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 مطالعه تطبیقی بازنمایی فضای معماری سنتی در آثار نقاشی و معماری معاصر ایران،
نمونه موردی: آثار نقاشی پرویز کالنتری و آثار معماری سید هادی میرمیران

امیر سمیعی*-  سحر خدابخشی**-  منوچهر فروتن***

چکیده
نقاشی و معماری همیشه در کنار هم بوده اند و با ویژگی های انحصاری در مبانی و صور به دیگری کمک کرده اند.گاهی 
نقاشی ایده  اولیه معماری بوده و گاهی معماری موضوع نقاشی شده است. بنابراین درک فضایی از هر کدام، از زاویه دید 
هنرمند، به گونه ای مددرسان خلق فضا به شکلی متفاوت است.حلقه ای گمشده که در تنها عنصر غیر قابل حذف آن ها 
یعنی فضا مشترکند، فضایی که در نقاشی دو بعدی و سه بعدی، مجازی و در معماری عینی آفریده می شود. این مقاله 
جستاری پیرامون بازنمایي فضاي معماري سنتي در نقاشی و معماری معاصر ایران است که در آثار نقاشی کالنتری و 
میرمیران دیده شده است. این نوشتار نظر دارد با مقایسه رابطه مفهوم فضا در نقاشی و معماری در دوران معاصر به بررسی 
پیوندهای مفهومی میان این دو هنر بپردازد. هدف از انجام پژوهش نیز دستیابی به درک مشترکی از هنرمند نقاش و 
معمار از فضای معماری سنتی ایران است. برای این منظور دو هنرمند که در آثارشان به بازنمایی و برداشت خود از فضای 
معماری سنتی پرداخته اند و در این زمینه پیشرو و مطرح هستند انتخاب شده اند و بدین منظور سه مقوله اصلی مورد 

بررسی قرار گرفته است.
گام نخست: بررسی بازنمایي فضاي معماري سنتي و مفهوم آن در آثار نقاشي پرویز کالنتری؛

گام دوم: بررسی بازنمود فضاي معماري سنتي ومفهوم آن در آثار معماري سیدهادی میرمیران؛
گام سوم: بررسی "رابطه و پیوند فضای نقاشی و معماری" در این دو هنرمند معاصر.

روش پژوهش، براساس مطالعه تطبیقی، تحلیل تفسیری وبا تحلیلي شکل گرایانه و شمایل نگارانه انجام شده است. روش 
کار به گونه ای تنظیم شده که عوامل مؤثر بر شکل گیری فضا در نقاشی ها و معماری های منتخب تحت بررسی و تجزیه و 
تحلیل قرار گرفته و آثار نقاشی با روش های مذکور مورد ارزیابی واقع شده است. در نهایت ویژگي هاي مشترک بازنمایي 

فضاهاي سنتي ایران در آثار دو هنرمند بیان شده است.

واژگان کلیدی: معماری معاصر ایران، نقاشی معاصر ایران، فضا، پرویز کالنتری، سیدهادی میرمیران.

* گروه معماری، واحدخمین، دانشگاه آزاداسالمی، خمین، ایران )نویسنده مسئول(.
Email: Samiei@iaukhomein.ac.ir 

**گروه معماری، واحد خمین، دانشگاه آزاد اسالمی، خمین، ایران.
***گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسالمی، همدان، ایران.
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مقدمه
نقاشی ایرانی از دیرباز بدون تقلید صرف از طبیعت یعنی بدون به کار بردن فضاهای سه بعدی، رنگ های واقعی، بافت ها، 
شکل ها و همچنین نور و سایه های طبیعی، سعی در به وجود آوردن فضاهای آرمانی و ایده آل، همان چیزی که در ذهن 
نقاش شده داشته است.بنابراین جز در دوره های اثرپذیری از سنت های غربی، نشانی از طبیعت گرایی در نقاشی ایران 
نمی توان یافت. در عوض چکیده نگاری )استیلیزاسیون 1(، نمادپردازی و آذین گری از کهن ترین روزگار در هنر تصویری 
 Pakbaz,( این سرزمین معمول بود.مبانی زیبایی شناسی نگارگری ایرانی بر اساس این ادراک انتزاعی از جهان شکل گرفت

.)2010, p. 8
عضو ثابت و بدون تغییر تحوالت نقاشی یک عنصر است که به هیچ وجه قابل چشم پوشی و حذف نیست و آن فضایی 
اهمیت  می یابد.  عینیت  بوم  در  مختلف  به صور  پخته می شود سپس  که شکل می گیرد،  است  هنرمند  برآمده از ذهن 
پژوهش را می توان در شناختی نوین از انواع دید، درک و فهم فضاهای مختلف نقاشی و معماری در یک دوره دانست 
تا با بررسی عمیق ترین الیه مفهومی مشترک میان این دو هنر، یعنی بررسی "رابطه فضای نقاشی و معماری" به هدف 
پژوهش دست پیدا کرد. این مقاله قصد دارد این واقعیت را روشن سازد که در دوران معاصر ایران رابطه ای مفهومی میان 
نقاشی و معماری برقرار بوده است و این دو هنر در دوران معاصر از یک منبع تغذیه می شدند و مفاهیم فضایی واحدی 

را منتقل می نمودند.

1. پیشینه پژوهش
گیدئون2 )2007( آثاری از نقاشان دوران رنسانس تا دوران معاصر آورده و به مقایسه تصور فضایی در نقاشی و معماری 
 Gideon,( پرداخته است. یکی از عواملی که بر معماری میس وندروهه3  مؤثر بوده است نهضت هنری د  استایل هلند4 است
p. 465 ,2007(. نمونه ای خاص از فضاسازی های نزدیک و قابل فهم را می توان در قرابت فضایی بین آثار فرانک لوید 
رایت5 و پیت موندریان6 از اعضای گروه داستایل دید. همانطور که گیدئون )2007( می گوید: نحوه کار دسته های مختلف 
هنرمندان )کوبیسم( متفاوت بود اما نتیجه کار همه آنان به معماری راه برد. گاردنر7)2006( گونه ای از تکامل تدریجی 
یا پیشرفت کیفی آثار هنری با رویکردی تاریخی را در کتاب "هنر در گذر زمان" آورده است. در آنجا چنین فرض کرده 
است که مفهومی در هر اثر هنری بیان شده و مفهوم مزبور را فقط در صورتی می توان درک کرد که اثر مجسم کننده اش 
مدرن  هنر  درباره  لینتن8)2004(  نوربرت  کرد.  مقایسه  آفریده شده  زمان  همان  در  تقریباً  که  مشابهی  آثار  دیگر  با  را 
پژوهشی انجام داده است. تابلوی "مصر من" اثر چارلز دموت9، که آوای آن معماری آمریکایی را به گوش می رساند که 
.)Lynton, 2004, p. 194( فرانک لوید رایت، گروپیوس10و دیگران به عنوان الگوی گونه نوین زیبایی پیشنهاد می کردند

نتایج پژوهش های انجام شده نشان دهنده نزدیکی فهم مشترکي از فضا در نگاه نقاش و معمار است و از این مدخل به 
تأثیر پذیری متقابل دو هنر پی می برد. فروتن )2005( در پژوهشخود با عنوان »درک نگارگران ایرانی از ساختار فضای 
معماری ایران«، که در دوره های ایلخانی، تیموری و اوایل صفوی نشان داده است، به عناصری از جمله تقارن، تعدد، تنوع 

و در کل ویژگی های ساختار فضای معماری و درک آن در نگاره های قرن هفتم تا قرن دهم هجری قمری می پردازد.

2. روش پژوهش
روش پژوهش در این مقاله بر اساس مطالعه تطبیقی بین رشته ای و تحلیلی – تفسیری است. برای دستیابی به اهداف 
این پژوهش از دوشاخه هنری، نقاشی و معماری استفاده شده است. از بین هنرمندان، چهره های به نام دو حوزه نقاشی 
و معماری یعنی پرویز کالنتری و سیدهادی میرمیران به دلیل نام آشنا بودن و سعی در بازنمایی معماری سنتی در طیف 

فعالیتی خود، انتخاب شده اند. 
بر این اساس تحلیل فضایی نقاشی های مشخص از کالنتری به عنوان فضاهای نقاشی شناخته می شوند. برای تحلیل فضای 
محتوایی نقاشی ها ابتدا از روش شکل شناسی و سپس روش شمایل نگاشتی پانوفسکی11استفاده شده است. مراحل بررسی 
نقاشی ها به ترتیب زیر انجام شد: تاریخ گذاری نقاشی ها، بررسی ابعاد و اندازه، تکنیک نقاشی، پیام های ظاهری نقاشی، 
پیام های عمیق تر و درونی تر آن و سپس مقایسه ای معنایی– فضایی بین آن نقاشی و معماری هم دوره  خود صورت گرفته 
است. در این مقاله از روش تطبیقی استفاده شده است تا ماهیت فضا در دو هنر نقاشی و معماری بررسی و از این بررسی 

بتوان به شناختی درجه اول از ماهیت کیفی فضاهای ذهنی نقاشی دست پیدا کرد.
شکل گرایی رویکردی است به هنر که به جای تأکید بر محتوا، بر اهمیت شکل به منزله  سرچشمه  جاذبه  ذهنی اثر هنری 
پافشاری می کند. راجر فرای12)1934-1866( بر این باور است که هنر با هنرمند آفریننده  آن یا فرهنگی که به آن تعلق 
دارد ارتباط معناداری ندارد و یا ارتباطی اندک دارد. این رویکرد رویکردی ناتاریخی است و بر تأثیرهای عاطفی اثر هنری 
تمرکز دارد. برای تدقیق در هر اثری شکل و فرم اثر نیز حائز اهمیت و قابل توجه است. هاینریش ولف لین13مسأله  تکامل 
هنری را با نمونه ای از حرکت از نوزایی )رنسانس( به سوی سبک باروک سده  هفدهم توضیح می دهد. ولف لین پنج جفت 
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مفهوم سبک را متمایز می کند که آن ها را به ترتیب در مورد سازماندهی شکلی هنر نوزایی و باروک به کار می برد. این 
پنج جفت عبارتند از: خطی و نقاشی وار، تخت و واپس نشسته، شکل باز و بسته، چندگانگی و یگانگی، و سرانجام وضوح 

.)Adams, 2009, p. 29(مطلق و نسبی
رویکرد شمایل نگاشتی به آثار هنری در درجه نخست معنای موضوع را در نظر می گیرد. به عبارتی می توان گفت پژوهش 
شمایل نگاشتی به جای شکل بر محتوا تمرکز دارد. اروین پانوفسکی سه سطح را در روش خوانش شمایل نگاشتی آثار 
هنری متمایز کرد. نخستین سطح، سطح پیش شمایل نگاشتی بود یعنی سطحی از موضوع بدوی یا طبیعی. دومین سطح 
یعنی سطح رسم و قرارداد که در این سطح، متن زیرساخت تصویر است. سطح سوم به معنای ذاتی یا درونی تصویر 
می پردازد و زمان و مکان آفرینش تصویر و فرهنگ رایج در آن زمان، مکان و خواست های پشتیبان ها را در نظر می گیرد. 
این سطح، سطح ترکیبی تفسیر است و داده های منابع گوناگون را با هم می آمیزد و بن مایه های فرهنگی، متن های معاصر 
 Adams,( در دسترس، متن های انتقال یافته از فرهنگ های گذشته، پیشینه های هنری و این گونه امور را در بر می گیرد

.)2009, p. 51

3. معنی فضا در معماری و نقاشی
واژه فضا در معماری معنای دقیق و واحدی ندارد. تا حدی که شاید بتوان این واژه را یکی از مشکل آفرین ترین و مبهم ترین 
واژه های تخصصی معماری به حساب آورد )Hojjat, 1998, p. 18(. اما در بررسی واژه فضا در زبان فارسی )اسپاش(، عربی 
)فضاء(، انگلیسی )Space( و التین )Spatium(چهار مفهوم مرتبط به دست می آید: مکان، مرز و فاصله، عرصه وتهی. فضا 
به عنوان کیفیت، جایگاهی مرتبط با مفهوم مکان، زمان، صورت )Form( و حرکت فهمیده می شود. فضا در تقابل های خود 
بر مبنای هر کدام از سه گانه دیگر در تقابلی دوگانه قرار می گیرد: فضا/ مکان )وجه حرکت فضا در مقابل سکون مکان(؛ 
 Foroutan,( )فضا/ توده )وجه تهی فضا در مقابل پر توده(؛ فضا/ صورت )وجه مرز و بینابینی در مقابل تعّین و درون بودگی
pp. 91-92 ,2009(. با آنکه واژه فضا در معماری معنایی وسیع و آشفته دارد ولی از سویی دیگر، در میان تعدد تعاریفی که 
از این واژه ارائه می شود وجود همیشگی دو عنصر جداناشدنی مشهود است؛ امر عینی و امر ذهنی. در برخی از این تعاریف 
به وجود عنصر اول یعنی امر عینی و فضایی که انسان را احاطه کرده اشاره می شود؛ مانند تعاریفی که معماری را »هنر 

.)Kabir & Hekmati, 1999, p. 278( سازماندهی فضا« و یا »وارث مفاهیم فضا« عنوان کرده اند
فروتن)2009( در مجموع، پنج رویکرد در فضا )عام و معماری( را قابل شناسایی می داند: رویکرد انتزاعی و کالبدی؛ 
رویکرد ادراکی به فضا؛ رویکرد تعامالت انسانی؛ رویکردی فلسفی به فضا؛ رویکرد دینی و اسطوره ای. در هر یک از این 
رویکرد ها به وجهی از فضا پرداخته شده است. تعاریف فضا طیفی بین فضای مطلق/ رابطه ای؛ فضای کالبدی/ اجتماعی؛ 

فضای عینی/ ذهنی؛ رفتاری/ شناختی؛ فضای انتزاعی/ واقعی؛ فضای مقدس/ نامقدس هستند.
این پژوهش با رویکردی ادارکی و فلسفی به فضا پرداخته است. آن گاه که واژه فضا به معنای »کیفیت« یا »بیان« یا 
»تأثیر فضا«استعمال می شود. به معنایی از فضا که در این جستار مورد نظر است نزدیک شده و به برهمکنش معماری و 
انسان توجه دارد)Sohangir&Borazjani, 2012, p. 36(. به عبارت دیگر فضا در این معنا نوعی ادراک است. در هر ادراک 
 Hojjat, 1998,( )دو عنصر اصلی دخیل است: ُمدِرک )ادراک شونده یا امر عینی( و ُمدَرک )ادراک کننده یا امر ذهنی
p. 18(. این نوع نگاه به فضای معماری به یکی از نظریات ارائه شده توسط »هایدگر14«، به نام نظریه فضای وجودی، 
نزدیک است.»فضا« برزخی میان عین و ذهن است )Mostaghni, 2005, p. 92(. بنابراین فضا بیشتر محصول رابطه ای 
بین مخاطب و نقش است. فضا، محملی است برای انتقال مفاهیم ساختاری درونی نقش، که بیننده را سوار بر آن محمل 
کرده و به دنیای ذهنی فاعل )نقاش( وارد می کند. هنگامی که فضای نقش بر مخاطب مستولی می شود و مخاطب با نقاش 
هماهنگ شده و همان جاست که فضا نقش خود را به خوبی بازی کرده و در پی آن این رفت و برگشت را پیاپی تکرار 
می کند. فضا همچون مجموعه ای از کیفیت های خاص، یا در کل همچون یک حال و هوا، جو )Stimmung( یا »خصلت« 

.)Norberg-Schulz, 2010, p. 18( پس زمینه ای برای کنش ها و رخدادها شکل می دهد

4. دوره بندی تاریخی معماری معاصر
اقبالی )1999( معماری معاصر ایران را در پنج دوره تقسیم بندی کرده است:

- دوره اّول: معماری التقاطی؛1309-1284 ه . ش.)1930-1905م.(؛ 
- دوره دوم: شروع  تجددگرایی؛1329-1310 ه .  ش.)1950-1931م.(
- دوره سوم: رواج تجددگرایی؛1339- 1330 ه . ش. )1960-1951م.(

- دوره چهارم: نقد مدرن گرایی؛1367- 1340 ه . ش. )1988-1961م.(
- دوره پنجم: تکثر رویکردها؛ 1380- 1368 ه . ش. )2002-1989م.(
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بانی مسعود )2009( این دوره ها را براساس دوره های سیاسی تقسیم بندی کرده است:

1-4- دوره پهلوی اول
 سبک های رایج معماری دوره ی رضاشاهی را می توان در سه گرایش معماری تقسیم بندی نمود: تداوم معماری اواخر 

قاجار، سبک معماری اوایل مدرن و نئوکالسیک اروپا با تلفیق موتیف های ایرانی )سبک ملی(.

2-4- دوره پهلوی دوم
 این جریانات در دوره پهلوی دوم، به یک جریان غالب و تأثیرگذار معماری مدرن تبدیل می شود. معماری مدرن شکل 
گرفته در این دوره، عمدتاً از مجرای کارهای معماران و اندیشه های جریان ساز اروپا از جمله: سبک بین المللی، مدرسه  
 Bani( باهاوس، کارهای لوکوربوزیه، فرانک لوید رایت، ریچارد نویترا، آلوار آلتو، جیمز استرلینگ و غیره حمایت می شد
مدرنیستی«  »شبه  معماری  عنوان  با  که  بود  مدرن  معماری  ایرانی  صورت  آن  ماحصل  و   .)Masoud, 2009, p. 243

نامگذاری شد.

3-4- پس از انقالب اسالمی
 پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران، معماران ایرانی، تحت تأثیر دو پدیده  موازی قرار داشتند. اولین تحول تأثیرگذار 
در این دوران، اندیشه ها و کارهای ساخته شده  پیشگامان نسل دوم بود که سودای آشتی دادن معماری مدرن با سنن و 
فرهنگ ایرانی را در سر می پروراندند. دومین جریان تأثیرگذار که ریشه در تمدن و فرهنگ غرب داشت و از جریان اول 

.)Bani Masoud, 2009, p. 337( نیز پررنگ تر و تأثیرگذارتر بود

5. دوره بندی تاریخی نقاشی معاصر
از غرب و  الگوبرداری  تحول نقاشی سخت تحت تأثیر روند نوسازی عصر پهلوی قرار گرفت. درواقع، سیاست پرتناقض 
بازگشت به »افتخارات« گذشته ایران نقاشی این دوران را از حرکت طبیعی و متناسب با شرایط درونی جامعه بازداشت. 
به طور کلی چهار جریان موازی را در نقاشی معاصر ایران می توان تشخیص داد: نقاشی آکادمیک، نگارگری جدید، نقاشی 

.)Pakbaz, 2009, p. 186( قهوه خانه ای، نقاشی نوگرا

1-5- نقاشی آکادمیک
مدرسه صنایع مستظرفه، خود به نوعی باعث بروز توانایی های نقاشان آن دوره شد. بیشتر نقاشان بعداً در کار هنری و 
تدریس هدف، روش کمال الملک را دنبال کردند. حسین طاهر زاده بهزاد، اسماعیل آشتیانی، رسام ارژنگی و غیره از جمله 
نمایندگان هنر رسمی عهد رضاشاه بودند. اینان به پیروی از کمال الملک کمال مطلوب خود را در هنر رافائل، تیسین، 
روبنس و رامبرانت جست و جو می کردند، اما در عمل دنبال کننده راه هنر آکادمیک سده نوزدهم اروپا بودند. بنابراین، 
آمیخته ای از کالسیسیم سطحی و ناتورالیسم آشکار همراه با نوعی احساساتی گری شبه رمانتیک را در کارشان می توان 

.)Pakbaz, 2009, p. 186( دید

2-5- نگارگری جدید
نگارگری جدید از نظر ماهیت نگاه به گذشته دارد. اما هنرمندان متعلق به این جریان به طرق مختلف کوشیده اند که 
کارشان را با سلیقه زمان سازگار سازند. همچنیندر پاره ای از مینیاتورهای اخیر قانون مناظر و مرایا )پرسپکتیو( به وجهی 
تازه و خاص خودنمایی می کند. در تاریخ نگارگری جدید، حسین بهزاد به عنوان یکی از پیشگامان برجسته شناخته شده 

.)Pakbaz, 2009, p. 197( است

3-5- نقاشی قهوه خانه
نقاشی موسوم به »قهوه خانه«، برخالف جریان های نقاشی آکادمیک و نگارگری جدید، خارج از حوزه هنر رسمی رشد 
کرد. این گونه نقاشی آمال و عالیق ملی، اعتقادات مذهبی و روح فرهنگ خاص الیه های میانی جامعه شهری را نشان 
بقاع متبرکه، نقاشی پشت  از سایر قالب های نقاشی عامیانه )چون پرده کشی، دیوارنگاری  می دهد و پدیده ای جدیدتر 

.)Pakbaz, 2009, p. 201( می باشد )شیشه با مضمون مذهبی و جز این ها
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4-5- نقاشی نوگرا
تقریبا 70 سال پس از شروع جنبش مدرنیسم هنری در غرب، پژواک آن به ایران رسید. نقاشی جدید در جریان تحولش 
از تقلید طبیعت بسیار فاصله گرفت. هنرمند نوگرا بیشتر تجربه ذهنی خویش را باور داشت. ذهن باوری او به شکل های 
مختلف بروز می کند؛ گاه به انتزاع مطلق می رسد، گاه به تزئین صرف بدل می شود و گاه نیز دنیایی غریب و خیالی را در 
برابر دیدگان ما قرار می دهد. چنین است که در اغلب نقاشی های جدید، همچون نگاره های قدیم، واقعیت فیزیکی اشیاء 
نفی شده و فضا و زمان مفاهیمی انتزاعی  هستند. نقاش نوپرداز ایرانی از بازنمایی واقعیت مرئی دوری می جوید، اما کمتر 
به روایت گری و توصیف ادبی می پردازد. او می کوشد به بیان تجسمی ناب دست یابد و به همین سبب نیز اسلوب های 

.)Pakbaz, 2009, p. 209( مختلف را می آزماید و در تجربیاتش از مواد گوناگون بهره می گیرد

6.آثار نقاشی کالنتری
تحوالت کاری این هنرمند از ابتدا در سال 1335 با تصویرگری کتب درسی آغاز شد. مکتب سقاخانه دوره ای دیگر از 
زندگی هنری کالنتری است و در حدود سال های 1341، که دوره کاهگل است، عنصر معماری وارد بوم کالنتری می شود. 
در سال 1351 در نمایشگاه گالری سیحون، تحول بعدی در آثار کالنتری با نام عشایر ایران گره  می خورد و در نمایشگاه 
گالری کتابسرا در سال 1366 به نمایش درآمده و در دوره بعدی کالنتری به سراغ مینیمال آرت و نوآوری ها رفته و در 

.)Maleki & Maleki, 2012, p. 78( خالل همین برهه وجه دیگری از هنر او به نمایش درمی آید که هنر کالمی است
مجموعه ای از کارهای ایشان، که ریشه در دوران تدریس و بازدید از شهرهای کویر و حاشیه کویر دارد، با نام کاهگل 
شناخته می شود. کاهگل، تابلوهایی هستند که با کاهگل پوشیده شده و نقاشی ها بر روی کاهگل به عنوان زمینه کشیده 
می شود. بهره گیری از کاهگل و گستردن آن بر سطحی صاف، نمادی از خاک و زمین را فراهم می آورد و بر آن نقشی از 
خانه های کویر، سقف های گنبدی و معماری بومی و اقلیمی آن دیار را پیاده می کند. در تک تک آثار کاهگلی او رغبتی 
شدید به آبستره کردن نقاشی به چشم می خورد که شاید نوعی یادآوری و تجدید خاطره از روزهایی باشد که به نقاشی 
انتزاعی روی آورده بود. انسان سنتی گرایش به طرز دریافتی دارد که تعبیری ماورائی از زندگی ارائه می دهد، تعبیری که 

.)Ardalan, 2001, p. 11( از همه  بینش ظاهری در می گذرد و به فراسوی آن می رود
ویژگی های آثار کالنتری را می توان در دو محور مورد بررسی قرار داد.نخست محتوا یا مضمون؛ که طی آن به عوامل 
به عناصر و عوامل  بیان است که  اندیشه و دیدگاه هنرمند می پردازد و دوم شکل و نحوه  به وجود آورنده مضامین در 
شکل دهنده و مؤثر در شکل دهی بیان هنرمند و انواع شیوه های بیانی یا سبک های موجود در نقاشی می پردازد.ذکر این 
نکته ضروری است که اساساً دو ویژگی محتوا و شکل در تجزیه و تحلیل جدای از یکدیگر ولی در ارائه اثر هنری با یکدیگر 
عجین هستند و نه تنها برای بیننده و خواننده عامی، بلکه برای مخاطب منتقد هم، در نگاه اول، تجزیه آن دو از یکدیگر 
میسر نیست)Rahnavard, 1999, p. 65(. در زیر به طور تفصیلی بابت دو رویکرد شکل گرایی و شمایل نگاشتی بحث خواهد 
شد. در اینجا الزم است برای سنجش و ارزیابی، سه تابلو از آثار مختلف کالنتری آورده شده و پنج جفت عوامل ولف لین 

بر آن ها نمایش داده شود.

شکل 1: کمپوزیسیون،

ازآلبوم کاهگل

شکل 2: شب بختیاری،

ازآلبوم عشایر

شکل 3: سیاه برسیاه،

ازآلبوم سیاه برسیاه

)Kalantari, 1998(
www.parviz-kalantari.com

)Kalantari, 1990(
www.parviz-kalantari.com

)Kalantari, 1970(
www.parviz-kalantari.com
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جدول 1: بررسی ابعادی و تکنیکی سه نمونه از آثار پرویز کالنتری

سال اثرمساحتعرضطولتکنیکنام اثرنام نقاش

پرویز کالنتری
متولد 1310

1349------------1- سیاه بر سیاه
506030001369اکریلیک2- شب بختیاری

507035001377کوالژ3- کمپوزیسیون

به دلیل مأنوس بودن نحوه بیان با مضمون اصلی، نحوه بیان در کنار مضمون اصلی در جدول 2 ارائه می شود.

جدول 2: بررسی مضمون سه نمونه از آثار پرویز کالنتری

شیوه بیان عوامل پیدایش مضامینمضمون فرعیمضمون اصلینام اثرنام نقاش
)سبک(

پرویز 
کالنتری

متولد 1310

مینیمالیسمتخیالت در مورد شهردید یک بافت )شهری( از باالتمرکز1- سیاه بر سیاه

رئالیسم،کوبیسمهمزیستی با عشایرفضای آزاد زندگیزندگی عشایر2- شب بختیاری

کوبیسمبازدید از معماریمعماری بومیهویت  گذشته3- کمپوزیسیون

1-6- سیاه بر سیاه: تاریخ خلق اثر 1349

1-1-6-خطی و نقاشی وار
استفاده از خط در نقاشی به وضوح دیده می شود.خطوطی که فضای تابلو را به چند تکه تقسیم می کند، از اتحاد فضای 
از  از کنار هم قرار گرفتن دو رنگ متضاد خاکستری و مشکی پدید آمده، حکایت  اثر می کاهد. خطوطی که  حاکم بر 
فضاهای منفی و مثبتی، پر و خالی، روشن و تاریک و دور و نزدیک دارد. ژرف نمایی درون تصویر توسط کنتراسترنگ، ما 

را با فضایی مینیمال درگیر می کند )جدول 2(.

2-1-6- تخت و واپس نشسته
از لحاظ شدت تضاد رنگ و عمق موجود درون تصویر توسط همین عامل تابلو از حالت تخت بیرون آمده و به صورت 

برجسته نمایش داده می شود.

3-1-6- شکل باز و بسته
شکل در این تصویر از چهار گوشه که به رنگ های روشن ختم می شود باز و کاماًل ادامه دار است. این حالت در وسط اثر و 

به واسطه محورهای عمودی و افقی اصلی و رنگ تیره نیز باز و کشیده و ادامه دار است.

4-1-6- چندگانگی و یگانگی
در تعیین ویژگی هنر کالسیک به وسیله ولف لین، هر جزء هم به صورت یک عنصر مستقل و هم به صورت جزئی از آرایش 

.)Adams, 2009, p. 39( شکلی بزرگتر به چشم بیننده می رسد و این ویژگی چندگانگی خوانده می شود
در نگاهی که به تابلوی سیاه بر سیاه می اندازیم، اولین چیزی که به ذهن می رسد، جدا افتادگی هشت تکه روشن در بین 
یک زمینه تیره است. این هشت تکه با ایجاد صفحه ای نامرئی و باالتر از زمینه باعث ایجاد چندگانگی بین زمینه و صفحه 

روشن خواهد شد.

5-1-6- وضوح مطلق و نسبی
کیفیت های خط، سطح، شکل بسته و چندگانگی، آخرین مقوله  هنر کالسیک مورد نظر ولف لین یعنی وضوح مطلق را 

.)Adams, 2009, p. 47( به وجود می آورند
در این نقاشی به خاطر مینیمال بودن کار از نور طبیعی )رئال( استفاده نشده است. ماهیت نوری که به تصویر تابانده 
شده به دلیل دیده شدن رنگ های موجود )رنگ طوسی( به کار رفته در تابلواست. وضوحی که در این تابلو دیده می شود 

وضوحی نسبی است و نقاش سعی نداشته که بیننده کاماًل با تابلویی واضح، روشن و شفاف مواجه باشد.
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2-6-شب بختیاری: تاریخ خلق اثر 1369

1-2-6- خطی و نقاشی وار 
قابل  از خطوط قوی، واضح و کاماًل  برگرفته شده  از عناصر زندگی عشایر  پرویز کالنتری که  تابلوی شب بختیاری  در 

تشخیص استفاده شده است و تقریباً می توان خطوط شاخص سبک کوبیسم را مشاهده نمود )جدول 2(.

2-2-6- تخت و واپس نشسته 
ژرف نمایی عمیق با تغییر در ابعاد سیاه چادر، حیوانات و انسان نقاشی را از حالت تخت درآورده و به صورت چند صفحه 
پشت سر هم نمایش می دهد. نزدیکترین صفحه به مخاطب، صفحه ای است که انسان و سگ در آن قرار دارد. صفحه دوم 

صفحه چهارپایان، آتش و زن می باشد و صفحه سوم و دورترین صفحه سیاه چادر و شتر است.

3-2-6- شکل باز و بسته
حرکت افقی و پرواز زن عشایر در فضای آسمان، قرارگیری قسمتی از بدن چهارپایان در بیرون قاب تصویر و همچنین 

دانستن این نکته که عشایر در فضاهای بی انتهای دشت زندگی می کنند، گویای باز بودن فضای نقاشی است.

4-2-6- چندگانگی و یگانگی
هرکدام از اجزاء مخاطب را به سوی خود می خواند )مرد نشسته در حال نواختن نی، سگ خندان، ماه، زن، آتش، احشام، 
سیاه چادر، شتر، اسب های سمت راست( و هر جزء برای خود قابل تأمل و دیدنی است. اما همه اجزاء باید در کنار هم 

زندگی باز و ساکت عشایر را نمایان سازد. پس حضور هر جزء برای کلیت یک اصل به حساب می آید.

5-2-6- وضوح مطلق و نسبی
نور ماه در مقابل نور آتشی که در بین عناصر تصویر دیده می شود، بسیار کم و بی تأثیر است. این نور ضعیف که هاله ای 

از روشنایی در مرکز تصویر ایجاد نموده از وضوح تصویر مرکز تابلو کم کرده است.

3-6- کمپوزیسیون: تاریخ خلق اثر 1377

1-3-6- خطی و نقاشی وار
کاربرد خطوط با توجه به تکنیک کوالژ کاماًل مشخص است. بهره گیری از کاهگل و رنگ در کنار هم اصوالً خطوطی واضح 

و ملموس را پدید می آورد )جدول 2(.

2-3-6- تخت و واپس نشسته  
عمق تصویر با توجه به حضور کاهگل به عنوان کوالژ و همچنین عدم کنتراست شدید بین رنگ های تصویر، تخت و تقریباً 
بدون واپس نشستگی است. البته یک بادگیر در باال با توجه به کوتاه تر بودن از بادگیر کناری، کمی عمق به تصویر داده 

است.

3-3-6- شکل باز و بسته
در سه قسمت تصویر گوشه سمت چپ، باال و نیز پایین تصویر به دلیل وجود کاهگل و نبود هیچ گونه خطی که امتداد را 

از بین ببرد، با شکلی باز و سیال مواجه هستیم.

4-3-6- چندگانگی و یگانگی
بادگیر، کاهگل، رنگ های کرم و قوس های  اثر کمک می کند. حضور  یگانگی  به  قالب محتوایی  بیشتر در  اجزاء تصویر 

معماری همگی نشان دهنده عنصر یگانگی بخش کویر و معماری کویر است.

5-3-6- وضوح مطلق و نسبی
در این تصویر تعلیقی بین وضوح و عدم وضوح وجود دارد. گرچه خطوط بادگیر و غیره دقیق هستند، ولی شکل ها در 

زمینه اثر رفته رفته محو می شوند. 
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4-6-تابلو سیاه بر سیاه : تاریخ خلق اثر 1349

1-4-6-سطح رسم و قرارداد
در ابتدا با دیدن مستطیل ها و اشکال نسبتاً منظم، چیزی که به ذهن می رسد، اثری مینیمال و شاید بدون فکر است. ولی 
با کمی تأمل می توان شاید به الیه ای دیگر از افکار و فضای بوم دست پیدا کرد. تابلو در نمایشگاهی انفرادی در سال 1349 
نمایش داده شده است. به نظر می رسد تابلو دوران گذاری را نشان می دهد که هم به گرافیک نگاه دارد هم به نقاشی و در 
این میان به اوضاع و احوال جامعه توجه دارد. آبستره کار کردن نقاش در این تابلو نوعی بی تفاوتی است که فقط جداسازی 
خود را از دوره قبلی و آماده شدن برای دوره بعدی را نشان می دهد. به تدریج به نقاشي با فضاهایي انتزاعي و با حال و 
هوایي آبستره اکسپرسیونیست پرداخت. استفاده از رنگ هاي صنعتي و نسبتاً حجیم، تأکید روي بافت و کنتراست حاصل 
از ماتي زمینه و براقي رنگ هاي متن، ویژگي کارهاي این دوره کالنتری مي باشد. این آثار با عنوان »سیاه بر سیاه« در 
گالري سیحون به نمایش گذاشته شد )نمایشگاه انفرادي 1349(. »سیاه بر سیاه« مربوط به دوراني است که ایران درگیر 

.)Kalantari, 2003, p. 24( جشن هاي 2500 ساله بود

2-4-6-سطح درونی اثر
از  نشانی  است  و ممکن  ایران  و سیاسی حکومت  اجتماعی  تغییرات  برخی  با  است  آثار کالنتری همزمان  از  دوره  این 
فضای حاکم بر آنروزهای کشور باشد. شکلی مینیمال از بافت شهر، تعدادی از خانه ها، قسمت های پر )رنگ روشن( و 
خیابان ها، قسمت های خالی )رنگ تیره( و نقطه  امید )رنگ سفید( در میانه تابلو، گویای فضایی سخت، خشک، بی روح 
و یا استبدادی است. فضای نقاشی با فضای شهری )معماری( رابطه پیدا می کند و هر دو گویای فضای اجتماع زمان خود 
است. فضایی که خیابان های شهر تاریک تر از فضای درون خانه است. اتفاقاتی که در دهه های 30 و 40 ایران افتاد و باعث 

شد که بسیاری از نقاشان و هنرمندان آندوره به سبک و سیاق خاصی روی آوردند )جدول 3(.

5-6-تابلو شب بختیاری: تاریخ خلق اثر 1369

1-5-6-سطح رسم و قرارداد 
زندگی عشایر، چادرها، چهره ها، لباس ها، گلیم ها و همه و همه منابع سرشاری هستند که یک هنرمند می تواند آگاهانه 
از آن ها برداشت کند )Sedighian, 1975, p. 6(. عشایر و زندگی آن ها قسمتی از هویت و فرهنگ ایران است. نقاش 
همیشه با اهمیت دادن به فرهنگ و هویت بومی، سعی در نشان دادن آن به تمامی جهان دارد. زندگی عشایر الهام بخش 
یکسری از تابلوهای نقاش است و در آن ها مهم ترین چیزی که دیده می شود فضای حاکم بر اثر است. فضایی عاری از 
شلوغی و زندگی شهری، دقیقاً همان چیزی است که از یک زندگی عشایری در دشت، کوه و رودخانه شکل می گیرد، 
انتظار می رود. هم زیستی مسالمت آمیز با حیوانات، شکل و شمایل لباس های محلی و مکان زندگی آنان از اصول این آثار 
است.کوچ نشینان با تمامی سختی ها و مشقاتی که در دنیای خود دارند، ولی در گوشه هایی از زندگی خود دارای شادی ها 

و زیبایی های خاص خود است.

2-5-6-سطح درونی اثر
رنگ آبی حاکم بر کل تابلو نشان از شب و کمی سرد بودن آن فضاست. حسی که بر کل تابلو جاری است، نشان دهنده 
سبکی بیش از حد و شناور بودن فضاست که این فضا با نمایشی از نی زدن مرد و رقص زن در آسمان، دو چندان می شود. 
انسان در مجموعه “زندگی عشایر” نقشی پررنگ تر و واضح تری را ایفا می کند این نقش در تابلوهای کاهگل نامحسوس و 
غیرمستقیم است، در حالی که معماری در کاهگل ها حماسه سازند و در زندگی عشایر در سطح دوم یا سوم اثر خودنمایی 

می کنند.
در این تابلو یک مکان باعث توجه بیشتر می شود و آن حس مکانی است که با رنگ گرم )قرمز( در زمینه ای از رنگ سرد 
)آبی( نشان می دهد. مشخصاً فضای داخلی سیاه چادر برای نقاش مکانی بسیار مهم است که بدون کمترین شکی آن  را 
مهمترین قسمت و نقطه عطف تابلو خود قرار داده و آن را در تابلو گرم جلوه داده است. این گرم بودن مطمئناً در نوع 

زندگی عشایر و نفوذ آن در تفکر نقاش جای دارد )جدول 3(.
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6-6-تابلو کمپوزیسیون: تاریخ خلق اثر 1377

1-6-6-سطح رسم و قرارداد 
عنصر اصلی این تابلوها معماری است. چیزی که در بقیه تابلوها به صورت ضمنی اشاره ای به آن شده بود در اینجا دیگر 
خود اصل داستان است. تفاوت من و مارکو گریگوریان15 هم در این است که او تمامی نگاهش به خود خاک و زمین است 
و من همه توجهم به معماری می باشد )Maleki & Maleki, 2012, p. 173(. عالقه نقاش به کویر و باز هم هویت اصیل و 
سنت ایرانی، در تابلوها نمودی واقعی تر یافت و مصالح سنتی خود بر روی تابلو وارد شد. کالنتری از سال 1353 با شروع 

نقاشی های کاهگلی، دوره جدیدی در زندگی هنری خود آغاز کرد که تا امروز آن را ادامه داده است.

2-6-6- سطح درونی اثر 
– در  ناموزونی کشانده می شوند  به  با خطوط راست گوشه  تابلوها که در آن منحنی های موزون  کمپوزیسیون هندسی 
خدمت نوعی پویایی و تناوب نگاه از برون به درون است. برای توجه دادن به موتیف های تزئینی، به عکس از درون به 
 Maleki & Maleki,( بیرون سیر می کند تا نمای عمارات را از حالت یکنواختی ایستا فراتر ببرد و بدان حالتی پویا ببخشد
p. 100 ,2012(. استفاده از رنگ های روشن و شفاف به تعبیری گرمای سوزاننده کویر را نمایان می کند. از طرفی رنگی 
تیره یا فضایی تاریک، تعبیری از سایه است که در کویر بسیار دوست داشتنی است. موضوعی سنتی با تکنیکی مدرن، 
گویی مرزی برای سنت و مدرنیته باقی نمی گذارد. فضای معماری واقعی علی الخصوص آنجایی که کالنتری می خواهد 
ترسیمش کند برای انسان طراحی و ساخته شده است و بدون حضور انسان، فضاها معنا ندارند. این فضاها در تابلوهای 
کالنتری بدون حضور انسان نقش شده اند ولی عدم حضور او مانعی برای درک تابلوها نیست. تابلوها با موضوعیت معماری 
المانی )عنصری( پنهانی را در خود دارند و آن انسان و حضور انسانی است و هر پنجره ای نشان از وجود آدمی در پشت 
خود دارد. هرچند با انتزاعی نمودن شکل عناصر از لحاظ شکلی با واقعیت تفاوت را حس می کنیم ولی به دلیل ناتوانی از 

انتزاع در فضا، مخاطب قادر به درک فضایی می باشد )جدول 3(.

جدول 3: بررسی تطبیقی سطوح شمایل نگاشتی و فضای معماری آثار 

تصویر تابلوفضای معماریسطح درونی تصویرسطح رسم و قراردادپیش شمایل نگاشتی

سیاه بر سیاه

هشت  و  سیاه  زمینه ای 
و  رنگ  خاکستری  تکه 
لکه ای سفید برای توجه 

بیشتر بر آن

یک  بافت  از  قسمتی 
خالی های  و  پر  و  شهر 
نیز نوری در کنار  آن و 

خیابان

عدم  و  فضا  سیاه نمایی 
اتفاقات  فضاها،  بین  ارتباط 

سال های خلق تابلو

زاویه  از  )معماری(  فضا 
سرد،  فضایی  نقاش،  دید 
تاریک  کاماًل  و  روح  بی 

است.

ب بختیاری
ش

و  ویژگی ها  نمایش 
عناصر زندگی عشایر بر 
از  عینی  بازدید  اساس 

رفتارهای این مردم

طرز  عشایر،  هویت 
همزیستی  زندگی، 
باز  انسان،  با  حیوانات 

بودن فضای تصویر

نواختن  از  که  احساساتی 
نی در یک شب مهتابی در 
دشتی وسیع باعث به پرواز 

درآمدن تخیالت می شود

فضایی باز، ساده و شناور. 
تنها در کل فضا می توان 
فضای گرم سیاه چادر را 

درک کرد.

سیون
کمپوزی

و  کاهگل  از  ترکیبی 
معماری  از  عناصری 
و  قوس  ایران.  سنتی 

بادگیر

شده  فراموش  فضاهای 
سنتی ایرانی را با همان 

مصالح بر روی بوم

چند  ترکیب بندی  نوع 
آثار  مانند  تودرتو  و  الیه ای 
درون مایه  با  کوبیستی 
یعنی  است،  ایرانی  فضای 
و  فضا  به  مدرن  نگاهی 
عناصر معماری سنتی ایران

های  خانه  فضای  ترکیب 
سنتی مرکز ایران با رنگ 
کرم کاهگل ایجاد فضایی 

صمیمی.
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7. آثار معماری سیدهادی میرمیران
یکی از مهم ترین و پرکارترین معماران متأخر نسل دوم معماری معاصر ایران، که توانست کارهای باارزشی از خود به جا 
بگذارد، سیدهادی میرمیران است. از سال 1367ه.ش به بعد میرمیران با تأسیس شرکت مهندسین مشاور نقش جهان-

پارس، خود را به عنوان یکی از معماران مطرح متأخر نسل دوم در جامعه معماری ایران تبدیل کرد. او با قرار گرفتن در 
نقش مشاور، طی همکاری با بخش دولتی، پروژه های متعددی را طراحی نمود که از این میان می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:
 ،)1373( تهران  در  ایران  اسالمی  جمهوری  فرهنگستان های  بنای   ،)1372( تبریز  در  ائل گلی  مسکونی  آپارتمان های 

ساختمان استانداری تهران )1375(، مجموعه  فرهنگی ورزشی جزیره  سیری )1375( و غیره.
سیدهادی میرمیران از جمله معمارانی است که به ترکیب خاصی از معماری »سنتی ایرانی« و »امروزی« دست یافته 
بود. او با دیدگاهی خاص به معماری ایران می نگریست. همین دیدگاه خاص، او را در بین معماران هم نسل خود برجسته 
ساخته بود. به عقیده  وی معماری سنتی ایران نشان می دهد که به رغم کثرت، تنوع و پیچیدگی بناها، اصول، مبانی 
و الگوهای نسبتاً معدودی در طول زمان به اشکال مختلف در این معماری به کار گرفته شده است. افزون بر آن، تکامل 
معماری ایران بیشتر بر این اصول، مبانی، الگوها و نوعی جریان فعالیت هوشمندانه و ماهرانه استوار بوده است تا ایجاد 

.)Bani Masoud, 2009, p. 389( آن ها

1-7- مشخصات آثار منتخب معماری سید هادی میرمیران
با  فضایی  مفاهیم  و  زمانی  بازه  نظر  از  تا  است  شده  انتخاب  طرح  سه  میرمیران  طراحی  پروژه های  زیاد  تعداد  بین  از 

نقاشی های کالنتری مورد مقایسه قرار گیرد.

1-1-7- مجتمع ورزشی رفسنجان
مجتمع ورزشی رفسنجان به سال 1373 خورشیدی طراحی و در سال 1380 خورشیدی ساخته شد. معماری مجتمع از 
معماری  یخچال های قدیمی منطقه  کرمان، که نمونه ای از آن ها هنوز هم در رفسنجان وجود دارد، الگو گرفته و توانسته 
از یک بخش  امروزین سازگار کند. مجتمع همانند ترکیب فضایی یخچال های سنتی  با عملکرد و شیوه  ساخت  را  آن 
غیرشفاف یعنی گنبد مخروطی شکل و یک بخش شفاف شامل یک دیوار بلند و یک سقف شیشه ای مورب گسترده بر 
روی استخر تشکیل شده است. سقف شیشه ای شیبدار تعبیری از سایه  دیوار بلند یخچال می باشد که تجسم فضایی یافته 
است. این دو جلوه  خارجی متضاد، درون را به هم متصل و با هم یکپارچه می سازند. دیوار بلند و کشیده تکیه گاه سقف 
استخر پس از ایفای نقش مفهومی خود در تکمیل معماری، از مرکز مخروط شروع می شود و با گستردن چادری بزرگ و 
شفاف بر روی زمین، بازوی خود را در پاسخ به انحنای مخروط خم می کند و می بندد. در طراحی این بنا نیز گروه بندی و 
تفکیک روشن کارکردها، تنظیم دقیق مسیر حرکت مراجعان و کارکنان، سادگی و صراحت شکل ها و حجم ها، و بهره گیری 
هنرمندانه از الگوها و فرم های معماری سنتی، به شکل گیری بنایی زیبا، دلنشین و هماهنگ با معماری و اقلیم منطقه 

کویری ایران منتهی شده است )Bani Masoud, 2009, p. 397( )جدول 4(.

2-1-7- کتابخانه ملی ایران
بنای کتابخانه ملی ایران در تهران به سال 1374 طی یک مسابقه در سطح ملی طراحی شد. در طرح ارائه شده  میرمیران 
برای کتابخانه ملی ایران، اصول متعددی در نظر گرفته شده بود ولی طبق نظر طراح، سه اصل بیش از همه مورد توجه 

بوده است:
- بنای کتابخانه ملی ایران باید ارتباط عمیقی با فرهنگ و تمدن سرزمین ایران داشته باشد.

فرم کلی  بنابراین  است،  بسیار  ناهمواری های  تهران  اهمیت ترین زمین های شهر  با  و  زیباترین  از  بنا یکی  این  محل   -
مجموعه باید متناسب با شرایط زمین باشد.

- برخورد طرح با مفهوم و عملکرد کتابخانه ملی باید برخوردی جدید باشد و از مفهوم کهنه  کتابخانه خودداری شود.
طرح از سه بخش اصلی تشکیل شده است: مخزن بسته ی کتاب ها، فضاهای قرائت و پژوهش و یک پوشش شفاف که 
تمامی فضای کتابخانه را در خود جای می دهد. این تصویر که هجوم روشنایی را به دل تاریکی مطرح می سازد، در طرح 
کتابخانه به صورت سطح پیچ و تاب دار سیاه براقی است که جسمی طالیی )مخزن بسته ی کتاب ها( به شکل لوح بر آن 

می نشیند )Bani Masoud, 2009, p. 393( )جدول 4(.
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3-1-7- موزه ملی آب ایران
موزه  ملی آب ایران در تهران با همکاری و همفکری بهرام شیردل در سال 1374 طراحی شده است. ساختار نمایشی این 
موزه از چهار بخش تاریخ آب، شناخت آب، کاربردهای آب و زیبایی شناسی آب تشکیل شده است. محل احداث آن در 
پارک طبیعت پردیسان تهران بوده و طرح مفهومی از آب را ارائه می کند که این مفهوم متعلق به فرهنگ سرزمین ایران و 
تصور مردمان این سرزمین است، تری آب، همواره یادآور خشکی خاک است. چنین ذهنیتی ایده  ترکیب خشک و تر که 
در شرایط کاماًلیکسانی با یکدیگر به سر می برند، به گونه ای که نتوان آن ها را از یکدیگر تفکیک کرد، اساس کار طراحی 
موزه  ملی آب ایران قرار گرفت؛ و این شعر سهراب سپهری مفهومی معمارانه یافت: »من به آغاز زمان نزدیکم .... آشنا 

هستم با سرنوشت تر آب، عادت سبز درخت« )Bani Masoud, 2009, p. 395( )جدول 4(.

4-1-7- کانون وکالی دادگستری مرکزی تهران
کانون وکالی دادگستری مرکزی در تهران در سال 1374 خورشیدی طراحی و در سال 1379 ه.ش ساخت آن به پایان 
کانون  عضو  وکالی  گوناگون  فعالیت های  برای  آرژانتین  میدان  نزدیکی  در  دادگستری  وکالی  کانون  ساختمان  رسید. 
دو  و  همکف  روی  چهارطبقه  در  ساختمان  باشد.  می  حرفه ای  و  آموزشی  اداری،  عملکردهای  دارای  و  شده  طراحی 
زیرزمین،در زمینی مستطیل شکل و شرقی-غربی طراحی شده است. ساختمان به گونه ای مفهوم عدل و عدالت را با دو 
صفحه  بزرگ معلق در نمای خود نشان می دهد. تقسیم بندی نمای بنا مفهوم ترازوی عدالت دادگستری را متباین می سازد. 
تحول نگرش به فضا و فرم در ساختمان کانون وکال، نشان دهنده تحول نگاه سیدهادی میرمیران به معماری ایران است 

)Bani Masoud, 2009, p. 398( )جدول 4(.

جدول 4:تحلیل ویژگی های چهار اثر از سیدهادی میرمیران

سبک نام بنا 
معماری

عکس بناایدههدف معمارمشخصه بارز

مجتمع 
ورزشی 
رفسنجان

پست مدرن
نمایشی جدید از 
یخچال های سنتی 

کرمان

بازنمایی دوباره هویت 
منطقه ایی و اقلیمی با 
استفاده از شاخصه های 

ظاهری منطقه

بهره گیری از الگوهای 
معماری سنتی ایران

کتابخانه 
ملی ایران

مدرن 
متأخر

نمایش کتاب ها از ورای 
سطوح مرتفع و شفاف

احیاء مفاهیم عرفانی 
معماری و تشکیل 
اسطوره نگاری در 

معماری

هجوم روشنایی به 
دل تاریکی. شعر 

ناصرخسرو

موزه ملی 
ترکیب احجام صلب و فولدینگآب ایران

سیال

رویکردی جدید در 
معماری با توجه به 

مفاهیم ولی با شکلی 
مدرن و امروزی

بیرون آمدن آب از دل 
خاک و سنگ. تری 
آب و خشکی خاک

کانون وکالی 
تهران

مدرن 
ترکیب احجام ساده و متأخر

فرم های بدون ابهام. 
نبود هیچگونه بازنمایی 

از فضاهای سنتی

نگاهی مدرن به فضا 
و فرم،  بهره گیری از 
اصول معماری مدرن 

بهره گیری از نماد 
دادگستری، ترازوی 

عدالت

)Ghobadian, 2013, p. 346(
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جدول 5: بررسی ویژگی های فضایی و فرمال چهار اثر از سیدهادی میرمیران

ویژگی فرمال بناویژگی فضایی بناویژگی فرمال سبکایدئولوژی سبکنام بنا

مجتمع ورزشی 1
رفسنجان

جزئی گرا-مشارکت 
عمومی-سنت ها و اختیار-

مردم پسند و طرفدار 
عقاید جمع- تبیین محتوا 

و اختصاص زبانی.

معماری نشانه ای- 
پیچیدگی- فرم معمول و 
فرم انتزاعی- جداسازی 

ذوالحیاتین- موافق 
برداشت های تاریخی- موافق 

نمادسازی

فضایی صمیمی- واضح 
و بدون ابهام- بازگویی 
واقعیت ولی با کمی 

تغییر- فضایی آشنا برای 
مردم- تبیین کننده 
محتوا- مردم پسند

سادگی بیرونی 
بنا- صراحت شکل 
و حجم- هماهنگ 
با معماری بومی- 

دلنشین- بهره گیری از 
الگوی معماری سنتی

کتابخانه ملی 2
ایران

فضایی ناخودآگاه- واقع 
بین- واجد تمامیت- 
پرزرق و برق- جمع 

اضداد- اشارت مبهم- ضد 
خاطرات تاریخی- 

نمادسازی غیر تعمدی

سادگی در عین پیچیدگی-
تکرار- فرم تندیسگون- 
معماآمیز- حجم هایی با 

پوشش بسته- ساختمان هایی 
صاف و صیقلی- شفافیت

تصفیه و تجرید الگوها و 
فرم های ایرانی- نمادسازی 

مبهم- فضایی ساده در 
عین حال پیچیده- فضایی 

معماگونه- فضایی 
تأکیدکننده

سطح پیچ و تاب دار- 
فرم خطی و پیوسته 
و ناپیوسته- فرم های 

تکرار شده در زیر 
پوسته ای شفاف-
فرم های صیقلی

موزه ملی3
 آب ایران

فضای یکسان- فاقد 
سلسله مراتب- فضاهای 
هزارتو و الیه ای- منطق 

فازی- فضاهای دوارزشی- 
فضاهای ریزومی

فرم های افقی و الیه 
الیه- ناهمگون- نه آغاز نه 
پایان- همواره در میانه- 
چندگانگی- همه چیز در 
کنار هم- منحنی گرایی

فضای یکپارچه- فضایی 
فاقد سلسله مراتب –

فضایی خطی و متعادل 
افقی- فضایی شفاف و 

آزاد و بعضاً بسته و تیره- 
متعادل سازی فضایی

کشیده و جهت 
دار- فرمی برآمده از 
زمین- منحنی وار -

فرم های تشکیل دهنده 
به صورت الیه های 
عمودی و افقی- 
فرم های یکسان

کانون وکالی 4
تهران

فضایی ناخودآگاه- واقع 
بین- واجد  تمامیت- 
پرزرق و برق- جمع 

اضداد- اشارت مبهم- ضد 
خاطرات تاریخی- 

نمادسازی غیرتعمدی

سادگی در عین پیچیدگی-
تکرار- فرم تندیسگون- 
معماآمیز- حجم هایی با 

پوشش بسته- ساختمان هایی 
صاف و صیقلی- شفافیت- 

فرم خالص

فضایی معلق و دارای 
شفافیت فضایی و احاطه  
همه جانبه به فضا- فضایی 

باالرونده و به سمت 
آسمان- فضایی شناور- 

فضای پر و خالی

کشیدگی شرقی- غربی 
قرارگیری دو وزنه 

بزرگ معلق- سادگی 
فرم بنا - فرم های رو 
به باال برای توجه به 

آسمان

)Mozayani, 2009, p. 155(

جدول 6: بررسی تناسب بین ایده معمار با ویژگی فرمی و فضایی چهار اثر از سیدهادی میرمیران

تناسب ایده معمار با ویژگی فرمی تناسب ایده معمار با ویژگی فضایی نام بنا

پس  نبوده،  مخاطب  انداختن  پیچیدگی  به  معمار  نیت 
به عمد از عناصری بهره برده است که احجامی خالص، 
شیوا و واضح باشند تا مخاطب با نگاهی اولیه به تمامیت 
موضوع، هدف و مفهوم پی ببرد. بنابراین فرم های برداشت 
استفاده  فرم  در  دخالت  کمترین  با  که  تاریخی  شده 
چون  هستند.  سادگی  و  نامبهمی  شرایط  واجد  شده اند 
مشاهده  دائماً  را  خود  یادرفته  از  فرم های  مخاطب  باید 

کند تا هویت خویش را فراموش نکند.

ایده اولیه: استفاده از عناصر معماری ایرانی 
مبانی نظری: اهمیت به سنت های منطقه ای 

ایجاد  و  مردم  آشنای  الگوهای  از  استفاده  فضاسازی: 
فضایی عموم گرا و مردم پسند، فضایی که رضایت و قرابت 
روحی و معنایی انسان را در اولویت خویش قرار می دهد.

محوریت: مردم و منطقه

مجموعه 
ورزشی 
رفسنجان

1

ویژگی فرمی بنا برای ایده معمار کمکی بوده است تا با 
آن بتواند ایده هجوم روشنایی را در قالب فرمی ایستاده 
این رو  از  کند.  تداعی  برق  و  پرزرق  رنگی  با  مؤکد  و 
قرارگیری پوششی صیقلی بر روی کلیت فرم در راستای 
جداسازی حجم از فضای اطراف ترفندی برای نمادسازی 
کلیتی  تا  است  پوشش سرتاسری درصدد  فرم می باشد. 

واحد را در زیر چتر خود نیز به نمایش بگذارد.

ایده اولیه: رمز و راز، اشارت های شعر ناصرخسرو
مبانی نظری: اهمیت به نمادپردازی غیرمستقیم تاریخی 
آشنا  عین حال  در  مبهم  فضایی  ایجاد  فضاسازی: 
فضایی  تاریخی  الگوهای  همان  یا  تاریخی  باخاطرات 
بوده  معمار  کاری  اصول  از  غیرتعمدی  ولی  نمادپذیرنده 

است.
محوریت: تاریخ و مردم

کتابخانه ملی 
ایران 2
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برآمدن آب از زمین )سخت و سنگی( با فرم های 
صلب و حرکت بر روی زمین با فرم های منحنی نوعی 
از تناسب فرم و ایده می باشد. فرم الیه  ای روی هم 

رفته آب در قسمت منحنی با ایده موزه آب تناسب و 
هماهنگی دارد.

و  زمین  روی  بر  آب  حرکت  افقی گرایی،  اولیه:  ایده 
مواجهه با زمین سخت. آزادی آب، رهایی آب

نوین  نگاهی  و  تاریخی  از حوزه  برون رفت  مبانی نظری: 
به معماری فرم گرا

فضاسازی: فضایی صلب و بسته و در ادامه فضایی سیال 
فضایی  است.  گرفته  نشات  طراحی  ایده  از  که  شناور  و 

دوارزشی: سیال/ ایستا

محوریت: فرم

موزه ملی آب 

ایران
3

را یکبار در  ترازوی عدالت  از  بنا مفهومی  بیرونی  نمای 
شکل دو وزنه  بزرگ معلق و بار دیگر در سیمای شاهین 
بزرگ میان دو وزنه به نمایش می گذارد. احساس معلق 
بودن طبقات و احاطه  همه جانبه ی فضا، به محض ورود 
به طبقه  همکف و رویت سطح زیرین طبقات آغاز شده 
و با کشیده شدن نگاه به سمت آسمان، از درون شکاف 

بین دو بدنه تشدید می شود.

ایده اولیه: ترازوی عدالت

با  عدالت  و  مردمی  نظارت  شفافیت،   مبانی نظری: 
برقراری تعادل در نمای ساختمان

واسطه.  و  منفی  مثبت،  فضاهای  ایجاد  فضاسازی: 
رویکردی  با  باال  به سمت  روشن  فضایی  تدوام  برقراری 

دین محور

محوریت: مبانی نظری و نمادپردازی

کانون وکالی 
تهران 4

نمودار1: مقایسه تطبیقی و ارتباط بین نقاشی کالنتری و معماری میرمیران
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نکاتی که می توان به عنوان مشترکات کاری در نتیجه گیری این پژوهش برشمرد عبارتند از:
انسان را نقش می کند و  - انسان محوری در آثار دو هنرمند نقشی جالب توجه دارد. کالنتری در شب بختیاری دقیقاً 
میرمیران در رفسنجان به انسان بومی آنچنان اهمیتی می دهد که با وجود نبودش، حضوری دائمی دارد. فضای »شب 
بختیاری« چیزی جز یاد مستقیم و نشانه ای جز آرامش و سکوت دشت های عشایر در شب نیست و فضای مجموعه ورزشی 

رفسنجان نیز چیزی را به غیر از یخچال و توانایی معماران گذشته به یاد نمی آورد )نمودار 1 و جدول 6(.
- فضای معماری مدرن و بهره گیری از رنگ خاکستری و سفید در »سیاه بر سیاه« همان مینیمالیسمی است که در کانون 
وکال دیده می شود. عدم حضور سنت و گذشته و استفاده از احجام و اشکال ساده در دو اثر، دیده می شود )نمودار 1 و 

جدول 6(.
- در آثار اولیه کاهگلی کالنتری، توده و شکل بیرونی معماری ایران بیشتر مورد توجه است. در دوره میانی رابطه شکل، 
زمینه و فضا و در آثارمتأخر وی رابطه سیال بین فضاهای معماری سنتی مورد توجه قرار می گیرد. این رابطه سیال و 
پیچیده که با اجزا سنتی شکل می گیرد را می توان در کتابخانه ملی ایران با توجه به ایده مطرح شده در باال که اجزای 

سازنده بنا از مفهومی سنتی ریشه گرفته اما پیچیده شده اند، مقایسه کرد.
بنابراین جدا از آثاری که کاماًل با نگرش غربی شکل گرفته و در آن فضاهای معماری سنتی بازنمودی ندارد. سه نوع از 

فضاها در بازنمایی فضای معماری سنتی در آثار دو هنرمند معاصر دیده می شود:
- بازنمایی صریح از فضاهای معماری سنتی ایران، توجه به فرم و فضای بیرونی آن جدای از بافت شهری و به صورت 

تک بنا؛
- بازنمایی درونی و بیرونی فضاهای سنتی ایران با ترکیب بندی نوین و بازنمایی ضمنی فرم ها و فضا های سنتی؛

- بازنمایی مفهومی و گزینشی بر مبنای بازخوانی آزاد از فضاهای معماری سنتی و بازنمایی نمادین فضا بدون بازنمایی 
فرم های معماری سنتی؛

بررسی تطبیقی فضاها در هنرهای دیگر در ایران جهت فهم بهتر و تصویری دقیق تر از تصور فضا در هنر معاصر ایران از 
جمله پیشنهادهای این مقاله برای پژوهش های آینده می باشد.
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