تحلیل معماری ایرانی-اسالمی دوره معاصر مبتنی بر دیدگاه استادکاران معماری
سنتی ،به منظور ارائه یک مدل کیفی (نمونه موردی؛ حرم حضرت معصومه «س»)
چکیده
معماری ایرانی -اسالمی از آغاز تا کنون سیر تکوینی متفاوتی را پشت سر گذاشته است و در دوره معاصر مختصات
جدیدی در آن راه یافته است لذا بررسی این شاخصهها ،نقش مهمی در بازشناسی الگوی ایرانی -اسالمی معماری در
دورۀ معاصر دارد .روش پژوهش حاضر ،کیفی-پدیدارشناسی بوده است .محیط پژوهش شامل کلیه استادکاران معماری
سنتی و نیز کلیه مقاالت و مستندات علمی چاپ شده در مجالت معتبر علمی در رابطه با معماری اسالمی است .شیوه
نمونهگیری هدفمند تا حد اشباع بوده و بدین ترتیب تعداد  18نفر از استادکاران معماری سنتی برای تحقیق انتخاب
شدند .برای تکمیل کُدهای مورد لزوم از تعداد  41مقاله در رابطه با معماری اسالمی از پایگاههای معتبر داخلی و
خارجی استفاده شد .ابزار جمعآوری اطالعات برای روش کیفی ،مصاحبه عمیق بوده است .برای تجزیه و تحلیل
اطالعات از روش هفت مرحله کالیزی استفاده شد .بهطور کلی نتایج تحقیق نشان داد ،نظرات استاد کاران معماری
سنتی در رابطه با کیفیت معماری اسالمی با تکیه بر حرم حضرت معصومه(س) شامل  9مضامین فرگیر (ادراک
وحدت ،ادراک ارزش بودن ،ادراک ملکوتی شدن ،ادراک حس تعلق به مکان ،ادراک جاودانگی ،ادراک معنا ،ادراک عالم
وجود ،ادراک هدفمند بودن عالم هستی ،ادراک حیات معقول) 29 ،مضمون سازماندهنده و  252مضمون پایه بوده
است.
اهداف پژوهش:
 .1تحلیل معماری ایرانی-اسالمی دوره معاصر از نگاه استادکاران معماری سنتی با تکیه بر حرم حضرت معصومه«س».
 .2تحلیل معماری ایرانی-اسالمی به منظور ارائه یک مدل کیفی.
سؤاالت پژوهش:
 .1ابعاد و مؤلفههای الگوی غنی سازی معماری ایرانی-اسالمی حرم حضرت معصومه(س) کدامند؟
 .2الگوی تفسیری-نمادین مستخرجه از دیدگاه استادکاران معماری سنتی و مقاالت و مستندات علمی برای بهبود
کیفیت معماری اسالمی با تکیه بر حرم حضرت معصومه(س) چگونه است؟
کلیدواژهها :معماری ایرانی -اسالمی ،حرم حضرت معصومه(س) ،استادکاران معماری سنتی ،اندیشمندان معماری.

مقدمه
الزمه طراحی معمارانه فضا ،توجه به هدف و مفاهیمی است که برای آن معماری صورت میپذیرد و انسانها با معماری
بدون هدف قادر به برقراری ارتباط نیستند .اساس معماری ،توجه به منظوری است که بر آن مترتب است .طراحی
معمارانه مکانهای مقدس از اهمیت خاصی برخوردار است چنانکه از دیرباز مکانهای عبادی ،غاییترین بستر تکامل
و تعالی روحی آدمیان بوده و معماری روحانی و قدسی ،محیطی جهت عبادت جمعی مؤمنین خلق نموده است .معماری
ایرانی-اسالمی با هدف پدیدارسازی ارزشهای معنوی و ارتقای روح انسانها برای تقرب به خالق هستی همواره تالش
کرده تا ضمن بهرهگیری از ظرافتهای هنری و حس زیباشناختی در طراحی فضای امکان مقدس و مذهبی ،به گونه
ای از شگردهای طراحی استفاده نماید که هر چه بیشتر امکان تقرب روح زائرین به خالق هستی را امکانپذیر سازد.
از اینرو ،ضمن توجه به ظرافتهای هنر معماری اسالمی در قالب تزئیناتی چون آیینه کاری ،آجرکاری ،گچبری،
کاشیکاری ،حجاری ،منبتکاری و نقاشی در سراسر دوران اسالمی سعی گردیده تا در طراحی فضای معماری اماکن
مقدس مذهبی ،بستری فراهم شود که روح زائرین با حضور در فضا ،بهگونهای متحول شود که درمراتب باالی معنوی
سیر کند .در چنین حالتی ،زائرین تحت تأثیر فضای زیارتی قرار گرفته و تحوالت روحی تا سر حد درونی شدن میرسد.
گرچه مطالعاتی در رابطه با حرم حضرت معصومه «س» صورت پذیرفته است از جمله جعفری ( )1395در رابطه با
بررسی معماری و تزیینات حرم حضرت معصومه(«س») پژوهش انجام داده و به بررسی دقیق تزئینات آن پرداخته
است .ممتحن و ناری قمی ( )1396به رابطه با تأملی در مفهوم و ارزش خالقیت :ارزش خالقانه معماری مبتنی بر الگو
پرداخته است .رضایی ندوشن و همکاران ( )1398به بررسی سیر تحول حرم حضرت معصومه«س» با تأکید بر سلسله
مراتب ورود «تشرف» پرداختهاند .کمیلی( )1398به تحلیل شاخصهای ارزیابی پیاده راههای مذهبی حرم حضرت
معصومه «س» انجام داده است .ولی در مطالعات انجام شده ،ابعاد و مؤلفههای غنیسازی معماری حرم حضرت
معصومه «س» مبتنی بر نگاه تحلیلی استادکاران معماری سنتی صورت نگرفته و این در حالی است که معماری حرم
باید از خصوصیاتی برخوردار باشد که زائران بتوانند با این فضای معنوی رابطه برقرار کرده و به تعالی روحی دست یابند
و این موضوعی است که در معماری اسالمی عموماً و امکان مقدس خصوصاً باید از سوی معماران مورد توجه جدی
تری قرار گیرد .لذا مسئلهای که بهطور مشخص در این تحقیق دنبال شده است .تعیین ابعاد غنیسازی معماری حرم
مطهر حضرت معصومه«س» بوده است .حضور در مکانهایی که با مختصات و ویژگیهای معماری اسالمی غنیسازی
شده طراحی شده باشند ،میتواند به افراد در جهت تصفیه و تزکیه روحی و ارتقای آن کمک نماید .چنین فضایی در
تقویت نگرش معنوی و تحول فکری زائرین تأثیرگذاری بیشتری دارد.
مطالعات پاکزاد ( ،)1382ویسی( ،)1385مطلبی و همکاران( ،)1395زیردستان ،موحد ،وکشمیری( ،)1396نمیرزی و
ثانی( )2017نشان دادند که بازشناسی نظام معانی محیطی در فضای معماری شده ،در احساس توسعه هویت افراد
مؤثر بوده و این امر با درک سیال فضایی که افراد در آن خضور مییابند در رابطه است .از اینرو به نظر میرسد ،یکی
از عوامل غنیسازی معماری بارگاه مقدسه حضرت معصومه(س) ،بهبود ادراک معنا در فضاست .ادراک حقیقی یک اثر

معماری با حرکت در فضای خلق شده به وقوع میپیوندد و این حرکت تنها مختص حواس ظاهری نبوده بلکه در مراتب
عالیتر خود ،یعنی حواس باطنی ناظر را تحت شعاع قرار میدهد .ادراک فضا به عنوان جوهرهی معماری به واسطه
حرکت میسر میگردد؛ از اینرو پرداختن به رابطهی حرکت و ادراک حائز اهمیت است .معماری اسالمی ایران ،در
کارنامهی خود آثار بیشماری را به ثبت رسانده که در همه آنها وظیفه اصلی خود را اتصال عالم ماده به عالم معنا قرار
داده است (شجاری و دیگران.)1397 :
مطالعات نقرهکار و رئیسی ( ،)1391دامیار( ،)1392قدس ولی( ،)1393قرائتی( ،)1394دباغی و فروزانفر(،)1394
اژدری ()1398؛ عمر ( ،)2008خاکی و عبد ( )2015نشان دادند که ادراک انسان با عوامل هویت بخش در معماری
در ارتباط است .از اینرو به نظر میرسد ،یکی از ابعادی که در معماری اسالمی باید به آن از سوی طراحان معمار توجه
شود ،ادراک با ارزش بودن است که در افراد در زمانی که در آن فضای معمارانه قرار میگیرند ،دست میدهد .فضای
طراحی شده میتواند با انسان ارتباط برقرار نماید ،منتهای مراتب این ارتباط از نوع مکانیکی نیست که پدیدار باشد،
بلکه از نوع از نوع متافیزیکی است به گونهای که انسان در مراتبی از شهود میتواند آن را درک نماید .از اینرو فضاهایی
که متعلق به امامان معصوم و عتبات عالیه دارد ،بهگونهای است که انسان با حضور در آنها ،احساس با ارزش بودن
میکند (زیردستان و دیگران .)1396،به هر حال از آنجایی که توسعه اماکن مقدس بنابه افزایش زائران از جمله آستان
مقدس حضرت معصومه (س) امری الزم و ضروری به نظر می رسد ،لذا در مورد غنیسازی معماری آن باید توجه
جدی شود .از اینرو مسئله اصلی تحقیق حاضر این است که ابعاد و مؤلفههای غنی سازی معماری ایرانی-اسالمی دوره
معاصر از نگاه استادکاران معماری سنتی و مقاالت و مستندات علمی با تکیه بر آستان مقدس حضرت معصومه(س)
کدامند و مدل کیفی آن چگونه است؟
تحقیق حاضر از نظر هدف توسعه ای –کاربردی محسوب می شود .از نظر روش تحقیق ،آمیخته(کیفی و کمی) است.
بهطور مشخص از شیوه کیفی-تحلیل مضمون استفاده شده است .بر این اساس مضمونهای بدست آمده از مصاحبههای
صورت پذیرفته و نیز مقاالت و مستندات علمی مطالعه شده ،دستهبندی شدهاند و به روش کُدینگ یعنی کُد گذاری
باز ،کُدگذاری محوری و کُدگذاری انتخابی تنظیم شدهاند .محیط تحقیق در بخش کیفی شامل کلیه استادکاران
معماری سنتی و نیز کلیه مقاالت و مستندات علمی چاپ شده در مجالت معتبر علمی در رابطه با معماری اسالمی
بوده است .به شیوه نمونهگیری هدفمند تا حد اشباع دادهها با  18نفر از استاد کاران معماری سنتی در رابطه با
غنیسازی معماری حرم مطهر حضرت معصومه(س) مصاحبه بهعمل آمد .همچنین تعداد  41مقاله علمی-پژوهشی
معتبر مرتبط با عنوان تحقیق برای استخراج دادهها انتخاب شدند .ابزار جمعآوری اطالعات برای روش کیفی ،مصاحبه
عمیق بوده است .در رابطه با روایی و اعتبار مصاحبههای صورت گرفته در بخش کیفی ،قابلیت اعتماد آنها مورد بررسی
قرار گرفت .گوبا و لینکلن )1994(1قابلیت اعتماد 2را به عنوان معیاری برای جایگزینی روایی و پایایی در مطالعات
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کمی مطرح کردند تا به ک مک آن دقت علمی را در پژوهش کیفی ارزیابی از دو روش کنند .در این پژوهش نیز در
خصوص معیار اول مورد نظر گوبا و لینکلن با عنوان باورپذیری ، 3پس از هر مصاحبه و تایپ کردن متن استفاده شد.
در روش اول؛ یعنی بررسی توسط مشارکتکنندگان 4آن ،با فرد مصاحبه شونده با یک فرایند ارتباط رفت و برگشتی،
نظرات استادکاران معماری سنتی در رابطه با مضمون ها و برداشتهای محقق بررسی شد و عالوه بر متن مصاحبه،
تحلیلهای ابتدایی پژوهشگر در اختیار وی قرار گرفت تا از این طریق از صحت برداشتهای مصاحبهکننده با بازخورد
مصاحبه شونده اطمینان حاصل شود .همچنین در روش دوم اعتباربخشی؛ یعنی توصیف توسط همتایان  5از پژوهشگر
مجرب که قبالً مطالعهای کیفی را انجام داده و از این روش استفاده کرده بود ،خواسته شد تا یکی از متنهای مکتوب
مصاحبههای انجام شده را پس از مطالعه کل متن و با در نظر گرفتن یادداشتهای محقق قبل و حین مصاحبه ،به
اختصار تفسیر کند و مکتوب سازد .همسویی میان برداشتها دلیلی بر اعتبار بوده است .روش تحلیل دادهها بر اساس
هفت مرحله کالیزی 6است به این شرح انجام گرفت :در مرحله اول ،در پایان هر مصاحبه و ثبت یادداشتبرداریهای
میدانی ،ابتدا نظرات استادکاران معماری سنتی مکرراً گوش داده میشود و اظهاراتشان ،کلمه به کلمه روی کاغذ نوشته
و جهت درک تجارب آنها چند بار مطالعه می شود .در مرحله دوم ،پس از مطالعه همه نظرات استادکاران سنتی
معماری ،زیر اطالعات با معنی و بیانات مرتبط با پدیدههای مورد بحث ،خط کشیده و به این طریق مطالب مهم
مشخص می شوند .در مرحله سوم که استخراج مفاهیم فرموله است ،بعد از مشخص کردن عبارات مهم هر مصاحبه،
سعی می شود تا از هر عبارت یک مفهم که بیانگر معنی و قسمت اساسی تفکر فرد بوده ،استخراج شود .البته پس از
کسب این مفاهیم تدوین شده ،سعی میشود تا مرتبط بودن معنی تدوین شده با جمالت اصلی و اولیه مورد بررسی
قرار گیرد و از صحت ارتباط بین آن ها اطمینان حاصل شود .بعد از استخراج کدها ،مطابق مرحله چهارم ،پژوهشگر
مفاهیم تدوین شده را به دقت مطالعه میکند و بر اساس تشابه مفاهیم ،آنها را دستهبنید مینماید .بدین روش،
دستهبندی موضوعی از مفاهیم تدوین شده تشکیل می شود .در این مرحله ،نتایج برای توصیف جامع از پدیده تحت
مطالعه به هم میپیوندد و دستههای کلیتری را به وجود میآورند .در مرحله ششم ،توصیف جامعی از پدیدههای تحت
مطالعه (تا حد امکان با بیانی واضح و بدون ابهام) ارائه میشود .در مرحله پایانی ،اعتباربخشی با ارجاع به هر نمونه و
پرسیدن درباره یافتهها انجام میشود.
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یافتههای تحقیق نشان داد ،یکی از ابعاد و مؤلفههای الگوی غنیسازی معماری ایرانی-اسالمی حرم حضرت
معصومه(س) ادراک زندگی در حیات معقول است .نتایج تحقیق با مطالعات (زارع و شانظری1396،؛ وسکو 1991،؛
کرایمز2002،؛ اکاچ2012،؛ سلیمی و همکاران2016،؛ بیانکو  )2018،همسو بوده است .نتایج تحقیق آنها نیز نشان
داد ،بهبود معماری ایرانی-اسالمی وابسته به توسعه ادراک حیات معقول برای زائرین است که مکانهای مقدس را
زیارت می کنند .ادراک حیات معقول وابسته به فضای خلوت و ارتباط روحانی با معبود است که آدمی را از قیدوبند
اسارت دنیای فانی و منیتهای وجودی میرهاند و او را وارد عرصهای روحانی میکند که رهای از هرگونه مادیتی،
مملو از آرامش و بصیرت است ،ملجأی که اثری از منیتها در آن نیست و همه هرچه هست اوست (صیرفیان و لوافی،
 .)1396مقصود اصلی آفرینش ،انسان تلقی میگردد .در قرآن و سخنان معصومین(ع) ،خصوصاً نهجالبالغه ،تفسیر و
توجیه زندگی انسانی و ارائه راه کارهای منطقی در جهت تحول و حرکت تکاملی انسان و ورود وی به حیات طیبه ،به
طور کامالً بنیادین و اصیل ،توضیح داده شده و مورد توجه قرار گرفته است .ادراک حیات معقول همان درک عالم
جبروت بوده که وابسته به درک معناست که فوق عالم ملکوت است .درک چنین حیاتی چنانکه فالسفه معتقدند ،بدین
معناست که از آنجا که عالم الهوت و ذات الل وسیع و احد و دارای بساطت محض است .یعنی الل از هر چیزی که
در تصور بیاید مبراست  ،یعنی چیزی که اصالً جزء نداشته باشد ،نه جزء خارجی(ماده و صورت) ،نه جزء عقلی
(جنس و فصل) و نه جزء مقداری (یعنی به لحاظ کمّی قابل تقسیم نباشد)  ،نمیتواند مستقیماً و بالواسطه به وجود
آورنده و مدبر و محیط بر عالم طبیعت و عالم ملکوت شود لذا قائل به «صادر اول» شدهاند (یعنی اوّل مخلوق یا اوّل
چیزی که از ذات حق صادر شده است)که بدون واسطه و مستقیماً ،ذات اقدس خداوند به او توجه کرده است و مدعی
شدهاند که صادر اول ،باید کاملترین و بسیطترین ممکنات باشد(یعنی اشرف مخلوقات باشد) که به سایر موجودات
پایینتر از خود ،فیض برساند ،چنین موجودی باید جدای از ماده و زمان و مکان باشد .لذا عالم جبروت به این معناست
که خداوند جهان هستی را با واسطهای به نام عقل مجرد یا اشرف مخلوقات به وجود آورد یا همان عقل کامل که آیینه
تمام نمای علم خداوند است و اصل تمام موجودات عالم به این عقل بر میگردد .پس این عقل منبع علم خداوند است
یا عقل کامل که طبق روایات پیامبر اکرم صلوات الل علیه است .یافتههای تحقیق نشان داد ،یکی از ابعاد و مؤلفههای
الگوی غنیسازی معماری ایرانی -اسالمی حرم حضرت معصومه(س) ادراک عالم وجود است .نتایج تحقیق با مطالعات
(نصر1384،؛ صیرفیان پور و لوافی1396،؛ اوبرین و همکاران 2010،؛ پتروسیولی )2013،همسو بوده است .نتایج
تحقیق آنها نیز نشان داد ،درک عالم وجود وابسته به غنیسازی معماری فضای مراکزی بوده که نزد زائرین تقدس
دارد .به اعتقاد مالصدرا ،سه عالم کلی وجود تحقق دارد )1 :عالم محسوسات که همان عالم دنیاست )2 .عالم مثال،
یعنی عالم صور مقداری که عینا نظیر عالم محسوسات است ،با این تفاوت که عاری از ماده میباشد )3 .عالم معقوالت
که مجرد از ماده و خواص مادی است .از طرف دیگر انسان دارای سه نوع ادراک است )1 :ادراک حسی  )2ادراک
خیالی  )3ادراک عقلی .انسان حقیقتی است که وجود به اعتبار هر قوهای از قوای ادراکی خود ،در یکی از عوالم وجود
واقع میش ود ،بدین گونه که با درک محسوسات ،در عالم حس ،در حال ادراک خیالی ،در عالم مثال و در حال ادراک

کلیات و معقوالت ،در عالم عقول قرار میگیرد .مالصدرا منشأ همه ادراکات را عینیت خارجی میداند که به محض
ورود به ذهن انسان به درجهای از تجرید میرسند .ذهن که به نظر برخی از فالسفه مانند ظرفی برای معلومات فرض
میشود .در نظر مالصدرا چیزی نیست جز همان ادراکات و معلومات که نفس انسان با خالقیت خاص خود آنرا
میآفریند .لذا در صورتی که طراحی معماری فضای مکانهایی مقدس ،از کُدها و نمادهایی مشتمل باشد که با مشاهده
آنها ،زائران ،به باالترین و عالی ترین مرتبه ادراک عالم وجود دست یابند که همانا درک حقیقت واحد است ،در آنها
تحولی بس عظیم ایجاد میکند .چنین تحول ادراکی موجب آن میشود که زائران از ادراک حسی و خیالی گذر کرده
و به ادراک عقلی که همانا عالم عقول و مجردات است ،دست یابد .مالصدرا معتقد است که نفس انسانی هنگامی که
به یکی از موجودات خارجی میرسد ،به سبب شفافیت و تجردی که نفس دارد ،صورتهای عقلی و خیالی و حسی
حاصل میشود؛ همانگونه که نقش این اشیاء در آینه منعکس میشود با این تفاوت که نقشی که درآینه پیدا میشود،
نوعی قبول و پذیرش است ،در حالیکه آنچه برای نفس حاصل میشود ،نوعی فعل و ایجاد است یعنی نفس ،نسبت به
صورت پذیرنده نیست ،بلکه سازنده و آفریننده نیز هست .بنابراین توسعه معماری اسالمی مبتنی بر کُدهای مذهبی،
معنوی و زیباشناختی چنانکه برای نفس شفاف انسان پذیرنده است ،تا عالیترین حد تبلورسازی روحی زائران و افرادی
که در مکانهای مقدس حضور پیدا میکنند ،قابل توسعه و ارتقاء است.
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