4

Vol. 5, No. 2 Fall-Winter 2020

An Insight into the Interrelation between the Mosques’
Architectural Codes and the Quality of Worshipers’ Presence
of the Heart: A Case Study of the Safavid Mosques in Isfahan

[ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.51 ]

[ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6 ]

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

Mahdieh Ahmadi , Hero Farkisch *, Vahid Ahmadi , Ahmad Mirza Kouchak Khoshnevis
1 Phd Candidate, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Assistant Professor.Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Iran Culture Heritage, Tehran, Iran.
(Received 21 Oct 2020, Accepted 18 Jan 2021)

The mosque is, and will stay as, one of the key and vital elements in the Islamic culture. It plays a great role
in all aspects of worshiping, praying, creating a society, solving social problems, and establishing a Godruled government. In fact, the mosque is the soul in
the body of its place and religion, and it is unfeasible
to separate the soul from the body. The design of the
traditional mosques was in such a way that the architects and artists, in addition to using special architectural techniques, used all the then-available art
techniques to build a mosque whose components
would calm the worshipers and lead them to
strengthen their beliefs. In this work, the Safavid architecture, one of the legendary periods in Iranian
and Islamic architecture, was selected and was researched with a special emphasis on the existence of
a common denominator in the design of the earlier
traditional Iranian mosques. The objectives of this
study are hence: a) to identify, describe and explain
the physical component system of the code on the individual’s presence of the heart, and b) to identify the
physical mindfulness components in the mosques architecture, and c) to identify the main characteristics
of the famous mosques. In order to achieve these
objectives, the researchers generally should seek to
answer two main questions: what are the mysterious
components of traditional Iranian mosques specifically? And what are the main physical components of
the Safavid mosques for ensuring the mindfulness and
the presence of the heart of individuals? In the present study, a mixed exploratory method is used. The
effect of mosque’s physical component system and
each component’s signification on the presence of the

heart in the Safavid mosques were investigated in detail for answering the two questions above. According
to the "Likert scale”, two types of questionnaires
were designed. Then, a multi-criteria decision-making
method alongside the "Seca classification method"
were used to study the interrelation between the
aforementioned components and their effects in the
following Isfahan’s mosques: Imam Mosque as the
only asymmetrical mosque in the world that is the
summary of the traditions and patterns at its period
of construction; and Sheikh Lotfollah Mosque which
lacks any courtyards or minarets; Hakim Mosque,
which have many mihrabs and interesting brickworks
inside; and AghaNoor Mosque as the masterpiece of
the period. Our findings show that there is a significant interrelation between the elements of physical
component system with the presence of the heart
and mindfulness of the prayers and masses. Therefore, respecting all the elements of the physical component system altogether would increase the
mindfulness and the presence of the heart in masses
of prayers, leading to the creation and strengthening
of the architectural patterns in harmony with human
needs and expectations in important religious places.
This, in turn, will lead to the recreation of Islamic-Iranian architectural patterns, having a tremendous impact on the development and deepening of religious
values in masses and boosting the motivation of worshipers to continue attending the mosque.
Keywords: Mosque, Presence of the heart,
Architectural codes, Safavid mosques of Isfahan,
Physical component system.
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سال پنجم ،شماره دوم -پاییز و زمستان ۹۹

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب
زمستان ۹7
سال چهارم ،شماره دوم -پاییز و
*

نمازگزاران (مورد پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

مهدیه احمدی ،1هیرو فرکیش ،**2وحید احمدی ،3احمد میرزا کوچک خوشنویس
 .1ﺩانشجوی ﺩکترای گروه معماری ،واحد مشهد ،ﺩانشگاه آزاﺩ اسالمی ،مشهد ،ایران.
 .2استاﺩیار گروه معماری ،واحد مشهد ،ﺩانشگاه آزاﺩ اسالمی ،مشهد ،ایران.
 .3استاﺩیار گروه معماری ،واحد مشهد ،ﺩانشگاه آزاﺩ اسالمی ،مشهد ،ایران.
 .4استاﺩیار گروه معماری ،پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی-صنایع ﺩستی و گرﺩشگری کشور ،تهران ،ایران.
(تاریخ ﺩریافت مقاله ،1399/7/30 :تاریخ پذیرش مقاله)1399/10/29 :

چکیده
مسجد مهمترین نهاد تمدنساز در اسالم است و در واقع روحی بزرگ در کالبد مکان است وجدا کردن این روح از
آن کالبد کاری ناصواب است .معماری مساجد گذشته بهگونهای بود که معماران وهنرمندان عالوه بر استفاده از فنون
خاص معماری ،تمام هنر خویش را بهکار میگرفتند تا مسجدی بسازند که جزءجزء آن سبب آرامش نمازگزار باشد
و او را به توحید و خداشناسی رهنموون شوود .درایون تقییو  ،معمواری صوفوی کوه از شواخ
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تورین دورههوای

معماریست ،انتخاب شد .هدف پژوهش ،شناسایی رمزگان معماری مساجد بر میوزان حووورق،ب ،همچنوین یوافتن
اصول و الگوهای شکلدهندۀ مساجد مؤف گذشته است؛ و برای دستیابی به این اهداف ،مقییان با انجام مطالعوا
و«رمزگان کالبدی معماری مهم برای تقی حس حوورق،ب افراد در معماری مساجد دوره صفوی کودام هسوتند »
است .در تقیی حاضر از روش تقیی آمیخته استفاده شد؛ وتأثیر رمزگانهای کالبودی معمواری مسوجد بور میوزان
حوورق،ب ،و بازشناسی تأثیر مؤلفههای رمزگونۀ معماری مساجد بر میزان حوورق،ب در مساجد صوفوی ،بررسوی
شد.دو نوع پرسشنامه طب طیف لیکر

تنظیم و با روش مدل تصمیمگیری سند معیاره ،روابط بین متغیرها و میزان

تأثیر آنها در مساجد اصفهان بررسی (امام خمینی(ره)؛ شیخ لطف اهلل؛ حکیم؛ وآقوانور) جموعآوری و تق،یول شود.
یافتههای تقیی وجود رابطهای معنادار بین مؤلفوه هوای رمزگوان کالبودی معمواری مسواجد بوا میوزان حووورق،ب
نمازگزاران در مساجد را نشان میدهند ،که در آن میزان تأثیر مؤلفه کالبدی از دیگر مؤلفههوا بیشوتر بوود .همچنوین
رعایت همۀ رمزگان کالبدی معماری مساجد در کنار هم ،سبب ایجاد حوورق،ب بیشتر در نمازگزاران میشود.

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

میدانی و تق،یل شرایط در پی پاسخگویی به سئواال

«رمزگان کالبدی معماری در مساجد سونتی ایوران سیسوت »

واژگان کلیدی
مسجد ،حوور ق،ب ،رمزگان معماری ،مساجد صفوی اصفهان ،نظام کالبدی.
(نمونه موردی مساجد صفوی اصفهان)» در دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد با راهنمایی اساتید ،خانم دکتور هیورو فورکیش و آقوای
دکتر وحید احمدی و مشاورۀ آقای دکتر احمد خوشنویس است.
**نویسندۀ مسئول مکاتبا :

hero.farkisch@mshdiau.ac.ir
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* این میاله برگرفته از مباحث نظری رسالۀ دکتری خانم مهدیه احمدی با عنوان «تق،یل مؤلفههای رمزگشوایی معمواری سونتی ایوران

مقدمه
نماز ،سشمۀ زالل نورانیت و معنویوت اسوت و هور مسو،مان

راهبردهایی برای افزایش حوور افراد در مساجد ارائه شود.

تا از آلودگی های نفسانی پاک شود .نماز ،امانت بزرگ الهی و

ضمنی گستردهای در ذهن مردم یو

شوهر هسوتند .معمواری

معیار قبولی اعمال است ،مشروط بور ایونکوه روح و حیوا

امروز به دالیل مخت،وف بور اسواس فووای فرهنگوی سواخته

داشته باشود ،روح نمواز حووور ق،وب و توجوه بوه معبوود و

نمیشود .در قرآن کوریم واژۀ مسوجد بیسوت و دو بوار ،واژۀ

خشوع در برابر او است .نمازِ بدون حوور ق،ب همانند پیکور

مساجد شش بار و درمجموع این واژه با مشوتیا اش بیسوت

بیروح است .معیار قبولی نماز نیوز ،حووور ق،وب نموازگزار

و هشت بار آمده است؛ اما اینکه بوهطوور مسوتییم راجوع بوه

بسوتگی دارد توا میبوول

معماری مسجد اشارهای شده باشود ،سنوین نیسوت؛ ب،کوه در

واقع شود .نماز یکی از مصادی اعظم ذکر اسوت .سوون ذکور

خصوص جهت قب،ه ،فوای مسجد ،طهوار و آداب مسوجد

یعنی یاد خدا ،در تمام نماز سوه افعوال و سوه اقووال ،روح و

مطالبی بیان شده است.

است و به میزان حوور ق،ب شخ

جان نماز همان حوور ق،ب است که حیییوت ذکور اسوت و

ساخت بناهای غنی و ارزشمند که عالوه بر رفع نیازهای

نماز بدون حوور ق،ب ،فاقد روح و جان به نظر مویرسود و

انسان ،بتواند آرامش را به انسان انتیال دهد و تا سوالیان سوال

تقصویل حووور ق،وب

مبقوث اصو،ی در فووای معمواری

ارزشی نخواهد داشت .در ضورور

باارزش باقی بماند ،یو

همین بس که نماز بدون حوور ق،ب ،نماز حیییوی نیسوت و

امروز کشور است .ع،ت اص،ی انتخاب موضوع «بررسی توأثیر

زمانی که از حیییت و باطن خود جدا شود و بهصوور یو

رمزگان کالبدی معماری مساجد بور میوزان حووور ق،وب در

بنابراین ،لزوم انجام بررسی و شناسایی عوامول کالبودی موؤثر

شده است ( )Jaberi Ansari 1999بنابراین لوزوم پورداختن بوه

برافزایش میزان حوور ق،ب انسان در مسوجد ،بودین ترتیوب

موضوع میاله کامالً مشهود است.

مشخ

وجه نوآوری میالۀ حاضر ،نسبت به مطالعا

میشود.
در این میاله ،تالش میشود مبانی نظری معماری مساجد

لقاظ موضوعی ،کامالً مشخ

توألیف

پیشوین بوه

است و تاکنون ایون موضووع

اسالمی در دورۀ صفوی بررسی شود و رمزهوا و نمادهوای بوه

به طور مستییم بررسی نشده است تا با درسگیری از تجارب

کاررفته در این مساجد شناسایی شوند و رمزگشوایی از رمووز

گذشته و بهکارگیری آن نکا

در زمان کنوونی ،مودنظر قورار

مستتر و آشکار طراحی و اجراشده در مساجد دورۀ صفوی که

گیرد؛ در این پژوهش ،ابتدا رمزگان کالبدی معمواری مسواجد

از دورههای موف به لقاظ ساخت ابنیوۀ ارزشومند در کشوور

در آنها شناسایی و دستهبندی شد و پسازآن وجوود ارتبواط

گیرد و همچنین «رمزگان 1کالبودی

هر مؤلفه بر مؤلفوه دیگور بررسوی و توأثیر مجمووع رمزگوان

معماری مساجد» و عوامل شکلدهندۀ آن و «حوور ق،وب» و

کالبدی معماری مساجد بر میزان حوور ق،ب افراد حاضور در

سگونگی سیر تقیو آن در الگووی سواخت مسواجد موفو

مساجد منتخب ،بررسی و نوآوری میاله نسوبت بوه مطالعوا

عزیز ایران است ،صور

مناسب معماری مساجد فع،ی به جهت افزایش حووور افوراد

که روش تقیی آمیخته اکتشافی برای آن در نظر گرفته شوده،

در مساجد ،موردبقث قرار گیرد و با توجه به عم،کورد نظوام

جدید بوده و بر روی متغیر رمزگان کالبودی معمواری از ایون

میدس جمهوری اسوالمی ایوران در ایون زمینوه ،راهکارهوا و

روش بهره گرفته شده است.
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شد .این میاله به لقاظ روش تقییو آن نیوز
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گذشته به جهت الهامگیری در زموان کنوونی و ارائوۀ الگوویی

پیشین مشخ
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عمل بویروح درآیود ،موجوب نزدیکوی بوه خودا نمویشوود.

نمازگزاران» فیدان مالل آور منابع فارسوی بوهصوور
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نمازگزار در شبانهروز ،پنج نوبت در آن سشمه وارد مویشوود

معماری امروز بهویژه معماری مساجد ،منتیلکنندۀ معانی

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

این تقیی در راستای پاسخگویی بوه پرسوشهوای زیور
است:

حوور ق،وب افوراد در معمواری مسواجد دورۀ صوفوی کودم
هستند » .اهداف این میاله نیوز« ،شناسوایی رمزگوان معمواری

«رمزگووان کالبوودی معموواری در مسوواجد سوونتی ایووران
سیست » و «رمزگان کالبدی معماری مهم برای تقیو حوس

مساجد بر میزان حوور ق،وب» و همچنوین «یوافتن اصوول و
الگوهای شکلدهندۀ مساجد موف دورۀ صفوی» است.

 .1فرضیه پژوهش

کالبدی مساجد بهصور

فرضیه پژوهش سنین است« :به نظر میرسد رمزگان کالبودی

ارزیابی قرار گرفتنود .در گوام بعود ،بوهمنظوور شناسوایی ایون

معماری مساجد دوره صفوی بوا پدیوداری حووور ق،وب در

رمزگووان کالبوودی ،در دورۀ صووفوی و در شووهر اصووفهان کووه

نمازگزاران ،همخوانی معناداری دارد» .در حیییت ،با شوناخت

پایتخت آن زمان دورۀ صفوی بود ،مدنظر قرار گرفت؛ سوسس

جزء جوزء بررسوی شودند و موورد

مساجد امروزی ،افزایش حوور ق،ب در انسانهوا و نزدیکوی

نمونههای موردی که سهوار مسوجد بودنود ،انتخواب شودند،

به خداوند بزرگ ،بهخوبی صور

میگیرد.

پسازآن با حوور در مساجد منتخب ،که شامل مسوجد اموام
خمینووی (ره) ،شوویخ لطووفاهلل ،حکوویم و آقووانور بودنوود ،از

 .2روش پژوهش

نمازگزاراندر هر مسجد خواسته شد که پرسشناموهای را پور

میالۀ پیش روی ،در خصوص کشف رمزگان کالبدی معماری

کنند و سسس آن پرسشناموههوا موردبررسوی و تق،یول قورار

مساجد و انتیال ویژگیهای این رمزگان به معمواری مسواجد

گرفته در ادبیا موضوع

زمان کنونی صوور

گرفتند .پسازآن بررسیهای صور

حاضر ،با الهوام از معمواری دارای معنوا و ارزشومند گذشوته؛

صاحبنظر با درجۀ استاد تمام یا دانشیار ک،یوۀ دانشوگاههوای

گرفته ،و به بسط و گسترش آن در زموان

شهر تهران ،مطالب جمعآوری شده بازنگری شد و بوه تأییود

کنونیِ جامعۀ فع،ی پرداخته است .روش تقیی در این میالوه،

رسید که رمزگان کالبدی مساجد شامل پنج دسته اسوت [ایون

«کاربردی» و «آمیخته اکتشافی» است و باهدف توسوعۀ دانوش

پنج دسته شوامل :مؤلفوه کالبودی (نیووش ،تزئینوا  ،مقتووا،

کاربردی انجام گرفتهاست .در این روش هم کالبود مسواجد و

انعکاس ،شفافیت ،تداوم ،عظمت ،تعادلموزون ،توازنحساس،

هم «انسوان هوا» موردبررسوی قورار گرفتنود .درروش آمیختوه

تباین) ،مؤلفه سازمان فوایی (شوکل ،فورم ،حرکوت ،جاذبوه،

همۀ رویکردها (توصیفی کیفی و کمّی،

تع ،خاطر) ،مؤلفه نور (شکست ،انعکاس ،فی،تر کردن ،توواد

پدیدارشناسی ،هرمنوتی  ،تاریخ نگری ،و )...برای جبران نیاط

نور و تاریکی ،نور و رنگ) ،مؤلفه کالبود و هندسوه (تناسوب،

ضعف رویکردهای دیگر استفاده و بهره گرفته شود .رویکورد

نظم ،الگوی هندسی قب،هگرا) ،مؤلفوه س،سو،همراتوب (اتقواد،

کمّی ،منجر به نتایج کمّی در میاله شد .درعینحوال دادههوای

تجمع ،ترکیب ،ریتم) است] و بوا انجوام مصواحبه بوا اسواتید

کیفی بور شویوههوای کیفوی گوردآوری دادههوا ،منجور شود و

صاحب نظور و تکمیول پاسوخ دودسوته پرسوشناموه مطالوب

نگاههای مخت،ف به موضوع رمزگان کالبدی معماری مسواجد

موردنیاز پژوهش ،دستهبندی و جمعآوری شد.

کشف رموز صور

اکتشافی از نیاط قو

شناسایی این رمزگان کالبدی بر میزان حوور ق،ب با اسوتفاده

طراحی شد و از دو روش نمونهگیری خوشهای بورای اسواتید

از کالبد بنای مسجد و سگونگی ساختار آن اتفاق افتاد.

( 73نفر) و نمونهگیری آزمایشی برای نمازگزاران ( 30نفور در

مشخ

در تقیی حاضر برای سنجش فرضیه ،سهار گام اص،ی و

هر مسجد و جمعاً  120نفر) استفاده شد .آنگاه بررسی پایوانی

برداشته شود .در مرح،وۀ نخسوت ،عناصور رمزگوان

درونووی پرسووشنامووههووا باقاب،یووت اعتموواد حاصوول از روش
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را مطرح کرد .بدین ترتیوب درک بسویار قدرتمنودی از توأثیر

پرسشنامهها در دو نوع با  15سوؤال تسوتی  5گزینوهای

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

گرفوت و از هموین منظور ،در پوژوهش

و پیشینۀ تقیی  ،همچنوین براسواس نظور  73نفور از اعووای

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

رمزگان کالبدی در مساجد و بهکوار گیوری آنهوا در طراحوی

با بررسی مساجد این دوره در شهر اصفهان بهصوور

دقیو

جدول  :1خالصه نظریات ﺩر حوزۀ مبحث «رمز»
”Table 1: Summary of theories in the field of “code
ردیف

طبقهبندی مطالعات ﺩر حوزۀ رمز

1

رمزگشایی

2

حیای برتر
شکوه حیییت

3
دستهبندی
رمز

نظریه
نماد و رمز ،امری سازگار با نیازهای طبیعی بشر است و بر معانی رموز از منظر مابعدالطبیعی تأکید
میکند.
آفرینش تمثیال

آنانداکوماروسوامی

از صور های مثالى ،و درنتیجه هنر بازتابی از حیای برتر الهی

()2017

نظم ،سمبل مط ،و راز ،نشانه بینهایت است .کمال نیز از همنشینی نظم و راز زاده میشود.

فریتهوف شووان
()2015

نزدیکی به مبدأ و
بازگشت به بهجت

مارتین لینگز ()2016

رمز نشانهای به مثال اعالی خود

نخستین
کشف ع،ت استفاده از
رمز ،ابالغ حیای

5

معانی رمزی عناصر آثار هنری ،برگرفته از روح اسالمی و هنر دینی عبار

«وحد

است از جهان مادی

همراه غیرمادی

بنیادی حکمت
رمز در هنر اسالمی

6

رنه گنون ()2002

رمز و عناصر رمزی تج،ی امر وحد

در کثر »

در کثر

تیتوس بورکهار
( )2014و ()2016

و سرسشمه هنر اسالمی در وجه درونی یا باطنی

سنت اسالمی

سید حسین نصر
()2011

اندازهگیری آلفای کرونباخ برای پرسشنامه اساتید عودد 0/98

اینکه تا امروز در خصوص بقث رمزگان موجود در معمواری

و برای پرسشنامه نموازگزاران عودد  0/96بوه دسوت آمود و

در ایران پژوهشی انجامنشده اسوت؛ (

Majidi and Zarabadi

سازگاری داخ،ی گویهها یا پایایی درونی پرسشنامه در درجۀ

 )2016و ( )Noghreh kar and Raeisi 2014بنابراین ،بررسوی

«عالی» قرار گرفت .جهت جمع بندی و تق،یل پرسشنامههوا،

این مهم امری جدید و حائز اهمیت است و لزوم پرداختن بوه

با رویکردی تق،ی،ی از مدل تصمیمگیری سند معیاره و نتوایج

موضوع ،کامالً مشهود به نظر میرسد.

نرمافزار Spss16

پیکرهبندی ،فرمی سهاربعدی در مساجد است کوه عوالوه بور

گزینهها صور

پذیرفت .سسس با استفاده از

پرسسکتیو بُعد زمان را هوم در بوردارد .از طرفوی بوین عناصور

نتایج استخراج شد.

کالبدی مسجد در حالت سهبعدی ی

رابطه سندگانوه وجوود

 .3پیشینۀ پژوهش

دارد و آن رابطه بیان میدارد که «بین عناصر کالبودی وحود

صاحبنظران و مقییان زیادی گرایش به تبیین کاربرد مذهب

وجود دارد و با کشف این وحد  ،رمزهوا پوردهبورداری موی

اسالم در معماری داشتهاند؛ اما درزمینۀ کشف رمزگان موجود

شوند» .در ادامه به خالصۀ نظرا

صواحبنظوران و مقییوان

در معماری ایران ،بهویژه دورۀ ورود اسالم به کشوور بوهطوور

خارجی و داخ،ی ،در خصوص موضوع رمزگوان در مسواجد

خاص و سگونگی کشف این مهم و انتیال آن بوه معمواران و

پرداخته میشود .بر اساس بررسی و مرور سوابیه موضووع در

نظریهپردازان آینده ،خأل تقیییاتی وجود دارد .در حال حاضر

میشوود کوه اغ،وب منوابع در

مشک،ی که در منابع تألیف شده و میواال

کتابها و پایاننامهها ،مشخ

است که نویسندگان آثار در درون بافت قرار نگرفتوهانود و در

بنوا و در ترکیوب سنود بنوا

شدهاند و عنصر پرسسکتیو در ت

داخل معابر و کوسههای آن مق،وه و شوهر حرکوت نکورده و

بهصور

گونهشناسی منظر شهر یا مق،ه را بوا بررسوی جزئیوا انجوام

در پژوهشهای جدید مقییان ایون موضووع را مودنظر قورار

ندادهانود ( .)Mirza Kuchak khoshnevis 2019بوا توجوه بوه

دهند (رجوع به جداول .)3
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وجوود دارد ،ایون

حوزۀ «معماری اسالمی» به شکل دوبعدی بررسی و پوژوهش

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

رتبهبندی سکا  Secaاستفاده شد و بر این مبنوا اولویوتبنودی

در ایوون پووژوهش ثابووت موویشووود کووه رمزگووونگی در

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

4

نظریات حوزۀ

نظریهپرﺩاز

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)
جدول  :2خالصه تحقیقات ﺩر حوزۀ مبحث «رمز»
”Table 2: Summary of research in each area of “mystery
طبقهبندی موضوعات تحقیق ﺩر حوزۀ
رﺩیف

رمز

1

نمادگرایی اساس خ،یت

2
3

موضوعات تحقیق

ساحا
دستهبندی

وجودی

رمزگشایی نسبی

دستهبندی انواع نماد و اهمیت آن ،شکلگیری هنر اسالمی بر پایه نمادگرایی ،رمز امر حیییی و وجودی
حوور و ظهور حیییت در هنر مسیقی ،عامل تمایز و جدایی از هنر یونانی-رومی و توجه به تعادل و
تناسب ،حسن و جمال
وجود رابطه بین رموز با مقتوا و بطن اسالم و رمزگشایی در آثار معماری ،تقییی نسبی

تحقیقات

5
6

رمز

خداوند

غالمرضا اعوانی
()2016
مدد پور ()2018
عبدالقمید نیرهکار
()2014
هانری مارتن و

صور

و معنای هنر اسالمی مبتنی بر باوری از هستی و خارج از مکان و زمان

جان هوگ
()2016

رموز در اصول و پایههای
معماری ایرانی
هنر اسالمی رمزی از بهشت

بررسی معماری ایرانی-اسالمی و تأثیر تصوف و سمبولیسم و رمزگشایی معماری سنتی ایران
آشنایی با مفاهیم عمی عرفانی و حکمی سون رمز و نیش آینه بهعنوان کاملترین رمز معرفتی

اردالن و بختیار
()2000
رجبع،ی مظ،ومی
()2015

میکند که اکثر فعالیوتهوای بوهکاررفتوه در بناهوای

عم،کردی» و توجه به جنبوۀ مطالعواتی و تقیییواتی موضووع

معماری اسالمی مخصوصاً معماری ایرانی ،از نوعی هندسه و

«بازشناسی رابطه رمزگان معماری مسواجد و کیفیوت حووور

پنهان در درون

ق،ب نمازگزاران» و تأثیری که بر معماری کنوونی کشوور موی

خود بهره بردهاند .بنابراین ،پس از مطالعۀ سگوونگی سواخت

گووذارد؛ و درنهایوت ازنظوور «کالبوود و ظوواهر» ،کووه بووه معنووای

بناها ،رمز و رازهای طراحی نیشوههوای مسواجد در معمواری

بهرهمندی از الگوهوا و آرایوههوای هندسوی ،در جودارههوا و

ایرانی-اسالمی ،بررسوی شود و مطالعوۀ نمونوههوای موجوود

پوسته های ساختمان به جهت تأمین زیبایی ،سازه و همچنوین

درزمینۀ «بررسی تأثیر رمزگان کالبدی مساجد بر میزان حوور

سایهبان است .به دلیل گسوتردگی ایون جنبوههوا و بوه جهوت

میکند که سه جنبۀ مهم در این

مقدود کردن این گستردگی ،در این پوژوهش تنهوا بوه جنبوۀ

زمینه وجود دارد ،نخست «جنبۀ اعتیادی» و نگاه ویژه به قرآن

«عم،کردی» و «کالبد و ظاهر» پرداخته خواهد شد (رجوع بوه

مشخ

تناسبا  ،هم بهصور

نمایان و هم بهصور

ق،ب در نمازگزاران» مشخ

Fig. 1: Effective factors in deciphering the architecture of Safavid mosques
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تصویر  :1عوامل مؤثر ﺩر رمزگشایی معماری مساجد ﺩوره صفوی)

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

مطالعووا صووور گرفتووه درزمین وۀ معموواری مسوواجد،

و حوودیث و تووأثیر آن در معموواری اسووالمی ،دیگووری «جنب وۀ

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

4

در حوزۀ

باالترین مرتبه تج،ی هنر،

محقق

جدول  :3تجمیع و تحلیل رویکرﺩها ،نگرهها و نظرات نظریهپرﺩازان ﺩر حوزۀ «ﺩیدگاهها و مفاهیم رمزی»؛ (منبع تدوین و تنظیم :اقتباس و تفسیر نگارندگان
از نظریات نظریهپرﺩازان)
Table 3: Summary and analysis of approaches and opinions of theorists in the field of “cryptographic concepts”; (Adaptation
)and interpretation of authors from the theories of theorists
تیسیمبندی نوع
دیدگاه

ردیف

نام نظریهپرداز

تجمیع نظرا

خالصه نظریه مطرحشده

نظریهپردازان

2

وی معتید است که ساختمان مساجد و بناها رمزگرایی ماهوی جهانی است؛ یعنی در جهان همه ،گنبد و مناره را

درباره

()1977

بهطورک،ی دارای کیفیتهای بیانگری هستند که بهعنوان نماد مسجد میشناسند و حتی احساس الهی بودن نسبت به

مفاهیم رمزی

کارل یونگ

دیدگاههای ک،ی ﺩیدگاه ماهوی

آرنهایم

تابع فرم فیزیکی آنها است.

نظریههای
3

آن دارند .ولی این دریافتها دلیل ماهوی بودن مفاهیم نیستند ،سراکه

وی نظریه «درباره روان آدمی» را درزمینۀ مفاهیم این مفاهیم ممکن است قراردادی باشند و براثر تکرار مشاهده آنها
رمزی بیان کرد و مفاهیمی روشن را دربارۀ رمز و در بناهای مذهبی این تداعی معنایی صور

گرفته باشد.

()1964
4

آن تینگ

()1976
5

کلرکوپر

()1976

وی نظریه درون حسی فرم را عنوان کرده است که در آن به رابطۀ میان نمادهای جهانی و ضمیر ناخودآگاه اشاره می
کند .به عییده او رابطهای روشن میان برخی فرمها و مفاهیم رمزی خاص وجود دارد.
وی نظریۀ خود را بر اساس ایدۀ یونگ از رمزها بنیان نهاده است .به عییدۀ او مردم مُثُل را از طری معماری به نمایش
میگذارند .نمونهای از کاربرد نظریه وی درباره کاربرد مربع و دایره در معماری مساجد اسالمی است.

ﺩیدگاه اکتسابی

6

گیبسون

به عییده وی مفاهیم انتیالی ازهر شئ متناسب در میابل نمادگرایی ماهوی ،نمادگرایی قراردادی وجود دارد؛ که

یا قرارﺩاﺩی

()1999

فرم انتیال مییابند ،ولی

باقاب،یتهای آن شئ است ،ولی میزان درک این مبنای آن مفاهیمی هستند که بهواسطه ی
مفاهیم به دو عامل قراردادهای اجتماعی و تداعی جزو ماهیت آن فرم نیستند.
های روانی بستگی دارد.

7

لنگ

()1988
8

ناسار

()1996

نظریۀ وی بر دیدگاه اکولوژی

گیبسون استوار است و بر تأثیر تجربه بر مفاهیم ضمنی تأکید دارد .وی این دیدگاه را

مدل رفتاری مینامد و مفاهیم رمزی را ناشی از ربط دادن فرم باتجربههای قب،ی میداند.
به عییدۀ وی مردم به مقتوای شکل به دو صور

پاسخ میدهند ،یکی اینکه مردم ساختمانها را در گروههای مقتوایی

یا کارکردی قرار میدهند و دیگری اینکه افراد به ارزیابی کیفیت یا شخصیت بنا میپردازند.

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

نماد ،عنوان کرد.

پرداختهانود ( )Kabir Saber et al. 2014همچنوین در مطالعوۀ

نمودار .)1
kiani

تفاو های عناصور کالبودی معمواری مسواجد ایون منطیوه و

 )2000و در بررسی دیگر ،بناهای اسالمی و ازجم،ه مسواجد،

پوششهای ویژه در این مساجد پرداختوهشوده اسوت (

Zarei

بامطالعه میایسهای اجزای کالبدی نخستین مساجد ایرانوی بور

 .)2015در بسوویاری از پووژوهشهووا نیووز ،مسوواجد جهووان

اساس کاربرد عناصر بصری ،توجه به فرم معماری و کواربری

گونهشناسوی و دسوتهبنودیشوده و ازنظور عناصور و اجوزای

آنهووا دسووتهبنوودی و بررسووی شوود ).(Hillenbrand 1976

تشکیلدهنده ،مطالعه شدهانود ( )Rabban Shah et al. 1996و

همینطور در پژوهشهایی کوه مورتبط بوا مجموعوۀ رمزگوان

( )Eismail Nejad et al. 2012و ( )Prochazka, 1986و

کالبدی معماری مسواجد بوود ،ایون مجموعوه را شوامل پونج

(.)Grube 2011

شکلگیری مساجد ایرانی مورد تق،یل قرارگرفتوهانود (

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

در برخی از پژوهشهای پیشوین دربوارۀ مسواجد ،رونود

موردی دیگری ،با گونوهشناسوی مسواجد بوومی سونندج ،بوه

زیرمجموعه در نظر گرفتند ( ،)Ahmadi et al.2020همچنوین
در برخی از تقیییا  ،با تأکیود و تمرکوز بور برخوی مسواجد
شدهاند ( .)Hojjat and Maleki 2012برخوی نیوز بوا در نظور

 .1-4واژهشناسی
 .1-1-4نظام کالبدی

گورفتن گونووهبنودی مسوواجد توسوط آنوودره گودار ،بووه تغییوور

در مساجد عبار

شووکلهووای کالبوودی مسوواجد و پیوودایش و تکاموول آنهووا،

کالبدی مساجد جهت ایجاد حس قداسوت و افوزایش میوزان
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است از دسته اموری که در طراحی فووای
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معروف ایران ،شاخ

های معماری و سازهای مساجد مطالعه

 .4مبانی نظری

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

حوور ق،ب که هدف اصو،ی طراحوی مسواجد اسوت ،بورای
نمووازگزاران تعریووف موویشووود .زمووانی کووه در یوو

سازندۀ آن ،نیش مهمتری نسبت به ت ت

اجوزا دارد .بورای

فوووا

بررسی تأثیر رمزگان کالبدی مساجد بر میزان حوور ق،وب در

عم،کردهای متفاوتی تعریف و هماهنگی بوین آنهوا در هموۀ

نمازگزاران الزم است تا در مساجد حرکت با دید سهبعدی و

و مقتووا» در

گیرد و هموۀ عناصور سوازنده مسواجد از

اجزا تعریف شود یا بوهعبوارتیدیگور «صوور

سهاربعدی صور

مخت،ف بررسی شوند .در همۀ مساجد سوه در

شده است .فوای هر مسجد بدون در نظور گورفتن شوکل و

زمان حرکت و سوه درزموانی کوه حرکتوی نباشود ،عناصوری

اندازۀ آن قاب،یت انتیال و انعکاس مفاهیمی را دارد .این مسئ،ه

وجود دارند که حس قداست را برای افوراد ایجواد مویکننود.

زمانی غ،یظتر میشود که فرهنگ غنی ایران و معماری سنتی،

مزیت نظریۀ حرکت طبیعی هی،یر نسبت بوه دیگور نظریوههوا

پشتوانۀ خ ،مساجد باشود .سنوین فوواهایی سوه در روابوط

برای میالۀ حاضر در این است کوه بورای درک بهتور سواختار

کاربردی و سه در زمینۀ ایجاد روحیه و برداشت روانی ،سوه

فوایی و نقوۀ ترکیوببنودی فووا ،ایون نظریوه ابوزار توأثیر

در انتخاب مصالح و شالوده و تطاب آن با نیازهای روحوی و

پیکربندی فوایی در شکلگیری الگوهوای رفتواری و ارتبواط

روانی غنی میشود (.)Ahmadi et al.2020

همۀ فواها با یکدیگر را در اختیار پژوهشگران قرار مویدهود
و آنگاه تجزیهوتق،یل میکند و نتایج را بهصور

پارامترهوای

 .2-1-4حضور قلب

ریاضی و گرافیکی ارائه میدهد .بنوابراین ،نظریوۀ موذکور در

حوور ق،ب یا توجه به خدا ،به معنای توجه ق،بوی بوه خداونود

این میاله به کار گرفتهشده است (رجوع به نمودار (.))2

و احساس وجود او در همهجا اسوت ،بوهگونوهای کوه هموواره
روح همه عبادا و از شرایط کموال عبوادا مقسووب شوده

در این پژوهش ،سهار نمونه از مساجد موفو شوهر اصوفهان

است .حوور ق،ب در نماز ،بیش از عبادا دیگر موورد تأکیود

(امام خمینی (ره) ،شیخ لطفاهلل ،حکیم ،آقانور) از بین بیسوت

ائمه و عالمان اخالق قرارگرفته است .برخوی از عوامول تقیو

و سه مسجد دورۀ صفوی این شهر که پایتخوت دورۀ تمودن

حوور ق،ب عبار از «دفع وسوسوههوای شویطان ،مراقبوت از

سازی و معمواری اسوالمی آن زموان بوود)Honarfar 1971( ،

نفس ،پرهیز از گناه ،معرفت و شناخت خداوند ،توجه به معانی

موردمطالعه قرارگرفتوه اسوت .ایون سهوار مسوجد ،در سهوار

نماز و کنترل قوه خیال» است (.)Majlesi 2016

موقعیت مخت،ف استیراری در زمان صفوی قورار داشوته و در

عبادا

حال حاضر نیز کمتر آسیبدیدهاند .همچنین موقعیوت مکوانی

 .2-4چارچوب مفهومی پژوهش

این سهار مسجد توزیع مناسبی دارد و از مساجد بسیار موفو

در این پژوهش ،تأثیر رمزگان کالبدی مساجد بر میزان حوور

در شهر اصفهان با اجتماعپذیری باال بودهاند و هوماکنوون نیوز

ق،ب ایجادشده در نموازگزاران ،موورد بررسوی قورار گرفوت.

هستند؛ بنابراین مساجد مذکور ،برای موضووع میالوه مناسوب

متغیر مستقل در این پوژوهش« ،رمزگاان کالبادی معرااری

هستند .در ادامه ،به برخی از ویژگیهای شاخ

این مسواجد

مساجد» (مؤلفههای کالبدی ،سوازمان فووایی ،نوور ،کالبود و

اشاره میشود.
*مسجد اماام خمینای (ره)؛ در اصوفهان یو

هندسه ،س،س،همراتب) و متغیر وابستۀ رموز« ،میازان حواور

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

حاضر و ناظر دانسته شوود .حووور ق،وب از فووایل اخالقوی،

 .5مورد پژوهی؛ مساجد صفوی منتخب اصفهان

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

عمل بیان شود ،نظام کالبدی در آن فووا بوهدرسوتی تعریوف

ابعاد و جها

نمونوۀ

است که عالوه بر تبیین فرهنوگ و اندیشوۀ صوفوی،

طبیعی» هی،یر (تأثیر پیکربندی فوایی در شکلگیری الگوهای

تاریخچهای از سنتهای پیشین را نیز در خوود دارد و از ایون

رفتاری) استفادهشده است .این تئوری بر این نکته تأکیود دارد

نظر به کمال رسیده است (( )Naeima 2015اموا در دورههوای

که برای درک پیچیودگی فووا ،ارتبواط بوین اجوزا و عناصور

بعد از صفویه به ع،ت نفوذ و رواج فرهنگ و اندیشه غرب،
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قلب نرازگزاران» است .در این پژوهش ،از نظریوۀ «حرکوت

شاخ

Fig. 2: Conceptual model to study the effect of physical codes of mosque architecture on the presence of heart in worshipers

مفاهیم عمی و متعالی جدا میشوود و معوانی م،مووستور و

و مناره ندارد ،حالآنکه مساجد دیگر معموالً صقنی بوزرگ و

عینیتر مییابد) ( )Hillenbrand 1976مسجد امام تنها مسوجد

مناره یا منارههایی نیز دارند ( .)Kanbi 2009گنبد ایون مسوجد

Ettinghausen and

با گنبدهای مساجد دیگر متفواو و دو پووش پیوسوته اسوت

 )Graber1999که تمام اجزایش هیچگونه تیوارن و هماننودی

( .)Kiani 2000این مسجد بورخالف مسواجد دیگور وسوعت

Turkmen Khameh

مقسووب

غیرمتیووارن دنیووا مقسوووب موویشووود؛ (
ندارنوود؛ ( )Amir Hosseini 1954و (

سندانی ندارد و در حیییوت نمازخانوهای کوسو

 )2003بنابراین ،این مسجد بهعنوان یکی از نمونههوا انتخواب

میشود ( .)Kiani 2000از عجیبترین هنرهای بوهکاررفتوه در

شد.

این مسجد که زاییدۀ ذوق و استعداد هنرمندان معموار ایرانوی
*مسجد شیخ لطفاهلل؛ نسبت به سایر مسواجد صوفوی

است ،حل مشکل قب،ه در این مسجد است (.)Godar 1999

 )Fisher 1977و در میایسه با مساجد دورۀ صوفوی؛ بوا سوایر

مشهور عصر صفوی است که کاشیکاریهای زیبا و خطووط

زیووادی دارد ( )Jaberi Ansari 1999ایوون

متنوع ،کار اساتید نامدار عصر صفویه ،آن را در زمرۀ یکوی از

تفاو  ،به دلیل نداشتن برخوی عناصور معمواری در سواختار

شاهکارهای معماری اسوالمی قورار داده اسوت (

Yavari and

ک،ی مسجد است که هر بیننده در نگاه اول ،انتظوار دارد آنهوا

 .)Bavafa 2006ایوون مسووجد ،مسووجدی سهووار ایوووانی بووا

را در سنین بنای اسالمی باشکوهی ببیند ( Rafiei Mehrabadi

آجرکاریهای بسیار متنوع و در حد یکی از بهتورین کارهوای

 .)1973سادگی در طراحی ،بههیچوجه از عظمت و ج،وۀ این

معمواری دورۀ صوفویه اسوت ( .)Shayesteh Far 2005ایون

اصفهان بنایی دارد که با طراحی ساده ایجادشده است (
مسوواجد تفوواو
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Bean

*مسجد حكیم اصفهان؛ ازجم،ه مساجد بسیار جالوب و

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

ماهیت صور های تزئینی تغییر میکند کوه در تعاقوب آن ،از

بنای بینظیر نکاسته است .)Zarei 2010( .این مسوجد صوقن

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

تصویر  :2مدل مفهومی بررسی تأثیر رمزگان کالبدی معماری مساجد بر میزان حضور قلب ﺩر نمازگزاران

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)
جدول  :4انتخاب و بررسی نمونه مساجد ﺩر شهر اصفهان
Table 4: Selection and examination of samples of mosques in each city of Isfahan
نرونه
مساجد
مسجد
شیخ
لطفاهلل

تاریخچه

عباس اول
1025-1011

نوع کاشیکاری

هندسه

کاشیکاری معرق

هندسه قوی و

و هفترنگ ،در نوع

ترکیببندی

پیچیدگی و

خود بی نظیر-

احجام در سه

ابداع در

طبیعی

حجم بسیار عالی
گنبد ،ج،وخان،

نور

مقراب

استفاده از نیش ترنج طبیه ،شکستن نیشه و پالن
و کالله
کاشیکاری

عباس اول هفترنگ و خشتی-

امام اصفهان  1040-1021استفاده از نیش س،یسا
در ایوان

و حل مشکال
موجود در
طراحی به بهترین

تیارن

فوا
ایجاد فوایی برای
ارتباط انسان با
انسان (الیای فوای

هندسه قوی
ترکیببندی
احجام در ی
طبیه ،شکستن

سهار ایوانی
با گنبد خانه

حوض
بزرگ و
نور

تیارن

گنبد ،دو مهتابی،
سه صقن و

عالی و حل

هشتی ،ج،وخان مشکال

مسجد
آقانور

عباس اول تا کاشیکاری معرق و
شاه صفی-

خشت الجوردی

1039-1024

رنگ

هندسه قوی و
ترکیببندی
احجام در ی

حوض
سهار ایوانی کوس

و دو مناره ،دو
ورودی

بهترین نقو

با گنبد خانه حیاط و
نور

طبیه

گنبد،

عالی در کل بنا

دو مقراب،

با استفاده از

دو ورودی ،دو
صقن

کردن انقراف

موجود مکانیابی صقیح

در طراحی به

قطعا

دو گنبد و حل

انتخاب و

مقور قب،ه با

فواها

حجم و نورگیری
در

سازه و معماری

دنیوی)

نقو
ترکیب بسیار

تیریباً برونگرا و
ترکیبی همگن از

مقور میدان
ت

انتخاب و مکانیابی

مرمر،

شبستان بسیار زیبا
با ستونهای

صقیح فواها

سنگی و پوشش

دارای زیباترین

سشمه طاق

مهتابی اصفهان

مسجد
حکیم

عباس دوم تا
شاه س،یمان-
1073-1067

کاشیکاری معرق و
مَعْیَ،ی

هندسه قوی و
ترکیببندی
احجام در دوطبیه

حوض

گنبد ،ت

نسبتاً

مقراب3 ،

سهار ایوانی بزرگ و
با گنبد خانه

ورودی10 ،

نور،

حجره ،سهار

ساعت

صقن ،بدون

آفتابی

مناره

گنبد و دارای

ت

حجم عالی،
انتخاب

کاشیکاری زیبا

گنبد و دارای

مقرابهای متعدد

خطوط متنوع،

مکانیابی صقیح و متنوع ،ایوانها و

آجرکاری بسیار

شبستان تابستانی

متنوع

فواها

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

مسجد

پالن

عوامل

عوامل مصنوعی زیباییشناختی

ترایز

و زمستانی

شبستان خودساخته شدهاند و ایوانهای مرتفع و شبستانهوای

 1039ه.ق-به اتمام رسیده و در دورۀ قاجاریه ،شبستان زیبایی

تابستانی و زمستانی دارد .همچنین از نوع مساجد بدون منواره

بدان افزودهشده و بخشهایی از آن توزیینشوده اسوت .کتیبوۀ

و گنبد برجسته و بزرگ است ( .)Hillenbrand 2001مسوجد

میدمتر بنا ،در داخل ایوان خاوری ،به شعر و به تواریخ 1034

حکیم از آخرین آثار دورۀ صوفوی اسوت و شواید از دیودگاه

هجری است ( )Honarfar 1971بور اسواس موتن ایون کتیبوه،

پژوهشگران غربی ،در میایسه با مسجد امام و شویخ لطوفاهلل

مسجد را شخصی به نام آقانور ساخته است .کتیبه اتمام بنا ،بر

نمونهای یأسآور باشد؛ اما این مسجد با نگاهی معمارانوه ،بوه

سر در خاوری به خط ث،وث سوفید بور زمینوۀ کاشوی خشوتی

سبب نمایش شکوهمند طرح سهار ایوانی در مییاسوی بوزرگ

الجووردیرنوگ نوشوتهشوده اسوت ( Pope and Ackerman

و داشتن آجرکاری ،کاشیکواری ،گورهکشوی و بوهویوژه خوط

( )2008رجوع به جدول ( )4و (.))5

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

مسجد مقرابهای متعدد و متنوع دارد که هرکدام نسوبت بوه

سال بعد از مرگ وی ،در اولوین سوال سو،طنت شواه صوفی-

بنّایی ،در زمرۀ آثار برجسته آن دوران ،درخور ارزیوابی اسوت
(.)Mesbahi 2009
*مسااجد اقااانور اصاافهان؛ ایوون مسووجد یکووی از

بر اساس نووع مطالعوه« ،روش تق،یول اکتشوافی» بورای ایون

شاهکارهای معماری عهد صفوی در اصفهان به شمار میرود.

پژوهش انتخاب شد و بور اطالعوا

حاصول از پوژوهش در

این بنا از آثار دورۀ شاهعباس اول اسوت کوه سواخت آنیو

خصووص موضوووع میالووه ،تجزیووهوتق،یوول صووور گرفووت.
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 .6تجزیهوتحلیل دادهها

دودستۀ پردازش اص،ی یعنوی روش آموار «توصویفی» و آموار

کتابخانووهای ،انجووام مصوواحبه بووا اسوواتید و صوواحبنظووران،

«اسووتنباطی» در ایوون تقیی و بوور رویدادههووا انجووام گرفووت.

گرفت و بهوسی،ۀ آنهوا

بعدازآنکه نتایج دادهها توسط نورمافوزار آمواری  Spssو Excel

مورد تجزیهوتق،یل قرار گرفت ،مقی بوا کمو

پرسشنامهها و بازدید میدانی صور
اطالعا

جمعآوری و خالصه و به عبارتی پوردازش دادههوا

روشهوای

فراهم شد؛ اما به دلیل اینکه این دسته آمار نمویتوانود امکوان

تجزیوهوتق،یول ،بوه آنوالیز نتوایج پرداخوت.

ارائۀ نتیجهگیری فراتر از دادههای مورد پردازش را کوه شوامل

کمّوی و کیفوی انجوام

پنج مؤلفه اعم از مؤلفههوای کالبودی ،سوازمان فووایی ،نوور،

پذیرفت؛ و برای این کار از آموار توصویفی و آموار اسوتنباطی

کالبد و هندسه و س،س،همراتب است ،در اختیوار مقیو قورار

استفاده شد.

دهد و بهنوعی این آموار روشوی سواده بورای تشوریح دادههوا

ذهنی و قودر

تجزیهوتق،یل آماری دادهها بهصوور

بووردن بووه ماهیووت مجموعووه دادههووای حاصوول از مطالعووا

استفادهشده است .هدف آموار توصویفی مقاسوبۀ پارامترهوای

جدول  :5پالن ،نما ،برش و سهبعدی مساجد منتخب
Table 5: Plan, facade, section and three dimensions of selected mosques

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

آمار توصیفی در این پژوهش از گردآوری دادههوا و پوی

است ،بنابراین از آمار استنباطی هم در فراینود پوژوهش میالوه

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6
] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.51

60

│

فرهنگِ معماری و شهرسازی اسالمی  -سال پنجم ،شماره ﺩوم -پاییز و زمستان 99

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

پژوهش یعنی پنج مؤلفه است و با استفاده از سرشماری

در داخل سهار مسجد منتخب و هم در قسمت بیرونی فوای

تمامی عناصر موجود در مساجد منتخب ،حاصلشده و در

مسجد ،موردبررسی قرار گرفتند .پاسخهای بوهدسوتآموده بوا

تمایل مرکزی و پراکندگی

نرمافزار اسپیاساس) (SPSSو آزمونهای آمار توصویفی (نوا

استفادهشده است .در این روش نتایج قابلتعمیم بهکل جامعه

پارامتری ) ،تجزیهوتق،یل سند متغیره (پارامتریو ) ،فریودمن

نیست ،بنابراین ،استفاده از آمار استنباطی ضروری میشود.

(ناپارامتری و ) ،اسووسیرمن (ناپارامتری و ) کووه بوورای ارزیووابی

آمار استنباطی استفادهشوده در ایون تقییو نیوز عبوار

همقوارگی اسمی به کار میرود ،موردسونجش قورار گرفتنود.

این پژوهش تنها از شاخ

جامعوۀ

مساجد از کل به جزء اسوت و بوا دانسوتن ایون مهوم ،رابطوۀ

آماری از روی نمونههای انتخابی مساجد یعنوی مسوجد اموام

موجود میان رمزگان و حوور ق،ب مشخ

میشوود و ایون

خمینی (ره) ،مسجد شیخ لطفاهلل ،مسوجد حکویم و مسوجد

موضوع ثابت شد که هرسه فرد به مسوجد نزدیو تور شوود،

آقانور ،استنباط میشود .ایون نووع آموار قابولتعمویم و دارای

(وارد شبستان مسجد و درنهایت به مقراب) ،حس قداست و

مفهوم ضریب اطمینان است .تیسیمبندی آزمون آمار استنباطی

حوور ق،ب وی بیشتر و به خال نزدی تر میشود.

تصمیمگیری که با اسوتفاده از ایون روش مشخصوا

در ایوون پووژوهش شووامل «آزمووون پووارامتری» تجزیوهوتق،یول

جهت جمعبندی و تق،یل پرسشنامههوای اسوتفادهشوده

اطالعا

در سطح مییاس فاص،های و نسبی است که حوداقل

در این پژوهش ،سنانچه ذکور شود ،از نظریوۀ حیوا

طبیعوی

شاخ

آماری آن میانگین ،واریانس و «آزمون نوا پوارامتری»

هی،یر و مدل تصمیمگیری سند معیاره و نتایج رتبهبندی سوکا

مقسوب میشود .در ایون روش ،نتوایج و تق،یولهوا بوهکول

(ارزیابی هم زمان) اسوتفاده شود .ایون مودل یکوی از بهتورین

جامعه تعمیمپذیر است و الگوی جامع در خصوص معمواری

مدلهای تصمیمگیری سند شاخصه اسوت .در ایون روش بوا

همۀ مساجد توسط این روش ،حاصل میشود.

توجه به سند معیار ،گزینهها اولویتبندی شدند .تمام مراحول

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

اسووت از تجزیووهوتق،یوول و اسووتنباطهووایی بوورای تبیووین و

نتایج نشان میدهند که رمزگان و سازماندهی آن در طراحوی

تجزیهوتق،یل این پوژوهش در برناموه  spss 16موردمقاسوبه

 .7بررسی و تحلیل دادهها

قرارگرفت.

تجزیهوتق،یول دادههوا اسوت .جهوت بررسوی توأثیر رمزگوان

انعکاس ،شوفافیت ،توداوم ،عظموت ،تعوادل مووزون ،تووازن

معماری مساجد بر میزان حوور ق،ب در نموازگزاران جهوت

حساس و تباین) با وزن نسبی  0/855بیشترین اهمیت را دارد

تقی حوور حوداکثری در مسواجد ،بیوان شود کوه رمزگوان

و پسازآن بوه ترتیوب مؤلفوۀ سوازمان فووایی (شوکل ،فورم،

معماری مساجد از پنج دسته تشکیل شوده اسوت و ایون پونج

حرکت ،جاذبه ،تع،و خواطر) بوا وزن نسوبی  0/836و سوسس

دسته شامل مؤلفۀ کالبدی (نیوش ،تزئینا  ،مقتووا ،انعکواس،

مؤلفۀ نوور (شکسوت ،انعکواس ،فی،تور کوردن ،توواد نوور و

شفافیت ،تداوم ،عظموت ،تعوادل مووزون ،تووازن حسواس و

تاریکی ،نور و رنوگ) بوا وزن نسوبی  ،0/747مؤلفوۀ کالبود و

تباین) ،مؤلفۀ سازمان فوایی (شکل ،فورم ،حرکوت ،جاذبوه و

هندسه (تناسب ،نظم ،الگوی هندسی قب،ه گرا) بوا وزن نسوبی

تع ،خاطر) ،مؤلفۀ نور (شکست ،انعکاس ،فی،تر کردن ،توواد

 0/724و مؤلفۀ س،س،همراتب (اتقاد ،تجمع ،ترکیوب و ریوتم)

نور و تاریکی ،نور و رنگ) ،مؤلفۀ کالبود و هندسوه (تناسوب،

با وزن نسبی  0/686قراردادند.

نظم ،الگوی هندسی قب،ه گرا) ،مؤلفۀ س،سو،همراتوب (اتقواد،

بوهطووورک،ی در سوئواال

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

در فرایند تقیی  ،پس از گردآوری دادهها ،گام بعودی شوامل

نتایج نشان داد که مؤلفۀ کالبدی (نیوش ،تزئینا  ،مقتوا،

هوور دودسوته پرسووشنامووه و

پیشینۀ پژوهش و نیز مصاحبه با اساتید صاحبنظور در حووزۀ

هندسه و س،س،همراتب مشوخ

شود کوه عوامول رمزگوان

معماری اسالمی استخراج شد .بدین ترتیب این مؤلفههوا هوم

کالبدی معمواری و ظواهری مسوجد ،توأثیر بور انتخواب آن
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تجمع ،ترکیب ،ریتم) است .ایون تیسویمبنودی بوا اقتبواس از

بررسی مؤلفههای کالبودی ،سوازمان فووایی ،نوور ،کالبود و

جدول  :6مشخصات مساجد منتخب
Table 6: Specifications of selected mosques
ردیف

مساجد انتخابشده

1

موقعیت

مسجد امام خمینی (ره)

خیابان ابنسینا ،مق،ه

منطیه باب الدشت در انتهای بازار

تاریخیدردشت

رنگرزان

منطیه 3

منطیه 3

منطیه 3

منطیه 3

 1021تا 1040

1025-1011

 1024تا  1039شاهعباس اول

 1073-1067شاه عیاس دوم تا

شاهعباس اول

شاهعباس اول

تا شاه صفی

شاه س،یمان

مسکونی-تجاری (هتل)

مسکونی-تجاری (هتل)

مسکونی-تجاری (هتل)

مسکونی-تجاری (هتل)

ض،ع جنوبی میدان
نیشجهان

منطقه فعلی

2

شهرداری

3
4

مسجد اقانور

مسجد حکیم

سال تأسیس
کاربری فعلی اطراف
مسجد

مسجد شیخ لطفاهلل
ض،ع شرقی میدان نیشجهان

طرحی ساده و زیبا و خاص ،به جهت

6

مساحت کل

و مناره
 12264مترمربع

کتیبههای ویژه ،مهتابی زیبا

حدودِ  2300مترمربع

کاشیکاریهای زیبا ،آجرکاری و
خطوط متنوع ،مقرابهای متنوع ،طرح
سه ورودی ،بدون مناره
حدودِ  8000مترمربع

 3120مترمربع

جدول :7مقایسه عدﺩی میانگین مؤلفههای محاسبهشده ﺩر پرسشنامههای اساتید و نمازگزاران
Table 7: Numerical comparison of the mean of the calculated components in the questionnaires of professors and
worshipers
میانگین
نام مؤلفههای
ردیف

عددی

میانگین عددی

میانگین عددی

میانگین عددی

زیرمجموعه

شماره سؤاالت

محاسبه

محاسبهشده در

محاسبهشده در

محاسبهشده در

رمزگان کالبدی

مربوطه

شده در

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

پرسشنامه

بازدیدکنندگان

اساتید

بازدیدکنندگان

معماری

میانگین عددی
محاسبهشده در
پرسشنامه اساتید

میانگین عددی
محاسبهشده در
پرسشنامه
بازدیدکنندگان

اساتید

2

سازمان

شمارههای 12-7-2

4/39

4/39

4/46

4/45

4/35

4/40

3

نور

شمارههای 13-8-3

4/31

4/25

4/32

4/33

4/31

4/31

4

کالبدوهندسه شمارههای 14-9-4

4/30

4/20

4/31

4/33

4/26

4/30

5

سلسلهمراتب شمارههای 15-10-5

4/12

3/65

4/27

4/26

4/21

4/25
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1

مؤلفه

شمارههای 11-6-1

4/80

4/50

4/49

4/57

4/47

4/52

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

5

تأکید طرح مسجد

تنها مسجد غیرمتیارن دنیا سرخش ماهرانه به سمت قب،ه ،بدون صقن

دارای شبستانهای خاص،

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

تصویر  :3نموﺩار موضوعات اصلی مطرحشده ﺩر هر ﺩو مدل پرسشنامه
Fig.3: Graph of the main issues raised in both models of the questionnaire

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)
جدول  :8مقایسۀ عدﺩی میانگین مؤلفههای محاسبهشده ﺩر پرسشنامه نمازگزاران مساجد به تفکیک
Table 8: Numerical comparison of the average of the components calculated in the questionnaire of mosque worshipers
separately
ردیف نام مسجد بازدید شده
شماره سؤاال

مؤلفۀ کالبدی

پرسشنامه سؤال

بازدیدکنندگان

مؤلفۀ سازمانفوایی

سؤال

سؤال

ی

شش

یازده

سؤال دو

مؤلفۀ نور

مؤلفۀ کالبدوهندسه

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

سؤال

هفت

دوازده

سه

هشت

سیزده

سهار

سؤال نه

مؤلفۀ س،س،همراتب

سؤال

سؤال

سهارده

پنج

سؤال

سؤال ده

پانزده

1

مسجد امام خمینی (ره)

4/63

4/66

4/66

4/50

4/53

4/56

4/36

4/46

4/40

4/26

4/40

4/33

4/16

4/33

4/33

2

مسجد شیخ لطفاهلل

4/50

4/63

4/60

4/36

4/50

4/43

4/23

4/36

4/30

4/23

4/33

4/33

3/86

4/26

4/26

3

مسجد حکیم

4/46

4/53

4/50

4/36

4/43

4/33

4/23

4/36

4/26

4/20

4/30

4/26

3/60

4/26

4/26

4

مسجد آقانور

4/43

4/46

4/33

4/33

4/36

4/30

4/2

4/13

4/26

4/13

4/30

4/26

3/00

4/20

4/16

را رمزگونه به مسجد هدایت و جذب مویکنود (رجووع بوه

فوایی و مؤلفههای کالبدی ساختار تردد را شکل میدهنود و
در صور

جداول  11و .)12
همان طور که جداول باال نشوان مویدهنود ،بوین عناصور
کالبدی معماری مساجد ی

عبور فرد از فوا ،ویژگیهای مق،ی و ویژگیهای

طراحی فوا مردم را تشوی میکنند تا مود

بیشوتری در آن

نوع رمزگونگی وجوود دارد کوه

مکث کنند و از ویژگیهای آن بهره ببرند و همچنین با ایجواد

انسان ها با برخورد بوا آن احسواس قداسوت و حووور ق،وب

حس قداست در آن هوا بوه هودف عوالی طراحوی کوه هموان

بیشتری در مساجد و بهویژه بخش مقراب میکنند ،البته ایون

نزدیکیِ خداوند به شکل فطری است ،دست مییابند.
* در تجمیع تق،یل توصیفی دادههای حاصل از دودسوته

موضوع لزوماً به نیطۀ مقراب ختم نمویشوود و یوا بوه قب،وه،
هستی ،مهمترین رمز تعریفشده در مسواجد منتخوب اسوت.

منتخب) با توجه به نمرا کسوبشوده ترسویم شود ،جودول

برای بررسی و تق،یل رمزگوان کالبودی معمواری ،متغیرهوای

مذکور بیانگر این موضووع اسوت کوه مؤلفوههوای کالبودی و

کالبووودی ،سوووازماندهی فووووایی ،نوووور ،هندسوووه و کالبووود،

سازمان فوایی و نور بیشوترین توأثیر را در جامعوۀ  193نفوره

س،س،همراتب حرکت از درب منزل فرد نمازگزار توا مقوراب

(شامل  73استاد و  30نفر نمازگزار در هر مسجد منتخب) در

مسجد ،در پاسوخ بوه پرسوشناموه ،زیور نظور گرفتوهشوده و

میزان حوور ق،ب و به تبع آن رموز و رمزگشوایی بوه دسوت

موردبررسی قرارگرفته است.

آوردهاند و پوسازآن مؤلفوۀ کالبود و هندسوه و سوسس مؤلفوۀ
س،س،همراتب امتیاز کسب کردهاند (رجوع به جداول  9و .)10

مؤلفه های کالبدی-مقتوایی معماری مسواجد و سوازمان

جدول  :9تحلیل توصیفی ﺩاﺩههای حاصل از پرسشنامه اساتید
Table 9: Descriptive analysis of the data obtained from the professors' questionnaire

ردیف

Average

Median

Mode

Minimum

Maximum

Sum

15

12

0

0

62

221

15

11

0

0

43

202

15

9

0

0

39

219

 4مؤلفه کالبدوهندسه (تناسب ،نظم ،الگوی هندسی قب،ه گرا)

15

9

0

0

36

219

 5مؤلفه س،س،ه مراتب (اتقاد ،تجمع ،ترکیب و ریتم)

15

7

0

0

37

219

نام مؤلفهها

 1مؤلفه کالبدی (نیوش ،تزئینا  ،مقتوا ،انعکاس ،شفافیت ،تداوم،
عظمت ،تعادل موزون ،توازن حساس و تباین)
 2مؤلفه سازمان فوایی (شکل ،فرم ،حرکت ،جاذبه و تع ،خاطر)
 3مؤلفه نور (شکست ،انعکاس ،فی،ترکردن ،توادنورو تاریکی و
نورورنگ)
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میانگین

میانه

مؤلفه

مینیمم

ماکزیمم

مجموع

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

ب،که متوجه شدن انسان و نزدیکی او به خداوند و قرب خال

پرسشناموه (اسواتید و صواحبنظوران ،نموازگزاران مسواجد

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

مسجد و الیاء حس آرامش و نزدیکی به خدا دارد که افوراد

فوایی در ایجاد تردد عبوری بسیار اهمیت دارد ،زیرا سازمان

جدول  :10تحلیل توصیفی ﺩاﺩههای حاصل از پرسشنامه نمازگزاران
Table 10: Descriptive analysis of the data obtained from the worshipers' questionnaire

ردیف

Average

Median

Mode

Minimum

Maximum

Sum

24

20

0

0

77

361

24

18

0

0

65

361

24

16

0

0

56

360

4

مؤلفه کالبدوهندسه (تناسب ،نظم و الگوی هندسی قب،ه گرا)

24

10

0

0

58

360

5

مؤلفه س،س،همراتب (اتقاد ،تجمع ،ترکیب و ریتم)

24

10

0

0

60

350

1

نام مؤلفهها
مؤلفه کالبدی (نیوش ،تزئینا  ،مقتوا ،انعکاس ،شفافیت،
تداوم ،عظمت ،تعادل موزون ،توازن حساس و تباین)

2

مؤلفه سازمان فوایی (شکل ،فرم ،حرکت ،جاذبه و
تع ،خاطر)

3

مؤلفه نور (شکست ،انعکاس ،فی،ترکردن ،توادنورو تاریکی
و نورورنگ)

جدول  :11شیوۀ تفسیر شدت رابطه ﺩر روش تحلیل واریانس چند متغیره ()Miller 2001
Table 11: The method of interpreting the intensity of the relationship in the method of multivariate analysis of variance
)(Miller 2001

شدّ

تفسیر

رابطه

 ./8تا 1

رابطه بسیار قوی

 ./6تا ./8

رابطه قوی

 ./4تا ./6

رابطه متوسط

 ./2تا ./4

رابطه کم (ضعیف)

صفرتا ./2

فیدان رابطه یا رابطه ناسیز

میانگین پنج متغیر که زیرمجموعۀ رمزگوان کالبودی معمواری

با وزن نسوبی  ،0/747مؤلفوه کالبود و هندسوه بوا وزن نسوبی

مقسوب میشووند و در دو گوروه اسواتید و نموازگزاران کوه

 0/724و مؤلفۀ س،س،همراتب با وزن نسبی 0/686قورار دارنود

بهطور مستیل هسوتند ،مؤلفوۀ کالبودی بوا وزن نسوبی 0/855

که در نمودار  4و جدول  11این مؤلفههوا بررسوی و میایسوه

بیشترین اهمیت و شد

رابطه را دارد و بعودازآن بوه ترتیوب

شدهاند (رجوع به نمودار  4و جدول .)11

Fig. 4: Components examined
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تصویر  :4مؤلفههای مورﺩبررسی قرارگرفته

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

*نتایج پژوهش آزمون  MANOVAنشان داد که با بررسی

مؤلفۀ سازمان فوایی با وزن نسبی  0/836و سسس مؤلفۀ نوور

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

میانگین

میانه

مؤلفه

مینیمم

ماکزیمم

مجموع

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)
جدول  :12خروجی تحلیل ﺩاﺩههای آزمون فریدمن
Table 12: Friedman test data analysis output
Test Statisticsa
73

N1

تعداد اساتید

120

N2

تعداد بازدیدکنندگان

163.74 a

Chi-Square

4

Df professor

درجه آزادی اساتید

4

Df visitors

درجه آزادی بازدیدکنندگان

.000

آزمون تطاب توزیع مربع کای

نا پارامتری

Asymp. Sig.
a. Friedman Test

N1

N2

Mean
professor

Mean
visitors

Mean Rank

73

120

7/91

7/67

7/79

73

120

4/89

5/21

5/05

73

120

4/85

5/13

4/99

4

مؤلفه کالبد و هندسه (تناسب ،نظم ،الگوی هندسی قب،هگرا)

73

120

4/18

4/78

4/48

5

مؤلفه س،س،همراتب (اتقاد ،تجمع ،ترکیب ،ریتم)

73

120

3/28

3/34

3/31

رﺩیف

نام مؤلفه

1

مؤلفه کالبدی (نیوش ،تزئینا  ،مقتوا ،انعکاس ،شفافیت ،تداوم،
عظمت ،تعادل موزون ،توازن حساس و تباین)

2

مؤلفه سازمان فوایی (شکل ،فرم ،حرکت ،جاذبه ،تع ،خاطر)

3

مؤلفه نور (شکست ،انعکاس ،فی،ترکردن ،تواد نور و تاریکی ،نور و
رنگ)

*با توجوه بوه بررسویهوای صوور

فریدمن این نتیجه به دست میآید که رابطۀ بین مؤلفههوا اوالً

مؤلفووههووای کالبوودی در دیوود اسوواتید ( )0/832و در بووین

معنادار است و میزان خطا با توجه بوه بررسوی انجوامشوده و

نمازگزاران ( )0/878و مؤلفه سازمان فووایی از دیود اسواتید

فرضیۀ صفر 9رد شد؛ و اندازۀ میدار مرکزی ارزش مؤلفهها یوا

( )0/802و نمازگزاران ( )0/870و مؤلفه نوور از دیود اسواتید

 Meanبا میزان حوور ق،ب و بهتبع آن رمز و رمزگشوایی بوا

( )0/726وازدید نمازگزاران ( )0/768مؤلفه کالبد و هندسه از

است که مؤلفوه کالبودی

دید اساتید ( )0/716وازدید نمازگزاران ( )0/732و در نهایت،

باالترین تأثیر ( )7/79و مؤلفه س،س،همراتوب ( )3/31کمتورین

مؤلفووه س،سوو،همراتووب از دیوود اسوواتید ( )0/676و از دیوود

تأثیر را از دید اساتید و نمازگزاران دارند (به جداول  12و 13

نمازگزاران ( )0/696بوده و مؤلفه کالبودی بوا میوزان ضوریب

رجوع کنید).

همبستگی ( )0/855در بین دو دسته پرسوششووندههوا رتبوه

توجه به جدول ( )13به این صور

*با استفاده از آزمون اسوسرمن  Spearman’s rhoو میانوه
و مد ،گروهبندیها و بوا توجوه بوه نمورۀ ضوریب همبسوتگی

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

گرفتوه در آزموون

معماری اسالمی و مخاطبوان خواص (معمواران) ،بوه ترتیوب

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

جدول  :13خروجی تحلیل ﺩاﺩههای آزمون فریدمن
Table 13: Friedman test data analysis output

باالتری را کسب کرده اسوت (رجووع شوود بوه جودول  14و
نمودارهای  5و .)6

کالبدی معماری و میزان حوور ق،وب کوامالً برقورار اسوت و

بر میزان حوور ق،وب در نموازگزاران جهوت تقیو حووور

همچنووین موویتوووان گفووت کووه در بووین گووروه نمووازگزاران و

حداکثری در ساختار کالبودی مسواجد دورۀ صوفوی بررسوی

مخاطبووان عووام (جامعووه) و اسوواتید و صوواحبنظووران حوووزۀ

شد .زمانی که سخن از مؤلفههای کالبدی و عوامول موؤثر بور
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میتوان دریافت که برای همۀ مؤلفوههوا رابطوۀ بوین رمزگوان

در تقیی حاضر ،تأثیر رمزگان کالبدی معماری مسواجد

جدول  :14تحلیل ﺩاﺩهها با استفاﺩه از آزمون اسپرمن حاصل از هر ﺩوﺩسته پرسشنامه
Table 14: Data analysis using Spearman test obtained from both categories of questionnaires
Spearman's rho

تعداد بازدیدکنند

ضرایب

گان

همبستگی

همبستگی

N2

مربوط به

مربوط به

پرسشنامه

پرسشنامه

اساتید

بازدیدکنندگان

1

مؤلفه کالبدی

0

0

12

20

73

120

0/832

0/878

0/885

2

مؤلفه سازمان فوایی

0

0

11

18

73

120

0/802

0/870

0/836

3

مؤلفه نور

0

0

9

16

73

120

0/726

0/768

0/747

4

مؤلفهکالبدوهندسه

0

0

9

10

73

120

0/716

0/732

0/724

5

مؤلفه س،س،همراتب

0

0

7

10

73

120

0/676

0/696

0/686

ردیف

ضریب

ضریب

نام مؤلفهها

میانه
مؤلفه مؤلفه
میانه
 Medianاساتید
Mode Mod
N1
 eبازدیدکنند  Medianبازدیدکنن
اساتید
اساتید
دگان
گان
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Fig. 6: Correlation coefficients based on Spearman test in terms of two groups of teachers and worshipers

] [ DOI: 10.29252/ciauj.5.2.51

تصویر  :6ضرایب همبستگی بر اساس آزمون اسپرمن ازنظر ﺩو گروه اساتید و نمازگزاران

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

تصویر  :5مقایسه پارامترهای مؤثر بر میزان حضور قلب و رمزگشایی ﺩر مساجد
Fig. 5: Comparison of parameters affecting the presence of heart and decoding in mosques

همبستگی

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

میزان حوور ق،وب مطورح مویشوود ،جوای سوخن بسویاری

معمار و طراح مسجد مقی مویشوود .اصو،یتورین حیییوت

میماند؛ سراکه عم،ویتورین بخوش از زنودگی و تفکور بشور

رمزگان در مساجد ،دستیابی به حوور ق،ب بیشتر و نزدیکوی

حیییت اص،ی و رمز بزرگ بنای مسجد یعنی «تفکر و اندیشه

به خداوند است.)Ahmadi et al.2020( .

در خصوص نیکیها و حوور ق،ب و بهتبوع آن نزدیکوی بوه
خداوند بزرگ» مطورح مویشوود .رمزهوای تعریوفشوده در
ت ت

اجزای مسجد از درک منشأ حیییوت فووا توا حتوی

 .8یافتههای پژوهش
پووس از بررسوویهووای صووور

گرفتووه ،نتووایج حاصوول از

سبب میشود تا انسان آگاه را به حیییت پیوند زنود .وقتوی او

جزئی و کاربردی زیر حاصل شد:

به حیییت رسید ،تسبیح و ستایش خدا میکند و رموز واقعوی



بین رمزگان معماری مساجد که شوامل مؤلفوه کالبودی

برای او مکشوف میشود ،ایون مسوئ،ه اصول حیییوت و رموز

(نیوش ،تزئینا  ،مقتووا ،انعکواس ،شوفافیت ،توداوم،

بزرگ بنوای مسوجد اسوت و بودینوسوی،ه بزرگوی و جوالل

عظمت ،تعادل موزون ،تووازنحسواس ،تبواین) ،مؤلفوه

خداوند یعنی انوار عظمت و کبریایی او بر وجود فرد تج،وی

سووازمان فوووایی (شووکل ،فوورم ،حرکووت ،جاذبووه،

میکند .در خصوص مبقث رمزگان در معماری رویکردهوای

تع ،خواطر) ،مؤلفوه نوور (شکسوت  ،انعکواس ،فی،تور

نظریوهپوردازان مطورح در هور

کردن ،تواد نور و تاریکی ،نور و رنگ) ،مؤلفه کالبد و

مخت،فی وجود دارد و نظورا

هندسه (تناسب ،نظم ،الگوی هندسی قب،ه گرا) ،مؤلفوه

رویکرد در ادامه بیان میشود.

س،س،همراتوب (اتقواد ،تجموع ،ترکیوب ،ریوتم) اسوت،

در رویکرد روانشوناختی ،کوارل گوسوتاو یونوگ معتیود

همبستگی وجود دارد.

است نماد سیزی مهم است که بوهواسوطۀ ادراک افوراد ،قابول
آشووکار شوودن اسووت ( .)Ahmadi et al.2020در رویکوورد



احساس قداسوت و حووور ق،وب در افوراد کواربر آن

زبانشناختی ،فردیناند دوسوسور معتید است موفییت طراح و
معمار در صور

مسجد بیشتر میشود.

ایجاد رابطه بین معنی با تصویر ذهنی اسوت


رمزهایی کوه در مسواجد دورۀ صوفوی توسوط معموار

مطرح این رویکرد پِرس است که معتید است ،ایجاد حووور

تعریفشدهانود در هموه ابعواد هسوتند ،در پوالن ،نموا،

ق،ب به عالیترین شکل آن در مساجد ،با کشف رابطوۀ رمووز

تزئینا  ،هندسه (کالبد) ،اعداد ،خطوط ،حتوی عناصور

و تفسیر ذهنی توسط بازدیدکننده از فووای مسوجد صوور

طبیعی سون درختان ،آب در حوض حیاط مسجد و...؛

میگیرد ( .)Ahmadi et al.2020نظریهپردازان سونتگورا نیوز

که کالبد معماری مسجد را شکل میدهند.

معتید هستند حیای متعالی و عالم معنا بوهوسوی،ۀ رمزگشوایی



اگر حتی یکی از پنج مؤلفه رمزگان معماری از مسوجد

قابلفهم هستند و بوا رمزگشوایی از نمادهوا زبوان روح درک

حذف شود ،میزان حوور ق،وب در نموازگزاران کمتور

موویشووود ( .)Ahmadi et al.2020در رویکوورد عارفانووه،

میشود.

نظریووهپوورداز مهووم آن الهیجووی اسووت کووه معتیوود اسووت بووا



هماهنگی و بهکارگیری پنج مؤلفۀ زیرمجموعه رمزگوان

رمزگشایی از نمادها معنای باطنی پنهان قابلدرک میشوود .در

معماری هر سه بیشتر باشد ،رمزگشایی از رموز مسوتتر

رویکرد حکمی ف،سفی نیز نظریهپردازانی همچوون ابونسوینا،

و آشکار تعریفشده در مسجد نیز بیشتر میشود.

رموز ،همهسیز از عالم معنا و مافوق به معنی و مفهوم خواص

توصیفی ،بیشتر پاسخدهندگان ،طرح معماری و تعریف

نازل میشود .با رمزگشایی دستیابی به معنوای اصو،ی مودنظر

سگونگی طراحی و قرارگیری عناصر مانند گنبد ،مناره،
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سهروردی ،میرداماد و مالصدرا معتید هستند با رمزگشوایی از



با توجوه بوه خروجوی تق،یول داده هوا بوه روش آموار

] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

( .)Ahmadi et al.2020در رویکرد پراگماتیستی ،نظریهپورداز

هرسه میزان رمزگان معماری بیشوتر رمزگشوایی شوود،

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

کاشیکاریها و در حیییت ایجاد ارتباط بین زمین و آسومان،

تجزیهوتق،یل دادههای هر دودسته پرسوشناموه بوهصوور

شبستان و مقراب را مهم بیان کوردهانود ،همچنوین بوه

برای طراحی مسجد ماندگار و غنی به لقاظ معماری و

همین اندازه به نشانههایی سون نیوش ،تزئینوا  ،نوور،

افزایش حوور ق،ب در نمازگزاران ،ثابت شود .هرسوه

اشواره

این میزان هماهنگی ،در بهکارگیری مؤلفوه هوا بهتور در

تناسبا  ،نظم ،ریتم و اتقاد؛ حتی اذان و صو


کردهاند.

طراحی مسجد لقاظ شده باشود ،میوزان حووور ق،وب

مؤلفههای کالبدی-مقتوایی معماری مساجد و سوازمان

نمازگزاران در آن مسجد بیشتر میشود.

فوایی در ایجاد تردد عبوری بسیار اهمیت دارند ،زیورا
عبووور فوورد از فوووا،

حوور ق،ب اسوت و ثابوت مویکنود کوه توأثیر مؤلفوۀ

ویژگیهای مق،ی و ویژگیهای طراحی فوا ،موردم را

کالبدی در حوور ق،ب با درجوۀ همبسوتگی + 0/855

بیشوتری در آن مکوث کننود از

قویتر نسبت به سایر مؤلفه ها است .زیرا بهتور توسوط

ویژگیهای کالبدی و معمواری مسوجد بهوره ببرنود و

مخاطبان عام جامعه درک ،تق،یل و معنوی مویشوود و

همچنین با ایجاد حس قداست در آنها به هدف عوالی

تأثیر بیشتری بر آنان میگذارد.

تشوی میکنند تا مد

طراحی که هموان نزدیکویِ خداونود بوه شوکل فطوری
است ،دست یابند.





در مسوواجد دورۀ صووفوی و پووس از بررسووی ابووزار و
شیوه های بهکار گرفتهشده در رمزگان معماری مسواجد

ازنظر نمازگزاران وجود تزئینوا

همینطور به لقاظ کالبدی ،بزرگی مساجد که عظموت

هندسی ،نیوش گیاهی ،نیوش خطی (هنر کتیبهنویسوی

و بزرگی خداوند را الیاء میکند ،سوبب عالقوۀ بیشوتر

و کتیبهنگاری) نیوش جوانوری] ،رنوگ ،اسو،یمیهوا و

آنان جهت حوور بیشتر در آن مسجد میشوند.

ختاییها ،میرنسها ،اعوداد ،نوور در معمواری مسواجد

با توجه به خروجی تق،یل آزمون فریودمن ،اوالً رابطوۀ

و )...این نتیجه حاصل شود کوه هموه ایون رمزگوان در

مؤلفههوا در رمزگوان کالبودی معمواری بوا

طول یکدیگر قرار داشته و باهودف اینکوه انسوان را از

یکوودیگر معنووادار اسووت و همچنووین حوووور ق،ووب

سطح هستی به عم برتور آن و از ابعواد موادی وجوود

نمازگزار باوجود پنج مؤلفه در طراحی مسوجد معنوای

انسان به ابعاد عی،وی و روحوی او برسوانند ،طراحوی و

بهتری یافته یا بهعبار دیگر لزوم حوور هر پنج مؤلفه

ساختهشدهاند (رجوع به جداول .)153

بین ت ت

جدول  :15تحلیل گرافیکی عمق جدایی از عالم ماﺩه و اتصال به عالم باال ﺩر مساجد منتخب

پژوهش16

Table 15: Graphic analysis of the depth of separation from the material world and connection to the upper world in
selected mosques of research
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در مسواجد گذشوته،

منتخب (شامل :نیوش و تزیینا  ،کاشیکواری [نیووش
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سازمان فوایی و مؤلفههوای کالبودی سواختار توردد را

مؤلفهها از نوع همبستگی مثبت با عامول رموز و میوزان

شووکل موویدهن ود و در صووور





با توجه به خروجی تق،یل آزمون اسسیرمن ،اوالً رابطوۀ

بازشناسی رابطۀ رمزگان معماری مساجد و کیفیت حضور قلب نمازگزاران
(مورﺩ پژوهی :مساجد عصر صفوی اصفهان)

نتیجهگیری
گرفته در مساجد منتخب شهر اصوفهان

انسانی هست تا با شناخت گام بردارد؛ بدون شناخت هم موی

با بررسیهای صور

در دورۀ صفوی ،به این نتیجه رسیده شد که هنر مسجدسازی

توان حرکت کرد ،اما قطعاً در وادی تکورار قورار گرفتوه و بوه

در این دوره به سمت الگویی انتزاعی حرکت میکنود .اسوالم

لقاظ مالی و زمانی ،هزینههای مواعفی پرداخت میشود.

دینی مبتنی بر توحید است و وحود

را نمویتووان بوا هویچ

حیییت کامالً عینی است ،از نظر انسان یو

شامل مؤلفههای کالبدی ،سازمان فوایی ،نور ،کالبد و هندسه،

مفهووم ذهنوی و

س،سوو،همراتووب همبسووتگی وجووود دارد؛ و هوور سووه میووزان

انتزاعی مقسوب میشود .تمام عناصر هنر اسالمی اشواره بوه

مؤلفههای رمزگان معماری عدد باالتری باشد ،میوزان حووور

همین مفهوم انتزاعی متعالی دارد .بوا توجوه بوه ایون امور ،بوا

ق،ب در افراد کاربر آن مسوجد بیشوتر مویشوود .درک وجوود

نگرشی خاص به الگوی مساجد در دورۀ صفوی پرداخته شد.

مسوتییم یوا جبوری نبووده ب،کوه

رموز در مساجد بوهصوور

که معماری اسالمی ،انسان را متوجه عم،ی که هور قسومت از

روزمره نمازگزاران در مسجد حاصلشوده اسوت و بوا ایجواد

ساختمان انجام میدهد ،نمیسازد .معماری مسواجد اسوالمی

تصاویر ذهنی و تسهیل فعالیتها و رفتارهای خاص بروز می

سعی نمیکند که سنگینی طبیعی سنگ را به نشوان دادن یو

کند .اگر حتی یکی از پنج مؤلفۀ رمزگان کالبودی معمواری از

حرکت صعودی در سنگ مرتفوع سوازد ،اعتودال بویحرکوت

مسجد حذف شوود ،میوزان حووور ق،وب نموازگزاران کمتور

مست،زم عدم حرکوت اسوت؛ اموا در معمواری مسواجد ،موادۀ

خواهد شد .هماهنگی و بهکارگیری پنج مؤلفوۀ بوین رمزگوان

سنگین و بیشکل بوا حکواکی طورحهوای تزیینوی اسو،یمی و

کالبدی معماری هر سه بیشتر باشد ،رمزگشایی از رموز مستتر

حجاری به اشکال میرنس و مشب  ،سوبکی شوبیه بوه اشویاء

و آشووکار تعریوفشووده در آن مسووجد نیووز بیشووتر مویشووود.

حکاکی ماوراء یافته به نمایش میگذارد و بهوسی،ۀ تابش نوور

نمازگزارانی که ارتباط مداومتری با مساجد دارند ،بوه عناصور

بر هزار جهت ،سنگ و گچ را بدل به جوهری قیمتی میسازد.

کالبدی آن توجه بیشتری میکنند و هر سه رموز تعریفشوده

در پاسخ به پرسشهای پژوهش ،باید بیان کورد معموار و

در مساجد توسط مردم بیشوتر درک شوود ،احسواس حووور

طراح و سایر هنرمندانی که آثارشان در مسواجد ماننود کاشوی

ق،ب بیشتری در آنان صوور

مویگیورد .ازنظور نموازگزاران،

کاری ،خطاطی ،کتیبهنویسی و...وجود دارد ،انسان نمازگزار را

مهمترین ویژگی هر مسجد« ،توأثیر بصوری بور ذهون افوراد»،

هدف و آنهم جدایی مرح،هبهمرح،وه و گوامبوهگوام از

«آرامش» و دستیابی به «حوس قداسوت» و حرکوت از سوطح

جهان مادی نمازگزار و متوجه کوردن او بوه جهوان معنووی و

هستی به عم برتر آن و از ابعاد مادی وجود انسوان بوه ابعواد

درنهایت خداوند متعال و عظمت و بزرگی آن وجوود مط،و ،

عی،ی و روحی او است.
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برخی از منتیدان ،این نید را به معماری مساجد وارد میکننود

بهصور

با ی

منبعوی شوناختی و ادراکوی در بسوتر فعالیوتهوای

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

تصویری نمودار ساخت و بیان کرد؛ زیرا گرسه وحد

یو

سنانچه بیان شد بوین مؤلفوههوای رمزگوان معمواری کوه

انجام میدهند .در حال حاضر و در جامعۀ کنونی وظیفوه هور

نگارندگان بر خود الزم میدانند از اساتید صاحبنظر و همچنین نمازگزارانی که پرسشنامهها را پاسخ دادنود ،تشوکر ویوژه کننود.
همچنین نگارندگان از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان اصفهان و افرادی که در سهار مسوجد منتخوب حووور
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سپاسگزاری

داشتند و اجازه فی،مبرداری و عکاسی را دادند ،نهایت سساس را دارند و به دلیل اینکه میالوه از رسوالۀ دورۀ دکتورای تخصصوی بوا
عنوان «تق،یل مؤلفههای رمزگشایی معماری سنتی ایران (نمونه موردی مساجد صفوی اصفهان)» استخراجشوده ،مراتوب تیودیر و
تشکر صمیمانه را از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد مشهد ،بهویژه معاونت مقترم پژوهش دانشگاه اعالم میدارند.

پینوشتها
 -1در اصطالح نشانه شناسی رمزگان عبار است از وضعیتی خاص در سیر تاریخی مجموعه نمایه ها یوا نشوانه هوا کوه بوه منظوور تق،یول
همزمان مشخ

شده است (.)Zeymaran 2014, 85

 -9درآمار و احتماال  ،برای بررسی ی

فرضیه ،درآغاز فرض تهی را پذیرفته شده تا با رد آن فرضیه اص،ی اثبا

شود.

(Probability and Statistics in Engineering And Management Science, William W.Hines, Douglas C.Montgomery,Third
)Edition,John Wiley and Sons,1990, ISBN 0-471-60090-30

کاربرد فرض تهی در ع،وم آزمایشی برای هم سنجی نمونه ی آزمایش شده با نمونۀ کنترل است .به بیان دیگور درآغواز فورض مویشوود کوه
نمونهها یکسان هستند (فرض تهی) .حال اگر با یکی از آزمونهای آماری فرض تهی رد شود ،آنگاه مشوخ

مویشوود کوه دو نمونوه دارای

ناهمگونی معناداری هستند و گرنه دو نمونه یکسان خوانده میشوند.
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] [ DOR: 20.1001.1.27169758.1399.5.2.8.6

_____ .1391.معانی نمادین گنبد .ترجمه فردانش ،فرزین ،فص،نامه خیال ،شماره (.77-72 :)4

مهدوی نژاد ،مقمدجواد .1396 .حکمت معماری اسالمی ،جستجو در ژرفساختهای معنوی معماری اسالمی ایران .نشوریه هنرهوای زیبوا.
شماره 57 :19تا .66
نصر ،سید حسین .1390.معرفت و امر قدسی .ترجمه شاهرخ ،حمید ،اصفهان :نشر خاک.
_____ .1389.هنر و معنویت اسالمی .ترجمه شاهرخ ،حمید ،اصفهان :نشر خاک.
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نعیما ،غالمرضا .1394.سیر تقول معماری ایران دوره اسالمی .تهران :سروش دانش.

.22  ص، ایران: تهران، ترجمه منوسهر دینپرست. از مکتب اصفهان تا مکتب تهران.1380._____

.مسکن و شهرسازی

 دفتر معماری و طراحی شهری وزار: تهران،4  ساپ. درآمدی بر هویت اسالمی در معماری.1393. عبدالقمید،نیرهکار

ه پژوهشهوای معمواری، مج. درآمدی بر رمز و رمز پردازی در معماری اسالمی.1393. کریم، مقمدمنان؛ مردمی، عبدالقمید؛ رئیسی،نیرهکار
.94-79 :2  شماره،اسالمی
 شوماره،اسوالمی-شوهر ایرانوی

 نشوریه مطالعوا.تقی پذیری هویت اسالمی در آثار معماری.1393. عبدالقمید؛ مقمد منان رئیسی،نیرهکار
.12-5:)7(

. ساپخانه زیبا: تهران.گنجینه آثار تاریخی اصفهان؛ آثار باستانی و الواح و کتیبههای تاریخی در استان اصفهان.1350. لطفاهلل،هنرفر
.روزبه
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.روزبه

 انتشارا: تهران، ترجمه اشراقی. هنر و معماری اسالمی.1355.  رابر،ن برند،هی

 انتشارا: تهران، باقر، ترجمه آیتاهلل زاده شیرازی. هنر و معماری اسالمی.1380._____

 سیری در حکمت معماری اسالمی و تزئینا وابسته به آن در دوره صفویه (با تأکید بور، اصفهان باغ آسمان.1385 . رقیه، حسین؛ باوفا،یاوری
. انتشارا سیمای دانش: تهران.)معماری اسالمی اصفهان در دوره صفویه
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