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چکیده
معماری ،به مثابهی یک صورت تمدنی ،همواره نشان دهندهی ژرفترین گرایشهای معنوی یک ملت است .هنگامی که از
معماری اسالمی سخن میگویيم ،چنين موضوعی را در پيش چشم داریم .معماری سنتی اسالمی در پيوندی ژرف با
معرفتشناسی و هستیشناسی تاریخی مسلمانان است .دوران صفوی از دیدگاه فلسفی ،دوران یگانهای محسوب میشود.
در این دوران گرایشهای دوگانه ی فلسفه اسالمی ،یعنی گرایش مشائی و اشراقی بار دیگر به یکدیگر رسيدند و در فلسفه
نوین صدرایی یگانه شدند .شکلگيری یک نگرش فلسفی جدید و دگرگونی جهانبينی نوین اسالمی ،به تبع آن تأثيرهای
بسياری بر تماميت حوزه تمدنی گذاشت .معماری عصر صفوی نيز از این تأثيرها به دور نبوده است و میتوانيم بازتاب آن
نگرشهای فلسفی را در آن بيابيم .در فلسفه دکارتی ما شاهد نگرشی کمی به فضا هستيم که موجب میشود در دورهای
از تاریخ ،انسان غربی دچار فراموشی نسبت به خاطرات کيفی بشود که فضا را تحت تأثير قرار میدهند و بنياد نگرش
معنوی انسان به مکان هستند .در معماری مسکونی عصر صفوی برخالف این نگرش یادشده ،ما شاهد کيفی شدن فضا
هستيم .کيفيتی که تمام عناصر معماری را در اصلی یگانه ،یعنی نمایش جایگاه انسان در جهانی معنوی ،متحد میکند.
همين اصل بنيادین است که خانه صفوی را در ادامه مسجد و مکانی برای ظهور معنا قرار میدهد .در این پژوهش کوشيدهایم
از خانه صفوی ابزاری انتقادی برای بهبود وضعيت خانههای امروز بسازیم .برای تحقق این هدف از روشی توصيفی-تحليلی
با ابزار پرسشنامه سود جستهایم و سعی نمودهایم نگرش مردم اصفهان را به خانههای صفوی و امروزی مورد ارزیابی قرار
دهيم .نتایج پژوهش حاضر حاکی از این است که نگرش عمومی به خانههای سنتی صفوی مثبت است و افراد چنين
خانههایی را به خانههای امروزیتر ترجيح میدهند .دليل این ترجيح نيز وجود همان عناصر معنوی است که در خانههای
مسکونی صفوی وجود دارد.
اهداف پژوهش:
 .1شناسایی تأثيرات فلسفه اسالمی بر معماری مسکونی صفوی.
 .2بهبود طراحی مسکونی در زمان حاضر با یاری گرفتن از معماری صفوی.
سواالت پژوهش:
 .1فلسفه اسالمی چه تأثيراتی بر معماری مسکونی صفوی گذاشته است؟
 .2ارزیابی جامعه هدف از تفاوتهای معماری مسکونی مدرن و صفوی چيست؟
.1گروه معماری ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران mahsa.majidi2018@yahoo.com
(* .2نویسنده مسئول) گروه معماری ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران m.moghadam@gmail.com
 .3گروه معماری ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی تهران ،ایران f.habib@gmail.com
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واژگان کلیدی :فلسفه اسالمی ،معماری اسالمی ،تفکر معنوی ،خانهی صفوی.
مقدمه
امروزه در ممالک اسالمی به خصوص در محافل دانشگاهی ،افکار فلسفی که از غرب سرچشمه گرفته و در آن دیار رشد و
نمو کرده است ،با عالقه و شوق فراوان مورد بررسی قرار میگيرد .این افکار در کالسها تدریس میشود و دانشجویان آن
را فرامیگيرند .تا آنجا که اکثر آنان که دستپروردهی دستگاه تعليم و تربيت جدید هستند ،بيش از آنکه با بزرگترین
حکمای اسالمی آشنا باشند ،متفکران درجه دوم اروپایی را مطالعه کردهاند و این امر بر غفلت از مکتبهای علمی و فکری
اسالمی و فراموشی سنت و ميراث فلسفهی اسالمی افزوده است؛ سنتی که در طی چهارده قرن اخير ،طرز تفکر مسلمانان
را تشکل و تعين بخشيده است .از این رو جای تعجب نيست ،اگر شکاف عميقی بين جهانبينی جامعهی اسالمی و گروهی
که تحت نفوذ فلسفهی اروپایی قرارگرفتهاند ،به وجود آمده باشد و رابطهی زنده بين آن دو دسته از بين رفته باشد .به باور
نصر ،نهتنها هيچ رابطهی حياتی و درونی بين افکار جدید فلسفی اروپایی و آرمانها و اساس فکری جامعهی اسالمی وجود
ندارد بلکه مخالفت شدیدی نيز بين آنها دیده میشود (شریف .)1382 ،افکاری که بدون توجه به مبانی فرهنگی و تاریخی
اقتباس شده است ،خالقيت و ذوق نظری بسياری از شاگردان رشتههایی را که این افکار بر آن حکومت میکند ،از بين
میبرد و باعث حياتی چنان تصنعی میشود که پرشورترین پيروان مکتبهای فکری جدید از وضع کنونی اظهار تأسف
میکنند .علت عمق این رکود فکری و حس انفعال و القيدی در تحصيلکردگان سرزمينهای اسالمی ،نبودن رابطهی واقعی
و درونی بين مطالبی است که در محافل علمی و دانشگاهی سرزمينهای اسالمی تدریس میشود و روح و حيات درونی
حکمت اسالمی است .نصر ،ما را متوجه این نکته میسازد که هر حرکتی ،نشانهی حيات نيست و مرگ واقعی از حيات
تصنعی بهتر است (صدری .)1386 ،جهان اسالمی روی گنج هایی خوابيده است که گاه خود از آن غافل است .بنابراین
ضرورت دارد که ریشه های سنن اسالمی هر چه بيشتر مورد توجه قرار گيرد .اهميت تحقيق در فلسفه و علوم عقلی اسالمی
بازیافتن همان «اصلی» است که در سخن مولوی آمده است« :هرکسی که دور ماند از اصل خویش /بازجوید روزگار وصل
خویش» (مولوی ،1366 ،ج )3 :1و تنها این دسته از تحقيقات میتواند هستی و فعاليت ما را معنی بخشد و تشتت فکری
را که امروزه به فلسفه شهرت یافته ،به «فيلو سوفيا» یا عشق به حکمت و مشاهدهی آميخته با وجد و سرور حقيقت مبدل
سازد.
با توجه به اهميت غور در تعاليم اسالمی که ذکر شد ،میتوان گفت که با استفاده از تعاليم الهی در رابطه با نحوهی زندگی
اسالمی ،میتوان به فضاهای مطلوب در زمينهی مسکن دسترسی پيدا کرد .بيشترین فضایی که بشر در عمر خود ادراک
میکند ،فضای مسکونی است؛ در نتيجه به کار گرفتن اصول و ارزشهای اسالمی در طراحی فضای انجامشده ،میتواند
راهکارهای مناسبی برای طراحیهای مسکونی امروز باشد .دوران صفویه را میتوان بهعنوان دوران طالیی معماری ایران و
متأثر از فلسفهی حرکت از وحدت به کثرت و بالعکس برگزید و در ميان فضای مسکونی در شهر اصفهان که آثار صفویه
فراوانی دارد ،مفهوم فلسفهی اسالمی را جستوجو کرد.
پژوهشهای متعددی در زمينهی فلسفه و هنر اسالمی به خصوص معماری اسالمی ،صورت گرفته است که از آن ميان
میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
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 .1در کتاب «فلسفه ،هندسه و معماری» تأليف «حسن بلخاری قهی» ( ،)1396در چهارده عنوان ،بنيانهای نظری
معماری و شهر (که کالبد ظهور معماری است) مورد توجه و شرح قرار گرفته است؛ از نسبت ميان فلسفه و
معماری گرفته تا نسبت دقيق ميان نظر و عمل در اندیشه اسالمی و نيز استفاده از امثله هندسی و عددی در
تصویرگری دقيق نسبت ميان حق و خلق در حکمت اسالمی و تأثير این معانی بر معماری اسالمی (بلخاری،
.)1396
 .2کتاب « حکمت ایرانی در معماری اسالمی؛ از آغاز تا پایان عصر صفوی» نوشتهی «فرزانه فرشيدنيک» ،بررسی
زیربنای فکری تغييرات معماری ایرانی-اسالمی و جستوجوی ریشههای آن در جهانبينی و نظریههای فلسفی
حاکم بر جامعه ،در دوره های مختلف پس از اسالم تا پایان عصر صفوی هدف این کتاب است .این کتاب تالش
میکند تا گوشه ای از تأثير حکمت و اندیشه بر معماری اسالمیِ ایران بهویژه در عصر صفوی را بررسی کند.
بدینمنظور ،پس از مرور مختصر دورههای مختلف پس از اسالم ،عصر صفوی ،بهعنوان نقطهی اوج حيات فکری
اسالمی و شيعی بررسی و تحليل شده است تا از این طریق ،چگونگیِ تجلی حکمت در هنر اسالمیِ ایران آشکار
شود؛ بنابراین ،ابتدا سير اندیشهی اسالمی از صدر اسالم تا پایان دورهی مغول به اجمال معرفی و ویژگیهای
شاخص دورههای مختلف حيات فکری ایرانیـاسالمی و تأثير آن بر معماری تبيين شده است (فرشيدنيک.)1398 ،
 .3مقالهی «فلسفهی معماری اسالمی» نوشتهی «بهار سلطانالقرائی» ،معماری اسالمی ،اندیشهها ،تفکرات و باورها،
فلسفهی پيدایش فضای اسالمی و عناصر هویتبخش در آن را مورد مطالعه قرار داده است (سلطانالقرائی.)1386 ،
« .4رویکردی تحليلی بر تأثير اندیشهها در معماری و شهرسازی (تحليل تطبيقی اندیشههای فلسفی و حکمی)»
تأليف محمدرضا پورجعفر ،منصور یگانه و مریم فراهانی ،به بررسی تأثير اندیشهها بر شکلگيری آثار معماری و
شهرسازی میپردازد .این مقاله ،با هدف بررسی دقيقتر مفاهيم فلسفه و حکمت و بيان ویژگیهای اندیشههای
نشأتگرفته از مفاهيم و مبانی فلسفی و حکمی ،سعی در تبيين ویژگیهای هنر ،هنرمند و آثار هنری برخوردار
از این اندیشهها دارد .روش تحقيق مقاله ،بررسی اسنادی و تحليلهای توصيفی-تفسيری متون و آثار معماری
مختلف است که با بهرهگيری از استدالل منطقی و تحليلهای کيفی بررسی شدهاند .نتایج این تحقيق
نشاندهندهی آن است که اندیشههای فلسفی و حکمی تأثيرات بنيادینی بر شکلگيری آثار مختلف معماری
گذاشته است (پورجعفر و دیگران.)1395 ،
آنچه در ذکر منابع و پژوهشهای انجام شده در حوزه ی فلسفه و معماری اسالمی ،فقدان آن به چشم میخورد ،جای خالی
پژوهشهایی با تأکيد بر معماری عصر صفوی است .لذا در این مقاله سعی میشود ،در این وجه از مطالعات مداقهی بيشتری
صورت گيرد.
تفکرات و ارزشهای معنوی فلسفهی اسالمی
در دوران اسالمی و در پرتو تعاليم وحی محمدی بود که استعداد و نبوغ ایرانيان در فلسفه به کمال رسيد و دریای بيکرانی
از فلسفه و علوم عقلی در ایران پدیدار شد .با آمدن اسالم ،حکمت بار دیگر به سرزمين اصلی خود بازگشت و گنجينههای
فلسفهی یونانی و ملل غرب آسيا در دسترس مسلمانان قرار گرفت و با ترجمهی متون کهن به زبان عربی و ایجاد محيطی
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علمی در جغرافيای وسيع کشورهای اسالمی ،مکتب درخشان فلسفهی اسالمی ،رواج یافت .اگرچه تفکيک فلسفهی ایرانی
و اسالمی در این دوران مقدور نيست ،ولی بدون تردید بسياری از تتبعات فلسفی که در سرزمينهای شرقی اسالمی صورت
گرفت ،حاصل اندیشه ی متفکران ایرانی بود .در این دوره ،مترجمان آثار سریانی و یونانی به زبان عربی ،اغلب نسطوری
بودند و مترجمان آثار پهلوی و سنسکریت به زبان عربی ،ایرانيانی بودند که از کيش زرتشتی به اسالم گرویده بودند.
مهمترین مآخذ فلسفهی اسالمی در این دوران ،قرآن کریم ،احادیث نبوی و تعاليم ائمهی شيعه بود که در کتابهای معتبر
شيعه ،مانند نهجالبالغهی اميرالمومنين ،صحيفهی سجادیهی امام چهارم و گفتار امامان پنجم ،ششم و هشتم که در اصول
کافی جمعآوری شده است ،مندرج است .نه تنها مالصدرا و ميرداماد بسياری از افکار خود را مدیون تعاليم این پيشوایان
دینی میدانند ،بلکه فلسفهی سياسی فارابی و ابنسينا» نيز کموبيش از همين سرچشمهها ،نشئت گرفته است .این منابع
اسالمی و بهویژه شيعی در پيدایش و توسعهی بعدی فلسفهی اسالمی نهایت اهميت را داشتهاند و علت ترویج فلسفه در
دامن تشيع ،بقا و استمرار آن در ایران همان رابطهی عميق حکمت و تعاليم شيعه بوده است (نصر.)190-189 :1342 ،
فلسفهی اسالمی در ایران با هدف یافتن ابزار فکری در اثبات اصول اعتقادی دین اسالم شکل گرفت و حکمای ایرانی از
ابنسينا تا مالصدرا کوشيدند تا با آميختن حکمت اسالمی و فلسفهی یونانی با فلسفهی ایرانيان پيش از اسالم ،به شيوهای
دست یابند که از طریق آن ،مهم ترین اصل اعتقادی دین اسالم که همان توحيد و وحدت است را اثبات نمایند (صدری،
 .)1382در این گذار هزارساله ،همهی راه ها به یک هدف غایی منتهی شده است که تعبير آن اگر عقل یا نور یا وجود بوده،
همواره به ذات یگانه و وجود نيروی خالق واحدی اشاره داشته است که آغاز خلقت و هدف نهایی از آن همانا رسيدن به آن
مفهوم واحد است .فلسفهی اسالمی در این دورهی هزارساله دارای سه مشرب برجسته بوده است که عبارتند از حکمت
مشائی که با ابنسينا به اوج رسيد ،حکمت اشراقی که با شيخ شهابالدین سهروردی پدید آمد و حکمت متعاليه که
مالصدرا آن را پدید آورد.
از مجموع نظرات دانشمندان فوق میتوان نتيجه گرفت که خصيصهی وجود ،اشتراک معنوی آن است .وجود دارای مفهوم
و حقيقت است .مسئلهی وجود ،نخستين مقولهای است که در فلسفه از زمان ارسطو مورد توجه فيلسوفان بوده است ،ولی
بعدها در ميان فالسفهی اسالمیـایرانی ،این مقوله ،پایهی مقولهی دیگری قرار گرفته که در ذهن ارسطو مطرح نبوده است
و آن مقوله «وحدت وجود» است .مسئلهی اشتراک معنوی وجود به «مفهوم وجود» برمیگردد ،درحالیکه «وحدت وجود»
که متفرع بر اصالت وجود است ،به «حقيقت وجود» مربوط میشود .وجود همچون نور ،حقيقتی واحد است که اختالف
بين مراتب گوناگون آن برمیگردد بهشدت ،ضعف ،کمال و نقص مراتب وجودی یک شیء که همانند نور ،خود از مراتب
گوناگون برخوردار است .پس اگر حقایق وجودی از هر حيث متفاوت و متضاد باشند و هيچ اشتراکی نداشته باشند ،ممکن
نيست که یک مفهوم مشترک که همان وجود است ،از آنها انتزاع شود و این امر خود دليل بر اشتراک معنوی حقيقت
وجود است؛ یعنی وجود حقيقت واحدی است که قابل تشکيک است.
تحقق صورتها و اشکال وجودی در جامعه ی سنتی و مذهبی از پيگيری قوسی نزولی از عالم کبير تا به عالم صغير است.
به یاری حقایق مابعدالطبيعه ،حقایق نهفته در آنچه آن را اسرار کبير میخوانند ،انسان بر آن میشود تا نمادها را به اصل
مبدأشان بازگرداند .از طریق اصولی که جزو هنر قدسی است ،انسان قادر است که نمادها را به اصل و مبدأشان رجوع دهد.
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صورت اثر هنری به مثابهی یک طرف است و از راه قوانين عينی خلق میشود .مظروف (روح یا باطن) از تکرار مثل به
وجود میآید.
نمادها ا صوالً بر دو نوع هستند :طبيعی وحيانی یا عام و خاص .نمادهای طبيعی از قبيل فرایندهای طبيعت انتظامی با
نظامی قرینه یا با نواخت (ریتم) یا هر دو را تشکيل میدهند .انسان از راه صورتهای هنری ،این انتظامها را سرمشق قرار
میدهد و با صورتهای هندسی که نسبت به مرکزشان قرینه هستند ،نمادی از «وحدت در وحدت» به دست میدهد که
معادل توحيد ،نخستين اصل اسالم ،است .البته این نظام میتواند همزمان نمادگر کثرت پایانناپذیر آفرینش و کثرتی که
از وحدت سرچشمه میگيرد هم باشد (کثرت در وحدت).
نمادهای وحيانی ،نمادهایی هستند که سنتهای مختلف جهان آن را تأیيد کردهاند .از نمونههای این نماد میتوان به
نمادگرایی ریاضی اشاره کرد .در نمادگرایی ریاضی همهی اعداد و همه ی صور وابسته به مرکزند و این نوع نمادگرایی،
بازتابی از وحدت در کثرت است یا بهواسطهی وجه اشتراک تداعی و ارتباط عددی ،بازتاب کثرت به مثابهی کاربردی از
وحدت است .اصوالً اشکال هنری که گوهرهایی برونی و درونی نيز دارند ،از طریق حاالت متعدد هستی و در ساختاری
مبتنی بر سلسلهمراتب به وحدت وابستگی مییابند .این کارکرد نمادین بهعنوان مثال در ساختار گنبد کامالً مشهود است.
کارکرد بیبدیل گنبد در عين راه بردن به نقطهای مرکزی ،این است که یک فضای کروی را هم در بر میگيرد .این فضا را
باید در حکم تجلی و مظهر صغير گنبد کبير افالک یعنی آسمان دانست؛ کيفياتی که دست در دست هم داده و نمادی از
روح اعظم خالق هستی را به نمایش میگذارد .در مورد تحقق صورتها ،میتوان به قوس نزول اشاره کرد که در مراحل
هفتگانه انجام میپذیرد .توجه به پيکرهی قوس عروج و نزول و مراحل هفتگانه جالب توجه است؛ زیرا در ميان راه نشان
از عالمی می دهد به نام ملکوت .این ملکوت همان مکانی است که تمام صور سنتی ،آن را انعکاس میدهد .از آنجایی که
انسان «عالم صغير» آینهدار تصویر «عالم کبير» است ،همهی امکانات عالم را درون خود دارد .انسان همان نقطهی محوری
ميان قوس نزول و عروج است .انسان که واپسين مظهر آفرینش و تجلی حق به شمار میآید ،جایی ميان عالم محسوس و
عالم معقول دارد و از جملهی آفریدگان ،تنها آدمی تواناست که از عقل و تمامی امکانات بهرهمند گردد .آدمی که بنا بر
حدیث نبوی به صورت خداوند آفریده شده است (خداوند آدمی را بهصورت خویش آفرید) .او مرکزیت عالم است و همچنان
که قرآن کریم میفرماید:
حمِ ْلنَهَا وَأَشْ َفقْنَ ِمنْهَا وَ َحمَلَهَا الْإِنسَانُ ۖ إِنَّهُ کَانَ ظَلُومًا جَهُوالً»؛
ت وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن یَ ْ
سمَاوَا ِ
«إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى ال َّ
«ما امانت [الهی و بار تکليف] را بر آسمانها و زمين و کوهها عرضه کردیم ،پس ،از برداشتن آن سر باز زدند و از آن
هراسناک شدند ،و [لی] انسان آن را برداشت .راستی او ستمگری نادان بود» (سورهی احزاب ،آیهی .)72
پس استاد صنعتگر خود هنروری است که در فرآیند آفرینش سهيم میشود و از راه شعائر سنتی که آمادهاش میسازد،
آثار هنری میآفریند .آثاری که بازتابدهندهی صور ملکوت یا «عالم مثال» است .هدف این شعائر در ذات یکی است و آن
خلق یک حالت آگاهی است که به حقيقت الهی راه یابد .بهاینترتيب انسان سنتی بر آن است تا از رهگذر هنری که
نمایشگر تعادل ،صفا و صلح است ،جهانی بنا کند .او تمامی تنش ميان زمين و آسمان را نادیده میگيرد تا آرامش وضع
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ازلی وجود ،یکبار دیگر تجربه و برقرار شود .از ميان آفرینشهای آدمی ،معماری ارائهدهندهی حياتیترین و جامعترین
ساختهها است و از این روی در ميان هنرها ،موقعيتی محوری به خود میگيرد .معماری نمایشگر کثرت وسایل و
گوناگونترین راههای نيل به وحدت است.
مبنای شناخت و درک معماری سنتی اسالمی که اصول معماری قدسی را از مسجد تا هر واحد معماری دیگری حتی تا
شهر گسترش میدهد ،رابطه ی بين کيهان و انسان است .این رابطه در اصل الهی که سرچشمهی همهی واقعيتها است،
ریشه دارد .به عبارتی ،از دیدگاه سنتی ،انسان ،کيهان و معماری قدسی ،از حيث واقعيت هستیشناسیشان ،در نهایت
وابسته به ذات الهی هستند؛ لذا اشکال و صورت های معماری همگی مفاهيمی دارند که شناخت آن مفاهيم باعث میشود
در استفاده های بعدی از آن اشکال دقت بيشتری صورت گيرد .در توضيح این اشکال به حياطـباغ ،رواق ،هشتی ،اتاق و
گنبد اشاره شده است (اردالن و بختيار.)68 :1379 ،
گرایشهای هنر اسالمی
هنر سنتی که در دل آن هنر مقدس جای دارد ،هنری است که در آن خالق هنر یا هنرمند ،به یاری فنون سنتی به ابزاری
برای بيان پارهای نمادهای فرا–فردی تبدیل میشود .سرچشمهی صورتها ،نمادها ،قالبها و رنگها در هرگونه هنر سنتی،
عالم مابعدالطبيعه و عالم معنا است .همين عالم به هنرمند تعالی میبخشد و ریشهی تفاوت بزرگ ميان هنر سنتی و هنر
مدرن نيز همين جا است .تفاوت مهم دیگر ميان هنر سنتی و هنر مدرن در آن است که هر سنتی هرگز از صورت بيرونی
طبيعت تغذیه نمیکند ،بلکه همواره ضدطبيعتگرایی است .این اصل در همهی اشکال هنر شرقی به چشم میخورد .با
توجه به نقاشیهای دورهی تيموری و صفوی درمییابيم که مثالً کوهستان به رنگ صورتی است و درختان شکلی انتزاعی
دارند که بههيچوجه تقليدی از درختان باغ نيست.
در تمدنهای سنتی ،خالقيت هنری وسيله ای است برای دستيابی به کمال درونی و رسيدن به معانی ژرف .در چنين
تمدنهایی ،انسان محدود به بدن خود نيست ،بلکه واجد روح است و همانگونه که بدن او به هوا برای تنفس نياز دارد،
روح او به هنر و زیبایی محتاج است« .یکی از مسائل اساسی هنر اسالمی ،ارتباط با سرچشمهی الهی است .هنر به مانند
الگویی برای فهم آفرینش و خالقيت و فاعليت خدا به کار رفته است .در فلسفه ی اسالمی ،هنر پاسخی است در خور برای
تبيين فعل او .در واقع خالقيت انسان و فعل او ،همانند خداوند ،در عرصهی هنر است که جلوهگری مینماید» (احمدی و
دیگران.)307 :1398 ،
هنر تجسمی که با امور مادی از جمله آجر ،گچ ،نقش ،رنگ و امثال آن سروکار دارد ،تجلیگاه درونیترین ساحت دین
است .هنر ادیان گوناگون بر پایهی ابعاد اجتماعی و فقهی آن ادیان خلق نمیشود ،بلکه از درونیترین ساحت آن ادیان
سرچشمه میگيرد .دربارهی هنر اسالمی نيز این اصل ،ملموس است .در دین اسالم ،هنر از شریعت خلق نمیشود بلکه
شریعت واضع شرط یا شرایطی است که هنر اسالمی در چارچوب آن شرط یا شرایط خلق میشود.
همهی ما مسلمانانی را دیدهایم که در عبادتگاههای جهان اسالم مانند مساجد ،نيایش میکنند؛ «معماری در اسالم با
مسجد آغاز می شود؛ زیرا اوال قرآن معماری مسجد را صفت مؤمنان به خدا و قيامت و نيز نمازگزاران و ذکاتدهندگان
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دانسته (سوره توبه ،آیهی  ،)18ثانيا مسجد تمامی کارکردهای معماری را یکجا در خود جای داده و نه تنها محل عبادات
که مکانی برای مدیریت تمامی اموری است که مستقيم یا غيرمستقيم به این امر ارتباط دارد (بلخاری به نقل از چرخيان،
 .)72 :1398بیتردید زیبایی این فضا نيز آنان را در خود گرفته ،عوالم روحانی آنان را تعالی بخشيده و به آنان مدد رسانده
است تا درونيات خود را با معبود خود شریک شوند.
در دیدگاه اسالمی فضای معماری فضایی است که باید معماری با هدف تأمين نيازهای انسانی در آن رخ دهد و پایدار شود.
به عبارتی م سکن تنها یک ساختار نيست ،بلکه نهادی است که برای پاسخگویی به مجموعهای پيچيده از اهداف ایجاد
میشود (توکلی و کشميری .)107 :1396 ،معمار مسلمانی که میخواهد بنایی اسالمی بسازد باید احکام شرعی خاصی را
دربارهی حقوق همسایه ،شارع نبودن حریم خصوصی اهل خانه ،نسبت بنا با خيابان و نظایر آن را رعایت کند .باید این
واقعيت را بپذیرد که بنا طوری نسبت به فضاهای بيرون شارع باشد که زنان خانههای اطراف بتوانند آزادانه در فضای
خانهشان رفتوآمد کنند .اما با این همه ،شریعت در آفرینش هنر اسالمی در حرفهی معمار نقشی مستقيم ندارد .هنر
اسالمی از ساحت باطن یعنی از حقيقت پيام اسالم سرچشمه میگيرد که در دل قرآن جای دارد .این جوهرهی پيام اسالم
است که خاستگاه هنر اسالمی است و از همين رو است که هنر مقدس در هر دینی ،بازتاب باطنی آن دین در عالم ظاهر
است .آدمی با حضور در چنين بناهایی بهمراتب بيش از خواندن متون فقهی یا حتی کالمی و فلسفی ،مفهوم پيام باطنی
دین را درمییابد « .خانه از دیدگاهی دیگر ،نمادی از خود (انسان) و تجلیگاه سنن فرهنگی یک جامعه نيز تلقی میشود.
خانه در این معنا ،بر مبنای تصویری که انسان از جهان و هستی دارد ،طراحی و ساخته میشود .اگر انسان تصور یک نظم
متعالی مبتنی بر آرامش را از جهان در نظر داشته باشد ،محل سکونت او ،بازتابی از این اندیشه است (پورمند و ریختهگران،
.)49 :1385
در حيطهی معماری که توجه خاص این متن بر آن است ،بسياری از معماران اسالمی رسم ًا عضو طریقههای صوفيه بودهاند.
شيوهی معماری این استادان ،پيام باطنی و فراگيری بود که از راه زبان و یا سينهبهسينه از استاد به شاگرد منتقل میشد.
همان تعاليم درونی و باطنی به این مردان اجازه میداد تا چنان بناهای تاریخی و چشمگيری بسازند و چنان آثار بینظيری
خلق کنند (نصر .)1372-1370 :1385 ،در ادامه به تأثير معماری عصر صفوی بر بناها و خانهها که نشأت گرفته از
ارزشهای معنوی فلسفه اسالمی بودند ،متمرکز میشویم و به منظور بررسی تأثير این ارزشها ،خانههای اصفهان که در
عصر صفویه ساخته شدهاند ،مورد مطالعه قرار میدهيم.
تأثیر ارزشهای معنوی فلسفهی اسالمی بر خانههای صفوی اصفهان
از اهداف اصلی این پژوهش رسيدن به روشهایی برای بهبود وضعيت طراحی مسکونی در زمان حاضر است .به همين جهت
در ابتدا الزم بود بدانيم آیا مردم از معماری خانههای صفوی راضی هستند یا خير؟ آیا اگر آنها امکانات و تجهيزات مدرن
داشتند ،در آن زندگی میکردند یا خير؟ اگر چنين باشد ،میتوان پنداشت آن فضاها از لحاظ مفاهيم معنوی ارتباط درستی
با مخاطبان خود برقرار کردهاند .اصوالً دید نگارنده این است که اکثریت افراد در خانههای صفویه از لحاظ حسی ،متوجه
مفاهيم پشت صور و اشکال هستند و در مجموع یک حس معنوی در آن فضاها وجود دارد که فقدان آن در معماری امروز
کامالً آشکار است.
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پرسشنامه ای که برای سنجش این امر طراحی شده بود ،ضمن دریافت اطالعات کلی نظير سن ،جنسيت و سطح تحصيالت
به کنکاشهایی میرسد که «آیا مردم به زندگی در آن فضاهای صفوی عالقه داشتهاند؟»« ،آیا حس معنوی داشتهاند و
عوامل این احساس چه بوده است؟»
در ابتدا در پرسشها ،اشاراتی مستقيم به عوامل ایجاد حس معنوی وجود نداشت و پاسخدهندگان خود باید این عوامل را
مینوشتند .ولی متأسفانه موفقيتآميز نبود و عموم مردم نمیتوانستند بيان کنند که این عوامل چه هستند .از همين رو،
این موارد بهصورت گزینشی عنوان شد و پاسخ دهندگان مختار به انتخاب بيش از یک مورد شدند و نتایج بسيار بهتری به
دست آمد .قسمت بعدی پرسشها مربوط به عالیق مردم به ساختمانهای عمومی اصفهان است .درست است که ارتباط
مشخصی بين این پرسشها و معماری مسکونی وجود ندارد ولی ایدههای طراحی مهم است و اینکه مردم متوجه کيفيات
فضایی هستند یا خير؟
سپس نتایج پرسشنامه استخراج شده و توسط برنامهی نرمافزاری Excelنمودارها ترسيم گردید و نتایج زیر به دست آمد؛
نمودار ( :)1نتایج حاصل از پرسشنامه
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منبع :نگارنده

با توجه به نمودارهای فوق میتوان گفت:
 .1با وجود اینکه اغلب پاسخدهندگان در خانههای جدید (حدود  11تا  20ساله) زندگی میکنند ،ولی بيش
از70درصد زندگی در خانههای  100سال به باال را به خانههای نوساز فعلی ترجيح میدهند.
 .2با اینکه تنها 40درصد پاسخدهندگان حاضر بودند که در خانههای صفوی زندگی کنند ،ولی اگر خانهها بازسازی
و مجهز به امکانات امروزی بشوند84 ،درصد پاسخدهندگان حاضر به زندگی در چنين خانههایی هستند (این
نتيجه نشاندهندهی درک باالی فضایی پاسخدهندگان است).
 .3بيشترین عواملی که سبب وابستگی پاسخدهندگان به خانههای صفوی شده است ،به ترتيب عبارتند از:
-

فضای سبز

-

وجود آب در خانه و دیدن آسمان در اکثر فضاها (بهطور ساده)

-

مفهوم منزل و خانه و نه آپارتمان

-

حياط مرکزی

-

وجود وحدت و یکپارچگی در کل فضای خانه
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-

جدا بودن قسمتهای خصوصی و عمومی

-

مصالح ساختمانی مثل آجر و...

 .4بيش از 75درصد پاسخدهندگان در خانههای صفوی احساس معنوی میکردند.
 .5عوامل ایجاد حس معنوی از دید پاسخدهندگان به ترتيب اولویت از قرار زیر است:
-

فضای باغ

-

تزئينات در بنا

-

آب

-

دیدن آسمان

 .6امنيت باالترین عاملی است که مردم را به خانههای جدید پایبند کرده است .تکنولوژی در مرحلهی بعدی آن
قرار دارد .همچنين این نکته قابل توجه است که هزینه ،عامل پررنگی نيست.
 .7در مقابل 23درصد پاسخدهندگان که فکر می کنند دوران زندگی در بافت قدیم اصفهان تمام شده است ،تنها
7درصد به آن خوشبين هستند و 70درصد نظری ندارند.
 .8بيشتر پاسخدهندگان معتقدند در ميان معماران معاصر نيز معمارانی مانند معماران صفوی وجود دارند.
 .9سؤال آزادی نيز مطرح بود در مورد ميزان عالقه به بنای عمومی موردعالقهی مردم که به ترتيب نتایج زیر حاصل
شد:
-

چهلستون

-

عالی قاپو

-

پل خواجو – مسجد شيخ لطفاهلل

-

مسجد امام – منارجنبان

 .10سؤال ی در مورد انتخاب حجره در ميان یکی از انتخابهای نقش جهان ،بازار قيصریه یا برج جهاننما مطرح شد
که به طرز چشمگيری 92/5 ،درصد پاسخ به مغازههای اطراف ميدان نقش جهان دادند .علت انجام این مقایسه
این است که یک فضای مشخص (مغازه) در بافت صفوی در کنار فضای معنوی ميدان ،در راستهی بازار و در
مجتمع تجاری نوساز جهان نما که آن هم با نگاهی به معماری سنتی طراحی شده ،بنا بود توسط پاسخدهندگان
انتخاب شود .با این حال جواب پاسخدهندگان مغازههای اطراف نقش جهان است.
 .11حدود 63درصد مردم از مرمت و تغيير کاربری ابنيهی تاریخی اصفهان خشنود هستند.
همچنين به منظور بررسی خانههای عصر صفوی ،خانههای ساختهشده در مناطق جلفای نو و جوباره مورد مطالعه قرار
گرفت .دو منبع معتبر در این پژوهش برای دریافت اطالعات مربوط به این خانههای چهارصدساله ،یکی «خانههای ارامنهی
جلفای نو اصفهان» تأليف «کاراپت کاراپتيان» و دیگری «دفتر چهارم گنجنامه» است (تصاویر 3 ،2 ،1و .)4کتاب
«کاراپتيان» به دو زبان انگليسی و ایتاليایی نگارش یافته است .شيوهی نگاه «کاراپتيان» به خانههای جلفا بسيار درخور
توجه است .وی ابتدا چگونگی و تاریخچهی حضور ارامنه در اصفهان و نحوهی ساخت و طراحی جلفای نو را بررسی میکند.
سپس سيزده خانه از شاخصترین خانههای جلفا را معرفی میکند .او در معرفی هر یک از خانهها ،مشخصات کلی چون
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تاریخچهی ساخت بنا ،معماری ،تزئينات و پيشنهادهایی برای حفاظت و مرمت بنا ارائه میکند و برای شناخت بهتر آنها
به بررسی تطبيقی این خانهها با بناهای همعصر از جمله هشت بهشت ،عالی قاپو و غيره میپردازد (کاراپتيان.)1385 ،

تصویر ( :)1خانهی سوکياس

تصویر ( :)3هوسپ اميرخان

تصویر ( :)2خانهی آقا کمال

تصویر ( :)4خانهی درگریگور

جدول شماره ( :)1خانههای صفوی و مشخصات آن
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نام
خانه

خانهی
خواجه
پطرس
ولی
جانيان
(کاراپ
تيان،
:1385
)71

خانهی
سوکی
اس

مشخصات

نام اولين مالک :خواجه پطرس
وليجانيان
مکان :محلهی ميدان کوچک.
مساحت سطح ساخته شده
(اعيانی) :طبقهی همکف :قسمت
موجود  266مترمربع ،قسمت
تخریبشده  28.50مترمربع؛
طبقهی اول :قسمت موجود 161.5
مترمربع قسمت تخریبشده 28.5
مترمربع.

مکان :محلهی تبریزیها یا
محالت.
مساحت سطح ساختهشده

(کاراپ

(اعيانی) :طبقهی همکف 240

تيان،

مترمربع؛ طبقهی فوقانی 207

:1385

مترمربع.

 )119و

جهتگيری :نمای اصلی رو به
شمال است.

(گنجن

گونهی ساختمان :ساختمان از

امه

گونهی  Dاست با دیوارهای جانبی

جلد

محصور و بسته ،و دو حياط جدا در

چهارم:
)120

جلو
و پشت خانه

توضيحات

نمای اصلی دیوارهای بيرونی با یکالیه آجر به
ابعاد  24×5سانتيمتر انجام شده است.
پخ  45درجهی لبههای سه طاق بزرگ تيزهدار با
طاق ورودی امارت عالی قاپو -البته در مقياسی کامالً
متفاوت-قابل مقایسه است.
روی کرسی با ارتفاع چهل سانتيمتر نسبت به
سطح باغ ساخته شده است و شامل یک تاالر مرکزی
تقریباً صليبیشکل با پوشش گنبدی است که در هر
طرف آن یک اتاق مربع شکل و یک راهرو باریک قرار
دارد .تاالر مرکزی بهعنوان هستهی ميانی و نقطه
شاخص بنا ،ارتفاعی بهاندازه دو طبقه دارد.

این خانه با رعایت تقارن دومحوری ساخته شده
است و خصوصيت باارزش آن هستهی مرکزی آن
است .این هسته شامل تاالری با سقف گنبدی و پالن
صليبیشکل و محاط در یک چهارگوش است که از
کشيدگی دیوارهای جانبی آن ،ایوانی فراخ به دست
آمده است .ایوان نامبرده در کل پهنای  9/4متری
خود ،نمایی با دو ستون و تيرها و سقفی چوبی به
این شکل دارد :دو تيربار بر در راستای شمالی –
جنوبی و دو ستون نما را به دیواری میپيوندند که
تشکيلدهندهی جبههی شمالی تاالر است .ساختار
متفاوت سقف بیشک ناشی از دالیل آشکار
عملکردی است.
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نام قدیمیترین مالک شناخته
خانهی
هوسپ
اميرخا
ن
(کاراپ
تيان،
:1385
)149

تهویه و تأمين نور این خانه که بر زمين کوچکی

شده :هوسپ اميرخان.

(تقریباً  23.8×18متر) ساخته شده است ،تنها از

مکان :محلهی تبریزیها یا

جنوب امکانپذیر است؛ زیرا دیوارهای سه طرف

محالت.

دیگر آن کامالً بسته است .سازهی خانه بسيار ساده

مساحت سطح ساخته شده

است :چهار دیوار باربر موازی در راستای شمالی-

(اعيانی) :طبقهی همکف 432

جنوبی ،بار شماری تویزههای تيزهدار شرقی-غربی

مترمربع؛ طبقهی اول 134

تشکيلدهنده استخوانبندی اصلی سيستم است که

مترمربع.

طاقها را تحمل میکنند ،طاقهایی که با توجه به

جهتگيری :دیوارهای محصور

اتاقهای اضافه شده ،امروز در دو طبقه قرارگرفتهاند

رو به شمال؛ و نمای اصلی رو به

و هماینک تنها یک اتاق به ارتفاع دو طبقه بر جای

جنوب.

مانده است.

نام قدیمیترین مالک شناخته
شده :آقا کمال
مکان :محله ميدان بزرگ،

این خانه یک طبقه است و زیرزمين ندارد .این

جنوب کليسای جامع جلفا

بنا نيز همانند خانه َگانی (مارتا پيترز) که توضيح آن

(کليسای حضرت مریم)

در متن شمارهی  9خواهد آمد ،بهصورت کوشکی در

خانه

مساحت سطح ساخته شده

وسط باغ قرار گرفته است .کف طبقهَ همکف حدود

آقا

(اعيانی) 324 :مترمربع

دو متر باالتر از سطح باغ قرار دارد و دسترسی به آن

کمال

جهتگيری :نمای اصلی رو به
شمال است.
گونه ساختمان :ساختمان از
گونه  Aو از چهار طرف آزاد

از طریق پلکانی که در محور مرکزی جبههی شمالی
قرار دارد ،امکانپذیر است .وجود محور تقارن در
راستای شمالیـجنوبی ،ترکيب بخشهای عقبی
ساختمان؛ ازجمله در جنوب آن را آسان کرده است.

(بهصورت کوشک) و در باغی احاطه
شده است.
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قدیمیترین مالک شناختهشده:
درگریگور
مکان :ميدان کوچک
مساحت سطح ساختهشده
(اعيانی) :قسمت برجایمانده در
طبقه همکف  210مترمربع؛

خانه
درگری

زیرزمين  120مترمربع.

گور

جهتگيری :نمای اصلی رو به
شمال است.
گونهی ساختمان :ساختمان از
گونهی  Dاست که در انتهای ملک
واقعشده و دیوارهای پيرامونی بسته

تعدادی از طاقهای این خانه بر دیوارهای موازی
در راستای شمالیـجنوبی قرار دارند که اینگونه
ساخته شدهاند :تعدادی تویزه تيزهدار که از شرق به
غرب امتداد داشته است و بار طاقهای گنبدی
بينشان را تحمل میکنند؛ دونيم تویزه که از جرزها
یا دیوارهای (بدنههای) ضلع کوچکتر منشعب شده
است و بهصورت پشتبند تویزههای انتهای عرضی،
مانع چرخش آنها حول صفحات عمودی ميانیشان
در اثر رانش حاصل از طاقهای متکی بدیشان
میشوند.

است.

منبع :کارپيان 1385 ،و گنج نامه1377 ،

با توجه به جدول باال در تمام خانههای موردبررسی ،حياط وجود دارد و از لحاظ سلسلهمراتب قرارگيری بنا در فضای
باز نيز  8تيپولوژی مختلف وجود دارد که در زیر به توضيح آن خواهيم پرداخت.

تصویر شماره ( :)5تيپولوژی حياط خانهها

منبع( :کاراپتيان)68 :1385 ،

همچنين در این خانهها ،اشتراکات فضایی و مکانی وجود دارد که در ادامه به مهمترین آنها اشاره میشود؛
 ایوان به معنای فضای نيمه باز سقفی که از سه طرف محدود و از یک طرف باز است و تاالر به معنای اتاق بزرگ
و تشریفاتی خانه که معموالً محل پذیرایی از مهمانان است و در اکثر خانههای صفویه وجود دارد.
 تمامی خانههای موردمطالعه دارای فضای ورودی (اکثراً هشتی) و اتاقهای دارای در هستند.
 اتاق نيز مانند در طبيعتاً از مواردی است که در تمامی خانهها موجود بود .اتاقها با کاربریهای متفاوت و تزئينات
و نقشبندیهای بسيار متفاوت به چشم میخورد .انواع اتاقها را به شرح زیر میتوان خالصه کرد:
 سهدری :اتاقی که سه پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حياط دارد.292
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-

دودری :اتاقی که دو پنجره بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حياط دارد.

-

اتاق گوشواره :اتاقی که در طبقهی باال کنار تاالر قرار میگيرد و به آن ارتباط دارد.

-

سفرهخانه :اتاق وسيع یا تاالری که محل صرف غذا است (اتاق غذاخوری).

-

حوض خانه :فضای سرپوشيده و نسبت ًا مرتفعی است که حوض در وسط آن قرار دارد و معموالً با فضاهای دیگر نيز
در ارتباط است.

-

پنجدری :اتاق بزرگی که پنج پنجره (معمو ًال ارسی) بزرگ در کنار یکدیگر و به سمت حياط دارد.

-

کفشکن :فضای واسطهای که ورود به فضاهای بسته از آن ميسر میشود (مطبخ ،حمام).

 در اغلب خانههایی که موردتحقيق قرار گرفت ،فضای گنبدی در تاالر یا حوضخانه یا شاهنشين یا هشتی وجود
دارد.

نتیجهگیری
معماری اسالمی ،همچون همهی انواع معماری سنتی ،با معرفتشناسی و هستیشناسی مسلمانان مرتبط است .انسان
سنتی با معنی و در جهانی پر از معنا زندگی میکند .انسان ،همچون کيهان ،اصل الهی را بازمیتاباند .بين انسان و کيهان،
رابطهای وجود دارد که بيانگر واقعيتی ژرف است و کالمی را وا میگشاید که سطوح مختلف هستی انسان را با هستی
کيهان پيوند میزند .معماری و هنر ،جلوهگاهی است که میتوان این رابطهی معنوی بين انسان و کيهان را در ساحتی
عينی مشاهده کرد .در معماری عصر صفوی برخالف نگرش کمی به فضا و فراموشی کيفيت معنوی آن در فلسفهی غرب،
کيفی شدن فضا و خانه ها قابل توجه است؛ این کيفيت در هنر معماری ،یعنی نمایش جایگاه انسان در جهان دیده میشود.
بر اساس بررسیهای این پژوهش ،در خانههای صفوی حياطهای وسيع با حوضهای آب و باغچههای سرسبز که همهی
فضاهای خانه از بزرگ و کوچک به دور آنها گرد آمدهاند ،بيش از همهچيز جلوه میکند .همراه حياطها ،تاالرهای بزرگ
و پرتکلف که پراهميتترین فضاها محسوب میگردند ،دیده میشوند که بر رأس حياطها قرار گرفته و به اینترتيب بر
ترکيب کلی فضاهای خانه ،شکل اجزای نماها و عناصر متشکلهی حياطها تأثير مهمی گذاردهاند .این تاالرها از یکسو به
حياط اشراف کامل دارند و از سوی دیگر به فضاهای مجاور خود گشوده میشوند .عنصر مهم دیگری که در بيشتر خانهها
مشاهده میشود ،حوضخانههای مرتفع و پر تزئين است که در پشت فضاهای مشرف به حياط و به دور از مرکز خانه واقع
شدهاند و نور خود را از سقف تأمين میکنند .در کنار این عناصر باید به اتاقهای همانند ایوانهای مختلفالشکل ،ورودیهای
پرکار ،مهتابیهای وسيع ،حياطهای طبقهی دوم و ...نيز اشاره کرد .اما کيفيت خاص معماری این خانهها را نباید محصول
بودن یا نبودن عناصر یادشده در آنها دانست .در معماری سنتی اسالمی یا هر صورت دیگری از معماری سنتی ،شناخت
شيوهی نگرشی انسان اهل سنت به کليت معماری و اجزایش ضروری است .مهمترین این اجزا ،فضا است .در معماری
اسالمی فضا هرگز از صورت جدا نشده است؛ این فضا همان فضای انتزاعی اقليدسی نيست که صورت خارجی پذیرفته است
و بهتبع آن چهارچوبی برای قرارگيری صورت فراهم آورده است .بلکه این فضا توسط صورتهایی که در آن واقع هستند،
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جنبهی کيفی مییابد .یک مرکز قدسی ،قطبیکنندهی فضای اطراف خود است .عيناً مانند مکه که برای مسلمانان در حکم
نقطهی خاکی روی محوری است که آسمان و زمين را پيوند میدهد و بر این اساس مرکز زمين است.
ال دنيوی را به
از آنجا که دیدگاه وحدتگرایانه در اسالم هيچچيز را خارج از حيطهی خود نمیداند و حوزهی عقلی کام ً
رسميت نمی شناسد ،کل معماری اسالمی ،کاربردش هر چه باشد ،در جایگاه سنتی به همان دیدهای نگریسته میشود که
به یک معماری کامالً قدسی مانند مسجد نظر میشود .یعنی همان دریافت از فضا و شکل که مسجد به ما منتقل میکند،
عين ًا در خانه یا بازار نيز محسوس است؛ زیرا فضایی که انسان اهل سنت همواره در آن زندگی میکند ،هرکجا که پيش
آید ،همانی است که همواره بوده است .مبنای شناخت و درک معماری سنتی اسالمی که اصول معماری قدسی را از مسجد
تا هر واحد معماری دیگر و درنهایت تا خود طراحی شهر گسترش میدهد ،رابطهی بين کيهان ،انسان و معماری است و
در عينحال این رابطه از اصل الهی که سرچشمهی همهی این واقعيتها است استمرار مییابد و ریشه در آن دارد .پس ما
درمییابيم که اصول معماری اسالمی اصول ثابتی هستند و به یک مفهوم خانه ،گسترش مسجد است.
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