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چکیده
مساجد در طول تاریخ از شاخص ترین نمونه های معماری اسالمی بوده اند؛ آن ها نشانه هایی شهری هستند که به عنوان 
فضاسازی  و  تشکیل دهنده  اجزای  به  نگاه  بازی می کنند.  عناصر شهری  میان  ارتباطات  در  اساسی  نقشی  ِمفصل، 
مساجد و بررسی عوامل شکل گیری ساختاری، جایگاه هر فضا و نقشی که در ارتباط با دیگر فضاها دارد، رهیافتی 
برای دستیابی به تأثیر حکمت معماری اسالمی در شکل دهی شاکلۀ بنای مساجد فراهم خواهد آورد. از این جهت 
در نوشتار پیش رو، به ترکیب فرمی و شکلی فضاهای مساجد در مکتب اصفهان و نیز چگونگی پیکربندی فضایی 
در عرصه بندی ساختار مساجد پرداخته می شود. در این پژوهش، فرض بر این بوده که پیکربندی فضایِی بنای یک 
مسجد با توجه به مختصات قرارگیری هر فضا در ارتباط با دیگر فضاها، با عوامل شکل گیری ساختاری، جایگاه و 
نقش هر عنصر، برآمده از حکمت اسالمی دارای ارتباطی معنادار است. این تحقیق از نمونۀ پژوهش با شیوۀ تحقیق 
با  پژوهش  ترتیب موضوع  بدین  است.  منطقی  نتیجه گیری  و سرانجام  تحلیلی  توصیفی،  ترکیبی شامل روش های 
استفاده از مشاهده و برداشت میدانی، مطالعات کتابخانه ای، شبیه سازی به وسیلۀ نرم افزار تخصصی چیدمان فضا و 
مقایسۀ تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد میزان نفوذپذیری، پیکربندی فضایی 
و همچنین قرارگیری هر فضا در عمق بنای مساجد، ارتباط مستقیمی با مؤلفه های شناخته  شدۀ حکمت در معماری 
اسالمی ازجمله نحوۀ انتظام فضاها دارد؛ با توجه به نقد زمینۀ اثبات گرایِی شبیه سازی چیدمان فضا سعی بر آن بوده 
تا با بهره گیری از مؤلفه های ساختاری حکمت در معماری اسالمی، در این زمینه رفع و رجوع الزم صورت گرفته 
باشد. در تحلیل نقشه های در دست، فضا، امور کیفی، مؤلفه ها و پیکربندی فضایی با مدل سازی رایانه ای همراه شده 
تا تحلیل های کیفی از مدل سازی های کمی صورت گرفته باشد. نتایج به دست آمده نشان از تأثیر مستقیم و نقش 
تعیین کنندۀ حکمت اسالمی در جایگاه تک تک فضاهای مساجد مکتب اصفهان و تعیین ارتباط هر فضا با فضاهای 

دیگر و همچنین با کلیت بنای مساجد دارد.
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پرسش های پژوهش
1. با توجه به پیکربندی فرمی1 مساجد، چگونه می توان نحوۀ ارتباط بین عرصه بندی فضایی آن را یافت؟

2. چه ارتباطی میان ارزش های ساختاری و فرمی حاصل از چیدمان فضا2 و ارزش ها و مفاهیم اسالمی 
وجود دارد؟

 
مقدمه

معماری خلق فضایی است پویا و قابل درک که با بیان نغز و ظریِف هنرمندی وارسته به منصۀ ظهور رسیده؛ از این 
رهگذر، معماری همواره معرف هویتی ویژه برای آدمیان بوده است. در حقیقت معماری ای که حجاب از رخسار حقایق 
و رازهای هستی بر می دارد و با تالش و تکاپو رخت از دیار غربت و بیانگی برمی بندد، از دامان خاک سر به افالک 
می گشاید و آدمی را با خود رهسپار سفری روحانی می کند، تنها در تار و پودی مقدس متجلی می شود. معماری 
قدسی به عنوان مصداقی بارز از تجلی این اندیشه های ماورایی در ساحت نفسانی به بهترین وجه در الیه های ادراکی 
معماری و هنر مسلمانان متبلور شده است. معماری اسالمی نیز به مثابۀ نمودی آشکار از این بیان و هنر مقدس در 
ساحت عناصر و ساختارهای فیزیکی به منصۀ ظهور رسیده است. معماری قدسی از دیرباز عالی ترین بستر تکامل و 
تعالی روحی آدمیان بوده است. اوج اعتال و شکوفایی هنر معماری اسالمی را می توان در ساخت مساجد جست وجو 
کرد. مسجد سرآمد عناصر و ساختارهای فیزیکی معماری اسالمی است که بیش از هر عنصر کالبدی دیگری آدمی 
را رهسپار سفر روحانی قربت می سازد. مسجد نمودی برجسته و آشکار از هنر در ساحتی متبرک و مقدس است و از 

دیرباز نیز بسترساز رویدادهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده است.
از طرف دیگر به منظور مطالعۀ دقیق و برآمده از نظریه های نوین در معماری، این مؤلفه های تاریخی و سنتی در 
مساجِد مکتب اصفهان به کمک نرم افزار رایانه ای مورد پژوهش قرار می گیرد. روش چیدمان فضا به طور عمده از 
حوزه های فلسفی، جغرافیای انسانی و ریاضی بهره می برد که با استفاده از نرم افزارهای تخصصی در رایانه، فرم فضاها 
را مدل سازی3 می کند. این نظریه  همچون بیشینۀ نظریه های دیگر دارای منشأ هستی شناسی4 و شناخت شناسی 
)پدیدارشناسی5( است. به طور خاص این نظریه در ادامۀ نظریه های جغرافیای نو مطرح می شود زیرا نگاه جدیدش 
به فضا و مکان، به ویژه »زیستگاه های انسانی اجتماعی« است. همچنین این نظریه تأکید می کند که ارتباط محکمی 
بین تولیدکنندگان فرم و نیروهای اجتماعی وجود دارد. در واقع می توان گفت عبارِت »چیدمان فضا« برای توصیف 
انگیزش ها و رفتارهای اجتماعی و فرهنگی دروِن فضا، به تعریف، خلق و ایجاد »فضا« و تغییرات این تعریف در 
طول زمان اشاره می کند. هیلیر و همکارانش در سال 1996 نشان دادند که چگونه اجزای تشکیل دهندۀ فضا مورد 
تحلیِل ریاضی قرار می گیرد. این نظریه در واقع مشخص می کند که برای فهم فرم، فضا و تعیین روابط بین آن ها، 

باید قوانین پایه ای و اساسِی خلِق آن ها را بشناسیم.

1. بیان مسئله
»حقیقت امر این است که مسجد به تماِم معنی بنایی است اسالمی و از این دیدگاه، جلوه گاِه همۀ رمز و رازهای 
جامعه ای  قرون وسطا،  اروپای  نظیر  میانۀ مسلمان،  به شمار می آید. عالوه برآن، جهان سده های  اسالمی  معماری 
خدام دار بود است و مسجد بیان طبیعی آن. لذا بررسی دقیق عملکردهای این بنا ما را به فهمی عمیق از کارکردهای 
آورد؛  به وجود  را در معماری اسالمی  الگویی است که عالی ترین سازه ها  بنای  فرهنگ اسالمی می رساند. مسجد 
مسجد با این نیت ساخته می شود که باقی بماند، پس باید دارای ساختاری غنی و مستحکم باشد. درنتیجه، این بنا، 
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آن الگویی است که ـ به مانند کلیسا در مسیحیت ـ بیش از هر بنای دیگر تأثیر سنت های ممتاز معماری بسیاری 
را که در مجموع معماری را شکل داده اند« )هیلن براند 1380، 33(. مسجد بنایی است که ساخته می شود تا در طول 
تاریخ بماند؛ پس باید دارای ساختاری غنی و مستحکم باشد، شناخت ارتباط پیکربندی فضایی مساجدی که دارای 
ساختار غنی و مستحکم هستند، مسیر درست به سمت طراحی و ساخت بناهایی مبتنی بر حکمت اسالمی را که در 

تاریخ ثبت شود و به اصطالح بماند، نشانگر خواهد بود.
با ورود به هزارۀ سوم و دوران پیشرفت های سریع فناوری و گسترش ارتباطات مجازی و شبکه های اطالع رسانی، 
مکان های کالبدی و فضاهای معمارِی گذشته ـ ازجمله مساجد ـ در این دوران با چالش های جدی و درعین حال 
چشم اندازهای جدیدی روبه رو شده اند. در این میان صاحب نظراِن متعددی بر این عقیده هستند که عناصِر معمارِی 
سده های گذشته با عنایت به تفکر مدرن و جنبش مدرنیته، دیگر کارآیی و کارآمدی خود را از دست داده اند؛ و بر 
همین اساس نیازهای انساِن امروزی چیزی به  جز آن است که منجر به شکل گیری و پیکربندی فضایی معماری در 
گذشته شده است. در تقابل با این نظریه پردازان، گروهی دیگر نیز معتقد هستند که شبکه های اجتماعی و ارتباطات 
مجازی نه تنها در کم رنگ شدن مؤلفه هایی که منجر به شکل گیری پیکربندی فضایی معماری در گذشته شده است 
تأثیر ندارند که اهمیت و ضرورت عناصِر هویتی و تاریخِی آن ها را در تأکیدی مضاعف نشانه می روند. لیکن به نظر 
می رسد در دنیای مدرن و پست مدرن امروزی ارتباط میان مساجد و ساختار کلی هویت کالبدی و اجتماعی شهرها 
بناهای شاخص  پیکربندی فضایی  بر  تأثیرگذار  بازشناسی مؤلفه های  ازاین رو  کم رنگ و گاه مخدوش شده است؛ 
معماری )ازجمله مساجد( در دوران گذشته و همراه نمودِن آن ها با نظریه های نوین، رهیافتی است که انتظار می رود 

در این مسیر راهگشا باشد.

2. فرضیات پژوهش
از فرضیاِت این پژوهش می توان این گونه عنوان کرد که میان عرصه بندی فضایی در فرم مساجد و پیکربندی آن با 
اصل تداوم فضایی در حکمت معماری اسالمی، ارتباِط مشخص و معناداری وجود دارد. در ادامۀ همین مورد می توان 
فرضیه دیگری را مطرح نمود؛ و آن اینکه میان ارزش های ساختاری و فرمی حاصل از چیدمان فضا و ارزش ها و 
مفاهیم اسالمی، ارتباط مستقیم و تعیین کننده ای وجود دارد. بنابراین با استفاده از متد چیدمان فضا می توان به کشف 

این ارتباط دست یازید. 

3. روش پژوهش
این پژوهش از حیث هدف، کاربردی است، زیرا تالش دارد با استفاده از ادبیاِت موضوع، به یکی از دغدغه های 
انسانی، یعنی موضوع بازپرداخت به معنا و روِح حاکم بر فضای معماری و از این طریق کسِب هویِت فردی و اجتماعی 
بپردازد؛ همچنین در روش تحلیل، از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده است، با استفاده از منابع کتابخانه ای دست 
به فرآورِی مبانی نظری نموده و سرانجام به تحلیِل این مبانی در نمونه موردی پرداخته شده است. به همین ترتیب، 
این نوشتار، از روِش ترکیبی در نمونۀ موردی بهره برده است. همچنین، روش های توصیفی، تحلیلی و سرانجام 
شبیه سازی  میدانی،  کتابخانه ای،  داده ها،  جمع آوری  روش  در  است.  آمده  پژوهش  این  یارِی  به  منطقی  استدالل 
الف. مطالعات کتابخانه ای:  انجام گرفته است:  رایانه، تطبیِق قیاسی و مشاهداِت شخصی، بدین ترتیب  به کمک 
ابتدایی ترین و همچنین مهم ترین روش برای یافِت نوشتارهای مربوط است که با مراجعه به منابع دست اول و معتبر 
درخصوص موضوع )چیدمان فضا، مساجد و مکتب اصفهان( پیش نویِس ادبیاِت موضوع گردآوری و ویراست شد؛ 
ب. مشاهده و برداشت میدانی: در این روش با استفاده از حضور در سه مورد از مساجِد مکتب اصفهان و برخورد با 
ساکنیِن ساکن در اطراف آن ها و همچنین هم کالمی با معماراِن تجربی، برداشت های موجود در مورد بافِت فرهنگی 
و اجتماعی محدوده های اطراف مساجد در تطابق با مطالعات کتابخانه ای، به روزرسانی شد و موارد الزم اصالح و 
نرم افزار تخصصی  به وسیلۀ  اعمال شد؛ ج. شبیه سازی و مقایسۀ تطبیقی: سپس پالن های سه مسجِد مورد نظر، 



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

144

چیدمان فضا مورد آنالیز فرمی قرار گرفت. با استفاده از این شبیه سازی در همراهی با حکمت معماری اسالمی در 
موضوع مورد پژوهش، به استدالل منطقی در مورد یافته ها دست یافته و سرانجام نتایج به دست آمد. 

4. مبانی نظری
1.4. معماری مساجد

»به اعتقاد برخی دانشمندان، از نمونه های تحقق یافتۀ هنری یا بیان حکمت است مثل معماری مساجد و یا بیان 
مستقیم عرفان« )اعوانی 1375، 360(. »در مساجد مکتب اصفهان که تحت یک قدرت سیاسِی واحد شکل گرفتند 
و دارای طرحی ازپیش تعیین شده بودند، انتظار می رود همه یا بیشینۀ تمهیدات توسط معمار و با توجه به نظام فکری 

حاکم، اندیشیده شده باشد« )حبیبی و اهری 1377، 62(. 

طبق نظریه ای که دربارۀ معماری آثار دورۀ اسالمی وجود دارد، بین مفاهیم و به اعتبار آن ها عملکردهای مورد نیاز 
معماری با شکل ها و صورت ها رابطه ای از نوع نسبی برقرار است که بیانگر تجلی محتوا در کالبد است. این رابطه 
و به طور کلی رابطۀ مراتب باالتِر وجود را با مراتب پایین تِر وجود می توان در عالم تشبیه و مثال نظیر رابطۀ خداوند 
با سایر پدیده ها در بیان حضرت علی در فرازی از خطبۀ اول نهج البالغه دانست که می فرماید: »خداوند درون اشیاء 
است و با آن ها یکی نیست و بیرون از آن هاست و از آن ها جدا نیست.« یعنی می توان گفت »مفاهیم و محتوای اثر 
هنری، دروِن 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« )نقره کار 1391، 12(.
»سلسله مراتب در معماری نمودی از تالش برای بیان مفهوم گذار و جنبۀ تدریجی فرایند ادراک است. این اصل 
به عنوان یکی از اصول بنیادی در هنرهای سنتی شناخته شده و با سلسله مراتب وجودی که باالتر از مرتبۀ مادی 
مربوط به آن قرار دارد نیز منطبق و هماهنگ است. این اصل در ترتیِب رسیدن به یک فضا مانند اتاق الگوی بنیادی 
اتصال انتقال و وصول را پیشنهاد می کند که بیان کنندۀ جنبۀ استدراجِی وصول به فضاست و به صورت سلسله مراتب 
دسترسی از بیرون به درون ظهور می یابد. بارزترین جایگاه برای بروز این اصل که به جنبه های ادراکی فضا مرتبط 
باشد مسجد است. در مکتب اصفهان در بستر فکری شیعی زمینۀ الزم برای بروز همه جانبۀ اصل سلسله مراتب در 

معماری فراهم شد« )نصر 1375، 210(.

)دانش نامۀ  اصفهان  لطف اهلل  شیخ  مسجد  گنبد   :1 تصویر 
تخصصی معماری ایرانشهر(

تصویر 2: سیمای عمومی مسجد آقانور اصفهان )دانش نامۀ تخصصی 
معماری ایرانشهر(
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»اصل سلسله مراتب یعنی ساماندهی و ترکیب فضاها و عناصر براساس برخی از خصوصیات کالبدی کارکردی آن ها 
که موجب پدیدآمدن سلسله مراتبی در نحوۀ قرارگیری یا استفاده یا مشاهدۀ عناصر شود« )سلطان زاده 1372، 106(. 
بدین ترتیب بروز اصل سلسله مراتب در معماری را می توان در دو وجه شکلی مرتبط با عناصر معماری و فضایی 
مرتبط با فضای معماری مشاهده کرد. »در معماری ایران برای تبدیل یک فرم به فرمی دیگر از نوعی سلسله مراتب 
بصری استفاده می گردد تا این تبدیل و تغییر را در دید مخاطب آسان گرداند« )طبسی 1391، 85(. نوع دیگری از 
سلسله مراتب را می توان در تشکیل یک فضا مشاهده کرد؛ چنان که »در طراحی یک لیوان یا اتاق نوعی از مراتب 
فضایی وجود داشت که اساس آن بر اتصال انتقال و وصول بود. این نظام فضایی مبنای طرح تداوم فضای مثبت را 
تشکیل می دهد« )اردالن و بختیار 1380، 71(. این تداوم فضایی را باید حامل معنایی دانست که به  همراِه برآوردن 
نیازهای عملکردی و فضایی به توالی تسلسل حاالت و احساسات خواهد انجامید و مخاطب را از مکانی به مکان 
دیگر و از ادراکی به ادراک دیگر منتقل می کند. عالوه براین، ایجاد فضای انتقالی از جنبۀ روانشناختی حائز اهمیت 
است. سلسله مراتب به دو امر مهم پاسخ گوست: یکی کسب تدریجی شایستگی ها و بایستگی ها، و دیگر اینکه شرایط 
باید به گونه ای باشد که انسان یّکه نخورده و ضربۀ نامطلوب روانی و روحی بر او وارد نشود. »اصل رده بندی یا 
سلسله مراتب فضایی را می توان در سه سطح آشکار دید: 1. رده بندی فضایی میاِن درون و بیرون که بر مرزبندی 
حریم های فضایی تأکید دارد؛ 2. رده بندی کالبدی میان کالبدهای جزء. کالبدهای کل برای نمایش سیِر از جزء به 

کل و از ساده به پیچیده؛ 3. رده بندی در نگاره ها و آرایه ها از نگارۀ مبنا تا نگارۀ کل« )نقی زاده 1387، 28(. 
تکرار  و  بازآفرینی  و  است که خود، تجسم  متجلی  در وجود مسجد  از هر چیزی  پیش  اسالم  »معماری قدسی 
هماهنگی نظم و آرامش طبیعت است. این ارتباط فقط بیرونی نیست که از طریق پیوندی درونی، مسجد را به اصول 
و ریتم های طبیعت مربوط کرده و فضای مسجد را با آن فضای مقدس خالقیت ازلی متحد می سازد« )نصر 1384، 
انتظام فضاهای مسجد سلسله مراتبی برای سیر به  سوی کمال رعایت می شود، زمین مسجد  41(. مثاًل در نحوۀ 
معمواًل نامنظم است و حیاط میانی و عناصر دیدنی مسجد کاماًل منظم؛ بنابراین »سیر از بیرون مسجد )آفاق( به 
درون )انفس( نیز سیری از بی نظمی به نظم و از نقص به کمال است« )نوایی 1377، 59( و نیز »مسجدی که در 
چارچوب مکتب اصفهان طراحی می شود تا آنجا پیش می رود که هم مناسک حج را در کالبد مسجد متجلی می کند 
و هم مبتنی بر هندسه ای شکل می گیرد که اگر نگوییم مقدس، هندسه ای پنهان است که ریشه در اعداد رمزی و بار 
معنایی و نمایی آن ها در مکتب اصفهان دارد و همین طور هر عنصر مسجد تالشی است برای عینی کردن صورت 
مثالی موجود در عالم خیال« )اهری 1377، 44(. درحقیقت، »مسجد یک درون است در برابر فضاهای دیگر که در 
بیرون آن می باشند؛ مخاطب از بیرون بنا شاهد مراسم عبادی نیست، که خود یکی از برگزارکنندگان رسم ستایش 

خداوند در دروِن )و دل( مسجد است« )معماریان 1384، 90(. 

تصویر 3: معماری ورودی مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان )دانش نامۀ تخصصی معماری ایرانشهر(
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»بعضی ضرورت چرخش مسجد رو به قبله را دلیل بر تشکیل نظام ورودی پیچیده تر عنوان کرده اند. البته این 
فرض چندان با واقعیت نمی خواند، مثاًل دربارۀ مسجد شیخ لطف اهلل، ایوان می توانست بدون کمترین انحرافی به دیوار 
غربی گنبد بپیوندد و از آنجا به بعد یک ورودی خمیده اضافی را ارائه دهد. یک چنین ورودی های جانبی در حرم 
البته در معماری ایران چیزی تازه نبود. گو اینکه باید پذیرفت این کار یک عمل پذیرفته شده برای جااندازی ورودی 
اصلی در مقابل محراب بود« )نصر 1375، 429(. منظور از فضای نیایشی که اصلی ترین رکن ساختار مسجد است 
و به صورت شبستان یا گنبدخانه نمود دارد، باید معنایی خاص و دقیق داشته باشد؛ بنابراین، عنصر محراب به عنوان 
شناسۀ فضای نیایشی در نظر گرفته می شود. محراب بخشی طاقچه مانند است که هم نشانگر قبله و هم یادآور حضور 

پیامبر)ص( است )هوشیاری 1392، 40(.
کالبد دو مسجِد اشاره شده در اصفهان، به عنوان نمونه هایی بی شمار از مساجد مشابه )با نظم قطعات زمین و نظم 
فرم درونی( با اصولی اندیشمندانه بر مبنای الگوهای فرهنگی/مذهبی )با اتکا بر سرشت مفاهیم و معنا( و عوامل 

طبیعی )بر مبنای سرشت کالبدی(، سرشت »توحید« را در وحدت کالبدی خود متجلی کرده اند.
»در مسجد جهت تغییر می کند و این خود بر غنای هندسی بافت می افزاید، جهت واحد می شود و تمام هسته های 
فضایی را به نظمی بر گرد محور خود فرامی خواند. پالن نظم می یابد و گرد محور قبله تعادل می گیرد و ورودی ها 
و ایوان ها و فضاهای اصلی و فرعی بر حول این محور ارزش گذاری می شوند... فضاهای داخلی برحسب ارزش و 
جایگاه خود درجه بندی شده و در نقشۀ کف جایابی می شوند. محراب و فضاهای عبادی ایوان های اصلی که محل 
ورود به شبستان ها و گنبدخانه ها هستند در کانون محور اصلی حیاط با قبله قرار می گیرند. درها و ایوان های فرعی تر 
و رواق ها و ورودی ها و سایر فضاهای داخلی در محور عرضی حیاط با قبله قرار می گیرند. فضاهای خدماتی در 
از  ارتباطی در کنج ها و در دورترین نقطه  محور عرضی حیاط و اطراف آن ها قرار می گیرند. فضاهای خدماتی و 
محور مرکزی جایابی می شوند. فضاهای خدماتی بهداشتی وضوخانه ها تا آنجا که ممکن است از صحن اصلی و 
حیاط مرکزی کنار می کشند و در اطراف درگاه ورودی و حیاط های فرعی و زمین های ناقص جایگزین می گردند« 

)نقره کار 1387، 523(.
در نظر انسان سنتی، کل جهان به هم پیوسته و منشعب از یک نیرو بوده است. در نظام فکری او اندیشه ها نه در 
یک بعد که در همۀ ابعاد نمود می یافتند. بدین ترتیب تفکرات حاکم بر جامعه در هنر و معمار زمان فرصت تجسم 
می یافت. »در معماری سنتی ایران بروز سلسله مراتب در معماری در حریم عرضی با هندسۀ خطوط مستقیم منحنی 
و زاویه دار و با اشکال دوبعدی و احجام سه بعدی و در سلسلۀ طولی با فضاهای تهی بی شکل که در میان فضاهای 

هندسی شکل می گیرند و به خیال فرصت تعالی می دهند رخ می دهد« )طبسی 1391، 84(.

تصویر 4: حیاط مرکزی مسجد آقانور اصفهان )دانش نامۀ تخصصی معماری ایرانشهر(
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5. تئوری و روش چیدمان فضا 
این تئوری در ابتدا توسط هیلیر و همکارانش در سال های 1974 و 1976 برای تحلیل قوانین اولیۀ ساختار فضایی 
استفاده شد. ایشان در سال 1984، چیدمان هایی را مانند ساختارهای ترکیبی ارائه دادند که نه تنها به نظام جهانی 
می پردازد، که به پژوهشگران اجازه می دهد ضمن توجه به مفهوم فضا، به ارتباط محکم بین تولیدکنندگان فرم و 
فضا و نیروهای اجتماعی پی ببرند )ریسمانچیان 1390، 78(. در سال 1996، هیلیر و همکارانش با روشی نوین نشان 

 .)Hillier 1996, 21( دادند که چگونه اجزای تشکیل دهندۀ فضا مورد تحلیل قرار می گیرند
چیدمان فضا یکی از روش هایی است که در قالب دیدگاِه شکل گرا و در راستای درک ساختارها و نظام های نامرئی 
و موجود در پس شکل ها و پدیده های معماری تولد یافت. این روش در سال 1984 توسط هیلیر و هنسون با هدف 
تغییر این انگاشت که دانش لزومًا باید اول در رشته های علمی و دانشگاهی تولید و سپس در علوم کاربردی استفاده 

.)Hanson 1997( شود، بنیان گذارده شد
در این نظریه، ابتدا فضا به یک سیستِم گسسته متشکل از طوالنی ترین کانال های بصرِی حرکتی تقسیم می شود 
که مخاطبان در آن حرکت کرده و ساختار فضا را درک می کنند. سپس هرکدام از این کانال ها برای تحلیل های 
پیشرفته تر با یک خط نشان داده می شود و در مرحلۀ بعد براساس تحلیل های ریاضی و گراف، تقاطع این خطوط با 
یکدیگر مورد بررسی قرار می گیرند )جمشیدی 1390، 77(؛ به این ترتیب که تقاطِع هر دو خط نشان دهنده ارتباط 
آن ها با یکدیگر است و به دنبال آن خطی که با خطوط دیگر تقاطع بیشتری داشته باشد، با عناصر بیشتری در شبکه 
ارتباط داشته و درنتیجه در دسترس تر خواهد بود. به واسطۀ نقشۀ به دست آمده می توان نقش هریک از معابر یا فضاها 

را در گسترش ساختار فضایی درک کرد )مالزاده 1390، 85(.

چیدمان فضا مجموعه ای از روش ها و تئوری هایی است که به مطالعۀ چگونگی اثر متقابل ساختار پیکربندی فضا 
و محتوا می پردازد. هیلیر در نظریۀ خود به نام حرکت طبیعی، به تأثیر پیکربندی فضایی در شکل گیری الگوهای 
رفتاری، مانند الگوی حرکت می پردازد. این تئوری بر این نکته تأکید دارد که برای درک پیچیدگی فضا، ارتباط بین 
اجزا و عناصر سازندۀ آن، نقش مهم تری نسبت به تک تک اجزا دارد. از طرف دیگر، پیکره بندی مجموعه ای از روابط 
بین فضاهایی است که در یک موقعیت ویژه در زمان وجود دارند. پیکره بندی ممکن است شرایطی برای تسخیل یا 
محدودیت پیوندهای بصری و فیزیکی فراهم می کند. درحالی که انسان ها ضمن استفاده از محیط، سعی در ساختار 

دادن به این پیوندها و کنترل پذیرکردن آن ها دارند )دیده بان 1392، 40(.
نحوۀ چیدمان فضا در ایجاد تردد عبوری )حرکت طبیعی( بسیار اهمیت دارد، زیرا نحوۀ چیدمان فضا ساختار تردد 
را شکل می دهد و در صورت عبور فرد از فضا، ویژگی های محلی و ویژگی های طراحی فضا مردم را تشویق می کنند 
به دلیل ویژگی های  از فضایی  ببرند. زمانی که فرد  از ویژگی های آن بهره  بیشتری در آن مکث کنند و  تا مدت 

)Hillier 1996( تصویر 5: نقشۀ محوری لندن
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ترتیب فضایی با تراکم بیشتری عبور می کنند، کاربری هایی که نیاز به این جمعیت زیاد دارند، در آن فضاها متمرکز 
می گردند و خود متقاباًل سبب افزایش تراکم تردد می شوند )پیله ور 1391، 88(.

»مزیت این نظریه نسبت به دیگر نظریه ها این است که در آن، برای درک بهتر ساختار فضایی و نحوۀ ترکیب بندی 
با یکدیگر تجزیه و  را  ارتباط همۀ فضاها  قرار می دهد. روش چیدمان فضا  اختیار پژوهشگران  را در  ابزاری  فضا 
تحلیل می کند و نتایج را به صورت پارامترهای ریاضی و گرافیکی می تواند ارائه دهد. پارامترهای ریاضی می توانند 
در ایجاد مدلی که نحوۀ عملکرد و رفتار را در فضاها پیش بینی کند مورد استفاده قرار گیرند. دادۀ گرافیکی تجزیه و 
تحلیل چیدمان فضا ابزار بسیار مؤثری در فرایند طراحی محسوب می گردد، به نحوی که تأثیر دخالت های کالبدی 
در بافت موجود توسط این روش به صورت گرافیکی نمایان می شود؛ لذا طراح در مرحلۀ ایجاد گزینه های مختلف 
طراحی می تواند تأثیر انتخاب خود را بر ساختار فضا مشاهده کند« )عباس زادگان 1391، 166(. بنابراین، هم پیوندی 
در روش ترکیب بندی فضا مفهومی ارتباطی دارد و نه مفهومی فاصله ای و متریک. پس در تحلیل ترتیب فضایی، 
مفهوم عمق بیشتر از مفهوم فاصله مصداق پیدا می کند. در واقع هم پیوندی یک فضا، میزان یکپارچگی آن را با کلیت 
فضا نشان می دهد )Turner 2006, 36(. بنابراین، نقشۀ هم پیوندی ابزاری تحلیل و عینی برای ارزیابی یک طرح 
به لحاظ چگونگی جایگیری توسعه جدید در ساختار موجود هر نقطه است. با توجه به حساسیت پارامتر »هم پیوندی« 
به تغییرات کالبدی، می توان در فرایند معماری به خصوص در مرحلۀ ارزیابی طرح های مختلف از آن بهره جست و 

تأثیر هرگونه دخالت در بافت را به صورت گرافیکی مشاهده کرد.

نمودار 1: ارتباطات پیکره بندی فضایی

بنابراین عوامل تحلیل چیدمان فضا را به صورت دسته بندی شده به شکل زیر می توان تشریح کرد:
میزان  هرچه  یعنی  است؛  فضایی  انسجام  بیانگر  که  می باشد  فضا  چیدمان  در  عامل  مهم ترین  هم پیوندی:   •
هم پیوندی در یک فضا بیشتر باشد آن فضا دارای انسجام بیشتری با دیگر فضاها و کلیت سازمان فضایی دارد. این 
ویژگی همچنین بیانگر میزان دسترسی ها به فضای مورد نظر است، یعنی هرچه میزان هم پیوندی بیشتر باشد آن 

فضا از دسترسی باالتری برخوردار است )یزدانفر 1391، 61(.
• عمق: جدایی گزینی یک فضای خاص از کلیت پیکره بندی فضایی )فضاهایی که دارای عمق بیشتر هستند، خود 
را از پیکره بندی فضایی جدا می نمایند(. عابران فضاهای با عمق بیشتر از لحاظ قومیت، شیوۀ زندگی و چه به لحاظ 
وقوع جرم، متمایز از دیگر قسمت های پیکره بندی فضایی هستند. به طور ساده می توان این گونه گفت که عمق تعداد 

فضاهایی است از آن عبور می کنیم تا به فضای مورد نظر برسیم )همان، 62(.
• وضوح: بیل هیلیر معتقد است که وضوح، ارتباط مستقیمی با مفهوم شکل دادن کل فضا در ذهن و در کنار هم 
چیدن این قطعات در کنار یکدیگر دارد. بنابراین وضوح یک فضا رابطه ای میان ویژگی های محلی و فراگیر فضاست 
که در این عامل، ویژگی محلی فضاها تعداد تقاطع این فضاهاست )اتصال( و ویژگی فراگیر فضاها هم عبارت از 
میزان هم پیوندی فضاهاست )Hillier & Hanson 1984(. بنابراین فضایی که از میزان وضوح باالتری برخوردار 

باشد، مناسب برای ایجاد و استقرار کابردهایی است که نیاز است در دید مخاطب قرار گیرند. 
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روش چیدمان فضا به کمک مفهوم »شعاع هم پیوندی« قادر است میزان عبور افراد را پیش بینی کند. »تجربه ثابت 
کرده است که میزان هم پیوندی یک گره با میزان استفاده از آن گره و یا میزان عبور فرد در آن گره مرتبط است، 
تاحدی که این معیار به عنوان پتانسیل حرکت شناخته شده است« )بحرینی 1390، 11(. به این ترتیب که هرچه 
میزان هم پیوندی یک فضا باالتر باشد، پتانسیل حرکت عابر پیاده در آن بیشتر خواهد بود و درنتیجه فضا برای 
استفاده کنندگان مطلوب تر. در کنار این مفهوم، حرکت طبیعی مطرح می شود که بیانگر رابطۀ میان ساختار فضا و 
شیوۀ قرارگیری فضاهای دیگر در کنار یکدیگر با تراکم تردد عابر در آن است. حرکت طبیعی، مفهوم اقتصاد حرکت 
را به دنبال دارد که مربوط به جذب مخاطب و الگوهای رفتاری وی در فضا می شود. از دیگر نقاط قوت این روش 

.)Hillier 1996, 21( توان توصیف گرافیکی ویژگی های ترکیبی است

)Hillier 2006( تصویر 6: مفهوم عمق

)Hillier 2006( مقعر هستند C و B محدب و فضاهای A تصویر 7: مفهوم فضای محدب؛ فضای

6. نمونۀ مورد پژوهش
در میان معمارِی بازمانده از مکتب اصفهان، آنچه در معماری مذهبی این دوره و در شهر اصفهان برجا مانده است، 
به طور قطع دارای مختصات و موقعیتی بهینه از نظر تطابق با اندیشۀ حاکم بر زمانه است. در همین میان، با توجه 
به اینکه سه مسجِد امام، شیخ لطف اهلل و آقانور، در اصفهان و با فاصله ای کم از یکدیگر از لحاظ بعد مسافت واقع 
شده اند، و همچنین طبق پیشینۀ پژوهشِی در دست، این سه مسجد در رتبۀ باالتری نسبت به سایر بناهای مذهبِی 
آن دوره در تطابق با مکتب اصفهان بنا شده اند، پژوهشگران برای تحلیل و بررسی بصری انتخاب شدند. ذکر این 
نکته خالی از توجه نیست که هر سه نمونۀ یادشده از نظر نظام ورودی، پیکربندی و سلسله مراتب فضایی دارای 
شباهت هایی می باشند که به دلیل تطابق بیشینه  با تفکر، اندیشه و جهان بینی حاکم بر هنر و معمارِی دوران صفویه 

می باشند. در اینجا به توصیف اجمالی فضاهای سازندۀ هر مسجد می پردازیم:
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1.6. مسجد شیخ لطف اهلل
مسجد شیخ لطف اهلل بر پایۀ این باور ساخته شده است که نمازگزاران همه باید از پشت و روبه روی محراب به 
شبستان درآیند؛ ازاین رو داالن پیچ دار ساخته شده و پیش سرایی رسیده و از آنجا به گنبد خانه راه دارد )معماریان 
1384، 96(. یکی از ویژگی های این مسجد چرخش 45 درجه ای است که با محور شمال جنوب دارد که در اصطالح، 
پاشنه نامیده می شود. این چرخش باعث شده تا بازدیدکننده پس از گذشتن از مدخل تاریک و بعد از عبور از راهرو 
طویل متصل به آن، به فضای اصلی و محوطه زیر گنبد وارد شود. مسجد شیخ لطف اهلل صحن و منار ندارد. این 
مسجد در ضلع شرقی میدان نقش جهان و مقابل عمارت عالی قاپو و در همسایگی مسجد شاه واقع شده  است. یکی 

از شاهکارهای بی نظیر معماری را در محراب مسجد می توان مشاهده کرد.

تصویر 8: مسجد شیخ لطف اهلل )دانش نامۀ تخصصی معماری ایرانشهر(

2.6. مسجد امام اصفهان
مسجد امام یکی از مساجد زیبای ایران است. میان محور سردر که رو به میدان نقش جهان ساخته شده و محور 
مسجد که رو به قبله است، زاویه ای پدید آمده که معمار آن را به بهترین وجه پاسخ داده است )معماریان 1384، 
94(. این بنا شاهکاری جاویدان از معماری، کاشی کاری و نجاری در قرن یازدهم هجری است. بنای کنونی در ضلع 
جنوبی میدان نقش جهان واقع شده و از نظر ویژگی های معماری، تزیینات غنی و آثار نفیس دیگر از برجسته ترین 
آثار معماری ایران است. جلوخان رو به شمال است، همچنان که ضرورت میدان بوده، ولی ازآنجاکه محراب می باید 
رو به قبله باشد )یعنی شمال شرقی به جنوب غربی( برای جلوگیری از قناس شدن، سلیقه و دقت زیادی الزم بود. 
این مشکل با موفقیت حل شده. شخص از جلوخان وارد دهلیزی عالی می شود که از ویژگی های بناهای تاریخی 
ایران از زمان ها قدیم بوده است. این دهلیز مدور است و ازاین رو هیچ جهتی ندارد و می تواند مانند پاشنه ای باشد که 
محور بنا بر روی آن بچرخد. دهلیز رو به طاق بلند ایوان شمالی باز می شود و از عمق تاریک آن انسان ناگهان حیاط 

روشن از آفتاب را می بیند. در آن سوی حیاط سردر وسیع شبستان قرار دارد )پیرنیا 1383، 291(.
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تصویر 9: مسجد امام )دانش نامۀ تخصصی معماری ایرانشهر(

3.6. مسجد آقانور
کوچۀ مسجد  دردشت،  تاریخی  محلۀ  سینا،  ابن  خیابان  اصفهان،  در  و  است  دورۀ صفوی  به  مربوط  آقانور  مسجد 
آقانور واقع شده. بنای کنونی مسجد با نقشۀ چهار ایوانی دارای سردر، صحن، ایوان های چهارگانه، شبستان، تزیینات 
کاشی کاری و کتیبه های تاریخی است. شبستان ستون دار این مسجد، بسیار زیبا و دارای ستون های سنگی و پوشش 
چشمه طاق است که در وسط طاق ها، قطعاتی از سنگ مرمر شفاف جهت نورگیری قرار داده اند. این شبستان محراب 
کوچکی دارد. سردر خارجی شبستان جنب سردر شمالی مسجد نیز تزییناتی از نوع کاشی های گره و خطوط بنایی دارد.

تصویر 10: مسجد آقانور سایت )دانش نامۀ تخصصی معماری ایرانشهر(



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

152

7. آنالیز مبتنی بر گراف
همان طور که در روش پژوهِش این نوشتار یاد شد، نمونۀ مورد مطالعه در این تحقیق با بهره گیری از متد چیدمان 
فضا و نرم افزار تخصصی این روش  با رویکرد گراِف دیداری، شاخص ارتباط  و عمق قابل پیمایش، مورد تجزیه 
و تحلیل بصری واقع می شوند )کمالی پور 1391، 10(. همچنین همان گونه که بررسی شد، نمونۀ مورد مطالعه در 
این پژوهش سه نمونه از بارزترین مساجد ساخته شده طبق مکتب اصفهان و در دورۀ صفویه است. با تهیه و تأمین 
بصری  تحلیل های  و  گرافیکی  نمایش  به  نقشه ها  تبدیل  و  نرم افزار تخصصی  از  استفاده  با  الزام  مورد  نقشه های 
مرتبط با موضوع پژوهش، تحلیل نوشتاری با استفاده از این نمایش گرافیکی و بصری به دست می آید. با عنایت بر 
توضیحات و توصیفات ارائه شده در رابطه با حکمت معماری ایرانی اسالمی در مکتب اصفهان و با توجه به نقشه های 
در دست، فرضیات پژوهش مورد تدقیق و ریزبینی قرار می گیرد. در نمایۀ زیر که نمایشگر گرافیکِی مربوط به شاخص 
ارتباط سه مسجد مورد مطالعه )مسجد امام اصفهان، مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان و مسجد آقانور اصفهان( می باشد، 
عرصۀ هر سه مسجد از میزان بسیار باالی ارتباط با سایر عناصر فضایی مسجد برخوردارند؛ این نکته بدین معناست 
که طبق مؤلفه های معماری فاخر و متعالی برآمده از حکمت ایرانی اسالمی، در طی نمودن سلسله مراتب پیمایش 
فضاهای مختلِف سازه، آنچه بیش از همه ارتباط بین فضاهای گوناگون بنا را تحت پیکربندی خود قرار می دهد، 

عنصِر عرصه و عرصۀ میانی در مسجد است. 

 آقانور اهلل شیخ لطف امام مسجد

 پالن شاخص ارتباطی

   
 

جدول 2: پالن شاخص ارتباطی )پالن های مساجد به دلیل وضوح نمایِش باالتر و درک درست تر از فضاها ساده سازی شده اند.(

 آقانور اهلل شیخ لطف امام مسجد

 پالن

   
 

جدول 1: پالِن سه مسجِد امام، شیخ لطف اهلل و آقانور )دانش نامه تخصصی معماری ایرانشهر(

در ادامۀ تحلیل و بررسی، به نقشۀ »عمق قابل پیمایش« نسبت به ورودی مساجد می رسیم. در این نقشه ها، با 
توجه به اینکه این سه مسجد، با صرف وقت و هزینۀ کافی و با اقتدار کامل و به طور اخص طبق جهان بینی موجود 
در مکتب اصفهان طراحی و بنا شده اند، این مورد به وضوح دیده می شود که اصل سلسله مراتب فضایی و طراحی 
ورودی به مثابۀ آغاز طی طریق عارفانۀ نمازگزار است و اهمیت خاص و ویژه ای دارد، همچنین سایر فضاها در ارتباط 
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با ورودی تحت تأثیر قرار دارند و طبق نقشه های آمده در جدول زیر، بدین صورت می تواند مورد آنالیز گرافیکی قرار 
بگیرد. هرچه از ورودی و سردر مسجد قدم برداشته و به طور مستمر به داالِن ورودی و زاویه دار مسجد می رویم، دید 
و زاویۀ بهتری نسبت به عرصۀ صحن و سایر فضاهای مسجد پیدا می کنیم که این خود به دلیل درجۀ زاویه و حرکت 
آرام نمازگزار در طی این داالن است و منجر به خلوص ذات و نیت، آرامش و طیب خاطر ویژه ای در وی می گردد. 
همچنان که در لحظۀ مواجه شدن با ورودِی مزین و با ابهت مسجد، ورود به فضایی متعالی به وی بشارت داده شده، و 
با طراحی گرافیکی ویژه، مقصود خود را به مخاطبین خود القا می سازد. همچنین از این نقشه ها می توان به این آنالیز 
گرافیکی رسید که فضاهایی که طبق مرام و مسلک حکمت اسالمی و ایرانی باید دارای بیش ترین پیمایش و عمق 
نسبت به ورودی باشند، همچون محراب و شبستان هایی ویژه، دارای باالترین درجه از عمق و کمترین نفوذپذیری 
می باشند. این در حالی است که عرصۀ میانی و صحن مساجد، به همراه داالِن زاویه داری که در ارتباط با ورودی 
مسجد قرار می گیرند، از نفوذپذیری بیشتری برخوردارند؛ این نکته می تواند همچنین به دلیل برقراری ارتباط راحت 
بین شبستان ها و محراب و گردهمایی های الزم در این فضا برای بحث و تبادل نظر احکام و مسائل دینی و عبادی، 

و همچنین نقش و عملکرِد جمع  و پخش کنندگی باشد.

و  ورودی  به  نسبت  پیمایش  عمق  پالِن  درخصوص  و  پیشین  موردی  لطف اهلل  نمون  تحلیل های  در  آنچه  هر 
سلسله مراتِب رایج در طراحی و ساخت بناهای مساجد بیان شد، در ادامه با همان کیفیات ولی این بار در مورد فضای 
دومی که »محراب« خوانده می شود، اجرا می شود. در این نقشه ها نیز همان گونه که در جدول )4( دیده می شود، 
فضاهای مرتبط با محراب تحت تأثیر این نکته در حکمت معماری اسالمی ایرانی قرار می گیرند که محراب باید در 
بیشترین عمق از فضا و درعین حال در نقطه ای قرار بگیرد که نه تنها از بیشینۀ نقاط زیربنای مسجد و عرصۀ میانی 
قابل دید باشد، چراکه نمازگزار باید قادر به تشخیص موقعیت پیش نماز باشد که درعین حال باید در نقطه ای قرار 
بگیرد که تا جای امکان خلوت الزم برای عبادت را برای نمازگزار فراهم آورد. آنچه از نمایش گرافیکی پالن ها، 
مرتبط با عمق قابل پیمایش نسبت به محراب دیده می شود، این عملکرد دوگانه را به خوبی می توان دریافت؛ چراکه 
فضاهای شبستان که در ارتباط مستقیم با محراب می باشند، دارای درجۀ عمق کمینه نسبت به محراب، و البته یک 
درجه کمتر نسبت به خوِد عرصۀ محراب می باشند؛ این امر منجر به رعایت سلسله مراتب فضایی در پیکربندی بنا 
شده و در ادامه با درنظرگرفتن ابعاد متناسِب شبستان، منجر به قابِل دید بودِن محراب از عرصۀ زیربنای مسجد 
می شوند. همچنین در طراحی ها، همان گونه که دیده می شود دقیقًا پس از گذر از ورودی مسجد و دیدهای پیاپِی 

ایجادشده توسط این گونه از طراحی، شبستان ها و درنتیجه، محراب مسجد مشخص است.

فضاها  از  درست تر  درک  و  باالتر  نمایِش  وضوح  به دلیل  مساجد  )پالن های  ورودی  به  نسبت  پیمایش  عمق  گرافیکی  پالن   :3 جدول 
ساده سازی شده اند.(

 آقانور اهلل لطفشیخ  امام مسجد

پالن گرافیکی عمق 
 پیمایش نسبت به ورودی
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نتیجه گیری
فرایند طراحی در معماری، فرایندی تنها نظام مند و متکی به رویکرد سازه نیست. فرایند طراحی در معماری، تنها یک 
فرایند ساخت وساز، و بستری برای کسب نتیجه های مادی و این جهانی ازطریق ایجاد و آزمایش ایده ها و جهان بینی 
طراح نیست، بلکه فرایندی است با چندین مؤلفه گوناگون که گاه وبیگاه با یکدیگر در گیرودار تقابل قرار می گیرند. 
معماران با بهره گیری از انواع دانش و کسب حکمت و معرفت موقعیت اقلیمی و بومی خود، و با یکسان سازی و 
خودسازِی کاماًل روحانی با باورها و اعتقادات خود، نسبت به درک و ارزیابی از بنایی که بنای طراحی و ساخت آن 

را دارند، گام برمی دارند.
چیدمان فضا که تکنیک مورد استفاده در این پژوهش بوده، رویکردی است براساس علم و پژوهش برای فهم و 
ارزیابی فضاهای مقدس )به طور اخص مساجد( ساخته شده در مکتب اصفهان در معماری. در جست وجوی رابطۀ میان 
چیدمان فضا و فعالیت های طراحی معماری با رویکرد اسالمی ایرانی، سه مسئلۀ مهم در این پژوهش مورد تأکید 

بوده و در نتیجه گیری به شکل زیر بیان می شوند:
• با توجه به اینکه در این پژوهش به بخش معمارانۀ چیدمان فضا عنایت شده، چیدمان فضا اطالعات 
مهم و کارآمدی دربارۀ فضای مساجد مکتب اصفهان برای تیم های طراحی به همراه آورده است. با این 
حال هرگز نمی توان این درس آموزه ها را گفتاری و نوشتاری بیان کرد. پس با بهره گیری از نمایش بصری 
و آنالیز تصویری که چیدمان فضا در اختیار پژوهشگران قرار داد، از راِه گفتمانی به روشی رسانه ای نقبی 
زده شد. اگر مسجد را به عنوان زمینه ای برای بلوغ اجتماعی اسالمی در نظر آوریم، روشن شدن جنبه های 
ضمنی فضاسازی مساجد در زمانه ای که فرهنگ و بستر اجتماعی برای کماِل این بلوغ فراهم بود، راه را 

برای باززنده سازی آن هموار می سازد. 
• در حرکت از ایده های انتزاعی، شامل جهان بینی سیر سلوک عارفانه در حکمت معماری ایرانی اسالمی، 
به طراحی فضا، متد چیدمان فضا ابزاری برای اطالع رسانی بصری و منتقدانه در فضای آموزشی و طراحی 
)در گام های پسین( می باشد؛ چراکه با بهره گیری از آن می توان درس آموزه های پیشینیان را به خوبی متصور 
شد و متجسم ساخت، و گام در راه بهینه سازی خالقانه و درعین حال وام گرفته از معماری مذهبی و بومی 

برداشت.
براساس مطالعۀ نمونه های موردی که در این پژوهش به بررسی آن ها پرداخته شد، نتیجه گیری های کلی را به 

شرح زیر می توان خالصه ساخت:
1. در گفت وگوی دوگانه میان معمار و فضای طراحی شده، چیدمان فضا به خوبی زبانی مشترک برای تأمل و 
مناظره در مورد فضا فراهم می آورد. این زبان که معمار با آن به خوبی آشنایی دارد، دارای محتوای علمی همراه با 

فضاها  از  درست تر  درک  و  باالتر  نمایِش  وضوح  به دلیل  مساجد  )پالن های  محراب  به  نسبت  پیمایش  عمق  گرافیکی  پالن   :4 جدول 
ساده سازی شده اند.(

 آقانور اهلل لطفشیخ  امام مسجد

پالن گرافیکی عمق 
 پیمایش نسبت به محراب
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ریاضیاِت گراف هاست. بااین همه، گفتمان در باب ویژگی های غیراستداللی فضا نیاز به لزوم مطرح شده هستند تا با 
گستره ای متناسب با موضوع مورد تدقیق و بررسی قرار گرفته باشند.

2. استفاده از مؤلفه های چیدمان فضا راه فهم درست حکمت معماری اسالمی در طراحی مساجد مکتب اصفهان را 
هموارتر ساخت، و در ادامه به روشن ترشدن مسیر آینده برای طراحی هایی پایدار و مستحکم طبق حکمت اسالمی 

منجر شد.
3. اگر طراحی را یک فعالیت درگیرکننده در نظر آوریم که با ساخت و آزمایش آمیخته باشد، چیدمان فضا به این 
روند کمک های شایان ذکری کرده و ابزاری برای کشف ایده های طراحی و جهان بینی معمار برای دانش آموختگان 

و پژوهشگران معماری فراهم می آورد.
شایان ذکر است که این مدِل مفهومی )متد چیدمان فضا( به عنوان روشی برای تأمل، و خوانش فضای مساجد 
براساس مفاهیم اساسِی جهان بینی اسالمی به کار گرفته شد. پیامد استفاده از این مدل، بهره گیری از تحلیل های 
به روز و استفاده از روش های طراحی و آنالیز گرافیکِی جدید نسبت به ایده های طراحی و جهان بینی و اعتقاداِت 
عارفانه معماران در طراحی و ساخت مساجد مکتب اصفهان بود، همچنین می توان از سهم ارزشمنِد این ایده ها و 

باورها برای طراحِی بناهای معمارِی جدید اقدام کرد؛ 
همچنین در ارتباط دوتایی میان متد چیدمان فضا و حکمت اسالمی در طراحی و ساخت مساجد مکتب اصفهان، 

می توان به نتایج زیر اشاره کرد:
1. با توجه به تحلیل رایانه ای پیکربندی فرمی مساجد، نحوۀ ارتباط میان عرصه بندی فضاهای مسجد قابل تفهیم 

به بیان تصویری است.
2. همان طور که در معماری مساجد، عرصۀ صحن، نقش ارتباط دهنده و حلقۀ اتصال فضاها )در راستای به وحدت 
رساندن کل بنا( را در مساجد دارد، براساس شاخص ارتباط در تحلیل چیدمان فضایی نیز، عرصه صحن مساجد نمونه، 

باالترین میزان شاخص ارتباط را در میان سایر فضاها به خود اختصاص داده است.
3. همچنان که می دانیم محراب به مثابۀ محلی برای خلوت گزینی و نهایت خلوص نمازگزار ایفای نقش می کند، 
که خود نشان از آن دارد که محراب مقدس ترین جایگاه را دارد. با توجه به نتایج به دست آمده، در متد چیدمان فضا، 
در بیان گرافِی عمق پیمایش نسبت به ورودی، محراب و شبستان های ویژه دارای باالترین درجه از عمق و کمترین 

درجه از نفوذپذیری هستند.
4. با توجه به بحث عمق پیمایش نسبت به محراب، در متد چیدمان فضا، فضاهای شبستان، که در ارتباط مستقیم 
با محراب می باشند دارای درجه عمق کمینه نسبت به محراب هستند، و البته یک درجه کمتر نسبت به خود عرصه 
از رعایت سلسله مراتب فضایی در طراحی دارد که همگام با عوامل شکل گیری  محراب می باشند؛ این امر نشان 
ساختاری، طراحی و بهره گیری از فضای شبستان در ساخت مساجد است. چراکه شبستان به عنوان فضایی برای 
برای  مأمنی  و همچنین  باشد،  با محراب  ارتباط  بیشترین  دارای  فاصله،  در عین کمترین  باید  پروردگار  با  ارتباط 

گردهمایی و بحث های اخالقی و احکام باشد.

پی نوشت ها
1. Spatial Configuration

2. Space Syntax

3. Modeling

4. Exsitansialism

5. Phenomenology

6. Depth

7. Distance
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8. UCL Depthmap 10

9. Visibility Graph Analysis

10. Connectivity

منابع 
ـ اردالن، نادر و الله بختیار. 1380. حس وحدت: سنت عرفانی در معماری ایرانی. ترجمۀ حمید شاهرخ، اصفهان: نشر خاک.

ـ اعوانی، غالمرضا. 1375. حکمت و هنر معنوی. تهران: گروس.
ـ اهری، زهرا و سید محسن حبیبی. 1377. معماری شهری مساجد در مکتب اصفهان، دستور زبان و واژگان. نشریه صفه 

.3 :)26(
)نمونه  آزمون کاربرد روش چیدمان فضا در طراحی فضاهای سنتی شهری  تقابن. 1390.  ـ بحرینی، سید حسین، و سوده 

موردی: طراحی محور پیاده امامزاده قاسم)ع(. نشریه هنرهای زیبا )48( : 11ـ16.
ـ پیرنیا، محمدکریم. 1383. سبک شناسی معماری ایرانی. تهران: سروش دانش. 

ـ پیله ور، علی اصغر، سینا عطایی و عبداهلل زارعی. 1391. بررسی تأثیر میان کنش فضایی بر تعادل فضایی در ساختار شهری 
بجنورد با استفاده از فن چیدمان فضا. انتشارات پژوهش های جغرافیای انسانی )79(: 87ـ90.

ـ جمشیدی، محمود و صفورا مختارزاده. 1390. کاربرد چیدمان فضا در تحلیل ساختار فضایی بافت های فرسوده. دوفصلنامه 
جستارهای شهرسازی )35(: 76ـ78.

- دیده بان، محمد، شهرام پوردیهیمی و امید ریسمانچیان. 1392. روابط بین ویژگی های شناختی و پیکره بندی فضایی محیط. 
دوفصلنامه معماری ایرانی. مطالعات معماری ایران. پاییز و زمستان 92. )4(: 37ـ64.

ـ ریسمانچیان، امید و سایمون بل. 1390. بررسی جداافتادگی فضایی بافت های فرسوده در ساختار شهر تهران به روش چیدمان 
فضا. فصلنامه باغ نظر )17(: 82ـ69.

ـ سلطان زاده، حسین. 1372. فضاهای ورودی در معماری سنتی ایران. تهران: معاونت امور اجتماعی و فرهنگی.
- طبسی، محسن و فهیمه فضل نسب. 1391. بازشناسی نقش و تأثیر جریان های فکری عصر صفوی در شکل گیری ورودی 

مساجد مکتب اصفهان. نشریه هنرهای زیبا )17(: 81ـ90.
ـ عباس زادگان مصطفی، رسول بیدرام و صفورا مختارزاده .1391. نگاهی ساختاری به اصالح شبکه معابر در بافت های فرسوده 
انزوای فضایی این محالت )نمونه موردی: بافت های فرسوده شهر مشهد(. مجله مدیریت  جهت حل مشکل نفوذپذیری و 

شهری )30(: 163ـ167.
ـ کمالی پور، حسام، غالمحسین معماریان، محسن فیضی و محمدفرید موسویان. 1391. ترکیب شکلی و پیکره بندی فضایی 
در مسکن بومی: مقایسه تطبیقی عرصه بندی فضای مهمان در خانه های سنتی کرمان. نشریه مسکن و محیط روستا )138(: 

3ـ16.
ـ مالزاده، عباس، وحید بارانی پسیان و محمد خسروزاده. 1390. کاربرد چیدمان فضایی در خیابان ولیعصر شهر باشت. مجله 

مدیریت شهری )29(: 81ـ90.
ـ معماریان، غالمحسین. 1384. سیری در مبانی نظری معماری. تهران: سروش دانش.

ـ نصر، سید حسن. 1384. آرمان ها و واقعیت های اسالم. ترجمۀ انشاءاهلل رحمتی. تهران: جامی.
ـ نصر، سید حسن. 1375. هنر و معنویت اسالمی. ترجمۀ رحیم قاسمیان. تهران: دفتر مطالعات دینی.

ـ نقی زاده، محمد و مریم درودیان. 1387. تبیین مفهوم گذار در مبانی هویت تمدن ایرانی. نشریه هویت شهر )3(: 11ـ13.
ـ نقره کار، عبدالحمید. 1387. درآمدی بر هویت اسالمی در معماری. تهران: دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و 

شهرسازی.
ـ نقره کار، عبدالحمید، و محمدمنان رئیسی. 1391. تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری. نشریه مطالعات شهر ایرانی 

اسالمی )7(: 5ـ7.



دو فصلنامه معماری ایرانی
شماره 9 ـ بهار و تابستان 95

157

ـ نوایی، کامبیز و همکاران. 1377. مسجد تمثال انسان کامل. مجله صفه )26(: 8ـ10.
- هوشیاری، محمدمهدی، حسین پورنادری و سید مرتضی فرشته نژاد. 1392. گونه شناسی مسجد-مدرسه در معماری اسالمی 

ایران. دو فصلنامه معماری ایرانی. مطالعات معماری ایران. بهار و تابستان 92. )3(: 37ـ54.
ـ هیلن براند، روبرت. 1380. معماری اسالمی: شکل، کارکرد و معنی. ترجمه باقر آیت اهلل زاده شیرازی. تهران: روزنه.

ـ یزدانفر، سیدعباس، مهناز موسوی و هانیه زرگردقیق. 1391. تحلیل ساختار فضایی شهر تبریز در محدوده بارو با استفاده از 
تکنیک اسپیس سینتکس. ماهنامه راه و ساختمان )67(: 60ـ58.

.Hanson, J., 1998. Decoding Homes and Houses. Cambridge, Cambridge University Press, UK ـ

-Hillier, B., 1996. Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture, Cambridge, cam ـ

bridge University Press.

.Hillier, B., Hanson, J., 1984. The Social Logic of Space, Cambridge: Cambridge University Press ـ

 Hillier, B., Tzortzi, K. 2006. Space Syntax: The Language of Museum Space, S. Macdonald )Ed.(, A ـ

Companion to Museum Studies, London: Blackwell Publishing.

 ,Turner, A. 2006. Depthmap: Spatial Network Analysis Software, VR entre of the Built Environment ـ

UCL, London.


	jias 9-8



