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چکیده

گردشگری و سفر ،پدیدهای اجتماعی است که در شکلدهی به واقعّیّیتها و شناساندن ارزشهای نهان فرهنگی سهم به سزا یی دارد .در نگرش
سنتی ،گردشگری عمدتًاًا دارای ماهتّیّی ی مکانمحور بوده که بر اساس تجربه انسانی از مکان ،شکل میگیرد .بررسی همپوشانی جاذبههای
تاریخی-فرهنگی ،طبیعی ،تفریحی و مراکز اقامتی در شهر اصفهان ،تمرکز آنها را در هسته تاریخی شهر نشان میدهد؛ که با تو ّجّجه به گسترش

جغرافیا یی  ،سازمان شهر نیازمند بازنگری در راستای ایجاد مکانهای جدید و مطلوب است .بدین منظور ،این مطالعه با هدف تشخیص نظام
حاکم بر الیههای پنهان کالبد مساجد ارزشمند تاریخی محدوده بازار بزرگ اصفهان ،از دیدگاه سازمان شکلی مترتب بر فضاها و مراتب رابط،
در پی خوانش ویژگیهای هندسی نهفته در ساختار پالنی مسیر حرکتی نمازگزاران در مساجد بوده است .در ادامه این روند و بر مبنای
دادههای کتابخانهای و میدانی ،سنجش هندسی و شکلی اجزاء مسیر از درگاه به محراب صورت گرفته است .یافتههای تحقیق ،بر استفاده مکّرّرر
از نسبت عددی مشخص و فرم تکرارشونده مربع در مراتب شکلی مسیر حرکتی ،تأ یک د نموده و از آن به عنوان عاملی اثربخش در ایجاد هم-
پیوندی در مراتب حرکتی ،یاد کرده است .همچنین ،با پیشنهاد بهره از این ساختار در کالبد مساجد نوین ،افزون بر آن که بر پیوند میان هندسه
و مفهوم «َقَقدر» به مثابه عاملی در راستای پیوستگی در مراتب تأ یک د میکند؛ به سبب پیوند تصور ذهنی گردشگران میان میراث کهن و جاذبه-
های جدید شهری ،موجب رونق صنعت گردشگری در این شهر خواهد شود.
واژگانکلیدی :همپیوندی ،مسجد ،هندسه ،گردشگری ،بازار بزرگ اصفهان.

 -1مقاله حاضر برگرفته از بخشی از رساله مقطع دکتری نوشین عباسی با عنوان «تحلیل ویژگیهای هندسهی نظری کالبد اجزاء ورودی ابنیه در محور تاریخی-
فرهنگی ،گردشگری اصفهان» به راهنمایی سرکار خانم دکتر مریم قاسمی سیچانی و جناب آقای دکتر نیما ولیبیگ و مشاوره جناب آقای دکتر مهدی سعدوندی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان) است.
( -2نویسنده مسئول)mghasemi@khuisf.ac.ir
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مقدمه
فضاهای عبادی مسلمانان (مساجد) به مثابه نشانهای شهری ،نقشی کلیدی را در ارتباطات شهری ایفا مینمایند
) .)Foroozani 1991, 195اّمّما با وجود آن که سازمان مساجد ،مراتب گوناگون و عملکردهای چندگانهای را در
بافت شهری پیرامونی دربر میگیرد؛ آنچه که به عنوان کارکرد اصلی این فضا تعریف شده ،مکانی جهت بر پا داشتن
ی یک از ویژهترین فرایض عبادی روزانه مسلمانان (نماز) است .لذا با تو ّجّجه به آن که معماری قدسی مساجد سرآمد
عناصر و ساختارهای فیزی یک

در معماری اسالمی است؛ بررسی دقیق عملکرد و روابط فضایی در این گونه ابنیه،

عالوه بر آن که راهبردی در راستای فهم عمیق از کارکردهای فرهنگ اسالمی محسوب میشود؛ میتواند به نحوی نیز
جهت توصیف و تبیین رفتار کاربران در مکان به کار رفته و در راستای افزایش اقبال به فضا نیز مؤثر باشد.
ساماندهی کالبد فضاهای معمارانه ،حاصل بهره از علوم و فنون گوناگونی چون دانش «ریاضیات» و در پی آن علم
«هندسه» است که در نظامدهی به کالبد بنا از اصول و قواعد آن ،استفاده میشود (Koliji, 2016, 25; Livio, nd,

 .)123استفاده از این سازمان در طرحهای معماری ،مسبب ایجاد ساختاری پنهان و زیر نگارهای در پس نقشه
ساختمان میگردد که کارکردهای متفاوت بنا ،به سبب آن محقق خواهند شد )Baiz, ;Taghvai, 2007, 50

 .)Khoshnaw and Byze 2016, 23لذا ،تشخیص و تش ّخّخص نظام حاکم بر الیههای پنهان بنا و به ویژه از دیدگاه
سازمان شکلی حاکم بر فضاها و مراتب رابط ،میتواند نه تنها جنبههای کّمّمی بلکه خصیصههای کیفی این مکان
کانونی مقدس را آشکار سازد .از سویی دیگر ،گردشگری رابطه نزدی یک با کیفیت فضا-مکان و جغرافیای سرزمینی
دارد .به نحوی که در برخی از پژوهشهای صورت گرفته ،رابطه مستقیمی میان ویژگیهای مکانی و رونق جذب
گردشگر ،یافت شده است (.)Ghaed rahmati and Daneshmandi, 2018; Varesi and Moayedifar, 2012
اصفهان ی یک از تاریخیترین شهرهای ایران است که موجود ّیّیت تاریخی آن به هزاره س ّوّوم پیش از میالد میرسد .این
شهر ،به لحاظ جغرافیایی در طول  51درجه و  93دقیقه و  40ثانیه شرقی و عرض  32درجه و  38دقیقه و  30ثانیه
شمالی واقع شده است .همچنین ،مکان قرارگیری آن در شرق سلسله جبال زاگرس بوده و حدود 0 57 1متر از سطح
عمومی دریا فاصله دارد .محدوده شهری اصفهان ،از غرب به خمینیشهر و نجفآباد ،از جنوب به کوه صفه و
سپاهانشهر ،از شمال به شاهینشهر و از شرق به دشت سگزی محدود میشود .این شهر که در چهارراه شمالی-
جنوبی وشرقی-غربی کشور قرار دارد ،با کالبدی منسجم حاوی بافت با ارزش و کهنی است که آن را ممتاز نموده و
به منزله ی یک از مقاصد گردشگری مطلوب این سرزمین محسوب شده است (نقشه  1و .)Shafaqi, 2001, 252) )2
توسعه تدریجی کالبد شهر اصفهان در دورههای گوناگون تاریخی ،پس از تغییر مکان ا لّوّو ّیّیه آن ،از مقر هسته تاریخی
« ِجِجی» ،آغاز شد .بافت شهری ،ابتدا پیرامون مسجد جامع عتیق پا گرفت و سپس در امتداد محور خطی بازار بزرگ
به سمت جنوب (زاینده رود) تکوین یافت .در دوره سلجوقی (سده 4هـ.ق) ،با استقرار ارگ حکومتی در حواشی
مسجد جامع ،این بخش به آبادترین و پررونقترین محدوده شهری اصفهان کهن بدل شد .با این وجود در دوره
صفوی (سده  11هـ.ق) و با احداث میدان بزرگ صفوی در بخشی از باغ نقشجهان ،موقع ّیّیت ممتاز این محدوده به
پیرامون میدان نقشجهان منتقل شد.

نقش ساختار هندسی در همپیوندی144 ...

نقشه -1موقعیت جغرافیایی شهر اصفهان
)(Source: Archives of Cultural Heritage, Crafts & Tourism Organization 2016

نقشه -2شهر اصفهان
)(Source: Archives of Cultural Heritage, Crafts & Tourism Organization 2016

تا پیش از سال 0 30 1هـ.ش ،رشد و گسترش جغرافیایی اصفهان ،شهر بسیار کند و در همان محدوده شهری صفوی
بود ( .)Qahraei, Ziyari & Pour Ahmad, 2019, 212به دنبال توسعه شهری و رشد جمع ّیّیت در عصر حاضر،
اصفهان به عنوان س ّوّومین کالنشهر کشور شناخته و ساختار کّلّلی آن از خطی-هستهای ،به شبکهای بدل شد .اّمّما با
وجود این تغییرات ،ساختار شهری اصفهان کهن اهم ّیّیت ویژه خود را تا کنون حفظ نموده است.
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همانگونه که پیشتر ذکر شد ،موقع ّیّیت ویژه جغرافیایی این شهر در مرکز فالت ایران ،هسته تاریخی آن را به عنوان
اصلیترین و قدیمیترین قطعه در استخوان بندی شهر معرفی کرده است (نقشه  .)3در ساختار شهری اصفهان کهن،
نقاط عطف کانونی (میدان عتیق (سلجوقی) و میدان نقشجهان (صفوی)) ،به عنوان عناصر فضایی تأثیرگذار در
فرایند توسعه شهر شناخته شدهاند .ارتباط ساختار فضایی این دو میدان ،از طریق بازار کهن ،بوده است .بازار بزرگ و
به تبع آن عملکردهای متنوع و متمرکز آن ،این بخش را به عنوان محوری تأثیرگذار در سازمان شهر معرفی کرده
است؛ به نحوی که معیارها و اصول نظامبخش مؤثر در بازار ،به عنوان سرمشقی در ساختار کالبدی دیگر ابنیه با
کاربریهای مشابه در شهر عمل مینمایند ().Shafaqi, 2006

نقشه  :3استخوان بندی تاریخی شهر اصفهان
)(Source: Archives of Cultural Heritage, Crafts & Tourism Organization 2016

افزون بر آن ،سیستم گردشگری شهری که بر محدودههای شهری متمرکز است ،دربرگیرنده جریانی از سرمایه،
انسان ،فرهنگ و کنش متقابل میان آنهاست؛ که عالوه بر آن که بر ساختار فضای جغرافیایی تأثیرگذار است به نحوی
نیز از آن اثر میپذیرد .بررسی همپوشانی جاذبههای تاریخی-فرهنگی ،طبیعی ،تفریحی و مراکز اقامتی در این شهر،
تمرکز آنها را در هسته تاریخی شهر نشان میدهد .همچنین ،دسترسی به خدمات و زیرساختها که از پر اهم ّیّیت-
ترین عوامل موفق ّیّیت و مطلوبیت فضاهای گردشگری به حساب میآیند نیز در این بخش تجمع یافته است .لذا ،با
تو ّجّجه به گسترش جغرافیایی اصفهان و تمرکز معیارهای خدماترسان در مرکز آن ،سازمان شهری نیازمند بازنگری
جهت ایجاد مکانهای جدید و مطلوب در راستای رونق صنعت گردشگری است.
شهر اصفهان به دلیل ظرفیت زیاد در جذب گردشگر و اهم ّیّیت ویژه زیست محیطی و میراث فرهنگی مستلزم برنامه-
ریزی کالن در راستای گسترش گردشگری است .صنعت اخیر که بر مبنای رابطه دو نیروی عرضه و تقاضا پیریزی
شده و هدف از آن برانگیختن تقاضا جهت استفاده از خدمات و محصوالت است؛ مستلزم ارائه سرمشقی راهبردی

نقش ساختار هندسی در همپیوندی443 ...

در راستای درانداختن شیوهای نوین در راستای جذب گردشگر ،ارتقاء و بهبود وضعیت آن خصوصًاًا در کالنشهر
اصفهان است .بر این اساس ،مطالعه حاضر با هدف ،خوانش چگونگی استفاده از نظام هندسی در ساختار کالبدی
مساجد -بهویژه در شیوه ترکیببندی شکلی اصلیترین مسیر حرکت در بنا (از درگاه تا محراب) -در پی دستیابی
به مفاهیم ويژه مرتبط با کیفیت رمزی فضا بوده تا با ایجاد بستری مناسب در ساختار ابنیه مشابه در شهر ،زمینهای
پویا را در جهت توسعه صنعت گردشگری بر مبنای مقاصد جدید بنیان نهد.
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نقشه  -4محدوده تحقیق و نمونههای تحت سنجش
)(Source: Archives of Cultural Heritage, Crafts & Tourism Organization 2016

بر این پایه و با ایجاد بستری مناسب برای فهم تجّلّلی حکمت اسالمی در کالبد بنای عبادی -به مثابه ی یک از
پرجاذبهترین اماکن جذب گردشگر -مطالعه حاضر تالش دارد تا با ارائه راهکارهایی جهت بهرهگیری مطلوب از
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ساختار و سازمان کالبدی ابنیه کهن در طرحریزی مساجد نوین ،زمینه را برای ایجاد هستههای جدید گردشگری و
ارتقاء کیف ّیّیت آن مساعد نماید.
در این راستا ،تحقیق حاضر با بهره از مطالعات کتابخانهای و میدانی در پی آن است که با تبیین مبانی ،به تحلیل
شکلی و عددی مسیر حرکتی نمازگزاران از محور بازار بزرگ تا محراب جنوبی مساجد کهن محدوده بازار بزرگ

اصفهان (از میدان عتیق تا دروازه حسنآباد) 1پرداخته و به کمک فهم استنباطی به پاسخ پرسشهای زیر دست یابد:

• ساختار هندسی غالب در فضابندی پالن در سیر حرکتی از درگاه به محراب در مصادیق تحت بررسی به چه
صورت است؟

• چگونه سازمان شکلی متر ّتّتب بر اجزاء در مسیر مدنظر ،موجب همپیوندی 2میگردد؟
• میزان اثرپذیری و اثرگذاری عامل نظامبخشی چون سلسلهمراتب از نظام شکلی حاکم بر مسیر حرکت از ورودی
تا محراب ،به چه ترتیب است؟
• شیوه بهرهگیری از نظام شکلی حاکم بر نمونهها در ساختار کالبدی مساجد نوین ،چگونه منجر به ایجاد هسته-
های جدید و پررونق گردشگری در اصفهان میشود؟
خوانش روابط هندسی مستتر در جامعه آماری این پژوهش ،با بهرهگیری از نمونههای تمام شمار ،هدفمند و
غیراحتمالی صورت میپذیرد که بالغ بر  14باب مسجد است (نقشه  .)4بدین منظور با مجزا نمودن اجزاء مسیر
حرکت از ورودی اصلی تا محراب جنوبی بنا 3در پالن وضع موجود مصادیق تحت مطالعه ،ویژگیهایی نظیر :اشکال

پایه فرمدهنده به فضا ،چگونگی ترکیببندی توده و فضای باز در مسیر حرکتی ،ساختار شکلی غالب بر ریزفضاهای
مسیر و نسبت ابعادی حاکم بر هر بخش بر مبنای قواعد هندسه نظری بررسی میگردد .سپس ،با قیاس دادههای
حاصل از تحلیل هندسی و حسابی هر ریز فضا ،به معنای سنجش یک عامل در چند بنا از یک سو و با تطبیق کلی
اجزاء با یکدیگر از سویی دیگر ،جمعبندی کلی یافتهها برای اخذ نتیجه نهایی ارائه خواهد شد.
پیشینه
نظر به گستردگی زمینه مورد مطالعه ،سوابق آن به چند رده ،تقسیم شده که در هر یک ،بخشهایی از موضوع تحقیق
حاضر در برخی زوایا مورد بررسی قرار گرفتهاند .بدین جهت تالش شد تا در تدوین پیشینه از پژوهشهایی بهره-
برداری شود که به صورت مستقیم با مضمون مقاله پیش روی در ارتباط بودهاند.
کاربرد قواعد هندسی و به اعتبار آن ،بهره از اشکال و صور در طراحی معمارانه مساجد به عنوان روشی رایج و دقیق
برای ایجاد ارتباط بین مفاهیم و عملکردهای مقرر بر این گونه ابنیه معرفی شده است .در این رابطه ،پژوهشهای
متع ّدّددی در خصوص روشهای به کارگیری اصول هندسی در سازمان مساجد و روابط حاکم میان فرم فضا و
 1ابنیه مذکور به ترتیب جانمایی از میدان عتیق تا دروازه حسنآباد عبارتند از  :مسجد جامع عتیق ،مسجد شیرهپزی ،مسجد علی ،مسجد کاشی
طها ،مسجد نو ،مسجد ذوالفقار ،مسجد شیشه ،مسجد جارچی ،مسجد دارالشفاء ،مسجد ساروتقی-کوچک ،مسجد
تسوخته) ،مسجد خیا 
(پادرخ 
فاهلل ،مسجد جامع ع ّبّباسی و مسجد ساروتقی (سرطاقی).
خلط 
شی 
Interconnection
 3جلوخان (صحن جلوخان) ،پیشخان (پیشطاق) ،درگاه ،هشتی ،داالن ،ایوانورودی ،میانسرا ،ایوانجنوبی ،گنبدخانه یا شبستان ،محراب.
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کارکرد مترتب بر آن صورت پذیرفته است .در این زمینه میتوان به پیروی از نظریه «تجلی معنا در صورت»
()Noghrehkar, 2014, 15؛ به مفهوم «سلسلهمراتب» به مثابه اصلی بنیادین در ساختار کالبدی مساجد و نظامی
جهت ایجاد همپیوندی در فضا اشاره نمود .این نظریه که در خصوص آثار دوره اسالمی طرح شده است ،بر وجود
رابطهای نسبی میان مفاهیم و به اعتبار آنها ،کارکرد فضا در بنا ،با شکل و صورت آن تأکید میکند Bemaniyan,

) .)Jelavani and Arjmandi, 2016, 141اصل سلسله مراتب در ساختار بنا-که به عنوان نمودی جهت تبیین مفهوم
گذار و روند تدریجی فرایند ادراک است-همپایه نظریه مذکور محسوب شده و بهره از این قاعده در بنا ،به دنبال
ایجاد سازگاری و هماهنگی فضای انسانساخت با مراتب وجودی اعلی است Noghrehkar and Mannan Raisi,

) .)1391, 6بر این اساس ،بارزترین مکان برای ظهور و نمود این اصل در فضای عبادی مسلمین یعنی مساجد است؛
چرا که امکان بروز جنبه استدراجی وصول به فضا در عین دستیافت به جنبههای ادراکی فضا در این بستر ،به
بهترین شیوه فراهم شده است ).)Nasr ,1998, 210
از سویی دیگر ،شهر اصفهان به رغم جاذبههای گردشگری و پیشینه کهن در این زمینه ،سهم اندکی از درآمدهای
گردشگری شهری را کسب نموده است و به این سبب مستلزم برنامهریزی در زمینه ایجاد مکانهای جدید مستعد
توسعه گردشگری است تا به واسطه آن امکان افزایش ظرف ّیّیت و برقراری تعادل بین عرضه (گردشگری و سفر) و
تقاضا (گردشگری) در این شهر به مثابه ی یک

از قطبهای گردشگری ایران ،ایجاد گردد (Delaviz and Keikhaei,

 .)2017; Ranjbariyan and ghafari, 2015; Taghvaii and Izadi, 2012در مطالعاتی هم که به همین منظور انجام
شده ،بر لزوم تشخیص و توسعه الگوهای گردشگری جدید در شهرهایی با بافت تاریخی و کهن مانند اصفهان تأکید
شده است .یافتههای این پژوهشها ،عالوه بر آن که به دسترسی به خدمات جهت توسعه گردشگری شهری تأکید
نموده؛ بر وجود همبستگی فضایی بین هسته قدیم و مراکز جدید به عنوان عاملی جهت انسجام و جذب گردشگر
نیز ص ّحّحه میگذارد (;Taghvaii and Moslehi, Heidari Pour, Khadem Al-Husseini and Gandom Kar, 2012

 .)2014; Ghaed rahmati and Daneshmandi, 2018چرایی این امر را میتوان در ایجاد تصویر ذهنی مطلوب و
آشنا از نقاط هدف گردشگری در ذهن گردشگران ،جستجو نمود که به عنوان عاملی کلیدی ،در جهت ارتقاء و
توسعه شهری عمل مینماید ( Rezghi and Shahabiyan,2019; Heydaripour, Mozaffar, et al. , 2018; Taibi

.and Zekavat, (2017
بدین ترتیب ،اصل مراتب که به مفهوم ساماندهی و ترکیب فضا و عناصر بر مبنای ویژگیهای کالبدی-کارکردی
بوده؛ مسبب نمود روابط همپیوندی در شیوه جانمایی ،کاربرد و یا اولو ّیّیت دیداری در بنا شده ( Soltanzadeh,

 )1996, 106و با ارتقاء خوانایی فضای شهری در تصویر ذهنی کاربران ،سبب مطلوب ّیّیت سیمای شهر 1و پیرو آن
جذب گردشگر خواهد شد (.)Taibi and Zekavat, 2017, 64 & 65

Image of city
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لذا ،نظر به اهم ّیّیت تصویر مقصد در ذهن گردشگران از یک سو و همچنین امکان بررسی حصول به اصل سلسله
مراتب و پیرو آن پیوستگی فضایی را در معماری/شهر از دو جنبه شکلی (مرتبط با کالبد بنا) 1و عملکردی (شیوه

استفاده از فضا)2؛ این تحقیق بر سنجش ویژگیهای ملموس فضا به عنوان ی یک از بخشهای شناختی گردشگر
تمرکز یافته است .از سویی دیگر ،در معماری مساجد ،معمو ًالًال سلسله مراتب فضایی برای سیر از نقص به کمال و از
بینظمی به نظم ،بر مبنای هندسهای پنهان شکل میگیرد؛ که این روند ،ریشه در مفاهیم رمزی اشکال دارد
( .)Nawaei, et al. 1998, 59افزون بر این ،بررسی تحقیقات صورت گرفته در زمینه سازمان و مفهوم مراتب در
مساجد از یک سو و همچنین ،تحلیل مطالعاتی که در مورد مقوله جذب و ارتقاء گردشگری انجام شده است؛ بر این
امر تأکید میکند که تحقیق حاضر در زمره معدود پژوهشهایی قرار میگیرد که اقدام به بررسی نظاممند و خوانش
مؤلفههای اثرگذار هندسی بر پیکربندی فضایی مساجد کهن ،خصوصًاًا در زمینه مراتب حرکتی و واکاوی سیر از
بیرون (شهر) به درون (شبستان/گنبدخانه) بر مبنای اصول هندسی حاکم بر مصادیق نمودهاند.
بنابراین و با تأکید بر آن که تنها با اشراف به مفاهیم ،خلق فضا میسر نبوده و این امر محتاج درک شیوه تبدیل معنا به
صور ما ّدّدی است ))Golestani, Hojjat, and Saadvandi, 1396, 6؛ پژوهش پیشروی ،با مروری بر رابطه میان
عرصهبندی و اصل تداوم در مراتب فضایی ،امکان کاوش مفاهیم پنهان و ارزشهای ساختاری همپیوندی از دیدگاه
شکلی در کالبد مساجد میسر ساخته؛ و در ادامه این روند و بر مبنای یافتهها ،پیشنهاد راهکارهای عملی در جهت
افزایش جذاب ّیّیت و ارتقاء غنای بصری در مقاصد جدید گردشگری صورت میگیرد.
نظام سلسلهمراتب حرکت
خصیصه پیوستگی فضایی عناصر در معماری ایران را میتوان به وضوح در سازماندهی و نحوه اتصال مقیاس کالن
(شهر) به مقیاس خرد (بنا) مشاهده نمود  )Baliliyan Asle, 2008, 175).همچنین ،بهره از اصل «شفافیت و تداوم»
)- )Tavassoli, 1367, 169به عنوان ی یک از مفاهیم بنیادین معماری ایران -موجب شده تا فضاهای متوالی ،بسط
یکدیگر به شمار آمده و ادراک فضایی پیوستهای را برای مخاطب به ارمغان آورند () .Haeri, 2009, 171افزون بر
این ،درهمآمیختگی و پیوستگی کالبدی ،به نوعی انعکاس یگانگی درون و برون بوده که از دیدگاه انسان سنتی،
ساختار بنا و شهر را به صورت کّلّلی به هم پیوسته و واحد جلوهگر میسازد ) .)Ahmadi, 1391, 191در این راستا
بروز سلسله مراتب اتصالی میان بنا و شهر از طریق دستگاه ورودی میتواند به عنوان «همبندی» (همپیوندی) معرفی
شود ) .)Ardalan, and Bakhtiar. 2001, 91الزم به ذکر است که روند اخیر در بنا از یکسو ،به لحاظ حریم عرضی
با هندسه خطوط و اشکال دوبعدی صورت میپذیرد؛ و از سویی دیگر هم ،پیوستگی در سلسله روابط طولی ،با
فضاهایی با نمود هندسی آشکار میگردد ( .)Tabas and Fazel Nasib, 2012, 85در این میان ،وجوه مختلف مراتب
نظیر« :حرکتی»« ،فرمی»« ،عملکردی»« ،فضایی»« ،بصری» و ...در ابنیه سنتی به سهولت قابل شناسایی هستند .اّمّما
 1در دیدگاه شکلی ،برای تبدیل از فرمی به فرم دیگر ،از نوعی سلسله مراتب بصری بهره گرفته میشود که در راستای بهبود درک مخاطب از
فضاست (.)Tabas and Fazel Nasib, 2012, 85
 2دیدگاه عملکردی مبتنی بر تداوم فضایی در سه بخش« ،اّتّتصال»« ،انتقال» و «وصول» است که توالی ادراک را برای مخاطب رقم میزند
(.)Ardalan and Bakhtiar, 2001, 71
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آنچه که به عنوان سلسلهمراتب در معماری به صورت ویژه معرفی شده است؛ بر دسترسی از بیرونیترین فضا به
اندرونیترین آن داللت دارد.
برای تحلیل قوانین ا لّوّو یه ساختار فضایی-حرکتی میتوان از سازمان «چینش فضا» در قالب دیدگاه شکلگرایانه و در
جهت درک ساختار و نظام پنهان موجود در کالبد بنا بهره گرفت ( .)Hanson, 1998چیدمان فضا که مجموعهای از
روشها و نظریاتی است که به مطالعه ساختارمند و اثر متقابل اجزاء بر یکدیگر در پیکرهبندی فضایی بنا و شکل-
گیری الگوهای رفتاری-حرکتی میپردازند؛ بر این باور است که درک پیچیدگی فضایی ،مستلزم فهم ارتباط میان
اجزا و ساختار حاکم بر آن است ( .)Dideban, Pordieheim, and Rismanchian 2013, 40در واقع ،در این شیوه،
چینش فضایی اجزاء و فرم خاص هندسی آنهاست که چگونگی ساختار تردد را رقم میزند .افزون بر این،
خصیصههای شکلی و طراحی هندسی هر بخش بر نحوه حرکت و استفاده از آن فضا اثرگذار است .لذا با تو ّجّجه به
آن که مراحل حرکت در ابنیه مذهبی ،با در نظر گرفتن رابطه و همبستگي نسبي میان يك ف ّيّيت فضا و نوع فعال ّيّيت آن
تبیین میگردد؛ اصلیترین نظام مراتب حرکتی (از جلوخان تا محراب) در مساجد ،مسیری است که پس از ورود در
جهت رسیدن به مقصد نهایی (برپایی و به جای آوردن فریضه نماز) طی میشود .چرا که در سلسله زنجيروار اعمال
روزانه مذهبي ،فرد نیازمند تمرکز ذهن در فضايي معنوي و آرام به منظور اداي تشريفات فرهنگي -اعتقادي و آداب
دینی بوده و بر این مبنا ،مسیر مذکور دارای اجزاء کالبدی متع ّدّددی برای افزایش مراتب فضایی جهت حصول آمادگی
برای رسیدن به نقطه عطف و پایان حرکت است.
عوامل زمینهای در جذب گردشگر
در دنیای کنونی و تشدید رقابت میان شهرها جهت جذب درآمدهای جدید و به ویژه در راستای جذب گردشگر،
همواره تالش میشود تا تصویر ذهنی مطلوبی از شهر به منزله مقصد گردشگری ایجاد شود ( Shams and

 .)Bakhtiyari Varasteh,2015نظر به آن که تصویر ذهنی گردشگر از مقصد در فرآیند انتخاب ،رضایت و بازدید
مج ّدّدد از آن نقش دارد ،مرور مفهوم تصویر ذهنی در این خصوص راهگشاست.
تصویر ذهنی گردشگران از فضا ،از شیوه تعامل با فضا و معانی دریافت شده از آن نشأت میگیرد؛ به نحوی که با
افزایش غنا و تنوع فضایی ،میزان تأثیرگذاری و ماندگاری ُبُبعد محسوس مکان (کالبد+فعال ّیّیت) ،در ذهن گردشگر
افزایش مییابد .خوانایی فضای شهر در ذهن کاربران (سیمای شهر)؛ شناخت مفاهیم مؤثر بر زیبایی در شهر
(زیباییشناسی شهری) و سنجش شیوه تعامل انسان و محیط شهری در راستای دستیابی به عوامل دخیل در ایجاد
حس مکان برای کاربران (روانشناسی محیط) ،در زمره مواردی قرار میگیرند که در زمینه ایجاد مفهوم تصویر ذهنی
برای گردشگر از مقصد سفر تأثیرگذارند (.)Taibi and Zekavat, 2017, 65

افزون بر این ،فرایند دلبستگی به مکان در راستای ایجاد تصویر ذهنی مطلوب از فضا (مکاندوستی) ،1بستگی
مستقیمی به هو ّیّیت مکانی -تاریخی و خاطرهسازی (فهم دقیق مکان) در آن دارد ().Luque-Martinez, 2007
بنابراین ،معناداری محیط که با خلق مکانهای ویژه قابل شناسایی صورت میگیرد به نحوی میتواند نشأت گرفته از
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اصولی باشد که در بستر تاریخی شهر به عنوان ساختار فضایی-کالبدی به کار رفته است .در این مدل ،تأثیر
محسوس مکان جهت ایجاد تصویر ذهنی مطلوب به مفهوم کشف سازمان شناخته شده پیشین در فضاهای شهری
جدید است ().Najimi, Moghtaderi and et al, 2013, 108; Habibi, 2008, 43
بررسی شکلی و عددی اجزاء در مسیرحرکتی نمازگزاران مساجد محدوده بازار بزرگ اصفهان
در این روند ،تعیین روابط شکلی و شیوه همبستگی بین اجزاء کالبدی مسیر حرکتی نمازگزاران (از ورودی اصلی تا
محراب جنوبی) ،با تفکیک مسیر از مابقی گستره بنا و جداسازی شکلی عناصر تشکیل دهنده آن در نمونههای تحت
بررسی ،صورت گرفت .تحلیل شکلی نمونهها ،با تشخیص فرم پایه تشکیل دهنده هر جزء فضا ،محوربندی عناصر
برای تبیین همنشینی کالبدی اجزاء و شناخت شیوه اتصال به شریان اصلی (محور بازار بزرگ) از یکسو و محور
قبله به عنوان نظام مقدس از سویی دیگر نیز ،در جهت خوانش مراتب حرکتی انجام گرفته است (جدول .)1
ردیف

جدول  .1بررسی شکلی اجزاء در مسیر حرکتی نمازگزاران (از پیشخان ورودی تا محراب جنوبی) در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان
نام بنا

1

مسجد جامع عتیق

2

مسجد شیرهپزی

3

مسجد علی

4

مسجد کاشی
تسوخته)
(پادرخ 

5

مسجد خیاطها

6

مسجد نو

فضای حرکت از درگاه تا محراب جنوبی

1

تفکیک اجزاء مسیر دسترسی به اشکال خالص هندسی

 1فرم معرف پالن مساجد محدوده بازار بزرگ اصفهان ،به صورت کلی و بدون مقیاس است.
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7

مسجد ذوالفقار

8

مسجد شیشه

9

مسجد جارچی

01

مسجد دارالشفاء

11

مسجد ساروتقی

12

فاهلل
مسجد شیخلط 

13

مسجد جامع عّبّباسی

14

مسجد سرطاقی

)(Source:authors

مطالعه روابط عددی نیز در راستای سنجش شکلی مسیر صورت پذیرفته که شامل سنجش نسبتهای عددی طول
به عرضی پالن اجزاء بر اساس اشکال خالص تشکیلدهنده آنها و مشخص نمودن فرم پایه شکلدهنده در هر بخش
از مسیر است (جدول .)2عالوه بر این ،عواملی چون طول ،تعداد شکستها و تعیین تعداد فضاها و فرمهای به کار
رفته در ساختار شکلی اجزاء نیز جهت بررسی انسجام فضایی و عوامل مشترک تکرارشونده در مسیر سنجیده شده
است (نمودار .)1
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جدول  .2بررسی عددی اجزاء در مسیر حرکتی نمازگزاران (از پیشخان ورودی تا محراب جنوبی) در مساجد تاریخی بازار بزرگ اصفهان

2

مسجد شیرهپزی
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4
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5
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7
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 1فرم نمایشدهنده اندامهای کالبدی -فضایی مسیر حرکتی نمازگزاران ،به صورت کلی و بدون مقیاس است .عدد مشخص شده در زیر هر بخش،
نمودار نسبت طول به عرضی هر فضاست.
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جمعبندی
عوامل مؤثر بر چینش فضای حرکتی و شیوه ایجاد مراتب در همپیوندی فضا را میتوان در چند مورد بیان نمود .در
این بین ،ی یک

از ارزشمندترین موارد ،خوانش چگونگی انسجام فضایی است .این امر بدان معناست که رابطه

مستقیمی میان ساختار شکلی فضا و شیوه قرارگیری هر بخش در مجاورت بخش دیگر (شیوه ترکیب) ،وجود دارد
که همپیوندی میان اجزاء ترکیب را درپی دارد .یافتههای جستار پیشروی ،عالوه بر آن که بر استفاده حداکثری از
نسبت طول به عرض  1و ( 1.1فرم مربع) در اجزاء نمونهها ،تأکید کرده (جدول )1و از سویی دیگر نیز بر بهره از
نظام تناسبات شکلی فرمهای پایه شناخته شده در هندسه معماری ایرانی (شش ضلعی منتظم) در ساماندهی و
مکانیابی عناصر فضایی-کالبدی مسیر حرکتی نمازگزاران ص ّحّحه گذارده است (جدول ،2نمودار)1؛ از این رو نظر به
تحلیلهای هندسی و حسابی صورت گرفته بر ریز فضاهای مسیر حرکتی میتوان بر وضوح فضایی دسترسی مذکور
به لحاظ هندسی تأکید کرد .این نکته مبین تأثیر مؤلفههای متعالی برآمده از حکمت در ساختار شکلی فضای حرکتی
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و مراتب وابسته به آن بر پایه استفاده از فرم ثابت (مربع) ،در کالبد فضایی نمونههای تحت سنجش است؛ که بیش از
دیگر عوامل ،بر شیوه همپیوندی و وضوح فضایی مسیر تأثیر گزارده است.
نتیجهگیری و دستاوردهای علمی و پژوهشی
یهای نهفته هندسی در ساختار پالنی مسیر حرکتی
در پژوهش پیش روی ،تالش بر این بود تا با واکاوی ویژگ 
نمازگزاران در مساجد بازار بزرگ اصفهان ،پاسخگویی به پرسشهای طرح شده میسر شود .بر این مبنا ،در سنجش
شکلی مسیر ،بیشینه استفاده از فرم مربع و شبه مربع محاط در شکل پایه شش ضلعی منتظم تشخیص داده شد که با
نسبت طول به عرضی « »1و « ،»1.1دارای بیشترین تکرار در ریز فضاهای مسیر حرکت است (جداول  2 ،1و نمودار
 .)1بر این پایه میتوان بر فراگير بودن نظام تناسبات هندسی و عددی حاكم در معماری اسالمی تأکید نمود که
معلول عوامل متع ّدّدد اعتقادی (فرهنگی) ،روانشناختی ،اقلیمی و اقتصادی است .فرم مربع که معرف خلوص و منطق
است ،حالتی خنثی دارد؛ همخوان با حضور قلب نمازگزار بوده و به منزله جلوهگاه «حکمت» و بیانگر تجلی محتوا
در کالبد شناخته میشود .همچنین به سبب پیوند هندسه و مفهوم « َقَقدر» در علوم اسالمی ،بهره از این ساختار در
معماری بنای مقدس (مسجد) میتواند به شیوهای بازآفرینی تقدیر و تع ّیّین الهی در بنا محسوب شود .از نگاهی دیگر،
اعتقاد به رابطه میان صورت و معنا در جهانبینی اسالمی ،معماران مسلمان را بر آن داشت تا به یاری هندسه و نظام
تناسبات شکلی و به اتکاء بر آموزههای کتاب آسمانی ،مفاهیم متعالی و انتزاعی را به صورت عینی متجّلّلی سازند .به
نحوی که معنا و مفهوم کارکردی و ساختاری فرم مربع ،به مثابه سمبل ثبات و تمام ّیّیت و مظهر چهار گوشه بهشت،
در استفاده مک ّرّرر از این فرم در ساختار بنا نمود یافته و در نتیجه مسبب وضوح (خوانایی) به مفهوم تجسم کل فضا
در ذهن میگردد .بر این اساس ،وضوح فضایی در مسیر -که با تکرار یک فرم واحد (مربع) ایجاد میشود -میتواند
عّلّلت «همپیوندی» میان اجزاء باشد.
از سویی دیگر ،شیوه عرصهبندی فضایی و بهره از مربع در فضای ایستایی همچون شبستان/گنبدخانه و یا بهره از
ساختارهای جهتدار در داالنها در اکثر نمونهها ،نشان از تأثیر قوانین عرصهبندی در چیدمان فضایی مسیر حرکتی
مذکور دارد .همچنین ،عدم اجازه ورود مستقیم از محور مرکزی (درگاه به صحن) و حالت مق ّعّعر مسیر در اکثر
نمونهها از یک جهت و شیوه دسترسی از صحن به شبستان/گنبدخانه به صورت مستقیم برای رسیدن به محراب
جنوبی (محل برپایی فرایض دینی) از جهتی دیگر ،بر وابستگی روند شکلگیری طرح معماری بنا به مراتب حرکتی
در مسیر دسترسی نمازگزاران به محراب جنوبی ،تأکید نموده است.
بافت و ابنیه تاریخی موجود در هسته اول ّیّیه شهر اصفهان ،بخش جدایی ناپذیری از هو ّیّیت شهری آن به شمار رفته و به
این عّلّلت ،پاسداشت ارزشهای محیطی ،در جهت حفظ و پایداری هو ّیّیت سیمای شهری نه تنها یک اصل بلکه یک
وظیفه است .برای کارآمد نمودن مقاصد جدید گردشگری ،بایستی رجوع معناداری به ویژگیهای ساختاری بافتها

و بناهای تاریخی نمود .ساختار پیوسته موجود در مساجد کهن تاریخی ،میتواند به منزله تصویر مقصد 1شناخته -

شود .این تصویر که ارزشها و قابلیتهای موجود در ابنیه و بافتهای کهن شهری را به عنوان عامل هو ّیّیتساز
 1تصویر مقصد ،به مفهوم نگرشی متشکل از مجموع عقاید ،باورها ،ایدهها و تأثیراتی است که گردشگر از مقصد میپذیرد.
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مطرح میکند؛ در برنامههای فرادستی و در راستای ایجاد مقاصد جدید گردشگری و خوانایی آنها با هدف ایجاد
تصویر ذهنی مطلوب کارآمد است .بدین ترتیب ،یافتههای این مطالعه ،برخالف نگرش حاکم که بهره از نظام هندسه
ایرانی در مساجد نوین را ،صرفًاًا تکرار طرحهای از پیش تعریف شدهای چون صحنهای چهار ایوانی ،ایوان ،مناره و
گنبدخانه میداند؛ میتواند به منزله راهکار ،پیچیدگیها و نامفهومیهای موجود در طرح برخی از مساجد جدید را
حل نماید .در این دیدگاه ،میتوان طرح و ساخت معمارانه فضای عبادی را با بهره از اصول حاکم بر شیوه انتخاب
فرم ،ترتیب ،همنشینی اجزاء و عناصر کالبدی در معماری کهن به ترتیبی سازماندهی نمود که با وجوه معنایی متعالی
پیوند یافته و به منزله شیوهای مؤثر در ساماندهی کالبد بناهای مشابه محسوب شود.
افزون بر این ،همچنان که پیشتر تأکید شد ،اصول حاکم بر ساختارهای شهری کهن و ابنیه ارزشمندی که در طی
سالیان گذشته شکل گرفتهاند ،به مثابه نمادی از هو ّیّیت مکانی تلقی میشوند .از این رو ،حفظ تداوم ساختاری
مقاصد جدید گردشگری با محورهای کهن و شناخته شده و ایجاد پویایی در آنها ،به یاری طراحی آگاهانه و منطبق
بر اصالت و قابل ّیّیتهای نهان بافت/بنای تاریخی میسر میشود .لذا با تو ّجّجه به آن که بخشی از ارزش فرهنگی-
محیطی و یا به روایتی هو ّیّیت مکانی مترتب بر مساجد کهن از نظام هندسی پنهان در آنها نشأت گرفته است؛
استفاده از اعتبار و ماه ّیّیت معنایی و کالبدی مساجد کهن در راستای توسعه صنعت گردشگری و به ویژه گردشگری

فرهنگی 1کارآمد است .بدین سان ،قابلیتهای نهفته در بافتها و حوزههای تاریخی-فرهنگی به عنوان نمادهای
شهری کهن ،میتوانند از یک سو ،به منظور تداوم حیات این نشانهها در طراحی مقاصد نوی گردشگری به کار رفته
و تصاویر ذهنی آشنایی را برای مخاطب (گردشگر) ،به ارمغان آورند؛ و از سویی دیگر ،در جذب گردشگر گام
مؤثری را برداشته و به رونق سیستم اقتصادی و اشتغالزایی در شهر کمک شایانی نمایند.
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