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چکیــــده: 

واکاوی تباین و توافق صور خیال در الگوی خیال انگیزی دو بنای 
قدسی )نمونه موردی: دو بنای مجاور آرامگاه شیخ عبدالصمد و 

مسجد جامع نطنز(
مهدی حمزه نژاد*
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استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسالمی واحد یادگار امام خمینی)ره( شهر ری، تهران، ایران )نویسنده ی مسئول(

کارشناس ارشد معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال، تهران، ایران

تاریخ دریافت مقاله: 97/10/15       تاریخ پذیرش نهایی: 99/03/16

فهم تبلور صور خیال و جنبه های شاعرانه آثار معماری ایران در بستر ایمانی و عرفانی ساکنان حق جوی این سرزمین، از 
مهم ترین مداخل به ادراک ماهیت معماری گذشتة ایران است. در این پژوهش، نخست با پرسش از مفهوم خیال و صور 
خیالین، بر اساس مبانی فلسفی پساساختارگرایی و رویکرد کیفی به تحقیق، با بهره گیری از طرح تحقیق های تحلیل گفتمان 
در مرحلة مطالعة مبانی نظری و مرور ادبیات موضوع از راه گردآوری داده های کتابخانه ای و سپس مبتنی بر طرح تحقیق 
توصیفی–تحلیلی و با بازدید از مجموعه، به تبیین نمونه موردمطالعه پرداخته شده است. در مرحلة تحلیل یافته ها، از روش 
استدالل منطقی بهره برده شده است. استدالل مبتنی بر دو قضیة تجربی، یکی معطوف به مکانیت خیالین موقعیت هر دو بنا 
و نسبت آن دو با زمان  و دیگری معطوف به تبلور ساحات خیال مادی در کالبد دو بنا؛ یک قضیة تحلیلی معطوف به اطوار 
هندسه و استعاره های نور و یک قضیة متافیزیکی معطوف به تباین خیال انگیزی گنبد در دو بنا است. در مرحله اشاعه و تشریح 
نتایج بحث، از طرح تحقیق پدیدارشناسی بهره گرفته شده است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که دو بنایی که مبتنی بر مفهوم 
نظمی ازلی-ابدی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند؛ ضمن ساخت کلیتی یکپارچه و جاودانه، مظهر اسفار اربعه عرفانی اند. مسجد 
مظهر اسفار رو به تاریکی و آرامگاه، مظهر اسفار رو به نور است. یکی با حالتی پرهیزگارانه و زاهدانه در دل زمین فرو رفته و با 
ظهوری کم رنگ در شهر و درونگرایی، و تزئینات کم، هیچ تظاهر بیرونی ندارد. اما دیگری تظاهری برونگرایانه و خیال انگیز 
داشته و با گنبد و سردر رنگین و تزئینات منحصر به فرد، حرکت از کثرت به وحدت را به نمایش گذاشته است. در نتیجه گیری 
بحث از چهار جنبه نسبت زمین و آسمان، ماده و معنا، نور و ظلمت و کثرت و وحدت تباین و توافق دو بنا تحلیل شده است.

واژه های کلیدی: معماری استعاری، مسجد جامع نطنز، معماری آرامگاهی، هندسه،  صور خیال.

* amir.amjad1993@gmail.com ** akbari@iausr.ac.ir *** shannam.ansarian4@gmail.com

D
ow

nl
oa

de
d 

fr
om

 jr
ia

.iu
st

.a
c.

ir 
at

 1
2:

20
 IR

S
T

 o
n 

F
rid

ay
 N

ov
em

be
r 

13
th

 2
02

0

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1299-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره بیست وهفتم / تابستان  1399 / سال هشتم 18

مقدمه
شناخت و فهم دقیق آثار معماری گذشتة ایران، نخست از 
نیاز ساحت های  پاسخ گوی  کیفیت های  واجد  که  حیث  آن 
گوناگون و ذومراتب وجود آدمی بوده است؛ و دوم از آن حیث 
که می تواند در دنیای امروز به مثابه الگوی آزموده شده، مورد 

بازتولید قرار گیرد
فعلی ساخت و طراحی فضای  به شرایط  توجه  با  -به ویژه 
معماری و عدم ارتباط معنایی و ماهوی آنچه ساخته می شود 
با معماری گذشته- اهمیت و ضرورت دارد. این امر در مورد 
فضاهای قدسی و عبادی در ایران که همواره نمایانندة اوج 
با  امروز  و  بوده  ایران  معماری  در  فضا  و  فرم  هنر طراحی 
چالش های ماهیتی و هویتی مواجه است؛ اهمیت دوچندانی 
معنا، عدم  فقدان  می یابد. سردرگمی، خطاهای عملکردی،  
خلق فضای متناسب با شرعیات عبادت، عدم وجود مبانی 
نظری کاربردی در ساخت مسجد،  عدم پرداختن به جایگاه 
معناشناسی عناصر و اجزا و فضاها و حتی مکان یابی ساخت 
در ساخت  اندیشه  به حوزة  پرداختن  از عدم  ناشی  مسجد، 

مسجد و زیارتگاه است.
آنچه  شناخت  به  گوناگونی  رویکردهای  میان،  این  در 
پژوهشگران معماری گذشته ایران بدان عالقه مند بودند و 
در آن کوشیدند؛ قابل ردیابی است. برخی به شناخت صوری 
تزئینات،  و  اجزا  عناصر،  اندام،  از  آنچه  و  پرداختند  کالبدها 
شناسایی،  بود  آن  پایداری  و  برپایی  و  ساخت  روش های 
شناخت  به  دیگر  برخی  کردند.  دسته بندی  و  گونه شناسی 
آثار معماری پرداختند و تالش  شرایط زمینه ای و زمانه ای 
در  اجتماعی  و  اقتصادی  سیاسی،  امور  ردیابی  با  تا  نمودند 
سیاق تاریخی و نیز تأثیرات عوامل جغرافیایی و اقلیمی به 
تاریخی و جغرافیایی محیط  با شرایط  آثار معماری  تطبیق 
پرداخته و ویژگی های منحصربه فرد آن را از این حیث برجسته 
سازند و شناخت آن ها را تعمیق بخشند. برخی از پژوهشگران 
ارائه رویکرد درهم تنیدگی مظاهر فرهنگی هر  با  کوشیدند 
مردمان، ازجمله ایرانیان، با یکی خواندن و این همانی دانستن 
ادبیات، شعر و هنرهای ظریف دستی که به زندگی آدمیان 
رنگ معنا می پاشد؛ آثار معماری را در همین زمینه بررسی 
کنند و شناخت هر یک را بدون دیگری ناکافی، ناکامل و 

ناممکن دانسته و خواستار توجه به همة مظاهر فرهنگی در 
راستای خوانش هر یک شدند و اصل ها و خوانش معماری 

ایرانی را از این دریچه نگریستند و خواستند.
فرهنگی  مظاهر  درهم تنیدگی  رویکرد  با  پژوهش،  این  در 
بازتاب دهندة  آدمی  دست ساختة  هر  از  که  فرض  این  با  و 
دنیای ذهنی و خیالی سازنده اش است، تالش شده است تا 
آنچه  بنا و  به معنا، صور خیال انگیزی  از صورت  با حرکت 
موجب شده است تا از هم نشینی و برهمکنش اجزا، عناصر 
طبیعی و مصنوع، فضاها، مصالح، تناسبات و رنگ ها، فضا و 
بنایی شاعرانه و معنوی ساخته شود، تفسیر و تحلیل گردد. 
این پژوهش با هدف شناخت دو الگوی خیال انگیزی در دو 
بنای مجاور و درهم تنیده قدسی ساخته شده به دست ایرانیان 
و عوامل مولد آن، با پرسش از مفهوم خیال و صور خیالین 
تجربة  که  فرض  این  پذیرش  با  و  آن  کاربرد  از  هدف  و 
تجربه  هر  و  است  تخیلی  تجربه ای  اصل،  در  زیباشناختی 
آگاهانه ضرورتاً بهره مند از درجه ای از کیفیت تخیلی است 
)دیویی 1391، ۴03(؛ تالش شده است تا به خوانش چندی و 
چونی فضاها و عناصر مسجد جامع و آرامگاه شیخ عبدالصمد 

نطنز از منظر جنبه های خیالین بنا پرداخته شود.
پرسش های پژوهش

1.  خیال، صور خیالین و استعاری نزد متفکران این حوزه تا 
زمان ساخت این بناها چگونه تعریف می شود؟

۲.  در مسجد جامع و آرامگاه شیخ عبدالصمد نطنز تباین و 
توافق صور خیال و معانی استعاری چگونه قابل تبیین است؟

1. روش تحقیق
مادی  واقعیت  هستی شناختی1،  جنبة  از  مطالعه،  این  در 
و  کشف  طریق  از  -که  انسان  رشد  با  مرتبط  فرامادی  و 
تحلیل  و  تبیین  و  مجاور  بنای  دو  در  خیال  صور  درک 
توافق و تباین میان آن هاست- رخ می دهد. متغیرهای مبنا 
غیرقابل اندازه گیری مادی هستند ولی مظاهر خیالین شان در 
ارائه  به  وابسته  ارتباط شان  و درک  مادی ظاهر شده  کالبد 
از  است۲.  آن  از  کاربر  دربارة ذهن  تفسیر محقق  و  تحلیل 
بین  ارتباط  و  نفوذ  عمق  چون  نیز،  معرفت شناختی3  جنبة 
ماده و معنا از طریق خیال مبنای این تحلیل هاست؛ طبیعتًا 
معرفت شناسی چندالیه از حسی تا شهودی در کاربران مبنای 
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کار است و به همین جهت دانِش تولیدشده در این پژوهش 
نیاز به پذیرش ذهنی۴ چندساحتی و عمیق دارد و از هم ادارکی 
میان پژوهشگر و موضوع موردپژوهش حاصل می شود. ابزار 
کسب معرفِت منطقی در این پژوهش، چون به تفسیر مظاهر 
مادی می پردازد؛ استدالل است و ذهن تالش می کند میان 
چند حکم ارتباط دقیق پیدا کند )میرجانی 13۸9، 3۸( و از 
جنبة روش شناختی نوین5، دانش از طریق ارائه تفسیرهای 
مختلف از واقعیت ایجاد می گردد. ازآنجاکه، واقعیت کالبدی 
و بهره برداران بنا با پژوهشگران دارای فاصلة زمانی، معرفتی 
فرهنگی،  اجتماعی،  متعدد  الیه های  و  هستند  ذهنی  و 
فیزیکی و متافیزیکی در بنا پنهان است، نیل به عمق آن 
به طور قطعی ناممکن می نماید و تنها الیه هایی از مظاهر آن 
قابل تشخیص است. این امر سبب می شود مبنای فلسفی6 
)بازرگان  باشد  نزدیک  پساساختارگرایی7  دیدگاه  به  تحقیق 
13۸9، 19(؛ و روش )رویکرد( تحقیق۸ می بایست از یکی از 
طرح های تحقیق کیفی انتخاب گردد. بر این اساس، مبتنی 
بر طرح تحقیق توصیفی–تحلیلی و با بازدید از مجموعه و 
مشاهدة دقیق فضاها و موقعیت قرارگیری و بناهای اطراف، 
به تبیین ابعاد نمونه موردمطالعه پرداخته شده است. در مرحلة 
تحلیل یافته ها،  نقطة عزیمت از بنا یعنی عینیات به سمت 

برداشت های ذهنی و ذهنیات است، از روش استدالل منطقی9 
بهره برده شده است )میرجانی 13۸9، ۴6(. با توجه به اینکه 
موقعیت قرارگیری و مکان یابی مجموعه، کیفیت های مادی 
ساخت هر دو بنا از حیث هستی شناختی، مادی اند و تحلیل 
صور خیال در آن ها مبتنی بر مفروضات تجربی است و نیز 
صدق یا کذب مفروض، با مشاهدة تجربی نشان داده می شود 
)میرجانی 13۸9 ، ۴1(. استدالل مبتنی بر دو قضیة تجربی 
است. در این مجموعه، حضور، انحا حضور و عدم حضور نور 
در فضاهای مختلف و اطوار هندسه، از آن حیث که در صدق 
و کذب آن در خودش اثبات می شود )همان جا(، قضیة تحلیلی 
و آیینگی گنبد مقبره و مسجد به مثابه زمین و آسمان، حکمی 
مابعدالطبیعی دارد )میرجانی 13۸9، ۴۲(. قضیه متافیزیکِی 
استدالل را شکل می دهد. روایی و پایایی قضایا در استدالل 
منطقی، امری بین االذهانی است و تعمیم پذیری صحت آن 
به میزان امکان طرح قضیه و میزان اقناع از تفسیر بستگی 
دارد )میرجانی 13۸9، ۴6(. در مرحله اشاعه و تشریح نتایج 
بحث، از طرح تحقیق پدیدارشناسی بهره گرفته شده که در 
آن پژوهشگر به نقد و تفسیر پدیدة موردمطالعه از طریق پی 
بردن به درک خود )ادراک اول شخص( از آن و بر پایة ذهنیت 

خویش می پردازد.

نمودار 1. مدل مفهومی تحقیق )مأخذ: نگارندگان(
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۲. مبانی نظری تحقیق
۲- ۱. مواجهه متقابل بنا و ذهن

فضای  و  هنری  اثر  با  مواجهه  در  که  پدیده ای  مهم ترین 
معماری رخ می دهد؛ نوعی تبادل است. تبادلی میان دنیای 
بی تردید  مخاطب.  خیالین  جهان  و  بنا  اثر،  خالق  خیالین 
اثرگذارترین وجه تبدیل هر دست ساخته ای به هنر، میزان 
و  هنر  تجربه  در  است.  مبادله  همین  عمق  و  اثرگذاری 
معماری، مبادلهای خاص اتفاق میافتد؛ مخاطب عواطف و 
دلبستگیهایش را به کار، یا فضا، میدهد و اثر، رایحهاش را 
به او وام میدهد و ادراکات و افکارش آزاد می سازد. فضای 
به واقعیت و  تبدیل  اثر عرضه میشود؛  خیالیای که توسط 
)پاالسما  میشود  مخاطب  زیسته  تجربه  جهان  از  بخشی 
مخاطب  با  معماری  فضای  به این ترتیب   .)1۴5  ،139۲
به  تبدیل  و  یکی  از حیث وجود،  فضا  تجربة  از  خود پس 
به مثابه رشتهای  معماری  اثر  او می گردد.  از وجود  بخشی 
از تصاویر بصری مجزا تجربه نمیشود؛ بلکه در ذاِت تام و 
به هم آمیخته مادی، جسمانی و معنویاش لمس و زندگی 
میشود )پاالسما 1393، ۴1(. هر کار ژرف معماری یک عالم 
صغیر است؛ اشکال و سطوحی فرحبخش را عرضه میکند 
که برای لمس چشم شکل گرفته است؛ ساختارهای ذهنی 
میآمیزد؛ هر ساختمان  به هم  و  را یکی میکند  فیزیکی  و 
عظیم، فهم انسان را از گرانش و مادیت، افقی و عمودی 
و  نور  وجود،  ازلی  معمای  نیز  و  پایین  و  باال  ابعاد  بودن، 

)پاالسما 1395، 79(. میدهد  ارتقا  سکوت 
مواجهه با اثر معماری، سرآغاز فهم و شناخت آن است و 
آنچه در مبادله میان اثر هنری و مخاطب آن رخ می دهد، 
است  تبادل  بستر  است: 1. فضایی که  امر  دو  به  مشروط 

161(؛  ،1391 )مورن 
۲. مشخصه معرفتی که از این تبادل حاصل می آید )ورنو و 
وال، 139۲(. هوسرل در باب این تبادل و شناختی معرفتی 
حاصل از آن، با به کارگیری روش تحویل پدیده شناسی به 
این نکته می رسد که آگاهی، نقطة تالقی همین عینیت و 
ذهنیت است؛ ساختار اقدامات ادراکی با اشیای مورد ادراک 

همبستگی دارند )پرتوی 13۸7، 39(.
رفتاری  با  ازآنجاکه شأنیت مکانیت هر فضای ساخته شده 

که در آن اتفاق می افتد؛ متناسب است؛ و نیز معماری امری 
است برآمده از افکار سازندگان آن، در فهم مکانی که در 
عرفان اسالمی برای مراقبه و تعبد، ساخته می شده و محل 
برپایی آداب مراقبه، تذکر و ذکر اوراد بوده است و خانقاه 
مفاهیم  به ویژه  صوفیان  افکار  و  آرا  فهم  می شود؛  نامیده 
خیال و زیبایی در اندیشه های شان اهمیت دوچندانی دارد.

۲-۲. مفهوم خیال نزد متفکران
صورت  معنی  به  خیال  اسالمی،  فلسفه  و  حکمت  در 
اطالق  محسوس  شئ  غیبت  از  پس  نفس  در  باقی مانده 
مادی یک  تمثیل  یا  وهم  و  معنای ظن  به  البته  می شود. 
شی خارجی است که با چشم دیده شده مانند صورت خیال 
شئ در آینه و یا تمثیل شئ مدرک توسط حس باصره یا 
در  )صلیبا 1366، 3۴۴(.  خوانده می شود  نیز  دیگر  حواس 
علم الهیات، عالم خیال حدفاصل عالم مجردات و ناسوت 
است. عالم خیال در عرفان اسالمی شاه راه کشف و شهود 
متناهی  جسم  و  الهی  الیتناهی  روح  نقیض  دو  که  است 
آدمی را در خود جمع کرده است. چالش ثنویت ماده و معنا 
در دامن اثبات وجودی خیال تبیین می شود )کاکایی 1391، 
۴۲۴؛ کربن 1369، 1۲7؛ به نقل از نجاتی و صفدری نیاک 

.)1۸3  ،1395
باب  تقریبًا تمامی متفکران مسلمان و غیرمسلمان که در 
وجود انسان اندیشیده اند، به تعریف مفهوم خیال پرداخته اند 
اما دیدگاهی متفکران مسلمان تا تاریخ ساخت بنا در این 
به چهار  را  ادراک  ابن سینا  است.10 دیدگاه  پژوهش مدنظر 
تعقل.  توهم،  تخیل،  احساس،  می کند:  تقسیم  قسمت 
قوای ادراکی باطنی ازنظر او عبارت اند از حس مشترک یا 
بنطاسیا، مصوره یا خیال، مفکره یا متخیله. حس مشترک، 
قوه  دارد.  به عهده  را  ادراک صور جزئیه  که  است  قوه ای 
واهمه، قوای مدرک معانی جزئیه است. خزانه حس مشترک 
»خیال« و خزانه قوه واهمه »حافظه« است )ابن سینا الف 
1363، 60(. قوه مصوره یا خیال از دیدگاه ابن سینا قوه ای 
در  تجمیع شده  ادراکات  این  بایگانی  و  حفظ  به  که  است 
آنچه   .)3۴5 )ابن سینا ب 1363،  می پردازد  مشترک  حس 
در دیدگاه ابن سینا، نقشی اساسی دارد نسبت میان این قوه 
از نفس انسان با مالئکه مساوی است. به زعم او قوه خیال 
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قادر به اظهار و احضار صوری است که از مالئکه سماوی 
خیال  عربی  ابن  به زعم   .)13۸۸ )بلخاری  می شود  حاصل 
مجهول؛  نه  و  معدوم  نه  و  معدوم  نه  و  است  موجود  نه 
چنان که انسان صورت خویش را در آینه مشاهده می کند، 
نه صورتش را دیده، نه صورت را ندیده، این دیدن و ندیدن 
نه سخنی راست است نه سخنی دروغ، چون این صورت نه 
عدم محض است و نه وجود محض است )ابن عربی 13۸1، 

ج 3، 361(.

۲- ۳. عالم خیال: عالم صور معلقه مثالی
در دیدگاه سهروردی عالم خیال یا عالم مثال عالمی بین عالم 
نوری محض و مادی محض است. به این معنی که نه نور 
محض است و نه مادی محض؛ دارای صور معلقه ظلمانی 
است. هر موجودی از موجودات عالم، نور و ماده، دارای مثال 
و صورتی در این عالم متوسط است که قائم به ذات است و 
فاقد محل، مثل صور در آیینه مظهر آن هاست اما محل آن ها 
محسوب نمی شود. به خاطر همین خصوصیتش توانسته با عالم 
مادی مرتبط شود و مظهری چون قوه خیال را در خود داشته 
باشد )سهروردی، 1375، ج ۲، ۲1۲(. عالم خیال )عالم مثال یا 
عالم صور معلقه( سهروردی نزد حکمای مسلمان بعد از او به دو 
قسم خیال متصل و خیال منفصل رواج یافت. خیال منفصل، 
عالمی قائم به خود و مستقل از نفوس جزئیه متخیله و خیال 
متصل، قائم به نفوس جزئیه تعریف شده است که در متخیله 
افراد آدمی ظهور می یابد )شفیعی و بلخاری قهی 1390، ۲۴(. 
ویلیام چیتیک )13۸۴، 115( معتقد است در اندیشه اسالمی 
خیال در هر مرتبه ای که تصور شود؛ همیشه نوعی برزخ بین 

دو عالم است که وصف هر دو را دارد؛ بنابراین عالم خیال 
کبیر را باید »نه این و نه آن«، یا »هم این و هم آن« دانست 

)همان جا(.
۲- ۴. واقعیِت تخیل و بازنمایی فراواقعیت

همان طور که در اندیشه متفکران روشن است قوه متخیله برای 
خلق تصویر جدید نیازمند تصاویر ذهنی ای متعدد و خوب  به 
خاطر سپرده شده ای است که بتواند به مدد آن ها تصویری غنی 
و پرمایه بیافریند. به بیان دیگر، تخیل، همان انطباق و همساز 
کردن آگاهانه نو و کهنه است )دیویی 1391، ۴0۴(. در ادراک 
خیالی تجربة پدیده ها در برخورد با آن ها نیازمند مواجهة حسی 
نیست، پدیده های خیالی خود واجد صورت اند )ابراهیمی  دینانی 
13۸1، 6(. در این تعریف هر امر خیالی صورتی توصیف پذیر 
و قابل شناسایی دارد. صورت پذیری امر خیالی سرآغاز آفرینشی 
است که آن را آفرینش هنری می گویند )اکبری 1396، ۲6(. 
آنچه هنرمند می آفریند به توان قوه متخیله او بستگی تام دارد. 
هم چنین میزان شرافت اثر هنری وابسته به شرافت اندوخته 
صور خیال هنرمند است )ابراهیمی  دینانی 13۸1، ۸(. از سوی 
دیگر، بازتاب صور معلقه در روح هنرمند سالک و خداجوی 
است که معیاری برای کشف ریشه های متعالی و رموز هنر 
آنچه   .)۲5  ،1390 بلخاری  قهی  و  )شفیعی  است  اسالمی 
هنرمند خداجوی از صور حسی مشاهده می کند، معانی ای است 
که از جانب حضرت حق به قلبش افاضه شده است )نقره کار 
ادراک،  از نحوه حضور،  لذا پرسش  و دیگران 1390، 100(. 
به  خاطر سپاری، به یادآوری و ترکیب تصاویر ذهنی یا صور 
خیالین در فهم اثر معماری و نیز فرایند خلق آن مهم تلقی 
می گردد و مبتنی است بر حضور در مکان و تجربه تام آن 
)اکبری، ب 1397، ۸7(. اساساً، در تجربه بنا، انسان به نحوی 
تشدیدشده، با خویشتن اش، با عواطف و نحوه بودنش- در- 

جهان مواجهه است )پاالسما 139۲، 1۴0(.
است  معتقد  خیالی،  امر  و  تخیل  فیلسوف  باشالر،  گاستون 
خیال پردازی به ارزش واقعیت بیرونی می افزاید. باشالر معتقد 
است در تصویر تخیل، امری روان شناسانه دخیل نیست؛ بلکه 
عکس قضیه برقرار است و این تصاویر هستند که تخیل را 
تخیل  به این ترتیب   .)35-71  ،1391 )باشالر  برمی انگیزند 
مبتنی بر احساس و ادراک محیط است. نقش مرکب تخیل که 

اقسام ادراکات داخلی اقسام ادراکات خارجی
حس مشترک بینایی )باصره(

خیال شنوایی )سامعه(
وهم چشایی )ذائقه(

حافظه بویایی )شامه(
متصرفه بساوایی )المسه(

ــه اســتناد آرای ابن ســینا   ــی ب جــدول 1. اقســام ادراکات خارجــی و داخل
ــدگان( ــور 13۸۴، 51؛ ترســیم از نگارن )مأخــذ: مددپ
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متضمن هر دو قوه ادراک و احساس است، آن قدر ازلی است 
که ناخودآگاه است و گویی پیش از به وجود آمدن انسان بوده 

است )پاالسما 1395، 139(.
۲- ۵. نشانه های معنادار و بیان استعاری

به زعم ارسطو استعاره عبارت از آن است که »اسم چیزی را 
بر چیزی دیگر نقل کنند و نقل هم یا نقل از جنس به نوع 
است؛ یا نقل از نوع به جنس، یا نقل از نوع به نوع است، یا نقل 

فیلسوفان زبان شناس در طول تاریخ تعاریف متعددی از استعاره 
ارائه کرده اند؛ اما ماحصل فهم همه معطوف به دریافت معنایی 
متعالی تر از امر مادی ای  است که مستعار به آن اشاره دارد. 
در این معنا می توان گفت که استعاره اگر مترادف با چیزی 
می شود  مجسم  آن  در  الاقل  نباشد  دارد،  ریشه  آن  در  که 
)مالگریو 1395، ۲39(. به این ترتیب، استعاره یکی از ابزارهای 
انتقال معانی در هنر و دست ساخته های انسان به مثابه تجسم 
را  از سوی دیگر، متفکران استعاره  افکار وی می شود.  آرا و 
امری بدن مند می دانند. آرنولد اچ. مادل درباره سرشت بنیادین 

به حسب تمثیل است« )ارسطو 1353، 90؛ به نقل از حسین 
پناهی و شیخ  احمدی 1396، 10۴(. ارسطو بر مرکزیت استعاره 
مینویسد:  پوئتیکس  کتاب  در  وی  میکند.  تأکید  اندیشه  در 
»بزرگ ترین مزیت ]در کاربرد واژگان[، خوشنودی از امکان 
کاربرد استعاره است؛ چراکه این امر بهتنهایی حاصل نمیشود و 
بصیرتی زیرکانه از شباهتها را در برمیگیرد و نشانی مشخص از 

نبوغ است« )ارسطو11 193۴، ۴5(.

چندحسی و بدنمند استعاره می نویسد: »شکلگیری استعاره ذاتًا 
تولیدگرهای بصری، شنوایی و  باید  چندوجهی است چراکه 
تبار زیباییشناختی را درگیر کند. بهعالوه، شکلگیری استعاره 
باید به حافظه ناخودآگاه دست یابد« )مودل1۲ ۲006، ۲7(. 
مفاهیم استعاری در زبان و دست ساخته های انسان که محمل 
خلق استعاره ها هستند؛ مبتنی بر تجربه زیسته و ساختار اندیشه 
هنرمند و مخاطب اثر هنری است؛ و معنا از طریق نشانه هایی 
منتقل می شود که در جهان زیسته هنرمند و مخاطب، محمل 
تجارب مشترک آنان است. اگر بستر انتقال معانی از طریق 

نمودار ۲. مراتب وجودی و جایگاه قوای مدرکه انسان به استناد آرای ابن سینا )مأخذ: نگارندگان(
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نشانه های مشخص، معماری باشد؛ می توان به تعریف سوسور 
بیان  را  ایده ها  نشانه هایی می داند که  از  نظامی  را  زبان  که 
می کند )هوارث 13۸6، 1۸9(؛ معماری را نوعی متن دانست 

و خوانش کرد.
۲- ۶. اثر معماری به مثابه متن ادبی

انگاشت بنای معماری به مثابه متن ازجمله رویکردهایی بود که 
به ویژه در تئوری معماری پست مدرن مطرح شد و می توان 
آن را متأثر از اوج گیری جنبش های زبان شناسی، نشانه شناسی 
و ساختارگرایی در دهه های 1970 و 19۸0 میالدی دانست. 
به زعم سوسور هر عنصر نشانه شناسانه باید درون مجموعه ای 
مطالعه شود که خود جزئی از آن است تا معنای آن در خالل 
جایگاهش در این مجموعه استخراج شود )تابعی 13۸۴، 155(. 
ماحصل این تفکرات آن شد معنای اثر هنری نمی تواند در خود 
اثر خالصه شود و عوامل متعددی وجود دارد که داللت های 

معنایی اثر را به بیرون از آن انتقال می دهد. به این ترتیب معنای 
اثر قائم به ذات نیست. ازاین رو یوری لوتمان از مقوله »بینامتنی 
بودن« اثر هنری سخن می گوید )همان، 159(. به زعم گادامر در 
رویارویی با اثر هنری، باید عنصر مشترکی میان اثر و مخاطب 
اثر وجود داشته باشد که امکان ارتباط میان آن دو را برقرار سازد 
و آن عنصر، زبان است )احمدی 13۸۸، ۴0۸(؛ الزمه این تأویل، 
پرداختن به شرایط زمانه ای و زمینه ای و به طورکلی سیاق خلق 
اثر و مزاج دهر در آن زمانه است که بار اسطوره ها، افسانه ها، 
باورها، ارزش ها را به دوش می کشد. به زعم فراسکاری بناها 
متونی هستند که می توانند با امکانات معماری شان قرائت شده 
و ذات خیال پرداز فکر انسان را آشکار کنند. ذهن، متن معماری 
را دریافت می کند، اجزای آن را تمییز می دهد و آن ها را تفسیر 
آزادی بخش پندارهای نمادین  این روند هرمونتیک  می کند. 

نهفته در مصالح معماری است )مالگریو 1395، ۲51(.

جدول ۲. تشریح نظریات متفکران اصلی نظریه »اثر هنری به مثابه ساختار زبانی« )مأخذ: نگارندگان(

نظریه زمینه علمی متفکر
تمام محصوالت اندیشه انسان و مظاهر فرهنگی و دست ساخته های 

او خصلت نشانه شناسانه دارند و مانند واژگان، واجد معنا هستند.
فیلسوف زبان و 

نشانه شناس
فردینان دو سوسور 
)1913- 1۸57 م.(

هنر قطعًا دارای داللت های اجتماعی است. هر اثر هنری 
به خودی خود در مناسبات میان عناصرش، واجد داللت هایی است 

که می تواند ما را به تعینات اجتماعی رهنمون شود.

نویسنده، منتقد ادبی و 
فرمالیسم روس

ویکتور شکلوفسکی
)19۸۴ – 19۸3 م.(

ضمن مطرح کردن »بینامتنیت« در نشانه شناسی فرهنگی، معتقد 
است ساختار زبان های هر فرهنگ سلسله مراتبی است از مظاهر 

آن فرهنگ اعم از دین، اسطوره ها و ادبیات.

نشانه شناس فرهنگی 
روس

یوری لوتمان
)1993- 19۲۲ م.(

زبان مشترک، عنصر الزم و ضروری در مواجهه انسان با اثر 
هنری است. فهم معانی باطنی نشانه ها از راه تأویل در بستر 

فرهنگی نشانه ها امکان پذیر است.

فیلسوف و اندیشمند 
هرمونتیک

هانس گئورگ گادامر 
)۲00۲ – 1900 م.(

بناها متونی هستند که می توانند با امکانات معماری شان قرائت 
شده و ذات خیال پرداز فکر انسان را آشکار کنند.

معمار و نظریه پرداز 
ایتالیایی

مارکو فراسکاری
)۲013 – 19۴5 م.(

معماری بیانگر مواجهه با جهان و ذهن انسان است. معماری 
بیانیه ای بصری است از معانی عمیق زندگی انسان ها.

معمار و نظریه پرداز 
فنالندی

یوهانی پاالسما
) - 1936 م.(

عناصر سازنده بناها مانند واژگان متون، در ساختاری از پیش 
تعریف شده، در همنشینی باهم می توانند معنای زندگی را بازگو کنند.

معمار و نظریه پرداز 
اتریشی

کریستوفر الکساندر
) - 1936 م.(
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بیانگر  معماری  اثر   )55  ،1395( پاالسما  یوهانی  به زعم 
مواجهه با جهان و ذهن انسان است؛ »جسمانیت جهان« را 
از طریق خیاالت مادی و فضایی ساختار میدهد و وضعیت 
وجودی انسان را بیان میکند و معنا میبخشد. معماری ژرف 
بناها،  بلکه  نمی پردازد،  سکونت گاه ها  زیباسازی  به  صرفًا 
الف 1397،  )اکبری،  آدمیان اند  انحای هست بودن  بازنمود 
مظاهر  فهم  و  هنری  آثار  خوانش  دیگر،  سوی  از   .)۴6
شود  حاصل  کمال  به  می تواند  زمانی  ایرانیان  فرهنگی 
که از جنبه شاعرانه بودن به آن اثر نگریسته شود. به زعم 
ایرانیان  فرهنگی  مشخصه  بارزترین  فرهنگی،  متفکران 
شاعرانه بودن زبان و بیان شان است. در این فرهنگ، تمامی 
دست ساخته های انسانی، معنایی فراتر ازآنچه می نماید؛ دارد 
بخش  نمادین  و  استعاری  بیان  و  ادبی  آرایه های  قطعًا  و 
آثار  معرفت شناسی  نظام  و  معنا  انتقال  ساختار  از  مهمی 

است. ایشان 
آرای  در جمع بندی  پیوستار حقیقت–واقعیت   .۷  -۲

غربی و  اسالمی  متفکران 
راجع  مسلمان  حکمای  آرای  مطالعة  بحث  جمع بندی  در 
باید  خیالین  امر  درک  در  غربی  امروز  فلسفة  و  خیال  به 
گفت که متفکران نوین اگرچه آن عمق اسالمی را مدنظر 
نداشته اند؛ اما به بعد ذهنی و پدیدارشناسانه اثر توجه دارند 
تفاوت عمدة  باشند.  برای هم  این دو می توانند مکملی  و 
حدی  تا  غربی  و  اسالمی  متفکران  میان  در  خیالین  امر 
ریشه در ماهیت آن دارد. ماهیت خیال در میان متفکران 
مسلمان امری است درونی و شهودی که ذیل قوای نفس 
تشریح می شود و می تواند حسب تهذیب نفس، از مالئکة 
سماوی صور خیالین را دریافت کند؛ اما در اندیشة غربی، 
خیال امری است بیرونی که ماهیتی تجربی و ادراکی دارد. 
ازاین رو، از بعد معنایی، آفرینش اثر هنری و فضای معماری 
اشارات  و  معانی  و مهذب، حاوی  روحانی  از خیال  برآمده 
قدسی است که روح انسان ها را مخاطب قرار می دهد و از 
بعد پدیدارشناسانه، امر خیالین متبلور در اثر، راوی تجارب 
زیسته و دال بر ارزش های انسانی و سرشت واحد او است و 
به زعم پرت نیروی تخیل در ارتباط عاطفی میان هر فاعل 
 ،19۸۸ )پارت13  دارد  اساسی  نقش  بیرونی  عالم  و  آگاه 

برهمکنش  از  شاندز 13۸6، 1۲۴(.  از  نقل  به  ۲0۲-۲03؛ 
آرای متفکران غربی و حکمای مسلمان می توان به نقش 

امر خیالی و صور خیال در ادراک تام واقعیت پی برد.

۳. معرفی نمونه موردی: بنای مسجد جامع و بنای 
نطنز عبدالصمد  شیخ  آرامگاه 

مسجد جامع نطنز و آرامگاه شیخ عبدالصمد مجموعه بنایی 
است از عهد ایلخانی. دو بنا که به طرز معناداری در کنار 
یکدیگر قرار گرفته اند و مجموعه ای قدسی، رازآمیز و پرمعنا 
پاسداشت شریعت  و  نماز  برپایی  یکی محل  ساخته اند.  را 
و  عارفان  و  سالکان  طریق  طی  محفل  دیگری،  و  است؛ 
بنا به دست شاگردان و مریدان  مکان پاسداشت طریقت. 
شیخ عبدالصمد ازجمله عبدالرزاق کاشانی که خود از عرفای 
بزرگ است؛ ساخته شده است. عزالدین محمود کاشانی، در 
راه طریقت، مرتبت خیال را مجرد از صور مثالی می داند و 
در تعریف آن می نویسد: »و آن بود که خواطر نفسانی بر 
دل غلبه دارد و غلبه آن روح از مطالعه عالم غیب محجوب 
ماند؛ پس در حال نوم یا واقعه آن خواطر قوی گردد و مخیله 
افتد تا صور  هریک را کسوتی خیالی در پوشد و مشاهده 
آن خواطر به عینها بی تصرف متخیله و تلبیس او مشاهده 
خیال  به این ترتیب،   .)175  ،1367 )کاشانی  افتد«  مرئی  و 

نمودار 3. برهمکنش تجربة امر بیرونی و ادراک امر شهودی و 
نقش خیال در شکل گیری واقیعت تام )مأخذ: نگارندگان(
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منفصل، می تواند مانع و حجابی در فهم عالم شود و خیال 
مادیات  از  دوری  و  نفس  تهذیب  مراقبه،  به شرط  متصل، 
می تواند محمل صور مثالینی باشد که از افاضه باری تعالی 
حاصل خواهد شد. از دیگر مریدان شیخ عبدالصمد که در 
همین بنا مدفون است،  عبدالرزاق کاشانی از عرفای قرن 
هشتم و صاحب کتاب اصطالحات الصوفیه است که در آن 
نور به  از  نور و  به  تاریکی  از  را در چهار سفر  سیر سالک 

تاریکی تشریح می کند.
بقعه شیخ  بنای  از حیث کالبدی، در سمت غربی مسجد، 
و  هشت ضلعی  رک  گنبد  دارای  که  دارد  قرار  عبدالصمد 
بام، محیط 1۲/۸ متر  تا سطح  ارتفاع 37 متر  به  مناره ای 
مسجد  سردر  مابین  که  است  مارپیچی  پله   11۸ دارای  و 
و سردر خانقاه بنا شده است. در وسط حیاط، گودی وجود 
دارد که با پلکانی به جوی آبی ختم می شود که از قناتی 
سرچشمه می گیرد که از زیر مسجد عبور می کند. به استناد 
منابع عمر این قنات به ۲000 سال می رسد. یکی از دیگر 
از عناصر شاخص مجموعه بنا، سردر ورودی بقعه است که 
با کاشی کاری آبی فیروزه ای پوشیده شده است. مسجد سه 
به طول  نسبتًا وسیعی  دارد. ورودی جنوبی داالن  ورودی 

پله به سطح کوچه  با دوازده  نزدیک به 17 متر است که 
جنوبی می رسد. این اختالف سطح موجب شده که بخش 
ورودی  دو  همچنین  گیرد.  قرار  گودی  در  مسجد  جنوبی 
مسجد  جنوبی  ورودی  است.  حیاط  هم سطح  که  شمالی 
دارای طاق یا سردر نسبتًا مرتفعی است که بر دو طرف آن، 
دو طاق نمای تزئینی قرار گرفته است. ستون های دو طرف 
سردر جنوبی آجری است و بخشی از آن مورد مرمت قرار 
گرفته است. مصالح اصلی مجموعه، خشت و اجر است که 
به بنا رنگی از خاک بخشیده است. کاشی کاری فیروزه ای 
در سردر ورودی بقعه، گنبد هشت ضلعی بقعه و کف ایوان 
جنوبی، رنگ آبی فیروزه ای را با رنگ خاک درهم آمیخته 
ایوان ها  بدنه  و  است  خاکی  تک رنگ  مسجد  گنبد  است. 
به  مشرف  ایوان های  است.  شده  گچ کاری  طاق ها  زیر  تا 
ارتباطی  دهلیزهای  و  است  تزئینات  فاقد  و  ساده  صحن، 
چنار  درخت  جوار  در  بنا  هستند.  چوبی  نرده های  دارای 
کهن سالی ساخته شده که عمر آن را به حدود 1۸00 سال 

زده اند. تخمین 

معرفی فضاهای بنا
درآیگاه بنا 1

هشتی ورودی ۲
صحن 3

جماعت خانه های شرقی و غربی )محل 
عبادات و ذکر اوراد جمعی(

۴

گنبدخانه 5
صفه های شرقی، شمالی و جنوبی 6

حجره  ها )محل مراقبه فردی( 7
داالن ها ۸

بقعه شیخ عبدالصمد 11
ــز  ــاه شــیخ عبدالصمــد نطن ــی خانق ــط فضای ــالن و رواب ــر 1. پ تصوی

ــه ــر آداب مراقب ــی ب مبتن
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تصویر ۲. موقعیت قرارگیری دو بنا و نسبت هم جواری آن دو با چنار 1700 ساله، قنات ۲000 ساله در زیر بنا و آتشکده ساسانی

جدول 3. تحلیل صور خیال در مکان یابی مسجد جامع و بقعه )مأخذ: نگارندگان(

تحلیل صور خیال ساختار نظام داللت نشانه
عمر طوالنی درخت چنار، دال بر پایداری ساختارهای طبیعی و تعادل برآیند 
نیروهای کیهانی در آن است. مکان یابی ساخت هر دو بنا خیالی از جاودانگی 

را متبلور می سازد.

انتخاب محل ساخت 
هر دو بنا هم نشین با 

چنار 1700 ساله

چنار 
کهن سال

جریان ازلی-ابدی جاری آب، که از عناصر اسطوره ای در فرهنگ ایرانی است، در 
قناتی دیرینه که عمر آن به دو هزار سال پیش تخمین زده شده است؛ نشانه حیات 

ابدی و کانون عالم صغیری است که سازندگان هر دو بنا در ذهن خود داشته اند.

انتخاب محل ساخت 
هر دو بنا درست روی 

قنات ۲000 ساله

قنات

یکی از عوامل مهم در انتخاب ساخت عبادتگاه و خانقاه در ایران زمین همواره 
توجه به شرافت مکانی ناشی از برآیند نیروهای طبیعی، انسانی، ذهنی، 
اسطوره ای و کهن الگویی است. این امر در انتخاب محل آتشکده ها مهم 

بوده است. پس از ظهور اسالم نیز، ساخت بناهای قدسی از این سنت اصیل 
پیروی کرده است تا همچنان خاطره ذهنی و خیالین از عبادت در حافظه 

تاریخی مؤمنان پایدار باقی بماند.

هم نشینی بنای مسجد 
و بقعه  با آتشکده 

ساسانی نطنز

آتشکده 
ساسانی

پیوند زمین و آسمان، اشاره پیکان مانند به سوی مقصود، جهت مندی بنا در بعد 
عمودی رو به محل نزول برکت )در بعد افقی بنا به سمت قبله جهت مند است(؛ 
فاصله گرفتن تا حد ممکن از زمین و حرکت از خاک به افالک، ایجاد چشم انداز 

خیالین به منطقه سرسبز دشت در امتداد کشیدگی کوهستان جنوبی.

ساخت تک مناره بقعه 
در جوار ورودی بنا به 

ارتفاع 37 متر

تک مناره 
به ارتفاع 37 

متر
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تصویــر 3. تحلیــل خــط آســمان بنــای مســجد جامــع و بقعــه شــیخ عبدالصمــد نطنــز. بنــای بقعــه، در اشــارت بــه آســمان، بــر مســجد پیشــی می گیــرد 
و کشــیدگی و جهت منــدی اغراق آمیــز منــاره بــه ســمت آســمان، پیکانــی می شــود کــه بــردار پیونــد زمیــن و آســمان را تداعــی می کنــد.

۴. قضیه تجربی: تحلیل تباین و توافق صور خیال و 
معانی استعاری در بنا

با  آن  نسبت  و  بنا  دو  خیالین  مکانیت  توافق   .۱-۴
جاودانگی و  زمان 

پرسش اساسی از معانی استعاری و صور خیالین در هر دو 
بنای مسجد جامع و بقعه شیخ عبدالصمد نطنز، در خوانشی 
معناشناختی و نشانه شناختی، پرسش از موقعیت قرارگیری 
دو بناست که مکان مندی مجموعه را داللت می کند. نظام 
داللت نشانه ها، در کنش انتخاب مکان ساخت هر دو بنا 
جهت یابی  در  انسان  اولیه  ابزار  معماری  اینکه  پذیرش  با 
در جهان و خیال معمارانه بهمثابه عصاره و انتزاِع جهان، 
تفسیری از نظم ایدئال است )پاالسما 1395، 157(، قطعًا 
تداعی  را  با مقوله زمان  انتخاب شده نسبتی خیالین  مکان 
ازلی- می کند. معماران مسجد جامع و بقعه در چشم انداز 

ابدی شان از زمان، موقعیتی را برای ساخت هر دو بنا اتخاذ 
سازد.  متبادر  ذهن  به  را  جاودانگی  مکانیت  که  کرده اند 
ساختارهای  پایداری  که  می گیرد  قرار  جایی  در  مجموعه 
نیروهای کیهانی در آن، عالم صغیری را  برآیند  طبیعی و 
و  مسجد  بنای  می برند.  تحلیل  را  زمان  بعد  که  می سازد 

خانقاه، در توافق معنایی، در جوار دو عنصر طبیعی جاودانه، 
درخت چنار 1700 ساله و قناتی ۲000 ساله که در ذهن 
مردمان همیشه بوده است و کسی به درستی سرآغاز آن را 
نمی دانسته، ساخته شده است. هر دو بنا در کانون این عالم 
صغیر قرار می گیرند و همه چیز را حول محور افقی قدسی 
خود، روبه قبله، سرمنشأ ازلی آفرینش انسان، سازمان دهی 

می کنند.
در تحلیل انحراف زاویة قبله در دو بنا که در پالن مجموعه 
در  قبله  جهت  که  است  روشن  است،  مشخص  به وضوح 
شبستان  در  اکنون  آنکه  وجود  با  و  است  صحیح  مسجد 
اقامه  مذهبی  مراسم  سایر  و  جماعت  نماز  آرامگاه  غربی 
می شود، زاویة صحیح تعیین شده است و جهت سجاده ها 
هم سو  و  نیست  منطبق  شبستان  محراب  تقارن  محور  با 
اندازه  به  زیارتگاه  که  داشت  توجه  باید  است.  مسجد  با 
مسجد، قبله محور نیست و در شکل آن، هندسة محیطی 
اهمیت بیشتری دارد تا مسجد؛ به نظر می رسد دلیل چند 
درجه انحراف چرخش سردر کاشی کاری شده به سمت چنار 
کهن پیوند زدن قبله و چنار در محور افقی است تا مفهوم 

ازلیت را تشدید کند. سرمدیت و 
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نمودار ۴. سکون در اقامه نماز و محور افقی ثابت و حرکت در زیارت و محور متغیر )مأخذ: نقره کار 13۸7، 515(

جای  زیارت  و  است  سکون  جای  مسجد  حال  عین  در 
با  را  نوع تجربه زمان  این حرکت؛ و سکون دو  حرکت و 
خود به مخاطب منتقل می کنند. مؤمن عابد به هنگام اقامه 
به  زائر  اما  ندارد  جسمانی  جابه جایی  و  است  ساکن  نماز، 
دور مقبره می چرخد. در نماز، انسان و راستای دید او ثابت 
نوع  بهترین  آرامش  و  طمأنینه  زمان،  در  سکون  و  است 
فضا-هندسه برای آغاز سیر در آفاق است )نقره کار 13۸7، 
515(. زائر با چرخش به  دور مقبره، گرداگرد کانون قدسی 
حرکت می کند و در هر لحظه از زمان، حرکت جسمانی و 
تغییر محور دید او، نوعی تجربة فضایی-حرکتی را ایجاد 
می کند که با ایجاد تمرکز، زمینه ساز سیر انفس برای اوست 

)همان جا(.
است  جهانی  در  زندگی  انسان ها  همه  قطعی  خواست  اگر 
استعارههای  و  خیاالت  بخشد؛  معنا  را  حیات شان  که 
بودن  ازلی-ابدی  تاریخی  ماهیت  وثوق،  قابل  معمارانه 
هست  بودن انسان ها را در قالب تجربه زیسته بدن مندشان 
بازگو می کنند که در ضمیر ناخودآگاه آنان نهفته است. بنا، 
مخاطب را دعوت می کند تا با حضور در او، به مقوله زمان 
و بی زمانی بیندیشد و جاودانگی را از او و سازمان ساختار 

بیاموزد. کالبدی-طبیعی اش 
۴- ۲. قضیه متافیزیکی: تباین خیال انگیزی گنبد در 

دو بنا: آیینه زمین و آیینه آسمان
نقوش  و  وحیانی  نماد  به مثابه  گنبد  سنت گرایان،  نگاه  در 
شده  تلقی  الهی  جمالی  و  جاللی  صفات  تجلی  زیرینش، 
قوس  کردن  عرفانی، طی  نگاه  در   .)13۸6 )اردالن  است 

به  کثرت  از  صعودی  قوس  و  کثرت  به  وحدت  از  نزولی 
نهفته در صورت گنبد  معانی عرفانی  بازخوانی  در  وحدت 
رابطه  مطرح شده است )طهوری 13۸6(. برخی دیگر در 
با تأویل معانی نهفته در گنبد، مرکز گنبد را نماد وحدت و 
در سطحی فروتر نماد روح و دیوارهای هشت وجهی آن  را 
که گنبد بر آن تکیه می زند؛ نماد نظم آسمانی و پایه های 
چهاروجهی آن را نماد زمین یا جهان خاک می داند )نصر 
1375(. بورکهارت گنبد را بنای مقدس، نشان دهندة روح 
کلی می داند )بورکهارت 1369، 1۴7(. برخی دیگر آن را 
)اردالن  نامیده اند  دهر  را خیمه  آن  و  دانسته  آسمان  نماد 
13۸0(؛ و عده ای دیگر آن را درختی با شاخ و برگ های 
سبز می دانند )استرلین 1377(. در نگاهی متفاوت از همة 
تأویل  به  بهشتی  محمد  سید  سنتی،  هنر  پژوهشگران 
مناسک حج در ساختار مساجد ایرانی می پردازد و این دو را 

)بهشتی 13۸9(. می داند  منطبق  یکدیگر  بر 
گنبد  دو  پژوهش،  این  در  تحلیل  مورد  بنای  در مجموعه 
وجود دارد که تفاوت میان این دو گنبد، قطعًا ارادی و واجد 
معناست. یکی گنبد مسجد جامع که گنبدی ناری و آجری 
است که با توجه به تناسبات بنا، پوسته بیرونی اش تظاهر 
خارجی چندانی ندارد و دیگری گنبد بقعه شیخ عبدالصمد 
با تظاهر بیرونی است. گنبد مسجد در  که گنبدی رک و 
زیر نیز فاقد تزئینات است و اصل اسالمی سادگی مسجد 
در ساخت آن رعایت شده است. در گنبد بقعه، در پوسته 
آجر  با  ترکیب  در  فیروزه ای  لعاب دار  کاشی های  بیرونی 
گنبد، هندسه  زیر  در  و  را ساخته اند؛  گنبد  نقوش هندسی 
مقرنس ها نوعی بازی نور و تاریکی خلق کرده است. آنچه 
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ــروزه ای  ــگ فی ــاب رن ــا انتخ ــد ب ــمان در گنب ــکاس آس ــر ۴. انع تصوی
ــری( ــی اکب ــذ: عل ــد )مأخ ــی کاری گنب ــن در کاش روش

تصویر 5. کاشی کاری فیروزه ای در کف صفه شمالی 
)مأخذ: بابک برزویه(

بزرگ است؛  نه چندان  تناسبات  با  بقعه  وجه شاعرانه گنبد 
گویی  که  است  گنبد  روی  کاشی کاری های  آیینگی  نقش 
آسمان آبی رنگ نطنز را در خود منعکس کرده است. پوسته 
بیرونی، وجود خود را انکار می کند؛ و آیینه ای می شود برای 
بازنمایی آسمان. سقف بقعه که محل سیر و سلوک عرفانی 
به  و  می دهد  دست  از  را  خود  سنگینی  و  صلبیت  است؛ 
سبک باری و شفافیت اشاره می دارد. این امر از درون هم 
با سوار شدن گنبد بر پایه های مشبکی که نور را به درون 
می آورند؛ اتفاق افتاده است. اگر سقف، آسمان را در داخل 

۴- 3. قضیه تحلیلی: اطوار هندسه و استعاره های نور
تعالیم عارفانه درهم آمیخته،  با  ایران  ازآنجاکه معماری در 
همچون ادبیات عارفانه این سرزمین، زبان گویای عرفان 
بس  است  حکایتی  آن،  در  نور  و  است  ایرانی  مصفای 
شیخ  بقعه  و  مسجد  در   .)101  ،13۸5 )ندیمی  پررمزوراز 
نور  با  مواجهه  حیث  از  گنبدخانه  دو  هر  نطنز،  عبدالصمد 
گنبد  در  تعبیه شده  حفره های  است.  خیال انگیز  خورشید 
ایجاد شده  برپایی گنبد  به دالیل سازه ای  مسجد، هرچند 
است، اما به نحوی قرار گرفته که در ساعات مختلف روز 

خود  وجود  در  را  آن  می کند  تالش  بیرون  از  است؛  پوشانده 
متجلی کند. رنگ آبی کاشی کاری ها سقف به نحوی انتخاب 
شده است که گویی اگر از آیینه به جای کاشی ها استفاده می شد؛ 
همین رنگ را از آسمان بازتاب می داد؛ اما در مسجد، اصل بر 
عدم تشخص بیرونی، سادگی و بی آالیشی درونی بناست. گنبد 
مسجد، با ته رنگ خاکی اش، آیینة مجسم و نماد زمین است. 
کف ایوان شمالی مسجد با کاشی های فیروزه ای مفروش شده 

است و زمین را به مثابه آسمان بازنمایی می کند.

می تابانند.  درون  به  چندشاخه  آبشاری  چون  را  نور  پرتوهای 
آنچه زیر گنبدخانه از آسمان می بارد، باران نور است که مظهر 
ذات خداوند است. معمار بنا تالش کرده در گنبدخانه مسجد، 
در  کوچک  دریچه  چهار  و  حفره ها  از  به جز  دیگری  نور  هیچ 
همان  به  تاریکی  و  نور  بازی  تا  نشود  فضا  وارد  گنبد  ساقه 
نحو که می خواسته؛ شکل بگیرد. زیر گنبدخانه مسجد، باالی 
محراب مشبکی وجود دارد که برجهت قبله تأکید می کند. در 
گنبدخانه بقعه، تابش نور برعکس است. معمار کوشیده است 
تمامی روشنایی  وارد فضا نشود؛ و  از سقف  نوری  به هیچ وجه 
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تصویر 1۴. کاربندی اختری؛ d=b )مأخذ: نگارندگان(

فضا از پنجره های ساقه گنبد تأمین شود. در اینجا فضای 
نور  از  است، سرشار  تاریک  که  برعکس مسجد  گنبدخانه 
است. نوری که از پایین گنبد به فضا وارد می شود و هندسه 
مقرنس ها باعث می شود هرچه گنبد ارتفاع بیشتری می یابد، 

بیرونی  واقعیت  با  نوعی تضاد خیال انگیز  و  تاریک تر شود 
ایجاد گردد. سقف که نماد سنگینی، صلبیت و فشار است؛ 

استوار می شود. نور  پرتوهای  بر 

نمودار 5. اسفار اربعه و سیر از تاریکی به نور و از نور به تاریکی به استناد آرای عبدالرزاق کاشانی
)مأخذ: نگارندگان برگرفته از کاشانی، 13۸1 به نقل از غنوی، 1397(.

تحلیل وجه خیال انگیزی ساختار نظام داللت نشانه معنادار عنصر معماری بنا
معماران بنا به همراه شاگردان و مریدان شیخ 

عبدالصمد، کوشیده اند در ساخت گنبد مسجد، ته رنگ 
خاک را حفظ کنند و در واقع، گنبد بنا به مثابه زمین، 

تشخص می یابد.

پوشش سطح داخلی و 
خارجی گنبد از خشت و آجر 
و کاه گل، بدون تزئینات و با 

تناسبات نسبتًا کوتاه

ساخت گنبد از 
خشت و آجر

گنبد ناری مسجد جامع

معمار بنا با انتخاب کاشی فیروزه ای برای کفسازی 
ایوان شمالی -که درست روبه روی گنبدخانه قرار 

دارد- نمازگزار را بر فرشی از آسمان سوار کرده است 
که گویی از زمین خاکی کنده شده و به افالک گام 

نهاده است. اینجا، زمین به مثابه آسمان است.

رنگ فیروزه ای پررنگ 
کاشی کاری جهت پوشش 

کف ایوان

کاشی کاری کف 
ایوان

ایوان شمالی

در بقعه، تنوع رنگ های به کاررفته در کاشی کاری ها 
قابل توجه است. بنا بر خالف مسجد، پرتزئین است. 
رنگ فیروزه ای کاشی کاری گنبد به نحوی انتخاب 

شده که در زمینه رنگ آسمان، گویی آیینه ای است در 
برابر آن؛ آسمان در گنبد منعکس شده و وجه خیالین 

آسمانی بودن گنبد را دوچندان کرده است.

رنگ فیروزه ای روشن 
کاشی کاری گنبد در زمینه 

خشتی

کاشی کاری گنبد گنبد رک
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در سیر عرفانی، حرکت از نور به تاریکی و از تاریکی به سمت 
نور، در آرای بسیاری از عرفا و حکما ازجمله ابن عربی، سهروردی، 
عبدالرزاق کاشانی و بعدها مالصدرا در اسفار اربعه تجلی یافته 
است. دو سفر اول نوعی سفر از تاریکی نفس به نور احدیت و دو 
سفر دوم، حرکت از نور )پس از فنا( به جایی است که هیچ نوری 
نیست جز ذات حق و حیات جاویدان. در اندیشه عرفا، عرفان رو به 
نور مقدمة عرفان رو به تاریکی است و در این دو بنا، تقابل این دو 

عرفان قابل احصا است.
در مسجد، فضایی هم جوار با گنبدخانه وجود دارد که هیچ کورسوی 

نوری به آن نمی تابد. افراد باید از دری کوتاه به صورت خم شده 
وارد شوند و آنچه پیش چشم خود می بینند، تاریکی مطلق است. 
اگر نور مظهر قداست ذات باری تعالی است؛ عدم حضور نور در 
این فضا، موجب ایجاد چنان ژرفا و عمقی می شود که انسان 
خود را تنها در مظهر خداوند می یابد. در اینجا تاریکی، کیفیتی به 
فضای معماری بخشیده که مکانی بی حدوحصر برای سیر عارف 
خداجوی خلق کرده است. در تضاد با این فضا، مسجد، فضایی 

سرشار از نور مطلق دارد: ایوان شمالی.

تصویــر 6. سلســله مراتب نــور در فضاهــای اصلــی مســجد جامــع و بقعــه و تضــاد ســیر حرکــت از نــور بــه تاریکــی در مســجد و از تاریکــی بــه نــور در 
بقعــه. میــزان روشــنایی فضاهــا از روشــن بــه تاریــک بــه ترتیــب: ایوان هــا، گنبدخانــه اصلــی، بقعــه و شبســتان ها در تصویــر نشــان داده شــده اســت.

تصویــر 7. گنبدخانــه هشــت ضلعی بقعــه. نــور از پنجره هــای زیــر گنبــد 
ــی  ــت و نوع ــه اس ــن نقط ــق گنبدپتاریک تری ــد. عم ــل می تاب ــه داخ ب

تضــاد رازآمیــز ایجــاد شــده اســت. )مأخــذ: بابــک برزویــه(

ــای کوچــک  ــه از روزن ه ــه مســجد ک ــر گنبدخان ــر ۸. فضــای زی تصوی
ــذ:  ــور اســت. )مأخ ــش ن ــرای تاب ــع شــمالی فضــا پذی ــد و ضل ــر گنب زی

ــه(. ــک برزوی باب
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تبلور ساحات  توافق  و  تباین  تجربی:  قضیه   .۴-  ۴
بنا کالبد دو  خیال مادی در 

مهم ترین وجه استعاری هر ساختمان، تجسم مادی خیاالت 
سازنده آن است. گاستون باشالر )باشالر1۴ 1999، 50( ماده را 
تنها عهده دار احساسات و بیان های استعاری می داند و به زعم 
یوهانی پاالسما )1395، 160( ساختمان مادی، بهخودیخود ابژه 
یا سرانجام نهایی نیست؛ بلکه تجارب ما از واقعیت را تغییر میدهد. 
هر ساختمان به محیط اطرافش چارچوب یا ساختار می بخشد؛ 
روایت می کند و به هم پیوند میزند؛ جدا می کند و یکپارچه 
می سازد؛ ممانعت میکند و تسهیل میکند. تجارب عمیق معماری، 
بیش از آنکه ابژههای فیزیکی یا هستارهایی صرفاً بصری باشند؛ 
نوعی روابط و کنش هستند. خیال معمارانه، وعده و دعوت است: 
سطح کف، دعوت به ایستادن است؛ در ما را به وارد شدن و عبور 
کردن، پنجره به دیدن چشمانداز بیرون، پلکان به باال رفتن و 

پایین آمدن دعوت میکنند.
متفکران حوزه پدیدارشناسی خیال، از علت مادی پدید آمدن هر 
چیز تحت عنوان خیال مادی نام می برند و نقش مواد را در خلق 
شاعرانه غیرقابل چشم پوشی می دانند. به نظر باشالر هیچکس 
نمیتواند از طریق ابژهها عمیقاً رؤیاپردازی کند. برای رؤیاپردازی 
ژرف، هرکس نیازمند مواد است )باشالر 199۲، ۲۲(. در مجموعه 
موردپژوهش، مواد و سطوح زبان خاص خود را دارند. آجر و خاک، 
تجلی و تظاهر شاعرانه سرشت وجودی انسان است و ازاین رو با 
مخاطبان خود، پیوند ذاتی برقرار می کند. از سوی دیگر، خاک 
یکی از عناصر چهارگانه پاک در نظام اندیشه ایرانیان است؛ و 
ازاین رو، بنا با تظاهر خاکی اش بیش ازپیش رنگ و بوی قداست 
می یابد. حضور آب عنصر پاک کننده دیگر است. هرچند آب در 
این بنا حضور عیان ندارد اما رسیدن به آن در زیرزمین صحن، 
ارزش  کمیابی و نایابی آن را در سرزمین ایران به ذهن متبادر 
می سازد. علی رغم اینکه ساخت حوض آب و رساندن آن به سطح 
زمین چندان دشوار نیست؛ اما در اینجا سازندگان، آب را با تصوری 
از نیستی و نه هستی، درهم آمیخته اند. شاعرانگی و طراوت آب در 
اینجا با روانی اش تجلی می یابد و به این ترتیب، معنای زمان را با 
خود حمل می کند. به زعم جوزف برادسکی آب خیاِل زمان است؛ 
آب با زمان برابری میکند و با آن، زیبایی مضاعفی فراهم میآورد 

)برادسکی15 199۲، ۴3(.

بقعه،  آبی فیروزه ای و آجر در  ترکیب هنرمندانه کاشی کاری 
تمثیلی شاعرانه از پیوند آسمان و زمین است که مظهر پیوند 
روح عارف سالکی است که می تواند از خاک به افالک نائل 
حسی  ادراکات  و  است  چندحسی  ضرورتاً  بنا  دو  هر  شود. 
مخاطبان شان را به طور کامل فرامی خوانند. بدن هر دو بنا به 
نحوی ساخته وپرداخته شده که بساوایی، بویایی، شنوایی و بینایی 
انسان ها را درگیر خود می کند. بینایی در بنا ایستا نیست؛ بلکه 
در ذات پویای خود با اکتشاف همراه است و هر جز از بنا و 
هر یک فضاها و دهلیزها چشمان ناظر را برای درک خویش، 
جذب می کند. کثرت دریافتهای همزمان بهمثابه هستاری مرکب 
از ابژه ها یا محیط تجربه میشود. حتی هر فضای جزئی از بنا، 
مثاًل هر یک از ایوان ها، هر یک از گنبدخانه ها، شبستان های 
تاریک و دهلیزها، واجد کیفیتهای شنیداری، بساوایی، بویایی و 
حتی چشایی پنهان است و این ویژگیها به دریافت بینایی، معنای 

کمال و حیات می بخشند.
در مسجد، سازندگان سادگی، تک رنگی و بی آالیشی بنا را به طور 
عامدانه، نمادی از شریعت ناب اسالم قرار داده اند و در بقعه، 
تزئینات، کاشی کاری های رنگی، تناسبات بلندتر، پرداخت بیشتر و 
اطوار بصری ماده را ابزاری برای ابراز ارادت به مقام عرفانی مراد 
خود قرار داده اند. تناسبات بدن بنا و نزدیکی آن با بدن انسان، 
مجموعه ای متواضع و انسانی خلق کرده است. انسان جهان را با 
ساختمان و وجود بدنی اش دریافت و درک می کند. جهان تجربی 
حول مرکز بدن سازمان دهی و تعریف می شود و معنا می یابد. 
درواقع جهان تجربی انسان ها، واجد دو کانون هم زمان است: 

بدن و فضای اطرافش.
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نتیجه گیری
هم زمان که هر ساختمان از طریق استعاره تجسدیافتهاش درباره 
جهان سخن میگوید؛ داستان ساخت و پیدایشاش را نیز تعریف 
میکند و خودش را در دیالوگ با کل تاریِخ معماری قرار میدهد؛ 
معماری راستین هم زمان راجع به جهان، زندگی و خوِد معماری 
سخن می گوید. مجموعه مسجد جامع و آرامگاه شیخ عبدالصمد 
در نطنز، روایتی است شاعرانه از سلوک عارفانه انسان هایی که در 
جست وجوی فضایی خیالین و استعاری برای فهم عالم هستند. 
انحا ساخت فضاها و اطوار کاربرد مصالح، رنگ ها، نور و عناصر 
مادی چون آب، گیاه و خاک بازنمایی استعاری از فهم عالم خیال 
سازندگان آن است. خیاالت متجسد در هر یک از دو بنا با زندگی و 
فهم آدمیان از خویشتن شان درهمتنیده است. گویی این مجموعه 
بازنمایی جسمانی وجود انسان ها و فهم آنان از زمان، سرمنشأ 
عالم و مسئله سعادت است. کیفیت خلق شده در فضاهای متنوع 

بنا به نحوی است که مخاطبان را تسخیر می کند. علی رغم اینکه 
مجموعه بنا، فاخر، بزرگ مقیاس و پرتکلف نیست؛ اما سازندگان 
توانسته اند در جای جای آن خیاالت شاعرانه و معنای استعاری 

ذهنی شان را تجسد بخشند.
تمامی اجزا و عناصر، فرم ها و فضاها و هندسه نقوش، نمایانگر 
تجربه اصیل سنت ساختن در سرزمین ایران است و از جنبه 
هستی شناختی از کنش نحوه هست بودن و سکونت گزیدن 
ایرانیان در جهان نشئت می گیرد. فضاها مبتنی بر مفهوم نظمی 
ازلی-ابدی در کنار یکدیگر قرار گرفته تا کلیتی یکپارچه و جاودانه 
بیافریند. عظیم ترین عواطف و تأثیرات ذهنی ناشی از حضور 
در فضا بر جسم و جان مخاطبان بنا، پیش از آنکه از طریق 
عقل او فهم شود، از طریق تجربه جسمانی و بدن مند او حاصل 
می شود و این ویژگی منحصربه فرد صورت خیالی است که در 
بنا متجسد گشته است. این تحقیق دو گونه مکمل خیال انگیزی 

جدول 5. تحلیل صور خیال و استعاره های نور در مسجد جامع و بقعه شیخ عبدالصمد نطنز
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رشددهنده وجودی را که در تجربه ای منحصربه فرد در آغوش 
هم شکل گرفته اند را تشریح نمود تا مشخص کند خیال انگیزی 
در طیفی از میل زاهدانه تا متجمالنه تحققق پذیر است که فراخور 
مبانی عرفانی و موضوع بنا در هر مصداق تحقق یافته است. 

هر تجربه معمارانه روحبخش و تکاندهنده از حضور صور خیالینی 
نشئت می گیرد که در تاریخمندی ما بهمثابه موجوداتی فرهنگی 
و بیولوژیکی نهفته است. در سرزمینی که زبان و ادبیات، خیال 
شاعرانه و بیان استعاری و کنایی یکی از مهم ترین مشخصه های 
یافت که  اثر هنری ای  نمی توان  است،  آن  فرهنگی ساکنان 

مسجد نماد اسفار عرفان رو به تاریکی و آرامگاه نماد اسفار عرفان 
رو به نور است که اسفار رو به نور مقدم بر اسفار رو به تاریکی 

است. 

بیانیه ای شاعرانه، خیالین و استعاری نباشد. تمامی آثار هنری و 
معماری در فرهنگ ایرانی، وجهی از شاعرانگی دارند که باید 
با دقت نظر و فهم همه جانبه تمامی مظاهر فرهنگی واکاوی و 

خوانش شوند.

جدول 6. تحلیل تباین و توافق صور خیال در مسجد جامع و بقعه شیخ عبدالصمد نطنز
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است. مرتضی مطهری برای نشان دادن این تفاوت از دو اصطالح »معرفت نسبی« و »واقعیت نسبی« استفاده می کند و نشان می دهد که 
هر موجود به متجدد و ثابت نیز تقسیم می شود. هر موجود متغیر از جنبه ای متغیر است اما در تغیرش دیگر ثابت است. پس هر حرکتی و هر 
تغییری دو جنبه دارد و نمی تواند دو جنبه نداشته باشد. همچنان که هر وجوِد ذهنی دارای دو جنبه است؛ هر متغیری نیز اگر نسبت اجزائش با 
یکدیگر در نظر گرفته شود تغیر و تجدد دارد ولی در عین حال دارای یک نحوه ثبات نیز هست. پس تغییر عالم طبیعت، نسبی است یعنی از 
یک ساحت، متغیر و از ساحت دیگر ثابت است. برای مطالعة بیشتر در زمینه نک: طباطبایی، محمدحسین.1391- 1396. اصول فلسفه و روش 
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10. شایان ذکر است خیال در جهان اندیشة حکمای مسلمان تا زمان ساخت مورد تحلیل و تعریف قرار گرفته و دیدگاه های متأخر نسبت به 

بنا مبنای ارائة تعاریف نبوده است.
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