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The contemporary theoretical literature seems to be
characterized by a lack of focus on reading architectural works, in particular, visiting users’ readings of
contemporary Iranian mosques. The mosque, as an
important symbol of the Iranian-Islamic architecture,
endows the field with a special sensitivity. In our exploration of visiting users’ readings from the perspective of form and symbolism as the central focus
of the present study, we consider the mosque as a
structure composed of form, meaning, apparent
manifestations and abstract concepts. Today, for
various reasons, we are witness to the emergence of
mosques whose users lack a shared understanding
of them. Therefore, an analysis of how visiting users
read an architectural structure and the factors affecting the reading can help clarify this process. It
can also help us provide effective strategies for designing mosques with divine symbols whose references/meanings can be optimally read or deciphered, by the average visiting user. The present
study is a fundamental research with practical objectives and it features a descriptive-analytical design in
terms of its general approach and procedures. First,
we developed a model for reading contemporary
mosques through a review of literature and a survey
of experts’ viewpoints. We used the model as the
basis of inclusion into the field study. Then, we eval-

uated and compared visiting users’ readings of nine
cases selected from among 180 contemporary
mosques in Tabriz as located on a spectrum of similarity/dissimilarity to traditional mosques. Questionnaires, interviews and observation were used to
collect the required data. The results showed that, in
addition to apparent and symbolic elements such as
domes and minarets, abstract concepts such as
peace of mind and spirituality play an important role
in the reading of contemporary mosques. It seems
that Shiite jurisprudential decrees, as our criteria for
analyzing user readings, include certain principles for
evaluating some of the elements involved in reading
such as style, patterns, embellishments, minarets
and altars. Although some important elements in
the reading of Iranian mosques – including but not
limited to domes, porches and forecourts – cannot
be evaluated with the above-mentioned criteria,
they are necessary for a better reading/understanding of the meanings associated with
contemporary mosques due to their recurrence and
assimilation in the historical course of the evolution
of mosques.
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تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
*
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی
3

محمدعلی قصری ،1مرتضی میرغالمی** ،2عیسی حجت
 .1دانشجوی دکتری معماری اسالمی دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2دانشیار دانشکده معماری و شهرسازی ،دانشگاه هنر اسالمی تبریز ،تبریز ،ایران.
 .2استاد دانشکده هنرهای زیبا ،دانشگاه تهران ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت مقاله ،1931/12/7 :تاریخ پذیرش نهایی)1937/9/8 :

چکیده
مقولۀ خوانش مخاطبان از مساجد معاصر ایران در ادبیات نظرر معاصرر وررورمانم امرر ونارتر اخا ترد اترو
اهنیو ب ا مسجد در مقام یکی از تنبلها معنار اتالمی ایرانم حساتیو یژ ا ب ایر حروز مریبخررد در
خوانش مخاطبان از دریچۀ رابطۀ فرم ننادم ب ب ا مسجد ب مثابۀ آمیخا ا از والبد مع ا نگریسا میترود امرر ز م
میتواند در معرفی ای فرای دم مؤثر باتد جهوگیر ولی پژ هشم بر اتاس هدفم از نوع تحقیقرات ب یراد اترو
ماهیو ر ش ای پژ هش از نوع توصیفی -تحلیلی اتو با اتافاد از م ابع مکارو،م مردلی بررا خروانش مسراجد
معاصر ب دتو آمد در بخش میدانی ارزیابی خوانش مخاطبانم از نُ مسجد ما وع و از میان  081مسرجد معاصرر
تبریز اناخا ،تد بودندم اتافاد گردید از ابزار پرتر ام م مصاحب

مراهد برا تقر ،ب اهداف پرژ هش اترافاد

تد ناایج نران میدهد در خوانش مساجد معاصرم عال بر ع اصر چون گ بد م ار م مفاهیم فرامادّ مان د آرامرش
ر حی مع ویو نیز نقش مهنی دارند ب نظر میرتد در احکام فقهی تیعیم ب ع روان معیرار تحلیرل خروانش بررا
ت جش برخی از عوامل دخیل در خوانش مان دم تبکم آرای م م ار

محرا،م ت ج هرایی اراهر ترد باترد

جرود

برخی ع اصر از جنل گ بد ایوانم هر چ د با معیارها مذوور قابل ت جش نیسا دم برا فهم خروانش بهارر معرانی
در مساجد معاصر ضر ر ب نظر میرت د

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

گا تاهد ظهور مساجد هسایم و خوانش مراروی از آنها بی مخاطبان جود ندارد؛ لذا تحلیل چگرونگی خروانش
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* ای مقال مساخرج از رتالۀ دوار محندعلی قصر دانرجو دانرگا ه ر اتالمی تبریز با ع وان «خوانش مساجد معاصرر ایرران

مقدمه
در مقولۀ خوانش آثار معنار معاصر ایرانم خوانش مسرجدم
ب دلیل اهنیوم تأن جایگا رفیعی و هنوار ب ا مسرجد
نزد ایرانیان داتا

داردم حساتیو یژ ا پیدا مری و رد در

برخی مساجد معاصر ‒ ب خصرو

م ابع مکاو،م چگونگی خوانش آثرار معنرار

عوامرل

ماغیرها دخیل در خوانش تحلیل مریتروند چرارچو،
مدلهرایی بررا

ر د بر عرصرۀ میردانی اخرذ تحلیرل

در دهر هرا اخیرر ‒

خوانش مخاطبان عام طرح میگردد تپس داد هرا حاصرل

توج بیش از حد ب نوآ ر ها فرمی بد ن توج ب محاروام

از خوانش مخاطبان و با تک یک مصراحب

پرترر ام اخرذ

فهم خوانش معانی برخی مساجد را در تهر برا مخاطبران

تررد م بررا احکررام اتررالمیِ مرررتب بررا مسررجد تر جید

غی ررمنک ترراخا اتررو؛ بسرریار از مسرراجد معاصررر برر

بهر گیر از آرا خبرگان امر تحلیل میگردنرد در پرژ هش

والبدهایی صررفا فیزیکری بردل ترد انرد ور ونارر توانرایی

حاضرم تحلیل خوانش مخاطبان از مساجد معاصر ایران ‒ در

پاتخگویی ب نیازها مع و مخاطبان وراربران مسراجد را

ای جا مراد مساجد معاصر تبریز اتو ‒ با معیار احکام فقهری

دارنرد (Bemanian et al. 2010؛ Raeesi and Noghrekar

تیعی انجرام خواهرد پرذیرفو در ایر راتراا از میران 081

 )2014با ر د ب حوزۀ خوانش آثار معنار م پا دانشها

مسجد معاصر در تهر تبریزم بر اتاس ترای مورد نظررم نُر

نسباا جدید نظیر نران ت اتی زبانت اتی ب ایر عرصر

مسجد در ت گونۀ مخالف ‒ مساجد تبی گذترا م مسراجد

باز میترود مقولرۀ خروانش در معنرار ایرران ‒ بر یرژ

تلفیقی مساجد مافا ت برا گذترا ‒ اناخرا ،ترد انرد

معنار مساجد معاصر ایران ‒ نات اخا یا ونارت اخا ترد

تالش تد تا ننونۀ برگزید تقریبا تنامی گون هرا مسراجد

اتررو ( )Falamaki 2012پررژ هشهررایی ور بر خرروانش

عصر حاضر تبریز را دربرگیرد برر ایر اتراس در ادامر

مساجد معاصر ارد تد اند اغلب خوانش مسرجد را از ر

پس از بررتی نظریات مخالف در خوانش آثار معنار

بر

یژ مساجد معاصر ایرانم مدلی بررا بررا اخرذ تحلیرل
برر اتراس آن داد هرا

تاریخنگار م تبکت اتی یا گون ت اتی مسراجد ترد انرد

خوانش مخاطبان طررح مریترود

تحقیقات ونری بر خروانش مسراجد معاصرر ایرران از نگرا

حاصل از وار پینایری بر اتاس معیارها مورد نظرر تحلیرل

مخاطبان عام پرداخا اتو تایان ذور اتو تأویرد پرژ هش

میگردد در نهایوم برا طرح مساجد

حاضر بر خوانش مخاطبان عام از مسراجد معاصرر ایررانم بر

الهیم و ودگرایی مخاطبان از آن معرانی مفراهیم بر طرور

مع ا اعاباربخرری بر نظریرۀ «مخاطربمحرور» در خروانش

نسبی بر اتاس اتاعداد مخاطرب میسرر باتردم پیرر هاداتی

نیسوم بلک در ای تحقیق ابادا بر اتاس نظر صاحبنظران

مطرح میتود

 .1سؤال و روش تحقیق

اجد مفراهیم اال

جهوگیرر ولری پرژ هشم برر اتراس هردفم از نروع

ایرانم برا ایجاد اناقال معانی عنیق ما اتب با مسجدم چر

نیز بر آن مارتب خواهد بود بر اتراس ماهیرو ر شم ایر

نوع ع اصرم فرمها ننادهایی را میتوان ب وار بسرو ور از

پژ هش از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی اتو با توج بر

یکتو ما اظر با معیارها فقهی اتالم بات د از تو دیگر

موضوع مسئلۀ ای پژ هشم د حوزۀ اصرلی بررا مراحرل

ب خوانش معانی عنیق مسجد برا مخاطبان ونک ننای د؟

مخالف تحقیق مؤثر خواه رد برود ور عبرارتانرد از حروزۀ

28
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تؤال اصلی پژ هش ای اتو و در معنار مساجد معاصرر

تحقیقات ب یاد خواهد بودم هر چ د اهداف واربرد چ رد

│
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خررود اثررر بررت ری تحلی رل ننررود انررد

ارد حرروز هررا

بررا

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی

حوزۀ معنار مساجد در مرحلرۀ

پس از پر وردن پرترر امۀ نهراییم در د مسرجد از مسراجد

خوانش مع ا در معنار

مصرراحب بررا

نُ گانۀ مورد نظرم مجددا پرتر ام هرا توزیرع گردیرد نارایج

صرراحبنظرررانم ضررن تر اخو نظریرات مطرررح در حرروزۀ

تقریبا مرابهی با ضریب هنبساگی نزدیک ب عدد  0ب دتو

خرروانشم عوامررل فاواورهررا دخیرل در خرروانش مسرراجد

آمد؛ ب ای ج ب از پایایی پرتر ام م پایایی آزمون -برازآزمون

معاصر تبریزم اتا ااج در مدلی اراه مریگردنرد برر مب را

گفا مریترود .هرچ رد در تحقیقرات علنریم معنروال بررا

مدل جامع خوانشم خوانش مسراجد معاصرر تبریرز برر پایرۀ

اطنی ان از ر ایی از پرتر ام ها اتااندارد اتافاد میتودم با

مؤلف ها چهارگانۀ آرایر هرام فررمهرا ننرادی م ایرد هرا

توج ب ویفی بودن موضوع پژ هش ب دلیل ای ک در زمی ۀ

بسار با تنروز بر رابطرۀ فررم

خوانش مساجد معاصر تبریز پرتر امۀ اتااندارد از قبرل در

ا ل بررر اترراس مطالعررات واابخانرر ا

فضایی -ه دتی

محی

نناد از مخاطبان اخذ میترود ور جهرو ایر امررم از ر ش
پژ هش مورد م با تک یکهایی چرون مصراحب

پرترر ام

دتو نبودم برا بررتری ر ایری پرترر ام م از ر ش آلفرا
ور نباخ اترافاد ترد از ر ش دلفری اجنراع خبرگران در

اتافاد میتود ترپس تحلیرل داد هرا برر مب را معیارهرا

مراحل مخالف پرژ هش از جنلر تر اخو ماغیرهرام تعیری

اخذتد از احکام فقهی انجام میپذیرد و برا ایر مهرم از

معیارها ت جش داد ها تحقیقم تدقیق تؤاالت پرتر ام م

ر ش اتادالل م طقی اتافاد میگرردد برا اترافاد از ایر

تحلیل داد ها آمار

ر شم در پایران پررژ هش اناظررار مریر د ضررن بازتر اخو

تحقیقم اتافاد گردید

در نهایو پریشبی ری توترعۀ آی ردۀ

جنیع فاواورها دخیل در خوانش فهرم مع را در مسراجدم
معیارهایی برا تقر ،معانی ودگذار توت طراح مسجد

 .2پیشینۀ تحقیق

مفاهیم ودگراییترد توتر مخاطرب مسرجد بر حقیقرو

خوانش در لغو ب مع را قراهروم مطالعر

اال مسجد ما اظر با معیارها فقهی اتالمی اراهر گرردد
و عال بر ب یاد بودنم ج بۀ واربرد نیز داتا بات د

اتو مراد ما از اژۀ «خوانش» در ای پژ هشم فهم مع را
معنار مساجد معاصر اتو ب گسارۀ تیعی از پرتشها
در زمی ۀ مساجد امر ز پاتخ خواهد گفو اتاس خروانش

(انحراف معیار) گزارش خواه د تد جهو مقایسۀ تاخصها

( )Norberg-Schultz 1975خرروانش مسررجد معاصرررم مان ررد

ب ری دتررا هررا مسرراجد از ر ش آمررار آنررالیز اریررانس

خوانش ما ی اتو و اژ ها جنالت آن احجرام ع اصرر

« »ANOVAماعاقررب آن از تسررو تعقیب ری تررووی ()TUKEY

مسجد هسا د فهم خوانش یک اثر ما ار اقعر ا اترو

اتافاد میتود در ای مطالع « »P-VALUE< 0.05بر ع روان

و در نایجۀ نروعی گفرو گرو میران حرال گذترا تحقرق

تطح مع ادار در نظر گرفا تد اتو در ای تحقیق و در

میپذیرد ( )Ebrahimi Dinani 2000ر یکردها ماعدد در

بخش تحلیل داد ها حاصل از خوانشم ر یکررد اناقراد

خوانش آثار معنار تهیم هسا د و ب طور اجنالی میتروان

داردم اق اعو دگی میتواند تفسیرو دۀ مفهروم آزمرونپرذیر

از ر یکردها مؤلفمحورم مخاطبمحرورم نرران تر اخای

باتد ( )Groat and Wang 2002برا بررتی پایایی تحقیرقم

ر یکرد غیروالمی در ای راتراا نرام بررد ( )Raeesi 2013از

ابادام ب طور آزمایریم تؤاالت پرتر ام در میران مخاطبران

دیدگا برخی مافکران غربیم نهایو فهمم ت اخو زبان ما

توزیع تد میزان تر جش ماغیرهرا توتر محقرق بررتری

در نهایوم همزبانی میان اثر مخاطرب درک وامرل مع را

گردید تپس نسخۀ نهایی پرترر ام برا اصرالحات الزمر

مورد نظر معنار توت مخاطب اثرر اترو ( )Vasfi 2008در

برا وار نهایی آماد تد هنچ ی بازآزمون تؤاالت

ای دیدگا م ا ج خوانش ما (اثرر) قاری اترو ور معنرار

مذوور نیز بدی صورت انجام پذیرفو و با فاصرلۀ ووتراهی

باواند اثر خلق نناید و مخاطب باوانرد مع را مرورد نظرر

تد ی
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میتود نارایج بر صرورت تعرداد (درصرد) نیرز میرانگی

بر ای مسئل اتاوار اتو و «معنار نیز نوعی زبران اترو»

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

در تحلیرل داد هرا از نررمافرزار « »SPSS VER 16اترافاد

ر ایرو ورردن

حقیقت مسجد (مطلق)

معنای مورد نظر معمار و طراح مسجد (نسبی)

معنای درکشده از معماری مسجد توسط مخاطب مسجد (نسبی)

تصویر  :1مراتب خوانش معنا از دید اسالم
Fig.1: Levels of reading of meaning from the prespective of Islam

معنار اثر را درک نناید ای نگرش منک اتو ب پیردایش

جوامع گذتا م معناران ایرانی از فرمها ننادی ی در طراحری

ج تنایز

مساجد اتافاد میوردند و ب دلیل انسجام اجاناعی تکامل

ب اها عام پس د تطحی م جر تود؛ بزرگتری

ای دیدگا ها با دید اتالم ب خوانشم در م رأ غایو ه ر
اثر ه ر

هدف ه رم د معنار از خلرق اثرر اترو در اقرع

هدف ه ر در اتالم تکامرل فررد

اجانراعی الهری فررد

تدریجی مساجدم توت عامۀ مردم نیز ب نسبو اتاعداد ایران
فهم میتد اما امر ز با توج ب تکثر جامع م امکان ای فهرم
مرارک اتصال ب چررنۀ ه رر اترالمی توتر معنراران

اتالمیم مسجدم فارغ از ذه یو مخاطب ایرد هرا معنرارم

ای زبانِ الگویی فرمها آرایر هرا عرواملی ور معنراران

دارا حقیقای فرازمان فرامکانم قطعری مطلرق اترو ور

مسلنان گذتا در بیان مساجد ب وار میبردندم ب اراهۀ مردلی

م رأ آن اصول احکام اترالمی مریباترد پدیرد هرا (آثرار

برا خوانش مساجد خواهیم پرداخو

معنار ) میزان موفقیو معنار در تجلی اید ها در پدید هام
هنچ ی درک مخاطب از ای اید هرام امرر نسربی اترو
( )Noghrekar 2008ب ابرای مطابق ای نظرم ا ج خروانش

 .3سیر تحول الگوهای مساجد و زبانِ الگویی آنها
بر اساس فقه و سنّتهای معماری

فهم مع ا عنیق مسجد از دیدگا اترالم بر میرزان موفقیرو

هر چ د الگو مساجد ا لیر بر مسرجد پیرامبر برمریگررددم

معنار اثر در تقر ،ب مع ا حقیقی مسجد در طرح مسجد

مسئل ت اتایی پی بردن ب ای نکا اتو ور مجنوعر ا

نزدیکتدن مع ا خوانشتد توتر مخاطبران بر حقرایق

تقریبا بیتکل با یژگریهرا والبرد انردکم چگونر بر

ماعالی مسجد بساگی دارد نسبی اتو (تصویر )0
در اقع مطابق با ننودار فوقم مع ا فهم خوانش مع را
در مساجد معاصر تامل جوهی اتو و در یک رابطۀ طولی
با هم قرار گرفا

عبارتاند از :مع ا درکترد در ذه یرو

مخاطب در درج ا باالترم فهم مسجد از نگا معنرارانم

الگویی برا ورل وررورها

مسرلنان تبردیل ترد ( Grabar

 )1973گرابار میگوید :در قررآن هریچ اترار ا بر گونر ا
یژ از تاخانان برا مسجد نرد اتو ایر

اژ داللرو

بر هر محل یا تراخانانی دارد ور پر ردگرار در آن پرتراش
تود ( )Zargar 2007حس فاحی نیرز در ایر راتراا بردی

نهایو فهم نیز هسو تفا ت بی جوامع معاصر برا تر ای در

دارد اما هیچ گا مساقینا ب معنار مسرجد اترار ا نردارد

فهم مساجد در ای اتو و ب رغرم ت روع فرمری مسراجد در

()Rahimi 2011
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در نهایو در تراز فراترم مفهوم اصیل عنیق مسرجد ور

مسئل اتار میو د و قرآن وریم  88بار ب

│
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ه رم د مخاطبان واربران اثرر معنرار اترو در دیردگا

مخاطبان محد دتر تد اتو لذا در ادام با اتاخراج اراهرۀ

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی

 .0نمادها ،تمثیلها و مفاهیم پنهان در معماری
مساجد

مفاهیم رمز را ناتی از رب دادن فرم برا تجربر هرا قبلری
میداند ( )Lang 1987ب ع وان مثالم بر اتراس ایر دیردگا م

مساجد ایران تایر ورورها اتالمی را نباید ت هرا از ج برۀ

تکرار تکل گ بد م ار در مساجد تجرب ورردن آنهرا بر

مساهل والبد ملنوس بررتی ننود توج ب مفاهیم پ هران

هنرا عنلکرد مسجدم دلیرل اصرلی اناقرال جرود مفهروم

در را مساهل ظاهر م تاید اهنیای د چ دان داترا باتردم

احاناال ادراک الهی بودن در ه گام مراهدۀ ای فرمهرا اترو

زیرا ای مفاهیم ب والبد بیجان ب را ر ح مریدهرد؛ بر زعرم

ناتار معاقد اتو در خروانش ب را – مسرجد – ا ل بایرد بر

مافکرانم برا بیران مفراهیم رمزآمیرز ایجراد تقردس فضرام

ت اخای محاروایی از عنلکررد آن دترو یافرو ترپس بر

آی پرداز

معنار تنبولیک یکی از بهاری راهکارهاترو

( )Noghrekar 2008در زمی ۀ ننادگرایی مفراهیم رمزگونر

بررتی ویفیو تخصیو ب ا پرداخرو ( )Falahat 2004در
مورد رابطۀ فرم نناد در ونیرو ویفیرو جرود معرانی

د دیرردگا جررود دارد در دیرردگا ا لم مفرراهیم رمررز را

پ هان در قالب والبد مساجد اتالمیم نظرات ماعردد

ماهو میدان د در نظریۀ د مم مفاهیم رمرز را اواسرابی

دارد ب عقیدۀ برخی صاحبنظرانم معنار برا مع اپرداز

جرود

قرارداد میتنارند ولر ووپر نیز ننادگرایی ماهو خرود را

چار ا جز اتافاد از فرمهرا ننرادی نردارد (

بر اتاس ایدۀ یونگ از عالم مثل ب یان نهاد اترو بر برا ر

 )2008از طرفیم در میزان تجلی مع را در فررم مسرجدم برا ر

ا م طراحررانم عررالم مثررال را از طری رق معنررار ب ر ننررایش

برخیم انعکاس قطعی احکام اتالم در فرم ب ا مسجد اترو

میگذارند مصداقی از واربرد ننادگرایی ماهو در مساجد را

در مقابلم عد ا یا تأثیر اتالم را در اثرر مسرجد بر طرور

Noghrekar

یافوم چرا و ای اترکال را ننراد آترنانی بررا زنردگی

تومی اراه تد اتو و اعاقراد بر تجلری نسربی محاروا در

زمی ی در نظر گرفا اند میتوان گفو هر ننرادگرایی جهرانیم

صورت والبد معنار اتالمی ب ع وان یرک اصرل م طقری

ماهو نیسوم زیرا منکر اترو ننرادگرایی گ برد یرا م رار

دارد ادعا مینناید ای حقایق ب یاد میتوان د طی فرای رد

جهانی باتد اوثریو مردمم آنها را نناد مسرجد حاری آن

معی با اجاهاد خالقانۀ ه رم دان در هزاران پدید ب صرورت

را اجد احساس الهی بدان رد؛ لریک ایر دریافروهرا دلیرل

نسبی تجلی یاب د ()Raeesi and Noghrekar 2013

ماهو بودن مفاهیم نیسا د ای مفاهیم منک اتو قرارداد
بات د بر اثر تکرار مرراهدۀ آنهرا در مسرجدم ایر ترداعی

 .5مبانی نظری

معررانی صررورت پررذیرد ( )Falahat 2004مب ررا ننررادگرایی

در ادبیات موضوع خوانشم هنانگون و اتار رفرو بیررار

قرارداد م مفاهینی اتو و ب اتطۀ یک فرم اناقال مییاب د

تحقیقات ب تحلیل خوانش آثار ه ر ب طور عام پرداخا انرد

اما جز ماهیرو آن فررم نیسرا د؛ ایر مفراهیم بر صرورت
قرارداد در میان جامع تکل گرفا

قابرل درک ترد انرد

در ای نوع ننادگراییم یادگیر م مقدمۀ دریافو مفاهیم رمز
اتو از معر فتری

در پژ هشها ونار ب مقولۀ خوانش آثار معنار

بر

یژ خوانش مساجد معاصر ایران پرداخا تد اتو اصروال
بر اتاس دیدگا ها صاحبنظرران در خروانشم مردلهرایی

اتار ورد ب عقیدۀ ا مفاهیم اناقالی از هر تیء ما اترب برا

بر خوانش جو ظاهر ب ا تنروز دارد ور مهرمترری آنهرا

قابلیوها آن تیء اتوم اما میزان درک ایر مفراهیم بر د

فضا در نیم پوتاۀ خرارجی برهرا تراخانان پیکررۀ

عامل قراردادها اجاناعی تداعیها ر انری بسراگی دارد

والبد ب ا هسا د ( )Falamaki 2012هنچ ی در مدل د م

( )Gibson 1976نظریۀ ل گ نیرز برر مب را نظریرۀ گیبسرون

بررر اترراس نظررر صرراحبنظررران غرب ری در مقول رۀ خرروانش

تکل گرفا اتو

دیدگا خود را مدل رفاار مینامرد

(مافکرانی مان د اووم توتورم دریدام بارت)م عوامرل ماعردد
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اضعان ای نظری میتوان بر گیبسرون

برا خوانش ب ا پیر هاد تد اتو یکی از ای مدلها بیررار
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میتوان در واربرد مربع دایر در معنرار مسراجد گذترا

وامل نفی میو د یا حداقل میدان د در حرال حاضرر نظریرۀ

مقایسۀ تطبیقی مدلهای مطرح در خوانش مساجد معاصر ایران (همافزایی و همپوشانی مدلها)

مدل شمارۀ یک خوانش

مدل شمارۀ دو خوانش

مدل شمارۀ سه خوانش

محیط و بستر اجتماعی ،فرهنگی و
تاریخی

محیط فرهنگی ،اجتماعی

محیط و بستر اجتماعی ،فرهنگی و
تاریخی

محیط اقتصادی

 تزیینات و نمادها و عناصر فرمال و غیرفرمال
 -مفاهیم پنهان

الگوهای تاریخی محیط

 فرم و پوستۀ خارجی (الگو ،عناصرتزیینات و)...

 زیباشناسی (فرم ،عناصر ،و)... -هرمنوتیک (داللتهای مفهومی)

فضای درونی

ایدههای فضایی -هندسی

عملکرد فضاها
ذهنیات و تجربه و خاطرات شخصی
مخاطب

ذهنیات و پیشدانستههای مخاطب

......................................

تصویر  :2مدل جامع خوانش :مقایسۀ تطبیقی مدلهای مطرح خوانش مساجد معاصر ایران (همافزایی و همپوشانی مدلهای خوانش)
Fig.2: Comprehensive model of reading: a comparison of featured models of contemporary Iranian mosques

جنلر هرم وتیرکم تحروالت زمررانی -تراریخی فره گری

تنبولیک و تیلۀ آی پرداز

اجاناعیم اقاصادم عنلکرد زیباییت اتی را تامل میتروند

تنروز خواهد تد در ادام

( )Dabbagh and Mokhtabad Emraei 2013در مدل تروم

پیشگفا م ب مدل نهایی پژ هش دتو مییابیم در ای مردل

و اخاصاصا ب مساجد ایران مربوط اتوم تریو هرا مرورد

خوانش مع ا مسجد معاصر – و حاصل ودگرایی مخاطب
از اثر ودگرذار ترد توتر معنرار اترو – برا معیارهرا

اتار در زمی ۀ تولیدم اناقال خوانش مع ام اید ها فضرایی-
ه دتیم ننادها آرای ها محی

بسار فره گیم اجانراعی

تاریخی بود اند ( )Noghrekar 2008با توج ب ت مردلی

اترطۀ اناقرال مع را هسرا د
با اتافاد از ننودارهرا نکرات

مساخرج از احکام فقهی تحلیل میگردد (تصویر )3
مطابق مدل فوقم اطالعات حاصل از بخرش میردانی برر

و در تطور براال در زمی رۀ خروانش مسراجد معاصرر ایرران

مب ا مدلها فاواورها دخیرل در خروانشم از ج بر هرا

در ننرودار مر عکس در تصرویر 8م

جنعآ ر میگردنرد آنچر

معرفی تدندم در ادامر

دیدگا ها مخالف دتا ب د

ضن مقایسۀ تطبیقی مدلهام همپوتانی همافزایی آنهرا در

ب ای مدل غ ا اتالمی خواهد بخریدم ایجاد فیلار بررا

مدلی جامع اراه تد اتو

محک میزان تقر ،خوانش مخاطب بر حقیقرو مسرجد برر

در ای مدل عال بر یژگیها ظراهر

خوانش مساجد معاصرم خوانش مع ات اتان مطرح مریترود

راهکارها تولیدم اناقال معانی هنچ ری خروانش بهارر آن

البا در خوانش مساجد معاصرر ور بر طرور معنرول اتفراق

مفاهیم در مساجد معاصر تبریز بر مب ا احکام اتالمی م جرر

میافادم تنامی موارد ب نوبۀ خود مؤثر دخیلاند ب رابرای در

گردد
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ملنروس در

اتاس احکام فقهی تریعی اترو ور مریتوانرد بر اترا باط
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در خوانش یک ب ا معنار نقش دارند و جو مخالفی از

تحلیل نهایی بیرار بر مقولرۀ فررمهرا ننرادی

آرایر هرا

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی

مسجد معاصر تبریز
خوانش مخاطبان از مساجد معاصر تبریز
خوانش مخاطبان از مساجد معاصر تبریز
جمعبندی خوانش مخاطبان در سه دسته از مساجد معاصر (مساجد مشابه گذشته ،نامتعارف ،تلفیقی)
تحلیل آماری و مقایسۀ تطبیقی خوانش مخاطبان خاص و عام در سه دسته از مساجد معاصر تبریز (با نرمافزار آماری)
تحلیل خوانش مخاطبان خاص و عام از مساجد معاصر تبریز با معیار احکام فقهی شیعی
استنباط راهبردها و رویکردهای معناپردازی و خوانش معنا در مساجد معاصر تبریز با توجه به معیارهای پژوهش

تصویر  :9مدل نهایی تحلیل خوانش مساجد معاصر ایران
Fig. 3: The final model for the analysis of the reading in contemporary mosques of Iran.

 .6معیارها و سنجههای پژوهش

هسا دم اصول احکام نظر اتالمم فرازمانم فرامکانم قطعی

برا تحلیل ارزیابی (تحلیل میرزان تقرر ،خروانش فهرم
مخاطبان ب معانی مورد نظر معنرار طررح هنچ ری معرانی

ابد هسا د در ادام ب برخی نکرات مسراخرج از احکرام
نظر اتالم راجع ب مسجد میپردازیم:

عنیق حقیقی مسجد)م نیازم د تعیی ت ج ها ما اترب برا

غایت مسجد بهمثابۀ محل عبادت :با توج ب ای ک هردف

اهداف پژ هش هسایم در ای پژ هش معیار تر جش نارایج

اصلی ب ا مسجدم عبادت اتوم ابادا بر اهنیرو عبرادت از

خوانشم احکام فقهی مرتب با معنرار مسرجد اترو البار

دیدگا آیات ر ایات اتالمی میپردازیم در تفسریر آیرۀ «

اخذتد از طریق مصاحب

پرتر ام م بر اتاس ت ج هرام از

جو مخالف بررتی تحلیل نهایی اراه میگردد مدلی ور

مینویس د و غرض خلقو ای اتو و آنان پرترا دۀ خردا
بات د ن ای ک ا معبود باتد ( )Tabatabai 1977در ای آی م

در اندیرۀ اتالمی تریع برا حرورو از حکنرو نظرر بر

«عبادت» ب ع وان «غایرو هردف خلقرو» مطررح ترد

تنو حکنو عنلی ب ع وان یک اصل پیشبی ی تد اتوم

«عبادت» در ای جا مارادف معرفو وامل تهود حق اتو

فرای د اجاهاد اتو ای مدل از م برع حری یع ری قررآن بر
عال ۀ گفاار رفاار معصومی (ع) آغاز تد

ضرن معیرار

قرار دادن آنم با اتافاد از عقل جنعی ترپس عقرل فررد
مجاهدم برا مساهل ر ز اعالم حکم مریترود (

Noghrekar

 )2008در ای پژ هشم ابادا در د حوز م حکنرو نظرر

در فرای د ارتباط با خدام عبادتم رتب

اهنیرو خاصری دارد

تا جایی و اژۀ «عبد» مارادف اژۀ «انسران» مع را مریگرردد
نناز رو دی اتو ب تیلۀ نناز یاد خضوع در برابرر ا
و جان هنۀ ترایع دی اترو حفر

مریترود ( Tabatabai

1992؛  )Saheb mohammadian 2006بر لحررا مع رراییم

مع ام مع اپرداز م خوانش مفهوم مسجد اتاخراج میتروند

اتو اژۀ مسجد ب مع ا هر محلی اتو ور پر ردگرار در

حکنو نظر مبا ی بر عقل (پیامبر در نری) نقرل (قررآن

آن پرتراش ترود ( )Zargar 2007عبرادت غایرو خلقرو

احادیث) حکنو عنلی مبا ی بر احکام پر جگانرۀ اترالمی

انسان ب م زلۀ عبدم برا تکامل تیر ب تو ونالم نیازم رد

(حالل م حرامم مکر م مساحب مباح) اترو برا توجر بر

عبادت تجود تلقی میگردد ب فرمودۀ نبری مکررم اترالم

ای ک دی اتالم قرآن وریم ت ها دی

واا ،تحریفنررد

(

)م «قلب مرؤم م عررش خداترو» برا اترا اد بر ایر

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال چهارم ،شماره اول -بهار و تابستان │ 37

99

] [ DOI: 10.29252/ciauj.4.1.27

حکنو عنلی اتالمم مفاهیم پای ا مرتب با ایجراد اناقرال

اژۀ «مسجد» از ریرۀ «تجد» ب مع را محرل ترجد آمرد
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تنامی ای معیارها در جایگا خود ب وار میآی رد خروانش

مررا خلقررو الج ر

االنررس اال لیعبررد ن»م عالم ر طباطبررایی

حدیثم عرفا قلرب انسران وامرل را عررش الهری دانسرا انرد

تهرم اهنیو نسبی مساجد در تطح تهر یرا محلر م اناخرا،

( )Bolkhari Qehi 2009بر اتاس آیات ماعردد قرآنریم نظیرر

هر ت دتا از مساجد (مساجد تبی گذتا م مساجد مافا ت

آیۀ  33تورۀ مباروۀ نورم ب ا مسجد برا احیرا نرام یراد
خداتو مسجد برا احیا تفکر توحیرد اترو؛ از ایر

از گذتررا

مسرراجد تلفیق ری)م دتارت ری ب ر مرخصررات

یژگیها معنار مساجد هنانگون و قبال ترخ رفروم

ر هر وار و با حدت ولنر م رافی باترد در مسرجد ر ا

برررا اخررذ خرروانش مخاطبرران از تک یرکهررا پرترر ام

نیسو ( )Javadi Amoli 2009با توج ب آیۀ  08تورۀ توبر م

مصاحب بهر گرفار ترد بررا ننونر گیرر معابرر از میران

طراحری آن نیرز

پاتخده دگانم از ننون گیر تصادفی اتافاد تد پرترر ام

عنران مساجد و بالطبع تامل ننادپرداز

میتودم ب قدر حاهز اهنیو تلقی تد و الزمرۀ آن الارزام

دارا پ ج بخش  54تؤال چ دگزی ا میباتد برا توجر

ب برخی از مهمتری اصول اعاقاد نظیر اینان بر خداترو

ب مجنوع تعداد تقریبی وراربران مسراجد مرورد بررتری ور

ب ابرای باید مقدمات فهم خوانش مع ا حاصرل از ننادهرا

 4111نفر تخنی زد تد اتو بر اتاس فرمول وروورانم

توت مخاطبان فراهم باتد تا باوان بر اتراس آن نرران هرا

حد د  331نفر ب ع وان حجم جامعۀ ننون ب دتو میآیرد

ننادهایی را بر ای فرای د طراحی ورد علنا مذهبیم فقهرا

هدف از ای بخرش تحلیرل تفسریر داد هرا اراهرۀ نایجرۀ

مراجع در زمی ۀ معنار مسجد نکاتی بیران ننرود انرد ور از

پژ هش مورد اتو اوثر افرراد بر تنرامی ترؤاالت پاترخ

جهات ماعدد قابل بررتی الزماالجرا هسا د رعایو آنها

گفا د تعداد تؤاالت بد ن جوا ،یا دارا پاترخ نرامرتب

در هنۀ د ر هرام از جنلر معنرار معاصرر مسراجدم امرر

در حد نرمال بود ت اتب م اتبی بی تعداد واربران مسرجد
جرود آمرد ور

طراحی مسرجد مریفرمای رد« :طراحری تراخو مسرجد

ر ایی ننون بردار را در حد قابرل قبرولی نرران مریداد در

تزیی ات آن ب تبک غربی بیگان و یرادآ ر غیرمرذهبی یرا
ضدمذهبی باتد اگر تبب تر یج فره گ بیگانر باترد حررام

ادامرر برر بررترری تحلیررل برخرری یافارر هررا آمررار –
خر جیها نرمافزار – مطابق با موضوعم اهداف معیارها

اتو طرح مسجد باید تاد باتد تادگی طررح تراخانان

پژ هش پرداخا میتود

مسجد ب ای مع اتو و تزیی اتی ور وراخهرا خانر هرا
قدرتن دان مادّ ب آنهرا زی رو مریترود در مسرجد جرایز

 .8یافتههای تحقیق

نیسو ب وار بررد نررود» ( )Movazaf Rostami 2014برا

 .1-8نتایج پرسشنامه

توج ب احکام نظر

عنلی مسجد در زمی هرا مخالرفم

ناررایج ا لی ر

داد هررا آمررار حاصررل از پرتر ر ام هررا

در جد ل  0ب برخی از معیارها تر جش مسرجد مطلرو،

توزیعتد در میان مردم در ای بخرش اراهر ترد اترو در

مساخرج از احکام فقهی اتالمی راهکارها مرتب با آنها

پرتر امۀ تنارۀ یکم ب نشانههاا و شاخصاههاای دخیرل در

در معنار مسجد نحوۀ ارتباط ایران با مدل خوانش اتار

خوانش مسجد از دیدگا مردم پرداخا میتود؛ در پرتر امۀ
تنارۀ د م موضوع فهم خاانن

تد اتو

فضاای دنخلای عوامرل

دخیل در آن مطرح مریگرردد؛ در پرترر امۀ ترنارۀ تر م
در ای پژ هش در بخش میدانی از میان حد د  081مسجد

اخذ گردید ت دتا مسجد اناخا ،تد اند و مساجد دتاۀ

معاصر تبریز و مورد بررتی تحلیل قرار گرفا ردم تعرداد 9

ا ل مراب گذتا م مساجد دتاۀ د م تلفیقی مسراجد دتراۀ

مسجد اناخا ،گردید مهمتری دالیل اناخرا ،ایر مسراجد

ترروم مافررا ت از گذتررا هسررا د از دیردگا مررردمم عوامررل

عبارتاند از :پراو ردگی م اترب مسراجد در محرالت ترطح

ماعدد در خوانش فهم مسجد نقرش دارنرد ور برخری از

93
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بدیهی قطعی اترو مقرام معظرم رهبرر در زمی رۀ تربک

تعداد پاتخده دگان در هر مقطع زمرانی بر

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی
جدول  :1معیارها و سنجههای تحلیل خوانش مخاطبان از مساجد معاصر تبریز (راهکارهای طراحی مسجد و تحلیل و سنجش خوانش مخاطبان از مسجد بر
اساس دیدگاه احکام اسالمی و نحوۀ ارتباط آنها با مدل خوانش (Hamzehnejad 2011؛ Raeesi 2013؛ Shaterian 2011؛ )Zargar 2007
;Table 1: Criteria and measures of readers' analysis of contemporary mosques in Tabriz( (Hamzehnejad 2011; Raeesi 2013
)Shaterian 2011; Zargar 2007
باید و نبایدهای مسجد بر اساس حکمت اسالمی

ارتباط با مدل خوانش

راهکارها در طراحی معماری مسجد

0

حرمو ترب ب غیرمسلنانان

حرمو اتافاد از فرمم ع اصر تزیی ات غیرمسلنانان

فرمم ننادم آرای

8

اصل توحید

تقارنم محوریو قبل م مروزگرایی در فضا گ بدخان

ایدۀ فضایی -ه دتی

3

تادگی

عدم اتافاد از فرمها غیرماعارف

اید ها فضایی -ه دتی

5

توج ب جهو قبل در طراحی

اتافاد از ه دتۀ محوردار با توج ب جهو قبل

اید ها فضایی -ه دتی

4

توج ب جهو قبل در طراحی

اتافاد از ه دتۀ محوردار با توج ب جهو قبل

اید ها فضایی -ه دتی

3

آرامش در فضا عباد

اتافاد از ه دتۀ مروزگرا تاو م مان د مربع

اید ها ه دتیم فرمم آرای

7

فضا داخلی حدتآفری

عدم اتافاد از ع اصر ماکثر ترویشآ ر

اید ها ه دتیم آرای

8

هر تقدتی در ارتباط با خدا ند مع ا مییابد

عدم قداتو ذاتی ع اصر فرمها

فرم ننادم آرای ها

9

اتصال م اتب صفوف

ه دتۀ یکپارچ

01

مذمو تجسدگرایی تصویرگر خدا ند

انازاعگرایی تجرید در آرای ها فرمها ع اصر

00

حرمو ایجاد در ،در جهو قبل

پرهیز از ایجاد در ،در جهو قبل

08

تادگی

عدم اتافاد از فرمها غیرماعارف

03

جواز بومیتاز تکلی

اتافاد از ع اصر بومی توج ب بسار زمی

فرم ننادم محی

05

عدم تجویز الگو غالب در طرح مسجد

عدم توصیۀ الگو تکلی ه دتی خا

ایدۀ فضایی ه دتیم فرم

04

عدم قداتو رنگها عالهم

اتافاد از رنگها ما اتب با محی

03

عدم خودننایی تظاهر

اتافاد از فرمها ع اصر ما اتب با عرف محی

فضا مساقل برا عالنان دی ی

عدم تفکیک فضا ب فضاها ووچکتر

حرمو ایجاد مقصور

اید ها فضایی -ه دتی
فرم نناد آرای ها
یژگیها والبد
اید ها ه دتیم فرمم آرای

عرف

محرا ،بزرگ (محرا ،ومعنق)

آرای ها
آرای هام فرمم نناد
یژگیها والبد (وارورد)

08

ترخص مسجد در عی حرمو بل د تاخا

م ار دیوار مسجد بل د طراحی نرود

فرم

09

حرمو تزیی با طال نقر

عدم اتافاد از فلزات باارزش در تزیی ات

آرای ها

81

ارزش نناز زیر آتنان

اتافاد از فضا صح برا نناز در صورت امکان

آنها عوامل والبد

بسار

یژگیها والبد

یژگیها والبد

برخی دیگر عوامل غیروالبد هسرا د

از محرا،م تزیی ات آرای هام یکری از مهرمترری عوامرل در

با توج ب تأوید پژ هش تؤاالت تحقیق بر تحلیل خوانش

خوانش مع ویو فضا داخلری مسرجد بر ترنار مریر نرد

با توج ب رابطۀ فرم ننادم پاتخها وراربران نیرز غالبرا در

(تصویرها )4 5

هنی راتاا قابل جنعب د هسا د داد ها پرترر ام هرا در
نرمافزارها آمار

ارد تدند و تحلیلها ا لیر بر تررح

ذیل میباتد:

بر اتاس ننودار فروقم در خروانش مخاطبران از فضرا
داخلی مساجد م اخبم از لحا فهم معانی آرامش ر حانی
مع ویو فضایی حس تنروز بررا عبرادتم از میران تر

مهمتری نران ها تاخص ها ملنوس مسرجد از نظرر
مخاطبان عامم گ بد م رار هسرا د مهرمترری نرران هرا

دتاۀ مساجد اناخابیم مساجد دتاۀ ا ل (یع ی مسراجد ور
تبی مساجد گذتا هسرا د)م نسربو بر مسراجد دتراۀ د م
(مساجد تلفیقی) مساجد دتاۀ تروم (مسراجد مافرا ت برا

اذان ترکیل میده د نناز جناعو ر یدادها فعالیوهرا

گذتا ) برتر هسا دم هر چ د ور در زمی رۀ مع ویرو فضرا

مذهبیم اجاناعی فره گیِ تکلگرفا در فضا مسجد بعد

داخلرریم مسرراجد دترراۀ د م ترروم اخرراالف مع ررادار در
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فرامادّ مسجد را آرامش ر حانیم فضرا مع رو

صروت
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07

عدم اخاصا

فضا تفکرآفری

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

مساجد دستۀ سوم

0.00

مساجد دستۀ دوم

مساجد دستۀ اول

تصویر  :3خوانش مخاطبان از نشانههای شاخص سه دسته از مساجد معاصر منتخب در شهر تبریز (پرسشنامۀ شمارۀ یک)
Fig. 4: Respondents’ readings of the distinct characteristics of the three selected groups of the contemporary mosques in Tabriz
)(Questionnaire No. 1

زیاد
متوسط
کم
خیلی کم

مساجد دسته سوم

مساجد دسته دوم

مساجد دسته اول

0.00

خوانش مخاطبان ندارند در تحلیرل نگارنرد ور برا بررتری

 .2-8نتایج مصاحبهها

نقر ها مسراجد هنچ ری حضرور در مسرجد تک یرک

برا ب دتوآ ردن اطالعات ویفی از عامرۀ مرردم راجرع بر

«مراهد » صرورت گرفروم دلیرل احانرالی خروانش فضرایی

مساجد معاصر تبریزم تؤاالتی ب د تکل باز هدفن د طرح

ر حانیتر در مساجد دتاۀ ا ل را مریتروان در عوامرل ذیرل

تررد اتررو ورر حررد د  073نفررر از مجنرروع  331نفررر –
پرو دگان پرتر ام – تنایل ب پاتخگویی ب آنها در قالرب

جساجو ورد -0 :جود اید هرا فضرایی -ه دتری از قبیرل
حدت در وثرتم محورب د جهو قبلر م تعرادل

اید ها

تقارن در پالن ننام تکون در پالن تبساان؛  -8بهرر گیرر
از وایب هرا مرذهبیم آرایر هرا اترالمی ؛  -3اترافاد از

برا محاریت نشانهها و شاخصاههاای مساجدم مهرمترری

مفاهیم مع و مررتب برا مسرجد عبرادت ترد انرد

معاصر تبریز از نظر مردم ب ترتیب ا لویو عبارتانرد از-0 :

│

م رار م  -8گ برردم  -3آرامررش ر حری مع ویرو فضررایی در
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بر تردریج در ذهر مرردم

(مان د :گ بدم م ار م محرا)،
91

اتار میگردد:
فاواورها تاخص هرا دخیرل در خروانش فهرم مسراجد

ع اصر و ب طرور قررارداد
حا

مصاحب داتا اند ب برخی یافا ها حاصل از آنهرا در ذیرل
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تصویر  :3خوانش مخاطبان از معنویت فضای داخلی سه دسته از مساجد معاصر منتخب در شهر تبریز (پرسشنامۀ شمارۀ دو)
Fig. 5: Respondents’ readings of the spirituality of the interior space of the three selected groups of the contemporary mosques
)in Tabriz (Questionnaire No. 2

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی

فضا مسجدم  -5تزیی رات آرایر هرا در حجرم خرارجی
فضا داخلیم  -4محرا،م  -3تردر ر د م  -7رنگ

-8

نور

واربر ها امر زی م  -3تادگیم  -5دتارتریهرا م اتربم
 -4توج ب تزیی ات آرای هام  -3رنرگ م اترب مع رو
 -7ایجاد حس مع و در فضا عباد

در رابط با مهمترین عانمل مؤثر در خانن

فضای دنخلی

مسجدم مهمتری فاواورها در فهم فضرا داخلری مسراجد از
دیدگا مردم عبارتاند از -0 :تزیی ات آرای ها واتریکار
آجروار

بر اتاس نظرات مردم از لحا خوانش فهم معانی بر

وایب ها قرآنیم  -8برگزار ننراز جناعرو

مراتم مذهبی در مسجدم  -3رنگ فضا داخلی مسرجدم -5

ترتیب مساجدم مسجد میانۀ مراراالنم مسرجد امرام رضرا (ع)
گلرهرم مسجد نبی اورم (

)(مساجد دتراۀ ا ل ور مرراب

مساجد گذتا هسا د)م مساجد بودنرد ور مرردم بیرراری
آرامش ر حانی فضا مع و را در آنها حرس وررد انرد

ارتفاعم ت اتبات ه دتۀ م اتب مسجدم  -4خاطرات فرد از

مساجد دتاۀ توم ور مافرا ت برا مسراجد گذترا

مسجدم  -3محرا ،مسجد

ظاهر ناماعارف هسا دم یع ی مسرجد امرام رضرا (ع) محلرۀ

مهمتری

پیر هادات مردم برنی خانن

تبریز ب ترتیب عبارتاند از -0 :افز دن م ار

بهتار معاانی مساادد

گ بد در مسراجد

فاقد آنهام -8طراحی با الهام از مساجد گذتا با اضراف ورردن

دارا

تیال،م مسجد خاقرانی مسرجد مصرطفی خنی ریم از نظرر
اوثریو مردم نیاز ب تغییررات اتاتری بررا تولیردم اناقرال
خوانش معانی عنیق مسجد دارند

نتیجهگیری

مع ویرو فضررایی دریافررو معررانی الهری در مسرراجد ور

عوامل در نایجۀ وثرت واربرد در معنرار مسراجد ایرران (

تباهو بیرار با مساجد گذتا داتا د نسربو بر مسراجد

تهر تبریز) ب تدریج بر اتاس قراردادها اجانراعی تبردیل

خوانش مساجد معاصرم عال بر نران ها ظاهر مان د گ بد

تد اند نقش بسیار مهنی در خروانش معرانی مسرجد ایفرا

م ار م عوامل مفاهینی مان د آرامش ر حی مع ویرو در

میو د بر ای اتاس با ع ایو ب اهنیو ذه یات مخاطبانم

فضا مسجد نیز از نظر مخاطبان نقش مهنی ایفا میو د برا

خرراطرات جنع ری ایررران ب ر طررور ول ریم مح ری

بسررار

بهر گیر از احکام فقهی اتالم در مقام معیار تحلیل خوانشم

تکلگیر ب ا مسجدم اتافاد از ای ننادها برا فهم بهارر

ب نظر میرتد برخی اصول احکرام اترالمی چرارچو،

مساجد معاصر ضر ر ب نظر میرتد در ای نوتاارم مطابق

قیود برا معنار مسجد ایجاد وررد انرد ور از آن جنلر
میتوان ب اصل عدم تراب تبک الگو معنار مسجد بر

با ادبیات موضوع در زمی ۀ معیار تر جۀ تحلیرل خروانش –
یع ی احکام اتالمی – ب تحلیل خوانش مسراجد برر اتراس

الگوها غربری یرا عردم تجسردگرایی حرمرو اترافاد از

احکام فقهی پرداخا تد اتو احکام اتالم در چهار بخرش

تزیی ات دارا ر ح اتار ورد و ب طور مسراقیم در احکرام

با مرتبوها

مافا ت اراه تد اند ور در درجرۀ ا لم آیرات

فقهی اتالم تفاتیر مجاهدی اتار تد اند از تو دیگررم

قرآن راجع بر معنرار مسراجد در مرتبرو د م احادیرث

با آنک در مورد برخی از عوامل تأثیرگذار در خوانش مساجد

معصومی (ع) در مرتبو توم احکام تفاتیر مجاهردان

معاصرم از قبیل جود ع اصر چون گ بد ترردر ر د

فق تیع در زمی ۀ معنار مسجد مرورد توجر قررار گرفار

ایوانم در احکام فقهی معیار چارچوبی تعیی نرد اترو –

ای ت بخش احکام معیارهرا قطعری مطلرق
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ناماعارف یا مافا ت با گذترا تراد ترر اترو هنچ ری در

ب نناد مسجد تد

اتو

ب تدریج اجد معرانی الهری فرامرادّ
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یافا ها تحقیق نران میدهد از نظر مخاطبان عرامم خروانش

پیدایش آنها ب قبل از ظهور اتالم برمیگرددم احاناال ایر

الزماالجرررا هسررا د در مرتبررۀ چهررارمم تفاترریر معنرراران

با آنک اغلب ع اصر آت ا مساجد ایرانی مان د گ بد م ار م

صاحبنظران معنار از احکام اتالمی در خروانش مسراجد

ریر در معنار قبل از اترالم دارنرد ننریتروان ارتبراط

معاصر قرار دارند و نسبی هسا د نکاۀ مهم ای اتو ور در

مطلقی میان احکام اتالم ای ع اصر قاهل تدم باید توجر

احکام فقهی آیات ر ایات معیار خاصی در مورد بسیار

داتو با توج ب تجرب هام پیشدانسا ها خاطرات مردم از

از ع اصر دخیل در خوانش مان د گ بد ایروان اراهر نررد

ای ع اصرم جود آنها در تولیدم اناقرال خروانش معرانی

بیرار خطوط چارچو،ها ولی مطرح تد اند

ننیتوان

مساجد معاصر نقش اتاتی دارد در اقع ب نظر میرتد و

معانی ذاتی مطلقی مرتب با احکام اتالمی برا بسریار از

با توج ب قری بودن تجربۀ نناز جناعو فضا مع رو

ع اصر مسجد قاهل تد

عبادت با ع اصر مان د گ بد م ار – ب ع وان مهرمترری

طبق مطالعات انجامتد میتوان گفو و احکام اترالم
والم معصومی (ع) در مقام مهمتری دا ر معیار ت جش

عوامل دخیل در خوانش از دید مخاطبان – بر تردریج ایر
ع اصر برا مردم ایران دارا معانی الهی مرتب برا مفراهیم

خوانشم اصولی قطعری فرازمرانی در زمی رۀ یژگریهرا

عنیق حقیقی مسجد ترد انرد؛ البار گفا ری اترو ادراک

مساجد اراه ورد اند و بایسای در تحلیل اراهۀ خ مرری

مخاطبان از مع ا ای ع اصر بساگی تام ب اتاعداد مخاطبان

برا معناران مسجد تحلیل خوانش مورد نظر قرار گیرند

دارد امر نسبی خطاپذیر خواهد بود

پینوشتها
 0فی بُیُوتٍ أَذِنَ اللَّ ُ أَنْ تُرْفَعَ َ یُذْوَرَ فیهَا اتْنُ ُ یُسَبِّحُ لَ ُ
 8إِنَّنَا یَعْنُرُ مَسَاجِدَ الل ِ مَ ْ آمَ َ بِالل ِ

ابراهینی دی انیم غالمحسی
بلخار قهیم حس

 0379ماجرا فکر فلسفی در جهان اتالم تهران :طرح نو

 0385جایگا ویهانت اخای دایر

مربع در معنار قدتی نرری ه رها زیبا 05-4 :85

بنانیانم محندرضام محندرضا پور جعفرم فریال احند م علیرضا صادقی  0389بازخوانی هویو مع و

انگار ها قدتری در معنرار

مساجد تیعی فصل ام علنی پژ هری تیع ت اتی 71-37 :37
جواد آملیم عبداهلل  0388تفسیر تس یم قم :نرر اتراء
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 0391نصول مفهومی واربرد در طراحی ب اها مذهبی در نگرش تیع ننون مورد بررتی :تفرا تهرا مفهرومی در

طراحی مسجدم مزار مصلی پایاننامۀ دوار م دانرگا علم ص عو ایران
دباغم امیر مسعودم تید مصطفی مخااباد امراهی  0398چارچوبی نوی برا خوانش مساجد تهران معاصر نرری نقرش جهران -88 :)8( 5
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] [ Downloaded from ciauj-tabriziau.ir on 2023-01-09

فهرست منابع

رهیسیم محندم ان  0398مع ات اتی در آثار معنار برا ارتقاء طراحی مساجد پژ هش مورد  :مع اپرداز (از بعد ه دتری -فضرایی) در
مساجد معاصر تهران پایاننامۀ دوار م دانرگا علم ص عو ایران
فصل ام پژ هشها معنار اتالمی 53-31 :)5( 0
زرگرم اوبرم حنید ندینیم رافون مخاارتاهی  0383راه نا معنار مسجد تهران :تروو گرافیک دید
تاطریانم رضا  0391تحلیل معنار مساجد ایران تهران :نرر نوپردازان
98

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال چهارم ،شماره اول -بهار و تابستان 37

] [ DOI: 10.29252/ciauj.4.1.27

رهیسیم محندم انم عبدالحنید نقر وار  0393ارزیابی ه دتی فضایی مساجد معاصر تهرران برا اترافاد از تحلیرل مضرنونی مارون دی ری

تحلیل خوانش مخاطبان از گونههای مختلف مساجد معاصر تبریز
از دیدگاه فرم و نماد و با معیار احکام فقهی شیعی
 معنار مسجد از مفهوم تا مصداق (طراحی مسجد ورو دانررگا تهرران) پایراننامرۀ وارت اتری ارتردم0384 صاحبمحندیانم م صور
دانرگا تهران
 مقایس حس مکان پ ج مسجد معاصرر برا طررح تر ای نوآ رانر در تهرران: نقش طرح والبد در حس مکان0383

فالحوم محندحسی

پایاننامۀ دوار م دانرگا تهران
 نرر فضا: اصلها خوانش در معنار ایرانی تهران0390 فالمکیم محندم صور
 پژ هرگا علوم انسانی مطالعات فره گی: تهران0379  تکلگیر ه ر اتالمی ترجنۀ مهرداد حدتی دانرن د0973 گرابارم ا لگ
 دانرگا تهران: تهران0385 ترجنۀ علیرضا عی یفر

 ر شها تحقیق در معنار8118 گر تم لی دام دیوید انگ

 اتناعیلیان: النیزان فی تفسیر القران تهران0370

طباطباییم تید محندحسی

 دارالکاباالتالمی: النیزان فی تفسیر القران تهران0343 ———
 دانرگا تهران: تهران0383 ترجنۀ علیرضا عی یفر

 آفری ش نظری معنار م نقش علوم رفاار در طراحی محی0987 ل گم جان

 اتاانداردها ضرواب طراحریم برنامر ریرز م تراخو نگهردار0393 موظف رتانیم محندعلیم تهیل تهیلیم دا د نور علویج
 پرهیب:تهران
تهرتاز
 فره گساان ه ر: تهران0383

مساجد در جنهور اتالمی ایران ورور پادتاهی عربساان تعود

 زارت مسک:تهران

 درآمد بر هویو اتالمی در معنار0387 نقر وارم عبدالحنید

 ترجنۀ مهرداد قیومی بیده د، مع ا در معنار غر0974

نوربرگ تولازم وریسای

087-078 :35  از فهم داللوها تا فهم مکانیسم فهم (از هرم وتیک تا نران ت اتی) نام فره گ0378 صفیم محندرضا

[ DOI: 10.29252/ciauj.4.1.27 ]

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

منابع انگلیسی
Bemanian, Mohammad Reza, Mohammad Reza PourJafar, Feryal Ahmadi, and Alireza Sadeghi. 2010. Reflection of spiritual
identity and sacred notions in the architecture of Shi'i mosques. Shiite Studies Quarterly 30: 37–70. [in Persian]
Bolkhari Qehi, Hassan. 2009. The cosmological position of the circle and square in the sacred architecture. Honar-ha-ye Ziba
Journal 24: 5–14. [in Persian]
Dabbagh, Amir Massoud, and Seyyed Mostafa Mokhtabad Emraei. 2013. A new framework for reading of contemporary
Tehran mosques. Tehran: Naqsh Jahan Journal 4(2): 22–35. [in Persian]
Ebrahimi Dinani, Gholam Hossein .2000. The advent of philosophical thought in the Muslim world. Tehran: Tarheh No. [in
Persian]
Falahat, Mohammad sadegh. 2004. The role of physical layout in sense of place: A comparison between sense of place of five
contemporary mosques and traditional & innovative design in Tehran. PhD Diss. University of Tehran. [in Persian]
Falamaki, Mohammad Mansour. 2012. Principals and reading in Iranian architecture. Tehran: Faza Publishing. [in Persian]
Grabar, Oleg. 1973. Formation of Islamic art. Translated by Mehrdad Vahdati Daneshmand. 2000. Tehran: Institute of
Humanities and Cultural Studies. [in Persian]
Groat, Linda N., and David Wang. 2002. Architectural research methods. Translated by Alireza Einifar. 2005. Tehran: University
of Tehran . [in Persian]
Hamzehnejad, Mehdi. 2011. Conceptual and applied principles in designing religious buildings in Shia attitudes. PhD Diss. Iran
University of Science and Technology. [in Persian]
Javadi Amoli, Abdullah. 2009. Tafsir-e-Taasnim. Qom: Publication of Asra. [in Persian]
Lang, Jon T. 1987. Creating architectural theory: The role of behavioral sciences in environmental design. Translated by Alireza
Eynifar. 2004. Tehran: University of Tehran. [in Persian]
Movazaf Rostami, Mohammad Ali, Soheil Soheyli, and Davood Nouri Alavije. 2014. Standards and criteria for designing,
planning, building and maintaining mosques in the Islamic Republic of Iran and the Kingdom of Saudi Arabia. Tehran:
Parhib. [in Persian]
Noghrekar, Abdolhamid. 2008. An introduction to Islamic identity in architecture. Tehran: Ministry of Housing and Urban
Development. [in Persian].
Norberg-Schultz, Christian. 1975. Meaning in Western architecture. Translated by Mehrdad Ghaiomi. 2008. Tehran: Art
Academy Press. [in Persian]
Raeesi, Mohammad Manan. 2013. Semantics in architectural works for improving mosques designing; Case study: Meaningmaking (From geometric and spatial aspects) in contemporary Tehran mosques.” PhD Diss. Iran University of Science &
Technology. [in Persian]
Raeesi, Mohammad Manan, and Abdolhamid Noghrekar.2014. The geometric assessment of contemporary mosques in Tehran
using a systematic analysis of religious texts. journal of Islamic Architectural Studies 1(4): 30–46. [in Persian]
Rahimi, M. 2012. Requirements of mosque designing. Urmia: Memar Publications. [in Persian]

93

│ 37  بهار و تابستان- شماره اول، سال چهارم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

[ DOI: 10.29252/ciauj.4.1.27 ]

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

Saheb Mohammadian, Mansour. 2006. Mosque architecture from concept to eample (Designing the mosque of the University
Campus of Tehran). MA Thesis. University of Tehran. [in Persian]
Shaterian, Reza. 2011. Analysis of Iran’s mosques architecture. Tehran: Nopardazan. [in Persian]
Tabatabai, Seyyed Mohammad Hossein .1992. Al-mizan fi tafsir al-Quran. Tehran: Ismailian. [in Persian]
———. 1977. Al-mizan fi Tafsir al-Quran. Tehran: Dar al-Kotob Al-Islamiyah. [in Persian]
Vasfi, Mohammad Reza. 2008. From understanding of implications to understanding of the mechanism of understanding (from
hermeneutics to semiotics). Name-ye Farhang 34: 172–87. [in Persian]
Zargar, Akbar, Hamid Nadimi, and Rafone Mokharshahi.2007. A guide for mosque architecture. Tehran: Did Graphic Company.
[in Persian]
Gibson, J. J. 1976.The theory of affordances and the design of the environment. In Proceedings of Symposium on Perception
in Architecture, American Society for Esthetics (Toronto, October 1976). Republished as Chapter 4.9, Part VIII in
Reasons for realism: selected essays of James J. Gibson, E. Reed and R. Jones eds. 1982. Hillsdale, NJ.: Lawrence
Erlbaum Associates.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

37  بهار و تابستان- شماره اول، سال چهارم- فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی

│

33

