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مقدمه و بیان مسأله
معماریفارغازماهیتفنی،هنریوعلمیخود،
و است بشری نیازهای از وسیعی طیف پاسخگوی
بنابراینمتأثرازعواملمختلففیزیكیومتافیزیكینیز
میباشد.چنانچهبااندکمداقهایدرمجموعهنیازهای
انسانیباعنوان»سلسلهمراتبنیازهایمازلو«جایگاه
ویژهمعماریمشخصمیگردد.درهرممذکور،معماری
بجزنیازهایجسمانی)آب،غذاوجنسمخالف(کهبه
صورتغیرمستقیمبهآنمربوطاست،بابقیهنیازهابه
صورتمستقیمسروکاردارد.چنانچهدرتأمینایمنی،
جلب برای قدرت بیان وابستگی، و تعلق حس ایجاد
و داشته اساسی نقشی جاودانگی نمایش و احترام
زیباییشناختی نیازهای از مهمی بخش ارضاءکننده
تمدن تاریخ تكوین در معماری نقش بعالوه میباشد.
ایران هنر و فرهنگ گنجینه در باالخص و بشری
گیرد. قرار واکاوی مورد جدید زوایای از تا میطلبد
هدف معماری چیستِی شناساندن و تعریف هرچند
اصلیاینمقالهنیستولیتوجهبهارکاناصیلمعماری
عنوان به فضا و فرم نقش بیانگر آن دیرینه رسالت و
محملیبرایتحققآنضروریمینماید.بهطورخالصه
معماریهنر،دانشوتكنیکسازماندهیمجموعهایاز
انجام منظور به معمارانه فرمهای از استفاده با فضاها
فعالیتهایمشخصمیباشد.دراینمیانعینیتیافتن
معماریجزازطریقخلقکالبدمیسرنبودهوآنهمدر
شكل بیرونی شرایط و درونی نیروهای متقابل کنش

میگیرد.
مسئلهاصلیپژوهشحاضربررسیهستیمندیو
بیرون و درون متقابل ارتباط و همزیستی چگونگی
فضایمعماریدرمساجدشاخصایراناستواینکه
اینرابطهچهضرورتیداشتهوتابعچهاصولوقواعدی
است.وآیادربناهاییباعلتوجودیهمسانمنشعب
ازمذهبیفراملیدرجای-گاههایجغرافیاییوتاریخی
مختلف،تفاوتهادرارتباطدرونوبیرونمعناداراست؟
ناحیه بازشناخت برای فازیروشیمناسب تحلیل آیا
در بینابینی اجزای از هریک نقش بررسی و تعاملی

تعامالتدرونوبیرونمعماریمیتواندباشد؟
ابتدا ابهامات، و پرسشها این پاسخ به نیل برای

پایگاهنظریموضوعراازمنظرحكمیومعرفتشناختی
یا منطق قضایای و اصول شناخت به وسپس تبیین
روشفازیپرداختهوامكانکاربردآندرمعماریرا
انتخابچهارمسجد با بررسیکردهایم؛درگامبعدی
و ایران اسالمی معماری سبک چهار به متعلق مهم
توصیفمختصرجایگاهتاریخیووضعیتکالبدیآنها،
آنها در تعاملی ناحیه دهنده تشكیل رابط عناصر
روشی در را همزیستی در هرکدام نقش و شناسایی
از حاکی پژوهش یافتههای نمودهایم. مشخص فازی
و اندامها شناسایی در فازی قضایای و اصول انطباق
میزان تعیین در آن کارآمدی و تعاملی ناحیه عناصر
و درون همزیست رابطه تشكیل در عضو هر اهمیت

بیروناست.

مبانی حکمی و معرفت شناختی موضوع
مقوله در هستی ذیشعور پدیده عنوان به انسان
شناختوارتباطباغیرخود،بهطورذاتیبهذهنخود
اصالتدادهوبنابراینذهنخویشوازبُعدیدیگرخود
رادرمقام»شناسنده«وجهانپیرامون،وهرچیزی
قلمداد شونده« »شناخت صورت به را خود از غیر
میکندواینامریذاتیوگریزناپذیروفارغاززمینههای
در است. عقالنی وجاهت دارای جغرافیایی و تاریخی
امتدادهمینموضوعتاریخیوریشهدار،دوگانهخودو
غیرخود)ناخود(وبهدنبالآنمفاهیممتقابلدرونو
بیرونشكلمیگیردکهدرسیرفلسفیبهمقوالتذهن
وعین،سوژهوابژهتسریمییابد؛امادرتاریخفلسفه
شاید»سقراط«نخستینکسیبودکهاصالتواهمیت
باطبیعت مقایسه در را انسانی روح و پدیدهها درون
ازسقراط نمود.»پیش اشیاءمطرح خارجیوصورت
میانآنها داشتندکهدر وفالسفهایوجود محققان
مردانقویمانندتالسوهراکلیوسوباریکبینانینظیر
پارمیدوسوزنونالئاییوپیغامبرانیهمچونفیثاغورس
وامپدوکسبودند؛اندیشهآنهامتوجهطبیعتخارجی
اشیاءبودوقوانینوعناصراولیهجهانمادیوسنجش
همه اینها میگفت سقراط میکردند. بررسی را پذیر
بسیارخوباست،امافیلسوفموضوعیبسیارجالبو
شایستهترازدرختانواحجاروستارگانداردکهنظر



59

������������������������������������������������������������������������������������������� باز شناخت هستمندی همزیستی درون و بیرون معماری مساجد ایران )با تأکید بر روش فازی(

انسان است؛ انسانی روح آن و کند جلب را دقتش
)10 )دورانت،1374: بشود؟« میتواند چه و چیست
مقوالت از انسان جسم و روح بین رابطه و ماهیت
بنیادیندراندیشهبشریاست؛چنانچهنوعنگرشبه
در فلسفی اندیشههای بندی طبقه موضوعسبب این
و حقیقت موضوع دیگر طرف از است. گردیده تاریخ
بودهوخواهد ازدغدغههایمهمفالسفه چیستیآن
بود؛مفهومیکهقرابتذهنیبهمقولهدرونومحتوا
ایندنیافقطسه ازدید»افالطون«در دارد.چنانچه
»افالطون حقیقت.1 زیبایی، عدالت، دارد: ارزش چیز
عقیدهداشتکهحقیقتبهدوبخشتقسیمشدهاست:
راه از آن از یکبخشجهانمحسوساتکهشناخت
کاربردحواسپنجگانهاستوبنابرایننمیتواندچیزی
نسبت که است مثال عالم دیگر بخشی باشد... دقیق
بدانباکاربردعقلمیتوانشناختحقیقیداشت.عالم
)یا مثالها اما کرد ادراک حواس با نمیتوان را مثال
و امرئی تغییرناپذیرند«)مختاباد و صورتها(جاودانی
در حقیقت مفهوم اهمیت در .)110 :1386 پناهی،
اندیشهبشریهمینبسکهارسطوـمهمترینشاگرد
علیرغمعالقهشدیدبهاستادخویشمیگوید: افالطونـ
است« گرامیتر حقیقت ولی است گرامی »افالطون
از نه ارسطو رفتار حال این با .)59 :1374 )دورانت،
حیثحسادتبلكهازرویاعتقادقلبیوسالمتنفس
بودهاست.»اوتقریباًرئالیستبهمعنیجدیداینکلمه
در دارد سروکار حاضر خارجی باشیء فقط او است،
رفته فرو امورذهنیمستقبل در افالطون که صورتی
شیفته چنان افالطون .)59 :1374 )دورانت، است«
»اشیای میگوید که است »ُمُثل2« مجذوب و کلیات

خارجیحاصلتعریفوگزینشمثلاست«.
دل از نیز مابعدالطبیعه و طبیعت دوگانه3
مشغولیهایاساسیدرفلسفهغربشناختهشدهکه
میتوانآنرامؤثربرتعریفوچیستیمفاهیمدرونو
بیرونتلقیکرد.اینمقولهبیشترتوسطفیلسوفبزرگ
مطالب ما حكمای است. شده تشریح ارسطو یونانی،
معرفت جو، آثار فساد، و کون آسمان، طبیعی، سماء
سفلی«، »حكمت یا »طبیعیات« را حیوانات و نفس
یا »الهیات« را )متافیزیک( مابعدالطبیعه مطالب

وسطی« »حكمت را »ریاضیات« و اولی«، »حكمت
نامیدهاندکهمجموعهرسهفنونرا»حكمتنظری«
نامیدهاندودرمقابلعلماخالق،سیاستوتدبیرمنزل
ارسطو همچنین نهادند. نام عملی« »حكمت را
و ماده وفعل، قوه فلسفیجوهروعرض، دوگانههای
صورترابهتفصیلمعرفینمودهومیگوید»مادهاز
صورتهرگزجدانمیشودمادهصرفکههیوالیاولی
باشدیعنیمادهبیتعینوبیصورتفقطفرضذهن
.)45 :1361 )فروغی، ندارد« خارجی وجود و ماست
مرادازهیوالیاولیدررساالتارسطوشبیههماناست
کهافالطونُمُثلخواندهوگفتهاستکهآنهاحقایقند
جزئیات و دارند موجودات صور از مستقل وجودی و
یعنیمحسوساتراازآنهاجداوموهوموبیحقیقت
از پرتوی فقط معقوالت نمایشظاهری میپنداردکه
جدایی ارسطو اما میباشد. آنها به منسوب و آنها
کلیاتراازجزئیاتتنهامفهومیذهنیمیداند.ازنظر
انسان ارسطوهمینصورموجوداتاستکهدرذهن
و علم موجودات به نسبت واسطه بدین و یافته نقش
شناختحاصلمیگردد.ارسطومعتقدبهوجودچهار
متون در که میباشد موجودات تعین در مهم علت
یاد آن از ارسطویی رابعه« مختلفتحتعنوان»علل
شدهاست.درسلسلهعللارسطوییعلتفاعلیمفهومی
»به دارد. اسالمی حكمت در الوجود واجب به شبیه
عقیدهارسطوعالموجودحادثومخلوقنیست،قدیمو
ازلیوابدیاستوحرکتموجوداتهمالیزالمیباشد.
امادرسلسلهعللدورمحالاستوبایدجاییایستاد
یعنیعلتینهاییبایدجستکهبتوانیمبهآنمتوقف
شویمآنعلتالعللیاعلتاولییامحرکاولکهخود
ساکنمطلقاستوعلتمحرکهنداردهماناستکه
قول به و است یاخیرمطلق زیبایی افالطون زعم به
این )48 )فروغی،1361: مطلق« عقل یا فكر ارسطو
تعبیرارسطوییازخدابعدازاوتوسطنوافالطونیانوبه
یک که کسی شد، واقع تأکید مورد فلوطین ویژه
جمیعاً را موجودات و بود وجودی وحدت فیلسوف
تراوشوفیضانیازمبدأنخستینومصدرکلمیانگارد
مبدأ همان سوی به بازگشت هم را وجود غایت و
میپندارد.ویهرتعبیروتوصیفیازصورتمطلقو
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فعلتامرامایهتحدیدوتصغیراومیداندکهاوبرتراز
وصفووهموقیاساستوراهوصولبهاورابهواسطه
تجاوزازحسوعقلوبهسیرمعنویوکشفوشهود

میداند.
ازآراءفلسفیارسطووفلوتینچیزیکهبیشتربه
مبحثدرونوبیرونمربوطمیشوددرتعریفزیبایی
میشود، داده نسبت ارسطو به چنانچه است. مشهود
زیباییهمانتناسبدرستاجزاءنسبتبههمونسبت
بهکلاستکهدرواقعحاصلتناسبدرونیاجزاءهر
پدیدهاست.امافلوتیندررسالهششماز»انئاداول«به
دالیلیچنداینتعریفراناکافیدانسته؛اوالًبهنظروی
اینتعریفمنحصربهمواردواشیاءمرکبمیشودکهاز
چندجزءترکیبشدهاندودرنتیجهتكلیفمواردمجرد
وبسیطمانندتکآوایارنگیسادهوتکروشننیست.
آسمان که میگوید نیز تناسب خصوص در ثانیاً
پرستارهایکهدرآنستارگانبدونتناسبباهمجای
در میتوان چگونه همچنین و زیباست نیز گرفتهاند
اندیشههایزیبابهدنبالتناسببود؟وسپسباکنار
گذاشتنتناسبمینویسدکهروحیاجانما»برحسب
دارد تعلق ووجودحقیقی بهجهانمعقول طبیعتش
اوست آشنای که میشود روبرو چیزی با هرگاه پس
شادمانمیشودوبهجنبشدرمیآیدوبهارتباطخود
باآنآگاهمیشودوآنگاهبهخودبازمیگرددوذات
خویشوآنچهراکهخودداردبهیادمیآورد«)فلوتین،

.)112:1366
امرتوجهبهخودودرونخودجهتدرکزیباییو
خیریامفاهیماستكمالیدیگرقبلازافالطونوفلوتین
توسطسقراطتاکیدشدهبودچنانكهمعروفترینجمله
درموردسقراط»خودترابشناس«شناختهشدهکهبه
وجود وحقیقت درون به توجه اهمیت بیانگر تنهایی
است.فلوتینزیباییونیكیراعینهمدانستهومعتقد
است»برایدستیابیبهنیكیوزیباییبایدبهزیبایی
مطلقتوجهکردوسالکدرونخویششدوباچشمی
درونیبهمنظرجهاننگریست«)احمدی،7:1392(.

درقرنهفدهمدکارتباکشفروشهاینوتحصیل
علمورسیدنبهحقیقتدرراستایتأسیسحكمتو
فلسفهایبدیعتالشکرد:»برخالفارسطووپیرواناو

منتهی مابعدالطبیعه به کرده ابتدا طبیعت از که
میشدند،دکارتدرفلسفهازمابعدالطبیعهآغازکردهبه
طبیعتمیرسد،بهعبارتدیگرآنهاازظاهربهباطن
پیمیبردندودکارتازباطنپیبهظاهربردهاست«
در وفور به متضاد دوگانههای )177 :1361 )فروغی،
طبیعتوجهاناندیشهدرکناریكدیگردیدهمیشود
کهیكیازانواعآندربحثحاضربنام»درونوبیرون«4
موردمطالعهمیباشد.عدهایوجودتضادهارامایهثبات
ودوامجهاندانستهوافرادینیزبهدلیلوجودتنازعها
وتناقضهااینجهانراایدهآلندانستهودرپیجهانی
یکقطبیهستند.فكرثنویتنیزازبرابرنهادنمصادیق
نیروهایمتضاددرمقابلهمودرنتیجهاعتقادبهدو
مبدأمتضاددرجهانبهوجودآمدهولیدرطولتاریخ
نگرشهایوحدانینسبتبهمبدأخلقتبسیاروزینتر
است. بوده ... و تثلیث ثنویت، الحادی، نگرشهای از
فالسفهجدیدنیزبرایتضاداهمیتزیادیقائلشدهتا
تكامل و حرکت برای اساسی عامل را آن که آنجا
دانستهاند»بعضیازاینفیلسوفاناصلامتناعاجتماع
نقیضینراکهازنظرقدمااساسیتریناصولفكراست
و»امالقضایا«خواندهمیشود،منكرشدندوفاصلهمیان
هستیونیستی،وجودوعدمراکهدورترینفاصلهها
چنانكه برداشتند، میان از بود بینهایت فاصله یعنی
»هگل«فیلسوفبزرگآلمانیقهرمانفلسفهتضادبه
شمارمیرودوهماوبودکهمثلثمعروفتز،آنتیتز،
سنتزویاموضوع،ضدموضوع،ترکیبراکهقبلازاو
سازش و پیدایش بهصورت بودند کرده بیان دیگران
تناقضهاتوضیحوتفسیرکردوهماوبودکهتناقضرا
را جدیدی دیالكتیک و کرد دیالكتیک مفهوم وارد
عبارتی به .)142 :1374 )مطهری، کرد« پایهگذاری
دیگر»هرحالیازفكریاازاشیاءوهرتصورووضعیاز
عالمبهشدتبهسویضدخودکشیدهمیشود،بعدبا
تشكیل معقدتر و برتر کل یک و میشود متحد آن
تمام در جدالی یا دیالكتیكی حرکت این و میدهد
)دورانت،1374: میخورد« بهچشم هگل نوشتههای

.)266
آثار در هنری اثر درونمایه و شكل دیالكتیک
نویسندگانقبلازهگلبهطورمستقیمموردبحثواقع
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ابداعمفهومدیالكتیکجدید، با نشدهوهگلبودکه
ویژگیاثرهنریازلحاظرابطهجوهروشكلظاهریرا
»نمادین«، مشخص دوره سه به را هنر تاریخ و بیان
»کالسیک«و»رمانتیک«دستهبندیکرد،ویباقرار
دادنمعماریدرمجموعههنرهاینمادینوارزشگذاری
جایگاه به معماری آثار نمای و داخلی فضای ضمنی
هرکدامدربرخیازدورههاوسبکهااشارهنمود.»به
نظرهگلاثرهنرییگانگیشكلاستبادرونمایه،یعنی
سوبژکتیو... روح و ابژکتیو روح وحدت از است بیانی
معماریکاملترینهنریاستکهمیتوانداینشكلاز
تعادلدرونمایهوشكلرانشاندهد«)احمدی،1392:
به زیادی توجه پدیدارشناسان معاصر دوره در .)106
رویه دادهاند؛ نشان آن مؤلفههای و »مكان« مقوله
پدیدارشناسان،توجهمستقیمبهخودپدیدههاوشكافتن
وهمه بیواسطه ازدرونآندرپیشناخت هرچیز
عنوان به را خود بنابراین و میباشد موضوع جانبه
اعمال بدون و پدیدهفرضکرده درشرایط شناسنده
هرگونهپیشفرضوقانونیبهشناختموضوعآنگونه
کههست،میپردازند.»درکیکپدیدهتنهاازدرون
خوِدآنامكانپذیراستوآنچهخارجازآنقراردارد،
درستی و کامل فهم پدیده آن از نمیتواند هیچگاه
داشتهباشد«)پاکزاد،35:1393(.»نوربرگشولتس«
پدیدارشناس،دواصطالح»درونوبیرون«رافراتراز
کیفی امور به متعلق آنها توپولوژیک معمول معنای
از یكی بیرون« »درون/ »نسبت مینویسد: و میداند
بنیادینترینپرسمانهایهنرمكانیامعماریاستکه
نهباترسیموتوصیفحلمیشودونهسرنمونیایستا
.)211 :1391 شولتس، )نوربرگ میآید« شمار به
پدیدارشناسانبهمكانوفضابیشترازسایروجوهمحیط
تعبیری در شولتس ـ نوربرگ پرداختهاند. معماری و
نمادیندرونوبرونرا»دوروییکسكه«ورویارویی
یا و ازمحیط تأویلی را بیرون و نیروهایدرون میان
کاربردمشخصیمیداند.5اینتعبیر؛ارتباط،وابستگیو
وحدتغاییدوصورتازیکشیءرایادآوریمیکند.
برخالفنوربرگـشولتسکهمحیططبیعیراپایهو
با را مطالعهاش ِرلف« »ادوارد میداند، مكان اساس
تجربهبشریآغازکردهاست.ویمیگویدارتباطبین

عرصهدرونیونقطهمقابلتجربیآن،عرصهبیرونی،
یکدیالكتیکزیربناییبرایتجربهرفتارمحیطیانسان
به توجه با گوناگون مكانهای ترتیب، بدین است.
درجاتگوناگونیاز»دردرونبودنودربیرونبودن«،
هویتهایمتفاوتیرانزدمردمپیدامیکنندوتجارب
انسانیبهکیفیتهایگوناگونیازمعناواحساسدست
مییابند6؛»گاستونباشالر«دیالكتیکدرونوبیرونرا
درمعماریهماننددیالكتیکقاطعآریونهمیداندکه
مرزتصمیموتعییناست.»فیلسوفاندررودرروییبا
برونودرون،بهدرقالببودنونبودنمیاندیشند....
»اینسوی«و»آنسوی«تكرارضعیفدیالكتیکدرون
وبیروناند«)باشالر،257:1392و258(.اندیشمندان
حوزهمعناگراییضمناشارهبهاهمیتبحث،تحتتأثیر
اولویت را درونی مسائل عرفانی، و دینی آموزههای
میدهند»تمثیلیازرابطهدرونوبرونبخشیازتفسیر
پردامنهگرایشمعناشناسیعرفانیدرمعماریاسالمی
است.دراینتحلیلدرونگراییباسیردرونیبهسوی
خدا)طریقت(ونظامبیرونی)شریعت(واولویتاولیبر
از .)Nasr,1981:191-192( میشود« منطبق دومی
تفسیرها، تنوع و تكثر پسامدرن بارزعصر ویژگیهای
و روایتها قطعیت عدم و نسبیت تردید، ابهام،
پدیدههاست7وروشفازیابزاریمناسببرایبررسی
وتحلیلچنینموضوعاتیمیباشد.»بهتعبیر»سنتور«
و سرگردان روحی با مدرن دنیای معاصر، پژوهشگر
دانشیمادیعمرشبرایهمیشهبهسرآمدهبودواز
اینروجایخودرابهجهانیسیال،بدونشكلودائماً

درحالتغییرداد«)مختابادامرئی،83:1387(.

منطق یا روش فازی و امکان کاربرد آن در 
معماری

»علی پرفسور توسط 1965 سال در فازی منطق
عسكرلطفیزاده«8مطرحشد.»فازیدرمعناییکلی
عبارتاستازنادقیقبودن.هرچیزیکهنتواندبطور
عموماً هنجارهای یا معیارها با مطابق یعنی دقیق
توصیف مرزهای و شود تعریف »دقت« شده پذیرفته
حامل باشد، نداشته مكان و زمان در مشخصی شده
خصلتفازینماییبهشمارمیرود....منطقفازییا
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خاکستریرادرنظامهایفكریشرقیچهقدیموچه
جدیدازتائوئیسمالئوتسهتاذنمدرندرژاپنونیزدر
میتوانیم اسالمی عرفان ویژه به و عرفانی نظامهای
یافت«)وکیلی،155:1383(.بسیاریازمقوالتهنری
ازیکسووابستهبهمبانیفكریوفرهنگیوازدیگر
سومرتبطبامسائلتكنیكیهنراست،شایدامورفنی
بیشترماهیتیتجربیوکمیداشتهباشندولیشاکله
اساسیهنروتاریخآنریشهدرامورمعنویوتحوالت
تاریخ کلی وجه در هنر »تاریخ دارد. جوامع فكری
پیشرفتمهارتهایفنینیست،بلكهسرگذشتتغییر
)ارنست ضرورتهاست« و باورها و اندیشهها تحول و
شناخت در فازی روش کاربرد گامبریچ،33:1379(.
و هنری مقوالت به ارزشدهی و زیبایی و حقیقت
معماریمیتواندنتایجمنطقیومعقولیبهدستدهد
چهاصولحاکمبراینروشبامقوالتعصرپسامدرنیسم
میدهد، نشان را خاصی همسویی معماری و هنر در
»جوزفمارگولیس)1974(تأکیدمیکندکهبههیچ
وجهتفسیرواحدیازاثروجودندارد؛چونآثارهنری
»پدیدههاییبرآمدهازشرایطفرهنگی«هستندوچون
اسطورههایفرهنگیکهمابراساسآنهاآثارهنریرا
تفسیرمیکنیم،ویژگیهاییرابهاینآثارمیدهندکهما
دردرونآنها»کشفمیکنیم«،ازلحاظفرهنگیهیچ
روشخنثیوبیطرفانهایبرایکشفویژگیهایاثر
این صدق به حكم بتوان آنها حسب بر که هنری،
ویژگیهاداد،وجودندارد.پسارزیابیتفسیرهایهنری
باتكیهبرقانونامتناعحدوسطبهمعنیتعّدیبهاصل
مفهومهنراست،زیراآثارهنریازایندیدگاهحاصل
کارکردفرهنگوذاتاًفاقدثباتندوبهدلیلویژگیهایی
کهدارندقائمبهسازوکارهایفرهنگیمتغیرومتنوعند«
به توجه با .)121 :1389 لوپس، آیور مک و )گات
ماهیتبینرشتهایمعماریوجایگاهبینابینیآندر
نیز اکثرمسائلوموضوعاتآن گسترهعلوموهنرها
که آنجایی »از دارند. کیفی و بعدی چند ساختاری
حقیقتمعماریغیرقطعیوبستهبهنظراتشهروندان
معناوارزشپیدامیکندودرطولزمانومكانهاو
موقعیتهایمختلفتفسیرهاوقرائتهایمختلفازآن
سازگاری آن با فازی معرفتشناسی میشود، حاصل

بر فازی روش .)324 :1394 )یگانه، دارد« بیشتری
مبنایاصولیاستواراستکهبهاختصارعبارتنداز:

1.اصلناهمسازگاری:هرقدرپیچیدگییکسامانه
افزایشیابد،امكانتنظیمگزارههایدقیقومعنیدار
در بنابراین و مییابد کاهش سیستم آن رفتار درباره
فازی گزارههای تنها پیچیده بسیار مجموعههای

معنیدارخواهندبود.
موجودی هیچ اصل این طبق پیوستگی: اصل .2
نمیتواندجزازطریقپیوندیپویاوشبكهارتباطاتتو

برتوبااشیاءدیگروجودداشتهباشد.
3.اصلهمبرخگی:ایناصلبنیادنظریههمبرخگی
»مندلبروت«وبیانگرروشیاستکهامورخودسامانده
بههنگامآشكارسازیپویاییهایپیچیدهطبیعتبكار
هر یعنی است فازی تعبیری خودهمانندی میبرند.
بامرتبهدیگرویژگیهایمشترکداردودر مرتبهای
عینحالتفاوتهایقابلمالحظهایبینآنهاوجود

دارد.
همچنینپیرواصولپیشگفتهقضایاییبرایاین

منطقیاروششناختهشدهاست:
توضیحاتیکه در امكانناپذیری: اولینقضیه الف.
تمایلبهالقایتمامیتوجود،وسعتفعالیتهایتجلی
یافتهآنوبیكرانگیتواناییاشبرایآفرینشرادارد،

گریزیجزبیانفازینیست.
هر نمایی، فازی امكانناپذیری: قضیه دومین ب.
مرتبه از نمیتواند را بشری هشیاری گستره از مرتبه
با شخصی برای آنچه بنابراین نماید. بررسی پایینتر
نظر به فازی آشفتگی نوعی دانش از معینی سطح
میرسد،درسطحباالتریازدانشوهشیاریمیتواند

امریمعنیداربرایویباشد.
با همزمان میتوانیم ما امكانپذیری: قضیه ج.
انبساطجهانانبساطیافتهوخودرادردرونآنفهم
اکبر جهان از انعكاسی اصغر جهان عبارتی به کنیم.
است.»دنیایبیروننیزبردنیایدرونتأثیرمیگذارد.
هرچهسطحهشیاریپایینترباشد،قدرتنفوذدنیای
بیرونبیشتر،ندایدنیایدرونکمتروپیشرویمعنوی
)وکیلی، بود« خواهد ضعیفتر فهمی، خود برای ما

.)165:1383
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است. علم ماهیت در ابهام فازی منطق براساس
کردن دقیقتر به معتقد که ارسطویی منطق برخالف
به منطق این است، بهرهوری افزایش برای تقریبها
عنوان به را ابهام که است مدلهایی ساختن دنبال
بخشیازسیستمقبولکند.منطقفازیبهجایانتخاب
با را یا»ب«هردویآنها ازگزینههای»الف« یكی
درجاتمتفاوتیازاهمیت،حقتقدم،سازگاریبااهداف
ونهایتاًگزینهدرستانتخابمیکند؛استفادهازدرجات
گوناگون»درستی«باعثایجادشبكهایفازیمیگردد
ادراکاتشان توصیف در مردم روش با متناسب که
میباشد.»هرچهبیشتردربارهواقعیتبهتعقلبپردازیم،
ادراکناپذیری و تناقضنمایی با ما ذهن در واقعیت
غلظت ما دانش فازینمایی و میآید نظر به بیشتری
بودن فازی .)167 :1388 )وکیلی، مییابد« بیشتری
همانخاکستریبودناستکهامكانبررسیدوموضوع
متضادولیمساویرافراهممیکندودوگزارهمتضاد
الزاماًدوگزارهنابرابرنیست.»دوواژهپروخالیدرنظام
در اما میشوند تلقی متضاد کاماًل ارسطو دوارزشی
و است« پر نیمه آب »لیوان عبارت دو فازی منطق
»لیوانآبنیمهخالیاست«دوحالتمتضادامامساوی
را متضاد دوحالت تساوی الئوتسه نشانمیدهند. را
»یینویانگ«مینامد.نمادیین-یانگدرحقیقتنماد
فازیاستچراکهمعرفمتضادهاست«)پناهی،1388:
61(.میتوانبراساسمنطقفازیازانواعومیزانتعلق
یاعضویتصحبتکردبرایناساسمیتوانگفتکه
عبارت به میشود. درجهبندی نسبی بطور چیز همه
دیگردرایننگرهاصلعدمقطعیتدرهمهابعادزندگی
صادقفرضمیشود»هرچیزیبهشكلنسبیدرست
یاغلطاست«)کاسكو،1384(.درمقولهدرونوبیرون
آثارمعماریوشهریباتوجهبهماهیتنسبیوکیفی
فضای یا مرز که حاالتی به توجه و اصلی متغیرهای
مابینمشخصومتمایزیبیندوطرفوجودنداردنیاز
کلی »سازمان میشود احساس فازی تحلیل به
مجموعههایفازیبرسهسطحکیفیاستواراست:عضو
مجموعه بیرون عضو و گذار منطقه مجموعه، درون
)غیرعضو(.منطقهگذاردارایبیشترینابهاماست.در
منطقفازیپرداختنبهاینابهامحائزاهمیتاست«

میتوان منطق این طبق .)Ragin, 2000: 158 , 159(

چنیننتیجهگرفتکهدرفازیترینحالتویاموقعیت،
اهمیتدرونهرچیزیبرابراهمیتبیرونآنمیباشد.
باشد، خودش متضاد شبیه بیشتر چیز یک »هرچه
فازیترینحالتچیزیمساویمتضاد فازیتراست.در
خودشاست«)پناهی،مختابادامرئیوکریمیخیاوی،

.)59:1388
از فارغ آثارمعماری، بیروندر همزیستیدرونو
اینکهبهصورتآگاهانهویاتصادفیبهوجودبیاید،به
هرحالماهیتیترکیبیخواهدداشتکههمازجنبه
کمیاتوهمازمنظرکیفیاتقابلبررسیاست؛بایک
شناختکلیازآثارمتعددمعماریدرگاماولمیتوانیم
زیر انواع به بیرونشان و درون رابطه منظر از را آنها

تقسیمنماییم:
یا متجانس مشابه، نوع از بیرون و درون الف:

همخوان؛
ب:درونوبیرونازنوعمستقلمتضاد،نامتجانس

یاناهمخوان؛
ج:درونوبیرونازنوعپیوسته،فاقدمرزقطعیو

واضح.
علیرغماینکهدرتقسیمبندیفوقکوشیدهایمبا
وسعت را آن شمولیت دایره رابطه، سوم نوع لحاظ
ببخشیمولیدربررسیهایعملیمشخصمیگرددکه
یا تضاد یا تشابه تعیین فوق گونه سه از یک هر در
برخی از چشمپوشی بدون بیرون و درون استقالل
بناهایی با مثال عنوان به نمیباشد، مقدور پارامترها
مواجهمیشویمکهدرونوبیرونآنهاازلحاظشكلی
متضادولیازلحاظتزئیناتومصالحمشابههمهستند
ویاآثاریکهازلحاظفرمی،بیندرونوبیرونآنها
مشابهتبرقراربودهولیازجنبهرابطهفضاییدرونو
همچنین بود. تواند هم از مستقل کاماًل آنها بیرون
ماهیتتدریجیبودنرابطهونادقیقبودنمرزدرونو

بیروننیازبهبررسیموضوعاززاویهایجدیددارد.
کمیسازیرابطهدرونوبیرونیكیازچالشهای
اساسیپژوهشحاضردرجهتکاربردیکردنآناست
کهدراینجابهعنوانیكیازمسألههایتحقیقمطرح
میگردد.دراینراستاباتوجهبهماهیتمنطقفازیبه
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نظرمیرسدبتوانبرایآشكارسازیاینارتباطازآن
جایگاه در که متعددی حاالت برای و کرد استفاده
بینابینیسهحالتفوقالذکربادامنهتغییراتبیشماراز
اعداداعشاری)بهعنوانفرضابتداییبین1و0(قرار
دارند،اعدادیرابهعنوانشاخصتوامانمیزانرابطهو

نوعرابطهدرونوبیرونمعرفیکرد.

نقش »ناحیه تعاملی« در همزیستی درون و 
بیرون معماری   

بازشناسینوعونحوههمزیستیدوپدیدهمعطوف
بهشناختزبانونظامهایارتباطیمیباشد.درمعماری
با آن قیاس جدید رویكردهای از یكی واسطه عناصر
دهندههای ارتباط که است زبانی ساختارهای
بشر ذهن ممتاز مشخصههای »از دارد. محسوستری
استفادهفراوانازنظامهایارتباطاتاست.تمامیزبانها
پیچیدهای ارتباطی نظامهای سمبولیک، نظامهای و
اندیشه و شناخت اساس معمول طور به که هستند
انسانبهشمارمیروندکهاساسیترینویژگیآنهادر
نظامهای طریق از فضا ساماندهی مصنوع محیطهای
کریستین .)Hiller & Hanson, 1984( است« ارتباطی
نوربرگشولتسکلیههنرهارانوعی»زبان«دانستهوبا
تشبیهزبانمعماریبهزبانگفتاریواینکههردوبه
جهانیواحدوبهتعبیرهایدگربه»سكونتگاههستی«
تعلقدارند،معتقداست:»اسمهایبكاررفتهدرزبان
زبان همان در »چیزها« با هستند متناظر معماری
]ستون،پنجره،گنبد،برج،دیوارو...[ومنظورازاین
چیزها،صورتهاوبهتربگوییمگشتالتهااست.توافق
ردهبندی یاری به معماری زبان و گفتاری زبان میان
میسرمیشود.اسمدرزبانگفتاریبهتوسط»صفت«
تحدیدوتغییرمیپذیردوبهطریقمشابهیکگشتالت
پیدا متعین صورت گوناگونی شیوههای به نیز واحد

میکند.صفتدرزبانگفتاریمعادلبافرمساختهیا
رابطه است.سرانجام )form( فرم با معادل بهسادگی
اضافه  حروف یاری به گفتاری زبان در اسامی میان
میان مشابه ارتباط میشود. برقرار )preposition(

صورتهایگوناگونمعماریتوسطسامانههایفضایی
)spatial organizations(یابهتعبیرسادهترتوسطفضا

)space(شكلمیگیرد«)شولتس،139:1391(.

نظریهپرداز دیدگاه از معماری فضای تحول سیر
مشهورمعماریمدرن،زیگفریدگیدئوندرکتابفضا،
زمان،معماریبرمبنایرابطهدرونوبیرونفضابهسه
اول یامرحلهتقسیمبندیشدهاست:»درمفهوم نوع
فضایمعماریمترادفاستباجلوهگرساختنقدرت
احجام،روابطآنهانسبتبهیكدیگروتأثیروتأثرآنها
خالی فضای همان فضا ثانوی مفهوم در یكدیگر. بر
داخلیاست؛سومینمفهومفضاکهدرمرحلهتكامل
استاساساًشاملتأثیروتأثرفضایداخلیوخارجیبر
»بیرون« و میان»درون« تمایز بر و میباشد یكدیگر
استواراست.اودرکتابخودبهفضایسهبعدی،بعد
چهارمیبهنامزماناضافهمیکندومعتقداستکهفضا
ادراک دارد( داللت زمان عنصر بر )که حرکت در
معماری در بنابراین .)66 :1393 )انصاری، میشود«
و پذیرفته فضا چهارم بعد عنوان به »زمان« معاصر،
تأکیدشدهاستبهنحویکهدرکفضایمعماریجز
ازطریقصرفزمانوحرکتدرمكانمیسرنمیشود.
بههمینصورتتجربهعناصرواندامهایتشكیلدهنده
یا درون به بیرون از حرکت مستلزم تعاملی ناحیه
بالعكسمیباشد.درتقابلیاهمزیستیدوپدیدهاعماز
به سوم پدیده حضور و وجود مصنوعی یا و طبیعی
عنوانمیانجیاجتنابناپذیراستکهبراساسشرایط
باشد. داشته متافیزیكی یا فیزیكی هستیای میتواند
میتوانددارایتشابهاتواشتراکاتیباهردوپدیدهبوده

برچسبو
موقعیت

کاماًلبیرونمنطقهگذاریاواسطهکاماًلدرون
نقطهیاسطحنسبتاًدرونبیشتردرون

گذار
بیشتربیروننسبتاًبیرون

1٪17٪33٪50٪67٪83٪99٪درجهیاارزش

جدول1.درجهبندیکلیدرونیبودن)یابیرونیبودن(درمعماریبهروشفازی)ماخذ:نگارنده،1395(
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ویاعنصریکاماًلمستقلومتمایزازآنهاباشد.در
امری اصلی عناصر بین واسطه عناصر وجود معماری
اصیلوپذیرفتهشدهاستوگاهاصلوفرعبودنعناصر
فضاییوکالبدیاهمیتیکمترازهمجواریوتسلسل
آنهادارد.بهعبارتیگاهاًاولویتبندیاهمیتعناصرو
اندامهایمعماریبهعنواناصلیاواسطیاپیونددهنده
امریدشوارمینمایدواززوایایمختلفنقشعناصر
در رابط اندامهای و عناصر همچنین مییابد. تغییر
دیوار، مانند معماری فرمیک اجزای حالت سادهترین
بازشو،پوستهوغیرههستندکهعموماًنمودیدوبعدی
عنصر دو بین واسطههای دیگری حاالت در دارند.
مشخص،عالوهبرماهیتحجمیوفضایی،دارایتعدد
میباشندودرواقعتشكیلمحدودهیامنطقهبینابینی
در منطقهای چنین اصلی نمودهای از میدهند. را
و درون بین پیوندی ـ مرزی تعاملی، ناحیه معماری،
بیرونمیباشدکهاهمیتاینناحیهبهعنوانامكانی
برایایجاددرونگرایی،حرمتوجلوت،آسایشاقلیمی،
سلسلهمراتبابنیهمقدسو...درمعماریبسیارواضح
است.»پیتراسكینر«مینویسد:»کالیناستی.جان
ویلسوندرمقالهخودباعنوان»تصورذاتی«9اهمیت
دوگانگی با فضاهایی وجودی پتانسیلهای به زیادی
است معتقد ویلسون است. شده قائل بیرون ـ درون
فضاهاییکههمزماناحساسدردرونودربیرونبودن
بازخوردهای میتوانند میکنند، القا انسان به را
Skin-( کنند« تولید عمیقی و پویا زیباییشناسانه

طبیعت در »مرزها« موضوع در الكساندر .)ner,2003

هم متفاوت، پدیدههای و نظامها مابین که مینویسد
تعاملی«وجود »نواحی وهم قدرتمند و بارز مرزهای
دارد.بنابراینباذکرمثالهاییازگوناگونینقشوبروز
مرزهادرطبیعتمعتقداستکه»اگرچهتماماینموارد
بااصطالحاتعلمیمخصوصبهخودقابلفهماست،
اماهمچنانفقدانارائهتعریفیجامعوکلیبراینقش
مرزهامشهوداست«)الكساندر،222:1392(.وبنابراین
باردایدهمحدودوانحصاری»یکمرزاصلیمستقلو
را حیات دارای مراکز برای مرز وجود الزام منفک«
قاعدهایفراگیریابالاستثناءنمیداند.بهعبارتیقاعده
مرزتنهابهکرانهولبهبیرونیموضوعهامحدودنمی
شودوهربخشازهرپدیدهدرسطوحمختلفخودبه
موضوع است.یک مرز دارای و مثابهوجودیمستقل
مرزهایفراوانیدردرونمرزهایدرونیاشداردواغلب
مرزهاخودنیزدارایمرزهستند.درخصوصمعماری
اندامهای ساختمانی حجم یک در که گفت میتوان
و بوجودمیآورند را پیوندی ـ مرزی ناحیه کوچکتر
همچنینبایدبین»مرکز«و»مرز«تناسببرقرارباشد.
ومرزازهمانمرتبهشكوهواهمیتیبرخوردارباشدکه
مرکزایجابمیکند.اگربخواهیمبهصورتیملموستر
مقوالتمطرحدربحثدرونوبیرونرادرمنطقفازی
موردبررسیقراردهیم،میتوانیمبااقتباسازجدول
زیرمجموعه( )هفت مؤلفهای هفت فازی ارزشهای
»راگین«10عرصههایدرونوبیرونوپهنهمابینآنها

شكل1.درجههمزیستیدرونوبیرونمعماریدرناحیهتعاملی)ماخذ:نگارندگان:1395(

انجام                                                                   منطقه گذار)تعاملی یا بینابین(                                                            اتصال
٪01٪17٪43٪50٪67٪83٪99

بیروندرون

فضای نیمه بسته            فضای نیمه باز روبسته          فضای نیمه باز روباز         جدار تو رفته و بیرون زده       جداره طرح دار و قابدار    جداره ساده مسطح
هشتیوداالنسردربواشدگاهنخیرونهازـفخرومدیندیوارتزیینشدهدیوار

وفضاهایشفافایوانوایوانچهپیشخاندیوارروزنهدارکوردریاطاقنما
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رادرجدولزیردرجهبندینمائیم:
به توجه با ـمیتوان برچسبهایکالمی براساس
همچنین ـ نامید قرارگیری موقعیت را آنها موضوع،
هیچ پیوستگی( )اصل فازی روش دوم اصل براساس
عضویازسامانهمعمارینمیتواندبدونپیوندزندهو
ارتباطاتتوبرتوبااعضاءواندامهایدیگروجودداشته
باشد.بنابراینازجدول1چنیناستنباطمیشودکه
صورت به معماری اثر محدوده در نقطهای هیچ اوالً
یا و درونیتر نیستوصرفاً بیرونی یا و مطلقدرونی
بر عالوه گذار منطقه همچنین بود. خواهد بیرونیتر
نقطهگذارشاملمحدودههایطرفینخوددرشبكهای
این فضاهای و اندامها تعداد که میباشد نیز ارتباطی
ناحیهمعرفپیچیدگیرابطهوامكانتكاملهمزیستی

درونوبیروناست.

اندام ها و عناصر ناحیه تعاملی موجد همزیستی
از بسیاری ایران معماری فضای و فرم مقوله در
صاحبنظراناصالترابرسیستمفضاییدادهوجریانی
پیوستهازفضارادرساختارهایشهریتشریحکردهاند.
ایجاد منظم سیستمی فضایی، پیوندهای از »ترتیبی
راممكنمیسازد... تغییر وهم ثبات کههم میکند
پایهای الگوی از ناگزیر دیگر فضای به فضایی اتصال
ارتباط،گذروانجامپیرویمیکند«)اردالنوبختیار،
دلیل به مساجد در مخصوصاً الگو این .)47 :1390
کامل و بارز صورتی به آن نمادین و معنوی جایگاه
خارج، و داخل همزیستی چگونگی و است مشهود
حاصلنحوهارتباطوگذرازیکسوبهسویدیگراست.
اندامهاوفضاهایبینابینبهنوعینقشمبدلوصافی
راایفامیکند.»فضایبینابینبهدلیلویژگیپویاییو
انعطافپذیریباالیخودهمچونغشایسلولوظیفه
دریافت،تفسیر،تغییر،تبدیلوتحولدادههارادارد.در
حرکتیچرخشی،فضایبینابیندربهرهگیریازمبانی
واصولحاکمبرروابطفضایی،برچگونگیسازماندهی
فضاییمجموعههامؤثرمیباشد«)بلیالناصل،اعتصام
واسالمی،68:1390(.ارتباطدرونوبیروندرمعماری
همبهصورمختلفیتجربهشدهاست؛میتواندریک
جمعبندیوبامراجعهبهمصادیقمربوط،عناصرویا

پدیدههایارتباطیدرونوبیرونراذیلدودستهکلی
و ساختاری و تزئینی از اعم جداکننده« »جدارههای
و درونی از اعم واسطه( یا )میانی بینابین« »فضاهای
بیرونیطبقهبندیکرد.باتوجهبهتنوعاندامهاوعناصر
واسطهمیتوانآنهارادرششدستهبهشرحزیرجای

داد:
نقش یا و اقلیمی شرایط دلیل به مواردی در .1
تدافعیوحفاظتیدربناها،مرزهاورابطهادوطرفرا
کاماًلازهممنفکمیکنندومعموالًامكاننفوذوبه
تبعآنرابطهبصریودرنتیجهمیزانهمزیستیبین
دوطرفبهحداقلمیرسد،مانندباروهاوقلعهها.2.در
لحاظ به مرز، از خاص نقاط بر تأکید بناها از برخی
عملكردیومعنایی،مرزهایسادهنوعاولراپرکارتر،
سردرهای مانند نمودهاند، نفوذپذیرتر و درکتر قابل
مسطحورودی،سایهروشنها،تزئیناترنگی،طاقنماها
خانههای و شهری عمومی بناهای اکثر نغولها؛ و
مسكونیدربافتهایتاریخیدارایچنینمرزیبین
درونوبیرونخودهستند.3.باایجادانحناهایهدفدار
درناحیهمرزیوتورفتگیهاوبیرونزدگیهایزیادو
اختالف ایجاد نورگیری، و ارتباطی بازشوهای پرکار،
میشود، دیگر مرزهایی مرزخوددارای درکف، سطح
نخیرونهازها،فخرومدینها)جدارههایمشبکآجری
وخشتی(،پلههایورودی،پنجرههاوارسیهاازاین
قبیلاند.4.القایمعانیبیشترازطریقجدارهبیرونیو
امتزاج و کنندگی دعوت ایجادحالت همچنینجهت
بین »مرز« بناها، برخی در پیرامون با بیشتر فضایی
به تبدیل اقلیمی مالحظات رعایت با بیرون و درون
و پیشخانها میشود؛ تعاملی« منطقه یا »ناحیه
واشدگاههادرورودیبناهاوگرههاتشكیلچنیننواحی
مرزی-پیوندیمیدهند.5.نیازبیشتربهارتباطفیزیكی
وبصریبامحیطاطرافدربناهاایجادفضاهاییرابین
درونوبیرونبناباعثمیشودکهخودبصورتفضایی
نیمهباز)دویاسهطرفباز(معموالًدرنمایاصلیظاهر
رواقهای میگیرد؛ عهده به را کاربریهایی و شده
درونی رواقهای و شهری فضای به مشرف بیرونی
ایوانهای صفهها، و ایوانها میانسراها، به مشرف
و باغی کوشکهای یا حكومتی کاخهای ستوندار
ایوانچههایروبهحیاطمدارس،کاروانسراهاوخانههای
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وضعیتی در تعاملی ناحیه .6 نمونهاند. این از سنتی
نیمهبسته،موجدبیشترینهمزیستیدرونوبیروندر
معماریاست،اینجامحلانتظارومكثوآمادهشدن
برایحضورومنزلکردندراندرونیوازطرفدیگر
تمهیدیفضاییبرایخارجشدنازدرونبهبیروناست
کهدرمعماریبهصورتهشتی11ها،داالنهاودهلیزها،
باالخانههاودیگرفضاهایانتظاروتوقفنمودمییابد.
همچنینفضاهایباجدارههایشفافوفاقدبرخیاز
جدارههاباعثحداکثرتسریمتقابلدرونوبیروندر

همدیگرمیباشند.
تأملدرنحوهتقسیمبندیاینششمرحلهبیانگر
نسبیبودنآناست.بهروشفازینمودارهاییتنظیم
گردیدکهدرآنهامیزانرابطهودرجههمزیستیدرون
بهصورت واسطه فضاهای و عناصر ازطریق بیرون و
درصدینسبیبینصفرویکمتناظرباشروعوپایان
سیرازبیرونبهدرونمشخصشدهاست)شكل1(.

طبقنمودارشكل1باتغییرعناصرازحالتسطح
بهاحجاممعرففضا،درجههمزیستیبیرونودروننیز
تقویتمیشود.همچنینتعدادعناصرمورداستفادهدر
منطقهارتباطیـمتأثرازعواملیچونفرهنگ،اقلیم،
فرم،معناوکارکردـمعرفنوعسلسلهمراتبفضایی
و اهمیت با مستقیمی نسبت حال عین در که است
پیچیدگیرابطهدرونوبیرونودراصلمقدمهچینی
برایآمادگیوتقبلجسمیوذهنیاستفادهکنندهو
متصرفینبنامیباشد.طبقاصلاولروشفازی)اصل
ناهمسازگاری(درسامانههایپیچیدهمعماری،تعریف
دقیقمحدودههاوپیشبینینقشدقیقاجزاوبهتبع
معنیدار فازی صورت به فقط باشندگان رفتار آن
میباشد.درمیانهنمودارباحضورعناصردورگهکههم
خاصیتبیرونیوهمخاصیتدرونیدارند،همزیستیو
تأثیرمتقابلدرونوبیروندرحالتیمتعادلمیباشد.
)اصل فازی روش سوم اصل بر مصداقی عناصر این
و اشتراکات همزمان وجود بیانگر و همبرخگی(
تفاوتهایماهویبینمراتبمجاوروهمزیستسیستم

معماریاست.

تحلیل معماری مساجد انتخابی به روش فازی
شاخصترین و مهمترین »نیایشگاه«ها گذشته در
بناهایموجوددرشهرهابودهاندومساجدجزواولین
بناهایعمومیپسازپذیرشاسالمبودند.همچنانكه
درمورداقدامپیامبراکرمدرمدینهذکرشده»نخستین
کاریکهمبادرتورزیدبنایعبادتگاهیبودکهاولین
.)723 :1375 )ناس، میباشد« اسالم در مسجد
مهمترینساختماندرونشهریدرشهرهایایراندر
دوراناسالمینیز،مسجدمیباشدکهحاملبیشترین
بارفرهنگیونمادیندرمعماریاسالمیاست.»مساجد
ایرانیتمثیلیازبینهایتاست،رساندنانسانبهکمال
مكان این که گونهای به قدسی رمز کننده ترکیب و
دارایتقدساستوانسانبااشراقدرونیباآنارتباط
برقرارمیکند.اینحرکتوسیرکمالگرایانهالزمههر
پرستش و بندگی محل اساساً که است مذهبی بنای
است«)شاطریان،4:1390(.درشكلگیریوگسترش
مساجدعواملیمانندشرایطاقلیمی،اصولفرهنگیو
اعمالومناسکعبادی،مناسباتاجتماعیوسیاسی،
افزایشجمعیتشهرووضعیتکالبدیمحلاستقرار
حائزاهمیتبودهاستومیدانیمکهمساجداولیهبیش
از نمادی خود سادگی با تكنیكی، و هنری نقش از
فرهنگیجدیدبودهاندودرسیرتكاملخوددرسرزمین
هایمختلفسرگذشتهایکمابیشمتفاوتووابسته
صدر »مساجد کردند. پیدا محلی معماری و اقلیم به
اسالمبهعنوانگونهایازمسجد،تحتبرخیشرایط
اجتماعی،تبیینپذیراستونمیتوانآنهارابازتاب
دانست. آرمانی ترکیبهنری موفق یا کامل کمابیش
اینحقیقتکهتامدتهابعداینگونهمساجدنمایی
نكرددرحكم پیدا پرتكلف ورودیهای وحتی منظم
تأییدبیشترایندیدگاهاست.تعدادومحلورودیهابر
حسبوضعیتشهریکهمسجدرادرمیانگرفتهبود،
یا معماری مفهوم به توجه با نه و میشد تعیین
با .)124 :1379 )گرابار، بنا« ماهیت زیباییشناسی
ناچار به ایران در مساجد پراکندگی و تعدد به توجه
بناهایشاخصیازدورههایمختلفراکهبهنوعینقاط
شمار به مسجد معماری تكامل و تحول در عطفی
تحلیل به فازی روش کمک با و برگزیده میروند،
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همزیستیهستمنددرونوبیرونآنهامیپردازیم:

الف( تاری خانه12 دامغان 
فهرج »مسجد پیرنیا فقید استاد که این علیرغم
یزد«رااولینبنایاسالمیایرانمعرفیکردهاند،ولی
بنابرنظرپوپ،گرابار،گدارودیگران،مسجد»تاریخانه«
به که است ایران در ساختمان قدیمیترین دامغان
عنوانمسجدساختهشدهاست.مسجدتاریخانهدر
بافتسنتیشهردامغاناستانسمنانواقعاستکهدر
اساسشبستانیستونداربودهوبعداتغییراتیدرکالبد
آناعمالشده»یکصحنبزرگتقریباًچهارگوشودر
گرداگردشرواقهاییباتاقضربیرویپایههایگردبه
بلندی3/5متروقطرتقریبی2متر...بیشکمظهر
است. فروتنی حال عین در ولی اعتماد و عظمت
ساختمانازلحاظمصالحوسبککاماًلساسانیاست.
دیده آن تیز نوک نسبتاً طاقنماهای در نوآوری تنها
میشودکهنخستیننمونهگزارششدهازایراناست«
ساختمانی نقشه بر عالوه .)80 و 78 :1370 )پوپ،
جدید)شبستانبامیانسرایسرگشاده(ترکیبمناره
با بوده( مربعی پالنی با و غزنویان دوره از اصل )در
هرچند دارد. تازگی ایران معماری در نیز ساختمان
حیاطمرکزیازعناصرپایهایبرخیازکاخهایپارتی
بودهاست.ولیدرونمسجدباصحنیکهدورادورآن
رواقواقعشدهفضاییفاقدکششبدونجهتیخاص
ایجادمیکند؛»فضاییافقیوبیشتربستهومستطیل
گنبدخانه و باز ایوانهای و عمودی فضاهای برخالف
پارتیکهفضاییمربعشكلراتأکیدمیکرد«)عالمی،
127:1391(.شبستاننیزکهمحدودهآنازسهطرف
است، متصل میانسرا به شمال جهت در و دیوارها با
فضاییآراموبدونکششمینماید.تعریفمحورقبله
باتغییرمحسوسدهانهوارتفاعتاقاصلی)میانوار(به
به گیری( )یا ایوان الحاق بر درآمدی میرسد نظر
سیستم شدن نمایان میباشد. ستوندار شبستانهای
نیارشیساختمان،تعدیلارتفاعساختمانومردموارتر
شدنفضاها،سادگیویکدستشدنسازمانفضایی
اصلی، فضاهای بین مرز رفتن بین از نتیجه در پالن
بنا این معماری ویژگیهای از ارتباطی، و خدماتی

با بیرون ازنكاتمهمدرهمزیستیدرونو میباشد.
توجهبهنمودارشكل1درتاریخانهدامغانعبارتنداز:
1.وجودپشتبندهادربیرونبناوهمچنینشكل
مستطیلیخالصپالندلیلیبرآزادبودننمایخارجی
ولذاموجودیتیافتنبیرونساختمانودرعینحال
نیز کالبدی زمینه با بنا تعامل از نازلی سطح بیانگر

میتواندباشد.
2.رابطهشكلیبیننمایبیرونونماهایحیاطدر
دروندیدهنمیشودودرحالتکلیهنوزدرونمهمتر

ازبیروناست.
3.محدودشدنارتباطاتفضاییبیندرونوبیرون
بهچنددربورودیسادهباجرزهایطرفین،سادهترین
همزیستیرابیندرونوبیروناینمسجدبهنمایش
میگذارد.اینامربیانگررجحاننسبیکارکردبرمسائل
زیباییشناسیمسجددرصدراسالمدرایرانمیتواند

باشد.
بیرون و درون در رفته بكار مصالح همسانی .4
مسجدبهلحاظنوعورنگباعثنوعییكپارچگیفرمی
وبصریشدهکهدرارتباطباهمزیستیبنایمسجد

)درون(وبافتپیرامونی)بیرون(قابلفهماست.

ب( مسجد جامع زواره
در و شهر تاریخی بافت محدوده در زواره جامع
نزدیكیحسینیهکوچکوبازارواقعشدهودارایدو
طبقه نیم که است زمستانی شبستان یک و ورودی
بهنظرمحققان، ازسطححیاطمسجداست. پایینتر
بر مسجدکنونیدرقرنششمهجریقمری،احتماالً
رویبقایایمسجدیشبستانیبناشدهاست.هرچندبه
اولین زواره جامع سیرو ماکسیم و گدار آندره اعتقاد
مسجدیاستکهازابتدابهصورتچهارایوانهساخته
شده،»درسال530هـ.قکارساختمانمسجدچهار
ایوانهزوارهبیمقدمهبهانجامرسیدهبودودرهمینایام
استکهتغییرشكلمساجدقدیمیایرانیآغازشد.در
برای آن از و بود برجای ـکههمیشه جلویکوشک
نمازخانهمسجداستفادهمیشدهـچهارایوانبراطراف
یکصحنبرپاکردندودرحدفاصلاینایوانهاودیوار
سقف که شد احداث گوناگونی غرفههای صحن دور
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آنهابهحسبموردوسلیقهمعمارویامطابقباابعاد
بنابردیوار،ستونویاجرزنهادند.ازاوانسال553
هجریمسجدـکوشکاردستانبهمسجدچهارایوانه
مبدلشدوعلیالظاهردرهمینزماناستکهمسجد
دیگران، و )گدار یافت« شكل تغییر اصفهان جمعه
34:1387(.بااینحالاستادپیرنیانظریبرخالفاین
دارد:»معمارمسجدجامعزواره)530هـ.ق(آنرابر
رویبناییکهنترساختهاست.مسجدکهندرزیرزمین
ودربخششمالیمسجدکنونیبودهاست.گرچهبر
اینباورندکهاینکهنترینمسجدچهارایوانهاستکه
نادرست گفته این اما شده، ساخته چنین نخست از
بارز ویژگیهای از .)195 :1387 )پیرنیا، میآید«
پیرامون رفیع ایوان چهار وجود مسجد این معماری
میانسرایینسبتاًکوچکاستکهکششیروبهباالرا
گنبدخانه طرفین در همچنین میکنند. القاء آن در
آهنگ تاق با شكل طنبی شبستان ردیف سه اصلی
تیزهدارایجادشدهکهراستایآنهابرخالفسمتقبله
بهسمتگنبدخانهاست.دسترسیشبستانزمستانیاز
طریقپلههاییدرانتهایایوانشمالغربیبودهوبام
اینشبستانبهصورتمهتابیدرآمدهاست.منارهمجرد
اینمسجدبهبدنهشمالغربیمتصلوازلحاظهندسی
درمكانمنحصربهفردیجاینگرفتهواحتماالًمتعلق
بهمسجدکهنتربودهاست.ورودیهایمسجددرابتدا
از امتدادگذری انتهایمحوررواقشمالشرقیدر و
بافتواقعشدهاند.ازنكاتمهمدرهمزیستیدرونو
بیرونونقشناحیهتعاملیدرجامعزوارهعبارتنداز:

از حالتخاصی هم روبروی مسجد ورودی دو .1
ناحیهتعاملیراایجادکردهکهرواقمابینرابهصورت
فضایواسطهوایوانشمالیرادرموضعبینابینیقرار
بهدرون بیرون از مراتبدسترسی است.سلسله داده
شامل:پیشخان،سردر،رواقوایوانشمالی،میانسرا،
علیرغم است. گنبدخانه و جنوبی ایوان شبستانها،
وجودسلسلهمراتبیچنین،آزادیعملینیزپسازگذر
ازدربورودی،ازرواقبهسویشبستانهاومیانسرا
اصل از مصداقی عمل اختیار این گردیده. تامین
تعریف امكان عدم بر مبنی فازی روش ناهمسازگاری
دقیقمحدودههاورفتارهادرسازمانمعماریمسجد

است.
2.منارهمسجدازلحاظموقعیتقرارگیریونحوه
اتصال،تناسبخاصیباحجمکلیبنانداشتهوسطح
همزیستیشكلیدرونوبیرونراکاهشدادهاست.
و تزئینات بدون دو هر مسجد درون و بیرون .3
آرایههایرنگیوبامصالحمشابهکارشدهکههمگونی

درونوبیرونراافزایشدادهاست.
بیانگرآزادی بنادرپالن 4.شكلهندسیخالص
تعامالت عملسازندگاندرسایتوهمچنینکاهش

فرمیبازمینهاستقرارمیباشد.
5.فقدانتزئیناتخارجی،حداقلسطحروزنههاو
بازشوهاواستفادهازفرمهایمحدبنشانیازدرونگرایی
بیرونی جذابیت و تنوع از پنجم نمای هرچند است

درخورتوجهیبرخورداراست.


ج( مسجد کبود تبریز 
زیباترینمساجد و مهمترین از یكی کبود مسجد
ایراناستکهبهدلیلکاشیکارینابآنبه»فیروزه
از مانده باقی بنای »تنها است. داشته اسالم«شهرت
فیروزه یا کبود مسجد تبریز در قراقویونلوها پایتخت
وامدار را خود نام که است )1465م/870هـ( اسالم
اثر هیچ هرگز که است عالیای کاشیکاری پوشش
تاریخیدیگریبرآنپیشینگرفتهاست«)بلروبلوم،
64:1385(.اینمسجددراصلبناییدوگنبدیشامل
یکمحرابگنبددار)شایدباکارکردمقبرهیابقعه(و
نمازخانهبودهاستوطبقشواهدیکردیففضاهای
گنبددارکوچکدرسهجبههگنبدمرکزیجهتتوسعه
داخلیمسجدبهآناضافهشدهاست.»درابتداعضوی
ازیکمجموعهمعماریبزرگتربهناممجموعهمظفریه
معماری که بود... یافته شكل میدانی حول که بوده
سپری را خویش تاریخی تحول از مرحلهای ایرانی
میکردکهتوجهخاصیبهآفرینشمجموعههامیشد«
)کبیرصابر،مظاهریانوپیروی،18:1393(.استادفقید
محمدکریمپیرنیاآنرا»آوازقویشیوهآذری«نامیده
وبنایآنرابرونگرادانستهاست.»تهرنگاینمسجد
تفت ولی شاه مسجد از میباشد، میانسرا بدون که
برگرفتهشدهوپسازآننیزدرمسجدشیخلطفاهلل
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بكاررفت.اینمسجددرسال870هجریقمریساخته
برونگرا گونه به تبریز هوای سردی بدلیل و ... شده
ساختهشدهاست...همهاندامساختمانباکاشیآجر
)معقلی(وکاشیتراش)معرق(آمودشدهاست«)پیرنیا،
266:1387(.سردررفیعمسجدکهدراصلپوشیدهبا
کاشیفیروزهوالجوردمعرقبودهازجملهبلندترینو
زیباترینسردرهایشیوهآذریمعماریایراناست.پایه
آجر آن غالب وساختمایه ازارههایمسجدسنگی و
محلیاست.»تزئیناتسراسرآنبرجستهوبسیارمتنوع
است....نمازخانهداخلیپوشیدهازمرمرهایمراغهاست
دارد« قرار نسخ خط به کتیبهای آنها حاشیه در که
)پوپ،203:1370(.نقشهغیرمعمولمسجدمظفریه
)کبود(تبریزقابلمقایسهبامسجدشاهمشهداستو
نیز مسجد تاریخی و شكلی بررسیهای برخی
شباهتهاییراباکلیساهایپالنمرکزیـخطیدوره
بیزانسدرآناتولیومساجدمتأثرازآنها)مانندمسجد
سبزیایشیلجامعبورسا(بهلحاظکالبدیوکارشیو
نشانمیدهد.دراینمسجدعالوهبرآراستنفضاهای
نمای تزئین به تیموری معماری سنت طبق داخلی،
درباره تاورنیه است. شده شایانی توجه نیز خارجی
خصوصیاتمعماریمسجدکبودتبریزنكاتیارزشمند
نوشتهاست.»هشتپلهازسطحزمیناطرافکرسی
به اعلی کاشی از همه آن دیوارهای خارج از و دارد.
رنگهایمختلفپوشیدهشدهاست...ازدوطرفبنادو
منارهبابرجخیلیبلنداماکمقطرساختهاند.ودرمیان
باالمیرودوسطح استکه تعبیهشده پله راه آنها
ستونها پایین در ... است. کاشی هم منارها ظاهری
سكوییازمرمرسفیدساختهشدهکهزیرآنخالیو
خانهخانهاست،برایاینكهکفشهاراوقتدخولبه
مسجد،درآنسوراخهابگذارند...سطحخارجیهردو
گنبدازکاشیهایمیناییمستوراستولینقاشیآنها
برجستهمیباشد.رویگنبداولیگلهایسفیدروی
زمینهسبزوگنبددومیستارههایسفیدرویزمینه
سیاهنقششدهوهمهاینرنگهابهباصرهلذتوفرح
.)158 و 157 ،156 :1389 )سلطانزاده، میدهند«
تغییراتتاریخیصورتگرفتهدرحیاتمسجدبرخی
باعثکاهشعناصرناحیهتعاملیوبرخیدیگرباعث

افزایشهمزیستیدرونوبیرونگردیدهاست،لیكنبا
موضوعات تحلیل در فازی روش قابلیت به توجه
همزیستی و تعامل با ارتباط در کیفی و چندارزشی
درونوبیروندراینمسجدمیتوانبهمواردزیراشاره

کرد:
1.وجودعناصرمعماریچونسردربورودیپرکار،
تورفتگیهایهدفداردرجداره،ایجاداختالفسطحدر
ورودیووجوددومنارکاشیپوشدرگوشههایجبهه
از نشانههایی و بیرون به توجه نوعی اصلیساختمان
روزنههای ایجاد با امر این باشد. برونگراییمیتواند
نورگیردرسهجانبدیگربناباعثارتقاءسطحتعاملو
بنابر است. شده ساختمان درون و بیرون همزیستی
سنگ تخته دو دارای جنوبی جبهه تاورنیه نوشته
نورپردازیمسجدکمک و نورگیری به مرمرینسفید

میکردهاست.
2.وجوددیوارهایستبروحجیمبامنافذمحدوددر
راستایسازگاریبااقلیمسردودرعینباعثکاهش

میزانارتباطبصریوفضاییدرونوبیرونمیباشد.
3.سلسلهمراتبدسترسیازبیرونبهدرونشامل
ردیفپلهها،فضاینیمهبازسردرب،آستانهودرورودی،
چهارتاقیبینابینسردروگنبدخانهمیانی،رواقگنبددار
داخلی،گنبدخانهمیانیوگنبدخانهانتهاییمیباشد.با
توجهبهاهمیتکارکردیدربوروددراقلیمسرد،به
عنواناندامیتعیینکنندهدرناحیهتعاملیمطرحاست.
4.شكلپالنباسازماندهیمرکزی،تقارننسبتبه
محورقبله،آزادبودنجوانبمسجددروضعموجودو
وجودپنجرهدرسهجهتبنا،نشاندهندهاهمیتفرم
بیرونیبنابرایسازندگانآناستونشانیازبرونگرایی.
بر عالوه سفرنامهها، و تاریخی مستندات طبق .5
فضایداخلی،نماهایخارجیوحتیرویهگنبدهانیز
دارایتزئیناتپرکارکاشیکاریرنگیوآجریبودهبه
نحویکهدوگنبداصلیبازمینههایمختلف)سبزو
تشیع( مذهب ویژه به و اسالم معرف نمادهای سیاه
همزمان اهمیت بیانگر موضوع این بودهاند. پوشیده
درونوبیرونوباالخصنقشنمادیناینمسجددر

مقیاسشهریبودهاست.



������������������������������������������������������������������������������������������� باز شناخت هستمندی همزیستی درون و بیرون معماری مساجد ایران )با تأکید بر روش فازی(

نام بنا/ 
شیوه

مسجد کبود تبریز/ مسجد جامع زواره/ رازیتاری خانه دامغان/-خراسانی
آذری

مسجد شاه )امام(/ اصفهانی

تصویر
بنا

ماخذ:نگارندگان،1394



ماخذ:نگارندگان،1394



ماخذ:نگارندگان،1394



ماخذ:نگارندگان،1394

پالنبنا
درون


ماخذ:نعیما،49:1394


ماخذ:نعیما،199:1394



ماخذ:پوپ،204:1370



ماخذ:پیرنیا،294:1387

دروِن
درون

گنبدخانه،شبستانگنبدخانهانتهاییگنبدخانهشبستان

ایوانهاورواقهاگنبدخانهمیانیشبستانمیانسرادرون

بیروِن
درون

میانسراوحیاطمدارسرواقگنبددارداخلیمیانسرارواق

درون
-بیرون

داالنورودیچهارتاقیبینسردروگنبدخانهایوانشمالیدربورود

دروِن
بیرون

هشتیوایوانسردردرگاهودربورودسردرورواق-

پیشخانایوانسردروپلههایورودیپیشخانپیشورودیبیرون

بیروِن
بیرون

میداننقشجهانمیدانمظفریهمعابرشهریمعابرشهری

جدول2.عناصرناحیةتعاملیموجدهمزیستیدرونوبیروندرمساجدچهارشیوةمعماریاسالمی



72

فصلنـامۀ علمی پژوهشی                   سال پنجم، شامرۀ 21، زمستان ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������1395

د( مسجد امام )شاه( اصفهان
اینمسجددرکانونبصریمیدانحكومتینقش
جهانودرضلعجنوبیآنواقعشدهاستکهنمادیاز
قدرتودیانتسلسلهصفوینیزمیباشد.بهدستورشاه
عباسکبیردررقابتبامسجدجامععتیقدرمجموعه
بهاییروحانی بناشد.»شیخ حكومتیجدیدصفویان
بزرگتشیعکهبادانشفراگیرومهارتهایفراوانش
همدمصمیمیشاهعباسبودکمککردتاطرحهای
مسجدشاهآمادهشود«)بلو،241:1393(.سردربلند
تماماًکاشیمسجدبهسانمحرابیبرایمیداناستو
جمعیتبیرونرابرایامنیتوتجدیدقوادرمسجدفرا
تمامسطحمسجدساختهشده میخواند.»حیاطهاو
استازسنگهایضخیموتمامساختمانباآجرهای
کاشیمیناکاریزینتشدهاستبازیباییعجیبوتازه
وهمهجاآیاتقرآنینوشتهشدهاست«)جناب،1371:
287(.پیكرهبندیکلیبیانگراینحقیقتاستکهبنا
براساسنقشهایباهندسهایمترقیوباتوجهکاملبه
فضایشهریمجاوراجراشدهاست.شیوهکلیآنچهار
در گنبد دو اصلی گنبدخانه بر کهعالوه است ایوانی
پشتایوانهایشرقیوغربینیزدارد.همچنینجفت
منارههایرفیعیمانندمنارهسردرهایمنقشورفیع
جنوبی ایوان در هم و سردر طرفین در هم تیموری،
مسجد »این عمودیاند. هویتبخش عناصر )قبلی(
کهن سنن با لذا و بود چهارایوانی مسجد یک اساساً
معماریاسالمیایرانتطابقداشتامادرهرنویتکه
چشم به آن آشنای طرح در هایی تنوع کنی نگاه
آپهام پروفسور براند،432:1387(. )هیلن میخورد«
معمارانه بیان از درستی نمونه را مسجد این پوپ
پیوستگی به ومخصوصاً اسالمیمیداند عبادتگاهی
تزئیناتوسهولتحرکتدرآنکهباعثنوعیتداومو
سیالیتمیشود،مصداقواقعیفقدانسلسلهمراتبهای
فضای »هیچ مینویسد: وی میداند. قدسی و دینی
درست ندارد. وجود ممتاز جایگاه هیچ اختصاصی،
همانطورکههیچمراسماختصاصی،هیچشیءمقدسو
هیچسلسلهمقاماتدینیموجودنیست«)پوپ،1370:
نمایش و بنا کلی درحجم وخالی پر تناسب .)211
اهمیتفضابااستفادهازفراخیوابعادآندرمسجد

اماممشاهدهمیشود،دریکتقسیمبندیشطرنجیبه
ازاءهرفضایگنبدداریکفضایباز)صحن(وجوددارد،
میانسرایبزرگمتناظرباگنبدبزرگجنوبی،حیاط
مدرسهسلیمانیهمتناظرباگنبدغربیوحیاطمدرسه
ناصریمتناظرباگنبدشرقی،درمنظرهواییتعادلی
پویابینفضاهایبستهوبازایجادمیکند.ازآنجاکه
محورشمالیـجنوبیمیدانحدود45درجهنسبتبه
با خالقانهای چرخش با لذا دارد، انحراف قبله امتداد
نقشمفصلگونهفضایهشتی)دهلیز(مابینسردرو
گرفته صورت قبله« انحراف »استهالک شمالی ایوان
است.دراینمسجدتناسباتهندسیدرکارشیوونماها
شش تناسبات مسجد »میانسرای و گردیده اعمال
پهلویمنظمرادارد.دردوگوشهجنوبیآن،دومدرسه
برای بعدها نداشته، اینحجرهای از تاپیش استکه
:1387 )پیرنیا، ساختهاند« حجرههایی آنها از یكی

.)293
امام مسجد بیرون و درون همزیستی منظر از

میتوانبهنكاتزیراشارهنمود:
و شده ساخته قبلی برنامه و طرح با مسجد .1
پیوستگیاندکیبابافتپیراموندارد.لذاارتباطدرون
وبیرونکاماًلکنترلوطراحیشدهاستبهطوریکه
نمایبیرونیاصلیآنبانمایجنوبیمیداننقشجهان
تلفیقشدهوغیرقابلتفكیکازهمونشانگرهمزیستی

برنامهریزیشدهایبیندرونوبیروناست.
2.سلسلهمراتبدسترسیازبیرونبهدرونوبه
عبارتیناحیهتعاملیبصورتکاملوپیچیدهوشامل
میداننقشجهان،پیشخان،ایوانوسردر،هشتی،داالن
گنبدخانه و شبستانها ایوانها، میانسرا، ورودی،

میباشد.
با درونی و بیرونی جداره توامان پرداخت .3
کاشیکاریهایرنگیوجهتگیریسردربوایوانها
بهاقتضایفضایمقابل،بیانگرتوجههمزمانبهدرونو
بیرونمیباشدبااینحالعدموجودورودیهایمتعدد
بهنسبتوسعتزیادمسجدـبنابرجایگاهویژهسیاسی
ومذهبیـازتعامالتوارتباطاتمتقابلکاستهاست.
برای محرابی بهسان مسجد ورودی سردرب .4
میدانبودهومشابهتشكلیوکارکردیآنبامحراب
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و معماری عناصر معانی بودن نسبی از مصداقی
تفاوتهایوجودیآنهادرکناراینهمانندینمودی
ازقضیه»امكانپذیری«روشفازیدرتحلیلمعماری

آناست.

نتیجه گیری
تعاملیمطابقجدول ناحیه اجزایتشكیلدهنده
مؤلفهای هفت تقسیمات براساس انتخابی بناهای در
روشفازیشناساییودرجهبندیگردیدند.ودرنتیجه
مشخصگردیداوالًهرعنصریافضایمعینباتوجهبه
نقشوموقعیتخود،دارایدرجاتمتفاوتیازدرونی

بودنوبیرونیبودندربناهایمختلفاست.

جدول2. عناصر ناحیه تعاملی موجد همزیستي 
معماری  چهار شیوه  مساجد  در  بیرون  و  درون 

اسالمی ایران
نقش گنبدخانه امام، مسجد در مثال، عنوان به
درونیترینفضاودرتاریخانهدامغان،شبستانچنین
جایگاهیدارد.همچنیندربرخیازبناهازنجیرهفضاها
وعناصرناحیهتعاملیکوتاهویادارایحلقهایمفقوده
میباشدکهبدونانطباقبهروشفازیقابلدرکنبود،
در فازی تحلیلهای کارآمدی بیانگر موضوع این
شناساییاجزایناحیهتعاملیاست؛ثانیاًتعمیممفهومی
رکن عنوان به نمادگرایی یا و درونگرایی چون
نادیده باعث ناخواسته مساجد معماری شكلگیری
در بنیادی، مفهوِم آن با متفاوت ارزشهای گرفتن
موقعیتهایزمانیومكانیدیگرخواهدبود؛بهعبارتی
مفاهیمدربناهاحضورمطلقنداشتهوهموارهتأثیری
داللت را خود هستمندی مختلف درجات با نسبی
در برونگرایی از درجاتی بناها درونگراترین میکنند.
ذاتخوددارندوبالعكس.ثالثاًدرانطباقاصولسهگانه
و »پیوستگی« »اهمسازگاری«، عناوین با فازی روش
بیرون و درون همزیستی بررسی در »همبرخگی«
مساجدادوارمختلفایراننشانمیدهدکه:1.اطالق
از یک هر برای وجودی علت یک یا نقش یک تنها
اندامهایناحیهتعاملیبیانگرنگرشیسطحیوجزمی
گرفتن نظر در بدون بنایی یا و عنصر هیچ .2 است.

سامانهپویایارتباطیباعناصر،عواملواندامهایدیگر
قابلکشفوشناساییکافینیست.3.مساجدانتخابی
تاریخی باسیر متفاوتهمسو مكانی موقعیتهای در
زنجیره در قابلمالحظه تفاوتهای و تشابهات دارای
ناحیهتعاملیهستند.بهنحویکهتشابهاتدردودوره

متوالیبیشترازدورههایدورازهماست.

پی نوشت ها
فروغی،محمدعلی،1361،سیر ر.ک: بیشتر مطالعه برای .1
تهران، هفدهم، مائه تا باستان زمان از اروپا: در حكمت

انتشاراتصفیعلیشاه،صص24تا35.
2.نظریهُمُثلنقطهثقلواتكایفلسفةافالطوناستکهکل
منظومهفكریوی،اعمازهستیشناسی،معرفتشناسی،
منطق،اخالق،سیاستوحتیهنربرمدارآنمیچرخد؛
مطابقایننظریهعالممحسوساتانعكاسیازعالممعقوالت
است.وآنچهعلمبرآنتعلقمیگیردعالممعقوالتاست

ومحسوساتظواهرندوعوارضونهاصیلوباقی.
3. Dichotomy
Inside and Outside.4:مرادازاینعبارتتوجهبهوابستگی
متقابلویژگیهایدرونیوبیرونیاثرمعماریبههمدیگر
وتعامل،دادوستد،اثرگذاریواثرپذیریمتقابلمیباشد
مفهومی و مینماید دیگری ملزوم و الزم را یک هر که
دیالكتیكیدرذاتخوددارد.توجهبهچگونگیهمنشینی
)Coexistence(وروابط)Relationships(دوعاملبه
ظاهرمتضادودراصلوابستهبههمدرمعماریمدنظر
Com-( میباشدکهدرهرحالمتأثرازارتباطاتانسانی،
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