombrich  
28. Normative application 

معرفی و به نتایج آن شناسی شعر پارسی از رودکی تا شاملو« دیدگاه افالطون و ارسطو به سبک  را  سبکغالمرضایی در مقاله »  .29

 ی ادبیات پرداخته است.شناسی حوزهدر سبک

30. Style Individual .در منابع عربی در حوزه ادبیات به آن »االسلوب هو الرجل« گویند 
31. Period Style  

ا متعال« به عنوان سبک مرسوم، حاکم و رسمی و یا »سبک عالی یدر متون فارسی به صورت »طرز عام« آمده است. همچنین  

(Hawkins: 2011, 16نام می ).برند 

شود تا به  تر« مىتر و پختهگیری هنر، الهام بخش هنرمند طبیعت است. و آنگاه به تدریج »پرداختهدر گام اول شکلدر نزد پیرنیا  .  32

توان نامید. »هر دستی در میکمال آن  ی کالسیک« آن هنر و نهایت زیبایى و را »دوره رسد. این دورهکمال و زیبایى خود مى اوج

که از سر   نهایت، »با دست بردن نه از روی منطق ماند. درشود. لذا تا مدتی در این دوران اوج مىآن برند موجب خرابى آن مى

 (. 114-115: 1389 زاده،کند« )عبدالهمی هوس سبک فعلى افول

 (.124: 1393برد )معماریان،ی« در معماری نام میتداوم -تکاملی« و »تاریخی -معماریان از دو دیدگاه »تاریخی. 33

:  1346گوید )ویلبر،م( از »تکامل و رشد پیگیر سبک معماری در ایران« سخن میDonald N. Wilber( )1907-1997ویلبر). 34

 شش(.

پارادایم به پارادایم دیگر. پارادایم کنند و معتقدند سیر هنر حرکتی است از یک »پیشرفت مداوم هنر را رد می برخی متفکران .35

سپارد. شود و سرانجام جای خود را به پارادایمی نو میاش آشکار میدهد، و ناتوانیهنری هر دوره سرانجام اعتبار خود را از دست می

 (. 31: 1388 ر،پوددماند« )مشود و به اصول و مبانی حاکم بر پارادایم متعهد میهر اثر هنری در دل پارادایم پدیدار می

ها را  ای از الگوها و نظریه الگوواره، سرمشق و الگوی مسلط و چهارچوب فکری و فرهنگی است که مجموعه Paradigm)پارادایم 

 ( .اندبرای یک گروه یا یک جامعه شکل داده

ها در عرض هم قرار دارند. برخالف داند به طوری که سبکای میهای منطقهپیرنیا در مورد منشاء سبک آن را رشد یافته سبک  .36

 (. 44: 1395)حیدری دلگرم و دیگران،  ی هم قرار دارندشوند و در ادامهها از درون هم زاییده میویلبر که در نظر او سبک

های اجتماعی و فرهنگی، بر م( که در باب دگرگونیPitirim Sorokin( )1889 -1968)  سوروکین  ایی چرخهبرگرفته از نظریه   .37

دید؛ ذهنیت های تکاملی، اعتقاد به دیدگاه چرخه ای دارد. وی »جوامع بشری را میان سه گونه ذهنیت در نوسان میخالف نظریه

ی، بر نقش حواس در درک واقعیت تأکید می ورزند؛ جوامعی حسی، مفهوم پردازانه و آرمان گرایانه. جوامع مبتنی برذهنیت حس

تر فهم واقعیت قرار دارند؛ ذهن مفهوم پردازانه دارند و جوامع مبتنی بر ذهنیت آرمان تر و مذهبیهای متعالیی شیوهکه تحت سلطه

 ( 78: 1374سازند« )ریترز،ی دیگر را برقرار میاند و تعادل میان دو گونهگرایانه از نوع گذاری

 (. 1394 آبادی،های شعر و معماری ایران اشاره نموده است )خاتونآبادی در مقاله خود به حضور این چرخه در سبکخاتون. 38

39 .Zeitgeist ،بنا بر مقتضیات همان  روح زمانه یا روح دوران برای اولین بار توسط هگل معرفی شد و ساحتی است در هر دوره

شود؛ اما در ضمن های هنری میسبک  اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی( سبب بروز و ظهور همانندی بینی  دوره )شرایط ویژه

 (.  186 :1390نیز هست )ماینر، های قبل و بعدمند است، حاوی وجوه افتراق با دوره از آن جا که زمان
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های یک است. اپیستمه یا صورتبندی دانایی، قالباپیستمه( تا حدی به مفهوم روح زمانه نزد) Epistemeتعبیر میشل فوکو از  -

 .ی دانش استمعرفتی بنیادین است که در هر زمان و مکانِ خاص، سازنده

سید حسین نصر اعتقاد دارد در هنر سنتی ایران همان روح قدسی است که وابسته به تغییرات اجتماعی نیست و خارج از محدودة  -

 (.  276: 1381)نصر،  زمان است

ای خاص یا حتی که محدود به دوره گویدکلى سخن مى ایها از انسان ایرانى به مثابه پدیدهپیرنیا نیزدر بررسى سبکمدکریم  مح  -

شود و این روح جمعی را به طور کلى خصوصیات و نوعى شعور انسانى قائل مى شود او برای این روحای خاص از ایران نمىمنطقه

 .کندمى خطاب »ایرانى« عام

ای به صورت فراگیر  جامعه ای دراشاره دارد به معنی فکر و مسئله ای که در دوره (Discourse)سیروس شمیسا به دیسکورس  -

مغول به اوج خود  یدیسکورس جبر و اختیار و قضا و قدر که مخصوصاً در قرن هفتم بعد از حملهشود. به عنوان مثال مطرح می

 .(1389 گذارد )شمیسا،و در ادبیات و هنر تاثیر می آن بحث وارد می شوندرسد و اکثر روشنفکران عصر در می

شرح تغییر سبک بر اساس تجلی تخیل فرد هنرمند بوده است نه نیروهای م(: James Ackerman()2016-1919نظر اکرمن) .40

انسان و دل زدگی او و نیز لزوم رویارویی قراری طبیعی هاست. ضرورت تغییر، حاصل بیگر رفتار آدمیان و ملتتاریخ که هدایت

 (.232: 1390)ماینر، های چالش برانگیز تازه استبا آزمون

کسالت موجب دست بردن در آن و شروع  نهایت، همین خستگى و شود. درکسالت مردم مى تکرار موجب خستگى ونظر پیرنیا: 

کرده و  از سر هوس است. به این ترتیب، سبک فعلى افولکه  انحطاط آن سبک است چراکه این دست بردن نه از روی منطق

که خودش چیز  آید. ولى این سبک جدید مدتها تحت تأثیر سبک قدیمى است تا زمانىتدریجا با حذف آن سبکى جدید پدید مى

 .(زاده « آرشیو محمدمهدی عبداله هامصاحبه صدا و سیما »چرایی تحول شیوهکند. ) جدیدی ارائه

 در درجه اول هنرمندند تا مورخ. مثل وازاری، رافائل و پیرنیا که نقاش و معمار بودند. که اینان .41

شوند. در این مجال تنها نویسی معماری در دوران معاصر اسامی زیادی از پژوهشگران ایرانی دیده می. در سیر تحول تاریخ42

 آثارشان امکان رصد داشت.شناسی معماری ایران در افرادی انتخاب گردید که ردپای سبک و سبک
43. Sigfried Giedion (1888-1968)  

. 1383، ترجمه منوچهر مزیتی، انتشارات علمی فرهنگی، فضا، زمان و معماری: رشد یک سنت جدیدکتاب:   

44. Thematic analysis رود.در حوزه ادبیات برای مقایسه دو متن، دو گروه و... بکار می  

  - 1بندی کرد: توان آنها را در سه گروه زیر دسته غیرایرانی، آثارشان در این پژوهش رصد شد که میپژوهشگر  19. حدود 45

توان زیرمجموعه پژوهش ایشان شناسی ایران است و معماری را میموضوع، باستان -2اند. مستقیما به تاریخ معماری ایران پرداخته

توان معماری ایران دوره اسالمی را در پژوهش ایشان رصد نمود. ست و میموضوع تاریخ معماری جهان اسالم ا - 3مشاهده نمود. 

غیر از آندره گدار، دونالد ویلبر و آرتور پوپ از بین این سه گروه، مقاله گروه اول را، برای پیشبرد کارش انتخاب نموده است. به

الگ  ، اوژن گالدیری، والدیمر دیاکونوف، گیریشمن ارنست هرتسفلد، رمان، لیزا کلمبگ، برنارد اوکین، ماکسیم سیروتوان به می

هانری مارتن و الکساندر پاپادوپولو اشاره ،  جان هوگ،  هیلن برند،  جاناتان بلوم،  شیال بلر،  ریچارد ایتینگهازن،  فیلیس آکرمن،  گرابر

 نمود.
46. Andre Godard 

47.  Donald N. Wilber 

48.  Arthur Upham Pope 
شناسی و هنر شناسی توسط پیرنیا در »مجله باستانبرای اولین بار موضوع سبک 1347شناسی معماری ایران« سال . مقاله »سبک49

، شماره هنر و معماری. )به چاپ رسید دیگرپس از آن چند بار بدون تغییر در مجالت  گردد. این مقالهمطرح می 1ایران« شماره 

. گلستان هنر، ویژه نامه به یاد محمدباقر  1354، شهریور 143و شماره  1354، مرداد 142. دانشمند، شماره 1350، تیر و آذر 11و 10
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در مجله »فرهنگ و  را« سبک آذری» دیگری با عنوان  یهمقال 54، در سال پس از این هفت سال.( 1387آیت اهلل زاده شیرازی، 

 ثابت  یهو طرح آن به عنوان بخشى از برناماین دو مقاله ختم نشد  پیرنیا به    شناسىموضوع سبک  طرح  .به چاپ رساندمعماری ایران«  

شناسی معماری ایرانی( های بعدی: سبکهای معماری ایرانی )یا در چاپادامه داشت که منجر به چاپ کتاب شیوه  های پیرنیاالسک

 با تدوین غالمحسین معماریان شد.

 نیارش و پیمون. -5پرهیز از بیهودگی  -4خودبسندگی، -3 گرایی،درون -2واری، دممر -1 . پنج اصل معماری در نزد پیرنیا:50
51. Anastilosie  
52. Eugene Emmanuel Viollet-le-Duc 

داد. الگوی چنین تواتری طبعًا . »پیش از آنکه زمان به نام خود نامیده شود به عنوان ترتیب اتفاق ها و وقایع خود را نشان می53

گردد. این مدار الگویی است هم برای خود حوادث و هم برای روایت دورانی که سرانجام به نقطه آغاز خود برمیحرکتی است 

 (.46:  1385دهند« )اریکسن، هایی که درباره آن حوادث است. ادراک زمان خطی و مدور شانه به شانه هم به حیات خود ادامه می

 منابع

 .ریبرکی: امرانهت. دیلجکی یارسف هب یسیلگان  ردهشف گنره(. ف 1390). رهوچن، میاناشکورپاناس و آریبع ،یاناشورکپانآریـ 

 .پرسش :آبادان ،یاریاسفند ریاردش :ترجمه زمان، خیتار (.1385. )برگ تروند کسن،یارـ 

 های کاربردی تحقیق. تهران: کیهان.(. روش1382ازکیا، مصطفی و دربان آستانه، علیرضا. )ـ 

 سمت. صادق و امام دانشگاه: تهران. صادقی مسعود مه:ترجی. پژوهدرآمدی بر تاریخ(. 1384. )استنفورد، مایکلـ 

انتشارات : مهرداد قیومی بیدهندی، تهران :ساختن، ترجمهمعماری و راز جاودانگی راه بی زمان (. 1381) .الکساندر، کریستوفرـ 

 .دانشگاه شهید بهشتی

 تهران. دانشگاه انتشارات موسسه: تهران حناچی. پیروز ترجمه مرمت، تئوری(. 1388) سزاره. ـ برندی،

 جلد. تهران: امیرکبیر.3 شناسی سبک (.1355تقی. ) محمد ـ بهار،

 .راصعم گنرهف : رانهک. تیراف، گازیسرهکی، پیاشقر: ننه ارفعمالره. دای (1389) .نیاز، روئباکپـ 

 تهران:  مدرسه  عالی  خدمات  جهانگردی  و  اطالعات.  .قدیص  یسیع  همرجت  .دهنآی  و  هتذشگ  در  رانای  رنه  (.1355).  امهور اپآرت  ،وپپـ  

 .43ـ54  ،1  ایران، هنر و شناسینشریه باستان. ایران معماری شناسیسبک (.1347)پیرنیا، محمدکریم. ـ 

 دبیرستان، بخش معماری. تهران: آموزش پرورش.کتاب هنر . (1353) ـ پیرنیا، محمدکریم.

 .46ـ53 ،23 هنر، هفت نشریه نهند.می بیگانه نام ایران معماری هایشیوه  به آلودگان خواب(. 1353)پیرنیا، محمدکریم. ـ 

 . 59-55 ،1  ایران، معماری فرهنگ نشریه آذری. سبک(. 1354)پیرنیا، محمدکریم. ـ 

 تهران: سروش دانش. معماریان. غالمحسین تدوین ی.رانای اریمعم یاسنشکب(. س 1384)ـ پیرنیا، محمدکریم. 

 .119-125،  34های تارنوازی. نشریه هنرهای زیبا، (. بررسی مکتب1387ـ پیرنیاکان، داریوش. )

 .77- 84،  33هشتم و نهم هجری قمری. هنرهای زیبا، (. تکوین و تطور خط نستعلیق در سده 1387). صداقت جباری،ـ 

 تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. (. تاریخ هنر، ترجمه پرویز مرزبان.1379) هورست ولدمار. جنسن،ـ 

 . 152-146،  48(. درآمدی برسبک شناسی هنر هفتم. فصلنامه هنر، 1380) .حاجی مشهدی، عزیزاهللـ 

 (. از شار تا شهر.تهران:موسسه انتشارات چاپ دانشگاه تهران.1380ـ حبیبی، سید محسن. )
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Abstract 

The topic of architectural stylistics in Iran has always been one of the challenging debates 

in scientific societies. Although stylistics is important in the field of the art and architecture, 

there is no clear consensus among scholars on the extent and variety of its definitions and 

functions. In Iran, although it has been around for half a century since the concept has entered 

the scientific discourses in field of architecture, but its definitions and function have not yet 

been formulated. The history of stylistics research indicates that stylistics has various functions 

as an approach to the study of architectural historyone of the most important of which is a 

classification method in architectural history. Its feasibility and versatility in terms of its ability 

to cover several approaches to different aspects of architecture in its operational definition and 

ultimately its flexibility in operating according to the purpose of stylistics, makes it a suitable 

approach. This paper attempts to explain the concept of architectural stylistics and propose a 

new approach to architectural conservation and restoration, based on the principles of stylistic 

studies. For this purpose, first the types and characteristics of research methods in the field of 

architecture are identified and after identifying the type of research problem, its genealogy  has 

been determined based on the purpose and gender of the problem in order to select the 

appropriate method and approach. The research method of this article is content analysis with 

theoretical and operational definitions of stylistics.  At the end, the stylistic position of Iranian 

architecture was explained by analyzing the project of Mohammad Karim Pirnia, and the 

position of stylistics in the field of architectural conservation and restoration has been 

explained, which challenges existing perspectives and leads to the details of the proposed 

definition. The article search system is qualitative and, along with semantic interpretation and 

analysis of data, seeks to define a suitable and applicable approach to Iranian architectural 

stylistics. The research strategy is interpretive.  This is a theoretical and applied research.  

 

Keywords: Architecture history, Stylistic, Architecture stylistics, Mohammad Karim Pirnia, 

Conservation and restoration in architecture 
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