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فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم

چکیــــده: 

کرانمندی و بیکرانی ساختار فضایی معماری اسالمی ایران در مساجد 
دوران صفوی )نمونه موردی: مسجد شیخ لطف اله و امام اصفهان(

علی دری*

غالمرضا طلیسچی**
مدرس مدعو دانشکده عمران و معماری، دانشگاه مالیر، مالیر، ایران

استادیار دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران )نویسنده مسئول(

تاریخ دریافت مقاله: 96/08/21  تاریخ پذیرش نهایی:97/01/18

فهم معماری اسالمی، مستلزم ادراک و دریافت معنای فضاست؛ و ادراک معنا، در فضای معماری اسالمی، تنها به واسطه ی حواس غیرممکن 
است. فضا به عنوان اساسی ترین مفهوم معماری، همواره در کرانه ی مشخص و معّین، تصور میشود؛ که به واسطه ی ادراک حسی دریافت 
می گردد. بدین ترتیب، دارای حدود مشخص، و به صورت کرانمند است. از طرفی مساجد، مهم ترین بنای دوران اسالمی هستند که مسلمانان 
برای برپایی نیایش در آنجا گرد هم می آیند. این مساجد، حاوی نمادها و معانی متعددی هستند که باید به واسطه ی مراتب باالتر ادراک، دریافت 
شوند. ادراک عقلی سبب دریافت حقیقت و معنای فضای اسالمی می گردد؛ اما انتقال محسوسات به معقوالت، به واسطه ی ادراک خیالی 
صورت می پذیرد. به این ترتیب، دریافت مفهوم فضا در معماری اسالمی، به ویژه معماری مساجد، مسئله ای اساسی است. این مسئله، در درک و 
دریافت معنای فضا، حاصل مقابله ی ساحات ادراک است. در راستای تشریح و تبیین چنین مسئله ای، مقاله ی حاضر به تبیین درک کرانمندی و 
ناکرانمندی ساختار فضایی مساجد ایرانی در دوره ی صفویه پرداخته است. به همین جهت این پژوهش، با رویکرد کیفی به روش مطالعه موردی، با 
مشاهدات میدانی و اسناد کتابخانه ای به تبیین، تحلیل و دریافت ساختار فضا در مساجد دور ه ی صفویه به عنوان یکی از دورههای طالیی معماری 
ایران میپردازد. مسجد امام اصفهان به عنوان نمونه ای از مساجد دارای حیاط و ایوان، و مسجد شیخ لطف اله، موردی از مساجد فاقد این عناصر، 
از دوران صفوی انتخاب شدند. یافته های این تحقیق نشان میدهد که فضا در معماری ایران متنّوع دریافت می شود. فضا از منظر ادراک حسی به 
صورت کرانمند و متناسب با عالم صغیر است؛ که کرانه و جسم محیط بر فضاست. از این منظر، کرانه عالوه بر درونّیت، سبب مرکزگرایی، تکثر، 
سلسله مراتب، گسست فضا با بیرون نیز می شود. اما فراتر از آن، مراتب ادراک خیالی و عقلی است. در ادراک عقلی کرانه ای احساس نمی شود؛ مرز 
و فضا با هم یکی دریافت می شوند. به این ترتیب فضا، فاقد حد، و بیکران مطلق است. ادراک خیالی، واسطه ی حس و عقل است. آنچه در عالم 
معقوالت دریافت می شود به واسطه ی خیال صورت می یابد که مقدمه ای بر بیکرانی است. معماران مسلمان ایرانی، در عالم باال یگانگی و بیکرانی 
ذات حق را دریافت می کردند؛ و همواره درصدد بیان بیکرانی فضا بودند. گنبد، صورتی تجریدی از مربع و دایره است؛ ترکیب آنها یکپارچگی 
نابی را سبب می شود که در آن ابتدا و انتهایی وجود ندارد. نتیجه ی ادراک خیالی، نه کرانمند محض است؛ و نه بیکران مطلق، بلکه دارای تمثیل 
یا صورتی از بیکرانی فضاست. از طرفی فضای معماری اسالمی، فضایی واحد، و یکپارچه است که از درونی ترین تا بیرونی ترین فضا، انقطاعی 
احساس نمی گردد. این وحدت فضا، نتیجه ی ادراک عقلی است؛ بنابراین در ادراک عقلی، فضا بیکران، متوسع، واحد، و فاقد سلسله مراتب است. 

بیکرانی فضا در معماری اسالمی، متناسب با عالم کبیر، روح جهانی، کل عالم را احاطه می کند.

واژه های کلیدی: کرانه، دریافت فضا، معماری اسالمی ایران، کرانمندی، بیکرانی.

* alidorri@yahoo.com ** talischi@basu.ac.ir
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مقدمه
در جهان بینی اسالمی »فضا« یکی از اصلی ترین نمادهای 
هستی است )اردالن و بختیار 1395، 41(. درک و دریافت 
معنای معماری اسالمی، به ویژه معماری مساجد، بدون تأویل 
مفهوم فضای آن مقدور نیست. در تالش برای ادراک مفهوم 
فضای معماری اسالمی دشواری رخ می نماید. فضا به عنوان 
بنیادی ترین مفهوم معماری، همواره مالزم و متضمن کرانمندی 
بوده است. به واقع، در مقام ادراک حّسی تصور فضای معماری 
بدون تعیین و تعریف حدودی معّین ناممکن است. با این وجود، 
فضا در جهان بینی اسالمی و در مقام ادراک عقالنی، ازلی، 

همه جا گستر و »ناکرانمند« تصور می شود.
در معماری، »کرانه« مهم ترین عنصر تعریف کننده ی فضاست. 
در طبیعت به صورت زمین، افق، آسمان و در معماری به شکل 
کف، دیوار و سقف شناخته می شود )شولتز 1394، 25(. برحسب 
نگرش معمارانه، کرانه سبب شکل گیری »درون« و »بیرون« 
می شود. در حقیقت کف، دیوار و سقف، به عنوان اساسی ترین 
عناصر معماری، یک عرصه درونی را در مقابل یک عرصه 
بیرونی شکل می دهند. حضور حدود و کرانه ها، کرانمندی و 
عبارت  به  )فن مایس 1390، 113(.  تشدید می کند  را  درون 
دیگر، عرصه ی درون، به سبب تعریف کرانه، درونی، متمرکز 

و کرانمند است.
تصور  جهان بینی ها،  دیگر  همچون  اسالمی،  جهان بینی  در 
ویژه ای از عالم وجود دارد. انسان مسلمان در جهانی پرمعنا 
زندگی می کند که همچون خویشتن خویش بازتابی از ذات 
التعّین الهی است. از این رو هم عالَم و هم انسان، بازتابنده ی 
ساحتی ماورایی محسوب می گردند. در چنین تصوری از انسان 
و عالم، فضا1 به عنوان اصلی ترین جوهر وجود، بازتابنده ی ذات 

خداوند است و از این رو، ناکرانمند تصور می شود.
به این ترتیب، دریافت مفهوم فضا در معماری اسالمی، به ویژه 
معماری مساجد، مسئله ای اساسی را رقم می زند. این مسئله  در 
درک و دریافت معنای فضا، حاصل مقابله ی ساحت های ادراک 
است. در راستای تشریح و تبیین چنین مسئله ای، این پژوهش 
به بررسی درک کرانمندی و ناکرانمندی ساختار فضایی مساجد 
پرسش  این  به  و  است؛  پرداخته  صفویه  دوره ی  در  ایرانی 
می پردازد که چه تفاوتی بین ادراک حّسی، خیالی، و عقلی در 

درک و دریافت مفهوم فضا در مساجد ایرانی وجود دارد؟ 
پیشینه ی تحقیق

پژوهشگران  دغدغه های  مهم ترین  از  یکی  فضا،  ادراک 
جهت،  همین  به  است.  معماری  حوزه ی  صاحب نظران  و 
پژوهش های زیادی پیرامون ادراک انسان از سوی پدیدارشناسان 
صورت گرفته است. نوربرگ شولتز، از نظریه پردازانی است که 
به وجوه دریافت معناها، و رابطه ی احساسی انسان با فضا و 
محیط در معماری غرب پرداخته است و در آثارش »معماری، 
غرب«  معماری  در  »معنا   ،)2000( مکان«  و  زبان  حضور، 
)1974(، این مسائل را مورد بررسی قرار داده است؛ و در کتاب 
»وجود، فضا و معماری« به ساختار فضای وجودی، معماری 
و دریافت آن ها پرداخته است )شولتز 1394(. شولتز )1986( 
به معماری  با عطف توجه  به دریافت فضا و مرز  همچنین 
اسالمی، در مقاله ای تحت عنوان »معماری وحدت« پرداخته 
و معتقد است دریافت معنای فضا و کرانه در معماری اسالمی، 
متفاوت از معماری غربی است. پاالسما نیز پدیدارشناسی است 
که به حواس، توجه ویژه ای داشته؛ و معتقد است معمار باید 
با تمام حواس و احساسات خویش به معماری بپردازد. او در 
کتاب »چشمان پوست« )2012(، به اهمّیت سایر حواس و 
حس المسه می پردازد؛ در حالی که بسیاری از معماران از این 
حس غفلت کرده و فقط به حس بینایی توجه کرده اند. پاالسما 
همچنین در کتاب »خیال مجسم«  )2011( به قدرت ذهن، 
خیال و تخّیل در معماری به عنوان قوه ی دریافت می پردازد. 
ادراک«  های  »پرسش  کتاب  در  نیز  هال  و  گومز  پالسما، 

)2006(، به مسئله ی دریافت و ادراک فضا پرداخته اند.
متفکران حوزه ی »حکمت اسالمی«، در آثار متعدد، عالوه بر 
ادراک حسی، به دریافت و ادراک فضای هنر ایران به واسطه ی 
قوای خیال و عقل، پرداخته اند. نصر در کتاب »هنر و معنویت 
اسالمی« )1394(، مفهوم کیفی فضای اسالمی، و همچنین در 
مقاله ی »عالم خیال و مفهوم فضا در مینیاتور ایرانی« )1382(، 
معنا، تمثیل، و فضای ملکوتی مینیاتور ایرانی را تبیین می کند. 
از دیگر منابعی که به معنا و ادراک در هنر اسالمی می پردازد؛ 
می توان به آثار مددپور تحت عناوین »تجلّیات حکمت معنوی 
در هنر اسالمی« )1387( و »حکمت معنوی و ساحت هنر« 
)1386( اشاره کرد. بورکهارت )1365( نیز وحدت در هندسه 
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او در  ارکان اساسی هنر اسالمی می داند.  از  را یکی  و فضا 
هنر اسالمی به اصل »کثرت در وحدت« می پردازد و متذکر 
می شود انواری که از هنر اسالمی ساطع می شود؛ ناشی از روح 
کلی اسالم است. همچنین بورکهارت هدف اصلی معماری 
اسالمی را بیان بیکرانی فضا می داند. کتاب »حس وحدت«، از 
منابع مطالعات فضای معماری اسالمی ایران است که به هّمت 
اردالن و بختیار )1394( تدوین شده و در آن به نقش تأویل و 
ادراک عقلی در فهم معانی فضای معماری اسالمی تأکید شده 
 است. استیرلن )1382( در کتاب »اصفهان تصویر بهشت«، 
خیال  ادراک  به واسطه ی   صفوی  مساجد  فضای  تأویل  به 
پرداخته؛ و کربن نیز در مقدمه ی آن کتاب با اشاره به مفهوم 
»مدینه ی تمثیلی«، به اهمیت دریافت فضای مساجد ایران 
در مکتب اصفهان اشاره می کند. همچنین نقره کار )1393( 
در کتاب »تعامل ادراکی انسان با ایده های فضایی- هندسی 
در معماری«، به تشریح و تبیین ابزارهای ادراک پرداخته که 
و  اسالمی  الهی  مکتب  پایه ی  بر  اثر،  این  نظری  شالوده ی 
معماری است. تقدیر )1396( در مقاله با عنوان »تبیین مراتب 
و فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معماری 
با  هستی  عوالم  تناظر  به  متعالیه«،  مبانی حکمت  براساس 
ادراک و مراتب نفس انسان پرداخته است و نشان می دهد که 
دریافت های انسان در قالب صورت و معنا، در خزانه متصل به 
نفس ذخیره می گردد. همچنین، اسالمی و شاهین راد )1391( 
در مقاله ی »بازشناسی اصل افقی گرایی در معماری اسالمی«، 
مبحث فلسفه ی وحدت وجود، اصل افقی گرایی، و بی پایانی 
فضای معماری اسالمی ایران را برخاسته از دریافت ها و نگاه 
کلی نگر معماران و هنرمندان مسلمان تلقی می کند. علی رغم 
اهمیت انواع ادراک در ساختار فضایی معماری اسالمی ایران، 
تاکنون تفاوت حاصل از انواع ادراک در فضای مساجد صفویه 
مورد پرسش و بحث قرار نگرفته است؛ لذا این پژوهش با تبیین 
کرانمندی و بیکرانی فضا حاصل از ادراکات مختلف، این مسأله 

را در معماری مساجد دوران صفوی بررسی و تشریح می کند.
روش تحقیق

رویکرد پژوهش حاضر، کیفی و تأویلی است. با این رویکرد، 
روش تحقیق مطالعه ی موردی و مفّسرانه ی مساجد دوره ی 
صفویه اتخاذ شده است. از میان مساجد آن دوره، مسجد امام 

مسجد  و  ایوان،  و  حیاط  دارای  نمونه ی  عنوان  به  اصفهان 
شیخ لطف اهلل، مسجدی فاقد ایوان و حیاط در مقیاس و ابعاد 
کوچک تر انتخاب شدند. داده های تحقیق، با استفاده از منابع 
کتابخانه ای و مشاهدات میدانی گردآوری شده اند. برای تحلیل 
داده های تحقیق از روش استدالل منطقی بهره گرفته شده 

 است.
1. کرانه

در لغتنامه دهخدا، کرانه2 به معنای، آغاز و انجام، اطراف و 
جوانب، و حاشیه آمده است. فردوسی، کرانه را، سرحد، مرز، 
ابتدا و انتها گفته است )دهخدا 1377(. مرز و لبه، حدود را کاماًل 
مشخص می کند )لینچ 1395(. بوعلی در رساله »حدود و یا 
تعریفات«، حد را تعریف می داند؛ که سبب بیان وجود ذاتی و 

تعریف می گردد )ابن سینا 1358، 25(. 
در طبیعت، کرانه های یک چشم انداز، از بستر، افق و آسمان 
تشکیل شده اند. می توان گفت آسمان به بزرگی فضایی است 
که کرانه و خط آسمان، دیوارهای پیرامونی آن هستند ) شولتز 
شهرها  آمدن  به وجود  در  طبیعی،  کرانه های   .)61  ،1394
مرتفع  سلسله کوه های  طوری که  به  داشته اند؛  اساسی  نقش 
و  شهرها  برخی  شکل گیری  موجب  ایران  فالت های  در 
قرارگاه های انسانی شده اند. این سلسله جبال  همچون دیوارهای 
عظیمی عمل می کنند که فضاهایی در ابعاد کالن را محدود 
میسازند. ماهّیت خاص فضاهای تحدید کننده ی منطقه ای، به 
طور مستقیم با شرایط کرانه  مرتبط است )اردالن و بختیار 

تصویر 1. موقعیت شهر تهران )مأخذ: اردالن 1395، 42(
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از منظر تأویلی می  توان گفت که قدیم ترین  در مجموع، 
فعل معمارانه، ایجاد کرانه ی جدا کننده ی درون و بیرون است 
مفصل بندی5  روزنه ها  واسطه ی  به  کرانه،   .)2010 )زاکر4 
می شود و همکنش درون/بیرون را ممکن می سازند )شولتز 
فضاها،  تفکیک  و  گسست  بر  عالوه  کرانه   .)214  ،1391
نقش پیوست آنها را نیز ایفا می کند؛ که در معماری شامل 
)شولتز 1394، 24(.  است  و سقف  دیوار،  سه عنصر کف، 
در واقع برای حدود و توصیف فضا باید صفحات کرانه را 
متمایز کرد. این صفحات، تفاوت بنیادینی به لحاظ اهمیت 

دارند. 
1-1. دیوار، کف و  سقف 

لحاظ  از  عمودی اش  جهت گیری  خاطر  به  دیوار  سطح 
بصری، عنصری تأثیرگذار است؛ و برای شکل دهی، محدود، 
و محصور کردن فضاهای معماری ضروری است )چینگ 
کرانه های  با  فضایی،  سامانه ی  هر  واقع  در   .)20  ،2014
عمودی، حدود و ارتباطش مشخص می شود )شولتز 1391، 
207(. کرانه های جانبی یا دیوارها، به طور قطع در تعیین 

خصلت مکان نقش بسزایی دارند )همان 1394، 25(. 
کف، به لحاظ راه رفتن بر روی آن، معانی عملی بیشتری 
نسبت به دیوار و سقف دارد )مایس 1390(. کف، نماد زمین 
است و در حیاط، این بعد افقی با سنگفرش، و سایر عناصر 
 ،1395 بختیار  و  )اردالن  می کند  آشکارتر  را  خود  اهمیت 
65(. سطح کف می تواند مانند سطح زمین عمل کند که در 
این حالت به عنوان پایه ی فیزیکی و بصری فرم ساختمان 
قدم  آن  در  باشد که  اتاقی  اینکه کف  یا  شناخته می شود؛ 
باشد؛  بام  می تواند همان سطح  زده می شود. سطح سقف 
در  داخلی ساختمان  فضاهای  برای  محافظی  به عنوان  که 

کرانه های طبیعی همچون رودخانه، کوه و دریا ، عالوه بر 
و تحدید فضاهای شهری، تصوری قوی در ذهن  تعریف 
لبه ای در سیمای شهری به وجود  ایجاد می کنند؛ و  بیننده 
مناظر شهری می شود  نشدن  فراموش  می آورند که سبب 

.)116  ،1395 )لینچ 

تصویر 2. شهر بیشاپور دوره ساسانی )مأخذ: اردالن 1395، 42(

تصویر 4. کرانه های فضا در معماری )مأخذ: چینگ3 2014( 

تصویر 3. شهر شیراز )مأخذ: اردالن 1395، 42(
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برابر عوامل طبیعی عمل می کند؛ یا اینکه سقفی باشد که 
سطح پوشاننده ی باالی یک اتاق را شکل می دهد )چینگ 

 .)2014
2. درون و بیرون

یکی از خصوصیات معماری، رابطه ی درون و بیرون6 است 
تاریخی تکوین  )شولتز 1353، 43(. گیدئون )1392( سیر 
فضای معماری را بر اساس تمایز و رابطه ی درون و بیرون 
بررسی می کند. گروتر )1393( نیز به روند تکاملی و ارتباط 
این دو مفهوم می پردازد؛ که در سه دوره با سه دیدگاه مورد 
بحث است. فضا در دوره ی اول مجسمه سازی بوده است؛ 
دوره ی دوم فضای درون اهمیت یافت و از فضای بیرونی 
بیستم  قرن  یعنی فضای  دوره ی سوم،  در  اما  متمایز شد؛ 
میالدی، مرز بین درون و بیرون، وضوح خود را از دست داد 

و در واقع، درون و بیرون، به صورت واحد دیده شد.

فراهم  ساکنین  برای  مطلوبی  درونی  محیط  باید  معماری 
آورد )آرنهایم 1394(؛ و از طرفی دیگر، انسان برای تجربه ی 
کلّیت محیط، باید بیرون را نیز ببیند؛ بشنود و احساس کند. 
مشهور  گفته ی  به  درون،  تعریف  برای   )1390( فن مایس 
برگسن اشاره می کند و می گوید همان جایی که هستیم در 
باغ، یا در شهر، درون را احساس می کنیم )مایس 1390، 

تصویر 5. ساختار درون و بیرون فضا، دوره ی دوم
)مأخذ: گروتر 1393، 183(

تصویر 6. ساختار فضایی )مأخذ: نگارندگان(

7(. درون و فضای داخلی، به جای اینکه ساکن خود را در 
عالمی بی مرز رها کند؛ او را همچون زهدانی دربرمی گیرد. 
شده  ساخته  خود  ساکن  برای  داخلی  فضای  حقیقت،  در 
به  واسطه ی  و   .)124  ،1394 )آرنهایم  اوست  خدمت  در  و 
محصورّیت و خوب مهیا شدن، به انسان امنّیت و آرامش 

می دهد )شولتز 1394، 20(. 
را  امکان  این  که  گشودگی  دارد.  هم  پنجره ای  درون، 
برون تجربه شود. هر  مثابه ی مکمل  به  تا درون  می دهد 
در  خود،  بستر  با  رابطه  در  پیکره  چونان یک  محصورّیتی 
این  که  صورتی  در  می گردد.  ظاهر  چشم انداز  گستره ی 
ارتباط از بین برود؛ یک قرارگاه هوّیت خود را از دست داده 

.)23  ،1394 )شولتز  است 
3. ساختار فضایی

ساختار، در بنیادی ترین مفهوم خود، کل یکپارچه ای است 
آمده  به وجود  به هم  متصل  کلّیت های  و  قسمت ها  از  که 
است. ساختار، الگویی از نیروهای دارای کنش درونی است 
که به عنوان یک کلّیت واحد فضایی - زمانی ادراک می شود 
)کپس7 1965، 67(. ساختار فضایی هر قرارگاه، بر اساس 
کنش و چشم انداز ایجاد می شود )شولتز8 1971(. هدف و 
که سبب  ایجاد می کند  فضایی  در ساختار  مرکز، مسیری 
حرکت، کشش، و سوگیری را به سمت آن می شود. سایر 
فضاها نسبت به مرکز پیش می روند یا از آن دور می شوند 

 .)1970 )فری9 
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ساختار فضایی10، مجموعه ای از ارتباطات میان کالبد، فضا 
و انسان است )رودریگیو11 و همکاران 2009، 54(. انسان 
فضا  مدِرک  و  است  گرفته  قرار  فضایی  ساختار  کانون  در 
به همین سبب درک ساختار فضایی،  و ساختار آن است؛ 
مهم ترین عامل در جهت فهم فضای معماری است )فری 

.)1929
4. دریافت ساختار فضایی

انسان، به فهم فضا و ساختار آن دلبستگی و وابستگی های 
زیادی دارد تا بتواند به روابط محیط خود معنا ببخشد )شولتز 
1971(. ادراک12 و دریافت، فرایند کسب اطالعات از محیط 
اطراف انسان است. این فرایند، نقطه ای است که شناخت 
و واقعیت به صورت فعال و هدفمند به هم پیوند میخورند 
)نیسر13 1977(.  رابطه ای در ذهن ناظر و تجارب محیطی 
او به وجود می آید که حاصل ارتباط و جریان دوطرفه ی ناظر 
و محیط است )لینچ 1395، 11(. پاالسما معتقد است که 
باید به تمامی ادراکات انسان، در خلق آثار معماری توجه 

کرد )پاالسما14 و همکاران 2006(.  
ابزار شناخت و شیوه های حاصل معرفتی آن ها یگانه نیست؛ 
می توانند  یکدیگر  در طول  شیوه ها  و  ابزارها  بلکه همه ی 
انسان را از سطح هستی به عمق برتر آن و از ابعاد ماّدی 
وجود انسان به ابعاد عقلی و روحی برسانند )نقره کار 1393(. 
اصلی  دسته ی  سه  به  ادراک  مراتب  مالصدرا،  اعتقاد  به 
تقسیم می شود که با عوالم هستی متناظر هستند: 1. ادراک 
حسی، 2. ادراک خیالی، 3. ادراک عقلی )کاوندی 1384، 
90؛ ارشد ریاحی و واسعی 1390، 9؛ برقعی 1391،  31(.

نمودار 1. انسان و دریافت ساختار فضا )مأخذ: نگارندگان(

 1-4. ادراک حسی
ادراک حسی اولین مرحله ی دریافت است )تقدیر 1396، 54(. 
ادراک و احساس عناصر فضا و معماری به واسطه ی بدن و 
حواس صورت می پذیرد. معماری، ابتدا از طریق حس بینایی 
دیگر  حواس  چهار  از  و   )1390 )مایس  می شود  محسوس 
انسان، فضا را بازشناسایی می کند )مرلیوپونتی15 1996، 143(. 
بسیاری از معماران و نظریه پردازان در نتیجه ی تأکید بیش از 
حد بر بینایی از حواس دیگر غافل مانده اند. پاالسما )2005 
معماری  آسیب شناسي  وجوه  از  بسیاری  است  معتقد   )19 ،
امروزی را مي توان به واسطه تحلیِل شناخت شناسي حواس، 
و نقد رویکرد بینایی محور فرهنگ غربي درک کرد. مشخصًا 
معماری غیرانساني معاصر، پیامد عدم توجه به تمام حواس 

است. 
تجربه ی معماری تجربه ی چندحسی است؛ و کیفّیات ماده، 
فضا و مقیاس، عالوه بر چشم، با گوش، بینی، پوست، زبان، 
اسکلت و عضالت نیز سنجیده می شوند. به واقع معماری از 
طریق تمامی حواس تجربه می شوند )پاالسما 2002، 20(. در 
این میان باید گفت که حس المسه کمتر مورد توجه قرار 
گرفته است؛ در حالیکه پوست می تواند فضای پیرامون، حدود، 
چسبندگی، پستی و بلندی را بکاود )مایس 1390، 23(. اشیا 
لمس مي شوند تا سنگیني و بافتشان حدس زده شوند )پاالسما 
1390، 53(. هر فضایی، رایحه ی منحصر به فرد خود را داراست؛ 
شکل و ظاهر یک فضا ممکن است از حافظه ی شبکیه ی ما 
زدوده شود؛ اما بینی به چشم ها یاری می رساند تا بخاطر بسپارند. 
بینی بهتر از چشم ها به خاطر می سپارد )شیرازی 1391، 39(. 
هر فضایی، با خصوصیات شنیداری آن نیز ادراک  می شود. در 
واقع ابزار حواس پنج گانه به صورت تجربی و عملی، ادراک 
عالم ماده را برای انسان فراهم می نمایند )نقره کار 1393، 70(. 

2-4. ادراک خیالی
دومین مرحله ی ادراک، خیال است. در صورتی که به واسطه ی 
ادراک حسی چیزی دریافت شود؛ صورتی بیرونی از آن در 
قوه ی دیگر باقی خواهد ماند که به آن ادراک خیالی می گویند 
خارج،  با  ارتباط  قطع  با  حسی،  ادراک  )برقعی 1391، 30(. 
از بین می رود؛ ولی تصاویر همچنان در ذهن باقی است و 
به وسیله ی آنها می توان محسوسات را به خاطر آورد. این همان 
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چیزی است که از آن به ادراک خیالی تعبیر می شود )مصباح 
یزدی 1391، 226(. فالسفه مکتب مشاء، خیال را یکي از قوا 
و ادراکات دروني انسان مي دانند. خیال، خزانه ی صورت هایي 
است که از طریق حس مشترک وارد ذهن مي شود و حافظه، 

خزانه ي مفاهیم و معاني است )برقعی 1391، 30(. 
خیال، صورتي است که در نفس پس از پنهان گردیدن شيء 
محسوس باقي مي ماند. در حقیقت، قوه ی خیال خزانه صور 
و نگهدارنده ی آنهاست. مالصدرا قوه ی خیال را مجرد تلقی 
نموده که تجرد برزخی و جمیع »صور خیالیه« را در موطن و 
صقع نفس می داند. این صور معلول نفس بوده و لذا درخیال 
متصل ما قرار دارند )مالصدرا 1410، 303(. بنابراین در ادراک 
خیالی که در مرحله و مرتبه ی باالتری نسبت به ادراک حسی 
است؛ نزع و انتزاع بیشتر خواهد بود )فعالی 1389، 204(. بدون 
ادراک خیال، رابطی برای انتقال ادراک حسی به ادراک عقلی 
واسطه  به عنوان  ادراک خیال است که  تنها  و  ندارد؛  وجود 
بین ادراک حسی و عقلی است )برقعی 1391(. خیال، صور 
و معانی را که عقل در هنگام تصور به آنها نیازمند است؛ با 
ترکیب و تفصیل صور و معانی آماده میکند. با بررسی و تحلیل 
صور موجود، نفس را برای ادراک صور عقلی توانا می سازد و 
استعداد نفس را برای دریافت فیض از عقل فعال تشدید می کند 

)شیرازی 1360(.
3-4. ادراک عقلی 

ادراک عقلی، برترین مرتبه ی درک محسوب می شود. در چنین 
دریافتی مفاهیم، کلی و مجرد از ماده هستند؛ و هیچ یک از 
شرایط معتبر در ادراک حسی شامل حضور و وجود ماده در نزد 
آلت حسی و جزئی بودن مدَرک ملحوظ نیست، و درکی مجرد 
از تمام شروط است. به این ترتیب نزع و تجرید در صورت 
حسی، ناقص و مشروط به حضور ماده است؛ اما در صورت 
خیالی، اندکی بیشتر شده و در صورت عقلی این تجرید به 
نحو تام و کامل است، که سبب نیل و وصول به حقیقت شیء 
ادراک عقلی،  می گردد )مالصدرا 1368، 307(. در مرحله ی 
انتزاع به آخرین مرحله کمال رسیده، و صور عقلی، مجرد تام و 

فاقد جزئیات هستند )فعلی 1389، 225(.
بنابراین، تعقل، ادراک شیء است به لحاظ حقیقت و ماهیتش 
بدون اینکه چیز دیگری در نظر گرفته شود و دیگر نیازی به 

نیست )مالصدرا  ادراک  آلت و وسیله  ماّده مدَرک و  حضور 
1981،  362(، و شرط ادراک عقلي شيء خارجي این است 
که حقیقت آن شيء را از گونه وجود جسماني به گونه ی وجود 
عقلي مجرد نماید )همان 1410 ، 95(. پس نفس هنگام ادراک 
معقوالت کلي، ذوات نوري و موجودات عقلي را که مجردند 
مشاهده مي کند؛ ولي نه به تجرید نفس و انتزاع صورت عقلي 
و  انتقال  واسطه ی  به  بلکه  محسوس،  خارجي  افراد  از  آنها 
مسافرت نفس ازعالم محسوس به عالم متخّیل )همان 1981، 
پدیده ها و محسوسات همه معنایی  این عالم که  289(. در 
نمادین دارند و از رهگذر تاویل مکشوف می شوند؛ ابزاری که 
تاویل را عملی می گرداند عقل به مفهوم سّنتی آن است، یعنی 
عقل منّور از الهام و مکاشفه، عقل دل و فواد )اردالن و بختیار 

 .)5 ،1395
5. دریافت ساختار فضایی معماری اسالمی ایران

در معماری اسالمی ایران، فضا، اصل اساسی بوده و همواره 
ترتیب  این  به  است؛  کرده  ایفا  حیاتی  و  پویا  مثبت،  نقشی 
بختیار  و  )اردالن  می کند  هدایت  را  فرم  و  شکل  فضا،  که 
1395، 45(، برخالف معماری غربی که فضا توسط مجسمه 
یا ساختمان تعریف می شود؛ و شئ سبب عینّیت بخشی به 
فضا می گردد؛ در معماری ایران فضا نه با شئ مثبت، بلکه با 
عدم حضور جسمانیت تعریف می شود )نصر 1390، 200(. در 
معماری سّنتی اسالمی ایران، به ویژه دوران صفوی، فضا به 
صورت آزاد، پیوسته و مّواج درک می شود؛ به این ترتیب که 
انقطاعی در جریان آن محسوس نمی گردد. فضای مقدس، به 
مثابه روح است و معماران سّنتی در صدد خلق و تسلط فضا بر 

کالبد بوده اند.

تصویر 7. جهان اصغر، فضای جسمّیت یافته و کرانمند 
)مأخذ: اردالن 1392، 42(
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فضای معماری ایران، دارای حدود و تعّین است؛ و به مثابه 
»گنج پنهان«، به وسیله ی مرز و شکل، محصور و تعریف 
می شود )اردالن و بختیار 1395(، مانند بدن انسان، جایی 
ترتیب،  این  به  دربردارد.  را  روح  که  می کند  محصور  را 
برای تعریف و محدود کردن این مکان مقدس که درون 
است. همکنش  پیش نیاز  کرانه  آن جان محصور می شود؛ 
باشد؛  آرام  کاماًل  که  بیافریند  فضایی  باید  و سطح،  شکل 
تعمق  برای  را  و موقعیت  نشود؛  در آن کششی محسوس 
نتیجه ی  می توان  را  فضایی  چنین  سازد.  مهیا  تفکر  و 
دریافت حسی به صورت کرانمند دید که بارزترین ویژگی 
آن جسمّیت یافتگی، محصوریت و محدودیت است. در این 
و  هندسه   کرانه ها،  و  می شوند؛  محسوس  اجزا  دریافت، 
شخصیت منحصری برای هر یک از فضاها شکل می دهند. 
که  می شود  را سبب  متمرکز  و  درونی  فضایی  کرانمندی، 
نماد جهان اصغر و انسان است؛ و فطرت روحانی یا فضا، 
باطنی ترین، و جسمانّیت، آشکارترین خصوصیت آن است.

تصویر 8. تحدید و تعریف فضای معماری ایران 
)مأخذ: اردالن 1392، 80(

نمودار 2. دریافت ساختار فضا در معماری ایران )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 9. عالم کبیر متناسب با فضای  بیکران
)مأخذ: اردالن 1392، 42(

در مرتبه ی دیگری از دریافت، به واسطه ی ادراک خیال، ساحت 
باالتری درک و دریافت می گردد؛ مرتبه ی ادراک خیالی که 
واسطه ی ادراک حسی و عقلی است؛ مقدمه ای به عالم باالتر 
محسوب می شود و سبب ظهور معقوالت در جهان محسوسات 
می شود. توجه به عالم معنا، صورت ها را به صور مثالی تبدیل 
کرده است. در اینجا، صور طبیعی به شکل فوق طبیعی در می-

آیند تا واسطه ی زمین و آسمان شوند )مددپور 1387، 100(. 
بدین ترتیب صورت هایی تجریدی -که حاوی معنا و نمادهایی 
از عالم باالست- بارز می گردد. مسجد نیز بازتابی زمینی از 
نیایشگاه آسمانی محسوب می شود که این پرستشگاه زمینی، 
ارتباط میان آسمان و زمین می گردد )استیرلن 1382(. فضا 
با نماد، استعاره و معانی همراه است؛ در این دریافت، فضایی 
بر  این فضا مقدمه ای  تمثیلی و تجریدی احساس می شود. 

بیکرانی فضاست که به واسطه ی ماده خلق شده است.

به واسطه ی غایی ترین مرتبه ادراک، فضا بیکران مطلق است. 
محسوس  غیرجسمانی  و  یکی شده  فضا  با  کالبد  یا  جسم 
می گردد. معمار مسلمان، با توجه به باور خویش به مبحث 
معماری  تصور فضای  و  در خلق  فلسفه ی »وحدت وجود« 
اسالمی، مرزی احساس نمی کند؛ هر چه هست، همنشینی و 
بی پایانی است )اسالمی و شاهین راد 1391، 41(. دریافت ذات 
یگانه و التعّین حق، موجب ظهور و بروز صفت بیکرانی در 
معماری اسالمی می گردد. در این دریافت، عالم کبیر محسوس 
می شود؛ که روح جهانی، همه عالم را دربرمی گیرد؛ به همه 
چیز محیط است و برای آن حد، ابتدا و انتها، غیرقابل تصور 
است. فضا متناسب با عالم کبیر بی پایان است؛ و همه جا را 

دربرمی گیرد. 

حسی  ادراک  به واسطه ی  ایران  معماری  در  فضا  بنابراین، 
کرانمند، محدود و محصور  شده دریافت می گردد که متناسب 
با جهان اصغر، فضا یا روح توسط جسم و کالبد محصور شده 
است؛ اما به واسطه ی غایی ترین مرتبه ادراک، بیکران احساس 
می شود؛ و نماد جهان اکبر است. بیکرانی فضا، نتیجه ادراک 
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ذات التعّین خداوند است که روح یا فضای مقدس، کل عالم 
را دربرگرفته است. عالم مثال، نتیجه ی ادراک خیال، و واسط 
عالم محسوسات و معقوالت است؛ که به جوهر عقالنی صورت 
می دهد. این دریافت، مقدمه ی ورود به عالم باالتر یا بیکرانی 
فضاست؛ و در آن جمع ضدین، یعنی خصوصیات کرانمندی و 
بیکرانی، با هم احساس می شوند؛ و واسط عالم صغیر و کبیر 
است. فضای معماری اسالمی، فضایی مقدس و الهی است 
که در پایین ترین مرتبه، بازتابی از مراتب باالتر، ظهور و بروز 
می کند، و همواره معماران مسلمان درصدد بیان بیکرانی فضا 

بوده اند.
1-5. کرانمندی فضا در معماری ایران

فضا یا مظروف، به واسطه ی ادراک حسی در محدوده ی مرزها 
)اردالن و بختیار، 1395(. کیفّیت فضایی،  ملموس می شود 
به وسیله ی تعریف مرز فضاها ایجاد می گردد. در این میان، 
هرچه مرزهای تحدیدکننده ی فضای معماری که عبارتند از: 

کف، دیوار و سقف  واضح تر تعریف شده باشند؛ فضا بهتر درک 
می شود )پرتوی 1394، 91(. از منظر حواس، مرز، جسمانی 
تلقی می شود و فضا، حضور و حدود خود را از کرانه آغاز می کند. 
هر چشم اندازی به وضوح مرزبندی شده و به سادگی دارای 

»شخصّیت16« قابل تصوری است.
مسجد امام اصفهان، از نمونه های مساجد حیاط دار و چهارایوانی 
است. در این مسجد، حیاط، مهم ترین فضاست که چهار ایوان 
متقارن، تأکید بسیاری بر تمرکز و درون گرایی آن نموده است. 
ایوان ها مرتفع  شده که  پیرامونی حیاط، در محل  دیوارهای 
سبب تأکید بر مرکز صحن می گردد؛ و صحن به سبب ایوان ها، 
بر  عالوه  هندسه،  این  که  است  یافته  چلیپایی  هندسه ای 
مرکزگرایی، کرانمندی ویژه ای را سبب می گردد. بدین ترتیب 
کرانه با هندسه ای قوی در جهت تعریف و تحدید فضا، آن را در 
برمی گیرد. کفسازی فضا و حرکت روی آن به واسطه ی حس 

المسه، تأکید بیشتری بر احساس تشخص فضایی دارد.

تصویر 10. کرانمندی فضاهای مسجد امام اصفهان
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان(

تصویر 11. کرانمندی فضاهای مسجد شیخ لطف اله
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            11 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1009-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم 28

ترکیب  است.  فردی  به  منحصر  دارای هندسه ی  گنبدخانه، 
مرزها در دیوار و سقف، تعّقر و تمرکز فضا را تشدید نموده است. 
گنبدخانه ی مسجد شیخ لطف اله، مهم ترین فضای مسجد است 
که با حضور در آن، گسست فضایی از بیرون کاماًل محسوس 
می شود. کرانه های گنبدخانه، ترکیب هندسی ویژه ای را خلق 
کرده است. ایوان، عالوه بر ارتباط با حیاط و گنبدخانه، دارای 
استقالل فضایی است. پیوستگی کرانه ها یا وجوه فضایی در 
اتصال دیوار به سقف، با جزئیات پیچیده صورت گرفته است. 
کاربندی، مقرنس و کاسه سازی، اجزایی هستند که سبب تداوم 
عناصر فضایی و تشخص ایوان شده اند. شکل، مرز و هندسه ی 
ایوان، مشابه سردر است؛ زغره یا استوانه ی مارپیچ دور چفد، 

تأکید زیادی بر تعریف و تمایز فضای سردر می کند.

1-1-5. تکثر فضاها
حواس پنج گانه سبب می شود انسان کرانه ها را لمس و احساس 
شکل  را  چندفضایی  کرانه ها  منظر  این  از  همچنین،  کند. 
می دهند؛ به این معنا که هر کرانه، آغاز حضور فضای دیگر 
است. از جهتی دیگر، نیاز انسان به کارکردهای مختلف، سبب 
خلق و تنّوع فضاها شده است. در معماری مساجد، فضاهای 

در فضاهای مسجد امام و شیخ لطف اهلل، کف، دیوار و سقف، 
متمایز  شخصیتی  که  هستند  منحصری  ویژگی های  دارای 
برای هر یک از فضاها ایجاد می کنند. حدود و حصار، عالوه 
بر تعریف، تعّین و شخصّیت دهی به فضاها، مرکزی ایجاد 
می کند؛ که نقطه ی کانونی محیط اطراف می شود. به واسطه ی 
کیفّیت کرانه، فضا کاماًل درونی می گردد. با ورود به فضاهای 
بیرون رخ  از  تمرکز فضا محسوس، و گسست  این مساجد 
می دهد. بدین ترتیب عالم درون از بیرون به طور کامل منفصل 
می گردد. بارزترین ویژگی عالم صغیر یا نماد انسان، جسمانّیت 
است )نصر 1394، 94(، فضای جسمّیت یافته و کرانمند17 در 
معماری اسالمی متناسب با عالم صغیر است؛ که فضا به سبب 

احاطه توسط جسم، درونی و مرکزگراست18.

مختلف بر اساس عملکرد و نیاز مسلمانان و ایرانیان، خلق شده 
است؛ این فضاها دارای تسلسل و سلسله مراتبی از درونی شدن 
هستند. پیشخان، سردر، هشتی، داالن، ایوان، حیاط، شبستان 
و گنبدخانه، فضاهایی هستند که هریک کیفیتی منحصر به 
فرد دارند. به این ترتیب فضاها، خرد، متکثر، و با سلسله مراتب 

درک می شوند.

     تصویر 12. کرانه و کرانمندی فضای درون مسجد شیخ لطف اهلل )مأخذ: توسلی 1374، 61(
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2-5. بیکرانی فضا در معماری ایران
در تفکر اسالمی، عالم وجود، منحصر به عالم محسوس نبوده 
است. معماران و هنرمندان مسلمان، عوالم باالتر یعنی عالم 
دریافت  عقل  و  خیال  ادراک  به واسطه ی  را  معقول  و  مثال 
می کردند. دوره ی صفویه، یکی از مهم ترین دوران در زمینه ی 
ادراک عقلی، فلسفه و متافیزیک اسالمی است که اندیشمندان 
آن، همچون مالصدرا و شیخ بهایی، به معقوالت و صورت های 
عقلی معتقدند. اندیشه ی شیعی-ایرانی، حاکم بر فضای آن 
دوره بوده است. معماران، به واسطه ی ادراک عقلی، عالم کبیر 
آن  ویژگی های  مهم ترین  از  یکی  که  می کردند؛  دریافت  را 
بیکرانی است. یعنی ذاتی که فاقد حد و تعّین است. عالمه 
آیه سوم سوره ی حدید19 »هو  تفسیر  در   )1392( طباطبایی 
االوُل و اآلخُر و الظاهُر و الباطن« می آورد که خداوند، بیکران20 
مطلق است و قدرت مطلقه ی او مقّید و محدود نیست. خداوند 
بر هر چیزی احاطه دارد و از هر جهت به آن محیط است. پس 
نامحدود مطلق تنها خداوند است و سایر اشیا  به طور نسبی از 
این صفات برخوردارند. بورکهارت )1386( نیز بر این باور است 
که آگاهی فرد مسلمان نسبت به حضور الهی مبتنی بر احساس 
عدم تناهی است. وی، عینی سازی هر گونه امر الوهی را نفی 
می کند؛ مگر با این شرط که خود را به صورت مکان نامحدود 

ارائه کند )بورکهارت 1386، 176(.
فضای مقدس در تناسب با عالم کبیر و خداوند است )نصر 
1394، 93(. در حقیقت، فضای مقدس اسالمی، نماد روح الهی 
است؛ که وجود بیکران آن کل عالم را دربرمی گیرد؛ و معماران 
مسلمان درصدد بیان بیکرانی فضای معماری ایران بوده اند. 
بورکهارت )1365( نیز معتقد است »هدف راستین معماری 
معماری  بر خالف  بی انتهایی فضاست؛  دادن  اسالمی جلوه 
پرستون یونانی -  رومی که نظر بیننده را فقط به ستون ها، دیوارها 
و آرایش های پیرامون چارچوب درها جلب می کند« )بورکهارت 
1365، 36(. فضا در معماری ایران با نفی مرز و کرانه، فاقد 
حد و تعّین بوده و درآن، آغاز و پایانی دریافت نمی گردد. اما 
»مرکز«، نقطه ی مهمی است که در فضای معماری اسالمی 
مورد تأکید قرار گرفته است؛ و محورهای ماورایی از آن عبور 
می کند که تقاطع و گریز محور نسبت به مرکز اتفاق می افتد.

 

تصویر 13. تکثر فضاهای مسجد امام
)مأخذ: حاجی قاسمی 1394، 130(

تصویر 14. تکثر فضاهای مسجد شیخ لطف اهلل 
)مأخذ: حاجی قاسمی 1394، 130(
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و شاهین راد  اسالمی  و سپس   )1390( نیکقدم  و  اسالمی 
اسالمی،  معماری  در  فضا  بیکرانی  که  معتقدند   )1391(
برخالف معماری کلیساهای مسیحی -که سلطه ی فضایی 
تجلی  فضاها  بودن  افقی  در  است-  عمودی  راستای  در 
می شود.  تصور  افقی  آسمان  از  جلوه اي  سقف  می یابد. 
و  می شوند؛  تکرار  افقی  صورت  به  شبستان،  طاقهای 
بیکرانی آن ها، نماد و نمایشی از بیکرانی  افالک، و مراتبی 
است که انسان برای عروج به عرش اَعلی از آنها باید گذر 
کند. هنرمند مسلمان با حذف نقطه ی دید ثابت و تأکید بر 
نگاه موازی و غیروابسته به مکان، به ثبت تصاویر، طرح ها 
و الگوهایی بی پایان می پردازد. از دیدگاه اردالن، »آسمانه، 
نسخه اي صغیر از عالم افالک با مقام روح است؛ نقطه اي 

قوس  و  مي رسد  اوج  به  آن  در  تحقق  عروجي  قوس  که 
نزولي از آنجا سیر خود را رو به ملک آغاز مي کند« )اردالن 

.)45  -35 ،1380
دایره  و  ترکیب هندسه ی مربع  از  گنبد، صورتی تجریدی 
است؛ که در عالم مثال و قوس نزول از عالم باال یا جهان 
روحانی نمود یافته است. این صورت، بیانی نمادین از معانی 
به  و  احاطه کرده  را  تمام موجودات  است که  روح  مفهوم 
عالم  کل  آسمان  که  همانطور  می کند.  نفوذ  نیز  درونشان 
خود  مقدس محصور  فضای  نیز  گنبد  است؛  دربرگرفته  را 

دربرمی گیرد. را 

تصویر 15. بیکرانی فضاهای مسجد امام اصفهان 
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان(

تصویر 16. کرانمندی فضاهای مسجد شیخ لطف اهلل 
)مأخذ: حاجی قاسمی1394، 132( 
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پایانی  و  آغاز  آن  در  که  است؛  روح  نماد  گنبد،  صورت 
احساس نمی شود و تنها مرکز، مبدأ و نقطه ای بسیار مهم 
محسوب می شود؛ که محوری متافیزیکی، آن را به محور 
مربع متصل و از آن عبور می کند. ترکیب دایره و مربع در 
مظهر  که  احساس می شوند  یکی  گنبد،  فضای  یا  صورت 
مفهوم روح است. تبدیل دایره ی درون مربع یکپارچگی نابی 
را سبب می گردد؛ که کل هستی در آن خالصه می شود. 
این یکپارچگی، امتزاجی نمادین از مربع زمینی و دایره ی 
بیکرانی احساس  از  این ترتیب، صورتی  به  آسمانی است. 
می گردد؛ که دارای اثر، وضعیت و کیفیتی از ماده به صورت 
تجریدی است؛ و به واسطه ی ادراک خیالی دریافت می شود؛ 
اما به واسطه ی ادراک عقلی فضا، مجرد تام و بیکران مطلق 

است. 
1-2-5. وحدت فضایی

گوهر و ماهّیت حقیقی دین اسالم، اصل وحدانیت، و یکتایی 
ابعاد و اجزا دین  حق و توحید است. این اصل، بر تمامی 
حاکم، و در یک کالم، روح و حقیقت اسالم است )بلخاری 
می گوید  باب  این  در   )1388( شریعتی   .)39  ،1384 قهی 
به صورت یک  تلقی همه ی جهان  »جهان بینی توحیدی، 
عنوان  به  توحید   .)49  ،1388 )شریعتی  است«  وحدت 
و تضادها،  فاصله ها، درجه ها  مرزها، حدها،  نابودی قطعی 

در صدد تحقق یگانگی همه جانبه است )شریعتی 1388، 
261(. یگانگی21 ذات الهی در فضای معماری اسالمی نیز 
دریافت می شود. در حقیقت با قرارگیری در فضای مقدس 
اسالمی/ایرانی حضوری واحد و یگانه محسوس می گردد. 
آنچه در عالم عقلی دریافت می شود؛ در عالم مثال صورت 
پیدا می کند. فضا به عنوان نماد روح در معماری اسالمی به 

صورت واحد، ظهور و بروز می نماید.
اردالن و بختیار )1382(، در بیان وحدت فضا معتقدند که 
معماری سّنتی اسالمی ایران، وابستگی فراوانی به پیوستگی 
و تداوم فضایی دارد؛ به این ترتیب که مرز، هیچ گونه انقطاع 
یا مانعی در جریان دریافت انسان به وجود نمی آورد. انسان 
پیوسته در فضایی مواج، بازشونده، ابدی، یکپارچه و واحد 
از  فضایی،  وحدت   .)47  ،1393 )اردالن  می کند  حرکت 
پیدا  ادامه  فضا  بیرونی ترین  تا  مسجد  فضای  درونی ترین 
می کند. به این ترتیب مرز انقطاعی در وحدت فضا ایجاد 
نمی کند. فضای مسجد شیخ  لطف اهلل و امام اصفهان را باید 
بررسی  دیگر  فضاهای  و  بازار  جهان،  نقش  میدان  همراه 
کرد؛ به طوری که وحدانّیت فضایی، از درونی ترین فضای 
مسجد تا میدان نقش جهان، و پس از آن نیز ادامه دارد. در 
ایوان مقصوره،  تا  امام  انتهای گنبدخانه ی مسجد  از  واقع، 
و پیش خان، و سپس  ایوان، هشتی، سردر  صحن، مجدداً 
نقش  میدان  آن  از  و پس  لطف اهلل  فضاهای مسجد شیخ 
جهان و بازار، فضا همواره متداوم است. جهان بینی توحیدی 
در خلق فضای واحد و متداوم، سبب حذف سلسله مراتب و 
مرزها می گردد. در این دریافت مرز، محدودیت، انقطاع و 
مانعی در احساس سیالن و وحدت فضا ایجاد نمی کند. به 

این ترتیب، فضا واحد، متوّسع و بیکران است.

تصویر 17. تمثیل و صورت بیکران گنبد
)مأخذ: مرکز اسناد سازمان میراث فرهنگی اصفهان(

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jr

ia
.iu

st
.a

c.
ir

 o
n 

20
23

-0
5-

23
 ]

 

                            15 / 26

http://jria.iust.ac.ir/article-1-1009-fa.html


فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی / شماره نوزدهم / تابستان 1397 / سال ششم 32

نتیجه گیری 
فضا، مفهومی اساسی در معماری ایران است که در جهان بینی 
اسالمی اصلی ترین نماد محسوب می شود. بنابراین فهم و 
ادراک فضا، به عنوان موضوعی بنیادی در معماری اسالمی 
به  فضایی  ساختار  ادراک  و  دریافت  است.  ایران، ضروری 
می پذیرد.  صورت  عقلی  و  خیالی  حسی،  قوای  واسطه ی 
تفاوت  است؛  کرده  تالش  تحقیق  این  اساس،  همین  بر 
دریافت های ساختار فضایی معماری اسالمی ایران را تبیین 
نماید. تفاوت دریافت فضای معماری ایران به ویژه مساجد 
دوران صفویه مورد پرسش و بحث قرار گرفت که با روش 
و  میدانی  مشاهدات  و  حضور  اساس  بر  موردی  نمونه ی 
این  یافته های  بررسی شد.  کتابخانه ای  مطالعات  همچنین 
تحقیق نشان می دهد که در ادراک و دریافت ساختار فضا به 
واسطه ی قوای حسی، خیالی و عقلی تفاوت هایی وجود دارد؛ 
اما علی رغم تفاوت ها، فضای معماری ایران حاوی معنایی 

واحد بوده است.
دریافت فضا به واسطه حواس پنج گانه، کرانمند است. در این 
دریافت، فضا مظروفی است که به واسطه ی مرز، محصور و 
محدود شده است. هندسه ی مرزها، در مسجد شیخ لطف 
هر  برای  منحصری  شخصیت  سبب  اصفهان،  امام  و  اهلل 

فضاهای  کرانه ها،  رو؛  این  از  است.  شده  فضاها  از  یک 
مختلف و متنّوعی را خلق می کنند که سبب تکثر می شوند. 
پیش خان، سردر، هشتی، داالن، ایوان، صحن و گنبدخانه، 
تعریف  و  خلق  کرانه ،  به واسطه ی  که  هستند  فضاهایی 
می شوند و به این ترتیب دارای سلسله مراتب هستند. فضا 
دقیق،  تعریفی  دارای  کرانه،  به واسطه ی  ایران  معماری  در 
از مهم ترین  یکی  یا حیاط  است. صحن  درونی  و  متمرکز 
فضاهای مساجد معماری ایران است که با هندسه ی متقارن 
و چلیپایی، فضایی آرام و به دور از کشش فراهم می آورد. 
این فضاها انسان را به تعمق و تمرکز وامی دارد. پیوستگی 
با جزئیات خاصی صورت  به سقف،  اتصال دیوار  ایوان در 
گرفته است. کاربندی، مقرنس و کاسه سازی، اجزایی هستند 
شده اند.  ایوان  تشخص  و  فضایی  عناصر  تداوم  سبب  که 
با ترکیب هندسه ی مربع و دایره، فضایی کاماًل  گنبدخانه 
عالم  مثابه ی  به  کرانمند  فضای  است.  کرده  خلق  درونی 
مرز،  یا  جسم  و  مخفی ترین  روح،  یا  فضا  که  است  صغیر 
بارزترین خصوصیت آن است. در این دریافت فضا به مثابه 
گنج پنهان توسط کرانه ی محصور شده است. در دریافت 
حسی فضای معماری ایران، متکثر، محصور، محدود، درونی 
و دارای سلسله مراتب است؛ و هر یک از فضاها با جزئیات 

تصویر 18. وحدت فضایی بازار، میدان نقش جهان، مسجد شیخ لطف اهلل و امام اصفهان )مأخذ: اردالن 1395(
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دقیق و هندسه خاص دارای تعریفی منحصر هستند.
ادراک  مرتبه ی  دومین  یا  عقل،  و  حس  واسطه ی  خیال، 
است. این دریافت فراتر از فضای کرانمند را احساس می کند؛ 
و مقدمه ای به بیکرانی فضاست. عالم عقل در قوس نزول، 
به واسطه ی خیال صورت پیدا می کند. در حقیقت این دریافت، 
صورتی مثالین از بیکرانی است. معماران و هنرمندان دوران 
صفوی با سیر و سلوک عرفانی صفات بیکران و ذات التعّین 
الهی را در عالم باال دریافت می کردند. از این رو؛ در عالم 
مثال به آن صورت می دادند. گنبد، تصویر جهان روحانی، 
مربع،  درون  دایره  ترکیب  با  که  است  هستی  کل  نماد  و 
کیفیتی ناب و یکپارچه از کل هستی را نشان می دهد. در 
تنها مرکز،  پایانی احساس نمی شود و  آغاز و  این صورت، 
نقطه ی مرجع آن است. این صورت، نمادی پویا از مفهوم 
بی پایان  الگوهای  و  اصول  از  نیز  افقی گرایی  است.  روح 
موازی،  نگاه  بر  تأکید  ثابت،  دید  نقطه ی  حذف  فضاست؛ 
از  افقی طاق و سقف، مصادیقی  الگوی  تکرار و گسترش 
عالم مثال با معنای بیکرانی هستند. بنابراین ادراک خیال 
را احساس می کند،  باطن  هم صورت ظاهر، و هم معنای 

صورتی بی پایان و مجرد.
فاقد حد  فضا،  و  غیرجسمانی،  کرانه ی  ادراک عقالنی،  در 
احساس می شود.  کبیر  عالم  دریافت،  این  در  است.  مرز  و 

بنابراین فضا، بیکران مطلق است. مسلمانان با جهان بینی 
احساس  را  واحد  فضایی  حق تعالی  یگانگی  و  توحیدی 
می کنند. در مسجد امام، شیخ لطف اهلل، میدان نقش جهان و 
بازار، تداوم و پیوستگی فضا، بدون انقطاع در جریان ادراک 
فضا همراه است. از درونی ترین تا بیرونی ترین، فضا، متداوم 
و شفاف است. به این ترتیب فضایی متوسع و واحد دریافت 
به واسطه ی  ماند.  خواهد  باقی  یکپارچه  ابد  تا  که  می گردد 
ادراک عقلی فضا به حداکثر انتزاع و تجرد می رسد؛ بدون 
صورت یا آثاری از ماده، به این ترتیب، فضا بیکران مطلق 

می شود. دریافت 
فضا در معماری ایران بر خالف معماری کالسیک غربی با 
نفی کرانه و مرز همراه است. معماران ایرانی همواره درصدد 
بیان بیکرانی فضا بوده اند. در دریافت عقلی، فضا بیکران، 
به واسطه ی  اما  است.  سلسله مراتب  فاقد  و  متوسع،  واحد، 
ادراک حسی، فضا کرانمند احساس می شود؛ و ادارک خیالی 
به عنوان واسطه و مقدمه ی بیکرانی فضا، صورت هایی مثالی 
و تجریدی را متجلی می سازد. علی رغم تفاوت های ادراک، 
فضای معماری اسالمی ایران، همواره حاوی معنای حضور 
و دریافت خداوند است که در فضای کرانمند مخفی تر، و در 

مراتب باالتر، دریافت بیشتری از آن احساس می گردد.
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Abstract

Understanding the Islamic architecture requires perception of the meaning space, and it is impossible 
to understand the meaning of the space in Islamic architecture, just by the senses. As the most 
basic concept of architecture, space is always conceived in a definite boundary, which is perceived 
through sensory perception. So, it is bounded and has a certain limit. On the other hand, mosques 
are the most important building of the Islamic era where Muslims come together for worship. 
These mosques contain numerous symbols and meanings which must be perceived through higher 
levels of perception. The intellectual perception leads to obtaining the truth and meaning of the 
Islamic space, but the transfer of feelings to contemplative sciences takes place through imaginary 
perception. In this way, understanding the concept of space in Islamic architecture, especially the 
architecture of mosques, is a fundamental issue. This issue in understanding the meaning of space 
is the result of the confrontation of the areas of perception. In order to explain this issue, the present 
paper seeks to explain the bounded and boundless of the spatial structure of Iranian mosques during 
the Safavid era. Using a qualitative approach in the form of case studies, field observations and 
library documentation, this research tries to explain and analyze the spatial structure of the Safavid 
era mosques, as one of the golden architectural periods in Iran. Isfahan Imam Mosque, as an 
example of mosques with courtyard and porch, and the Sheikh Lotfollah Mosque, as an example of 
mosques lacking these elements, were chosen. The findings of this research show that in the Iranian 
architecture, space is perceived differently. From the sensory perception point of view, space is 
bounded and proportional to the microcosm, where boundary and body surround the space. From 
this perspective, in addition to focusing on dynamism, centralism, plurality, and hierarchy, the 
boundary separates the space from the without. But the levels of perception of fantasy and reason 
are beyond that. The intellectual perception does not feel any boundaries, Boundary and space are 
perceived together. In this way, the space lacks the limit, and is absolutely boundless. Imagination 
is the interface between sense and reason. What is perceived in the world of reason, manifest 
through imagination, which is the beginning of the boundlessness. Iranian Muslim architects 
perceived the unity and boundlessness of Good in the highest world. And they always wanted 
to express the boundless space. The dome is an abstract manifestation of square and circle, their 
combination creates a pure integrity, where there is no beginning and end. Imaginary perception, as 
a mediator, is neither purely bounded, nor absolutely boundless, but has an allegory of boundless 
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space. Islamic space architecture is also a unity and integrated space. The unity of space is the result of 
intellectual perception. Therefore, in intellectual perception, space is boundless, vast, unity, and without 
hierarchy. In accordance with the macrocosm and the universal spirit, the boundlessness of space in 
Islamic architecture surround the whole world.

Keywords: boundary, space, Islamic architecture of Iran, boundlessness, bounded.
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