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 چکیده
یست و در حال حاضر بدون توجه به معنا و مصداق واقعی در معماري امروز، متناسب با مفهوم واقعی آن ن» فضا«استفاده از واژه 

آن بکار گرفته می شود. این واژه داراي مفاهیمی است که ریشه در ماوراء و باورهاي فرهنگ ایرانی دارد و در دیگر تخصص هایی که 
فضاي معماري بطور عام و انـواع  بکار می رود داراي معانی و مصداق هاي متفاوتی است. هدف ما از تدوین این مقاله تامل در مفهوم

اسالمی و دیدگاه -در این راستا با بهره گیري از آموزه هاي معماري ایرانی اسالمی بطور خاص است.-فضاي موجود در معماري ایرانی
موجود در  سعی در تبیین شناسایی معناي انواع فضايتوصیفی،  -با استفاده از روش تحلیلی نظریه پردازان  معماري اسالمی ایران، 

معماري ایران نموده ایم. آنچه که از استدالل ها و شواهد استخراج می شود اي است که فضا داراي ویژگی هاي کالبـدي و مفهـومی 
است که با بررسی و شناسایی مولفه هاي موجود در این ویژگی ها، می توان به شناخت هر چه بیشتر و بازآفرینی معمـاري گذشـته 

 یاري کرد.
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 مقدمه -1
ارسطو اولین نظام هاي فضایی  "فیزیک"افالطون و  1"تیمائوس"

، که نقشه 2از یک نظام فضایی) 1386(تقوایی,   را ارائه دادند.
یک  "پنهان معماري می باشد، اینگونه انتظار می رود که 

آورد و بتواند واقعیت تجربی و حقیقت  چهارچوب را بوجود
متافیزیکی و ماورایی را هم تشریح کند و هم بینشان مصالحه 

باستان  یراندور در ا یاناز سال (Haider,1988)"برقرار نماید.
که به جهت فراهم آوردن رفاه  یمبود یمعماران ینیشاهد هنر آفر

 ینتردادن کوچک یتاهم و فرد ساکن در فضا به توجه یشو آسا
را ارائه  یزيشگفت انگ يها یتپرداخته و خالق يو یازهاين

فضایی  را که ایرانیان در معماري می ساختند، هم بر  کردند.
یافته هاي خیالی و هم کیهان شناختی متکی بود. در این روند 
تمامی عناصر آن به ژرفا برده می شد و هیچ چیز آن زاده هوس و 

در این مقاله ابتدا به بررسی   )1386(تقوایی,  اتفاق زودگذر نبود.
فضاي معماري و جایگاه آن در حکمت اسالمی ایران می پردازیم. 

در  موجود سپس به مهمترین ویژگی هاي انواع فضاهاي مفهومی
یافتن این ویژگی ها ما را از  معماري ایرانی دست خواهیم یافت.

تر شیوه هاي سازماندهی معماران در کذشته براي هرچه توانا
 کردن و تاثیر گذارکردن فضا یاري می کند.

در اسالم هیچ حرکتی از بعد الهی رها نیست و  "از آنجایی که 
 "هیچ حوزه اي نمی تواند از ارتباط با مفاهیم قدسی رها شود

(Haider,1988,73)  به همین دلیل جهت بازخوانی و بازآفرینی
ر  اعتقادي و نظام فضایی معماري ایرانی، نیز باید ابتدا ساختا

 بنیادي آن معماري بررسی گردد.

 فضاي معماري -2
 یاسـت و خـود منبعـ يمعمـار يجوهر يموضوع و ماده  يفضا

و در دسترس است و بدون بعد سوم معنا و حضـور معمارانـه  ینتاهیال
فضـا،  یفضـا، چنـد زمـان ییاعصار با روشـنا يدر همه  يندارد. معمار

بودن فضـا،  یفضا، چند ارزش فضا، تنوع ینیو سنگ یخلوص فضا، سبک
  )1393, يبوده است. (حائر یرم درگیمفاه یلقب ینفضا و از ا يغنا

 
 گان. فضاي معماري از دیدگاه نظریه پردازان. ماخذ: نگارند1جدول

نزدیکترین تعریف شاید این باشد که فضا را خالئی در نظر «می گوید:  گروتر
، چاپ 1390(گروتر,  .»بگیریم که می تواند شئ را در خود جاي دهد

 )187هفتم, ص. 
 ص)30،139فضا را ذات معماري می داند. (زوي،  زوي

معماري واقعیتی است که در فضا بازشناسی می شود،در فضا واقع می  فالمکی
 شود و در پیوستگی ها و وابستگی هایی که با فضا دارد فهم می گردد.

 )1, ص. 1392(دکتر فالمکی, 

 ماري اسالمیجایگاه فضا در مع -2-1
هنر اسالمی همواره در پی آن بوده است تا فضایی بیافریند که در 
آن بر سرشت موقت و گذراي اشیاء مادي تأکید شود و تهی بودن اشیاء 
مورد توجه قرار گیرد. اما اگر قرار بود اشیاء به کلی غیر واقعی و مطلقـاً 

و هنـري هیچ باشند، در آن صورت اصوالً شیئی وجود پیدا نمـی کـرد 
 )1389نبود که درباره آن بحث شود. (نصر س. , 

ایران، برگرفته از  یشناخت ودرك مفهوم زمان و فضا در هنراسالم
نگاه به مراتب وجود و در نتیجه اعتقاد به عوالم سه گانه، معقول، مثالی 
و محسوس، با زمان و فضاي خاص آن عوالم است که در نهایت در هنر 

فرّخ پیام,  ;, دکتر حبیب اهللایشود. (آیت الله یم یلمتج یو البته نقاش
 . )87و زمستان  ییز, پا;سانهاف

 فضا در حکمت اسالمی -2-2
 یهـاناز همـه در کتـب ک یشفضا را بـ یفتعر یدر حکمت اسالم

بـا مکـان  یجستجو کرد و مفهوم آن در ارتباط تنگـاتنگ یدبا یشناخت
 یاسـالم يکمـاح یـانافالطـون و ارسـطو در م یـفاست.اساسا دو تعر

  )1388طرفداران خود را داشته اند. (فروتن م. , 

 ص)1385،177. فضا در حکمت اسالمی(نقی زاده،2مودارن
 

فضاها براساس مباحث انسان شناسی دیدگاه اسالمی به دو دسته 
 آفاقی و انفسی تقسیم می شوند.

این فضا از فضاي پر جاذبه طبیعت، وجهه طبیعت  فضاي آفاقی:
مادي، متکثر و تنوع طلب انسان را ارضا می کنـد و عمومـا در گرایانه ،

 ساحت عمومی و بیرونی نمود دارد.

ارتباط مفهوم فضا در  .1نمودار
معماري ایرانی با مفاهیم 

 دیگرماخذ: (نگارنده)
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این فضا زمینه ایجاد خلوت و حضور درونی آدمی  فضاي انفسی:

است که حالت خودیابی و خودآگاهی را براي انسان فراهم مـی کنـد و 
ر همین عمدتا در فضاهاي درونی مورد توجه بوده است.درنتیجه به خاط

میرسـد و » این همـانی بـا فضـا«انفسی بودن درك فضا، انسان به یک 
 هویت خود را در آینه پیرامونش می بیند.

عوامل موثر در انفسی کـردن فضـا را : قطبیـت، هندسـه، شـکل، 
بافت، رنگ، نور و تزیین و...می توان دانست.قطبیت و جهت منـدي در 

ي خاص نگاه، نور، حرکت، هر معماري و فضاسازي با تاکید بر جهت ها
توجه و... شکل پیدا می کند.قطبیت یکی از مهمترین ابزارهـاي ایجـاد 
کیفیت و ارزش معنایی در فضاست و هر نوع نظم تمرکزآفرین با محـور 
سازي و قرینه سازي و تنظیم تناسبات فضـا کـه بـا مربـع، مکعـب یـا 
مکعب مستطیل شدن به فضـا جهـت مـی دهـد مـی باشـند کـه جـز 

ترین عوامل کیفی کردن فضاي انفسی است.اصـل دیگـري کـه در مهم
آفاقی بودن فضا نقش اساسی دارد، تشدید حرکت کالبـدي(مکانیکی و 
فیزیکی)است.به گونه اي که عناصر تشکیل دهنده فضـاي معمـاري در 
انسان، انیزه حرکت و عبور را تشدید و تشویق نمایند.انواع هندسه هاي 

ن محورو مرکز،قرینه و...شکل هاي نامتعین خطی و موجی،نامنظم، بدو
و امتدادهایی که از نقطه دید خارج مـی شـوند در آفـاقی کـردن فضـا 

(نقره کـار, برداشـتی از حکمـت اسـالمی در هنـر و معمـاري,  موثرند.
1393( 

 گان.تعابیر گوناگون از فضا در حکمت اسالمی.ماخذ: نگارند2جدول
 
 

حکمت 
 اسالمی

 نمونه معماري نظریه پرداز نوع فضا

خانه و مسجد و فضاهاي  متون دینی فضاي انفسی
 حضوري

 بازار و فضاهاي عبوري متون دینی فضاي آفاقی

 بررسی انواع فضا در معماري ایرانی -3
 فضاي مثبت -3-1

 یم یجادرا ا ییمثبت ارتباط فضا يفعال فضا یرانی،کیفیتا يدر معمار
که از  ییهوا نید،همچوآ یکند که گذر به سرعت به دنبال آن م

اوج و انجام منبسط  يکند، و سپس درون فضا یعبور م ییگلوگاه مجرا
 يتوان از طرق مختلف دو فضا ی). م1380, یاربخت &. (اردالن یشودم

از دو فضا  یکی يها یژگی.تکرار و1ت را بوجود آورد:ی،وحدمثبت و منف
که گسست ناممکن  يدو فضا به گونه ا ی.در هم رفتگ2.یگريدر د

روشناس,  & یبلس يمقدار دو فضا نسبت به هم. (تقو یت.رعا3اشد.ب
) را در یمثبت و منف -یفضا (پروخال ین) مصداق بارز ا1390زمستان 

 .توان مشاهده کرد یرواق م يعنصر معمار

 
 
 
 
 
 
 
 

 منفی فضاي -3-2
هنر اسالمی همواره در پی آن بوده است تا فضایی آفریند که در آن بر 

ي اشیاء مادي تاکید شود و تهی بودن اعیان مورد سرشت موقت و گذرا
معماران مسلمان با بکارگیري فضاي منفی «توجه قرار گیرد. دکتر نصر: 

فضایی خلق می کردند که در آن صرف غیابت جسمانیت یا به تفکر و 
درون گرایی منتهی می شود یا به انبساط و نشاط روحانی می 

 تفکر در خالی فضاي سخن)346, ص. 1393(نقره کار,  »انجامید.
 در و اسلیمی این فضا رادرنقوش  .است درون به توجه ، اسالمی ایرانی

دید، که در آن فضاي منفی و فرم مثبت  می توان مشخصا نیز خطاطی
به طور برابر نقش اساسی دارند.نقوش اسلیمی این امکان را براي فضاي 

گی را از آن بزداید خالی فراهم می آورد که به قلب ماده نفوذ کند، تیر
و آن را در برابر نور الهی شفاف سازد.فضاي خالی، به مدد استفاده از 
اسلیمی به شکل هاي مختلف آن،در وجوه گوناگون هنر اسالمی وارد 
می شود و اشیا مادي را از ثقل خفقان آورشان رها می سازد و به روح 

 سان همین هب اسلیمی اجازه می دهد تا تنفس کند و بسط یابد.  نقش
 آمیخته هم در خالی فضاي با هایی که فرم تکرار و بسط طریق از ،

 انواع در ذهن شدن محصور و نقطه یک در نگاه ماندن ثابت از ، است
 آزادي چشم به و میکند جلوگیري ماده تبلور و خاص انجماد

میدهد.بنابراین،فضاي خالی،چه در هنرو چه در معماري اسالمی،از 
دن ماده و آشکار کردن سرشت فانی آن و در عین حال طریق شفاف کر

(نصر  درآمیختن حضور الهی با اشکال مادي، نقش مثبتی ایفا می کند. 
فضاهاي منفی،اغلب با رنگ هاي تیره آبی،الجوردي و  )1389س. , 

سیاه پوشانده می گردد، تا بتواند عمق را تداعی کند و بازگو کننده 
) 9, ص. 1391همتی,  &ریان, هالله, (آذ  فضایی الیتناهی باشد.

 یحضور متناسب فضاي تهی میان نقش ها به عنوان یک بستر ژرف و ب
کند که حرکت از برون به درون و بالعکس  یانتها، شرایطی را ایجاد م

اسلیمی ها و ختایی ها نمایان شود و به صورتی نمادین، مفهومی 

: دیسف رنگ(رواق، عنصر در یخال و پر يفضا یبررس. 1-2رتصاوی
: ماخذ).یمنف يفضا شینما: اهیس رنگ مثبت، يفضا شینما

 گاننگارند
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(جمالی  .شکار سازدمتعالی را در سیر به سوي حقیقت مطلق در خود آ

 )1390دکتر مراثی,  &
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 فضاي همزمانی -3-3
و هم در توقف و مکـث  یگذشته زمان را هم در گذر آفاق يمعمار

از آن  یشیهر زا یگذاشت. مرکز که در تفکر سنت یم یشبه نما یانفس
کرد. حرکت بـه  یم یاطراف را قطب يفضا ي،شد، در معمار یحادث م

عبور و انتقال از شکل به صورت، حرکت به سکون  یینآ یآن نوع يسو
 ی). فضا، هم انسان که تمام8, ص. 1388, قواییوزمان به سرمد بود. (ت

اسـت. در قبـال جنبـۀ  یو هم انفعـال یهم فاعل یخلقت، شامل امکانات
آیـد. متقارنـاً،  یفضاست که تصور زمان در حد حرکت پدیـد مـ یفاعل

کند که خود مستقیماً فراورده  یدر ماده یا صورت بروز م یامکان انفعال
علیت این حرکت را سیر نفـس از  طنیِاز این حرکت است. نظریۀ با یئ

کند. بدینسـان مقـام زمـان و  یروح اعظم قلمداد م يمیان فضا به سو
خـود را همزمـان  یو انفعال یفاعل يصورت همان فضاست که جنبه ها

کـه نمایشـگر نظـام  یسازد. این یکپارچگ یحرکت آشکار م یبه میانج
بـه تجسـم  يو در محیط شهر يهمزمان است، در معمار یحرکت يها
متـداوم از حادثـاتِ  ی)، کـه جریـان17-2یرآینـد، نظیـر بازار(تصـو یم

 یـنا ینآورد.همچنـ یبر پایۀ عدد و هندسه پدیـد مـ یهماهنگِ فضائ
 يلگوهـا.ایخوردبـه چشـم م یرانـیمسـجد ا يدر سطوح فضا یهمزمان
 یهـانسقف ها معموال به خطوط مدور و مرکزگـرا کـه نمـاد ک یسطح

بـه  یـرهدا یلبـه تبـد یوارهـاکه خطوط د درحالیدارند، یشهستند،گرا
نفـس بـه روح هسـتند.کف عمومـا بـا  یدارند و نماد تعال یشمربع گرا

هستند.از آنجا که  ینشود که نماد خود زم یم یدهپوش یمربع يالگوها

 يدهند،فضا و زمان را در الگوهـا یبدست م یانیپا یب يسطوح الگوها
, 1380, یـاربخت &. (اردالن نـدکن یمـ یببا هم ترک یانپا یب يتکرار
 یمــ ییدر مـورد تــداوم فضــا يپــرداز معمــار یــهنظر آرنهـایم)49ص. 

کـار معمـار  یامر،مشخصـه ذاتـ ینبه اندازه ا ییمسئله فضا یچه:«یدگو
کـه  یـنا یعنـی ینـد،ا مرتبط با هم ببر یروندرون و ب یدکه او با یستن
 )Arnheim,2007:123» (مفهوم بشمارد. یک يآن دو را اجزا یدبا

 
 

 

فضاي وهمی،  -3-4
 ماورایی، مثالی

 يبه طرح ها یلشکل با تبد یو ب ینسنگ يماده  یاسالم يدر معمار
بدل شده  ییماورا یاییبه اش ییو اشکال مقرنس و مشبک گو یینیتز

و  یجهان نوران ینهم یزن یرانیا ي) معماريراسکند یاند. (صادق
 يو در رنگ ها يصفو يمساجد دوره  يها یشرا در آرا ییماورا

اند به جلوه  ینبلور يها یکان ونهمچ ی،لعاب يها یشاداب کاش
ها مفهوم  یبهو کت یمیتکرارشونده در نقوش اسل يگذاشته است.الگوها

) آب در 1380, یاربخت &کند. (اردالن  یم یررا دا یتنها یو ب یتابد
است.  یگرو طهارت،انعکاس دهنده عالم د یبر پاک یرانی،عالوها يمعمار

نه آب بوده که عالوه بر یمسجد، به منزله آ یاطانتخاب حوض در ح
است، در  یپرستشگاه مثال یگنبد آسمان را که طاق واقع یرتصو ینکها

شاننده هفت رنگ پو یهايکاش یرتصو ینهمچن یداده،خود انعکاس م
موجود در  یوانهاياز چهار ا یکیمعکوس  یرو تصو ینمایاندهنماها را م

 ارمیساختهمعکوس گنبد را در خود آشک یرمسجد، به اضافه تصو یاطح
 یوانمجازي گنبد و ا یرآب، حوض و انعکاس تصو یقلیاست و سطح ص

هشتم در  یمسهروردي اقل یربه تعب یاعالم مثال  یاز تجل یانیدر آن، ب
 بوده است. یادن یرلم محسوس و زوالپذعا
 فضاي انسانی -3-5

را به اندازه باال(قد)ي مردم میگرفته و  درگاه معمار ایرانی افراز (بلندا)
د و پرتو ماه را به روزن و روشندان را چنان می آراسته که فروغ خورشی

پهناي اتاق خواب به اندازه یک بستر  .اندازه دلخواه به درون سراي آورد
بوده و افراز تاقچه و رف به اندازه اي است که نشسته و ایستاده به 

 يفضا و ناتییدرتز) یخال(یمنف يفضا یبررس. 3-4-5تصاویر
 نگارنده: ماخذ).یمنف يفضا شینما: اهیس رنگ( ، يمعمار

 نشان کاشان، بازار پالن. 6ریتصو
 هم یحرکت يها ستمیس دهنده

, اریبخت & اردالن: (ماخذ. زمان
 )124. ص, 1380

http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87.html
http://www.tebyan-zn.ir/tags/%d8%af%d8%b1%da%af%d8%a7%d9%87.html
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آسانی در دسترس باشد. روزن باالي پنجره یا گلجام معموًال داراي 

ه که این شیشه ها شیشه هاي رنگی به رنگهاي زرد و لیمویی و آبی بود
را از غرابه هاي شکسته بدست می آورند. براي جلوگیري گرما به 

بهره می برند یا دیوار آسمانه(سقف) را دو پوسته می  ارسی درون، ار
 &(راستجو, فاضلی,  .گرما باشد ساختند تا الیه پنام (عایق) جلوگیر

 )31بمانیان, ص. 
 
 
 

 نتیجه گیري -4
در این مقاله ارایه شد، می توان به » فضا«با توجه به تعاریفی که از 

اهمیت فضا در جامعه و در پی آن هویت در معماري پی برد.فضا در 
معماري ایران بطور کلی با عناصري چون حرکت، زمان، مکان و صورت 

نگاتنگ بوده است. همانطور که بیان شد، در یک دسته در ارتباط ت
بندي کلی ویژگی هاي فضا را به دو دسته ي عناصر کالبدي(موجب 
تشدید فضاي آفاقی) و عناصر مفهومی (موجب تشدید فضاي انفسی) 
تقسیم نمود، که در معماري ایرانی، رسیدن به فضاي انفسی از درجه 

راي درك بهتر این عناصر، جدولی اهمیت باالیی برخوردار بوده است. ب
 ارایه می شود که عوامل تشدید کننده هر فضا را بیان می کند.

معماران و شهرسازان ما باید در معماري معاصر، به مفاهیم فضایی 
مطرح شده در حکمت نظري اسالم و معماري ایرانی روي بیاورند تا با 

نسان را تامین کنند و بازآفرینی این مفاهیم، بتوانند هم نیازهاي مادي ا
هم هماهنگ با نیازهاي روحی و در جهت رشد و تعالی او طراحی 

 نمایند.
 گان.ماخذ: نگارندعوامل تاثیرگذار در ایجاددفضاهاي مختلف.3جدول
 عوامل موثر در ایجاد آن فضا انواع فضا 

 
 فضاي مثبت

 عناصر مفهومی عناصر کالبدي
 حرکت عنصر رواق، حیاط            

نقوش اسلیمی و خطایی،  فضاي منفی
رنگ هاي تیره؛ 
 الجوردي و سیاه

درون گرایی، تکرار در نقوش، 
 فضاي الینتاهی

نمایش الگوهاي تکراري  فضاي همزمانی
 و بی پایان در کالبد بنا

تداوم فضایی مثبت، استفاده از 
کیفیت هاي گوناگون در یک 

 (چندارزشی بودن فضا)مجموعه
فضاي 

 ییوهمی،ماورا
 

طرح هاي تزیینی، 
اشکال مقرنس و 

مشبک،عنصر آب و 

کاستن از ماده، توجه به روح و 
سرشت و طهارت، انعکاس و 

 تکرارو...

 نورو...(عناصر نمادین) 
مقیاس، عناصر  رعایت فضاي انسانی

آسایشی انسان 
نظیر؛ارسی و گلجام 

 داراي شیشه هاي رنگی

اتفاده از اعداد فرد و تاکید بر 
 فردگرایی
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