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نقش فضاى مرزى – پيوندى، در فرايند آفرينش معنا*
ارزيابى توان معنا آفرينى فضا به كمك رويكرد نشانه شناسى

دكترشروين ميرشاهزاده**، دكترسيدغالمرضا اسالمى***، دكترعليرضا عينى فر****دكترشروين ميرشاهزاده**، دكترسيدغالمرضا اسالمى***، دكترعليرضا عينى فر****

تاريخ دريافت مقاله:    1390/2/12  
تاريخ پذيرش نهايى:   1390/4/29

 چكيده
توجه به تجليات زيبايى در معمارى مبتنى بر فرهنگ بومى از آنجا مايه دقت نظر است كه مى تواند راز توانمندى مظاهر معمارى 
گذشته را در برانگيختن مخاطب و نيل به تجربه زيبايى شناختى آشكار نمايد. به عبارتى نحوه بروز زيبايى در معمارى ايرانى واجد 
ويژگيهايى به لحاظ زيبايى شناختى است كه موجبات انبساط خاطر مخاطب را فراهم مى نمايد. لذا بازشناسى ويژگى هاى متداوم 
ــت يابد  ــعى دارد به وجوهي از آن دس ــت كه مقاله حاضر س و صيقل خورده فضا كه بتواند چنين تاثيرى بر جاى بگذارد نكته اى اس

كه امروزه نيز قابل بازآفريني باشد. 
ــاخته  ادراك زيبايى به عنوان مقوله اى حاصل برهمكنش فضاى معمارى و ناظر، بر ويژگى هايى تاكيد دارد كه فضا را توانمند س
ــان مى دهد كه اين مفهوم در معمارى ايرانى با خلق فضاهاى مرزى- پيوندى تجلى  تا بر مخاطب تاثير گذارد. پژوهش حاضر نش

يافته است. فضايى كه رويكرد نشانه شناسى خواهان دستيابى به ويژگى هاى كارآمد آن است.

 واژه هاى كليدى
معمارى ايرانى، زيبايى شناسى، فرايند توليد معنا، ايوان، فضاى مرزى- پيوندى

* اين مقاله برگرفته از رساله دكترى معمارى شروين ميرشاهزاده با عنوان «بازشناسى انگاره زيبايى در معمارى ايرانى، به منظور تجديد حيات 
ذهنى در شرايط امروز» است كه به راهنمايى دكتر سيد غالم رضا اسالمى و دكتر على رضاعينى فر و مشاوره دكتر غالمحسين معماريان در 

تابستان 1386 در دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم و تحقيقات ارائه شده است.
Email: sh.mirshahzadeh@iauctb.ac.ir   (مسئول مكاتبات) دانش آموخته دكترى معمارى دانشگاه آزاد اسالمى واحد علوم وتحقيقات تهران **
Email: Gheslami@ut.ac.ir                                                 دانشيار دانشكده معمارى، پرديس هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران ***
Email: aeinifar@ut.ac.ir                                                               دانشيار دانشكده معمارى، پرديس هنرهاى زيبا، دانشگاه تهران ****
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دكتر محمد مهدى عزيزى، مجتبى آراسته

مقدمه

ــنايى با آداب  ــت براى آش ــور زيبايى در معمارى ايرانى محملى اس تبل
ــى. از اين رو مقاله حاضر به مصاديق  ــى در برخورد با فضاى زندگ ايران
ــى تواند از زير و بم و  ــى به مثابه فرصتى مى نگرد كه م ــارى ايران معم
اليه هاى پنهان روح ايرانى، از توقعات و انتظارات او از فضا پرده بردارد. 
ارزيابى توان زيبايى شناختى مصاديق معمارى از نقطه نظر پاسخ به نياز 
هاى حسى و عاطفى در دامنه مطالعات روانشناسى محيط1 تحت عنوان 
ــى تجربى شناخته شده است و سعى دارد باتاكيد بر تجربه  زيبايى شناس
ــاختارى و فرمى دست يابد كه تا حدى  فردى به معيارهايى به لحاظ س
ــته باشد. در اين راستا نشانه شناسى با تاكيد بر نقاط  قابليت تعميم داش
ــر مصاديق را درفرايند انگيزش،  ــف فضا مى تواند ويژگى هاى موث عط
معنا آفرينى و وقوع تجربه زيبايى شناختى2 بازشناسد. مصاديق منتخب 
و روش استدالل دراين بخش نه به شيوه كمى-آمارى، بلكه به نحوى 
ــوع را از طريق ذكر مثال هاى ملموس (مصاديق  ــت كه بتواند موض اس
ــا راز توانمندى  ــنايى ب ــده) تبيين نمايد. اين ارزيابى به نيت آش نمايانن
ــناختى صورت مى پذيرد  مصاديق معمارى درتامين نيازهاى زيبايى ش
ــارى ايرانى با توليد  ــان مى دهدكه اين وضعيت در مصاديق معم و نش

فضاهاى مرزى- پيوندى به اوج خود رسيده است.

 چارچوب نظرى
شناخت زيبايى، فرايند ادراكى محسوب مى شود كه در سطوح مختلف 
ــانه اى و نمادين رخ مى دهد. (Nohl, 2001) و اوج  ــى، معنايى، نش حس
ــت (Norberg-Shulz, 1981)؛ از  ــين معنا اس تجربه زيبايى همانا تحس
ــى  ــر ارتباط بين معانى محيط و زيبايى شناس ــن رو در نيم قرن اخي اي
ــيارى از  ــا گرايش ادراكى/معنايى مورد توجه بس ــه عنوان مقوله اى ب ب
ــد  ــت (امين زاده، 1387 ،4) لذا به نظر مى رس ــگران قرارگرفته اس پژوهش
ــناختى محيط را بتوان در سه جنبه اصلى حسى،  ويژگى هاى زيبايى ش
ــكلى و نمادين آن جستجو نمود. (لنگ،1381، 206). وجوه حسى، يعنى  ش
ــه ادراك مخاطب در مى آيد، زمانى موضوع  ــه كه از طريق حواس ب آنچ
ــى قرار مى گيرد كه بتواند از نقطه نظر مخاطب موثر قلمداد گردد.  ارزياب
ويژگى هاى شكلى نيز، بر اساس قوانين بصرى مى توانند منجر به ايجاد 
ــى ساختار نحوى  ــده و بدين طريق بازشناس حاالت فضايى مختلف ش
ــى شان موثر باشد. مرورى بر ويژگى هاى  آنها مى تواند در بيان احساس
ــى از يك تجربه  ــان مى دهد كه حس مبهم ناش بيانى و معنايى نيز نش
ــت  ــى از ابهام و ايهامى اس ــناختى در مواجهه با يك اثر ناش زيبايى ش
ــى به عنوان يك  ــانه شناس كه در زبان آن اثر به كار رفته، از اين رو نش
ــت مى تواند  ــتوار اس ــش عام كه بر همين ابهام و عدم قطعيت اس دان

ــبى در ارزيابى مصاديق معمارى باشد. به عبارتى چنانچه  رويكرد مناس
ــانه و رمزگان به اشكالى از ارتباطات اجتماعى شان گسترش  مفهوم نش
ــانه شناسى  ــود، معمارى نيز مى تواند به مثابه متن از قواعد نش داده ش
استفاده نمايد و بدين طريق از كاركردهاى گوناگون آن در توليد معنا و 
انتقال آن برخوردار باشد. از اين رو با بسط الگوى ياكوبسون3 (1380) كه 
ــش كاركرد پايه براى زبان قائل شد، در هر زبانى از جمله آثار هنرى  ش
ــتفاده نمود. بنابراين هر متنى  نظير معمارى نيز مى توان از اين الگو اس
ــاى مختلفى از جمله نقش عاطفى، ترغيبى، ارجاعى،  مى تواند نقش ه
ــعرى) داشته باشد؛ ضمن آنكه  ــناختى (ش همدلى، فرازبانى و زيبايى ش
ــى مى  ــه غالبى نيز دارد. معمارى نيز در صورت پذيرش چنين نقش وج

تواند به مثابه متنى هنرى قلمداد شود. 
ــناختى، «متن حاصل هم نشينى اليه هاى  ــانه ش در تحليل هاى نش
متفاوتى است كه به واسطه عملكرد رمزگان متعدد ممكن شده است.» 
(سجودى،1383، 62) بدين ترتيب كه «رمزگان فنى» بر«تجربه عقالنى» 
ــى مى آفريند»  ــزگان هنرى دنياى خيالين ــى نمايد ولى «رم داللت م
ــاى هنرى قرارداد  ــدان راه ندارد. «وراى رمزگان ه ــه رمزگان فنى ب ك
ــر و كار  ــى وجود دارد كه با روابط جديد س ــده، يك نظام هرمنوتيك ش
ــت. «خواه اين قرارداد قراردادى  ــته كه از قيد هر قراردادى رها»س داش
ــت»  ــد، خواه قرارداد كهنى كه معنايش4 از ميان رفته اس ناآگاهانه باش
ــارى، كه در يك  ــت در مواجهه با اثر معم ــرو،1383، 65). اين وضعي (گي
ــت، نيز مى تواند مصداق داشته باشد. «بر اين  كنش ارتباطى واقعى اس
ــت كه با كمترين كوشش و بر اساس  ــاس سطح اول داللت آن اس اس
بيشترين انطباق با آموخته هاى روزمره5 فهميده شود» (پاكتچى، 1385) و 
به معانى اشاره مى كند كه «بدوا ناظر به تجسم و بازنمايى بالواسطه و 
ــت». در معانى حاصل ازسطح دوم«مى توان ارزش هاى  بديهى دالهاس
ــناخت». درسطح سوم نشانه ها« نمودار مفاهيم متغير  فرهنگى را باز ش
ــتند». مفاهيمى كه «خود مستلزم نوعى جهان بينى» اند.  فرهنگى هس

ــران،1382، 126) (ضيم

 روش پژوهش
ــازى از يك واقعيت منفرد در مطالعات علوم انسانى  براى آنكه مفهوم س
و هنر از دقت كافى برخوردار باشد، ماكس وبر6 (1846) مفهوم نمونه ايده آل 
را ابداع نمود. نمونه ايده آل (مثالى) عبارت است از: «شيوه ساختن مفاهيم 
ويژه روش تاريخى يا تفريدى كه مى دانيم، مطالعه واقعيت و پديده ها 
ــان است» اين مفهوم مى تواند «معناى مجموع  در خصوصيات فرديش
خصوصيات مشترك (نمونه ميانگين) را به خود بگيرد». يا ممكن است 
ــدكه عناصر مشخص و مميز يا  ــدگى باش «در معناى حك و اصالح ش
ــن بناى مفهومى از آن  ــكار مى كند.» «مثالى بودن اي نمونه اى را آش

دكتر شروين ميرشاهزاده، دكتر سيدغالمرضا اسالمى ،دكتر عليرضا عينى فر
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ــت»، يا به عبارت ديگر «يك عقالنى  ــت كه مبين يك يوتوپياس روس
كردن يوتوپيايى است كه هرگز يا به ندرت در كيفيت نابش در واقعيت 
ــكيل نمونه ايده آل  ــود.» بنابراين در تش ــى ملموس ديده مى ش تجرب
ــى يك عنصر اهميت كمترى دارد. (فروند،1383، 60-57) از اين رو  فراوان
ــى اين پژوهش بر ابنيه اى  ــاب مصاديق معمارى فضاى تحليل در انتخ
ــتوار است كه سكونت و زندگى در آن نقش اصلى داشته باشند و در  اس
جهت تكميل بحث كاخ هاى سلطنتى، مساجد و باغات از نظر توجهات 
زيبايى شناسى خاص مورد ارزيابى قرارخواهند گرفت. زيرا كاخ ها، اوج 
ــاط بخش و  ــتانه حكام و باغ ها نهايت توقعات نش تالش هاى زيبادوس
ــاجد اوج تالش هاى  ــته و مس ــان از فضا را به نمايش گذاش تفرجى ش
ــاب مى آيند. ابنيه  زيبا خواهانه همراه با تاثيرات روحانى از فضا به حس
انتخابى بيشتر موارد شاخصى هستند كه در فرايند استداللى، نماياننده7 

مفهوم مورد نظر باشند.

 روش شناســايى جايگاه توليد معنا بــه كمك رويكرد 
نشانه شناسى 

ــى اصطالحى با عنوان «موضوع و محمول» 8 مطرح  ــانه شناس در نش
ــتوار است.  ــناد» اس ــت كه در آن محمول بر پديده اى به نام «اس اس
بدين ترتيب كه در يك صحنه، زمينه تصوير، «موضوع» را تشكيل داده و 
افزوده جديد بر آن «محمول» است. به محض افزوده شدن «محمول» به 
ــتخراج مى شود كه درخود مجموعه  «موضوع» يا «زمينه» پيامى اس
ــت. براى اينكه اين رابطه اسنادى  ــت. بلكه در اليه زيرين آن اس نيس
ــوع) و افزوده جديد  ــد تمايزهاى قوى مابين زمينه (موض ــه وجود آي ب
ــايد در حد تضاد9  ــت. (پاكتچى، 1385) تمايزى كه ش (محمول) الزم اس
ــد معنايى وارد  ــطح جدي ــز باالرود. بدين طريق مخاطب به يك س ني

مى شود.
ــاختار يك متن مورد تحليل قرار گرفته  در تحليل محور همنشينى س
ــوند. اين محور در  ــناخته مى ش ــبت با يكديگر ش ــزا آن در مناس و اج
ــى10 به خود  ــى مكان ــى تواند «ماهيت و منش ــاى ديدارى» م «هنره
ــبت ميان «مركز و پيرامون». (ضيمران،1382 ،111)  بگيرد». مانند مناس
تحليل متن در محور جانشينى نيازمند بررسى ناهمانندى هاست. بدين 
ترتيب كه «گزينش صورت برجسته و آشكار در متن، خود پيام خاصى 
ــت». ــد» ودر نتيجه «چنين متنى به تاويل نيازمند اس ــاده مى كن را اف

ــان ،102)  (هم
ــتثنا در قاعده مندى» (فون  اين قاعده در عرصه معمارى باعنوان «اس
ــه قاعده مندى  ــراوان دارد، بدين صورت ك ــس،1384، 61) كاربرد ف ماي
ــتثناها عرضه  ــب مى تواند خودش را به عنوان زمينه اى براى اس مناس

ــوى خود جلب نمايد. ــتثنا، توجه مخاطب را به س نمايد و اس

 بازشناسى جايگاه توليد معنا در مصاديق معمارى
بادقت برمحور همنشينى درخوانش فضايى مصاديق معمارى به نظرمى 
رسد آثار معمارى از دو وجه مختلف قابل ارزيابى هستند: نخست از ديد 
ناظر در مواجهه با اثر كه به عبارتى تحليل اثر از رو به روست (چه نماى 
خارجى بنا و چه نما از داخل حياط) و ديگرى به لحاظ همنشينى فضاها 
و يا به عبارتى سازمان فضايى است كه به نحوى با ديد از باال (بام) و يا 
پالن به اين خوانش كمك مى نمايد. با اتكا به قواعد پيش گفته، نتايج 

تحليل به شرح زير است:

الـف. نقاط عطف از ديد نمـا: در مواجهه با نماى بيرونى در ابنيه 
مسكونى و مساجد درگاه يا ورودى به لحاظ ابعاد، شكل و ويژگى حفره 
ــت كه در زمينه نما رخ داده  ــتثنايى اس ــه با بدنه، اس مانندش در مقايس
ــا موضوع يا زمينه  ــت كه در تضاد ب ــت و يا به عبارتى محمولى اس اس
ــطح جديدى از معنا وارد  ــده است و بدين ترتيب به س به آن افزوده ش
ــود. در كاخ ها فضاى ايوان و درگاه نقطه عطف در نما به لحاظ  مى ش
تناسبات و ويژگى هاى شكلى است. از نقطه نظر نماى درونى آنچه در 
مساجد و كاخ ها استثنا در زمينه نما تلقى مى شود، فضاى ايوان است. 
ــى و  ــكونى، به غير از ايوان، تاالر اعم از تاالر بادگير با ارس در ابنيه مس
بدون ارسى و حتى اتاق هاى7درى و 5 درى نيز چنين وضعيتى داشته 

و استثنا در زمينه خود محسوب مى شوند. 

ب. نقاط عطف از ديد بام و برش زير سـطح بام: در ارزيابى 
ــايى است: فضاى  مصاديق از زاويه ديِد بام، يك ويژگى بارز قابل شناس
ــاط) در برابر فضاى پر(فضاى كالبدى). كه در اين رابطه حجِم  خالى(حي
پر بنا به مثابه زمينه، عمدتا به شكل غير هندسى است كه حياط به لحاظ 
ــاب آمده و  ــى در تقابل با آن، نقطه عطف به حس ويژگى هاى بارز هندس
ــون طرح را ايفا مى نمايد.  ــش محمول در موضوع و يا به عبارتى كان نق
برشى افقى در زير سطح بام (در حيطه ابنيه مسكونى) نشان مى دهد، در 
گستره فضاهاى باز، حياط و درگستره فضاهاى بسته، تاالر و حوضخانه؛ 
ــتره فضاهاى سرپوشيده، تاالر بادگير بدون ارسى و ايوان، نقاط  و در گس
عطف طرح در نظام فضايى محسوب مى شوند. در عرصه مساجد از ديد 
بام، شاهِد تبايِن كامِل صحِن هندسى، گنبدخانه و مناره ها نسبت به زمينه 
كالبدى بنا بوده كه نقاط عطف مجموعه به حساب مى آيند. در برش زير 
ــايى است. صحن و  ــطح بام نيز مجددا چندين نقطه عطف قابل شناس س
ــته و  ندرتا مهتابى از گروه فضاهاى باز و گنبدخانه از گروه فضاهاى بس
ــيده نقاط عطف فضا به حساب مى آيند.  ايوان از گروه فضاهاى سرپوش
ــديد  در مجموعه كاخ ها در خوانش از ديِد بام، باغ يا حياط در تقابل ش
ــالن) چندين فضاى متباين با كل  ــا بناِى كاخ بوده و در برش افقى(پ ب
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ــتردگِى  ــم مى خورد كه عبارتند از: حياط به لحاظ گس مجموعه به چش
سطح و يا مركزيت، ايوان و تاالر به لحاظ ابعاد، تناسبات و ويژگى هاى 
شكلى. اگر نقاط عطف شناسايى شده از تحليل مصاديق معمارى ايرانى 
ــت  ــود، نتايج زير به دس ــه ش چه در نما و چه در پالن با يكديگر مقايس

خواهد آمد. (جدول1)                                               
ــت كه چه در نماى بيرونى و چه در نماى درونى  ايوان تنها فضايى اس
ــده  ــه در پالن به عنوان نقطه عطف طرح و كانون توجه معرفى ش و چ
است. پس از ايوان، تاالر و تاالر بادگير (اعم از با ارسى يا بدون ارسى) 
، نقطه عطف و يا محمول به نظر رسيده است. درمرتبه بعد حياط (تنها 
ــتره فضاى باز مورد  ــل پالن) به عنوان نقطه عطف طرح درگس درتحلي

توجه قرار مى گيرد.

ــايى  ج. شناسـايى عناصر در جايگاه توليد معنا: پس از شناس
ــه كانون عمده ايوان، تاالر و حياط خوانش مجدد نقاط عطف دراين  س
سه زمينه، عناصر شاخصى كه دراين نقاط قرار دارند را برجسته و آشكار 
ــاز نظير صحن، حياط و  ــتره فضاى ب ــازد. به عنوان مثال در گس مى س
ــا از جايگاه ويژه اى  ــه لحاظ قرارگيرى در مركز فض ــاغ، حوض آب ب ب
ــتره فضاهاى سرپوشيده نظير ايوان نيز به ويژه  ــت. در گس برخوردار اس
در ابنيه مسكونى شاخص و كاخ ها  بعضا حوض آب در چنين موقعيتى 
ــا قرار گرفتن در كانون فضا و با توجه  ــرار مى گيرد. به عبارت ديگر ب ق
ــه و شكل خاصش نسبت به پيرامون خود نقطه عطف و مركز  به هندس
ــتره فضاهاى بسته نظير حوضخانه يا  ــاب مى آيد. در گس توجه به حس
ــوض آب در چنين موقعيتى  ــاالر نيز گرچه به ندرت وليكن باز هم ح ت
ــت. بدين ترتيب آب با قرار گرفتن دركانون هر فضا در نسبتى  واقع اس
كه با فضاى پيرامون خود برقرار مى كند، مى تواند معنا بيافريند. لذا به 
ــاخص ترين مولفه اى است كه در هر سه  ــد، عنصر آب ش نظر مى رس
ــاخص تكرار  كانون ايوان، تاالر و حياط به ويژه در كاخ و خانه هاى ش
شده و تنها عنصر ثابت در هر سه كانون فضايى است كه به نحوى اين 

سه كانون را به يكديگر پيوند مى زند. اين وجه اشتراك از جايگاه خاص 
زيبايى شناسانه عنصر آب پرده بر مى دارد و بر وجوهى تاكيد مى نمايد 
ــه فضا است. ساير عناصر طبيعى حياط يا باغ در  كه پيونددهنده اين س
كنار اين عنصر به نحوى تكرار مى گردند و در واقع عنصر آب با تكرار 
خود بر وجود ساير مولفه هاى پيونددهنده اين سه فضا تاكيد مى نمايد. 
مولفه هايى كه در نسبت با آب حضور يافته و حضورشان معنا مى يابد. 
با ارزيابى نسبت عناصر طبيعى و چگونگى حضور آنها در هريك از سه 

ــت مى آيد (جدول2): كانون فضايى نتايج زير به دس
ــه كانون فضايى با ماهيت اصلى خود و در مركز  - آب، در هريك از س

فضا همواره به صورت طبيعى خود ظاهر مى گردد؛
ــايه از دماى كمتر  ــاِى ايوان به لحاظ وجود س ــيِم طبيعى در فض - نس
ــاالر بادگير و  ــيم در ت ــود. اين نس و طبيعتا مطلوبترى برخوردار مى ش
ــته و پس از تلطيف  ــده كامال خنك گش حوضخانه به نحوى هدايت ش

الزم در فضا به جريان درمى آيد؛
- نور خورشيد، در گذر از حياط به تاالر به تدريج تلطيف مى گردد. بدين 
ــنايِى نورى  ــتقيم و گرم به روش ترتيب كه در پناِه طاق ايوان از نوِر مس
ــده و در تاالر با عبور از ميان مشبك پنجره ارسى و يا چشمه  تبديل ش

هاى طاق به اشعه نورى مبدل مى گردد؛
ــاغ نيز از مجموعه عناصرى  ــبز موجود در حياط يا ب -گياه يا فضاى س
ــت كه در هر سه فضا به نحوى ديده مى شود. تكرار گياهان طبيعى  اس
حياط در فضاى ايوان عمدتا به صورت استفاده از گلدانهاى طبيعى گل 
ــد. وليكن در فضاى تاالر حضور عناصر  و يا به ندرت درختچه مى باش
ــر بدنه ها و ديواره هاى  ــى به صورت نقوش تزئينى و تجريدى ب گياه

فضا صورت مى پذيرفته است؛
ــه صورت نقش  ــب و يا ب ــمان ش ــماِن ايوان بعضًا به صورت آس - آس
خورشيد و اشعه هاى آفتابى است كه بر گنبد آسمان پهن شده اند؛ اين 
ــمانه تاالربه صورت چشمه نورى است كه ضمن  ويژگى تجريدى درآس

تداعِى شكلِى خورشيد خاصيت آن را نيز جلوه گر مى نمايد. 

دكتر شروين ميرشاهزاده، دكتر سيدغالمرضا اسالمى ،دكتر عليرضا عينى فر

جدول1. انطباق كانون فضايى و نقطه عطف طراحى در پالن و نما    ماخذ: نگارندگان

پالننمانوع ابنيه
سرپوشيدهبستهبازداخلىبيرونى

تاالر ايوان5درى تاالرحوضخانهمهتابىحياطتاالر،تاالربادگيرايوان5درىدرگاهخانه
بادگير

ايوانگنبدخانهمهتابىصحنمنارهايوانگنبدسردرمسجد
ايوانتاالرحوضخانهحياطايوانايوانكاخ
ايوانكوشكحياطايوانسردرباغ
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صفحات     5-15

ــكونى و كاخ همان آب  ــت در حيطه ابنيه مس ــن ترتيب عنصر ثاب بدي
ــاير مولفه هاى طبيعى در حركت از  ــت و س در وضعيت طبيعى آن اس
ــاجد  ــته روند تجريدى را طى مى نمايند. ولى در مس ــاى باز به بس فض
ــه كانون به يكديگر «نقوش  عنصر ثابت و در نتيجه پيوند زننده هر س
ــبه طبيعى و  ــه نوعى از زمره عناصر ش ــت كه ب ــدى گياهى» اس تجري
ــاب مى آيد. در واقع اوج تجريد در فضاى خانه و  تجريدى فضا به حس
كاخ كه درفضاى بسته و به كمك همين نقوش تجريدى گياهى به وقوع 
ــت، در مسجد نقش ساختارى پيدا كرده و بدين ترتيب با تحويل  مى پيوس
ــش از آب، كانون توجه و نقطه عطف به ويژه در فضاى  ــن اين نق گرفت
ــمت باال (يعنى بدنه ها و سقف  ــطح زمين به س ايوان و گنبدخانه از س
ــت. يك مقايسه ساده ميان نسبت عناصر طبيعى  فضا) انتقال يافته اس
ــبه طبيعى (تجريدى) در ابنيه مسكونى و كاخ (جدول2) نشان مى دهد  و ش
كه در فضاى حياط و باغ از عناصر كامال طبيعى و در تاالر غالباً از عناصر 
شبه طبيعى استفاده مى شود و در اين ميان فضاى ايوان به نسبت استفاده 
از عناصرطبيعى و شبه طبيعى در وضعيتى بينابين قراردارد. بدين ترتيب 
ــته عناصر از حالت طبيعى به شبه طبيعى  در حركت از فضاى باز به بس
(تجريدى) تغيير شكل خواهند داشت و ايوان به عنوان موردتوجه ترين 
ــت آمد، در مرز اين تغيير و تحول  ــطح اول به دس فضا كه از خوانش س
شناخته مى شود. همين مقايسه ساده ميان سه كانون فضايى در مساجد 
ــه كانوِن فضايى عارى  ــان مى دهد كه هيچ يك از اين س (جدول3) نش
ــته تمايل به  ــر تجريدى نبوده و در حركت از فضاى باز به بس از عناص

نمايش عناصر تجريدى تر به چشم مى خورد.
ــجد درمقايسه با فضاى متناظر خود در  ــه فضا در مس  هر يك از اين س
ــترى برخوردار است.  ــكونى وكاخ نيز از عناصرتجريدى بيش عرصه مس
نتايج اين مقايسه نشان مى دهد كه حياط يا باغ از طبيعى ترين عناصر 
ــره برده و گنبدخانه از تجريدى ترين عناصر، از اين رو امكان تداعى  به
معانى در هر بار مواجهه با اين فضا بيشتر خواهد بود و در اين بين ايوان 
چه در خانه و كاخ و چه در مسجد، در به كارگيرى عناصر طبيعى و شبه 
ــى بينابينى دارد. بدين ترتيب مى توان حياط يا  طبيعى (تجريدى) حالت
باغ را كانون طبيعى و تاالر و گنبدخانه را كانون شبه طبيعى فضا دانست 
ــمار آورد.  ــط فضايى مرزى – پيوندى به ش ــوان را در اين حد واس و اي
ــبه طبيعى و باز و بسته قرار  جايى كه بين دو حالت متفاوت طبيعى و ش
ــى عناصر درآن موجبات پيوند  ــته (وضعيت مرزى) و باتغيير تدريج داش
ميان دو فضاى باز و بسته را فراهم مى آورد. بدين ترتيب ايوان با نسبتى 
كه ميان اين دو فضا برقرار مى سازد مكانى را فراهم مى نمايد كه نقش 
ــبه طبيعى (تجريدى) را دارد  مبدل و دگرگون كننده عناصر طبيعى به ش
و به نظر مى رسد آب به عنوان تنها عنصرطبيعى ثابت (درعرصه كاخ و 

خانه) در اين تغيير و تحول نقش داشته باشد.

 د. نقش فضاى مرزى: پيوندى در نظام فضايى- خوانش نقاط عطف 
ــتره فضايى مصاديق منتخب معمارى، تا بدين مرحله به شناسايى  در گس
ــط دو كانون طبيعى و شبه طبيعى فضا انجاميد و  نقش ايوان در حد واس

جدول 2. خوانش سطح 2 نسبت عناصر طبيعى و شبه طبيعى در هر يك از سه كانون فضايى – خانه ، كاخ و باغ    ماخذ: نگارندگان

عناصر طبيعى و شبه طبيعىنامنوع فضا
 

نقش

كانون طبيعىآسمانگياهنسيمنورآفتابآبحياط/باغباز
كانون مرزى- پيوندىآسمانه با نقش خورشيد وستاره گياه طبيعى و تجريدىنسيم در سايه روشنايى نورآبايوانسرپوشيده
كانون شبه طبيعىآسمانه با نقش خورشيد و چشمه نورنقوش تجريدى گياهىنسيم خنك شدهاشعه نورىآبتاالربسته

جدول 3. خوانش سطح 2 نسبت عناصر طبيعى و شبه طبيعى در هر يك از سه كانون فضايى – مسجد   ماخذ: نگارندگان

نقش فضا در سازمان عناصر طبيعى و شبه طبيعىنامنوع فضا
فضايى

كانون طبيعىنقوش تجريدى گياهانآسماننسيمنورآفتابآبصحنباز
كانون مرزى-پيوندىنقوش تجريدى گياهانمقرنس هاى آويخته -تجريدىنسيم درسايهروشنايى نور-ايوانسرپوشيده
كانون شبه طبيعىنقوش تجريدى گياهانگنبِد آبى آسمان- تجريدىنسيم خنك شدهاشعه نورى-گنبدخانهبسته
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در نتيجه ايوان به مثابه فضايى مرزى– پيوندى با نقشى دگرگون كننده 
ــد. از اين رو ايوان  ــايى ش و مبدل در نظام فضايى و عناصرطبيعى شناس
نوعى فضاى مرزى– پيوندى است كه نقِش دگرگون كننده نظام فضايى 

و عناصر طبيعى را دارد و در اين تبديل و تحول مى تواند معنا بيافريند.

ــد توليد  ــوان درفراين ه. نقـش ويژگـى هاى شـكلى: فضايى اي
ــبت با زمينه اثر به لحاظ شكلى مورد تحليل  معنا- چنانچه ايوان در نس
ــعت دهانه و ويژگى شكلى متمايز از بدنه هاى  ــبب وس قرار گيرد، به س
ــان و  ــش جلب توجه مى نمايد. قرارگيرى آن در مركز فضا به ش اطراف
اهميت اين فضا در نظام فضايى اشاره دارد. به خاطر عمق و وسعتى كه 
ــودگى فضايى  ــره ايوان در كالبِد پِر بنا ايجاد مى نمايد حالتى از گش حف
ــبب مى شود كه با ايجاد كشش فضايى برحس دعوت مى افزايد.  را س
مجموع اين ويژگى ها بر جايگاه ممتازى اشاره دارد كه توام با دعوت و 
حرمت است. جايى كه مى تواند تداعى كننده طاقى باشد براى نشستن 

بزرگان.

 و. نقش عناصر طبيعى و شبه طبيعى در فرايند توليد معنا: 
چنانچه همين فضا به لحاظ عناصر طبيعى و شبه طبيعى آن مورد توجه 
قرار گيرد به نظر مى رسد كه ايوان عناصر باغ را طبيعى و شبه طبيعى 
ــايه، فضايى به  ــم آورده و با تكرار عناصر آب و گياه و ايجاد س ــرد ه گ
ــت كه در آن، نوِرگرِم آفتاب به  دور از ناماليمات طبيعى پديد آورده اس
ــيم خنك مبدل مى گردد. تنها عنصر  ــنايى نورى، و باد گرم به نس روش
ــمان شب بر باالى آن است.  ــيد و يا آس تجريدى اين فضا نقش خورش
ــا گردهم آمده كه به  ــه اى ازعناصر باغ در اين فض ــن ترتيب نمون بدي
ــد. چنانچه خوانش سطح1 ايوان  نوعى نمونه باغ آرمانى به نظرمى رس
ــاغ آرمانى) قرار  ــزرگان) در كنار خوانش 2 (نمونه ب ــتنگاه ب (طاق نشس
گيرد معناى جديدى پديد مى آيد. معنايى كه حاكى از جايگاه ممتاز باغ 
ــتنگاه بزرگان را در نمونه اى از باغ آرمانى  ــت و يا طاق نشس آرمانى اس

ــود. (جدول4) متصور مى ش

ــدل و دگرگون كننده ايوان در نظام فضايى و طبيعى  چنانچه نقش مب
مورد توجه قرارگيرد، اين فضا در سطح ديگرى از فرايند معنا سازى، به 
نمونه اى از باغ آرمانى اشاره خواهد داشت، كه محول و دگرگون كننده 
به نظر مى رسد. بدين ترتيب اين مكان، نمونه اى از باغ آرمانى است كه 
ــاكنين خود (بزرگان) تداعى مى نمايد. چنانچه  چنين تحولى را براى س
ــابه مورد خوانش قرار  ــبه طبيعى نيز به طور مش دو كانون طبيعى و ش
ــت خواهد آمدكه در فرايند معنا سازى به كارگرفته  گيرد نتايجى به دس
مى شود. كانون طبيعى يا حياط، خود باغ است. باغى كوچك كه از تمام 
عناصر طبيعى باغ برخوردار است. باغى كه در حصارى ملموس محدود 
ــت. كانون شبه طبيعى«تاالر» و يا «گنبدخانه» تمامى عناصر باغ را  اس
ــم مى آورد. عناصرى كه در كناِر هم باغى  ــه صورتى تجريدى گرد ه ب
ــر در و ديوار فضا نقش  ــى كند. باغى كه به تصور آمده و ب ــى م را تداع

بسته است. باغ خيالى.

ز. نقـش روابط فضايى در فراينـد توليد معنا: چنانچه فضاى 
ايوان در نسبت با فضاهاى دو طرف خود و معانى صادره از آنها خوانش 
ــازى به دست  ــطحى ديگرى از توان اين فضا در فرايند معناس ــود س ش
ــوان) كه خود نمونه اى از  ــن جايگاه ممتاز براى بزرگان (اي ــى آيد. اي م
ــبه طبيعى (تاالر) مى تواند اين معنا را  ــت، در كنار باغ ش باغ آرمانى اس
ــتند  ــه ذهن متبادر كند كه بزرگان در موقعيت ورود به باغ آرمانى هس ب
ــاغ طبيعى دارند (زندگى).  ــت)، هرچند كه هنوز رو به ب (درگاه باغ بهش
ــت جلوه گرى  چنانچه حياط يا باغ طبيعى خود تا مرز تداعى باغ بهش
ــت به باغ  ــه منزله درگاهى اس ــت (ايوان) باز هم ب ــد اين موقعي نماي
ــبت با باغ آرمانى(تاالر) و ورود به آن حالتى  ــت. جايى كه در نس بهش

دگرگون كننده دارد. (جدول5)
ــد اين سه كانون فضايى در نسبت با باغى   بدين ترتيب به نظر مى رس
آرمانى و خيالى به وجود آمده اند. عناصر طبيعى و تجريدى به كار رفته 
در اين سه كانون نيز از برقرارى همين نسبت سخن مى گويند. نسبتى 

جدول 4. ايوان در فرايند توليد معنا – خوانش1و2و3     ماخذ: نگارندگان

ايوان

معانى پيش ويژگى شكلى 
فرض

خوانش3خوانش2 حالت عناصرعناصرخوانش 1

جايگاه ممتاز، جالب توجهوسعت دهانه
جاى نشستن 

بزرگان

باغى فارغ از عنصرطبيعى باغآب
ناماليمات طبيعى 
«نمونه اى از باغ 

آرمانى»

تصور يا تداعى 
جايگاه بزرگان در 
نمونه اى از باغ 

آرمانى

عنصرطبيعى باغگياهتمايز از متن
عنصرطبيعى تلطيف شدهنسيم در سايهمركزيت

عنصرطبيعى تلطيف شدهروشنايى نوراهميت       گشودگى فضايى
تداعىآسمان شب يانقش خورشيددعوت و احترام

دكتر شروين ميرشاهزاده، دكتر سيدغالمرضا اسالمى ،دكتر عليرضا عينى فر
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ــته است. آنجا كه در  ــتعاره و مجاز به وقوع پيوس كه به كمك فنون اس
ــمايلى  تداعى عناصر باغ از عناصرى بهره مى گيرد كه در رابطه اى ش
ــرار دارد و با ذكر جزء(عناصرى از باغ ) اراده به  ــا تجريدى با مدلول ق ي
كل11مى كند (تداعى باغ) . يا با ذكر مظروف (عناصر باغ) اراده به ظرف 

مى نمايد (تداعى باغ).

 تاويل پذيرى فضاهاى مرزى – پيوندى: ارزيابى دو نمونه 
به منظور تبيين توان معناآفرينى فضاهاى مرزى- پيوندى، دو نمونه از 
مصاديق شاخص آن در معمارى ايران مورد خوانش نشانه شناختى قرار 
مى گيرد. فضاهايى كه چه به لحاظ خصوصيات فضايى و چه به لحاظ 
جلوه زيبايى جايگاهى منحصر به فرد دارند. بدين ترتيب سطح ديگرى 
از معنا به مدد استفاده از فنون زيبايى آفرينى در فضا پديدار مى گردد. 
ــناد كاخ هشت بهشت با  الف- عمارت هشـت بهشت- طبق اس

ــتخرى  ــده و در برابر هر يك از ايوان ها اس جويى از آب احاطه مى ش
ــط) با تكرار عنصر آب در فضاى  ــكل1- وس ــته است.(ش از آب وجود داش
ــده و با تكرار آب در  ــزى برتقاطع دو محور در درون فضاتاكيد ش مرك
ــمالى بر محور شمال- جنوب تاكيد مضاعف داشته است. اين  ايوان ش
ــور در فضاى داخلى با محدود نمودن ديد به ايوان جنوبى، بر ايوان  مح
ــمالى تاكيدمى نمايد. بدين ترتيب در بدو ورود به كاخ هشت بهشت  ش
ــده، كه در مقابل ايوان هاى  با فضايى تيره در فضاى مركزى مواجه ش
ديگر (كه به سبب نور باغ درخشندگى مضاعفى در فضاى داخل دارند) 
ــم  ــبب همين وضعيت نورى چش مبهم و تاريك به نظر مى آيد و به س
ــبت به اين فضا اشراف  ــمت باال و چشمه سقف كشانده تا نس را به س

بيشترى حاصل شود. 
ــود  ــمان گنبدگون تيره اى مواجه مى ش ــن ترتيب مخاطب با آس بدي
ــمك زده و قرص تمام ماه در ميان  ــتاره هاى آن به تناوب چش كه س

جدول 5. ايوان در فرايند توليد معنا – خوانش4و 5    ماخذ: نگارندگان

خوانش5نسبت بهخوانش4نقش خوانش3خوانش2خوانش1فضا

ايوان

جايگاه ممتاز، 
طاق نشستن 

بزرگان

باغى فارغ 
از ناماليمات 

طبيعى « 
آرمانى»

تداعى جايگاه 
بزرگان در باغ 

آرمانى

اين فضا در نظام 
طبيعى و فضايى در 

وضعيت مرزى- پيوندى 
بوده با نقش مبدل و 

دگرگون كننده

باغ آرمانى مكانى 
محول و دگرگون 
كننده كه براى 

ساكنان خود(بزرگان) 
چنين تحولى را 
تداعى مى نمايد.

تاالر يا گنبدخانه به 
مثابه باغ خيالى

درگاه باغ خيالى. مكانى 
دگرگون كننده كه به 
تداعى باغ خيالى مى 

پردازد.

شكل1. راست- هشت بهشت، فضاى مركزى، ( Flandin et al.,1851) وسط- پالن كاخ (همان)  چپ- آسمانه فضاى مركزى    ماخذ: نگارندگان

نقش فضاى مرزى – پيوندى، در فرايند آفرينش معنا ...
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ستارگان آسمان نور افشانى مى كند. عامل اصلى رويت چنين وضعيتى 
همان استفاده از شگرد تيره سازى12 است، بدين صورت كه نور تراوش 
ــيد، تنها قادر به روشن نمودن  ــقف با گردش خورش ــمه س يافته از چش
ــم قادر به شناسايى جزئيات طاق نيست، از  ــمتى از آن است و چش قس
ــتارگانى  ــد كه به صورت س ــن خواهد ش اين رو تنها نقاطى از آن روش
ــمان شب مى درخشند. (شكل1- راست) جوشش آب در حوض  در آس
ميانى اين فضا، درست در زير اين چشمه نور خود تاكيد مضاعفى است 
ــازند. محورى  ــه به محور عمودى كه اين دو با يكديگر مى س بر توج
ــكل1- چپ) پس از آن  ــال تغيير مداوم است.(ش ــر آن درح كه هر دو س
ــده كه از اين ميان ايوان شمالى  ــه صحنه نورانى از باغ مواجه ش با س
ــندگِى نورى كمترى برخورداراست، از اين رو وضوح بيشترى  از درخش
ــراى به نمايش گذاردن فضاى باغ دارد و صحنه اى از فرش كف در  ب

آن توجه بيننده را به خود جلب مى نمايد.

ايوان شمالى هشت بهشت- اين ايوان با طاقى از آسمان پرستاره 
ــاى ميانى قرار دارد. در كف اين  ــمانه فض ولى تخت در نقطه مقابل آس
ايوان درست در مركز فضا فرشى سنگى در كف ايوان ديده مى شود كه 

ــكل2) ــيده است.(ش روزگارى از آن آب مى جوش
ــنا است. وضعيتى كه در  ــدن فرش در مركز فضا وضعيتى آش  پهن ش
ــاغ بپردازيم.  ــته و به نظاره ب ــى رود بر روى فرش نشس ــار م آن انتظ
ــنگى است (نرم نيست، خالف عادت) و  وليكن گل هاى اين فرش س
از آنها آب تراوش مى كند (وضعيتى خالف عادت. با استفاده از شگرد 
ــه در عالم طبيعت موجودى  ــنايى زدايى13) به عبارت ديگر، گل ك آش
ــت بى جان كه از آن  ــت زنده و محتاج آب، در اينجا موجودى اس اس
آب تراوش مى نمايد. اين گل به عالم طبيعت تعلق ندارد. (استفاده از 
ــگرد فرافكنى14) در واقع تار و پود اين فرش از آب است و گل هاى  ش
ــنگ. گويى گل هاِى فرش با تراوِش آب در حال بافتن فرشند  آن از س

شكل 2. راست - حوض ايوان شمالى كاخ هشت بهشت (شاردن و همكاران، 1376)، چپ- حوض ايوان شمالى كاخ هشت بهشت   ماخذ: نگارندگان

شكل 3. كاخ هشت بهشت، ايوان شمالى، آسمانه ايوان ، حوض و  روزن هاى آب    ماخذ: نگارندگان

دكتر شروين ميرشاهزاده، دكتر سيدغالمرضا اسالمى ،دكتر عليرضا عينى فر
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جدول6. ايوان هشت بهشت در فرايند توليد معنا – خوانش 6و7و8    ماخذ: نگارندگان

خوانش 8خوانش 7خوانش 6نقاط عطف و وضعيت پديده هاى قابل مشاهده

فضاى ميانى

(هم شب و هم روز) فضاى بيرون، روز استچهار صحنه روز از باغ
پديده هم زمانى رخ 

خبر از وضعيتى داده است
غريب مى دهد

آسمان هميشه شب با زيباترين تجليات خودآسمان هميشه شب
ماه هميشه بدر

همه چيز در حال تغيير، آسماِن درون در حاِل تغيير استستارگان چشمك زنان
اتفاقى رخ خواهد داد! آب در حاِل فوران است.آب در حال جوشش از زمين

ايوان شمالى

برخالف معمول بر روى اين فرش نمى توان اوج سختىفرشى از گل سنگى
نشست!

همنشينى اضدادبايد به آن توجه كرد
اوج نرمىبا زمينه اى از آب
خيالى است.شگفتى آفرين استتراوش آب از گل، درعالم طبيعت رخ نمى دهد. طبيعى نيست!تراوش آب از گل
گِل سنگِى زمينه است كه فرش آب را مى بافد!تار و پودى از آب
اينجا عالم طبيعت وارونگى - اختصاص ويژگى ثابت فرش به آسمانآسمان هميشه شب

نيست
فضايى خيالى

وارونگى - اختصاص ويژگى متغير آسمان به فرشفرش در حال بافتن 

ــنگِى كف، فرشى از گل را به نمايش مى گذارد.  و فرِش آب در بستِرس
ــت كه نه تنها اجزا كه وضعيت آن  (اين فضا نمايانگر فضايى خيالين اس

نيز با عالم طبيعت تطابقى ندارد).
ــت، حتى آسمانه، همواره آسماِن شب  در اين صحنه همه چيز ثابت اس
ــت و  ــمانى بدون تغييركه در آن نويد روز در كار نيس ــكل3) آس است.(ش
ــت. تنها نقطه اى از صحنه كه در حال  ــت در زير آن فرِش آب اس درس
ــاده ما به  ــم طبيعت و عالِم م ــت. درحالى كه درعال ــر مدام اس تغيي
ــماِن درحاِل تغيير عادت داريم، ولى فرِش كف براى ما وضعيتى  آس
ــازى15 در  ــتفاده از تكنيك وارونه س ــر دارد. (اس ــت و بدون تغيي ثاب
ــام اجزاِء صحنه بر اين نقطه  ــنايى زدايى). بدين ترتيب تم فرايند آش

ــدول 6) ــف دارند.(ج ــد مضاع تاكي

ب- ايوان كاخ چلستون، ورود به كاخ چهلستون از ايوان آن امكان 
ــه درگاه و ورودى اصلى از  ــوان اين كاخ به منزل ــت. در واقع اي پذيراس
وضعيت بسيار شاخص و ممتازى برخوردار است. اين ايوان بسيار عميق 
ــايه دارى را فراهم نموده كه  ــيع، خنك و س و با طاقى بلند، فضايى وس
ــى تيره و مبهم دارد. جايى  ــان بيرون، حالت در برابر باِغ آفتابى و درخش
ــرد جزييات فضايى آن به  ــه تا اندك زمانى در آن توقف صورت نگي ك
ــل توجه فضا،  ــب در لحظه ورود، نقطه قاب ــم نمى آيد. بدين ترتي چش
همان حوض ميانى است و بقيه صحنه، در وحله اول، از وضوِح چندانى 

                                         شكل4. راست- ايوان چلستون (Flandin et al.,1851)      چپ- شيرسنگى پاى يكى از ستونها    ماخذ: نگارندگان
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ــازى به منظور جداشدن  ــتفاده از تكنيك تيره س ــت. (اس برخوردار نيس
ازفضاى واقعى و امكان جوالن خيال).

پس نقطه عطف فضا در صحنه اول، حوضى است كه چهار ستون بلند 
در چهارگوشه آن با پايه اى از شيرهاى سنگى طاق آسمانه آن را حمل 
ــان آب نيز فواره مى زند. (فرافكنى  ــيرهايى كه از دهانش مى نمايند. ش
ــت زنده و نيازمند به آب، در  ــير در عالم طبيعت حيوانى اس ــديد). ش ش
حاليكه در اينجا سنگى است و به جاى نياز به آب خود منبع آب است (بر 
خالف عالم طبيعت) و حيوانى است وحشى، نه رام. در حالى كه در ايوان 
چلستون چنان رام در نظر گرفته شده كه گويى مى توان طاق آسمان را 
بر دوش او نهاد. (آشنايى زدايى به كمك نمايش وضعيتى خالف قوانين 
عالم طبيعت- اين شيرها به عالم طبيعت تعلق ندارند). پس ايوان چلستون 
ــت كه اجزا آن تداعى كننده عالم خيالند و ناممكن هاى عالم  فضايى اس

طبيعت در آن ممكن ومعمول به نظر مى رسند.(جدول7)
 

نتيجه گيرى 

 خوانش نقاط عطف و چگونگى حضور عناصر در هر يك از كانون هاى 
فضايى شناسايى شده در مرحله نخست، به تبيين نقش دگرگون كننده 

جدول 7. ايوان چلستون درفرآيند توليد معنا    ماخذ: نگارندگان

خوانش8خوانش7خوانش6نقاط عطف و وضعيت پديده هاى قابل مشاهده

ايوان

شگفتى آفرين است. اينجا تداعى طبيعتشير سنگى
متعلق به عالم طبيعت نيست.

فضاى خيالى است.
رام است، خالف عالم طبيعتشير در حال حمل طاق اسمان

خالف عالم طبيعتتراوش آب از دهان شير
صحنه آسمان ثابت استآسمان هميشه شب

جدول 8. فضاى مرزى - پيوندى درفرايند توليد معنا    ماخذ: نگارندگان

سطح 3(جهان بينى)سطح 2(ارزشهاى فرهنگى)سطح 1(بديهيات)معانى

ايوان

جايگاه مِمتاز براى نظاره 
زيبايى باغ

تصور يا تداعى جايگاه بزرگان در 
نمونه باغ آرمانى

مكانى محول و دگرگون 
كننده

مكانى دگرگون كننده كه به 
تداعى باغ آرمانى مى پردازد.

فضايى شگفتى آفرين كه واقعياتش از 
قوانين عالم ماده تبعيت نمى كند.

عالم خيالدرگاه باغ خيالينآمادگاهنمونه اى از باغ آرمانىجايگاه ممتاز

ــازمان فضايى مصاديق معمارى انجاميد و  فضاى مرزى – پيوندى درس
نقطه آغازى شد تا سطوح ديگرى ازمعنا در برابر بيننده گسترانيده شود. 
در وحله اول با جلب توجه بيننده به سبب ويژگى هاى شكلى– فضايى 
و در وحله دوم به سبب استفاده ازعناصر شبه طبيعى و تجريدى، فضايى 
ــوده و بيننده را در طى  ــاغ آرمانى پيدا نم ــبتى با ب ــه وجود آمد كه نس ب

مراتب تداعى آن يارى مى رساند.
ــى از مصاديق چنين فضايى خود گواهى  ــى موردى دو نمونه عال  بررس
است بر توان اين فضا در تداعِى معانى و قدرت آن در برانگيختن خيال. 
ــنا چنان  ــنا در نقش متفاوت و ناآش چنان كه با به كارگيرى عناصر آش
ــم ماده ندارد بلكه خود  ــى مى آفريند كه نه تنها مصداقى در عال تركيب
ــه برانگيختن خيال نيز يارى  ــت كه واقعيات آن ب ــاى خيالينى اس فض
ــادى و عالم غيب،  ــى بينابينى ميان عالم طبيعت م ــاند. فضاي مى رس
ــه واقعياتش از قوانين عالم  ــى كه با تداعى عالم خيال (عالمى ك فضاي
ــگفتى ناشى از اين نظاره  ماده تبعيت نمى كند) مى تواند بيننده را در ش
ــازد. اگرچه كه نظاره امر فرا واقعى به  ــريك س (نظاره امر فراواقعى) ش
خودى خود مى تواند بدون انطباق با مفاهيم حاصل از جهان بينى16 نيز 
ــبت با زمينه اثر به توليد معنا  ــگفتى را فراهم نموده و در نس موجبات ش

منجرشود. (جدول8)

دكتر شروين ميرشاهزاده، دكتر سيدغالمرضا اسالمى ،دكتر عليرضا عينى فر
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صفحات     5-15

 به عبارتى ويژگى هاى حسى - شكلى - فضايى در تداعى سطح اول 
معنا موثر است وليكن در صورتى سطوح ديگرى از معنا در ذهن تداعى 
ــه كاررفته اعم از طبيعى و تجريدى در وضعيتى  ــى گردد كه عناصر ب م
ــد كه به نحوى با ارزش هاى فرهنگى يا جهان بينى مخاطب  قرارگيرن
ــگران17فراوانى برتداعى معانى  ــور كه پژوهش ــق گردند. همان ط منطب
عرفانى حاصل از اين مواجهه تاكيد داشته اند. فضايى كه توانمندى آن 
ــه ويژه در برانگيختن مخاطب امروز مى تواند در يك پژوهش ميدانى  ب

جداگانه مورد مطالعه قرار گيرد.18
* از اين روتحليل نشانه شناختى مصاديق فضايى معمارى ايران نشان 
ــى دهد فضاى مرزى- پيوندى به عنوان يكى از موكدترين فضاها در  م
ــه در مرز تداعى زيبايى هاى  ــام فضايى مصاديق معمارى ايران ك نظ
ــوس) و زيبايى هاى  ــون زيبايى هاى محس ــاغ طبيعى كان طبيعى (ب
ــت،  ــكل گرفته اس معنوى (باغ خيالى نمايانگر زيبايى هاى معقول) ش
ــتفاده از شگرد استعاره  با به كار گيرى عناصر طبيعى و تجريدى و با اس
ــى لذت بخش،  و مجاز اين توان را دارد تا ضمن ايجاد يك تجربه حس
مخاطب خود را در فرايند معناسازى از دنياى مادى و طبيعى خود خارج 
ــناختى مثبت  ــازد و بدين ترتيب موجبات وقوع يك تجربه زيبايى ش س

را فراهم آورد. 
ــبه طبيعى به مثابه آينه اى است  *اين فضا در برابر كانون طبيعى و ش
ــازد  كه زيبايى هاى آنها را در خود بازتابانده و به عبارتى متجلى مى س
ــته  ــن جلوه گرى چنان مى كند كه خود جزئى از آن فضا پنداش و در اي
مى شود و آمادگاهى است كه مى تواند مخاطب را در مواجهه با خود به 

ادراك معانى حاصل از زيبايى هاى معنوى راهى نمايد.
ــاى مرزى-پيوندى در  ــكل گيرى فض ــد ش * از اين رو به نظر مى رس
ــت به فضا و حضور  ــناختى اس ــارى ايران حاصل نگرش زيبايى ش معم

فضاى مرزى - پيوندى نشانى است از حضور كانون زيبايى در فضا.
* به عبارت ديگر آفرينش كانون زيبايى در معمارى ايرانى شرط است 
و بازتاب آن در فضاى زندگى موضوعى است كه با پديد آوردن فضاى 
ــود. فضايى كه مى تواند زيبايى را  مرزى – پيوندى امكان پذير مى ش
ــه از عناصر، تصاوير،  ــب گوناگون خود بازتابانده و در اين رابط در مرات
ــه . . . متناسب با خصلت مرزى- پيوندى فضا بهره گيرد.(شكل5) هندس
به عبارت ديگر خصلت مرزى-پيوندى فضا خصلتى است كه در تجلى 

مراتب مختلف زيبايى كارآمد است.
* اين نمونه ايده آل، از راز مانايى كهن الگوى ايوان در معمارى ايران 
ــول تاريخ نه تنها  ــى كه حضورش در ط ــى دارد. كهن الگوي ــرده برم پ
ــت؛ و به نظر مى رسد  ــده اس متداوم بوده، بلكه صيقل خورده و غنى ش

اين راز مانايى چيزى نيست جز توان زيبايى شناختى فضا.

پى نوشت ها

1.با اعتقاد به اينكه به دليل وجود عوامل روان شناختى مشترك(جمعى اما نه 
ــدن با  الزاما همگانى )يا عوامل فرهنگى(خاطرات جمعى) «هنگام رو به رو ش
ــت.» (بل،1382، 109)  مناظرخاص قبول حس زيبايى تا حد زيادى جمعى اس
ــهيل نمود. ــن بااتكا بر ارزش هاى جمعى مى توان بعضى معانى را تس بنابراي

(محيط موثر) 
ــده و به چيزى فراتر از آن  ــى آغاز ش ــناختى با ادراك حس 2. تجربه زيبايى ش
ــت بلكه پديدارهاى  ــه محدود به آثار هنرى و زيبا نيس ــاره دارد. اين تجرب اش
ــن تجربه متعاقب خود  ــتند. اي ــى نيز قادر به ايجاد چنين تجربه اى هس طبيع
ــى، تا توسعه فكرى و تجديد حيات ذهنى را مى تواند  مراتبى از لذت، سرخوش

در بر داشته باشد.
3. Jacobson
4. معنا، خوانش يا تعبيرى است كه از يك متن يا پاره متن شكل مى گيرد

ــترى از اعضا يك جامعه  ــت كه تعداد بيش ــانه معنايى اس 5. معناى صريح نش
داراى فرهنگ مشترك حول آن توافق دارند. (چندلر ،2007، 139) 

6.Weber
7. Otensive method 
8. Theme &  Rhyme

ــود، طبق اين  ــات از آن باعنوان قانون گرانيگاه يادمى ش ــه اطالع 9. در نظري
قانون، هر ادراكى احتياج به يك نقطه اوج، يك مركز يا نقطه پايانى دارد.

10. آنچه در باالى تصوير به چشم مى آيد براحتماالت ايده ال وآنچه در زير 
ــى داللت دارد.(ضيمران،  ــتر به امورواقعى، روزمره و عمل ــم يابد بيش آن تجس

(1382،112
11. عالقه كليت و جزئيت (ذكر جز و اراده كل)و عالقه ظرف و مظروف(ذكر 

مظروف و اراده ظرف)دو گونه «مجاز» هستند. ر.ك. (صفوى،230،1379 )
12. در اين شگرد باكم كردن از وضوِح تصوير،ميزاِن دانايِى ما نسبت به ريزه 
(Opacification) .كاريها كاهش يافته تاجوالن قوه خيال امكان پذير گردد

ــنا حجم كمى از صحنه را تشكيل  ــنايى زدايى موارد نا آش 13. در تكنيك آش
ــت كه به  ــناى صحنه در حال ايجاد تصوير رايج اس مى دهد. در واقع مواردآش
ــده و معنايى  ــنا تخريب ش ــاره آن تصوير رايج به خاطر وجود موارد ناآش يكب
ــت. ــاى حاصل از تخريب اس ــى ماند معن ــن تخريب به جا م ــس از اي ــه پ ك

(defamilarization)
ــترين  ــت. در اين حالت بيش ــنايى زدايى اس ــى از ويژگى هاى آش 14. فرافكن

(projection) .شگفت زدگى به وقوع مى پيوندد
ــبت مى دهند و بالعكس. در  15. دراين حالت ويژگى منطقه الف را به ب نس
ــمان را به فرش نسبت داده اند.  ــمان، ويژگى آس اينجا ويژگى فرش را به آس

divers
ــى در فرهنگ، ادب و جهان  ــتر مفاهيم مرتبط با زيباي ــراى مطالعه بيش 16. ب
بينى هاى ايران باستان و اسالم رجوع شود به (ميرشاهزاده، 1386، 80-108) 
17. محققين بسيارى بر تداعى سطوح عاليتر معنا به ويژه معانى عرفانى حاصل 
ــتيرلن ،1377)؛ (اردالن،1379) . . . ــتند. نظير: (اس ــن مواجهه تاكيد داش از اي
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18. براى مشاهده نتايج حاصل از پژوهش ميدانى در اين زمينه رجوع شود به 
(ميرشاهزاده، 1386، 189-246)
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