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چكیده
نشانه شناسي و معنايابي مفاهيم عرفاني در معماري و شهرسازي نشان از كاربرد 
مفاهيم روحاني در كالبد معماري و شهر است كه مي تواند از بستر ديدگاه عرفان 
اسالمي و يا غرب مورد بررسي قرار گيرد؛ همانطور كه در دوراِن صفوی، ارتباط و 
برهمكنش معناداِر مضامين عرفان شناختی و معنوی با كالبد و ساختار معماری  
شهری از منظر رويكردی نشانه شناختی با ساير عناصر كالبدی معماری شهری در 
كل مجموعه  شهر، نشان از همپيوندی و پيوستاری قرين؛ و ارتباطی هماهنگ و 
معنادار با ساختار كالبدی و فضايی معماری ايرانی- اسالمی نشان دارد؛ چنانچه از 
ديرباز با تكيه بر غناي تحسين  برانگيز در فرم و معنای معماری اين سرزمين بوده 
است كه ابعاد نشانه شناختی حامل ارزش هاي واالي معنوي به منصه ظهور رسيده 
و معماری سنتی ايران خاصه در دوران اسالمی را، عالوه بر رعايت اصول كاربردی 
آثار  نتيجه، در  قرار داده و در  اعتقادی  و  بروز مفاهيمی دينی  تزيينی، محمل  و 
معماری اسالمی همواره رابطه ای تنگاتنگ ميان صورت و معنا را ايجاد كرده است. 
در اين مقاله به روش توصيفی- تحليلی در مرحله ادبيات و مبانی نظری و تحليل 
ساختاری در مرحله تحليلی، با رويكرد »نشانه شناسی امبرتو اكو« و »تبارشناسي 
عرفان اسالمي« و با استفاده از منابع كتابخانه ای، تالش مي گردد تا فرايند خلق 
مورد  عصر صفوی  معماری شهری  در  عرفانی،  مضامين  بيان  شيوه های  و  معانی 
اين پژوهش نشان می دهد كه در معماری عصر صفوی  نتايج  بررسی قرار گيرد. 
خاصه در شهر اصفهان، هر يک از اجزاء نخست به گونه ای مستقل و با توجه به 
ظرفيت حمِل معنا، تداعی بخش يكی از مضامين عرفانی شده-اند. در ضمن، بناهای 
مختلف در ساختاِر شهر، در يک زنجيره معنايی پيوسته ای قرار گرفته اند كه نهايتاً 
به خلق معنايی ژرف تر در ساختاِر كالِن شهر منجر می گردد كه ارتباط تنگاتنگی 

با مفاهيم و مضامين عرفان شناختی داشته و دارد.
عرفان شناختی،  مفاهيم  شناسی،  نشانه  شهری،  فضای  و  كالبد  كلیدی:  واژگان 

دوران صفوی. 
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Cognitive Semiotics and finding meaning in architec-
ture and urbanism by integrating the concepts of Su-
fism, Islamic mysticism and codes of Umberto Eco, 
of Tehran: Architecture of Safavid Isfahan School

Abstract
In the Safavid era, meaningful communication and interaction with the physi-
cal and spiritual themes of mysticism cognitive and semiotic approach from 
the perspective of urban architecture with other physical elements of urban 
architecture in the city is linked. And Show the link and send a continuum, 
and meaningful communication and coordination with the physical structure 
and the Iranian-Islamic architecture. As has long been admirable in form and 
meaning of architecture, based on the richness of the land that carry semiotic 
dimensions of spiritual values is manifested. Iranian traditional architecture, 
particularly in the Islamic era, in addition to functional and decorative prin-
ciples, concepts of religious expression vehicle has. As a result, Islamic ar-
chitecture has a close relationship between form and meaning is created. In 
this paper, analytic and structural analysis in the analysis stage, the semiotics 
approach is an attempt to describe the process of creating meaning and impli-
cations of mystical practices, the architecture of the Safavid to be reviewed. 
The results show that the architecture of the Safavid era, especially in the city, 
each of the components are independent with respect to the carrying capac-
ity of meaning, evokes the themes of the mystical have. In addition, several 
buildings in the city, located in a continuous chain that ultimately creates a 
sense of deeper meaning in the metropolis causes cognitive and mysticism 
are closely related themes.
Keywords: anatomy and urban space, semiotics, cognitive concepts of mys-
ticism, the Safavid era.
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1. مقدمه
هر اثر هنری و باالخص معماری شـهری، محملی برای 
تجلـی معانـی نهفتـه در فرهنـگ و هنر يک سـرزمين 
و عرصـه ای بـرای بيـان مضامين انديشـه ای وابسـته و 
پيوسـته بـا آن اسـت. معمـاری نيز بـه مثابه هنـر برتر، 
از ايـن قائـده مسـتثنی نبوده و از جهت فـرم و كيفيات 
ظاهـری، نحـوه اسـتقرار و چگونگـی ارتبـاط يافتـن با 
سـاير بناهـا، بـه مثابه ابـزاری بـرای بيان معنـا و تجلی 
مفاهيـم معرفت-شـناختی تلقـی می گـردد. از سـويی 
ديگـر، معمـاری ايرانـي- اسـالمي از ديربـاز بـا تكيه بر 
غنـاي تحسـين برانگيز در فرم و معنا حامـل ارزش هاي 
واالي معنـوي بـوده اسـت؛ چنانچـه معمـاری سـنتی 
ايـران، عـالوه بـر رعايـت اصـول كاربـردی و تزيينـی، 
همـواره بـر مفاهيمـی دينـی و اعتقادی اشـاره داشـته 
و در نتيجـه، در آثـار معمـاری ايـران همـواره رابطه ای 
تنگاتنـگ ميـان صـورت و معنـا وجـود داشـته  اسـت 
كـه ايـن مفاهيـم در رويكردهـای نشـانه شـناختی در 
رويـه از »دال بـه مدلـول«، »داللت گر بـه داللت ياب«، 
»ابـژه بـه سـوژه« به منصـه تحليـل و تدقيـق رسـيده 
اسـت.  ايـن آثـار در طي قرون متمـادي و در دوره های 
مختلـِف تاريخی، بـا بهره گيـری از جريان هـای فكرِی 
حاكـم، بـه گونه هـای متفـاوت تجلی بخـِش باورهـای 
فلسـفی و اعتقـادِی زمـاِن خـود گشـته  اسـت. ايـن 
مسـئله به ويـژه در عصـر صفـوی كـه از شـاخص ترين 
دوره هـای  مهم تريـن  از  يكـی  و  معمـاري  دوره هـاي 
شـكوفايی فكـری و فلسـفی ايرانيان می باشـد، بيش از 
هـر زمـان ديگری به چشـم می خورد؛ لـذا مقاله حاضر 
بـا بررسـی تجربـه فضايـی موجـود در سـاختار و كالبد 
بناهـای دوره صفـوی، مفاهيـم و مضاميـن اعتقـادی و 
عرفانـی نهفتـه در آن را نـه فقـط در قالـب تک بنـا كه 
در ارتبـاط فضايـی موجود ميـان آنها در سـاختاِر كالِن 
شـهر كـه بـه خلـق مفاهيـم متعالـي اسـالمي در متِن 
شـهر منتهی گشـته اسـت،  مورد تحليل و بررسی قرار 
مـی دهـد. در ادامـه به مـواردی چنـد در رابطـه با اين 

موضوعـات اشـاره می شـود.

)2( مواد و روشها
 )2-1( روش تحقیق

از »روش توصيفـي و تحليلـي« در بررسـي  ابتـدا  در 
نظـري و مبانـي تحقيق اسـتفاده شـده اسـت. در عين 
حـال، روش ايـن پژوهـش نيـز بـا توجـه بـه رويكـرد 
نظـری آن، »روش تكوينـی« و روش »نشانه شـناختی« 
اسـت. در عيـن حـال، مهمتريـن روش در ايـن مقالـه 
روش »تحليل سـاختاری« اسـت؛ چراكه روش »تحليل 
سـاختاری« نيـز از نظر شـكل كالبدی، مقيـاس و ابعاد، 
موقعيت و قراگيری در سـايت و روش سـاخت و مفاهيم 
مربـوط بـه آن را نيـز شـامل می شـود. تحليـل آثـار 
در واقـع تحليـل سـاختاری زبـان بـا اسـتفاده از روش 
»روش  از  همچنيـن  اسـت.  سـاختاری  زبان شناسـی 
اسـت  شـده  اسـتفاده  نيـز  نشانه شـناختی«  تحليـل 
كـه رويكـرد زبانشناسـانه بـه معمـاری، نشـان داده كه 
می تـوان شـهر و بنـا را بـه مثابـه متن در نظـر گرفته و 

مورد تفسـير قـرار داد. 
)2-2( چارچوب مفهومي تحقیق

در ايـن مقالـه مفاهيم نماديِن معماری ايرانی- اسـالمی 
مـورد بررسـی قـرار داده شـده و زيرسـاخِت معنايـی و 
قابليـِت بيانـی آن تبييـن گرديـده و نيـز بناهايـی بـا 
كاربری هـای مختلـف نظيـر مسـاجد، خانه، بـاغ، كاخ، 
كاروانسـرا به ويـژه در عصـر صفـوی به صورت مسـتقل 
بررسـی و تفسـير شـده اند. بـراي ايـن تفسـير از روش 
نسـانه شـناختي عرفـان اسـالمي و رمـزگان امبرتو اكو 
بـراي تحليـل مفاهيـم اسـتفاده شـده اسـت و مقوالت 
معنـوي و روحاني حدوث يافته در مكتب شهرسـازي و 
معمـاري اصفهـان مورد تحليـل قرار گرفتـه و محتواي 
پيـام منتـج از كالبد معماري شهرسـازي شـهر اصفهان 
و  اسـالمي  عرفان شـناختي  هـاي  مولفـه  اسـاس  بـر 
تصـوف از يـک طـرف و انتقـال پيـام از طـرف ديگر كه 
موردنظر نشانه شـناس معـروف ايتاليايـي »امبرتو اكو« 

بوده اسـت، بيـان گرديده اسـت. 
 )2-2( جامعه و محدوده موردپژوهي

جامعـه مـورد پژوهـش معمـاري و شهرسـازي شـهر 
اصفهـان بـوده اسـت كـه نمونـه بـي بديل ارزسـمندي 
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از گنجينـه هـاي معنايي و ارزشـي معماري ايـران بوده 
و حـاوي نكاتـي اسـت كه مـي توانـد معنـاي عرفاني و 

بنيان شـناختي وااليـي را بـه دسـت دهـد.
 

)3( مبانی و ادبیات نظری
)3-1( عرفان اسالمی

»سـيد حسـين نصر«، سرمنشـا هنر قدسـي را بصيرتي 
ملكوتـي مـي دانـد كـه از »حكمـت جاويـد« نشـات 

نمودار 2. چارچوب مفهومي تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.

تصوير 1. نقشه شهر اصفهان در دوران ساسانی و ابتدای دوران اسالمی؛ ماخذ:  
Golombek, Lisa, 1974, p42
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مي گيـرد كـه در قلـب پيـام و تجربـه دينـي نهفتـه 
اسـت و چـون مبـدا الهـي واحـد اسـت و نيز به سـبب 
وحـدت عميـق گيرنده انسـاني، بـه جاودانگـي و جهان 
شـمولي دسـت مي يابـد )نصـر،  1379، ص 110( و از 
آنجـا كـه »مقـدس« بـه معنـاي حضـور ذات سـرمدي 
در امـر زمانـي و حضـور مركـز كل در محيـط اسـت، 
»هنـر مقـدس« هـم نشـانگر حضـور ذات سـرمدي در 
نظام انسـاني اسـت كه اعم از معماري، نقاشـي، شـعر يا 
موسـيقي، حجـاب وجود زماني را كنار مـي زند و نظاره 
گـر را بـا واقعيتـي مواجـه مـي سـازند كه از آن سـوي 
سـاحل وجـود، يعنـي از نظـام سـرمدي، مي درخشـد 
مكاشـفه ا ي  اسـالمي،  هنـر  ص76(.   ،1379 )نصـر، 
استحسـاني و مجاهـده ا ي عرفانـي از صـور هسـتي در 
رونـد تجربـه اي زيباشـناختي بـراي رهايـي از غربـت و 
امـكان دهـي قربـت بـه ذات الوهـي، در بسـتر كالم و 
ادب، ترسـيم و تجسـيم، فضاسـازي و معماري ا سـت تا 
از طريـق تجربـه  شـهودي  و يا تجربه  محسـوس و آنهم 
در صحنـه  آفـاق و انفـس، ترجمانـي از وجـدان وحدت 
جانـان دركثـرت جهـان درگسـتره اي از عالـم ذر تـا 
قيامت براي فزوني منزلت و رسـتگاري انسـان راسـتين 
باشـد )رهنـورد، 1378، ص49(. عرفـان از كلمـه َعَرفه 
به معنای شـناخت گرفته شـده اسـت و تجربه عرفانی، 
يكی شـدن بـا خـدا يـا بـا روان كيهانـی اسـت. عـارف 
بايـد راه تزكيـه را بپيمايـد تـا بـه درگاه خـدا راه يابـد 
و سـعی دارد بـا كشـف و شـهود و اشـراق بـه حقايـق 
برسـد. برمبنـای ايـن مكتب، رسـيدن بـه حقيقت تنها 
بـا عشـق و تصفيـه نفـس ميسـر اسـت. هـدِف عرفـان 
تنها كشـف حقيقت نيسـت، بلكه رسـيدن بـه حقيقت 
نيـز هسـت. در عرفـان، بـرای وصـول بـه حقيقـت و 
رسـيدن به مرحله كمال، سـير و سـلوک معنوی، نقش 
عمده ای داراسـت )ايرانی صفـت، 1386، ص 71-76(. 

)3-2( مراتب عرفان اسالمی
باشـنده  بشـري بعـد از رشـد فكـري و جسـمي، چـه 
بدانـد و چـه ندانـد، سـالک سـبيل حـق و رهـروي راه 
ايزدي سـت و نهايـت سـيرش حـق متعـال اسـت »اِنَّ 
اِلـي ِربّـَک الّرْجعـي« و »ُكلُّ اِلينـا راجعـون« هنرمنـد 

وادي  در  مراتـب هنرآفرينـي خويـش  در  نيـز  دينـي 
سـلوک پـاي مي گـذارد و با آگاهـي از سـلوک خويش، 
در پـي حركت و توالي، آشـفتگي و اضطـراب، عبادت و 
طاعت، خودسـازي وخودشناسـي در جسـتجوي عشق 
و حـب الهي سـت تا به كمـال مطلوب ووصـال محبوب 
رهنمون باشـد، اسـاس ايـن آگاهي برا ي سـلوک همان 
توجـه به فطرت اسـت »و في اَنُْفِسـُكم افـال تُبصروَن« و 
بـه خـود نگريسـتن راه گرايـش به فطرت اسـت. بر اين 
اسـاس شبسـتري مي گويد: »انـكار منكر عارضي سـت 
و ازايـن جهـت بـه انـدک اشـاراتي زايـل ميگـردد و بر 
اعتـراف فطـري بـاز مي آيد.« هنـر قدسـي در هر چهره  
و بيانـي بـر آن اسـت تا حقيقت ذاتي پديـده ها را برمال 
سـازد، گاه در قالـب رمـز و نمـاد و به صـورت تجريدي  
و انتزاعي و گاه به صورت رئاليسـتي و ناتوراليسـتي كه 
بتوانـد مفاهيـم دينـي را چنـان بيان كند كـه حقيقت 
باطنـي رويدادهـا را هويدا گرداند. در هـر حال معماری 
اسـالمی، آفريننـده ي هنـري را در مراتـب نفسـاني بـه 

مي برد. پيـش 
السـائرين«  »منـازل  در  انصـاري«  عبـداهلل  »خواجـه 

مـي آورد: 
»يـک تنفـس در زمـان احتجـاب اوسـت، يـک تنفـس 
در زمـان انكشـاف و تجلـي اوسـت و يكي زماني اسـت 
كـه نفـس پـاک شـده از رذايـل اسـت، انفـاس اوليه در 
زمانـي اسـت كـه بـا سـراج اسـت و دوم در زمانـي كـه 
در معـراج اسـت و سـوم زمانـي اسـت كه با تاج اسـت. 
سـراج چراغـي كه پيش پاي سـالک را روشـن مي كند؛ 
اين سـراج، نور علم اسـت كه سـالک با آن راه را از چاه 
تميـز مي دهـد و چنـدان نيسـت كـه همـه ي تاريكـي 
را روشـن نمايـد. معـراج سـالک عـروج به عالـم حقايق 
و مفاهيـم اسـت، سـالک از خبـر مي گـذرد و بـه عيـان 
مي رسـد، در ايـن مقـام سـالک در تجلـي و انكشـاف 
اسـت و در معـراج نورانيـت مفاهيم سـير دارد. در نفس 
سـوم تـاج عنـوان عـزت، قـدرت و رفعـت مقام سـالک 

است.« 
پـس مراتـب سـلوک مي توانـد ميزانـي بـراي مراتـب 
هنـري و مكيالـي بـراي مـدارج هنـري قـرار گيـرد و 
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بـه قـول »سـيد حسـين نصـر«، امـر قدسـي حاكـي از 
تجلـي عوالـم برتـر در سـاحت نفسـاني و مـادي سـت، 
پـس هركـس كه به عالـم روحاني نزديكتـر و در مراتب 
سـلوكي باالتـر باشـد، در تجلـي آن امـر قدسـي كاراتر 

بود. خواهـد 
الـف: در وادي احتجـاب، خـرق حجـب امكانـي و 
تصفيـه  قلـب از كـدورات بـراي انسـاني كـه در ابتـداي 
وجـود انعمـار در كثـرت و مـاده دارد، بلكـه عيـن ماده 
و كثـرت اسـت بسـيار مشـكل اسـت و بـراي كسـاني 
كـه در خـود امـكان حصـول معرفـت را از راه تصفيـه و 
طريـق كشـف نمي بيننـد، سـلوک طريق برهـان الزم و 
واجـب اسـت. »بوركهـارت« نيز، بر اين گمان اسـت كه 
جوهـر منطقي و عقالني هنر اسـالمي همـواره كيفي و 
غيرشخصي اسـت و عقـل را وسـيله  قبـول حقايق وحي 
مي دانـد و عقـل و علـم را جايـگاه تراوش هنر اسـالمي 
قـرار نمي دهـد بلكـه بـر ايـن اعتقـاد اسـت كـه عقل و 
علـم كـه همـان سـراج وادي احتجـاب اسـت، نـه تنها 
الهـام و اشـراق را از كار نمي انـدازد بلكـه درهـاي وجود 
خـود را بر زيبايي غيرفردي مي گشـايد. علـم اين وادي 
خـود داراي مراتبـي  اسـت، هـر چنـد اين علـم قدرتي 
نـدارد كه خشـم و غيـظ را از سـالک برگيـرد و حزن و 

اندوهـش را تمامي بخشـد.
»خواجـه عبـداهلل انصـاري« بـه مراتـب علـم، چنيـن 
اشـاره مي كنـد: »علـم آن اسـت كـه رفـع جهـل كنـد 
و قائـم بـه دليـل باشـد و بـر سـه درجـه اسـت: درجـه 
اول علـم ظاهـر اسـت كـه حصـول آن بـه عيـان و بـه 
اكتسـاب صحيـح و بـه تجربه ايسـت ممتـد. درجه دوم 
علـم باطـن اسـت كه با رياضـت و خلوص نيـت و جهاد 
بـا نفـس دسـت مي دهـد و در نفـوس اهل همـت ودل 
پـاک ظهـور دارد. درجـه سـوم علـم لَُِِِدنّي علمي اسـت 
كـه اهـل قرب را بـه تعليم الهـي و تفهيم ربانـي معلوم 
شـود نـه به داليـل عقلـي و شـواهد نقلـي.« در همين 
وادي سـت كـه هنرمند سـالک را براي نجـات از تنهايي 
و وصـول بـه جاودانگـي در تكاپويي عيني مي كشـاند تا 
از طريـق تجربـه اي زيباشـناختي، غـم وغربـت خويش 
را كاهـش دهـد و آن احسـاس بيگانگـي را در خويـش 

فرونشـاند و تجلـي روحـي گـردد كـه آنچـه هسـت، 
سـيرابش نمي كنـد و از آن طريـق بـه سـلوک خويـش 
در راه قـرب الهـي ادامه دهد و لحظـه لحظه از حقيقت 

نـاب لبريزتـر گردد.
ب: در وادي تجلـی، هنرمنـد در تجلي و انكشـاف در 
معـراج نورانـي مفاهيـم سـير دارد و با آرامـش خاطري 
فراگيـر و قلبـي مطمئـن جهـت ارايـه ي معنـا و عمـق 
احسـاس، ايمـان و تجربـه ي دينـي از خبـر مي گذرد و 
در عيـان مـأوا مي گيـرد؛ گاه ايـن امـر در قالب اشـكال 
واحجـام هندسـي و بـا بياني تجريـدي- انتزاعـي و گاه 
در قالـب نمايـش نماديـن، رمـزي و تمثيلـي و بـا بيان 
رئاليسـتي و اكسپرسيونيسـتي صورت مي پذيرد؛ گويي 
بيـان نماديـن وتمثيلـي  جلـوه اي از حقيقـت برتـري 
ادراک، فـرم و شـكل مي گيـرد.  بـر ُوسـع  سـت كـه 
»بوركهـارت« در هنـر اسـالمي، نوعي كشـف و شـهود 
روحانـي را در مي يابـد و بـر رمز و سـمبل تأكيد فراوان 
مي كنـد. در اين وادي به واسـطه ي تجافـي از عالم ماده 
و دار غـرور و خـرق اسـتار امكانـي بـه اصـل وجود حق 
واصل شـده اند و قيامت خود را در همين  نشـأه شـهود 
نموده انـد، »مرحـوم فيض« در رسـاله مشـواق مي آورد: 
»بدانكـه اهـل معرفت و محبت را گاهي در سـر شـوقي 
و دل شـور پُـر زوري مسـتولي مي شـود كـه اگـر بـه 
وسـيله ي سـخن اظهـار »ما فـي الضميـر« نكنند وجد 
و فلـق ايشـان را رنجـه مـي دارد؛ هنرمنـد در اين وادي 
از ايـن مقـال در مي گـذرذ و صفـا و سـروري فراگيـر 
در او جايگزيـن مي گـردد، شبسـتري در رسـاله »َحـُق 
ايَّ  الِفْطـرّي  االِْدراُک  »َحقيقـة:  مي نويسـد:  اليقيـن« 
الَمْعَرفـه َغْيـُراِدراِک االِْدراِک ايُّ الِعلِم…«. عرفا معرفت 
را »ادراک« و علـم را »ادراک ادراک« عنـوان كرده انـد، 
علـم زمينـه ي تكليـف را بـراي مكلف فراهـم مي كند و 
معرفـت، آن معلوماتي سـت كـه بـدون واسـطه از حـق 
بـه قلـب عبـد نـازل مي آيـد، آنچـه مـردم از اوليـا اخذ 
مي كننـد، علـم وآنچـه از طريـق وحـي و الهـام حاصل 

شـود، معرفت اسـت.
پ:  در وادي تبـری، مجاهـده  عرفانـي هنرمند در راه 
اتصـال بـه حقيقـت برتـر، دسـت نيافتني ترين خيـال 
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هنـري  آفرينـش  هنـگام  در  و  مي گردانـد  ممكـن  را 
در عالي تريـن مقـام بـا روحـي پـاک از مخـزن عظيـم 
و پنهـان غيـب بهـره مي گيـرد و بـه چنـان خالقيتـي 
دسـت مي يابـد كـه در آثـارش، همـه چيـز بـه پـرواز 
در مي آينـد و سـرو، انسـان مي شـود و انسـان، پرنـده 
و تمامـي اشـاراتي بـه ذات الوهي مي گردنـد و نگاه آنها 
بـه مركـز و منشـأ هسـتي عطف مي شـود. مشـاهده ي 
صريـح وجـود حـق بـا رفـض تعينـات امكانـي مطلوب 
واقعـي اهـل اهلل  اسـت، شـهود حـق در ايـن نشـأه از 
بـراي ُكمـلِّ از اوليـاء حاصـل مي گـردد، در نهايـت بـه 
خرابـات وصـل مي گـردد. خرابـات مقـام ذات اسـت و 
علـم و عرفـان بحـث از افعـال و صفـات الهي انـد نـه از 
ذات  و هرچـه در آن بـاب گفتـه شـود، باطـل اسـت. 

)3-3( نشانه شناسی
بنـا بـه تعريـف »سوسـوري«، زبان دسـتگاهي اسـتوار 
بـر نشـانه اسـت1 . عام تريـن تعريـف بـراي نشـانه آن 
اسـت كـه، نشـانه همچـون سـكه اي دورويه، بـر دو جز 
دال و مدلـول اتـكا دارد. »چارلـز پيـرس«، فيلسـوف 
نشانه شناسـي  علـم  آغازگـران  از  و  پراگماتيسـت 
بـر غيـاب مي دانـد:  اسـتوار  را  )semiology( نشـانه 
»نشـانه بـراي كسـي، چيـزي را بـه جاي چيـز ديگري 
بيـان مي كنـد.« در واقـع نشانه-شناسـی بـا هرچيز كه 
بتواند يک نشـانه قلمداد شـود، سـروكار دارد و نه فقط 
شـامل مطالعـه چيزهايـی اسـت كـه مـا در مكالمـات 
روزمـره نشـانه می ناميـم، بلكـه مطالعـه هـر چيـزی 
اسـت كه بر چيز ديگر اشـاره دارد )چندلـر، 1387، ص 
20(؛ سوسـور نشـانه شناسـی را به معنـای علم مطالعه 
عالئـم و نشـانه ها در بطـن زندگـی اجتماعـی تعريـف 
كـرده اسـت )سوسـور، 1382، ص 24(. از ديگـر منابع 
ذكر شـده در نشـانه شناسـی مدرن می توان به پديدار 
شناسـی هوسـرلی و آراء ارنسـت كاسـيرر اشـاره نمود، 
ارنسـت كاسـيرر در فلسـفه صورت های نمادين، انسان 
را حيـوان نمادپـرداز تعريـف مـی كنـد. امـروزه نشـانه 

شناسـی بـه حـوزه مطالعاتـی تثبيـت شـده ای تبديل 
شـده و حجـم قابـل توجهـی از كتابهـای پژوهشـی و 
مقـاالت در ايـن حوزه وجـود دارد. ژان ماری شـفر آثار 
حـوزه نشـانه شناسـی را در سـه رويكرد شناسـايی می 

: كند
1- سـنت فكـری الک - پیرس- موريـس، كه از 
ميـان قلمروهـای آن می تـوان از ارتباطات انسـانی غير 
كالمـی، يعنـی از ايمـا واشـاره وحـاالت چهـره )اطـوار 
پژوهـی(، و نيـز شـيوه هـای تعامـل مكانـی )فاصلـه 
پژوهـی( نـام برد. واين قلمرويی اسـت كه در آن نشـانه 
شناسـان بـا تفكرات مـردم شناسـان رفتارهای انسـانی 

رويـه رومی شـوند 
2- سـنتی كـه بـر سـیبرنتیک و نظريـه اطالع 
اسـتوار شـده اسـت: اين رويكرد در فرانسـه در آثار 
آ.مـول )1956( ديـده مـی شـود، امـا خصوصـاً در دهه 
هـای شـصت و هفتـاد در اتحـاد شـوروی سـابق )بـه 
ويـژه در حلقـه تارتـو( تكويـن يافته اسـت؛ مهـم ترين 
سـهم اين نشـانه شناسـی در عرصه مطالعه نشانه های 
فرازبانی و طرح و بسـط نشـانه شناسـی فرهنگ اسـت 
كـه مـی تـوان به آثـار يـوری لوتمـن در بـاره ادبيات و 
سـينما يـا به آثـار اوسپنسـكی دربـاره هنر اشـاره كرد.

در  ويـژه  بـه  كـه  زبـان شـناختی ای  3- سـنت 
فرانسـه چيرگـی داشـت و در واقع كمابيـش با جنبش 

سـاختگرايی يكـی اسـت.
)3-4( نشانه شناسي امبرتو اكو

رويكـرد اكـو اساسـاً رويكـردی تركيبـی اسـت: او كـه 
بـا گذشـت سـال هـا، اهميتـی بيشـتر بـرای نظريـه 
پيـرس قائـل شـد، آثـار سـاختگرايان )بـه ويـژه آثـار 
فرماليسـت های روسـی، بـارت و گره مـاس( را باهـم 
تركيـب كـرد و توجـه زيـادی بـه انديشـه فلسـفی در 
بـاره مسـائل مربـوط بـه نشـانه داشـت. او بـه تدريـج 
جايـگاه مهم تـری بـرای فراينـد تاويل قائل می شـود و 
پيشـنهاد مـی كند كـه بياييـد تاكيـد را از روی تحليل 

2. نشانه شناسی به عنوان روش پژوهش در شناخت داللتها در ميانه قرن بيستم همراه با جنبش ساختگرايی بويژه در فرانسه اهميت چشمگيری پيدا 
نمود كه بر پايه نشانه شناسی اوليه مطرح شده توسط سوسور قرار می گرفت و در بسياری از شاخه های علوم و فلسفه مورد استفاده گرديد. در زمينه 
نظريه ادبی، زيبايی شناسی و هنر نيز نشانه شناسی از سوی انديشمندان اصلی جنبش ساختگرايی مطرح گرديد كه در ميان آنها روالن بارت نقش اصلی 

را عهده دار بود. 
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قراردادهـای نشـانه ای بـر داريـم و بـر مطالعـه كاربـرد 
شناسـی روايت، يعنـی بر  روايت بودگـی كالم، آن گونه 
می كنـد  تاويـل  را  آن  مشـاركت گر  خواننـده  كـه 
بگذاريـم. اكـو همچنيـن بـه وسـايل ارتبـاط جمعـی و 
فلسـفه زبان نيـز توجه دارد )شـفر، ژان مـاری، 1380، 

.)156-152 ص 
امـا نشـانه شناسـی بـارت؛ در طبقه بندی بـاال در گروه 
سـوم كه سنت زبانشناختی پساسوسوری و ساختگرايی 
اسـت، قرار می گيرد. سـاختگرايی به بازانديشـی درباره 
امـور از ديـدگاه زبـان شناسـی می پـردازد. كلـود لوی 
اسـتروس در انسـان شناسـی و مردم شناسـی، ميشـل 
فوكو در فلسـفه و فلسـفه علم، ژاک الكان در روانكاوی 
و روالن بـارت در نقـد ادبـی و فرهنگـی، مبانـی ايـن 
سـاختگرايی جديـد را پايـه گذاری نمودند كه از نشـانه 
شناسـی اسـتفاده نموده اند. ريچارد هارلند در باره اين 
دوره مهـم از فعاليـت بـارت چنيـن می نويسـد: »دوره 
رهبری نشـانه شناسـيک او يكسـره به روزگار شكوفايی 
سـاختار گرايـی تعلـق دارد كـه بـه نيمـه دهـه 1960 
مربـوط مـی شـود. در ايـن دوره اسـت كـه او دربـاره 

ظهـور علـم عمومـی نشـانه هـا آن گونـه كـه سوسـور 
پيـش بينـی مـی كـرد، بـه موعظه مـی پـردازد.« بارت 
در اسـطوره شناسـی، بينش هـای انفـرادی بسـياری را 
توضيـح مـی دهد ولـی برنامـه عظيم علمـی در عناصر 
نشـانه شناسـی )1964( و نظام منـد )1967(، مطـرح 
مـی شـود. كل جهـان انسـانی به صـورت متنی آشـكار 
مـی شـود كه بايـد با نوع فنـون نمادگرايانـه ای خوانده 
شـود كه در اصـل برای متنهـای ادبی ايجاد شـده اند« 

)هارلنـد، ريچـارد، 1385، ص 376(. 
روابـط همنشـينی امكاناتی بـرای تركيب انـد؛ اما روابط 
جانشـينی، مقايسـه عناصر و قائل شـدن بـه تمايز بين 
آنهـا اسـت. همنشـينی بـا روابـط درون متنـی بـا ديگر 
دال هـا كـه در متـن وجـود دارنـد مربـوط اسـت؛ در 
حالی كـه جانشـينی به روابـط بين متنی، بـه دال هايی 
ارجـاع پيـدا می كنـد كـه در متـن غايـب هسـتند؛ در 
بـه روابـط  بـه موضـوع نشانه شناسـی،  نگـرش خـود 
همنشـينی و جانشـينی اشـاره می كند و بيان می كند 
كـه روابـط همنشـينی، اهميـت روابـط جـز بـه كل را 
برجسـته می سـازند و در واقـع كل وابسـته بـه اجـزا 

جدول 1. جايگاه نشانه در نظام هاي نشانه اي؛ ماخذ: ماجدي و زرآبادي، 1389.
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اسـت و اجـزا وابسـته بـه كل )سـجودی، 1382، ص 

 .)71
)3-5( مراتب محور همنشـیني و جانشـیني در 

نشـانه شناسی
»فردينـان دوسوسـور«، وجود دو محور قائم جانشـيني 
محـور  در  كـرد.  كشـف  زبـان  در  را  نشـيني  هـم  و 
بـا يكديگـر  ارتبـاط  همنشـيني مناسـبات واژگان در 
سـنجيده مي شـود، يعنـي نقـش ويـژه اي كـه هـر واژه 
در هـم نشـيني بـا واژه ديگـر مي يابـد، تـا پيـام را بـه 
گيرنـده برسـاند. اما محور جانشـيني، رابطـه پنهان هر 
واژه بـا واژه هم ارز ديگر اسـت. بنابرايـن با مدلي فرضي 
از يـک جملـه، بـه جهـت منطقـي، مي تـوان بي شـمار 
جملـه ديگـر آفريـد. ياكوبسـن جايـگاه مجـاز را محور 
افقـي و جايـگاه اسـتعاره را محور عمـودي مي داند. وي 
آنـگاه فراتـر رفتـه، مي افزايـد: »در جنبش هـاي ادبـي 
رمانتيسم و سمبوليسـم فرآيند استعاري اولويت دارد.« 

بـارت همچنيـن از ژانرهـای متفـاوت آثـارش يـاد مـی 
كنـد كـه آنهـا را در جدولـی بـه نـام مرحله ها ترسـيم 
نمـود كـه تاثيرپذيری و بينامتـن آثـارش را ذكر نموده 

ست.  ا
 بديـن ترتيـب بـارت بـا اسـتفاده از قوائد زبانشناسـی، 
هـای  ديالكتيـک  بـه  توجـه  بـا  را  نشانه شناسـی 
موجـود بيـن زبان/گفتـار، دال/ مدلـول، نظام/ همسـازه 
)محورهـای همنشـينی و جانشـينی( و تطابـق/ تضمن 
نشـان كـرد  بررسـی می كنـد. همچنيـن وی خاطـر 
می تـوان  »زبانشناسی سـاختگرا«  از  اسـتفاده  بـا  كـه 
وحـدت تحقيقـات انجام شـده توسـط سـاختگرايان در 
انسـان شناسـی، جامعه شناسـی، روانشناسـی و سبک 
شناسـی كـه همگـی حول و حـوش مفهوم داللـت قرار 
دارنـد را روشـن نمـود. بـارت چشـم اندازهـای جامعـه 
شـناختی و فرهنگـی ای همچـون نظام پوشـاک، نظام 
غـذا، نظـام اتومبيـل و نظـام اثاثيـه منزل را با اسـتفاده 

جدول 2. شاخصهاي رمزگاني مورد نظر در اين تحقیق؛ ماخذ: نگارندگان.
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از تقابـل زبان/گفتـار معيـن مـی كنـد؛ چـرا كـه زبـان 
يـک نهـاد اجتماعـی و يـک نهـاد ارزشـی اسـت كه به 
هيـچ وجـه يـک فعـل به شـمار نمـی آيـد و فـرد نمی 
توانـد آن را خلـق كنـد و در مقابـل، گفتـار اساسـاً يک 
فعـل فـردی و مربـوط بـه انتخـاب و انديشـه شـخصی 
اسـت. بنابرايـن ايـن فـرض را در نظـر مـی گيـرد كـه 
يـک مقولـه كلی بنـام زبان/گفتـار وجـود دارد كه همه 
نظامهـای نشـانه ای را دربـر می گيرد. به عنـوان مثال، 
زبان در نظام پوشـاک تشـكيل شـده اسـت از: 1( تقابل 
تكـه هـا و اجـزای لبـاس كـه تغييـرات آنهـا تغييـر در 
معنـی را ايجـاد می كند )نـوع كاله مورد اسـتفاده(، 2( 
قواعـدی كـه بر پيوسـتگی اجـزاء در ميان خودشـان يا 
بـر طـول يـا عـرض بـدن وجـود دارد. و گفتـار در نظام 
پوشـاک شـامل همـه پديـده هـای مربـوط به سـاخت 
بـی قاعـده يا روش فردی پوشـش اسـت )انـدازه لباس، 
درجـه پاكيزگی، آرايشـها و زينتهای شـخصی(. بارت با 
متناظـر قرار دادن گفتـار/ زبان، با همسـازه/نظام، نتايج 
بدسـت آمـده را در دو محور همنشـينی و جانشـينی و 
بـا تاثيـر از ياكوبسـن در تقابـل دو شـيوه بيـان اسـتوار 

بـر اسـتعاره و اسـتوار بـر مجـاز مرسـل، تحليـل مـی 
كنـد. محور نخسـت زبان، محـور ارتباطات همنشـينی 
اسـت كـه آن را همسـازه می نامد كـه ماهيتاً بـا گفتار 
يكسـان اسـت، چون می تـوان آن را به عنـوان تركيبی 
از نشـانه ها تعريـف كـرد. و دومين محور زبـان را، نظام 
تشـكيل مـی دهـد كه شـامل پيوسـتگی هاسـت كه از 
آن بـه سـطح جانشـينی نـام بـرده مـی شـود و دارای 

ارتبـاط نزديـک بـا زبـان بـه عنـوان يک نظام اسـت.
در مقاله مشـهور اسـطوره، امروز از  اسطوره شناسی ها، 
بـارت بـرای اسـطوره مفهومـی همچون معنـای ضمنی 
بدسـت  مـی دهـد: »اسـطوره نظامـی خاص اسـت. به 
ايـن معنی كه از زنجيره نشـانه شناسـی سـاخته شـده 
اسـت كـه پيـش از خـود آن وجـود داشـته اسـت: اين 
يـک نظـام نشـانه شناسـی ثانويه اسـت. آنچـه در نظام 
نخسـت نشانه اسـت )يعنی همبسـتگی تام يک مفهوم 
و يـک تصـور( در نظـام دوم بـه دالـی سـاده تبديل می 
شـود در اينجـا بايـد يـادآوری كـرد كـه مـواد گفتـار 
اسـطوره ای )النـگ به معنی دقيق آن، عكس، نقاشـی، 
پوسـترها، مراسـم آيينـی، اشـياء و غيـره( هر قـدر هم 

جدول 3. تاثیرپذيری نشانه و مفهوم بینامتنی از ديدگاه بارت؛ ترسیم نگارندگان.
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كـه در آغـازگاه متفـاوت بـوده باشـند، به محـض آنكه 
بـه چنگ اسـطوره بيفتنـد به كاركـردی صرفـاً داللتی 
فـرو كاسـته می شـوند.... همه چيز چنـان رخ می دهد 
كـه گويـی اسـطوره، نظام صـوری داللت های نخسـت 
را بـه كنـاری می رانـد از آنجا كه اين انتقـال جانبی در 
تحليل اسـطوره نقش اساسـی دارد، آن را به شـيوه زير 

ارائـه می دهـم« )بـارت، 1375، ص 38(.

معمـاری  كالبـد  در  عرفان شـناختی  مراتـب   )5-3(  
شـهری

1. »منـزل«1 : سـير و سـلوک دارای مراحـل و مراتـب 
و مسـيرها و منازلـی اسـت. عـارف، بعد از طـی مراحل 
و رياضـت و مجاهـده، در هـر مسـير بـه يـک منـزل 
مـی  رسـد. ايـن منـزل، مقـام نـام دارد و ايـن منـازل 
را بايـد گام بـه گام و مرحلـه بـه مرحلـه زيـر نظـر پير 
1. منزل در لغت، محلی است كه مسافر در آنجا برای استراحت نزول می كند و از آنجا كه غالباً اين استراحت را در سه يا چهار فرسخی قرار می داده اند، به 
مسافت چهار فرسخ )كه همان مسافت بريد است( يک منزل می گويند)سير و سلوک منسوب به عالمه بحرالعلوم، ص  23 )پاورقی(.( و در اصطالح، منزل 
همان مقام است. با اين فرق كه: »يقال: »منزل« نظراً الی سلوک السالک و انه فی حال السفر و »مقام« نظرا الی مكثه فيه حتی يستوفی حّقه«) شرح 
منازل السائرين كاشانی، ص14.(؛ »منزل گفته می شود به اعتبار گذر سالک از مرحله ای در حال سفر و مقام گفته می شود به اعتبار درنگ سالک در آن 

برای استيفای حق آن مرحله«. 
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مرشـد و راهنمـای طريقـت، يكـی پـس از ديگـری بـه 
ترتيـب طـی كـرد تا بـه مقصـد نهايی و كمـال مطلوب 
رسـيد. خواجه عبـداهلل انصـاری تعبير ميـدان را به كار 
بـرده )ايرانـی صفـت، 1386، ص 99( و بـه طـور كلـی 
هريـک از اين منـازل محل مكث موقـت و مقدمه ورود 

بـه مرحلـه بعدی اسـت.
2. »سلسـله مراتب«:  اصل سلسـله مراتـب از اصول 
بنيادين مباحث هسـتی شناسـی و وجودشناسـی است 
و لـزوم رعايـت اين اصل در سـير و سـلوِک عرفای اهل 
تشـيع، از اقـوال بديهی اسـت كه بـدون ملحوظ نمودن 
آن و طـی منـازل متوالـی، وصول به مدارج عالی ميسـر 
نيسـت )نقـی زاده، 1378، ص 276(. اعتقاد به سلسـله 
جهان بينـی  مشـخصه های  ازجملـه  وجـود،  مراتـب 
شـيعه اسـت )انصـاری و ديگـران، 1387، ص 155(. 
مقصـود از سلسـله مراتـب وجـود ايـن اسـت كـه كليه 
موجـودات عالـم، مانند حلقـه زنجير يا پله هـای نردبان 
بـه هـم پيوسـته و از وجـود محـض تـا عدم صـرف، در 
يـک سلسـله منظـم قـرار گرفته انـد و مقـام هريک در 
ايـن سلسـله بسـتگی بـه درجه شـدت و ضعـف مرتبه 

وجـودی آن دارد )نصـر، 1359، ص 114(. 
3. »راه يا مسـیر«: سـلوک، حركت و سـير به سـوی 
حقيقت و معنويت اسـت و به تعبير سـهروردی، سـالک 
بـه دنبـال حقيقـت سـفر می كنـد تـا بـه وطـن اصلی 
خود، مشـرق االنوار برسد )حسـينی كوهساری، 1382، 
ص 168(. بـه بيانـی ديگر، راهی برای رسـيدن به مقام 
كمال معنوی و معرفت اسـت. سـالک، برای آنكه بتواند 
بـه مقصد نائل گـردد، بايـد در صراط مسـتقيم حركت 
كنـد. فرض بنيادِی طريقت آن اسـت كـه در همه چيز 
معنايـی نهان وجود دارد و هرچيـز دارای معنايی برونی 
و نيـز درونی سـت. عارفـان و صوفيـان از ايـن حركـت، 
بـه سـير و يا سـفر نيـز تعبيـر كرده اند كه می تـوان به 

اسـفار اربعـه تأليف صدرای شـيرازی اشـاره كرد
4. »بهشـت«1 : برترين مرتبه از سلسـله مراتب سلوِک 
دينـی و نهايـت هـدف مؤمـن، بهشـت اسـت. بـاور بـه 
سلسـله مراتـب در عالـم و حركتـی دوری از وحـدت به 
كثـرت و از كثـرت بـه وحدت را می تـوان ركن بنيادين 
در شـكل گيری هنرهای سـنتی ايران دانسـت و در اين 
نظام، بهشـِت برين، بـه منزله باالترين مقـام، از اهميت 

نمودار 1. معنای اسطوره ای، دال و مدلول در نشانه شناسی؛ ماخذ: نگارندگان.

1. خدا بهشتی را به بهشت نمی برد بهشتی خود بهشت ميشود. اين شدن را تعبير به معرفت شهودی و معرفت ذوقی ميكنند كه بعد از اين نشئه هر كسی 
هر انچه را كه شد همان است و چيزی را از بيرون بدان ضميمه نمی كنند؛ می توان اين حقيقت را اينگونه تعبير كرد كه انسان انچه را كه در بهشت می 
نگرد همه به مثال انهايی است كه در دنيا انجام داده نه مثل انها زيرا فرق است بين مثل و مثال )مثل به دو چيز گفته ميشود كه در ذاتشان باهم متباين 
اند اما مثال دو چيزی را گويند كه در حقيقت ماهيت و ذاتشان يک چيز هستند و از همديگر حكايت می كنند براين اساس گفتيم كه انسان انچه را كه 
در بهشت مينگرد همه به مثال انهايی است كه در دنيا ساخته نه مثل انها. پس در قيامت نيز يک شخص خودش را به انحا گوناگون مشاهده ميكند گاهی 
خودش را اتش مشاهده ميكند و فرياد ميكشد گاهی هم ميبيند در حلق خود اب داغ ميريزد كه بر اساس اصل رصين اتحاد عاقل به معقول و عامل به 
معمول كه هر كسی زرع و زارع و مزرعه و بذر خود است ريزاننده آن آب و اين كه كسی در خواب ميبيند چند نفر جمع شده اند و ميخواهند او را درون 
آب بيندازند و او فرياد ميكشد و آنها را نفرين ميكند ولی وقتی بيدار ميشود ميبيند نه كسی بوده كه او را در اب داغ بيندازد و نه اب داغی در مبان بود 
معلوم ميشود تمام اينها را نفس خودش انشا نموده است و او خيال ميكرده كه از بيرون است. در روايتی ازجناب پيامبر )ص( امده است: الناس نيام فاذا ماتوا 
انتبهوا يعنی مردم در خوابند پس زمانی كه مردند اگاه ميشوند به تعبير ديگر مردم در طول زندگی خود مانند كسی كه خواب ميبيند گمان می كنند كه 
انچه برايشان پيش می ايد از بيرون انان است در حالی كه وقتی از اين خواب غفلت بيدار شدند و با مرگ اختياری يا طبيعی به ادراک حقايق نائل امدند 

خواهند ديد انچه را كه در اين مدت از بيرون خود می پنداشتند خيالی بيشتر نبود.
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ويـژه ای برخـوردار اسـت. بهتريـن سـرای نيكـوكاران 
يعنـی بهشـت، مقصـد و مقصـود اسـت. طی مسـير به 
حقيقت )بهشـت( سـير و سلوكی اسـت كه انسان فانی 

خاكـی را بـه بهشـت رهنمون می شـود.
 )4( بیان يافته های تحقیق

سـبک اصفهـان تحقـق آرمانشـهر دولـت صفـوي در 
بوجـود آوردن تعـادل ببين شـهر- قدرت، شـهر- بازار، 
شـهر- سـرمايه، شـهر- ايوان و شـهر- منطقـه را باعث 
گرديـد. اسـطوره تأثيـر گـذار در معماري و شهرسـازي 
مكتـب اصفهـان، شـيخ بهايـي عاملـي و اسـطوره هاي 
تأثير گذار در فلسـفه و كالم مكتـب اصفهان، ميرداماد، 
ميرفندرسكي، مال محسـن فيض كاشاني، مجلسي دوم 
و صدرالديـن شـيرازي )مالصـدرا( بـوده انـد. كار بزرگ 
شـيخ بهايـي اين بـود كه بي اعتبـاري همه علـوم را در 
برابـر عرفـان نشـان داد، آن هـم در حالـي كـه خود در 
اكثـر علـوم مرتبه اسـتادي داشـت و در برابـر آثارش بر 
رجحـان شـهود به معرفت اسـتداللي، تأكيد نمـود. آثار 
او گـوه توازنـي ميان علـوم ظاهري و علـوم باطني بوده 
اسـت. در مكتـب اصفهـان، شـهر در محيـط پيرامونـي 
مسـتحيل مي شـود و از اينرو در توافق كامل با طبيعت 
پيرامونـي خويـش و همچنيـن در توافـق همزيسـتي و 
وحـدت چنـد سـويه با روسـتاهاي اطـراف خود اسـت. 
جهـان بينـي متكي بر مفاهيـم عرفاني، سلسـله مراتب 
فضائـي از بزرگتريـن مقيـاس تـا كوچكتريـن مقيـاس 
مقيـاس سـعي  هـر  در  و  بـكار مي گيـرد  را  كالبـدي 
بـه اصـل وحـدت بخـش جهـان مي كنـد.  اشـاره  در 
شـهر اصفهـان در زمـان شـاه عبـاس، بـر مبنـای طرح 
شهرسـازی و پيش بينـی شـده ای در چارچـوب مكتب 
اصفهـان و متأثـر آراء حكمـی و فلسـفی انديشـمندان 
ايـن عصـر، شـكل تازه ای بـه خـود گرفت؛ بـه گونه ای 
كـه اسـتيرلن در كتـاب »اصفهـان، تصوير بهشـت« در 
مقايسـه طـرح اصفهـان نـو شـاه  عباسـی بـا اصفهـان 
كهنـه بـر ايـن نكتـه تأكيـد مـی ورزد كـه شـاه عباس 
بـا طـرح شهرسـازی دقيـق خـود، گويـی می خواهد از 
پايتخـت ايـران، نمـادی از عظمت و بهشـتی حقيقی بر 

روی زميـن بسـازد )اسـتيرلن، 1377، ص 46(. 

مكتـب اصفهان در شهرسـازي در پي تحقق بخشـيدن 
بـه اصلـي اسـت كـه جهـان بـر محـور آن قـرار دارد. 
اصـل تعـادل و تـوازن، تعادل فضائـي و تـوازن كالبدي 
و هماهنگـي و هـم آوائي عناصر متبايـن در معرفي يک 
مفهـوم، و بايـن دليل اصل تقـارن در كالن مفهوم نمي 
يابد و در ذره فضاها بكار گرفته مي شـود. در اين شـهر، 
هـر بنا حـاوی مفاهيمـی نماديـن و در حكم نشـانه ای 
در ارتبـاط بـا سـاير نشـانه ها )بناهـا( اسـت. و سـاختار 
منسـجم و طراحی شـده شـهر، نحوه اسـتقرار بناها در 
ارتبـاط بـا هـم، سلسـله مراتـب شهرسـازی، همچـون 
دسـتور زبانـی اسـت كـه حاكـم بر شـكل كالبـدی آن 
اسـت. بدين ترتيب، سـاختار شـهر با باغ هـا، گنبدهای 
مسـاجد و مـدارس، كاخ هـا و كاروانسـراها مثابـه متنی 
بـا تمـام ويژگی هـای زبانی اسـت. هانری كربـن عقيده 
دارد كـه بايـد اصفهان را مدينـه ای تمثيلی درحد عالی 
قلمـداد نمـود؛ به عقيـده وی »آمـدن به اصفهـان يعنی 
آمـدن بـه مـكان برخـورد ميـان عالـم مثـال هورقليا و 
عالـم محسـوس و آمـدن بـه اصفهـان به معنـای آمدن 
به نزد فيلسـوفان اشـراقی اسـت كه فلسـفه متافيزيكی 
خيـال ايـن مالقـات را امكان پذيـر سـاخته اند، زيرا در 
اينجـا راه دخول در برزخ يعنـی حد فاصل ميان معقول 
و محسـوس را بـر ما گشـوده اسـت و سـفر بـه اصفهان 
تمثيلـی می سـازد  بـه مدينـه ای  نماديـن  را سـفری 
تـالش  ادامـه  در  مقدمـه كربـن(.  )اسـتيرلن، 1377، 
شـده تـا اين زبـان، بـر اسـاس محورهای همنشـينی و 
جانشـينی سوسـوری، مورد بررسـی و تحليل قرارگيرد. 
بـر اين اسـاس چه در مقياس شـهری و چـه در مقياس 
بنـا گوشـه-هايی از مختصـات بهشـتی ديده می شـود. 
سـبک اصفهان، تحقق آرمانشـهر دولت صفوی، شـهر- 
قـدرت، شـهر- نمايـش، شـهر- بـازار، شـهر- سـرمايه 
و شـهر- ايـوان بـود. عـالوه بـر اينهـا، شـهر در مكتـب 
اصفهـان بـا منطقـه تحت نفـوذ ارتبـاط مسـتقيم و دو 
سـويه داشـت، لـذا شـهر- منطقـه نيـز بـود. ويژگيهای 
بـه  می تـوان  را  اصفهـان  مكتـب  شـهرهای  كالبـدی 

اختصـار بـه صـورت زير بيـان كرد:
1. يـک محور جديد و وسـيع شـهری )چهاربـاغ( كه تا 
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اين زمان در شهرسـازی و شـهر ايرانی سـابقه نداشـت 
طراحی شـد.

2. ميدانی وسـيع و گسـترده با تعريفی روشـن و صريح 
در شـهرها ايجاد شـد كه در اطراف آن گرمابه، مسـجد 
و مدرسـه، خانقاه و مسـجد، آب انبار و بازارچه و امثال 

آن، وجود داشـت.
3. بـرای اوليـن بـار منطقه بنـدی شـهری معنـا پيـدا 

. د كر
4. مجموعه های شـهری جديد در كنار شـهرهای كهن 
بـه عنوان يـک دسـتورالعمل در همه جا بـه كار گرفته 
شـد و بديـن طريق مهـر و نشـان مكتب اصفهـان را بر 

شـهرهای موجود وارد كرد.
5. هر مجموعه زيسـتی )شـهر و يا روسـتا( از اين پس 
دارای يـک ميـدان و يـا مركـز ثقل شـد و عناصر اصلی 
حكومتـی و ديوانـی، دينی و اقتصادی در كنـار آن قرار 

گرفتند.
6. طراحـی مجموعه شـهری و نه بنـای منفرد معماری 

بنيان نهاده شـد.
7. شهرسـازی مكتب اصفهان ويژگيهـای ديگری را نيز 
همچـون سلسـله مراتب فضايی، تعادل و تـوازن، فضای 
انسـانی و مـردم وار، فقـدان نقطه گريز، وحـدت در عين 
كثـرت و كثـرت در عيـن وحـدت و ويژگيهايـی از ايـن 

قبيـل را دارا بود.
)4-1( بهشـت و ابعـاد نشـانه شـناختی آن در 
نيـز  و  فكـري مالصـدرا  فلسـفه  معمـاری شـهری: 
اعتقـادات شـيعي حاكـم بـر جامعـه صفوي كـه اعتقاد 
بـه جهـان بـرزخ دارنـد، در مكتـب اصفهـان بنحـوي 
مطلـوب منطبـق و بارور شـد و بر مفهـوم اينكه »وجود 
حـق تعالـي تنها وجـود حقيقـي و اصيل اسـت« تأكيد 
بيشـتري گرديد. شهرسـازي برگرفته از مكتب صدرائي 
كـه در مكتـب اصفهان تبلـور يافته اسـت در عين تنوع 
در صـورت، از يـک معنـا سـخن گفتـه اسـت و در آن، 
اجـزاء و كل همگي به مفاهيمي مشـترک داللت دارند. 
از جملـه در اجـزاء معمـاري تمثيالتـي بصـورت نقـش 
نظـم و تكـرار، و نقـش طبيعت و بـاغ و بعبارتي وحدت 
در انديشـه خلـق جامعه و به مفهومي ديگري سـعي در 

نمايـش بهشـت موعود مي باشـد كه در مكتـب اصفهان 
و مبتنـي بـر مكتـب صدرائـي در عصر صفـوي بصورت 
چشـمگيري محقـق گشـته اسـت. در ايـن قسـمت به 
مـوارد مشـابهت ميان بهشـت و بناهايی كـه به گونه ای 
نماديـن ايـن مفهوم را متجلی سـاخته اند اشـاره شـده 
اسـت. مسـجد، بـاغ، كاخ و خانه، بـا ويژگی هايی كه در 
طراحـی پـالن، تزيينـات و محل اسـتقرار دارا هسـتند، 
هريـک بـه نوعـی نمايـش تمثيل بهشـت را عهـده دار 

گشـته و جانشـين ايـن مفهوم شـده اند؛
)4-2( مسـجِد صفـوی؛ تمثیـل بهشـت: مسـجد 
بـه عنـوان اصلی تريـن عنصـر شـهری و محلـی بـرای 
خلوت گزينـی و سـتايش خداونـد، بهترين مـكان برای 
عينيت بخشـيدن به تفكر و بيان متعالی ترين باورهای 
اعتقـادی به شـمار می آيد. در معماری سـنتی، مسـجد 
به طـور اخـص، تصويـری اسـت از كيهـان يا انسـان در 
بعـد كيهانِی او. كالبد انسـان معبدی اسـت كـه روح در 
آن سـكنا گرفته اسـت. كيهـان نيز عيناً چون انسـان از 
همـان روح جـان می گيرد. مسـجد در عيـن حال خانه 
اوسـت، بنايـی كـه انسـان بايـد حضـور الهـی را در آن 
حـس كنـد و از نـزول رحمـت باری تعالـی كـه از روح 
منبعـث می شـود فيض بـرد )اردالن و بختيـار، 1380، 
ص مقدمـه نصـر( مسـجدی كـه در چارچـوب مكتـب 
اصفهـان طراحـی می شـود، تـا آنجـا پيش مـی رود كه 
همه مناسـک حـج را در كالبد مسـجد متجلی می كند 
)بهشـتی، 1375( و نيـز مبتنـی بـر هندسـه ای شـكل 
می گيـرد كـه اگـر نگوييـم مقـدس، هندسـه ای پنهان 

اسـت )حاجی قاسـمی، 1375، 29( 
)4-3( بـاِغ صفـوی: تمثیـل باغ بهشـت: مبانی و 
مفاهيـم دينـی، آيينـی و عرفانـی ايرانيـان در معماری 
باغ هـای ايرانـی نيـز جلوه-گر گشـته و گويـی معماراِن 
مسـلمان، بـا توجه بـه توصيف بهشـت در قـرآن كريم، 
باغ هايی را سـاخته اند كه به راسـتی تمثيلی از بهشـت 
ايـن مفهـوم و تجلـی  توصيف شـده در قـرآن اسـت. 
آن در بـاغ و پرديـس سـازی ايـران، خاصـه در دوران 
صفـوی، بازتاب هايـی ويـژه داشـته كه می تواند نشـان 
از همـت واالی معمـاران ايرانـی در بازسـازی تمثيلـی 
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بـاغ ايرانی از بهشـت باشـد )انصـاری و محمـودی نژاد، 
1385، ص 39( الگوهـای مـورد اسـتفاده در باغ ايرانی 
بـه شـكل معنـی داری بـا بيان كتـب آسـمانی از جمله 
قـرآن نزديكـی دارد. با اسـتناد بـه آيات قرانی، بهشـت 
الهـی از چهار باغ تشـكيل شده اسـت و با چهارچشـمه 
كـه چهارنهـر از آنهـا جـاری می شـود)زمانی و ديگران، 
1388، ص 36(. ايـن چهار باغ در خيابان معروف شـهر 
اصفهـان نيز جلوه گر گشته اسـت. درختـان و گل هايی 
كـه در باغ هـای ايرانـی مـورد اسـتفاده قـرار گرفته اند 
نيـز هريـک از معانـی و مفاهيمـی عرفانـی برخوردارند. 
در مبانـی عرفانـی هريـک از درختـان بـه نوعـی دارای 
نمـاد و نشـانه خـاص خـود می باشـند از ايـن رو بـاغ 
ايرانـی محيطـی همـواره سرسـبز و مملـو از نمادهايـی 
اسـت. بـرای مثـال بـه گفتـه عارفـان درختان دسـتان 
خـود را بـه سـوی آسـمان می گشـايند و از آنجـا كـه 
برگ چنار همواره به دسـت انسـان تشـبيه شـده است 
ايـن درخـت را معمـوالً پيـش نمـاز گياهـان نمازگـزار 
باغ دانسـته اند )عبـداهلل دفـاع، 1386، ص 121( بدين 
بهشـت  از  تمثيلـی  باغ هـای عصـر صفـوی،  ترتيـب، 

جاويـد را در جهـان فانـی ارائـه داده اند. 
)4-4( كاخ- باغ هــای عصـر صفــوی؛ مراتبی 
از بهشـت: توصيـف كاخ هـای صفـوی را مي تـوان در 
بيشـتر سـفرنامه ها مشـاهده كرد. در سـاخت  كاخ هاي  
صفـوي  تكيـه  بـر نمايش  وسـعت  باغ  بـود و بناهـا تنها 
جزئـی  از كاخ  شـمرده  می شـد و اغلـب  بـاغ  و گاه  بناها 
درصـد بيشـتري  از فضـاي  كاخ  را اشـغال  می كـرد؛ در 
باغ هـاي  صفـوي  گويـی  بسـتر بـاغ  ترصيـع  می شـود و 
كوشـک  در منظـر كلـی  محـاط در اسـتخر يـا حـوض  
تزيينـی  اسـت . در نتيجـه ، در كاخ هـاي  صفـوي  تأكيد 
بـه  دريافـت  احساسـی  اسـت  كـه  در ايـن  باغ ها دسـت  
كمتـري   اهميـت   كاخ   كاربـري   جايـگاه   و  می دهـد 
می يابـد )هيلـن برانـد، 377، ص 517-522( ازسـويی 
ديگـر، در معمـاری اسـالمی، معماری قصر نيـز ملهم از 
معماری قدسـی )اردالن و بختيـار، 1380: مقدمه نصر( 
و درنتيجـه مـكان مواجهـه انسـان بـا كلمـه اهلل اسـت. 
كاخ هـاي صفوي اغلب در وسـط باغي بـزرگ به صورت 

دوطبقـه سـاخته شـده و تمـام قسـمت داخلـي كاخ با 
نقاشـي و تزيينـات مختلـف آراسـته شـده اسـت. روند 
سـاخت  و شـكل گيري  كاخها در سـرزمينهاي  اسـالمی  
همـواره  بـا بـاغ  همـراه  بـوده  اسـت . اختصـاص  فضـاي  
وسـيعی  بـه  آب،  يكـی  از شـاخصه هاي  كاخ هاسـت . در 
دورة عباسـی  زيباتريـن  بخـش  كاخ ، بـاغِ  آن  بود )هيلن 
برانـد، 1377، ص 451- 459(. چنان كـه نـام برخـی 
از ايـن كاخ هـا نيـز اشـاره به بهشـت دارد. بـرای مثال، 
دربـاره تاريـخ اتمام بنای كاخ هشـت بهشـت بـا به كار 
بـردن تركيـب وصفـی قطـع خلد بريـن بر تشـبيه اين 
كاخ بـا بهشـت كـه در نام آن نيز مسـتتر اسـت اشـاره 
می كنـد )رفيعـی مهرآبـادی، 1352، ص 337( كه اين 
نـكات نيـز می تواند ارائـه تصويری تمثيلی از بهشـت را 

باشـد. يادآور 
)4-5( خانه هـای عصـر صفوی، تمثیـل اندرونی 
از بهشـت: از آنجـا كه معمـاری ايران، به ايجـاد رابطه 
تعاملـی ميـان فلسـفه و معمـاری در شـناخت مفهـوم 
سـكونت و مـكان زندگـی می پـردازد، معمـاری خانـه 
نيز در اسـالم ملهم از معماری قدسـی اسـت. چنان كه 
اعتقـاد نصـر »خانـه، بـه يـک مفهـوم گسـترش  بـه 
مسـجد اسـت« )اردالن و بختيـار، 1380: مقدمه نصر(. 
خانه هـای محـدودی از دوران صفوی باقـی مانده كه از 

تصوير 4. نقشه كاروانسراها در شهر اصفهان؛ ماخذ: 
مكان ابنیه كاروان سرايی موجود در استان اصفهان، به 

نقل ايران شناسی بدون دروغ، ص 61.
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جملـه آنهـا می تـوان به خانـه مارتا پيتـرز اشـاره كرد. 
اتاق هـای ايـن خانـه داراي پنجـره هاي مشـبک و زيبا 
هسـتند كـه بيانگـر معمـاري و تزئينـات دوره صفويـه 
مـي باشـند. خانه های عصر صفـوی، از الگـوی اندرونی 
و بيرونـی برخـوردار بودنـد. بوركهـارت فضـای حيـاط 
داخلـی ايـن خانه هـا را بـه بهشـت تعبير نموده اسـت 
)بوركهارت، 1381، ص 148(. حياط مظهری از صورت 
مركزگـرای عالـم صغيـر يـا باطن اسـت. تعبيـه حوض 
سـنتی در ايـن فضـای آرام، مركـزی را همچون جهتی 
مثبـت بـرای تخيـل خالقـه فراهم مـی آورد. بدينسـان 
آفرينـش عرضـی آدمـی بـه علـت طوليـه می پيوندد و 
بازسـازی بهشـت تمامـی می پذيـرد )اردالن و بختيـار، 
بهشـت  از  تمثيلـی  و  نمـاد  حياط هـا   )68  ،1380
هسـتند كـه در خانه هـای ايرانـی، جلـوه خـاص خـود 
را داشـته اند )طوفـان، 1385، ص 72-81(. بـه تعبيـر 
بوركهـارت، طبيعِت بهشـت ايجاب می كند كه مسـتور 
و راز آلـود باشـد؛ بـه هميـن ترتيـب خانه مسـلمانان با 
حيـاط مركزی محصور شـده بـه همراه درختـان و آب، 
مشـابه ايـن جهـان معنـوی اسـت )نقـی زاده، 1384، 

تصوير 5. نقشه اجمالي اصفهان كه پیوند شهر جديد 
صفوي را با محور اصلي )بازار( شهر قديم نشان میدهد؛ 

ماخذ: آرشیو نگارندگان.

تصوير 6. تركیب بندي مناسب  فضاهاي مختلف در شهرهاي سنتي و مفهوم سلسله مراتب عرفان شناختی؛ ماخذ 
تصوير: توسلی، 1371، ص 49.
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ص 222( بـه تعبيـر عرفانـی، خانه-هـای سـنتی ما كه 
درونگـرا هسـتند، سـمبلی از نـگاه عرفانـی ما به شـمار 
می آينـد و حيـاط جانشـين درونگرايی و آب جانشـين 
دل عـارف اسـت كـه انعكاس دهنده نور آسـمان اسـت 
)طوفـان، 1385، ص80(: حيـاط مركـزی در خانه های 
سـنتی ايران، نمودی از درون گرايی اسـت. درون گرايی 
يكـی از ويژگی هايـی اسـت كه  اهميت توحـه به باطن 
را در مقابـل توجـه بـه ظاهـر متجلـی می سـازد و در 
اصـل تأكيـدی بـر عالـم غيـب و تفسـيری بـر يكـی از 
صفـات الهـی يعنـی باطـن اسـت )نايبـی، 1381، ص 
46(. بدين سـان، فضـای اندرونی ايـن خانه ها، محصور 
بـه حيـاط داخلـی، بـا چشـمه يا حوضـی در ميـان كه 
نقـش آسـمان را انعـكاس می دهـد، بهشـتی كوچک را 

در ميـان خانـه تداعـی می نمايد.
 )4-6( پل های صفــوی، تمثیــل راه سلــوک: 
بـه  دسترسـی  كـه  معبـری  عنـوان  بـه  خيابـان، 
قسـمت های مختلـف شـهر را ممكـن می سـارد و پـل  
بـه واسـطه آن كـه مسـيری يگانـه و بـدون انحـراف را 
فراهـم مـی آورد، هريـک ايـن توانايـی را يافته انـد كـه 
بـه گونـه ای بـا مفهـوم راه و صـراط مسـتقيم، پيوندی 
معنايـی برقراركـرده و جانشـين ايـن مفهـوم شـوند. 
می كنـد،  ايجـاد  كـه  معبـری  اسـاس  بـر  خيابـان 
امـكان دسـتيابی از مركزيـت ميـدان )كل( بـه قطعات 
انفـرادی )اجـزاء( را ميسـر می سـازد )ميـرزا كوچـک 
خوشـنويس، 1385، ص 101-108(. آنچـه در  ايـن 
دوران بـر مفاهيـم قبلـی در زمينـه شهرسـازی افـزوده 
و ابـداع می گـردد، بـرای مثـال می تـوان بـه خيابـان 
شـمال شـهر شـيراز اشـاره نمـود كه بـه گفتـه تاورنيه 
از پـل سـنگی آغـاز شـده و بـه بقعـه سـيدميرعلی بن 
حمـزه می رسـد. )بـه نقـل از سـفرنامه تاورنيه، افسـر، 
1353، ص 142( و يـا خيابـان بـاغ شـاه شـيراز كـه از 
دروازه آهـن آغـاز شـده و بـه يكی از خانه های شـاه كه 
سـفير بايـد در آن منـزل می كرد ختـم می گرديد و به 
گفتـه  فيگويـروآ بسـيار راسـت بـود چنان كـه گفتی با 
مسـاحی دقيق طراز شـده باشـد )فيگويروآ، 1363، ص 
131(. همچنيـن خيابـان چهاربـاغ اصفهـان كـه از  پل 

تصوير 7. فضاهاي حركت و مكث ياداور حركت در مسیر 
سلوک عرفانی؛ ماخذ تصوير: توسلی، 1371، ص 49.

تصوير 8. نقشه مجموعه شهر شامل بازار، كاروانسرا و 
مدرسه و در سمت چپ خیابان چهار باغ ديده میشود؛ 

ماخذ: آرشیو نگارندگان.

تصوير 9. نقشه مسجد شاه با ضلع جنوبي میدان و 
قسمتي از بازار سرپوشیده دور میدان؛ ماخذ: آرشیو 

نگارندگان.
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اهلل وردی  خـان آغـاز شـده و چنان كـه شـاردن اشـاره 
نمـوده، ايـن خيابـان بـه عمـارت تفريحـی شـاه كه به 
هـزار جريـب موسـوم اسـت ختـم می گـردد )شـاردن، 
1362، ص 150( قدمـگاه نيشـابور كـه از  ربـاط سـعد 
آغـاز شـده و بـه  بـاغ و بقعـه قدمـگاه ختـم می گردد، 
نيـز نمونـه ديگـری از ايـن خيابـان  هاسـت. درنتيجه، 
بررسـی ها نشـان گر آن اسـت كـه خيابان هـای اصلـی 
سـاخته شـده در عصـر صفـوی، در امتـدادی راسـت و 
بـدون انحراف سـاخته شـده كه بار ديگـر مفهوم صراط 
مسـتقيم را تداعـی می نمايـد و نيـز در انتهـا بـه بـاغ، 
خانـه يـا كاِخ شـاهی و يا مسـجد )كه هركـدام چنانچه 
پيشـتر اشـاره شـد، تداعی بخِش بهشـت بودنـد( ختم 
می گـردد. بديـن ترتيب، مالحظه می شـود كـه مفهوم 
خيابـان در عصـر صفـوی تـا چـه حد بـا مفهـوم صراط 

مسـتقيم و راهـی بـه سـوی بهشـت قرابـت می يابـد.
جداره هـای ميـدان نقـش جهـان، در جبهـه شـرقی به 
مسـجد شـيخ لطف اهلل، اثر اسـتاد محمدرضا اصفهاني، 
در ضلـع غربـی بـه عمـارت عالي قاپـو، در ضلع شـمال 
بـه بـازار قيصريـه و در ضلـع جنوبـی بـه مسـجد امـام 
)يكـي از بزرگتريـن مسـاجد شـهر اصفهان(، اثر اسـتاد 
علـي اكبـر اصفهانـي، اختصـاص يافتـه اسـت. ميـدان 
نقـش جهـان در حـدود 510 متـر طـول و 160 متـر 
عـرض دارد. ايـن ميدان در دوره صفويـه به دليل وجود 
كاخ عالـي قاپـو نقـش مركـز حكومتـي را نيز بـر عهده  
داشـته اسـت. ميانـه ايـن ميـدان بـه آب نمايـی زيبـا 
اختصـاص يافتـه كه بـا انعـكاس تصوير كاخ و مسـاجد 
اطـراف ميـدان، ابعـادی تـازه و محـوری عمـودی بـه 
ميـدان بخشـيده و محل اتصال زمين و آسـمان گشـته 
اسـت. ايـن ميـدان نيـز، فضايـی بـرای مكث و سـكون 
فراهـم می نمايـد. ايـن مفهـوم با مفهـوم ميـدان در در 
ادبيـات عرفانـی نيـز مطابقـت دارد. عرفـا از در تعريـف 
منـازل از تعبيـر ميـدان نيـز اسـتفاده نموده انـد. ايـن 
ميـدان كـه در ضلع شـمالی خود از بـازار و كاروانسـرا، 
آغـاز می شـود، در ميانـه، بـا آب نمـای وسـيعی كـه 
عـالوه بـر نقـش آسـمان، تصويـركاخ و مسـاجد را نيـز 
در خـود انعـكاس داده و بعـدی تازه به فضا می بخشـد، 

تصوير 10. نقشه میدان شاه اصفهان؛ ماخذ: آرشیو 
نگارندگان.

تصوير 11. گردشگاه پیاده در میدان شاه )باغ سازي 
جديد(؛ ماخذ: آرشیو نگارندگان.

دعوتـی بـه مكث و تماشـا دارد و بديـن ترتيب همچون 
منزلـی بـرای تأمـل و تعمـق و مقدمه ای برای سـفری 
ديگـر  بـه سـوی حقيقـت و بهشـت تعبير می گـردد و 
ايـن معنـا، با منتهی شـدن ميـدان به  مسـجد بزرگ و 
باشـكوه امـام كـه خود بـه منزله تمثيل بهشـت اسـت، 
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بـه گونـه ای نماديـن حاصـل می گـردد. و در نتيجـه 
ميـدان، بـه منزلـی در مسـير سـلوک بـدل می گردد.

)4-7(  روابـط همنشـیني مكانـي )بـاال، پايین، 
جلـو، عقـب، دور، نزديک(

ايـن روابـط را مي تـوان در بـاغ ايرانـي در اليه هايـي 
چـون علـم مناظـر و مرايـا به صـورت تشديدشـونده و 
تكيـه بر عمـق در محيط، شـيب طبيعي زميـن، وجود 
هندسـه پلكاني بـاغ، قرارگيري كوشـک در مرتفع ترين 
و سـردر در پايين تريـن نقطـه، تفاوت زاويه ديد انسـان 
در جهـت بـاال و پايين خـط افق و وسـعت بيش تر باغ، 

مشـاهده كرد.
)4-8( روابط همنشیني مكاني )چپ و راست(

روابـط همنشـيني مكانـي را در اصـل تقـارن مي تـوان 
ديـد كـه كامل تريـن شـكل آن در بهترين مـكان جاي 
دارد. تقـارن عـالوه بـر جنبـه زيبايي شناسـانه از نظـر 
ايسـتايي نيـز مـورد توجـه بوده اسـت. تقـارن در بـاغ 
ايرانـي را مي تـوان بـه صـورت نقطـه اي محـوري و دو 
محـوري نـام بـرد. تقـارن واژه اي عربـي اسـت كه يكي 
از معانـي آن قـرار دادن دو پديـده، شـيء يـا عنصـر در 
دو سـوي يـک نقطـه يـا محـور بـه صـورت آيينـه وار 
)در طـرف چـپ و راسـت( و تكرارشـونده اسـت. اوج 
قرينه سـازي را مي تـوان بـر محورهـاي اصلي بـاغ ديد.
)4-9( روابط همنشـیني مكاني )شـمال، جنوب، 

شـرق، غرب(
ايـن روابـط را مي تـوان در بـاغ ايرانـي در اليه هايـي 
دو  توسـط  قسـمت  چهـار  بـه  بـاغ  تقسـيم  چـون 
محوراصلـي كـه بـه صـورت عمـود برهـم و صليـب وار 
وجـود دارند و سـاختار اغلب باغ هاي ايراني را تشـكيل 
مـي دهنـد، ديـد. در دين مزدايـي، دين كهـن ايرانيان، 
جهان به چهار قسـمت تقسـيم شده اسـت. عدد چهار، 
بـه چهـار عنصر مقـدس، به چهـار فصل و جـز اينها بر 
مـي گـردد. آن را در نمادگـري بودايي نيـز باز مي يابيم 
كـه در آن چهـار رود از مركز جاري مي شـوند و نشـانه 
زندگـي جاويـد و بـاروري انـد. بهشـت آرمانـي قـرآن، 
وارث ايـن تقسـم بـاغ بـه چهـار قسـمت با چشـمه اي 

در مركـز آن اسـت.

)4-9( روابط همنشیني مكاني )درون و بیرون(
ديـوار دور بـاغ يـا حصـار بـاغ محوطـه داخلـي بـاغ را 
از محيـط بيـرون آن جـدا مـي كنـد. حصـار از طريـق 
محدودسـازي، فضـاي مسـتقلي را در بـاغ ايجـاد مـي 
كنـد. بـاغ هـاي ايرانـي يـا فـردوس، چنـان كـه از نـام 
آنهـا بـر مـي آيد، اصـوالً محصـور بـوده اند. ريشـه واژه 
فـردوس، پرديـس، پارادايـز، واژه اوسـتايي اسـت كه به 
معنـي دژ محصـور مـي باشـد. ديـوار دور باغ يـا حصار 
بـاغ، نظـم محيـط ايجـاد مـي كنـد. حصـار، محيـط 
داخلـي بـاغ را از محيـط بيرون آن جدا مـي كند كه در 
نتيجـه ايـن خط مـرزي، هم شـخصيت درونـي تعيين 
مـي شـود و هم چشـم انـداز داخلي به خوبي مشـخص 
مـي گردد. شـايد حصـار يا ديوار بـاغ در تصـور ايرانيان 
باسـتان نشـانه ايـن بـود كـه اهريمـن نتواند بـه آن باغ 
راه پيـدا كنـد. ديـوار يـا حصـار دور بـاغ خـود نمـادي 
از سـومين بعـد فضـا مـي باشـد و از نـوع فضاي بسـته 
بـه حسـاب مـي آيـد. بـه نظـر معمـار بـاغ يـا هنرمند، 
جهـت طولـي ديـوار بـاغ با محـور هسـتي هـم خواني 
داشـت و ايـن عـروج طولـي ديـوار بـاغ نشـان مـي داد 
كـه نفـس بـه سـوي روح اعظـم و جاودانگـي بـاال مـي 
رود. بعـد عمـودي ديـوار باغ بانـي انگاره هـاي بي پايان 
از تاريكي هـا و سـايه روشن هاسـت. كوشـک عمارتـي 
اسـت بـا هشـت در كـه از هـر سـو گشـوده مي شـوند 
و چشـم انـدازي محـوري رو بـه چهار تنگ راه مشـجر 

عرضـه مـي كند.
)4-9( روابط همنشیني مكاني )مركز- حاشیه(

و  تركيـب  در  مهـم  اصـول  از  يكـي  مركزيـت  اصـل 
سـازماندهي عناصـر در بـاغ ايراني اسـت و اغلـب براي 
تاكيـد بر مهم تريـن كاركرد و فضاي باغ مورد اسـتفاده 
قـرار مـي گيـرد. اصـل مركزيـت همـراه با اصـل تقارن 
مـي شـود.  اسـتفاده  ايرانـي  باغ هـاي  از  بسـياري  در 
مركزيـت در اسـالم، نمـادي از وحـدت وجـود اسـت و 
بـر پايـه و اسـاس بازتـاب كيفيتـي اسـت كـه در بطن 
و  وحـدت  بيـان  در  پـس  اسـت.  نهفتـه  وحـدت  آن 
انعـكاس آن از طريـق مركزيـت، فضاهـاي پـر و خالـي 
هـر يـک به گونـه اي نقشـي در فضامي يابنـد و در اين 
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ميـان حوض هـاي مربـع و مسـتطيل، نمـادي از ثبـات 
و پايـداري هسـتند و زمانيكه در مركز قـرار مي گيرند، 
بـه عنـوان يک عنصـر نظم دهنـده به معمـاري و مكان 
عمـل كـرده و درسـت اسـت را تحـت تاثيـر خـود قرار 

دهند. مـي 
 )5( نتیجه گیری و جمعبندی

در مكتـب اصفهان كل در يک نگاه قابل درک می شـود 
و مفهومـی مجـزا از اجـزای خويـش می يابـد؛ مفهومی 
كـه نشـان می دهـد كل، مجموعـه ای از اجزا متشـكل 
خـود نيسـت. جـزء نيز در مقيـاس خويش كامل اسـت 
و وحـدت را نشـانگر اسـت. در عيـن آنكـه در تركيب با 
اجـزای متشـابه يـا متباين مجموعـه بزرگتـر و واحدی 
را سـبب مـی شـود. از ديگـر ويژگی هـا، فضای انسـانی 
بـه جـای مقيـاس انسـانی اسـت. مقيـاس انسـانی در 
برابـر آمـد و شـد انسـان از عـروج بـه فـرود و بر عكس 
رنـگ می بازد. مكتـب اصفهان در شهرسـازی با عنايت 
عالـم همـه منظـر اوسـت از ايجـاد نقطـه گريـز ديـد و 
توجـه تـام و تمـام بـه يک نقطه حـذر می كنـد؛ نه اين 
بـودن و نـه آن بـودن اصـل؛ و مفهومـی اسـت كـه از 
ذره تـا كالن فضـای ايـن مكتـب ديده می شـود. تعادل 
فضايـی و تـوازن كالبـدی هماهنگـی و هماوايی عناصر 
متبايـن در معرفـی يـک مفهـوم بـا يـک عنصـر واحـد 
سـبب می شـود تـا اصـل تقـارن و فضـای متقـارن در 
ايـن سـبک معنـا نداشـته باشـد. جهان بينـی متكی بر 
مفاهيـم عرفانـی در شهرسـازی مكتـب اصفهـان بر آن 
اسـت كه سلسـله مراتب فضايی در هر مقيـاس بازتابی 
از اصـل وحدت بخـش جهـان باشـد. مكتـب اصفهـان 
بی آنكـه در پی سـاخت و برپايی بناهای يادمانی باشـد 
خـود بـه يادمـان تبديـل می شـود؛ در گفتگو بـا مردم 
قـرار مـی گيـرد؛ از آنـان هويـت می يابنـد و بـه بناهـا 
هويـت می بخشـند. در مكتب اصفهان شـهر در محيط 
پيرامونـی مسـتحيل می شـود. بـرج و بـاروی شـهر نـه 
بـه عنـوان يـک عنصـر متمايـز كننـده شـهر از روسـتا 
كـه بـه عنوان حصـاری بـرای تعريف محـدوده كالبدی 
شـهر بـه كار گرفتـه می شـد. در ايـن مكتـب رونـق و 
آبـادی شـهر نـه از بازسـازی شـهر كهـن بلكـه از ايجاد 

مجموعه هـای شـهری جديد در كنار شـهر كهن دنبال 
شـود؛ آنچـه در ايـن ميـان اهميت دارد بيـان هماهنگ 
و همـاوای فضاهـای شـهری اسـت. در مكتـب اصفهان 
بجـاي مقيـاس هـاي كالن، فضـاي انسـاني مطـرح و 
متبلـور مي شـود و انسـان بـي هيچ تـرس و هراسـي از 
مقيـاس، از ايـن فضاهـا در مي گـذرد و در محـاوره اي 
فضائـي هسـتي شـناختي، بـا آنهـا قـرار مي گيـرد. بـا 
عنايـت بـه مفهوم »عالـم همه منظر اوسـت«، هر نقطه 
در شهرسـازي و معمـاري مكتـب اصفهـان، روزنـه اي 
بـراي عبـور از موجـود بـه مسـتور بـاز مي شـود. مكتب 
و فضاهـاي سـلطه گرا،  بناهـا  ايجـاد  بجـاي  اصفهـان 
بنحـوي آفرينـش مي كنـد كـه خود بـه يادمـان تبديل 
مي گـردد و موفـق بـه ايجـاد بناهـا و مجموعه هايـي 
مي شـود كـه سـخت مردم وارنـد. دسـتور زبـان مكتب 
بـر مبنـاي چهـار نظـم مـادي زميـن، آب،  اصفهـان 
خـاک، گيـاه و هوا بـا يک نظـم معنايي آسـماني )نظم 
مقـدس( شـكل مي گيـرد و سـعي در بيـان آن دارد كه 
آنچـه اعتبـار دارد و ثابـت مي ماند محتـوا و ماهيت امر 
اسـت. در دورة صفـوي سـنت سـاختن ابنيـه درون نگر 
جـاي خـود را تا حد زيـادي به شهرسـازي طبق اصول 
منظـره سـازي )پرسـپكتيو( داد. توسـعه جديـد شـهر 
اصفهـان به سـمت جنـوب و در امتداد بـازار قديم طبق 
نقشـه معينـي انجـام گرفـت. اوليـن انعـكاس شـكلي 
بـود كـه در  چنيـن طـرح شـهري پيدايـش تک بنـا 
معمـاري صفـوي، خاصـه معماري سـلطنتي بـه تكامل 
رسـيد. پيوسـتگي بنا و اصـل مجاورت ابنيـه با يكديگر 
جـاي خـود را بـه مناظر بي نهايـت باز داد. ميدان شـاه 
نقطـه مقابـل بافـت پيچاپيـچ بـازار قديم اسـت و خود 
نقطه مركزي يک شـبكه شـهري منظـم و محل تالقي 
خيابان هائي اسـت كه شـهر جديد را بوجـود آورده اند. 
طراحـی شـهری اصفهـان، از عقايـد عرفانـی حاكـم بر 
ايـن عصـر بهـره جسـته و در طرحی دقيقـاً پيش بينی 
شـده، سـاختاری هماهنگ را تشـكيل داده كه هر جزء 
از اجـزاء آن، در مجموعـه كالن تـِر شـهر، در ارتباطـی 
معنـادار بـا سـاير اجـزاء قـرار می گيـرد به گونـه ای كه 
اجـزاء مفهـوم خود را از نسـبت بـا كل دريافـت كرده و 
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كل نيـز در معنـای خـود وابسـته بـه اجـزاء اسـت. اين 
نيـز مربـوط بـه روابـط همنشـينی اسـت كـه در آن، 
اهميـت روابط جز به كل را برجسـته می گـردد. در اين 
رونـد همنشـينی، هـر يـک از بناهـا بسـته بـه ظرفيِت 
تحمـل معنـا، جانشـين يكی از مفاهيم سـلوک گشـته 
اسـت. ايـن مفاهيـم، نـه فقط در فـرم و تزيينـات، بلكه 
در سـاختار قرارگيـری و نحـوه ارتباط يافتـن بناهـای 
مختلـف بـه يكديگـر )ماننـد قرارگيری پل در راسـتای 
باغ و مسـجد، قرارگيری مسـجد در قلب شـهر( متجلی 
گشـته كـه مفهومـی عميق تـر را موجب گشـته اسـت. 
هريـک از اجـزای ايـن معمـاری، ضمـن برخـورداری از 
سلسـله مراتـب، يـا بـه شـكلی تداعـی بخـش مفهـوم 
نماديـن بهشـت اسـت و يا تعبيـری از مسـير  و منازل 
بـه سـوی بهشـت را  ارائـه می دهنـد. مجموعـه  ايـن 
بناهـا در كليتـی معناشـناختی، طرح نسـبتاً پچيده اما 
قابـل تأويلـی از يـک روايـت عرفانـی را خلـق می كند. 
ايـن روايـت از عناصـر معنـاداری تشـكيل شـده اسـت 
كـه در نـگاه نخسـت مجـزا از هـم بـه نظـر می رسـند 
امـا نگاهـی ژرف، نشـانگر ارتباط ايـن عناصربا هم ديگر 
اسـت؛ در نتيجـه، شـهر اصفهان، بـه تمثيلـی از مدينه 
آرمانـی تبديـل گشـته؛ شـهری كـه بـه سـطحی معنا 
شـناختی ارتقـاء يافته و بايد عناصـر آن را در قالب يک 
روايت معناشـناختِی عرفانی مـورد خوانش قرار داد.  در 
شـهر اسـالمي نمـي تـوان فضاهـاي مربوط بـه فعاليت 
شـرعي و عرفي را از يكديگر كامال جدا دانسـت. از آنجا 
كـه هـر دو نـوع فعاليـت مجموعه رسـومي را تشـكيل 
مـي دهنـد كـه رمـز قطعـي ندارنـد، محيط مربـوط به 
آنهـا نيـز داراي هر دو جنبه اسـت. مثاًل گرچه مدرسـه 
بيشـتر اختصاص به شـرع دارد، اما همـواره داراي نقش 
اجتماعـي و عمومـي نيـز هسـت؛ بـه عكـس خصلـت 
عمومـي يـا خصوصـي اسـت كـه محيط هـاي مختلف 
را از يكديگـر تفكيـک مـي كنـد. بـراي نمونه مدرسـه، 
مسـجد جمعـه )يـا الاقل قسـمتهائي از آنهائـي(، حمام 
و سـرا، ابنيـه عمومي انـد، در حاليكـه امامـزاده، مقبره 
يـا مسـجد را مـي تـوان ابنيـه خصوصـي دانسـت؛ امـا 
قصرهـاي دورة صفـوي و دوره هـاي بعـد از آن را نيـز 

مـي تـوان بهمين ترتيـب به عمومـي و خصوصي طبقه 
بنـدي كـرد. بنابرايـن، عرصـه معمـاری، محملـی برای 
ارائـه نماديـن مفاهيـم عرفانـی بدل گشـته اسـت. اين 
موضـوع در كليـه اشـكال معمـاری آن دوره از جملـه 
باغ هـا، كاخ هـا، پل هـا و كاروانسـراها مشـهود اسـت. 
بناهـاِی مسـجد، بـاغ و كاخ و خانـه، بـا ويژگی هـای 
خـاص خـود، هريـک به گونـه ای جلـوه ای نماديـن از 
بهشـت را ارائـه می دهنـد )كـه مفهـوم منـزِل نهايـِی 
بـا  خيابان هـا  دارد(  نهفتـه  خـود  در  نيـز  را  سـلوک 
امتـداد راسـت و پل هـا، در مدخل شـهر و در راسـتای 
راه يابـی بـه مدينـه تمثيلـی يـا چهارباغ ها، بـه نمادی 
از راهـی بـه سـوی بهشـت بـدل گشـته و ميدان هـا و 
نيزكاروانسـراهای سـاده و بی پيرايـه، همچـون منازلـی 
در راه سـلوک، بـه موقفـی موقتـی برای سـالكان تعبير 
می شـوند. و در نهايـت ايـن بناهـا در قالـب نقشـه ی 
شـهر طـرح نسـبتاً پيچيـده ای از يـک روايـت عرفانـی 
قابـل تفسـير و تعبيـر را بـه وجودمی آوررنـد و مفهـوم 
سلسـله مراتـب سـير به سـوی حـق و حقيقـت را بيان 

می كنـد.
)6( منابع و مأخذ

احمـدی، بابـک )1385( حقيقت و زيبايی، نشـر مركز، 
تهران.

احمـدی، بابـک )1381( از نشـانه های تصويری تا متن 
به سـوی نشـانه شناسـی ارتباط ديـداری، تهران: نشـر 

مركز.
اردالن، نـادر و بختيـار، اللـه )1380( حـس وحـدت، 

ترجمـه حميـد شـاهرخ، اصفهـان: نشـر خـاک.
اسـتيرلن، هانـری )1377( اصفهـان: تصويـر بهشـت، 

ترجمـه جمشـيد ارجمنـد، تهـران: نشـر فـرزان. 
افسـر، كرامـت اهلل )1353( تاريـخ بافت قديمی شـيراز، 

تهـران، انجمـن آثار و مفاخـر فرهنگی و نشـر قطره.
انصـاری، مجتبی )1378( ارزش های باغ ايرانی، رسـاله 

دكتری، دانشـكده هنرهای زيبا، دانشـگاه تهران.
ايرانـی صفت، زهـرا )1386( مروری بر فلسـفه و عرفان 

اسـالمی، تهران: نشر آيندگان.
بـارت، روالن )1370( عناصـر نشـانه شناسـی، ترجمـه 
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مجيـد محمدی،تهـران: الهدی.
بوركهـارت، تيتـوس )1373( جاودانگـی و هنر، ترجمه 

سـيد محمد آوينی، تهـران، انتشـارات برگ.
بوركهـارت، تيتـوس )1381( هنـر مقـدس )اصـول و 
روش هـا(، ترجمـه ی جـالل سـتاري، تهـران: سـروش.

بهشـتی، سـيد محمـد )1375( تأويل معماری مسـجد 
تاريـخ  تأملـی در مناسـک حـج، مقـاالت كنگـره  بـا 
ايـران، جلـد چهـارم، تهـران:  معمـاری و شهرسـازی 

سـازمان ميـراث فرهنگـی.
پازوكـی، شـهرام )1382( مقدماتـی دربـاره مبادی هنر 
و زيبايـی در اسـالم با اشـاره به مثنوی معنوی، نشـريه 

هنرهای زيبا، شـماره 15.
پيـن، مايـكل )1382( بـارت، فوكـو، آلتوسـر، ترجمـه 

پيـام يزدانجـو، تهـران: نشـر مركز.
تقـي زاده، محمـد )1378( حكمـت سلسـله مراتب در 
معماري و شهرسـازي )مجموعه مقـاالت دومين كنگره 
معمـاري و شهرسـازي ايـران( ج 3، تهـران: سـازمان 

فرهنگي. ميـراث 
چندلـر، دانيـال و مهـدی پارسـا )1387( مبانی نشـانه 

شناسـی، سـوره مهـر، تهران.
حاجـی قاسـمی، كامبيـز )1385( هندسـه پنهـان در 
نمـای مسـجد شـيخ  لطـف اهلل، نشـريه صفـه، سـال 

ششـم، شـماره 21و 22.
اسـتحاله  تحليـل   )1389( ديگـران  و  فـرح  حبيـب، 
نشـانه های سـكونتگاهی روسـتای باباپشـمان اسـتان 
لرسـتان پـس از جابجايـی بـا تأكيـد بـر نشـانه های 
مسـكن روسـتايی، مديريـت شـهری، شـماره 25، بهار 

.202-187 صـص  تابسـتان،  و 
حبيـب، فـرح )1385( كنـدوكاوي در معنـاي شـكل 
شـهر، هنرهـای زيبـا، شـماره 25،  بهار. صـص 14-5. 
حبيبی، سـيد محسـن )1375( مكتب اصفهـان، اعتالء 

و ارتقـاء مفهوم دولت، نشـريه صفه، شـماره23
زبان شناسـی  دوره   )1382( فردينـان  سوسـور،  دو 
عمومـی، ترجمـه كـوروش صفـوی، انتشـارات هرمس، 

ن. تهرا
 )1382( احسـان  لرافشـار،  و  جالل الديـن  رفيع فـر، 

بررسـی انسـان شـناختی كاروانسـراهای عصـر صفوی، 
نشـريه نامـه انسان شناسـی، دوره اول، شـماره چهـارم.

رفيعی مهرآبادی، ابوالقاسـم )1352( آثار ملی اصفهان، 
، تهـران: انجمن آثار ملی.

رييس سـميعی، محمدمهـدی )1381( تأويل و كاربرد 
»نظريـه مراتـب وجـود« در معماری، مجموعـه مقاالت 
حكمـت متعاليـه و فلسـفه معاصـر جهـان، همايـش 
بزرگداشـت حكيـم صدرالمتألهيـن، تهـران: انتشـارات 

بنيـاد حكمـت اسـالمی صدرا.
زمانـی، احسـان و ديگران )1388( بازشناسـی و تحليل 
جايگامـه عناصـر موجـود در بـاغ ايرانـی بـا تأكيـد بـر 

اصـول دينـی- آيينـی، نشـريه باغ نظر، سـال ششـم.
سـجودی، فـرزان )1382( نشـانه شناسـی كاربـردی، 

تهـران: نشـر قصه.
سـليمانيان، حميدرضـا )1389( نگاهی بـه زبان عارفان 
زبان شناسـی،  و  معرفت شناسـی  چشـم اندازهای  از 
نشـريه ادب پژوهـی، شـماره 11، بهـار 1389، صـص 

.166-143
سوسـور، فردينـان )1382( دوره زبانشناسـی عمومـی، 

ترجمـه كـورش صفـوی، تهـران: هرمس.
ترجمـه حسـين  شـاردن )1362( سـفرنامه شـاردن، 

عريضـی، تهـران: انتشـارات نـگاه.
تهـران:  شـيعی،  هنـر   )1384( مهنـاز  شايسـته فر، 

اسـالمی. هنـر  مطالعـات  موسسـه 
هويـت   )1386( ميرزايـی  نـواب  و  شـيما  شـصتی، 
مكانـی- اجتماعـی شـناخت و توسـعه عوامـل درونزای 
آن در جهـت رشـد و بالندگـی هويـت انسـان در حوزه 
سـكونتگاه های زاگـرس مركـزی، كنفرانـس بين امللی 

زاگـرس. سـكونت گاه های 
شـفر، ژان مـاری )1380( نشـانه شتاسـی، از كتـاب 
»نشـانه شناسـی« نوشـته پی يـر گيـرو، ترجمه محمد 

نبـوی، تهـران: آگه.
طوفان، سـحر )1385( بازشناسـي نقـش آب در حياط 
خانـه هـاي سـنتي ايـران، بـاغ نظـر، شـماره 6، پاييز و 

زمسـتان، صص81-72  
طهـوری، نيـر )1381( پـل: راهـی بـه سـوی بهشـت. 
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فصلنامـه خيـال، شـماره 2.
طهـوری، نير )1384( مقام بهشـت در هنرهای سـنتی 

ايران، فصلنامـه خيال16.
فرشـيدنيک، فرزانـه )1389( بررسـی تجلـی باورهـای 
اسـاطيری و عرفانـی ايرانيـان در معمـاری پـل، پايـان 
مـدرس،  تربيـت  دانشـگاه  ارشـد،  كارشناسـی  نامـه 

دانشـكده هنـر و معمـاری.
فيگويـروا )1363( سـفرنامه فيگويـروا، ترجمه غالمرضا 

سـميعی، تهران: نشـر نو. 
الكسـاندر، كريسـتوفر )1386( معماری و راز جاودانگی: 
راه بی زمان سـاختن، ترجمه مهـرداد قيومی بيدهندی، 

دانشگاه شـهيد بهشتی، تهران.
كاليـس، ولفـرام )1374( كاروانسـراهای ايـران، تهران: 

سـازمان ميـراث فرهنگی كشـور.
كهنمويـی، ژالـه )1386( روالن بـارت و نشـانه هـای 
تصويـری، از مجموعـه مقـاالت هـم انديشـی بـارت و 

دريـدا، تهـران:  فرهنگسـتان هنـر.
گلسـتانی، سعيد و سميه شـريف زاده )1390(كنكاشی 
در ويژگی هـای خيابـان صفوی، باغ نظر، شـماره هفده، 

سال هشتم، تابسـتان. صص 68-59.
 )1388( آزادارمكـی  مرضيـه  سـيدامير،  منصـوری، 
سـياليت معنايـی بنـا، نشـريه صفه، سـال 18، شـماره 

تابسـتان، صـص41- 52. و  بهـار   ،48
ميـرزا كوچک خوشـنويس، احمد )1385( دولت شـهر 
آرمانـی ايرانـی: مفهـوم فضـای شـهری ايران، بـاغ نظر، 

شـماره ششـم، پاييز و زمسـتان، صص118-101 
نصر، سيدحسـين )1359( هنرو معنويت اسـالمی، نظر 

متفكران اسـالمی درباره طبيعت، تهـران، خوارزمی.
نقـی زاده، محمـد )1384( جايـگاه طبيعـت و محيـط 
آزاد  دانشـگاه  ايرانـی،  شـهرهای  فرهنـگ  در  زيسـت 

اسـالمی، واحـد علـوم و تحقيقـات تهـران.
فرزانـه  ترجمـه  اسـتعاره،   )1377( ترنـس  هاوكـس، 

تهـران. طاهـری، نشـر مركـز، 
هيلـن براند، رابـرت )1377( معماری اسـالمی، ترجمه 
ايـرج اعتصـام، تهـران: شـركت پـردازش و برنامه ريزی 

شهری.

ياحقـی، محمد جعفر )1369( فرهنگ، تهران موسسـه 
مطالعـات و تحقيقات فرهنگی، تهران: سـروش.

--------  )1375( اسـطوره، امـروز، ترجمـه شـيرين 
دخـت دقيقيـان، تهـران: نشـر مركز.

اسـت،  زبـان  يـک  نقاشـی  آيـا   )1379(   --------
ترجمـه بهنام جعفـری جاللـی، زيباشـناخت ش 2و3، 

فرهنـگ. وزارت  تهـران: 
--------  )1383( روالن بـارت نوشـته روالن بـارت، 

ترجمـه پيـام يزدانجو، تهـران: نشـر مركز.
--------  )1384( امپراتـوری نشـانه ها، ترجمـه ناصر 

فكوهـی، تهران: نشـر نی.
• Brümmer, Vincent, The Model of  Love: A study 
in philosophical Theology, Cambridge University 
Press,Cambridge, 1993
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