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چکیده
ح یاط مرکزی در مع ماری ایران دارای ساااا طو نی نی اسااا  .اگر چو این درونگرایی را معلیل عیا مل فرهنگی-اعت طادی،
روان شناختی ،اقلیمی و یا نا شی از د ستر سی میدانند .ع ضی از این علتها میتیاند در می ضیعات مختلف معماری پر رنگتر از طیو
اشد لذا هدف از پژوهش ررسی نطش غالب کیفی هندسو ر ثبات شکلی حیاط مرکزی مساجد اس  .هندسو و ریاضیات در جملو
دانشها و سرزمینها یکسان اس

ولی نرز رداش

و استفاده از آنها مختلف اس

این هندسو در معماری ایرانی و تنها جنبوهای

کمی محدود نمی شید لکو شامل جنبوهای کیفی نیز میگردد .انتخاب یک هند سو خاص چهار ضلعی (مر ع یا م ستطیل) در نیل
دوره اسالمی رای حیاط مرکزی م ساجد میتیاند مبین عمل یا عیامل تاثیرگذاری ا شد کو حتی در صیرت تغییر شکل هند سی در
حیاط مرکزی میضاایعات دیگری چین مدارو و کاروانسااراها (از دوره صاافییو و عد) ،همبنان ثبات شااکلی را رای مساااجد و
همراه دا شتو ا س  .در این پژوهش ا تدا ا هرهگیری از مطالعات کتا خانوای و ا سنادی ،مبانی آن تبیین و سپس و روش تحلیلی و
تیصیفی و یا هرهگیری از شیاهد تعیینگر تاریخی فرضیات مطرح شده و آزمین گذاشتو می شیند .یافتوهای پژوهش نشان میدهد
وجو کیفی هند سو در ثبات شکلی (مر ع یا م ستطیل) حیاط مرکزی م ساجد ن سب

و عیامل دیگر غالبتر یده و گینوای کو ین

دیدگاه ا سالمی و هرهگیری از شکل چهار ضلعی (مر ع یا م ستطیل) در حیاط مرکزی م ساجد میتیان ترادفی در تراز معنا (تمثیل و
رمز) ا صاایرت قا ل شااد کو همراه ا آن وجو روانشااناختی فضااا نیز در پالن مر ع یا مسااتطیل همخیانی مناساابی ا حضاایر قلب
نمازگزار داشتو تا زمینو مناسب رای عبادت فراهم گردد.

کلمات کلیدی :حیاط مرکزی ،هندسو ،معماری اسالمی ،تمثیل ،مسجد

 .1دانشجیی دوره دکتری معماری ،واحد علیم و تحطیطات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
 .2استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه تر ی

مدرو

 .3استاد دانشکده هنر و معماری ،واحد علیم و تحطیطات تهران ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
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چگینگی قرار گرفتن فضاهای ساختو شده ا

این پژوهش ا تیجو و حضیر مساجد از ا تدای

فضاهای از و عبارت دیگر چگینگی ترکیب

دوره اسالمی عیامل میثر ر ثبات شکلی

فضاهای سرپیشیده ا فضاهای از از اصیل مهم

(چهارضلعی مر ع یا مستطیل) حیاط مرکزی میرد

نراحی معماری و شمار میرود« .تیده ساختمانی و

واکاوی قرار گیرد.

فضای از دو جزء اساسی و ترکیبی را در نراحی

فرضیات و روش تحقیق

معماری و نراحی شهری تشکیل میدهد»( .تیسلی

«صحن حیاط از جهاتی رای هر ینندهای مهمترین

 )90 ،1380حال میتیان و جایگاه حیاط مرکزی در

قسم

مسجد اس »(زرگر  .)53 ،1386و «حیاط

معماری ایران پی رد طیریکو«،اگر خیاهیم و

جز ی ناگسستنی از معماری ایران و شمار می-

جیهره سازماندهی فضا در فالت ایران اشاره کنیم

آید»(صارمی و رادمراد  .)93 ،1376هرهگیری از آن

و جرأت میتیانیم از ساختار حیاط مرکزی نام

عیامل

بریم»(احمدی  .)91 ،1384این اهمی
جاس

تا دان

کو میلیی در کتاب «پژوهشی در هندسو

دسترسی اشد پس چهار فرضیو زیر در اره ثبات

اساو و نیان سیر

شکلی حیاط مرکزی در مساجد میتیاند وجید

کامل فرآیند نراحی را در نظام سنتی ا انتخاب

داشتو اشد.

آغاز میشید.

 .1نطش کیفی هندسااو متأثّر از اندیشااوهای

این درونگرایی دارای سا طو کهن در معماری ایران

اعتطادی ،ثبات شاااکلی حیاط مرکزی را

اس « .آثار یکی از کهنترین خانو سازیها در

رای مساجد استمرار خشیده اس .

مرکزی کو منطبق ر مرکز حیاط اس

سرزمین ایران کو از هش

هزار سال پیش و جا

 .2عیامل روانشاااناختی میتیاند ر پایایی

شده

ثبات شاااکلی حیاط مرکزی تاثیر داشاااتو

مانده در پیرامین ی ین زهرا در تپو زاغو یاف

اس  .نرح معماری خانوها نشاندهنده هماهنگی
کامل آنها ا نیازهای مردم آن زمان می اشد .این
خانوها الگیی درونگرا داشتو و نشان میدهد این

اشد.
 .3عیامل اقلیمی ساابب ثبات شااکلی حیاط
مرکزی در مساجد گردیده اس .

ویژگی تا چو اندازه در معماری ما ریشو داشتو

 .4نحیه دسترسی مناسب و فضاهای انراف

اس »( .معماریان  )133 ،1389اما این درونگرایی

حیاط مرکزی سبب پایداری شکلی حیاط

میتیاند معلیل عیامل فرهنگی ،اقلیمی ،روانشناختی

مرکزی در مساجد شده اس .

و یا دسترسی اشد« .این خصیصی
54

در

معماری

میتیاند

معلیل

اعتطادی(فرهنگی) ،روانشناختی ،اقلیمی و یا

معماری اسالمی» معتطد اس
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مقدمه

معماری را خلق کنند»( .سلطانزاده  )15 ،1379در

درونگرایی

هرهگیری از ح یاط مرکزی در مع ماری ایران

معلیل عیامل فرهنگی ،اجتماعی و نیز اقلیمی اس ».

می ضیعی گ سترده ا س

کو در آثار مکتیب ا سناد

(تیسلی  )7 ،1381از آنجا یکو «معماران و هنرمندان

قا ل تیجهی در ارتباط ا آن قا ل شناسایی اس  .از

سعی میکردهاند هترین تجر وها و ا تکارات خید را

این رو میضااایژ پژوهش از ساااا طو نظری خی ی

در نای مساجد و کار گیرند تا عالیترین نمینوهای

لذا در هر یک از فرضاایات مطرح

رخیردار اساا
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شاااده ا تدا ا هرهگیری از مطالعات کتا خانوای و

نمیکند و همبنین رآیند نیل و عرض و اقطار آن

ا سنادی ،مبانی آن تبیین و سپس و روش تحلیلی-

در یک نط طو و مرکز قرار میگیر ند در انسااااان

تی صیفی و ا هرهگیری از شیاهد تعیینگر تاریخی

هیچگی نو جار و و حرکتی و ت جو و انراف ای جاد

در سااتر کالبدی معماری ایران و آزمین گذاشااتو

نمیکنااد»( .زرگر  .)113 ،1386کااو حتی پس از

ا تیجو و محتیای کیفی

چهار اییانی شدن م ساجد عد از دوره سلجیقیان

ع ضی از فر ضیات (خ صی صاً فر ضیو اول) از فهم

این ویژگی (مرکزگرایی) تغییر ن یا ف

ل کو تاک ید

استنبانی نیز رای تحلیل کمک گرفتو شده اس .

یشتری نیز شد« .این میضیژ را میتیان دریاف

انتخاب نمونهها و مصادیق

نمینو دارای گشیدگی در وسط دییارها در مطا لو ا

شاادند زم و رکر اس ا

ر شد و تعالی هنر معماری ایران و شمار میآید کو

مایس .)141 ،1387

رای شناخ

میکند»(فین

این ارزشها تحطیطات گستردهای اید

انجام گیرد»[ .پیرنیا  ]65 ،1355اما «مسااااجد جامع
کو

نطش عمیمی ا مایوهای نمادین و تبلیغی داش

مسااااجد عادی از آن ی هره یدند»[ .هیلن راند
 ]44 ،1389و همین دلیل مسااااجد جامع و عنیان
مصااادان مناساااب رای پژوهش انتخاب شااادند،
همبنین رای آنکو ررساای و تحطیق قیام یشااتری
مختلف ساختو شده و تکمیل گشتواند اجتناب شده
اس .
بررسی نقش روانشناختی فضا ،اقلیم و دسترسی
در ثبات شکلی حیاط مرکزی مساجد
در خصااایص فرضااایو دوم اید گف

از نظر

روانی «مر ع معرف خلیص و منطق اسا  ،شاکلی
ایستا و خنثی دارد و دارای جه
تمامی را س

غالبی نمی اشد و

گی شوها را میتیان تغییر شکلهایی

از مر ع دانساا »(دی کی چینگ  .) 140 ،1370لذا
همخیانی منا سبی ا ح ضیر قلب نمازگزار دا شتو و
از تشییش و شلیغی رهن او میکاهد .زیراکو چهار
ضاالع آن ا چهار وجو انسااان منطبق اساا

چین

پنجضااالعی و دایره انساااان را تشاااییق و حرک

تصااییر .1تاثیرات فضااایی هندسااو مر ع ا مر ع ا
گیشوهای پخ( .ماخذ :فین مایس)142 ،1387 ،

جه
اید گف

تأیید این تاثیر روانشناختی در معماری ایران
عد از جدایی کالبدی م ساجد از مدارو

در دوره تیمیری ا احداث مدرساااو غیاثیو ،خرگرد
ح یاط آن ا ای جاد گیشاااو های پخی شااا کل و
هشاا ضاالعی تغییر شااکل یاف

طیریکو این امر

سبب تغییرات شکل حیاط مرکزی در اغلب مدارو
و کاروانسااراهای عد از خید نیز گش ا « .البتو این
شکل هش ضلعی و لحاظ هندسی یش از آنکو و
مر ع شبیو اشد و دایره نزدیک اس » ( .سلطانزاده
 )18 ،1378و « در این گی شوها عالوه ر دو محیر

55
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«معماری م ساجد ایران شیاهد و ا سناد ارزندهای از

مر ع سااتو ساااده ،مرکزی

را تطیی

کو

نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

عمید ر هم محیر جدیدی پدید آمده کو نیمسااااز
دو محیر قبلی اساا

و اگرچو راهحل ساااختمانی

جدیدی پدید آمده اس » ( صارمی و نکدار ،1376
 )102اما سبب دینامیک یدن ف ضا شده ا س

لذا

مناسب رای حیاط مساجد نمی اشد.
در خصاایص فرضاایو ساایم اید گف  :یک امر
کلی کو تطریباً در ارتباط ا ساختارهای سنتی ایران
مطیاساای اعم از شااهری و معماری اساا  « .اف
شااهری ،فرم نا و مصااالح در هر یک از این منانق
در تطبیق کامل ا شااارایط اقلیمی اسااا »(قبادیان
 .)2 ،1384الگیی ح یاط مرکزی در مع ماری ایران
خصاایصاااً در منانق گرم و خشااک دارای کار رد
اقلیمی اس ا « .تطبیق شااییههای زندگی ا شاارایط
اقلیمی از خصاایصاایات مهم منانق گرم و خشااک
اسااا

 .نمینوهای ارز آن در خانوهای درونگرای

این منانق کو و خانوهای چهارفصل میسیم اس ،
میتیان مشااااهده نمید اتان های انراف حیاط این
پاییز و زمستان 1397
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صااادن میکند همگینی آن ا عیامل اقلیمی در هر

ساختمانها نا ر فصل معین سال میرد استفاده قرار
می گرفتااوانااد»( همااان .)129 ،او عبااارت دیگر
« پد یده های جغراف یایی و اقلیمی نطش مهمی در
شااکلگیری خانوهای ساانتی حیاطدار داشااتواند».
( سلطانزاده  )69 ،1390اما استفاده از حیاط مرکزی
در مساااجدی چین گرگان و فرحآ اد ساااری کو از
اعتادال حرارتی رخیرداراناد وجاو اقلیمی آن را
تضاااعیف مینمااایااد « .نااا راین شااارایط اقلیمی
نمیتیانس ا

مانند سااایر ساااختمانها (مسااکینی)

طیر اساسی و تعیینکننده در شکل و نحیه استطرار
56

مساااجد داشااتو اشااندو ساایاری عیامل دیگر کو
عمدتاً مذهبی و رخی ساایاساای یدند در نراحی
ساااختمان مسااجد اهمی

یشااتر از شاارایط اقلیمی

داشتواند»(قبادیان )209 ،1384

تصااییر .2مسااجد فرح آ اد ساااری( .ماخذ :حاجی
قاسمی ،گنجنامو )1377 ،6

در اره فرضیو چهارم اید گف  :اگرچو «یکی از
این انتخابها ا صل د ستر سی و ف ضاهای ستو از
نریق حیاط اس »(نیایی  « )21 ،1390شکل حیاط،
عنیان یک عنصر اصلی نا کو در عین حال میتیاند
شکل آحاد ف ضاهای دیگر را تنظیم کند ،همیاره در
قاعده دارای شااکل منظم و کامل و هندساای مانند
مر ع ،مساااتطیل یا یکی از انیاژ هشااا ضااالعی
اسااا »(ه مان )42 ،و ا تی جو و آن کو همیاره
«معماران مسااالمان و م من و دور از هیاهی نهای
خالق ی

را در نراحی مسااااا جد جامع و کار

سااتواند»(تیساالی  .)14 ،1381و در صاایرت عدم
تناقض ا مفاهیم اعتطادی « سیاری از دگرگینیهای
حادثی ،انتطالی و ساختاری در معماری سنتی ایران
را در نخسااتین مراحل پیدایش و شااکلگیری آنها
میتیان در ساااااخت مان مسااااا جد مشااااا هده
کرد»( سلطانزاده  .)15 ،1372اما تغییرات در شکل
ح یاط مرکزی غا لب مدارو و کاروانسااارا ها (از
اواخر دوره تیمیری و عد) کو صااارمی و راد مراد
در مطالو «عناصاار پایدار و متغیر در معماری حیاط»
از آن عنیان راهحلی دیع ه ندسااای (در مع ماری
حیاط مرکزی مدارو و کاروانساااراها) نام می رند،
در مساااجد اعمال نگردیده اس ا « .در گیشااوهای
حیاط این سااااختمانها (مدارو و کاروانساااراها)
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راهحلهای دیعی در مطایسو ا قسم های دیگر و

نقش کیفی هند سه در پایایی شکل حیاط مرکزی

چشم میخیرد در اینجا هندسو و شکل تأثیر متطا ل

مساجد

ر هم دارند»(صارمی و راد مراد  .)102 ،1376دین

«اعتطاد و همین نیژ را طو ( ین صیرت و معنا)

گینو کو «از این شااییه (اصاافهانی) و عد ساااخ

ساابب گردیده اساا

گی شوهای پخ در (حیاط مرکزی) ساختمان رایجتر

معماری ایرانی از مفاهیم اننی ییژه مفاهیم مبتنی

شد»(پیرنیا .)279 ،1389

ر آمیزه های قرآنی در شااا کلدهی و ا یده های

جدول .1گیشوهای پخ در حیاط مرکزی مدارو و

هندسااای و فضاااایی خید هره جییند»(گیدرزی
سااروش و مختا اد امر ی « .)62 ،1392حطیط
این اسااا

امر

کو مساااجد و تمام معنی نایی اسااا

اساااالمی و از این د ید گاه جلیه گاه کل یو رمز و
رازهای معماری اسااالمی و شاامار میآیند»(هیلن
طیری کو دو نا لد ویلبر در ک تاب مع ماری ایران و
تیران تغییرات داده شااااده صااایرت پخ را در
گی شوهای حیاط (مدارو و کاروان سراها) نا شی از
د ستر سی هتر و گی شوهای نا میداند یعنی جه
عملکرد هتر ،تغییرات در فضای ستو ،شکل حیاط
گیشوهای پخ) فطط در مدارو و کاروانسراها سین
داد.

«هندسو دس مایو اصلی همو معماران در خلق آثار
مع ماری اساااا

و آن بو آ ثار را ت فاوت مع نایی

می خشاااد نیژ و کیفی

رجیژ و این الفبای عام

مع ماری اساااا »؛ ( ندیمی  )81 ،1386یعنی در
معماری سنتی هند سو «یک مهند سی جدید محدود
و جنبو های کم و یش کمی نیسااا  ،لکو جنبو
ک ی فی دارد»( یرکهااارت  .)105 ،1386ی ع نی ااا
اسااات فاده از این ج هان ینی «هنرم ندان مسااال مان
تیان ستند ا کمک هند سو مفاهیمی سیار متعالی و
انتزاعی مان ند مفهیم تجلی را و شاااییه د یداری
تصاااییر کنند»(میکین  )203 ،1390و در این میان
معماران «ریاضااایات را در چشااامانداز اساااالمی
همبین دروازهای میان جهان محسااایو و جهان
معطیل و همبنین نرد انی میان جهان تغییر و آسمان

تصااییر .3مطایسااو شااکلی حیاط مرکزی مسااجد کالیان

نمینوهای اعال میشاامردند»(نصاار  .)144 ،1388و

راساا ) و مدرسااو میرعرب در خارا در دوره

این دروازه «واسااطوای و کیمیایی رای نیل وحدت

(ساام

تیمیری .ماخذ :پیرنیا ،سبکشناسی معماری

ا شخصی خشی و اعداد (ریاضیات) یعنی هندسو
صیرت میپذیرد»(ارد ن  .)37 ،1353زیرا «هندسو
در علیم اساااالمی و دل یل پیی ند تن گاتنگی کو ا
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کاروانسراهای دوره صفییو و عد از آن

معماران مساالمان در ساان

نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

مفهیم قاادر در قرآن کریم دارد نیعی ااازآفرینی

مرکزی م ساجد قا ل روی

تطدیر و تعیین الهی در معماری اسااا » ( .لخاری

کو نمادی از کعبو شریف اس

قهی .)285 ،1392

چهار تجلی تیحیدی یعنی ت سبیح ،تحمید و تحلیل

پس هندسو و در ورای آن اعداد از منظر اسالمی

و تکبیر اس

اس

و ا هند سو مر ع
و خید کعبو نیز نماد

متجلی میگردد.

حلطو ات صال ا مفاهیم عالم معنا ه ستند ومیتیان و
نطش رمزی عضااای از اعاداد پی رد « .رخی از
شااکلها و عددها در ساایاری از فرهنگهای کهن
معنی و مفهیمی نمادی و رمزی نیز رخیردار یدند
و و همین ساابب در عضاای از آثار هنری حتی در
میاردی کو از لحاظ کارکردی و ساختاری ضرورتی
وجید نداشااا

و اعتبار معانی و رمزی خید میرد

ا ستفاده قرار میگرفتند ،شکل مر ع و عدد چهار از
ج ملااو این شاااکاالهااا و اعااداد ااو شااامااار
میآیند»(سلطانزاده .)114 ،1378

مساجد

و تعبیری دیگر «ایده فضاااایی-هندساااو خانو کعبو
سلیل نیادی همو م ساجد ا صیل در دوران ا سالمی
اساااا »(نطره کار  .)400 ،1390حال میتیان و
هرهگیری از نطش رمزی عدد چهار و هندسااو مر ع
و همبنین شااکل مکعب در حیاط مرکزی مساااجد
حیاط مرکزی عنیان ساامبل درونگرایی در معماری
مساالمانان ،نشااانو و نمادی از شااکل کعبو اس ا ».
(نطیزاده  .)360 ،1387کو میجب گشااتو اساا

از

ا تدای دوران اساااالمی پایایی شاااکلی را رای آن
نمیدار .1و جو کمی و کیفی ه ندساااو در مع ماری
ایران

«چهار گیشاااو کعبو کو در حیاط ها و ناهای
قدیمی تکرار می شید یک مر ع صرف نیس  ،لکو
سمبل ثبات و تمامی
اس

و مظهر چهار گی شو ه ش

کو کعبو تج سم زمینی آن ا س »(ن صر ،1375

 .)64لذا در «ه ندساااو سااانتی ف عل خلق و نظم
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افزون ر معنی و مفهیم کارکردی و سااااختاری ،از

خداوندی و و نبع آن معماری را کو از هندساااو
جداییناپذیر اسااا

همسااای میشاااماردند و کار

خییش را ر آن ا ستیار میکردند»(گنین .)7 ،1374
این رمزگرایی تمثیلی و هترین شااا کل در ح یاط

همراه داشتو اشد.
رابطه اصحاب صناعات معماری با ریاضیدانان و
اندیشههای تمثیلی عرفانی
ی کی از میاردی کااو در حیزه این پژوهش
نیازمند تیضااایح می اشاااد تأثیرپذیری معماران از
ریا ضیدانان و اندی شوهای عرفانی ا س « .قلمرو و
صااناعات معماری و دلیل نیاز و علیم ریاضاای و
احتما ً و دلیل آ شنایی اندک معماران و صنعتگران
قرون نخساااتین اساااالمی از دانش های میرد ن یاز
حر فوای ،زمی نو م ناسااابی رای حضااایر ف عال
ریا ضیدانان در این عر صو را فراهم آورده ید .این

نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

نظر یو کو غال باً متکی ر فطرات م عدودی از متین

عبارت دیگر ارزشاامندترین ا زار یانی در ماناترین

ریاضاایات و گزارشهای تاریخی اساا  ،ر وجید

ناها و وقیژ پییندد چراکو «اکثر ناهای اعظم

مناساابات مشااترک میان ریاضاایدانان ا اصااحاب

مع ماری ایران و دسااا

صاااناعات در فرآیند خلق آثار صاااناعات معماری

اسااا »( خان محمدی  )10 ،1371کو از آن جملو

دارد»( ناهری  .)157 ،1386طیریکو این علم حتی

میتیان و فضاای حیاط در مسااجد اشااره کرد کو

میرد تی جو ح کام و و تبع آن تاثیر پذیری ر

«فضاااای تجریدی و مثالی و یکی از اصااالیترین

معماری یده اساا « .دانش ریاضاایات و هندسااو

گذر از این منزل و

مراتبی کو و انساااان رخصااا

انتطال و مرحلو عد را میدهد»(صاااحب محمدیان

تنها در هندسو کو در ترسیم نطشو معماری و دس

)65 ،1386

خید مهارت داش »(نجیب اغلی .)213 ،1379

ثبات شکلی در حیاط مرکزی مساجد جامع

در خصاایص تفکر تمثیلی (عرفانی) اید گف :

همانطیرکو ا شاره شد رای آنکو می ضیژ پژوهش

«در ا سالم ،هنر،ارتباط راتی ا عرفان ا سالمی دارد»

در ستر تاریخی و آزمین گذا شتو شید از م ساجد

(پازوکی  )86 ،1392و «عرفان ،همیشاااو الهام خش

جامع عنیان نمینو مصداقی هرهگیری شد تا تیاند

هنرمندان ما یده و جنبو های معنیی معماری ما را

ما را در پایایی گزینش هندساای چهارضاالعی (مر ع

چین جملو آثار هنری ما ،از چشااامو ز ل عشاااق

یا مستطیل) در حیاط مرکزی یاری نماید.

آفرین خید ،سیراب کرده اس »(ا یالطاسمی ،1384
 .)23قا ل رکر اسااا

نکتو قا ل رکر آن ا س

کو شاید اینگینو ت صیر

فتیت نا مو ها نطش مهمی در انت طال اور ها و

یکنیاختی را در مساااجد و دنبال داشااتو اساا

و

اعت طادات عر فانی تمثیلی و صااااح بان اصااا ناف

تباین و پیبیدگی هیبگاه در اندام کالبدی مساااجد

و معنای

اما اید

[معماری] داشتو اس « .فتیت کو در لغ

جیانمردی و جیانی یعنی مردی و مرامی اسااا

در نیل دوره اسالمی کار رده نشده اس

و

اشاره کرد کو نظام ورودی مساجد(از دوره صفییو)

آن یکی از مطااامااات عااارفین و مراحاال نریق و

تح

تأثیر اندیشاااو های عرفانی-اشاااراقی«در آن

تصاایف اساا »(کر ن  )107 ،1385لذا معماران و

چرخش و ای جاد پیبش در مسااایر ،افزایش نیل

نایان ینش تمثیلی و رمزی را از ای شان اخذ کرده-

مسااایر ،افزایش ریتم و تنگی و گشاااادگی فضاااا،

انااد طیری کااو هااانری کر ن در کتاااب آیین

ا زارهایی هستند کو معمار و مدد آنها ر پیبیدگی

جیانمردی (فتیت نا مو) این هرهگیری تمثیلی را

در نظام ورودی افزوده اسا »(نبساای .)88 ،1391

دین صیرت ا شاره میکند « زم و تی ضیح نی س

پس میتیان گف

کو نهان روش عملی صنف نا و نهان روش تمثیلی

در اندام کالبدی مسااااجد چین نظام ورودی دارای

دل گردید»(همان )11 ،این ینش تمثیلی اصااحاب

سا طو یده اس

کو در میضیعاتی چین کاروانسرا

صناعات معماری در م ساجد جامع کار گرفتو شد

جای ندارد همیاره « در کاروانسراها عد از عبیر از

تا نشااان دهد نیایشااگاهها میتیانند محل رقراری

سردر ورودی و گذر از هشتی از داخل اییان متصل

رترین نسب

میان معماری و اور و شمار آیند .و

تاثیرگذاری اندیشاااوهای عرفانی
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چنان قر ی یاف

کو مثالً ساالطان محمید غزنیی نو

ا هل فتیت ن یان یاف تو
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ر آن و از محیر مرکزی مساااتطی ماً و دون هیچ

نتیجهگیری:

مانعی وارد حیاط میشاااییم»(صااااحب محمدیان،

ا تیجو و مباحث ارا و شده در خشهای قبل

.)63 ،1386

مشخص شد کو رای شکل [هندسو] حیاط مرکزی

جدول .2مطایسو نظام ورودی مساجد جامع قبل و عد

مساااجد [جامع] دو رویکرد کلی ممکن اساا

از دوره صفییو

ع بارت نداز :رویکرد کمی [اقلیم و دساااترسااای] و

کو

رویکرد کیفی [روان شنا سی و تمثیلی] کو اهم نتایج
مرتبط ا این دو رویکرد و زیر شااااخو های آن ها
•

علیرغم نطش تعیین کننااده اقلیم در

در جدول شماره  3نمینو م ساجد جامع ر ا ساو

چگینگی شاااکلگیری حیاط مرکزی در

ترتیب یافتواند .همانطیر کو اشاره شد

خانوهای سنتی ایران خ صی صاً در منانق

تطرب و ن تایج ثیا تر از انت خاب مساااا جد

گرم و خشاااک رای مسااااجد نمیتیان

زمان ساخ
جه

جااامعی کااو در نیل دورههااای مختلف تکیین
یافتواند پرهیز گردیده اسااا  .امّا آنبو از مطایساااو

چنین وجو غالب اقلیمی را قا ل شد.
•

ین دیدگاه ا سالمی و هرهگیری از شکل

نمینوها مشاااهده میشااید فطط اسااتفاده از هندسااو

چهار ضلعی (مر ع یا م ستطیل) در حیاط

چهارضااالعی (مر ع یا مساااتطیل) در حیاط مرکزی

مرکزی مسااااا جد ترادفی در تراز مع نا

مساجد اس .

(تمثیل و رمز) و صااایرت میتیان قا ل

جدول .3ثبات شکلی حیاط مساجد جامع دوره اسالمی

شاااد تا اندام کالبدی مساااجد ا وجیه
مع نایی مت عالی در پیی ند و ت عا مل یده و
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صیرت زیر تشریح میشید.

همبنین یشاااک مبین نظام اندیشاااو و
زیرساااخ

غنی تفکر ایرانی-اسااالمی ا

صبغوای عرفانی اشد.
•

وجو تأثیرگذار روان شناختی ف ضای حیاط
مرکزی ا شکل مکعب (هند سو مر ع) ا
دعیت و آرامش و ساااکین همخیانی
مناسبی ا حضیر قلب نمازگزار دارد.

منابع وماخذ
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 −احماادی ،فرهاااد ،1384 ،مطااالااو حیاااط
مرکزی در معماری ایران ،مجلو صفو ،شماره41

نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

 −ا یالطاسمی ،لطیف ،1384 ،هنر و معماری

 −حاجی قاسااامی ،کامبیز ،1377 ،گنجنامو

اسااالمی ایران ،نشاار سااازمان عمران و هسااازی

شماره  5مدارو ،انتشارات دانشگاه شهید هشتی
 −حاجی قاسااامی ،کامبیز ،1377 ،گنجنامو

شهری ،چاپ اول
 −ارد ن ،نادر ،1353 ،آفریدن نی ،مجلو هنر
و م عماااری ،26-25دومین کنگره م عماااری و
لخاری قهی ،حساان ،1392 ،فلساافو هنر

مطدو ،علمی فرهنگی
اسالمی ،ترجمو :امیر نصری ،چاپ حطیط
−

 −دی کی چینگ ،فرانسااایس ،1370 ،فرم،
فضاااا ،نظم ،ترج مو :زهرا قراگزلی ،انتشاااارات

یرکهااارت ،تیتیو ،1386 ،مبااانی هنر
پازوکی ،شاااهرام ،1392 ،حکم

نامو نایان ،مجلو صفو ،شماره پنجم

هنر و

زیبایی در اسالم ،انتشارات فرهنگستان هنر ،چاپ
سیم

دانشگاه تهران
 −زرگر ،اکبر ،1386 ،راهنمااای معماااری
مسجد ،چاپ ارمغان ،چاپ اول
 −ساالطانزاده ،حسااین ،1379 ،فضاااهای
ورودی در معماااری ایران ،مرکز پژوهشهااای

 −پیرن یا ،مح مدکریم ،1355 ،مردمواری در
مع ماری ایران ،مج لو فره نگ و ز ندگی،

فرهنگی
−

شماره 24

اغ ایرانی در تاج محل ،دفتر پژوهشهای
فرهنگی ،چاپ اول

تیسااا لی ،م ح مید ،1380 ،قیاعااد و

 −ساالطانزاده ،حسااین ،1372 ،فضاااهای

معیارهای نراحی فضاااای شاااهری ،مطالعات و

ورودی در معماری سنتی ایران ،دفتر پژوهشهای

تحطیطات شهرسازی و معماری ایران

فرهنگی ،چاپ اول

−

شهر و

 −ساالطانزاده ،حسااین ،1390 ،مطالو نطش

مع ماری در اقلیم گرم و خشاااک ایران ،چاپ

جغرافیا در شاااکلگیری انیاژ حیاط در خانو های

معراج ،چاپ اول (اصالحات)

سنتی ایران ،شماره 75

 −تی سلی ،محمید ،1381 ،ساخ

 −حاجی قاسااامی ،کامبیز ،1377 ،گنجنامو
شماره  6مساجد ،انتشارات دانشگاه شهید هشتی
 −حاجی قاسااامی ،کامبیز ،1377 ،گنجنامو
شااماره  2مدارو اصاافهان ،انتشااارات دانشااگاه
شهید هشتی

−

صارمی ،علیاکبر و راد مراد ،تطی،1376 ،

ارزشهای پایدار در معماری ایران ،سازمان میراث
فرهنگی کشیر
 −صاحب محمدیان ،منصیر ،1386 ،سلسلو
مراتب محرمی
زیبا ،شماره 29

در مساجد ایرانی ،نشریو هنرهای
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 −پیرنیا ،محمدکریم ،1389 ،سبک شنا سی
معماری ایران ،انتشارات سروش

سلطانزاده ،حسین ،1378 ،تداوم نراحی
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اسااالمی ،مطالو ازآفرینی عالم ا ا تنای ر هندسااو
−

هشتی
 −خااان محماادی ،علیاکبر ،1371 ،فتیت

شهرسازی
−

شماره  17کاروان سرا ،انت شارات دان شگاه شهید

نقش کیفی هندسه در پایایی شکلی هندسی حیاط مرکزی مساجد ایران

−

ناهری ،جعفر ،1386 ،مطدموای ر دانش

ریاضیات معماری در دوره اسالمی ،رسالو دکتری،

اسااالمی ،ترجمو :رحیم قاساامیان ،نشاار ساایره،

دانشگاه شهید هشتی

چاپ اول

 −نبسی ،محسن ،1391 ،ازشناسی نطش و

 −نصر ،سیدحسین ،1388 ،علم و تمدن در

تاثیر جریانهای فکری عصر صفیی در شکلگیری

اساااالم ،مترجم احمد آرام ،انتشاااارات علمی و

ورودی مسااااجد مکتب اصااافهان ،مجلو هنرهای

فرهنگی ،چاپ چهارم
 −نطره کار ،عبدالحمید ،1390 ،مبانی نظری

زیبا ،دوره ،17شماره2
معماری از فرم تا مکان ،ترجمو :ساایمین آییازیان،
انتشارات دانشگاه تهران
سنتی ایران ،چاپ دانشگاه تهران ،چاپ سیم
 −کر ن ،هااانری ،1385 ،آیین جیانمردی،
ترجمو :احساااان نراقی ،چاپ گلرنگ یکتا ،چاپ
دوم
 −گنین ،رنو ،1374 ،اسطیره و رمز ،ترجمو:
جالل ستاری ،انتشارات سروش
 −گیدرزی سروش ،مهدی و مختا اد امر ی،
مصاااطفی ،1392 ،نمادگرایی اغ ایرانی در دوره
اسالمی ،هیی
−

شهر13 ،

معنیی  ،ترجمو :انشاااااح رحمتی ،انتشاااارات
جدید

 −معماریان ،غالمحساااین ،1389 ،معماری
ایرانی ،انتشارات سروش
 −نیایی ،کامبیز و حاجی قاسااامی ،کامبیز،
و خیال ،انت شارات سروش ،چاپ

اول
 −ندیمی ،هادی ،1386 ،تاملی در انیار نیر
در معماری ایران ،از مجمیعو کلک دو س  ،ن شر
رضیی ،چاپ اول

 −نطیزاده ،محمد ،1387 ،شاااهر و معماری
اول
 −نج یب اغلی ،گلرو ،1379 ،ه ندساااو و
تز ین در معماااری اساااالمی ،ترجمااو قییمی
یدهندی ،چاپخانو لیال ،چاپ اول
 −ویلبر ،دونالد ،1374 ،معماری تیمیری در
ایران و تیران ،ترج مو مح مد ییساااف ک یانی،
سازمان میراث فرهنگی کشیر
−

هیلن رانااد ،را رت ،1389 ،م عماااری

ا سالمی ،ترجمو اقر آی اح زاده شیرازی ،چاپ
شادرنگ ،چاپ پنجم

لی یس م ی کین ،ژان ،1390 ،ه نر و

 ،1390خ ش

معماری ،دانشگاه پیام نیر ،چاپ اول
اسالمی ،عینیات و تجلیات ،انتشارات مانی ،چاپ

 −قبادیان ،وحید ،1384 ،ررسی اقلیمی ا نیو

پاییز و زمستان 1397
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 −فین مایس ،پییر ،1387 ،نگاهی و مبانی

فرهنگستان هنر ،ویراس
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 −ن صر ،سید حسین ،1375 ،هنر و معنیی

