ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان
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چکيده

معمــاری معنوی ،هم چون
مفهــوم هيجان و آرامش از موضوعهای اصلی روانشناســی محیط اســت و در مبحث
ِ
توجه به جنبه هاي متعالي مفهوم گرايانه و تنها در پاســخ
مســجد ،اهمیت بیش تری دارند .برخي مســاجد معاصر ،بي ّ
به کارکردهاي همگاني مســجد ط ّراحي مي شــوند و ظهور و بروز اين احساس ها را بررسی و متحقق ننموده اند .این
معماری مهم ترین مساجد تاریخی ایران به منظور الگو
تحقیق ،با هدف روشــن ساختن حساسیت های روان شناسانه در
ِ
برداری در مســاجد معاصر شکل گرفته است .روش تفسیری و تحلیلی برای بررسي نظري مفهوم هيجان و آرامش در
فضايي
متون دینی و عرفان انتخاب و روش مصداق پژوهی و اســتدالل منطقی برای بررســی ويژگي هاي کالبدي-
ِ
تج ّلي دهندة مفاهيم در معماري مســجد امام اصفهان به کار رفته تا عناصري که در اين داللت ،مؤ ّثر هستند ،شناسايي
نماید .نتایج نشــان می دهد که در مساجد ســنّتي ،معماران با بهره گيري ّ
خلقانه از عناصر نور ،رنگ و کاهش ماده و
سبک کردن آن ،مو ّفق به پديدار ساختن اين مفاهيم در بيننده مي شوند که منظور از آرامش ،آرامشي فراتر از آرامش
دنيوي و هيجان نيز فراتر از مفهوم برانگيخته شــدن است .در مســجد امام اصفهان نیز سیری از هیجان و آرامش رخ
داده اســت به این شکل که مث ً
ال هیجان ورودی (ابتدایی ترین نقطه) با آرامش معنوی و آرامش شبستان (انتهایی ترین
نقطه) با هیجان معنوی تکمیل شده است.

ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان

 1دانشجوی دکتری معماری دانشگاه تربیت مدرس
 2استادیار دانشكده معماري و شهرسازي ،دانشگاه علم و صنعت ایران

واژگانکليدي  :هيجان ،آرامش ،مسجد امام اصفهان.

* E-Mail: s.mohammadi1986@gmail.com
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مقدّ مه
معماري هنگامي ب هوجود م یآيد که انســان بــا ايجاد فضاها و
ســطوح تع ریفکننــدة آن و پرداختن روابط آن بــا محيط و نيز با
ِ
انتخاب سازه ،چيزي ف راتر از کاربرد اولي ّة آن را بيانکند .از جمله
مفاهيمي که در ِ
پس اين بازي سطوح و احجام پديدار و هر فرد در
برخورد با آن دچارش م یشود ،هيجان و آرامش موجود در معماري
مســاجد است .در این مقاله به طور خاص این دو مفهوم در مسجد
امام اصفهان بررسی شده است.
ايمان عنصري دروني اســت که سرشــت افکار و رفتار انسان را
حريــزي م یکند .به اين ت رتيب ،تح ّوالت قلبي انســان ،بر ذهن
طر 
و بــروز عيني و نمود خارجي شــخصي ّت فرد تأثير م يگذارد .فر ِد
مســجدي ،با ايماني که از محضر مسجد کسب م یکند ،مالک
زندگــياش تغيير م ییابد و همــه چيز را از اين منظر م یبيند و به
حب و بغض ،هيجانها و غم و شــادياش بر
جايي م یرســد که ّ
اساس اين مالک و معيار ،نظام م یگيرد (محمدي.)321 :1385 ،
مســجد ،خداپرســتان را نامي آشناســت کــه در آن م یت وان به
آرامــش قلبي رســيد و از محــراب عبادت به اوج ســپهر ک رامت
س قَ و ٌم في َم ِ
ساج د مِن
پرکشــيد .پيامبر اکرم(ص) فرمودندَ :
«ماج لَ َ
ِ
تاب اهلل (و) يتَدا َرســون َه ب َي نَ ُه م اِالّ تَنَ ّزلَت
َم
ســاج دَ اهلل َ تَعالي يَتلونَ ِک َ
ــم اهلل في َمن ِعندَه .
َعلَ ي ِه ــم َّ
کر ُه ُ
الرح َم ة و ِذ ُ
الس ــکين َه َو َغشــيت ُه م ّ
قومي -بايکديگر -در مســجدي از مســاجد خداونــد متعال ب راي
تــاوت و آموختن قرآن ننشــينند؛ مگر آن که آرامش بر ايشــان
نازل و رحمت الهي شــامل حال آنها شــود و خداوند از آنها در
ميان کســاني که نزد او هســتند ،ياد م یکند» .در حديث ديگري
ِ
ِالروح
از آن حضرت آمده « َمن کان َت ال َم
ســاج د ب َي تَه ضَ ِم َن اهلل ُ لَه ب ّ
الص راط؛ هر کس که مســجدها خانهاش
الج وا َز َعلَ ي ِّ
الر َاح ــ َه َو َ
َو ّ
باشد ،خداوند آسايش و آرامش و عبور از ص راط را ب راي او ضمانت
م یکند»(حسيني .)227 :1385
صنعتگ ران مســلمان ،دی وارهای خانهها و مساجد را با زنجیرههای
متناوب از اشکال هندسی ظ ریف و پیچیده م یپوشاندند و این گ ونه
به صورت تل ویحی به حکمت ب یپایان خداوند اشاره م یکردند .این
تزیی نها که با ظ رافت خلق شدهاند ،ضمن تقابل چشمانی که عادت
حس ــی از تداعی و تقــارن را به هم راه م یآورد.
به یکن واختی دارندّ ،
«معماران اسالمی مذهبشــان را به طور تحت اللفظی و به صورت
نمادین روی ساختمانهایشان م ینوشتند» (دوباتن.)98 :1388 ،
اين مقاله چگ ونگي ظهور مفهوم هيجان و آرامش را در معماري
مســجد امام اصفهــان و غايت آن به بحث م یگــذارد .هدف اين
مقاله اســتخ راج روشها و اصول کالبدی روانشناسی محیطی در
طراحی مساجد جدید
مســاجد ســن ّتی ب رای به کارگیری آنها در ّ
اســت .به این منظور باید مشخّ ص شود که چگ ونه مساجد سن ّتي
م یت وانســتند زمينهاي ب راي ايجاد اين مفاهيم در بهرهگيري از فضا
ايجاد کنند و انسان را ب راي نيايش و راز و نياز با خدا آماده کنند.

بیان مسأله
مهمت رین اصل معماری ســن ّتی از این مفهوم نشأت م یگیرد که
محیط اط راف با اعتقادات ما ارتباط دوســویه دارد؛ یعنی بر اساس
آن شــکل م یگیرد و در شکلگیری بینش نســل بعد تأثیر دارد.
توج ه به هر شــاهکار معمــاری مذهبــی م یت واند رابطة
بناب رایــن ّ
معمــاری و فرهنــگ را به خ وبــی نمایش دهد (ویلســون:1377 ،
 .)76مــا در وجودمان ،خ ویشــتنهای مختلفی پناه دادهایم که همه
آنها به یک اندازه شــبیه ما نیســتند .طوری کــه گاهی اوقات از
این که نم یدانیم خ ویشتن واقع یمان کجاست سردرگم م یش ویم.
خ ویشــتنی کــه در چنین لحظاتــی گم م یکنیم -جنبــه واقعی،
خالق و خودانگیخته شــخصیتمان  -به اراده ما متمرکز نمی شود.
دسترســی ما به آن تا حدودی توسط مکانهایی که در آن هستیم
با رنگ مصالح و تزیین ،نور ،ارتفاع ســقفها ،وضعی ّت موجود در
بدنه و  ...تعیین م یشود.
فضــای معماری قادر اســت هیجانی حرکتآف رین را به ســوی
خیالی خاص در انسان پدید آورد (جیمز)25 :1343 ،؛ نظیر احساس
سبکی و تقدّسی که در مساجد ای رانی به فرد القا می شود؛ در این
میان ســکون و آرامش ،در مقابل حرکت و هیجان اســت .سکون
عدم حرکت در چیزی است که صالحی ّت حرکت را دارد .تحلیل
و بررســی این مفاهیم در عناصر بناهای ارزشمنــد م یت واند به ما
کمک شایانی ب رای شناخت خ ویشتن خ ویشکند.
حرکــت فیزیکــی گاه با حرکــت از نقطهای به نقطــه دیگر و
گاه تنها با حرکت چشــم امکانپذیر اســت و ســکون و آرامش
بــه معنای مکث ،مخالف حرکت و در واقــع به معنای عدم تغییر
مکان است .اما هیجان و آر ِ
امش معنایی نیاز به فضاسازی دارد که
این فضاسازی توسط ع وامل معماری انجام م یپذیرد (پی فورگاس،
 .)26 :1383ع واملــی که القاکنندة احســاس هیجــان و آرامش در
فضای معماری هســتند؛ عبارتند از :هندســه ،سلسله م راتب ،ریتم،
سیالی ّت ،پیوستگی فضایی و نور .معمار سن ّتی ای رانی ،با آگاهی از
فلسفة اســامی این مفاهیم و با بهرهگیری از این ع وامل به خ وبی
ت وانسته است جنبة مادی و معنایی این مفاهیم را در کنار هم و در
جهت نشان دادن حرکت و عروج از عالم ماده به عالم معنا به کار
گیرد (گ رابار.)31 :1374 ،
مســجد امام اصفهان ه مچون نگینی در جهان اسالم و حاصل
تالش هنرمندان ای رانی در شکل بخشیدن به فضایی متفاوت از نظر
شــکل و رنگ و فرم است (میشل .)150 :1380 ،این بنای ارزشمند
با تکث ّــر و تن ّوع عناصرش ،تج ل ّیگاه وجوه متن ّوع هیجان و آرامش
در جهت دستیابی انسان به مفاهیمی ازلی است .معمار مسلمان
ای رانی با ترکیب متضاد این دو مفهوم ،هدفهای متعالی اســامی
را با دیدی ســمب ولیک و هدفدار در قالب فرم و فضاهای مقدّس
بیان داشــته اســت که با بررســی آن باید مشــخّ ص کرد چگ ونه
م یت وان از آن ب رای خلق فضاهای جدید در این دوران بهره گرفت؟

روش تحقیق
توج ه به این که محور اصلی این پژوهش ،بررســی مســجد
بــا ّ
امام اصفهان اســت که موضوعی م رتبط با گذشــته و با تأکید بر
جنب ههای کیفی است تالش م یشود به تاریخ نگاری پرداخته نشود
توج ه شــود ،روش
بلکه از ط ریق تحلیل فضاها در آن زمان تاریخی ّ
تحقیق از نوع توصیفی -تحلیلی است .روش جمع آوری اطالعات
از نــوع کتابخانه ای با مطالعه اســناد مکتوب و نرم افزاری میســر
گردیده است.

تعریف آرامش

آرامش مفهمومی پارادوکســیکال دارد .هر کس در مقام تص ّور،
آرامش را با در نظر گرفتن متع لّق آن معنا م یکند .ممکن است هر
انســان در موقعي ّتي خاص به آرامش برسد ،اگرچه از منظر بيروني
با تع ريف آرامش منطبق نباشــد .دست کم اين است که او چنين

تعریف هیجان

هیجان ،در کنار سکون و آرامش معنا مییابد .سک ونی که بسته
به مقصود معما ِر ای رانی و بر حسب جهانبینی اسالمیاش هم چون
حرکت در قالبهای متفاوت ه ویدا میشــود (قلیزاده.)32 :1389 ،
اول ســک ونی که قبل از فضاهــای اصلی رخ میدهــد و ناظر را به
مکث به منظور درک کامل تقدّس فضا و اهمی ّت آن ف را میخ واند و
موجب ورود با خضوع و طمأنینه میشود و دوم سکون و آرامشی که
در نهایت حرکت در مکانی مشــخّ ص در انتظار جسم است؛ آنجا
که حرکت متوقّف میشــود و زمان تداوم مییابد .هیجان میت واند
مثبت و حرکت آف رین ،منفی به هم راه ف رار و کنار کشــیدن باشــد.
هیجان حرکت آف رین شامل م وارد زیر است:
 هیجان حرکت آف رین فیزیکی :یعنی جابه جایی جسم فرد درفضایی که توسط عناصر ما ّدی قابل درک شده اند.
 هیجــان حرکت آف رین بصری :حتی وقتــی که در نقطه ای ازفضا به صورت ثابت ایستاده ایم چشم ها حرکت دارند و از نقطه ای
به نقطة دیگر تغییر مکان دهند.
 هیجان حرکت آف رین خیالی :گاهی روح انســان ها در فضایخاصی از تن جدا می شــود و خیاالتی را در ذهن متبادر می نماید
و در اصل انسان را از جهانی به جهانی دیگر سوق می دهد.
در جدول شماره  1پیامدهای هیجان و آرامش مثبت و منفی در
کنار هم آمده است.

ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان

بررسي نظري مفهوم آرامش و هيجان
آرامش به نوعــي تخليه کردن فرد از همه چيز اســت؛ آرامش
عبارت اســت از آرامش نفس هنگام هيجان و هيجان معمارانه از
کشــف و شــهودهاي متفاوت از فضا ب هوجود م یآيد .آن چه اين
هيجان را ف راهم م یکند تباين هاي موجود در بناســت؛ تباينهاي
کوچکي و بزرگي ،ک وتاهــي و بلندي ،عقب و جلو بودن ،تک و
تک راري بــودن ،مصالح ،رنگ و . ...در اين ميان ع واملي چون ريتم
و تک رار ،سلسله م راتب ،و هندسه فضا در به وجود آمدن آرامش و
يا هيجان در بنا نقش مؤث ّري ايفا م یکنند.
زیبایی هر اثــر از روی تأثیری که بر بیننــده می گذارد تع ریف
می شــود .عالمّه جعفری چهار نوع مختلف از اثری را که به لحاظ
زیبایــی در هــر فرد با دیدن هر بنا به وجــود می آید را از یکدیگر
تفکیــک کرده اســت -1 :ارزش(فایده) -2 ،لــ ّذت -3 ،تعجب و
شگفتی -4 ،عالی.
 -1در احســاس ارزش مندی ،یک نوع فایده و مفید بودن نهفته
است که از حقیقت آن انتزاع می شود که در هر زیبایی وجود دارد.
اما به طور کلی دایره ارزش ها ف راتر از زیباهاست.
 -2احســاس ل ّذت ناشی از دســت یابی به امر مطلوب ،مالیم با
طبع است و این هم اعم از مفهوم زیبایی است.
تعجب و شــگفتی که در هنــگام توقف ذهن در
 -3احســاس ّ
ب رابر موضوع های بیرونی متفاوت رخ می دهد .این موضوع می ت واند
باالتــر یا پایین تر از ذهن باشــد و ارتباط آن بــا زیبایی به صورت
عموم و خصوص من وجه است.
 -4هــر چیز عالی ،درجه ای از کمال ممکن را ب رای خود ف راهم
کرده است ولی الزامی ندارد که نمود بیرونی آن هم الزاماً زیبا باشد
چنان چه بسیاری از چیزهای به ظاهر زیبا ارتباطی با کمال ندارند.
پــس در اینجا هــم ارتباط به صورت عمــوم و خصوص من وجه
است(نقره کار.)248 :1388 ،

م یپندارد و به آرامش م یرســد .در برخي م وارد ،تع ريف آرامش با
بيــان حاالت اضداد آن از جمله ترس ،هيجــان و اضط راب مطرح
م یشــود .از اين رو ،م یتــوان گفت آرامش ،نوعي آســايش ،آرام
گرفتن ،آســودگي و راضي شــدن جســماني و عاطفي ذهن است
(کياني.)209 -208 :1381 ،

جدول شمارة  :1اثرات هیجان و آرامش

قالب

هیجان

آرامش

مثبت
(خوشایند)

منفی
(ناخوشایند)
مثبت
(خوشایند)

منفی
(ناخوشایند)

نوع

شادی و
نیرومندی

پیامد

روی آوری ،دل بستگی
و تمایل ،حرکت آفرین

غم و خشم

رفتار اجتنابی ،کنار
کشیدن و فرار ،بدون امید

خیالی و عرفانی

خودآگاهی

سستی و
رخوت

ماللت

بررسي روانشناسانه مفاهيم هيجان و آرامش
لنــگ ب رادلــي و کاتبرت تمامــي انــواع هيجــان را در دو مق وله
تقســي مبندي کردند :آنهــا دو ب ُعد ب رانگيختگي و جــاذب بودن را
ازخوشايندي /ناخوشايندي هيجانها قابل تفکيک م یدانند و معتقدند
هيجانهــاي مثبت و منفي هر دو م یت وانند در دو ســوي محورهاي
ب رانگيختگي و جاذب بودن مشاهده ش وند (کاوياني.) 30 :1383 ،
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اشــتغال معنوي ،دينــداري و خداباوري موجــب ايجاد حالتي از
آرامســازي کامل و آرامش روان و آسودگي عقل در انسان م یشود
(ف ونتانا« .)45 :1385 ،آرام سازي» يکي از وسايل مورد استفاده برخي
از رواندرمانگــران ب راي درمان بيماريهاي رواني اســت و انســان
توج ه به امور
م یت وانــد آن را از ط ريق تم رين و ممارســت بياموزدّ .
عبادي و ممارســت در آنها موجب م یشود تا فرد ب راي لحظهاي
متوج ه معبود خود شــود و از
بــا تمام اعضاي بــدن و ح واس خود ّ
همة اشــتغاالت و مشــکالت دنيوي خــود روي برگرداند و همين
رويگرداني از مشکالت و نينديشــيدن به آنها در اثناي عبادت،
از نظر درماني تأثير ب هســزايي در کاهش اضط رابهاي روزانه دارد
(نجاتي 367 :1377 ،و 382و .)388
آرامش و هيجان در آيات
ِ
در قرآن مجيد ســورة رعــد آية  28م یفرمايــد« :اَال بِذک ِر اهلل
ــن ال ُقلــوب ،آگاه باشــيد که بــا ياد خــدا ،دلها آرامش
تَط َم ئ ِ ُّ
م یيابد» .از فوايــد نيايش و ذکر (نماز) ،زدودن غم دلها و درد
دل کــردن با خالق خويش اســت .يکي ديگر از مســائل مهم،
موضوع توکل به خداســت .اســتناد کارهــا و اتفاقها به خدا در
آرامــش روحي و ســکينة قلبي بــه طور طبيعی اثــر م یگذارد
(سلطان الق رايي 66 :1381 ،و.)63
نتیجه آن که اولين راه رســيدن به آرامش ،وصل کردن چشــمة
وجــودي خود به سرچشــمة حقيقي عالم و هســتي ،خداوند بلند
م رتبه اســت .اين آرامــش ابتدا بايــد در وجود ما پــرورش يابد و
زمينهاي شــود ب راي هنرمنــد معمار تا بت واند با اســتفاده از مفاهيم
کالبدي در معمــاري خ ويش ،آرامش دروني ما را به غليان درآورد؛
وظيفه او جز اين نيست؛ او فقط محيطي مادي را ايجاد م یکند تا
آرامش دروني ما را به فعلي ّت برســاند .ذکر ،عالوه بر ایجاد آرامش
در فرد م یت واند هیجانآف رین نیز باشــد؛ هیجانی حرکتآف رین و
مثبت« .الَّذین اِذا ُذ ِک َر اهلل َو ِج لَت قُل وبُهم» (سورة انفال ،آیة .)2

آرامش و هیجان از دیدگاه ابن ع ربی
از نظر ابن ع ربی ،از عرفای اســامی قرن ششم ،خمود و آرامش
«عبارت است از آرامش نفس هنگام هیجان» و «سکینت -آرامش
روانی در سایه ایمان» (ابن ع ربی.)264 :1384،
جدول شمارة  :2آرامش و هیجان از دیدگاه ابن ع ربی

آرامش
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* از مــاده ســکون و ســکینه کــه
خــاف حرکــت اســت.
* قــرار گرفتــن دل و نداشــتن
اضطــراب در تصمیــم و اراده
* رســیدن قلــب انســان بــه
«حقیقــت» بــه «او» ،بــه «توحیــد»
* چهارمیــن اثــر ایمــان از نظــرگاه
بهجــت و انبســاط

هیجان
َ
* هیجــان مثبــت َو َجــل الزمــة
عبــادت اســت.
* َو َج َ
ــل حالــت لــرزش و تــکان
اســت.
* یُهیُّج به معنای حرکت است.

معیارهای معمارانه تحققبخش هيجان و آرامش
معمــاری م یت واند تمایالت گذرا و جزیــی را جذب ،تق ویت و
تثبیــت کند و از این ط ریق امکان دسترســی مداوم به احساســات
گســتردهای را به ما بدهد که در ســایر شــرایط گاهی اوقات و به
صورت تصادفــی تج ربه م یکنیم (دوباتن .)103 :1388 ،این فضاها
م یت وانند همان طور که در مورد آرامش با ما صحبت م یکنند در
مورد اندوه هم درد دل کنند .ســاختن مثل نوشتن است :ب رای ثبت
چیزهایی که ب رایمان اهمی ّت دارند.
ب راســاس دانش روانشناســي محيط ،احساســي که محيط از
ط ريق زيباشناســي محيطي در انســان ايجاد م یکند ســبب درک
و انتقــال معاني و مفاهيم م یشــود (مــک انــدرو .)64 :1387 ،با
توج ه به زيباشناســي تج ربي و روانشناســي محيطــي ،محيط بر
ّ
احســاس آدمي تأثير دارد (چون محيط ســاخته شــده از شــکل،
رنگ ،ســايه روشن ،نور ،فاصله و ...اســت) ،و سبب ايجاد عالقه و
پذيرش بي شتر محيط م یشــود .بدين جهت شناخت رابطة ميان
طراحان کمک م یکند
ويژگ يهاي بصري و احساســات انسان به ّ
که طرح هايي مناسبتر با خ واستههاي استفادهکنندگان ارائه دهند.
جدول شمارة  :3اثرات هر یک از مفاهیم هیجان و آرامش

مفهوم

فرم

اثرفرم

اثر آنی

هیجان

پویا

ابهام

مشخص و قابل
تشخیص

آرامش

ایستا

تسلط

خنثی و عدم
تشخیص

اثر
وضعی
جاذبه
دافعه

معیارهای معمارانه

معماران ای رانی در گذشــته با هوشــمندی بسیار زیاد ت وانستهاند
توج ه به
مفاهیــم هیجــان و آرامــش را در جای جای اثر خود بــا ّ
مفهــوم آن فضا جای دهند که از آن جملــه م یت وان به نم ونههای
جدول شماره  4اشاره کرد.
جدول شمارة  :4معیارهای ارزیابی هیجان و آرامش در معماری

هیجان

آرامش

اســتفاده از هرگونــه تبايــن (ناهمگونــي) :تبايــن بيــن ارتفــاع
هــا ،کوچکــي و بزرگــي ،قــوس بــا کالبــد ايســتا ،اختــاف
عناصــر تشــکيل دهنــده يــک فضــا درســردر (کنتراســت
بيــن ســردر و ســاختمان هاي مجــاور ،ابعــاد ســردر) /تبايــن
در گنبدخانــه کــه شــامل ارتفــاع آن نســبت بــه فضاهــاي
مجــاور ،تنـ ّوع و کنتراســت در رنــگ ،نــور و ،...اســتفاده از
عناصــر محورگــرا
استفاده از عناصر کالبدي ايستا  /ريتم و تکرار

تقارن در کالبدها و نماها به ويژه درجهت قبله

ترکیب متعادل دو مفهوم آرامش و هیجان در مسجد
امام اصفهان
ب رای بررســی این ترکیب آن را در فضاهای سردر ،مسیر ورودی،
توج ه ق رار داده ایم.
حیاط ،ای وان ها ،گنبدخانه و شبستان مورد ّ

سردر

در مســجد امام اصفهــان در وهلة اول با ســردری عظیم هم به
لحاظ ارتفاعی و هم به لحاظ تزیب نها روب هرو هســتیم .ارتفاع زیاد
ســردر و تباین آن با جدارههای کناری موجب متمایز شدن و جلوه
بی شتر سردر و در نتیجه دعوتکنندگی اف راد به درون خ واهد شد.
اما این ارتفاع زیاد بر فرد غالب نم یشــود ،زی را وجود قاببندیها،
مق رن سکاریهــا وکتیب ههــا ارتفاع را درســطوح مختلف شــکانده
و تلطیــف م ینماید .عناصر معمــاری دارای ابعاد انســانی چون
پی وندهایی بین ســاکن زنده و مســکن غیر زنــده عمل م یکنند.
ه مچنین اســتفاده از رنگهایی چون آبی ،الجوردی ،فیروزهای و...
آرامش ذهنی و بصری را در فرد ایجاد م یکند.
جدول شمارة  :5چگونگی هیجانآفرینی در سردر مسجد امام اصفهان

 حرکت بصری عمودی به سمت باال -دعوت کنندگی و حرکت افقی به درون

نقش تزیی نها و استفاده از نور به جای سطوح خنثی در
مسیر ورودی

آنچه که معمار را در ایجاد فضاهای عبادتی ب رای ظهور و بروز
نظام شــکل و معنا به خالقی ّت وا م یدارد ،گزینش و ترکیب است.
نقش خالقانة معمار در این دو امر(گزینش و ترکیب) نهفته اســت
(خزائــی .)287 :1381 ،در نتیجــه عاری بودن این مســیر از تزیین،
مخالف با هدف معمار که ایجاد مســیری ب رای رسیدن به مکانی
مقدّس است ،خ واهد بود .از طرفی عاری دانستن جدارههای مسیر
از تزییــن و نور (که خود بخشــی از این تزیین به شــمار م یآید)
موجب م یشود تا مســیر طوالن یتر به نظر آید که هیجانی منفی
را در بر خ واهد داشت.
جدول شمارة  :6ظهور و بروز آرامش و هیجان در مسیر ورودی

آرامش

نمودار شمارة  :1حاالت روحی انسان در سردر ورودی مسجد

 تزیین ها -رنگ

مسجد امام اصفهان

هیجان

 طول بیش تر از عرض مسیر تزیین ها -نور و سایه

ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان

ارتفاع سردر

نوع هیجان آفرینی

سمت خود کشــانده و فرد را وادار به سک ونی هرچند ک وتاه مدت
(آرامش ذهنی و بصری) م یکند .از طرفی ظهور و برو ِز نور در این
ِ
موجب نمایاندن مسیر به فرد واردش ونده و دعوت او به بخش
مسیر
درونی بنا م یشــود ،که به آن ایجاد حرکت در فرد و هیجانآف رین
(هیجان ورود) م یگ وییم.

نمودار شمارة  :2حاالت روحی انسان در مسیر ورودی مسجد

حیاط

تصویر شمارة  :1دعوتکنندگی مسجد امام با ارتفاع سردر و شکاندن
ارتفاع سردر با ایجاد قاببندیها و رن گها

مسیر ورودی

ســردر باشکوه مسجد خبر از شور و آرامش درون م یدهد .پس
از سردر و هشتی ،مسیر ورود به مسجد خود را م ینمایاند .در اینجا
به علّت آن که طول مســیر بی شتر از عرض مســیر است میل به
حرکت بی شتر از ســکون است .البته وجود تزیی نهای ب ینظیر در
جدارههای افقی و عمودی مسیر ،هوش از سر هر بینندهای م یبرد
و ناخودآگاه او را در طول مســیر ،ه مچون میدانی مغناطیســی به

بعد از گذر از داالن ورودی به حیاط بنا م یرسیم .حیاط مسجد
دارای حوضــی در میانه اســت که نورانی ّت و پــاک بودن بنا را دو
چنــدان کرده اســت .در اینجا به دالیل کشــیدگی ط ولی بی شتر
ازکشــیدگی عرضی ،و تقــارن در نما و ه مچنین تقارن ناشــی از
انعکاس بنا در آب از یک ســو و وجود عم قهای متفاوت ای وانها
از ســوی دیگر ،موجب ب رانگیختن حس کنجــکاوی در فرد ب رای
کشف و شــهود فضای جدید و در نتیجه حرکت م یشود که این
امر هیجان را در فرد باال م یبرد (هیجان ورود).
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تصویر شمارة  :2وجود تقارن و کشیدگی طولی در جداره حیاط

ِ
هیجان
تصویر  :5متفاوت بودن عمق ایوانها بر حرکت آفرینی و
حضور در بنا م یافزاید ،مأخذ الف

اسباب سکون و آرامش را پدید م یآورد ،مأخذ :الف

جدول .7ظهور و بروز آرامش و هیجان درحیاط مسجد امام اصفهان

آرامش

فصلنامه علمي ـ پژوهشي

 کشیدگی طولی بیش تر ازکشیدگی عرضی
 تقارن در دو جهت افقی وعمودی

هیجان

تفاوت در اندازه عمق ایوان ها

تصویر شمارة  :3وجود عمقهای متفاوت در ایوانهای حیاط مسجد
امام موجب افزایش حس هیجان و حرکت در فرد م یشود.

نمودار شمارة  :3نگاره حاالت روحی انسان در حیاط مسجد

شماره بیـستــم تابستـان 1394

درون فضاها
گنبدخانه

تصویر شمارة  :4تقارن موجود در نمای جدارهها ،حس آرامش و

سکون را م یافزاید .اگر انسانها بخواهند با بنایی تعامل کارکردی
داشته باشند باید به وسیله تداوم بصری با آن ،یگانگی بیایند.

تأثیر عمقهای متفاوت در ایوانها

اگر عمق تمامی ای وانها یکی بود ،جدارهها از ارزش یکســانی
برخــوردار بودند و حس حرکت و جهتیابــی در فرد ضعی فتر
م ینمود و فــرد ،ماندن در فضای باز را به رفتن ترجیح م یداد ،زی را
هیــچ عامل متفاوتی ،حس کنجکاوی بــرای رفتن و حرکت را در
فرد بر نم یانگی زاند.

اصل یت رین بخش مســجد ،گنبدخانه اســت .وجود تزیی نها در
گنبدخانه ،دیده را مجذوب خود م یسازد و موجب حرکت بصری
به سمت باالخ واهد شــد .از طرفی شکل م ربع کف و دایره سقف
بر وجــود مرکز تأکید کــرده و فرد را به مرکز ،فــرا م یخ واند .در
کنــار این حرکت (هیجان حضور) ،وجود رنگهای مالیم تزیی نها
موجب سکون (آرامش حضور) در فرد م یشود.

تأثیر بی شتر بودن کشیدگی طولی از کشیدگی عرضی

در جدارههای حیاط
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اگر کشیدگی عرضی بی شتر از کشیدگی ط ولی بود ،جدارهها
در حکــم جدارههای قلع های م ینمودکه فرد را احاطه کرده و بر او
مســلط شــدهاند .در نتیجه ارتفا ِع جدارهها ،هیجانی منفی در فرد
ایجاد م یکرد و فرد در صدد ترک بنا م یشد ،زی را اف راد هم واره در
فضاهایی میل به ماندن دارند که با آن فضا احساس ق رابت کنند نه
آن که بنا بر آنها سلطه داشته باشد.

تصویر شمارة  :6ه مپوشانی دو مرکز

نقش رنگ و تزیین در ایجاد هیجان حضور در گنبدخانه

اگر گنبدخانه را عــاری از هرگ ونه تزیین در نظر گی ریم ،در این
صورت فرد با حجمی غولآســا و یکدســت روب هرو م یشــود که

ِ
حقارت فرد در ب رابر فضا نخ واهد داشــت.
نتیج های جز احســاس
در چنین شــرایطی فرد تمایل به ترک فضا دارد ،اما تزیین و رنگ،
مقیاس گنبدخانه را خرد م یکند و ه مزیســتیِ مســالم تآمیزی
بیــن فرد و فضا به وجود م یآورد که موجب آرامش و ســکون در
فرد خ واهد شــد .از طرفی قداســت فضا با ایجاد نقوش اسلیمی و
رنگها چند ب رابر خ واهد شد.

این رو ،درک این فضاها وابســته م یگــردد به دو بعد از نظام یعنی
نظم شــکل و معنا .در نتیجه ،اگر شبســتان که بخش اصلی ب رای
حضور و تج ّمع اف راد در مسجد است را خالی از تزیین ها و نور که
آن هم جزیی از این نظم اســت ،درنظر گی ریم می زان شکلِ فضا و
معنا ،هماهنگی خود را از دســت م یدهد و فضا از شور و هیجان
خود خارج م یشــود .البته تزیین ها لزوماً موجب قدسی شدن فضا
نمی گردد.

امام اصفهان

جدول شمارة  :9ظهور و بروز آرامش و هیجان در شبستان مسجد

جدول شمارة  :8ظهور و بروز آرامش و هیجان در گنبدخانه مسجد

آرامش

 تزیینات -رنگ

هیجان

 حرکت افقی به سمت مرکز -حرکت عمودی بصری

آرامش

امام اصفهان

تزیین ها
رنگ
تعدد ستونها (پرسپکتیوهای مختلف)
تعدّد مرکزها

هیجان

تزیین ها
رنگ
نور
تعدّدستونهادرحکمنمازگزاران

شبستان

آثار ستونهای شبستان در ایجاد آرامش فضایی

اگر در شبستان ست ونی وجود نداشت ،ابهت فضا بر فرد ،حاکم
شده و نتیجه آن هیجان منفی و ترس و عدم جذابی ّت فضا خ واهد
بود .در صورتی که ســتونها خود ،می زان آرامش و تمرکززایی فضا
را بی شتر کرده و ه مچنین مانع از خالی نشــان داده شدن شبستان
شده که نتیجه آن احساس امنیت در فرد است.

نمودار شمارة  :5نگاره حاالت روحی انسان در شبستان مسجد

سیر از آفاق به انفس

جمع بندی
هم واره روند رســیدن به بخش اصلی در مساجد سن ّتی بر اساس
تع ریف عبادت در اسالم سیری از آفاق به انفس بوده است .زیرکی
و خالقی ّت معماران ســن ّتی در تنظیم درست کالبد فضا متناسب با
شــخصی ّت معنوی فضا و رسیدن به درون بنا هم راه با کسب ش راط
توج ه بوده است .این روند،
درونی انســان در نوع خود بسیار جالب ّ
تحرک جســم و چشــم (دید) انسان ایجاد شده است .در
با تنظیم ّ
واقــع اگر بخ واهیم این روند را از آفاق به انفس بازگو کنیم به این
ق رار است.
متحرک
متحرک ،نقطه دید
انسان
ّ
ّ
متحرک ،نقطه دید ثابت
انسان
ّ
متحرک
انسان ثابت ،نقطه دید
ّ
انسان ثابت ،نقطه دید ثابت

ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان

نمودار شمارة  :4حاالت روحی انسان در گنبدخانه مسجد

تصویر شمارة  :7تعددّ مرکز در شبستان موجب ایجاد سکون و آرامش
خواهد شد

اثر تزیین ،رنگ و نور بر هیجان موجود در شبستان

مســاجد تجل یگاه هنر قدسی و واجد حقایق امور ابدی و ازلی
هستند .حقایقی که در نظم شکلی آنها مستتر و مستقر است .از

نتیجه گیری
مسجدی ه مچون مســجد امام اصفهان از این رو شاهکاری هنر
سن ّتی اســت که م یت واند زمینهساز خ وبی در دستیابی به بصیرت
نســبت به خداوند و عبادتی شایسته بر اســاس آموزههای اسالمی
باشد .چنین بصی رتی م یت واند از ط ریق شناخت امر قدسی و متح ّقق
شدن به حقایق قدســی ،انسان را به م راتب ب رتر وجود نائل کند .هر
اثر عظیم هنر سن ّتی ،شــاهد و گ واهی بر جمال خداوند و نم ونهای
است از آن چه انسان همان م یت واند بود .اگر خو ِد حقیق یاش شود
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جدول شمارة  :10عوامل ایجاد آرامش و هیجان و محل استفاده آنها در مسجد امام اصفهان

حالت روحی

عناصر کالبدی
ایستا

تقارن

آرامش





هیجان
محل استفاده  -مفصلها
در مسجد  -میانسرا

جداره ها

*عناصر
کالبدی
محوری

تناوب قوسها و تباین بین ارتفاع
ها
ستون ها









میانسرا
 نماهای بیرونی سردرمیانسرا و درون جداره میانسرا  -جبهه گنبدخانه  -گنبدخانه
مسجد

به همان صورتی است که به دست خداوند خلق شده است؛ یعنی اثر
هنری کامل ،سرچشمه معرفت و مج رای انتقال رحمت ب رای عالمی
است که او به عن وان خلیفه خدا در آن به سر م یبرد.

فصلنامه علمي ـ پژوهشي
شماره بیـستــم تابستـان 1394
تصویر شمارة  :8دیاگرام تیپ بندی حرکتی در فضاهای مختلف در
مسجد امام اصفهان
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کوچکی و بزرگی

هر حرکت و هیجانی در ذات خود دارای آرامش و سکونهایی
نیز هست .به زبان ســادهتر آرامش و هیجان(سکون و حرکت) در
کنار یکدیگر معنی پیدا م یکنند .حرکت ب یســکون و ســکون
ب یحرکت معنایــی ندارد .حرکت ،تغییر حالتی اســت که ابتدا و
انتهایش سکون است.
هیجــان حرکت آف ریــن در معمــاری را م یت وان به شــکل ســه
خاصیت فضایی مشاهده نمود:
الــف) پ ویایی :فضایــی را که القاکنندة حــس حرکت فیزیکی
(جاب هجایی) در فرد باشد فضای پ ویا م یگ وییم .نظیر آنچه در باغ
ای رانی مشاهده م ینماییم.

*رنگ

*نور







ورودی
شبستان

راهروها

جدول شماره  :11انواع عملکرد های مکانی و نتایج حاصله از آن ها
در مسجد امام اصفهان

نوع حرکت در
معرفی
ّ
مکان یابی
مکان
رنگی

1

قبل از
ورود و
سردر

2

حرکت جسمی و
معبر
به دلیل چرخش
رسیدن تا
ایجاد شده در
حیاط
مسیر و بازی نور

3

حیاط

حرکت جسمی،
سکون جسمی/
حرکت چشمی،
سکون چشمی

4

ایوان ها

حرکت جسمی

5

وجود
یکپارچگی و
قطبیت و تمایل
به حرکت
گنبدخانه
جسمی به سمت
مرکز و حرکت
چشمی به سمت
کانون

6

کمشدنحرکت
جسموچشمو
همگنبودنفضا
(متمرکزبودننقطه
دیدوحواسانسان)

شبستان

حرکت جسمی

نتایج حاصله از آن
هیجان جسمی با ارتفاع سردر
که این هیجان را با آرامش
معنوی که از طریق رنگ ها و
تزیین ها ایجاد کرده ،تعدیل
نموده است( .هیجان مادی،
آرامش معنوی)
حرکت چشمی وهیجا ِن رسیدن
که این هیجان را با ایجاد آرامش
حاصله از رنگ و تزیین های
مسیر(ایجاد مکث های کوتاه
مدت) تکمیل نموده است.
هیجا ِن رسیدن به مقصد و
ِ
آرامش بودن در مرکز
از آن جا که ایوان ها درحکم
پیش ورودی عمل می کنند
هیجان معنوی (حرکت معنوی)
بیش تری دارند.

آرامش کم تری نسبت به
شبستان وجود دارد.

موجب ایجاد آرامش جسمی و
چشمی در شبستان شده است؛ از
طرفی با در نظرگرفتن رنگ ،نور
و تزیینها زمینههای ایجاد هیجان
معنوی در شبستان ایجاد شده که
این امر میزان آرامش در شبستان
را تعدیل نموده است.

ب) سیالی ّت :فضایی که حرکت را ب رای چشم ایجاد م یکند نه
جاب هجایی در فضا را .در فضای ســی ّال این چش مهای ناظر هستند
که حرکت م یکنند و فضا را درک م ینمایند نه پاهای وی.
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ترکیب متعادل هیجان و آرامش در مسجد امام اصفهان
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