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The mosques as the principal representative of the
physical structures of Islamic architecture have once
been a clear demonstration of the crystallization of
sacred space in the human-built environment, while
today, unfortunately, due to intolerance and neglect,
often their key and vital quality is lost in purely physical form. The purpose of this study is to recognize the
concept of sacred space and evaluate its criteria in
several contemporary mosques seeking to answer the
question of how and to what extent the criteria of sacred space concept are presented in contemporary
mosques. The method of this research is descriptiveevaluation and its data collection is based on the
study of library resources, observation, and content
analysis. Regarding the experience of the sense of sacred space in the mosque, the extent of sense of sacred space in the three mosques varies. This feeling is
higher in Imam Mosque (former Shah) than in the
other specimen; the mosque of Tehran University is in
the middle position compared to the other two samples and the al-Jawad mosque is in a completely different position, in terms of objectively and mentally
signifying a sense of sacred space. Poorly evaluated, it
is largely due to the modern, minimalist look that was
taken into consideration when constructing the
building. The study aimed to identify the sacred significant implications of sacred space in mosques and
the factors that create the sacred space of the
mosque in the mind of the audience. The results con-

firm that there is a significant relationship between
the age of the attendees and the motivation to attend
the mosque, and the absence of a significant relationship between the gender of the attendees and the
motivation to attend the mosque show that the Imam
Mosque has the best situation compared to the other
two mosques. Among the reasons that show that
Imam Mosque in Tehran is superior to other mosques
in sense of sacred space, we can mention the following: Using four symmetrical porch pattern on four
sides of yard with same dimensions along with other
physical elements (courtyard, Dome, shrine, minaret,
pulpit, and altar) in this mosque indicates the existence of objective indications of sacred space. Carefully considered in the Shabestan geometric system,
this geometry is close to the square (on either side of
the dome), which induces a sense of balance to the
audience. The geometry of the dome is quite close to
the square and the technique of turning the square
into a circle, which is part of the mosque’s architecture, has been elaborately applied. In the meantime,
all of the above is milder in the Tehran University
Mosque, and in the Al-Jawad Mosque almost all of
the above is not presented about the sense of sacred
space.
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ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)
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محمدجواد عباسزاده ،1بهادر زمانی
 .1دانشجوی دکتری معماری اسالمی ،دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اصفهان ،اصفهان ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1901/20/22 :تاریخ پذیرش مقاله)1900/21/11 :

چکیده
فضای قدسی فضایی است رشددهنده و تعالیبخش که در آن وحدانیت بهعنوان کیفیتی هویتبخش ،معیار و مبناای
شخصیت و روح فضا محسوب میشود؛ وحدانیتی که باوجود تکثر و تنوع عناصر شکل میگیرد تا مخاطا
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مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد

ننای

فضایی را به فطرت خویش رجعت دهد و نمودی از کمال باطنیاش را در آن باز یاباد مسااجد باهعناوان نماینادۀ
انسانساخت بودهاند ،درحالیکه امروزه متأسفانه به دلیل تسامح و بیتوجهی ،اغل  ،ای کیفیت کلیدی و حیاتیشان
رنگباخته و در قال

کالبدهایی صرفاً فیزیکی از پاسخدهندگی فضایی به نیازهاای معناوی مخاطا  ،بازمانادهاناد

پژوهش حاضر با هدف بازشناسی مفهوم فضای قدسی و ارزیابی معیارهای آن در تعدادی از مساجد معاصر به دنبال
پاسخ ای پرسش است که در مساجد معاصر ،معیارها و شاخصهای مفهوم فضای قدسی نگوناه و باه ناه میازان
حضور دارند؟ روش ایا تحییا از ناوع توصایفی -ارزیاابی و گاردآوری اطالعاات آن بار مبناای مطالعاه منااب
کتابخانهای ،میاهده و تحلیل محتوا است در رابطه با تجربه حسِ فضای قدسی در مسجد ،میزان حس فضای قدسی
در سه مسجد با یکدیگر متفاوت است ای حس در مسجد امام تهران (شاه سااب

از بییاه مسااجد بییاتر اسات؛

مسجد دانیگاه تهران در وضعیتی بینابی و میانه در میایسه با دو نمونۀ دیگر قرار دارد و مسجد الجواد در وضاعیتی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

اصلی ساختارهای فیزیکی معماری اسالمی روزگااری نماییای آشاکار از تبلاور فضاای قدسای در عرصاۀ محای

کامالً متفاوت ازلحاظ داللتهای عینی و ذهنی حس فضای قدسی ،بسیار ضعیف ارزیابی میشود که عمادتاً معلاول
نگاه مدرن و حداقلیای است که در زمان ساخت ای بنا موردتوجه قرارگرفته است

فضای قدسی ،مساجد معاصر ،معیارهای ارزیابی ،عوامل محیطی
*
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واژگان کلیدی

مقدمه

فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی ،مالحظات معماراناۀ خاصای

است هدف ای تحیی  ،ارزیابی کیفی عوامل معماراناه ماثرر

را برای ایفای نیش کالبدی ،عملکاردی و نماادی مایطلباد

بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد است به منظاور نیال

باای حال جریان معماری در ایران هَر از گاهی شاهد یکهتازی

به ای هدف ،ای نوشتار ضم بازشناسی معیارهای مکاانی و

معماریهای تک ساحتی با انگارههای سنت ستیز و باه تعبیار

فضایی مثرر بار ایجااد حاس فضاای قدسای ،باه ارزیاابی و

بهتر ،فطرت ستیز به بهانه نووارگی (تجدد و با داعیۀ تغییار و

آسی شناسی ای معیارها و فرصتها و تهدیدهای ناشی از آن

تحول و دوری از تکرار است تا آنجا کاه ابنیاه مابهبی نظیار

در نمونههای موردی منتخ

میپاردازد ایا تحییا از ناوع

مساجد و اماک متبرکه و قدسی نیز از خاب و خطاای آن در

توصیفی-ارزیابی بهصورت کیفی ا کمی و بر پایۀ تجربیات و

امان نماندهاند الزمۀ طراحای ناو ،متعهاد مانادن باه اندییاه

پژوهشهای مطرح پیرامون کاربری مبهبی استوار شده اسات

نووارگی است نه دربند پوسته ماندن و از هسته و جاوهر جاا

و در ای راستا روش مطالعاه و تحلیال نموناههاای ماوردی

ماندن در طراحی مسجد بهعنوان خاصتری  ،خاالصتاری ،

بهمنظور دستیابی به راهبردهای عملی به کار گرفتهشده اسات

آرمانیتری و محتواگراتری موضاوع معمااری اساالمی نیاز،

در گاردآوری دادههاای ایا پاژوهش از دو شایوۀ مطالعااات

آنچه نیازمند تغییر و تکامل است ابزار و روشها هستند و ناه

کتابخانهای و پیمایش میدانی (میاهده و پرسشنامه به منظور

اصول و ارزشها اصل مسلم و هدف ناب حضور در مسجد،

مطالعه و بررسی ابعاد مختلف موضوع بهره گرفتهشده اسات

جهت نیل باه نیطاۀ اوج خیاوع و

انتخاب نمونهها از مساجد دارای تنوع الگوی طراحی در شهر

خضوع بنده ،در برابر ح تعالی است؛ یعنی مهمتری حالت و

تهران صورت گرفته است نتایج بهدستآماده ،تجرباۀ حاسِ

ساحتی که نمازگزار ،به هنگام ادای فریضۀ نمااز ،بایاد باه آن

فضای قدسی در ساه مساجد را باا یکادیگر متفااوت نیاان

تیرب جوید در نیل به ای هدف ،کیفیت فضاهای مساجد و

میدهد با توجه به دالیل اشارهشده در ای پژوهش ،ای حس

خاص و

از بییۀ مساجد بییتر اسات؛

بازیابی حس حضور قل

ایفای نیش آنها بهعنوان عناصر متبکر برای مخاط

در مسجد امام تهران (شاه ساب

عناصر با پیام روش و در جهت احترام باه اهاداف ،اصاول و

دو نمونۀ دیگر قرار دارد و مسجد الجواد در وضاعیتی کاامالً

انگارههای سنتی یا مدرن طراحی،

متفاوت ،ازلحاظ داللتهای عینی و ذهنی حس فضای قدسی،

نمود یابد امروزه عدم توجه به ای مهم ،در کنار بیتوجهی به

بسیار ضعیف ارزیابی میشود که بییتر ،معلول نگااه مادرن و

حریم مسجد از طری همجواری با کاربریهای غیر وابسته و

حداقلیای اسات کاه در زماان سااخت ایا بناا موردتوجاه

ناسازگار ،عدم هماهنگی به لحاظ ارتفاع و نمای ساختمانهای

قرارگرفته است

 .1چارچوب نظری

دسااتیابی بااه ضااواب و معیارهااای مااوردنظر ،الزم اساات بااه

ارزش های مسجد در قال

برای برپایی فریضاۀ نمااز،

نیستی عملکرد مسجد و رفتارهاایی کاه در مساجد جریاان

در تیویت و ایجاد فضایی مناس

عالوه بر مکانیابی صحیح مسجد در سطح شهر ،کیفیتهاای

دارد و همچنی معنای مسجد ،پرداخته شود معناا و کیفیااتی

فضای معماری مساجد نیز مورر هستند ،به ایا منظاور بارای

که ورای پاسخگویی به عملکردها ،به بنای مسجد در بیرون و
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عام ،میتواند به صورتهای مختلف و با بهرهگیری از ابزار و

مسجد دانیگاه تهران در وضعیتی بینابی و میانه ،در میایسه با
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شااهر اسااالمی و کااانون آئاای هااای ماابهبی و بساایاری از

مکان میدس و حس قدسی فضاهای ناب آن را به دنبال داشته

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

مسجد بهعنوان یکی از مهمتری ارکان و عوامل شاکلدهنادۀ

همجوار و عدم دسترسی مناس  ،مخدوش نمودن حرمت ای

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)

درون ،شأن و منزلت خاص مایبخیاند و در یاک معمااری

میکند سفر کبیر را آغاز و از لحظهای که از جلوخان مسجد پا

مطلوب با جلوههای ادراکی عینی و ذهنی ،در تعامال و تیابال

به عرصۀ مسجد میگبارد و صح مسجد را به امید دسترسی

ناظر با ارر معماری مطرح میشوند معماری مطلاوب موظاف

به گنبد خانه که حوزۀ نفوذ محراب محسوب مایشاود ،طای

است در تواف و تعامل کامل با ای مثلفهها باشد

میکند ،سفر صغیر آغاز میشود معموالً معماری ،برای نیطاۀ
آغاز سفر صاغیر اهمیات خاصای قائال اسات و باا احادا

ازآنجاکه مکان و فضای مسجد در مسااعدت باه نماازگزاران

شروع سفر را به انسان تبکر میدهاد در ایا راساتا ،تنظایم

برای دسترسی به لحظههای ملکوتی راز و نیاز ،واجد اهمیات

محورهای توجه و محور حرکت نمازگزار در طول سفر صغیر

بسیار است ضروری به نظر میرسد تا مطالباات و مالحظاات

او ،از حساسیت ویژهای برخاوردار اسات و تاالش مایشاود

فضایی و مکانی در مسجد بهگونهای لحاظ شاوند کاه محای

رابطۀ محور حرکت نمازگزار با محور توجه حسی او به حوزۀ

مسجد محمل رفتار و بستر شائون و اماور متجاانس باا شاأن

محراب و درنهایت همشأنی ای دو با محاور ،توجاه معناایی

مسجد و قداست آن شود

تیرب به ذات حضرت ح  ،رضاایت خااطر و تعاادل ذهنای

عملکرد درون مسجد ،تأریر گرفتاه از سلساله احکاام و

نمازگزار را فراهم آورد

اعمااال و رفتااار مربااور بااه فریضاۀ نماااز اساات آداب نماااز

در رابطه با مثلفه معنایی در مسجد ،توجه به عوامل زیر

جماعت از بانگ اذان که دعوت به مهمانی ح است ،شاروع

در به دست دادن حس حضاور ،تیارب و تیادس ضارورت

میشود و پس از طی مراحل تطهیر ،وضو ،تیکیل صافوف و

مییابد

اتمام نماز ،ادامه مییابد بناابرای سلساله رفتاار نماازگزار در

هنگااامی فااراهم ماایشااود کااه انسااانِ «طالا

تیاارب» دارای

مسجد عباارت هساتند از :ورود باه مساجد ،تطهیار و وضاو

«خاطری جم » (غیار مغیاوش باشاد و از راساتای «محاور

ساخت  ،پیوست به صف نمازگزاران و بااخخره اقاماه نمااز و

توجه» خود نسبت به خدا منحرف نیاود الماانهاایی ناون

در نهایاات ،خااروج از مسااجد ازایا رو ماایتااوان فضاااهای

گنبد و مناره که همواره در معماری مساجد حضورداشاتهاناد،

تیکیلدهندۀ معماری مساجد را باه ساه گاروه تیسایم کارد

بهخوبی میتوانند برای نمازگزار در لحظۀ ورود و حتی پایش

(: Zargar 2007

از آن ،ایجاد توجه و حضاور قلا

را بارای ورود باه عرصاۀ

فضاهای اصلی که عملکارد اصالی مساجد یعنای ادای

مسجد و برپایی نماز ،به همراه داشته باشند برای برپایی یاک

نماز جماعت در آن روی میدهد (و بدون آن مسجد ،مساجد

نمازِ همراه با حضور قل  ،الزم است افزون بر شرای روانای

نیست

خود نمازگزار ،محی پیرامونی نیز ای امکاان را فاراهم کناد
فضاهای وابسته که در خدمت فضاهای اصالی هساتند

عوامل ضد ارزشی و مختلکنندۀ نظم ،از عوامل بر هام زننادۀ

شامل وضوخانه ،ورودی ،فضاهای تیسیم ،صاح  ،مادیریت،

تمرکز نمازگزار محسوب مایشاوند عوامال مداخلاهگار در

سرویسهای بهداشتی ،کفشکَ  ،آبدارخانه

راستای هادف اشاارهشاده ،باه دو دساته تیسایم مایشاوند

نیستند ولی بنا بر ضرورت ،ممک است به بنای مسجد اضافه

عامل موضوع ای میالاه نیسات و  2شارای محیطای (ایا

شوند ،مانند :کتابخانه ،دفتر بسیج ،کالسهای آموزشی

میاله بر ای عامل تمرکز دارد

 .2-1بررسی مؤلفه ادراکی ـ معنایی مسجد

 .3-1مسجد و حس فضای قدسی

از لحظهای که شخص از جایی در شهر ،عزم رفت به مساجد

درباره معماری مسجد ،نمیتوان فی بر مبنای فارم و ترکیا
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فضاهای جنبی ،فضاهایی هستند که جزء ذاتی مسااجد

( 1 : Razjouyan 2001شرای روانی انسان (پرداخت به ایا
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ادای فریضه تا خروج کامل نمازگزاران از بنای مسجد ،پس از

شرر الزم برای تیرب به لحظات ملکوتی بارای نمااز،
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 .1-1بررسی مؤلفۀ عملکردی مسجد

نیانههایی نون «دربند»« ،جلو خان»« ،سردر» و امثاال آنهاا،

ظاهری قضاوت کارد ،زیارا باه تعبیار شاوان ،از نهارههاای

شهر را معی میدارد ،بلکه حتی سمتوسوی خاود فضاا را

برجستۀ سنتگرا ،اساساً ارزش فوق طبیعی هنر قدسی در ای

نیز میخص میکند ( Nasr 2010اولی نکتاه ،بارای اقاماۀ

نکته نهفته است که ای هنر ارزشهایی را منتیل مایکناد کاه

نماز ،تیخیص جهت قبله است در مسجد ای مهم ،توسا

«ورای صورت» محسوب میشود ( Rahmati 2004درواق ،

عنصر شاخص محراب و یا منبر در دیوار سمت قبله تاأمی

معماری میدس ،دارای نیزی بییتر از ساختار ماادی و حتای

میشود ،فضای شبستان نیز الزم است در نیان دادن سامت

بیش از یکشکل زیباشناختی نیمگیر اسات (Pope 1994

قبله خوانا باشد

از ای روز حفظ ارزش قداست مساجد ،یکای از میاغولیات
خاود هامنیای

ذهنی مهم نمازگزار است که نباید با نیای

 .2-1-2سلسلهمراتب فضایی در اندامهای مسجد

باشد؛ حضور ناپاکیهاا( ،بوهاای ناامطبوع،

معنی داری با یکدیگر دارناد ،خاود در مجموعاۀ بازر تارِ

در عرصۀ مسجد،

و نظمی کلی ،باهعناوان یاک مجموعاۀ

رفتارهای مناس

صداهای ناهنجار وقوع رفتارهای نامناس
ماااان و نااااق

ننااای انتظااااری خواهاااد باااود ننااای

دارای سلسلهمرات

واحد نیز ایفای نیش میکنند بهطورکلی ،سلسلهمرات

یکی

کننده هایی ممک است میدمات آشفتگی ذهنی نمازگزار

از اصول اساسی حاکم بر مجموعههایی است که یا باهطاور

و میاهدات خالف انتظار را فراهم و تمرکز ذها و حضاور

طبیعی در جهان هستی بهعنوان یک کل وجاود دارناد و یاا

او را در جهت ادای فریضه دنار میکل کناد ( Ibidدر

توس انسان طراحی و ایجاد مایشاوند ( Kollar 1985در

تنظیم عرصهها و دسترسیها ،الزم است شأن و مرتبه فضااها

بیان اصل سلسلهمرات

و مفهوم پردههای پیونددهنده ،یکای

رعایت شود و ناوع فضااها و عملکردهاای پیات محاراب،

از خصوصیات معمااری اساالمی ،برقاراری تاداوم مکاانی

مغایرتی با شأن قبله نداشته باشد ازآنجاکه هدف اصالی ایا

است پرده های فضایی ،شروع و میدمات آشکار ویاژهای را

میاله ،معطوف به ای مهم است ،در ادامه عوامل تأریرگبار بار

میااخص ماایکنااد و اوج آن زمااانی اساات کااه حاااالت

ارتیای حس فضای قدسی در مسجد به تفصایل موردبررسای

درونگرایانه ،به دلیل پیت سر گباشت مسایر و زماان ،باه

قرار میگیرد

دریافت کاملی از یک حس باطنی و آمادگی ،در ایا عباور

نی
قل

 .2داللتهای عینی مترتب بر حس فضای قدسی
 .1-2کیفیتهای فضایی
 .1-1-2محور و جهتگیری

توجه و تبکر و حضور قل

در فضایی متیکل ،انسان به موقعیات خاود اشاراف دارد و

در انفس حریمها و مفصلهای متعدد و متنوع ،در طراحای

جهت برای او معنا دارد مخلوقات مادی جهان اکبر و جهان

مسجد از اهمیت ویژهای برخوردار هستند (

Ardalan et al.

اصغر که کیفیات جهاتدار قدرتمنادی را نیاان مایدهناد،

« 2011مکان قدسی محل ارتبار با خداست لبا باید مانند

تیویت کنندۀ ای نظم جهانی ،هساتند در حیییات فضاا باا

دری به جهان باشد تا خدایان بتوانند ازآنجا به زمای نازول

Ardalan et al.

کنند و یا انسان ها بتوانند بهطور نمادی به باال صعود کنناد»

جهت است که جنبۀ کیفی ،پیادا مایکناد (

 2011بر روی کرۀ خاکی ،تیدسبخیای حیییای ،بایش از

مسجد فضای سیر در آفاق است و فضای تحر و تناوع و
تغییر یعنی جهان کثرت؛ فضای درون بایاد فضاای تأمال و
باشد ،برای خودآگاهی و سایر

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

فضایی رسایده باشاد ( Diba 2004اگار فضاای بیارون از

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

شود؛ درحالیکه انتظار میرود مسجد محیطی پاا و جایگااه

اجزای مختلف مسجد درعی حال که نظم منطیای و ارتباار

(Shaqaqi 2005

هر نیز به مدد قطبی کردن فضاا بار اسااس حضاور خاناۀ

بهسوی آن رو میگردانند قبله نهتنها جهات مساجد و کال

از برخی جنبهها ،صاح حیاار ،بارای بینناده ،از مهامتاری

مسلمان به دور آن طاواف مایکنناد و در نمازهاای روزاناه
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کعبه ،شکل میگیرد خانۀ کعبه مرکز زمای اسات و زائاران

 .2-2عناصر کالبدی
 .1-2-2صحن مسجد

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)

قسمتهای مسجد است تأریر مسجد ،مستییماً به اندازۀ حیار

گنبد ،نماد عرش ،فضایی نامرئی فراسوی آسمان پرستاره اسات

بستگی دارد فضاای عظایم خاالی ،هار بیننادهای را متوقاف

از دیدگاه جسمانی ،که برای انسان طبیعای اسات ،ساتارگان در

میکند و او را متوجه ای نکته میسازد کاه دنیاای بایروح و

کرههای متحدالمرکز حول زمی حرکت مایکنناد و باهوسایلۀ

Kamrava

فضای بیانتها احاطهشدهاند و خود ای فضا توسا روح کلای

 1995در معماری سنتیِ اسالمی اصوالً حیار ،هیچ شاکل از

که بهعنوان «محل» متافیزیکی ادرا و معرفات در نظار گرفتاه

پیش تعیی شدهای نداشت ولی شکل نهارگوش بار آن ،ناه

میشود ،در برگرفته میشود» (Burckhardt 1967

کسلکنندۀ روزمره را پیات سار گباشاته اسات (

عری

باشد و نه طویل ،غالا

دسته از نمازگزاران بود که روز جمعه در حرم جا نمیشادند

روح است که درآنِواحد ،تمام موجودات را احاطه کردهاست

در حیییت حیار هیچگاه فضاای مارده محساوب نمایشاد

و به درونیان راه مییابد همانطور که گنبد ،فضای محصاور

مسلمانان ،قبل از برپایی نماز مایبایسات وضاو مایگرفتناد،

خود را در برمیگیرد و طاق آسمان ،تمام مخلوقاات را ،گابر

مسااجد وجاود

ایا روح از نیط اۀ اوج ط ااق ،کااه نماااد وحاادت اساات ،یااا

بنابرای امکانات وضو گرفت در حیار اغل
داشت (Zargar et al. 2007

بهصورت رو به پایی و انبساطی دیده میشود یاا باهصاورت
انیباضی و باالرونده ،یعنی بهساوی وحادت ( Ardalan et al.

فضا در معماری اسالمی ،فضای کمّی از نوع هندساه دکاارتی

بنا از باال به پایی  ،بیانگر گبار از اصل وحادت اسات کاه در

نیست ،بلکه فضایی کیفی است که با هندساۀ میادس مارتب

آن نیطۀ مرکزی یا قلۀ گنبد ،با اصل وحادت منطبا اسات و

است و بهواسطۀ وجود امر قدسی ،انتظام پیدا میکند «هندسه

تمام گنباد گاویی فیا توساعۀ آن اسات تاا تجلای اجازای

بهمثابه بیان شخصیت اعاداد ،باه انساان سانتی ایا اجاازه را

نهارگانه و برعکس از پایی تا باال رجعتی است از تجلی باه

Ardalan

سمت وحدت مهم ایا اسات کاه مرکاز زمای کاه فضاای

 et al. 2011در شبسااتان مساااجد ،بااهطااور کلاای تناساابات

ساختمان آن را اشغال کرده ،یعنی نیطهای که مستییماً در زیار

معیول ،تناسبات نزدیک به مرب است اگر شکل دیگاری کاه

قله گنبد واق شده است ،باید بالیوه با مرکز دنیا تطبیا داشاته

نزدیک به مستطیل باشد اتفااق بیفتاد ،معماار ساعی مایکناد

باشااد و ایاا در حیییاات «مکااان» ازنیطااهنظاار لغااوی و

بهوسیله جرزبندیهای توازنبخش در جهت طول مساتطیل و

توپوگرافیک نیست ،ولی میتواند با حسی متعالی و متکی باه

در سیفها ،ای تناسبات را باه شاکل

اصل در هر مرکزی که با قاعده ،بنیانگباری و تیادیس شاده

مرب نزدیک کند زیارا مربا ازنظار کالبادی ،آرام و متعاادل

است ،محی شود و ای به سب

لازوم آدابورساوم مابهبی

است ( Zargar et al. 2007اساتفاده از ایا تناسابات قاوی

است که ساختار یاک بناا را تیلیادی واقعای از آرایاش دنیاا

هندسی در پیکره و طرح کلای مسااجد ،در هار مییااس کاه

میسازد» (Guénon 2000

میدهد که فرآیندهای طبیعی را بییتر بررسی کند» (

هندسۀ فضایی مناس

ساخته شوند مطلوب هستند و تماشای آنها برای نیم نااظر
خستهکننده نیسات و هایچگوناه بایقاوارگی در آنهاا دیاده

 .4-2-2مناره

نمیشود (Fathy 1985

مناره به معنی جایگاه نور ،مکان رفیعی را نمایندگی میکناد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

 .2-2-2نظام هندسی شبستان

 2011گنون ،دربارۀ ساختمان گنبد ای طور مینویسد« :تماام

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

اسات حیاار ،پابیرای آن

زنجیرۀ معانی عالیای کاه در گنباد وجاود دارد ،مفهاوم

که از فراز آن نور اسالم پراکنده میشود اما در دنیای اسالم،
در فرهنگ اسالمی ،گنبد دارای تجلی زندهای از جهاانشناسای

شبیه فانوسهای دریایی برای دریانوردان ای موضوع را در

اسالمی است بهواسطۀ معانی نماادی  ،مفااهیم مرکاز ،دایاره و

ایران میتوان میراری از دورۀ زرتیتیان دانسات کاه در دیا

کره نهفته در گنبد به تمامیت به واقعیت مایپیوندناد «درواقا

جدید نیز مورداساتفاده قارار مایگرفات ( Kiani 1997در
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 .3-2-2گنبدخانه

ای نور حاکی از راهنمای مسافران نیاز باود ،یعنای نیازی

اولی مخلوقی که خداوند آفرید کلمه بود و درنتیجه ناور و

مکان میدس ،مکان زندگی انسان عادی نیست ،بناابرای بایاد

کلمه در اصل ،هویتی یکساان دارناد تصاادفی نیسات کاه

با فضایی که برای زندگی طراحی مایشاود ،متفااوت باشاد

اذان

خصلت ازلی ا ابدی که در امار قدسای وجاود دارد ،عااملی

به گوش مردم رسانده میشود ،در عربی« ،مناره» یعنی محل

میشود تا در مصالحی که در ساخت بنای میدس باهکاررفتاه

نور نام گرفته باشد ایا امار ،مثیاد توصایف خاود قارآن

است ،بازتاب پیدا کند و در حیییت ،سعی شود ،از موادی در

بهعنوان (الهدی  ،یعنی راهنماایی در طریا باهساوی خادا

ساخت استفاده شود کاه در میایساه باا ساایر مصاالح دنیاای

است؛ نوری که مسیر تاریک انسان را در ای جهاان روشا

پیرامااون معمااار مساالمان ،از دوام بییااتری برخااوردار باشااند

میکند؛ نوری کاه فضااهای معمااری اساالمی را میاخص

( Shaqaqi 2005آنچه مهم و میهود است ،نوع برخاورد باا

می کند و وضوح هندسی و شفافیت عیالنای آن را در برابار

ماده است ،زیرا همانطور که در آرار باقیمانده از هار دورهای

قرآن در ای فضااها

میاهده میشود ،بعد از مدتها ای بناها همواره باه صاورتی

طناای انااداز اساات و کسااانی را کااه بااه پااژوا آن گااوش

بسیار نیمگیر باقیماندهاند و کمتری خللی در طای ساالیان

می سپارند به محضر الهی منتیال مایساازد ،جادایی ناپابیر

دراز به آنها وارد نیده است که ای  ،خاود ،گویاای رویکارد

«کلمه» و «نور» به فضااها و اشاکال معمااری

معمار مسلمان در استفاده از ماواد و مصاالح و ارتباار آن باا

اسالمی قداست میبخید و حس حضور خدای واحد را در

مکان میدس در مساجد اسات هنار مطااب بیانش اساالمی،

جایگاهی در مسجد که کالم خداوناد ازآنجاا در قالا

دیده میآورد از «کلمه» ای که در قال

است پژوا

انسان زنده میکند «فاینما تولوا فثم وجه اهلل»

(Nasr 2010

روشی برای شرافت روحانی دادن به ماده است ( Burckhardt

 1997حالآنکه در شایوههاای جدیاد مسجدساازی گاویی

 .5-2-2محراب

نهایت تالش بر ای است که امر روحانی و قدسی را جامهای

محراب را میتوان میدستری مکاان در مساجد باهحسااب

مادی بپوشانند (. Mojtahedzadeh and Namavar 2011

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

نهایت ،ای «نور» همان کلماه اسات ،زیارا مطااب حادیثی،

 .3-2مواد و مصالح

آورد شکل محراب با طاقهای نمودار آسمان و کاف آن بار

)(Mohammadhejazi 2001

«وحدت و تجلی یگاانگی حضاور خاالیی یکتاا در تااروپود

مظهر الوهیت است ،خواه در جهان بیرونی یاا جهاان درونای

کالبدی فیزیکی ،یکی از عوامل اساسای شاکلگیاری هویات
ای واژه ای طور معنی شده است« :مکان بلندی کاه واعاظ و

در جهانبینی اسالمی پایهریزی شده است ،پدیدآورندۀ اصال

از آن باال میرود و به وعظ و خطاباه مایپاردازد در

حرکت از کثرت به وحدت بوده است ای مهام ،معمااران را

طول تاریخ اسالم ،مسلمانان با تأسی به حضرت پیامبر (ص ،

بر آن داشته تا آراری خل کنناد کاه تجلایگااه اندییاههاای

جایگاه رفی منبر را بسیار میدس و روحانی میدانستند شکل

توحیاادی و فراطبیعاای و اعتیاااد بااه خاادایی واحااد باشااد »

نمادی منبر و پلههای آن به مفهوم نردبان جهان اسات کاه از

( Bemanian et al. 2010درواق  ،مفهوم وحدت بهتنهایی از

مراحل دنیوی و روحانی میگبرد و به روح مطل میانجاماد

داللتهای انتزاعی محسوب میشود اما شاخصههایی دارد که

در منابر نُه پلهای ،وقتی واعظ به پلۀ نهم مایرساید ،گویاا باه

بر ای مفهوم تأکید جدی میکند و ای مهام را بارای انساان

فلک نهم ،که فلک االفاال اسات ،رسایده اسات باه گفتاۀ

ملموستر میسازد در ادامه به یکی از مهمتری سااختارهای

گرابار ،منبر هیچگاه به محبوبیت نسبی جهانی کاه محاراب در

وحدتساز ا تیارن ا اشاره میشود

خطی

معماری اسالمی دارد ،دست
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 .6-2-2منبر

قدسی شناخته میشود ای مفهوم که بر مبناای اصال توحیاد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

زمی طاقچه با فرورفتگی همانند «غار دنیاا» اسات غاار دنیاا

 .3داللتهای ذهنی مترتب بر فضای قدسی
 .1-3وحدت

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)

 .1-1-3تقارن

اساااالمی و ریاضااایات پااارده برمااایدارد» (Nasr 2010

کلمۀ تیارن دارای دو معنی است :به یک معنی ،تیاارن وجاود

بورکهارت ،درای باره میگوید :علمی که برای یک اساتاد بناا

و توازن است و از سوی دیگر ،تیاارن

ضروری است ،بیگماان هندساه اسات ولای هندساهای کاه

درجۀ باالیی از تناس

میدانست ( Bagheri 1979دربااره زوجیات تیاارن و عادم

ضم  ،از منظر دیگر ایا امار ،جاوهر فکاری و پیونادی باا

تیارن گفته میشود کاه «در هماۀ پدیادههاا ،ایا دو باا هام

اندییاه دارد ( Burckhardt 1997اساتفاده از ریاضایات کاه

آمیختهاند تیارن ،وجود همسانی باهطاور عاام نیسات؛ بلکاه

امری انتزاعی محسوب مایشاود ،در کالباد معمااری مساجد

وجود همسانی در تفاوت است ای بدان معنی است که پیش

شاخصههایی دارد که از ای میاان مایتاوان باه باهکاارگیری

از یافت تیارن باید به جستوجاوی عادم تیاارن و باالعکس

فضاهای هندسیِ کامالً میخص ،نسابتهاای ریاضای بسایار

پرداخت» (Ibid, 63

دقی  ،خطور و احجام معی ِ مرتب باا اصاول دقیا ریاضای
اشاره کرد که ای موارد ابزاری بود که باهواساطۀ آن ،فضاای

 .2-3هندسه مقدس و سرشت ریاضیوار
عمارت عالم و آدم یکی است ای معنا سب

معماری اساالمی و نیاز ساطوح خاارجی آن شاکلگرفتاه و

شادهاسات کاه

انسجام پیداکرده است به ایا ساان ،اصال وحادت عیاانتار

در کیهانشناسی ادیان شرقی بهویژه اساالم ،اشاکال هندسای،

میشد و فضای اسالمی خاصی کاه مسالمانان در آن زنادگی

ابعاد کیهانی را شرح کنند و هم آنها در ساخت معماریهاای

روزمااره خااود را ماایگبراندنااد و در ضاام بااه عبااادت

میدس تجلی یابند در ای میان دایره و مرب جایگااهی ویاژه

میپرداختند ،تیدس مییافت

(Ibid, 61

دارند جایگاهی که در متون کیهاانشناسای ،هام بیاانگر روح
الیتناهی عالم هستند (بهصاورت دایاره و هام بیاانگر ابعااد
یتناهی آن (مرب

(Bolkhari 2005

 .1-2-3اعداد و ارتباط آن با معماری قدسی
اصوالً در گبشته دانش ریاضایات و هندساه تاا حاد زیاادی

الزامات مختلفی ازجمله در حوزۀ هندسه و فضا وجاود دارد،

روحاااانی و مااااورایی از هساااتی ،در ما ایشاااده اسااات

بهنحویکه هندسه و فضاهایی را خاص قابلیت انتیال مفااهیم

(« Mojtahedzade and Namavar 2011علااام اعاااداد

عالی معنوی را به شهروندان داشته باشد (Rezazadeh 2004

بهصورت راهی برای در و دریافت وحدت بر طبیعت ناظر

و متضم معنای واالی توحیدی باشاد ،بارخالف بسایاری از

است اعداد ،اصال موجاودات و رییاۀ تماام علاوم هساتند:

مساجد معاصار کاه باه کالبادهایی صارفاً فیزیکای نااتوان از

نخستی تجلی روح بر جان» ( Ardalan et al. 2011رماز و

پاسااخگویی بااه نیازهااای معنااوی شااهروندان باادل شاادهانااد

راز عاادد و هندسااه در هم اۀ مکات ا

الهاای وجااود دارد در

(Bemanian et al. 2010

معماااری اسااالمی عاادد یااک ،احااد ،واحااد ،رمااز یکتااایی و

ریاضیات کیفی به مفهوم فیثاغورسی آن وجود دارد ،رابطاهای

سه ،متناظر با مثلث است و ساادهتاری صاورت پیوساتگی و

که از یکسو از تأکید بر وحدت و عیل و از ساوی دیگار از

هماهنگی را مجسم میکند؛ عادد نهاار ،مفهاوم نهاارگوش

تأکید بر فطرت ازلی معنویت اسالمی ناشی میشود «سرشت

کعبه و تسبیحات اربعه (سبحاناهلل و الحماداهلل و ال الاه اال اهلل

ریاضیوار در هنر و معماری اسالمی از تأریرات خارجی ،ناه

و اهللاکبر ؛ عدد هفت مفهوم باینهایات و کثارت را انتازاع و

مربور به یونان و نه هر جای دیگر ،ناشی نمایشاود ،بلکاه

انعکاس میدهد (هفت باار نارخش دایارهای باه دور خاناۀ

منبعث از قرآن است که ساختار ریاضیوار خیرهکننادهای دارد

کعبه در مناساک حاج و هفات وادی سایر سالو عرفاانی

و از ارتبار شاگفتانگیاز میاان علیاههاای عیلای و معناوی

(Zolfagharzadeh 2001
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در نااارنوب معنویاات اسااالمی ،رابطااه خاصاای بااا

وحدانیت است ،همانند کالبد گنبد اصلی یا توحید خانه؛ عدد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

بدیهی است که «برای ناام و یااد خادا باودنِ مساجد»

دانیی روحانی ا قدسی یا حداقل میدمهای برای فهام داناش

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

به معنی تعادل اسات؛ ارساطو تیاارن را حاد نهاایی تناسا

بییتر جنبۀ عملی دارد تا آنچه در آموزشگاهها میآموزناد در

 .3-3نمادهای طبیعی

هیتضلعی در پیشخان مساجد و یاک سانگابه در هیاتی

«معماری قدسی اساالم بایش از هار نیاز در وجاود مساجد

ورودی «صح مسجد به سب

متجلی است که خود تجسام باازآفرینی و تکارار همااهنگی،

آب و ایجاد آبنما در آن بهناوعی باا باا هاای اساالمی نیاز

نظم و آرامش طبیعت است ،که پروردگار ،آن را بهمثابه خاناۀ

مرتب است آب نه روان و نه سااک  ،هماواره در مساجد

همییگی مسلمانان برای عبادت تعیی کرد مسلمانان با نمااز

حضورداشته است آبِ روان ،در حو

میان صح مساجد،

گاازاردن در مسااجد ساانتی بااه تعبیااری بااه آغااوش طبیعاات

سکون مییابد از یکسو سطح آرام آب انعکاسای از تصاویر

بازمیگردند ،ای ارتبار فی بیرونای نیسات ،بلکاه از طریا

بهیت بری را باه دسات مایدهاد و از ساوی دیگار عامال

حضاور و اهمیات نماادی

میکند معماری قدسی اسالم ،بهواسطۀ فرمان الهی که طبیعت

lou et al 2001

را عبادتگاه مسلمانان قارار داده اسات ،باه گساترش طبیعات
مخلوق پروردگار در نارنوب محی مصانوعِ دسات انساان

 .3-3-3نور

تبدیل میشود» ( Nasr 2010در اداماه ،جلاوههاای حضاور

در قرآن ننی آمده است« :اهلل نور الساموات و االر

طبیعت در مسجد موردبررسی قرار میگیرند

 ،53سورۀ نور و حدیثی نبوی هم وجهی کیهاانشناساانه باه

» (آیاه

ای آیه میافزاید« :اولی نیزی که خدا آفرید ناور باود» ایا

که بهصورت انتزاعی ،در ذه معمار مسلمان هماواره وجاود

دارد اساساً فضای معماری اسالمی ،با نور تعریف مایشاود

داشته است و معمار مسلمان سعی کرده اسات ایا عنصار از

در حیییت ،انسان ازلیِ موجود در هر فرد ،در طل

نور است

طبیعت را که طب عییدۀ عموم مردم ،نمادی از وجود خداوند

که نهایتاً رمزی از حضور الهی بهحساب مایآیاد ،ناوری کاه

است در کالبد خود ،به صورتی ،موردتوجه قرار دهد صاح

محور مرکزی عالم هستی ،که نه شرقی است و نه غربای ،بار

مسجد خود نمودی از توجه به ای امر اسات و اصال فلسافه

تمام عالم میتابد ( Nasr 2010نور عنصر برجساتۀ معمااری

شکلگیری فضاهای مثبت و منفی را مایتاوان در ایا نظاام

ایرانی است و نه بهعنوان یک عنصر فیزیکی ،بلکاه باهعناوان

فکااری جسااتجو کاارد ازآنجاکااه عییاادۀ وجااود خداونااد در

یک نماد عیل الهی و رمز وجود ناور یاک حضاور روحاانی

آسمان ها از ابتدا با بیر بوده است ،ساختمان مساجد ،طاوری

است که در سختی ماده نفوذ و آن را تبدیل باه یاک صاورت

است که آسمان را در خود داشته باشد یا باه آسامان نزدیاک

شریف میکند و آن را شایسته میسازد که محل استیرار روان

باشد نمونۀ ای نزدیکی را در زیگوراتها میتاوان میااهده

انسانی باشد که جوهر او نیز رییه در عالم ناور دارد ،عاالمی

کرد (Shaqaqi 2005

که جز عالم روح نیست (Mohammadhejazi 2001

 .2-3-3آب
آب در مساجد ،افزون بر نیش تطهیر خود ،جنبۀ نماادی نیاز

 .4-3تزئینات (مصنوعات) در معماری مسجد
 .1-4-3نقشهای هندسی

دارد آب ،هم نماد زندگی و هم نماد مر است و نون پلای

نیشهای هندسی ،سوای جل توجه بیننده بهسوی مرکز ،کاه

بی دنیای زمینی و عالم متافیزیکی عمل میکند طبیعات آب،

همهجا هست و هیچ جا نیست ،معنی دیگری هام دارناد کاه

پا و میدس است ازای روست کاه روح و جسام انساان را

قابلتوجه است ای نیشها گر نه بر ساطوح بیرونای نیاش

تطهیر میکند نمونۀ بارز آن ،مسجد امام اصفهان است کاه دو

بسته اند ،اما درواق  ،معرف ساختار درونی وجود جسمانی یاا

عنصااارِ دارای آب ،در ورودی خاااود دارد یاااک حاااو

مادی ،به مفهوم کلی ای کلمه هستند ای نیاوش ،شارحی از
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آسمان در معماری قدسی اسالمی از مهمتری ماواردی اسات

متجلی است  ،بلکه در خود ای معمااری هام نماود باارزی

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.1.7

 .1-3-3آسمان

حیییت مهم جهان اساالمی ناهتنهاا در آسامانهاای بلاوری

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

پیوندی درونی مسجد را به اصول و ریتمهای طبیعت مرباور

خنککنندۀ هوا و تلطیف صح مسجد است» (

Inanloudayi

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)

دارد ،رمزی است ازآنچه در عالیتاری ساطوح اسات» ایا

قدسی دارد ساختار خطاطی ،که از ضاربههاای قلام افیای و

نیشها همچنی نیانگر جنبۀ مهمی از وحی اساالمی هساتند

عمااودی بافتااهشااده بااه هاام ،در ساااختاری بااا غنااای عمیا

که هدف آن ،نیان دادن واقعیت خاود عاالم هساتی در میاام

تیکیلشده ،سرشار از سمبولیسم عالمشناسی اسات خطاور

وحای و تنزیال ازلای خداوناد اسات ( Nasr 2010هنرمناد

عمودی ،به مثابه تارهای یک فرش ،رابطههای هستیشناساانه

مسلمان ،از کثرت میگبرد تا به وحادت نائال آیاد انتخااب

و ساختار طرح را فراهم میکنند ،درحاالیکاه خطاور افیای،

نیوش هندسی و اسلیمی و کمتری استفاده از نیاوش انساانی

همچون پود ،متناظر با آفارینش هساتد کاه تعاادل و جریاان

و وحدت ای نیوش در یک نیطاه ،تأکیادی بار ایا اسااس

مفاهیم پایه را بس میدهد» (اردالن و همکااران  ،1531ص

است طرحهای هندسی که به نحو بارزی وحادت در کثارت

 53شریف تری هنر بصری در جهان اسالم خطاطی است و

و کثرت در وحدت را به نمایش میگبارند ،آنقدر از طبیعت

مخصوصاً نوشت مت قرآن کریم که نفس هنر دینی به شامار

پیرامون دور میشوند که ربات را در تغییر نیاان مایدهناد و

میآید و میتوان گفت که به نحوی سهم و اهمیت آن در هنر

فضای معنوی خاصی را ابداع مایکنناد کاه ارجااع باه عاالم

اسالمی مطاب با کییدن «آیکون» در هنر مسیحی است زیارا

توحیااد دارد ( Ahmadimaleki 2001اسااتفاده از نیااوش

آن ،نمااااودار ظاااارف میااااهود کااااالم الهاااای اساااات

هندسی در معماری اسالمی بهویژه در نمای مسااجد ،کااربرد

(. Mohammadhejazi 2001

گستردهای پیداکرده است ،زیرا صورتگری و مجسمهساازی و
کالً ترسیم اشکال جاندار در ای فضااها ماورد تحاریم قارار

 .6-3رنگ

گرفت و مبارزه با بتپرستی ،از ادلۀ بارز در ای ماورد اسات

«در سنت اسالمی ،عمدتاً باا دیادگاهی متاافیزیکی باه رناگ

(. Shekari nir 1999

پرداخته میشود ،دیادگاهی کاه دوگاانگی ناور و تااریکی را
قابلیت بالیوۀ نهفته در الگوهای ازلی سماوی میداناد دنیاای

«اسلیمیها اساساً ملهم از طبیعت ،فرآیندهای کیهانی خاال را

ازآنچه سرنیمه میگیرد که بیرنگ است ای بیرنگ یعنای

بازتولید میکنند نون طبیعت مبتنی بر ریتم است اسلیمی نیز

نور مح

و وحدت مطل است کاه

مفهومی ریتمیک است اسلیمی حرکتی کاه در رخاداد مانظم

در آن افتراقی نیست نور ،بهمجرد عینیت یافت  ،به سرنیامۀ

صفات ،مثلفهها و پدیدهها عیان است را بازتااب مایدهاد و

وجود بدل میگاردد» ( Ardalan et al. 2011رناگهاا شابیه

بناابرای خصوصایت تنااوبی دارد» ( Ardalan 2011تجرباۀ

عالم وجود هستند پرفراز آنها رناگ سافید اسات باهعناوان

ای الگوهای تکرارشونده مفهوم ابدیت و باینهایات را دایار

سمبل وجود (یا «بود» ،مبدأ همۀ حاالت واقعیت کیهاانی کاه

می کند ای حس بایمکاانی خودآگاهاناه در تماام هنرهاای

به همۀ رنگها وحدت میبخید و در تحت همۀ آنها رناگ

سنتی ،بهصورت مکملی بار وجاود خااکی و ایساتا ،مطلاوب

سیاه است بهعنوان نماد الشایئیت میاان ایا دو حاد ناور و

همزماانی از زماان و فضاا

مختلاف

هنرمندان است اسلیمی از ترکی

که قلمرو وجود مح

تاریکی ،طیف رناگهاا قارار دارد ،همانناد مراتا

تیکیلشده اسات کاه کانش الگوهاای گردشای بار پایاهای

وجااود در هناار اسااالمی ایراناای از رنااگهااا بااهصااورت

هندسی در آنها در مارپیچهای باالروندۀ تحیا روحاانی باه

خردمندانهای استفاده میشود و ای استفاده با آگاهی از معنای

هم میآمیزد (. Ibid, 74

نمادی هر رنگ و واکنش کلای ایجادشاده در روان در برابار

 .5-3خطاطی

(. Mohammadhejazi 2001

«کالم خدا بهوسیلۀ قرآن باه اساالم آماد بناابرای خطااطی،
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حضور یاک ترکیا

یاا هاارمونی از رناگهاا هماراه اسات
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 .2-4-3نقشهای اسلیمی

رنگ نمیتواند عاری از تیابل باشاد شاگفت ایا کاه رناگ
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ای اصل هرمسی هستند که «آنچه در پایی تری سطوح قارار

تجسد مرئی وحی الهی اسات کاه هام فارم و هام محتاوای

جدول  :1معرفی نمونههای موردی مورد تحلیل
Table 1: Introducing the analyzed case studies

مسجد

تاریخ و محل
ساخت

مسجد امام
تهران (مسجد  1212یا 1221
شاه یا مسجد هـ .ق
(بازار تهران)
سلطانی
سابق)

مشخصات بنا

دوره اثر

پالن مربعی و تقارن نقطهای و حیاط مرکزی ،با چرخشی مالیم نسبت به بافت شهر برای استقرار
در امتداد قبله 1 ،ایوان در وسط  1ضلع ،گنبدخانه در ضلع جنوبی 9 ،شبستان اصلی در کنجها و
حوض مربعی در مرکز حیاط .این مسجد ،بنایی چهار ایوانی است که شبستانهای اصلی آن در
جبهه جنوبی قرار دارد (تصاویر  1و .)2

قاجاری

مسجد الجواد

 1911شمسی
(ضلع شرقی
میدان هفت
تیر)

پهلوی دوم

 .4معرفی نمونههای موردی

فرمول کاوکران ،از میاان جامعاه آمااری حادوداً  261نفاری

با توجه به تنوع در طراحی معماری مسااجد ،ساه مساجد در

نمازگزاران حاضر در مسااجد ساهگاناه ،تعاداد  131نفار باا

ای میان ،انتخاب شد دلیل انتخاب ای سه مساجد ،تناوع در

ضری

اطمیناان  33درصاد ،بارای

طراحی پالن و سااختار کلای مسااجد ،تفااوت در هندساه و

پاسخ به پرسشنامهها به روش نمونهگیری تصاادفی انتخااب

نیوش و متفاوت بودن سبک طراحی ای مساجد است که باا

شدند (جدول  1انتخاب نموناههاا از مسااجد شاهر تهاران

انگیزۀ ایجاد طیف گسترده و باز در دامنۀ پاسخهای مخاطباان،

بهگونهای است که هر یک معارف الگاوی خاصای از سابک

انتخاب شدند دادههای میدانی ای پژوهش با انجاام پیماایش

طراحی مساجد معاصر ،محسوب میشود

خطای  3درصد و ضری

تصاویر  1و  : 2فضای داخلی و صحن اصلی مسجد امام تهران
Figs. 1 & 2: The interior and the main courtyard of the Imam Mosque in Tehran

Figs. 3 & 4: The interior and the main courtyard of the Tehran University mosque
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تصاویر  9و  : 1فضای داخلی و صحن اصلی مسجد دانشگاه تهران
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میدانی (میاهده و پرسشنامه گردآوریشدند و با اساتفاده از
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مسجد
دانشگاه
تهران

 1991شمسی
پهلوی دوم
(دانشگاه تهران)

یک گنبد خانه مربع و یک حیاط با پالن مربع دارد .فضاهای جنبی ،متشکل از دفتر مسجد،
آبدارخانه و بخش بهداشتی است که به همراه یک حیاط نامنتظم در جبهۀ شمال غربی حیاط
اصلی در مفصل میان ورودی شمالی و حیاط واقعشده است .این بنا ،گنبدی به شکل عدسی دارد
که پایههای آن را ستونهای مورب از بدنه اصلی ساختمان جدا کرده است (تصاویر  9و .)1
این مسجد بهعنوان یک عنصر شهری ،فاقد عناصر شاخصی چون "گنبد و مناره" است .ایدۀ
اصلی مسجد بهصورت یک ستارۀ دوازده پر در پالن و یک مخروط ناقص در نما است .مسجد
فاقد محراب است و فقط در کنجی به سمت قبله ،یک فرورفتگی در کف ،برای امام جماعت در
نظر گرفتهشده است (تصاویر  5و .)1

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)

تصاویر  5و  : 1فضای داخلی و کالبد بیرونی مسجد الجواد میدان هفت تیر تهران
Figs. 5 & 6: The interior and Exterior of Al-Jawad Mosque in Haft Tir Square, Tehran

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

 .5بررسی داللتهای عینی و ذهنی فضای قدسی در نمونههای موردی
جدول  :2داللتهای عینی مترتب بر فضای قدسی
Table 2: Objective implications of sacred space

کیفیتهای فضایی
صحن

مسجد
الجواد

نظام هندسی

مسجد
دانشگاه
تهران

*

مناره

*

*

*

*

*

*

*

()1

()1

*

*

*

()2

()2

*

منبر

*

مواد و
مصالح

پالن مسجد

*

*

*

( .)1در فضای داخلی به دلیل تقسیم نامتقارن شبستان به فضای نماز برای برادران و خواهران ،تقارن در نظام هندسی کمرنگتر شده است و صحن به
علت پوشیده شدن توسط سازه فضاکار که بعدها به مسجد اضافه شده است ،حضوری کمرنگ دارد.
( .)2( )1استفاده از پالنی نزدیک به دایره که مرکزگرا است یادآور بناهای یادمانی و آرامگاهی محسوب میشود و نتیجه استفاده از این فرم ،حاصل آمدنِ
دوازده جهت یکسان است که قرار دادن فرورفتگی در کف یکی از کنجها تالشی برای شاخص کردن یک جهت نسبت به دیگر جهات بوده که توفیق
چندانی نداشته است.

buildings resulted in twelve identical directions for one of which attempts were made to dominate through a recession in
the corner. It does not work.
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(1).The interior spatial symmetry has been impaired due to the asymmetric division of Shabestan into separate praying
space for men and women. The courtyard has been transformed due to being covered by the space-frame structure added
to the mosque later on. (2).The use of a quasi-circular inter-ward looking plan reminding the monumental and memorial

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

مسجد
امام
تهران

گنبد
خانه

محراب

مسجد

محور و
جهتگیری

سلسله
مراتب
فضایی

عوامل کالبدی

جدول  :9داللتهای ذهنی مترتب بر فضای قدسی در میان نمونههای موردی
Table 3: Subjective implications of sacred space

وحدت

تقارن

اعداد

آسمان

خطاطی

رنگ

آب

نور

نقشهای
هندسی

مسجد امام تهران

نمادهای طبیعی

نقشهای
اسلیمی

مسجد

هندسه مقدس و
سرشت ریاضیوار

تزئینات

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

(1) The geometric structure of the interior of the dome of the mosque partly reflects a movement from plurality to unity.
The simple surrounding walls and ornate and angled columns in the center, as well as the natural light beneath the dome,
all draw the worshiper's attention to the center and up. With regard to the subjective implications, attention to geometry
and mathematics is also evident in this building, which is also objectively manifestedin the physical structure of the
building.
(2) The abstract implications of this mosque include the geometry of the building, the accurate dimensions of the building,
as well as the importance of encryption in numbers (a twelve edge plan as a reminder of twelve Imams). Only in a number
of cases and above the entrance gates are geometric motives used. Overall, the mosque's designer has not succeeded in
applying the objective and subjective implications of a sanctuary.

ازآنجاکه نگونگی انتخاب و ارتبار با مسجد و ویژگایهاای

جدول شماره  1دیده میشود ،هر سه مساجد باا یکادیگر در

فردی و اجتماعی و تجارب قبلی و تصویر ذهنای در بررسای

انگیزۀ حضور ،متفاوت هستند ولی مسجد امام باا دو مساجد

حس مردم نسبت باه مساجد بااهمیات اسات ،پرساشهاای

دیگر (دانیگاه تهاران و الجاواد در انگیازۀ حضاور ،تفااوت

پرسشنامه در نهار محورِ انگیزۀ حضور در مساجد ،ذهنیات

بییتری دارد

افراد از تعریف مسجد و عوامل میدس به نظار رسایدن آن و

جدول  :1سنجش اختالف در میزان انگیزۀ حضور در مساجد سهگانه بهصورت دوبهدو
Table 4: Evaluation of the difference in motivation to attend in mosques in pairs
) (Jمساجد دیگر
تفاضل میانگین )(I-J

111

│

-2719
*11721
27199
*11
*-11721
*-11722

دانشگاه تهران
مسجد امام
الجواد
مسجد امام
الجواد
دانشگاه تهران
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ضریب معناداری
27915
27222
27915
27222
27222
27222
* ارتباط معنادار ()p<0.05

) (Iمسجد هدف
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 .6یافتههای پژوهش

رضایتمندی از ویژگیهای مساجد طراحای شاد ننانچاه در
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*
*
()1
()1
مسجد دانشگاه تهران
*
()2
*
مسجد الجواد
( .)1نظام هندسی فضای داخلی گنبدخانه مسجد تا حدودی حرکتی از کثرت به وحدت را در درون خود نشان میدهد .جدارههای ساده اطراف و
ستونهای پر تزئین و زاویهدار در مرکز ،همچنین نور طبیعی زیر گنبدخانه همگی توجه نمازگزار را به مرکز و رو به باال معطوف میکنند .در مورد
داللتهای ذهنی ،توجه به هندسه و ریاضیات نیز در این بنا تا حدودی مشهود است که بهصورت عینی نیز در ساختار کالبدی بنا تجلییافته است.
( .)2از داللتهای انتزاعی این مسجد ،به هندسه شاخص بنا ،ابعاد و اندازههای دقیق ساخت و همچنین توجه به رمزپردازی در اعداد (پالن دوازده پَر
یادآور تعداد ائمه علیهمالسالم) میتوان اشاره کرد .تنها در بعضی از موارد و در باالی درگاههای ورودی ،از نقوش هندسی استفادهشده است .درمجموع،
طراح مسجد در به خدمت گرفتن داللتهای عینی و ذهنی فضای قدسی قوی عملنکرده است.

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)
جدول  :5عوامل تعریف مسجد از سایر بناها
Table 5: Factors defining the mosque from other buildings

فعالیتهایی مثل نماز جماعت و
مراسم دعاخوانی
1710
151
1712

فضای ساختمان ،حیاط ،نشانههایی مثل تزئینات
کاشیکاری و کتیبه
گنبد ،مناره ،شبستان
1709
1710
151
151
.001
1712

مجموع میانگین
تعداد مخاطبین
انحراف معیار

در ادامه ،با بررسی عواملی که در مسجد به نظر رسایدن یاک

وضعیت را نسبت به دو مساجد دیگار دارد هماانطاور کاه

مکان دخیل هستند ،میایسهها برای هر یک از مسااجد انجاام

میااانگی هااای مربااور بااه عاماال فعالیاات در مساااجد نیااان

شد تا در هر یک از ای مساجد سهگانه ،عامل اصالی کاه در

میدهند ،فعالیت در مسجد امام تأریر زیاادی در شاکلگیاریِ

«مسجد» به نظر رسیدنِ بنا تأریر بییتری دارد ،میخص شاود

هویت اصلی ای مسجد دارد

عواماال کالباادی و فعالیااتهااا کااه باارای تمااامیِ مساااجد

مساجد سهگانه ،دوبهدو با یکدیگر در میزان اخب هویت بناای

موردسنجش و بررسای قرارگرفتاه اسات ،تاأریر نیاانههاا باا

مسجد و درواق تعریاف مساجد باودن باا یکادیگر میایساه

میااانگی ( 1 35از سااایری کمتاار بااودهاساات و نماایتوانااد

شدهاند در ای میایسه ،بحث از پارامترهاای تعریاف مساجد

بهعنوان تنها عاملِ احراز هویت بارای بناای مساجد ،قلماداد

نیست بلکه شدت و ضعف اختالفها میایسه میشود نتاایج

شود درای ارتبار دو متغیر «فضای مسجد و عناصرِ کالبادی»

حاکی از ای واقعیت است که ایا ساه مساجد باا یکادیگر

و همچنی «فعالیتها» تاأریری قاویتاری در «تعریاف بناای

اختالف دارند ولی ای اختالف باه میازان زیااد و تأریرگابار

مسجد» داشتهاند و میتوان ای دو را عاملِ اصلیِ تماایزبخش

نیست؛ بهعبارتدیگر و به بیانِ ساادهتار ،هار ساه مساجد تاا

به لحاظ معنایی در ای مورد ،تعریف کرد

حدی عوامل هویتساز را دارند و نمیتوان در ای مورد بای

جدول شماره  ، 6میایسۀ ایا ماوارد را باه تفکیاک ،در

آنها تفاوت زیادی قائل شد

مسجدهای سهگانه ارائه میکند نتایج نیان میدهناد مساجد

جدول  :1عواملِ هویتساز در مسجد به تفکیک مساجد
Table 6: Identifying factors in the mosque

.511
17201
17201
1711
17225
17225
.25
.25
.25

2721
2711
2722
2725
1712
1715
1711
1711
1799

نشانهشناسی و تزیینات
فضای ساختمان و عناصر کالبدی
فعالیتهای اصلی مسجد
نشانهشناسی و تزیینات
فضای ساختمان و عناصر کالبدی
فعالیتهای اصلی مسجد
نشانهشناسی و تزیینات
فضای ساختمان و عناصر کالبدی
فعالیتهای اصلی مسجد

مسجد الجواد

مسجد دانشگاه تهران

مسجد امام
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انحراف معیار

میانگین

تعداد
پاسخدهندگان
51
51
51
51
51
51
51
51
51

انواع مسجد و عوامل هویتساز
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با توجه به جدول شمارۀ  ،3در میاان ساه پاارامتر (نیاانههاا،

همانطور که در جدول شماره  ،5قابالمیااهده اسات؛
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 .1-6عوامل مسجد شدن یک بنا

امام از منظرِ پارامترهای تعیی کنندگی هویت مساجد ،بهتاری

جدول  :1سنجش میزان اختالف مساجد از منظر هویتی و تعریفِ مسجد بودن
Table 7: Evaluating the amount of mosque differences in terms of identity and definition of mosque
)(Iمسجد هدف
)(Jمسجدهای دیگر
تفاضل میانگین )(I-J
ضریب معناداری

.115
.211
.115
.151
.211
.151

دانشگاه تهران
مسجد امام
الحواد
مسجد امام
الحواد
دانشگاه تهران

1712
1752
-1712
9712
-1752
-9712

الجواد
دانشگاه تهران
مسجد امام

جدول  :1مقایسۀ میزان حس فضای قدسی مساجد
انحرافِ معیار
.25
.515
.22
.125

میانگین
2715
171
171
1711

نوع مسجد
مسجد الجواد
مسجد دانشگاه تهران
مسجد امام
مجموع

 .2-6میزان حس فضای قدسی

جاادول شااماره  ،3میاااهده ماایشااود پااارامتر ( sigضااری

درنهایت ،از مخاطباان ،میازان حاس فضاای قدسای مساجد

معناداری کمتار مسااویِ  1 13اسات ،یعنای رابطاه ،از ناوعِ

پرسیده شد که در پاسخ به سثالِ«نیدر ای مساجد را مکاان

معنیدار است؛ بهبیان دیگر ،فرضیه  H0مبنی بر براباری حاس

میدس میدانید؟» یافتهها داللت بر تیدسِ بییترِ مساجد اماام

فضای قدسی در سه مسجد ،رد و تفاوت ایا حاس در ساه

نسبت به دو مسجد دیگر دارد :در جدول شماره  ،8اطالعاات

مسجد تأیید میشود

مربور به ای قسمت قابلمیاهده و تحلیل است:
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Table 8: Comparing the Sense of Sacred Space in the Mosques

برای تعیی میزان تفااوت از شااخص دیگاری اساتفاده

قدسی را در مساجد نیان میدهاد ،مساجد اماام باا میاانگی

جدول که به میایسۀ هر یک از مسااجد باا دو مساجد دیگار

( 1 1بییتری میزان تیدس را از نگاه مخاطبان دارد

میپردازد ،مسجد امام با دو مسجد دیگر تفاوت بییتری دارد

ذکر ای نکته حائز اهمیت است کاه در بررسای میازان

ای مورد را میتوان در پاسخ به سثال «نیادر از حضاور در

تیدس ،به میایسۀ میانگی ها اکتفا نید و پس از بررسیِ نرمال

ای مساجد ،احسااس قرارگیاری در یاک فضاای میادس را

بودن توزی  ،با استفاده از تحلیال  ANOVAا آناالیز واریاانس،

دارید؟» تحلیل کرد

میزان معنادار بودن ای پارامتر را تحلیل کرد همانطور که در
جدول  :0سنجش آنالیز واریانس برای مشخص شدن میزان معناداری در اختالفِ حس فضای قدسی در سه مسجد

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

با توجه به جدول شاماره  ،8کاه میازان حاس فضاای

شود که در جدول شاماره  ،11آماده اسات بار اسااس ایا

Table 9: Analysis of Variance Analysis to Determine the Significant Level of Sacred Space Difference in the Three Mosques
Sig.

ذیل هر گروه
بین گروهی
مجموع

* ارتباط معنادار ()p<0.05
جدول  :12سنجش میزان اختالف حس فضای قدسی در مساجد سهگانه
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*.25

مربع میانگینها
101722
91711

درجه آزادی
2
11
19

مجموع مربعات
9017152
9157552
112

ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر ایجاد حس فضای قدسی در مساجد (مطالعههای موردی :مسجد بازار تهران ،مسجد
دانشگاه تهران ،مسجد الجواد تهران)
Table 10: Measuring the difference in the sense of sacred space in the three mosques
) (Jمساجد دیگر
تفاضل میانگین )(I-J
ضریب معناداری

) (Iمسجد هدف

دانشگاه تهران
2715
9711
*
مسجد امام
127252
9711
الجواد
-2715
9711
دانشگاه تهران
*
مسجد امام
0712
9751
*
الجواد
-127252
9711
مسجد امام
*
دانشگاه تهران
-0712
9751
*تفاضل میانگینها در ردیف آخر که مربوط به اختالف مسجد امام با دو مسجد دیگر است ،نشان میدهد که اختالف در میزان حس
فضای قدسی در این قسمت بیش از سایرین است که این موضوع ،اختالفِ معنیدار مسجد امام را با دو مسجد دیگر ،نشان میدهد.
الجواد

* The mean difference in the last row, which is related to the difference between the Imam mosque and the

بحث و نتیجهگیری
بار فضاای

نزدیک به مرب است و تکنیک تبدیل مرب به دایره نیز که از

ای پژوهش ،با هدف شناسایی داللتهای مترت

قدسی در مساجد و عوامل ایجاد حس فضای قدسای مساجد

قسمت های معماری مساجد محسوب میشود ،اساتادانه باه

در ذه مخاط  ،دو دسته عوامل یعنی داللاتهاای عینای و

آبای ،آسامان را

ذهنی مترت

کار گرفتهشده است در میان حیار ،حو

(هر یک به نمایندگی از طیفی از الگوهای مسااجد پایتخات

آساامان در قلا

زماای  ،سااخ از معنویاات فضااا بااه میااان

موردبررسی و تحلیل قرار داد نتایج بهدستآمده ،ضم تأیید

میآورد حضور آسمان در قابِ حیاطی باا زوایاای قائماه و

وجود رابطۀ معنادار میان س حاضاری و انگیازۀ حضاور در

هندسهای منظم ،قوت قلبی در انسان شکل میدهد که معبود

مسجد و عدم وجود رابطۀ معنادار میان جنسایت حاضاران و

نزدیک است؛ همی امر موج

ایجاد رغبت به اداماۀ مسایر

انگیزۀ حضور در مسجد ،نیان میدهد که مسجد امام از منظرِ

میشود ،نیوش هندسی و اسلیمی موجود در جایجاای بناا

پارامترهای تعیی کنندگی هویت مساجد ،بهتاری وضاعیت را

از تیارنی پویا خبر میدهند که سفر جز بهکل و کل بهجز را

نسبت به دو مسجد دیگر دارد

آشکار میسازد ایوان جنوبی نسبت باه ساه ایاوان دیگار از

حس فضای قدسی ،بر دو مسجد دیگر ،برتری دارد میتوان

اسلیمی و خطور بنایی بییتری شده اسات مسایر خطاور،

به موارد زیر اشاره کرد :استفاده از الگوی نهار ایوان متیارن

میل حرکت به سمت باال را در ذه و دیادۀ انساان تاداعی

در نهار طرف حیار ،با ابعاد و اندازههای یکساان ،در کناار

کرده و آغیته شدن بنا باه رناگ ،حاس فضاای روحاانی و

عناصر کالبدی دیگر (صح  ،گنبدخانه ،شبستان ،مناره ،منبار

قدسی را قوت بخییده است در ای میان ،تماامی داللات-

و محراب در ای مسجد از وجود داللتهای عینی مترتا

های فوق در مسجد دانیگاه تهران به شکل خفیفتر وجود

بر فضای قدسی حکایت دارد با دقت نظر در نظام هندسای

دارد ولی در مسجد الجاواد اکثار ماوارد مطماح نظار قارار

شبستان ،نزدیاک باودن ایا هندساه باه مربا (در طارفی

نگرفته و از ای رو حس فضای قدسی به دسات داده نیاده

گنبدخانه که حس تعادل را به مخاط
در

الیا میکناد ،کاامالً

میشود نظام هندسای موجاود در گنباد خاناه کاامالً

است
در مجموع از انجام پژوهش حاضر ،با هادف بازشناسای
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از میان دالیلی که نیان میدهد مساجد اماام تهاران در

شخصاایت متفاااوتی برخااوردار اساات و ماانیش بااه نیااوش

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.1.2.8

بر حس فضای قدسی را در سه نموناۀ ماوردی

به زمی دعوت میکند و با پیوند آسمان و زمی  ،گویی قاب

] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

other two mosques, shows that the difference in the sense of sacred space in this area is more than the others,
indicating a significant difference between the Imam mosque and the other two mosques.

مفهوم فضای قدسی و ارزیابی معیارها و شاخصهاای آن در

از بییۀ مساجد بییتر است؛ مسجد دانیگاه تهران در وضعیتی

تعدادی از مساجد معاصر به دنبال پاسخ ایا پرساش کاه در

بیناابی و میاناه در میایساه بااا دو نموناۀ دیگار قاارار دارد و

مساجد معاصر ،معیارها و شاخصهای مفهوم فضاای قدسای

مسجد الجواد در وضعیتی کامالً متفاوت ،به لحاظ داللتهاای

نگونه و به نه میزان حضور دارند؟ نتایج زیر به دست آماد:

عینی و ذهنی حاس فضاای قدسای بسایار ضاعیف ارزیاابی

در رابطه با تجربۀ حسِ فضای قدسی در مسجد ،میزان حاس

میشود که عمدتاً معلول نگاه مدرن و حداقلیای است که در

فضای قدسی در سه مسجد باا یکادیگر متفااوت اسات باه

زمان ساخت ای بنا موردتوجه قرارگرفته است

دالیل اشارهشده ،ای حس در مسجد امام تهران (شااه سااب
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