نقش تعادل پویا در شهرسازی اسالمی ایرانی
عصر صفوی
نمونه موردی :مسجد شیخ لطفاهلل

فرزانه فرشیدنیک ،1رضا افهمی ،2مجتبی انصاری ،3لطف اهلل نبوی
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چكیده

در عصــر صفــوی ،تحــت تأثیــر مکتــب اصفهــان و بهویــژه رواج و گســترش اندیشــه هــای معنایــی شــیعی ،نقــش مخاطــب در ادرا ک
فضــا اهمیــت عمــده ای یافــت کــه ایــن مهــم در ســاخت بناهــای متفــاوت ازجملــه مســاجد ایــن دوره ،آشــکار اســت .در مســجد
ـان ادرا ک فضــا و درگیرکــردن حرکــت او بــا
شــیخ لطـفاهلل ،عــاوه بــر توجــه بــه اهمیــت نقــش مخاطــب ،فرآینــد شــرکت دادن او در جریـ ِ
کانســپت معمــاری نیــز قابلمشــاهده اســت کــه ایــن امــر از طریــق ایجــاد تعــادل پویــا صــورت گرفتــه اســت.
پژوهش حاضر به روش توصیفی ،به بررسی جایگاه مسجد شیخ لطفاهلل از منظر فرآیند فکری در طراحی پیوسته معماری و شهر می
پردازد.مسئلهآغازیناینپژوهش،بررسیدالیلعدولاینبناازارزشهایغالبمعماریایرانیازجملهتقارنوتعادلمحوریو گرایش
به نوعی تعادل ناپایدار در طراحی است.

وفص رصع یناریا یمالسا یزاسرهش رد ایوپ لداعت شقن
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 .1مقدمه

فرآینــد طراحــی در معمــاری ســنتی ایــران ،شــامل روشهــای
پیچیــده و قانونمنــدی بــرای طراحــی و پدیــدآوری فــرم هــای
فضایــی بــوده کــه گرچــه بــا روش هــای مــدرن طراحــی متفــاوت
اســت ،امــا هــدف نهایــی آن عبــارت اســت از تبدیــل ایــده هــا
بــه صــور فضایــی .معمــاران ســنتی ،توانایــی هــای خالقانــه
ای در طــرح و ســاخت و اجــرای بنــا بــه کاربــرده انــد کــه اغلــب
از حــوزه برخــی ســنت هــا فراتــر نرفتــه اســت .امــا در برخــی از
بناهــای ایــران کــه رویکــردی معنا گــرا بــه معمــاری دارنــد،
حیطــه خالقیــت معمــاران ســنتی فراتــر رفتــه و بــه الگوهــای
منحصرب هفــردی دس ـتیافته کــه وا کاوی آن مــی توانــد راه را
بــر شــناخت اندیشــه هــای متعالــی معمــاری ایــران بگشــاید.
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فرآینــد طراحــی در معمــاری ،دارای ســطوح گونا گونــی اســت و
در هــر تــراز ،بیــان معمارانــه در پاســخ گویــی بــه مســئله فرهنــگ
بــه عنــوان یكــی از عوامــل مؤثــر بــر معمــاری ،رویكردهــای
گونا گونــی را بــروز میدهــد .بــرای مثــال توجــه بــه بســتر
معمــاری و دادههــای طــرح ازجملــه ابــزار اولیــه معمــاران
در فراینــد طراحــی هســتند(.) Mahdavinejad,2012:21
همچنیــن تبلــور نیروهــای فرهنگــی در هــر عصــر منجــر بــه
ســاخت معماریهــای گونا گــون و متفاوتــی شــده اســت.
تجســم ایــن دگرگونیهــا در قالــب معمــاری ،پایدارتریــن میــراث
فرهنگــی هــر دوره بــه شــمار میرونــد(:1999 ,Dunlup
 .)XIازای ـنرو ،فهــم یــک بنــا بــه معنــای مشــاهده بازنمایانــه
آن نیســت ،بلکــه نوعــی تجربــه حصولــی ناشــی از حضــور در
یــک فرآینــد مکانمنــد و زمانمنــد و تنهــا برحســب ســنتی کــه
معمــاری در درون آن قــرار دارد ،قاب ـلادرا ک اســت .رابــرت
اوســترهارت 1معنــا را امــری فراتــر از ظاهــر و ناظــر بــه یــک
معادلــه نســبی معیــن( )Ousterhout,1984 :46 -43و
نلســون گودمــن 2آن را ناشــی از زمینــه فرهنگــی و تالقــی میــان
بنــا و ســاختمان را مرجــع اوصافــی مــی دانــد کــه در طــول
زنجیــره معانــی بــه مفاهیــم محــض ارتبــاط مــی یابــد(:31-48
 )Goodman,1988كاســیرر معمــاری را بــه دلیــل تأ کیــد بــر
تجــارب فضا-زمانــی و قــرار دادن مخاطــب در بطــن معنــا و
بــه عنــوان بخشــی از فرآینــد شــکل گیــری آن ،بیواســطهترین
فــرم نمادیــن دانســته( )Scott,1977 :8-7و از منظــر
شــولتز 3ایــن نمادپــردازی بهمــرور بخشــی از هســتی انســانی
شــده( )Norberg-Schulz,1965:126ازای ـنرو معمــاری
نظامــی فرا گیــر و چنــد ســاحتی اســت و نهتنهــا هنــر و حرفــه،
کــه بیانــی از ذهنیــت نیــز هســت () Antoniades,1992:37
و آدمــی بــا ســاختن ،معانــی را در قالــب نظــام مــکان و عرصــه
بیــان مــی کنــد(.)Shultz,1993 :3-4معمــاری ایــران نیــز
عــاوه بــر ســاحت هــای گونا گــون معمــاری ،بــه واســطه
بازنمایــی مفاهیــم و فراهــم آوردن امــکان تجربــه چنــد ســاحتی

آنهــا ،از ایــن نظــام فرا گیــر برخــوردار اســت .ســاخت بناهــای
تاریخــی در دوران اســامی ،تجلــی حکمــت اســامی در کالبــد
بناهــای ایرانــی اســت( .)Mahdavinejad,2005:58در
نــگاه فنــی بــه آثــار معمــاری ایرانــی مــی تــوان تعامــل میــان
اقلیــم ،دانــش مهندســی و زیبایــی هــای هنــری را مشــاهده
نمــود( )Mahdavinejad,2012:70هــدف پژوهــش حاضــر،
نشــان دادن ایــن ســاختار معنایــی مبتنــی بــر تجــارب فضــا-
زمــان و مشــارکت مخاطــب در معنــا بــا هــدف درک نمادیــن
معمــاری اســت .چرا کــه معمــاری ایــران ،دارای بینشــی
نمادیــن اســت و «در ابــداع طــرح و اجــرای بنــا ،همــواره حــس
یزدانــی را بــر حــس زیبایــی و نیکــی مقــدم داشــته اســت
( .)Abolghasemi,2005:76در میــان بناهــای معمــاری
اســامی ،مســاجد از مهــم تریــن فضاهــای مذهبــی -اســامی
هســتند کــه در ســده هــای نخســتین اســام ،نقــش بســزایی در
حیــات اجتماعــی ،اقتصــادی و سیاســی جامعــه اســامی ایفــا
کرده-انــد( .) Pourjafar,2012:20در طــول تاریــخ کشــورهای
اســامی ،مســاجد در بافــت شــهری دارای جایــگاه ویــژه ای
بــوده( )Pourjafar,1999:30و دارای سلســلهمراتب کالبــدی
و عملکــردی در شــهر و محــات بودنــد .در عصــر صفــوی کــه
عصــر اعتــای معمــاری ایــران بــه شــمار مــی آیــد ،مســاجد
ارزشــمندی در ایــران و بــه ویــژه در شــهر اصفهــان ساختهشــده
اســت .شــیوه اصفهانــی ،محمــل بســیاری از تحــوالت و
نــوآوری هــا در معمــاری ایرانــی گشــته اســت .در ایــن دوره،
امــکان بــروز اندیشـههای معنایــی شــیعی ،در مكتــب اصفهــان
فراهــم گشــت و معمــاران ایــن مكتــب در ســاخت مســاجد ،در
پــی خلــق جهــان آرمانــی بودنــد تــا بتواننــد زیباییهــای آن
جهــان را در ایــن بناهــا تصویــر كننــد .اســتیرلن ،سرچشــمه
وجــوه نمادیــن مســاجد عصــر صفــوی ،ازجملــه مســجد امــام
(شــکل ) 2را در عالــم مثــال یــا عالــم ملکــوت و یــا بهشــت موعــود
دانســته اســت( .) Stierlin,1998:77در ایــن دوران آثــار بــی
ـمار ساختهشــده در قالــب مجموعههــا و تــک بناهــا  ،هریــك
شـ ِ
واجــد ارزش هایــی بــه لحــاظ طراحــی ،تزئینــات و  ...اســت و
انطبــاق بســیاری میــان معمــاری و شهرســازی ایــن عصــر برقــرار
اســت بــه گونــه ای کــه شــهر و بنــا در ادرا کــی پیوســته قرارمــی
گیرنــد .یکــی از ارزشــمندترین بناهــای ایــن دوره ،مســجد
شــیخلطفاهلل اصفهــان اســت؛ كــه همــواره بــه واســطه طــرح
معمــاری متفــاوت و تزئینــات منحصرب هفــرد خــود موردتوجــه و
تحســین بــوده و محققانــی همچــون آرتــور پــوپ آن را نقطه اوج
معمــاری ایــران اســامی مــی داننــد( .) Pope,1971:24در ایــن
پژوهــش تــاش شــده تــا تعــادل پویــا در نمــای مســجد شــیخ
لطــف اهلل کــه بهواســطه نحــوه قرارگیــری گنبــد ایجادشــده
اســت ،مــورد بررســی قــرار گیــرد.

«گنبدهــا بهطورکلــی در طراحــی و ســاخت مســاجد ،تکایــا،
مدرس ـهها و دیگــر آثــار فاخــر معمــاری ایرانــی حضــور
دارنــد( )Mahdavinejad,2003:24احتیاجــات مکانیکــی و
ارزشهاینشانهایوابستهبهفرمهای گنبدیشکل،موجبآن
بوده که تاریخ فنی ایران از این لحاظ بسیار غنی و پرثمر باشد.
بازخوانیفناوریهایسنتیبهمنظور کاربرددردورانمعاصردر
عملموضوعیاست کهمیتواندموجباتارتقایمعماریمعاصر
ایرانرافراهمآورد.توجهبهاینمسئلهدر تحلیلفناوری گنبداز
اهمیتبسزاییبرخوردار است(.)Mahdavinejad,2012:22
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در ایــن مقالــه شــیوه قرارگیــری گنبــد شــیخ لطــف اهلل و اهمیــت
آن در طراحــی مســجد ،مــورد بررســی و تجزیهوتحلیــل
قرارگرفتــه اســت .ازآنجا کــه نمــی تــوان مســجد شــیخ لطــف اهلل
را ادامــه ســنت طراحـ ِـی ســنتی ایــران محســوب نمــود ،مقالــه
حاضــر بــا بررســی فرآینــد طراحــی آن ،نــوآوری هــا و تغییــر نگــرش
هــای درون طراحــی آن را کــه منجــر بــه ارتقــای آن از ســطح
معمــاری بومــی بــه متعالــی شــده را مــورد بازشناســی قــرار
دهــد و بــه ایــن منظــور روش تحلیــل گا مبـهگام فرآینــد طراحــی
بهمنظــور درك نحــوه طراحــی آن را بهعنــوان شــیوه پژوهــش
4
برگزیــده اســت.

وفص رصع یناریا یمالسا یزاسرهش رد ایوپ لداعت شقن

هــدف پژوهــش حاضــر ،بررســی مؤلفــه هــای حا کــم بــر فرآینــد
طراحــی ایــن مســجد بهقصــد دســتیابی بــه پاســخ ایــن پرســش
اســت کــه ســاختار اندیشــه طراحــان مســجد مذکــور چگونــه بــه
چنیــن طرحــی منجــر گشــته و بــه ایــن منظــور ،فرآینــد طراحــی و
ـاختار ادرا کـ ِـی بنــا بــا اتــکا بــه روانشناســی گشــتالت و ســازمان
سـ
ِ
ً
انتظــام مرکــزی ،مــورد تحلیــل و بررســی قرارگرفتــه تــا نهایتــا
ارزش هایــی کــه ایــن بنــا را بــه لحــاظ ایجــاد ادرا ک پیوســته
ی شــهر و بنــا از دیــد مخاطــب ،بــه نقطــه عطفــی در تفکــر
معمــاری ایــران بــدل ســاخته  ،آشــکار گــردد .بــه ایــن منظــور
ابتــدا جایــگاه تفکــر شــیعی در مکتــب اصفهــان و بهتبــع آن،
اهمیــت مخاطــب در عصــر صفــوی و ســپس ارتبــاط معمــاری و
ـازی عصــر صفــوی و نیــز جایــگاه مســجد شــیخ لطــف اهلل
شهرسـ ِ
ً
در معمــاری ایــن دوره ،مــورد بررســی قرارگرفتــه و نهایتــا فرآینــد
طراحــی در مســجد شــیخ لطــف اهلل و اهمیــت تعــادل پویــا در
ایجــاد ادرا ک پیوســته از شــهر و بنــا ،مــورد تحلیــل و بررســی
قرارگرفتــه اســت.

.2تأثیر اندیش های شیعی بر نوآوریهای هنری
در عصر صفوی
در میــان گرایشهــا متفــاوت در هنــر اســامی ،هنــر شــیعی،
دارای جایگاهــی ویــژه و مشــخصاتی منحصربهفــرد اســت
کــه از آن را از ســایر مکاتــب هنــر اســامی متمایــز مــی ســازد .در
ً
بررســی كیفیــت تأثیــر تشــیع بــر هنــر ،آنچــه غالبــا مغفــول واقــع

میشــود تأثیراتــی اســت كــه تشــیع بــر هنرمنــد ،بــر باورهــای او و
ّ
دریافتــش ،بــرای نگاهــش بــه عالــم ،و بــرای كیفیــت تجلــی ایــن
ً
عقایــد در دلــش میگــذارد .ایــن را معمــوال كمتــر موردتوجــه
ً
قــرار میدهنــد .غالبــا مــا بــه كیفیــت تأثیراتــی توجــه میكنیــم
كــه عناصــر ظاهــری و بیرونــی (آثــار هنــری) از تشــیع پذیرفتهاند،
درحالیکــه اصــل موضــوع تأثیراتــی هســتند كــه دل هنرمنــد
از توجــه بــه معــارف شــیعی مییابــد .بدیــن ترتیــب ،رواج و
گســترش اندیشــه هــای شــیعی در عصــر صفــوی و در چارچــوب
مکتــب فلســفی اصفهــان ،ســرآغاز نــوآوری هــای بــی شــماری
گشــت کــه یکــی از نمونــه هــای آن مســجد شــیخ لطف اهلل اســت
کــه در ایــن پژوهــش مــورد بررســی قرارگرفتــه اســت .فکــر و تعقــل
در مبانــی تفکــر شــیعه جایــگاه ویــژه ای دارد کــه متأثــر از نــگاه
ویــژه قــرآن بــه عقــل و تعقــل اســت .شــیعه ،در دوره صفویــه
بــا حا کمیــت شــاهان صفــوی و رســمی شــدن مذهــب تشــیع
از وضعیــت ســابق رهایــی یافتــه و از یــک اقلیــت بــه ا کثریــت
تبدیــل شــد .تشــکیل دولــت نیرومنــد شــیعی صفــوی ،پایــگاه
و پناهــگاه مســتحکمی بــود کــه موجبــات مهاجــرت علمــای
شــیعه خــارج از قلمــرو ایــن دولــت را فراهــم مــی ســاخت .ورود
علمــای مذهــب تشــیع بــه ایــران و تجمــع آنهــا در مرکــز قــدرت
صفــوی) شــهر اصفهــان( و برخــورد آنهــا بــا روحانیــت داخــل
مملکــت ،مســائل جدیــدی در قلمــرو اندیشــه هــای سیاســی
و مذهبــی پدیــدار می-ســاخت و زمینــه هــای رشــد حیــات
عقلــی شــیعی را فراهــم نمــود .شــکوفایی حیــات عقلــی شــیعی)
در عصــر صفــوی( بــه همــراه امنیــت ،باعــث رشــد هنــر اســامی-
ایرانــی در همــه زمینــه هــا ازجملــه معمــاری و شهرســازی شــد
درواقــع ایــن دوره خالق-تریــن ادوار هنــر اســامی و نیــز فلســفه
و متافیزیــک اســامی اســت(.)Haghighatbin,2012:86
پــس از رســمی شــدن مذهــب شــیعه در دوره صفــوی ،مبانــی
اعتقــادی تشــیع بیشازپیــش در ایــران بــه کار رفــت .معمــاران
شــیعه مذهــب همچــون علــی ا کبــر اصفهانــی و محمدعلــی
اصفهانــی بــا حکمــت خویــش ،مبانــی عرفانــی و آســمانی تشــیع
را دریافــت کردنــد و الهامــات و اعتقــادات الهــی را جهــت تغییــر و
قدســی کــردن فضــای مســاجد کــه بیــش از هر معمــاری دیگری
بــا غنــی تریــن ابعــاد وجــودی انســان در تعاملی دوســویه اســت،
بــه کاربردنــد .ازای ـنرو جهــت شــناخت چگونگــی تأثیرگــذاری
ایــن اندیشــه هــا و الهامــات الهــی بــر مســاجد شــیعی ،ابتــدا
جهانبینــی مذهــب شــیعه و نــوع نــگاه شــیعه بــه عالــم هســتی
بررســی مــی گــردد( .)Ansari,2010:147ازایــن رو ،تشــیع ،تأثیر
ویــژه ای بــر دریافــت هنرمنــد دارد و بهتبــع آن ،در ایــن دیــدگاه،
دریافــت مخاطــب و ادرا ک او از کنایــات و اشــارات ،جایــگاه
ویــژه ای مــی یابــد .در ادامــه بــه اهمیــت دریافــت مخاطــب در
عصــر صفــوی اشارهشــده اســت.

شکل:1میداننقشجهان(مأخذ :کیانی)1388،

 .3اهمیت یافتن مخاطب در عصر صفوی

 .4طراحی شهری در عصر صفوی
در اینقسمت،برشمردنبرخیاز ویژگیهایمعماریاصفهان
در عصرصفویضروریبهنظرمیرسد؛اصفهانیكشهرنوبنیاد
اسالمینیست؛اماصفویهباهدفساختپایتختیباعظمتبه
عنوان نماد پیروزی تشیع در ایران ،این شهر را گسترش داده و

مهــم ترین نتیجــه این امر برای پژوهش حاضر ،آزادی طراحان
این میدان و بناهای پیرامونی آن برای تجسم ایده-های خود
و عــدم وجــود هرگونــه اعمــال محدودیت بیرونی از ســوی بافت
پیرامونیبهعنوانعاملمحدودیتمکانیدر اجرایایدههای
ذهنیطراحاست.ازاینروتمامی کنشهایطراحینهدرجهت
تطبیقباوضعیتموجود کهباهدفدستیابیبهادرا کنهایی
ایده توسط فاعل شناسا بوده است.

 .5مسجد شیخ لطف اهلل ،گذر از معماری بومی به
معماری متعالی
معمــاری بومــی بــا اتــكا بــه تحــول یــك مــدل مــداوم همــراه بــا
تعدیل شكل میگیرد .این مدلها تحت تأثیر عوامل مذهبی،
اعتقادات ،اقتصاد و اقلیم توسعه مییابند .بسیاری از الگوهای
معمــاری ایران در درون این شــیوه معمــاری قرار میگیرد.
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در عصــر صفــوی و بــا رونــق گرفتــن هنــر و معمــاری ،معمــاران
عصــر صفــوی كوشــیدند تــا بــا حفــظ ویژگــی هــای معمــاری
ایرانــی ،نوآوریهایــی را درزمینــهٔ معمــاری بــه انجــام
برســانند .ازجملــه ایــن ویژگــی هــا مــی تــوان بــه افزایــش بــار
دادن نقــش نمادیــن
بصــری در تدویــن فضــای شــهری،
ِ
بــه بناهــای دارای كاربــرد همگانــی اشــاره نمــود .در مکتــب
اصفهــان ،نــه مقیــاس ،بلکــه فضــای انســانی مطــرح مــی گــردد.
مقیــاس هــا ،انــدازه هــا ،احجــام ،گشــودگی هــا و بســته شــدنها
و  ...همــه بیانگــر ایــن فضــا هســتند و بهعبارتدیگــر کمــال
و تمامیــت اثــر در نــگاه مخاطــب ،شــاید مهــم ریــن و بنیــادی
تریــن صلــی اســت کــه ذهــن و فکــر معمــاران را بــه خــود مشــغول
میداشــته اســت( .)Haji Ghasemi,1996:29در دوره
صفــوی ،تعییــن مــكان ســاختمان در محیــط شــهری و ارتبــاط
ی تــازهای مــی یابــد و افزایــش
آن بــا محیــط پیرامــون ویژگ ـ 
بــار بصــری ســاختمانها بــه معنــای تعامــل بیشــتر میــان
انســان بــه عنــوان «فاعــل شناســا» 5و ســاختمان بــه عنــوان
«موجودیــت قابلشناســایی» مــی گــردد .ایــن نگــرش را مــی
تــوان گون ـهای نســبی از گرایــش انســانگرایانه در معمــاری
6
ایــران بهحســاب آورد.

باحفظساختوساز موجود،ساختوسازهایجدیدیراباآن
تركیبنمودتاشهریمتوازنوبااهمیتحاصلشود.شاهعباس
اول در هر شهر مجموعه ای شامل مسجد شاه ،کاخ سلطنتی،
اصفهانپیشاز
میدانهابزرگو...ایجاد کرد.درساختارقدیمی
ِ
صفوی ،بازار ،به عنوان واحد سازمان دهنده شهر عمل میكند
و در مجاورت آن مسجد جامع و میدان كهنه قرارگرفتهاند .در
عهدصفویاینمركزشهریسلجوقیبا گسترشبازار،بهمیدان
جدیداالحداثنقشجهانپیوست(.)Ardalan,2007:96-97
میــدان نقــش جهان(شــکل  )1قــوی ترین و ظریــف ترین ترکیب
کالمیمکتباصفهاناست کهدر آنفضا،از جنبهمفهوموطرح
تصوری شایان توجه و شهر نمونه عالی از تداوم فضایی مثبت
است.

شکل:2فرضیهتحولساختار فضاییمناطق کالنشهریوظهور ابرشهرـمنطقهها(مأخذ:نگارندگان)
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شکل:2نمایمسجدشیخلطفاهلل(مأخذ:معماریانوپیرنیا)1383،

اما معماری متعالی بهگونهای از ساختمانها اطالق می-شود
كه در پی برقراری یك ارتباط معنایی ویژه و منحصربهفرد میان
فرمهای خاص هستند و با اتكا به آن قصد دارند تا نوعی بیان
نمادینیازیباییشناسانهرابهنمایشبگذارند.مساجدی که
در دوران طالیی قدرت معنوی ،مالی و سیاسی شیعیان در این
ســرزمین شــکل گرفتــه انــد ،واجــد هویــت معنوی ویــژه ای بوده
انــد( )Bemanian,2010:37و نمونــه ای از معماری متعالی به
شمارمیآیند.مسجدشیخلطفاهلل(شکل،)2ازجملهزیباترین
وباشكوهترینبناهایدورانصفویاست.
مســجد شــیخ لطفاهلل تالشــی برای انطباق وضعیت قرارگیری
مسجد و راستای نا گزیر قبله و الزام ورود نمازگزاران در راستای
منتهی به آن را در خود دارد .کل بنا با بافت مجاور منطبق شده
اما دسترسی به فضاهای اصلی مسجد با چرخش و به ترتیبی
صورت می گیرد که فضاهای اصلی در راستای قبله جهت می

یابنــد .آرایههــا و کتیبــه هــا ،آثــار هنرمنــدان مشــهوری همچــون
علیرضا عباسی ،استاد حسین و باقر بنا از دیگر ویژگیهای این
مسجد است .نكته بسیار متفاوت در طراحی این مسجد ،عدم
تقارن گنبدوسردرآندرنمایموجوددرمیدانوعدولازتقارنو
سازماندهیمحوریبهعنوانپایهترکیببندیمعماریایرانی
است ،درحالیکه تمامی بناهای پیرامون میدان سعی دارند تا
ضمن حفظ هویت خود ،به فضای میدان نیز احترام بگذارند و
اینحالتدرنمایورودیبازار،نمایبخشورودیمسجدامام
اصفهانونمایمتقارن كاخعالیقاپو كهدر روبرویمسجدودر
سمت غربی میدان قرارگرفته ،قابلمشاهده است .این امر در
معماری ایران فاقد هرگونه ســابقه تاریخی بوده و درصورتیکه
پژوهــش حاضــر ،تعمــد در اجــرای آن را مشــخص ســازد ،مــا بــا
چرخشی در ساختار نگرش به طراحی معماری در ایران و یک
معمــاری متعالــی و نــوآور روبرو خواهیم بــود .پژوهش حاضر ،به

شکل:3دیا گراممسجد( مأخذ:نگارندگان)

آزمونمجددفرآیندطراحیوسازمانتصمیمگیریهنگامخلق
اثــر مــی پــردازد.
 .تحلیل فرآیندطراحی مسجدشیخ لطف اهلل
سازماندرونیطراحی،شامل گنبدخانهبهعنوانبخشاصلیو
نقطهعطفبنا،ورودیومسیرانتقالیحدفاصلآندومی گردد.
گنبد خانه فضایی است که از بیشترین اصول ثابت در طراحی
ازجمله روبه قبله بودن ،الزام ورود نمازگزار در راستای روبهقبله،
ابعادو...برخورداراستوورودیبه-عنواننقطهبرخورددومین
بخشومسیرارتباطیفضایقابلانعطافومتغیرراتشکیلمی
دهد.نمونهسادهاینامررامیتواندرمساجددارای گنبدخانه
وایوانمانندشکل3مشاهدهنمود.

در شــکل  4مراحــل ایــن تصمیــمگیــری در قالــب دیا گرام نشــان
دادهشدهاست.اینفرآیندبههمراهیمسائلیهمچونساختار،
تناسبات ،طراحی بعد سوم  ،آرایهها و بهرهگیری از نور منجر به
طرحنهاییمسجدشدهاست.
شــکل  5در قالب دیا گرام های متعدد به تحلیل پالن و ویژگی
هایطرحنهاییبنا،هندسه،فضاهایاصلیوفرعیمیپردازد.

شکل:4دیا گرامفرآیندتحلیلمسجد( مأخذ:نگارندگان)

تــا ایــن بخــش میتــوان پذیرفــت كــه طــراح در پــی آن بــوده تــا
بــه بهتریــن نحــو ،بــه پاســخگویی بهصــورت مســئله خــود در
پــان بپــردازد .امــا فــار غ از طراحــی پــان ،بعــد ســوم به-عنــوان
ظــرف دربرگیرنــده روابــط انســانی و ســازنده پوســته ادرا كــی او
نیــز اهمیــت قابلتوجهــی دارد .امــا در ایــن تحلیــل از بررســی
یگــردد .زیــرا بررســی مــا
مقطــع ســاختمانی صرفنظــر م 
معطــوف بــه بررســی رابطــه میــان فــرم خارجــی و فضــای درونــی
اســت .از بعــد مقطــع نیــز فضــای گنبــد خانــه بهعنــوان رفیــع
تریــن بخــش ،فضــای ســردر بــا ویژگیهــای خــود بهمنظــور
تمایــز از محیــط پیرامــون در زمــره مــواردی هســتند کــه طراحــی
بــه آنهــا توجــه داشــته اســت؛ امــا پژوهــش حاضــر بیشــتر
معطــوف بــه عــدم تقــارن خارجــی ایــن بنــا و بررســی تأثیــر آن
بــر ادرا ک مخاطــب از فضــای خارجــی بنــا و دالیــل ایــن امــر و
تأثیــرات آن بــر ســازماندهی داخلــی بنــا اســت.
 -1-6عوامل خارجی حا کم بر نما
عــاوه بــر عوامــل درونــی همچــون گنبــد و ورودی بــه عنــوان
عوامــل توأمــان معــرف حضــور مســجد در فضــای میــدان،
عوامــل خارجــی مؤثــر بــر طراحــی مســجد را میتــوان تقــارن
ورودی بنــا ،تقــارن كاخ عالیقاپــو كــه در طــرف دیگــر میــدان،
شکســت ایجادشــده توســط ورودی مســجد در جــداره میــدان
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مســجد شــیخ لطـفاهلل نیــز ایــن ســاختار درونــی را داراســت؛ اما
تحت تأثیر نیروهای خارجی حا كم بر طراحی ،الزام تغییر شکل
جهتقبله،به
اینسازمانپدیدآمدهاست.عاملخارجیمؤثر ِ
عنوانعاملتعیین كنندهجهتقرارگیری گنبدخانهوزاویه45
درجهآنبامحورجانبیمیداننقشجهانبهعنوانتعیینکننده
راستای ورود به بنا است .معمار بهمنظور حل این تغییر راستا،
عناصر اصلی طرح بنا یعنی گنبد خانه و ورودی را در راستاهای
صحیح مربوط به هر یک قرار داده و تنش حاصل از تغییر زاویه
رادرفضایانتقالیمیانایندوبخشحلنمودهاست.
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شکل:6نمایفرضیمسجدشیخلطفاهلل(مأخذ:نگارندگان)
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و اهمیــت دوم ایــن مســجد در مقابــل مســجد امــام اصفهــان
بهعنــوان مســجد جامــع شــهر در عهــد صفــوی دانســت .بــه
دلیــل حضــور بســیار قدرتمنــد مســجد امــام در میــدان ،مســجد
شــیخ لط ـفاهلل در طراحــی خــود بــا تقلیــل حضــور در فضــای
میــدان ،بــی هیــچ شــباهت و یــا قرینــه ای بــا آنچــه در دیگــر
جــداره هــای میــدان واقــع اســت ،هویــت درجــه دوم حضــور
خــود را بهوضــوح بیــان م ـیدارد .امــا مســئله ســازماندهی
خــاص ایــن مســجد در نمــای خارجــی به-عنــوان نمونــه ای
نامتعــارف قابلتأمــل اســت .اثبــات نادرســتی آن نمایانگــر
نقــص و اثبــات صحــت و هدفمنــد بــودن آن نشــان از نوعــی
دكتریــن و راهبــرد جدیــد در معمــاری ایرانــی و عامــل رفعــت
آن تــا ســطح یــك بنــای دارای معمــاری متعالــی خواهــد بــود.
ازای ـنرو میتــوان ســه گزینــه متفــاوت را در نظــر گرفــت ؛ ایــن
کــه طــرح معمــاری كنونــی بنــا:

شــکل :7بررســی امــکان تغییــر در پــان مســجد بــا توجــه بــه نمــای جدیــد (
مأخــذ :نگارنــدگان)

الــف) ناشــی از محدودیتهــای اعمالشــده از ســوی محیــط
پیرامونــی،

بیانی روشن از سازماندهی فضایی دوره صفوی محسوب می
شود .بنابراین از سوی بافت پیرامونی هیچ تحكمی برای تغییر
معماریمسجدوجودنداشتهاست.ازسویدیگر،درطر حریزی
میدان،مكاننهاییمسجدنیزتعیینشد هومسجدبهعنوانیك
جسم الحاقی در مراحل بعد به آن افزوده نشده است .بنابراین
مقولــه هــای عــدم تطابــق محــور قبلــه از لحظــه آغازیــن طراحــی
مشخصبودهاست.

ابطــال و یــا اثبــات هر یــك از این بخشها ،بــه نتیجهای متفاوت
منجر خواهد گردید:

گزین ـهی ب یعنــی عــدم امــکان ســازماندهی داخلــی نیــاز بــه
بررســی دارد .ا گــر هــدف نهایــی طــراح را بــا توجــه بــه اهــداف
معمــاری ایرانــی دســتیابی بــه انتظــام و تقــارن در نمــای
مســجد بــا هــدف وفــاداری بــه اصــول ،احتــرام بــه فضــای
میــدان و تطابــق بــا تقــارن کاخ عالیقاپــو بدانیــم ،بایــد نمــای
فرضــی (شــکل  )6را بهعنــوان هــدف نهایــی طــراح بپذیریــم.
بنابرایــن آزمــون مــا در ایــن مرحلــه ســنجش امــکان دســتیابی

ب) ناشی از محدودیتهای هندسی سازمان درونی اثر و عدم
امكانتغییردرسازماندهیودرنتیجهنمایانگرنقصیدرطراحی
ج) ناشــی از دیدگاه تعمدی طراح و راهبردی در تفکر وی بوده
است.

گزینــه الــف بــه ســهولت قابل رد اســت؛ زیرا میــدان نقشجهان،
چنانچه پیش تر اشاره شد ،درون یك بافت موجود و با تخریب
محیط پیرامون ســاخته نشــده ،بلکه در قالب یك طرح توسعه
شــهری جدیــد طر حریــزی و بافــت پیرامونــی در مراحــل بعــد
توسعهیافتهاست.برنامهریزی،طراحیواجرایاینشهرجدید،

شکل:9مسجداماماصفهان(دیداز عالیقاپو)(مأخذ:نگارندگان)

این دو راهحل سازماندهی آزاد بوده است .بنابراین فرضیه ج
یعنــی تعمــد طــراح بــر ســازماندهی كنونــی مســجد موردتوجــه
قرار میگیرد .برای درك سازماندهی كنونی مسجد ،ابتدا باید
رویكردهایعمومیطراحیدر دورانصفویراموردبررسیقرار
داد تــا بــا بررســی ایــن رویكردهــا و طرح معماری مســجد حاضر،
نظریه ای در قالب این جزء خاص تبیین گردد.
در بخــش معمــاری اصفهــان در دوره صفــوی بــه افزایــش توجــه
بــه ارزش بصــری ســاختمان و تأ کیــد بــر ارزش دیــداری بنــا در
معمــاری و طراحــی شــهری ایــن دوران اشــاره شــد .در مرحلــه
اول میتــوان ایــن فرضیــه را مطــرح ســاخت كــه ایــن رویكــرد
در تمامــی بناهــای پیرامونــی میــدان نقشجهــان تكــرار شــده
اســت .بنابرایــن مســجد شــیخ لط ـفاهلل و مســجد امــام بــا
توجــه بــه مســائلی مشــابه ،هــر دو دارای فرآینــدی مشــابه در
طراحــی بودهانــد.

با توجه به مقایســه این پالن و پالن موجود مســجد (شــکل ،)8
میتوانمشاهدهنمود كهتنهاتغییرحاصل،افزایشطولمسیر
اتصالی میان ورودی اصلی و گنبد خانه است و هیچ تغییری در
سازماندهی پالن رخ نمی دهد .تغییر حاصل نیز بهاندازهای
نیســت كــه ســاختار مســجد را مــورد تهدیــد قــرار دهــد .بدیــن
ترتیــب میتــوان نتیجــهگرفــت كــه معمــار در انتخــاب هــر یــك از

بنابراینرویكردطراحیایندومسجدمتفاوتبودهوبهگونهای
که در اولی (مسجد امام) با دوری جستن از تنش و در نمونه دوم
(مســجد شــیخ لطــف اهلل) بــا تأ کیــد بــر تنــش از یكدیگــر تفكیــك
میگــردد .بــا توجــه بــه این مســئله میتوان دریافــت كه طراحی
خاص این مسجد باید ریشه در قصد معمار برای ایجاد قرائتی
خاصازبناداشتهباشد.بنابراین كشفزمینههایادرا كیوتأثیر

طراحــان بــه هماهنگــی بیــن ایــن نمــا و پــان مســجد اســت.
ازایـنرو در یــک آزمــون ســعی شــده تــا پــان مســجد بهگونـهای
تغییــر نمایــد کــه بــا نمــای حاضــر هماهنــگ باشــد.
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شــکل  :8دیا گــرام بررســی نمــا ،پــان و ســازمان فضایــی مســجد (مأخــذ
نمــودار :نگارنــدگان (مأخــذ شــکل :کیانــی))1388 ،

امــا بایــد بــه ایــن نكتــه توجــه نمــود كــه در طراحــی مســجد امــام
(شکل ،)9طراح تغییر زاویه را به گونه ای حل نموده است ،كه
این تغییر جهت تأثیر چندانی بر فضای میدان نگذارد .مسجد
در جبهه میدان درصدد تطبیق با فضای میدان است و گنبد
خانــه اصلــی بــه واســطه فاصلــه زیاد خــود از فضای میــدان تأثیر
بسیار كمیبررویفضایمیداندارد.ودرواقع،رویکردطراحی
در مسجدامام،دوریجستناز تنشاست.درحالی کهدر تقابل
با آن ،گنبد مسجد شیخلطفاهلل در مجاورت میدان قرارگرفته
و تنــش میــان ورودی و محــور جانبــی میــدان را مــورد تأ کید قرار
میدهد.
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شکل:11عدمتقارن(مأخذ:نگارندگان)

شکل 10مقایسهنمایمفروضوموجود(مأخذ:نگارندگان)

بنــا بــر مخاطــب ،توجیهــی بــر تصمیــم معمــار در فرآینــد طراحــی
خواهد بود.
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 .2-6ادرا ک معماری
ادراك معمــاری در طــی زمــان و بــا تحــرك و پویایــی مخاطــب
شــكل میگیــرد .ادراك معمــاری نــه نگاهــی لحظــه ای بــه
منظــری ثابــت بلکــه حرکتــی در فضا/زمــان و ماحصــل
ســكانسهای متسلســلی از ادراك اســت .انســان بــا ادراك
در امتــداد زمــان و در درون یــك سلســله از فضاهــا و بــا قیــاس
میــان فضــای تجربهشــده پیشــین بــا فضــای موجــود و فضایــی
كــه قصــد ورود بــه آن را دارد ،معمــاری را تجربــه میكنــد .از
ســوی دیگــر مــا دنیــای خــود را مطابــق بــا اطالعــات از پیــش
تصــور شــد ه ای از چیزهایــی کــه انتظــار داریم ببینیــم ،درک می
کنیــم .مجموعــه دانســته هــای مــا ،محیــط یــک شــیء و رابطــه
آن بــا دیگــر اشــیاء مــی توانــد روی ادرا ک بصــری مــا از آن شــئ
اثرگــذار باشــد( .) Ching,2007:246درک نقــش طــرح واره
هــای ذهنــی انســان در ادرا ک وی از جهــان و ســازماندهی
واقعیــت ،بــا جنبــش گشــتالت 7در دهــه  1920شــروع و توســط
روانشناســی شــناخت گــرا توســعه یافــت .بــر اســاس آمــوزه
گشــتالت ،کل ،فراتــر از مجمــوع اجــزاء تشــکیلدهنده آن و
اندیشــیدن مســتلزم ســازماندهی تــازه-ای از عناصــر مســئله
توســط ذهــن اســت .از دیــدگاه گشــتالت ،درک زیباشناســی
بــا تعمــق در تــوان ســازماندهی ذهــن ،میســر مــی گــردد .در
ایــن میــان دسترســی بــه تعــادل بصــری بــه عنــوان بخشــی از
ســاختار ســازماندهی از جایــگاه عمــده ای برخــوردار اســت.
موضوع «تعادل بصری» ،زیرمجموعه مبحث «تعادل ذهنی»
اســت .در معماری ،بهویژه طراحی نما ،تنها به کمک دســتگاه
مرکب کهاز تجمیعدستگاهانتظامدکارتیومرکزیبهدستمی

آیدمیتوانتعادلبصریدرنمایساختمانرابرقرار کرد.مقصود
هنگامیحاصلخواهدشد کهضمنرعایتنظمدکارتی،تعادل
بصــری در دســتگاه مرکزی نیز حاصل شــود تــا درنهایت رضایت
خاطر به دست آید .در نظریه تعادل بصری در دستگاه مرکزی،
کــه مشــاهدات آرنهایم در پیدایش آن ســهم عمــده ای دارد ،به
موقعیت نقاط جاذب نگاه در یک ترکیب ،نسبت به یک نقطه
مرکــزی توجــه می شــود .این نقطــه مرکزی همانا مرکــز ادرا کی8
ترکیــب موردنظــر اســت و موقعیــت شــکل هــا نســبت بــه یکدیگر
و نسبت به نقطه مرکز در مفهوم کلی «گرانیگاه بصری» 9مستتر
می گردد .به استناد این نظریه تعادل بصری هنگامی احساس
مــی شــود کــه گرانیــگاه بصــری یــک ترکیــب ،بــر مرکــز ادرا کــی آن
منطبق و یا در حوزه نفوذ آن باشد .با این پیشفرض به تحلیل
نقشنمــا ،ســازماندهی فــرم و فضــای طرح مفــروض و واقعیت
موجود مسجد شیخ لطفاهلل در یك سكانس حركتی مداوم از
ورودی بــه گنبــد خانــه اصلــی میپردازیــم .بــا توجه بــه تعمدی
بــودن نحــوه طراحــی ،بایــد بــه بررســی دالیــل ایــن ســازماندهی
و بــه دلیــل رویکــرد توجه بــه مخاطب در معمــاری صفوی ،باید
بــه تأثیــر ایــن گونه طراحی بر ادراك انســانی از بنا توجه نمود .به
این منظور باید دو نمای متفاوت ماحصل دو فرآیند را با یكدیگر
مقایســهكنیــم .ا گــر نمای مفروض و نمای موجــود هر دو در یك
دستگاهمركزیتعادلبصریقرارمیگیرند.درایندستگاهمركزی
به موقعیت نقاط مجذوب نگاه و یا شكلهای یك تركیببندی
نســبت به یك نقطه مركزی توجه میشــود .این مركز باید نقطه
ادرا كــی مركــز تركیــب مــورد باشــد(.) Razjouyan,1993 :17-3
در مورد نمای مفروض(شــکل ،10باال) به ســهولت میتوان دید
تعادل بنا
كه به واسطه تقارن موجود در طراحی ،محور تقارن و
ِ
بــر یكدیگــر منطبقانــد و درواقــع مــا بــا یــك تعــادل ایســتا و پایــدار
روبروهستیم.ازآنجا که گرانیگاهبصریشكلدر درونشكلقرار
دارد و انطباق میان مسیر ورود به بنا و تقارن مسیر برقرار است؛

بنابرایندر فضایبیرونتعادل كاملبرقرار است.امابهواسطه
پیوندمیانبصروادرا ک،مخاطببامقایسهمیانورودیو گنبد
خانــه اصلــی كــه در نمای بیرون ،خــود را در کانون یک ترکیب-
بندیمحوریوفضایانتقالیواضحومقصدمشخصدرامتداد
و انتهای محور متصور می شود .اما بیننده مذكور زمان ورود با
هشتی موجود در طرح مفروض با یك نقطهتنش میان تجربه و
پیش داوری خود و واقعیت موجود می گردد.

نتیجهگیری
در عصــر صفــوی ،رواج و گســترش تشــیع ،نگاهــی تــازه و نــوآوری
هــای بــی شــماری را در معمــاری عصــر صفــوی ســبب گشــت.
در ایــن دوره ،در چارچــوب مکتــب اصفهــان و متأثــر از اندیشــه
و نــگاه شــیعی ،دریافــت مخاطــب ،اهمیــت ویــژه ای یافــت
بهگون ـهای کــه توجــه بــه نقــش «ادرا ک مخاطــب» در مقیــاس
شــهر و بنــا قابلمشــاهده اســت .در ایــن میــان مســجد شــیخ
لطــف اهلل یکــی از نمونــه هــای موفــق درزمینــهٔ پیوســتگی
ادرا ک شــهر و بناســت .بهمنظــور ارزیابــی ایــن مســئله،
پژوهــش حاضــر ،ارزش هــای ایــن بنــا را از بعــد نظریــه طراحــی
بــا تکیهبــر تحلیــل فرآینــد طراحــی و ســنجش تعــادل بصــری
بــا اتــکا بــه روانشناســی گشــتالت و دســتگاه انتظــام مرکــزی
مــورد بررســی قــرارداد .نتایــج ایــن بررســی نشــان مــی دهــد کــه
تعــادل پویــا در نمــای ایــن مســجد ،تشــخیص فضــای داخلــی
بنــا را از درون فضــای شــهری ،امــکان پذیــر ســاخته بــه گونــه
ای کــه بــا توجــه بــه یافتــه هــای پژوهــش حاضــر در کنــار تمامــی
ارزش هــای بنــای مســجد شــیخ لط ـفاهلل ،طــراح آن ،از نوعــی
ســاختار تعــادل پویــا در نظــام ســازماندهی پــان و بعــد ســوم
بهــره بــرده کــه نمایشــگر تحولــی عمــده در معمــاری ایــران و
تأییــدی بــر ارزش هــای معمــاری عصــر صفــوی در مشــارکت
مخاطــب در فرآینــد ادرا ک محیــط و معنــا اســت .پیونــد
میــان تجــارب ادرا کــی مخاطــب در بیــرون و درون  ،ایجــاد یــک
زنجیــره مسلســل ادرا کــی کــه میــان تجــارب بصــری و کنــش در
درون فضــا ارتبــاط برقــرار مــی نمایــد ،ازجملــه مــواردی اســت
کــه نشــان دهنــده پیشــرفتی در معمــاری عصــر صفــوی در
بهر هبــرداری از بنــا بهعنــوان بیانیــه ای در دســتیابی بــه شــیوه
نوینــی از زیبایــی شناســی و رســیدن بــه تــراز متعالــی در طــرح
معمــاری اســت .امــری کــه علــی رغــم حفــظ ارزش هــای پایــدار
مســجد در معمــاری ایــران ،آن را بــه بیانــی متفــاوت بــا ســطح
بومــی بــدل ســاخته و بــه معمــاری متعالــی تبدیــل نمــوده
اســت.

پینوشتها

Robert Ousterhout1 .1
Nelson Goodman2 .2
Christian Norberg-Schulz3 .3
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این عدم تعادل نیازمند تعدیل از دید مخاطب است .در هر اثر
هنــری ،عناصــر ایجادکننده تعادل بصری ،در ترکیب و تخالف با
یکدیگر ،تعادل کلی اثر را به وجود می آورند .برای مثال از تضاد
میان تقارن و عدم تقارن می توان برای ایجاد حس حرکتی بهره
گرفت و حرکت در جهت یک کانون جاذب ،ممکن است جهت
یــک شــکل را متعــادل ســازد درواقــع حرکت مــی توانــد بهعنوان
عاملمتعادل کنندهبه-شمارآید.ازسویدیگردرمیزانآ گاهی
مــا نســبت بــه داده ای بصری ،نوعی تمایز گذاری به ســود داده
هایی مشاهده می شود که در سمت راست حوزه بصری ادرا ک
مــی گردنــد ،بهاینترتیــب عناصــری کــه در ســمت راســت ظاهــر
میشوندچشمگیرترمینمایند.اماحساسیتتشدیدیافتهما
نسبت به آنچه در سمت چپ در جریان است این عدم موازنه
راجبرانمی کندوچشممابهشکلخودانگیختهاز کانونتوجه
اولیــه بــه حــوزه برخــوردار از حدا کثــر وضــوح بصــری حرکت می
کند( .)Arnheim,2004:47در این اثر نیز مخاطب الزم است
با هدف متعادل کردن وزن نوعی چرخش به سمت مخالف را
تمایلحركتیدرحالتیمنجربهتعادل
تجربهنماید(شکل.)11این ِ
خواهدشد کهبرتجاربادرا کیانساننیزمنطبق گردد.بیننده
پــس از ورود بــه بنــا متوجــه چرخــش به ســمت چپ مــی گردد تا
عدمتعادلبصریراجبراننمایدواینمنطبقبرمسیریاست
کــه طــراح بنــا برای حركت به ســوی گنبــد خانه اصلــی در اختیار
نهــاده و بدیــن ترتیــب سلســله حــوادث ادرا كی او کــه از بیرون از
بنا شرو عشده در درون ادامه می یابد و در یك زنجیره مداوم و
قانونمند،به گنبداصلیمنتجمی گردد.حركتمخاطبپیرامون
فضــای گنبــد و تأ کیــد بــر فضــا و فــرم آن ،اهمیــت آن را بــه عنــوان
اصلیترین نقطه بنا ،مشخص میسازد و عبور از تاریکی هشتی
و راهروی نیمه تاریک و پسازآن ورود به فضایی بزرگ و روشن
باالقایحسیکمرتبگیوادرا ک کیفیتنوریبهعنوانعامل
مشارکتکنندهدر فرآیندتسلسلحرکتیهمراهاست.درنتیجه
درطیمسیرازورودیتا گنبد،شاهد کیفیتمتنوعیازفضاهای
متوالی هستیم که در زنجیرهای معنادار قرارگرفته اند .تنوع در
اندازه ،تناسبات فضاها و زنجیره معنادار حرکتی شامل هشتی،
راهرو و صحن و زیر گنبد ،تداعی بخش نوعی سلوک است که از
کنشحرکتی،
طریقخرق ِ
عادت ِ
بصریمخاطبوواداشتناوبه ِ
وی را بــه مرکــز ادرا ک و پیونددهنــده کالبــد بــا معانــی درگیــر مــی
کند.در معماریایراناینشیوهدرگیریباسازماندهیپویای

بصری و ایجاد زنجیره حرکتی و ادرا کی مبتنی بر تالش مخاطب
برایتأمینتعادلبصریسابقهپیشینینداردومیتوانآنرابه
عنوان یك چرخش در فرآیند طراحی بنا در معماری ایران تعبیر
نمود؛امری کهاینبنارابهبیانیهایدر دستیابیبهیکاندیشه
معمارانه بدل می سازد و در زمره معماری متعالی قرار می دهد.

4 .4روش تحلیــل فرآینــد طراحــی گامبــهگام توســط دکتــر جفــری اچ.
بیکــر بهعنــوان ابــزار پژوهشــی بــرای بررســی بســیاری از بناهــای
معمــاری مــورد اســتفاده قرارگرفتــه و دارای روایــی و پایایــی مناســبی
بــرای تحلیــل فرآینــد فکــری معمــاران در هنــگام انســجام بخشــیدن
بــه ایدههــای ذهنــی خــود اســت .ایــن روش قصــد بررســی فرآینــد
خالقیــت را نــدارد و تنهــا فرآینــد پســاخالقه را بــا هــدف نحــوه تــاش
معمــار بــرای بازتــاب اندیشــه در قالــب معمــاری و شــیوه کنتــرل ادرا ک
صحیــح اندیشــه هــا را دنبــال مــی نمایــد.

Subject5 .5
6 .6تغییرساختارمعماریایراندرعصرصفویبرمبنایارتباطمیانانسان
و فضا را می توان نتیجه ای از اندیشه صدرایی دانست که در آن نقش
حکمتانسانیدرادرا کفزونییافتهومقولهخیالمتصل،زمینهرابرای
حضور او به عنوان جزئی معنادار در نظام هستی معمارانه می گشاید.
اینموضوعنهتنهادرمعماریبناهایقدسی کهدرسایراشکالمعماری
آن دوره نیز مشهود است.
7 .7واژه آلمانــی  Gestaltبــه معنــای شــکل یــا ســاختار اســت نظریــه
گشــتالت کــه اولیــن بــار در  1912-13مطــرح شــد و در اروپــای دهــه 1920
بهصــورت یــک جریــان فکــری مطــرح بــود ،بــا تأ کیــد بــر اهمیــت درک
«کل واحــد» از طریــق انســان ،بــه ســازماندهی منظــم اشــکال توســط
ذهــن توجــه دارد.
8 .8مرکزادرا کی،مرکزتصورییکشکلدر حالتقائماستوجایآناندکی
باالتراز مرکزهندسیشکلاست.
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نقـــش
جهـــان

9 .9مفهوم گرانیگاهبصری،ازقیاسنیرویجذبهبصریبانیرویجاذبهزمین
وهمچنینتوجهبهاینواقعیت کهدرمسئلهجذبهبصری،چشمانسان
نقشفعالبازیمی کندشکلمی گیرد.جریانادرا کیکترکیب،چشم
بینندهشکلهاراجذبمی کند،برخالفباورعمومی کهشکلهاچشم
را جلب می کنند .پس نیروی جاذبه از طریق چشم به شکلها وارد می
شود.درنتیجههمان گونه کهاجسامبهدلیلجاذبهزمینصاحبوزنو
سنگینی هستند ،تصاویر و شکل ها نیز به دلیل جاذبه چشم ،سنگینی
بصریخواهندیافت.مطالعات گشتالتنشانمیدهد کهاینسنگینی
تابــع هندســه ،رنــگ و موقعیت شــکل نســبت بــه ناظر اســت(رازجویان،
)8 :1373
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