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 (3فهرست کلی مقاالت مشترک )                                                                             

 
 

 
 جد و مزار در زیارتگاه های اسالمالگوشناسی کالبدی و مفهومی ارتباط مس -مقاله چهاردهم 

  معنا و صورت رابطه چگونگی بر تأکید با معماری آثار در اسالمی هویت پذیری تحقّق-مقاله پانزدهم 

  تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط الیه های متن/ مسکن -مقاله شانزدهم

  تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی-هفدهم  مقاله

 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورة مبارکة الرحمن -هجدهم مقاله

 بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری- نوزدهم مقاله

 ”Prospect - refuge“  نظریه اساس بر  "گشایش" مفهوم -بیستم مقاله

 اصول مکان یابی مسجد در شهر اسالمی بر اساس الگوی مساجد عصر نبوی-مقاله بیست و یکم

  پژوهشی در منابع و متون اسالمی« بر اساس ارتباط انسان با طبیعت»الگوهای سازماندهی شهر -مقاله بیست و دوم 

  معماری خانه های قاجاری تبریزشفافیت در -مقاله بیست و سوم

 نقد  زیبایی شناسی پُست مدرن براساس مبانی اسالمی                               -مقاله بیست و چهارم

 با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری معاصر ایران-فصل بیست و پنجم 

 تأثیرات کالبدی شهرهای مُدرن-ششممقاله بیست و 

                                «معمارانه در طراحی فضای مهد کودک تبیین مدل رابطه صفات خالقیت و ایده های» -مقاله بیست و هفتم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 (3مقاالت مشترک )فهرست تفصیلی                                                                             

 
 الگوشناسی کالبدی و مفهومی ارتباط مسجد و مزار در زیارتگاه های اسالمی -مقاله چهاردهم                                

 مقاله چکیده

 واژه های کلیدی

 زیارتگاه از دید دو مذهب مهم اسالمی

 در دیدگاه تشیع خانه مردان خدا زیارتگاه و مسجد است -1

 تیموری و ایلخانی های دوره در مذهب وضعیت-2

 کامل انسان به توجه در تصوف و تشیع مشترک وجوه -3

 خانقاهی مزارهای رونق و ایران تیموری و ایلخانی های دوره در تصوف

 مکتب عرفانی تبریز 

 الگوی زیارتگاه های مکتب تبریز -1

 الگوی زیارتگاه های مکتب شیراز در اصفهان-1

 پیربکرانزیارتگاه -2

 عبداهلل در اصفهان )منار جنبان( آرامگاه عمو-3

 آرامگاه شیخ عبدالصمد اصفهانی درنطنز-4

 مکتب عرفانی خراسان

 الگوهای زیارتگاه درمکتب خراسان -1

 خراسان ایلخانی دورة مزارهای در "باالسر مسجد "الگوی-2

 آرامگاه بایزید بسطامی-3

 مزارابوالحسن خرقانی-4

  ای )مزار پشت سر نمازگزار( مزارهای دورة تیموریالگوی حظیره 

 گازرگاه هراتدر  یخواجه عبداهلل انصار مجموعه-1

 زیارتگاه ومسجد موالنا درتایباد-2

 مزارشیخ احمد جام درتربت جام-3

 الگوی گنبد خانه ای در مزارهای دورة تیموری-4

 مجموعة مصلی،مدرسه ومقبرة گوهرشاد درهرات-5

 مدرسة دودر-6

 بررسی رابطة زیارتگاه ومسجد درمجموعة حرم امام رضا)ع( دردوره های ایلخانی وتیموری

 نتیجه گیری

 فهرست منابع 

 معنا و صورت رابطه چگونگی بر تأکید با معماری آثار در اسالمی هویت پذیری تحقّق-مقاله پانزدهم                   

 مقاله چکیده

 مسئله طرح

 اهمیت و ضرورت مسئله-1



 

 

 پرسش های تحقیق-2

 فرضیه تحقیق-3

 روش تحقیق-4

 اسالم عملی و نظری حکمت

 اسالمی منظر از( صورت در معنا نسبیِ تجلّی) سوم نظریه تبیین

 چگونگی تحقّق هویت اسالمی در اثر معماری

 نتیجه گیری

 و مآخذ   منابع

 ایرانی برپایه ارتباط الیه های متن/ مسکن تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن -مقاله شانزدهم                      

 مقاله چکیده

 کلیدی کلمات

 مقدمه 

 نظری چارچوب

 مؤلفه های سه گانه دانش نشانه شناسی: شمایل، نماد و نمایه

 معماری متن وار و مؤلفه های آن

 روابط همزمانی و درزمانی در معماریِ متن وار

 هم افزایی در مسکن سنتی ایرانی

 ای در مسکن معاصر ایرانی اغتشاش سامانه

 نتیجه گیری 

 و مآخذ مقاله   منابع

 تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد در دوره های چهارگانه معماری ایرانی-هفدهم  مقاله                 

 مقالهچکیده 

  واژه های کلیدی

 مقدمه 

  مفاهیم برخاسته از سطح معرفتی مخاطب : تشبیه ، تنزیه

 مفاهیم برخاسته از نوع ظهور امر قدسی جمال و جالل الهی 

 مظاهر تشبیه و تنزیه در معماری 

 تزئینات ابزاری برای تشبیه مفاهیم قدسی 

 تزئینات در مساجد سبک های چهار گانه

 نور نمادی تشبیهی از حضور الهی

 نور در مساجد سبک های چهار گانه

 بافت شهری عامل تشبیه سلطه الهیتشخص در                           

 مساجد سبک های چهارگانه در بافت شهری 

 مظاهر جمال و جالل در معماری 

 زیبایی و ظرافت مواد و مصالح عامل ظهور جمال الهی

 مواد و مصالح مساجد 

 نیارش  مساجد سبک های چهار گانه



 

 

 مقیاس و تناسبات عامل ظهور جمال و جالل

 فضای عبادی مساجد سبکهای مختلفمقایسه تطبیقی تناسبات 

  رنگ عامل ظهور جمال و جالل

 رنگ در مساجد سبک های چهار گانه

 نتیجه گیری

 منابع و مآخذ

 حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورة مبارکة الرحمن-هجدهم مقاله                      

 مقاله چکیده

 واژگان کلیدی

 مقدمه

 فرضیه 

 پیشینه متافیزیکی عناصر باغ 

 حکمت عناصر باغ

 حکمت درخت در باغ-1

 حکمت نور در باغ-2

 حکمت هندسه در باغ-3

 ها در باغیابیحکمت مکان

 تصویر بهشت در قرآن

 باغ در متن سوره الرحمن 

 های باغ بهشتیشاخص

 آرامش و امنیت در باغ بهشتی-1

 آب و آبیاری در باغ بهشتی-2

 بهشت درخت در باغ-3

 یابی ابنیه در باغ بهشتهندسه و مکان-4

 نتیجه 

 منابع و مآخذ مقاله 

 بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری- نوزدهم مقاله                                                  

 چکیده مقاله

 کلیدی های واژه

 مقدمه

 تعریف تکنولوژی

 واژه شناسی

 درباره ماهیت تکنولوژیانواع دیدگاهها 

 تکنولوژی قدیم و جدید

 ماهیت تکنولوژی جدید

 نسبت هنر، زیبایی و تکنولوژی

 نسبت انسان، طبیعت و تکنولوژی



 

 

 نسبت معماری و تکنولوژی

 فروکاهی معماری به تکنولوژی انواع مکاتب در ارتباط معماری، طبیعت و تکنولوژی

 معماری هایتک و اکوتک

 تکنولوژیک و بحران معمارینقد معماری 

 تکنولوژی و هنر در دوره بحران

 تکنولوژی در معماری دوران اسالمی

 نتیجه گیری و را ه حل

 منابع

 ”Prospect - refuge“  نظریه اساس بر  "گشایش" مفهوم -بیستم مقاله                                               

 چکیده مقاله

 مقدمه

 واژه نامه 

 دازنانواع چشم ا

 Prospect-refugeبا نظریه  "گشایش "بررسی ارتباط   

 گشایش و ضرورت وجود آن

 گشایش از درون به بیرون، به چه فضایی؟

  بصری قابهای عنوان به ها پنجره طراحی

 گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر

 جمع بندی و نتیجه گیری

 فهرست منابع 

 اصول مکان یابی مسجد در شهر اسالمی بر اساس الگوی مساجد عصر نبوی-مقاله بیست و یکم                       

 چکیده مقاله

 واژگان کلیدی

 مقدمه مقاله

 معرفی عوامل شکل دهنده به شهر مدینه و تأثیر آن در مکان یابی مسجد

 موقعیت جغرافیایی شهر مدینه-1      

 مدینه از نظر پوشش گیاهی و منابع آب-2

 گوناگونی مردم شناسی و قبایل مدینه پیش از اسالم-3

 ضعف روابط اجتماعی صحیح در مدینه پیش از اسالم-4

 ورود اسالم به مدینه و تغییرات شهر-5

 تغییراتی که در شهر به واسطه اسالمی شدن ایجاد شد

 ساختار کالبدی شهر مدینه پیش از ورود اسالم

 مدینه توسط پیامبر)ص(معیار های انتخاب مکان مسجد در شهر 

 احادیث مکان یابی مسجد در شهر

 روایات مرتبط با حریم های مسجد

 احادیث و روایات مرتبط با هنجارهای کارکردی مسجد

 مکان یابی مسجد در محالت مختلف مدینه



 

 

 تغییرات کالبدی شهر پس از ایجاد مسجد در شهر

 نتیجه گیری

 مدینه معیارهای پیشینه ای ساخت مسجد النبی در-1

 معیارهای پیشینه ای ساخت مساجد محلی-2

 تاثیر ساخت مساجد بر ساختار شهری-3

 تغییرات شهر مدینه پس از ساخت بنای مسجد النبی-4

 تاثیر ساخت مساجد محلی در تغییر ساختار شهرمدینه-5

 منابع مقاله

 پژوهشی در منابع و متون اسالمی« ارتباط انسان با طبیعتبر اساس »الگوهای سازماندهی شهر -مقاله بیست و دوم                   

 چکیده

  واژگان کلیدی

 مقدمه 

 از دیدگاه قرآن و حکمای اسالمی "طبیعت و محیط زیست"تعاریف، ابعاد و وجوه 

 اثبات ضرورت هماهنگی انسان با طبیعت

 رابطه انسان با طبیعت و میزان بهره برداری از دیدگاه اسالم

 فضاهای دست ساخت انسانی )معماری و شهرسازی( و طبیعت  

 گونــــه انشایی-1

 مصداق قرآنی ؛ قوم سبأ

 گونه استعمــاری و شکل دهی به طبیعت-2

 مصداق قرآنی ؛ قوم عاد وم ثمود

 گونــــه طبیعت گریز و تکمیل -3

 آراء و نظرات فالسفه و حکماء اسالمی 

 هستی از دیدگاه ابن عربی) عرفان آفاقی(جایگاه انسان و طبیعت در مراتب 

 در انسان از دیدگاه ابن سینا ) طبیعت(فلسفه مشائیه و ارتباط روح با جسم 

  الگوی باغ متناظر با فلسفه ی ابن سینا

 رابطه ی انسان و طبیعت)جسم( از دیدگاه مالصدرا

 بررسی سازگاری باغ شهر منظم صفوی با نظریه مالصدرا 

 شهر آزاد و باغ منظم ) نظام کهن شهر سازی اسالمی(  -اغ شهر های کهنب -فرضیه اول   

 باغ شهر منظم صفوی -فرضیه دوم 

 نتیجه گیری

 منابع 

 شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز-مقاله بیست و سوم                                                

 چکیده مقاله

 ساختار تحقیق

 مقدمه واژه های کلیدی

  معماری شاخص های شفافیت در 

 فن در معماری-

 نور در معماری-2 



 

 

 آب در معماری -3

 افق در معماری-4

 حیاط در معماری-5 

 مهتابی در معماری-6 

 ارسی در معماری-7 

 ایوان در معماری-8

 پله در معماری-9

 طنبی در معماری  -11

 کله ای در معماری-11

 حوضخانه در معماری  -12

 سلسله مراتب در فضا-13

 نتیجه گیری

 سخن آخر

  منابع

 نقد  زیبایی شناسی پُست مدرن براساس مبانی اسالمی-مقاله بیست و چهارم                                  

 چکیده مقاله

 کلیدواژه ها

 پیشگفتار

 بررسی هنر وزیبایی  شناسی از دیدگاه پُست مدرن 

 هنر وزیبایی شناسی از منظر فالسفه و اندیشمندان پُست مدرن 

 شناسی فرا نوگرا درمعماریبررسی زیبایی

 پیچیدگی -1 

 خلسه-2

 آرمان و اصالت لذتخود بنیاد و بی-3

 از دیدگاه مبانی اسالمی شناسی زیبایی 

 زیبایی و هنر و رابطه آن دو با حقیقت-1

 ا علت زیبایی گرایی انسان ه-2

 مفهوم زیبایی در دیدگاه اسالمی-3

 تعریف جامع و مانع از زیبایی-4 

 نسبیت و فردگرایی-5

 دسترسی نداشتن به زیبایی و اصالت یافتن زشتی -6

 مسخ انسانیت، علت و معلول هنرهای زشت-7

 بررسی تطبیقی از تعریف انواع زیبایی مفهوم زشتی نتیجه گیری

 منابع

 فصل بیست و پنجم                               

 با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری تهران تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری معاصر ایران                                 

 چکیده مقاله 

 بحران هویت در فرهنگ و هنر معاصر



 

 

 مفهوم هویت-1

 معاصر یمعمار امروز مشکل ت،یهو-2

 غرب مکاتب از رانیا معاصر یمعمار یریپذ تاثیر-3

 آن میمفاه و سمیمدرن پست فیتعار-4

 نتایج بدست آمده از این مقاله  معماری معاصر تهران در یک نگاهمعماری معاصر ایران

 منابع و مآخذ مقاله 

 تأثیرات کالبدی شهرهای مُدرن-مقاله بیست و ششم                                                                                         

 مقدمه

 تبیین ارزش های زندگی جمعی از دیدگاه اسالم

 حیات اجتماعیرویکرد به عوامل اختیاری یااجباری گزینشی اجتماعی،زندگی

 احساس نیاز به تشکیل خانواده-1

 روابط اجتماعی در بستر جوامع شهری تحقق-2

 اسالمیجامعهت حدو

 لهین ایسمارتمسک به -1

 یتقوی بر مبناهمکاری -2

 اخددت عبا-3

  منکراز نهی وف و مر به معرا-4

 لهیا مستقیم اطصردر سیر-5

 ادریبر-6

 نهمسایگاق حقو-7

 حمرصله -8

 تعریف شهر از دیدگاه اسالمی   

 ویژگی های کالبدی شهر، برگرفته از اصول مبانی نظری اسالمی

 قوانین طبیعی -1

 باورهای فرهنگی و مذهبی-2

 اصول طراحی منشعب از قوانین اسالمی

 اصول اجتماعی-1 

 اصول اسالمی، و عصر حاضرمنطبق باارتباط شهر-2 

 مدرن، بیان کاستی های موجود و اثرات آن بر روابط اجتماعی شهروندانتحلیل کالبدی شهرسازی  

 تعریف شهرسازی -1 

 تقلید شهرسازی مدرن و تأثیر آن بر زندگی انسان معاصر -2

 تحوالت اجتماعی و نابودی فضاهای شهری سنتی

 گسست بافت شهری با احداث خیابانها

 ت فرهنگی و بروز ناهمگنی در شهرتفاو روها و حذف فضاهای انسانیشدن پیاده کمرنگ

 خودرو به روزافزون وابستگی معاصر شهری فضاهای گیری شکل و طراحی در مؤثر عوامل -3 

 سیاست های منطقه بندی و کاربری زمین در طرح های نوسازی شهری

 های شهری عمومیعدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی در طراحی محیط

 برنامه ریزان شهری نوگرا به فضاهای بازگرایش معماران و 



 

 

 ضرورت توجه به فضاهای شهری مناسب درافق آینده شهرسازی ایران -4

بیان اصول و ویژگی های طراحی شهرهای قدیمی ایران و بازخوانی فضاهای عمده و با اهمیت شهری

 گیری زیست جمعی انسان  بستری برای شکل-1

 شهر 

 زندگی شهریمحله، عامل هویت دهنده به 

 روابط، ویژگی ها و اصول مربوط به شهرهای قدیمی ایران -2

 اصول طراحی بافت های قدیمیاصل پیوستگی فضایی -3

 عناصر شهری اصل هم پیوندی واحدهای مسکونی و

 متباین اصل فضاهای

  کردن فضااصل تناسب و مقیاس اصل محصور

 اصل قلمرو
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 الگوشناسی کالبدی و مفهومی ارتباط مسجد و مزار در زیارتگاه های اسالمی 
 )زیارتگاه های سه مکتب تبریز، شیراز و خراسان در دوره ایلخانی و تیموری(

 

 کار نقره عبدالحمید
  استادیار دانشگاه علم و صنعت ایرانعضو هیئت علمی و 

  نژاد حمزه مهدی
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 چکیده

دوره های ایلخانی و تیموری از لحاظ ساخت بناهای زیارتگاهی در ایران اهمیت بسیاری دارد. در این 
که در قرن های دوم و سوم پدید آمده بود، به اوج شکوفایی رسید و به  دوره از لحاظ اعتقادی، تصوف اسالمی

در دوره آل بویه قدرت را به  که شیعیان اهمیت یافت از طرف دیگرفان ساخت مقابر بزرگان عر همین دلیل
و زیارتگاه های شیعی رونق بیشتری یافتند؛ در حقیقت  با حمله مغول، رشد دوچندان نمودند دست گرفته بودند،

معنای توان آذربایجان و شیراز در  ایلخانان بسترساز ترویج تشیع و تصوف بودند و دو کانون اصلی آن را می
با آغاز حکومت تیموریان تجارب فرزند بغداد بود.  کالن فرهنگی آن دانست که اولی میراث دار خراسان و دومی

اما  گشت. عرفانی مکاتب تبریز و شیراز به خراسان منتقل شده و این منطقه بار دیگر کانون عرفان اسالمی
ارتگاه تفاوتهای بنیادین دارد و الگوهای کامال به زیارت و زیسه مکتب عرفانی تبریز، شیراز و خراسان  نگرش

سلسله مراتب قرار گیری فضاها در هر یک از این الگوها به روشنی تابع مبانی نظری  دهد. متفاوتی را شکل می
 باشند. آن مکتب عرفانی می

 پژوهش حاضر با بررسی اجمالی مکاتب عرفانی تبریز، شیراز )محدود به حوزه جغرافیایی اصفهان( و
در هر مزار  هایالگو کالن ، در تالش برای تدوینهای شاخص در هر مکتبخراسان و نیز با مطالعه زیارتگاه 

اصالح دیدگاه نظریه پردازان غربی همچون بورکهارت و هیلن براند در  این پژوهشنتیجه دیگر  مکتب است.
را یک انحراف در تمدن اسالمی که بر اساس نگرش اهل سنت زیارتگاه سازی  باشد مورد ساخت زیارتگاه می

قلمداد می نمایند؛ در حقیقت آنان فقط مسأله را کشف کرده اند و به دنبال پاسخ های گوناگونی که تمدن 
در باره مزار داشته و صحت و سقم آن بحثی مطرح نکرده اند. از مهمترین مصادیق مورد بررسی،  اسالمی

فتن ارتباط مبانی فکری حاکم بر هر دوره از حکومت مغول، با بررسی سیر تحول زیارتگاه امام رضا )ع( و یا
این مهم از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی آیات و روایات مرتبط با ساخت توسعه کالبدی حرم، می باشد. 

مهمترین  مقابر و تحلیل اسنادی زیارتگاه های نمونه گیری شده در دوره ایلخانی و تیموری انجام شده است.
ج بدست آمده عبارتست از پنج الگوی زیر که دو الگوی اول در تقابل با هم و سه الگوی بعد حاالت متعادل نتای



 

 

تر و میانه ای دارند. احترام و رابطه میان نیایش و زیارت در الگوی سه و پنج )مسجد باالسر( منطقی تر به نظر 
 ا مسجد النبی هم داشته باشد.تواند ریشه در مزار پیامبر و رابطه آن ب رسد این الگو می می

در الگوی ایلخانی آذربایجان، بر اساس نگرش شیعی و صوفیانه مزار در راستای قبله و جلوی  (9
 نمازگزاران قرار دارد.

در الگوی ایلخانی اصفهان، براساس نگرش ترکیبی شیعه و سنی مزار در پشت سر یا کنار  (2
 نمازگزاران قرار می گیرد.

ایلخانی خراسان مزار در سمت چپ و جلوی نمازگزاران قرار گرفته و  9در الگوی حظیره ای (3
 شود. مسجد در باالسر مزار ساخته می

 در الگوی حظیره ای تیموری خراسان مزار در پشت سر نمازگزاران واقع می شود. (4

در الگوی گنبدخانه ای تیموری خراسان مزار در جلوی نماز گزاران و کنار مسجد احداث می  (5
 گردد.

زیارتگاه، مسجد، قبله، ایلخانی، تیموری، تسنن، تشیع، عرفان :واژه های کلیدی

                                                           
شررتر. شررتر خرران.  حظیررره.  ح ر) )ع ا( کنیررف. خبرراد. )اسرردی(. اصرریده. وصرریده. شرروغا. )صررحاح الفرررس(. شرروغاه شررتر را. جایگرراه گوسررفند. جررای   9

حیروان سرازند ترا از سررما و براد ایمرن        کره بررای   از خرار و چروب و نری    ایو شرا  درخرت. محوطره     شوگاه اشتر. )مذهب األسماء(. خوابگراه شرتر از نری   
 شود. گور. قبر )ذیل واژه حظیره در لغتنامه دهخدا(
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 زیارتگاه از دید دو مذهب مهم اسالمی                                      

کالبدی، برگرفته از  های ویژگی که دارای هستند مسجد و زیارتگاه دورکن مهمی اسالمی در معماری
باشد. هیلن براند ظهور زیارتگاه ها را در سرزمین ایران بیش از دیگر  می این دین آیینی توجه ویژه به کاربریهای

کند که این ریشه در تشیع  می ایران را زیارتگاه معرفی مذهبی حوزه ها دانسته و دومین موضوع معماری
( 334: 9311 ،شود. )هیلن براند همچون یمن هم دیده می دیگر شیعی موضوع در کشورهای ایرانیان دارد و این

غیر اصیل در  اسالم از جمله بورکهارت و هیلن براند زیارتگاه را عنصری بیشتر نظریه پردازان معماری
شود که  اهده میمش نسبت به مقبره سازی اند؛ به گمان آنها در مکتب اسالم مخالفتی دانسته اسالمی معماری

در واقع ریشه در مبارزه آن با تفاخر و غفلت از جهان پس از مرگ دارد که سنت مرسوم و در دوره جاهلیت پیش 
است که در میان  داد. این دیدگاهی سوق می از اسالم بود و رواج آن در ادیان گذشته آنها را به بت پرستی

 .اهل سنت رواج داشته است علمای

  جد استع خانه مردان خدا زیارتگاه و مسیدر دیدگاه تش-1

از سنت پیامبر و امامان دارند و بر آن اساس زیارت را دومین مسیر مهم و  اما شیعیان برداشت دیگری
تمام ادله دو گروه موضوع این تحقیق نیست تنها به دو مورد از استدالل  دانند. بررسی می سلود وتعالی معنوی

تشبیه شده است و در  خداوند به چراغ پر فروغی 9سوره نور 33و  35آیه شود. در  شیعیان استناد می
کنند حضور دارد؛ در این آیه اجازه داده شده که خانه  افراد با ایمان که همواره تسبیح خدا می های خانه
بزرگ و با عظمت و رفیع ساخته شود در حالیکه در مورد دیگران چنین اجازه  این افراد خانه هایی های
از  شود که منظور از این خانه ها مسجد نیست در ذیل همین آیه، روایتی نیست، از ظاهر آیه چنین روشن می ای

)ع( و فاطمه )س( نیز در زمره مهمترین این  المومنین علی )ص( ذکر شده است و در آن خانه امیر پیامبر اسالم
 ( 203-299: 9333 ،شود. ) سبحانی خانه ها محسوب می

چنین خانه  اولیاء و پیامبران توجه به خود آنهاست. بیشتر آنان در طول زندگی های رام خانهاهمیت اک
خود مدفون هستند و  های دیگر از مومنین در خانه رسد از آنجا که پیامبران و بسیاری نساختند.به نظر می ایی

کنند لزوم  زیارت به آنها مراجعه می همچنین حیات و مرگ در مورد آنها معنا ندارد و پس از مرگ نیز مردم برای
 2سوره کهف 29( در مقابل در آیه 203:  حفظ و صیانت از این مقابر را بتوان از این آیه برداشت نمود. )همان

مدفن اصحاب کهف  بر روی دارد. در این آیه لزوم ساخت بنایی به ساخت مسجد بر قبر بزرگان دینی اشاره ایی
مومنین ساخت  کند و بر طبق این آیه غیر و غیر مومنین پیشنهاد شده بود را ذکر می که توسط دو گروه مومنین

دانند. به هر حال با توجه به این آیه  دانند و موحدان ساختن مسجد را بهتر می قبر را الزم می بر روی بنایی
به  کند که بنایی می( البته این آیه مشخص ن293: قبر مشروع دانسته شده است. )همان بر روی ساخت بنایی

                                                           
آر اا بر   باهرو ) ر  اس خرر شاخ یر    ن    رد         قرااا خااخ هری هوا هرو افر واهردخو خیداا ر        )این چراا  ررا ورا  ر خا ه هری  ر ی      "- 1

آیر      )ررداو هردا   "گدینرو   یردخ    برشو   یر خ خا آهبر    رش و ا  هر        هری هر خ هروا خا آهبر  براخو هر         ر ی  ب سار خا اه ر ب یور؛ ه هری  

ر آیرری هرردا هرری ررر   اس ایررن آیرری قررااا خااخ  رش ررشی هاا رر   رر ب  هرردا هوا هررو  اا برری یررو  ه رر خین خا چرراا    چاا رروار       53   53

خاه رر  ارررا   ایررن خاهررا خا ه هرری ای ررا هرری هوا هررو افر اا  رر   برری آر اا  خ ررو هرری ایررن  رر ب  اس  ی شرری   ا  ررن        دمرر و هرر 

 خاخو ارا  خا ه در     ا این آی    ه  خ  اس ر  هشا   اه ه ر خاه  ی یوو ارا 

برا آهرر ر ب ر سیو ) ر     شرری اس هنرا رنبر ر یرردهو؛   اس آهر ر رر ن هردی ررو هریر را اخگ ایر ر اس  مرر            بنر ی  »گ  نررو   هر   گا  ر   - 2

خا هنر ا )هروونر    برا ارر  ه د خیوهرور گ  نرو  )هر  ه ر و        ی و نرو )  آر اا خل شر    آهبر  هری اس ااسیر ر آگر         لر  «  ر آگ و  ا اررا  آه

 ر21آیی   )رداو هبف« ر سیم )   ه  او آهب  وااهدش هشدخر آهب  ه 
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دهد  نشان نمی شیعی زیارتگاه های بر الگوی غیر از مسجد به عنوان زیارتگاه را باید بدعت دانست و انتقادی
شیعه و  یق دو الگویقکشد، که در این تح را در مورد رابطه مسجد و زیارتگاه را پیش می سوأل جدیدی ولی
یا عدم ساخت بنا بر روی مزار ها با توجه به آیات یاد شده دو قرار خواهد گرفت. ساخت و  آن مورد بررسی سنی

نماید. گونه حظیره ای عموماً در مزار بزرگان اهل سنت و  گونه مزار های حظیره ای و گنبدخانه ای را ایجاد می
وان ، به غیر از موارد یاد شده، حفاظت از مقابر بعن9شود پیشوایان تشیع دیده می گونه گنبدخانه ای در مزار

قابل استناد  موجب تعظیم شعائر دینی، حفظ اصالت ها و ارزش های مذهبی از عالِمی فرهنگی یادگاری
شود و به منظور پرهیز از نقش الوهیت دادن به امام، بهتر است رابطه آن با مسجد و نیایش به  می تاریخی دینی

 ( 295: درستی تبیین گردد.)همان

ساخت  پس از توحید امامت بعنوان مهمترین مفهوم اسالمی بهرحال مذهب تشیع با طرح مفهوم
فرد مدفون  داند. همچنان که شیعیان خصوصیات الهی می ضروری امری ترویج این مبانی ها را برای زیارتگاه

ساخت مقبره  دانند. در مدارد شیعی عبادت خداوند نیز می برای را در نظر داشته و این آرامگاه ها را مکانی
شیعه نشین  امام حسین )ع( و حضرت معصومه )س( در شهرهای گنبد خانه در قرن سوم، برای الگویبا  هایی

از ساخت و توسعه زیارتگاه ها  حکومت آل بویه که به شکل گسترده تری کربال و قم و پیش از شکل گیری
بد. در این جا به طل می اقدامات مهم آل بویه در زیارتگاه ها مجال دیگری پرداخت، اشاره شده است.بررسی

در حکومت و مردم رواج یافته بود  شیعه و سنی از اندیشه های که ترکیبی عهد مغول زیارتگاه های بررسی
و توسعه زیارتگاه ها  به طراحی که یک اندیشه مقتدر شیعی شود. مقایسه این دوره با دوره صفوی پرداخته می

 دارد. ای پردازد، اهمیت ویژه می
باشد، انجام فرائض دینی بویژه نماز در این مکانها اهمیت  گاه، مکانی مذهبی میاز آنجا که زیارت

در رابطه با زیارت و عبادت و رابطه آنها با هم، منجر به تفاوت  یابد، نحوه برخورد نگرشهای مختلف اسالمی می
توحید و نیز پاسخ در سلسله مراتب فضایی مزارها در هر نگرش شده است. ارتباط بحث زیارت با مسأله شرد و 

به آنها و تقابل اندیشه ها در این نگرشها پژوهشی میان رشته ای نیاز دارد که تا  نگرشهای مختلف اسالمی
گیرد، عمده تفاوت نگرشها در برخورد با توحید خداوند، توسل به  حدی در این پژوهش مورد بررسی قرار می
 باشد. انسان کامل، و رابطه طولی یا عرضی آنها می

 تیموری و ایلخانی های دوره در مذهب وضعیت-2

با پیروزی مغوالن و از بین رفتن عباسیان، در بین مذاهب اسالمی، مسلمانان اهل تسنن بیش از 
پیمود بلکه اهل سنت هم در ایران بر اثر ضعفی  در این دوره نه تنها تشیع راه قوت می»شیعیان ضربه خوردند. 

بود، در عین اعتقاد به خالفت شیخین و عثمان، درباره مقام و منقبت امامان اثنی که بر مذهب آنان دست داده 
 ،)صفا« گفتند. کردند و یا در منقبت آنان سخن می ورزیدند و از آنان روایت می عشری اعتقاد گونه ای می

صوفی قرن هشتم های ابوالمفاخر باخرزی،  ( از جمله آثار اهل سنت در مورد ائمه معصوم)ع( نوشته42: 9314
است. از عوامل مهم توفیق تشیع در ابتدای حکومت ایلخانیان،خواجه نصیر الدین طوسی، مشاور هالکوخان بود. 

( در دوره غازان خان پس از اسالم آوردن پادشاه و استقالل حکومت ایلخانی از 913: 9334 ،)ترکمنی آذر
دشاه، وی عالقه وافری به علویان و سادات ابراز حکومت های مغولی آسیایی، با وجود سنی مذهب بودن پا

                                                           
ا ابرره برر ن ه رر و   سی ا ررر و خا  الرررد   حش رر  "هق لرری ااا رری یرروو  دررره هر اهرروو خا ا لرر ن   رر ی   نا رر   یرر    برر   نرردار    -1

هنو  هدمد  حن او ا    گنشو ه هی ا  بدخر هداا    اا خهش ل ه  "خ او    دا  ی  ی   رن  سی ا ر و    
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هایی در چندین شهر و موقوفات اطراف این  9داشت و به تعمیر مقابر متبرد تشیع پرداخته و با ساخت دارالسیاده
برادر غازان خان، الجایتو نیز پس از تردد در مذهب »های کافی برای سادات ایجاد نمود.  دارالسیاده ها درآمد

( عنایات مذهبی الجایتو و ساخت مدرسه سلطانیه و 42: 9314 ،)صفا« و شافعی، به تشیع گرایید.های حنفی 
( از ارادت و 913: 9334 ،مدرسه سیار، نقطه اتکای تشیع و پیشرفت علمای شیعه در آن روزگار شد. )ترکمنی آذر

یتو با ضرب سکه مزین با نام امامان الجا 2اعتقاد الجایتو به امامان معصوم )ع( مطالب بسیاری نقل شده است.
 کشور را تشیع اعالم نمود.  شیعه، مذهب رسمی

در سلطانیه و آذربایجان در اواخر حکومت ایلخانی، بسیاری از شیعیان به الجایتو گرایش داشتند و 
از سنیان کردند، مورد سرزنش قرار گرفتند، همزمان با آنان بسیاری  توسط سنیانی که از امیرچوپان حمایت می

کردند، دلبسته تشیع بودند و خاندان  این دوره که در مناطق مرکزی ایران همچون اصفهان و شیراز زندگی می
: 2001 ،دانستند. )باهارلی ( حتی برخی الجایتو را ظهور حضزت علی )ع( می91: 9331 ،ستودند. )بلر پیامبر را می

93). 

در مجموع دوره رشد و توفیق تشیع در ایران است هرچند پادشاهان با مذاهب دیگر هم  دوره ایلخانی
کردند و این موضوع عالوه بر تقویت تشیع موجب آزادی نسبی مذاهب در این دوره شد. در اواخر  حکومت می

اتمه یافت. حکومت ایلخانیان نزاع هایی بین اهل تسنن و شیعیان صورت گرفت که با آغاز حکومت تیموریان خ
( زمانیکه تیموریان حکومت را به دست گرفتند وضعیت ایران به نفع شیعیان بود و آنان 911: 9334 ،)ترکمنی آذر

تیمور در اندیشه سیاسی خود برای رسیدن به »برای تقویت حکومت ناگزیر بودند به شیعیان عنایت داشته باشند. 
« فه عباسی، ناصرلدین اهلل، پیروی کرد؛ یعنی تشیع و تصوف.قدرت مطلق، از اندیشه تقریباً مشابهی با خلی

 (911: )همان 

او پس از لشکرکشی به ساری و تسلط بر »نیز توجه خاصی به شیعیان داشت شاهرخ جانشین تیمور
( در زمان بابر نیز به حکم وی به جای 209: )همان« خاندان قوامیه، با دختر حاکم شیعی مذهب آن ازدواج کرد.

خلفای راشدین نام های امامان شیعه بر روی سکه حکومتی ضرب شد. سلطان حسین بایقرا نیز توجه  امیاس
 خاصی به شیعیان داشت و مناصب مهم حکومتی در اختیار شیعیان بود.

                                                           
 نام بناهرای خیریره ای کره غرازان خران هفتمرین ایلخران ایرران در پراره ای از شرهرهای برزرگ، هرر دارالسریاده خادمرانی داشرت کره موظرف بودنرد                   9-

هر سریدی کره از اقطرار و اطرراف عرالم بردانجا برسرد، خردمت او برر وجهری کره پسرندیده برا شرد بکننرد، و غرر  از                 »گذشته از نگهداری سادات محل 
این همه آن بود تا ایشان مشوش حال و پریشران نباشرد و عمرر شرریف و وقرت عزیرز خرود را بره سربب رزق مقسروم و لرذات موهروم بره دریروزه کرردن                

. متولیان دالسیاده هرا مسرئول حفاظرت از داراییهرای آنهرا و خررج کرردن ایرن داراییهرا در راهری برود کره تعیرین شرده بودنرد و چنانچره در                 «صرف نکنند
شردند سرادات و علویران هرر محلری کره در        گردیدنرد از کرار برکنرار مری     کردنرد و سربب اترالف موقوفرات و عایردات آنهرا مری        وظایف خود کوتاهی می

توانسررتند برره درگرراه ایلخرران شررکایت برنررد و در رفررع آن از وی یررا وزیررر اسررتمداد جوینررد،    د در صررورت مشرراهده چنررین قصرروری مرری دارالسرریاده بودنرر
 ،کردنرد، امرا برا مررگ الجرایتو ایرن سرنت از برین رفرت. )انوشره           دارالسیاده های غرازانی در دوره الجرایتو نیرز برقررار سرابق بره وظرایف خرود عمرل مری          

9313 :313) 
 مشرهد  بره  الجرایتو  عزیمرت  هنگرام . نمرود  اشراره ( ع) رضرا  امرام  زیرارت  هنگرام  در کاشری  حسرن  مرال  برا  الجرایتو  برخورد اولین به توان می مثال برای 2-
 درویرش  آن کیسرتی   ترو : گفرت  و کررد  قهرر  سرلطان . اسرت  بازداشرته  امرام  قبرر  بره  پشرت  دیدکره  را پروش  نمرد  درویشی( »ع) رضا امام مزار زیارت برای
 :  گفت کیستی تو گفت سلطان چون و. بود کاشی حسن موالنا
 مناف عبد آل موالی شده دل و جان ز الف حیدر آل حب ز زنم می که منم
 شکاف نیزه رمح چو خوارج کین به شود سخن رزم گاه به وجودم موی که منم
 ،جعفریران . )گردیرد  براز  مشرهد  از سرلطان  و بخشرید  بردو  طرال  طشرت  یرک  ]خدابنرده [ محمرد  سرلطان . خوانرد  سرلطان  بر و بگفت بدیهه در قصیده این و

 حساسریت . اسرت  شرده  ناراحرت  درویرش  یرک  حرکرت  ایرن  از الجرایتو  و رفتره  مری  راه ضرریح  بره  پشرت  کاشری  حسرن  مال رسد می نظر به( 335 :9315
 .شود می دیده خوبی به ماجرا این در حرم به کردن پشت عدم برای الجایتو
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 کامل انسان به توجه در تصوف و تشیع مشترک وجوه -3

های امامان بویژه امام  توان به آموزهدر مورد نقطه اشتراد تشیع و تصوف و تبیین عرفان شیعی می 
( اما 25: 9311 ،علی )ع( و امام جعفر صادق )ع( اشاره نمود که آثار آنها در عرفان باقی مانده است. )پورجوادی

اساساً تصوف در جامعه سنی پیداشد و رشد کرد و »گرایشات غیر شیعی هم در تصوف از همان آغاز وجود داشت. 
این گونه بود. شیعه قبل از اینکه رو به تصوف بیاورد، جنبه های باطنی و تعالیم خودش را  تا چندین قرن وضعیت

داشت. نقش تعالیم ائمه بویژه امام جعفر صادق را در مورد جنبه های باطنی نباید از نظر دور داشت. به همین 
 (23: )همان« شد. دلیل شیعه از درون خودش تغذیه می
توان به احترام ویژه ای که هر دو گروه برای امام علی  تشیع و تصوف میاز لحاظ اشتراکات نظری 

)ع( قائلند اشاره نمود. تصوف از خود دارای شریعت نمی باشد و تنها دارای سلود و روش نظری و عملی است 
ه مرد خدا ولی و مرد خدا بودن را والیت نامند و در تشیع هم»که به آن طریقت می گویند، در طریقت تصوف 

کاره بودن امام با قدرت والیت مرتبط است. از نظر تصوف والیت با حضور روحانی همیشه زنده ای سر و کار 
( 33: 9333 ،)نصر« دارد که این معنا در تصوف، با مفهوم خالی نبودن زمین از حجت خدا ارتباط تنگاتنگی دارد.

انسان کامل چون به وحدت و جمعیت »می باشد.  همچنین امام از دید تشیع با تعریف انسان کامل قابل مقایسه
محض رسیده است، محل تجلی وجود مطلق در مرتبه تقیید می شود. همه اوصاف وجود همانطور که در خود 

  (902: 9333 ،)چیتیک« حق تعالی یافت می شود، در چنین انسانی نیز تحقق می یابد.

به مرید نمادی از انتقال تعالیم خاص روحانی است و انتقال آن از مراد  خرقه پوشی در اعمال صوفیان
( تمسک به سلسله 33: 9333 ،که خاستگاه والیی دارد و با حدیث کسا در روایات شیعی مرتبط می باشد. )نصر

جهت برخورداری از سرچشمه وحی، در تصوف با تقرب به  -که همگی به پیامبر )ص( می رسند-ای از سالسل 
از دیگر اشتراکات تصوف و تشیع  -دارد که امام را از گناه نگه می–مندی از نور محمدیه  امام معصوم برای بهره

( و نهایتا اعتقاد به حیات اولیاء و بزرگان معنوی و امکان استعانت از آنها به بعد از مرگ 31: باشد. )همان می
آرامگاه بزرگان تصوف و امامان ظاهری و اهمیت زیارت آنها از مشترکات این دو نگرش است به همین جهت، 

شیعه از قداست ویژه ای برخوردار می شود و سالکان و شیعیان به قصد تبرد و گشایش در امور به زیارت 
آرامگاه ها می روند. این رویکرد مشترد بین صوفیان و شیعیان موجب توسعه زیارتگاه های تشیع و تصوف شده 

 است.

 خانقاهی مزارهای رونق و ایران تیموری و خانیایل های دوره در تصوف            

گردد. آنگونه که این آیین با آیین مانویان پیوند خورده بگونه  سابقه آیین تصوف به آیین کهن باز می
از قرن دوم  ( تصوف و عرفان اسالمی34: 9313 ،خواندند. )ورجاوند ای که نیایشگاه مانویان را نیز خانقاه می

بویژه خلفای عباسی روبرو گشت. با  مطرح شد اما با بی میلی مقامات رسمی غیر رسمیهجری قمری به طور 
و استقرار آیین  با پذیرش رسمی»براندازی حکومت عباسیان توسط هالکوخان،تصوف اهمیت ویژه ای پیدا نمود. 

گرفت و ،کانون های گسترده و معتبر خانقاهی شکل  های اسالمی تصوف در مدت کوتاهی،دربیشتر سرزمین
( نکته حائز اهمیت 35: )همان« خانقاه های کوچک که بیشتر بر مزار مشایخ شکل گرفته بودند گسترش یافتند.

در بهبود وضعیت تصوف در دوره ایلخانی اسالم آوردن غازان خان پادشاه ایلخانی و برادرش محمد الجایتو 
ت وی به پیامبر و زیارت امامان شیعه با روال دانند اما اراد باشد. هر چند غازان خان را سنی مذهب می می

خلفای عباسی پیش از او متفاوت بود. الجایتو نیز که شیعه مذهب بود با ضرب نام امامان دوازده گانه بر روی 
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به  9سکه خویش و ادامه روال عمران بقاع متبرکه به تقویت تشیع پرداخته و با گرایشاتی که به تصوف داشت
( حاکمان دوره ایلخانی،آزادی عقیده و 101: 9330 ،اه و زیارتگاه سازی اهمیت داد. )موسویآزادی تصوف و خانق

 شمردند. آیین مردم را تأکید نموده و روحانیون مذاهب را محترم می
به طور کلی در قرون چهارم، پنجم و ششم موقعیت مناسبی برای پرورش حکما و فالسفه و علما و »

هایی که متفکران خراسان و ماوراء النهر در این دوره پدید آورده اند درخت تفکر را در  عرفا داشته است و اندیشه
( در این شهرهای کهن ایران خانقاه های معتبری وجود 90: 9339 ،)پور جوادی« عالم اسالم بارور کرده است.

ز مغوالن بوده که داشته به عنوان مثال خانقاه قاسم بن جوکی در سمرقند جزء مراکز پویای تصوف پیش ا
 (35: 9313 ،)ورجاوند« کند سلطان سنجر برای هزینه های آن پنجاه هزار دینار هدیه می

باشد.  همچنین خانقاه و تربت سنایی در غزنه از جمله مراکز عرفان در خراسان پیش از مغول می 
شده است، از مزارهای خانقاهی برخی از مزارهای عرفا نیز پیش از مرگ آنها و یا پس از آن تبدیل به خانقاه 

در بسطام و مزار شیخ احمد جام در تربت جام اشاره نمود، بعضی از بزرگان  توان به مزار بایزید بسطامی مهم می
عرفان نیز بر ساختن مسجد تأکید بیشتری داشتند و در کنار مزار آنها مسجد بجای خانقاه قرار گرفته است مانند 

رفته که از  هرات از جمله مراکز عمده خانقاهی به شمار می»و مزار ابوبکر تایبادی.  مزار شیخ ابوالحسن خرقانی
قرن پنجم در آنجا خانقاه های معتبری بر پا بوده است. وجود چهره درخشانی چون خواجه عبداهلل انصاری و 

حکایت دارد. او بعد از تألیفات معروف او در زمینه آیین تصوف از اهمیت و اعتبار شهر هرات در پیوند با تصوف 
 ( 33: )همان« گردد. شود و بر اعتبار مجتمع خانقاهی او افزوده می در گذشت در کنار خانقاه به خاد سپرده می

نخستین نشانه مهم از عالقه فلسفی در »گردد  به قرن ششم باز می عرفان و فلسفه در آذربایجان
(. با حکومت ایلخانیان، عرفان 99: 9339 ،)پورجوادی« ستآذربایجان وجود شیخ اشراق شهاب الدین سهروردی ا

شود. در قرن هفتم با حکومت ایلخانیان و با سقوط دستگاه خالفت در بغداد و انتقال  در آذربایجان تقویت می
از فعالیتهای دینی به کانونهای خانقاهی و اقبال گسترده مردم به پیران و مشایخ تصوف، برای سه  بخش مهمی
گردند و در بیشتر شهر ها  هرهای ایران شاهد فعالیتهای گسترده ای از سوی سلسله های مختلف میقرن ش

یابند.  گسترش می گردد و خانقاه های قدیمی جایگاه های فعالیت مردم خانقاه های گوناگون و معتبری بنا می
یران دربار مانند شمس الدین محمد ( با حکومت ایلخانیان تصوف در آذربایجان با عنایات وز33: 9313 ،)ورجاوند

جوینی و خواجه رشید الدین فضل اهلل همدانی گسترش یافت آنان گذشته از کمک های مالی به مشایخ تصوف ، 
گذشته از تبریز و مراغه، اردبیل را باید از »پرداختند.  در تبریز و ربع رشیدی و سلطانیه به بنای خانقاه می

یجان به شمار آورد که با مجموعه شکوه مند شیخ صفی از اعتباری وسیع کانونهای عظیم تصوف در آذربا
« شمسیه»( از سلسله های تصوف که در منطقه آذربایجان شکل گرفت می توان به 33: )همان« برخوردار است.
 اشاره نمود.

فارس از آغاز پیدایش »نیز همپای خراسان به پرورش و تربیت صوفیان همت گماردند.  فارس و اصفهان
رفت که به اعتباری از آن به عنوان حلقه اتصال و پیوند دو  طریقت صوفیان از کانونهای عمده ای به شمار می

منطقه نیز، پس از مرگ ( بزرگان عرفان در این 33: )همان« بغداد و خراسان یاد کرده اند. کانون تصوف اسالمی
توان به مزار  شدند برای نمونه می در محل تدریس یا خانقاه خود که مکان گرد آمدن شاگردانشان بود دفن می

                                                           
  1530  هدرررد   )برردخ ردیرر وو هاقرری ه رر دو  برری ه ررا   هش شرر  ابدالح ررن  دالرروین بورررا ق ررا    ررا  407 ررر ل خا ال رر ی د 1-

 ر407
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روزبهان، بابارکن الدین، پیربکران و شیخ عبدالصمد اصفهانی اشاره نمود. در دوره ایلخانی، اتابکان فارس نیز به 
این سلسله در کار ساختن خانقاه ها کوشا بوده اند. از سلسله های عرفانی  جامعه تصوف توجه داشته و پادشاهان

اشاره نمود. در قرن هشتم کانون عرفان و فلسفه از « مرشدیه»و « روزبهانیه»توان به  معروف فارس می
وم در مکتب شیراز تدا -که در آذربایجان بوجود آمده بود–آذربایجان به شیراز انتقال یافت و حکمت اشراقی 

یافت از اندیشمندان این دوره می توان به جالل الدین دوانی، غیاث الدین منصور دشتکی، حاج محمود نیریزی 
اشاره نمود؛ این جریان در دوره صفویه با میرداماد و مالصدرا در مکتب اصفهان به اوج رسید. به ترتیب تاریخی 

 ( 93: 9339 ،یراز و اصفهان. )پورجوادیمراکز اندیشه در ایران عبارتند از خراسان، آذربایجان، ش
در دوره تیموری و همزمان با مکتب شیراز، خراسان نیز به دلیل حمایت های حکومت دوباره رونق 
گرفت و با شیراز رقابت می نمود. در پژوهش حاضر به مکاتب عرفانی در دوره ایلخانی و تیموری توجه شده 

باشد و پس از حمله مغول، آذربایجان وارث خراسان  می است. پیش از دوره مغول، خراسان کانون مهم عرفان
است. به ترتیب تاریخی، مکاتب عرفانی دوره ایلخانی و تیموری شامل مکتب تبریز، مکتب شیراز و دور دوم 

شود، عرفان در ایران از خراسان آغاز  باشد. همانطورکه در سیر تاریخی یاد شده مشاهده می مکتب خراسان می
 (9-گردد. )نمودار تیموری به خراسان باز می در دورهشده و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هنرپروری به لحاظ وزرای با کفایت ایرانی آن دوران است در اهمیت دوره ایلخانی در حمایت از هنر و 
این دوره خواجه رشید الدین فضل اهلل با عنایت به مقبره سازی و توسعه مقابر موجود در خانقاه ها و عبادتگاه ها 

مقبره  مطرح نمود. در این زمان خانقاه ها و مقابر در حد شهرکی پیرامون نام ایران را بار دیگر در هنر اسالمی
توان به  های زیارتگاهی بزرگ این دوره می ( از طرح32: 9331 ،صوفی گسترش یافت. )کاوسی

ها عبارتند از:ربع رشیدی در حومه  سلطانیه،یزد،بسطام،همدان و تبریز اشاره نمود. نمونه های شاخص این طرح
: بکران در تخت فوالد اصفهان. )همانتبریز، مزار شیخ عبدالصمد در نطنز، مزار شیخ صفی در اردبیل، مزار پیر 

( در دوران تیموری با گسترش توجه دربار به خراسان،خانقاه ها نیز گسترش و نوسازی شده و اعتبار بیشتری 32
شود. همچنین  یافتند. خانقاه دودمان باخرزی در بخارا در این زمان بازسازی شده و باغی پیرامون آن ایجاد می
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مجدداً کانون توجه تصوف خواجه عبد اهلل انصاری در گازرگاه ساخته شده و هرات  در این دوره زیارتگاه
در ایران و »اهمیت خانقاه در رابطه با زیارتگاه و عبادتگاه از آن جهت است که  (35: 9313 ،گردد. )ورجاوند می
از آن جایگاه عبادت و انزوا طلبی در ارتفاعات وجود داشته که مکان گوشه گیری و عبادت فردی برخی از خارج 

گشت،بقعه ای برپا  پیران تصوف بود. با درگذشت آنها بر فراز این محل ها، که به آرامگاه آنها تبدیل می
گاه صوفیانی برای عبادت انفرادی گشت و گاه به  کردند و کسی از مریدان صاحب نامشان در آنها مقیم می می

 (35: )همان« آوردند. بدانجا روی می

 مکتب عرفانی تبریز              

تبریز در زمان خواجه 
رشیدالدین فضل اهلل و شمس الدین 
جوینی مرکز فرهنگی و سیاسی 

بوده است. با توجه به کتاب ایلخانیان 
و نویسنده آن ابوالمجد « سفینه تبریز»

تبریزی و استاد و اطرافیانش و نیز 
مکتبی با مرکزیت تبریز وجود  3و1شود که در قرن های  کتابهای دیگری از این دست این موضوع مشخص می

آنجا »گوید:  ست آنجا که می( سخن شمس تبریزی که خود از بزرگان عرفان ا9: 9339 ،داشته است. )مهدوی

اند که من کمترین ایشانم، که بحر مرا برون انداخته است، همچنان که خاشاد از دریا به افتد.  کسانی بوده
( سلسله مولویه در مکتب تبریز 9 :)همان« باشد. چنینم، تا آنها چون باشند حکایت کننده اوج عرفان در تبریز می

هجرت مولوی از خراسان به ترکستان موجب پیوند عمیقی بین مکاتب  9مد.توسط شاگردان موالنا بوجود آ
در این مکتب خواه نا خواه با مکتب تصوف خراسان و شیراز هم، نسبتهایی وجود دارد؛ »خراسان و تبریز گردید. 

از  گذرد، سبب شده تا بسیاری برخوردها و تالقیهایی که در طول زمانهایی که از تاریخ تصوف در ایران می
 بزرگان مکتب عرفانی خراسان با بزرگان مکتب عرفانی تبریز دیدار،گفت و شنود داشته باشند. 

شباهت به عرفان خراسان نیست و نقاط مشترکی در هر دو وجود دارد که  البته بی تصوف آذربایجان
اهمیت شیخ و پیر از ( عملی بودن و طریقتی بودن و 9: )همان« سازد. بی اندازه آن دو را به هم نزدیک می

وجوه ممتاز این نگرش است. این مشرب از بایزید و ابوالحسن خرقانی و ابوسعید و عارفان حکمت عملی خراسان 
بیشتر وامدار است تا گروه دیگر عارفان خراسان که مشرب نظری دارند همچون قشیری و غزالی و خواجه 

مان نگرش دارد. عارفانی مانند شیخ محمود شبستری در عبداهلل انصاری و مبانی الگوی مزار آنها ریشه در ه
توان بعنوان استثناء در نظر گرفت، اگرچه او هم به  مکتب تبریز را که دارای مشرب نظری و تألیفات هستند می

باشد وی  سواالتی خارج از حوزه فرهنگی خود پاسخ گفته است. سهروردی نیز از عارفان بزرگ این طریقت می
 ین کتاب در زمینه فلسفه اشراق، حاالت عجیبی در سیر و سلود عملی داشته است.با داشتن چند

 الگوی زیارتگاه های مکتب تبریز -1

در این الگو آرامگاه در راستای قبله، بین نمازگزار و سمت قبله قرار می گیرد بطوریکه نمازگزار در مسجد یا 
 (2-خانقاه رو به سوی فرد مدفون دارد. )نمودار

                                                           
اس ه  ببرر    رر ل ف یرروو خا هررداخ هشرر ه  ایررن هو رر  هرر   رردار برری  لوه هرری هدیرر ی رررشم ر  لررو  اررر لی ر ب رر  ا برری هن قرر           - 1

 هوا هوگ ا هدی ی وایو ر اح و ر ب   ا   هن ق  ال  او ن   ل ف اح و اواله    او  ای او ه دخ 
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کند. شواهد و  گو اعتقادات شیعیان و نظر آنان در رابطه با وسیله بودن امامان در دعاها را تأیید میاین ال
 مستندات شیعیان در مورد جلوتر قرار نگرفتن نمازگزار نسبت به مزار را می توان به صورت های زیر بیان نمود:

 (9 -یربجای آوردن نماز پس از طواف در پشت مقام حضرت ابراهیم )ع(. )تصو (9
 (2 -)تصویر 9قرار گیری محراب تهجد حضرت محمد )ص( در پشت خانه حضرت زهرا )س(. (2
  2سوره حجرات و عدم تقدم مومنان نسبت به خدا و پیامبر. 9آیه  (3

ای برای تقرب به خدا  در مورد لزوم یافتن وسیله 4سوره اسراء 51و آیه  3سوره مائده35آیه  (4
 توسط مومنان.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
برراا  هرردل  ن  رراد گاخیررو هرری اس   اا رر  ایشرر ر     ایررن اررر و ل  ایررف  دررره اررر  خ رر  شرررا خه ررا هح ررو  شرر  آبرر خ        -1

 ر  ررذاایم 

ا  ه ر ه  هری ای ر ر آ اخو ایرو  چ ررد  اا برا هوا هرو   ارردل  هقرروخ هشر ایو )  ر شر  هر ایرور     قرردا  البر  ر شری هن رو هرری               -2

م ال رالخر هری  روا خ اه هرا       ر  یر    ر بر    را  حورم ااجر  بری ا ر  ب را ر ر هشا ) شر ب          1هوا هو یندا   خاه را  )رداو ح اا / آیری  

 ر  هشا  ایش ر بدخهو     ر هنا اا خهش ل ه  هننو 

ا  ه رر ه  هرری ای رر ر آ اخو ایررو اس )ه  ل ررا واهرر رر هرروا ب ا  دیررو؛    ررر شی ا  برراا   قرراا برری ا  ب دی ررو؛   خا ااو ا  اج برر خ        -5

 ر53آیی   هن و  ب یو هی ار ر ا یدیو  )رداو ه  وو

جدینررو   ررر شی ا   اچرری هدخیو ررا؛   برری   هداهنررو  هدخیرر ر  ررر شی ا  )برراا   قرراار برری را اخگ ایرر ر هرر    ر هرر ه رر ه  هرری آهرر -7

آیرری    ارررنو؛ چااهرری  ررذاا را اخگرر ا     رردااو خاهرردا را  ررد    حشررا ارررا  )رررداو اررراا    اح ررا ا  اه و ااهررو؛   اس  ررذاا ا  هرر 

 ر34
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هحااا  ب و ر  هشا )صر   ی و  با الرد  
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 قبله

 که دارد وجود یاسالم فقه در هم یاتیمنه دات،یمؤ نیا مقابل در
 نموده ینه را مسجد در قبر یریگ قرار ای قبر پشت در نماز قرائت
از آنها  کیچیآنست که در چهار مورد اول هم ه قتیحق 9.اند

باتوجه به  هینظر نیو مدافعان ا ستین ینیمربوط به قبر بزرگان د
و مرگ آنها، قبور آنها  یو امامان در زندگ امبریرابطه با پ یهمسان

 اتیخود را آ ینظر لیدانسته و دل یآن قاعده فقه یرا استثناء ها
 نیتر زیانگ بر اعترا  از ریز موارد حال هر به. دانند یفوق م
 .است سنت اهل ژهیبو و متفاوت ینگرشها توسط مزار یها نمونه
 

 گنبد سلطانیه-2

 گنبد ایلخانی دوره در آذربایجان بناهای مهمترین از
 ساخت جهت الجایتو زمان در ساختمان این. باشد می سلطانیه
 ممانعت علت به اگرچه. شد ساخته شیعه امام دوازده زیارتگاه
 قسمت، دو از سلطانیه ساختمان. گرفت قرار الجایتو مقبره تنها بنا این در و نشد آن انجام به قادر تشیع علمای
 مزارها که است ای گونه به فضاها قرارگیری مراتب سلسله بنا این در. است شده تشکیل خانه تربت و خانه گنبد
 به را آذربایجان در ایلخانی دوره در مزارها الگوی زیارتگاه این. دارد قرار نمازگزاران بروی رو خانه تربت در

 نمازگزاران و شود می واقع قبله راستای و خانه گنبد در نمازگزار بین الگو این در خانه تربت. گذارد می نمایش
 (4 و 3 -تصاویر. )دارند خانه تربت سوی به رو قبله، به رو قرارگیری بر عالوه نماز هنگام
 

                                                           
 برر   خااخ  سخ خقررا آر بنررو  ج رر  هرری یرروو ب رر ر ه  رر      رر   ر ررر  ه   رر  رررد ل   ه رر س بااررر   یرر  ی   یررا ا  ر رره خا

  یدخ ه  هش  وو سیا ا ای   خر ی ی  الش  ی  ر    ه  ا با ها ا 

  اهو خاه  ی ایو ل بو ر اا    قشا ب ن ه  س ا ای   اس گا    -1

  ه  ا ج ید آهب  خا ه  س هی اهو خاه  ی هدام   اس اا قشدا گا    -2

  خاهنو ه  ج ید هر اخ قااا ه  س قششی قشا  هی سه ه     اا قشا   ب ن ه  س گا    -5

  خاهنو ه  قشا  ا  چب ا اسر ه ا 3 حو خ) فا   10 و بشی اا جداس یاط گا    -7

 بنر ی   آر برا  ی  بنش ننو آر با ی  ب داهنو ه  س آه   خا اینوی اس هدخی ر قشا ب  اابمی خا ر  هشا سب ر اس ا ای    خا -3

  ارا یوو هب  ب  سهو

  1712    ر هش   یر     )اررا  یروو   دب ی یوو ر ه ی ا ل    قشا با هی ه  جو  خا هداهور ه  س بی ا ای    خا -3

 ر735  5ج   334ص  2ج

 اگاچری  ا ل ر      اهش ر    هرداخ  خا  ا ل ر    هری    اررا  هراخخ    ردخ  قشردا  بری  هابردط    اررا  هاا را  هقدلری  اس هبر   ا ایر    اررو  هر   هنرا  بی

  صردا  اس هرااهر   اس ه یر   گ راخ   قرااا  قششری  قشایر ر  اینوری  خابر او  بردیرو ر ص) ارردل  حضرا   هبر   اهر   خااخ ارر حش ا    یروو   رم   دب ی

 ایرو ل   فا ر   10 و برشی  بر   ا ل ر    قشردا  هنر ا  خا  ا  ر   ایرن  بری   ا خ هر   بر ن  اس همرا  ایرن  فا ر   10 حرایم  ا  یرا  ب    ارا رار  

 خا ه ر س  هری  هراخو  هقر   ا ای ر   هقن ری  ه ر ا  خا ه  رو  یر    اررا   بردخو  یر      ش ر    بر ن  اه الور   بحر   هدمرد   ایرن  هروااخ؛   جدخ

 ال   شررا ه رر ا خا ایش رر ه   خ او  ش رر   اسر ق و 343 ه رردو ) حشرر  هحقررق ح ل ورری خا ه  ررا جرر ید خااخ قررااا قششرری خا اهرر خ قشررا ح ل ورری
 3 حرایم  بری  هابردط   رم   ر   اهر ال   ایرن  اررو  هر   هنرا  بری   احر ل  بری   اررا  ه ذیاو ری  اا هنایری  ا ایرا  آر هقر   بر   ال   صرا  یاد و 

 هشر ه   بری   دجری  بر   خایرا  هنرا  خا ب یرو  ه  شرف  جبر    ااسش هرداخ  خا  اررا  بر خق  هشر   ابر     ر ر  حرایم  این اس ه اج   ارا ه ا 

   ه ر و  بر   همر بق ) ررا  بر     هور ر   راین    رده      راین  یروو   دبر ی  ا   رر    ه ر س  براا   هور ر   راین  ااسش هم هحقق هنا بی ودق

  ب یو حضا  ر ی ن آر اس رس   را رشا ج یر و  این ه  خگااهی  ر احش ش ر سه ر خا ر  هشا هداا

 

 قششی

 هح ررو رررشم ر هررداا رررشم ه ی  -5  صرردیا

 ه هرری  ابررا گ ررا  قررااا رررالر  هوابنرروو 

 -ه هررذ  )قششرری ااررر      ه رر سگداابرر ن

ر 11
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 اوغلو چلبی آرامگاه-3 

سلطان چلبی اوغلو و یا شیخ براق بابا از پیشوایان 
به قزلباش)ترکان علوی( و از بزرگان طریقت شمسیه )منتسب 

 9زیسته است. شمس، پیر مولوی( بوده و در زمان الجایتو می
شیخ براق بابا از خاصان دربار الجایتو بوده و به ظهور حضرت 

)باهارلی « علی)ع( در قالب الجایتو امپراطور ایلخانی اعتقاد داشت.

( داخل مقبره چلبی اوغلو به غیر از آرامگاه شیخ بابا، 93، 2001
باشد.  ه به مقام و مرتبه ایشان میمدفن مریدانش با توج

مجموعه چلبی اوغلو شامل بقعه و خانقاه است و بقعه در راستای 
قبله و خانقاه در شمال بقعه و هم محور با آن ساخته شده است. 

بقعه خارج از ساختمان خانقاه و در محوطه حیاط قرار گرفته است و حیاط دور مزار امکان تجمع و اجرای مراسم 
 کرده است.  مزار را فراهم میبه دور 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                                                           
 جدخ چن ن گا و   ی  اس سه ر  شدیر ر خا سهر ر  ر ی   ر  ایرن حرو هدخیرک بری هدلرد  اگرا وامر ی  شر   هدلرد  اا قرد  هونرو  هر                   -1

  داهو ا  اا  م خا جاگی   نن خ اسخو اه ه  هی  یرگ  این  صا ارا قااا ه  خ و 

رشم ه ی  هداا رشم ر هح و هوابنوو   -7 صدیا 

 ایش  ه  خ او خا آااهر    بن   سی خاا     
www.jamejamonline.ir/.../04/10/100

910912592.jpg

 

 

 قششی

 رالر  ا  شد  چشش  هداا رشم ه ی  -3  صدیا

 خا   ه  سه هی جشد  خا هداا گ ا  قااا

 ایدار -b ه هق و -a  ر11 -ه هذ  )قششی اار   

c- هداا 
 

 خاگ و ا  شد  چشش  هداا رشم ه ی  -3  صدیا

     ه د هحااا ه هنو هداا  ر ا بی  ا خ 

 ر 11 -ه هذ  )هنو ه 
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ورودی اصلی مجموعه از شمال خانقاه بوده و پس از 
ورودی و هشتی از طریق ایوان شمالی به حیاط و سپس 

توان به واسطه درگاهی در ایوان  از ایوان جنوبی می
ساختمان جنوبی به بقعه رسید. نکته منحصر به فرد 

خانقاه درگاهی است که خانقاه را به مقبره متصل 
نماید، این درگاه عالوه بر ایجاد دسترسی به آرامگاه،  می

به جهت قرارگیری به سمت قبله و شکل مقرنس باالی 
آن، نقش محراب رو به مزار را نیز داشته است. 

 (3و  5 -)تصاویر
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 اردبیلی الدین صفی شیخ آرامگاه-4

هجری قمری و در زمان  135هجری است که در سال  3و  1صفی الدین اردبیلی صوفی قرن های 
حکومت ایلخانیان چشم از جهان فروبست در دوران حکومت وی، آذربایجان کانون تصوف و عرفان 

د شیخ صفی، پس از شیخ صدرالدین،فرزن 9بوده و اندیشه شیعی در این سرزمین طرفداران زیادی داشت. اسالمی

                                                           
ر آااهررر و 257  1532  دا برری اهرر خ هدررر  هرر  م برردخو   برر  یرر   سا ررو گ الهرر  ه ررشا هرر هداخگ  خایررا  )ر اه رر  برر   الرروین هن رر 1-

  یر   برر   رر   اس هررار     اوری ا  برراا  هشرد  گدینرر  یرر   بردخو   رررس اس هرار    خا   رر ر ا ر ق برری هر   ررر اخو یررو )بشا        

 ر73  1534

 

 
 

 

  

 قبله

 قااا رالر  ب    ی   هداا ااخب    -4  صدیا

 خا  ر یش   ر) خااالح  ظ جشد  خا هداا گ ا 

 خااالح  ظ -a ر 11 -ه هذ  )قششی اار   

 هداا -bریش   ر)
 

 هداا  اب   ه    ب    ی   هداا ااخب    -3  صدیا

 آر قششی جبا خا  ر یش   ر) خااالح  ظ هق ب  خا

 ر 11 -ه هذ  )ارا گاو ی قااا
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 ،.)زاره9مرگ پدرش مزار وی را طراحی و اجرا نمود
ترین بنا در مجموعه شیخ صفی  ( قدیمی43: 9335

مسجد جنت سراست که قدمت آن به اوایل قرن هشتم 
گردد. این مسجد هشت ضلعی  هجری قمری باز می

باشد. فرم هشت  بوده و ورودی آن از صحن بزرگ می
ن سمت قبله، در مسجد بودن آن ضلعی بنا و باز بود
نماید. با کاوش های انجام شده بقایای  تردید ایجاد می

اجساد فراوانی در کف بنا پیدا شده و بهتر است به آن 
مجموعه آرامگاه  آرامگاه گفته شود. دومین بنای قدیمی

شیخ صفی به همراه دارالحفاظ است که توسط شیخ 
مجموعه در  صدرالدین ساخته شده و دیگر قسمت های

زمان شیخ جنید و جانشینانش ساخته شده است. با 
توجه به قدمت ساختمان های مجموعه، با ساخت 
مقبره و دارالحفاظ در کنار آرامگاه جنت سرا، قسمت 
شده  دارالحفاظ به عنوان مسجد و نمازخانه استفاده می

است و نمازگزار رو به قبله و به سمت مدفن نماز 
 (3و  1 -)تصاویر 2 خوانند. می

 آرامگاه شیخ جبرئیل-5 
شیخ جبرئیل پدر شیخ صفی و پدربزرگ شیخ 

باشد. آرامگاه وی در روستای کلخوران  صدرالدین می
است. طبق نظر برخی شرق  در شمال شهر اردبیل

شناسان، شیخ صدرالدین این آرامگاه را برای 
 ،پدربزرگش همزمان با شیخ صفی ساخته است.)زاره

( گنبد ساختمان دارای گریو بلند بوده و 31: 9335
باشد.  تزئینات روی گریو آن مانند بقعه شیخ صفی می

ورودی قرارگرفته و احتماالً شبستان است و سپس پالن آرامگاه شامل دو قسمت است، یک نیم هشت که بعد از 
یک مربع که آرامگاه شیخ جبرئیل است، گنبد بر روی آرامگاه ساخته شده است. این بنا نیز نمونه دیگری از 

 (90و  1گیرد. )تصاویر  الگوی مکتب تبریز است و در آن نمازگزار هنگام نماز رو به قبله و آرامگاه قرار می
 

                                                           
ا خاخ چشرر  ه  اا بشنرروخ  ررر س برراا  ا  خا  رر لم هش رری ررر ه   ه  اا ه  ررم هرراخ  برری اررر  خ ه  رر ا خررر د ]یرر   بررواالوین[ا  » - 1

 ر73  1533  )سااو« ب ی ا بن  اا ب  سخ  هی ار  خ ه   ا باار   آر ه 

ر خیرررا یرربا    هدچررک هرروا 53  1534  آااهررر و یرر   برر   برری  ق رروو گشدهشررک یورر  اس رررن  یرربا هدچررک هوارررا )ه   ررر    -2

خا ب رم خ   هرداا یر   اح رروج خ     هرداا یر    شوالصر و خا همنرد  هرداا ر ابوراار خا هدخیورر  ابر ب ر  هرداا ب یدیرو ب رم ه            ش ا نرو اس   

 ر53  1534  خا  ابا ج خ )ه   ر 

 

 

 

 

 

 قششی

 قااا رالر    یجشاخ ی   هداا هش داار  -7  صدیا

  سااو  )قششی اار    خا   یش   ر جشد  خا هداا گ ا 
 هداا -bیش   ر -a ر 33  1533
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 مکتب عرفانی شیراز )در محدوده اصفهان(                                                      

اصفهان در این دوره به دلیل همجواری با فارس، مکتب شیراز از لحاظ مذهبی بزرگان مکتب شیراز را 
دانست که مانند بسیاری از سنیان ایران در دوره مغول به  باید به تعبیر برخی محققین دارای تسنن دوازده امامی

که در شیراز، کاشان و اصفهان در محضر اساتید بزرگ  3ورزیدند. از عرفای قرن  خاندان اهل بیت عشق می
او » توان به مسعود بن عبد اهلل بیضاوی )بابارکن الدین( اشاره نمود.  عرفان آن زمان طلب فیض نموده است می

م( به تعلیم عرفان نظری و سلود عملی پرداخت و پس از وی از داوود 9333ق/133الرزاق کاشانی)دنزد عبد 
م( بهره جست و نزد آن دو فصوص الحکم ابن عربی را خواند و نیز در حل مشکالت 9350ق/159قیصری)د

حلقه بیشتر از ( پیوند با عرفان نظری در این 143: 9330 ،)شمس« کمک گرفت. فصوص، از نعمان خوارزمی
مکتب عرفانی آذربایجان و مکتب عرفانی خراسان در شاخه 
بایزیدی است و به نگرش نظری عرفان خراسان و عارفانی 

باشد؛ بگونه ای که  همچون قشیری و محمد غزالی نزدیک می
بابارکن الدین و عبدالصمد اصفهانی و بسیاری از عارفان این 

 9آیند.مکتب، شارحان ابن عربی به حساب می 
 
 
 

 الگوی زیارتگاه های مکتب شیراز در اصفهان-1 

از لحاظ کالبدی 
و سلسله مراتب 
فضایی، در 
مزارهای مکتب 

شیراز عبادت و 
زیارت دو مقوله 
جدا از هم در 

نظر گرفته شده است؛ بگونه ای که بین مزار و مسجد دوگانگی 
تگاه و عبادتگاه شود. همچنین در این الگو زیار خاصی دیده می

تواند در راستای  در ساختمان واحدی ساخته شده و زیارتگاه می
قرار نگیرد. در این  -که به سمت قبله است-اصلی ساختمان

آرامگاه ها نگرش نمادین و معناگرا در مزار و قرار دادن او در 
مسیر قبله نفی شده ولی مزار به تنهایی آنقدر مهم شده که 

                                                           
 آر خا ا س  چنرو  بمد ری  ابرن    بردخ  هر   و ر ل  قاهبر   هری  بردخو  ررب   برن   شر   ه هقر و  ابر ب ر   خا  صرد       ه هدر  این هبن اس»

 ابرر ب ر القشرردا هد رر  ه رر ا خا ه ررد ه رر دو  اهلل ح ررور 33  1543   اج  هررو « )ارررا ردیرر وو هاقرری آر یرر   خرررا اس   برراخو ب ررا

 ر 33     ر  )ارا هاخو فها ی  ا ب      ه هق و   هواا  خااا  اا  ش م قار

ت 
جه

قبله

ه  و

هداا

 
 

 

 قبله

اا ش ط وض ی  ه  و  هداا خا  - 5ه دخاا

 سی ا ر  ب   هو   ی ااس

هش داار  هداا ی   جشا     ه     -10 صدیا 

 ر 11 -هحدو اا ش ط هداا   یش   ر  )ه هذ  اب  
 

   هقشاو ر ابواار  هداا ر ابواار  -12  صدیا

 بحن اه ب   خا آر  جشد  هششک خیداا

 ر11 -ه هذ  )قششی بی ه شا
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ر ایوانی رفیع به صورت سلسله برای نزدیکی به مزا
مراتبی ایجاد می شود. این ایوان در ابتدا قرار نیست از 
جهت نماز هم کاربرد داشته باشد اگرچه در پیربکران 
بعدها الحاقاتی برای برآوردن این نیاز اضافه می گردد. 

 (3-)نمودار
 

 زیارتگاه پیربکران-2 
آرامگاه محمد بکران از عرفای قرن هفتم در روستای 
پیربکران در حومه اصفهان واقع شده است. این 
ساختمان از جمله بناهای ساخته شده در زمان الجایتو 

اصل محل تدریس پیر  ( این بنا در9است. )ارجح بی تا، 
باشد.  بکران بوده و شامل رواق، صحن و آرامگاه می

مقبره پیربکران در شمال صحن واقع شده و مریدان و 
ارادتمندان، قسمت جنوبی مقبره را با دیوار مشبکی 

( صحن در آرامگاه پیر 9محصور کرده اند. )همان، 
بکران، ادامۀ ایوانی است که هنگام ورود زائر به آن، 

گیرد. برای ساخت محراب،  شت به قبله قرارمیپ
دیواری با پشت بند در وسط ایوان ساخته شده و 
باشد.  ورودی صحن، مدخلی سمت دهلیز می

نمازگزاران درصحن هنگام نماز رو به سوی قبله 
 -باشد. )تصاویر ومحراب کرده و پشتشان به مقبره می

 (92و  99

 
 
 
 

 )منار جنبان( عبداهلل در اصفهان آرامگاه عمو-3 

بین اصفهان و نجف آباد، در روستایی به نام گارالدان مزار یکی از عارفان قرن هشتم به نام عمو عبداهلل قرار 
و همزمان با حکومت الجایتو ساخته شده و  193داشته که ترکیبی شبیه به مزار پیربکران دارد. این مزار در سال 

ن افزوده شده است. اصل شهرت این بنا به دلیل قابلیت تحرد سازه آن در دوره صفویه دو مناره به طاق ایوان آ
 آید. باشد به نحوی که با حرکت دادن یک مناره، مناره دوم و کل ساختمان به لرزه در می می

از لحاظ فرم کالبدی این بنا از یک ایوان شمالی )پشت به قبله( تشکیل شده و مزار عموعبداهلل در انتهای ایوان 
درجه ای نسبت به مزار  930واقع شده است. زائران مزار پس از زیارت آن برای انجام فریضه نماز چرخشی 

 

 

 

 قبله

ر ا بواار  هداا ر ابواار  رالر   -11 صدیا 

هداا خا رشا ه  سگدااار خا بحن  قااا گ ا 

 -  با ا   اار    قششی   هحااا  )ه هذ

 هداا -bبحن -aر 11
 

 رشا خا هداا گ ا  قااا رالر    د شواهلل  هداا گ ا خار  -15  صدیا

 هداا -bایدار -a  قششی اار    ا   با   ایدار خا ه  سگدااار
(http://www.ichodoc.ir/scripts/wwwi32.exe/[in=/
w2webspace/iranmiras/ichodoc/ichodoc.ir/ww

w/miras/brows/brows.in.]) 
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توان به نگرش دوگانه مکتب شیراز به مقوالت  میگیرد. این دوگانگی را  داشته و پشتشان به مزار قرار می
 (94و  93زیارت و عبادت مربوط دانست. )تصاویر 

 

 آرامگاه شیخ عبدالصمد اصفهانی درنطنز-4

شیخ عبدالصمد اصفهانی ازعارفان قرن های هفتم وهشتم است که توسط شیخ نجیب الدین بُزغوش با تصوف 
نجیب الدین به حلقۀ تصوف وارد شد و پس از مدتی به نطنزآمده و حلقۀ سهروردیه درشیرازآشنا شد و در خانقاه 

( توصیف او 93، 9331مریدانش را درخانقاه نطنزگرد آورد و مکتب شیراز را دراصفهان گسترش داد. )بلر 
ام دهد که او سنی و پیرو فرقه شافعی بوده اما برای ام )عبدالصمد( ازآداب وعباداتی چون نماز و روزه نشان می

(. دربررسی ارتباط آرامگاه 93ای قائل بود. )همان، علی )ع( ودیگر اعضای خاندان پیامبر)ص( هم احترام ویژه
شیخ عبدالصمد نسبت به خانقاه ومحراب آن الگوی مزارهای مکتب شیراز با تغییراتی قابل مشاهده است. این 

ان( قرار نگرفته و در سمت غرب آن است ارتباط بگونه ای است که آرامگاه درراستای محراب خانقاه )شبست
تفاوتی که این مزار با الگوی مزارهایی مانند پیربکران دارد این است که آرامگاه شیخ عبدالصمد درگوشۀ غربی 

 (93و  95)تصاویر  9گیرد. قرار نمی است و درپشت نمازگزاران مجموعۀ مزار و خانقاه واقع شده

                                                           
ب یررو  برراا   بق یرر   ه هقرر و  شوالصرر و    ه  د رر  آااهررر و یرر    شوالصرر و خاهمندیرر ه  ه رر و جرر ه   آااهررر و  ه هقرر و هرر       1-

یش رر  ه  برراا  ه رر سگدااار ررر ه ی یرروو  آااهررر و خاررر ا یرراق آر قررااا گاو رری ارررا  ااررر    هحررااا یش رر  ر  آااهررر و برر  جبررا   

ر 103  خاجرری برر   ررم اهرر ال  خااخ  هداایرر    شوالصرر و خاسهرر ر ح رر       هنرردل  برردخو ارررا  )  رر ر 10قششرر  ه رر و جرر ه  حررو خ 

اسر ها ه  و جر ه  هدیرو  گنشرو خاا    شرا مرش    جردخ خایر ی   براا  رر ها ه ر و جر ه  بر  الحر ق آر بری هقشر  هشر                   ر  

ر بر ه  ه  د ر  همنرد برا  شرق ه  شری  ر   هدجردخ سیرن الروین هر  رر ا              77 اسآر بی  نردار گنشرو ه هری ه ر و ارر   خو یرو  )  ر ر       

ر 77 ب یرو  )  ر ر   اررا بروین  ا  ر  ایرن ه  د ری اس آرر اخ او ایش ر ه  هر          رر  اش رر ها بنر  اا خاخو    404ارا هری خا حرو خ رر ل    

خا ه ر جو چبر ا ایرداه   ا  قرک     »ا خ آااهر و بر ه   ه هروار ه  د ری رشرا هحرااا ه ر و جر ه  ب یرو  برا  شرق هنرا بشرا              اح   ل ه 

  خا ه  د ری  ر   ایش ر ه  ا  هری هقشری یر ر       او ری اررا  بر  ایرن حر ل        قواا رشا ایدار قششی بی هندلی هحااا یر  هقصرداو بری هر ا هر      

اها س خا خرا ارا )اب  ایر و  خا  شایرد   اهن ری   ی  ر ی خا یردخر ا  قرک گنشروخاا یر   ر ق خاا رشرا ایردار قششری آااهرر و بر ه  بنر                 

خا ا اررره    ه هرروار ا رررا  چنرر ن  ا  شرر  ررر   اس آر خا ررروو    م/ررر دخ م خا هواررری چ   رری هنرر او ااسا خ یررو  گاو رری برردخ      

 رردار الرررد  هداا رر   هو رر   شایررداا خا ایررن بنرر    ر خاایررن برردا  هرر 73  1534  )بشررا« ررروو  شرر م/چب اخ م خا هصررا ا   ررا ی وررا

 هش  وو ه دخ 
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 مکتب عرفانی خراسان                

عرفان در ناحیه خراسان سابقه دیرینی دارد و به قرن 
گردد. این مکتب به سلود  سوم هجری قمری باز می

و طریقت عملی رسیدن به شهود اهمیت زیادی داده و 
پردازد. )ضرابی  کمتر به بحث و مجادالت نظری می

( مکتب تصوف عملی خراسان در 33: 9334 ،زاده
مقابل جهان بینی نظری ابن عربی و تابعانش در قرن 

عربی رنگی فلسفی گیرد. عرفان ابن  هفتم قرار می
خواند در « تصوف فلسفی»توان آن را  دارد و می

حالیکه سلود عملی مکتب خراسان رنگی کامال 
شهودی دارد؛ عالوه بر این در خراسان شاخه ای از 
تصوف نظری هم وجود داشت که خواجه عبداهلل 
انصاری )قرنهای چهارم و پنجم(، قشیری و محمد 

ن دانست. به نظر می غزالی را می توان نمایندگان آ
رسد که ابن عربی بعدها از این نگرش بویژه رساله 
قشیریه بی تأثیر نبوده است به هرحال این نگاه را می 
توان تصوف فلسفی دانست که با جریان غالب در 
تصوف خراسان فاصله دارد. چهره های شاخص مکتب 

)قرن سوم(،  خراسان عبارتند از: بایزید بسطامی
انی)قرن پنجم(،ابوسعید ابی الخیر ابوالحسن خرق

میهنی)قرن پنجم(، شیخ نجم الدین کبری )قرن ششم 
و هفتم( و موالنا جالل الدین بلخی)قرن هفتم(. 

بزرگان این مکتب که بیشتر موحد به ( »33: )همان
 -اند تا توحید وجودی فلسفی  توحید شهودی ذوقی

مقابل  همگی با پرداختن به مباحث نظری و قیل و قال در
اعمال سلوکی و کشف و حال مخالف بودند و آن را رهزن 

گرفت و با خاد کردن کتابها و کاشتن  دانستند. این مخالفت گهگاه رنگی از اغراق به خود می طریق عرفان می
آغاز و در  3( روند رو به رشد عرفان و تصوف در خراسان از قرن 33: )همان« شد. درخت بر روی آنها همراه می

مان حمله چنگیز و کشته شدن بزرگانی نظیر شیخ نجم الدین کبری و فریدالدین عطار نیشابوری و بسیاری ز
دیگر از عارفان در گوشه و کنار خراسان مدتی متوقف شد اما با تدبیر سران ایرانی حکومت ایلخانی و تیموری 

ترین دالیل رشد و شکوفایی عرفان و دوباره جان گرفت و جوانه زد و در دوره تیموری اوج گرفت. یکی از مهم
باشد. بازیابی هویت اصیل عرفانی خراسان  هنر خراسان در دوره تیموری انتقال مرکز حکومت به این منطقه می

باشد صورت گرفته است؛ به  در دوره تیموری عالوه بر آن که با بهره گیری از میراث کهن تصوف این ناحیه می
 باشد. بریز،شیراز و اصفهان مینوعی دستاورد مکاتب عرفانی ت

 

 

 

 

 قبله

همنرررد  هرررداا یررر    شوالصررر و  -13 صررردیا 

ابرر ب ه   رررالر  قررااا گ ررا  هررداا   ااررر     

  1534هحررااا     رردخ بررا جبررا قششرری  )بشررا   

 هداا -bه  و  -aر 173

 

اب ب ه   همند  هداا ی    شوالص و -13 صدیا 

 ر11 -)ه هذهقشاو   هن او  شوالص و
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 الگوهای زیارتگاه درمکتب خراسان -1

در این سرزمین بزرگان دینی در هر دو مذهب شیعه و سنی 
درمورد پرورش یافته اند و با توجه به تفاوت اندیشه ها وتنوع آراء 

موضوع زیارت و زیارتگاه سازی الگوهای کالبدی مختلفی در 
شود. در  ساخت مزار و ارتباط آن با عبادتگاه در خراسان دیده می

این قسمت عالوه بر ذکر انواع الگوهای کالبدی زیارتگاه ها به 
تغییراتی که حرم امام رضا)ع( در دوره های ایلخانی وتیموری 

 شد.نموده، پرداخته خواهد 

 خراسان ایلخانی دورة مزارهای در "باالسر مسجد "الگوی-2

در دورۀ حکومت غازان خان و اسالم آوردن پادشاه، عنایت زیادی به 
خان، وزیران ایرانی همچون خواجه رشیدالدین فضل اهلل و حامیان  مسلمانان شد. عالوه بر مسلمان شدن غازان

و بانیان دیگرآرامگاها و زیارتگاه های مسلمانان توسعه یافت. غازان 
به زیارت امام رضا)ع( و  خان برای ساخت آرامگاهی برای خود

(. از ویژگیهای خاص این 101، 9330زیارتگاه های دیگررفت.)موسوی
مزارها عدم پشت کردن یا پیشی گرفتن نمازگزار در مسجد نسبت به 

باشد. از نمونه آرامگاه های حظیره ای در دورۀ  مزار در حظیره می
بوالحسن و آرامگاه شیخ ا توان به مزار بایزید بسطامی ایلخانی می

  (4-خرقانی اشاره کرد. )نمودار
 

 آرامگاه بایزید بسطامی-3
های دوم و سوم  بایزید بسطامی، از عارفان بزرگ ایران در سده

گویند بایزید  هجری قمری است. او مرید استادی کرد بوده و می
وصیت نموده پس از مرگ او را در پایین پای استادش دفن کنند. مزار 

از همان ابتدا مورد توجه صوفیان بوده است. برای  بایزید بسطامی
سال هرشب تا صبح به زیارت  92نمونه ابوالحسن خرقانی به مدت 

 (923: 9330رفت.)الجوردی،  می مزار بایزید بسطامی
در شش کیلومتری شهر شاهرود  مجموعه آرامگاهی بایزید بسطامی 

واقع شده در این مجموعه، یک مسجد و چند مزار ساخته شده است 
بنای برجی شکل با گنبدی رُد وجود دارد که مزار امام زاده محمد 

( ورودی، مزار و 432: بی تا باشد. )سلطانزاده، امام صادق)ع( میفرزند 
ایوان شرقی برروی یک محور قرارگرفته و این محور عمود بر راستای قبله است. مزار بایزید نسبت به ایوان 

در کنار مزار نماز  -که دردیوارجنوبی اش محراب دارد-شرقی بگونه ای قرارگرفته که نمازگزاران در این ایوان 
خوانند با سنت  ن در کنار و باالسر مزار نماز میخوانند و مزار با محراب در یک راستا است. اینکه نمازگزارا می

مزار

جد
س

م

ت قبله
جه

ب م خ  هداا ب یدیو ب م ه   رالر   -14 صدیا 

قااا گ ا  هداا   هحااا خا ایدار  اب  با ا   

 -bایدار  اا -a هحدا    دخ با اار    قششی 

 (.http://www.ichodoc.ir) هداا

 

 خا هداا   ه  و ی وض  اا ش ط -7ه دخاا

 هو   خااا  ه  و ب  را      ا ر ویس

 هاار ر

 

 اابمی ب م ه   ب یدیو هداا ب م خ  -13  صدیا

 ر ا خا هداا   قششی جبا   اب  ایدار ب  هداا

   ب یو ه   صدیا چپ
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آرامگاه سازی دورۀ تیموری )که در الگوی دوم خراسان مورد بررسی قرار می گیرد( تفاوت دارد و الگوی جدیدی 
 (93 – 91 -را شکل می دهد. )تصاویر

 مزارابوالحسن خرقانی-4
ابوالحسن علی بن احمد بن سلمان خرقانی صوفی قرن های 

بوده هرچند ازلحاظ مقامات  چهارم وپنجم، مردی کشاورز و امی
 9عرفانی درجه ای رفیع داشته است.
ایلخانی است و ساختمانی که زیارتگاه ابوالحسن ازنوع حظیره ای 
شود، الحاقات جدید به حساب  هم اکنون بر مزار وی دیده می

آید. این مجموعه از یک مزار و یک مسجد تشکیل شده این  می
مسجد از آثار دورۀ ایلخانی است جهت قبله موجود در مسجد 
مطابق قبله حنفیان رو به سمت غرب است و مزار در آستانه 

در این مزار نیز همانند مزار با یزید بسطامی که  ورودی قرار دارد.
نمازگزاران در  سالها مورد توجه و زیارت ابوالحسن بوده است،

خوانند و با توجه به راستای دقیق قبلۀ مزار  کنار آرامگاه نماز می
 (91 -نسبت به آنها تقدم دارد. )تصویر

  الگوی حظیره ای )مزار پشت سر نمازگزار( مزارهای دورة تیموری                      

توان  شود. در این الگو می در این الگو مزار در حظیره )حیاط( قرارگرفته و عبادتگاه پس از آن ساخته می
آثار معماران بزرگ شیرازی دوران تیموریان مانند قوام الدین شیرازی، غیاث الدین شیرازی وحاج محمود زین 

خورد. این الگو نیز بیشتر میان اهل سنت رایج است و شیرازی بودن بیشتر معماران  جامع شیرازی به چشم می
 (5-این الگو خود جای توجه دارد و درخراسان نمونه های زیادی دارد. )نمودار

 گازرگاه هرات در انصاری عبداهلل خواجه مجموعه-1

پیش از وفات خواجه عبداهلل انصاری درمحل مزار او زیارتگاهی 
وجود داشته و پس ازمرگ و تدفین وی دراین مکان، مرکزی 

 شکل گرفت.  عبادتی بطوررسمی
پس از زیارت مزار در حیاط  2زائران مقبرۀ خواجه عبداهلل انصاری

شوند.به علت قرارگیری  برای انجام فریضۀ نماز وارد مسجد می

                                                           
هرری  ب یررو  برر  یدیررو ب ررم ه  خاررر  ر  رر   خیررواا ابررن ررر ن   ابدررر  واب  ال  ررا  رررشم ر هح رردخ  دهررد  ه یررو ایررن هدمررد  هرر     1-

هاقررر ه  خارررری هرررداخ اسهرررن ب   ااررررا  اسخ اج   »سی ررر ی هشرررا اس آهرررور    خاخو  واهررردخو     اس ا  هررر خ ی رررا رررر ل رررر    

گدیرو بارراخاه هق    حرک یروو اررا  هقر خ        ه ا و راین رر ن ابدالح رن هری هر      « هر اخ   هنرو  خاهرا هر     هنو هشر  اس  هر    ه 

 رو  اسای ر ه  ه ارر و چی آهوری بری خاگر و حرق بری جر ر           اهری بری ایرن ه هقر و خاآیرو هر ه  خ       »ه  یو    او ه     اا    حو  ا ین ه 

 ر1 )   ر«  ااسخ خاراا  بدالح ن الش ی بی ه ر ااسخ 

یربا  راا  خا هنر ا ا رر    هدچرک گ ساگر و  اقر  یروو اررا            این ه  د ی خاچبر ا   هر م ه شرده ا  یر  ل یراق  حصر ا قروی          2

 رراین بنرر   برر ق   ر قرروی  727  1547  خاهررو )گشدهشک    یششررا  ااس  هرر گشدهشررک ایررن ه  د رری اا اسج شرری آررر ا اررر  خ قررداخ الرروین یرر

ررر ل ررر ها ه  د رری  دررره اررر  خ قررداخ    «  دررره یرر  اخ ررر ه ی یرروو ارررا    327/1723ه هرروو   آا اهش اراردیرر و  آر خاررر ل 

 ب یو    ا  ق ا  ه  353الوین ی ااس  ر ل 
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هاق ر  هداا ابدالح ن هاق ه    -17 صدیا 

رالر  قااا گ ا  هداا   ه  و خا ایدار  اب  

 هداا -bه  و -aبا ا     
(http://www.ichodoc.ir.) 

 

قبله در جهت 
زمان ساخت 

 مسجد

 

 خا هداا   ه  و ی وض  اا ش ط -3ه دخاا

 هاار ر هو    ا او حن      ا ر ویس
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مزار پیش از ایوان جنوبی )ایوان قبله( نمازگزاران در 
گیرند، این گونه مزار که  مسجد پشت به مزارقرار می

شود.  میبه عنوان زیارتگاه های حظیره ای از آن یاد 
باشد. مقبره  الگوی بیشترآرامگاه های اهل تسنن می

درانتهای حیاط وجلوی ایوان سمت قبله بوده و ارتفاع 
کند.  نسبتاً زیاد ایوان سمت قبله برروی مزارتأکید می

برای نمونه ارتفاع ایوان قبله درمزار خواجه عبداهلل 
 (29و  20 -باشد. )تصاویر مترمی30انصاری حدود 

 

 زیارتگاه ومسجد موالنا درتایباد-2
این بنا در تایباد و درنزدیکی مرز فعلی ایران افغانستان 

شامل: گنبد خانه ایست به  9وا قع است. مسجد موالنا
شکل چلیپایی که از درگاهی واقع در ایوان بسیار بلندی 

( 434، 9314)گلومبک و ویلبر « شوند. وارد آن می
الگوی زیارتگاه سازی اهل تسنن در این زیارتگاه 
نیزمشاهده شده و مقبره در جلوی ایوان قبله و در 

زیارت، فضای باز قرارگرفته است و زائران مقبره پس از 
هنگام ورود به مسجد جهت نمازخواندن، پشت به مزار 

 22گیرند، ارتفاع ایوان در مسجد موالنا حدود  قرار می
باشد.  متر بوده و ارتفاع زیاد آن تأکیدی بر مقبره می

 (24و  23و  22 -)تصاویر
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                           
  بررا  شررق یورر  اس ایررن ه  شرری  رر   ایررن بنرر  برری خررر دار ااح و بررن    یرردخ  رر   آر هرر خ یرر  اخ    رردا  هشرر  وو هرر   خا ه  شرری 1-

ارررو ه  رر اآر    ررا  ق ررا  برردخو   برری هناهرر   375ه والرروین هح ررو ال ررداو    سیایرر  اخ ررر ه ی یرروو ارررا  ررر ل ررر ها بنرر    

 ب یو     ث الوین ی ااس  ه 
 

 
 

 

 

 رراا   هررداا هداجرری  شررواهلل اهصرر ا        -20ا  صرردی

رررالر  قررااا گ ررا  ه رر و  هررداا    ا خ  بررا ا        

ااررر    قششرری بمدایورری ه رر سگدااار خا ه رر و)ایدار    

  گ اهررو ررر ا قششرریر  رشررا برری حرراخ قررااا هرر       

 -bایرردار ررر ا قششرری -aر 734  1547گشدهشررک ل رردا  )

 هداا

 

 اا   هداا هداجی  شواهلل اهص ا    -21 صدیا 

 (www.wikimedia.org)اابمی هداا ب  ایدار قششی  
 

 

 ب ن گداا ه  س گ ا  قااا رالر  هد ه   ه  و -22 صدیا

 ر11 ه هذ) هداا   هحااا
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 مزارشیخ احمد جام درتربت جام-3
ترین بقایای ساختمانی بصورت گنبد خانه ای است که از طریق ایوانی که مزارشیخ  موعه قدیمیدر مرکز مج

شده اند. در طرف شرق ایوان، مسجد کرمانی وگنبد سفید درطرف  داده وارد آن می احمد را در سایه قرار می
( در جلو خان ساختمان 433: )همان« هر دو بنا متعلق به قرن چهارم هستند. غرب آن قراردارد که احتماالً

بر روی آن حک شده و طبق آن زمان « حاج محمود زین جامع شیرازی»ای وجود دارد که نام معمار آن،  کتیبه
 (343: )همان9باشد. هجری قمری می 344ساخت بنا سال 

. بر روی مزار باشد دراین بنا ورودی، مزار، ایوان، گنبدخانه و نیز مسجد جدید هم محور و در راستای قبله می
شیخ احمد جام درخت پسته وحشی روییده و حالت ویژه ای به مزار داده است. از مشخصات دیگر قبرهای اهل 

باشد و این سنگ دیگر مشخصۀ مزارشیخ احمد جام است. با  تسنن، قراردادن سنگی عمودی در باالسر قبر می
گیرد. مشخصات الگوی حظیره ای به طور کامل در  یوارد شدن زائر به ایوان وگنبد خانه، پشتش به مزار قرار م

 (23و  25 -خورد. )تصاویر این زیارتگاه به چشم می
 
 
 

                                                           
ه  د رری خاه رر ر هشرربو    رراا  قاااگاو رری   برری بنرر   ا ل رر  ایررن ه  د رری خا قررار   رر م   ررا  ق ررا  ررر ه ی یرروو ارررا  ایررن   1-

 ر733  1547   هن رشا قاااگ ا  هداای   اح و ج خ  بی  ابا ج خ یبا  ی و ی ارا  )گشدهشک    یششا

 

 
 ر11 -هننا هش   )ه هذ   یش خ  ه  و هد ه    25- صدیا

 

ه  و هد ه   رالر  قااا گ ا   ش خ ی   -27ای صد

 ر11 -ه  سگداا ب ن هحااا   هداا  )ه هذ
 



34 

 

 
 
 
 
 

 لگوی گنبد خانه ای در مزارهای دورة تیموریا-4 

نزدیک شدن اندیشه های شیعیان و اهل تسنن در دوره تیموری 
نتوان تمایز دقیق بین الگوهای عمومی مزار در دو موجب شد 

اهل تسنن  مشهور مذهب قائل شد. در این دوره بر خالف الگوی
در مورد قرارگیری قبر در فضای باز و بدون سایه اندازی، به 
آرامگاه هایی بر خورد می شود که در داخل گنبد خانه 

گیرد؛ نمونه های موردی بررسی شده در این الگو مزار  قرارمی
گوهرشاد، همسر شاهر  تیموری در مجموعۀ مصلی شهر هرات 

ف خواجه )در مجموعه آستان و مدرسه دودر آرامگاه امیریوس
باشد. البته از اعنقادات این دو نفر اطالع دقیقی در دست نیست اما با توجه به الگوی  قدس رضوی( می

مزار سازی در آن دوره واکثریت اهل تسنن در خراسان دورۀ تیموری، این الگو نوعی ساختارشکنی  عمومی
 (3-شود. )نمودار محسوب می

 مقبرة گوهرشاد درهراتمجموعة مصلی،مدرسه و-5
باشد. قرارگیری مزار داخل  نمونۀ مناسبی ازتلفیق عقاید سنی و شیعه می 9الگوی آرامگاه گوهرشاد

اهل تسنن خراسان در رابطه با مکان قبرمغایرت دارد. گنبد  گنبد خانه مسألۀ مهمی است که با عقیدۀ عمومی

                                                           
یردخ یر ه  رری بنر   ه ردا بردخو هری بری  اررم  یر  اا   بنر خ             این ه  د ی هی خا حر ل ح مرا  قایشرث اررا  اس آر هشر  وو ه ر         -1

یرروو اررا  بن  رر   ایرن ه  د رری اسیر  ل برری جنردا  شرر ا  بدخهرو اسهواررر  ح ر ن برر  ق صراا  هواررری            رم هررا شه هر   ه  بر ر برری  

سی ا ر و گد ای خ   ه ر و جر ه  گد ایر خ  آرر ا ب ر   ه هروو اس ایرن ه  د ری ه رد  ش ا نرو اس چبر ا هنر او اس هوارر  ح ر ن بر  ق صراا                  

ررر  گد ایرر خ  هب ی رر  یررک هنرر او اس ه رر و گد ایرر خ  ررر ها ایررن ه  د رری خا ررر ل    سی ا ررر و گنشرروخاا گد ایرر خ   یررک هنرر او اسهوا 

ر 725    ررا  ق ررا    رررس اس آر برری  رردل اه  ه ررو   برری  رروای  گ رر اش ی وررا  )  رر ر    340  ررا  ق ررا  آ رر س    رر  ررر ل   320

ارررا  هرری   ررواخ اوررااخ هرروودر  ق رر  ب   ابررش  بنرر     رراد هشرر  ارررا اررر  خ قررداخ الرروین یرر ااس  ارررا  خاهنرر ب  اخبرر  ایرر او یرروو    

ب یرو     نبر    را ررنب قشااسج شری قشاگد ایر خ ر روا یروو اررا  گنشرو بنر   آااهرر و ق ر ا  یررو بنر  هر                 ه را بردخو     15خاآااهر و 

 ر725   1547  اودایو  )گشدهشک    یششا این گنشو ری ردر ی بدخو  ردر ی ه  ه  هق  ها گاید بشنو گنشو اا ه 

مزار

جد
س

م

ت قبله
جه

اا ش ط ایدار     ابا ج خ  هداا ی   اح و ج خ   -23 صدیا

 ر11 -هداا  )ه هذ
 

  
abAB C 

 

 

 ق له

 ابا ج خ  هداا ی   اح و ج خ  رالر   -23 صدیا

 قاااگ ا  ه  و جویو  ایدار ر ا قششی   هداا با ا  

 ر11 -هحدا قششی  )ه هذ

 

 خا هداا   ه  و ی وض  اا ش ط -3ه دخاا

 رهاار  هو   گنشوه هی ا       ا ر ویس
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ته و این انحراف از راستای قبله زیارتی بودن آن را تا حدی خانه دراین بنا درراستای محور قبله و بنا قرار نداش
متری گنبد خارجی آرامگاه نسبت به سطح زمین برروی ارامگاه تأکید  5/23کاهش داده است با این حال ارتفاع 

کند همچنین قرارگیری آرامگاه درسمت قبله، جدا از انحرافی که نسبت به محور قبلۀ بنا دارد، موجب  می
  (23و  21 -مازگزاران در بنا در هیچ صورتی پشت به آرامگاه قرارنگیرند. )تصاویرشود ن می
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدرسة دودر-6
از نوع بناهای چهار ایوانی است، مقبره در این  9مدرسۀ دودر

ساختمان همانند آنچه که در مقبرۀ بابا رکن الدین و مدرسه 
شاد دیده شد از راستای ایوان قبله منحرف شده است.  گوهر

مقبره در مدرسه دودر در قسمت جنوبی بنا قرار گرفته و 
حترام نمازگزار، هنگام نماز، بین مقبره و قبله قرار نگرفته ا

 -شود. )تصویر آرامگاه از الگوی حظیره ای بیشتر حفظ می
21) 

 
 
 

 بررسی رابطة زیارتگاه ومسجد درمجموعة حرم امام رضا)ع( دردوره های ایلخانی وتیموری

آرامگاه امام رضا)ع( در شهر مشهد و در کنار قبر هارون الرشید می باشد. با بررسی سیر تاریخی تکامل و تحول 
 ترین قسمت  توان انواع الگوهای مقبره سازی در خراسان را دنبال نمود. قدیمی ام رضا )ع( میزیارتگاه ام

 
 

                                                           
 خا آر ررر ها  رر ای    ارررا قاااگاو رریر  ) امرر  اهرر خ حرراخ ه  د رر  خا      رردا  خ ا  خیرررا هواررر  خ   ررره خا هواررری ایررن -

 یدرررف اه ررا آر  برر ه  هقشررا  هواررری  جنرردب  گنشررو سیررا خار 733  1547    یششررا گشدهشررک )ب یررو هرر  ق ررا    ررا  375 ررر ل حررو خ

 هشر   وراخ    چنر ن  اررا؛     ردا   خ ا  هرواا   ه  ر ا   ررشک  بر   همر بق  هوارری  ایرن  ه  ر ا   ررشک ر 734    ر ر   )قاااخااخ هداجی

ر734     ر  )ب یو ه   اا  هصش  ه  د   خا گد ای خ هواری    هنو بن 

 هح    گد ای خ  هداا  اا   -23 صدیا

 ر733  1547 ل دا  گشدهشک  )هداا قاااگ ا 
 

 

 

 ق له

 

 گشدهشک  )ه  د ی رالر هصش    اا   -24 صدیا

 ح  ن هواری  ر ی ن بی ب   اس ر733  1547 ل دا 

 ج ه  ه  و   گد ای خ سی ا ر و   هواری  ب قص اا

 گد ای خ

 

 

 اا ش ط رالر  خ خا  هواری هشبو  -27ای صد

 ر733  1547 دا  ل  )گشدهشک هداا ب  هواری

a- ط ح b- هدااc- قششی ر ا داریا 
 

 ق له 
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باشد. این الگوی زیارتگاه سازی درقرن پنجم  مجموعۀ حرم، گنبدخانۀ مزار و یک مناره در شمال غربی آن می
 شود. می در مزار ارسالن جاذب دیده

مسجد زیارتگاه در مرحلۀ بعدی توسعۀ حرم در دوره ایلخانیان و با ساختن مسجد باالسر انجام شد. 
اند و  قرار گرفتهارتباط بین مسجد باالسر و مزار امام بگونه ای است که محراب و مزار در یک تراز عمود بر قبله 

گیرند. این الگو در زیارتگاه های دیگری  بدین ترتیب نمازگزاران همواره عقب تر از امام نسبت به قبله قرارمی
شود. همچنین رابطه مزار و مسجد در زیارتگاه  نظیر مزار شیخ عبدالصمد نطنز در همین دورۀ تاریخی دیده می

باشد.  ای بودنشان می ی به این الگو دارد و تفاوت آنها در حظیرههای بایزید و ابوالحسن خرقانی شباهت زیاد
الگوی ارتباط مسجد و زیارتگاه در مرحلۀ یاد شده از حرم امام رضا )ع( دلیل معمارانۀ نزدیکی تفکرات و اعتقادات 

ه مزار و باشد. همچنین باتوجه به مکان درگاه ورودی از صحن عتیق ب اهل تسنن و شیعیان در دورۀ ایلخانی می
قرار گرفتن گنبد اهلل وردی خان در شمال مزار احتمال مسجد یا صحن بودن این فضا را پیش از دوران صفویه 

توان  ماند؛ با چنین فرضی می برد، زیرا در غیر این صورت وضعیت هندسی شمال مزار ناقص باقی می باال می
 محور و همراستای قبله و نیز با تقدم مزار بود، دید.الگوی مزارهای آذربایجان که در آنها مسجد و مزار روی یک 

پس از دورۀ ایلخانی و به قدرت رسیدن تیموریان با مرکزیت خراسان، مجموعه حرم امام رضا )ع( نیز 
گسترش یافت. از مهمترین بناهای احداث شده در زمان تیموریان ساخت مسجد گوهرشاد توسط استاد قوام 

مان با ساخت این مسجد در جنوب مزار در قسمت شمالی مزار نیز ایوان کهنه باشد. همز الدین شیرازی می
علیشیر نوایی احداث شد بگونه ای که مناره در وسط ایوان قرارگرفته و ورودی ایوان به دو قسمت تقسیم گشت. 

ن تغییروتوسعه، ورودی غربی ایوان کهنه دقیقأ در راستای ایوان جنوبی و گنبدخانه مسجد گوهرشاد قراردارد. با ای
کل مجموعه به صورت اجزائی ازمسجد گوهرشاد تبدیل شد.گنبد حرم چه ازنظر اندازه وچه از نظر ارتفاع تحت 

حرم در شمال شرقی مسجد گوهرشاد واقع شده است ونمازگزاران  9شعاع گنبد مسجد گوهرشاد قرارگرفت.
                                                           

ه ررا   گنشوه هرری ه رر و    10*10ه ررا   ه رر حا گنشررو ه هرری حرراخ      75ه ررا  اا  رر   گنشررو ه رر و     51اا  رر   گنشررو حرراخ    1-

 ب یوه  23/13*53

 

 قااا رالر  ب  را  ه  و هشبو  -50ای صد

 با   دخ هحدا  خا هداا   هحااا گ ا 

 هداا -bایدار ر ا قششی  -aر11 -  )ه هذقششی اار   

 

 ق له 

 

 گ ا  قااا رالر  گد ای خ  هشبو  -51 صدیا

  قششی اار    بی ه شا هداا جشد  خا ه  و

 -aر741  1547 خ ه لو   یششا   ل دا گشدهشک)

 هداا -b گد ای خ ه  و
 

 ق له 
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سجد گوهر شاد و جلوتر قرار گرفتن آن، خوانند. عظمت گنبدخانه م درمسجد گوهرشاد پشت به حرم نمازمی
گنبدخانه حرم رضوی را تحت الشعاع قرار داده است. این الگو با دیگر الگوهای یاد شده در خراسان تفاوت دارد، 
هرچند در این دوران به ساخت و توسعۀ زیارتگاه اهمیت داده شده است اما تفکر حاکم بر ساخت و ساز، اندیشۀ 

شود.  این اندیشه به مسجد در کنار زیارتگاه اهمیت بیشتری از لحاظ کالبدی داده می باشد در اهل تسنن می
توان با این جمله تا حدودی اوضاع دورۀ تیموری را توصیف نمود؛ در دوران تیموری اهداف تشیع با  می

 (39و  30 -گشت. )تصاویر ابزارتسنن محقق می

 نتیجه گیری: 
اگر در الگوهای طرح شده طبقه بندی و 
اولویت بندی شود، به نظر می رسد پاسخ مناسب و 
منطقی که هم احترام امام و انسان کامل را حفظ می 
کند و هم با توحید و پرهیز از خطر بت پرستی 

سر است. این الگو سازگاری دارد، الگوی مسجد باال

باشد و از همه مهمتر  با هر سه مکتب سازگار می
ریشه در الگوی مزار و مسجد پیامبر )ص( دارد. 

( الگوی تیموری مزارهای گنبدخانه ای 32 -)تصویر
که در آنها مزار در یکی از گوشه های ضلع قبله قرار 
می گیرد نیز به این الگو نزدیک و می تواند در 

ار گیرد. پس از آن می توان به الگوی اولویت دوم قر
آذری اشاره نمود که احترام ویژه ای به شخصیت 

متری رعایت گردد می تواند بار  5زیارت شده و واسطه بودن او نزد خداوند قائل است؛ در این الگو نیز اگر فاصله 
نیایش در کنار مزار اهمیت معنایی ارزشمندی را منتقل نماید. الگوی اصفهان چندان به راستای قبله و ضرورت 

نمی دهد و بهتر است آن را برای مزار های معنوی در آخرین اولویت قرار داد به این ترتیب مناسب است الگوی 
دهد را پیش از الگوی  حظیره ای اهل سنت که مزار را در مسیر قبله و پیش از رسیدن به مسجد قرار می

 ا می توان در جدول زیر مشاهده نمود.اصفهان قرار داد. خالصه ای از نتایج فوق ر

  

 

 

 مزار

 شبستان

 قبله

 محراب پیامبر

 هداا ب  را یش   ر رالر )صر    ه  والنش نی یهو -52ای صد

  ارا گاو ی قااا
http://qafeleh1.persiangig.com/q1e/mad-

(1).jpg)ر 
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 یموریت و یلخانیا دوره دو یها مزار و ها مسجد ارتباط یالگو -9جدول

  
 

 : منابعفهرست 
 کریم.قرآن  .9

 تهران. کیهانمحمد جعفر یاحقی.  و. . ترجمه نقی لطفیهند در اسالمی تفکر تاریخ. 9331احمد، عزیز.  .2

 بیروت .یالعرب التراث اءیاح دارجلد دوم. . عهیالش.وسائل 9492. الحسن ابن محمد ،یالحرالعامل .3

 بیروت .یالعرب التراث اءیاح دارجلد سوم. . عهیالش وسائل.9492الحرالعاملی، محمد ابن الحسن.  .4

نام مکتب 

 عرفانی

 دوره بنا  نام نحوه ارتباط مسجد و مزار الگو نام

 تاریخی

 مکتب

 تبریز

 گنبد سلطانیه  مزار در محراب پیش رو
 اوغلو مزارچلبی
 صفی شیخ مزار

 جبرئیل مزارشیخ
 امام احتمالی صحن
 (ع) رضا

 ایلخانی

 تیموری
 

 مکتب

 اصفهان

 مزار پیربکران  مزار ایوانی پشت سر
 عموعبداهلل مزار
 (منارجنبان)

 ایلخانی
 

 ایلخانی مزار شیخ عبدالصمد  مزار و مسجد باالسر

 مکتب

 خراسان

 مزار بایزید بسطامی  مزار با مسجد باالسر
 خرقانی ابوالحسن مزار
 حرم در باالسر مسجد
 (ع)رضا امام

 ایلخانی
 

مزار حظیره ای پشت 
 سر

مزار خواجه عبداهلل  
 انصاری

 جام احمد شیخ مزار
 تایبادی ابوبکر مزار

 تیموری
 

مزار گنبدخانه ای پیش 
 و گوشه رو

 مزار گوهرشاد 
 یوسف امیر مزار

 خواجه

 تیموری
 

مزار گنبدخانه ای پشت 
 سر و گوشه

مسجد گوهرشاد و  
 حرم امام رضا)ع(

 تیموری

 ه  و

 هداا

 ه  و

 هداا

 هداا هداا ه  و

 ه  و

 هداا

 هداا ه  و

 هداا ه  و

 ه  و

 هداا

 قبله
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 مقاله پانزدهم

 

 معنا و صورت رابطه چگونگی بر تأکید با معماری آثار در اسالمی هویت پذیری تحقّق

 
 کار نقره عبدالحمید

 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده دانشیار

 رئیسی محمدمنان
 ایران صنعت و علم دانشگاه مدرّس و معماری دکتری دانشجوی

 

 مقاله چکیده

 آن پیرامرون  کره  است مباحثی از اسالمی دوران معماری در اسالمی هویت تجلّی کیفیت و کمیت موضوعِ      
 . دارد وجود اندیشمندان میان زیادی نظر افتراق

  داشته دوره این معماری آثار در اسالمی محتوای حداکثریِ بازتاب به اعتقاد برخی (9

 نروع  هرر  وجود نفی و آثار این در اسالمی هویت حداقلیِ انعکاس به اعتقاد دیگر برخی مقابل، در و (2
 . دارند آثار این و دین محتوای بین رابطه

 نسربیِ  تجلّری  بره  اعتقراد  آن، اسراس  که گردد می ارائه خصوص این در سومی نظریه مقاله این در (3
 و بروده  منطقی اصل یک عنوان به اسالمی دوره معماری کالبد و صورت در اسالمی هویّت و محتوا
 را مفهرومی  حقایقی اعتقادی، و فکری مکتب یک عنوان به اسالم که نماید می مطرح را مدّعا این
 این. یابد می انعکاس معماران و هنرمندان آلهای ایده و ها ایده در که نماید می مطرح هنر حوزه در

 به پدیده هزاران در هنرمندان خالقانه اجتهاد با معین فرایندی طی توانند می ثابت و بنیادی حقایق
 . نمایند تجلی نسبی صورت

  - اسرتداللی  روش از توأمران  گیرری  بهرره  برا  ، تفسیری - تاریخی رویکردی اتخاذ ضمن مقاله این در
 اصرل  نظریره،  این اثبات در اساسی پایه. پرداخت خواهیم مدّعا این اثبات به دینی مستند متون پایه بر و منطقی
 .گردید خواهد تبیین مقاله این در که باشد می اسالمی حکمت در مصادیق و عملی نظری، های گزاره تفکیک

 مداری عدالت مداری، حق عملی، حکمت نظری، حکمت اسالمی، دوران معماری اسالمی، هویت :کلیدی کلمات
 مسئله طرح                                                                                       

یکی از مباحث مرتبط با فلسفه هنر که طی سالهای اخیر تا حد زیادی روی آن اتفاق نظرر حاصرل                  
به اعتقاد برخی از هر دو حوزه، ناظر به امری متعالی اند.  گردیده تشابهات بین دو حوزه دین و هنر است و اینکه

بعضی از نمونه های تحقق یافته ی هنری ما یا بیان حکمت است مثل معماری مساجد و یا بیران  " اندیشمندان
 :9315 )اعروانی،  "مستقیم عرفان است و حتی این عینیت بخشیدن حکمت ممکن است بوسیله موسریقی باشرد  

اینان معتقد به تجلی عینی اسالم در برخی آثار معماری و شهرسازیِ مکراتبی همچرون مکترب اصرفهان      (.330
هستند و اعتقاد دارند که آثار معماری این مکاتب حاصل فرآیندی است که در نتیجه ی، آن اندیشه های اسالمی 

عرصره ظهرور متجلری گردیرد     و به خصوص شیعی در بستر سالها تجربه ایرانیان به عالی ترین شکل ممکن در 
اگر سؤال شود که اسالم چیست  در پاسخ می توان به محرراب   "(. طبق این دیدگاه 443 – 413 :9310 نصر،)
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( اشراره  9مسجد قرطبه در اسپانیا، صحن مسجد سلطان حسن در قاهره یا گنبد مسجد شاه در اصفهان )تصرویر  
گویی هیچ تفاوتی مابین سیر و سرلود عارفانرهِ عرارف برا کارهرای      "بدین معنی که (. 910 :9315)نصر، "کرد

. لرذا  (90 :9334)بلخراری قهری،   "مناسک گونه هنری و فنی هنرمند و معمار و آهنگر و چیت ساز وجرود نردارد  
ی پنهان آثار  )نقشه ی آشکار آثار(، در واقع تجلّیِ عینی نقشه مطابق این نظر، کالبد آثار معماری دوران اسالمی
این دو نقشه در عین استقالل، کامالً منطبق بر یکدیگر مری  "است که مترادفی است برای محتوا و بطن دین و 

 (.31 :9333)مسائلی،  "باشند
در مقابرررل، برخررری        

دیگر اعتقاد به تفکیک کامل 
اسرررالم از آثرررار هنرررری و  
معماری دوره اسالمی داشرته  

فرررم و "و تأکیررد دارنررد کرره 
کالبد معماری اسالمی نتیجه 
قوانین فیزیکی، خصوصریات  
اقلیمررری، آداب و رسررروم و  
کارکردهای فیزیکی بناهرای  
 "مربرررروط برررره آنهاسررررت

(1996: 6 Kuhnel,). 
بررره زعرررم ایرررن دسرررته از 

و تنها  (,Grabar 1 :1993) "هیچ رابطه ای میان هنر اسالمی و اعتقادات اسالمی وجود ندارد"متفکران، 
معمرراری اسررالمی برآینررد کوشررش هررای همرره جانبرره معمرراران کشررورهای اسررالمی " مرری ترروان گفررت کرره

 ,kosh)  "اسالمی نباشدحتی اگر کاالی تولیدی در خدمت آرمانهای " (,Michel 283 :1984)"است

1991: 10  .) 
در این رویکرد، آنچه اسالمی خوانده می شود اساساً ارتباطی با اسالم ندارد و فرمهای "بدین معنی که    

 "بصری و خصوصیات مشترد موجود در بناها ، با عنوان سلیقه مشرترد افرراد مرورد بررسری قررار مری گیررد       
بازه ی تعریفی هنر و معماری اسالمی را شامل ابنیه و آثراری مری    "لذا این رویکرد  (. 9333،30)مهدوی نژاد، 

و نه آثاری که مقتربس   (,Wilber (9 :1955 "داند که در دوره استیالی حکمرانان مسلمان برپا شده است
این رویکرد به دنبال تأویرل بناهرای اسرالمی بره کمرک       "از اصول و مبانی اسالمی می باشد. به عبارت دیگر 

مشخصات سرزمینی است و مفاهیم معنوی و حکمی اسالمی را تنها کوششی نافرجام در راه مقدس نشران دادن  

 .)مهدوی نژاد، همان ( "بناهایی ساده و اولیه می داند که به زعم ایشان از هیچ تقدسی برخوردار نیست
بطه اسالم و معماری اسالمی و تکوینی یرا اعتبراری برودن ایرن رابطره عرالوه برر        پرسش در خصوص را       

طیف وسیعی از تعابیر و تفاسیر در "معماری، در حوزه شهرسازی نیز با ابهامات زیادی مواجه است. به طوری که 
ر هر آنچه را مورد اصطالح شهر اسالمی ارائه می گردد، برخی اصوالً منکر وجود شهر اسالمی بوده و برخی دیگ

 .(43 :9311)نقی زاده،  "که در طول تاریخ در ممالک مسلمان نشین بنا گردیده شهر اسالمی می نامند

 اب ب ر اه خ   گنشو ه  و1 صدیا

 www.isfahancht.irه هذ  
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در این تحقیق بر پایه تفکیک گزاره های حقیقی و اعتباری و مسرائل برالقوه وجرودی )قطعری( و بالفعرل             
انسانی)نسبی( ، به تبیین برخی دیگر از مسائل منبعث از چگونگی این تفکیک نظیر رابطره صرورت )کالبرد آثرار     

 معماری( و محتوا )بطن فرهنگی( از منظر اسالمی می پردازیم.

 یت و ضرورت مسئلهاهم-1 

بر اساس حکمت نظری و عملی اسالم، مسلمین بایستی در کلیه شؤون مادی و معنوی خود دارای هویت        
متناسب با فرهنگ و شریعت اسالم بوده و دارای مرزبندی مشخصی با سایر مکاتب فکری و عملی باشند. آیات و 

عدم تشبّه مسلمین به »و افکار مسلمین بر پایه اصل  روایات متعددی برای لزوم تحقق هویت اسالمی در آثار
نقل گردیده است. از جمله می توان به روایت امیرمؤمنان )ع( استناد نمود که می فرمایند: « پیروان سایر مکاتب

حَی اهللُ إلَی نَبِیٍّ أوْ( و یا روایت منقول از امام صادق )ع(: 440 :91)مستدرد الوسائل، ج 9.مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ عُدَّ مِنْهُم
وا مَسَالِکَ أَعْدَایِی فَیَکُونُوا مِنْ أنْبِیائِهِ: قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ لَا یَلْبَسُوا لِبَاسَ أَعْدَائِی وَ لَایَطْعَمُوا مَطَاعِمَ أَعْدَایِی وَ لَایَسْلُکُ

(. لذا از منظر اسالمی، معماری مسلمین نیز همانند سایر 252 :9)من الیحضره الفقیه، ج  2أَعْدَایِی کَمَا هُمْ أَعْدَایِی
وجوه حیات مادی و غیر مادی آنان، بایستی دارای چارچوب مشخصی باشد که متضمن هویت اسالمی بوده و 

 بالتبع ضرورت دارد تا وجوه مختلف این چارچوب تبیین گردد.
المی همه انسانها دارای فطرت مشترکی ذکر این نکته نیز ضروری است که بر اساس آموزه های اس   

می باشند که ضامن تعامل و تبادل سازنده میان آنها می باشد و هیچ تغییری در این فطرت از ناحیه الهی در 
طول تاریخ صورت نگرفته و نخواهد گرفت : فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل ذلک الدین 

(. اما آنچه که باعث می شود انسانها اعم از مسلمین و غیر 30 یعلمون )سوره روم، آیه القیّم ولکنّ اکثر الناس ال
مسلمین به رغم برخورداری از این فطرت مشترد الهی از قوانین و آموزه های دینی از جمله روایات فوق الذکر 

ای غیر عاقالنه ی ناشی از فاصله گرفته و مسیری مغایر با آن را بپیمایند غفلت از حقایق هستی و اِعمال روشه
الّذین  ةثّم کان عاقباین غفلت می باشد که طبق تحذیر قرآن این امر نهایتاً منجر به تکذیب و تکفیر می گردد: 

(. لذا طبق آموزه های قرآنی ریشه انحراف انسانها )اعم از 90)سوره روم، آیه بأیات هللا  ائواالُسوأی أن کّذبواأس  
، غفلت و عدم تفکر در حقایق هستی است: أولم یتفکّروا فی أنفسهم ما خلق اهلل مسلمین و غیر مسلمین(

 (3السموات و األر  و ما بینهما الّا بالحق )سوره روم، آیه 

 پرسش های تحقیق-2

بر پایه چگونگی رابطه بین صورت و محتروا در یرک اثرر معمراری ، آثرار معمراری دوران        (9
 نظری و عملی اسالم می باشند  اسالمی تا چه میزان تجلی دهنده حکمت

از منظر حکمت نظری و عملی اسالم جهرت تحقرق هویرت اسرالمی و برقرراری ارتبراط        (2
 منسجم تر بین صورت و محتوا در یک اثر معماری چه فرایندی متصور می باشد 

فرایند فوق به صورت تمام و کمال قابلیت تحقق را دارا می باشد یا فقط می تروان تحقّرقِ    (3
 را متصور گردید   نسبی آن 
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 فرضیه تحقیق-3

بر پایه پاسخهایی که در این تحقیق برای پرسشهای فوق الذکر صادر می گردد، فرضیه        
اسالمیّتِ آثار معماریِ دوران » ارائه شده در این پژوهش بر این اساس استوار گردیده که 

اسالمی، نسبی است و دیدگاه های حداکثری و حداقلی در این خصوص فاقد توجیه علمی می 
 «.باشند

 ش تحقیقرو-4

های تاریخی، تفسیری و بره ویرژه   نوع اطالعات مرتبط با موضوع این پژوهش عمدتاً بر پایه زمینه       
کالبدی خواهد بود. اخذ اطالعات الزم از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانره ای مبتنری برر چهرار منبرع      

الهی، سنت معصرومین )ع(، اجمراع   کالم "اسالمی انجام پذیرفته که عبارتند از پذیرفته شده در فرهنگ 
 –ماهیّرت راهبررد تحقیرق تراریخی     "(.  از آنجایی کره  253 :9333)مطهری،  "خبرگان و عقل شخصی

( و برا  94 :9333)گرروت و وانرگ ،    "یا منابع نوشتاری اسرتوار اسرت   تفسیری معموالً بر مدارد اسنادی
لعرات اسرنادی و کتابخانره ای صرورت     عنایت به الزامات این پژوهش، جهت بهره گیری مطلروب از مطا 
منطقری، بره صرورت توأمران از گونره       –گرفته در این مقاله ضمن بهره گیری از گونه تحقیق استداللی 

 1.تفسیری استفاده شده است –تاریخی 

 اسالم عملی و نظری حکمت                                    
قبل از ورود به مبحث چگونگی رابطه کالبد و محتوا  و کیفیت شکل گیری هویت از منظر اسالم الزم        

است به یکی از مهمترین موضوعات مربوط به حوزه حکمت اسالمی بپردازیم که عبارت است از تفکیک بین 
انیم هر فرایند هنری از سه بعد حوزه های حکمت نظری و عملی و قوانین حاکم بر آنها. به طور عملی نیز می د

ایده ها و ایده آلهای هنرمندان و سپس روشها و شیوه های عملی آنها )سبکها( و نهایتاً مصادیق آثار هنری 
تشکیل شده است. از مجموع مباحث حکمای اسالمی چنین استنباط می گردد که بایستی بین اصول حاکم بر 

 و مصادیق به شرح ذیل تفکیک قائل شد: سه حوزه فوق یعنی گزاره های نظری، عملی

، معرفتهای حقیقی قطعی و ثابت، کلی و غیر وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی گزاره های نظری"       
و استدالل پذیر بوده و بدون اراده و انتخاب انسان محقق هستند. فقط انسان باید بدون تعصب و با تحقیق 

 کاتب مختلف را بشنود و حقیقی را از غیر حقیقی تشخیص دهد.موشکافانه و عمیق، نظریات م

)روشها و سبکهای خلق آثار هنری( ذو وجهین هستند، یعنی از نظر منشأ و سرچشمه ی  گزاره های عملی        
مبتنی بر ایده ها و ایده آلهای هنرمندان و معماران، گزاره های حقیقی و کلی هستند... اما در آن لحظه که 

ی عملی را جستجو هنرمند به تحقق ایده خود با توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی می اندیشد و راه حلها
می نماید به صورت بدیهی مبتنی بر محدودیتهای اجزاء و عناصر طبیعی، همه چیز اعتباری و نسبی می شود و 
اصل به جا و متناسب بودن یعنی عدالت بر انتخاب سبک و روشهای اجرائی خلق اثر هنری حاکم می گردد. در 

رای خاصیت برزخی می باشند، یعنی از بعد منشأ و نتیجه می توان گفت گزاره های عملی و سبکهای هنری دا

                                                           
 سهرری ایررن هررد   حق ررق خایرر ن هنررا  ه اوررا یررن ه      ش رر ن خیرروگ    بن رر ه  برراا     رر ا یرراایه گذیرر ی ارررا )گررا         -1
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ایده های هنرمندان گزاره های حقیقی بوده  و از بعد انتخاب سبک و روشهای اجرایی، گزاره های نسبی و 
 اعتباری می باشند. 

بی و نیز مبتنی بر  ایده های هنرمندان و منشأ نظری آنها، گزاره هایی اعتباری، نس مصادیق آثار هنری         
 (933 :9331)نقره کار،  "متغیر، جزئی و متکثر و وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی هستند.

تمیز و تفکیک ادراکات حقیقی از ادراکات اعتباری، بسیار الزم و ضروری و عدم "برپایه آنچه ذکر گردید       
ست که بسیاری از دانشمندان را از پا همین عدم تفکیک ا 9تفکیک آنها از یکدیگر بسیار مضر و خطرناد است.

درآورده است که بعضی از اعتباریات را به حقایق قیاس کرده و با روشهای عقالنی مخصوص حقایق، در 
اعتباریات سیر کرده اند و بعضی به عکس نتیجه مطالعات خود را در مورد اعتباریات درباره حقایق تعمیم داده اند 

(.  312 :9313)مطهری، "پنداشته اند 2مفاهیمی نسبی و متغیر و تابع احتیاجات طبیعیو حقایق را مانند اعتباریات 
لذا در این مقاله بر پایه نگرش اسالمی، بین گزاره های نظری، عملی و مصداقی تفکیک قائل می شویم چراکه 

)مطهری، "ددیگر ثباتی برای مسائل عقلی نمی ماند و همه آنها باید نسبی شمرده شو"در غیر این صورت 
 ودمالحظه نم 9(. جزئیات چگونگی این تفکیک را می توان در نمودار شماره 319 :همان
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گزاره در اصول مهمترین
                  های

 (نظری)  شناسی هستی

 هایگزاره در اصول مهمترین
 عملی

 (هنری هایسبک و هاشیوه)

 در اصول مهمترین
 هنری آثار

 نسبی و اعتباری ← اعتباری+  حقیقی → .هستند واقعی و حقیقی
 هستند

 .هستند اختیاری ← اختیاری+  جبری → .هستند جبری

 انسان عمل و اراده بدون
 .هستند محقق

 اراده با+  انسان اراده بدون →

 ←انسان
 انسان عمل و  اراده با

 .شوندمی محقق

 بالقوه و ازلی و ابدی
 .هستند

 شرائط به وابسته ← پسینی+  پیشینی →
 و مکانی و زمانی
 .هستند بالفعل

 به بسته و یگانه و کلی
 موجود، وجودی مرحله

 یا منطقی، شهودی،
 .هستند تجربی

 و نسبی+  یگانه و کلی →

 ← متنوع و متکثر

 و متکثر و نسبی
 پذیراجتهاد و متنوع

 .هستند

 وحی حکمیت به نیاز
 کالم و الهی کالم)

 .دارند( س) معصومین

 

 ← دارند وجه دو هر به نیاز →

 انسان حکمیت به نیاز
 خبرگان و کامل

 .دارند متخصص

 ر7  1537)هقاو ه ا    نا  آر ا     ش  هنا       گدااو خا ح هم   ه      ابدل -1ه دخاا

 يا شناسيهستي

  نظري هايگزاره 

 (دانش و بينش)

 يكل اصل

 مداريحقيقت

 (بودن واقعي)

 

مکتب 

 اسالم

 

 يا نبايدها و بايد

  عملي هايگزاره

 (گرايش و ارزش)

  يكل اصل

 مداري عدالت

 و بجا متناسب)

 (بودن
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 اسالمی منظر از( صورت در معنا نسبیِ تجلّی) سوم نظریه تبیین                                   

دراین بخش، سعی می گردد با تکیه بر مفاهیم و مضامین اسالمی و با اسرتناد بره شرالوده ای برگرفتره از            
 نصوص دینی، به تبیین و اثبات نظریه ی تجلیِ نسبیِ معنا در کالبدِ آثار معماری دوران اسالمی بپردازیم.

خاص داللت نمی کند بلکره براالتر از آن بره    « قلمرویی»و « فضا»و « جا»هیچ مکان یا شیئی تنها به "       
محتوایی که در آن مکان محیط شده و همچنین به محتوایی که آنرا احاطه نموده است و به محتوای اصولی که 

رابطه صرورت و سریرت )محتروا(     (.23 :9311)نقی زاده و امین زاده،  "آنرا خلق نموده است نیز اشاره می نماید
موضوعی است که در روایات و احادیث معصومین نیز مورد اشاره قررار گرفتره اسرت. امیرر مؤمنران)ع( در ایرن       

و بدان که هر ظاهری باطنی متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، براطن آن نیرز   » خصوص می فرمایند: 
 (. 954)نهج البالغه، خطبه  9«آن نیز پلید است پاد و پاکیزه است و آنچه ظاهرش پلید، باطن

اما داللت صورت بر محتوا به معنی همانیِ این دو و تجلی مطلق محتوا در کالبد نمری باشرد بلکره در    
واقع هر یک از دو عنصرِ صورت و محتوا، ترجمانی از دیگری است که این ترجمان دارای مراتبی مختلف بوده و 

یفیت رسو  این دو عنصر در یکدیگر مشخص می گردد. آیات و روایات متعددی را به بسته به کیفیت ترجمان، ک
سوره حجرات که ضمن اشاره به رابطه ظاهر و  94عنوان شاهد برای این مدعا می توان ارائه نمود. از جمله، آیه 

 2نمی باشد.« ن همانیای»باطن در زمینه ای معرفتی، تبیین می نماید که الزاماً رابطه صورت و باطن رابطه ای  
در تفسیر این معنا مبتنی بر جهان بینی اسالمی می توان گفت عوالم وجود مرتبه مند است و مفاهیم و ایده هرا  

ترر، جرز بره     تر است و مراتب باالتر وجود در مرتبه پایین متعلق به عالم معقول و صورتها متعلق به عوالم پایین
نمی یابد و هرگز مرتبه باالتر که دارای سعه وجودی بیشرتری اسرت در   صورت نسبی و اعتباری و آیه ای تجلی 

  .مرتبه پایین تر تحقق تام )یعنی تجسد( نمی یابد
لیکن احادیث متعددی در تأیید اصل وجود ارتباط بین مفاهیم و مصادیق نقل شده اسرت کره از جملره    

پیشوایان افکارند و افکار پیشوایان قلب ها و قلرب  می توان به روایت منقول از امیرالمؤمنین اشاره نمود: عقل ها 
(. مالحظه می گردد که برر اسراس   13، 9ها پیشوایان حواس و حواس پیشوایان اعضا و جوارح )بحاراالنوار، جلد

این روایت آنچه که توسط اعضا و جوارح نمود می یابد )مصادیق( در مراحل قبل، نشأت گرفته از عرالَم افکرار و   
شد. پس طبق دیدگاه اسالمی و بر پایه آیات و روایات فوق الذکر، انکار وجود ارتباط بین مفاهیم و مفاهیم می با

مصادیق مغالطه ای بیش نیست و محال است که محتوای اثر در کالبد آن نمود نیابد. بر پایه اصل تفکیک برین  
طه دچرار گردنرد عردم تفکیرک     گزاره های نظری و عملی به نظر می رسد آنچه باعث شده عده ای به این مغال

 مناسب بین گزاره های نظری، عملی و مصادیق و در نتیجه خلط قوانین حاکم بر آنها می باشد.
بازآفرینی حکیمانه و عادالنه فضای زیست انسانها "از این رو چنانچه در تبیینی جامع، معماری اسالمی را        

 :9331)نقرره کرار،    "و روحی انسانها و در جهت کمال آنهرا  با عوامل مادی و صوری، متناسب با نیازهای مادی
( تعریف کنیم صورت و کالبدهای تأمین کننده این تعریف نیز منحصر و یگانه نبوده و بسته به مرتبه کیفری  333

شکل و کالبد اثر هنری بستگی به ذوق و استعداد "آن، دارای درجات تحقق مختلف می باشند. به این معنی که 
تجربی معمار دارد و در این راه هنرمند افزون بر اندیشه ها و اعتقادات و معرفت های صحیح )ایده هرا(  عملی و 

 (. 233 :) همان "باید از ذوق و تجربه کافی و عملی در آن گرایش هنری برخوردار باشد

                                                           
 هم بق ب   اج ی ار  خ هح و خی   - 1
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ر متعردد،  در نتیجه محتوای یک اندیشه را بسته به خالقیت و توان عملی معمار می توان با کالبد و صوَ
به صورت نسبی و در درجات مختلف متحقق نمود. این درجات تحقق همان چیزی است که معناگرایانی همچون 

اردالن در بخشی از کتاب حس وحدت که به آن درجات تحقرق نرام نهراده    "اردالن نیز بر آن تأکید می ورزند. 
(. درجات تحققِ محتروا  504 :9333اریان ، )معم "است شهر را دربرگیرنده صور مادی گوناگون معرفی می نماید

در صورت و کالبد آثار هنری و معماری، موضوعی است که خود متأثر از درجات مختلف حیات انسانی می باشد. 
انسان فقط در مرتبه نفس خود محدود نمی شود بلکه مراتب و مدارجی دارد برتر از نفس که همران قلرب یرا     "

در حین عمل دارای استقالل باشد و متأثر از مراتب برتر و براالتر وجرود نباشرد،     روح و غیره است. اما اگر نفس

نفس هنرمنرد چنرین    هنر دینیولی در  .اثری که با این حالت به وجود آورده می تواند به نفسانیت توصیف بشود
 "د او مترأثر شرود  نیست. نفس او در واقع یک مرتبه نازله از وجود اوست و در نتیجه می باید از قوای برترر وجرو  

  9(.343 :همان )اعوانی،
عدم تعریف قوای انسان در مراتب صرفاً مادی و نازله، مختص جهان بینری اسرالمی نیسرت بلکره در     
بسیاری از مکاتب دیگر به ویژه ادیان رایج در مشرق زمین نیز این موضوع مشاهده می گردد. طبق آموزه هرای  

بدنی است و بر این اساس مشتمل است بر همه کیفیات هستی از عالی  –طبیعت انسان، روحی "این مکاتب نیز 
. لذا بسته به مرتبه نفسی که معمار یا هنرمند از آن در خلق اثر خود بهره (343 :9313 )ایزوتسو، "گرفته تا دانی

نروان  می جوید و ایده های خود را از آن نفس الهام می گیرد، کیفیت و درجه تحققِ محتروای فطررت او )بره ع   
در کالبد اثر و در نتیجه مرتبه و درجه زیبایی آن نیز تعیرین   2مترادفی برای جوهره دین در بعد غیر مادی انسان(

می گردد. هرچه نفس معمار متعالی تر باشد درجه تحقق محتوای فطری در کالبد اثر و به تبع آن زیبایی اثر نیز 
 .در مرتبه ای باالتر متصور خواهد بود

 چگونگی تحقّق هویت اسالمی در اثر معماری                                              

طبق آیات و روایات متعدد، فطرت انسان امری بالقوه و استعدادی وجرودی اسرت کره برین تمرام انسرانها              
ترا انسران بره صرورت      (.30فطرت اهلل التی فطر الناس علیها ال تبدیل لخلق اهلل )سوره روم، آیه مشترد است: 

ارادی و انتخابی استعدادهای وجودی و فطری خود را به خودآگاهی نرساند ایده ها و ایده آلهای او از فطرت الهی 
وی بهره مند نخواهد شد اما عالوه بر این، جهت ارائه اثری هویت مند از منظر اسالمی الزم است ترا معمرار در   

ز روشی مبتنی بر حکمت عملی اسالم )شرریعت( را اِعمرال نمروده و از    از نظر روش و شیوه عملی نی مرحله بعد
احکام پنجگانه )واجب و حرام، مستحب و مکروه، مباح( تبعیت نماید تا در مسیر عدالت قردم گذاشرته باشرد. در    

اد هنرری  هنرمند و معمار باید استعداد و تجربه الزم در موضوع هنر مورد نظر را نیز دارا باشد تا اجته مرحله سوم
او فرایندی از ایده های متعالی )حقایق وجودی( به مسیر اجتهاد هنری )عدالت وجودی( یعنی قرار دادن هر چیز 
در جای مناسب خود )از طریق تجربه و ممارست و استعداد الزم( و نهایتاً خلرق اثرر هنرری را متحقّرق گردانرد.      

ه اصل تفکیک گزاره های نظری، عملی و مصادیق می چگونگی این فرایند و تبیین مراحل مختلف آن که بر پای
 ارائه می گردد. 2باشد در نمودار شماره 

                                                           
بی هنا ه  ارو هدی رنوو خا ایرن  شر ا  ایر او خایر ی بری ه رس اهر او )ه رس بب  ر  اه ر رر هری خا هق بر  ه رس  قالهر    ا حر ه                   - 1

 هم ئنی   ش ا یوو ارار قااا ه  گ اخ اه  ر )هی خا قاآر اس آهب  بی ه س لداهی   ه س 

خا هصرردص ارشرر   هدمررد ف  ررااخ     نرر  ا ومررا  برر  جررد او خیررن هرر   رردار برری باهرر     ررر ا اس ج شرری    رر ا  الهرری  ش  شرر ی    - 2

 اجد  ه دخ « وما  اهلل ال   وما الن    ش ب »)    ا ال  دارر اس آیی یای ی 
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نکته مهم در فرایند ارائه شده این است که در هریک از مراحل سه گانره ایرن نمرودار، طیفری از درجرات             
مختلف بر پایه میزان دستیابی به اهداف هر مرحله می توان تصور نمود که نتیجه آن نسبی بودن میزان تحقرقِ  

اشد. طبق نصّ صریح قرآن کریم نیز وجرود  خروجی  این نمودار )به عنوان هویت اسالمی در آثار معماری( می ب
درجات مختلف در شؤون گوناگون حیات انسانی امری مبرهن است: نرفع درجاتٍ من نشاء و فوق کل ذی علرمٍ  

(. لذا معماران متعهد و مسلمان نیز هریک به تناسب با درجه ایمران و فهرم خرود از    13)سوره یوسف، آیه  9علیم
فاوت داشته و آثار هریک از آنان نیز انعکاسی از همان درجه فهم و ادراکی اسرت  حقایق عالم وجود، برداشتی مت
 که از مراتب وجود داشته اند. 

در نتیجه معماران مسلمان و آثار آنها در رابطه ای نسبی با محتوای دین قرار داشته و هیچ کدام را نمی توان  
 : در رابطه ای مطلق و همانی با اسالم دانست؛ مگر آنکه

 ثابت شود که فهم معمار از اسالم، فهمی مطلق و کامرل بروده اسرت نره      آنکه لاو
  .نسبی 

 خالقیت و توان عملی او نیز در حدی از کمال بوده است که امکان خلق  اینکه دوم
  .اثری کامالً متناسب و منطبق با فهم او را برایش فراهم نموده باشد.

شناخت و فهم دین است که فقط مختص معصومین )ع( می باشد و مورد اول در واقع همان کمال مطلق در  
الغیر و مورد دوم همان کمال در عمل و اجرا است که آن هم در ذات خود نسبی و اعتباری است. ضمن آنکه در 
مرحله سوم از نمودار فوق بایستی متذکر شد که خداوند استعداد هر کاری را به هر کس اعطا ننموده است؛ برخی 

راد معمار خوبی هستند و برخی دیگر در شعر استعداد بیشتری دارند و ... بنابراین حاصل این مرحله نیز امری از اف
نسبی و اعتباری خواهد بود.  بدیهی است که طبق آموزه های دینی، تحقق کمال مطلق در هر یرک از مراحرل   

باشد، همچنانکه امیرمؤمنان )ع( نیز در ذکر شده در این نمودار در هیچ کس به غیر از معصومین )ع( ممکن نمی 
لذا اثر و کالبد حاصل از خالقیت هیچ معمار مسرلمانی را   2نهج البالغه به این حقیقت اشاره می فرمایند. 45نامه 

که برخی از آثار معماری  نظریه اینمی توان به طور مطلق و تمام و کمال منطبق بر محتوای دین دانست. پس 
گنبد مسجد امام اصفهان را تجلی کالبدی اسالم می داند و این آثار را به طور تمام و کمال تمدن اسالمی مانند 

                                                           
 بایم   با ا اس  ا خاه ی  خاه  ا  ارا  )هم بق ب   اج ی ار  خ ببااخ ردار ا هی اا ب دا  م خاج    ب   ا ه   - 1

 ر 73     إهوم   قوا ر  ش  فلک  لون    نده  بدا ٍ   إج ب خٍ      ٍ   رواخٍ )هب  الشال ی  ه هی  - 2

 عدالت مداري                         قيقت مداري + عدالت مداري      ح                        حقيقت مداري            

ایوو      ایوو آلب   هدخ 

 هاا    جدخ ناهنو اس آگ و 
اه   ا ی دو ا  هن ر  باا  

  حقق ایوو    
اج ب خ   ش   ناهنو خا شوی  

 ه    م بی بدا    

 رهر اهوگ ر) اراله  هننا اسر ب      ل )هنو  دیا ارا هشق وااینو -2ه دخاا
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آثاری اسالمی می پندارد دیدگاهی افراطی بوده و نمی توان هیچ یک از این آثار را به طرور مطلرق، ترجمره یرا     
 تجلی کالبدیِ اسالم دانست.

نیم، همچنانکه اشاره گردید بر این اساس بنیان گردیده کره  که ما آنرا دیدگاهی تفریطی می دا نظریه دوم       
هیچ ارتباطی بین معماری تمدن اسالمی یا معماری مسلمانان با اسالم و هویت اسالمی وجود ندارد و این دو در 
هدف و ابزار کامالً متفاوتند. طبق توضیحات ذکر شده در خصوص نسبی بودن فهم مسلمانان از اسرالم و بیران   

مختلف ایمان و فهم بایستی اذعان نمود که بر اساس تعالیم اسالمی، نفی مطلقِ ارتباط بین آثار مسلمین درجات 
و شریعت از اساس خدشه پذیر است. چرا که در نصّ صریح قرآن کریم امکان دستیابی به بطن و جوهره اسرالم  

یه روحی خود می تواند بره عمرق و   نفی نشده و بلکه بیان گردیده که هرکس به نسبت میزان تطهیر قلبی و تزک
 (.  11)سوره واقعه، آیه  9حقیقت اسالم دست یابد: ال یمسّه اال المطهرون

، اصلی پذیرفته شده در قرآن کریم می باشرد  اصل ارتباط و تناظر بین اعمال و آثار مسلمین با اسالملذا 
نسان و دارای درجات مختلف می باشد. بر لیکن میزان قوت و ضعف این ارتباط ، متناسب با میزان تطهیر قلبی ا

این اساس انسان در هر مرحله ای از تکامل معنوی و ایمانی که باشد، آثار او نیز متناسب با همان مرحله بروده و  
پس چنانچه معمار در خلق اثر خود  این یعنی اعتقاد به وجود رابطه ای نسبی بین آثار مسلمین با هویت اسالمی.

از مراتب پایینتر حیات و نفوس نازله ) نفس جمادی، گیاهی یا حیوانی ( بهره جوید آن اثرر نیرز اثرری اسرت در     
اگر معماران و هنرمندان از خویشتن خویش دسرت برداشرته، مطیرع     "درجات تحقق محتوای همان نفوس. اما 
 ( 32 :)مهدوی نژاد، همان "یزدی در کالبد ساخته هایشان نفوذ خواهد کرددرگاه باریتعالی شوند، عصاره وحدت ا

 و کالبد و صورت آثارشان نیز متناسب خواهد بود با مراتب متعالی حیات ) نفوس عقالنی و روحانی(.
امیر مؤمنان علی )ع( در پاسخ به سؤال کمیل، به این درجات تحقق حیات انسانی و در نتیجه نسبی بودن        

رابطه بین آثار ناشی از این نفوس با حقیقتِ مطلق اشاره فرموده و مراتب چهارگانه نفوس آدمی را چنین ذکر می 
(. بر اساس ایرن مراترب   222 :9403)مشکینی،  "ینامی نباتی، حسی حیوانی، ناطق قدسی و کلی اله "فرمایند: 

که مری تروان ایرن    چهارگانه، مراتب تجلی محتوا در کالبد و در نتیجه درجات زیبایی آثار نیز مشخص می گردد 
زیبایی محسوس، زیبایی نامحسوس "مراتب تجلی و در نتیجه درجات زیبایی را به این ترتیب دسته بندی نمود : 

. هرچه زیبرایی اثرر حرائز کیفیرت     (932 :9339)جعفری،  "ارزشی، زیبایی یا جمال مطلق طبیعی، زیبایی معقول
بیشتری باشد، به معنیِ تجلّیِ مطلوبتر محتوای فطری و روح الهی انسان )که غیر قابل تبدیل و تحویل است( در 

 کالبد اثر می باشد.

 نتیجه گیری

قبل از بیان نتایج، اجمالی از سه نظریه ی ذکر شده در این مقاله، جهت بستر سازیِ اسرتنتاج یافتره هرای           
 ارائه می گردد. 9پژوهش در جدول شماره 

 ، نتایج ذیل قابل استنباط می باشد:9با توجه به جدول فوق و با عنایت به محتوای نمودار شماره        

های نظری، عملی و مصادیق دارای تعاریف مشخص و جرامع و مرانعی مری    در حکمت اسالمی گزاره  (9
باشند که سبب می گردد قوانین حاکم بر هر یک از این گزاره ها تعیرین گردنرد. گرزاره هرای نظرری،      
معرفتهای حقیقی و ثابت و کلی هستند در حالیکه گزاره های مصداقی گزاره هرایی اعتبراری، نسربی،    

                                                           
 جد ر ه ر با آر خرا ه  سهو  )هم بق ب   اج ی ار  خ ببااخ ردار - 1
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و گزاره های عملی یعنی روش ها و سبک های هنری نیز حالتی ذو وجهین و متکثر و جزئی می باشند 
برزخی دارند. عدم تفکیک بین این گزاره ها در مباحثی از جنس آنچه در این مقاله ارائره گشرته سربب    
می گردد بین قوانین حاکم بر این گزاره ها خلط و در نتیجه بستر الزم برای مغالطاتی همانند نظریرات  

 اکثری و حداقلیِ هویت پدید آید.تجلیِ حد

از آنجا که هنر معماری در عالم ماده و طبیعت تحقق می یابد و متناسب با مجموع نیازهرای فرردی و    (2
اجتماعی انسانها در طول زمان ایجاد می شود ایجاد آثار معماری )گزاره های مصداقی( متضرمن بهرره   

نی و مهندسی است و لذا ایجاد هرویتی اصریل و   برداری از دستاوردهای متنوع علوم زیستی، تجربی، ف
خلق آثاری ارزشمند مستلزم احاطه عمیق  و گسترده معماران به مجموع حوزه های علوم یاد شده است 

 که این مهم خود امری نسبی است.

 
 (نگارندگان)اسالمی دوران معماری آثار در اسالمی هویت تحقق گانه سه نظریات تطبیقی مقایسه-9جدول

 از برخی نظریه تبیین

 نظریه

 پردازان

 نظریه

 آثار کالبد اسالم، در دنیا و دین جدایی عدم جمله از اسالم، مکتب تعالیم به توجه با
 و نموده برقرار اسالمی های آموزه با را ممکن ارتباط حداکثرِ اسالمی، دوران در معماری
 نتیجه، در. است اسالم حقیقت و بطن حداکثریِ و عینی تجلّیِ آثار، این کالبد درواقع
 .است حداکثری تحقّقی نیز آثار این در اسالمی هویت تحققِ

 

 نصر حسین سید
 ... و

 

 نظریه

 حداکثری

 
 آثار این و ندارد وجود اسالمی های آموزه و اسالمی دوران معماری میان مشخصی رابطه
. باشند می...  و فنی اجتماعی، اقلیمی، متغیرهای همچون عواملی برایند ی نتیجه صرفاً
 نتیجه، در و ندارد اسالم بطن و محتوا با نسبتی اسالمی، دوران معماریِ آثار کالبد لذا

 .است حداقلی تحقّقی آثار، این در اسالمی هویت تحقّق

 

  Grabar و 
... 

  

 

 نظریه

 حداقلی

 برقرار مشخص ای رابطه اسالم، بطن و محتوا با اسالمی دوران معماریِ آثار کالبد میان 
 توان، نسبتِ به بلکه باشد؛ نمی «همانی این» و مطلق ای رابطه رابطه، این اما. باشد می
 کالبدیِ ترجمان در...(  و معنوی فنی، صالحیت از اعم) معمار صالحیت و تجربه
 نتیجه، در. باشد می نسبی ای رابطه لذا و گردیده قوت و ضعف دچار اسالم، محتوای
 .است نسبی تحقّقی نیز، آثار این در اسالمی هویت تحقّق

 

 نگارندگان نظر

 

 نظریه

 نسبی

 

از آنجا که معماران بایستی از اصول ثابت و کلیِ نظری، اصول اعتباری و نسبی و عملی را که وابسرته   (3
بررای  « اصرل اجتهراد هنرری   »به شرایط زمان و مکان است استنباط نمایند، اصل مهمی تحت عنوان 

این استنباط مطرح می گردد که می تواند متضمن خلرق آثراری بردیع و در عرین حرال      مضبوط کردن 
اصیل در حوزه معماری باشد. چگونگی و شرایط اصل اجتهاد خود مجال دیگری را می طلبد و ضرورت 

 دارد تا در پژوهش های آتی مورد مداقه قرار گیرد.
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مان، تابع سره موضروع دیگرر مری باشرد:      میزان تحقق هویّت و محتوای اسالمی در آثار معماران مسل (4
کیفیت ادراد و فهم معمار از حقیقتِ عالم هستی و مراتب وجود و نفوس انسانی ، اتخاذ روش و سبک 
مناسب جهت خلق اثری تعالی بخش و نهایتاً استعداد و تجربه و خالقیت او در ارائه صورت و کالبردی  

سه، نسبت و میزان تحقّق هویرت اسرالمی در آثرار     متناسب با فهم و ادراد خود. بسته به کیفیت این
 معماری دوران اسالمی متغیر خواهد بود.

از آنجا که محتواها مفاهیمی کلی هستند، با ثابت و نوعی دانستن نیازهای فطری و روحی انسران هرا    (5
 می توان هزاران سبک هنری و معماری خالقانه و بدیع داشت که همگی در عین ارائه مصادیق متعدد
و متنوع، از اصول نظری ثابتی تبعیت می کنند. مانند هویت کلی انسان که ساختار و شکل کلی انسان 
را می سازد و از این نظر شکل کلی همه انسانها همانند است ولی در عرین حرال هریچ دو انسرانی برا      

 یکدیگر کامالً مشابه نیستند.

در معماری دوران اسالمی به دلیل عدم توجه نظریات تجلّی حداکثری و تجلّی حداقلیِ هویّت اسالمی  (3
الزم به نسبی بودن گزاره های مصداقی، دیدگاه هایی به دور از اعتدال و فاقرد مبنرای علمری بروده و     
آنچه موجّه می نماید نظریه سومی است که اساس آن اعتقاد به تجلّی نسبیِ هویّرت اسرالمی در آثرار    

  معماری دوره اسالمی می باشد.

نظریه )نظریه سوم(، بین مفاهیم و به اعتبار آنها عملکرد های مورد نیاز معماری با شکل ها  طبق  این (1
و صورت ها رابطه ای از نوع نسبی ) و نه مطلق( برقرار است که بیانگر تجلیِ محتوا در کالبد می باشد 

و بره طرور کلری     و نه حلول و تحویل کامل محتوا در کالبد و یا بی ارتباطی مطلق این دو. این رابطره 
رابطه مراتب باالتر وجود را با مراتب پایین تر وجود می توان در عالم تشبیه و مثال نظیر رابطه خداوند 

خداوند درون »با سایر پدیده ها در بیان حضرت علی)ع( در فرازی از خطبه اول نهج البالغه دانست که 
یعنی می توان گفت مفاهیم «. آنها جدا نیست اشیاء است و با آنها یکی نیست و بیرون از آنها است و از

و محتوای اثر هنری درون اثر هنری است و با آن یکی نیست و بیرون از آن است و از آن جدا نیست و 
 این رابطه همان مفهوم تجلی نسبی معنا در صورت است.
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 مقاله شانزدهم

 

 تحلیل نشانه شناختیِ سامانه مسکن ایرانی برپایه ارتباط الیه های متن/ مسکن 
 

 کار نقره عبدالحمید مهندس
 ایران صنعت و علم دانشگاه شهرسازی و معماری دانشکده دانشیار

 رئیسی محمدمنان مهندس
 ایران صنعت و علم دانشگاه معماری آموزشی گروه مدرّس و دکتری دانشجوی

 
 مقاله چکیده

از مسائل مطرح نشانه شناسیِ معماری، چگونگی ارتباط الیه های نشانه شناختیِ یک اثر معماری و ترأثیر         
آن بر قوام یا زوال انسجام سامانه ایِ معماری می باشد. در این مقاله جهت تبیین ایرن مسرئله، ضرمن تشرریح     

علمی، زیبایی شناختی و اجتماعی کره مترأثر از    مفاهیم نشانه شناسیِ شمایل، نمایه و نماد، رمزگانهای سه گانه
مفاهیم فوق هستند معرفی می گردند. سپس دو رویکرد مهم نشانه شناختی تحت عنوان مناسربات همنشرینی و   
جانشینی )که به لحاظ زمانی می توان آنها را به همزمانی و درزمانی تعبیر نمود( تبیین و مشخص خواهد شد که 

گانها، چگونه تحت این دو رویکرد سبب قوام یا زوال سامانه معماری خواهند شد. برای الیه های متشکل از رمز
این امر، ضمن بهره گیری از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای، تحلیل نشانه شناختی در مورد متن/مسکن ایرانی 

تن/مسرکن سرنتی،   در دو بازه زمانیِ سنتی و معاصر اِعمال و مشخص خواهد شد که چگونه الیه های مختلف م
ارتباطی هم افزا داشته و بالعکس در مسکن معاصر ایرانی، نتایج حاصل از مناسبات همزمانی و درزمانیِ این الیه 
ها، انسجام زداییِ سامانه مسکن بوده است. در بخش پایانی مقاله نیز تشریح خواهد شرد کره شررط الزم بررای     

ازن در تغییررات همزمرانی و درزمرانیِ الیره هرای مختلرف       تقویت انسجام سامانه مسکن ایرانری، تناسرب و ترو   
 متن/مسکن می باشد.

معماریِ متن وار، مناسبت همزمانی، مناسبت درزمانی، مسکن سنتی ایرانی، مسکن معاصر ایرانی،  :کلیدی کلمات

 الیه های متن/مسکن

 مقدمه 

همچنین سازمانهای اجرایی و مدیریت از مهمترین مسائلی که طی سالهای اخیر توجه مجامع دانشگاهی و        
شهری را به خود جلب نموده معضالت سامانه ایِ مسکن معاصر ایرانری مری باشرد. آنچره در همرین خصروص       
بسیاری از اندیشمندان به آن اذعان دارند این است که مسکن معاصر ایرانی قابلیت پاسخگویی جامع به نیازهای 

فرهنگی، اجتماعی، معنایی، عملکردی و غیره( را نداشته و ایرن امرر سربب    خانواده های ایرانی )اعم از نیازهای 
گردیده میزان رضایت مندی از مسکن معاصر ایرانی در مقایسه با مسکن سنتی ایرانی به میرزان قابرل تروجهی    

 کاهش یابد.
ایرانی پرداخته تا در این پژوهش به ژرفکاوی معضالت سامانه ای )به ویژه از بُعد محتوایی( مسکن معاصر        

با « همزمانی»و « درزمانی»مشخص گردد که چطور الیه های مختلف نظام مسکن ایرانی در دو سطح متفاوت 
سامانه ای داشته و می توانند یکدیگر را تقویت یا تخریب نمایند. لذا مسئله اساسی این پرژوهش   ارتباطیکدیگر 
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متن یک بنا )در این مقاله یک متن/ مسکن( چره نقشری در    بر این امر استوار است که تعامل الیه های مختلف
جهت تعریف یک سامانه منسجم معماری داشته و چطور این نقش ها و ارزشهای منبعث از آنها هم افزا شده و یا 
در تقابل با هم قرار گرفته و سبب واپاشیدگی سامانه مسکن می گردند. هدف از چراییِ تبیین این مسئله، تبیرین  

تبادالت سامانه ای در مسکن ایرانی و در مرحله بعد ارائه رهیافتی مشخص بررای اصرالح سرامانه ایِ     چگونگیِ
مسکن معاصر ایرانی از منظری نشانه شناختی می باشد. البته خاطر نشان می سازد که طی این مقاله بره تبیرین   

 ن مقاله مجال دیگری را می طلبد.تئوریک این رهیافت خواهیم پرداخت و کاربردی نمودن یافته های بنیادی ای
های تاریخی، تفسیری و به ویژه کالبردی  نوع اطالعات مرتبط با موضوع این پژوهش عمدتاً بر پایه زمینه       

خواهد بود. اخذ اطالعات الزم اغلب از طریق روشهای مبتنی بر مطالعات اسنادی و کتابخانه ای صورت پذیرفته 
تفسیری معموالً بر مدارد اسرنادی یرا منرابع نوشرتاری      –ت راهبرد تحقیق تاریخی ماهیّ"است.  از آنجایی که 

( و با عنایت به الزامات این پژوهش، جهرت بهرره گیرری مطلروب از     94 :9333)گروت و وانگ ،  "استوار است
 –روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ایِ صورت گرفته در این مقاله، ضمن بهره گیری از گونه تحقیق تراریخی  

منطقری در مرحلره تحلیرل و داوری داده هرا      –تفسیری در مرحله گردآوری داده ها، از گونه تحقیق اسرتداللی  
پذیرش منطقی بودن یک سرامانه در  "منطقی  –اده شده است. با توجه به اینکه در پژوهش های استدالل استف

(، ضرروری اسرت ترا در بخرش داوری داده هرا بره       51 :9331)رنجبرر،  "محیط فرهنگی همان سامانه معنا دارد
 بسترهای فرهنگیِ سامانه معنایی ارائه شده در این مقاله توجه الزم مبذول گردد.

 نظری چارچوب                                                      
 
 مؤلفه های سه گانه دانش نشانه شناسی: شمایل، نماد و نمایه                               

 تنها در پرتو نشانه" اعتقاد دارند که 9برخی نظریه پردازان دانش نشانه شناسی همچون چارلز سندرز پیرس       
(. نشرانه هرا ممکرن    40 :9333)ضیمران،"هاست که می توان اندیشید و تفکر بدون نشانه امکان پذیر نمی باشد

واژه هرا، تصراویر، ایمرا و    "است منشی کالمی، تصویری یا آوایی و یا بساوایی و نظائر آن را به خود گیرد پرس  
. ازاین رو مری تروان دامنره دانرش     (Chandler,2007:2)"اشارات، ژست ها و چیزها می توانند نشانه باشند

نشانه شناسی را به بسیاری از پدیده های هستی بسط داد. این امر به ویژه در حوزه هنر و معماری حائز اهمیتری  
هنر برای ورود به عرصه معنا و محتوی جز رمزپرردازی و آیره سرازی و شریوه هرای      "مضاعف می باشد چراکه 

بر حسب چگونگی کارکرد نشانه، می توان آن را (. 413 :9331)نقره کار، "اردنمادگرایانه و تمثیلی راه دیگری ند
 2تعریف نمود.« نماد»و « نمایه»، «شمایل»در یکی از حوزه های سه گانه دانش نشانه شناسی یعنی 

نشانگر)دال( به نشان شرده )مردلول( شرباهت    "نشانه های شمایلی آن دسته از نشانه ها هستند که در آن        
شمایل نشانه ای استوار بر شرباهت  "( و فی الواقع 31 :9331)سامانیان و بهمنی،  "ارد یا آن را تداعی می کندد

(. بر پایه این تعریف، یک تابلوی نقاشی در سربک رئرال را   25 :9330)احمدی،"صوری میان دال و مدلول است
آن "دانست. نماد ها یا نشانه های نمادین می توان شمایلی برای طبیعتی که در این تابلو به تصویر کشیده شده 

( و 41 :)ضریمران، همران  "دسته از نشانه ها هستند که در آن داللت کننده به هیچ وجه شباهتی با مدلول ندارد
(. پس نشانه 93 :9333)صفوی، "میان صورت )دال( و معنایش)مدلول( رابطه ای قراردادی برقرار است"درواقع 

                                                           
1  -  Charles Sanders Peirce 

   باار  23ب حی  هشا هاهد  ر ه  ا     ی  ه ن  1530 ا    اح و   ب بک -2
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اعداد، چراغ راهنمایی، پوشیدن لباس مشکی به نشانه عزا و نظیر اینها را کره صررفاً   هایی همچون حروف الفبا، 
 مبتنی بر قرارداد هستند بایستی نشانه هایی نمادین )سمبولیک( تلقی نمائیم. 

مناسربت  "سومین گروه نشانه ها که از آنها به نشانه های نمایه ای تعبیر می شود آنهایی هسرتند کره   
(. برای مثال دود نمایه ای است بر وجود 21 :)احمدی، همان"ها رابطه ای است علت و معلولیدال و مدلول در آن

آتش و یا تب نمایه ای است بر بیمار بودن انسان و یا بخار کتری نمایه ای است بر گرم بودن آب درون آن کره  
اردادی. برپایه دسته بندی فروق،  در همه اینها داللت از نوع طبیعی )برپایه رابطه علت و معلول( می باشد و نه قر
رمزگران هرای علمی)منطقری(،    "سه نوع رمزگان در دانش نشانه شناسی قابل تعریف می باشد کره عبارتنرد از   

منظور از رمزگان مجموعه نشانه هایی است که میان (. 52 :9331)ماجدی و زرآبادی، "اجتماعی و زیبایی شناختی

لذا رمز چارچوبی را بره وجرود مری آورد کره در آن      پیوند برقرار می کند.ارسال کننده پیام و دریافت کننده آن 
 (. 933 :نشانه ها واجد معنا می شوند )ضیمران، همان

مشاهده می گرردد. برر پایره     9ویژگی های رمزگان های سه گانه و دامنه کاربرد آنها در جدول شماره 
استوار می باشد نشانه های شمایلی و نمادین و در نتیجه، محتوای این جدول، آنچه بستر اصلی این نوشتار بر آن 

رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی است که ماهیتاً با دانش معماری قرابرت بیشرتری دارنرد. زیررا از برین      
(، اثر 930 :9331که انسان می تواند کسب نماید )گیرو، "عقلی، زیبایی شناختی و اجتماعی"تجارب سه گانه ی 

ر اغلب موارد می تواند تجربه های نروع دوم و سروم را پوشرش دهرد. البتره ممکرن اسرت برخری از         معماری د
استنتاجات این نوشتار ریشه در رمزگان های علمی)منطقی( نیز داشته باشد اما تأکید می گردد که بستر اصرلی و  

 غالب این پژوهش معطوف به رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی می باشد.
 

 ( 52، 9331 زرآبادی، و ماجدی: مأخذ) ها رمزگان عملیاتی شاخصهای - 9جدول
 رمزگانهای عملیاتی شاخصهای

 منطقی

 رمزگانهای عملیاتی شاخصهای

 شناسی زیبایی

 رمزگانهای عملیاتی شاخصهای

 اجتماعی
 اصول از نظامی اساس بر: ماهیت

 بدیهی
 و کنشها کردن هماهنگ: کاربرد دامنه

 واقعیت یک عینی ساختار بازنمایی
 پیچیده

 قوانین عالمتی، نظامهای: رمزگان انواع
 آموزشی های برنامه و

 با و دارند شمایلی منش غالباً: ماهیت
 تجربه از گرفته نشأت و همراهند آفرینش

 هستند احساسی
 معنا، چندوجهی انتقال: کاربرد دامنه

 ابژه و پیام وحدت
 ...(و نقاشی معماری،)هنر: رمزگان انواع

 را خود هویت نشانه، توسط فرد: ماهیت
 نشأت نماید، می مشخص گروهی به

 احساسی و منطقی تجربه از گرفته
 جامعه بندی سازمان برای: کاربرد دامنه

 داللتی سازمانهای و
 مراسم جشنها، ها، آیین: رمزگان انواع

 ...و

 

 معماری متن وار و مؤلفه های آن                                                              

بر پایه دانش نشانه شناسی، هر اثری از جمله یک بنای معماری به مثابه یک مرتن اسرت کره خوانردن آن           
 :9331)شولتز،"معماری نیز نوعی زبان است"های آن توسط کاربر فضا. از این منظر، عبارت است از تأویل نشانه

، یرک اثرر    (Saussure, 1966: 114) "است از واژه های وابسته به هرم زبان نظامی "( و از آنجا که 539
های آن احجام، بافتها و اجزای تشکیل دهنده بنا بوده که ضمن وابسرتگی  معماری همچون متنی است که کلمه

با سفر در این  "معنایی به هم، اغلب از طریق رمزگانهای زیبایی شناختی و اجتماعی پیام خود را انتقال می دهند. 
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خوانررد/ هررایش مرریداشررتسرراختها و پرریشپایرره پرریشهررای اثررر را برمررتن/ معمرراری،  بیننررده/ مسررافر گوشرره
معماریِ متن وار بره زمران دوختره شرده، در نتیجره زمانمنرد و       "(. بر این اساس، 93 :9339)شیرازی، "بیندمی

. زمانمند شدنِ فرایند خوانش معماریِ متن وار، محصول مناسباتی است که (50 :9331)رئیسی، "شودعصری می
از طریق یک فرایند مستمر دگرگونی، محیط پیرامون "ی تعبیر می شود. به این ترتیب که از آن به روابط بینامتن

( که این دگرگونی Johanson and Larsen, 2002:4)"ما تغییر می کند و به اصطالح تاریخی می شود
انگر رابطره  بینامتنیّت صرفاً نامی نیست که بی" و تاریخی شدن از طریق مناسبات بینامتنی صورت می پذیرد. لذا

یک اثر با متون بخصوص قبلی باشد بلکه مفهومی است بیرانگر مشرارکت یرک اثرر در فضرای گفتمرانی یرک        
ارتباط الیه های یک پدیده با الیه های سایر پدیده بینامتنیّت، متضمّن . پس (Culler,1981:114)"فرهنگ

تطوّر رمزگران هرای زیبرایی شرناختی و     ها )از نوع هم سنخ یا غیر هم سنخ خود( می باشد که این ارتباط سبب 
اجتماعیِ معماری متن وار در دو نوع رابطه همزمانی و درزمانی می گردد. در ادامه به تبیین این دو نوع رابطه می 

 پردازیم.

 روابط همزمانی و درزمانی در معماریِ متن وار                                                 

بر اساس مباحث پایه ای ِ دانش نشانه شناسی، یک متن )اعم از یک متن ادبی یا یک اثر هنری( محصول        
دو جریان کلی به لحاظ چگونگی ترکیب و ترتیب عناصر سازنده آن می باشد که عبارتند از روابرط همنشرینی و   

 روابط همزمانیمنظور از رزمانی تعبیر نمود(. جانشینی )که به لحاظ زمانی می توان از آنها به روابط همزمانی و د
در دانش نشانه شناسی آن دسته از روابطی است که ناظر بر ترکیب زمانیِ عناصر یک متن می باشد. برای مثال 

جملره ای برا بارمعنرایی مشخصری     « می رود»و « امروز»، «او»از ترکیب سه واژه « او امروز می رود»در جمله 
معنایی به طور مستقیم متأثر از روابط همنشینی واژه ها و چگونگی ترکیب اجرزای ایرن    شکل گرفته که این بار

)سجودی، "اهمیت روابط جزء به کل را برجسته می کنند"جمله )یعنی واژه ها( می باشد. لذا مناسبات همزمانی، 
جمله معمراری( نیرز   (. این نوع مناسبت را به طور مشخص می توان در سایر پدیده های متن وار )از 51 :9331

« فرردا »را برا  « امرروز »یا واژه « من»را با « او»واژه « او امروز می رود»مشاهده نمود. حال اگر در همان جمله 
جانشین سازیم به نوعی مناسبت جانشینی دست یافته ایم که اساس آن برر غیراب واژه هرای اولیره )یعنری او و      

عماری متن وار می تواند متضمّن وجوه معنراییِ خاصری گرردد کره     امروز( استوار است. این نوع مناسبت نیز در م
 جایگزین نمودن یا جابجایی برخی فضاهای معماری را می توان ناظر بر آن دانست.

برای مثال در مقایسه تطبیقی نحوه ورود در مسکن سنتی و مسکن معاصر ایرانری مری تروان شراهد      
در سیری درزمانی « هشتی»اجتماعیِ عنصری واسطه به نام جایگزینی تدریجی رمزگان های زیبایی شناختی و 

منجر می گردد و لذا می توان آن را مناسربتی  « هشتی»بود که این اتفاق فضایی نهایتاً به غیابِ عنصری به نام 
از نوع جانشینی )و به طور خراص درزمرانی(   

 دانست.
نکته حائز اهمیت این بحرث آن اسرت          

کرره هررم مناسرربتهای همنشررینی و هررم     
مناسبتهای جانشینی در شکل گیری سرامانه  
جامع معماریِ متن وار، مؤثر و در تعامرل برا   

هرر  "به این ترتیرب کره   یکدیگر می باشند. 
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متن، پیوسته در نظامی از روابط همنشین با الیه های دیگر و مجموعه ای از روابط جانشین با تاریخ خود، متون 
گرهی است در "(. ازاین رو هر لحظه ی تحقّق متن/ معماری 335، 9333)سجودی،  "دیگر و فرهنگ قرار دارد

 دل شبکه 
 (نگارندگان: أخذم) جانشینی و همنشینی مناسبت دو تطبیقی مقایسه -2 جدول

( که بازخوانی رمزگان های زیبایی شناختی و اجتماعی آن بایستی بر پایه روابرط  Foucault,1974:23)"ای
بینامتنی صورت پذیرد. بنابراین سامانه یک متن و به طور خاص یک اثر معماریِ متن وار بیانگر ارتبراطی اسرت   

به چگونگی برهم کنش الیه ها، این ارتباط می تواند بافت که بین الیه های متنی می تواند برقرار شود و بسته 
 ساز باشد یا بافت زدا. جنبه سلبی یا ایجابیِ بافت ساز بودن این ارتباط تحت چهار قاعده کلی تعیین مری گرردد؛  
قواعد دوگانه مربوط به مناسبات همنشینی عبارتند از افزایش و حذف. این دو قاعده در محوری عرضری )افقری(   

ال می گردند که اگر وجه سنجش این محور را زمان قرار دهیم، مناسبات همزمانی شکل خواهند گرفرت. در  اِعم
حالیکه قواعد دوگانه مناسبات جانشینی که عبارتند از جایگزینی و جابجایی در محوری طولی )عمودی( فعال می 

چگونگی مناسبات بین الیه  9ر شماره نموداگردند که در سنجشی زمانی، مناسبات درزمانی را شکل خواهند داد. 
نشان می دهد. مطابق با آنچه بیران گردیرد     Bو  Aهای سامانه معماری را برای سامانه ای فرضی با دو الیه 

در محور عمودی و مناسبات افزایش و حذف این دو الیه در محور افقی  Bو  Aمناسبات جابجایی و جایگزینی 
 نمایش داده شده است.

ضمن مقایسه تطبیقی مناسبتهای همنشینی و جانشینی، اهمّ شاخصها و ویژگیهرایی کره بررای ایرن دو              
 مشاهده می گردد. 2جریان ذکر گردید در جدول شماره 

 هم افزایی در مسکن سنتی ایرانی                                                

مطابق با چارچوب نظری ارائه شده در بخش قبل می توان چنرین اسرتنباط نمرود کره از منظرری نشرانه              
 شناختی، آنچه سبب گردیده تا مسکن سنتی ایرانی در برش تاریخی مربوط به زمان خود کارا باشد این است که 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تأثیرگذاری محور اصلی مؤلفه حاکم قواعد مناسبت

 (افقی) عرضی حضور حذف و افزایش همنشینی

 (عمودی) طولی غیاب جایگزینی و جابجایی جانشینی

  م جبا رن   ه ون خا اه دا       آاایی ه اب ا ا رالخ  ی   ه هی -1 صدیا

 (www.isfahancht.ir)رن   ه ون/ه ن      یی اودای 
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یکدیگر قرار داشته و برآیند این ارتباط که مترأثر از   الیه های متنیِ سامانه مسکن سنتی در ارتباطی بافت ساز با
مناسبات همزمانی و درزمانیِ مربوط به خود بوده است، برآیندی هم افزا تلقری مری شرده اسرت. یعنری اجرزای       
مختلف سامانه مسکن ایرانی اعم از اجزای ساختاری، کارکردی، زیبایی شناختی، معنایی و غیره در رابطه نحوی 

الیه مربروط بره فررم در     iا یکدیگر قرار داشتند. برای مثال، با توجه به درونگرا بودن مسکن ایرانیو نظام مند ب
مسکن سنتی ایرانی، عمدتاً در تعاملی هم افزا با الیه مربوط به نظام ایدئولوژیک زمان خود می باشد و همزمران  

پاسخی مناسب و بافرت سراز ارائره مری     هر دوی این الیه های متن/ مسکنِ سنتی به الیه نیازهای اقلیمی نیز 
 کردند که نتیجه این همنشینیِ قاعده مند، هم افزایی در مسکن سنتی ایرانی می باشد. 

در تثبیرت اصرل درونگرایری را    9 مرحوم پیرنیا این هم افزایی بین الیه های اعتقادی، اقلیمی و فرمرال 
گوناگون ساختمان و به ویژه خانه هرای سرنتی، باورهرای    اصوالً در ساماندهی اندامهای "چنین روایت می کند: 

مردم بسیار کارساز بوده است؛ یکی از باورهای مردم ایران زمین ارزش نهادن به زندگی شخصی و حرمرت آن و  
نیز عزت نفس ایرانیان بوده که این امر به گونه ای معماری ایران را درونگرا ساخته است... خانه های درونگرا در 

گرم و خشک همچون بهشتی در دل کویر هستند. فضای درونگرا مانند آغوش گرم بسته است و از هر سو اقلیم 
 (.35 :9333)پیرنیا، "رو به درون دارد

برای ژرفکاوی ارتباط هم افزا بین الیه های ایدئولوژیک مسکن سنتی ایرانی با سایر الیه ها )به ویژه الیه        
در دوره اسالمی می توان شواهد متعددی را ارائره نمرود. بره ایرن معنری کره        های فرمال و هندسی( ، خصوصاً

معماران سنتی)به ویژه در دوره اسالمی(، آموزه هایی که از نصوص دینی می آموختند را به خوبی در ارتباطی هم 
له این شواهد، برخی افزا با سایر الیه های مسکن سنتی قرار داده و رابطه ای بافت ساز را ارائه می نمودند. از جم

آیات قرآن کریم است که به عنوان نصّ صریح دینی، تعیین کننده الیه های ایدئولوژیک مسکن ایرانی تلقی می 
سوره نحل از زمره این آیات است که طی آن به لزوم آرامش بخش بودن مسکن عنایت شده  30شده است. آیه 

 2 «.واهلل جعل لکم من بیوتکم سکناً»است: 
اساس از هندسه و فرمهایی در طرح مسکن سنتی استفاده مری گردیرد کره برا ایرن توصریه ی        بر این

ایدئولوژیک در ارتباطی هم افزا قرار گرفته و از آنجا که فرمهای درونگرا، تنراظر بیشرتری برا مفهروم سرکون و      
ه سرایر الیره هرا ماننرد     آرامش دارند، ایرانیان اغلب از این نوع فرمها برای مسکن خود بهره می بردند؛ مگر آنک

شرایط اقلیمی یا عملکردی برای آنها محذوریتی جدّی ایجاد می نمود. در خصوص ارتباط ایدئولوژی و فرم مری  
نیز اشاره نمود. البته ذکر این نکته 4 سوره نور 21و یا آیه 3 سوره بقره 931توان به نصوص متعدّد دیگر نظیر آیه 
ه های ایدئولوژیک با الیه های کالبدی به معنی فاقد اهمیت دانستن سرایر  ضروری است که منظور از ارتباط الی

الیه ها )نظیر الیه های اقلیمی، اجتماعی و ...( در درونگرا بودن مسکن سنتی نمی باشرد )چراکره ترأثیر و ترأثر     
یان سعی داشتند کالبد از الیه های اقلیمی، اقتصادی و ... امری مبرهن می باشد(؛ بلکه منظور این است که ایران

 در مسکن خود ارتباطی هم افزا بین همه این الیه ها برقرار سازند.

                                                           
1 - Formal 

  هوا باا  ی   اس ه هی   ی  ر هح  رودها   آااه  قااا خاخ )هم بق ب   اج ی آیا اهلل هو اخ ی ااس ر  

  ل س الشاّ ب ر    دا الش د  هن  بدا   

  یب  الذین  هند    وهشدا ب د  ً   ا ب د وم ح       ه دا     شّ د  ش    شب ی   - 7
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نمونه دیگری که می توان در این خصوص به آن استناد نمود چگونگی الیه های زیبایی شرناختیِ مرتن/          
مترأثر از الیره هرای     مسکنِ سنتی می باشد. این الیه ها به ویژه اجزای آرایه ای آنهرا بره طررز قابرل تروجهی     

ایدئولوژیک زمان خود بوده و در عین حال بر آن تأثیر هم افزا نیز داشتند. چراکه طبق تعالیم ایدئولوژیک مکتب 

در آرایه های مسکن سنتی ایرانی سعی بر پرهیز از شمایل گرایی بوده و در ازای آن، تمایل به آرایه های اسالم، 

( که این امر سبب می گردید الیه های زیبایی شناختی و ایدئولوژیک در 9ویر)تص انتزاعی نمود بیشتری می یافت
ارتباطی هم افزا با هم قرار گیرند. معماران ایران زمین حتی سعی مری کردنرد اصرول ایردئولوژیک واالی خرود      

همچون اصل توحیرد را برا   
بهره گیرری از رمزگانهرای   
زیبایی شناختی و اجتماعی، 
یرره در نظررام آرایرره ایِ ابن 

مسکونی جلوه گر ساخته، از 
شکلهای متنراظر برا اصرل    

« سیر از کثرت به وحردت »
در آرایررره سرررازی ابنیررره  
مسکونی استفاده می کردند. 
آنرران برررای ایررن منظررور از 
رشته تصاویر هندسی منظم 
محرراط در دایررره یررا رشررته 
تصاویر کثیر السطوح منظمِ 
محرراط در کررره بهررره مرری 

(. جالب آنکره ایرن نظرام آرایره ای در عرین حرال کره برا الیره هرای           2( )تصویر931 :9313بردند )بورکهارت، 
سنتی نیز رابطه ای هرم   مسکنِایدئولوژیک رابطه ای هم افزا داشته، با نظام سازه ای و الیه های نیارشیِ متن/ 

وبی، سرکنج،  گوشه سرازی چر  "بهره گیری از  باافزا و بافت ساز داشته است. به این معنی که در مسکن سنتی، 
 عالوه بر پاسرخگویی بره الیره هرای    ه، خان و گنبدهای برخی تاق ها در( 921 :همان)پیرنیا،  "ترمبه و فیلپوش
توجه می شده است. لذا در بسریاری از نمونره    و ایدئولوژیک، به اقتضائات نیارشی و سازه ای نیز زیبایی شناختی

آفررین و بنرابراین    شتیبانی کننده یکدیگرند و انسرجام پ ،های مسکن سنتی ایرانی، مجموعه الیه های همنشین
نظامهای نیارشی، زیبایی شناختی و غیره در وحدت با هم کلیت بنا را می ساختند و به مؤلفه های جدایی ناپذیر 

 این کلیّت تبدیل می شدند.

 اغتشاش سامانه ای در مسکن معاصر ایرانی 

حاصل "تن وار از آنجایی که معماریِ م       
 "عملکرد نظامهای مختلف نشرانه ای اسرت  

( و برا بسریاری از مؤلفره    9333:51)سجودی،
هرای دیگرر فرهنگری، اجتمراعی و غیرره در      

در طرول  "تبادل سامانه ایِ متقابل می باشد، 

 ا  ق خ       یی اودای   م جبا  حو  بی هثا  اس ر ا   ش    هایب   ه هی -2 صدیا

 (www.isfahancht.ir)رن   ه ون ین ه   سیش ی   

 

بوهی ب ا ه  ه هی آق ساخو خا اباهدو؛ ه دهی ا  اس ب  ر اایر  بوهی  -5 صدیا

 ) هر اهوگ رر    ب ا ه  ه ون رن   ایااه 
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و  حیاتِ درزمانی اش دچار تغییراتی می شود که ناشی از دگرگونی های فرهنگی، تغییر در ساختارهای اجتماعی
(. اما این تبادالت سامانه ایِ متقابل بین نظامهرای فرهنگری،   349 :9333)سجودی، "نظامهای ارزش و معناست

اجتماعی و ایدئولوژیک آنگاه می توانند در متن معماری، هم افزا گردند که چنانچه اشاره شرد کلیرت و انسرجام    
لیکن در ادامه شواهدی ارائه خواهد شد که نشران   سامانه ایِ معماریِ متن وار را تقویت و یا حداقل حفظ نمایند.

می دهد این تبادالت سامانه ای در مسکن معاصر ایرانی رویکردی تخریبری داشرته و همرین امرر سربب برروز       
 نتیجه ناکارایی مسکن معاصر ایرانی گردیده است.اغتشاش سامانه ای و در 

به دلیل روابط درزمانیِ شکل گرفته طی دهه های اخیر، شاهد اولی که به آن استناد می گردد این است که         
مسکن در ایران عالوه بر کارکردهای قبلی، در سیمای بیرونی خود ارزشی افزوده به عنوان کاالیی بصرری پیردا   

از طریرق   مالک مسرکن در نمرای بیرونری خانره    و اقتصادیِ  مسکن سنتی، تظاهرات اجتماعی رخالفکرده و ب
اقتصادی او را گویا باشد. به این معنی د تا شأن اجتماعی و بروز می یاب شناختی و اجتماعیرمزگان های زیبایی 

که برخالف الگوی غالب در نظام کالبدی مسکن سنتی، مسکن معاصر ایرانی در الگوهای برونگرا طراحی و اجرا 
گرا شدن مسکن معاصر ایرانی می شود. البته این سیر درزمانی نباید سبب این برداشت اشتباه گردد که دلیل برون

صرفًا نمایش شأن اقتصادی یا اجتماعی مالک می باشد؛ چرا کره عرالوه برر آن، بسریاری از الیره هرای دیگرر        
به عبارت دیگر نمرایش شرؤون اجتمراعی و اقتصرادی      ساختاری، زیربنایی و ... نیز در این امر سهیم می باشند.

 ن معاصر ایرانی می باشد و نه علت تامّ آن. مالک خانه، علت معدّ برای برونگرا شدن مسک
اما به هرحال از برایند این علل، روابطی درزمانی شکل گرفته که سبب گردیده مسکن معاصر ایرانی در 
الگویی برونگرا ساخته شود تا بتواند حامل رمزگان های بیانگر شؤون اجتماعی و اقتصادی مالک باشرد. ایرن در   

ی ایرانی)دقیقاً برخالف مسکن معاصر(، طبق تعالیم ایدئولوژیکی کره مالرک و نیرز    حالی است که در مسکن سنت
معمار به آن پای بند بودند نمای بیرونی خانه کامالً ساده و بی پیرایه بود و آنچه در دیواره های بیرونی دیده می 

کن معاصر ضمن اینکه خانه (. اما چنانچه ذکر گردید، در مس3شد تنها سطحی ساده و با حداقل آرایه بود )تصویر
کماکان محلی برای سکنی گزیدن است، ابژه ی مصرف بصری جهت نمایش شؤون اجتماعی مالکین نیرز مری   
باشد که این امر بر خالف تعالیم ایدئولوژیکی است که معماران سنتی به آن پای بند بودند. پرس مالحظره مری    

نی به متن/ مسکن اضافه شده با نظامهای پیشینِ دخیل در گردد که این الیه افزوده که بر اساس مناسبات درزما
 سامانه مسکن در رویکردی تقابلی و ارزش زدا واقع گردیده و نه هم افزا و ارزش زا.

البته ذکر این نکته ضروری است که این بدان معنا نیست که در گذشته، مسکن ایرانری فاقرد الیره هرای            
زیبایی شناختی بوده و ابژه ای بصری تلقی نمی شده، بلکه معماران سنتی جهت حفظ انسجام سامانه ای مسکن، 

( 4ی داخلی خانه انتقال می دادند )تصویرمصرف بصریِ ابژه مسکن و الیه های زیبایی شناختی آن را به بدنه ها
و لذا غنای بصریِ وجوه داخلی مسکن سنتی ایرانی به مراتب بیش از وجوه خارجی آن بود )دقیقاً برخالف آنچه 

 در مسکن معاصر ایرانی شاهد آن هستیم(.
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نمونه دیگری که بررای ایرن تغییرراتِ          
درزمانی )از نوع مخررّب( مری تروان بره آن     
استناد نمود برخی تغییرات فضراییِ مسرکن   
معاصر می باشد که گرچه بر پایه مناسربات  
درزمررانی قابررل توجیرره مرری باشررد ولرری در 
رویکردی همزمرانی و برا عنایرت بره سرایر      
نظامهررای فرهنگرری، اجتمرراعی و اعتقررادی 

ثیری مخرّب برر سرامانه مسرکن معاصرر     تأ
گذاشته است. توضیح آنکه در نظام فضایی مسکن سنتی، ترکیب فضایی مسکن به نحوی اِعمال مری شرد کره    
همنشینی فضاهای خصوصی، نیمه خصوصی و عمومی با سایر نظامهای فرهنگی، اجتمراعی و اعتقرادیِ مرتن/    

انسجام کلیت مرتن/ مسرکنِ سرنتی پاسرخگوی جمیرع       مسکن در همان برش تاریخی، همسو و هم افزا باشد و
نیازهای فضایی، اجتماعی و اعتقادی کاربر خود باشد. ازایرن رو حفرظ حرریم و رعایرت مرزهرای فضرایی برین        
فضاهای خصوصی و عمومی در مسکن سنتی کامالً با نظامهای اعتقادی و فرهنگی مربوط به زمان خود همسو 

)نقری  "فضاها نسبت به یکدیگر و هم در یک فضای واحد امری رایرج برود   احساس حریم هم در رابطه"بوده و 
(. در حالیکه در مسکن معاصر ایرانی به علت تغییرات درزمانی، مرز بین فضاهای خصوصری و  911، 9333زاده، 

اجتمراعیِ   -عمومی به مقدار زیادی مستحیل شده و فضاهایی که طبق سامانه ایردئولوژیک و سرامانه فرهنگری   
ان بایستی کامالً خصوصی تلقی شوند در نظام فضایی جدید به فضاهایی نیمه عمرومی تبردیل شرده انرد.     کاربر

مشراهده نمرود. بردیهی اسرت کره       openنمونه این ارتباط درزمانی را می توان در شکل گیری آشپزخانه های 
ز گذشته فضایی خصوصی آشپزخانه از آنجایی که به لحاظ کارکردی، فضایی برای حضور بانوی خانه می باشد ا

و با حریم  کامالً مشخص تعریف می شده؛ 
حال آنکه در مسکن معاصر در اغلب مروارد  
( و 5ایررن حررریم مسررتحیل شررده )تصررویر  

خصوصرری بررودن فضررای آشررپزخانه در اثررر 
مناسبات درزمانیِ مخرّب، دستخوش تهدیرد  
شررده و وحرردت سرراختاری سررامانه مسررکن 

 ایرانی را واپاشیده است.
خاطر نشران مری سرازد کره      البته  

چنانچه همزمان با این تغییر فضایی و شکل 
، تغییراتی هم  openگیری آشپزخانه های 

وزن و همسوی با آن در نظامهای عقیردتی،  
ایدئولوژیک و اجتماعیِ سامانه مسکن ایرانی نیز شکل می گرفت آنگاه می توانستیم چنین استنتاج کنیم که این 

درحالیکه به تناسب با این تغییر فضایی، سامانه هرای   9ا و مقوّم داشته است و نه مخرّب.تغییر، رویکردی هم افز

                                                           
الش ری هننرردا هر اهرروگ ر اس  ررم اورردا برردخر خا این ر  برراو ً هرر  ا بررا    ررد برردخر  غ  راا  ارررا   هرری ااسش آواینرر  آهبرر   برری  شرر ا      -1

برری لحرر ظ ایررو دلدزیک ااسش سا هشرردخو   ح رر  ااسش سخا خیرررا ه وررن ارررا  غ  رراا  یررک ررر ه هی برر   ررم     نررب      ررد ب یررنو اهرر   

؛ ه دهی ا  اس  ن   بصا ف بوهی     خاهش  ه هی آق ساخو خا اباهدو - 7 صدیا

 گ ررهر اهو) ه ون رن   ایااه 

 

ه  ح   یور حایم آی ده هی بی رش    ر ا هن رش    - 3 صدیا

 رwww.pcparsi.com)بن ی ه وده ب ن ه ن  با هن خ وض ی  ا
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عقیدتی و فرهنگی دچار این حد از تغییر نشده و تطوّرات این سامانه ها حتی اگر همسو با این تغییر فضایی نیرز  
بررای   openشرپزخانه هرای   تلقی شوند هم وزن و متناسب با آن نبوده اند. این امر سبب گردیده ترا موضروع آ  

تبدیل شود. یعنی از سرویی عردم بره کرارگیری آن را نشرانه       9بسیاری از خانواده های ایرانی به یک پارادوکس
را با سامانه های اعتقادی و فرهنگی خود همسو نمری بیننرد.    سوی دیگر به کار گیری آنارتجاع می دانند و از 

پس در اینجا پاسخگویی به یک نیاز )با منشأیی اقتصادی و یا شاید اجتماعی( منجر بره  از برین رفرتن انسرجام     
 سامانه مسکن و واپاشی متن/ مسکن ایرانی شده است.

شاهد دیگر بررای ایرن          
واپاشرری در سررامانه مسررکن 

عاصرر، عردم انتقرال    ایرانی م
پیامِ محتوا و عملکرد مسکن 
از طریررق فرررم و سرریمای   
بیرونی آن می باشد که منجر 
برره ناسررازگاری صررورت و   
محتوا و درنتیجره ناخوانرایی   
مسکن می گردد. چه بسیارند 
مجتمرررع هرررای مسرررکونی 
معاصری که سیمای بیرونری  
آنها بیش از آنکه سرکونت را  
به ذهن مخاطب متبادر سازد 

دهای اداری یا تجاری کارکر
را به مخاطب القاء می نماید. 

شکلی کره  "بدیهی است که 
برره طررور سررازگار واقعیررات  
مربوط به فعالیتش را منتقرل  
نسازد به عنوان منتقل کننده 
معنرری، عمررر مررؤثر کوترراهی 

)بحرینرری، "خواهررد داشررت 
نشرانه را   "ود. چنانچه بپذیریم کره ( و نتیجه ی این امر، واپاشی معناییِ متن/ مسکن ایرانی خواهد ب302 :9335

( ، آنگاه مری تروان گفرت الزمره جلروگیری از ایرن       11 :9333)شعیری،"باید عنصری در خدمت معنا تلقی کنیم

                                                                                                                                                                          
ب ینو  باا  هث ل آهچی    خ ی     اه را خا رر ه هی ه  ر ا  ه  برا  راا یر  و بردخو ایرم ه ر ی    رم اوردا   ب ورا رر س خایر ی اررا                

ررا   هری ااسش سا  اهر  ایرن     گاچی بی لح ظ ایرو دلدزیک )ح ر  ایرو دلدز ف هو ر  ه ر ح ا   هری اررالخر ه ر ی   ااسش سخا بری بر ا آهروو ا           

ااسش سخای  هشش  برا    ردی ف  غ  راا    دهر ه    خاسهر ه ف اه را ه  ر ا   راا  ااخ ه ر  هنرو  لرذا ب ی ر   اف ر ر ه ردخ هری برا                  

هنررا اس ااسش گررذاا    خا ا ف اهالقرر  ر ااهرردر  مرردّاا  ه  رر ا  ه  بررا  رراا  اه رر  خ ررر ه هی ا  خا ایررن ه  رر ا  اهررا  هشرربدخ هرر   

   ش  ن    شایو ب ش ا این بح  ه  ل خیرا  اا ه   ششو ب یو 
1  -  Paradox 

 

مناسبات 

 همنشيني

مناسبات 

سیش ی   جانشيني

 ین ر 

 ر یا  یی    ایو دلدز 

 ه  اش

مختلف متن/ اليه هاي 

 مسکن

 نشانه 

 ی  ی  ه  یی ه  خ

 اهدگ ر  ش   اهدگ ر سیش ی  ین ر  اهدگ ر اج     

چردهر  اا ش ط  یی     ح ه  اهدگ هب   ه  شف خا خ  جای ر   نش ن     -2ه دخاا 

 ج هش ن 

 ه هذ  هر اهوگ ر
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واپاشیِ معنایی، توجه مجدد به مفاهیم و رمزگانهای نشانه شناختی در دانش معماری است. به ویرژه رمزگانهرای   
ذکر گردید، تأثیر بیشتری بر تطوّرات معناییِ آثار معماری دارند. در همین  زیبایی شناختی و اجتماعی که چنانچه

خصوص می توان شواهد متعدد دیگری را نیز برای مسکن معاصر ایرانی ارائره نمرود؛ شرواهدی از قبیرل عردم      
م تناسب الیه های هندسی با الیه های کارکردی)کاربست هندسه های نامتناسب در طراحی ابنیه مسکونی(، عد
تناسب الگوهای برنامه ریزی کالبدی مسکن با نیازهای اجتماعی خانواده های ایرانی و غیره. لیکن با توجره بره   

 اطناب این بخش از بیان تفصیلی آنها خودداری می گردد.

 نتیجه گیری                                                                                          

برپایه آنچه بیان شد، چنین استنباط می گردد که می توان نشانه های سازنده معماریِ مسکن را در تحلیلی        
نشانه شناختی همچون یک متن بازخوانی نمود. طبق این رویکرد، ارتباط الیه های متن/ مسکن، در بطن خرود  

چگونگی تبادالت سامانه ای در سرامانه   2شماره متأثر از رمزگانهای حامل نشانه های سه گانه می باشد. نمودار 
متن/ مسکن را در بیانی تصویری تبیین می نماید. اهمّ نتایجی که با مداقّه در این نمودار استنتاج مری شرود بره    

 شرح ذیل بیان می گردد: 
سامانه های متن/ معماری از جمله سامانه متن/ مسکن ضمن آنکه حامل رمزگان های مختلرف مری    (9

متأثر از مناسبات همزمانی و درزمانیِ بین الیه های مختلف اجتماعی، زیبایی شناختی، نیارشی  باشند،
و غیره می باشند که می توانند در مجرای روابط همنشینی و جانشینی یکدیگر را تقویرت یرا تخریرب    

قروام و   نمایند. نتیجه همسو بودن این الیه ها، هم افزایی در سامانه متن/ مسکن خواهد بود کره بره  
انسجام بیشتر این سامانه منجر خواهد شد؛ همچنانکه طبق شواهدی که به برخی از آنها اشاره گردید، 
این هم افزایی در مسکن سنتی ایرانی قابل ردیابی می باشد. اما چنانچه ارتباط بین الیه های مختلف 

خوردن تعادل این سامانه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، کارکردی و غیره در سامانه مسکن سبب برهم 
شده )چنانچه در مسکن معاصر این عدم تعادل سامانه ای در حال نمایان شردن اسرت( و الیره هرای     
متن/ مسکن نسبت به هم نقشی غیر همسو و مخرّب ایفا کنند، تهدید انسرجام آن و واپاشری سرامانه    

نکته توجه نمود که روابط بین  مسکن امری محتوم خواهد بود. در بازخوانی این نمودار بایستی به این
برخی الیه های سامانه متن/مسکن عرضی است حال آنکه برخی دیگر هم وزن نبوده بلکره روابطری   
طولی را  با یکدیگر تشکیل می دهند. به بیان دیگر در سامانه های متن وار، برخی الیه هرا یرا حتری    

انرد در تجلری هرای متفراوت متنری      گاهی یک الیه نسبت به الیه های دیگر اصلی تر است و می تو
 حضوری ثابت داشته باشد؛ در حالی که الیه های دیگر نسبی و متغیر می باشند.

رهیافت مشخصی که بر پایه مباحث تحلیلی این مقاله می توان برای اصالح سامانه ایِ مسکن ایرانی  (2
رتبراط الیره هرای    ا»از منظری نشانه شناختی استخراج نمود بر این اصل اساسری اسرتوار اسرت کره     

متن/مسکن ایرانی آنگاه هم افزا خواهد بود که مسائل مربوط به هر یک از الیه هرا را برا عنایرت بره     
به بیان دیگر آنچره سربب   «. مؤلفه های سایر الیه ها و طیّ رابطه ای طولی و وحدت گرا حل نمائیم
ت که مسائل هر یک از الیره  گردیده که در مسکن معاصر ایرانی، شاهد افول سامانه ای باشیم آن اس

ها نظیر الیه های اجتماعی، اقتصادی، نیارشی، عملکردی و غیره را به صورت منفصل و در رویکردی 
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تبیین و سپس حل می نمائیم. غافل از آنکه این نگاه سکوالر سبب می گردد که به محتوای  9سکوالر
آنها اصالت بخشیم و درنتیجره، رابطره برین    هر یک از الیه ها بدون لحاظ کردن مبانی مؤثر بر تطوّر 

کلیه الیه ها رابطه ای عرضی تلقی شده و بسته به مشکالت مقطعی، در هر زمان یکی از الیه هرا را  
اصل و سایر الیه ها را تبعی قرار می دهیم. حال آنکه بایستی همواره الیه هایی که از جنس مباحرث  

سان شناسی( طیّ یک رابطه طولی، مقدّم بر الیه هایی نظری هستند )نظیر مباحث هستی شناسی یا ان
 قرار گیرند که از جنس بایدها و نبایدهای عملی می باشند.

به عبارت دیگر از آنجایی که طبق اقتضائاتِ این نوع رویکردهرای انفصرالی و سرکوالر، الیره هرای        (3
ومی بره لحراظ نمرودن    برگرفته از علوم حسی و تجربی سیستم هایی خودکفا را تشکیل می دهند، لز

ارتباط این الیه های تبعی با الیه های اصلی که از جنس اصول نظری و کلی هستند نمی باشرد و در  
نتیجه طبق این نگاه، هریک از الیه ها هویتی خود بسنده دارند؛ از این رو فرایند حل مسائل آنها نیرز  

های آنها صورت می پذیرد. برای مثال طبق فارغ از لحاظ نمودن ارتباط آنها با سایر الیه ها و رمزگان 
این نگاه انفصالی، زمانی که مسائل مربوط به الیه های اقتصادی مسکن تحلیل می گردد، مؤلفه های 
الیه های مبنایی مانند فرهنگ و ایدئولوژی، یا به کلی لحاظ نمی گردد و یرا در ارتبراطی منسرجم و    

بدیهی است که نتیجه این رویکرد حتی اگر منجر به حل مؤثر با مسئله ی مورد بحث قرار نمی گیرد. 
شدن مقطعی مسائل اقتصاد مسکن گردد، تخریب ارتباط منسجم اقتصاد مسکن با الیه های فرهنگی، 

ترا زمرانی کره ایرن نروع نگراه سرکوالر و انفصرالی برر           2اجتماعی و غیره را به دنبال خواهد داشرت. 
پشرتیبانی   ،مجموعه الیه های همنشینیرانی حاکم باشد، رویکردهای حلّ مسائل سامانه ایِ مسکن ا

آفرین نخواهند بود و بنابراین نظامهای نیارشی، زیبایی شرناختی و ... سرامانه    کننده یکدیگر و انسجام
ای وحدت گریز را بنیان می نهند نه وحدت گرا؛ سامانه ای که افول انسجام آن امری محتوم خواهرد  

 بود.

 

 

 

 

 

                                                           
1  -  Secular 

اس ه دهی     ه ر  ش  هری ر را  ایرن هرد  هرر و ررود ا خا ه رون ه  برا ایااهر  یرو  گاو ری  هر   ردار بری ه رئشی ا یراا     ش ر                      2-

اق صرر خ    اه  رر    )چرری اس  ررا  ررراه یی گررذاا   چرری اس آر خا ه   رر   رر   ه رروده  ایرر او ه رردخ   دمرر و آهورری برر   دجرری برری ه رر    

 ا  هویایا یربا ر    دهر ً هحردو ا  اس  دسیر  وضر ی  براا  آر ا   هبر   ه روده  ه  برا  راج و خاخو هر  یردخ هری ب ردار بر   دینری                 

   ش ر   هن ر  آر اهرا      ه  ا بی ه  س ر   حرواقش ف هدمرد  ه رون ر رر  خاخ  خا ه   ری  خا ایرن هرد  ه   ر   ر   برا س ه رئشی ا یراا              

اج ن ا ه رذیا هدا رو بردخ هری خا  اقر  ح بر  هرر    اه صر ل  بری  یری  ر   اق صر خ ه رون   بر   ردجب  بری اا شر ط آر بر   یری  ر                      

 ایو دلدزیک   وا نر  ه اباار آر خا ب وا وا نر  ه  با ایاار ه  ب یو 
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 هفدهم مقاله

 

 تحلیلی بر سیر تحول مفاهیم و الگوی کالبدی مساجد  

 چهارگانه معماری ایرانیدر دوره های 

  پریا سعادت جو

 مهدی حمزه نژاد

 عبدالحمید نقره کار

 چکیده 

مساجد اسالمی با همه تنوعاتشان، اگرچه یکی از مهمترین مظاهر و افتخارات تمدن اسالمی هستند ، 
ولی در مورد میزان تطابق آن ها با مفاهیم اسالمی نظرات متفاوتی وجود دارد . میزان تطابق در دوره ها که گاه 

فاهیم اسالمی نزدیکتر و برخی دوره خصلت هایی متفاوت دارند، فرق می کند ؛ به طوریکه برخی دوره ها به م
ها دورترند . این پژوهش برای بررسی تطبیقی این مسئله ، با بهره گیری از مفاهیم پایه عرفان اسالمی از قبیل 
تشبیه ، تنزیه ، جمال و جالل به گونه شناسی مفهومی مساجد و معرفی شاخصه های هر گونه می پردازد . 

اسالمی )   –هیم و تبیین آنها در سبک های مختلف معماری ایرانی هدف تحقیق حاضر بررسی این مفا
است تا بتواند با تفکیک ارزشگذاری محتوایی و کالبدی دوره های تاریخی ،   )خراسانی، رازی ، آذری واصفهانی

 راهی برای بهره گیری صحیح از الگوهای تاریخی برای مساجد معاصر معرفی کند . 

ری از مطالعات کتابخانه ای و بررسی تطبیقی نمونه های منتخب ، سعی در در این تحقیق با بهره گی
دستیابی به هدف فوق داریم . گام نخست این تحقیق با روش استدالل منطقی به تشریح مبانی مفهومی مسجد 
پرداخته و در گام دوم با روش تاریخ پژوهی تکاملی ، سعی خواهد کرد سیر تحول شاخصه های مربوط به هر 

  هوم را در خالل تحوالت سبکی مساجد در ایران بررسی نماید .مف

بررسی ها نشان می دهد از بعد تشبیه و تنزیه ، مساجد دوره نخست بیشتر تنزیهی و کارکردی بوده اند  
و در دوره های بعدی با رشد خیال انگیزی تشبیهی ، مساجد به سمت نشانه گرایی ، تزئینات و ... حرکت کرده 

ن مسئله تا دوره آذری که اوج خیال انگیزی تشبیهی و نمادگرایی است ، ادامه یافته و در دوره صفویه اند . ای
. از بعد جمال و جالل در بیشتر دوره ها تعادل بینابینی دیده می شود ، در  تعادلی بین تشبیه و تنزیه برقرار شد

از حد ، جاللی تر و مساجد آذری را به خاطر عین حال می توان تا حدودی مساجد اولیه را به خاطر سادگی بیش 
افراط در تزئینات ، جمالی تر دانست . در موارد معدودی از عصر آذری و صفوی مساجدی را می توان نام برد که 

 خارج از حد تعادل ، حالتی افراطی در جمال و تشبیه دارند. 

 مسجد، جمال، جالل، تشبیه، تنزیه، سبک  واژه های کلیدی:
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 مقدمه 

اسالمی طی ادوار مختلف تاریخی ، از مناظر گوناگون مورد ارزیابی قرار گرفته و بر اساس  –معماری ایرانی
نوع نگرش و نحوه ارزش گذاری ، دسته بندی های متفاوتی در مورد سبک های آن به عمل آمده است . با این 

کیک معماری ادوار اسالمی از منظر مرحوم حال به نظر می رسد اصول و منطق حاکم بر نحوه ارزشگذاری و تف
پیرنیا ، جامع ترین تفکیک سبکی باشد که از نظر بسیاری از اندیشمندان نیز مورد تائید است . از این رو تشریح 

 مبانی مفهومی مساجد در ادوار اسالمی ، بر مبنای همین تقسیم بندی صورت می پذیرد .  
فقهی و مفاهیم عرفانی ، از بحث های مشهور در حوزه معماری اسالمی میزان تطابق معماری ابنیه با قوانین 

است . برای بررسی تطبیقی مفاهیم ظهور یافته در مساجد ، نخست الزم است شرح مختصری از مفاهیم پایه و 
صفات الهی که در مکاتب و فرق اسالمی مبنایی برای عبادت و مواجهه با خدا قرار گرفتند، همچون تشبیه ، 

یه ، جمال و جالل ارائه گردد . بدین منظور نمود کالبدی این مفاهیم در قالب معماری و خصوصیات و ویژگی تنز
های معماری که می توانند بیانگر هر یک از این مفاهیم باشند مطرح گشته و با بررسی تطبیقی مساجد در ادوار 

  می گردد .مختلف ، سیر تحول ایده ها و مفاهیم به کار رفته در آنها مشخص 

  مفاهیم برخاسته از سطح معرفتی مخاطب : تشبیه ، تنزیه                                  

تشبیه ابزاری برای حضور ذهن مخاطب و زمینه سازی برای معرفت در اوست و برای کسانی که هنوز :  1تشبیه

بوده و نشانه چیزی است که ما به  2تشبیه نشانهبه سطوح باالی معرفتی نرسیده اند ، ضروری است . نوع داللت 
کند و با دیدن آنها معنای خاصی ازای شکلی دارد ، بر وجود یا حضور واقعیت، کیفیت یا حالت دیگری داللت می

در ذهن بیننده شکل می گیرد. هدف تشبیه ، هویتی و مدلول آن از نوع حسی و نوع خیال انگیزی آن ، خیال 
در مساجد استفاده از نور ،  نمود کالبدی این زیبایی ها  . ه اشاره صورت به صورت استتشبیهی است . تشبی

تزئینات و دیگر جلوه های قابل درد برای بیان مفاهیم قدسی است . ارائه روشهای مناسب برای درد مظاهر و 
عالم مقدسات ،  به طوریکه وی از. تجلیات مفاهیم حسن و زیبایی در قالب معماری ، بر عهده معمار است 

سعی در  مفاهیم و غیب ، الهام شکلی می گیرد و با تجسیم جلوه های نمایان قدرت الهی بر روی زمین خاکی
آفرینش فضایی خیال انگیز و مملو از زیبایی های معقول دارد . باید در نظر داشت که حد باالی تشبیه برای 

 ) 293-220 :9331نقره کار،  ( مساجد مطلوب نیست .

چیزی است که نشانگر یک اندیشه ، مفهوم ، ،  3بوده و نماد نوع داللت تشبیه ر تنزیه نماد:  تنزیه -شبیهت
نماد عالمتی است سمانتیکی یا قابل تحلیل معنایی ؛ یعنی  "باشد .باواسطه و غیرمستقیم  چگونگی و جز اینها

عالمتی است قابل درد معنوی و دارای محتوایی است که فراتر از تاثیرات آنی آن قرار دارد . نماد چیزی روانی 
را قابل درد و احساس می کند یا به عبارت دیگر وسیله ایست برای عینیت بخشیدن صوری به یک محتوای 

 بیان مفهوم یک نماد بطور معمول تنها با استفاده از یک وسیله مانند رنگ ، "(  593: 9333 ،روتر) گ ".ذهنی 
بطور متقابل . همه ی این وسایل بطور همزمان مورد استفاده قرار گرفته و  نور یا فرم انجام نمی پذیرد ،جنس 

 ( 591:) همان  ".مکمل یکدیگرند 

                                                           
1 Glory             
2 Sign 
3 Symbol 
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تنزیهی  –، معرفتی و مدلول آن از نوع عقلی و نوع خیال انگیزی آن ، خیال تشبیهی  تنزیه -هدف تشبیه 
مسجد به عنوان تجلی گاه هنر قدسی، واجد حقایق امور ابدی و ازلی است، حقایقی کهن در نظام اشکال  است .

نی شکل و معنا یا از این رو درد عنصر مشروط و وابسته می شود به دو بعد از نظام یع. آن مستقر بوده و هست
. مسجد و عناصر آن باید ذات، صفات و افعال خدا را بر مبنای احادیث و صفات جاللیه و جمالیه   صورت و ماده

جالل و ) و عدل را در نظام شکل جستجو کند. پس شکل باید خدا را در ذات خودش )احدیت( در صفات خودش
اگر شکل این معناها را القا کنند و در ربط با این معناها قرار جمال و اکبر( و در افعال) عدل و تعادل( نشان دهد.

 . پیدا می کند تنزیهی ) اشاره صورت به مفهوم ( –تشبیهی  بگیرد جنبه

مساجد اسالمی در سرزمین ایران، مثل همه ممالک اسالمی، جلوه ای از زیبایی های بصری و نمونه بارزی 
اساساً هنرهای دینی، به خصوص مساجد  ". ورهای عمیق اعتقادی استاز تلفیق و ارتباط فرم های نمادین با با

اسالمی در یک امر مشترکند و آن جنبه سمبولیک آنهاست ؛زیرا در همه این هنرها ، جهان سایه ای از حقیقت و 
 مرتبتی متعالی از آن است. سمبول ها اینجا در مقام دیداری است که از مرتبه خویش نزول کرده است تا بیان
معانی متعالی کند ؛ همچنان که قرآن و دیگر کتب دینی برای بیان حقایق معنوی، به زبان رمز و اشاره سخن 

 (59 :9319)مددپور ، "می گویند.

در تعابیر عرفانی ، از برخی مظاهر قدسی به حجاب نورانی تعبیر می شود که همزمان با آنکه دریچه : 1تنزیه

محدود هم می کنند ،لذا ضرورت وجود نگاهی تنزیهی در سطوح باالی معرفتی ای به مفهوم می گشاید ، آن را 
ثابت می شود .تنزیه، پرهیز از مادی سازی است و نوعی پاالیش معرفتی و خلوص را به همراه دارد . افراد در 

ع داللت تنزیه نو .فرآیند تکامل معرفتی به تدریج به رشد معرفتی می رسند و نیاز به تنزیه برایشان بیشتر میشود

هدف تنزیه از نوع حقیقتی است ، مدلول آن شهودی و نوع خیال انگیزی آن ، خیال تنزیهی است . .  آیه است ،

دو بعد کمالی زیبایی ، .چنانچه مسجدی دارای حداقل تزئینات ، تشخص و .. باشد ، وجه آیه ای آن قویتر است 
 .متفاوت تشبیه و تنزیه هم می شودکه دو ساختار متفاوت در آن ایجاد می کند ، سبب دو رویکرد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

1- Metaphor" وجه در عین حال باید توجه تشبیهی نظمی مطلق را نمایش می دهد و وجه تنزیهی حالتی راز آمیز و نمادین را. 
واقعا زیباست .  داشت از بعد تنزیه ، هیچ چیز واقعا زیبا نیست. زیرا خداوند به تنهایی اصل جمال است. از وجه تشبیه ، هر زیبایی

که زیبایی یا ما این نتیجه عائد می گردد که هرزیبایی هم دری بسته و هم دری باز . یعنی این زیرا از آن خداوند است . از این مسئله
بت است و یا ما را به  را از خدا جدا می سازد ، زیرا در ذهن ما کامال با محمل زمینی آن یکی است که در اینصورت در حکم یک

 ."ود دان و عدم تناهیی را می یابیم که از جمال الهی افاضه می شقرب خدا می رساند ، زیرا که در آن طنین و صالی سعادت جاو
(23: 9333) شوان،  
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 1 مفاهیم برخاسته از نوع ظهور امر قدسی جمال و جالل الهی                       

 

 

 مظاهر قابل بررسی برای مفاهیم قدسی جمال ، جالل ، تشبیه و تنزیه - 9 جدول

 
 

 
صفات خداوند در قرآن به دو دسته جمالی و جاللی تقسیم شده اند . صفات جمالی بیانگر لطف و جمال الهی 

خداوند ،کبریا ، قهر و و در مقابل صفات جاللی مربوط به قهر و هیبت خداوند هستند . تجلی صفات جاللی 
و رحمت بیانگر صفات جمالی اند . هر جا که صفت جمال ظهور یابد،  هیبت است و در مقابل انس ، محبّت

صفت جالل در باطن آن مستور است و اگر به صفت جالل تجلّی نماید، صفت جمال در باطن آن مستور است . 
ولکم فی القصاص حیوة  "لهی  این آیه ی شریفه است نمونه ی جمال مستتر در جالل، یا لطف مستور در قهر ا

 (911 ،) بقره در امر قصاص، نوعی زندگی و حیات برای شما نهفته است، ای صاحبان خرد.  "یا اولی األلباب
و ... می باشند . نمود کالبدی صفات  صفات جمالی تجلی کننده زیبایی، جذابیت، شادی، شوق، امید، غنا، 

صفات جاللی جمالی در مساجد می تواند به صورت همنشینی با مخاطب، دعوت گری، شادی انگیزی و .. باشد . 
غم، بیم، فقر، ذلت، ناتوانی و .. هستند و  ، تجلی کننده واالیی، ترس، عدم تاکید بر محبت، دوستی و مهربانی

                                                           
1- Sublime ,Beauty 

  گونه شناسی مفهومی مساجد

  بررسی بر اساس سطح معرفتی  بررسی بر اساس صفات نمود مورد زیارت

ـ  جمالی جاللی

 جاللی

تنزیه  -تشبیه  تنزیه )آیه( جمالی

  )نماد(

 تشبیه ) نشانه (

  سادگی -

  فقر -

  فنا -

  غم معنوی - 

  مهیب - 

  تزئین کم - 

  مردم واری - 
 خودبسندگی -

 
 
 

  
 
 
 
 

  دعوت گری -

  شادی انگیزی -

سلطنت  -
 تجملی
  مخاطب محور -

  درگاه رفیع -

  شکوه جذاب -

  مهربانی -

 حداقل تزئینات -
 حداقل تشخص -

 حداقل شبیه سازی -

 حداقل فاخریت -

 طبیعت تنزیهی -

 بدویت -

 انگیز تنزیهیخیال  -

حداقل تنوع در  -
 نیارش

 حداکثر نخیر و نهاز -

حداقل تنوع طاق و  -
 گنبد

حداقل تنوع و کثرت  -
 فضاها

  حداکثر تزئینات - 
  حداکثر تشخص -

  حداکثر شبیه سازی -

  حداکثر فاخریت -

  طبیعت تشبیهی -

  تکامل یافتگی -

  ارتفاع بلند -

 ساختمایه های متنوع  -

  نغز کاری -

  تنوع در نیارش -

  باعظمت و باشکوه -

حداکثر نخیر و نهاز  -
  در بنا

 تنوع طاق و گنبد -
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عد جاللی قوی تری دارد . هر آنچه که ادگی، فقر، فنا و ....تاکید شده باشد آن بنا بُچنانچه در کالبد بنایی بر س
جالل محسوب شده و بنایی که این خصایل را دارا باشد از  -مابین این دو سطح قرار می گیرد جز صفات جمالی

 .نظر ویژگیهای جمالی و جاللی در حد متعادلی قرار دارد 

 مظاهر تشبیه و تنزیه در معماری                                               

مفاهیم پایه ای تشبیه و تنزیه ممکن است به صور مختلف در کالبد مساجد تجلی یابند که تزئینات، تشخص 
 در بافت شهری و نور می توانند بخشی از این مظاهر به حساب آیند.

 ابزاری برای تشبیه مفاهیم قدسی  تزئینات                                                        

 نیازهای فیزیکی ، عالئق ، حواس ظاهری و روحی را نمی توان به سادگی از یکدیگر جدا کرد .چرا که نهایتاً
به صورت یک نیاز روانی ظاهر  روحی دارند . هر نوع میل حسی انسان نهایتاً -هر دو این نیازها جنبه معنوی

هدف از ساخت یک مسجد در وهله اول تامین جنبه کارکردی و ایجاد فضایی ( 450-453: 9333میشود .)گروتر ، 

.این در حالیست که نمی توان از جنبه معنوی آن در راستای ایجاد حس فضایی مقدس  مقدس برای عبادت است
کننده با بهره گیری از تزئینات در حدی متعادل و منطقی چشم  و تامین خواسته ها و نیازهای روحی عبادت

 پوشی کرد. 

معمار مسلمان سعی می کند که با استفاده از عناصر تجریدی و ایجاد بافت های گوناگون هندسی و نقوش 
اسلیمی و به کمک رنگ و ایجاد ابداع و تنوع در ساختار کلی ، ضمن برخورداری از زیبایی های مادی ، فضایی 

زان تشبیهی یا تنزیهی بودن و مقدار رها از زمان و مکان ابدی خلق کند . در این میان نسبتی مستقیم میان می
تزئینات به کار رفته در ساختمان مساجد برقرار است . به طوری که هرچه میزان تزئینات در بنا افزایش می یابد ، 
آن را به سمت تشبیهی بودن سوق می دهد و حداقل تزئینات نمایانگر تنزیهی بودن آن مسجد است . مساجد 

ی مابین این دو حالت قرار می گیرند. در این مرحله با بررسی ویژگی ها و تزئینات تشبیهی تنزیهی در محدوده ا
مساجد شاخص هر سبک ، استنتاجی کلی در مورد تشبیهی یا تنزیهی بودن هر سبک مبتنی بر میزان تزئینات به 

ی( و نوع نقوش آن بدین منظور بررسی تزئینات بر دو مبنای میزان آرایه )کمکار رفته در آنها صورت می گیرد . 

. آرایه تشبیهی نمود کالبدی جلوه های طبیعی  نمادین یا نشانه ای  بودن) کیفی( انجام می گیرد –یعنی ، آیه ای 
و به عبارتی اشاره صورت به صورت ، آرایه  نمادین قالب شکلی مفهومی خاص، نظیر اشکال هندسی و تجریدی 

ب زدایی از صورت برای نزدیک شدن به بی صورتی است. در این و اشاره صورت به مفهوم و آرایه تنزیهی حجا
بخش  بررسی ها بر روی قسمتی از ساختمان مساجد که احتمال می رفت کمترین دستکاری و تغییر به مرور 

 زمان در ساختار و آرایه آن به وجود آمده باشد ، صورت می پذیرد .
ر زمان از بین رفته و تحقیقات صورت گرفته تنها بر مبنای الزم به ذکر است بسیاری از بناهای هر دوره به مرو

 ممکن است مجلل ترین و فاخرترین مساجد آن دوره نیز باشند ، صورت می گیرد .  ر به جای مانده که گاهیآثا

 تزئینات در مساجد سبک های چهار گانه                                            

آرایه های به کار رفته در مساجد این 9، ساده و بدون تزئینات ساخته می شدند . سبک خراسانیاکثر مساجد 
از نظر نوع آرایه می توان گفت ،  (940 :9333) پیرنیا، دوران عمدتاً رنگ و بوی تزئینات پارتی را داشته اند .

                                                           
ردپ   باه  اس هنایی راخاسار وام ی ا  اس  جدخ ه  جو را د  ن خا قا ر ا ل ی اراله  هماد هاخو اهو هی یدا و هش در  اس آهب  اها سو  – 1

  جدخ هوااخ  
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تی در تمام وجوه این معدود تزئینات به کار رفته در ساختمان مساجد هیچ گونه وجه نمادین ندارند و به عبار
مساجد نوعی گرایش به سمت حداقلها در قالب خیال انگیزی تنزیهی وجود دارد .لذا مساجد سبک خراسانی چه 

 از نظر میزان آرایه و چه از نظر نوع نقوش،کامال تنزیهی به شمار می آیند.

با نغز کاری پارسی که  ستهای گذشته ایران دانای از تمام معماریتوان مجموعهرا می سبک رازیمعماری 
در این سبک سفت کاری و نماسازی در هم ادغام شده ( 953 -935 :9333) پیرنیا،  .و شکوه پارتی همراه بود

اند و تزئین در حدی متعادل به کار رفته است . این تعادل بدین معنی است که آجر به عنوان اصلی ترین مصالح 
این دوره تقریبا در نیمی از بنا بدون تزئین و صرفا به عنوان سفت کاری و در نصف دیگر به عنوان نازد کاری و 

دنمایی می کند . تعادل مابین سطوح ساده و تزئین شده ، مساجد این دوره را از نظر میزان آرایه در آرایه خو
دسته تشبیهی ر تنزیهی قرار می دهد . نقوش تزئینی در مساجد این دوره عمدتا شکلهای انتزاعی و هندسی اند 

ترکیب نقوش تجریدی ( 241 :9311تم، )حاکه گاهاً در ترکیب با طرحهای طبیعی و اسلیمی نیز به کار رفته اند 
 و هندسی با نقوش طبیعی ، مساجد این دوره را از نظر نوع آرایه در دسته تشبیهی ،تنزیهی قرار میدهد . 

برخالف سبک رازی که در آن آجرکاری نماسازی همراه با سفت کاری انجام می شد ،   شیوه آذریدر 
مساجد  (222 :9333پیرنیا ،  سپس آمود به آن افزوده می شد ) نخست سفت کاری ساختمان را اجرا می کردند ،

این دوره از نظر کثرت تزئینات در دسته تشبیهی قرار دارند چرا که تقریبا تمام سطوح نمایان با تزئیناتی از قبیل 
کاشی تراش ، معرق ، گره سازی آجری ، گچ و .. پوشانده شده اند . در سبک آذری نقش و نقوش تنزیهی و 

از جمله حاشیه ها و نغولهای دارای کتیبه به خط عربی  "نمادین در ترکیب با نقشهای تشبیهی به کار رفته اند .
به طور کلی تزئینات  "( 31 :9335) ویلبر،  "اوز از بیست ساختمان وجود دارد .در زمینه نقوش گل و بته در متج

درهم هندسی که هنرمندان این دوره از تمامی  سبک آذری ترکیبی است از نوشته ، نقش گل و گیاه و اشکال
می توان اظهار داشت که تزئینات ( 10: 9335ویلبر ، ) "تکنیک ها و روش ها در خلق این آثار بهره گرفته اند.

 گیرند.  سبک آذری به دلیل تنوع در نوع آرایه و کثرت نقوش گیاهی ، در دسته تشبیهی جای می
 

 
 
 
 
 
 

ب  هق ی ی  مش ق  ه  جو رشوب   ه  شف هش  وو ه  یدخ هی ه  جو رشک هاار ه  ر خو    قایش   -1- 7 ص  یا ی  او

بو ر  د  ن اهو )  ندیب  ر  ه دار  د  ن   بی ه ا او ی خا ه  جو خ او ااس  ه شا بی هاار ه  ه   ب ش ا یوو ) 

 شش ب  ر  بی  دایوی خا این رشک  قایش    چ  شش ب  ر  ندیب  ر   خا خ او آفا  بی ب ش این ه دار هدخ ار وو ارا ) 

رمح  بو ر  د  ن ب ق  ه   ه هو  خا رشک اب ب ه  ه دار  د  ن   ه  ا بی خ او قشش  ) آفا  ر ه  ا یوو   ح ل   

    خل  خااخ  
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دلیل شتاب در این دوران به ( 9232 :9333پیرنیا، از همه آمودهای پیشین استفاده شد .)  شیوه اصفهانیدر 
در ساختمان سازی بخش عمده ای از بنا به صورت آجر زبره کار می شد و تنها قسمتی از بنا با گچ یا کاشی 

. برخالف ساختمانهای سبک آذری که تقریبا کل سطوح تزئین می شد ، در این سبک تزئینات 9آراسته می شد
تنزیهی به شمار می آیند .  –ه در آنها تشبیهیمحدودتر شد. از این رو مساجد از نظر میزان آرایه به کار رفت

سرعت ساختمان سازی در این دوران معماران را بر آن داشت تا قدری از ظرافت و ریزه کاری تزئیناتی که قبال 
در سبک آذری به کار می بردند، کاسته و طرح ها از سمت اسلیمی و نقوش طبیعی که طرح غالب کاشی معرق 

از آنجایی که نقوش طبیعی در  نگاره های درشت تر و انتزاعی تر گرایش پیدا کنند .محسوب می شد ، به سمت 
دسته آرایه های نشانه ای و اشکال مجرد در دسته نمادین جای دارند، می توان آرایه های سبک اصفهانی را از 

  .تنزیهی به شمار آورد –نظر نوع نقش و نگار، تشبیهی
 

 
 
 

 

 
 

 
با مقایسه تزئینات مساجد چهار سبک، به این نتیجه می رسیم که نقوش در سبک خراسانی کامال 

آذری عمدتا  تنزیهی(، در سبک -انتزاعی)تنزیهی(، در سبک رازی تلفیقی از طرحهای طبیعی و هندسی )تشبیهی
تنزیهی( بوده  -اسلیمی و طرحهای طبیعی )تشبیهی( و در سبک خراسانی ترکیبی از هندسی و اسلیمی )تشبیهی

 است.

 نور نمادی تشبیهی از حضور الهی                                         

 

نور همیشه عالوه بر استفاده کاربردی ،دارای ارزش نمادین نیز بوده است . نور جزیی از ذات زندگی است  "
و در بسیاری از فرهنگ ها خورشید به عنوان منبع نور عنصری خدایی محسوب می شده و آن را ارج می نهاده 

نوری که در قالب به شمار می آید .  در اسالم نور یا منبع نورانی عنصری مقدس . (441: 9333) گروتر،  "اند
معمار به ))الگویی خاص به فضای تاریک می تابد نه تنها به ایجاد حس فضایی مقدس کمک می کند بلکه 

کمک نور و ایجاد شفافیت و ایجاد ابداع و تنوع در ساختار، کدورت و محدودیت عناصر به کار برده شده در سفت 
داری متناسب از زیبایی های مادی ، فضا را سبک ، بسط یابنده ، وحدت کاری را از بین برده و ضمن برخور

                                                           
خل   اوا ه   ا    د  ن   ب د  اا را ا   ح م ر ه   ر ر س  ه  خاهو   خا ح ل وی ح م ر ها بن     هذ ش  خا هاحدخ ر اه    -2

خ او     ااس  ی  آفا  ب   ا ب ش ا ارا  بی هنا ه  ارو خل   ایوو   آگ   هی ر خگ    را ا ر ها   ر س ) خا ه ن   هثشا هی هن   ر 

   هنمق   ا ب یو  

ب ش  اس  -3 صدیا 

 د  ن   ه  و اه خ 

رشک اب ب ه   -اب ب ر 

  ار م  دره هر اهوو 

 

ب ش  اس  -4 صدیا 

 د  ن   ه  و هشدخ 

رشک آفا   – شاید

  ار م  دره هر اهوو 

 

ب ش  اس  - 3 صدیا 

ه  و ج ه    د  ن  

 رشک ااس   –س ااو 

  ار م  دره هر اهوو 

 

آاایی ب    یو  اس  -3 صدیا 

ه  و ج ه  وباج  خاگ  ب  

 رشک هاار ه   -

  ار م  دره هر اهوو
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(  521 :9331) نقره کار ،  "بخش و بی وزن نموده و فضایی رها از زمان و مکان ابدی به وجود می آورد .
استفاده از نورپردازی خاص و ویژه به گونه ای که به خلق فضایی رمز آلود و حال و هوای روحانی کمک کند، 

 9تشبیهی است از حضور خدا در آن مکان مقدس.

 نور در مساجد سبک های چهار گانه                                           

به داخل می تابد نوری است خنثی که هیچ رمز و رازی در ورای  سبک خراسانینوری که در شبستانهای     
آن وجود ندارد .از نور غیر مستقیم به هیچ وجه در این بناها استفاده نشده و روشنایی فضای داخل شبستان از 
تابش مستقیم نور خورشید بر آنها تامین می شده است که صرفا جنبه عملکردی داشته است. عدم استفاده از 

دهای نوری برای تقویت قدرت خیال پردازی ، نوعی سادگی و بی پیرایگی به همراه دارد که جای هیچ ترفن
گونه تعبیر و تفسیر در آن باقی نمی ماند . از این رو نورپردازی مساجد این سبک کامال تنزیهی به شمار می 

 آید. 

روزن های مشبک تعبیه شده بر  گنبدخانه به عنوان فضای اصلی عبادی به حساب می آید . سبک رازیدر 
نورپردازی از طریق  "روی گریو بلند گنبدها نور را در قالب الگوی خاص و ویژه ای به داخل هدایت می کنند . 

روزن های مشبک سقفی دارای اثر ویژه ای است . تمامی توجه به چیزی جلب می شود که در این نور قرار 
این یکی از دالیل ( 453 :9333) گروتر ،  "زیت پیدا کرده است .گرفته است و از طریق این نور نوعی مرک
یعنی درست در مکانهایی که نه تنها در آنها نیازی به ارتباط بینایی )) استفاده از نور در زیر گنبد مساجد است .

مشبک  ( با تعبیه روزن های451:همان ) "بین داخل و خارج نیست که اغلب این ارتباط نامطلوب نیز می باشد .
در زیر گنبدهای مساجد سبک رازی تا  حدودی از سادگی و بی پیرایگی حاکم بر مساجد خراسانی کاسته شده و 
حال و هوای عرفانی و مذهبی بر فضای مسجد حاکم شده است. طراحی هوشمندانه در نورپردازی، بنا را از حالت 

 زیهی قرار می دهد .تنزیه مطلق خارج کرده و آن را در دسته در دسته تشبیهی ر تن
فنون نورپردازی به کار گرفته شده در سبک آذری بسیار نزدیک به سبک رازی است . با این تفاوت که روزن 
های نوری فقط محدود به شکاف های زیر گنبد نشده و از فضای باالی محراب نیز بدین منظور بهره گرفته 

جایی که .قیمومت و قداست است و جایگاه قدرت و بیانگر مکان متعال  شده است. پنجره های باالی محراب
 "بیننده در بدو ورود با آن مواجه شده و می تواند از لحاظ بصری بیشترین تاثیر را بر روی وی داشته باشد . 

)گروتر، . "هرچه روزنه بزرگتر باشد ، حال و هوای فضای داخلی بیشتر تحت تاثیر محیط خارج قرار می گیرد
ین رو معمار با تعبیه روزن های کوچک در باالی محراب و زیر گنبد ، حال و هوایی کامال از ا( 412: 9333

بیگانه با دنیای مادی به آن بخشیده و با تقابل روشنایی ) کنتراست ( نوعی تداوم فضایی به وجود آورده است . از 
 با سبکهای پیشین خود دارند . این رو مساجد سبک آذری از نظر نورپردازی ، بعد تشبیهی قوی تری در مقایسه 

از ترفندهای مختلف برای تقویت قدرت خیال پردازی استفاده شده است . در این  سبک اصفهانیدر مساجد 
دوران با استفاده از فرم های خاص و نورپردازی متناسب با آن ، پدیده های بینایی به وجود می آید که از نظر 

فانی به مسجد می ادراکی دقیقا قابل تعریف نیست و جای تعبیر و تفسیر داشته و گذشته از آن حال و هوایی عر
دهد . یکی از بهترین نمونه هایی که می توان به آن اشاره نمود مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان است . در این 
مسجد طراحی روزن های زیر گنبد به گونه ای بسیار هوشمندانه طراحی شده اند . مجموعه نورهایی که از این 

                                                           
وض ی    ایک   هم هدا  وا   هننوو هد   اح      س ب و ج  ل   جالل ه د ق ب  باار  ارا بی  دایوی ه   دار گ ا این هشح  ا -1

  هب     ااو ب   ا  ارا   اس این ا  ب و جالل  قد   ا  هدا و خایا



74 

 

در مساجد این دوران  . وری به تزئینات کلی صحن می بخشد روزن ها به داخل می تابد زیبایی آسمانی و خیالپر
از ترفندها و ابزارهای گوناگون برای نشان دادن جمال و زیبایی الهی و تقویت قدرت خیال پردازی استفاده شده 

لذا مساجد سبک اصفهانی از نظر نورپردازی و رموز ویژه به کار رفته در آن کامال تشبیهی به شمار می .است 
.چنین فنون هوشمندانه در ترکیب تاریکی و روشنایی، شکوه و ابهت خاصی به فضای عبادی بخشیده و بعد  روند

 کند . جمالی آن را تقویت می

 
 

 تشخص در بافت شهری عامل تشبیه سلطه الهی                                

مسجد به عنوان فضای عبادی که نمایانگر اعتقادات و باورهای حاکم بر شهرهای اسالمی است در حقیقت 
خداوند بر آن شهر . این مکان مقدس با توجه به جایگاه ویژه ی خود در باورهای مردم ، نشانه ای است از سلطه 

الزم است که از جایگاهی خاص در بافت شهری نیز برخوردار باشد . تنوع عملکردی موجود در مساجد که 
د. اختالف در گردگونی در نمای مساجد میشود ، به نوبه خود سبب تفاوت و گونهموجب تنوع فضایی در آن می
افزاید. لذا معماران مختلف طی قرون متمادی با بهره گیری گونی نماهای آنها میمقام و موقعیت مساجد بر گونه

از روش ها و فنونی چون تنوع نما ، سردرهای رفیع ، عقب نشستگی بدنه ، قاب بندی ، ایجاد طاق نما ، 
این تمایز و برجستگی را ایجاد نموده اند . این عناصر  کاشیکاری ، ارتفاع رفیع و ساخت مناره های رفیع ...

  شاخص در حقیقت نشانه ای از تسلط خدا و باورهای آسمانی بر شهرهای اسالمی هستند .
مساجد می توانند از لحاظ تشخص در پالن نیز مورد بررسی قرار گیرند . اتصال با شبکه شهری از مجاورت 

ویژگی بر تشخص و تمایز آن می افزاید . در مساجدی که عملکرد مقیاس  کاسته و این اطرافمسجد با بناهای 
ای و در مساجدی که عملکرد محله شهری  و فرامحله ای دارند، اتصال در وجوه مختلف و به تعداد زیاد است .

و  ای دارند اتصال مستقیم در یک یا دو وجه است . چنین مساجدی کامال با بافت اطراف عجین شدهدرون محله
 تشخص چندانی در پالن نخواهد داشت. 

ه  و اه خ   -7 صدیا 

   رشک اب ب ه اب ب ر
 

ه  و ج ه   -10 صدیا 

 یدخ  رشک آفا 

 

ه  و ج ه   -12 صدیا 

 ااخر  ر  رشک ااس 

 

ه  و ج ه   -15 صدیا 

 وباج  رشک هاار ه 

 

هق ی ی  مش ق  هدا   اهدس هداراخاس  خا ه  جو اخ اا ه  شف   هدا ه  جو رشک هاار ه  باو  جنشی ه ا  -7 -15 ص  یا 

هاخ  خااخ   اس این ا  ه هال  ندیب  بی ح  ا ه  آیو  خا رشک ااس  ب    ش ی ا سهب   هششک خا گاید گنشو      حو خ  

 ندیب  بی ی  ا آ اخ  ه  جو رشک آفا  بی  – دا   او ه  بی آر ااو ی و ی   اس این ا  ه   دار آهب  اا  شش ب  ح ل   

خل    جدخ ا سهب   ا   گاید   ب    هحااا ه هال  شش ب  بی ی  ا ه  ا هو   ه  جو رشک اب ب ه    ه   خل  ا یوو   

 خ او بی چشم ه   هداخ   اس این ا   شش ب   ندیب  هح دا ه راخهو  ا سر     ب    هحااا خا ب   ا  اس ه  جو این 
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 مساجد سبک های چهارگانه در بافت شهری                                 

 

مساجد سبک خراسانی عمدتا عملکرد محله ای و درون محله ای دارند و 
نوعی انسجام و هماهنگی میان جداره خارجی بنا از نظر ارتفاعی ، ابعاد و رنگ 

و مقیاسی با بدنه ساختمانهای مجاور وجود دارد .این بدنه ها چندان بلند نبوده 
انسانی دارند . مساجد این دوره از بعد تشخص ، در مقیاس محله ای مطرح بوده و در آنها عناصر شاخصی که 

بتواند مسجد را در مقیاس فرامحله ای مطرح نماید به چشم نمی خورد . 
یکرنگی و انسجام با بافت اطراف ، ارتفاع کوتاه جداره ها ، شاخص 

تنش در جداره منتهی به سردر اصلی و  نبودن سردرهای ورودی ، وجود
از نظر تشخص در بافت شهری در رده تنزیهی ... مساجد این دوره را 

قرار می دهد . از طرفی به دلیل عملکرد درون محله ای ، پالن مساجد 
وجه به بناهای مجاور متصل بوده و تنها یک وجه آنها  آزاد  3عمدتا از 

تشخص چندانی نداشته و تنزیهی به است . از این رو پالن مساجد نیز 
  حساب می آیند.

در سبک رازی  مساجد به عنوان عنصر شهری شاخص در بافت 
مطرح می شوند . وجود گنبدها و مناره هایی رفیع و شکست های متعدد در 
نما این مسئله را تشدید می کند با این حال سردرهای ورودی مساجد این 

می توان  های خارجی هستند . از این رو دوره ، عموما هم ارتفاع بدنه
نمای این مساجد از نظر تشخص در مقیاس شهری ، تشبیهی تنزیهی 
هستند . اکثر پالن های مساجد این دوره با دو وجه کامال آزاد و دو 
  جبهه متصل شده به بافت شهری ، تشبیهی تنزیهی به شمار می آیند . 
بیشتر مساجد سبک آذری به دور از بافت محله ای ساخته می شدند . به 
د طوری که بسیاری از مساجد نظیر مسجد کبود ، مسجد ورامین ، گنب
سلطانیه و .. به عنوان تک بنایی که مجاور هیچ ساختمان و بنای دیگری 
 نیست مطرح گشته و این مجزا بودن بر تشخص و تمایز آنها می افزاید.

هم در دوره های قدیمتر و هم در ادوار بعد ، مساجد مهم چندین شهر ))
داشت . در در ابتدا یا در انتهای بازار سرپوشیده یا در جوار مسیر آن قرار 

حالیکه هیچیک از مساجد موجود از زمان ایلخانیان ، چنین وابستگی ندارند . برای 
 (44، 9335(()ویلبر ، ساختمان مهم معموال محل مرتفع ترجیح داده می شد

تزئینات تمام نماهای خارجی بنا حاکی از آن است که آثار این دوره از روز اول 
نداشته است . از طرفی ورودیهای بنائی منفرد بوده و به جایی تکیه 

متعدد نشان می دهد که به بنای مورد نظر از جهات مختلف راه می 
( منبع آ)  یافته اند و به این ترتیب حاکی از مرکزیت موقع بناست

رشک ااس    ن با   ه  و ج ه  س ااو -17 صدیا 

  ش ص ب ش  بی رالر   ه   خا ب وا یبا 

 

فا   آرشک   ه  و ج ه   ااه ن -20 صدیا 

  ن با  ش ص ب ش  بی رالر   ه   خا ب وا یبا 

 

رشک اب ب ه     ن با  –ه  و حو م  -21 صدیا 

  ش ص ب ش  بی رالر   ه   خا ب وا یبا 

 

رشک  ،ه  و   ای  هی خاهغ ر -13 صدیا 

هاار ه    ن با  ش ص ب ش  بی رالر   ه   خا 

 ب وا یبا 
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ی ها نظیر سردرها و مناره های بسیار مرتفع ، نظیر مسجد جامع یزد، بر گاین خصوصیت در کنار دیگر ویژ
استادانه ترین و از نظر معماری زیباترین وسیله اهمیت دادن به  ". است بافت شهری افزوده تشخص آنها در

سردری که به خیابان باز می شد ، بلند ساختن آن و قرار دادن دو مناره در دو طرف آن بود. این نوع معماری از 
جامع سبک آذری، ورودی به  در بعضی از مساجد (43 :9335)ویلبر،  "دوره ایلخانیان به بعد متداول گردید

تمامی این ویژگیها باعث واسطه پیش طاق با شکوه و برجهائی در گوشه های نما برجستگی بیشتری یافته است. 
 . می شود تا بتوان مساجد سبک آذری را از نظر تشخص نما و پالن در بافت شهری در دسته تشبیهی جای داد

در دوره اصفهانی برخالف اکثر مساجد سبک آذری که خارج از بافت محله ای ساخته می شدند، مساجد در بافت 
ر قرار دارند . بسیاری مواقع، تنها نمود بیرونی بنا سردر است که شهری و در مجاورت بناهای مهمی نظیر بازا

عنصر اتصال مسجد با شبکه  معابر می باشد و از این رو، عنصر اتصال وظیفه مهم بیان و اعالم رویداد فضایی 
بیشتر در مساجدی که عملکرد شهری دارند ، مسجد با سردر ورودی اصلی با ابعاد و ارتفاع  ماورای خود را دارد.

نسبت به بدنه پیرامون ، کاشیکاری، ساختار و شکل متفاوت در نقشه و نما؛ شامل فضای باز جلوی ورودی و ..از 
ای دارند نیز ورودی اصلی با ابعاد و ارتفاع قابل در مساجدی که عمکرد فرامحله . بناهای اطراف متمایز می شود

بنابراین عناصری نظیر سردرها و گنبدهای  (52 : 9335) اهری، شود. مالحظه خود از بدنه پیرامون متمایز می
دوپوسته مرتفع و تزئیناتی بسیار ارزشمند بر روی آنها در متمایز کردن مساجد این دوران نقش مهمی ایفا می 

کنند . از این رو مساجد اصفهانی در قیاس با مساجد آذری که از نظر تشخص در بافت تشبیهی هستند ، تشبیهی 
  زیهی به شمار می روند .تن

 

 
 

 

 

 
 

قش یر خا اارن یبا ه  ی ر ه  ا   قایش ً   چ  نصا ی هص  )جد ه اه  هاار ه  رشک ،یبا  ه   ناارن -17 صدیا 

 ر1570ح دو هراخ ساین قشم   )ر Silhouette) را   

 

 را    اارن یبا اب ب ر )ه  وج ه    ه وار هبنیر  آ گنشو ا  -رشک ااس   ش ص ه  و خا اارن یبا   -13 صدیا 

 ر1570)ح دو هراخ  ساین قشم      ایدار    پ هن او

 

ح دو   -  را    اارن یبا  هشبو  آ ه  و گد ای خ ا حاخ اه خ ام   -رشک آفا  ش ص ه  و گد ای خ  -13 صدیا 

  1570هراخ   ساین قشم   
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 مظاهر جمال و جالل در معماری                                          
 

مواد و مصالح ، ممکن است به صور مختلف در کالبد مساجد تجلی یابند که  مفاهیم پایه ای جمال و جالل
 می توانند بخشی از این مظاهر به حساب آیند.رشد نیارش ، رنگ 

 

 زیبایی و ظرافت مواد و مصالح عامل ظهور جمال الهی                                   

اصلی ترین مصالح به کار رفته در معماری اسالمی ایران در تمام ادوار عبارتند از آجر، گچ و کاشی. گچ   
مدت درازتری از مصالح دیگر به کار برده شده است . آجر کاری تزئینی در دوره قبل از سلجوقیان آغاز و در دوره 

ن کاشی در دوره سلجوقی به عمل آمد و در سلجوقی به حداکثر رشد خود رسید . اولین کوشش در به کار برد
رسید . ولی گچ که یکی از  -که در دوره تیموری و صفوی تجلی کرد  -دوره ایلخانی به آستانه کمال و زیبایی 

خصوصیات عمده تزئین ابنیه اولیه دوره اسالمی بود، در تمام قرون بعد رواج و عمومیت خود را حفظ کرد .)حاتم 
مواد و مصالح همیشه در ورای مشخصات فنی شان دارای ارزش های نمادین نیز بوده اند ( 259-241 : 9311، 

جاللی و  –. اگر مواد و مصالح را بر اساس ویژگی های ظاهری و نمادین آنها به سه دسته جمالی ، جمالی 
 ز مصالح جاللی،جاللی تقسیم بندی کنیم ، آجر معمولی، خشت و چینه ، گچ ) به حالت اندود و بدون تزئین ( ج

جاللی و  -آجر پیش بر، گچ به فرم گچبری ساده، کاشی هفت رنگ و کاشی معقلی ساده جزء مصالح جمالی
 کاشی معرق ، گچبری پیچیده و پرکار جزء مصالح جمالی به شمار می روند .

 

 مواد و مصالح مساجد                                                      

خشت و چینه است ، اما گاها تزئینات بسیار ساده ای نظیر  سبک خراسانیمصالح به کار رفته در عمده ترین 
در آخرین سالهای ( 940 : 9333)پیرنیا ، نقوش درهای ساسانی با گچ بر روی دیوار برخی مساجد مشهود است 

این سبک به نمونه هایی برمی خوریم که در آنها کاشی در قالب کاشی معقلی و حتی تزئینات گچبری به گونه 

ه  و ی    ق رد ا ه  و اه خ پ   ل  جب ر  اب ب ر  آ  ش ص  ن با خا ر     اارن  را    ه وار هق  -14 صدیا 

 ر 1570ساین قشم   -اهلل   ق صایی) ح دو هراخلمف
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ای بسیار زیبا به کار رفته است . اکثر مساجد این سبک با خشت و آجر ساخته شده اند و گچی که در آنها به کار 
روی دیوار به کار رفته است . با توجه به تقسیم بندیهای مذکور ، رفته حالت گچبری نداشته و همانند اندودی بر 

 میتوان مساجد سبک خراسانی را از نظر مصالح در دسته جاللی جای داد .

همان مصالح شیوه خراسانی به کار رفته با این تفاوت که در این شیوه آجر های به کار رفته  سبک رازیدر 
. نکات تزئینی در آجرکاری این دوره عبارتند از بافت آجری ، تراشیده شده اند در بنا به گونه ای نغز و بسیار زیبا

مفاصل ردیفها ، پستی و بلندی آجرها ، حالت و رنگ سطوح آجری و حتی سایه هایی که با آجرهای برجسته و 
پایه استعمال کاشی رنگی در این دوره ،  " (241 : 9311)حاتم، جاللی(  –)جمالیفرورفته تشکیل می شد 

کاشی معقلی که  ( 243 : 9311) حاتم،  "پیشرفت و توسعه بی نظیر این تزئین را در ادوار بعد فراهم آورده است.
) در آن تکه های کاشی همانند نگین در میان آجرچینی نمای زیبایی را پدید می آورد ، از این شیوه آغاز شد 

که در این شیوه با نغز کاری به کار رفته اند عبارتند از :  جاللی ( گچبری هایی –(  ) جمالی  933 : 9333پیرنیا، 
شیر و شکری، برجسته، زبره و برهشته . تزئینات گچبری را می توان از نظر ریزه کاری و ظرافت اجرا شده در 
آن به دو دسته تقسیم کرد . گچبری های پرکار و بسیار ظریف جمالی محسوب شده و گچبری هایی با طرح 

ه کاری کمتر ، جاللی به شمار میروند. با بررسی مصالح به کار رفته در این شیوه و با توجه به دسته درشت و ریز
جمالی ر جاللی به شمار آورد .البته باید در نظر داشت بندی های مذکور ، می توان مصالح سبک رازی را از نوع 

 ری آنها ، کامال جمالی محسوب می شوند.که مصالح برخی از مساجد به دلیل ریزه کاری گچبریها  و تزئینات آج

، نخست ساختمان با خشت یا آجر با شتاب و به گونه زبره و بدون نما سفت کاری می شد  شیوه آذریدر " 
این نما می توانست از مصالح مختلفی باشد ( 291: 9333)پیرنیا،   ". سپس آمود و نماسازی به آن افزوده می شد

در این شیوه آجر به یکی از حالت های گره سازی آجری ، گل  ها به شمار می آمد .که آجر یکی از این گزینه 
جاللی ( گچ در این دوران به صورت ترکیب با آجر، سطوح گچی مسطح ، گچبری  -جمالیانداز و رگچین بود . )

ی توان آنها شیر و شکری ، برجسته ، زبره و برهشته ،گچکاری وصله ای ، گچبری رنگی و .. استفاده شده که م
جاللی جای داد، اما در جاهائیکه ریزه کاری گچبری ها بسیار زیاد بوده و با ظرافت اجرا شده  -را در دسته جمالی

در این دوره کاشیکاری به اوج تکامل می رسد و از آن (   31-33 :9335) ویلبر، اند ، جاللی به حساب می آیند.
 -د . کاشی معرق در این دوران بسیار پیشرفت می کند )جمالی (  در سطوح داخلی و خارجی بنا استفاده می شو

کاشی خشتی در برخی ساختمان ها باب می شود )  -در دوره دوم این سبک بهره گیری از کاشی هفت رنگ
جاللی به شمار  –جاللی ( . مصالح به کار رفته در این سبک از جمله آجر ، گچ و .. جزء مصالح جمالی  –جمالی 
ولی از آنجاییکه عمده ترین ماده به کار رفته که سطوح داخلی و خارجی بنا را می پوشاند ، کاشی )  می آیند

 معرق ( است می توان گفت که مصالح این دوره گرایشی به سمت جمالی شدن دارند .

ساخت تمامی مصالح شیوه های پیشین استفاده شد اما به دلیل کثرت تعداد بناهای در حال  شیوه اصفهانیدر 
بسیاری از ریزه کاری های سبک آذری از جمله کاشی معرق با روش هایی که  9و شتاب در ساختمان سازی ،

توان گفت تقریبا تمامی مصالح به کار رفته  اجرای آن سریعتر بود )کاشی خشتی ( جایگزین شد . از این رو می
 در مساجد سبک اصفهانی جمالی جاللی اند .

                                                           
هاحدخ ر اه   خل   اوا ه   ا    د  ن   ب د  اا را ا   ح م ر ه   ر ر س  ه  خاهو   خا ح ل وی ح م ر ها بن     هذ ش  خا  -1

خ او     ااس  ی  آفا  ب   ا ب ش ا ارا  بی هنا ه  ارو خل   ایوو   آگ   هی ر خگ    را ا ر ها   ر س ) خا ه ن   هثشا هی هن   ر 

  هنمق   ا ب یو   
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  بکارگیری نیارش برای ظهور جمال و جالل                                    

ساختمان نیارش به دانش ایستایی ، فن ساختمان و ساختمایه گفته می شود . معماران گذشته به نیارش "
رمز جاودانگی معماری ایران "(. 21، 9333) پیرنیا ، " .بسیار توجه می کردند و آن را از زیبایی جدا نمی دانستند

پیشرفت تکنولوژی ساخت وافزایش دانش  ( 3:9331) وفامهر، ".در تفکیک ناپذیری معماری و سازه است 
مهندسی معماران ، وفور کثرت و تنوع نیارش ها در بنا را به دنبال داشته است . از این رو  توانایی معماران در 
ساخت دهانه های بزرگتر و گنبدهایی با ارتفاع بلندتر بیشتر شده و به دنبال آن خصائل جاللی کمرنگ تر ،و 

 تر گردید .  جنبه جمالی بنا پررنگ
 

 نیارش  مساجد سبک های چهار گانه                                 

از دیدگاه نیارشی ، معماری شیوه خراسانی با شیوه پارتی تفاوتی نکرد . در این شیوه بلندای پاکار چفدها و 
با چفدهای مازه دار بود .  بیشتر طاق ها ، آهنگ و( 949 :9333)پیرنیا ،  ارتفاع کلی ساختمان را کم می گرفتند.

توانایی محدود باربری قوس های مازه دار ، امکان ساخت دهانه هایی با ابعاد کوچک را فراهم می ساخت . از 
این رو در مساجد این دوران با فضاهایی نسبتا تنگ و تاریک مواجه هستیم که هیچ نوع تنوع در ابعاد دهانه ها 

عدم تنوع نیارش و محدودیت توان باربری  فته در آنها مشاهده نمی شود .ونوع طاق ها و قوس ها ی به کار ر
و ارتفاع محدود شده و فضاهایی تنگ، تاریک ، نسبتا نجر به خلق دهانه هایی با ابعاد عناصر به کار رفته ، م
فناوری آن . ستونهای قطور و ضخیم که از ضروریات را در مساجد به وجود آورده اند  مهیب ، با بعد جاللی قوی

دوران است ، از دیگر عوامل ایجاد حس قدرت و جالل فضاست . این عامل خود سبب کاهش شفافیت و سیالیت 
 و  تقویت حالت جمالی فضا می شود .

ساخت طاق و گنبد بسیار پیشرفت کرد و گونه های چفد تیزه دار برای تاق و گنبد به کار رفت  شیوه رازیدر 
در شیوه رازی انواع قوسها ی تیز برای  "شدند . گنبدها در این دوران به انواع روش های گوناگون ساخته می  .

  ه  و اه خ -23 صدیا 

 رشک اب ب ه 

 

ه  و ج ه   -27 صدیا 

 رشک آفا    یدخ

 

ه  و ج ه   -25 صدیا 

 رشک ااس   ااخر  ر

ه  و ج ه   -22 صدیا 

 رشک هاار ه    وباج

 

 ند  هص لو بی ه ا او ی خا رشک هق ی ی    مش ق  هص لو بی ه ا او ی خا ه  جو رشک     ه  شف    -22-23 ص  یا 

آجا   ر یا هص لو اس ج شی گچ خا رشک ااس  ب   ااوا ب ش ا   –هاار ه  ب   ا هم     و   هشا   چ نی بدخو ارا )  ندیب  ر 

 ندیب  ر خا رشک آفا  ب ش این  ند  اس هنا هد  هص لو   ایدو ه ا  آهب   جدخ -شش ب ه شا بی رشک هاار ه  بی ه ا او ی اهو )  

 خااخ )  شش ب  ر  خا رشک اب ب ه  هد      خل  جدخ خااخ هی ه   دار آر اا  شش ب  ر  ندیب  بی ی  ا آ اخ   
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 "نعل درگاهها ، ایوانهای کوچک و بزرگ صفه و قوسهای پاتوپا برای شبستانها و پوشش گنبدها به وجود آمد 
در مقایسه با قوس های خاگی دارند ساخت قوس های تیز که ظرفیت باربری بیشتری  (34: 9331)وفامهر ، 

شبستانهایی با دهانه های عریض ایجاد ،این امکان را فراهم آورد تا معماران به مدد این فناوری ها  بتوانند 
نموده و گنبدهایی مرتفع تر برپا کنند . در مقایسه با سبک های قبلی ) خراسانی ( که هیچ نوع تنوعی در نوع 

رفته در مساجد وجود نداشته ) جاللی( و دوران بعدی ) سبک آذری ( که تنوع طاق  طاق ها و قوس های به کار
جاللی ، و قوس در آن به باالترین میزان خود می رسد)جمالی (، میتوان مساجد سبک رازی را در دسته جمالی

 قرار داد.

ی شیوه های دگرگونی هایی در نیارش ساختمان ر  داد . دوره نخست آن زمان آمیختگ شیوه آذریدر 
معماران تیموری برای پوشاندن فضای بسته چه ( 291 : 9333)پیرنیا، پیشین با معماری بومی آذربایجان بود 

پیشرفت فناوری و روش های ساخت در این دوران بود که  بزرگ وچه کوچک ، گنبد را ترجیح می دادند.)منبع آ(
مرتفع از جمله مسجد گوهرشاد را برپا کنند .  لذا می  به معماران کمک کرد تا بتوانند گنبدهایی بسیار عظیم و

توان مساجد سبک آذری را از نقطه نظر تنوع و گوناگونی نیارش در دسته مساجد جمالی قرار داد. سیر مساجد به 
 سوی شفافیت و وسعت و کاهش حجم جرزها ، عاملی دیگر برای افزایش زیبایی و جمال فضاست .

 

نوع و کثرت بسیاری در نوع تاقها و قوسها مشاهده می شود ، ولی نقص ها و ت سبک اصفهانیدر مساجد 
با اینکه در این شیوه همه گونه  "کاستی هایی در آنها وجود دارد که در سبک های گذشته اثری از آنها نبود . 

ساختمان  تاقها و گنبدها به کار برده شد اما تنگی زمان و کم شدن معماران چیره دست در این شیوه کیفیت
  :9333) پیرنیا ، "سازی را بسیار پایین آورد و دیگر ساختمانها را همچون گذشته پایدار و ماندگار نمی ساختند .

در حقیقت در این دوره حداکثر فناوری ساخت را برای ایجاد زیباترین و باشکوهترین فضاها بکار نگرفتند  ( 232
رائه شکوه فضائیست . از این لحاظ می توان این مساجد را در دسته و افت فناوری نشان از افت اهتمام آنها به ا

 جمالی ر جاللی قرار داد.  
 

 مقیاس و تناسبات عامل ظهور جمال و جالل                              

یکی از دانش هایی که از دیرباز برای ساماندهی به شکل و کالبد فضا به کار گرفته می شده ، هندسه است . 

 ( 403،  9331) نقره کار ، . هندسه دانشی است که به ویژگی ها و روابط میان شکلها و اندازه ها می پردازد
تناسبات در عین اینکه یک عامل تعیین کننده برای هماهنگی شکلی و زیبایی شناسی است ، یکی از مسائلی 

ت.  تناسبات ارزشی است ذهنی و فقط است که از بعد تاثیر معناشناختی آن در معماری همیشه مهم بوده و هس
مسلمانان هندسه را دانش مهمی برمی شمردند و ".  (330 :9333) گروتر ، در ارتباط با شکل قابل بررسی است .

 : 9313) االسعد،  "در پیروی از سنت کالسیک آن را همتراز ریاضیات ، ستاره شناسی و موسیقی قرار می دادند
بر جای مانده از معماری سنتی ایران می توان کاربرد هندسه و تناسبات را در در همه ی ساختمانهای (  33

 ساماندهی و طرح نقشه و فضا و نماها و کالبد ساختمان یافت .

اگر نسبت نسبت های فضایی در القا کردن احساسات متفاوت به بیننده نقشی اساسی دارند . به طوریکه 

، که این ویژگی  مهیب همراه با ترس در افراد به وجود خواهد آمد ارتفاع بنا به طول پالن کم باشد احساسی
خصلت جاللی بنا را تقویت خواهد کرد . با افزایش نسبت ارتفاع به طول پالن ، مسجد جمالی تر خواهد شد . 
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البته این قضیه تا جایی صادق خواهد بود که افزایش بیش از حد این نسبت موجب ایجاد حس ترس و .. نشود. 
ین منظور نسبت ارتفاع فضای اصلی عبادی مساجد متعدد در ادوار گوناگون مورد بررسی قرار گرفت . نتایج به بد

دست آمده نشان داد که این نسبت در هر دوره در محدوده معینی از اعداد متغیر بوده است. به طوریکه این 
، در مساجد سبک  9.5-2.9رازی ، در مساجد سبک  0.3-0.5نسبت در مساجد سبک خراسانی چیزی در حدود 

 می باشد .  9.3-9.4و در سبک اصفهانی  9.5-2.2آذری 

به طور کلی در دوران اسالمی از تناسبات عددی یگانه در در کالبد و فضای ساختمان استفاده شده است . 
ند . ) نقره کار ، را تناسبات زرین ایرانی می نام 9.13است که استاد پیرنیا  9.1و  9.4مهم ترین این تناسبات 

( با مقایسه ی نسبی نتایج  به دست آمده چنین استنتاج می شود که با کم شدن این عدد ، فضای  493 : 9331
اصلی نیز دلگیرتر و مهیب تر شده و نوعی احساس ترس و وحشت را به بیننده القا خواهد کرد . در غیر اینصورت 

خواهیم داشت که تداعی گر نوعی شکوه و ابهت خواهد بود .  فضایی گشاده و باشکوه با افزایش این نسبت ،
هرچند با افزایش بیش از اندازه این میزان ، ارتفاع بنا در مقایسه با طول پالن بسیار زیاد بوده و همان احساس 
ترس را القا کرده و گرایشی به سمت خصلت جاللی خواهد داشت . بدین ترتیب چنین نتیجه می گیریم که اگر 

تا محدوده ای خاص  9.5جمالی جاللی و نسبت بیشتر از  9-9.5باشد مسجد جاللی،  0-9نسبت مابین  این
بیانگر خصلت جمالی خواهند بود . مساجد سبک خراسانی که بر پایه اصول به کار رفته در مسجد پیامبر ساخته 

تجاوز نمی کرد . از نسبت  0.5از می شدند ، چندان مرتفع نبوده و نسبت ارتفاع به طول فضای اصلی عبادی آنها 
زرین ایرانی به وفور در مساجد سبک آذری و رازی استفاده شده است . بهره گیری از چنین نسبتی ایجاد ترکیب 
بصری خوشایندی کرده و خصلت جمالی به شمار می آید . همانطور که با گذر از این دوران و ورود به سبک 

 .ات طالئی جهانی  نزدیک تر می شوندیعنی تناسب 9.4اصفهانی نسبتها به 
 

 مقایسه تطبیقی تناسبات فضای عبادی مساجد سبکهای مختلف                     

 

 

 

 23 صدیا  24 صدیا  23 صدیا  27 صدیا 

  0.4ه شا اا     بی  دل وض    ش خ  =  –ه  و ج ه  وباج ر رشک هاار ه   -23 صدیا 

  1.4ه شا اا     بی  دل وض    ش خ  =  –ه  و ج ه  ااخر  ر ر رشک ااس    -24 صدیا 

ر ه  و حو م 27 صدیا ی  او  1.4ه شا اا     بی  دل وض    ش خ  =  –ه  و گد ای خ ر رشک آفا  -23 صدیا 

  1.5ه شا اا     بی  دل وض    ش خ  =  –اب ب ر ر رشک اب ب ه 
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  رنگ عامل ظهور جمال و جالل                                                     

 
می توان گفت به کارگیری رنگهای گوناگون در مساجد در واقع ابزاریست برای نمایش جلوه های گوناگون 

در مسجد و الهی به گونه ای که برای بشر قابل درد و ملموس باشد . تنوع و کثرت رنگهای به کار رفته 
تزئینات آن تشبیهی است به جلوه های گوناگون جمال الهی به گونه ای ملموس و عینی و قابل دریافت برای 
بشر. لذا تنوع رنگی خصلتی جمالیست و در مقابل یکرنگی و عدم تنوع رنگهای به کار رفته ، ویژگی جاللی به 

 شمار می رود .

                                   

 رنگ در مساجد سبک های چهار گانه                                                  

 

مشاهده می گردد عمده  سبک خراسانیبا بررسی تزئینات ، آرایه ها و مصالح به کار رفته در مساجد 
ترین مصالح به کار رفته در آنها  خشت و کاهگل می باشد . خشت نزدیکترین عنصر به طبیعت بوده و رنگ آن 
سادگی و بی پیرایگی را تداعی می کند . به دلیل یکرنگ بودن و عدم تنوع رنگ های به کار رفته در مساجد 

ورد. به بیان دیگر رنگ نقش معناداری در مساجد این دوره ندارد این دوران، می توان آنها را تنزیهی به شمار آ
 .عدم ظهور این خصلت جمالی ، حالتی جاللی به فضای مساجد این دوره می بخشد 

آجر فراوانترین عنصر تزئینی است که در معماری سبک رازی  به کار رفته است . گاهی سطح برهنه آجری به )) 
در اواخر این دوران تزئینات رنگی و گچبری جای آجر . ن مطلوب پوشانده می شد به الوا9وسیله آجرهای تقلیدی 

تراشی را گرفت .نخستین کاشی کاری این دوره به صورت موزائیکهایی از گچ سفید ، آجر معمولی و سنگهای 
. لذا تنوع رنگ گچبری ها و کاشی های فیروزه فام ( 243،  9311(( ) حاتم ، خاکستری رنگ مشاهده می شود .

 –که همراه با آجر و گچ تکرنگ به کار رفته اند ، مساجد را از حالت جاللی مطلق خارج کرده و خصلت جمالی 
 جاللی به آنها می بخشند .

گچ روکشی که برای پوشش داخلی ساختمانها به کار می رفت ، به ندرت سفید نگه  سبک آذریدر
می شد ، رنگ گچ بین سفید کامل تا خاکستری و نخودی بود . در کتیبه های آیات قرآن و احادیث  داشته

مثال حروف سفید در زمینه سیاه ، حروف سفید در زمینه آبی سیر ،  " چندین ترکیب مختلف رنگ وجود داشت .
در (  33 :9335) ویلبر ، "سفید کتیبه آبی با حاشیه قرمز ، حروف قرمز در زمینه آبی و حروف آبی سیر در زمینه 

برای سبک آذری به شمار آید ، شاید مهم تر از تنوع طرح های طاق در سلطانیه که می تواند نماینده خوبی 
فهرست کامل همه ی رنگهایی که روی سه نوع  "طرح ها،وجود رنگ فراوان است که کامال حفظ شده است . 

و گچکاری رنگی ( به کار رفته ، از این قرار است : سفید؛  گچکاری ) سطوح گچی مسطح ، گچکاری وصله ای
 :) همان "آبی روشن، آبی سیر، سبز، قرمز، پرتقالی، زرد، کرم، قهوه ای متمایل به قرمز، قهوه ای، سیاه و طالئی

ی رسیده بود و در مقبره الجایتو در سلطانیه قطعات کوچک کاشکاشیکاری در این دوران به آستانه تکامل  ( 10
ابی ، نیلی ، سفید  و سیاه نزدیک هم قرار داشت .در سالهای بعد رنگ پنجم یعنی سبز و رنگ ششم یعنی قهوه 

                                                           
  آجا  قش و  خا  اق  هد   گچ بدخ هی بی ه    آجا  هنقدش ه  یو 1- 
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در کرمان دیده می  94ای بادمجانی در اصفهان اضافه شده است و رنگ هفتم یعنی زرد طالئی در اواخر قرن 
 آید شود . این تنوع رنگی در مساجد سبک آذری خصلتی جمالی به شمار می 

بیشترین مصالحی که برای پوشش جداره های مساجد به کار می رفت ، کاشی بود .  دوره اصفهانیدر 
رنگ کاشی را از الجورد می گرفتند که دارای رنگهای خانواده آبی بود . رنگ زرد و قهوه ای و خانواده آن "

ارغوانی ، حنایی ، زرشکی ، آب چون رنگ حنایی را از روسوخته می گرفتند . رنگ قرمز و خانواده آن چون 
هندوانه ای و سرخابی را از شنگرف می گرفتند . رنگ قرمز پخته را از گل اخرا و خون خره و سرنج می گرفتند . 

 :9333) پیرنیا ، "رنگ های قهوه ای سوخته و سیاه را از آب سرب و سفیدآب سرب و روی و قلع می گرفتند
و آرایه های به کار رفته زیاد است ولی در مقایسه با سبک آذری این تنوع در این دوران تنوع رنگ ها (   234

جاللی محسوب کرد . در دوره اصفهانی طیف  –وگوناگونی تقلیل یافته ، از این رو می توان آنها را جمالی 
رنگهای سرد نسبت به دوره آذری مورد استقبال بیشتری قرار داشت . در حالیکه رنگهای گرم هم در دوره آذری 
نقش قابل توجهی دارند که روی گچ اجرا می شوند که این عامل به نوبه خود سبب جاللی تر شدن فضا می 

 شود . در عین حال 
 
 

 نباید از درخشندگی کاشی در مقابل مات بودن گچ گذشت که درخشندگی عامل جمالی بخشی به فضاست . 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
ه  و  55 صدیا 

 رشک اب ب ه 

 

ه  و  -52 صدیا 

 رشک آفا 

 

مسجد سبک  -13تصوير 

 رازي

 

ه  و رشک  -50 صدیا 

 هاار ه 

 

ه  شف هش ر ه  خ و هی خا رشک هاار ه    ااس   هق ی ی  مش ق  اهرب   بی ه ا او ی خا ه  جو اخ اا -50-55  ص  یا

   ل  این  ند  اهر  خا رشک آفا  بی ب ش این هقواا هدخ ه  ارو  هو  واخ اهرب  ه د هحو خ ا  بی خل   هحو خیا هص لو

  هد      خل   اه   خ خا آر    بی آفا  ه  ا یوو ارا   ند  اهرب   بی ه ا او ی خا رشک اب ب ه  خا هق ی ی ب  رشک

 چشم ه  هداخ  
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 یکورد یک یا دو مسجد شاخص از هر بررسی متغیرهای سنجش پذیر وابسته به مفاهیم تشبیه ، تنزیه ، جمال و جالل در م -2جدول 

 

 نتیجه گیری

معماری و شهرسازی همانند بسیاری از فنون ، هنرها و بدایع ، بر مبنای ارزشهایی که منبعث از نوع 
تفکرات و اعتقادات جوامع بشری می باشند ، شکل می گیرد . کوچکترین تغییر صورت گرفته در طرز تفکر و 

دارد . همانگونه که میزان انطباق  باورهای اعتقادی افراد ، تاثیر بسزایی بر کالبد معماری و شهرسازی آن جامعه
قوانین فقهی از جمله تشبیه ، تنزیه ، جمال و جالل در ادوار مختلف بنا بر معماری مساجد با مفاهیم عرفانی و 

شرایط حاکم بر جوامع ، بسیار متغیر بوده است ؛ به طوریکه بررسی ها ثابت می کند در بدو ورود اسالم به ایران 
و تنزیه در کالبد مساجد اولیه بسیار پر رنگ بوده است . با بهبود شرایط و اوضاع ، تفکرات  ، حضور مفاهیم جالل

و ارزشگذاری مفاهیم دستخوش تحول شده و این تغییرات در کالبد مساجد که بهترین  نمونه تجسم یافته 
های اصلی مساجد اعتقادات و ارزشهای هر عصری به حساب می آیند ، خودنمایی می کند . با بررسی ویژگی 

سبکهای گوناگون مشخص می شود که میزان انطباق مساجد با مفاهیم تشبیه و جمال از سبک رازی بیشتر شده 
و در سبک آذری به حداکثر میزان خود می رسد . این خصائل می توانند نمایانگر بهبود اوضاع اقتصادی ، فنون 

مانطور که اندکی تغییر از جمله محدودیت زمانی در ساخت و اهمیت مادیات در آن مقطع از تاریخ باشند. ه
ساخت بنا، اوضاع حاکم در سبک اصفهانی را به نحوی تغییر می دهد که این فاخریت تا حدی تقلیل یافته و 

 نوعی تعادل مابین مفاهیم تشبیه و تنزیه و جمال و جالل برقرار می شود . 
 

 منابع و مآخذ 

انتشررارات وزارت چرراا اول، درآمرردی بررر هویررت اسررالمی در معمرراری و شهرسررازی ، ،9331 ،نقررره کررار ، عبدالحمیررد .9
 مسکن و شهرسازی

حسررین معماریرران، چرراا ششررم، ، سرربک شناسرری معمرراری ایرانرری ،  ترردوین: غررالم  9333پیرنیررا ، محمررد کررریم ، .2
 انتشارات سروش دانش

محسررین معماریرران، چرراا دوازدهررم،  ، معمرراری اسررالمی ایررران ، تررألیف و ترردوین: غال  9331پیرنیررا، محمرردکریم،  .3
 انتشارات سروش دانش

ج یر و ه  جو ی هص رشوب   چب اگ هی خا ه دخاا  شش ب  ر  ندیب    ب   دجی بی این ه دخاا هش  وو ه  گاخخ  -1ه دخاا 

هی ه  جو ا ل ی رشک هاار ه  ه هال  ندیب  بدخو   ب  ا هو ا  بی ایو خا ا اها این خ او اهوه  هصشا  شش ب  بی هدخ 

یب  بدخو   خا رشک آفا  ه  جو ه هال  شش ب     نو   خا رشک ه ر اهو  این خا ح ل  ا هی ه  جو ااس   شش ب  ر  ند

اب ب ه  هد      خل باقااا یوو   ه  جو اهوه  هصشا  ندیب  ه د بی هدخ ه  گ اهو  بی ار ثن   ه  و ی   لمف اهلل هی ب  

 ه  جو رشک آفا  اس این هنا باابا  ه  هنو   
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، معمرراری اسررالمی ایررران در دوره ایلخانیرران ، ترجمرره عبررداهلل فریررار ،چرراا دوم ، انتشررارات   9335ویلبررر ، دونالررد،  .4
 علمی و فرهنگی 

 هی انتشارات جهاد دانشگا چاا اول ،معماری اسالمی ایران در دوره سلجوقیان ،، 9311 ،حاتم ، غالمعلی .5
 ، معماری ایران در قلمرو آل بویه ، چاا اول ، انتشارات کلیدر9339آزاد ، میترا ،  .3
سررازمان چرراا و انتشررارات وزارت فرهنررگ و   چرراا اول ،صررفهان در شهرسررازی ،امکتررب ، 9335 ، اهررری ، زهرررا .1

 ارشاد اسالمی 

چرراا و عبدالرضررا همررایون ،زیبررایی شناسرری در معمرراری ، ترجمرره جهانشرراه پرراکزاد  ، 9333،گروتررر ، یررورگ کررورت .3
 انتشارات دانشگاه شهید بهشتی  چهارم،

 انتشارات سروشچاا اول ، حکمت معنوی و ساحت هنر،، 9319مددپور ، محمد ،  .1

،مبرانی زیبرایی شناسری جرامع ، ترجمره محرد رضرا ریختره گرران ، فصرلنامه هنرر ، شرماره             9333شوان ، فریتیروف،   .90
 ، زمستان  93
، از مسررجد امررام اصررفهان بیرراموزیم ، دومررین کنگررره ترراریخ معمرراری و شهرسررازی ، برره     9313نرروایی ، کررامبیز ،  .99

 سازمان میراث فرهنگی کشوراهتمام باقر آیت اهلل زاده شیرازی ، چاا اول ، انتشارات 
، سلسررله مراتررب تشررخص عناصررر شررهر در ارسررن شررهری در   9310حمررزه نررژاد ، مهرردی ؛ زریررن قلررم ، فرررزاد ،   .92

 2دوران اسالمی ایران ، نشریه شهر ایرانی اسالمی ، شماره سبک های شهرسازی 
، مسررجد جررامع کبیررر نرری ریررز ، نشررریه هنرهررای زیبررا ،   9334ذاکررری ، محمدحسررین ؛ معماریرران ، غالمحسررین ،  .93
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 ، شاهکاری هنر ایران ، ترجمه دکتر خانلری،چاا دوم ، انتشارات امیرکبیر  9333پوا ،آرتور ،  .94
، ترراریخ اجتمرراعی ورامررین از ابترردا تررا عصررر پهلرروی ، چرراا اول ،     9332امینرری ، محمررد ؛ رضرروان ، همررایون ،    .95

 انتشارات علمی و فرهنگی صاحب الزمان )عج(
 ی اسالمی(، چاا چهارم، انتشارات سمت، معماری ایران )دوره9335کیانی، محمدیوسف،  .93
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 هجدهم مقاله

 

 1حکمت عناصر معماری منظر در بهشت قرآنی با تأکید بر سورة مبارکة الرحمن

 
 محمدرضا بمانیان

 عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشیار معماری دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 بهزاد وثیق

 پژوهشگر دکتری معماری، دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 مجتبی انصاری
 عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشیار معماری دانشکدۀ هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس

 عبدالحمید نقره کار
 عضو هیئت علمی گروه معماری، دانشکده معماری دانشگاه علم و صنعت

               

 مقاله چکیده

در این مقاله، ابتدا با مطالعۀ پیشینۀ متافیزیکی عناصر باغ اسالمی مانند درخت، آب، به این عناصر 
های باغ روی عناصر مذکور، از دیدگاه حکمت اسالمی در قرآن و نمونه پرداخته شده و پس از آن با مطالعه بر

شد تا با نزدیک شدن به حکمت مفاهیم بهشت و با جستجو در متن قرآن و توجه ویژه به سورۀ اسالمی، سعی
توان دریافت که به این سوره مطالعه شود. بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله، میالرحمن، تفاسیر مربوط 

بندی محکمی نند آن را در نظمحکمت عناصر باغ، مانند نور و سایه، درخت و گیاهان، آب، غرفه و قصور، و ما
 دانست، که بر اساس هندسۀ قدسی، و علم الهی، انسان را به سعادت رهنمون کند.

 سورۀ الرحمن، باغ، بهشت، حکمت، عناصر منظر. :کلیدیواژگان 

 مقدمه

بخش داشته های اسالمی از آغاز تا کنون عناصری مشترد طبیعی مانند درخت و آب، محیطی آرامشباغ
اند. در این میان عناصر طبیعی در توصیفی که وجود گذشت سالیان دراز، ارزش گذشتۀ خود را حفظ کرده که با

 قرآن دربارۀ بهشت دارد نیز نقشی مؤثر دارند. 
به طبیعت برداشت  باتوجه به آنکه موضع هر تمدن دربارۀ حقایق ملکوتی از دیدگاه آن تمدن نسبت

با بررسی مفاهیمی که پیرامون این موضوع در قرآن، احادیث و گفتار عرفای  توانمی ،(95: 9351)نصر، شودمی
هایی مانند باغ و شود، به چهارچوبی قابل اطمینان برای اصالح و ارتقای طبیعت در قالباسالمی دیده می

شروب کند که از منبعی قدسی ممنظر دست یافت. مجموعۀ این منابع در کنار هم دانشی را معرفی میطراحی 
 شناسیم. شده و آن را تحت نام حکمت اسالمی می

( 912: 9333)کاپلستون، شودنهایی کنکاش می ء حرکت، و علتدر حکمت چهار چیز یعنی جوهر، ماده، منشا
 پردازیم.توجه به منابع اسالمی به بررسی این چهار مؤلفه در عناصر منظر می . پس با

                                                           
ایررن هق لرری باگاو رری یرروو اس   ر ررق  ببررداخ  ابرردل ه  رر ا  ه هرری اس خیرروگ و قرراآر هررایم )بااررر  هررداخ   ه  رر ا  ه رروده  اقشرر م    -

 شر و  اب ا هوا  ه ه  خ او خه ا    صص  ه   ا   خاهشوو   نا   ه   ا  خاهگاخ   هشک ایاارر  ر ی ر
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های مردمان مختلف مانند تنها به مواردی از باغتعابیر و توصیفاتی است که نهکتاب آسمانی اسالم سرشار از 
رضوان، و ... توجه ویژه بر باغ کامل، از آن با تعابیر جنت، روضۀ  مصریان و نیز بهشت شداد اشاره دارد، بلکه با

 برد. نام می
ترین منابعی است که توجه مشخصسورۀ الرحمن با آیات متعدد خود در زمینۀ توصیف بهشت، یکی از 

معماران و پژوهندگان منظرسازی اسالمی طی قرون مختلف را جلب کرده است. در این مقاله سعی شده تا با 
سازی دوران اسالمی و نیز معنای باغ از بررسی این آیات به بازخوانی باغ بهشت بپردازیم که در شناسایی باغ

 آید.دیدگاه قرآن امری ضروری به نظر می

 فرضیه                                                                                       

شود. این حکمت و ست که در کلیات باغ و نیز در تمامی عناصر دیده میباغ قرآنی دارای حکمتی ا
دهد و انسان را  )عالم کبیر( صورت میدانش الهی باغ را به بهترین وجه برای ارشاد و تذکر به بشر در طبیعت 

 رساند. یاری می در رسیدن به سعادت

 پیشینه متافیزیکی عناصر باغ                                                                  

در دوران باستان، درخت به تعبیری ترکیب آسمان و زمین و آب و در مجموع، کل عالم عین است، که 
. این (295: 9311)کوپر، کندساکن را در مقابل با آنچه در سنگ و موجودات جمود یافته است، متجلی می حیات

نکته قابل ذکر است که درخت برای بسیاری از جوامع کهن سرچشمۀ حکمت و دانش، نامیرایی و تجلی آسمان 
احادیث رسول اکرم )ص( و درختان، در متون اسالمی نیز، هم در قرآن و هم در . ( 924: 9330هال، )است

دارد و تجلی ذات او درختی امامان )ع( نقش شاخصی دارند. خداوند گاه در درختی خود را بر انسان عرضه می
و نشانۀ جایگاه رفیع این عنصر در ( 95 -1طه، آیات ) افشاندست چونان که منور شده باشد، به اطراف نور میا

 ای از ارتباط با دنیای فرادین دارد. بنا بر این درخت نشانۀ عروج به آسمان و نشانهبینی اسالمی است. نظام جهان
در فرهنگ اسالمی نیز باتوجه به محیط خشک عربستان و حوادث مهم تاریخ اسالم، باالخص تاریخ 

شناسی فرهنگ اسالمی توان حضور برجستۀ آب را در ایجاد نشانهشیعی که با عنصر آب گره خورده است، می
توان به وضوح دید که بشر همواره ارزش معنوی آب را به خدا و یا با توجه به مطالب یاد شده، میدریافت. 

ه ) نور، آیخوردکرده و خلقت جهان و حیات دنیوی و اخروی نیز ابتدا با آب گره میخدایانی بلندمرتبه مربوط می
45) . 

 حکمت عناصر باغ                                                                            

طبیعت ، استفاده از خدا شهری را که در طراحی آن، و (35آیه )بقرۀ، خانه اولیه بشر باغی بهشتی است 
  (.95 سبا، آیهقرآن، شمرد )برمی را نعمت گاه باشدو باغی که در ارتباط با سکونتمی نامد طیب  ،دیده شده باشد

کرات انسان را به اندیشیدن در طبیعت و عناصر آن دعوت کرده و راه سعادت او را فهم خداوند در قرآن به
. در باغ اسالمی عناصر و آیات خدا از آب، باد، ( 23-20)ذاریات، آیات  داندقدسی از این عناصر و رابطۀ آنها می

با  9اند.آیات الهی یاد شده، گرد هم آمده آسمان، زمین، درخت و ستارگان، که در قرآن از آنها بهخاد و آتش تا 
 رسد و باغ با گرد هم  آوردن آن در محیطی محصور به جاییها آدمی به تکامل انسانی میتفکر در این نشانه

. از این منظر باغ اسالمی، در حکمت شودصغیر مبدل میکبیر و عالم مناسب برای اندیشیدن در باب عالم 
که در « هایی با نهرهای روانباغ»است که در قرآن سی بار از آن با توصیف  تمثیلی، به بهشت ابدی تلقی شده
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 )های آن که چهار رودخانۀ آب و شیر و شراب پاد و عسل ناب روان است نام برده شده است.زیر درخت
Brooks et all, 1987: 45)  

کننده مانند آب و درخت و آسمان، که در روایات به این خصیصۀ با طبیعت خود و تسلط عناصر تلطیفباغ 
کند، چونان که، گویی  آنان اشاره شده است، انسان را از تحجر دنیوی رها و او را به نهاد و فطرت خود نزدیک می

گذرد و در قدم انسان از صافی معنویتی می ای است که با هربصیرت در باغ سلود عارفانه ورود و گردش با دیدۀ
قدرتی  شود، نشانۀکند، و آنچه در باغ ساختۀ انسان، دیده میانتها، با رسیدن به مقام کمال، جامۀ دنیا از تن می

توان به قادر توجه آسمان و آیینۀ آن در آب است که می ست که خداوند بدو داده و با نشاندن درخت و نظارۀا
بودن عناصر تنها به کالبد آنان خالصه رساند. نشانه این همه انسان عارف را از کبر به خضوع میداشت و 
شود و روابط بین درختان و آب و خاد و گل، میان آب و آسمان و باد،  تناظر و تناسب بین کوشک، حو ، نمی

کند. از دیدگاه عرفان اسالمی محور آبی، و سردر، خود از نظم هستی و نسبت مخلوقات و خالق حکایت می
تعالی روحانی و آرامش و رشد استعدادهای  ترکیب، تناسب، تقارن، و تسلسل در طبیعت و به تبع آن در باغْ

آورد و در اندیشۀ عرفانی، انسان و طبیعت هر دو در باغ در ترکیبی همگون آیینۀ یکدیگر میبار انسانی را به 
گیاهان، استعاره از رشد ملکات الهی است و ارشاد را برای سنگ نیز محتمل  هستند. در این تفکر، رشد طبیعی

 یابد.داند. به بیانی دیگر تمام باغ زنده است و در هدایت الهی بسط میمی

 حکمت درخت در باغ-1 

درخت نمونۀ کاملی از تجمیع وحدت و کثرت، نماد معاد مادی و نشانۀ معاد حقیقی آخرت است. در 
ریز نشانۀ تجدید حیات و چرخۀ مرگ و زندگی مرگی و ابدی بودن و درخت برگدرخت سبز نماد بیهمین باره 
 ,Hanaway) ست از درخت چنارطوبی نمونۀ ازلی اسازی اسالمی دست در حکمت باغ از ایندنیوی است. 

 . (  30:  9311)کورکیان و...، و سرو نیز نماد شعلۀ جاودانی هستی است (46 :1976-  47

 حکمت نور در باغ-2

 ، و ائمه و اولیا(  95)مائده، آیه ، رسول اهلل( 35)نور، آیه  نور در عرفان و متون اسالمی نشانۀ خدا
است. سایه که نتیجۀ  (20و 91)فاطر، آیات  ، و هدایت و بصیرت(251)بقره، آیه  ، ایمان و سعادت(3)تغابن، آیه 

آمده است. اما باید دانست نور این « نعمتی بهشتی»آن با عبارت ست که در قرای انبودن نور است نیز هدیه
ازای آن در آخرت متفاوت است، زیرا در بهشت این سایه خود نوری است که از حضور در جهان و سایۀ آن با مابه

آید، یعنی سایۀ آن از به هیچ وجه دنیوی نیست. بهشت زمینی در ساحت امور لوای رضایت خداوند پدید می
) شوان، فسادپذیر است، ولی حیات در باغ آسمانی در گرو نور فسادناپذیری است که به دلیل قرب الهی است.

سایه در دنیا نشانۀ کرنش است و تمام مخلوقات در برابر نوراالنوار و عبادت تکوینی، سایه بر زمین  ( 210: 9333
این درختان بهشتی سایۀ خاکی ندارند، زیرا ما ، ا( 933 -932)همان: افکنند تا فروتنی خود را نشان دهندمی
 .نه در قسمت غربی افتد و آنهاوی ر که خورشید بر هستندنه در قسمت شرقی باغ  اندرخت

 حکمت هندسه در باغ-3

هندسۀ باغ اسالمی دو محور عمود بر هم دارد. در اندیشۀ کهن عالم وجود به چهار بخش که چهار  
قالب هندسی باغ از تسلط  (32: 9312)آذرپاد و حشمتی رضوی،  شد.ردند تقسیم میکرود آنها را از هم مجزا می
النهرین و کند. این خردورزی ریاضی از دیرباز در معماری منظر بینجوی او حکایت میتفکر هندسی و تقارن

گوشۀ باغ، ها با هندسۀ راستها، و گلاست. تضاد بین رشد ارگانیک درختان، بوتهایران جای خود را باز کرده 



89 

 

-خلیفةای است که با نشان دادن تسلط عمدی انسان )گونهها بهکند. این نسبتنشان میهندسۀ طبیعت را خاطر 

این مطلب نشانۀ توجه به   (Laurie,1986: 27 ).کندمیگوشه را مطرح ای راستهندسه ( بر طبیعتْهللا
ای دیگر در نقش گیاهان گونهتوان بهنمادپردازی هندسی آن است. این ترکیب را میها و بندیانسان در طرح

ها و زمینۀ هندسی آنان دید. هندسۀ ارگانیک گیاهان و اقلیدسی محورها نشانۀ هندسۀ حاکم بر عالم کاریکاشی

 ( Brooks,1987: 19) کبیره و انعکاسی از ذات خداوند و عدالت وی در جهان است.

 ها در باغیابیحکمت مکان                                                                 

ای که در پیرامون خود گونهتر از دیگر نقاط باغ و بهای مرتفعنقاط شاخص در معماری اسالمی در نقطه
روی مرکز روی زمین و دقیقاً روبهترین نقطه بر محوری داشته باشند، قرار دارند. خانۀ کعبه در مرتفع نقشی

عدن و . همین مفهوم را نیز در قرآن دربارۀ جنت ( 243: 2ه. ق، ج  9493)شیخ صدوق، آسمان بنا شده است
بخشی به بنا در حکمت اسالمی از طریق مرکزیت و مرتفع بودن توان یافت. به این معنا شرافتقصور آن می

شود. در باغ اسالمی، ای معناگرایانه را در پی دارد، ایجاد میو هم اشاره جایگاه آن که هم داللتی جغرافیایی
کوشک، محور آب، و حو  معموالً در مرکز محور اصلی باغ قرار دارد و کوشک به دلیل شخصیت کالبدی خود 

خود را از  یابد. در حقیقت این انتظام فضایی منشاءبیشترین مرکزیت بصری را دارد و در میانۀ باغ استقرار می
کند که فضا و عنصر مهم شاخص در وسط و بقیه عناصر برای تأکید بر آن شناسی اسالمی دریافت میکیهان

بینیم کوشک، جوی آب، و حو  را یا در مرکز قرار های اسالمی میشوند و در بسیاری از باغشکل داده می
زیت آن تأکید دارند. درختان نیز در گسترش افقی خود اند، که گویی بر مرکای طراحی کردهاند و یا به گونهداده

 کنند.تر مینقشی مشابه با جوی آب دارند و جهت رو به کوشک را قوی

 تصویر بهشت در قرآن                                                                        

از متن، کلمات و حروف بگذرد و پا در عالم ست برای انسان تا با شناخت آن به تمامی قران کتابی ا
 فرماید:. خداوند می(40: 9319)طباطبایی، محسوسات بگذارد و با درد عالم مجردات، به معنی خلقت دست یابد

(  42م : 9111)نجم الدین رازی،  «رو جهان را آفریدمخواستم شناخته شوم، از این من گنجی پنهان بودم و می»
الزم است که انتهای حوادث به حادثی باشد که ماهیت یا »گوید: ای دیگر میگونهی را به. مالصدرا این معن

از این رو بهشت انعکاس خدا است، نه حجابی که (. 14: 9339)شیرازی،  «.حقیقت آن، عین حدوث و تجدد باشد
کمان نور همان طور که رنگین تاباند،دهد و آن را باز میست که پنهان را امتداد میآشکاری ا او را بپوشاند و

  (253: 9333)شوان،  تاباند.دهد و باز میرنگ را امتداد میبی

 باغ در متن سوره الرحمن                                                                       

اخروی، توصیفاتی را بیان کرده ست که در باب باغ هایی اترین سورهکه آمد، سورۀ الرحمن از متشکلچنان
 ترین منابع برای شناسایی چگونگی بهشت است. است. شناخت معنی آیات و تفاسیر آن از مهم

مراد از از سورۀ الرحمن اولین اشاره به عناصر منظر گردیده است. در باب این آیه آمده است که  5در آیۀ 

هایی است معنای روییدنی به «شجر»ۀ ساقه ندارد، و کلمآورد و هر روییدنی است که از زمین سر بر می «نجم»
  .که ساقه دارند

، منظور از این سجده خضوع و انقیاد این دو «کنندگیاه و درخت برای خدا سجده می»و اما اینکه فرمود: 
کنند، آن هم در یآورند، و به امر او نشو و نما مموجود است، برای امر خدا، که به امر او از زمین سر بر می

و از این  (900 :21، ج  ق9423)الوسی البغدادی،  کنند که خدا برایشان مقدر کردهچهارچوبی نشو و نما می
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خود را برای جذب مواد عنصری زمین و تغذی با آن در جوف زمین  ۀتر اینکه نجم و شجر رگ و ریشدقیق
کنند، و با سقوط در زمین این عمل خود خدا را سجده می آنها است، برای اینکه با ۀدوانند، و همین خود سجدمی

 .کندست که تربیتشان میا آورد، و او در حقیقت خداییکه حاجتشان را برمی کنندمی أاظهار حاجت به همان مبد
 ( 930: 9332)طباطبایی، 

تفاسیر مختلف دهد که در باب چگونگی این دو بهشت این سوره خداوند دو بهشت را وعده می 43در آیۀ 
بسیاری از تفاسیر بر دو جنبه بهشت چه از بعد معنوی و چه بصری و دنیوی، اشاره دارند. این دو  ایراد شده است.
 که به چند شکل پیرامون آنان بحث شده است:نام گرفته  جنة النعیمو دیگری  عدنالجنة بهشت یکی 
شت بیرونی و اندرونی است )بهکه یکی نشستنگاه مؤمن و دیگری جای همسران و خادمان وی  (9

 است(.

  9دهند.بعضی نیز این دو بهشت را یکی به آدمیان و دیگری را به پریان نسبت می (2
نویسند که منظور از دو بهشت، دو باغ است، یکی درون کوشک اصلی و دیگری بعضی دیگر می (3

 بیرون کوشک اصلی قرار دارد 

که در آخرت دو بهشت جدای از هم دارد، تا هرگاه ند که معنایش این است و بعضی دیگر گفته (4
 خسته شد به آن بهشت دیگر رود، تا لذتش به حد کمال برسد از این بهشت

روحانی معرفی جسمانی و یکی بهشت تفسیری دیگری نیز این دو بهشت را یکی بهشت   (5
  (934)همان:  کند. این تعابیر در حقیقت از مقایسۀ آخرت با وضع دنیا ناشی شده است.می
را چهار بهشت است: دو بهشت زرین و  ندگانبه جنس آن هم اشاره شده است؛ ترسجایی دیگر  (3

پروفسور آنه ماری شیمل در ذیل شرح مفهوم  (435) المیبدی، همان، دو بهشت سیمین.
دو امروز هنگامی که در سورۀ الرحمن از دو نوع باغ، »کند: چهارباغ، به سورۀ الرحمن اشاره می

چنینی که ازکلمات هایی که از هر نوع دو گونه وجود دارد و الهاماتی اینآبشار جاری و میوه
  :p. 18 1994) «.شودندرت دچار حیرت میبشود، قوۀ تخیل ما آغازین سوره اقتباس می

Schimmel, ) 
آبراهه به آن منتهی شد که چهار ای اکثراً در حول کوشک یا آرامگاهی ساخته میبندی چهارخانهاین تقسیم 
 است.ای بنا شدهنمود که باغی بهشتی بر روی رودخانهشد و با گذر این جریان آب از زیر آرامگاه چنان میمی

 گوید: کند، وی میهای دوگانه اشاره مینیز به این بهشت عربیابن
سن تکلیف و بلوغ برسند از دنیا  ها مسکن کودکان خردسالی است که پیش از آنکه بهیکی از باغ» (9

که عقوبت به اتمام اند و دومین باغ نیز مسکن مؤمنینی است که به علت سزای گناهانشان تا زمانیرفته
 برسد و اجازه دخول به بهشت را دریافت کنند باید در انتظار بمانند. 

عمل خیر و عبودیت خود ست بهشتی و حقیقی که برای آنانی است که به خاطر جزای باغ دوم باغی ا (2
ها صد درجه دارد که به باغ است که هر کدام از این باغاند. این مجموعه شامل هشت به آن رسیده

الدین ) محی«.گرددای از آن نایل میدهد به مرتبهتناسب عمل خیری که مرد یا زنی در دنیا انجام می
 ( 29: بی تابن عربی، 

                                                           
 هک  ابدال ض  ای والوین ال  شو   هشف ا رااا    و  ا بااا   1
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 : دو احتمال هست افناندرخصوص کلمۀ  43در آیۀ 
بهشت  دهد، و معنای جمله این است که: آن دویکی این که جمع فن باشد که معنای نوع را می (9

 ها و سایر لذاتند. دارای انواعی از میوه

معنی جمله این  دارتر و پربرگ باشد، که در این صورتیعنی شاخه و یکی دیگر این که جمع فنن (2
این  .های پیر و جوان و خشکیدۀ دنیا درختانی نرم دارندشود که آن دو بهشت برعکس شاخهمی

 .های مختلف باشدهای مختلف از انواع میوهاحتمال نیز هست که منظور درختانی با شاخه

 .کنددر آن دو بهشت می دو چشمهداللت بر عظمت امر آن  عیناندر آیۀ پنجاه کلمۀ  

 2و عسل مصفی 9نام دارد، که یکی از آب غیر آسن السلسبیلو دیگری التسنیم ها یکی از این چشمه (9
گاه ها هیچگیرد. آب این چشمهو دیگری از شرابی پاد است که از کوهی از مسک سرچشمه می

  (934: 9335) مکارم شیرازی، شود.قطع یا کم نمی
های چشمه( و دیگری مادی )معرفت ۀچشمتواند یکی معنوی )طبق سابق می این دو چشمه نیز بر (2

را به تجلی صفات و بهشت را به مشاهدۀ ذات  هاچشمهو آب( باشد. برخی این  ،شراب ،شیر، عسل
  ( 414 -419: 9111) ابن کثیر، اند.تعبیر کرده

بعضی از مفسرین  ای دو زوج هست، و منظور از دو زوج دو صنف است.در آن دو بهشت از هر میوه (3
هایی است که آنها را در دنیا دیده بودند، و یک صنف از آن میوهاند، دربارۀ این دو صنف میوه گفته

شناسند، چون در دنیا نبوده است. بعضی مفسرین آن را به دو نوع صنف دیگری هست که آن را نمی
)مکارم شیرازی، همان،  دانند.های تابستانی و زمستانی و یا تر و خشک و یا کوچک و بزرگ میمیوه
به امنیت  54گونه ممنوعیتی هستند. در آیۀ ی بهشتی در تعداد زیاد و بدون هیچهامیوه ( 935: 5ج 

های پردازد. در قرآن از تختروحی و آرامش خاطر بهشتیان اشاره دارد و به محل نشستن آنان می
) مکارم شود.سایبان( نیز یاد میهای  بیدار(  و سریر )تختهای سایباندیگری چون ارائک )تخت

خصوص در مسحیت مشابه با این توصیف را در ادیان دیگر و به . (933 -935: 5شیرازی، همان، ج 
معنی ای که وقت چیدنش شده باشد، و کلمۀ دان به به معنی میوۀ رسیده توان دید. کلمه جنیمی

درختان بهشتی نزدیک و در دسترس  های چیدنینزدیکی است و معنای جمله این است که میوه
  (935) طباطبایی، همان: است.

هایی که در آنها عالوه بر دو بهشت یاد شده، دو بهشت دیگر نیز هست که هرچند محتوا و نعمت (4
تر از آن دو است. این دو درجۀ فضل و شرف پایین است شبیه دو بهشت اول است، ولی از نظر

اهل اخالص است، بعضی  ایمانتر از درجۀ بهشت مخصوص مؤمنینی است که درجه ایمانشان پایین
توان چنین پنداشت که اند، و اگر چنین باشد میاز مفسرین آیه را به نزدیکی دو بهشت اول معنا کرده
در توضیح  (915: 5) مکارم شیرازی، همان، ج این دو بهشت هم از آن صاحبان دو بهشت اول است.

که از شدت سبزی طوری بز پررنگ است، بهباید گفت، کلمۀ ادهیمام از واژۀ دهمه به معنی س 34آیۀ 
آن قدر »فرماید: در این جمله در وصف دو بهشت مذکور می 3باشد، رنگش متمایل به سیاهی شده

                                                           
 آب    ا ه غ ا هی هدو آر هراخخ   بد  آر هرنوخ   1 

 هش یو یبو  هی خا آر هدخ   وضال  هرس   2 
 ی یو خا و ار  ب دار اهب یش   اا هصواق آر خاه ا   - 5
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:  5) همان، ج ها متمایل به سیاهی شد.و برگ نهایت رسیده،سبز است سبزی و غرور درختانش به 
  (911: 5) همان، ج این رنگ نشانۀ طراوت و خرمی گیاهان و درختان بهشت است. (911و  913

جوشد، اشاره شده است. این آب شدت میهایی که آب آنها بهبه دو چشمه که دارای فواره 33در آیۀ  (5
خدا با جوشد بر اولیایگوید این آب میشود. ابن مسعود میگاه قطع و آب روان آن راکد نمیهیچ

داند و نیز انس جات( میهای میوهجبیر نیز آن را آبی از الوان الفاکهه )رنگ بن مشک و کافور و سعید
  .ریزدگوید این آب چون بارانی از مشک و عنبر بر گرد بهشتیان میمالک میبن 

کند که عباس نقل میجبیر از ابن  بن است. سعید 9درخت خرما و درخت انار ،68 مراد درخت میوه در آیة
هایش آن کسوۀ بهشتیان است. میوه« سعف»و « ذهب سر »این درخت خرما جذوعش از زمرد سبز و برگش 

انتخاب انار و  (439) المیبدی، همان:های زمین روان است.آید در شکافهسته ندارد و آبی که پای درخت می
 (911: 5) مکارم شیرازی، همان، ج دارویی، و شکلی آنها است.های زیاد اقلیمی، خاطر تفاوتخرما در این آیه به 

نشینند و مانند به منظور اینکه به گستردگی این باغ و نیز شرایط خاص آن که انواع درختان در آن به بار می
 اند و همچنین دردرختان و اقلیم زمین نیست، اشاره شود. از این گذشته، درخت نخل را به انسان تشبیه کرده

سایۀ این درختان قطع  ( 295 -293: 9335) ابوالفتوح رازی، اند.دیگر آن را به ایمان هم مشابهت داده جایی
) البیضاوی، بی تا: به طلوع و غروب آفتاب باشد. شود، زیرا سایۀ بهشت چون سایۀ دنیا نیست که وابستهنمی
  ( 954) بروسوی، بی تا :دارد. به استراحت دائمی بهشتیان نیز این سایه اشاره ( 413 -414

های فراوان دیگری در بهشت گردد، پس شاید منظور بهشتمیها بربه بهشت فیهندر آیۀ هفتاد ضمیر 
اند که ذکرش در آیات آمده است. و را همین چهار بهشتی دانسته است. ولی بعضی از مفسرین مرجع ضمیر

در ادامه به محل سکونت بهشتیان اشاره شده است.  .اندبرگردانیدهفاکهه و نخل و رمان  بعضی دیگر ضمیر را به
های دنیا قابل مقایسه نیستند. البته معنی خیمه به های بهشت از نظر وسعت، گستردگی، و زیبایی با خیمهخیمه
ای گفته خانهشود و به های چوبی و هر خانۀ مدوری نیز اطالق میای محدود نیست و به خانههای پارچهخیمه
  (934 -33: 5) مکارم شیرازی، همان، ج شود که از سنگ و مانند آن ساخته نشده باشد.می

های گستردۀ درختان و نیز پارچۀ سبز و به معنی برگ رفرفگوید: کلمه می 13درکتاب صحاح دربارۀ آیۀ 
اند که بعضی هم گفته (935: 5)مکارم شیرازی، همان، ج  کنند.آذین درست میمجلس رنگارنگی است که با آن

جمع اخضر )سبز( است که صفت رفرف قرار گرفته. و کلمۀ  مراد از این کلمه بالش یا متکا است. کلمۀ خضر

حیره، و به گفتۀ بعضی دیگر معنای طنفسه )نوعی جامه( و به  های بافتمعنی جامهبه گفتۀ بعضی به  عبقری
 های بافته از مخلوط پشم و نخ، و به گفتۀ جمعی دیگر به معنی دیبا استگر به معنی جامهگفتۀ جمعی دی

  (935: 5) مکارم شیرازی، همان، ج  معنی شهر پریان نیز آمده است.و نیز به  (931)طباطبایی، همان: 
 

 های باغ بهشتیشاخص                                                                             

های عناصر باغ بر اساس آیات در دو حوزۀ کالبدی و معنایی ها و ویژگیبندی شاخصاکنون به دسته
 شود.بندی کلیات و جزئیات باغ تا حد ممکن تشریح میپردازیم. در این فهرستمی

 آرامش و امنیت در باغ بهشتی-1

                                                           

  س اه ا بی ر وال  هبی ی خ هاخو اراااهلل اردل -1 
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خداوند در معاد به آن اشاره دارد و جایی بوده که در آن بهشت نخستین نیز باغی بود مانند باغی که 
در قرآن بهشت محل استراحت و پذیرایی است چونان  9اندوهی نبود و خدا انسان را به باغبانی آن گمارده بود.

 توان بهشت و پذیراییوقفه است. نمیپذیرایی از خستگان راه دراز که به جایی برسند و این پذیرایی مداوم و بی
رو رسیدن به معنی محکمی برای چگونگی این پذیرایی دور از آن را مانند پذیرایی این دنیا مثال زد از این 

دسترس است. بنا بر فرمایش امام صادق )ع( در وصف این پذیرایی، خداوند اولیای خود را در باغ انس خود کرده 
هایشان برافراشته در حضرت در سّر آنها و شاخههایشان استوار های معرفت نشانده که ریشهاست و در آن درخت

پس در بینش حضرت ( 934: 9313، پل نویا. )چینندالهی است و آنها هر زمان از این درختان میوه انس می
)ع( باغ بهشت نوعی مجموعۀ شناختی و معرفتی است که بروز و تجلیات مادی نیز دارد. این توصیف باغ  صادق

تنها جهت تفرج است، بلکه برای تفکر، تعمق، و تدبر معنا که باغ نه محور و تفکرمدار به اینرا به مرحلۀ دانایی
 نیز باید دیده شود.

دارد ابدی که نه مانند سایۀ دنیا از نبود نور است، بلکه خود سایه در اینجا نور است،  ایاین باغ سایه 
این اقامت در راحتی کامل است و میزبان  2تعالی دارد.نوری تلطیف شده از شعاع نوراالنوار که اشاره به ذات باری 

ها که تمامی رنگباغ دارد چنانو مهمان از آن راضی هستند، این آرامش و امنیت )رضامندی( نقشی اساسی در 
ها و هم برای ها و نیز تجملی که هم برای لباسلطافت لباس و توصیفات بهشتی بر این رضایت تأکید دارد.

  زینت مردان و زنان ذکر شده است، به کرات در آیات دیگر نیز اشاره شده است.
ها در نهایت پاکیزگی و این خانه 3است.هایی را فراهم آورده ها و نیز قصرخداوند برای بهشتیان خانه

درهای  3رسند.که فرشتگان از این درها به دیدار و پذیرایی مؤمنین می 5بهشت هشت در دارد 4زیبایی هستند.
 1شود.این بهشت به روی مؤمنین باز است و حصاری در این باغ دیده نمی

 آب و آبیاری در باغ بهشتی-2

گونه که چرخش توان نظر قاطعی داد. اگر آنچرخش آب در بهشت نمیرسانی و در مورد چگونگی آب
کند، و آن را برای قصرها و کا  و آب کنار درختان آن را مانند دنیا بدانیم، که از کنار درخت عبور می

ها است. توان به نتیجۀ مشابهی رسید که آن گردش آب حول کوشکهای بهشتی نیز تعمیم دهیم، میکوشک
توان به این معنا یافت که آب باز را می 3اگر درخت و قصر را به موازات هم نبینیم، جملۀ گذر آب از زیر قصراما 

                                                           
بی جن   هی خا آه   بدخ  اج ا خاخو هدا و یو ل ون    سه ه  هی بی آر جنا باگاخاه وو یدخ ب     وار  خو   هوا هو بی ا    وو خاخ هی 1

  مش  ه1570  هنصدا   )ه ا هنو    ر ی  سهوگ  هدخ اا واا م ه  یو   خا آه     ش ا ا  ه  وخ یدهو   ا  بی اودای  با هوشدخ هی خا آه    ه

 ر 100
  الن   )  َسْ َاجٌ هُّمَبَّاَ ٌ  َهُوْه شُبُمْ   رالًّ  َش  الً لَّبُمْ و  بَ  َ ْاف  ه ن  َحْ  بَ  األَهْبَ اُ هَ ل و ینَ و  بَ   َبَوًا   َالَّذ ینَ آهَنُداْ  َ َ  شُداْ الصَّ ل حَ    رَنُوْه شُبُمْ جَنَّ  ٍ  2

 ر 34 آیی
 ر 2  ب ا چب اخ  آیی 1534)اه    یدحن   « خا ه هی روا آر  ه  اخ    ا  ب   ا    ا  »5
  َوْرٍ  َافمْدَارٌ هِّنَ الشّی   َهْشَاُ فَل کَ  ُدَ الْ َدْسُ   بَ  األَهْبَ اُ هَ ل و ینَ و  بَ   َهَ َ ه نَ  َ ِّشَ ً و   جَنَّ    َحْ  َ َوَ الشّیُ الْ ُ ْه ن  نَ  َالْ ُ ْه نَ    جَنَّ  ٍ  َ ْاف  ه ن  7

 ر 42آیی   ال دب ) الْ َن  مُ
 ر227  خو ا چب اخ هثند   ص1532  هح و بش     شا جنا اا س اح ا  شا خا    )3
 ر 73  آیی الح ا) اخْهُشُد َ  بف اَلَخٍ آه ن  نَ  3

خاا  اس ب   خا ه  ر ا ااا بوا ارالخ   ب و   هق ی ی  دار این هداخ اا ب  چردهر  هریه  -)30 آیی ص( الْ َبْدَااُ جَنَّ     َوْرٍ هُّ َ َّحَ ً لَّبُمُ -4

 هاخ 

 ).51  آیی النح ) األَهْبَ اَ ه اللَبَ   َ ْ ف اًا هَّ    ٍ  َ  نَ ٍ وَ ُ َ ِّاَ َ ْ  َوُدرَ لَکَ جَنَّ ٌ هِّن  -3
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شود و یا تنها با عبوری ساده چرخد و خارج میهایی میکند، که آنجا یا در حو طریق منافذی از قصر عبور می
هایی تکیه هایی به رنگ سبز بر تختی که با لباسگشاید. مؤمنین در حالاز کوشک راه خود را به باقی باغ می

  9اند، به تماشای آب و بهشت مشغولند.داده

 درخت در باغ بهشت-3

درخت  ،گز ،سدر ،انجیر، انار ،انگور ،زیتون، درخت خرماهای چون در قرآن به کرات از درختانی با نام
المنتهی، زقوم، و بسیاری از درختان که ، طوبی، سدرۀریحان ،درخت خردل ،اقاقیا ،نبات خیار مانندو  ،حنا ،مسواد

ای درختان عمده خوریم که بر اهمیت عناصر سبز در کالم خدا اشاره دارد.تنها با نام شجره از آنها یاد شده برمی
ر المنتهی، طوبی، انگور، و... است که نشانۀ اهمیت مثمکه در باغ بهشتی ذکر شده است درختانی چون سدرۀ

کند. این درختان هر کدام جایگاه و مکانی دارند که آنها را نسبت به هم متمایز می بودن درختان باغ بهشت است.
المنتهی در سرحدات باغ قرار داده شده تا مرزهای باغ را نشان دهد و درخت طوبی چونان به طور مثال سدرۀ

 هاهای آن در تمام قصور، کوشکزند و شاخهمیچتری سبز و بزرگ سرتاسر باغ را در یک مجموعه به هم گره 
های درختان بهشتی همیشه در دسترس است، تغییر کیفیت های ساکنین بهشت کشیده شده است. میوهو غرفه
 هایی که در دنیا نیز دیده نشده است بر درختان بهشتی رسته است. دهد و در انواع مختلف و حتی گونهنمی

 بنیه در باغ بهشتیابی اهندسه و مکان-4

باتوجه به آیات قرآن به تفاوت عمدۀ خصوصیات باغ بهشتی با نمونه دنیوی آن، از ابعاد گستردگی، 
توان بهشت را نمونۀ آمال و آرزوهای انسان بریم. در عین حال میمندی، کیفیت فضایی پی میها، نظامبهره

های این دنیا، دانست. این مون خویش، البته بدون نقصهایی با دنیای پیرابرای زیستن در جهانی دیگر با تشابه
شود. هندسۀ این باغ نیز بر اساس حداکثر نمود در تشابهات بسیار بین طبیعت مطلوب دنیا با باغ بهشتی دیده می

ناپذیر، و واال که نه بتوان آن را به هندسۀ دیگری ای محکم، تأویلنظم و سرشار از نظمی قدسی است. هندسه
ای که در خانۀ کعبه و اطراف آن دیده فروکاست و نه بتوان آن را در تضاد با سایر اجزای مجموعه دید. هندسه

شود، مشتمل بر دو هندسۀ مربع میانه و دایرۀ پیرامونی است که ترکیبی است دارای تسلسل، تناسب، توازن و می
)کعبه(  شود و تا به یک عنصردۀ آن کاسته میدهنهایی که به سمت مرکز از تعداد اجزای تشکیلوحدت. دایره

علت تواند هم گره باشد و هم نشانه، اما در  بهشت به دهد. مرکز میای مطلوب را تشکیل میرسد هندسهمی
ایجاد بصیرتی جامع به تمرکزی مانند این دنیا نیازی نیست. در منظر حسی بهشت، خطوط اصلی، عمودی 

در  (44: 9339شولتز، )نوربرگ  نشانۀ عمودی نماد ارتباط با امر قدسی دور از دید است.شود، زیرا محسوب نمی
الرحمن آمده است، تفکیک بین باغ عمودی و باغ افقی، تفکیک قابل هریک از دو جفت باغ بهشتی که در سورۀ 

کند یا ود را افشا میگونه که نسبت به مرتبۀ مقصور خقبولی است و بهشت دوم چیزی نیست غیر از خدا که آن
نمایاند نیست، از این رو باغ عمودی مقام وصال است و دو باغ فرودین بهشت رویت سعیده و سعادت ثانویه می
 (.  213: 9333)شوان، است 

توان به چهارچوبی کلی برای باغ بهشتی رسید که فارغ از باب آمده می که در اینبه تفاسیری با توجه 
انتها که ساکنین آن در حصار و بیست بیکالبد این بهشت توجه ندارند، شکل بهشت باغی ا تفاسیری که به

                                                           
رُنوُ ٍ  َإفرْ َشْاَقٍ هُّ َّو ئ  نَ و  بَ   یُحَشَّدْرَ و  بَ  ه نْ  َرَ  فاَ ه ن فَ َ ٍ  َیَشْشَ ُدرَ ر  َ بً  هُضْاًا هِّن کَ لَبُمْ جَنَّ  ُ  َوْرٍ  َ ْاف  ه ن  َحْ  بفمُ الْ َهْبَ اُ ُ ْلَئ  -1

 ر 51  آیی الوبف)  َحَ ُنَاْ هُاْ َ َقً   َشَ  الْ َاَا  ک  ه  ْمَ الثَّدَااُ
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جا در دست دارند. اند را یکمندند و تمام آن موهبتی که در دنیا از ان دور بودهآرامشی ابدی، از سایۀ دائمی بهره
های باغی که درخت زقوم نیز با نشانه این آرامش در قالب باغی گردآوری شده است که متضاد با آن را در جهنم

 توان دید.روید میدر آن می

 نتیجه 
های باستانی نشانگر پیوندی است که انسان میان طبیعت پیشینۀ عناصری چون درخت و آب در تمدن

کرده و با تنها در جهان مادی، بلکه در آخرت نیز تأکید و توجه جوید. اسالم بر این پیوند نهالطبیعه میو ماوراء
 گشاید.ای نوین بر نگرش به طبیعت میبسط معنایی این پیوند دریچه
ست که توصیفات دقیق و محکمی دربارۀ چگونگی این باغ دارد و بر الرحمن متنی ادر این میان سورۀ 

 کند.صورت و معنای بهشت اشاره می
که در متون اسالمی، مانند قرآن و تفاسیر  گونهگرفت: همانتوان چنین نتیجه با توجه به مطالب گذشته می

، نوع عناصر منظر، و چگونگی ارتباط آنها با هم در چهارچوبی معنایی و بندی، انتظام فضایییابیم، طرحآن، درمی
گیری بخشی، بهرهزمان تصویر گشته است. این مجموعۀ معماری منظر دارای خصایصی مانند آرامشکالبدی هم
 ای معنایی به نام باغ است.ناپذیر، تناسب عناصر زیستی و انتظام آن در مجموعهخللای از هندسه
معنا که تمام عناصر دارای معنا و صورتی هستند که این دو در تناظر با هم باغ را به محیطی سرشار این به 

ظمت الهی را فراهم بشری و شناخت عتواند وسیلۀ سعادت کند، که میاز علم الهی و حکمت ازلی تبدیل می
 آورد.

کنید. بر اساس این جدول عناصر باغ بهشت فارغ مشاهده می« 9ت »نقش و چگونگی عناصر را در جدول 
شود اشارات معنوی پرباری نیز دارد. کلیات این معانی را در آیات سورۀ از حدود دنیوی که برای آن تصور می

 کاملی و شناختی انسان از معبود و رشد روحانی ناظران است.ایم که همه برای یادآوری سیر تالرحمن برشمرده
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 چگونگی استقرار و نوع عناصر باغ بهشت، مأخذ: نگارندگان -9جدول

نوع  

 عنصر

هندسه و مکان 

 یابی

 معنا

 معاد و تکامل تاکید بر مرکز طبیعی درخت

امنیت و  مرکز مصنوع کوشک و قصرها
 شکوه

 آرامش سراسر باغ مصنوع غرفه ها 

مرکز و یا تاکید بر  مصنوع جوی آب و حو 
 مرکز

 تمرکز و تذکر

 عبادت تاکید بر مرکز طبیعی هاگیاهان و گل

 صیانت مرز باغ طبیعی درخت سدره المنتهی

 رحمت سراسر باغ طبیعی درخت طوبی

 تمرکز و تذکر تاکید بر مرکز طبیعی چشمه

 آرامش سراسر باغ مصنوع تخت ها

 امنیت مرز باغ مصنوع دروازه 

 
 

شود معماران مسلمان موارد مذکور را در هنگام طراحی باغ اسالمی مورد نظر داشته بنا بر این توصیه می
 باشند.
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 نوزدهم مقاله

 بررسی تطبیقی در نسبت تکنولوژی و معماری
 

 عبدالحمید نقره کار

 کارشناس ارشد معماری، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران

 رزا وکیلی نژاد
  پژوهشگر دوره دکتری معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران

 مقاله چکیده
تکنولوژیهای جدید در دگرگونی شکل و کالبد ساختمانها و شهرهای مدرن نقش بسیار داشته است. 
تاکید بر جنبه های تکنیکی معماری در دهه های اخیر، رویکردی جهانی است که کشور ما نیز از آن مستثنی 

ه پیشرفت آن، کاربرد نمی باشد. انقالب صنعتی و پوشش دهانه های وسیع، نگرش نوین به تکنولوژی و امید ب
تکنولوژی در خلق آثار متهورانه، بی اهمیت شدن الزامات سنت، فرهنگ و بافت مکان در خلق فضا سبب تسلط 
تکنولوژی بر معماری شده است. ظهور گرایشات مختلف پیرو تکنولوژی دلیلی بر این مدعاست. از طرفی 

د بحرانهای معاصر قلمداد می شوند. به این ترتیب پیشرفتهای معاصر تکنولوژیک یکی از عوامل اصلی در ایجا
نحوه استفاده از تکنولوژی و برخورد با آن همواره از پرسشهای چالش برانگیز بوده است. این مقاله با بررسی 
تکنولوژی از منظر فلسفی و مقایسه تکنولوژی جدید و قدیم، ضمن بررسی نحوه ظهور تکنولوژی در معماری 

ن، سعی در یافتن نقاط ضعف و ایجاد مشکل و ارائه راه حلی مناسب جهت کاربرد تکنولوژی دوران اسالمی ایرا
در حوزه معماری دارد. در این راستا، از کتب و مقاالت مختلف در زمینه مربوطه و نیز دیدگاه صاحبنظران، به 

ی است که در برخی عنوان منابع تحقیق استفاده شده است. شیوه تحقیق به کار رفته، شیوه استدالل منطق
  قسمتها با نمونه های موردی همراه گردیده است.  

 ، گشتل، معماری صنعتی، معماری اسالمی.کنولوژیجدید، ماهیت ت کنولوژیت :کلیدی های واژه

 مقدمه
تحوالت علمی و پیشرفتهای تکنولوژیکی در دهه هفتاد که اوج آنها در سفر به ماه تبلور یافت، موجب 
تغییر نگرش مردم در استفاده از تکنولوژی و امید به پیشرفتهای بسیار آن در آینده شد. گذر از صنعت به فناوری 

تحول کرده و ورود انواع اتومبیل، اختراع در اواخر سده نوزدهم و اوایل بیستم باور عمومی را درباره زندگی م
پیشرفت علوم و رسانه ها و رایانه در دهه پنجاه به زندگی جوامع برخوردار از آن معنای تکنولوژیک بخشید. 

به  مختلف طرحهای از عناصر آن دراستفاده ه و علمی از طبیعت شد بیشتر مکانیزه سازی، منجر به درد
 (9332)عرفان،  .دیبخشناسی سرعت شبرداشتهای متفاوت از زیبایی

انقالب صنعتی و سیر از عصر کشاورزی به صنعت و اهمیت زمان در ساخت بنا با افراط و تفریط در 
استفاده از تکنولوژی با اهداف انبوه سازی و ارزان سازی پس از جنگ جهانی دوم همراه گردید. این تغییرات به 

معماری، ساختمان را عرصه ای برای نمایش خود تبدیل نمود. اکنون که جای به خدمت گرفتن تکنولوژی در 
را پس از موج اول اختراع کشاورزی و "موج سوم"زمانه ما در عصر الکترونیک و اطالعات به گفته الوین تافلر 
ن ( تجلیل از فناوریهای صنعتی باعث ایجاد ساختما9332موج دوم انقالب صنعتی طی می کند، )سوادکوهی فر، 

همانند ماشینی غول پیکر شده است. ماشینی که هدف از آن نمایش حرکت و جنبش )پله برقیها و آسانسورها(، 
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شفافیت، تکنیک سازه های مدرن، اجزای تاسیسات و نحوه انتقال نیرو، انعطاف پذیری و قابلیت تغییر، 
ی و استفاده از هوش مصنوعی سبب استانداردگرایی و تولید صنعتی است. ادامه این روند با انقالب دیجیتال

 افزایش مقیاس بنا، تمایل معماران به ایجاد دهانه های وسیع و نیز گسترش عمودی است.
علیرغم این پیشرفتها دنیای معاصر با بحرانهای مختلفی دست به گریبان است که از مهمترین آنها 

اما فراتر از اینها بحرانی عظیم دامنگیر جهان بحران محیط زیست و انرژی و آلودگی منابع را می توان نام برد. 
معناست، بحران هویت در انسان شناسی و هستی شناسی، مشکالت اجتماعی، فرهنگی ناشی از آن و بحران در 
عرصه هنر، معماری و شهرسازی معاصر. در ریشه یابی علل بحران، تکنولوژی از عواملی است که همواره از آن 

عاصر با ویژگیهایی چون عدم توجه به خاطرات جمعی و تعلقات فرهنگی سبب نفی یاد می شود. تکنولوژی م
فرهنگ و سنن گذشته و اسارت در فرم و مصالح گردیده است. در چنین شرایطی آیا راه حل خروج از بحران، 
وجود نفی تکنولوژی و عدم استفاده از آن است  حال آنکه در بررسی تاریخی تکنولوژی به صور مختلف همواره 

داشته و خاصه در خلق آثار معماری و شهرسازی بسیار موثر بوده است. آیا علل ایجاد بحران در تفاوت تکنولوژی 
 جدید و گذشته است  در این صورت چه راه حلی پیشروی انسان معاصر قرار دارد 

پاسخ به چنین این مقاله با تعریف تکنولوژی و مقایسه دو نوع جدید و قدیم آن، در جستجوی یافتن 
پرسشهایی است. در این راستا پس از ارائه دیدگاههای مختلف، اصولی کلی در رابطه با نحوه نمود تکنولوژی در 
معماری دوران اسالمی ایران مطرح خواهد شد. نهایتا این اصول و اعتقادات اسالمی در پاسخگویی به سئواالت 

 تحقیق به کار گرفته می شود.
 

 کنولوژیتتعریف                                                          

 واژه شناسی

دانسته شده و به  در زبان انگلیسی"Technology" مترادفِ ناوریواژه ف در لغت نامه دهخدا
 را تکنولوژی فرهنگ معیناطالق می گردد.  شود تجهیزات و روشهای علمی که در حیطه خاصی به کار برده

علمی که در حیطۀ خاصی به کار برده  تجهیزات و روشهایو نیز  ابزار و ماشین آالت و مواد اولیهمطالعۀ فنون و 
 .کندتعریف می شود

 :بستر چنین است در فرهنگ و "Technology" معنای واژه
Greek technologia systematic treatment of an art، from technē 

art ،skill + -o- + -logia –logy 
سه معنی، کاربرد عملی دانش به ویژه در زمینه ای مشخص و توانایی ایجادشده به وسیله کاربرد  که در

عملی دانش، وضعیت تکمیل یک کار به ویژه با استفاده از فرایند، روش و دانش فنی و نیز به معنی نمودهای 
یف زیر برای این واژه ارائه شده در دایره المعارف بریتانیکا نیز تعر 9خاص رشته ای مشخص از کاوش بکار میرود.

 است:

                                                           
1 -  http://www.merriam-webster.com/dictionary/technology 
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در دایره المعارف ویکیپدیا  9"کاربرد دانش علمی با اهداف کاربردی زندگی انسان یا برای تغییر محیط.
نیز واژه تکنولوژی با ریشه یونانی، مفهوم وسیعی است مرتبط با انسان و سایر موجودات درباره کاربرد و دانش 

 رگذاری بر توانایی یک گونه برای کنترل و تطابق با محیط آن: ابزار و صنایع و نحوه تاثی
)τέχνη( téchnē) = τεχνολογία( “technología،-( logía-'craft' and  

2)”λογία 
به این ترتیب تکنولوژی، مطالعه مطلب یا شاخه ای از دانش درباره یک موضوع تعریف شده که میتواند 
به اجسام مادی مورد استفاده انسان مانند ماشین، سخت افزار و لوازم اطالق شده یا طیف گسترده تری شامل 

سخن گفتن از وجود و راز وجود ، ژیتکنولو یونانی تفکردر سیستمها و روشهای ساماندهی و فنون را در برگیرد. 
معادل تکنیک در  عبارت است از بحث درباره هنر و صنعت. logosو لوگوس  techneمرکب از تخنه ، هنر

نامی برای  و تخنه، تعبیر می شود   techniqueو صنعت  artبه دو معنی هنر  techneیونانی یعنی 
 (9334)مددپور،  است.مرتبط  poiesis دنآور-اابداع و فر مهارتهای فکری و هنرهای زیباست که به
روشی که اشیای "مفهومی دیگر از تکنولوژی را عنوان نمود:  9131فرانکلین در سخنرانی خود در سال 

تکنولوژی کاربرد ریاضی، علوم و هنرها برای منفعت "در تعریفی دیگر  3"اطراف خود را سازماندهی می کنیم.
  4"زندگی است.

آتش، لباس و سرپناه، ابزار استفاده بشر از تکنولوژی از رابطه وسایل ساده و منابع طبیعی آغاز شد. 

کارل میتچم در تعریف تکنولوژی، آن را در فلزی و چر  و حمل و نقل از اولین انواع تکنولوژی معرفی شده اند.

د، روش و شیوه، تکنولوژی به مثابه نتیجه و اثر سه گروه، تکنولوژی به مثابه دانش و تفکر، تکنولوژی به مثابه فراین

 (9335. )وفامهر، و شی، دسته بندی می کند
در زبان عربی کلمه صانع یکی از صفات خداوند است. خداوند عالوه بر خالق )هستی آفرین( و بار 

بدانیم، آنرا  را معادل تکنولوژی "صنعت"و  "صنع")متنوع و متکثرآفرین(، صانع نیز هست. در زبان عربی اگر 
هر فعل، صنع است ولی هر صنع فعل نیست "آورده اند. قرشی در کتاب قاموس قرآن، می گوید:  "عمل"معادل 

و آن به حیوان و جماد نسبت داده نمی شود بر خالف فعل... به قولی صنع، جودت را در ضمن گرفته است. 
دقت و » تعمال شده. می شود گفت که در آنناگفته نماند آن در قرآن در معصیت و کارهای بیهوده نیز اس

را  "لتصنع"وی در ادامه با ذکر دو آیه  "محکمی و اهمیت منظور است نه جودت و فرقش با فعل همین است. 
 (9354را به معنی تربیت و اختیار ذکر می کند. )قرشی،  "اصطناع"به صیغه مجهول به معنب تربیت شدن و 
 ئله مهم وجود دارد:در نقد تعاریف ارائه شده دو مس

  می توان گفت تجزیه تکنولوژی به عنوان دانش، فرآیند و روش، ما را از :  اولمسأله
 واقعیت متبلور تکنولوژی که ترکیب سه مفهوم مزبور است دور می کند. 

                                                           
1- “The application of scientific knowledge to the practical aims of human life or، as it is sometimes phrased، to the 
change and manipulation of the human environment.”،  
http://www.britannica.com/bps/search?query=technology&source=MWTEXT 
2 -  http://www.wikipedia.com/dictionary/technology 
3 -  Franklin، Ursula. "Real World of Technology". House of Anansi Press.  
http://www.anansi.ca/titles.cfm?series_id=4&pub_id=58. Retrieved 2007-02-13.  
 “it is practice، the way we do things around here”. 
4 - http://muse.jhu.edu/login?uri=/journals/canadian_journal_of_sociology/v031/31.3borgmann.html. Retrieved 2007-02-

16. 
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  فرهنگ به عنوان اندیشه ها و دیدگاه و ایدئولوژی انسانها، تابع تکنولوژی  : دوممسأله
نیست، فرهنگ جز حوزه معرفتها و حوزه اختیاری انسانها و تجلی اعتقادات و اعمال 
مثبت و منفی انسانهاست و هویت حقیقی انسانها و جوامع را تشکیل می دهد در حالیکه 

یت انسانها داشته و یکی از عوامل محیط تکنولوژی یک وجه اعتباری نسبت به هو
اجتماعی است و تابع فرهنگ یعنی شناختها و رویکردهای کالن، جمعی و فردی 

 انسانهاست.

 کنولوژیانواع دیدگاهها درباره ماهیت ت                                     

ز اولین متفکرانی است که مارتین هایدگر اشاید مهمتر از تعریف تکنولوژی، شناخت ماهیت آن باشد. 
پرسشی از "، تحت عنوان 9154سال  او در سخنرانی .را در حوزه فلسفه بیان نمود و ماهیت آن تکنولوژی
این پرسش پرسشی است از ماهیت تکنولوژی در نسبت با "را می توان آغازگر این مباحث دانست:  "تکنولوژی
 (9311)هایدگر،  "وجود آدمی.

تکنولوژی را که بنابر آن تکنولوژی وسیله و فعالیتی انسانی است، تعریف ابزاری و  تصور رایج ازهایدگر 
اختراع  چنین تعریفی مستلزم آن است که تکنولوژی صرفاً)همان(  تکنولوژی می خواند. (اومانیستی) انسان مدار
تعریف  و عنوان می کند کهمردود دانسته را  یتعریفاو چنین  و صرفا به مثابه ابزاری خنثی عمل کند. ودهفاعلی ب

از نظر هایدگر تعریف ابزاری و انسان مدار  ابزاری از تکنولوژی هرچند صحیح است اما امری حقیقی نیست.
: است بلکه نوعی نگرش تکنولوژی ابزار نیستبه اعتقاد هایدگر  تکنولوژی ماهیت آنرا برای ما آشکار نمی کند.

حقیقت و  شاف است و قلمرو آن ساحت انکشاف: ساحت حقیقتیست. نحوی انکنتکنولوژی یک وسیله صرف "
 (9311)هایدگر،  "ترجمه می شود. "عدم استتار"است که به  (Aletheia) همان التیا

در نقد دیدگاه فوق باید گفت که تکنولوژی هستی شناسی نیست تا گزاره نظری و نگرش باشد، یک 
تمدن غربی وقتی تکنولوژی مستقال در مقابل انسان روش و شیوه عملی )گزاره عملی( است. در فرهنگ و 

انواع دیدگاهها درباره  فینبرگاصالت پیدا می کند، تبدیل به یک نگرش جبرگرایانه و ضدانسانی می شود. 

. این دیدگاهها به عالوه دیدگاه تکنولوژی را به سه دسته، دیدگاه ابزاری، ماهیت گرا و انتقادی تقسیم می کند
 ارائه شده اند.  9نگارندگان این مقاله، در جدول شماره 
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 انواع دیدگاهها درباره تکنولوژی -9جدول 

 انواع

 دیدگاهها

 فیلسوف تکنولوژی ارزش -ویژگیها تکنولوژی از تلقی

1- 

 دیدگاه

 ابزاری

 معادل ابزار و وسایل
 خنثی تکنولوژی

 ستایش و تحسین از تکنولوژی
 تصور غالب مردم

2- 

 دیدگاه

 ماهیتگرا

 
ایجاد کننده سیستم فرهنگی 

 جدید
 ماهیت تکنولوژی، خطرناد و متفاوت از

 )تجلی حقیقت(تکنولوژی
 تکنولوژی با ویژگی تعر 

 هایدگر
مانع رسیدن انسان 
 -به حقیقت

راه حل پیشنهادی 
 استفاده از هنر

3-

 دیدگاه

 انتقادی

ماهیت ویرانگر تکنولوژی در 
 عرصه عمل

 در مرحله توسعه عقالنی، خنثی
در مرحله طراحی، اجرا و استفاده، دارای ارزش و 

 ایدئولوژی

 
 ژاد الول

4- 

 دیدگاه

 اشتمالی

 و جامع)

 (کامل

 در ماهیت ابزار است
در عمل وابسته به رویکرد 
 جامعه و اراده انسان

 ماهیت خنثی است در
در عمل و آثار وابسته به رویکردهای اجتماعی و اراده 

 آزاد و اختیاری انسان است

 
 دیدگاه نگارندگان

 
هایدگر تصور خنثی از تکنولوژی را منجر به تسلیم به آن دانسته و یادآوری می کند که تکنولوژی با 

 لذا ماهیت تکنولوژی امری تکنولوژیک نیست.ماهیت آن معادل نیست )مانند ماهیت درخت و خود درخت( 
 (9311)هایدگر،  ماهیت تکنولوژی ربطی کامل به انکشاف دارد چون هر فرآوردنی در انکشاف ریشه دارد.

اغلب مورخان تاریخ علم مانند پیر روسو و جرج سارتن که نظرشان به تکنولوژی به اعتقاد مددپور 
دید ابزاری و انسان مدارانه "او عنوان می کند که:  ژی ناتوان بوده اند.ابزاری است از درد ماهیت و ذات تکنولو
برمی گردد  "پوزتیویسم"پیدا شده است. برداشت اول به  91و اواخر  20ناشی از دو برداشتی است که در قرن 

بر می  "تکنوکراتیسم"برداشت دوم به و  را ورای تجربه علمی انکار می کند "فلسفه معنوی و معقولی"که هر 
تکنولوژی چیزی بیش از روش و ابزار نیست. این طرز فکری .گردد که صرفا با روشها و ابزارها مواجه است... 

پایینتر از پوزتیویستهاست که فقط ظاهر کاربردی اشیا را می بیند و به نوعی اراده انگاری و ولونتاریسم 
“velontarism” .( 9334)مددپور، "گرایش می یابد 
تا زمانی که تکنولوژی را ابزار درنظر بگیریم اسیر خواست سلطه بر آن باقی "ید می کند که: هایدگر تاک

)همان( از منظر ما، ابزار دانستن تکنولوژی نه تنها ما را اسیر  "میمانیم و بی خبر از ماهیت آن به پیش می رانیم.
 ه نفع آرمانهای انسانی تقویت می نماید.آن نمی کند بلکه اراده و تالش فردی و جمعی ما را در اسیر کردن آن ب

از منظر ما تصور انسان نسبت به روشهای عملی هرگز خنثی نیست، روشهای عملی مبتنی بر دو اصل 
 باید سامان یافته باشند،
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  اول شناخت صحیح و واقعی از پدیدارها 

  دوم کاربری آنها مبتنی بر اصل عدالت یعنی قراردادن هر چیز در جای شایسته و مناسب
 خود. 

ماهیت تکنولوژی وابسته به خودش نیست، ماهیت تکنولوژی وابسته به هدف آن در رابطه با برآوردن 
 اشد. نیازهای انسانی تعریف می شود و از آن جهت مبتنی بر دو اصل فوق، مثبت یا منفی می تواند ب

 برای است موتوری ماشین"اظهار نظر رایت، معمار مشهور آمریکایی در این رابطه قابل ذکر است: 

 کنترل عهده از خود که چرا دارد، آن کنترل نحوۀ و انسان دست هدایت به بستگی  این امر بردگی یا رهایی

 (9319)رایت،  "خالق است. هنرمند با .. )در نهایت( تصمیم.برنمی آید خود

 قدیم و جدید کنولوژیت                                                

در بحث از تکنولوژی، معموال تکنولوژی امروز را در مقایسه با تکنولوژی دست افزاری قدیم، چیزی 
ذاتی دکتر محمد مددپور اعتقاد دارد که میان تکنولوژی جدید و قدیم تباین کامال جدید و متفاوت می دانیم. 

دیدگاه چینیان را به عنوان  او لتی تاریخی فرهنگی می داند.فغ ،تفسیر هر دو را بنابر اصل استخداماما  وجود دارد
بزرگترین مخترعان تاریخ بررسی کرده و ذکر می نماید که صنعت و تکنیک چینی بر هماهنگی با طبیعت و 
طریق آن یعنی تائو اصرار دارد. لذا ارتباط او با جهان ارتباطی معنوی است که مصنوعات خود را جایگزین و حتی 

بررسی خطر ناشی از شناسایی صرفا عملی و سودجویانه داستانی را از  وی در ادامه در مکمل طبیعت نمی داند.
 انتقال آب نقل می نماید: درباره نوشته های کهن چین

استادم گفته است هر که از ماشین بهره گیرد کارها را به طرز ماشینی انجام خواهد داد و قلبش به "
ش متزلزل می شود و ذهن متزلزل با تائو سازگار معصومیت خود را از دست داده و ذهن ،ماشین مبدل خواهد شد

 (9334)مددپور،  "نیست. علیرغم آگاهی از این وسیله از بکار بردن آن شرم دارم.
صور تشی قابل محاسبه  و آنرا استفاده نکردهطبیعت  از یتکنیک، با نگرش چینیان انسان گذشته مانند

بود.  طبیعتبشر با عناصر مصنوعات  یجایگزین مانع جاندارموجودی به عنوان  ارتباط معنوی با طبیعت .نمی کرد
قرار داشتند. به این ترتیب طبیعت در مرتبه ای پایینتر از تکنیکی به جهت فقدان روح عالوه بر این محصوالت 

 .مادی و استیالیی نداشت ، تلقیاز تکنولوژیانسان 
است که در عصر انقالب صنعتی و پس الزم به ذکر است که منظور از تکنولوژی مدرن، تکنولوژیهایی 

و ایوان ایلیچ کتاب  91از آن شکل گرفت. نویسندگانی که از پیروان ویلیام موریس، جان راسکین در قرن 
بودند درباره ابعاد منفی تکنولوژی  20در قرن  "جامعه تکنولوژیک"و جاکوز الول کتاب  "ابزارهایی برای شادی"

( 2005ان بر تکنولوژی مدرن و ارتباط آن با روح و روان انسان و جامعه بود. )نصر، مدرن مطالبی نوشتند. انتقاد آن
تاثیر تکنولوژی مدرن بر اکوسیستمهای طبیعی و تخریب محیط زیست را از جدی ترین تهدیدهای بشر توسط 

ور ابزاری از تکنولوژی ذکر می نمایند. اما تکنولوژی تاثیری بسیار عمیق در سالمت معنوی بشر داشته است. تص
تکنولوژی شرط هرگونه تالش برای برقراری رابطه انسان با تکنولوژی است و آنچه تالش انسان معاصر است 
تسلط بر تکنولوژی و مهار آن است که به موازات سرکشی بیشتر آن میل به آن بیشتر می شود. تکنولوژی مدرن 

تخریب خالقیت و درونمایه معنوی کار می انجامد. پس  رابطه میان افراد بشر و شیوه تولید را تغییر داده و به
مساله اصلی صرفا استفاده درست یا نادرست از تکنولوژی نیست بلکه نکته پیچیده تری مطرح است. تکنولوژی 
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به نفسه موجب پیدایش فرهنگ تکنولوژیکی خاصی می شود که با روح بشر به عنوان موجودی ابدی در تضاد 
 (2005ه جوامع سنتی مبتنی بر رابطه معنوی بین بشر و مصنوعاتش ناسازگار است. )نصر، بوده و با ساختار هم

نیل پستمن جایگاه تکنولوژی را در نظامهای اجتماعی در سه دوره ابزار، تکنوکراسی و تکنوپولی دسته 
 نماید. دیدگاه پستمن و دیدگاه نگارندگان را مطرح می  2( جدول شماره 9312بندی کرده است. )پستمن، 

 
 جایگاه تکنولوژی در نظامهای اجتماعی مختلف و دیدگاه نگارندگان -2جدول 

 های دوره

 مختلف
 نگارندگان دیدگاه تکنوپولی دوره تکنوکراسی دوره ابزار دوره

 و فرهنگ رابطه

 تکنولوژی
 خدمت در تکنولوژی

 ایدئولوژی
 تکنولوژی کلیدی نقش
 جامعه فرهنگ در

 در فرهنگ اعتبار
 تکنولوژی

 جهت عامل فرهنگ
 تکنولوژی به دهنده

 کنترل ابزار

 کننده
 دینی و متافیزیکی تفکر
 تکنولوژی کننده کنترل

 تکنولوژی تکاملی سیر
 مسیر کننده کنترل

 جامعه

 کننده کنترل تکنولوژی
 فرهنگ و ایدئولوژی
 جامعه

 و بینی جهان
 و نظر در ایدئولوژی
 کننده کنترل عمل

 .است

 و فرهنگ تقابل

 تکنولوژی
 بر فرهنگ غلبه

 تکنولوژی
 و فرهنگ تقابل

 تکنولوژی
 بر تکنولوژی غلبه

 فرهنگ

 و فرهنگ بین
 تقابلی تکنولوژی
 دو بین تقابل. نیست
 منفی و مثبت رویکرد
 .است تکنولوژی به

 

 ماهیت تکنولوژی جدید                                                         

را به عنوان نامی برای ماهیت تکنولوژی جدید بکار می برد. به عنوان  (Ge-Stell)گشتلهایدگر، 
امر گردآورنده تعر  آمیزی که انسان را به معارضه می خواند. گشتل در آلمانی به معنای قفسه یا داربست و در 

اف که گشتل عبارت است از نحوی انکشاز دید او  (9311)هایدگر، کاربرد هایدگر به معنای قالب بندی است. 
تکنولوژی یک نحو انکشاف است اما ": برماهیت تکنولوژی جدید استیال دارد و خود امری تکنولوژیک نیست

انکشافی که در تکنولوژی جدید حاکم است خود را در فرآوردن به معنای پوئیسیس متحقق نمی سازد. انکشاف 
 )همان("مین کننده انرژی می داند.حاکم در تکنولوژی جدید نوعی تعر  است، تعرضی که طبیعت را نوعی تا
شکل خاصی از به عنوان چهارچوب خود و انکشاف تکنولوژیک شکل خاص خود را از میدان امکانات 

اخذ  (Existential intentionality)از طریق نوعی التفات وجودی  نسبت برقرار کردن آدمی با جهان
شکل کلی نظریه حقیقت هایدگر را به خود می گیرد.  حقیقت،وعی تکنولوژی به عنوان ن. در این دیدگاه می کند
 )همان(

تکنولوژی مدرن از لحاظ فرهنگی و اخالقی خنثی نیست و نمی توان آنرا از جهان بینی که بر شناخت 
انسان از خود و جهان اطرافش و خدا تاثیر می گذارد جدا کرد. همه فعالیتهای انسان بر اصول متافیزیکی مبتنی 

 (2005ماهیت حقیقت، جهان بینی و رابطه خدا و انسان مرتبط است. )نصر، هستند که با 
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جهان غرب برای نفی مسئولیت و جرم فرهنگ غربی در استعمار و استثمار طبیعت و انسانها، تقصیر را بر 

، در حالیکه بهره گردن تکنولوژی و ابزار و  وسایل تمدن صنعتی می گذارد و این مغلطه بزرگ زمان ماست
اری غیرعالمانه، غیر عاقالنه و  غیر عادالنه از سرمایه های طبیعی و دستاوردهای بشری موجب از خود برد

بیگانگی انسانها شده و می شود. آیات و احادیث بیشماری، اضمحالل تمدنها و  فرهنگهای گذشته را به دلیل 
نماید. تجربیات تاریخی در نظامهای رویکردهای ظالمانه در بهره برداری از طبیعت و تعامل انسانها مطرح می 

 سرمایه داری و کمونیستی نیز در عمل آنرا ثابت می نماید.
عر  به و ت به نظم درآوردن طبیعت به مفهوم درافتادنبه گفته هایدگر از ویژگیهای تکنولوژی جدید 

به پدیر دنبال و علم جدید با نحوه تفکر خود طبیعت را به عنوان  شبکه ای از نیروهای محاساست.  طبیعت
وقتی  محصور می کند. این انکشاف در درجه اول به طبیعت به عنوان ذخیره و منبع الیزال انرژی معطوف است.

بشر طبیعت را همچون قلمرو تصورات خود برای تحقیق و مشاهده دنبال می کند از قبل به نحوی انکشاف 
به عنوان موضوع تحقیق روبرو شود. لذا تکنولوژی جدید  فراخوانده شده که او را به معارضه می طلبد تا با طبیعت

 (9311)هایدگر،  به عنوان انکشافی که انضباط می بخشد صرفا ساخته و پرداخته آدمی نیست.
تاثیر تکنولوژی مدرن بر محیط زیست در مقایسه با اثر آن بر روح بشر، امری ثانوی محسوب می شود. 

را در سطح بشری منعکس می کرد اما  "صانع اعال"رتباط مستمر با خدا، در تمدنهای سنتی زنجیره تولید در ا
 (2005تکنولوژی مدرن این رابطه را از بین می برد. )نصر، 

همیشه به نحوی انکشاف راه می برد. چون این عدم استتار در گشتل  ،آنچه هستاز استتار زدایی 
وجود  دارد پس تکنولوژی جدید نه صرفا فعالیتی است انسانی و نه وسیله ای صرف در قالب آن فعالیت. پس امر 

د که این خطر را دار و عدم استتار تحت اختیار بشر نیست صرفا ابزاری یعنی تعریف انسان مدار بی اعتبار است.
آدمی در مورد امر نامستور مرتکب خطا و سو تعبیر شود. در این نوع تفکر حتی خدا هم می تواند در پرتو علیت 

با پذیرش نیروی اراده  به یک علت فاعلی محض تقلیل یابد. تقدیر انکشاف همیشه حاکم بر آدمی است اما
 (9311)هایدگر،  این تقدیر جبر سرنوشت نیست. انسان،

 "تکنولوژی سرنوشت عصر ماست"جمله مرسوم ، دو جمله را با هم مقایسه می کند توضیح هایدگر در
ناگزیر بودن مسیری  ،از سرنوشتجمله اول منظور  در" او می گوید: "گشتل به تقدیر انکشاف تعلق دارد." و

بور به اطاعت جم تغییرناپذیر است اما در دومی گشتل را همچون تقدیر انکشاف تجربه می کنیم. در فضای تقدیر
در نتیجه گیری مقاله به نقد دیدگاههای فوق ( 9311)هایدگر،  "کورکورانه از تکنولوژی یا قیام علیه آن نیستیم.

 خواهیم پرداخت.

 نسبت هنر، زیبایی و تکنولوژی                                    

، ریشه های این تفکر را به افالطون منتسب بین زیبایی طبیعی و هندسی بر تفاوتتأکید  با گروتر
مکتب بودایی ذن  در د.شونمی مطرح یکدیگر با در تکامل  دو نوع زیباییفلسفه شرقی این میکند. هرچند در 
 با آن یگانه شود.د تقابل با طبیعت بای، بدون طریق تکنیک ساخته شده از، به دست بشر و آنچه هنری است

 (9331)نقره کار،
به  شود، گاهبه این و آن سمت متمایل می ...این دوگانگی معماری آونگِ امروزه در"ی: به گفته و

رود. این ستر و راجزر وگاه به سمت طرفداران طبیعت میادهند، مانند فسمت کسانی که اصالت را به تکنیک می
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 ".دانندمی "یومعماری آلترنات"گرایش اغلب از معماران گمنامی تشکیل شده است که خود را طرفداران 
 (9315)گروتر،

  : جان النگ دیدگاههای زیبایی شناسی را در چهار دسته
 ، (Mechanistic)ماشینی (9

  (Contextualistic)زمینه گرا (2
   (Formalistic)فرمگرا (3
  (Organismistic)ارگانیک (4

در سه رده حسی، فرمی و نمادین قرار می گیرد.  ماشینیکند. در این تقسیم بندی زیبایی معرفی می
زیبایی حسی لذت حسی، زیبایی فرمی لذت عقلی بی واسطه و زیبایی نمادین لذت عقلی با واسطه است. البته او 
در بررسی میزان زیبایی، جذابیت و دلپذیری را از هم جدا میکند. به این ترتیب افزایش پیچیدگی می تواند باعث 

 (9331ت شود اما دلپذیر نخواهد بود. )نقره کار،افزایش جذابی
لوکوربوزیه زیبایی معماری را ترکیبی از زیبایی ماشین و زیبایی انتزاعی هنری می دانست. اما نقش وی 

در دوران مدرن، اهمیت عملکرد و سازه در  در ایجاد تفکر ماشینی از زیبایی حائز اهمیت است. به این ترتیب
زیبایی شناسی بسیار شاخص گردیده و جنبه های تکنیکی عامل زیبایی ساختمان به شمار آمد. تعیین معیارهای 

 این تفکر بنیان زیبایی شناسی در بسیاری از گرایشات تکنولوژیک معماری گردید.
هرگونه آفرینش هنر "می توانند مقدمه ای برای زیباییهای برتر باشند. به گفته نصر:  مادی هایزیبایی
میزانی از معرفت شهودی را به بار آورد که  تواند در یک لمحه، مقام مکاشفه و مراقبه را متبلور سازد وسنتی می
 (9330)نصر، "ها مطالعه و تحقیق حتی تصور آن ناممکن است.طی دوره

در صورت مطلق دانستن زیباییهای فنی و تکنیکی، از آنجا که این زیباییها در مراتب زیبایی ظاهری و 
مالصدرا یعنی درد مراتب زیبایی اشیا  اسفار چهارگانۀعقل استقرایی قرار دارند، در مرحله نخست از  حداکثر

)عالم خلق( باقی مانده و زیبایی مراتب باالتر وجود را درد نخواهیم نمود و از زیباییهای معقول و زیباییهای 
 ملکوتی و برتر محروم خواهیم بود.

تا چه حد پرسش از ماهیت تکنولوژی در همان حال "ین است که پرسشی که هایدگر مطرح می کند ا
در پاسخ به عنوان امری بدیهی عنوان می کند که تکنولوژی و هنر نبایست یکسان تلقی  "پرسش از هنر است 
آوردن آنچه از عدم حضور -افالطون در رساله مهمانی خود می گوید: هرگونه به راه( 9311شوند. )هایدگر، 
 )همان( "آوردن است.-یا فرا (poiesis)به سوی حضور یافتن پیش می رود، نوعی پوئیسیس  درکی گذرد و

عاملی را به عنوان  (غایی و فاعلی-صوری-علت مادی) هایدگر در بررسی و نقد علل اربعه ارسطویی
خودش  آوردن نه در-شکوفایی را فرا این کار یعنی راهی کردن...": منشا وحدت این چهار علت مطرح می کند
آوردن نقش دارند. -اآوردن یا علل اربعه در فر-هر چهار نحوه ره "بلکه در دیگری، در صنعتگر یا هنرمند است.

تکنولوژی نحوی از انکشاف  از نظر هایدگر )همان(آوردن در قلمرویی واقع می شود به نام کشف حجاب. -اما فرا
تکنولوژی در قلمرویی حضور می ": می سازدبه نحوی معین، جهان را منکشف که  است aletheiaو تجلی 

)مددپور،  "یابد که درآن انکشاف و عدم استتار ر  می دهد قلمرویی که التیا یعنی حقیقت در آن ر  می نماید.
9334) 
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هر دو کلمه به معنای معرفت باید گفت که  (episteme) اپیستمهبا کلمه تخنه  ارتباطدر بررسی 
ماهیت تکنولوژی به ما امکان می دهد تا به  (9311)هایدگر، ی را دانستن است. داشتن کامل و زیر و زبر چیز

نحوی معین جهان را ببینیم آنرا به نظم آوریم و با آن نسبت برقرار کنیم. این نحوه نسبت برقرار کردن با جهان 
ی نیز در همین ماهیت تکنولوژ اصلی درد جهان تبدیل می شود. شیوهو به  فتهکلیت یا ،در صورت انکشاف آن
در تکنولوژی و ابزار تکنولوژیک نوعی انکشاف است.  نیز هر اثر "آوردن-فرا" از طرفی اکنشاف نهفته است.

می شود بنابراین ماهیت فراتکنیکی  بیان با معنی معین از عالم  همچون هنر و اثر هنری، حقیقت محض
 (9334)مددپور،  تکنولوژی، جهانی را منکشف می سازد.

عالیتها نیست بلکه وجهی از حقیقت فژی در معنای انتولوژیک خود فقط مجموعه ای از امور و تکنولو
فقط به عنوان انکشاف و نه به عنوان  است یا میدانی است که امور و فعالیتها می توانند در درون آن ظهور یابند.

 (9311)هایدگر،  آوردن بشمار آید.-ساخت و تولید است که تخنه می تواند نوعی فرا
زمانی تخنه فقط نام تکنولوژی نبود. آن انکشافی هم که حقیقت را به درون جالل "به گفته مددپور: 

انکشافی  ،به سادگی تخنه خوانده می شد، اوج انکشاف دردر یونان هنر  "ظهور فرا می آورد تخنه نام داشت.
لذت بردن  فته وگرنز امر هنری سرچشمه هنر ادر این دوران  (9334)مددپور،  "واحد و در عین حال چند جانبه.

ود که فرا می آورد و حضور می بخشید و به همین بهنر انکشافی بود. از آثار هنری بر اصول زیباشناختی استوار ن
 )همان( دلیل به قلمرو پوئیسیس تعلق داشت.

نرهای زیبا در اسالم هیچ مرزی میان هنر و تکنولوژی، هنرهای پایین مرتبه و متعالی، موسوم به ه
 (2005)واژه ای که از دیدگاه اسالمی کامال بی معناست( و هنرهای صنعتی وجود ندارد. )نصر، 

معین از انکشاف حقیقت است و در ذات خود  نگرشی بر پایه با جهان ی ارتباطبرقرار نوعیتکنولوژی 

وجود متاخر از علم حضوری است از این نظر تکنولوژی از نظر . را ایجاد می کند تفکر "مفاهیم اساسی"دگرگونی
مبانی هنر نیز در عالم روح قرار دارد، در حکمت و  (9334)مددپور،  و ذات آن نوعی خاص از علم حضوری.

عرفان و علم الهی، نه فقط در علم به صنعت مورد نظر و یا در نبوغ. به عبارت دیگر اصول ذاتی هنر اصوال فرع 
 (9311)شوان،  و اصول عارضی مرتبه ای باالتر است.

از منظر ما و مبتنی بر فرهنگ اسالمی می توان گفت فرق ماهوی و ذاتی بین تکنولوژی و هنر وجود 

، ندارد. هر دو فرایند انسانی است اما انسانی که باید جانشین خداوند در زمین باشد و خداگونه آثاری خلق کند
انع، عالم، عادل، عالی، حکیم و ... است. یعنی خداوند دارای یکصد صفت حسن است. برخی از صفات خداوند ص

تکنولوژی و صنعت الهی عالمانه، عادالنه، عالی، حکیمانه و ... است. فرایندهای انسانی نیز اگر فقط حاصل علوم 
تجربی باشد، تکنولوژی و صنعت است ولی اگر غیر از علوم تجربی شامل صفات عالی و حکمت قدسی هم باشد 

شود، زیرا هنر تجلی مراتب باالتر از وجود مادی در مراتب پایینتر یعنی عالم مادی است و می  وارد حوزه هنر می
تواند آیه و نشانه ای برای تکامل معنوی و روحی مخاطبین باشد، البته به صورت نسبی و در صورت قابلیت 

 ه مادی و زمینی است.وجودی و اختیاری مخاطبین. هرچند هنر شیطانی نیز داریم که همان تزیین کردن آنچ
بنابراین می توان گفت فرایندهای عالمانه انسانی که به بهره برداری از اجزا و عناصر طبیعی منجر شود 

تجربی(  -در الیه ابتدایی صنعت است، اگر ظاهر آن هم زیبا باشد، صنعتی است با زیبایی های ظاهری )حسی
 هم باشد هنر متعالی تری خواهد بود.اگر این فرآیند تجلی زیبایی های معقول و ملکوتی 
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 و تکنولوژی نسبت انسان، طبیعت                                       
ات و جهان بینی محقق شوند. فرهنگ و داقعت، ابا ماورالطبیعه بدون ارتباطهنر و تکنولوژی نمی توانند 

تحت تاثیر جهان بینی و نحوه ارتباط با  گیهم، اقتصاد و تکنولوژی بر اساس تئوری و نظری، هنر، علم، تمدن
از دو منظر دین یا هنر و منظر علم و فناوری می توان به طبیعت نگریست. در تلقی . شکل می گیرندماورالطبیعه 

دینی از طبیعت، جهان شامل طبیعت و ماورای طبیعت، پرتو ذات الهی است. این تلقی غالب در روزگار کهن رفته 
به شی تحت سلطه آدمی داده و پیوندی با مراتب باالتر هستی ندارد. ریخته گران نقطه آغاز رفته جای خود را 

 (9332این تغییر نگرش را با استحاله معنای فوسیس یونانی در ناتورای رومی می داند. )ریخته گران، 

و حتی  (Aletheia)است. معنایی گسترده دارد که وجود و حقیقت  (Physis)فوسیس  طبیعت
خدایان را در بر می گیرد. اشیا و موجودات جهان نیز از سیر و بسط و بردمیدن فوسیس پدیدار می شوند. در 

ترجمه می شود. ناتورا به معنای مرتبه نازل  (Natura)برگردان اصطالحات یونانی به رومی، فوسیس به ناتورا 
ن اصطالح را فاقد غنا و معنویت فوسیس می طبیعت و طبیعت مادی است. به همین دلیل است که هایدگر ای

 داند. )همان(
مشکالت ایجاد شده در دوران معاصر از جمله آلودگیهای زیست محیطی، در اثر تغییر جهان بینی و 

انکشاف تکنولوژی رابطه انسان با جهان و تغییر نگرش نسبت به تکنولوژی ایجاد شده است. به عبارت دیگر 
تکنولوژی به عنوان گشتل منشا دید  طبیعت شد.جهان و اریخی در نحوه نگرش به جدید سبب ایجاد تحولی ت

 ( 9311)هایدگر، علمی از جهان به عنوان منبع ذخایر است.

. همانطور که گفتیم معنای تخنه در یونان است (techne)واژه تکنولوژی ماخوذ از لفظ یونانی تخنه 

در مقابل آن به معنای پدید آوردن  تخنهدن تکوینی هستی و بردمی فوسیسباستان در ارتباط با فوسیس است. 
شی نه بر وفق سیر تکوینی آن. نه به معنای مهارت و ساختن به معنای علم متوجه عمل بوده است. علم 

حجابی از  ،علوم جدیدبه واسطه  انکشاف تکنولوژیک جهانکاربردی علمی معطوف به ساختن و پدید آوردن. 
اکنون جهان برقرار می کند.  جدید با جهانای  رابطه انسان به سبب آن که می کشند نجهااوهام ریاضی بر 

شی قابل محاسبه ای است که در معر  تهاجمات تفکر حسابگرانه قرار گرفته و صرفا منبع انرژی برای صنعت 
  و تکنولوژی است.

این توهم جا می افتد که هر آنچه  در این میان بشر خود را متکبرانه در مقام خداوند زمین می ستاید."
امروز بشر همه جا فقط خودش را  "بشر پیش روی خود می یابد فقط به این اعتبار وجود دارد که ساخته اوست.

 (9334)مددپور،. ش راماهیت نه می بیند و
 "آماده برای مصرف"و  "پیش رو نهاده شده"با تبدیل تخنه به علم استیال بر طبیعت، جهان شیئی 

خوانده می شود. نگاه فناورانه و تکنولوژیک به طبیعت، در روزگار مدرن،  "گشتل"ت، آنچه به تعبیر هایدگر اس
ثمره این دیدگاه فلسفی بی اعتنا به وجه حقانی طبیعت است که آن را شی صرفا مادی تحت سلطه آدمی می 

 (9332داند. )ریخته گران، 
انسان جدید خود را همچون بخشی از ": می گوید درد حقیقت باطنی تکنولوژیدرباره،  شوماخر

جربه نمی کند بلکه خود را به عنوان نیرویی خارجی می بیند که رسالت غلبه بر طبیعت و چیرگی بر آن تطبیعت 
 (9334)مددپور، "را دارد.
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در دوره ، مکمل طبیعت تلقی می شد معنی یونانی آن دنباله رو وبه  و دیدگاه ارسطوکه از  تکنولوژی
هویت ابزاری صرف قدیم  . بدین ترتیب تکنولوژی،جدید در برابر طبیعت و وسیله سیطره و تصرف در آن است

مصنوعی ایجاد می  یخود را از دست داده و از حالت تکنولوژی دست افزاری خارج شده است. تکنیک جدید عالم

یونانی را تکنولوژی انضمامی و تکنیک حتی مسلط بر اوست. به این مفهوم بیگانه و انسان کند که از وجود

که آن،  قدرت نهفته در تکنولوژی جدید و ماهیت تکنولوژی جدید را تکنولوژی انتزاعی و وهمی تعبیر می کنند.
ن مستولی نیست و حتی از آبر  انسانبه تعبیر هایدگر از ذات مابعدالطبیعه برمی خیزد قدرتی را برمی انگیزد که 

 )همان(ده است. سوی آن به معارضه خوانده ش
برخالف تصور عامه که سست شدن عهد دینی را از پیامدهای  ،غرب بحران معنویمددپور در مورد 
اگر ارتباط انسان با  ": تمدن تکنولوژیک است ،پیامد سستی عهد ، اعتقاد دارد کهدنتمدن تکنولوژیک می دان

 نشده و تکنولوژی ویرانگر را ایجاد نمی شد به فکر تدارد بهشت زمینی مبتال عالم غیب و عهد او گسسته نمی
 )همان( "کرد.

 و خودآگاهیبا باید  ، برای نجات از وضعیت فعلی انسانات تکنولوژی، غیر تکنولوژیک استازآنجا که ذ
 از این طریق رابطه ای و روح تمدن بشر را به تسخیر درآورد نه اینکه با جسم  آن درآویزد ،معنوی احیای تفکر
  ولوژی ایجاد نماید.تکن باصحیح 

 نسبت معماری و تکنولوژی                                    

نحوه برخورد با تکنولوژی در دیدگاههای مختلف از جهات بسیاری مشابه نوع برخورد با مسئله سنت در 
و خوش ی تکنولوژی که همواره در روندی همسو چرا پذیرنده بی چون ودنیای معاصر است. صرفنظر از طیف 

تکنولوژی که با ذکر موارد منفی  نفی کننده تکنولوژیک پیش می روند و نیز طیف بین به آینده پیشرفتهای
استفاده از تکنولوژی با هرگونه دگرگونی و تحول مخالفت دارند رویکردهای دیگری نیز وجود دارد. این گروهها 

تکنولوژی، راهکارهایی برای برطرف نمودن که از نظر کمی گرایشات بیشتری را شامل می شوند ضمن پذیرش 
 معایب آن و هماهنگی با معیارهای فرهنگی، اقلیمی و زیبایی ارائه می دهند. 

 انواع مکاتب در ارتباط معماری، طبیعت و تکنولوژی                       

برقراری  ثیری مهم در نحوهب معماری و چگونگی رابطۀ با آن تأجایگاه طبیعت در دیدگاه هر مکت
( Mechanical) ارتباط و موضع گیری در رابطه با تکنولوژی دارد. به عنوان مثال مدرنیسم که رابطه ماشینی

با طبیعت دارد، در استفاده از تکنولوژی شدت بیشتری به خرج داده و با دیدگاهی پوزتیویستی امید به پیشرفت 
. بر این اساس در جدول زیر انواع نگرشها در رابطه با مداوم تکنولوژی و حل سایر مشکالت به وسیله آنرا دارد

 تکنولوژی با مکاتب متناظر از منظر برخورد با طبیعت و نمونه سبک معماری همراه شده است.

صنعت از ، تمدنهای دینیبیشتر صنعت معنوی در دو جهت طبیعی و فوق طبیعی دارد.  اسالمیصنعت 
تنها ارتباط مکانیکی دارد خارج شده و آدمی تابع عملکرد ابزار و ماشین نمی شود  با انسان حالت شی بیجان که

در تفکر چهارم، تکنولوژی تنها مقدمه ای  (9334)مددپور، .می شودروحی معنوی  ،بلکه رابطه او با تکنولوژی

 مادیالی در صورت هنر تجلیات حق تع ،دینی در تفکر دانسته شده که برای ایجاد اثر معماری مطلوب الزم است.

لذا برای نیل به اهداف معمارانه، باید بطور کامل و تکنولوژی و صورهای مادی آن را پشت سر  آثار است
غنی ترین آثار معماری همواره منطق ساخت را بدون آنکه به آن خیانت ورزند، به فرمان پندارهای "گذاشت. 

ای ظریفی از نحوه ساخت، می تواند تزئین جدانشدنی به اعتقاد رایت ردپ "فراگیرتر معماران درآورده اند.
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ساختمان باشد اما این نحوه آرایش باید در موضوع معماری و مفهوم هنری ساختمان نیز معنا داشته باشد. )فون 
 (9333مایس، 

 فروکاهی معماری به تکنولوژی                                  

علت غایی، فاعلی، مادی و صوری( در رابطه با اثر معماری، در با بهره گیری از علل چهارگانه ارسطو )
نگاه نخست دو علت مادی و صوری را می توان در ارتباط با تکنولوژی دانست. علت مادی، کالبد و مصالح و 
علت صوری، فرم و حجم را شامل می شود. به این ترتیب علوم پایه، دانش ریاضی و هندسه، اقلیم و طبیعت، 

ایی جز علت صوری هستند. در تطابق با دیدگاه ویتروویوس علت مادی معادل سامانه سازه ای فنون ایست
 (9331)استحکام( و علت صوری معادل سامانۀ کالبدی )زیبایی( قرار می گیرد. )نقره کار، 

. به کندمی بندی سه دسته تقسیم دریکی از عوامل مؤثر بر آن  به فروکاهی معماری را برونو زوی 
با هدف  را معماری Contentional ،رویکرد محتوا گرایانه در ذیل های فنیاهداف و انگیزهگفته زوی 

)زوی،  های آن در سده نوزدهم و بیستم فراوان است.آید که نمونهنمایش دستاوردهای فنی و فناورانه پدید می
 خالصه می شود. ت سرپناهمهارت انسان در ساخ و تعبیر فنیدر این دیدگاه معماری به ( 9313

عوامل معماری، دسته با  و همترازی آنها از مقوالت دهگانه ارسطویی نیز در تحلیلی با استفاده کاپون
 ه است. بر این اساس مکاتب معماری با گرایشات تکنولوژیک،درکبندی از گرایشات مختلف ارائه 

 Structuralism)) ساختار گرایی (9

 Functionalism) )کارکرد گرایی (2

  Constructivism))ساخت گرایی (3
 Hig-Tech)) فناوری  برتر (4

   Echo-Tech))اکوتک  (5
 Organi-Tech))ارگانی تک  (3

 محدود کرده اند. جهت )ساخت( ،عملکرد ،شکل معماری را به یکی از سه جنبه 

ی و کالبد یزیبایی ظاهر هنگامی که معماری به صورت مجسمه ای تعریف می شود که وظیفه آن نمایش

سته معماری به سامانة کالبدی فروکا عناصر سازه ای و تجهیزات مکانیکی است که در ایجاد آن بکار رفته است

شعار معروف میس زه ای را دربر دارد. فروکاهی معماری به سامانۀ سا. دوران مدرن تجربه تلخی از شده است
درمیس " . به گفته تادائو آندو :نشان می دهدفناوری ساخت ازه و سبه را  او توجه افراطی "کمتر بیشتر است"

رحم وجود داشت که بر آن بود تا همه چیز را به یک فرجام منطقی کلی که مالحظات چیزی تراژیک و بی
 ( 9339)آندو،  "انسانی را کامال نادیده گرفته است بکشاند.

 "کندفرم از عملکرد پیروی می" ولیوانشعار معروف س، فروکاهی معماری به سامانۀ کارکردیدر 
 همچون با تعریف خانهلوکوربوزیه سایر جنبه های آن نادیده گرفته می شود.  عملکرد مادی جز به تحقق یافته و

 (3. )خویی،، زمینه ساز دیدگاه زیبایی مهندسی شدبا عواطف انسانیو هماهنگ  ماشینی برای زندگی
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 (9331به سامانه های آن درمکاتب مختلف، )نقره کار، فروکاهی معماری  -3جدول 

 رویکرد معماری تبیین هاواژه کلید پردازان نظریه

 زیبایی -تزئین لوکوربوزیه -ونتوری

معماری به استناد به یکی از تعاریف هنر عاملی 
تلطیف احساسات است و ظرفی است برای 

 برای هنرهای تصوری  و تجسمی

تأکید  -سامانه کالبدی

 ر جنبه هنری معماریب

Artistic 
Architecture 

 میس وندر روهه

 سازه  -تکنولوژی

تولید انبوه  –حداقل
 سریع سازی

معماری در اصل مهارت ایجاد یک سرپناه با 
است. حداکثر تداوم و آسایش و حداقل هزینه 

تقلیل و ساده سازی در معماری سریع سازی و 
 انبوه سازی

 -سامانه سازه ای

 ساختار گرایی
Structural 

Architecture 

 -هانس میر
  -سالیوان -گروپیوس

 آدولف لوس

 کارکرد -برنامه

کارکرد یک محیط مصنوع به معنی روابط 
درونی و فن آوری صرف است. اصول 

 حضور یابند.مارکسیستی باید در معماری 

 -سامانه کارکردی

 کارکرد گرایی
Functional 

Architecture 

 اسالمی دوران معماران
 -حجت -ندیمی
 آلتو -رایت -اردالن
 -شوان نظیر حکمایی

 نصر -بورکهارت

 و مادی نیازهای
 -انسان روحی
 و فردی نیازهای
 انسانها جمعی

 بهره با انسانها زیست فضای ساماندهی معماری
 و مصالح و مواد از عادالنه و عالمانه برداری
 روحی و مادی نیازهای با متناسب تکنولوژی،
 .است طبیعی فضای مکمل و انسانها

 سامانه جامع و مانع

 و مادی تیازهای تامین

 نیازهای بسترسازی

 انسانها روحی
Comprehensive 

Architecture�� 
 

 توجه معماران بزرگ قرار داشته است چنانکه الزم به ذکر است که مسائل تکنیکی و فنی همواره مورد
معماری هنری است علمی و داشتن مبنایی اندیشمندانه همیشه ": می گوید معماری و ماشین رایت در مقالۀ

آنچه مسلم است اینکه تا هنگامی که فیزیک ساختمان برای  (9319)رایت،  ".ضامن کار معمار خواهد بود
اشد دستیابی به اهداف واالتر معماری و پاسخگویی به نیازهای روحی و معنوی برآوردن نیازهای انسان مطلوب نب

امکان پذیر نخواهد بود. معماران بزرگ هرگز خود را محدود به عوامل فنی نکرده و با دیدی کل نگر و در مقامی 
بکار گرفته اند. ثمره باالتر از مهندس تکنیک، به عنوان معمار بنا، این عوامل را در راستای اهداف معمارانه خود 

یی کاال و تبدیل شدن بهمعماری از مفهوم اصیل خود فروکاهی معماری به عوامل فیزیکی و تکنیک، خروج 
 مصرفی است، آنچه گریبانگیر برخی از معماران دوران معاصر شده است.

 

 اکوتکمعماری هایتک و                 

در  9111اگرچه واژه هایتک اولین بار در سال 
 High-Tech: Industrial style and“کتاب 

source book for home”   مطرح شد
 ژرژ ساختمان مرکزاما معموال افتتاح  ،(9332)عرفان،

نقطه شروع این سبک  ،9119پمپیدو در پاریس در سال 

 

 ر ه   ر ه    ر   و   وا نر  هاهد  -1  صدیا
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ها، از دودکشمتشکل ی ینمااین ساختمان، رنزو پیانو و ریچارد راجرز با طراحی  معماران قلمداد می شود.
به  تکنولوژی را، و آمد ها و مسیرهای رفتراه پله ها، تیرها، بادبندها،های تأسیساتی و ستونها، لولهآبگردان
 می کشند.  به تصویر دستاورد بزرگ مدرنیتهعنوان 

در ایجاد این سبک و  9تیپوزیتیویس تاثیر دیدگاه
بسیار حائز  پیشرفت علمی و تکنیکی خوشبینی به علم و
 نمایش تکنولوژی به عنوان دستاورد عصراهمیت است. 

عنوان  سازه بهو استفاده از  ساخت و فرآیند ساختار بنا، جدید
قرن "جرز: از ویژگیهای بارز آن می باشد. به گفته را تزئین

شکلی مفاهیم علمی را با  توان بهمی... حاضر قرن علم است
 (9332)عرفان، ".ای طرح و تبیین کردتعبیر شاعرانه
آنجا که ویژگی هر  ازبه اعتقاد معماران این سبک  

امروز  معماری لذا یافته است نمودمعماری آن دوره در کالبد 
کاربرد  باشد.، فکر و تکنیک باید نمایش دهنده تکنولوژی

دیوارهای شیشه ای یکپارچه با سازه های فوالدی سبک، 
ساختن اجزای تاکید بر اجزای پیش ساخته و صنعتی، نمایان 

سازه و تاسیسات به عنوان عناصر تزئینی در راستای نمایش 
هرچه بیشتر نقش تکنولوژی و صنعت در ساختمان است. 
هدف تمرکز بر استفاده از یافته های تکنولوژی جدید در 

به عبارتی می توان تکنولوژی طرح و اجرای ساختمان است. 
 غایت معماری آنان دانست. را منبع الهام معماران های تک و نمایش آنرا

در اواخر دهه هفتاد در مواجهه با اعتراضات انجمنهای حامی محیط زیست، شکل دیگری از معماری 
صنعتی و توجه به محیط  -هایتک با رویکرد سازگاری با طبیعت به وجود آمد که حاصل جمع معماری ماشینی

نی هایتک و تاکید بر تکنولوژی، نیم نگاهی به مسائل زیست و اکولوژی بود. این روند با نام اکوتک با حفظ مبا
برای تنظیم شرایط محیطی  با استفاده از تکنولوژی، از عوامل طبیعیاکولوژیکی و اجتماعی دارد. معماری اکوتک 

، برداری از امکانات محیطی و تأمین آسایش انسانبهره تکنولوژی برایبه عبارتی  می کند. ساختمان استفاده
 و کنترل ساختمان هوشمنده ها و مصالح پوست با استفاده از اکوتک معمارانهماهنگ با طبیعت بکار میرود. 

 (9332ایجاد می کنند. )قبادیان،  آفتاب پرست ییهاراجرز ساختمانبه گفته  توسط سیستم کامپیوتری
مکاتب تکنولوژیک الزم به ذکر است که هرچند دو گرایش هایتک و اکوتک به عنوان اصلی ترین 

مورد بحث قرار گرفتند اما با گذشت زمان اصول فکری آنها در گرایشاتی جدید ظهور  می یابد. برای مثال 
 Media)اترکیب دنیای معماری با رسانه های دیجیتالی و ارتباطات، روندی تازه با عنوان معماری مدی

Architecture)  ایجاد کرده است که در آن از صفحات بزرگLED  برای ایجاد نمای دیجیتالی استفاده

                                                           
گ و وش    ردس  دی م ب  ا و  بی خاخو       اب    آسه ی   با خر   اخ     ش     ه و هاخو   ه     ه  االمش  ی اا اس آه   هی ب  خیو 1- 

 ا یب   هدجدخ ق ب  ااسی ب  ه  ا  ه  شا ه   خاهو 
 

هاهد وا نر  ر   و   رشی     باق    -2 صدیا 

 ه  و ب  ردی  ی شی ا  خا خا ه  
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می شود. در اینجا نیز هدف ایجاد معماری نمادین و ایجاد هیجان و زیبایی لحظه ای با استفاده از پیشرفته ترین 
 تکنولوژیها )مانند سیستمهای هوشمند( است.

 معماری تکنولوژیک و بحران معمارینقد                           

در دوران مدرن تکیه بر خرد و تعقل و دستاوردهای علمی و تجربی، در مقابله با تلقی قرون میانه 
مسیحی از جهان و انسان، با محوریت نیازهای مادی و آزادی انسان صورت گرفت. بدین ترتیب اعتقاد به توانایی 

جایگزین اعتقاد دینی شهودی )بدون منطق استداللی( و رهبانیت  فزاینده تکنولوژی و طبیعت گرایی علمی
گیری برای شناخت حقیقت به اهتمام برای دستیابی به قدرت تنزل یافت. نفوذ جهان بینی مسیحی شده و جهت

های جدید در عرصه کاربردی با قداست زدایی از جهان و اصالت نیازهای مادی سبب ایجاد سبکهای مختلف 
فلسفه راسیونالیزم و فلسفه اگزیستانسیالیزم  ی گردید. تعریف انسان با فکر و تعقل و خالقیت که درفلسفی و هنر

فرم  و (Consructivism) ساخت گرایی و (Structuralism)سازه گرایی  نمود دارد به مکاتب هنری
 انجامید. (Formalism)گرایی 

تکنولوژی به  اصل قراردادن مصالح و"معماری هایتک را چیز جدیدی ندانسته و می گوید:  جنکز
هر  .یونانیان باستان هم دارای تکنولوژی برتر بودند. تواند از اهمیتی برخوردار باشدعنوان هدف هیچگاه نمی

اما این موضوع تازگی ندارد. تنها چیزی که تازگی دارد آن است که  .معمار خوبی باید دوستدار تکنولوژی باشد
وسایل و  زیرا ای است ورشکستهداده شود. این کامالً جدید است و به نظر من فلسفهفقط به تکنولوژی اهمیت 

  (9312)جنکز،  "کنند.اهداف با یکدیگر بسیار فرق می

به عنوان یکی از طراحان ساختمان پمپیدو، این ساختمان را بنایی ضدفرهنگی می داند که طنزی  پیانو
و برهم زدن اسطوره فرهنگ را بیان می کند. ساختمانهای او برخالف نهفته در فناوری برتر و میل بر آشوباندن 

( او در 9332طرحهی فاستر یا راجرز تاثیری شگرف و تکان دهنده از تکنولوژی بر بیننده نمی گذارند.)عرفان،
ما با مقایسه پمپیدو با موزه کلکسیون منیل، استفاده از تکنولوژی را در این موزه بیش از پمپیدو اعالم کرده ا

 توجه به زمینه بنا و لزوم ایجاد تعادل، نمایش تکنولوژی را در آن الزم نمی داند.
 آسایش طلبی وسیلهصرفاً به  بوده و کاالبه نوعی  شدن اقتصاد در حال تبدیلتحت تاثیر  معماری

به عقیده مهدی حجت در جوامع مدرن تعریف حداقلی از  گردد.تبدیل می (self- indulgence)انسان 
در "از معماری است.  انسان انجام شده که حاصل آن ادراد حداقل از محیط طبیعی و مصنوع و حذف کیفیت

تواند این دیدگاه مرتبه حداکثر روان انسانی است که در سطح نازل روح و سطح عالی جسم قرار دارد و نمی
 (9313و 9311)حجت، "درد کند. معانی عمیق روحی را
م غعلیر داده و تکیه گاه بشر از خارج به درون خودش انتقالعلوم  پیشرفت عقیده دارد که شولتز
گرایانه  ینگرش جزئدرونی او گردید. او در تقسیم بندی عوامل بحران  بحران تکنولوژی عامل ایجاد پیشرفت

 تکنولوژیک( را ذکر کرده و می گوید: )از ویژگیهای مکاتب عملکردگرایی و مادی به هستی
استوار ساختن فلسفه طبیعت بر بنیان ریاضیات با گوهر کمی که در نتیجه به تسلط طبیعت، به مفهومِ "

ول بی ئعملکردگرایی در واقع مس به کار گرفتن و تحت اختیار درآوردن تمامی قوای موجود در آن منجر شد.
فاً ساختمانهایی را عملکردی بسازیم خشنود نمی شویم، بلکه آنها باید با مکانی کنونی است. ما از این که صر

دیگر به  .معنا باشند. این عملکردگرایی شان تمام اجزای هستی را به صورت اجسام بی معنا کاهش داده است
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ه معماری به صورت تصاویر فکر نمی کنیم و مدتی است که توجه خاص خود را به عملکرد و سازه معطوف ساخت
 (9331)نقره کار،  "ایم.

را از نتایج عمده بحران های فرهنگی حذف ویژگی وضعیت معاصر معماری در تحلیل تادائو آندو
آندو گمشده امروز معماری را  می داند. اقتصاد و تکنولوژی(، منطق ،هارایانه)در چیرگی  آنرا عواملدانسته و 

و جهانی سازی تا  ای بیش از این گسترش یابد،ن رایانهاگر تمد"عنوان کرده و می گوید: ارزشهای انسانی 
ماند. چرا که معماری باقی نمی آخرین حد خود رشد کند دیگر چیزی از معماری اصیل به معنای قدیم آن

 (9339)آندو، "بیند.مفهومی وابسته به فرهنگ است و در چنین شرایطی مفهوم فرهنگ به شدت آسیب می
نمودن وجه هنری معماری در برابر وجوه کارکردی و ساختاری، آن را به کار معماری مدرن با کمرنگ 

روح خلق کرد. به گفته یوهانی پاالسما: حرفه ای فناورانه محض تبدیل کرده و نوعی معماری منجمد و بی
ز نگامی که توده ای از اطالعات بدون بی زمان و مکان تجانس تجربه وجودی ما را از میان بر می دارد، ا"

سرچشمه های سنتی هویت خویش جدا می افتیم. وظیفه معماری این است که برای درد وجود خویش در 
( شوان تأکید بر امروزی بودن را که در 9331)نقره کار،  "جهان، و سرانجام درد خودمان، افقی فراهم سازد.

 ن هنر امروز نام می برد.گرایشات تکنولوژیک تاکید بسیاری برآن می شود، به عنوان یکی از دالیل بحرا
 (9311)شوان،

ای با جذابیت ای اطالعات یک بار مصرف و مدهای لحظهاز معماری ابزاری برای توده یوهانی پاالسما
اساساً هنر "گرایی کاذب سخن می گوید: میان معماری و معنویت هنر با تعقل و دلزدگی سریع و از شکاف عمیق
با رویکرد علمی و صنعتی،  جریان اصالت تکنولوژی( 9331)نقره کار،  "دارد.با پرسش جاودانه هستی سر و کار 

 یزیبایی منطقبه  و تاسیسات، سازه تزیین با بصری ه ایپوستو فرم انتزاعی تندیسگون  معماری را تا سطح
 جهانی سازی تقلیل داد. به اعتقاد آندو اگر تنها مالد ما تکنولوژی باشد نتیجه ماشین

(Universalization)،سازی عمومیGeneralization))سازی واستانداردStandardization)) 
 خواهد بود. )همان(

لزوم نمود تکنولوژی در معماری به عنوان جوهر زمان که توسط معماران این مکاتب عنوان می شود 
مقید به شروطی است. عنصر زمان تنها یکی از عوامل موثر در خلق معماری است. معماری مطلوب عالوه بر 

ف معماری حکم کند کمیت پاسخگوی نیازهای غیرمادی و کیفی وابسته به فرهنگ و مکان است. هرجا که اهدا
در فرآیند خالقانه طراحی استفاده از تکنولوژی مجاز و ضروری است. اما تلقی مبتنی بر هدف دانستن تکنولوژی 

( شیفتگی نسبت به تکنولوژی و استفاده افراطی از آن در آثار 9332بخشی از میراث مدرنیته است. )عرفان،
ران هایتک است. معماری درهیچ دوره ای از تاریخ فارغ از هایتک ناشی از جابجایی هدف با وسیله توسط معما

تکنولوژی نبوده و تاثیرپذیری آن از تکنولوژی امری بدیهی است اما آنچه فراموش می شود اینکه معماری شئی 
صنعتی نیست. در دوران گذشته نیز بسیاری از مشکالت حاصل جایگزین شدن صنعت معماری با هنر معماری 

 بود. 

معماری به واقعیت عملی و اجتماعی ساختمان سازی "درنقد جریانات فعلی معماری می گوید: پاالسما 
گره خورده است. اعتقاد به این که پیام و کیفیت هنری معماری از برآوردن کامل نیازهای عملکردی، فنی و 

ناصر معنوی و اقتصادی نشات خواهد گرفت نادرست است. معماری، ساختمان سازی نیست. معماری از همان ع
واالیی که در شعر، موسیقی، نقاشی و ادبیات وجود دارد تشکیل شده است. وظیفه معماری فقط ارتقاء و انسانی 
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ای به سمت واقعیت ثانوی است. واقعیت ادراد، کردن دنیای واقعیتهای روزمره ما نیست؛ بلکه گشودن پنجره
 (9331)نقره کار، "های فراموش شده و تخیل.رویاها، خاطره

از بعد مادی و کالبدی در حوزه علوم تجربی و که  انسان محور است اماای بین رشته یمعماری گرایش
مصنوع در  یفضای معماری محیط گیرد.از بعد هنری و محتوایی در حوزه علوم انسانی قرار می و فنی و مهندسی

کند بستر الزم برای دستیابی به انسانیتی برتر را برای انسان فراهم سعی می است که دل تاریخ، جامعه و طبیعت
برای دستیابی به چنین هدفی دستاوردهای علوم تجربی الزم است اما کافی نیست. به عبارتی بهره برداری  کند.

فت. اما اصالت از مجموع دستاوردهای علوم تجربی و فنی مهندسی را به عنوان اصلی بدیهی و عقالنی باید پذیر
معماری، مکانیک نیست که با ایجاد روابط ثابتی "یافتن تئوریهای تجربی در حوزه معماری خطری جدی است: 

 (9311)زوی،  "زیبا شود.

 تکنولوژی و هنر در دوره بحران                                

تفاوت این هنر با هنرهای  .واگنر تنها هنری بزرگ می تواند نجات بخش تمدن معاصر باشد به گفته
دیگر در این است که هنر بزرگ، هنرمند بزرگ می خواهد و هنرمند بزرگ کسی است که ادراکات هستی 
شناسی و عرفانی خود را رشد داده باشد، چرا که  همه چیز در بزرگی به انسان و کماالت او مرتبط است. )نقره 

زمندیم که به پاسخگوی لحظه بودن، سرعت و پسند زمانه تن ما به معماری نیا"( از دید پالسما: 9331کار، 
 )همان("ندهد.

دق اسنت ها ص ۀدر مورد همآنرا  ".هنر بدون علم پوچ است" قدّیس توماس که ۀگفتبا تائید  نصر
همانطور که علم سنتی یک هنر است، هنر "می داند:  علم قدسی و کاربردهای جهان شناختیدانسته و آنرا 
 (9330)نصر،  ".علم است اساًسنتی نیز اس

علمی ... آن علم که بدون آن هنر به هیچ نمی ارزد" او در تشریح بیشتر مفهوم این علم می گوید:
تطابق ها، در بارۀ واقعیت ذوابعاد صور، در بارۀ هماهنگی میان صور زمینی است در بارۀ هماهنگی کیهانی، در بارۀ
نزدیک میان رنگها، جهت یابی ها، ترکیب ها، شکلها و همچنین صداها و بوها و تأثیرات آسمانی، در بارۀ رابطۀ 

تفاوت میان این علم و علم جدید در آن است که این علم به جز از طریق شهود تعقلّی نمی تواند  .و نفس انسان
و در نتی تحصیل فضایلی را می طلبد که در بافت س اصالت ذاتی خاص و شهود تعقلّی نیز شرافت و. دوحاصل ش

 "ازمعرفت جدایی ناپذیرند. کسب می گردند وشیوه تعلیم هنرها و علوم سنتی ازجانب استاد به شاگرد 
 (9330)نصر،

هایدگر فقدان هنر بزرگ بخاطر جدایی از حقیقت هستی را از عوامل بحران امروز ذکر کرده و نوعی 
آنجا که ماهیت تکنولوژی امری زااعتقاد دارد در مورد تکنولوژی او معرفی می کند.  راه حل را به عنوان هنر

تکنولوژیک نیست تامل ماهوی درباره تکنولوژی و رویارویی با آن باید در قلمرویی ر  دهد که از یک سو با 
 هنر چنین قلمرویی است.و  ماهیت تکنولوژی قرابت دارد و از سوی دیگر از بنیاد با آن متفاوت است

 (9334)مددپور،
تکنولوژی خود خطرناد نیست. اما ماهیت آن اسرارآمیز است. ماهیت تکنولوژی به عنوان به اعتقاد او 

اثر خود را بر ماهیت بشر گذاشته  اکنونفرمانروایی گشتل  یعنی عیقتهدید واو  کشاف، خود خطر استنتقدیر ا
امین گردد. هنر هم واکنش هایدگر امری کنشی است که باید از طریق احیای بنیادی تخنه به عنوان هنر ت است.
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می گشاید و  "بیان وجود"به عنوان تخنه امری تکنولوژیک است اما نحو انکشاف آن راههای جدیدی را برای 
 (9311)هایدگر،در نتیجه از بنیاد با تخنه به عنوان تکنولوژی تفاوت دارد. 

 که میرساند مدد آن حقیقی معنای به زندگی حفظ به صورتی در فقط ماشین به گفته رایت کاربرد

 آن هم را ماشین و کند درد هست، که چنان آن را، آن نیازهای و زندگی میکند، کنترل را آن که اندیشهای

 آن از منظور همان به و برمی آید عهده اش از خوبی به که بخواهد را کاری همان آن از که بشناسد خوب قدر

 (9319)رایت،  .کند استفاده
برای توصیف ساختار این است.  به هستی نگرش پدیدارشناسانه هایدگردر راه حل  نیزاز نظر شولتز 

عالم رهیافت جدیدی الزم است. از مفاهیم علمی نمی توان استفاده کرد زیرا علم به عنوان اصلی مادی و برای 
ادن به دست آوردن نتیجه ای کلی و نیز قوانین طبیعی از واقعیتی معلوم دوری می گزیند اما هدف ما نشان د

هرچه واضح تر نهاد و ذات پدیده ها به صورت بی واسطه است. لذا توصیفات می باید عینی باشد، نه به صورت 
 (9331)نقره کار،  نظری و انتزاعی. این شیوه توصیف را پدیدارشناسی می گویند.

اما هستی  در نقد این دیدگاه باید گفت، حکمای اسالمی عالم ملکوت را دارای تصاویر عینی می دانند،
مراتب باالتر وجود در مرتبه عالم ماده تجسم ناپذیر است، عالم ماده فقط می تواند آیه و نشانه ای از عوالم 
مافوق خود باشد. درد ذهنی و مفهومی از وجوه تمثیلی و آیه ای در عالم ماده، در واقع پلی است به سوی درد 

هومی، به منزله محرومیت انسان از پل گذار به عوالم صورتهای ملکوتی، بنابراین حذف توصیفات نظری و مف
 برتر است.

 اسالمی تکنولوژی در معماری دوران                           

در هر دوره در جوامع اسالمی، تکنولوژی و کاربرد آن مفهومی آشنا بوده است. در تاریخ گذشته بسیاری 
اندیشمندان مسلمان می دانند. به گونه ای که سهم مسلمانان  از پیشرفتهای دانشمندان اروپایی را نتیجه تالش

در معماری، کشاورزی، نجوم، آموزش، مهندسی، ریاضی، 
 پزشکی و بهداشت بسیار قابل توجه است.

را به  نیارشمعماری ایرانی، اصول  در ذکراستاد پیرنیا 
نادر معنای سازه به عنوان یکی از اصول مهم آن نام می برد. 

در بیان هفت اصل خود درباره معماری ایران، از اصل  اردالن
 نام می برد. کاشی نوآوری در فنون ساختمانی، تاق، گنبد و

 )همان(
 یخچه ای کهن دارد.استفاده از تکنولوژی در ایران تار

، آنها را نقش مهم آرامگاهها در معماری ایران در بررسی پوا
ایرانیان  ذوق و معروف مبین قدرت، شخصیت، رقابت یبناهای

اثبات در آنها با هدف  استفاده جسورانه از مقیاس می داند که
وظیفه دائم "صورت گرفته است:  شکوه و عظمت، جاودانگی

شکاف هولناد میان دو دنیای خاکی و معماری ایرانی پر کردن 
  "است. نافالکی به هر دو صورت طبیعی و نمادی

آر  هی    چی اه ن الو لی خا   -7  5 ص  یا 

ب ساا ه ی ر   رشا بنو   خا آر  هی    چی 

 اه ن الو لی خا ب ساا ه ی ر
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دو قطب هنرهای بصری را در اسالم معماری و خط می دانند زیرا معماری بیش از سایر هنرها مشروط 
 (9312به عوامل مادی و خط از همه آزادتر است. )بورکهارت،

 شته است.ای نمادین داشالوده، امروز ازمتفاوت  ساختاری و فنون اجرایی پیچیده با سنتی تکنولوژی
عناصر ساختمان از مهمترین اصولی است که ساختار سازه و پیکر بنا  مفید بودن اجزاء و جویی واستحکام، صرفه

انتخاب شکل مربع در کف حول نقطه مرکزی انتخاب هندسه با تفکر سازه ای )برای مثال را سامان داده است. 
متعادل کلیه نیروهای  بهترین زمینه برای انتقال طبیعی و متوازن وو ایجاد ای قرینه و مستحکم هپایه

(، نحوه استقرار پوششهای قوسی و گنبدی سقف، ستونهای ظریف در مقیاس دهانه، شناخت عمیق ساختمان
ی و عملکرد فضا، متناسب با ویژگی معمار ساختار کلی فضا بندی واستخوانمصالح و نحوه انتقال نیروها، 

و ارتباط آنها با  هامقرنسو  هاها، کاربندیرسمی، پیوند ماهرانه سقف و دیوار با استفاده از تنوعمهندسه فضایی 
های مادی، ضمن برخورداری متناسب از زیباییعناصر سازه ای از ویژگیهای شاخص این معماری است که 

 ایجاد کرده است. آسمانی انگیز وی خیالیفضا
 معماریبر پایه چهارضلعی، در  ها در ساخت گنبدنوآوری در جهان از جمله ایسازهمهم تحوالت برخی 

ایالمی متفاوت اجرا به صورت های روش اب( تاق و تویزه ،آهنگهای مختلف )تاقصورت گرفت. اختراع  ایران
 اف معماری آن میسر ساخت.، پوشش سازه ای هر فضا را متناسب با اهدخوانچه پوش کجاوه و ،ضربی ،)رومی(

تزیین، ... هندسه پیوند دهندۀ معماری با نظام آفرینش است ....معماری ایرانیدر " :دانشدوست به گفته
منطبق با فرهنگ  ....عملکرد و سازه با طرح معماری هماهنگی برقرار است هماهنگ با کالبد است و میان فرم و

هنر اسالمی اساسا از توحید یعنی پذیرش وحدت الهی یا مشاهده آن  (91، ش 9314)آبادی،  "است.اقلیم  و
سرچشمه می گیرد. در همین راستا میان سازه و تزئینات ساختمان و اجزای معماری پیوند و هماهنگی کامل 

با نگاهی توان است که نمی باوردکتر نصر بر این وجود دارد. 
)نصر،  تمدن اسالمی نگریست. فنون در مدرن به علوم و

اندیشه  وحدت نه تنها مفرو  ":  به گفتۀ نصر (9351
فنون اسالمی است، بلکه بر بیان و تعبیر آنها  قبلی علوم و
زمینه درد هدف علوم و او ( 9351)نصر،  ".نیز مسلط است
م زده مخاطب غربی و دیدگاه علرا برای  فنون در اسالم

 نگاهیمی داند. ساختار جهان بینی اسالم ، شناخت امروز
 تالش برای دانش و فن را جهتدار دنبال و کهوحدت ج
 میکند.

به گفته بورکهارت در تفکر اسالمی نمی توان هنر 
هنر یا فن را از صنعتی که پایه مادی آن است جدا ساخت. 

به معنای خاص آن هم از صنعت و هم از علم بهره مند 
است. وانگهی این علم فقط علمی منطقی و استداللی نیست 
بلکه بیان حکمتی است که اشیا را به اصول کلی خود مرتبط 

 (9312می سازد. )بورکهارت،

 

وض   خاهش     چی اه ن الو لی خا ب ساا  -3 صدیا 

 ه ی ر
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خالف مهندسی جدید پایه مادی معماری فن شناسی معمار و علم آن هندسه است. در معماری سنتی بر
هندسه محدود به جنبه های کمی نیست بلکه جنبه ای کیفی دارد که در قوانین تناسب و هماهنگی نمایان می 

 شود و در مجموع سیری از کثرت به وحدت دارد.
در اسالم هنر از صنعت و زندگی هنرمند جدا نیست و بینش و نگاه او به هستی مستقیما در اثر هنری 

شود. روند شاگرد و استادی در آموزش معماری، باعث می شود شاگردان عالوه بر کسب مهارت وی متجلی می 
 و فنون در تهذیب نفس نیز به تاسی از استاد خود در سلود معنوی نیز همراه او شوند. 

معماری اسالمی بر سرشت گذرای ماده تاکید دارد. ماده به عنوان بازتابها و جلوه های مراتب واالتر 
و اشاره ای به حقیقت مطلق است. همانطور که در اسالم اعتقادات الیه زیربنایی معماری را تشکیل می  هستی

دهد تکنولوژی نیز سیستم زیربنایی نظم معماری است. تکنولوژی در این معماری عظمت و شکوه معمار را به ر  
چه نمود می یابد عظمت خداوند و نمی کشد )در اکثر بناهای اسالمی حتی نام معمار سازنده مشخص نیست( آن

 تعظیم انسان دربرابر شکوه اوست.
معماری هنری اجتماعی وابسته به زندگی مردم است 

عالوه بر پاسخگویی به  معمار می کوشد تالذا  .هنری آبسترهنه 
خود را در قالب کالبد معماری  دریافت هنرمندانهجهان مادی، 
برتر  و از عالم خاد عروج کند و به فضایی پرمعنا بیان نموده و
فضایی  و خلق افالدبه  از خاد. حرکتی متهورانه راه یابد

 متعالی، برانگیزاننده، برین و بی زمان.
از ویژگیهای شاخص معماری اسالمی، شناخت 
واقعیتها و حقایق وجود است که در حوزه عمل با جنبه های 
فنی و مهندسی همراه و منسجم شده است. جایی که اهداف 

ت تزئین پوشاننده حقیقواالی معماری به سازه خالصه نشده و 
 و فریبی برای زیبانمایی نیست. در این معماری فریب تصویری یا تفاخر هنرمند با ابهت کاذب معنا ندارد.
بندی  ردهمعماری عالوه بر مهندسی ساختمان، هنری است که مخاطب آن عواطف انسانی است. در 

مهندسی حاصل از دستاوردهای معیارهای منطقی فنی و  رعایتدر معماری گذشتۀ ما، اهداف ساختاری با  اهداف
کارکردگرایی و ، گراییاصل کمال، در رده ابتدایی ترین اهداف کمی قرار می گیرند. از جمله آنها تجربی علوم

ترکیب مصالح  استفاده و خالقیت در ابتکار واست. نمونه منطق کاربردی عناصر و فضاها و پرهیز از بیهودگی 
سهولت و سرعت اجرا، تأمین مناسب نیازهای مادی انسان در دوران با  یبکارگیری فنون اجرایی منطق ،مختلف

مسجد جامع و مسجد امام  فراوان است. خلق معماری عالی ساختمانهایی باشکوه چونتمدن اسالمی ایران 
اصفهان، پل خواجو، مسجد آقابزرگ کاشان، خانه بروجردیها، تیمچه امین الدوله و گنبد ساطانیه بدون وجود 

 عمیق از سازه، مصالح و تکنیکهای ساخت قابل تصور نیست. درکی

 نتیجه گیری و را ه حل                                                 

تمدن معاصر غرب، مطلبی جزئی و فرعی نیست، بلکه مبنای فرهنگی در بحث در مورد رویکرد 
طور کلی در مجموع علوم ه فلسفه هنر و بهگرایی است و در حوزنگری و مادیفرهنگی آن بر اساس جزئی

 وندلدز    ه   ا  خا  اه    ناهنواهی  -3 صدیا  

 آر  هی    چی اه ن الو لی خا ب ساا ه ی ر
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شناسی گرایی در حوزه معرفتانسانی با محروم نمودن خود از کالم بدون تحریف الهی، دچار شکاکیت و نسبی
 شده است.

وری عادالنه یا ظالمانه از طبیعت پیش رفته است، بیش از این تمدن هرچه در شناخت عالم ماده و بهره
ی خود را فراموش نموده و از خود بیگانه شده است. این فرهنگ انسان را که در مکاتب آن روح الهی و انسان

تواند به جایی برسد که کل هستی را  احاطه نماید، الهی، شامل همه مراتب وجود بوده و غیر از مقام ذات، می
تعریف نموده و در جبر عوامل محیطی تبدیل به جزئی از عالم ماده و حد اکثر یک حیوان وحشی و رام نشدنی 

حل و تبیین عادالنه نسبت تکنولوژی با معماری و برون رفت از بحران موجود، ابتدا باید است. برای طرح راه
 نسبت معماری را با انسان بیان نمود.

معماری، ساماندهی »توان گفت می معماری و رابطه آن با انسان از منظر اسالمیدر تعریف اجمالی از 
و عادالنه از اجزاء و عناصر طبیعی و مصنوعی، متناسب  ، عاقالنهبرداری عالمانهاست، با بهرهفضای زیست انسان

 (9331)نقره کار،  «.شانها و در جهت کمالبا نیازهای متنوع مادی و روحی آن
 با توجه به تعریف فوق نتایج ذیل استنتاج می شود:

ای در خدمت نیازهای انسانی است و رابطه معماری اری نه تنها خود هدف نیست، بلکه وسیلهمعم (9
 با نیازهای انسان، رابطه وسیله با هدف است.

تکنولوژی به تنهایی نه تنها همه هویت معماری نیست بلکه یکی از عناصر آن است، که در   (2
هنگ و هم هدف با سایر عناصر باشد، نه اسامانه متکثر از اجزاء و عناصر متنوع معماری باید هم

 خودبنیاد و مستقل.

از آنجا که در فرهنگ اسالمی، خداوند زمین و آسمان را برای انسان و انسان را برای تکامل   (3
هنگ با یکدیگر در اآفریده است، بنابراین تکنولوژی و سایر اجزاء و عناصر متنوع معماری باید هم

 ها، ساماندهی شده باشد.کمال انسان جهت این هدف نهایی خلقت، یعنی

موجود مرکبی است از نفوس چهارگانه )گیاهی، منقول از حضرت علی)ع(، از آنجا که انسان   (4
، در وجه گیاهی و حیوانی، انسان )منفعل( بوده و در جبر نهج البالغه() حیوانی، عقالنی، روحانی(

ه انسان را در ذیل عوامل محیطی ک مجموع عوامل محیطی از جمله تکنولوژی است و نظریاتی
 شود.نماید، در این وجه تأیید میتعریف می

تواند انسان در وجه نفوس عقالنی و روحانی موجودی است )فعال(، آزاد و انتخابگر، یعنی می  (5
 باشد.العمل آزاد و اختیاری داشتهنسبت به مجموع عوامل محیطی از جمله تکنولوژی عکس

 باید از چند محور به مسئله پرداخته شود: تکنولوژی با انسانرابطه در بحث 
تکنولوژی روش و گزاره عملی است، بنابراین گزاره ای برزخی )حقیقی+ اعتباری( است. یعنی از بعد  (9

ایده ها و معرفتهای هنرمند و عالم، حقیقی است و در رابطه با عالم خارج و مجموع شرایط زمانی و 
. بنابراین اصول حاکم بر گزاره های نظری )یعنی حقیقی بودن( و گزاره های مکانی، اعتباری میشود

عملی)یعنی حقیقی + اعتباری بودن( و رابطه آن دو بر هر نوع روش عملی یا سبک هنری حاکم می 
 باشد.

العلم علمان، علم "از بعد نظری که بعد علمی و معرفتی سبکها و فناوریهاست مبتنی بر حدیث  (2
می توان گفت اگر علم ابدان، یعنی فناوریها آنقدر بزرگ شود  نهج البالغه(. )"م االدیاناالبدان و عل
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تا همه زندگی ما را اشغال کند و از علم ادیان بازبمانیم، آن حادثه عظیم یعنی از خود بیگانگی و 
خلود در زمین حاصل می شود، زیرا کسی که خدا را فراموش کند خود روحانی و در نتیجه سیر 

 کاملی خود را فراموش می کند و در عالم حواس ظاهری و جسمانی مخلد می شود.ت

تضاد دیدگاه ها را از این منظر می توان مبتنی بر حدیث ذیل ارزیابی، نقد و جمع بندی نمود.  (3
تکنولوژی و روشهای فناوری و بهره برداری از طبیعت در واقع یکی از عناصر محیطی است. رابطه 

 "با بهره برداری از فرازی از خطبه اول نهج البالغه که حضرت علی)ع( می فرمایندانسان با محیط 
می توان در  "خداوند درون اشیاست و با آنها یکی نیست و بیرون از آنهاست و از آنها جدا نیست

 مورد بعد روحی انسان نیز گفت:

از عوامل محیطی است انسان تحت تاثیر عوامل محیطی است اما در جبر آنها نیست و بیرون روح  (4
بنابراین هرگز نباید اصل آزادی و اختیار انسان را در جبر عوامل  "اما از تاثیر آنها در امان نیست.

محیطی نادیده گرفت، یعنی تکنولوژی مانند هر وسیله دیگری می تواند مناسب یا نامناسب باشد 
و هدایت نمایند. خالصه دیدگاههای  ولی در هر حال انسان و جامعه انسانی می توانند آنها را کنترل

 فوق در جدول زیر بررسی شده است.
 
 

 مکتب تکنولوژی و انسان رابطه دیدگاهها انواع

 جبرگرایان .است تکنولوژی جمله از محیطی عوامل کامل جبر در انسان اول دیدگاه

 گرایان آزادی .دارد تکنولوژی جمله از محیطی عوامل به نسبت کاملی آزادی انسان دوم دیدگاه

 سوم دیدگاه
 دو در و محیطی عوامل جبر در انسان حیوانی، و گیاهی ساحت دو در

 هدایت و کنترل را محیطی عوامل تواند می روحانی و عقالنی ساحت
 .نماید

 اسالمی حکمت
 بعد دو در و جبر بعد دو در

 آزادی

 
خداوند درون اشیاء »  فرمایند:البالغه که حضرت علی)ع( میبا استفاده از عبارتی در خطبه اول نهج (5

توان در مینهج البالغه( ) «ها جدا نیستها است و از آنها یکی نیست و بیرون از آناست و با آن
نماید )پس نیز که در قرآن مجید آن را منتسب به حضرت حق معرفی می مورد نفس روحانی انسان
، این برداشت و تفسیر را ارائه نمود که انسان نیز در بعد نفوس عقالنی و  9در او از روح خود دمیدیم(

روحانی خود در درون مجموع عوامل محیطی از جمله تکنولوژی حضور دارد و برخالف خداوند از 
تواند از حوزه گیرد و میشود و در جبر مطلق آنان قرار نمیها یکی نمیپذیرد، اما با آنها تأثیر میآن

ها خارج شده و به فطرت الهی خود بازگردد و بالعکس بر عوامل و شرایط محیطی تأثیر تأثیرات آن
 ها را در جهت نیازهای فطری خود کنترل نموده و سامان دهد.بگذارد و آن

ای برسد که شود، اگر مجموع شرایط محیطی به درجهفرهنگ قرآنی استنباط می آنچه که از مجموع  (3
ها نتوانند شرایط الزم را برای کمال مقدر خود داشته باشند یا با ارسال پیامبران و انقالب انبیاء انسان

و شده است ها کامالً دگرگون میشوند و یا با عذابی شدید نظام حاکم بر سرنوشت انسانمواجه می
                                                           

 27 آیی الح ا؛  13 رداو  «اُّ ح   ه ن و  ی   َهَ َ ْاُ» -1

 اهدا  خیوگ  ب  خا اابمی اه  ر    وندلدز  -7جو ل 
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ها را شود، خداوند انساندر شرایطی که عوامل ناهنجار محیطی در محدوده جغرافیایی محدود حاکم 
 نمایددر صورتیکه نتوانند نظام حاکم را متحول کنند دعوت به هجرت می

گذارد ولی هرگز ها قطعاً تأثیر میبنابراین تکنولوژی یکی از عواملی است که بر محیط زندگی انسان  (1
توانند آن را در جهت اهداف و ها با اراده آزاد و عاقالنه خود میشود و انسانمطلق تبدیل نمیبه جبر 
دیگری در اختیار هنرمندان و  تکنولوژی مثل هر وسیله های خود کنترل و ساماندهی نمایند.آرمان

انسانها و بسترساز تکامل روحی و معنوی  معماران صالح، راهگشای آثار هنری و معماری شایسته
بت گونه، خودبنیاد و بسترساز از خودبیگانگی  افزایش آثار موجب و در اختیار ناصالحان خواهد شد

برداری از از آنجا که در جهان معاصر بهره فساد انگیز و ظلم خیز خواهد شد. انسانها می تواند بشود.
است، بنابراین کنترل و المللی شده است، و تأثیرات ناشی از آن نیز جهانی تکنولوژی امری بین

 ملی و جهانی )آخرالزمانی( دارد. ساماندهی آن نیز، نیاز به تدبیری فرا 
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 ”Prospect - refuge“  نظریه اساس بر  "گشایش" مفهوم 
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 مقاله چکیده

ی  بپردازد؛ در این راستا، ابتدا نظریه "گشایش "نوشتار حاضر سعی بر آن دارد تا به بررسی مفهوم 
“Prospect-refuge”  مورد بحث و مداقه قرار خواهد گرفت تا ماهیت آن آشکار گردد و سپس به ضرورت وجود

در ادامه برای  هرچه بیشتر روشن شدن این  گشایش در بناهای ساخت دست بشر، با توجه به این نظریه، پرداخته خواهد شد.
ی آن شود؛ امید است که نتیجهمبحث سؤاالتی که در ذیل آمده مطرح و کار تحقیق در یافتن پاسخی برای آن ها دنبال می

 راهگشای کار طراحان واقع شود.

 گیرد: ، دو راه پیش روی ما قرار میگشایشها با توجه به مفهوم در بررسی ساختمان

 گشایش از درون بنا به بیرون آن؛ و اگر این امکان وجود نداشته باشد (9

 گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر.  (2
که تر است  سؤال دیگر اینشود که گشایش به چه نوع فضایی مناسبدر مورد اول یک سؤال کلیدی مطرح می
فاکتورهایی در طراحی آن باید در نظر گرفته ازای معماری آن چیست و چه بنا چگونه به بیرون گشوده شود  یعنی ما به

 شوند 
 شد. پس از درنگ بر روی سؤاالت مطرح شده، به مبحث گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر پرداخته خواهد 

 

 ,Prospect-refuge” , Jay Appleton, Aperture, View, Window“: واژگان کلیدی 

Enclosure 
 مقدمه

هایی که هران به دلیل گران بودن قیمت اراضی، زندگی؛ در ارتفاع و در ساختماندر اکثر شهرهای بزرگ مانند ت
ترین مسائلی که گیرد. اما اکثر این فضاها فاقد روح زندگی هستند و یکی از مهمها مالکیت مشترد دارد، شکل میزمین آن

و روانی بوده، نادیده گرفتن ضرورت  در طراحی این گونه بناها به آن توجه نشده است و سرمنشأ برخی از مشکالت روحی
 باشد.ها در طراحی میی ارتباط بین آنباز و نحوهوجود فضای باز و نیمه

ی برقراری ارتباط بین فضای باز و بسته، مورد توجه قرار گیرد، توجه به مسئله ازمواردی که باید در نحوه

مقاله به دلیل گستردگی بحث ارتباط فضای باز و بسته سعی . که این یعنی مرز ارتباطی فضای باز و بستهاست؛  "گشایش"
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و  دارد منحصراً به ضرورت و جایگاه گشایش از دیدگاه روانشناختی  جدای از دیگر فاکتورهای تأثیرگذار در طراحی گشایش
 ” سطتو 9115که در سال  “ ”Prospect-refugeبازشوها مانند مسائل اقلیمی، بپردازد. در این راستا، نظریه 

Appleton Jay  “ ارائه شد، اساس کار خواهد بود 

 واژه نامه                                                                                          
شناسی شود و در ادامه، در بررسی این واژه  ”Prospect-refuge “و نظریه  "گشایش"بایستدر آغاز می

رسید و سپس، از تصورهای فاقد ارزش این  ”Refuge“و  Prospect“  ”روشن از دو کلمه "تصوری"به نظریه باید 
های تواند در عرصهی مفهوم این نظریه است که  خود میدارای ارزش رسید که همانا دربردارنده "تصدیقی "دو کلمه به 

 معماری داخلی و ....معماری، معماری منظر،  مختلفی کاربرد داشته باشد؛ از جمله:

 فرج، فتوح، گشاد، گشودن، واشدگی، گشادگی، رهایی.   : الف( گشایش

(http://www.loghatnameh.com/dehkhodaworddetail5013d5b547bf4aa4abaa
b353a759c3dd-fa.html ) 

 مدنظر است. "واشدگی"که در این مقاله گشایش یه معنای 

 Prospect-refuge: نظریه( ب
Prospect  : 9-  با(of) چشم انداز، دور نما، منظره -3 احتمال قریب به یقین -2 امید، انتظار، چشم داشت  

 (Prospect، ذیل مدخل 9333فکر، تصور  )فرهنگ البرز ،  -4
Refuge   :9- سکوی وسط بزرگراه یا خیابان  )فرهنگ البرز ر ترافیک  جزیره ایمنی ر -2 پناه، پناهگاه، سرپناه

 (Refugeذیل مدخل : 9333، 
 به معنی پناهگاه و سرپناه به کار رفته است. refugeو  به معنی چشم انداز، دورنما و منظره prospectکه در اینجا 

 

 

 Prospect , Refugeر س  اس خ  هش ی   صدیا -1  صدیا
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 دازنانواع چشم ا                                                           
 منقطع) تخیل می تواند آن را کامل کند.(دید پانوراما؛ پانورامای 

)با لبه ها محدود شده(، معموالً با لبه های عمودی تعریف می شوند؛ ممکن است افقی هم باشند) برای  9چشم انداز
 مثال، زیر درختان؛ از ورودی غار(

 افق(غیرمستقیم: پانورامای درجه دوم ) یک نقطه برتر جایی دیگر: برای مثال، قلعه، پرتگاه، 

 3افست )برای مثال، انحراف مسیررودخانه(، 2غیرمستقیم: چشم انداز درجه دوم: منحرف شده،شکسته شده
(http://www.arts.ualberta.ca/~dmiall/travel/prospect.htm) 

Magnet :  همانگونه که در نقاشی باال مشخص است و توضیح داده شد، چشم به سمت نقاط خاصی از ترکیب
 magnetic“گفته می شود. بسته به کاراکتر آنها ، ممکن است به عنوان   magnetشود و به این اثر  بندی جذب می

points”، magnetic lines” , “ magnetic areas”"   .تمیز داده شوند(Appleton, 1975: 144)   
نظریه در سایر رشته های )دلیل آنکه در توضیح انواع چشم انداز از یک نقاشی استفاده شده آن است که این 

 تخصصی هم، از جمله نقاشی، رسو  کرده و مورد توجه متخصصین فن قرار گرفته است.(

؛ بر اساس جنس ) زمین، برای مثال غارها؛   (3، سرپناه 5: طبقه بندی بر اساس عملکرد ) مخفی گاه4پناهگاه
 )  Appleton, 1975, 102)پوشش گیاهی، برای مثال، جنگل، چمنزار؛ مه( 

در طبقه بندی پناهگاه بر اساس جنس به غارها اشاره شد، این غارها در شکل زندگی شهری امروز به بناهایی از 
جنس سنگ و آجر و ... با کاربری های متفاوت  تبدیل شده اند که به عنوان سرپناه و مخفی گاه استفاده می شوند؛ پس در 

 ه توسط دست بشر است.اینجا منظور از پناهگاه ، بناهای ساخته شد

 Prospect-refugeتصدیق: نظریه 
به دست آمد، می توان گفت که این نظریه به   Refugeو Prospectبا توجه به تصوری که از دو کلمه 

 ,Appleton (که هر دو برای بقای موجودات زنده اهمیت دارند، می پردازد. "پنهان شدن"توانایی و"دیدن"بیان توانایی

1975, 73  ( 

) با در نظر گرفتن انواع آن( وجود داشته  1زپس می توان گفت که در بناهای امروزی، باید مجالی برای چشم اندا 
 تأمین می شود.  "گشایش"باشد؛ و همانگونه که در ادامه خواهد آمد، توسط 

 Prospect-refugeبا نظریه  "گشایش "بررسی ارتباط                             

در   “   Appleton Jay "توسط جغرافی دانی به نام   9115در سال   ”Prospect-refuge “نظریه 
 منتشر شد. ”The Experience of Landscape “کتابش به نام 

برگزار   " Yale "دانشگاه   نشستی در Ronald Paulson"" سه سال بعد از انتشار کتاب، منتقد هنری
دان، منتقد ادبی، تاریخ شناس هنر و ... از سراسر آمریکا حضور داشتند تا مشخصاً کرد که در آن در حدود چهل نفرفلسفه 

                                                           
1 - vista

- deflected 

offset 

4 -Refuge 
5 - Hide  
6 - Shelter 
7 -  Prospect 
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درباره این نظریه بحث کنند . این نشست به مشهور شدن این نظریه در رشته های مختلف، حداقل در آمریکا کمک کرد.  در 
 :The Wright Space“این نظریه را در معماری با انتشار کتاب  Grant Hildebrand”" 9119سال 

Patterns and Meaning in Frank Lioyd Wright Houses”     شهرت داد. همانگونه که از عنوان
 Hildebrandو شهرت آنان را از این دریچه نقد می کند. به عالوه  Wrightکتاب نیز می توان حدس زد، او کارهای 

آن را گسترش Prospect and Refuge) )با مشتق کردن تعدادی اصل از دو تمایل بشری ذکر شده در این نظریه 
 داد.

 ". پیچیدگی، کشف کردن را به دنبال دارد، هم چنین او   Prospectبرخاسته از   "9پیچیدگی "تمابل به
 آنها در معماری فضاهای تاریک و کوچک است. را که به همراه پیچیدگی است، شناسایی می کند. نمود "رازآمیز بودن

می توان به  3، روشنایی و فراخی فضا 2؛ که در معماری با گشایش"کنترل کردن محیط در حد امکان "تمایل به 
 (http://everything2.com/title/Prospect-refuge+thory)آن رسید. 

-Prospectبرای عملی کردن نظریه  "گشایش"از آن چه گفته شد، این گونه برداشت می شود که توجه به

refuge  الزم و ضروری است. موضوع این نوشتار نیز در جهت رسیدن به ضرورت وجود گشایش و متمرکز شدن بر روی
به مطرح کردن سؤال در حوزه همین مبحث ، تنها  Hildebrandاین مفهوم است؛ در نتیجه از موارد ذکر شده در نظریه 

 پردازیم. می

 گشایش و ضرورت وجود آن                                                   
 

در تصدیق ضرورت و جود گشایش می 
توان به حیاط های کوچک و مینیاتوری قلعه 
خرانق که نمونه تمام عیاری برای آن هستند، 

 (903:  9333تقوایی،( . اشاره کرد
مصداق دیگری بر این مدعا تحقیقی است   

که روی کارمندان آمریکایی در محیط های 
با پنجره و بدون آن انجام شده است. نتیجه 
تحقیق این چنین بود؛ کارمندان آمریکایی در 
محیط های بدون پنجره نسبت به آنهایی که 
پنجره داشتند، دید نامطلوبتری نسبت به 

 (Finnegan,Solomon,1981 )کارشان داشتند. 
 پس از بررسی ضرورت وجود گشایش، برای پرداختن به انواع آن، آن را در قالب 

   گشایش از درون بنا  به بیرون آن . -9
 فضاهای داخلی به یکدیگر می نگریم.گشایش  -2 
 

                                                           
1 - complexity 
2 - openness 
3 - expanse 

 

 ح  ط     ه ن   دا  هااهق   ما ا   جدخ گش ی  -5  2 یا صد
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 گشایش از درون به بیرون، به چه فضایی؟                                          
گوید، ما به طور غریزی مکان هایی را ترجیح می دهیم که دارای دیدی وسیع به محیط اطراف بوده و اپلتون می 

 ضمناً ما را از دید دیگران پنهان کنند.
را ابزاری برای برقراری این ارتباط، از درون به بیرون بنا بدانیم،یک سؤال کلیدی مطرح می  "پنجره "حال اگر 

ر خود پنجره است که مورد توجه واقع می شود و یا اطالعات و محتوای منظر قابل رؤیت از شود و آن این است که آیا حضو
 پنجره    

تحقیقات متعددی بر روی اهمیت محتوای اطالعاتی منظر در بیمارستانها، زندان ها و محیط های مسکونی و 
نشان می دهد که  R,Kaplan,1993;Talbot&Kaplan,1991))اداری انجام شده است. برای مثال تحقیقات 

بیشتری پیدا  3، احساس رضایتمندی2، نسبت به محیط های ساخته شده9ساکنین مجتمع های آپارتمانی از دیدن مناظر طبیعی
 ( Kaplan, 2001.)می کنند. حتی این احساس، از دیدن چند درخت، خیلی بیشتر از دیدن فضاهای باز بزرگ است

است، دید به محیط های ساخته شده، احساس رضایتمندی را به همراه دارد و در جای دیگری در همین مقاله آمده 

دید به آسمان تأثیر قابل توجهی روی هیچ کدام از این دو نوع پیامدهای  احساسی ندارد و در نهایت، دید به . 4نه سرحالی

این خود دستورالعمل شفافی  ؛  ومحیط های طبیعی به طور قابل توجهی روی احساس رضایتمندی و سرحالی اثر می گذارد
 ( Kaplan, 2001)برای اقدام طراحان پیش روی آنان قرار می دهد. 

حتی این چنین به نظر می رسد که در طراحی در محیط های شهری امروزی که اکثراً امکان قاب کردن مناظر 
  ا خود به داخل ساختمان بیاورند.باغ هایی باز کرد که می توانند طبیعت را ب-طبیعی نیست می توان آن ها را به تراس
 "( در توجه به طراحی گشایش ها به عنوان قابهای بصری این چنین می گوید: 2009) 5در همین زمینه ماتالد

ایجاد قاب مناسب می تواند کامالً حس مکان ادراد شده را افزایش دهد؛ و برعکس ایجاد قاب اگر به طور مناسب صورت 

 (9333،992) تقوایی، "نگیرد، می تواند توجه را به سمت عناصری جلب کند که حس مکان را از بین می برند.
 

                                                           
1 - Nature 
2 - Built element     
3 - satisfaction 
4 - Well-being 
5 - Motloch 

  ش     هن  ا بو ر یبا      هح ه خا    ب   - اا   ااح   -3  3  7  ص  یا

 ح    ن   ای  خ باا 
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 طراحی پنجره ها به عنوان قابهای بصری                                                 
با حضور پنجره ها، چیزی که دریافت می شود دیگر 
واقعیت محیط نیست، بلکه بیشتر بازنمایی و تجربه ای از 

landscapeness   است. در محیط های ساخته شده، پنجره
ها از راه های مختلفی این حس را تقویت می کنند، که مجاب 

است.  "مکانیسم قاب بندی"کننده ترین حالت آن از طریق 
Kress(1996)  and Van Leeuwen   در کاوششان

را با توجه به سایز آن و رابطه  "قاب "در مورد تصاویر دو بعدی، 
اش با بدن انسان، یکی از وجوه تعاملی برای انتقال معنا تشخیص 

  (Franz,2005 :86 ) دادند.

سایز پنجره، شکل آن و موقعیت قرارگیری آن در ادراد 
چنین بعضی از طراحان مانند الکساندر  پنجره های بزرگ و گسترده را عاملی برای برقراری بیشتر فاصله تأثیر دارند. هم 

ارتباط با محیط نمی دانند، بلکه آنها را عاملی برای منحرف کردن ما از دریافت از محیط می دانند. او اعتقاد دارد ، هر چه 
 Franz,2005 ) با آنچه بیرون آن هاست، مؤثرتر است. پنجره ها و قاب بندی آن ها کوچکتر باشد، برقراری ارتباط

:86-87) 

 گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر                                        
تاکنون راجع به گشوده شدن 
فضاهای داخلی به محیط بیرونی سخن 
رفت. اما اگر امکان گشوده شدن به 
محیط بیرون وجود نداشته باشد، بر 
اساس مطالعات انجام شده، نظریه  

Prospect-refuge   در چنین مکان
 هایی نیز می تواند مصداق داشته باشد. 
برای تعریف گشایش، باید به 
میزان محصوریت آن پرداخت؛ در این 
وضعیت سه گونه تعریف فضایی بر 

های یافته 3نیمه محصور -3   2گشودگی کامل -2 9محصوریت کامل -9اساس میزان محصوریت آن متصور است:   
تحقیقی در این زمینه، این گونه نشان داد که پالن نیمه محصور بیشترین تأثیر را در رفتارهای اجتماعی کودکان و بزرگترها 

 می گذارد. در تصدیق 

                                                           
1 -  Enclosure 
2 - openness 
3 - Semi-enclosure 

Pic no.7- Landscape as a picture; as something 
viewed. (Picnic Point Lookout, Toowoomba) 

 

Pic no 8&9- Window articulation and its role in the perception of 
distance. 

(Musee Rodin, Paris)    (Café, Paris) 
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ور از این کالم می توان گفت، کودکان سه گونه رفتار اجتماعی را به صورت متناوب تری در فضاهای نیمه محص
خود بروز می دادند. این تحقیق نشان داد ،رفتارهای اجتماعی کودکان با دریافت فضای شخصی، گشودگی و و جود فضایی 

درتعادل بین گشودگی کامل و محصوریت، یعنی پالن های نیمه محصور تسهیل   ”Prospect – refuge”    برای
 می شود. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Pic no.9 
 

        

Pic no.11- Views of the Open Spatial Plan in the Activity Room                                    
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 جمع بندی و نتیجه گیری                                                                       
پنهان " توانایی  و "دیدن"مشخص شد که توانایی  Prospect and refugeبا بررسی و تحلیل نظریه 

وجود گشایش با توجه به این نظریه به عنوان عاملی هر دو برای بقای موجودات زنده اهمیت دارند . در ادامه، ضرورت  "شدن
 ، مورد بررسی قرار گرفت. "دیدن در عین پنهان بودن"برای دستیابی به 

پس از آن گشایش به دو دسته گشایش از درون بنا به بیرون آن و گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر، تقسیم 
یجه کلی آنها بدین شرح است: در مورد گشایش از درون به بندی شد و برای باز شدن مطلب، سواالتی مطرح شد که نت

بیرون، باید به این نکته توجه کرد که اطالعاتی که از طریق پنجره به مخاطب منتقل می شود، اهمیت دارد که بهترین حالت 
ار بگیرد. حال اگر بنا آن، مخابره اطالعات از مناظر طبیعی است. پس در طراحی بازشوها، این نکته باید مورد توجه طراحان قر

در محیط شهری بدون مناظر طبیعی طراحی شود، می توان با در نظرگرفتن تراس های سبز در طرح، به حل این معضل 
 کمک کرد.

سپس در بحث طراحی گشایش ها به این نکته اشاره شد که، پنجره های کوچک تر با قاب بندی های کوچک، 
 بیرون آنهاست، می شود. باعث برقراری مؤثرتر ارتباط با آنچه

و در نهایت در مبحث گشایش فضاهای داخلی به یکدیگر، به این امر پرداخته شد که اگر در فضایی امکان 
گشایش به بیرون وجود نداشت، به فضاهای داخلی مجاورخود گشوده شود؛ که بهترین حالت، که در آن کاربران، رفتارهای 
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 مقاله بیست و یکم

 
 

 یابی مسجد در شهر اسالمی بر اساس الگوی مساجد عصر نبوی اصول مکان 

 
 عبدالحمید نقره کار

 ایران صنعت و علم دانشگاه استادیار و علمی هیئت عضو   

 مهدی حمزه نژاد 
  ایران صنعت و علم دانشگاه معماری دکترای دانشجوی  

 محمدرضا عطایی همدانی 

  ایران صنعت و علم دانشگاه ارشد کارشناسی دانشجوی  
 مقاله هچکید

یابی مسجد در آن است. این  تشریح مفهوم شهر اسالمی، مکانامروزه یکی از مسئله های مهم در 
مسئله با ظهور شهرها و شهرکهای جدید و اهتمام کشور به توجه به الگوی شهر اسالمی اهمیت بارز می 
یابد. از منظر اسالمی مطالعه الگوی نبوی و علوی در دوران کوتاه حکومت و شیوه ی اصالح ساختار شهر 

م برای تحقق ارزش های اسالمی در آن اهمیت ویژه دارند. از این مظاهر می توان های کهن قبل از اسال
به اصولی دست یافت که در توسعه شهر های جدید در ایران و جهان از منظر تعالی بخشی معنوی به 

 محیط یاری رساند.
حوالت می این تحقیق به روش تفسیر تاریخی و استداللی به بررسی شواهد تاریخی مربوط به این ت 

یابی مساجد توسط پیامبر در مدینه الگوبرداری نماید. همچنین  پردازد و تالش می کند از شیوه مکان
مطالعه اسالمی شدن شهرهایی نزدیک آن عصر همچون دمشق و شهرهای تازه تأسیس اسالمی مانند 

نه قبل از اسالم ساختار بغداد، سامرا و کوفه قابل توجه است. بر اساس یافته های این پژوهش ساختار مدی
باغ محله ای با محله های متنوع و پراکنده می باشد. طبیعت منطقه به گونه ای است که به علت پراکندگی 
منابع آب و پوشش گیاهی ساختار قبیله ای شهر تقویت شده است. تغییرات کالبدی شهر مدینه همزمان با 

ست اگرچه این وحدت به تنوع نژادی و عشیره ای تغییرات فرهنگی آن سیری از کثرت به وحدت داشته ا
 و منکر قبائل گوناگون نیست.  نیز عنایت خاص دارد

عامل ایجاد چنین توازنی بین قومیت گرایی و وحدت گرایی را می توان نوع و جایگاه مساجد دانست. 
وحدت اسالمی، به مساجد محلی و مسجد جامع شهر مدینه بصورت سامانه ای هماهنگ با اولویت دادن به 

یابی محل سکونت و احداث مسجد را به  وجود طوایف گوناگون نیز اصالت می بخشد. پیامبر)ص( مکان
راهنمایی الهی و توقف شترشان موکول کردند و این مکان در نقطه ای نسبتا حاشیه ای در انتهای یکی از 

ی از تمام نقاط شهر به مسجد فراهم می انشعابات از بازار و نزدیک معبری شمالی جنوبی که دسترسی مناسب
آورد، قرار گرفت. مکان یاد شده متعلق به دو کودد یتیم و شامل محوطه ای باز بود که در آن خرما خشک 
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می کردند، چاله ای آب و تعدادی قبر مشرکین در آن وجود داشته است. به این ترتیب بذر اسالمی شدن 
 یه ای آغاز گردید. شهر از یکی از موقعیت های فرعی و حاش

مراکز متعدد قبیله ای به تدریج به مرکز شهر با محوریت مسجد النبی)ص( منتقل گردید. مساجد محلی 
نیز در موقعیت های خاص محل احداث شده و بعدها مرکز محله با محوریت مسجد محلی در آن مکان 

اد تفرقه و در حریم مسجد قبا ایجاد شد. در همین زمان پیامبر با تخریب مسجد ضرار که با هدف ایج
احداث شده بود، راه را بر تفرقه و بازگشت به سنت های قبیله ای جاهلیت بستند. مسجد النبی از نظر 
کالبدی چندان نقش بارز و شاخصی در شهر نداشته ولی از نظر عملکردی بسیار نقش مهمی در شهر دارد و 

میزند در محلی به نام بالط در اطراف مسجد انجام  کاربری های خاص اجتماعی که به قداست مسجد لطمه
 می شده است.

 یابی، مسجد جامع، مسجد محلی، مسجد بازار، مدینه النبی، حریم. : مکانواژگان کلیدی

 مقدمه مقاله

سوره احزاب لزوم توجه و پژوهش در سیره نبوی به طور روشن آمده است. پژوهش در مورد  29در آیه 
ه عنوان معماری و شهرسازی اسالمی نام گرفته است مورد توجه بسیاری از آنچه در طول تاریخ ب

پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان قرار داشته و ایشان به نتایج پرباری نیز دست یافته اند. نکته قابل توجه 
اینست که تا چه حدی معماری و شهرسازی شکل گرفته در حکومت های اسالمی پس از پیامبر )ص( بر 

عقل، قرآن و سیره پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( نزدیک می باشد. پژوهش حاضر، با مطالعه بر روی شهر پایه 
به عنوان اولین شهر اسالمی و شهری که مستقیما می تواند الگوی مورد نظر پیامبر )ص( را در  النبی ةمدین

ترسیم شهر مدینه در ابعاد زمان حیات ایشان نشان دهد، انجام گرفته است و بر آن است تا در ابتدا با 
محیطی، انسانی و فرهنگی و نیز با طرح تغییرات صورت گرفته پس از اسالم و در زمان حیات پیامبر )ص(، 

 معیارهایی را که در آنها

 اصول پیشین بافت شهری تداوم یافته و یا تقویت شده  : اول 

 اصول اسالمی خاص اضافه شده به آن، را برشمرد.:  دوم 
دستیابی به هدف یادشده می توان با مطالعه منابع تاریخی و نیز بررسی روایات و احکام ساخت جهت 

مسجد از یکسو و تطبیق آن با نقشه ها و اسناد موجود در منابع تاریخی از سوی دیگر تغییرات صورت 
بدست آمده، گرفته در پیش و پس از اسالم در مدینه را پیگیری نمود و با استدالل منطقی از الگوهای 

 اصول مکانیابی انواع مسجد را نتیجه گرفت.

 یابی مسجد معرفی عوامل شکل دهنده به شهر مدینه و تأثیر آن در مکان                        

 موقعیت جغرافیایی شهر مدینه-1      

ترسی شهر مدینه که پیش از اسالم یثرب نامیده می شده است، در شمال سرزمین حجاز و در مسیر دس
کیلومتری شمال آن جای دارد. از نظر پستی بلندی های  400شام به یمن از طریق مکه قرار داشته و در 

واقم و از غرب حره وبره ختم  9زمین، شهر مدینه از شمال به کوه احد،از جنوب به کوه عیر،از شرق به حره
محالت مختلفی بوده است و در برخی ( این شهر از پیش از اسالم دارای 915: 9339 ،می شود.)جعفریان

                                                           
 رخ  وا لغ ن هی حاو   ازو فی   )گدینو اا ر  و خاا رنرایدو سه ن رده ی  رنرالخ سه ن - 1
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( شیب عمومی شهر کم 255: 9310،منابع تنها از بخش مرکزی این قسمت بعنوان مدینه یاد می شود.)خیاط
است و در مکانیابی مسجد موقعیت جغرافیایی خاص از جمله کوه، ارتفاع و عواملی از این دست مد نظر 

 یین تر شهر قرار گرفته است.نبوده است بطوریکه تقریبا در قسمت های پا

 نه از نظر پوشش گیاهی و منابع آبمدی-2      

از نظر کشاورزی آب و هوای مدینه نسبت به شهر مکه بسیار مناسب تر می باشد، وجود حره ها و 
مختلف با منابع آب پراکنده و اندد، مردم این منطقه را به سمت کشاورزی سوق داده است. در  9وادی های
ه وبره باغ های فراوانی است و آب این منطقه از وادی عقیق تامین می شود. در ادامه حره وبره، شمال حر

منطقه بسیار حاصلخیزی است و « معصم العلیا»حره شوران در جنوب قرار دارد و در آن حره ای بنام
ره های از نظر پوشش گیاهی و منابع آب، بخش جنوبی مدینه، حنخلستان های بسیار با شکوهی دارد.

شرقی و غربی، بهترین قسمت مدینه می باشند، بخش های عوالی، قبا و عصبه دراین منطقه واقع شده 
وباالترین تمرکز جمعیتی دراین منطقه می باشد، همچنین راین بخش وادی های متعددی جهت تأمین آب 

 (9 -)تصویر 2وجود دارد.
 

                                                           
رخ  وا لغ ن هی  اخ    ازو فی   )ب یو ر   آا گذی ن ج   هی خاها هم   داا هش   سه ن 1- 

 اخ  » «  اخ  ااهده  »خاجندا یاق   «  اخ  هذین  »خایاق  «  اخ  هبد ا»خای  ل  «  اخ  قن  »اس هب  این آهب  ه   دار بی  - 2

ه د ه ه وو «  اخ  هش ا »ارا  بی خل    ن یا  یرو ر  هشا)صر آر اا «  اخ   ق ق»خاجندا ای او ه دخ  ه ا    این  اخ  هوینی  « بمح ر

 ر144  1531 اهو  )ج  ای ر 

آا هش ر خاخو یوو خا ب  ا ه        وصش  بدجدخ ه  آیو   هوینی   اب   ر   اخ      هوینی  هن ب   -1 صدیا

 ر74  هقشی     1537  ردی  گ     هن رش  اا خا ر ااهدر هدخ ای  خ ه  هنو  )ه   
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به دلیل  9از دیگر منابع تأمین آب برای کشاورزی درقسمت های مختلف شهر مدینه، چاه های آن است.
وادی ها و چاه های متعدد جهت کنترل و استفاده آب، پوشش گیاهی متعدد بصورت نخلستان های متراکم 
و پراکنده در سطح شهر مدینه موجب تشکیل گروه های جمعیتی متعدد در اطراف هر وادی را فراهم آورده 

دهنده به محیط زندگی مدینه است و  ( نهرها و چاه ها مهمترین عوامل شکل393: 9339 ،است.)جعفریان
خواهیم دید نقش مهمی در تعیین مکان مسجد داشته اند. معموال این چاه ها در جایی بین مناطق مسکونی 

ها قرار دارند و نیاز ضروری و روزمره سبب مراجعه همیشه و مکرر مردم به چاه ها ست که این خود  و باغ
 سبب اهمیت این مناطق در شهر است.

 ناسی و قبایل مدینه پیش از اسالموناگونی مردم شگ-3

نامیده می « عیون»که اکنون« اضم»بر طبق نظر برخی مورخین هسته اولیه شهر جایی به نام  :اعراب اولیه

خوانده می شدند. در آن زمان « عمالقه»شود و خارج مدینه فعلی است، ساکن بودند و اولین ساکنان آن
ی بر آن یثرب متشکل از کوه ها و خانه های ابتدایی و کوچک متفرق از یکدیگر بود که هیچ نظام معین

حاکم نبود اطراف آن را باغ ها و بستان ها فراگرفته و مردم آن از راه زراعت و کشاورزی زندگی می 
 (93: 9312 ،کردند.)لمعی

 450میالدی و اقوام عرب از یمن به دلیل سیل در سال  10پس از عمالقه اقوام یهودی در سال : یهودیان

( برخی معتقدند یهودیان در زمان بخت النصر و 91: 9312 ،عی)لم 2میالدی به این منطقه مهاجرت نمودند.
 پس از ویرانی اورشلیم به این منطقه مهاجرت نمودند.

اولین اقوامی که به آبادانی شهر مدینه پرداختند یهودیان بودند. مشهورترین و متمول ترین اقوام یهودی، 
د و مردم آن به زرگری شهرت داشتند. از قبایل قبیله قینقاع بود و در جنوب غربی شهر مدینه سکونت داشتن

مشهور دیگر یهودیان قبیله بنی نضیر در حوالی وادی بطحان و قبیله بنی قریظه در نزدیکی وادی مهزور در 
 (91: 9312 ،شرق مدینه بودند.)لمعی

ها را بنی در مورد نژاد اقوام یهودی در منابع گوناگون اختالف نظر وجود دارد. بعضی از منابع آن 
( نکته قابل توجه 21: 9310خلیلی،اسرائیلی معرفی نموده اما برخی دیگر آن ها را اعراب یهودی می دانند. )

این است که آن ها به دلیل شرایط و موقعیت مکانی این سرزمین تحت تأثیر اخالق قبیله ای اعراب قرار 
 گرفته و از همان آداب پیروی نمودند.

اعراب مدینه پیش از اسالم نیز شامل دو طایفه اوس و خزرج بودند. اقوام اوس شامل بنی  :مشرکین عرب

زعور از شرق تا شمال مدینه ساکن بودند. در نواحی مرکزی وغربی مدینه نیز  ظفر، بنی عبداالشهل و بنی
بخشی از آب آن را  اقوام طایفه خزرج زندگی می کردند. در این منطقه وادی های رانوناء و عقیق قرار دارد و

( از نظر نژادی نیز اقوام عرب از یهودیان بیشتر بوده و در میان اعراب 911: 9339،تأمین میکند.)جعفریان
( اعراب مدینه پس از سیل یمن، از 911: 9339 ،برابر طایفه اوس بود. )جعفریان 3مدینه نیز طایفه خزرج 

                                                           
خای  ل  اب  حاخ هشد  « بض  ی»خاه  ا ب ن قش  بی هوینی خاجندا هوینی  چ و «  ُا »چ و     یبا هوینی  ش ا نو اس چ و  - 1

خاق  ا یاق  ه  و قش  خاجندا هوینی  چ و « اایس»خاحو خ ی  ه شده ا  یبا هوینی  چ و « ااه » خاهن ارق  ی بن  ر  وو چ و 

 خاهنمقی  ق ق خا اا هوینی   چ و رق   خا هدخیو  ه  و رق   خا ر ا  اب  حاخ هشد  « ا هی»یاق  هوینی  چ و خای  ل « ح  »

 شا هب جا  اقداخ گده گدر بی هوینی  اخ      ه  وخ هدجدخ خا این هنمقی   واا اه  آا آهب  ه شا بی بحاا    ا اا    رارشد   - 2

 ه ش  آر ه  ب یو 
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م از نظر نژادی با اعراب ساکن مکه نیز متفاوت بودند؛ اعراب آن سرزمین به مدینه مهاجرت کردند. این اقوا
 (913: 9339 ،مدینه  قحطانی و اعراب مکه )قریش( عدنانی بودند.)جعفریان

با توجه به محیط جغرافیایی شهر مدینه و وجود وادی ها ونخلستان های پراکنده و نیز با ساکن شدن 
گروه های انسانی به طور مستقل و پراکنده در مدینه و بین حره اقوام گوناگون در اطراف هر یک از آن ها، 

جنوبی این منطقه ساکن شدند. از آنجا که ارتفاعات یاد شده در -غربی یا شمالی-ها و کوه های شرقی
اطراف این منطقه قرار داشت، تمام ساکنان آن اهالی شهر مدینه یا منطقه یثرب خوانده می شدند و پس از 

ورت زندگی مستقل قبیله ای با هویت کلی مشترد بواسطه ویژگی های جغرافیایی منطقه ورود اسالم بص
 آمیخته شده بود.

 ماعی صحیح در مدینه پیش از اسالمضعف روابط اجت-4

یهودیان و مشرکان در قالب قبایل متعدد و مکان جغرافیایی معلوم و منفصل از هم با تعصبات خاص 
تقل در شهر مدینه زندگی می کردند. در ابتدای مهاجرت اقوام عرب ای بصورت نیمه مس قومی و طایفه

اوس و خزرج به مدینه آنها تحت سلطه اقوام یهودی زندگی می کردند. اما با حمایت و همکاری حاکم 
 (33: 9310 ،)الخلیلی 9غساسنه از توابع شام اعراب اوس و خزرج بر یهودیان و کل مدینه مسلط می شوند.

اوس و خزرج و با وجود اختالفات فراوان سوگند نامه ای بین یهودیان و اعراب بر اساس پس از تسلط 
تورات منعقد شد؛ اما هر بار یکی از ایشان سوگند های خود را نادیده گرفت و با توجه به مصالح مادی 

ن ترتیب صلح آغازگر فتنه و جنگی خانمانسوز بودند. باقی ماندن اختالفات و نادیده گرفتن معاهدات و بدی
و جنگ بین قبائل نگه داشت و برخی منابع  ناپایدار مدینه پیش از اسالم را همیشه در حالت ناامنی

 2اساطیری از جنگی صد و بیست ساله بین اوس و خزرج درحالیکه هر دو از اعراب بودند، حکایت می کند.
ینه به شدت ضعیف و مالباخته ( و بعلت همین جنگ های طوالنی مدت، قبائل مد49: 9310 ،)الخلیلی
( تعدد جنگها و بی اهمیت بودن دلیل آنها به گونه ای بوده است که در برخی 42: 9310 ،)الخلیلی3شدند.

منابع به طور کنایه آمده است:آنها در روز می جنگیدند و همان شب به بی اهمیت بودن آن و اشتباه بودن 
 (42: 9310 ،)الخلیلیجنگ صورت گرفته اقرار می کردند. 

بنا بر آنچه ذکر شد فرهنگ حاکم بر مدینه پیش از پیامبر)ص(، فرهنگ جهالت، تعصب مفرط، کثرت و 
قبیله گرایی، احساس عدم امنیت می باشد. بستر فرهنگی نابسامان مدینه جاهلی، که اصالت را بر قومیت و 

تر می شد، خود زمینه را برای گسترش و ترویج  عشیره می دهد و روز به روز به افول و ضعف قبائل نزدیک
اسالم بعنوان فرهنگی وحدت بخش و منعطف، مساعد نمود و در مدت کوتاهی جاهالن اوس و خزرج را به 
انصار پیامبر اسالم)ص( مبدل کرد. پیامبر)ص( نیز با آگاهی کامل از شرایط فرهنگی شهر مدینه، برای از 

                                                           
ن ر یبا هوینی ای او بی ح ه   یبدخ  بی ه خ وم در یوو ارا     ب شا  شم واا ار بورا ی ص  بی ه خ ه لک ابن خا ار   ا ر ه - 1

  الر بی ق   ار و  ا  رس اس ق   وم در بی ر ا ی خ ه داا  یو  ر خی و    رنی ی ص  بی ه خ ابدجش شی بدخو   ب  ر     بی هوینی ح شی 

 ی یور بی ا م     هدی  رن و باخو بدخهو  ابدجش شی بی بب هی گ ا   گد ب  راار یبدخ  آر    اا خا ه ش   یبدخی ر هوینی اس  ا  هش ه دخ 

 خ د  ه دخ      خ آهب  اا اس ب ن باخ بوین  ا    ا     هداج با یبدخی ر   شه ی و نو 

 رداو آل   اار بی  جدخ خی ن      خا ه  قش  اس ارالخ ای او ه  ق م خااخ   105آیی  - 2

خا   ای  هوینی  صا ج  ش  ا س     ه ب  اس ر ل ب   دجی بی جنب      ا یواخ     ه ص ه هرذاا  یوو ارا بی  دا هث ل ه   دار بی  - 5

ا س     ه هنو آر ق       ا  واا اه  ب ن اقداخ ه  شف بدا  ه  رذیاوا  اس خیرا یدخ الص  نی  ا س آ  س جنب ای او ه دخ هی خا آر ا س   

 ا س   ه د ه   دار بی یدخ ال اااو  یدخ   و ق بن  هم ی ای او ه دخ 
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طوایف و قبائل گوناگون، توجه خاصی را به آنها مبذول داشت. راه کارهای  بین بردن اختالفات بنیادین بین
 پیامبر جهت دستیابی به فرهنگ اسالمی ناب در شهر مدینه مسئله ای است که در ادامه خواهد آمد.

 ود اسالم به مدینه و تغییرات شهرور-5

ه از لحاظ تجاری موجب روابط نزدیک اهل مدینه پیش از اسالم با قریش چه از نظر اعتقادی و چ
انتشار سریع اخبار مکه در مدینه شد. پیش از هجرت مالقات هایی بین پیامبر)ص( و گروههایی از مردم 

نفر از مردم مدینه با پیامبر)ص(  10بعثت  93مدینه انجام شد. در نتیجه همین دیدارها بود که در سال 
پیش از هجرت پیامبر در  النبی ةمدینودند. نام پیمان بستند و از ایشان برای هجرت به مدینه دعوت نم

میالدی بر این شهر نهاده شد. پس از ورود اسالم به شهر مدینه با توجه به بستر فرهنگی و  322سال 
کالبدی شهر تغییراتی ایجاد شد تا آن شهر ظرفیت اسالمی شدن را پیدا نماید. تغییرات به وجود آمده در 

رات فرهنگی، کارهای اخالقی و معاهدات پیامبر)ص( شهر به دو صورت فرهنگی و کالبدی به وجود آمد تغیی
در هنگام ورود به مدینه است. تغییرات کالبدی شهری آن دسته از کارهای پیامبر که مستقیما به امور 

 شهری مربوط می شود.

 واسطه اسالمی شدن ایجاد شد تغییراتی که در شهر به                 

 ص( در شهر مدینه بعنوان عاملی فرهنگی مطرح می اخالق اسالمی پیامبر)تغییرات فرهنگی
شود. پیش از اسالم بین قبائل گوناگون مدینه تکثر و تعصب منجر به جنگ های بزرگی می 
گشت و پس از ورود پیامبر به فاصله کوتاهی همین اقوام متحد شده و انصار پیامبر)ص( نام 

ه عنوان مورد بررسی قرار گرفتند. در پژوهش حاضر کارهای فرهنگی پیامبر)ص( تحت س
 خواهد گرفت.

 با مهاجرت پیامبر)ص( به مدینه گروه هایی از مسلمانان مکه  :انعقاد پیمان اخوت بین مسلمین

نیز خانه و کاشانه خویش را رها کرده و برای زندگی در جامعه اسالمی به مدینه مهاجرت 
ن مدینه ساکن شدند و پیامبر)ص( نمودند. اینان که مهاجران نام گرفتند در خانه های مسلمانا

برای بهبود و افزایش روابط بین مسلمانان، پیمان برادری بین آنان منعقد نمودند و تمام انصار 
را برادران مهاجران خواندند همچنین خود نیز با حضرت علی)ع( پیمان برادری بستند. )امین 

ناگونی ها بین اقوام مختلف و ( با انعقاد پیمان برادری یا اخوت اختالفات و گو955، 9310
ها و مدنی ها )مهاجر و انصار( از بین رفته و برادری اسالمی  همچنین دو دستگی جدی مکی
 ای گشت. جایگزین تعصبات قومی و قبیله

 :)این معاهده، نامه ای است از طرف  پیمان به رسمیت شناختن قبایل )حتی یهودیان غیر دشمن
پیامبر)ص( به تمام قبائل ساکن در مدینه و مضمون آن به گونه ای است که اوال بر وحدت 
مسلمانان تأکید شده است ثانیا قبائل و قومیت های گوناگون مسلمان شده نیز به رسمیت 

دشمنی ندارند به شناخته شده اند. در این پیمان یهودیانی که با مسلمانان نمی جنگند و 
رسمیت شناخته می شوند و به آنان ظلمی نمی گردد. یهودیان به دین خود و مسلمانان به 
دین خود در سایه حکومت اسالمی زندگی می کنند. در بندهای دیگر این پیمان حقوق 
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این پیمان امروزه می تواند در قالب به رسمیت  9های آنان ذکر شده است. همسایگان و حریم
ن هویت های محلی و پذیرفتن یکپارچگی شهری در عین تنوع محالت معنا پیدا کند. شناخت

ی پیمان اخوت ضامن وحدت کل جامعه و پیمان قبایل ضامن اعتبار بخشی به کثرت ها
 موجود و اداره تدریجی امور است.

 بدی شهر مدینه پیش از ورود اسالمساختار کال                      

پیشتر گفته همانگونه که 
شد مدینه از محالت جدا 
از هم و نسبتا مستقل 
بین حره واقم و حره وبره 
بعنوان حدود شرقی و 
غربی و کوه احد تا کوه 
عیر بعنوان حدود شمالی 
و جنوبی تشکیل شده 

 (2 -است. )تصویر
برخی مدینه را به بیش از 

روستای مجزا تفکیک  1
می نماید. این روستاها 
عبارتند از خیبر، فدد، 
ینبع، دومه الجندل، وادی 
القری، قبا، عقیق و 

که از  روستا های دیگر؛
آن میان قبا و عقیق و 
بخش مرکزی یثرب از 

 همه مهمتر هستند.
قبایل ساکن در مدینه در کنار هم جامعه نیمه مستقلی را به وجود آورده اند. به واسطه وجود نخلستان های 
اطراف هر وادی، نیازی به کشیدن دیوار بین شهر نبوده است و در هنگام احساس خطر مردم به قلعه ها پناه 

همچنین به خاطر باال بردن امنیت، بازارها از قسمت مسکونی هر محله جدا بوده و در اطراف  2می بردند.
( در برخی منابع تنها از بخش مرکزی حدود یاد شده شهر بعنوان 93: 9312 ،محالت قرار داشتند. )لمعی
 ( 3-مدینه یاد می شود. )تصویر

                                                           
  حا  ندار الدر قی هااج ی ه دخ  134  1570  باا  ا ال  اس ه ن ه ه  ه   دار بی  اه ن -1

ا  ق ا    خا سه ر حودها  شدی ر  خیداا  بی خ ا یبا هش وو ارا  خیداا ی خ یوو هی ردا خا قار     رن م   یشم     2-

ال وینی ه خ خااخ  نب  ب   هاهد  اا خابا گاو ی ارا   این ب   اا اس ب       خیرا جواهاخو ارا هقشی     هش وو یوو اس هوینی 

 ر177  1531 صدیا ه دخو ارا )ج  ای ر  خا این خ اار ه د خیداا ی خ یوو اا  نب  بی خ ا ب   هاهد 

هوینی   اب   ر  حو خ یبا هوینی  حو خ ی خ یوو با ار   هحو خو حاخ  -2 صدیا

 دره ی ص ر  هشا)صر هش ص یوو ارا  ار م گش ی ارا  )ج  ای ر  هشد  هی

 ر74  هقشی     ص 1537ر  ه هذ  صدیا  )ه    132  1531
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شهر برای درد بهتر ساختار محالت مختلف 
مدینه می توان ابتدا به معرفی مهمترین 
فضاهای شاخص در شهر مدینه پرداخت که 
مسجد ناگزیر به پیوند با آنهاست مهمترین 
این کانون ها، بازار، سکونتگاه، مراکز تجمع و 
شوراهای شهر، مکتب خانه ها و مدرسه 
هاست. اگرچه احتماال معابدی نیز وجود داشته 

قلهای تاریخی بر می است اما از عدم وجود ن
آید که احتماال براساس سنت موسوی این 
معابد کنیسه هایی بسیار ساده بودند که بعدها 

 به سادگی به مسجد تبدیل شدند.

در مدینه دوران پیش از اسالم سه : بازارها

بازار وجود داشته است. یک بازار در نزدیکی 
محله بنی قینقاع متعلق به یهودیان بنی قینقاع 
بود. بازار دیگری در مناخه )حد غربی یثرب( 

بازار که مزاحم نام وجود داشته است. سومین 
داشت در محله ابن حبین بود. پیامبر در ابتدا 

بازار بنی قینقاع را برای بازرگانان مسلمان انتخاب نمودند اما پس از مزاحمت های متعدد یهودیان، بازار 
 یثرب را انتخاب نمودند. این بازار در محل مناخه برگزار می شد و هیچگونه حجره یا مغازه ای در آن وجود
نداشت. پیامبر در زمان حیاتشان اجازه مالکیت هیچ فردی را بر آن نداده و نیز بازرگانان را از ساخت وساز در 
آن نهی می نمودند. همچنین در این بازار از بازرگانان هیچ گونه خراجی گرفته نمی شد. بر نحوه تجارت و 

( بخاطر نظارت ها و حساسیت های 33: 9311،داد و ستد کاالها نیز شخص پیامبر نظارت داشتند. )محرمی
پیامبر بر بازار و همچنین مراجعات عمومی و ازدحام جمعیت در آن وجود یک مسجد در پیوند با بازار به 
شکلی که توضیح داده خواهد شد، ضروری می نماید؛ عالوه بر آن مسجد جامع شهر نیز در الگوی نبوی 

 پیوندی با واسطه با بازار دارد.

این بناها قلعه ها و دژهایی بود و یهودیان مدینه در آن زندگی می کردند. ساختمان  ها(: 1ا )اُطُمقلعه ه
( مورخان 93: 9312 ،)لمعی 2سنگی و استحکام زیاد آن مردم را در زمان ناامنی ها محفوظ نگه داشته است.

 (93: 9333 ،اند.)قائدان اطم در آن زمان نام برده 40از حدود 
معروفترین اطمهای داخل مدینه متعلق به قبایل بنی نظیر و بنی قریظه می باشد. در روستای خیبر نیز اطم 
های بسیار مستحکم و متعددی وجود داشته است و واقعه خیبر و نحوه ورود حضرت علی )ع( به قلعه خیبر 

( پس از فتح 33: 9310 ،لیلیدر واقع ورود ایشان به اطم ناعم یکی از اطم های خیبر را شرح می دهد. )خ

                                                           
 حص ا رنر ن  هدیک ی   ا قش ی رنر ن  ه هی چب اگدش ه مو  فی   ازو ا م  لغ ن هی خ  وا   1-

اودای  بی هنا ه  ارو این قش ی    خا اب وا جنشی ه وده  هوای ی اهو    نب  خا سه ر ه اهن  هاخخ بی آهب  رن و ه  آ اخهو  ل  ب و   ب شا  - 2

 ه اهن  جنشی رودها خا    ی و نو 

 
هوینی   اب   ر  هدق  ا یبدخی ر   ا ااا ر هن  -5 صدیا

خا یبا هوینی ر   اس ارالخ  ب   جدخ قااا گ ا   دایف 

آهب  ا ح خ  جدخ هوای ی     دااو  گده گدر خا یک هنمقی ب ن

بی  ا بب هی ا  جنر  بدا  ه  رذیاو ی ارا  )ه   ها 

 ر50  1534آهدسش   رر    ب ثی هق خ ه نم ا شا  

 



139 

 

قلعه ها یا اسالم آوردن قبیله صاحب قلعه، ایجاد مسجد در آنها، بعنوان یکی از الزامات کانون های مسکونی 
 9مسلمانان، اهمیت زیادی داشته است.

سقیفه ها در شهر مدینه پیش از اسالم فضا های عمومی  2 سقیفه معنای فضای مسقف می باشد. :سقیفه

برای اجتماعات هر قبیله بوده و تصمیم گیری راجع به امور جاری قبیله در چنین فضاهایی و با  محلی و
حضور بزرگان قوم انجام می شده است. این فضا به صورت سایبانی در یک باغ متعلق به بزرگان می 

روف ترین ساختند. دیوار های آن معموال از خشت بوده و با شا  و برگ درخت خرما سقف می گشت. از مع
سقیفه ها می توان به سقیفه بنی ساعده اشاره نمود. سقیفه بنی ساعده پس از وفات پیامبر پذیرای گروهی 

( این سقیفه در 391: 9339 ،انصار و مهاجرین جهت بیعت با ابوبکر و به خالفت رساندن وی بود. )جعفریان
( از دیگر سقیفه 94: 9333 ،اشد. ) قائدانمتری شمال مسجد النبی می ب 500محله بنی ساعده و در فاصله 

( در متون اسالمی 53 :9313عبدالستارعثمان، ها می توان به سقیفه ریان در محله بنی بیاضه اشاره نمود. )
چیزی که مبنی بر اصالت بخشی و تداوم سقیفه ها توسط پیامبر باشد، دیده نمی شود. به نظر می رسد با 

 سجد بسیاری از اقدامات و تصمیم گیری های شهری باید در مسجد صورت می گرفت.ظهور م

این بناها متعلق به یهودیان مدینه بوده و درون اطم ها ساخته می شدند. اطالعات چندانی در  :مکتب خانه ها

 3مورد چگونگی ترکیب فضای آنها در دست نیست اما کاربری آنها مانند کاربری مساجد، مذهبی می باشد.
دیل شده باشند. در عین احتماال این فضاها در پیوند با کنیسه ها بوده و بعد ها بسیاری از آنها به مسجد تب

حال احادیثی در زمینه نهی از یکی شدن مسجد و مکتب خانه وجود دارد که در تمدن اسالمی مسجد و 
 4مدرسه دو ساختار متفاوت دارند.

 سجد در شهر مدینه توسط پیامبر)ص(م معیار های انتخاب مکان                

ه خود گرفت شهر مدینه بود. همانگونه که ذکر در زمان پیامبر)ص( اولین شهری که رنگ اسالمی ب
شد این شهر پیش از اسالم محل سکونت یهودیان و مشرکان بوده و بدین ترتیب اولین شهر اسالم با 
اصالح ساختار های غیر اسالمی تشکیل شد. با شناخت وضع اولیه مدینه می توان عوامل و ساختار هایی از 

 ها از جمله شهر های اسالمی وجود داشته باشد معین نمود. شهر را که می توانند در تمام شهر

                                                           
بی هنا ه  ارو  شوی  قش ی بی ه  و ه ا  ی ی  بدخو ارا  ب  رذیاش ارالخ خا راارا هوینی   اسب ن او ن اه الو     خا ه   ی ای  خ   1-

ا  ق      ه هی     خاه  قش ی ب ش  اس اهن ا خاهش   سهوگ  خا قش ی ه  س  هشدخو   ر ه   ر ه  حوم خیداا قش ی ب ق  ه  ه هو   ب    ای  

آر اا بی ح  ط   ب ش  اا بی وض   ه  س  شوی  ه  هاخهو  ب و    این الرد هقشدل ا   ده  ی وا   باه  هدار نو ه  جو هحش  هدخ اا 

ر    ه د 57  1534)ایشبا  «   اج شدا هوا نوم هشاوی   ه  جوهم ج»   نمدا بن  ه  ینو هی ر  هشا )صر   اه ه ر ه صدخ ) ر خر دا خاخهو  

ه  و    ب  هنراو واه ر ی و ی اخ    چن ن؛ ر  هشا هوا)صر  بااواای ی ر ه ن  ]ر ه ن [خا ا ایا خیرا  اس ر  هشا )صر آهوو ارا  بی 

ین ا ایا ه  و   ر هوینی هنراو خاا ه ن ی  جد    ن قش ی    هوااخ  این هی خا ا57  1534ه  و واه ر خاخو هشوو اخ)هح و  ایشبا  

اا هوینی اا خا  ق ب   م قااا خاخو ی یو ای او بی ر ها آهب  خا هق ب   م خای ی ب یو  ه ون ارا  اخ  ح لا  م بدخو ب یو  باه  ه  قش ی 

 ه  و هاخو ب ینو   باه  خا هق ب  قش ی ی  هن ا آر ه  و  ب     ر الرد ر ه ی ب ینو 

 لغ ن هی خ  وا فی  ه ن   رق  ی 2-

  1737  ال ن  ا الحض ایی لش وینی هنداو و   بو النشدو  هدب  1773باا  ه   ا ال    ب ش ا بی  ال  هاا    هش      ر  ا  ح هو هح و  - 5

 هااج ی یدخ  24ص 

ش  هری   الهری حشر  بری هقر  اس ابرن ب بدیری هقر  هر  هنرو هری رردا اا اررا هری ه ر و اا اس   شر م ه شرم خ ا برواایم بری هر  ا  ر خی                     - 7

ر  یرر    دررر  خا النب یرری حوررم برری هاا ررا   523  3 ج1712  ررااو آر خا هواررری   رررا   ایشرر ر  ررم آر اا   ی ررو ه رردخو ارررا)حش  

 ر  75  5  ج 1715خا خااال الوی حوم بی جداس خاخو ارا)حش  
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از مهمترین عناصر شهر های اسالمی بنای مسجد است. دسترسی های شهری به مسجد و سیمای آن از 
جمله عواملی است که هویت شهر اسالمی را تشکیل می دهد و کالبد و عملکرد های آن بگونه ای که در 

ست مبنایی برای مکانیابی مسجد و معماری آن را شکل می دهد. بنابراین از روایات و اسناد تاریخی آمده ا
آن به عنوان احکام ثابت اسالم درمورد مکان مساجد در شهر یاد می شود. روایات و احادیث مرتبط با مسجد 

 مهمترین معیارهای ثابت و غیرقابل تغییر هستند.

 یابی مسجد در شهر احادیث مکان                                              

 روایات و احادیث مرتبط با معماری مسجد را می توان به دو دسته کلی تقسیم نمود: 

روایات و احادیثی هستند که در ارتباط با شکل صوری و کالبدی  : دسته اول (9
  9بنای مسجد می باشند

قالب روایات و احادیثی که در ارتباط با عملکردهای مسجد در :  دسته دوم (2
بایدها و نبایدها کارکردی بحث می نماید؛ یا به نوعی بحثی را در مورد جایگاه 

 مسجد مطرح می نمایند.

مسجد به معنای محل سجود و سجود یعنی به خاد افتادن و خشوع و خضوع در  :مسجد بودن کل زمین-1 

اما  2سراسر زمین اطالق می شود؛ برابر حق تعالی است. مسجد با توجه به آموزه های دینی در یک معنای عام به
 ،در شریعت اسالمی، مسجد بنایی است که مسلمانها برای عبادت جمعی خداوند یکتا می سازند. )جعفریان

9339: 911) 

: بر اساس روایتی که هم از پیامبر )ص( و هم از حضرت علی انواع مسجد بر اساس کارکرد و مکانیابی آنها-2
عملکردی می توان سه نوع مسجد را بر شمرد حدیث یاد شده با توجه به تفاوت پاداش )ع( نقل است از لحاظ 

 مساجد یادشده عبارتند از: 3اقامه نماز در انواع مساجد به اولویت بندی آنها می پردازد.

                                                           
 ابدل  اا هی ه   دار با ار   ا ای   خا هداخ یو    ر     ه  و فها ه دخ بی  ا    سیا ارا   1-

 ر12  1534ر   ب ن   او ا هداخ ه  س آینوگ ر  )هح و  ایشبا    ر1

 ر53  1534ا  یا ر خگ   )هح و  ایشبا    ر2

 ر15  1534ه ر نو بدخر  قش و اس ه  بو   ا ه ش  ر  )هح و  ایشبا    ر5

 ر53  1534مده هی خا هن ا خا     ا خ  ه  و  )هح و  ایشبا   ر ه ن   ر7

 ر57  1534 وخ هنراو ر س  خا ه  و ) وخ با اواای ی ر س  بصا  ه  ور  )هح و  ایشبا    ر3

 ر70  1534 وخ ر ه ن هقصداو )ج ه ن و اه خ ج   ار  )هح و  ایشبا    ر3

 ر71  1534 وخ آاار ن   آفین بنو  ه  و  )هح و  ایشبا    ر4

 ر72  1534 وخ  صدیاگا  خا ه  جو  )هح و  ایشبا    ر3

ح ث   اخاه ک الصالو وص    ا اض لک »اردل هوا )صررس اس ب  ر وض شا ه  والحااخ   ه  وا قص  باا  ابدفا  بی    واهدخهو    2-

هق  اس الح    ال  او و  الو  ا    بی 200  1531 ا ه    قا ه  س  ار و     ه   ه  س ب دار ه  سه ن ه  و ارا  )ج  ای ر  « ه  و

  ر5/1230/5275اس ب  ا    31ال نی  ص 

 ق ل النش  )صر  بالو و  ب ا ال قو  ب لف الصالو  بالو و  ه  و األ نم ب  و بالو  بالو و  ه  و القش شی ب  س  شاین بالو   »  5-

ه  س خا ب ا ال قو  باابا ب   داا ه  س    ه  س خا ه  و «   احوو بالو و  ه  و ال دق  ثن   شا بالو   بالو الاج  و  ب  ی  حوو بالو

 با ب  یک ه  سج ه  باابا ب  بو ه  س    ه  س خا ه  و هحشی ب  ا   رن  ه  س    ه  س خا ه  و ب ساا باابا ب  خ اسخو ه  س   ه  س واخ خا هندل  باا

  1ر  )هحقق حش   یاای  اإلرالخ  ج103  النب یی   235  5األحو خ  جر  )ی    در    بذی  253  1ارا  )ی   بو ق  هن  یحضا  ج

 ر751  2ر  ) الهی حش    ذهاو ال قب   ج113
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 این نوع مسجد برای برگزاری نماز جمعه بوده و در حکومت اسالمی به دلیل  :مسجد جامع

و پس از نماز جمعه نقش سیاسی پر رنگ تری نسبت به مساجد محلی ایراد خطبه در ابتدا 
ایفا می کند. مکان یابی این مساجد نسبت به دو مورد بعد بسیار خالصتر و حائز اهمیت است. 

 این مساجد باید نسبت به بازار و محالت مسکونی دارای ارتباط باشد.

 اسالمی بوده و در هر محدوده این مساجد در دسترس ترین مساجد در جامعه  :مساجد محلی

 و ساختار شهری قابل قرار گیری می باشند.

 های  چنین مساجدی در کنار محل کسب و کار مردان، در بازار یا دیگر مکان :مساجد بازار

 تجاری قرار دارد و کسبه هنگام نماز به آنجا مراجعه می کنند.
)به عنوان شهر مورد پژوهش( وجود دارد. چنین  عالوه بر آنچه ذکر شد نوع دیگری از مساجد در شهر مدینه

مساجدی که می توان آنها را مساجد زیارتی نام نهاد، بعلت وقوع یک واقعه تاریخی مهم در بین مسلمانان 
در آن مکان به مسجد تبدیل شده است به عنوان مثال می توان به مسجد فتح اشاره نمود که در جنگ 

 رپا شده است.احزاب خیمه پیامبر)ص( در آنجا ب

 روایات مرتبط با حریم های مسجد                                         

؛ بنابر نظر عالمه مجلسی در مورد حریم 2خانه از هر طرف برای هر مسجد 40و  9گز 40رعایت حریم   
مسجد در چهل گز تنها شهید در کتاب الدروس از شیخ صدوق روایت می کند که حریم چهل گزی مسجد اگر 

زمین موات بنا شده باشد و احیای کاربری زمین با مسجد امکان پذیر باشد بهتر است در این حریم بنایی احداث 
احتمال می رود حریم چهل گزی مسجد برای پیش بینی توسعه  3نشود و مساحت آن به نفع مسجد رعایت گردد.

نکته قابل توجه است یکی اینکه خانه  2مسجد  مسجد در آینده مورد عنایت باشد. در مورد حریم چهل خانه ای
های یاد شده از آنجا که در حریم مسجد هستند بهتر است برای فریضه نماز به آن مسجد مراجعه نموده و آن را 

، طبیعی است که این مسئله سبب کانونی شدن مسیر های حرکتی محله به سمت مسجد خواهد 4خالی نگذارند
ه منطقی بین دو مسجد به اندازه ای است که آنها در حریم همدیگر قرار نگیرند و شد و نکته دوم اینکه فاصل

قرارگیری مساجد در فواصل کم نسبت به یکدیگر موجبات بروز تفرقه و کثرت را بین مسلمین فراهم می آورد. 
این مسجد می توان از مسجد ضرار بعنوان نمونه مساجدی که در حریم مسجد دیگر ساخته شده است، یاد کرد. 

تنها برای ایجاد زمینه های تفرقه و تکثر بین مسلمانان در مدینه و در کنار مسجد قبا ایجاد شد اما با هشیاری 

                                                           
ر ه    ا   112ر ه    ا   گدی و باابا  77گاو  گد هدچک باابا  13ر ه    ا   باابا  33/103  س   فا   یو ر اهواسو گ ا  خااسا باابا  - 1

 فی   ازو گدر 530  1531)رایو  او    

 الْحُ َ ْنف بْنف هُحَ َّو   َنْ هَحْشُداٍ بْنف  َش  ِّ بْنف هُحَ َّو   َنْ  َبف ی   َنْ إفخْافیسَ بْنف  َحْ َوَ بْنف الْحُ َ ْنف  َنف الْ  صَ لف و   الْحُ َ ْنف بْنف  َش  ِّ بْنُ هُحَ َّوُ »  2-

 حَافیمُ   الْ ُ ْه ن  نَ  َه  اُ قَ لَ قَ لَ   آبَ   ی   َنْ  َبف ی   َنْ   الشَّی   َشْو   َبف   َنْ هَ ل وٍ بْنف  ُقْشَ َ  َبف ی   َنْ  ُقْشَ َ بْنف  َش  ِّ  َنْ وَضَّ لٍ بْنف  َش  ِّ بْنف الْحَ َنف  َنف

گد ارا    70ر اه خ  ش  ) ر  حایم ه  و 205  3  ج1707)حا  هش  « جَدَاه شفبَ   َاْبَ َ ف ه نْ خَاااً  َاْبَ ُدرَ الْ فدَااُ  َ ف اَا  ً  َاْبَ ُدرَ الْ َ ْ فو 

 ر75  1534رد )هح و  ایشبا    7ه هی اس  70    یر ر 

و  الوا    ا   الصو ق ار حایم ال   و ااب در فاا   هن ه  ]الشب و[ق ل ال الهی ه ش    حایم ال   و لم یذهاو األهثا    ق ل  - 5

ک و  ال دا  افا رشق بن   ال   و    یول  ش  اهی ی  هو ار حش ا حضدا ال   و ال  ااب  ن خااا هن جداهشی إ   ر ه ح ی    األحدط ا  یی فل

 ر77  1534یودر ه  و اقاا ال ی هنی  )هح و  ایشبا   

ح و  ایشبا   هونو  )ه ]گدین [هدخ ه  س برذااخ   ه  جو اا ج   د  ]هح  رودها[ر  هشا هوا )صر   ایک اس ی   خا ه  و  7-

ر102  1534
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سه ( 243 :9339 ،پیامبر اسالم )ص( نقشه بانیان آن برمال گشته و ایشان دستور به تخریب آن دادند. )جعفریان

 را می توان برشمرد:  انگیزه برای حریم مسجد

 ایت حریم برای شأن مسجد.رع (9
 رعایت حریم مسجد جهت توسعه پذیری در آینده. (2
 رعایت حریم برای عدم تفرقه و خلوت شدن. (3

 مرتبط با هنجارهای کارکردی مسجد احادیث و روایات                                 

  9عدم اجرای حدود در مسجد. (9
  2عدم برگزاری نماز مردگان در مسجد. (2
 3در مسجد.عدم تجارت  (3

 4پرهیز از قضاوت در مسجد. (4

 5عدم انجام امور نظامی و حتی حمل سالح در مسجد. (5

 3عدم ترکیب فضاهای آموزشی کودکان با مسجد. (3

 1عدم قرار گیری مسجد در مسیر عبور و مرور. (1

 3عدم شعر خوانی در مسجد. (3

 

                                                           
 ر117  1534یبا    ر  هشا هوا  ه  ا   )حو خر  خا ه  ر ه  و اجاا ه   یدهو  )هح و  ا - 1

بی هق  اس ابدبوا بن      بن  شد   خا ه  و بدخخ هی جن سو ا  آ اخهو هدار م با    ه  س بردااخ هی اه خ ه  م آهو  آاه   اا با  2-

ا  ابدبوا خا ه  و با هاخگ ر ه  س هداهوو ه   یدخ  )هح و  »ج ی  هی اس ه  و ه اج ر سخ  بی  ق  ااهو   واهدخ  اخ گذااخ   هاا     ر نی

 ر113  1534ایشبا   

ر  هشا هوا )صر   اگ و ه   اا خا ه  و خا ح ل هایو   وا ش خیویو بردی و هوا هو    ا ا اا ردخب   قااا هو و  )هح و   5-

 ر113  1534ایشبا   

خا سه نرری هبرر  اس قضرر    خا ه ر وا ای     جرردخ خااخ   باهرر  بررا آر ار رررحوم برری هاا را خاخو اهررو  هشنرر   آر ا ای رر  رررا هرری    - 7

جنشرردا  "اهرر خ ب خق) رخررر دا برری را  ررد اس باهرر  اس اهرردااس ج شرری هایررو   وا ش قضرر     اجرراا  حررو   چنرر ن اهرردا   ه رردخو اهررو      

ر   الهررری حشررر  خا ه  شرررف 75  5 ج1715)حشررر    "ن   الصرررش  ر   ا حوررر خ   الحرررو خ      ه ررر جوهم الش ررر    الشررراا    ال  ررر ه 

الشرر  بننا برری اب حرری خااخ   اح  رر ل هرر  ا خ هرری  ن رر   احورر ه    چرردر حررشس  قصرر ص       هاا ررا خایرر ی ب یررو یرر  آهوبشرری قرردل   

 خ   حقرردق خینرر  ب یررو ه رر ح  ارررا هرری خا قمرر  اا هررو  قضرر     رر   جررو       بررم  رر    خا ح ل ورری اه الورر    خا سه نرری احورر

 ه  و ج ه  ب یو  خا ه  ا هن ب  ال مش   الهی حش  حوم هاا ا اا هق  هاخو   اس ار گذی ی ارا 

 ر144  1534یبا    )هح و  ا    ارشحی اد اس ه  خ ب ا ر ه   آیو ه  ور  هشا هوا بش  اهلل  ش ی   آلی   خا   3-

ب بدیری هقر  هر  هنرو هری رردا اا اررا هری ه ر و اا اس   شر م ه شرم خ ا برواایم بری هر  ا  ر خیش  هری                   الهری حشر  بری هقر  اس ابرن      - 3

ر  یرر    دررر  خا النب یرری حوررم برری هاا ررا   523  3 ج1712  ررااو آر خا هواررری   رررا   ایشرر ر  ررم آر اا   ی ررو ه رردخو ارررا)حش  

 ر75  5  ج 1715خا خااال الوی حوم بی جداس خاخو ارا)حش  

  1534یرربا    )هح ررو  ا   رر هشا هرروا بررش  اهلل  ش رری   آلرری   ه رر و   اا گررذاگ و قررااا هو  ررو   جررد بررااد فهرراد یرر  ه رر سد   ر - 4

 ر132

«   هوا هو   خهوار   یا اا وا  ایداهَو!»ر  هشا هوا بش  اهلل  ش ی   آلی   ا گ و ین ویو ه   خا ه  جو   ی ا ه  هداهو   بردی و    -3

با هال  حوی  ر ش ن   باه  هن یا آر   ا ای   سیا اس   ی و ر  هشا بش  اهلل  ش ی   آلی  اد ]هداهور[ قاآر با ر  یوو اهو ه  و      نب  با

  ا   ب ا  ش بم ال الخ ه شا بی ی اهداهور خا ه  و   حو یا خااهو   اس این ا را هی ب   اد اس وق ب ر   هاا ا ی اهداه  خا ه  و 

 ر134  1534یبا    )هح و  ا  ه ی ی ا   ب    خاه  ی اهو اا ه  ا بی ای  اف 
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 مختلف مدینهن یابی مسجد در محالت مکا                                         

محله ای که پیامبر )ص( در آن سکونت یافتند در منطقه میانی شهر مدینه و  :مسجد النبی در محله بنی نجار-1

بین حره واقم و حره وبره قرار داشت و ساکنان این محل به نام بنی نجار منسوب به خزرج بوده و از طرف 
در انتهای یکی از انشعابات فرعی منتهی به بازار این  (950 :9310 ،مادری با پیامبر )ص( نسبت داشتند. )امین

محله زمینی متعلق به دو کودد یتیم به نامهای سهل و سهیل قرار داشت و پیامبر )ص( آن را خریداری نموده 
و مسجد و خانه خویش را در آن بنا نمودند. می توان مسجدالنبی را بعنوان مسجد محله بنی نجار نیز قلمداد 

ین مسجد عالوه بر کارکرد عبادتی در محله، کارکرد سیاسی و اجتماعی در سطح فرا محلی داشته و نمود اما ا
 مسجد جامع شهر مدینه بود. 

در اطراف مسجد خانه های گروه هایی از مهاجران و انصار بنا گشت و نیز پس از جنگ خیبر در زمان 
یش یافت. موقعیت مسجد به گونه ای بود که ذرع افزا 900*900ذرع به  10*30پیامبر )ص( ابعاد مسجد از 

بطور نسبی قابلیت دسترسی به تمام نقاط مدینه را داشت و عالوه بر آن توسعه پذیر بوده و در زمان پیامبر و پس 
در سمت شرقی مسجدالنبی، قبرستان بقیع قرار دارد و مسجد با واسطه ای به نام  9از ایشان بارها توسعه یافت.

که در آن نماز میت خوانده می شده است، در ارتباط است. در سمت غربی مسجد نیز بازار قرار مکان الجنائز، 
 داشته و بواسطه مسیر عریضی به آن مرتبط می شود و ارتباط آن با بازار بصورت غیر مستقیم است. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(. پس از ورود اسالم به شهر مدینه با توجه به بستر فرهنگی و کالبدی شهر تغییراتی 4 -)تصویر

د آمده در شهر به دو صورت ایجاد شد تا آن شهر ظرفیت اسالمی شدن را پیدا نماید. تغییرات به وجو
آمد. تغییرات فرهنگی، کارهای اخالقی و معاهدات پیامبر)ص( در هنگام  و کالبدی به وجودفرهنگی 

                                                           
- هااج ی ه دخ  ر202  1531ج  ای ر )   ر73  1542ل    )باا  ه   ا ال    ب ش ا ه   دار بی  

 

هوینی   اب   ر  ج یر و ه  و النش    چردهر  اا ش ط آر ب  ق  ا  -7 صدیا

 ر53  1542ه  شف یبا  )باگاو ی اس  ل        
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ورود به مدینه است. تغییرات کالبدی شهری به آن دسته از کارهای پیامبر که مستقیما به امور شهری 
مربوط می شود. در هنگام ورود پیامبر به شهر مدینه ساکنان محالت مختلف مدینه از پیامبر دعوت 

محله ایشان ساکن شوند،اما پیامبر نکات مهمی را بعنوان مبنا مطرح نمودند که بسیار کردند که در 
 حائز اهمیت است.

 پیامبر با خواست خداوند محل سکونت خود و به تبع آن مکانیابی مسجد معیار انتخاب الهی :
را به محل نشستن شترشان موکول نمودند. این مسئله نشان از یک تصمیم گیری اتفاقی یا 

اگذار کردن امر مهم به حیوان نیست بلکه نوعی واگذار کردن امر به خدا به منظور عدم و
ایجاد اختالف بین مردم است چراکه در جامعه ای با این همه اختالفات قومی هر تصمیم 
گیری فردی می توانست به اختالفات دامن بزند و این تمهید هوشمندانه الهی که پیامبر 

ابل توجه است. مسئله اختالف هنوز هم در بسیاری از شهرها و اتخاذ نمودند بسیار ق
روستاها وجود دارد. از این رفتار پیامبر می توان به منشأ آسمانی مکان مقدس پی برد. 
اگرچه در زمان پیامبر )ص( این مسئله با حالت اعجاز آغاز گشت می توان در همه جا منشأ 

 ت.مسجد را به نوعی با امور الهی منتسب دانس

 پیش از ورود به مدینه وقتی از ایشان درخواست اقامت در قبا کردند معیار سلطه بر شهر :
فرمایش مهمی که مبنای مکانیابی تأسیس یک مرکز دینی، مدینه النبی و مسجد در شهر 

من مأمور به ساخت « »انی امرت بقریه تأکل القری»تلقی می شود کردند. ایشان فرمودند: 
( از مضمون 213 : 3، ج 9494 صالحی شامی« )های دیگر را بخوردشهری هستم که شهر

این حدیث می توان اهمیت مکان مسجد نبوی و خانه ایشان را دریافت نمود. پیامبر )ص( 
مکانی را برای ساخت مسجد انتخاب نمودند که بتوانند تمام منطقه مدینه را تحت نظر 
داشته باشند. منطقه یثرب در مرکز این محدوده، بهترین مکان بوده و ایشان در منطقه 

 رب مشغول به ساخت مسجد و خانه خود شدند.مرکزی یث

  در منطقه یاد شده معیار توجه به حداقل های ممکن و زمین های کم ارزش تر حاشیه ای :
زمینی متعلق به دو یتیم بوده و شتر پیامبر در این منطقه ایستاد. از آنجا که این منطقه 

ین و سطحی برای خشک زمینی حاشیه ای بود که در آن چاله بزرگی آب، چند قبر مشرک
( و به قبرستان بقیع نیز نزدیک است می 203 :9339 ،کردن خرما استفاده می شد )جعفریان

توان موقعیت حاشیه ای و غیر مهم آن را تشخیص داد ولی همانطور که در معیار دوم مطرح 
این شد این منطقه بخاطر قابلیتهایش زمینه مرکزیت شهر را دارد. پیامبر پس از خریداری 

زمین شروع به ساخت مسجد وخانه خود کردند و آنجا بعد ها به مرکز سیاسی و فرهنگی 
 حکومت اسالمی تبدیل شد و به تمام نقاط اطراف احاطه پیدا کرد.

 دیده می شود در غرب مسجد بازار  4: همانگونه که در تصویر معیار نزدیکی به مراکز شهری
ما ارتباط مسجد با آنها بگونه ای است که در عین و در شرق آن قبرستان بقیع قرار دارد ا
 نزدیکی، با واسطه به آنها مربوط می شود.

در سمت غربی منطقه قبا واقع در جنوب مدینه منابع آب مناسبی وجود دارد و این  :مسجد محله بنی جحجبا-2

مکان از لحاظ پوشش گیاهی نیز باغ های پر درخت و نخلستان های متراکمی می باشد. در این قسمت که 
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جحجبا ساکن بوده اند. همچنین اطم های ضیحان واالسود متعلق به آنها می  عصبه نام دارد  قبیله بنی
 (334 :9313 ،باشد.)احمد العلی

پس از اسالم در زمان پیامبر در این منطقه و در کنار چاه هجیم مسجد توبه بنا شده و مورد استفاده افراد بنی 
جحجبا قرار گرفته است. نام های دیگر این مسجد مسجد العصبه و مسجد النور می باشد. نکته مهم مکانی این 

چاه هجیم که مورد استفاده هر روز اهالی محله بوده است می باشد و حضور مسجد قرار گیری آن در کنار 
 دائمی عملکرد مسجد در محله را ممکن می سازد.

در سمت شرقی قبا و در سنگال  ها و حره های جنوب شرقی مدینه محله ای وجود  :مسجد محله بنی واقف-3

هاجرت بنی سالم از آنجا، بنی واقف ساکنان اصلی این دارد که بنی واقف و بنی سالم در آنجا ساکن شدند اما با م
کیلومتری شرق مسجد قبا می باشد. اطم ریدان از بناهای بنی واقف می  2محل را تشکیل دادند. محله آنان در 

باشد. همچنین چاه عایشه و چاه قربان نیز به بنو واقف تعلق داشتند. نکته دیگر اینکه در این محله چاهی بوده 
طح زمین تا سطح آب آن دارای پلکان می باشد و مسجدی محلی بنام بنو واقف در کنار آن چاه ساخته که از س

 (335 :9313 ،شده است )احمد العلی

در سمت شرق محله بنی واقف منطقه سکونت بنی وائل می باشد. آنان قبیله ای از  :مسجد محله بنی وائل-4

پس از اسالم به جای اطم موجا مسجد بنی وائل ساخته شده که طایفه اوس بوده اطم موجا ساخته ایشان است. 
 (335 :9313 ،بعلت تخریب آن در قرون بعد از وفات پیامبر اطالعات زیادی در دست نیست. )احمد العلی

نکته حائز اهمیت در مورد مسجد بنی وائل قرار گیری آن بر جای اطم موجا است پیش از این در معنای اطم 
ین بنا قلعه ای است مسکونی و پیش از اسالم در هنگام ناامنی مردم به آن پناه می آوردند بدین آورده شده که ا

ترتیب از موقعیت و دسترسی مناسبی برای افراد طایفه بنی وائل برخوردار بود. پس از اسالم با احداث مسجد 
 ه مسجد حفظ شد.بنی وائل به جای آن دسترسی به موقعیت یاد شده برای تسهیل آمد و شد مردم ب

در سمت شرقی قبا و در منطقه عوالی، در کنار وادی مذینیب، محله امیه بن زید از  :مسجد محله امیه بن زید-5

طوایف منسوب به اوس زندگی می کردند و اطم عذق متعلق به ایشان است. در کنار اطم عذق مسجد حجاج بن 
 مسجد محلی طایفه امیه بن زید کاربرد داشته است.عالط یا مسجد بنی امه ابن زید واقع شده که بعنوان 

اهالی بنی سالم از طوایف منسوب به خزرج هستند. محل زندگی ایشان بین قبا و  :مسجد محله بنی سالم-6

یثرب و در حوالی وادی رانوناء می باشد. آنان اطم هایی با نام های المزدلف، شما ، قواقل و اذبل ساختند. محله 
مان هجرت پیامبر در مسیر حرکت ایشان از قبا تا مرکز شهر مدینه بوده و محل اقامه نماز جمعه بنی سالم در ز

( این مکان، مسجد محلی 333 :9313 ،ایشان در هنگام هجرت، مسجد جمعه ساخته شده است. )احمد العلی
دارد. مسجد یاد شده متری مسجد قبا و در شمال آن قرار  300طایفه بنی سالم می باشد. مسجد جمعه در فاصله 

در باغهای فردی به نام سید حسن شربتلی قرار داشته و اولین مرمت بنای مسجد توسط وی صورت پذیرفت. 
( همچنین در سمت شمال این مسجد اطم مزدلف )خانه عتبان ابن مالک( قرار داشته 259 :9339 ،)جعفریان

 (320 :9314 ،است. )سمهودی

یکی از مشهورترین طوایف یهودی در مدینه قبیله بنی نضیر می باشد. این قوم در  :مسجد محله بنی نضیر-7

جنوب شرق قبا و در کنار وادی مذینیب ساکن شدند و به آبادانی آن منطقه پرداختند، آنان اطم های متعددی در 
نمود. در هنگام غزوه  محله خویش بنا نمودند و از این میان آنها می توان به فاضجه، براج، بویره و منور اشاره
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بنی نضیر خیمه پیامبر )ص( در مکانی که بعدها مسجد فضیح یا ردالشمس در آنجا ساخته شد، قرار داشت و 
مسجد محلی بنی نضیر گشت. بر این اساس مسجد بنی نظیر را می توان عالوه بر مسجد محلی، نوعی مسجد 

 زیارتی نیز دانست.

وبی حره واقم گروهی از یهودیان به نام بنی قریظه ساکن شدند. آنان در سمت جن :مسجد محله بنی قریظه-8

« زبیر بن باطا»همانند طایفه بنی نضیر از مشهورترین طوایف یهودیان مدینه به شمار می آیند. قلعه آنان اطم 
مشروب می  نام داشته و مزارع ایشان با چاه های متعدد این منطقه با نام های انا، شمطان، دومه، دویمه و بعاث

 (312 :9313 ،شد. )احمد العلی
در زمان محاصره یهودیان بنی قریظه محل نماز خواندن پیامبر)ص( به مسجد بنی قریظه تبدیل شد و پس از 
این واقعه در هنگام بازدید پیامبر از این محله، در خانه زنی از ساکنان آنجا نماز خواندند و پس از آن، خانه آن 

به عنوان مسجد محلی بنی قریظه شناخته شد. در برخی منابع تاریخی آمده است که مکان زن با تمایل خودش، 
اقامه نماز پیامبر در قسمتی که مناره مسجد را ساختند قرار داشته است، مناره ای که مدتی پس از ساخت، آنرا 

 9تخریب نمودند.
ه عنوان مسجد در این محله انتخاب اینکه پیامبر )ص( در محله بنی قریظه حضور یافته اند و مکانی را ب

اند و بدین ترتیب کانون اجتماعی مسلمانان را در این محله ایجاد کردند؛ نشان از اهمیت توجه به قبایل و  نموده
 قومیت های مختلف و نیز به رسمیت شناختن آنها دارد.

روف به دشم، محله بنی در قسمت شمالی محدوده مدینه و در کنار حره مع :مسجد محله بنی عبد االشهل-9

عبداالشهل قرار دارد. این محله در شمال محله بنی ظفر است. اطم الرعل نیز به آنان تعلق دارد. بنای مسجد 
بنی عبداالشهل که نام دیگر آن مسجد واقم می باشد در زمان پیامبر )ص( در یکی از باغهای سعد بن معاذ بنا 

عاذ یکی از صحابه مشهور پیامبر )ص( و همچنین او یکی از افراد ( سعد بن م313 :9313 ،گشت. )احمد العلی
سرشناس طایفه بنی عبداالشهل بود؛ بدین ترتیب ساخت بنای مسجد در ملک متعلق به وی نکته مهمی در 

 مورد مسجد یاد شده می باشد.

مچنین این ساکنان این محله در شمال محله ی بنی عبداالشهل می زیستند ه :مسجد محله بنی حارثه-11

محله در شمال یثرب و در مسیر حرکت سپاهیان پیامبر برای رسیدن به محل جنگ خندق می باشد. طایفه بنی 
حارثه دارای چندین اطم است و از میان آنها می توان به ریان، مربع و نیار اشاره نمود.مسجد محله بنی حارثه در 

 و حارثه معروف می باشد.کنار اطم ریان قرار داشته و بنام همین محل یعنی بن

در سمت جنوبی محله بنی عبداالشهل تا حد غربی قبرستان بقیع قبیله بنی ظفر زندگی می  :مسجد بنی ظفر-11

کردند. آنان منسوب به اوس می باشند. این طایفه در اوایل حکومت اسالمی متفرق گشته و از بین رفت اما 
 2مسجد ایشان به نام مسجد بنو ظفر در منابع شیعه و سنی بسیار یاد شده است.

                                                           
- یاق   ار النش  )صر بش  و  ب ا اهااو هن الحضا  و خه  فلک الش ا و  ه  و بن  قاینی وذلک ال و ر الذ  بش  و ی النش  )صر»  

اردل هوا )صر خا ه هی سه  اس ر هن ر آه   ه  س هداهوهو  اس آر رس این هندل خا ه  و « ه  و بن  قاینی  نو هدم  ال ن ا الذ   وها

بن  قاینی او  خ  هو ه  هی اردل هوا خا آه   ه  س هداهوو ارا  خا یاق ه  و بن  قاینی  خا هح  هن او ا  هی هااا یوو قااا خای ی 

ر40  1بی هق  اس   ای  ال وینی ال نداو ج 237  1531ج  ای ر  ارا  )

هح و ابن وض لی   ا  هی اس ابح ا ر  هشا ارا ه  هدی و  ا س  حضا  « ار النش  بال و  ه  و بن  ح اری   ه  و بن    ا 

 شواهلل ابن ه  دخ هدارا    باا  آه ر قاآر ب داهنو    ااو باه  اس ی ااه  ه هنو  شواهلل ابن ه  دخ   ه  ف بن جش  بی این ه  و آهوهو   اس 

ر235  1531ار و گایی هاخ)ج  ای ر  « وو ف افا جئن  هن ه  اهی بشب و   جئن  بک  ش   د   یب وا»سه ه  هی بی آیی 
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متری شمال شرقی  400طایفه بنی معاویه یکی از قبایل منسوب به اوس و در  اهله )بنی معاویه(:مسجد مب-12
( آنان به طایفه بنی حدیله نیز معروف بودند و در کنار یکی از 230: 9339، قبرستان بقیع می زیستند. )جعفریان

( مسجد آنان به نام مسجد 915 :9314 ،معروف ترین چاه های مدینه بنام چاه حاء زندگی می کردند.)سمهودی
در مقابل این چاه و مسجد، ابی طلحه  9االجابه یا همان مسجد مباهله یکی از معروفترین مساجد مدینه می باشد.

انصاری بخشی از باغ خود را به عنوان بوستان عمومی وقف نمود، به تدریج با اضافه شدن بافت شهری به 
شده و بسختی می توان بقایای چاه حاء را بین مغازه های این اطراف مسجد بوستان اطراف مسجد تخریب 

 (235 :9334 ،منطقه یافت. )نجفی

این قبیله  :مسجد محله بنو عمر ابن عوف-13

از طوایف منسوب به خزرج بوده و پیش از 
اسالم در منطقه قبا ساکن شدند. آب و 
پوشش گیاهی فراوان این منطقه موجب 

ها و اطمهای پیشرفت آنان شده و ساختمان
بسیاری بنا نمودند.به عنوان مثال می توان به 
اطم های غزه یا شاس اشاره نمود همچنین 
از چاه های این منطقه می توان نام چاه 
الخصی را آورد. در هنگام مهاجرت 
پیامبر)ص(، قبا در مسیر هجرت بوده و اولین 
مسجد مسلمانان در این محله یعنی محله بنو 

ته شد، مسجد قبا پس از عمر ابن عوف ساخ
مسجد الحرام و مسجد النبی از مهمترین 
مساجد مسلمانان می باشد و در قرآن از آن 
به عنوان مسجدی که بر پایه ی تقوا ساخته 

 :9339 ،)جعفریان 2شده است یاد می شود.
( مناره مسجد قبا در مکانی 5 -( )تصویر245

( و از طرفی مسجد 913، 4ج :9115 ،است که اطم غره یکی از اطم های بنی عمروبن عوف قرار داشته )حموی
قبا در زمین های کلثوم ابن هدم از افراد معتبر بنی عمروبن عوف واقع بوده و نیز در کنار آن چاه اریس می باشد، 

  بدین ترتیب مسجد قبا در موقعیت مکانی خاص محله از لحاظ عملکردی قرار داشته است.

 مسجد در شهر ایجادتغییرات کالبدی شهر پس از                   

با اسالمی شدن شهر مدینه و افزایش جمعیت مسلمانان وحدت بوجود آمده زیر سایه حکومت اسالمی 
تغییرات ظاهری فراوانی را بوجود آورد. از مهمترین تغییرات می توان به احداث انواع مساجد در مدینه و 

                                                           
ر  ر هشبدا هش  شی حضا  خا این ه  و  اگ و هاخخ هوینی باا  هد ل ب اار ه  س هداهوهو خ    ایش ر اج با یوو ارا    چن ن خا - 

هح و ب   ش    هص اا  ه اار هی    آر  ش    ه  ح  ب  خیور ر  هشا     اا  هش ر  ش ) ر  و   ی) ر   ح ن ن ) ر اس هش  شی هنصا  

 ر232  1531یوهو   رذیاو نو هی جدیی ب اخاسهو  خا این ه  و ا   ق او  خ  )ج  ای ر  

 ر103ه  ب یو ) دبی  « ل   و ارس  ش  ال قد  هن ا ل یدخ احق ار  قدخ و ی»  هصواق آیی بن  بی ا ای   واا ار ه  و قش  2-

هوینی   اب   ر  ج یر و ه  جو هحال  ه  شف خا یبا  -3 صدیا

ه  و  -5بند شواألیب   ه  و  -2بن  ح اری   ه  و -1هوینی  

ه  و بن   -3ه  و بن  هض ا   -3ه  و بندقاینی   -7بند  ا  

ه  و بن   -7بن   ا     ه  و -3ه  و اه ی بن سیو   -4ه   یی  

 -12ه  و بندر لم   -11ه  و النش  )ه  و بن  ه  ار   -10 اقف  

  1537ه  و بن  جح ش   )ه      -15ه  و بند  ا بن  د   

 ر74   هقشی  
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این بخش به تشریح تغییرات ملموس شهر تحت تأثیر قرار گرفتن انواع کاربریها از مساجد، اشاره نمود. در 
 مدینه بواسطه اسالمی شدن آن پرداخته خواهد شد.

در این سنت ضروریات زندگی مستمندان از طریق بخشش متمولین تأمین می گردد. : ایجاد سنت وقف (9

تحت  تفاوت آن با اهدا آن است که اوال وقف به مالی پایدار و دائمی وارد می شود ثانیا منافع مال وقفی
به گروهی از مستمندان تعلق می گیرد. در روایات  -به نام متولی–نظارت فرد معتبری از جانب مالک 

آمده است پیامبر)ص( پس از ورود به مدینه توصیه فرمودند چاه رومه، یکی از پر آب ترین چاه های 
سنت وقف عامه موجب  9د.مدینه را خریداری کند و برای بهبود معیشت مسلمانان در اختیار آنان قرار دهن

گشته است. هنوز هم  -چه در صدر اسالم و چه پس از آن تا کنون–رشد و شکوفایی جامعه اسالمی 
بسیاری از چاه ها، باغ ها، مسجد ها و مدرسه ها در مدینه و دیگر شهر ها پس از صدها سال به خاطر 

 وقف بودن باقی مانده اند و در خدمت عموم قرار دارند.

با توجه به اهمیت چاه ها در تأمین آب مدینه در اطراف برخی از  ش ها )بوستان های عمومی(:احداث ح (2
ها باغ ها و نخلستان هایی ساخته شده و به صورت بوستانی عمومی در اختیار همگان قرار می  این چاه

بوستان  گرفت. این رسم در زمان پس از اسالم رواج یافته و در اطراف چاه های مهم و پر آب مدینه
در « حاء»هایی )حش هایی( پدید آمد. برای نمونه می توان به حش ابی طلحه انصاری در اطراف چاه 

 2محله بنی معاویه اشاره نمود که ابی طلحه انصاری آن را به عنوان صدقه در اختیار عموم مردم قرار داد.
شلوغی استفاده از چاه، ازدحام و صف ایجاد می نماید. همچنین برای آب دهی به حیوانات مکان های 
وسیعی در اطراف چاه الزم است که ناگزیر چنین بوستان هایی را ضروری می نماید. نکته مهم قرارگیری 

 مسجد مباهله در ترکیب با این کانون مهم شهری است.

یکی از آدابی که پس از اسالم در شهر مدینه رواج یافته بود این بود که  احداث رباط ها)دارالضیفان(: (3
ثروتمندان مسلمان برای خود دو خانه بنا می کردند.یکی برای زندگی و دیگری برای پذیرایی از 
میهمانان و مسافران ساخته می شد. برای نمونه عثمان ابن عفان دو خانه با نام های دارالکبری و 

نمود. دارالصغری محل زندگی وی و دارالکبری محل پذیرایی از مهمانان و مسافران  دارالصغری بنا
بود.نمونه دیگر مهمانسرای مدینه نیز خانه عبدالرحمن بن عوف می باشد و در زمان پیامبر به آن 

( در صدر اسالم اگرچه در دوره اولیه و شرایط بحرانی 92 :9333 ،دارالضیفان نیز می گفتند.)قائدان
حاب صفه، که مهاجرین فقیر بودند، در کنار مسجد سکنی داده شدند، ولی آنطور که از متون برداشت اص

می شود، این حالت جز در شرایط بحرانی برای مسجد مطلوب نیست به همین دلیل به تدریج خانقاه 
 هایی در کنار مسجد شکل گرفت که محل اقامت مسافران و افراد بی خانمان هم بود.

در شهر مدینه پیش از اسالم مردم برای قضای حاجت به  :بریزگاه های شخصی و عمومیاحداث آ (4

انتهای برخی کوچه های معلوم و معین مراجعه می نمودند. روزها مردان و شب ها زنان برای قضای 

                                                           
- اس  ث  ر هق  ارا هی  سه ه  هی اردل هوا)صر  ااخ هوینی گاخیو  جا چ و ا هی چ و خیرا  هشدخ هی آا ی این خای ی ب یو لذا آر  

هنو    هوا هو آا گدااا  ا  اا خا ببشا باای  هنندا خااخ؟   هن آر اا ب   حضا  واهدخ  چی ه   این چ و اا باا  ه ش  ه ر هایواا  ه 

ر35  1543ه ل ه لص هدی  هایواا     قف ه ش  ه ر هاخخ  ) شوال   ا  ث  ر  

-   1533و باهو  )ق  وار   ق   آیی لن  ن لدا الشا ح    ن قدا ه    حشدر ه سل یو ابد  شحی اهص ا  این چ و اا بوقی قااا خاخ    هاخخ اس آر ببا 

ر17
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حاجت به آنجا مراجعه می نمودند. از جمله کوچه های این چنینی می توان به زقاق التشاشین و زقاق 
( تا اینکه پیامبر امر به ساختن آبریزگاه ها در درون خانه ها 93 :9333 ،اصع اشاره نمود. )قائدانالمن

نمودند. سپس برای عابرین و مسافران دستور ساخت آبریزگاه های عمومی در نقاطی از شهر فرمودند. 
شتن احشام نیز تالش های پیامبر برای بهبود نظافت و زیبا سازی شهر با ساختن نقاط معینی برای ک

الستار  ادامه یافت این کار ممانعت ذبح احشام در خیابان ها و دیگر نقاط شهر را به دنبال داشت. )عبد
( آنچه از متون اسالمی بر می آید نهی از ترکیب مساجد با آبریزگاه است. حتی ساخت 30: 9313 ،عثمان

ه شده است. اگرچه با توسعه تأسیسات آبریزگاه برای مسجد چندان مطلوب نیست و تنها وضوخانه توصی
و عدم مشکالت بهداشتی، قرارگیری آبریزگاه کنار مسجد در صورتیکه ورودی مستقلی داشته باشند قابل 

 قبول است.

بر طبق روایتی از پیامبر هر کس زمین  :ایجاد محالت جدید و توسعه شهر در زمین های موات شهر مدینه (5

اید مالک آن زمین قلمداد می شود. اما اگر آن زمین مالک داشته باشد کار بالاستفاده در شهر را احیا بنم
 یوسف( به نقل از ابو 32 :9333 ،او ظالمانه بوده و بابت زحمت خود حقی ندارد.)عبدالستارعثمان

این عمل عالوه بر آنکه جمعیت زیادی از مهاجران را مالک زمین نمود، موجب بهم پیوستگی بیشتر بین 
دید آمدن محالت جدید شد. از دیدگاه دیگری نیز سیاست احیای زمین های موات دو فایده محالت و پ

مهم برای حکومت اسالمی داشت نخست اینکه رشد و توسعه شهر مدینه را تسریع نمود دوم اینکه با 
( 33 :9333 ،رشد کشاورزی تولید افزایش یافته و عوائد مردم و حکومت نیز باال می رود.)عبدالستارعثمان

نکته دیگری که در احیای زمین های موات به دست پیامبر قابل تامل می باشد آن است که ایشان زمین 
های موات را به بزرگ خاندان هر قوم بخشید و در نحوه تقسیم بین اعضای یک خاندان دخالت نمی 

اعضای یک خاندان  ( بدین ترتیب30 :9333 ،نمودند و به نظارت کلی بسنده می کردند.)عبدالستار عثمان
به طور دسته جمعی در یک محله مسکونی ساکن شدند و ساختار قبیله ای موجود در مدینه حفظ شده و 
در حکومت اسالمی تداوم یافت. طبیعی است که سران هر قوم با سازمان دادن نیاز های جمعی در مرکز 

 محله از جمله مسجد، به شکل دهی بقیه اجزا می پرداختند.
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 نتیجه گیری

می توان معیارهایی با توجه به پیشینه مدینه با توجه به مطالب فوق در بررسی تحوالت شهر مدینه 
ساخت مساجد در مدینه را به صورت زیر و در دو قالب معیارهای اولیه و پیشینه ای ساخت مسجد النبی و 
مساجد محلی که در ابتدای مکانیابی مد نظر قرار دارند و تأثیرگذاری های بعدی مسجد بر شهر که تحت عنوان 

 بررسی قرار می گیرند.ای مورد  معیارهای پسینه

 ینه ای ساخت مسجد النبی در مدینهمعیارهای پیش-1

باتوجه به اهمیت این مسجد بعنوان اولین مسجد جامع شهری اسالم، مکان آن در قسمت مرکزی 
 :9339 ،محدوده مدینه انتخاب شد بطوریکه حدودا فاصله یکسانی نسبت به محالت مختلف داشت. )جعفریان

که در مورد این مسجد اهمیت داشت حضور عمومی تمام مسلمانان در آن بود. عالوه بر ( زیرا آنچه 203
دسترسی، نزدیکی به کانون های نیاز همچون بازار، همچنین تنظیم صحیح کاربری های مکمل مسجد و رعایت 

 حریم مسجد از جمله مواردی است در مکانیابی این مسجد به آنها توجه شده است.

 ی مراسم آیینی وجود یک راه ارتباطی قابل توجه و با واسطه بین بدلیل اجرای برخ
مسجد جامع و قبرستان مطلوب است. )مراجعات زیارت شهدا، مراسم تدفین 

 درگذشتگان و...(

  باتوجه به ضروریات نظارت دینی بر بازار و رابطه قوی دنیا و آخرت در اسالم، پیوند
است. غیر از مسجد جامع، مساجد خاص بین مسجد جامع و بازار مطلوب و ارزشمند 

بازار نیز برای ایجاد تسهیل این امر قابل تعریف است اما مسجد جامع نیاز به 
مفصلی برای ارتباط به بازار دارد. این مفصل، که در زمان پیامبر )ص(، بالط خوانده 
می شده کارکرد هایی مانند قضاوت و اجرای حدود و حتی خواندن نماز میت داشته 

 9ست.ا

  با توجه به اینکه مناطق اطراف مسجد جامع به تدریج متراکم و ارزشمند می شود و
اجازه توسعه مسجد را نمی دهد، بهتر است حریمی در اطراف مسجد ایجاد گردد که 

 2عالوه بر ایجاد سلسله مراتب، امکان توسعه آینده را نیز فراهم آورد.

 حلیمعیارهای پیشینه ای ساخت مساجد م-2

معموال مساجد محلی در مهمترین جای مرکز محله قرار می گیرند که سه مورد از مهمترین آنها در شهر 
مدینه قلعه ها )مساجد قبا، فضیح، بنی وائل و بنی قریضه(، چاه ها )مساجد توبه، جمعه، مباهله و قبا( و ملک 

محله بازار معنی ندارد اما احتماال  اشخاص مهم محله )مساجد عبداألشهل، قبا و مباهله( می باشد. اگرچه در
برخی مایحتاج عمومی همچون چاه آب، و در کنار آن بوستان و آبریزگاه عمومی و دیگر کاربری ها وجود 

 دارد.
 

                                                           
سیاا ب   دجی بی هقشی  ب ساا خا ر ا جندا  اب  ه  و بدخو   خا ر ا  اب   نب  خاا    وی ی  ب ا الاح ی خا ی  ل  اب   جدخ خای ی  

ارا 

 فا   شوی  یو  100فا  خا 100ر  هشا رس اس و و ه شا ه  و خا خ  ر ا ی  ل     اب   در ی ی وا   رالر آر بی هاب   خا سه ر  

ردایی  خهشق   غ  اا   هی خا یبا ب  اراله  یور بدجدخ آهو   هو ه  ب  ه  و ج ه  خا این  3- صدیا

 ,Alsayyad  بی هق  اس  574  1533یبا ب  قااا گ ا  بی ج   بحن سی ا ر و ه  ح   )هق  ساخو 

 ر1991
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 اثیر ساخت مساجد بر ساختار شهریت-3

جد می توان مهم ترین تغییری که اسالم در ساختار کالبدی شهر مدینه ایجاد نمود را ساخت انواع مسا
در شهر دانست این تاثیر و تغییر یکی در قالب تغییری که مسجد جامع)مسجد النبی( در شهر ایجاد نمود و 

 دیگری تاثیر ساخت مساجد محلی در محالت مختلف شهر مدینه بررسی خواهد شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 دینه پس از ساخت بنای مسجد النبیتغییرات شهر م-4

   متر( بین مسجد جامع و مناخه که مصلی  5ذرع )حدود  90ایجاد ارتباط قوی با خیابانی به عر
 (51 :9333 ،)عبدالستارعثمان 9مدینه نیز محسوب می گشت.

  سمت غربی مسجد که در این مکان بر مردگان نماز می خواندند. ایجاد مکانی بنام موضع الجنائز در
 (920 :9334 ،این مکان از اجزای مسجد محسوب نشده و خارج از آن است. )نجفی

  .ایجاد محورهای شریانی عریض بین نقاط مختلف شهر و مسجد جامع و سهولت دسترسی به آن
 (51 :9333 ،)عبدالستارعثمان

  9333برای درمان بیماران و آسیب دیدگان در جنگ. )عبدالستارعثمان ایجاد خیمه هایی در مسجد ،
 (1 -( )تصویر51

 
 

 

                                                           
خا ا ای   آهوو ارا ر  هشا رس اس هداهور ه  س   و اس اا   ه      ب  ااو آهور بی هصش  بی ه  و   ه هی هدی  ب س ه  گشا   این  1- 

ر34  1533رنا ب ن هش     حو خ ب و  خا راسه ن     اراله   وااا یو ) شوال   ا  ث  ر  

 

هوینی   اب   ر    ر ا ه  و النش  خا یبا هوینی    -4 صدیا

 ر234  1542   )ل     ای  خ  غ  ا خا ب وا یبا
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 هتاثیر ساخت مساجد محلی در تغییر ساختار شهرمدین-5

با احداث مساجد محلی در کنار عوامل شهری مهم محله و با گسترش اسالم در سراسر مدینه،بر 
فت شهری به مرکزیت مساجد محلی رشد و توسعه یافت و بطور مثال اهمیت نقاط یاد شده افزوده شد و با

عمر ابن عوف در کنار اطم این محله و نیز در نزدیکی چاه اریس بنا شد. بر طبق نقشه  مسجد قبا در محله بنی
 9های اولیه مدینه چنین مکانی در نخلستان های متراکم قبا واقع گشته است. همچنین این مکان در شمال مربد

لثوم ابن هدم و خانه سعد ابن خیثم از افراد سر شناس طایفه بنی عمر ابن عوف قرار داشت و با توجه به نقشه ک
 (3 -های مدینه پس از اسالم و با گذشت زمان اطراف مسجد را بافت شهری فراگرفته بود. )تصویر

ظفر و االجابه با نقشه های پس از مقایسه نقشه های اولیه مربوط به مکان مساجد دیگر نظیر مسجد فضیح، بنو 

از گسترش اسالم آن مساجد نیز می توان چنین استنباط کرد که این مساجد ابتدا در کنار معیارهای پیشینه ای 
ساخت مساجد محلی و نسبتا با فاصله از خانه ساکنان هر طایفه بنا گشته و پس از مدتی بافت شهری به 

 مرکزیت آنها شکل گرفته است.
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 ر سه ن هی خا آر هاه  هشک ه  هننو 3  1537ال  ا ل شس )ه     ال ابو ال دم  الذ  یش ه و ی - 1

 
هوینی   اب   ر  ای  خ ب وا یبا  جویو بی هاهدیا ه  و قش  خا هحشی بن    ا بن  د  خا ر ل     رس اس  -3 صدیا

ه  و قش  خا  -2ر هقشی 74  هقشی      1537ه  و قش  خا اب وا   ا خ ر  هشا)صر بی هوینی  )ه      -1ارالخ  هقشی 

 ر50  هقشی      1537ر لب   رس اس ارالخ )ه     
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 اصول هویت پذیر و هویت ساز ساخت انواع مساجد در شهر مدینه -9 ولجد

اصول هویت پذیر ساخت  نوع مسجد

 مسجد در شهر مدینه

 )معیارهای پیشینه ای(

اصول هویت ساز ساخت 

 مسجد در شهر مدینه

 )معیارهای پسینه ای(

 نام مسجد

ایجاد نمازگاه مردگان در ضلع شرقی  قرارگیری نسبی در مرکز شهر مسجد جامع
 و نزدیک به قبرستان

 مسجد النبی

ایجاد یک محور ارتباطی قوی بین  در نظرداشتن امکان توسعه
مسجد و مناخه )بازار و مصلی( در 

 سمت غربی مسجد

ایجاد و تقویت محورهای ارتباطی  پیوند با واسطه با قبرستان
 بین مسجد و محالت گوناگون مدینه

قرارگیری در کنار بازار و عدم 
 دسترسی مستقیم به آن

ایجاد درمانگاه های موقت در حیاط 
 مسجد در زمان های بحرانی و جنگ

ایجاد یک محوطه باز قبل از مسجد 
 برای خروج های پر جمعیت

توسعه بافت شهری با مرکزیت  پیوند با قلعه ها )اطم ها( مساجد محلی
مسجد محلی مسجد محله و تبدیل 
 به مرکز محله

 )جهت دهی به رشد شهر(

بنی  -فضیح -قبا
 -قریظه بنی -وائل

 عالط حجاج بن

قرارگیری در کنارچاه های پرآب یا 
 وادی ها

-قبا -الجمعه -توبه
 مسجد العصبه

قرارگیری در ملک و باغ افراد 
 سرشناس طایفه و موقعیت های ویژه

 بنی عبداألشهل

باز مرکز محله و ایجاد یک محوطه 
 انجام امور مختلف در مقابل مسجد
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 مقاله بیست و دوم

 

 «بر اساس ارتباط انسان با طبیعت»الگوهای سازماندهی شهر 

 پژوهشی در منابع و متون اسالمی

 
 عبدالحمید نقره کار

 دانشیار دانشگاه علم و صنعت ایران

  مهدی حمزه نژاد
 دانشجوی دکترای دانشگاه علم و صنعت ایران

  دهقانی تفتی محسن 
 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علم و صنعت ایران

 چکیده 

در حال حاضر مشکالت زیست محیطی و به طور خاص عدم هماهنگی بین انسان و طبیعت در مراکز 
شهری و روستایی به چشم می آید که آسیب های جدی را به انسان و طبیعت وارد آورده است. سلطه انسان بر 

اشت کمیت گرایانه از آن، که با استعانت از تکنولوژی در همه ی ابعاد زندگی بشر رخنه کرده است طبیعت و برد
به تدریج شکاف موجود را عمیق تر می سازد.با نگاهی عمقی به مطلب درمی یابیم که این معضل به تحقیق 

که متوجه معرفت بشری است و مشتمل بر رابطه ای است  "انسان و خداوند  "برگرفته از عدم هماهنگی بین 
 می باشد.

به نظر می رسد براساس گونه های اقلیمی، سه رویکرد در قبال ارتباط با طبیعت منطقی است. گاه 
طبیعت دلپذیر و مطلوب، گاه معتدل و خنثی و گاه سخت و تحمل ناپذیر است که بر این اساس سه راهبرد 

دنبال می شود. همه این رویکردها اگر با  "تکمیل گریز و"و  "استعمار و شکل دهی"، "سازگاری و تسلیم"
رعایت سنت های الهی صورت گیرد و تعادل و حقوق طرفین حفظ شود صحیح و منطقی است ولی اگر در هر 
یک از آن ها، رویکردی منفعت جویانه و انسان محور دنبال گردد الگوی سلطه گرایی در طبیعت شکل می گیرد. 

حیط ر  داده است و نمونه هایی از انحرافات اقوام گذشته، در قرآن نیز از هر الگو این الگوی غلط در هر سه م
 بیان شده است. 

این پژوهش تالش دارد شکل صحیح و غلط هر الگو را با بیان نمونه هایی از هر یک معرفی نماید و 
ت در کنار آن بیان کند همچنین در فرصت کوتاه این پژوهش پیشنهاد متفکران اسالمی که نزدیکتر به هر الگوس

 )اگرچه نباید تصور کرد که ریشه تفکرات فلسفی فیلسوفان، در اقلیم آن هاست(.
روش این تحقیق از نظر به عمل است که ابتدا در پرتو تعالیم اسالمی سه راهبرد، معرفی گشته و نمونه های 

متفکران را بر اساس هر یک از الگوها، در  مثبت و منفی آن ها بر اساس تاریخ و قرآن معرفی می گردد و سپس تعالیم
کنار آن قرار می دهد. براساس یافته های این پژوهش، در الگوی سازگار با طبیعت شکل سازماندهی شهر بر اساس 
هندسه محیط شکل می گیرد همچون شهر تفت، شکل ناپسند این گونه، قوم سبا است که در قرآن به دلیل اختالف، 

مردمانش از آن نهی شده است. در الگوی استعمار شهر به شکل انسان محورانه ای سازماندهی  نفاق، شهوت و عیاشی
می گردد همچون شهر اصفهان در دوره صفوی، در این گونه شکل انحرافی بیشتر ر  می دهد و نمونه هایی همچون 
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هی شهر براساس گریز از قوم عاد، ثمود و باغ ارم و ... مظاهر آن اند. گونه سوم رویکردی است که سازماند
طبیعت و کامال درونگرایانه است. شهر مکه با بنیانگذاری حضرت ابراهیم نمونه از این الگوست. این رویکرد 

 هم می تواند انحرافاتی در تاریخ داشته باشد.
به گمان ما، نظریه طبیعت گرایانه عرفان ابن عربی به الگوی اول، نظریه طبیعت سازی سینایی که 

ابت و علوم تجربی او ناشی می شود، با الگوی دوم و نظریه طبیعت گریزی زاهدانه غزالی را می توان از طب
 پشتوانه الگوی سوم دانست.

 :  طبیعت ، انسان ، گونه انشایی ، گونه استعماری ، گونه تکمیل واژگان کلیدی

 مقدمه

آن علمی انسانی و  ن اصول و مبادی زیست محیطی و ضرورت اهتمام به سالمت و حفاظتیتبی
دینی به نظر می رسد.که نگرش اسالمی به آن، نسبت به آنچه در طی چند دهه ی اخیر در جهان شایع 
بوده، بسیار متفاوت و راهگشاست. این نگرش نه تنها به جهت ارزش ذاتی بلکه به جهت تاثیر دائمی بر 

 مسلمانان قابل توجه است.
ه های دینی از این منظر سبب پیدایش راهبردهای نوین در توجه به فلسفه ساخت و بازخوانی آموز

مسئله می شود. در این مقاله برای دریافت منظر اسالمی و درد روح شهر و پردازش و تدوین الگوهای 
مناسب ارتباط انسان و طبیعت در سازماندهی شهر، پژوهش هایی در حوزه فقاهت و آداب مسلمانی )احکام( 

 نابع اولیه و اصیل به عمل می آید. و حوزه ی کتاب وحی و م
منابع دسته اول پژوهشی که مورد استفاده واقع شده اند شامل کتاب وحی و تفاسیر آن، نهج 

 البالغه، کتاب های فالسفه و حکمای اسالمی و باستان شناسی قصص قرآنی می باشد.  

 ن و حکمای اسالمیاز دیدگاه قرآ "طبیعت و محیط زیست"تعاریف، ابعاد و وجوه           

طبیعت در لغت به معنای سرشت، نهاد و ویژگی های خود به خود حقیقت هاست. طبیعی یعنی 
منسوب به طبیعت و آنچه ویژه سرشت است، و خود به خودی از ذات و حقیقت چیزی نمایان خواهد 

 (421:  9313 ،فارابی(شد.
ابن سینا در فصل پنجم و ششم از فن نخست از گفتار نخست طبیعیات شفا معانی طبیعت و 
وابستگی آن به ماده و صورت و حرکت مورد بررسی قرار داده است. در اصطالح، آنچه از نام طبیعت به ذهن 

خواست،  پیشی می گیرد و در برابر خواست است، عبارت از نیرویی است در اندرون جسم که بی دریافت و
خود به خود، کنش ها و نشانه هایی به یک سوی از آن پدیدار خواهد شد، چون فرود آمدن سنگ از باال به 
پایین و سوزاندن آتش و همانند آن. ابن سینا در فصول یاد شده نیروهایی که در اجسام پدید آورنده جنبش 

م ویژه ای نام گذاری کرده است. از ها و کنش هاست به چهار گونه به شرح زیر بخش و هر یک را به نا
 دیدگاه او نیروهایی که در اندرون اجسام پدید آورنده کنش ها و جنبش هاست عبارت است از : 

نخست نیروی خود به خودی در اجسام که پدید آورنده ی کنش و جنبش بی دریافت و خواست به یک  (9
پایین فرود خواهد آورد و در میانه جای سو است، چون نیروی اجسام سنگین که آن ها را از باال به 

خواهد داد، و نیرویی که بی دریافت و خواست کنش ویژه ای از آن پدیدار خواهد گشت، چون کنش 
آتش که خود به خود بی خواست و در یافت سوزندن از آن پدیدار خواهد شد، نام این نیرو در اصطالح 

 طبیعت است.
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نبش دوری با خواست و دریافت به سوی های گوناگون خواهد بود، نیرویی در اجسام که پدید آورنده ج  (2
چون نیرویی که در فلک چهارم است و از دیدگاه فالسفه قدیم خورشید درآن جای دارد و جنبش دوری 

 افالد با خواست انجام می یابد، و نام آن نیرو جان فلکی است.

نبش، به سوی های گوناگون است و نام آن نیرویی در گیاهان، که بی خواست و دریافت پدید آورنده ج  (3
 نیرو، نفس نباتی است.

نیرویی که در اندرون جانداران با خواست و دریافت پدید آورنده کنش ها و جنبش ها به سوی های  (4
 گوناگون است و آن نفس جانوران خواهد بود.

مایاندن معنای طبیعت برخی در ن"آنگاه ابن سینا در شفا معانی دیگری از طبیعت بر شمرده می گوید: 
گفته اند: هر نیرویی که از آن بی خواست، کنشی پدید آید، طبیعت است، بنابراین تفسیر معنای طبیعت فراگیر 
نفس نباتی هم خواهد بود، و برخی در تفسیر طبیعت گفته اند: هر نیرویی که بی اختیار و اندیشه کنشی از پدیدار 

 ، به نقل از ملکشاهی( 30: 9303 ،)ابن سینا"گردد، طبیعت است.
طبیعت در اصطالح فالسفه بر معانی گوناگون گفته شده است، در دانش طبیعی، طبیعت نیرویی مدبر 

طبیعت عبارت  "همه ی چیزها از زیر فلک قمر تا مرکز زمین است چنانکه خوارزمی در مفاتیح العلوم گوید :
الم طبیعی همه ی هستی هایی است که زیر فلک قمر است از نیروی مدبره هر چیزی در عالم طبیعی است، و ع

( ابن سینا در شفا طبیعت را به گونه ای که بر کنار از هر بندی 430 :9313 ،)فارابی"تا مرکز زمین جای دارد.
 "است، مبدا نخستین جنبش چیزی که در آن خود به خود سکون است تحدید کرده است. چنانکه می گوید:

خستین جنبش چیزی است که به آن حرکت و سکون پدید می آید، و سکون چگونگی طبیعت پدید آورنده ی ن
خود به خودی آن است و از لفظ مبدا علت فاعلی خواسته شده است، و از جنبش گونه های چهارگانه ی آن : 
یعنی جنبش در مکان، و در وضع، و در چندی و در چگونگی مراد است و سکون درست برابر جنبش های 

، و به همین "ه خواهد بود و طبیعت به این معنی، فراگیر همه ی اجسام، اثیری و عنصری خواهد شدچهارگان
طبیعت نیرویی دارد که فراگیر همه ی جسم هاست، "صورت برخی از فالسفه در تعریف طبیعت گفته اند: 

 ،)ابن سینا "است. صورت ها و چهره ها جملگی پدید آمده از اوست، و همان پدید آورنده صورت های گوناگون
 (، به نقل از ملکشاهی39: 9303

قرآن طبیعت را تجلی الهی بر انسان می داند که هم خداوند را محجوب می دارد و هم او را مکشوف 
می سازد. اشکال طبیعت، نقاب های بسیار زیادی هستند که صفات متنوع الهی را می پوشانند در عین حال برای 

بر اثر نفس اماره و تمایالت گریزنده از مرکز آن، کور نگشته است، همان صفات را  آن کسانی که چشم باطنشان
مکشوف می سازد حتی به معنای عمیق تر می توان ادعا کرد که بنا به منظر اسالمی، خود خداوند، محیط 

ق ( خوانده فرجامین است که محیط بر انسان و در برگیرنده اوست. این که در قرآن خداوند محیط ) علی االطال
آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن خداوند بوده و خداوند بر همه چیز چیره  "شده است نظیر این آیه 

( و این که واژه محیط به معنای محیط پیرامون هم هست، از اهمیت بسیاری زیادی 923)نساء،  ")محیط( است. 
ور است و تنها به سبب نسیان و غفلتش از آن بی خبر  برخوردار است. انسان در حقیقت در محیط الهی غوطه

 (291 :9311 ،گشته است. )نصر
طبیعت در اصطالح عرفا و صوفیه، حقیقتی الهی است که همه ی صورت ها را پدیدار خواهد کرد. )ابن 

 ، به نقل از ملکشاهی103-199: 9303 ،سینا
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 هماهنگی انسان با طبیعتاثبات ضرورت                                   

زیبایی جهان آفرینش در نظام مند بودن آن است به طوری که هر مخلوقی با هماهنگی اجزا 
درونی و با هدف، راه و راهنمای مشخص آفریده شده است. ) ربنا الذی اعطی کررل شی خلقه ثم 

و حکیمانه و هم نظام ( لذا هم نظام فاعلی آن منسجم است و هم نظام غایی آن مرتبط 50هدی ()طه، 
داخلی آن هماهنگ و خردمندانه تعبیه شده است. پروردگار عالم ساختار هر مخلوقی را برابر استعداد، 
استحقاق، ظرفیت و هدفمندی او تامین می کند. آن گاه او را در بستر مستقیم به مقصدی که مقصود 

، از ستاره ها تا ذرات اتم، با در آن جاست رهبری می نماید. این نظام در همه ی عوالم طبیعت
هماهنگی حیرت انگیز، ارتباط دارند که به معنای فن موسیقیایی در همه عوالم طبیعت، از ستاره ها 
گرفته تا ذرات ریز اتمی حاکم است.بنابراین زیبایی هر چیزی در رعایت اصول علمی و تجربی نظام سه 

د هم آسیب زننده و هم دیگران از رسیدن به هدف گانه مزبور است و اگر آسیبی به ساختار چیزی برس
-24 :9333 ،اصیل محروم می مانند و چهره ی زیبای صحنه آفرینش مغشوش می گردد.)جوادی آملی

22) 
زیبایی انسان گذشته از سازمان نظام واره هستی او که در هرموجود دیگری نیز یافت می شود 

فت است. ) انی جاعررل فی االر  خلیفه ()بقره، در گرو کرامت اوست که کرامت انسان مرهون خال
باشد. و برابر علم او،  "مستخلف عنه"( و خلیفه آن است که در تمام شئون علمی و عملی خود تابع 30

اندیشه پیدا کند و مطابق اراده ی او صاحب انگیزه شود. بنابراین از یک سو طبق تعریف طبیعت بخشی 
بیعت است که ضرورت هماهنگی انسان و طبیعت را می رساند. و از ساحت وجودی انسان متعلق به ط

از سویی دیگر مقام خالفت انسان مطرح است که برای هماهنگی و حفظ نظام سه گانه داخلی، فاعلی 
و غایی، انسان بیشترین مسئولیت را در اصالح و سامان زمین و زمینه بر عهده دارد. به عبارتی انسان 

ولیتی که این مقام خالفت اقتضا می کند. حتی زمانی که قرآن می فرماید که یعنی آگاه بودن از مسئ
طبیعت را مسخر انسان کرده است، به معنای چیرگی معمولی بر طبیعت نیست بلکه به معنای غلبه بر 

چیزهایی است که انسان مجاز است در چارچوب قوانین 
 :9333 ،و احکام الهی اعمال کند. )جوادی آملی

 (9()تصویر24

 

رابطه انسان با طبیعت و میزان بهره برداری از 

 دیدگاه اسالم

محیط زیست نگرش اسالمی به نظام و 
طبیعی، مانند هر چیز دیگر که اسالمی باشد، ریشه در 
قرآن دارد یعنی همان کالم خداوند که تجلی الهی در 
اسالم دارد. سخن قرآن به عنوان کتاب مقدس حنیف 
نه تنها متوجه زنان و مردان، بلکه متوجه کل جهان 
است و طبیعت به یک معنا در وحی قرآنی سهیم می 

آیات قرآن هم به اشکال طبیعی و هم  باشد. روی سخن

اابمی اه  ر ب   ش  ا ب   دجی بی   ایف  -1 صدیا 

با ار   این ه دخاا اه  ر    ش  ا   خیوگ و اراله 

خااا  خ  ب و ج   ه    ا ح ه  ارا هی ب وج   ه  

 خا اح  ی  ش  ا ه  ب یو  
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به انسان هاست، در عین حالی که خداوند در پاره ای آیات دیگر،از اعضای غیر انسانی عالم خلقتش نظیر گیاه، 
خورشید و ... نام می برد. در نتیجه این نگرش می توان از آیات قرآنی، احادیث پیامبر و ائمه، در جهت تعیین 

 ره وری از طبیعت استفاده نمود.حدود، ثغور و میزان به
سه رویکرد اولیه در قبال ارتباط انسان با طبیعت می توان مطرح کرد که هر یک الگویی خاص در 

 سازماندهی فضاهای شهری به خود اختصاص می دهد. 

 طبیعت را بستر الزم برای شکل گیری بعد جسمانی و روحانی انسان می داند به  رویکرد اول
طبیعت را باید رحم و جنین شکل گیری روح انسان به حساب آورد به عبارتی تعبیر صدرایی، 

 ( 43طبیعت مادر انسان است.) الگوی سازگاری و تسلیم () هو انشاء کم من االر  ()هود، 

  انسان وظیفه استعمار و تسخیر طبیعت را دارد که خداوند سبحان آن را برای  رویکرد دومدر
در سوره ابراهیم می فرماید : ) اهلل الذی خلق السماوات واالر  انسان تسخیر نمود. چنانچه 

و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم و سخر لکم الفلک لتجری فی البحر 
بامره و سخر لکم االنهار* و سخر لکم الشمس و القمر دائبین و سخر لکم اللیل 

چندین بار تکرار شده است. اگر   "لکم"و "خرس"( در این آیات کلمه 32-33والنهار()ابراهیم،
به استفاده ابتدایی از نعمت های الهی بسنده شود و مسخر بودن موجودات برای انسان نادیده 

( و) والخیل 11گرفته شود چنانکه قرآن می فرماید : ) الم یروا الی الطیر مسخرات ()نحل، 
الهی به طور شایسته بهره مند نشود  ( و از مخلوقات3والبغال و الحمیر لترکبوها ()نحل، 
( در این جا طبیعت نمی تواند همه ی نیاز 32 :9333 ،کفران نعمت شده است.)جوادی آملی

های انسان را ارضا کند بنابراین انسان نقش اداره کننده طبیعت را بر عهده می گیرد و آن را 
 دهی و استعمار (در جهت منافع مشترد خود و طبیعت به کار می برد.) الگوی شکل 

   ارزش طبیعت از لحاظ وجود شناسی پایین تر از بعد روحانی انسان قلمداد  رویکرد سومدر
شده و طبیعت برای انسان کامل نقش حجاب را پیدا می کند.) لقد خلقنا االنسان فی احسن 

 ()الگوی طبیعت گریز و تکمیل( 4،فتقویم، ثم رددناه اسفل السافلین ()تین
ای فوق با نگرش سلطه جو این است که در آن ها به استعدادهای فطری و ذاتی طبیعت تفاوت الگوه

 توجه می شود و هر چیزی در هماهنگی با ویژگی های ذاتیش به کار می آید.

 فضاهای دست ساخت انسانی )معماری و شهرسازی( و طبیعت                  

ارتباط درست با آن پرداخته می شود. باید گفت در این بخش به جایگاه طبیعت در معماری و چگونگی 
 با همه زیبایی و جذابیت آن، دو محدودیت برای انسان فراهم می کند.

 انسان نمی تواند همه ی شرایط طبیعت را تحمل کند و ناچار به جدایی از  محدودیت مادی :
 طبیعت و رجوع به محیطی متفاوت است.

  بینش انسان درباره جایگاه طبیعت و نسبت آن با انسان، گاه آن را باالتر  محدودیت نظری :
 یا پایین تر از سطح انسان تعریف می کند.

هر دو عامل فوق سبب شکل گیری معماری و محیط های متفاوت در دل طبیعت می شود. شرایط 
ویت بخش در معماری باغشهر های مکانی و زمانی ویژگی های معمارانه خاصی را پدید می آورد که از عوامل ه

ایرانی می باشد. عامل دوم پنهان است چون علت تفاوت های کالبدی معماری های گوناگون در تفاوت نگاه آن 
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ها به انسان، طبیعت و ماورای طبیعت جستجو می شود این الیه را می توان الیه زیر بنایی و مفهومی 
 (323، 9331هویت معماری نامید.)نقره کار و دیگران 

بر پایه آنچه در بخش های قبل پیرامون بهره وری انسان از طبیعت، بیان شد گونه های زیر 
 برای دسته بندی معماری شهر های ایرانی در نحوه ی برقراری ارتباط با طبیعت پیشنهاد می گردد :

 گونه انشایی ) سازگار و تسلیم (9

 گونه استعمرراری و شکل ده (2

 ل و تکمیگونه طبیعت گریز   (3

 گونــــه انشایی-1                                    

چنانچه اشاره شد در این الگو، طبیعت مکانی است که انسان از آن نشاء یافته و سازمان 
این الگو پی ریزی شده اند در برابر طبیعت سازگار و تسلیم می باشند.   فضایی شهرهایی که با

 (2 – 3 – 4)تصاویر
                                                                                                              

 
 
 

                                                         
                         

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

الرد  ر سگ ا     ش م خا  -2 صدیا

خا این ا یواخ  ش  ا   باابا  ش  ا 

گاا  اه  ر اس  ش  ا الب خ   الرد 

باخای ی    نوری  ش  ا با 

 روده ر و     اه  ه    ل  ارا 
 

 همشدا یبا هح ه خا چباو

 

 

هحشی ب   ش  ا   -روده ر و ب   نوری ااگ ه ک  -5 صدیا 

و هحصدا یوو ارا    ش  ا ب  قرروا  سی خ خا آر ه دف هاخ

 ب   هحشی   ا ر یدخ  - ارا 
 

یبا اس هحشی   ی   شو   یوو ارا هی   -ه دهی   ای   الرد  اهش ی  خا ایاار  -7 صدیا 

این یبا بی هد   ه   داهو   ه دهی  هحو خو    نوری آر    ه  را اس واخ ااگ ه ک  ش  ا ارا 

 یدخب  شبا   ا ر  -هن رش  باا  الرد  اهش ی  ب یو  
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 مصداق قرآنی ؛ قوم سبأ

 (لقد کــــان لسباء في مساکنهم آیه)
 برای مردم سبا در محل سکونتشان آیت و نشانه هایی بود. 
 ( جنتان عن یمین و شمال، کلوا من رزق ربکم و شکروا له بلده طیبه و رب غفور)  

روزی پروردگارتان، شهری خوش و دو بوستان از دست راست و چپ ایشان بود و گفته شد بخورید از 
 پر نعمت و پروردگاری آمرزگار

فاعرضوا فارسلنا علیهم سیل العرم و بدلنا هم بجنتیهم جنتین ذواتي اکل خمط و اثل و شي من سدر، ) 

 ( ذلک جزیناهم بما کفروا و هل نجزي اال الکفور
ردیم آن دو بوستانشان را به ولی گشتند روی گردان پس فرستادیم سیل بنیان کن بر آنان و تبدیل ک

 دو بوستان دارای میوه های تلخ و ناگوار و شوره گز و اندکی از کنار.
) و جعلنا بینهم و بین القري التي بارکنا فیها قري ظاهره و قدرنا فیها السیر، سیروا فیها لیالي و ایاما 

یث و مزقناهم کل ممزق ان في ذلک الیات آمنین، فقالوا ربنا باعد بین اسفارنا و ظلموا انفسهم فجعلناهم احاد

 ( لکل صبار شکور
و میان آنان و آبادی هایی که در آن ها برکت نهاده بودیم، آبادی هایی پیدا و به هم پیوسته پدید 
آوردیم و در آن ها سیر و سفر مقرر داشته، شب ها روزها امن و امان سیر و سفر کنید. ولی گفتند : پروردگارا بین 

ما فاصله رومیان ما جدایی  انداز و بدین سان بر خویشتن ستم کردند و آن گاه همچون افسانه شان سفرهای 
گرداندیم و پاره و پراکنده شان ساختیم. در این سرگذشت آیه و نشانه هایی است برای هر شکیبای سپاسگزار ) 

 (95-91، آیات  سباء سورهتا بدانند که شکیبایی و شکر نعمت و حفظ وحدت مایه قوام ملت است (.)

نخستین قوم در عربستان جنوبی بودند که به آستانه تمدن گام نهادند. به طوری که در دو  سبائیان
سوره قرآن راجع به آن ها سخن به میان رفته و در قرآن سوره ای به نام سباء، اختصاص یافته است. پایتخت 

 شته است و سد عظیم و تاریخی مارب در آن جا بوده است. کشور سباء مارب بود و بر سر راه کاروانی مهم قرار دا
 "سرات"در جنوب غربی شهر مأرب در کشور یمن سلسه کوه هایی است که از کوه های مشهور 

منشعب می شود و صدها میل به طرف شمال شرقی امتداد دارد، باران های بهاری از البالی سنگ ها و نهر ها 
را  "اذنه"می ریزد و سر انجام رودخانه  "میزاب شرقی"رگ کوهستانی به نام به راه می افتد و در کانال بز

تشکیل می دهد. این رودخانه عظیم هم چنان به 
پیش می رود تا به نزدیکی شهر مأرب به تنگه 
کوهستانی می رسد که دو طرف آن تنگه، دو کوه 

به فاصله شصت قدم از  "بلق  "بلند معروف به 
 یکدیگر قرار دارند. 

سرزمین یمن مانند سایر نقاط عربستان 
فاقد نهر است و در موسم باران سیل های فراوان و 

زارها می در نهایت به ریگه راه می افتد که مخرب ب
رسد و چون فصل باران به پایان رسد مردم دچار کم 

راسه ن     ب ر  ه  رش  هی خا جندا  اب   ر  - 3 صدیا 

هشف یوو ارا بی هنا ه  ارو خا ر ها یبااس الرد  

 اهش ی  ر ا   یوو ارا 

 ر513  1537 )ب  آساا ی ااس 
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آبی و خشکی می شوند. از این رو مردم سبا به فکر ساختن سدی افتادند تا سیالب های مخرب 
کوهستان را جمع آوری و مهار سازند. مناسب ترین جا برای ساخت سد تنگه میان دو کوه بلق بود که 

را در این تنگنا بنا  سد بزرگ و تاریخی مأرب یا سد عرمآن عبور می کرد. قوم سبا  رودخانه اذنه از
میل مربع بود به بوستان های  300نهادند در نتیجه فاصله بین تنگه کوهستانی بلق و شهر مأرب که 

( قرآن علت ویرانی سد مارب را پس از 393-333 :9334 ،سبز و خرم تبدیل گشت.)بی آزار شیرازی
بوستان های خرم و وفور نعمت و امنیت، اعرا  و رویگردانی از خدا و ناسپاسی در برابر نعمات  احداث

 (5الهی، شهوت و عیاشی و اختالف و تفرقه، ذکر می کند. )تصویر 

با توجه به توصیف های قرآنی و باستان شناسی انجام شده در منطقه، و وجود رودخانه، باغات 
جایگاه قوم سباء را متناظر با الگوی انشایی در نظر گرفت و ارتباط  و کشتزارهای فراوان می توان

محیط های مصنوع انسان ساخت آن را با طبیعت، از نوع تسلیم و سازگار و فرم و هندسه آن را 
 (9ارگانیک فر  نمود. )جدول 

 یک به این تفکربیان ویژگی ها و اصول حاکم بر الگوی انشایی و معرفی دیدگاه حکماء اسالمی نزد -9جدول 

 

 گونه استعمــاری و شکل دهی به طبیعت-2

در این الگو، انسان وظیفه استعمار طبیعت را بر عهده دارد 
به عبارتی طبیعت مفعولی برای فعل انسان با رعایت حدود یکدیگر 
می باشد. اکثر نمونه های موجود قرآنی و تاریخی در این الگو دارای 

 (3- 1 -3نظم و هندسه مشخص اند. )تصاویر
                                                                                      

                                                                             
                                                              
                                                          

الگوی 

همنشینی 

شهر و 

 طبیعت

 

اصول حاکم بر 

 الگو

 

نمونه های  

 قرآنی

نمونه 

های 

تاریخی 

 در ایران

 

 آسیب های الگو

 

 اقلیم

 

ریشه 

 فلسفی

 

گونــــه 

انشایی، 

سازگار و 

 تسلیم

 هندسه ارگانیک -
نقش بیشتر طبیعت  -

 در تامین معیشت
تعادل در بهره بری  -

اجزاء  از طبیعت در 
 شهر

استقالل نسبی  -
 محله ها در شهر

 انسان تسلیم طبیعت -

 
بیت المقدس و 
شام )والتین و 
 (9الزیتون( )تین،
سرزمینهای قوم 
 سباء

 
 یزد تفت ر
 اردبیل
 تبریز

 
اختالف و عدم  -

 وحدت در شهر
 لذت جویی -

 

 
 سرسبز و
خوش 
 آب و هوا

 
عرفان 
آفاقی  
 ابن عربی
 

 ر سگ اهح ه خا چباو 

 

یبا  ش  ا اا اح  ی ار    ا   یو  خ   ر خا این الرد  الرد   -3 صدیا

 ه دخو   واخ  ش  ا بی بدا  هننم ر سه هو   ه  یدخ 
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 مصداق قرآنی ؛ قوم عاد                                  

) الم تر کیف  فعل ربک بعاد، ارم ذات العماد، التی لم یخلق مثلها فی البالد، و ثمود الذین جابوا الصخر 
بالواد ( آیا ندیدی چگونه عمل کرد پروردگارت نسبت به عاد که ارم ستوندار داشت، همان که مانندش در شهرها 

 ( 3-1نشده بود. و قوم ثمود که در وادی القری رخانه   سنگ می بریدند. ) فجر، ساخته 
پیامبر قوم عاد حضرت هود)ع( بود که به قوم خود فرمود : اگر خدا را اطاعت کنید قدرت بی نظیرتان از 

و نیروی  این هم که هست بیشتر خواهد شد. این سخن نشان از آن دارد که قوم عاد دارای قدرت مالی فراوان
بدنی بودند. آن ها کوه ها را می تراشیدند و برای خود کا  می ساختند) نه کو  و نه غار ( که دیگر نیازی به 
جمع آوری سنگ های پای کوه و روی هم چیدن آن ها برای ساخت خانه نبود. ) تنحتون من الجبال بیوتا 

 (941فارهین ( ) شعراء، 
تی که خداوند به در سوره ی فصلت نیز به این امکانا

عادیان داده بود، اشاره شده است. همچنین در سوره فجر خداوند 
به عمارت ارم به عنوان مکانی که در آن زمان نمونه ای از آن 
یافت نمی شد یاد کرده است. در سوره فاطر و سباء خداوند به 
رسول اکرم می فرماید که به متمکنین و اشراف بگو، که ما 

را خاد کردیم که شما قدرت آن ها را هم کسانی) قوم عاد( 
ندارید. ) آیت اهلل جوادی آملی، تفسیر صوتی قرآن مجید، سوره 

 ( 900 -903اعراف، جلسات 

 قوم ثمود

قرآن کریم  قوم عاد را جانشینان نوح و قوم ثمود را 
جانشینان بعد از عاد و قبل از ابراهیم)ع( می داند و در جایی دیگر 

ه دهی   ای   الرد  ار    ا   این ه  ب ر خا  -4 صدیا 

ه ح ی حوده     ایااو  )خ اار ب دییر   دخ با ساینوو 

ا خاحواث گاخیو   این ه ح ی اس اب ب ر اا ب  ر ه  ا  هننم 

 بی چب ا ب    ق  م ه دخ  ر  چب اب   اب ب ر
 

ه دهی   ای   الرد  ار    ا   اخیف خاه  ر بی  -3 صدیا

 دا  هننم    نور  ه  ب یو  ر چب اب   اب ب رب
 

آر ا ب ر  ه  هشف یوو خا  -7 صدیا 

هنمقی ب ر  ه  قدخ   خ   ر دخ ر خه    

خا  ش  ا   یو  خاخر آر اس   صا 

 یرگ      این اقداخ بدخو ارا هی 

الرد  ار    ا  هدخیک     ایش ر اا بیه

 ر231  1537ه  هنو ) ب  آساا ی ااس   
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تراشیدند.  ) و ثمود الذین جابوا ثمودیان را در کنار عادیان ذکر می کند که در دره ها سنگ ها را می 
 ( 1الصخر بالواد()فجر، 

بار از آن ها یاد شده و کتیبه  23یکی از قبایل عرب بودند که در قرآن کریم  قوم ثمود
سارگون دوم آشور از این قوم به عنوان یکی از قبایل وحشی عرب نام برده است. در تالیفات ارسطو و 

دمثه و هجره را از منازل ثمود بر شمرده است که احتماأل همان  بطلمیوس و بلیناس آمده و بلیناس
دومه الجندل و الحجر است از نظر قرآن و تحقیقات باستان شناسی قوم ثمود در مناطق کوهستانی در 

 (250-253 :9334 ،سرزمین وادی القری به سر می بردند.)بی آزار شیرازی

هم همانند قوم عاد در بین منطقه های شام و یمن زندگی می کردند. و از سرزمین  قوم ثمود
پربرکتی برخوردار بودند و امکان زندگی در دشت و کوه ) قشالق و ییالق ( جهت کشاورزی، 
دامداری)دشت( و در امان بودن از بالیی طبیعی)کوه( برایشان فراهم بود.) تتخذون من سهولها قصورا 

( و به تعبیر قرآن این قوم نیز به جای شکر گزاری در برابر نعمت 14ن الجبال بیوتا ()اعراف.و تنحتون م
 (1() تصویر 231 :9339،ها، مستکبر و متمکن مال زده بودند.)مکارم شیرازی

خداوند در سوره حجر می فرماید : ) و لقد کذب اصحاب الحجر المرسلین* و اتینهم ایتنا 
( قوم ثمود برای امنیت و 30 -32امنین ()حجر، کانوا ینحتون من الجبال بیوتاًفکانوا عنها معرضین* و 

در امان بودن از سیل و زلزله کوه ها را می تراشیدند. ) در حالیکه، خودشان احساس امنیت می کردند( 
قوم ثمود دارای مشکل خاصی نظیر قوم لوط نبود بلکه اکثرشان طغیانگر و اهل فساد بودند. ) تغوی 

 -55البالد و اکثرهم فساد () آیت اهلل جوادی آملی، تفسیر صوتی قرآن مجید، سوره حجر، جلسات  فی
(  در نهایت عذاب که بر آنها نازل شد همگی از بین رفتند، مگر خانه هایشان که نشانه بر ما باشد.)و 52

 (250-253 :9334 ،( )بی آزار شیرازی2()جدول33عادا و ثمودا قد تبین لکم من مساکنهم()عنکبوت.
 

بیان ویژگی ها و اصول حاکم بر الگوی استعماری و معرفی دیدگاه حکماء اسالمی نزدیک به این  -2جدول 
 تفکر

الگوی 

همنشینی 

شهر و 

 طبیعت

 

 اصول حاکم بر الگو

 

 نمونه های  قرآنی

 

نمونه های 

تاریخی در 

 ایران

 

 آسیب های الگو

 

 اقلیم

 

ریشه 

 فلسفی

 

گونــــه 

 استعمار

و شکل 

 دهی

 
 هندسه منظم -
طبیعت در تسخیر  -

 انسان
توجه به جنبه های  -

 متعالی انسانی
 تکنولوژی باال -
توجه و تفکر در  -

 طبیعت

 
 سرزمین های قوم عاد

 
 سرزمین های قوم ثمود

 
چهار باغ 
 اصفهان
 

 
 تفاخر و استکبار -
اشرافی گری و  -

 طغیان
برداشت منفعت  -

 جویانه
شکستن حدود  -

 طبیعت
ایجاد نظام  -

 طبقاتی
 

 
 معتدل
 

 
ابن سینا و 
فارابی       
 )فلسفه مشائیه(
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 گونــــه طبیعت گریز و تکمیل -3

در این الگو طبیعت که چون حجابی بین انسان و خداوند می باشد حضورش کم رنگ تر می گردد. 
 (90 -99 -92باشد.)تصاویر نمونه قرآنی این الگو شهر مکه و دعای حضرت ابراهیم می 

 
 

                                                                                  
 
 
 
 
 

 مصداق قرآنی ؛ شهر مکــه 

 ) و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا البلد امنا  
 

 
 

 
 
 

واجنبني و بني ان نعبد االصنام* رب انهن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعني فانه مني و من عصاني )

 (  ةبیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلو ر رحیم* ربنا اني اسکنت من ذریتي بواد غیر ذي زرع عندفانک غفو
پروردگارا این شهر را شهر امنی قرار بده و من و فرزندانم را از پرستش بتها  "زمانی را که ابراهیم گفت 

دور نگه دار، پروردگارا آن بتها بسیاری را گمراه ساختند. هر کس از من پیروی کند از من است و هر کس 
در صحرای بدون کشت در کنار بیت اهلل نافرمانی می کند تو بخشنده و مهربانی،   پروردگارا من ذریه ام را 

 (35-31 ،الحرام سکونت دادم پروردگارا تا نماز به پا دارند. ) ابراهیم 
حضرت ابراهیم که از شهر پرتنعم و زرق و برق و بت پرست اوربابل به سوی خدا مهاجرت کرده بود، 

ر صحرای طبیعت در کنار بیت اهلل الحرام آرزو داشت که ذریه و فرزندانس را از مظاهر فریبنده ی ماده پرستان، د
اسکان دهد، باشد که فرزندان صالح گردند و به جای دنباله روی از شیطان و شرد، خدا را عبادت کنند و نماز به 

الود   ش  ا گاید    و    ر خا هراای   -10 صدیا

 یبا بی خل   ه ه   و

آا    دا  هح ه   ای  خ  ش  ا     هدچک خا  

 خاه  بن   
 

الود   ش  ا گاید    و    ر یبا  -11 صدیا

خا هراا   ب وا وشاخو خا باابا اقش م گاخ   هشک ر  

 ب وا قویم یدخ
 

الود   ش  ا گاید    و    ر حضدا  -12 صدیا

 ش  ا رارشد خا یبا بی حواق  ه ون ار وو 

ارا    ش  ا     هدچو  خا خل ه هی      خیرا 

 بن    بدجدخ آهوو ارا  ر ر     یبا یدخ
 

 هح ه خا چباو   ه ر سگ ایبا
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پا دارند. بنابراین در این آیات دعای حضرت ابراهیم در باب امنیت بیشتر مشمول جنبه روحانی انسان 
 (254 :9334 ،ت زیستی و زمانی کمتر مطرح است.) بی آزار شیرازیاست )امن و ایمان( و امنی

راز قرار گرفتن ذریه ابراهیم و خانه خدا در وادی غیر قابل کشت و امام علی )ع( راجع به 

اگر خدا اراده می فرمود که خانه ی خود را در میان باغ ها، نهر ها و  "می فرماید :  دعوت مردم به آن
دهد، ارزش جزا را بر حسب کوچکی آزمایش بال، ناچیز می گردانید. اما خداوند  زمین های هموار قرار

بندگانش را با انواع سختی ها می آزماید و به رویداد های ناخوش مبتال می فرماید تا کبر و خودستایی 
 از دلهایشان بیرون رود و فروتنی در جانشان جایگزین گردد، تا با این آزمایش ها، درهای گشاده به

)نهج البالغه، خطبه "سوی فضل و احسان الهی ایجاد کند و اسباب بخشایش برایشان فراهم آورد.
921 ) 

الزم به ذکر است زمین از نظر کشت و کار به سه دسته دائر، بایر و موات ) لم یزرع ( و غیر 
ی که ذی زرع دسته بندی می شود زمین لم یزرع شانیت کشت و کار دارد ولی بافعل نیست در حال

زمین غیر ذی زرع شانیت کشت را نیز ندارد. )آیت اهلل جوادی آملی، تفسیر صوتی قرآن مجید، سوره 
 (34ابراهیم، جلسه 

 در چند دلیل ذکر شده است : رابطه نماز با وادی غیر ذی زرع
تا خداوند بدین وسیله امید ساکنان صحرا و اهل حرم را از غیر خود قطع کند و در نتیجه  (9

 اتکایشان بیشتر شود.توکل و 

اهل دنیا و طاغوت و تن آسایان در سرزمین پای نگیرند و مکه همواره از لوث وجودشان پاد  (2
 باشد.

دهند و هدفشان بندگی و عبادت و خدمت به نتجار، تجارت را هدف و مقصد اصلی خود قرار  (3
 زائران خانه ی خدا باشد.

رب اجعل ن را مورد هجوم قرار ندهند.)استعمارگران و کشورگشایان به طمع ثروت و قدرت آ (4

 (35( ) ابراهیم،هذا البلد آمنا
بدین وسیله شرافت و افتخار فقر بیشتر آشکار گردد چرا که خداوند خانه ی خود را که اولین  (5

-945و بهترین خانه هاست در فقیرترین و بی بهره ترین سرزمین ها قرار داد.)فخر رازی،  
 (3()جدول944

 تا بجوشد آبت از باالو پستتشنگی آور بدست            آب کم جو،               
 )مثنوی مولوی(                                                                          
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 تفکربیان ویژگی ها و اصول حاکم بر الگوی طبیعت گریز و معرفی دیدگاه حکماء اسالمی نزدیک به این  -3جدول 

 

 آراء و نظرات فالسفه و حکماء اسالمی                               

آن ها در  برگرفته از تفکرات و آراء "انسان با طبیعت"نظرات فالسفه و عرفای اسالمی درباره ی رابطه 
زمینه ارتباط روح و جسم)طبیعت( و مراتب هستی و جایگاه انسان می باشد. با پژوهش های صورت گرفته در 

طبیت گرا، طبیعت ساز و طبیعت گریز را می توان شناسایی نمود که  سه رویکرد اصلینظریات فالسفه و عرفا 
 همخوانی مناسبی با سه گونه معرفی شده در این مقاله دارد.

که بر پایه نظرات ابن عربی بیان شده است، طبیعت به عنوان یک الگوی مناسب برای رویکرد اول  در
که از نظریات ابن سینا بر می آید، توجه و احترام به  چنان ساز آندر رویکرد طبیعت روح آدمی محسوب می شود.

وان طبیعت رابه عنوان غذای روح در طبیعت برای رشد و تعالی انسان حائز اهمیت می باشد. در این دیدگاه  می ت
یا حتی می توان از طبیعت به عنوان  یک کاال یا متاع یاد کرد که انسان وظیفه استعمار و تسخیر آن  نظر گرفت،

، که نظر عرفای انفسی را در بر می گیرد، طبیعت همچون قفسی در نظر گرفته شده که سومرا دارد.  در رویکرد 
می ماند و غایت و مقصود او آزادی از این قفس می باشد. در حقیقت در این رویکرد  انسان مدت کوتاهی در آن

 طبیعت زندان آدمی محسوب می شود.

 جایگاه انسان و طبیعت در مراتب هستی از دیدگاه ابن عربی) عرفان آفاقی(      

عرفا در تناقض مراتبی که ابن عربی برای موجودات در نظر می گیرد به طرز عجیبی با نظریات دیگر 
 است. وی در طبقه بندی خود پس از مقام حق تعالی ، ابتدا جماد و بعد از آن گیاهان را قرار داده است. و مقام

به نظر می رسد دلیل ابن عربی بر قرب جمادات نسبت به   حیوانات و انسان ها را پس از آن دو قرار داده است.
ی و عدم اراده است که در جمادات بیش از گیاهان و درحیوان انسان به خاطر بساطت و سادگی و تسلیم پذیر

بیش از انسان است. در صورتی که انسان کامل ابن عربی همچون جمادات تسلیم محض اراده ی الهی است و 
    (4)جدول (931، 9313از قفس خود خالی شده و هیچ ندارد و به بساطت محض رسیده است. ) ابن عربی، 
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 جماد         سیر به بساطت                           

 

 گیاه

 حیوان

 انسان                      سیر به کثرت                                         

 خدا

                            
آنچه که از مطالب نقل شده از ابن 
عربی بر می آید، نشان از طبیعت گرایی شدید 
وی دارد. به نظر می رسد با توجه به رتبه ای 

عربی برای طبیعت قائل شده است، که ابن 
دخل و تصرف در آن را چندان شایسته نمی 
داند. کهن شهر های اسالمی در ساختار شکل 
گیری خود از نظام خاصی پیروی نمی کنند و 

)بدون هندسه( پدید آمده اند.  به صورت آزاد
بنابراین شاید بتوان الگوی این شهر ها را 

ابن عربی  یکی از کالبد های متناظر با نظر
  (93)تصویر دانست.

 

 در انسان از دیدگاه ابن سینا ) طبیعت(ارتباط روح با جسم فلسفه مشائیه و     
از نظر ابن سینا نفس جوهری است که ذاتا مجرّد از مادّه است و در عین حال با بدن ارتباط  

پذیرد. رابطه نفس با بدن از نظر ابن سینا مانند رابطه ناخدا با کند و از آن تأثیر میدارد و در آن اثر می
د و امر اداره و روکشتی است که در عین حال که مستقل از آن است، کمال برای آن به شمار می

هدایت و حفاظت از آنرا بر عهده دارد. و بدین لحاظ است که نفس از نظر ابن سینا، اگرچه در حدوث و 
آید، اما در بقای خود می ای خاص به نام بدن پدیدپیدایش، متوقّف بر استعدادخاصّی است که در ماده

 ( 2 :9332،وابسته به آن نیست. )شیروانی
گویند زمانی که دانند، و میاء(، نفس انسانی را مجرد و غیرمادی میفالسفه اسالمی )مش

ای که دارای امکانات و ابزار الزم برای نفس شد، از سوی جنین در رحم مادر رشد الزم را نمود، به گونه

الرد هن خ ااگ ه ک ح هم با هح ه     اه  ر ر س  این  -15 صدیا 

 ب یو  ه   اب     م هنای   ابن

خرا باخر بی  ش  ا   خه     صا  خا     ویوی   ش  ا گاای 

 اه  ر ه  خاهو  آر اا ه ی ی ا ه  خاهو    ش  ا اا بی  ندار الرد

اب وا ج  خ   ب و اس   رس اس هق خ حق    ل  هاا        اس خیوگ و ابن  اب      خا  شقی بنو  هدخ -7جو ل 

 قااا خاخو ارا  این هش ر اس ها شی    ا   ح داه     اه  ر    اا رس اس آر خ    هق خ خاخو ارا آر گ    ر اا قااا 

  ش  ا گاای      ارا 
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حادث و از کند. از این رو آنها نفس را شود و از این به بعد، نفس برای بدن تدبیر میخداوند به آن نفسی اعطا می
دانند، لیکن در استکمالش دانند. آنان نفس را در اصل وجودش نیازمند به ماده نمیآغاز وجودش آن را مجرّد می
شود. یعنی کمالی که دانند و در تعاریفشان گاهی از نفس به عنوان کمال اول یاد میآن را محتاج به بدن می

شود که از اتحاد آن با جسم، وجود انسان شکل صورت یاد مینوعیّت نوع، به آن بستگی دارد و گاهی به عنوان 
 (3 :9332، گیرد. ) غرویمی

نگرش ابن سینا به طبیعت به عنوان یک پزشک به گونه ای است که آن را به عنوان یک دارو برای 
می شود  علی روشی که برای تحقیق در جهان طبیعت اتخاذار می گیرد. در فلسفه ی طبیعت بوتعالی انسان به ک

باید با هدف و غایت جهان طبیعت هماهنگ باشد. در فلسفه ی او طبیعت قلمرویی است از واقعیت که برای 
هدف و غایت خاصی خلق شده و همه ی پدیده های آن دارای معنی است و حکمت خالق آن همه جا هویدا 

دن نظام احسن است. طبیعت همه است. طبیعت طبق تدبیر و نظام الهی به وجود آمده و غایت آن به تحقق رسی
چیز را با یک قصد طبیعی حرکت می دهد و قصد و هدف، رسانیدن موجودات به نیکی وکمال است به شرطی 

 ( 351 :9311، که مانعی سر راه طبیعت قرار نگیرد. ) نصر
هنگام بحث در علم طبیعت، ابن سینا  

به هر راهی که برای رسیدن آدمی به معرفت باز 
است، از استدالل و تفسیر کتاب های مقدس 
گرفته تا مشاهده و تجربه، اعتماد کرده است. 

معرفتی را که از هر یک از غر  وی آن بود که 
این منابع حاصل می شود در طرز نگرش کلی 

بیعت جای دهد، آن هم حقیقتی که  خویش از ط
برای وی عبارت بود از عالم یا جهان کبیر و 
انسان یا جهان صغییر و خدا به عنوان منشاء 
برتر از جهان همه ی اشیاء که انسان و جهان 

انسان و جهان نیز هر دو به او وابسته اند، و این 
با یکدیگر تناظر و ارتباط طرفینی دارند. استاد 
مشائیان اسالم دلبستگی و مهارت خاصی در 

 (33و31 :9339،مشاهده و تجربه داشت. )نصر

 الگوی باغ متناظر با فلسفه ی ابن سینا                           

در این نگرش همانطور که در پیش آمد طبیعت نقش اصلی خود را در ایجاد آرامش و سالمت جسم و 
روح برای تکامل معنوی نیاز به جسم سالم دارد و برای بقای خود باید بهره  ابن سیناروح بازی می کند. از نگاه 

غ های ایرانی به نوعی برآورنده ی این ای آلی ، معقول و آسایش مندانه از طبیعت ببرد. شاید انتظام موجود در با
نیاز باشد. هماهنگی و نظم اجزای باغ و پدید آوردن یک کلیت زیبا، به راستی می تواند خوشایند روح لطیف 

 (94)تصویر آدمی باشد. 
ابن سینا همچنان که در تنظیم یک دارو ترکیب خاصی را برای تعادل بخشی به وجود مریض توصیه 

ه مرتبه ی وجودی طبیعت و شأن ابزاری و واسطه ای و ظرفی یا غذایی که آن نسبت به روح می کند با توجه ب

الرد  ب       هننم ایااه  ه   داهو  -ب   هننم   -17 صدیا

بی هد   ه دخ هنای    ش  ا گاای هی   ابن ر ن  ب یو ش  ا 

هق  ابش  هدخ اا خا ای  خ آااه    رالها ج م   ا د 

ب س  ه  هنو  ی یو اه ن خ هدجدخ خا ب       ایااه  بی هد   

باا اهوو   این ه  س ب یو     نر    هنم اجدا  ب     رویو 

ر یک هش ا سیش   ه   داهو هدی ینو ج م   ا د اه  ر آ اخ

 هاه ر  ی  داخو ه   رب یو  ب   
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دارد می تواند همین شئون را برای باغ قائل باشد. به هر حال او به تصرف در طبیعت و سازگار کردن 
غ آن با انسان حداقل در پزشکی توجه داشته است. می شود این سخنان او را به نوعی به موضوع با

. البته مطمئناً   نظرمشخصی را در این زمینه که باغ به شکل آزاد برای انسان مطلوب قابل تعمیم است
تر است یا به شکل هندسی و منظم ایرانی از سخن ابن سینا قابل کشف نیست اما از نظر او این قدر 

اشناختی می تواند می توان گفت که سازگارتر کردن طبیعت برای انسان چه از بعد عملکردی و چه زیب
زمینه ساز بهره مندی جسم و در تبع آن بهره مندی روح و روان گردد. از آنجا که ابن سینا طبیعت را با 
هدف و غایت کمال گرایانه تعریف می نمود، در بحث از باغ طبیعی از نظر ابن سینا باید هدف و غایت 

سمی باشد پس شکل باغ تابع این هدف باغ مد نظر قرار گیرد و اگر هدف آسایش و آرامش روحی و ج
و غایت است. تالش برای زیباسازی و تصرف در طبیعت به منظور خوشایند ساختن آن برای انسان ، 
عالوه بر مواردی که در موضع شناسی باغ ایرانی و سازماندهی فضایی آن دیده می شود، در سیمای 

ردن گیاهان باغ و یا انتخاب گیاهان در نحوه ی باغ ایرانی نیز نمود دارد. برای نمونه می توان هرس ک
  (95)تصویر  (99: 9333 ،)حمزه نژاد کاشت و همچنین توجه به بافت و رنگ آنها را در نظرگرفت.

 
 
 
 
 

 نظریات عرفای انفسی، طبیعت گریزی غزالی و افالطون

 را آن و دانسته، موجود مادی، افالطون نفوس انسانی را در جهانی پیش از این جهان 
ن به این جهان هبوط نموده وبه حساب آورده که بر اثر عجز یا خطایی، از آن جها به مستقل جوهری

بدن انسانی تعلّق پیدا کرده است. افالطون با اینکه در برخی کلماتش به تعامل بین نفس و بدن اشاره 
توان ارتباط طبیعی نفس و بدن را کند، لیکن براساس دیدگاه خاص او و ثنویتی که قائل است، نمیمی

و بدن و اتّحاد نفس  وحدت کرد و باالخرهن دو را تعیینتوجیه نمود، و ارتباط و پیوستگی متقابل بین آ
نظریه عرفای انفسی طبیعت گریز هیچ ارزشی از تعامل و انس با  (9 :9332،داد.)غرویرا توضیح 

 طبیعت بر شمرده نمی شود.

 رابطه ی انسان و طبیعت)جسم( از دیدگاه مالصدرا                  

زیر بنای انسان شناسی صدرایی نظریه ی بدیع حدوث جسمانی نفس انسان است. از دیدگاه 
مالصدرا روح ثمره ی جسم است و در آغاز رشد خود مانند مادر به طبیعت نیاز دارد. به تعبیر صدرایی 
تن طبیعت را باید رحم و جنین شکل گیری روح به حساب آورد و تکامل روحی نمی تواند با فاصله گرف

از طبیعت فراهم شود. این مسئله حقوقی را برای طبیعت ایجاد می کند که شاید مهمترین آنها این 

 الش باا  ر سگ اهاخر  ش  ا ب  اه  ر    صا  خا آر    ال و با ه     هدم   -ر    ین ر  خاب   ایااه  -13 صدیا 

هناا  ابن ر ن    ر     ب   ایااه  اا ه د  حا   ر ا قااا خاخو ارا  این   ر ا اا ه   دار خا اه   ا  ین ر   ب   دجی بی

 ه  ا ب   ایااه  ب س  ب  اس ببشا -ی ااس -آهب  هش  وو ه دخ  ب   ااخگ    ر    ا  هاخر آهب    ای  خ هنم    ا  خا 
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باشد که انسان نباید آنرا به فراموشی بسپارد. در عین حال طبیعت نمی تواند همه ی نیازهای روح را ارضاء کند و 
رتبه ی وجودی پایین طبیعت سبب می برای یک روح تکامل یافته می تواند نقش حجاب را هم داشته باشد. م

شود انسان نقش اداره کننده طبیعت ) نه فقط تسلیم و هماهنگی( را داشته باشد و آن را در جهت منفعت 
 مشترد خود و طبیعت به کار بگیرد. 

در حقیقت صدرالمتألهین با فارابی و ابن سینا و پیروان آنان در این جهت موافق است که نفس در  
گوید: نیاز نفس به بدن تنها در جهت استکمال نیست، بلکه ال خود به ماده نیازمند است، ولی او میجهت استکم

نفس در اصل وجود خود به ماده نیازمند است. نفس در آغاز مادی بوده و در جریان حرکت جوهری به تجرد راه 
است، « وحانیة الحدوثر»یافته است،پس بر خالف آنچه که ابن سینا و فارابی معتقد بودند که نفس 

است، یعنی نفس در آغاز جسمانی و مادی « الحدوث و روحانیة البقاء ةنفس جسمانی»گوید: صدرالمتألهین می
بوده و در بقا و جریان حرکت جوهری به تجرد و روحانیت رسیده است. از این رو هویت این واقعیت تجرّدی به 

 (2 :9332،دّه حاصل شود. )غرویای است که باید در جریان حرکت جوهری ماگونه
آن چه از گفته های مالصدرا در رابطه با رابطه ی نفس و روح حاصل می شود این است که در آغاز 
دستیابی انسان به بعد تجردی، رشد تکامل سریع انسان هم در بعد زیستی و هم در بعد تجردی است که در این 

کم استکمال در کند. کممهمی را در این استکمال ایفا میجهت، ارتباط با محیط بخصوص محیط اجتماعی نقش 
شوند، و انسان در شود و رفتارهای ارادی و اختیاری، موجب استکمال نفس غیر مادی میبعد زیستی متوقف می

یابد، تا اینکه به طور طبیعی نفس بهره خود را از بعد مادی خود دریافت جهت مثبت یا منفی به کمال خود راه می
کند. در این صورت تعلقش را به بدن کمتر نموده و این، زمینه را برای پیری و باالخره فرتوتی فراهم می
 (4 :9332،افتد. )غرویسازد و مرگ طبیعی اتفاق میسازد، تا آنکه یکباره آن را به طور کلی رها میمی

طبیعت ضرورت ویژه ای با توجه به سخنان مالصدرا ، می توان گفت که وی برای برقراری ارتباط با 
قائل است. طبیعت با همه ی عوامل و ارکانش، زمیه ی آشکار ساختن و تحقق بخشیدن به حقایق معنوی و 
ارواح انسانی و منشاء رسیدن و پیدایش و رشد استعداد های واالی انسانی است، زیرا طبیعت واسطه ی ایجاد 

رشد این مولود ارزشمند از هر حیث ضروری است تا زیر  روح است. از این رو رعایت این مادر برای نگهداری و
 ( 244 :9331،یت اهلل شاه آبادی) آبنای تکامل آن محفوظ بماند. 

 بررسی سازگاری باغ شهر منظم صفوی با نظریه مالصدرا                  

طبیعت و جسم از سخنان مالصدرا چنین برمی آید که روح انسان در آغاز تولد، در وابستگی شدید به 
است و به تدریج با تکامل می تواند، نیاز خود را کمتر کرده و به مرحله ای برسد که بتواند وابستگی خود را به 
طبیعت کامالً قطع نمایدو به عروج و تعالی دست یابد. همان طور که در مباحث قبل آورده شد، مالصدرا بر 

رفته رفته به تکامل می رسد و در نهایت جسم را رها  اساس نظریه حدوث جسمانی انسان معتقد است که روح
کرده و به عالم باقی می شتابد. بنابرین غایت روح جسم و بستر تکامل آن یعنی طبیعت نیست. طبیعت به عنوان 
یک مادر بستر تکامل روح آدمی است، اما غایت و تعالی آن الزمه ی جدایی از این بستر است. بنابراین طبیعت 

از این نظریه برداشت می شود، طبیعت گرایی محض نیست. همانقدر که در ابتدای حرکت و رشد نیاز گرایی که 
ل، نیاز به جدایی محرز است. الگوی جامعی که بتواند ابه طبیعت احساس می شود، در نهایت برای رسیدن به کم

تواند به نوعی ترکیبی از دو دو رویکرد به ظاهر متضادیی را که از این نظریه بر می آید را پوشش دهد، می 
 : الگوی مطرح شده باشد. بر این اساس دو فرضیه مطرح می شود
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  اول فرضیه 

 شهر آزاد و باغ منظم ) نظام کهن شهر سازی اسالمی(  -باغ شهر های کهن                              

براساس این فرضیه می توان سرشت متفاوت هندسه ی شهر و باغ را در شهرهای سنتی 
دوران اسالمی پیش از صفوی با الگوی 
صدرایی هماهنگ دانست. بر اساس آن شهر 
را مظهر حدوث جسمانی و به همین جهت 
دارای هندسه ی طبیعی دانست. اما باغ، خانه، 
 معبد و غیره رامظهر بقای روحانی و سرشت
معنوی وجود و مکانی برای آرامش طلبی در 
نظر گرفت. چنانچه در باغ شهرهای پیشین 
طبیعت گرایی بکر در ساختار شهری نشان 
داده شده است. اما باغ ها و تفرج گاه های 

ساخته شده در شهر ، همگی از نظمی خاص 
پیروی می کنند. ساختار شهر ساختاری آزاد 

ن مکان هایی است در حالی که باغ ها به عنوا
برای رسیدن به آرامش، همواره پیرو نظام باغ 
سازی آن دوران بوده اند. به نظر می رسد 
شارستان کهن ایرانی ساختاری منظم و 

هندسی داشته ) مانند شهر بغداد( اما در دوران اسالمی ساختار آزاد شهر ها رونق بیشتری داشت که 
 (93)تصویر یعی است. شهر شیراز نمونه ای از این باغ شهر های طب

  فرضیه دوم               

 باغ شهر منظم صفوی                                                     

این فرضیه، با دوره ی مالصدرا تطابق بیشتری دارد. آنچه که در عصر وی در شهر سازی 
گفته شد، نیاز به وجود طبیعت به اصفهان حلول می کند، آوردن طبیعت به بستر شهری است. چنان که 

عنوان یک مادر برای رشد و تعالی آدمی از نظر این حکیم همواره مد نظر بوده است. بنابراین این 
راهکار می تواند پاسخی باشد برای دعوت طبیعت به زندگی آدمی و استفاده از آن برای رشد و تکامل 

 به تفکر و تعلق راجع به غایت خویش نمی کند. انسان. اما غرق شدن در دل طبیعت، انسان را وادرا
پس این طبیعت درگیر شده با زندگی شهری، بهتر است از یک نظام برخوردار باشد. اساساً 
الزمه ی تفکر و تعالی نوعی نظم بخشی است و این نظم و شکل موجود در باغ های ایرانی است که 

د در ساختار شهری اصفهان و ترکیب طبیعت منظم با اندیشه ی انسان ارتباط برقرارمی کند. نظم موجو
با این ساختار به نوعی این شهر را مبدل به یک باغ شهر معنایی می کند. در این الگو همزمانی تئوری 

  (91()تصویر 92 -94 :9333 ،)حمزه نژاد و معماری مشاهده می شود.

  ب   اا  یبا  ه   دار رایا ه       نوری  الرد  آساخ یبا     هبن ر  -13 صدیا 

ر ه  ا  خا یبا     رن   خ اار اراله  ر   اسب د  ب  الرد  بواای      نب خاه ا 

هو ر  یبا بی  ندار هنبا حو ث ج   ه   ر ه  ا  آساخ ارا خا ح ل  هی ب      بی  ندار

   ی  باا  ار ور بی آااه    هنبا بق   ا ح ه      دااو ر ا  هن خ ب   ر س  آر خ اار

 ب ش ا  خایا هی یبا ی ااس و اهو  این ر ه  ا یبا  خا خ اار اراله  ر ه  ا ا هقبدخ

ه  ا ب   ایااه  ب س  ب   هقشی   یبا ی ااس  ه دهی ا  اس این ب   یبا      ش    ارا  

 اس ببشا
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 نتیجه گیری

آنچه از بررسی مجموعه معارف اسالمی اعم از 
ظاهر )قابل تعبیر و تفسیر( از یک طرف و از طرف نص و 

دیگر آراء فالسفه و عرفا در ارتباط شهر و طبیعت حاصل 
می شود این است که نظام ساخت شهر در ارتباط با 
طبیعت دارای سه الگوی اصلی و کلی می باشد. با رعایت 
معیارها و خصلت های حاکم بر الگوها و شناخت آسیب 

در سیمای شهر، وضعیت کالبدی، هایشان که بازتابی 
سلسله مراتب شهری، دسترسی ها و شبکه ی ارتباطات، 
سازماندهی و مدیریت دارند می توان به سمت ایجاد شهر 

 اسالمی قدمی برداشت.
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   ر ب باهدجدخ خا ر ه  ا یبا   هنم  هالبواا خا خ او   ا  ب یو

  اه    ش  ا هننم
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 مقاله بیست و سوم

 

 شفافیت در معماری خانه های قاجاری تبریز                             

 
 عبدالحمید نقره کار

 .ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت عضو

 مهدی حمزه نژاد 
 .ایران صنعت و علم دانشگاهی دانشجوی مقطع دکترا  

 محمد تقی پیربابایی 
 .تبریز اسالمی هنر دانشگاه علمی هیئت عضو 

 حمیدرضا حیدریان 
 .تبریز اسالمی هنر دانشگاه ، ارشد کارشناسی دانشجوی 

 

 مقاله چکیده

مادی به کیفیت روحی در روند کلی   اصل شفافیت به معنای حرکت و تکامل هستی از کیفیت 

معماری در طول تاریخ به سمت شفافیت و به بیان معمارانه، کم کردن ماده و دیده می شود و معماری جهان 

معماری ایران بصورت بارزتری خود را نشان می دهد و . لکن این روند در افزایش فضا حرکت می کند
شود و به اصل تکامل هستی از  بینی اسالمی که پس از حضور اسالم در ایران بر این سرزمین حاکم می جهان

بخشد. بارز ترین جایگاه این ویژگی در معماری  حالت مادی به حالت روحی معتقد است به این روند سرعت می
یده می شود که در دوران صفویه و  قاجار به اوج شکوفایی می رسد. تبریز به عنوان شهر خانه های ایرانی د

ساله حکومت قاجار، بستر خوبی برای ظهور و تکامل معماری خانه بوده است و  950ولیعهد نشین در دوران 
 روایت شفافیت در این خانه ها به وضوح خوانده می شود.

ماری خانه های تبریز را عمدتا بایستی در شفافیت فضایی آن فضا جوهر معماری است و شفافیت مع
رسد و این امر با تکیه بر دانش و  سراغ گرفت. فضا در معماری این خانه ها به حداکثر گشادگی و سبکی می

گیرد. در معماری از  تجربه عظیم ساختمانی و با کاستن از ماده بنا ، و به موازات آن ، افزایش فضا صورت می
شود و  ها و نورگیرها کاسته می روزنه ها،  ها، گشادگی بنا تا آنجا که ممکن است توسط حیاط ها، ایوانمکعب 

 ماند، حداقلی است که برای برپا ماندن بنا الزم است.  آنچه که از ماده باقی می
 رویم؛ سلسله فضاها در خانه های تبریز ضمن از فضا به سلسله فضاها در معماری این خانه ها می

اینکه محدوده و شخصیت خود را دارند و از فضاهای دیگر قابل شناسایی هستند، در یک ترکیب کامال واحد قرار 
گیرند، به طریقی که حرکت انسان در درون سلسله فضاهای یک بنا، حرکتی سیال و لغزنده است و در  می

ونی بنا، توسط ایوان گشاده آن به مجموع یک کلیت واحد فضایی را دریافت می کند. در این خانه ها فضای در
شود و سلسله فضا،  فضای بیرونی متصل می شود و مرز بین فضای بیرون و درون از میان برداشته می

ها و فضای اتاقها با چنان  یابد. سه فضای اصلی این خانه ها یعنی فضای حیاط، ایوان گستردگی بیشتری می
کند و کالبد بنا مانعی در مقابل  فضای باز از درون بنا عبور مییابند که گویی  گشادگی به یکدیگر اتصال می

آید. الگوی حیاط مرکزی در دوران  سیالن فضا نیست و منتهای شفافیت و سبکی در سلسله فضایی آن پدید می
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هایی در ارتفاع متصل به حیاط اصلی به حداکثر  های حیاط مرکزی و ایجاد حیاطک قاجار با شکستن دیواره
 یابد . رسد و این الگو در جهت شفافیت تکامل می می قوت خود

 ساختار تحقیق

 شفافیت در معماری خانه های قاجار تبریز دارای چه جایگاهی می باشد   سوال تحقیق :
تر و سبک تر  معماری خانه های تبریز به صورت بارز حرکتی است در جهت هر چه شفاففرضیه : 

حجم ماده و افزایش فضاست و عناصر و اجزای معماری آن در خدمت تحقق کردن بنا و این به معنی کاستن از 
 ای معماری هستند. این اصل پایه
بر این اساس وجود شاخص هایی  شیوه نظر به عمل می باشد . روش مورد استفاده در این مقاله ،      

فضاهای  آنها از دیدگاه ها وبرای مقوله شفافیت مشخص می شود که به آنها اشاره خواهد شد و پس از بررسی 
از طریق قیاس این شاخص ها در چند نمونه انتخاب شده از جامعه آماری به صورت تصادفی نتایجی مختلف 

 ارائه خواهد شد.

 فضا . سلسله مراتب فضایی،شفافیت ، معماری قاجار ،  : واژه های کلیدی

 مقدمه

قاجار نظر بیفکنیم ، ارزش باالیی پیدا می کند و در اگر از منظر خالقیت های فضایی به معماری دوره 
جایگاه برتر و تکامل یافته تری نسبت به معماری های دوره های قبل از خود چون ، زندیه و صفویه قرار می 
گیرد .چرا که در معماری این دوره خالقیت های فضایی افزایش می یابد ، تنوع فضاها بیشتر می شود ، فضاهای 

ی شوند ، فضاها به گشایش و سبکی بیشتری می رسند و الگوهای قدیمی معماری ایران در جهت نوینی خلق م

فضاها بدانیم ،  سبکیو  شفافیت،  گشایشگسترش فضا تکامل می یابند. به طور خالصه ، اگر تکامل معماری را 
 معماری این دوره به عنوان مرحله تکامل معماری قدیم ایران مطرح می شود .

حضور آب ، چه در حیاط و چه در حوضخانه، آوردن شفاف ترین عنصر طبیعت به خانه و نشانی از پاکی 

نیز شاهدی بر این  اصل   اتاق و ایوان،  حیاطیعنی  بسته ، نیمه باز،  فضای بازو تعالی است . سیر سلسله مراتبی 
نحوه طراحی داشته اند ، با تغییر تدریجی می باشد . خانه های تبریز با تغییراتی که در طی دوران قاجار در 

الگوی  اندرونی و بیرونی به برونگرایی ، افزایش این شفافیت را به خوبی نشان می دهند . سیالن نور منعکس 
شده از آب حو  به اتاق پس از عبور از پنجره های الوان ، فرشی از نور های رنگین را بر دیوار و سقف اتاق 

 می گستراند.
طرفی ، وقتی از زوایای دیگری مانند اندازه ها ، تناسبات ، شکل ها و تزئینات نگاه کنیم ،  از     

معماری این دوره وضعیت نازل تری را نسبت به دوره های قبل از خود و به خصوص دوره صفوی نشان می 
ه سطحی و تفننی دهد . شکل ها استواری و صالبت قبلی را ندارند و فرم های جدید وارد معماری می شوند ک

اند . اندازه ها دقت الزم را ندارند ، تناسبات در مرتبه نازل تری نسبت به تناسبات موزون و اندیشیده شده دوره 
های قبلی قرار می گیرند ، تزئینات معماری گاه تا حد ابتذال سقوط می کنند و بی بند و باری و هرج و مرج 

 های درخشان سلجوقی و صفوی می شوند .جایگزین تزئینات محدود و با وسواس دوره 
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 معماری در  شفافیت های شاخص                                                            

سیر معماری ایرانی سیر شفافیت است، چرا که معماری ایران، پیوسته این مفهوم را به  گفته می شود
جمله در کاربری مسکونی و مفهوم خانه نمود بخشیده است تا آنجا که سیر  ها ازبهترین وجه در بیشتر کاربری

تا معماری قاجار ره پیموده و در نهایت در دوره صفویه و قاجار نهایت  یحصول این مفهوم در معماری هخامنش
 ( 9333، ) میر میران ظهور خویش را هویدا ساخته است.
کند و کمابیش تاثیر های ایرانی پیروی میاز الگوی کهن خانههای دوره قاجار، البته سبک طراحی خانه

اما هر چه که به سوی معماری پهلوی اول نزدیک  فضاهایی مانند اندرونی و بیرونی در آنها مشهود است،
رود و با شود؛ تا آنجا که در دوره محمدرضا این الگو کامال از بین میشویم، جلوه برونگرایی در آن بیشتر میمی

ارسی،  ،آب ،مهتابی ،های دیگری همچون حیاط، خود را در عرصه"شفافیت"ظهور سبک مدرنیسم در ایران، 
 (9333، تحول خانه از دیروز تا امروز ). سازدایوان و... نمایان می

 شاخص های عنوان شده برای مطالعه و بررسی شفافیت به صورت زیر می باشد: 
 فضا . کاستن از توده حجم و افزودن به 

  . افزایش و وسعت زاویه دید در بعد افق 

  . افزایش ارتباط فضایی از نوع بصری در بعد عمود 

   .) ارتباط بصری بین محیط و درون ) حضور طبیعت در داخل بنا 

  .حضور و عملکرد عناصری چون حیاط ، حو  ارسی ، ایوان 

  .دعوت کنندگی ، شفافیت پالن ، شفافیت بصری 

 در معماری فن-1 

فن در معماری خانه های تبریز نیز در همان جهت اصلی یعنی شفافیت حرکت کرده است. اصوال 
آوری نیز چیزی غیر از این نیست  ماهیت فن

های  که ماده بنا را کاهش دهد. بهترین نمونه
آوری در معماری این خانه هادر  فن

های طنبی ها و گنبد های حو  خانه  پوشش
 است .

در خانه های مورد بررسی این دوره 
ما جرز های ضخیمی را در زیر زمین خانه 
مشاهده می کنیم چرا که تحمل بار طاقهای 

طبقات باال  سازه ای را دارند و نیز گنبد حو  خانه را باربری می کنند جرز ها در
ضخامت کمتری پیدا می کنند، سازه سقف در قسمت اتاق طنبی به صورت خرپا 
می باشد و به این دلیل فضای بازتر با ارتفاع بیشتری را پدید می آورد. هر چه به 
اواخر قاجار نزدیک می شویم از ضخامت جرزها کاسته شده و بر شفافیت از این 

جهت افزوده می 
، )میر میران.شود
9333). 

ر سو ه ابنو  حدم  هی ه هی حایا    صدیا اس آای د  - 1 صدیا 

 خاهشر و  نا اراله   شاید
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همانگونه که در تصاویر دیده می شود معمار در طراحی خانه از عناصر سازه ای استفاده ای در جهت 
مزین کردن فضا و نیز سبکتر جلوه کردن محیط داخلی کرده است برای 
مثال فرم کاربندی و گنبد سقف حو  خانه عالوه بر زیبا و دلنشین کردن 

در جهت پوشش سقف دارد با بلند تر فضای حوضخانه و نقش سازه ای که 
 کردن ارتفاع فضای حوضخانه بر شفافیت این مکان افزوده است.

در خانه های اواخر قاجار وجود این عناصر کمرنگ تر می شود و 
معماری  دیده می شود. لی همچنان در بعضی از خانه های این دوره نیز

حاوی  دوره قاجار در کنار تاثیرپذیری که از معماری دوره اسالمی داشته،
با  در دوره قاجار برای پوشش بام ابتکاراتی نیز می باشد؛ به عنوان مثال

توجه به دهانه ساختمان و بر اساس مصالح موجود و نیز خالقیت 
در خانه های قاجار ست بیشتر از پوشش شیروانی استفاده شده ا معماران

با سقف خرپا و پوشش شیروانی فضاهای فرا  تر با ارتفاع بیشتری پدید 
می آیدو امکان دید و منظر وسیع تری را در راستای عمود ایجاد می کند، در اتاق طنبی ، این ارتفاع اتاقهای 

های کم ضخامت تری را گوشواره را پدید می آورد . همچنین این نوع پوشش سقف سبک تر می باشد و جرز 
پدید می آورد .که بر شفافیت فضا می افزاید. همچنین ایجاد پنجره های بزرگ ارسی که به حیاط های اندرونی 
و بیرونی دید دارند و نیز ارتباط چند  اتاق خانه از طریق ایجاد جرز های  نیمه شفاف ) خالی کردن دیوار توسط 

دید و شفافیت را در راستای افق می افزاید. معماری خانه های تبریز به ایجاد تاقچه ها و تاقها و گشودگیها( 
تر و سبک تر کردن بنا و این به معنی کاستن از حجم ماده و  صورت بارز حرکتی است در جهت هر چه شفاف

افزایش فضاست و تمامی تالش معماران پدیدآورنده این آثار با ارزش در این جهت بوده و تمامی عناصر و 
 ای معماری است. ای معماری آن در خدمت تحقق این اصل پایهاجز
 

 در معماری نور-2

از آنجا که شفافیت با نور بسیار قرین است،      
ترین کار را در معماری این  قاعدتا باید انتظار داشت که عمده

انجام دهد. انصافا چنین نیز هست، به جرات  خانه ها، نور
های برجسته معماری  توان گفت که هیچ یک از دوره می

جهان تا قبل از دوره مدرن، آنچنان که معماری پس از اسالم 
اند بهره ببرند. نور  برده است، نتوانسته  ایران از نور بهره

چیزی عارضی بر این معماری نیست، بلکه با حقیقت و ذات 
عجین است. نور در این معماری تنها یک وظیفه کاربردی آن 

شود،  ندارد، نقش آن حتی به آفرینش زیبایی هم محدود نمی
سازد و آنجایی حضور  بلکه نور حقیقت معماری خانه را می

)  گیرد. دارد که تعالی ماده به نور در این معماری صورت می
 ( 9333شیرازی، 

حدم  هی ه هی حایا   - 2 صدیا 

  صدیا اس آای د ه ااث وا نر   شاید 

 

 صدیا اس آای د حدم  هی ه هی قوه    -5 صدیا

 ه ااث وا نر   شاید 
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داخل حو  حیاط به پنجره های ارسی الوان برخورد کرده و سپس نور پس از برخورد به سطح آب در 
آفریند که به هدف عمیق  وارد اتاق می شود و فرشی از نور بر روی سقف و دیوار می گسترد و ماجرایی می

بخشد.در واقع معمار با قرار دادن ایوان جلوی این فضا از ورود  معماری یعنی تبدیل ماده به نور تجسم می
ر به داخل اتاق طنبی جلوگیری می کند و نورهای رنگی را بر روی دیوارها و سقف بیاندازد ، به طوری مستقیم نو

 که حرکت آب باعث رقص نور در این فضا می شود و بسیار حیرت انگیز جلوه می نماید.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  در معماری آب-3

کند، به محیط معماری  های گوناگونی در معماری خانه های تبریز دوران قاجار عمل می آب با جنبه
کند، از خنکای آن آرامش پدید  می بخشد، با انعکاس تصویر بناها در خود، زیبایی آنها را دو برابر طراوت می

آورد ولی تمامی اینها چیزی منحصر به معماری  های گوناگون آن فرح و شادی می ها و زمزمه آید و نقش می
ترین صورت خود در معماری آنها تحقق یافته است. به نظر من  خانه های این دوره نیست هر چند در عالی

های اصلی آب یعنی  توجه به خاصیت ری خانه های تبریز شده ،ای که از آب در معما ترین استفاده ژرف
شفافیت و قابلیت انعکاس آن و استفاده از این خاصیت برای از میان برداشتن مرز بین واقعیت و مجاز در معماری 
است. از طریق یکی کردن ماده و تصویر آن در آب که امری است غیر مادی. از اینجاست که در بنای این خانه 

آید و بدین ترتیب بود و نبود و واقعیت و مجاز در معماری این  تصویر بنا در آب جزئی از معماری به شمار می ها
 (9333)میر میران ،  بنا یکی شده و این به واقع منتهای شفافیت در معماری است.

 
 
 
 
 
 
 

 

 صدیا اس آای د اس  رن او اار  ه هی ببن خ     3 صدیا  

 ه ااث وا نر   شاید

رن او اار  ه هی   7 صدیا 

 صدیا اس آای د ه ااث ببن خ  

 وا نر   شاید

ح  ط ه هی رش  ر     4 صدیا 

  صدیا اس آای د ه ااث وا نر   شاید   

 

 صدیا هن وس یوو خا آا    3 صدیا 

  صدیا اس آای د ه ااث وا نر   شایدحدم  هی 

 



181 

 

های ایرانی گرفته تا های مختلف، از باغمفهوم دیرینه آب، در عمق معماری ایرانی در عرصه
هویدا  های متفاوتهای این مرز و بوم، حضور شفاف خود را به نماد صورت یار، به شکلهای کوچک خانهحو 

عمق شفافیت فضا را دو چندان  ،چرا که این مفهوم و تکرار و انعکاس محیط در بطن آب حو  ساخته است.
سبزی درخت باغچه و چهره مادر بزرگ و پدر بزرگ را در قابی مجازی  ،رنگ الوان ارسی ،کرده و زمزمه زندگی

 کشد.در آب حو  به تصویر می

 
خانه که در دل وجود حو زند؛ مانند اد نیز با گردش خود در سطح آب، گرمای آفتاب را پس میب
 آفریند تا مرهم خستگی ساکنین خود باشد. خنکایی می ،سنگین فضا

 در معماری افق-4
پیوندد، به عبارتی دیگر منطقه اتصال جهان خاکی با جهان ماوراء  افق جایی است که زمین به آسمان می      

-ای داشته باشد. ) میرمیران معماری جای برجستهاست و بنابراین بایستی هم در فلسفه معماری و هم در خود 
9333 ) 

افق در معماری خانه های اوایل قاجار تبریز  حضور اصلی و تعیین کننده دارد و تاکید و چیرگی خطوط 
افتد اولین بار با سطحی که  و سطوح افقی در این معماری بارز است. خط افق دو یا چند بار در این بنا اتفاق می

بار دیگر این خط افق  کند  دهد که یا به صورت صفه یا بصورت حیاط تجلی می یی بنا را تشکیل میمبنای برپا
شوند، مانند لبه  به صورت لبه دیواره معماری بنا خود را نشان می دهد که عناصر عمودی بنا از آن برافراشته می

 دیواره حیاط ها .
و تعادل دهنده خطوط و عناصر عمودی هستند کننده  در معماری این خطوط افقی، انتظام بخش، آرام

کنند. حضور آب در معماری علل ذهنی و عینی متعدد دارد که در  زدگی را در این معماری مهار می و هیجان
توان با اطمینان چنین پنداشت که یکی دیگر از علل حضور نیرومند  قسمت دیگری به آن اشاره کردم، لکن می

 ز، خاصیت ذاتی این عنصر یعنی افقی بودن آن است و به عبارت دیگر آب در آب در معماری خانه های تبری

ح  ط اهوا ه  ه هی قوه    صدیا اس    3 صدیا 

 آای د ه ااث وا نر   شاید

 

 صدیا اس آای د ه ااث حدم  هی قوه     7 صدیا

 وا نر   شاید
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افقی بناهای این معماری به کار گرفته معماری  به خصوص در سطوح وسیع آن برای تاکید و تشدید حضور 
 ( 9333) میر میران، شود.  می

 در معماری حیاط-5

ها و قوام گرفتن ارتباط بین فضای فضایی تهی است که عرصه را برای به تصویر کشیدن خاطره ،حیاط    
در حیاط های بیرونی خانه های اوایل قاجار تبریز وسعت بیشتری نسبت به حیاط آورد.درون و برون فراهم می

 ( 9333) میر میران، های اندرونی دارند و حیاط اندرونی فضای صمیمی تر و دنجی را فراهم می آورد. 
ر تهی ایست در دل خانه که از حضور پفضای  حیاط ها عرصه تاخت و تاز احوال و احساسند . حیاط 

می شود،حیاط ،آب و درخت و زمین و آسمان ، باد و باران پرنده و آسمان و ...هر آنچه را که در هستی است فرا 
گرد خود می آورد و به جشن می نشیند. حیاط عرصه جشن هستی 
است .مهتابی ها نیز حیاط مانند هایی هستند که بر شفافیت خانه می 

دربزرگ و پدربزرگ، خاطره افزایند.حیاط باغ خاطره هاست، خاطره ما
بازی ها و تندی ها . ارکان خانه در تهی حیاط بر می افرازند و قوام 

 (9333می گیرند.حیاط ستون فقرات خانه است. )شیرازی، 
 

 در معماری مهتابی-6

فضایی بدون سقفی است که باالتر از سطح حیاط است. مهتابی      
شود و به این ترتیب به ایوانی دیوارهای این فضا نماسازی می

اند. این فضا معموال از کند که سقف آن را برداشتهشباهت پیدا می
 سه طرف بسته و از جهت چهارم به فضای باز مشرف است.

نوعی فضای ها نیز حیاط مانندهایی هستند که به مهتابی
خوانند و جهانی کوچک اما زنده را در می خانه را به شفافیت فرا

 (9333)شیرازی ،  بخشند.مفهوم دیرینه خانه و سکونت تداوم می
 
 
 
 
 

ه هی رش  ر       همدط اوق  ه       11 صدیا 

 هدلف ر ه   ر 

 

 صدیا  ه هی رش  ر         ه و با اوق   10 صدیا 

 اس هدلف

ح  ط ب ا ه  ه هی گن ی    12 صدیا 

 صدیا اس آای د ه ااث وا نر  ا  ساخو 

  شاید
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 در معماری ارسی-7

شود. بلندای دار کشویی است که با باال و پایین رفتن باز و بسته میای پنجره چوبی و شبکهارسی، گونه
 ف تا آسمانه است.آن از ک

های ایرانی مشاهده کرد که تصویری از های ارسیتوان در رنگ شیشهحکایت رنگ تمام عیار را می
توان همانندی را نمی کنند. این جشن رنگ که در آن هیچ دو لحظهای نمایان میبهشت را برای هر بیننده

درواقع جشن شادی و سرور را در لوای رنگهای قرمز، سبز، زرد و آبی...برای ساکنین خانه به ارمغان  ،یافت
 () همان  آورد.می

 این عنصر تقریبا در تمام خانه های اوایل قاجار دیده می شود .    

 در معماری ایوان-8

 ایوان فضای نیمه باز مسقفی است که از سه طرف محدود و از یک طرف باز است. 
ایوان یکی از مهمترین و اصلی ترین فضاهای خانه می باشد که در نحوه سازماندهی و استقرار 
فضاهای دیگر نقش کلیدی دارد .ایوان در اکثر خانه های متقدم در امتداد محور اصلی ساختمان قرار گرفته است 

. این فضا بیشتر در ضلع جنوبی طنبی بوده که این امر باعث می گردد تا طنبی استفاده بهینه ای از نور آفتاب  .
جنوبی داشته باشد ، چرا که ایوان در تابستان ایجاد سایه نموده و در زمستان مانع نفوذ آفتاب تا عمق طنبی نمی 

های خانه را در مقابل عوامل جوی همچون باران گردد . این ایوان همچنین پنجره ها ، ارسی ها و بدنه 
 محفظت می نماید. 

 ، ایوان هم در راستای محور اصلی  ) گنجه ای زاده غربی ، ثقه االسالم و الله ای(در خانه های متاخر
 و هم در امتداد محور فرعی ساختمان ایجاد شده است . 

نمایی که  ،سازدهای جنوبی، نمای خانه را در پس پرده خود نمایان میقاجار، ایوان اوایلهای در خانه
ها )اتاق بزرگ و اصلی خانه که اغلب در دل خانه واقع شده و دارای پنجره ارسی در بطن آن معموال طنبی

آید و اع بلند طنبی به وجود میواقع در دو طرف طنبی در طبقه فوقانی که در نتیجه ارتف  ای ها )اتاقاست(، کله
ها )فضای سر پوشیده و مرتفعی که حوضی در میان دارد و معموال با فضاهای اغلب به آن دید دارد(، حوضخانه

 (9333) خانه از دیروز تا امروز ،  دیگر مرتبط است( و دیگر عناصر خانه وجود دارد.
های عظیم این دهه در اواخر دوره البته ایوان

های کوچکی تبدیل قاجار و اوایل دوره پهلوی به ایوان
شوند که تنها مختص به یک اتاق و یک فضا هستند و می

طبعا شفافیت فضا نیز از لحاظ مساحت، در این دوران 
 شود.خوش تغییراتی میدست

اشکال ایوان را می توان به دو گونه عمده ایوان 
 سرتاسری و ایوان منفرد تقسیم نمود .

 

 در معماریپله -9

الزم به ذکر است که در این بررسی پله هایی    
مد نظر قرار گرفته که از لحاظ شکل، محل استقرار، 

  صدیا اس هدلف ه هی ح وا  رشی     15 صدیا 
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عملکرد و همچنین حضور در فضا اهمیت دارند. در دوران متقدم پله ها عناصری کم اهمیت می باشند که صرفا 
ده و ارتفاع پله ها به اندازه سقف پله ارتباط میان طبقات را برقرار می سازند این پله ها عموما به صورت مخفی بو

ها به صورتی بوده که در استفاده از آن با مشکل مواجه می شویم. مثال در دوره متقدم پله هایی که ارتباط بین 
طبقه اول و همکف و بخصوص کله ای ها را برقرار می ساخته و یا در گوشه ای از راهرو و یا در یکی از گوشه 

ار می گرفته است. پله چه به صورت پله خارجی و چه پله داخلی در دوره متاخر به صورت های طنبی چلیپایی قر
یک عنصر شاخص و پر اهمیت در ساختار فضایی خانه ها در آمده است که این نکته حکایت از وارداتی بودن آن 

 را دارد. این پله ها عموما در راستای محور اصلی بنا قرار داشته اند.
 

  معماریدر طنبی  -11

طنبی در خانه های متقدم به عنوان اصلی ترین 
فضا و در خانه های متاخر به عنوان یک فضای مهم وجود 
داشته است. این فضا در اکثر خانه ها در امتداد محور اصلی 

قرار گرفته است و بیشتر به  ساختمان و در جبهه شمالی آن
عنوان اتاق میهمان مورد استفاده بوده است. اما در دوران 

با کاهش اهمیت این فضا محل استقرار آن نیز  متاخر

گاهی از اهمیت خارج شده است .در جنوب طنبی در دوران 
متقدم بیشتر یک ایوان سرتاسری واقع شده که این ایوان 

اروسی و هم جهت هم به صورت محافظ پنجره های 
مورد استفاده بوده است . در دوران  -ایجاد سایه در تابستان و نفوذ آفتاب در زمستان  -استفاده بهینه از نور آفتاب

متاخر ایوان سرتاسری به ایوان های بیرون زده ای که از سه جهت باز می باشند تبدیل گردیده و در اختیار طنبی 
ی ها ضلع شمال نیز دارای ایوان سرتاسری است . طنبی اغلب در طبقه قرار گرفته است . در بعضی از طنب

هیچ وجه در زیرزمین واقع نشده است. همانطور که گفته شد در خانه های متاخر طنبی   همکف قرار گرفته و به
ه محوریت خود را در سازماندهی فضا از دست داده و از راستای محور اصلی خارج شده و به طبقه اول منتقل شد

است ، این طنبی ها از لحاظ شکل و نوع دسترسی 
تفاوت ماهوی با طنبی های دوران متقدم دارند. طنبی 
در هیچ یک از نمونه های مورد بررسی در امتداد محور 

 فرعی بنا نبوده است.
اشکال کلی طنبی را می توان به دو گونه کلی 
 شکم دریده و یا مستطیل شکل تقسیم بندی نمود . 

در دیوار و سقف طنبی های دوران متقدم از    
تزیینات استفاده شده است . دیوارهای طنبی خانه 
سلماسی دارای شومینه با تزیینات نقاشی است . 
همچنین طنبی خانه بهنام دارای نقاشی در بدنه ها و 

 صدیا اس آای د  ه هی ببن خ    نش   17 صدیا 

 ه ااث وا نر   شاید

 

 ه هی حایا   صدیا اس هدلفچ ن  ه هی     13 صدیا 
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ر دیوار هاست . در بعضی طنبی ها اگرچه تزیینات نقاشی موجود نیست ، اما سقف و شومینه های نقاشی شده د
بدنه ها طاقچه های متعددی . هرچه به دوران متاخر نزدیکتر می شویم ، طنبی از لحاظ شکل و تزیینات به 

 (9334سادگی می گراید . ) کی نژاد و شیرازی ، 
اطات بصری در بعد افق و عمود ، ارتفاع فضا ، آنچه  طنبی خانه را به فضایی شفاف بدل می کند ارتب 

 حضور نور و رنگ است ، که در طول این دوران دچار تغییراتی می شود.

 در معماری کله ای-11

کله ای به علت ارتفاع زیاد طنبی در دو سوی آن و در طبقه فوقانی قرار می گیرد . این فضا بیشتر    
اخر قابل مشاهده نمی باشد . محل استقرار کله ای در دو سوی امتداد مربوط به دوره متقدم بوده و در دوره مت

محور اصلی ساختمان در جبهه شمالی و در طبقه اول می باشد. در صورت وجود ایوان جنوبی ، کله ای ها نیز در 
 درون آن قرار دارند .

ورفتگی هایی شکل کلی کله ای مستطیل می باشد که در بدنه های آن به فراخور، برآمدگی یا فر 
ایجاد شده است. کله ای ها ارتفاعی برابر یک طبقه را دارا می باشند و بعضی از آن ها از طریق پنجره جانبی به 
فضای طنبی دارای دید می باشند )بهنام (. بدنه جنوبی کله ای می تواند دارای یک پنجره دو پنجره و یا سه 

 (9334) کی نژاد و شیرازی ، پنجره باشد. 

  در معماری حوضخانه -12

حوضخانه در خانه های متقدم فضایی اصلی و مهم بوده که در امتداد محور اصلی بنا و در جبهه   
است . این فضا همان گونه که از نام آن پیداست محل استقرار حو  بوده و از آن به گردیده شمالی آن واقع 

چنین جهت انبار و نگهداری گوشت و غالت استفاده می عنوان یک فضای خنک جهت نشستن و استراحت ، هم
شده است . در خانه هایی که دارای ایوان سرتاسری جنوبی یا شمالی می باشند ، حوضخانه بازشوهایی را به این 

 ایوان داشته است.
محل استقرار حوضخانه عموما در زیر طنبی بوده است تنها در خانه مشروطیت ، حو  خانه در طبقه   

کف واقع است . در خانه های متاخر ، حوضخانه اصوال یا وجود ندارد یا از محور اصلی خارج گردیده و یا هم
تغییرات شکلی داشته است. حوضخانه در هیچ یک از نمونه های مورد بررسی در امتداد محور فرعی بنا نبوده 

 است . 
شکل حوضخانه را در حالت کلی می توان به دو گونه چلیپایی که به صورت دو مستطیل طولی و 

عرضی در هم فرود شده می باشد یا به شکل 
چلیپایی کامل بوده یا به شکل چلیپا با فرورفتگی 
های قابل توجه در جوانب آن است. این فرورفتگی 
ها باعث تنوع فضایی و همچنین تقسیم فضای 

انه به چندین ریزفضا گردیده است . گونه حوضخ
مستطیل مربوط به دوره متاخر است که در آن ها از 

 اهمیت حوضخانه کاسته شده است .
حوضخانه های چلیپایی ، اغلب دارای 
  صدیا اس ر یا ایاه  حدم  هی ه هی رش  ر        14 صدیا کاربندی های متنوع با پوشش طاقی می باشند . 
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دارا است . در مرکزیت  دیگری رادر این گونه ، فضای مرکزی دارای یک کاربندی و فضاهای جانبی ، کاربندی 
فضا حوضی قرار گرفته که دارای شکل های متنوع است . ارتفاع حوضخانه یک طبقه بوده و از سمت جنوب 
دارای بازشوهایی جهت تامین نور و تهویه به حیاط اصلی می باشد . در بعضی از نمونه ها در خانه هایی که 

) کی نژاد و حوضخانه در جهت شمالی نیز دارا ی بازشو است .  دارای حیاط اندرونی و بیرونی می باشند ،
 ( 9334شیرازی ، 
حوضخانه یکی از عناصر شفاف و شفافیت بخش خانه های قاجاری تبریز است ، سقف های طاقی با   

 عناصری چون کاربندی ، حضور نور و آب ، بوی طراوت و خنکی باعث هر چه شفاف تر شدن این فضا شده اند.

 سلسله مراتب در فضا-13

چراکه حس فضای برون را در آهنگ حال و  ،بحث سلسله مراتب، سخنی است میان درون و برون
 توان به درون راه داد.توان یافت و به عبارتی، درون، فاقد این خواص است و احوال برون را نمیهوای درون نمی

شرط ورود و تحول است که پس از  ،آستانه ورودیبندد، چرا که در سلسله مراتب نقش می این تحول،
گیرد(، حیاط بیرونی، دهلیز درگاه و در فضایی مانند هشتی )فضای اصلی ورودی که معموال بعد از سردر قرار می

گرفت؛ اما در دوره پهلوی، با رنگ باختن فضاهای اندرونی و بیرونی و برونگرا شدن فضاها، این و طنبی قرار می
 ( 9333)شیرازی،  فرو پاشید. ساختار نیز

سلسله مراتب ادراد فضایی در خانه های تبریز سیری است در فضاهای شفاف نیمه شفاف و غیر 
 شفاف .

 نتیجه گیری

بر اساس مطالعات انجام شده در این مقاله بر روی خانه های دوران قاجار در تبریز و طبق شاخص 
از توده حجم و افزودن به فضا ، افزایش و وسعت زاویه دید در بعد  های بدست آمده از مطالعات اولیه ) کاستن

ارتباط بصری بین محیط و درون ) حضور طبیعت در  افق ، افزایش ارتباط فضایی از نوع بصری در بعد عمود ،
حضور و عملکرد عناصری چون حیاط و حو  و ارسی و ایوان و پله ، دعوت کنندگی و شفافیت پالن  داخل بنا ،

و شفافیت بصری ( نتایجی به دست آمد که در قالب جداولی در زیر ارائه خواهد شد .این نتایج به طور خاص از 
 :طریق بررسی و تحلیل الگوهای فضایی به دست آمده از مطالعات این فصل حاصل شده است
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 * کاستن از توده حجم و افزودن به فضا

 
 

 زاویه دید در بعد افق* افزایش و وسعت 

خانه های 
 تبریز

 ابعاد پنجره و بازشو ها ایجاد اتاق های مرتبط  ابعاد و اندازه اتاق ها

 افزایش افزایش افزایش اوایل قاجار

 تقریبا بدون تغییر تقریبا بدون تغییر افزایش اواسط قاجار

 کاهش افزایش افزایش اواخر قاجار

 
 بصری در بعد عمود * افزایش ارتباط فضایی از نوع

خانه های 

 تبریز

طنبی های مرتفع و 

 ایجاد

 کله ای

ایجاد باکس پله و  اتاق های مرتفع

 وید

 افزایش افزایش افزایش اوایل قاجار

اواسط 

 قاجار

 تقریبا بدون تغییر تقریبا بدون تغییر افزایش

 کاهش افزایش افزایش اواخر قاجار

 
 حضور طبیعت در داخل بنا (* ارتباط بصری بین محیط و درون ) 

حضور آب در داخل  خانه های تبریز

 بنا

حضور نور در داخل 

 بنا

ایجاد دید به محیط 

 باز

 حضور موثر حضور موثر حضور موثر اوایل قاجار

 تقریبا بدون تغییر تقریبا بدون تغییر افزایش اواسط قاجار

 کاهش کاهش کاهش اواخر قاجار

 
 پالن ، شفافیت بصری* دعوت کنندگی ، شفافیت 

 شفافیت بصری شفافیت پالن دعوت کنندگی خانه های تبریز

 متوسط زیاد پایین اوایل قاجار

 ابعاد پنجره و بازشو ها افزایش ارتفاع فضاها کاستن از حجم دیوارها خانه های تبریز

 افزایش افزایش افزایش اوایل قاجار

 تقریبا بدون تغییر افزایش تقریبا بدون تغییر اواسط قاجار

 کاهش کاهش افزایش اواخر قاجار



 

 

 تقریبا بدون تغییر تقریبا بدون تغییر افزایش اواسط قاجار

 افزایش کاهش افزایش اواخر قاجار

 
 * حضور و عملکرد عناصری چون حیاط ، حو  ارسی ، ایوان ،پله

 عناصر خانه

 های تبریز

 اواخر قاجار اواسط قاجار اوایل قاجار

از معماری سنتی ایرانی  حضور حیاط
 پیروی می کند

همچنان در دو نقش 
بیرونی حضور -اندرونی

 دارد

فرم سنتی حیاط را کم کم 
فراموش می کند و به فضایی 
پیرامون فضای بسته تغییر فرم 

 می دهد

 حضور پررنگی دارد دارد حضور پررنگی حضور پررنگی دارد عنصر حوض

یکی از شاخصه های  عنصر ارسی
معماری خانه های این 

 دوره است

حضور پررنگی دارد و در 
اکثر خانه های این دوره 
 دیده می شود.

فرم ارسی های بزرگ در این 
دوره تغییر یافته است و به 
صورت پنجذه های کوچکتر در 

 می آید.

ایوان های سرتاسری در  عنصر ایوان
جبهه جنوبی ، که طنبی 
کله ای وپله های ورودی 
را پوشش میدهد از 
 مشخصات این دوره است

ایوان های منفرد به 
شکل مستطیل،که در 
اختیار یک فضای خاص 
هستندو ایوان های سر 

 تاسری.

ایوانها هم در راستای محور 
اصلی و هم محور فرعی بنا شده 
اند اغلب با ارتفاع کوتاه و در 

 فضا .خدمت یک 

پله های داخلی در گوشه  عنصر پله
های بنا به صورت مخفی 
 و با ارتفاع بلند

پله در حال تغییر ، با 
ارتفاع کوتاه تر و در 
 جایگاه واضح تر .

پله به عنوان یک عنصر شاخص 
در بنا، ارتباط بصری عمودی 

 قوی تر

 
ها از جنبه های گوناگون متغیر  بر اساس این مطالعات به نظر می رسد که سیر شفافیت در این خانه

در بعد افق در اواخر قاجار از لحاظ کاستن از توده حجم افزایش یافته است در  است  مثال شفافیت بصری فضا
صورتی که از لحاظ ابعاد پنجره کاهش یافته است.از طرفی در بعد عمود در اواخر قاجار کمتر اتاقهای ارسی با دو 

کنیم در صورتی که پله ها نقش منومان پیدا کرده وبه یک شاخصه فضایی در جهت طبقه ارتفاع را مشاهده می 
افزایش شفافیت بعد عمود تبدیل گشته است بر خالف نقش پله در اوایل قاجار که بسیار کمرنگ است.  به طور 
رفته  کلی می توان اذعان داشت در طول دوران قاجار معماری خانه در جهت افزایش میزان شفافیت فضا پیش

است ولی هر چه به دوران حکومت پهلوی نزدیک می شویم از این شفافیت به صورت های مختلف و در جهات 
 خاص کاسته می شود. 



 

 

های پهلوی خارج به مرور زمان و با ظهور مدرنیسم در معماری، حضور حوضخانه از ترکیب خانه
ها، به فراموش سپردن طنبی  ها باارسی های عظیم جای خود را به فضاهای منفرد داده وشود، ایوانمی

 شوند.هایی تکه تکه مبدل مییکپارچگی خود را از دست داده و به پنجره
تر شدن غنای نمادین گذشته عناصر خانه در متن معماری هستیم و حکایت امروزه شاهد کمرنگ     

و روایت تقلیدهای کورکورانه از  اهیمخوآنکه بدانیم چه میمدرنیسم و ترد هر آنچه که در گذشته داشتیم، بی
شدگی شفافیت گذشته را در پیکره مفهوم خانه به ارمغان آورده است؛ گویی که فضاهای به  مفاهیم مدرنیته، کدر

 است.ظاهر متمدن، دلتنگی، غربت و بیگانگی را در فضا تزریق کرده 

 سخن آخر

دار فرهنگ است و معماری کنونی ایران، معلق امانتآینده بدون گذشته وجود ندارد، معماری گذشته ما، 
میان گذشته و آینده در تکاپوی یافتن مسیر خویش باقی مانده؛ متاسفانه، توجه بسیار زیادی که خالقان فلسفه 

بایست در میان هایی شده که در آن مردم میاند، باعث کم توجهی به شیوهمعماری معاصر صرف تکنولوژی کرده
 نند.فضا زندگی ک
های زندگی مردم امروز بر حسب میزان غربی شدن آنها، شدیداً متنوع است و معماری امروز در سبک

میان این تنوع دچار تزلزل شده و در حال دگرگونی است. اما اندیشه ماحصل این دگرگونی، گاهی انسان را دچار 
مانیم با ادعایی بزرگ. به عالوه، تجمع ای را میایم و تنها پوستهکند. چرا که ما خویشتن را از یاد بردهتردید می
مان بیگانه ا فضای خانهمان ایجاد کرده که آنان را کامالً بهای مختلف، سردرگمی کالنی را برای مخاطبانمتن
 سازد.می
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 مقاله چکیده

درراستای هویت بخشی به جامعه ،یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین بنیادهای هویت ساز در همه ابعاد 
شناسانه شناسی است زیراویژگی های زیباییفرهنگی و انسانی جامعه، دیدگاه آن جامعه دربارۀ مقوله زیبایی

 دگرگونی فرهنگی، نقش کلیدی و زیربنایی داشته باشند. توانند هم علت و هم معلول هویت باشند و برای هرمی
شناسانه در جهان وبه خصوص در کشور ما ایران  دچار بحران شده است پس اینک که ارزشهای زیبایی

کندوازآنجایی که بیش و پیش از عرصه بیم آن می رودکه به تدریج همه ابعاد جامعه به سوی بحران حرکت 
ر هنر نمود پیدا می کندو اگر بپذیریم که معماری دارای شأن هنری است آنگاه های دیگر آن،این بحران د

وظایف و ویژگی های خاصّی ازاین جهت برای معماران ایجاد می شود. ، پس آنها بایدبه منظورجلوگیری از 
اسالم  گسترش این بحران وبا توجه به پشتوانه غنی ای که جامعه ما  در مبانی نظری خود، به برکت دین مبین

 دارد. طرح این نوع موضوعات را بیش از پیش  قابل توجه قراردهند
به جهت اهمیت این مسئله، مقاله حاضربه بررسی تطبیقی بین مقوله زیبایی شناسی از دیدگاه نظریه 
پردازان پست مدرن ومتفکران اسالمی پرداخته و از منظری علمی ، زیبایی شناسی سبک پست مدرن را،که یکی 

احث روز دنیاست به نقد کشیده ودرنهایت اثبات می کند که تعریف حکمای اسالمی از زیبایی شناسی ،جامع از مب
 ومانع بوده  و منطبق بر همه نیازهای انسان در ابعادمختلف است.

 کلیدواژه ها

 زیبایی شناسی، هنر، هویت،فرهنگ، حقیقت، معماری، پست مدرنیسم ، اسالم.              

 پیشگفتار

شناسی از مهمترین و تأثیرگذارترین بنیادهای هویت ساز در همه ابعاد فرهنگی و انسانی مقوله زیبایی
های بنیادین توانند هم علت و هم معلول هویت باشند و در الیهشناسانه میویژگی های زیبایی جامعه است زیرا

 های ظاهری هویت تعریف شوند.و الیه
یق نیز بر مبانی نظری هنر داشته باشند وازآنجایی که یکی از مظاهر تاثیر بنابراین می توانند تاثیری عم

از اهمیتی خاص برخوردار است. این ه این مقوله گذار هنر در فرهنگ جامعه ،معماری است، توجه معماران ب
وسپس دیدگاه به مروری اجمالی بر تعریف و تاریخچه زیبایی و زیبایی شناسی پرداخته  نوشتار ابتدا در پیشگفتار

فالسفه و نظریه پردازان پست مدرن را نسبت به زیبایی شناسی مطرح کرده ودر ادامه به تعریف مقوله حقیقت ، 



 

 

به نقد زیبایی شناسی پست مدرن  بر اساس مبانی دیدگاه اسالمی، زیبایی وهنر از منظر اسالمی پرداخته  و نهایتاً
اززیبایی، از منظر فرهنگ اسالمی را  ارائه داده تا راهگشایی نع ست ودر انتها تعریفی جامع وماپرداخته شده ا

 باشد برای برون رفت از بحران معاصر دربحث زیبایی شناسی.  
در دنیای ما، موضوع زیبایی که خداوند متعال در دیدگاه ما قرار داده است، موضوعی اصیل است، نه این »

رح کرده باشد. به این معنا، مسأله زیبایی، تشخیص زیبایی و که بشر آن را به طور غیرواقعی از جانب خودش مط
 (9339:913)جعفری،« رفتن به دنبال زیبایی، ریشه در روح ما دارد. 

نامیده 9آنچه در گذشته با نام علم الجمال و امروزه زیبایی شناسی شهرت داشته و در غرب استتیک »
دانشی است که راجع به »سخن می گوید و « هنر و هنرها معرفتی است که از زیبا و زیبایی»شده است در واقع 

 (9:  9321علنیقی، «) هنر و احساس زیبایی گفت و گو می کند
نظریه پردازان فراوانی پیرامون هنر و ادب همچنین درباره زیبایی و عوامل موثر برآن، سخن گفته اند 

یبایی نظریاتی ارائه کرده است او هنر را به افالطون را می توان نخست فیلسوفی دانست که درباب هنر  و ز»
یا فن   2تخنهو معادل « مهارت هایی که می سازند یا انجام می دهند از نجاری گرفته تا سیاست مداری»معنی 

 (921: همان« )  به کار می برد و زیبایی را عالوه بر سودمندی هماهنگی اجزا با کل می دانست.
عنوان علمی مستقل از قرن هفدهم و هیجدهم در غرب پدید آمده است و فلسفه زیبایی شناسی به »

همگام با تحول و دگرگونی در تفکر و فلسفه نوین، متوجه نقشی بوده که روح انسانی در دریافت و بازیافت 
به معنی زیبایی شناسی نخستین بار به وسیله فیلسوف آلمانی به « استتیک»و لفظ خاص « زیبایی ایفا می کند

به کار رفت و پس از  9150م( در قرن هیجدهم میالدی، سال،  9194-9132) 3ام الکساندر گوتلیب بامگارتنن
آن رواج یافت.تفسیر بامگارتن از زیبایی، توازن بین اجزا بود و از آنجایی که عالی ترین تحقق این توازن و 

نر می دانست در نظریه های اغلب فیلسوفان زیبایی را در طبیعت می دید، تقلید از طبیعت را عالی ترین مسئله ه
 (930:همان« )  این دوره مفهوم زیبایی با خوبی در آمیخته و هر دو از یک منشا الهی سرچشمه گرفته اند.

حضور کانت، تئوری زیبایی شناسی هنر را وارد مرحله جدیدی کرد و بحث ها و گفت و گوهای فراوانی »
ت که استانداردهای زیبایی شناسی کامال از اخالقیات، امور عملی و یا لذاید را به دنبال داشت. او عقیده داش

او زیبایی شناسی را به معنای وسیع تر »دنیوی جدا می باشند. در واقع این علم به وسیله او صورت مستقل یافت. 
خارج از خود به بنا به عقیده کانت، انسان در طبیعت « به کاربرد«  فلسفه ادراد از طریق حواس»کلمه یعنی 

جست و جوی حقیقت می پردازد و در خویشتن خود به جست و جوی خوبی و نیکی می پردازد. و زیبایی واقعی 
بحث زیبایی شناسی در فلسفه پس از  لذتی است که بدون هیچگونه سود و ضرورت عملی حاصل می شود.

 (939:همان« )  کرده اندسفه به آن توجه کانت بسیار مفصل و گسترده مطرح شده است اغلب فال
 
 
 
 
 

                                                           
1 - Aesthetics 
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 ست مدرنبررسی هنر وزیبایی  شناسی از دیدگاه پُ                              

 
 ست مدرنهنر وزیبایی شناسی از منظر فالسفه و اندیشمندان پُ                                           

با پایان هنر بزرگ ساحت هنر به »پیدا شد.در نیمه دوم قرن نوزدهم برهه تازه ای در سیر هنر غرب »
به هنر به تاریخ هنر تاویل می شود یعنی از یکسو  یل می یابد، در این صورت التفات دانش زیبایی شناسی، تقل

زیبایی شناسی واجد اصالت می شود و از سویی دیگر تاریخ هنر جانشین هنر به معنای خاص آن می گردد از این 
حساس چون امری تجربی موضوع مشاهده آزمایش تجربه و جمع بندی علمی قرار می گیرد دوره به بعد قلمرو ا

سپس حتی زیبایی شناسی به روانشناسی تبدیل می شود و از این رهگذر روش های علوم طبیعی را دنبال می 
یش فر  کند و هنر و علم هر دو در زمره پدیدارهای فرهنگی جمع بندی می شوند از این دوره به بعد این پ

رایج می شود که باید فرهنگی وجود داشته باشد تا پیشرفت و تعالی امکان پذیر شود و بدون فر  وجود 
 فرهنگی اصیل و استوار هرگونه ترقی و پیشرفتی غیر ممکن خواهد بود.
درد مدرنیسم است با « پست مدرنیسم»ژان فرانسوالیوتاریکی از فیلسوفان پست مدرن است. به گفته او 
 (403: 9333)مددپور،« بحران هایش مفهوم بحران نقش اساسی در مباحث پست مدرن دارد.

یدگر گفته بود زمین دو سوی رودخانه ای است که زیر آسمانی واحد اهمانطوری که ه "پست مدرن"»
در قلمروی پل ارتباطی واحدی قرار گرفته است در حقیقت پست مدرن حکایت از جریانی می کند که گویی 

جرای گسست از ساحت قدس و فروبستگی آن هنوز ده است .در ذات پست مدرن همان مانوز به پایان نرسیه
ادامه دارد و پابرجاست حتی آنجا که از باز گشت به سنت سخن به بیان می آید بیشتر نحوی حاشیه گویی و 

ست در واقع معنویت و سنن تمهید مقدمه برای تحکیم وضع موجود مدرن در لفافه ای از معنویت کهن در کار ا
ویل و تفسیر می شود هنوز معنویت و سنن قدسی در جامعه مدرن سی بیجان در جامعه و کسوت مدرن تأشبه قد

نامقدس جامعه غربی در کار می  و در مستوری و نهانی است و بیشتر این امور چونان حاشیه ای برمتن سکوالر
 ( 403: همان«)مدرنیته پابرجاست آیند گسستگی از عالم قدس هنوز به مثابه ذات

برخالف مشهور راه و رسم نویی در ابداع هنری و تفکر نظری و تجربه تکنیکی  هنر پست مدرن اساساً».
هنرمند مدرنیست، در لحظه ابداع  و مبانی عملی اخالق و سیاست نیست بلکه حاشیه ای برمتن مدرنیسم است.

ر از هرچیز می داند هنرمند پست مدرن اما از همان آغاز در حاشیه کتیو ذهنی خود را مهمتنیت و فراشد سوبژ
قرار دارد اثر ترکیبی و اغلب ستیزه گرانه و ضد عرف زمانه خود را مهمتر از نیت خویش می داند هر اثر پست 

در عصر پست مدرن این حکم طرح می شود که گویی »مدرن اعتبارش را از مناسبات با متون دیگر می یابد.
 (499:)همان« نیست.. این توهم چیزی جز آرمانی اخالقی ن غربی به حقیقت رسیده است حال آنکه انسا

در تفکراو،در خارج از تفکر و زبان چیزی وجود ندارد که » ست.ژاد دریدا ازدیگر فالسفه پست مدرن ا
ارد . از اینجا برای او پدیدار عیناً مورد توجه قرار گیرد، و زبان نیز مربوط و راجع به آن نیست و بر آن توقف ند

شناسی ادراد جای خود را به خواندن و قرائت متن می دهد . متنی که خوانده می شود راجع به واقعیت های 
تاریخی یا امور خارجی و اشیاء و حوادث نیست ، بلکه از طریق یک بازی پایان ناپذیر و نقل و روایت به متن 

 (514:)همان« های دیگر باز می گردد.



 

 

را بی اعتباری می داند، از اینجا « نوشته مداری»و هم « سخن و گفته مداری»با این اوصاف دریدا هم »
او هرگز در پی فهم معنای نهایی متن و عین اشیاء نیست. دریدا گونه ای نو از قرائت متون را پیشنهاد می کند 

غیاب نویسنده و نشانه ای از اوست، و اضافه بر که در آن درد معنای نهایی در کار نیست .  نوشتار در اینجا 
 (513: همان«)گفتار است و فاقد اصالت و نازل تر از آن .. 

مفاهیم زیبایی ، واالیی، حقیقت هنری و ارزش های هنری معلوم می کند که »در نتیجه می توان گفت:
تی میان اثر هنری و زمینه ظهور چیزی از خارج، بر تجربه محض و خالص هنری ما اثر می گذارد . همواره نسب

آن یعنی قاب و زمینه در کار است . فضای درون قاب زمینه ای را پیش می کشد که بیرون قاب قرار دارد . از 
این منظر فلسفه هنر و زیبایی شناسایی به نحوی خارج از قاب قرار دارد ، اما درون قاب شناخته می شود  و از 

اقبال اندیشه پست مدرن  ردازد ، و می خواهد حقیقت را به درون قاب بکشاند.بیرون به طرح مسئله هنر می پ
 هنری به سوی التقاط و تزیین و استعاره و حاشیه آثار هنری و معماری نشان از همین نکته دارد .

زیبایی شناسی عصر روشنگری برای دریدا نا موجه است و او می کوشد در فلسفه هنر از ساحت پست  
در فلسفه علم از ساحت پست پوزیتیویستی سخن گوید. اصل مهم این هنر شناسی دریدا انکار همان استتیکی و 

هنر از علم و اخالق ، نظری که استقالل روشنگرانه هنر مدرن است . یعنی روی آوری به جدایی ناپذیری قطعی 
مظهر تفکر  وره اسالمی،هنرفلسفه هنر مطرح بود. در عصر مسیحی قرون وسطی و دش از روزگار مدرنیته درپیتا

قصه ، معماری کلیسا و مسجد ، و شمایل ها و تصاویر و حتی موسیقی و و دین عصربوده است .شعر و
. اما در عصر مدرن پس از رنسانس هنر مستقل از دین  تخوشنویسی و هر هنری بیانگر تفکر دینی عصر اس

از اینجا هنر غربی به تدریج از نیمه دوم قرن  .نفس باشدری خویشتنداپیدا می آید. این هنر باید فقط مظهر 
 (531:)همان« نوزدهم از طبیعت نیز می گریزد و به انتزاع محض در آثار فرمالیست ها می گراید.

وغیر هنر را در هم ریخته است و این تازه شروع کار است . به هم ریختن  بین هنر هنر پست مدرن مرز»
خیلی زود وارد لقب دیگری خواهد شد وآن هم به هم ریختن مرز هنرمند و غیر هنرمند مرز هنر و غیر هنری 

است . این کار با شاه کلیدی که آن شاه کلید در دست پست مدرن و زمان فرو کاهنده ی آن است انجام می 
. این جا شود. این شاه کلید ، مرزی شدن مالد هنری و غیر هنری است به همین خاطر نقد نیز فردی می شود

آستانه درهم ریختگی عمومی است اما در پست مدرن این درهم ریختگی به عنوان در هم ریختگی تعبیر نمی 
(در نتیجه 930: 9339)بازرگانی،.« شود. آن را به دمکراتیسم هنری یا دموکراتیسم زیبایی شناسی تعبیر می کنند 

تی فرا فردی است در این فضا ، هر مالکی به فرد می توان گفت : فضای پست مدرن ، فاقد مالد زیبایی شناخ
 (932: حامل آن محدود می شود )مالد ها به خودی خود قادر به فرا رفتن از محدوده فرد نیستند ( )همان

بنابراین در یک دسته بندی اولیه می توان زیبایی شناسی پست مدرن را که یک زیبایی شناسی با نگاه 
 (915: 9331جدول قرار داد.)نقره کار،پسینی است به گونه زیر در 
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 شناسی فرا نوگرا درمعماریبررسی زیبایی                                              

فرا نوگرایی) پست مدرنیسم( در مقابل نوگرایی و به منظور رفع  دهمان طور که گفنه شد. رویکر
 2پرداز آن بارها بر برخی اصول مشترد طرح شده در جدول جنکز مهمترین نظریه»های آن ایجاد شد. بحران

تأکید کرده است؛ ولی اکنون جنکز هم آن تأکیدات خود را رها کرده و این سبب شده که این رویکرد، همانند 
 وگرایی حالتی تاریخی به خود بگیرد.ن

داند ولی در چند سال اخیر به شکلی پسینی به چارلز جنکز خود را پیشتاز در جریان سازی فرهنگی می
توجیه و تفسیر سبکهای معاصر پرداخته است. او که پیش از این منتقد جریان شالوده شکنی در معماری بود و 

شناسی را دانست امروزه پیامدهای آن زیبایی)نیهیلسیم( می« شی از نبودلذت نا»شناسی شکاکانه آن را زیبایی
داند و این کشف خود را بارها به های اخیر میشناسی در دههناشی از دگرگونی های عظیم فرهنگی و زیبایی

 (. 934: همان«)زبانهای گوناگون بیان کرده است

 چنین است : شناسی جدید جنکزمهمترین ویژگیهای زیبایی
 پیچیدگی (9

 خلسه (2

  خود بنیاد ی و اصالت لذت، (3
 ه اختصار به هریک پرداخته می شود.که ب

 پیچیدگی -1

شناسی جدیدی در حال زیبایی»گوید :در توضیح این مطلب می« جهان در حال جهش»او در کتاب 
ها و هندسۀ  مولکولپدیدار شدن است که برگرفته از روح پیچان وغلطان و موج مانند طبیعت، تپش های 

ژنهاست، بازتاب آن در عرصۀ معماری جایگزین شدن اشکال جدید به جای اشکال ایستای جهان کالسیک است 
که در آن همه چیز از جمله معماری، همچون ماشین بود. ماشینی درخدمت هدف اصلی یعنی کار آمد بودن و 

ان نو، همانند خود این جهان که علوم صرفه اقتصادی در مقابل دیدگاه مکانیکی کالسیک معماری جه
اند، جهانی خالق، خود تنظیم، خود تغییر، غیر قابل پیش بینی و پیچیدگی، تصویر دیگری را از آن نشان داده

 (33: 9311)صارمی، . « درحال شدن است

 باار  سیش ی  ین ر  اس ب و ر  ن  -ا جو ل



 

 

 خلسه-2

را مطرح کرده که بسیار حائز اهمیت است.   9جنکز به تازگی مفهومی به نام خلسه و معماری خلسه آور»
گستره این مفهوم آنقدر وسیع است که از معماری های معنوی و آیینی گذشته تا معماری های  آوا نگارد امروزرا 

خلسه آور سبب ی انسان به این گونه از زیبایی تواند شامل شود.امروزه گونه آیینی آن از بین رفته ولی نیاز ذاتمی
بی شک،انواع معماری خلسه آور از » ( به گفته او:934: 9331نقره کار،«)جدیدی برای آن ایجاد شودشده بدیل 

گیرند.. امروزه معماری خلسه آور فاقد کاربرد ضمنی دینی یا آیینی است. بر حالتی فراسوی تجربه روزانه الهام می
ی به نوعی معماری که شخص را از خالف آن چه در معابد مصری معمول بود. با این همه، خواست دست یاب

کالبد خویش خارج سازد به جای خود باقی است، همان که معماران بدان تمایل دارند. بازدید کنندگان از موزه 
دهند و قوت واکنشهایشان نشان گوگنهایم، اثر فرانک گری در بیلبائو، در مقابل بدیع بودن آن واکنش نشان می

حد بالقوه در معماری وجود دارد. فرهنگ جانشین دین نیست؛ شکوفایی هنری از  دهد که آرزوی تعالی تا چهمی
گونه آیینی معنوی نیست؛ اما معماری خلسه آور به علت خوشایند بودنش برای ذهن و حواس؛ به همان 

 (913: 9332)جنکز، « سرزندگی همیشه است.

 آرمان و اصالت لذتخود بنیاد و بی-3

بدون هیچ غایت بیرونی در « هنر برای هنر»و « زیبایی برای زیبایی»جریان جنکز از شکل گیری 
« زیبایی شناختی به خاطر خود و جهان درونی اش» امروزه در معماری گزینه » گوید:معماری معاصر سخنی می

فرانک  رواج بیشتری یافته و نیز توجه به این امر که لذت پاداشی برای خود است، فراگیر شده است. بیلبائوی
کند و گیرد،. موقعیت این بنا در این است که هنر معماری را برای خود آن تقدیر میگری ممنوعیتها را نادیده می

کند. با پدید آوردن بخشهای عظیمی از فضای بی مصرف و چرخان و گرداب گونه، با پیچ و به افراط چنین می
 (910: )همان« فوالد سیال   تاب ایجاد کردن در بیرون و درون شبیه به اژدهایی از

در دهه »گوید: جنکز یکی از مهمترین گونه های معماری خلسه آور را معماری لذت توصیف کرده و می
یا لذت از معماری به شکل گونه ای مشخص از معماری درآمده که شکل دگرگون شده « معماری لذت»، 9110

نکته  (933 :)همان« قب افراط در جامعه مصرفی است،.ای از وضعیتهای گذشته است. این امر تا حدی از عوا
دهد؛ ولی نه با دیدگاهی را نشان میبی ریشه های نفسانی این جریانها ل توجه اینجاست که جنکز به خوبقا

 انتقادی بلکه با نگاهی توصیفی و تشریحی و بدون ارزیابی. 
ساز بود و معنای زندگی مردم را تعیین به گفته او همان گونه که روزگاری دین برای مردم، جهان بینی 

می کرد؛ با بحرانی شدن نظام دینی در روزگار نوزایی)رنسانس( جهان بینی علمی جای جهان بینی دینی را 
گرفت. در آغاز قرن بیستم علم نیز دچار بحران شد و در دوره جدید آنچه برای مردم جهان بینی سازی کرده و 

کند هنر است.به نظر می رسد که او فراموش کرده هنر به تنهایی فاقد محتوا  معنای زندگی آنها را تعیین می
است و تنها زبانی دلپسند و همه فهم برای انتقال محتوا فراهم می کند. این محتوا در سراسر تاریخ به وسیله 

دین و فرهنگ اسیر دین و فرهنگ و در ادوار جدید به وسیله علم ارائه شده. ولی هنر به تنهایی و بدون اتکاء به 
 اوهام وتخیالت می شود و حقیقت را از دست می دهد.

 

                                                           
1- Ecstatic Architectare 



 

 

می توان دریک دسته  با توجه به موارد مطرح شده در مورد مقوله زیبایی شناسی از دیدگاه پست مدرن،
اصول و ویژگیهای زیبایی شناسی حاکم برهستی شناسی و معرفت شناسی آنرا به طور مهمترین بندی کلی 
 زیر نشان داد. جدول  خالصه در

 (مدرنیسم پست)فرانوگرایی مکتب در کالبدی های وتوصیه شناسی ومعرفت شناسی هستی مبانی -2 جدول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 مبانی اسالمیاز دیدگاه شناسی زیبایی 

بررسی علت زیبایی  به بررسی مقوله زیبایی،هنر ورابطه آنها با حقیقت و سپس با شایسته است درآغاز
 گرایی انسانها،به تعریف زیبایی از منظر حکمای اسالمی اشاره نمود.

 بایی و هنر و رابطه آن دو با حقیقتزی-1 

کیفیت لذت بار آن است. اصل حیات و تالش نسبت حقیقت با زیبایی ها، نسبت اصل حیات انسانی با »
برای ادامه آن، و احساس ضرورتی که در وجود و بقای آن وجود دارد، پایه اساسی و کیفیت های لذت بار حیات 

 (939: 9339،جعفری«)مانند غذای خوب، لباس خوب، مسکن خوب، فروع و عوار  خوشایند آن است. 
 ی اساسی درنظر گرفته شود:برای ادامه بحث باید چهار نوع زیبای
 زیبایی محسوس (9
 زیبایی نامحسوس طبیعی  (2

 زیبایی معقول ارزشی    (3

 زیبایی مطلق.  (4
این تقسیم بندی در زیبایی را بعضی از زیباشناسان مغرب زمین نمی پذیرند و زیبایی را در همان قسم »

منحصر می سازند. و بدان جهت اول که محسوس و به وجود آورنده انبساط لذت بار حسی در همه مردم است 
که این زیباشناسان کاری با دیگر شکوفایی ها و لذایذ معقول ناشی از انبساط های معقول جان آدمیان ندارند. اما 
ما با تعهدی که به حق و حقیقت و جان های آدمیان سپرده ایم، به تالش و تکاپوی خود می پردازیم، و ضمناً 

 فرانوگرا )پست مدرنیسم(رویکرد  نام مکتب

مبنای انفسی و شناخت 

 شناسی
 

 -عاطفه گرایانه-عدم قطعیت-نسبی گرایانه    
 تجربه گرا )پسینی(-حس گرایانه        

 مبنای آفاقی و

 شناسیهستی
 

 

 جهان بینی هنری ر علمی:
 هار پذیرش همه جهان بینی
 ر نظام شبه دینی بدون دین
 و جامعه ر هماهنگی با طبیعت، تاریخ
 ر اصالت لذت مخاطب

توصیه های شکلی و 

 کالبدی

 ر اصالت زیبایی گرایی ر کثرت پذیری

 ر مردم گرا منطقه ای )پاا(
 شناسی کالسیک )تقارن، تعادل تناسب،.(ر توجه اصول زیبایی
 شناسی معماری کالسیک ر نمادگرایی تاریخی فرهنگیر اهمیت زیبایی

 ی تزیین ر نظم )محور مرکز، هماهنگی(ر پیچیدگی ر التقاط ر بکارگیر

 چارلزجنکز نظریه پرداز، معمار



 

 

ود می کنیم که روزی فرا می رسد که آنان از دوام تماشا به پایین خسته و این احساس را در درون خود شه
درمانده می شوند و باالخره زیبایی های نامحسوس طبیعی و باالتر از آن ها زیبایی های معقول ارزشی و باالتر 

 (932:)همان«از همه آن ها، جمال مطلق را دریافت خواهند کرد. 
نان تحت تأثیر زیبایی های محسوس طبیعی و زیبایی های نامحسوس اکثر قریب به اتفاق مردم، چ»

طبیعی قرار می گیرند که برای مغز آنان مجالی برای اندیشه در انگیزه های وجودی و نتایج طبیعی و روانی و 
 اجتماعی حقایق باقی نمی ماند. مقصود آن نیست که اکثر قریب به اتفاق مردم در هنگام اشباع شدن با نمودهای
زیبایی های محسوس، حقایق را منکر می شوند، بلکه مقصود این است که تأثیر لذت بار زیبایی های محسوس، 

 (933:همان«)مانع از برقرار ساختن ارتباطات فکری با حقایق متنوعی است که در امور فوق وجود دارد. 
شکوفا در مسیر خیر( و دیگر  اگر روح انسان به حقیقت و زیبایی عدالت و عفت و حکمت و اختیار)آزادی»

زیبایی محسوس »وارستگیهای روح و فداکاری ها در راه مصالح شایسته انسان هاآراسته شود، حتی دو نوع 
نیز، دو نمود نگارین و شفاف تلقی می شوند که بر روی کمال و شکوه « زیبایی نامحسوس طبیعی»و « طبیعی

 (933:)همان« از جمال الهی است.هستی کشیده شده اند؛ کمال و شکوهی که نمودی 
که جمال و زیبایی، خود حقیقتی است، مادام که حقیقت را همان گونه که هست به ما » باید گفت
 (931:بنمایاند. )همان
زیبایی دارای خصوصیتی است که می تواند محتوا را در خود بپوشاند و رویارویی زیبایی و حقیقت نیز »

که زیبایی بخواهد حقیقتی را مستور کند. رویارویی یا تعار  زیبایی و حقیقت، از درست از زمانی آغاز می شود 
هنگامی طرح می شود که زیبایی بخواهد ظرفی باشد برای محتوایی. زیبایی بسیار مهم است، اما به شرط آن که 

 (931:همان«)همسو با محتوایی باشد که می خواهد ارائه دهد. 
قیقت وبرداشت اشخاص از آن ها به جهت اختالف آنان درطرز تفکرات بدان جهت که ارزش زیبایی ح»

و وضع روانی و موقعیت های خاص فرهنگی، مختلف است، لذا نمی توان رابطه بین سه مفهوم مزبور )زیبایی و 
حقیقت و هنر( را به طور مطلق  ویکسان درنظر گرفت. می توان این قضیه را به عنوان یک اصل در این مبحث 

نمود که هر اندازه رشد مغزی و کمال یک انسان باالتر باشد، هر حقیقت و هنر مفید و انسانی را زیبا تلقی  مطرح
. علت اصلی احساس زیبایی در حقایق و آثار هنری مفید به حال انسان ها، مربوط به تصورات و خواهد کرد

نمودهای موزون و خوشایند، می بینند، دریافت های اشخاص معمولی که زیبایی را تنها در رنگ ها و اشکال و 
نیست؛ بلکه مربوط به یک شهود واالیی است که درباره فروغ ملکوت هستی در این جهان بزرگ در درون خود 

 (در این زمینه سعدی می گوید:910:همان«)دارند
 اوستعاشقم بر همه عالم که همه عالم از آنم که جهان خرّم از اوست       به جهان خرّم از 

 ت زیبایی گرایی انسان هاعل-2 

در دنیای ما، موضوع زیبایی که خداوند متعال در دیدگاه ما قرار داده است، موضوعی اصیل است، نه این »
که بشر آن را به طور غیرواقعی از جانب خودش مطرح کرده باشد. به این معنا، مسأله زیبایی، تشخیص زیبایی و 

در روح ما دارد. شاید یک علت بسیار مهم برای خلق زیبایی هایی که خداوند در رفتن به دنبال زیبایی، ریشه 
طبیعت آفریده یا در درون ما به ودیعت نهاده است، این باشد که اصالً روح در این دنیا بدون دریافت زیبایی نمی 

شده است و خصوصاً در دعاها، از تواند آرام بگیرد و دوام بیاورد. در آیات و روایات ما بر مسأله زیبایی تأکید بسیار 
 آن جمله، می توان به دعای اسحار ماه مبارد رمضان اشاره کرد که می خوانیم:



 

 

 قمی ،مفاتیح الجنان(«)خداوندا، از تو مسألت دارم به زیباترین جمالت و اگر چه همه جمال تو زیباست.
کی و خشونت ماده خسته می شود؛. کار انسان به ارتباط با زیبایی محتاج است. بدون زیبایی، روح در تاری

جلب نظر اوست در جهت گسیختن از کمیات و پرداختن به کیفیات، تا حیات او  -در حقیقت -زیبایی با انسان 
طراوت و معنا پیدا کند. در مبحث زیبایی، این جا پله اول است و اگر بخواهیم در این مرحله، زیبایی را تعریف 

با این نظریه که «. د یا پرده ای نگارین و شفاف که روی کمال کشیده شده استنمو»کنیم، عبارت است از: 
شاید جامع ترین نظریات درباره زیبایی باشد، بدین نتیجه خواهیم رسید: نه چنان است که زیبایی تنها حسی 

ت در یک اثر خاص را در ما اشباع کند، بلکه زیبایی در این تعریف، طریقی است برای دریافت کمال. یعنی با دق
زیبای خلقت، در عین آن که حس زیباجویی انسان اشباع می شود، به دریافت کمال نیز نایل می 

 (914:همان«)گردد.
افالطون در مبحث زیبایی گفته ای دارد که یکی از عواملی است که او را در طول قرون و اعصار زنده »

. "این دنیا زیبا می بینیم، سایه ای است از زیبایی های باالهر آن چه را که ما در  "نگه داشته است. او می گوید:
حقایق ثابتی فوق متغیرات این جهان وجود دارند که موجد و حافظ »بنابراین نتیجه می گیریم: (915:همان«)

 (939:همان«)شده است. « مثل»نظم این جهان هستند و افالطون نیز از همین طریق راهی 
قوله زیبایی را با حقیقت بررسی کرده و به علت حقیقی زیبایی گرایی انسان پی حال که به تفسیر رابطه م

 برده ایم می توان به بررسی مفهوم زیبایی از دیدگاه اسالمی پرداخت.

 فهوم زیبایی در دیدگاه اسالمیم-3 

 مفهوم زیبایی در فرهنگ اسالمی متناظر مفهوم وجود و مراتب وجود و خالق وجود تبیین می شود و»
تمامی قرآن، مستقیم و غیر مستقیم بحث وجود شناسی و سیر انسان در مراتب وجود است، بنابراین همه آنها 
مباحث زیبایی شناسی است. در هیچ مکتبی به اندازه قرآن مبین، زیبایی در ساحت صورت و معنا تبیین جامع و 

ی ها است و در ساحت معنا و صفات مانع نشده است. در ساحت حواس و عالم صورت، همه طبیعت تجلی زیبای
در قرآن با طرح اسماء الحسنی الهی یکصد صفت )عدد صد به عنوان عدد کامل( به عنوان صفات حسن و 
زیبایی آورده شده که جامع ترین توصیف را از گرایش های زیبایی خواهی انسان تببین نموده است؛ به گونه ای 

اوست خدای خالق  »سوره حشر است:  24ظیر ندارد. نمونه آن در آیهکه در هیچ کتاب دینی و فلسفی مانند و ن
نوساز صورتگر. بهترین نامها از آن اوست.آنچه در اسمانها و زمین است همگی تسبیح او می گویند و او عزیز و 

 حکیم است.
تلقی در دیدگاه اسالمی انسان جانشین خداوند در زمین است و همه اسماء و صفات را از او آموخته و 

نموده است. بنابراین تمام توصیفاتی که از حضرت حق می شود، گرایش زیبایی خواهی فطری انسانها طالب آن 
است و انسانها )هنرمندان( خود نیز می توانند آن صفات حسن را بدواً در خود و سپس در آثار خود متجلی سازند. 

 (293: 9331کار، نقره«)
ی زیبایی شناسی، با همه گوناگونی و تکثر سبکها و مصادیق آثار در دیدگاه اسالمی ثبات مبانی نظر

هنری با حفظ اصالتها و ارزشهای زیبا شناسانه ناشی از موهبت فرهنگ توحیدی، مبتنی بر کالم تحریف نشده 
 وحی الهی و کالم معصومین)ع( و هستی شناسی و انسان شناسی جامع و مانع این مکتب الهی است.

قی فرهنگ غربی از یونان باستان تا امروز بدلیل نبود داوری جامع و مانع و الهی در یک بررسی تطبی
همواره فاقد ثبات نظری در مقوله هستی شناسی و انسان شناسی بوده است. مکاتب غربی نیز در پی آن به افراط 



 

 

از این جزئی نگری و و تفریط و یک بعدی نگری دچار بوده اند؛ از این رو زیبایی شناسی آنها نیز تا به امروز 
تضاد و چندگانه بینی به آرامش و ثبات و اعتدال و عمق و اصالت و حقیقت نرسیده است.تأثیر مکاتب شک گرا و 
نسبی گرا در حوزه هستی شناسی و بطور خاص انسان شناسی نظری و تعریف ناقص و محدود و یک بعدی از 

و باعث پدیدآمدن مکاتب ناقص و فروکاسته شده)حصری( انسان و ابزار و شیوه های ادراکی او و مراتب نفس ا
در مقوله زیبایی شناسی شده و طبعاً پیامد آن بر آثار هنری، بحران در رویکرد های هنری معاصر است. در ادامه 
تعریفی جامع و مانع از زیبایی از منظر اسالمی بیان می شود وسپس به نقدزیبایی شناسی پست مدرن پرداخته 

 (233: .)همان خواهد شود

 تعریف جامع و مانع از زیبایی-4

مکاتب زیبایی شناسی، یا مفهوم زیبایی را قابل تعریف و تبیین نمی دانند؛ یا آنرا اعتباری و نسبی »
دانسته و وابسته به افراد و طبقات اجتماعی و نژادی و غیره می پندارند؛ و یا صرفاً با صورتهای ظاهری و 

و در چند صفت محدود توصیف می نمایند.  امام خمینی )ره( در تعریف 2، ویا برعکس، با مفاهیم ذهنی  9کالبدی
 « زیبایی یعنی وجود به نسبت قوۀ آن»زیبایی می فرمایند: 

 
 
 
 

در این تعریف زیبایی هم در وسیع ترین و عمیق ترین امکان خود تعریف و تبیین شده و هم به هیچ وجه 
حقیقت نامتناهی آن محدود و ناقص نشده است. با این تعریف تمامی تجلیات زیبایی مطلق در عالم ماده و 

مبتنی بر مراتب وجود و انواع ابزار طبیعت، در تمامی صوّر و عناصر آن تبیین کالبدی شده و از سوی دیگر زیبایی 
و شیوه های ادراکی انسان شده است.همچنین تعریف زیبایی در مراتب سطحی و نازل هستی متوقف و محدود 
نگشته و زیبایی های عوالم معقول و ملکوتی و شهودی نیز تبیین شده است.بنابراین می توان گفت در فرهنگ 

مانع ترین شکل خود تبیین شده است. با توجه به مطالب فوق ما زیبایی  اسالمی زیبایی و حسن در جامع ترین و
 را از منظر اسالمی در جمله زیرتعریف مینماییم: 

 زیبایی، وجودی است حقیقی، که در عالم ماده با صورتهای مادی بوسیله حواس و در عالم معقول با "
مفهومی بوسیله عقل و در عالم ملکوت بوسیله دل)روح(، به نسبت قوه و ظهور وجو د و ظرفیت مخاطبین  صفات

 (231همان،) " ادراد می شود
اما از منظر پست مدرنیسم: همان طور که درسرآغاز این مقاله اشاره شد ، زیبایی قابل تعریف فطری 

دوران های تاریخی متفاوت و متغیر تعریف می شود.واین نقد نیست و بر حسب افراد یا طبقات اجتماعی و یا 
براینها وارد است که تعاریف آنان حقیقی و فطری و بر پایه مراتب وجود نیست و گرایش های ماهیتی و اعتباری 
و کسبی و متغیر و تربیت پذیر انسان  مطلق شده  و اصیل شمرده می شود.نقدهای دیگری نیز براین نوع تفکر 

 :است در زیر به برخی ازآنها اشاره شده شده که قابل تامل است.وارد 
 

                                                           
1- objective 
2- subjective.

 = زیبایی آن وجود به نسبت قوه

 

تعریف زیبایی از منظر حکمای اسالمی )حضرت امام خمینی(  -1نمودارشماره 
 ره(

 



 

 

 نسبیت و فردگرایی-5

 گراییمیراث فرهنگ یونانی یعنی فردگرایی و نسبیشناسی نوین را در های زیباییبورکهارت ریشه
و مابعد قرون  بررسی علمی هنر در دورۀ جدید غالباً معیارهای زیبایی شناختی خود را از هنر یونانی»داند : می

کند. صرفنظر از دگرگونی های اخیر دراین زمینه، همواره فرد به عنوان خالق آثار هنری مطرح وسطایی اخذ می
حال آنکه ازمنظر  .گر سازدشود که نقش فردیّت هنرمند را جلوهتلقّی می« هنری»بوده است.از این دیدگاه، اثری

  (94 :9313)بورکهارت، «ی استاسالم، زیبایی ذاتاً تجلّی حقیقت کلی وجهان
  معاصر فرهنگ در فردی ذوق به وابسته و نسبی شناسیمعرفت به مربوط اصلی اشکال شوان عقیده به

تواند با و از این رو مینه عاطفی  زیبایی هنری، مانند هر نوع زیبایی دیگری، عقالنی است » او: گفته به است.
های فردی برحق مسلماً برحق است، ولی فقط تا همان حد که ویژگیذوق «. ذوق » نه با  عقل کشف شود و

 (921: 9311)شوان،  .«هستند

 دسترسی نداشتن به زیبایی و اصالت یافتن زشتی -6

نسبیت، ناشی از نگاه غیر ذاتی و تجمل گرایانه به زیبایی است و چنین دیدگاهی در مقابل خود زشتی را 
فقط درجهان متجدّد است  »به گفتۀ شوان:دهد. داند و گاه به زشتی در هنر اصالت میهم امری غیر انسانی نمی

ه زیبایی به صورت یک ویژگی،اگر فقط دراینجاست ک .که زشتی، چیزی شبیه به یک هنجار یا اصل شده است
 «.گیردشود، خلط همیشگی زشتی با سادگی، درهمۀ سطوح، از همین جا نشأت مینگوییم یک تجمل، ظاهر می

عدم احساس زیبایی یک نوع نقص است که بی ارتباط با زشتی اجتناب ناپذیر عصر ماشین که توسط نهضت  »
ز آنجا که امکان فرار از صنعت ماشینی جدید نیست، مردم این صنعتی گسترش فراوان یافته است، نمی باشد. ا
 ( 921 :همان) «کنند، احتیاج به زیبایی اهانت می نقص را تبدیل به یک فضیلت کرده، به زیبایی و

 مسخ انسانیت، علت و معلول هنرهای زشت-7

 انسانیت ذات معاصر شناسیزیبایی و هنر که شده سبب همین و شودمی تبدیل پندارد می زیبا آنچه به انسان

کند و انسان وقتی که زیبایی را منفعالنه احساس می »به گفتۀ  شوان:است. کشیده بحران به و کرده عو  را
 در یابد که خودش چه باید باشد وآورد، در میعالم خارج با روشی فعاالنه یا باطنی پدید می وقتی که آن را در

شود، های هنری که منحرف شده محاط میتناسبید. وقتی که انسان در بیکنحقیقت خودش را متحقق می
تواند ببیند، که چه باید باشد  او درمعر  این خطر است که آنچه می بیند، باشد و خطاهایی را چگونه هنوز می

چنین محیطی  (930:همان) « .کنندکند، القاء میپذیرا شود که صورتهای خطا آمیزی که درمیان آنها زندگی می
 شناختی محرومند. دهد که از ارزشهای انسانی و به تبع آن از ارزشهای زیباانسانها و هنرمندانی پرورش می

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

هنری سبک  تعریف حسن و زیبایی نقد و ارزیابی

 ومعماری

 انواع مکاتب

تعاریف آنان حقیقی و فطری و بر پایه 
مراتب وجود نیست و گرایش های ماهیتی 
و اعتباری و کسبی و متغیر و تربیت پذیر 
انسان  مطلق شده  و اصیل شمرده می 

 شود.

زیبایی قابل تعریف فطری نیست و بر 
حسب افراد یا طبقات اجتماعی و یا 

متفاوت و متغیر دوران های تاریخی 
 تعریف می شود.

 
 فرانوگرایی
 )پست مدرنیسم(

نسبی 

گرایان)فردی 

یااجتماعی و یا 

 تاریخی(

بر پایه این تعریف صورت و محتوای 
زیبایی، هم در ظاهر )عالم ماده و طبیعت( 
بصورت جامع و مانع تعریف شده و هم در 
عوالم برتر بر پایه  مجموع صفات حسن که 

 آمده تبیین شده است.در قرآن مجید 

وجود به »بر پایه تعریف زیبایی: 
جامع و مانع ترین « نسبت قوه آن

 تعریف ارائه شده است.

هنر ومعماری 
دوران 

اسالمی)بصورت 
 نسبی(

حکمای 

 اسالمی

 

 بررسی تطبیقی از تعریف انواع زیبایی                              
قائل شدن به انواع در مقوله زیبایی در بیشتر مکاتب شرقی و غربی پیشینه ای گسترده و تاریخی دارد. در 
حکمت اسالمی نیز با توجه به قائل بودن به مراتب وجود در مقوله هستی شناسی و ابزار معرفتی متنوع انسان 

 این بحث از عمق و قوام خدشه ناپذیری برخوردار می باشد. 
المی با طرح مراتب وجود و انواع ابزار ادراکی انسان، متناسب با آن مرتبه وجودی و در نتیجه حکمای اس

طرح انواع زیبایی ها، توانسته اند سیر انسان را از زیباییهای ظاهری به سوی زیبایی مطلق تبیین و توصیه 
یار نکوهش شده و بهره برداری نمایند.در ادبیات عرفانی ما بطور خاصی قناعت به زیباییها و لذتهای سطحی بس

از ابزار و شیوه های ادراکی قوی تر و نائل شدن به حسنها و زیباییها  و لذت های برتر تشویق و ترغیب شده 
  است.برای نمونه سعدی می فرماید:  

 سجده صورت نکند بت پرست ه معنی برد     هرگز اگر راه ب

 مفهوم زشتی                                                          

همچنان که در تعریف زیبایی مطرح شد زیبایی یعنی وجود. بنابراین در رابطه با هستی ، زشتی از مقوله »
شتی را نیستی و نبود است. ولی زشتی مصطلح در رابطه با انسان بروز و ظهور پیدا می کند. بطور کلی مفهوم ز

می توان بدین گونه تشریح و تعریف کرد: زشتی به مفهوم سطحی و مرتبه نازله هستی. پس مراتب پایین تر 
 وجود نسبت به مراتب باالتر و در مقایسه با آنها نازیباتر هستند.

گاهی مفهوم زشتی ناشی از محدودیت در تجلی برخی از صفات حسن است. بطور مثال یک اثر هنری 
بدیع باشد؛ ولی در مقایسه با دیگر آثار ، مفید و باعث و عالی نباشد.گاه زشتی ناشی از ناهماهنگی ممکن است 

بین وجود و ماهیت انسان،یا ناهماهنگی میان استعدادهای ذاتی و بالقوه انسان با وجود بالفعل و موجود او است. 
زیبایی های سطحی و غریزی قناعت می کند و  انسانی که ذاتاً برای عالی ترین مرتبه وجود تعین یافته، وقتی به

   ایف ح ن  سیش ی  اس خیوگ و ه ش  گاای ر خاهق ی ی ب  حو    اراله  ااسی ب   – 5 جو ل



 

 

راضی می شود و از صیرورت وجودی و ادراد زیبایی های برتر باز می ماند، زشتی ظاهر می شود. در این مقوله، 

 یعنی: زشتیزشتی یعنی نابجا و نامناسب و ناشایست. بنابراین مفهوم 
  تاریکی در برابر نور.از بعد هستی شناسی، به مفهوم نیستی و نبود وجود. مانند 

 از بعد مقایسه دو موجود، به مفهوم وجود نازلتر نسبت به وجود برتر، یا زیبایی کمتر 

  درمقوله حسن شناسی،به مفهوم عدم برخورداری پدیده ها از برخی صفات حسن به معنای
 .ناقص و ناکافی

 یبایی های ظاهری و در مقوله انسانی، به مفهوم غفلت از زیبایی های برتر و راضی شدن به ز
 (243:9331غریزی یعنی )نابجا و نامناسب و ناشایست()نقره کار،

 گیری نتیجه

آنچه به چشم می خورد روشن بودن »ازمقایسه بین دیدگاه حکمای اسالمی و دیدگاه متفکران نسبی گرا 
ی دانند پس زیبایی در دیدگاه متفکران مسلمان می باشد آنها خداوند متعال را منشا جمع کماالت عالم هستی م

واقع منشا دارد به عالوه کمال زیبایی، بلکه زیبایی مطلق، از آن خداوند متعال می باشد .البته انتزاع زیبایی از 
اشیاء وابسته به سلیقه است و تابع طبق افراد، به خاطر همین تغییر طبع و سلیقه افراد ممکن است تلقی افراد از 

به همین دلیل هنر در هر دوران شکل جدیدی به خود می گیرد، اما آن چه در همه این  زیبایی نیز تغییر پیدا کند
 (30: 9333والدمن،«)زیبایی ها وجود دارد نشات گرفتن آنها از ذات اقدس اهلل می باشد..

نمودار انواع مکاتب انسان شناسی از بعد شناخت شناسی به بررسی تطبیقی مکاتب مختلف و طرح 
واقص آنها از منظر فرهنگ اسالمی پرداخته است براساس آن،فرانوگرایان)پست مدرنیسم ها(که نارسایی ها و ن

اعتقاددارند:ادراد زیبایی، نسبی، متفاوت و متغیر  در دسته بندی مکاتب زیرمجموعه نسبی گرایان قرار دارند،
اینکه، با عدم اعتقاد به واین تعریف بدلیل  و ادراد زیبایی قابل تعریف فطری و نوعی، انسانها نیست است

فطرت نوعی انسانها، وجه اعتباری و عارضی و متغیر و تربیت پذیر انسانها را مطلق می کنند.ومنکر تعامل هنری 
 .ازنظر منطقی قابل قبول نمی باشد انسانها در طول تاریخ و بین طبقات اجتماعی می شوند.

است،آنها احساس زیبایی و لذت را ناشی از  در مقابل این تعربف ،دیدگاه حکمای اسالمی قابل توجه
ادراد وجود دانسته و از آنجا که وجود و ابزار ادراکی انسان را متنوع می دانند برای زیبایی انواع قایل هستند وبا 
طرح مراتب وجود و انواع ابزار ادراکی انسان، متناسب با آن مرتبه وجودی و در نتیجه طرح انواع زیبایی ها، 

 اند سیر انسان را از زیباییهای ظاهری به سوی زیبایی مطلق تبیین و توصیه نمایند.توانسته 
که  رد. چراندارا ها  ر دیدگاهدیگتعریف مفهوم زیبایی از دیدگاه اسالمی اشکاالت نهایتا می توان گفت: »

تمام آنها را شامل ی ادراکها را فطرتاً یک نوع دانسته و قوای و انسان  ،وجود را دارای مراتبدیدگاه اسالمی 
عناصر و شیوه های ادراکی یعنی معرفت های فطری و حضوری اولیه بعالوۀ مجموع ابزارهای شناخت 

بودن و حقیقی و واقعی بودن مباحث انسان جامع و مانع مدعای بنابراین  .داندعقل و دل( می ،خیال،)حواس
مطالب مطرح شده، قطعی و قابل اثبات خواهد  شناسی اسالمی نسبت به دیگر مکاتب و رویکردها، با توجه به

 (243:9331)نقره کار،« بود.
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 دیدگاه ها

 انواع مکاتب

 دیدگاه های زیبایی شناسی

 )انواع زیبایی(

 نقد و ارزیابی دیدگاه ها

 شکاکان -1

 سکوالرها و

منکر ادراد زیبایی و لذتهای ناشی از آن می  مفهوم زیبایی قابل تعریف و تبیین نیست
شوند .)ارتباط زیبایی شناسانه انسانها و تعامل 
هنرمندان، آثار هنری و مخاطبان را منکر می 

 شوند( .

نسبی گرایان  -2

)فردی، طبقات  

اجتماعی و نژادی یا 

 دوره های

 تاریخی و ...(

 و فطری تعریف قابل زیبایی ادراد
 .نیست انسانها نوعی،

 متغیر و متفاوت نسبی، زیبایی، ادراد
 .است
 

 وجه انسانها، نوعی فطرت به اعتقاد عدم با
 انسانها پذیر تربیت و متغیر و عارضی و اعتباری

 .کنند می مطلق را
 بین و تاریخ طول در انسانها هنری تعامل منکر

 شوند می اجتماعی طبقات

فقط زیبایی های مادی را که از طریق  حس گرایان بیرونی -3
 حواس ادراد می شود می پذیرند .

انواع زیبایی و ابزار ادراکی انسان را در عالم ماده 
 و حواس پنجگانه محدود می کند.

فقط زیبایی های غریزی را که از طریق  حس گرایان درونی -4
 پذیرند.انفعاالت نفس انسانی است می 

انواع زیبایی و ابزار ادراکی انسان را در نفس 
بهیمی انسان و انفعاالت غریزی محدود می 

 نمایند.

فقط زیبایی های ذهنی و مفهومی را  عقل گرایان دکارتی -5
 مورد توجه و تأکید قرار می دهند.

انواع متنوع زیبایی را فقط در زیبایی های     
 ح نموده اند.فهمی و ذهنی محدود و ناقص مطر

 حکمای اسالمی -6

 

 )حکمت متعالیه(

 ادراد از ناشی را لذت و زیبایی احساس
 ابزار و وجود که آنجا از و دانسته وجود
 برای دانند می متنوع را انسان ادراکی

 . هستند قایل انواع زیبایی
 

 انسان، ادراکی ابزار انواع و وجود مراتب طرح با
 طرح نتیجه در و وجودی مرتبه آن با متناسب
 از را انسان سیر اند توانسته ها، زیبایی انواع
 تبیین مطلق زیبایی سوی به ظاهری زیباییهای

 .نمایند توصیه و
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 تاثیر اندیشه های غربی بر هویت معماری معاصر ایران                               

 تهران با تاکید بر مبحث پست مدرنیسم در معماری

 
 

 عبدالحمید نقره کار 

 صالح الدین موالنایی   

 

 مقاله  چکیده

معماری ایرانی با پیشینه ای درخشان در تمدن اسالمی، امروزه در بحران هویت قرار گرفته است. انواع 
سبکها و روشها در معماری معاصر ایران به چشم می خورد. مبانی نظری و فکری معماری اسالمی در کمتر 
اثری جلوه گر بوده و ساختمانها اکثراً یا بر مبنای تفکرات انحرافی در معماری غربی طراحی شده اند یا برداشتها 
و الهاماتی منحرفانه از سبکهای معاصر غربی هستند.نکته مهم بی توجهی بخش اعظم طراحان و معماران به 

لفه های اسالمی( و معماری غربی می باشد. تفاوتهایی که مبانی فکری معماری ایرانی )با مؤ تفاوتهای بنیادین
ریشه در ساختار اعتقادی و فرهنگی ملل داشته و بی توجهی به آن باعث بی هویتی در اغلب آثار معماری معاصر 
شده است. ضمن اینکه معماری مبتنی بر اصالت سود اقتصادی نیز با تاثیرات منفی در معماری دوران معاصر 

 ست.  غالب شده ا
در این نوشتار ابتدا در خصوص هویت و بحران حاکم بر هویت معماری ایران بحث شده و در ادامه 

ست مدرنیستی( دنیای غرب و ریشه های آن بهمراه جایگاه و خاستگاه این تفکرات و اندیشه های فرانوگرایی )پُ
. در نمونه موردی، بخشی از بناها و اندیشه در مقایسه با دیدگاه اسالمی مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد

ساختمانهای تهران که بر مبنای سبک و شیوه پست مدرن طراحی شده اند؛ معرفی و تحلیل و بررسی می گردد. 
تحلیل و بررسی بر اساس رابطه صورت و معنا انجام شده و مشخص می گردد تعداد مهمی از این ساختمانها 

بخش بوده و صورتها و کالبد آنها نیز در نتیجه بجا، شایسته و مناسب  فاقد یک معنا و مفهوم حقیقی و تعالی
نیست. سوال این بخش بر این مبنا است که آیا حداقل ویژگیهای ساختاری و محتوایی پست مدرنیسم مورد 
ادعای غربی در این طراحی ها رعایت شده است یا صرفاً نمادی ظاهری از این سبک در معماری ایران رواج 

 است  یافته

: ابتدا تعاریفی از هویت و بحران هویت در معماری ارائه و به روش تطبیقی و تحلیلی مبانی نظری روش تحقیق
ویلی ساختمانهایی که ه است و سپس به روش استنباطی و تأو تفکرات پست مدرنیستی غرب نقد و ارزیابی شد

رند. در این بخش خالصه ای از پیشینه و دارای عملکردهای گوناگون هستند؛ مورد نقد و بررسی قرار می گی
مبانی نظری معماری معاصر ایران با تاکید بر معماری شهر تهران بیان شده و در ادامه معماری معاصر تهران 

 ارزیابی و نقد می گردد.

 پست مدرن، معماری معاصر، تهران  هویت، بحران،  :واژگان کلیدی



 

 

 بحران هویت در فرهنگ و هنر معاصر                                                       

باشد. نبود تکیه گاه در جهان امروز به ویژه دنیای غرب، گستره بحران هویت به گونه ای فراگیر می
هستی شناختی و اعتقادی به عنوان پشتوانه شخصیت، انسان را در عصر نوگرایی)مدرن( دچار تزلزل در هویت 

هر آنچه که روزگاری پاینده، جاودان و ماندگار شمرده می شده و بدست دادن تعریفی نموده است. برچیده شدن 
از پیشرفت، ترقی و توسعه بر پایه شکاکیتی بی سرانجام، دستیابی به هویتی اصیل و پایدار را دشوار نموده است. 

شود، انسان امروزین را از  نفی بنیادهای راستین انسانی، معرفتی و اخالقی، بی آنکه جایگزینی متقن برایش بیان
 گرایی رها ساخته است.     خود بیگانه نموده و در دامان پوچ

این دگرگونی ها پیامد دگرگونی های عمیق روزگار پس از رنسانس است. شک در باورهای بنیادی گذشته،  
رنسانس را دچار نابسامانی با همۀ غیرقابل دفاع بودن برخی از اندیشه های جهان مسیحیت، انسان دوره پس از 

و تغییر بنیادی نمود و منجر به پدیدآمدن ساختار اعتقادی تازه ای که پاسخگوی نیازهای اصیل انسان معاصر 
باشد نگردید. بدین گونه جهان غرب، محصور در فضای رویارویی اندیشه پیش و پس از روزگار نوزایی ، نسبت 

های دیگر تمدن بشری، همانند تمدن و فرهنگ اسالمی، دی حوزهبه دستاورد عظیم علمی و فرهنگی و اعتقا
 غفلت ورزید.

این بحران در تمام ابعاد زندگی انسان معاصر گسترش یافته و معماری هم بعنوان یکی از مهمترین 
ها ناهماهنگی  امروزه معماران معاصر در برابر بحران هویت وعلوم و هنر زمانه از پیامدهای بحران مصون نماند. 

 و ناسازگاریهای موجود، رویکردهای گوناگونی را پیش گرفته اند. درحقیقت بحران درهویت معماری و به ویژه
به  مجموعهچه در سطح جهان و چه در ایران بر اثر مشکل فراگیر فروکاستن یک « هویت اسالمی درمعماری»

 بوده است.  ین مجموعهانام هویت فرد یا جامعه وبه تبع آن، هویت معماری به یکی از اجزاء 

 مفهوم هویت-1 

این پرسش که هویت چیست و چه مفهومی دارد؛ پرسشی اساسی است. عالوه بر اینکه می باید وجوه و 
جواب مفهومی آن آشکار شود؛ داللتها و کاربرد های این واژه از لحاظ معرفت شناختی نیز مورد توجه قرار داشته 

آن به دست می آید.هویت مفهومی پیچیده و در خور تأویل است. با توجه به و از این طریق تاویل نهایی مفهوم 
معین آمده است؛ هویت دارای معانی مختلفی است که عبارتند از: ذات خداوند، فارسی آنچه که در فرهنگ 

رت بیان هستی، وجود و آنچه که موجب شناسایی شخص باشد. در لغتنامه دهخدا نیز معنی واژه هویت با این عبا
هویت عبارتست از تشخص. هویت گاه بر وجوه خارجی اطالق می گردد و گاه بر ماهیت یا »شده است: 
 (.     93: 9331حبیبی، «.)تشخص

درابعادی گسترده مطرح می شود.  متضاد هویت پیش می آید، دیدگاههای پیچیده وگاهی وقتی بحث از
اول یکی شدن »: بخش می داند قائل به دو مفهوم را یکی ازجامعه شناسان معروف این (Erikson)اریکسون
یک سیستم کنترل می داند که  اوفرایند هویت را«. اتیدیگران دربعضی ازاجزای ذ ودیگری مشارکت با باخود
که  می دانند مفهوم ارتباطی یک . برخی هویت راآوردبوجود می  درفرد را ناهنجارها و ازهنجارها عه ایمجمو
ازروشنفکران ایرانی، هویت امروزجامعه ایران  سیاری. بدیگران مفهوم پیدامی کند با وتفاوتها هاشباهتبوسیله 
هرایرانی  وجود در  که باهم می دانند باالخره فرهنگ وتمدن مدرن سه الیه فرهنگ دینی، ملی و رادارای

نقش تکامل هویت امروز جامعه ایران و زمان در روح مکان  مناسب این سه الیه متناسب با پیوند ودرگیراست 



 

 

والتر تروت اندرسون ست که اززبان ن اترین نکته مفهوم هویت، عوامل موثربرشکل گیری آ عمده دارد.
(Walter truett Anderson) است بدین صورت تبیین شده: 
 ؛جامعه تلقی می شود یا سی فردمحیط شنا فضاشناسی و جامعه که درواقع نوعی فضای حاکم برفردیا  -الف
 ؛چرخش یااستمرارروندها  -ب
 ؛وحتی همزمانگرائی های متفاوت روندهای هویتی همزمان  -ج

تعریف دیگری از هویت بر مبنای اندیشه های اسالمی: مفهوم هویت از دیدگاه اسالمی و حکمای اسالمی، 
الهی تحقق یافته است. مشیت الهی در مورد موجودات زنده  9ناشی از حقیقت عالم وجود است که در ذیل مشیت

الهی تجلی می یابد. قضای الهی به مفهوم استعدادهای ذاتی)بالقوه و بالفعل(  3و قدر2در ذیل دو مفهوم قضا 
موجودات اعم از جمادات، گیاهان، حیوانات و انسانها است. قدر الهی نیز به معنای قوانین حاکم بر تحوالت 

ت است که در مورد موجودات زنده غیر انسانها، این تحوالت در رابطه با مجموع شرایط زمانی و مکانی و موجودا
بصورت جبری محقق می شود و در مورد انسانها در ابتدا اختیاری و وابسته به انتخاب آزاد انسانها بوده و سپس 

 رار می گیرد.ق« قدر الهی»آثار اعمال انسان در جبر قوانین حاکم بر هستی یعنی 

 معاصر یمعمار امروز مشکل ،تیهو-2 

هم اکنون این نظریه وجود دارد از آن،  پیچیدگیهای مفهوم هویت وتلقی های متفاوت صاحبنظران باوجود همه
است. رنگ باختن مفهوم  واژه دچاربحران گشته وبصورت مفهومی انتزاعی درآمده درمعماری معاصرایران، اینکه 
ملی  اجتماعی،، همچنانکه این ضعف درحوزه های مختلف فرهنگی؛ نمیباشد معماریمختص حوزه  هویت،

 د.میباش وغیره مشهود
معماری ایران در سده اخیر تحت تاثیر جریانات فکری غرب دستخوش تحوالت و دگرگونی های فراوانی بوده 

مهمترین عامل ضروری است که  اما ذکر این نکته»است که در ادامه به برخی از بارزترین آنها اشاره می شود. 
است و قدم اول در این راه  بازگشت به پیشینه و فرهنگ ایرانی و اسالمی آن، رشد و تکامل معماری و هویت

 (9: 9331)حناچی،«.باشدمی فرهنگاین شناخت کامل 

 غرب مکاتب از رانیا معاصر یمعمار یریپذ ریتاث-3 

سبکها و روشهای فراوانی بر معماری معاصر ایران تاثیر گذاشته اند. با نگاهی اجمالی به بخش عمده تحلیلها و 
 نظرات کارشناسان می توان گفت از میان اندیشه های غربی که بر معماری ایران و باالخص تهران تأثیر فراوانی
گذاشت، مدرنیسم)نوگرایی( و پست مدرنیسم )فرا نوگرایی( بود. با توجه به گسترش بیشتر پست مدرنیسم و ادامه 
آن در دهه های اخیر در معماری ایرانی، در ادامه این بحث، تعاریف پست مدرن ذکر شده و تاثیر آن بر معماری 

 ایران و شهر تهران مورد بررسی قرار می گیرد.

 آن میمفاه و سمیمدرن پست فیتعار-4

 بزرگترین مشکل پست مدرن، به عنوان یکی از جریانات بعد از مدرن، شاید خود واژه پست مدرن باشد. پیشوند 

post   است. از طرفی واژه « پس»از حرف اضافه التین به معنای«modern»  را می توان به معنای

                                                           
  جدخ   لم  حقق خا هوا هو اااخو ی ن  الب  هش ا - 1
 هدجدخا  ب لقدو ار  واخ      ب ل     جدخ ی ن  الب  قض   - 2
 آهبر   ب ل  ر    جردخ    یروو  هحقرق  هور ه     سهر ه   ه  شرف  یراایه  خا هری  سهروو  هدجردخا    حرد    برا  حر هم  قرداه ن  ی نر   الب  قوا - 5

  ه  یو ه  ای  خ اا



 

 

دانست. حال این سوال مطرح می شود که چگونه می توان پس از مدرن بود و چگونه می « امروزی»یا « فعلی»
بی تردید پست مدرن بخشی از مدرن است و معرفی آن »توان از چنین مفهوم متناقضی برداشت درستی داشت  
در مقاله  (Walter truett Anderson)اندرسون به مثابه یک دوران گذرا گفته شده است. والتر تروت 

، عصر پست مدرن را عصر پیچیدگی، تنوع و تناقض می شمرد و یاد آور می شود که این «اینجا چه خبر »
عصر،  شیوه های جدیدی را از تقکر درباره خود و امکانات جدیدی برای همزیستی با دیگران را ارائه 

میالدی در زبان اسپانیایی و  30واژه پست مدرن ظاهراً نخستین بار در دهه » (.93 :9333بانی مسعود، «.)میدهد
میالدی در  30و  50به کار گرفته شد. در دهه های  (Feredrico de onis)توسط فردریکو دو انیس

میالدی هم شهرت و برتری پیدا کرد و هم دچار بدنامی  30و  10تفاسیر ادبی رواج یافت و سپس در دهه های 
 وء شهرت شد. هم سو با متفکران پست مدرنیته در حیطه فلسفه، دو معمار اندیشمند آمریکایی، چارلز جنکسو س
(charles jenks) و رابرت ونتوری(Robert ventory)  میالدی  30در تحوالت معماری بعد از دهه

 (. 43: 9333امیر،  بانی مسعود،«.)در اروپا تاثیر بسزایی داشته و پست مدرن را در معماری رواج دادند
 نشانه های آشکار پست مدرن در معماری -5

ده ویژگی اساسی برای معماری پست مدرن قائل شده « زبان معماری پست مدرن» چارلز جنکس در کتاب 
 است و به نظر وی ساختمانهایی را می توان دارای معماری پست مدرن دانست که واجد این ده ویژگی باشند: 

 
 ماخذ : نگارندگان -ویژگیهای ساختمانهای پست مدرن از دیدگاه چارلز جنکس -9جدول 

 ویژگی ساختمانهای پست مدرن ردیف

 جریان  یا سبکی پلورالیستی و بیش از حد التقاطی است؛ 1

 التقاط گرایی که به نوعی زیبایی ناهمساز و متنافر می انجامد؛ 2

 بیانگر شهرنشینی و فرهنگ شهری است؛ 3

 انسان وارانه یا شبیه انسان هستند؛ 4

 بیانگر و نشانگر گذشته و حال است؛ 5

 نوعی اشتیاق درونی بیش از حد بابت مضمون، محتوا و معنا به چشم میخورد؛ 6

 نوعی رمز گذاری مضاعف یا زبان دوگانه وجود دارد؛ 7

 چند ارزشی هستند. آنها می توانند دارای چند معنا باشند؛ 8

 تفسیر مجدد سنت می پردازد؛به  9

دارای فضای اجتماعی مرکزی در اشتیاق به بازگشت به مرکز غایب، هستند. اما پس از این بازگشت، به این نکته اعتراف  11
 می کنند که چیز مشترکی وجود ندارد که بتوانند خود را با آن وفق دهند.

 
جدید و هم از الگوهای قدیم استفاده کند. لذا به رغم جنکس، معماری پست مدرن هم باید از تکنیکهای »

معماران پست مدرن ضمن استفاده از مدرنیسم، خود را محدود به آن نمی سازند؛ بلکه از آن فراتر می روند. 
تأثیرات معماری پست مدرن بر معماری کشورهای اسالمی نظیر ایران به خاطر دارا بودن سنن و فرهنگ 

شورهای اروپایی و آمریکا، دو چندان بود. چرا که این کشورها با اتکا به سنن و اسالمی، به نسبت ک -باستانی
فرهنگ خود در صدد آشتی دادن سنت و تاریخ خود با معماری مدرن بودند که در این راستا بوم گرایی و تاریخ 

 (41: 9333بانی مسعود، «.)گرایی از پررنگترین این نظریه ها بودند



 

 

بر معماری ایران تاثیر گذاشت  برای درد این مورد الزم است معماری معاصر ایران  اما این تفکرات چگونه
 مورد بررسی و کنکاش قرار گیرد.

  معماری معاصر ایران                                                        

 :عبارتند ازکه  نشات گرفته استاصلی  موضوعمعماری معاصر ایران از سه 

بهام هایی که در شناخت و در برداشت از دریای ها و اتوانه فرهنگ معماری ایران، با تمامی گونه گونی پش -3-9
 ؛ داشت بی کرانش می توان

منفعلی که از  تمامی جنبه های سازنده و یا و برپا داشتن معماری رنسانسی اروپا، با یدنشیوه های فهم -3-2
 این معماری مشاهده و درد می شود؛ بذل توجه به شواهد صوری

ابهام هایی که از نیاز به نوسازی و از عجله در  اندیشه ها و مصداق های معماری مدرن جهانی، با تمامی -3-3
 د.گیرن وری که از فرهنگ قرن بیستمی مایه میتها تمامی حرکتهای پرشور و حاصل می شود و باین امر 

 از: عبارت است یدگاه کاربردی روی دادهآنچه از معماری معاصر ایران از د 

 ی؛اضافه شدن گونه ها یا انواع تازه معمار 

 د؛کاربردهای تازه ای که در پیکره های کالبدی قدیمی جایگزین شده ان 

 به میان آمدن مجموعه های بزرگ معماری درون شهری و برون شهری. 
را  اشتراد معماری مدرن و جامعه مدرنایرانی، باید نقطه  جدیدمعماری  یاتصوخص در جهت تشخیص -3-4

 ند.را رقم میز معماری التقاطی معاصر ،بررسی کرد. چرا که این خصوصیات به صورت ترکیبی

 معماری معاصر تهران در یک نگاه                                                           

در این بررسی تعدادی از ساختمانهای مهم، برجسته و شناخته شده شهر تهران در کنار نمونه های متعددی از 
آثار معماری )عمدتاً مسکونی( که طیف وسیعی را شامل شده و در رده معماری پست مدرن قرار می گرفتند؛ 

( مورد تحلیل و کنکاش قرار گرفتند. انتخاب شده و بر مبنای نظریات و ویژگیهای معماری فرانوگرا )پست مدرن
در این بخش بطور خالصه نتایج این تحقیق میدانی ارائه می شود. معماری بخش عمده ای از ساختمانهای 
متعلق به اواخر دوران قاجار بشدت التقاطی می باشد. ترکیب عناصر گوناگون از معماری سنتی ایرانی و معماری 

نوان اولین نمونه های تاثیر پذیری معماری معاصر ایران از سبکها و روشهای وارداتی از غرب، در این دوره بع
(. در ادامه اقتباس از الگوهای نمادین معماری باستانی 2و9دیگر )باالخص در اجرا( محسوب می گردد).تصاویر 

گدار  در پی یک هویت گرایی کاذب )با دستور حکومتی( شکل گرفت که موزه ایران باستان به طراحی آندره
 (. 3و4نمونه بارز و مشهور این نوع پست مدرنیسم اولیه در معماری معاصر ایران است)رجوع به تصاویر 

             
      
 
 
 
 
 

 
 خ او ه  رر ا   ال  رر او یرر س هرر خ -1 صرردیا  

  ابر   ها شی بشنو ه   ا  الرد  اس ار   خو  ق ج ا

  ن برا  بر    اه ر   خا  ابر   ا  رر سو  جد      

  هر اهوگ ر   ص  یا ه هذ   ایااه  ه   ا 

ال قر ط   -ه   ا  ال ق    -راخا ب   هش  -2 صدیا

الرد  راخا    ه   ا  ررن   ایااهر  بر   ن برا     

 ردیش  ه   ا   اا    ص  یا ه  ه هد  بر   دیرا  

 هق ی  ایااه 



 

 

 
 
 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ر ا  -ر ه   ر ه خ یباب ه  ر بق -5 صدیا

ه دهی     ال ق    اس ه   ا  رن      -هوار ا ل ی

 جویو 

 

ر ا هوار ایااه   -هدسو ایاار ب ر  ر– 7 صدیا 

 با هشن    ن با ه  خین ه   ا  ب ر  ه 

 

 -اخااو ه  باا  ه وار اه خ ه  ن  -3 صدیا  

 -چپ -3 صدیا -ا ل ن ر ه   هب   هوار ایاار 

  ر ه   هب   هوار -باجب   بشداا هش  اس

 

 ر ه   هب   هوار -باجب   بشداا هش  اس -3 صدیا

     خ ی خا هوار  ه   ا  ا ه دهی   باار  اجب -7یاد ص  قو  یبا   ه وده باج  -3ای صد  ن یا      -4ای صد

 ه  شف

 



 

 

در همین زمان، طراحی ساختمانهای مدرنیستی همزمان با موج حرکت این سبک در سطح بین المللی به ایران 
نیز رسید. این بار معماری جدید التقاطی نبود بلکه نسخه های جهانی و یکسان آن بود که در بیشتر کشورهای 

تی و مجتمعهای مسکونی عظیم بخش عمده آثار در حال توسعه نظیر ایران تجویز گردید. ساختمانهای بزرگ دول
(.نکته قابل توجه در این است که معماری مدرنیستی هراز چندگاهی 3و 5این سبک را تشکیل می دادند)تصاویر

شمسی نیز در کنارمعماری پست مدرن،  30مجدداً خود را به شیوه های مختلف تکرار می کند. امروزه و در دهه 
تعدد این سبک روبرو هستیم.بسیاری از هتلها و ساختمانهایی که دارای کاربری اداری و همچنان با طراحی آثار م

      (99الی 1ویراتجاری هستند؛ نیز به شیوه مدرن طراحی شده اند. )تص

 

   

 

 

 

در ادامه و همگام با حرکت جهانی معماری پست مدرن، نشانه های این سبک معماری نیز به ایران رسید و 
بخش عمده ای از ساختمانهای بزرگ با کاربری غیر مسکونی و در آثار تاکنون ادامه دارد. این معماری ابتدا در 

معماران برجسته ایرانی ظهور یافت و سپس در معماری مسکونی فراگیر شد. نکته قابل توجه این است که 
معماری پست مدرن گرایش به بومی سازی و نمایش تاریخ و گذشته فرهنگ ملتهاست. اما تقلید صرف و عینی 

ایرانی موجب شد که در ایران شاهد استفاده از معماری پست مدرنی باشیم که صورت و ظاهر آن از  در معماری
دنیای غرب تقلید شده و نشانی از فرهنگ و معماری سنتی ایرانی در اغلب این موارد نیست. به عبارت دیگر در 

مفاهیم آن. ثانیاً رابطه بین معنا و  اکثر این ساختمانها اوالً تقلید از عناصر و اجزا معماری گذشته است نه از
صورت آنها با فرهنگ اصیل ما بی ارتباط است. این معماری تقلید یک به یک از معماری غرب بوده و از نشانه 

 (.91الی  92های هویت معماری ایرانی، تهی است.)تصاویر 

ه دهی ا  اس ه   ا  هوار  -ه        ا  ه وار  ل  صا -چپ – 11 صدیا   ه   ا  هوار -     لی -اارا -10 صدیا

 خا خ ی     اه ا

 



 

 

          

 

            

 

                           

 

 

 

 

 

شمسی( با تنوع مصالح و پیشرفت فن اجرای ساختمان و استفاده از سازه های جدید  30در سالهای اخیر)دهه 
امکان بهره گیری از معماری شبه هایتک در ایران ) در حقیقت نوعی پست مدرن جدید( فراهم آمد. هم اکنون 

گسترده ای در حال طراحی و اجرا بوده و ساختمانهای متعدد با کاربریهای مختلف این نوع معماری در سطح 
 (.91و 93نظیر اداری، تجاری و مسکونی به این شیوه اجرا می شوند.)تصاویر

    ا  ه وده  یبا  قو  -15 صدیا 

 

هنمشق ب  ه   ا   -ب هک قداه ن -12 صدیا 

ه   ا   بو ر هش هی     وا نب   - اب 

 ایااه 

 

   ا  ه وده  یبا  قو  ب  ه  خ     -17 صدیا 

 یده ه ه   ا  

 

ب  ه  خ     باجب   آاید   آاه نی -13 صدیا 

 ه   ا  یده ر   ا خ ب ر  ر

 

 -ه    ب   ه وده  ه  ب ر  ل  صا-13 صدیا

ار   خو اس ه  خ    ر ا هوار اا ر ی  بو ر 

  ش هی     ه   ا  ایااه  بباو گ ا  اس

 

 -ه وده  ه  ب ر  ل  صا ه    ب  -14 صدیا

ار   خو اس ه  خ    ر ا هوار اا ر ی  بو ر 

 ایااه   ش هی     ه   ا  بباو گ ا  اس

 

   ا  ه وده  یبا  قو  ب   -17 صدیا 

 ه  خ    ه   ا  یده ه 

 



 

 

 

                

          

      

               

   

 

 

در پایان به مقایسه میان دو نماد و نشانه بسیار مهم و شاخص معماری تهران توجه می شود. برج آزادی که در 
اجرا شده است. هردو با  30شمسی توسط مهندس حسین امانت طراحی گردید و برج میالد که در دهه  40دهه 

کاربری فرهنگی و بعنوان یادمان، نمود بارزی از معماری پست مدرن محسوب می گردند. در حقیقت معروفترین 
نشانه ها و نمادهای معماری تهران و حتی ایران معاصر بر پایه معماری پست مدرن اجرا شده اند. متناسب با 

شده است هویت و نشانه های معماری ایرانی بر پایه گرایشات  زمان طراحی در هریک از این نمادها، تالش
سنتی، باستانی و اسالمی در این ساختمانها مشاهده شوند. شاید بتوان این دو نماد را برجسته ترین و معتبرترین 

 (.29و20معماری پست مدرن ایرانی معرفی نمود.)تصاویر 
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 نتایج بدست آمده از این مقاله                                             

ایران از معماری در پایان و در جهت پاسخ به سوال این پژوهش در زمینه نوع تاثیرپذیری و اقتباس معماری 
دوره های اخیر غربی و تاثیر تفکرات آنها بر معماری معاصر ایران و بر اساس بررسی نمونه های انتخاب شده، 

 پاسخ های ذیل را به اجمال می توان ارائه نمود:

تاثیر پذیری از معماری غربی در بخش عمده ای از آثار مشهود است. سبکهای مدرن، پست مدرن و  (9
التقاط گرایی متاثر از ساختار شکن) دکانستراکشن( سبکهای رایج در این آثار می باشند.  هایتک و حتی

التقاط گرایی  -التقاط گرایی با تاکید برمعماری قاجار  مدرنیسم در معماری غرب که متشکل ازت پس
 مدرنیسم عام گرا می باشدت مدرنیسم تقلیدی و پست پس -مدرن تاریخ گرات متاثر از پس

حلقه واسطه در گذر از سنت به مدرنیته در معماری معاصر ایران وجود ندارد. با تاثیر از شرایط سیاسی و  (2
اجتماعی زمانه در اواخر دوره قاجار، فرهنگ غربی در بخشهای بسیاری از جامعه مستقیماً به بطن 

یجه از یک سو، گذشته و اجتماع وارد شده و پیوندی نا موزون و ناهماهنگ با گذشته برقرار نمود. در نت
سنت متمادی سالیان طوالنی که متضمن هویت خاص ایرانی بود به شدت کمرنگ شده و مهجور ماند 
و از سوی دیگر تجدد گرایی یا مدرنیته با ظاهری ناقص و ناهمکن خود را به جامعه تحمیل کرد. 

 د زیادی از دست داد. معماری نیز از این ارتباط نادرست بشدت آسیب دید و هویت خود را تا ح

بخش عمده ای از این آثار، معماری التقاطی است. به گونه ای که یا سبکهای مدرن،  پست مدرن و  (3
هایتک با یکدیگر ادغام شده اند؛ یا تالش شده است نمود و نشانه هایی از معماری ایرانی قبل و بعد از 

ا ناهمگون و نا موزون بوده و التقاطی بودن اسالم در این بناها دیده شوند. اما ترکیب بسیاری از آنه
 نتیجه کار کامالً مشخص است.

اسالمی  -آموزشهای دانشگاهی تاکنون نتوانسته است در پرورش معمارانی که با مبانی معماری ایرانی (4
آشنا بوده و همچنین بتوانند از تجربیات مفید معماری معاصر بهره برداری نمایند؛ موفق باشد. به همین 

ل اکثر آثار موجود در سطح جامعه تنها بخشهایی از مبانی فوق را در بر داشته و در مجموع، معماری دلی
 معاصر ایرانی از بوجود آمدن آثاری جامع الشرایط محروم مانده است.

شرایط نا مناسب اقتصادی، تاثیر منفی سود محوری در معماری و شعار نامناسب کوچک سازی، متراکم  (5
زی در واحدهای مسکونی، باعث شده است در بخش عمده ای از آثار دهه های اخیر سازی و مشاع سا

و باالخص در ساختمانهای مسکونی، اصول و مبانی نظری صحیحی در طراحی و اجرا لحاظ نشده و 
بیشتر به نماسازی های بیهوده و سطحی توجه شود. لزوم ایجاد سرپناه )به هر شکل ممکن( در 

کمترین هزینه، به شدت کیفیت طراحی را در مجتمعهای مسکونی پائین آورده  کوتاهترین زمان و با
 ایرانی( باقی نمانده است. -است. در چنین شرایطی عمالً جایی برای تجلی هویت معماری )اسالمی

تعداد زیادی از این ساختمانها نه تنها نیازهای مادی انسانها و حداقل سرانه ها و استانداردهای الزم را  (3
رند؛ بلکه فاقد یک معنا و مفهوم حقیقی و بستر ساز و تعالی انسان بوده و صورتها و کالبد آنها نیز در ندا

نتیجه، شایسته و مناسب نیست. صورتها و کالبدهایی نا متجانس که متاثر از مبانی و تفکرات 
المی نبوده اس -غربی)آنهم بصورت ظاهری و ناقص( می باشند؛ متضمن معانی و مفاهیم هویت ایرانی

و مسیر معماری معاصر ایران را به سمت پوچ گرایی و هرج و مرج) نیهیلیسم و آنارشیسم( متاثر از 
 فلسفه شکاد و ساختار شکن هنر غربی سوق داده است. 



 

 

فضایی خود بنیاد در تعداد کثیری از آثار معرفی شده مشهود می باشد. معماران این  -ایده های هندسی (1
درست از سبکهای منحرف غربی و مدهای عوامفریب و یا در نتیجه شرایط زمانی و آثار در تقلید نا

مکانی و بر اساس خواسته های غیر کارشناسی کارفرمایان، اقدام به طراحی این آثار نموده و می 
 نمایند.

عدم توجه به مبانی نظری اسالمی در فلسفه هنر، زیبایی شناسی و اصول حاکم بر معماری و تجربیات  (3
نی آن در حوزه معماری و شهرسازی باعث سردر گمی و بی هویتی در معماری معاصر شده است. غ

نارسائیهای جدی و اساسی در آموزش معماری در دانشگاهها و عدم هماهنگی در محتوای دروس و 
روشهای ارائه آن توسط برخی اساتید، مزید این علت می باشد. باید با بازنگری در سرفصل دروس دوره 

ای آموزشی معماری و محتوای آنها و روشهای تدریس، فضای مناسب را برای توجه دانشجویان به ه
 مبانی نظری اسالمی و فرهنگ ایرانی فراهم نمود.

اشاره  چند توصیه اساسیدر جهت برون رفت از این وضعیت بحرانی و آسیب های جدی ناشی از آن به  (1
 : می شود

 م و استنباط و استنتاج معیارها و اصول پایدار زیبایی شناسی، مراجعه به فرهنگ عمیق و الهی اسال
 فلسفه هنر و معماری و شهرسازی آن توسط اندیشمندان دانشگاهی و حوزوی با گرایشات مرتبط.

   بهره برداری از آخرین دستاوردهای فنی و مهندسی معاصر در حوزه فناوری و اجرای ساختمان و
 صر در صنعت و اقتصاد ساختمان.تجربیات ارزشمند برخی آثار معا

  تجدید نظر در فهرست و محتوای دروس معماری و شهرسازی و گرایشهای آن و تخصصی کردن
مقاطع تحصیالت تکمیلی، باز نویسی کتب درسی، باز اندیشی و هم اندیشی اساتید با صاحبنظران 

 مربوطه در راستای ارتقا کیفیت آموزشی.

  ایرانی و  -تجهیز دانشکده های معماری به مراکز تحقیقاتی معماری و شهرسازی از منظر اسالمی
نوآوریهای الزم در جهت نظریه پردازی و ایجاد کارگاهها و آزمایشگاههای مجهز در راستای 

 آشنایی تجربی با دستاوردهای فنی و مهندسی و توسعه فناوریهای نوین.

  ن یافته بین مراکز قانونگذاری، برنامه ریزی، طراحی و اجرای معماری و ارتباط تشکیالتی و سازما
شهرسازی با دانشگاهها و اساتید صاحبنظر و خبره در جهت کاربردی نمودن تحقیقات و مناسب 

 سازی آموزشهای دانشگاهی با نیازهای واقعی جامعه.

  شهرسازی ارتباط دارند؛ از انتخاب مدیران و مسئولین در پستهای دولتی که با مباحث معماری و
مسائل بسیار مهم است. آنها عالوه بر تعهد و جدیت نسبت به انجام وظایف خود باید از تخصص و 

اسالمی آگاهی و دلبستگی  -دانش الزم برخوردار بوده و نسبت به فرهنگ، هنر و تمدن ایرانی
 داشته باشند
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 مقاله بیست و ششم

 درنتأثیرات کالبدی شهرهای مُ 
 

 محمد رنجبر کرمانیعلی

کارعبدالحمید نقره 

 

 مقدمه

 شهر به عنوان بستری، جهت رشد و تکامل مظروف خود ) انسان(، همواره از دو جنبه قابل بررسی است:

  ؛ که شامل بناها، گذرها، بدنه ها و دیگر عناصر کالبدی موجود در آن می فیزیکی شهرساختار
 باشد.

 ؛ که وابسته به شرایط رفتاری، آداب و رسوم، قوانین و مقررات اقتصادی -ساختار اجتماعی
 قراردادی و دیگر روابط انسانی است.

آن متأثر است؛ و این دریافت ها در تمام جنبه های  زیست انسان درون کالبد شهر صورت می گیرد و همواره به نوعی از
زندگی او جریان می یابد. این تأثیر، در میان روابط اجتماعی نیز وجود دارد. به عبارتی دیگر، تعامالت اجتماعی انسان، در 

اها، به نوعی که میان عناصر و فضاهای کالبدی شهر، شکل می گیرد؛ و از آن تأثیر می یابد. بنابراین طراحی دقیق این فض
بتوانند با حضور مردم، فعاالنه و پرشور، به حیات خود ادامه دهند، شهر و ساکنان آن را در حرکت به سمت سرزندگی، 
صمیمیت و پایداری یاری می سازد. با توجه به ضرورت مسئله، این تحقیق با هدف ایجاد و طراحی شهری، مبتنی بر اصول و 

اید و فرهنگ قومی، به طوری که پاسخگوی نیاز بشری در تمام جوانب باشد، صورت گرفته قواعد انسانی و مطابق با عق

 است. چهار مرحله در روند تحقیقاست؛ و دارای 
تبیین اصول و ارزش های زندگی جمعی از دیدگاه اسالم؛ که به بیان جایگاه روابط اجتماعی از نظر  (1

 را با توجه به مبانی فکری اسالم تعریف می کند.قرآن و تعالیم دینی می پردازد، و شهر مسلمانان 

تحلیل کالبدی شهرسازی مدرن و بیان کاستی های موجود در زمینه طراحی و برنامه ریزی؛ که با   (2
توجه به نواقص موجود در ساختار فیزیکی شهر، به بررسی مشکالت ناشی از طراحی نادرست، در 

 یر آن بر رفتار واعمال انسانی می پردازد. زمینه های معماری و طراحی فضاهای شهری و تأث

بیان اصول و ویژگی های طراحی شهرهای قدیمی ایران و بازخوانی فضاهای عمده و با اهمیت   (3
شهری؛ که در این مورد با تعریف فضاهای عمومی همچون مرکز محله، واشدگاه، میدانچه و گذرها و 

ن، به اهمیت این فضاهای عمومی در تحکیم ذکر برخوردها و تعامالت اجتماعی صورت گرفته در آ
 روابط انسانی میان کالبد شهرهای قدیمی اشاره می کند.

مقایسه و تطبیق طراحی شهری گذشته ایران با شهرسازی مدرن و دریافت راه حلی برای مسائل   (4
شهری موجود؛ در این زمینه، بررسی ها، با توجه به اصول و مبانی فکری بکار گرفته شده در طراحی 

قدیمی ایران، صورت گرفته است. به طوری که در انتها بتوان از راه حل های ارائه شده در جهت 
های جدید شهری استفاده کرد، در نهایت، امکان ایجاد برطرف ساختن کاستی های موجود در طراحی

 چنین امری در یک نمونه موردی پیشنهاد شده مورد بررسی قرار می گیرد.



 

 

 تبیین ارزش های زندگی جمعی از دیدگاه اسالم                                     

 

 اختیاری یااجباری گزینشی اجتماعی،زندگی 

 حیات اجتماعیرویکرد به عوامل 

 روابط اجتماعی در بستر جوامع شهری تحقق 

 تعریف شهر از دیدگاه اسالمی 

  ویژگی های کالبدی شهر، برگرفته از اصول مبانی نظری اسالمی 

  اصول اسالمی، و عصر حا                         منطبق با ارتباط شهر

 اختیاری یااجباری گزینشی اجتماعی،زندگی                                       

و  هدف غایی از نظام هستی، رسیدن به کمال از طریق عبودیت و بندگی است که برای تحقق آن در زندگی اجتماعی
اهمیت زندگی اجتماعی و نقش اساسی آن در  با توجه بهو  ها و الگوی مناسب را فراهم آوردزمینه، ها، باید بسترجامعه انسانی

 سوییمعنای زندگی اجتماعی است؛ از  ماهیت اجتماعی توجه نمود. آنها، باید به همه جوانب تربیت، رشد و کمال انسان
لسله جز با تقسیم کارها و رفع نیازها در داخل یک س که ؛های اجتماعی داردو فعالیت ها، کارهاها و برخوردارینیازها، بهره

کند که به آنها ها بر عموم حکومت میها، خلق و خویها، ایدهدیگر نوعی اندیشه سویسنن و نظامات میسر نیست، و از 
یکدیگر  اچنان بها را آنانسانسرنوشت بخشد. نیازهای مشترد اجتماعی و روابط ویژه زندگی انسانی، وحدت و یگانگی می
  .مانندمی باز رسند و یا همه با هم از رفتنکنند؛ یا به سرمنزل مقصود میای پیدا میکه همه سرنوشت یگانه مرتبط می سازد

گروهی از دانشمندان بر این باورند که اجتماعی زیستن یک امر جبری است و زندگی اجتماعی برای انسان یک ضرورت 
این نظریه با مبانی  لی در پیکر اجتماع می بینند.وجود فرد را مانند سلو برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که اساساً طبیعی است.

زندگی کردن اجتماعی برای هر فرد اختیاری است و هر فرد یک موجود از دیدگاه اسالم،  بینش اسالمی ناسازگار است.
د و یا مستقلی است، روح مستقلی دارد، اراده دارد، فکر دارد، شناخت دارد و می تواند زندگی خودش را با افرادی پیوند ده

ارزش های  به همان اندازه که انسان در این امر اختیار دارد، هم زیستی در قلمرو  (23 -999: 9311محمد تقی، )  بگسلد.
 اخالقی قرار می گیرد. 

 حیات اجتماعیرویکرد به عوامل                                               

حیات به   که موجب رویکرد انسان ؛بسته به عواملی است ،و اعتزال ارزش اخالقی اجتماعی زیستن یا گوشه گیری
به دیگر سخن، این دو شیوه زیستن به خودی خود و با قطع نظر از عوامل و انگیزه های آن،  طلبی می شود.اجتماعی یا انزوا

می شوند  به زندگی اجتماعیگرایش عواملی که موجب  و مفاهیم خوب یا بد، بدان راه ندارد. ،است یبه لحاظ اخالقی خنث
 عبارتند از:

 احساس نیاز به تشکیل خانواده-1 

موجب می گردد هر فردی به جنس مخالف تمایل این نیاز که همواره با هدف پاسخ به میل جنسی نیز همراه بوده است،  
ه که اساس زندگی اجتماعی هسته خانواد .زندگی اش را با او پیوند دهد ،به او نزدیک شود و با وی معاشرت کرده ؛یافته

ها، احساس تعلق و دیگر انسانفطرت یگانه خود بابنا برانسان  از همین جا شکل می گیرد. ،انسان را تشکیل می دهد



 

 

 ،مهمترین عامل رویکرد انسان به حیات اجتماعیبا آنان انس بگیرد. ،نزدیک شدهان مایل است به دیگر کند وپیوستگی می
هایش، اعم از مادی و معنوی، بدون کمک و همیاری یابد که بر آوردن نیازمندیآن است که انسان با عقل خویش در می

 از این رو، عقل حکم می کند که فرد باید با دیگران معاشرت کرده زندگی خود را با آنان بپیوندد. دیگران مسیر نیست.

 روابط اجتماعی در بستر جوامع شهری تحقق-2

. و کمیت و کیفیت آن بستگی دارد سازنده به روابط اجتماعی اسالمی دوام جامعه قوام وبنا بر آنچه ذکر شد، 
می تواند در جهت دوستی  وارتباط و وابستگی متقابل انسان ها و جهت گیری رفتاری آنهاست  ،روابط اجتماعی
 میزانرپذیر است، و عوامل متعددی نیز بگیری و رشد این روابط در بستر شهر، امکان شکل 9یا دشمنی باشد.
نقش قابل توجهی  شهرسازی مدرنردفضاهای شهری به ویژه آن تأثیرگذار است. در این میان کیفیت و کمیت 
در بط رواین اتنظیم ای بر گیری، بهبود بخشیدن و یا کمرنگ تر کردن این روابط بر عهده دارند.را در شکل

ی یزربرنامهی مبانی نظرانکه به عنود نمواج ستخررا ایی ل هالعمراستودی نآتعالیم قران از سطح شهر میتو
توسط  ،شهرها. دگیرار قرده ستفارد امو، دهبط بورواین ه اند تجلیگاامحیطی که بتود یجاو ا ن هانساابط روا
بین  تباطاتی کهار عنو ی،عناصر شهرط تباو ارکندگی اپرع نوی، عناصر شهرع تنو د،خوص فضایی خان مازسا
، خصوصیی مشتمل بر فضاها ،مختلف شهری تب بین فضاهااسلسله مر ،ندآورمید جامعه بوجود حاآ

بط رواتنظیم در مهمی ر نقش بسیا، شهر ییفضای و کالبدت حدو وعمومی و نیمه عمومی  -نیمهخصوصی
یی که بر هاشو ارز لصواسته آن دینک بها. یفا مینمایندا ،داردبا جامعه خویش د تباطی که هر فرار و عیجتماا

نقی زاده، ) .هد شداخوره شااند دارجامعه تاثیر د حاس آتماه با نحوط تبای درارشهری فضاهاو عناصر  یشکلگیر
9311، 40-4  ) 

 اسالمیجامعهت حدو                                                          

 دهنموت عوآن دبه را مسلمین ه و یدورزکید أتآن نی بر آکه تعالیم قر ،ستامهمی ت مقوالاز  ،سالمیت احدو
 .ستده اشمرآن کننده تقویت  به عنوان نیز راملی اعوو  تعیین کردهرا نیز مختصاتی ت حدو ینای ابر. ستا

 لهین ایسمارتمسک به -1

فالف بین قلوبكم فاصبحتم اء عداكنتم اذهللا علیكم انعمت وا كرا و اذال تفرقووهللا جمیعاً ابحبل ا عتصموو ا» 

 2« نااخوابنعمته 
که ا را خدرگ ین نعمت بزد اید آربه یا وید ونرق متفری ههارابه زده و چنگ ا ین خددشته رهمگی به و » 

ینی یکدیگر ادر دند همه براولطف خد بهو خت اندامهربانی و لفت اشما ی لهاا در دخدو ید دشمن بودشما با هم 
 .«شدید

 یتقوی مبنابر ری همکا-2

 3«وانلعدو االثم اعلي ا ونواالتعي و لتقوو البر اعلي ا نووتعاو » 
 «ریستمکاه و نه برگنا ؛کمک کنیدا تقوری و نیکوکادر  یگرباید شما بهیکدو » 
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 اخددت عبا-3

     9« ونبكم فاعبدرنا ة و احدوامة امتكم ه اهذان » 
ا مر پس تنها؛ شما هستمه فرینندر و آگاوردیکتا پرمن و ست م اسالا دیین پاآین یگانه شما ن دکنوا» 

 . «پرستش کنید

  منکراز نهی وف و مر به معرا-4

 2«نلمفلحواهم  لئكو اولمنكر اعن ن ینهو وف وبالمعرون یامرو لخیر الي ن امة یدعوالتكن منكم و » 
ری کابداز  و ؛مرری ابهنیکوکارا  دممره و کنندت عوح دصالو به خیر را برخی خلق ن شما مسلمانااز باید و » 

. دهند بواخوری ستگار و بختیوزفیرل کمادرعالم در ،یت خلق هستنداسطه هدواکه به حقیقت ن یناا ونهی کنند 
» 

 لهیا مستقیم اطصردر سیر-5

      3«نصیكمبه لعلكم تتقوولكم ذبكم عن سبیله ق لسبل فتفرا اال تتبعوه وطي مستفیما فاتبعواصرا هذو ان » 
متابعت ، شماست پریشانیو یگر که موجب تفرقه ی دههااز را وکنید وی پیراز آن . ستراه راست این و ا» 
 . «شویدر باشد که پرهیزکا. به شماستا خدرش ین سفاا. نکنید

 ادریبر-6

    4«نهللا لعلكم ترحموا اتقوو اخویكم ابین ا فاصلحوة خون المؤمنوانما ا» 
س و تر اخدو هید دصلح د خو یمانیا ادرانپس همیشه بین بر؛ یکدیگرند ادرهمه برن مؤمنا ،به حقیقت» 
 . «گیریدار لهی قراحمت ر لطفل باشد که مشمو ،باشیدر پرهیزکا

 نهمسایگاق حقو-7 

به ام حترون و احیه تعارویش افز، در اجتماعیر اناهنجای هارفتارثیر بر کاهش أمهمی که ضمن تارد مواز 
تی تنظیم ربه عبان و همسایگاق عایت حقو، رنددارثیر تأ ،جتماعیابط صحیح رواتنظیم در همچنین  ویکدیگر 
 .ندره دارشاابط رواین اکه بر تنظیم د یاتی شمران از آمیتورا یر ت زیاآ. ستا نبط همسایگاروا
      5«هلهااعلي ا تسلموا و بیوتاً غیر بیوتكم حتي تستانسوا التدخلوا منوالذین ایها ا. یا .. »

و نشوید ، وارد یدارند زهجااصاحبش از تا ن تادخوی مگر خانهها ،یاهیچ خانه هرگز بهن یمااهل ای ا» ... 
 .«کنیدم سال خانه نخستآن هل ابه  ،خل شویددا ،خصت یافتهن رچو

ر ذي لجاو المساكین و الیتامي و القربي ي ابذو حساناً الدین ابالوو به شیئاً ا ال تشركوو هللا وااعبد... وا» 

     3«یمانكماما ملكت و السبیل بن و الصاحب بالجنب و الجنب رالجاو القربي ا

ن و یتیمان و خویشا ،درماو  رنسبت به پدو نگیرید وی  شریکی را هیچ چیزو بپرستید را یکتا ای خد» ... 
و نیکی ، ست شماینددیرزکه ران پرستان و بندگاران و هگذر وفق امون ستادو وست ابیگانه یه که همساان و فقیر

 .«مهربانی کنید
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. نیایدد بوجوه منع شدل عماو ا ی هارناهنجاد یجاامینه زمینماید که ب یجاا ،تیاآین اپاسخگویی به 
صوتی یا تجسس حمت های امزد یجان امکاو اقل برسد ابه یکدیگر به حدزل منادن بوف مشر نمکاا ،لمثلافی
زل و مناری معمادر بطی اضورات و ین مقروتدم مستلز ،رمواین دن انموظ لحا. ودبین بر ازنیز ان یگردال حواز ا
ین دمیاو جمله معابر ی از شهرز بای فضاهاو غیر مسکونی و مسکونی از عم ار اهمجو بنیهانها با آبطه فضایی را
 .ستا

 حمرصله -8

ند بر تحکیم امیتوآن ست که توجه به اسالمی ام تعالیه در توصیه شدی هارفتاو ر ش هااز ارزحم رصله 
در حم رهمیت توجه به صله ان در امیتورا کریم آن قرت یاآین ا. اردجامعه تاثیر بگذت حدو و جتماعیابط روا

 :دکر کرذسالمی اجامعه 
  9« قیبارعلیكم ن هللاكاام انحارالوابه ن تسائلويلذاهللا ااتقووا»...
ره بادر و یدآرنظر ا را در خد ست میکنیداخوو دریکدیگر مسئلت  م او ازنا یی که بهاخداز آن بترسید و » ... 

 .«شماست لعمااقب امرا کوتاهی نکنید که همانا خد محاار

  2«لقربيي ابذو حسانا الدین ابالوو به شیئاً ا التشركوو هللا واعبدو ا...  »
 .«مهربانی کنید نخویشادر وماو  رپدنسبت به  ونگیرید وی شریک  را هیچ چیز وبپرستید را یکتاای خد» ... 
ی بند محلهو فامیلی ی مجتمع هاحاکم بر ل صواتوجه به  ،سالمیاتوصیه مهم ارزش و ین اپاسخ به در 

بین س تمان مکااند انچه که بتوآهر و تجمع ی مکانهاآوردن هم استرسی فرد تسهیلهمچنین  و ،مناسب شهر
 جامعهت حدوکه سبب تقویت ی به نحو ،جتماعیابط رواین تنظیم ابنابر. دتوصیه میشو نماید همافررا  افراد
یک د حاآبط رواند املی که میتواعواز یکی . مینماید طلبی را ست که توجه جداردی امود، از شو اسالمی
که  ،ستافضاهایی و ندگی زمحیط ، یت نمایداهد جامعهر آن نتظارد اموی شهاو ارز افهدابه سمت  راجامعه 
فضایی ن مازهمچنین ساو ین فضاها ا. هددمیر  نها در آبا یکدیگر دم مر تماس هایو جتماعی ت اتباطاار

یا تقلیل ، جتماعیامناسب ی هاستما یشافزدرایی اثیر بسزأنند تابا یکدیگر میتوی شهرعناصر ط تباو ارشهرها 
 .نددارنقش  ،یگانگی جامعهس حساان ابر میزل که به هر حا ؛شته باشنددانها آ

که  ؛ستاجامعه د حاآبین ی رو در رو س هاتمان مکاان امیز ،جامعهت حدوبر ار ثیرگذأمل تاعواز یکی 
ز نمان سمی چوامرو در می عمومکنه اسایر و  نامید زار،با، مسجد ن،خیابا، کوچهن مختلفی چوی مکانهادر
ی هااریدت و دحتی تجمعاو  ،جمعیی شهازور ،جشنهاد و عیا، اسم ملیامر ،سم فرهنگیامر ،جماعتزنما ،جمعه
سالمی انظر تعالیم رد موت حدوتقویت  رد کهمکانهایی و توجه به فضاها . یش مییابدافزا ن آنمکااتفاقی ا

ده و یفا نمواتوجه ن نقشی شایا اسالمی -منطبق بر اصول ایرانی حی شهر سالماطری و یزربرنامه، درمؤثرند
 .شته باشدار داقرن گاتصمیمگیرند ان ویزربرنامهن و حااتوجه طررد بایستی مو

 تعریف شهر از دیدگاه اسالمی                                                                            

شهر اسالمی تاکنون وجود داشته، هنوز  درباره اینکه چه چیزی یک شهر اسالمی است، یا اینکه آیا
های زیادی وجود دارد و هنوز تعریفی کامل از شهر اسالمی و خصوصیات آن ارائه نشده است و الزم مجادله

است که متفکران، عالقمندان و متخصصان واجد شرایط در تحکیم مبانی نظری و ارائه تعریفی جامع و مانع در 

                                                           
  1رداو ه     آیی  - 1

 53رداو ه     آیی  



 

 

این زمینه، قرآن کریم، از جمله منابع اصیل و بنیادین معارف اسالمی، در تشریح این موضوع، اهتمام ورزند. در 
اکثر شهرهای دانشمندان،های شهر مطلوب است. اما به طور کلی، از دیدگاه بسیاری ازرویکرد اسالم به ویژگی

مدند؛ اسالمی دارای عناصری بودند، که به نوعی از مشخصه های اصلی شهرهای اسالمی به حساب می آ
 همچون یک مسجد اصلی، بازارها، ارگ، مناطق مسکونی و شبکه خیابانی.

 ویژگی های کالبدی شهر، برگرفته از اصول مبانی نظری اسالمی                           

ای ایفا کردند. شهری با مبانی شماری از عوامل وجود دارند که در زمینه نظم و طرح ظاهر شهر ، نقش قاطعانه
های کالبدی، بازتاب دهنده ساختارهای اسالمی، عالوه بر موقعیت طبیعی محلی)توپوگرافی( و ویژگی فکری

  به طور کلی این عوامل به شرح زیر است: 9اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی عام جامعه بود.

 قوانین طبیعی -1

یا تطابق طرح و شکل ساختمانی نخستین اصل بازگو کننده ویژگی یا ماهیت شهر اسالمی، همان سازگاری 
شهر، با شرایط طبیعی، اعم از موقعیت طبیعی )توپوگرافی( و شرایط آب و هوایی بوده است. استفاده از مفاهیمی 

اند. این قبیل عناصر، به ها، بیانگر این شرایط بودههایی پوشیده و باریک و باغچون حیات خلوت، تراس، خیابان
 اند. شدهو هوایی گرم حاکم بر محیط زندگی مسلمانان، طراحی می منظور تطابق با شرایط آب

 باورهای فرهنگی و مذهبی-2

داده است؛ از این رو مسجد باورهای مذهبی، کانون یا هسته اصلی زندگی فرهنگی مردم مسلمان را تشکیل می
اورهای فرهنگی تفکیک کننده در سلسله مراتب نهادی و مکانی، از جایگاه عمده و کانونی برخوردار بوده است. ب
بخشیده است. در نتیجه، طرح شهری زندگی خصوصی و عمومی به نظام مکانی میان مصارف و مناطق، نظم می

های جداکننده، قلمروهای خصوصی و عمومی از یکدیگر بوده است. بنابراین، بستهای باریک، بنخیابانشامل
هرگونه فعالیت اقتصادی که با مبادله و حضور اجتماعی سر و کار داشته باشد، ازکاربری مسکونی جدا بوده، و 

 ده است. های اصلی متمرکز بوبیشتر این قبیل فعالیت ها در مناطق عمومی خیابان

 اصول طراحی منشعب از قوانین اسالمی                                         

ها، بازتاب دهنده های اجتماعی و محلروابط اجتماعی و فیزیکی میان قلمروهای خصوصی و عمومی، میان گروه
ا باالتر از ارتفاع فرد شتر قانون تبدیل شده که ارتفاع دیوار ر قوانین اسالمی بوده است. اصل حریم شخصی، به

دیگر قوانین مربوط، از جمله عوامل تعیین کننده شکل )یا فرم( شهر اسالمی  سوار تعیین کرده است. این مورد و
  بوده است.

 اصول اجتماعی-1 

های اندازهای فرهنگی، خاستگاههای اجتماعی، مبتنی بر چشمبندیسازمان اجتماعی جامعه شهری براساس گروه
قومی و همخونی مشترد استوار بوده است. بنابراین توسعه در جهت برآورده ساختن این گونه نیازهای اجتماعی، 

حرکت بوده است. عواملی چون ساختارهای  به ویژه اتحاد خویشاوندی، دفاع، نظم اجتماعی و اعمال مذهبی در
خانواده گسترده، حریم شخصی، تفکیک جنسی و تعامل اجتماعی نیرومند به وضوح در شکل ساختمانی متراکم 
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دار متجلی و متبلور بوده است. مسائل اجتماعی و حقوقی، تحت کنترل محققان و اندیشمندان منازل حیاط
سجد )نهاد اجتماعی اصلی( و زندگی اجتماعی، جایی که اکثر مشاجرات در مذهبی بوده که در مکانی نزدیک به م

 اند. کردهگرفته، زندگی میمی

 اصول اسالمی، و عصر حاضر منطبق باارتباط شهر-2 

های فوق، در ابعاد فیزیکی و طرح، از نوعی منطق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این شهر با ویژگی
ریزی مدرن به مندی و برنامههای نظامای برای روشهای آموزندهتواند تجربهاین امر میتبعیت می کرده، که 

توان جرح و تعدیل داده تا با استانداردهای زندگی و قابلیت کارکردی شمار آید. شهر اسالمی را به سادگی می
را حفظ کند. در این  و طبیعی مدرن، تطابق پیدا کند، و سازگاری باالی آن با محیط فرهنگی، اجتماعی و مذهبی

 رسد. بسیار مرتبط و معتبر به نظر می مورد چنین شهری، هنوز نسبت به نیاز شهری امروزی در جامعه

 تحلیل کالبدی شهرسازی مدرن، بیان کاستی های موجود و اثرات آن بر روابط اجتماعی شهروندان     

 تعریف شهرسازی  (9

 تقلید شهرسازی مدرن و تأثیر آن بر زندگی انسان معاصر (2

 شکل گیری فضاهای شهری معاصر مؤثر در طراحی وعوامل   (3

 ضرورت توجه به فضاهای شهری مناسب درافق آینده شهرسازی ایران  (4

 تعریف شهرسازی -1

برخی از تعاریف مربوط به شهرسازی عبارتند از: فرم 
دهی به مسائل و مشکالت شهری؛ نظام بخشی به 
شش عنصر شهری )خیابان ها، ساختمان ها، سیستم 

و سرگرمی ارتباطات و تجهیزات، محل های کار، تفریح 
 و مالقات( هم از نظر عملکرد و هم از نظر زیبایی؛ نظم 

 
های شهری؛ سازمان دهی روابط دهی به محیط

( متشکل 1-25: 9311عناصر شهری. )بحرینی، 
نمودن تمامی فعالیت های زندگی به طور عام در 

( نظم دهی 951: 9319)اوستروفسکی، شهر و کشور. 
(. علم و هنر سازمان 1: 9353عملکردهای چهارگانه مسکن، کار، آمد و شد وگذران اوقات فراغت. )لوکوربوزیه، 

 (.  93-23: 9319دهنده فضاهای کالبدی شهر. )توسلی،
 

 خر ار       ح    یوو با ب وا ااگ ه ک یبا -2 صدیا

 

بشد      ه وده  یو  ر  خر ار       -1 صدیا

 ردااو  چباو  ح    یوو بی یبا    ه  با

 



 

 

 تقلید شهرسازی مدرن و تأثیر آن بر زندگی انسان معاصر -2

ازی انتظار می رود، فراهم ساختن محیطی سرزنده و پویا است، که تجلی ساز فرهنگ، آنچه از علم شهرس
هنر، تمدن و آداب و رسوم یک ملت است. توجه به شهر، تنها از بعد فیزیکی آن، طراحی شهری را تنها محدود 

هم می گسلد.  به خیابان ها و دسترسی هایی می کند، که میان انسان ها حد و مرز مشخص کرده و روابط را از
در حالی که یک شهر را ساکنین آن ساخته و تعریف می کنند. بنابراین افکار، روابط، اعمال و احوالشان بر هویت، 
مسیرشکل گیری و رشد کالبدی شهر، تأثیر گذار است. توجه به طراحی شهری، براساس هویت و فرهنگ ایرانی 

بخش های جدید در شهرها، در چند دهه اخیر، در ایران اسالمی و تأکید بر آن از آن جهت است که طراحی  -
گیری شهر ناموفق بوده و در این بخش ها، نشانی از فرهنگ و هویت رشد یافته یک ملت از ابتدای شکل

 تاکنون به چشم نمی خورد. به عبارت دیگر، برنامه ریزی و توسعه شهرسازی نوین 
بافت های قدیمی و خصوصیات کالبدی آن ها نیست. بلکه مبتنی بر شناسایی و بهره گیری از اصول طراحی 
که محصول اندیشه، فرهنگ، جامعه و اقلیم دیگری است و در  تنها تقلیدی است، از اصول و روش های غربی
 تطبیق آن با شرایط ایران دقت نشده است.

در میان جامعه ترویج  این تقلید از معماری غرب، در شهرسازی امروز فرد گرایی را بدون آنکه خود بخواهد،
گوید، و سعی در ناهماهنگی و عدم تجانس و تقابل هر چه تمام تر با سایر کند. همین که هر بنایی من میمی

اندرکاران ایجاد آن است. به دنبال تسلط گرایی، تفاخر وخودنمایی همه دست عمارات دارد، نشانی بارز از فرد
ا، تجلی یافته است و غربت انسان معاصر را در محیط زندگیش، مدرنیسم، این خصیصه نیز در کالبد شهره

گرایی، میل تشابه به بیگانه، متجلی می سازد. این گونه از تفکر، عوار  فرهنگی خاص خویش ازجمله مصرف
بریدن و جدایی از هویت ملی، نابودی ارزش های سنتی، تفاخر، رواج فرهنگ جدایی گزینی، عدم احساس تعلق 

دایی از همسایگان و امثالهم را تقویت نموده و فرهنگی جدید را جایگزین فرهنگ متواضع و وطن به مکان، ج
 (  999-920: 9333نماید. )حبیب، دوست و وحدت گرای با هویت ، می

 تحوالت اجتماعی و نابودی فضاهای شهری سنتی 

با تحوالت جدید شهرسازی، محالت به لحاظ کالبدی، تخریب و رفته رفته اعتبار و ارزش گذشته خود را از دست 
داده اند. امروزه شهرهای جدید، با مفهومی سمبلیک، محله را با خود به همراه داشته در حالیکه، ظرف کالبدی 

( 9به بلود های شهری سپرده است. )تصویرآنها، مخدوش شده است و در شهرسازی امروز، جای خود را عمدتاً 
 -ایجاد سلسله مراتب شهری )چه کالبدیدر حالی که، درگذشته محالت شهری، وظیفه ساخت کالبدی شهر و 

مکانی، چه مدیریتی( را بر عهده داشتند؛ مسیر های 
از اصول حاکم بر بافت های  جدید، بدون اینکه

ت ارگانیک، قدیمی، بهره گیرند؛ یکباره بر گستره باف
فضاهای عمومی برای  ( 2تحمیل شده اند. )تصویر
بر فضاهایی برای تماس ها  ،عبور و مرور وسایل نقلیه
فرهنگی غلبه کرده است. حتی  -و ارتباطات اجتماعی

جایگزینی فضاهایی برای آمد و شد، به بهای از دست 

با عملکرد  ،رفتن بسیاری از فضاهای شهری سنتی
و در حال  .گی منجر شده استفرهن -مهم اجتماعی

ه وار     یبا  هوار   نب  جبا   ب    -5 صدیا

خااهو   باا  اه  ر   ا ابه اه  ه   ااو ک ردااو ه اباخ 

   ایف هشوهو 

 



 

 

ی نمانده و یا در به جای ثردار، اارمعنی فضاها، از آن یستدقتصاامسائل ه آن که عمدری بدالیل بسیاحاضر، 
و انیکی رمکی ارط کانالهرتوسی رریگاز دس ریکی پ، شهردر جتماعی ی امکانهام تماحال نابودی است. 

شهرها نیازمند فضاهایی هستند که به  این در حالی است، که می روند؛بین و از به هم متصل ری عبوی ارالنهدا
و ندگی روح ز ،ین فضاهاون ابد فرهنگی مردم پاسخ گفته و عملکرد مناسبی داشته باشند. -روابط اجتماعی

 .رودی رین مرباز  مانیز و درقیق ر ،جتماعیاصالت ا
می ش جمعی خاموی شتن محیطهااسطه ندوانسانها به ا. بیگانه می شوندد خواف طرامحیط  د وورا خربدم ررم

جتماعی اضه رعا ،دین خوو است ه اشد رمقصد کاو  ،سکونتأ مبد هوزمرا .یکنندرنم ررشغله فکرجز به مو  ،شوند
 .دمیشوس حسااهمیشه  محله،زدن در  اگان فقدو  فتهربین از  ،دنهم محلی بوو  مکثرد و محل برخو. ستا
 بافت، می گیردرت صو ،مختلف شهرح سطودره رائی کرریض هری تعرحتو ریانی رشی ارهن خیاباو ها اه گرربز

ه مدد آجووبه اً عمدد خو در دورانه رک ،راف رمختلت خل بافت مسکونی محالو آرام دانج د طنقاه یژوشهر به 
د خو انهخ فتنربه ر مجبوو شته اندن هم جمع شدای دور بررا یگر ساکنین محله جائی د و دبین می براز  ،دبو

در یا و تبدیل  ،جوئی هاد سوو  وجهیرثر بی تامسکونی بر ی بافت هادر نه رامعمای فضاهاری از بسیا. می شوند
فاقد کیفیت  و فضاهای عمومی نامطلوب. نداهیددگرد با محیط خوزون نامول شکاو اتغییر به مکعب ها ف شر

فضاهای فاقد  ترافیکی و ت و با کارکرد صرفاًمانند میادین بزرگ بی کیفی ،کالبدی وخدمات شهری-اجتماعی
درچنین شرایطی گسست اجتماعی  (3)تصویرشود.می منجربه جامعه گریزی افراد ،تسهیالت شهری تجهیزات و
  .این مناطق شهری را تهدید می کند ،نشاط که الزمه سالمت عمومی جامعه است شادابی و ونبود

 فضاهای قربانی  حومه، و حاشیه شهری فضاهای 
 انزوا، بیشترین درنتیجه و شده، مرکزی و متن شهری
می دیده حاشیه شهری فضاهای در امنی، نا و گسست
 و اجتماعی، شادابی و نشاط بودن پایین آن نتیجه شود؛که
 فضاها این در. است اجتماعی اغتشاش و نارضایتی بروز
 پیاده مانند فیزیکی، های فعالیت برای کمتری های فرصت
 فضاهای و مسیرها و پیاده خرید مراکز در حضور و روی

 و نوجوانان و کودکان برای ورزش و دوچرخه ایمن
 نظیر ضعیف، اجتماعی های پیوند. دارد وجود بزرگساالن
 عضویت عدم و اجتماعی پذیری مسئولیت و تعهد عدم
 بر زیانبار رفتارهای دربروز خیریه، و داوطلبانه های درگروه
  تصادفات قلب، هایشریان گرفتگیجنون، روانی، اختالالت مخدر، مواد و الکلی مشروبات مصرف مانند سالمت،
 (Jackson, 2003, 200). است موثر کشی خود وحتی

 دیروز با مقایسه در امروز شهرهای حجم آن، جمعیت و فیزیکی فضای لحاظ به شهرها، روزافزون گسترش با
 شهرهای اینکه، افزون (4تصویر. )باشد می زیادتر بسیار
 بیشتر شهروندان. است فرهنگی اهمیت دارای کمتر مدرن
 کوچه، شماره و اسم آپارتمان، اسم یا شماره منزل، پالد با

ب  گ  اش ا ساود ر یبا     اسخی خ ح م  -7 صدیا

 ااو ک یبا   خر ار      ردااو   نب    ه  ابش  

 خا  ااح  یبا  یوو اهو 
http://www.kashian.blogfa.com  

   

 
 

یشد   وض   ی  هی سه ه  هح     هال   -3 صدیا

اج      بدخهو     شوی  آر بی هحش  باا     ا    

 شدا  ها ا  وابا آین ی      شق بی هو ر اا اس هاخخ 

   http://www. zigzagmag.netگاو ی ارا 

 



 

 

 در مستقر تاریخی و اجتماعی فرهنگی فضای و محله تا هستند، آشنا شهری بندیمنطقه و میدان و خیابان نام
 اجازه فضا شلوغی .است شده تبدیل حرکت، درحال جمعیت آمد و رفت و ستد و داد تجارت، محل به زیرا. آن
  (5تصویر. )کند نمی فراهم را شان پیرامونی محیط مورد در افراد برای داوری و تأمل
 خود زندگی محدوده در جدید، محالت گیری شکل و قدیمی محالت با کمتر شهرها ساکن مردم از بسیاری 
 حس مهاجرت باالی آمار  وجود با .هستند امروز ساکنان و دیروز مهاجران مردم بیشتر زیرا. هستند آشنا

 امروز شهرهای مشکل ترین مهم این و گیرد نمی شکل شهروندی، احساس و همکاری و همدلی همسایگی،
 9. ماست کالنشهرهای شهروندان اصلی های چالش از یکی المکانی حس دیگر عبارت به. است

 گسست بافت شهری با احداث خیابانها 

تاکید بر تکرار و تشابه یکنواخت  ،در چند دهه اخیر 
و یکسان سازی فرم ها و فضاها مبنای حرکت های 

های شهری بوده و هدف برنامه ریزان عموماً مدیریت
ت فیزیکی شهر، فائق آمدن بر مشکالت و معضال

ها، بزرگراه ها و تالش برای رونق کالبدی احداث خیابان
شهر بوده است. نگاه کمی گرا بر توجه به کیفیت 

به  .فائق آمده و روح شهر فراموش شده است ،زندگی
گمشده بزرگ  ،طوری که انسان و روابط انسانی

به دنبال تفکرات مدرنیستی، که  شهرهای امروزی است.
ت های اقتصادی و اجتماعی، کالبدی و در زیر ساخ

فیزیکی شهر روی می دهد. علم شهرسازی جهت 
پاسخگویی به تحوالت جامعه و هماهنگی بیشتر با 
اوضاع جهانی، بیش از هر چیز به تسهیل امر آمد و شد 
اتومبیل می پردازد، و بی آنکه از اصول و واقعیات 
 موجود شهر قدیم بهره جوید، از طریق طراحی های
جدید که بعداً به شهرسازی بلدوزری معروف شد، اندام 
های ارگانیک و منسجم شهر را گسسته و آن را 
آنچنان که ماهیت توسعه برون زا اقتضا می نمود، 

( در این رویکرد، فرسودگی 3شکل می دهد. )تصویر
قسمت هایی از بافت )سیمای شهر( با فرسودگی بنیان 

زیستی، تعبیر  های اجتماعی و فرهنگی واحد های
شده و در این گذار، بی آنکه به جایگزینی سیستم 
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 ا خ خر ار  ردااو خا خاه  ب وا ااگ ه ک   -3 صدیا

هحال    اس ب ن باخر اهن ا ر  خو  رش  ه هی هش ن 

 ر   ه اهب یور ا ابه اج        یور ر هن

وا نر  ه  گاخخ   -واردخگ  بن  ر     اج     

 هنش   هر اهوو

 

 

هشدخ رش شی هاا   هن ر  خر ار   اخ  خ  -4 صدیا

وض     ده  ب  وض   ه  ی هصدب     ه  هب   خا 

هم هاخر ا ابه     یر    جوای  هاخخ اس هحشی ه  

 ب یو  هنش   هر اهوو

 



 

 

های مظروف )انسان(، اندیشیده شود، با دخالت دربافت شهر، تمامی نهادهای مناسب، در تأمین نیازها و خواسته
   (952 :9315جامعه، اعم از خوب و بد، از بیخ و بن زیرو رو می گردد.) حبیبی، 

 می کار به طرف دو هر ساکنین بر شهری، های راه کننده تقسیم اثرات توصیف برای بافت، گسستگی واژه 
 از. افتد می اتفاق موجود مسیر در ترافیک حجم افزایش یا جدید مسیر احداث نتیجه در اغلب مسئله، این. رود
 حرکت یا مسیر وسط در فیزیکی بازدارنده موانع با دیگر، نقطه به نقطه یک از جابجایی منظور به مردم که آنجا
 ویژه به ها، جابجایی زمان و تعداد افزایش در بافت جداسازی نتیجه شوند، می مواجه نقلیه وسایل مداوم
 وسایل مداوم تردد و بافت اصولی غیر انفصال این (HMSO, 1987).گردد می منعکس پیاده سفرهای
 گسستگی به بناها، زودرس استهالد و خیابان سوی دو مرتبط بناهای ایستایی و عملکرد تضعیف ضمن نقلیه،

 طریق از دیرباز از که فردی. شودمی منجر شهر فضایی سازمان گستره در فیزیکی و کالبدی اقتصادی، اجتماعی،
 قطع با یکباره جدید های کشی خیابان توسعه اثر در بوده ارتباط در دیگر محالت یا نواحی با سنتی گذرهای
 ترین عمده از یکی دلیل همین به( 91-23: 9334 محمدزاده،.) شود می مواجه کالبدی و فضایی پیوستگی
 عمومی کامالً فضاهای با خصوصی فضاهای ساکنین ناگهانی ارتباط شهر، بافت زیستی واحدهای اغلب مسائل
. گیرند می قرار عمومی کامالً فضاهای با برخورد در یکباره خانه از خروج محض به افراد که طوری به. باشد می

 (1تصویر. )رود می بین از شرایطی چنین در همسایگی و همبستگی و آشنایی

  روها و حذف فضاهای انسانیشدن پیاده کمرنگ 

با افزایش ضریب مالکیت اتومبیل، سطوح پیاده 
عناوینی چون، اصالح روهای مرکز شهر تحت 

ها، قوس ها و بهسازی سطوح شبکه ها هندسی راه
به نفع سواره روها باریک و باریک تر شده، و برخی 
موارد به حذف کامل قلمرو پیاده ها منجر می گردد. 

( به دلیل اینکه پیاده روها در 13: 9311)رابرتسون، 
بافت به عنوان عناصر مهم شهری در نظر گرفته 
نشده نتیجه این برخورد بروز نارسایی عملکردی 

مسیرهای پیاده می باشد. پیاده روهای اطراف مسیرهای سواره رو، بیشتر به صورت مستقیم، یکنواخت و بدون 
تولیدی، طراحی شده اند و به دلیل فقدان پل های ارتباطی و  در نظر گرفتن ماهیت کاربری ها و مقدار سفرهای

 (3هدایت کننده، حائل مناسبی بین کاربری ها و مسیرهای سواره نمی باشند. )تصویر

 تفاوت فرهنگی و بروز ناهمگنی در شهر 

به علت  ،با ویژگی های مشخص فرهنگی و عقیدتی متفاوت است. در شهر ،دربردارنده مردم مختلف ،شهر
 ،فزایش تعامالت انسانی و اجتماعی، نوع جدیدی از قشربندی اجتماعی حاکم می شود که وجه مشخصه آنا

باعث تحرد شدید ناشی از تغییرات پایگاه اجتماعی و اقتصادی افراد می شود.  ،تحرد بسیار باالست. ناهمگنی
فع افراد می شود، حفظ و اشاعه درآمد و منا، شرایط آن ،همین عامل باعث تغییر دائمی محل سکونت، محل کار

کاری دشوار می شود، به همین جهت پایبندی شخص به سنت ها و عواطف  ،روابط صمیمانه و پایدار میان افراد
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در قالب سازمان  ،با ایجاد روابط اجتماعی گسترده با افراد ناهمگن ،انسان شهرنشین ،از یک سو یابد. کاهش می
این امکان را به دست می آورد که ابعاد مختلف شخصیت خود را بپرورد و پایگاه اجتماعی به  ،های گوناگون

به دلیل این ناهمگنی، قیدهای خویشاوندی و همسایگی و احساسات ناشی از زندگی  ،دست آورد و از سوی دیگر
ای اولیه غلبه می یابد و تماس های ثانوی بر تماس ه ،یا از بین می رود. در شهرها ،با یکدیگر تضعیف می شود

عالوه برفرهیختگی و  ،اجتماعیبه همین علت خصلت غیرشخصی، سطحی، ناپایداری و جزئی بودن روابط 
 عقالنیت به انسان شهری نسبت داده می شود.

 معاصر شهری فضاهای گیری شکل و طراحی در مؤثر عوامل -3                 

شکل  در طراحی و کهرا عواملی با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی های بیشتر در این زمینه، می توان 
 دخالت دارد، به طور خالصه، در چند مورد، بیان کرد. گیری فضاهای شهری معاصر

 خودرو به روزافزون وابستگی 

بر شهر مسلط  ،ها به عنوان فضاهای عمومیدر نتیجه استفاده روزافزون از خودرو، بزرگراه ها، معابر و پارکینگ 
شده و معنای فرهنگی و هدف انسانی فضاهای شهری را تحت تاثیر قرار داده اند. مفهوم اجتماعی خیابان 

اند. طراحی بزرگراه ها، فضای وسیع و کمرنگ شده و به جای افراد پیاده، وسایل نقلیه در این فضا جای گرفته
آور همراه با آسیب های یجه آن ایجاد سطح وسیعی از فضاهای خالی و ماللبدون شکل ایجاد کرده که نت

اجتماعی است. استفاده از راه های شبکه شطرنجی، ضمن جداسازی فعالیت ها و مکان ها باعث تسهیل و 
 بعاد انسانی را آشکار ساخته است.تسریع حرکت سواره شده و اولویت سود و سرعت بر ا

 کاربری زمین در طرح های نوسازی شهری سیاست های منطقه بندی و 

ارزش را از بین برده اند.  طرح های نوسازی به روابط اجتماعی بی توجه بوده و فضاهای شهری قدیمی و با
منطقه بندی به عنوان ابزاری برای جدایی عملکردها، مانع از ساخت فضاهای شهری با عملکردهای متنوع است. 

را نادیده درعملکرد اجتماعیفضایینظم عملکردها را جایگزین نظم فضایی ساخته و اهمیت نظم ،این سیاست
 گرفته است.

 های شهری عمومیطراحی محیط عدم هماهنگی میان نهادهای دولتی و خصوصی در 

فضاهای جمعی جای خود را به عناصر خصوصی داده اند. در گذشته، فضاهای عمومی در ارتباط  ،در شهر مدرن 
با ساختمان های خصوصی طراحی می شد، اما اکنون نهادهای دولتی و خصوصی بی ارتباط با هم، به این امر 

میان منافع عمومی که راه حل آن آشتی  ؛اشتغال دارند. سرمایه گذاری در مورد حفظ فضای عمومی کاهش یافته
 و خصوصی است.

 گرایش معماران و برنامه ریزان شهری نوگرا به فضاهای باز 

ریزان شهری معاصر تحت تاثیر نوگرایی، ابعاد انسانی و اصول فضاهای شهری سنتی را کنار گذاشته اند. برنامه  
یی وسیع و بدون شکل رها فضاهای میان ساختمان ها به ندرت طراحی می شوند و ساختمان های مرتفع در فضا

شده اند. گرایش افراد به استفاده از فضاهای شهری تغییر کرده، در حالی که آنها می توانستند در فضاهای 
شهری، زیست اجتماعی داشته باشند. آرمان نوگرایان در مورد شکل های معماری عمودی یا برج ها که سطح 



 

 

فضای باز و استفاده از نور خورشید بیش از حیات اجتماعی  پوشاند، نشان می دهد که منظر،افقی کمی را می
 اهمیت داشته است.

 ضرورت توجه به فضاهای شهری مناسب درافق آینده شهرسازی ایران -4                

با توجه به آنچه ذکر شد، شهرسازی امروز در ایران بیمار است و این بیماری، تقلید کورکورانه نام دارد. تقلیدی 
که صرفاً براساس شکل کالبدی و ظاهری، بی توجه به معنا و فرهنگ مبنای آن، صورت گرفته است. در 

شکل و کالبد به محتوا و اثر آن  شهرسازی جدید، جای عناصر و فضاهایی خالی است. فضاهایی که بیشتر از
 توجه داشته و دارند. 

هدف از طراحی شهری، ایجاد بستری است برای اسکان، زندگی، رشد و پرورش انسان؛ و تکامل انسان صورت 
نمی گیرد، جز در سایه تعامالت و ارتباطات انسانی و این فراهم نخواهد شد، مگر با ایجاد فضاهایی جهت 

 لیت های جمعی. آرامش، صحبت و فعا
آنچه که حائز اهمیت است، بازسازی و بهسازی فضاهای شهری در محوری موازی با فرهنگ و تمدن ملی است 

نصیب نمی باشد. با توجه به این اصول و بازخوانی معنای شهر که البته از مبانی نظری شهرسازی اسالمی نیز بی
 –چه از لحاظ کالبد و چه از نظر محتوا  -ذشته در ایران انسانی به طور تام و تمام و عنایت به طراحی شهری گ

فرهنگی می توان امید این را داشت که زمانی  -و در نهایت ایجاد فضاهای شهری جهت تعامالت اجتماعی
شهرهای جدید طراحی شده بر اساس اصول فرهنگ خودی، حرفی برای گفتن خواهند داشت و خواهند توانست 

شهری مناسب، سودمند و زیبا به نیازهای انسان، به عنوان مظروفی که خود، محور عالوه بر ایجاد فضاهای 
 اصلی فضا نیز، به حساب می آید پاسخ دهند.

شهر برای رسیدن به این پاسخ، تمام عوامل ذی ربط، باالخص طراحان شهری در ابتدا باید از خود بپرسند، 
یا شهر فضای کالبدی حیات   و تفریح است فضای سکونت، کار ای متشکل ازچیست  آیا شهر مجموعه
شود. اگر چنین در آن روابط انسانی و اجتماعی شکل گرفته، بارور و شکوفا می کهجائی  اجتماعی جوامع است

اجتماعی  ها به زندگیبراساس نیاز روانی انسان ،گیری شهر بیش از آنکه یک پدیده مادی باشدشکل است و اگر
و چگونه در شهر امکان   پاسخگوست شکل گرفته باشد، چگونه کالبد شهر به این نیازهاو ایجاد روابط انسانی 

شهر تا فرم جزء فضاها متأثر از روابط اعم از فرم کالن فرم شهر،  ارتباط اجتماعی مردم با هم فراهم شده است
ها متأثر ط و زیرساختهمانگونه که شهر از این رواب .اقتصادی و سیاسی است های اجتماعی، فرهنگی،و بنیان
بنابراین آیا می توان گفت آنچه باعث ایجاد انزوا  برخی از روابط انسانی، اجتماعی نیز تأثیرگذار است. بر ،شودمی

و دوری گزینی شهروندان از شهر و فضاهای اجتماعی شده، نحوه طراحی اینگونه فضاهای شهری بوده  به هر 
 ترتیب چه عاملی می تواند این صمیمیت از دست رفته در جوامع شهری را احیا سازد 

گیری ل به نظر نمی رسد، گریز به نحوه طراحی شهری و شکلآنچه که صحبت از آن، در این میان، نامعقو
کالبدی محالت و شهرهای قدیمی است، تا زمانی که این بحران و چالش مدرن از شهرسازی امروز رخت بربندد 
و شهرهای معاصر نیز مجالی برای ایرانی بودن پیدا کنند و طراحان شهری بتوانند طبق اصول و فرهنگ ایرانی 

نیازهای امروز شهروندان، فکری نوین برپایه مبانی نظری چندهزارساله ارائه دهند. تا رسیدن به این  و مطابق با
مقصود، شاید توجه و دقت به اصول شناخته شده در شهرسازی اسالمی و بازخوانی و ایده گرفتن از طراحی 

شته( و مطالعه در فضاهای کالبدی شهرهای گذشته ایران )که بیشتر با زندگی و مقیاس انسانی همخوانی دا



 

 

شهری و عمومی همچون میدانچه، واشدگاه و مرکز محله که در حیات اجتماعی انسان های هم عصر خویش 
نقش قابل توجهی داشته اند، بتواند تا حدی مشکل شهرسازی مدرن را تعدیل کند و آن را به سمتی هدایت کند 

یل، خیابان، شهر و امکانات روز دنیا، این امکان را نیز بیابد که که انسان ایرانی معاصر در کنار استفاده از اتومب
زمانی را با همسایگان، آشنایان و هم محله ای ها در فضایی نیمه خصوصی و دور از ازدحام و شلوغی ترافیک 
شهری به صحبت و فعالیت های اجتماعی سازنده بپردازد و در حال گذر از میان فضاهای شهری، خود را در 

 ای از حافظه تاریخی و خاطره جمعی نیاکان و آیندگان شهر ببیند. گوشه
 

 بیان اصول و ویژگی های طراحی شهرهای قدیمی ایران و بازخوانی فضاهای عمده و با اهمیت شهری        

 گیری زیست جمعی انسان  بستری برای شکل (1

 روابط، ویژگی ها و اصول مربوط به شهرهای قدیمی ایران  (2

 اصول طراحی بافت های قدیم  (3

 روابط اجتماعی در شهرهای قدیمی ایران (4

 ضرورت ایجاد فضای عمومی در شهر  (5

 فضاهای عمومی در شهرهای ایران  (6

 تأثیر فضاهای شهری بر روابط اجتماعی مردم درمحله های قدیمی   (7

 زیست جمعی انسان  گیری بستری برای شکل-1

  شهر 

حاکم بر آن به مثابه آینه ای از حیات انسان تجلی یافته و با القا ارزش هایی به انسان، به شهر، متشکل از کالبد و قوانین 
ها و اصول جهان فعالیت های او نیز جهت می دهد. به عنوان تجلی گاه ارزش های فرهنگی و شکل گرفته بر پایه آرمان

ن ارتباط محیط و انسان را نیز می توان به عنوان بینی اهل خویش، معانی و ارزش هایی را به انسان القا می نماید که همی
جنبه ای از حیات تلقی نمود. در واقع انسان با قرارگرفتن در فضای شهر و تماس با آن، عالوه بر ظواهر ملموس و مشهود 
د.) مادی، معنایی را ادراد می کند که این ادراد بسته به زمینه فرهنگی و حیات انسان شامل درجات متفاوتی می باش

زیرا  .ریشه فرهنگی بسیاری از معضالت زندگی شهری نیز مربوط به تفکری جز این است توان گفت( می9315گروتر، 
با یک کد پستی و تعدادی پالد ساختمانی تجاری  ،کسانی که شهر و محله خود را فقط در قالب یک نقطه متراکم جمعیتی

دریافتی درست از زندگی شهری به عنوان یک  ،دانندهم وصل می شوند، میها به و اداری که از طریق خیابان ها و بزرگراه
شهر در صورتی که،  9.قانون شهری و تعامل حساب شده و هدفمند و صمیمیت آفرین ندارند فرهنگ وزیست بوم مبتنی بر
. بعبارتی آنچه نددار در آن بوقوع می پیوند، و مردم حس شهروندی نسبت به شهر خود اجتماعیتعامالت  ،جایی است که

با تمام سالیق و ویژگیهای منحصر بفردشان؛  ؛بلکه مردم خود شهرند ،شهر را می سازد، ساختمانهای عظیم و پارکها نیستند
که در آن روابط انسانی و اجتماعی آنها شکل گرفته و بارور می شود. بدین ترتیب می توان ادعا نمود که یک  ستجاییشهر 
 و بلکه نیاز به زندگی اجتماعی و روابط انسانی نیز بر ایجاد آن اثر گذار است .ای مادی استوار نیستتنها بر پدیده ه ،شهر
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به عبارت دیگر، معنی در شهر و  امکان پاسخگویی به چنین نیازهای اجتماعی و انسانی در فضاهای شهری بوقوع می پیوندد.
 دارد؛ با شکل فضایی و کیفیت آن نیز در ارتباط مستقیم است.درد انسان ازمحیط آن، در حالیکه وابستگی شدید با فرهنگ 

بنابراین شکل کالبد مجتمع زیستی) شهر( و اصول شکل دهنده و تعریف کننده آن یکی از موضوعات مهمی است، که با 
ه می شود. به تأثیری که بر زندگی و روابط اجتماعی ساکنان دارد، به عنوان عاملی در ایجاد وحدت و یا تفرق جامعه شناخت

طور مثال کالبد همگن، هماهنگ و متعادل یک شهر، که عاری از تسلط عناصر مادی و یا اظهار تشخص و تمایز انسان ها 
توسط عمارات باشد، تأثیر به سزایی در احساس وحدت و همراهی و همدلی و تجانس  اهل شهر خواهد داشت. در غیر این 

من بگوید و عالماً و عامداً بخواهد خویش را از دیگران متمایز نشان دهد عامل  صورت، شهری که هر ساختمان آن بخواهد
 ( 9311بروز عدم تعادل و ناهماهنگی و عدم تجانس خواهد بود، که باعث تشدید تفرقه میان اهل شهر می گردد.) نقی زاده، 

 محله، عامل هویت دهنده به زندگی شهری 

محدود و هدف دار است که اشیا را به هم پیوند می دهد. اما این فضا وقتی محتوای ز نظر کالبدی، فضا یک زمین خالی ا
ها، در ساختار ذهنی، نه تنها به . شناسایی و تمیز مکان ها و سازمان دهی آنمکان نامیده می شود ،فرهنگی و معنی بیابد

به نظر می آید شایندی و درد، نیز هست. افراد، اجازه واکنشی مؤثر را می دهد؛ بلکه منبع احساس امنیت، دلپذیری ،خو
مکان تالقی تعامالت و محله  راکوچه و خیابان بیشتر محله است. زی عامل اصلی هویت دهنده به مجموعه خانه، آپارتمان،

سازمان و استخوان بندی محله می ( 35-43: 9335) عزیزی، عوامل اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی است. 
ی از محورهای کلیدی در تعریف محله باشد. وجود و تداوم محور اصلی محله همراه با گذرهای پیاده، شبکه ای از تواند یک

مراکز فرعی محله و وحدت شکلی آن را باید، چارچوب و استخوان بندی اصلی محله دانست. ترکیب عملکردها و فعالیت ها 
ختلف نیمه خصوصی، نیمه عمومی و عمومی به عنوان بستر اصلی برای ایجاد وحدت فضایی، وجود نشانه ها و عرصه های م

( محله قلمروی یک گروه اجتماعی 9332در تعامالت و روابط اجتماعی نیز از ویژگی های محله محسوب می شوند. ) حبیبی،
ین برای است، که تماس های شخصی بسیاری در میان آن ها برقرار است. یک محله خوب، باید توازنی میان خواست ساکن

ها بر قرار نماید. توجه به با هم بودن و جمع بودن، خلوت مورد نیاز ایشان و برای برقراری درجاتی از برخوردها و مشارکت
اصلی مهم در شهرسازی است و محله برای ساکنین آن فرصتی برای بوجود آوردن برخوردهای غیر رسمی و انسجام 

 (  999-920: 9333اجتماعی است. )حبیب، 
در رابطه با جایگاه محله در شهر، می توان گفت که محله ها ساخت و بافت اصلی شهرها را تشکیل می دهند. زندگی 
روزمره مردم در مقیاس محله، به طور محسوسی قابل درد بوده و آن را تحت تأثیر قرار می دهد. این تأثیر از طریق نوع 

س محله، فاصله سفرها و تعامالت اجتماعی ساکنین و همسایگان زیرساخت ها، تجهیزات و خدمات شهری موجود در مقیا
ی و طراحی شهری در مقیاس محله اتفاق می افتند. سطح مباحث موجود در مقیاس ریزگیرد. تصمیمات برنامهشکل می

حدوده و های ساختمانی در یک ممحله می تواند از دیدگاه های مختلف بسیار متفاوت باشد. برای برخی قرارگرفتن بلود
برای برخی دیگر، اندازه و مساحت محله، مطرح شود. لیکن محله به عنوان فضای فرهنگی و اجتماعی مردم و ساکنین که در 

  (Wheeler, 2004: 181)تر باشد.کنند؛ شاید پذیرفتهکنار یکدیگر زندگی می

 

 

 



 

 

 روابط، ویژگی ها و اصول مربوط به شهرهای قدیمی ایران -2

شهر سنتی ایران، شهری بود که براساس باورها و 
اعتقادات مذهبی شکل گرفته بود. شهری دارای هسته مرکزی 

عملکردی، تعریف شده، که سلسله مراتب در تمامی جنبه های 
کالبدی و اجتماعی آن وجود داشت. اصل مذهبی صله ارحام، 
در تعیین محدوده های شهر و محالت، نقشی اساسی داشت. 
تقسیمات شهری باید آنچنان می بود که دیدار از دوستان و 
آشنایان و آگاهی از وضعیت ایشان براحتی میسر باشد. لذا، 

بود و تداوم  فضای انسانی، حاصل توجه به مقیاس انسانی

تر کردن فضا نقش داشت. عرصه ها و بافت ها در انسانی
مقیاس مطلوب و متناسب محالت، فضایی را به وجود می 
آورد، که فرد به راحتی قلمرو آن را در مدت زمانی کوتاه طی 

یت برای محیط سکونت کرده و محیطی آشنا را هر روز تجربه می نمود، به آن تعلق خاطر می یافت و در حفظ آن و احراز هو
 (  9333:993کوشید. )همان، خویش می

در مورد شهر و معماری تاریخی ایران و اسالم بسیار سخن گفته شده است. این در حالی است که، در عین تحقیق و 
ایرانی تفحص و معرفی کالبد و ویژگی های فیزیکی و کالبدی و فنی، از اصول حاکم بر آن ها و از تأثیری که از فرهنگ 

پذیرفته و از انرژی که به فرهنگ مردم داشته اند، کمتر سخن به میان می آید. به همین دلیل است که، وقتی کالبدی به 
عنوان معماری اسالمی و ایرانی معرفی می شود که ظاهراً برای زندگی امروز مناسب نیست، امکان ظهور و بروز معماری 

که اگر از اصول و  اسالمی معاصر، منتفی می شود. در حالی
مبانی صحبت شود و راه های تجلی کالبدی بخشیدن به آن ها 
در زمان حاضر، به گونه ای که پاسخگوی نیاز های انسانی 
معاصر باشند، بیان شود، آنگاه می توان از معماری و شهرسازی 

 (  991: اسالمی معاصر سخن گفت. )همان

 اصول طراحی بافت های قدیمی -3

به همین جهت، طراحی شهرهای ایران اعم از طراحی در 
بخش های قدیمی و بخش جدید شهرهای موجود، و یا طراحی 
شهرهای جدید، باید براساس شناسایی اصول طراحی بافت های 

های فضای ها، ویژگیقدیمی، توجه به خصوصیات کالبدی آن
یری از اصول گذشته انجام شود. ذکر این شهر ایرانی و بهره گ

مطلب ضروری است که منظور از اصول، عقیده شخصی فرد 
معمار و شهرساز نبوده بلکه مقصود آن، قواعدی است که 

)توسلی،  محصول قرن ها تجربه در شیوه طراحی می باشد.

 ر در ر  وض ی  خا ب وا یبا یدخ -7 صدیا
http://www.yazdnegineiran.com 
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 (23-13: 9335محمود، 

 اصل پیوستگی فضایی 

ایران بر پیوند فضایی از طریق یک رشته فضاها و سازمان کالبدی شهرهای قدیمی 
عناصر ارتباط دهنده، همچون گذرهای اصلی و میدان میان عناصر مجموعه، یعنی مرکز 

گرچه در بافت قدیم بسیاری  ،پیوستگی فضایی شهر و مراکز محالت، شکل گرفته است.
کویری به خوبی  پیوستگی در بافت قدیم شهرهای از شهرهای ایران وجود دارد، اما این

پیوند فضایی میان  ،نامنظم معابر اصلی به صورت شطرنجی (1تصویر) مشهود است.

. طراحی شهری در است محالت، مراکز آنها و مجموعه مرکز شهر را برقرار می کرده
های قدیمی شهرهای ایران در جهت تجدید سازمان فضایی، اصالح و تعریض بخش

سواره و فضاهای شهری جدید با طراحی بدنه ها و مانند گذرهای اصلی و ایجاد دسترسی 
 آن، باید به کمک این اصل صورت گیرد.

 عناصر شهری اصل هم پیوندی واحدهای مسکونی و 

اند و ا حیاط مرکزی به یکدیگر پیوستهبواحدهای مسکونی  در شهرهای قدیمی ایران،
جهت استقرار واحدهای مسکونی، تعیین اندازه  دهند. می ای را تشکیلمجموعه یکپارچه

محصور کننده اطراف، اندازه اجزای حیاط مانند  فضای حیاط نسبت به حجم فضای
تابع نظم و پیمون  ایوانها، اندازه اتاقها و در و پنجره ها، ر وحو  و باغچه ها، اندازه تاال

  ت.بوده اس

 متباین اصل فضاهای 

و ارتفاع از یک سو، و عناصر و اجزای محصور کننده از سوی  فضاهای متباین، فضاهایی هستند که از نظر طول، عر 
ارتباط دهنده  متباین در این است که، یکنواختی فضاهایدارند. در واقع باید گفت که، ارزش فضاهای  دیگر، با یکدیگر تفاوت

ایران، پهن و باریک شدن فضا و سرباز و  را کاهش میدهد. دو خصوصیت عمده فضاهای متباین در بافت قدیم شهرهای
محصوریت خصوصیت، تغییر در شکل بدنه محصور کننده، میزان  عالوه بر این دو (90تصویر) سربسته شدن آنها می باشد.

)کامالً محصور و نیمه محصور(، تغییر عناصر محصور کننده و تغییر در مقیاس فضا، )بزرگ و کوچک شدن میدان( باعث 
 شوند.متباین می ایجاد فضاهای

  کردن فضا اصل محصور 

 اصل نخستین گفت میتوان درواقع و شود محصور مطلوبی شکل به باید فضا جذاب، شهری مکان یک به دستیابی برای
 عناصر معمول، طور به مسکونی واحدهای یا و ای محله شهری، عناصر. است محصوریت شهری، مکانهای برطراحی حاکم
. یابد انسانی مقیاس باید فضا و میشود محسوب فضا، رکن مهمترین انسان، اصل، این براساس. میباشند فضا کننده محصور
 بدنه پیوستگی با فضایی، بودن محصور. برانگیزد را انسانی احساس ساختمانها، بین فضای که یابدمی نمود هنگامی اصل این

 موجب نماها، بین فاحش اختالف و ساختمانها بدنه بین متعدد فواصل وجود که، مفهوم بدین. دارد ارتباط فضا، کننده محصور
 پویایی و ایستایی همچنین و جزء و کل در شکل سادگی با محصوریت این، بر عالوه. گرددمی محصور فضای تضعیف
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 در را مختلف عناصر که مانند میدان فضاهای و اصلی معابر یعنی دهنده ارتباط فضاهای. میکند پیدا ارتباط محصور فضاهای
 و ایستا میدانچه و میدان چنانکه. هستند ایستایی و پویایی خصوصیت شرایط واجد دهند،می پیوند هم به آن مرکز در و شهر
. است الزامی شهرها قدیمی های بافت در سواره دسترسی ایجاد نشینی، شهر گسترش با. شوند می تعریف پویا خیابان و گذر
 کوچه که، است حالی در این و است شده ها بافت این تخلیه و فرسودگی علل از یکی خود مناسب، دسترسی ضعف که چرا

 به. اند شده طراحی انسانی مقیاس با و عر  کم و تنگ تاریخی، و اقلیمی شرایط دلیل به قدیمی، شهرهای های پسکوچه
 رابطه بر اساساً فضا در بودن محصور احساس که چرا آورند؛ می فراهم انسان برای را محصوریت از خاصی شکل دلیل همین
 در فضا یک به دسترسی نوع و شکل وجود این با (99تصویر) .است استوار فضا کننده محصور بدنه ارتفاع از ناظر چشم فاصله
 سریع، های گذر و فضایی ارتباطات ساختن فراهم وجود با سواره های دسترسی گاهی و است مؤثر آن بودن محصور میزان
 .شوند می ها صمیمیت و ها محصوریت بردن بین از و محالت کالبد تخریب باعث

 مقیاس و اصل تناسب  

 ای که از اندازه مستقل است. در مورد فضا،فضا یا یک شیء است، رابطه یکرابطه میان ابعاد مختلف  ،تناسب منظور از
بحث تناسب را تشکیل  کامالً محصور و یا نیمه محصور باشد، و عر  فضا، اعم از اینکه فضا ساختمانها ارتفاع نسبت بین
مربوط می شود. می توان گفت که  آن با فضاها یا اشیای اطراف ،به رابطه بین اندازه یک فضا یا یک شیء مقیاس اما. میدهد

باشد. اگر اندازه یک فضا با پیکر انسان ارتباط اطراف خود می یک فضا یا یک بنا در مقیاس یا خارج از مقیاس با محیط
باشد که  آن فضا دارای مقیاس انسانی است. هر فضا به تنهایی، نه باید خیلی بزرگ شود کهمی مطلوب داشته باشد گفته

. محصور و تنگ به انسان دست دهد ری با اطراف ضعیف شود و نه خیلی کوچک که در آن احساس ترس از مکانتماس بص
رغم تنگ بودن، به علت تنوع فضایی و فقدان یکنواختی، با این وجود در شهرهای ایران، کوچه های طراحی شده، علی

ط اقلیمی و فرهنگی به فضای محصور و تنگ با بدنه احساس تنگنا و ترسی ایجاد نمی کنند. شهروند ایرانی به علت شرای
های کاهگلی بیشتر از خیابان های عریض و باهیبت خو دارد. عالوه بر آن بسیاری از فضاهای معماری و شهری در عین 
ده تناسب و مقیاس انسانی، دارای تقارن در بدنه ها نیز می باشند که این امر بر جاذبه فضاهای معماری و شهری می افزو
است. برای تعیین نسبت مطلوب بین ارتفاع بدنه محصور کننده و عر  فضا باید گفت که این نسبت در بخش قدیمی و 

در طراحی فضاهایی که حالت حرکت و پویا دارند و در طراحی فضاهایی که حالت ایستا و  2به9تا  9به9، 9به2میانی شهرها 
 می باشد. 3به 9تا 2به9توقف دارند 

 اصل قلمرو 

 خصلت فطری او می باشد وکند در آن زندگی می انسان ،که این اصل، یعنی معلوم و مشخص بودن حدود مرز فضایی

حد فاصل  ،در بافت قدیم شهرهای ایرانلیکن  ت؛قابل شناسایی اس ،صورت عمومی و خصوصی معموالً به دو ،قلمرو فضایی.
یعنی قلمرو یک حیاط،  مل حیاط و عناصر در برگیرنده آن،واسط این فضاها نیز تعریف شده است. فضاهای خصوصی شا و

اختصاصی یا یک هشتی که به چند خانه راه داشته  بست بوده است. فضای نیمه عمومی ر نیمه خصوصی به صورت یک بن
قلمرو یک محله  ،مجموعه همسایگی بوده و فضاهای عمومی به صورت گذر و میدان است، قلمرو چندین واحد مسکونی یا

. این قلمرو فضایی بویژه فضای نیمه قلمرو ایجاد میکند درخت و کاشت پل به وجود آوردن اختالف سطح، پیچ، .بوده است
ز نظر اجتماعی و فرهنگی حائز اهمیت بوده است. این خصوصی که متأسفانه در طراحی های شهری امروز فراموش شده، ا

فضاها به عنوان ارتباط دهنده چند واحد مسکونی به صورت هشتی، بن بست و یا سکو باعث ایجاد احساس تملک ساکنین 
توانند از این فضای نیمه عمومی جهت مشورت، تماس با یکدیگر و برقراری روابط آن می گردند. عالوه بر آن ساکنان می



 

 

اجتماعی زندگی خود بدون حضور افراد غریبه و شلوغی و ازدحام ناشی از ترافیک بهره برند. این آشنایی در همسایگی، کنترل  
 و هوشیاری بیشتر افراد را نسبت به محدوده فضایی مشترد خود در پی دارد.  

 کمپوزیسیون( صل ترکیبا( 

کننده آنهاست. در صورتی که بناهای مختلفی با هم ترکیب شوند و  منظور از ترکیب، ترکیب فضاها و بدنه محصور
کننده،  محصور  الزم است بین این بناها چنان هماهنگی از نظر وحدت شکل برقرار باشد که بدنه فضایی را محصور کنند،

میان بناهای مختلف محصور کننده  نهای مختلف، صورتی پیوسته پیدا کند. در صورتی کهعلی رغم تشکیل شدن از ساختما
هر ساختمان، حداکثر برای خود بدون ارتباط با ساختمانهای مجاور  ناهماهنگی شکلی باشد و عناصر ترکیب کننده نمای فضا 

یکسانی نیست  هنگی به معنای همشکلی ومجموعه فاقد ترکیب است. نکته قابل توجه این است که هما طراحی شده باشند،
 .ها می توانند در عین هماهنگی متفاوت نیز باشندو بدنه
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ء می در حالی که در گذشته، کالبد شهر توازن، تعادل و مقیاسی انسانی و از همه مهم تر معنویتی را به انسان القا
تناسبی، زشتی و از همه بدتر، سیطره مادیت و القا کننده بی نظمی، فشار روانی، ناهماهنگی، بینمود، محیط شهری امروز، 

کمیت بر زندگی انسان است. کالبد شهر در گذشته، دارای کالبدی نجیب و آرام، متین و متوازن و هماهنگ بود که در سایه و 
ماره که به نحوی خویش را ظل ا... می نامید شکل گرفته در جوار عمارات معنوی مسجد و زیارتگاه و حسینیه و حتی داراال

بود. اگرچه کالبد شهر با مصالح معدود و محدودی بنا شده بود. لیکن، تنوع اشکال و تناسبات و احجام سبب می شد تا عاری 
ز آنجا که محله او  رتباط اجتماعی در یک فضای همسایگی، الزمه زندگی در شهر استا از یکنواختی و خسته کنندگی باشد.

کوچک ترین واحد جغرافیایی و اداری و انسانی هر شهر محسوب می شد، لذا خانواده و اعضای آن اولین برهه یی که در 
بیرون خانه پا به عرصه اجتماع می گذاشتند محله بود. از این رو شکل گیری روابط دوستی در قدم اول از محله آغاز می شد 

برخوردی محالت شهر تعریف شده بودند و انسان در هر  گو و روابط گرم و چهره به چهره بود.و مبتنی بر آشنایی و گفت و
ناگزیر از سالم و احوال پرسی و احساس یگانگی با جامعه و فقدان احساس غربت بود. هر از گاهی با عبور از کنار سقاخانه 

وانمردی و آزادگی و شهادت در خاطره ها زنده می ها تاریخ و فتوت و جای و یا عبور از میان حسینیه و تکیه ای، قرن
 (999-920: 9333شد.)حبیب، 
اتحاد، همدلی، همکاری و گفت وگو از خصوصیات اهالی محل و صنف بود زیرا پیشبرد اهداف در هر محله،  

مستلزم این همکاری به  ،اقتصادی و اجتماعی و نیز تربیت بهتر فرزندان در عرصه های اجتماعی و دفاع از حقوق شهروندی
هر محله نیز  ،در همان حال که دارای یک هویت مشترد بودند ،ویژه در شرایط سخت و بحرانی بود. بدین جهت شهرها

که براساس یک خاطره یا میراث طبیعی و تاریخی، دینی، فرهنگی تعریف می شد.  ،دارای یک هویت فرهنگی خاص خود بود
ثیر خود را حتی در راه ها گذاشته بود و وجود سابات ها به أکه ت ،ن غافل شد، عامل فرهنگی استبنابراین عاملی که نباید از آ

یی شهر مجموعه یکی از مواردی است که معلول این علت بوده است. ،عنوان محل دیدار اهالی چند خانه با یکدیگر هم
 ،تلف زندگی شهری به شمار می آمد. در همان حالبرای نیازهای مخ ،هماهنگ شده از محله هایی با ویژگی ها و تقسیم کار

 شهر فضای گفت وگو و ارتباط عمومی در قبال فضای بالنسبه اختصاصی محله محسوب می شد.
درگاه، هشتی، پیرخانه، بازارچه، مسجد، تکیه، سرگذر، خانه های اعیانی و امثال آن مراکز اصلی تبادل آرا بود. از آنجا که  

مقید به حفظ برنامه های  ،افراد یک محله در صورت لزوم ،ای خانوادگی، قومی و دوستی استوار بودمحله براساس پیونده



 

 

خویش در میان جمع بودند و به نحوی هماهنگ در مجموعه جامعه شهری حضور می یافتند. این فضای ارتباطی دربرگیرنده 
گفت وگو و مضمون گفت وگو و در باب  شد. حتی براساس سن، جنس و شغل نیز فضایزبان و فرهنگ خاصی نیز می

چنانچه برای پیرمردان، زنان، کودکان، جوانان و پیشه وران  .گرفتاصناف حتی زبان گفت وگو به نحوی متفاوت شکل می
این فضاها و آنچه بدان می پرداختند متفاوت بود. استمرار حضور چندین نسل از یک تبار در یک محله شکل گیری چنین 

همچنان که برای خود دارای یک  ،هر محله اتی را موجب شده و صاحب هویت و شخصیت معین می ساخت.فضا و مناسب
کرد در همان حال دارای گذر، بازارچه، مسجد، تکیه، آب انبار، قهوه که ایجاد خاطره می ،شخصیت و هویت اجتماعی ویژه بود

سیسات أرساند. بسیاری از این تو سالمت اجتماعی مدد میخانه، حمام و اموری از این قبیل بود که به شکل گیری صمیمیت 
 .در نقش یک فضای عمومی به همبستگی و انسجام اجتماعی کمک می رساندند

از لحاظ حضور  .قهوه خانه از لحاظ ادبی مرکز اجتماع شاعران و تشکل های ادبی محله و شهر بود ،به عنوان نمونه 
مل بود. نقاشی مکتب قهوه خانه، نقالی أه و معتمدین و مطلعین نیز پایگاهی قابل تخطاطان، هنرمندان و صاحبان حرف و پیش

شاهنامه، مدیحه خوانی، پرده خوانی و تعزیه زاییده این پایگاه های محله است. بنایان و معماران و سنگ کاران، قصاب، 
فروشندگان برخی آثار هنری مانند انگشتر، ها و ها و مقنیشیروانی کوب، شیشه بر، شاطر، پیشکار، نانوا، نقاش و میراب

تسبیح، عصا، قلیان و... از طلوع صبح در قهوه خانه ها مستقر می شدند، قرار و مدارها در قهوه خانه ها گذاشته می شد، 
نه در قهوه خا ،پهلوانان و کشتی گیران که حضور و توقف را در چهارسو و سر محله و گذر خالف تربیت پهلوانی می دانستند

ها پاتوق می کردند. هر چه شهر بزرگ تر بود، حفظ هویت محله ها اهمیت بیشتری داشت و باالتر از سطح محله فضاهایی 
آورد و محله ها را جامع، میدان شهر، بازار شهر و نهاد قضاوت و حکومت تمامی شهر را در یک معنا گرد هم می چون مسجد

 در کنار هم قرار می داد.
گفتن و شنیدن و بروز ذوق و خالقیت و ، قهوه خانه، زورخانه، تکیه و نظایر آن مکان هایی برای دیدن حمام، بازارچه،

که نهایتاً به ایجاد همبستگی و صمیمیت جمعی منجر می شد.  ،ظهور فرزانگی و فرهیختگی و ارتباط چهره به چهره بود
در سطح محله امکان شکل گیری روابط اجتماعی مطلوب، عاطفی، مشارکت جویانه و همدالنه را  امکانات،وجود این قبیل 
شهرد های جدید با ساختمان های عمدتاً یکدست و یکنواخت یا محله های خودرو و با برنامه  در حالی کهفراهم می ساخت 

 اجتماعی و انسانی هستند. -طفیکه به صورت های افقی و عمودی ساخته شده اند، فاقد مولفه های مطلوب عا
عالوه بر آن طول مدت سکونت در محله ها باعث ایجاد عالقه، آشنایی و وابستگی به محیط می شد و زندگی را از حالت 

به طوریکه المکانی خارج می ساخت. زمان الزم برای ایجاد حس همسایگی و پیوند عاطفی امر مهمی در این فرآیند است. 
حالت جدید شهری نیز با گذشت زمان و افزایش طول مدت سکونت، وابستگی و آشنایی ساکنین با محیط حتی در برخی از م

که تجربه زیست  ،شهرد اکباتان و فضاهای شهری تحمیل شده، امکان پذیر می شود.  به طور مثال درشهرد هایی از قبیل
. هر بلود است شکل گیریدر حال قالب های جدید روح محله در  ؛پی را در مجموعه های خود دارند بیش از دو نسل پی در

یک محله افقی است و شناسایی ساکنین و حسن تعلق و همسایگی موجب شکل گیری مبادالت اجتماعی و واکنش افراد 
نسبت به امور پیرامونی شده است. کافی شاا تا حدودی به ویژه از بعد اجتماعی و ادبی جای قهوه خانه های قدیم را گرفته 

به ویژه در ایام  ،؛ سوپرمارکت های جدید جایگزین بازارچه های پیشین شده و تکیه های آیین های مذهبی هر بلوداست
نشانه هایی از شکل گیری عوامل و عناصر  ،سوگواری، تشکیل تیم های ورزشی در هر مجموعه و مسابقات ورزشی بین آنها

 فضاهای جدید شهری است.هویت بخش در
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با توجه به مطالب گفته شده، فضاهای عمومی شهری، از گذشته تا کنون، به عنوان یکی از مهمترین عوامل ایجاد 
تعامالت اجتماعی، آشنایی ساکنین با محیط، وابستگی و صمیمیت به حساب می آیند. وجود فضاهای عمومی در محله و شهر 

این تعامالت و روابط ایجاد کند و ضامن برقراری حیات اجتماعی گردد الزم و ضروری به به طوریکه بتواند فرصتی را برای 
نظر می رسد. چرا که حیات جمعی، فرصتی جهت رها شدن از تنش های زندگی روزمره، تعامالت اجتماعی و گردهمایی افراد 

حیات جمعی در فضاهای عمومی، درگرو ها در فضاست. و گروه های مختلف و بستری برای حضور، آزادی بیان و ابراز آن
امنیت اجتماعی و در نتیجه ترغیب به  ، (Whyte, 1980)های مختلفترویج تعامالت اجتماعی، جذب افراد و گروه

و ایجاد فضایی فعال و سرزنده است. اجتماع پذیری در  های مختلف در فضا، جامعه پذیری بیشتر،افزایش تحمل گروه
نیاز مردم به حس تعلق اجتماعی و تعامل با یکدیگر قرار دارد و این امر در یک فضای اجتماعی فضاهای جمعی، بر پایه 

، ادعای قلمرو وحس مالکیت میسر خواهد  (Lang, 1994)حمایت کننده، در کنار تأمین آسایش فیزیولوژیکی
کی، یک نگاه، یک مکالمه و تعامل اجتماعی و برقراری ارتباط، می تواند یک موضوع فیزی  (Alexander, 1968).بود

ارتباط بین افراد باشد، که خود مستلزم تعریف رویدادها و فعالیت های متناسب و در نتیجه نقش پذیری مردم در فضا و 
 عضویت آن ها در گروه های اجتماعی است.

 ی جمعیتعریف فضاها 

واژه فضای جمعی وجه اجتماعی برای تجمع که کارکردهای مختلفی در اطراف آن وجود دارد،  ،عرصه ای متمرکز
هایی برای ایجاد خاطره جمعی و ذهنیت مشترد پدید می آید. به این . در فضای جمعی موقعیترا مد نظر قرار می دهد فضا

ترتیب، درد مردم از شهر همسو و مشابه می شود. فضای جمعی،فضایی برای مکث ودیدارهای اجتماعی است که درهمه 
 ی همه اقشار باز است. ساعات شبانه روز به رو

 یشهری تعریف فضاها 

ز و شد فضاهایی باح مطر ،تابع شهر نشینیی فعالیت هان و مادمرن تباطی میاارمانی که شهر به منزله بستر از ز
فعالیت ها، بناهای مختلف فرهنگی، شامل  بود ودارای بدنه ای محصور کننده  ،از نظر فیزیکی هرکه یدرر پوشرا سری

اداری، تجاری و مانند آن و عناصر و اجزای شهری به صورتی آراسته، هماهنگ و واجد نظم و زیبایی و بالطبع با اجتماعی، 
فضای  ،عبارتی( به 2: 9335شدند. )جعفری، ه نامیدی شهری فضاهام به ناو  فتهکل گررش می شد، ارزش های بصری

ان که بعنو ییکلی فضاهار بطو که بعنوان عرصه عمومی، تجلیگاه فعالیتهای شهری است. ،شهری جزئی از یک شهر است
ل الی، به دمختلفی هاس مقیا در (،سکونیرمی ارت هربافه در ژریوه رب )اختمانیرکم سامتری بافت هان میادر عطف ط نقا

ی نیز فضاهاو  یندآمی د ین قبیل بوجوو از افت فیزیکی بام فردر  تغییرع و تنو، فرهنگ ء تقا، ارکمامانند تعدیل ترگوناگون، 
 . دکر یرمعرفی هررشی فضا هاان میتورا می شوند جملگی ر منظوی عطف شهرط نقاان شهر بعنوس مقیادر که زی با

شهر در یع زمختلف قابل توی هاس مقیادر  ،میگیرندارقر ه هایستگاز وها هسکونتگاب چورچها دری شهری فضا ها
ع ین نواز اهستند ردار برخوری یخ پربارتاو از صالت از ابافت شهرهایی که درون . ندآورمی د شهر بوجودر فی عطط نقاده و بو

ان را ندوشهرادی از تعدی گفتگو هاو همایی ها دگر، ها ت شی که محل مالقاارز باز بای فضاها ؛میشونده یدر دفضا ها بسیا
، برقراری ارتباط تعیین هویت شهرو در میشوند ب محسوی شهره دمل عماعورت آزاد از ین فضا ها بصو. اتشکیل میدهد

  .نددارنی اوانقش فران ندوفرهنگ شهرء تقاارنتیجه اجتماعی و در 



 

 

نشانه د یجاه، ایندی آنسل هاای بره تعلق خاطرد یجاو اگذشته ات عی خاطراتدو تقویت ، کم جمعیتیاپرترط نقادر تعدیل 
 .فضا ها هستندع ین نوی اهادجمله عملکره از غیرو کم ساختمانی اتررج از خاز، بای بسترد یجادن و اکرده مای و آشهر یها

یی اگروا نزو اخصوصی ی هامحیطرا از ساکنین ده و گفتگو موثر بوو بحث و ها تترغیب مالقادر جمعی ز بای فضاها
یع زتو، وجدید مشابهی خلق فضاها وین فضاها احیا ی اشهری حی هااطردر . مینمایدت عوط دپرنشاو جمعی ی بهمحیط ها

را ئی زابلکه بحث هویت  ،دمیشوی شهری بافت هاع در نه تنها باعث تنو ،مختلف یهاس مقیاو در شهر در  فضاهاع ین نوا
ین فضاها اکه ا یرزت. نهاسی آتغییر پذیرو پویایی ی شهری مهم فضاهار بسیای یژگیهاو ازیکی . آوردمید بافت بوجوای بر

یا تحت تاثیر اد در  میین فعالیت ها م انجااچگونگی در که  اتیبه تبع تغییرو ند دجتماعی بوا دی وقتصای ایت هاعرصه فعال
 . شدندمی نگرگود هرری شرکیفو کمی ات تغییر

 تفاوت فضای جمعی و فضای شهری 

کند، اما  تفاوت فضای جمعی با فضای شهری در این است که فضای شهری از فیزیک و کالبد فضا صحبت می
فضای جمعی مکث، عملکرد، رفتار، زندگی و حضور یک جمع را در یک فضا مدنظر قرار می دهد و به کارکرد اجتماعی آن 

وجه عمده تمایز . اشاره دارد. در واقع اگر فضای شهری هدف بخشی از زندگی مردم شود، فضای جمعی شکل می گیرد
ف فضای شهری، افرادی که در یک فضای جمعی حضور دارند، دارای فضای جمعی و فضای شهری در این است که بر خال

مرکز محله یک فضای جمعی است؛ زیرا افراد حاضر در آن از  ،خصلت های مشترد و هویت جمعی هستند، بر این اساس
ست. مکان یابی آن ا ،مهمترین عامل در موفقیت یک فضای جمعی. ساکنین یک محله بوده و مظاهر هویتی مشترکی دارند

 ،با مکان یابی و برنامه از پیش تعیین شده هستند(، بر اساس مدل ارگانیک )که اما یک فضای جمعی در شهرهای سنتی
. ولی در چنین محیطی فضای جمعی بر اساس ساخت زندگی ساکنین شهر و به صورت خودرو پدید می آید. شکل نمی گیرد

ایجاد و طراحی فضاهای شهری است که با گذشت زمان به در شهرهای امروزی، شکل گیری فضاهای جمعی منوط به 
  9عنوان محلی برای برقراری تعامالت و روابط افراد به حساب آید.

 عوامل مؤثر در ایجاد فضاهای جمعی اجتماع پذیر 

ها، فضای شهری وسیله ای است برای برقراری ارتباطات اجتماعی که افراد از طریق آن، اطالعات، ارزش
هنگامیکه مردم با سایر افراد جامعه تعامل می کنند، رابطه قویتری  رفتار مورد نظر را به یکدیگر انتقال می دهند. احساسات یا

خاصه مردم و فعالیت های  -ظاهر محیط های شهری و عوامل متحرد در آن .با مکان و جامعه خود احساس می نمایند
هد. یکی از صاحبنظران شهری به نام کوین لینچ معتقد است که فضا استفاده کنندگان از فضا را تحت تاثیر قرار می د -آن

باید هویت قابل ادراد داشته باشد، قابل شناسایی، به یاد ماندنی، واضح و نمایان باشد. این ویژگی ها در ایجاد حس مکان 
محیط باید طوری ترتیب داده مؤثر است و می تواند میان مردم و مکان ها احساس تعلق به وجود آورد. اجزای قابل شناسایی 

یک ناظر معمولی بتواند آنها را به هم پیوند دهد و الگوی آنها را در زمان و فضا بیابد. بنابراین،  ،شوند که از نظر ذهنی
 خوانایی ارزش زیادی در شناخت محیط شهری دارد و منشا امنیت خاطر و ارتباط با جامعه است. 

در پی آن خلق یک فضای عمومی موفق که بتواند پذیرای افراد و گروه  و به منظور شناخت ویژگی های فضایی
که را  زیر باید رابطه متقابل بیننده و آنچه را که دیده می شود، در نظر گرفت. از این رو، الزم است تا موارد های مختلف باشد

                                                           
بر    ه رو برا هاهرد هحشری  ر ای          -الررد  یرو  گ را  گ را  وضر     ج  ر  خا ب ورا  ر    ر ای            " .1534 .یدخاهر    ا   ر  ر  ررهر ر  ه  روو   -

57ی  او  .ر ل خ خ .خاهشایی این اه   ه   ا  هننا  "ه  هوو یبار  ر بشا یی



 

 

تأمین قلمرو، امنیت، عبارتند از: . این عوامل ملحوظ داشت اجتماع پذیر مؤثر است، فضاهای شهری بهینه تر در طراحی
ساختار منسجم، تداوم و خوانایی و قابل پیش بینی بودن فضا، وجود تسهیالت مناسب در فضا، پاسخگویی، راحتی و آسایش 
محیطی، تعامالت اجتماعی، میزان اطالعات، شور و هیجان محیطی که مستلزم وجود ابعادی چون پیچیدگی و رمزآلودگی، 

باشد. از میان عوامل بیان خود، گوناگونی و تضاد، انتخاب، هویت یابی، خلوت جویی و دلبستگی در فضا میآموزش، امکان 
ذکر شده، مواردی چون تأمین خلوت، قلمرو، خوانایی، آسایش و امنیت بر بعد کالبدی و عواملی چون کسب آگاهی و تجارب 

اره دارند. به طور کلی برای اینکه فضاهای عمومی بتوانند به نیاز محیطی، حضور و تعامالت اجتماعی، بر بعد فعالیتی فضا، اش
ها و فعالیت های اجتماعی به گونه ای مطلوب و قابل قبول پاسخگو باشند، الزم است مواردی را که در نحوه و زمان 

 ذکر شده است. گذاراست، شناسایی و بکار بندند. تعدادی ازاین موارد در زیرشهری تأثیر فضاهایوطراحیدهیشکل

 فضا در بیشتر تأمل و مکث نشستن، جهت مناسب کالبدی های فرصت (9

 ...و اتوبوس ایستگاه بازی، زمین همچون افراد تجمع جهت کانونی فضاهای  (2

 کالبدی و بصری لحاظ به فضا به دسترسی و کننده دعوت هایورودی (3

 آن شناسانه زیبایی ابعاد درکنار عملکردی عناصر بینی پیش  (4

 فضایی وضوح و خوانایی فضا، درون مردم هدایت در مناسب فضایی ارتباطات و هاراه  (5

 پیاده امنیت و نقلیه وسایل دسترسی کنترل  (3

 ها جداره هویت و ها بدنه تعریف  (1

 شهری نقل و حمل سیستم با ارتباط  (3

  جاذب های فعالیت بینی پیش (1

 فضاهای عمومی در شهرهای ایران -6             

 

 

 

گ    هاهد هحشی  نب  ب   قدیا    ای  یور یک  -12 صدیا

گاوا  خا این بدا  بور    ی ه  ه ابا      گذا بدا  ه 

 ما ا  هحشی بدخهو  هنش    هر اهوو

 

 

 )ه واهچیر   هنش    هر اهووه دهی ا  اس هاهد هحشی -15 صدیا

 

 



 

 

ی عرصههام تمادر فضاها ع ین نوا. ستده ابو ،وتمتفای هاس با مقیای شهری فضاهااع نواز اغنی ما ر کشوی شهرها
ین فضاها امی کنند. ن بیارا ته رگذشی ارهن ارمن زتمدو  شتهد داجوویخی رتای بافت هاه در یژوبه  ،زیشهر ساو  ریمعما
در  .نداشته داثیر قابل توجهی أجتماعی تی اهارفتار وفرهنگ  ءتقاار و در ندده ابود خوص محیط خاای هول و با حاس نوأم

مورد استفاده قرار می گرفته است معرفی می زیر چند نمونه از این فضاهای عمومی که در شهرسازی گذشته ایران به کررات 
 گردد

 مرکز محله 

کرد. هر محله  اصل تجمع اجتماعی در مرکز محله را باید در مفهوم زندگی محله ای در شهرهای قدیمی، جستجو
به معنی یک واحد برنامه ریزی اجتماعی، اداری و کالبدی با چند هزار نفر جمعیت در مجموعه شهر دارای مرکزی بود که 

( و عموماً به صورت میدانی، با اشکال هندسی منظم و غیر منظم بوده 23-13: 9335اصطالحاً پاتوق نامیده می شد.)توسلی، 
مام، مسجد و تکیه، آب انبار و سایر اماکن مذهبی، مدرسه و دیگر فضاهای عمومی و خدماتی در اطراف و بازارچه محل، ح
 آن مستقر می شد. 

، که کمی از راسته یا گذراین گونه مراکز از نظر کالبدی و شکلی به سه صورت وجود داشتند. نخست به صورت 
( نوع دوم مرکز محله به صورت 92گذرهای دیگر در محل استقرار فضاهای تجاری و اجتماعی، عریض تر بودند. )تصویر 

بود. این میدانچه ها اغلب در محل تقاطع چند راه یا در کنار راه اصلی محله قرار داشتند و در پیرامون برخی از آن ها  میدانچه
با هم شکل  از تقاطع چند مسیر ، کههاواشدگاه .( و در آخر93له ساخته می شد. )تصویر فضاهای عمومی و تجاری مح

ها، به غیر از موضوع دارا .( موقعیت ومحل مرکز محله94)تصویر  بود.کید بر سکون بیشتر از حرکت أت ها و در آنگرفتند می
امل و شرایط دیگری، از جمله موقعیت محله شد، به عوبودن بهترین نحوه دسترسی که اغلب مهمترین عامل محسوب می
نسبت به بازار، راههای اصلی شهر، فضاهای خدماتی و مساکن 

 اهالی محله، بستگی داشت.

 واشدگاه 

گشایشی است که در تعریف کالبد آن دو یا چند  ،واشدگاه
مسیر می تواند در اطراف یا درون  . به طوریکهمسیر نقش دارند

اساس فرم گیری آن مبتنی بر وجود یک  فضای جمعی حرکت کند.
ترکیب سه بخشی متشکل از درخت مقدس، یک منبع آب به 

رت مسجد صورت قنات یا مظهر آب و نیز یک فضای آیینی به صو
یا تکیه است. ضمن تبیین و شکل گیری این ترکیب و نیز استقرار 
خانه ها و سایر ابنیه در ارتباط با آن، گذرها، معابر و مسیر های 
حرکتی در چنین محله ای تحت تاثیر اختالف پتانسیل فضاهای 

 مختلف شهری شکل می گرفتند. 
 
 
 
 
 

ه دهی اس یک  ایوگ و هی اس باهداخ  -17 صدیا

 چنو گذا ای  خ یوو ارا  هنش    هر اهوو

 

 

ااو     خا ر هحشی ه د ب   دجی بی  -13 صدیا

هق  هی خا سهوگ  ر هن ن خااهو  ب ش  اس 

وض   ه وده  بی ح  ا ه  آینو  هنش    

 هر اهوو

 

 



 

 

به  ،حضور این سه عنصر ،جوهر شکل گیری فضا در محالت قدیمی است، زیرا همان گونه که ذکر شد ،در واقع این ترکیب
ها به کالبد و نقطه شروعی برای شکل گیری یک محله تبدیل می شده است. آنچه در اینجا شاهد آن هستیم تبدیل سنت

فضا سازی است، در حقیقت سنت حضور عناصری چون گیاه مقدس، آب و همچنین نور یا منبع روشنایی منجر به ایجاد 
توان ناشی از دو علت دانست؛ یکی در شکل گیری فضا میاهمیت این سه عنصر را  .شده استفضای جمعی مرکزی می

جنبه کارکردی این عناصر یعنی نیازی که اهالی در زندگی روزمره به آن ها داشته اند و مورد دیگر جنبه تقدس عناصری 
ترتیب که نیاز  خود می تواند در بر گیرنده جنبه اول نیز باشد، به این ،است که منجر به شکل گیری فضا می شوند. مورد اخیر

موجب تقدس آن می شده است، بدین صورت چنین فضاهایی نفوذ ارزش های مذهبی در شهرها را نیز به  ،به یک عنصر
خوبی به تصویر می کشند. در شکل های روستایی و ابتدایی این میادین یا واشدگاه ها، فرم های منحنی، ارگانیک و عدم 

گیری این طه مقابل هندسه قوی داخل ابنیه است و خود بر خود جوش بودن شکلگونیا مشاهده می شود، این درست در نق
هایی که به طور معمول در اطراف این گونه فضاها قابل مشاهده اند، بناهایی چون به عالوه از کاربری. مراکز صحه می گذارد

خود عاملی موثر در شکل گیری و موفقیت  حسینیه، مسجد، مدرسه علمیه و بازار را می توان نام برد که حضور این کاربری ها
این فضاهای جمعی هستند؛ زیرا چند عملکردی بودن فضا، طیف وسیعی از نیازهای مختلف را برآورده می کند. در واقع 
حضور این کاربری ها در فضا به عنوان کد ها و نشانه های معنادار شناساننده منظر محسوب می شوند که ریشه در اجتماع و 

های فرهنگی دارند، نشانه ها و عناصری که در اثر سنت ها و آیین های مردم پدید آمده اند و در نهایت فضا را شکل ریشه 
از دیگر سو استقرار یک اثر تاریخی نشانه ای از اهمیت یک نقطه در ساختار شهر است. بر این اساس، تاریخی بودن . داده اند

ارد که شرایط دیگر شکل گیری فضای مرکزی محله در این نقطه مهیا بوده حاشیه یک فضای جمعی بر این نکته تاکید د
   9.است و به دنبال آن ابنیه تاریخی در حاشیه فضا استقرار یافته اند

 )میدان )میدانچه 

و در کنار کارکرد و نقش ارتباطی خود، زمینه و فضایی برای انجام بعضی بودند تباطی ارمهم ی فضاهامیدان ها از 
از فعالیت های مهم اجتماعی و شهری به حساب می آمدند. البته همه انواع میدان ها از خصوصیات کارکردی و کالبدی 

ها و فضاهای مهم را در  ها، به عنوان یک فضای مهم شهری، بسیاری از فعالیتیکسان برخوردار نبودند، بلکه بعضی از آن
خود جای می دادند. بنابراین همواره نوعی همجواری و پیوند بین فضاهای مهم شهری و این گونه میدان ها وجود داشت، 

های کوچک، بخصوص میدان( 23-13: 9335)توسلی، همجواری و پیوندی که براساس الگوهایی کمابیش معین استوار بود. 
نامیدند و این میدانچه ها را در برخی از شهرها، ارتباطی درون محله های مسکونی را اغلب میدانچه میمیدان های کوچک 

چنان که از نام این گونه میدان ها آشکار است، حوزه کارکردی آن ها محدود به یک محله بود.  2تکیه یا حسینیه می خواندند.
ود، به تعداد محله های شهر از این نوع میدانچه ها وجود داشت. معموالً در شهرهایی که مرکز محله به صورت میدانچه ب

موقعیت مکانی این میدانچه ها اغلب در کنار راه اصلی محله و به صورتی بود که دسترسی از نقاط گوناگون هر محله به آن، 
محله در مرکز هندسی  کمابیش به بهترین شکل  ممکن صورت می گرفت، اما باید توجه داشت که در بسیاری از موارد مرکز

و فیزیکی آن نبود. یعنی فاصله همه واحدهای مسکونی واقع در محله نسبت به آن یکسان نبود، زیرا در بیشتر شهرهای 
تاریخی محله های مسکونی و مرکز آن ها نخست طراحی و سپس ساخته نمی شدند، بلکه به تدریج شکل می گرفتند و در 

یدانچه مرکز محله در مرکز فیزیکی محله وجود نداشت، در این صورت آن را در کنار یکی نتیجه در مواردی امکان ساختن م
ی یژگی هاومهمترین از راه های اصلی محله می ساختند تا از امکان دسترسی مناسبی به سایر مکان ها برخوردار باشد. 
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د آن کررکادد و یگررذیر مرتشخیص ناپمیختگی گاهی آین و است اف آن اطرافضاها تلفیق فضا با محیط ع ین نوری امعما
 (23-13: 9335قرار می گیرد. )توسلی، محیط د در موجوژی کولواحتی اف و طراتحت تاثیر بافت 

 شبکه راههای محله 

این شبکه که تارو پود محله را تشکیل می دهد تا 
گیرد. مهمترین بر میآخرین واحد مسکونی محله را در

عنصر آن گذر اصلی محله است که از میان محله عبور 
کرده است و ازراههای محله ای انشعاب می یابد که 
شامل گذرهای فرعی و کوچه های اصلی، کوچه های 

-43: 9335فرعی و بن بست ها می باشد. ) عزیزی، 
35 ) 

مسیرهای آمد و شد پیاده محالت بخشی از 
مسکونی محسوب می شوند. در این فضاها فضاهای 

ساکنین بویژه بچه ها برای اولین بار با دنیای ورای خانواده آشنا می شوند. خانه به عنوان قلمرو کامالً خصوصی و کوچه و 
ر از فرات)راهی که (  بنابراین 91-23: 9334خیابان به عنوان قلمرو نیمه عمومی/ نیمه خصوصی در فضای آزاد. )محمدزاده، 

، شرایطی برای شکل گیری مراودات اجتماعی ایجاد کند یک فضای جمعی (عنصر بودن دومسیر حرکتی و ارتباط دهنده ی 
 (95)تصویر  محسوب می گردد.

 ها(فضاهای نیمه خصوصی محله )هشتی ها و بن بست 

اه اصلی منتهی به آن وصل هر محله مسکونی ضمن آن که توسط یک راه اصلی خود را به بازار شهر یا به امتداد ر
دارد. فضای داخلی هر محله، عمومی است به کرده به همان ترتیب خود را از فضای عمومی و پر تحرد آن دور نگه میمی
شود، و شامل فضاهای کوچک و مسقفی بوده که با یک یا دو انحنا به ای که کمتر محل تردد افراد بیگانه واقع میگونه

الیه خانه طوری که امکان دید از درب کوچه به داخل حیاط وجود دند. ورودی، معموالً درمنتهیشفضای خانه متصل می
نداشته، قرار می گرفته است و بدین ترتیب محرمیت خانه 

 .(93)تصویر  ماند.محفوظ می
 

تأثیر فضاهای شهری بر روابط -7

 اجتماعی مردم درمحله های قدیمی 

با توجه به مواردی که در خصوص محله های قدیمی  
و زندگی جاری در آن بیان شد، این نتیجه بر می آید که، 
محله زمانی نقش مهمی در روابط اجتماعی افراد داشته 
است. ولی با آنچه امروزه شاهد آن هستیم، این نقش 

هحاه ا ه هی     دره گذا    وا     بن ب ا  -13 صدیا
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هایی که روزگاری محل آرامش واستراحت و خلوتگاه افراد بود و تمام هنر معماری در انهاهمیت خود را از دست داده است. خ
راستای حفظ درون از بیرون، محرم از نامحرم، خودی از غریبه، هشتی از بن بست، بن بست از کوچه، رابطه همسایگی از غیر 

های شهرها در هم ریخته و یا در حال محله اغلب ای از دیگران، بکار گرفته شده بود، امروز در همسایگی، رابطه هم محله
ها، های شخصی، توانائیهای مالی خانوادهفروریختن است. معماری جدید در محالت قدیمی هیچ قاعده و هویتی ندارد. سلیقه

 مقدار زمین زیر ساخت، از جمله عواملی هستند که در تجدید ساختمانهای محله دخالت دارند.
شده در خصوص فضاهای شهری قدیمی، این فضاها با سادگی، هماهنگی با طبیعت، فراهم آوردن در تمام موارد ذکر 

دادند، که بدون وجود هیاهوی ترافیکی و امنیت و آسایش و شکل کالبدی ویژه و مقیاس انسانی فرصتی را به ساکنان می
از میدانچه با دیگر ساکنان محله به صحبت و ترس از حضور اتومبیل زمانی را در گذر، یا در زیر ساباط و یا در گوشه ای 

معاشرت بپردازند؛ و بدین ترتیب زندگی اجتماعی به دور از دغدغه در کاملترین شکل خود بروز می یافت. فضاهای عمومی 
 گزینی از جامعه و روابطکه برخورد چهره به چهره ساکنان را ایجاب می کرد، مانع از فراموشی اشخاص و مکان ها و دوری

اجتماعی با دیگران می شد. در صورت توجه عمیق به این شکل از زندگی این نتیجه بدست می آید که آنچه شهرسازی امروز 
با آن مقایسه می شود، کاری دور از ذهن و صعب نبوده و تنها از وجود اتومبیل و پیامد آن یعنی دسترسی های سواره به 

فرهنگی بی نصیب بوده است. با این تعریف با یک طراحی دقیق و منطقی می  عنوان قطع کننده ساختار کالبدی، اجتماعی و
توان به جای کشیدن سریع دسترسی های سواره در بافت شهری و یا طراحی اولیه تنها بر مبنای عبور اتومبیل، اصالت را به 

واره را در حاشیه تعریف نمود به انسان و متعاقباً به فضاهای مربوط به او، فضاهای عمومی و پیاده داد و دسترسی های س
 اجتماعی شکل گیرد.  -طوریکه قلمرو هرکدام در بستر شهر مشخص شده و متناسب با نیاز انسانی

 

 تحلیل و بررسی نمونه پیشنهادی                                    

 ) یک مجموعه با واحدهای مسکونی(                                        
  

 بررسی طراحی شهری در ایران )طراحی در بافت قدیمی و طراحی در گسترش های پیشنهادی(-1

در رابطه با طراحی در شهرهای ایران، دو مورد است که 
اجرایی در محل  در حال حاضر مسئله روز دستگاه های

محسوب می شود: یکی، طراحی در میان بافت قدیمی 
شهراست، که به آرامی در حال فرسودگی و تخریب قرار گرفته 
و دیگری، طراحی در گسترش های پیشنهادی که به سرعت و 
بی قاعده در حال ساخت و اجرا است. در زمینه نوسازی و 

بافت فضاهای بهسازی بافت قدیمی، باید به مسائل مربوط به 
های باارزش قدیمی، با دقت و شهری، مساکن و ساختمان

ظرافت پرداخته شود. طراحی در این موارد، باید با شناخت 
کامل فضای شهری، روابط، اصول و ارزش های شکل 
دهنده بخش قدیمی صورت گیرد. عالوه بر آن توجه به 
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های قدیمی را در پی سی های سواره، که در مواردی تعریض راههای شهری و دسترها و بدنهطراحی مناسب گذرها و خیابان
 دارد، از نکات ضروری در طراحی بافت قدیمی شهری محسوب می شود.

اما در برابر مسئله طراحی در بخش قدیمی، مسئله طراحی در گسترش های پیشنهادی مطرح می گردد. در این مورد نیز 
حضور دسترسی های سواره به عنوان یک محدودیت پذیرفته شده در طراحی شهری دخیل است. در طراحی شهرد های 

فضا، جدید، عوامل گوناگونی، همچون تراکم، اقلیم، اصول سازماندهی 
ها، فضاهای عمومی و شهری، مناطق مسکونی و دسترسی ها، تقاطع

دیگر کاربری های موجود و روابط فضایی میان آن ها تأثیر گذارند. توجه 
به هر کدام از عوامل مؤثر در طراحی به ایجاد محیطی کامل تر و 

اجتماعی کمک -سازگارتر از جهت روابط انسانی و تأمین نیازهای فردی
مود. در ادامه به تحلیل یک نمونه طراحی پیشنهادی از مهندس خواهد ن

محمود توسلی، که نحوه استقرار واحدهای مسکونی را در یک مجموعه 
 نشان می دهد، پرداخته شده است. 

 

 مطالعه موردی                                         

 اصول سازماندهی فضا 

در این طراحی، سعی شده با توجه به ناحیه مسکونی، گذرها و 
دسترسی های سواره و پیاده، ضمن رعایت اصول طراحی شهری، 
فضاهای عمومی و جاذب را ایجاد سازد. کل مجموعه دارای یک فضای 

عمومی مرکزی به صورت میدان، و هرچند واحد مسکونی به صورت 
عمومی به صورت یک یک مجموعه همسایگی دارای فضای نیمه 

میدانچه است. در این صورت این میدانچه ها می توانند به عنوان یک 
 فضای جمعی برای ساکنین واحدهای همسایگی مجاور به حساب آیند. 

  دسترسی 

است که حرکت سواره را بر طراحی اصولی از نظر دسترسی آن 
سلسله مراتبی) سطوح مختلف دسترسی( استوار کند. در آنصورت، اگر 
بتوان با طراحی اصولی، مسئله افزایش راه ها را حل کرد، کاهش 
تدریجی درجه دسترسی از پخش کننده محلی تا فضاهای مسکونی می 

کم های مسکونی یل را در محیطتواند، مشکالت ناشی از حضور اتومب
 کند

  

)توسلي، رش شی هاا   خر ار  خا ه  د ی  -17 صدیا
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 ورودی ها و دسترسی های سواره به مجموعه 

های انشعابی و فرعی دور جریان دارد و چون دسترسی تمام واحدهای ترافیک سریع، خارج از مجموعه، و درخیابان
مسکونی مجموعه از خیابان های داخلی صورت می گیرد، می توان از عر  خیابان های انشعابی و فرعی کم کرد. در این 

چهار مدخل اصلی و دو مدخل پیاده از خیابان های فرعی و انشعابی دور مجموعه پیش بینی شده است. فضای  مجموعه،
 خیابان های اطراف حالت عمومی و فضای مجموعه )مختص ساکنین( حالت نیمه عمومی دارد.

 سلسله مراتب دسترسی ها 

در طراحی دسترسی ها، باید توجه داشت که تا حد امکان از حضور خودرو در فضای جمعی و زندگی انسان جلوگیری شود 
های انشعابی اطراف محدوده مسکونی و پیاده روها و دسترسیهای داخل مجموعه، سالم، مناسب و با حداقل تقاطع با خیابان

راحی گردند. این طرح، شامل یک سلسله مراتب عبوری، برای دسترسی های سواره است که در آن، به تدریج با وارد شدن ط
به مجموعه از عر  خیابان ها کاسته می شود، دسترسی کلیه واحد های مسکونی نیز، از درون سایت 

ر بسته است و در واقع کل گیرد و بدنه مجموعه، مشرف به خیابان های انشعابی و فرعی دوصورت می
 مجموعه از آمد و شد سواره دور بر حذر است.

 دسترسی پیاده 

دسترسی پیاده در این طرح، به صورت یک گذر پیش بینی شده که از داخل میدان اصلی 
گذرد. برای اینکه دسترسی پیاده معنی محلی خود مجموعه که دسترسی سواره به آن راه ندارد می

طرف با ردیف هایی از درختان، دکان ها، مدرسه، مسجد و غیره محصور می شود.  را باز یابد از دو
اگر عناصر مذهبی، تجاری و مانند آن مجاور خیابان های عبوری فرعی یا انشعابی در نظر گرفته شود، در این صورت 

 ابان، قویاً طراحی شود.دسترسی پیاده درداخل مجموعه معنی نخواهد داشت و باید مجاور عناصر مورد بحث در کنار خی

  ها کاربری و فضاها چیدمان نحوه  

 در ضروری های کاربری دیگر و ،ادارات مدرسه بازار، مسجد، همچون محلی، مرکز عناصر شده سعی طراحی این در
 اطراف در و یکدیگر کنار در فضاها این چیدمان. گیرند قرار مجموعه  های قسمت تمام با یکسان فاصله در و سایت میان
 .شودنمی دیده درآن اتومبیل ازحضوراثری کهکند می ایجاد را فعال محله مرکز یک مرکزی، جمعی فضای
 خواهد تر فشرده مجموعه و تر ساده طراحی کار شود، گرفته نظر در جمعی پارکینگ ها قسمت برخی در باشد قرار اگر
 طراحی اصول حال عین در و مسکونی هایواحد تمام به پارکینگ اختصاص مورد در شده فکر و دقیق طراحی با اما. شد

 عمومی و شهری فضاهای به اند،کرده تکه چند را شهر چهره که امروز متداول هایکشیخیابان از دور به توان می شهری
 . یافت دست محور انسان و یکپارچه

  

   ااح   احو     ه وده    هحدو 21 صدیا
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 کردن فراهم با نیز طرفی از و کندمی ایجاد محصور فضای یک درختان ردیف کمک با میدانچه هر حاضر، طراحی در
 کدام هر مورد در زیر در .دهد می واحدها تمام به را پارکینگ داشتن امکان مسکونی، واحدهای برای پیاده و سواره دسترسی

 .است شده داده توضیح تصویر داخل های شماره از

 مشترد( حیاط)میدان عمومی، نیمه باز فضای (9

 .کنندمی محصور و تقسیم را فضا که درختان ردیف (2
 ها خانه حیاط (3

 مسکونی واحد هر به پیاده و سواره دسترسی (4

نتیجه گیری

و در آن  ایجاد گردداجتماع برای شکل گیری نیاز به فضایی دارد که ارتباطات جمعی در آن با توجه به آنچه گفته شد،          
ی منظم و از پیش طراحی متاسفانه شهرهای امروز ما فقط ترکیبی از خیابان ها ،اما .فرصتی برای طرح مسائل جمعی فراهم شود

ضرورت احیای فضاهای جمعی در شهرهای . هستندی ضروری و سایر کاربری ها ی آپارتمانی مستقل از بافت شهر، خانه هاشده
اب ناپذیر است که تحقق صحیح آن مدرن امروزی به منظور بازگردانیدن حیات اجتماعی دوباره به کالبد آن ها، امری اجتن

ری از بسیا. از طرفی گیری آن ها در بافت های تاریخی استنیازمند مکان یابی درست این گونه فضاها با توجه به الگوی شکل
ه با کل ربطدر راهماهنگ ی کالبدد یجاامینه ی را در زنگرزباو خت داقابلیت پری شهری هاریا محوی و شهری مجموعه ها

 باشد.میا ، دارشهر

برخی از برنامه ریزان با مطالعه تاریخی در جست وجوی یافتن ساختار شهری هستند که باعث توسعه انسانی می شود و          
شهر را نهادی خاص برای انتقال میراث فرهنگی و اجتماعی تلقی می کنند. به نظر آنها وظایف برنامه ریزان شهری، بهزیستی 

آنها  یت فرهنگی آنها از طریق ایجاد فضاهای شهری مناسب برای ایجاد همکاری و مشارکت مردم است.انسان ها و ارتقای کیف
له شهرهای معاصر را عدم توانایی برنامه ریزان شهری در ایجاد فضاهایی می دانند که مردم بتوانند در آن زندگی کنند، گرد أمس

ن آنکه سالمت نفس خود را از دست بدهند. به نظر آنها شهر باید هم آیند و به فعالیت های اجتماعی خاص مشغول شوند، بدو
نهادی برای دوست داشتن باشد و بهترین اقتصاد برای شهر، مراقبت از انسان و فرهنگ او تلقی شود. این دسته از برنامه ریزان 

ارند و معتقدند فضاهای بر همبستگی اجتماعی، تحرد فکر و اندیشه و اهمیت زیبایی شناختی در فضاهای شهری تاکید د
چرا که همین مراودات و برخوردها عامل تدوام و  شهری باید امکانات همزیستی و مشارکت را برای زندگی جمعی پدید آورند.

 بقای زندگی شهری است. 

ر تعامل در رابطه با بسط تعامالت اجتماعی، به عنوان رویکردی به پایداری و توجه به فضای شهری به عنوان بست         
اجتماعی می توان عنوان کرد که، از آنجا که شهرهای امروزی از نظر ساختار اجتماعی، ترکیبی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ 
های گوناگون هستند، ضروری است که تمهیدات الزم در طرح ها و برنامه ریزی ها پیش بینی شود تا هریک از گروه های 

نند در صورت تمایل، قلمرو فضایی خاص خود و یا به عبارتی واحدهای همسایگی مناسب اجتماعی، قومی و مذهبی و غیره بتوا
خود را، در شهر داشته و قادر باشند تا شیوه زندگی مشخص خویش را در این محدوده ها، بدور از هیاهوی شهری و مزاحمت 

ر می افزاید. اما ضروری است که، طراحی دیگران برقرار سازند. این امر، به تنوع و غنای فرهنگی، اجتماعی و کالبدی شه
فضاهای عمومی شهری مابین و مرتبط کننده چنین قلمروهایی، از جذابیت برخوردار باشد تا عاملی برای کشش افراد و افزایش 



 

 

بر فضاها ارتباطات متقابل و مناسبات اجتماعی شود. عالوه بر وجود مالکیت واقعی بر عرصه ها که، بیانگر میزان نظارت و کنترل 
  و حریم آن هاست، باید به امر تعمیم مالکیت سمبلیک در فضاهای عمومی توجه داشت.

طراحی صحیح، پیش بینی فعالیت های زنده و جاذب، تشدید استفاده از فضای عمومی، تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش حس  
بهره برداری بهینه از فضا تقویت می نماید. محدود ساختن تعلق افراد به محیط را در پی داشته و احساس مسئولیت آن ها را در 

دسترسی های سواره در ناحیه مسکونی و فضاهای جمعی شهر، توجه به راه پیاده، به عنوان فضاهای عمومی که حیات شهر در 
میان گذرها که تا  آن ها جریان دارد، در نظر گرفتن ترکیبی از انواع عرصه ها، ایجاد فضاهایی به عنوان مکث و استراحت در

جای ممکن دور از دید عمومی باشد، تماماً سبب برقراری ارتباط بهتر با محیط و نظارت مسؤالنه تر بر فضا می شود. همچنین 
های موجود پیرامون فضاهای شهری وبرنامه ریزی و توجه به نکاتی چون طراحی معماری منظر و نوسازی و بهسازی ساختمان

شهری  تلط شهری عالوه بر پیشگیری وکاهش وقوع جرم در ارتقای احساس ایمنی در فضاهایطراحی کاربری های مخ
 تأثیرگذار است و این عامل در جذب و کشش ساکنین محل به حضور در فضا و احساس تعلق به آن کمک می کند. 

دی، نیازها و انتظارات استفاده وظیفه برنامه ریزان شهری ایجاد مکانی است که بهترین تناسب را میان زمینه فرهنگی، کالب
توجه به فضاهای شهری سنتی با مقیاس کوچک که طی صدها سال حضور خود در رسیدن به این مقصود،  کنندگان فراهم آورد.

را به عنوان مکان ارتباطات ثابت کرده اند، می تواند درس های فراوانی برای ایجاد فضاهای شهری کنونی در شهرها داشته 
م است فضاهایی با شکل معنی دار و تعریف شده با عملکرد های اجتماعی و فرهنگی که امکان مالقات ها و ارتباطات باشند. الز
آورد، از اهداف اصول طراحی شهرها به شمار آید. ضروری است که میفراهم  در میان قلمروهای مشخص فضایی، اجتماعی را

ائل به وجود تضاد میان سرمایه گذاری برای ماشین و انسان است. اگر جامعه نوعی بازنگری بر این نحوه تفکر داشته باشیم که ق
 رای زندگی انسان ها در شهر ارزشی قائل شود، باید بتواند میان این دو فضا آشتی ایجاد کند.ببخواهد 
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 مقاله بیست و هفتم

 

 تبیین مدل رابطه صفات خالقیت و ایده های» 

 «معمارانه در طراحی فضای مهد کودک
 

 عبدالحمید نقره کار
 ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار ،معماری ارشد کارشناس

 فرهنگ مظفر
 ایران صنعت و علم دانشگاه علمی هیئت عضو و دانشیار ،معماری دکترای

 بهرام صالح
 رجایی شهید دانشگاه علمی هیئت عضو و استادیار ،روانشناسی دکترای

 مینو شفایی
 اصفهان هنر دانشگاه مدرسو  ایران صنعت و علم دانشگاه دکتری دوره پژوهشگر

 

 مقاله چکیده
 یرانیساله ا 3تا  3کودکان  یتصفات موثر در خالق یبرخ یانم یلاع یمدل یین، تبقهدف از این تحقی : هدف(1

 یتوان فضاها یم یق،حاصل از مدل تحق یها یدها یریاست . با به کارگ یسامانه معمار یها یژگیو یو برخ
و  یلقدرت تخ یافته،کودد ارتقاء  یزشکرد که انگ یطراح یکودکان مانند مهد کودد ها را به گونه ا یژهو

  کودد گردد. یتو منجر به پرورش خالق یابد یشاو افزا یکنجکاو

 یابی زمینه یا پیمایشی تحقیق روش: در این تحقیق،  بر پایه تلفیق نظریات مرتبط با موضوع تحقیق، از روش(2
استنباطی است.در تحقیق حاضر، برای مطالعه عوامل  -شده است. تحلیل داده ها بر اساس آمارتوصیفی  استفاده

شناختی کودکان از آزمون نگرش سنجی مربیان کودد استفاده شده است. روش نمونه گیری، خوشه ای 
، از پرسشنامه محقق نفر است. به دلیل فقدان پرسشنامه استاندارد در موضوع تحقیق 291تصادفی و حجم نمونه 
 ساخته استفاده گردید. 

توصیفی تحلیل و عوامل تاثیرگذار -پس از بررسی پایایی و روایی ابزار تحقیق، داده ها به روش آماری
استخراج شد و براساس تحلیل های انجام شده، مدلی خطی طرح ریزی گردید. سپس،  عاملی تحلیلبه روش 

 ،  به دست آمد و مدل اصالح شد. مسیر تحلیلگر به روش رابطه و میزان تاثیر عوامل بر یکدی

«  خیالپردازی» و« مشارکت-بازی»، «کنجکاوی»بر سه عامل « تحریک کنندگی محیط طبیعی» : هایافته (3
و « کنجکاوی»در فضای مهد کودد بر « انعطاف پذیری عملکردها» تاثیر مثبت و معنی دار دارد. تاثیر

 کودکان مثبت و معنی دار است. « خیالپردازی»

: نتایج تحقیق بر اساس مدل، شامل ایده های معمارانه ای برای طراحی فضای مهد کودد ها در نتیجه گیری(4
تداخل فضاهای باز و بسته،  و اجزای آن،جهت ارتقاء انگیزش و خالقیت کودکان است.از جمله تغییر پذیری فضا 

 تغییرپذیری، تنوع پذیری و بازی سازی عناصر محرد طبیعی مانند نور، آب و گیاهان.

 مدل خالقیت، کودد، کنجکاوی، بازی، خیالپردازی: کلیدی های واژه

 



 

 

 

 مقدمه

تخیل و  آغاز پرورش قدرت»آغاز پرورش بسیاری از توانایی های انسان در دوران کودکی است، 
 کودکی فرد خالقیت نیز در دوره کودکی شکل می گیرد. از نظر فروید، منبع خالقیت را باید در تجربیات دوره

در مراحل آغازین رشد کودد، پرورش خالقیت مورد از اینرو الزم است  (490:  9344 شریعتمداری،) «.یافت
 توجه قرار گیرد.

در سال های اخیر، از میان عوامل متعدد تاثیرگذار در رشد خالقیت کودد، تحقیقات بسیاری شیوه 
تأثیر شناختی کودکان و نیز مسایل تربیتی را مورد بررسی قرار داده اند، اما  -های آموزشی، جنبه های عاطفی

 فضاهای ویژه کودکانطراحی . کیفیت فضای معماری در پرورش خالقیت کمتر مورد توجه قرار گرفته است
 سالگی تخیل کودد جنبه عملی پیدا می 1تا  4در سنین »ها از آن  جهت اهمیت دارد که  مهد کودد مانند
 فضاهای حال آنکه  گیرد. از محیط تأثیر بیشتری می ، کوددها و طی این سال  ( 54: 9310 ریاحی،) «.کند

  ها حتی آپارتمان مسکونی و ها درفضاهای مهد کودد اکثر . مناسب کودکان است فاقد طراحی مذکور در ایران 
 به محیطی کودکانه تبدیل شده اند. ، ظاهراٌو با نقاشی و رنگ آمیزی   شده تأسیس

تنوع در مهد کودد ها و فضاهای کمک آموزشی  تدبیر ایده های طراحی مبتنی بر ،قهدف از این تحقی 
تا با به کارگیری ایده های حاصل در طراحی است.آنان  ارتقاء خال قیتساله  ایرانی با رویکرد  3تا  3کودکان

فضاهای مختص کودکان، انگیزش کودد برای بازی ارتقاء یابد، قدرت تخیل و کنجکاوی او افزایش یابد و 
ر مقاله حاضر ضمن بررسی برخی عوامل موثر در رشد خالقیت کودد ،گزارشی از د خالقیت کودد پرورش یابد.

روش تحقیق، تهیه ابزارپژوهش و اجرای آن ارائه می گردد. سپس به توصیف و تبیین مدل تحقیق پرداخته، ایده 
 های طراحی فضاهای مختص کودکان را بر اساس مدل تحقیق بیان می کنیم:

 د کنجکاوی، بازی و خیالپردازی کودکان در ارتقاء خالقیت آنان موثر است.نشان می ده ادبیات تحقیق
 بستگی دارد و بهترین زمان پیشرفت خالقیت کودکان به قدرت خیال پردازی آنان»پژوهش ها نشان می دهند 

 (   303-511: 9،9111کریپنر).«سال روی می دهد 90تا  2برای خالقیت و تخیل در فاصله سنی 

که ه است و انگیزش خالقیت درکودکان پیش دبستانی نشان داد ارتباط بین بازی و شوخی در تحقیق
ازدبستان اولین راه  زیرا تحرد درسن پیش مستقیم دارد، انگیزش خالقیت درآنها با میزان بازی آنان رابطه»

( 543-535 :2003و همکاران 3)ترولسو ( 330-355 :2،9111بالک).«و پیشرفت است یریفعالیت ،بیان،یاد گ
 ،4الکساندر«.)تقویت مهارت های کودد، به خیالپردازی او کمک می نمایدزی چندین عملکرد دارد و عالوه بربا»

محققان تأ ثیر عالوه بر آن، بازی امکان مشارکت در فعالیت های گروهی را نیز فراهم می آورد.  (333: 9111
خالقیت افراد در همکاری با »که  و به این نتیجه رسیدند خالقیت بررسی کردهبر رشد فرایند را  کار گروهی
و  یکینا)مام و(  232-231: 5،2000)پائولوس «.شکوفا می شودلیل تأ ثیرمتقابل ایده ها بر هم،یکدیگر به د
   (11-13: 3،2002همکاران
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است و افراد خالق معموال  کنجکاوی فرد در فرایند خالقیت موثر» گر نشان می دهدیتحقیقات د
 حال ممکن است پرسشی مطرح شود که :  (959-931: 2،2003تمدوگون( و)9،2003آرنون«.)کنجکاوند

کدام عوامل در طراحی فضای مهد کودد می توانند منجر به ارتقاء خیالپردازی، بازی و کنجکاوی کودد گردد 
 واز این طریق خالقیت او را افزایش دهند 

 عوامل رشد خالقیت در کودکان                                                                   

برخی فاکتورهای  نشان می دهد کالبدی بر ارتقاء خالقیتتأثیر محیط  های مختلف پیرامون پژوهش
 د از:ها عبارتنفاکتوراین   در افزایش روند رشد خالقیت مؤثرند.  طور مستقل(ه محیطی )ب

 و کوی مک): ایجاد منظر محیط طبیعی در رشد خالقیت  موثر است. عوامل طبیعی محیط (9
لقیات و فرایند خالقیت تاثیر گذار وجود گیاهان در فضای داخلی بر خُ حتی (2002 ،3ایوانز
  (2004سوزوکی، و 4شیباتا) است.

شکل و اندازه فضاها می تواند زمینه ساز تجمع افراد شود و گروه هایی  :شکل و وسعت فضاها  (2
نوع ارتباطات گروهی در  ( میزان و5،2005هورنکربرای تعامالت و روابط اجتماعی پدید آورد . )

روند خالقیت تاثیر مثبت دارد پس طراحی فضا ) از نظر شکل ، اندازه و عملکرد ( طوری که 
افزایش دهد و بر کیفیت این تعامالت تأثیر مثبت داشته باشد، بر رشد میزان ارتباطات را 

 خالقیت نیز تاثیر گذار است .

و ایجاد فضایی که امکان  استفاده از آثار خود کودکان و آثار هنرمندان برجسته در تزیین فضا (3
ت کودد در روند رشد خالقیفراهم کند، نیز رها کردن کار )اثر کودد( را از روزی به روز دیگر

 (9115 ،3اسپرینگیت و)ادواردز .مثبت دارد تأثیر
یعی محیط)گیاهان، تحریک کنندگی عناصر طب»دو فاکتور یکیبا پیشینه مذکور، درتحقیق حاضر، تاثیر

در ارتقاء خالقیت کودکان مورد بررسی قرار گرفته است.  5«انعطاف پذیری عملکردها» و دیگری« نور و آب(
نتایج تحقیق نشان داد عناصر محرد طبیعی و انعطاف پذیری عملکردها، کنجکاوی و انگیزش کودد برای 

: 9333شفایی،بازی و مشارکت در کارهای گروهی را افزایش داده و زمینه را برای خیالپردازی او فراهم می کند.)
تحریک کنندگی عناصر طبیعی محیط)گیاهان، نور .»9در مقاله حاضر، رابطه دو عامل  با این توضیح، (904-990
 .3خیالپردازی و  .2مشارکت،-بازی .9از سامانه معماری و سه عامل « انعطاف پذیری عملکردها. »2و « و آب(

 کنجکاوی به عنوان صفات خالقیت در قالب مدل تحقیق بررسی می گردد.

 شناسایی رشد خالقیت در کودکان روش                                                    

ساله در  3تا  3: در تحقیق حاضر، جامعه آماری شامل کودکان جامعه، نمونه و روش اجرای پژوهش
کان از شهر اصفهان است. به دلیل ویژگی های خاص ادراکی و بیانی کودکان، در این پژوهش، مطالعه کود

نفر مربی کودد، )به روش نمونه گیری  291طریق نگرش سنجی مربیان کودد صورت گرفت.از اینرو  از 
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خوشه ای تصادفی(، نگرش سنجی  شد. به دلیل آنکه در این زمینه پرسشنامه استانداردی وجود نداشت، از 
. سپس با تحلیل عاملی، متغیرهای پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی و پایایی پرسشنامه سنجیده شد

موثر در تحقیق معلوم  و نامگذاری شد، روابط عوامل مذکور به شکل مدلی خطی تبیین گردید. برای تحلیل داده 
استفاده شد.به این ترتیب که با استفاده از نرم  9های پژوهش)عوامل( در مدل مفرو ، از روش تحلیل مسیر

و مدل اصالح شد. برای اطمینان مستقیم و غیر مستقیم متغیرها به دست آمد رابطه میزان  2«93ایموس » افزار 
بر اساس مدل اصالحی ، تاثیر عوامل معمارانه موثر  های برازندگی بررسی گردید. نهایتاًاز درستی مدل، آزمون 

به شرح آن  بر خیالپردازی، بازی و کنجکاوی کودکان بررسی و ایده های طراحی از آن استنتاج شدکه در ادامه
 می پردازیم: 

 رُشد خالقیت کودکانابزار سنجش                                            

در تحقیق حاضر، ابزار سنجش)پرسشنامه ای که بتوان با کمک آن نگرش مربیان کودد را در مورد 
بررسی قرار داد( طی چند تاثیر عوامل معمارانه بر انگیزش کودد برای بازی، خیالپردازی و کنجکاوی مورد 

 مرحله ساخته شد که به شرح آن می پردازیم:
پاسخ  نگرش مربیان کودد در زمینه موضوع،  به صورت تشریحی مورد  -با انجام یک تست باز  (9

 مطالعه قرار گرفت.

محتوا تنظیم شد.به این صورت که، عوامل موثر  -بر اساس فرضیه و ادبیات موضوع، جدول هدف  (2
ای مربوط به هر یک از سامانه های انسانی و معماری  در سطر و ستون اصلی جدول یا ویژگی ه
محتوا قرار گرفت. در خانه های جدول در محل تقاطع هر سطر و ستون ، حداقل یک سوال  -هدف

 طراحی شد که ضمن پرسش در مورد محتوای مورد نظر، اهداف را نیز ارزیابی می نمود. 

صل و به شیوه تست لکرت محتوای  حا-ال بر اسا س جدول هدفسؤ 41پاسخ با -پرسشنامه بسته (3
 طراحی شد.

                                                           
ه  ا ا ی  ارا باا  هم ل ی   ر اا  ه  ق م     ا ه  ق م ه غ ا  ی  هی  شا خا هنا گاو ی یوو اهو خا ه غ ا   ی  هی ه شدل   حش   1-

 و  اس  حش   ه  ا  بی خرا خاخر باآ اخ    ه   ا ابه  ش  ب ن ه  د ی ا  اس  ر713  1537هال ن ا رو   سا  )واض یوو اهو

ه غ ا  را  بی این یاد هی ا ابه ب ن ه غ ا   خا یک جبا جای ر ه  ی بو   بی  ندار  ه  ا    ه   ید  خا هنا گاو ی ه  یدخ  ه    م 

   ر720-713     ر   )ح   ل  ه  د ی ه غ ا   را  ش  ن ه  گاخخ حش   ه  ا اس  ایق  خی گااه  هی هش ر خ نوو الرد  ا ابه  ش  ا

خی گااخ ح ب  هول  ارا هی با ار   آر ه   دار اابمی ه بده  گ  اخو  ا  ه  ر ه غ ا   ی وا  ه    ن گ خ خا  حش    ر1530   دهن)

اا خا با ه  گ اخ  هول ر ه  ا  ی ه  یک  ه  ا      ن یک هول ر ه  ا  ر     اب  ارا هی   ی ه غ ا    هداخ هم ل ی رر   

ه  خلی ر ه  ا  ارا هی ا ابه  ش  ه ون ب ن  ه غ ا   اا  دب ف ه  هنو     حش   ه  ا اا ه   دار باا    دیی   ش  ر  بی بدا  چب ا 

د  آر ا ه  ق م     ا ه  ق م خا یک ه غ ا هدل ی بی ه ا باخ هی  ش ا نو اس  آر ا ه  ق م  آر ا   ا ه  ق م  آر ا  حش   هشوو   آر ا ه فا  ه  

ه ص   ه ا  ارا هش    ه  د  آر ا ه فا    حش   هشوو ب  هرا ارا   ا  ش  ارا  آر ا   ا ه  ق م بی این خل   بی  جدخ ه  آینو هی یک 

ه یک ارا ه  ق م  جدخ خااخ خا ح ل  هی ه غ ا ه   داهو بی  ندار ه غ ا ه  ه    اابمی ب ن ه غ ا    خیرا اا   وی  هنو  باا   ا ه غ ا وق

 ا باا  آر ه غ ا  آر ا   ا ه  ق م سی خ  ه   داهو  جدخ خای ی ب یو هی   واخ آر    ب  ر  بی   واخ ه غ ا    ه  ه   خااخ   ق   خ  ه غ

 م هن وس هننوو اابمی  ش  ب ن آر ه شدل ه غ ا ردخ ب ینو هی قشال خا سه  او    ا یوو ارا    ش  ر  ب ن خ  ه غ ا )ارا هش  آر   ر 

    )ارا ه  ق مر    م  هن وس هننوو ارا ه فا ه غ ا )ی  ه غ ا ردخر ارا  رااه  خ آر ا  حش   هشوو ه ی  اس   ه      با ر سا    ش  ی

   ر1537   دهنارا )ب  یوویرا 

- Amos 16 



 

 

انجام تست شفاهی با گروه کوچکی از ی و وضوح سواالت پرسشنامه، پس ازگویایاز  (4
نفر( اطمینان حاصل شد .به این ترتیب که از آنان خواسته شد سواالت را یک  99مربیان)مشتمل بر
 توضیح دهند. و مفهوم هر سوال را به یک خوانده

نفر از مربیان کودد اجرا شد.  40االت،آزمون مقدماتی با پس از حصول اطمینان از روایی سؤ  (5
سوال نامناسب حذف شد و  5آنگاه با روش تحلیل عاملی، سواالت پرسشنامه مقدماتی، بررسی و 

ان پایایی و سوال تنظیم گردید.برای اعتبار سنجی پرسشنامه، میز 44در نهایت پرسشنامه اصلی با 
 روایی آن بررسی گردید.

 ی تحقیقات ناشی از رشد خالقیت کودکانیافته ها                                               

االت از روش آلفای کورنبا  استفاده شده حاضر برای تعیین میزان پایایی سؤ : در تحقیقپایایی پرسشنامه
 االت است.و نشانگر پایایی مطلوب سؤ 143/0ا است.عدد آلفای کرونبا  برابر ب

از روایی محتوایی، روایی صوری و روایی سازه تحقیق برای تعیین روایی پرسشنامه، در این  :روایی پرسشنامه

 استفاده شده است.
اعتبار صوری محتوا استفاده شد.-برای تایید روایی محتوایی، هنگام طراحی سواالت از جدول هدف 

تایید اساتید مجرب و متخصص در حوزه های روانشناسی و معماری که با موضوع تحقیق  سواالت پرسشنامه، با
اده گردید. برای تحلیل استف 9برای تعیین روایی سازه نیز از روش تحلیل عاملآشنایی داشتند به دست آمد. 

 می پردازیم:ه است که در ادامه به شرح هر یک روش لوا استفاده شدسؤاالت ازدو روش محاسبه ضریب تمیز و

 االت نامناسب(محاسبه ضریب تمیز برای انتخاب سؤ1

 از نقل به سیف)ال را در تمایز نهادن میان افراد پاسخ دهنده نشان می دهد. ضریب تمیز، قدرت سؤ  
الی است که میان پاسخ هایی با باالترین ارزش بر اساس تعریف مذکور، سؤال مناسب، سؤ  (35: 9331عظمتی،
( تمایز قایل شود. با توجه 9( و پاسخ هایی با کمترین ارزش)در پژوهش حاضر، نمره  4  حاضر ، نمره)در تحقیق 

به رابطه مستقیم ضریب تمیز و ضریب همبستگی، در این تحقیق برای محاسبه ضریب تمیز از آزمون ضریب 
 همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

اطمینان دارای همبستگی معنی دار نبوده و  15در سطح %ال، سؤ 5همبستگی پیرسون نشان داد که  آزمون
 سواالت نامناسبی هستند.

 لوپ یا محاسبه ضریب همسانی درونیروش (2

االت یک پرسشنامه از دید پاسخ دهنده دارای تجانس هستند. همسانی همسانی درونی یعنی سؤ  
االت آزمون به طور مجزا مورد بررسی سؤ نمره های آزمون است که در آن، درونی، رویکردی برای برآورد پایایی

 :9332دیگران، و گال)االت، می توان از ضریب آلفای کرونبا  استفاده کردمی گیرند....برای تعیین پایایی سؤقرار 
االت تعیین می گردد. در در روش لوا، ضریب پایایی کلیه سؤاالت و نیز ضریب پایایی تک تک سؤ  (435

ال مذکور نقش موثری در هش یابد، نشان دهنده آن است که سؤسوال، میزان پایایی کاصورتی که با حذف هر 
هماهنگی با سایر سواالت داشته و سوال مناسبی است. اگر با حذف سوال میزان پایایی تغییر نکند نشانه آن 

خگو برای است که اگر چه سوال مزبور، نقش موثری در تجانس با سواالت دیگر ندارد، اما جهت ترغیب پاس
 (35-9 :9331هومن،پاسخ به سواالت دیگر کارآمد است.)

                                                           
1-Factor analysis  



 

 

کمتر باشد وبا در نظر گرفتن ضریب  1/0در تحقیق حاضر با توجه به آنکه، ضریب همسانی نباید از  
سوال از  5( ضریب پایایی هر سوال، جداگانه محاسبه شد و مشخص شد با حذف 143/0پایایی کل آزمون) 
ایایی افزایش می یابد. یعنی سواالت مذکور با سایر سواالت همسان نیستند و برای افزایش پرسشنامه، ضریب پ

( در 351/4059( و مقدار خی دو)143دقت ابزار قابل حذفند. پس از حذف سواالت، با توجه به درجه آزادی)
اطمینان رد شد و معلوم گردید سواالت پرسشنامه نگرش سنجی از  11در سطح %فر  صفر آزمون بارتلت،

مربیان مهد کودد برای تشکیل عوامل دارای همبستگی کافی و معنی دار است و مجاز به استفاده از روش 
است مناسب  0/ 353که برابر با   9KMOتحلیل عاملی هستیم. حجم نمونه انتخابی نیز با توجه به مقدار 

 یص داده شد.تشخ

 3در روش مذکور از بار عاملیاست. 2در پژوهش حاضر روش تحلیل عاملی، روش مولفه های اصلی 
)ارزش ویژه عوامل( برای استخراج عوامل استفاده می گردد.در پژوهش حاضر برای اطمینان از درستی انتخاب و 

عامل  را به دلیل بار عاملی  92استخراج عوامل، از نمودار اسکری نیز استفاده گردید. بررسی ارزش های ویژه، 
عامل   5نس پدید آمده توسط هر عامل  نشان داد اگر قابل استخراج نشان داد. اما بررسی مقدار واریا 9بزرگتر از 

درصد  231/4و  331/4،143/4، ،393/5به ترتیب  5تا  2درصد و عوامل 353/25استخراج گردد عامل اول 
( با توجه به آنکه سایر عوامل  تاثیر قابل توجهی در تبیین واریانس 9واریانس مشترد را تبیین می کنند. )جدول 

برای استخراج در نظر گرفته شد. نمودار اسکری نیز نشان داد تعداد عامل مناسب برای چرخش  عامل  5ندارند، 
دارای توزیع  5تا  9عامل مذکور به روش واریماکس)متعامد( بار عاملی عوامل  5عامل است.پس از چرخش  5

 یکنواخت تری شد.
 

 مجموع واریانس تبیین شده. 9جدول 

                                                           
1- Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy 
2- principal components 
3- eigen value 

  قبل از چرخش

تجمعی بر حسب واریانس  عامل

% 

 واریانس بر حسب %

353/25 353/25 9 

314/39 393/5 2 

533/33 331/4 3 

303/49 143/4 4 

543/45 231/4 5 

544/41 009/4 3 

314/52 330/3 1 

050/53 913/3 3 

133/53 193/2 1 

193/39 155/2 90 

323/34 301/2 99 



 

 

 
 

درصد،  333/3درصد، عامل دوم   333/1شده پس از چرخش نشان داد عامل اول،مجموع واریانس های تبیین 
(  بنابر این 2درصد موثر بوده است.)جدول  533/3و عامل پنجم  523/3درصد ، عامل چهارم  512/3عامل سوم 

 عوامل مذکور به عنوان عوامل اصلی در نظر گرفته شدند. سپس سواالت مربوط به عوامل مذکور مشخص گردید
و با توجه به محتوای مشترد سواالت مربوط به هر عامل ، عوامل مذکور تفسیر شدند. به عبارتی متناظر معنایی 

 (  این عوامل عبارتند از:3هر عامل با متغیر های معماری و روانشناسی کودد مشخص شد.)جدول 

 آب، نور، گیاه و مانند آنتحریک کنندگی عناصر طبیعی محیط مانند : عامل اول

که مرتبط با سواالتی است که رابطه استفاده از عناصر طبیعی را با کنجکاوی وانگیزش کودد برای 
خیالپردازی مورد سوال قرار می دهد. مثال استفاده از شیشه های رنگی )که منجر به تولید رنگ های مختلف 

نور که یک عامل طبیعی طیف نور می گردد( ممکن است کنجکاوی کودد را تحریک کند، در این حالت، وجوه 
است محرد کودد  می باشد. یا بازی با آب می تواند انگیزه حضور کودد را ارتقاء دهد، در این حالت آب که 
    عاملی طبیعی است محرد کودد است.از اینرو ویژگی مذکور را تحریک کنندگی عناصر طبیعی نامیدیم.  

 مشارکت کودک -بازی  عامل دوم :
با سواالتی است که میزان مشارکت کودد )در قالب بازی( را برای تغییر در فضا  این عامل مرتبط 

مانند همکاری درکاشت گیاهان، نقاشی روی دیوار، همکاری در تغییر مبلمان فضا مورد پرسش قرار می 
دهد.مثال ممکن است کودد در قالب بازی با کمک مربی ، چیدمان کالس را جابه جا کند، در این حالت هم 

مشارکت –آن تغییر را ایجاد نموده است. بنابراین منظور از بازی در فضا ایجاد شده است و هم کودد تغییر الزم 
 تنها سرگرمی نیست بلکه مشارکت هدفمند کودد در قالب بازی کردن است.   

   انعطاف پذیری عملکردها سوم :عامل 

با  متناسب با برنامه های آموزشیمنظور از انعطاف پذیری عملکردها آن است که بتوان یک فضا را 
فضای بزرگ  را برای اجرای نمایش مورد لف به کار برد.مثال می توان یک تغییرات جزیی برای منظور های مخت

جایی آن ها می توان همان فضای استفاده قرار داد . روز دیگر  با استفاده از دیوار های سبک متحرد  و جابه 
بزرگ را به چندین فضا تقسیم نمود و در هر فضا عملکرد های جداگانه ای مانند نقاشی، بازی، قصه خوانی و 
مانند آن پیش بینی کرد. در واقع، در زمان های مختلف، یک فضا برای مقاصد و عملکردهای مختلف به کار 

 ت.رفته و انعطاف پذبری الزم را داشته اس

  چهارم : خیال پردازیعامل 

این عامل مربوط به سواالتی است که امکان خیالپردازی  کودد را در شرایط مختلف مورد ارزیابی قرار 
 می دهد.

 پنجم : کنجکاویعامل 

 که مربوط به سواالتی در مورد کنجکاوی کودد در شرایط مختلف است.  
 
 
 

333/33 335/2 92 



 

 

 
 

 چرخش مجموع واریانس تبیین شده پس از -  2جدول 

  چرخش از پس

 حسب بر یتجمع انسیوار عامل

 حسب بر انسیوار % %

333/1 333/1 9 

414/94 333/3 2 

043/29 512/3 3 

514/21 523/3 4 

901/33 533/3 5 

511/33 433/5 3 

133/43 403/5 1 

013/41 031/5 3 

144/53 319/4 1 

492/53 433/4 90 

333/32 210/4 99 

333/33 130/3 92 

  
 پایایی عوامل و سواالت مرتبط با هر عامل  -3جدول 

 ییایپا بیضر عامل
 332/0 یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر-9 عامل

 143/0 کودد مشارکت -یباز  -2 عامل

 133/0 عملکردها یریانعطاف پذ -3 عامل

 149/0 یپرداز الیخ -4 عامل

 150/0 یکنجکاو -5 عامل

 

 فراوانی عواملبررسی توزیع       

درصد  20نشان داد که  «تحریک کنندگی عناصرطبیعی»ی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب بررس            
درصد آنان توافق زیادی دارند. بنابراین می توان گفت پاسخ دهندگان،  30پاسخ دهندگان توافق متوسط و 

بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر  ه اند.را به عنوان یک عامل تشخیص داد« تحریک کنندگی عناصرطبیعی»
 3/19درصد توافق متوسط و  2/3درصد پاسخ دهندگان توافق کم،  5/0نشان  داد که   «مشارکت-بازی»حسب  

را به عنوان یک عامل « مشارکت-بازی»درصد آنان توافق زیادی دارند. بنابر این می توان گفت پاسخ دهندگان، 
 5/0که  حاکی از آن بود« انعطاف پذیری عملکردها»ع فراوانی پاسخ ها بر حسب  بررسی توزیتشخیص داده اند. 

درصد آنان توافق زیادی دارند. بنابر این می  2/39درصد توافق متوسط و  3/93درصد پاسخ دهندگان توافق کم، 
 را به عنوان یک عامل تشخیص داده اند.« انعطاف پذیری عملکردها»توان گفت پاسخ دهندگان، 



 

 

درصد پاسخ دهندگان توافق  5/22نشان داد که  «خیالپردازی»بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب   
را نیز به « خیالپردازی»درصد آنان توافق زیادی دارند. بنابر این می توان گفت پاسخ دهندگان،  5/11متوسط و 

 23نشان داد که   «کنجکاوی» بررسی توزیع فراوانی پاسخ ها بر حسب  عنوان یک عامل تشخیص داده اند.
درصد آنان توافق زیادی دارند. بنابراین می توان گفت پاسخ دهندگان،  14درصد پاسخ دهندگان توافق متوسط و 

  را به عنوان یک عامل تشخیص داده اند.« کنجکاوی»

  حقیقتبیین مدل ت                                                                        

حال که جداول توزیع فراوانی، توافق پاسخ دهندگان را با عوامل به دست آمده از پرسشنامه نگرش   
 سنجی مربیان مهد کودد  تایید می کنند می توان رابطه میان عوامل را به صورت مدلی پیشنهاد داد:

-بازی»و« خیالپردازی»،« کنجکاوی»یعنیخالقیت ن رابطه ای میان سه عامل موثردرتحقیق حاضر، مبی
انعطاف پذیری »و « تحریک کنندگی عناصر طبیعی»کودد و برخی ویژگی های معمارانه  مانند «مشارکت
نشان  5و  4در فضای مهد کودد هاست. تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل مذکور در جداول « عملکردها

عوامل  9معنی دار بودن رابطه های مستقیم و غیر مستقیم در هر مورد نشان دهنده  pداده شده است. مقدار 
 است.

 

 

 

 
 تاثیر مستقیم استاندارد )اوزان رگرسیونی(  4جدول 

 یمعن سطح

 یدار

  برآورد یریگ نمونه یخطا

009 /0 < P 031/0 323/0 عملکردها یریانعطاف پذ        یعیعناصر طب یکنندگ کیتحر 

009 /0 < P 030/0 591/0 یکنجکاو          یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 

091 /0 p = 033/0 939/0 کودد مشارکت -یباز          یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 

091/0p = 030/0 949/0 یالپردازیخ          یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 

009 /0 < P 051/0 301/0 یالپردازیخ                                 مشارکت-یباز 

091/0p = 051/0 933/0 یکنجکاو                 عملکردها یریپذ انعطاف 

009 /0 < P 041/0 934/0 یالپردازیخ                 عملکردها یریپذ انعطاف 

009 /0 < P 033/0 530/0 کودد مشارکت -یباز                                یکنجکاو 

003/0p = 031/0 934/0 یالپردازیخ                                      یکنجکاو 
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 تاثیرات غیر مستقیم استاندارد  -5جدول 

 یمعن سطح

 یدار

  برآورد یریگ نمونه یخطا

009 /0 < P 030/0 044/0 یکنجکاو           یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 
 (عملکردها یریپذ انعطاف عامل قیطر)از 

091/0p = 033/0 393/0 کودد مشارکت -یباز           یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 
 (عملکردها یریپذ انعطاف و یکنجکاو عوامل قیطر)از 

091/0p = 030/0 390/0 یالپردازیخ           یعیطب عناصر یکنندگ کیتحر 
-یباز و عملکردها یریپذ انعطاف ،یکنجکاو عوامل قیطر)از 

 مشارکت(

009 /0 < P 033/0 013/0 مشارکت کودد-یباز            عملکردها یریپذ انعطاف 
 (یکنجکاو عامل قیطر)از 

009 /0 < P 041/0 043/0 یالپردازیخ           عملکردها یریپذ انعطاف 
 مشارکت(-یباز و یکنجکاو عوامل قیطر)از 

009 /0 < P 051/0 912/0 یالپردازیخ          یکنجکاو 
 مشارکت(-یباز عامل قیطر)از 

 
با  « .تحریک کنندگی عناصر طبیعی 9»(  نشان می دهند که مقدار رابطه مستقیم عامل 5(و )4جداول) 
به ترتیب برابر « .کنجکاوی5» و« .خیالپردازی4» ،«.انعطاف پذیری عملکردها3» ،«مشارکت -. بازی2»عامل 
.تحریک کنندگی 9»میزان رابطه غیر مستقیم عامل (. 4)جدول  591/0و  949/0،  323/0،  939/0است با  

می  044/0و  390/0، صفر ،  393/0با هر یک از عوامل مذکور به ترتیب برابر با «  عناصر طبیعی
.تحریک کنندگی عناصر 9»( مقایسه ارقام مذکور نشان می دهد که مقدار رابطه غیر مستقیم عامل 5باشد.)جدول
بزرگتر از رابطه مستقیم آن ها است و می توان نتیجه گرفت که « ارکت مش -.بازی2» با  عامل « طبیعی
انعطاف پذیری »و« تحریک کنندگی عناصر طبیعی»متغیر رهای پنهان روابط کاذب دارند. دررابطه دومتغی

، میزان رابطه غیر مستقیم آن ها صفر است و بنابراین متغیرهای دیگری بین آن دو متغیر، به عنوان «عملکردها
 تغیر پنهان وجود ندارد.م

حاکی از آن است که مقدار رابطه « خیالپردازی»با « تحریک کنندگی عناصر طبیعی» بررسی رابطه  
غیر مستقیم آن ها بزرگتر از رابطه مستقیم بین آن ها است و می توان نتیجه گرفت که متغیرهای پنهان روابط 

بیانگر آن است که رابطه مستقیمشان از « کنجکاوی»و « تحریک کنندگی عناصر طبیعی» کاذب دارند.رابطه 
رابطه غیر مستقیمشان بزرگتر است و بنابراین متغیرهای دیگری بین آن دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود 

 و« .خیالپردازی4» ،«مشارکت -.بازی2» با عامل« .انعطاف پذیری عملکردها3»دارد.مقدار رابطه مستقیم عامل 
(. میزان رابطه غیر مستقیم عامل 4)جدول  933/0و  934/0به ترتیب برابر است با  صفر ، « .کنجکاوی5»
و صفر می  043/0،  013/0با هر یک از عوامل مذکور به ترتیب برابر با « انعطاف پذیری عملکردها»

ف پذیری انعطا»( مقایسه ارقام مذکور نشان می دهد که بر اساس مدل پیشنهادی، بین عامل  5باشد.)جدول 



 

 

انعطاف پذیری »رابطه غیرمستقیم وجود دارد. در رابطه دو متغیر « مشارکت  -بازی» و  عامل « عملکردها
میزان رابطه مستقیمشان از رابطه غیر مستقیمشان بزرگتر است و بنابراین متغیرهای « خیالپردازی»و«عملکردها

 دیگری بین آن دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود دارد.
بیانگر آن است که مقدار رابطه غیرمستقیمشان « کنجکاوی»و « انعطاف پذیری عملکردها »رابطه  

صفر است و بنابراین متغیرهای دیگری بین آن دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد. مقدار رابطه مستقیم 
میزان رابطه غیر مستقیم آن دو نیز  (.4)جدول   301/0برابر است با  « خیالپردازی»با « مشارکت -بازی» عامل 

( و چون میزان رابطه غیرمستقیم دو عامل مذکور صفر است، می توان نتیجه 5برابر با صفر می باشد.)جدول
 گرفت که متغیرهای دیگری بین آن دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد.

به ترتیب « .خیالپردازی4»و«شارکت م-.بازی2» با عامل « .کنجکاوی5»مقدار رابطه مستقیم عامل  
با هر یک از عوامل « کنجکاوی»(. میزان رابطه غیر مستقیم عامل 4)جدول 934/0و  530/0برابر است با  

-بازی» و « کنجکاوی»( بنابراین رابطه غیرمستقیم 5می باشد.)جدول 912/0مذکور به ترتیب برابر با صفر و 
بین آن دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود ندارد. اما رابطه صفر است، پس متغیرهای دیگری «مشارکت 
از رابطه غیر مستقیمشان بزرگتر است و بنابراین متغیرهای دیگری بین آن « خیالپردازی»و« کنجکاوی»مستقیم 

 دو متغیر، به عنوان متغیر پنهان وجود دارد.
 : بر اساس جدول تاثیرات غیر مستقیم  می توان گفت

الزم است متغیرهای دیگری وجود « کنجکاوی»و « ریک کنندگی عناصر طبیعی تح» بین   (9
انعطاف پذیری »داشته باشند تا رابطه غیر مستقیم را تبیین کنند. در این مورد،عامل

 (9، به عنوان متغیرپنهان در نظر گرفته می شود.)شکل «عملکردها
غیرهای دیگری وجود داشته الزم است مت« خیالپردازی»و « انعطاف پذیری عملکردها»بین  (2

، به عنوان «مشارکت-بازی»باشند تا رابطه غیر مستقیم را تبیین کنند. در این مورد، عامل
 (9متغیر پنهان در نظر گرفته می شود.)شکل

الزم است متغیرهای دیگری وجود داشته باشند تا رابطه « خیالپردازی»و « کنجکاوی»بین  (3
، به عنوان متغیر پنهان در «مشارکت-بازی»مورد، عامل غیر مستقیم را تبیین کنند. در این

 (9نظر گرفته می شود.)شکل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل پیشنهادی رابطه متغیرها -9شکل
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« تحریک کنندگی عناصر طبیعی»مدلی از رابطه عوامل مذکور است که نشان می دهد عامل 9شکل 
متغیرهای میانجی و « کنجکاوی»و « مشارکت-بازی» ،« انعطاف پذیری عملکردها» متغیر مستقل و عوامل

رابطه مستقیم عوامل مذکور نشان داد که متغیر  وابسته است. بررسی تاثیرات مستقیم و غیر « خیالپردازی»عامل
 (5( و )جدول4درصد اطمینان قرار دارد.)جدول  15متغیرها در مدل مذکور در سطح 

 برازندگی مدل کلیآزمون                                                                 

نسبت خی  ،( CH²در پژوهش حاضر، برای تشخیص برازندگی مدل، از شاخص های مطلق خی دو)  
  HOELTERو شاخص هولتر  CFI ،RMSEA ،NFI، شاخص های (CH²/df ) دو به درجه آزادی

از آنجا که مقادیر بزرگ خی  است. 003/0خی دو  اطالعات مدل، مقدار به دست آمدهاستفاده شده است. مطابق 
 از نقل به همکاران و سرمد)دو حاکی از برازش بد و مقادیر کوچک آن نشان از خوبی برازش مدل دارد،

 ( مدل دارای برازش قابل قبول است.9339کیامهر،

ه به عدد نسبت خی دو به درجه آزادی، شاخصی است که به قدر مطلق پس ماندها توجه دارد و هرچ 
نسبت خی دو به درجه  در پژوهش حاضر،( 9334هومن،)باشد بیانگر خوبی برازش مدل است.  صفر نزدیکتر
 است. 003/0 آزادی برابر با 

برابر با نسبت مجموع مجذور تفاوت ها به واریانس های مشاهده شده است. بر  برازندگی مدلخوبی  
در ( 49: 9334هومن،)باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته شود . 1/0باید برابر یا بزرگتر از  CFIپایه قرارداد، مقدار 

برابر است که بیانگر برازش خوب و قابل قبول برای مدل به دست آمده است.   9با    CFIمیزان  تحقیق حاضر،
 به عبارتی مدل به دست آمده با واقعیت جامعه منطبق است. 

باشد برازش ضعیف و در  9/0برآورد واریانس خطای تقریب( بیش از )جذر RMSEAاگر شاخص  
 در تحقیق حاضر، شاخص(42: 9334هومن،)صورتی که میزان آن صفر باشد، برازش مدل ایده آل است.

RMSEAبا مقدار صفر بیانگر برازندگی بسیار خوب مدل تحقیق است.اگر مقدار شاخص نرم شده برازندگی 

NFI  ( 40: 9334هومن،)باشد برازش مدل، قابل قبول است.مقادیر باالتر بسیار مناسب تر است. 15/0تا  1/0بین

 است و حاکی از برازش بسیار خوب مدل است. 9برای مدل تحقیق، برابر با  NFIدر تحقیق حاضر، شاخص 

در  ( 43: 9334هومن،.)نشانگر برازش خوب مدل است 200با مقادیر بیشتر از HOELTER شاخص هولتر
است و بنابراین مدل دارای برازش بسیار  909110تحقیق حاضر، مقدارشاخص هولتر برای مدل حاصل، برابر با 

 خوبی است.
رابطه  5بحث بر اساس مدل حاصل، می توان رابطه متغیرها را به صورت توصیفی بیان کرد. در مقاله حاضر 

 :تبیین و تحلیل می شود که به ترتیب به آن ها می پردازیم

 موثر است« کنجکاوی»بر « صر طبیعیتحریک کنندگی عنا»-1

را کمتر از   5بر عامل9( که سطح معنی داری تاثیر عامل 4( و جدول) 9بر اساس مدل تحقیق)شکل 
در سطح « کنجکاوی»بر « تحریک کنندگی عناصر طبیعی»نشان می دهد، می توان نتیجه گرفت که  009/0
کودد همراه  کنجکاوی، با میل به دانستن و ایجاد سوال برایدرصد اطمینان موثر و معنی دار است.  1/11

است. وجود اختالف در  شکل ظاهری عناصر طبیعی )آب، نور، گیاه و مانند آن( و امکان به کارگیری آن ها به 



 

 

یاد می کنیم می تواند برای ذهن جستجوگر « تنوع پذیری عناصر طبیعی»شیوه های مختلف که از آن به 
نانکه در پیشینه تحقیق ذکر شد مرحله کنجکاوی کودد سوال ایجاد کند و زمینه کنجکاوی او را فراهم نماید. چ

اینرو ویژگی تنوع پذیری عناصر طبیعی در  ، از ( 959-931: 2003تمدوگون،)یکی از مراحل فرایند خالقیت است
در فصول مختلف به  مثال گیاهان با شکل، رنگ و اندازه گل و برگ گوناگونارتقاء خالقیت کودد موثر است .

تنوع فضا کمک می کند یا وجود رنگ های مختلف طیف نور با استفاده از شیشه های رنگی و یا  ایجاد حو ، 
فواره، آبشار و آکواریوم در تنوع فضا موثر است  و می توان در طراحی فضای مهد کودد و سایر فضاهای ویژه 

 9.عناصر طبیعی سود جست کودکان  از تفاوت ها و تنوع های پدید آمده توسط

 موثر است« مشارکت-بازی»بر «  یعیتحریک کنندگی عناصر طب» -2

را کمتر از     2بر عامل9( که سطح معنی داری تاثیر عامل 4( و جدول) 9با توجه به مدل تحقیق)شکل
  15ح در سط« مشارکت-بازی»بر «  تحریک کنندگی عناصر طبیعی»نشان می دهد، می توان دریافت که  05/0

امکان بازی با آب،کاشت گیاه توسط خود کودد، بازی با نور و سایه، بازی  درصد اطمینان موثر و معنی دار است.
یاد می کنیم، عالوه بر آنکه در ارتقاء « بازی سازی  عناصر طبیعی»با شن و مانند آن که از آن با عنوان قابلیت 

تر مناسبی برای مشارکت کودد در فعالیت های گروهی انگیزش و آزاد سازی هیجانات کودد  موثر است، بس
و قدرت ( 333: 9111الکساندر، )است. مطابق ادبیات موضوع، بازی به خیالپردازی کودد  کمک می کند

نیز، مشارکت کودکان در فعالیت ( 303-511: 9111یپنر،)کرخالقیت کودکان نیز به خیالپردازی آنان وابسته است.
-13 :2002و همکاران، یکینا)مام و( 232-231: 2000)پائولوس،.رشد خالقیت کودد موثر استهای گروهی در 

برای ارتقاء خالقیت کودد استفاده نمود. مثال  در « بازی سازی  عناصر طبیعی»بنابراین می توان از قابلیت  (11
طراحی مهد کودد ها با ایجاد فضای امن و مناسبی جهت بازی با مواد طبیعی مانند شن، خاد و آب و یا 

و مشارکت او را در بازی های فضایی برای کاشت گیاهان توسط خود کودد، می توان  زمینه بازی کودد  
 گروهی فراهم نمود.

 موثر است « خیالپردازی»بر« طبیعیتحریک کنندگی عناصر » -3

 05/0کمتر از     4بر عامل9سطح معنی داری تاثیر عامل  (4( و جدول) 9بر اساس مدل تحقیق)شکل  
درصد   15در سطح « خیالپردازی»بر« تحریک کنندگی عناصر طبیعی»می باشد. بنابراین می توان دریافت که 
برخی از عناصر طبیعی به دلیل برخورداری از رنگ و شکل گوناگون و اطمینان موثر و معنی دار است. 

می نامیم می تواند به ارتقاء « تغییرپذیری عناصر طبیعی»شرایط مختلف، که آن را ویژگی نیزتغییرات ظاهری در 
انگیزش کودد برای خیالپردازی بیانجامد. انسان به طور فطری به عناصر طبیعی عالقه مند است. بسیاری از 

ز با دیدن پرواز رویاهای انسان از تداعی تصاویر ذهنی در مورد طبیعت شکل گرفته است)مانند رویای پروا
بنابراین عناصر طبیعی می  (9333 االسالمی، شیخ)پرندگان(. و چون نیروی ثبت تصاویر ذهنی، خیال است. 

تصاویر ذهنی شده ،   تعدد و تنوعموجب « تغییر پذیری عناصر طبیعی»توانند در خیالپردازی موثر باشند. 
-511: 9111یپنر،)کراستلپردازی از ارکان خالقیت را تقویت می کند. مطابق ادبیات موضوع، خیاخیالپردازی 

 می تواند به رشد خالقیت کودد کمک کند.« تغییر پذیری عناصر طبیعی»بنابراین  (303
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 موثر است « کنجکاوی»بر «  لکردهاانعطاف پذیری عم» -4

را کمتر از     5بر عامل3( که سطح معنی داری تاثیر عامل 4( و جدول) 9بر اساس مدل تحقیق)شکل 
  15در سطح « کنجکاوی»بر «  انعطاف پذیری عملکردها»نشان می دهد، می توان دریافت که تاثیر  05/0

که امکان استفاده از یک درصد اطمینان قرار دارد و معنی دار است. منظور از انعطاف پذیری عملکردها آن است 
فضا  در زمان های متفاوت، برای عملکردهای مختلف وجود داشته باشد . مثال یک فضا در زمان های مختلف 
)با اندکی تغییرات( برای عملکردهای قصه خوانی، نقاشی، بازی و مانند آن به کار رود. معنای دیگر انعطاف 

ملکرد مختلف در کنار هم در یک زمان امکان حضور داشته چند عپذیری عملکردها  آن است که در یک فضا 
باشند. مثال در گوشه ای از یک فضا امکان نقاشی و در گوشه دیگری از همان فضا امکان قصه خوانی  یا بازی 

 برای کودکان است. « آزادی انتخاب»وجود داشته باشد. هدف از این کار ایجاد 
در زمان های مختلف و مطابق برنامه های آموزشی، به کمک برای انعطاف پذیر کردن فضاها می توان 

تغییر پذیری فضا »عناصر جابه جا شونده، فضا را به تعداد عملکرد مورد نیاز تقسیم نمود. ویژگی مذکور را ویژگی 
آن « بدیع بودن»می نامیم. الزم به توضیح است که ویژگی تغییر پذیری فضاها ملزم به صفت « واجزای آن
ا اگر تنوع و تغییرات فضاها تکراری شوند، فضا برای کودد یکنواخت شده و جاذبه ای ندارد. پس می است زیر

توان  فضاهای تغییر پذیررا به گونه ای طراحی نمود که تغییرات آن تکراری نباشد. الزمه چنین طراحی آن است 
پردازی کند. پیشینه تحقیق نیز نشان می که کودد خود بتواند فضا را تغییر دهد و در جریان بازی تغییرفضا، خیال

 و)ادواردز دهدکه استفاده از آثار کودکان در ارتقاء انگیزش آنان موثر است و بر خالقیت آنان تاثیر مثبت دارد. .
 (9115،4اسپرینگیت

 موثر است« خیالپردازی»بر « کردهاانعطاف پذیری عمل» -5 

را کمتر از     4بر عامل3( که سطح معنی داری تاثیر عامل 4( و جدول) 9با توجه به  مدل تحقیق)شکل
  1/11در سطح «  خیالپردازی»بر « انعطاف پذیری عملکردها»نشان می دهد، می توان دریافت که  009/0

د به کودکان امکان می درصد اطمینان موثرو معنی دار می باشد .انعطاف پذیری عملکردها که توضیح داده ش
بتوانند اجزای فضا مانند دیوارهای سبک و متحرد  را به کمک مربی جابه جا کنند)مشارکت در تغییر دهد که 

فضا( و در قالب یک بازی گروهی، فضا را به سلیقه خود تغییر دهند، بنابراین فضاهای انعطاف پذیر می توانند  
ادبیات تحقیق نیزحاکی از آن است که بازی زمینه ساز خیالپردازی  زمینه بازی را برای کودکان فراهم کنند.

 (303-511:  9111یپنر،)کرو خیالپردازی نیز عامل موثر در فرایند خالقیت است. ( 333: 9111)الکساندر،است.
 بنابراین فضاهای انعطاف پذیر و تغییرپذیر، خیالپردازی و درنتیجه خالقیت کودد را افزایش می دهند.

  در تحقیق حاضر محدودیت                                                          

هایی که وه در هر پژوهشی، به موازات دستاوردهای تحقیق محدودیت هایی نیز وجود دارد. مداخله گر
 محدودیت تحقیق حاضر را رقم می زنند ، عبارتند از:

در مهد کودد ها  دو گروه کودکان دختر و پسر، حضور دارند. اما آزمون نگرش  جنسیت کودکان: (9
سنجی مربیان به تفکیک جنسیت کودکان انجام نشده است.در حالی که ممکن است میزان تاثیر 

 ، بسته به جنس دختر یا پسر کودد  متفاوت باشد.ویژگی های به دست آمده از تحقیق حاضر



 

 

نیز می تواند یکی از محدودیت های تحقیق باشد. عدم  شیوه اجرای پرسشنامه هادر پژوهش حاضر،  (2
همکاری کامل پاسخ دهندگان، محدودیت زمان و احتمال بی حوصله و بی دقت خواندن سواالت 

 ش پاسخ دهنده نباشد.موجب می گردد تا پاسخ ها به طور دقیق، معرف نگر

از جمله : ویژگی های شخصیتی کودد، عوامل عاطفی)در  عوامل بسیاری در خالقیت کودکان موثرند (3
خانواده یا در مهد کودد(، تکنیک های آموزشی، رابطه مربی و کودد، امنیت کودد در مهد کودد و 
مانند آن. هر چند مقاله حاضر ، مجالی برای  پرداختن به همه عوامل مذکور نیست اما توجه به مداخله 

 الزم به نظر می رسد.   گرهای یادشده در تحقیقات آتی

   پیشنهاد 

 برای ارتقای تحقیق، می توان پیشنهادهای زیر را لحاظ نمود:
در پژوهش های دیگر با حوزه تحقیق بزرگتر می توان به بررسی نقش جنسیت کودکان در تاثیر  (9

 پذیری از فضای مهد کودد با رویکرد ارتقاء خالقیت پرداخت.

می توان ، سایر فضاهای آموزشی مانند دبستان را نیز مورد  به دلیل تعمیم پذیری روش تحقیق (2
مطالعه و بررسی قرار داد. به نظر می رسد می توان  با لحاظ کردن گام های تحقیق، سایر 
فضاها با کاربری غیر آموزشی  مانند مسکن، درمانگاه، فضاهای بازی در عرصه های مسکونی  

 کودد مورد مطالعه قرار داد.و مانند آن را با رویکرد ارتقاء خالقیت 

پیشنهاد می گردد برای بهره برداری بهتر از دستاوردهای تحقیق، برنامه های ویژه ای  جهت  (3
آموزش مربیان مهد کودد در نظر گرفته شود تا مربیان بتوانند از قابلیت ها و پتانسیل های 

نند و در ارتقای موجود در فضا برای ارتقای کنجکاوی، مشارکت و بازی کودد استفاده ک
 خالقیت کودد موثر باشند.
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