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مقدمه
راه از آن تحوالت همة و است سّیال امری عالم
حرکت بدون ما اطراف فضای میگیرد. انجام حرکت
سوره 53 آیه به استناد با بود. نخواهد ادراک قابل
با و دارد را خداوند آیات فهم استعداد فصلت،1آدمی
جهتگیریبهسمتآنهابهتدریجاینقّوةفهمرابه
فعلّیتمیرساند.برایاینكهانسانبهدرستیبهحقیقت
جهانبیرونوجهاندروندستیابد،نیازمندوسیله
خلق با انسان، زندگی ظرف عنوان به معماری است.
فضاهاییکههمنمایشگرصورتبودهوهمبیانگرمعنی،
هموارهنقشتسهیلگریرادراینمسیرداشتهاست.
معماریبهعنوانفنطراحیمحیطزیستبشر،پیوندی
ناگسستنیباحرکتدارد.حرکتدرمعماریسّنتیما
آینهتمامنمایتوّجهبهصورتومعنامیباشدکههم
باعثجابجاییناظرمیشده،همچشماناورابهحرکت
واداشتهوهمموجبحرکتدرذهنبینندهمیشده

است.
بانگاهبهتاریخفلسفیحرکت،حكمایباستان،آن
راصفتیکاماًلمتمایزازسایرویژگیهایاشیاءیافته،
صفتیکهبرخالفدیگرصفات،شیءرابهحالخود
نمیگذارد.مباحثعلمیهمچنانباکشفیاتجدید،در
در مالصدرا اما میکردند. دوباره تأملی حرکت، منشأ
حكمتمتعالیهبااثباتحرکتجوهری،حرکترابه
گونهایدیگرمیدید.اوحرکترامختصشیئیمیداند
با بتواند تا نباشد محض فعلیت وجودش سراپای که
خروجتدریجیازقّوهبهفعلدرآید.بهطورکلی،در
فلسفهازحرکتبهعنوانکمالاولیادشدهودرتفكر
بیان مختلفی تعبیرات آدم غایی کمال برای اسالمی
»حرکت غایی کمال متعالیه حكمت در است: شده
مانند تعبیراتی که است بینهایت« سوی به دائمی
خودشناسیوخداشناسی،بیانگرآناست.اینحرکت
مالصدرا است. فعل تا قوه از تكاملی مراتب دارای
اعراض در حرکت جوهری، حرکت بیان در همچنین
)ظاهر(رانمایشیاجلوهایازحرکتدرجواهر)باطن(

میداند.2
حرکتدرهنرمعمارینیزهمچونفلسفههمدارای
مراتبتكاملیبودهوهمدردوبعدظاهروباطنتحّقق

مییابد.دراینهنر،حرکتنهتنهاوسیلهایبرایفهم
فضابلكهبالیبرایپروازروحومحملیبرایخروجاز
ماّدهبهخیالاست.مقالةحاضرباهدفشناساییآن
دستهویژگیهایفضاییدرکالبدیآشنا3ومنحصربه
مدلیجهت دنبالساخت به کبود4 مسجد نظیر فرد
در معماری فضای در حرکت تأثیر چگونگی تبیین
حرکتتكاملیناظرآناست.ساختارمقالهجهتتحّقق
حوزه در نظری چهارچوب تعریف با ابتدا هدف این
حرکتوکمالبهمعرفیحرکتتكاملیانسانپرداخته
وسپسدرقسمتپیشینهموضوعبحثادراکفضابه
واسطهحرکتوویژگیهایفضایسّیالرادرتحقیقات
قبلیموردارزیابیقراردادهاست.درگامنهایی،ضمن
بیانچگونگیبهکمالرسیدنناظردرفضایمسجد
مفهومی مدلی سّیال، فضای تحّققپذیری بواسطه
حرکتدرفضایمسجدکبودبهلحاظمباحثمعمارانه

وفلسفیارائهمینماید.

1. پیشینة  تحقیق
1. 1. فضا جوهره معماری

ادبیاتموضوعیدرحوزهحرکتدرمعماریشامل
توجهبهمسئلهفضاونحوةادراکآنمیباشد.فضایدر
معماریغیرقابلرویتبودهولیاهمیتیبیشازعناصر
تشكیلدهندهاشدارد.برنادچومیمعمارمعاصر،فضا
راجوهرةمعماریوشهرسازیمیداند )pp. 7-8(.شولتز
درکتابهستی،فضا،معماری،فضارادرپیوندباتجربة
محیطیانسانبررسیمینماید)ص9(.گروترفضارا
قابل و میگیرد بر در را اشیاء که میداند خألیی
اندازهگیریاست)ص187(.بنابراینفضابهیکحجم
تهیاطالقمیشودکهباعملكردسهبعدیتنهاعامل
در فضا است. هنرها سایر از معماری متمایزکنندة
معماریبههیچوجهخنثینبودهوبادعوتانسانبرای
حضوروعبور،ابعادجسمانیوروحانیانسانرامتأثّر
در م( 1918-2000( معماری منتقد زوی میسازد.
تشبیهفضادرمعماری،ازتعبیرجعبهاستفادهمیکند.
هرجعبهبهواسطةسهبعدشناختهمیشودکهمحتوایا
فضایداخلجعبههمانمفهومفضادرمعماریاست.
دهندهاش تشكیل ابعاد مأورای چیزی محتوا این
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یا نیازمنددرکفضا اثرمعماری ادراک برای میباشد
محتوایدرونآنهستیمواینامرجداازصرفزمان
کههمةهنرهاازمخاطبخودمیطلبد،نیازمندحرکت
دردرونفضاست.اینترکیبجابجاییدرزمانومكان
بهعنوانبعدچهارمفضانامیدهمیشود)زوی،1376:
21-13(بنابراینادراکفضا،نیازمندحرکتناظراست

)نمودار1(.

1. 1. 1.  ادراک فضا به واسطه حرکت
اثر یک پیدایش در کار اساسیترین فضا، خلق
اثر این ادراک زمینهساز هم وحرکت است معماری
معماریمیباشد.بنابراینادراککاملمعمارینیازمند
حرکتبینندةفضاست.ازآنجاییکههرادراکینیازبه
آمادگیدارد؛برایدرکآثارمعمارینمیتوانتنهابه
ارائةنقشههااکتفاکرد.کریستوفرالكساندر،نظریهپرداز
معماری،دربابتئوریفضایمعماری،تأکیدبراداراک
عینیفضادارد)Alexander, 1979: 81(.زویضمننقد
گرو در را فضا بیواسطه ادراک فضا، معرفی ابزارهای
بینهایتقدمزدندراثرمعماریمیداندومخاطبان
معماریراتشویقبهقرارگیریدرفضاویكیشدنبا
آنمینماید)زوی،49:1376(.هانزژانتزنمورخهنری
)1983م(تحلیلباطنیومعنایفضارادرکنارتحلیل
میشل .)Hans, 1938( میداند الزم آن کمی و ظاهر
لئوناردودرمقالهخاصیتفضایانسانی،انسانراعاملی
مهمدرخلقصورحسیفضادرطیروندادراکیازفضا
یادمیکند)Leonardo,1960(.ابنخلدوننیزهندسهرا
عالیتر تعمقدرمراتب برای برانگیزاندنروح به قادر
.)Necipoglu, al-Asad, 1995: 191( میداند ادراک
حبیبیتعریففضارابواسطةفعالیتانسانمیداندوآن
رامحلیبرایتخیلوواقعیتمیداند)حبیبی،1382(.

فضایسیال فضا

دعوتبهحرکت حرکت

ادراکبهتر ادراک

نمودار1.ادبیاتموضوعدرزمینهحرکتدرمعماریحاکیازاین
استکهفضابواسطةحرکتادراکمیشود.فضایسیالبواسطه
خاصیتدعوتکنندگیاشمنجربهادراکبهترتوسطناظرمیشود.

است: قابلشناسایی فضا برای ادراک نوع دو بنابراین
ادراکظاهریوادراکباطنی.جهترسیدنبههردو
نوعادراکنیازمنددونوعحرکت،متناظرباهریکاز
ادراکاتهستیمکهازآنهابهعنوانحرکتفیزیكیو
شامل فیزیكی حرکت میشود. یاد معنایی حرکت
جابجاییدرفضاوحرکتچشمانبودهوحرکتمعنایی
درخیالمخاطباتفاقمیافتد.فضاجهتمهیاسازی
ویژگیهایی واجد میبایست حرکتهایی چنین یک

باشدکهتحتعنوان»سّیالیتفضایی«مطرحاست.


1. 1. 2. فضای سّیال
مفّسرانمعماریاهمیتزیادیبهجریانحرکتدر
اثر فضادرکنارصورماّدیقائلاند.آنهامعتقدندهر
جریان باید فضا این که است فضایی دارای معماری
باشد، خصوصیت این حائز که فضایی باشد. داشته
به فضا بودن سّیال این اگر میشود. نامیده »سّیال«
مخاطب توسط چشمان حرکت یا جابجایی واسطة
احساسنشود،بدونشکبنایمعماریفاقدجذابیت

برایناظرخواهدبود.
ادراک در مهم عاملی چشم حرکت معماری، در
فضاییبهحسابمیآید.برایادراکفضایی،مانیازمند
نگاهفّعالبهاشیاءهستیم.مغزمابهتغییراتمقادیرنور
وسایرمحرکهایفضایینظیرریتم،واکنشبیشتری
نشانمیدهدتامحرکهایثابت.اینمحرکهاغیراز
زمینهسازیبرایحرکاتبصری،حرکتدرصورخیالی
راهمموجبشده)مهدوینژاد،21:1390(وناظررا
دعوتبهحرکتدرفضامیکندتابدینترتیبتمامی
تحّقق به مخاطب در باطن تا ظاهر از حرکت مراتب

بپیوندد.
باتوّجهبهاهمیتحرکتازظاهربهباطنکهدر
فضایهایواجدویژگیسیالیتمطرحمیباشد،چهار
نوعجریانپیوستهدرهنگامادراکفضاهایمختلفبه
وقوعمیپیونددکهبهترتیبازآفاقیترینتاانفسیترین
آنهاقابلتفسیرند:1.انساندرحالحرکت،نقطهدید
متحرک:حرکتدریکبازاریاکوچه.2.انساندرحال
قرارگرفتندریکفضای نقطهدیدمتحرک: سكون،
پرجاذبهوپرآرایه.3.انساندرحالحرکت،نقطهدید
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ساکن:حرکتدرمحوریکبنا.4.انساندرحالسكون،
نقطهدیدساکن:انساندرحالنمازونیایش،انساندر
فضاییکهجاذبهحرکتوجودندارد)تصویر1(.مساجد
ایرانیدرترکیببافضاهایشهریاحاطهشدهتوسط
به توجه با ادراکی جریان چهار این از نمونهای آنها
نمایش به نمازگذار برای فضایی سیالیت ویژگی

میگذارند.
تحقیقاتموجودحاکیازاهمیتمسئلهحرکتهم
درحوزةمعماریوهمحوزةفلسفیمیباشدولیمعدود
مطالعاتیدرزمینهبرهمکنشتعامالتایندوحوزهبر
یكدیگربهخصوصدرزمینهحرکتانجامیافتهاست.
تطبیقی و رشتهای بین رویكرد با حاضر تحقیق فلذا
سعیدرتعمقدرچگونگیتحققفضایسّیالوتأثیر

آنبرناظرازهردومنظرمعماریوفلسفیدارد.

2. چهارچوب نظری
   2. 1. حرکت و کمال

برایفهمدرستحرکتوکمال،بهتراستنگاهی
علیرغم هستی عالم بیندازیم. هستی عالم قوانین بر
وجودماّدیوصلبخود،همانندیکجریانسّیالعمل
میکندکهدائمدرحالدگرگونیازحالیبهحالدیگر
قابل فعل و قّوه اصل همیشگی، شدِن این از است.
بوده بالقّوه قباًل که آنچه یعنیهمواره است. استنتاج
تبدیلبهبالفعلشدهواینخروجازقّوهبهفعلدرنظر
فلسفی، نظر از میشود. خوانده »حرکت« حكماء،
که است حقیقتی مكانی، انتقال معنای به »حرکت«

مراتبشدتوضعفدارد)شجاری،40:1394(؛یعنی
هرحرکتیتكاملیاست؛زیراهرحرکتیخروجازقّوه
با است مساوی فعل به قّوه از خروج و است فعل به
خروجازنقصبهکمال)طباطبایی،772:1370(.پس
حرکتیکشیءکمالآنشیءاستامانهکمالیکه
و بالفعل قبلتر، حالت به نسبت بلكه باشد مطلوب
نسبتبهحالتبعدتر،بالقّوهاست.انسانبهعنوانیكی
ازمتحرکاتعالمدارایکمالاستوچونکمالحقیقی
برایخداونداست؛کمالانساننیزدرتشبهبهخداوند
حاصلمیشود)شجاری،327:1388(.مالصدراحرکت
شامل که میداند فعل به قّوه از تدریجی خروج را
بیانات نمیشود. هستند فعلیت سراپا که موجوداتی
نظریهحرکتجوهریشكل عنوان تحت وی فلسفی
میگیرد:یعنیحرکتدرباطناشیاءعالوهبرحرکتهای

ظاهری)حرکتدراعراض(آنها.
امانت به الهیرا انسانبهصفات بالقّوهگی عارفان
تشبیهکردهاندکهدلیلتفاوتانسانباسایرکائناتنیز
بهواسطةودیعهگذاریاینامانتالهیدروجودانسان
میباشد. امانت این ادای گرو در انسان کمال و است
عدهایازمتكلمانوعمدهمتدینان،کمالغاییانسان
رارسیدنبهبهشتباعملبهدستوراتظاهریدین
میدانند؛فیلسوفانمشائی،کمالغاییرااتصالبهعالم
فرشتگانبوسیلهاندیشیدندانستهوعرفابرایکمال
غاییتعبیراتمانندبهشتمعنویوفناءفیاهللرامطرح
حكمت در اما عرفانی سلوک و سیر کمک با کرده
متعالیهکمالغایی»حرکتدائمیبهسویبینهایت«

تصویر1.شكلسمتراست:کروکیمسجدکبودازسمتایوانورودی)انساندرحالحرکت،نقطهدیدمتحرک(،شكلوسط:
کروکیمسجدکبودازجانبصحنومقبره)انساندرحالحرکت،نقطهدیدساکن()ترسیم:نگارنده(وشكلسمتچپ:کروکی
مسجدکبودازصحنمرکزی)انساندرحالسكون،نقطهدیدمتحرکوانساندرحالسكون،نقطهدیدساکن()مآخذ:رنج

آزمایآذری،76:1390(.
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خداشناسی، و خودشناسی مانند تعبیراتی که است
بیانگرآناست.

2. 2. حرکت تکاملی و به کمال رسیدن انسان
ذیل در همواره فلسفه در انسان کمال و حرکت
پرسشازکمالحقیقیبیانشدهاست.آدمیموجودی
اماهر است، بهکمال استکههموارهطالبرسیدن
خویشتن و هستی به که خاصی نگرش بر بنا فردی
نظر در کمالخود برای مصداقخاصی دارد، خویش
میگیرد.اماهموارهآدمیبااینپرسشروبهرواستکه
کمالغایییاکمالحقیقیچیست؟بنابرنظرمالصدرا
مراتبآدمیانوهمچنینمراتبکمالمتفاوتاست.در
حكمتمتعالیهکمالآدمیوسعادتاوجزایننیست
کهبهژرفایدرونخودقدمنهدودرحقیقتخویش
تأملکند.درحكمتمتعالیه»خودشناسی«و»حقیقت
آدمی«،دوتعبیرازکمالحقیقیاست.انسانمسافری
استکهزمانیچیزقابلذکرینبود.بدینسان،صورت
با و تدریج به که است پست مادهای انسان ابتدایی
حرکتجوهریبهکمالمیرسد.ازنظرمالصدراآدمی
برایرسیدنبهکمالآفریدهشدهوهمینامردلیلی
استبراینكهاودارایطبیعتیمادیوضعیفمیباشد.
اینضعف،الزمةکسبکماالتانسانیاست؛زیراتایک
شیءاستعدادامریرانداشتهباشد،نمیتواندبهآننائل
شودواینبهمعنایحرکتدائمیدروجودانساناست

)شجاری،139:1394-130()نمودار2(.

باتوجهبهملهمبودنمبانیمعماریاسالمیازآراء
فلسفهاسالمی،حرکتناظردرمعماریبهنوعیتجسد
سیرسلوکمعنوی)کمال(است.درواقعارزشمساجد
سّنتیمابهاصالتیاستکهازسیرمتعالیانساندر
مسیرکمالاخذمیکنند)نقرهکار،217:1387(.کلّیت
تجسم کلی، انتظام تا جزئی نظم از ایرانی، مساجد
کالبدیکمالمیباشدوحاضراندرفضارادعوتبه
جستجویکمالوبرخواستنازخوابغفلتنمودهو
خوددراینمهمنقشتسهیلکنندهراایفامیکنند.
از مرحله به مرحله را آدمی نفس مساجد، این کالبد
صحنمسجدتاشبستان،آمادةسیروسلوکمعنوی
ظاهری حرکت مساجد، این فضای واقع در میکنند.
در و کرده تبدیل باطنی حرکت به آرام آرام را ناظر
سهیم آن متغّیرهای و فضایی عناصر کلّیه آن تحّقق
به بیرون دنیای تشویشهای از فضا ناظر میباشند.
آرامشوخلوتفضایدرونمسجدخواندهمیشودتا
دراینخلوتستودنیبهذاتوباطنخودبیشترتوّجه
تعلِق و کننده دعوت فضا این تجربه بار هر با و کند
خاطرآفرین،مرحلهبهمرحلهروحوجسمخودراآماده
توسط که باشد صفاتی آن کردن بالفعل و پذیرش
پروردگاربهصورتبالقّوهدرنهادش،وامگذاشتهشده

است.

3. روش تحقیق
دراینمطالعهسعیبرآنشدهکهویژگیسیایت

نمودار2.چهارچوبنظریتحقیقبرمبناینظریة»حرکتجوهری«مالصدرابنیاننهادهشدهکهحرکترادرتمامیشئوناتهستیجاری
دانستهوبرایآنمراتبیتكاملیقائلاست.
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فضاییمسجدوتأثیرآندرحرکتهایظاهریوباطنی
ناظردریکنمونهموردیموردمداقهقرارگیرد.باتوجه
بهرویكردتحقیقکهتطبیقآرایمعماریوحكمیدر
بر ذیلتحلیلیکنمونهاست،روشمنتخبتحقیق
اساستجربهادارکینگارندهبهتفسیرویژگیسیالیت
فضاییباتوجهبهتأثیرآنبرحرکتهایناظروارتباط

آنباحرکتتكاملینفسآدمیمیپردازد.
ایران،تکتک درفضایخیالانگیزمساجدسّنتی
عناصرفضاییازجملهگنبد،منارهها،کاشیها،کتیبهها،
نقوشو...مبدعفضاییمیشوندکهپیونددهندةآدمی
بهروحانیتفضایملكوتیاستومسجدکبودتبریز
یادگاریازعهدتیمورینمونهایازاینپیوندمادهبه
ابنیه هنرمندان .)1 تصویر و 1 )نقشه معناست عالم
آسمانی ارزشهای به پایبندی ضمن اسالمی، دوران
هدفیجزءبهنمایشگذاردنتوحیدومراتبتقرببه
حقنداشتند.تزئیناتبناهایاسالمی،بینندهرابهجنب
وجوشوعملوادارنمیکند؛برعكسدرذهنوی
میکند؛ مهیا درونبینی و شهود برای زمینهای
متمرکز را خود تالش همه ایرانی مسجد سازندگان
ذهن در را مفاهیمی که فضایی خلق بر میکردند

مخاطببیدارکندوهستیبرتروآفرینندةواحدرابه
اویادآوریکند)رحیمیاتانیودیگران،6:1391(.از
دسته سه ما، سّنتی مساجد فضایی ویژگیهای میان
کلیقابلشناساییاستکهمتناظربایکنوعخاصاز
خیالی( و بصری )فیزیكی، ناظر حرکت سهگانه انواع
این میباشد. معماری فضای در )1390 )مهدوینژاد،
و فضا پویایی فضایی، انسجام از: عبارتند دسته سه
نشانهشناسی)پروندوتوالیی،1376(.حالبهبررسی

اینویژگیهادرمسجدکبودتبریزمیپردازیم.

مسجد  معماری  سّیال  فضای  ویژگي هاي   .1  .3
کبود تبریز

   3. 1. 1. انسجام فضایی مولد حرکت فیزیکی 
ناظر

ماهیت ایران سّنتی مساجد معماری سّیال فضای
به فضایی محرکهای سلسله یک از را خود وجودی
عاریتمیگیردکهانسجامفضایییكیازآنهااست.در
مقامتعریف،انسجامفضاییگونهایسازماندهیاستکه
ارتباطواحدهایفضاییمنفکبایكدیگررادریککل
وسیعترفراهممیکند؛بهعبارتیایننوعسازماندهی

نقشه1. پالن مسجد کبود:
1.ایوانورودی

2.دهلیز)کفشكن(
3.شبستاناصلی
4.محراباصلی

5.شبستانکوچک)مقبره(
6.محرابمقبره

7.شبستانغربی
8.شبستانشرقی

9.محراب
10.راهپلهبهسمتپشتبام

مناره)برج()مأخذ:خاکزاد،1384الف(
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ضمنحفظارتباطمتقابلاجزاءبایكدیگر،ارتباطآنها
باکلمجموعهراتقویتمینماید؛اینانسجامفضاییدر
ارتباطعناصرمتعدد بنیادیدر سطحمعماری،اصلی
ودر بوده وگنبدخانه ایون،شبستان فضاییهمچون
)ارسنسازی( مجموعهسازی عنوان تحت شهرسازی
نقشمهمیدرسازمانبندیفضاهایشهرهایسّنتیما
فضای در انسجام ویژگی نمود و است میکرده ایفا
هندسه، است: شناسایی قابل عامل سه در معماری،
.)36 :1376 توالیی، و )پروند فضایی توالی و محور
به را فضا ناظر ازهندسة، بدونشک فضایمنسجم،
کشفوشهوددرفضافرامیخواند.تحتاینشرایط
مكانی،ناظربیاختیارفضاراباقدمهایمتعددخودبه
زیرذّرهبینادراکمیبرد.حالبهبررسیعواملمؤثردر

انسجامفضاییمسجدکبودمیپردازیم.
هندسه:درجستجویریشةهندسیپالنمسجد
کبود5)نقشه1(،آنرادرآخریننقطهازسیرتكاملی
مساجدعثمانیباویژگیدوگنبدپشتبهپشتقرار
میدهند،اینبناباوجودیکگنبدخانةدیگردرجوار
از که بوده تکایوانی مساجد گروه از اصلی گنبد
معماری شیوههای کتاب در پیرنیا استاد تقسیمبندی
1384ب: )خاکزاد، نمینماید پیروی چندان اسالمی
105(.گنبدقدامیباسردابهبهعنوانمقبرةجهانشاه
وخانوادهاشبودهوگنبدخانةمرکزیباشبستانهاییدر
سهجهتبهعنوانکاربریمسجداستفادهمیشدهاست
درگاه سردر، رویت از بعد .)239 :1385 )وهابزاده،
که میکند عبادتگاه فضای به دعوت را ناظر کوتاهی
117(؛ 1384ب: )خاکزاد، میباشد تاالر دو از مرّکب
تاالراّولبواسطةرواقهاوطاقنماهایاطرافبهچندین
فضایمجّزاتقسیمشدهولیاینفضاهایجانبیحول
فرعی و اصلی مدخلهای تعبیة با مرکزی گنبدخانة
و )مالزاده یافتهاند انتظام زیبایی به ارتباط، جهت

محمدی،30:1379(.
فضایی محوربندی بدون فضایی انسجام محور:
و محصور نمیشود.صحن فضا بودن سّیال زمینهساز
تعریفشدةمسجدباشكلمنّظمهندسیخود،نقش
انتقالدهندةناظرازیکفضاینامنظموآشفتةروزمره
بهسمتفضاییمنظمومعنویراایفامیکند.گویی

اینتضادمیانداخلوخارج،ناظررادرنقطةآغازی
انتهایش و جلوتگاه ابتدایش که میدهد قرار محوری
این در او و شلمانی،238:1390( )احمدی خلوتگاه
حرکتانتقالیازتشویشوکثراتعالمبیرونبهفضای

ساکتومقدسووحدتیافتةدرونپناهمیبرد.
پوپ، زبان در مسجد فضایی توالی توالی:
باستانشناسومحّققمعماریاسالمیایرانبهوضوح
قابلشناساییاست:»درسراسرجلویشبستانداالن
گنبدداریقرارداردوداالنهایمشابهیدرهریکاز
بنا توسعة موجب که میشود دیده شبستان اضالع
آنجا در بیشتری نمازگزاران میدهد امكان و میشود
حضوریابند.درجوارآنشبستاندیگریاستکهشاید
برایمقبرهدرنظرگرفتهشده...«)پوپ،198:1382(.
باتقابلهاینوروسایهکهخود اینتوالیدرترکیب
محصولخلقفضاهایباز،نیمهبازوبستهمیباشد،ناظر
رادعوتبهتجربةفضایروشن)صحنمسجد(،نیمه
تاریک)درگاهودهلیزورودی(وتاریک)فضایشبستان(

میکند)نمودار3(.

3. 1. 2. پویایی فضا مولد حرکت بصری ناظر
دّومینویژگیمؤثردرخلقفضایسّیالکهتجربه
ادراکیناظرفضارامتأثّرمیسازد،پویاییفضاست.در
موجب که است محرکی آن پویایی از منظور اینجا
حرکتبصریدرفردناظرشود.معمارهنرمندقادربه
دگرگونیهای سری یک واجد که است فضایی خلق
تدریجیحاصلازپرسپكتیووروشناییدرهردیواریا
تاحرکت )آرنهایم،207:1382( بوده عناصر مجوعه
صرفاًفیزیكیناظربهرویدادبصریمتناظریبرگردانده
شود.درتحّققاینپویاییسهدستهفاکتورِنوروسایه،
اختالفسطحوریتم)مهدوینژاد،34:1390(دخیل
هستند.باتوّجهبهطبیعتنورمدارانسان،تناوبمرحله
از عبور بصری تشنگی فضا، در سایه و نور مرحلة به
)احمدی میبخشد ازدیاد را نور به رسیدن و تاریكی
سطوح اختالف فرآیند .)238 :1390 شلمانی،
نیز و میآورد ارمغان به را پرسپكتیوی دگرگونیهای
به توّجه با ریتم از حاصل فضایی تغییرات تجربة
خوشایندیآنبرایقّوةباصره،باترغیبچشمبهنگاه
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مستمر،تحرکقوایبیناییراموجبمیشود.درفرآیند
تجربةفضاییمسجدکبود،بهجاییمیرسیمکهتوان
در غرق بیاختیار او و شده سلب ناظر از رفتن راه
تماشایسطوح،احجامونقوشجانگرفتهدرزیرانوار
حرکت مرحله، این در میگردد. روزنهها شده تصفیه
فیزیكیجایخودرابهحرکتبصریدادهواینرویداد

بصریدرسهسطحتحّققمییابد.
نگار و پرنقش اول،سطوح درسطح نور و سایه:
آیاتي که آنجا خصوص به کبود مسجد دیوارهای
ثلثبسیارعاليدر بهخط الَبّیَنه و النََّباء ازسورههای
زمینهايازپیچکوگلهايتزئینيبرقسمتفوقاني
ازارهیسنگيمقبرهبررویسنگمرمرحكاکیشده؛
اّول نگاه در شبستان قطور جرزهای اسلیمی حّتی
نظر به بعدی سه عملكرد فاقد و بعدی دو سطحی
میرسند.باتغییرمقادیرنور،الیههایپنهاناینسطوح
سربرآوردهوتجسمیازالیههایپیدرپی،شناورو
سّیاِلدارایروح،ودریککالمباعملكردسهبعدیدر

برابرچشمانناظربهتصویرمیکشند.
اختالف سطح:درسطحدوم،خوشههایمقرنس
مسجدچون گچبریشدة )پوپ،198:1382( سفید
با و بازداشته توقف از را چشمان باالرونده سلسلهای
مقبره، گنبد زیر تا شبستان جرزهای باالی از امتداد
تموجبصریرابهارمغانمیآورد)عرفان،565:1380(.

به نگاه با که است اتفاقی شبیه درست فرآیند این
و داخلی بدنة در کاشی( و آجر )ترکیبات معّقلیها
خارجیمسجدبوجودمیآید.قطعاتآبیرنِگلعابداِر
کاشیباطرحهایصلیبیباحالتیزندهوجانداردردل
زمینةخنثیبافتآجری،مدامچشمرادرمیاننقوش

اسلیمیبهرقصدرمیآورد.
طاقنماهای ریتم از غیر به درسطحسوم، ریتم:
تكرار و )52:1332 )الفوآ، مسجد صحن در موجود
مصالحدرجایجایپیكرةمسجد،آنچهبیشازهمه
تكراروتناوبمییابدرنگآبیروحبخشکاشیهاست
به و مدخلها بدنة نما، طاق دور جرزها، کمر در که
خصوصدرطاقورودیمقبره،درچندتونرنگی:آبی
سیر،آبیروشنوالجورد،لّذتفرحبخشیرابهچشمان
-1689( فرانسوی سّیاح تاورنیه6 میدهد. هدیه ناظر
1605م(درتوصیفکاشیهایگنبدمسجداززبانو
تأثیرآنبرقّوةباصره،درسفرنامةخودچنینمیآورد:
کاشيها همین از هم گنبد دو هر خارجي »سطح
]مینايبنفشهرنگاسترويآناقسامگلهايصاف
برجسته آنها نّقاشي ولي است مستور شده[ نّقاشي
فرح و لّذت باصره به رنگها این همه ميباشد...

ميدهند«)تاورنیه،67:1363()تصویر2(.

نمودار3.عواملمؤثردرانسجامفضاییمسجدکبودتبریز:هندسه،محوروتوالی)بهترتیبازسمتراستبهچپ.)مأخذ:
نگارندگانوخاکزاد،1384الف(
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