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فرهنگ و دانش ایرانی -اسالمی ،گنجینهای غنی از اصول و معیارهای بهتر زیستن در زمینههای اجتماعی ،اقتصادی،
فرهنگی میباشد .با نگاهی به تمدن و تاریخ اسالمی ،میتوان دریافت همواره بازتاب اندیشههای مذهبی و فرهنگی حاکم
در قالب ابعاد مختلف زندگی از جمله معماری و شهرسازی ،قابل شناسایی بوده است .با این حال یکی از موضوعاتی که
کمتر در شهرسازی معاصر بدان توجه میشود؛ و منجر به بحران هویتی در عصر حاضر شده است؛ فراهم آوردن امکانی
برای تلفیق هنر طراحی فضاهای شهری با هنر و معنویت اسالمی میباشد .هنری که بتواند نمودی از عالم مثال و
خیالانگیز آسمانی بر روی زمین باشد و همواره باور و ارزشهای اعتقادی مردم را متذکر شود .از این رو ،پژوهش حاضر
با هدف استخراج اصول کاربردی از میان نظریات اندیشمندان اسالمی ،ابتدا نظریات مرتبط با موضوع ادراک ،عالم
مثال و خیال از دیدگاه اندیشمندان اسالمی و ایرانی را گردآوری و دستهبندی نموده؛ و پس از آن به بررسی چگونگی
کاربرد این اصول در فضاهای شهری ایرانی پرداخته است .مقاله حاضر دارای رویکرد کیفی بوده و همچنین بر پایه
پارادایم «تفسیر گرایی» بنا شده است .روش تحقیق از نوع «تحلیلی-تطبیقی» بوده و در جهت تبدیل نظریات بنیادین به
نظریات کاربردی تالش مینماید .در این راستا ،به منظور تبیین روشن موضوع ،میدان قبله مشهد نیز به عنوان محدودهی
مورد مطالعه انتخاب گردیده و در انتها چارچوبی برای راهنمای طراحی این میدان تدوین شده است .نتایج تحقیق نشان
میدهد عالم خیال و تجلیات آن همواره در نظریات اندیشمندان بزرگ مورد توجه بوده و نمود آن در فضاهای شهری
در قالب عناصر مختلف که مهمترین آنها نور و هندسه میباشد؛ تجلی مییابد .بدین منظور ،یکی از مهمترین اصول
در وادی خیال که امر «زوجیت» است در قالب اصول چهارگانه «روشنایی و تاریکی»« ،درون و برون»« ،سکون و
حرکت» و «تقارن و عدم تقارن» در شهر قابل استفاده میباشد .این اصول به صورت تطبیقی با معیارهای طراحی شهری
در قالب کیفیتهای «سلسلهمراتب ،وحدت در عین کثرت ،تأکید ،تباین ،این همانی ،تعادل حسی ،تناسبات ،یکبارگی و
دربرگیرندگی» و همچنین ارائهی راهکارهایی در ذیل هریک ،نشان داده شدهاند.
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 .1مقدمه

باتوجه به اینکه معماری و شهرسازی یکی از هنرهای
هویتبخش هر قوم و مذهبی به شمار میرود؛ با نگاهی به
زندگی امروزی میتوان اظهار داشت که شهرسازی معاصر
در ایران ،با کمتوجهی به مسائل کیفی فضاهای شهری،
پشت کردن به گذشته و تاریخ تمدن بشریت ،اولویت دادن
به مسائل کمی و همچنین تکیهی صرف بر روشهای
فنی ،در دستیابی به شهرسازی پایدار و متناسب توفیق
کمی داشته است.
با بررسی آثار گذشتهی معماری و شهرسازی میتوان
ردپای تجلی عالم وهم و خیال را در آثار هنری مشاهده
نمود .یکی از این آثار بناهای به جامانده از دوران صفوی،
مسجد امام اصفهان میباشد که نمونهای از کاربرد و تجلی
عالم مثال در معماری است (پورمند و پرویزی )32 ،1391؛
و نصر اینگونه در این باب سخن میگوید« :هنر اسالمی
حقایق اشیا را که در «خزاین غیب» قرار دارد؛ در ساحت
هستی جسمانی متجلی میسازد .اگر به سردر بنایی چون
شاه در اصفهان ،با آن نقوش هندسی و اسلیمی شگفت
انگیزش بنگریم -در حالی که تجلی جهان معقول را در
دنیای اشکال محسوس پیش رو داریم -بر این حقیقت
گواهی می دهیم» (نصر .)61 ،1375
آنچه در این پژوهش مورد توجه قرار گرفته است؛ نقش
ادراک و عالم مثال در معماری و شهرسازی ایران میباشد.
با نگاهی به اصول عرفانی و مراتب ادراک انسان که توسط
اندیشمندان ذکرشده است؛ می توان این اصول را به اصول
شهرسازی عرصههای همگانی نیز بسط داد و بدین ترتیب
فضاهای شهری را بهعنوان نمودی از عالم آسمانی که در
زمین جای گرفته است طراحی نمود .بدین ترتیب در این
پژوهش ،ابتدا بحث ادراک و مراتب آن از نظر اندیشمندان
اسالمی و توجه آنها به عالم مثال و مبحث خیال مورد
بررسی قرار گرفته است؛ پس از آن مهمترین اصول
معماری و شهرسازی -که مارا به منظور دستیابی بدین
هدف یاری مینماید -تبیین شده؛ و در انتها ،این اصول در
قالب محدودهی مورد مطالعه ،مورد بررسی قرار گرفته است
و بهعنوان راهنمایی برای طراحی فضای شهری ،با توجه
به اصول معماری و شهرسازی و با محوریت توجه به عالم
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اگر با دیدهی بصیرت به تجلیات بسیار متنوع هنر اسالمی
در گسترهی وسیع زمان و مکان نظر افکنده شود؛ پرسشی
دربارهی سرمنشأ اصول وحدتبخش این هنر خودنمایی
میکند .سرمنشأ این هنر کجاست و ماهیت این اصل
وحدتبخشی که تأثیر خیرهکنندهی آن را به دشواری
میتوان انکار کرد چیست؟ در پاسخ میتوان گفت بناهای
بازمانده از معماری اسالمی (همچون مسجد اموی دمشق)
صرفنظر از سرچشمههای تاریخی آن ،سرشار از حضور
است و فضایی معنوی را بازتاب میدهد که جز فضای
اسالمی نمیتواند باشد .بنابراین مسئلهی منشأ هنر اسالمی
و سرشت نیروها و اصولی را که این هنر را به وجود آورده
است؛ باید به جهانبینی اسالم و وحی اسالمی ربط داد
که یکی از جلوههای بیواسطهی هنر قدسی اسالم و با
واسطهی هنر اسالمی در کلیت خویش است (نصر ،1375
 .)14مکتب اسالم از آن جهت جامع و مانع و تحریفنشده،
در مقایسه با سایر مکاتب بشری و الهی دانسته میشود
که ،در فرآیند خالقیت و طراحی آثار هنری و معماری
او ًال دارای حکمت نظری و حکمت عملی جامع و مانع و
خطاناپذیر و تحریف نشده است .و عالوه بر آن ،مصادیق
بسیار فاخر ،ارزشمند ،عالی و بیبدیل نظیر معماری آفرینش
و خانه کعبه ،خلق نموده است (نقرهکار .)40 ،1392
نظامهای اجتماعی و سیاسی ،صرفنظر از نوع و ماهیت
خود ،همواره مبتنی بر دستگاههای فلسفی ،اخالقی و
هنجارهای پیچیده هستند؛ به گونهای که میتوان مدعی
شد که بدون وجود یک نظام فکری و نظری اساس ًا نظامهای
اجتماعی امکان تحقق عینی ندارند و اگرهم امکان تحقق
داشته باشد؛ تداوم آن غیرممکن مینماید .جامعهی اسالمی
نیز ،از این قاعدهی کلی مستثنی نیست و تحقق و تداوم آن
در عالم خارج ،منوط به پشتوانهی نظری و فلسفی است.
باتوجه به این نکته ضروریست که ویژگیهای شهرسازی
اسالمی بازشناسایی شود .زیرا با تداوم وضعیت موجود
عالوه بر آنکه شهرها روز به روز از ارزشهای اسالمی
جامعه دور میشوند؛ محیط نیز تأثیرات منفی خود را بر اهل
شهر باقی میگذارد (دانشپور .)1 ،1392
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مثال و خیال تدوین شده است.

 -2روش تحقیق

پژوهش حاضر دارای رویکرد کیفی بوده و روند اصلی
پژوهش بر پایهی پارادایم «تفسیر گرایی» بنا شده است.
برای پاسخگویی به دغدغهی پژوهش -که تأثیر عالم
مثال و خیال در طراحی فضای شهری میباشد -از روش
«تحلیلی -تطبیقی» به منظور تحلیل نظریات اندیشمندان

و مطابقت با اصول شهرسازی و تبدیل نظریات بنیادین به
کاربردی استفاده شده است .همچنین به منظور گردآوری
اطالعات روشهای اسنادی و کتابخانهای بیشترین کاربرد
را داشتهاند .عالوه بر این ،به منظور تدقیق و شفافسازی
موضوع مورد مطالعه در قالب نمونهپژوهی ،از روشهای
میدانی نیز استفاده شده است.

تصویر  .1رویه و ساختار پژوهش (مأخذ :نگارندگان)

 .3مبانی پژوهش
 .1 -3ادراک

تعریف ادراک 1شامل دو تعریف واژگانی و تعریف مفهومی
است .درتعریف واژگانی برگرفته از واژهنامهها به ویژه با
ادبیات پیشین ،ادراک به
تأکید بر معنا و کاربرد آن در ّ
معنای رسیدن و وصل شدن (فیزیکی) و پختگی و بلوغ
آمده است (دهخدا  )1377و نیز دریافتن و رسیدن کودک
به بلوغ و میوه به پختگی (کشفاللغات به نقل از دهخدا)
و دریافتن و فهمیدن (فرهنگ لغت معین) .براین اساس،
طی مراحل (فرآیند)
ادراک به محصول (فرآورده) و نیز به ّ
اطالق میشود؛ ادراک کنشی درون ذهنی ،دارای نمود
بیرونی و برخوردار ازپیوستگی و استمرار میباشد.

فلسفی ادراک نقش ویژهای دارد .عالمه طباطبایی مثل
اکثر فالسفه مسلمان ،قائل به چهار مرتبه برای ادراک
حواس ظاهری)،
است .مرتبهی ادراک حسی (برگرفته از
ّ
مرتبهی ادراک خیالی ،مرتبهی ادراک وهمی (برگرفته از
حواس ظاهری و باطنی) ،مرتبهی ادراک عقلی (برگرفته از
ّ
حواس باطنی) .البته این مراتب با هم تعارض ندارند و جمع
آنها ممتنع نیست و در طول هم قرار دارند (دینانی ،1381
حسی اولین مرحلهی ادراک بوده و منشأ حصول
 .)6ادراک ّ
حسی میباشد که طی آن صورت از
آن اثرپذیری عضو ّ
ما ّده و بخشی از ویژگیهای ظاهری آن منتزع شده و
صورت حسی به مرحلهی بعد راه مییابد (حکمت االشراق
سهروردی .)1377

 .3-1-1ساختار فرآیند ادراک

پرداختن به مراتب ساختار فرآیند ادراکی در تبیین مفهوم
جدول  .1مراتب ادراک از دیدگاه شیخ اشراق (برگرفته از حکمت االشراق سهروردی )1377

2

خیال

ادراک خیالی

عقل

ادراک عقلی

1

3
4

حس
وهم

ادراک حسی

ادراک وهمی

حسی است؛ صورت دارد و جزئی (مصداق) است.

باالتر از ادراک حسی است و ادراک غیرمستقیم حسی میباشد (صورت دارد و جزئی است).

باالتر از ادراک حسی و خیالی است (صورت ندارد و حسی هم نیست) مانند مفهوم محبت
مادر به فرزند.
کام ً
ال مجرد است .نه حسی است و نه صورت دارد و نه جزئی است؛ بلکه کلی و بدون
صورت میباشد؛ مانند مفهوم کلی محبت.
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ردیف

ابزار ادراک

انواع ادراک

توضیح
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تصویر  .2نمودار دیگری از مراتب قوای ادراکی انسان بر اساس آرای حکمای اسالمی (مددپور )31 ،1384

 .3-2خیال و عالم مثال
 .3-2-1تعریف خیال

 .3-2-2نظر متفکران و علمای اسالمی دربارهی
خیا ل

از نظر متفکران اسالمی خیال عالوه بر آنکه به معنی

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

در فرهنگ دهخدا خیال 2بدین صورت معنی شده است:
صورت ذهنی ،پندار،گمان ،وهم ،ظن ،یکی از قوای نفس
که صورت محسوسات را در خود دارد .صورت دیده شده
در خواب و بیداری و بدون حضور شی (لغتنامه دهخدا
 .)1377در فرهنگ عمید خیال این گونه معنی شده است:
پندار ،گمان ،وهم ،صورتی که در خواب یا بیداری به ذهن
آید .صورت وهمی و صورتی که به خواب بیند .نیرویی
که به وسیلهی آن صورتهایی که در زمانی دیده شده
در ذهن تجدید و احیا میشود (عمید  .)1363در فرهنگ
فارسی معین ،خیال به «صورتی که از ماده مجرد باشد
مانند شی در آینه» تعبیر شده است (مددپور .)419 ،1384
شفیعی کدکنی در کتاب صور خیال در شعر فارسی چنین
بیان میکند :در زبان فارسی کلمهی خیال را برابر با image
پیشنهاد کردهاند؛ زیرا خیال در معنی سایه ،عکس ،شبح و...
آمده است (فتوحی .)103 ،1381

صورت خیالی است؛ به معنی قوهی خیال نیز تلقی میشود.
قوهی خیال یکی از حواس باطنی است که مدرک صور
جزئیه است .در برابر عقل که مدرک کلیات است .پس
حس و خیال با صورت جزئیات سروکار دارند و عقل با
معنی کلیات (مددپور .)51 ،1384با بررسی معانی واژهی
خیال ،در نهایت ،یک معنا مشخص میشود :ممکنی که
هستیاش قائم به خود نیست؛ بلکه تمام ًا به حقیقتی اصیل
متکی بوده و خود صورت آن حقیقت است؛ یعنی چیزی که
عین خود اصل نیست؛ بلکه فقط نمودی از اصل است و
هستی اش به اصل وابسته است (داداشی .)6 ،1381
از دیدگاه حکیمان مسلمان صورتهای محسوسات ،پس
از ناپدید شدن آنها از حس ،در قوهای به نام خیال باقی
میمانند (سبحانی فخر .)257 ، 1380صدرالمتألهین در
بیان فرق بین حس مشترک و قوهی خیال میگوید :ادراک
محسوسات بهوسیلهی حس مشترک در ابتدای امر نیازی
جز به کسب صورت از طریق حس ندارد؛ ولی حفظ و
نگهداری صور محسوسات نیازمند ازدیاد ملکه و شدت نیرو
در قوهی مدرکه است؛ به حدی که این قوه بتواند صورتی
را که در نتیجهی غیبت امر محسوس از لوح خاطر و
ضمیر ،محو یا زایل گردیده است؛ حاضر کند .قوهی خیال
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یا خازنه در وجود انسان نمونهای از عالم مثال یا خیال است
(مطهری الهامی .)6 ،1381
در جمعبندی میتوان گفت که خیال یکی از حواس باطنی
است .این نیرو از طرفی با محیط و محسوسات سروکار دارد
(خیال متصل) و از طرف دیگر مجرد و وحیگونه است و
از مراتب باالی هستی سرچشمه میگیرد (خیال منفصل).
میتوان گفت خیال قوهای برزخی در بین عقل و حس
است .به عبارتی ،کار آن محسوس کردن معقول و معقول
کردن محسوس است .این قوهی برزخی نه تجرد عقل را
دارد و نه مادیت حس را (مددپور.)419 ،1384
 .3-2-3عوالم وجود از منظر حکمای اسالمی

از دیدگاه حکمت ذوقی و نیز حکمت متعالیه و عرفان ،مراتب
تنزل عالم وجود را میتوان در  5مرتبهی اساسی خالصه
کرد .این مراتب حضرات الهیه نامیده میشود .حکمای
اسالمی از شیخ شهابالدین سهروردی به بعد نیز همین
تقسیمبندی را پذیرفتهاند .هرچند اصطالحات دیگری نیز
برای شرح و بیان این مراتب وجود به کار بردهاند .مراتب

هستی بدین قرار است :نخست ،عالم ملک یا جهان حس و
طبیعت؛ دوم ،عالم ملکوت یا عالم خیال؛ سوم ،عالم جبروت
یا عالم فرشتگان مقرب؛ چهارم ،عالم الهوت یا عالم اسما و
صفات الهی؛ پنجم ،عالم الوهیت ذات یا همان مرحله غیب
العیوب که مخصوص ذات باریتعالی است و گاه هاموت
خوانده میشود (نصر  .)190 ،1375عرفان ابن عربی بر این
اصل استوار است که وجود حقیقی قائم به خود منحصر در
وجود حق است و وجود عالم ،مجازی و اضافی و اعتباری و
ظلی ،یعنی ظل وجود حق و وابسته به اوست و در نتیجه در
ذات خود ناپایدار ،و به عبارت دیگر وهم و خیال است .این
عبارت ابن عربی از «فص یوسفی» ناظر بر همین است:
«فاعلم انک خیال و جمیع ما تدرکه مما تقول فیه لیس
اال خیال .فالوجود کله خیال فی خیال» (پس بدان که تو
خیالی و جمیع آنچه اورا ادراک می کنی و غیر نام مینهی
هم خیال است .پس کل وجود خیال در خیال است) (ابن
عربی 1400ق؛ مایل هروی .)1364
 .3-2-4خیال و هنر از منظر اسالم
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تصویر  .3مراتب وجودی عالم هستی و مراتب وجودی و معرفتی نفس انسان
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خیال هم در فلسفه و هم در عرفان امر مهمی محسوب
میشود .غالب ًا کسانی که صرف ًا کارهای ادبی میکنند؛ کمتر
متوجه جنبههای فلسفی و عرفانی نظریهی خیال هستند.
خیال رابط بین عالم الهوت با عالم ناسوت است .البته
باید اصطالح خیال را از معنای عامیانه و متعارف از خیال
تفکیک کرد .خیال وجه مشترک همهی هنرهاست یعنی
اگر خیال را از هنر بردارند؛ هنر تبدیل به صنعت یا علم
میشود (رضایی الهی  .)1373هنرقدسی از آن روی که با
صور مثالی و تجلیات صوری امر مقدس سروکار دارد؛ به
عالم مثال و خیال منفصل مربوط میشود .از طرف دیگر،
طیق نظر عرفا نخستین وادی وحی خیال است (فریدزاده
 .)139 ،1378هنر برای متفکران مسلمان از مقولهی شهود
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صور خیال توسط قوهی خیال هنرمند و گزارش این حقایق
مکشوفه در لباس محسوسات است :ذوق هنری با شهود
خیالی پیوند مستقیم دارد؛ مراد از شهود در این مقام به
معنای کشف است« .کشف» از نظر عرفای اسالم «اطالع
به ماورای حجاب» است و حجاب چیزی جز انباشته شدن
ماده و تعلقات مادی بر حقایق باالتر نیست (فیروزان
 .)196 ،1378جان هنر قدسی با معرفت شهودی و رویت
حضوری بر هنرمند مکشوف میگردد؛ و این کشف هنرمند
تجلی واحدیست که هم در محتوا و هم در قالب و شکل
هنری ظاهر میشود؛ و در واقع ،مایه اصلی وجان هنر
همین معرفت و حکمت ذوقی ست که توسط صور خیال
محقق میشود (عظیمی .)47 ،1392

تصویر  .4خیال در فرآیند آفرینش اثر هنری از منظر اسالمی (عظیمی .)47 ،1392

 .3-3تجلی خیال در مبحث نور
 .3-3-1رابطهی بین عالم مثال و بحث نور

 .3-3-2تجلی رنگ در هنر اسالمی

ابتدا ذکر این نکته ضروری است که تجلی معنا در یک اثر
هنری ،الزام ًا به معنای نسبت ذاتی آن معنا با اثر نیست؛ زیرا
گاهی یک اثر میتواند محمل جریان معنا شود؛ بدون آنکه

] [ Downloaded from jria.iust.ac.ir on 2023-01-08

دو معنا ،سیر منطقی بحث را از عالم خیال (به عنوان منشأ
و بازگشتگاه صور تجریدی مطرح در هنر اسالمی) به سوی
مبحث بلند نور میکشاند:
 .1همانندی بسیار عمیق و ناگسستنی مفهوم نور و وجود
در عرفان اسالمی
 .2اتفاق حکمای اسالمی بر این معنا که صور عالم مثال
همه از جنس نوراند و به یک عبارت حکیم و عارف و
هنرمند در سیر صعودی و عروج عرفانی خویش ،با پیراسته
شدن از ماده و بعد ،ورود به قلمروی « نوری » را تجربه
میکند.

همچنین حضور نور در دو بعد از مهمترین ابعاد هنری
اسالم یعنی معماری و نقوش تجریدی اسلیمی و نگارگری
جلوه و حضوری ذاتی است .به عبارت دیگر ،این نور است
که تعیینکنندهی هویت ذاتی اثر هنری است .یعنی عالوه
بر آنکه اثر را نماد جلوه نورانی وجود -در معنای مستتر در
خود -قرار میدهد؛ بلکه بدان شکوه و جاللی میبخشد
که بیواسطه مصور «اهلل نور السموات و االرض» میگردد
(بلخاری قهی .)449 ،1384
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نسبتی ذاتی با معنا داشته باشد .لیک در نگارگری ایرانی
اعتقاد بر این است که این هنر ،نسبتی ذاتی با معنا یافته و
زبان و فرم خود را از همان معنا اخذ کرده است و این نظریه
دلیلی ساده دارد؛ فرم و رنگ .در این هنر به واقعیتهای
عالم برون وفادار نیستند .رنگ در این نگارگری با عدم
تبعیت از اصل انطباق با واقع ،روایتگر عالمی دیگر و
جهانی فراتر میشود .رنگهای غالب در نگارگری ایرانی
انواع رنگ سبز است و آبی به همراه رنگهایی چون
سرخ ،زرد ،خاکی و الجوردی .رنگهایی درخشان و بس
فرحانگیز که نرمی ،لطافت ،زیبایی ،هیجان و شیدایی عالم

دیگر را روایت میکنند« .در یک رنگبندی سنجیده و
نقشانگیزی استادانه ،جهانی خیالی و محسورکننده،
قرینهی دنیای افسانهای شاعر» میآفریند .رنگ در این
نگارگری نشانگر احساس لطیفی از رنگهاست که گاه به
طبیعت نزدیک و گاه دور میشود و در هرحال متأثر از
جهشها و درخششهای نورانی است که بر قلب هنرمند
مسلمان می تابد .بر این اساس باید به دنبال ادراک کارکرد
ویژهی رنگ ،آبی ،سرخ ،خاکی ،الجوردی و سبزی باشیم
که در قلمرو عالم و آدمی دیگر رنگ گرفتهاند (بلخاری
قهی ( .)459 ،1384تصویر)5

جدول  .2آرا و نظریات اندیشمندان اسالمی در رابطه با نور از سیر عرفانی تا کاربردی (بر اساس جمعبندی آرا)

بعد عرفانی

اندیشمند

آرا و نظریات

شیخ اشراق
()26 ،1377

بنیانگذار عالم خیال و مثال در حکمت اسالمی است؛ نور سبب نخستین تمامی
حرکات عالم میباشد.
اساس حکمت او بر نور استوار است؛ به نسبت ذاتی میان نور و عقل معتقد است.
تواناییهای روح را بسیار فراتر از صرف حواس پنجگانه میداند .بهعنوان مثال انسان
را دارای استعدادی میداند که قادر به بازگرداندن صور از جهان ذکر است؛ یعنی
استعدادی که انسان بهواسطهی آن صورت زیر را از عالم ذکر بر میگیرد و بازگرداننده
این صورت از جهان ذکر نور مدبر بود.
تقسیم ادراک به چهار قسم :ادراک حس بصر ،ادراک خیال ،ادراک وهم ،ادراک عقلی.

نجمالدین کبری
(بلخاریقهی )487 ،1384

او از قالب مثالی یا همان انسان نورانی تصویری رنگی ارائه میدهد .در این تصویر رنگین،
فرم و رنگ ،ابزاری برای صورتگری کامل آن معنا نیست؛ بلکه خود معناست .در قاموس
اندیشه او رنگ عرض نیست؛ بلکه تجلی معناست .از نگاه او رنگها تبدیل به شاخصی
میگردند برای عارف تا بدان وسیله مقام نورانی عرفانی خویش را به داوری گیرد.

نجم رازی
()42 ،1361

مشاهدات روحانی عارف در سیر و سلوک خویش متناسب با سطح معرفت و پاکی
روحش متفاوت میشود .و این تفاوت با رنگها نمایانده میشود.
اگر سالک در مرتبه نفس لوامه باشد؛ نوری به رنگ کبود میبیند؛ زیرا نفس در این
مرحله هنوز با ظلمت پیوستگی دارد .و چون ظلمت نفس کمتر گردد و نور روح زیادت
گردد؛ نوری سرخ مشاهده گردد .و چون نور روح غلبه گیرد؛ نوری زرد پدید آید .و چون
ظلمت نفس نماند؛ نوری سپید پدید آید .و چون نور روح با صفای دل امتزاج گیرد؛ نوری
سبز پدید آید .و چون دل تمام صافی شود؛ نوری چون نور خورشید با شعاع پدید آید.
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امام محمد غزالی
()58 ،1364

نور حقیقی منحصر به خدا است.
مهمترین ابزار انسان برای ادراک اشیا و آشکاری آنها حواس پنجگانه است.
چشم نیز ،خود نور است اما بدین دلیل که حواس ظاهری دارای نواقصی جدی هستند
در باطن انسان نوری حقیقی وجود دارد که از تمامی نواقص مبری است و آن را عقل،
روح یا نفس ناطقه مینامند.
مثال و مراتب ارواح نورانی بشر که از دیدگاه غزالی دارای پنج مرتبه است:
روح حساس ،روح خیالی ،روح عقلی ،روح فکری ،روح قدسی
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عالالدوله سمنانی
(بلخاریقهی )493 ،1384

به دنبال بنیادگذاری نوعی اندامشناسی عرفانی با استناد به هفت پیغمبردرونی و هفت
مرتبهی وجودی برآمد که البته هرکدام از این اندامها توسط نور رنگینی نمایش داده
میشد و عارف باید میآموخت که بدان رنگ نگرش داشته باشد .چرا که این رنگ
به او از حالت مینوی خودش آگاهی میدهد .این اندامها شامل لطیفه قابلیه (رنگ
سرد ،سیاه و تاریک) ،لطیفه نفسیه (رنگ آبی) ،لطیفه قلبیه (رنگ سرخ) ،لطیفه سریه
(رنگ سفید با پرتوهای سبز) ،لطیفه روحیه (رنگ زرد) ،لطیفه خفیه (رنگ سیاه روشن
یا اسود نورانی) و لطیفه حقیه (رنگ سبز درخشان) میباشد.

ابن هیثم
(نجیباوغلو )1389

ابن هیثم در کتاب خود  22عامل برای تعریف و تبیین زیبایی ارائه نمود که در میان
آنها رنگ و نور درکتار تناسب ،نقش ویژه داشتند و به عبارتی ارکان زیبایی در هنر
و تمدن اسالمی محسوب میشوند .او رنگ و نور را دو عامل مهمی میدانست که
میتوانند در نفس تأثیری ایجاد کنند که صورتی ،زیبا جلوه کند .او همچنین به
بررسی ادراکات انسانی پرداخته و آنها را به سه دسته ادراکات حسی ،ادراکات معرفتی
و ادراکات قیاسی تقسیم کرد .این ادراکات نیز میتوانند در معرض خطا قرار گیرند.

بعد کارکردی

 .3-4تجلی خیال در مبحث هندسه
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هنر و معماری مقدس (سنتی) مبتنی بر اصل تناظر میان
عالم و آدم است .ذهن و زیان انسان سنتمحور بر این
اصل دلبسته بوده و بر این اساس انسان را عالمی صغیر و
عالم را انسانی کبیر میپنداشته است .این باور به خلق هنر
و معماریای انجامید که جلوهی تصویری و تجسمی معنا
بود و برای تحقق خود از فرم و قالبی (ریاضیات و هندسه)
بهره میگرفت که آن نیز در حکمت شرقی و بهویژه
اسالمی صورتی مثالین و رمزگونه داشته است (جدولهای
 3و  4به آرای نظریهپردازان معتقد به وجاهت کیفی
هندسی ،رابطهی هندسه با نسبت و علم عدد ،داللتهای
معنایی رمز و داللتهای توحیدی آثار هنر و معماری
اسالمی اختصاص یافته است) .در شرح برقلس بر «اصول
اقلیدوس» آمده است« :ریاضیات در موضعی میانهی ما بین
عوالم معقول و محسوس واقع است و درون خود تشابهات
عدیده به امور الهیه وهم تماثالت متعدد به نسبتهای
جسمانی دارد .اشکال ریاضی و همهی مدرکات بالجمله
مواضعی واسط دارند در انقسام ،دون امور عقلیاند لیکن
در برائت از ماده ورای محسوسات میباشند» (بلخاریقهی
 .)404 ،1394به عبارت دیگر« ،مهندس» در ساحت هنر
اسالمی ،باز آفرینندهی صور عالم مثال در دو بعد تجریدی
و مادی است .بعد تجریدی در صور انتزاعی خود را نشان

میدهد و بعد مادی در قالب معماری (همان .)393 ،در این
میان دایره و مربع جایگاهی ویژه در کیهانشناسی اسالمی
داشتند که در ادامه شرح آنها خواهد آمد.
جهان اسالم در متن جهانبینی و اعتقادات خود دو یادگار
الهی از حضرت حق دارد که یکی «قرآن» است و دیگری
«خانهی خدا» که هر کدام در قالب هنر مجسم گردیدند و از
این دو یادگار ،خوشنویسی به عنوان اولین و شکوهمندترین
بعد هنری اسالم -که خود مبنایی بر هنرهای دیگر بصری
چون تذهیب ،نگارگری و کتابآرایی است -و از یادگار دوم،
معماری قدسی در اسالم آفریده شد (بلخاریقهی ،1394
)415؛ و آن را هویت بخشیده و معنا داد .کعبه به عنوان
عالیترین نماد دنیوی اسالم (اردالن و بختیار ،)59 ،1390
در روایات اسالمی ،مرتفعترین نقطه روی زمین و بنایی
است دقیق ًا روبروی مرکز آسمان و به تعبیر ابن عباس
درست مقابل بیت المعمور و زیر آن (بلخاری قهی ،1394
 .)415در کعبه ،که مرکز آیین طواف و یکی از قدیمیترین
مکانهای مقدس است؛ چنین است( ...این آیین) به شکلی
دقیق رابطهی موجود بین مکان مقدس و حرکت سماوی را
بیان میکند .طواف هفت بار تکرار میشود که متناظر است
با تعداد طبقات سماوی ،سه بار با سرعت و دویدن و چهار
بار با راه رفتن .بنابراین کعبه و محوطهی دورانی اطراف
آن ،خود نوعی فضاسازی و به عبارتی نظم بخشدن به
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فضایی بود در دو ساختار هندسی مربع یا مکعب (بلخاری
قهی )417 ،1394؛ که همان ششوجهی نماد آخرین تجلی
است در سیارهها ،زمین و در عالم ماده انسان (اردالن و
بختیار ) 59 ،1390؛ و دایره (محوطهای که طواف را به
صورت دوری میسر میساخت) نمایانده میشد.
از میان این دو شکل ،مربع (در اصل مکعب) ،صورت
ظاهر و تجسم یافتهی مکعب است؛ اما طرح خاص این
شکل سؤاالتی را برمیانگیزد که بدیهیترین آنها پرسش
از چیستی و ماهیت رابطهی بین این نماد هندسی با عالم
جسم و جسمانیت است؛ تا توجیهگر استفاده از این شکل
خاص باشد .در «من الیحضره الفقیه» حدیثی به نقل از
امام صادق(ع) وجود داردکه در آن مربع بودن کعبه به دلیل
محاذات بودن آن با بیتالمعمور و مربع بودن بیتالمعمور
به دلیل مربع بودن عرش و مربع بودن عرش به دلیل آن
است که اسالم بر چهار رکن استوارشده است :سبحاناهلل،
والحمداهلل ،والاله اال اهلل ،و اهلل اکبر (شیخ صدوق 1413ق

 .)119 ،همچنین در اصول کافی به نقل از امیرالمؤمنین
علی(ع) ذکر میشد که خداوند عرش را از انوار چهارگانهی
سرخ ،سبز ،زرد و سفید خلق کرد :ان العرش خلقه اهلل تعالی
من انوار اربعه :نور احمر منه احمرت الحمره -که هر سرخی
از آن سرخی گرفت -و نور اخضر منه اخضرت الخضره و
نور اصفر منه اصفرت الصفره و نور بیض منه {البیض}
البیاض (کلینی  .)115 ،1365همچنین در کیهانشناسی
اسالمی «مربع» متجسدترین صورت خلقت در حد زمین
و نمایندهی کمیت محسوب میشود؛ درحالیکه دایره در
حد آسمان و نمایندهی کیفیت به حساب میآید (اردالن و
بختیار .)59 ،1390
بنابراین در کیهانشناسی اسالمی ،مربع و مکعب ،نماد
کامل ماده و تجسماند و به یک عبارت ،مثلث ،مربع و دایره
اشکال صرف نیستند؛ بلکه (ذات ًا) واقعیتی را در بردارند که
درک آن از راه تأویل ،آدمی را به عالم مثال و سرانجام به
حقیقت رهنمون میکند (بلخاری قهی .)419 ،1394

جدول  .3آرای نظریهپردازان مختلف نسبت به جنبهی مثالین هندسه (بر اساس اردالن و بختیار1390؛ بلخاری قهی )1384

هندسهی زبان
عالم
توصیف
مابعدالطبیعی
ا ست .

آرای نظریهپردازان مختلف نسبت به جنبهی مثالین هندسه

1

فیثاغورثیان ()1375

2

گاتری ()1375

3

گنون ()1384

4

ابنعربی ()1380

5

ستاری ()1372

6

افالطون ()1367

7

افالطون ()1353

اصول هندسه ازلی بوده و هدف نهایی آن آماده کردن ذهن برای ادراک حیات
کیهانی افالک است.

دو جنبهی کیفی و ک ّمی ریاضیات و هندسه ،این علم را مانند نردبانی میان عوالم
محسوسات و معقوالت قرار میدهد .هندسه و ریاضیات نمایندهی جهان معقول
و نمونهی اعالیی است که خدا جهان جسمانی را که ما در آن زندگی میکنیم؛
از روی آنها آفریده است.
هندسه رمزی با نمایش واقعیات عالیه اساس ًا جنبهی کیفی دارد.

هندسه رمز وحدت هستی در سراسر کثرت مراتب وجود است .نظام هندسی
آفرینش به تناظر مراتب سهگانهی هستی هر موجود ممکن ،اعیان ثابته در عالم
معقول ،صور مثالیه در عالم خیال مطلق و ماده ک ّمیتپذیر در عالم ماده اشاره دارد.
هماهنگی میان دو عالم مثال و محسوس رمز تناسب کیهانی میان این دو جهان
است.
هندسه روشنترین قالب زبانی برای توصیف قلمرو مابعدالطبیعی سطح مثال اعلی
است.

پرداختن به هندسه شناسایی آن هستی است که هرگز دگرگون نمیشود.
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ردیف

نظریهپرداز

تعریف
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جایگاه هندسه
در کسب معارف
با طنی

1

افالطون ()1353

2

اخوانالصفا ()1957

3

اخوانالصفا ()1957

4

بلخاری ()1384

5

نصر ()1370
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هدف هندسه کسب معارف باطنی است.

غایت علم هندسه آماده ساختن انسان برای معراج آسمانی از سوی عالم
محسوسات به سوی عالم معقوالت است.

هندسهی محسوس مدخلی بر صناعت و آفرینش علمی و هندسهی معقول مقوم
فکر و آفرینندهی علم و هر دو بابی برای درک گوهر حکمت و جوهر نفس است.
حسی است و طول ،عرض و عمق
خط ،سطح و جسم مقادیر و اندازههای هندسه ّ
ابعاد هندسه عقلی است.

مصداق عینی نظم در عینیت طبیعت و عالم هستی و هنر ،هندسه ک ّمی است؛ و
مصداق نظم در فلسفه و حکمت و قرآن ،هندسه کیفی برابر با حق و مخالف با
باطل است.

فرمهای هندسی عالوه بر عملکرد ظاهریشان ،وجه تمثیلی آنها اصول توحید را
متذکر میشود و همچنان که هر کدام در مرتبه وجودی خاص خود جلوه میکنند؛
همان طور نیز با حاالت درونی انسان مطابقت دارند.

جدول  .4آرای نظریهپردازان مختلف در مورد رابطهی هندسه با نسبت و علم اعداد (بر اساس اردالن و بختیار1390؛ بلخاری قهی )1384

رابطهی اشکال
هندسی با اعداد

ردیف

نظریهپرداز

1

فیثاغورثیان ()1375

2

ارسطو ()1372

3

شوان ()1377

1

افالطون ()1376

2

فیثاغورثیان ()1380

3

گنون ()1384

1

امام رضا(ع)

تعریف

از ترکیب موناد با نامحدود ،اعداد و از اعداد ،نقاط و ازنقاط ،خطوط و از خطوط،
اشکال مسطح و از اشکال مسطح ،اشکال سهبعدی و سرانجام از اشکال سهبعدی
اجسام محسوس ساخته میشود.

ساختار اشیا به اشکال هندسی آنها وابسته است و آن اشکال نیز بر حسب اعداد
توصیف میشوند.

اعداد فیثاغورثی با هندسه پیوند خورده است .مفهوم کلی و ماورای ک ّمی اعداد در
اشکال هندسی متجلی است.
ساختمان هندسی اجسام به وسیله سطوح آنها معین میشود و ساختمان سطوح
آنها بهوسیلهی دو نوع مثلث قائمالزاویه بهوجود آمده است (یکی مثلثی که نصف
مربع است و دیگری مثلثی که نصف مثلث متساویاالضالع است).

نقاط ،خطوط و سطوح واحدهای واقعی هستند که تمام اجسام را در طبیعت
میسازند.
نقاط در فضا شکل را تعریف میکنند که در اینجا مکعب است« .رویههای مکعب
بنا به سهبعدی بودن فضا دوبهدو در جهتهای مختلف قرار گرفتهاند .به بیان
دیگر ،به صورت موازی با سه صفحه که به وسیلهی محورهای تشکیلدهندهی
سیستم مختصاتی تعریف میشوند که فضا به آن مربوط است و امکان سنجش
آن را پدید میآورد.

(اساس معماری قدسی در هنر اسالمی) هی الهندسه و وضع الحدود من البقا و
الفنا «قدر ،همان هندسه و مرزبندی است؛ مانند مقدار بنا و زمان فنا» ( اصول
کافی)
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رابطهی اشکال
هندسی با اجسام
در فضا

آرای نظریهپردازان مختلف رابطهی هندسه با نسبت و علم اعداد
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رابطهی هندسه با
نسبت

2

امام علی(ع)

3

ارسطو ()1375

4

ابنعربی ()1382

5

ابنعربی ()1382

6

اخوانالصفا ()1377

خداوند روزی همه را تضمین و اندازهاش را تعیین فرمود .آن چه را آفرید با
اندازهگیری دقیقی استوارکرد (خطبه .)92

منظور از عدد به عنوان اساس ذاتی هر چیز ،اشاره به نسبت خاص عناصری است
که در همهی اجسام فیزیکی با یکدیگر ترکیب شدهاند.

بهره و نصیب برای هر موجود در نسبت با اسمی است که متولی او است .این
نسبت همان «قدر» و یا همان «تناسب و توازن» است.

سر قدر
ظهور اشیا ظهور عین ثابت به معنای ظهور ذات و طبیعت آن شیء استّ .
آشکار ساختن عین ثابت است.

جملهی جسم عالم در تمام افالک و کواکب و ارکان اربعه و ترکیب آنها در درون
یک دیگر بر بنای نسبت عددی یا هندسی یا موسیقی نهاده شده است.

 .3-5زوجیت در سرای خیال

برای ورود به سرای خیال و شناخت محیطی که یادآور
سکونت بهشتی انسان در زمین است؛ باید دو وجه سلبی
و ایجابی محیط مد نظر قرار گیرند .چنین مینماید که
الزمهی ورود به این سرا و سکونت با متعلقات این عالم
(وجه ایجابی) ،رها شدن و فقر (وجه سلبی) از متعلقاتی
است که نسبتی با آن ندارند .به قول باشالر «در غنای
فقر و نپذیرفتن ثروتهای این جهان ،به پناه کامل دست
مییابیم» (بچالرد.)1994 3
از آنجا که کیفیت برزخی میان دو ساحت ،خیال را واجد
خصلتی دووجهی از دو سوی متباین میسازد؛ مفهوم زوجیت
مناسبترین ویژگی است که دوگانگی خیال ،نفس ،عالم
حس (زوجیت عام) و عالم خیال (زوجیت خیالی) را توصیف
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همچنین این دو ویژگی ذاتی مربع و مکعب (یعنی ایستایی
و ثبات) آنها را مناسبترین صورت برای برپایی بناهایی
قرار میدهند که مقرر است نماد ثبات باشند (همان.)29 ،
بنابر پیدایش اقلیدسی هندسه و با استفاده ازخطوط 4 ،به
عنوان یک فرم استاتیک به مربع تبدیل میشود :مبسوط
و پویا ،به صلیب (چلیپا) تبدیل می شود .مربع به عنوان
 ،4یا مکعب به عنوان  ،6ساکنترین و منفعلترین شکل
است و ظاهریترین و ثابتترین جنبهی آفرینش را ارائه
میدهد .بنابراین ،مکعب را نماد زمین در مقیاس بزرگ و
انسان در مقیاس کوچک میدانند .مکعب «انسان» ارائهای
نمادین از خصوصیات متجلی او است -سیستم مختصات
ششجهته -که در آن با زمین و آسمان مشترک است.
پس ششوجهی نماد آخرین تجلی است در سیارهها ،زمین
ودر عالم مادهی انسان (اردالن و بختیار .)59 ،1390این
خانه میتواند سلول بنیادی عبادتگاههای شایسته بوده و
الهامبخش همهی معماران در طراحی نیایشگاه مطلوب
باشد .ضمن ًا اصول راهبردی و راهکارهای عملی آن
معیارهایی فرازمانی و فرامکانی مبنی بر مفهوم حقیقی
عبادت و سیر تکاملی انسانها ارائه مینماید که میتواند
برای ارزیابی و نقد همهی نیایشگاههای جهان از بعد
مفاهی محتوایی و مناسبتهای کالبدی (از بعد ایدههای
فضایی-هندسی و آرایهها و نمایهها) مورد بهرهبرداری قرار
گیرد (نقرهکار .)40 ،1392پس از مربع ،دایره قرار دارد .اگر
مربع نماد و معرف زمین ،ماده ،تجسم و حدود است .دایره
نماد آسمان ،بیکرانگی ،کمال و تمامیت است .در فرهنگ

شرقی اتحاد و همنشینی این دو شکل با اصطالح مانداال
پیوند دارد« .مانداال» -که اصالت ًا لفظی سانسکریت و از
نظر لغوی به معنای دایره است -به عنوان اسم خاص به
اشکال هندسی مربع یا ترکیبی از دو شکل اطالق میشود
که در سنت دینی هندویی و بودایی به عنوان هندسه
مقدس مبنای ساخت معابد و طرحهای هنری رمز گونه
قرار گرفته و میگیرد (ذکرگو  .)5 ،1378بنابراین ،معماری
قدسی در جایگاه هندسه ،ریاضیات و اشکال (به خصوص
مربع و دایره) در عمل به بازآفرینی سرای خیالی از راه
رمزگشایی و تأویل (و نه نقد و تفسیر) پرداخته که برای
انسان مدرن سراپاشگفتی و رمز و راز است.
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و در ارتباط با یکدیگر قرار میدهد؛ زیرا خداوند زوجیت
اشیاء را برای ذکر آفریده و ذکر هم خصلت بنیادین سکونت
و هدف از ساخت سرای خیال استَ « .و مِن ُک ِّل شَ ی ِء
وجین لَ َعلَّ ُکم تَذ َّکرون (ذاریات .»)49:بنابراین ،به
خَ لقنا ُز ِ
نظر میرسد خصلت برزخی سرای خیال را میتوان ذیل
قانون زوجیت عام یا دوگانههای مکمل بررسی کرد .هرچند
ویژگی برزخی خیال مبنی بر حد فاصل میان دو چیز را
میتوان ذیل قانون زوجیت عام طبقهبندی کرد؛ در زوجیت
عام سخن از دو مقوله است که دارای تضاد یا تقابل باشند.
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اما اصل زوجیت خیالی در عالم خیال به این معناست که
برخالف زوجیت عام ،دوچیز متقابل وجود ندارد؛ بلکه یه
چیز ،مقوله یا مفهوم در واحد «دووجهی» است و ویژگی
هردوطرف (زوجین) را دارد؛ در عین حال هیچ یک هم
نیست؛ به بیان دیگر ،این اصل بر این اساس استوار است
که هرچند زوجیت در مرتبهای بر دوگانگی تصریح دارد؛
ولی همین اصل در مرتبهی خیال به یگانگی زوجین متضاد
یا «این همان» و تحول مدام یکی به دیگری بدل میشود
(طاهری .)12 ،1392

جدول  .5آرا و نظریات ارائه شده در رابطه با چیستی اصل زوجیت (بر اساس جمعبندی آرا)

منبع
قران کریم
راغب اصفهانی ()1374
طباطبایی ()1374
گروتر ()1390

نظریه

وجین لَ َعلَّ ُکم تَذ َّکرون :و از هر چیزی دو گونه ،جفت یکدیگر ،آفریدیم؛ باشد
« َو مِن ُک ِّل شَ ی ِء خَ لقنا ُز ِ
که یاد کنید».
به هر یک از دو جفت نرینه و مادینه و همچنین به هر دو جفتی ،چه در مزاوجت یا در غیر آن و نیز
به هر دو چیزی که با یکدیگر شبیهند -خواه شباهتی یکسان یا ناهمسان -زوج گویند.
«بعضی نیز گفتهاند :این کلمه به معنای مطلق هر دو چیز متقابل است؛ مانند زن و شوهر ،زمین و
آسمان ،شب و روز ،خشکی و دریا»

باور به زوجیت پیشینهای دور در فرهنگهای کهن دارد .برای مثال ،در سندی قدیمی از چین باستان
موسوم به ئی.چینگ ِ شرحی راجع به زوج متضاد «یین» و «یانگ» یا اصل شرقی «هم این و هم
آن» ،که تمامی پدیده های طبیعی شامل یا تابع یک تضاد مضاعف برای تکامل و هماهنگی هستند،
آمده است.

 .4بررسی محدودهی مورد مطالعه
 .4-1شناخت محدودهی مورد مطالعه
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در این بخش از پژوهش به بررسی اصول ذکر شده در قسمت
مبانی ،در قالب نمونه مطالعه میشود .به منظور شفافسازی
هرچه بهتر موضوع ،نمونهی مورد طراحی به نحوی انتخاب
شده که بتواند تمامی ابعاد مورد نظر را دربرگیرد و با شرایط
طراحی بر اساس توجه به عالم مثال و خیال هماهنگ باشد.
بدین منظور میدان قبله مشهد به عنوان نمونهی طراحی
انتخاب گردید( .تصویر  6و )7
میدان قبله مشهد در قسمت ورودی حرم مطهر امام رضا(ع)
قرار گرفته است  .فضای شهری میدان قبله ،در میان دو ورودی
اصلی حرم مطهر (باب الرضا(ع) و باب الجواد(ع)) ،به مساحت
 1.8هکتار قرار دارد .این میدان برقرارکنندهی پیوند میان شهر

و حرم خواهد بود ،و به عنوان فضای ورودی و خروجی عمل
خواهد کرد .برای استفاده از ظرفیتهای فضای شهری در
جهت خدمترسانی به شهروندان و زائران و گردشگران ،امکان
استفاده از  4تراز زیرسطحی و پیوند یافتن با ایستگاه قطار
شهری در تراز  -4فراهم شده و برنامهی کالبدی میدان قبله
متوجه به آن و مبتنی بر فعالیتهای اجتماعی و آیینی ،تجاری
و خدماتی به عنوان «پیشفضا و پسفضای مدنی متصل به
حرم مطهر رضوی» تدوین شده است .طراحی این فضای
شهری ،موضوع یک مسابقهی طراحی شهری و معماری در
سال  1393بوده که از طرف نمایندگان فنی و مدیریتی آستان
قدس رضوی و شهرداری مشهد برگزار شد .طرحهای مختلفی
ارائه و در نهایت انتخاب گردید و با این حال ،تا این لحظه طرح
منتخب ،در مرحلهی اجرا ،تحقق نپذیرفته است(. )URL2
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تصویر  .5زوجیت عناصر معماری و شهرسازی در عالم خیال (مطالب برگرفته از طاهری )14-17 ،1392
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تصاویر  6و  .7موقعیت میدان قبله در بافت اطراف خود ،شهر مشهد (مأخذ)URL1 :

باتوجه به انتظاراتی که از میدان قبله میرود؛ به نظر میرسد
اصول طراحی شهری با تکیه بر عالم مثال و خیال میتواند
با مبانی طراحی شهری گره خورده و فضایی خیالانگیز را

که واسطهای برای گذر زائر و شهروند از فضای مادی وشهری به فضای عرفانی و مذهبی (حرم مطهر) است-
بیافریند.

تصویر  .8ایدئوگرام طراحی

 .4-2راهنمای طراحی پیشنهادی بر اساس اصول
مستخرج از مبانی نظری
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در این بخش سعی بر این است که تمامی مطالب ذکر شده
در بخش مبانی نظری که بیشتر امور عرفانی و معنوی
مرتبط با موضوع خیال بودهاند؛ با کیفیتها و راهکارهای
اجرایی طراحی شهری تطبیق یافته و در یک چارچوب با
عنوان راهنمای طراحی فضاهای شهری با توجه به عالم

مثال و خیال دستهبندی گردند .الزم به ذکر است این
پژوهش در پی دستیابی یه یک طرح جامع سهبعدی برای
نمونهی مورد طراحی نیست؛ بلکه اصولی را ذکر مینماید
که میتواند در طراحی این مکان مورد استفاده قرار گیرد و
به صورت جامعتر با توجه به ویژگیهای محلی در فضاهای
شهری دیگر نیز با در نظر گرفتن شرایط مناسب تعمیم داده
شود.
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جدول  .6اصول مربوط به بعد تاریکی و روشنایی

اصل

کیفیت
طراحی شهری

عنصر شهری

راهکار

کفسازی

ایجاد سلسلهمراتبی از رنگهای
کبود سرخ زرد سپید سبز و
نورخورشید (نشاندهندهی مراتب
عوالم هستی) از طریق نورپردازی
و یا رنگ پیشنهادی زمینه

جدارهها
سلسلهمراتب

استفاده از پوشش گیاهی با رنگهای
پوشش گیاهی متنوع و برگرفته از رنگهای مذکور
در انتخاب نوع پوشش گیاهی

تاریکی و روشنایی

نورپردازی

تباین

دیاگرام

روزنهها و
بازشوها
سقف و
جدارهها

نورپردازی و ایجاد سایهروشن
میتواند از لحاظ ادراکی احساس
نزدیک شدن ،دور شدن ،رسیدن
و ...را تقویت نماید.

ایجاد فضاهای متباین (فضاهای
روشن و تاریک) از طریق
روزنهها ،رواقها ،سقف و بازشوها

رواق و سایهبان ایجاد فضاهای واسط در میان
فضاهای متباین به منظور به
وحدت در عین
تعادل و وحدت رساندن اثر نور و
کثرت
پوشش گیاهی
تاریکی با عنوان «وادی سایهها»

تأکید

جدارهها
و تزئینات

تاکید بر عنصر اصلی موجود
در فضای شهری به وسیله
نورپردازی و با استفاده از رنگ
هایی که باالترین مراتب هستی
را نشان می دهند.
جدول  .7اصول مربوط به بعد درون و برون

اصل

کیفیت
طراحی شهری

ارتباط و ترکیب

دربرگیرندگی و
محصوریت

فضا

قابلیت تبدیلپذیری فضا به یکدیگر
جدارههای شفاف و غیرصلب

جدارهها
فضا

جدارهها
جدارهها
و مرزها

ایجاد فضاهای واسط در میان
فضاهای درونی و بیرونی به
منظور اتصال این دو بهم دیگر
ایجاد احساس نگهدارندگی و
دربرگرفتگی (مهمترین کیفیت
بهوجودآورندهی درون و برون) از
طریق محصوریت مناسب جدارهها
در فضاهای داخلی و بیرونی
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درون و برون

این همانی در
عین تمایز

عنصر شهری

راهکار

دیاگرام
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جدول  .8اصول مربوط به بعد سکون و حرکت

سکون و حرکت

اصل

کیفیت
طراحی شهری

عنصر شهری

تعادل حسی

جداره

تناسبات فضایی

فضا

سلسلهمراتب
فضایی

مسیر (راه)

یکبارگی

منظر

راهکار

دیاگرام

نمای دوبعدی و سهبعدی جهت
تقویت تعادل در پرسپکتیو
یکنقطها ی
استفاده از الگوهای هندسي تکراري
جهت ایجاد زمينهاي از سطوح
يکدست و متعادل.
استفاده از جفتمحور افقی و
عمودی در تناسبات فضایی و
گشودگی به آسمان
طراحی هدفمند محرکهای
محیطی در ساماندهی فضا و
ز ما ن

حفظ سلسله مراتب فضایی از
برون به درون (حذف عمق
پر سپکتیو )

حفظ یکبارگی از برون به درون
(حذف عمق پرسپکتیو)
ایجاد سکون حسی و حرکت
ذهنی در ادراک فضا

جدول . 9اصول مربوط به بعد تقارن و عدم تقارن

اصل

کیفیت
طراحی شهری

تعادل

هندسه

آب

به کارگیری آب (زالل) ،نور و آیینه به عنوان رمز
عناصر و مظهر موجودات این عالم جهت ایجاد تقارن
محوری{.تصویری آینهای که زوجیت خیالی میان
وجود(حسی) و عدم (عقلی)بنا و عالم در آب را به
نمایش می گذارد}.

به کارگیری عناصر کلیدی آب و نور در راستای
ایجاد حس تعادل

مد نظر قرار دادن هندسهی اقلیدسی و نااقلیدسی (مث ً
ال
هندسهی فرکتال) به مثابۀ دو زوج هندسی در طراحی
جداره،
سرای خیال
تناسب و
سقف
زوجیت هندسی فراکتال در ترکیب با اطوار سایه
توازن(قدر)
و ...استفادهازاشکالاقلیدسیمربع،مکعب،مثلث(نمادزمین)
و دایره (نماد آسمان)
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تقارن و عدم تقارن

هنر

تقارن
محوری
(آیینگی)

عنصر
شهری

راهکار

دیاگرام
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 .5جمعبندی و نتیجهگیری

از آنجاییکه یکی از رسالتهای مهم معماران و شهرسازان،
انعکاس باورها و فرهنگ جامعه در طرحهای شهری
و آثار هنری میباشد؛ در این پژوهش سعی بر آن شد
که به بررسی جامع و کامل نظریات و آثار مهم مربوط
به صاحبنظران در زمینهی عالم مثال و خیال و کاربرد
آن در طراحی شهری و معماری پرداخته شود .نتایج این
بررسی نشان میدهد نظریات این اشخاص -که بیشتر
به بعد عرفانی و حکمی مسائل پرداختهاند -میتواند در
قالب اصول معماری و شهرسازی و به صورت اجرایی
درآید .الزم به ذکر است؛ طراحی عرصههای شهری

دارای جنبههای مختلف علمی ،فنی و هنری میباشد؛ و
آنچه در این پژوهش مورد نظر بوده است؛ جنبهی هنری
شهرسازی میباشد .دستاورد این پژوهش ،ارائهی اصول و
معیارهای طراحی شهری منطبق بر اصول ذکر شده توسط
اندیشمندان اسالمی میباشد؛ به گونهای که قابلیت تبدیل
به کیفیتها ،ضوابط ،دستورالعملها و راهکارهای شهری
را داشته باشند .همچنین میتوان اظهار داشت؛ این اصول
با در نظر گرفتن شرایط محلی و خاص هر فضا ،قابل تعمیم
بوده و میتواند در طراحی فضاهای شهری دیگر که دارای
شرایطی مشابهی هستند به کار گرفته شود.

تصویر  .9جمعبندی نتایج پژوهش (مدل پیشنهادی جهت دستیابی به فضای شهری خیالانگیز)

.1
.2
Bachelard .3

perception

imagination
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Abstract
If one looks with the eye of discernment upon the extremely varied manifestations of Islamic art over
vast expanses of space and time, the question arises as to the source of the unifying principles of this
art. What is the origin of this art and the nature of this unifying principle whose dazzling effect can
hardly be denied? The question of the origin of Islamic art and the nature of the forces and principles
which brought this art into being must therefore be related to the world view of Islam itself, to the
Islamic revelation, one of whose radiations is directly the sacred art of Islam and indirectly the whole
of Islamic art.
there is an inner nexus between Islamic architecture and Islamic cosmology and angelology. The
Islamic cosmos is based on the emphasis upon God as the Unique Origin of all beings, on the hierarchy
of existence which relies upon the One and is ordered by His Command, on the levels of existence
which relate matter to the subtle world, the subtle world to the angelic, the angelic to the archangelic,
the archangelic to the Spirit or al-ruh and the Spirit to God›s primordial creative act. This cosmos is
based on order and harmony which is more than the result of the direct manifestation of the One in
the many.
By examining the past works of architecture and urbanization, we can see the traces of the manifestation
of the imaginary universe in the artwork. One of the examples for these works are Safavid dynasty
monuments, such as Imam›s mosque in Isfahan, which is an example of the application and expression
of the other world in architecture.
Iranian-Islamic culture and knowledge are a rich treasure of the principles and Criterions in all social,
economic, cultural and other fields of life. By Looking at Islamic history and civilization, we can
always find the reflection of religious and cultural ideas in all aspects of life, including architecture
and urbanization. However, one of the issues that is less contemplated in contemporary urbanism,
which has led to an identity crisis in the present era, is to provide an opportunity to combine the art
of designing urban spaces with Islamic spirituality and art. this kind of art can illustrate the example
of the other world by revealing the signs of world of imagination on earth and always point out the
beliefs of the people. Hence, the present study aims to derive the applied principles from among these
theories. at first we have discussed and categorized theories related to the subject of perception, the
imaginary world and the imagination. these theories have been brought up from the point of view
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