بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران و تحلیل آن با روش
نحو فضا (مطالعه موردی :مساجد شهر شیراز)
معماری به صورت ابزاری برای پاسخگویی به نیازهای انسان است و در این زمینه ،مساجد به عنوان یکی از جلوههای
معماری اسالمی ،سهم ویژه ای در پاسخگویی به نیازهای روحی انسان برعهده دارد .مساجد در گذر زمان دارای
اصولی واحد برای ایجاد سلسله مراتب هستند .این پژوهش به دنبال بازشناسی سلسله مراتب در مساجد شهر شیراز
است تا بتوان آن را در مساجد معاصر شیراز مورد استفاده قرار داد .بر همین اساس در ابتدا با مراجعه به متون
معماری و نیز دیدگاه صاحب نظران ،به بازشناسی اصل سلسله مراتب مکانی پرداخته شد و سپس به تعریف علمی
این کلمه و یافتن بن مایه های آن پرداخته شده است .برای این منظور از روش توصیفی -تحلیلی برای بدست آوردن
مبانی نظری و از روش نحوه فضا به کمک نرم افزار  Depthmapبرای تحلیل چهار مسجد نمونه موردی برگرفته
شده است .یافته های پژوهش بیانگر این موضوع است که در مساجد شهر شیراز ،فضاهای عمومی که بیشتر مورد
استفاده قرار میگرفته اند ،مانند شبستان در درجه اول دسترسی در نظر گرفته شدهاند و تمام فضاهای دیگر دارای
محرمیت بیشتری بودند و در درجه دوم دسترسی قرار داشتند تا جایی که افراد استفاده کننده عادی حتی شاید
متوجه وجود این فضاها در مسجد نمی شدند .همچنین در مساجد شهر شیراز در صورتی که امکان ایجاد دو ورودی
بوده است ،دو ورودی را از دو محل کامالً متفاوت می ساختند تا جایی که حتی مساجد ارتباط دهنده دو محله با هم
بودند.
اهداف پژوهش:
.1بازشناسی اصول سلسله مراتب مکانی در مساجد سنتی ایران.
.2تحلیل سلسله مراتب مکانی مساجد شیراز با روش نحو فضا.
سؤاالت پژوهش:
.1چه عواملی بر شکلدهی به ساختار مکانی مساجد سنتی ایران تأثیرگذار بوده است؟
.2سلسله مراتب مکانی مساجد شیراز بر چه اساسی بوده است؟
کلیدواژها :سلسله مراتب مکانی ،مساجد سنتی ایران ،نحوه فضا ،طراحی ،مساجد شیراز.

مقدمه
اصول حاکم بر معماری سنتی ایران ،ریشههای عمیقی در ایدئولوژی و اعتقادات این مرز و بوم دارد .بنابراین میتوان
گفت اصول معماری ایران برگرفته از هویت و مفاهیم بومی است و به عنوان الگوی مهمی در عناصر سنتی تجلی
یافته است .معماران سنتی عالوه بر توجه به ظاهر ،به باطن و معنایی ارزشمند نهفته در آن توجه داشته و روشهای
نهفته و اصول قانونمندی برای ایجاد فرمهای فضایی در نظر میگرفتند .هر کدام از اصول مفهوم خاصی را در یک
بافت سنتی شهری ایجاد میکرد .با ورود اسالم به مرزهای ایران ،جهانبینی معمار سنتی تحت تأثیر این شیوه تفکر
قرار گرفت .ایرانیان نیز با الهام از فرهنگ سنتی خود ،محیطهای مطلوبی را برای زندگی خویش فراهم میکردند که
ساخت این ابنیه به ویژه در دوران اسالمی ،تا حد زیادی متأثر از عقاید دینی و مذهبی مردم در آن دوران بود.
معماری مسجد از موضوع های حساس هنر معماری است .در ورای این وحدت و پیوستگی یک شالوده انکارناپذیر
دیده می شود که تفهیم آن برای درک سنت ایران ضروری است .اصل سلسله مراتب به عنوان یکی از مهمترین اصول
معماری و شهرسازی ایرانی  -اسالمی است که به تعبیری به عنوان یکی از نمودهای تفکرات و اندیشههای اسالمی
مطرح و همچنین بدلیل خصوصیات خاص سنت ،دارای ابعاد مختلفی از آن گشته است؛ اما به دالیل گوناگونی چون
نگرش کالبدی در ساخت مسجد ،عدم توجه به معنا و کارکرد فضایی و غفلت از تأثیرگذاری محیط بر ابعاد معنوی
انسان و  ...این اصل در مساجد امروز مورد کم لطفی و بی توجهی قرار گرفته است .این اصول ریشه در فرهنگ و
شیوه زندگ ی مردم داشته و بعد از اسالم نیز با جهان بینی اسالمی آمیخته شده و آثار معماری بی نظیری را به وجود
آورده است .در کنار این موضوع ،در نظریهای که به وسیله بیل هیلیر )1986( 1مطرح شد ،برای اولین بار با استناد
به عامل تفاوت فضا ،به بررسی ارزشهای مختلف فضایی در یک پالن با استفاده از روشهای کمی (روابط ریاضی
نحو فضا) پرداخته شد .این در حالی است که تا پیش از این ،در نظریات راپاپورت ،2تشخیص ارزش فضایی تنها با
استفاده از روشهای کیفی انجام میپذیرفت .چنین به نظر میرسد که استفاده از روشهای کمی در بررسی جایگاه
فرهنگ ساکنین در شکلدهی به ارزشهای فضایی میتواند زمینهساز چشماندازی نو در این باب باشد از این رو
تحقیق و تفحص در مفاهیم سلسله مراتب و نوع نگرش بدان در معماری مساجد گذشته و سعی در ریشهیابی اصول
حاکم بر سلسله مراتب در معماری مساجد به کمک روش نحو فضا و نرم افزار  Depthmapکمک به شناخت این
موضوع دارد.
در همین ارتباط از میان گونههای مختلف معماری ،مسجد را به عنوان بیشترین نمود تجلی این اصول تبیین نموده
و با انتخاب چهار مسجد حلج نظام ،حاج علیرضا ،حاج غنی و نصیرالملک در شهر شیراز ،سعی در تحلیل نحوه نمود
پذیری این اصول در این ساختارهای معمارانه را دارد .سلسله مراتب در مساجد به عنوان یکی از نمودپذیرترین
موضوع های معماری اسالمی همواره مورد توجه و اهتمام بوده است .صاحب محمدیان( )1386در پژوهشی با عنوان
سلسله مراتب محرمیت در مساجد ایرانی ،یکی از وجوه سلسله مراتب را سلسله مراتب محرمیت بیان داشته است و
سپس در مساجد ایرانی به گونه بندی مساجد در نحوه ورود به صحن و مقایسه این موضوع با نحوه ورود به ایوان و
گنبد خانه پرداخته است .در نهایت چنین نتیجه گرفته که تمهیداتی همچون سلسله مراتب محرمیت در مساجد
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ایرانی ،احساس قرار گرفتن در ساحتی دیگر گونه را برای مخاطب تشدید مینمایند و در جریان سلوک و انتقال
مخاطب از ساحتی به ساحت دیگر دخیل و موثرند .چمن فر( )1391در پژوهشی دیگر با عنوان حفظ هویت معماری
ایرانی از دیرباز تا معاصر با حضور سلسله مراتب ،به این موضوع پرداخته است که اصل سلسله مراتب در معماری
ایرانی از گذشته تا به امروز در کلیه بناهای معماری و حتی شهرسازی ایران حضور داشته است که عوامل آن شامل
مقیاس ،تناسبات ،ارزش مکانی ،حریم و محرمیت میشوند .طبیبیان( )1390در مقاله دیگری با عنوان بازتاب اصل
سلسله مراتب در شهرهای ایرانی -اسالمی ،سلسله مراتب را به عنوان یکی از مهم ترین اصول موجود در عرفان
اسالمی و مورد استفاده در شهرسازی ایرانی -اسالمی معرفی کرده است .او در ادامه این اصل را یکی از مهمترین
قوانین الزم برای دستیابی به انسجام شهری میداند .رضایی( )1394در پژوهشی دیگر با عنوان بازشناسی اصل
سلسله مراتب در معماری مساجد ایران ،به بازشناسایی اصل سلسله مراتب به عنوان یکی از عوامل مهم ایجاد
احساس معنوی از ابعاد گوناگون در معماری مساجد و ریشهیابی این اصل میپردازد و در ادامه مینویسد که این
اصل بهعنوان تمهیدی است که معماران ایرانی گونه اول آن را در بدو ورود انسان به مسجد بهکار گرفتهاند و گونه
دیگر آن ورود به ایوان و گنبدخانه است .موسوی پور در مقالهای انگلیسی با عنوان مفاهیم اساسی معماری اسالمی بر
اساس آیات قرآن کریم ،به دنبال درک مفاهیم توضیح و درک معماری اسالمی بر مبنای برخی آیات قرآن کریم در
این زمینه است که نتیجه حاصل از ان نشاندهنده اهمیت رعایت سلسله مراتب در قرآن است ( Mousavipour
 .)and etc, 2015آنچه از بررسی پژوهشهای فوق بر میآید این است که تحقیقاتی که تا به حال انجام گرفته
است همیشه به دنبال بررسی سلسله مراتب به عنوان یک عامل کامل جداگانهای از معماری بوده است .اما در این
تحقیق به دنبال بررسی عامل سلسله مراتب با توجه به بستر معماری بنای مساجد شیراز است .در ادامه به توضیح
کلید واژه ها در منابع مرتبط پرداخته شده است .در مقاله حاضر از روش تحقیق ترکیبی استفاده شده است ،از این
رو این تحقیق شامل بخش کیفی و کمی میباشد .در بخش اول و کیفی آن به گردآوری اطالعات ،بهصورت
کتابخانهای در مبانی نظری پرداخته شد و در ادامه این اطالعات به منظور پیدا کردن معیارهایی جهت تحلیل سلسله
مراتب به وسیله روش نحو فضا ،به منظور پاسخگویی به سؤاالت پژوهش ،مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

نتیجهگیری
با وجود پیچیده تر شدن مساجد شیراز ،این مساجد همچنان با رعایت کردن عواملی شامل درجه اول قرار دادن
خوانایی شبستان ،توجه به محرمیت فضاها ،درجه دوم خوانایی قرار دادن فضاهای دیگر ،توجه به نیازهای زمانه خود
و ایجاد فضاها ی چند عملکردی و هم پیوند با فضاهای مجاور ،وجود درهای متعدد از بافت های مختلف شهری به
مسجد در صورت امکان ،توجه به دیدی بصری و طراحی این دید با توجه به محل مسجد در بافت شهری ،سلسله
مراتب مکانی را ایجاد و تقویت کنند .معیار های روش نحو فضا جهت تحلیل سلسله مراتب مکانی عمق ،قابلیت دید،
هم پیوندی ،نمودار توجیهی ،و نمودار خوانایی یا شاخص میباشند .سلسله مراتب مکانی در مساجد شهر شیراز بدین

گونه است که مساجد در طول زمان دارای فضاهای بیشتری شده که این فضاهای بیشتر باعث بزرگتر شدن مساحت
مساجد برای پاسخگویی به این نیاز شده و همچنین فضاهای عمومی که شامل شبستانها میشد ،با خوانایی درجه
اول طراحی شده اند ،با این وجود در انتهای شبستان ها فضاهای دنجی برای افرادی که نیاز به محرمیت و خلوت
داشته اند ایجاد شده است .اما تمام فضاهای دیگر به جز شبستان در درجه دوم دسترسی قرار گرفته و دارای
محرمیت بوده اند تا جایی که افراد استفاده کننده عادی حتی شاید متوجه وجود این فضاها در مسجد نمیشدند.
سلسله مراتب مکانی در فضاهای مساجد در شیراز به دو گونه است :گونه اول و معمولتر ،دو و یا حتی سه ورودی
غیرمستقیم به صحن مسجد وجود داشته است که بافتهای مختلف شهری را به هم متصل می کرده است ،گونه دوم
دارای یک در ورودی به صحن بوده که نسبت به گونه اول دارای فضاهای کمتر و پالن سادهتری بوده است .همچنین
میتوان عدد  0.9را استانداردی مناسبی برای عدد خوانایی در مساجد شیراز در نظر گرفت از آنجایی که این عدد از
نمودار عمق و هم پیوندی بدست میآید ،در صورت بهدست آمدن عددی باالتر از  0.9میتوان ان مسجد را از نظر
سلسله مراتب مکانی مناسب دانست.
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