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چكيده
ضرورت نوآوری به جهت اجتناب ناپذير بودن تحوالت در جوامع بشری ،از موارد مهمي است که بايد موردتوجه واقع گردد؛ زيرا تحول راز ماندگاری و پیشرفت بشر
است .در اين میان معماری مسجد نیز بايد جايگاه خود را در دايره نوآوری مشخص نمايد زيرا مساجد و امور مربوط به آن در صورت کنارهگیری از تحول موجب منزوی
شدن خواهد شد .الگوبرداری صحیح از طراحان و معماران گذشته ،يکي از راههای نوآوری فرمي متناسب با زمان و مکان امروزی است .ازآنجاکه فرم مساجد درگذشته
و رسالت آن در ايفای وظايف و اهداف هنرهای اسالمي به خوبي مشهود است؛ بررسي عوامل تأثیرگذار بر فرم مساجد در معماری قديم ،در شناخت مؤلفههای تأثیرگذار
بر فرم مساجد امروزی ضرورت مييابد .اطالعات موردنیاز در پژوهش حاضر که با توجه به ماهیت موضوع ،روش تحقیقات تاريخي -تفسیری را دستور کار خود قرار
داده است ،بهصورت اسنادی  -کتابخانهای و میداني جمعآوریشده است .پژوهشهای صورت گرفته تاکنون به عاملهای جنسیت ،میزان تحصیالت و سن افراد در
خصوص تأثیرگذاری بر پذيرش طرح نوآورانه در مساجد توجه نموده و يا ويژگيهای عناصر مساجد را شرح داده و به تحلیل معاني و قداست در عناصر مساجد پرداخته
است؛ اما نوآوری پژوهش حاضر با توجه به خأل مطالعات موجود ،نشان مي دهد که عواملي همچون روح هنرمند يا طراح ،توجه به فرهنگ و پاسخگو بودن آن به
نیازهای انساني ،تکنولوژی و پیشرفتهای ساختوساز و مصالح ،زيبايي ظاهری و زيبايي باطني (عرفان آثار هنر اسالمي) ،تناسبات و دورنماها در مناظر شهری بهعنوان
عامل های مؤثر ديگر نیز شکل و فضای معماری مسجد را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .عوامل مذکور تنها به اشکال و صور ظاهری محدود نميگردد؛ بلکه عالوه بر
ظاهر ،در بطن اشکال مساجد نیز موردتوجه قرارگرفتهاند که شناخت و بررسي آن مؤلفهها ما را بر نوآوری در معماری مساجد امروزی متناسب بافرهنگ جامعه ياری
مينمايد.
واژههاي كليدي :معماری مسجد ،تحلیل فرمال ،فرم مساجد ،شاخصههای مؤثر بر فرم مساجد ،الگو يابي فرمال
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مقدمه
امروزه چالش اصلي بهخصوص در مورد بنای مساجد ،تعیین تکلیف اصليترين بارزه ی آن يعني فرم آن است .مسجد بايد خلوتي را برای حضور انسان و زمینهای
برای تأمل او در معنای هستي فراهم آورد و جايگاهي برای انعکاس نور الهي و تجلي حضور در ساحتي مقدس باشد (مجتهدزاده و نامآور) .اين امر منجر شد معماری
مساجد در طول تاريخ همواره موردتوجه قرار گیرد؛ اما صورتي که امروزه از معماری مساجد ارائه ميگردد به دلیل استفادهی نابجا و نامتناسب از عناصر سنتي،
کسلکننده و بدون خالقیت بوده و يا در صورت بهکارگیری خالقیت بدون توجه به سنت ،بيهويت قلمداد ميگردد .استفاده از فرمهای قديمي برای نیازهای امروزه،
بدون توجه به الزاماتي که تحول پديد ميآورد ،سبب گشته است که اغلب نوآوریها با عدم پذيرش و يا انتقاد از سوی مردم و متخصصین مواجه شود ،همچنین احتراز
از نوآوری به بهانه احترام گذاشتن به سنت ،سبب دوری از روح زمان مي شود .خالقیت و تنوع از خصوصیات هنر است ،بنابراين نگرش نو به عناصر اصلي مسجد
ميتواند جايگاه موجهي داشته باشد.
نگرش نو با شناخت معماری اسالمي گذشته همراه است؛ البته بايد متذکر شد که سعي در شناخت گذشته ،به معني بازگشت بهسوی آن نیست ،بلکه ،معماری
که در طول تاريخ و بهتدريج شکلگرفته درواقع مسیر طي شدهای است که ميتواند در هدايت آثار معماری معاصر سودمند واقع شود .به نظر ميرسد تحول و نوآوری
با توجه به میزان پذيرش آن در جامعه متغیر است؛ زيرا بشر امروز با عناصر سنتي مسجد که هرکدام دارای معنا و مفاهیم عرفاني بوده است ،احساس تعلق و وابستگي
مي نمايد؛ بنابراين بايد به حدود تغییرات و مرز نوآوری در معماری مسجد در هر جامعهای توجه شود.
پروژهی حاضر درصدد پاسخدهي به سؤال فرم مناسب امروزی که حاوی ارزشهای نمادين و بصری باشد ،برآمده است تا با بررسي فرم معماری مساجد و مطالعات
ناشي از سیر تحوالت آن از طريق پیشینه های تحقیق مرتبط ،به عوامل تأثیرگذار بر فرم معماری مساجد در قديم و شناخت مؤلفههای تأثیرگذار بر فرم مساجد امروزی
دست يابد .براين اساس شناخت مؤلفههای مذکور به همراه سنجش و ارزيابي آن مؤلفهها از ديدگاه مردم ،طراحي را به سمت نوآوری متناسب بافرهنگ جامعه ياری
مينمايد .اين نوع نگرش از معماری مسجد ،به ارائهی راهکارهايي جهت طراحي مسجد ميپردازد که ضمن بهرهگیری از نوآوری ،به میزان پذيرش آن توسط جامعهی
موردپژوهش نیز توجه خواهد داشت.

پيشينه تحقيق
بررسي تحقیقهای انجامشده ميتواند گزارشهای گوناگون و متنوع پژوهشي ،نوشتههای آرشیو کتابخانهها ،مراکز پژوهشي سازمانها و دانشگاهها را جمعآوری
نموده؛ بر اين اساس ترکیبي از نتايج و استفاده از پژوهشهای انجامشدهی پیشین ،بهعنوان واحد تحلیل برای کسب تصويری کلي و شفاف از شاخصههای تأثیرگذار
بر معماری مساجد مؤثر واقع ميگردد .بورکهارت خصوصیات و ويژگي هنر اسالمي و سرچشمهی آن را برگرفته از روح اسالمي ميداند و برای اثبات ادعای خود
شواهدی دال بر وحدت و انطباق صورت بامعنای باطني هنر اسالمي ارائه ميکند که مصاديق بارز آن را در معماری مکانهای مذهبي پیداکرده است؛ براين اساس
مهمترين جنبههای ارزش کار بورکهارت ،پايه ريزی نگرش معنايي به هنر اديان الهي خصوصاً هنر اسالمي است( .سرتیپي پور .)1387 ،رضازاده (رضازاده ،)1383 ،به
بررسي نقش معنا ،تعلقخاطر و نوآوری بهعنوان شاخصههای تأثیرگذار بر فرم مساجد ايران پرداخته است و نتايج تحقیق حاکي از آن است که در غالب موارد بهاستثنای
گروه جوانان ،تیپ سنتي از مطلوبیت بیشتری برای معماری مسجد برخوردار بوده است .عدهای از پژوهشگران (حسیني و کاملي )1393 ،عامل قداست را با توجه به
ضمیر ناخودآگاه کودکان موردبررسي قرار دادهاند نتیجه ی حاصل مبین اين مطلب است که بین عناصر معماری مساجد سنتي و ذهن کودک ارتباط بسیار نزديک و
عمیقي وجود دارد .اين نتیجه در مورد مساجد مدرن که سمبلهای مساجد سنتي را ندارند ،بسیار ضعیف است .همچنین رهبرنیا و رهنورد (رهبرنیا و رهنورد)1385 ،
نیز قداست را سايه و روح الهي ميدانند که از تقدس وجود خود ،در فضا ،مکان ،انسان و هنر قرار ميگیرد؛ براين اساس اينکه اثر هنری با ابزار بدوی و يا تکنیکهای
نوين به ثمر رسیده باشد ،در بیان قدسي آن تأثیر ندارد .در اين راستا مهدوی نژاد (مهدوی نژاد )1381 ،نیز نمايه هنر اسالمي را هنر توحیدی معرفي ميکند .از موارد
گفتهشده به اهمیت و تأثیرگذاری قداست بر فرم مساجد پي برده ميشود.
تطبیق معماری مسجد بافرم شناسي نماز موردمطالعه پژوهشگراني (ايمان طلب و گرامي )1391 ،قرارگرفته است و شاخصه تأثیرگذار بر فرم مسجد را تطبیق
معماری مسجد بافرم شناسي نماز و معنای قدسي در آن مطرح مينمايند .نتايج پژوهش بیان مي دارد که قرارگیری سه بخش مسجد (صحن ،ايوان و گنبد خانه) در
کنار حرکات آيیني نماز (قیام ،رکوع و سجده) نشان از وجود ارتباطات معنايي و شکلي در کالبد معمار ی مسجد و نماز دارد .معنای قدسي ،هندسه ،نور ،نمادها و
رمزها ،بهرهگیری از عناصر طبیعت از شاخصههای تأثیرگذار بر فرم مساجد بیانشده است که حضور آن در معماری مسجد در پیامرساني توحیدی مؤثر است و بستر
مناسبي را برای درک مخاطب و تبلیغ انديشه معنوی مهیا ميسازند (کاظمي و کالنتری خلیلآباد .)1390 ،بمانیان و امیني (بمانیان و امیني ،)1390 ،تعادل را الزمه
فرم معماری مسجد مطرح ميکنند و مؤلفههايي از قبیل تقارن ،تناسب و مقیاس ،سلسله مراتب ،ريتم ،مصالح همگن و سازه را مؤثر در شکلگیری تعادل ميدانند.
تحقیقات ديگری (فالحت )1384 ،نشانههای کالبدی ،طرح معماری و فعالیتها را از شناسههای مهم تعريفکننده مسجد معرفي ميکنند؛ که مساجد سنتي با داشتن
نشانههای بیشتر ،معموالً حس مکان غنيتری را در نمازگزاران به وجود مي آورند و مساجد نوآورانه با داشتن امکانات بیشتر و مديريت بهتر فعالیتها ،موجب تقويت
حس مکان ميگردد .بر اين اساس دو مقولهی نشانهها و فعالیتها را شاخصهی تأثیرگذار بر فرم مساجد ميدانند« .سلسله مراتب محرمیت» در مساجد ايراني نیز از
ديگر متغیرهای تأثیرگذار بر فرم مساجد شناختهشده است؛ محمديان (محمديان منصور )1386 ،معتقد است که «سلسلهمراتب محرمیت» در مساجد ايراني ،احساس
قرار گرفتن در ساحتي ديگرگونه را برای مخاطب تشديد مي نمايند و در جريان سلوک و انتقال مخاطب از ساحتي به ساحت ديگر دخیل و مؤثرند .همچنین در
تحقیقاتي ديگر (حجازی و مهديزاده سراج )1393 ،عاملهايي از قبیل سبک و فرهنگ زندگي کاربران و دادههای اقلیمي محیطي نیز جز شاخصههای تأثیرگذار بر فرم
معماری مساجد شناختهشده است .به طور کل در طراحي مساجد امروزه توجه به استاندارد و سرانه ،تعداد جمعیت و اختصاص متراژ تعیینشده برای کارکرد ،سیطره
ضوابط اسناد باالدستي ،بر خالقیت و کاربرد مفهوم در طراحي غلبه دارد .پژوهشهای انجامگرفته تاکنون به بررسي عامل های جنسیت ،میزان تحصیالت و سن افراد
در خصوص تأثیرگذاری بر پذيرش طرح نوآورانه در مساجد توجه نموده و يا ويژگي های عناصر مساجد را شرح داده و به تحلیل معاني و قداست در عناصر مساجد
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پرداخته است .پژوهش حاضر با توجه به مطالعات فرا تحلیل از منابع کتابخانهای و استخراج مؤلفهها و زير مؤلفهها ،شاخصههای تأثیرگذار در طراحي مساجد را مورد
تحلیل و بررسي قرار داده است.

روش تحقيق
اين مقاله بر اساس روش تحقیق تاريخي – تفسیری تدوين و اطالعات موردنیاز به شیوه اسنادی -کتابخانهای و نیز مشاهده میداني جمعآوریشده است .بر اين
مبنا مقاله به توصیف محتوای کیفي عوامل مؤثر بر فرم معماری مساجد پرداخته است .پژوهش حاضر جنبه تفسیری داشته و در آن تالش گرديده است تا با مروری
بر معماری مساجد تاريخي گذشته ،مؤلفه های تأثیرگذار بر فرم معماری مساجد را جستجو نمايد و در معماری مساجد امروزی تطبیق دهد .ابزار اصلي گردآوری دادهها
در اين پژوهش مطالعات کتابخانهای است .بهمنظور دستیابي به ادبیات موضوع و مباني نظری در خصوص مؤلفههای ذکرشده ،از مطالعات مندرج در کتب ،مقاالت و
اسناد معتبر استفاده شده است .همچنین با روش مشاهدات میداني از مساجد حال و مساجد گذشته ،به تحلیل مؤلفههای به دست آمده پرداختهشده است.

مبانی نظري
كلياتی در باب شاخصههاي مؤثر بر فرم معماري مساجد
مسجد به عنوان مکاني مقدس که عمده فعالیت آن عبادت و انجام تشريفات ديني مي باشد ،نمودی از فضای مقدس و معنوی است و معماران با بینش ارزشي و
ارمان گرا ،در طول تاريخ سعي نمودهاند که اين تقدس را به روشهای گوناگون به مخاطبان القا نمايند .به بیاني ديگر معماران مساجد همواره سعي داشتهاند که در
کنار ساختار و کالبد ظاهری مسجد بهعنوان يک مکان ،به آن روح و تقدس بدهند (حقطلب و کاروان .)21 :1391 ،معمار صرفنظر از اشکال بناها ميبايست به
مناسبات دروني مساجد و وظايف هنر اسالمي توجه نمايد؛ زيرا اشکال کالبدی «هیچ محدوديت ي در آن نیست و هیچ اسلوب خاصي در منابع ديني برای آن
پیشبینينشده است» (نوحي .)272 :1388 ،بر اين اساس توجه بیشازاندازه به الگوها و فرمهای سنتي بهعنوان نماد اسالمي بودن؛ معماری اسالمي را -که معماری
پويا و پايبند به اصول است -منجمد خواهد کرد و رسالت معماری و هنر اسالمي را ناديده ميگیرد .معماری اسالمي گذشتهی ايران  -برگرفته از چهار عامل معنا،
زيبايي ،شکل و سازه است .با ترکیبي متناسب از آن ها معمار سنتي قادر است نقشي از جهان معنا را در عالم مادی متجلي سازد .وجود ارتباط منطقي بین اين عوامل
دلیل درخشش معماری ايران در دورهی اسالمي است (حجازی و مهدی زاده سراج )7 :1393 ،عوامل ديگری همچون عوامل تاريخي ،فرهنگي ،انساني ،اقتصادی،
اقلیمي و محتوايي ،بر فرم مساجد تأثیرگذار بوده که بهمرورزمان فرم مساجدِ شکلگرفته براثر اين عوامل ،به هويتي از مسجد تبديلشده است .آنچه اهمیت دارد ،اين
است که بتوان نقش کالبدی ،مردمي و فرهنگي مساجد را در ساختار شهر به رسمیت شناخته (نوحي )282 :1388 ،و اهداف هنر و معماری اسالمي را در آن تجلي
ساخت .هنرمند و معمار موظف است معاني متعالي را در هنر خويش بیان کند .تا مخاطب با عبور از صورتهای ظاهر به حقیقت مستتر در نهان صورت پي برد
(حجازی و مهدی زاده سراج .)9 :1393 ،عوامل تأثیرگذار بر معماری مساجد ،تنها به اشکال و صور ظاهری آن محدود نميگردد؛ بلکه عوامل مذکور عالوه بر توجه
بهظاهر ،به باطن و محتوای اشکال مساجد نیز توجه مينمايد .اگر اين عوامل را در دستهبندیهای خود قرار دهیم ،به متغیرهايي دست مييابیم که بهعنوان عاملهای
اصلي در طول تاريخ مدنیت ،شکل و فضای معماری مسجد را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .با توجه به مطالعات انجامشده ،به نظر ميرسد اين عاملها شامل :روح
تاريخي و فرهنگ جامعه و مناسبات اجتماعي ،روح هنرمند يا طراح ،ابزار تولید و زيربناهای اقتصادی ،نظام ساخت و فناوری ،سرزمین و اقلیم (نوحي،)201 :1388 ،
دورنمای شهری .نیازهای انساني ،معنا و مفاهیم عرفاني و قدسي است که در ادامه به بررسي و میزان تأثیرگذاری اين مؤلفهها با توجه به نظرات متخصصین پرداخته
ميشود.

روح هنرمند یا طراح
حداکثر معمار بايد واجد قابلیتهايي از قبیل انسانشناسي ،1محیطشناسي 2و آفرينندگي 3باشد .بر اين اساس ميبايست ابعاد وجودی انسان را بشناسد،
محیطشناس باشد و عوامل احاطه کننده و تأثیرگذار بر انسان را اعم از طبیعي و ماوراء طبیعي را بشناسد و نیز توانايي گزينش مفاهیم مطلق طراحي برای برقراری
رابطهی مطلوب بین انسان و محیط را داشته باشد (پوستیندوز) 9 :1374 ،؛ زيرا ذوق و استعدادهای شخصي هنرمند يکي از عواملي است که در پردازش و پیدايش
فرم مؤثر واقع ميگردد .عدهای طراحي معماری را مانند فرايند حل مسألهی رياضي تلقي ميکنند و عدهای ديگر آن را فرايند خالقیتهای هنری توأم بامهارتي
سازمانيافته که واجد جنبههای مختلف علمي ،فني و هنری است ميدانند .در مورد اين دو روش ،گفته ميشود« :وقتيکه ما به معماری و فرايند طراحي بهمثابه حل
مسأله رياضي نگاه کنیم ،قادر نخواهیم بود که با مسأله طراحي بهخوبي برخورد کنیم [ ...زيرا] طراحي معماری فرايند حل مشکالتي است که در امور مختلف زندگي
در رابطه با فضا وجود دارند و اين خیلي پیچیدهتر از فرايند حل يک مسأله رياضي يا حتي پژوهشهای علمي است» (نوحي .)207 :1388 ،معمار ميبايست فرايند
طراحي را بهمثابه فرايندی خالقانه و با دادهها و اطالعات سازمانيافته تلقي نمايند .ازآنجاکه قران کريم ميفرمايد مساجد بايد به دست مسلمانان ساخته شود؛ در فرم
معماری مساجد روح هنرمند يا طراح تأثیرگذار است و به بسته به اعتقاد و باور طراح ،معماری مساجد فرم ميگیرد.

فرهنگ جامعه؛ روح تاریخی و پاسخ به نيازهاي انسانی
فرهنگ عاملي است که تمامي عاملهای تأثیرگذار بر فرم مساجد را تحتالشعاع خود قرار مي دهد؛ بنابراين معماری متناسب بافرهنگ محیطمان ،معماری مطلوبي
است که «حداقل دستاورد آن تحول همهجانبه درزمینهی بهره وری در محورهای متعدد فرهنگي (اعم از اجتماعي ،علمي ،هنری ،اعتقادی ،تاريخي ،عاطفي رواني و
 )...و اقتصادی جامعه است» (پوستیندوز .)5 :1374 ،با ورود اسالم فرهنگ جامعه با حفظ ويژگي های تاريخي و سرزمیني ،از دين اسالم تأثیر بسیاری پذيرفت که
اين تأثیرپذيری و فرهنگ به وجود آمده در جامعه سبب تغییر در فرم معماری بناها بهويژه بناهای مذهبي گرديد؛ زيرا «معماری قسمت قابلتوجهي از فرهنگ جامعه
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را در خود متبلور دارد [ ]...معماری در عمل امانت داری است که به هر مرتبط با خود ،فرهنگ و هدايت خود را ارائه و او را متأثر نموده ازجمله زمان و مکان را
درمينوردد» (پوستیندوز .)4 :1374 ،بعد از اسالم کلیهی اشکال انساني و شبیهسازی از بین رفت و نقوش حیواني و گیاهي و نقوش هندسي جايگزين آن شدند.
پیش از اسالم عناصر نمادين ،اسطورهای و بیانگر تاريخ و شاخص های اجتماعي ،مناسبات اقتصادی و سیاسي و روابط خانوادگي بوده است .درحاليکه بعد از اسالم اين
عناصر بهصورت تکرار نقوش انتزاعي با کلمات قراني و نام های ديني و اسماء الهي و عناصر مذهبي نظیر مناره ،گنبد ،محراب و همچنین رمزوارههای ديگری نظیر
تعداد عناصر به وجود ميآيند؛ که جمیع اين عناصر و رمز وارهها رمزی و تمثیلي ميباشند (نوحي .)223 :1388 ،بورکهارت نیز معتقد است که در سرشت هنر اسالمي
بايد همواره پیوند میان پیام معنوی را با پارهای از میراث نژادی در نظر آوريم (بورکهارت .)51 :1365 ،عوامل مختلفي بر فرم مساجد بهطور عام تأثیرگذار است اما
عامل میراث نژادی و فرهنگ جامعه ،سبب تمايز بین فرم مساجد در ملتهای مختلف ميگردد .همچنین طرحي که متناسب بافرهنگ باشد معماری مطلوبي است
که به تمام وجوه نیازهای انساني نیز پاسخ ميدهد .معماری مطلوبي که در آن «معمار ضمن در نظر گرفتن نیازها و خواستههای کنوني و با توجه به پیشینهی تاريخي
موجود در عالم معماری و جامعهی موردنظر و حسب شرايط و امکانات و قابلیتها ،راهحلهای الزم را ارائه نمايد( ».پوستیندوز .)6 :1374 ،بر اين اساس فرم و اشکال
معماری تبلوری از فرهنگ جامعه است که عالوه بر روح تاريخي؛ پاسخگوی نیازهای جامعهی عصر خود باشد .بهعالوه معماری که متناسب بافرهنگ جامعه باشد
پاسخگوی مناسبي به زمان و مکان خود است .درنتیجه ميبايست به جستجوی فرهنگ جامعهی امروزه و بررسي میزان پذيرش تنوع و نوآوری در معماری مساجد
معاصر از سوی مخاطبان آن بپردازيم.
عدهای از افراد ،فرهنگ را در شکلهای سنتي مجسم ميکنند .درحاليکه هر ملتي در هر زمان دارای فرهنگي است .فرهنگ کنوني جامعهی ما ،از فرهنگ پنجاه
سال گذشتهی خودمان متفاوت است و درعین حال متأثر از فرهنگ هزاران سال پیش است« .فرهنگ کنوني ما ازيکطرف ناشي از فرهنگ جهاني است و از طرف
ديگر ناشي از گذشتهی تاريخي خودمان» (نوحي .)211 :1388 ،همان طور که بعد از ورود اسالم به سرزمین ايران هنر و فرهنگ جامعه ،مانند تمامي وجوه ديگر
زندگي فردی و اجتماعي افراد ،دستخوش تغییر و تحوالتي گرديد .اين تغییرات ضمن حفظ پارهای از ويژگي های تاريخي و سرزمیني ،از دين جديد نیز تأثیر بسیاری
پذيرفت (نوحي .)221 :1388 ،هنر مقدس در هر محیط و قومي ،راه ويژه و مناسبي برای بیان ارمان و وظیفهی هنر به وجود آورد (بورکهارت .)127 :1365 ،چنانکه
معماری اسالمي در تاريخ معماری اولین هنری است که توانست خود را با مفاهیم اسالمي سازگار نمايد و از طرف مسلمانان مورد استقبال قرار گیرد؛ بنابراين توانسته
است ،بخش عظیمي از خصوصیات هنر اسالمي را در بستر زمان و در طول دورههای گوناگون نهادينه سازد (مهدوی نژاد .)58 :1383 ،چنین امری موجب گرديد که
سالها به عنوان تنها هنر اسالمي به درج مفاهیم ديني و مذهبي بپردازد .بررسي مکاتب و سبکهای مختلف منجر ميگردد تا با توجه به نیازها و خواستههای مردم،
میزان و حدود استفاده از اين مکاتب و سبکها و میزان نوآوری در آنها موردبررسي قرار گیرد.

الف :سبکها و مكاتب مختلف
تاريخ در خود مکاتب و سبک های مختلفي را دارد که در هر دوره نمود عیني يافته است .بعد از دوران اولیه ی حیات بشری ،روند طراحي و پیدايش فرم طبق
قواعد انجام ميشد ،در اين دوران «قالب ها و الگوهای فضايي صوری و رسمي حاکماند و سیمای فضای مصنوع نسبت به دورهی بعد دارای وحدت صوری بیشتری
است .در اين مرحله تمايزات منطقهای و محدودههای قومي و ملي قابلمشاهده است( ».نوحي )204 :1388 ،بنابراين الگوهای حاکم بهطور تدريجي تغییر ميکردند
و بهندرت در يکزمان واحد الگوهای متنوع رايج ميشد و آنچه بهعنوان سبک در جامعه حاکم ميشد ،دارای جنبهی آيیني و فرمال بود .اين دوره برخالف دوران
مدرن است که در آن وارد قلمرو آزادی انديشه ،با سبکهای متنوع ،ميشويم .نتیجهی اين آزادی انديشه و آزادی در طراحي در دوران مدرن ،ظهور اشکال متنوع و
متفاوت است .بهگونهای که حتي ابنیه ی مذهبي طي يک سده دارای اشکال بسیار متنوعي است .اشکالي که عالوه بر تفاوت با اشکال سنتي ،با يکديگر در زمان واحد
نیز تفاوت دارند .نظیر کلیسای رونشان لوکوربوزيه (نوحي 204 :1388 ،تا .)206

شکل  -1مقايسه فرم مساجد در دوره سنت و مدرن (مآخذ :نگارندگان)

اين تغییرات و ظهور اشکال متنوع هیچ ارتباطي با قداست و فرهنگ ندارد و در آن معنای کالبد معماری ناديده گرفتهشده است .اين امر به معماری مادی و
عقلگرا منجر گرديده است .چنین نگرشي در معماری اسالمي مساجد گذشته وجود نداشته است و معماران همواره با توجه به فرهنگ و نگرش افراد جامعه ،بهگونهای
طراحي مي نمودند که احساس قداست را در مساجد برانگیزند .بر اين اساس قالب ها و الگوهای فضايي ،صوری و رسمي حاکم است و محدودههای قومي و ملي -به
دلیل اهمیت به نیاز انسانها مانند احساس تعلق ،نوستالژی و  -...بهخوبي قابلتفکیک است.

ب :نيازهاي انسانی جامعهي امروز در تعيين ميزان نوآوري و استفاده از سبکهاي فوق
پاسخ به نیازهای انساني يعني توجه به تمام ابعاد وجودی انسان ،از قبیل ابعاد معنوی و مادی ،از بايدهای معماری مطلوب متناسب بافرهنگ جامعه است؛ بنابراين
لزوم مطالعاتي در اين زمینه از اهم موضوعات بهمنظور رسیدن به اهداف پروژه است .در اين بخش صرفاً به نیازهای روانشناختي بهمنظور پي بردن به میزان نوآوری
و استفاده از سبکها و مکاتب پرداخته ميشود .به نظر ميرسد ارائهی عناصر و يا اشکال جديد و پیوند دادن آن در زنجیرهی فرايند تداعي ،نیازمند آثار روانشناختي
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و اجتماعي در جوامع امروز است .اگرچه به عقیدهی ايرانمنش (ايرانمنش ،)61 :1378 ،بهغیراز نمادهايي که در متن اصلي اسالم است و توسط ارکان اين دين
مشروعیت يافته است ،جعل و تلقي نمادهای ديگر ،امری است که به هرحال خارج از صبغه و هويت اسالمي است؛ اما بشر امروز نسبت به محیط اطراف خود و نشانهها
احساس تعلق ميکند که ضريب آن در جوامع مختلف متفاوت است .به نظر ميرسد بررسي روانشناختي در تعیین میزان نوآوری در خلق عناصر و اشکال جديد در
مساجد مي تواند جايگاه مؤثری داشته و پاسخي به نیازهای انساني باشد .همانطور که نشانههای کالبدی ،طرح معماری و فعالیتها ،1در بین مردم از شناسههای مهم
تعريفکنندهی مسجد ميباشند که دراينبین نشانهها مهمترين عامل ايجاد و تقويت حس مکان در افراد است .هر چه اختالف میان اين سه عامل کمتر باشد ،حس
مکان در مساجد افزايش میابد (فالحت .)35 :1384 ،بر اين اساس به منظور طراحي مسجد متناسب با زمان و مکان ،عالوه بر بررسي نظرات متخصصین ،الزم است
اطالعات زيادی از نگرشها ،توقعات و ادراکات استفادهکنندگان از مساجد اخذ گردد.

پيشرفت جوامع مسلمين
ابزار تولید و زيربناهای اقتصادی ،نظام ساخت و فناوری عوامل تأثیرگذار ديگری در فرم مساجد بوده است .لذا در هر دوره با توجه به عوامل تأثیرگذار بر فرم
مساجد -تکنولوژی ساخت و مصالح و عامل اقتصادی بهعنوان يک عامل مؤثر بر آن  -ميتوان در چارچوب شرع اسالمي به تغییراتي دستيافت.
بورکهارت سبک مسجدهای ايراني را گنجینهای شگرف از تجربیات گذشتگان ميداند که به بعضي شیوه های ساختمانيِ مايه گرفته از مصالح اجری و درنتیجه
بهرهگیری از طاقها و گنبدها بهجای بامهای نهاده شده بر تیر وابسته است (بورکهارت .)174 :1365 ،اين در حالي است که معماری اسالمي گذشتهی ايران در هر
دوره به دلیل تأثیرگذاری عوامل مختلف ،ازجمله تکنولوژی ،ساخت و زيربنای اقتصادی نیازمند تغییراتي گرديده است؛ بنابراين عقیده بورکهارت که معماری مسجدهای
ايراني را محدود به مصالح و تکنولوژی ساخت قرار داده است ،کامالً موردنقد و بررسي قرار ميگیرد .بهطور مثال نخستین مساجد در ممالک اسالمي بهصورت شبستاني
ساخته شدند که معموالً بر طبق طرح مسجدالنبي در مدينه بود .عناصری مانند گنبد خانه و ايوانهای بلند ،بهمرورزمان در راستای عوامل مختلفي همچون پیشرفت
معماری اسالمي به طرح مساجد اضافه شدند؛ زيرا در زمان پیامبر (ص) مسلمانان سادهزيست و ساده گرا بودند و ضرورت ايجاب ميکرد که مسجدی با اوصاف
ساختماني آن موقع ساخته شود؛ اما روزبهروز بر جمعیت مسلمانان افزوده شد و اين موضوع ساختمان مسجدی باکیفیت معماری در مقیاس وسیع را ميطلبید اما با
هر تغییر صورت گرفته در طرح مساجد ،به شرع و بنای مسجدالنبي توجه شده است (حقطلب و کاروان .)23 :1391 ،معماری اسالمي گذشته ايران ،با در نظر گرفتن
عامل مهم شرايط زماني و مکاني ،بر اين اصل استوار است که يکي از عوامل تأثیرگذار بر عناصر معماری مساجد ،امکانات فنآوری موجود (شامل مصالح و قابلیتهای
آن ،متخصصان و هنرمندان و توان علمي آنان) در هر زمان است .لذا هرگز نميتوان امکاناتي را که امروزه در ايجاد دهانههای وسیع تخت وجود دارد ،ناديده گرفت و
برای ساخت آن خود را به دهانههای قوسي به کمک اجر محدود نمود (سلیماني .)227 :1378 ،بهطور مثال قران که کالم الهي است دارای دو جنبهی ظاهری و باطني
است .حتي اگر ظاهر آن در قالب ابزارهای تکنولوژی روز قرار گیرد ،از قداست باطن آن معاني واال نميکاهد .بلکه با بعضي از ابزارهای تکنولوژی روز از قبیل کامپیوتر
با امکانات روز ،امکان ترجمه و ارسال آن به فرهنگهای ديگر نیز سهلتر شده است (رهبرنیا و رهنورد .)108-101 :1385 ،بنابراين با توجه به مطالعات به نظر ميرسد
با حفظ معاني و روح معنوی مساجد ،تکنولوژی و پیشرفت آن خدشهای به عظمت و شأن عناصر مسجد و معنای آن وارد نميسازد.

دورنماي شهري
اين امر در مورد مساجد و حفظ جايگاه آن در بین ديگر اندامهای شهری نیز اهمیت مييابد بهطوریکه پیرنیا گفته است :در میان اندامهای درونشهری هر شهر
و روستا ،محل پرستش و نیايشگاه همیشه جای ويژهی خود را داشته و دارد و از اندامهای ديگر نمايان تر و چشمگیرتر است .در قديم نیايشگاهها ،چون بزرگترين
ساختمان آبادی بوده ،در آغاز نیاز به نشاني ويژهای نداشته است؛ اما پس از گسترش آبادی ،بهمنظور مشخص نمودن مکان نیايشگاه ،نخست با افزايش درگاهها و نهادن
ماهرخ و توق بر بلندترين جای آن و سپس با ساختن میل و برج در کنار و نزديک آن ،مردم آبادی و رهگذران را به نیايشگاه راهنمايي ميکردند (پیرنیا.)4 :1393 ،
نشانه هايي از قبیل مناره ،گنبد و ديگر عناصر مسجد عالوه بر معنای قدسي ،در نمای شهری نقش نشانه را به خود گرفته است و گويای مکان مسجد ميباشند؛ مانند
منارهها که در ابتدا بهعنوان نشانه بکار ميرفته که بهمرورزمان با به کارگیری آن در مساجد عالوه بر نقش راهنما ،مفهومي معنوی از قبیل نمادی از عروج و حالت
نمازگزار در قیام ،به خود گرفته است (حسیني و کاملي .)156 :1393 ،معمار ان عالوه بر تالش بر القای روح و تقدس بر ساختار و کالبد مسجد ،در راستای نقش آن
بهعنوان نشانه قرار گرفتن در محیط اطراف نیز تالش نمودهاند .به طور کل نشانه قرار گرفتن عناصر مسجد در دورنمای شهری توسط معماران با مفاهیم و صورتهای
فرمي گوناگوني بکار رفته است.

زیبایی
زيبايي از عاملهای ديگر تأثیرگذار بر فرم مساجد است .مسجد به عنوان عبادتگاه مسلمانان در طول تاريخ از تحول و پويايي در کالبد و محتوی برخوردار بوده
است .سلیماني ريشه و داليل اين امر را حس پرستش موجود در فطرت آدمي و همچنین حس زيبايي دوستي در افراد ميداند (سلیماني .)223 :1378 ،زيبايي عالوه
بر تحقق ارمان هنر اسالمي -زيباتر کردن تشريفات ديني  -مي تواند انسان را به زيبايي آن جهان رهنمون سازد که در اين صورت به اين نیاز فطری بشر که لزوم
زيبايي در جهان برين است ،پاسخ داده ميشود .همچنان که در جان کودکان اشتیاقي بر تقلید رفتار پدران و مادران موج ميزند و نیز در جان نوآموزان و دانشپژوهان
اشتیاقي در تقلید افعال استادان ،میل و اشتیاق ما به زيباييِ اين جهان نیز خود نمايانگر تمايل نفس ما به زيبايي آن جهان است (بلخاری .)158 :1388 ،مسجد
جلوهای از زيبايي بصری و نمونه بارزی از تلفیق فرم باارزشهای زيربنايي يک فرهنگ است؛ چراکه معماران از زمانهای گذشته سعي داشتند برای زيباييهايي که
در اطراف خود ميبینند در مساجد جايي پیدا کنند .معماری مسجد بدون زيبايي ،کالبدی بدون روح و خالي از جاذبه است؛ زيرا زيبايي صفت ذات ربوبي است و
مسجد مکاني برای نزديک شدن به خالق زيباست .واضح است که چنین فضايي برای درک خالق زيبای خود نیازمند زيبايي است (نقدی دورباطي و مرادی.)1392 ،

 .1مهمترين فعالیتهای مسجججد ازنظر نمازگزاران نماز جماعت ،فعالیتهای جانبي و گفتگو و معاشججرت با ديگران اسججت .اين فعالیتها با افزايش تعامالت اجتماعي موجب تقويت حس
مکان ميشوند (فالحت.)41 :1384 ،
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«ارسطو زيبايي را اندازه ،نظم ،تناسب ،هماهنگي و تقارن از يکسو و مفید بودن و درخور بودن از سوی ديگر ميدانست» (بلخاری .)156 :1388 ،همچنین در
تمدن اسالمي[« ،ابنسینا] زيبايي را مشتمل بر نظم ،ترکیببندی و اعتدال ميدانست و معتقد بود در نفس حیواني ،عشق به زيبايي ،غريزی است ،درحاليکه در نفس
عقالني ،عشق به زيبايي ،عقالني است و نهايت ،بر درک قرب به معشوق استوار است» (همان)156 :1388 ،؛ بنابراين زيبايي همواره بهمنزلهی يکي از ابعاد مهم هنر و
معماری در طول تاريخ مطرح بوده است .همچنین مسجد اولین جايگاه تجلي هنر اسالمي است و هنر به کاررفته در آن ،گواه اين مطلب است که جذابیت اين اماکن
مقدس درگرو زيبايي اجزا و عناصر داخلي و بیروني آن است .ازآنجاکه هر پیامي را نمي توان در هر قالب و به هر شکلي بیان کرد ،بنابراين ابالغ سخن مکتب نیز فضا
و بستر مناسبي را ميطلبد که در پرتو آن بتوان با بهرهگیری از سبکها و قالبهای گوناگون هنری ،به بیان آموزههای ديني پرداخت (دريالعل)1393 ،؛ زيبايي امری
است که عالوه بر رعايت تناسبات ،نظم ،هماهنگي و ...بايد درخور اعمال ديني ما باشد و در معماری اسالمي منجر به درک و تقرب به معشوق گردد .همانطور که
فلوطین ضمن پذيرش تناسب و تقارن ،ماهیت زيبايي را به عوالمي فراتر از عالم ماده ميکشاند و زيبايي محسوس را بازتاب زيبايي معقول ميداند (بلخاری:1388 ،
)158؛ افالطون نیز زيبايي معقول را اشاره و رمز تمثیلي برای رسیدن به حقیقتي معنوی ميداند (حجازی و مهدی زاده سراج)9 :1393 ،؛ بنابراين زيبايي در مواقعي
صورتي معقول در شيء ميگردد که عالوه بر تناسبات ،گويای عالمي فراتر از عالم ماده باشد و صفاتي از زيبايي آن جهان را در خود نمودار سازد.

شکل  -2ديدگاههای مختلف زيبايي در فرم معماری مساجد (مآخذ :نگارندگان)

با توجه به مواردی که گفته شد ،زيبايي از دو سو بر فرم مساجد تأثیرگذار است يکي ناشي از ذوق و احساس زيبايي شناسانهی هنرمند و ديگری ريشه در مباني
نظری و شهودی هنرمند دارد که ماهیت زيبايي را به عوالمي فراتر از عالم ماده ميکشاند .در فرم مساجد بهمنظور بروز احساس زيبايي ،در بعد اول بايد به مفاهیم
پايه در معماری مانند عاملهای تناسب ،تقارن ،هماهنگي و ديگر مواردی که کمک به احساس زيبايي شناسانه ميکند بپردازيم و بهمنظور تحقق بعد دوم زيبايي در
هنرهای اسالمي ،به عامل عرفان 1پرداخته ميشود .عرفان موجود در آثار هنرهای اسالمي به زيبايي الهي در آن آثار منجر ميگردد؛ در ادامه به عرفان نیز بهعنوان
عامل ديگر تحقق زيبايي و تأثیرگذار بر فرم مساجد ،پرداخته ميشود و عواملي که در تحقق عرفان مؤثر هستند ،موردبررسي قرار ميگیرد.

عرفان
همانطور که چهرهی ظاهری اسالم اجرای اعمال و شرايع اسالمي و چهرهی دروني آن دريافت حقايق و ژرفنگری است؛ عرفان نیز همان دروننگری اسالمي
است به شرط آنکه کمال را در نظر داشته باشیم .خرد کمال عرفان و پاسخگوی درون به نخستین اصول نظمي اسالم ،همان «شهادت دادن» به يگانگي خدا است.
عرفان تنها از طريق خرد پاسخگوی دروني به يگانگي خداوند است .به اين معنا که از طريق تفکر در آثار هنرهای اسالمي ميتوان به عرفاني که بیانکنندهی يگانگي
خداست ،پي برد .به اين منظور که هرگاه هنر و تفکر باهم قرين شود ،عرفان در آنجاست؛ که هدف نهايي آن زيبايي الهي است .پس در اين صورت گفته ميشود که
هنر اسالمي سنت پرداختن به دل و درون است .درنتیجه ازآنجاکه هدف هنر ،زيبايي شکل و هدف تفکر ،به درون نگريستن و زيباييِ ماورای شکل است؛ اگر هنر با
تفکر اسالمي عجین شود ،ميتوان از طريق هنر به حقیقت مطلق ،يگانگي خداوند ،دستيافت که باعث زيباتر شدن اثر هنری ميگردد .در اين صورت عرفان در آثار
هنری ،همان تفکر اسالمي در بطن اثر هنری است که به زيباتر شدن آن منجر ميگردد و به عقیدهی بورکهارت اگر پیوند هنر و تفکر اسالمي (عرفان) به وقوع نپیوندد،
زيبايي در آثار هنری را صرفاً همان هدف زيباييشناسي ميدانند که امری کامالً فردی و متغیر است (بورکهارت .)205 :1365 ،عرفان در آثار هنری همان حکمت
معماری اسالمي است .حکمت و معماری مذهبي در اين است که «اگر انسان بهسوی ادراک مفاهیم جاودان الهي حرکت نمايد يا کوشش کند آموزههای معنوی را در
بناهای خويش مورداستفاده قرار دهد ،بهصورت ناخودآگاه تمامي نیازهای فیزيکي و مادی او نیز برطرف ميشود( ».مهدوی نژاد .)64 :1383 ،بر اين اساس در معماری
اسالمي ابتدا نیازهای معنوی پاسخ داده ميشود و همین پاسخها نیازهای فیزيکي و عملکردی بنا را جوابگو خواهند بود .بهطوریکه عناصر فرمي مساجد را دارای
روحي از تقدس و پاسخ معنوی معمار به بنای مسجد ميدانند که منجر به رفع نیازهای مادی و معنوی انسانها شده است و شاهکارهای عظیمي را در معماری اسالمي
به وجود آورده است و بناهايي مادی با مفاهیم عمیق معنوی ساخته ميشود.
عرفاني که تاکنون از آن صحبت شد بهگونهای در هنرهای اسالمي تجلييافته که کشف آن مستلزم تفکر و تعمق در هنر اسالمي است .به اين دلیل است که
بورکهارت خرد را پاسخگويي برای عرفان در هنرهای اسالمي دانسته است؛ اما در مورد بکار گیری عرفان ،بلخاری کلمهی «همت» را مطرح نموده است که رابطهی
میان عرفان و هنر اسالمي ميباشد؛ که همت ،توان عارف در خلق صور يا آفرينش گری صورتهاست .عارف ،قادر به صعود حضرات واال و ادراک صور متعالي و ضبط
و حفظ آن هاست و همچنین قدرت اظهار و افشا را نیز دارد به اين منظور که قادر است صور متعا لي را که درک نموده ،خلق نمايد و صورتي از صور حضرات باالتر را
در عالم جسم به منصهی ظهور برساند( ۲بلخاری قهي 317 :1390 ،و  .)320بهاينترتیب با رمزگشايي و تعمق در هنرهای اسالمي ميتوان به کشف ريشههای متعالي
آنها پي برد.

 .1عاملي که باوجودآن زيبايي ،اشاره و رمزی تمثیلي برای رسیدن به حقیقتي معنوی ميگردد.
 .2بهاينترتیب اسججت که بلخاری اثبات نموده که عارف با تصججفیه ی دل به عوالم فراتر از حس گذر کرده اسججت و صججور متعالي را نظاره نموده و در بازگشججت به عالم حس آنها را خلق
مجدد مينمايد( .بلخاری قهي.)317 :1390 ،
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معنا در معماری الزمهی شکلگیری فر م است .گرايش به معنا و رمزگرايي در معماری اسالمي ،به دلیل نگرش خاص اين معماری به عالم هستي است .اين معماری
از يکسو با قواعد آسماني و از سوی ديگر با صور زمیني پیوندی عمیق مييابد .بر اين اساس صورتها در معماری اسالمي جايگاه خاصي دارند و هر فرم و صورتي در
معماری اسالمي بخصوص معماری مساجد نمي تواند حامل مفاهیم متعالي گردد (حجازی و مهدی زاده سراج .)9 :1393 ،همچنین عبادتگاهها ،تنها مکان و ابزاری
برای عبادت بوده و نميتواند به عمل ،قداست بخشد .بلکه بايستي مفهومي قدسي وجود داشته باشد که در کنار و میان ديگر مفاهیم ،واقع شوند (رهبرنیا و رهنورد،
 .)105 :1385قداست مفهومي مستتر در هنر و معماری اسالمي است که بايد در عناصر معماری مسجد عینیت يابند؛ عواملي که مؤثر در ايجاد تقدس و خلق فرمهای
حامل معنا و مفاهیم عرفاني مسجد است -که منجر به عرفان و درنتیجه تعمق و تفکر در معماری مساجد ميگردند-عالوه بر معاني و مفاهیم قدسي؛ دو عنصر نور و
رنگ و همچنین عواملي مانند خوشنويسي ،هندسه مقدس ،رياضیات مقدس ،اعداد و نوع حضور آب و ...است که به معماری اسالمي معاني رمزی خاصي ميدهند تا
ياريگر تجلي معنا در هنر اسالمي باشند .حضور عناصر يادشده نسبت به وجه معنوی و اعتقادی معماری در جامعهی مسلمانان تأکیدی دوچندان دارد (حجازی و
مهدی زاده سراج 9 :1393 ،و )10؛ که منجر به قداست در فرم معماری مساجد ميگردند .بهطور کل ميتوان عوامل ايجادکنندهی عرفان را به دودستهی زير تقسیم
نمود (قلیزاده ،وحیدی و فاروقي -1 :)1400 ،معنا و مفاهیم قدسي در عناصر فرمي مساجد  -2عناصر تجلي کننده قداست و ياری کننده معنا و مفاهیم عرفاني
(قدسي) در مساجد .بنابراين معماری مساجد که اوج معماری اسالمي و ديني است ،مي بايست نمودی از تجلیات خالق خود را در بطن عناصر مذهبي خود انتزاع و
تجلي نمايد؛ که قايم به ذات متعال بودن معماری در مساجد به شکوه خود برسد.

سایت و اقليم
هنر معماری به مقدار زيادی تحت تأثیر عوامل جغرافیايي و اقلیمي است .چنانکه ميبینیم بناهايي که در مناطق کوهستاني و ارتفاعات و سواحل درياها و نواحي
مرطوب و جنگلي ساخته ميشوند ،اساساً با بناهای مناطق گرم و نواحي خشک تفاوت دارد حتي نوع مصالحي که در ساختمانها به کار ميرود با توجه به طبیعت هر
منطقه در دسترس قرار ميگیرد .خصوصیات متنوع و گسترده اقلیمي جهان نیز به همین اندازه بر معماری اسالمي تأثیر داشتهاند .تأثیر صحرا و کوير و گرمای آنها،
بارندگي نادر و کمبود آب را در بسیاری از مساجد بزرگ ميتوان حس کرد (حسنقلي نژاد ياسوری و صارمي نايیني .)1394 ،اگرچه شرايط اقلیمي نميتوانست مانند
ساير ساختمانها بهطور اساسي و تعیینکننده در شکل و نحوه استقرار مساجد تأثیر داشته باشد۱؛ اما در چارچوب ضوابط مذهبي و گاهي سیاسي نیز در چهار اقلیم
مختلف ايران ،کالبد مسجد با اقلیم هر منطقه تا حد ممکن تطبیق دادهشده تا نیازهای آسايشي انسان در داخل مسجد فراهم گردد (قباديان .)209 :1387 ،تأثیر سايت
با ساختمان مسجد بدين گونه است که کالبد فیزيکي مسجد در کلیهی نقاط مختلف جهان دارای يک سری مشخصههای خاص از قبیل استقرار در جهت روبهقبله،
قرار گرفتن محراب در سمت قبله به عنوان مرکز توجه و اغلب بر روی محور اصلي مسجد و مجزا بودن فضای داخل مسجد از محیط اطراف ،خصوصاً ازلحاظ منظر
ميباشد( 2قباديان .)207 :1387 ،رابطه ی تأثیر سايت و ضوابط طراحي مسجد با توجه به سايت را ميتوان با مثالي از مسجد شیخ لطفاهلل بیان کرد .از ويژگيهای
اين مسجد ،چرخش  45درجه ای است که از محور شمال به جنوب نسبت به محور قبله دارد .اين گردش چنان ماهرانه صورت گرفته که توجه بیننده را جلب ميکند.
اين چرخش باعث شده تا بازديدکننده پس از گذشتن از مدخل تاريک و بعد از عبور از راهرو طويل متصل به آن ،وارد فضای اصلي و محوطه زير گنبد شود .به
عقیدهی بورکهارت «معماری که با چنین تغییر جهتي روبرو گشته بود دريافت که چگونه از اين امر حداکثر بهرهگیری کند و با تغییر زاويهای از بیرون به درون مشکل
را با چابکي و مهارت حل کرد( ».بورکهارت .)178 :1365 ،اين امر موجب درخشش معماری آن گرديد.

یافتهها
عوا ملي که تاکنون بدان اشاره شد ،اعم از عوامل تاريخي ،فرهنگي ،انساني ،اقتصادی ،اقلیمي و محتوايي ،بر فرم مساجد تأثیرگذار بوده که بهمرورزمان فرم مساجدِ
شکلگرفته براثر اين عوامل ،به هويتي از مسجد تبديلشده است .تاکنون مطالعه آن منجر به استخراج مؤلفههای تأثیرگذار بر فرم معماری مساجد گرديد که ميتوان
با استفاده از پرسشنامه مستخرج از مؤلفههای يادشده ،به طراحي متناسب با نیاز استفادهکنندگان دستيافت که منجر به نوآوری در معماری مساجد امروزی گردد.
جدول  -1تلخیص آيتمهای مستخرج از مطالعات( 3مآخذ :نگارندگان)
جدول متغیرهای پژوهش
شماره
1
2

عوامل تأثیرگذار بر فرم مساجد

زيرمجموعهی عاملهای تأثیرگذار

روح هنرمند يا طراح

انسانشناسي طراح ،محیطشناسي طراح ،آفرينندگي طراح

فرهنگ جامعه؛ روح تاريخي

پیشینهی تاريخي (میراث نژادی) ،مکاتب به وجود آمده از پیشینهی تاريخي (معماری بومي ،معماری بوم گرا،
معماری سنتگرا ،معماری سنتي) ،اوضاع اجتماعي زمان حال (متأثر از فرهنگ جهاني و پیشینهی تاريخي خود /
در عین تعلق داشتن به گذشته بايد نوآوری متناسب با ساختههای جهاني به وجود آيد)

3

فرهنگ جامعه؛ پاسخ به نیازهای
انساني

احساس تعلق ،نوستالژی ،نشانهها ،فعالیتها ،طرح معماری ،لزوم به نوآوری

4

پیشرفت جوامع مسلمین

ابزار تولید ،زيربناهای اقتصادی ،نظام ساخت و فناوری ،مصالح و قابلیتهای آن ،پیشرفت متخصصان و هنرمندان و
توان علمي آنان ،پیشرفت ابزارهای تکنولوژی روز

5

سايت و اقلیم

تأثیر شرايط اقلیمي بر فرم مساجد ،تأثیر محدوديتهای موجود در سايت بر فرم مساجد

6

دورنمای شهری

حفظ جايگاه مسجد در بین ديگر اندامهای شهری ،نقش نشانهای مسجد توسط اندامهايي مثل منار ،گنبد و...

 .1در طراحي ساختمان مسجد ،عوامل ديگر از قبیل عوامل مذهبي ،سیاسي و تاريخي ،اهمیت بیشتری از شرايط اقلیمي داشتهاند.
 .2مساجد جامع ازنظر هويت شهری ،قومي و يا سیاسي غالباً جزء بلندترين و زيباترين و در مواردی وسیعترين ساختمان شهر محسوب ميشود.
 .3مطالعات ناشي از برداشت نظرات متخصصین و همچنین مطالعات ناشي از پژوهشهای انجامشده جهت برداشت متغیرهای پژوهش.

۱۲۳

معماری شناسی | نشریه اختصاصی معماری و شهرسازی ایران

سال سوم

شماره  17زمستان 1399

7

زيبايي

اندازه ،نظم ،تناسب ،هماهنگي ،تقارن ،مفید و درخور بودن ،ترکیببندی ،اعتدال ،تقارن ،زيبايي معقول توسط اشاره
و رمز تمثیلي برای رسیدن به حقیقتي معنوی (عرفان)

8

عرفان

معنا و مفاهیم الهي ،معنای اجزای مساجد (مناره ،گنبد و ،)...نماد شناسي طرح معماری مساجد (مربع نماد زمیني،
دايره نماد اسماني و  ،)...هندسه ،نور ،رنگ ،آب ،ارتفاع ،بهرهگیری از عناصر طبیعت ،انعکاس پیام خلوص شفافیت،
وجود تعادل به معنای عدالت الهي ،سلسلهمراتب ،وحدت

جدول فوق خالصه ای از روند مطالعات ناشي از بررسي عوامل تأثیرگذار بر فرم مساجد مي باشند .متغیرهای مستخرج از مطالعات پژوهش حاضر در جدول فوق،
بهعنوان عاملهای اصلي در طول تاريخ مدنیت ،شکل و فضای معماری مسجد را تحت تأثیر خود قرار دادهاند .عوامل مذکور عالوه بر توجه بهظاهر ،به باطن و محتوای
اشکال مساجد نیز توجه مي نمايد؛ بر اين اساس تنها به اشکال و صور ظاهری معماری مساجد محدود نميگردد.
عامل هايي از قبیل روح هنرمند يا طراح ،توجه به فرهنگ و پاسخگو بودن آن به نیازهای انساني ،تکنولوژی و پیشرفتهای ساختوساز و مصالح ،زيبايي ظاهری
و زيبايي باطني (عرفان آثار هنر اسالمي) ،تناسبات و دورنماها در مناظر شهری در طرح معماری مساجد تأثیرگذار بوده است و توجه طراحان به اين موارد از اهمیت
بسزايي برخوردار است.

تحليل یافتهها
در اين تحقیق به بررسي پارامترهای تأثیرگذار بر فرم معماری مساجد گذشته و تطبیق اين شاخصهها در طراحي مساجد امروزی پرداخته شد .روح هنرمند يا
طراح يکي از عوامل تأثیرگذار در معماری مساجد است که با توجه به اعتقاد و باور طراح ،معماری مساجد فرم ميگیرد .همچنین توجه به فرهنگ جامعه نیز منجر
مي گردد فرم و اشکال معماری عالوه بر روح تاريخي؛ پاسخگوی نیازهای جامعه ی عصر خود باشد .معماری که متناسب بافرهنگ جامعه باشد پاسخگوی مناسبي به
زمان و مکان خود است .شناخت سبک ها و مکاتب مختلف در طول تاريخ و چگونگي پیدايش آنها ،همچنین شناخت نیازهای انساني کاربران مساجد ،ميتواند در
پاسخگو بودن طراحي با توجه به فرهنگ جامعه مؤثر واقع گردد .از شاخصههای تأثیرگذار ديگر  ،پیشرفت جوامع مسلمین است که به فنّاوری ساخت ،مصالح و عامل
اقتصادی توجه ميگردد ،با توجه به مطالعات انجامشده ،پیشرفت تکنولوژی خدشهای به عظمت و شأن عناصر مسجد و معنای آن وارد نميسازد .شاخصه ديگر ،نشانه
قرار گرفتن عناصر مسجد در دورنمای شهری است که توسط معماران با مفاهیم و صورت های فرمي گوناگوني بکار رفته و در طراحي فرم مساجد تأثیرگذار است.
مبحث زيبايي در دو وجه ظاهری و باطني بر معماری مسجد مؤثر است؛ ازاينرو زيبايي در معماری مساجد عالوه بر ويژگيهای ظاهری (تناسبات ،تعادل و ،)...گويای
عالمي فراتر از عالم ماده است و صفاتي از زيبايي آن جهان را در خود نمودار مي سازد .عرفان در معماری مساجد همان وجه باطني زيبايي است که درواقع به جلوه
درآوردن زيباييها و قائمبهذات بودن حق در معماری مساجد همواره موردتوجه طراحان قرار ميگیرد و بر فرم مساجد تأثیرگذار است .همچنین ديگر نکته حائز اهمیت
سايت و اقلیم موردنظر است .اگرچه شرايط اقلیمي نميتواند در شکلگیری مساجد نقش تعیینکننده و اساسي داشته باشد؛ اما همواره محوريت مسجد متناسب با
جهت قبله و توجه به نیاز آسايشي انسان در اقلیمهای مختلف در شکلگیری کالبد مساجد مؤثر بوده است.
اين شاخصهها تحت تأثیر زمان و مکان قابل تغییر بوده و تنها مفاهیم و معاني عرفاني در باطن عناصر مساجد ثابت است .ازآنجاييکه روح و جوهر فضاهای سنتي،
ابداع ،نوآوری و خالقیت طراحان آنهاست که روح زمانه را در عناصری که از گذشته به عاريت گرفتهاند ،دمیدهاند و اثری متمايز از گذشته خلق کردهاند؛ در طراحي
مسجد مي توان تغییراتي متناسب باروح زمانه و فرهنگ ساکنان هر ناحیه ايجاد نمود .در اين صورت عالوه بر ايجاد نوآوری و خالقیت؛ پذيرش مسجد طراحيشده
توسط ساکنان را نیز در بردارد.

نتيجهگيري
هر تغییر در معنای عام آن برخاسته از دانش و آگاهي است ،با توجه به سیر صعودی دانش بشری ،پذيرفتن تغییر برای جامعۀ امروزی اصلي ترديدناپذير است.
اصلي که غفلت از آن در سبک معماری مساجد باعث تکرار فرمهای خستهکنندهی آشنا در اين بناها شده است (دريالعل .)10 :1395 ،اگرچه آنچه موجب احیای
مساجد منطبق با نیازهای امروز ميشود رهايي طراحان از بند کلیشهها و ظواهر و عناصر گذشته است؛ اما میزان اين رهايي در هر جامعهای متناسب بافرهنگ و نگرش
مردم آن است .قشر متخصص توانسته خود را از اين قیدوبندهای عناصر رها کند ،اما مردم جامعه با توجه به احساس تعلق و نوستالژی و  ...هنوز نتوانستهاند اين تغییر
را بهيک باره پذيرا باشند؛ و میزان پذيرش تغییر و نوآوری در هر جامعهای متفاوت است .هدف از ساخت مساجد با استفاده از الگوهای معماری ،چه سنتي و چه مدرن،
جذب مردم به اين مکانها برای عبادتهای جمعي و ساير کارکردهای مساجد است .نبايد مساجد فقط بر اساس طرحي ثابت ساخته ميشوند تا نشان داده شود که
اينجا مسجدی بناشده است؛ درحاليکه به هدف اصلي ساخت مساجد که جذب مؤمنان و وحدت آنان است توجهي نداشته باشد .پژوهش حاضر که با توجه به ماهیت
موضوع ،روش تحقیقات تاريخي -تفسیری را دستور کار خود قرار داده است ،اطالعات موردنظر بهصورت اسنادی  -کتابخانهای و میداني جمعآوریشده است .نتايج
حاکي از آن است که عوامل تأثیرگذار بر فرم مساجد اعم از عوامل تاريخي ،فرهنگي ،انساني ،اقتصادی ،اقلیمي و محتوايي ،بهمرورزمان به هويتي از مسجد تبديلشده
است .بهکارگیری قالبي نو با تغییراتي محدود و نسبي در عناصر نمادين واصلي مسجد بهمنظور تأکیدی بیشتر بر تجلي مفاهیم با دوری جستن از تقلید ظاهری ،عالوه
بر اينکه خدشهای بر پذيرش مسجد توسط ساکنان ايجاد نميکند بلکه با تغییرات به وجود آمده ،ساکنان را دعوت به تفکر در تغییرات ايجادشده مينمايد که اين امر
بخصوص در قشر جوان و ترغیب آنان به مسجد بسیار مؤثر است .همچنین بهکارگیری م عاني و مفاهیم در عناصر و تزيینات موجود در مساجد در قالب عناصری نو،
منجر به رهايي از ظواهر و کلیشهها مي گردد؛ اما میزان نوآوری در عناصر بايد محدود و با توجه به نیاز ساکنان محالت باشد .در پايان امید ميرود يافتههای پژوهش
گامي مؤثر در درک بهتر معماران ايراني درروند طراحي مسجدی اسالمي متناسب باروح زمان و نیازهای جامعه داشته باشد و راه را برای تداوم کیفیات معماری مساجد
بهدوراز تقلید ظاهری ،هموار سازد.
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