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   :چكيده

هنـر ايرانـي متـاثر از مبـاني فكـري ايرانـي،       .  است "چگونگي تاثير مفهوم گذار در هنر ايراني      "اين مقاله پژوهشي در           
اشتراك در مباني فكري و تالش براي حفظ و انتقال اصول و معيارهاي هويت ايراني به زبان و بيان                   . هنري مفهومي است  

امـا در دوران معاصـر بـه دليـل نقـصان در توجـه بـه                 .  هويتي در آثار دوران گذشته شـده اسـت         هر دوره موجب پيوستگي   
بنابراين هدف اصلي . هايي در اين مسير كمال گرا شده است    بيني جامعه در ايجاد زبان و بيان معاصر موجب گسست          جهان

چنين بستر فكري امكان    . تحليلي است  -تحقيق حاضر تبيين چارچوب فكري برآمده از جهانبيني جامعه با بررسي توصيفي           
 برآمـده از اعتقـادات      "گـذار  مفهـوم ". آوردمـي  احيايي كهن الگوها در توسعة بهينة مسير پيشرو تمدن ايراني را فراهم            باز

 اين چارچوب فكري را ايجـاد مـي كنـد و دربرگيرنـده              "به گذار  تذكر" و   "گذار امكان"توحيدي جامعة ايراني، با دو معيار       
  .ري از اصول و معيارهاي هويت ايراني استبسيا

  
  
  
  

. ايراني، معماري ايرانيمراتب ادراكي، هويتمكان تامل،   تجردگرايي توحيدي،مفهوم گذار، :كليد واژه ها  

  
 

ر، بررسي مفهوم گذار مكاني براي تامل در فضاي عبو"اين مقاله بر گرفته از مباحث پايان نامه كارشناسي ارشد معماري مريم دوروديان با عنوان * 
حبيب در دانشكده هنر و  فرح زاده و مشاوره سركار خانم دكترنقي محمد دكتر آقاي به راهنمايي جناب "در تفكر ايراني و تاثير آن در خلق فضا

  . است1387-88معماري واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي سال 
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74 
و مهندس مريم دوروديانزاده دكتر محمد نقي  

 

  مقدمه
  

هــاي مختلــف، نيازمنــد برقــراري اشــتراكاتي بــين  بــازخواني و بــاز زنــده ســازي اصــول و معيارهــاي خلــق آثــار در تمــدن       
ها و شيوه زندگي تفـاوت  زيرا تفاوت در اهداف، ارزش. جامعه معاصر تحقيق و مباني نظري آن مكتب يا تمدن است           فكري چارچوب

 اين موضوع در معماري معاصر ايـران  .كندآوردها را ايجاد مي ها و در نتيجه تفاوت در ماهيت و كيفيت آثار و دست        صول و معيار  ادر  
ايرانـي دچـار بحـران و        كه با توجه به پيشينه غني و پرتوان خود، به لحاظ خلق آثار مطلوب و ارتباط با پيـشينة معمـاري و هويـت                       

براي فراهم آوردن امكان بهتر باز خواني اصول و معيارهاي گذشته، آگاهي بـه چـارچوب فكـري     . ستنقصان گرديده، حائز اهميت ا    
زيرا با حذف محدوديت زماني امكـان بهتـري بـراي نـوآوري در ارائـه         . هماهنگ با مباني فكري گذشته تا حال جامعه ضرورت دارد     

در زمينة مباني فكـري      يج تحقيقات مختلف حكما و انديشمندان ايراني      نتا. آيدكارهاي كاربردي از كهن الگوهاي بومي فراهم مي       راه
اين اشتراكات در جهان بيني جامعه منجر به نوعي اشتراك و           . ١اين تمدن در ادوار مختلف است      تمدن ايراني بيانگر نگرش توحيدي    

ماري ايراني عالوه بر همگوني با نحوه زندگي       اين آثار به ويژه در مع     . پايداري در اهداف، نحوة زندگي، آثار و دست آوردها شده است          
تحقيق حاضر در تالش براي رهيابي چيـستي مبـاني نظـري            . و مباني فكري جامعه، واجد حيات، پويايي و مطلوبيت فضايي هستند          

 در اجـراي    هاي زماني يك چارچوب فكري با حداقل محدوديت      زيرا. اين آثار و چگونگي بازخواني و كاربرد اصول برآمده از آن است           
اصول و معيارها، عالوه بر جامعيت بيشتر، در پيوند مباني نظري و اصول كاربردي و بازاحيايي اصـول و معيارهـاي گذشـته، امكـان                         

بيني جامعـه ايرانـي، مـي تـوان چـارچوب            با توجه به توحيدي بودن جهان     . بهتري را براي استفاده در دوران معاصر فراهم مي آورد         
با توجه به آنكه جهان بيني توحيدي، نگرشي كمال گرا به انـسان دارد و               . بنابر مفاهيم اصيل اين نگرش بنا نمود      فكري مورد نظر را     

  "مفهـوم گـذار   "اي مبني بر گذار به دنبال تبيـين         نمايد، اين تحقيق نيز با فرضيه     اي از مراحل كمال انساني معرفي مي      دنيا را مرحله  
.  كهن در مباني فكري تمدن ايراني و تدوين چارچوب فكري هماهنگ با هويت ايراني اسـت                به عنوان يك تعريف جديد از مفهومي      

نتايج حاصل از اين پژوهش با تاكيد بر نقش مباني نظري در ارائه راهكارهـاي كـاربردي و كارآمدسـازي كهـن الگوهـا مـي توانـد                                  
  .قلمداد گرددهاي معماري به عنوان چارچوب فكري هماهنگ با هويت ايراني در طرح

  روش تحقيق
 تحليلـي   - بـه بررسـي توصـيفي       در تفكر ايراني و تبيـين اصـول و معيارهـاي متـاثر از آن               "مفهوم گذار "براي بررسي جايگاه          

 "گـذار "بر اين اساس با مطالعه مفهومي . ها و مصاديق به ويژه در معماري ايراني پرداخته شده است مستندات فكري جامعه و نمونه    
هاي موجود و شواهد تاريخي در ايـران         به مطالعه در نمونه    "گذار مفهوم"در مباني فكري جامعه و بررسي جايگاه        رسي اسنادي   و بر 

از نمونـه         ( و كمـي   )از نظريـه بـه نمونـه مـورد مطالعـه          (قبل از اسالم و دوران اسالمي پرداخته و در نهايت با تلفيق تحقيـق كيفـي               
منابع در دو دسته اصلي منابع      «. ه است  پرداخته شد   و تحليل چگونگي نقش و كاربرد آن        انكشاف مفهومي   به )مورد مطالعه به نظريه   

  . بندي هستندقابل طبقه) شامل تجارب جوامع بشري و شرايط محيطي(منابع ثانويه  و) مشتمل بر اصول اعتقادي(اوليه و بنيادين 
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   در زبان و ادبيات ايراني"مفهوم گذار"بررسي 
ـ        -حكمـي  ادبيـات   و زبان مهم ترين شاه راه انتقال فرهنگ و نگرش هر قوم از نسلي به نسل ديگر                     رين عرفـان بيـانگر مهـم ت

 مي تـوان بـه گـستردگي و عمـق تـاثير             ررسي لغوي به ويژه در بررسي گسترة مفهومي و معنايي،         در ب  .باورهاي اعتقادي آنان است   
         . طـى كـردن  . گذشـتن . عبـور «بـه معنـاي    در لغـت  "گـذار " .كري يك جامعه پي برد   مفاهيم مورد مطالعه در فرهنگ و باورهاي ف       

ي گذر و راه نيز به كـار        واگذاشتن و در معنا   . گذاشتن كارى به كسى   . محول كردن . بخشيدن. ناديده گرفتن . رها كردن . ترك كردن 
 معناي نهادينه در باورهاي جامعـه قابـل گـسترش و    دهد كه هر  مي نشان   "گذار مفهوم"گستردگي معناي    )1378دهخـدا، ( ».رود مي

ا نهـ بنـدي آ كه كلمات در ادبيات حكم ساختمايه را دارند و هرگونـه تركيـب   چراتاثير بر آثار است از جمله در چگونگي كاربرد كلمه،        
رف ايراني كه بيشترين تمركز از ميان حكماي عا. اين نكته در مورد معماري نيز چنين است. متأثر از مباني نظري مورد استفاده است      

و . ق .  ه ر معروف ايران در قرن پنجم و ششم      دان و شاع    رياضىتوان از حكيم خيام نيشابوري      اند مي  داشته "مفهوم گذار "را بر بيان    
يشمندان خيام از جمله اند   «. ياد كرد شاعر و عارف مشهور ايرانى در قرن ششم و آغاز قرن هفتم هجرى               الدين عطار نيشابوري   فريد

 و لـزوم غنيمـت شـمردن لحظـات و امكانـات      "گذار بودن در" ايراني است كه بيشترين تمركز خود را در بيان معاني عميق فلسفي 
  .)548-545ص1383يوسفي(» .براي رسيدن به مطلوب نهايي گذارده است

ــت  « ــتن ماسـ ــدن و رفـ ــره اي كامـ  در دايـ
 كــس مــي نزنــد دمــي در ايــن معنــي راســت

  

ــداي    ــه بـ ــت او را نـ ــت پيداسـ ــه نهايـ  !ت نـ
 »!كاين آمـدن از كجـا و رفـتن بـه كجاسـت            

  )543ص1383به نقل از يوسفي(                      
    كـاربرد نمادهـا و       و )مـاده ( اين تلفيـق معنـا و ظـاهر          .پردازدترين حقيقت مي  ه بيان سيال  هايش به نرم ترين فرم ب     خيام در دو بيتي   

 همان گونه كه حافظ نيز با تلفيـق ايـن           .باشد قابل مشاهده مي   "مفهوم گذار "ده از نگرش آگاه به      در هر اثر برآم   گر  هاي هدايت فرم

  .كل خلقت تعريف مي كند"بودن گذار در" توحيدي را با تاكيد و توجه به معني با عرفان اسالمي خود تجرد گرايي
 صبح است ساقيا قدحي پر شـراب كـن        «
  

ــدارد شــتاب كــن    ــگ ن  »دور فلــك درن
  )396/ديوان اشعار،حافظ                 (      

 .سـازد گرايي و عرفان متجلي مي    او مفهوم گذار را در تلفيق علم      . داردعطار اين معنا را در بينابين دو نگاه حافظ و خيام بيان مي                  
 فضاي سيال و پيوسته كالم خود        در معناي سير در آفاق و انفس، معاني عميق فلسفي و عرفاني را در              "مفهوم گذار " با كاربرد    عطار

سفر روحاني استحاله سي مرغ در سفر به سـوي سـيمرغ و           ،  در آثار متعددي چون منطق الطير و مصيبت نامه        عطار  . بيان كرده است  
  زنـدگي  "درگـذار بـودن   "مفهـوم   بـا تبيـين       را يا تالش سالك براي كشف حقيقت و لزوم تفكر در امور و روحيه حقيقت جو داشتن               

  .ها استهر به باطن معاني و آيين از ظا"گذار" نتيجه اين سفرهاي روحاني .ه استپرداخت
ــان راه  « ــه مرغ ــا هم ــو ت ــا ش ــو فن  ت
  

 »پيـشگاه  بقـا در  در دهنـدت  ره  
  )4571/منطق الطير عطار(              

در . و خلق شگفتي در سادگي است     هاي معماري   در اين آثار قابل تعميم به فضاسازي      سادگي بيان و تعدد روايات متناسب با موضوع         

ر نگرش آنـان بـر      ي در ادبيات و آراء انديشمدان و فرهيختگان جامعه نكته مهم، اهميت و تاث             "مفهوم گذار "بررسي يك مفهوم مانند     
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د چگونگي كـاربر    و "گذار مفهوم"آمده، نتايج بيانگر چرايي اهميت      ) 1جدول(چنان كه در    . اصول فكري و اهداف غايي جامعه است      
  .ت اسو تاثير آن در خلق آثار

  اصول و معيارهاي مفهوم گذار  مصاديق  چگونگي تاثير مفهوم گذار
  نماد پردازي و تذكر بيان به رمز و يا به صراحت در نمود هاي مختلف

  بيان چرايي گذار و اهميت آن  كل گرايي و وحدت  بيان نتايج، اثرات و اهداف
  جزگرايي و كثرت ي و غناي معناييبيان تعابير بسيار به جهت خواناي

  هدايتگري  بيان به رمز و يا به صراحت راه و روش ها
  ي اجرا و امكان گذارگتالش براي چگون  سلسله مراتب  توجه و تذكر به مراتب ادراك

  سياليت و پيوستگي  فضاسازي هايي ذهني و يا عيني
  )تمامي جداول بر اساس مباحث اين پژوهش تهيه شده اند* (

  * حكمي ايراني-در ادبيات عرفاني گذار مفهوم يارهايمع و اصول: 1جدول 
  

  بررسي اديان ايرانيان در ادوار مختلف

هـاي  تحقيقات مختلف در زمينه اديان در دوره      . ترين منابع جهت دهندة جوامع و بيانگر مباني جهان بيني آنها هستند           اديان مهم      
 حكمـت   ز متفكران و حكماي مسلمان ايرانـي،      سهروردي ا . اديان ايرانيان پيش از اسالم است     مختلف تاريخي بيانگر توحيدي بودن      

 اين دو حكمت و بيان توحيدي بـودن اديـان       شابهكهن ايراني را بر اساس حكمت اسالمي مورد تحقيق قرار داده و عالوه بر اثبات ت               
اعد و ضوابط اشراق در باب نـور و ظلمـت كـه راه و روش حكمـا و         قو اصوالً «.دبنيان گذار فلسفه اشراق را     ،ايراندر  پيش از اسالم    

و . دانايان سرزمين پارس است به مانند جاماسب و فرشادشور و بوذرجمهر و كساني كه پيش از اينان بودند بر رمز نهاده شـده اسـت                    
ر است و نه مانيـان ملحـد و نـه           اين قاعده يعني قاعده نور و ظلمت كه اساس حكمت اشراق است، نه آن اساس و قاعده گبران كاف                  

  ). 18ص1383سهروردي،(» آنچه به شرك كشاند

  آيين مهري
مهرپرستان معتقد بوده اند كه زندگاني اين جهاني آخرين مرحله وجود نيست، بلكه عمر انسان به منزله دروازه ايست كه از آن                      «     

در تفكر مهري دنيا مسيري است جهت ن به اي .)153 ص1348ت،حكمـ (» كندرود و زندگي جاوداني حاصل ميگذشته و بعالم ديگر مي 
    اعتقاد به گـذار بـه عـالم جـاودان غيـر از عـالم مـاده، بـر وجـود                     .كه انسان در آن بسته به كردارش در گذار به نور يا تاريكي است             

پيروان آيين مهري با خطاب مهـر،       «ست  در دانشنامه ايران باستان آمده ا     . كندبيني كهن ايرانيان داللت مي     در جهان  "مفهوم گذار "
كـنم بـر كـشتن هـر حيـوان          سوگند ياد مي  . دارندكنند بر افزايش آفريدگان خردمند كه زمين را معمور و مسكون مي           سوگند ياد مي  

 كـنم بـر جـاري كـردن آب    سوگند ياد مـي . كنم بر شيار كردن و زراعت يك زمين و كاشتن يك درخت ميوه       سوگند ياد مي  . زيانكار
كنم راضيم پس از مرگ از جايگاه نيك بختـان رانـده شـوم اگـر در اثنـاي                   سوگند ياد مي  . خنك در خاك خشك و عمارت يك راه       

 و حفظ نظـم طبيعـي و        با توجه به تاكيد آييني اهميت آباداني       .)369-368صص1375بهار،(» زندگاني اين فرايض مقدسه را انجام ندهم      
 شـده،  بيانگرايي كه امروزه بيشتر به جهت حفظ منابع طبيعي و سازگاري با اقليم  ايداري و بوم اصول پ ،دوري از پليدي و زيانكاري    
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 كه توجه به اين نوع نگـرش و كـاركرد آن            .است بوده   "گذار"فراتر از نيازهاي اقليمي و به عنوان راه سعادت و فراهم كننده امكان              
  .ومي سازي تكنيك ها و روش هاي معماري پايدار قلمداد گرددمي تواند در دوران معاصر به عنوان راهكاري مناسب در ب

  آيين زردشتي
آنچه . موصوف و سبب سعادت و خير و بركت شمرده مي شود     ) مزدا(اهورا مزدا يعني روح روشن و طاهر، كه به حكمت و خرد             «     

 دستور آيين خود را از اهورا مزدا دريافـت  2تشود، بنام ديو يا دروغ ملقب و نزد ايشان مبغوض است، زرتش           موجب آالم و بدبختي مي    
 دين زردشت انسان را مخلوق اهورا مـزدا و          .)156 ص 1348، به نقل از حكمت    44/9يسنا(» .كرده تا عقايد جهانيان را تطهير و تصفيه نمايد        

     از آن بـه كالبـد تعبيـر        دارد كه انسان مركب از دو عنصر است؛ يكي عنـصر خـاك كـه              داند و بيان مي   آزاد به انتخاب خير و شر مي      
 بگذرد و به آسمان "چينود پهل"دوم روان علوي، كه پس از مرگ بايد از پلي به نام          . ماندكند و پس از مرگ در اين خاكدان مي        مي

 ايـن بـه معنـي تاكيـد بـر         .  بنابراين آيين زردشت نيز مانند ديگر اديان توحيدي متذكر به معاد است            .)163-162صص1348حكمت(برود  
در اين آيين دين فقط براي مراسم و تـشريفات ظـاهري نبـوده بلكـه در حكـم        .  انسان از دنياي مادي به جهان علوي است        "گذار"

تـاثير ايـن    .  در اين دوران با ارتقاء مرتبه حاصل از به كار گيري خـرد تعبيـر شـده اسـت                   "مفهوم گذار ". قانون و شيوه زندگي است    
 معمـاري تلفيـق ظريـف و        معمـاري هخامنـشي   . كنيك آميخته با آموزه هاي دينـي بـوده اسـت          نگرش بر جامعه استفاده دانش و ت      

در تـالش بـراي كـاهش     نمـاد گرايـي  با معناگرايي و عالوه بر اهميت نكات فني و تكنيكي برتر چراكه . هماهنگ خرد و معنا است    
بنـابراين  . خلـق فـضاهايي سـيال و اوج گيرنـده اسـت         نتجه اين تالش    . اندتاثيرات مادي محيط و تاكيد بر وجه معنايي زندگي بوده         

  .اندبوده "امكان گذار"گرايي و كمالگرايي، اصول و معيارهايي به جهت برقراري خرد

  آيين اسالمي
در . دين اسالم به عنوان كامل ترين دين توحيدي بيش از همه اديان به تدوين و تبيين اصول زندگي انسان تاكيد كـرده اسـت                            

به طوري كه تالش براي ارتقاء      .  تاكيد بر معاد جسماني به همراه معاد روحاني ديدگاه تازه اي از تجردگرايي را گشوده است                اسالم با 
مفهوم گذار اين بـار فقـط در عـالم معنـا مطـرح          . گرددو كمال گرايي در ماده نيز عالوه بر جنبه هاي تجردگرا و معنا گرا مطرح مي               

هاي خود را در هر سويي از جهان        ما نشانه  «: به اين جهت در قرآن آمده است       ي مادي نيز متجلي است؛    نيست و در عالم ماده و دنيا      
ي ايشان مي نمائيم تا به آنها پيدا شود كه آن آيات حق و راست است، آيا به خداوند بسنده نيست كه او بر هر چيزي توانـا                و در تنها  

 در واقع صفات قابل انتساب را ي انسان زندگي با ذكر صفات الهي و بيان جانشين  قرآن عالوه بر ارائه اصول جامع      )53/فـصلت (»است؟
ها در  به انسان « :آمده است نيز  در كالم امام علي       .است هاي عيني و الگوهاي كاربردي براي رفتار انساني ارائه داده         به عنوان آموزه  

اند و تفكر را براي رسيدن به بهتـرين مقاصـد بـه    ه روشن ارشاد شدهدنيا براي پيدا كردن راه نجات مهلت داده شده و آنان به را           اين  
           دهنـده جايگـاه     نـشان   زنـدگي در دنيـا     چنـين بـه انـسان و      نگـاه اين   .)1379 بـه نقـل از جعفـري،       83خطبـه (» .آنان عنايت فرموده است   

ز جمله تاثيراتي كه مفهوم گـذار بـر معمـاري            ا . است يترين شكل آن در جهان بيني اسالم       در عميق ترين و گسترده     "مفهوم گذار "
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 به طوريكه علت شكل گيري يـك مكـان و كـاربري           .ستها  استفاده بهينه از عناصر، فضاها و مكان       ،ايران داشته، وحدت در كثرت    
  .فضايي آن مجموعه اي از داليل مادي تا معنوي بوده است

  نتيجه بررسي اديان به جهت تبيين مفهوم گذار
 "مفهـوم گـذار   "اديان  اين  به دليل هماهنگ بودن خاستگاه      در اديان مورد بررسي و       "مفهوم گذار " به جايگاه و اهميت           با توجه 

در اصول و اهداف جامعه   " گذارمفهوم  " تاكيدي بر اهميت     جامعه در ادوار مختلف داشته و اين      بيني  جايگاه مشتركي در مباني جهان    

به عنوان يك باور عميق اعتقادي، در خلق آثار تمدن ايراني بـه            "مفهوم گذار " چگونگي تاثير  شايد به توان در بيان    ). 2جدول  (است  
و حريم    مرتبه را و آن حد     و آن گذار و حركت امتداد و پويايي را موجب         : ويژه در معماري ايراني به عنوان نمونه  اين چنين گفت كه           

گي را و آن نظم طبيعي و اهننور و سايه را و آن سازگاري و هم      اهميت  ن  درون و بيرون را و آ     تمايز  ورودي را و آن     تشخص  و آن   را  
  .به جهت لحظه اي تامل در مسير عبور استهمه  و .مي سازد را موجب مصنوع را و آن تجلي مكان در برآيند نيروها

  در معماري ايرانياصول و معيارها   نمود اين اصول در اهداف و باورهاي جمعي  اصول و اعتقادات مشترك اديان توحيدي 
  وحدت  توجه به يگانگي وجود  يكتايي مبدا خلقت
  سلسله مراتب  توجه و تذكر به مفهوم گذار  گذار كل خلقت
  انسان مداري  توجه به ساحت هاي وجودي انسان  سير در انفس
  جامع نگري و پايدار  توجه به نظم طبيعي و هماهنگي با مصنوع  سير در آفاق

  كمالگرايي  ه و تذكر به حركت به سمت كمالتوج  دنيا مرحله تكامل
  نمادگرايي  توجه و تذكر به ابعاد روحاني انسان  ابعاد مادي و معنوي

  اصول و معيارهاي مفهوم گذار در اديان توحيدي ايراني: 2جدول 

  بررسي مفهوم گذار در نمادهاي ايراني
رمزپردازي در عين حالي كه     «. هستندباورهاي فرهنگي جوامع    ل  ترين روش در حفظ و انتقا     كهنترين روش بيان و     نمادها كهن      

اي رمز عالوه بر آن كه به درون اشياء و موضوعات اشاره دارد، جلوه            . باشد وجهي از هنر است، جلوه اي از تعدد ساحتهاي حيات مي          

بينـي جامعـه    جهـان  3ي از منابع محفـوظ  بنابراين نمادهاي ايراني به عنوان يك.)1381زاده، نقي( ».از هويت معنوي هر فرهنگي است    
  .گيردايراني مورد مطالعه قرار ميهاي هويتي و چگونگي كاربرد آن در ايجاد نمادها و نشانهبراي بررسي جايگاه مفهوم گذار 

  چليپا يا گردونه خورشيد
و   حيـات  ةهارگانـه، آتـش، روح، چرخـ      با معاني بسياري چون خورشيد، نيك بختي، ارابه مهـر، عناصـر چ            ايراني  چليپا نماد كهن         
و  محـيط دايـره    سـوي  نقطه آغاز و با امتداد خطي بـه        از. است مربع و مركز دايره، ميان ايچليپا رابطه .  است ايراني بوده  قوم نشان

محـور  .  اسـت  نظمي كه در باغ سازي ايراني نيز با عنوان چهارباغ ايرانـي قابـل مـشاهده   .كندتقسيم آن، نظم چهارگانه را ايجاد مي   
مـل مـشترك در   تـرين عا مهـم .  مادي و فرا مـادي اسـت  فضايعمودي اين نماد تاكيدي بر محورهاي اتصال دهنده و راه گذار دو   

 به ويژه در مراتب حركت از ماده به تجرد و اهميت توجه به مركز و محورهاي                 "گذار"آمدن چليپا، حركت و      داليل مختلف به وجود   
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فـرم  . جايگاه و اهميت اين نماد از ديرباز با عناصر و امور مقدس در ارتبـاط بـوده اسـت              . كي و علوي است   دهنده دو جهان خا   اتصال
و مركز آن بر آب است، كه مفهوم گذار را به واسطه حركت در راستاي محورهاي ارتباطي               ) 1تصوير  (معابد اوليه شبيه به چليپا است       

به ويژه آنكه سياالت از محدوديت شكلي كمتري نسبت به جامدات برخوردانـد ايـن نگـرش تجردگرايانـه را                    . كندنمادين آشكار مي  
  .نمايند تقويت مي

  

  

  

  
  

اغلب . اين مسجد در مركز خود حوضي با پالن مربعي داردكه به موازات نورگير سقف  هم اندازه آن كنده شده است. پالن مسجد سنگي داراب: 1تصوير 
 .)55، ص1384آزاد، ميترا، كتاب ماه هنر (ون ايراني مسجد را يك بناي ساساني مي دانند منابع و مت

  دايره
 مركـز .  نماد مناسبي براي بيان وحـدت اسـت        ،به دليل خلوص و پايداري فرمي      .شود و نقطه را در بر دارد      آغاز مي دايره از نقطه         

  نمايانگر طبقات و سلسله مراتب    ها،المركز با تاكيد بر اهميت حريم      ر متحد دواي. عمود بر محيط دايره است     نقطة تالقي خطوط  دايره  
 از  ، ايرانـي  ةترين نماد و مشخصه معمـاري گذشـت        گنبد مهم  .است به ويژه معماري و فضاسازي ايراني قابل مشاهده       اين امر    .ندسته

 دايـره بـه دليـل       .اسـت زمـان محـدود      ر گذار از مكان و    بيانگ كه در مقابل مربع      تلفيق متنوع دواير با دقت بسيار زياد به وجود آمده         
بـا  در باورهاي فرهنگي نمادي از چرخش ايـام   از اين جهت .حركت دوراني كه در نهاد خود دارد بيش از هر چيز القاگر حركت است      

  .  مي شود، نمادي از ابديت محسوببه دليل بي پاياني حركت اين چرخه انجام هستي دانسته وآغاز و ي در مبدأ كانون
 نقـش سـاختاري داشـته و پويـايي،          )1ديـاگرام  (نگـارگري و  بـه ويـژه نـستعليق        دايره در بسياري از هنرها مانند خوشنويسي ايراني       

  . است درونگرايي، ارتباط پيوسته و حركت مداوم بين درون و بيرون را ايجاد كرده
بـه ايـن جهـت فـرم دايـره يـا                        . شود حركت و گذار اسـت     افت مي بيشترين معنا و مفهومي كه از دايره و نماد هاي مشتق از آن دري             

  .كندهاي نورگير بازارها، امكان گذار را در ابعاد مختلف مادي و معنوي ايجاد ميتذكر دهنده به گذار بوده و يا در كابردي چون روزنه
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شاهكارهاي : مأخذِ نگاره.  برد فرم مارپيچ و دايره به عنوان عنصر ساختار دهنده در نگارگري ايرانيدر بند كردن قطب الدين، ظفرنامه تيموري، كار: 1دياگرام 
حوض كه در معماري ايراني نمادي بر محور هاي ارتباطي ماده و معني است، در الية ارتباطي مخاطب، ديد از پالن و به شكل مربع، گويي . نگارگري ايران

در حركت مستقيم به حوض دايره، كه در نگاره بيضي ديده مي شود، در اليه واسط دنياي خيال هنرمند است كه از .  خيال است به دنياي"گذار"روزني براي 
 از "گذار" از آب به نور و " گذار"به عالوه در اين حركت، . طريق حركت مارپيچ نمادين به باالي مناره نمادي از تجرد گرايي توحيدي را ايجاد كرده است

 نگارندگان:                                                                                                                             مأخذ.به دايره نيز قابل مشاهده استمربع 

  ارتفاع، حركت و صعود
 اي به مرحله ديگـر بـه صـورت تـدريجي و مـنظم بـر                 حركت به ويژه حركت پيچشي و دوار صعود كننده، بيانگر گذر از مرحله                 

ترين نمـود عينـي   ها نيز از جمله اين نمادهاي حركتي و صعود كننده و ظريفها و اسليميپيچ. اساس ريتمي موزون و آهنگين است     
عنا نيست كه انحنـا و      انتزاعي كردن و هندسي كردن اشكال در هنرهاي ايراني بسيار رايج بوده ولي به اين م               «. مؤكد بر گذار هستند   

كند و هنرمندان با مهـارت از      شود خطوط پيچ و خم بيشتر پيدا مي       خطوط مورب به كار نمي رفته بلكه هرچه هنر ايراني پخته تر مي            
اما همين طرح هاي مورب نيـز همـواره بـه صـورت             . كنندها و انحناها و خطوط مورب در انواع هنرهاي تزئيني خود استفاده مي            خم

هر خط غير مـستقيم در واقـع پـيچ          . توان در اين مورد به بته جقه كه در واقع نقش استيليزه سرو است اشاره كرد               مي. زه است استيلي
يـابي و طراحـي پـالن و         در معماري ايراني اين نمادها عالوه بر كاربرد در نقوش، اجزا و عناصر در مكان               )771،ص1363زماني(» .است

هاي امروزي و يا استمرار حيات و پويايي در شـهرهاي   هاي باستاني در نزديكي شهر ها و راه       جود تپه و. مقاطع نيز مد نظر بوده است     
  . قابل مشاهده است) 2دياگرام (و بافت هاي كهن و حتي در تك بناهاي كوچك ميان راهي تا ديگر بناهاي با ارزش معماري ايراني 

  1382نقش عجب :  مأخذ                                                                   ت گذارصعود كنندهبيانگر اهمي مجموعه گنجعليخان يطول برش: 2دياگرام 
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  نتيجه بررسي مفهوم گذار در نمادها
 در بررسي تعدادي از نمادهاي ايراني، چنان كه. بيني و نگرش جامعه است نشاني بر جهان ،آنچه از نهاد نمادها قابل ادراك است           

و ايـن نـشانگر وجـود و اهميـت          . )3جـدول    (واسط بودن، قابل مشاهده اسـت      شود معنايي از حركت، تغيير مرتبه و حد       مالحظه مي 
  . مفهوم گذار در سطوح مختلف زندگي در تمدن ايراني است

   و معيارهادر معماري ايرانياصول  مصداق اين اصول در نمادها  اصول ساختاردهنده  متاثر از مفهوم گذار
  نظم  دايره، پيچ ها و اسليمي ها  اهميت فرم هاي هندسي و نرم

  مركزگرايي و دورنگرايي  چليپا  اهميت مركز و باطن
  سلسله مراتب  دواير متحد المركز  اهميت مراتب معنايي

  كمالگرايي و تعالي  پيچ دوار صعود كننده  اهميت  امكان گذار و تذكر به آن
  ريتم  لگوهاي مدور بي پايان، اسليمي هاا  اهميت تكرار معناها و ارزش ها
  كثرت در وحدت  الگوهاي تكرار شونده  اهميت تنوع در عين همگوني

                                     نگارندگان: مأخذ                                                    در نمادهاي ايراني گذار مفهوم يارهايمع و اصول: 3جدول          
  

  بررسي مفهوم گذار در كاربرد عناصر طبيعي در تمدن ايراني
تـرين  ي و مهـم    آيـات الهـ    به عنوان  طبيعت   به اعتقادات ديني جامعه     وبه دليل نيازهاي انساني در ابعاد مختلف             در تمدن ايراني    

حفظ و پاسداشت عناصر طبيعـي بـه ويـژه عناصـر            از جمله   . استبرقرار بوده   و طبيعت   اي بين انسان    منبع شناخت آميختگي ديرينه   
آثـار بـه ويـژه در    در خلـق  ها و تاثيرات مفهومي نمادپردازي آنها وهاي ذاتي  ويژگيتوجه به ،چهارگانه به عنوان اركان اصلي خلقت    

كيفيت فضاي دروني با تاثير ويژه و       عالوه بر تاثيرپذيري و الگوپذيري از طبيعت، خلق         در معماري ايراني    . معماي و شهرسازي است   
در ايـن رابطـه     . تو ديگـر عوامـل بـوده اسـ         بافت    صوت، بو، جريان هوا، دما، رطوبت،       نور،  بر عوامل فضاسازي چون    كالبدهدفمند  

اين هماهنگي  . دوسويه فضاي مطلوب و آسايش بخش زماني فراهم مي آيد كه هماهنگي دروني و بيروني در معماري رعايت گردد                  
 به اين جهت در بخش پاياني به مطالعه مفهوم گذار در كاربرد عناصر اربعه كـه              .ك است ادراقابل  معماري ايراني    ابعاد مختلف در     در

  .شودمواد پاية خلق هر اثر معماري است و نيز چگونگي الگوپذيري از آنها به عنوان مهم ترين منبع شناخت، پرداخته مي
ــد    ــده ان ــش بن ــاك و آب و آت ــاد و خ  ب

  
 بــا مــن و تــو مــرده بــا حــق زنــده انــد   

  )1/838/مولوي،مثنوي معنوي                     (

  نور
» در فروردين يشت و هرمزد يشت نيز تفاوت ميان جسم خداوند كه نور اسـت و روان او كـه راسـتي اسـت بيـان شـده اسـت            «     

 عامـل   )52/، شـوري  9/، حديـد  46/مائـده ( وسيله هدايت و آگاهي      : در قرآن نيز تعابير بسياري از نور شده است از جمله           .)15ص1382رضي،(
تـوان بـه    هاي ذاتي نور نيـز مـي      از ويژگي . )35، نور 174، نسا 157اعراف( "اهللا نور السموت و االرض    " و   )12/، حديد 8/تحريم(تميز مؤمنين   

هاي يت نور و ايجاد رنگ    ؤطيف قابل ر  امكان گسترش نور در راستاي حركت مستقيم خود و يا خصلت بازتاب و پراكنش به ويژه در                  
 هـيچ   )69/نحـل (  آيات قدرت الهي   )69/بقره( رنگ زرد درخشان  . ها و كيفيات آنها بيان شده است      در قرآن از رنگ   . مختلف اشاره نمود  

دين خود اسـتفاده   عرفاني، نظامي به زيبايي از رنگ در حالت نما        در ادبياتِ . )138/بقره( به خداي يكتا نيست      "ايمان"رنگي خوشتر از    
 اين معاني متـاثر     .ها مشاهده نمود  توان اوج معناگرايي را در كاربرد رنگ      ري، فرش و نگارگري ايراني نيز مي      در كاشي كا  . كرده است 



82 
و مهندس مريم دوروديانزاده دكتر محمد نقي  

 

هـاي بـومي   نور در تلفيق با سايه، سبزه و خشت از ويژگـي          . از همان مفاهيم بيان شده در اديان و نمود آن در الگوهاي طبيعي است             
در معماري نور براي روشنايي، گرمايش، زيبايي، انتقال احساس، انتقـال           . هاي بديع در هنر و معماري ايراني است        آورنده زيبايي  پديد

مفـاهيم  . شفافيت و بازتاب نور چون روح، همواره زيبايي خاصي به كالبد خشك معماري بخشيده اسـت               . مفاهيم و ايجاز كاربرد دارد    
ها بدون ارتباط كالمي و رابطـه مـستقيم انتقـال           ها و روشنايي  توان از طريق تيرگي   را مي  و حركت    زيادي چون حس حضور، تمركز    

را  نيـز گـذار و حركـت          نور از نظر كاربردي و فـضاسازي       معاني اعتقادي و ماهيتي،   عالوه بر   . هاي معنوي تاكيد كرد   داده و بر ارزش   
اين بررسـي تاكيـد بـر        .)2 تصوير (دهدي حس حركت مسير حركت را نشان مي        نور در بازارها كه با القا      مانند حضور . گرددموجب مي 

  .كند اهميت مفهوم گذار و تالش براي گذار از ماده به معني را در كابرد اين عنصر بيان مي

  

  باد
تاثيرات باران زايي بادها نماد حيواني بـاد قلمـداد         هايي متصل به آبهاي كوهساران دارد، به دليل         در اساطير كهن سيمرغ كه بال          

 تاثيرات شگرفي كه در مسير حركتي خود بـر فـرم كالبـدي          د با با. اشاره شده است  ) 46/روم( در قرآن به باد بشارت دهنده     . شده است 
ر باد به لحاظ فرمي مـستقل  عنص. ها دانسته شده استها و پيچهاي بديع ايراني چون اسليميعناصر طبيعي دارد، منشأ نقوش و فرم     

بـه جهـت    ،   بادگيرهـا   ماننـد  )3دياگرام  ( گيري بناها، و عناصر مختلف معماري     ها و جهت  از مكان است ولي تاثير بسياري بر مكانيابي       
اين مطالعه بيانگر اهميت امكان گذار مطلوب بـاد بـراي ايجـاد شـرايط بهتـر آسـايش و                    . داردحفظ و ايجاد آسايش محيط مصنوع       

   .نگي اجراي آن با استفاده از دانش و هنر ايراني استچگو

  آب
تـرين  به عقيـده زردشـتيان آب پـس از آتـش، مقـدس      «)1384پور، كعبي(» . آب را نخستين آفريده معرفي مي كند  4در بندهشن «     

آب از جمله عنصر اصلي خلقت به ويژه  در قرآن نيز  )1382نقي زاده، (» .اندآوردهها گناه به شمار مي    عنصر است و آلودن آن را با پليدي       
 بيـان شـده     )30/ملـك (اي بر شناخت خـدا       و نشانه  )11/نوح(  نشان رحمت و غفران الهي     )63/حج( عامل حيات و آباداني      )45/نور(انسان  
          نمـاد حيـواني    ماننـد . ترين نقوشي كه ديده شده است، متأثر از آب يا نمادي از آب بوده اسـت               مهم در آثار باستاني بيشترين و    . است

تاثير باد در شكل گيري عناصر معماري  :3دياگرام
  ور پ ان ب ض غ: ماخذ

  
 

بازار دامغان نور تعيين كننده مسير حركت: 2 تصوير
  نگارنده: مأخذ
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گذشتن از آب در اساطير ايراني اهميت خاصي دارد، و اغلـب قهرمانـان پـيش از دسـت يـافتن بـه                       «. بز كوهي و نماد گياهي نيلوفر     
 آب داراي  .)1382زاده،   نقـي ( »يابـد  گذرند، و به اين ترتيب با هر بار از آب گذشتن، تولدي تازه وقـوع مـي                موفقيتي بزرگ، از آب مي    

بـا  بـه عنـوان عنـصر اصـلي         ايرانـي   معماري  آب در   .  و حيات بخشي است     پاك كنندگي، انعكاس دهندگي     رطوبت، ،طراوت گيويژ
 آسايش محيطي، آيينگـي و  تاثيراتي از و عامل، پيوند دهنده فضاها هاشكل دهنده مكان و معماري در اطراف آن مركزقرارگيري در  

 هـا   نيـز حـضور در ورودي       بين درون و بيرون به ويژه در ارتباط بـا بـاغ و حيـاط و                حضور آب، درون عمارت و حركت     . استسياليت  
  .آب در معماري ايراني استارزش كاركردي، زيبايي شناسي و اعتقادي نشان دهندة 

  خاك
ر بيان خلقت در اسالم عالوه ب. كوشيدنددر ايران باستان خاك نيز چون ديگر عناصر طبيعي مقدس بوده و در حفظ پاكي آن مي                     

آب ناپـاك بعـد از گـذر از    .  بيان شده است)6/مائده(انسان به عنوان برترين مخلوق از خاك، عامل پاك كننده جايگزين آب در تيمم         
          انسان بعد از مرگ در خـاك دفـن شـده و گياهـان در هـر رسـتاخيز طبيعـت از خـاك                     . گرددخاك پاك شده و به منبع اوليه باز مي        

گراي ايراني ماننـد     است ولي در تمدن معنا     با وجود اينكه خاك نسبت به ديگر عناصر از بعد مادي بيشتري برخوردار             .آورندبر مي  سر
هـاي  نـوآوري  در وكاربرد بسياري در معمـاري  ايران  به ويژه آنكه به جهت اقليم       . هاي نماديني را بر عهده دارد     ديگر عناصر، ويژگي  

ال تلفيق با رنگ و نقش تصويرگر جهان خيـ        در   ها كاشي كاري  خاك در  به عنوان نمونه     .يوان بوده است   قوس، گنبد و ا    ايراني مانند 
  . گردد مي مادي به جهان معناناي از جهاهنرمند و عامل واسطه

  نتيجه بررسي مفهوم گذار در كاربرد عناصر طبيعي در تمدن ايراني
 آثار و دست آوردهاي تمدن ايراني بيانگر اهميت جايگـاه مفهـوم گـذار در تفكـر                  عناصر چهارگانه در       نحوه الگوبرداري و كاربرد     

  .بيان شده است) 4جدول  (اصول و معيارهاي متاثر از اين مفهوم در كاربرد و اهميت عناصر طبيعي در. ايراني است
  گذار ارهاي مفهوماصول و معي  اصول معناي قابل استنباط در كاربرد  اصول ساختاردهنده  متاثر از مفهوم گذار

  نظم و هماهنگي  حضور، تمركز و حركت  آفرينندگي نظم دهندگي و رها كنندگي
  كمالگرايي و معنا گرايي  ارزش كاركردي، زيبايي شناسي و اعتقادي  پاسخگويي، تذكر دهي و نمادگرايي

  وحدت در كثرت  همگوني-پيچيدگي، تنوع-سادگي  تركيب متنوع و بديع اشتراكات و تضادها
  نگارندگان: مأخذ                                         دركاربرد عناصر طبيعي در تمدن ايراني گذار مفهوم يارهايمع و اصول: 4جدول    

       

  گيرينتيجه

دوار مختلـف  در اكـه   را تعريفي نو از مفهومي كهن دانـست  "مفهوم گذار"توان  در تفكر ايراني، مي"گذار"بنابر اهميت جايگاه         

 برآمده از نوعي نگرش به جهان است كه انـسان را توانـا بـه گـذار در مراتـب                     "مفهوم گذار ". رد پذيرش و باور جامعه بوده است      مو
. داردي فكـري جامعـه   ها، تاثير بسياري بر مبانبينيه افتراق جهانترين وجمهممفهوم به عنوان اين . داندمختلف مادي و معنوي مي 

معيـار   را يك مفهوم اصيل قلمداد نمود كه منجر به تدوين چارچوب نظري مفهوم گـذار بـا دو                    "مفهوم گذار "توان  ميبه اين جهت    

        معيـار   دوايـن با توجه به اهميت مفهوم گذار و اشتراك در ادوار مختلـف تمـدن ايرانـي،    . گرددمي "امكان گذار" و "تذكر به گذار  "
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اين چارچوب فكـري بـا ايجـاد     به اين جهت .)5جدول (ند ستهمعيارهاي خلق آثار در تمدن ايراني      بسياري از اصول و      در بر گيرنده  
احيـايي   بازدر بازخواني اصول گذشته به ويژه در نوآوري كاربرد كهن الگوها و    بستر فكري مشترك از گذشته تا حال امكان مناسبي          

  . وردآميتمدن ايراني در دوران معاصر را فراهم كمالگراي مسير 
  اصول و معيارهاي  مصاديق  چگونگي تاثير مفهوم گذار

  كمالگرايي  تذكر به تالش براي كسب مراتب باالتر
  چند بعد گرايي و يا بي بعدي  تذكر به توجه به ساحات مختلف وجودي

  نمادگرايي  تذكر به اهميت معنا و توجه به آن
  مركز گرايي  ا آنتذكر به توجه به درون اهميت ارتباط ب

  سلسله مراتب  تذكر به اليه هاي مختلف ادراكي
  تذكر به گذار

  وحدت در كثرت  تذكر به وحدت در وجود در همه تكثرات خلقت
  سياليت   امكان گذار در مراتب مختلف با كمترين محدوديت
  پيوستگي  امكان گذار از ماده به معنا با توجه به مراتب ادراكي

  استحاله و تلفيق نرم   و تدريجي با توجه به نظم طبيعتامكان گذار نرم
  ريتم  امكان گذار در يك ساختار موسيقيايي 

  انسان مداري  امكان گذار متناسب ساحات مختلف وجودي انسان
  جامع نگري  امكان گذار از محدوديت ها

  هدايتگري  امكان گذار به واسطه امكانات

  امكان گذار

  نظم  ريامكان گذار به واسطه نظم ساختا
  نگارندگان: مأخذ                                                                          در مباني هويت تمدن ايرانيگذار مفهوممتاثر از  يارهايمع و  اصول:5   جدول

  
  

  هاپي نوشت
  ).1383سهروردي، (» ملت ايران داراي فلسفه عميق و عريق بر اساس يكتاپرستي بوده است« -1
اصل آن زرثوشتَرَ است و شيخ مقتول و فاضل شهرزورى و عالمـهء شـيرازى و جمعـى از متـأخيرين، چـون عالمـهء دوانـى و ميرصـدرالدين و                   -2

 .منصور او را نبى فاضل و حكيم كامل دانند الدين غياث
اين معني بر اساس اعتقادات  )Alexander,2003,p.21(رويكرد بازتاب در جامعه شناسي هنر بيانگر اين نكته است كه هنر آيينه جامعه است  -3

 .جامعه ديني توحيدي ايراني نيز همواره برقرار بوده است
4- )هِ ش د كه حاوي اساطيرِ مربوط به خلقت جهان مي باشد  نام يكي از كتاب هاي ديني زرتشتي- 2.  اصل آفرينش ، آفرينش نخستين - 1)ب .

 .)فرهنگ معين (بندهشن هندي و يكي بندهشن ايراني ييك. از اين كتاب دو نسخه موجود است 
  
  :منابع
  . ران ه ت ،   اه  آگ،ور زداپ  م ون اي ت ار ك ت راس  وي، "ران ر اي اطي  در اس ي ش ژوه پ"؛ )1375(، مهرداد ،ار ه ب -1
 . ران ه ت نگ اسالمي،وادي، دفتر نشر فرهگرد آوري محمد رضا ج،") ع(دنيا از ديدگاه علي "؛ )1379(، محمد تقي عفري،ج -2
 . ران ه ت باهتمام محمد قزويني و قاسم غني، زوار،" ديوان اشعار"؛ )1378(حافظ، شمس الدين محمد،  -3
 . ران ه ت .ابن سينا :،تهران"تاريخ اديان"؛ )1348(، علي اصغر كمت،ح -4
 . ران ه  ت.دا خ  ده ه ام ن ت غ  ل ه سسو ، م ران ه  ت اه گ ش دان:  ران ه  ت دي ي ه ر ش ف ع ، ج ن ي ع د م م ح ظر م رن  زي،)لوح فشرده ("ه ام ن ت غ ل" ؛)1378(، ر ب اك ي ل ع، دا خ هد -5
 . ران ه ت .سخن:، تهران"آيين مغان"؛ )1382(، هاشم ضي،ر -6
 . ران ه ت .مجرد: آسيه جوادي، تهران ،"معماري ايران پيچ تزئيني،آثار تاريخي اسالمي ايران،"؛ )1363(، عباس ماني،ز -7
 .، ترجمه سيد جعفرسجادي،دانشگاه تهران"حكمه االشراق" ؛)1383(، هروردي، شهاب الدينس -8
 . ران ه ت .، تصحيح محمدرضا شفيعي كدكني، ويرايش دوم، تهران، سخن"منطق الطير"؛ )1384(عطار، فريدالدين محمد، -9

 . ران ه ت .، فرهنگستان هنر، مجموعه مقاالت"ن ايرانبررسي تاريخي عناصر چهارگانه در دوران باستا"؛ )1384(عبي پور،محبوبهك -10
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