
 

 عنوان به  که   خورداصول معماری به چشم می   ،اصفهانشهر    در  صفویه  بازمانده از دورۀ  مساجد  در

این  است.    بوده  تزیینات  و  نقوش  طراحی  در   دوره  این  طراحان  گیری تصمیم  زیرساخت از  بخشی 

توان سهمی در شناخت ماهیت  تزئینات ارتباط مستقیمی با مفاهیم شیعی دارد لذا بررسی آن می

روش این پژوهش توصیفی و تحلیلی و با رویکرد کمی و کیفی است. معماری این دوره داشته باشد.  

است که در مرحله کیفی از دو تکنیک مجزا برای شناخت ترکیبی از نوع النه به النه کیفی در کمی  

های آماری  در بخش کمی با آزمون  شود که شامل دلفی و کدگزاری است.ستفاده می و ارتباط دهی ا 

باشند که به علت عدم داشتن اطالعات دقیق با  کاربران فضای در این مساجد می  استنباطی است.

مورگان محاسبه از جدول  تعداد  استفاده  برگزیده    384شده که  تعداد  بیشترین  انتخاب  برای  نفر 

مورد تحلیل قرار گرفت و در    ATLASTIافزار  شود. نتایج مصاحبه با  آن متخصصین با نرم می

سهم عاملی هر یک از    SPSSافزار  ده از نرم های آماری استنباطی و با استفابخش کمی با آزمون

دهد بیشترین سهم عاملی مربوط به  های تحقیق نشان میبررسی قرار گرفت. یافته  ها موردنشانه

خانه، شبستان، صحن مسجد، گنبد  کوچک که شامل محراب، حوض  و  بزرگ فضاهای  به دهیشکل

(  523/0معماری با مقدار )   وط به مصالح( است و کمترین سهم عاملی مرب000/1شوند، با مقدار )می

اهلل و امام، موجب شده  لطف   است. آرایش فضاها در مساجد در دوره صفوی بخصوص مساجد شیخ

 انگیز ابداع شود. ای فضایی آرام و زیبا شکل گیرد و ترکیبی پرمایه و شگفتکه انگاره
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 مقدمه  

یکی از    یهنر و معماری، دچار تغییر گردید و مفاهیم اسالم   های فرهنگی موجود،به تبع انگاره   با ورود اسالم به ایران،

گذاری تا حدّی عمیق بوده است که باعث ایجاد سبک و هنری  شد. این تأثیر   هادهنده به آنترین عوامل شکلمهم

نر  ، ارتباط بین دین و هنر قوّت گرفت. هرچند هنیز  شیعهجدید با نام هنر اسالمی گردید. با ورود و گسترش مذهب  

بیشتر موارد می  را در  این دو هنر دیده نمی شیعی  بارزی میان  تفاوت  .  شودتوان همان هنر اسالمی دانست چراکه 

. محدود شدن استترین اختالف میان هنر اسالمی و هنر شیعی، اشاره به مسائلی چون امامت در هنر و معماری  مهم

نان بر مدفن ائمه نیز نمود و انعکاس باورهای پیروان تشیع  ها برای بزرگان سیاسی و تمرکز بر ساخت آساخت آرامگاه 

گذاری پایه  خوبیبهکه با رسمی شدن مذهب شیعه همراه است، ارتباط بین هنر و قوانین دینی    صفویهدر زمان .  است

.  رودی های هنر این عصر به شمار معناصر شیعی بودند که از ویژگی  بازگوکنندۀشد و تمامی مصنوعات هنری و معماری  

بزرگان،   بر مدفن  آرامگاه  از شروع ساخت  با نوعی سایبان، چادر    گهگاهپیش  را  یا چیزی مشابه آن  قبر اشخاص  و 

  تدریج بهرفت.  برکات بهشتی به شمار می   آورپیام کاربرد این نوع از سایبان بر اساس قوانین دینی بوده و  .  پوشاندندمی

 ی باشکوه آرامگاهی درآمد. بناهااین رسم ادامه پیدا کرده و به شکل 

 صورت تزئینی و نمادین است؛ ها و باورها در هر قوم و یا ملیت، مطالعه نمادها در هنرها به های شناخت سنت یکی از راه 

صورت مکتوب و یا منقوش، سرشار از مفاهیمی هستند که الزمه درک آن، تالش کاررفته در این هنرها به زیرا عناصر به 

صورت کتیبه  نمادپردازی انجام گرفته در داخل بناهای مذهبی به.  تسلط بر محتوای عناصر یاد شده استبرای مطالعه و  

که با رسمی شدن مذهب شیعه همراه است،    صفویهدر زمان  و... است.    کاری های مختلفی از تزئینات مانند کاشی و گونه

عناصر شیعی   بازگوکنندۀمصنوعات هنری و معماری  گذاری شد و تمامی  ارتباط بین هنر و قوانین دینی به خوبی پایه 

 د. روهای هنر این عصر به شمار می بودند که از ویژگی

با این حال    بررسی پیشینه پژوهش حاکی از این است تاکنون اثر مستقلی با این عنوان به رشته تحریر در نیامده است.

ای ( در مقاله1395اند. تقوایی و ولی )آثار متعددی به بررسی حس مکان در مساجد دوره صفوی در اصفهان پرداخته

  اند.، به بررسی نقش مؤلفة نور در ایجاد حس مکان اشاره کردهاهلل« با عنوان »بررسی حس مکان در مسجد شیخ لطف

نوان »تبیین جایگاه نور در حس مکان )نمونه موردی مسجد شیخ لطف اهلل  ای با ع( در مقاله1395بمانین و فاتحی )

کند. در این آثار بررسی ارتباط مفاهیم شیعی و حس مکان  ساز یاد میاصفهان(« نیز از نور به عنوان یک عناصر، مکان

 مورد توجه قرار نگرفته لذا در پژوهش حاضر به آن پرداخته شده است.

کاربردی و از جنبه روش دارای ترکیبی النه به النه است برای پاسخ به سؤال    -ای نوع توسعهاین پژوهش ازلحاظ حیث  

شود. در روش کیفی برای صحت سنجی استخراج متغیرها  تحقیق از روش تحقیق کیفی درکمی النه به النه استفاده می

محدود    -2ری برای عوامل مهم  ابتدا طوفان فک-1این مراحل است،    شود که شاملاز سیستم دلفی بهره گرفته می

 شوند.اختصار توضیح داده می که به بندی لیست عوامل مهمرتبه  -3 ترین مواردساختن لیست اصلی به مهم

گرفته استت. ست س  های نیمه ستاختار با اندیشتمندان انجامدر این روش ابتدا با استتخراج مفاهیم از کد گزاری مصتاحبه

شتود. ستؤاالت مصتاحبه بر استاس مفاهیم ده در تدوین پرستشتنامه بهره گرفته میشت ها و کدهای استتخراجاز مقوله

مستتخرج شتده از حس مکان بوده استت و برای درستتی ستؤاالت با استتفاده از روش دلفی از متخصتصتین موردبررستی و 

  0.72و پایایی با استتفاده آلفای کرونبا=   CVI=0.78گیرد. روایی پرستشتنامه با استتفاده از فرمول  امتیازدهی قرار می
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افزار  شتود. تحلیل مصتاحبه با استتفاده از نرمشتده بهره گرفته میاستت. برای ستهولت از جدول کدینا از پیش طراحی

 پذیرد.اطلس تی و با استفاده از کدگذاری باز و محوری صورت می

شتوند.  میکشتف   هادادهدر    هاآن  هاویژگیو   شتدهناستاییشت ، تحلیلی استت که از طریق آن، مفاهیم  فرآیندکدگذاری باز  

بندی  وستتیله بخشهای اولیه اطالعات در خصتتوص پدیده در حال مطالعه را بهدر این مرحله نظریه داده بنیاد، مقوله

فرایند ربط دهی گیرد.  ستت س کدگذاری محوری صتتورت می. (Creswell, 2005: 397)دهد  اطالعات شتتکل می

در این کدگذاری، کدگذاری حول محور   ها و ابعاد استتت.ها در ستتطح ویژگیو پیوند دادن مقوله زیر مقوله ها بهمقوله

اشتتتراوس در مرحله کد گزاری محوری از چند اقدام اصتتلی . (Lee et al., 2001: 49)یابد یک مقوله تحقیق می

  .(Lee et al., 2001: 50)بحث کرده که در جدول زیر نشان داده شده است

 
 . (Lee et al., 2001: 49)کدگذاری محوری  .1جدول 

 شود. های یک مقوله و ابعاد آن، اقدامی که حین کدگذاری باز شروع می بیان کردن ویژگی  1

 به یک پدیده های گوناگون و پیامدهای گوناگون مربوطکنششناسایی شرایط گوناگون، کنش یا برهم  2

 کند. ها به همدیگر را مطرح می هایی که چگونگی ربط آن هایش از طریق گزاره مقوله ربط دهی یک مقوله به زیر  3

 های اصلی به هم داللت دارد.های ممکن مقوله ها که بر چگونگی ربط دهی هایی در دادهجستجوی سرنخ 4

 

متخصصینی   20کیفی نخست از  گیری نمونهدر  گیری متفاوت در حوزه کمی و کیفی است.این بخش شامل دو نمونه

و از    گلوله برفی انتخاب شدند،  صورتبه  اهلل و امام اصفهان داشتند،مساجد شیخ لطفاشراف کامل به موضوع و    که

بدهند و    10تا    1نمره    حس مکانگیری و دارا بودن عوامل مختلف  بهره  عواملی که میزانخواسته شد که به  ها  آن

ارجاع داده    هاآن انتخاب    تائیدو دوباره به متخصصین برای    شدهبرگزیده بود    5باالی    هاآنکه امتیاز میانگین    مساجدی 

نفر مصاحبه انجام شد که از مصاحبه سی و    46در این مطالعته با  در گام بعدی جهت مصاحبه با متخصصین،  شد.  

بق با اصول گراندد تئوری، پس از اجرای اولین مصاحبه،  هفتم به بعد، تکرار در اطالعات دریافتی مشاهده گردید. مطا

 شود.ها اقدام میوتحلیل آنها و تجزیه آوری داده نسبت به جمع 
 تخصص افراد موردمصاحبه .2جدول 

 شوندگان مصاحبه تعداد فراوانی  تجمعی  درصد

 اساتید معماری  16 34.8 34.8

 اساتید معماری منظر  9 19.5 54.3

 اساتید طراحی شهری  12 26.2 80.5

 ریزی شهری اساتید برنامه 9 19.5 100

 مجموع  46 100 -

نامه  صورت پرسش شده، بهها و متغیرهای استخراج و مدیران و روسای دانشگاه   بنا به نظر کارشناساندر گام بعدی،  

پرسشنامه تدوین شد. ساختار پرسشنامه شامل سؤاالتی در رابطه با سؤال  ای طیف لیکرت،  درجه های پنج بسته با پاسخ

عاملی مؤلفه  تغییر سهم  میزان  بررسی  پژوهش؛ یعنی  ااصلی  لطف  امامهای حس مکان در مساجد شیخ  و  بود.    هلل 

برای »تأثیر خیلی کم« از سوی هر متخصص در    1برای »تأثیر خیلی زیاد« و نمره    5منظور انجام محاسبات، نمره  به

نظر گرفته شد و جهت به حداقل رساندن هزینه و زمان، پرسشنامه در میان نمونه تصادفی از جامعه آماری )افراد  
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مام( توزیع گردید. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان انتخاب شد که شامل  لطفاهلل و امراجه کننده به مساجد شیخ

   توزیع گردید.تناسب جمعیت و تفکیک زن و مرد نفر است که به 384

 

 مکان  حس.2

 اصطالح   این  اول  وهله  است. در  گرفته  قرار  بررسی  و  تحلیل  تعریف  مورد  مختلف  نظرانصاحب   دیدگاه  از  مکان  حس

  داریم   فضا  یک  از  ما  از  هرکدام  که  حسی  دریافت  است؛  محیط  به  نسبت  انسان   احساسات  کنندهبیان  که  نمایدمی  چنین

  میان   که  است  عاملی  را  مکان  حس(Borer, 2016:112) باشد  متفاوت  تواندمی   شخص  هر  برای   و  زمان  طول   در   که

  قرار   افراد  از  گروهی  اتصال  با   ارتباط  در  طورمعمولبه  مکان  حس.  آوردمی  وحدت  و  کرده  برقرار   ارتباط  مکان  و  انسان

 مکان،  حس  شود.می  داده  نسبت   دارند  خاص  مکان  یک  به  افراد  که  احساساتی  یا  کنند،می  تجربه  را  مکان  یک  که  دارد

  ارتباطی   در  را  شخص  که  است   خود  محیط  از   ها آن  آگاهانه  وبیشکم   احساسات  و  محیط  از  مردم  ذهنی  ادراک   معنای   به

. شودمی  یک ارچه   و  خورده  پیوند  محیط  معنایی  زمینه  با  فرد  احساسات  و  فهم  کهطوری به   دهدمی   قرار  محیط   با  درونی

 مفهومی   است؛  ادراکات  و  ها دریافت   و  ناخودآگاه  و  خودآگاه   احساسات  از  مخلوطی  مکان  حس (  56:  1385  فالحت،)

 مکان  از  فرد  حس  و  دهدمی  معنا   مکان  یک  به   و  شودمی  شامل  را  افراد  بیان  و  تجربه   دریافت،  چگونگی  که  غنی  است

  مکان   حس  نیز  لینچ  ازنظر  (  Najafi et al,  2011:    1109).  گذاردمی  تأثیر  مکان  آن  در  وی   رفتار  و   هانگرش   روی 

 هویت  باید  فضا  که  دارد  اعتقاد  او.  آوردمی  وجود  به  وحدت  و  کرده  برقرار  ارتباط  مکان  و  انسان  میان  که   است  عاملی

 به (  Tuan, 2001: 421) کند  ایجاد  مکان   حس  تا  باشد  نمایان  و  یادماندنیبه  و  شناساییقابل  و  داشته  ادراکیقابل

  دارد  خود  در   نیز  را  زمان  گذر  مفهوم  ضمنی  طوربه  است  کرده  استفاده  توان  که  فاصله  اصطالح  این  رسدمی   نظر

 آن   در  که  است  ای نقطه   شامل   مکان   گفت: حس  مکان  حس   مورد  در   توانمی   درنهایت.  (59:  1387  نژاد،  )محمودی 

  با  مکان  ( حس57  :1385فالحت:  )  .است  آمیختهدرهم   مکان   از  مردم   تجربه  از  ناشی  معنای   و  فعالیت  فیزیکی،  عنصر

  حس   رفتن  در از دست  بسیاری   تأثیر  مدرنیته  سیاسی  و   اجتماعی  تغییرات  اقتصاد،  با  است،  تغییر قابل  بیرونی   تغییرات

 (.Shamai, 72 :1991) داشت مکان

عوام  مو ر در ایجاد
حس مکان 

 عالی 

مع اع اصر  ی ی ی

 
 ( 1387نژاد، عوامل مؤثر در حس مکان )مأخذ: محمودی . 1تصویر 

 

 مکان   با  آش ایی مختلف سطوح.2

 با   عمیق  بسیار  آشنایی  کنیم.می  اشاره  آن  به  اینجا  در  که  اندکرده   تعریف  را  متفاوتی  سطوح  مکان  و  انسان  ارتباط  در

 کند می   تجربه  را   آن  ناخودآگاه  صورتبه  دارد،  حضور  مکان  در  خود   شخص  که   آیدمی  وجود  به  زمانی  سطح  این:  مکان
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  ناخودآگاه   تجربه  سطح،  این:  مکان  با  معمولی  آشنایی  .(56:  1385  فالحت،)  شودمی  یکی  مکان  با  شخص  حالت  این  در

  یک   نمادهای   در  اندیشه  بدون  و  عمیق  مشارکت  شامل  و  است  فرهنگی  و  جمعی  باشد،  فردی   آنکه  از  بیشتر  است،  مکان

 . (75: 1388  ،دیگران و )انصاری  است مکان

 به  صرف  بسنده   و  شهری   فضای   یک  عام  توقعات  سطح  در   فضا  با  مواجه  در  افراد  توقعات  سطح  این  در:  آشنایی  بدون

 . ماندمی باقی مجموعه  یک ارزیابی در مکانی هویت  و اجتماعی سرزندگی عملکرد، پویایی

 
 (1388، )مأخذ: انصاری و دیگران سطوح متفاوت حس مکان .3جدول 

 

 

 

 

 سطوح متفاوت حس مکان

 حس  داکاری برای مکان
 بست ی به مکانباالترین سطح تعهد و دل

 خاطر مکان کردن عالیق  ردی به رها

 فعال فرد در مکان به دلیل احساس تعهد به مکان نقش  تعهد عمیق نسبت به مکان

 پیوستگی و درآمیختگی فرد با نیازهای مکان یکی شدن با اهداف مکان

 ارتباط عاطفی با مکان؛ مکان برای او معنا دارد و محور فردیت است.  بستگی به مکان دل

 مکان آگاهی از نام و نمادهای مکان و حس تقدیر مشترک با   تعلق به مکان

 وقتی فرد از مکان آگاهی دارد اما احساسی ندارد  آگاهی از قرارگیری در مکان 

 در سنجش حس مکان مهم است  تفاوتی به مکانبی

 

هاست.  دهی نشانهها پرداخته است و معتقد به تأثیر عوامل ذهنی در شکلسوسور با نوعی نگاه اجتماعی به بررسی نشانه 

ها  پردازد. هردو به تأثیر زمینه در تعبیر و تأویل نشانهها میپیرس نیز نگاهی مشابه دارد و او به فرایند مطالعه نشانه 

  ،دیگران  و  )انصاری   کندهای نشانه است قلمداد میمعناسازی« که از ویژگی» معتقد بوده و بستر را عاملی مهم در  

پردازد، در بسیاری از عوامل وابسته به  مند کردن فضا میمعانی« به مکان»   (. هنر معماری نیز که با تکیه بر75:  1388

ترین عوامل معناساز  یکی از غنی  عنوانها به بنابراین نشانه   بستر ریشه دارد و بدین واسطه بر مخاطب تأثیرگذار است؛

های فرهنگی، اجتماعی، مذهبی و... بر بسیاری از الگوهای فعالیتی  در معماری مطرح هستند که با تأثیرپذیری از زمینه 

های سازنده فضای معماری با  . مؤلفه(  Najafi et al,  2011:   1109)  شده مؤثرند کنندگان در محیط ساخته استفاده 

ها، به مدلولی غیرمادی که با نشان سوسوری منطبق است، اشاره  هنی و ادارگی درونی نسبت به نشانهایجاد تصاویر ذ 

بنابراین این مفهوم که حاصل ارتباط    دارند و از این طریق بر کیفیت ادراکی فضای معماری و حس مکان تأثیرگذارند؛

ر بسیاری از وجوه وابسته و تحت تأثیر عوامل  تواند دهای محیطی است، میدرونی انسان، تصورات ذهنی او و ویژگی 

معانی« و »ساختار  » ترین عوامل مؤثر در ایجاد حس مکان در دو دسته  . مهم(Shamai,  72 :1991)   نشانگی باشد

ها را بهبود بخشیده و با  واسطه کیفیت طراحی، معانی و فعالیت بررسی هستند. عوامل کالبدی بهکالبدی« فضا قابل

فالحت، )  شوندای از ادراکات، رضایتمندی و درنهایت حس مکان مینیازهای مختلف انسان باعث سلسلهمرتفع ساختن  

1385 :62 .) 
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 ( 1385عنوان عناصر معماری )مأخذ: فالحت، ها بهکارگیری نشانهبه .4جدول 

 تفسیر( )   مدلول مصداق  نمود( )  دال

 کیفیت فرمی 

 های نماد گرایانه در اجزا بنا فرمبندی معماری: استفاده از  پیکره

 اعمال برخی عوامل نماد گرایانه در جهت مقاصد طراح

دهی فضاهای بزرگ و کوچک، پراکنده و متراکم، محصور و باز، دهی فضای معماری: شکلشکل

 عمودی و افقی 

تداعی، حاصل از اصول فرم شناسی و تداعی حاصل از 

 الگوها کهن

 لح معماری: استفاده نمادگرایانه از فوالد، بتن، چوب، آجر و...کارگیری مصابه کیفیت حسی 
الگوها، تکرار، تقویت و های حاصل از کهنتداعی

 های فرهنگی زمینه

 کننده کیفیت تداعی

 استفاده از نور در فضای معماری: 

 استفاده از نور طبیعی یا مصنوعی، متمرکز یا خطی و...

 معماری: کارگیری رنا در فضای  به

پذیر فرهنگی، اعتقادی تداعی حاصل از اصول اجتماع

و اصل سیما شناختی، تداعی حاصل از اصول 

 پذیری و فرآیند تکراراجتماع

 

 های شیعینشانه.3

تقارن، انعکاس، تکرار و نظم    ی هابه تبعیت از قاعده   توانیصفوی، م  ی تزئینات در دوره  ی عمده   ی هایژگیو  نیتراز مهم

. در اکثر  ابدییکه تا الیتناهی در فضا بسط م  کندیزمان و مکان را در وحدتی ادغام م  هندسی اشاره کرد که حرکت با 

: 1390فیاضی و جباری،  ت )یاف  توانیم  یسادگبناهای دوره صفویه، چنین نظم هندسی را در کنار تزئینات دیگر به 

صورت مسلسل  و با تکرار متقارن نقوش، به  کند ی ن دوره از طریق صور هندسی، فضا را قبضه م. معمار سنتی ای(141

اول معماری اسالمی،   ی در معماری صفویه برخالف دوره  (. 67:  1383)سجوی،    کندیرا خلق م  ییا مدور، فضای پرتحرک

: 1382شایسته فر،)سازنده بنا را تذهیب و آراسته نمایند    ی ها تا بخش   دادندی نوآوری مستقیم ترجیح م  ی جامعماران به 

معماری صفوی نیز صادق است، ضرورت تغییر شکل یک موتیف به   ی تزئین اسالمی که درباره های یژگیاز دیگر و(. 5

ام  اپهاست )  ی نشان دادن عمق و حرکت در یک دنیای دوبعد  ی یزه تر، تکرار یا تقسیماتی از آن به انگکوچک  ی هاشکل

  تزیینی   مارپیچ  کاری،یکاش  ی،برگچ  بندی،  یزدی   کاربندی،  شامل  صفوی   دوره   معماری   در  ناتییتز  (.115:  1366پوپ،  

رنا  هفت  کاشی  با  تزئین  پر  داخلی  فضاهای   مساجد،  تزئینات  در  (.13:  1390طباطبایی،  )   است  ی کارمقرنس   و  حجاری 

  یژهوبه   امر  (. این 193:  1381لر،  )پورجعفر و موسوی .  باشندی م  آجر  از غالباً    و   تزئین   کم  خارجی   فضاهای   و   معرق   یاو  

سردرها    یعنی  منفذهای   وها  دهانه   به  متصل  های ی تورفتگ  و  معبرها  ازاند  عبارت  کهها  مجموعه  یدتأک  مورد  نقاط  مورد  در

تزئینات در معماری    وجود داشت  یعناصر نوظهور کم  ی در خود معمار (.  73  :1387نژاد،  است )مکی  صادق  ها،یوانا  و

 شود:دوره صفوی به چهار صورت نشان داده می

 (.68: 1377د. نقوش )گیاهی، جانوری، هندسی( )استیرلن،   ؛(  ج. رنا...ها )خطوط وب. کتیبه  ؛کاری الف. مقرنس

بگوییم   توانیممی رنس با قر و قرناس و قرقس )قرنیس( و قرنیز خویشاوند است و  کلمه مقمقرنس از دیگر تزئینات است.  

و فرورفته    برآمده سطوح    وبیش کم ما که تعدادی    نظر  مورددار با فر شده و این معنی با شکل عنصر تزیینی  قرنیس 

 . (7360  1363زمانی،)موافق است  گیرد می صورت 
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 (www.google.comاهلل )مأخذ:مسجد شیخ لطفهای ای از مقرنسنمونه. 2تصویر 

 

جای   -اطراف    برآمدهماده شتر بلند    -، در فرهنا جامع عربی فارسی نیز »قرناس« و »فرنیس« را مینی کوه  چنینهم

« را هر نوع سایبان قرنیس»   امیرکبیر ، نویسنده فرهنا  عالوهبه (  1258:  1379)محمدی،    انددانسته بلند حالجی زدن  

به عبارت    .( 320:  1334دانسته است )خلیلی،    سازندمیبا درهای ساختمان با آجر و سیمان و ...    هاپنجره که باالی  

)االسد،   تعریف شده است   گونهاینگوناگون    های نامهفرهناو    نامهلغتکه در    مقرنسگفت که واژه    توانمی  ترخالصه 

1379 :408) . 

بسین مهمله کمسر هد. ع. شمشیر بر هنیت نردبان ساخته و باز در کریز نشانده و عمارتی که آن را   -الف( مقرنس  

 ( 4092:  1363»فرناس« ساخته باشند و قرتاس یضم بینی کوه و مراد از »مقرنس« عمارت بلند )پادشاه،  صورتبه

عمارت    مجازأ(  2)عل)    باشدن و پلکان ساخته شده  قی بدون برس( مل، چیزی که به شکل نردبا  3ب( »مقرنس )عرام  

 (. 201: 1385 بلند خوب که در آن پلکان باشد)عل(« )داعی االسالم،

از گچ    پلهپلهشده، بنای بلند و عمارت عالی که در سقف آن نقش و نگار برجسته با    بری گچ ج( »مفرنس سقف با گنبد  

 .(999: 1347 مید،قرتاس قرنیز دار()ع  دارکنگره ) باشنددرست کرده 

)ام(    کاری مقرنس :  هااتاق و نردبان سازی در سقف    بری گچدر ساختمان    بری گچبه فتح قاف و نون )صم(    -د( مقرنس  

 . (758: 1333آموزگار،  ) و هنرنمایی با گچ در داخل ساختمان بری گچ عمل 

با نقوش که بر آن با نردبان روند و   هاصورت ذ( »مقرنس مأخوذ از تازی بنای بلند مدور و ایوان آراسته و مزین شده با 

 . (320:  1334)خلیلی،  « کنندمی بری گچگوناگون با گچ  های تشکل هاایوانو در  هااتاق قسمتی از زینت که در  

 باشند میکه از مواد معدنی یا از یخ غارها از سقف بزیر آویزان    هاییآویزه گلفشنا )  -چکنده    -ژ( »مقرنس طبیعی  

  ها قرنعنصری که  نویسد  می  گونهاینپوپ در اظهارات خود در خصوص محیط معماری مقرنس    .(839:  1336)غفاری،  

قرار گرفت، یک قاب کوچک مثلثی کوژ است که از قرار معلوم بر اساس شکل گوشواره است و با تارک    مورداستفاده

»مقرنس،    نویسدمی دیگر    درجایی  (145:  1382که متوجه فضاست. )پوپ،    رسدمی بیرون به نظر    سوی به   تیزشنوک

  قرار گرفته است   همروی وچکی  ک  گنبدهای به شکل ربع    عموماًاز اس رهای محدب است که    هاییردیفمشتمل بر  

است که در    دانستهمطبق یا پلکان )مدرج(    های رف مقرنس را طاقی مدور شبیه    در«  کاشانی »   .(140:  1384)پوپ،  

  گردد میمتفاوت متصل    ایزاویه افقی وجود هر سلول )بیت( به سلول مجاور خود با    درپی پیطبقه    های ردیف طول  

کتیبه واژهای عربی است که به مفهوم سنا  ها را نام برد.  توان کتیبهگر تزئینات میاز دی  .(407:  1379)نجیب اوغلو،  

این  (.  1373)دهخدا،    آمده است  سناتختهبر بدنه کوه یا    ای نوشته،  نامهتقدیم نبشته، کتابه، نوشته خطی، اهدائیه،  
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جمع آن کتائب  (.  809  :1363)معین،    است  رفته   کاربهنیز    داراناسبکلمه حتی در معنی الشکر، گروه اسبان و اجتماع  

 است   جلی  و   درشت  خطوط  از  عبارت  آن  و  اندگفته   هم  »کتابه«   سیاق  در  هانامه تذکرهفضائلی کتیبه را    اهللحبیب است.  

:  1369)فضائلی،    گیردمی و    قرارگرفته و...    سردرها   بر  و  منتقل  اشیک  صفحات  به  کاتب  دست  از   و   کاغذ  روی   از   که

و ربع دوایر کوچک   هادایره نیماست که گاه در دو سوی آن،  ای گونهکتیبه شکل مستطیل  ،آراییدر هنر نسخه .(130

گاهی مستطیلی مذهب و مرصع است و گاهی مستطیلی است که  هاکتیبه . (482: 1380مایل هروی، )  کشیده باشند

)مایل    گویندمی که به آن کتیبه قلمدانی    اندشدهطراحی   دایره نیم مدور و    صورتبهدو سوی آن یا اطراف همه اضالع  

 (. 431: 1353هروی، 

 
 (www.google.com)مأخذ: های مسجد امامای از کتیبه نمونه. 3 تصویر

 

  تقریباً.  است  اسالمی  مختلف بناهای   انواع   نمودن  همسان  عامل  و  تزیینی   عنصر   عنوانبه  معماری   در  خطاطی  از  استفاده

. باشندمی  خود  داخلی   و  خارجی  بر سطوح  حدیث   و   دعا  قرآن،  مضامین   با   هاییکتیبه   شامل  اسالمی  بناهای   تمامی

نگاری  کتیبه   گونه  به  و  شده  داده  زیادی   اهمیت   خوشنویسی  به  صفوی   معماری   تزیین  (. در92:  1383  صحراگرد،)

  از  آیاتی   رود. نوشتنمی   شمار  به   دوره  این  کاری کاشی   هنر  خاص  تحوالت   از   یکی  این   و  است  یافته   انعکاس  ساختمانی

  امروز  به  تا   اسالم  اوایل  از  بناهای اسالمی  از  خاصی  های بخش   در  مختلف،  مصالح  با(  ع )   امامان  احادیث  و  مجید  قرآن

  هاکتیبه   قرارگیری   محل   انتخاب  ها،کتیبه   در   خطوط  حرکت  جهت  و  موقعیت  (.44:  1383  صحراگرد،. )است  داشته  رواج

دارد.   بستگی  بنا   کاربرد   نوع   به   هاکتیبه   محتوای   و   موقعیت.  است  نگاری کتیبه   ضروریات  از   ها و اندازه   تناسب   رعایت  و

 هستند:  تقسیمقابلمذهبی  های کتیبه تاریخی و  های کتیبهاز منظر کارکرد به انواع  هاکتیبه  (.93: 1383  صحراگرد،)

اولیه در دوران پیش از اسالم    های کتیبه و بیشتر    اندتاریخیبیشتر حاوی اطالعات    هاکتیبه تاریخی: این نوع    های کتیبه 

این   )قاسملو،  اندنوع از  نیز    ( 63:  1392.  از اسالم  بناها    اییهکتیبه در دوران پس  تنها حاوی    اندمشاهده قابل در  که 

اسامی    اندتاریخیاطالعات   سندها،  شامل  یا    دهندگانسفارش و  و  کار  گچ  معمار،  استادان  نام  حتی  یا    کارکاشی و 

 (. 236:  1375)سجادی، گردندمی

. در  شودمیثلث و ...  های کتیبه نستعلیق،  های کتیبه کوفی،  های کتیبه نوع خط، شامل   اساس بر  هاکتیبه  بندی تقسیم

در دوران صفوی، بیشتر از خط نستعلیق    چراکهمالک نوع خط استفاده شده در کتیبه است.    ترینمهم،  بندی تقسیم این  

 اش مذهبی و از خط ثلث به دلیل خاصیت    شدهاستفاده ؛  پرداختندمیکه به معرفی بنا و شرح ساخت آن    هاییکتیبه در  

 (.82: 1387مکی نژاد، )ن متون مذهبی داخل بتاها استفاده شده استدر نوشت

به منارۀ جرقورغان ازبکستان و    توانمیکوفی    های کتیبه مانده    جای بهکوفی: برای اشاره به برخی از آثار    های کتیبه (  1

)سنیق قلعه در باکو( و مقبرۀ یوسف    محمدمقبره خواجه احمد یسوی در ترکستان به خط کوفی ساده، مناره مسجد  
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ابنیه پیش از    نگاری کتیبه ابن قصیر در نخجوان به خط کوفی معقلی و ... اشاره نمود. در ایران نیز، بخش عظیمی از  

و حتی نوعی خط کوفی را به نام کوفی بنایی رواج دادند. از آن جمله   اندنمودهاستفاده    دوره صفوی، از خط کوفی

 مقبره تیمور و مجموعه دومنار اصفهان و مسجد جامع گل ایگان اشاره نمود. نگاری کتیبهبه  توانمی

مانند    های کتیبه (  2 اصفهانی    های کتیبه نستعلیق:  صالح  محمد  خط  به  اصفهان  چهارباغ  تکیه    بامدرسه  کتیبه 

 . میرفندرسکی به خط میرعماد و کتیبه سنگی سردر حمام گنجعلی خان کرمان به خط علیرضا عباسی

که هردو    اهلللطف سردر ورودی مسجد امام در اصفهان و کتیبه زیر گنبد مسجد شیخ    های کتیبه ثلث:    های کتیبه (  3

 به کتابت علیرضا عباسی، سرآمد ثلث نویسان عصر صفوی است.

معروف    اشکاری کاشیاست و حتی معماری تیموری نیز که به جهت    تأثیرگذاردر معماری این دوران رنا بسیار مهم و  

صل ثابت وحدت  است دارای چنین افراطی در استفاده از این عنصر نیست. رنا نیز که حاصل انکسار نور است یادآور ا

مسجد اهمیت بسزایی دارد و این اهمیت ریشه در نقش    در کثرت است و بنابراین هارمونی رنا در تزئینات معماری 

  بسیار که کردندمی استفاده معمول معدنی های رنا  از کاشی لعاب . برای (23: 1386پیرنیا، )ارتباطی و مهم نور دارد 

استفاده   آجری   رنا  برای   آجر  خود  از  اکثراً)  آجری   الجوردی،  ای،فیروزه   از  دانعبارت   عمده  های ولی رنا .  بود  متنوع 

:  1381  پیرنیا،)و سبز  (  بنفش  و  قرمز   بین  است   رنگی  که )  بداغی  قرمز  زرد،  ،(اصفهان  اهلللطف   شیخ  گنبد  مثل  شدمی

96.) 

 
 (www.google.comهای مسجد امام )مأخذ:ای از رنانمونه .4تصویر 

 

 این .  است  عشری   اثنی  شیعه  مهدویت  شور  مرهون  ایران  در  دارلعاب   آجر  تجدید حیات : نویسدمی   باب  این   در   مظاهری 

داردآگاهی  جنبه  ادعا   و   بغداد  در  ای فیروزه   یا  سبز   گنبدهای   از   هایینمونه  ذکر  به  عرب  مؤلفان  کههنگامی :  دهنده 

:  1377  استیرلن،)  است  بوده  شیعه  فرقه  به  متعلق  اماکنی  هاآن   منظور  که  است  معلوم  پردازند،می  دهم  بخارای سده

 را   خود  یابی  اوج شکل  رنا  هفت  کاشی  نیز   عشری   اثنی  شیعه  بزرگ  مدافع  عباسشاه  زمان  به  هفدهم  سده  (. در87

رنگی است که در احادیث، این رنا را مرز با دنیای    ،رنا زمردی (.  92:  1365  زمرشیدی،)  آوردمی  دست  به  اصفهان  در

رنا بهشت است.   ودیگر غلبه دارد. این رنا مظهر باغ عدن    های رناکه در بنای مساجد بر    اندکرده دیگر توصیف  

  کوخاآباصلی به ترتیب آتش، هوا،    چهارعنصراولیه سر=، زرد، سبز و آبی، این چهار رنا با طبایع اربعه و با    های رنا 

 هاختایی   ها،اسلیمی   گیاهی  نقوشاز جمله دیگر تزئینات نقوش گیاهی هستند.  .  (50-48:  1380همخوانی دارد )اردالن،  

  بندی دسته  در  بااینکه  نقوش  این.  شوندمی  دیده  غیره...    و  هاکتیبه   داخل  ها،حاشیه   در  که  است  غنچه  و  برگ  و  گل  و

  شکل   باشد،  شده   نزدیک   هم  گیاه   به  اگر  و  نیستند  گیاهی   انواع   بند  در  هم  چندانولی    گیرند،می   قرار  گیاهی  نقوش  جزء

 (.  72: 1365 بوکهارت،)اند کرده پیدا   انتزاعی
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 (www.google.comاهلل )مأخذ:ای نقوش گیاهی مسجد شیخ لطفنمونه .5تصویر 

 

خط به  چه   و  استیلیزه  گیاهان  صورتبه   چه  است  تزیین  متضمن   آن   کلی  مفهوم  در  اسلیمی   هندسی  های صورت 

. است  کامل  هماهنگی  گاهجلوه   بگوییم عمالً  بهتر  یا  است  هماهنگی  و  موازنه  سراسر   تزیین  نوع   نخستین  پیچیدهدرهم 

  انحناهای  از   که  نقش  این  انتزاعی   سبک.  سازدمی   کریستالی نمودار  یا  متبلور   صورتبه  را  طبیعت  دومی  کهدرصورتی 

 کندمی  ایفا  حیاتی  نقش  اسلیمی  در  که  مهم   عناصر  (. از18:  1365  است )بورکهارت،  شده  پرداخته  پیچاپیچو    درهم

 خط   وجودی   جوهر  چراکه  یابد،می   تجلی  خط  در  دیگر  عنصر  هر  از  بیش  هنرهای تجسمی  در  حرکت  مفهوم.  است  خط

 (.72: همان) است حرکت همانا

 

 اند؛های اثرگذار مکانی مشخص گردیدههای شیعی و حوزه نشانه های موجود در در تصویر زیر مفهوم

نشانه های شیعی در مراتب حس مکان

کیفی  تداعی کیفی  حسیکیفی   رمی
ک  ده

پیکره بندی معماری

شکل دهی فضاهای معماری

لح
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 م
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مقرنس
کتیبه
نقوش
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یر
رگ

کا
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ب

رنا

گریزان بودن بی تفاوتی آشنایی سرخوشی شوق وابستگی تعلق تعلق

طیف حس مکان

 افزایش
 مدل مفهومی پژوهش .6 تصویر

 

 در  زیر  صتورتبه های شتیعینشتانه  ارتباط  در  گرفته  صتورت  های مصتاحبه  از  شتدهاستتخراج  کدهای   کلیه بندی جمع  در

 .شودمی ارائه شکل
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 کدگذاری باز کدگذاری متغیرهای استخراج شده از متن مصاحبه .7تصویر 

 

بندی و برجستگی هر تعداد کد برحسب تکرار مشخص گردید همچنین  شده دستهمطابق جدول زیر کدهای استخراج 

شده بر  بندی کد به علت عدم انطباق با مبانی نظری حذف گردیدند. کدهای دسته   23بندی شدند. تعداد  کدها دسته 

های شیعی بر حس مکان بود. بیشترین برجستگی  ی تفسیر و انطباق با مفاهیم موجود در ادبیات نظری تأثیر نشانهمبنا

  25و س س کیفیت حسی با مقدار    31کننده با مقدار  مربوط به کیفیت فرمی و بعدازآن کیفیت تداعی   55با مقدار  

 است.
 محوری برای هر دسته  بندی کدهای باز و استخراج کدکدگذاری و دسته .5جدول 

 نوع کد  برجست ی نام کد 

های فرم -هندسه منتج به فرم  -فرم متنوع  -فرم هندسی متنوع -احجام متنوع –بازی با احجام 

های متنوع سادگی و پیچیدگی، سادگی فرم -عناصر تیز گوشه -عناصر راست گوشه -گوناگون

 های یکسان ها و پیچیدگی تژئینات، ریزودرشتی مصالح، اندازهفرم

 معماری  مصالح 17

کیفیت  

 فرمی 
های خاص )مربع، دایره، خاص، استفاده از مصالح، استفاده از مصالح بوم آورد، فرماستفاده از نماد 

وپیش آمدگی، مقرنس، گنبد، استفاده از نور، مصالح خاص، مصالح  مثلث و ...(، پرو خالی، پس

های خاص مصالح نما، مصالح سقف، مصالح گوناگون، جنس های سنگی، تفاوت متنوع، متریال

 مصالحسطوح، جنس متفاوت 

25 

دهی به فضاهای بزرگ و شکل

 کوچک

دهی به فضاهای افقی و  شکل

 عمودی

دهی به فضاهای محصور و شکل

 باز 

معماری  مصالح  
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کننده حجم دید محصور، روزنه  احجام صلب، احجام سبک، وزن دهی بصری، تزیینات حمایت

 جهت آفتاب و قبله وجود آمده، محصوریت بصری، قرارگیری نسبت به دید، فاصله تا تصویر به 
معماری  بندیپیکره 13  

رنا، رنا های همهای ایجادشده با گیاهان، فرمها، رناهای گرم، رنا بناها، رنا فرمرنا

 ای، رنا گرم، تغییر رنا با نور قهوه
31 

 نور 

 رنا 

کیفیت  

 کنندهتداعی 

 در فضاحس حضور  24 بستگی، وابستگی به فضا، مراسم خاص، مراسم آیینیحس دل
کیفیت  

 حسی

 

آن استخراج کدها،  از  برای محورپس  از یک خصوصیت  بودن  نزدیک  ازنظر  نتیجه  بندی میگذاری دسته  ها  شوند. 

  دهیعمودی، شکل  و  افقی  فضاهای   به  دهیکوچک، شکل  و  بزرگ   فضاهای   به  دهیمعماری، شکل  استخراج، ابعاد مصالح

 فضا است.   در حضور معماری، نور، رنا و حس بندی معماری، پیکره باز، مصالح و محصور فضاهای  به

 

 
 کدگذاری محوری متغیرهای استخراج شده از کدگذاری باز .8تصویر 

 

اهلل و امام( توزیع گردید. حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان  لطف   کننده به مساجد شیخجامعه آماری )افراد مراجعه 

به  384انتخاب شد که شامل   بهنفر است که  و  مرد  و  تفکیک زن  و  تصادفی  تناسب جمعیت   توزیع گردید. صورت 

 خصوصیات افرادی که پرسشنامه را تکمیل نمودند به شرح زیر است.
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 شوندگانشهای پرس: خصوصیات و ویژگی1نمودار 

 

  1  طیف  بین  پاسخی   سؤال  هر  و  شدهطراحی  سؤال  ،(عدد  5)   فاکتور  هر  نشانگرهای   تعداد  به  که  است  چنین   کار  روش

  فاکتور   هر تأثیر  میزان  به  فرد   هر  که  است  امتیازی   معنای   به  فاکتور  یک  های شاخص  نمرات  مجموع .  باشدمی   دارا  5  تا

  بندی دسته  اساس  براین.  باشدمی  متغیر  25  تا  5  بین  کیفیت  هر  کسب  قابل   نمره  پس.  است  داده  مکان  حس  القای   بر

  امتیاز  کرده،  برآورد   ضعیف  را   آن   اند،داده   فاکتور   یک  به  11  تا   5  نمره   مجموعاً  که   افرادی   که  صورتبدین  کنیم می  ایجاد 

 .  دارند آن  به نسبت خوب  نظری  25  تا 19 و متوسط نظری  18 تا  12

 صورت نمودار زیر ترسیم گردید.ها میزان فراوانی هر یک از متغیرها بهاستخراج پرسشنامهپس از 

 

 
 های حس مکان: فراوانی مؤلفه2نمودار 

 

مستقل)نشانه متغیرهای  از  یک  هر  تأثیرگذاری  میزان  و  تغییر  روند  تعیین  متغیرهای  س س جهت  بر  شیعی(  های 

 گیرد. متغیرهای مستقل و وابسته موردسنجش قرار میوابسته)مراتب حس مکان( همبستگی بین 

 
 های سنی متفاوت گام گروهبهرگرسیون گام .6جدول 

 مکان حس بر شیعی هاینشانه تأ یر

 تعلق  وابست ی 

T β F 
ضریب 

 تعیین 
t β F 

ضریب 

 تعیین 
 مقیاس 

 باز  و محصور  فضاهای به دهیشکل 867/0 217/314 762/0 451/39 714/0 752/985 623/0 255/31

66%

34%

ج سی 

زن مرد

1%

24%

27%
29%

19%

سطح تحصیالت

زیر دی لم دی لم فوق دی لم لیسانس فوق لیسانس و باالتر

0

0.2

0.4

0.6

0.8

دهی بهشکل

فضاهای 

محصور و باز

دهی بهشکل

فضاهای افقی

و عمودی

دهی بهشکل

فضاهای 

بزرگ و 

کوچک

مصالح 

معماری

بندیپیکره

معماری

نور رنا مصالح 

معماری 

حس حضور 

در فضا
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 عمودی  و افقی فضاهای به دهیشکل 895/0 147/523 372/0 328/44 883/0 223/211 685/0 479/58

 کوچک  و بزرگ فضاهای به دهیشکل 000/1 381/852 872/0 823/36 000/1 446/444 429/0 365/31

 معماری  مصالح 523/0 124/443 421/0 248/48 710/0 342/411 741/0 571/44

 معماری  بندیپیکره 645/0 254/754 665/0 144/19 654/0 621/741 381/0 132/23

 نور  514/0 241/232 425/0 914/29 625/0 325/512 484/0 121/48

 رنا  795/0 321/201 414/0 221/24 619/0 773/225 621/0 982/21

 معماری  مصالح 656/0 321/644 436/0 644/16 836/0 681/653 652/0 134/11

 فضا در حضور حس 958/0 134/522 421/0 288/25 920/0 654/724 612/0 425/24

 شوق سرخوشی 

T β F 
ضریب 

 تعیین 
t β F 

ضریب 

 تعیین 
 مقیاس 

 باز  و محصور  فضاهای به دهیشکل 681/0 612/201 664/0 958/8 825/0 475/245 562/0 728/25

 عمودی  و افقی فضاهای به دهیشکل 816/0 623/643 662/0 134/11 984/0 112/114 823/0 852/21

 کوچک  و بزرگ فضاهای به دهیشکل 000/1 683/849 652/0 441/18 000/1 243/582 451/0 555/35

 معماری  مصالح 846/0 603/349 665/0 144/19 590/0 284/714 628/0 126/28

 معماری  بندیپیکره 814/0 945/184 483/0 173/49 369/0 542/215 745/0 878/34

 نور  546/0 748/276 464/0 963/47 662/0 411/825 923/0 211/81

 رنا  795/0 943/199 452/0 226/46 590/0 284/714 628/0 126/28

 معماری  مصالح 243/0 034/499 463/0 228/47 369/0 542/215 745/0 878/34

 فضا در حضور حس 895/0 034/523 472/0 288/25 662/0 411/825 923/0 211/81

 آش ایی تفاوتیبی

T β F 
ضریب 

 تعیین 
t β F 

ضریب 

 تعیین 
 مقیاس 

 باز  و محصور  فضاهای به دهیشکل 821/0 541/321 454/0 351/58 745/0 658/471 411/0 321/58

 عمودی  و افقی فضاهای به دهیشکل 963/0 309/215 162/0 421/22 825/0 475/245 562/0 728/25

 کوچک  و بزرگ فضاهای به دهیشکل 000/1 219/523 603/0 542/20 000/1 221/324 765/0 231/23

 معماری  مصالح 262/0 544/219 725/0 811/30 369/0 542/215 745/0 878/34

 معماری  بندیپیکره 756/0 382/752 542/0 566/48 756/0 382/752 542/0 566/48

 نور  624/0 219/511 532/0 525/45 000/1 243/582 451/0 555/35

 رنا  602/0 256/369 852/0 163/28 590/0 284/714 628/0 126/28

 معماری  مصالح 775/0 214/475 619/0 325/29 285/0 214/475 619/0 325/29

 فضا در حضور حس 735/0 420/865 911/0 011/31 662/0 411/825 923/0 211/81

 گری ان بودن 

T β F  مقیاس  ضریب تعیین 

 باز  و محصور  فضاهای به دهیشکل 963/0 309/215 162/0 421/22

 عمودی  و افقی فضاهای به دهیشکل 881/0 125/302 421/0 564/43

 کوچک  و بزرگ فضاهای به دهیشکل 000/1 104/204 919/0 811/26

 معماری  مصالح 666/0 272/122 716/0 821/65

 معماری  بندیپیکره 519/0 773/225 621/0 982/21

 نور  662/0 411/825 923/0 211/81

 رنا  645/0 301/699 545/0 658/23

 معماری  مصالح 745/0 317/645 574/0 698/29

 فضا در حضور حس 756/0 382/752 542/0 566/48

 

کوچک که شامل    و  بزرگ  فضاهای   به  دهیبیشترین سهم عاملی مربوط به شکل در متغیرهای تأثیرگذار بر حس تعلق،  

( است و کمترین سهم عاملی مربوط به 1/ 000شوند، با مقدار )خانه، شبستان، صحن مسجد، گنبد میمحراب، حوض 
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  دهیبیشترین سهم عاملی مربوط به شکل تأثیرگذار بر وابستگی،( است. در متغیرهای  0.523معماری با مقدار )  مصالح

 ( است. 0/ 625( است و کمترین سهم عاملی مربوط به نور با مقدار )1/ 000کوچک با مقدار ) و بزرگ فضاهای  به

کوچک با مقدار  و  بزرگ  فضتاهای  به  دهیبیشتترین ستهم عاملی مربوط به شتکل در متغیرهای تأثیرگذار بر سترخوشتی،

( استت. در متغیرهای تأثیرگذار بر 369/0معماری با مقدار )  ( استت و کمترین ستهم عاملی مربوط به مصتالح000/1)

( استت و کمترین ستهم 000/1کوچک با مقدار )  و  بزرگ  فضتاهای  به دهیبیشتترین ستهم عاملی مربوط به شتکل شتوق، 

بیشتترین ستهم عاملی  متغیرهای تأثیرگذار بر آشتنایی،( استت. در 243/0معماری با مقدار )  عاملی مربوط به مصتالح

( استتت و کمترین ستتهم عاملی مربوط به رنا با 000/1کوچک با مقدار ) و  بزرگ  فضتتاهای  به  دهیمربوط به شتتکل

  فضتاهای  به دهیبیشتترین ستهم عاملی مربوط به شتکل تفاوتی،( استت. در متغیرهای تأثیرگذار بر بی602/0مقدار )

( استت. در 285/0معماری با مقدار ) ( استت و کمترین ستهم عاملی مربوط به مصتالح000/1ا مقدار )کوچک ب و  بزرگ

کوچک، با مقدار  و  بزرگ  فضتاهای  به دهیبیشتترین ستهم عاملی مربوط به شتکل متغیرهای تأثیرگذار بر گریزان بودن،

( استت. نکته حائز اهمیت این 519/0معماری با مقدار )  بندی ( استت و کمترین ستهم عاملی مربوط به پیکره000/1)

مراتب فضتایی، عمق و وزن احجام که معماری فضتای درونی و گیری، ستلستلهتر، نحوه شتکلامر استت که با دید کلی

دهند، تأثیرگذاری زیادی بر ایجاد حس مکان در مستاجد گذاشتته استت. همچنین در فضتاهای  بیرونی را تشتکیل می

بندی شده و فضاهای عبادی مانند محراب، صحن مسجد در کانون  یگاه خود درجهدرونی مساجد بر حسب ارزش و جا

گیرند. این نظام فکری در معماری مستاجد، حس حضتور معنوی و آرامش به دلیل وجود و محور اصتلی توجه قرار می

 های شیعی برقرار شده است. نشانه

 گیری نتیجه

  تاریخی   ازلحاظ.  رودمی  شمارهب  مادی   کالبد  در   هنری   حقیقت  یک  ظهور  های جلوه   ترینبزرگ  از  یکی  اسالمی  معماری 

 مورد  مسلمانان  طرف  از  و نموده  سازگار  اسالمی   مفاهیم  با  را  خود  توانست  که  آیدمی  شمار  به  هنری   اولین  معماری 

 جهان   معماری   تاریخ  در  معماری  های شیوه   ترینموفق  از  یکی  عنوانبه  اسالمی  معماری .  گیرد  قرار  استقبال

  که   کرد،  بازشناسی   اسالمی  بناهای   در  را پویا  و   ارزشمند پیوستاری   توانمی   نگرجامع   نگاه  یک   در.  است  بازشناسیقابل

 اسالمی   واالی   هنرهای  .گیرند  قرار  یکدیگر  کنار  در  اسالمی  معماری   عنوان با  واحد  قالبی  در  هاآن  تمامی  شده  موجب

 چون   تزئیناتی.  دارد  ای ویژه  اعتبار  و  اهمیت  مذهبی  بناهای   تریناحداث بزرگ   تا  گرفته  کاربردی   و  تزئینی  هنرهای   از

  پیشرفت   روزگاران   آن  با امکانات  ای دوره   هر  در  و  داشته  رواج  اسالمی  دوران   سراسر  در  نقاشی  و  کاری بری، کاشیگچ

  تنها مکانی نه.  است  بوده  اجتماعات  و   هاگردهمایی  کانون  ترین اصلی   و  ترینمهم   مسجد  اسالم  ظهور  زمان  از   .است  کرده

  از   اسالمی  شهرهای   مساجد در  همین   برای .  است  بوده...  و  مسلمین   امور  از  یافتن   آگاهی  برای   بلکه  نماز،  گذاردن  برای 

 صفویه   عهد  در  ویژهبه   مختلف  ادوار  در  اغلب هنرها  توسعه  و   تکامل  در  مؤثری   نقش   اسالم.  است  برخوردار  ای ویژه   جایگاه

 است.  داشته

 گیری فضتاهای بزرگ و کوچک بیشتترین ستهم را بر ایجاد حس مکان مستاجد شتیخهای تحقیق، شتکلتوجه به یافته با

اهلل و امام، موجب شده لطف  اهلل و امام را داشتتند. آرایش فضتاها در مستاجد در دوره صتفوی بخصتوص مستاجد شیخلطف

 انگیز ابداع شتود. همچنین درک و دریافت معنای و زیبا شتکل گیرد و ترکیبی پرمایه و شتگفت  ای فضتایی آرامکه انگاره

مفهوم    ادراک برای   تالش  در. نیستت  مقدور آن  فضتای  تأویل مفهوم بدون  مستاجد،  معماری  ویژهبه استالمی،  معماری 
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  متضتتمن و  مالزم  همواره معماری، مفهوم  ترینعنوان بنیادی به  فضتتا. نمایدمی ر=  دشتتواری   استتالمی معماری   فضتتای 

 معین ناممکن  حدودی   تعریف  و  تعیین  معماری بدون  فضای   تصور  حسی  ادراک  مقام  در  واقع،  به.  است  کرانمندی بوده

جا گستتتر و »ناکرانمند« تصتتور  ازلی، همه عقالنی،  ادراک مقام  در  و استتالمی  بینیجهان در  وجود، فضتتابااین. استتت

حامل   باید  را  فضایی  تداوم  دهد. اینمی  را تشکیل  مثبت  فضای   تداوم  طرح  مبنای   گیری فضاییشکل  نظام  شود.اینمی

  انجامید  خواهد  احساسات و  حاالت تسلسل توالیبه  فضایی و  عملکردی   نیازهای  ،  برآوردن  همراهِ به که  دانست معنایی

 .کندمی منتقل دیگر ادراک به ادراکی از و مکان دیگر به مکانی از را مخاطب و
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