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مقاله پژوهشی
بررسی رابطه درون-

بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران ( از آغاز تا دوران
صفوی)
2

مجید رستمی قلعه النی ،*1الهام بختیاری منش

 -1مربی ،گروه معماری ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه رازی
 -2استادیار ،گروه معماری ،دانشکده فنی مهندسی ،دانشگاه رازی
(دریافت ،1۳۹۹/1۰/2۵ :پذیرش)1۴۰۰/۰۴/۰۷ :

چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه درون -بیرون در معماری مساجد ایران از آغاز تا دوران صفوی می پردازد .هدف ،آشکار
نمودن این موضوع است که سیر تکاملی معماری مساجد ایران در جهت شکل گیری رابطهای متعادل میان حوزه درون و
بیرون بوده است .به عبارت دیگر معماران ایرانی به کمک راهکارهایی که در یک سیر تاریخی تکمیل شده اند ،تالش کرده
اند بنای مسجد را به زمینه مکانیاش پیوند دهند و با حفظ حریم مسجد ،پیوستگی فضایی درون -بیرون را برقرار سازند.
راهبرد پژوهش ،ترکیبی از استدالل منطقی و پژوهش موردی است .در ابتدا با مرور نظریات موجود ،معیارهای تعیین کننده
نوع رابطه درون-بیرون بناها دسته بندی میگردد .از آنجا که این دسته بندی با دیدی تکمیلی و انتقادی انجام میشود،
پژوهش حاضر در دسته پژوهشهای ثانویه در روش استدالل منطقی قرار میگیرد .مبنای نظری حاصل شده ،زمینهای
برای آزمون فرضیه فراهم میآورد .در جهت آزمون فرضیه نمونههایی از مساجد جامع به عنوان بناهایی که در تمامی
دورانها بیشترین توان جوامع را مصروف برپایی خود کرده اند و بنابراین بیش از هر گونه دیگر میتوانند معماری مساجد را
نمایندگی کنند ،بر مبنای اولویتهایی انتخاب شده است .مصادیق ،بر اساس اسناد کتابخانهای شامل عکس و نقشه بناها و
تغییراتی که در ادوار تاریخی داشته اند ،تحلیل شده اند .مشخص میگردد در مساجد اولیه رابطه درون -بیرون بیشتر از نوع
تفکیک حداکثری میان این دو حوزه بوده است .در حالی که در دورانهای بعدی به تدریج راهکارهایی در طراحی مسجد
به کار گرفته میشود که رابطه درون -بیرون را به سوی پیوند هر چه بیشتر میان این دو حوزه سوق میدهند .این راهکارها
از سه طریقِ تقویت رابطه بصری ،تقویت رابطه حرکتی و تقویت رابطه شکلی -ساختاری ،سبب ارتباط و اتصال هر چه
بیشتر مسجد به بیرونش گردیده اند.
کلمات کلیدی :درون ،بیرون ،مسجد ،پیوستگی فضایی ،معماری ایران

Email: M.Rostami@razi.ac.ir
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-1مقدمه
«درون» و «بیرون» ،از مهمترین مفاهیم متضاد و مکمل در حوزه معماری اند .به طوری که حدود هر یک ،حدود دیگری
را مشخص میکند .همچنین تعیین حوزه درون و بیرون امری نسبی است .متداولترین تقسیم بندی میان این دو حوزه آن
است که کل بنا را در برابر زمینه ای که بنا در آن قرار گرفته ،درون به حساب میآورد .با توجه به این تقسیم بندی ،چگونگی
برقراری رابطه درون -بیرون ،از مهمترین مسائل معماری است .صاحب نظران بسیاری از جمله گیدئون ،گروتر ،نوربرگ
شولتز ،آرنهایم و باشالر از تضاد و تقابل ذاتی «درون» و «بیرون» در معماری ،تأثیرات متفاوت این دو حوزه بر انسان و
نهایتا سیر تاریخی توجه انسان به چگونگی برقراری رابطه میان این دو حوزه سخن گفتهاند .مفاهیمی همچون «مرز»
«،لبه» و «مفصل» هم که توسط برخی پژوهشگران از جمله الکساندر ( ،)1390نوربرگ شولتز ( )1391و یان گل ()1392
مورد مطالعه قرار گرفته است ،در برقراری رابطه میان فضاهای درونی و بیرونی مجاور بیش از هر دو فضای همجوار دیگری
اهمیت مییابد.
رابطه درون -بیرون در معماری ایرانی از اهمیت زیادی برخوردار است .یکی از اصلی ترین علتهای این اهمیت ،ضرورت
حفظ حریمهای درونی بناست که از مبانی فکری پشتیبان معماری ایرانی سرچشمه میگیرد .این در حالی است که
«پیوستگی فضایی» هم به عنوان یکی از ویژگیهای مهم در سازماندهی فضایی معماری ایرانی مورد توجه صاحب نظران
بوده است( .گلستانی و دیگران )29 :1396 ،مقصود از «پیوستگی فضایی» ،گونهای یکپارچگی ،پیوند و اتصال میان فضاهای
مجاور است .پذیرش این ویژگی برای معماری ایرانی در مورد فضاهای درونی همجوار یا فضاهای بیرونی همجوار دشوار
نیست اما با توجه به ضرورت حفظ حریم درون در برابر بیرون ،وجود پیوستگی میان فضاهای درونی و بیرونی همجوار مورد
سوال قرار میگیرد .این که آیا پیوستگی فضایی معماری ایرانی صرفا خاص فضاهای همجوار و هم سنخ است یا در زمانی
که فضاهای درونی و بیرونی با یکدیگر همجوار شده اند نیز تالش در جهت پیوستگی میان آنها وجود داشته است؟ این
پیوند چگونه و از طریق به کارگیری چه راهکارهایی رخ داده است؟ برقراری ارتباط میان فضاهای درونی و بیرونی در
معماری ایرانی چه سیر تاریخیای دارد؟ هرچند در مورد هر یک از این دو صفت معماری ایرانی پژوهش هایی وجود دارد
ولی پژوهش های بسیار اندکی به نحوه تحقق پیوستگی فضایی در عین حفظ حریم در مرز درون و بیرون پرداخته اند.
تالش در جهت پاسخ دادن به این سواالت نیازمند رجوع به مصادیق و بررسی آنهاست .به نظر میرسد از میان انواع
کاربری ها ،بررسی بنای مسجد ،به دو دلیل بیش از سایر کاربریها بتواند در جهت روشن شدن پاسخ به این سواالت
کارآمد باشد .اول آن که بنای مسجد با توجه به هدف غایی اش که ایجاد تمرکز ذهنی برای انسان و معطوف کردن توجه
او به معبود است از جمله کاربریهای ماهیتا درونگراست .از سوی دیگر بنای مسجد بنا به مبانی فکری اسالمی ،خانه
مسلمانان و محل اجتماع آنهاست .این امر ضرورت گشوده بودن مسجد به سوی بیرون و دعوت کننده بودن آن را اقتضا
میکند .در نتیجه برقراری پیوستگی فضایی درون -بیرون در بنای مسجد دشوارتر از دیگر کاربریهاست .دوم؛ در فرهنگ
ایرانی اسالمی ،مسجد از جمله مهمترین بناهاست و غالبا بیشترین توان جامعه مصروف برپایی مسجد میشده است .بنابراین
مساجد و به خصوص مساجد جامع بیش از دیگر بناها میتوانند معماری ایرانی اسالمی را در هر دوره نمایندگی کنند .در
این صورت سواالت پژوهش حاضر در جهت تکمیل پیشینه موجود و بررسی مصداقی موضوع ،با تمرکز بر مطالعه رابطه
ی درون -بیرون در معماری مساجد ایران تدقیق میگردد.
پژوهش حاضر با این فرضیه دنبال میشود که سیر تکاملی معماری مساجد ایران در جهت شکل گیری رابطهی متعادل
درون -بیرون بوده است.
راهبرد پژوهش ترکیبی از استدالل منطقی و پژوهش موردی است .در ابتدا با مرور نظریات موجود ،معیارهای تعیین
کننده نوع رابطه درون و بیرون بناها دسته بندی میگردد .از آنجا که این دسته بندی با دیدی تکمیلی و انتقادی انجام
میشود ،پژوهش حاضر در دسته پژوهش های ثانویه در روش استدالل منطقی قرار میگیرد .مبنای نظری حاصل شده
زمینهای برای آزمون فرضیه فراهم میآورد .در انتخاب مصادیق سه اولویت لحاظ شده است که در متن به آن اشاره خواهد

بررسی رابطه درون -بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران...

شد .مصادیق بر اساس اسناد کتابخانه ای شامل عکس و نقشه بناها و تغییراتی که در ادوار تاریخی داشته اند ،تحلیل
میگردند.
نوشتار حاضر از سه بخش اصلی تشکیل شده است؛ بخش اول به مبانی نظری مرتبط با معیارهای تعیین کننده نوع رابطه
درون -بیرون در بناها اختصاص دارد .بخش دوم ناظر به تحلیل مصادیق انتخاب شده بر اساس شاخصهای مذکور است.
بخش سوم شامل نتایج است.
 -2پرسش های پژوهش
در هر یک از دوره های معماری ایران (از آغاز تا دوران صفوی) ،رابطه درون -بیرون در مساجد دچار چه تحوالتی شده
است؟
آیا پیوستگی فضایی میان حوزهی درون و بیرون مساجد ایران وجود دارد؟
رابطه درون -بیرون در معماری مساجد ایران (از آغاز تا دوران صفوی) ،چگونه منجر به پیوستگی فضایی میان این دو
حوزه شده است؟ چه مولفه هایی در این پیوستگی موثرند؟
 -3پیشینه ی پژوهش
پیشینه ی پژوهش حاضر را می توان در دو محور جستجو نمود؛ نخست پژوهشهایی که مفاهیم «درون» و «بیرون» و
رابطه میان آنها را در معماری مورد توجه قرار داده اند و دوم پژوهشهایی که به ارزشمند بودن «پیوستگی» میان دو فضای
مجاور اشاره کرده و معیارهای تحقق آن را بررسی نموده اند.
 -3-1منابع مربوط به بررسی رابطه درون -بیرون در معماری
«درون» و «بیرون» داشتن برای اثر معماری امری بدیهی است .قدمت تقسیم بندی فضای درون و بیرون به زمانی بر
می گردد که انسان برای نخستین بار اقدام به ساختن پناهگاه نمود .تفاوت میان این دو فضا زمانی آشکار شد که بشر به
آرامی و از طریق توسعه الگوهای متفاوت رفتاری انواع فعالیت های خود را از خارج به فضای داخل منتقل کرد.
) )nooraddin,1998:70صاحب نظران بسیاری از تضاد و تقابل ذاتی این دو حوزه ،تأثیرات متفاوت این دو حوزه بر انسان
و نهایتا توجه انسان به چگونگی برقراری رابطه میان این دو حوزه در طول تاریخ سخن گفته اند« .گیدئون تمایز بین بیرون
و درون را پایه اصلی شناخت فضای معماری میداند» (محبوبی و دیگران )52 :1396 ،بر همین اساس سیر تحول تاریخی
معماری را به سه مرحله تقسیم میکند؛ در مرحله نخست تمرکز بر جلوهگر ساختن قدرت احجام ،روابط آنها نسبت به
یکدیگر و تأثیر و تأثر آنها بوده است .در مرحله دوم توجه معطوف فضای خالی داخلی است .در حالی که مرحله سوم بر
تأثیر و تأثر فضای داخلی و خارجی بر یکدیگر و تمایز درون و بیرون استوار است( .گیدئون21 :1395 ،و  )22چنان که دیده
میشود چگونگی برقراری ارتباط درون -بیرون ،در مرحله تکاملی معماری به یکی از اصلی ترین مسائل تبدیل شده است.
برقراری رابطهای متعادل میان این دو حوزه ،امری دشوار است .چنان که آرنهایم بیان میکند ،ضمن حفظ تمایز درون و
بیرون که از طریق تفکیک آنها میسر میگردد ،الزم است ارتباطی میان این دو حوزه وجود داشته باشد زیرا این دو« ،اجزاء
تجزیه ناپذیر محیط انسان و دو وجه از یک پدیده یعنی اثر معماری هستند»( .آرنهایم)123: 1388 ،
طرح مساله نسبی بودن حدود درون و بیرون توسط الکساندر که تحت مبحثی دربارهی مرکز و زمینه ارائه گردیده (الکساندر،
 ،)68-71 :1390به روشن تر شدن چگونگی رفع این رابطه به ظاهر متناقض کمک کرده و زمینه را برای توجه به فضاهای
بینابین و تبدیل تدریجی درون و بیرون به یکدیگر فراهم نموده است .به عنوان مثال ،امکان به کارگیری منطق فازی در
تبیین رابطه درون و بیرون بناها مطرح گردیده و بر این اساس انواع ارتباط درون -بیرون در بناها به شش نوع دسته بندی
شده است .این طیف از حداقل ارتباط یعنی تفکیک حداکثری درون و بیرون به کمک عناصر دو بعدی آغاز شده و در مراتب
متعالیتر به ایجاد «فضاهایی» بینابینی میان دو حوزه میرسد( .محبوبی و دیگران 66 :1395 ،و  )67به این ترتیب «سازمان
کلی مجموعههای فازی بر سه سطح کیفی استوار است؛ عضو درون مجموعه ،منطقهی گذار و عضو بیرون مجموعه (غیر
عضو) .منطقه گذار دارای بیشترین ابهام است (Ragin, 2007: 158-159) ».فضاهای بینابین که می توانند بازخودهای
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زیبایی شناسانه پویا و عمیقی تولید کنند ( )skinner, 2003به معنای لحظهی تغییر از فضایی به فضای دیگر ،از عملکردی
به عملکرد دیگر و غیره هستند .این تغییر نیازمند آستانه است تا بروز کند (Ramaswamy, 2005) .تعریف ارائه شده از
سوی کریستوفر الکساندر برای مفاهیم «مرز» و «لبه» نیز در رسیدن به رابطه متعادل درون و بیرون موثر است .در این
تعریف بهترین انواع مرزهای میان دو فضا ،ماهیتی سه بعدی دارند .همین امر قابلیت آنها را در تفکیک کردن و در عین
حال پیوند دادن دو فضا افزایش میدهد( .الکساندر220 :1390 ،و )221
 -3-2منابع مربوط به «پیوستگی فضایی»
پیوستگی میان فضاهای مجاور که حد اعالی رابطه میان آنهاست با عبارتهایی همچون «پیوستگی فضایی ،شفافیت،
تداوم ،بسط فضایی و سبک شدن» در پژوهشهای گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است .به طور عمده دو طریق «فیزیکی
و ذهنی» برای افزایش پیوستگی میان دو حوزه از بنا ذکر شده؛ «در حالت اول یا فضاهای واسطی بین دو حوزه ایجاد
میشود و یا با امتداد دادن عناصر طبیعی و مصنوع در هر دو فضا میتوان به پیوستگی رسید .در حالت دوم با ایجاد شفافیت
و دید بدون مانع یا با در نظر گرفتن فعالیتهای مشابه ،فرد هر دو فضا را در امتداد هم احساس میکند» (بنیانی و دیگران،
 ) 73 :1397در دسته بندی دیگری امکان تداوم حرکت افراد میان دو فضا و همچنین شفافیت به عنوان عوامل افزایش
پیوستگی فضایی بیان شده است( .گلستانی و دیگران )33 :1396 ،شفافیت به عنوان پدیدهای در کنش با نور ،با گسترش
دامنهی ادراک بصری در ارتباط است ( )Rowe & Slutzky: 1963: 50و در نتیجه عاملی برای نیل به پیوستگی داخل
و خارج بناست .عالوه بر این از عامل سومی هم سخن گفته شده است؛ بسط یک فضا از درون به بیرون« ،از طریق
گسترش آن درون جرزها و یا الحاق بعضی فضاها در اطراف آن»( .گلستانی و دیگران)33 :1396 ،
در منابع گوناگون پیوستگی فضاها در معماری ایران ،یکی از اصلیترین ویژگیهای این معماری دانسته شده است.
(همان ) 32 :هر چند برخی از این منابع پیوستگی فضاهای درونی بنا را مورد نظر داشته اند اما منابعی هم وجود دارد که به
طور خاص به پیوستگی بناها با زمینه شهری یا بافت پیرامونیشان در معماری ایران اشاره کرده اند( .حائری( ،)1388،بلیالن،
( ،)1387توسلی )1367 ،دری و دیگران (« ،)1396شفافیت» را به عنوان کیفیتی که در رابطه درون -بیرون سطوح فضا
ایجاد می شود ،یکی از ویژگی های اصلی معماری ایرانی دانسته و نقطه اوج تحقق آن را مربوط به دوره صفوی عنوان می
کنند  .آنها انواع شفافیت ایجاد شده در ساختار فضایی معماری این دوره را به دو دسته شفافیت حرکتی و بصری تقسیم
بندی کرده اند.
در بعضی پژوهشها به موضوع پیوستگی فضایی در مسجد پرداخته شده است؛ حجت و دیگران مطرح میکنند که با
ورود گنبدخانه و ایوان به مساجد شبستانی ،در دوران سلجوقی ،پیوستگی درونی فضای شبستان تضعیف شد .این امر
مشکالتی کارکردی به دنبال داشت .در نتیجه یکی از دغدغههای اصلی معماران از این دوران به بعد تالش برای ایجاد
رابطه درست میان فضاهای مسقف مسجد بوده است( .حجت و دیگران )21 :1394 ،آنها در پژوهش خود سیر تحول در
رابطه میان شبستان و گنبدخانه را از قرن پنجم تا دوران قاجار بررسی نموده و راهکارهای ارائه شده توسط معماران در
جهت افزایش پیوستگی میان این دو فضا را نشان میدهند .عالوه بر این گلستانی و دیگران ،با بررسی مصادیق ،به این
نتیجه رسیدهاند که یکی از اصلی ترین مفاهیم مطرح در معماری مساجد ایران از قرن پنجم به بعد تالش برای تحقق هر
چه بیشتر پیوستگی فضایی بوده است .آنها این مفهوم را ذیل سه نوعِ پیوستگی بصری ،پیوستگی ساختاری و پیوستگی
ساختاری -بصری دسته بندی کرده اند .مقصود از پیوستگی بصری ،شفافیت میان دو فضای مجاور ،مقصود از پیوستگی
ساختاری ،امکان تداوم حرکتی برای کاربران میان دو فضای مجاور و مقصود از پیوستگی بصری -ساختاری ،بسط یک
فضا از درون به بیرون از طریق گسترش آن درون جرزها و یا الحاق بعضی فضاها در اطراف آن است( .گلستانی و دیگران،
 )1396تمرکز اصلی پژوهشهای مذکور بر ارتباط میان اجزاء درونی مسجد است تا آنجا که مفهوم «شفافیت» صرفا در
مورد رابطه گنبدخانه و شبستان مطرح شده است .با این حال هنگام پرداختن به مفهوم «تداوم حرکتی» ،تا حدی به رابطه
مسجد با بیرونش توجه میشود .در طرح مفهوم «بسط فضایی» عالوه بر فضاهای درونی به حیاط هم اشاره میشود و

بررسی رابطه درون -بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران...

عنوان میگردد که «با اضافه شدن حیاطهای کوچک یا مهتابیهایی در طبقات باالیی به جدارههای صحن این فضا در
طول زمان به سوی بیرون از خود گسترده شده است( ».همان؛ )39
ضرورت تقویت ارتباط مسجد به مثابه بنایی ذاتا درون گرا با بیرونش به خصوص در مورد مساجد جامع که در مقیاس
شهر کار کرده و عملکرد اجتماعی قویای دارند بیشتر موضوعیت مییابد .محبوبی و دیگران در نگاهی کلی ،با بررسی
بناهای شاخص میدان نقش جهان به این نتیجه رسیده اند که به واسطه توسعهی شهر در معماری مکتب اصفهان ،همزیستی
درون -بیرون مساجد متعادلتر گشته است( .محبوبی و دیگران )1396 ،اما به چگونگی افزایش این همزیستی اشارهای
نکرده اند.
چنان که دیده می شود مفاهیمی همچون «پیوستگی فضایی ،شفافیت ،تداوم ،بسط فضایی ،سبک شدن» که ناظر به
رابطه بهینه میان دو حوزهی مجاور در بناها هستند ،در پژوهشهایی مورد بررسی قرار گرفته اند .حتی این موضوع بیان
شده که این مفاهیم از اصلیترین مفاهیم در معماری ایرانی است و سیر تکاملی مساجد ایران به طور خاص ،به سوی تحقق
این مفاهیم بوده است .اما این پژوهشها غالبا مفاهیم مذکور را در ارتب اط میان اجزاء درونی مسجد مورد سوال قرار داده اند
و به رابطه کل بنای مسجد با بیرونش توجه زیادی نداشته اند .بنا بر این پژوهش حاضر با تمرکز بر بررسی رابطه درون-
بیرون مساجد ایران و سیر تاریخی تکوین این رابطه با نگاهی دو سویه از درون به بیرون و از بیرون به درون سعی در
برداشتن گامی در جهت کاملتر شدن پیشینه این موضوع دارد.
-4روش پژوهش
پژوهش حاضر در دسته پژوهشهای ثانویه در روش استدالل منطقی قرار داد« .سامانههای منطقی اولیه ،الگوهایی را جهت
انجام مطالعات عملی و کاربردی فراهم میآورند .در حالی که پژوهشهای ثانویه ،در جهت عمق بخشیدن به حوزه نظری
{موجود} گام برمیدارند» (گروت و وانگ )304 :1386 ،در این پژوهش ابتدا انواع رابطههایی که میتواند میان دو حوزه
از بنا به خصوص درون و بیرون وجود داشته باشد و همچنین درجات ارتباطی ممکن میان این دو حوزه به اتکا مبانی نظری
موجود تبیین و دسته بندی میگردد .این بخش شاخص هایی را برای آزمون فرضیه یعنی تحلیل مساجد ایران از وجه نوع
رابطه درون -بیرونشان به دست میدهد .مصادیق به روش توصیفی -تحلیلی و با اتکا به مدارک کتابخانهای موجود در
مورد هر بنا ،بر مبنای شاخصهای مستخرج از مبانی نظری مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.
در این میان انتخاب درست مصادیق به گونهای که بتوانند روند تکاملی معماری مساجد ایران (از آغاز تا دوران صفوی) را
نمایندگی کنند از اهمیت باالیی برخوردار است .به همین دلیل معیارهای زیر در انتخاب مصادیق مورد نظر بوده است؛
اول؛ مصادیق از میان مساجدی انتخاب شود که صاحب نظران معماری ایران ،آنها را واجد ارزش و جزو آثار مولف معماری
ایران دانسته و در آثار خود به مطالعه آنها پرداخته اند.
دوم؛ مصادیق از میان مساجد جامع انتخاب شوند؛ این امر از سویی سبب همسنگ بودن نمونهها از نظر مقیاس و اهمیت
میشوند و از سوی دیگر با توجه به آن که در میان مقیاسهای عملکردی گوناگون اعم از مساجد جامع ،محلهای ،روستایی
و مصلی ،مساجد جامع از لحاظ طراحی عموما واجد باالترین کیفیت هستند و در تمامی ادوار بیشترین توان جوامع مصروف
برپایی آنها می شده ،بیش از هر بنای دیگری میتوانند نمایندهی دوران تاریخی خود باشند.
سوم؛ مصادیق انتخابی اصالت تاریخی داشته باشند یعنی امکان تفکیک دروههای تاریخی آنها وجود داشته باشد.
فصل مشترک این سه معیار به انتخاب مصادیقی که در جدول  1آورده شده است منتهی گردید .در ضمن عالوه بر این
مساجد ،مسجد جامع سمنان ،مسجد کالن بخارا و مسجد جامع اردستان به واسطه ویژگیهای خاص و بدیعی که در تعریف
رابطه درون -بیرون بنا داشته اند نیز در پژوهش حاضر مورد بررسی قرار گرفته اند1.

12۳

جدول 1؛ مساجد جامع شاخص مورد استناد صاحب نظران معماری( .مأخذ؛ گلستانی و دیگران)35 :1396 ،

جدول 2؛ انواع (سطوح) ارتباطی میان دو فضای مجاور و جلوههای کالبدی متناظر با آن( ،مأخذ؛ نگارندگان)1399 ،

بجز در موارد خاص ،نیازی به تفکیک کامل میان دو فضا نیست .در حالی که وجود گونهای پیوند میان دو فضای همجوار
سبب بسط فضایی شده و مطلوب است .بنابراین هر گونه پیوند میان دو فضای مجاور نشاندهنده رابطه متکاملتری میان
آنهاست .در یک دستهبندی ،نیل به پیوستگی فضایی را از دو طریق «فیزیکی» و «ذهنی» ممکن دانسته اند؛ به این ترتیب
هم می توان دو فضای مجاور را به کمک عناصر فیزیکی و بیرونی به هم مرتبط نمود و هم راهکارهایی را اتخاذ کرد که
دو فضا در ذهن مخاطبان به هم پیوسته ادراک شوند( .بنیانی و دیگران )73 :1397 ،کم کردن از جرم جدارهی میان دو
فضای مجاور که هم می تواند منجر به شفاف شدن دو فضا نسبت به هم شده و هم ارتباط حرکتی میان آنها را تسهیل کند
از سویی و طراحی فضای بینابین میان دو فضا از جمله راهکارهایی است که ذیل راهکار فیزیکی قرار میگیرد .در عوض
تکرار یا امتداد یافتن عناصر طبیعی و مصنوع در هر دو فضای مجاور و یا در نظر گرفتن فعالیت های مشابه در این دو فضا
از جمله راهکارهایی است که پیوستگی دو فضا را در ذهن مخاطبان سبب میشود( .همانجا)
در دستهبندی دیگر که بر وجوه کالبدی پیوستگی میان دو فضا میپردازد ،نیل به آن را از سه طریق ممکن دانستهاند؛
«پیوستگی بصری»« ،پیوستگی ساختاری» و «پیوستگی ساختاری -بصری»( .گلستانی و دیگران؛  )29 :1396مقصود از
«پیوستگی بصری»« ،متخلخل و سبک شدن جدارههای بین دو فضا در جهت گسترش ارتباط بصری میان آنهاست»
(همان« )35 :پیوستگی ساختاری» عبارت از حذف موانع فیزیکی میان دو فضا در جهت ایجاد امکان حرکت میان آنها و
12۴
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-5معیارهای نشان دهنده نوع رابطه درون -بیرون
هنگامی که دو فضا با یکدیگر همجوار میشوند ،ضرورتِ تفکیک آنها و حفظ حوزه و حریمهای هر یک و همچنین ضرورت
پیوند میان آنها و به تبع برقراری ارتباط میانشان ،موضوعیت مییابد .به طوری که بنا به اهمیت هر یک از این دو ضرورت
در تعریف رابطه میان دو فضا ،مراتب و انواعی از حداقل ارتباط (بیشترین تفکیک) تا حداکثر ارتباط (بیشترین پیوند) ،میتواند
شکل بگیرد .از سوی دیگر امکان سه بعدی شدن مرز میان دو فضا وجود دارد( .الکساندر )127 :1390 ،در این صورت
فضای بینابین وظیفهی تفکیک کردن و پیوند دادن را به صورت توأمان به انجام رسانده و طیف انواع ارتباط میان فضاهای
همجوار را کاملتر میکند( .همانجا) هر سطح (نوع) از ارتباط میان دو فضا ،با جلوهای فیزیکیای همراه است که میتوانند
به مثابه معیارهای سنجش سطح ارتباط میان آنها نیز محسوب گردند( .جدول )2
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در عین حال استفاده از مفصلهای فضایی در جهت تبدیل تدریجی یک فضا به فضای دیگر است( .همان )38 :در نهایت
«پیوستگی ساختاری -بصری» که منجر به تحقق بیشترین پیوند میان دو فضای مجاور میشود به معنای زایش یک فضا
از درون فضای دیگر است .در این حالت یکی از دو فضا ،جزئی از دیگری است و از طریق عقب نشستن یکی از جدارههای
فضای اصلی از آن منشعب شده است( .همان)40 :
تمامی راهکارهای ذکر شده ،در جهت افزایش پیوستگی و ارتباط درون و بیرون به مثابه دو فضای مجاور صدق میکند .با
این حال راهکارهای خاص تری نیز در این زمینه طرح شده است .این راهکارها عبارتند از ؛  -1تأکید بر نقاط خاصی از مرز
درون -بیرون به لحاظ عملکردی و معنایی (به طور مثال تأکید بر نقطه ورود به بنا از طریق پرداخت آن)-2 ،نفوذ حوزه
درون و بیرون به یکدیگر از طریق تورفتگی و بیرون زدگی در ناحیه مرزی (به تدریج مرز درون -بیرون از حالت دو بعدی
خارج شده و به فضا تبدیل میشود) -3 ،استفاده از پیشخانها و واشدگاهها که تو رفتگیهای عمیقتری در مرز میان دو
حوزه بوده و به دلیل عقب نشستن ،دعوت کننده برای حرکت از بیرون به درون هستند -4 ،ایجاد فضاهای نیمهباز مشرف
به بیرون در مرز درون -بیرون -5 ،شفاف شدن جدارههای میان درون و بیرون (محبوبی و دیگران)66 :1395 ،
تحقق هر یک از راهکارهایی که به پیوستگی فضای درون -بیرون کمک میکند در هر بنا نشان دهنده تقویت رابطه میان
این دو حوزه در آن بناست .بنا بر این راهکارهای ایجاد پیوستگی فضایی که در منابع ذکر شده اند میتوانند مبنای آزمون
فرضیه در پژوهش حاضر باشند .یعنی بر مبنای این که چه میزان از راهکارهای مذکور در مساجد جامع ایران محقق شده
اند ،میتوان نوع رابطه درون بیرون در این بناها را سنجید و روند تحوالت این رابطه در آنها را رصد نمود .با این حال
همپوشانی راهکارهای ذکر شده در منابع مختلف که با تعابیر و مفاهیم گوناگونی بیان شدهاند و همچنین کاستیهای
احتمالی آنها ضرورت تدوین دسته بندی دقیقتری را ایجاب میکند .اساس این دسته بندی فصل مشترک راهکارهای ذکر
شده در منابع است که در این پژوهش اندکی کاملتر شده اند .این امر رسالت پژوهش حاضر را به عنوان سامانهای ثانویه
که وظیفه تکمیل مبانی نظری موجود را نیز دارد محقق مینماید .معیارهای نهایی که در جدول  3آمده ،مبنای آزمون
فرضیه قرار خواهد گرفت و مصادیق بر اساس آنها تحلیل خواهد شد .همچنین طیف مشخص شده در جدول  ،4نوع رابطه
میان درون -بیرون را در مساجد مورد بررسی نشان میدهد.
جدول 3؛ معیارهای نشان دهنده ی رابطه تقویت شده میان درون و بیرون( .مأخذ؛ نگارندگان با استفاده از مبانی نظری موجود،

)1399
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جدول 4؛ انواع (سطوح) ارتباطی درون -بیرون بر اساس میزان تحقق معیارهای نشان دهندهی رابطه تقویت شده میان این دو
حوزه( .مأخذ؛ نگارندگان )1399 ،

 -۶-1رابطه درون -بیرون در مساجد اولیهی ایران (تاریخانه دامغان)
یک شبستان با دهانههای میانی عریضتر ،5یک صحن ،رواقی دور تا دور صحن و منارهای در بیرون ،بنای تاریخانه
دامغان را تشکیل میدهد .دیواری صلب با پشت بندهایش ،مرز درون -بیرون این بنا را تعریف کرده و اتصال مسجد به
معابر پیرامونی بدون هیچگونه واسطه فضایی و صرفا از طریق درگاهی ساده تامین میشود .این ،سطحیترین نوع رابطه
درون -بیرون بنا در محور افقی است که در حد تفکیک حداکثری این دو حوزه باقی مانده است .شکل خالص مستطیلی
پالن هم مؤید همین امر است و کمترین ترکیب بنا با زمینه مکانی اش را نشان میدهد .از زاویه دید ناظر بیرونی هیچ
عنصری از درون بنا ادراک نمیگردد .تنها نشانه مسجد بودن این بنا ،مناره اش است که آن هم در بیرون قرار گرفته و به
نظر میرسد بیش از این که به قصد نشانه بودن برای مسجد ساخته شود با سابقه ساخت میلهای راهنما که سنتی قدیمی
در ایران زمین بوده است ارتباط پیدا میکند( 6.تصویر  1و )2
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-۶تجزیه و تحلیل نمونه های موردی و پایش سیر تحول رابطهی درون  -بیرون در مساجد ایران
در این بخش در جهت آزمون فرضیه به تحلیل نمونهها پرداخته خواهد شد .طی این مرحله پس از جمعآوری مستندات
و نقشه آثار به تطبیق نمونهها و ثبت و شناسایی تغییرات به وجود آمده در سازمان فضایی آنها در طول زمان پرداخته شده
است.
نمونههای مورد بررسی در دو دسته ی عمده قرار دارند؛ مساجد شبستانی و مساجد ایرانی .مساجد شبستانی ،مساجدی
هستند که با پیروی از الگوی مسجد پیامبر و در سالهای نخستین ورود اسالم ب ه ایران در این سرزمین ساخته شدهاند2.
مساجد اولیه در ایران عمدتا در طول تاریخ خراب شده و یا تغییرات اساسی به خود پذیرفته اند( 3.آزاد )97 : 1392 ،از آنجا
که تاریخانه دامغان به عنوان قدیمیترین بنایی که در ایران به عنوان مسجد ساخته شده( 4محبوبی و دیگران)68 :1395 ،
از معدود مساجد شبستانی است که شکل اولیه خود را حفظ نموده است (آزاد )97 : 1392 ،به عنوان نماینده این گونه
مساجد در این پژوهش مورد بررسی قرار میگیرد .دیگر نمونههای مورد بررسی ،مساجد ایرانی هستند .مساجد ایرانی،
مساجدی هستند که ع الوه بر شبستان و صحن ،دارای گنبدخانه و ایوان نیز هستند (هیلن براند )140 :1383 ،و با الهام از
معماری پیش از اسالم در ایران ساخته شده اند( .گلستانی و دیگران)30 :1396 ،

تصویر  1؛ پالن تاریخانه دامغان (باال)( ،مأخذ؛پیرنیا)142 :1382 ،
تصویر 2؛ نمایی از بیرون تاریخانه دامغان(پایین)( ،مأخذ؛ نگارندگان)1399 ،
بررسی رابطه درون -بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران...

 -۶-2رابطه درون -بیرون در مساجد ایرانی
معیارهای نشاندهندهی رابطهی تقویت شده میان درون -بیرون ،که منجر به سه نوع پیوستگی اعم از پیوستگی بصری،
حرکتی و شکلی -ساختاری می شود در مساجد ایرانی قابل پیگیری است.
 -۶-2-1پیوستگی بصری
در نمونههای مورد مطالعه از مساجد ایرانی ،جلوههایی از تالش معماران در جهت تقویت ارتباط دیداری درون -بیرون بنا
مشاهده میگردد .این تالش به دو طریق رخ داده است؛
 -۶-2-1-1فراهم شدن امکان دیدن عناصری از درون بنا ،از بیرون و از فاصله دور
در بنای مسجد جامع اصفهان در دوران سلجوقی میتوان آغاز تغییر در رابطه درون -بیرون مساجد را مشاهده نمود؛ در
این دوره گنبدخانه و چهار ایوان به تدریج به بنا اضافه گردید(.گالدیری )328 :1392 ،مسجد جامع اصفهان تا دوران سلجوقی
به مانند دیگر مساجد شبستانی کمترین ارتباط را با زمینه پیرامونیاش برقرار کرده و ارتباط این دو حوزه در آن به شکل
تفکیک به کمک عنصری دو بعدی یعنی دیوار بوده است 7.تغییرات ایجاد شده در این بنا تا قرن ششم هجری قمری هم
هنوز متوجه جدارههای بیرونی و نحوه اتصال بنا به بیرون نیست (همانجا) و ورود به بنا در نقطه شاخصی اتفاق نمیافتد.
اما اضافه شدن دو گنبدخانه و چهار ایوان درونی تغییرات اساسی ای در خط آسمان آن ایجاد کرده است .این خط آسمان
ویژه که بنای مسجد را در شهر شاخص میکند می تواند توسط ناظر بیرونی ادراک گردد و او را تا حدودی از درون مسجد
و کاربری خاص آن باخبر سازد( .تصویر  3و )4

تصویر 3؛ پالن مسجد جامع اصفهان در دوره ی دوم سلجوقی (مأخذ؛ جبل عاملی)49 :1392 ،
تصویر 4؛ خط آسمان مسجد جامع اصفهان(مأخذ؛ )https://media.imna.ir

هر چند استفاده از این راهکار ممکن است با هدفی غیر از تقویت رابطه درون -بیرون در مساجد به کار رفته باشد ،چنین
نتیجه ای را نیز به دنبال داشته است .به عنوان مثال مسجد جامع زواره که متعلق به دوران سلجوقی است ،به واسطه
12۷

گنبدخانه و ایوانهای مرتفع درونیاش خط آسمان ویژهای دارد .کوچک بودن حیاط ،اجازه ادراک این خط آسمان مشخص
را برای ناظر بیرونی فراهم می کند .در اینجا هم اقدامی در جهت ترکیب هر چه بیشتر بنا با مکانش در محور افقی رخ نداده
و شکل کلی پالن خاص است .در جدارهها هم از حداقل روزنهها و بازشوها استفاده شده است و صرفا دیده شدن بخشی
از اجزاء درونی همچون گنبد و ایوانها از بیرون بنا ،آن را در زمینه مکانیاش شاخص مینماید( .تصویر  5و )6

تاثیر اجزاء درونی بر خط آسمان مسجد و در نتیجه تقویت نفوذ بصری به درون بنا ،در ادورار بعدی هم ادامه یافته و در
برخی مساجد به کمک تدابیری تشدید شده است .اضافه شدن ایوانی مرتفع به درون مسجد جامع سمنان که در دوره
تیموری رخ داده (شایسته فر )89 :1383 ،از جمله این موارد است .ارتفاع بسیار زیاد این ایوان که به بیش از بیست و یک
متر میرسد ،تاثیر آن را در خط آسمان بنا و ادراک اجزاء درونی بنا توسط ناظر بیرونی افزایش میدهد( .تصویر )7

تصویر  7و  8؛ نقش ایوان رفیع داخلی مسجد جامع سمنان در خط آسمان این بنا (،مأخذ؛
(https://razheh.com/buildings

میتوان گفت با وارد شدن دو عنصر گنبدخانه و ایوان به ساختار مساجد در ایران که نقطه عطف آن در دوران سلجوقی
رخ داده است  ،عالوه بر تحوالت فضایی که در درون بنای مساجد صورت گرفته ،نخستین تغییرات در رابطه درون بیرون
نیز محقق گردیده است  .این دو عنصر مرتفع با تاثیرگذاری بر خط آسمان مسجد ،امکان دیدن عناصری از درون بنا را از
بیرون فراهم کردند .البته این نفوذ بصری به عرصه درون ،که تا پیش از آن وجود نداشت ،در ارتفاع باالتر از محور دید افقی
و با فاصله گرفتن از مسجد ممکن می گردد .در این گونه مساجد ناظر بیرونی یا در فاصله نزدیک به بنا – در مواردی که
فضایی خالی در جوار مسجد وجود دارد -و یا از فاصله دور از بنا -در مقیاس شهر ،میتواند با دیدن بخشی از عناصر درونی

128

نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان 1۴۰۰

تصویر 5؛ پالن مسجد جامع زواره( ،مأخذ؛آرشیو میراث فرهنگی استان اصفهان)
تصویر 6؛ مشخص بودن گنبد و ایوان ها در خط آسمان مسجد جامع زواره( .مأخذ تصویر
باال؛  )https://earth.google.comو (مأخذ تصویر پایین؛ (https://razheh.com/buildings

بررسی رابطه درون -بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران...

مسجد ،این بنا را متمایز از دیگر بناها تشخیص دهد .این تشخص یافتگی ،مسجد را به عنصر بسیار مهمی در افزایش
خوانایی بافت همجوارش و حتی عامل مهمی در فهم ساختار شهر بدل مینماید.
 -۶-2-1-2متخلخل شدن جداره های بیرونی
ایجاد منافذی در جداره بیرونی که منجر به برقراری ارتباط بصری درون و بیرون مسجد در ارتفاع دید ناظر شده و نفوذ
بصری به درون را به حداکثر درجه خود میرساند در مساجد متأخرتر دیده میشود .این راهکار که عمدتا در دوره صفوی به
کار گرفته شده ،در دو مرحله تکاملی قابل پیگیری است؛ اول ،شفاف و متخلخل شدن جدارههای مسجد به سوی حیاطهای
پیرامون صحن اصلی .دوم؛ شفاف و متخلخل شدن جدارههای مسجد به سوی شهر .با اتخاذ این راهکار ،ناظر بیرونی در
افق دیدش میتواند برخی اجزاء درونی بنا از جمله صحن اصلی را ببیند و همچنین از درون صحن امکان رویت بیرون
مسجد در جهت افقی فراهم است.
نمونهای از اولین مرحله متخلخل شدن جدارهها به بیرون ،در مسجد شاه اصفهان قابل مشاهده است .در این بنا صحن
اصلی به حیاط دو مدرسه که در دو گوشه جنوبی مسجد قرار گرفته اند ،متصل شده است .این ارتباط صرفا یک ارتباط
حرکتی نیست بلکه جداره ها در این بخش باز شده و ارتباط بصری کاملی میان مسجد و مدارس ایجاد شده است .هرچند
این مدارس جزو بنای مسجد محسوب میشوند اما به دلیل استقالل در کاربریشان در نسبت با صحن اصلی مسجد
بیرونیترند .گشودگی صحن به این حیاطهای بیرونی را میتوان مقدمهای بر گشودگی صحن مساجد به سوی شهر به
حساب آورد( .تصویر  8و )9

تصویر 8؛ شفاف شدن جدارههای صحن اصلی مسجد شاه اصفهان به سمت حیاط مدارس همجوار( ،مأخذ؛ پیرنیا)294 :1382 ،
تصویر  9؛ شفافیت در جداره بین مسجد شاه اصفهان و حیاط مدرسه ناصری (مأخذ؛ نگارندگان)1397 ،

البته ترکیب شدن مدارس با مساجد جامع ،به ادوار پیش از صفوی باز میگردد .چنان که یکی از مهمترین نمونههای
آن را در مسجد جامع اصفهان در دوره ایلخانی (آل مظفر) میتوان مشاهده نمود( .ر.ک.ب بخش  2-2-6همین نوشتار)
اما نکته قابل توجه در مورد مسجد شاه اصفهان ،فراتر رفتن ارتباط مدارس و صحن از حد یک دسترسی حرکتی با واسطه
به سوی شکل گیری یک ارتباط بصری قوی میان آنهاست.
تحقق دومین مرحله متخلخل شدن جدارههای مسجد به بیرون ،در مسجد جامع اردستان در دوره صفوی قابل مشاهده
است .تغییر مهمی که در این دوران در این بنا رخ داده عبارتست از احداث سه ایوان شمالی ،شرقی و غربی در پیرامون
صحن ،البته با جدارههای متخلخل و شفاف(8.پیرنیا )198 :1382 ،به این ترتیب در مسجد جامع اردستان در دوره صفوی،
ارتباط بصری صحن با شهر به بیشترین حد خود میرسد چنان که صحن ،از بیرون بنا قابل رویت میشود .از درون صحن
هم میتوان در سه جهت افقی بیرون را دید( .تصویر  10و )11

12۹

تصویر 10؛ پالن مسجد جامع اردستان در دوران صفوی( ،مأخذ؛ حاجی قاسمی و همکاران الف)36 :1383 ،
تصویر 11؛ شفافیت و تخلخل در جداره ایوان شمالی مسجد جامع اردستان( ،مأخذ؛ نگارندگان)1397 ،

تصویر 12؛ پالن مسجد جامع اصفهان قرن هشتم هجری (آل مظفر) و افزایش دسترسی به بیرون صحن اصلی( ،مأخذ؛جبل
عاملی)51 : 1392 ،

1۳۰
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 -۶-2-2پیوستگی حرکتی
دسترسی به درون بنا ،ناگزیر است .اما یکی از عواملی که رابطه میان این دو حوزه را تقویت میکند ،حذف موانع در مسیر
حرکت از درون به بیرون و بالعکس یا به عبارتی «افزایش» امکان ارتباط حرکتی بین درون و بیرون است .این امر به دو
طریق در مساجد ایرانی رخ داده است.
 -۶-2-2-1تعدد ورودیها
افزایش دسترسی به درون مسجد در دو مرحله قابل مشاهده است؛
در مرحله اول که نمونه بارز آن را در مسجد جامع اصفهان میتوان دید ،صحن مسجد به حیاط بناهایی که در جوار آن
شکل گرفته اند و به دلیل کاربرد متفاوت از مسجد ،یک الیه بیرونیتر از صحن محسوب میشوند ،دسترسی پیدا میکند.
در اواخر دوره ایلخانی (آل مظفر)« ،در جبهه شرقی مسجد جامع اصفهان ،خارج از دیوار قدیمی و خشتی قرن سوم یک
مدرسه دینی ساخته شد .این مدرسه دارای حیاط مرکزی بوده» (جبل عاملی )51 : 1392 ،و «یک ورودی مستقل از بازار
مجاور دارد .ارتباط مدرسه با حیاط مسجد از طریق راهروی کنار جبهه شمالی ایوان شرقی تأمین میشده است( ».همانجا)
عالوه بر این در هم ین دوره ،یک فضای سرباز به نام مصلی برای برگزاری نماز در پشت دیوار غربی مسجد قرن سوم
ساخته شده است که ورودی آن در راهروی جنوبی ایوان غربی بوده است( ».همان )52 :به واسطه این تغییرات ،شکل
بیرونی مسجد در این دوره بیش از پیش از شکل خالص خارج شده و بنا بیشتر با بافت پیرامونیاش ترکیب میشود.
همچنین صحن عالوه بر ورودی اصلی از راههای دیگری هم به فضاهای بیرونی دسترسی حرکتی پیدا میکند .دسترسی
از صحن به فضاهای باز ایجاد شده در حاشیه مسجد را میتوان مقدمه ای بر افزایش نفوذپذیری صحن دانست( .تصویر
)12

در دومین مرحله که آن هم در دوران ایلخانی آغاز شده است ،تعداد ورودیهای مسجد افزایش مییابد .ولی این بار همه
ورودیها به فضای بیرون باز میشوند .نمونه های آن را در مسجد جامع اشترجان و جامع ورامین که از مساجد شاخص در
این دوره هستند میتوان دید( .تصویر  13و )14

بررسی رابطه درون -بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران...

تصویر 13؛ تعدد ورودیها در مسجد جامع ورامین (راست)( ،مأخذ؛ حاجی قاسمی و همکاران ب)146 :1383 ،
تصویر 14؛ تعدد ورودیها در مسجد جامع اشترجان(چپ)( ،مأخذ؛ حاجی قاسمی و همکاران الف)48 :1383 ،

افزایش تعداد ورودیهای مسجد از دوره ایلخانی به بعد سبب ارتباط بیشتر مسجد با بافت پیرامونی گردید .تا آنجا که
در اغلب موارد صحن مسجد به فضایی برای عبور یا به عبارتی به یک فضای شهری تبدیل شده است.
 -۶-2-2-2تبدیل تدریجی درون -بیرون به کمک مفاصل فضایی
در گونههای ابتدایی مساجد ،چنان که در تاریخانه دامغان دیده میشود ،اتصال مسجد به معابر پیرامونی صرفا از طریق
درگاهی ساده و به شکل مستقیم به شبستان تأمین میشده است .حال آن که در مساجد جامع اشترجان و جامع ورامین که
مساجد شاخص دوره ایلخانی هستند ،شاخص شدن نقطه ورود به بنا و کمی بیرونزدگی آن از جداره ،مقدماتی برای تبدیل
ورودی به یک فضای بینابین را فراهم نموده است(.ر.ک.ب تصویر  13و  )14نمونه کاملتر این اقدام را در مسجد جامع یزد
می توان مشاهده نمود .اجزاء اصلی بنای فعلی این مسجد از جمله دستگاه ورودی که شامل فضاهایی پی در پی و واجد
سلسله مراتب است متعلق به دوران ایلخانی است( 10 9.پیرنیا( )233 :1382 ،تصویر )15

تصویر 15؛ بزرگنمایی دستگاه ورودی و اتصال بیرون و درون در مسجد جامع یزد ( ،مأخذ؛
)https://razheh.com/buildings
1۳1

تبدیل ورودی به یک مفصل فضایی در مساجد ادوار بعدی هم دیده میشود .در نتیجه این اقدام ،درون و بیرون مسجد
به شکلی تدریجی به یکدیگر اتصال مییابد .مفاصل فضایی شکل دهنده به ورودی ،مرز درون و بیرون مسجد را از حالت
ابتدایی «سخت و آنی» به مرز «نرم و تدریجی» بدل میکند .سه بعدی شدن رابطه درون و بیرون یا به عبارتی ایجاد فضا
در بین این دو حوزه ،نوع پیشرفتهتری از تعریف مرز میان آنها بوده و برهم کنش این دو حوزه را افزایش داده است .این
راهکار پیوند میان مسجد و زمینه مکانی اش را از طریق ایجاد فرصت برای تبدیل این دو حوزه ذاتا متمایز به یکدیگر به
خصوص از منظر فرد عبورکننده از این مسیر فراهم میآورد که نمونه اعالی آن را در دستگاه ورودی مسجد شاه اصفهان
میتوان مشاهده نمود.

تصویر 16؛ تکرار شکل ایوان در بیرون ،مسجد جامع ورامین( ،مأخذ؛ حاجی قاسمی و همکاران ب) 50 :1383 ،
تصویر 17؛ تکرار شکل ایوان در بیرون ،مسجد جامع اشترجان(،مأخذ؛ حاجی قاسمی و همکاران ،الف)148 :1383 ،

 -۶-2-3-2تأثیرات ساختاری درون و بیرون بر یکدیگر در جهت ایجاد یک کلیت در مقیاس باالتر
در دوره تیموری در مسجد جامع یزد ،عالوه بر سردر رفیع ،یک فضای خالی در مقابل ورودی بنا ایجاد شده است( .پیرنیا،
 )237 :1382نکته قابل توجه آن است که سردر ورودی به عنوان جزئی از بنای مسجد (درون) در سازماندهی این فضای
خالی بیرونی نقش اساسی دارد؛ به طوری که محورهای این فضای خالی (جلوخان) ،در راستای سردر ورودی سازماندهی
شده است( .تصویر )18

1۳2
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 -۶-2-3پیوستگی شکلی -ساختاری
این نوع پیوستگی به معنای وجود تشابه در شکل و هماهنگی ساختاری درون و بیرون است .تحقق این امر به دو طریق
در مساجد ایرانی قابل مشاهده است؛ اول؛ تکرار عناصر هم شکل در درون و بیرون و دوم؛ تأثیرات ساختاری درون و بیرون
بر یکدیگر در جهت ایجاد یک کلیت در مقیاس باالتر.
 -۶-2-3-1تکرار عناصر هم شکل در درون و بیرون
در مساجد جامع اشترجان و ورامین ،عالوه بر افزوده شدن بر تعداد ورودیها ،تأکید بر نقطه ورود دیده میشود .در این
راستا ایوانی در ورودی مسجد شکل گرفته است .این ایوان به لحاظ شکلی مشابه ایوان (های) درون مسجد است( .تصویر
 16و  )17تکرار ایوان که تا پیش از این یکی از اجزاء درونی مسجد بوده ،در بیرون یعنی در سردر ورودی ،سبب میشود
ناظر بیرونی به طور ذهنی بین این دو حوزه رابطه برقرار کند .عالوه بر کلیت ایوان مانند سردر ،تزئینات سردر هم عمدتا
مشابه تزئینات درونی مسجد است و به این پیوند کمک مینماید .چنین اقدامی که در دوره ایلخانی قوت گرفته ،در بناهای
متلق به ادوار بعدی به عنوان مثال در سردر ایوان ما نند مسجد جامع یزد که در دوره تیموری احداث شده (پیرنیا:1382 ،
 )237و یا در مسجد شاه اصفهان متعلق به دروه صفوی نیز ادامه یافته است.

در مسجد جامع بخارا هم که متعلق به همین دوران است ،چنین اقدامی صورت گرفته است .در اینجا هم بنای مسجد و
به خصوص سردر ورودی آن در سازماندهی فضای خالی در مقابلش نقش اساسی ایفا میکند .به طوری که قرارگیری
مدرسه میرعرب که کمی بعد از مسجد ساخته شده متأثر از موقعیت مسجد کالن و به خصوص محل ورودی آن است.
البته فضای خالی شکل گرفته در مقابل مسجد کالن چیزی بیش از یک جلوخان است و بیشتر به یک میدان شهری
شباهت دارد  .ترکیب مسجد با این فضای خالی و بنای روبرویش چنان قوی است که تفکیک آنها به عنوان اجزائی جدا از
هم دشوار مینماید .تا آنجا که میتوان گفت مسجد ،مدرسه میرعرب و فضای مابین شان یک مجموعه را تشکیل دادهاند.
(تصویر )19
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تصویر 18؛فضای شهری ایجاد شده در مقابل سردر مسجد کالن بخارا و هماهنگ شدن مدرسه میرعرب با آن( .مأخذ؛ هردگ،
)61 :1376
تصویر 19؛ فضای خالی (جلوخان) ایجاد شده در مقابل سردر ورودی مسجد جامع یزد در دوران تیموری (،مأخذ؛ پیرنیا:1382 ،
)237

این اقدامات را میتوان مقدمهای بر هماهنگ شدن بناهای بیرون مسجد (از قبیل مدرسه های دینی و غیره) به لحاظ
قرارگیری با بنای مسجد و شکلگیری یک فضای شهری در حد فاصل آنها و همچنین تاثیر گذاری فضای شهری (بیرون)
بر سازماندهی مسجد (درون) دانست .نمونه تحقق این سطح از پیوند ساختاری میان درون و بیرون ،در مسجد شاه اصفهان
و میدان نقش جهان قابل مشاهده است .در اینجا ساختار درون و بیرون چنان بر هم تاثیر گذاشته اند که به مثابه اجزائی از
یک مجموعه در مقیاسهای گوناگون عمل کرده و تفکیک آنها از هم ممکن نیست .این تاثیر متقابل مغایرتهای موجود
میان مسجد (درون) و زمینه مکانیاش (بیرون) به لحاظ جهت گیری را به خوبی حل نموده است( .تصویر )20

تصویر 20؛ هماهنگی ساختاری مسجد شاه اصفهان (درون) و میدان نقش جهان (بیرون) .مأخذ؛ )(https://www.arel.ir
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 -7نتیجه
کمبود پژوهش در زمینه مطالعه رابطه درون -بیرون مساجد ایران سبب گردید پژوهش حاضر به بررسی این رابطه و سیر
تحوالت آن در ادوار تاریخی اختصاص یابد .در این راستا با مطالعه مبانی نظری موجود ،معیارهای تعیین کننده رابطه میان
فضاهای مجاور استخراج شده و در تحلیل رابطه درون -بیرون مساجد شاخص ایران مورد استفاده قرار گرفت .نتایج زیر
که در جدول پنج هم آورده شده ،حاصل تحلیلهای انجام شده است؛
اول؛ انواعی از رابطه شامل تفکیک حداکثری تا پیوستگی درون -بیرون در مساجد شاخص ایران به چشم میخورد.
دوم؛ در مساجد اولیه که همان مساجد شبستانی هستند ،رابطه درون -بیرون بیشتر به سوی تفکیک حداکثری این دو
حوزه بوده است .دیواری که دور تا دور مسجد کشیده شده و حداقل بازشو را به ضرورت تأمین دسترسی دارد و خط آسمان
غیر متمایز مسجد شواهدی بر این ادعا هستند .از بیرون این گونه مساجد نمیتوان هیچ بخشی از درون را چه در فاصله
نزدیک با بنا و چه از دور دید .از نظر ساختاری هم درون و بیرون ارتباطی با یکدیگر ندارند .به طوری که بنای مسجد را
در هر جای دیگری می توان بر پا نمود.
سوم؛ با ورود ایوان و گنبدخانه به مساجد ایرانی ،از دروان سلجوقی به بعد ،رابطه درون -بیرون بنا در جهت پیوند هر چه
بیشتر این دو حوزه دچار تحوالتی گردید .این دو عنصر مرتفع با تاثیرگذاری بر خط آسمان ،ادراک عناصری از درون را
برای ناظر بیرونی فراهم نمودند و بنای مسجد را در بافت شهری شاخص کردند .این تشخص به خوانایی ساختار شهر
(بیرون) کمک کرد.
چهارم؛ در ادوار بعدی تحول در رابطه درون -بیرون مسجد در جهت پیوند این دو حوزه به یکدیگر ادامه یافت و از
راهکارهای دیگری هم در این راستا استفاده گردید .به طوری که در مساجد متاخرتر پیوستگی فضایی درون -بیرون به
قوت مشاهده میگردد.
پنجم؛ پیوستگی فضایی به معنای پیوند و اتصال هر چه بیشتر دو حوزه از بنا به یکدیگر است ،که می تواند از سه طریق
کلی پیوستگی بصری ،حرکتی و ساختاری دو حوزه رخ دهد .بر این مبنا و با بررسی روند تحوالت تاریخی ایجاد شده در
ارتباط درون -بیرون مساجد شاخص دیده می شود که این رابطه در این بناها به سوی تقویت پیوستگی درون -بیرون بوده
است .تالش معماران در این زمینه را میتوان هم به طور خاص در تغییرات ایجاد شده در لبهها و مرزهای بنای مسجد
مشاهده نمود و هم در خالل اقداماتی که در بخشهای دیگر این نوع بنا غیر از لبهها رخ داده ،ولی به طور غیر مستقیم بر
رابطه بنا با بیرون تأثرگذار بوده است .در حالت اول مشاهده میگردد در طول ادوار تاریخی به تدریج شکل جدارههای
مسجد از جدارههایی دو بعدی ،صرفا تفکیک کننده ،با حداقل بازشو به جدارههایی تبدیل میشود که در نقاطی به فضا
تبدی ل شده ،دارای عناصر و اجزاء شاخصی همچون سردر و ایوان گشته و حتی تزئین گردیده است .در حالت دوم که مربوط
به اقدامات غیر مستقیم اما موثر بر رابطه درون -بیرون مسجد است ،اضافه شدن بعضی عناصر به درون بنا یا تغییراتی که
در اجزاء درونی مسجد ایجاد شده ،به دلیل تأثیرگذاری بر خط آسمان ،بر رابطه درون -بیرون آن موثر گشته است .مجموع
هر دو دسته از اقدامات ،رابطه مسجد با مکان بیرونی اش را از طریق افزایش ارتباط بصری ،حرکتی و یا شکلی-ساختاری
تقویت کرده است.
ششم؛ در مساجد متأخرتر از جمله مسجد شاه اصفهان ،مجموعهای از راهکارهای مذکور مورد استفاده قرار گرفته است .به
گونه ای که بنای مسجد و زمینه بیرونی اش یک مجموعه را تشکیل میدهند و تفکیک آنها از یکدیگر بسیار دشوار است.
در نقد نتایج به دست آمده در این پژوهش ممکن است این مسأله به ذهن متبادر شود که متعادلتر شدن رابطه درون -
ب یرون در مساجد ایران ،امری طبیعی است و در مورد هر نوع بنای دیگری این امر می تواند محقق شده باشد؛ چنان که در
روند برپا کردن هر نوع بنا در ابتدا الزامات درونی آن مورد توجه است و پس از پاسخگویی به این الزامات است که در سیری
تدریجی و تکاملی فرصت پرداختن به رابطه بنا با مکانش فراهم میگردد .در پاسخ به این نقد ذکر چند نکته الزم مینماید؛
اول آن که در صورت درست بودن این نکته ،چیزی از ارزشهای معماری ایرانی در جهت برقراری تعادل در رابطه درون
 -بیرون بنای مسجد کاسته نمی شود و شاهد دیگری بر قرار داشتن این معماری در محور تعادل یافته خواهد شد .دوم؛

تعداد و تنوع راهکارهایی که در راستای تقویت رابطه درون -بیرون مسجد توسط معماران ایرانی به کار گرفته شده ،احتمال
ناخودآگاه بودن شکلگیری این راهکارها و محتوم بودن تکامل این رابطه را کاهش میدهد .در عین حال پیچیدگی ،غنا و
گستردگی معماری ایرانی همواره راه را بر انجام پژوهشهای تکمیلی باز میگذارد.
جدول 5؛ انواع رابطه میان درون -بیرون در مساجد شاخص ایران و سیر تحوالت این رابطه( ،مأخذ؛ نگارندگان)1399 ،
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پینوشتها
 -1هر چند «منارههای منفرد» مساجد یعنی منارههایی که در ترکیب با اجزاء دیگر مسجد از جمله ایوان گنبدخانه یا سردر نیستند،
هم به عنوان عنصری مرتفع و موثر در خط آسمان ،میتوانند به گونه ای در رابطه درون و بیرون بنا موثر باشند اما در پژوهش حاضر
به مثابه استثنا در نظر گرفته شده است .علت آن که «منارههای منفرد» با وجود قرارگیری در نزدیکی یا درون مساجد ،در اصل بنایی
با ماهیت کارکردی و معنایی مستقل هستند (آزاد ) 41 :1393 ،و شاید نتوان آنها را به عنوان راهکاری «طراحی شده» برای تقویت
رابطه بنای مسجد با بیرونش در نظر آورد .شاهد این امر عدم انطباق تاریخ بنای بعضی مساجد مهم با تاریخ ساخت منارههای آنهاست.
« -2با ورود اسالم به ایران الگوی مساجد شبستانی به این سرزمین وارد شد و تا مدتی به مثابه الگوی غالب در ساخت این گونه بنا
به خصوص در مساجد جامع و مهم به کار رفت» (حجت و دیگران؛ )23 :1394
 -3از جمله مساجد جامع شوش ،ری ،سیراف ،استخر ،دماوند ،شبستانی اصفهان ،جامع اولیه قزوین ،جامع اولیه شیراز و جامع اولیه
یزد( .آزاد)97 : 1392 ،
 -4گدار و پوپ تاریخ ساخت این بنا را به اوایل یا اواسط قرن دوم هجری نسبت میدهند( .همان  )98 :همچنین «این مسجد از نظر
پوپ ،گرابار و گدار قدیمیترین ساختمان در ایران است که به عنوان مسجد ساخته شده است( ».محبوبی و دیگران)68 :1395 ،
 -5ارتفاع بیشتر دهانه میانی شبستان در بنا اولیه وجود نداشته و محصول مرمت های بعدی بناست( .آزاد)103 :1392 ،
 -6مناره کنونی مسجد در قرن پنجم هجری قمری در کنار جای مناره خشت و گلی اولیه که تخریب شده بود ساخته شد( .آزاد،
)50 :1393
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شناسی ایران .شماره  .18دوره ی هشتم .پاییز ،صص 174-157
 شایسته فر ،مهناز «.)1383(.تزئینات کتیبه ای مسجد جامع سمنان» .نشریه مطالعات هنر اسالمی ،شماره ی  .1صص 104-89 کاتب ،احمد بن حسین بن علی« .)1345( .تاریخ جدید یزد» .به کوشش ایرج افشار .تهران :فرهنگ ایران زمین -گالدیری ،اوژینو« .)1392( .مسجد جامع اصفهان» .جبل عاملی ،عبداهلل .تهران :فرهنگستان هنر
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نشریه علمی معماری اقلیم گرم و خشک .سال نهم ،شماره سیزدهم ،بهار و تابستان 1۴۰۰

 -7در اواسط قرن دوم هجری قمری مسجدی در اصفهان احداث شد که مورخان زیادی از آن یاد کرده اند (ابونعیم اصفهانی:1377 ،
 130و  ) 131بنای اولیه مسجد کمتر از یک قرن بعد از ساختن آن تخریب شد و در جای آن مسجد دیگری با ابعاد وسیعتر ساخته
شد( .همانجا) آثار مسجد اولیه در زیر سطح مسجد فعلی (جامع اصفهان) مدفون شده است( .جبل عاملی)30 :1392 ،
«-8دکتر شیرازی تاریخ احداث چهار ایوان مسجد جامع اردستان را به این ترتیب ذکر میکند؛ ایوان جنوبی؛  555ه.ق ،ایوان شمالی؛
 946ه.ق ،ایوان شرقی؛ پایان قرن یازدهم ه.ق و ایوان غربی؛ اوایل قرن دوازدهم ه.ق» (پیرنیا )198 :1382 ،چنان که دیده میشود
به غیر از ایوان جنوبی همه ایوان های مسجد در عصر صفوی احداث شده است.
 -9هسته اولیه مسجد جامع یزد که به تدریج تخریب شده و مسجد فعلی در ابتدای قرن هشتم هجری قمری در جوار بقایای آن
ساخته شده ،به مسجد عتیق یا قدیم معروف است( .کاتب )62 :1345 ،این مسجد در قرن سوم هجری قمری ساخته شده (زارعی و
دیگران )161 :1397 ،و در سمت راست جلوخان مسجد یا به عبارتی شرق صحن فعلی قرار داشته است( .همان)
« -10سیرو معتقد است مدخل {مسجد جامع یزد} دیرتر از سال  730تا  740هجری قمری ساخته نشده و نوع ساختمان آن نوع
معمول ابنیه دوره ایلخانی است»( .ن .ویلبر )172 : 1365 ،البته سردر رفیع مسجد ،منارههای ترکیب شده با آن و شبستان غربی
صحن در ادوار بعدی به آن اضافه شده اند(.پیرنیا)233 :1382،
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... بیرون و سیر تحوالت آن در مساجد ایران-بررسی رابطه درون
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Abstract:
The current research studies the inside-outside relationship in the architecture of
the mosques of Iran from the beginning to the Safavid era. This research aims to
reveal the evolution course of the architecture of Iranian mosques to establish a
balanced relationship between the inside and outside areas. In other words, the
Iranian architects tried to link the building of the mosque with its context using the
solutions evolved in a historic course and develop the inside-outside spatial
integration while preserving the sanctuary of the mosque.
The research method is a mixed method of logical reasoning and case study. First,
the determining criteria of the inside-outside relationship of the buildings were
classified by reviewing the existing theories. Since this classification is conducted
from a critical and complementary perspective, the current research is classified as
logical reasoning in secondary studies. The obtained theoretical foundation paves
the way to test the hypothesis. As buildings to which most of the communities’
ability were allocated in many eras and thus, can represent the architecture of the
mosques better than other types, samples of the Jame’ mosques were selected
based on the priorities to test the hypothesis. The examples were analyzed based
on the library documents, including images and plans of the buildings and their
changes in historical periods.
It was revealed that the inside-outside relationship in the initial mosques was more
than the maximum separation between these two areas. However, in the next
periods, some solutions were eventually applied in the design of the mosques,
directing the inside-outside relationship towards more connection between these
two areas. These solutions led to more connections and relationships between the
mosque and its surrounding through improving the visual connection, the
movement, and the formal-structural relationship.
Key words: Inside, outside, mosque, spatial continuity, Iranian architecture
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