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Background and Objectives: Visual expression techniques play an important role in
providing technical information in the design process of architecture, but this way of
expressing the image that is common in the West is not in accordance with our past
architectural look. The perception of space in past architecture was not human-centered.
So, if we are to seek a generalized approach and to conform to an ontological-based view
of Islamic-Iranian wisdom, one can ask the principles of mapping the Iranian
documentary image architecture in the past.
In this study, the attitude of Iranian artists to space in the painting environment on the
one hand and the history of perspective and the principles of perspective drawing on the
other hand have been studied. It is expected that by examining this view of space and
expanding it in the intellectual framework of Islamic wisdom and by examining the status
of two elements of time and place in the intellectual space of these two worlds, the point
of difference between the two views of the West and Iran to space is identified.
Methods: On the one hand, this study uses a descriptive-analytical method to study the
attitudes of Iranian artists to space in a gallery environment and on the other hand,
expands intellectual framework of Islamic wisdom. Understanding this insight in the
Iranian intellectual and cultural sphere can be interpreted in the form of colloquialism in
the presentation of drawing documents.
Findings: In this regard, the hyper-process method as a graphing approach with the
approach of increasing the points of escape and displacement of the lines is introduced;
and consequently the field of view and motion from the mere point of view of spatial
representation in the field of architectural drawings is increased.
Conclusion: Considering the place of spatial drawings in the process of architectural
design and teaching how to draw perspectives in basic courses with architecture
students, as well as the importance of familiarizing architecture students with the
principles of visual expression and related drawing methods, this study Introduces and
suggests it for presentation to architecture students. The hyper-process method tries to
have a functional interpretation of the perfectionist worldview of the Iranian artist (as it
was before). This method allows the image of all spatial details in one frame and creates
a suitable spatial impression in the viewer and facilitates the understanding of
architectural space in the architectural design process. It is also possible to teach this
method based on the principles and rules governing linear perspective in a way that is
understandable to architecture students.
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طراحی معماری دارد که کیفیات فضایی معماری را از دید ناظری ایساتا باازگو مایکناد یایکن ایان ن اوه بیاان
تصویری که در غرب رایج میباشد ،مطابشتی با نگاه معماری گذشته ایران که در آن فضا ناایستا و در حرکت باوده،
ندارد .ازاینرو درصورتی که به دنبال ارائه یک روش در تطابق با نگاه هستیشناسانه مبتنای بار حکمات اساالمی-
ایرانی باشیم ،میتوان از اصول فرایند نگاشت مدارک تصویری معماریِ گذشته ایران پرسید تا بر مبنای نتاایج باه
دستآمده ،روش جدیدی برای بیان تصویری پیشنهاد داد .در این مطایعاه نگارش هنرمنادان ایرانای باه فضاا در
م یط نگارگری از یکسو و تاریخچه پرسپکتیو و مبانی مطرح در ترسیم پرسپکتیو از دیگر سو ماورد مطایعاه اارار
گرفته است .انتظار میرود با بررسی این نگرش به فضا و بسط آن در چارچوب فکری حکمت اساالمی و باا مداااه
در جایگاه دو عنصر زمان و مکان در فضای فکری این دو جهان ،نشطاه افتاراد دو نگارش غارب و ایاران باه فضاا
شناسایی شود.
روشها :این مطایعه با استفاده از روش توصیفی -ت لیلی به مطایعه نگرش هنرمنادان ایرانای باه فضاا در م ایط
نگارگری از یکسو و مبانی مطرح در ترسیم پرسپکتیو در غرب از دیگر سو میپردازد تا با مداااه در فضاای فکاری
این دو جهان ،نشطه افتراد به نگرش آنها نسبت به فضا را شناسایی نماید.
یافتهها :بر اساس نتایج این ت لیل ،روش فراپرسپکتیو به عنوان رویه ترسیمی با رویکرد کالنگااری معرفای مای
گردد که حاصل تفکر در اواعد حاکم بر شیوههای ترسیمی گذشته ایران و تلفیق باا اصاول مطارح در پرساپکتیو
خطی است .این روش با افزایب نشاط گریز ،و به تبع آن افزایب میدان دید و نمایب حرکت ،از وااع نمایی صار
به فرانمایی فضایی در حوزه ترسیمات معماری پیب میرود.
نتیجهگیری :با توجه به جایگاه ترسیمات فضایی در فرایند طراحی معماری و آموزش ن وه ترسیم پرسپکتیو در
دروس پایه با دانشجویان معماری ،و همچنین اهمیت آشنایی دانشجویان معماری با اصول مربوط به بیان
تصویری و روش های ترسیمی مربوط به آن ،این مطایعه روش ترسیم کل نگر را معرفی نموده و آن را جهت ارائه
به دانشجویان معماری پیشنهاد مینماید .روش پرسپکتیو کلنگار (فراپرسپکتیو) تالش میکند تعبیری کارکردی
از جهانبینی کمالگرایانه هنرمند ایرانی (آن گونه که پیب از این بوده) داشته باشد .این روش امکان تصویر همه
جزئیات فضایی را در یک ااب فراهم می آورد و تصورِ فضایی مناسبی در بیننده ایجاد مینماید و موجب تسهیل
فهم فضای معماری در فرایند طراحی معماری می گردد .همچنین امکان آموزش این روش بر مبنای اصول و
اواعد حاکم بر پرسپکتیو خطی بهطوریکه برای دانشجویان معماری اابل فهم باشد ،میسر است.

مقدّمه
فرایند طراحی یک فعاییت بصری است .در این فرایند ایدهها باید از
ی اظ بصری درک شده و روابط میان آنها ارزیابی شود .در این میان
ارایه ترسیمی ایدهها بسیار ضروری است [ .]1طراحان و معماران برای
ارتشای گرافیکی ایدهها و تشویت تفکر گرافیکی خودشان از روشهای
بیان تصویری بهره میگیرند .بیان تصویری در مراحل اوییه فرایند
طراحی یک ابزار اصلی و یک فعاییت ذاتی م سوب میشود .معماران با
بیان تصویری میتوانند ایده طراحی خود را از ی اظ بصری توصیف
کنند ،آن را شناسایی و اصالح کرده و به جستجوی جزییات بپردازند.
طراحان بهطور کلی یاد گرفتهاند که در خالل پیشرفت طراحی از کاغذ
و الم استافاده کرده و هماواره به طور گرافیاکی تفاکر کنند .آنها برای

توسعه گرافیکی ایدهها ترسیم می کنند .ترسیمات بهعنوان رویکردهای
ظاهری بیرونی در تسهیل تفکر و پشتیبانی از ایدههای فوری بهکار
میرود و به تفکر و حافظه کوتاه مدت طراحان کمک میکند .این بدان
معناست که آموزش طراحی معماری الزم است این مهارتهای حیاتی
را جا بیاندازد [ .]2این در حایی استکه مهارت ترسیمی بهعنوان یکی
از ابعاد حاشیهای و مغفول برنامههای درسی نظام آموزش معماری،
کمتر توجه شده و عمالً فرصتها و تجارب یادگیری بسیار اندکی برای
رشد و پرورش آن به اجرا گذاشته شده است .مهارت ترسیمی در سایه
پرورش هوش فضایی بهوجود میآید .درصورتیکه به استناد نظریۀ
هوشهای چندگانه [ ،]3میتوان به طراحی و تدوین مجموعهای
متنوع از فعاییتها و تجارب یادگیری در این زمینه اادام کرد .هوش
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فضایی یعنی توانایی درک درست جهان بهصورت مکانی -بصری و
ایجاد تغییر در این ادراک .این هوش مستلزم شناسایی رنگ ،خط،
شکل ،فرم ،فضا و رابطهای است که میان این عوامل وجود دارد و
توانایی تجسم و بازنمایی گرافیکی ،افکار مکانی بصری را شامل
می شود .همچنین به اابلیت فرد برای تطبیق ص یح خود در یک
ماتریس فضایی ارتباط مییابد .پیببینی دروس پایه معماری با تاکید
بر آموزش تواناییهای ترسیمی در دانشجویان و برنامهریزی دروس
بیان معماری با تمرکز بر موضوعات مربوط به بیان تصویری در دوره
کارشناسی معماری در این راستا انجام یافته است .اهدا این دروس
یافتن نگاه نافذ و تشویت درک دانشجویان از م یط و توانا نمودن آنها
در بکارگیری فنون و ابزار مختلف ارائه ذکر شده است [ .]4در میان
انواع ترسیمات گرافیکی ،پرسپکتیو بهعنوان روشی برای بیان فضایی
مطرح بوده و در مشاطعی حتی معیاری موثر و پیشرو در خلق فضا
بهشمار میرفته است و بدین سبب بسیار مورد استفاده معماران ارار
میگیرد [ .]5اما رویه وااع نمایی پرسپکتیو که امروزه مورد تاکید نظام
آموزش معماری در دروس بیان معماری در دانشگاههای کشور است بر
مبنای اصول متداول پرسپکتیو در غرب می باشد ،درحاییکه این
اصول با نگاه هنرمندان و معماران گذشته ایرانی و روشهای بیان
تصویری آنان تفاوت اساسی دارد و آنطور که از شواهد و اراین
پیداست کاربرد این تکنیک بهصورت نظام مند ،در درون سنت
نگارگری ایران بی سابشه بوده است .گویی سنت ترسیم ایرانی ضرورتی
در طرح این تکنیک نمیدید [ ]6از این رو درصورتی که به دنبال ارائه
یک روش کلنگر و در تطابق با نگاه هستیشناسانه مبتنی بر حکمت
اسالمی باشیم ،می توان از اصول فرایند نگاشت مدارک تصویری
معماری ایران در گذشته پرسید و آن را با اصول حاکم بر علم
پرسپکتیو مرسوم در غرب مورد مطایعه تطبیشی ارار داد تا بر مبنای
نتایج آن روش جدید برای بیان تصویری جهت ارائه در دروس پایه به
دانشجویان معماری پیشنهاد شود.
به اعتشاد بسیاری از صاحب نظران ،رسایۀ «پرسپکتیو به مثابه شکل
نمادین» اثر اروین پانوفسکی ( )1991تأثیرگذارترین متن در ت لیل
پرسپکتیو رنسانس به عنوان خاستگاه اصلی پرسپکتیو بوده است .این
رسایه از زمان انتشار تاکنون در مرکز منااشات پیرامون مفهوم فضا در
نشاشی غرب ارار داشته است« .شکل نمادین» از اصطالحات کلیدی
فلسفۀ «ارنست کاسیرر» فیلسو نامدار نوکانتی است .از نظر کاسیرر
جهان از طریق این اشکال اوام می یابد و فهم میشود .از سوی دیگر
رگه های هگلیِ شیوة تاریخ نگاریِ پانوفسکی دربارة پرسپکتیو نیز کامالً
آشکار است .از نظر پانوفسکی هر دورهای پرسپکتیوی مختص به خود
دارد و بایطبع پرسپکتیو رنسانس نیز بروزی از جهانبینیِ رنسانس است
[« .]7یئونارد گلدشتاین» در کتاب «ریشههای اجتماعی و فرهنگی
پرسپکتیو خطی ( »)1988با «ایده آییستی» دانستن این دیدگاه
(نظریۀ پانوفسکی) به نشد آن میپردازد [ .]8این نشد به صورتی
ریشهای بنیانهای نظری پانوفسکی در «فلسفۀ شکلهای نمادین»
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کاسیرر و همچنین رویکرد هگل به تاریخ را نیز شامل می شود .به گفتۀ
گلدشتاین در این نظریهها «اندیشه به هیچ چیز جز خودش پیوند
ندارد» .گلدشتاین در مشابل ،شرایط پیدایب و استمرار ایدهها و
اندیشهها را در مناسبات ااتصادی و شیوة تویید جستجو میکند.
وامداری گلدشتاین از نظریۀ «بازتاب» آشکار است .در این نظریه
روبنای فرهنگی-سیاسی بازتابی دیایکتیکی از زیربنای ااتصادی دانسته
میشود .در این زمینۀ فکری آثار فراوانی دربارة پیوند انشالب علمی
رنسانس با گسترش شیوة تویید کاالیی نگارش شده است .این موضوع
از این جهت حائز اهمیت است که انشالب علمی رنسانس مستلزم
تغییری اساسی در مفهوم «فضا» بود.
فشدان پژوهبها درباره سبکهای هنری در ایران مشهود است .این
موضوع در زمینۀ نگارگری ایرانی نیز صادد است .از این رو تاکنون
مطایعات مستشل و جامع در این زمینه انجام نیافته است ،هرچند می
توان در خصوص اصول پرسپکتیو و همچنین مبانی مطرح در منابع
تصویری گذشته ایران منابعی را یافت .از جمله از مطایعات انجام شده
منابع تصویری گذشته ایران می توانیم به مشایه «ت لیل مفاهیم
عینیتگرایی و ذهنیتگرایی در نگارگری ایرانی بهواسطه بررسی
جایگاه پرسپکتیو» نوشته علی اکبر جهانگرد اشاره نماییم .بهاعتشاد وی
آنچه نگارگری ایرانی را بهطور عمده از نشاشی غربی متمایز میکند،
عدم وجود پرسپکتیو و اواعد تابع آن در نگارهها است .این کیفیت
باعث می شود که بیننده این آثار نتواند زاویه دیدی خاص برای نشاش،
زاویه تابب نور ،سایه و روشن ،دوری و نزدیکی اجسام و  ...در نظر
بگیرد .بنابراین این نوع نشاشی پیب از آنکه به عینیت امور بپردازد،
ذهنیتی انسانی را به تصویر میکشد [.]9
همچنین در این زمینه میتوان به مشایه «بررسی مفهوم زمان و مکان
در نگارگری ایرانی» نوشته دکتر مصطفی گودرزی و گلناز کشاورز
اشاره کرد .به اعتشاد آنان هد اصلی در هنر در بینب اسالمی ،تشلید
یا توصیف طبیعت نیست ،بلکه نمایب خیال انگیز ،شاعرانه و نمادین
انسان ،طبیعت و م یط اوست و نمونه آفرینی آرمانی مورد توجه
نگارگر می باشد .نگارگر ایرانی بیب از آنکه به عایم مادی توجه داشته
باشد به ماوراء آن توجه دارد و بر این اساس هرگز در پی بازنمایی عین
به عین طبیعت نبوده است .او همواره در تالش است تا ذات مواد را در
تطابق با حس خیال خود از عایم مثال هر چه بیشتر برای بیننده
آشکار کند [.]10
نکته ای که باید بدان اشاره نمود این است که تمام این مطایعات در
حوزه مبانی نظری بوده و در نهایت به معرفی و یا ارائه روشی برای
پوشب مسائل مطرح منجر نشده است.

روش تحقیق
این پژوهب یک مطایعه کیفی است و با حوزههای متعددی همچون،
آموزش معماری ،تاریخ و تئوری معماری ،بیان معماری ،مرتبط
میباشد و از نظر هد جزء پژوهبهای کاربردی به حساب میآید.

محمدعلی بنی هاشمی و همکاران

بدین منظور در این مطایعه از روش توصیفی -ت لیلی استفاده شده
است .در روش پژوهب توصیفی ،هد  ،توصیف کردن شرایط یا
پدیدههای مورد بررسی است .اجرای این نوع پژوهب ،پژوهشگر را
برای شناخت بهتر شرایط موجود در راستای اخذ تصمیمات ص یح
یاری میکند [ .]11در پژوهب توصیفی-ت لیلی ،پژوهشگر عالوه بر
تصویرسازی آنچه که وجود دارد ،تشریح و تبیین دالیل و چرایی مسأیه
را مورد بررسی و واکاوی ارار میدهد .بر این مبنا برای رسیدن به
ت لیلهای منطشی ،به تکیهگاههای استدالیی م کمی نیاز است .این
تکیهگاه ،از طریق جستجو در ادبیات نظری و پیشینۀ پژوهب و تدوین
گزارهها و اضایای کلی موجود نظیر اوانین و نظریهها دربارة آن فراهم
میشود .در پژوهب توصیفی-ت لیلی ،پژوهشگر از نظر منطشی
زمینۀ ارتباط بخبهای مربوط به مسأیۀ پژوهب خود را بهوسیلۀ
گزارههای کلی مورد بررسی ارار میدهد و در مورد آن به یافتهها و
نتیجهگیریهایی میرسد [ .]12از این رو در این مطایعه نگرش
هنرمندان ایرانی به فضا در م یط نگارگری از یکسو و تاریخچه
پرسپکتیو و مبانی مطرح در ترسیم پرسپکتیو از دیگر سو مورد مطایعه
ارار گرفته است .انتظار میرود با بررسی این نگرش به فضا و بسط آن
در چارچوب فکری حکمت اسالمی و با مدااه در جایگاه دو عنصر زمان
و مکان در فضای فکری این دو جهان ،نشطه افتراد دو نگرش غرب و
ایران به فضا شناسایی شود .نتایج شناختِ این بینب ،در حوزه فکری
و فرهنگی ایرانی به روش کلنگاری در ارائه مدارک ترسیمی منتج می
گردد .در این راستا به معرفی روش فراپرسپکتیو به عنوان رویه
ترسیمی با رویکرد کلنگاری خواهیم پرداخت که حاصل تفکر در
اواعد حاکم بر شیوه های ترسیمی گذشته ایران و تلفیق با اصول
مطرح در پرسپکتیو خطی است .این روش با افزایب نشاط گریز و
تعویض جنس خطوط و به تبع آن افزایب میدان دید و نمایب
حرکت ،از وااعنمایی صر به فرانمایی فضایی در حوزه ترسیمات
معماری پیب میرود.

نتایج و بحث
اندیشه و اصول مطرح در پرسپکتیو
بنا بر اعتشاد صاحبنظران ،هر فرمی که در یک ترسیم از جمله
پرسپکتیو بهوجود میآید وسیلهای اساسی برای سازماندهی میان افکار
و مشاهدات ماست .دانشوران بر این باورند که در بطن همه ترسیمات،
فرآیندی متشکل از ایده ،تصور و ارائه تصاویر وجود دارد .دیدن با
تصاویری از وااعیت خارجی که ما درک میکنیم به وجود میآید.
متشابالً تصاویر ذهن ما عمیشاً از روش بازنمایی یعنی پرسپکتیو علمی
تاثیر میگیرند ،در نتیجه این تصاویر هم میتوانند بازنمایی وااعیتی از
پیب موجود را بر صف ه تصویر نشان دهند و هم نمایب مفهوم سه
بعدی خیایی باشند که در ذهن طراح وجود دارد [ ]13و در سایه
همین تصور ،ذهن به دنبال ساختار و معانی آن میگردد [.]14
پرسپکتیو در این معنی صرفاً ابزار تدوین و ترسیمی نیست ،بلکه در

()470

M. A. Banihashemi et al.

برگیرنده ابداع و اندیشههایی میشود که بیشتر ریشه در تعریف فضا یا
نگرش آدمی نسبت به بارهای معنایی فضا دارند تا اتکا بر آنچه ملموس
است [ .]15بنابراین میتوان نتیجه گرفت پرسپکتیو با مسئله شفافیت
و جهان بینی ما نسبت به م یط اطرافمان گره خورده است و به همین
دییل بسط و گسترش پرسپکتیو در هنر نشاشی و معماری با تغییر
پارادایم در فلسفه و شناخت همراه بوده است [.]16
پرسپکتیو خطی ،عبارت از «هنر و علم حجم سه بعدی و روابط فضایی
بر یک سطح دو بعدی بهوسیله خطوطی که همگرا می شوند» است
[ .]14اگرچه تصاویر ماابل تاریخ ،منعکسکننده کوشبهای ارادی و
غیرارادی برای انتشال فضای پرسپکتیو است ،اما اعتشاد بر این است که
هنرمندان یونان باستان اویین کسانی بودند که روی مسایه عمق
مطایعه کردند و از اینرو نشطه گریز یا نشطه همگرایی تمام راست
گوشهها در پرسپکتیو کشف شد [ .]17بعدها تجدید حیات پرسپکتیو
از ارن سیزدهم اتفاد افتاد .با این حال بنابر اعتشاد تاریخ نگاران ،مبدا
پرسپکتیو خطی به رنسانس بر میگردد [ .]18بدین ترتیب در آغاز
ارن پانزدهم در فلورانس تصور فضائی نو با کشف پرسپکتیو به زبانی
هنرمندانه ترجمه گشت [ .]19نشاشان دوره رنسانس بر خال شیوه
همتایانشان در ارون وسطی از پرسپکتیو به عنوان نشطه شروع
ترکیببندیهای تصویریشان استفاده میکردند و بعد از آن فیگورها
را نشاشی میکردند [ .]17پانوفسکی در ت لیلِ فضایِ پرسپکتیویِ
نشاشیِ رنسانس چنین صفاتی را به آن نسبت می دهد :عشالنی ،بی
نهایت ،همگن ،انتزاعی ،کمی و ریاضیاتی .منظور پانوفسکی از عشالنی
بودن این فضا وابستگی آن به عشل مدرن است .این عشالنیت بر تمایز و
فاصلۀ بیب از پیبِ سوژه از ابژه استوار است .فاصلهای که نه در دوران
یونان باستان و نه در ارون وسطی در اروپا وجود نداشت .این فضا
بینهایت است یعنی به جهت منطشی ،کرانهای آن را م دود نمیکند و
خطوط راست راهنما که برسازندة توهم ژرفا در این ساختاند،
میتوانند تا بی نهایت دور امتداد یابند .اجزاء نهایی سازندة این فضا
نشاطی انتزاعی هستند که تنها در نسبتی عددی با هم ارار دارند .این
نسبتها هستند که خطوط و احجام را در این فضا تعریف میکنند.
م توای این فضا یا به عبارتی دایقتر آنچه درون این فضا ارار میگیرد
در نسبت این نشاط شناخته میشود .همگن بودن این فضا بدین
معناست که م توای آن تفاوتی کیفی و جوهری با هم ندارند .از نظر
پانوفسکی ساخت فضای پرسپکتیوی مانند پیوستاری کمی است که
م توا را به صورت امری ریاضیاتی در خود جذب میکند [.]7
هرچند ظهور اوییه اصول پرسپکتیو در نشاشی بود ،اما با ترسیم
پرسپکتیو بر طادهای گهوارهای که در نشاشی دیواری «تر نی تی» در
«سانتا ماریا نوال» در فلورانس اثرِ «مازاچو» و تابلو «م راب فریبنده»
در «سانتا ماریا پرِسو سان ساتیرو» در میالن ،اثرِ «برامانته» با رعایت
اصول پرسپکتیو و ارار دادن نشطه تمرکز تصویر روی موضوع اصلی
مشاهده می شد ،تدریجاً به معماری راه یافت .طاد گهوارهای نمادین
موضوع این نشاشیها توسط «آیبرتی» در داخل و ورودی کلیسا «سان

نشریه علمی فناوری آموزش ،جلد  ،14شماره  ،2بهار 1399

آندره آمان توا» بهکار برده شد که نشان از تاثیر آرمانهای پرسپکتیو
در اندیشه معماران داشت [ .]19بدین ترتیب در طول پنج ارن آینده
پرسپکتیو یکی از عوامل اساسی تاریخ هنر شد و به معیار اعتراض
ناپذیری تبدیل گشت که آثار هنری بدان سنجیده میشد .در دوران
رنسانس تعریف نوینی از معرفت شناسی یا شناخت بر اساس فاعل
شناسا رخ داده است .این تعریف انسانم ور با شکلگیری پرسپکتیو و
توجه به منظر فاعل شناسا در هنرهای تجسمی چون نشاشی و معماری
دوران رنسانس همراه میباشد [ .]21ات اد انشالبی نشاشی و علم اپتیک
در ایتاییای دوره رنسانس ،که با ساختار ادراک بصری سازگاری داشت،
مستلزم فرض ناظری با دیدگاه ثابت است [.]22
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اما این نشطه با نشطۀ گریز خطوط کفپوش موزائیکی در جلوی تابلو
مطابشت ندارد .علی رغم وجود ساخت پرسپکتیو تک نشطهای در این اثر
بخبهای مختلف این تابلو واجد نشاط گریز متعددی هستند.

اواعد حاکم بر نگارگری ایرانی
همانطور که عنوان گردید ،خاستگاه تکنیک «پرسپکتیو خطی»
رنسانس اروپایی است .از میانههای عهد صفوی این تکنیک به
شیوههای گوناگون وارد فضای نشاشی ایرانی شد .هرچند فضای نشاشی
ایرانی به جهت ساختاری چندان نمیتوانست پذیرای این تکنیک باشد.
چراکه سنت نشاشی ایرانی اصایتاً اائل به منظری واحد برای بازنمایی
ابژه ها نبود معماران ایرانی برخال اروپاییها از پرسپکتیو در فرآیند
طراحی و ساخت بنا استفاده نمیکردند .برخی مستشراان عدم آشنایی
با اصول پرسپکتیو را دییلی بر نبود جایگاه پرسپکتیو در سنت نگاشت
مدارک تصویری و ترسیم نششه در معماری ایران المداد کردند .رافائل
دومان به سال  1660میالدی درباره معمارانِ دربار صفویه میگوید:
روش ترسیم ایشان با روش همکارانشان در اروپا تفاوت بسیار دارد .در
اینجا ایشان ،بسته به اوت خود برای ترسیم ،الم به کار میبرند یکن
به رغم (معمارانِ) ما ،نمی دانند چگونه کاخ بزرگی را با پالن و نما و
مشطع و پرسپکتیو چنان تصویر کنند که گویی احداث شده است
[ .]22با این حال ردپای پرسپکتیو را میتوان در نگارگری ایران
جستجو کرد برخال

رویه رسم پرسپکتیو در غرب که تصور جدید

فردیت طلبی معادل هنری خود را یافت و همه عوامل در تصاویر
پرسپکتیو به یگانه نشطه نظر و ناظر وابستهاند [ ،]19در نگارگری ایران
از وااع نمایی صر و م دودیت نگاه ناظر ایستا در دوره کالسیک و
ناظر مت رک دوره مدرن 1خبری نیست .در نگارگری نه فضای سه
بعدی و پرسپکتیو تک نشطهای رعایت میشود و نه همچون برخی آثار
تزئینی و یا انتزاعی مدرن دو بعدی صر است و نه از تصاویر ذهنی و
شخصی هنرمند همچون هنر سوررئاییستی چیزی در خود دارد .به
طور مثال نشاش در مینیاتور «پیشکب هدایایی از هند به خسرو» به
بیننده امکان میدهد هم زمان از چند زاویهی دید ،نظارهگر واایع
باشد [ .]20از جمله حیاط بیرونی ،حیاط درونی ،حیاط میانی ،بارگاه
شاهی و حرمسرا همزمان دیده شود (شکل .)1
آنچه در این اثر جایب توجه است تالش نشاش برای همگرا کردن
خطوطِ موازیِ معماریِ پشتِ ص نه است .این امر نشان میدهد که
نشاش به تکنیک پرسپکتیو خطی و چگونگی اجرای آن آگاه بوده است.

شکل  :1مینیاتور «پیشکب هدایایی از هند به خسرو» []20
"Fig. 1: The miniature: "Gifts from India to Khosrow

این بدان معنا است که «فضای پرسپکتیوی» در این اثر وحدت یافته و
همگن نیست .موضوع جایب ،وسیعتر کردن ص نۀ مرکزی تابلو توسط
نشاش است که بهوسیلۀ باالتر بردن نشطۀ گریز خطوط موازی آن بخب
بهدست آمده است .با بررسی نواری از موزائیکها که ارار است عمق
تابلو را بسازد مشخص میشود که کف موزائیکی دایشا از زاویۀ عمودی
ترسیم شده است .این اندازة موزائیکها در عمق تابلو ثابت است و
تغییر نمیکند .به عبارتی میتوان جای این ردیف عمشی را با هر ردیف
عرضی از موزائیکها عوض کرد .مفهوم فضا در نشاشی ایرانی با جهانی
دیگر پیوند دارد که دارای ابعادی مستشل از مکانِ م سوس میباشد
[ .]23این جهانی است فراسوی زمان و مکان که موجودات آن طبق
یک ایگوی کلی و ازیی هستی یافتهاند [.]24
در نگارگری اعتشاد به عایم مثال و تالش برای بازنمایی این عایم با
تاکید بر سنتهای کهن سبب پیدایب چنین شیوه ترسیمی شده
است .عرفا اائل به عوایم سه گانه معشول ،م سوس و مثایی هستند.
آنان عایم معشول را جایگاه روح و عایم م سوس را جایگاه ماده
میدانند .عایم مثال میان این دو عایم معشول و م سوس ارار گرفته
است [ .]25حضور در این عایم بینابین که حاوی مختصات همزمان
عایم مادی و غیرمادی (معنا) است تلشی متفاوتی از زمان و مکان برای
تعریف فضا را به هنرمند ایرانی ااتضا میکند که این تعریف ،نشطه

محمدعلی بنی هاشمی و همکاران

افتراد بینشی با نگاه غرب به دو عنصر زمان و مکان دارد .بر اساس
نظر عدهای از فالسفه اروپا زمان و مکان دو امری هستند که جزء ذهن
انساناند و از خود وجودی ندارند [ .]26ارسطو در این رابطه تاکید
کرده بود که عشل مشیاس زمان است و اگر انسانی نبود که احساس
زمان کند ،زمانی نبود .بر این اساس ،وجود زمان به عشل و انسان منوط
شده است و در صورت عدم وجود یکی از این دو ،زمان نیز وجود
نخواهد داشت [ .]24برخال چنین تعبیری ،در بینب حکمت
اسالمی ،زمان نه بهمنزیه ظرفی برای موجودات مادی ،بلکه صفتی
2
«وجودی» برای آنها تلشی میشود [.]27
بر این اساس همه جواهر و پدیدههای مادی زمانی مخصوص به خود
دارند چرا که زمان شأنی از شئون وجود آنها است .شأن هر پدیده در
زمان و مکان مختص خود بروز میکند و تشخص مییابد .تشخص از
خارج بر موجودات ت میل نمیشود ،بلکه از درون خود وجودات نشأت
میگیرد .هنر در بینب اسالمی شرافت بخشیدن به ماده است و این
شرافت بخشیدن از طریق بیان حشیشت ماده در عایم مثال میسر
خواهد شد [ .]24نگارگر ایرانی با علم بر این که زمان جزئی از وجود
اشیاء است و نه یک وااعیت بیرونی و ذهنی که پدیدهها در بستر آن
اتفاد بیفتد ،به پدیدهها از دریچه زمانی و مکانی خودشان مینگرد.
ع نصر حرکت و زمان و مکان نه یک ابزار برای وااع نمایی حداکثر،
بلکه در خدمت بیان معنایی فضا ارار میگیرد .در نگارگری ایرانی
بازنمایی عین مادی و ظاهری اشیاء ،کمال یک اثر هنری را نمیرساند،
بلکه تغییر و یا حتی دور شدن از صورت ظاهری آن همواره مدنظر
بوده است .بر همین اساس بخبهایی از فضا را که در بیان حداکثر
معنایی فضا سهیم هستند از هم جدا میکند و با تشخص مکانی و
زمانی و رنگ و حتی جایگاه حضور در ترکیب بندی صف ه و حاالت
صورت باز تعریف میکند .این اجزا ت ت تاثیر میل و اجبار به ترکیب
با کل هستند و بنابراین به طر آن حرکت میکنند و جذب میشوند.
بنابراین کل و اجزاء متشابالً یکدیگر را ت ت تاثیر ارار داده و مجبور به
ارتباط میکنند و کم و بیب خصوصیات مختص به خود را ابراز
میدهند [ ]28و معنا برارار کننده ارتباط بین کل و جزء است.
در این میان شاید بخشی از تصویر عایم وااعیت که نششی در بیان
معنایی فضا ندارد نادیده گرفته میشود 3.بر خال رویه وااع نمایی
پرسپکتیو در غرب که همه اجزاء تصویر توسط ناظر بیننده دیده و
ترسیم میشود ،در نگارگری ایرانی ،بخبهایی از فضا توسط راوی
ص نه بر اساس نشب روایتی خود انتخاب میشوند که شاید در عمقها
و جهات مختلف فضای سه بعدی ارار گرفته باشد .این بخبها از هم
جدا شده و متناسب با مشام و شأن وجودی زمانی و مکانی و سهمشان
در انتشال بار معنایی فضا دوباره در ترکیببندی تصویر ارار میگیرد .به
طور مثال چنانچه در شکل  2مشاهده میشود از تمامی عناصر موجود
در فض ا تنها بخب مهمی انتخاب و به تصویر کشیده شده است از
مجموعه آب روان ،بخب حوض و فواره ،از ساختمان ،بخب تاالر و از
فضای بیرون ،درخت و همچنین با توجه به عدم تناسب م ل جلوس
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شاه در جلوی درب میتوان چنین نتیجه گرفت که نگارگر جوانب
مختلف فضا در جایی که در یک نگاه اادر به دیده شدن نیست -حتی
در پشت سر ناظر -را در کنار هم چیده است تا به دیدی کل نگرانه از
فضا دست پیدا کند (شکل،)2
و نهایتاً نگاره در پاسخ به کمالگرایی هنرمند به موضوع تصویر و
فضای مورد نظر آفریده می شود .هنرمند نگارگر در به تصویر کشیدن
عایم مثال در نگارگری از چارچوب دنیای وااعی نمیگریزد بلکه ارائتی
وجودی از زمان و مکان ،حرکت ،و حتی جایگاه انسان را به داخل
نگاره امتداد میدهد .چرا که انسان م ل تشاطع بعد متعایی عمودی به
سوی خایق و بعد افشی دنیای خاکی است [ .]29هنرمند نگارگر تالش
میکند تا به آرمان کلنگرانه خود نسبت به جهان هستی در مشیاس
توصیف یک فضای نگارگری وفادار بماند (جدول .)1

شکل  :2چنانچه در تصویر مشاهده میشود از تمامی عناصر موجود در فضا تنها بخب
مهمی انتخاب و به تصویر کشیده شده است
Fig. 2: As it is shown in the picture, all the elements in the space are only
selected and depicted in a significant part .

معرفی فراپرسپکتیو (پرسپکتیو کلنگر)
کمالگرایی در مرتبه ترسیم پرسپکتیو میتواند تعبیری کام ً
ال
کارکردی داشته باشد .به عبارتی دیگر اگر ضعف کارکردی پرسپکتیو را
در عدم توانایی در نمایب کلیت وااعی فضا تعبیر کنیم ،با معرفی
روشی از ترسیم که حوزه دید را توسعه داده و م دوده نگاشت تصویر
را افزایب میدهد میتوانیم به نوعی ریشههای کمالگرایی یا جهان
بینی کلنگر را در مشیاس کارکردی در اایب روشی بهنام فراپرسپکتیو
تعریف کنیم .از این رو فراپرسپکتیو را میتوان روشی برای افزایب
م دوده نمایب فضای معماری دانست که راهی برای اجرای آرمان
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کلنگری نگارگری یا فرا نمایی در مشابل وااعنمایی پرسپکتیو معمویی
جهت نمایب جزئیات فضای معماری ارائه میدهد .در این روش
برخال پرسپکتیو رایج که م دود به نمایب مخروط نگاه ناظر ایستا
میباشد ،کلیت فضای معماری از نگاههای مختلف و به صورت تکههای
جدا از هم ثبت و هر م دوده نشطه گریز و عمق میدان خود را دارد و
ییکن با کنار هم ارار دادن این پرسپکتیوهای مختلف به یک پرسپکتیو
بزرگتر خواهیم رسید .برای کنار هم ارار دادن این تکه های
پرسپکتیوی با نشاط گریز متعدد الزم است خط افق و خطوط از حایت
االیدسی (مستشیم) به حایت نااالیدسی (مستدیر) تغییر پیدا کنند که
ن وه ترسیم آن در ذیل آمده است.
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می شود زمانی که روی اطر دایره کذایی بهم میرسند زاویه اائمه
دارند ویی با دور شدن از این دایره زاویه بینشان کوچک شده و همین
دییل بر کجشدن پرسپکتیو خواهد بود .بر این اساس ترسیم پرسپکتیو
م دود به همین م دوده دایره خواهد بود .برای افزایب فضای ترسیم
پر سپکتیو بیشتر از دو راه وجود ندارد .یا باید نشاط گریز را از هم دور
کرد که با این کار تنها با دور شدن از جسم اشیای بیشتری را در
مخروط نگاه خود ارار میدهیم و تغییری در میزان م دودیت نگاهی
خود ایجاد نکردهایم ،کما اینکه این دور شدن در فضای م دودی مانند
اتاد امکان ندارد و یا اینکه باید تغییر زاویه بین خطوط ایجاد کنیم.

جدول  :1مشایسه پرسپکتیو در جهان غرب و نگارگری در جهان ایرانی .مأخذ:
نگارندگان
Table 1: The comparison between painting in Iranian world and perspective in
western world
Perspective in the Western world

Painting in the Iranian world

Individuality

Apart from individualism

Based on the belief in the
material world
Observer

Based on the belief in the
world matter
Independent of observer

Objective
material
representation and appearance

Getting away from the face

All components are plotted by
the viewer

Parts of the space are
selected by the narrator
and fit in with their place,
time, space, and space
based on the semantic
transfer of space
The element of motion,
time
and
space
for
expressing the meaning of
space
Holistic thinking

The movement element and
time and place are the tools for
maximizing real-time
Partial thinking

Epistemic
foundations

Drawbacks

Drawbacks

پرسپکتیوهای همگرا مشخصات ناظر را نسبت به موضوع در اایبِ خط
افق و جایگاه نشطه گریز روی خط افق مشخص میکنند .به عبارت
دیگر با حرکت ناظر فاصله خط افق و نشطه گریز از موضوع تغییر
میکند و کلیه خطوط موازی در عایم وااعیت به یک نشطه گریز واحد
متمرکز میشوند .به نسبت تغییر جایگاه ناظر نسبت به شی و زاویه
بین خط عبوری از دو چشم ناظر و هر یک از ابعاد جسم و دوری و
نزدیکی ،نشاط گریز میتوانند افزایب پیدا کنند ،ویی در نهایت هر
جسمی با سه بعد تعریف میشود و هریک از این ابعاد نشاط گریز خود
را خواهند داشت .بنابراین با اصول پرسپکتیوهای کالسیک ،حداکثر با
سه نشطه گریز شی مورد نظر ترسیم میشود .شی با توجه به جایگاه
خود در نسبت با تراز ارتفاعی خود و با توجه به ارتفاعِ دیدِ ناظر ،باال و
پایین خط افق کشیده میشود و فاصله نشاط گریز روی خط افق دوری
یا نزدیکی ناظر به شی را نشان میدهد .چنانچه در شکل  3مالحظه
میشود مکعبهایی که از م دوده دایرهای که روی نشاط گریز ترسیم
شده است بیرون میروند دچار کجشدگی میشوند و این کجشدگی
بیشتر به دییل زوایای حادهای است که در اثر برخورد مسیر خطوط
عبوری از نشاط گریز رخ داده است .خطوطی که از نشاط گریز ترسیم

شکل  :3نمایب مشکالت ترسیمی در پرسپکتیوهای همگرا
Fig. 3: Show graphical problems in convergent perspectives
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بنابراین اگر وضعیت  4مکعب را در یک اتاد فرض کنیم ،برای ترسیم
پرسپکتیو کالسیک در بیشترین حایت اادر به نمایب بخشی از ص نه
خواهیم بود و مابشی ص نه در یک حایت کج شدگی نمایب داده
میشود که ارزش ترسیم را از دست میدهد .م دوده مشخص شده در
دایره ،م دوده ترسیم پرسپکتیو بدون کجشدگی را نشان میدهد.
با تغییر خط افق از حایت خطی به حایت خمیده و انطباد خطوط
ترسیمی روی نصف اینهارهای یک دایره مفروض میتوانیم  4مکعب را
بدون کجشدگی کلنگاری کنیم (شکل .)4
در شکل  5یک فضای چهارسود در این روش ترسیم پرسپکتیو کل
نگاری شده است .با تغییر در یبههای پرسپکتیو و نشطه گریز میتوان
موضوع را در یک دایره یا یک چهارگوش م صور کرده و سپس ابعاد
مختلف فضایی را در یک ااب ترکیببندی کنیم .چنانکه در شکل
مشهود است پالن معکوس سشف در کنار پرسپکتیو داالنهای چهار
سود به نمایب در آمده و بدین ترتیب ما توانستیم کلیه ابعاد فضایی
را با این روش روی سطح دو بعدی به نمایب درآوریم.
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نتیجهگیری
ترسیمات پرسپکتیو در معماری هرچند روشی برای پیشبرد فرآیند
طراحی است ،ییکن به مانند هر پدیده فرهنگی که به ظاهر ساده است
و عملکردی حاصل یک تجربه تاریخی دارد ،می بایست خود را با
سطوح باالی فکری یک فرهنگ مطابشت دهد تا بتواند به آفرینب
هنری در دایره آن فرهنگ یاری رساند و در نهایت تداومگر جریان
فرهنگی باشد .مشایسه آثار نگارگران ایرانی با آثار هنرمندان غربی
نشان میدهد که نگاه هستی شناسی ایرانیان ،فضا را در عناصر
مخروط نگاه ناظر م دود نمیکند ،بلکه وجوه معنایی فضا را به تصویر
میکشد و تالش میکند روشی متناسب با این کمالگرایی انتخاب
کند .هنرمند ایرانی به ارکان فضایی نگاه متفاوتی دارد .زمان و مکان
در نگرش این هنرمند تعریفی وجودی دارند نه مادی همه عناصر فضا
در تغییر و ت ول مداوم هستند ،ییکن هنرمند ی ظهای تاریخی را ثبت
می کند که عناصر فضا در آن ی ظه در اوج شکوفایی وجودی به سر
میبرند.

شکل  :4در تصویر نشان دادهایم که چگونه با تغییر شکل خطوط از حایت مستشیم به ان نا میتوان زاویه را تص یح نمود
Fig. 4: In the picture, we show how the angle can be corrected by deforming the lines from straight to curvature

شکل  :5ترسیم چهارسود با روش پرسپکتیو کل نگر
Fig. 5: Four-dimensional drawing with a holistic perspective
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همه عناصر فضایی دست در دستِ هم ،آفریننده ی ظه اوج میباشند.
مانند ی ظه شکوفایی یک درخت که در ادامه تغییرات مداوم مادی در
ی ظه ای خاص نمایشی باشکوه از جلوه آفرینب را به منصه ظهور
میرساند .وظیفهی روایتگری چنین ی ظه باشکوهی در اابِ م دود
نگاره او را مجبور میکند که تکههایی از جوانب متفاوت فضا را جدا
کرده و بر اساس مراتب روایی و شأن وجودی ،آنها را کنار هم دوباره
چینی کرده و همزمان زوائد تصویر که به حشو و زیادهگویی میانجامد
را از ااب خود حذ نماید .ایبته باید توجه داشت که این هد
روایت گری نگارگری با رسایت ارائه ترسیمات پرسپکتیوی که سعی در
شناخت و تنظیم روابط عناصر فضایی در فرآیند معماری دارد اندکی
متفاوت است ،ییکن از یک افق فکری و آرمان هستی شناسانه نشأت
میگیرد.
با توجه به جایگاه ترسیمات فضایی در فرایند طراحی معماری و
آموزش ن وه ترسیم پرسپکتیو در دروس پایه با دانشجویان معماری ،و
همچنین اهمیت آشنایی دانشجویان معماری با اصول مربوط به بیان
تصویری و روشهای ترسیمی مربوط به آن ،این مطایعه روش ترسیم
کل نگر را معرفی نموده و آن را جهت ارائه به دانشجویان معماری
پیشنهاد مینماید .روش پرسپکتیو کلنگار (فراپرسپکتیو) تالش
میکند تعبیری کارکردی از جهانبینی کمالگرایانه هنرمند ایرانی
(آنگونه که پیب از این بوده) داشته باشد .این روش امکان تصویر
همه جزئیات فضایی را در یک ااب فراهم میآورد و تصورِ فضایی
مناسبی در بیننده ایجاد مینماید و موجب تسهیل فهم فضای معماری
در فرایند طراحی معماری میگردد .همچنین امکان آموزش این روش
بر مبنای اصول و اواعد حاکم بر پرسپکتیو خطی بهطوریکه برای
دانشجویان معماری اابل فهم باشد ،میسر است.

مشارکت نویسندگان
تمام نویسندگان به نسبت سهم برابر در این پژوهب مشارکت داشتند.

تقدیر و تشکر
از تمامی دانشجویان دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر
اسالمی تبریز که در انجام این ت شیق ما را یاری رساندند ،تشکر و
ادردانی مینماییم.

تعارض منافع
«هیچگونه تعارض منافع توسط نویسندگان بیان نشده است».
پینوشت
 1همزمان با دوران مدرن ،ورود کوبیسم به عرصه نشاشی به معنی رهایی اصول
پرسپکتیو بود که حدود چهارصد سال بر معماری و نشاشی حکومت مینمود .اساس
پرسپکتیو بر توصیف یک شی از یک نشطه بود [ .]24کوبیسم از اصول پرسپکتیو دوره
رنسانس فراتر می رود .در این دوره تصویر فضایی نسبی است یا به عبارت دیگر نشاش
از چندین نشطه مختلف به شی مینگرد و آن را ترسیم میکند ،دید نشاش از هیچ یک
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از این نشاط به تنهایی شکل نهایی جسم را مصور نمیکند .بدین ترتیب نشاش در یک
تصویر ،جسم را از تمام جوانب ،از باال ،پایین ،از درون و بیرون رسم میکند ،الم وی
مت رک است ،به دور جسم میگردد و به درون آن نفوذ میکند ،پس به تصویر فضایی
سه بعدی دوره رنسانس بعد چهارم زمان افزوده شده است [.]14
 2به بیان دیگر هر پدیدهای به دو بخب وجود و موجود تشسیم میشود وجود ،جوهر و
اصیل و حشیشت پدیده و سیال است و در حرکت دمادم به سر میبرد .همین حرکت
دائم چهره بیرونی و مادی پدیده را متأثر از خود تغییر داده و میآفریند .عایم مثال
ساحت وجود در ناآرامی دمادم خود زمان و مکان وجودی را میآفریند و به تبع آن
پدیده به عنوان موجودی در جهان مادی و م سوس به همبستگی با عایم مثال با بروز
زمان و در مکان طبیعی به منصه ظهور میرسد.
 3اویلر آااسی نشاش بزرگ پردههای اهوهخانهای در این رابطه میگوید:

«اگر بخواهیم به شیوه نشاشان فرنگ رفته به فاصله در کار
اهمیت بدهیم ،نصف هنر و زحمت ما به باد میرود .باید
پنجاه صورت زنده را فدای چهار تا صورت کنیم و این به
اعتشاد من غلط است» [.]25
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