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ادراک و شــناخت انســان از شــهر، براســاس رابطه ی دو سویه وی با محیط شهری شــکل می گیرد. دانش طراحی شــهری که هدف خود را دستیابی به 

«محیط زیســت نیکو» برای انســان  می داند، در پی شناسایی راه های عمق بخشی به این رابطه، بیشتر از دستاوردهای دانش «روان شناسی محیط» بهره 

جسته است.اما ادراک، به عنوان یک موضوع معرفت شناختی، ریشه های مفهومی خود را از دیگر حوزه های معرفتی از جمله «فلسفه» می گیرد. فلسفه را 

می توان خاستگاه مفهوم پردازی در زمینه ادراک دانست، هرچند طراحان شهری کمتر از این منظر به ادراک نگریسته اند. این پژوهش با هدف بهره گیری 

بیشــینه از اندیشــه های فیلسوفان ایرانی در زمینه ادراک، می کوشد تا با مقایسه یافته های دانش روان شناسی  محیط، دستاوردهای ثمربخش آراء فلسفی 

در این زمینه را با نگاهی بر کاربرد آن در دانش شهری آشکار سازد.       

در این مقاله موضوع ادراک از دو بعد ماهوی(موارد مبتنی بر محتوای ادراک) و رویه ای(موارد مبتنی بر ســاختار فرایندی و کارایی آن در طراحی شــهری) 

در وادی دو حوزه معرفتی فلسفه و روان شناسی  محیط واکاوی گردیده و سودمندی استفاده از آراء فیلسوفان مورد بررسی قرارگرفته است.

این نوشتار با رویکرد تفسیری (نا اثبات گرایانه) و استفاده از روش استدالل منطقی، دیدگاه های دو حوزه ی معرفتی را با مقایسه تطبیقی ارزیابی می نماید، 

یافته های پژوهش ازروش دلفی (اشــباع نظری خبرگان) در اصل پژوهش به آزمون گذارده شــده است. این مقاله می کوشد تا به این پرسشها پاسخ گوید: 

اندیشه های فیلسوفان ایرانی در زمینه ادراک،در مقایسه با روانشناسان محیط درچه زمینه هایی کارامد است؟ و نیز چگونه می توان از آراء فیلسوفان ایرانی 

در زمینه ی تبیین ماهیت یا ساختار فرایند ادراک و کاربرد آن در طراحی شهری بهره جست؟

یافته های پژوهش بیان می دارد که بهره مندی از اندیشه های فیلسوفان ایرانی در شفاف سازی "ماهیت ادراک و محتوای آن" و نیز تدقیق "ساختار فرایند 

ادراک و مراتب آن" سودمند است و کارکرد و ویژگی و محصول هرمرتبه از ادراک با بهره مندی از نظریه فالسفه ی برگزیده  به کمک عامل سازماندهنده 

تبیین می گردد. در پایان مفهوم ادراک و فرایند آن با تلفیق دیدگاه های دو حوزه تبیین می گردد.

واژه های کلیدی: مفهوم ادراک، فرایند ادراک، فلسفه، روان شناسی محیط، طراحی شهری
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ادراک و شناخت انسان از شهر در پی برقراری رابطه ی انسان با محیط 
پیرامون شــکل می گیرد و شــناخت عمیق تر به تحکیم  پیوند ساختاری 
میان ســه رکن اساســی «انسان،شــهر و جهان»می انجامــد۱. تقویت 
رابطه ی انســان با محیط شــهری، چندی اســت از دغدغه های اصلی 
دانش طراحی شــهری و علوم هم پیوند با آن اســت. «طراحی شهری»  
بنا به رســالت خود در راه «آفرینش محیط زیســت نیکو» برای انسان، 
گاهی انســان از شهر»  و «تنظیم رابطه ی  ناگزیر به شناســایی «مسیر آ

وی با محیط» پیرامون  می باشد. 
موضــوع ادراک و «منظرذهنــی»۲ نزدیــک بــه نیم قرن اســت که در 
ادبیــات تخّصصــی طراحی شــهری جایگاه ویــژه ای یافتــه وتوجه به 
موضوع ادراک محیط در طراحی شــهری منجر به شکل گیری«رویکرد 
طراحی شــهری ادراکی» گردیده اســت. این رویکرد  بنیان های نظری 
خود را بر دســتاوردهای دانش روانشناســی محیط استوار ساخته است. 
روان شناسان محیط چگونگی ادراک را از راه تفسیر رفتارهای محیطی 
بیان می دارند.ســه رویکرد اصلی«گشــتالتی»، «تبادلی- ســازش مند» 
و «بوم شــناختی گیبســون» بیانگر تالش آنان در جهت تبیین ســاز و 
کار ادراک محیط می باشــد. (نگاه کنید به لنــگ ۱۳۸۸،۹۷  و مطلبی 
۵۴،۱۳۸۰). از دیگر ســو،ادراک به عنوان یک مبحث معرفت شناختی 
در میان اندیشــه های فلســفی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. فلسفه 
در پی تبیین اصولی که انســان را به شــناخت وجــود راهبری می کند، 
بــا ادراک به مثابه یکــی از پایه های  اصلی معرفت شناســی پیوند دارد. 
گاهی از چیســتی ادراک و تبیین ســاز و کار آن و نقشی که در شناخت  آ

وجود دارد، مورد توجه بسیاری از فالسفه بوده است. 
این نوشــتار ســر آن دارد تا از طریق بازخوانی آراء فالســفه و کاربست آن 
در علــوم کاربردی،گامی در  تقویت  پیوند علوم نظری (فلســفه) با علوم 
کاربردی(روان شناســی  محیط و طراحی شــهری) برداشته و همچنین، 
پیوند گسسته میان مفاهیم بنیادین در معرفت پیشینیانمان را با حوزه های 
کارکردی آن در دانش جدید بهبود بخشــد. به دیگر سخن این پژوهش، 
کوششــی اســت در جهت  تقویت مبانــی نظری(حــوزه ی اثباتی) علوم 
کاربردی و ترمیم پیوند گسســته با میراث اندیشه های ژرف سرزمینمان و 
گامی در راه جبران غفلت تاریخی ما از پیوند با این ریشــه ها، ضرورتی که 
گاهانه نسبت به آن سهل انگاریم،چراکه ما امروزه  گاهانه یا ناآ دیریســت آ

در زمینه ی علوم تخصصی و به ویژه کاربردی مقهور دانشــی هستیم که 
خود در نحوه ی صدور و تکوینش دخالت کمی داشته ایم.

۱.ادراک در فلسفه 
ادراک یــا اندریافــت۳ در فلســفه، از مباحث مهم شــناخت شناســانه۴ 
و مهمترین گام در شــناخت خویشــتن و هستی اســت و سهم اساسی 
در بازشناســی نوع رابطه انســان با کیهان دارد. ایــن موضوع  در میان 
آرای بســیاری از فالســفه ی شــرق و غرب، ازجمله فالسفه ایرانی و به 
ویژه فیلســوفان دوران اســالمی مــورد توجه قرار گرفته اســت. در این 
پژوهش،دیدگاه ســه تن از آنان که نقش برجسته تری بر رشد مهم ترین 
جریان های فلســفی در ایران داشــته اند بررسی شــده است. سه تن که 
نام آنان بر تارک اندیشــه های فلسفه ی ایران زمین می درخشد: "حکیم 
بوعلی ســینا" پیشرو حکمت مشــایی، "شیخ شــهاب الّدین سهروردی" 
پایه گــذار حکمت اشــراق و "مالصدرای شــیرازی"  نظریه پرداز حکمت 
متعالیه. از آنجایی که نظر ســایر فالســفه در زمینــه ی ادراک نیز کم و 
بیش برگرفته از دیدگاه این سه تن بوده است اکتفا به این سه دیدگاه در 

بررسی مباحث فلسفی قابل تعمیم می نماید.
ادراک نزد بیشتر فالسفه دارای دو گونه ی اصلی "ادراک حسی" (حاصل 
دریافــت از حواس ظاهری) و "ادراک عقلی"(حاصل دریافت های باطنی 
در تکمیل داده های حسی) می باشد (فاخوری۴۷۹،۱۳۷۳).گاه در برخی 
نظریات به چهار گونه افزایش یافته و از آن به مراتب ادراک یاد شده است. 
بوعلی سینا ضمن ارایه تعریفی از ادراک که برگرفته از نگرش خردورزانه ی 
او به هســتی است، اندریافت را"نقش بســتن صورت یا حقیقت شیء در 
ذهــن" (تعلیقات به نقــل از فعالی ۱۳۷۶) تعریف می کنــد. وی ادراک را 
حاصل یک روند (فرآیند یکسویه) و مبتنی بر انتزاع می داند، شهاب الّدین 
ســهروردی، حقیقت ادراک را «اثرپذیری قوای ذهنی» دانسته و با تبیین 
گاهــی که حاصل کشــف و شــهود باطنی اســت و به علم  گونــه ای از آ
حضوری می انجامد «ادراک شهودی»۵ را تنها راه دریافت حقایق هستی 
می داند. (ســهروردی بــه نقل از فعالی ۱۳۷۶) مالصــدرا لیکن ادراک را 
فرآینــدی «صدوری» می داند بدان گونــه که نفس در هر مرتبه از ادراک، 
صورتی ادراکی متناســب با آن مرحله می آفریند که شکل تکامل یافته ای 
از صورت های پیشین است. به باور وی، رابطه ی ادراکی، در فرایند ادراک 

هر لحظه در حال بازآفرینی است. (مالصدرا  ۲۱۵،۱۳۸۰).

مقدمــه:
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۲.ادراک در روان شناسی محیط 
روان شناســی  محیــط به عنــوان شــاخه ای از روان شناســی؛ به بررســی 
روان شناختی رفتار انسان در محیط می پردازد و پژوهش  های مرتبط با رفتار 
انسان و چگونگی تأثیر عوامل مؤثر بر ادراک و شناخت از محیط را واکاوی 
می نماید. روان شناسی  محیط به دلیل بازنمایی اثر ویژگی های کالبدی محیط 
بر رفتــار، با حوزه های کارکردی مرتبط بــا دانش محیطی از جمله طراحی 
شهری پیوند می یابد و طراحی شهری در پیوند با روان شناسی محیط تالش 
می کند تا به طرح ریزی برای محیطی پاسخگو به نیازهای انسانی پرداخته 

و توامان بستری مناسب برای پیدایش رفتارهای مورد درخواست خود بیابد.
سرچشــمه ی  مهم تریــن  پیرامــون  محیــط  روان شناســی محیط،  در 
گاهی و شــناخت انســان از دنیای  دریافت هــای بیرونی و منبع اصلی آ
اطراف اســت(کرمونا و تیزدل ۱۳۹۰الــف،۱۶۹) و فرایند بنیادین رفتار 
انســانی۶ بر اساس گام های متوالی احســاس، ادراک، شناخت و رفتار 
ق 
ّ
شــکل می گیرد. هــر گام دارای ریزفرایندهایی اســت که موجب تحق

کارکرد اصلی آن می گردد، هرچند تفکیک آن ها به دشواری امکان پذیر 
است  و «ادراک محیط» فرایندی است که از طریق آن انسان داده های 
الزم را بــر اســاس نیاز خــود از محیــط پیرامون برمی گزینــد. (مطلبی 
۵۶،۱۳۸۰) در روان شناسی تبادلی، رفتار حاصل رابطه ی کنش گرانه ی 

انسان با محیط است، محیطی که انسان خود بخشی از اوست.  
دونالد اپلیارد۷ در جستجوی چگونگی برهم کنش تجربیات محیطی انسان، 

سه شیوه ی اصلی برای ادراک محیط به قرار زیر بازشناسی می کند:
۱. شیوه ی پاسخ ده واکنشی: متمرکز بر واکنش های عاطفی به محیط 

(مانند تجربیات بیان شده ی گوردن کالن از منظر شهری) 
۲. شیوه ی عملیاتی: متمرکز بر فعالّیت ها و عملکردهای انسان در شهر 

(مانند تجربیات ویلیام وایت و جین جکوبز) 
۳. شــیوه ی اســتنباطی: متمرکز بر دریافت اّطالعات و معانی شهر برای 
حمایت از دو شیوه ی پیشین (مانند مطالعات لینچ و اپلیارد) (به نقل ازکرمونا 
۱۳۵،۱۳۸۸ و لنگ ۱۰۲،۱۳۸۸ و پاکزاد ۱۶۴،۱۳۸۸) که براســاس فرآیند 
ادراک و شناخت( نمودار۱) این سه شیوه بدین ترتیب صورتبندی می شوند: 
شیوه ی پاسخ ده واکنشــی برگرفته از گام آغازین فرآیند درونی ادراک یعنی 
«ادراک حســی» و شیوه ی استنباطی منبعث از گام بعدی «ادراک عقلی» 
می باشد. شیوه ی عملیاتی چنان چه  ناشی از رفتار بازتابی حاصل از احساس 
باشــد، در میانه گام احســاس و ادراک و چنان چه بروز رفتار ناشی از دانش 
ی و در بخش رفتار محیطی رخ 

ّ
محیطی باشــد، در گام واپسین از فرآیند کل

می نماید. کرمونا در کتاب «بعد طراحانه برنامه ریزی»، طراحان شــهری را 
ملزم به شناسایی مطالبات محیطی متفاوت منبعث از هر سه شیوه می داند 
و ضرورت برخورداری از نگاه فراگیر و جامع برای تأمین کیفّیات مورد انتظار 
عموم از محیط در عین برآورده ساختن نیازهای انسانی(در انطباق با سلسله 

مراتب نیازهای مازلو) را یادآور می گردد. 

۳. ادراک در طّراحی شهری
ادراک در طّراحی شــهری از تفاوت میان «شهری که هست» با «شهری 
که درک می شود»، نشأت می گیرد (کرمونا ۱۳۹۰الف ،۶۲). ورود مباحث 
ادراکی به حوزه دانش طراحی شــهری از نیم قرن گذشــته شروع شده و 
سرآغاز آن را می توان تغییر نگاه به رابطه ی انسان و محیط شهری دانست 
کــه منجر به پیدایش«رویکرد طّراحی شــهری ادراکــی» گردید. طّراحی 
شهری ادراکی به مثابه پارادایم جدید در طراحی شهری دستاوردهایی در 

دو بعد ماهوی و رویه ای به همراه داشت.
مهم ترین این دســتاوردها: آغاز نگاه پدیدارشناســانه  به شهر و محیط 
شهری و بروز زمینه گرایی کالبدی و اجتماعی و نیز برجسته شدن اهمیت 
زمان در «ماهّیت» بوده و جایگزینی مسئله گشایی با فرآورده گرایی و نیز 
توّجه به اهمّیت مشــارکت شــهروندان در«فرآیند» طّراحی شهری بوده 
اســت که برآیند آن به تغییر آرمان و نشــانه روی به سوی هدف جدید که 

همانا «خلق مکان برای انســان» اســت انجامید (جدول شماره ۱). از 
تحّوالت این دوره با عناوینی مانند «نهضت سرزنده سازی شهری» (لنگ 
۷،۱۳۸۸) و «مکتب تجربه شــهری و ادراک همگانی» (کرمونا و پانتر 
۱۳۹۰ب،۱۴۴) و «مکتب کاربــرد اجتماعی» (مدنی پور ۱۶۹،۱۳۷۹)

نیز نام برده شده است. (گلکار ۴۰،۱۳۹۰)   

نمودار ۱. فرآیند کلی ادراک و شناخت

جدول ۱. دستاوردهای طراحی شهری ادراکی
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«کوین لینچ» در کتاب «سیمای شهر» با ابداع کاربرد تصویر ذهنی از شهر و 
تبیین کیفیت خوانایی، آغازگر نهضت منظر ذهنی شناخته شد. در ادامه ی 
کار وی «دانلد اپلیارد» با تشریح عوامل مؤثر بر تجسم پذیری ساختمان ها 
و عناصر تصویر ذهنی، به تشریح کیفّیت نقش انگیزی۸ و برجسته سازی 
اهمّیت آن به مثابه یک کیفّیت بنیادین ادراکی به همراه خوانایی پرداخت. 
(Appleyard۱۹۶۹,۱۳۴) «جک نســر۹» نیز  در جستجوی ترجیحات 
محیطی شــهروندان از شــهر با طرح کیفّیت مهرانگیزی۱۰، به بررســی 
عوامــل مؤثر بر ارزیابی ایشــان از منظر ذهنی پرداختــه و با مطرح کردن 
موضوع "منظر ذهنی ارزیابانه" میزان خوشــایندی و ناخوشایندی ذهنّیت 

(nasar 1997,3) .افراد از محیط شهری را شناسایی نمود
مقایسه تطبیقی 

موضوع ادراک در دو حوزه ی فلســفه و روان شناســی  محیط به  دو شــیوه 
مقایسه گردیده اســت: ابتدا مقایسه عمومی که شامل تفاوت های ماهوی 
دو حوزه ی معرفتی اســت، مانند ویژگی های عمومی و گستره ی دید آنان و 
سپس تحلیل و مقایســه موضوع ادراک در دو حوزه و مقایسه آن با اهداف 
کاربردی طّراحی شــهری. این مقایســه به منظور شناسایی نکات افتراق و 
اشتراک دو حوزه در ادراک بوده که می تواند با اّتکا به وجوه اشتراک با هدف 
هم نیرو افزایی به تقویت پایگاه نظری در زمینه ی موضوع ادراک بی انجامد.   

مقایسه عمومی فلسفه و روان شناسی محیط  
جایگاه و سرچشــمه ی اصلی معرفت: دو حوزه معرفتی فلســفه و 
روان شناســی محیط در طبقه بندی معارف از جایگاه متفاوتی برخوردارند. 
روان شناســی محیط در زمره «علوم کاربــردی» بوده و مفاهیم مورد توّجه 
آن بیشتر در پهنه ی «جهان محسوسات» گسترش یافته است، اما فلسفه 
در زمــره «علوم نظری»، «مفاهیم انتزاعی» را مورد توّجه قرار داده که در 
رتبه ای برتر از محسوسات قرار می گیرد.  از دیگر سو، روان شناسی محیط، 
«دریافت های حسی» را  سرچشمه و منبع اصلی دانش می داند و مفاهیم 
ق معرفت خود را برپایه ی تجربه ی حّســی بنا می نهد، در 

ّ
و ابزارهای تحق

حالی که فلسفه، برای گسترش مفاهیم مورد نظر خود به ترتیب اعتبار، از 
سه منبع «شهود»، «عقل» و «حس»  بهره می گیرد. 

تفــاوت در نوع نگاه به انســان: نگاه فلســفه به ویژه فلســفه ی 
اســالمی بــه «انســان کامــل»، انســانی دارای نقــش و مأمورّیــت 
«آفرینندگی» اســت بــه مثابه حلقــه اتصال دو مفهــوم خداگونگی و 
انســان گونگی. اّما انسان در روان شناســی  محیط، انسان «پردازشگر  
و بازیگر اجتماعی» اســت که در تبادل  اّطالعات با محیط و پردازش 
آن بــه رویارویی بــا اجتماع و محیط می پردازد (نمودار۲). (بر اســاس 

چارت گروت ۲۸،۱۳۸۶)

نمودار ۲. درجه بندی نقش انسان

نگاه به مراتب هستی،انســان و شهر: دو حوزه ی فلســفه و روان شناسی را 
می توان از دید تفاوت در جهان بینی، ,نوع نگاه و  دســته بندی ســاحت های 
گوناگون هستی نیز از یکدیگر بازشناســی نمود. مفاهیم علم روان شناسی 
محیط بیشتر در دو حوزه «جسم و نفس (روان)» صورت بندی می شود، اّما در 
حوزه فلسفه (به ویژه فلسفه ی اسالمی) مفاهیم بنیادین بنا به مراتب وجودی 
انسان  به سه ساحت: «جسم(بدن)،نفس(روان) و روح» بخش بندی می شود 
(برگرفتــه از نقی زاده ۳۰۸،۱۳۸۶) و درجات کمال هر موجود در هســتی به 

میزان برخورداری از این سه ساحت وجودی ارزیابی می گردد. 
تلقــی از ادراک کامل: از دید روان شناســان محیــط ادراک کامل با 
«ادراک جامــع حواس» به دســت می آید و ادراک حســی برآیند ادراک 
تمامی حواس اســت. در فلســفه (و به ویژه عرفان) ایــن گونه از ادراک 

تنها در میانه ی راه  و پیش زمینه ای برای راه یابی به درون تعبیر می شود 
که ســرآغاز راه ادراک حقیقی در دنیای ژرف درونی اســت "برای تعمیق 
ارتبــاط باید تمام حــواس به کمک آیند تا ارتباطی با باطن انجام شــود" 
(اردالن و بختیار ۵،۱۳۸۰). بر این اساس ادراک کامل در روان شناسی 
از برداری «عرضی و انتشــار یابنده»  و در نزد فالسفه از برداری «طولی 

و باال رونده»برخوردار است.
مقایسه موضوعی: نظریات بیان شده در زمینه ی ادراک و چیستی آن از 
گوناگونی و پرشماری در تعداد و گاه عدم شفافّیت کافی در محتوا برخوردارند، 
به منظور  تدقیق محتوا و با هدف بهره گیری بیشــینه از ارزش های تمامی 
افق های دید که تبیین ادراک را نشانه روی کرده اند، موضوع مورد پژوهش 
به دســته بندی های خردتری در قالب مقوله بندی تفکیک گردیده اســت.  
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مقوالت با توّجه به تفاوت گونه شناختی شان به دوبخش: مقوالت ماهوی و 
رویه ای تفکیک شده اند. مقوالت مرتبط با تعریف ادراک، ویژگی ها وعوامل 
موثر بــر ادراک۱۱ در زمره «موضوعات ماهوی» و مــوارد مرتبط با  مراتب و 
ــق (ابعادکاربردی) در میان 

ّ
فرآیند ادراک (ابعاد ســاختاری) و کیفّیت تحق

«موضوعات رویه ای» (جدول شماره۲) جای گرفته اند. 

بعد ماهوی 
هرچند موضوعات مداخله گر پر شــماری در محتوای ادراک تاثیرگذارند 
اف سازی مفهوم ادراک کارآمد باشد، 

ّ
که تمرکز بر هر یک می تواند در شف

در ایــن بخش تنها بــه «تعریف ادراک» (اعــم از واژگانی و مفهومی) و 
ر بر ادراک» بسنده شده است. مهم ترین ویژگی های ادراک 

ّ
«عوامل مؤث

نیز مستقیما از تعاریف برداشت گردیده اند. 

تعریف ادراک 
تعریف ادراک شــامل دو تعریــف واژگانی و تعریف مفهومی اســت. در 
تعریــف واژگانی برگرفتــه از واژه نامه ها به ویژه با تأکیــد بر معنا و کاربرد 
آن در ادبّیات پیشــین؛ ادراک به معنای رسیدن و وصل شدن(فیزیکی) 
و پختگی و بلوغ آمده اســت (واژه نامه دهخدا) و نیز "دریافتن و رسیدن 
غات به نقــل از دهخدا) و 

ّ
کــودک به بلوغ و میوه به پختگی "(کشــف ال

دریافتن و فهمیدن (فرهنگ لغت معین) براین اساس:
  ادراک بــه محصول (فــرآورده) و نیز به طّی مراحــل (فرآیند) اطالق 
می شــود، ادراک کنشــی درون ذهنی، دارای نمود بیرونی و برخوردار از 

پیوستگی و استمرار می باشد.

تعریف مفهومی  
تعریف ادراک در فلسفه 

تعریف فلســفی ادراک با بهره گیری از مهم تریــن و کارآمدترین تعاریفی 
که از فیلســوفان گزیده بر جای مانده اســت بررسی گردیده که جملگی 
بر اساس وجوه مشترکشان از دو جنبه ی «فرآیندی بودن» (یک سویه یا 
دوسویه) و «نوع فراورده» (عینی و ذهنی) در جدول شماره۳ با یک دیگر 

مقایسه گردیده اند.

جدول ۲. دسته بندی موضوعی

مؤلفه
تعریف

فرآوردهفرآیند

وجه تأکیدی نوع صدوردوسویهیکسویه
فیلسوف

ذهنیعینی

انتزاع و تجرید صورت ذهنی  ▪▪شکل گیری حقیقت شیء یا مانند آن نزد نفس ناطقه (تعلیقات)بوعلی سینا 

پذیرندگی اثر ▪▪▪حضور شیء مدَرک برای ذات مجّرد از ماده (حکمت اشراق)سهروردی 

صدور صورتهای ذهنی ▪▪وجود مدَرک برای مدرِک به وجود صدوری نه حلولی (اسفار)مال صدرا 

جدول ۳. مقایسه تعاریف فلسفی ادراک از دید سه فیلسوف گزیده

براین اساس تعاریف فلسفی چنین ویژگی هایی را برای ادراک بر می شمارند:  
• دارای ماهیتی فرآیندی و دارای مراتب قابل تفکیک
• نقش بستن صورت پدیده در ذهن در جریان ادراک

• پذیرندگی اثر ادراک شونده از ادراک کننده به عنوان شرط اصلی
• پیدایش صورت های ذهنی در انطباق با عینیت خارجی

• انتزاع و تحول صورت ذهنی یا بازتولید آن 
تعریف ادراک در روان شناسی محیط

     در این حوزه نیز تعاریف گوناگونی موجود اســت که هریک به بخشی 
از ویژگی هــای ادراک اشــاره داشــته اند. برخی ازاین تعاریف از ســوی 
روان شناســان؛ روان شناسان محیط  و یا نظریه پردازانی در حوزه شهری 
متکی به دستاوردهای روان شناسی  محیط بیان گردیده اند. این تعاریف 
ر بر ادراک» 

ّ
از وجــوه «محتوی»، «نوع و مراحل کارکرد» و «عوامل مؤث

در جدول شماره ۴ دسته بندی شده و نتایج آن چنین ویژگی هایی را برای 
ادراک بیان می دارد: 
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١. ادراک، فرآیند ذهنی پیچیده و فّعاالنه 
٢. دریافت های حسی دارای نقش محوری در ادراک

٣. دارای محتوا و کارکردهای گوناگون شامل: دریافت و گزینش، سازماندهی و نگه داری، تفسیر و معنی بخشی محیطی 
٤. تأثیر عوامل متعدد بر چگونگی ادراک 

ی: احساس، ادراک و شناخت بدون تمایز و تفکیک روشن در مرز
ّ
۵. گام های اصلی فرآیند کل

در این مقایسه آشکار می گردد که  بیشتر تعاریف ارائه شده از سوی این دسته به "فرآیند تعاملی ذهنی" اشاره نموده اند و ادراک را از فرآیند گام به گام 
 به تشخیص وجود تمایز بین گام ها اکتفا نموده 

ً
برخوردار دانسته اند، هرچند در تفکیک و تمایز گام ها توفیق چندانی نداشته اند. برخی از تعاریف صرفا

 به دلیل همین عدم تمایز، آنان طیفی از کارکردهای گوناگون: از گزینش و جمع آوری اّطالعات 
ً
و از  پرداختن به منشأ تمایزات گذر نموده اند. عمدتا

و سازماندهی آن تا تفسیر و معنابخشی را از کارکردهای ادراک به شمار آورده اند. 
در جمع بندی تعریف مفهومی ادراک، نتایج به دست آمده از بررسی تعاریف دو حوزه معرفتی در جدول شماره۵ مقایسه گشته اند. 

جدول ۴. مقایسه تعاریف ادراک در روان شناسی محیط

فلسفهروانشناسی محیط

تأکید اصلی بر تقّدم و تأّخر گام ها
ی با فرآیند ادراک

ّ
تبیین جایگاه گام ها در نسبت کل

فاقد ساختار تبیین  وتبدیل گام ها
فاقد دسته بندی موضوعی کارکردها
اهمّیت عوامل متعدد مداخله گر

تاکید بر محتوی و کارکرد هر مرتبه
تبیین جایگاه مراتب در نسبت با یکدیگر

ساختارمندی (انتزاع یا تعالی) و پیوند ساختاری مراتب با یکدیگر
تقسیم کارکرد، نوع محصول و محتوا بر اساس مراتب

سیر تکاملی ادراک (حسی به عقلی) و در محصول (از جزئی به کلی)
 ترتیبی

ً
دارای مرتبه بندی و نه صرفا

جدول ۵. مقایسه تعریف ادراک و ویژگیهای آن دردوحوزه
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عوامل مؤّثر بر ادراک 
علوم تجربــی و رفتاری مطالعات دامنــه داری در زمینه ی معرفی عوامل 
موثر بــر ادراک انجام داده اند و عوامل پرشــماری را بــر کیفّیت ادراک و 
ر دانسته اند. این اثرگذاری به اندازه ای است که 

ّ
دریافت های محیطی مؤث

ذکر آن، به جزئی جدایی ناپذیر از تعریف ادراک بدل شــده است.  در یک 
ی این عوامل را می توان به عوامل پایا (ویژگی های نهادینه 

ّ
دســته بندی کل

شده در ذهن یا شکل یافته در محیط) و عوامل پویا (ناشی از شرایط زمان 
ادراک) دسته بندی نمود (جدول شماره ۶).

متغیر در هنگام ادراک(پویا)ثابت در پیش زمینه (پایا)
زمان، زاویه دید، سرعت حرکتمحیط و کیفّیات آنعوامل بیرونی

نی
درو

ل 
وام
ع

گروهی:
فرهنگ قومّیت، ارزش ها و هنجارهای اجتماعی،تجارب حسی، تاریخ و آورده های سرزمینی

فردی:
عمومی: سن، جنس، تحصیالت، شغل، زبان

شخصی ارزشی:جهان بینی وسپهر اندیشه: باورها، ارزش ها و هنجارهای 
شخصی،آرمان ها، بینش و نگرش

شخصی روانی: تجارب معانی ذهنی، خاطرات،خودشناسی

حاالت انگیزشی، حاالت عاطفی، 

هیجانی،انتظارات و تصمیم و اراده، بیم ها و امیدها

ر بر ادراک
ّ
جدول ۶. عوامل مؤث

ــر بر ادراک گذر 
ّ
در فلســفه اّمــا، از پرداختن بــه جزئیات عوامل مؤث

شــده اســت از دید فالســفه این عوامــل، در طول مراحــل ادراک، 
همگام با مراتب نفس انســانی (ادراک کننده) متعالی می گردد."حال 
نفس در مراتب تجّردش مانند حال مدرک خارجی اســت هنگامی که 
محســوس می گردد و ســپس متخیل و پس از آن معقول"( مالصدرا 
۸۰،۱۳۸۰) آنان ادراک را مرتبه و شانی از مراتب وجود می دانند که 

از ذات عاِلم جدا نیســت بلکه جزئی از اوست و به همین سبب است 
که وجود انســان با افزایش علم و ادراک رشــد و توســعه ی وجودی 
ر بر ادراک را بــا درجه بندی مراتب 

ّ
می یابد. شــاید بتوان عوامــل مؤث

کمال انســان به باور فالسفه شامل: انســان طبیعی، انسان نفسانی 
و انســان عقالنی در انطباق با عوامل روان شناســانه براساس جدول 

نمود. سطح بندی   ۷ شماره 

ر بر ادراک
ّ
جدول ۷. سطح بندی عوامل مؤث

عوامل فردی عمومی: سن،جنس،تحصیالت، شغلانسان جسمانیسطح اول (انسان اول)

انسان نفسانیسطح دوم (انسان دوم)
عوامل فردی روانی:تجارب، معانی ذهنی، نیازهاوخواسته ها

عوامل گروهی جمعی،فرهنگ وقومّیت

عوامل فردی ارزشی: جهان بینی و سپهر اندیشه،باورها،خودشناسیانسان عقالنیسطح سوم(انسان سوم)

بعد رویه ای
ساختار فرآیند ادراک 

پرداختــن به مراتــب و گام های ادراک در تبیین مفهوم فلســفی ادراک 
نقش ویژه ای دارد. از دید فالسفه ادراک دارای گام هایی با ترتیب طولی 
بــوده و بطور تفصیلی دارای چهار مرحله به این شــرح اســت: «ادراک 
حسی»(برگرفته از حواّس ظاهری)،« ادراک خیالی»و «ادراک وهمی» 
(برگرفته از حواّس ظاهری و باطنی) و "ادراک عقلی" (برگرفته از حواس 

باطنی) (فاخوری ۴۷۹،۱۳۷۳ و مالصدرا ۲۱۱،۱۳۸۰ و فعالی ۱۳۷۶)
در اندیشــه های فلســفی (با اّتفاق نظر نســبی) مراتب ادراک، همراه با 
تبیین ویژگی ها، نوع کارکرد و محصول ذهنی هر مرحله تفکیک شــده 
اســت. «ادراک حّســی» اولین مرحله ی ادراک بوده و منشأ حصول آن 
اثرپذیری عضو حّســی می باشــدکه طی آن صورت از ماّده و بخشــی از 
ویژگی های ظاهری آن منتزع شــده و صورت حســی بــه مرحله ی بعد 
راه می یابد. در «ادراک خیالی» ضرورتی بر حضور شــیء نبوده و صورت 
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ذهنی ادراک شــده در قوای ذهنی حفظ می شــود، این صورت خیالی 
تجرید شده از ماده است، هر چند لواحق (پیوندهای مادی) همراه وی 
خواهد بود. «ادراک وهمی»، در مرتبه ی بعدی اســت که در آن انتزاع 
کامل تر شــده و شــرط همراهی لواحق و عوارض نیــز ناپدید می گردد. 
«ادراک وهمی»، ادراک معنا و حقیقت نامحسوس، اما «جزئی» است. 
در گام واپســین یا «ادراک عقلی»، انتزاع بــه باالترین مرحله ی کمال 
می رســد و صورت عقلی مجرد و «کلی» حاصل گشــته و جوهر اصلی 

پدیده آشکار می گردد. این گام برترین مرتبه ی ادراک است. 
در آرای فالســفه همچنین،به گونه ای دیگــر از ادراک به نام «ادراک 
شهودی» اشاره شــده که حاصل علم حضوری می باشد. (نگاه کنید به 
حکمت اشراق ســهروردی۱۳۷۲) ادراک شــهودی برگرفته از دریافت 
گاهی دست   به ادراک کامل و آ

ً
باطنی و علم حضوری است که مستقیما

می یابد.  این گونه از ادراک را بنا به ویژگی ذاتی آن نمی توان در رتبه بندی 
چهار مرتبه ی پیش گفته دانســت. ادراک شــهودی دارای مشخصات 
ویژه ای مانند: یقینــی و خطاناپذیری بودن، وابســتگی به میزان تجرد 
نفس و امکان دریافت دانش دارای منشأ الهی مانند حکمت و هنر بوده 
و فیلســوفان آن را راه اصلی درک حقیقت وجود دانسته اند. (برگرفته از 

حکمت االشراق سهروردی ۱۳۷۲)   
مرتبه بنــدی ادراک: براســاس نظریه تجرید بوعلی ســینا و 

تعالی مالصدرا 
مرتبه بندی فرآیند ادراک در فلســفه با استفاده از دو نظریه تجرید و تعالی 
شکل می گیرد. بنا بر" نظریه تجرید" بوعلی سینا "صورت ادراکی"در حین 

فرآیند ادراک تجرید می گردد. بوعلی ســینا اســاس مرتبه بندی ادراک را 
تجریــد و انتزاع می دانــد. به زعم وی، صورت ادراکی بــرای راه یافتن به 
مرتبه ی بعــدی گام به گام  از برخی ویژگی های خود منتزع می گردد تا به 
مرتبه باالتر دست یابد که حاصل تبدیل وجود پست تر به وجود برتر است. 
(برگرفته ازفعالی ۱۳۷۶) از نظر بوعلی سینا تجرید نوعی پیرایش و پوسته 

زدایی برای دســتیابی به مغز ادراک است. بر این اساس انتزاع به عاملی 
ساختاری برای تشخیص و رتبه بندی، گام های ادراک بدل می شود.

« نظریــه تعالــی» مالصدرا که در تکمیل نظریه تجریــد آمده  با تأکید 
بــر ماهّیت صــدوری ادراک (براســاس تعریف مالصــدرا از ادراک)، 
تبیین می گردد. بدین معنی که در هر مرتبه صورت کاملتری نســبت به 
صورت ادراکی پیشین توســط نفس آفریده و ابداع می گردد. (ازفعالی 
۱۳۷۶) پــس در فرآیند ادراک، نفس انســانی هر لحظه و هر مرتبه در 
حال بازآفرینی مــداوم صورت های ادراکی می باشــد و این نوع نگاه، 
بازنمــودی از نظریــه حرکت جوهری مالصدرا می باشــد که در مراتب 
ادراک نیز با حرکــت تحولی صور و جواهر نمود می یابد. این دو نظریه 
بــا وجود تفاوت ها، هــر دو بیانگر وجود «عامل ســاختاری» در تبدیل 
مراتب ادراک می باشــند کــه می تواند در تبیین و آشکارســازی فرآیند 
ادراک کارآمد باشــد. افزون بر این، با توجه به نظریه ادراک شــهودی 
ســهروردی، درک باطنی و شــهود را نیز می توان بــه مثابه یک عامل 
فراســاختاری دانســت که بدون ضرورت گذر از مرتبه بنــدی می تواند 
به باالترین مرتبه ادراک دســت یابد. بر این اســاس فرآیند ادراک در 

فلسفه دارای حرکت مارپیچی فرارونده (حلزونی) می باشد.
نتایج و یافته های پژوهش:

مقایســه تطبیقی مهمترین موضوعــات مرتبط با ادراک با بررســی نقاط 
کاســتی و فزونی در دو حــوزه ی معرفتی انجام می گردد و بر اســاس آن 
مهمترین مقوالت به سه بخش: محتوا، ساختار و کاربرد تفکیک گردیده 
ودر جدول شماره ۸ با یکدیگر مقایسه شده اند. میزان اهمّیت هر موضوع 

در دو حوزه از طریق دو شــاخص (اشــاره شــده و دارای نقش بنیادین در 
مبانی نظــری هر حوزه) ارزیابی گردیده و یافته ها از روش دلفی (اشــباع 
نظری خبرگان) در اصل پژوهش به آزمون گذارده شده اند. گفتنی آن که  
در تمامی موارد ارزیابی، آرای فالســفه، به دلیل بدایت و پیشینگی نسبت 

ر برخوردار شده است.
ّ
به روان شناسی محیط، از ضریب مؤث

جدول ۸. ارزیابی میزان اهمیت موضوعات راهبردی مرتبط با ادراک در فلسفه و روانشناسی محیطی
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بدین ترتیب ســوال اصلی پژوهش مبتنی  بر «کارامدی آرای فیلسوفان 
ایرانی در زمینه ی ادراک»، از طریق  میزان 

پاســخ گویی به ســه فرضیه مورد بررســی قــرار گرفتــه و نتایج زیر به 
دست آمده است.

ر است.
ّ
١. نظرّیات فالسفه در شفاف سازی «محتوای ادراک» مؤث

محتوای مفاهیم بیان شــده از ســوی فالســفه با تقســیم بــه مقوالت 
ر» با تعریف 

ّ
«ماهیت ادراک و معرفی ویژگی های اساسی» و «عوامل مؤث

معیارهــای مربوطه، نــزد دو حوزه معرفتی مورد مقایســه و ارزیابی قرار 
گرفته و طبق جدول ارایه شــده، کارآمدی نظریات فالسفه در زمینه ی 

«محتوای ادراک» تأیید می گردد. 
۲. نظریات فالســفه در زمینه ی «ســاختارمند نمــودن مراحل ادراک 

محیط» کارامد است. 
بر اساس موضوعات «مرتبه بندی» و «تعیین و تنظیم رابطه با اجزا» با تعریف 
اف و گویا، آرای 

ّ
معیارهای وابســته، به دلیل وجود رابطه ی ســاختاری شــف

فالســفه در باب ســاختارمندی ادراک در مقایسه با روان شناسان محیط از 
برتری مطلق برخوردار است و بر اســاس جدول ارزیابی، کارآمدی نظرّیات 

فلسفی در باب «ساختارمندی» با اعتبارپذیری قابل توجهی تأیید می گردد.
۳. آرای فالســفه در زمینه ی «کاربردی نمودن ادراک در حوزه طراحی 

شهری» سودمند است.
کارایی نظرّیات فلسفی براساس سه مورد «کارآمدی»، «نمود بیرونی» و 
«هم پیوندی» مورد مقایســه و ارزیابی قرار گرفته است. با توّجه به ضعف 
نسبی نظرّیات فالسفه در نسبت با حوزه روان شناسی  محیط بخش سّوم 
مبتنی بر کارآمدی اندیشه های فلسفی در یافتن کاربرد عملی در طّراحی 
شهری تأیید نمی گردد. هر چند، کارآمدی بعد ادراکی طّراحی شهری در 

ر و یافتن جایگاه درست 
ّ
دســت یابی به اصول و سیاست های اجرایی مؤث

در فرآیند طّراحی شــهری از ســوی خود طّراحان شهری نیز هنوز مورد 
تردید است. (نگاه کنید به لینچ در "بازنگری سیمای شهر" کرمونا و پانتر 

۱۳۹۰ ب،۲۶۰ در " بعد طّراحانه برنامه ریزی شهری")
نتیجه گیری 

نتایج حاصل از مقایسه و تلفیق دو حوزه نظری چنین بیان می دارد: 
ادراک محیطــی فرآینــدی «ذهنــی و عینــی۱۲» اســت که بــا برقراری 
«رابطه ی تعاملی (دو سویه)» با محیط حاصل می گردد. این فرآیند دارای 
ماهیتی«پویا» و «رشدیابنده»اســت. رشــد توأم انسان و ساخت ذهنی او. 
تصویر (صورت) ذهنی حاصل «اثرپذیری» از محیط بوده و در حین فرآیند 

ادراک، «بازآفرینی» می شود تا «جوهر اصلی محیط» پدیدار گردد. 
فرآیند ادراک دارای گام های متمایز و کارکردهای گوناگونی در سه مرحله: 
«دریافــت و گزینــش» (ادراک حســی)، «ســازمان-دهی و نگهداری» 
(ادراک خیالی) و نیز «تفســیر و معنا بخشــی» (ادراک عقلی) می باشــد.
عوامل پرشماری (اعم از انسانی و محیطی) به شکل «عوامل پایا و پویا » بر 
فرآیند ادراک و ساز و کار آن اثر گذارند. بررسی های حاصل از مفهوم ادراک 
چهار ویژگی شاخص: فرآیندی بودن، اثرپذیری، پویایی و کنش گری را بیان 

می دارد که پرداختن به آن در این مجال ممکن نیست.۱۳  
ادراک به مثابه عامل سرنوشت ساز شکل دهنده رابطه ی انسان و محیط، در 
کسب دانش محیطی نقش به سزایی دارد. بر این اساس در مواجهه ی فرد 
با محیط شهری در هر مرحله بخشی از ویژگی های محیط مورد ادراک قرار 
می گیرد که می توان بنا به سطح و میزان رابطه ی  شهروند با محیط شهری، 
هم سو با مراتب ادراک، به تبیین چگونگی  اثرگذاری فضای شهری بر انسان 

پرداخته و سطوح متکامل شونده ای از فضای شهری را طّراحی نمود. 
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۱. در دیدگاه جامعه سنتی،انسان میان دریافت ِمهین جهانی (عالم اکبریا برسو) از عالم و ِکهین جهانی (عالم اصغریا فروسو) از خویشتن در حرکت است.دریافت 

او از شهر در نیمه راه این دو قطب واقع است و اصول نمادین هر دو دیدگاه را یکی می سازد و در هم می آمیزد.در حقیقت درک انسان از شهر گام میانه ای برای 

گاهانه ای از جهان است که دورتر ودست نایافتنی تر می نماید". (اردالن  ۷۹،۱۳۸۰) رهیافتن به درک کامل و آ

2.Image

۳. در کتاب "دانشنامه ی عالیی"بوعلی سینا برابر نهاده ی"اندریافت"  را برای واژه ی ادراک برگزیده است.

4. Epistemologic

۵. ادراک شهودی مرتبه ای از ادراک و حاصل علم حضوری می باشد و با فرایندهای خالقانه ی ذهنی در طّراحی شهری پیوند می یابد و این موضوع در مقاله ی 

دیگری از نگارنده در دست تدوین است.

۶. نگاه کنید به لنگ «آفرینش نظریه ی معماری»

7. Donald Appleyard

8. Imagebility

9. Jack Nasar

10. Likeability

ر بر ادراک را می توان در زمره ی مقوالت رویه ای جانمایی نمود که به سبب اهمّیت وجه کاربردی بعد رویه ای پژوهش این مقوله در بخش ماهوی 
ّ
۱۱. عوامل مؤث

گنجانیده شده است.

۱۲. برگرفته از مفهوم واژگانی ادراک و منطبق بر نظریه توسعه ی وجودی مالصدرا.

۱۴. موضوع«ویژگی های اصلی ادراک و فرآیند آن و بازنمود آن در طراحی شهری »در مقاله ای دیگری از سوی نگارنده در دست تدوین است. 
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مطالعه تطبیقی دیدگاه مالصدرا به مثابه متفکر اسالمی
 با نظریه های رایج  در رابطه با مدل های تجربه زیباشناختی *

چکیـــده:

فرهنگ مظفر**
دانشیار، دکتری معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان
رسول وطن دوست ***
استادیار، دکتری مرمت آثار، دانشگاه آزاد اسالمی 
نادر شایگان فر****
استادیار، دکتری فلسفه هنر، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر اصفهان
زهره طباطبایی *****
دانشجوی دکتری مرمت آثار، دانشکده حفاظت و مرمت، دانشگاه هنر

فرایند تجربه زیباشــناختی و مدل های طراحی شــده در رابطه با این فرایند از مباحث مهم در حیطه آموزش تجربه زیباشــناختی است. مدل های بسیاری 

بر مبنای اندیشــه های فلســفی و مشاهده رفتار مخاطبان طراحی شده و در جهت ارتقاء فکری و اندیشه ای مخاطب پایه گذاری شده است. در این میان 

فیلسوفان اسالمی اگر چه به طور صریح به ادراک زیباشناسی و تجربه زیباشناختی اشاره نداشته اند، اما در میان مباحث و اصول  اندیشه ایشان می توان 

به مبانی و اصول ادراک زیباشناســی دســت یافت. مالصدرا از جمله فیلسوفانی اســت که در نظام معرفتی خود به نوعی به این مطلب می پردازد. پرسش 

بنیادین اینکه آیا می توان با در نظر گرفتن اصول و مبانی فکری مالصدرا چون مراتب ادراک، حرکت جوهری، وجود ذهنی، عشق و زیبایی و اتحاد عالم 

و معلوم به تبیین مدلی در راستای تجربه زیباشناختی رسید.

هدف این تحقیق بررسی فرایند تجربه زیباشناختی و درک اثر هنری از دیدگاه نظریه پردازان این حوزه است  و همچنین دستیابی به مدل تجربه زیباشناختی 

کــه از مبانی اندیشــه ای مالصدرا اتخاذ شــده باشــد. به همین منظور  با روش تحلیل- اســتنباطی در گام نخســت به تجزیه و تحلیــل اجزاء مدل های 

گاهی،  زیباشــناختی پرداخته و با اســتفاده از مبانی و اصول اندیشــه ای مالصدرا  فرایند تجربه زیباشــناختی و عناصر آن را چون ادراک حسی، توجه و آ

مشــاهده مکرر،تذکر و تفکر،تخیل و خلق دوباره و اتحاد را اســتنباط نموده و با مدل های دیگر تطبیق و مقایســه کرده است. این اصول در بعضی از موارد 

چون مشاهده مکرر، تذکر و تفکر با مدل های دیگر وجه اشتراک دارد اما در بعضی از موارد چون تخیل و خلق دوباره دارای تفاوت هایی است.
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مقدمه: تجربه زیباشناختی دارای تعاریف متعددی است. یکی از این تعاریف 
آن است که تجربه زیباشناختی حاصل ادراک ارزش های اثر هنری است و 
برای درک اثر هنری نیازمند تجربه اثر هستیم. تجربه زیباشناختی در میان 
ســه عنصر هنرمند، اثر و مخاطب شــکل می گیرد. از یک سو ارزش های 
درونــی و بیرونی اثر هنری و از ســویی دیگر مهارت های مخاطب در ایجاد 
این تجربه اهمیت بسزایی دارند. به همین دلیل تجربه زیباشناختی به نوعی 
یک تجربه آموزشی است و می توان مهارت های مخاطب را در جهت درک 
اثر هنری ارتقاء بخشید. از سال ۱۹۷۰ به بعد این موضوع در حوزه آموزش و 

روان شناسی در کشور های غربی مورد توجه قرار گرفت.
 بســیاری از نظریه پــردازان حــوزه آمــوزش و روان شناســی بــا بررســی 
رهیافت های فلسفی و تحقیق، مشاهده و مصاحبه با مخاطبان اثر هنری، 
بازدیدکنندگان موزه و... مدل های تجربه زیباشناختی طراحی نمودند که 
در جهت رشــد و ارتقاء فکری مخاطبــان در رابطه با اثر هنری بود. اما در 
کشور ما با توجه به رهیافت ها و مبانی معرفتی فلسفه اسالمی مدل تجربه 
زیباشناختی طراحی نشده است. پرسش بنیادین اینکه چگونه می توان با 
در نظر گرفتن مبانی معرفت شناســی فیلسوفان اسالمی چون مالصدرا 
فرایند و اجزاء مدل تجربه زیباشناختی را طراحی نمود و  وجوه اشتراک و 

افتراق این مدل با مدل های قبلی در چیست؟ 
بر همین اســاس هدف تحقیق پیش رو تبیین مدل تجربه زیباشناختی 
بر اســاس دیــدگاه و نظــام معرفتی مالصدرا اســت. در همین راســتا 
تحقیق پیش رو در ســه پاره شکل گرفته است. در پاره نخست به بررسی  
مدل های تجربه زیباشــناختی پرداخته شده، در پاره دوم اصول اندیشه 
ای مالصدرا که به نوعی با تجربه زیباشناختی ارتباط دارد تبیین گردیده 
و در پاره ســوم به مقایســه و تطبیق اصول بدست آمده از دیدگاه صدرا و 

اصول مشترک در مدل های تجربه زیباشناختی پرداخته است.
پیشینه تحقیق

اگرچه در زمینه مفهوم تجربه زیباشناختی و ادراک زیباشناسی، همچنین 
مدل های آموزشــی تجربه زیباشناختی بر اساس  مبانی فلسفه غرب کار 
شــده اســت و آقای امامی جمعه نیز در کتاب خود با عنوان فلســفه هنر 
در عشق شناســی مالصدرا به رابطه درک زیباشناختی و مفهوم عشق از 
دیدگاه مالصدرا پرداخته اند. اما تاکنون مدل نظری تجربه زیباشناختی بر 

اساس مبانی و اصول معرفتی مالصدرا تبیین نشده است.

روش تحقیق
در تحقیــق پیــش رو  بــه واســطه ماهیــت فلســفی از روش تحلیل- 
اســتنباطی استفاده شــده اســت. در گام نخســت در بخش تحلیل به 
بررســی ویژگی هــا و اجــزا مدل هــای تجربه زیباشــناختی که توســط 
روانشناســان حوزه آموزش طراحی شــده پرداخته، و در ادامه به تحلیل 
مبانی و اصول معرفتــی مالصدرا چون مراتب ادراک، حرکت جوهری، 
وجود ذهنی، عشــق و زیبایی و اتحاد عالم و معلــوم  در رابطه با تجربه 
زیباشــناختی پرداخته است. در گام دوم با توجه به تعاریف نظریه پردازان 
درباره تجربه زیباشناختی، اجزاء فرایند تجربه زیباشناختی را از اصول و 
مبانی معرفتی  مالصدرا  اســتنباط و استخراج  نموده  و در همین راستا 
به مقایســه و تطبیق  دیدگاه  مالصــدرا و مدلی که بر مبنای دیدگاه وی 

استخراج گردیده با  مدل های دیگر پرداخته شده است.
بحث اصلی

۱. مدل های آموزشی تجربه زیباشناختی
 نظریه های ادراک و تجربه زیباشــناختی در حیطــه آموزش، با عنوان 
نظریه های رشد زیباشــناختی Aesthetic Development شناخته 
شــده  و زیر مجموعه نظریه رشــد قرار دارد.نظریه های رشد شاخه ای 
از روان شناســی اســت که تحوالت و تغییرات جسمی، ذهنی ، عاطفی 
و عملکردی انســان در طول عمر را مــورد مطالعه قرار می دهد. یکی از 
زمینه های اصلی روانشناســی رشــد زمینه های شــناختی آن است که 
تغییرات مربوط به توانایی های عقالنی از جمله توجه، ادراک و حافظه، 
تفکر، استدالل، خالقیت و تخیل را مورد بررسی قرار می دهد(خلعتبری، 

قربان شیرودی و خانیان ۱۳۹۰، ۲).
نظریه های رشد زیباشناختی نیز در راستای توانایی فردی جهت فکر کردن 
و در پی آن ارتقا فهم زیباشناسی است. فهم زیباشناسانه هم در خلق اثر و 
هم در فهم آن دخیل است.اگرچه توانایی فهم زیباشناسانه با توانایی خلق 
اثر متفاوت است اما خلق اثر هنری خود یک توانایی زیباشناسانه و ادراک 

و فهم زیباشناسانه توانایی تعمق و غنی شده ای از فرایند 
 خلق اثر هنری اســت. بدین معنا که هــر دو توانایی به نوعی در هم بافته 
اســت چه خلق اثر هنری و چه درک آن نیازمند فهم زیباشناسانه است و 
هر دوی این توانایی ها به نوعی برگرفته از فعالیت های ذهنی چون ادراک 
حسی و شناختی انســان است(Chiung۱۹۹۷,۱۳) . تحقیقات بسیاری 

مقدمــه:
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در زمینه ادراک زیباشناسانه و یا تجربه زیباشناختی از سال های ۱۹۷۰ به 
بعد آغاز شــد و بسیاری از محققان مدل های تجربه زیباشناختی طراحی 

نمودند که در اینجا به برخی از مهم ترین آن ها اشاره می شود.
پارسنز۱ از جمله اولین کسانی است که مدل تجربه زیباشناختی را طراحی 
نمــود. وی در ســال ۱۹۸۶ با مصاحبه از بازدیدکنندگان موزه به بررســی 
پاسخ ها و دریافت های زیباشناسانه آنان پرداخت. وی بر اساس نظریات 
پیــاژه۲ و کوهنبــرگ۳ بر این عقیده بود که هر اثــر هنری منحصر به فرد 
است. پارسنز مبانی نظری خود را بر پایه ی نظریات فیلسوف هرمنوتیک 
هابرمــاس۴ بنا نمود. ســؤال اصلی پارســنز این بود؛ اثــر هنری چگونه 
  .(Black2000,65)فهمیده می شــود و چرا گاهی پاسخ ها متفاوت اســت
وی پاســخ های زیباشناســانه بــه اثر هنری را به دو دســته پاســخ های 
شناختی و احساسی تقسیم کرد و بیشتر بر جنبه شناختی آن تأکید  نمود؛ 

زیرا شناخت، ادراک حسی و احساسی را شکل می دهد. 
وی بــا تجزیه و تحلیــل مصاحبه هایی که از دانش آمــوزان اول ابتدایی تا 
دبیرســتان انجام داد به پنج مرحله رشد زیباشناسانه رسید: ۱. عالقه: در 
مرحله ی اول مخاطب از موضوع، فرم، رنگ و... لذت می برد. ۲. موضوع: 
در مرحله ی دوم فهم زیباشناســانه  موضوعات واقع گرایانه و یا موضوعاتی 
کــه به شــیوۀ فکری مخاطب مربوط اســت، مــورد توجه قــرار می گیرد. 
(Parsons1987, 30-41).  ۳. بیان: اثر هنری  مانند یک اســتعاره احساسات 

بیننــده را برمی انگیزد. ۴.ابزار، فرم و ســبک:  در این مرحله ایده و تفکر 
هنرمند برای بیننده دارای اهمیت اســت. سبک اثر هنری نشأت گرفته از 
دوره ای تاریخی اســت و اندیشه و مبانی فکری هنرمند نیز به این دوره باز 

می گردد. در واقع در این مرحله نیاز به دانش بصری و شناخت نیت هنرمند، 
ســبک و دوره تاریخی  اســت. (Ibid132-139). ۵. قضاوت: آزمودن اثر در 
رابطه با ارزش های اجتماعی. در این مرحله معانی که مقصود هنرمند بوده 
مورد بررســی قرار می گیرد و اثر با بســتر تاریخی که در آن خلق شده است 

 .(Ibid150)  مورد قضاوت و ارزیابی قرار می گیرد
 ویژگی کار پارسنز در این است که وی مرحله  قضاوت را در مراحل سه و چهار 
جاری می بیند بدین معنی که مخاطب  در مرحله بیان  و یا ابزار، فرم و سبک 
نیــز  به ارزیابی و قضاوت اثر می پــردازد. مدل بعدی مدل زیکزنت میهالی۵ 
و  ریک رابینســون۶ است. این دو محقق  اصول تحقیق خود را در کتابی با 
عنوان "هنر دیدن" بیان نمودند. میهالی و همکارش تجربه زیباشــناختی را 
شبیه به یک جریان و یا جریان ذهنی می دانند. از سویی در این جریان ذهنی  
گاهی  مخاطب به شــدت غرق در اثر هنری  می شــود و از ســویی دیگر با آ

قبلی و اطالعات داده شده توسط اثر یک خط سیری از تفکر و دیدگاه خود 
را رســم می کند. آن ها در این تحقیقات به این نتیجه رسیدند که موزه های 
تخصصی یکی از ابزار مهم برای فهم ارزشــش های هنری و زیباشناسی  

. (Black2000,67)برای کارشناسان و مخاطبان هنری است
 رابینســون و زیکزنت میهالی بر اســاس شواهد و پاســخ هایی که از دو 
گروه بازدید کننده ی موزه در رابطه با تجربه زیباشــناختی  بدست آوردند 
به چهار دســته پاسخ دست یافتند: ۱. پاســخ های حسی: این پاسخ ها 
شامل توصیف خصوصیات فرمال اثر  بود و این توصیف شامل وضعیت 
فرمال شئ مانند ســایز، تکنیک، رنگ، ترکیب بندی و... است و اغلب 
با اســتفاده از حــواس چون لمس کردن، دیدن و... بدســت می آمد. ۲. 
پاســخ های احساسی: ۹۰٪ از پاسخ ها بر اســاس احساسات و عواطف 
مخاطبان بود مانند شرح احساساتی چون عشق، نفرت و... این موضوع 
زمانی شدت می گیرد که اثر نیز احساسات مخاطب را نشانه گرفته باشد 
این  عقلی:  (Csikszentmihalyi&Rabinson1995,.29-34).۳پاســخ های 

پاســخ ها مربوط به دانش تاریخ هنر، فرهنگ و زمــان خلق اثر بود. در 
این تحقیقات احساســات سریع بعد از ادراک حســی اتفاق می افتاد اما 
عمق تجربه زیباشناختی و درک اثر هنری در کاربرد پاسخ های عقالنی 
بــود. بســیاری از مخاطبــان پاســخ های عقالنی را دریچــه ای جهت 
بدســت آوردن معانــی اثر هنری می دانســتند که به عمــق فهم کمک 
می کرد(Ibid,49-50).۴. پاســخ های ارتباطی: این پاســخ ها در گفتگوی 
بین مخاطب و اثر و در اثــر گذراندن زمان طوالنی با اثر اتفاق می افتد. 
ایــن گفتگو گاهی با هنرمند گاه با فرهنگ و فضای تاریخی اثر و گاهی 

  (Ibid,66-(67.با مخاطبان دیگر اثر پدید می آید
گاهانه را به عنوان جوهر  زیکزنت میهالی و رابینسون اصطالح تجربه آ
و ماهیت تجربه زیباشــناختی بــه کار می بردند. این اصطالح از دو جزء 
تجربــه و دانش تشــکیل شــده و رویارویی ما با یک اثر هنری همیشــه 
در کنــش متقابل بین این دو جزء اســت. این دو محقــق بر این اعتقاد 
بودند که فهم زیباشناســانه میان بیننده، اثر هنری و هنرمند یک کنش 
متقابــل وجــود دارد. در این کنش مخاطب نیاز بــه مهارت های دارد تا 
به فهم زیباشناســانه برسد و این مهارت ها با روش های آموزشی بدست 

(Lachpelle. (Murray& Neim 2003,79-81.می آید
 تفــاوت مدل زیکزنــت میهالی و رابینســون با مدل پارســنز در مرحله 
قضاوت و ارزیابی اثر اســت. در مدل زیکزنت میهال و رابینسون به این 
مرحله توجه نشــده اســت و به جای آن موضوع نحوه ارتباط با اثر که در 
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نتیجــه گفتگوی مخاطب با هنرمند  یا فرهنگ و فضای تاریخی آن و یا 
گفتگو با مخاطبان دیگر مورد توجه قرار گرفته است.

 دیوید پرکینز۷ نیز از جمله کسانی بود که مدل تجربه زیباشناختی پیشنهاد 
داد. پرکینز در کتاب خود با عنوان" چشــم هوشمند"معتقد است:« که به 
وسیله نگاه کردن به اثر هنری یادمی گیریم که چگونه فکر کنیم » بدین 
معنی کــه یادگرفتن زمانی اتفاق می افتد که با دیــدن اثر هنری درباره ی 
آن فکــر می کنیم. وی دیدن ، نگاه کردن و فکر کردن و یا تأمل کردن در 
اثر هنری را باالتر از قضاوت و ارزیابی آن می دانســت و بر این نکته اشاره 
داشــت که ما با دیدن اثر هنری می آموزیــم که چگونه فکر کنیم. پرکینز  
معتقد بود که مــا در مرحله قضاوت و ارزیابی اثر هنری کمتر با آن ارتباط 
برقــرار می کنیــم در صورتی که برای یادگیری و تعمق کــردن در اثر، باید 

 . (Black2000,75-79) زمان طوالنی تری را با اثر هنری بگذرانیم
بر همین اساس وی مراحل دیدن اثر هنری را به دو مرحله تقسیم نمود: 
دیدن اثــر در مدت زمان کوتاه و دیدن اثر در مــدت زمان طوالنی و در 
آخر  به تأمل و تفسیر اثر پرداخت . در مرحله ابتدایی اولین گام: وضعیت 
قرارگیری است. پیدا نمودن یک موقعیت و وضعیت قرارگیری نسبت به 
اثر. در این وضعیت بیننده به  مدت ۳ تا ۵ دقیقه به اثر نگاه می کند تا با 
اثر درگیر شود. گام دوم در مرحله اول: به طور خودکار هوش تجربی به 
کار می افتد. مخاطب اجازه می دهد تا در این مرحله برای وی ســؤاالتی 
مطرح شــود همچنین اجــازه می دهد تا اطالعات عمومــی وی درباره 
هنر، ویژگی ها و خصوصیات هنری، منابع فرهنگی و.. اثر به وی کمک 
کنــد و دید مخاطــب را عمیق تر نماید. در این مرحلــه ترکیب عناصر در 

اثر که برای مخاطب جالب اســت، مورد توجه وی قرار می گیرد. پرکینز  
معتقد اســت که در این مرحله مخاطب می تواند با توضیح و شرح درباره 
اثر و ترکیبی که برای وی جالب اســت و یا طراحی کردن و یا یادداشــت 

برداری فهم خود را عمیق تر کند.
 در مرحلــه دوم مخاطــب ابتدا چند دقیقه ای باید دیــدن اثر را متوقف 
کنــد و از کار دور شــود و بعد از چند دقیقه دوبــاره اثر را آن هم در مدت 
طوالنی مورد بررسی قرار دهد. پرکینز در این مرحله شناخت مخاطب را 
نسبت به فرم و محتوای اثر هنری با دیدن و مقایسه اثر با آثار دیگر ارتقا 

 .(Perkins1994,41-42)می بخشد. این مرحله ی جستجو است
جســتجو درباره این موضوع کــه چه عناصری در اثر ما را شــگفت زده 
کرده است، جستجوی سمبل ها و معانی، جستجوی فضا و مکان  ویژه 
در اثــر زیرا بعضی از آثــار هنری فضا و مکان خاصی را بــه بیننده القاء 

می کنند،در جســتجوی فرهنگ زمان خلق اثر و رابطه تاریخ و فرهنگ 
با اثر هنری، جستجوی فضای منفی و مثبت در اثر،طرح سؤالتی از اثر 
مانند چگونگی ارتباط عناصر، جستجوی ذوق هنری و اینکه چرا اثر در 

 (۵۳-۵۲,Ibid)زمان خود بدیع و نو بوده است
 بازگشــت به عناصــری که ما را در مراحل اولیه دیدن شــگفت زده کرد 
و ســؤال از این که چرا هنرمند چنین عناصری را اســتفاده کرده است، 
جســتجوی تکنیک اثر، ســاختن فرایند ذهنی هنرمند و این که چه در 
ذهن هنرمند رخ داده اســت، جســتجوی عناصری که باعث تقویت و 
قدرت اثر شــده است، جســتجوی ترکیب عناصر مانند طرز به کارگیری 
خط، رنگ، فرم و... ، مقایســه اثر با دیگر آثار، آثاری که از فرم، سبک، 
موضوع و یا دوره با اثر مورد نظر شبیه هستند. در مرحله پایانی مخاطب 
به شرح و تفضیل اثر می پردازد و سعی می کند تا تجربه خود را از اثر بیان 
نماید. وی ســعی می کند تا شواهدی که در اثر به نظر نامناسب می آید را 
 (۶۵-۶۴,Ibid)شرح دهد و در عین حال نقاط قوت آن را نیز بیان کند
تفــاوت مدل پرکینز با دو مدل قبلی اهمیت مســئله دیدن و تفکر در اثر 
اســت. پرکینز حتی دیدن اثر را در مدت های طوالنی و متوالی مهم تر از 
قضاوت و ارزیابی می داند و فهم و ادراک اثر را منوط به مشــاهده کوتاه 

مدت و طوالنی مدت می شناسد. 
۲. اصول و مبانی تفکر مالصدرا در رابطه با ادراک زیباشناسی

یکی از مفاهیم اساســی کــه در تعاریف صدرا از زیبایی مطرح می شــود، 
ادراک زیبایی است. برای رسیدن به چگونگی ادراک و تجربه زیباشناختی 
از دیدگاه صدرا باید به بررســی اصول اندیشــه ای وی چون مراتب ادراک 

و رابطــه آن بــا مراتب وجــود و مراتب عشــق، حرکت جوهــری و وجود 
ذهنی بپردازیم تا در میان این مبانی، اجزاء ادراک و تجربه زیباشــناختی 
را شناســایی نماییم. در اینجا به شــرح موجــزی از اصول و مبانی فکری 

مالصدرا که با ادراک و تجربه زیباشناختی ارتباط دارد می پردازیم.
مراتب ادراک: مالصدرا منشــأ همه ادراکات را عینیت خارجی می داند 
که به محض ورود به ذهن انسان به درجه ای از تجرید می رسد. وی معتقد 
است که نفس انسان از جهت ذات، صفات و افعال مانند خداوند است و 
عالم نفس همانند علم خالقش. خداوند نفس انســان را به گونه ای آفرید 
که مانند او بتواند صورت های پنهان از حواس را بدون مشــارکت ماده، در 

عالم خود ابداع کند (صدرالمتالهین شیرازی ۱۳۶۷، ۵۹۸).
 این مطلب که نفس مثالی است از خداوند نشانگر مبدع بودن نفس است. 
 پذیرنده صورت های بیرونی نیســت بلکه نفــس در قیاس با 

ً
نفــس صرفا
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مدرکات حسی و خیالی خود فاعل مخترع است تا متصف (صدرالمتالهین 
شــیرازی۱۳۶۰، ۳۱) ادراک برجسته ترین و مهم ترین فعل نفس انسانی 
است. به عقیده صدرا ادراک نه با انفعال نفس بلکه با خالقیت و مبدعی 
تصور علمی توســط نفس در قلمرو حس و خیال و بــا ارتقا و تعالی آن در 

قلمرو عقل تحقق می یابد (خسرو پناه و  پناهی آزاد ۱۳۸۸، ۱۳۸).
 بدین ترتیب ادراک در مراحل سه گانه یعنی احساس، تخیل و تعقل موجب 
تکامل نفس اســت. در  میان قوای ادراکی، حواس اهمیت ویژه ای دارد. 
زیرا مبدأ پیدایش معرفت برای انســان اســت. برای رسیدن به معرفت در 
ابتدا باید از حواس اســتفاده کرد. حواس ظاهری تنها به تحصیل ادراک 
جزئــی قادر اســت و قلمرو فعالیــت آن تنها حیطه عالم طبیعت اســت. 
مالصدرا معتقد اســت که نقطه آغاز شناخت حصولی ادراک حسی است 
که با فعالیت ابزار های ادراک حســی بدست می آیند. سپس نفس به این 
اندوخته ها، مطابق با حرکت جوهری می تواند به مراتب باالتر ادراک یعنی 

ادراک خیالی و عقلی دست یابد(همان،۱۳۸-۲۵۰).
 گرچــه حــواس ما در ادراک دخالــت دارد و مقدمــه حصول معرفت 
اســت اما شرط کافی نیســت. صور محسوس در مغز و اعصاب خود 
بــه خود به ذهن منتقل نمی شــوند بلکه پس از ایــن مراحل و انجام 
آن توســط حواس نوبت به نفس و ذهن می رســد تا با به کارگیری دو 
گاهی- پدیده ای غیر مادی به نام علم  عنصــر مهم یعنی- توجــه و آ

.(۲۱۰ و ادراک را بسازد(کریمی۱۳۸۵، 
 توجه یک پدیده روان شناختی است و کار جسم نیست. توجه از هیچ یک 
از اندام های انســان ساخته نیست و حقیقت آن بسیط است. انباشته ای 

از حواس و دریافت های حسی بدون دخالت عنصر توجه  بی معنا و مبهم 
گاهی نیز مادی نیست و در نظر صدرا«حضور» ماهیت و چیستی  است. آ
شئ است که در نفس انسان حاضر می شود .در فرایند ادراک مرحله مهم 
و برتر از تمام مراحل مقطع خالقیت نفس در ایجاد  صور ادراکی است که 
گاهی حضوری به  در ادراک خیالی اتفــاق می افتد. نفس پس از توجه و آ
گاهی یافتن از  محســوس که محصول حواس موجود در اختیار اوست و آ
صورت های نقش بسته در حواس با خالقیت خود از روی آن ماهیت عین 
خارجی را بازسازی می کند و به آن وجود می بخشد که به آن وجود ذهنی 

می گویند(خسرو پناه و پناهی آزاد۱۳۸۸، ۲۶۵).  
 مالصدرا معتقد اســت که خیال عبارت اســت از صورتی که نفس پس 
از پنهــان گردیدن شــئ محســوس باقی می ماند. بدیــن معنی که پس 
از آنکه صورتی از اشــیاء توســط قوه ادراک خیالی درک می شــود دیگر 

وجود خارجی شــئ نیاز نیســت و ذهــن آن را در خود نگه مــی دارد. از 
کارکرد های این قوه آن اســت که تصاویر حســی را از خزانه خود بیرون 
می کشــد و در هم می آمیزد، تغییــر می دهد و با هم ترکیب می کند و باز 

می آفریند(حسینی و محمودی۱۳۸۹، ۱۰۳).
 ادراک عقلــی که ترکیب های بدســت آمده به عنوان شــناخت به ادراک 
عقلی ســپرده می شود . این امر یعنی تجرید ادراک حسی که توسط عقل 
انجام می گیرد. آنچه در مراحل ادراک اهمیت دارد تجرید صورت از ماده 
اســت. به نظر صدرا ادراک معقوالت توسط نفس نه با طی فرایند تجرید، 
بلکه با ارتقاء وجودی و انتقال از مرتبه محسوس به مرتبه خیال و از آن به 

مرتبه عقل محقق می شود(خسرو پناه و پناهی آزاد ۱۳۸۸، ۲۶۱).
حرکت جوهری و پویایی شــناخت انســان: از دیدگاه مالصدرا 
حرکت به معنی صیرورت یا شدن است و حرکت نفس خروج قوه به فعل. 
همچنین حرکت امری از ضعف به شدت گراییدن است به عبارت دیگر 
حرکت امری اشــتدادی اســت. نفس انســان در طلب کمال و در حال 
صعود اســت بدون آنکه وجه ثابــت آن تغییر کند. مالصدرا موجودات و 
نفــس را دارای دو وجه ثابت و متغیر می دانســت. وجه ثابت موجودات 
را عالــم ملکوت و وجــه متغیر آن را عالم ماده نامید و رابطه این دو وجه 

همان جوهر است که در گردش دائمی است. 
مالصدرا در اســفار اربعه به این مطلب اشــاره می کند که نفس دارای 
دو جنبه متفاوت است ، از حیث ماده با عالم طبیعت موجودی ناقص 
اســت و از آن جهــت که پس از طــی مراحل کمال بــه مراتب ادراک 
معقوالت راه می یابد جوهــری مجرد و وجودی کامل و غنی دارد پس 

نفس انســانی جســمانیة الحدوث و التصرف و روحانیة البقاء و التعقل 
اســت. همچنین مالصدرا ایــن مراحل تکاملی را علــت و معلول هم 
می داند و معتقد اســت که هر مرحله بــا مرحله دیگر ارتباط دارد. یعنی 
علت، مرتبه قوی تر وجود معلــول و معلول مرتبه ضعیف تر وجود علت 

.(۳۴۲-۳۴۶  ،۱۳۸۲ است(صدرالمتالهین شیرازی 
 نفس در ســیر حرکــت جوهری خود، در مراحل هســتی تعالی می یابد. 
در حقیقت تعالــی در مراتب آن همان مراحل حرکت تکامل نفس طبق 
اصل حرکت جوهری اســت. بدین معنی که نفس در ابتدا ادراک حسی 
است و به واسطه اندوخته های ادراک حسی و مطابق با حرکت جوهری 
بــه ادراک خیــال ارتقاء می یابد و پس از آن آمــاده ورود به ادراک عقلی 

می شود(خسروپناه و پناهی آزاد۱۳۸۸، ۲۴۴) . 
درک مسیر رشــد و خلقت زمانی برای فرد میســر می شود که همیشه 
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ذهن خــود را به عالمی بگشــاید و هر لحظه به معرفتی جدید دســت 
یابــد. ایــن پویایــی در مراتــب ادراک نیز به خوبی مشــخص اســت. 
معلومات در ذهن آدمی از محسوســات آغاز و پس از دســتیابی ذهن 
 
ً
به این معلومات ســیر تفکر انسان آغاز می شــود. ذهن در اینجا صرفا

پذیرنده نیســت یا مخزنی که معلومات در آن نگه داشــته شود و حالت 
انفعالی ندارد بلکه پویاست. ذهن معلومات را با شکل ها و صورت های 
مختلــف ترکیب می کنــد و هر بار بــه نتایجی جدید نایل می شــد. در 
حقیقت کســب معرفت برای انسان نوعی تحول و تکامل نفس است و 
نفس با هر اندیشه ای وجودی تازه پیدا می کند. بنابراین مدام در حال 

نو شدن است(حسینی و محمودی ۱۳۸۹، ۹۹). 
از دیدگاه مالصدرا هر مقدار که دانش و عمل انسان باالتر رود به همان 
میزان به حقیقت و جوهر ذاتی نفس وی افزوده می شــود و این افزایش 
از نوع اشتدادی و استکمالی است بدین معنی که نفس امر ثابتی نیست 
کــه از ابتدای عمر تا پایان آن تغییر نکند بلکه به تدریج و به واســطه ی 
گوهر علم و عمل ساخته می شود(عابدینی و جوارشکیان ۱۳۹۱، ۱۳۰).
اتحاد عالم و معلوم:  بر اساس این اصل از اصول معرفتی مالصدرا 
زمانی که شــخص چیزی را ادراک می کند، علمی که از ادراک آن شئ 
به وجود آمده است با شناخت فرد متحد و یکی می شود. منظور مالصدرا 
از معلــوم و اتحــاد آن با معلــوم بالذات یا صورت علمی اســت نه معلوم 
بالعرض و یا صورت قائم به شــئ خارجی.بدین معنی که اتحاد در وجود 
ذهنی اتفاق می افتد نه با وجود خارجی(صدرالمتالهین شیرازی۱۳۶۷، 
۱۰۹). ادراک یا علم و یا تعقل به معنی حضور اســت و حضور به معنای 

وجــود آن نزد مدرک و نه ظهور آن برای ادراک کننده. ادراک و صورتی 
که ادراک می شــود و به ذهن می آید چیزی جدا از ذهن و نفس نیســت 

بلکه توسط خود ذهن ساخته می شود(خامنه ای ۱۳۹۰، ۹). 
مالصدرا معتقد اســت که اتحاد عالم و معلوم اتحاد دو امر اســت که 
یکی بالقوه اســت و به واســطه دیگری به فعلیت می رسد و این امکان 
پذیر نیست مگر با حرکت جوهری، مانند اتحاد ماده و صورت که ماده 
بالقــوه اســت و صورت به آن فعلیت می بخشــد. از دیــدگاه وی نفس 
در ابتــدا ناقص اســت و در اثــر علمی به فعلیت و کمال می رســد و با 
هر صورتی که متحد شــود آن صورت می شــود و معنای اتحاد عالم و 
معلوم نیز همین اســت که وجود ناقص کامل شــود. نفس با پذیرفتن 
هر صورت ادراکی در هر مرتبه از ادراک( حســی، خیالی، عقلی) عین 
آن صورت می شــود و به واسطه آن کامل می شود و در این اتحاد فقط 

امر بالقــوه بالفعل نمی شــود بلکه مرتبه ای به مرتبــه ی نفس افزوده 
 .(۲۴۳ شیرازی۱۳۶۷،  می شود(صدرالمتالهین 

عشــق و زیبایــی: مالصــدرا عشــق مجــازی را با حــس هنری و 
زیباشناســی هنری مرتبط می داند و بین زیباشناســی طبیعی در عشق 
مجازی و زیباشناســی هنــری پیوند برقرار می کند. وی عشــق، زیبایی 
و وجــود را با هم پیوســته می داند به این معنا که مراتب عشــق، زیبایی 
و وجــود با همدیگر تقــارن و توازن دارند. هرچه وجود کامل تر، عشــق 
عمیق تر و معشــوق واالتر و زیبایی هم بیشــتر است(امام جمعه۱۳۸۵، 
۱۰۵-۱۱۳). عشــق از دیدگاه مالصدرا با تصویــر آغاز و به تصویر ختم 
می شــود. تصویر آغازین زمانی اســت که عاشــق به مشــاهده معشوق 
می پردازد و تصویر پایانی تصویری هنری اســت که نتیجه استحســان و 
تمثیل اســت(همان،۱۳). تمثیل به معنای صورتگری در زیباشناســی 
خیال و این تخیل خالق تمثیل است. زیرا از دیدگاه مالصدرا قوه خیال 

قوه منفعلی نیست بله مبتکر و خالق است(همان، ۱۲۱).
 از نظر مالصدرا لذت زیباشناســی که ناشی از رویت صورت زیباست 
بــه عنوان حــظ زیباشناســی حســی بشــمار می آید و در طــی روند 
اشــتدادی و تکامل خود در مســیر عشــق نفســانی ، تبدیل به لذت 
هنری می شــود. بنابراین لذت در عشق عفیف انسانی دو قسم است. 
 
ً
لذتــی که حاصل مشــاهده در صورت انســان جمیل اســت و صرفا
زیباشناســی انفعالی و انعکاسی اســت و نقطه شروع بشمار می آید و 
دوم لذتی که به اوج رسیده و در مراحل عالیه عشق و زیبایی شناسی 

ویژگی هاست(همان،۱۲۶) : این  استودارای 

۱. شــاهد زیباشناسی بعد از مشاهده اولیه زیبایی و التذاذ از آن ، خواهان 
به کمال رســانیدن زیباشناســی خود و التذاذ ناشــی از آن است.۲. پدید 
آوردن انبوهی از صور زیبا با افزایش دفعات مشاهده. ۳.این صور از طریق 
نظرهای متوارد بدســت می آید یعنی از طریق تعمــق و اعمال دقت. این 
صور زیبا اشکال معشوق و شمایل او را در بردارد و این صور زیبا به شدت و 
به صورت متمرکز مورد تذکر و تفکر مکرر واقع شده اند.۴. این صورت های 
انبوه و متکثر، به واســطه همان تذکر و تفکر و تمرکز، یک هویت ترکیبی 
پیدا می کنند یعنی ازکثرت به وحدت می رســند. در این مرحله زیباشناسی 

به اوج رسیده و عشق حاصل شده است(همان ۱۷۹). 
مالصــدرا تنها آن گونه فعالیت های عشــق را با هنــر پیوند می دهد که 
متضمن تالش های زیباشناسانه باشــد.وی این تالش را استحسان به 
معنای طلب و دریافت زیبایی نهفته در انسان می نامد. تالش استحسانی 
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در حقیقت کشــف زیبایی باطنی معشــوق ترکیب آن ها بــا زیبایی های 
ظاهری او از« مشــاهده» به« نظر کردن»،تمرکز و تفکر در زیباشناسی 
ودســتاوردهای آن به کارگیــری تخیل بــه نحو متمرکز(ذکر شــدید) و 

باالخره تمثیل صورت معشوق در نفس خویش است(همان،۱۹۷). 
۳.تطبیق مدل هــای تجربه زیباشــناختی و مدل تجربه 

زیباشناختی از دیدگاه مالصدرا
در این قســمت  ســعی داریم تا بر اســاس رهیافت های  نظریه پردازان 
درباره مفهوم تجربه زیبا شــناختی ، مدل های تجربه زیباشــناختی ذکر 
شــده و اصول معرفتی مالصدرا  اجزا تجربه زیباشــناختی را شناســایی 
نمــوده و اصول مشــترک و یــا متفاوت بیــن دیدگاه مالصــدرا و دیگر 
نظریه پــردازان این حوزه را تبیین نماییم و بر اســاس دیدگاه مالصدرا به 

مدل تجربه زیباشناختی دست یابیم. 
مفهــوم تجربــه زیباشــناختی: ارزش هــای زیباشــناختی و تجربه 
زیباشــناختی دارای تعاریف مرتبط هستند. در حقیقت تجربه زیباشناختی 
حاصل ادراک ارزش های اثر است و این ارزش ها محتوای تجربه زیباشناختی 
را شــکل می بخشــد. در نتیجه برای درک ارزش های زیباشناختی نیازمند 
گذراندن تجربه زیباشــناختی  هستیم(گلدمن۱۳۸۴، ۱۳۶) . بیردزلی ۸ نیز 
معتقد است  ما از طریق تجربه زیباشناختی قادریم تا موضوع زیباشناسی و 

ارزش های آن را درک کنیم(هاسپرس و بیردزلی۱۳۸۷، ۷۳). 
 پس مــا اثر را تجربه می کنیم تا ارزش های آن را درک نماییم. پرســش 
اینجاســت کــه مخاطــب در طی چــه مراحلی ایــن تجربه را بدســت 
می آورد؟ برای شناخت از مراحل تجربه زیباشناختی ابتدا از معنای واژه 

زیباشناســی آغاز می کنیم. معنای واژه زیباشناسی که ریشه آن به زمان 
ارســطو۹ و زبان یونــان باز می گردد،  داللت بر  احســاس و ادراک دارد 
و  می توان به این نکته اشــاره کرد که تجربه زیباشــناختی در یک بستر 
تجربه حســی پدید می آید. این تجربه از راه ادراک حسی شروع می شود 
اما در آن پایان نمی یابد بلکه در نتیجه یک تأمل، از ادراک حســی عبور 
کرده و در مســیر احساسات و دریافت معانی قرار می گیرد. در حقیقت از 
یک فرایند جســمانی به سوی معانی و از یک فرایند احساسی به ذهنی 

حرکت می کند(کالینسون ۱۳۸۸، ۱۷). 
کانــت۱۰ بر ایــن اعتقاد بــود که ارزش هــای زیباشــناختی از تعامل و 
هماهنگی محســوس، تخیــل و فاهمه به و جود می آیــد. بدین معنی 
که برای یک تجربه زیباشــناختی به هماهنگی بین قوای انســانی نیاز 
اســت. وی به قوای حسی و شناختی اشــاره دارد اما گلدمن۱۱ با قبول 

آنچــه کانــت می گوید با توجه به قــدرت بیانگری اثــر هنری به قوه ی 
عاطفــی نیز اشــاره می کند. در گیــری کامل قوای ذهنی مــا با تمرکز 
بــر ویژگی های باز نمودی، بیانی،نمادیــن و..  اثر هنری فرایند تجربه 

زیباشناختی را می سازد(گلدمن ۱۳۸۴، ۱۳۸).
 آن شــپرد۱۲ نیــز درک زیباشناســانه را موضوعــی مرکــب می دانــد 
کــه هم عوامــل عاطفی و احساســی  و هــم عوامل عقالنــی در آن  
دخیــل هستند(شــپرد۱۳۸۸، ۱۱۰). آنچه از مفهــوم و مراحل تجربه 
زیباشــناختی بدست می آید این مطلب اســت که این تجربه دارای دو 
وجه اســت. از طرفی  به قوای حســی، عاطفی و  شــناختی مخاطب 
مربــوط می شــود و از طرفــی دیگر آن چــه اثر پیــش روی مخاطب 
می گذارد. در ذیل اجزاء تجربه زیباشــناختی کــه در مدل های تجربه 
زیباشــناختی و مبانی فکــری مالصدرا مورد توجه قرارگرفته اســت را 

مورد توجه قرار داده و به مقایســه و تطبیق آن ها می پردازیم.
ادراک حسی از دیدگاه مالصدرا و مدل های تجربه زیباشناختی: 
ادراک حســی اشاره به تجربه کیفیت فرمال اثر هنری دارد. بدین معنی که 
 از این 

ً
ما با حواس خود به سراغ اثر هنری می رویم. هر چند مخاطب سریعا

مرحله گذر می کند و ادراک حسی او تبدیل به احساسات و شناخت می شود 
اما آغازین مرحله است . دیویی۱۳ نیز ادراک حسی را اولین مرحله تعامل ما و 
جهان پیرامونمان می شناسد و معتقد است که« تجربه نشانه و پاداش تعامل 
ارگانیســم و محیط اســت.» بدین معنی که ارگان های حسی انسان عامل 
 از طریق حواس اســت که به 

ً
ارتباط با جهان هســتند. در حقیقت ما صرفا

گاه می شویم و این آغاز  رابطه پویا و در هم تنیده جهان به مثابه یک کلیت آ

مرحله ادراک است(شایگان فر۱۳۹۱، ۳۰).
 احساســت نیز  اشــاره بــه تجربه احساســی ما نســبت به اثــر دارد. 
بدیــن معنی که اثر هنــری موجب بر انگیختن عواطف و احساســات 
ما می شــود. در اینجا نــه تنها احساســات  ذهنی هنرمنــد بلکه تأثیر 
ایــن احساســات بر ذهن بیننده نیــز مورد توجه قرار دارد. پاســخ های 
احساســی مخاطب نســبت به اثر باعث می شــود تا وی بــا اثر هنری 
وارد یک گفتمان شــود. بیردزلی احساســات را در معیار های پنج گانه 
خود در معیار تمامیت می گنجاند. وی مدعی اســت که وحدت ادراک 
شــده در اثر هنری موجب تهییج احساسات، عواطف و توقعات در فرد 
ادراک کننده می شــود و به واسطه این تأثیرات به همراه عناصر عینی 
اثر هنری تجربه ای متحد شــکل می گیرد(کالینسون ۱۳۸۸، ۱۶۰). 

عنصر احساســات نیــز از اجزا اصلــی مدل های تجربه زیباشــناختی 
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شــمرده می شود. برانگیخته شــدن احساســات و تداعی خاطره توسط 
اثــر هنری می تواند به فرایند تجربه زیباشــناختی کمک کند . در حقیقت 
پاســخ های احساســی مخاطب به وی اجــازه می دهد تا با اثــر وارد یک 
گفتگو شــود. تمام مدل های تجربه زیباشــناختی احساسات را به عنوان 
اولین مراحل فرایند تجربه زیباشناختی می شناختند.ادراک حسی در اجزا 
مدل های تجربه زیباشناختی نیز در گام نخست قرار دارد اما اگر چه ورود 
مــا به هر اثر هنــری از دریچه حواس صورت می گیرد اما بیشــتر مدل ها 
احساسات را بر حواس مخاطب اولویت داده اند و به نوعی به جای ادراک 

حسی احساسات را به عنوان اولین گام در مواجهه با اثر می شناسند. 
پارســنز در ۳ مرحلــه اول یعنــی عالقه، موضوع و بیــان لذت بصری و 
احساســات را مطرح می کند. زیکزنــت میهالی و رابینســون نیز اولین 
دســته پاســخ های مخاطبان را پاسخ های حسی و احساســات ارزیابی 
نمودندوحتی در تحقیقاتشــان پاسخ های احساسی باالترین درصد را به 
خــود اختصاص داده بــود. پرکینز هم معتقد بود کــه در مراحل ابتدایی 
دیــدن اثر مخاطــب درگیر عناصر فرمــال اثر می گردد کــه به نوعی به 
ادراک حسی باز می گردد. مالصدرا نیز مانند سه مدل ذکر شده ادراک 

حسی و احساسات را  اولین مرحله ادراک می داند.
 بــر مبنای آنچــه مالصدرا از مراتــب ادراک مطــرح می نماید می توان 
این گونه اســتنباط نمود که  مخاطب اثر هنری، در ابتدایی ترین مرحله، 
اثــر را با حواس ظاهری خود درک می کنــد. اگرچه از نظر مالصدرا این 
مرحلــه ایجاد علم و معرفــت نمی کند اما ادراک حســی همان ادراکی 
اســت که نتیجه ارتباط مخاطب و اثر هنری اســت. اثــری که در عالم 

محسوســات است و در حقیقت نیل به شــناخت آن، با استفاده از ابزار 
حواس ظاهری است. وی قوام هر یک از اقسام ادراک را در گرو دخالت 
مرتبه باالتر ادراک می داند. بدین معنی که قوام ادراک حسی به ادراک 
خیالی و عقلی اســت و در لذت زیباشناســی در مراحل عشق نیز اولین 
مرحله را حظ حسی و مشاهده معشوق می شناسد. بنابراین اولین مرحله 

در تجربه زیباشناختی ادراک حسی است.  
مطلبی که ادراک حســی از دیدگاه مالصدرا را با مدل ها و تفاسیر دیگر 
گاهی است: آنچه از تماس حواس  متفاوت می نماید دو عنصر توجه و آ
با محسوســات پدید می آید به تنهایی قابل انتقال به ذهن نیســت. بلکه 
پس از انجام این عمل توســط حواس نوبت به نیروی برتری می رسد که 
گاهی ارتقاء  تحت فرمان نفس یافته های حواس را با دو عنصر توجه و آ
می دهد. بر همین اســاس می توان گفت تا عنصر توجه نباشد حواس ما 

نسبت به اثر هنری مبهم است. مخاطب اثر هنری تا توجه و تمرکز نفس 
خود را روی کار حواس پنج گانه متمرکز نکند، هیچ یک از عالئم مخابره 
گاهی نیز از دیدگاه صدرا حضور  شــده حواس را نمی تواند ادراک کند. آ
تمام ماهیت یا عمده مشــخصات ماهوی پدیده یا شئ خارجی در ذهن 

است(ریاحی و واسعی ۱۳۹۰، ۱۴). 
این حضور منظور جنبه مادی اثر هنری نیســت بلکه ماهیت آن اســت که 
در ذهن مخاطب شــکل می گیرد. تفاوت دیگر ادراک حســی  مالصدرا با 
مدل های دیگر در نوع نگاه است که وی آن را در رابطه عاشق و معشوق و در 
مراحل استحسان، تکرار مشاهدات می نامد و در همان مراحل ادراک حسی 

قرار دارد و پیوندی میان مرحله ادراک حسی و مرحله شناخت می نماید. 
 مالصدرا در فرایند لذت زیباشناســی در عشــق به این موضوع اشــاره 
دارد که عاشــق در مواجهه با معشوق نیاز به تکرار مشاهده دارد. وی با 
مشاهدات مکرر ســعی در یافتن صورت های متفاوت از معشوق است.  
ایــن موضوع را به نوعی درمدل پرکینــز هم می توان دید. پرکینز  نیز  در 
مراحل تجربه زیباشناختی مدت زمان نگاه کردن به اثر  را یکی از عوامل 
مهم در درک اثر هنری می دید و به این نکته توجه داشت که دیدن های 
پــی در پی و طوالنی  خود باعث تأمل و تفکر درباره اثر می شــود و حتی 
بر این اعتقاد بود که ما با دیدن اثر هنری می آموزیم چگونه فکر کنیم.

 از نظرگاه صدرا نیز این گونه اســتنباط می شــود که تعداد دفعات دیدن 
و نگاه های پی در پی به اثر  به مخاطب در ســاختن صور ذهنی کمک 
می نمایــد. اگر چه در این جا بیشــتر به دیدن اهمیت داده شــده اما آثار 
هنری شــنیداری و خواندنی نیز از این قاعده مســتثنی نیســتند. تجربه 

این آثار هم با تکرار مطابقت دارد. تکرار در مشــاهده، شــنیدن و... خود 
نوعی حرکت و نو شــدن اســت. در هر بار دیدن یا شنیدن اثر، مطابق با 
نظریه حرکت جوهری صدرا، وجهی تازه  از اثر به روی مخاطب گشوده 
می شود. انسانی که خود هر لحظه در حال تغییر و حرکت است. او با هر 

بار دیدن مفهومی کامل تر از اثر را می یابد.
شــناخت ازدیدگاه مالصدراومدل های تجربه زیباشــناختی: 
شناخت به مثابه توانایی ما برای فهم اثر هنری است. زیرا اثر هنری توسط 
ایده و تفکر انســانی ساخته می شــود. اگرچه نظریات متفاوتی در رابطه با 
شناخت وجود دارد و فیلســوفانی چون بومگارتن۱۴ تجربه زیباشناختی را 
جدا از دالیل عقلی می دانند. اما بســیاری از فیلســوفان شناخت را الزمه 
کونیاس۱۵ هردو به وجه شناختی  تجربه زیباشــناختی می دانند. ارسطو و آ
تجربه زیباشــناختی اشاره دارند. ارســطو لذت بردن از تراژدی را در رابطه 
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با شــناخت آن می داند و معتقد است که دلیل لذت ناشی از تماشای یک 
کویناس نیز بر  تصویر آن است که شــخص از آن چیزهایی را می آموزد. آ

این اعتقاد بود که زیبایی مربوط به قوه شناخت است. 
نلســون گدمن۱۶ نیز از جمله کســانی است که عواطف و شناخت را در 
تجربــه زیباشــناختی موثر می دانــد و حتی از نظــر وی عواطف نیز به 
شــکل شــناختی عمل می کند. گدمن معتقد اســت نمادهای یک اثر 
هنری بیان کننده معنای شــناختی اســت. بدین معنی که هنرمنداین 
نمادهارا آشــکار می ســازد تابیننده در پی تفســیر آن باشــد.درحقیقت 
هنرمند این نمادهــا را انتخاب می کند و مخاطــب بایدبتوانداثرهنری 

 .(Black2000,19)رابه واسطه آن بخواند
وی هنر را بازنمایی صرف نمی دانست بلکه آن را نوعی شناخت می دانست 
.در اینجا باید به این نکته اشاره کرد که شناخت اشاره به سطحی از دانش 
دارد. بخشی از این دانش به جزییات صوری و روابط پیچیده ساختاری اثر 
بازمــی گردد. مانند ارتباط عناصر ، موضوع، ســبک و.... بخش دیگر آن 
مربوط به روابط بیرونی و، تاریخی و محتوایی است و این روابط می تواند به 

تجربه زیباشناختی غنا بخشد(گلدمن۱۳۸۴، ۱۴۲).
 در مدل هــای  تجربه زیباشــناختی همه شــناخت را بــه عنوان یکی از 
اجزا اصلی این تجربه معرفی کردند و در مســیر تجربه زیباشــناختی آن 
را در میانــه راه و بعد از ادراک حســی و احساســات مطــرح نمودند. در 
واقع شــناخت از دیدگاه مخاطب و بیننده اثر همراه با جســتجو ، تأمل و 
پرسشــگری است و در غنا بخشــی به تجربه زیباشناختی نقش اساسی 
دارد. در همه مدل ها مخاطب خود را نیازمند به بررسی عوامل تاریخی، 

فرهنگی و... زمان هنرمند و خلق اثر هنری می داند.
 از آنچه مالصدرا درباره مراحل استحســان و لذت عاشــق از معشــوق 
می نماید و همچنیــن مراتب ادراک مانند ادراک عقلی که در پی معانی 
است می توان مفهوم شــناخت در تجربه زیباشناختی را  استنباط نمود.  
مالصــدرا  این مرحلــه را با عنوان تذکــر و تفکر می شناســد و در لذت 
زیباشناســی عشــق، به تفکر و تذکر در رابطه با صورت های زیبا اشــاره 
دارد. یــادآوری صورت ها و تعمق و تأمل مدام نســبت بــه آن ها تجربه 
زیباشــناختی را عمیق تــر می کند و مــا را به الیه های پنهان اثر ســوق 
می دهد. این مرحله بســیار شــبیه مرحله شناخت در مدل های ذکرشده 
اســت. در این مرحلــه مخاطب اثر هنری در پی روابــط بین عناصر اثر، 
مقصود هنرمند، شــناخت بســتر تاریخی و فرهنگی اثر و.. اســت. این 
مرحله که یکی از مراحل درک زیباشناســی معشــوق است بعد از مرحله 

تکرار مشاهدات و ادراک حسی به وجود می آید.
 صورت معشوق را نمی بیند بلکه از 

ً
 از دیدگاه مالصدرا عاشق دیگر صرفا

ظاهر عبور می کند و به باطن می رسد. در مدل های ذکر شده نیز مرحله 
شــناخت بــا تعمق و تفکر در بطــن اثر هنری و در ادامه ادراک حســی 
و احساســات صــورت می گیرد و این یکی از وجوه مشــترک بین دیدگاه 

مالصدرا و مدل های تجربه زیباشناختی است..
تخیل و خلق دوباره از دیدگاه مالصدرا و مدل های تجربه زیباشناختی: 
در مرحله اکتشــاف و ارزیابی در فرایند تجربه زیباشــناختی ما به واسطه 
شــناخت بدســت آمده از اثــر هنری به کشــف روابط عناصــر فرمال و 
محتــوای و معنای اثــر می پردازیم و اثر را مورد ارزیابــی و قضاوت قرار 
می دهیم. .بیردزلی در معیار های پنج گانه خود در معیار اکتشاف فعاالنه 
به  این مطلب اشاره دارد و دامنه آن را از تکاپوی قدرتمند قوای عقالنی 
بر ابژه پیچیده گرفته تا ادراک حداقل روابط صوری در نوســان می بیند. 
اما مرحله خلق دوباره از مراحلی اســت که کسانی چون گادامر ، دیویی 
و... بــه آن پرداخته اند. فرایند اکتشــاف زمانی به خلــق معنای جدیدی 
منجر می شود که ما با یادآوری تجربیات و دانش گذشته و ترکیب آن ها 

با دانش بدست آمده از اثر دست به خلق معنای جدیدی می زنیم.
 در حقیقــت زمانی که مخاطب با اثر هنری رو به رو می شــود قرائتی از 
آن دارد که این قرائت نوعی باز آفرینی اســت. مخاطب همواره از لحاظ 
اجتماعی، تاریخی ، علمی و تجربی در حال تغییر اســت و این تغییرات 

در خوانش و فهم اثر تأثیرگذار است(رامین۱۳۹۰، ۳۸۳).
 در این باز آفرینی اثر مخاطب با توجه به ارزش های اجتماعی و فرهنگی 

خود و یا دانش قبلی و به قول هایدگر با پیش داشت ها و پیش فهم های 
خــود و در ترکیب با آنچه اثر به او داده اســت به معنای جدیدی دســت 
می یابــد . در این مرحله مخاطــب از تخیل خود کمک می گیرد و همان 
طور که دیویی اشــاره دارد تخیل همان قدرت ترکیبی اســت که آنچه از 
قبل داشــته ایم با آنچه اکنون بدست آورده ایم را در هم بیامیزیم. بعضی 
از مدل هــا مثل مدل پارســنز و پرکینز مســئله قضــاوت و ارزیابی  را به 
عنوان آخرین مرحله تجربه زیباشناختی مطرح نمودند و عنصر تخیل و 

خلق دوباره مورد توجه قرار نگرفته است.
 بــا توجه به دیدگاه صــدرا در رابطه با ادراک خیالــی، حرکت جوهری و 
پویایی شناخت  و همچنین عشــق و زیبایی می توان مرحله خلق دوباره 
را از میان گفته های وی اســتنباط نمود. مالصدرا مرحله بعد از تذکر و 
تفکــر را خلق دوباره می داند. در فرایند ادراک، مهم ترین مرحله، مرحله 
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گاهی  خالقیت نفس در ایجاد صور ادراکی است. نفس پس از توجه و آ
گاهــی یافتن از صورت های نقش بســته در  حضوری به محســوس و آ
ذهن به واســطه نیروی خالقانه خود ماهیت شــئ خارجی را بازســازی 
می کنــد. نفس با نیروی خود به این صورت ها وجود ذهنی می بخشــد. 
در این مرحله نیاز به شــئ خارجی نیست زیرا صورت شئ در ذهن نقش 
بســته است (خسرو پناه و پناهی آزاد۱۳۸۸، ۲۶۵). از دیدگاه صدرا همه 
انســان ها دارای ادراک خیالی هستند و به واسطه این ادراک می توانند 
در ذهن خود دســت به ترکیب، نوآوری و ساختن بزنند. وی معتقد است 
که خداوند انســان را به گونه ای آفریده اســت که توانایی دارد بیرون از 

حوزه حواس، صورت ها و اشیائی را بسازد.
 مالصدرا در مســیر لذت عاشــق از معشــوق نیز از ترکیب صورت های 
معشوق در ذهن عاشــق صحبت می کند. حکمت متعالیه صدرا بر این 
معنا تأکید دارد که نفس در فرایند معرفت، جوهری خالق و مبدع است  
نه منفعل و نمی توان آن را مانند لوح ســفیدی دانست که صور گوناگون 
ادراکی بر آن نقش می بندد. از این مطلب می توان اســتنباط کرد که در 
فرایند تجربه زیباشناختی _که شبیه لذت زیبایی معشوق است _ قدرت 
 گیرنده منفعل نیســت. ورود 

ً
خالقه نفس درگیر اســت و مخاطب صرفا

صورت های اثر در ذهن، آنچه مخاطب از قبل در ذهن داشته، از دیدن 
آثار دیگر همان هنرمند و یا هنرمندان دیگر، منجر به ســاختن و ترکیب 
جدیدی از تصاویر و مفاهیم می شــود. ویژگی این مرحله در خلق دوباره 

است و این ارتباط مستقیم با حرکت جوهری مالصدرا دارد .
 آنچه 

ًٌ
 مخاطب از لحظه دیدن اثر رو به رشــد و تکامل اســت. وی صرفا

اثــر می گوید را گــوش نمی کند بلکه خود نیز در ایــن فرایند خلق دخیل 
اســت و هر لحظه تصویر و درک جدیدی نســبت به اثر دارد. زیرا انسان 
خلق ایستایی ندارد و در حال تغییر است. مظاهر و مفاهیم اثر وارد ذهن 

مخاطب می شود و با روح وی متحد می گردد.
 مخاطــب در مواجه با اثر هنری تجربه جدیدی بدســت می آورد. گاهی 
اثر برای وی مسئله  آفرینی می کند زیرا با قالب های ذهنی وی متفاوت 

اســت. مخاطب در اینجا باید بر اساس پویایی و تکامل نفس در پی حل 
مســئله برآید. قرارگیری مخاطب در مقابل آثار هنری که تجربه جدیدی 
را به او انتقال می دهد به وی کمک می کند تا از قالب های ذهنی بیرون 
آید و به اثر بــه عنوان ماجراجویی تازه و تجربه ای کامل بنگرد و در این 
حال است که اثر در تمام وجود وی نفوذ می کند و با آن متحد می شود.
اتحاد از دیدگاه مالصدرا:  این مرحله به عنوان یکی از مراحل مهم تجربه 
زیباشناختی است و یکی از شاخصه های اصلی است که از مبانی معرفتی 
مالصدرا استخراج شــده است و در  مدل های دیگر به آن پرداخته نشده 
است . از دیدگاه مالصدرا اتحاد در هر یک از مراحلی چون ادراک حسی، 
شناختی و خیالی باید اتفاق بی افتد و موجب تکامل نفس گردد. اما اتحاد 
در مرحله عقلی کامل ترین اتحاد است.چه در رابطه عالم و معلوم و چه در 

ارتباط عاشق و معشوق مرحله نهایی اتحاد با آن است. 
بدین معنی که مظاهر  اثر هنری به عنوان داده وارد ذهن انسان می شود 
و توسط خالقیت نفس وجود ذهنی می یابد  و مفاهیم آن توسط ادراک 
عقلی ادراک می شــود و روح انســان با اثر متحد می شود. این اتحاد در 
ذات اســت نه در ماده. بر اســاس این دیدگاه می توان نتیجه گرفت که 
مخاطب باید اثر را در وجود خود دریابد. مالصدرا در تمام مراحل معرفت 
_بر اساس حرکت جوهری که  مراتب ادراک نفس را رشد و تعالی انسان 

می دانست- به اتحاد روح انسان با هر مرحله از ادراک اشاره دارد.
 از این موضوع می توان استنباط کرد که مخاطب اثر هنری در هر مرتبه 
از ادراک کــه قــرار دارد باید صورت ها و مفاهیم اثــر را با روح خود یکی 
کند. بر اســاس این ویژگی وقتی مخاطب اثر هنری را ادراک می کند ، 

معرفت و شناختی که از ادراک اثر هنری به وجود آمده است با شناخت 
فــرد متحــد و یکی می شــود و این معرفــت مراتب معرفتــی وی را غنا 
بخشــیده و وی را به مراتب باالتری از درک اثر هنری می رساند. با توجه 
به عناصر تجربه زیباشــناختی که در مطالب فوق عنوان شــد،  می توان 
مدل نظری در رابطه با ادراک اثر هنری و تجربه زیباشناختی  بر مبنای 

دیدگاه مالصدرا طرح ریزی کرد(شکل ۱). 

شکل ۱. فرایند تجربه زیباشناختی از دیدگاه مالصدرا  منبع : نگارنده
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نتیجه گیری
بر اســاس اصولی که از مبانی معرفت شناســی مالصدرا استنباط گردید 
می توان به این نتیجه رسید که تجربه زیباشناختی فرایندی نو به نو شونده 
است و انسان بر اساس اصل حرکت جوهری هر لحظه در رشد و استکمال 
نفس است و در هر لحظه با هر پدیده ای که مواجه شود خلقی نو برای وی 
اتفاق می افتد. تجربه زیباشناختی مانند معرفت شناسی این عالم معرفت 

شناسی عالمی است که اثر هنری به روی مخاطب می گشاید.
  پس مخاطب چونان شــناخت عالم که با حواس خود آغاز می کند، در 
ابتدا با ادراک حســی خود و احساساتش به سراغ اثر می رود این حواس 
گاهی اطالعات را  و احساســات بدون در نظــر گرفتن عنصر توجــه و آ
گاهی از حضور و ماهیت اثر  به ادراک ما نمی رســاند. توجه و تمرکــز و آ
گاهی  هنری در نفس مخاطب از شــروط اولیه ادراک حسی است. این آ
و توجه با تکرار مشــاهده شــکل می گیرد و در این صــورت اثر  به ذهن 
سپرده می شود که به آن وجود ذهنی می گویند که سایه ای از علم است 
و مخاطــب با تذکر و تفکر در صورت های بدســت آمــده از اثر و آنچه از 
قبل در ذهن وی ذخیره شــده به کمک قوه خیال صورت ها را ترکیب و 
بازســازی می کند. نفس در اینجا منفعل نیســت بلکه پویا و خالق است 

از این مرحله به بعد ممکن اســت حتی اثر حضور فیزیکی نداشته باشد 
اما تجربه زیباشــناختی ادامه دارد. اثر در وجود مخاطب و با روحش در 

مرحله ادراک حسی و ادراک خیالی متحد شده است.
فرایند تجربه زیباشــناختی مالصدرا در بعضــی از مراحل  چون ادراک 
حســی، و تذکر و تفکر با مدل های تجربه زیباشناختی شباهت دارد. اما 
گاهی و اتحاد از جمله عناصری بود  عنصر تخیل و خلق دوباره، توجه و آ
 دیده نشــده 

ً
که یا تعداد کمی از مدل ها به آن توجه کرده بودند و یا اصال

بــود. ادامه دار بودن تجربه بدون حضور فیزیکی شــئ نیز یکی دیگر از 
تفاوت های مدل مالصدرا و مدل های قبلی بود.

 اگرچــه مدل های رشــد تجربه زیباشــناختی با روش هــای میدانی، 
مشــاهده و مصاحبه طراحی شــدند امــا هرکدام از آن هــا  در ابتدا بر 
مبنــای مباحث نظــری پی ریــزی شــده اند.  در این تحقیــق نیز  در 
ابتــدا به دنبــال مدل نظری در رابطــه با فرایند تجربه زیباشــناختی و 
ادراک اثــر هنری بر اســاس دیدگاه مالصدرا بوده ایــم . در ادامه این 
تحقیــق  و تحقیقــات آینده می تــوان مدل مورد نظر را با روشــی هایی 
چون مشــاهده، مصاحبه و نظرسنجی مورد ارزیابی قرار داد و حتی در 

کالس های آموزشی مورد بررسی و آزمایش قرار داد. 
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تحلیلی بر شیوه های نگرش به معماری اسالمی
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پژوهشــگران و صاحب نظران در بررســی و نگرش به معماری اســالمی، روش های متعددی را بکار گرفته اند. معماران، طراحان، متفکران، حکیمان و 

، معماری اسالمی را با روش توصیفی تاریخی 
ً
فیلســوفان هر یک در ســیر زمان به نوعی خاص، پدیده ی معماری اسالمی را تفســیر کرده اند. برخی صرفا

مورد بررسی قرار داده و به بیان ظاهری آثار پرداخته اند. عده ای با شیوۀ تحلیلی تاریخی، آثار معماری را بررسی کرده اند و بعضی نیز با جهان بینی فلسفی، 

موضوع را تحقیق نموده اند. عده ای دیگر، از دیدگاه منطق که ابزار درســت اندیشــی انسان در تعامل با موضوعات است، بهره جسته اند؛ که البته معماری 

اسالمی، بیشترین استفاده را از تمثیل برده است. محققینی نیز ریشه های آثار را در تعالیم قبل از آن یافته اند؛ لذا با دید شیوه تعلیم و تربیت معمار (به طریق 

اســتاد شاگردی) به نحوه ی شکل گیری معماری اســالمی پرداخته اند. اندیشمندانی نیز با شیوه ی مجموعه نگری و یا همه جانبه نگر، معماری اسالمی را 

پژوهش نموده اند. هر مجموعه ای شامل هدف، مبنا و عوامل می باشد.  

هدف این مقاله، آشــنایی اجمالی با شــیوههای نگرش به معماری اسالمی و بررسی این روشها در ظرفیت مقاله است. بی گمان روش های مذکور هر یک به 

محدوده ی معینی از شناخت معماری اسالمی توجه دارند که در حد و قلمرو خود مفید فایده می باشند. البته پژوهشگران معماری اسالمی در انتخاب هر یک 

از این روش ها مخیرند. نکته ی حائز اهمیت این است که پژوهشگر معماری اسالمی در چه حد و قلمروی می خواهد به موضوع معرفت کسب کند؟ با تکیه بر 

گاهی پیدا بکند.  روش های شناخته شده مذکور می تواند به قلمرو و سیطرۀ آن آ

پرســش های پژوهش حاضر عبارت اند از اینکه آیا برای شــناخت معماری اسالمی شــیوه های متفاوتی وجود دارد؟ دیدگاه های مختلف نسبت به معماری 

اسالمی چیست؟ شناخت معماری اسالمی در چه سطحی صورت می گیرد؟

شیوۀ تحقیق در موضوع معماری اسالمی نخست از طریق توصیف اجمالی این نگرش ها و بعد به صورت تحلیلی و تطبیقی و ترکیبی به طریق اسنادی و 

در انتها با ارائه ی روش مجموعه نگری بررسی و جمع بندی گردیده است. 

واژه های کلیدی: اسالم، معماری، توصیفی، تحلیلی، تعلیمی، ِحکمی، مجموعه ای
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اسالم از سرآغاز تاریخ تاکنون، برای انسان، اصول و برنامه و شیوه ای از 
زندگــی را تدوین کرده که بتواند در صورت انتخاب راه حقیقت، در جهت 
تکامل و توســعه حرکت کند. معماران مســلمان بر اســاس آموزه های 
دینــی، برخی با نگرش اســالمی و برخــی با نگاه التقاطــی و برخی نیز 
با بینش ســکوالر، وارد شناخت و ســاخت معماری اسالمی شده اند. در 
بررســی های انجام شــده، دیدگاه ها نســبت به تحلیل معماری اسالمی 
متفاوت بوده اســت. شــایان ذکر اســت که قدمت توجه به تاریخ هنر و 
معماری اســالمی به صورت نظریه پردازی هــای علمی، حدود نیم قرن 
اســت. نحوۀ نگرش های مورد بررســی در این مقالــه، در عین حال که 
از دیدگاه هــای گوناگــون موضوع را رصد کرده اند؛ از ســطوح مختلفی 
برخوردار هستند. به عبارتی،  برخی سطحی و برخی عمیق تر به پدیده ی 
معماری اسالمی نگریسته اند که هر کدام تأمل خاص خود را می طلبد.

۲. مفهوم معماری
ر،  َعّمار، َعمیر، ِعماَره، استعمار  ر،  ُمعِمّ معمار، ُعمران، تعمیر، َمعمور، ُمعمَّ
از ریشــه ی َعَمَر که واژه ای قرآنی اســت و به معنی دیر ماندن و زیســت، 
نشــأت می گیرند. معمار یعنی بســیار عمارت کننده و این صیغه ی مبالغه 
است. معماری به معنی عمل و شــغل معمار است. معمار کارخانه قدرت 
کنایه از خداوند  عالم می باشــد (دهخدا، ذیــل واژه معمار) در آیه کریمه 
َیْوِم اآلِخِر: مسجدهای 

ْ
ِه َوال

ّ
ِه َمْن آَمَن ِبالل

ّ
َما َیْعُمُر َمَساِجَد الل می فرماید: «ِإنَّ

خدا را کســانی عمارت می کننــد که به خدا و روز قیامــت ایمان آورده اند. 
(توبه: ۱۸)» در معماری اسالمی که از مبنایی ترین اصل توحید و مصداق 
توحید خانه نشــأت گرفته، اولین مسجد اسالم خانه پیامبر اعظم بود و به 
تعبیری اســتمرار آن محسوب می شد. معماری خانه و مسجد در ارتباط و 
تعامل هم بوده (نصر۱۳۷۵، ۴۳) چه خانه نیز به نوعی گســترش مسجد 
محسوب می شود. «فضا» و «فرم» در خانه، مدرسه یا بازار همان مفهومی 
را داراســت که در مسجد القا می کند چه فضایی که انسان سنتی همواره 
در آن زیسته است، هر جا که او باشد یکسان است. بلکه در قلمرو کارگاه 
خلقت بطور کلی آســمان و زمین، که َمظهــر و ُمظهرش معماری خالق 
اســت و در چهره معنوی اش یک مســجد اســت. چرا کــه عالم محضر 
خداســت و هیچ نقطه ای در آن از حضور خدا خالی نیســت (نصر۱۳۷۰، 
ْرِض 

َ ْ
ــَماَواِت َوَما ِفی األ ِه َما ِفی السَّ

َّ
ُح ِلل ۶۱-۶۰). و در آیه کریمه ی «ُیَســبِّ

ِدیٌر: خدا را تسبیح می گویند هر 
َ
 َشْیٍء ق

ِّ
ی ُکل

َ
َحْمُد َوُهَو َعل

ْ
ُه ال
َ
ُک َول

ْ
ُمل
ْ
ُه ال
َ
ل

چه در آســمان ها، و هر چه در زمین است فرمانروایی از آن اوست و حمد 
سزاوار اوســت و او بر هر چیزی تواناست (تغابن:۱)» همه ی پدیده های 
عالم در معماری خالق، مصداق این آیه می باشــند و ستایشگر معمار خود 

هستند و این نگرش اسالم به معماری خلقت است. 
۳. دیدگاه ها 

در مطالعــه تاریــخ معمــاری اســالمی شــیوه نگرش هــای مختلفی را 
مشــاهده می کنیم کــه با بینش های متفاوتی وارد شــناخت و ســاخت 
معماری اســالمی شــده اند و هر اندیشــمندی از زاویه دید خود وارد این 
عرصه گردیده اســت. عده ای با نــگاه توصیفگرایانه یا تاریخی توصیفی 
و بعضی تحلیل تاریخی و  متفکرانی با نگاهی فلســفی (هستی شناسانه 
یــا شناخت شناســانه) و تحلیلگرانــی با نگرش ریشــه های پدیداری آن 
(اســتاد شــاگردی) و حکمایی نیز با دید تمثیلی یا صــورت و معنایی به 
معماری اســالمی وارد شده و تفســیر کرده اند؛ ولی دیدی که به صورت 
مجموعه ای که همه جوانب معماری اســالمی را در نظر گرفته باشــد، 
نادر  است. در این مقاله اجمالی از همه ی این نگرش ها در حد ظرفیت 

مقاله بررسی و کندوکاو خواهد شد.  
دیدگاه هــا و نظریــات مختلفی در خصوص معماری اســالمی به قرار 

ذیل می باشد:
۳-۱. نگاه توصیفی تاریخی

نگرش عده ای به معماری اسالمی، نگرش توصیفی و وصف و بیان حال 
ظاهــری (توصیف صوری یا توصیف کالبدی و عناصر معماری) اســت۱. 
گاهــی این توصیف و تشــریح در صدد تعریف فضاهــا و عناصر معماری 
بــر آمده و گاهی نیز بــه صورت تاریخی در وصف معمــاری در دوره های 
مختلفی از حکومت ها صورت گرفته اســت؛ مثل نظــرات پوپ، گروپ و 
هرتسفلد. درخصوص تاریخ معماری ارزشی در ایران و شیوه منحصر بفرد 
آن پوپ چنین توصیف می کند: معماری در ایران اسالمی بیش از ۶۰۰۰ 
سال تاریخ پیوسته دارد، دست کم از ۵۰۰۰ ق.م. تا به امروز با نمونه های 
اختصاصی که در ناحیة پهناوری از سوریه تا شمال هند و مرزهای چین، 
قفقاز تا زنگبار پراکنده اســت ... معماری ایران اسالمی دارای استمراری 
بوده، کــه هر چند بارها بر اثر کشــمکش های داخلی یــا هجوم خارجی 
دستخوش فترت یا انحرافی موقتی شده؛ با اینهمه به سبکی دست یافته 

که با هیچ سبک دیگری قابل اشتباه نیست (پوپ۱۳۷۰، ۱۰- ۹).

مقدمــه:
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عده ای از تاریخ نویســان معماری اســالمی، آثار این معماری را در بستر 
زمان توصیف نموده اند. قدمت توجه به تاریخ هنر و معماری اسالمی به 
صورت توصیفی در حدود ۵۰-۴۰ ســال می باشد و می توان گفت بعد از 

پوپ، کتاب خوبی در این خصوص نوشته نشده است.
توصیف معماری در گذر زمان و آثار ارزشــمندی که در دوره های تاریخی 
بــه توصیــف آن دوره و اثر پرداخته اند، نشــان از وصــف صورت ظاهری 
معماری اســت. این شــیوه در حد اطالعــات کلی از یک اثر و شــناخت 
ظاهری آن بوده اســت. بــا این وصف، به عمق مفاهیــم معماری در این 
شیوه پرداخته نشده است. توصیف هرچند برای شناخت هر چیزی ضروری 
است، مرحلۀ نازل شناخت است و نباید در آن متوقف شد، بلکه در شناخت 

و ساخت معماری اسالمی به تحلیل و تبیین مبنایی نیاز است.
۳–۲. نگاه تحلیلی تاریخی    

قــان و مستشــرقان در بررســی، وارد بحث هــای تحلیل 
ّ
  برخــی محق

معماری اسالمی شــده اند؛ مثل برخی آراء پوپ، پاپادوپلو و...   اینان آثار 
معماری اســالمی را در ســیر تاریخ تجزیه و تحلیل کرده اند. عدۀ کمی 
از این تاریخ نویســان مثل پاپادوپولو در کتاب معماری اســالمی خود به 
این نتیجه رســیدهاند که چیزی به نام معماری اســالمی وجود ندارد و 
معماری اســالمی ترکیبی از معماری یونان و بیزانس است و نمونۀ آن را 
مسجد دمشق معرفی می کند که برگرفته از معماری بیزانس است؛ ولی 
برعکــس او، آقای پوپ در کتاب معماری اســالمی، به قدمت معماری 

اسالمی و تمایز آن با سایر شیوه های معماری تأکید دارد.
تحلیل هایــی مثــل نظــر پاپادوپولو آن چنان ســطحی و ســاده اســت که 

بــرای متخصصان و اندیشــمندان، فاقد هر گونه اعتبــار علمی و ِحکمی 
اســت. این گونه تحلیل ها نه تنها به عمق شــناخت موضوع نرسیده اند، در 
سطحی نگری خود نیز دچار اشتباه فاحش بوده اند. به عبارتی، سکوالرکردن 
آموزه های دینی از خلق فضاهای زیســتی و معماری در جوامع اســالمی، 

منحرف شدن از معرفت و تحلیل درست از معماری اسالمی است. 
۳–۳. نگاه فلسفی    

موضوع فلسفه «موجود بما هو موجود» است و متد و روشی را که برای 
اثبات مســائلش به کار می برد؛ متد برهانی و اســتداللی است که همان 
شــیوه ی قیاســی یا قیاس منطقی است و مقصد آن شــناخت و تفسیر 
جهان هستی و تسّری آن در همه ی موضوعات و مصادیق گوناگون آن 
از جمله معماری است. اساس فلسفه بر تثبیت قوانین کلی و همیشگی 
 در فلســفه 

ً
اســت؛ لذا تابع تغییر تحّول زمان نیســت. دو موضوع عموما

مطرح بوده: یکی هستی شناســی و دیگری شناخت شناســی. معماری 
اسالمی نیز از نظر مبنا، با این دو دیدگاه تحلیل شده است.

لفظ فلسفه (philosophy) یا فیلوســوفیا ،که کلمه ای یونانی است، 
مرکب از دو جزء تشکیل یافته است؛  فیلو به معنی دوستداری و سوفیا 
به معنی دانایی اســت (صلیبــا۱۳۸۱، ۵۰۳). اولین بــار این کلمه را، 
فیثاغــورس به کار برد. وقتی از او ســؤال کردند که آیــا تو فرد دانایی 
هستی؟ جواب داد: نه، اما دوستدار دانایی (فیلوسوفر) هستم. فلسفه 
از سر آغازش به معنی عشــق ورزیدن به دانایی، تفکر و فرزانگی بوده 
اســت. فلسفه عبارت است از ســاختن جهان عقالنی از جهان بیرونی 
است. عقل وحیانی و غیر وحیانی جهان را دو گونه می بینند. اگر عقل 
وحیانی باشــد، جهان و نظم آنــرا منصوب به علتــی مافوق می داند، 
معماری اســالمی نیز در ارتباط و تعامل با مبدأ هستی تفسیر می شود 
و اگر عقل غیروحیانی باشــد، عالم را منصوب به ماده دانسته و آنرا در 

محدوده ماده، محصور می کند. 
فلســفه یعنی علم به حقایق موجودات به قدر طاقت بشــری و عمل به 
آن، یعنــی همان گونه که خداوند به همه چیز داناســت و حقایق اشــیاء 
را علی ماهی علیها درک می کند؛ فیلســوف و حکیم هم می خواهد تشبه 
بــه باری تعالــی پیدا کند (حائــری۱۳۶۱، ۶). همچنان کــه آفریدگار در 
ُه: پروردگار ما کسی است که همه� 

َ
ق
َ
 َشْیٍء َخل

َّ
ْحَسَن ُکل

َ
ِذی أ

َّ
آفرینش «ال

موجودات را زیبا و بر اســاس نظام احســن آفرید (ســجده: ۷)»؛ معمار 
حکیم نیز با توجه به رســالت جانشــینی الهی بر روی زمین و به تقلید از 
خالــق  خود، همه چیز را می خواهد به نحو احســن طراحی و خلق کند؛ 

 ِلَرّبی: خداوند با جمال 
ُ
ــل اَتَجمَّ

َ
 ف
َ
َجمال

ْ
 ُیِحبُّ ال

ٌ
َه َجمیــل

َّ
چــون «ِانَّ الل

است و زیبایی را دوست دارد و من به  خاطر پروردگارم آراستگی می کنم» 
(مجلسی۱۳۶۳، ۸۳/ ۱۷۵).

دو نوع فیلســوف را نسبت به هستی شناســی تحلیل نموده اند؛ فیلسوف 
طولی و فیلسوف عرضی. فیلسوف طولی عالم را ذو مراتب می بیند مثل 
افالطون ومالصــدرا. آنها مراتب حکمت نظری را که شــامل الهیات، 
ریاضیات و طبیعیات اســت؛ در طول هم و سلســله مراتبی می دانند. به 
عبارتی هر صورتی در طبیعت دارای معنایی است که به عالم باال ارتباط 
پیدا می کند و همه ی مراتب عالم موجودات، انزالی از عالم باالتر است. 
معماری اسالمی نیز در این نگرش، به صورت طولی دیده شده است که 
سرآغازش جایگاهی در اسماء و صفات دارد و بعد کّم و کیف آن در عالم 
ریاضیات تعّین می یابد و بعد در عالم طبیعت تجسد عینی پیدا می کند. 
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چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی
صورتی در زیر دارد آنچه در باالستی

صورت زیرین اگر با نردبان معرفت
بر رود باال همان با اصل خود یکتاستی  
(ابوالقاسم میر فندرسکی)
فیلســوف عرضی عالم را ذو مراتب نمی بیند بلکــه پدیدارهای جهان را 
در کنار هم و در عرض هم قرار می دهد؛ مثل ارســطو، دکارت و کانت. 
تقدم و تأخری در عالم وجود ندارد و همه ی موجودات در عرض هم قرار 
دارند. عدم شناخت مراتبی هستی شناســی، انسان را در ورطه یکسانی 

سوق می دهد که این خالف واقعیت عینی محسوسات است. 
ی 
ّ
 از خصوصیات دیگر فلســفه، ایجاد کلیات اســت و از خصوصیات کل

بــودن، مصادیق متعدد اســت و در مقابــل جزئی اســت. مانند مفهوم 
درخت، کوه، معماری، میدان، حیاط. ولی کل فقط یک مصداق بیشتر 
ی جایگاهش در اندیشــه و عقل 

ّ
نــدارد (خوانســاری۱۳۵۹، ۸۱). لذا کل

انسان است ولی کل یک ما به ازای بیرونی و عینی دارد. 
از دیدگاه حکمای دینی، فلســفه اســالمی، نشــأت گرفته از منابع فقه 
اســالمی است (نصر۱۳۸۳، ۵۵). لذا مقوالت فلسفی (چرایی، چیستی 

 متأثر از این منابع می باشند.
ً
و چگونگی) نیز کامال

در معماری اســالمی، چرایی ها به سنت اسالمی بر می گردد و به عنوان 
یک اصل در معماری ســاری و جاری می گــردد. از خصوصیات اصل، 
تبدیل ناپذیری و تداوم آن اصل اســت. امــروزه هیچ چیز بهنگام تر از آن 
حقیقــت ازلی، از آن پیامی نیســت که از ســنت می آید و مقتضای حال 

است چرا که همواره مقتضی فضای زیست بوده است.
ســنت بــه معنی طریقــه، قانــون، آیین، رســم (دهخــدا ۱۳۷۳، ذیل 
«ســنت»)؛ راه، روش، ســیرت، آنچــه پیامبر و امامان بــا فعل و قول و 
تقریر به آن عمل کرده باشــند (معین۱۳۷۵، ذیل «ســنت»). ســخن از 
ســنت، ســخن از اصول تبدیل ناپذیری است با منشأ آسمانی و سخن از 
کاربردشــان در مقاطع مختلفی از زمان و مکان، بقای ســنت به بقای 
دین وابســته اســت. در عین حال، ســخن از تداوم آموزه های خاص و 
صوری قدســی است که محمل هایی هســتند برای انتقال این آموزه ها 
به انســان و به فعلیت درآمدن تعالیم ســنت در درون انســان؛ در سنت 

همه چیز رنگ معنوی دارد (نصر۱۳۸۰، ۱۳).
در معماری اســالمی، قواعــد و معیارها و الگوها ثابت اســت؛ ولی تنّوع 
صورت ها بر اساس قواعد، کثیر و بی شمار است. این اصول و قواعد ریشه 

در ســنت دارند. از خصوصیــات «اصل» بی زمانی و بی مکانی اســت. به 
عبارت دیگر، زمان و مکان در حیطه و سیطره ی «اصل» قرارمی گیرد، لذا 
برای احیای هنر و معماری ســنتی، باید «اصول و مبادی» آن را کشف و 
فهم کرد. یک «اصل» به معنای درست و دقیِق آن، می تواند هزاران هزار 
«مظهر» و «تعّین» داشته باشد، بی آنکه یکی تکرار دیگری باشد و این رمِز 
پویایی سنت است که هیچ گاه کهنه نمی شود و پیشرفت های نو را در خود 
حل می کند. لذا، ســنت در گذر زمان و در عرصۀ مکان پویاست و همه ی 

حرکات و سکنات انسان را پوشش می دهد.
بازگشــت به «اصــل» همان معنــای «اصالت» و ابتکار اســت، همان 
معنــای «تحقییــق» و «تحقق» اســت و با «تقلید» فــرق دارد. به گفته 

د فرق هاست (اعوانی۱۳۷۴، ۴۷).
ّ
موالنا از محقق تا مقل

۳-۳-۱. انواع حکمت (یا فلسفه)
فالسفه و حکما بطور کلی فلسفه را بر دو دسته تقسیم کرده اند: فلسفة 
نظــری و فلســفة عملی (ابن ســینا ۱۳۷۵، ۹)، حکمت نظری شــامل 
الهیات و ریاضیات و طبیعیات (فلســفة اولی، فلســفة اوســط و فلسفه 
ادنی) که خارج از اختیار انسان است حکمت عملی شامل تهذیب نفس 
(اخالق)، تدبیر منزل و سیاســت مدنیه اســت و اینها در اراده و اختیار 

انسان (دهخدا، ذیل واژه حکمت) می باشد.
ارســطو (۳۸۴ ق.م. -۳۲۲ ق.م.) در قرن چهارم قبل از میالد و شاگرد 
افالطون این دســته بندی را پی ریزی کرده و حکمای و فالســفه بعد از 
وی این دسته بندی را کامل نموده اند. ابن سینا (۹۸۰-۱۰۳ م. - ۴۲۸-
۳۷۰  هـ. ق.) قرن پنجم هجری و مالصدرا قرن یازده هجری آنرا قبول 

کرده  و کامل نموده اند. حکما، حکمت نظری (ابن ســینا ۱۳۷۵، ۹) را 
مقدم بر حکمت عملی می دانند و درحکمت نظری، الهیات را ریشــه ی 
همه حکمت های دیگر دانســته اند و آنرا فلســفه اولی می دانند. الهیات 
شامل اسماء و صفات الهی اســت که مخلوق خداوند هستند. اسمایی 
که به تفسیر امام راحل همه ی موجودات عالم از صغیر تا کبیر، اسم خدا 
و نشانه ی خدا هستند (امام خمینی بی تا، ۲۴). این اسماء در ریاضیات 
بــه صورت هندســه کیفی و کمی، نقــش پیدا می کنــد و در طبیعت با 
دمیدن شــدن ماده در این نقش ها، شــکل کالبد عینی بخود می گیرد و 
متجسد می گردد. این مراحلی است که خداوند برای آفرینش موجودات 
ُیُکون)  انجام می دهد. همین مراحل را خالق 

َ
بــا یک طرفه العین (ُکن ف

هســتی به انسان خلیفه الله و به عبارتی به معمار نیز اعطا فرموده است 
(ذوالفقارزاده۱۳۹۰، ۱۷). بدین معنی که معمار، هر اسم و طرحی را در 
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عقل خود به شکل ریاضی (هندسه کمی و کیفی) در می آورد. بر همین 
اســاس اســت که گفته می شــود زبان و ادبیات معماری، هندسه است 
(وجه تســمیه ی مهندســی معماری نیز بر همین مبناست) و نهایت در 

اجرا آنرا تجسد عینی می بخشد.   
کتاب شــفای بوعلی ســینا دوره ی کامل حکمت نظریست و در این فن 
از مهم ترین کتب به شــمار می رود. حکمــت نظری علم به موجودات یا 

معرفت وجود است.
موجودات را دو قسم تشخیص داده اند:

الف) قســمی که ماده ندارد و محسوس نیستند و فقط به عقل دریافته 
می شــوند مانند نفس و عقل به عبارت دیگر مجردات و معقوالت. اسما 
و صفات و اعداد و اشکال و تصاویر و نقشه ها و طرح های ذهنی نیز در 

این قسمت قرار می گیرند.
ب) قسمی که ماده دارند و به حس نیز می آیند و آن جسم و کالبدهای 
عینی و تجســدی اســت. طبیعیــات و جهان عینی نیــز در این مرحله 

ظهور پیدا می کنند. 
در جســم هر دو امر محل مالحظه اســت یکی شــکل، اندازه و مقدار، 
دیگری تغییرات و تبدیالت. زیرا مشــاهده می شود که اجسام همواره در 

حال تغییر و تبدیلند. 
حکمت نظری را در سه شعبه دسته بندی نموده اند:

۱. یکی علم به معقوالت و مجردات که آن را به اســامی فلســفه ی اولی 
و الهیــات و مابعدالطبیعــه نیز خوانده اند. اســماء و صفات که در جهان 
کبیر و صغیر هست. حتی اسم مصنوعات توسط انسان در اینجا مطرح 

می شــود؛ مثل اسم مســجد، اسم مسکن، اسم مدرســه، اسم میدان، 
اســم خیابان، اسم باغ. و صفات همانند صفت زیبایی، زشتی، تواضع و 

عظمت. همه ی اسماء و صفات در این قسمت مطرح می شوند. 
۲. علم به احوال جســم از حیث شــکل و عدد و آن را ریاضیات یا علوم 
تعلیمی می گویند؛ همانند طرح خانه، باغ، خیابان و کّم و کیف زیبایی و 

زشتی و عظمت و تناسبات آنها که در ریاضیات شکل می گیرند.
    ۳. علم به احوال جســم از حیث تغییرات و تبدیالت و آن را طبیعیات 
می نامند. به ســبب اینکه علت مهم تغییرات و تبدیالت جسم، منتسب 
به قوه ای اســت که در جســم اســت و آن را طبیعت می گویند. وقتی به 
اشــکال و احجام، ماده دمیده شــود، کالبد مادی به  وجود می آید و هر 
چیزی که به شــکل ماده دربیایــد، دارای زمان و مکان می گردد. کتاب 
شــفا بعد از منطق، از طبیعیات آغاز کرده و در سلســله مراتب به الهیات 

انجام  می یابد که سرآغاز است (ابن سینا۱۳۶۱، ۴۲۸).
به عنوان مثــال، زیبایی از اصول مبنایی معماری اســت که در حکمت 
از صدر به ذیل جریان پیدا می کند. حقیقت زیبایی از الهیات سرچشــمه 
می گیــرد و به تمــام مراتب بعدی جریــان پیدا می کند. بر این اســاس، 

سلسله مراتب زیبایی در حکمت نظری شامل مراحل ذیل است: 
۱. الهیات: شــامل اســماء و صفات الهی. عدل (عدل ذاتی، صفاتی، 
افعالی)، جمال و زیبایی از اســماء الهی اســت، طبق حدیث مشهوری 
لله َجمیل َو ُیِحبُّ الَجمال: خدا زیباســت و زیبایی را دوست 

َ
از پیامبر «ا

اْدُعوُه ِبَها: و نام های 
َ
ُحْســَنی ف

ْ
ْســَماء ال

َ
ِه األ

ّ
دارد» و در آیــۀ کریمه «َو ِلل

نیکو به خدا اختصاص دارد پس او را با آنها بخوانید (اعراف:۱۸۰)» و به 
تفسیر امام راحل، همه ی موجودات، اسم و نشانه و مخلوقات آفریدگار 

هستند؛ لذا تسبیح گوی پروردگار خود هستند.
از آن اسمند موجودات قائم

بدان اسمند در تسبیح دائم
(شبستری۱۳۷۹، ۳۸۰)
له ولی، حکیم متأله، در خصوص حقیقت نقوش و اتصال 

ّ
شــاه نعمت ال

آن به عالم اسماء و صفات می گوید:
هر نقش و خیالی که مرا در نظر آید

ُحسنی  و   جمالی   و  جاللی   بنماید
(شاه نعمت الله۱۳۹۳)
هــر چیزی چه تصور ذهنی باشــد و چه در حــس و در خارج از ذهن در 
بیرون موجود باشــد، دارای یک اسم است و هیچ شیء در عالم نیست 

که اسم نداشته باشد.
۲. ریاضیات: هندسه و تناســبات کّمی و کیفی، تناسبات زیبا (در مقابل 
تناسبات زشت) در ریاضیات مطرح می شود. در آیه ی کریمه می فرماید: 
ــَدٍر: ما هر چیزی را به اندازه (و روی حســاب) 

َ
ناُه ِبق

ْ
ق
َ
 َشــْی ٍء َخل

َّ
ــا ُکل «ِإنَّ

آفریدیم (قمر: ۴۹)». در کالم حضرت ثامن االئمه (علیه السالم) خطاب 
به یونس ابن عبدالرحمن فرموده است: آیا می دانی قدر چیست؟ گفت: نه. 
امام فرمود: قدر به معنی هندســه است (حســن زاده آملی۱۳۶۳، ۵۹۴). 
هندســه یا معقول است و یا محسوس. هندسه در فضای عقل یا مصداق 
عینی دارد؛ مثل تصویر میدان نقش جهان که جزئی (یا کل) است و یا مثل 

واژه ی میدان که یک اسم و کلی است و مصادیق بی شماری دارد.
۳. طبیعیــات: در طبیعــت، همــه ی پدیده های طبیعی بــا توجه به فعل 
آفریــدگار مطلق، همگی در وضعیت متعادل و هماهنگ و زیبا هســتند. 
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ُه: پروردگار ما خلقت هر چیز را نیکو و زیبا 
َ
ق
َ
 َشــی ٍء َخل

َّ
ْحَســَن ُکل

َ
ِذی أ

َّ
«ال

ساخت (سجده: ۷)». طبیعت و یا مصنوع الهی به معنای اعم، زیباترین 
کارگاه صنع الهی است؛ چون از حقیقت و زیبایی مطلق نشأت گرفته است. 

و در آفرینش هر کدام از این مصنوعات حکمتی عمیق نهفته است.
۳-۳-۲. نگاه فلسفی (هستی شناسانه)

پرسش هایی که در هستی شناسی (Ontology) مطرح است این است 
که هســتی چیســت؟ آیا عالم ِصرف ماده اســت؟ و فراتر از ماده چیزی 
نیســت؟ زمان و مکان، وحدت و کثرت چیست؟ مصادیق آنها از جمله 
در هنر و معماری کدام اســت؟ حقیقت نقش به چه  چیزی بر می گردد؟ 

زیبایی شناسی و  بهاء این حقایق چیست؟
هستی شناســی اســالمی، یعنی اســالم، هســتی را چگونــه می بیند؟ 
و آن نگرش از هســتی چگونــه به هنر و معماری بازتــاب پیدا  می کند؟ 
(ندیمــی۱۳۷۸، ۲۱) مثــل برخــی آراء نصــر و اردالن و... . اینــان آثار 
معماری اســالمی موجــود را با اصولی چــون وحدت و کثــرت، تنّوع، 

زیبایی شناسی و... بررسی کرده اند.
ی وحدت در کثرت و تالش برای رســیدن 

ّ
معماری اســالمی ایران تجل

بــه یک وحدت در عالــم کثرت و با اتحاد اجزاء بر اســاس نظم صورت 
 می گیــرد. در یک مجموعه ی مطلوب کــه در نتیجه ی اتحاد و توافق و 
هماهنگی اجزاء فراهم  شده باشــد، نه تنها ترکیبی برخوردار از نظم پدید 
می آورد، بلکه نشــان دهنده ی وحدت نیز است. از این رو است که درک 
نظــم و تعّمق در برهــان نظم، کلید درک بســیاری از اصول کلی عقلی 
است. در اینجا، ارتباط در اصطالح ترکیب (Composition) و وحدت 

(Unity) با نظم قابل تأمل است (توسلی بی  تا، ۱۰۰-۹۰).
ریشــه و مبانــی معماری اســالمی را می تــوان در ربط بیــن معماری و 
اصول و قوانین عالم هســتی پیدا کرد. در هستی شناســی اسالمی، هر 
موجودی در عالم، نشــانه و آیه و هر نشــانه و آیه یک اسم است. پس، 
دیدگاه هستی شناســانه به هســتی و انســان و معماری، از کنه حقیقت 
به موجودات نگریســتن است. از جمله آیات هستی شناسی، آیه الکرسی 
(بقــره: ۲۵۵) و آیــه نور (نور: ۳۵) را می تــوان در این خصوص نام برد. 
شــایان ذکر است که بســیاری از آیات و احادیث به تفسیر اهل فن نیاز 
دارد. عالم هســتی در اســالم بر پایه ی تأکید بر آفریدگار به عنوان منشأ 
واحــد و همچنیــن بر سلســله مراتب وجودی، که خــود متکی بر اصل 
وحدت بوده و به امر الهی هماهنگی و انتظام یافته اســت (نصر۱۳۷۵، 
۴۴- ۴۵). و این انتظام در همه ی موجودات عالم استمرار و تسّری دارد 

و هیچ آفرینشی در هســتی توسط دیگر موجودات به  وقوع  نمی پیوندد؛ 
مگر به اذن و قدرت آفریدگار. با این نگرش، معماری اسالمی نتیجه ی 
ی وحدت در ســاحت کثرت است؛ وحدِت اصلی وابستگی همه چیز 

ّ
تجل

به آفریدگار یگانه است (همان، ۱۴).
مکتب اشراق را که از مکتب های فلسفه ی اسالمی است و مبانی آن استنباط 
و الهام از آیات الهی دارد و مبتنی بر سمبولیســم نور است؛ فیلسوف عارف، 
ســهروردی بنا نهاد و طی قرن ها بعد، حکمای بزرگی چون شــمس الدین 
شهرزوری، قطب الدین شیرازی، ابن ترکه و مالصدرا آن را گسترش بیشتری 
دادند. در نظر سهروردی، نور یک امر واقعی و عینی است و ظهور در جهان 
خارج، عین نور است. بنابراین، مبدأ هر گونه ظهور و منشأ هر نوع شهود را 

تنها در نور می توان جست وجو کرد (دینانی۱۳۶۴، ۷۵).
ذات نخســتین نور مطلق، یعنی خالق، پیوســته نورافشــانی (اشــراق) 
ی می شــود و همــه ی چیزها را به 

ّ
می کنــد و از همین راه اســماء متجل

وجود می آورد و با اشعۀ خود به آنها حیات می بخشد... . البته، خود ذات 
مقدس حق تعالی یک موجودی است که دست انسان از آن کوتاه است، 
ولی مرتبه ی وجودی همه ی موجودات بسته به درجه ی قرب آنها به نور 
اعلی و درجه ی اشراق و روشن شدن آنهاست (نصر و لیمن۱۳۸۴، ۷۳).
ی الهی در 

ّ
 در جهان بینــِی دینــی، نور کنایــه و تمثیلی از حضــور و تجل

همه ی موجودات اســت و لــذا به عنوان یک اصــل مبنایی در حکمت 
َماَواِت َو  ُه ُنوُر السَّ

َّ
اشــراق قرارگرفته اســت. در آیه کریمه می فرماید: «الل

 
ُ
َجاَجة ِمْصَبــاُح ِفی ُزَجاَجٍة الزُّ

ْ
 ُنوِرِه َکِمْشــَکاٍة ِفیَها ِمْصَباٌح ال

ُ
ْرِض َمَثل

َ ْ
األ

ٍة:  ْرِبیَّ
َ
 غ

َ
ٍة َوال  َشــْرِقیَّ

َّ
َباَرَکٍة َزْیُتوِنٍة ال ُد ِمن َشــَجَرٍة مُّ

َ
یٌّ ُیوق َها َکْوَکٌب ُدرِّ نَّ

َ
َکأ

خدا نور آســمان ها و زمین اســت. َمَثِل نور او چون چراغدانی است که 
در آن چراغی و آن چراغ در شیشــه ای اســت. آن شیشه گویی اختری 
درخشــان اســت که از درخت خجستۀ زیتونی که نه شــرقی است و نه 
غربی، افروخته می شــود (نور: ۳۵)». این دو حدیث را پیامبر اکرم بیان 
َق اللُه ُنوری». نور در 

َ
 ما َخل

َ
ل وَّ
َ
»، «ا

َ
لَعقل

َ
َق اللُه ا

َ
 ما َخل

َ
ل وَّ
َ
فرموده انــد: «ا

 همان «کلمه» اســت و در نتیجه نور و کلمه در اصل 
ً
ایــن مکتب نهایتا

هویتی یکسان دارند (دینانی۱۳۸۱، ۹۹). 
هر موجودی در عالم دارای اســم اســت، لذا یک کلمه است؛ اسماء 
الهی مراتب دارد (امام خمینی بی تا، ۲۰). در عالم خلقت، اســماء در 
حین وحدت، کثرت دارند و نســبت به هم متغایر و مشــّکک هستند، 
هماننــد نور قوی و ضعیف که در اصِل حقیقت نورّیت مشــترک اند که 
وحــدت دارند و در عیــن حال نور قوی و ضعیف با هم فرق داشــته و 
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از یکدیگــر متمایزند (طباطبایی بی تا، ۳۹۲). معانی همه ی اســماء و 
کلمات در ریشــه و مبنا به حقیقت مطلق می رسند.

پژواک کلمه و نور به فضاها و اشکال معماری اسالمی قداست می بخشد 
و حس حضور پروردگار را در انسان زنده می کند. ارتباط این مفاهیم با هم 
وجه اشتراکی را ایجاد کرده که سنخیتی تنگاتنگ با هم به وجود می آورند. 
بی تردید، تصادفی نیست که «مناره» یا جایگاهی که کالم خداوند از آنجا 
در قالــب اذان و تــالوت آیات الهی بــه گوش مردم رسانده می شــود، در 
عربــی «مناره» یا محل صدور نور نــام دارد ... خود نام مناره در عربی، نور 
خداوندی را با «کلمه الله» (اســمای الهی) یکسان می گیرد. این امر مؤید 
توصیف خود قرآن به عنوان «الهدی» یعنی راهنمایی در طریق به ســوی 
خداســت. نوری که مسیر تاریک انســان را در این جهان روشن می کند؛ 
نوری که فضاهای معماری اسالمی را آشکار می کند و وضوح هندسی و 
شــفافیت عقالنی آن را در برابر دیده مــی آورد. رنگ ها نیز که از تابش نور 
ی وحدت در کثرت و وابستگی کثرت به وحدت 

ّ
حاصل می شوند، نماد تجل

هستند. در تجزیه ی نور سفید (نماد وحدت) به انوار رنگارنگ (نماد کثرت) 
در منشور، این اصل را نمایان می سازد (نصر۱۳۷۵، ۵۴).

۳–۳. نگاه فلسفی (معرفت شناسانه) 
در نــگاه معرفت شناســانه (Epistemology)، بــه حقیقــت معرفت و 
ذات معرفت پرداخته  می شــود و از چیســتی آن ســؤال می کند. حکما 
و اندیشــمندان به حقیقــت و ذات معرفت پرداخته اند. شــناخت و ابزار 
شــناخت انسان چیســت؟ و صحت و ســقم و مکانیزم شناخت چگونه 
اســت؟ در بحث معرفت شناســی، موضوع ثابت و متغیر بحث می شود 

و نســبت آن با هنر چگونه اســت؟ سه ادراک انســان یعنی درک حسی 
(تجربی)، درک عقلی و درک شــهودی (قلبی) چــه تأثیری در خلق اثر 
هنــری دارد؟ نقش ادراک فطری در آفرینش هنر و معماری چیســت؟ 
مراتب ادراک از دیدگاه فالسفه چیست؟ در این زمینه، بورکهارت، نصر، 

کربن و... به برخی از این قبیل پرسش ها پاسخ گفته اند. 
۳-۳-۱. انواع معرفت شناسی (ابزار معرفتی)

انواع شــناخت و معرفت را نســبت به پدیده های معماری می توان به سه 
دسته تقسیم کرد که شامل مراحل ذیل است: 

۱. معرفت حسی، ۲. معرفت عقلی، ۳. معرفت شهودی (قلبی).
مالک صحت معرفت و عرفان، در درون انســان و معمار است. فطرت 
الهِی انسان از پلیدی ها منزه بوده و پاک است؛ ولی با اختیار سوء است 
که انســان به  مرور زمان از راه حقیقت دور می شود. لذا نیاز دارد نفس را 

از رجایس پاک کرده تا حقایق را درک کند.
آینه ی دل چون شود صافی و پاک

نقش ها بینی برون از آب و خاک
هم ببینی نقش و هم نقاش را

فرش دولت را و هم فراش را
هرکه را هست از هوس ها جان پاک

زود بیند حضرت و ایوان پاک
(مولوی۱۳۶۰، دفتر ۲)

۳-۳-۲. مسائل معرفت شناسی
مســائل شــناخت شناســی یا معرفت شناســی: حقیقت و ذات معرفت 
چیســت؟ در شــناخت معماری، ثابت و متغیر چیســت؟ چند نوع ابزار 
معرفتی نسبت به پدیده ها و معماری وجود دارد؟ نقش ادراک فطری در 

آفرینش معماری چیست؟
ابزارهای شناخت انسان سه نوع هستند:

۱. از ابزارهای شــناخت، حواس پنج گانه اســت. با این ابزار اســت که 
انسان از موجودات، شناخت حاصل می کند.

۲. ابزار دوم، عقل اســت که با اســتدالل عقلی یا منطقی سروکار دارد؛ 
آنچه در منطق آن را قیاس یا برهان می نامند.

۳. ابزار سوم، شناخت قلبی یا دل انسان است. ابزاری است که با تزکیۀ 
نفس می توان از آن استفاده کرد (مطهری۱۳۶۱، ۵۳). منابع شناخت و 
معرفت را اعم از انسان، طبیعت (کارگاه صنع الهی) و معماری و ماوراِی 

آنها را از طریق این سه ابزار می توان شناخت.

    تزکیه ی نفس اســاس معرفت شناســی است. فطرت انسان در عین 
حال که الهی است، قابلیت انحراف در آن وجود دارد؛ لذا بدون تزکیه 
از مســیر اصلی منحرف می شــود. گنون می گوید: خمیرمایه ی ادیان 
یکی اســت. دین الهی فطری است. دین دارای شریعت و احکام است 
که جزو ثوابت دین به  شمار می رود. فطرت انسانی با شریعت هماهنگ 
است. شریعت یعنی راه رسیدن به آب. لذا اگر فطرت انسان با شریعت 
همســاز باشد و به عبارتی به شــریعت (دین) عمل کند؛ در مسیر رشد 
و توســعه و حقیقت قرار می گیرد و به تعالی می رســد (مطهری۱۳۶۲، 
۱۴۰). عقل بــه عنوان پیامبر درون و دین به عنــوان پیامبر بیرون در 
تعامل و هماهنگی با هم، انســان را هدایت و به ســمت تعالی ســوق  
می دهــد. لذا عقل و دین به عنوان حجت های الهی در درون و بیرون 

انسان و هادیان کتمان ناپذیر مطرح می شوند.
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۳-۳-۳. منابع معرفت شناسی
منابع معرفت شناسی شــامل حقیقت مطلق، انسان، طبیعت و معماری 
(مصنوع) به معنای اعم این کلمات است. به عبارتی، همه ی موجودات 
ــی و پدیدار گشــته اند؛ چون از 

ّ
جهــان کــه در کارگاه صنــع الهی متجل

حقیقت و زیبایی مطلق سرچشمه گرفته اند؛ لذا همه ی این موجودات از 
زیباترین خلقت برخوردار هستند.

۳-۳-۴. مراتب معرفت
ناظــر در ادراک برای کســب معرفــت از موجودات، مراتــب گوناگونی 
دارد. قدمــا و همچنین متأخریــن برای ادراکات انســان از موجودات، 

(طباطبایی بی تا، ۱/ ۵۴) سلسله مراتبی را به قرار ذیل قائل شده اند:
۱. مرتبه ی حــس: هنگام نگرش به موجودات و مناظر، با به کار افتادن 
حواس پنج  گانه، صور اشــیاء با ارتباط مستقیم ذهن با خارج، تصاویر در 
ذهن منعکس می شود و به عبارتی، تصاویر به صورت زنده در پیش ناظر 
حضــور پیدا می کند. همانند نگاه کردن به یــک اثر معماری، که ارتباط 
مســتقیم حواس بــا اثر معماری اســت. و در مقیاس یــک یکم صورت 
می پذیرد. حواس پنج گانه فقط صورت و ظاهر پدیده ها را در می یابند و از 

درک معنی و باطن موجودات ناتوانند. 
۲. مرتبه ی خیال: ادراک حسی از مناظر و معماری، پس از آنکه مناظر طبیعی 
و مصنوعی از نظر ناظر دور شد، اثری از خود در ذهن باقی می گذارد. به تعبیر 
قدما، پس از پیدایش صورت موجودات در حاّســه، در غیاِب منظر، صورت 
دیگری در قوه ی  دیگری که آن را خیال یا حافظه می نامند، پیدا می شود. لذا، 
پس از آنکه صورت زنده ی منظر محو شد؛ صورتی خیالی از منظر و معماری 

در ذهن باقی  می ماند که تصویر همان منظر و اثر معماری است. 
خیــال، خود عملکــرد دیگری نیــز دارد و آن طراحی، تصویرســازی و 

منظرپردازی است. خالقیت ها نیز در عالم خیال شکل می گیرد.
این خیال اینجا نهان پیدا اثر

ز این خیال آنجا برویاند صور
در مهندس بین خیال خانه ای

در دلش چون در زمین دانه ای
آن خیال از اندرون آید برون

چون زمین که زاید از تخم درون
هر خیالی کو کند در دل وطن

روز محشر صورتی خواهد شدن
(مولوی۱۳۶۰، دفتر ۵)

قوه ی خیال در انسان هندسه پرداز، صورت ساز و ترکیب کننده ی شکل هاست 
ق پیدامی کند و 

ّ
(ندیمی۱۳۷۸، ۲۵) و تنّوع و تکّثر طرح ها در عالم خیال تحق

با تزریق ماده به این طرح ها و قالب ها، به منصه ی ظهور می رسند. 
۳. مرتبه ی تعقل: در مرتبه ی ادراک حسی و خیالی، صور مناظر جزئی 
اســت و بر بیش از یک مصداق داللت نمی کند، ولی ذهن ناظر پس از 
ادراک چند صورت جزئی، قادر اســت یک صورت کلی بســازد که قابل 
، وقتی ناظر چند 

ً
انطباق بر اشیاء کثیره است و مجرد از ماده است. مثال

فضای مصداقی را مشاهده کرد، قوه ی تفکر ناظر از فضاهای مختلف، 
یک مفهوم کلی به نام صورت کلی می ســازد کــه مصادیق متعدد دارد؛ 
، از چند ســاختمان یا میدان که مشاهده کرد، صورتی ذهنی به نام 

ً
مثال

ســاختمان یا میدان می سازد که کلی اســت و می تواند مصادیق متعدد 
داشته باشد. بنابراین، تفکر که عالی ترین عمل ذهن است، جز تجزیه و 

تحلیل و ترکیب ذهنی چیز دیگری نیست. 
عالــم ذهن یا عقل یک دســتگاه مجهزی اســت که اعمــال گوناگونی 
انجام می دهد که عبارت است از تهیه ی صور جزئیه، نگاه داری، یادآوری، 
تجرید، تعمیم، توســعه، گسترش، مقایسه، تجزیه و تحلیل، دسته بندی، 
ترکیــب و غیره. پیش از آنکه این دســتگاه مخصوص به کار بیفتد، طراح 
فاقد ذهنیت خاص است (طباطبایی بی تا، ۲/ ۴۱)، ولی بعد از نقش بستن 
مناظر در ذهن و دریافت ادراکات حسی، ِاعمال تجزیه و تحلیل و ترکیب 
و استنباط اصول و قوانین، استنتاج در عالم ذهن فعال می شود. فعالیت 

ذهن و اندیشه اصلی ترین عامل خالقیت و نوآوری است.
میوه ها در فکر دل اول بود

در عمل ظاهر به آخر می شود
(مولوی۱۳۶۰، دفتر ۲/ ۹۷۱)

۳-۴. نگرش شیوه ی تعلیمی معماری اسالمی 
(شیوه ی استاد شاگردی) 

از تحلیلگــران معماری اســالمی عده ای بر این نظرنــد که برای خلق اثر 
معماری، به تعالیمی نیاز اســت که بر اساس آن و معماری متناسب با آن 
قان و متخصصان در خصوص معماری اسالمی 

ّ
خلق می شود. برخی محق

در بــه  وجود آمدن آثــار بی بدیل و فاخر، به رابطه ی اســتاد و شــاگردی 
پرداخته اند. اینکه به چه نحوی شــاگردان تعلیــم و تربیت می یافتند و به 
عبارتی روش آموزش معماری اســالمی چگونه بوده که موجب خلق آثار 
بی بدیل شده اســت. بســتر این بحث ها همان فتوت نامه هاست (ندیمی، 

۱۳۷۵). در آموزش معماری دو مسئله مطرح بوده است: 

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سوم / تابستان ۱۳۹۳ / سال اول



۳۷

الف. روش کار (گزینش شاگرد)؛
ب. روش آموزش (تعلیم شاگرد). 

اســاس و مبنــای کار در این روش عالوه از عالقه مندی و اســتعداد، 
تزکیه و ســازندگی نفسانی و پیراستن درونی شــاگرد از کدورت دنیایی 
ی روح خدایی در شــاگرد و به تبع آن فراگیری صناعت 

ّ
و حلــول و تجل

اســت. لذا در مرحله ی نخست، شــاگرد باید اهلّیت داشته باشد؛ یعنی 
از نظــر اخالقــی نیکورفتار بوده و نیز درک و فهم درســتی داشــته و 
همچنیــن دارای توانمندی جســمی باشــد. اهلیــت و اهل  حق  بودن 
یعنی داشــتن فضایــل اخالقی و دور بــودن از رذایل رفتــاری. لذا در 
مرحله ی آموزش شاگرد، وی اول باید ولی، بعد پیر، بعد نقیِب خودش 

را بشناسد؛ سپس وارد حرفه شود (ندیمی۱۳۷۵، ۱۰).
در تاریخ ِحــَرف، برای اینکه تمام صنعتگران وارد صناعتی شــوند، باید 
اهلیت پیدا می کردند. شــرط ورود به صناعت، اهل الله  بودن و ســلوک 
عرفانی داشتن است (سعید الشــیخی صباح ۱۳۶۲). در نظام نظری و 

عملی گذشته، هیچ حرفه ای نبوده که به تقدس برنگردد.
در روش آموزش، استاد فردی متعهد و متدین متخصص بود و به حرفه 
از نظر دانایی تسلط داشت و به رموز و واژه های کار آشنا بود و طرح ها بر 
اساس رموز پی ریزی می شد؛ به عنوان مثال، طرح حمام گنجعلی خان 
زیر نقشــش، محاط در یک پنج ضلعی است و عدد پنج نمادی از تطهیر 

و تنزیه است که با حمام مسانخت دارد.
۳-۵. نگرش تعاملی انسان و معماری (تمثیلی یا صورت و معنایی)
قان که به رابطه ی انسان و معماری اسالمی پرداخته اند، 

ّ
بررسی برخی محق

جنبه ی معنوی و روحانی اینها را مورد مداقه قرار دادند. اینکه انسان متأثر 
از دین چیســت و چه نســبتی با معماری دارد؟ و تکیه دادن به ســنت ها 
قان می گویند هنر و معماری سنتی را نمی توان دید مگر 

ّ
چیست؟ این محق

اینکه رمزها را باز کرد. این اندیشمندان با تفکر دینی و ارزشی به معنی اعم 
آن، وارد هنر و معماری شــدند و از طریق تأویل و تفســیر، موضوع هنر و 
معماری را بررســی کردند. در هنر جدید، از رمز و معنا خبری نیست. عالم 
ماده، عالم کثرت و تضاد و تخاصم و تفرد است؛ ولی در عالم معناست که 

انسان به وحدت و هماهنگی می رسد. 
نهضتــی که رنه گنون در ســال ۱۹۳۵ آغــاز کرد و تــا ۱۹۵۵ که تاریخ 
فوت گنون بوده، در طول ۲۰ ســال، تحّولــی را ایجاد کرد. نوع نگرش 
به سنت، رویکرد خیلی از متفکران اروپایی را متأثر کرد. گنون اومانیسم 
 مورد 

ً
و محوریت انســان را که از دیدگاه مدرنیته مطرح شــده بود، شدیدا

انتقاد قرار داد. در دیدگاه وی، ســنت یک امر مقدس اســت و ســنت را 
الهی می داند. ســنتی که ســاری و جاری بر عالم است و همه چیز تحت 

سیطره و شمولیت او است.۲ او هند را مادر سنت می نامد.
شخصیت های برجسته و معماران صاحب نظر این شیوه ی نگرش شامل 
کوماراسوامی، شووان، اتین هاوزن، گربا، کریشلو، بورکهارت و سید حسین 

نصر (آوینی ۱۳۷۰) و اردالن (اردالن و بختیار ۱۳۸۰) هستند. 
در نخســتین برخورد انسان با معماری ســنتی، نخست، صورت ظاهری 
معماری است که در ذهن بیننده نقش می بندد و در او اثر می گذارد. با تأمل 
بیشــتر در صورت ها، تأثیرگذاری ها عمیق تر می شود و در این تعامل وارد 
فضای معانی می گردد. ســنت در اینجا به معنی یک دین خاص نیست، 
بلکه یک امر معنوی است. صورت در کلیسا و صورت در مسجد متفاوت 
است؛ چون نوع رویکردشان به حقیقت واحد متفاوت است. ولی، در اصل 
دین راســتین و غیرمنحرف، حقیقت واحد اســت. در همه ی سنت های 
دینــی، چه ادیان توحیدی یا غیرتوحیدی، همه رویکردی معنایی و رمزی 
به تاریخ دارند. سنت های کفرآلود که در قرآن مطرح شده است، یا به آباء و 
اجداد پدرانشان تکیه می کردند یا تجسم و کالبد مادی به خالق می دادند. 
پیامبران برای هدایت مردم به یکتاپرستی و برای مقابله با انحرافات بشری 
از حقیقت، فرســتاده می شــدند. در هنر و معماری اسالمی، آنچه پدیدار 

شده است؛ نتیجه و ثمره ی معانی عمیق توحیدی است.
رویکــرد هنر و معماری اســالمی رجوع به صورت صرف نیســت، بلکه 
رجوع به معناســت. فلسفه ی تاریخ هنر از دیدگاه سنت ظهور معناست. 
گنون در کتاب ســیطره ی کمیت و عالیم آخرالزمان چهار دوره را برای 

عالــم مطرح می کند؛ طال، نقره، مس و آهن. طال دوره ی فطری وجود 
انسان است و از عالم ملکوت معنایش را گرفته است، لذا باید رمزگشایی 

شود.و دوره ی آهن دوره ی نزول و هبوط تاریخ بشری است.
۳-۵-۱. منطق، طریق شناخت معماری اسالمی

تعامل انســان با محیــط و معماری به منطق نیاز دارد. منطق شــیوه ی 
به کارگیری درست عقل برای کسب معرفت است. ابن سینا در آثار متعدد 
خود منطــق را قریب به این عبــارت تعریف کرده اســت: منطق علم یا 
صناعتی است که در آن طرق مختلف انتقال ذهن از مجهول به معلوم 
آموخته  می شــود. به عبارت دیگر، منطق علمی است که کیفیت کشف 
مجهوالت را به وسیله ی معلومات بیان می کند (خوانساری۱۳۵۹، ۲۰). 
در این نوشتار، معماری اســالمی به عنوان مجهولی است که از طریق 

منطق با اطالعاتی که در دست هست؛ کشف می گردد.
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سه نوع منطق مطرح شده است: منطق قیاس، استقراء، تمثیل. 
۱. منطــق قیاس: در منطــق قیاس، حرکت ذهن از کل به جزء اســت. 
قیاس در منطق به معنای اســتنتاج یقینی از مقدمات اســت. به عبارتی، 
ابزاری که بتواند صحت و سقم رابطه ی «مقدمه» و «نتیجه» را تمام کند؛ 
منطق نامیده  می شــود (طباطبایی بی تا، ۱/ ۴۵). قیاس در فقه و اصول، 
یعنی اگر دو موضوع داشته باشــیم که حکم یکی را بدانیم و حکم دیگری 
ت شــباهتی که بیــن آن دو موضوع وجــود دارد، حکِم 

ّ
را ندانیــم و به  عل

موضوعی که حکمش را می دانیم، به موضوعی که حکمش را نمی دانیم 
تسّری داده  می شود. به این عمل قیاس می گویند (شب خیز۱۳۹۲، ۱۸۵). 
قیاس فقهی از دیدگاه روش اصولیین باطل است؛ لذا معماری اسالمی نیز 
نمی تواند بر اســاس قیاس شکل بگیرد؛ ولی از قیاس منطقی می توان در 
معماری اسالمی استفاده کرد و به عبارتی برای شناخت و ساخت معماری 

اسالمی از مقدماتی منطقی به استنتاجی یقینی رسید.
 ،(InductiveReasoning)۲.  منطق اســتقراء: در منطــق اســتقراء
حرکت ذهن از جزء به کل اســت. اســتقراء یا استدالل استقرائی  روشی 
ی می رســد. در 

ّ
اســت کــه در آن ذهــن از قضایای جزئی بــه نتیجۀ کل

صورتی  که مقدمه ها درســت باشــند، نتیجه ی به دست آمده از استقرای 
 درست است، اما نتیجه ی به دست آمده از استقرای فلسفی 

ً
ریاضی قطعا

یا تجربی ممکن اســت درست نباشــد (صدر ١٣۵٩ ). در تاریخ معماری 
اســالمی، هرچند تجارب ارزنده ای کسب شــده این معماری بر مبنای 
منطق اســتقراء اســتوار نشده است؛ بلکه ریشــه های این معماری را در 

ارزش های اسالمی باید جست وجو کرد.

۳. منطق تمثیل: در منطق تمثیل (Easoning Allegory)، حرکت 
ذهــن از جزء به جزء یا کل به کل اســت. تمثیــل یک معنی در منطق 

دارد و یک معنی در ادبیات.
تمثیل یکی از اقســام اســتدالل منطقی اســت. تمثیل عبارت است از 
ســرایت دادن حکم یک امر به امر دیگر به دلیل وجود نوعی از مشابهت 
میان آنها. نتیجه ی استدالل تمثیلی برخالف استدالل قیاسی، قطعیت 
نــدارد؛ یعنی، چنان نیســت که اگر مقدمات اســتدالل صادق باشــند، 
 صادق باشد. از این رو، در استدالل تمثیلی، 

ً
نتیجۀ اســتدالل نیز حتما

نتیجه همراه با واژه ی «احتماًال» آورده  می شود.
ِلگوری (Allegory) یک روایت است که پوشیده خوانده شود، 

َ
تمثیل یا ا

به  طوری  که معنا(ها)ی دیگــری را هم به خود بگیرد. تمثیل، توصیف 
یک چیز است زیر پوشــش چیزی دیگر. تمثیل برای رسیدن به اهداف 

نهایی خود از نمادهای گوناگون سود می جوید.
تمثیل یا تشبیه در ادبیات یعنی ۱. (مصدر) مثال آوردن؛ ۲. تشبیه کردن، 
مانندکردن؛ ۳. صورت چیزی را مصّورکردن؛ ۴. داستانی یا حدیثی را به 

عنوان مثال بیان کردن، داستان آوردن؛ جمع: تمثیالت.
معنای عام: تمثیل در معنای عام، معادل و مرادف تشــبیه اســت و در 
معنای تشبیه به کار می رود؛ زیرا «ِمثل» که ریشه ی واژه ی تمثیل است، 
معنــای «ِشــبه» می دهد (فیروزآبــادی۱۴۱۲، ذیل «مثــل») حکایت ، 

کنایه ، نشانه ، عالمت .
از دو گونه تمثیل ســخن گفته اند: تشــبیه، تمثیل و اســتعاره تمثیلیه یا 
تمثیل بر ســبیل اســتعاره. داســتان تمثیلی، تمثیل در معنای داستان 
تمثیلی، معادل اِلگوری اســت و مراد از آن، بیان داستانی است از زبان 
انســان یا حیوانات که گذشــته از معنای ظاهری، دارای معنایی باطنی 
و کلــی نیز هســت: معنایی که آن ســوی واژه های نمادیــن و رمزآمیز 
(سمبلیک) و نهان است. در رمزگشایی و این تأویل از سوی گوینده، گاه 
شنونده باید خود به کشف رمزها بپردازد و معانی باطنی را دریابد. واژه ی 
اســتعاره نیز تشبیهی اســت که یک سوی آن در ســخن ذکر می شود۳   

(دادبه، دایرۀ المعارف اسالم).
 واژۀ (Symbol) در لغت به  معنای نماد، نشــانه، دال، نمودگار، نمون، 
رمز است (آریان پور و دیگران، ذیل «Symbol») و در عرف علمی، کد 
و ســمبل نیز برای آن به  کار می رود. واژه ی سمبل (سمبلیزم) ریشه ی 
التین از یک رســم یونانی قدیم است. در این رسم عقد اخوت و دوستی 
بین دو نفر بســته  می شد و حلقه ای را از وسط می شکستند. هر نیمه به 

عنوان رمز دوســتی نزد هر یک از آنها باقی می ماند و آن رمز دوســتی 
بوده که به آن «سمبلیم» هم گفته  می شد و واژه ی سمبل از همین رسم 

قدیمی گرفته شده است.
۳-۵-۲. نگرش تمثیلی یا صورت و معنایی

صورت یعنی وجه ظاهری اثر هنری یا معماری که دیده یا شنیده (موسیقی) 
یا خوانده  (خطاطی) می شــود. معنا یعنی مفهوم، منطوق، منظور، مراد، 
مدلول، فحوا، تأویل، تفســیر، باطن، آنچه شــکل و یا کلمه و یا لفظ و یا 
صورت بر آن داللت دارد؛ مقصود سخن، مراد کالم (دهخدا۱۳۷۳، ذیل 
«معنــی»). در جهاِن عینی و در ایــن کارگاِه صنع الهی، هر موجودی که 
خلق شده است، دارای یک اسم است که حاوی معنایی است. ماده ی هر 

موجودی  به زمان و مکان تعلق  دارد و دارای فساد و تبّدل و تغییر است.
 دینی و از نظر مفهوم غیردینی است. اما هنر دینی، 

ً
 هنر رنســانس صورتا
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هنری است که هم صورت و هم معنا دینی باشد (بورکهارت۱۳۷۰، ۳۵). 
معماری اســالمی ملهم از منابع دینی، ظاهر و باطنــی دارد و در یک اثر 
معماری و به طور کلی تمدن اســالمی، هیچ  چیز خالی از «معنا» نیست 
و لفظ معنا و معنویت از یک ریشــه نشــأت  می گیرد و هر دو در روحانیت 
عجین می شــوند. واژه ی معادل (Spirituality) در زبان های اسالمی 
«روحانیــت» یــا «معنویت» اســت کــه از واژۀ «روح» یا «معنا» مشــتق 
شده اســت. هر دو واژه بر امر باطنی یا درونی داللت دارند که سرچشمه ی 
هنر و معماری اســالمی را در این فضا باید جســت وجو کرد (نصر۱۳۷۵، 
۱۲). در حکمــت هنر اســالمی، خردمندی، روحانیــت و حکمت از هم 

جدایی ناپذیرند و همه ی وجوه مختلف یک حقیقت به  شمار می روند.
صــورت و معنا در معمــاری ناظر به وجه محســوس و معقــول (ماوراء 
محســوس) اســت و صورت معماری گواه آن معنا و مفهومی است که 
مقصود معمار را منتقل می کند. معمار و هنرمند بیشــترین بهره برداری 
را از تمثیــل کرده اســت. تمثیــل از ِمثــل و ماننــد می آید و متــرادف با 
ســمبل است. سمبل در لغت یعنی شــکل محسوسی که بیانگر معنای 
غیرمحســوس باشــد. در هنر و معماری اســالمی، در تمامی مراتب، با 
زبــان تمثیل مقصــود خود را بیــان می کند؛ یعنی، به صورتی متوســل 

می شود که شاهد یک معنای برتر است و در باطن نهفته دارد. 
متفکرانی که با دید ِحکمی وارد بررســی معماری اســالمی شدند، این گونه 
تفسیر می کنند که هر صورت محسوس با معنای خودش یک رابطۀ وجودی 
و طولی دارد. لذا، هر نقشی در معماری مبتنی بر عقالنیت، فکر و اندیشه ای 
صورت می گیرد. در این تحلیل مبنایی، از ازل تا ابد، نظر مقدم بر عمل است.

آن  فالن خانه که ما دیدیم خوش
ه و سقف و درش

ّ
بود موزون صف

از مهندس آن عرض و اندیشه ها
آلت آورد و ستون از بیشه ها

چیست اصل و مایه ی هر پیشه ای
جز خیال و جز عرض و اندیشه ای

اول فکر آخر آمد در عمل
بنیت عالم چنان دان در ازل
(مولوی۱۳۶۰، ۲/ ۹۶۵)
نفس انســانی به طور کلی از صور ظاهری و هماهنگی بناها، تناســب 
فضاها و از تکرار و پیوســتگی مطلوب اشکال لذت می برد و بی نظمی، 

ناهماهنگی و آشفتگی بصری را مذمت می کند (توسلی۱۳۷۱، ۱۹).

برخی از این مفاهیم همانند توازن، تقارن و تباین و تقابل فضایی، نسبت 
و تناســب و مقیاس، هماهنگی و وحدت، نظم و ریتم که کلی هستند و 
برخــی از آنها مثل نظم و وحدت، به علت معنا و مفهوم گســترده ای که 
دارند؛ از دیرباز در فلسفه و عرفان و هنر مورد بحث بوده اند. دیدگاه هایی 
که بر جنبه های نامتناهی انسان در جهان استوارند، بر آنند که این معانی 
دربرگیرنــده ی نکاتی هســتند که بیان آنها با مفاهیم فلســفی و عرفانی 
آمیخته اســت و اگر به انســان متناهی و فانی عقیده مند باشیم نخواهیم  

توانست به سرچشمه ی این معانی که جوهر زیبایی است؛ پی ببریم. 
حاصــل کالم و به عبــارت دیگر، دیدگاه های فوق هرکــدام به برخی از 
زوایــای هنر و معماری اســالمی توجه کرده اند. در همــان زاویه ی دید 
نیز به طور نســبی به شــناخت اثر وارد شــده اند. در واقع، هرکدام از این 
دیدگاه ها به بخشــی از شناخت معماری اسالمی دسترسی پیدا می کند، 

ولی شامل همه ی جوانب شناخت موضوع نیست.
۳-۶. شیوه ی مجموعه نگری به معماری اسالمی

در روش مجموعه نگــری یــا نظام منــد، موضوع به عنوان یــک کل که با 
کل های دیگر در تعامل است، نگریسته  می شود. این روش به صورت کلی 
شــامل هدف، مبنا و عوامل اســت. نظام مجموعــه ای از عناصر و اجزای 
مرتبط است که برای هدف معین و بر اساس یک مبنایی با هم هماهنگی 
دارند. با این روش، نگرش مجموعه ای صورت می گیرد. در این شــیوه، هر 
ق هدف) و مقیاس (هدف گذاری شــده) 

ّ
موضوعــی دارای مبنا (علت تحق

اســت و به عبارتی مبنا، موضوع و هدف تشکیل دهنده ی عوامل این نظام 
یا روش اســت. بر این اساس، معماری نیز به عنوان یک مجموعه یا نظام، 

دارای هدف و مبنا و عوامل اســت. با این نگرش، هر موضوع و پدیده ای را 
در جهــان، از ذره تا بی نهایت، به عنوان یک مجموعه یا یک نظام می توان 
نگریســت و از نظــام بی نهایت کوچک تا بی نهایت بزرگ را مورد بررســی و 

تحقیق قرارداد۴.
هدف در مجموعه بدین معنی اســت که اجزاء و عناصر در یک نظام در 
ارتباط با هم، خصلت مشــترکی را به وجــود می آورند که همان کارآیی، 

ق می سازد. 
ّ
نقش، جهت یا هدف مجموعه را محق

برای تعیین هدف معماری اسالمی مراحل ذیل پیشنهاد می شود:
الف. موضوع نظــام یا مجموعه را به  اجمال مشــخص می کنیم که در 

اینجا موضوع، معماری اسالمی است؛
ب. هــدف کلی ترین نظام شــامل مالحظه می شــود. هــدف کلی ترین 

سیستم جامعه ی اسالمی، تکامل، تقرب و تعالی انسان است؛
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ج. موضع موضوع را مشــخص می کنیم. موضــوع معماری، طراحی و 
سامان دهی فضای زیست انسان است.

از جمع بندی این ســه، هدف را معین می کنیــم. بنابراین، حاصل جمع 
این مراحل، هدِف معماری اســالمی یعنی طراحی و ساماندهی فضای 

زیست جهت تعالی و تقرب انسان است. 
هدف، به عبارتــی قلمرو و مقیاس موضوع معمــاری در اینجا، در ابعاد 
ی، به معماری 

ّ
ی، بین المللی و جهانی مطرح می شــود. در ســطح مل

ّ
مل

بومی و به خوبی ها و مزایای آن پرداخته  می شــود. در سطح بین المللی، 
بیــن ملت هایی که فرهنگ های مشــترک دارند و می توانند بر اســاس 
تعامــل و گفت وگوی مثبت بــه تعامالت فرهنگ و تمــدن بپردازند. در 
ســطح جهانی، به حکومت جهانی واحد و تحت لوای توحید و ســیر به 
تعالی و کرامت انسان ها و محیط زیست آرمانی و رشد شتابنده به سوی 

تکامل در سمت حقیقت مطلق مطرح می شود.
هدف معماری اســالمی به طور کلی ایجاد فضایی است که انسان را در 
روند شــناخت جاودانگی خود و ســیر تکاملی خویش به سمت حقیقت 

مطلق یاری رساند و او را از ظلمات فهم به نور ابدی هدایت کند.
ق هدف است. برای رسیدن به یک نظام خاص، 

ّ
مبنا در نظام، علت تحق

عناصــر و اجزاء باید بــه گونه ای کنار هم چیده شــوند که بتوانند هدف 
ق ســازند. همین خصوصیت که اجــزاء را کنار هم قرارمی دهد، 

ّ
را محق

مبنا نام دارد. مبنا در معماری اسالمی همین نقش را دارد. اضافه کردن 
عنصری به یک نظام شناخته شده با توجه کامل به مبنا و هدف آن نظام 
 به عنوان عنصری ناهمگون باقی خواهد ماند و 

ّ
امکان پذیر اســت، و اال

در مجموعــه اخالل ایجاد خواهد کــرد. ورود عناصر بیگانه و وارداتی به 
معماری اسالمی از این خصوصیت برخوردار است.

مبنــا با بررســی ســه جهان بینی دینی، فلســفی و علمــی (تجربی) در 
ق می شــود (ذوالفقارزاده، ۱۳۹۱). با 

ّ
خصوص معماری اســالمی محق

این ســه جهان بینی به عنوان مبانی موضوع شناســی معماری اسالمی 
و با بررســی عوامل و اهداف و قلمرو موضوع، نگرش جامع در حد توان 

یک طراح صورت  می گیرد. 
در جهان بینــی دینــی، با بررســی و تحقیــق روی معرفت هــای دینی و 
ارزش هــای اخالقــی و احکام فقهی بــا توجه به مفهوم عــام و دامنه و 
ســیطرۀ این معارف، همه ی موضوعات هستی را در بر می گیرد. موضع 
دین از دیدگاه اعتقادات (هستی ها و نیستی ها) و اخالقیات (شایسته ها 
و ناشایســت ها) و احکام (باید و نبایدها) به موضوع تخصصی نگریسته 

می شود و به عبارتی، در روش مجموعه نگری معماری، احکام توصیفی 
(اعتقادات)، ارزشی (اخالقیات) و تکلیفی (احکام) به عنوان اصلی ترین 

مسائل مبنایی موضوع تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد. 
در جهان بینی فلسفی، به چرایی و چیستی و چگونگی موضوع پرداخته 
 می شــود تا جهانــی عقالنی از جهــان بیرونی حاصل گردد و شــناخت 

نسبت به موضوع به صورت منطقی در جهان اندیشه شکل بگیرد.
در جهان بینــی علمی، تجــارب حاصل از موضــوع تخصصی معماری 
اسالمی در گذر زمان استفاده می شود. در این مرحله، موضوع به عوامل 
درونی و بیرونی و اســتراتژی (ارتباطی) دسته بندی می شود که هر کدام 

از اینها مباحث خود را می طلبد و در ظرفیت این نوشتار نمی گنجد.
عوامل، کلی ترین دســته بندی های یک نظام اســت. عوامل به گونه ای 
اســت که هیچ عنصــری در خارج عوامل، باقــی  نمی ماند. لذا در روش 
نظام مند همه ی عناصر بررســی می گردد. در عوامل، به بررســی عوامل 

درونی و بیرونی و ربط بین آن دو در جهت نهایی پرداخته  می شود.
در روش مجموعه نگــری عوامــل درونی و بیرونی شــیء (موضوع) در 
ســمت و ســوی تعالی قرار می گیرد و بنا به اقتضای حرکت شــیء و در 
 تغییر کیفیت (به ســمت توســعه) حاصل می شود. 

ً
همان مســیر، دایما

عوامل درونزا همان عوامل مؤثر درونی آن موضوع است و عوامل برونزا 
همان عوامل و شرایط اجتماعی و طبیعی و مصنوعی است که موضوع 

در آن جامعه مطرح می شود.
    با توجه به مطالب فوق الذکر، شــناخت معماری اســالمی موضوعی 
تخصصی اســت و به یک شــیوۀ منطقی نیاز دارد. بــا روش نظام مند و 

مجموعه نگری، شناخت مبنای این مجموعه متشکل از سه جهان بینی 
دینی، فلسفی و علمی (تجربی) است. در شناخت دین، نیاز به شناخت 
حقیقی ارزش ها مورد نظر اســت که به وســیله ی منطق صحیح (روش 
اصولییــن) انجام می شــود؛ منطقی که داللــت ارزش هــا را از حقیقت 
وحی اســتنباط می کند. در جهان بینی فلســفی، هماهنگی فلســفه ای 
که هماهنگی اش با دین صورت گرفته ، مورد نظر اســت. در جهان بینی 
علمی، تجاربی که بر اســاس دین و در فضای ارزشی حاصل می گردد. 
بر اســاس این ســه جهان بینی (ارزش و بینش و دانش) می توان مبانی 
ق ساخت. برای 

ّ
و پایه های شــناخت و ســاخت معماری اسالمی را محق

تبیین بیشــتر این نگرش، به نوشــتاری مســتقل نیاز است. رسالت این 
 بررســی شیوه ها و دیدگاه های 

ً
مقاله با توجه به موضوعی که دارد، صرفا

مختلف نسبت به معماری اسالمی است و الغیر.
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۷. نتیجه گیری
در حاصل نگرش این دیدگاه ها به معماری اســالمی، می توان این نتیجه 
را گرفت که شــناخت معماری اسالمی، موضوعی تخصصی است لذا  به 
، همــه ی این دیدگاه ها در قلمرو 

ً
یک روش منطقی احتیاج  دارد. مســلما

قی با هرکدام از این نگرش ها 
ّ
خودشــان می تواند درست باشــد و هر محق

که وارد موضوع شود؛ در همان قلمرو، معرفت پیدامی کند؛ منتها سطوح 
و قلمرو شناخت ها با هم متفاوت است. با نگاه توصیفی، تاریخی، فلسفی، 
تربیتــی و یا مجموعه ای، بــا هرکدام از این روش ها، می توان نســبت به 
ق در نگاه توصیفی فقط به ظاهر 

ّ
معماری اسالمی معرفتی را پیداکرد. محق

آثار نظر دارد؛ در نگرش تاریخی به معماری در گذر زمان نظاره می کند؛ در 
فلســفی به دنبال علت های معقول آثار است؛ در روش تعلیم و تربیتی به 

ریشه های شناخت و دانایی و شکل گیری متخصص عنایت می کند و در 
شیوه ی مجموعه نگری، به صورت نظام مند، معماری اسالمی را پی جویی 
می کنــد. لذا، شــناخت و معرفت در چه زاویه ی دید و در چه ســطحی از 
ق به ارمغان بیاورد، بــه انتخاب روش او 

ّ
گاهی و شــناخت را بــرای محق آ

بستگی دارد؛ ولی حاصل کالم این که موضوع معماری اسالمی اگر با دید 
مجموعه نگری و به عبارتی سیستمی، بررسی شود، می تواند چالش های 
موجود در شناخت و ساخت معماری اسالمی را برطرف کند و لذا موضوع 
معماری اسالمی نیاز به یک منطق متقن موضوع شناسی دارد؛ بدون این 
منطق سیســتمی و جامع، دسترســی به حقیقت این موضوع را همواره با 
چالش مواجه خواهد کرد. با توجه به مجموعه مطرح شــده، ســه دیدگاه 

دینی، فلسفی و علمی، مبانی این منطق را تشکیل می دهد.
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ریشه یابی کاربست رنگ آبی در پنجره های ابنیه سنتی مسکونی*
( نمونه موردی ابنیه مسکونی اورامان).
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             **. memarian@ iust.ac.ir       ***. sirwan.arch65@gmail.com ****.architect.mahdi@yahoo.com

در تجزیــه  و تحلیــل الیه های مختلف آثار معماری و ســبک هر معمار، رنگ جایگاه خاصی دارد.  عاملی که افکار و عواطف وی را از ســویی و درون مایه، 

مبانی نظری و ســاختارهای فرهنگی و اجتماعی بنا را از ســویی دیگر به هم مرتبط می ســازد. لذا بررســی نوع رنگ و نحوه کاربرد آن در معماری ســنتی 

اصیل، دریچه ای رو به شــناخت برخی از ویژگی های این ســبک منحصربه فرد معماری و نیز اندیشــه ها، گرایش ها و توانایی های هنری و معما رانه جامعه 

بســتر است. معماری در سرزمین کردســتان اگرچه در ساختار کالبدی خود کم وبیش موردبررسی پژوهشــگران قرارگرفته است، اما در واکاوی ریشه های 

آن به ویژه در ابعاد معنایی، پژوهشــی تأثیرگذار صورت نگرفته اســت. نقش رنگ در پژوهش های معماری غرب از زمان باووهاس، بیشتر از بعد روانشناسی 

مورد توجه قرارگرفته اســت، در ابعاد معناگرایانه و بوم شــناختی نیز، بر مبنای کهن الگوها و نگرش های بومی و مذهبی آمیخته با معماری، پژوهش های 

متأخری صورت پذیرفته است. 

در بررســی های میدانی، شــهود کاربســت ۶۰ درصدی رنگ آبی در پنجره های خانه های ســنتی منطقه اورامان، بر ضرورت پژوهش در این حوزه صحه 

می گذارد. لذا این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و با اســتفاده از پرسشــنامه، مصاحبه، عکس نگاری و بررسی تطبیقی، در پی یافتن چرایی آن است. 

یافته های پژوهش حاکی از آن است که گرچه کلیشه های اجتماعی مانند چشم زخم بودن و تقدس، در کاربست رنگ آبی در معماری و پنجره های منطقه 

اورامان اصالت ندارد؛ اما رابطه معنادار و نزدیکی با زیبای شناسی و مباحث روانشناسی در کاربرد آن دیده می شود.

واژه های کلیدی: معماری بومی، رنگ آبی، منطقه اورامان، پنجره، زیبایی شناسی
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شاهکارهای معماری بومی، دارای ابعاد گسترده ای هستند که می توانند 
در زمینه های گوناگون محور مطالعه قرار گیرند و با شناسایی الگوهای 
هماهنگ  و  بنیادین  اصول  این  مبنای  بر  را  جدید  کالبد  آنان،  اصیل 
با شرایط زمانی و مکانی جدید ساخت. معماری هر سرزمینی بر آیندی 
مرزوبوم  آن  در  ساختن  شیوه های  و  صنعت  اقلیم،  فرهنگ،  باورها،  از 
است بر همین اساس معماری، به مثابه آینه ای تمام نما، معرف سالیق، 

امکانات، دانسته ها و توانایی خالقان خود است.
است؛  فضایی  قالب  در  اشکال  و  برگه ها  از  متشکل  معماری،  اثر  یک 
فضاهای باز و بسته و باز شوها، پرو خالی های حجم و شاخصه های کالبدی، 
سلسله مراتب و اندازه ها. در این میان، رنگ به دلیل گستردگی و تأثیرات روانی 
بارز، جایگاه خاصی دارد که در باز خوانی یک معماری مبین و مبرهن است. 
بررسی کاربست رنگ در معماری بومی منطقه اورامان با داشتن معماریی 
غنی، تاریخی کهن و اصالتی محفوظ، تالشی است در این زمینه و نتایج 
قابل تأملی را در شناخت هرچه بیشتر سکونتگاه های کوهستان، نگاه زیبایی 

شناسانه و جنبه های روان شناسانه به دست می دهد.
مقاالت  سبک شناسی،  و  بناها  تحلیل  معماری،  تاریخ  باب  در  اگرچه 
صورت  به  آن ها  البه الی  در  و  شده  نگارش  بسیاری  کتاب های  و 
رنگ شناسی  کتاب های  در  یا  است  شده  توجه  رنگ  مبحث  به  جزئی 
خالی  جای  میان  این  در  اما  است،  اشاره شده  نیز  معماری  بناهای  به 
پژوهش های تخصصی در زمینه رنگ و معماری در ابعاد بوم شناختی 
می شود.  احساس  تاریخی،  تمدن های  در  آن  فرهنگی  ریشه های  و 
و  بستر  جامعه  مطالعه  رنگ،  کلیات  به  مقدمه  از  بعد  تحقیق  این  در 
عوامل  تحلیل  به  بعدی  بخش  است.  شده  پرداخته  موضوع  پبشینه 
عنوان های  زیر  تحت  آبی،  رنگ  به  گرایش  شکل گیری  در  مؤثر 
عوامل  تمام  جمع بندی  با  انتها  در  و  می پردازد  آشکار،  و  پنهان  هویت 

می شود. بیان  نتیجه گیری  مطرح شده، 
روش تحقیق

ریشه یابی  و  واکاوی  درزمینهی  تالشی  پیش  رو  پژوهش  گرچه 
بومی  فرهنگ  بر  مبتنی  معماری  در  زیبایی  شکل گیری  چگونگی 
در  اما  یابد  نمود  نیز  معاصر  معماری  در  تا  می شود  سعی  و  است 
تأثیر  به  تحقیق  این  می گیرد.  قرار  بنیادین  تحقیق های   حیطه 
روانشناسی  و  زیبایی شناسی  ادبیات،  اقلیم،  جغرافیا،  اعتقادات، 

رنگ  کاربست  چرایی  و  چگونگی  بر  مستقل  متغیر های  به عنوان 
است.  پرداخته  وابسته  متغیر  به عنوان  سنتی،  مسکونی  معماری  در 

است. تحلیلی  و  توصیفی  تحقیق  این  رویکرد 
قرار  ایران  در  که  است  اورامان  منطقه  از  قسمتی  تحقیق،  محدوده 
دارد. روش جمع آوری بخشی از اطالعات به روش مطالعه کتابخانه ای 
بومی  معماری  در  رنگ  روانشناسی  جنبه  واکاوی  به  که  بوده است 
در  جغرافیا  و  اقلیم  زندگی،  شیوه  تأثیر  مانند  پنهان  هویت  مباحث  و 
معماری  در  خاصی،  رنگ  گزینش  آن،  به تبع  و  مردم  زیبایی شناسی 
مطالعات  با  داده ها  دیگر  بخش  و  پرداخته  بومی  بافت  پنجره های  و 
میدانی؛ مطالعه بافت معماری بستر، توزیع پرسشنامه و مصاحبه با مردم 
کهن سال اورامان جمع آوری شده است تا شواهد "آشکار" کاربست رنگ 

آبی برای پنجره های مسکونی، از دیدگاه مردم نیز روشن شود.
جغرافیایی،  ازلحاظ  آماری  جامعه  اورامان،  منطقه  وسعت  به  توجه  با   
در حد توان گسترده و ازنظر تعداد متناسب در نظر گرفته شد تا عالوه 
 ۵ مهم،  این  حصول  جهت  شود.  شامل  را  جوانب  تمام  الزم،  اعتبار  بر 
منطقه بکر کماله، اورامان تخت، پلنگان، نروی و هیروی با پراکندگی 
ساکنین  از  نفر   ۴۰ با  تصادفی  به طور  نواحی  این  در  شد.  انتخاب  الزم 
کهنسال که خود از معماران و انتخاب کنندگان رنگ آبی بوده اند دیدار 
شده و پرسشنامه هایی به صورت مصاحبه ای تکمیل گشت. با توجه به 
به  سال   ۵۵ افراد  درصدی   ۲۰ نسبت  و  درصدی   ۹۰ اطمینان  ضریب 

باال، جامعه آماری ۴۰ نفر بوده است.
پرسش ها و فرضیه ها:

در  اورامان  معماری  ساختارشکن،  و  مدرن  فرا  سبک های  عصر  در 
پس هزاران سال هنوز هم به عنوان شاهکاری زنده و اصیل در جریان 
است. خانه، گسترده ترین عضو این کالبد، به مثابه لباس دوم، محصول 
نقش  بررسی  با  تحقیق  این  است.  آن  ساکنان  سلیقه  و  توانایی  دانش، 
رنگ و چرایی کاربست رنگ آبی در معماری و پنجره های اورامان، در 
پی شناخت بیشتر این میراث کهن معماری و دست یابی به پرسش های 

ذیل است.
• رنگ آبی در معماری سنتی منطقه اورامان چه جایگاهی دارد؟

• ریشه های دالیل انتخاب رنگ آبی، در معماری بومی منطقه اورامان 
کدامند؟

مقدمــه:
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۲. کلیات رنگ
۲-۱. رنگ و چیستی آن:

رنگ؛ گســترده ترین عنصر قابــل درک، با تجلی در تمــام ابعاد عالم با 
همنشــینی های مکمــل و خلق هارمونی هــای ناب، زیبایی تحســین 
برانگیزی به طبیعت بخشیده است. با توجه به تأثیر باال و گسترده بر روان 
آدمی می توان گفت: بدون رنــگ، ادامه حیات و زیبایی زندگی آدمی را  
افســردگی و بی نشاطی فرا خواهد گرفت. لذا بشر همیشه کوشیده است 
تا با کاربســت رنگ و مصالح رنگی محیط زیســت خویش را خوشایند و 
زیبــا کند. در لغت نامه ها «رنگ کیفیتی اســت که از ظاهر چیزی دیده 
می شــود؛ مانند سفیدی، ســرخی، ســبزی»(معین ۱۳۶۰، ۱۶۷) و در 
لســان العرب، ابن منظور عالوه بر تعریف فوق اضافه می کند که «رنگ 
هر شــی، چیزی است که باعث تمایز آن از شــیِء دیگر می شود»(ابن 
منظور ۲۰۰۰، ۳۶۷). در تعریفی فرا گیر، به گفته الریش بیر۱ روانشناس 
اتریشــی، انســان در مقابل رنگ ها از خود واکنش های خواهد داشت و 

این تعریف اولیه رنگ است.
گاه ماست  گاه و ناخود آ گاه، نیمه خود آ همچنین «رنگ قسمتی از خود آ
و مــا با دریافت رنــگ در رفتارمان از خود واکنش نشــان می دهیم و این 
وکنش ها فقط روانی یا ادراکی نیستند بلکه ممکن است جنبه فیزیولوژیک 
هــم داشــته باشــند. از این رو رنــگ در کامــل ترین  تعریف یــک پدیده 
ســایکو فیزیولوژیک اســت که در مغز و روان ما ایجاد می شــود و خارج از 

ذهن ما رنگ مفهومی نخواهد  داشت»(بختیاری فرد ۱۳۸۱، ۱۱).
۲-۲. تاریخ کاربست رنگ:

ســابقه اســتفاده از رنــگ حداقل بــه حدود پانــزده هزار ســال پیش 
برمی گردد، به کهن ترین نقاشــی های که در غارهای السکو و التمیرا 
پیداشــده اســت.۲ با ایجاد مدنیت و اختراع ســفال اســتفاده از رنگ 
شــکل کاربردی تری به خود گرفــت و از ۳۰۰۰ تا ۱۵۰۰ قبل از میالد 

با کشــف فلز، آلیاژهای فلــزی و یافتن ســنگ های تزئینی (الجورد، 
فیروزه، یشــم)، ســاخت لوازم تزئینی و جواهرات رونــق یافت و از این 
پس رنگ به عنوان یک عنصر زیبا ســاز در مواد و وســایل بکار گرفته 
شــد. هنرمندان بــا به کارگیری رنگ در پارچه، شیشــه، فلز، ســنگ، 
چوب و ... آثار هنری نفیس تری را به وجود آوردند و روز به روز بیشــتر 

بــه اهمیت رنگ پی می بردند (بختیاری فرد ۱۳۸۱، ۷).
۲-۳. جایگاه رنگ آبی در معماری مسکونی منطقه اورامان:

خانه؛ ظرف زندگی، حاصل ترکیب هنر و صنعت ســازندگان آن اســت. با 
توجه به اهمیت و تعامل گســترده با کالبد آن، همواره ســعی شده است تا 
همسوی اندیشــه ها و باورها بوده و ظاهری آراســته داشته باشد. یکی از 
شاخص ترین نمود مصالح و اندودها، رنگ است که در انتخاب آن عالوه 

بر توجه به وجه کاربردی، جهان بینی و زیبای شناسی نیز دخیل است.
 در بررســی رنگ پنجره های خانه های ســنتی، دو گونه کاربست رنگ 
دیده می شــود. شیشــه های رنگی ارســی ها و روغن دان ها۳ که همواره 
یکــی از رنگ هــای پایه ای آن ها آبی اســت و فریم هــای چوبی که اگر 
رنگ می شــوند، رنــگ غالب آن هــا، از مناطق مرکزی بــا اقلیم گرم و 
خشــک تا تهران و تبریز، با اقلیم ســرد کوهستانی، آبی روشن است اما 
در منطقه اورامان، این رنگ با خلوص بیشــتری دیده می شود. کاربست 
گســترده این رنگ در طول تاریخ و گســتره جغرافیایی، از شرق تا غرب، 
در پنجره های چوبی، اهمیت موضوع را رســانده و بر وجود ارتباط پیدا و 

پنهان این رنگ با مفهوم سکونت صحه می گزارد.

گرچه آبی رنگی ســرد و خنک محســوب می شــود و می تواند در نواحی 
گرم و خشــک، از دیــدگاه روانشناســی، قابل توجیه باشــد، اما فراوانی 
آن در اقلیم ســرد و کوهســتانی، بر پیچیدگی کار می افزاید. در راستای 
اثبات کاربســت گســترده این رنگ، به عکس نگاری و مصاحبه با مردم 

کهن سال منطقه موردپژوهش پرداخته شد. (تصویر ۱)

شکل ۱. کاربست رنگ در خانه های منطقه اورامان، به ترتیب، اورامان تخت، هجیج، دره هجیج.(منبع: بنیاد مسکن)
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برای این کار، به طور تصادفی چندین عکس،  از آبادی های بکر «اورامان 
تخت»، «بلبر»، «شــرکان»، «هجیــج» و «دره  هجیج»، انتخاب و تمام 

خانه های آن شمارش شد. تا درصد
 اســتفاده هرکدام از رنگ ها مشــخص شــود. با توجه به اینکه انتخاب 
عکس ها تصادفی بوده و پنج آبادی مجزا مورد برســی قرارگرفته و نتایج 
آن هــا به طور معنــی داری، همخوانی دارد، می تــوان ادعا کرد که نتایج 
بررسی، عکس های دیگر با زوایای متفاوت، همان آمار را تأیید می کند.

 باید خاطرنشــان کرد که؛ به دلیل بزرگ و کوچــک بودن آبادی ها، تعداد 
خانه هــای شمارش شــده متفاوت اســت. آن چنان که در مــواردی، تمام 
خانه های یک روستا ۵۰ باب بوده و از این تعداد نیز بخشی به دلیل مخروبه 
بودن پنجره نداشته است. عالوه بر آن، نتایج مصاحبه با اهالی کهن سال 
اورامــان، نیز که حاکی از گســتردگی رنگ آبی در پنجره های مســکونی 
منطقه اورامان اســت. در جدول ۱ آمده است. همان گونه که از این جدول 

بر می آید؛ بالغ بر ۵۵ درصد استفاده از رنگ، مربوط به آبی بوده است.

جدول ۱. درصد کاربست رنگ آبی در چند آبادی بکر و اصیل منطقه اورامان( مأخذ: نگارندگان)

شرکان در سال ۱۳۸۵
بلَبر 

۱۳۹۰

هجیج

۱۳۸۵

شرکان

۱۳۸۵

بلَبر

۱۳۹۰

دره هجیج

۱۳۷۰
 در مصاحبه با اهالی کهن سال

۰/۵۶۰/۵۵۰/۶۷۰/۵۳۰/۶۵۰/۶۵آبی

۰/۲۷۰/۰۴۰/۱۸۰/۳۰۰/۰۸۰/۲۰سبز فیروزه

۰/۱۷۰/۲۱۰/۰۲۰/۱۷۰/۰۴۰سفید

۰۰۰/۱۳۰۰/۲۳۰/۱۵بدونه رنگ

۱۰۷۴۷۳۹۶۳۲۶۰/۱۰۰تعداد نمونه

 هرچند باگذشــت زمان و وارد شــدن پنجره های فلــزی تا حدودی رنگ 
ســفید وارد بافت شــده و از فراوانی رنگ های آبی و سبز فیروزه ای کاسته 
است اما فراوانی رنگ آبی، همچنان نمود گسترده ای دارد. از موارد کهن 
رنگ آمیزی مسکن، می توان به تزئینات نقاشی تاالر پذیرای کاخ سارگون 
اشــاره کرد که به ۷۴۶ ســال پیــش از میالد بر می گــردد۴. این مجموعه 
نشــانگر کاربرد نقاشــی و رنگ آمیزی در داخل و خارج بناهای مسکونی 
اســت. به پیــرو آن، در منطقه اورامــان هم که ارتباط سیاســی و تجاری 
نزدیکی با بین النهرین داشته، رنگ، کاربستی قابل توجه ای داشته است.

آنچنــان که در ادامه، به تفصیل بیان می شــود، در نوشــته-های کهن 
که بخشی از اندیشــه های آیین زردشت است۵ بر استعمال رنگ آبی در 
کنار رنگ های ســبز و سفید، تاکید شده اســت؛ اما ازآنجاکه تهیه رنگ 
در قدیم االیام دشــوار و پرهزینه بوده اســت، رنگ آمیزی و اســتفاده از 
رنگ های ملون (فراتر از قهوه ای روشــن کاهگل یا ســفید خاک رس) 
رسمی، اعیانی بوده و کمتر در بناهای مردم عادی، استفاده شده است، 
لذا در بیشــتر موارد، رنگ در و پنجره، همان قهوه ای روشن چوب بوده 
اســت؛ اما با احداث اولین کارخانه  تولید رنگ صنعتی در ایران به ســال 
۱۳۱۸، زمینــه ی رنگ آمیزی گســترده فراهم می شــود و این رنگ در 

خانه های رعیت نیز، بروز چشمگیرتری پیدا می کند.

۳. اشاره ای به منطقه اورامان:
 اورامان ســرزمینی کوهســتانی و نســبتا مرتفع با ارتفاعــی از ۱۵۰۰ تا 
۳۵۰۰ متر از ســطح دریا، به مختصات طــول جغرافیای´۵۳◦۳۴ تا ´۵۹ 
۴۵◦۴۶ شــمالی اســت. در  ◦۴۵ دقیقه شــرقی و عرض بین´۵۹ ◦۴۵  تا́ 

تقسیم بندی سیاسی بخشــی از آن در استان های کردستان و کرمانشاه 

و بخش دیگر در شرق اقلیم کردســتان در کشور عراق قرار دارد(تصویر 
۲). در پهنه بندی اقلیمی هم همگونه ســرد و کوهستانی قرار می گیرد، 
با تابســتان های معتدل و زمســتانی ســرد و برفی، اما به دلیل اختالف 
ارتفاع هــای فاحش، حتــی در یک فصــل معین، میــان نواحی مجاور 
تفاوت های آب وهوای شــدیدی به چشــم می خورد، به طوری که شروع 
 تا دو ماه اختالف زمانی دارد. 

ً
رویــش و بهار طبیعت در این مناطق، گاها

ایــن ویژگی منحصربه فرد دوران های کهن، ســبب پیدایش نوع خاصی 
از زندگی کوچ نشــینی در عین اسکان دائم شــده است. اورامان به دلیل 
صعب العبور بودن، در طول تاریخ دارای حکومتی خود مختار و مســتقل 
بوده و آداب و فرهنگ خاص خود را داشــته اســت؛ کــه از مصادیق آن 
می توان، از شــیوه دموکراتیک در انتخاب «شــورای» اداره حکومت در 
دوران قبل از اســالم نام برد که به طور مســتقیم، در انتخاباتی روشن و 
قاعده مند، توسط زنان و مردان به سن معلوم رسیده برگزار می شده است. 
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زنان عالوه برداشــتن حق رأی در این انخابــات، در دوره های به عنوان 
کاندیدا شرکت کرده و اداره جامعه را به دست می گرفتند.۶  

در ارتباط با وجه تســمیه اورامان بالغ بر ۱۰ قول موجود می باشــند که در 
این میان موارد زیر ارجحیت دارند:

- در فرهنگ لغت «برهان قاطع» اثر محمدحسین خلف تبریزی آمده است 
که: اورامان از دو واژه ترکیبی (ئوور) به معنی قلعه مســتحکم و ســخت و 

دارای) حصار و بارو) و مان یعنی خانه و مسکن تشکیل شده است.
- از کلمــه «اهورئامــان» بــه معنــی مــکان و جایگاه خدای زردشــت 

«اهورامزدا» هور= اهورا و مان= مکان و جایگاه.
- از «اور» بــه معنای شــهر و «امان» بــه معنی پناه گرفتن و پیشــوند 
«اور» در شــهرهایی چون اور (پایتخت سومر) اورمیه- اورشلیم-اورفا- 

اورامان، تداعی این معناست.
- از «اورامــن» بــه معنــی خوانندگی به زبــان پهلوی استخراج شــده، 

اورامنان: شعرهای پهلوی و محلی ایرانیان.۷

۴. پیشینه موضوع
با توجه به گســتردگی و تأثیر بارز رنگ بر کیفیت بصری و روانی فضا، این 

عامل در آثار پژوهشــگرانی که به بازخوانی معماری های بومی و نقد بناها 

می پردازند، جایگاه ویــژه ای دارد. اگرچه اولین نظریه های مبحث رنگ، 

در آثار و اندیشه های فیلســوفان کهنی مانند افالطون و ارسطو به چشم 

می خــورد اما پیدایش اصول کاربردی رنگ، به دوران رنســانس و تالش 

هنرمندانی مانند لئوناردو داوینچی۸ و یوهان گوته۹ برمی گردد.
در میان کارهای صورت گرفته در ادوار بعدی، نقش پررنگ مدرسه باهاوس، 
قابل تأمل اســت که بــا گردآمدن هنرمنــدان و صاحــب نظرانی همچون 
کاندینسکی۱۰، و ایتن۱۱ و آثار هنرمندانی مانند ماتیس۱۲، موندریان۱۳ و ویکتور 
وازارلی۱۴ ادامه و گسترش یافت. یوهانس ایتن از نخستین کسانی است که 
درزمینهی رنگ، اصول و قوانینی وضع کرد و با انتشــار کتاب «هنر رنگ» 
در ســال ۱۹۶۱، بانی پیدایش بابی با موضوع رنگ در ارتباط با ســاختمان 
و روان آدمی در کتاب ها و پژوهش های معماری و ســایر رشــته ها شد. آثار 
موندریان نیز با استقبال گسترده طراحان صنعتی و معماران، در زمینه های 
گوناگون طراحی لباس، ماشین نمای ساختمان و طراحی داخلی، منجر به 

شکل گیری مکتب هنری دی استایل۱۵شد.
 در میان منابع داخلی، می توان از کتاب  «معماری، رنگ و انســان» نام 
بــرد که به صورت کلی بــه تاریخچه رنگ، کلیــت آن، دمای رنگ، نور 
روز، نحوه انتخاب رنگ در فضا و تأثیر رنگ بر فضا و انســان می پردازد. 
همچنین بختیاری فرد در کتاب ارزشــمند «رنگ و ارتباط»، به بررســی 
رنــگ در ارتباطات و پیدایــش نظریه-های رنگی، انواع سیســتم های 
آن، خلــق زیبایــی و هارمونــی و تأثیــرات فیزیولوژیکــی و روانی رنگ 
می پردازد. در معماری ســنتی از دیدگاه عرفانی و سمبلیک نادر اردالن؛ 
رنگ آبی «نشــان از زمین، ســردی و خشکی دارد. نفس اماره، کیفیات 
منفعــل، انقباضی و الینحل بــه آن تعلق دارند و نمــاد پایان چرخه ها، 
شب، زمســتان و کهن سالی اســت» (اردالن و بختیاری ۱۳۹۰، ۸۰). 
همان گونه که از نوشــته های فوق پیداســت، جای خالی پژوهش ها ی 

تخصصی، درزمینهی ریشــه یابی عملکردی و معنایی دالیل کاربســت 
رنگ آبی در معماری بومی مسکونی احساس می شود.
۵. سابقه کاربست رنگ در منطقه اورامان

اورامانات یکی از کهن ترین زیستگاهای ایران و خاورمیانه است. به طوری که 
از تپه های باســتانی منطقه مانند تپه تیانه برمی آید سابقه کاربست رنگ در 
اورامان حداقل به ۷۰۰۰ سال قبل برمی گردد. «در گمانه زنی این تپه، شش 
طبقه اســتقراریافته، به دست آمده اســت. طبقه ششم که قدیمی ترین آثار 
تپه در آن به دســت آمد، دارای سفال های منقوش قرمز مانند سفال های 
چشمه علی ری، اسماعیل آباد، ساوجبالغ و واالتپه بود. تاریخ این سفال ها 
بــه هزاره چهارم و اواخر هزاره پنجم پیش از میالد، یعنی حدود هفت هزار 

سال پیش می رسد»(سلطانی هورامی ۱۳۸۳، ۸۱).
تپــه توبره ریــزه نیز «معــرف آثار عصر مــس، در منطقه ی کردســتان و 
هورامان اســت. آثار این تپه با آثار تپه ی حصار دامغان قابل مقایســه و 

شکل ۲. موقعیت جغرافیای منطقه اورامان و پراکندگی سایت های نظر سنجی
(google earth :مأخذ)
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فرهنگ سفال نخودی رنگ در این منطقه گسترش یافته است. در طبقه 
پنجم، قدیمی ترین ســفال های مربوط به هزاره پیــش از میالد بارنگ 
نخودی و قهوه ای رنگ به دســت آمده. یــک لوحه گلی با نقش درخت 
نیز در این طبقه یافت  شد»(همان، ۸۲). در اورامان حداقل، قدمت سند 
مکتوبی که به رنگ می  پردازد؛ کتاب منظوم «معرفِت پیشــالیار» اســت 
که به اوایل اســالم (۱۴۰۰ سال پیش) برمی گردد. وی دریکی از ابیات 
خویش اشاره می کند که برای کفش و لباس هرگز از رنگ سیاه استفاده 

نکنید، رنگ سفید، سبز و آبی بهترین رنگ ها هستند.
 مردم اورامان مانند ســایر ســاکنان زاگرس در تهیه رنگ از گیاهان در 
رنگــرزی قالی ها بهره می گیرنــد و تولیدکنندگان بومــی از ریحان رنگ 
جگری، از پوســت گردو قهوه ای، از پوســت انار رنگ قرمز، از ســماق 
قهــوه ای کم رنگ، از گیــاه حنا رنگ حنایــی، از تمشــک ارغوانی، از 
کاه رنــگ زرد، از پیاز رنگ پیازی تهیه نمــوده اند (خضری ۱۳۸۷، ۶). 
عالوه بــر آن، در نمد و لباس های که می بافتنــد از هفت رنگ طبیعی 
سفید، سیاه، خاکستری، خرمای و قرمز استفاده می کرده اند که آنان را 

مستقیما از رنگ پشم و موی حیوانات می گرفتند.
۵-۱. جایگاه رنگ در ادبیات فولکلور اورامان:

ادبیات نیز تا حدودی معرف فرهنگ و افکار یک ملت است.  اندیشه ها و 
آنچه به صورت رفتاری خاص از این اندیشه از وی سر می زند در ادبیات 
نمایان است. لذا بامطالعه آثار ادبی یک سرزمین به زوایای نهان و آشکار 
مردمان آن می توان پی برد. رسوم و آیین هایشان را در مناسبت ها و وقایع 
مختلــف مورد تجزیه وتحلیل قرار داد. ایران از قدیم االیام یکی از معادن 

مرغــوب فیروزه بوده اســت و با توجه به نایاب بــودن و ارزش فراوان آن 
جنبه مقدس یافته است، لذا از فیروزه و رنگ های آن که از آبی کم رنگ 
تا آبی پر رنگ و طیف های رنگ سبز را شامل می شود، در ادبیات و شعر 
فارســی به وفور یادشده است. به تبع آن در اورامان رنگ سبز متمایل به 
آبی را پیروزه می نامند که رنگی پر برکت اســت. از ســوی دیگر توجه به 
افســون آســمان و رمز و رازهای آن و آبی دریا و ... ســبب شده است تا 
صفت های تداعی گر آبی مانند؛ کبود، نیلی، آسمانی، الجوردی و فلک 

و گردون هم در نظم و نثر، کاربستی گسترده بیابند.
پیروزه خاتم خدائیست                        فتحی که بدو جهان گشادن 
یا در هفت پیکر نظامی روز چهارشنبه در گنبد پیروزه رنگ، دختر پادشاه 

اقلیم پنجم به داستان سرای می پردازد.
چهارشنبه که از شکوفه مهر                       گشت پیروزه گون سواد سپهر        

شاه را شد ز عالم افروزی                              جامه پیروزه گون زپیروزی  
 شد به پیروزه گنبد از سر ناز ….

«گویش هورامی از گویش های  اســت که ادبیات شــفاهی و کتبی غنی 
دارد. آثار منثور و منظوم کردی، در آغاز به این شیوه نگارش یافته است. 
هورامــان ازنظر تاریخی نســبت بــه دیگر مناطق کردســتان از اهمیت 

بیشتری برخوردار است»(احمدی ۱۳۹۰، ۱۶).
در ادبیــات فولکلور اورامی، از بازی های کودکانه گرفته تا جشــن های 
باســتانی، اشــعاری به چشــم می خورند که عــالوه بر اشــاره به رنگ و 
آیین هــای خاص، نمادین بــودن رنگ ها را می رســاند.   با آمدن آخرین 
چهارشــنبه ســال شمســی، بچه هــای روســتا بوته های خــار را جمع 
می کننــد{ آتش زده} و روی آن می پرنــد. در برخی از نقاط این جمله را 
تکرار می کنند: سرخِی تو از من، زردِی من از تو (محمد پور ۱۳۹۰، ۴۷) 
یا دربازی های کودکانه و سنتی بین بچه ها، این اشعار خوانده می شوند؛

«َهتول َمتول َتکامه َزرد و سور و َشمامه۱۶
ُکَتره قنجه َبر بارنجه، سلیمان قاره َدنگی زاره»۱۷ (همان، ۵۵)

این اشعار که بعضا به دوران کهن و تقدس آتش، در این دیار برمی گردد، 
ثابت می کند که در انتخــاب رنگ عالوه بر زیبای، جنبه های اعتقادی 
و باورهای مردمی نیز بی تأثیر نبوده است. همچنین در ضرب المثل ها و 
جمله های دعای مانند «رو ســوره بی» به سرخ روی که نماد خوشبختی 
و شــادکامی است اشاره می شود یا «روسفیدی» و «روسیاهی» که اشاره 
به اصطالحات آیه ۱۰۶ سوره آل عمران دارند و «گاو زرد» رنگ که نماد 
خیروبرکت داشــتن اســت. اشــعار زیر که به قرن هفتم برمی گردند، به 

کاربرد رنگ در بنای یک مقبره اشاره شده است.
«هر نه یانه سر تا کوشک رنگین

هفت پورم دستگیر، شکش نیا یقین»
«خانه ســر ازل تا کوشــک رنگین کــه در پردیور برقرار اســت/ هفتوانه 
بی گمــان دســتگیری یاران را بــر عهده دارنــد. در این بنــد از هفتوانه، 
کوشــک پردیور را رنگین خوانده اند. گویا کوشک تزئینات رنگی، نقاشی 

یا کاشی یا شیشه رنگی داشته است.» (دریای ۱۳۸۸، ۱۰۰)
۶- تحلیل عوامل مؤثر در شکل گیری هویت پنهان و آشکار در 

گرایش به رنگ آبی و نمود آن ها در معماری منطقه اورامان
۶-۱. عوامل مؤثر در شکل گیری هویت پنهان در گرایش به رنگ آبی

 ۶-۱-۱- رنگ و آیین:  
بــه باور بعضــی از اندیشــمندان، در تمدن های قدیــم «از رنگ تنها 
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به عنوان ارزش  ســمبلیک اســتفاده می نمودند، خواه برای مشخص 
کردن مراتب اجتماعی یا مذهبی و خواه به عنوان مفاهیم ســمبلیک 
در بیان عقاید اســاطیری یا مذهبی»(ســید صدر ۱۳۸۰، ۱۶۷). لذا 
بررســی آیین های حاکم در منطقــه اورامان می تواند در دســت یابی 
بــه مفاهیــم و دالیل کاربســت رنگ آبــی در خانه های ســنتی، راه 
گشــا باشــد. عالوه بر حضور بارز دین اســالم از همان قرون اولیه، 
سنگ نوشــته ها، بقایــای اقوام باســتانی و نام مکان ها و چشــمه ها، 
حاکی از تأثیر آیین های بین النهرین، میتراییسم، زردشتی، یهودیت، 
مســیحیت و الهه های یونانی در اورامان اســت. هرچند باورها و راه 
و روش هایــی، از هرکدام از ایــن ادیان با توجه بــه ماندگاری آنان و 
قرابت با فطرت و ســیاق زندگی مــردم، نهادینه و به صورت جزئی از 
فرهنگ اورامان درآمده اســت، اما به دلیل استیالی گسترده و کهن 
اســالم در روح و روان مردمان این منطقه، به ارتباط بین این دین و 

می شود. پرداخته  بیشتر  رنگ، 
در اســالم، به رنگ خاصی به عنوان رنگ مقدس، متبرک یا دافع شــر، 
اشــاره ای نشده  است؛ اما قرآن کریم عالوه بر جنبه های روان شناسانه، 
در ســوره بقره به جنبه های ســمبلیک رنگ و "رنگ خدای" شدن اشاره  
»(بقره، ۱۳۸ )   «خداوند 

ً
ِه ِصْبَغة

َّ
ْحَســُن ِمَن الل

َ
ِه َوَمْن أ

َّ
 الل
َ
می کند. «ِصْبَغة

مــا را با آیین توحیدی و ایمان راســتین زینت  داده  اســت و) این رنگ و 
زینت خدا اســت و چه کســی از خدا (می تواند) زیباتــر بیاراید و بپیراید؟ 
: رنگ، هیئت، حالتی که چیز رنگ شــده 

َ
کــه در توضیحات آن  ِصْبَغــة

 الله»: دین خدا، شــریعت خــدا، که ایمان 
َ
بــه خود می گیــرد و «ِصْبَغة

است»(خرم دل ۱۳۸۸، ۱۵۰) آمده است.
عالمه طباطبایی نیز در تفســیر المیزان، صبغه را از ریشه (ص-ب-غ) 
می داند که نوعیت را افاده می کند و یک نوع رنگ خدائی اســت، که ما 
به خود، گرفته ایم. همان گونه که پیداســت، رنگ خدای شدن، ملون یا 
تنالیته خــاص و فیزیکی ندارد تا مردم به آن تمایل پیدا کنند. اگرچه در 
میــان عقاید اقوام دیگر، رنگ معینی، جایــگاه ویژه ای پیدا می کند، اما 
این امر به دلیل «توجه به شرایط خاص اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی 
{اســت کــه} گاه رنگ خاصــی برای پیــروان یک آیین جلــوه ویژه ای 
می یابد. در این میان می توان به تقدس رنگ زرد در میان بودایان، قرمز 
در میان هندوها، سبز زمردین در میان مسیحیان و فیروزه ای و سبز در 

میان مسلمانان اشاره کرد»(استوار ۱۳۹۱، ۱۰).
 بــا توجه به تأثیــر کامل دین اســالم در پندار، گفتــار و کردار مردم 

منطقه اورامان و عدم اشــاره سرچشمه های تقدس؛ قرآن و سنت، بر 
اســتفاده رنگ آبی، کاربســت آبی در پنجره های خانه های مسکونی 
اورامــان، بــه خاطــر تقدس اصالتــی ندارد. ایــن مدعــا در ادامه با 

مصاحبه با اهالی منطقه اورامان هرچه بیشــتر تأیید می شود.
۶-۱-۲. ارتباط جغرافیا و اقلیم اورامان با کاربست رنگ آبی:

اگــر جغرافیا را مجموعه عوامــل فیزیکی- طبیعی ماننــد توپوگرافی، 
آب، پوشــش ســبز و بادها بدانیم که ما و زندگی مــا را احاطه کرده اند 
و اقلیــم را نمــود و کنــش و واکنش های آنــان، مانند میــزان و نوع 
بارش، بادها، زاویه تابش و ... تعریف کنیم، بی شــک با گســتردگی و 
فراوانیی که دارند با شــدت و کیفیتی کــه اعمال می-کنند، مطلوبیت 
یــا مزاحمت های، به بــار خواهند آورد؛ که نتیجــه آن رضایت مندی و 

خواستن یا ترس و گریز است.
ازآنجایی کــه رنگ، یکــی از بارزتریــن نمودهای این عوامل اســت، 
کم کم نســبت به رنگ های آنــان نیز، همین احســاس ها، در درون 
انســان، نهادینه می شود. «تأثیری که چشــم انداز بر مردم می گذارد 
فوق العاده اســت. رنــگ زمین، عبور نور خورشــید از میان درختان، 
تأثیــر بی کرانگــی افــق، ادراک محــدود آســمان در برابــر ادراک 
نامحــدود آن، بــوی زمین و جنبه های شــنیداری محیــط پیرامون، 
صــدا و رنگ های پرنــدگان، آرامش یــا غیــاب آن و درنهایت درجه 
هواســت که باعــث می شــود، بعضی از مــردم فضاهــای بیرونی و 
بعضــی دیگــر فضاهای داخلــی را ترجیــح دهند. تمامــی این موارد 
تأثیر مشــخصی بر نحــوه رویکرد مردم بــه جنبه های خاص طراحی 

معمــاری دارند»( آنتونیــادس  ۱۳۸۱، ۱۳۶). از طرفی دیگر با توجه 
بــه توپوگرافی زمین، نقش بصری آســمان در کوهســتان به نســبت 

است.  بیشتر  هموار  نواحی  سایر 

شکل ۳. جغرافیا و بافت کالبدی اورامان، (مأخذ: عظیمی)
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چراکه در اینجا با توجه به سرباالیی های شدیدی که دارد غالبا نقطه دید 
آبی  مالیم  بارنگ  آسمان  لذا  قله هاست.  نوک  و  تپه ها  باالی  سمت  به 
که دارد، بیشتر در کانون دید قرار می-گیرد. از سوی دیگر، رام کردن 
طبیعت خشن و کوهستانی اورامان، برای کشاورزی و طی کردن روزانه 
آن در پی دامداری که از مشاغل اصلی مردم اورامان بوده اند ساکنان 
(تصویر  است.  می کرده  مواجه  شدیدی  خستگی های  با  را  مناطق  این 
طاقت فرسای  کارهای  انجام  از  پس  آن،  به  بازگشتن  و  خانه  لذا   (۴
روزانه، آرامش و خرسندی زیادی را در پی دارد و خانه، مسکن و مأوایی، 
غیرقابل وصف می شود. به همین خاطر در حد معقول در زیباسازی و 
آرایش آن تالش می شود. در این میان رنگ آبی با حس آرامش بخشی 

ویژه ای که دارد بهترین گزینه ممکن، در نیل به این مهم است.
آبی  دارند  را  رنگ آمیزی  استعداد  چوبی،  پنجره های  تنها،  ازآنجاکه 
نیز  محققین  از  برخی  عقیده  به  می کند.  پیدا  جلوه  آن ها  در  آرامش  و 
و  بوده  آبی  و  سبز  رنگ  به  تخت،  هورامان  منازل  پنجره های  و  «درها 
سرچشمه  آنان  طبیعت گرایی  فلسفه  از  امر  این  تردید  بدون  می باشد. 
و  جنگل  درختان،  رنگ  سبز،  و  آسمان  و  آب  نماد  آبی  است.  گرفته 
طبیعت است»(پور جعفر ۱۳۸۷)؛ اما در یک بررسی تطبیقی با معماری 
مشابه ماسوله که وضعیت ناهمواری های مشابه را دارد. پنجره ها اگرچه 
قاب بندی و کارشده تر هستند ولی رنگ آن ها همان رنگ اصلی چوب 

است. بنابراین اگرچه جغرافیا و بافت زمین در انتخاب رنگ آبی پنجره 
بی تأثیر نیست اما مهم ترین عامل نمی تواند باشد.

و  برفی  و  سرد  زمستانی  با  اورامان  نیز،  اقلیمی  کنکاش  یک  در 
تابستان های نسبتا معتدل، در محدوده سرد و کوهستانی قرار می گیرد؛ 
الگوی  نوعی  خود،  پتانسیل های  و  مشکالت  به واسطه ی  و «اقلیم ها، 
دیگر  نسلی  به  نسلی  از  قرن ها  طول  در  که  آورده اند  وجود  به  را  زندگی 
افراد  ادراکات  و  رفتارها  در  گاه  ناخودآ به صورت  اکنون  و  منتقل شده 
شناسی  زیبای  بر  تأثیرات  این  دامنه   .(۱۳۸۷ می شود»(عباسی  ظاهر 

هم مشهود است.
تابستان،  شب های  در  اقلیم،  از  برآمده  معماری  در  اورامان،  ساکنان   
آسمان  شگفتی های  و  افسون  در  می خوابند  پشت بام ها  روی  بر 
گرگ ومیش  آسمان  چشم انداز  با  باز  را  فردا  و  می بندند  چشم  پرستاره 
که رنگ آبی تیره دارد شروع می کنند. این توالی ها و تکرارها بر هویت 
گاه و زیبایی شناسی مردم تأثیر می گزارد. لذا در روستاهای زیبا و  ناخودآ
پنجره های  با  سنگی،  پلکانی  خانه های  اورامان،  منطقه  منحصربه فرد 
معماری  در  اقلیمی،  فرا  بررسی  یک  در  ساخته شده اند.۱۸  آبی رنگ 
منطقه گرم و خشک یزد، باز کاربست رنگ آبی به وفور دیده می شود. 
لذا ضمن پذیرش نقش اقلیم، این عامل نیز به تنهای نمی تواند، ریشه 

اصلی کاربست رنگ آبی، در معماری سنتی باشد. (تصویر ۴)

شکل ۴. به ترتیب از راست، شیشه آبی، در خانه پیرنیا؛ یزد. رنگ آبی در پنجره های خانه های سنتی  یزد، تهران، اردبیل و اورامان (مأخذ: عظیمی و کبودی) 

۶-۱-۳. زیبایی شناسی و طبیعت اورامان:
زیبایــی؛ حــس و خوشــایندیی درونــی، عبــارت اســت از «نظــم و 
هماهنگــی که همراه عظمت و پاکی، در شــیئی وجود دارد و عقل و 
تخیــل و تمایالت عالی انســان را تحریک می کند و لذت و انبســاط 
پدیــد می آورد»(معین ۱۳۶۰، ۱۷۶۸). زیبایی درک تحســین برانگیز 

و مطلوب انســان از پدیده ها بوده و طیف گســترده ای از عالم برون 
تا دنیای خیال را شــامل می شــود. ســیر در طبیعــت و درک ترکیب  
رنگ  های افســون برانگیز، از یک شاخه کوچک گل تا غروب زیبای 
گاه یا به طور مســتقیم، آدمی را بــا ترکیب رنگ و  خورشــید، ناخــودآ

آفرینش زیبایی آشــنا می کند. (تصاویر ۵)
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این حس اصیل، وی را بر آن  می دارد تا در دست  ساخته های خویش در پی 
بازآفرینی این شکوه تحسین بر انگیز باشد. هرچند رنگ آمیزی، پنجره های 
چوبی را در برابر حشــرات و رطوبت هوا مصون، نگه می دارد اما با توجه به 
گستردگی رنگ ها، انتخاب رنگ معینی افزون بر آن، دلیل یا دالیل خاصی 
را می طلبد که در این میان، زیبایی یا باب  طبع بودن از اهمیت بسیار باالیی 
برخوردار است. زیبایی یک ترکیب، حاصل انتخاب نوع رنگ باارزش رنگی 
ویژه، شــکل، نسبت ســطح هر رنگ و هم جواری با دیگر رنگ ها است. در 
منطقه اورامان «استفاده از رنگ آبی که در فرهنگ و باورهای مردمان این 
مناطق جایگاه خاصی  دارد به ساختمان ها جلوه زیبای بخشیده و کامال در 
بافت خاکستری{قهوه ای روشن} کوهستان، ترکیب هنرمندانه ای تداعی 
می کند»(باقری  سبزواری و همکاران، ۱۳۸۷). خلق آثار هنری در زمینهی 
رنگ تا حدود زیادی درگرو نوع ترکیب رنگی اســت که شــامل ترکیب های 
همســان (دارای هارمونی) یا متضاد (کنتراست) است که هرکدام از آن ها 
ویژگی هــا و تأثیر بصری خاص خود را داراســت. مصــداق این ترکیب های  
رنگی را می توان در معماری ماســوله و اورامان مشاهده کرد. ترکیب حاصل 
از هم نشــینی رنگ خاکســتری و بعضا قهوه ای پنجره های چوبی با نمای 
کاهگلی روستا در ماسوله، سبب پدیدار شدن یکنواختی رنگی، در نما شده 
است به همین خاطر با ایجاد نقوش هندسی و مشبک کاری، سعی درجبران 
آن شــده است این امر سرانجام، با قرار دادن تعداد زیادی گلدان  در اطراف 

بازشوها و در پی آن ایجاد تضاد رنگی مرتفع شده است. (  تصویر ۶)

امــا در اورامان با توجه به مشــغله کاری ســاکنین، اعتقاد بــه پرهیز از 
بیهودگی و شــخصیت خاص مردم کوهســتان، آرایــش و تزئین بنا در 
حــد کمینه، کاهش یافته اســت. جهــت رفع این مســئله، در یک تدبیر 
هوشــمندانه، با کاربســت حداقل مقدار رنگ ســرِد آبی در پنجره ها در 
ترکیب با رنگ گرم قهوه ای روشن دیوارها، با ایجاد کنتراستی چشم نواز، 
زیبایی و جلوه خاصی به تک تــک خانه ها و نیز مجموعه آن ها در قالب 

بافت روستا داده است. (تصاویر ۷)

۶-۱-۴. روانشناسی رنگ آبی در منطقه اورامان
تجربه ، تعامل و اســتمرار پدیده های طبیعی بارنــگ و فرم خاص و تکرار 
گاه ، واکنش های  احســاس حاصله از آن، در ذهن آدمی به صورت ناخودآ
خاصی را نســبت بــه آن نهادینه می ســازد. از همین رو اســت که آدمی 
رنگ های طیف قرمز و زرد را که بیشــتر با آتش و گداخته ها تجربه کرده 
است، گرم می داند و رنگ های آبی و سبز که یادآور آب ، آسمان و طبیعت 
هســتند را ســرد. یا با دیدن رنگ خاصی به وجد می آید، رنگی را دوســت 
می دارد و از رنگ دیگری متنفر اســت. بوعلی ســینا نیز در کتاب قانون با 
اشاره به کاربرد درمانی رنگ ها، تصریح می کند: «رنگ قرمز فشارخون را 
بــاال می برد و رنگ آبی آن را پایین می آورد»(Welsh ۲۰۱۱, ۱۱). «رنگ 
آبــی به عنوان محبوب ترین رنگ، تصویر دریا و آســمان را در ذهن متبلور 
می سازد و به همین دلیل فضاهای ژرف و عمیق ایجاد می کند»(هجرتی 
۱۳۸۶، ۴۵). از ســوی دیگر «آبی درد شکن، استراحت، تسکین دهنده و 

مناسب بی خوابی»(پاکزاد ۱۳۹۰، ۱۵۷)  است. 

شکل ۵. زیبایی شناسی و درک ترکیب رنگ  از طبیعت، ( مأخذ: عظیمی)

شکل ۶. هارمونی در بافت ماسوله( مأخذ: رفیعی)

شکل ۷. کنتراست آبی با زمینه قهوه ای روشن در اورامان( مأخذ: عظیمی)
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شکل ۷. کاربست رنگ آبی مالیم در گهواره های چوبی منطقه اورامان، (مأخد: کریم عظیمی)

خانه واژه ای اســت که بر مکان زیســتن بنیادی ترین نهاد اجتماعی 
اشــاره دارد جای پــر از عاطفه و احترام، مکانی که زمینه های رشــد 
و شــکوفایی را فراهم می ســازد. ایــن واژه معادل «رهایشــگاه» در 
فارســی دری، «مسکن» در زبان عربی و «یانه»{که ریشه واژه خانه 
اســت و در ترکیباتــی که بر مکان زندگی اشــاره می کنند کاربرد دارد 
ماننــد آش+ یانــه = هیل+ یانــه، ُکل+ آنه} در زبان اورامی اســت. 
در بررســی واژه های چهارگانه فوق، مفهوم آرامش، آســایش و فراغ 

خاطر مشــترک اســت. بر همین اساس استفاده گســترده از آبی در 
پنجره های خانه اورامان و دیگر بناهای ســنتی مســکونی، می تواند 
تالشــی باشــد درزمینٔه خلق نمــا و کالبدی آرامش بخش. با بررســی 
رنــگ گهواره های چوبی کــه در منطقه اورامان اســتفاده می شــده 
اســت، این ادعا هرچه بیشــتر تائید می شــود. چراکه در رنگ آمیزی 
آن هــا که عملکرد فضای خواب و اســتراحت رادارند از آبی روشــن، 

(۸ است.(تصویر  استفاده شده 

۶-۲. هویت آشکار کاربست رنگ آبی.
معماری به مثابه یــک هنر، معرف توانایی، امکانات، دغدغه ها و لطایف 
ذهنــی هنرمند معمار و مردم اســت که با تجزیه وتحلیــل آن، می توان 
به اندیشــه ها و باورهای آنان دســت یافت، اما در ایــن میان، قضاوت و 
بازخوانی یک اثر تا حدودی بر پایه دانش، قدرت تحلیل و برداشــت های 
مخاطب است. این مهم سبب پیدایش قرائت های بعضا متفاوت از یک 
اثر معین می شــود.۱۸{ که تحت عنوان هرمنوتیک به آن پرداخته شــده 
اســت}. جهت رفع این خلل و دســت  یابی به اطالعات دقیق تر (افکار 
و اهــداف صانعان این معمــاری)، در این پژوهش به بررســی میدانی و 

مصاحبه با معماران و مخاطبان معماری سنتی پرداخته شد.
منطقه اورامان به دلیل قرارگیری در دل کوهستان های سخت و صعب العبور 
همــواره در طــول تاریخ، منطقه ای خودکفــا بوده اســت به طوری که تمام 
ملزومات زندگی خویش را از نیازهای اولیه {خوراک، پوشاک و مسکن} تا 
دیگر نیازها را در محیط خویش تأمین می کرده است. در دنیای معاصر نیز به 
دلیل قرارگیری در نواحی دورافتاده و مرزی کمتر دچار تغییرهای ساختاری 
در حیطه فرهنگ و معماری شده است. لذا در این سرزمین، الگوها و شیوه 

زیست هزارساله را امروزه نیز می توان به عین دید.
 در بازدیدها و بررســی های میدانی از روســتاهای اصیل و بکر اورامان 
رنگ های زرد، قرمز، بنفش و سفید به چشم می خورد؛ اما فراوانی رنگ 

ســبز به نسبت و آبی به وفور قابل توجه اســت. با توجه به نوع پژوهش و 
سعی در دســت یافت اطالعات کامل و شامل، جامعه آماری، از مردان 
و زنان مســن، انتخاب شــد تا در حــد ممکن اطالعات به دســت آمده 
قابل اطمینــان و دارای ارزش تاریخــی باشــد. بــا توجه به گســتردگی 
منطقــه، جامعه آماری از ســاکنان پنج آبادی کمالــه، هورامان تخت، 
پالنگان، نروی و هیروی به صورت تصادفی انتخاب شــد و پرسشنامه ها 
به روش مصاحبه ای تکمیل شــد. در ابتــدا و قبل از مطرح کردن موارد 
موردپژوهش، جهت جلوگیری از دادن خط فکری، از پرسش شوندگان، 
در یک ســؤال باز، دلیل کاربســت رنگ آبی پرســیده شــد. در پی آن، 
احســاس خنک بودن رنگ آبــی، آرامش آفرینی، پایــداری آن در برابر 
آفتاب، میزان انعکاس بیشــتر نور به فضای داخل، چشــم زخم بودن، 
ارتباط با آسمان و تقدس، مورد پرسش قرار گرفت تا نظر خود را در قالب 

۵ گزینه ای خیلی موافق، موافق، بدون نظر و ... اظهار نمایند.
نتایج حاصل از مصاحبه به شــرح زیر در جدول ۱ ارائه شــده است؛ ۶۵ 
درصد پرسش شــوندگان در خانه های با پنجره های آبی زندگی کرده اند، 
۲۰ درصد هم پنجره هایشــان سبزرنگ بوده اســت، بیشترین کاربست 
ســبز در کنار آبی در هورامان تخت و کماله به چشم می خورد که ناشی 
از گرایش مردم این نواحی به عرفان و پند های پیشــالیار می باشــد؛ اما 
رنگ آبی پنجره ها در زمینهی خاکســتری بافت معماری و کوهســتان، 
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زیبای و کنتراســت دل نشــینی به خانه ها و کالبد روســتاها می دهد به 
همین دلیل است که به نظر ۹۰ درصد مردم، زیبا بودن رنگ آبی، دلیل 
اصلی کاربست گسترده این رنگ می باشد که با عبارت هایی مانند رنگ 

خوش منظر، ظریف و رنگ شادی توصیف می شد.

پس ازآن داشــتن حس آرامش با ۲۲ درصد موافق و ارتباط بارنگ آسمان با 
۲۰ درصد حائز اهمیت هستند. با توجه به باب شدن خرافی چشم زخم بودن 
رنــگ آبی، این دلیل تنهــا ۱۵ درصد، آن هم در میان زنــان موردتوجه بود. 
تنها ۱۰ درصد ســاکنان منطقه اورامان، رنگ آبی را به عنوان رنگ مقدس 

می شــناختند. به عقیده آنان سبز، رنگ مقدس است و به همین درصد، با 
انتخاب این رنگ به دلیل «خنک بودن» اشاره داشتند. در مصاحبه، تعدادی 
از اهالی این مناطق به مد و «رســم» شدن رنگ آبی به عنوان یکی از دالیل 
مهم گسترش رنگ آبی اشاره  داشتند که با توجه به زیبا بودن، به صورت یک 

شیوه و سبک (یا دستور)، در میان سایر اهالی رواج پیداکرده است.

۷. نتیجه گیری
شــاید در اولین برخــورد با معماری کوهســتان، چیــزی که به ذهن 
می رسد، ســاخت فضای حداقل برای یک زندگی ساده باشد؛ اما در 
کنکاش هــای عمیق، وجود یک هوش جمعی کارآمد و زیبا، در پس 
کالبد معماری، مشهود اســت. آن چنان که هر امری (مانند کاربست 
رنگ در پنجره ها)، از چندین زاویه بررسی شــده و مناسب ترین گزینه 
اجرا می شــود. در بررســی های اولیه و مطالعات کتابخانه ای با توجه 
به اصل پلورالیســم، می توان برای هر اتفــاق و انتخابی، منطق های 
گوناگونــی را در نظــر گرفــت و ادعا کــرد که جــواب در میان آن ها 
اســت؛ اما در این پژوهش در راســتای حصول نتایج قطعی با تکمیل 
پرسشــنامه، به روش مصاحبه ای و گفتگو بــا مخاطبان این معماری 
(جامعه آماری)، تالش شــده اســت تا نتایج پژوهش شــفاف بوده و 

مغایری  باشد. تفسیر  هر  فاقد 
درنهایــت عالوه بر مطالعــات کتابخانــه ای، با توجه به بررســی های 
میدانی و مصاحبه با اهالی کهن ســال اورامان (از اســتادکاران نجار، 
بّناهــا و مرم عــادی)، آرای اندیشــمندان و روانشناســان و همچنین 
نظر محققینی کــه در زمینهی معماری اورامان قلم فرســای کرده اند. 
می توان دلیل کاربســت گسترده رنگ آبی در معماری بومی خانه های 
اورامان را بــه این گونه  جمع بندی کرد؛ که با پذیرفتن نقش چشــمگیر 
گاه و در پی  عوامــل جغرافیای و اقلیم، در شــکل گیری حافظه ناخودآ
آن تأثیر غیرمستقیم آن بر زیبایی شناسی، زیبا بودن مهم ترین نقش را 
در کاربســت گسترده رنگ آبی در ابنیه سنتی مسکونی منطقه اورامان 
دارد. ازآنجایی که هر رنگ در مجــاورت رنگ های دیگر ارزش و جلوه 
پیدا می کند، در هم نشینی رنگ آبی تند در مساحت کم با سطح نسبتا 
وســیع قهوه  ای مالیم دیوارها، یک کنتراســت رنگــی زیبا پدید می آید 
کــه عالوه بر آن، آرامش آفرینی این رنگ نیز مزید بر علت اســت اما 

مقدس بودن یا چشم زخم بودن آن اصالتی ندارد.

نمودار ۱. دالیل آشکار کاربست رنگ آبی در منطقه اورامان( مأخذ: عظیمی و کبودی)
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بررسی انواع نورگیری و روشهای تأمین نور در مساجد دوره قاجار تهران

چکیـــده:

محمدرضا بمانیان (نویسنه مسئول)*
استاد معماری دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس
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نور روز و اهمیت بهره گیری از آن در معماری ایرانی و شکل دهی به فضاهای داخلی، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده است. با ظهور اسالم بر اهمیت و بهره 

گیری از نور روز در بناها، بخصوص مساجد به عنوان مهمترین بناهای معماری اسالمی افزوده شد. در مساجد، نور روز عالوه بر جنبۀ عملکردی، به عنوان 

نمادی عرفانی و نشــانه ای از حضور خداوند تلقی می شــده که حس خشوع و فروتنی آدمی را در پیشگاه پروردگارش برمی انگیزد. از این رو سعی می شده به 

منظور بهره گیری از نور روز برای شکل دادن به فضای معنوی مساجد، از عناصر معماری سنتی ایرانی برای هدایت هر چه بهتر و مناسب تر آن استفاده شود.

این پژوهش ســعی بر آن دارد تا با تحقیق توصیفی و تحلیلی و با مطالعۀ منابع کتابخانه ای و اســناد مکتوب، به بررســی و ارزیابی عناصِر نورگیر مورد 

اســتفاده در معماری مســاجد، بخصوص مساجد و مســجد- مدرسه های دورۀ قاجاِر شــهر تهران بپردازد. بدین منظور ۱۰ نمونه از مساجد و مسجد- 

مدرســه های این دوره در شــهر تهران؛ که به دلیل قرارگیری در منطقۀ قدیمی و با ارزش تاریخی شــهر و بهره گیری از ارزش های معمارانه از شهرت 

و توجه عمومی بین مردم و متخصصان معماری برخوردار بوده اســت(از طریق مصاحبه با خبرگان و مردم)؛ برگزیده شــد و از لحاظ نوع عناصِر نورگیر 

و میــزان کاربرد هر یک از آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

یافته های تحقیق حاکی آنســت که از میان عناصِر نورگیری چون در و پنجره مشــبک، شباک، هورنو، روزن و روشندان به عنوان رایج ترین عناصِر نورگیر 

در معماری مســاجد و مســجد- مدرسه ها، در و پنجره مشبک بیشــترین کاربرد را داشته اســت. پس از آن ترتیب بهره گیری از عناصِر نورگیر متداول در 

نمونه های مورد بررســی بصورت روزن، هورنو، شــباک و روشندان می باشد. با مقایسۀ میزان بهره گیری از این عناصر در نمونه مساجد و مسجد- مدرسه 

 مشــابه اســت. بهره گیری از هورنو به عنوان عنصِر نورگیر در مســاجد بیشتر از 
ً
های منتخب، میزان نورگیری از در و پنجره در هر دو گروِه نمونه ها تقریبا

مسجد- مدرسه ها می باشد در حالیکه نورگیری از طریق شباک و روزن در مسجد- مدرسه ها کاربرد بیشتری را دارا بوده است. در مورد عنصر روشندان 

نیز میزان بهره گیری از آن بسیار کم بوده و بیشتر در نمونه مساجد کاربرد داشته است.

واژه های کلیدی: نور روز، عناصر نورگیر، مسجد، مسجد-مدرسه، دوره قاجار
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 در طول دوره های مختلف تاریخی، حضور نور در آثار گوناگون معماری، 
عالوه بر جنبۀ عملکردی؛ به عنوان عاملی برای روشنایی و حیات بخشی به 
فعالیت های روزانه؛ از جنبه معنوی و در مباحث اعتقادی ادیان نیز همواره 
مورد توجه و اســتفادۀ فراوان بوده است (مهدوی نژاد، مطور۳۳،۱۳۹۱). 
انگیزۀ روی آوردن به سوی نور در هنگام پرستش خداوند در ادیان مختلف 
وجود داشته و دارد. در اسالم و جهان بینی اسالمی نیز نور روز از جایگاه 
ویژه و ارزشمندی برخوردار بوده است. از اینرو هنرمندان اسالمی همواره 
کوشــیده اند تا در آنچه مــی آفرینند از نور به عنوان نمــاد و مظهری که 
به وحدت الهی نزدیک اســت، حداکثر بهــره را ببرند. فضاهای معماری 
کنده از جلوه های بصری و معنوی نور بوده که تجلی  ایرانــی نیز همواره آ
این جنبه های معنوی و تزئینی را می توان در معماری مســاجد به عنوان 
شــاخص ترین بناهای اسالمی به خوبی مشــاهده کرد. در مساجد برای 
خلــق فضایی معنویی، از نور به عنوان چیزی فراتر از ماده بهره گرفته می 
شده و برای هدایت هرچه بهتر آن به فضاهای داخلیشان روشها و تکنیک 

های مختلفی ارائه می گردیده است. 
این پژوهش بر آن اســت تا با بررســی عناصِر نورگیر در مساجد ایرانی و 
بطور خاص تر بررســی این عناصر در مســاجد و مسجد- مدرسه های 
دورۀ قاجار، میزان بهره گیری از این عناصر را مورد ســنجش قرار دهد. 
بدیــن منظور بــا اســتفاده از روش تحلیلی و توصیفی و بــر پایۀ مطالعۀ 
منابع کتابخانه ای و بررســی اســناد مکتوب، پس از تشــریح پایه های 
نظری تحقیق تعدادی از عناصر رایج نورگیر در نمونه هایی از مســاجد و 
مسجد- مدرسه های دورۀ قاجاِر شهر تهران، مورد تجزیه و تحلیل قرار 
گرفت. بدین ترتیب۱۰ نمونه مســجد و مســجد- مدرسه متعلق به این 
دوره در شــهر تهران برگزیده شد. ســپس از طریق نقشه ها و اطالعات 
تصویــری نمونه ها، نحوۀ بهره گیری از عناصــِر نورگیر و میزان کاربرد 
هــر یک از آنها، به صورت کمی و کیفی مورد ارزیابی قرار گرفت و نتایج 

حاصل از مطالعات موردی به شکل جداول ارائه گردید.
 دربــارۀ پیشــینۀ پژوهش می توان گفت اگرچه پژوهــش هایی در مورد 
مفاهیم نور، نقــش و عملکرد آن و همچنین نحوۀ بهره گیری از نور در 
بناهای معماری ســنتی ایرانی بخصوص منازل و مساجد صورت گرفته 
اســت اما پژوهشــی در مورد عناصِر نورگیر در مســاجِد دوره ای خاص 
به شــیوۀ پیش رو مشاهده نشــد. از آنجاییکه چارچوب نظری از مراحل 

تعییــن کننــده در پژوهش و پایه ای بر مطالعات موردی محســوب می 
گردد، لذا ادبیات نظــری پژوهش پیش رو در محورهای زیر مورد بحث 

قرار می گیرد:
۲- روشهای بهره گیری از نور روز در مساجد

اولین جایگاه تجلی هنر ایرانی و اســالمی، در معماری مســاجد است 
کــه فضــا و مکانی برای ارتبــاط نورالنوار می باشــد (بمانیــان، عالی 
نســب۱۳۹۰ ،۵۴۳). معماران در ســاختن مســاجد که نماد معماری 
مذهبی به شمار می رود عالوه بر استفادۀ مادی از نور، مفهوم نمادی 
اعتقــادی آن را نیز لحاظ کرده اند(کشــمیری و دیگــران ۱۳۹۲). از 
این رو برای ایجاد فضای قدســی در مســاجد از ابزارها و شــیوه هایی 
اســتفاده کرده اند که بازتاب و چرخش نــور را بهتر به نمایش بگذارند. 
بدیــن ترتیب با اســتفادۀ گاه و بیــگاه و غیره منتظــره از نور، الیه الیه 
کــردن نور و فضا و رنگ و بهره گیری از نور غیر مســتقیم و بطورکلی 
با ایجاد ســایه و روشــن، جلوه های متفاوتی به وجود آورده اند که در 

ایجاد فضای ملکوتی و معنوی مســاجد افزوده است.
۲-۱- عناصِر نورگیری در معماری سنتی ایران

در معماری ســنتی ایرانی از نور به طور یکنواخت اســتفاده نمی شــده، 
بلکه نور همیشــه تعدیل شــده و ســپس وارد فضا گردیده اســت. برای 
این منظور معماران ســعی می کرده اند با اســتفاده از فنــون نوآورانه و 
عناصر بســیار ساده به بهترین نحو ممکن از نور روز بهره گیرند. عناصر 
ســاختمانی که برای بهره گیری از نور طبیعی در معماری ســنتی ایران 
بکار برده شــده اند از دو جهت مورد مطالعه قــرار می گیرند. گروه اول، 
 وظیفۀ انتقال نور به فضای داخلی را دارا می باشــند و 

ً
نورگیرها که غالبا

گروه دوم، کنترل کننده های نورکه نقش تنظیم کنندۀ نور وارد شــده به 
داخل بنا را به عهده دارند مانند انواع سایه بان ها (نعمت گرگانی۱۳۸۱، 
۳۱۸). با توجه به موضوع این پژوهش ما در این نوشــتار تنها به بررسی 
عناصــِر نورگیر می پردازیم. بدین منظور عناصری که به عنوان نورگیرها 
در معماری ســنتی ایران مطرح می شــوند در جدول ۱ بیان شــده اند. 
ایــن عناصر هــر چند از نظر جنس، نوع و محل کاربــرد در بنا متفاوتند 
ولی همگی جهت نورگیری اســتفاده می شوند. در عین حال باید توجه 
داشــت که تعدادی از این عناصِر نورگیر، غیر از نقش نورگیری و تنظیم 

روشنایی، عملکرد هوارسانی و تهویه را نیز داشته اند.
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در این بررســی تعدادی از عناصِر نورگیر رایج نام برده شــده در جدول ۱ 
انتخــاب و ضمن تشــریح این عناصر، میزان کاربرد هــر یک از آنها در 

نمونه های موردی منتخب، بررسی شده است.
۲-۱-۱- شــباک: سطِح مشبکی که از دو فضای پر و خالی تشکیل 
شده باشد، به نحـوی کــه از یــک ســو بتــوان سوی دیگر آن را دید، 
شباک نامیده می شـود(صنعتی۲۵،۱۳۸۵) (شــکل ۱). هوای متغیر 
ایران، آفتاب تند و روشــن، باد و بــاران، توفان و عقاید خاص مذهبی 

ایجــاب می کرده که ســاختمان عالوه بر در و پنجره، پرده یا شــباکی 
برای حفاظت درون بنا نیز داشــته باشــد. این شــبکه ها شدت نور را 
گرفتــه و نــور ضعیف تری از البــه الی آنها ایجاد می شــود. انحراف 
پرتوهای نور در اثر برخورد با کنارهای منقوش شــبکه سبب پخش نور 
 علیرغم 

ً
شــده و به یکنواختی و پخش روشــنایی کمک می کرد. ضمنا

آنکــه تمام فضــای بیرون از داخل به راحتی قابــل رؤیت بود از بیرون 
هیچگونه دیدی در طول روز به داخل وجود نداشــت (پیرنیا ۱۳۸۰).

جدول ۱. دسته بند ی های عناصر نورگیر

شکل ۱. نمونه هایی از شباک

شکل ۲. نمونه هایی از در و پنجره (مسجد نصیرالملک شیراز- خانه طباطبایی ها کاشان)

۲-۱-۲- در و پنجره مشــبک: از ابتدایی تریــن روش های نورگیری 
بوده و بر اســاس میزان نوری که قرار اســت وارد ساختمان گردد، در 
اندازه های مختلف ســاخته می شــوند. پنجره معموًال برای دادن نور، 
جریان هوا و ر�یت مناظر بیرون بدون بر هم زدن خلوت فضای درونی 
می باشــد. در مناطقی که نور خورشید شــدید است، در و پنجره های 

مشــبک تعادلی بیــن نور خارج و داخــل ایجاد می کننــد، تعادلی که 
جلوی نور شــدید آفتاب را می گیرد و مانع خسته شدن چشم در مقابل 
نور شــدید می شود. بدین ترتیب طرح هایی که در ساختن این عناصر 
به کار برده می رود اغلب به گونه ای است که نور داخل اتاق را تنظیم  

می کند. (شکل ۲) (نعمت گرگانی ۱۳۸۱، ۳۱۹).
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شکل ۳. نمونه ای از روزن (مسجد شیخ لطف الله اصفهان- خانه الری ها یزد)

شکل ۴. نمونه ای از روزن (مسجد شیخ لطف الله اصفهان- خانه الری ها یزد)

شکل ۵. نمونه هایی از روشندان (ساختمانی در شهر یزد، کاخ هشت بهشت، عمارت باغ دولت آباد یزد)

۲-۱-۳- روزن: محفظه ای کوچک است که عالوه بر کار نوررسانی کار 
تهویه را نیز انجام می دهد. باید توجه داشت که روزن بازشو نیست و در 
چارچوبی کوچک به صورت ثابت طراحی می شود. روزن و پنجره را نمی 
تــوان از هم تفکیک کرد. در واقــع روزن را می توان یک پنجره کوچک 
دانســت که معمــوًال در باالی در و گاهی در دو ســوی آن برای گرفتن 
روشــنایی و تأمین هوای آزاد برای فضاهای بسته به کار می رفته است 

(نعمت گرگانی۱۳۸۱، ۳۱۹). در دورۀ قاجار بســیاری از روزنهای باالی 
درها، که تا بیش از آن مســتطیل شــکل یا دارای قــوس های جناغی 
بودند تبدیل به نیم دایره یا بیضی شــدند (سلطانزاده ۴۰۸،۱۳۶۸). الزم 
به ذکر اســت که به سوراخهائی که در کالله و یا شانۀ طاق ها تعبیه می 
شــدند نیز، روزن اطالق می گردید. روزنهای کار شده بر بدنۀ گنبدها به 

منظور هواکشی و نور رسانی به زیر گنبد کاربرد داشته اند.

۲-۱-۴-هورنــو: هورنــو در واقع اســمی عمومی بــرای نورگیرهای 
ســقفی است. این واژه در اصل هور+ نور بود که به جهت مسائل زبان 
شناســی تبدیل به هورنو شده اســت. چون در نزدیکی های تیزۀ گنبد 
امکان اجرای گنبد به صورت بقیۀ قســمتهای آن میســر نیســت، لذا 

در حوالی تیزۀ گنبد، ســوراخ را پر نمی کنند بدیــن ترتیب حفرۀ ایجاد 
شــده در باالی طاق کار نوررسانی را انجام می دهد. در پوشش بازارها 
 از ســوراخ هورنو برای روشــنایی و تهویه استفاده می شده است 

ً
اکثرا

(پیرنیا۱۱۹،۱۳۷۰) (شکل ۴) .

۲-۱-۵-روشــندان: در بناهایی که اســتفاده از پنجره در دیوارها ممکن 
نبوده مثل بازارها و سایر بناهای عمومی، معماران در قسمت "خورشیدی 
کاربندی" (دایره مرکزی) روزنه ای ایجاد می کردند که به آن در اصطالح 

روشندان می گویند (بزرگمهری۸،۱۳۶۰). روشندان معموًال به شکل یک 
کاله فرنگی بوده که عمود بر قسمت خورشیدی کاربندی ساخته می شده 
است تا عبور نور مناسب و تهویه را به بهترین وجه میسرسازد (شکل ۵) .
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۲-۲- نقــش کاربندی و مقرنس در روشــنایی: در فضاهایی 
که نورگیری و در نتیجه روشــنایی فضا از طریق سقف انجام می شود، 
نور بطور مستقیم وارد فضا شده و فقط بخشی از آنرا روشن می نماید. 
کاربندی و مقرنس به غیر از زیبایی برای بهره گیری هر چه بیشــتر از 
نور خورشید نیز استفاده می شود. بدین ترتیب که موجب می گردد نور 
در جهات مختلف از مســیر خود منحرف شده و به صورت پخش شده 
به داخل فضا راه یابد. در این صورت در داخل بنا روشــنایی یکنواخت 
و غیــر متمرکــزی خواهیم داشــت کــه حجــم بیشــتری را دربرمی 
گیرد(نعمــت گرگانی۱۳۸۱، ۳۲۱). از این خاصیت کاربندی و مقرنس 
در مســاجد اســتفاده شــده و با تابش نور به جهات مختلف باعث می 

شــود تا هر سنگ و گچ جلوه ای خاص بیابد.

۳- بررسی و تحلیل نمونه های موردی
۳-۱- معرفی نمونه ها

انتخاب ۱۰ نمونۀ مورد بررســی در این پژوهش بر این اســاس صورت 
گرفته اســت، که بناهای انتخابی همگی در منطقۀ قدیمی و با ارزش 
تاریخی شهر قرار داشته و به دلیل وجود ارزش های معمارانه از شهرت 
و توجــه عمومی بین مردم و متخصصان معماری برخوردار بوده اند (از 
طریق مصاحبه با خبرگان و مــردم). ضمنا بنای نمونه های منتخب، 
ویژگــی های بارز معماری دورۀ قاجار را منعکس نموده و در عین حال 
اطالعات کافی و امکان مشــاهدۀ حضوری وجود داشته است. بدین 
ترتیب از میان آثار معماری دورۀ قاجار در شهر تهران، ۵ نمونه مسجد 

و ۵ نمونه مسجد-مدرســه مطابق جدول ۲ برگزیده شد.

جدول ۲. مساجد و مسجد- مدرسه های منتخب دوره قاجار در تهران

جدول ۳. پالن و سه بعدی مسجد امام خمینی (شاه سابق)

۳-۱-۱- مسجد امام خمینی(شاه سابق) 
مســجد امام خمینی (شاه سابق) که در قدیم مسجد سلطانی نیز نامیده 
می شــده با قدمتی در حدود ۱۸۰ ســال توســط فتحعلی شاه قاجار در 
فاصلــه بین ســالهای۱۲۵۰-۱۲۱۲ هجری قمری ســاخته شــد. این 
مســجد به طریقی طرح ریزی شده که از سه جانب شمال، شرق و 

غرب، جهات مختلف بازار را بهم اتصال می داده اســت. پالن مســجد 
بصورت چهار ایوانی همراه با گنبدخانه در ضلع جنوبی و ۲ شبستان ۱۲ 
ســتونی در دو طرف گنبدخانه طرح ریزی شــده است . درجداول ۳ و ۴ 

نقشه ها و تصاویری از این مسجد نشان داده شده است.
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جدول ۴. مقاطع و تصاویر مسجد امام خمینی

جدول ۵. پالن و مقطع مسجد حاج رجبعلی

  

 

           
۳-۱-۲- مسجد حاج رجبعلی 

 این مســجد یکی از مســاجد قدیمی و جزء اولین مســاجد جنوبی شــهر 
است که در منطقه سنگلج محله گلوبندک واقع گردیده است. کتیبه های 
موجود در آن حاکی از آن است که این بنا مربوط به سالهای۱۲۵۶-۱۲۶۳ 
هجری قمری می باشد و تکمیل آن قریب ۱۰ سال بطول انجامیده است. 

مسجد که اکنون فقط قسمتی از آن به حالت نیمه ویرانه باقیمانده به دلیل 
رابطه ای که با بافت بازار داشــته دارای اهمیت بســیار بوده است. از نظر 
 مربع_مستطیل شــکل بوده و در برگیرندۀ حیاط مستطیلی 

ً
پالن، تقریبا

است که در دو طرف آن غرفه هایی بطور قرینه قرار گرفته است.
(www.iranshahrprdia.ir)(جدول ۵).

 
 

۳-۱-۳-مسجد معزالدوله(حضرت سیدالشهداء)
مســجد معزالدوله در ســه راه امین حضور، بر اســاس وقف نامه سنگی 
داخل مسجد، در ســال ۱۳۱۷ هجری قمری ساخته شده است. ورودی 
اصلی مســجد، در قسمت شمال غربی اســت که به یک هشتی زیبا راه 
دارد و با یک پیچ به حیاط مســجد ختم می شود. در سمت شرق و شمال 

مسجد سقاخانه و پنج مغازه وقفی مسجد جای دارد. ضلع جنوب حیاط با 
ایوانی مسقف به شبستان اصلی با محراب کاشیکاری شده ختم می شود. 
در شمال غربی حیاط حجره های متعددی است که برای سکونت طالب 

یا احتماًال امام جماعت مسجد در نظر گرفته شده است.
(www.iranshahrprdia.ir). (جدول ۶).
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جدول ۶. پالن و تصاویر مسجد معزالدوله

جدول ۷. نقشه ها و تصاویر مسجد میرزا موسی

۳-۱-۴- مسجد میرزاموسی
این مســجد که در گذشــته کاربری مدرســه داشــته از بناهایی است 
کــه در دوره ناصرالدین شــاه قاجار (۱۲۷۷ هجری قمری) بر پا شــده 
و در بافــت اصلــی بازار تهران قــرار دارد. در دو ضلع شــرقی و غربی 
حیــاط حجره هایی قرار دارد که در مقابل هر یک از آنها ایوانچه هایی 
اســت که امروزه با در و پنجره فلزی پوشانده شــده است. این مسجد 

دارای ۳ شبســتان بــوده که اســتفاده فعلی از شبســتان ضلع جنوبی 
به عنوان شبســتان اصلی،که دارای ۱۵ ســتون با سرســتونهای زیبا 
اســت، می باشد. ایوان مســجد نیز در جلوی این شبســتان قرار دارد. 
نکتــه قابل توجه در این مســجد مســقف کردن حیاط بــا مصالح نو و 
جدیدی می باشــد که ســقفی ناهمگون نســبت به بنای اصلی مسجد 

است (www.iranshahrprdia.ir) (جدول ۷).

    
۳-۱-۵- مسجد نظام الدوله

بنای مسجد نظام الدوله که براساس کتیبه ای در اطراف محراب مسجد 
در ســال ۱۳۱۰ ساخته شــده در خیابان ناصرخســرو تهران واقع گردیده 
اســت. قســمت زیادی از این بنا مورد بازســازی قرار گرفته و در طی آن 
 عوض شده است. ورودی 

ً
قسمتهایی حذف و کاربری قســمتهایی کامال

اصلی مســجد با چند پله به صحن چهارگوش کوچکی متصل می گردد. 

جبهه غربی بنا توســط سه دهانه ایوان کوچک پوشانده شده که در پشت 
این ایوانها فضای شبستان مسجد واقع شده است. شکل شبستان تقریبا 
مربع شکل است و دارای چهار ستون مدور سنگی است که پوشش روی 
این ستون ها گنبدهایی است که فقط از داخل دیده می شوند در صورتیکه 

کف بام صاف ساخته شده است.
(www.iranshahrprdia.ir) (جدول ۸).
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جدول ۸. نقشه های مسجد نظام الدوله

جدول ۹. قشه ها و تصاویر مسجد-مدرسه حاج قنبرعلی خان

جدول ۱۰. نقشه ها و تصاویر مسجد-مدرسه سپهساالر (جدید)

۳-۱-۶- مسجد-مدرسه حاج قنبرعلی خان (سعدیه)
تاریخ ساخت بنای این مسجد_مدرسه که در محله عودالجان تهران واقع 
شده است، در سه در ورودی آن سال ۱۲۸۸ ذکر شده است.  این مسجد-
مدرسه در دو طبقه ساخته شده و مشتمل بر سردر ورودی، هشتی، صحن، 

گنبدخانه ، ایوان های شــمالی و جنوبی، شبستان ستوندار و حجره در دو 
طبقه است. حجره های طبقه اول دارای ایوان کوچکی هستند. در حال 
حاضر این مســجد- مدرسه طلبه نشین وزیرنظر مدرسه مروی به فعالیت 

مشغول است(بمانیان، مومنی، سلطانزاده۱۳۹۲، ۱۸) (جدول ۹).

 
۳-۱-۷- مسجد-مدرسه سپهساالرجدید (شهید مطهری)

مسجد-مدرسه سپهساالر(شهید مطهری) در ضلع جنوب شرقی میدان 

بهارســتان تهران واقع گردیده است. بنای این مجموعه در سال ۱۲۹۶ 
هجری قمری توســط میرزا حســین خان سپهساالر آغاز شد و در حدود 
ســال ۱۳۰۲ هجری قمری به پایان رســید. مجموعۀ این بنای باشکوه 
شــامل جلوخان، سردر، داالن، ساختمان دو طبقه و حجره هاست. این 

ســاختمان دارای چهار ایوان، گنبدی بزرگ، شبســتان چهل ســتون، 
هشت گلدسته ، چهار مهتابی، یک کتابخانه معتبر است. صحن مدرسه 

 مربع شــکل می باشــد و در ســه طرف آن حدود ۶۰ حجره در دو 
ً
تقریبا

طبقه ســاخته شده است. شبســتانی بزرگ در پشت جبهه شرقی و یک 
گنبدخانۀ عظیم در جبهه جنوبی مســجد وجود دارد ( بمانیان، مومنی، 

سلطانزاده۱۳۹۲، ۱۷) ( جدول ۱۰).
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۳-۱-۸- مسجد-مدرسه مشیرالسلطنه (اقصی)
مسجد- مدرسه مشیرالسلطنه (اقصی) در خیابان مولوی تهران متعلق 
به اواخر دوره قاجاریه (۱۳۲۱) اســت. نام اصلی بنا مســجد- مدرســه 
اقصی اســت ولی در میان مردم به مشیرالســلطنه شــهرت یافته است. 
این بنا بصورت یک طبقه ســاخته شــده و دارای صحنی کوچک است 

که در ســه طرف آن هشــت ایوانچه وجــود دارد که ایــن ایوانچه ها راه 
ورود به حجره های مدرســه هســتند. ایوان و َمــدرس در جبهۀ جنوبی 
و شبســتان در جبهۀ شــمالی قرار دارد. در حال حاضر حجره ها محل 
سکونت طالب است و از شبستان برای برگزاری نماز استفاده می شود 

(بمانیان، مومنی، سلطانزاده۱۳۹۲، ۱۸) (جدول ۱۱).

جدول ۱۱. نقشه ها و تصاویر مسجد- مدرسه مشیرالسلطنه

جدول ۱۲. نقشه ها و تصاویر مسجد-مدرسه معمار باشی

جدول ۱۳. نقشه ها و تصاویر مسجد-مدرسه معیرالممالک

۳-۱-۹- مسجد-مدرسه معمارباشی (صنیعیه)
مسجد- مدرســۀ معمارباشی در محلۀ عودالجان تهران، خیابان ۱۵ 
خرداد واقع گردیده اســت. این بنا در دو طبقه ساخته شده و مشتمل 
بــر ورودی، حیاط هشــت ضلعی، شبســتان ســتون دار، ۲۲ حجره 
در دو طبقــه ، مدرس و کتابخانه اســت. حجره هــای طبقۀ همکف 

هر کدام ایوانی در قســمت جلو و پستوئی در قســمت انتهایی دارند. 
حجره های طبقۀ دوم در مقابل خود به جای ایوانچه رواقی ســتوندار 
دارند. این مســجد- مدرســه در حــال حاضر طلبه نشــین و زیر نظر 
مسجد- مدرســه مروی به فعالیت مشغول اســت (بمانیان، مومنی، 

 .(۱۲ ۱۸) (جدول  سلطانزاده۱۳۹۲، 

  
۳-۱-۱۰- مسجد –مدرسه معیرالممالک

در ســال ۱۲۸۴ هجری قمری معّیرالممالک شروع به احداث بناهای 
عمومی از جمله مسجد و مدرسه و آب انبار در محله ی سنگلج تهران 
کــرد. موقعیت بنا به دلیــل نزدیک بودن به بــازار دارای اهمیت ویژه 
ایســت. این بنا از دو شبســتان تابســتانی(در جنوب) و زمســتانی(در 
شــمال) تشکیل شــده است. شبســتان تابستانی شــامل یک ایوان و 

یک شبســتان با گنبدی رفیع با دو گلدســته بســیار جالــب و منصر به 
فرد اســت که برخالف اکثرگلدســته ها از پنج نیم دایره ســاخته شده، 
تشکیل گردیده است. در طرفین شــرق و غرب حیاط بزرگ، مجموعا 
چهارده حجره برای اســکان طالب علوم دینی ســاخته شــده است. 
این بنا در حال حاضر در شــرایط مناسب حفاظتی و مرمتی قرار ندارد 

(www.iranshahrprdia.ir) (جدول ۱۳).  
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جدول ۱۴. بررسی کاربرد عناصر منتخب نورگیری و کنترل نور در نمونه ها

جدول ۱۵. تعداد عناصر مختلف نورگیر در نمونه های موردی

۳-۲- بررسی میزان کاربرد هر یک از روشهای نورگیری در نمونه های موردی
این قســمت با بررســی نقشــه ها و تصاویر نمونه ها، از میان عناصِر نورگیر، عناصری که بیشــترین کاربرد در نمونه ها را داشــتند برگزیدیم. نتایج 

حاصل در جدول ۱۴ نشان داده شده است. 

عناصر نورگیر

شاخص ترین مساجد و مسجد-مدرسه های دوره قاجار درتهران
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-------شباک

در و پنجره مشبک

------روزن

------هورنو

--------روشندان

در ادامه برای بررســی میزان اســتفاده از عناصِر نورگیر در نمونه های مورد مطالعه، به تحلیل کیفی و کمی آنها می پردازیم. این تحلیل مبتنی بر تعداد 
تقریبی عناصِر استفاده شده در نمونه های مختلف می باشد که از روی تصاویر و نقشه ها استخراج شده است. برای مقایسۀ عادالنه سعی گردید عناصر 
مذکور نسبت به یک عنصر مرجع شمارش شوند. برای شمارش تعداِد در و پنجره در نمونه های مختلف، اندازۀ درهای داخل ایوانچه های مسجد حاج 
رجبعلی را به عنوان اندازه مرجع در نظرمی گیریم و تعداد درها و پنجره های هر نمونه را بصورت تقریبی نسبت به آن می سنجیم. در مورد بقیۀ عناصر نیز 
به دلیل نزدیکی ابعاد آنها در نمونه های مختلف نیاز به تعریف مرجع خاصی نبود.جدول ۱۵ تعداد عناصر مختلف در نمونه های موردی را نشان می دهد.

عناصر نورگیر

شاخص ترین مساجد و مسجد-مدرسه های دوره قاجار در تهران

نی
می
 خ
مام
د ا
سج

م

لی
جبع
ج ر
حا

جد 
مس

وله
الد
عز
د م
سج

م

سی
مو

رزا 
 می
جد
مس

وله
الد

ام 
نظ

جد 
مس

ان
ی خ

رقل
قنب

ج 
 حا
سه
در
-م
جد
مس

د)
جدی

الر (
سا
په
ه س
رس
مد

د-
سج

م

نه
لط
لس
یرا
مش

سه 
در
-م
جد
مس

شی
ربا
عما
ه م
رس
مد

د-
سج

م

ک
مال
الم
عیر
ه م
رس
مد

د-
سج

م

۸۰۰۰۰۲۵۰۰۰شباک

۱۵۷۱۲۲۲۳۰۱۰۱۷۷۰۳۵۴۵۴۰در و پنجره مشبک

۸۴۰۰۰۰۱۳۰۰۰۲روزن

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سوم / تابستان ۱۳۹۳ / سال اول



۷۰

۰۰۰۱۹۰۹۶۰۰هورنو

۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰روشندان

۱۷۴۱۶۲۲۳۲۱۹۱۹۲۱۴۴۱۴۵۴۲جمع کل

۳-۲-۱- تحلیل کیفی
به منظور بررسی کیفی میزان کاربرد روشهای مختلف نورگیری در نمونه های موردی ، چهار معیار اندازه گیری شامل"فقدان یا ناچیز"،"کم"،"متوسط" 
و "زیــاد" برای هر یک تعیین گردید. برای مشــخص کردن بازه هایی برای نســبت دادن به معیارهای انتخابــی، حداکثر میزان بهره گیری از عناصر 
نورگیری در نمونه های انتخابی مشــخص گردید. ســپس بازۀ صفر تا آن حداکثر مقدار را به تعداد معیارها (۴معیار) تقسیم کردیم و بدین ترتیب چهار 

بازۀ مساوی حاصل گردید. بازه های ایجاد شده برای معیارهای مختلف و عناصِر نورگیِر متداول در جدول ۱۶ نشان داده شده است۱.

زیادمتوسطکمفقدان/ناچیزعناصر نورگیر

۶ به باال۵-۳۴-۱۲-۰شباک

پنجــره  و  در 

مشبک
۵۱به باال۰-۱۶۱۷-۳۳۳۴-۵۰

۹ به باال۸-۵۶-۲۳-۰روزن

۹ به باال۸-۵۶-۲۳-۰هورنو

جدول ۱۶. نحوه انطباق تعدادعناصر نورگیری و کنترل کننده در بناهای مورد بررسی با معیارهای کیفی

جدول ۱۷. بهره گیری کیفی از عناصر نورگیری در نمونه های موردی

با استفاده از داده های جدول ۱۶، میزان بهره گیری ازعناصر مختلف در نمونه های موردی، بصورت کیفی درجدول ۱۷ بیان گردیده است. در این جدول 
عنصر نورگیری روشندان به علت محدود بودن استفاده در نمونه های مورد بررسی، مورد ارزیابی کیفی قرار نگرفته است.
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نمودار ۱. میانگین درصد استفاده از عناصر نورگیری در کل نمونه ها

نمودار ۲. میانگین درصد استفاده از عناصر نورگیری در نمونه ها بطور مجزا

۳-۲-۲-تحلیل کمی
بــرای تحلیل کمی، درصِد اســتفاده از هر عنصر در هر بنا را محاســبه 
کرده و سپس میانگین اســتفاده از آن عنصر در تمام بناها را تعیین می 
کنیم. درصِد اســتفاده از هر عنصر در هر بنا از حاصل تقســیم تعداد آن 
عنصــر در آن بنــا بر تعــداد کل عناصر نورگیر در همان بنا بدســت می 
آیــد. نمودار ۱ میانگین درصِد اســتفاده از عناصــر مختلف نورگیری در 

نمونه های مورد بررســی از دورۀ قاجار در شهر تهران را نشان می دهد. 
آنگونه که مشــاهده می گردد، میزان استفاده از عناصر نورگیر به ترتیب 
بصــورت ۱- در و پنجره، ۲- روزن، ۳- هورنو، ۴- شــباک، ۵- رواق، 
۶- روشــندان می باشد. بدین ترتیب در بررسی کیفی کل نمونه ها، پس 
از در و پنجره به عنوان مهمترین عنصر نورگیر، روزن و سپس هورنو در 

نورگیری نقش مؤثرتری را دارا می باشند.

در نمــودار ۲، میانگین درصد اســتفاده از عناصر نورگیری در مســاجد و 
مسجد-مدرســه هــای منتخب دورۀ قاجار در شــهر تهــران بطور مجزا 
ترسیم شده است. میزان نورگیری از در و پنجره به عنوان مهم ترین عامل 
 به یک اندازه می باشــد. 

ً
نورگیری و شــباک در هر دو گروه نمونه ها تقریبا

بهره گیری از هورنو، در نمونۀ مســاجد بیشتر از نمونۀ مسجد-مدرسه ها 
می باشد. در صورتیکه میزان اســتفاده از روزن در نمونۀ مسجد-مدرسه 
ها بیشــتر از مساجد است. در مورد روشــندان با توجه به درصد اندک آن 

می بینیم که این عنصر فقط در نمونۀ مساجد کاربرد داشته است.
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۴- نتیجه گیری
در این پژوهش برای بررســی مســئلۀ نورگیری بــه منظور ایجاد یک 
فضای روحانی در مســاجد، ما در حدود۱۰ نمونه مســجد و مسجد-
مدرســه از بناهای دورۀ قاجار در شــهر تهران را برگزیده شد و میزان 
بهره گیری از این عناصر را در این نمونه ها مورد بررسی قرار گرفت. 
بدین منظور تعدادی از عناصر رایج نورگیر از جمله شباک، دروپنجره 
مشــبک، روزن، هورنو و روشندان را از میان عناصِر نورگیر متعدد در 
معماری ســنتی ایران را انتخاب شــد. در مرحله بعد از طریق نقشــه 
هــا و تصاویر نمونــه های منتخب میــزان کاربرد و اســتفادۀ آنها را 

بصورت کمی و کیفی مورد تحلیل قرار داده شــد.

نتایج حاصل از این بررســی حاکی از این اســت که بعد از در و پنجره به 
عنوان مهمترین عنصر مؤثر نورگیری، عناصِر نورگیر مورد اســتفاده در 
نمونه ها به ترتیب بصورت: روزن، هورنو، شــباک و روشندان است. در 
مقایســۀ این عناصر در مســاجد و مسجد-مدرســه های دورۀ قاجار، از 
میــان عناصر نورگیــِر متداول، میزان نورگیــری از در و پنجره در هر دو 
 مشــابه اســت. اســتفاده از هورنو به عنوان عنصِر 

ً
گروه نمونه ها تقریبا

نورگیر در مســاجد بیشتر از مسجد- مدرســه ها کاربرد داشته است؛ در 
حالیکه نورگیری از طریق شــباک و روزن در مسجد-مدرســه ها کاربرد 
بیشتری را داراست. در مورد عنصر روشندان نیز میزان بهره گیری از آن 

بسیار کم بوده و بیشتر در نمونه مساجد کاربرد داشته است.
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۱. برای عنصر در و پنجره  و روزن به دلیل زیاد بودن فاصله میزان حداکثر نسبت به سایر مقادیر ، دومین مقدار حداکثر برای تعیین بازه ها در نظر گرفته شد.
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گرایش به هویت و تالش برای دســت یابی به یک معماری باهویت، جریانی کلیدی در معماری معاصر کشــورهای اســالمی به شمار می رود. هدف اصلی 

از این پژوهش شناســایی و تحلیل نســبت مفهوم هویت اسالمی و بومی با معماری معاصر کشورهای اسالمی است. از این رو سواالت اصلی این پژوهش 

عبارتند از: ۱- چه جریان ها و گرایش هایی در معماری معاصر کشــورهای اســالمی قابل تعریف اند؟ و هر یک از این گرایش ها چگونه به مفهوم هویت در 

آثــار خــود توجه کرده انــد؟ ۲- رابطه ی میان نظر (آنچه معماران از طرح خود در ذهن دارند و یا هدفی که در ذهن طراح برای دســتیابی به یک معماری 

باهویت دنبال می شــود) و عمل (آنچه در محصول طراحی مشــاهده می شود و توسط مخاطب درک می شــود) چگونه است؟ بر اساس چهارچوب نظری 

پژوهش، آثار معماری معاصر در پنج محور اساســی شــامل: ۱- ایده ی ســاختاردهنده ی طرح (کانسپت)، ۲- فناوری ســاخت (بکارگیری فناوری های 

نوین)، ۳- مصالح، ۴- شــکل و فرم و ۵- رابطه با محیط مورد تحلیل قرار گرفتند. از این رو می توان پژوهش آثار طراحی شــده در دو دهه اخیر را از منظر 

شــاخصه های مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. از میان کشــورهای غرب آسیا، کشور عربستان سعودی به عنوان نمونه موردی انتخاب شده و پنجاه 

اثر منتخب از میان آثار شــاخص دو دهه ی اخیر آن مورد تحلیل قرار گرفتند. ســپس با استفاده از نرم افزارهای صفحه گسترده، میزان همبستگی میان 

آراء این دو گروه (نظر طراح و دریافت کارشناسان از طرح) مورد تحلیل قرار گرفت. دستاوردهای پژوهش نشان می دهد که نوعی آشفتگی مبتنی بر تقلید 

از فرم های مشــهور در معماری غرب و تناقض میان نظر و عمل منجر به نوعی تکثرگرایی و بی نظمی در معماری معاصر عربســتان ســعودی شده است، 

هرچند کیفیت ساخت در نمونه های تحلیل شده از جایگاه قابل قبولی برخوردار است.

واژه های کلیدی: کشورهای اسالمی، عربستان سعودی، معماری معاصر، فناوری های نوین، هویت گرایی
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هویت اســالمی یکی از آرمان هایی اســت که اغلب کشــورهای اسالمی، 
بخصوص کشورهای اسالمی محدوده غرب آسیا، بیش از هر زمان دیگر بر 
روی آن تمرکز کرده اند. فعالیت های فرهنگی و سیاسی در سال های اخیر 
بیش از هر زمان دیگر بر احیاگرایی و هویت گرایی متمرکز شــده اســت. از 
این رو مطالعه بر روی هویت اسالمی و گرایش به هویت در معماری معاصر 
کشورهای در حال توسعه و بخصوص معماری معاصر کشورهای اسالمی؛ 
زمینه ســاز شناخت دقیق تر و صحیح تر هویت اسالمی ایرانی در معماری 
معاصر ایران خواهد بود. در این میان، کشــورهای حاشــیه ی خلیج فارس 
و از جمله کشــور عربستان ســعودی طی چهار دهه ی گذشته، به واسطه 
ی درآمدهــای حاصل از فروش نفت، دچار تحوالتی عظیم در زمینه های 
فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و .. شــده اند. تغییراتی که طی کمتر از نیم 
قرن، ملتی چادرنشین و کشاورز را به ممالکی بسیار مدرن و صنعتی تبدیل 
نمود. ناگفته پیداست که معماری و شهرسازی به عنوان یکی از اصلی ترین 
بسترهای متاثر از پیشرفت های مذکور، دستخوش تغییراتی بارز و چشمگیر 
شــد. حضور معماران اروپایی و امریکایی در این کشورها و تعمیم گرایش ها 
و تفکــرات رایج معماری غرب به این ســرزمینها، موجب جهت گیری آنها 
به ســمت و ســویی نوین گردید که در پاره ای از موارد به واســطه ی تعامل 
مناسب فرهنگ بومی و جهانی، پاسخ های معمارانه ی موفقی ارائه نمود و 
در معدودی از موارد با بی عنایتی به بستر فرهنگی دست به خلق آثاری بی 
هویت و بی ارتباط با گذشــته زد که مورد انتقاد بسیار شدید مجامع معماری 
قرار گرفت. با این حال نقد آثار معاصر دغدغه این پژوهش نبوده و مســئله 
ی  اصلــی آن انجام مروری تحلیلی بر معماری معاصر عربســتان با هدف 
شناســایی جریان ها و گرایش های رایج، نحوه ی توجه آن ها به مسئله ی 
هویت و بررســی ارتباط میان نظر و عمل معمــاران با تکیه بر آراء جمعی از 

کارشناسان است. پرسش های پیش روی این پژوهش عبارتند از:
۱- چه جریان ها و گرایش هایی در معماری معاصر کشــورهای اسالمی 

(نمونه موردی عربستان سعودی) قابل تعریف اند؟ 
۲- هریک از این جریانات تا چه حد و چگونه به مفهوم هویت اســالمی 

توجه نموده اند؟
۳- میزان موفقیت معمار در انتقال مفاهیم و ایده های ذهنی مورد نظر 
به مخاطب و ارتباط میان نظر و عمل در آثار معاصر کشورهای اسالمی 

(نمونه موردی عربستان سعودی) چگونه است؟

۱- مبانی نظری
۱-۱. پیشینه پژوهش

هنر اســالمی به معنای عام و معماری اســالمی به معنای خاص خود، 
عاملی مشــترک و وحدت آفرین در میان کشورهای اسالمی محسوب 
می شــود (مهدوی نــژاد ۱۳۸۱). معماری معاصر در کشــورهای عربی 
بخش مهمی از معماری کشــورهای در حال توسعه است اما تاکنون آن 
گونه که باید بدان پرداخته نشــده اســت. اگرچه پژوهش های متعددی 
به بررســی مسئله ی جهانی شدن، فناوری و نوآوری های صورت گرفته 
در عصر حاضر (قاضی نوری و تاتینا ۱۳۹۱) و چالش های های هویتی 
پیش رو در کشورهای در حال توسعه (یزدانی و مروتی ۱۳۹۰) و از جمله 
عربســتان پرداخته اند، اما تنها تعداد اندکی از پژوهش ها با تعمیم این 
مســئله به معماری به بررسی تعامل و تقابل میان منطقه گرایی و جهانی 
شدن در معماری (مهدوی نژاد و جعفری ۱۳۹۲) پرداخته و وجوه غالب 

در آثار معاصر را از این منظر مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند.  
تحقیقــات صورت گرفتــه در زمینه بررســی وضعیت معمــاری معاصر 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس بســیار محدود اســت. فقدان منابع و 
پژوهش های مدون در این حوزه، بــر پیچیدگی ها و ابهام های موجود 
می افزاید (کامل نیا و مهدوی نژاد۱۳۹۱، ۱۸۲). از معدود پژوهش های 
صــورت گرفته در این راســتا می توان به نقد معماری معاصر عربســتان 
که از ســه منظر عملکرد محیطی، فلســفی و جنبه های بصری، توسط 
محمدحســین ال ابرابیم در ســال ۱۹۹۰ میالدی صورت گرفته است 
اشاره نمود. در این پژوهش محقق پس از ارائه نقدهای وارد بر معماری 
این دوره، به معرفی راهکارهای پیشــنهادی توسط منتقدین می پردازد. 
این راهکارها در دو قالب تحول در نظام آموزشــی و ضوابط شــهرداری 
و اســتفاده از موتیف ها و مصالح ســنتی در ابنیه مدرن ارائه شــده اند. 
اگرچــه برخی از پژوهش ها به معرفی رویکردهای کلی معماری معاصر 
در کشــورهای در حال توســعه پرداخته انــد (کامل نیــا و مهدوی نژاد 
۱۳۹۱)، با این حال کمتر تحقیقی با رویکردی طراحی محور و با تمرکز 
بر منطقه ای خاص بر این مقوله متمرکز شــده اســت. عمده تحقیقات 
صــورت گرفته بــا اغماض از ســایر رویکردهــا، گرایش منطقــه گرایی 
انتقادی را به عنوان جریان غالب معماری معاصر در کشورهای در حال 
توســعه معرفی کرده اند (Frampton 1983). با ایــن حال تعداد اندکی از 
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پژوهشها (شــایان و دیگران ۱۳۸۸)، با تحلیل رویکرد منطقه گرایی در 
آثار معماران معاصر غیرعربی در کشورهای حاشیه خلیج فارس ازجمله 
عربســتان، به معرفی پارامترهای ارتقاءدهنــده فاکتور مطلوبیت در این 
آثار پرداخته اند. پژوهش صورت گرفته در ارتباط با معماری معاصر ایران 
پس از پیروزی انقالب (مهدوی نــژاد و دیگران ۱۳۸۹)، به عنوان خط 
مشی و چهارچوبی کلی، راهگشــای تحقیقات صورت گرفته مشابه، از 

جمله تحقیق حاضر می باشد.  
۱-۲.چهارچوب نظری

تجزیه و تحلیل معماری معاصر کشــور عربستان سعودی نیازمند تعریف 
یک چهارچوب نظری فراگیر و ســاختار تحلیلی دقیق است که به کمک 
آن می توان ضمن تحلیل و بررسی نمونه ها و بناهای ساخته شده به نتایج 
قابل قبولی دســت یافت. پیشینه پژوهش نشــان می دهد که برای درک 
نســبت هویت اســالمی با آثار معماری، می باید از دو منظر به تحلیل آثار 
معماری پرداخت: ۱- ذهن طراح معمار به عنوان کسی که اثر معماری را 
شــکل می دهد، ۲- ذهن مخاطب به عنوان کسی که اثر را درک می کند 
(مهدوی نــژاد ۱۳۸۳، ۷۰-۶۷). باید اجزای اصلــی یک طرح معماری 
اعم از ایده کلی، فناوری ســاخت، مصالح، شکل و فرم و رابطه با محیط 
پیرامون به تفکیک، مورد تحلیل و بررسی قرار گیرند و تصمیم گیری برای 
کلیت طرح، بر اساس دستاوردهای حاصل از برآیند تمامی شاخص های 
تحلیلی تبیین شــود (مهدوی نــژاد و دیگران ۱۳۸۹). بــه عبارت دیگر، 
نکته ی قابل توجه تعامل میان نظر و عمل در تحلیل آثار معماری می باشد. 
نظــر به معنای آنچه در ذهن طراح بوده و یا درباره اثر خود گفته اســت و 

عمل به معنای آنچه در طراحی به دســت آمده و هنگام روبرو شدن با اثر 
از آن درک می کنیم. در این حالت می توان به ریشــه های نظری و جهت 
گیری های عمومی یک اثر معمــاری پی برد .(Frampton, 1983) بنابراین 
چارچوب نظری پژوهش بر مبنای تحلیل شکلی – محتوایی آثار از طریق 

مقایسه تطبیقی نظر و عمل استوار شده است. 
بررســی تعامل میان نظر و عمل از این جهت مهم اســت که گم شــدن 
ارزش ها و گســیختگی بین نظر و عمل یکی از اصلی ترین ریشــه های 
بحــران هویتــی در حوزه فرهنگ جهانی اســت. گم شــدن ارزش ها و 
گســیختگی میان نظر و عمــل یکی از اصلی ترین ریشــه های بحران 
هویتی در حوزه جهانی است. تسلط به ارزش های اسالمی و تجلی آنها 
در هنر و به ویژه معماری مســتلزم تهذیب نفــس معماران، بهره مندی 
از معرفت های عقالنی هنرمند با اســتمداد از معرفت های حضوری و 

اولیه و سیر از خلق به سوی حق و صیرت جوهری است که در سایه آن 
هنرمند به رضایت و کمال وجودی رســیده و آثارش تجلی گاه رضایت و 

کرامت و امنیت خواهد بود. (نقره کار ۱۳۹۲، ۲۵۳)
بحران هویت معماری به ویژه هویت اســالمی در معماری به فروکاهش 
یک کل ســامانمند به نام هویت، به یکی از اجزا ســامانه از قبیل تاریخ، 
نــژاد، فرهنگ، دین و .. باز می گردد. با این حــال با تفکیک این مقوله 
بــه دو حوزه جهانی و ایرانی و تبیین ریشــه های بحران هویتی در حوزه 
جهانــی می توان اذعان نمود که عدم تعریف روشــن و واضح از مفاهیم 
ســازنده فرهنگ و تمدن، گم شــدن ارزش ها و گســیختگی بین حوزه 
اندیشــه و عمل، قرارگیری عناصــر اعتباری و روبنایی در راس مکاتب و 
نادیده گرفته شدن عناصر اصیل از مهم ترین ریشه های بحران هویتی 

در حوزه فرهنگ جهانی به شمار می آیند. (نقره کار ۱۳۹۲، ۳۱۸) 
۱-۳. کلید واژه های تحلیلی

بــا توجه به تمرکز این مقاله بر تحلیل مســائل کالبــدی و تالش برای به 
دســت آوردن نتایج کیفی مبتنی بر این مسائل، ضروری است محورهایی 
استخراج شود که به نحوی مسائل کالبدی را تحلیل کنند. در این پژوهش 
واژگان تحلیلی مقاله بر اساس ادبیات خاص موضوع تعریف گردید. مهم 
ترین شــاخصه ها و مفاهیم کالبدی که بیانگر گروه های اصلی پژوهش 
می باشــند عبارتند از: ۱- کانسپت طرح (ایده های ساختاردهنده طرح)، 

۲- فناوری ساخت، ۳- مصالح، ۴- شکل و فرم و ۵- رابطه با محیط. 
۱-۳-۱. ایده ساختاردهنده طرح (کانسپت)

کانســپت طرح ساختاری است که به واســطه آن به خطوط و سطوحی دست 

می یابیم که شمایی از کلیت فرمی، فضایی و حال و هوای پروژه را مشخص کرده 

و واسطه ایست بین زبان انتزاعی کانسپت به وجود آمده با کالبد واقعی معماری. 

ایده اولیه طراحی (کانسپت)، بازتابی است که در مواجهه با یک مسئله ی 
طراحی، در ذهن طراح، شــکل گرفته و در بسیاری مواقع ظاهر و آشکار 
نمی باشــد. «طرح مایه (کانسپت) اندیشه ای است که دغدغه اش شیوه 
تلفیق و ترکیــب کردن عناصر یا ویژگی های مختلــف در یک چیز واحد 
اســت. در معمــاری، یک طرح مایــه همچنین چگونگــی ترکیب وجوه 
مختلف نیازهای طراحی در یک اندیشــه مشخص را تعریف می کند و لذا 
 (McGinty1979:بر شکل گیری طرح تأثیرگذار است 

ً
طرح مایه مســتقیما

(208، بنابراین طرح مایه ها تصاویر مبهمی از راه حل نهایی طراحی ارائه 

می دهنــد و « ایده هایی هســتند که عناصر مختلــف را در یک کل جمع 
می کنند» (Ibid). بر اســاس روش شناسی پژوهش، ایده ساختاردهنده 
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طــرح (مهدوی نــژاد و ناگهانی ۱۳۹۰) به صورت کلــی بر نوعی تحلیل 
شکلی و محتوایی مبتنی بر اندیشه های معمارانه تاکید دارد. 

با بررسی کلی و تحلیل های اولیه مصادیق و با استناد به پژوهش های 
قبلی صورت گرفته در این راســتا (مهدوی نژاد و دیگران ۱۳۸۹)، شش 
زیرگروه فرعی برای این دســته در نظر گرفته شد که شامل موارد مفهوم 
گرا از معماری گذشته، فرم گرا از معماری گذشته، مدرن، پست مدرن، 

مدرن متاخر و معماری بومی است. 

در ســرزمینی با پشــتوانه و فرهنگ اســالمی، بی تردید ایده و کانسپت 
طــرح، تحت تاثیر اهــداف معمــاران مبتنی بر تجلی هویــت و اصالت 
اســالمی قرار خواهد گرفت. «میزان تحقق هویت و محتوای اســالمی 
در آثار معماران تابع ســه موضوع اســت: کیفیــت ادراک و فهم معمار 
از حقیقت عالم هســتی و مراتب وجود و نفوس انســانی، اتخاذ روش و 
ســبک مناســب برای خلق اثری تعالی بخش و نهایتا استعداد و تجربه 
و خالقیــت او در ارائه صورت و کالبدی متناســب با فهم و ادراک خود. 
بســته به کیفیت این سه، نســبت و میزان تحقق هویت اسالمی در آثار 
معماری دوران اســالمی متغیر خواهد بود» (نقره کار و رئیســی ۱۳۹۱، 
۱۱) از ســه پارامتر مذکور، مراتــب اول و دوم در ارتباط با مبانی نظری 
و کانســپت و مرحله ســوم در ارتباط با فرم معماری قرار می گیرند. تقلید 
صوری صرف از الگوهای ســنتی بدون توجه به مفاهیم و مبانی نظری 
اسالمی چندان ارزشــمند نبوده و خلق آثاری بی هویت را در پی خواهد 
داشــت. در حقیقت «بحران معمــاری امروز ناشــی از کمبود خالقیت 
نیست، بلکه از کمبود مبانی نظری نشأت می گیرد» (نقره کار و دیگران 
۱۳۸۸، ۴۲). مبانی نظری، نظامی از انگاره های ذهنی گوناگون است 
کــه یک یا گروهی از پدیده ها را توصیف می کند و از نوع نگاه شــخص 
بــه زندگی و طرز تلقی ازجهان هســتی (جهان بینی) نشــآت می گیرد. 
می توان گفت که برخورداری از فرهنگ، اعتقادات و باورهای مشترک، 

زمینه ساز شکل گیری مبانی نظری مشترک است.

تصویر ۱. وزارت حج در مکه. در این اثر فرم گرایی از گذشــته در قالب اســتفاده از 
سازه های چادری و تعبیه حیاط مرکزی با الهام از حیاط خانه های سنتی عربستان 
به تصویر کشــیده شــده اســت. احجام دوگانه موازی با هم با الهــام از اعمال منا و 

(URL1 :منبع) / .عرفات حج طراحی شده اند

تصویر ۲. مجتمع مسکونی Sary در جده. یکی از اصلی ترین ایده های ساختاردهنده 
این اثر مفهوم گرایی از گذشته و تجلی زندگی جمعی گذشته ( خانواده های گسترده) و 

(URL2 :منبع) .فرهنگ قدیم زندگی عرب در قالبی مدرن بوده است

تصویر ۳. ایســتگاه خطــوط ریلی حرمین در مکه. ایده فرم گرایی از گذشــته در 
قالب اســتفاده از طاق و قوس های معماری ســنتی عربســتان به شــکلی مدرن 

(URL3 (منبع:  است.  شده  متجلی 
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تصویر ۴. عوامل موثر در شکل گیری هویت یک اثر معماری

۱-۳-۲. فناوری ساخت
تکنولوژی که معادل فارســی آن فناوری است از دو واژه یونانی تخنه۱ به 
معنی هنر و پیشه و لوگوس۲ به معنای کالم الهی و اصل بنیادین معرفت 
گرفته شــده است و عبارت اســت از بحث درباره هنر و صنعت (مددپور 
۱۳۸۴). فناوری نه فقط دانش اســت و نه فقط ابزار؛ در واقع فناوری در 
ماهیت واقعی خود، همگام با معماری در آفرینش و سازماندهی فضایی 

گام برمی دارد و ضروریات الزم برای این هدف را فراهم می آورد.
فن و تکنولوژی ســاخت بنا به عنوان دومین گروه اصلی شامل شش 

زیرگــروه فرعی می باشــد. این زیرگروه ها بر مبنای انواع سیســتم های 
ســازه ای قابــل اســتفاده در ســاختمان تفکیک و تعریف شــده اند که 
عبارتند از: سازه های خرپایی، سازه های صفحه ای و پوسته ای، سازه 
های چادری و بادی وکابلی و قوســی، ســازه های تیر و ستونی و دال، 
سازه های مرتفع ( هسته مرکزی و غیره) و سازه های نوترکیب (تصاویر 
۷-۵). مصادیق منتخب بر اســاس سازه به کار رفته در ساختار خود، در 

یک یا چند زیرگروه مذکور جای می گیرند.

تصویر ۵. اســتفاده از سیســتم ســازه 
خرپایــی در مرکز همایــش های منطقه 

(URL4:منبع) .تجاری شیخ عبدالله

تصویر ۶. اســتفاده از سازه پوسته ای در ایســتگاه مترو اوالیا- ریاض.
(URL4 :منبع)

تصویر ۷. اســتفاده از سازه های چادری در رویال 
(URL5 :منبع) .پاویلیون جده

تصاویر ۵ تا ۷ نشــان می دهند که تعامل با کشــورهای پیشــرفته، امکان 
استفاده از دستاوردهای آنها در تمامی عرصه ها از جمله معماری را فراهم 
آورده اســت. ســاختمان های دو دهه اخیر با سیســتم های ســازه ای و 

تکنولوژیک پیشرفته، نمود بسیار بارزی از این تعامالت به شمار می ایند.
۱-۳-۳. شکل و فرم در بنا

شــکل و فرم کلی از دیگر پارامترهای مورد بررسی مصادیق منتخب است. 
«در زیباشــناختی فرم یا صورت تظاهر حسی و واضح یک شی است و این 
بیانی است که خود را در معرض قضاوت قرار می دهد» (بروکهاوس ۱۹۶۹، 

۴۱۱). تنــوع و تفاوت های شــکل و فرم فضای معمــاری به دلیل تفاوت 
در تاریــخ و فرهنگ جامعه، روح هنرمند و طراح، ابــزار تولید و زیربناهای 
اقتصادی، نظام ساخت و فناوری و سرزمین و اقلیم شکل می گیرد.  بررسی 
تفاوت های شــکلی مصادیق منتخب از طریق تفکیک این شاخصه به ۵ 
زیرگروه فرعی تحت عناوین شکل و فرم مدرن، بومی، پست مدرن و های 
تک و تحلیل مصادیق در قالب این گروه ها صورت گرفته اســت. ذکر این 
نکته ضروری است که زیرگروه ها و متغیرهای مربوطه همچون موارد مذکور 

بر مبنای یک تحلیل و بررسی اولیه از مصادیق به دست آمده اند. 
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(URL4:منبع) .تصویر ۸.ساختمان قضایی شهر ریاض. گرایش فرمی غالب در این اثر گرایش مدرن است
(URL 6:منبع) .تصویر ۹.کتابخانه ملی شیخ فرهاد در ریاض. در این بنا گرایش فرمی پست مدرن و های تک خودنمایی می کند

(URL7 :منبع) .تصویر ۱۰.ایستگاه مترو منطقه تجاری شیخ عبدالله. این اثر نمونه بارزی از گرایش فرمی پست مدرن در آثار معاصر کشور عربستان است

(URL8 :منبع) .تصویر ۱۱. ساختمان دادگاه ریاض. در این اثر نوعی بی تفاوتی میان طرح کلی بنا با بافت و هندسه اطراف به چشم می خورد
(URL4 :منبع) .در ریاض. هندسه و طرح کلی بنا تا حدودی در تضاد با بافت پیرامونی خود قرار دارد KAFD تصویر ۱۲.مرکز

( URL7:منبع) .تصویر ۱۳.ایستگاه مترو منطقه تجاری شیخ عبدالله. می توان گفت که طرح کلی این اثر تا حد زیادی بی تفاوت با بافت پیرامونی اش می باشد

تجلی صور بر اســاس مبانی نظری و ادراکی عمیق از مفاهیم اسالمی 
می تواند به تجلی و حفظ هویت اســالمی آثارکمک نماید. هرچند تقلید 
صــوری صرف از الگوها به ایجاد خوانایی فضایی و شــکلی و هماهنگ 
با اصول زندگی مخاطبان مسلمان کمک می کند اما احیای هویت تنها 
در ســایه بهره گیری توامان از الگوها و مفاهیم و تسلط بر مبانی نظری 

اسالمی محقق خواهد شد. 
۱-۳-۴. مصالح در بنا

 مصالح به کار رفته در کالبد ابنیه از دیگر فاکتورهایی است که می توان با 
تفکیک آن به دو دســته ســنتی و مدرن دو جهت گیری اساسی در میان 
مصادیــق را نشــان داد. مصالح ســاختمان در عین حال که ابزار دســت 
معماران در تجســم بخشی کالبدی به ایده های ذهنی هستند (کامل نیا 
و مهدوی نــژاد ۱۳۹۱، ۱۸۰)، می توانند به خوبی نمایانگر دســتاوردها و 
تکنولوژی های زمان خود باشند. با این حال انتخاب نوع مصالح، وابسته 

بــه پارامترها و عوامل متعددی اســت که از مهم تریــن آن ها می توان به 
سازگاری با طرح و سبک، شرایط اقتصادی پروژه، نظر و سالیق شخصی 
معمار و کارفرما، شــرایط اقلیمی و غیره اشــاره نمــود. در این پژوهش، با 
چشم پوشــی از نوع مصالح، دو دسته کلی سنتی و مدرن برای آن ها در 

نظــر گرفته شــده و گرایش رایج در میان ابنیه معاصر عربســتان از حیث 
مصالح به کار رفته در آن (سنتی یا مدرن) را مورد ارزیابی قرار دادیم.  

۱-۳-۵. رابطه با بافت
نحوه ارتباط ســاختمان به عنوان یک محیط مصنوع با بســتر و محیط 
پیرامــون از دیگر ویژگی هایی اســت کــه با تمرکز بــر روی آن می توان 
به تفــاوت های قابل توجهی میــان ابنیه مختلف دســت یافت. ارتباط 
ســاختمان با محیط در این پژوهش به ســه صورت هماهنگ با محیط 
(متجانس)، متضاد و بی تفاوت در نظر گرفته شــده است (مهدوی نژاد 
و مشــایخی ۱۳۸۹). تجانس میان ســاختمان و محیط بدین معناست 
که آنچه ســاخته می شــود از نظر فرم، تکنیک و جنس، زبان محیط را 
پذیرا باشد، درطرف مقابل تضاد میان ساختمان و محیط بدین معناست 
که آنچه ساخته می شــود به عمد خود را از محیط جدا کرده و به عنوان 
چیزی دیگر خود را نشــان دهد (گروتر ۱۳۸۶، ۱۵۳). اما در مورد اینکه 

در کجا، کدامیک از این ســه مورد مناســب تر است، نظریات مختلفی 
وجود دارد. الزم به ذکر اســت که محدودیت منابع و عدم دسترســی به 
اطالعــات کافی در مورد محیط پیرامونــی هریک از مصادیق، احتمال 

خطای موجود در نتایج این بخش را افزایش می دهد. 
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جدول ۱. متغیرهای مورد بررسی در مورد مصادیق معماری معاصر کشور عربستان و زیرگروه های مربوط به هر یک از آن ها. ترسیم: نگارندگان.

متغیرهای مورد بررسی
زیر گروه هاگروه های اصلیردیف
مفهوم گرا از معماری گذشته/ فرم گرا از معماری گذشته/ مدرن/ پست مدرن/ مدرن متاخر/ معماری بومیایده ساختاردهنده طرح۱

فناوری ساخت۲
ســازه های خرپایی/ سازه های صفحه ای و پوســته ای/ سازه های چادری و بادی وکابلی و قوسی/ سازه های تیر و 

ستونی و دال/ سازه های مرتفع ( هسته مرکزی و غیره) / سازه های نوترکیب

شکل و فرم مدرن/ بومی/ پست مدرن/ های تکشکل و فرم در بنا۳

سنتی/ بومیمصالح در بنا۴

هماهنگ/ متضاد/ بی تفاوترابطه با بافت۵

۲- ساختار و روش تحقیق
۲-۱. روش تحقیق

هدف اصلی این پژوهش معرفی رویکردهای عمده ی آثار معاصر کشــور 
عربستان از دید و مقایســه دو دسته از داده ها به منظور شناسایی میزان 
موفقیت معمار در تحقق عملی ایده ها و انتقال مفاهیم مورد نظر می باشد. 
برای بررسی این موضوع ابتدا ۱۰۰ اثر از میان آثار ساخته شده در دو دهه 
اخیــر انتخاب گردید و ۵۰ نمونه تصادفی از میان آنها برگزیده شــد. برای 
بررســی منســجم، به تعریف چهارچوب نظری پژوهش بر اساس ادبیات 
تخصصی موضوع پرداختیم. پرســش نامه های تنظیم شــده بر اســاس 
ادبیــات تخصصی و کلید واژه های مســتخرج از آن در ۵ دســته اصلی 
تنظیم گردید (مهــدوی نژاد ۱۳۸۴). هدف از تکمیل این پرسشــنامه ها 
دســتیابی به دو دسته داده کلی و بررسی ارتباط و میزان همبستگی میان 
آنها بود. دســته اول داده ها بر اســاس میانگینی از پاسخ های ارائه شده 
توسط محقق و ۵ نفر از دانشجویان مقطع دکتری معماری حاصل شد. با 
مراجعه به نظرات معمار بنا و توضیحات ارائه شــده توسط وی، پرسشنامه 
هــا را تکمیل نمــوده و داده های گروه دوم را نیز به دســت آوردیم. برای 
بررســی رابطه میان این دو دســته از داده ها از روش تحقیق همبستگی 
استفاده گردید. « در پژوهش همبستگی، هدف اصلی آنست که مشخص 
شود آیا رابطه ای میان دو متغیر یا چند متغیر کمی وجود دارد یا نه» (خاکی 
۱۳۹۱، ۱۷۲). همبســتگی در توصیف و پیش بینی رابطه بین دو یا چند 
متغیر به ما کمک می کند. به این ترتیب که نوع رابطه و میزان شــباهت و 
تناسب میان صفات مختلف اشیا و پدیده های مورد بررسی را اندازه گیری 
کرده و شــدت و جهت رابطه خطی بین دو متغیر را نشان می دهد. هرچه 

ضریب همبستگی ( که همواره بین ۱- و ۱ است) به ۱ نزدیک تر باشد به 
معنی همبستگی بیشتر بین دو متغیر است. منفی بودن این ضریب نیز به 

معنی رابطه عکس بین دو متغیر است. 
در آمار انواع زیادی از ضرایب همبستگی متفاوت وجود دارد که هرکدام 
همبســتگی بیــن دو متغیر را با توجــه به نوع داده ها و شــرایط متغیرها 
اندازه گیری می کند. ضریب همبســتگی با توجه به اســمی، فاصله ای، 
رتبه ای و غیره  بودن متغیرها، متفاوت خواهد بود. برای ســنجش رابطه 
 ،bبیــن متغیرهای رتبه ای عموما از ضرایب همبســتگی گاما، تاوکندال
تاوکندالc و ضریب سامرز استفاده می شود. در این پژوهش به دلیل رتبه 
ای بودن متغیرها، از ضریب همبســتگی تاوکندالb استفاده شد. « این 
ضریب میزان همبســتگی بین دو متغیر فاصله ای یا نســبی را محاسبه 

کرده که مقدار آن بین ۱+ و ۱-  می باشــد. اگر مقدار بدست آمده مثبت 
باشــد به معنی این اســت که تغییرات دو متغیر به طور هم جهت اتفاق 
می افتــد یعنی بــا افزایش در هر متغیر، متغیر دیگــر نیز افزایش می یابد 
و برعکــس اگر مقدار r منفی شــد یعنی اینکه دو متغیر در جهت عکس 
هم عمل می کننــد؛ یعنی با افزایش مقدار یک متغیر مقادیر متغیر دیگر 
کاهش می یابد و برعکس. اگر مقدار بدست آمده صفر شد نشان میدهد 
کــه هیچ رابطه ای بین دو متغیر وجود ندارد و اگر ۱+ شــد همبســتگی 
 .(URl۹) «مثبت کامل و اگر ۱- شــد همبســتگی کامل و منفی است
با انتقال داده های حاصل به نرم افزارSPSS ۲۲، شــاخص همبستگی 
 (P-value) توان دوم همبســتگی (  ) و دقت معناداری ،(r) تاوکنــدال
آن محاســبه گردید و نتیجه گیری نهایی بر مبنای تحلیل کمی و کیفی 
خروجــی هــای نرم افزاری صــورت پذیرفــت. معنادار و بــی معنا بودن 
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رابطــه بر مبنای توان دوم همبســتگی (معیار تصمیم) و دقت معناداری 
(P-value) مشــخص گردید. در این تحقیق میزان خطای قابل قبول 
۰/۳ و معیــار تصمیم ۰/۵ در نظر گرفته شــده اســت. به طوریکه دقت 
معناداری کوچکتر از ۰/۳ و توان دوم بزرگتر از ۰/۵ نشــان از معناداری 
رابطه همبســتگی و عکس آن حاکی از بی معنایی رابطه است. معنادار 
بــودن رابطه نشــان از این دارد که معمار در انتقــال مفاهیم و ایده های 
مورد نظر خود به خوبی عمل کرده است و رابطه ای مستقیم میان تصور 
طراحان و ارزیابی های انجام  شــده وجود دارد؛ در صورتی که رابطه ی 
بی معنا حاکی از عدم موفقیت طراح در انتقال پیام مورد نظر و همچنین 

رابطه ی عکس میان تصور طراح و آراء عموم می باشد.
۲-۲. روش گردآوری داده ها

گردآوری اطالعات نظری این پژوهش با اســتناد به کتاب ها، مقاالت 
و پژوهش های قبلی صورت گرفته است. با مراجعه به اسناد کتابخانه 
ای و اینترنتی به گردآوری آثار طراحی و اجرا شده (۵۰ اثر) در دو دهه 
اخیر کشــور عربستان پرداخته ایم. ســپس ماتریسی ۷*۵ ۳ تعریف شد 
که سطرهای آن شامل مشــخصه های مورد بررسی (کانسپت طرح، 
فناوری ســاخت، مصالح به کار رفته در بنا، شکل و فرم در بنا و رابطه 
با بافت) و ســتون اول آن بر اســاس استدالل شــخصی، ستون دوم 
تا ششــم بر اساس پاســخ پرسش شوندگان۴ و ســتون هفتم بر مبنای 
توضیحــات طراح و معمار در مورد بنا تکمیل گردید. در تکمیل جداول 
به جای انتخاب گزینه ها از روشی شبیه به روش امتیازدهی لیکرت و 
شاخص هایی با امتیاز ۱/۴، ۲/۴، ۳/۴ و ۴/۴ استفاده شد. در ادامه 

با احتســاب درصد فراوانی هر یــک از متغیرها و انتقال این داده ها به 
نرم افزار SPSS۲۲ضریب همبســتگی تاوکندال (r)، توان دوم (r2) و 

دقت معناداری آن ها تعیین شد.
۲-۳. انتخاب نمونه های موردی

در راســتای تحلیــل و بررســی گرایش هــای غالب معمــاری معاصر 

عربســتان به انتخــاب ۱۰۰ نمونه از آثار طراحی و یا اجرا شــده در دو 
دهه اخیر پرداختیم، در ادامه با گزینش ۵۰ نمونه از میان این مصادیق 
ماتریــس مربوط به آن را تکمیل نموده و نتایــج حاصله را مورد ارزیابی 
قرار دادیم (جدول ۲). جهت دســتیابی به نتایجی قابل اطمینان، دقت 
در انتخــاب نمونــه های موردی به عنــوان اولین گام پژوهش بســیار 
ضروری می نمود. از ایــن رو در انتخاب مصادیق، پارامترهای مختلفی 
چون تنــوع کاربری، انتخاب از میان آثار برگزیده شــده در مســابقات 
معمــاری، آثار معماران بنام و سرشــناس، انتخــاب مصادیق از تمامی 
شــهرهای کشور عربستان ســعودی و عدم تمرکز بر روی شهر و ناحیه 
ای خــاص، انتخاب از میان آثار معماران داخلی و خارجی و غیره مورد 
توجــه قرار گرفت. به طور کلــی یکی از اصلی تریــن فاکتورهای مورد 
توجه در انتخاب آثار، توجه به تنوع آنها از منظر کاربری، مکان، طراح، 
ســبک و دیگر مــوارد پروژه به منظور دســتیابی به نتایجــی دقیق تر و 
معتبرتر تا ســرحد امکان بوده است. ۲۰٪ نمونه های منتخب در شهر 
مکه، ۳۰٪ در جده و ۵۰٪ آنها در شــهر ریاض قرار دارند (تصویر ۱۴). 

تصویر ۱۴. نقشــه کشــور عربســتان و موقعیت سه شــهر ریاض، جده و مکه بر 
روی آن. ۵۰٪ از مصادیــق منتخب در شــهر ریاض، ۳۰٪ در جده و ۲۰٪ انها  در 

(URL4 شده اند. (منبع:  واقع  مکه  شهر 
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مصادیق منتخب و موقعیت آن ها
مکهریاضجده

۱-  مجموعه مسکونی جده 

Cool Light House  -۲

24 north Jeddah office building -۳

۴-  مجموعه اداری- خدماتی سران جده

۵-  فرودگاه بین المللی جده

Kaia ۶-  پاویلیون پادشاهی

۷- استادیوم ورزشی شیخ عبدالله

Batterjee ۸- دانشکده پزشکی

Sary ۹- مجتمع مسکونی

۱۰-  بازار الحجاز

۱۱- مدرسه فنی و حرفه ای جده

۱۲-  مرکز هنرهای نمایشی جده

۱۳-  مجتمع اداری آرک

Maarej ۱۴-  ساختمان اداری

A Neighbourhood Mosque  -۱۵

Park Inn  ۱۶- هتل

۱۷- سالن مراسم ریاض

۱۸- برج مقرنس

۱۹- خانه هنرمند جواهرساز

The vertical medina -۲۰

KAFD ۲۱- گنبد پروانه

۲۲- تاالر عروسی سران عرب

۲۳- دادگستری ریاض

KAFD ۲۴- مرکز کنفرانس

۲۵- کارخانه جرآی سی

KAFD ۲۶- مجموعه اداری تجاری

Khrais ۲۷- مرکز تجاری

۲۸- دانشگاه شیخ خالد

Kingdom ۲۹- مرکز

۳۰- ساختمان وزارت نیرو

۳۱- مسجد منطقه 

تجاری شیخ عبدالله

۳۲- موزه محیط طبیعی

۳۳- هتل الرشید

۳۴- کتابخانه ملی شیخ فرهاد

۳۵- ایستگاه مترو اوالیا

۳۶- دانشگاه عبدالرحمان

۳۷- مجتمــع علمــی فرهنگی 

شاهزاده سلمان

۳۸- دانشگاه پرنس نورا

۳۹- برج های تجاری ریاض

متــرو  مرکــزی  ایســتگاه   -۴۰

منطقه شیخ عبدالله

۴۱- ایستگاه قطار حرمین

۴۲- دروازه ورودی شهر مکه

۴۳- ساختمان وزارت مکه

۴۴- خانه ۵۰۷

۴۵- پروژه جبل عمر

۴۶- طرح توسعه بیت الله

۴۷- میورال شهری المال

۴۸- فروشگاه مرکزی اپل

۴۹- درب الخلیل

۵۰- ایستگاه قطار شهری

۳. تحلیل یافته ها
۳-۱. دسته بندی نتایج

تحلیل نتایج و داده های به دست آمده از این تحقیق به منظور شناسایی 
رویکرد غالب معماری کشــوری در حال توســعه اســت که بخش اعظم 
طراحی ساختمان های آن به دست معمارانی صاحب نام از سایر کشورها 
انجام شــده اســت. اخیرا پژوهش هایی در راستای شناسایی فاکتورهای 
ارتقاءدهنــده مطلوبیت در این کشــورها صورت گرفته اســت (شــایان و 
دیگــران ۱۳۸۸) و مفاهیمی نظیر نمود فناوری نوین، بیان اســتعاره ای 
فرم، هماهنگی فعال با شرایط اقلیمی، توجه به ویژگی های سایت، توجه 
به اصول معماری اســالمی، به کارگیری جزئیــات و مصالح بومی وغیره 
بــه عنوان پارامترهــای مورد نظر طراحــان در ارتقــاء مطلوبیت معماری 
مطرح شــده است. این پارامترها به عنوان اهداف و ایده آل های طراحان 
در دســتیابی به معماری مطلوب از منظر کاربران به شــمار می آیند. این 
گاهی از نظرات و دیدگاه کارشناسان در  پژوهش تالش کرده اســت تا با آ

مورد آثار ساخته شده و دسته بندی آنها در قالب کلیدواژه ها و گروه های 
پنج گانه اصلی، رویکرد و جهت گیری غالب آثار ساخته شده دو دهه اخیر 
را بازتعریــف نماید. تبیین نظرات و تعاریف طراحان در قالب این گروه ها، 
امکان بررسی تطبیقی نظرات این دو گروه و میزان تطابق آن ها با یکدیگر 
را تســهیل می نماید؛ بــه نحوی که نزدیکی درصد نظرات کارشناســان و 
طراحان، حاکی از موفقیت معمار طرح در دست یابی به اهداف و خواسته 
هایش بوده اســت. میانگین نتایج پرسشــنامه های تکمیل شــده توسط 
محقــق و ۵ تن از دانشــجویان مقطــع دکتری به صــورت درصد فراوانی 
محاســبه شــد. در ادامه، همین جداول بر اساس توضیحات معماران در 
مورد بنا تکمیل شد و درصد فراوانی مجزا برای هر متغیر محاسبه گردید. 
نتایج حاصله به صورت نمودارهای میله ای نمایش داده شده است. در این 
نمودارها ستون اول حاصل میانگین نظرات محقق و پرسش شوندگان و 
ستون دوم درصد فراوانی حاصل از نظرات طراح بناست. برای هر یک از  

گروه های اصلی یک نمودار میله ای مجزا ترسیم شده است.

جدول ۲. نام و موقعیت قرارگیری مصادیق انتخاب شده. ترسیم: نگارندگان
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نمودار ۱. بررسی تطبیقی آراء پژوهشگر و معمار طرح در ارتباط با ایده های ساختاردهنده طرح. ترسیم توسط نگارندگان
۱- فرم گرا از معماری گذشته، ۲- مفهوم گرا از معماری گذشته، ۳- مدرن، ۴- پست مدرن، ۵- مدرن متاخر و ۶- بومی

نمودار ۲. بررسی تطبیقی آراء پژوهشگران و معمار طرح در ارتباط با سازه طرح. ترسیم توسط نگارندگان
۱- سازه های خرپایی، ۲- سازه های صفحه ای، پوسته ای، ۳- سازه های کابلی، چادری، بادی، قوسی، ۴- سازه های تیر و ستونی، دالی، ۵- سازه های مرتفع و ۶- سازه های نوترکیب

نمودار ۳. بررسی تطبیقی آراء پژوهشگران و معمار طرح در ارتباط با شکل و فرم بنا. ترسیم توسط نگارندگان
۱- شکل و فرم بومی، ۲- شکل و فرم مدرن، ۳- شکل و فرم پست مدرن و ۴- شکل و فرم های تک
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نمودار ۴. بررسی تطبیقی آراء پژوهشگران و معمار طرح در ارتباط با مصالح به کار رفته در بنا. ترسیم توسط نگارندگان
۱- مصالح سنتی و ۲- مصالح مدرن

نمودار ۵. بررسی تطبیقی آراء پژوهشگران و معمار طرح در ارتباط بنا با محیط پیرامون. ترسیم توسط نگارندگان
۱- هماهنگ با بافت، ۲- متضاد با بافت و ۳- بی تفاوت با بافت

۳-۲. تحلیل کمی نتایج
داده های به دســت آمده از پژوهش های میدانی و مطالعات کتابخانه 
ای به صورت نمودارهایی تنظیم شد و در بخش های قبلی ارائه گردید. 
هرچند نمودارهای میله ای ترســیم شــده امکان بررســی تطبیقی آراء 
پژوهشــگران و معمار طرح را با یکدیگر فراهم می آورد، اما اســتفاده از 
روش همبستگی و محاسبات کمی به منظور تبیین شدت و جهت رابطه 
میان این دو دســته داده ضروری می نمود. از داده های کمی به دســت 
آمده، دو دســته نتایج قابل برداشــت و تحلیل اند. دسته اول جریانات و 
گرایش های رایج در معماری معاصر کشور عربستان و دسته دوم رابطه 
ی میان نظر و عمل. برای شناســایی جریانات و گرایش های غالب آثار 
از میانگین دو دسته از داده های به دست آمده (نظر معمار و مخاطب) 

و بــرای تبییــن رابطه میان نظــر و عمل از نتایج نــرم افزارهای صفحه 
گســترده اســتفاده نمودیم. میانگیــن داده های حاصلــه که به صورت 
نمودار میله ای به نمایش درآمده اســت نشان می دهد که در زمینه ایده 
های ســاختاردهنده طرح، ایده پست مدرن و فرم گرا از گذشته، بومی، 
مدرن، مدرن متاخر و مفهوم گرا از گذشته به ترتیب بیشترین تا کمترین 
آمــار را به خــود اختصاص داده اند. نمودار ســازه حاکی از اینســت که 
اســتفاده از سازه های تیر و ستونی و سازه های صفحه ای- پوسته ای 
در معماری معاصر عربســتان بســیار رایج می باشد. سازه های خرپایی، 
مرتفع، چادری و ســازه های نوترکیب به ترتیــب در رده های بعدی قرار 
دارند. با بررســی نمودار شــکل و فرم بنا مشاهده می شود که استفاده از 
شــکل و فرم پست مدرن در معماری معاصر عربستان بسیار رایج است. 
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اســتفاده از فرم های مدرن، بومی و های تک به ترتیب در اولویت های بعدی جای می گیرند. نمودار میله ای مصالح نشــانگر این اســت که استفاده 
از مصالح مدرن با اختالفی چشــمگیر بســیار رایج تر از مصالح سنتی است. در مورد ارتباط بنا با بافت نیز بر اساس داده های حاصل می توان اذعان 

نمودکه بیش از نیمی از آثار ارتباطی هماهنگ با زمینه و الباقی آثار به ترتیب ارتباطی متضاد و بی تفاوت با زمینه دارند. 

نمودار ۶ تا ۱۰. جریانات و گرایش های رایج در معماری معاصر عربستان بر اساس میانگین آراء معمار و نظر مخاطبین

(URL9 :منبع) جدول ۳. تفسیر نتایج ضریب همبستگی

برای بررسی ارتباط میان نظر و عمل و همچنین میزان موفقیت معماران 
در انتقال ایده ها و مفاهیم مورد نظر به مخاطب، به تحلیل نتایج حاصل 
از نرم افزار SPSS۲۲ و ضرائب همبستگی حاصل پرداختیم. نتایج نشان 
می دهد که در مورد تمامی متغیرهای بررسی شده، همبستگی مثبت میان 
نظرات گروه ۱و۲ وجود دارد؛ اما افزایش و کاهش ضرائب، نشانگر شدت 
و ضعف این رابطه می باشــد. براساس یک قاعده کلی (جدول۳) می توان 

درباره میزان همبســتگی متغیرها قضاوت کرد. خروجی های نرم افزاری 
حاکی از این اســت که همبستگی نظرات پرسش شوندگان و معمار طرح 
در مورد پارامترهای مصالح، فناوری ساخت و شکل و فرم  به میزان بسیار 
زیاد، در مورد رابطه با بافت زیاد و در ارتباط با اصول انســجام طرح در حد 

اندک است. ســطح خطای پایین در مورد شاخصه های فناوری ساخت، 
شــکل و فرم و مصالح ساخت، نشــان از معناداری رابطه و سطح خطای 
باال در مورد پارامترهای اصول انسجام طرح و رابطه با بافت، نشان از بی 

معنایی رابطه همبستگی دارد. 
به طور کلی می توان اذعان نمود که در مورد فناوری ســاخت، شــکل و 
فــرم بنا و مصالح بــه کار رفته، ارتباط معنادار و مســتقیمی میان نظر و 

عمل(آراء مخاطبین و طراح) وجــود دارد و معمار بنا در انتقال مفاهیم 
و ایده های مورد نظر خود موفق عمل نموده اســت، اما در مورد اصول 
انسجام طرح و رابطه بنا با بافت، این رابطه بی معنا بوده و بیانگر رابطه 

عکس میان برداشت مخاطبین از بنا و نظر طراح ساختمان می باشد. 

تفسیرضریب همبستگی
خیلی اندک و قابل چشم پوشی۰٫۰۰ - ۰٫۱۹

خیلی اندک تا اندک۰٫۲۰ - ۰٫۳۹

متوسط۰٫۴۰ - ۰٫۶۹

زیاد۰٫۷۰ - ۰٫۸۹

خیلی زیاد۰٫۹۰ - ۱٫۰۰
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جدول ۴. برآیند نتایج حاصل از پژوهش میدانی. ترسیم توسط نگارندگان

کلید واژه تحلیلی
اصول انسجام 

طرح
برآیندرابطه با بافتمصالح در بناشکل و فرم در بنافناوری ساخت

r ۰/۳۳۰/۸۲۰/۹۱۱۰/۳۳۰/۶۷شاخص همبستگی تاوکندال

متوسطزیادبسیار زیادبسیار زیادبسیار زیاداندکتفسیر میزان همبستگی

r 2 ۰/۱۰/۶۷۰/۸۲۱۰/۱۰/۵۳ توان دوم همبستگی

(P-value ) ۰/۳۴۰/۰۲۲۰/۰۷۰۰/۶۰/۲سطح معناداری

معناداربی معنامعنادارمعنادارمعناداربی معنامعناداری همبستگی

۳-۳. تحلیل کیفی دستاوردهای کمی
بررســی جامع نمونه های موردی، نشــان داد که کلیــدواژگان اصلی به 
نســبت های مختلف در خلق آثــار معماری معاصر عربســتان دخالت 
داشــته و رویکردها و جهت گیری های متعددی را ســبب شــده است. 
تفاوت های به دســت آمده، دارای معانی و تفاسیر مختلفی است که در 
تعامــل با یکدیگر می تواند رویکردهای مشــخصی را تبیین نماید. جهت 
گیری های مذکور عمدتا تجارب معماران غیربومی در زمینه ای بیگانه 
است که هدف اصلی آنها ارتقای مطلوبیت معماری و ایجاد پیوند با روح 
مــکان و تجلی هویت مکانی اســت؛ در حقیقت هــدف از تحلیل کیفی 
داده ها بررســی تطبیقی رویکردهای اتخاذ شده و تبیین میزان موفقیت 
هریــک از ایــن راهکارهــا در ارتقــاء مطلوبیت، حفظ هویــت مکانی و 
برقراری ارتباط با مخاطب است تا بدین طریق بتواند با تبیین نقاط قوت 
و ضعــف عملکرد معماران و هریــک از رویکردهای مذکور، راهکارها و 

اصولی سازنده در راستای خلق آثاری مطلوب و باهویت ترسیم نماید. 
۳-۳-۱. اصول انسجام دهنده طرح (کانسپت)

بررسی کمی اصول انسجام دهنده طرح در آثار معاصر کشور عربستان نشان 
داد که ایده های معماران عموما به سمت و سوی معماری پست مدرن، فرم 
گرا از گذشته و معماری بومی سوق پیدا کرده است. اگرچه بخش عمده ای 
از آثار معاصر به دست معماران خارجی با فرهنگ و پیشینه ای کامال متفاوت 
طراحی شده اند، آمار به دست آمده حاکی از این است که معماران خارجی 
بــه نیاز مردم معاصر عرب مبنی بر برقراری ارتباط با گذشــته و بهره گیری 
از الگوهای ســنتی که در هارمونی بــا ارزش های فرهنگی قرار می گیرند، 
کامال واقفند. معماران بیگانه از آغازین سالهای حضور خود در خاورمیانه، به 
توجه بر اصول معماری اسالمی تاکید داشتند. آنها با استناد به روش های 

شرق شناسانه خود، با ویژگی های معماری اسالمی کشورهای مختلف آشنا 
شــده و طیفی از اصول، معیارها و در مرتبه ای ساده تر فرم های نمادین را 
جهت ایجاد خوانایی فضایی و شکلی و هماهنگ با اصول زندگی مخاطبان 

مسلمان به کار می بردند. 
گاهی از نیاز مخاطبین و تالش آنها در  علیرغم ادعای معماران مبنی بر آ
راستای هدایت ایده های طراحی به سمت و سوی الگوهای سنتی، نتایج 
کمی حاصل شده، نشان از عدم موفقیت آنها در انتقال ایده های موردنظر 
به مخاطب دارد. عدم موفقیت معماران می تواند ناشی از تالش آنان برای 
احیای هویت اســالمی به واســطه تقلید صوری صرف از الگوهای کهن 
باشــد، اما باید توجه داشــت که میزان تحقق هویت و محتوای اسالمی 
در آثار معماران، تابع کیفیت ادراک و فهم معمار از حقیقت عالم هستی، 
اتخاذ روش و سبک مناسب برای خلق اثری تعالی بخش و نهایتا استعداد، 
تجربــه و خالقیت او در ارائه صورت و کالبدی متناســب با فهم و ادراک 

خود می باشد. از این رو تقلید صوری صرف از الگوهای سنتی بدون توجه 
به مفاهیم، چندان ارزشــمند نبوده و موفقیت یک اثر در سایه بهره گیری 
توامان از مفاهیم و فرم های معماری ســنتی حاصل می شــود. در جامعه 
آماری ما، فرم گرایی از گذشته به صورت استفاده از موتیف ها، تزئینات و 
یا عناصر خاص معماری اسالمی و به واسطه مطالعه مصادیقی از گذشته 
و تجلی آن ها در قالبی مدرن به خوبی صورت پذیرفته اســت. اما مفهوم 
گرایی از گذشته تنها به واسطه توجه به روح مکان، درک معنویت نهفته در 
مکان، درک الگوهای رفتاری، درک تقدس مفاهیم و اشیا و غیره امکان 
پذیر اســت. درک معنویت و مفاهیم، نیازمند داشتن اعتقادات و فرهنگی 
مشابه است؛ و از همین روست که معمار بیگانه نتوانسته در بهره گیری از 

مفاهیم و ارزش های گذشته چندان موفق عمل کند.

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سوم / تابستان ۱۳۹۳ / سال اول



۸۸

۳-۳-۲. فناوری ساخت
آمار کمی به دســت آمده در زمینه فناوری ســاخت نشــان می دهد که 
جهت گیری اصلی معماران در دهه های اخیر به سمت استفاده از سازه 
های تیر - ســتونی و صفحه ای- پوســته ای بوده است. علیرغم اینکه 
بخش عمده ای از ابنیه معاصر توســط پیمانــکاران اروپایی و آمریکایی 
مســلط بر پیشرفته ترین متدهای اجرایی و سازه ای صورت می پذیرد، با 
این حال آمار حاصله نشان می دهد که استفاده از سیستم های نوترکیب 

کمترین درصد را به خود اختصاص داده است.  
 بهــره گیری فراوان از سیســتم هــای متداول ســازه ای و درصد پایین 
اســتفاده از سیســتم های نوترکیب می تواند علل متعددی داشته باشد. 
ممکن اســت اجرای سیستم تیر و ســتونی برای ساختمان هایی ملهم 
از الگوها و ســاختارهای سنتی و به شکل مکعب بهترین گزینه از منظر 
اقتصادی و فنی باشد. دلیل دیگر این امر می تواند متاثر از طرز تفکرات 
کارفرما و پایبندی و اطمینان وی به سیســتم های ســازه ای متداول و 
عدم اطمینان به متدهای نوین ساخت باشد. می توان گفت که استفاده 
از فناوری های ساخت کشورهای توسعه یافته در راستای تجلی معماری 
متناسب با فرهنگ و بوم منطقه نشان از رویکرد خردگرا به منطقه گرایی 
در این کشــور دارد و به عبارتی فناوری ســاخت، ابزار دست معماران در 
راســتای تجلی کالبدی هویت اســالمی و بومی منطقه بوده است.  در 
حالــی که منطقــه گرایی نوعی توجــه خالص به بوم و فرهنگ اســت، 
رویکــرد خردگرا به منطقه گرایی نوعی توجه به هویت بومی و منطقه ای 

همراه با در نظر گرفتن فناوری معماری کشورهای توسعه یافته است. 

بررســی رابطه همبســتگی میان نظر معمار و آراء مخاطبین در ارتباط با 
ســازه بنا نشــان داد که ارتباط معناداری میان این دو دسته داده برقرار 
اســت. علیرغم تعاریفی چون کانســپت طرح که تحت تاثیر پس زمینه 
ذهنی، دیدگاه شخصی و غیره  قرار دارد و برداشت های متفاوتی از آن 
صورت می گیرد، سازه و تکنولوژی ساخت مقوله ای نسبتا متفاوت است 
که برخورداری مخاطب از دانش فنی و اطالعاتی در زمینه ســازه باعث 
ارتقاء ضریب همبســتگی عمل و نظر شده و آراء معمار و مخاطب را به 

یکدیگر نزدیک تر می سازد. 
۳-۳-۳. شکل و فرم بنا

دســتاوردهای کمی گویای آنست که استفاده از فرم های پست مدرن با 
بیشــترین آمار بهترین گزینه ی احیای هویت اسالمی از منظر معماران 
در ســالهای اخیر بوده است. نا آشــنایی با دین و مبانی نظری اسالمی 

باعث شــده تا آنچــه در جمالت و اظهار نظر معمــاران در قالب احیای 
هویــت بومی بیان شــده، در عمل به تقلید از فرم ها و الگوهای ســنتی 
اسالمی محدود شود. پژوهش ها نشــان داد بیان فرم های گذشته در 
قالبی جدید بیش از ســایر گرایش ها نظر پرســش شــوندگان را به خود 
جلب کرده اســت؛ این در حالی اســت که اســتفاده از فرم های مدرن، 

بومی و های تک در اولویت های بعدی جای دارند.
بررســی رابطــه ی همبســتگی میــان داده هــای حاصله و شــاخص 
همبستگی باال نشــان از موفقیت معماران معاصر در طراحی فرم بناها 
و ایجــاد ارتباط منطقــی با مخاطب دارد. بررســی تطبیقی ایــن آمار با 
بخش نخست نشان می دهد که معماران در خلق فرم ها و تجلی هویت 
اســالمی در قالب ســاختاری مدرن و برقراری ارتباط با مخاطب بسیار 
موفــق تر از انتقال ایده های ذهنی به مخاطب عمل نموده اند. این امر 
ضرورت تعمق معماران در ریشه های فرهنگی، عقیدتی و مبانی نظری 
اســالمی و همچنین پرهیز از تقلید صوری صرف از الگوهای سنتی به 

منظور تجلی هویت اسالمی در آثار معاصر را به اثبات می رساند. 
۳-۳-۴. مصالح در بنا 

مصالــح ســاختمان در عیــن حال که ابزار دســت معماران در تجســم 
بخشــی کالبدی به ایده های ذهنی هستند، می توانند به خوبی نمایانگر 
دســتاوردها و تکنولوژی های زمان باشــند. اگرچه اســتفاده از مصالح 
ســنتی به معنی حفظ هویــت و اصالت معماری یک منظقه نیســت، با 
ایــن حال بهره گیری به جا و شایســته از مصالح در راســتای خلق فرم 
هایی متناســب با مبانــی نظری و مفاهیم بنیادیــن، می تواند به حفظ و 

احیای هویت معماری کمک نماید. اســتفاده از مصالح، عالوه بر آنکه 
در چهارچوب ویژگی های فنــی و محیطی صورت می گیرد، بر مفاهیم 
خاص منطقه ای نظیر هویت مکانی و تعلق بنا به زمینه اشاره دارد. داده 
های کمی به دســت آمده نشــان داد که در آثار معاصر کشور عربستان 
اســتفاده از مصالح مدرن با اختالفی فاحش بســیار رایــج تر از مصالح 
سنتی است. هرچند تحلیل نرم افزاری نشان از برقراری ارتباطی معنادار 
میان نظر و عمل در زمینه اســتفاده از مصالــح دارد، با این حال تلفیق 
بجا و اســتفاده شایســته از مصالح سنتی در کنار دســتاوردهای نوین و 
تکنولوژیک، عالوه بر حفظ کیفیت ســاخت به تجلــی هویت و اصالت 
معماری منظقه کمک خواهد نمود. اســتفاده از مصالح ســنتی به دلیل 
سازگاری با شــرایط اقلیمی منطقه و قابلیت آنها در عینیت بخشی بهتر 

به فرم های سنتی بسیار توصیه می شود.
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۳-۳-۵. رابطه با بافت
ارتبــاط یک اثر با محیــط پیرامونی، یکی از نکته هــای قابل توجه در 
هدایــت طراحــی معماری اســت. آمار و ارقــام حاصله نشــان داد که 
معمــاران در طرح های خود بــه معماری هماهنگ بــا بافت و زمینه 
بســیار تاکید داشــته اند، اما تاکید طراحان در برقراری ارتباط با زمینه 
در طرح های آنها کمتر به چشــم می آید. شاخص همبستگی پایین و 
بی معنادار بودن رابطه همبســتگی نشان می دهد که ارتباط درخوری 
میــان نظر و عمل طراحان در برقــراری ارتباط با زمینه وجود ندارد. بر 
اســاس نتایج پژوهــش، می توان به طراحان توصیــه نمود که حداکثر 

تــالش خویش را در ایجاد هماهنگی و همبســتگی میان اثر و محیط 
پیرامونی به کار گیرند تا شرایط بصری محیط دچار اختالل و آشفتگی 
نشــود. تاکید بر هماهنگی با بافت و محیط پیرامونی، موفقیت ایشان 
را در دســتیابی به اثری هویت گرا و متمایل بــه زمینه افزایش خواهد 
داد. نکته قابل توجه آن اســت که پرداختن به نوعی معماری متفاوت 
گاهانه یا ســهل انگارانه باشــد)، کمکی به  بــا زمینه (چه این تفاوت آ
ارتبــاط مخاطب با بنــا نمی کند، از این رو تاکید بر انســجام و وحدت 
بصــری و هماهنگی بنا بــا زمینه طراحی، مناســب ترین راهکار قابل 

ارائه در بناها و آثار هویت گراست.

۴- نتیجه گیری
نتایج پژوهش فوق حاکی از این اســت که آثار معماری معاصر کشــور 
عربســتان عمدتا از همگنی کافی برخوردار نبــوده و پراکندگی و تنوع 
ســبکی آن ها بسیار زیاد است. بررســی توضیحات و ادعای طراحان 
در ارتباط با پنج پارامتر اصلی تعریف شــده، نشــان داد که اصلی ترین 
گرایش آنها به ســمت اســتفاده از ایــده ها و فرم های پســت مدرن، 
معمــاری هماهنــگ با زمینه و ســازه هــای متداول و بهــره گیری از 
مصالح مدرن در آثار دهه های اخیر بوده اســت. بررســی تطبیقی این 
آمــار با نظر کارشناســان، حاکی از موفقیت نســبی معماران در زمینه 
ســازه، شــکل، فرم و مصالــح و عدم موفقیت نســبی آنهــا در تجلی 

کالبدی ایده های ذهنی و برقراری ارتباط با زمینه اســت.  
تســلط چشــمگیر معماران خارجی در پروژه های شــاخص این کشور، 

گرایش روزافزون به کاربرد فناوری های پیشــرفته ساخت به عنوان یک 
عامل اساسی برای ارتقاء کیفیت را دوچندان نموده است. با این حال به 
نظر می رســد که تالش برای احیای هویت معماری اسالمی در عمل به 
تقلید شــکلی از گونه های کهن و کاربرد فناوری های نوین محدود شده 
اســت. تقلید صــوری صرف و بی توجهی به مبانی نظــری و ارزش های 
فرهنگی بســتر، باعث شده اســت که علیرغم ادعای معماران مبنی بر 

حفظ هویت اسالمی و انسجام معماری با بستر، شاهد برداشتی متفاوت 
از ســوی صاحبنظران باشــیم. بدین معنا که معماران در راه رســیدن به 
موضوعات مورد نظر و انتقال مفاهیم در زمینه ی اصول انسجام دهنده 
طرح و ارتباط با بســتر چنــدان موفق نبوده اند. موفقیــت در این زمینه 
مســتلزم استفاده از طراحان بومی تا سرحد امکان و تجدید نظر معماران 
خارجی در بهره گیری از الگوهای بومی و ســنتی، پرهیز از تقلید صوری 
صــرف از الگوهای کهــن و تآمل دقیق تر در مبانی نظری، ریشــه های 
گاهی از فرهنگ، نیازها  فکری و مبانی اعتقادی مردم است تا بتوانند با آ
و خواسته های مردم فاصله میان عمل و نظر را پر نموده و در تحقق ایده 
هــا و اهداف خود بهتر عمل کنند. بی توجهی بــه این مقوالت و برخورد 
ســطحی با مسئله، منجر به گسست از گذشــته خواهد شد و پیش بینی 

می شود که با این روند بحران هویت در این کشورها تعمیق یابد. 
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مهمان در خانه: یک بررسی تطبیقی میان ایران و غرب در آستانه دوران مدرن
 (نمونه موردی: مسکن دوره قاجاری تبریز)
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بسیاری، سرآغاز مدرنیته در جامعه ایرانی را از دوران اجباری پهلوی اّول عقب تر می برند و نوعی حرکت خودجوش اجتماعی (اّما آرام) به سمت مدرنیته را 

در جامعه ایران دوره قاجار، مورد بحث قرار می دهند. این سؤال قابل طرح است که کدام یک از دو الگوی فرهنگی سّنت و مدرنیته، در آثار قاجاری، وجه 

غالب داشته است و اینکه آیا می توان در فضای زیست واقعی مردم قاجاری، رّدپاهای محکمی از الگوی کالبدی ـ فرهنگی مدرنیته یافت؟ در این نوشتار، 

موضوع مزبور از زاویه یک موضوع خاص اجتماعی ـ کالبدی، یعنی فضای مهمان در خانه، مورد تحلیل قرار می گیرد. این نوشــتار، با این پرســش ها و با 

ورود به مصادیق مسکونی ابتدای مدرنیته به ایران (قاجار ـ اوایل پهلوی) با تأکید بر شهر تبریز، به بررسی اثر این فرهنگ ها در شکل گیری و تحول الگوی 

پذیرش فضایی مهمان در این خانه ها می پردازد. بررسی فرضیه شکل گیری فضای مهمان براساس دیالکتیک «خود» و «دیگری» که پایه تحلیل  مفاهیم 

مسکن در عصر مدرنیته غرب است، محور این بحث را تشکیل می دهد. 

بحث حاضر، براســاس تحلیل فرهنگی  کالبدی سه نوع مسکِن متمایز (مسکن حداکثری، مسکن حداقلی و مسکن اشتراکی) ارائه می شود که هر کدام، 

در پیدایش الگوی مدرن غرب مباحث نظری مشــّخصی را به طور متمایز به خود اختصاص داده و از میان خانه های قاجار در تبریز نیز برای هر دســته، 

دو نمونۀ مطالعاتی بر اســاس ویژگی های فضای مهمان مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. روش تحقیق، تفســیری ـ تاریخی و متکی بر تحلیل متون و 

شواهد تصویری است.  بررسی فوق نشان می دهد که الگوهای حقیقی مدرنیته در مورد خاّص حضور مهمان، فاصله زیادی با آنچه در ایران قاجاری واقع 

شــده دارد و تداوم بالتغییر ســّنت در اکثر موارد وجه غالب پدیده ها است. رویکرد ایده آلی اجتماعی مدرن تحت عنوان «غیریت زدایی» (حذف تفاوت خود 

و دیگــری در عرصــه اجتماعی بخصوص الگوی فضایی پذیرش غریبه در خانه) به شــرط وجود زمینه ای قــوی از تقابل (دوگانۀ خودـ  دیگری) در جامعه 

معنی دار می شــود اما در الگوی ســکونت قاجاری، با وجوِد پذیرش «خودِی» مهمان در خانه، چنین زمینه ای متصور نیست.  در واقع اکنون می توان این 

ت درونی خود به ســمت مدرنیته ســوق می یافت، با تردید بیشتری نگریست؛ می توان تصور کرد که 
ّ
نظریه را که بدون حضور رضاخان، ایران بازهم با تحوال

بدون تأثیر حکومت پهلوی اّول، استحاله درونزای فرهنگی به معنی تغییر ماهیت سّنتی و اسالمی، فرضیه چندان مستحکمی برای تاریخ ایران نیست.

واژه های کلیدی: الگوهای فضایی مهمان، مسکن قاجاری، آستانه مدرن، سّنت ایرانی
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در مورد سرآغاز مدرنیته در ایران، میان صاحب نظران اختالف وجود دارد؛ 
در حالی که مدرنیزاسیون (اجباری) دوره پهلوی اّول مورد توافق همگان 
اســت، در اینکه این امر اّولین بروز مدرنیته در ایران باشــد و نیز اینکه این 
واقعه، تنها علت همه گیر شدن مدرنیته درایران باشد، اختالف وجود دارد. 
برخی تئوری حرکت آرام اجتماعی به سوی مدرنیته را در دوران قاجار مورد 
تأکید قــرار داده اند (حبیبی  ۱۳۷۳، ۱۳۹۱، ۱۳۸ و صارمی ۱۳۷۴، ۵۸-
 منحصر است به رویکردهای 

ً
۶۰). موضوع مورد بحث در این موارد، غالبا

اقلّیت روشنفکر و هنرمندان معدودی که ضمن آشنایی با فرنگ به ترویج 
این موضوعات در محافل خصوصی یا روزنامه ها می پرداختند (نوربخش  
۱۳۸۶،۵۳-۶۰) یــا تعداد انگشت شــماری که تنّوع طلبی یــا دلزدگی از 
رفاه بیش از حد، آنان را به تجربیات زندگی خارج از عرف کشــانده اســت 

(فصیحی  ۱۳۸۹،  ۱۱۵-۱۳۸)؛
 این در حالی اســت که گزارش های زندگی روزمره، نه تنها در مورد مردم 
عادی، بلکه در مورد متمّولین یا آشــنایان بــا فرنگ نیز حاوی منظری از 
 ســّنتی در این دوران اســت (مهــدوی  ۱۳۷۶، ۱۳۸۹، 

ً
یک زندگی کامال

۵-۲۷ و ۶۰۷)؛ لذا این ســؤال قابل طرح است که کدامیک از دو الگوی 
سّنت و مدرنیته،در آثار قاجاری، وجه غالب داشته است و اینکه آیا می توان 
درفضای زیســت واقعی مــردم قاجــاری، رّدپاهای محکمــی از الگوی 
کالبدی ـ فرهنگی مدرنیته یافت؟ شهر تبریز از یکسو به عنوان مهم ترین 
مرکــز بازرگانی مرتبط با عالم غرب در ایــران در میانه دوره قاجار (مهدوی  
۱۳۷۶، ۵۹۴) و از ســوی دیگــر به عنوان یکی از نخســتین مراکزی که 
مدرنیزاسیون سیستم اداری از سوی عباس میرزا در آنجا آغاز شد (قنبری  
۱۳۷۹، ۱۳۷)، بستری اســت که همزمان هم از درون خود جامعه و هم 
از جانــب حکومت، زمینه های ورود مدرنیته برای آن فراهم بوده اســت و 
لذا برای بررســی پرســش فوق، جایگاه مناسبی به شــمار می رود. در این 
نوشــتار، موضوع مزبور از زاویه یک موضــوع خاص اجتماعیـ  کالبدی، 

یعنی فضای مهمان در خانه، مورد تحلیل قرار می گیرد.
پیشینه پژوهش:

در بــدو امر چنین بنظر می رســد که تمام دیالکتیــک اجتماعی خانه در 
میانــه دو مفهوم «خود» و «غیرخود» شــکل گرفته اســت که از طریق 
مفاهیم دوگانه درون و بیــرون با کالبد پیوند می یابد. با این تعبیر موضع 
مهمان نســبت به کالبد با تعیین نســبت دیالکتیکی «فرد» با حّد نهایی 
«خود» و «غیرخود» و به تبع آن با تعیین نسبت کالبدی این جایگاه با دو 

سوی طیف «درون» و «بیرون»، مشخص خواهد شد. 
 
ً
ق جایگاه کالبدی مهمان در برخی فرهنگ-هاـ  مشــخصا

ّ
این نحــو تحق

غربی ـ  تا حّد زیادی تبیین گر وضع واقعی اســت و پیت ریورز۱(انسان شناس 
فرهنگــی) این جنبه تقابل را امر پنهان منــدرج در هنجار«مهمان پذیری» 
درتاریخ فرهنگ غرب دانسته (امری که با استنتاد به ریشه لغوی واحد میان
host (میزبان) و hostility (تجاوز) نیزمورد تأکید دیگران قرارگرفته استـ  
وایت   ۲۰۰۶ ، ۲۶) و در این نوشتار از منظر خود ایشان به آن پرداخته خواهد 
شــد، اّما تنها روایت ممکن برای نسبت مهمان با خانه در دیگر فرهنگ ها 

نیست و حتی روایت صحیحی نیست. 
در ادیان توحیدی بویژه در فرهنگ اســالمی (به عنــوان صورت ایده آلی و 
آن چیزی که بطور خالص از ســّنت اسالمی و منابع آن قابل اخذ است) و 
فرهنگ قومیتی در ایران (به عنوان صورت واقع و آنچه که از برآیند رفتارهای 
زماندار و تاریخی اقوام این سرزمین یا ساکنان شهری آن برمی آید)، نیاز به 
تبیین متفاوتی برای توضیح نسبت ها وجود دارد که می توان آن را ذیل عنوان 

«نقش فرهنگ به عنوان عامل سوم» مطرح کرد.
 این نوشــتار، با این پرســش ها و با ورود به مصادیق مســکونی ابتدای 
مدرنیته به ایران (قاجارـ  اوایل پهلوی) با تأکید بر شــهر تبریز، به بررسی 
اثر این فرهنگ ها در شکل گیری و تحول الگوی پذیرش فضایی مهمان 
در این خانه ها می پردازد. بحث حاضر، براساس تحلیل فرهنگی  کالبدی 
ســه نوع مسکِن متمایز (مســکن حداکثری، مسکن حداقلی و مسکن 
اشــتراکی) ارائه می شود و از میان خانه های قاجار در تبریز نیز برای هر 
دســته، دو نمونۀ مطالعاتی بر اســاس ویژگی های فضای مهمان مورد 

تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.
روش پژوهش:

بســتر تاریخی انتخابــی برای این پژوهش و نیز ســؤاالت اصلی آن که 
 روش تحقیق را در 

ً
در حوزه موضوعات فرهنگی اجتماعی اســت، الزاما

حوزه تفســیری تاریخی قرار می دهد که در آن از تدابیر تحقیقی مختلف 
ـ از مرور منابع تاریخی تا رجوع به عکس ها و نقشه ها و استنباط منطقی 
از آنها برای تولید شــواهد زمینه ای و تعیین گرـ استفاده شده است. عدم 
وجود متــون تعیین گر در مورد پس زمینه های اجتماعی طرح خانه های 
قاجاری، استدالل منطقی را به عنوان راهبردی که از آن گزیری نیست، 
مطرح ســاخته اســت؛ اّما در مورد نمونه های غربی مربوط به مدرنیته، 
بجز چارچــوب بحث که با مدلســازی نگارندگان اتخاذ شــده، تفســیر 

مقدمــه:
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موضوعــات فرهنگی ـ اجتماعی، از منابــع غربی اخذ و در نظامی نوین 
سازماندهی شده است.

حضور اجتماعیـ  کالبدی مهمان درخانه درسّنت اسالمی:
آنچــه از احادیث (جدول ۱) و نهــی صریح قرآن مبنی بر عدم جواز راندن 
ســائل (قرآن ۹۳/۱۰)، بوضوح برداشــت می شــود، آن است که «حریم 
شــخصی» مؤمن، بــه معنی حوزه تدافعی وی در مقابل جامعه نیســت و 
بعکس، دســتورهای دینی، گاه مؤمن را ملزم بــه پذیرش دیگران در این 
حوزه و حتی شریک کردن آنان در اموال خود می کند: می توان موضوع را 
با دیدگاه «آلتمن» ـ به عنوان نمونه ای از فرهنگ غربی ـ مقایسه کرد که 
مهمــان ناخوانده را تجاوزی جدی به حوزه خلوت می داند (آلتمن ۱۳۸۲، 
۱۵۰). در واقــع در قیــاس با دو موضوع مطــرح در مبحث مدرنیته یعنی 
موضوع فردگرایی بورژوازی و اســتفاده ابزاری او از «غریبه» برای نمایش 
خود و جمع گرایی اتوپیســتی که در آن تمام تمایزات ارتباطات اجتماعی و 

مفاهیم «غریبه» و «خودی» تا حّد نفی، تضعیف می شود، 
اســالم با به رســمیت شــناختن و تقویت مفهوم ارتباط خانوادگی، تمام 
انســجام اجتماعی در ورای خانواده را تداومی منطقی از همان، معرفی 
و ترویــج می کنــد و بــه این ترتیــب، «غریبــه» در موضعــی نزدیک به 
خویشاوندی تصور می شود که پذیرایی او به عنوان هدف تکلیفی، همان 
 مالل آور و ناخشــنود کننده 

ً
معنــای پذیرایــی از خانواده را دارد کــه ذاتا

نیســت و لذا می تواند نقش اساســی در همپیونــدی اجتماعی ایفا کند: 
مراتب تکلیف اجتماعی را امام ســّجاد (علیه الســالم) در رساله حقوق 
ْیرَِک ِمْن 

َ
ی غ

َ
وُق ِمْنَک ِإل

ُ
ُحق
ْ
مَّ َتْخُرُج ال

ُ
خود، اینچنین وصف می کند: «ث

وُق 
ُ
مَّ ُحق

ُ
ِتَک ث ِئمَّ

َ
وُق أ

ُ
ْیَک ُحق

َ
ْوَجُبَها َعل

َ
ْیــَک َو أ

َ
َواِجَبِه َعل

ْ
وِق ال

ُ
ُحق
ْ
ِوی ال

َ
ذ

وٌق۲»؛ 
ُ
ُب ِمْنَها ُحق وٌق َیَتَشعَّ

ُ
َهِذِه ُحق

َ
وُق َرِحِمَک ف

ُ
مَّ ُحق

ُ
ِتَک ث َرِعیَّ

در این عبارت دو منشــأ اساســی برای تکالیف اجتماعی، دیده می شــود: 
ی امر انسانی از سوی انســان دیگر و دیگری، خویشاوندی؛ و 

ّ
نخســت: تول

گفته می شود که حقوق دیگر از این وجه اخیر، منشعب می شود؛ نکته مهم 
یـ  بظاهرـ نشانی از دیگر انسان هاـ  انسان های 

ّ
این است که در این تبیین کل

هم تراز در سطح جامعه، مردم کوچه و خیابان، حتی همسایهـ  دیده نمی شود؛ 
حال آنکه در ادامه رساله حقوق، آن حضرت (علیه السالم) حقوق متعددی 
را برای این دسته ها در زمره طبقه بندی پنجاه گانه ذکر می کند. این موضوع 
اخیر، امری است که بنظر می رسد، نکته اساسی در تعیین ماهیت مورد نظر 
از مخاطب ایده آل ما باشــد: جایگاه تکلیفِی شهروندان، شعبه ای خاص و 
بخشی از حقوق خویشاوندی (َرِحم) است؛ نه اینکه این رابطه، بار حقوقی (به 
معنای رایج) داشته باشد، بلکه بلحاظ گونه اجتماعی و روانشناختِی ارتباط، از 
نوع آن است و نه گونه ای متمایز و این تفاوت اساسی است که میان مخاطب 
اجتماعِی محیط کالبدی در دید اســالمی بــا رویکردهای پیش گفته وجود 

دارد؛ به این صورت، از منظر حضور فضایی، در اسالم (جدول ۱) 
در ضمــن توصیه به پذیرش مهمان و اختصــاص اتاقی به او و نیز تأمین 
 
ً
محــل خواب وی، به حفظ حریــم خانواده در مقابل افــراد غریبه، مؤّکدا

توصیه شــده اســت. تفکیک بیرونی و اندرونی و ایجاد موانع کالبدی بارز 
 متناقض باشد. 

ً
بین این دو حوزه، می تواند پاســخی به این نیازهای نسبتا

زکات دانســتن اتاق مهمان برای خانه، نشــان می دهد که اگرچه ممکن 
اســت مّدت طوالنی از سال، این اتاق مورد استفاده نباشد، اّما اسالم آن 
را از مصادیق اســراف، ندانســته و بعکس آن را مستوجب پاداش معنوی 
می داند. با اینحال تالش برای تظاهر و تفاخر در مقابل مهمان با استفاده 
 مردود و مطرود اســت. 

ً
از تجمالت، بر حســب مواضع دیگر روایی، کامال

حضور مهمان در خانه، دســتکم در شــکل اصیل فرهنگی خود در شرق 

اسالمی، نبایســتی به منزله نمایش در مقابل غریبه، مطرح شود و بویژه 
زنان باید از چشم مهمان نامحرم دور نگاهداشته شوند و این به معنی غیر 
رسمی بودن پشــت صحنه در مقابل جلوی صحنه نیست، بلکه حتی به 

معنی رسمی تر بودن آن است.

حسن بن عطّیه از امام صادق (ع) نقل می کند که فرمود: اخالق نیکو ده تاست که اگر توانستی آن ها را در خود داشته باشی چنین کن، چون ممکن است آن ها 

در یک شخص باشد ولی در پسرش نباشد و یا در پسر باشد ولی در پدرش نباشد و یا در برده باشد ولی در آزاد نباشد: راستی در هنگام ناراحتی و راستی زبان و ادای 

امانت و صله ارحام و پذیرایی از مهمان و غذا دادن به سائل و پاداش احسان و حمایت از همسایه و حمایت از دوست و باالتر از همه آن ها حیا (ابن بابویه، ج۲، ۱۴۹)

عباد بن صهیب می گوید: از امام صادق (ع) شــنیدم که فرمود: همانا مهمان خدا کســی اســت که حج و عمره به جای آورده است، او تا وقتی که به منزلش 

برگردد مهمان خداســت، و کســی که در حال نماز است، تا وقتی که نمازش تمام شود در حمایت خداست، و کسی که برادر دینی خود را برای خدا زیارت کند، 

او زائر خدا در رسیدن هر چه زودتر به ثواب او و استفاده از گنجینه های رحمت او می باشد (ابن بابویه، ج۱، ۱۹۷) 

[حضرت رسول صلی الله علیه و اله] آنکه مهمان نپذیرد خیری در او نیست (پاینده، ۱۳۸۲، ۶۷۶) 

جدول ۱. احادیث
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[حضرت رسول صلی الله علیه و اله] هر چیزی را زکاتی هست و زکات خانه اطاق مهمانخانه است (پاینده، ۱۳۸۲، ۶۳۲)

ه می گوید: نزد پیامبر خدا (ص) از رختخواب سخن شد، فرمود: رختخوابی برای مرد و رختخوابی برای زن و رختخوابی برای مهمان، چهارمی 
َّ
جابر بن عبد الل

برای شیطان است  (ابن بابویه، ج ۱، ۱۸۷).

امام صادق (ع) از پیامبر (ص) نقل فرموده اســت: ... هنگامی که کســی به خانه برادر مســلمانش وارد می شود تا زمانی که از آنجا خارج شود صاحب خانه بر 

او فرمانرواست  (شیخ حّرعاملی، ۱۳۸۰، ۸۴)

بیرون رفتن زنان بدتر از آن نیســت که افراد غیر صالح را در میانشــان آوری از وصیت حضرت علی (علیه الســالم) به امام حســن (علیه السالم) (نهج 

.(۵۳۷ الّرضی،  شریف  البالغه، 

مهمان در خانه سّنتی و مدرن در آستانه مدرنیته
مقایسه سه گونه خانهـ  فرهنگ قاجاری با همتای غربی:معماری قاجاریه به 
عنوان آستانه ورود مدرنیته به ایران، در مباحث تحلیلی به عنوان یک معماری 
التقاطی با الگوهای فرنگی و (نســبت به دوره های گذشته) انحطاط یافته،  
مطرح شــده اســت (کیانی ۱۳۸۶، ۴۲-۴۴ و جبل عاملــی  ۱۳۷۵، ۹۹). 
در میــان آثار دوره قاجار، مســکن بجامانــده از آن دوران، کمتر از دیگر آثار 
مورد طعن و نقد بوده اســت و خانه های قاجاری کاشان، یزد و... به عنوان 
نمونه های خوب معماری مورد اشاره واقع شده است (پیرنیا  ۱۳۸۴، ۱۶۷)؛ 
میــراث قاجاری تبریز در این میان، موضوعی اســت که بالنســبه کمتر در 
محافل دانشگاهی ایران مورد بحث بوده است؛ لذا در این نوشتار، خانه های 

قاجارِی تبریز، به عنوان نمونۀ موردی، در بوتۀ نقد و بررسی قرار می گیرند.
 مطالعاتی پیرامون ساختاِر کلِی فضای مهمان در خانه های قاجاری (اعم 
از متقدم یا متأخر)، نشــان می دهد که طراحی و شــکل گیری این فضا، 
 متکی به سّنت نداشته و معمارِی آن در دوره های مختلِف 

ً
چارچوبی کامال

ســاخت، رشد و نمو، دچار تغییراتی بنیادین شده است که در نهایت منجر 
به خطر افتادِن ســّنت معماری بومی ایرانی شــده است؛ علت اصلی این 
تغییرات و دگرگونی ها نیز چیزی جز نفوذ و رخنۀ روزافزون عناصر فرهنگ 
بیگانه در زندگی ایرانی ها نیست (کاتب ۱۳۸۴، ۱۹۴) . این تحلیل ها کمتر 
در نســبت با زندگی عادی و مسکونی مردم مطرح می شود و بیشتر جنبه 
شکلی و مسائل درون نهادی معماری به خود می گیرد؛ اّما نسبت مدرنیته 
بــه عنوان امر روزمره با این تحــوالت در موضوع مهمان، محور مغفول-

مانده تری است که در ادامه به آن پرداخته خواهد شد.
برای داشــتن یک بررســی تطبیقی میان مدرنیســم و فرهنگ خانه در 
عصر مدرنیته با دوران سّنت، نیاز به داشتن محور مشترکی است که دو 
حوزه را قیاس پذیر سازد. به فراخور بحث حاضر که در حوزه معماری قرار 
دارد، این محور را می توان براســاس گونه های تطبیق پذیر کالبدی خانه 

در حوزه بحث برگزید. ســه گونه اصلی فرهنگ زندگی خانگی در دوران 
مدرن نضج گرفت که معادل کالبدی مســتقیم آن هــا نیز از هم متمایز 
اســت: فرهنگ مســکن حّداکثری (خانه بورژوازی)، فرهنگ مسکن 
حّداقــل (منطبق با اقتضائات ســبکی مدرنیســم) و فرهنگ مســکن 

اشتراکی (منطبق با ایده ال های اتوپیایی مدرنیته). 
در واقــع گونــه اّول به عنوان آنتی تــز فرهنگ خانگی مدرنیتــه در حالی 
مطرح و نقد شــد که تز مشترک مدرنیته در مسکن حّداقل (گونه دوم) در 
میان معماران تبلور یافت که ســنتز این دو می بایست به مسکن اشتراکی 
ق شــد. با توّجه به اینکه معادل این 

ّ
 محق

ً
می رســید و در برخی موارد عینا

ســه را می توان در گونه های کالبدی ـ فرهنگی مســکن سّنتی نیز یافت، 
می توان آن را به عنوان مبنایی برای بحث پیش رو در مورد نحوه مواجهه با 
موضوع «مهمان» در خانه و در دو حوزه تاریخی مورد بحث، اّتخاذ نمود. 
در میان نمونه های مســکن منتسب به سّنت، فرهنگ مسکن اشتراکی 
هم در مســاکن عشایری ایران (ونیز در اقصا نقاط عالم) و هم در مسکن 

چندخانواری شــهری قابل مشــاهده است. در مورد مســکن حّداکثری، 
نمونه هــای اعیانی (آنچه که پیرنیا با پیمــون بزرگ منطبق می داند) و در 
مورد مسکن حّداقل، نمونه های خرده پیمون و مسکن یک ـ دو خانواری 
کوچــک می تواند مبنای بحث باشــد که بــه این ترتیب ســه گانه معادل 

گونه های مدرنیته، تکمیل خواهد شد.
۱.مسکن حّداکثری:

 بیان شده 
ً
مهمان در مسکن حداکثری ابتدای مدرنیته در غرب: عموما

است که پیدایش تقسیم های واقعی فضا در مسکن اروپا ناشی از عادات 
ثروتمنــدان و بویژه شهرنشــین های تازه بدوران رســیده در قرون ۱۵ به 
بعد (بورژواها) بوده اســت که در پی هویت یابی خود و سپس معرفی آن 
به جامعه بوده اند. مامفورد (۱۳۸۵، ۷۳) معتقد اســت، درهم آمیختگی 
عملکردها از ویژگی های خانه قرون وســطی اســت (و البته دیگران نیز 
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آن را قبــول دارنــد ـ نگاه کنید بــه مدنی پــور  ۱۳۸۷، ۱۰۰)؛ وی حتی 
جدایی این  دو فضا از هم را الگویی می داند که از صومعه ها به خانه های 

مسکونی ثروتمندان آورده شد. 
در ضمن پیدایش فرهنگ بورژوازی در اروپا توســعه فضاهای گوناگون 
مســکن به صورت تخصیص یافته با دو مقصد مشخص دیده می شود: 
افزایــش محرمیت (به معنی تثبیت نقش هــای اجتماعی و عدم ظهور 
فرد در موقعیت نامناســب در مقابل دیگــران) و تنظیم جلوه گری مورد 
درخواســت این طبقه (بــرای تثبیت هویت اجتماعی خود). در بررســی 
مفصــل مک کئــون از دورانی کــه وی از آن به دوران جداســازی ها در 
مسکن تعبیر کرده است، تعداد زیادی فضا در خانه های ثروتمندان اروپا 
 به حضور «غریبه» ها در خانه اختصاص دارد 

ً
به ظهور می رسد که صرفا

و نحوه ورود به آن ها نیز کمابیش مســتقل از اجزای دیگر خانه طّراحی 
می شــود. او اصوًال پذیرایــی از مهمان در فضاهای اختصاصی شــده را 
دنباله ای از خصوصی سازی های ناشــی از بورژوازی روبه رشد در قرون 

۱۵ و ۱۶ میــالدی در قبال فضاهای اشــتراکی قرون وســطی می داند 
 .(McKeon  2005, 221)

جدایی «فضای زندگــی» از «فضای مهمانی و نمایش اجتماعی» چیزی 
اســت که در بیان فیلسوف مشهور آن دورانـ  فرانسیس بیکن، به عنوان 
 .(۲۲۰ ,ibid) ضرورت داشتن یک «قصر» واقعی، به منصه ظهور می رسد
رابرت کر  (معمار ویکتوریایی) در نوشتار مشهور خود در مورد خانه جنتلمن 
انگلیسی (۱۸۶۴)، آسایش مهمان را در کنار نمایش اعتبار و ذوق و سلیقه 
در عین عــدم تظاهر و خودنمایی صاحب خانه، بــه عنوان اهداف اصلی 
طّراحی مســکن برمی شمرد و پاســخ خود وی به این نیازها در اتاق های 
گوناگونی بــرای انواع خاصی از مهمان یا مهمانی به ظهور می رســد؛ به 
عنوان مثــال: Drawing-room برای حضور مهمان های زن پیش از 
شام و کارکرد مشابه در روز در مورد morning-room، Boudoir برای 
 (Kerr برخی امور شخصی تر خانم خانه، از جمله مهمان های خودمانی تر

.2007, 158-160)

تصویر ۱. نمونه مســکن بورژوازی: خانه بییروود، طراحی رابرت کر (۷۴-۱۸۶۵)، ِبرکشــایر، انگلســتانـ  تمام نیمه سمت راست پالن حاوی اتاق های تخصصی کارکردی برای 
پذیرایی مهمان ها در جنســیت ها و حاالت مختلف اســت که در طبقه دوم که پالن آن نیامده نیز امتداد دارد (فضاهای غذاخوری، پذیرایی مردانه، پذیرایی زنانه، فضاهای انتظار 

.(Millerlane 2007, 193):برای ورود، کتابخانه با کارکرد پذیرایی، گالری نمایش عکس ها و ... ـ مأخذ

تعبیر نویسندگان غربی از فضای اخیر در خانه اعیان و پیدایش و تحوالت 
آن در دوران روشــنگری، حاکی از نوعی کارکرد در رابطه با حضور غریبه 
در خانه اســت که بیــش از آنکه فرهنگی و هنجــاری و مرتبط با نمایش 
اجتماعی خانواده در جامعه باشد، نوعی هنجارشکنی از نوع نگرش مدرن 
را نســبت به روابط خانوادگی و امکان حضور مــرد غریبه در میانه فضای 
مســکونی آن، مطرح می کند که بــه همین دلیل نیز از ســوی معماران 

 آدولف لوس و نیز پیر شاره۳و لوکوربوزیه) در ابتدای 
ً
مدرنیســت (مشخصا

 .(Troutman 2005, 304-312) قرن بیستم مورد توجه قرار گرفت
 بررسی اولسن(118-117 ,2007)  درمورد کیفیت سکونت در جامعه بورژوازی 
ویــن و بویژه خرده بورژواها حاکی از آن اســت که نمایش اجتماعی بیش از 
هر امر دیگر در قضاوت این طیف در مورد کیفیت مســکن ســایه انداخته 
بوده است. به بیان وی این قشر اگر مسکنی می داشتند که نمای آن باعث 

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سوم / تابستان ۱۳۹۳ / سال اول



۹۸

«افتخار» آنان باشد، حاضر بودند تمام ضعف های دیگر مانند نور کم و تهویه 
نامناسب و یا ارتباطات فضایی نامطلوب را تحمل کنند و در این زمینه گوی 

سبقت را از پاریسی های همدوره خود ربوده بودند. 
وی به گزارشــی از تیسوت۴(فرانسوی) اشاره دارد که در ضمن آن، بیان 
 بر آرایــش درون خانه نیز غلبه 

ً
می کنــد که این نگرش نمایشــی، کامال

داشــت، به نحوی که در یک خانوار، مادر، دو پســر و سه دختر همه در 
یــک اتاق در تخت هایــی تنگ هم می خوابیدند و همه این شــرایط را به 
ایــن خاطر برخود تحمیل کرده بودند کــه بتوانند یک اتاق مخصوص را 
برای سالن پذیرایی تخصیص دهند که بتواند با انواع کتاب ها و نمادها، 
نمایشگر وجهه روشنفکری آنان باشد؛ این موضوع در خانه طبقه کارگر 
انگلیســی در اتــاق پذیرایی۵ جلوه گــر بود. در هر حال بویــژه در ابتدای 
 نفوذ 

ً
مدرنیزاسیون آمریکا، ایده آل بورژوازی، در فرهنگ امریکایی کامال

ــی و تا حّدی اضطراری «آپارتمان پاریســی» 
ّ
داشــت و در الگوی حّداقل

کــه در نیمه دوم قــرن ۱۹ به عنوان راه حل کمبود مســکن در نیویورک 
 این 

ّ
پیشــنهاد شد، حفظ الگوهای تفکیکی این قشر در مساحت حّداقل

 (Cromley 2007, 106-7)مورد نظر بود 
ً
آپارتمان ها، کامال

 و در نمونه طراحی شده موریس هانت۶، بنظر می رسد حدود نیمی از خانه 
به فضاهای ویژه مهمان تخصیص داده شده است. انتقادات مدرنیست ها 
(در معماری و نیز جامعه شناســی) از اهداف و ســبک زندگــی بورژوازی در 
راســتای مقاصدی که آنان برای جامعه در نظر داشتند، در موضوع حاضر، 
 متوجه همان دو هدفی اســت که منجر به پیدایش فضاهای مفصل 

ً
دقیقا

برای مهمان در این ســبک زندگی شــد: والتر بنیامین در نقد مشهور خود 

تالش بورژوا برای ایجاد دکوراســیون داخلی یا داشتن کلکسیون شخصی 
را نوعی درونگرایی برای تولید «هویت» برمی شــمرد که «مجازی» بودن و 
«ساختگی» بودن آن برخالف روح مدرنیته (از منظر آزادی، شفافیت و الینه 

.Benjamin 2002, 35-6)) شدن از منظر هگلی) است
 به کارکــرد اجتماعی مهمان در ایــن دوران اروپا یعنی 

ً
 این امر مســتقیما

تماشــاگر انتخابی بــرای جلوه های هویــت جویانه جدید بــورژوا، مرتبط 
می شــود. لذا وی بایــد در فضایی با میزبان مواجه شــود که برای نمایش 
هویت ساماندهی شده و پیش از آن و خارج از آن نباید با میزبان و حاالت 
غیررسمی او برخورد کند؛ در نتیجه جدایی فضای مهمان و محرمیت آن، 
بــه همان اندازه جلوه گری درون این فضــا اهمیت می یابد. با اینحال این 
تحلیل ممکن است بر تمام نمونه های غرب منطبق نشود؛ چنانکه برخی 
 
ً
الگوهای رفتاری آپارتمان های پاریســِی نیویــورک در قرن ۱۹ را مجموعا

مشابه نگرش ســّنتی به زندگی جمعی دانسته اند و نه فردگرایی بورژوازی 
(Blackmar 2007, 110-111). مورد نقد مدرنیست ها

ادی مدرنیســت ها، این کارکرد 
ّ
در فرهنــگ معاصــر غربی نیز برغــم نق

فضایی ـ اجتماعی حضور مهمان در خانه، همچنان تداوم یافته اســت. 
در جامعه شناســی گافمــن از فرهنگ انگلوساکســونی، حضور مهمان 
درخانــه به معنی یک صحنه نمایش اســت که تماشــاچی آن مهمان و 
بازیگــران آن همزمان مهمان و اهل خانه هســتند؛ لذا حضور ســرزده 
مهمــان بــه معنی عدم آمادگــی صحنه برای نمایش اســت که موجب 
اضطراب می شــود  Goffman 1959, p.7)ـ همانند حضور یک تماشاچی 

در پشت صحنه نمایش). 
به همین ترتیب «بچه» ها به عنوان کســانی که قواعد بازی را بلد نیستند، 
معموًال از این صحنه دور نگهداشــته می شوند .(ibid, 56) به تعبیر وی عدم 
وجود تمهیدات کافی در خانه اقشار متوسط برای اقامت بیش از چند ساعته 
مهمان در خانه (از جمله عدم وجود اتاق خصوصی برای ماندن مهمان) از 
عدم وجود موضوعات نمایشــی کافی در این خانوارها برای مشغول کردِن 
طوالنی مدِت مهمان، ناشــی می شــود؛ لذا تنها افراد ثروتمند که احساس 
می کنند به حّد کافی عالیم نمایشی دارند، تسهیالت اقامت مهمان هایی را 

.(ibid, 142) در تعطیالت آخر هفته در خانه خود فراهم می کنند
مهمان در مســکن حداکثری قاجاری: تفکیک مهمــان غریبه و بویژه 
مــرد غریبه از اهل خانه، در حوزه های مختلف عالم اســالم، اشــکال 
گوناگونــی به خود می گیرد: مضیــف، بیرونی، ســالملیق و.. نام هایی 
اســت که به فضای تفکیک شده برای مهمان در نقاط مختلف اطالق 

می شــود؛ اّما اینکه این تفکیک، از منظر مفهــوم فرهنگی ـ اجتماعی، 
همان چیزی باشد که در مورد مسکن بورژوا در باال ذکر شد، جای تأمل 
دارد. در مورد حضور مهمان در این مســکن که همان مسکن اعیانی و 
مسکن افراد متمّکن آن دوران است، مکتوبات قابل توجهی وجود دارد 

که قضاوت در مورد آن را تا حّدی آسان تر می کند. 
در نظر اّول ممکن است برخی توصیفات در نمونه غربی و ایرانی مشابه 
باشد: نخست، وجود فضایی است با هویت و نام خاص برای مهمان که 
در قیاس با فضاهای چند منظوره رایج در معماری ایرانی، ممکن اســت 
بتوان آن را پدیده متفاوتی دانســت: نام های متعددی برای این فضا در 
منابع مختلف ذکر شــده اســت. در اکثر کتب، با عنوان «طنبی» از این 
فضا یاد می شود، همچنین، واژه هایی نظیر: «تاالر» یا «عمارِت بادگیر» 

نیز برای اشاره به این فضا مورد استفاده قرار گرفته است. 
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درخانه هــای قاجــاری در تبریز، این فضــا (طنبی ـ فضــای مهمان) در 
اکثر خانه ها در امتداد محور اصلی ســاختمان قرار دارد و اغلب در طبقۀ 
همکف مستقر اســت. معموًال در جداره های داخلی طنبی ها از تزیینات 
و نقاشــی هایی استفاده می شود؛ بدنه ها دارای طاقچه های فراوانی (نهاز 
و نخیر) هســتند که در نهایت، معماری داخلِی ایــن فضا را از یکنواختِی 
کســل کننده برهاند. طنبــی در هیچ یک از نمونه های مورد بررســی، در 
امتداد محور فرعی بنا نبوده است. طنبی های اوایل قاجار دارای تزیینات 
بیشتر و نقاشی های فاخر در جداره های داخلی بوده؛ ولی در دوره های بعد 
از کمیت و همچنین کیفیِت این تزیینات کاسته شده و این فضاها قدری 

به سادگی می گراید (کی نژآد و شیرازی ۱۳۸۹، ۲۲-۱۲).

براســاس توصیفات فــوق، و مدارک نمونه های خانــه بهنام و امیرنظام 
(تصاویر ۴ تا ۱۲) و نیز با در نظر گرفتن وضعیتی که در تصویر آرشــیوی 
از مرکــز مطالعات معاصر ایران از حضــور مهمان در فضای مزبور دیده 
می شود (تصویر۲) و مقایســه آن با همتای ویکتوریای خود (تصویر۳)، 
می تــوان تفاوت های ســاختاری ـ اجتماعی بارزی را میــان این فضا با 

فضای پذیرایی بورژوای اروپایی مالحظه کرد:
فضــای مهمــان، همــان فضــای اصلــی زندگــی جمعــی اســت و 
 تضعیف شــده اســت. 

ً
دیالکتیک «خود» و «دیگری» در اینجا کامال

بــه این معنا که این فضا در معمــاری ایرانی، بر خالف آنچه در دورۀ 

تصویر ۲. چندتن از فرزندان و بستگان ناصرالدین شاه هنگام شرکت در یک مهمانی 
در منزل میرزا علی اصغر خان اتابک اعظم امین السلطان (مأخذ: عکس های تاریخی 

(IICHS.htm دوره قاجار [۴۶۴- ۱ ع] مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران

تصویر ۳. یک اتاق پذیرایی غذاخوری در یک خانه ویکتوریایی در منچســتر ـ تصویر 
(Sparke, 2006, 26 :مأخذ) مربوط به ۱۸۸۰

تصویر ۴ تا ۸. خانه بهنام، طنبی در طبقه همکف در مجاورت دو راهرو دیده می شود. مهماِن 
مرد غریبه و مهمان های خودی، خانوادگی در طبقه همکف مستقر بوده اند و مهماِن زن که 

ه ای استقرار داشته است (کی نژاد و شیرازی ۱۳۸۹، ۷۶)
ّ
میزبان زِن خانواده است در کل

تصویر ۹ تا ۱۲.خانه امیر نظام ـ قدری از تزیینات در مقایســه با انواِع متقدم، کاسته 
شــده است. ارتفاع طنبی نیز در مقایســه با انواع پیشین، کمتر شده و در یک اشکوب 

اجرا شده است (کی نژاد و شیرازی ۱۳۸۹، ۱۰۳)
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بورژوازی اتفاق می افتد، توســط اهالــی خانواده، به صورت عادی و 
در روزمره مورد اســتفاده قرار می گیرد و هنگامی که مهمانی بر خانه 
وارد می شــود این اتاق به فضایی برای پذیرایی از وی اختصاص پیدا 
می کنــد. در معماری قاجاری و بطور کلی در معماری ایرانی، هیچ گاه 

تفکیک فضاها به «خودی» و «غیر خودی» صورت نگرفته اســت.
تفکیک فضــای پذیرایی زنان و مــردان، برخالف نمونــه اروپایی که بر 
نمایش جداگانه مردخانه و خانم خانه با ابزارهای شــخصی خود، شکل 
گرفته اســت، در اینجا تداومی از الگوی زندگی خانواده گســترده سّنتی 
اســت که در آن، عرصه جمعی زنان از عرصه جمعی مردان (مستقل از 

حضور مهمان)، تفکیک شده است.
در نمونه بورژوازی، اصالت تفکیک فضا بر «کاربرد» هویت ســازانه ای که 
 اتاق غذاخوری، 

ً
هر فضا برای صاحب خانه دارد، متکی اســت و لذا مثال

 برای 
ً
به مفهوم مکانی اســت که پیش از حضور مهمــان، می تواند کامال

نمایشی فوق العاده و چشمگیر، آماده شود؛ اّما در این نمونه ها، تنها قاعده 
ی» در مورد «تفکیک محرم و نامحرم» 

ّ
واقعی تفکیک، قاعده «فرهنگ کل

اســت و جدا از این، تفکیک عملکردی، معنایی نــدارد؛ در فضای تاالر، 
ورود، دورهم نشســتن، غذاخــوردن و درموارد بســیاری۷، حتی خوابیدن 

مهمانان نیز همینجا صورت می گرفته است
 تجّمالتی 

ً
عناصــری که ذیل عنــوان تزیین آورده شــده، اگرچه بعضــا

باشــد، خاص و قابل شخصی شدن نیســت، بلکه عناصر عام فرهنگ 
کالبدی (انواع ارســی ها، مقرنس ها و قطاربندی ها) است؛ چیزی شبیه 
کلکســیون بورژوا، تابلوهای نقاشی شــده برای شــخص صاحب خانه یا 

اثاثیه سفارشی ساز، در اینجا دیده نمی شود.
جلوه گــری و نمایش مورد نظر بــرای فرد متمّول در نمونه هــای قاجاری، 
بجزعناصر ثابت کالبدی که بدلیل ثبات طوالنی، بیشتر هویت نسلی را بیان 
می کند تا هویت شــخصی، بیشتر مّتکی است به خدمات و تغییر ذائقه ای 
کــه در طول مهمانی برای مهمان ایجاد می کــرده و لذا با عناصر متحّرک 
و تغییرپذیر (مجمع های پذیرایی) نسبت دارد، در حالیکه نمایشگری بورژوا 
متّکی است بر تداوم کیفیت فضای ایجاد شده با اشیای نیمه ثابت که ثبات 
فضــا در طول حضور مهمان، در عین قابلیت تغییر در تحّوالت دوران عمر 
صاحب خانه، ویژگی آن اســت که کارکرد هویت ســازانه آن از تثبیت اثر این 

صحنه ایستا بر ذهن مخاطب ناشی می شود.
۲.مسکن حّداقّلی

مهمان در مسکن حّداقل ابتدای مدرن در غرب: ظهور مسکن با اندازه 

 متمایز ظهور یافته 
ً
کــم، در فصلی از تاریخ غــرب، از دو نظرگاه کامــال

است؛ یک سمت موضوع مسأله افزایش جمعیت شهری و پاسخ فوری 
به آن بوده اســت که حّتی از سوی نهادهای ســّنتی و مذهبی نیز مورد 
توجه بوده اســت و الگوی مســکن تک اتاقی ساخته کلیســا در آمریکا 
(Groth 2007, 113-114 ـ YMCA). در ایــن «خانه» هاحضــور مهمــان 

 از طریق اجاره دو 
ً
بواسطه کمبود جا معضلی اساسی اّما قابل حل (مثال

یا سه اتاق) بوده است؛ اّما در سر دیگر جریان و جایی که اتوپیست های 
 اجبار برای داشتن مسکن 

ً
مدرن به موضوع پرداخته اند، مســأله، صرفا

حّداقل نبوده اســت، بلکــه موضوع تغییری هدفمند در ســاختار روابط 
اجتماعی، با کمک معماری بوده است؛ نفی فردّیت و ظهور «ما» هدف 
عمده اجتماعی اســت که در مدرنیته دنبال شده است و مدرنیست ها در 

معماری نیز به طور ضمنی یا صریح آن را پذیرفتند. 
 از مجتمع-های مسکونی 

ً
دفاعیه کارل تایگه از مســکن حّداقل و نهایتا

هتل مانند، با این نگرش شــکل گرفته اســت(Teige 2002, 14-17) . این 
نگرش در کنار کارکردگرایی مدرن که تخّصصی شدن فضاها را در شهر و 
معماری، دنبال می کرد، نتیجه ای تشدید شده از گفتار فرانسیس بیکن در 
باال را بدنبال می آورد؛ به این معنی که هر امر غیر از خواب و اعمال فردی، 
از نگهداری کودکان تا پذیرایی از افراد خانواده یا مهمان، نه تنها از قسمت 
 مسکن به خارج از خانه و عرصه 

ّ
خصوصی خانه جدا می شود، بلکه از کل

عمومی انتقال یابد. در نگرش مسکن حداقل مدرنیست ها، ِصرف خروج 
از عرصه خصوصی و کنار هم قــرار گرفتن افراد در عرصه های عمومی، 
هدف برنامه ریزی فضا است و لذا بیشتر درصدد نفی «من» است تا اینکه 

به چگونگی تشکیل «ما» بپرازد؛
 تجلیل لوکوربوزیه از ســالن کشتی مســافری در کنار طّراحی خانه های 
او کــه در آن هم تمایــز فضایی میان عرصه خصوصــی و عمومی درون 
خانه (عرصــه مهمان و فضای خواب شــخصی) در حّداقل خود اســت 
(Le Corbusier 1931, 254-5)، در امتــداد تفکر واحدی از نســبت غریبهـ  

خانه قرار دارد: حذف مرزها میــان خانه و بیرون، تضعیف مرزهای روابط 
«اجباری» درون خانواده و همسان کردن مجموع روابط فردـ  دیگران (چه 
این دیگران، عضو خانواده باشــند و چه غریبه هایی در البی کشتی) و این 

در راستای ایده آل آزادی عصر مدرنیته معنا می یابد. 
گاهی کامل از نقش خاص معماری که در سه گانه  در واقع مدرنیست ها با آ
 (Tuan 2007, یی فوتوآن، از آن به نقش تعلیمی معماری تعبیر شــده است
(78، در صدد مقابله با این نقش در تثبیت روابط اجتماعی موسوم به سّنتی 
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بوده و هســتند. اّما این امر را ممکن اســت بتوان تعبیــر دیگری از پروژه 
مدرن در تخصص گرایی فضایی دید؛ یعنی تخصّصی شدن کامل هر واحد 
کالبدی در شــهر برای تنها یک عملکــرد و تفکیک واحد ترکیبی خانه به 
چندین ساختمان منفرد مجّزا: مسکن برای روابط خصوصی زن و شوهر، 
مهدکودک برای تربیت کودکان و ... مهمانخانه یا رســتوران برای پذیرایی 
از مهمانان. مدرنیسم با پس زمینه ای که از معنای خانه به عنوان خوابگاه 
زن و مرد به همراه دارد، جایی برای مهمان غریبه پیش بینی نمی کند. در 
واقع در شهر منطقه بندی شده مدرن مهمان باید برای ماندن به هتل برود 

و برای پذیرایی به رستوران و برای گفتگو به کلوب.
ی قاجاری: تفکیک فضاهای خانه به بیرونی 

ّ
مهمان در مســکن حداقل

و اندرونــی از مختصات عالم اســالم بویژه خانه ایرانی اســت و از بابت 
وجــود آن تمایزی میان خانه های بزرگ و کوچک نیســت؛ بلکه تفاوت 
در کیفیت وقوع آن اســت؛ بعنوان مثــال در خانه های کوچک ایران، با 
تخصیــص یک اتاق مجــاور ورودی یا باالی آن (بــروار در بیان مرحوم 
پیرنیا) بــه «بیرونی»، محقق می شــود. اظهارات شــفاهی۸ و نیز منابع 
مکتــوب (مهدوی ۱۳۸۹، ۹-۱۱) در مورد نمونه-های قاجاری، حاکی 
از آن اســت که حتــی در این نوع خانه ها که از لحاظ ُوســع اقتصادی، 
خانوار وضعیت مناســبی نداشــته اســت با این حال فضایــی را به اتاق 
ی از دوره قاجار موسوم 

ّ
مهمان اختصاص می دادند. نگاه به مکتوبی خط

ــق به ۱۲۰۹) که حاوی توصیه هایی عوامانه برای 
ّ
به «کلثوم ننه» (متعل

موضوعــات مختلف زندگی (از جمله مهمان و مهمانداری در فصل۱۴) 
است، نشانگر آن اســت که برخالف تحلیل گافمن در مورد عدم تمایل 

بــه اقامت مهمان در خانه حّداقلــی در فرهنگ ابتدای مدرن غرب، در 
اینجا ماندن کمتر از سه روز، ناپسند دانسته شده است؛ در واقع مجموع 
موضوعات مطرح شــده در آن، بیانگر محو شــدن دیالکتیک «خود» و 
«دیگــری» در این الگو (حتی بیــش از نمونه حّداکثری) و پیدایش یک 
الگوی زندگی جمعی با مهمان، در دوره اقامت او در خانه است؛ چنانکه 
گویــی با هم یک خانواده اند و البته حفظ حریم محارم، با همان منطقی 
کــه در مورد خانه حداکثری قاجاری آمد، در اینجا نیز براســاس الگوی 

خانواده گسترده و نه الگوی خانواده ـ غریبه، صورت داده می شود. 
در دو نمونــه ارائه شــده در تصاویر ۱۳ تا ۱۸ (خانــه علوی و صحتی)، 
موضع مهمان نســبت به نمونه های حّداکثری، همچنان همان فضای 
جمعی اصلی خانواده، به شکل تاالر و در محور اصلی خانه است و تمایز 
اصلی، در عدم وجود فضاهای قابــل توجه دیگر (بجز فضای مهمان) 

اســت و نه تغییر یا کم کــردن این فضا. بر این مبنا در نقشــه  ها فضاها 
نام گــذارِی خاصی ندارند ولی خانوار، خودش فضایی را برای این منظور 
(حضــور مهمان) در نظر می گرفته اســت. و مهمانــان را برای پذیرایی 
بیرون نمی بردند؛ در مســکن حداقلــی، همواره فضایــی ـ اتاقی نیز در 
حیاِط بیرونی وجود داشته اســت برای مهمانان غریبه (نامحرمان) که 
چند شب را به واسطۀ شغلشان (تجارت) درخانه میزبان سکنی داشتند.

در عین حال رّدپای ظهور تخّصص گرایی فضایی مرتبط با مهمان را می توان 
در مهمان خانه های مدرن دید که نخســتین نمونه-های آن در تبریز دوره 
قاجــار پدید آمده اســت (ســرداری نیا ۱۳۸۱، ۶۹۰). در آگهی نخســتین 
رستوران سبک جدید در تبریز (به تاریخ ماه رمضان ۱۳۲۱ هـق) به مشتریان 
پیشنهاد شده است که مهمانان خود را که نمی توانند در خانه پذیرایی کنند، 
به رستوران بیاورند (ذکاء ۱۳۷۷، ۳۲۷). اّما بنظر می رسد که این موضوع، در 

دوران قاجاریه تبریز از سوی اجتماع چندان پذیرفته نشده است. 

تصویر ۱۳ تا ۱۶. خانه علوی ـ متعلق به دوره متقدم قاجاری (کی نژاد و شــیرازی، 
 (۹۶-۹۵ ،۱۳۸۹

تصویــر ۱۷ و ۱۸. خانه صحتــی ـ پالن طبقۀ همکف (عدم وجــود طنبی در این 
ســطح و انتقــال آن به طبقــۀ اول) / تصویر ســردِر ورودی بنا ـ دیــد از معبر اصلی 

(کی نژاد و شیرازی، ۱۳۸۹، ۳۸-۳۷) 
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۱.مسکن جمعی (اشتراکی):
نیمه اول قرن نوزدهم دوران ظهور اتوپیاهای سوسیالیســتی در اروپاست 
ت جویانه و وعده 

ّ
 با ارایه اشکال جدید زندگی آرمان خواهانه یا لذ

ً
که عمدتا

ســاخت جامعه ای نوین، افرادی را به خود جذب کردنــد (پاکزاد ۱۳۸۶، 
۴۹-۵۰). حمله به ســاختار برخاســته از مذهب خانواده و ارائه الگوهای 
زندگی اشــتراکی، وجه مشــترک بســیاری از این جوامــع خودخوانده بود 
که بلحــاظ روش، اخالف اتوپیای افالطونی بودنــد. این دید مکانیکی یا 
 تئوریزه شد، 

ً
ت جویانه در نفی خانواده، که در نوشته های مارکس، کامال

ّ
لذ

در پس زمینه مدرنیســم، همواره حضور خــود را حفظ کرد. در این حالت، 
ایده آل آن اســت کــه نه تنها تمایزات میان خانواده هــای مختلف و افراد 
درون آن ها از میان برود بلکه دوگانه میزبان مهمان نیز محو گردد؛ اگرچه 
کارل پوپر در نوشــتار ۱۹۴۰ خود، وجود ایده آل و اتوپیا را مانع «باز» بودن 
جامعه و پذیرش غریبه ها می داند (Waithe 2006, ix)، اّما سوسیالیســتی 
چون ویلیام موریس در نوشــتار اتوپیایی خود ـ «خبرهایی از ناکجاآباد۹» ـ 
موضوع مهمان پذیری را در بستری گسترده، یعنی پذیرایی غریبه ها در یک 
جامعــه آرمانی، به صورت ایده آل مطرح می کند و از این مفهوم به عنوان 
وسیله ای برای «آزادسازی» جامعه از قیدهای پیشین و در عین حال حفظ 

.(ibid 169-170) همبستگی جامعه جدید بهره می گیرد
 این نگرش ناظر به تصور نوع دیگری از رابطه با «غریبه» ها اســت که 
در آن، ایجاد پیوند اجتماعی بــا غریبه ها بدون تمایز، به صورت ایده آل 
مطرح می شــود و تعبیری است از «عدالت» اجتماعی مبتنی بر تساوی 
مطلق که این بار در مورد روابط اجتماعی، اعمال شده است. اگر جامعه 

ّیتی باشــند که هسته جدید را تشکیل داده اند، 
ّ
تشــکیل دهنده اتوپیا، اقل

باید «دیگــران» را به درون خود بیاورند. در این حالت نیاز به مکان هایی 
اســت کــه بدون آنکــه در اختیــار فرد خاص باشــند، امــکان تعامل و 
 مســکونی و 

ّ
«میزبانی» را فراهم کنند. اتاق مهمان اشــتراکی، راه حل

رستوران، البی هتل، و تمام عرصه های «پذیرایی» عمومی، راه حل های 
غیرمسکونی این هدف خواهند بود.

 این رویکرد مبتنی است بر این نگرش که مطلِق استقرار غریبه ها در کنار 
هم منجر به روابط اجتماعی می شود و این، همچنان در ادبیات معاصر 
معماری و شهرسازی بچشم می خورد؛ مبحث همپیوندی در نحو فضا، 
 با این نگرش منطبق اســت: «الگوهای حضور مشــترک،حتی 

ً
کامــال

بدون آنکه به تعامل بیانجامند، منبعی روانشناختی هستند ... الگوهای 
گاهی محصوالت متمایزی از طراحی فضایی  حضور مشــترک و هم_آ

هســتند و ... عناصــر اولیه آنچه را که«جامعه مجــازی» خوانده خواهد 
شد، تشکیل می دهند» (Hillier 2007, 141)؛ 

کراکــوزر در ابتــدای قرن بیســتم در نقد خود ازالگــوی اجتماعی البی 
هتل، عدم ارتباط اجتماعی بین مهمانان را نوعی منطقی شــدن منفی 
از گونه بورژوازی آن می شــمرد و در مقابــل از حضور مهمان گونه افراد 
در «خانه هــای خدا» بــه عنوان حضوری برای با هــم بودن یاد می کند 

.(Kracauer2002, 51)

 جامعه در وضعیت اتوپیایی تصّور شــود، آنگاه نقش مســکن، 
ّ
اّما اگر کل

دیگر پذیرش «دیگران» نیست، بلکه همانند مسکن حّداقل باید در عین 
تقویت اشتراکات جمع حاضر در مجتمع، آنان را به تعامل با دیگر اعضای 
جامعه اتوپیایی در بیرون مســکن، ترغیب کند و این، چیزی اســت که در 
نمونه های مسکن اشتراکی شوروی سابق اّتفاق افتاد. گزارش اوتخین از 
آپارتمان های اشتراکی دوره شــوروی سابق  که در آن حتی دستشویی ها 
و حمام هــا به صورت اشــتراکی بود و بخش خصوصــی خانه تنها حالت 
خوابگاه و نشــیمن داشــت، حاکی از وجود نوعی فرهنــگ دارای قواعد 
 دقیق میان ساکنان است که هدف آن در ضمن استقرار نظم و عدم 

ً
کامال

بروز اختالف، تثبیت نظام اشتراکی زندگی نیز هست. وجود قواعد برای هر 
فرد خارجی و از جمله مهمان در حالتی که وی آشنا به این سیستم نباشد، 

.(Utekhin 2007, 417) منجر به اغتشاش شود 
ً
می تواند کامال

مهمان در مســکن اشــتراکی قاجاری: در ایران نمونه مسکن اشتراکی 
غیرمتکــی بر خانواده گســترده، پیش از دوران مــدرن، کمتر قابل یافتن 
اســت. اّما یک گونه دیگر وجود دارد که بر خانواده مبتنی نیست و نسبت 

بیشــتر با خلف مدرن خود دارد. منع شدید شــرع اسالمی، مانع از ایجاد 
نمونه های مجردی مسکن جمعی با اختالط زن و مرد در طول تاریخ شده 
 مردانه است. خانقاه ها نمونه مکان هایی 

ً
است و نمونه های این مورد کامال

ت بودند کــه در آن صوفیان دوره گرد مّدتی مقیم 
ّ
برای زندگی جمعی موق

می شــدند و در آن حین، همانند «مهمان» بودند و هر از گاهی به میزبان 
نیز تبدیل می شدند و برای دیگران خدمات ارائه می کردند. چنانکه پیش تر 
نیز گفتیم، مامفورد منشــأ چنین الگویی را در غــرب، صومعه ها می داند 
کــه غذا در آن در آشــپزخانه ای واحد برای افراد زیادی پخته می شــود و 
البته در شــرق نیز، خانقاه ها نیز کمابیش خدمات مشابهی را به معتکفین 
مجّرد ارائه می کرده اند که در دوره عثمانی، توسعه زیادی یافت (نگاه کنید 
به دانشنامه جهان اســالم، مدخل «تکیه»). با اینحال مجالس مهمانی 
صوفیانه (جدا از مجالس شــاهانه) از معدود مثال هایی اســت که در آن 
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اختالط غیرمشــروع زن و مرد از سوی ناظران خارجی گزارش شده است 
(الیارد ۱۳۵۲، ۶۲).نمونه های مســکن جمعی سّنتی در قالب خانقاه در 

دوره قاجار به حیات خود ادامه دادند: 
با توجه به تحقیقات میدانی و مصاحبه های انجام شده با کارشناسان میراث 
فرهنگــی، در تبریِز قاجاری، خانقاه هایی دایر بــوده؛ یکی از مهم ترین این 
اماکن در محلۀ ســرخاب و در نزیکی امامزاده سیدحمزه قرار داشته است. 
این خانقاه ها در ایام خاصی از ســال، به صورت شبانه روزی دایر بوده است 
و مهمانانی نیز از سایر شهرهای ایران، برای انجام مناسکی خاص به آنجا 
رفت و آمد داشــته اند که به نوعی الگوی مسکن جمعی در آن دورۀ تاریخی 
است. طبق شــواهد موجود، این بنا و ســایر خانقاه های تبریز، همزمان با 

انقالب فرهنگی تخریب شده و دیگر اثری از آن ها در شهر نیست. 
اّمــا در مورد معادل هــای مدرن مورد اشــاره در بــاال وضعیت متفاوت 
است. نگرش های اتوپیایی روشنفکران دوران مشروطه که وامدار غرب 
بــود، تمایالتی را به ســوی مجتمع های زیســتی تحّول-جویانه نشــان 
می دهد(ســتاری ســارنقلی ۱۳۹۱، ۵۵ و حبیبی و شــکوهی بیدهندی 
۱۳۸۸، ۹۳)، اّما یافتــن نمونه هایی در عهد قاجارکه حّتی به آن الگوها 
نزدیک هم شده باشد، دشوار است؛ تنها خانۀ رستگار تبریز (تصویر ۱۲) 
کــه به اوایل پهلوی تعلق دارد، با گذشــته ای نامعلوم۱۰ تا حّدی از منظر 
ق شده روسی در باال نزدیک است.

ّ
روابط فضایی به نمونه اتوپیایی محق

 این خانه، که از ســه طبقه تشــکیل شده اســت در ضلع شرقی در طبقه 
همکف از اتاق های متعددی تشــکیل شده است که به واسطه یک راهرو 
بــه هم دسترســی دارند. در طبقــه اول هم این الگو (راهرو و دسترســی 

به اتاق ها) تکرار شــده اســت که با توجه به این الگوی ســاخت احتمال 
آن می رود که این بنا، از نوع بناهای مســکن اشــتراکی با هدف اســکان 

اجتماعی در آن دوره ساخته شده باشد. البته اظهارات کارشناسان سازمان 
میراث فرهنگی، در مورد تاریخ کاربری این بنا؛ نشان دهنده "خانه" بودن 
آن از زمان ســاخت بنا می باشد، این ویژگی نیز مقوم این فرضیه است که 
بناهای ساخته شده در پهلوی، به طور کامل دچار انحطاط فضایی شده و 
الگوی سه قسمتی معموِل دوره قاجار و محوریت فضای تاالر (طنبی) را از 
دست داده است و ریشه این امر را می توان در مدرنیتۀ اجباری پهلوی که بر 

شیوۀ معماری و ساخت بنا نیز سایه انداخته، جستجو کرد. 

اگــر بتــوان نمونه قابل مقایســه بــا مســکن جمعــِی آورده مدرنیته در 
دوره قاجاریــه تبریــز ارائه کــرد، آن نمونه، همان مهمانســراها یا هتل 
هســتند که دســتکم از ســه نمونه مدرن آن در تبریز در منابع یاد شده 
اســت: مهمانخانه برادران کالنتر (که در باال اشــاره شــد)، مهمانخانه 
محّمدیــه و گراند هتل تبریز که مشــابه نمونه های اروپایی بوده اســت. 
شــرح آن در دوران بعــد در اطالعیه که در شــماره ۷۸ ـ ۱۷۱ به تاریخ 
۱۱ خرداد ۱۳۰۸روزنامۀ «ســهند» چاپ تبریز درج گردیده نشــانگر این 
مدعاست:«شهر تبریز امروز می تواند مدعی باشد که دارای هتلی است 

معادل بهترین هتل های ممالــک خارجه، اگر در ظرف این مدت کمی 
که گراند هتل افتتاح یافته است»(به نقل از سرادری نیا ۱۳۸۱، ۶۹۳). 

تصویر ۱۹. پالن همکف (ســمت راســت) و پالن طبقه اول (ســمت چپ) از خانه 
رستگار (کی نژاد و شیرازی ۱۳۸۹، ۵۰)

بناهای شاخصدورۀ زمانی

قرارگیری در 

امتداد 

محور اصلِی بنا

قرارگیری در 

سطح عمودی
ارتفاعتزییناتساختاِر فرمیشیوۀ دسترسی

اوایل قاجار

بهنام، 

گنجه ای زاده، 

سلماسی

طبقۀ همکف*
اتاق ـ طنبی ـ اتاق

راهروـ  طنبیـ  راهرو
شکم دریده

تزیینات متنوع 

ســقف،  و  دیــوار  در 

نقاشی دیواری

(دو  زیــاد  ارتفــاِع 

اشکوب)

اواسط قاجار
حاج شیخ، علوی، 

خانۀ  مشروطیت
طبقۀ همکف*

اتاق ـ طنبی ـ راهرو

راهروـ  طنبیـ  راهرو
 مستطیل

ً
اکثرا

 
ً
تزییناِت حداقل، اکثرا

فاقد نقاشِی دیواری

دوطبقه (حاج شیخ)

یک طبقه (علوی،

 مشروطیت)

جدول ۲. ویژگی های ساختارِی فضای مهمان در خانه های دورۀ قاجار در تبریز
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اواخر قاجار

قدکی، 

ساوجبالغی، 

امیرنظام، 

شربت اوغلی

*

 طبقۀ 
ً
اکثرا

همکف

طبقه اول (خانۀ 

شربت اوغلی)

اتاق ـ طنبی ـ اتاق

راهروـ  طنبیـ  راهرو
 مستطیل

ً
اکثرا

 
ً
تزییناِت حداقل، اکثرا

فاقد نقاشِی دیواری
 یک طبقه

ً
عموما

پهلوی اول
ثقه االسالم، 

الله ای، صحتی

از  شــدن  خــارج 

محوریت، در عین 

حال قرار داشتن در 

امتداِد محور اصلی

طبقــۀ   
ً
عمومــا

(خانه هــای  اول 

 ، م الســال ثقه ا

الله ای و صحتی)

اتاق ـ طنبی ـ اتاق

راهروـ  طنبیـ  راهرو
مستطیل شکل

کم،  بســیار  تزیینات 

سادگِی بیش از حد

کله ای  حــذِف  بدلیل 

تنها  طنبی  فضاها،  از 

یک طبقه است

نتیجه گیری:
اگر به ســؤال ابتدای نوشــتار بازگردیم، بررســی فوق نشــان می دهد که 
الگوهــای حقیقی مدرنیته در مورد خاّص حضــور مهمان، فاصله زیادی 
بــا آنچه در ایران قاجاری واقع شــده دارد و تداوم بالتغییر ســّنت در اکثر 
موارد وجه غالب پدیده ها اســت (رجوع کنید به جدول۳). در واقع اکنون 
ت 

ّ
می توان این نظریه را که بدون حضور پهلوی اّول، ایران بازهم با تحوال

درونی خود به ســمت مدرنیته سوق می یافت، با تردید بیشتری نگریست. 
در واقع تقابل شــدید فرهنگی میان قشــر فرادست و فرودست که در بروز 
دیالکتیک خود ـ دیگری مدرنیته، نقش اساسی داشته، در فرهنگ عامه 
قاجاری، مفهوم چندانی ندارد و بررســی دو نمونه مهمان در خانه حداقلی 
و حداکثری قاجاری و مقایسه آن با الگوهای موازی عصر مدرن، نشان از 

همسانی فرهنگی دارد و لذا نیروی محرکه درونزای تحّول اجتماعی مدرن 
را در این الگوها نمی توان یافت.

 بــه تبــع آن، الگوهای اتوپیایــی جمعی مدرنیته نیز، برغــم طرح آن از 
ســوی روشــنفکران مشــروطه، چندان زمینه ای در این متــن نیافت و 
پذیرش بی قید و شــرط غریبه که اکتشــاف جدیــدی در اتوپیای مدرن 
بود، در الگوی ســکونت قاجاری، در قالب پذیــرش «خودی» مهمان، 
آنقدر جاافتاده بود که «غیریت زدایی» ادعایی مســتتر در اتوپیاها، برای 
آن معنایی نداشــت. بنابراین می توان تصور کرد که بدون تأثیر حکومت 
پهلوی اّول، اســتحاله درونزای فرهنگی به معنی تغییر ماهیت سّنتی و 

اسالمی، فرضیه چندان مستحکمی برای تاریخ ایران نیست.

الگوی حضور مهمان در فرهنگ قاجاری  الگوی حضور مهمان در مدرنیته

تلفیق حضور مهمان با فضای زندگی خودی
 تخصیــص فضا بر حســب موقعیت های نمایــش مختلف (نمایش

(...برای مردان، زنان، قشر روشنفکری و

حداکثری
 (جدایی بر اساس ساختار فرهنگی زندگِی خودی (اصل محرمیت

 تاکیــد بــر دیالکتیک خودـ  دیگری با جداســازی فضای زیســت از

 فضای مهمان

تزیین فضای مهمان با عناصر کامال شخصی و غیر قابل استفاده برای مهمان تزیین فضای زندگی با فضای مهمان با عناصر مشترک بین خود و دیگری

تداوم الگویی مسکن حداکثری با کاهش مقیاس در فضاهای درگیر با موضوع  حدف مهمان از خانه با هدف نفی فردیت و ظهور «ما» در عرصه جمعی
حداقلی

ظهور فضای تخصصی مهمان در عرصه اجتماعی

عدم تحقق اجتماعی الگوی اشتراکی مدرنیته
 توســعۀ دایــرۀ مهمان به تمــام غریبه هــا (پذیــرش حداکثری) در

 وضعیت تحقق اتوپیای مدرن
اشتراکی

 تحقــق جزیی الگوی حضــور خود در عرصه دیگری (شــکل گیری اولین

(مسافرخانه، هتل
تقلیل فضای زیسِت خودی از عرصۀ شخصی برای ورود به عرصۀ دیگری

جدول ۳. بررسی تطبیقی الگوی حضور مهمان در مدرنیته با الگوی قاجاری

فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره سوم / تابستان ۱۳۹۳ / سال اول



۱۰۵

1. Pit-Rivers

۲. «سپس دائره حق از تو بدیگران رسد که بر تو حق واجب دارند، و واجب ترین همه این حقوق بر تو حق پیشوایان تو است و سپس حقوق رعیتت و سپس حقوق 

.(۲۵۵ ,۱۹۹۷ ,Ibn Shu'bah al-Harrani) «خویشانت. این ها حقوقی است و حقوقی هم از آن ها منشعب گردد

3.Pierre Chareau

4.Tissot

5.Sunday-best parlor

6.Hunt

لع در تبریز بر این امر صّحه می گذارد؛ اّما گزارش مهدوی (۲۰۱۰, ۱۰) از خانه امین الّضرب در تهران که محل خواب مهمانان 
ّ
۷. مصاحبه انجام شده با افراد مط

را یک وجه مجّزا از ساختمان می داند، ممکن است یک استثنا باشد.

۸. آقای روشنی، مسئول بازدید خانه های قاجاری دانشکده معماری دانشگاه هنر اسالمی تبریز

9.News from Nowhere.

۱۰. جستجوها در منابع تاریخی، و نیز از متخّصصان میراث فرهنگی و آشنایان به فرهنگ شفاهی در این مورد، نتیجه چندانی نداشت. 
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۱.ابن بابویه (شیخ صدوق)، محّمدبن علی. ۱۳۸۲ [قرن ۴ هجری قمری]. الخصال. ترجمه: یعقوب جعفری. قم: نسیم کوثر.
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بیان اجمالی فعالیت های برخی از نهادهای شورایعالی
انقالب فرهنگی در جهت تحقق تمدن نوین اسالمی

گــــــــــزارشـــــــ
پیرو توصیه های مکررامام راحل و برنامه ها و سیاســت های کالن کشور، 
از جمله نقشه راه علمی کشور که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است . 
شورایعالی انقالب فرهنگی نهادهایی را به تدریج در جهت تحقق نقشه راه 
تمدن نوین اسالمی ایجاد نموده است .با یک نگاه عمیق و بنیانی مالحظه 
می شود که اگر اعضاء این نهادها با ( عزم ملی و مدیریت جهادی ) تعهدات 
و مسئولیت های خود را پیگیری نمایند، بیداری اسالمی می تواند ، رسالت 
تاریخی و جهانی خود را در ایجاد تمدنی شایســته انســان های مسلمان به 
جهان معاصر ارائه نماید. از آنجا یی که این مهم جز با هم اندیشی ، همکاری 
و یاری همه اعضاء هَیأت های علمی دانشــگاه ها ، مدیران دولتی و دلداد 
گان انقالب اسالمی محقق نخواهد شد ، مروری اجمالی بر جایگاه و ارتباط 

نهادهای مربوطه را به اطالع همراهان عزیز می رسانیم :  
۱-هیأت حمایت ازکرسی های نظریه پردازی،نقد و مناظره                  
www://korsi.farhangoelm.ir
یکی از مهمترین نهادهای تحول، ایجاد کرسی های نظریه پردازی است 
. که از زمان تشکیل آن حدود چهارده سال می گذرد. اگر تهاجم فرهنگ 
غربی و رویکرد تقلیدی و ترجمه ای یکی از مهمترین دالیل عقب ماندگی 
فکــری و فرهنگی در جامعــه ما ، حتی بعد از پیروزی انقالب اســالمی 
اســت.  نظریه پردازی هــای مبتنی بر فرهنگ الهی اســالم ، می تواند 
بنیانهای نظری الزم برای تحقق تمدن نوین اســالمی را فراهم نماید. به 
نظر اینجانب منابع عمیق اسالمی ( کالم الهی و سنت معصومین (س) 
) و منابــع جدیدی که خبرگان جامعه حوزوی و دانشــگاهی تألیف نموده 
انــد ، به خصوص تألیفات آیت اله جــوادی آملی ، می توانند برای نظریه 
پردازی اســاتید در مباحث میان دانشــی نظیر گروه های هنر ، معماری 

وشهرسازی مرجع بسیار شایسته و مناسبی باشند. 

۲- شورای تحول و ارتقای علوم انسانی
                                              www://oe.farhangoelm.ir 
این شــورا چند ســالی اســت که در هیجده کار گروه از جمله کار گروه ( 
معماری و شهرسازی ) به کار خود ادامه می دهد.این کار گروه با تشکیل 
چهار کمیته تخصصی ( معماری ، شهرسازی ، مرمت و معماری منظر) 
در پایان دو ســال فعالیت خود، حدود چهل سر فصل درسی را بررسی ، 
تصویب و برای ارایه به شورای تحول و ارتقاء آماده نموده است. ( تعدادی 
از سرفصل ها به صورت موقت با موافقت شورایعالی برنامه ریزی وزارت 
علوم در سایت مربوطه ارائه شده است ) .مهمترین وظیفه این کار گروه 
ها ضمن ادامه اصالح ســرفصل های دروس ، تألیف کتابهای درســی 
مبتنی بر ســرفصل های اصالح شده و احیاء هویت اسالمی – ایرانی در 
منابع درسی توسط خبرگان رشته های مربوطه است.اقدامات بعدی در 
جهت کارگاه های هم اندیشــی و دانش افزایی برای اســاتید و ترویج و 

فرهنگ سازی مباحث تألیفی الزم می باشد .
۳-شورای علمی ترسیم معماری  نقشه راه تمدن نوین اسالمی

                      www.basijasatid.ir
با توجه به بیداری اسالمی در کشورهای مسلمان ، نهاد ( اتحادیه جهانی 
اساتید مسلمان ) تشــکیل و کار گروه هایی هیجده گانه در جهت فراهم 
نمودن پیش نویس ( نقشه راه تمدن نوین اسالمی ) تشکیل شده است. و 
از جمله کار گروه هنر و معماری و شهرسازی است که  این نهاد عالوه بر 
ی با شــرکت حدود هشت صد نفر از اعضاء هیأت 

ّ
برگزاری دو همایش مل

علمی کشور ، برنامه ای برای یک اجالس بین المللی با حضور هشتصد 
نفــر از اعضاء هیأت علمی داخلی و چهار صد نفر مدعو از اســاتید ســایر 
کشورهای جهان در اردیبهشــت ماه سال ۱۳۹۴ پیش بینی نموده است. 
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ایــن نهاد می تواند بســتر مناســبی به عنــوان ( نقشــه راه ) برای تحقق 
تمدن نوین اســالمی را به کمک اساتید برجسته ایران و جهان درکلیه کار 

گروه های تمدن ساز، ساماندهی و برنامه ریزی و ارایه نماید.
۴-کمیته فرهنگ و تمدن اسالمی و ایران

                                         www://ft.farhangoelm.ir
این نهاد در تداوم ســایر نهادهای ذکر شــده و در مقام عمل و تولید اثر، 
می تواند در هر یک از کار گروه های خود مصادیقی را به عنوان الگو و 
نمونه های الهام بخش ارائه نماید.از جمله آنها آثاری هنری در کلیه رشته 
ها و یا مصادیقی از آثار معماری و شهرســازی است .از آنجایی که مکتب 
اسالم دارای هر دو بعد حکمت نظری و  حکمت عملی می باشد در حوزه 
تمدن سازی نیز توانسته است علی رغم عقب ماندگیهای موجود در قرون 
گذشته تمدنی ارزشمند و اصیل را به جامعه جهانی ارائه نماید.توقع بدیهی 
از پیــروان این مکتب الهی آن اســت که با توجه بــه مجموع مقتضیات 
زمانی و مکانی با اجتهادی حرفه ای و پویا الگوها و مصادیقی ارزشمند و 

مطلوب را برای آینده تمدن بشری ارایه نماید.
www://szei.farhangoelm.ir     ۵-سبک زندگی اسالمی ایرانی

یکی از کارگروه های شورای انقالب فرهنگی است که به سبک زندگی و 
سلوک اسالمی می پردازد.توصیه های مکرر مقام معظم رهبری در مورد 
ســلوک اسالمی و رفتار و منش مســلمانانه در زندگی فردی ، خانوادگی و 
اجتماعی ، می تواند ضامن احیاء حیات طیبه در جامعه و ایجاد ( بلد امین) 
و ( بلد طیب ) باشــد.معماری و شهرســازی بســتر حیات بشری و مزرعه 
حیات طیبه اســت و در صورتیکه رفتار انســانها با یگدیگر مبتنی بر خیر 
خواهی و تقوا نباشد ، بهترین شهرهاشرایطی نامطلوب برای ما به ارمغان 
می آورد. در این خصوص عالوه بر نهادهای فرهنگی ، همه شــهروندان 
نیز با رویکرد ( امر به معروف و نهی از منکر ) و با توجه به شــرایط قانونی 
و شرعی آن موظف به فرهنگ سازی و ترویج سلوک اسالمی می باشند. 
www.atf.gov.ir       (عتف) ۶-شورای عالی طرح های کالن ملی
این شورا با کار گروه های تخصصی خود می تواند از طریق طرح های 

تحقیقاتــی کالن و ملــی ، نیازهــای بنیادین کشــور را در حوزه مباحث 
نظــری و فنــاوری های نوین و تحقــق عملی اقتصــاد مقاومتی و خود 
کفایی الزم را، به خصوص در شــرایط تحریم محقق ســازد.امید اســت 
طرح های مزبور فقط در حوزة فناوری و صنعت محدود نشــود و بهای 
الزم بــه مباحث بنیادین در علوم انســانی و مباحث میان دانشــی نظیر 

فلسفه هنر و معماری و شهرسازی نیز داده شود.
ضرورت انتخاب مدیران با دو مؤلفه بنیادین ( تخصص و تعهد)

متأســفانه یکی از مشــکالت بزرگ جامعه اســالمی ما ، بعــد از پیروزی 
انقالب، انتخاب مدیرانی بوده است که برخی از آنها یا تخصص نداشته اند 
ویا تعهد و یا هردوی آنها ، به خصوص در حوزه های شهرسازی ومعماری.

برای نمونه بســیاری از مدیران ما هنوز فرق و جایگاه رشته های معماری 
را با عمران و مکانیک و شهرســازی را ( برنامه ریزی شهری و منطقه ای 
و طراحی شــهری) را با گرایش هایی نظیر ( جغرافیا ، اقتصاد شــهری یا 
مدیریت شهری ) نمی دانند. بنابراین در حوزه انتخاب وزراء و معاونین آنها 
و شــهرداران و اعضاء شوراهای شهر و کارشناسان مربوطه دچار انتخاب 
نامناســب و نابجا شده ومی شوند. برای نمونه آثار غیر قابل جبران آنرا در 

کالن شهرها و به خصوص در تهران می توان مالحظه نمود.
بــه نظر نگارنده رویکــردی که از قدیم در شــهرداری تهران جــاری بوده و 
متأســفانه تبدیل به بدعتی پایدار شده اســت ، رویکردی ( غیر علمی، غیر 
عقالنی ، غیر انسانی و غیر اسالمی ) است و با کمال تأسف هنوز هم ادامه 
دارد.بســیاری از ناهنجاری ها ، پریشــانی ها ، بیماری ها و هزارها مسأله و 
مشکل دیگر ناشــی از رویکرد غیر تخصصی و غیر متعهدانه، درشهرداری 

رها شده تهران است ، که اصالح آن احتیاج به یک انقالب فرهنگی دارد.
فضاهای آموزشــی و دانشگاهی ما نیزاز این مقوله ، بسیار آسیب پذیر شده 
اند، به خصوص با گسترش نامناسب دانشگاه های غیر دولتی بدون داشتن 
استاد وامکانات الزم بر این مشکالت افزوده اند. امید است گزارش اجمالی 
فوق زمینه ای برای ارتباط و همکاری همه اساتید و کارشناسان ذیصالح را 
با نهادهای فوق که آدرس الکترونیکی آنها ارائه می شود فراهم نمایند و به 
یاد داشته باشیم که این اهداف مقدس جز با ( عزم ملی و مدیریت جهادی) 

آنگونه که شایسته انسان مسلمان است تحقق پذیر نخواهد شد.

و من الله التوفیق 
عبدالحمید نقره کار 

ـ
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on reducing home-living in the favor of social presence. It was an essential step to deny private sphere. The 
guest’s spatiality here was seen as being with others in out-of-home places. So restaurant and saloons occupied 
the place of parlors. Searching for Iranian transformation like that model contains a reverse result. This study 
shows that in Qajar small houses of Tabriz, there were no conceptual difference in comparison with maximalist 
houses while historical documents show no sign of development of out-of-home places for guests. The third 
pattern is the community houses that were seen as utopias of the project of modernity. From the view point of 
guests’ spatiality, this pattern is movement towards denying any distance between self and other so the stranger 
becomes host as well as guest. In utopist text of William Morris (News from Nowhere) such a position is 
articulated. It has been argued by many writers of western culture that it has been common pattern of medieval 
society that has been destroyed by bourgeois’ culture. If the utopia were to be realized then strangers should be 
accepted in common spaces without any exception and if the socialist utopia was going on, then maximizing 
the use of common facilities would be seen as an instrument of saving the community. Private guests, in that 
sense, should make use of common facilities instead of host’s ones (the example of socialist Russia housing 
projects).  Khanghah of Daravish in the Islamic word pursues such a pattern with the exception of absence of 
family i.e. these places where completely masculine spaces. So these could not be extended to dwelling patterns 
of traditional Iran. In Tabriz of Qajar era, there were no similar examples to multifamily apartments of early 20th 
century socialists’ utopias as well as utopian community ones. The only close examples to utopian patterns of 
modern guests’ spatiality in Tabriz are rare hotels of late Qajar and a house (Rastgar) with a linear and multi-unit 
plan that cannot be considered as a Qajar house.
It could be said that social analysis of guests’ spatiality of modernity is heavily based on resolving the 
dialectic of otherness in western society of 19 century. This study shows that real patterns of modernity for 
guest’s spatiality at home differs greatly from its counterparts of Qajar Iran and therefore, Qajar houses could 
be interpreted far more persuasively with their traditional patterns than modern ones. So now it is possible to 
put some query on the hypothesis which stresses on the fact that if there was not obligatory modernization 
project of Rezashah, then there would have been an innate Iranian Modernity. Full openness toward strangers 
which were embedded at the center of utopian views of modern intellectuals and at the focal point of modern 
utopias, had no essential meaning in domestic culture of Qajar era in Iran because acceptance of guest as a 
member of family was so deep in cultural-spatial patterns of those people that modern utopian perspective 
of fading “otherness” in spatial arrangement of home hospitality brought no new message to people of that 
era. So it is conceivable that the theory of innate cultural permutation of Islamic and traditional lifestyle of 
Iranians without Rezashah’s projects cannot be easily confirmed for social history of Iran.
Key words:Guest Spatiality, Housing of Qajar Era, Modern Threshold, Iranian Tradition
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Many scholars believe that social modernity in Iran has been started far earlier than Reza Shah Pahlavi’s 
era and its up-down modernization projects. It is also argued that there has been an innate social process 
of modernity with a gradual development since Qajar period. So it can be questioned that which one of 
the two cultural models of Modernity and Tradition has been dominating Qajar artifacts and if there were 
any clear footsteps of cultural patterns of modernity in everyday life spaces of ordinary people of that 
time. Here, this question is inquired from the guest’s viewpoint of home spatiality. Beginning from this 
question then domestic examples from first period of introducing modernity to Iran (since Qajar to starting 
years of Pahlavi Dynasty) , with an emphasize on the cases of city of Tabriz are studied concentrating 
on the effects of Tradition and Modernity culture on spatial patterns of hospitality  within these houses. 
The hypothesis of productive effect of “self-other” dialectic on domestic spaces of modern era is put into 
critical debate. Three basic patterns of domestic spaces (minimal house, maximal house and collective 
house) are analyzed from spatial-cultural relations viewpoint. Each of these three patterns has its special 
theoretical debate in western discourse of early modernity. For each pattern, two examples of Tabriz Qajar 
houses are selected for analyzing guest space: Amir-Nezam house and Behnam House are considered 
as maximalist type, Alavi House and Sehhati house as minimal examples and Rastgar house as semi-
community house. So the research method is historical-interpretive based on historical texts, assessments 
and pictures as well as buildings.
The maximal pattern is bourgeois’ that is manifested in Victorian examples. In this pattern all spaces are 
arranged upon a theatrical scene in which actors are homeowners and audiences are guests. This theatrical 
model as Goffman argued has been extended to contemporary western house. Introduction of large variety 
of rooms for various presences of guests can be interpreted as a byproduct of this culture. In comparison, 
in its Iranian counterpart there is no considerable social distance between the host and the guest in spatial 
order of a conventional party. Such a view has resulted in unifying of guest receiving space and living space 
which is placed at the central axis of house. This axial position is a socio-cultural characteristic of guest’s 
spatiality which is not restricted to maximalist ones. Any separation among people during guest presence 
would be upon vast family divisions which has no relation to guests. As our study shows, heavy interior 
decoration of bourgeois’ internal design is eliminated in many houses of rich men of Qajar. Two minimalist 
patterns of early modernity are arguable: dirty houses of Industrial revolution and what has been called “the 
minimum dwelling” by modernists. The latter is a product of modernists’ social project which was based 

The Guest at Home: a Comparative Study between Iran and
the West at the Threshold of Modern Age
(Case Study: Qajar Houses in Tabriz)
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fifty artworks were selected randomly from among the buildings designed in the past two decades, and were 
analyzed according to the main parameters. Then the quantitative data were transferred to SPSS22 software to 
determine the correlation between these two groups. 
Conducted studies indicate that a considerable proportion of contemporary architecture samples in the Kingdom 
of Saudi Arabia are designed by foreign architects who are not familiar enough with Islam as the official religion 
of this country. We can see some puzzlement in contemporary architecture due to the diversity of forms and 
concepts. The architects’ description about their own works indicated that the main trends of contemporary 
architecture are in the use of postmodern forms, conceptualism, prevalent structures and modern materials. The 
findings indicate what architects’ statements and opinions expressed as the form of Islamic revival, is leading 
to imitate the famous forms of ancient architecture in practice. In fact, most of the foreign architects believe 
that the imitation of ancient forms and their reconstruction by modern technologies is expressing Islamic and 
native identity in contemporary architecture. This leads to a contradiction between the theory and practice in 
contemporary works, although the construction quality of the analyzed samples is remarkable. It is essential to 
assign projects to vernacular architects and engineers to solve these problems. Native architects with Islamic 
culture and beliefs will be more capable than foreign ones in expression and manifestation of Islamic identity 
in their works. On the other hand, foreign architects should change their strategies in dealing with problems. 
Avoiding imitation of old patterns, getting more information about theories, Islamic culture, main needs and 
aspirations of Muslims are some of these strategies which help the architects to deal with the referred problems. 
These challenges make some serious threats and challenged contemporary architecture of developing countries. 
The results of this paper show that new architectural technologies and revivalist trends are the most important 
players in contemporary architecture of developing countries such as Saudi Arabia and other Persian Gulf 
countries because of their richness in cultural heritage, spiritual findings and local identity.
Key words:Islamic countries, Saudi Arabia, Contemporary Architecture, Identity, New Architectural Technologies
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Abstract

Nowadays Islamic countries more than ever concentrate on identity to revive their dignity at the age of 
globalization. Countries of west of Asia especially Persian Gulf countries enjoy a prosperous architectural 
era because of oil well revenues. Saudi Arabia, from among them, is selected purposely to analyses and 
to understand the interaction of localization and globalization in contemporary architecture of developing 
countries. Saudi Arabia, as the birthplace of Islam with the growing economy of recent years, is a good context 
of massive constructions which result in identity crisis in contemporary architecture. Economic growth of 
these countries, mainly during the last 40 years, has affected various aspects of their lives. Undoubtedly, 
architecture and urbanism as one of the main substrates were affected by these developments. Limitation of 
construction technology and engineers’ abilities in these countries made the Arabs to assign the designing and 
construction phase of their huge projects to European and American architects and engineers with completely 
different background and cultural beliefs from Muslims’. Although some researches have focused on identity 
crisis in modern architecture, very few researches have noted the interaction and conflict between Islamic 
identity and contemporary architecture. 
The main objective of this research is to identify and analyse the native and Islamic identity in contemporary 
architecture of Saudi Arabia. The main research questions are: 1- What are the main current trends in contemporary 
architecture of Saudi Arabia? And how have they noted to the concept of identity in their works? What is the 
relationship between theory (what the architects have in their minds or the goal they are following to reach as 
an ideal design) and practice (what is observed as the final result or understood by people) in contemporary 
architecture of Saudi Arabia? According to the theoretical framework, current buildings  in Saudi Arabia 
are analysed based on five general parameters and factors: 1-Main idea forming the design (concept), 2-The 
Construction Technology, 3- The material in the unit, 4- The shape and form of the unit, 5- their relationship with 
the surrounding environment. This article has analyzed the buildings of the past two decades impartially in terms 
of the referred parameters.  This research consists of two main parts. In the first part the architect’s opinion about 
his/her design was discussed. In the second part researchers analyzed the mentioned works according to the 
theoretical framework. The comparative analysis of the architect's comments about his work and researchers’ 
inferences can determine the distance between theory and practice of contemporary architecture in Saudi Arabia, 
then the architect’s success in achieving his/her objectives will be determined. This comparison will indicate 
whether the architects have succeeded in conveying their ideas to people or not. To meet scheduled objectives, 
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of the city and they are tourist attraction. They have architectural values and are well-known among people 
and experts. Secondly, the buildings of selected samples reflect prominent features of Qajar’s architecture. 
Also the sufficient information (including maps and images) are available for these monuments.  We chose 5 
mosques and 5 mosque-schools among Qajar’s architectural works. Then, the usage and the application rate 
of light-catching elements in these buildings are evaluated quantitatively and qualitatively by the use of maps 
and the available visual data. Quantitative analysis is based on the approximate numbers of elements used 
in these mosques which have been extracted from the available images and maps. To qualitatively evaluate 
the application rate of various methods of light-catching in these mosques, we specify four levels of usage:  
"insignificant", "low", "medium" and "high". We provide the results of quantitative as well as qualitative 
analysis in this paper.
Our analytical studies indicate that although door and window, Shabak, Horno, Rozan and Roshandan had 
been considered as innovative lighting elements inside mosques of Qajar period, architectures of this period 
still mainly used door and windows as the main lighting elements. Next to doors and windows, Rozan stands 
at the second place, Horno in the third place, and then Shabak and Roshandan. The utilization rate of doors 
and windows among considered mosques and mosque–schools has been similar. Nevertheless, the usage of 
Horno as a lighting element in mosques has been more than mosque–schools. Rozan and Shabak have yet 
been used more in mosque –schools rather than mosques. Roshandan has been barely used in the mosque-
schools, and only few samples could be found within some mosques of this period.
Key words:Daylight, Light-Catching Elements, Mosques and Mosque-Schools, Qajar period
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Natural light has been an important element in Iranian architecture and shaped interior spaces of monuments. 
During different historical periods, the presence of light in various Architectural works, have always been 
under focus from spiritual religious aspects in addition to the functional aspect.  The incentive towards light 
direction during worship has existed in different religions and still exists. Daylight has always had a special 
place and value in Islam and the Islamic worldview. With emerge of Islam, usage and application of light 
in architecture increased especially in mosques as the most important monuments of Islamic architecture. 
Daylight, in addition to functional aspect, is considered as a mystical symbol and a sign of God's presence 
in the mosques, which raises the human sense of reverence and humility in front of God. To this end, for 
centuries, Iranian architects have been trying to use traditional architectural elements and daylighting solutions 
to improve the deployment of natural light in their designs.
This study attempts to investigate and evaluate the application of light-catching elements in Iranian 
mosques, particularly in mosques and mosque–schools from Qajar period. We use a descriptive and 
analytical research method and our study is mainly on the basis of resources and the literature available 
in Iranian libraries. After describing the theoretical foundations of our research, we analyse a number of 
common light-catching elements through research’s selected mosques. Although a multitude number of 
studies have been done on the concepts of light and its role and function in the traditional architectural 
monuments, particularly mosques and homes, little study has been done on light-catching elements in 
mosques of a specific period as done in this research.
Structural elements which have been used in Iranian traditional architecture for utilization of daylight 
are studied from two directions. In the first direction, light-catching elements often have the task of 
transmitting light into the interior space. In the second direction, light controlling elements adjust the 
entered light through the building (similar to canopies). The subject of this research is in line with the first 
direction. We only study light-catching elements and we chose thei common elements such as door and 
window, Shabak, Horno, Rozan and Roshandan. Although these elements are different in term of material, 
type and location of application in the building, all of them are used for light-catching even though some 
of them are also containing ventilation application. We chose 10 mosques and mosque-schools of Qajar 
period in Tehran. The examined mosques and mosque-schools in this research were selected based on the 
following criteria: first, all the selected mosques and mosque-schools are located in old and valuable region 

Evaluation of Daylight-catching and
Daylight Providing Methods in Mosques

Received: June 7, 2014    Accepted: August 23, 2014

             *.Bemanian@modares.ac.ir         **.Nikoudel@modares.ac.ir

 Journal of Research in Islamic Architecture / No.3 / Summer 2014

11



scattering. Among 40 aged people residing in these areas (55 to 90 years), questionnaires were filled in the 
form of interview. In addition in the initial evaluation and field studies, the presence of blue in the arrays, the 
window and Folk Literature endorses the need for research in this field. Although the present research is an 
effort to explore the beauty formation in the architecture based on the local culture and try to represent it in 
contemporary architecture, also to a large extent, it is located in the field of the fundamental studies. In this 
study, the influence of beliefs, geography, climate, literature and aesthetics as the independent variables on 
how and why to apply the paint and color in a traditional residential architecture, as the dependent variable is 
the focus of this paper. This research is descriptive and analytical. Part of the data has been collected through 
library research methods. Analysis and discussion have been on the psychology of color and hidden identity, 
the impact of lifestyle, climate and geography of the aesthetic and consequently, the selection of a specific 
color, covered in native tissue architecture and window applications. The other part of the data were collected 
through the field studies with architectural texture of the substrate, the distribution of questionnaires and 
interviews with older people of Uraman so that the obvious evidence of  blue color application for residential 
windows becomes clear. Perhaps, what comes to mind in the first confrontation with mountain architecture is 
the minimal space of construction for a simple life. But in the deep investigations and comprehensive surveys, 
we find a collective power which analyzes the application of color in the windows from different angles and 
chooses the best one. Regarding the specific representation of color in architectural quality and anatomical 
texture, some researchers have had brief hints to color without any specific and coherent view to the issue 
in Uraman architecture. These points are one-dimensional and generalized. Ignoring the psychological, and 
belief effects and the fashion have not been mentioned with aesthetic or natural philosophy tendency. In the 
initial surveys and library studies, with the quality nature of the issue, there can be different views which are 
based on the hypotheses each research considers. But in this study, in order to obtain conclusive results and 
minimize  the effect of researcher, by completing the questionnaire through interview and discussion with the 
audience of this architecture (target population), we  tried to make  research results clear  free from vision of 
researchers based the current situation .Finally, according to field studies and interviews with older residents 
in Uraman, opinions of scientists and psychologists and researchers in the field of architecture of  Uraman, 
we can get the reason for the widespread application of blue in native architecture of Uraman homes to be 
expressed in this way  that by accepting the dramatic role of geography, natural, climate and people in the  
unconscious memory formation followed by an indirect effect on aesthetics, it is the most important role in 
the widespread application of the blue traditional residential buildings of Uraman.
Since each color finds value and the effect on the proximity of other colors; combination of sharp blue in low 
area with great surface of light brown of walls brings about a beautiful color contrast. In addition, these colors 
also add to the sense of comfort. Finally, the sacred hypothesis or removal of an eye sore has no originality 
in research findings and this view is no longer valuable in this field.
Key words:Vernacular Aarchitecture, Uraman Region, Window, Blue, Aesthetics.
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Abstract

Indigenous architectural masterpieces have broad dimensions that can be studied in different areas of focus 
and identified with their original patterns to transfer a new framework based on fundamental principles 
concerning the particular time and place. Architecture of each territory is the outcome of the beliefs, 
culture, climate, industry and the ways in which the land is built. Therefore, architecture is considered 
as the mirror to represent the interests, resources, knowledge and ability of its creators. An architectural 
work consists of forms and shapes in spatial framework; the open and closed spaces and openings Shows, 
empty and full volumes and physical characteristics, hierarchies and measures. The color due to the extent 
of its role with psychological effects in social beliefs holds a special place playing an important role in the 
projection of an architectural expression. In the analysis of the different layers of the architectural works 
and the style of each architect, color has an important stance .The factor that relates architects` thoughts 
and emotions, on one hand and themes, theoretical principles and the cultural and social structures of the 
building, on the other hand. Therefore, investigating the type of color and its application in traditional 
architecture opens a window to recognize some of the features of this unique style of architecture and the 
artistic and architectural ideas, attitudes and abilities represented in the context. Although many articles 
and books have been edited and compiled on architectural history, building analysis, and stylistics amidst 
which there is a minor issue considering the color, in general, or the colors of the buildings,   there is felt 
to be a great need to specialized researchers about painting and architecture in ecological aspects and its 
cultural roots in the historical civilizations. Color in architectural studies of West has been focused from 
psychological dimension since Bauhaus period, but in the social and ecological aspects, the most recent 
researches have been done on archetypes and indigenous and religious attitudes mixed with architecture. 
This research aims to identify and review the physical and emotional aspects of applying blue color in 
architectural practices of Uraman. Architecture in Kurdish territory has remained mysterious so far in 
many ways, although its physical structure, have been paid attention to by many researchers but it requires 
in-depth review. According to Uraman area, the research population is geographically widespread but 
considered proportional to the number of numbers required with all aspects in order to achieve validity. 
Therefore, five regions of Kamaleh, Uraman takht, palangan, naravi and hiravi were selected with suitable 

Investigating the roots of applying blue color
in windows of traditional residential buildings
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Received: March 30, 2014    Accepted: July 21, 2014

             *. memarian@ iust.ac.ir       **. sirwan.arch65@gmail.com ***.architect.mahdi@yahoo.com

 Journal of Research in Islamic Architecture / No.3 / Summer 2014

9



that is how students are trained and disciplined and how their teachings have led to unparalleled works. Letters 
in magnanimity are the foundations of such discussion. The basis of this approach, in addition to interest and 
talent of the student, are refinement, construction of the soul and from world loss. The manifestation of God’s 
spirit is in them and in turn learning its terms. Thus, primarily, the student should be committed to be well-
mannered, have high understanding and be physically able. 
Scholars have also benefited from generalization in studying the Islamic Architecture. Each group consists of 
objective, basis, and factors. In this study, the objective of Islamic Architecture is elevation and ascent in the 
living spaces. Basis is the cause of the research; therefore, its principles should be looked at through religious, 
philosophical, and scientific outlooks. Its factors should be found in more general categories of the Islamic 
Architecture. With the three mentioned outlooks as the basis of subjects in the Islamic Architecture, and through 
examination of the factors, objectives, and domain of the subject, a comprehensive perspective is formed 
according to the capacity of the designer. Religious point of view studies the religious insight, moral ethics, 
and religious percepts, embracing all the ontological subjects in regard to common concepts and domain of the 
knowledge. The philosophical point of view questions why, what, and how to achieve a logical word from the 
external world. Knowledge about the subject is formed logically in the world of mind. The scientific point of 
view employs the experiences gained from a specialized subject in Islamic Architecture over the time. In this 
phase, the subject is divided into internal and external strategy where each should be taken into consideration. 
The aim of this article is to brows different approaches toward Islamic Architecture with their analysis. 
Undoubtedly, each approach pays attention to limited boundary of knowledge in accordance to Islamic 
Architecture realm. Certainly researchers in Islamic Architecture are knowledgeable in their choice of 
approach in analysis and research. Here, the important point is that to what extent does the researcher and 
scholar in Islamic Architecture aims to gain knowledge over the subject? Relying on the mentioned methods 
we can gain dominance over its perspectives, zone, and development. The questions of the present research 
are as follow: Are there different methods to understand Islamic Architecture? What are different approaches 
towards Islamic Architecture? To what extend does knowledge of Islamic Architecture take place?
The method of research in Islamic Architecture is first through brief descriptions of these outlooks followed 
by an analytical, comparative, and synthesis, using proofs and documents. Finally the argument is examined 
and concluded with a systematic method.
Key words: Islam, Architecture, Descriptive, Analytic, Didactic, Philosophic
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Researchers and experts have employed various approaches in dealing with Islamic Architecture. Architects, 
scholars, designers, mystics and philosophers have interpreted this phenomenon in their particular ways 
over time. Some merely have considered historical descriptive methods as an outward expression. 
Sometimes these descriptions and analysis aim at definition of spaces and architectural elements and at 
times an architectural description of different eras of governments from a historical point of view has been 
carried out such as Pope, Groop, and Herzfeld. 
Architectural works have usually been examined with the use of historical analysis; unfortunately some of 
these analyses have digressed from the truth of the subject for not being familiar enough with the principles, 
values, and percepts of Islam and its relation to architecture. Pope, Papadopoulos and others have analyzed 
Islamic Architectural works over history belong to this group.
Few of these historians such as Papadopoulos in his book titled The Islamic Architecture has concluded that 
there is no such a thing as Islamic Architecture; it is in fact a combination of Greek and Byzantine architecture. 
He introduces the Damascus mosque as an example that is take from the Byzantine architecture; such analysis 
as  Papadopoulos are to a great extend simple and shallow since they lack any scientific value and credibility. 
Some others have utilized a philosophical view or in other words have examined the subject with an 
ontological or epistemological perspective. Philosophy means knowledge of the facts of beings to the point 
of one’s capability and its applicability. Other characteristics of philosophy are general. Various references 
can be made to what general is. It is the opposite of details which for instance, the concept of architecture, 
square, and garden can be referred to. However, generality has only one place and it is in man’s mind and 
wisdom. Nevertheless, general is external and objective. 
Others have used logic which is the tools of orthodoxy of man in relation to subjects. The logical approach 
of using the mind is to gain knowledge. Logic includes analogy, induction, and world of ideas. They 
have attended the Islamic Architecture using these logics. It should be noted that Islamic Architecture has 
mostly benefited from world of ideas or in other from form and concept. Form signifies the appearance 
of an artistic and architectural work that can be heard (music) or read (writing). Concept is meaning, 
logic, purpose, objective, reference, interpretation, and what form or word signifies.  Form and concept in 
architecture is concerned with tangibility and rationality (oversensivity) and architectural form signifies 
that meaning and concept conveying the architect’s meaning.
Some researchers have also found the roots of valuable works of Islamic Architecture in the past teachings. 
With training the architect (student-teacher based), they have dealt with the formation of Islamic Architecture 

An Analysis of Attitudes towards Islamic Architecture
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stages of sensation, imagination and intellection. 2- Substantial motion: in Mula Sadra’s opinion, motion means 
“becoming” and therefore, soul’s motion is defined as “exiting potentiality to actuality”. Also, imperative 
motion is joining strength from weakness. In other words, imperative motion is intense. The human soul pursuits 
perfection and is ascending, without its constant form changing, the soul finds excellence through its substantial 
motion in different stages of the world. In fact sublimation in its levels is the same as the soul’s evolution 
motion stages according to the substantial motion principle. Meaning that first the soul is a sensory perception 
and is promoted to imagination perception through sensory perception reserves and according to the substantial 
motion. After that stage, it is ready to enter intellectual perception. 3- Love and beauty: love in Mula Sadra’s 
opinion starts with an image and ends with an image. The initial image is when the lover perceives the beloved 
and the ending image is artistic image that is the result of satisfaction and exemplification. Exemplification 
means portrait painting in aesthetics of imagination and this creative imagination is exemplification. Because 
from Mulla Sadra’s viewpoint, imagination is not a passive power, yet it is innovative and creative. 4- The 
union of known and unknown: based on this principle of Mulla Sadra’s epistemic principles, when an individual 
perceives something, the knowledge that has been created from perceiving the object becomes unified with the 
individual’s cognition. From his viewpoint, the soul is incomplete at first. It is through knowledge that soul is 
actualised and perfected, and it becomes unified. 
Based on principles that have been derived from the epistemological foundations of Mulla Sadra, it can be 
concluded that aesthetics experience is a renewable process and based on the substantial motion principle, 
mankind is always growing and the soul is in the path of completion and every moment with any phenomena 
that mankind is faced, a new creation occurs for that person. Aesthetics experience, as like the epistemology of 
this world, is the epistemology of a world that opens a window or a new artwork towards its audience. When 
the audience start understanding the world with their senses, it is at first through their sensory perception 
which leads their emotions to follow the artwork; these senses and emotions don’t bring information to our 
perception without considering the attention and awareness elements. Awareness and attention emerge with 
repeating the observation process and in this case, the art piece is memorized by audience which is called “the 
presence of mind”. Presence of mind is defined as the shadow of knowledge and through noting and thinking 
in regards to the obtained forms from the artwork and from what was previously saved in the audience’s 
mind, with aid of imagination, the audience wi9ll be able to combine and remodel the forms. 
During the sensory perception and imagination and intellectual perception stage, the art piece becomes united 
with the audience’s existence and spirit. In some stages such as sensory perception, noting and thinking, Mulla 
Sadra’s aesthetics experience process is similar to other aesthetics experience models. However, elements such 
as imagination and recreation, attention and awareness, and union are elements that either only a few models 
have taken them into consideration or have not been considered at all. The ongoing-ness of aesthetics experience 
without the physical presence of the object is also another difference of Mulla Sadra’s model and previous models.
Key words: Aesthetics Experience Model, Perception, Substantial Motion, Identity of the knower and the known, Mulla Sadra
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Abstract

Artworks are treated as important because they are sources of aesthetic experiences. These experiences 
attract audiences. The concept that all aesthetic experiences are based on is their perspective of perception. 
Aesthetic experience is an artistic response. A response that requires the understanding of aesthetics features and 
contemplating the artwork’s form with it’s ultimate purpose. On one hand, aesthetic experience is a pleasurable 
feeling towards a beautiful object, and on the other hand, it is beyond the feeling and it brings along assessment 
and judgment; we experience the art piece in order to understand its values. But, through what stages do the 
audience gain this experience? The relation between the audience and a beautiful object or an artwork that 
has impressed them is the total origin of aesthetics. The constituent elements of aesthetics experience can be 
mentioned as, sensory perception, emotions, understanding, imagination and exploration. 
These models are a sub-category of theories of developmental psychology. One of the primary contexts of 
developmental psychology is its cognitive contexts, which studies the changes regarding intellectual abilities 
including attention, perception and memory, reasoning, creativity and imagination. Aesthetics Development 
theories are also in line with individual ability for thinking, followed by promoting the understanding of 
aesthetics. Those who have worked in this field and their works have been discussed in the present study 
include Mihaly Csikszentmihalyi, Rick Robinson and David Perkins. As yet, in our country, no aesthetics 
experience model has been conducted in accordance to Islamic philosophers’ theology which is originated 
from Islamic culture, doctrine and theology. On this basis, the present study seeks to design an aesthetics 
experience model based on the theology of Mula Sadra as an Islamic mastermind. 
The fundamental question is that can an aesthetics experience model be designed and explained based on 
Mula Sadra’s theological principles? These principles can be mentioned as the following: 1- Perception 
hierarchy: perception is one of the most prominent and most important acts of the human soul. Mula Sadra 
believes that perception is accomplished not through the soul’s reaction, but yet through the scientific 
creativity and imagination of the soul within the sphere of perception and imagination, and its promotion 
and sublimity within the domain of reason. Thus, perception leads to the soul’s evolution through the three 

A Comparative study of Mulla Sadra’s approach as an Islamic Mastermind 
and the common theories in regards to aesthetic experience models
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The research adopted an interpretive approach (instead of a positivist approach) in the analysis of the contents 
of texts. It also studied the viewpoints of the aforementioned two cognitive Results of comparison and 
integration of the two theoretical areas showed that environmental perception is a “subjective and objective 
process”, which results from the interactive (mutual) relationship between the human and environment. 
This process has a dynamic and progressive nature. It depends on human’s constant growth and his mental 
construct. During the perception process, the mental image resulting from the influence of the environment 
is re-created to demonstrate the true essence of the environment.
The perception process is composed of distinctive steps and various functions which are classified in the 
following three groups: reception and selection (emotional perception); organization and preservation 
(imaginary perception); and interpretation and signification (rational perception). In addition, numerous 
factors (human and environmental factor) influence the process and mechanism of perception in the form of 
stable dynamic factors. 
Key words: Perception, Urban Environment, Philosophy, Environmental Psychology, Urban Design

 Journal of Research in Islamic Architecture / No.3 / Summer 2014
4



 Journal of Research in Islamic Architecture / No.3 / Summer 2014

Table of research’s principal subject

3



Abstract

Mohammad Naghizade*
Department of art and architecture,

Science & Research Branch, Islamic Azad University, Iran
Maryam Ostadi**

Department of Art and Research Branch,
Islamic Azad University, Sattatri Highway, Tehran, Iran

Human’s perception and cognition of city form is based on his mutual interaction with the environment. 
The knowledge of urban design, which is aimed at creating a good environment for humans, tries to 
identify ways of deepening their relationship. It has mostly utilized the achievements of environmental 
psychology. But the notion of perception, as an epistemological issue, has its conceptual roots in other 
cognitive domains such as philosophy. Philosophy can be considered as the origin of conceptualization 
of perception while this notion has suffered from the inattention of urban designers. The present research 
aimed to make maximum use of the viewpoints of Iranian philosophers on the notion of perception to 
identify productive achievements of philosophical opinions in this regard, including those that are applicable 
to urban knowledge. It tried to attain this goal by drawing comparative analysis between philosophical 
achievements and those of environmental psychology.
In this study, the notion of perception was explored and investigated based on content (including issues 
based on the content of perception) and procedure (including issues based on its procedural structure and its 
design in urban design) in the following two cognitive fields: philosophy and environmental psychology. 
The effectiveness of the use of referred philosophers of each section was assessed as well.
The present manuscript adopts an interpretive (non-positivistic) approach and uses the logical reasoning 
method to perform a comparative assessment of the viewpoints of two areas of knowledge. Research findings 
were tested using the Delphi method (theoretical saturation) and the principle of research. This study aimed 
to answer the following questions: How are the thoughts of Iranian philosophers effective for perception as 
compared to environmental psychology? How can the opinions of Iranian philosophers be used for explaining 
the nature of structure of the perception process and its application to urban design? 
Among Iranian philosophers of Islamic eras, the theories of the following famous philosophers have had the 
most contribution to the growth of philosophical movements in Iran: Avicenna, Sohrevardi and Mullasadra.
Research findings revealed that application of the thoughts of Iranian philosophers is useful for clarification 
of the nature of perception and its contents as well as refinement of the structure of perception and its phases. 
The process of perception has the following levels with respect to philosophy: sensory perception, imaginary 
perception, illusive perception and rational perception. Each of these phases is differentiated from other 
levels using a constructive factor. Each phase also has a specific function and product. The most important 
issues derived from the opinions of philosophers are presented in the following table.

A Comparative Analysis of the Notion of Perception and
Its Process in Environmental Psychology and Philosophy
With an Emphasis on Its Application to Urban Design
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