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چکیده
ادراک معنا در معماری عصر صفوی، نیازمند بررسی تفکرات فالسفه شیعی  آن دوره است، که یکی از مهم ترین آن ها نظریه 
حرکت  جوهری است. در دید فالسفه اسالمی، حقیقت ادراک در محدود مرتبه مادی خالصه نمی شود؛ اما ماده با تکیه بر 
نظریه حرکت جوهری می تواند امکان درک معانی را، در مراتب مختلف فراهم سازد. مساجد صفوی، مجالی این تفکر در 
معماری هستند. مراتب  ادراک در مساجد صفوی ازجمله مسجد شیخ  لطف اهلل، متکی  بر نظریه حرکت  جوهری مالصدرا، 
تأکید بر حرکت ادراک از هسِت ماده به نیسِت ماده دارد، که زمینه طی کردن مراتب  ادراکی از ظاهر به باطن را فراهم 
می سازد. از این رو پژوهش حاضر بین رشته ای، کیفی و موردپژوهی است. در بخش "مبانی  نظری" با بررسی جایگاه ماده 
در مباحث معرفتی مالصدرا و ارتباطش با اصل حرکت، سه رکن در مراتب  ادراکی مساجد صفوی تبیین شده  است؛ سپس 
در مسجد شیخ  لطف اهلل نوع ادراک )با توجه به مراتب  ادراکی  مالصدرا( در هر رکن مورد بررسی قرار گرفته، تا بر اساس 
هدف اصلی این پژوهش، جایگاه ماده و کالبد در ادراک  مساجد عصرصفوی روشن شود. با عنایت به اصل حرکت از ماده 
به معنا، پرسش کلیدی این است که، ماده در هر یک از مراتب  ادراکی مساجد صفوی چه جایگاهی دارد؟ و نظریه حرکت  
جوهری مالصدرا، چگونه در مراتب  ادراکی مساجد صفوی نمود دارد؟ نتایج نشان می دهد که با توجه به جایگاه ماده در 
ادراک، درک  معنا در مساجد عصر صفویه و ویژه مسجد شیخ لطف اهلل شامل سه رکن سکون، حرکت و وحدت است، که با 
مراتب  ادراکی مالصدرا هم خوانی دارد. در رکن سکون و  پایین ترین مرتبه ادراکی )به دلیل عجین بودن با ماده(، ادراکات 
به امور  حسی محدود می شود؛ اما در رکن حرکت، به واسطه قوه خیال، امکان برداشت معنوی از امور مادی فراهم می شود؛ 

و نهایتاً در رکن وحدت، با وجود نور و شفافیت فضا، ناظر با حقیقت فضا یکی شده و شامل ادراکات  عقلی می شود.

واژگان کلیدی: ماده، مراتب ادراکی، حرکت  جوهری، معماری مسجد، مالصدرا.
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بنی  اسدی باغمیرانی، مهدی و دیگران

۱. مقدمه
بنیان های  به   واسطه رسوخ عمیق  معماری عصر صفوی، 
فلسفی در آن، مورد توجه بسیاری از پژوهشگران از جمله 
استیرلن و کربن بوده  است. عصر صفوی دوره اوج گرفتن 
تفکر شیعی، و هم چنین به بارنشستن اندیشه فالسفه ای 
تعین  عامل  معماری  که  آن جا  از  است.  مالصدرا  مانند 
 Parvizi and( اندیشه های هر عصر در جهان  مادی است
Poormandeh 2012(، لذا مساجد عصر صفوی را می توان 
بهترین محمل برای وصول اندیشه های فالسفه  شیعی این 

دوره، از جمله مالصدرا دانست.
مستلزم  صفوی،  عصر  مساجد  در  مراتب  ادراکی  تبیین 
هر  در  است.  فضا  ادراک  در  معنا  و  ماده  جایگاه  تشریح 
عصری با ساختن مساجد و بناهای مذهبی، امکان تعالی 
به سمت  افراد  ادراکات  انسانی در جامعه، و هدایت  روح 
درک معنوی و کاستن از جنبه های مادی ادراک، فراهم 
در  معرفت  و  ادراک   .)Alborzi et al. 2020( می شود 
از  بعضی  است؛  متفاوتی  تعاریف  معماری شامل  فضاهای 
جمله چالز موریس1 ادراک در فضاهای معماری را حاصل 
معنای ارجاعی )معانی که به مصادیق خارجی ارجاع دارد(، 
هر  باطنی  ارزش های  مبتنی  بر  )معانی  ارزشی  معنای  و 
تعریفی  در  اکو2  امبرتو  می داند؛   ،)Morris 1971( فرد( 
عنوان درک  با  را  ادراک  دو  این  به چالز موریس  نزدیک 
صریح و ضمنی می شناسد )Eco 1968(. اما روالن  بارت3 
در منظری متفاوت از چارلز موریس و امبرتو اکو، سه سطح 
اصلی برای ادراک تعریف می کند: در ابتدا ادراک تکیه بر 
عوامل ظاهری و مادی دارد؛ سپس ادراک معانی مستتر 
با  ادراک معانی  نهایت،  اما در  برمی گیرد؛  را در  باطنی  و 
 Barthes( گذر زمان، برای افراد تغییر ماهیت پیدا می کند
1982(. به نظر می رسد بتوان با احتیاط گفت که دیدگاه 
مالصدرای  معرفتی  آرای  با  قدری  روالن  بارت،  معرفتی 
شیرازی نزدیکی و قرابت دارد؛ ویژه سطح سوم از دیدگاه 
معرفتی وی، که عنصر زمان )که داللت به مفهوم حرکت 

دارد( را در ادراک دخیل می کند.
)ویژه  مالصدرا  و  صفوی  عصر  شیعی  تفکرات  اساس  بر 
درک  فضاهای  ادراکی(،  مراتب   و  نظریه حرکت  جوهری 
معماری معطوف به حرکت از ماده به معنا )یا همان سیر 
 Tabassi and Fazelnasab 2012;( است )از ظاهر به باطن
Nattaj 2014(. مالصدرا وجود هر کالبدی را ناشی از ماده 
و ادراک آن کالبد می داند، این موضوعی ا ست که متاسفانه 
 Raeeszadeh( در معماری امروز نادیده گرفته شده  است
56 ,2004(. آن چه در ادراک  معماری کنونی مورد توجه 
همین  اما  ا ست،  عملکردی  جنبه های  به  مربوط  است، 
جنبه های عملکردی درست نقش خود را ایفا نکرده  است، 
زیرا که عملکرد فقط در امر مادی خالصه نمی شود؛ اساساً 
ساحت  و  است،  انسان  معنوی  ساحت   از  ناشی  ادراک 

 معنوی در معماری مربوط به فضا است.
که  می شود،  روشن  زمانی  پژوهش  این  انجام  ضرورت 

معماری  بر  فلسفی هر عصر،  اندیشه های  تأثیرات  متوجه 
ادراک  می تواند  تأثیرات  این  بازشناسی  باشیم.  عصر  آن 
 حقیقی از فضاهای معماری را، برای مخاطب آسان تر کند. 
بر این اساس در این نوشتار، هدف نگارندگان آنست که، 
از طریق تبیین جایگاه ماده در مباحث  معرفتی مالصدرا، 
تقابل ماده و معنا را در مراتب مختلف ادراکی مساجد عصر 

صفوی تشریح کنند. 
سئواالت این پژوهش: 1. با عنایت به اصل حرکت، ماده 
در هر یک از مراتب  ادراکی مساجد صفوی چه جایگاهی 
دارد؟ 2. نظریه حرکت  جوهری مالصدرا، چگونه در مراتب  

ادراکی مساجد عصر صفوی نمود دارد؟

2. پیشینه پژوهش
عرضه  قابل  بخش  دو  در  تحقیق،  این  پژوهشی  پیشینه  
است: بخش  اول مربوط به جایگاه ماده در مراتب  ادراکی، 
معنا  سطح  به  ماده  سطح  از  ادراک  حرکت  هم چنین  و 
ادراکی  سیر   ،)1399( مختاری  و   )1390( مؤمنی   است. 
از حرکت جوهری می داند،  ناشی  را،  متعالیه  در حکمت 
قرار می گیرد  باالتر  مراتب  ادراک در  زمانی  و معتقدست 
که، تأثیر ماده در ادراک افراد به حداقل ترین میزان خود 
برسد؛ در این صورت ناظر مطابق نظریه حرکت جوهری و 
مراتب ادراکی مالصدرا، از صورت مادی برداشتی معنوی 
خواهد داشت. از طرفی عظیمی و افشار )1397(، به دلیل 
نظر  از  عدم  انواع  بیان  ضمن  عدم،  با  ماده  بودن  عجین 
ناتوان تر  اعدامیش  ویژگی های  دلیل  به  را  ماده  مالصدرا، 
از این می داند که در ادراک حضور داشته باشد. حسینی 
شاهرودی و اسکندری )1396( نیز ساحت معنوی را عامل 
اما بخش  دوم  درک حقیقی در مباحث معرفتی می داند. 
مربوط به سیر و حرکت ادراک در مساجد صفوی از ماده به 
معنا است، که در این پژوهش عالوه  بر مبانی  نظری نقش 
پورمنده  و  پرویزی  است.  داشته   موردپژوهی  در  مهمی 
در   ،)1397( دیگران  و  مرادی  نسب  هم چنین   ،)1391(
صفویه  عصر  در  اصفهان  مکتب  مقاالتشان،  مبانی  نظری 
را، به عنوان عصر طالیی تفکر شیعی تعریف می کنند، که 
در آن اندیشه فالسفه ای مانند مالصدرا به بارنشسته است، 
بروز  برای  زمینه ای  را  این عصر  مساجد  معماری  البته  و 
این اندیشه ها در معماری  صفوی می دانند. دری و دیگران 
دریافت  مستلزم  معماری  درک   معتقدند  نیز   )1397(
معنا از فضا است؛ و ادراک به  واسطه حس و ماده را غیر 
ممکن می داند. در نظر وی مساجد دارای نمادها و معانی 
متعددی در خود هستند که باید در مراتبی فراتر از ماده 
ادراک شوند. ظفرنوایی )1396(، با اشاره به ضعف معماری 
معاصر، این ضعف را حاصل جدایی عین و ذهن )یا همان 
ماده از معنا( می داند، و معتقد است که ماده در معماری 
تعقل(  و  تخیل  )حس،  مرتبه  سه  حرکتی  در  اسالمی 
 )1399( دیگران  و  البرزی  است.  معنا  تجلی  خدمت  در 
با  هم راستا  صفوی  عصر  مساجد  معماران  که،  معتقدند 
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اندیشه آن عصر به دنبال حرکت انسان به سمت  معنویت، 
و کم  رنگ کردن جنبه های  مادی ادراک بوده اند؛ و تاکید 
مساجد  این  در  عناصری  مهم ترین  از  یکی  نور  که  دارند 

است، که از بعد ظاهری و مادی فضا می کاهد.

۳. روش پژوهش
مراتب  ادارکی  در  ماده  جایگاه  پیشین،  مطالعات  در 
ادراک   در  کالبدی  عناصر  جایگاه  هم چنین  و  مالصدرا 
اما  است؛  گرفته  قرار  واکاوی  مورد  معماری،  فضاهای 
پژوهش منسجمی در باب جایگاه فلسفی ماده در ادراک 
خالء  به  توجه  با  نگرفته  است.  صورت  معماری  فضاهای 
در  ماده  جایگاه  بررسی  این حوزه، ضرورت  در  مطالعاتی 
مراتب  ادراکی فضاهای  معماری، احساس می شود. تحقیق 
حاضر بین  رشته ای، کیفی و مورد پژوهی است. در بخش 
معرفتی  مباحث   در  ماده  جایگاه  بررسی  با  مبانی  نظری 
با اصل  حرکت، سه رکن در مراتب  ارتباطش  و  مالصدرا 
 ادراکی در مساجد عصر صفوی تبیین شده  است؛ سپس 
در تحلیل  یافته ها در قالب مورد پژوهی، در مسجد شیخ 
لطف  اهلل نوع ادراک )با توجه به مراتب  ادراکی  مالصدرا( 
در هر رکن مورد بررسی قرار گرفته، تا بر اساس استدالل 
عصر  مساجد  ادراک   در  کالبد  و  ماده  جایگاه   منطقی، 

صفوی روشن شود.

4. مبانی نظری
برجسته ترین  مسجد  صفویه،  حکومت  اسالمی  شهر  در 
نماد تفکر آن عصر در معماری است، لذا می بایست تجلی 
 Etminan, Hosseini, and( تمام نمای معانی  اسالمی باشد
Panahi 2020(. دریافت این  معانی در معماری  اسالمی، نه 
از طریق نقش و رنگ بر کالبد مادی بنا، بلکه به واسطه 
 Dorri( معنای مستتر در این طرح و نقش صورت می گیرد
and Talischi 2018(؛ الزمه این امر حرکت در جوهر ماده 
در  شود.  حاصل  مادی  از صورت  درکی  معنوی  تا  است، 
ادراکی  مراتب   استکمالی  سیر  تشریح  برای  پژوهش  این 
در  ماده  جایگاه  ابتدا  صفوی،  عصر  مساجد  در  مالصدرا 
با  اندیشه مالصدرا مورد بررسی قرار گرفته است؛ سپس 
تکیه  بر نظریه حرکت  جوهری، تأثیرگذاری عناصر کالبدی 
عصر  مساجد  فضاهای  در  افراد  ادراکی  سیر  بر  مادی  و 

صفوی مورد واکاوی قرار گرفته است.

معرفتی  و  ادراکی  مباحث  در  ماده  جایگاه   -۱-4
مالصدرا

در نظر فیلسوفان پیش از مالصدرا حقیقت  ادراک، چیزی 
جز وحدت ماهوی میان ذهن و عین )ماده و معنا( نیست؛ 
 Mokhtari( نیست  سخن  پایان  این  صدرا  نظر  در  اما 
اما  دارد،  تأکید  عین  و  ذهن  میان  اتحاد  به  وی   ،)2020
اعلی  بودن ساحت  ذهن نسبت به عین را، ضامن این اتحاد 

.)Hosaini Shahrudi and Eskandai 2017( می داند

می داند،  ُمدَرک  و  ُمدِرک  جمع  حاصل  را  ادراک  صدرا 
می برد  به کار  آن  برای  معقول  و  عاقل  اتحاد  اصطالح  و 
تنهایی  به  دیگر،  از طرف  اما   ،)Raeeszadeh 2004, 59(
ماده را مانع ادراک می داند، چرا که ماده مبهم و آمیخته 
به عدم )Momeni 2011( است، در نتیجه ادراک به ماده 
 Mulla Sadra 1981/3,( بالعرض  مگر  نمی گیرد،  تعلق 

.)183; 1981/3, 317-363; 1981/6, 256
مطابق با مشرب فکری مالصدرا و نظریه حرکت  جوهری، 
برای درک حقیقت معنا از یک فضای معماری، ناظر باید 
 .)Mokhtari 2020( سیری از ماده به معنا را تجربه کند
تا جایی  به سابقه است،  امری مسبوق  نظر مالصدرا  این 
که ارسطو نیز معتقدست که، ادارک را در مرتبه حس و 
ادراک   ،)Aristotle 2010( نمی شود  ختم  مادی  شناخت 
حقیقی را نیازمند درک باطنی می داند. بر این اساس، در 
درک باطنی  معماری مساجد، احساس ابزاری برای ادراک 
فضا است و نه خود ادراک. فرد با حضور در فضای مسجد، 
قوای  مدد  به  جوهری  حرکتی   در  مادی،  کالبد  رویت  با 
وصل  عالم  معنا  به  و  می گیرد  فاصله  عالم  ماده  از  نفس 
می شود؛ تا از عناصر کالبِد مادی، درکی باطنی و معنایی 
 Mokhtari( سازد  فراهم  حضوری(  )ادراک   خود  برای 
ارتقاء  فرآیند  این   .)2020; Azizi and Ebrahimi 2018
صورت  به  مالصدرا،  نظر  در  معماری  فضاهای  در  ادراک 

نوریه تعبیر می شود )Amini 2015( )شکل 1(.

امری  از  مجرد  ادراکی  حاصل  نوریه،  صورت   :۱ شکل 
مادی، به واسطه حرکت  جوهری

کالبد  و  ماده  ادراک   در  حرکت  اصل   تأثیر   -2-4
مساجد صفوی

بناهای مذهبی در عصر صفوی عجین با تفکرات شیعی و 
متکی  بر اندیشه فالسفه  آن عصر، پر از ابداعاتی است، که 
در آن ادراک، نه در سطح ماده، بلکه به مرتبه ای باالتر از 
بعد مادی موکول می شود، تا به معانی عمیق و مجرد ختم 
شود )Khatami 2011(. یکی از مهم ترین ابداعات فلسفی 
این عصر، نظریه حرکت  جوهری مالصدرا  مطرح  شده در 

است. 
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فضا به عنوان جوهره  اصلی مساجد عصر صفوی، در دل 
به  که  دارد   )Dursun 2009( پنهان  معنایی  و  روح  خود 
وسیله کالبد تجلی می کند. درک  معنا از فضاهای مساجد 
صفوی، مستلزم حرکت ناظر از بین عناصر کالبدی و مادی 
مسجد است. اصل  حرکت به نوعی طی  کردن  مراتبی از 
هم   که  )Tabassi and Fazelnasab 2012(؛  است  فضا 
از سطحی مادی  را  ناظر  ادراک  با حرکت  جوهری  راستا 
به سطح معنوی می رساند. بر این اساس فهم ماده و کالبد 
در  که  معماری محول می شود  فضاهای  فهم  به  معماری 

.)Zafarnavaei 2017( خود معنایی نهان دارد
در  حرکت  اصل  تأثیر  مورد  در  که  مختصری  توضیح  با 
ادراک داده شد، به این موضوع پی  می برد که، حرکت از 
ماده به معنا، محملی مناسب برای ادراک  معانی نهفته در 
مساجد عصر صفوی است. بر اساس آرای معرفتی مالصدرا 
و مطابق با نظریه حرکت جوهری، این حرکت در مساجد 
عصر صفوی مراتبی از  ادراک را ایجاد می کند، که در زیر 

شرح کاملی از آن رفته  است.

4-۳- مراتب  ادراکی در مساجد عصر صفوی
فرآیند  در  ماده  حضور  عدم  و  حضور  اساس  بر  مالصدرا 
سه  به  قائل  جوهری،  حرکت  نظریه  هم چنین  و  ادراک، 
است  حسی  ادراک  و  خیالی  ادراک  عقلی،  ادراک  مرتبه 
)Nattaj 2014(. با توجه به جایگاه ماده در سیر از ظاهر 
)و  کالبد مساجد  و جایگاه  معرفتی،  مباحث  در  باطن  به 
طرح و نقش بر کالبد( در فرآیند ادراک، مراتب  ادراکی در 

مساجد عصر صفوی به شرح زیر است:
الف- ادراک  حسی در مراتب  پایین: در این مرتبه از ادراک، 
اعدامی  ویژگی های  واسطه  )به  کثافات  مادی  بر  متمرکز 
ماده( از حقیقت ادارک خالی است )Momeni 2011(. بر 
این اساس ناظر در این مرتبه اسیر و سرگرم طرح و رنگ 
بر کالبد مادی مسجد، از درک معانی عمیق و مستتر در 

طرح و رنگ غافل خواهد ماند.
ب- ادراک  خیالی در مراتب  میانی: ادراک  معنا در معماری 
اسالمی، به ویژه مساجد، مسئله ای اساسی است، که فراتر 
از ساحت حس و ماده قرار می گیرد. ادراک  خیالی دارای 
دلیل  همین  به  و  است،  مراتب  ادراکی  در  میانی  جایگاه 
واسطی بین عالم محسوسات و معقوالت محسوب می شود 
فضاهای   در  ناظرین  که  )Mulla Sadra 1981/3, 362(؛ 
معماری با تکیه بر تصاویر ذهنی خودشان و تداعی  معانی، 
به مدد قوه  خیال، فراتر از درک  حسی از عناصر کالبدی 
 Charkhchian( می کند  پیدا  دست  به  معانی  تزئینی،  و 
مراتبه  به  نفس  تکامل   و  ارتقاء  به  قائل  مالصدرا   .)2019
عالی و معنوی است )Nattaj 2014(. در حضور اولیه ناظر 
در مساجد عصر صفوی، فرد فاقد هر گونه دریافتی است 
دست  مادی  و  حسی  ادراک    به  تدریجی  سیری  در  ولی 
می زند، و با توجه به میزان ظرفیت وجودیش، و به مدد 

قوه  خیال از فضاهای مساجد، درک  معانی می کند.

ج- ادراک  عقلی در مراتب  باال: بناهای مذهبی، حامل معانی 
پنهان متعددی هستند، که امکان درک حقیقت این معانی 
در مراتب باالی ادراکی و به مدد قوه  عقل، فراهم می شود. 
و  مادی،  عوارض  گونه  هر  از  خالی  ادراک  مرتبه  این  در 
 Momeni 2011;( است  معنوی  درک  دارد  وجود  آن چه 
Mulla Sadra 1984, 150-151(. در این شرایط ناظر در 
با  و  مسجد،  در  حضور  با  خود،  ادراکی  مرتبه  عالی ترین 
عنایت به عناصری هم چون نور و فضا، در سیری صعودی 
تا به درک  معانی   باطنی و  با حقیقت فضا یکی می شود، 

پنهانی )Dursun 2009( از فضاهای  معماری نائل شود.

4-4- تبیین ارکان مساجد عصر صفوی با عنایت به 
جایگاه ماده در مراتب  ادراکی

هم چنان که گفته شد، بر اساس مراتب  ادراکی مالصدرا، 
درک  معنا در مساجد عصر صفوی، نه از طریق درک  مادی، 
بلکه به   واسطه  ادراک در مراتب   باال، صورت می پذیرد. به 
بیان دیگر، در برخورد اولیه با فضای مساجد، درک عمیقی 
و  )Masoudi 2003(؛  نمی شود  ایجاد  افراد  برای  فضا  از 
ادراک در سطح مادیات و عینیات باقی می ماند؛ اما به مدد 
قوای خیال و عقل، ناظر با طی  کردن ارکانی، می تواند به 
مساجد عصر  در  ارکان  این  کند.  پیدا  معنا دست  ادراک  
صفوی، با عنایت بر هست و نیست ماده در مراتب  ادراکی 
مالصدرا، شامل سه رکن سکون، حرکت و وحدت است، 

که در زیر شرح آن رفته است.
الف- رکن  سکون )در هستِ  ماده(: در حالی که فیلسوفان 
تجربه گرایی چون هیوم، ادراک را خالصه در تجربه و حس 
می دانند، اما به عقیده مالصدرا تأثیرگذاری ماده و حس 
بر روی ادراک ما، فقط بخشی از راه ادراک  حسی است و 
 .)Mulla Sadra 1981/3, 245; Amini 2015( نه تمام آن
ادراکات  به  فقط  مسجد  در  حضور  با  فرد  رکن،  این  در 
فرمی بسنده می کند، که صرفاً شامل لذت  بصری از کالبد 
و تزئینات بر آن است. در این شرایط ادراک برای ناظر در 
بی بهره  معنا  از درک   و  متوقف شده  ادراک  حسی  سطح 
ادراک  در  سکون  دچار  نوعی  به  ناظر  نتیجه،  در  است؛ 

 خویش است.
ب- رکن  حرکت )در هستِ  ماده(: بر اساس آرای معرفتی 
بودنشان،  امکان  ذاتی  به  واسطه  مادی  عناصر  مالصدرا، 
 Mulla Sadra 1996,( نابودی هستند  و  زوال  در معرض 
44(؛ به همین دلیل مالصدرا این امکان  ذاتی را به عدم 
نزدیک می داند )Mulla Sadra 1999, 166(؛ اما آن چه که 
از طریق ماده و کالبد معماری زمینه ادراک  حضوری در 
رکن  حرکت را به وجود می آورد که بتواند مجالی صفات  
حرکت   باشد،  عصر  صفوی  مساجد  فضای  در  جمالی 
جوهری ماده و ادراک  خیالی است. در این رکن مطابق با 
حرکت  جوهری، ناظر در سیری صعودی از طریق تداعی 
معانی )Charkhchian 2019(، از ماده فاصله گرفته، و به 

درک  معنایی نائل می شود.
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ج- رکن  وحدت )در نیستِ  ماده(: بر اساس دو رکن اول 
در مساجد عصر صفوی، با حضور و حرکت ناظر در فضا، 
مراتب  متفاوتی از ادراک تجربه می شود. ادراکات در ابتدا 
ادراکات  حسی در  این  اگر  به مرتبه حسی است؛  مربوط 
پس  خود مفاهیم مستتر داشته باشد، زمینه ادراکات در 
تراز  معنایی فراهم می شود )Tajer 2010, 110(. این معانی 
مستتر در فضای  مسجد، عاملی برای وصل  انسان به مراتب 
باطنی است. مطابق با مشرب  فکری مالصدرا، رکن  وحدت 
را  معقول  و  عاقل  اتحاد  زمینه  صفوی،  عصر  مساجد  در 
 Soleimani Sheijani, Khakpour, and( می سازد  فراهم 
Raees Samiee 2014(؛ که در آن ناظر فارغ از عالم مادی، 
ادراک  به  عقل  قوه   مدد  به  و  یکی  شده،  فضا  با حقیقت 

باطنی و معنوی دست پیدا می کند.
فراهم  را  ادراک  فضا  آن چه که ظرفیت  رکن  وحدت،  در 
حرکت  معنای  به  شفافیت  اصل  است.  شفافیت  می کند، 
ا ست  کیفیت  روحی  به  مادی  کیفیت   از  تکامل  و 
)Noghrekar 2018, 417(، که در آن از کالبد و ماده بنا 
با توجه  تا امکان حضور نور فراهم شود.  کاسته می شود، 

به آیه »اهلل نور السموات و االرض4«؛ نور در تجلی خود در 
و چون جوهری  الهی  وجود  از  تمثیلی  معماری هم چون 
ماده  غلظت  درون  به  فضا،  شفافیت  در  که  است   معنوی 
نفوذ می کند و آن را تبدیل به صورتی شریف و شایسته 
می سازد، تا مناسب نفس  آدمی شود، نفسی که جوهرش 
نور  تمثیلی  نقش  دارد.  نور  عالم   در  ریشه  حال  عین  در 
شفاف  کردن ماده و کاستن از صعوبت و سردی معماری 
است تا هم چون قلب، مأمن و پناهگاهی برای روح گرفتار 

.)Bolkhari 2005, 47( آمده در قلب ماده باشد
بنابراین در رکن  وحدت، شفافیت وسیله ادراک و فهم  فضا 
مساجد  در  است.  شفافیت  جلوه گری  وسیله  نور  و  است 
عصر صفوی، عنصر نور عارض بر فضا نیست؛ بلکه حقیقت 
فضا را هویدا می کند. وظیفه ی نور فقط کارکردی و ساحت 
 زیبایی در فضا نیست بلکه با عیان  کردن ذات فانی ماده، 
ناظر را با جوهر فضا متحد می کند، تا با به کارگیری قوه 
عقل، وی را به تفکر واداشته، و درک  صفات جاللی از فضا 

را برایش ممکن سازد. 

شکل 2: جایگاه ارکان مساجد عصر صفوی در مراتب  ادراکی، مبتنی بر هست و نیسِت ماده

جدول ۱: ارکان سه گانه در مساجد عصر صفوی

پالنمشخصات مسجدپالنمشخصات مسجد

مسجد شیخ  لطف  اهلل
موقعیت: )اصفهان- میدان 

نقش  جهان(
شاه عباس  اول

)1011-1025 هجری 
قمری(

مسجد مصری
موقعیت: )اصفهان- میدان 

قدس(
شاه عباس  دوم

)1061-1116 هجری 
قمری(
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پالنمشخصات مسجدپالنمشخصات مسجد

مسجد امام اصفهان
موقعیت: )اصفهان- میدان 

نقش  جهان(
شاه عباس  اول

)1021-1040 هجری 
قمری(

مسجد حکیم
موقعیت: )اصفهان- میدان 

قدس(
شاه عباس  دوم تا شاه 

سلیمان
)1067-1073 هجری 

قمری(

مسجد آقا نور
موقعیت: )اصفهان- خیابان 

ابن  سینا(
شاه عباس  اول تا شاه صفی
)1034-1039 هجری 

قمری(

مسجد شیخ  علی خان  زنگنه
موقعیت: )اصفهان- خیابان 
ملک، محله شیخ  یوسف، 

کوچه شیخ  علی خان(
شاه عباس  دوم تا شاه 

سلیمان
)1090 هجری قمری(

مسجد ساروتقی
موقعیت: )اصفهان- بازار 

اصفهان(
شاه عباس  دوم

)1053 هجری قمری(

مسجد حاج محمد جعفر 
آباده

موقعیت: )اصفهان- خیابان 
جمال  الدین عبدالرزاق(

شاه سلیمان
)قرن دوازدهم هجری 

قمری(

5. تحلیل یافته ها
در این بخش از پژوهش، با عنایت به جایگاه ماده در ارکان 
ارکان هشت  مختلف مساجد عصر صفوی، در جدول 1، 
در  سپس  است،  شده  مشخص  اصفهان  شهر  در  مسجد 
مطالعه موردی به صورت کامل تاثیرگذاری این ارکان در 
ادراک  فضای مسجد شیخ لطف  اهلل توضیح داده شده است. 

5-۱- بررسی مراتب ادراکی در مسجد شیخ لطف  اهلل
آن چه در نگاه  اول با توجه به سه فضای اصلی مسجد شیخ  
لطف  اهلل یعنی جلوخان، داالن و گنبدخانه؛ نظر محققین 
را به خود جلب نموده  است، اعجاز فضایی و  مراتب  حرکتی 
در آن است. این حرکت به نوعی تداعی  کننده گذر از دنیای  
مادی به  معنوی ا ست، که ناظر را با گذر از یک  رتبه، از 

 ادراکی به مرتبه باالتر فرامی خواند )شکل 3(.

شکل ۳: مراتب  ادراکی در مسجد شیخ  لطف  اهلل
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جلوخان، نخستین فضا در مسجد شیخ  لطف  اهلل، و رکن 
 سکون در ادراک محسوب می شود. این سکون در حقیقت 
مسجد.  ورودی  تزئینات  فاخِر  درک  برای  ا ست  مجالی 
باصره  قوه  به   واسطه   ادراک  که  آن جایی  از  جلوخان  در 
و  حسی  ادراکات  شامل  ناظر  ادراکاِت  می پذیرد؛  صورت 
مادی می شود، اما با وجود این تزئینات، سنگینی و صالبت 
عناصر مادی کاسته می شود، زمینه ادراک در مراتب  باالتر 
ظاهر  واقع صورت  در  می سازد.  فراهم  را  خیال  از طریق 

رمزی می شود، جهت درک  معنا.
که  است،  فضای  بعدی  داالن  ورودی،  و  از جلوخان  پس 
رکن  حرکت در مسجد محسوب می شود. این رکن مطابق 
حرکت  جوهری  )ویژه  عصر  آن  شیعی  اندیشه های  با 
مالصدرا(، توجه به مفهوم حرکت در ادراک است. در این 
کیفیت  فضایی  سه  شاهد  حرکت،  اصل   مبتنی  بر  رکن 
در  فضایی  تداوم   و  پیوستگی  نخست؛  هستیم:  خاص 
نظام ورودی از طریق چرخش در محور حرکتی، به دلیل 
که  مسجد  محور  و  میدان  به  رو  سردر  بین  که  زاویه ای 
 .)Tabassi and Fazelnasab 2012( رو به قبله وجود دارد
این چرخش باعث ایجاد ارتباط بین فضای  داخلی مسجد 
 Golestani, Hojat, and Saedvandi( می شود  میدان  با 
2017(؛ به گونه ای که صحن مسجد چنان در شهر تنیده 
می شود که حرکت ناظر در فضاهای مسجد را، بدون وقفه 
فضا،  سیالیت  در  غیرمستقیم  حرکت  دوم؛  کرد.  خواهد 
گذر  نتیجه  در  و  حرکتی  مسیر  طول  افزایش  باعث  که 
آمادگی  بر  که  می شود،  ورودی  فضای  در  بیش تر  زمان 
 Moradinasab,( می افزاید  ورود  از  پیش  مخاطب  ذهنی 
Bemanian, and Etesam 2018(. سوم؛ داالن 28 متری 
است که در میانه خود، چرخشی 90 درجه دارد. در گوشه 
بر  نوری  مشبک،  پنجره های  طریق  از  چرخش  همین 
فضای داالن تابیده می شود که ناظر را، در ادامه حرکتش 
در  نور  واقع  در   .)Alborzi et al. 2020( می کند  هدایت 
در  حرکت  نوعی  سبب  متعدد،  سایه روشن های  با  داالن 
فضا می شود. در این رکن در حضور ماده به  واسطه حرکت 
و حضور نور، سیر از ماده به معنا در ادراک رخ  می دهد، و 

ناظر را شامل ادراک  خیالی می کند. 
بعد از داالن، نوبت به گنبدخانه می رسد، که همان رکن  
طویل،  داالن  در  از حرکت  پس  است.  ادراک  در  وحدت 
به  ورود  شایسته  مخاطب  مسجد،  کوچک  و  نیمه تاریک 
فضای  وسیع و با شکوه گنبدخانه پیدا می کند، که در آن 
ناظر  حرکت  باعث  نور  می کند.  ایفا  را  اساسی  نقش   نور 
می شود  نوراالنوار  سوی  به  حرکت  و  محراب  سمت  به 
رو در شفافیت  این  از  )Karimi and Mirza Ali 2017(؛ 
فضا، نور در معنای قدسی خود جلوه گر می شود و اشاره به 
آیه شریفه »اهلل نور السموات و االرض« دارد. حضور نور و 
شفافیت فضای زیر گنبد، مجالی می شود برای انسان که 
با فاصله  گرفتن از عالم  ماده، به مدد قوه  عقل در احواالت 

عالم  معنا تعقل کند.
نیستِ   )در  شفافیت  واسطه  به   وحدت  رکن  در  ادراک 
ماده(، در ابتدا شامل ادراک  خیالی است، اما با حضور قوه  
عقل و یکی  شدن ناظر با فضا )اتحاد عاقل و معقول(، ادراک 

به سطح عقلی ارتقاء پیدا می کند.
به طور خالصه می توان گفت، ادراک در مسجد شیخ  لطف 
و  حرکت  سکون،  رکن  سه  در  توالی  فضاها  حاصل   اهلل، 
وحدت است، که در آن با عبور از فضاهای بیرون به درون 
رخ  می دهد. ادراک زمانی تعالی پیدا می کند که ناظر، با 
پشت سرگذاشتن همه ارکان، به دریافت  عمیق از ادراک 
 باطنی دست یابد. مطابق با مراتب  ادراکی مالصدرا، ناظر 
رویت  با  شیخ  لطف  اهلل،  مسجد  ورودی  و  جلوخان  در 
کاشی کاری ها و رنگ ها، شامل ادراکات  حسی می شود؛ در 
رکن بعدی با حرکت در داالن جنبی گنبدخانه، با پشت ِ 
ادراکات  به  کاشی کاری ها،  و  قوس ها  ریتم  گذاشتن  سر 
 حسی نائل می شود؛ اما با وجود بازی نور و سایه در این 
ادراکات  زمینه  تا  می شود،  اضافه  آن  به  خیال  قوه   فضا، 
اوج  اما  شود.  فراهم  وی  برای  باالتر  مراتب   در   خیالی 
مراتب  ادراکی در مسجد شیخ  لطف  اهلل، نهایتاً در فضای 
ناظر  اوج  گرفتن قوه  عقل است، که در آن  با  گنبدخانه، 
از ماده فاصله می گیرد، تا روح وی غرق در معنا شود، در 
این مرتبه ادراک نه از نوع حسی است بلکه در ابتدا خیالی 
می شود  عقلی  ادراک   شامل  مرتبه  خود  عالی ترین  در  و 

)شکل 4(.

شکل4: مراتب ادراکی در مسجد شیخ  لطف  اهلل، مبتنی 
 بر آرای مالصدرا
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6. نتیجه گیری
این  در  ویژه  و  مذهبی،  بناهای  در  باطنی  درک   معانی 
پژوهش، مساجد عصر صفوی )به دلیل عقبه تفکر شیعی 
که در آن عصر جاری و ساری بوده است(، صرفاً به  واسطه 
در  می شود.  محسوب  دست نیافتنی  امری  کالبد  و  ماده 
نتیجه درک  حقیقت فضا در مساجد نیازمند ارتقاء ادراک 
از سطح مادی به سطح معنوی است. مالصدرا بر مبنای 
مراتب  ماده  نیست  به  هست  از  ماده،  حرکت  جوهری 
متفاوتی از ادراک را تعریف می کند، و بر این اعتقاد است 
با  رود،  پیش  نازل تر  مراتب  به سمت  قدر  هر  ادراک  که 
کثافات مادی بیش تر عجین می شود، و هر قدر ادراک به 
سمت مراتب باالتر رود، از جنس غیرمادی و باطنی خواهد 
بود. بر همین اساس، در این پژوهش برای جایگاه ماده در 
مراتب  ادراکی مساجد صفوی، سه رکن تعریف شده است، 

که به شرح زیر است:
پایین ترین مرتبه  ادراک  حسی در رکن  سکون: در  الف- 
ناظر  آن  در  که  است؛  مقوالت  مادی  به  معطوف  ادراکی 
سرگرم مقوالتی حسی، به رویت تزیینات بر کالبد مساجد 
مادی  نقش  و  برای وی حاصلی جز طرح  که  می پردازد؛ 
مالصدرا،  مراتب  ادراکی  با  هم  راستا  رکن  این  در  ندارد. 
ادراک به فرع و بی راه رفته و ناظر از درک حقیقت معانی 

غافل می شود.
ب- ادراک  خیالی در رکن  حرکت: ادراک  معنا در مساجد، 
در مرتبه ای عالی تر از ساحت حس و ماده قرار می گیرد. با 
وجود ماده در مراتب  میانی، درک  معنا از کالبد مساجد، 
به  واسطه قوه  با نظریه حرکت  جوهری مالصدرا،  مطابق 
 خیال و تداعی معانی صورت می گیرد. از آن جایی که ماده 
در ذات  الهی راه ندارد، صفات  جمالی از طریق تجلی در 
هر  می کند.  پیدا  انعکاس  آن  تزیینات  و  معماری  کالبد 
فردی اگر در ادراک  خویش عنایتی عمیقی به این کالبد و 
تزئینات در مسجد داشته باشد، در حرکتی صعودی از این 
پدیده مادی برداشتی مجرد می کند، که حاصل آن ادراک  
خیالی است. این حرکت مطابق با حرکت  جوهری، محملی 
بر  تزئینات  از کالبد مساجد و  ادراک تدریجی معنا  برای 

آن است.
ادراک  عقلی در رکن  وحدت: مساجد صفوی، شامل  ج- 
از طریق حس،  نه  آن  معانی متعددی هستند، که درک 
بلکه به مدد قوه  عقل است. در این رکن، شفافیت حاصل 
زدودن ماده است، تا امکان حضور نور در فضا فراهم شود. 
در این رکن ناظر فارغ از کالبد  مادی، با حقیفت فضا یکی 
خداوندی  جاللی  صفات   مدرک  عقلی،  درکی   در  و   شده 

می شود. 

شکل 5: جایگاه ماده در ادراک در فضای معماری، مبتنی بر مراتب ادراکی مالصدرا

پی نوشت
1. C. W. Morris
2. U. Eco
3. R. Barthes

4. سوره نور- آیه 35
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