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تداوم فضایی در معماری معاصر ایران
بررسی میزان تأثیرپذیری معماری معاصر ایران از معماری غرب و 

معماری ایرانی
مصطفی کیانی1، اشكان بهجو2، نوشین راسیتان طهرانی3

چكیده 
تداوم فضایی و به طور خاص تداوم میان بیرون و درون مفهومی است که بشر از ابتدا به دنبال تجلی آن در آثار معماری بوده است. در 
هر دوره از تاریخ معماری شاهد ظهور اصولی جدید هستیم که سعی در برقراری تداوم فضایی به شکلی مناسب تر از قبل دارند. رد پای 
این اصول را می توان در عصر حاضر و در آثار معماران مدرن نیز پیگیری کرد. پیشرفت فناوری، رهایی معماران از قیدوبند اصول کاسیک 
گذشته و بسیاری از عوامل دیگر موجب شد که عالی ترین نوع تداوم فضایی در این دوره به ظهور برسد. در معماری سنتی ایرانی نیز 
توجه به تداوم فضایی قابل درک است و مانند سیر تاریخی معماری جهان برای رسیدن به تداوم بیشتر میان فضا، در این نوع معماری 
نیز شاهد تاش برای برقراری تداوم مناسب تر میان فضاها هستیم، اما برخاف تداوم در معماری مدرن که بیشتر به دنبال تداوم بصری 
و فیزیکی است. تداوم فضایی در معماری ایرانی یک حرکت روحانی و معنوی است. بر همین اساس موضوع موردبررسی این مقاله آن 
است که ببیند معماری معاصر ایران به عنوان وارث گذشته پربار خود، درزمینهٔ برقراری تداوم فضایی تا چه اندازه اصول معماری سنتی 

ایرانی را ارتقا بخشیده و از سوی دیگر تا چه حد از معماری مدرن متأثر بوده است.

واژه های کلیدی: تداوم فضایی، سیالیت فضایی، معماری ایرانی، معماری مدرن، معماری معاصر ایران. 
 تاریخ دریافت: 94/07/18
تاریخ پذیرش: 94/09/20

                                               kiani@art.ac.ir )گرایش تئوری و تاریخ، استادیار دانشکده معماری، دانشگاه هنر تهران، تهران، ایران )نویسنده مسؤول 1.دکتری معماری 
Ashkan.behjou@gmail.com 2.کارشناسی ارشد معماری داخلی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

n.tehrani@ut.ac.ir کارشناسی ارشد معماری داخلی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران  .3



او
ایه
وها

هعی
وا
میا

هع
 یا
را
ضیی

راف
اال

 

53

نقـــش 
ــان جهـ

فـصـــلنــــامــه
 علـمی-پژوهـشی

5-3 �شــمــــاره�
۱3۹۴� پاییز�

1. مقدمه
یکــی از مهم تریــن مباحــث معمــاری از گذشــته تــا حــال مقولــه 
فضــا بــوده اســت. ایــن واژه همــراه بــا پســوندهای بســیاری 
خصوصــی،  و  عمومــی  فضــای  ذهنــی،  فضــای  همچــون 
و  عــام  ســوی  از  و...  فرهنگــی  فضــای  اجتماعــی،  فضــای 
کــه  اینجاســت  پرســش  امــا  می شــود؛  به کاربــرده  خــاص 
نظریه پــرداز  گروتــر  چیســت؟  فضــا  از  منظــور  معمــاری،  در 
معمــاری، فضــا را این طــور تعریــف می کنــد: »فضــا بــه مفهــوم 
گونــه  ســه  بــه  می  تــوان  را   )space( آن  انگلیســی  لغــت 
دســته بندی کــرد: فضــای جغرافیایــی، فضــای زندگــی و فضــای 
ــای اول،  ــی فض ک ــر ادرا ــاری«)Grutter,2007:222(. ازنظ معم
به طــور مســتقیم قابــل درک نیســت و فضایــی ذهنــی اســت؛ 
فضــای زندگــی نیــز فضایــی نیمــه ذهنــی اســت، به طوری کــه مــا 
بخشــی از آن را به طــور مســتقیم درک می کنیــم، بخشــی را، از راه 
ــای  ــیم؛ فض ــًا نمی شناس ــه اص ــا اینک ــیم ی ــات می شناس اطاع
ک اســت، فضایــی اســت  کــه به صــورت عینــی قابــل ادرا ســوم 
کــه به طــور مســتقیم احســاس می شــود و از طریــق عناصــر 
تعریف کننــده اش امــکان شــناخت می یابــد. بــا ایــن تعریــف 
ــه ای  ــاری زیرمجموع ــای معم ــه فض ک ــت  ــه گرف ــوان نتیج می  ت
ســت از فضــای زندگــی و آن نیــز جزئــی از فضــای جغرافیایــی 
کــه در معمــاری، خلــق  کــرد  اســت؛ بنابرایــن »می  تــوان ادعــا 
کوچک تــر از  کــردن فضایــی  بــه معنــای جــدا  فضــا همــواره 
چگونگــی   )Pakzad,2010:40( اســت«.  بزرگ تــر  فضایــی 
مرزهــا  دارد.  اهمیــت  بســیار  معمــاری  فضــای  مــرز  تعریــف 
کیفیــت فضایــی را  نظــم فضایــی ایجــاد می  کننــد و درنهایــت 
کــه به وســیله آنــان ایجــاد می شــود، مشــخص می ســازند. در 
ایــن میــان هــر چــه مرزهــای تحدیدکننــده فضــای معمــاری 
کــف، دیــوار و ســقف، واضح تــر تعریف شــده  کــه عبارت انــد از 
کــه در  باشــند، فضــا بهتــر درک می شــود. » ســه عنصــر معمارانــه 
همــه ســنت های تاریخــی و فرهنگــی به طــور مشــترک وجــود 
کــف، دیــوار و ســقف اســت. زمینــه اصلــی در مــورد ایــن  دارد، 
ــن  ــت. ای ــرون اس ــن درون و بی ــاط بی ــاری، ارتب ــر معم ــه عنص س
ســه عنصــر همــراه بــا هــم و به طــور خــودکار و البتــه بــه طــرق 
ــد؛  ــاد می کنن ــرون ایج ــک بی ــه ی ــک درون را در میان ــون، ی گ گونا
کــف از طریــق رو و زیــر، دیــوار از طریــق درون و اطــراف و ســقف 
از طریــق بــاال و پاییــن« )Partovi,2008:91 (. از طرفــی یکــی 
گی هــای فضــای معمــاری ســیالیت آن اســت. فضایــی  از ویژ
ــن  ــد. در ای ــداوم یاب ــد و ت ــت کن ــد حرک ــت می توان ــیال اس ــه س ک
میــان فضــای بســته و محصــور از چنیــن قابلیتــی محــروم اســت 

و محکــوم بــه ســکون اســت. 

2. پرسش های پژوهش
1. تــداوم فضایــی در معمــاری ایرانــی چگونــه اســت و از طریــق 
چــه اصولــی بیــان می شــود؟ 2. تــداوم فضایــی در معمــاری 
تــداوم   .3 می شــود؟  بیــان  چطــور  و  اســت  چگونــه  مــدرن 
فضایــی در معمــاری معاصــر ایــران چیســت و در ایــن زمینــه 
از  تــا چــه حــد  و  گرفتــه  ایرانــی وام  از معمــاری  میــزان  چــه 

معمــاری مــدرن تأثیــر پذیرفتــه اســت؟

3. روش پژوهش
مــورد  روش  از  پژوهــش  پرســش های  بــه  پاســخ  بــرای 
اســتفاده  ترکیبــی  راه کارهــای  از  اســتفاده  بــا  پژوهــی 
مبنــای  بــر  پژوهــش  رویکــرد   .)Groat,2009:341(می شــود
و  ایرانــی  معمــاری  در  فضایــی  تــداوم  مفهــوم  بازشناســی 
معمــاری مــدرن و تحلیــل نمونه هــای موردمطالعــه و ســپس 
ایــران  معاصــر  معمــاری  در  به دســت آمده  مطالــب  بررســی 
اســت. روش جمــع آوری اطاعــات نیــز به صــورت کتابخانــه ای 

اســت. میدانــی  و 

4. تداوم
کاربردهــای زیــادی  تــداوم 1 در حــوزه اصطاحــات معمــاری 
کــه در زیــر بــه برخــی از آن هــا اشــاره ای مختصــر می شــود و  دارد 

ــردد: ــی می گ ــی بررس ــداوم فضای ــه ت ــه ب در ادام

1ـ4. تداوم تاریخی
کــه در  بــا مطالعــه تاریــخ معمــاری شــاهد اصولــی هســتیم 
دوره هــای مختلــف تکــرار می شــوند؛ ســعی معمــاران هــر دوره 
بــر ارتقــای ایــن اصــول و رســیدن بــه یــک حــد مطلــوب اســت. 
بارزتریــن مثــال بــرای ایــن موضــوع، نظریــه اســتمرار و تــداوم 
معمــاری ایرانــی از معمــار و پژوهشــگر ایرانــی، ســید هــادی 
گــی مشــترک در تمامــی  او دو ویژ نــگاه  از  میرمیــران اســت؛ 
ــیر  ــک س ــود. »در ی ــده می ش ــان  دی ــاری جه ــاخص معم ــار ش آث
کــه در تاریــخ چنــد هزارســاله معمــاری جهــان دیــده  تکاملــی 
کاســتن از مــاده و افزایــش  می شــود، شــاهد حرکتــی به ســوی 
کلــی جهــان  فضــا هســتیم؛ ایــن حرکــت برگرفتــه از حرکــت 
کیفیــت روحــی اســت«. کیفیتــی مــادی بــه یــک  هســتی از 

)Memarian,2005:352(

2ـ4. تداوم فرهنگی-اجتماعی
گی هــای اجتماعــی و فرهنگــی بــه راه هــای مختلفــی بــر  ویژ
ایــن  می دهنــد.  شــکل  را  آن  و  می گذارنــد  تأثیــر  معمــاری 
گذشــت زمــان، تبدیــل بــه میراثــی  گی هــا اغلــب پــس از  ویژ
معنــوی، تاریخــی و فرهنگــی می شــوند. اهمیــت ایــن میــراث 
کــه جامعــه را وا مــی دارد تــا آن هــا را حفــظ  تــا بــدان جاســت 
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ایــن موضــوع می تــوان  بــا  رابطــه  تــداوم بخشــد. در  و  کنــد 
پــای  رد  و  زد  مثــال  را  ایرانــی  معمــاری  در  محرمیــت  اصــل 
ایــن اصــل را می تــوان از دوره پارســی تــا دوره قاجــار پیگیــری 
کــم بــر هســتی و  کــرد. محرمیــت یکــی از اصــول اساســی حا
کالبــدی  کــه تأثیــرات آن در ســاختار  پدیده هــای آن اســت 
کــرد.  کتمــان  ایــران نمی تــوان  ٔ فضایــی معمــاری ســنتی 
ــروز  ــرای ب ــزاری ب کالبــد اندیشــه، همــواره اب معمــاری به عنــوان 
تفکــر، نگــرش و اندیشــه های هــر قــوم و ملیتــی بــوده اســت. 
کــم بــر فرهنــگ ایــن ســرزمین  رد پــای اصــول و جهان بینــی حا
بــه بهتریــن وجــه در معمــاری ســنتی ایران زمیــن بــه چشــم 

)Seyfian & Mahmoudi,2007:3(.می خــورد

3ـ4. تداوم طبیعی
کاربــرد دارد،  بیشــتر در معمــاری منظــر  کــه  ایــن اصطــاح   
ــم انداز  ــر و چش ــر منظ ــرات آن ب ــان و تأثی ــد گیاه ــه رش ــوط ب مرب
بیانگــر ســاختارهای درازمــدت  »تــداوم طبیعــی،  می شــود. 
کــه منظــر را قــادر بــه تغییــرات الزم می کنــد،  و بــادوام اســت 
خ دهــد، درحالی کــه ایــن تغییــرات  بــدون اینکــه آشــفتگی ر
طــی زمــان طوالنــی صــورت می گیرنــد، می توانیــم عناصــری 
کــه  کــه کیفیتــی جاودانــه و بی زمــان دارنــد و آن هایــی  دیرپــا را 
ــرای مــا دارنــد، یکجــا ببینیــم«. ــر ب ــاه و ارزشــی کمت عمــری کوت

)Bell,2008:164(

4-4. تداوم فضایی
گرفته شــده در  کار  گــی بــه   تــداوم فضایــی به عنــوان یــک ویژ
ج اســت و می تــوان آن را  ســاختار فضــا و مــرز بیــن داخــل و خــار
ــرای بســط یــک فضــای محــدود و ارتبــاط  ــه ب قابلیتــی معماران
آن بــا ســایر فضاهــای مجــاور به منظــور برخــورداری از گنجایــش 
بیشــتر و امــکان حرکــت فیزیکــی، بصــری یــا ذهنــی- معنــوی 
تمام شــده،  و  بســته  نقطــه مقابــل فضــای  آورد.  به حســاب 
فضــای پیوســته و ســیال قــرار دارد؛ در چنیــن فضایــی مســیر 
حرکــت انســان یــا نــگاه او در تداومــی پیوســته صــورت می گیــرد؛ 
و  افقــی  خطــوط  در  فضایــی  گشــایش های  به طوری کــه 
عمــودی موجــب شــفافیت و ســیالیت در البــه الی دیوارهــا و 
کشــش و  ســتون ها می شــود. تــداوم در درون خــود ماهیــت 
حرکــت را نیــز داراســت؛ به گونــه ای کــه در هــر فضایــی کــه شــاهد 
کشــش و حرکــت را  گاه بــه دنبــال آن،  تــداوم باشــیم، ناخــودآ
نیــز خواهیــم داشــت. ازایــن رو تــداوم در ســازمان دهی های 

فضایــی اهمیتــی دوچنــدان پیــدا می کنــد. 

5. تداوم فضایی

1ـ5. شكل هایی از تداوم فضایی
تداوم فضایی را می توان در چهار حالت بررسی کرد:

ج: در ایــن حالــت   -حالــت اول؛ میــان فضــای داخــل و خــار
گشــایش  تــداوم عــاوه بــر اینکــه امــکان بســط چشــم انداز و 
نــوری را فراهــم مــی آورد، مفهــوم »در درون بــودن« را نیــز بــه 
انســان القــا می کنــد؛ درصورتی کــه یــک محفظــه بســته کــه هیــچ 
ارتباطــی بــا بیــرون نــدارد، بــه دلیــل نبــود تنــوع فضایــی، چنیــن 
حســی را منتقــل نمی کنــد. آرنهایــم نظریه پــرداز معمــاری در 
ــدازه ایــن  ــه ان ایــن مــورد می گوید:»هیــچ مســئله فضایــی ای ب
کــه او بایــد درون و  کار معمــار نیســت  امــر، مشــخصه ذاتــی 
بیــرون را مرتبــط باهــم ببینــد، یعنــی اینکــه بایــد آنــدورا اجــزای 
انســان،   .)Arnheim,2007:123(»بشــمارد مفهــوم  یــک 
ــه امــکان  ــه فضــای بیــرون و هــم ب ــه فضــای درون، هــم ب هــم ب
حرکــت بیــن ایــن دو فضــا نیازمنــد اســت. ازایــن رو، ایــن دو 
ــل جدایــی مطلــق نیســتند و همیشــه ارتباطــی کم وبیــش  قاب
ــز  ــر چی ــش از ه ــاط، بی ــوع ارتب ــود دارد. ن ــا وج ــن آن ه ــدید بی ش
رابطــه  و  یک ســو  از  داخلــی  فضــای  روزنه هــای  نــوع  تابــع 
فضایــی بیــن جداره هــا از ســوی دیگــر اســت. محــل و فــرم ایــن 
ج از تناقضــی حاصــل می شــود  ارتباطــات بیــن داخــل و خــار
کــه از طرفــی  کــه در ذات ایــن ارتبــاط وجــود دارد؛ بــه ایــن معنــا 
بایســتی فضــای داخلــی فضایــی باشــد محصــور و بسته شــده 
ــن  ــًا بی ــتی قطع ــر بایس ــرف دیگ ج و از ط ــار ــط خ ــل محی در مقاب
کــه هــردوی ایــن  دو فضــا ارتباطــی وجــود داشــته باشــد؛ چرا
فضاهــا درمجمــوع محیــط زندگــی انســان را تشــکیل می دهنــد 

)Grutter,2007:164(.و دارای ضــرورت حیاتــی هســتند

-حالت دوم؛ میان فضاهای داخلی: تداوم فضایی موجب ترکیب 
فضاهای داخلی می شود که این موضوع خود به انعطاف پذیری 
فضاهای داخلی، تنوع و افزایش گنجایش می انجامد. »امکان 
ترکیب برای هر فضا یک توانایی محسوب می شود. این امکان 
که هر فضا بتواند ضمن برخورداری از استقال با فضای دیگری 
ترکیب شود و مجموعه ایجادشده نیز از تعریف برخوردار باشد، 
منجــر بــه انعطاف پذیــری فضاها می شــود که این امــکان، ازنظر 
گی های رفتاری فرد و جامعه، پاسخگو بودن  شیوه زندگی و ویژ
سازمان فضایی را مدنظر قرار دارد و مشوق تجمع آدمیان است«.

)Haeri,2009:177(

 -حالت سوم؛ در یک فضای داخلی: این نوع تداوم که بیشتر در 
یک فضای بسته بزرگ مانند شبستان کلیساها و مساجد به دنبال 
آن هستیم، پیوستگی فضایی و خوانایی را به بیننده القا می کند.

ج بنــا: ایــن نــوع تــداوم در   -حالــت چهــارم؛ در فضــای خــار
محوطه هــای بــاز یــا فضــای شــهری اتفــاق می افتــد و بــا ایجــاد 
دیدهــا، تــداوم بصــری و امــکان جهت یابــی در محیــط، بیننــده 

را در درک فضــا فراهــم مــی آورد. 
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2ـ5. عوامل ایجادکننده تداوم فضایی  
قابلیت هــای  برخــی  طریــق  از  می تــوان  را  فضایــی  تــداوم 

از:  عبارت انــد  عوامــل  ایــن  کــرد،  ایجــاد  معمارانــه 

تــداوم  ایجــاد  بــرای  عامــل  مهم تریــن  جداره هــا:  شــفافیت 
میــان دو فضــا، شــفافیت ســطوح محدودکننــده آن هاســت. 
شــفافیت ســطوح را می تــوان از طریــق تعبیــه بازشــوها، در و 
گــر در ســطوحی کــه محــدوده را می بندنــد،  کــرد. ا پنجــره ایجــاد 
بازشــوهایی وجــود نداشــته باشــد، هیچ گونــه تــداوم بصــری 
و فضایــی میــان فضاهــای مجــاور امکان پذیــر نیســت. ایــن 
بازشــوها هم زمــان بــا برقــراری ارتبــاط بــا فضاهــای مجــاور، 
قرارگیری شــان  مــکان  و  تعــداد  انــدازه،  برحســب  می تواننــد 
حالــت بســته بــودن فضــا را تضعیــف کننــد. همچنیــن بازشــوها 
می تواننــد بــر جهت گیــری و تــداوم فضــا، کیفیــت نورگیــری آن، 
دیدهــا و شــکل عملکــرد و حرکــت در داخــل فضــا اثــر بگذارنــد.

)Ching,2006:168(

محور: محورها نشان دهنده جهات هستند و عناصر مختلف را 
بــه یکدیگــر مرتبــط می کننــد )Grutter,2007:442(. به همین 
دلیــل عامــل پیوســتگی و تــداوم فضایــی بــه شــمار می رونــد. بــه 
تعبیری ساده تر، محور همچون ریسمانی فضاها را به هم متصل 
و مرتبط می کند. محورها می توانند در جهات متفاوتی تعریف 
که جهت یابی انسان بر اساس دو جهت افقی و  شوند، اما ازآنجا
عمودی است، این دو جهت اغلب قوی تر هستند و بسیار از سوی 
معماران به کار گرفته می شوند. از محور می توان برای به وجود 
ج استفاده  آوردن انواع تداوم از قبیل داخلٔ  داخل، داخلٔ  خار
کرد. در انتها باید گفت که محورها لزومًا مستقیم نیستند، بلکه 
می توانند جهتشان را در طول مسیر تغییر دهند.  ضرباهنگ و 
تکرار:همان طور که در ابتدای بحث نیز ذکر شــد، اســاس تداوم 
بــر اســتمرار و تکــرار اســت. »تکــرار در قالــب ریتــم یــا ضرباهنــگ، 
آن گونــه کــه در موســیقی یــا معمــاری به چشــم می خــورد، اصلی 
بی نهایت ساده از ترکیب بندی است که سعی در به وجود آوردن 

  ) Meiss,2004:44( .»حسی از انسجام و پیوستگی دارد

تداوم سطوح: وجود عناصر مشترک میان دو فضا حس پیوستگی 
را بــه بیننــده القــا می کنــد. وقتــی ســطح کــف، دیــوار یــا ســقف از 
فضایــی بــه فضــای دیگر امتداد می یابد، به دنبال آن دو فضا در 

یکدیگــر تــداوم پیــدا می کننــد )نــگاره  1 (.

از  یکــی  ســوم(  )فضــای  بینابیــن  فضــای  بینابیــن:  فضــای 
عوامــل اصلــی پیوســتگی، توالــی و عرصــه بنــدی فضایــی عناصر 
معمــاری و شــهری اســت و از ایــن طریــق نقــش مؤثــری در 
ســازمان دهی فضــا دارد)Balilan,211:68 (. وجــود چنیــن 
فضایــی میــان فضاهــای اصلــی ضمــن اینکــه دو فضــا را از هــم 
تفکیــک می کنــد، موجــب می شــود ســیالیت فضــا بــدون هیــچ 
انقطاعــی تــداوم یابــد. فضاهــای بینابیــن موجــب تــداوم میــان 
ج می گردنــد.  دو فضــای داخلــی یــا میــان فضــای داخــل و خــار
ــی  ــی و پیلوت ــاری ایران ــوان در معم ــه ای ــوان ب ــه می ت ــرای نمون ب
کــرد.  در انتهــای بحــث تــداوم بایــد  در معمــاری مــدرن اشــاره 
گفــت، هــر فضــای داخلــی معمــاری از شــش جهت قابلیــت 

تــداوم دارد.

6. تداوم فضایی در معماری ایرانی
بایــد  ابتــدا  ایرانــی  بــرای خوانــدن و درک فضــای معمــاری 
معمــاری  در  فضایــی  ترکیبــات  شــناخت؛»بخش  را  آن 
قــرار  موردتوجــه  را  آن هــا  کالبــدی  موجودیــت  ایــران 
می دهــد«)Memarian,2005:345(. فضــای معمــاری ایرانــی 
از گذشــته دور حاصــل مجــاورت و همســایگی ســه ریــز فضــای 
اتــاق، ایــوان و حیــاط بــوده اســت. ایــن ســه ریــز فضــا را می تــوان 
بــه ترتیــب در ســه گونــه فضــای بســته، سرپوشــیده و بــاز جــای 
داد. معمــاران ایرانــی هنــگام طراحــی ایــن فضاهــا همــواره 
مقولــه تــداوم و پیوســتگی را ســرلوحه کار خــود قــرار می دادنــد. 
محمدرضــا حائــری، پژوهشــگر معمــاری و شهرســازی در مــورد 
می نویســد:  این طــور  ایرانــی  معمــاری  در  فضایــی  تــداوم 
»معمــاری خانه هــای تاریخــی قســمتی از فضــا را بــرای حضــور، 
تعریــف و تنظیــم می کنــد و در ایــن فرآینــد خصلــت پیوســته 
را حفــظ  بــه فضــای الیتناهــی  بــودِن فضــای محصورشــده 
می شــود. پیوســتگی بــا فضــای نامحــدود از طریــق بســط نــوری 
و چشــم اندازی و بســط فضایــی جــزء فضاهــا بــه یکدیگــر ایجــاد 
ــه حرکــت را آغــاز  ــه خان ــوان از پایین تریــن الی می شــود. ...می ت
کــرد و بــه باالتریــن الیــه رســید. ســازمان فضایــی در مقابــل ایــن 
ــت  ــه هدای ــه وظیف ــد، بلک ــاد نمی کن ــی ایج ــا مانع ــت نه تنه حرک
ایــن حرکــت را برعهده گرفتــه اســت؛ از زیرزمیــن بــه حیــاط، از 
حیــاط بــه صفــه، از صفــه بــه باالخانــه، از باالخانــه بــه مهتابــی، 
  .)Haeri ,2009:177(»از مهتابــی بــه بــام و از بــام بــه آســمان
بــه تعبیــری دیگــر می تــوان فضــای معمــاری ایرانــی را فضــای 
کــرد. مــوج دارای ســیان اســت و منحنــی وار از  مــواج تصــور 
ــداوم فضایــی  ــگاه ت ــذر می کنــد. ایــن فضــا محصــول ن گ ــع  موان
کــه معمــاران  مثبــت بــه آن اســت. نــادر اردالن معتقــد اســت 
ایرانــی ســعی داشــته اند انســان را از میــان فضــای بی مانــع 
عبــور دهنــد و نــه از میــان تــوده جامــد و بــر ایــن اســاس »هیــچ 
تــداوم گســلی یــا ســدی در راه عبــور انســان پدیــد نمی آوردنــد. 

)Meiss,2004:135( نگاره 1: تداوم سطوح
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کــه پیوســته  گســترنده  آدمــی متداومــًا، در فضایــی مــواج و 
ایــن  در   .)Ardalan,2001:17(»مــی رود پیــش  یکتاســت، 
ــی، از دوره  ــاری ایران ــی معم ــای تاریخ ــه دوره ه ــا مطالع ــان ب می
ــا دوره اصفهانــی، درمی یابیــم ســعی معمــاران  پارســی گرفتــه ت
و  جــرم  کاهــش  طریــق  از  تــا  اســت  بــوده  ایــن  بــر  دوره  هــر 
افزایــش فضــا، ایــده شــفافیت، ســبکی و تــداوم فضایــی را ارتقــا، 
بخشــند. در حقیقــت اســتفاده از شــفافیت در معمــاری ایرانــی 
تقلیــل معمــاری بــه خــأ واقعــی اســت. شــفافیت، ســنگینی 

ســاختمان را بــه ســبکی معنــوی ســوق می دهــد. 

1ـ6. عناصر ایجادکننده تداوم فضایی در معماری ایرانی
تــداوم  درک  در  مهمــی  عوامــل  می دانیــم،  کــه  همان طــور   
گذشــته ایــن ســرزمین نقــش داشــته و  فضایــی در بناهــای 
را می تــوان در چهــار  تــداوم فضایــی  دارنــد. تجلــی مفهــوم 
را  بــرای هرکــدام نمــود عینــی آن  کــرد و  مــورد طبقه بنــدی 
نیــز نــام بــرد. ایــن مــوارد شــامل شــفافیت ســطوح، محورهــا، 
بــرای  می شــوند.  بینابیــن  فضاهــای  و  تکــرار  و  ضرباهنــگ 
ک، فخــر  مثــال عناصــری نظیــر درب و پنجــره، ارســی های شــبا
ــه و هورانه هــا می تواننــد نمایانگــر شــفافیت  و مدیــن، جام خان

ســطوح باشــند )نــگاره2 (.

همچنیــن، محورهــای عمــودی و افقــی نیز می تواننــد به نحوی 
تداوم و پیوستگی بین ریز فضاها را نمایش دهند. نمود عینی 
محور، مسیری است که فرد به صورت ملموس یا غیرملموس در 
برخورد با یک فضای معماری آن را درک می کند یا در مسیر آن 
حرکت می کند. »مسیرها و مکان ها به حرکت باشنده در فضای 
ایرانی نظر دارد« )Memarian,2005:344 (. مسیر آب در باغ ها 

مثال خوبی برای درک محور افقی و پلکان ها و نیم طبقه ها )در 
بناهای تاریخی( مثالی برای درک محور عمودی هستند. مثال 
دیگر برای تداوم عمودی، مناره و گنبد است. »معماران اسامی از 
گنبد به عنوان وسیله ای برای موزون کردن دیوارها یا ایوان های 
 .)Hillenbrand,2011:102( »...ستون دار استفاده می کردند
برای ضرباهنگ و تکرار می توان از مواردی چون رواق، ساباط و 
داالن در فضای خارجی و از ردیف ستون ها، طاق و قوس، طاقچه، 

رف و.... در فضای داخلی نام برد )نگاره 3 (.

آخریــن عاملــی کــه می توانــد جلوه گر تــداوم فضایــی در معماری 
ایرانــی باشــد، فضــای بینابیــن اســت. فضــای بینابیــن بــه دلیــل 
گــی پویایــی و انعطاف پذیــری خــود همچــون غشــاء ســلول،  ویژ
وظیفــه دریافــت، تفســیر، تغییــر، تبدیــل و تحــول داده هــا را 
دارد)Balilan,2011:68(. نمونــه بــارز این گونــه فضاهــا، ایــوان، 
صفه، گوشواره، هشتی، جلوخان، حیاطچه است. ایوان همواره 
نقشی گسترده در معماری کهن ایران ایفا کرده است. اندیشه 
اصلــی یــا مایــه اولیــه فکــری بــه وجــود آمــدن ایــوان را می تــوان 
کنان به معنای واســطه دانســت که قادر باشد با فراهم  نیاز ســا
آوردن امکان مکث یا توقف، حین گذشتن از فضای باز با فضای 
داخلیٔ  و بالعکس- به پاره ای عملکردهای جنبی جواب دهد. 
در کتاب حس وحدت، در مورد ایوان این گونه آمده است: »... 
ایوان »راه« یا فضای انتقالی بین دنیاهای زمانی و زمینی است. 
ایــوان را بــه لحــاظ متافیزیکی می توان مکان جانــی که بین باغ 
یــا حیــاط، به مثابــه روح و اتــاق به مثابــه جســم، درحرکــت اســت 
دانست« )Ardalan,2001:101(. جلوخان نیز که در بسیاری از 
گی هایی شبیه به ایوان  خ نمایی می کنند، به گونه ای، ویژ بناها ر
را دارا هستند. »شاید تعریف جلوخان در معماری عبارت باشد 

نگاره 3: تكرار در معماری ایرانی )منبع نگارندگان(نگاره 2: شفافیت سطوح در معماری ایرانی )منبع نگارندگان(
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از فضایــی کــه در بعــد عمــودی بــه ســقف محــدود می شــود و در 
بعد افقی به وسیله نقاطی در فضا. درجه محدودیت فضایی آن 
کامًا با شفافیت افقی سطوح تعریف کننده اش متناسب است«.

)Ardalan,2001:100()جــدول  1(

7. تداوم فضایی در معماری مدرن
کان یکــی از  همچــون گذشــته تــداوم در فضــای معمــاری کمــا
ــن دوران  ــا در ای ــت، ام ــوده اس ــدرن ب ــاران م ــای معم دغدغه ه
ج بیش ازپیــش موردتوجــه  تــداوم میــان فضــای داخــل و خــار
می تــوان  را  بیــرون  و  درون  میــان  »ارتبــاط  گرفــت.  قــرار 
 .)Grutter,2007:177(»دانســت مــدرن  معنــوی  دســتاورد 
معمــاران مــدرن بــا از بیــن بــردن محصوریــت معمــاری داخلــی، 
به عنــوان  دیــوار  نقــش  و  بیــرون  و  درون  میــان  دوگانگــی 
مــدرن  معمــاری  کردنــد.  کمرنــگ  را  کننــده  جدا عنصــری 
گشــود و بــه فضــای بیــرون و درون امــکان جریــان  دیوارهــا را 
ج  در یکدیگــر را داد. تــاش بــرای پیونــد فضــای داخــل و خــار
در معمــاری غــرب همــواره وجــود داشــته اســت، ایــن ســیر 
تاریخــی درنهایــت بــه معمــاری مــدرن ختــم می شــود و بیــرون 
و درون همپــوش می شــوند، بــه ســخنی دیگــر، مفهــوم انــدرون 
فضــای  »فکــر   .)Memarian,2005:340(می گــردد کمرنــگ 
ــدرن از  ــاری م ــه در معم ــاس خان ــوان اس ج، به عن ــار ــل و خ داخ
ــز  ــده آل، بــدون وجــه تمای بیــن رفتــه و یــک فضــای پیوســته ای
ج جایگزیــن آن گشــته اســت«.)2011:173,  بیــن داخــل و خــار
ــون نیــز در نوعــی دســته بندی کلــی،  Norberg-Shulz(  گیدئ
ســه تصــور اصلــی در تحــول فضــای معمــاری معرفــی می کنــد. 
کــه مربــوط بــه معمــاری مصــر، بین النهریــن و  در مرحلــه اول 
یونــان اســت، اجســام از اهمیــت برخــوردار بوده انــد. در مرحلــه 
دوم فضــای داخلــی اهمیــت می یابــد؛ تمــدن رم پایه گــذار ایــن 
نــوع نگــرش بــه فضــا در معمــاری بــوده اســت و ســپس معمــاری 
گوتیــک، رنســانس و بــاروک ایــن نگــرش را غنــا می بخشــند. 
کــه مربــوط بــه دوران مــدرن اســت، معمــار  در مرحلــه ســوم 
و  داخلــی  فضــای  میــان  کامــل  به طــور  می شــود  موفــق 

گیدئــون بــا مثــال زدن از  خارجــی ســازگاری بــه وجــود آورد. 
ســاختمان کلیســای رنشــان و اپــرای ســیدنی نشــان می دهــد 
ج پیوســتگی  کــه در ایــن نــوع معمــاری فضــای داخــل و خــار
بــه  مــدرن  ایــن طریــق معمــاری  از  و  پیــدا می کننــد  ابــدی 
موفقیــت بزرگــی در همــه اعصــار نائــل می شــود.)322-299: 
Memarian,2005(  عــده ای دیگــر از نظریه پــردازان مــدرن، 
گــروه  فضــا را به عنــوان یــک پیوســتار تعریــف می کننــد. ازنظــر 
فضــا،  پیوســتار  در  گــی  مهلی-نا خــاص  به طــور  و  دســتیل 
مفهــوم  یــک  به صــورت  فضــا  و  می شــوند  منعطــف  مرزهــا 
گشــودگی ها و مرزهــا، حفره هــا  روان و ســیال درک می گــردد. 
و ســطوح متحــرک محیــط را بــه مرکــز، هدایــت و مرکــز را بــه 
رو  پیوســته،  افت وخیــزی  منتقــل می کننــد.  بیــرون  ســمت 
نشــان دهنده  جهــات،  همــه  در  و  شــده  منشــعب  بــاال  بــه 
و  انســان  توانایی هــای  کــه  آنجایــی  تــا  کــه  اســت  ایــن 
تصورهــای او اجــازه می دهنــد، انســان مالکیــت ایــن فضــای 
فضــای  درعین حــال  و  نامحســوس  غیرقابل اندازه گیــری، 
همیــن  در   .)Nourmohamadi,2011:204(دارد را  مطلــق 
گــروه دســتیل می گویــد: »از طریــق  زمینــه، یکــی از اعضــای 
انفجــار محصوریــت جداره هــا، مــا دوگانگــی بیــن درون و بیــرون 
کردیــم« )Grutter,2007:170 (. در معمــاری مــدرن  را لغــو 
تصاویــر  درهم تنیــده  فضاهــای  به صــورت  داخلــی  فضــای 
بیــرون و درون شــکل می گیــرد؛ در ایــن معمــاری نامادیــت 
غالــب اســت و دیوارهــا بــا از دســت دادن ثبــات خــود مــاده 
زدایــی می شــوند. محصــول ایــن نامادیــت، تــداوم بصــری و 
ــا شــفافیت بیــان  ــه اساســًا ب ک ــداوم فضایــی اســت  در پــی آن ت
ــل  ــفافیت، حاص ــده ش ــر از پدی ــل متأث ــاری داخ ــود. معم می ش
محــو شــدن و ظهــور دوبــاره و تکه تکــه هــر یــک از ســطوح در 

پشــت ســطحی دیگــر اســت.

1ـ7. عناصر ایجادکننده تداوم فضایی در معماری مدرن
در دوران مــدرن بــا پیشــرفت فنــاوری، امــکان نفــی دیــوار باربــر 
و اســتفاده از پنجره هــای سرتاســری فراهــم شــد. معمــاری 

عوامل تداوم 
فضایی

عناصر ایجادکننده تداوم 
فضایی در معماری ایرانی

اشکال تداوم فضایی

 لاسیابناافضیواسکافضیوا اخلی
فضیواخییجفضیوا اخوالاخییج اخلی

شفافیت سطوح
ک،افخهالاهاین،ا اییی،اؤبی

-••-ایراخیمع،اه یامع

محور
امطبیراهح یافضیهی،امیماطببع،ا
گنبا ••••ُوسا،اهسیهاآب،اهنییه،ا

تکرار و 
ضرباهنگ

••••الار،اطیر،اییایط،ایف،اطیقچع

فضای بینابین
ایناو،اوفع،اگنؤنایه،اهشتی،ا

-••-النخیو،ارییطچع

جدول 1- عناصر ایجادکننده تداوم فضایی در معماری ایرانی
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ســطوح  از  متشــکل  کــه  می آفریــد  را  ســیالی  فضــای  مــدرن 
افقــی و قائــم بــود. اســتقال بصــری ایــن ســطوح آزاد به وســیله 
گشــت،  امکان پذیــر  شیشــه ای  صفحــات  از  اتصال هایــی 
ج و  به طوری کــه پنجره هــا از حالــت ســوراخ هایی در دیــوار خــار
بــه وقفه هایــی در آن تبدیــل شــدند. »تکنیــک جدیــد گوهــری 
را ارائــه کــرد و الهامــات هنــری بــه واقعیــت پیوســت، دیوارهــا بــه 
شیشــه تبدیــل شــدند و ارتبــاط مطلــق میــان فضــای داخــل و 
ج بــه وجــود آمــد. معمــاری مــدرن از ایــن طریــق توانســت  خــار
ج را به طــور کامــل و ایــده آل  تــداوم فضایــی میــان داخــل و خــار
ج وضوح  برقــرار کنــد«)Zevi,1997:11(. مــرز بیــن داخل و خــار
خــود را از دســت داد و بــه مــرزی مبهــم و پیچیــده تبدیــل شــد. 
ســطوح داخلــی و خارجــی به صــورت پدیده هــای احساســی 
درمی آمدنــد در ایــن حالــت بدنه هــای صلــب و شــفاف در فضــا 
بــه حیــات خــود ادامــه می دهنــد و ابعــاد فضــا بــه حــد واســطی 
ج تبدیــل می شــود. از  بــرای انتقــال اطاعــات داخــل و خــار
ــا  ــا نفــی محورهــای کاســیک ب ســوی دیگــر، معمــاران مــدرن ب

بهره گیــری از مســیرهای پویــا همچــون پلکان هــا، رمپ هــا و 
ُویــد2  هــا تــداوم فضایــی را بــه شــیوه ای جدیــد میــان فضاهــای 

ــگاره 4 (. ــد )ن ــرار کردن ــی برق داخل

آنان فضاهای داخلی ساختمان را به محلی برای قدم زدن تشبیه 
کردند. برای ایجاد معماری برای قدم زدن می توان پلکان های 
مــدوالر در یــک بنا را که معمــواًل در یک فضای جعبه مانند قرار 

)Memarian,2005:170( .کــرد می گیرنــد، حــذف 

بــا ایــن کار می تــوان رســوخ هــر فضــا در فضایــی دیگــر را داشــت و 
سیالیت فضایی موردنظر ِزوی را این گونه به دست آورد. بهترین 
مثــال بــرای ایــن موضــوع، ویــای ســاوا اثــر لوکوربوزیــه اســت. در 
ج از طریق رمپ میانی ساختمان به شکلی  این بنا فضای خار
سیال تا درون ویا تداوم می یابد )نگاره  5 (؛ محیط و ساختمان 
بــه گردشــگاهی معمارانــه بــرای ناظــر تبدیــل می شــود. از دیگــر 
راهکارهای معماری مدرن به منظور برقراری تداوم میان فضاها، 
امتداد سطوح است. در این مورد سطوحی مانند کف، دیوار یا 

)Memarpnu.blogfa.com:نگاره 4: ُوید مرکز موزه گوگنهایم )منبع
)www.memary.blogfa.com :نگاره 5: ویال ساوا )منبع

عوامل تداوم 
فضایی

عناصر ایجادکننده تداوم 
فضایی در معماری ایرانی

اشکال تداوم فضایی

سکافضیوا
 اخلی

 لاسیابناافضیوا
 اخلی

فضیوا اخوالا
فضیواخییجخییج

شفافیت سطوح
پنجههایه یی واؤیشعااو،ا
مفیا ینایاولباپزواآزا 

•••-

-•••پلکیواهی،ایهپاهی،اُوسااهیمحور

تکرار و ضرباهنگ
کفا یا هاس،ا ینایا  االرا
 یافضیواایللایبفا یا

کنس ح

-•••

••-- الن یفضای بینابین

جدول 2. عناصر ایجادکننده تداوم فضایی در معماری مدرن )مآخذ: نگارندگان(
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گی های ظاهری خود ازجمله بافت، رنگ و  سقف ضمن حفظ ویژ
... از فضایی به فضای دیگر امتداد می یابند و از این طریق حس 

پیوستگی فضایی به بیننده منتقل می شود.

کــه معمــاران مــدرن همــواره بــه  در مطالــب فــوق ذکــر شــد 
دنبــال ارتبــاط مناســب میــان بیــرون و درون بودنــد. یکــی از 
گونــه  تاش هــای آنــان بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف، ابــداع 
جدیــدی از فضاهــای بینابیــن بــود. پیلوتــی به عنــوان یــک 
فضــای مفصــل بیــن بنــا و فضــای اطرافــش قــرار می گرفــت و 
کــردن ایــن دو، تــداوم فضایــی میــان بنــا و محیــط  ضمــن جــدا 
می کــرد.  برقــرار  را  ســایت  فضایــی  پیوســتگی  همچنیــن  و 
»پیلوتــی، ســاختمان را از رابطــه ســنتی اش بــا زمیــن آزاد می کرد 
گســتره ای نامحــدود رهــا می ســاخت«.  و زمیــن را به عنــوان 

)2 )Norberg-Shulz,2011:56()جــدول  

8. تداوم فضایی در معماری معاصر ایران
کــه  پیــدا می کنــد  بــروز  بســتری  ایــران در  معمــاری معاصــر 
ــار و درخشــان را طــی  ازلحــاظ ارزش معمــاری، پیشــینه ای پرب
کــرده اســت، ازایــن رو نمی توانــد نســبت بــه آن بی اعتنــا باشــد؛ 
کــرد؛  از طرفــی تأثیــر اندیشــه مــدرن بــر آن را نیــز نمی تــوان انــکار 
کــه معمــاری معاصــر  بنابرایــن در ایــن مقالــه هــدف ایــن اســت 
ایــران از منظــر تــداوم فضایــی )موضوعــی کــه در هــر دو معمــاری 
گیــرد  ایرانــی و مــدرن مدنظــر بــوده اســت(، موردبررســی قــرار 
تــا روشــن شــود ایــن ســبک از معمــاری ایــران چــه میــزان از 
معمــاری گذشــته خــود و چــه میــزان از معمــاری مــدرن جهــان 

نــگاره 6: ُویــد مرکــزی و تــداوم فضایــی میــان طبقــات )منبــع: مهندســان 
مشــاور نقش جهــان پــارس، 1387: 149 (

نــگاره 7: رواق حیــاط مرکــزی )منبــع: مهندســان مشــاور نقش جهــان 
)  27  :1387 پــارس، 

نوع تداوم

معماری مدرنمعماری ایرانی

ؤفیفیتا
فضیوا کهایالاهح ییطنح

 انی ان
ؤفیفیتا
 کهایالاهح ییطنح

ضهایهنب
فضیوا
 انی ان

ؤبیک،ا
اییی،ا

امطبیراهح یا
فضیهی،ا
میماطببع،ا
ُوسا،اهسیها
آب،اهنییهالا

گنبا

الار،ا
یف،ا
ییایط،ا
طیرا
طیقچع

ایناو،ا
وفع،ا
گنؤنایه،ا
هشتی،ا
النخیو،ا
رییطچع

پنجهها
ؤیشعااوا
یه یی و،ا
مفیا ینایا
ولباپزوا

آزا 

پلکیواهی،ا
یهپاهی،ا
ُوسااهی

کفا  االرا
 یا هاس،ا
 ینایا یا
فضیواایز،ا
یبفا یا
کنس ح

 الن ی

سکافضیوا
 اخلی

 لاسیابناا
••فضیوا اخلی

فضیوا اخوالا
◌◌◌خییج

فضیواخییج

جدول 3. تداوم فضایی در فرهنگسرای نگارستان )مآخذ: نگارندگان(
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غــرب تأثیــر گرفتــه اســت. بــرای ایــن بررســی، مشــاهده نامــه ای 
کــه معیارهــای مقایســه در  توصیفــیٔ  تحلیلــی تنظیــم شــد 
ــی و مــدرن  ــداوم فضایــی در معمــاری ایران آن، عوامــل ایجــاد ت
هســتند. در ایــن جــدول دوایــر توپــر )•( نشــان دهنده ارتبــاط 
قــوی و دوایــر توخالــی )◌( نشــان دهنده ارتبــاط ضعیــف عناصــر 
آمــاری پژوهــش، شــانزده  اســت. به منظــور تهیــه جمعیــت 
ــال  ــان ح ــا زم ــی ت ــه 50 شمس ــی ده ــای عموم ــان بناه ــر از می اث

نوع تداوم

هعمیاواهااوهعمیاواایهامی

ؤفیفیتا
فضیوا کهایالاهح ییطنح

 انی ان
ؤفیفیتا
 کهایالاهح ییطنح

ضهایهنب
فضیوا
 انی ان

ؤبیک،ا
اییی،ا

امطبیراهح یا
فضیهی،ا
میماطببع،ا
ُوسا،اهسیها
آب،اهنییهالا

گنبا

الار،ا
یف،ا
ییایط،ا
طیرا
طیقچع

ایناو،ا
وفع،ا
گنؤنایه،ا
هشتی،ا
النخیو،ا
رییطچع

پنجهها
ؤیشعااوا
یه یی و،ا
مفیا ینایا
ولباپزوا

آزا 

پلکیواهی،ا
یهپاهی،ا
ُوسااهی

کفا  االرا
 یا هاس،ا
 ینایا یا
فضیواایز،ا
یبفا یا
کنس ح

 الن ی

سکافضیوا
• اخلی

 لاسیابناا
فضیوا اخلی

فضیوا اخوا
••◌◌لاخییج

جدول 4. تداوم فضایی در مسجد دانشگاه تهران )مآخذ: نگارندگان(

نوع تداوم

هعمیاواهااوهعمیاواایهامی

ؤفیفیتا
یطنح

فضیوا کهایالاهح ی
 انی ان

ؤفیفیتا
یطنح

 کهایالاهح ی
ضهایهنب

فضیوا
 انی ان

ؤبیک،ا
اییی،ا

امطبیراهح یا
فضیهی،ا
میماطببع،ا
ُوسا،اهسیها
آب،اهنییهالا

گنبا

الار،ا
یف،ا
ییایط،ا
طیرا
طیقچع

ایناو،ا
وفع،ا
گنؤنایه،ا
هشتی،ا
النخیو،ا
رییطچع

پنجهها
ؤیشعااوا
یه یی و،ا
مفیا ینایا
ولباپزوا

آزا 

پلکیواهی،ا
یهپاهی،ا
ُوسااهی

کفا  االرا
 یا هاس،ا
 ینایا یا
فضیواایز،ا
یبفا یا
کنس ح

 الن ی

سکافضیوا
 اخلی

◌

 لاسیابناا
فضیوا اخلی

•••

فضیوا اخوا
لاخییج

•••

•فضیواخییج

جدول 5. تداوم فضایی در پردیس سینمایی ملت )مآخذ: نگارندگان(

ــه  ک ــت  ــورت گرف ــکلی ص ــه ش ــا ب ــاب بناه ــدند؛ انتخ ــش ش گزین
نماینــده ای از هــر دوره زمانــی در آن وجــود داشــته باشــد تــا 
در انتهــا نتیجــه بــه واقعیــت نزدیک تــر باشــد. در ایــن میــان 
بــا توجــه بــه حجــم تحلیل هــا و ظرفیــت مقالــه، تنهــا چهــار 
البتــه  کــه  اســت  گنجانده شــده  متــن  به تفصیــل در  نمونــه 
نتیجه گیــری نهایــی مربــوط بــه هــر شــانزده اثــر تحلیل شــده 

اســت.
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)  27  :1387 پــارس، 

)www.etoood.com :نگاره 8: رمپ های ارتباطی )منبع

نگاره 9: پالن سالن ها )منبع: مجله معمار، 1387: 21 (

www.cinemakhabar. :نــگاره 10. پیلوتــی و ارتبــاط آن بــا حیــاط مرکــزی )منبــع
 )ir

نوع تداوم

هعمیاواهااوهعمیاواایهامی

ؤفیفیتا
فضیوا کهایالاهح ییطنح

 انی ان
ؤفیفیتا
 کهایالاهح ییطنح

ضهایهنب
فضیوا
 انی ان

ؤبیک،ا
اییی،ا

امطبیراهح یا
فضیهی،ا
میماطببع،ا
ُوسا،اهسیها
آب،اهنییهالا

گنبا

الار،ا
یف،ا
ییایط،ا
طیرا
طیقچع

ایناو،ا
وفع،ا
گنؤنایه،ا
هشتی،ا
النخیو،ا
رییطچع

پنجهها
ؤیشعااوا
یه یی و،ا
مفیا ینایا
ولباپزوا

آزا 

پلکیواهی،ا
یهپاهی،ا
ُوسااهی

کفا  االرا
 یا هاس،ا
 ینایا یا
فضیواایز،ا
یبفا یا
کنس ح

 الن ی

سکافضیوا
 اخلی

 لاسیابناا
•◌•◌•فضیوا اخلی

فضیوا اخوا
•••◌لاخییج

••فضیواخییج

جدول 6. تداوم فضایی در فرهنگسرای نیاوران )مآخذ: نگارندگان(
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1ـ8. فرهنگسرای نگارستان
ــه  ــپ ورودی ب ــکان و رم ــق پل ــا از طری ــن بن ج در ای ــار ــای خ  فض
ــک  ــوت کوچ ــد. حیاط خل ــدا می کن ــوذ پی ــا نف ــن و بن درون زمی
مقابــل ورودی، در نقــش فضــای بینابیــن، باعــث تــداوم میــان 
فضــای درون و بیــرون می شــود. در داخــل نیــز شــاهد یــک ُویــد 
کــه در طــول یــک محــور عمــودی همچــون  مرکــزی هســتیم 
ســتون فقــرات ســاختمان، فضاهــای حــول ُویــد را بــه هــم 
مرتبــط می کنــد؛ قرارگیــری یــک جام خانــه در انتهــای محــور 

نوع تداومنام بنا

معماری مدرنمعماری ایرانی

شفافیت 
تکرار و محورسطوح

ضرباهنگ
فضای 
بینابین

شفافیت 
تکرار و محورسطوح

فضای ضرباهنگ

ک،  شبا
ارسی، 

انطباق 
محور 

فضاها، 
ُوید، 

نیم طبقه، 
مسیر آب، 
گنبد مناره و 

رواق، 
طاق، 

ساباط، 
رف، 

طاقچه

ایوان، 
صفه، 

گوشواره، 
هشتی، 

جلوخان، 
حیاطچه

پنجره 
شیشه ای 

سرتاسری، 
نفی دیوار 

صلب 
پالن آزاد

پلکان، 
رمپ، 

ُوید

کف  تداوم 
در تراس، 
دیوار در 

فضای باز، 
سقف در 

کنسول

پیلوتی

1

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای 
داخلی

••

فضای 
داخل و 

خارج
◌◌◌

فضای 
خارج

2
مسجد 

دانشگاه 
تهران

یک فضای 
•داخلی

دو یا چند 
فضای 
داخلی

فضای 
داخل و 

خارج
◌◌••

فضای 
◌•خارج

بــار دیگــر باعــث پیوســتگی فضــای درون و  ُویــد،  عمــودی 
بیــرون می شــود. بنابرایــن در یــک جمع بنــدی کلــی می تــوان 
کــه حیاط خلــوت کوچــک ورودی، جام خانــه،  نتیجــه گرفــت 
ج  خــار و  داخــل  فضــای  تــداوم  موجــب  رمــپ  و  پلــکان 
می شــود. همچنیــن قرارگیــری فضاهــای داخلــی حــول ُویــد 
مرکــزی و ترکیــب آن بــا پلــکان باعــث تــداوم فضاهــای داخلــی 

می گــردد )جــدول 3 و نــگاره 6 (.

جدول 7. جدول توصیفی-تحلیلی نمونه های موردی )مآخذ: نگارندگان(
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3
پردیس 

سینمایی 
ملت

یک فضای 
◌داخلی

دو یا چند 
فضای 
داخلی

•••

فضای 
داخل و 

خارج
•••

فضای 
•خارج

4

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای 
داخلی

•◌•◌•

فضای 
داخل و 

خارج
•••

فضای 
••خارج

5
مجموعه 

ورزشی 
ونک

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

•◌

فضای داخل 
و خارج

◌••◌

◌فضای خارج

6
ساختمان 
اجالس 

سران

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

•◌•

فضای داخل 
و خارج

•••

•◌فضای خارج

7

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

•◌

فضای داخل 
و خارج

◌◌•

◌••فضای خارج
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8
موزه 

هنرهای 
معاصر

یک فضای 
داخلی

◌◌

دو یا چند 
فضای داخلی

••◌••

فضای داخل 
و خارج

◌◌◌◌

◌فضای خارج

9
پردیس 

سینمایی 
تماشا

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

◌◌

فضای داخل 
و خارج

•

◌◌فضای خارج

10
مجموعه 

ورزشی 
رفسنجان

یک فضای 
داخلی

•

دو یا چند 
فضای داخلی

◌◌

فضای داخل 
و خارج

•

◌فضای خارج

11
مرکز 

فرهنگی 
دزفول

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

•

فضای داخل 
و خارج

••◌

••فضای خارج

12
مرکز 

فرهنگی 
اصفهان

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

◌◌

فضای داخل 
و خارج

◌••

•فضای خارج
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تئاتر شهر13

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

◌◌•

فضای داخل 
و خارج

◌

فضای خارج

14
ساختمان 

میراث 
فرهنگی

یک فضای 
داخلی

دو یا چند 
فضای داخلی

••

فضای داخل 
و خارج

◌•◌◌

••فضای خارج

2ـ8. مسجد دانشگاه تهران
کف ســازی از محوطــه عمومــی دانشــگاه بــه داخــل   امتــداد 
حیــاط مرکــزی مســجد، همــراه بــا ایجــاد تــداوم فضایــی موجــب 
به عنــوان  مرکــزی  حیــاط  می شــود.  بنــا  درون  بــه  کشــش 
فضایــی بینابیــن، محوطــه دانشــگاه و شبســتان را بــه هــم 
ــتان  ــور شبس ــاق مح ــا انطب ــش ب ــداوم و کش ــد. ت ــط می کن مرتب
و حیــاط و همچنیــن قرارگیــری ورودی اصلــی شبســتان بــر آن، 
دوچنــدان می شــود. در فضــای داخــل نیــز تعبیــه پنجره هــای 
ج را بــه  کوچــک در زیــر گنبــد، نــور و بــه دنبــال آن فضــای خــار
داخــل وارد می کننــد. محــور عمــودی ای کــه از مرکــز گنبــد عبــور 
ــه  ــد ب ــای واح ــن فض ــر در ای ــار دیگ ــش را ب ــداوم و کش ــد، ت می کن
کــه البتــه نحــوه آرایــش ســتون نیــز  ســمت بــاال ایجــاد می کننــد 
در ایــن امــر بی تأثیــر نیســت. بدیــن ترتیــب در مســجد دانشــگاه 
ج  تهــران شــاهد دو نــوع تــداوم داخــلٔ  داخــل و داخــلٔ  خــار

هســتیم )جــدول 4 و نــگاره 7 (.

3ـ8. پردیس سینمایی ملت
ــارک احاطــه  ــان و جبهــه دیگــر را پ ــا را خیاب  یــک جبهــه ایــن بن
می کنــد. ایــن دو فضــا از طریــق پیلوتــی زیــر ســاختمان بــه 
بهتریــن شــکل در هــم نفــوذ می کننــد و تبدیــل بــه فضایــی 
کــه  ج از طریــق رمپ هایــی  پیوســته می شــوند. فضــای خــار
در  می یابــد.  امتــداد  درون  در  تعبیه شــده اند،  پیلوتــی  در 
ایــن میــان پیلوتــی نقــش فضــای بینابیــن را بــازی می کنــد. 
رمپ هــا در داخــل بنــا نیــز وجــود دارنــد و فضاهــای مختلــف بنــا 
را بــه شــکلی ســیال و نــرم بــه هــم مرتبــط می کننــد. از ســوی 
ــث  ــا باع ــی بن ــرقی و غرب ــه ای ش ــام شیش ــای تم ــر، جداره ه دیگ

می شــوند فضــای درون و بیــرون یکــی شــود. به طورکلــی، بــا 
ــرای  ــاری ب ــده معم ــت ای ــه گرف ــوان نتیج ــا می ت ــن بن ــل ای تحلی
قــدم زدن یــا گردشــگاه معمارانــه لوکوربوزیــه بــه بهتریــن شــکل 
کــرده و فضــای ســیال  در پردیــس ســینمایی ملــت بــروز پیدا
بــه بیــرون تداوم یافتــه اســت  از بیــرون بــه درون و از درون 

)جــدول 5 و نگاره هــای 8 و9 (.

4ـ8. فرهنگسرای نیاوران  
فضــای بــاز محوطــه از ورودی جنوبــی به وســیله محــور آب و 
ردیــف درختــان بــاغ تــا بنــای دفتــر مخصــوص امتــداد می یابــد. 
در میانــه ایــن محــور شــاهد گشایشــی فضایــی هســتیم؛ تعبیــه 
یــک صفــه بــر روی حــوض آب و یــک طــاق، فضــای بــاغ را بــه 
بــا  بــاز  درون حیــاط مرکــزی فرهنگســرا می کشــاند. فضــای 
حرکتــی ســیال از طریــق رواق هــا و پنجره هــای سرتاســری بــه 
درون بنــا راه پیــدا می کنــد. در درون بنــا نیــز )به ویــژه فضــای 
پلــکان  و  رمپ هــا  به وســیله  فضــا  امتــداد  شــاهد  گالــری( 
هســتیم. ایــن فضــای ســیال درنهایــت از طریــق روزن هــای 
ج می پیونــدد. در انتهــا  ســقفی بــار دیگــر بــه فضــای بــاز خــار
نیــز  مرکــزی  حیــاط  فضــای  گذشــته  در  کــه  کــرد  ذکــر  بایــد 
کــه در زیــر کتابخانــه فرهنگســرا قــرار داشــته  به وســیله پیلوتــی 
کنــون بــه ســالن اجتماعــات تبدیل شــده اســت، بــه بــاغ و  و ا
کــه  فضــای شــهری پشــت فرهنگســرا متصــل می گردیــده اســت 
ــاهدات  ــر مش ــا ب ــدارد. بن ــود ن ــی وج ــن امکان ــر چنی ــروزه دیگ ام
گرفــت، در فرهنگســرای نیــاوران از  ذکرشــده می تــوان نتیجــه 
قابلیت هــای معمــاری ایــران و معمــاری مــدرن بــرای برقــراری 

جدول 7. جدول توصیفی-تحلیلی نمونه های موردی )مآخذ: نگارندگان(
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اســت  استفاده شــده  توأمــان  به صــورت  فضایــی  تــداوم 
)جــدول 6 و نــگاره 10 (.

نتیجه گیری
گرفتــه بــر روی  بــا توجــه بــه بررســی ها و تحلیل هــای صــورت 
ــه به طــور  ک بناهــای منتخــب، نتایــج مشــاهدات در جــدول 7 
خاصــه توصیفــی اســت از نحــوه پرداختــن بــه موضــوع تــداوم 
فضایــی در 16 بنــای منتخــب، ازاین قــرار اســت. بــا بررســی 
شــفافیت  از  اســتفاده  درزمینــهٔ  کــه  درمی یابیــم  جــدول 
ســطوح بــرای رســیدن بــه تــداوم فضایــی، 37 درصــد بناهــا 
متأثــر از راهکارهــای معمــاری ایرانــی بــوده و 87 درصــد، از 
آمــار  ایــن  کرده انــد.  اســتفاده  مــدرن  راهکارهــای معمــاری 
برقــراری  به منظــور  معاصــر  معمــاران  کــه  معناســت  بدیــن 
تــداوم، به ویــژه میــان بیــرون و درون اســتفاده از ســطوح کامــًا 
کاربــرد ارســی،  شــفاف و شیشــه ای و نفــی دیــوار را نســبت بــه 
ک و ... ترجیــح می دهنــد. پردیــس ســنمایی ملــت از  شــبا
میــان بناهــای تحلیل شــده بــه بهتریــن شــکل از ایــن عامــل 
کــرده اســت؛ به طوری کــه  بــرای برقــراری انــواع تــداوم اســتفاده 
در عمــل مــرز میــان فضاهــا برداشته شــده و فضاهــای مجــزا و 

مســتقل به صــورت فضایــی پیوســته و واحــد درآمده انــد.

ایــن  تــداوم،  برقــراری  مــورد به کارگیــری محــور به منظــور  در 
بــار آمــار عکــس مــورد قبــل اســت؛ یعنــی 81 درصــد از بناهــا 
گی هــای محــور ایرانــی بــوده و 68 درصــد آن هــا از  دارای ویژ
پلــکان، رمــپ و ُویــد بــرای رســیدن بــه تــداوم فضایــی اســتفاده 
ســازمان  عامــل  اینکــه  بــر  عــاوه  ایرانــی  محــور  کرده انــد. 
موجــب  اســت،  بررسی شــده  بناهــای  از  بســیاری  دهنــده 
خارجــی  فضاهــای  و  داخلــی  فضاهــای  در  تــداوم  ایجــاد 

ســاختمان  دزفــول،  فرهنگــی  مرکــز  می شــود؛  نیــز  آثــار  ایــن 
میــراث  و ســاختمان  اســامی  فرهنگســتان های جمهــوری 
ایرانــی  محــور  به کارگیــری  از  خوبــی  نمونه هــای  فرهنگــی، 
به منظــور برقــراری تــداوم میــان فضاهــا هســتند. درزمینــهٔ 
اســتفاده از ضرباهنــگ، تکــرار بــا بررســی جــدول درمی یابیــم 
گرفته شــده اند و هــر  کار  کــه ایــن عوامــل به طــور مســاوی بــه 
دو در 43 درصــد بناهــا دیــده می شــوند )ممکــن اســت در یــک 
ــوع ایرانــی  بنــا هــر دو حالــت دیــده شــود(. فضــای بینابیــن از ن
همچــون ایــوان، گوشــواره و حیاط خلــوت بیشــتر از نــوع غربــی 
خــود یعنــی پیلوتــی مورداســتفاده معمــاران معاصــر ایرانــی 
ــی و در  ــوع ایران ــه در 62 درصــد بناهــا ن ــوده اســت؛ به طوری ک ب

19 درصــد مــوارد نــوع مــدرن دیــده می شــود. )نمــودار 1 (

بناهــا  کــه در همــه  در مقایســه ای دیگــر می تــوان دریافــت 
ــر  ــرده و ه ک ــه  ــرون توج ــاط درون و بی ــئله ارتب ــه مس ــاران ب معم
کرده انــد؛ به طوری کــه حتــی در  یــک بــه طریقــی آن را برقــرار 
کــه بخــش اعظــم آن هــا زیرزمیــن قــرار دارد، ماننــد  بناهایــی 
شــاهد  معاصــر،  هنرهــای  مــوزه  و  نگارســتان  فرهنگســرای 
تــاش بــرای ارتبــاط میــان درون و بیــرون هســتیم. در ایــن 
میــان در 68 درصــد از بناهــا ارتبــاط میــان درون و بیــرون بــه 
شــکلی مناســب و قــوی برقرارشــده و در 33 درصــد از آن هــا 
ارتبــاط از نــوع ضعیــف و تنهــا در حــد پاســخگویی بــه برخــی 
ــواع  ــران اســت. در مــورد دیگــر ان ــا و کارب از نیازهــای اساســی بن
تــداوم آمــار قــدری متفــاوت اســت؛ به طوری کــه 95 درصــد 
معمــاران در تــاش بــرای ایجــاد تــداوم میــان فضاهــای داخلــی 
بوده انــد؛ از ایــن تعــداد 67 درصــد دارای ارتبــاط قــوی و 33 
ــد  ــر، در 75 درص ــوی دیگ ــد. از س ــف دارن ــی ضعی ــد ارتباط درص
بناهــا شــاهد اســتفاده از اصــول تــداوم فضایــی در محوطــه و 

نمودار 1. نمودار مقایسه میان عوامل تداوم فضایی
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ســایت هســتیم. تنهــا 25 درصــد معمــاران در تــک فضاهــای 
ــته اند. ــی داش ــداوم فضای ــاد ت ــعی در ایج ــود س ــار خ ــی آث داخل

از میــان بناهــای بررسی شــده در جــدول 7، در فرهنگســرای 
تــداوم  نیــاوران شــاهد بیشــترین تــاش به منظــور برقــراری 
کــرده اســت  فضایــی هســتیم، به طوری کــه معمــار بنــا تــاش 
به طــور هم زمــان از راهکارهــای معمــاری ایرانــی و معمــاری 
کنــد. در  مــدرن بــرای ایجــاد انــواع تــداوم فضایــی اســتفاده 
مقابــل، ایــن تــاش در بنــای تئاتــر شــهر بــه حداقــل می رســد و از 

کاســته می شــود. ســیالیت و پویایــی فضاهــا 

در انتهــا نیــز بایــد گفــت، درزمینــهٔ اســتفاده از اصــول تــداوم 
ــر از معمــاری ایرانــی، 40 درصــد  فضایــی، 59 درصــد بناهــا متأث
متأثــر از معمــاری مــدرن بــوده و 1 درصــد نیــز به طــور یکســان از 

هــر دو تأثیــر گرفته انــد )نمــودار 1 (.

پی نوشت
کلمــه ادامــه یــا مصــدر ادامــه دادن اســت و آن . 1 کلمــه تــداوم، از  ریشــه 

در لغت نامــه دهخــدا بــه معنــی همیشــه داشــتن، پیوســتگی، پیوســته 
گردانیــدن و دائــم داشــتن اســت. کلمــه  پیوســته نیــز، بــه معنــی متصــل، 
بــه هم بســته و بافصــل تعبیــر شــده اســت؛ همچنیــن پیوســتگی بــه 
گسســتگی و  گشــادگی،  معنــی حالــت و چگونگــی پیوســته، مقابــل 

انفصــال آمــده اســت.

2 .void
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