حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی...

احد نژادابراهیمی ،Iمحیا تورانپور

II

شناسهی دیجیتال (10.22084/nbsh.2019.16867.1782 :)DOI

شـــماره  ،20دوره نهـــم ،بهـار 1398

حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی شکل و
مکان ساخت فخر و مدین در مساجد تاریخی

165

تاریخ دریافت ،1397/05/16 :تاریخ پذیرش1397/10/18 :
(از ص  165تا )182

چکیده

فخــر و مدیــن از عناصــر معمــاری بومــی ایــران بــوده کــه جایــگاه ویــژهای در گونههــای
مختلــف معمــاری ایرانــی داشــته اســت .ایــن عنصــر از گذشــته تــا بــه امــروز در معمــاری
کاربــرد داشــته و فــن و روشــی در چینــش مصالــح بهخصــوص آجــر اســت؛ معمــاران از ایــن ahadebrahimi@tabriziau.ac.ir
 .IIدانشــجوی کارشناسیارشــد مهندســی معمــاری
فــن بــرای ایجــاد ســایه و روشــن جهــت زیبایــی بصــری و همچنیــن جلــب نــگاه بــه ســمت
اســامی دانشــکدهی معمــاری و شهرســازی
نمــای بنــا بهــره بردهانــد؛ پژوهشهــای معمــاری انجامیافتــه نیــز بــه شــکل و ظاهــر ایــن
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز
فــن توجــه کردهانــد و ســایر جنبههــای ایــن عنصــر ،مغفــول واقــع شــدهاند؛ مســئلهی
اصلــی پژوهــش حاضــر ایــن اســت کــه فخــر و مدیــن در کنــار تزئینــی بــودن ،چــه راهــکاری
بــرای ایجــاد حــس مــکان در بناهــای تاریخــی ایرانی-اســامی ایجــاد کــرده اســت؟ بــرای
پاســخ ،نیــاز بــه شــناخت تغییــرات ایــن عنصــر در زمــان و مــکان اســتفاده آن بــوده تــا بتــوان
آنرا بهعنــوان عنصــری در جهــت ایجــاد حــس مــکان موردمطالعــه قــرارداد؛ بــرای تدقیــق
موضــوع ،مســجد بهعنــوان نمونـهی مطالعاتــی انتخــاب گردیــد و علت اصلــی آن نیز وجود
بناهایــی از دورههــای مختلــف تاریخــی اســت؛ همچنیــن ایــن موضــوع در ســایر گونههــای
معمــاری کمتــر موردتوجــه بــوده اســت .ایــن تحقیــق بــا روش تطبیقــی و تعییــن محورهــای
معیــن بــرای ســنجیدن نمونههــای موردمطالعــه ،صــورت گرفتــه اســت .تحلیــل تطبیقــی
بــه معنــای توصیــف و تبییــن مشــابهتها و تفاوتهــای شــرایط یــا پیامدهــا پدیدههــا
براســاس فرهنــگ و ســنتهای رایــج میباشــد .اطالعــات موردنیــاز از طریــق مطالعــات
کتابخانــهای و پیمایشهــای میدانــی جمــعآوری شــده اســت .نتایــج تحقیــق نشــان
میدهــد فخــر و مدیــن بهعنــوان یــک عنصــر معمــاری ،ابتــدا جنب ـهی کاربــردی داشــته
اســت .از شــاخصههای اصلــی کــه براســاس آنهــا فخــر و مدیــن موردتوجــه معمــاران بــوده
میتــوان بــه :امنیــت ،محرمیــت ،آســایش حرارتــی و تهویــه و زیبایــی ،تعامــل بصــری،
نوررســانی اشــاره نمــود .در دورههــای مختلــف تاریخــی بــا بــروز تحــوالت در مســائل سیاســی
و همینطــور اعتقــادی ،فخــر و مدیــن نیــز دســتخوش تغییــر شــده اســت ؛ امــا ایــن عنصــر در
فواصــل مختلــف تاریخــی در بهوجــود آمــدن حــس مــکان در افــراد و ایجــاد تجربــه حســی و
عاطفــی مؤثــر بــوده و باعــث خاطرهســازی و ایجــاد تصاویــر ذهنــی در افــراد میشــده اســت.
کلیــدواژگان :فخــر و مدیــن ،معمــاری مســجد ،حــس مــکان مســجد ،معمــاری ایرانــی-
اسالمی.
 .Iدانشــیار دانشــکدهی معمــاری و شهرســازی
دانشــگاه هنــر اســامی تبریــز (نویســندهی مســئول)
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مقدمه

در معمــاری بومــی ایــران ،عناصــر صــوری متعــددی بــه چشــم میخــورد کــه بــا مطالع ـهی
جنبههــای دیگــر نشــان میدهــد تنهــا جهــت زیبایــی و تزئیــن بنــا نبودهانــد .فخــر و مدیــن
یکــی از آرایههــای تزئینــی اســت کــه عالوهبــر زیبایــی ظاهــری و بصــری کارکردهــای دیگری
جهــت ایجــاد فضــا در معمــاری ایرانی-اســامی داشــت .یکــی از جنبههــای معمــاری کــه در
ســالهای اخیــر اهمیــت یافتــه ،مباحــث مربــوط بــه مــکان ،مکانآفرینــی و حــس مــکان
اســت؛ شــناخت ایــن جنبههــا میتوانــد روشهــای ارتقــا و کاربســت عناصــر معمــاری بومــی
را در معمــاری معاصــر همــوار ســازد.
پرســش و فرضیــات پژوهــش :ایــن پژوهــش در پــی پاســخ بــه چرایــی اســتفاده
از ایــن عنصــر ،توســط معمــاران بــا توجــه بــه مفاهیــم و علــل شــکلگیری حــس مــکان
بــا درنظــر گرفتــن کارکــرد ،شــکل و مکانهــای ســاخت آن در مســاجد تاریخــی اســت؛
همچنیــن درصــدد یافتــن پاســخ بــه ایــن پرسـشها اســت؛ نخســت ،جنبههــای مختلــف
کارکــردی فخــر و مدیــن در معمــاری مســاجد تاریخــی ایــران چــه بــود؟ و دوم ،ایــن عنصــر
در بهوجــود آمــدن حــس مــکان چــه جایگاهــی داشــته اســت؟ بــرای فرضی ـهی پرســش
اول میتــوان گفــت :بــا توجــه بــه پیشــینهی غنــی ،فرهنــگ و اعتقــادات مــردم ایــران،
ایــن عنصــر معمــاری دارای دالیــل منطقــی در بهکارگیــری آن در بناهــا بــوده و در ایجــاد
تجربــهای از درک زیبایــی ،عاطفــی و فضایــی معنویتــر دخیــل اســت؛ همچنیــن در
عصــر معاصــر ،معمارانــی در پــی بازگردانــدن هویــت از دســترفته مفهــوم معمــاری
گذشــته و بهکارگیــری ایــن عناصــر هســتند؛ و فرضیــهی پرســش دوم ،بهنظــر میرســد
جنبههــای مختلــف کارکــردی و زیبایــی ایــن عنصــر در ایجــاد حــس مــکان مؤثــر بودنــد.
در ایــن پژوهــش نیــز بــا توجــه بــه اهمیــت مســجد از دیربــاز در شــهرهای تاریخــی ایــران و
اســتفادهی ایــن عنصــر در آنهــا ،نمونههــای مــوردی انتخــاب شــده از مســاجد شــاخص
هــر دورهی تاریخــی اســت.
روش تحقیــق :فخــر و مدیــن دارای اشــکال متفاوتــی اســت کــه در مکانهــای
مختلفــی در مســاجد مورداســتفاده قــرار میگیــرد .بــرای شناســایی ایــن کاربســتها الزم
اســت انتخــاب نمونههــای مطالعاتــی براســاس تسلســل دورههــای تاریخــی انجــام شــود.
پــس از انتخــاب ،مطالعـهی نمونههــا و بررســی ویژگیهــای هــر یــک از فخــر و مدینهــای
مســاجد و نیــز وا کاوی علــل شــکلگیری آنهــا بهصــورت تطبیقــی صــورت گرفــت .ایــن
مرحلــه ،شــامل ســه مرحلــه توصیــف ،تفســیر و مقایس ـهی تطبیقــی براســاس شــاخصهی
بهدســت آمــده بــود؛ بهدلیــل نبــود اســناد معتبــر درخصــوص اصالــت فخــر و مدینهــای
ســاخته شــده در مســاجد منتخــب ،مطالعــه براســاس شــکل و نحــوهی چیدمــان و مــکان
اســتفاده بــوده اســت و بهدلیــل مرمتهــای انجــام یافتــه در ســالهای اخیــر و در دســت
نبــودن تاریــخ و زمــان مرمتهــا ،بــه بررســی شــکلی و برتــری شــاخصههای ایــن عنصــر
نســبت بــه یکدیگــر ،در مســاجد پرداختــه شــد و رویکردهــای ســاخت ایــن دیــواره ،تعریــف
مشــخصی از مــکان و عوامــل ایجــاد حــس مــکان بــا اســتفاده از وجــوه س ـهگانهی کالبــد،
فعالیــت و معنــا در مــدل حــس مــکان ارائــه گردیــد.
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پیشینهی پژوهش

در پژوهشهــای گوناگونــی بــه پیشــینهی آجــر در معمــاری ایــران و همچنیــن تزئینــات
ب ـهکار بــرده شــده در بناهــا پرداخت ـ ه شــده اســت .آزاد ( )۱۳۹۳در پژوهــش «بررســی ســه
منــارهی مهــم دورهی ســلجوقی؛ چهــل دختــر اصفهــان ،تاریخان ـهی دامغــان و مســجد
جامــع ســاوه» بــه مطالعــهی ســه منــارهی برجــا مانــده از دورهی ســلجوقی میپــردازد.
تزئینــات آجــری ایــن ســه منــاره را کــه شــامل نقــوش هندســی و کتیبههــای آنهاســت،
مــورد تحلیــل قــرار داده اســت .ســپنتا ( )۱۳۴۵در تحقیقــی بــا نــام «تزئینــات آجــرکاری
در معمــاری اســامی ایــران» ،آجــر و تزئینــات آجــری را در دورههــای مختلــف تاریخــی بــا
نگاهــی ویــژه بــه دورهی ســلجوقی مــورد بررســی قــرار داده اســت .مهرپویــا ( )۱۳۷۶در
پژوهــش «آرایههــای معمــاری ســنتی ایــران» بــه بررســی تزئینــات و آرایههــای بـهکار رفتــه
در مســاجد ،بــا ذکــر نمونههــای مــوردی پرداختــه اســت .شــکفته و همــکاران ( )۱۳۹۴در
تحقیــق «تزئینــات آجــرکاری ســلجوقیان و تــداوم آن در تزئینــات دوران خوارزمشــاهی
و ایلخانــی» بــه مطالع ـهی آجــرکاری در دورههــای نامبــرده پرداختــه اســت .هــدف ایــن
پژوهــش «مطالعــهی رونــد توســعهی تزئینــات آجــرکاری در معمــاری مســاجد ایــران و
چرایــی عــدم توســعهی هنــر» از منتشــری و شــهبازی ( )۱۳۹۵بررســی رونــد توســعهی
هنــر آجــرکاری در معمــاری مســاجد ایــران از آغــاز دوران اســامی تــا پایــان دورهی ایلخانــی
اســت .برخــی دیگــر از پژوهشهــا بــا نگاهــی بــه عناصــر نورگیــر و پنجرههــا ،فخــر و مدیــن
را نیــز مــورد مطالعــه قــرار دادهانــد .در تحقیــق «بررســی انــواع نورگیــری و روشهــای تأمیــن
نــور در مســاجد» از بمانیــان و نیکــودل ( )۱۳۹۳عناصــر نورگیــر در مســاجد ،مســجد-
مدرس ـههای دورهی قاجــار شــهر تهــران مــورد ارزیابــی قرارگرفتــه اســت .فالحــت ()۱۳۸۴
بــه مطالع ـهی حــس فضایــی طر حهــای مختلــف کالبــدی مســاجد معاصــر ،بــا توجــه بــه
مــدل کانتــر ،در پژوهــش «نقــش طــرح کالبــدی حــس مــکان مســجد» پرداختــه اســت.
در مقال ـهی «جایــگاه هنــر آجــرکاری تزئینــی در معمــاری دورهی پهلــوی اول» بهکوشــش:
کیانــی ( ،)۱۳۹۲یــادآور میشــود کــه «تزئینــات را نمیتــوان از معمــاری جــدا کــرد ،امــا
بهمراتــب نســبت بــه معمــاری ،بیشــتر میتــوان نشــانههای تاریخــی و هویتــی را از آنهــا
دریافــت کــرد» .درخصــوص بررســی حــس مــکان در تحقیــق «مــکان :سنجشــی تجربــی»1
بــه نویســندگی شــامی ُ
شــامل و قزریــن )۱۹۹۱( 2بهدنبــال مطالعــهی حــس مــکان و
شــاخصههای آن بهوســیلهی ادبیاتــی متعــدد بــرای یافتــن معنــای حــس مــکان اســت.
در مقالـهی «مفهــوم مــکان و حــس مــکان در مطالعــات معمــاری »3بــه نویســندگی نجفــی
و محدشــریف )۲۰۱۱( 4بــه بررســی مفهــوم حــس مــکان در مطالعــهی پیونــد انســان بــا
محیــط در ابعــادی عینــی پرداختــه اســت .بامطالعــه و تحلیــل پژوهشهــای انجــام شــده
در راســتای هــدف تحقیــق حاضــر ،تاکنــون پژوهشــی فراخــور ،درخصــوص ایجــاد حــس
مــکان و تعلقخاطــر فخــر و مدیــن در مســاجد مالحظــه نگردیــده اســت.

مؤلفههای حس مکان در فضا

حــس مــکان (ماننــد مفاهیــم مرتبــط دیگــر از قبیــل :مــکان ،منطقــه و چشــمانداز) از
جنبههــای مختلــف مــورد بررســی قرارگرفتــه و یــک مفهــوم ناشــناخته اســت .بدیهیســت
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ساختار
فیزیکی

فعالیت
حس مکان
معنا

شــکل  .۱مــدل تصویــری حــس مــکان پانتــر (97
.)Montgomery, 1987:

کــه ایــن مفهــوم یــک مفهــوم انتزاعــی و فریبنــده بــوده و درک آنچــه کــه ســبب ایجــاد حــس
مــکان میشــود ،کاری پیچیــده اســت .حــس مــکان ،متشــکل از فــاز اول تعلــق بــه یــک
مــکان ،فــاز میانــی وابســتگی بــه آن مــکان و باالتریــن مرحلــهی تعهــد بــه مــکان اســت
( .)Shmuel & Qazrin, 1991درواقــع حــس مــکان بــه معنــای درک ذهنــی و احساســات
کموبیــش آ گاهانــهی اشــخاص از محیــط اســت کــه شــخص را در ارتباطــی درونــی بــا
محیــط قــرار میدهــد؛ بهطوریکــه فهــم و احســاس فــرد بــا زمینــهی معنایــی محیــط
پیونــد خــورده و یکپارچــه میشــود (موســویحاجی و همــکاران .)۱۳۹۲ ،حــس مــکان
بهنوعــی بــه فاصلـهی شــخص و مــکان اشــاره دارد ،چنانچــه بــه شــخص امــکان میدهــد
بــه ارزش مــکان پیببــرد (تــوآن .)۱۳۸۴ ،ایــن حــس ،عاملــی اســت کــه موجــب تبدیــل
یــک فضــا بــه مکانــی بــا خصوصیــات حســی و رفتــاری ویــژه بــرای افــراد خــاص میشــود.
حــس مــکان عالوهبــر ایجــاد احســاس راحتــی در یــک محیــط ،از مفاهیــم فرهنگــی و
روابــط اجتماعــی جامعــه در یــک مــکان مشــخص حمایــت کــرده و باعــث یــادآوری تجــارب
گذشــته و حــس هویــت در افــراد میشــود (فالحــت .)۶۶ :۱۳۸۵ ،روح مــکان بــه معنــای
ترکیــب ویژگیهایــی اســت کــه بــه یــک موقعیــت مکانــی ،شــخصیت مخصــوص میدهــد
( .)Cross, 2011در دیــدگاه رلــف ( ،)۱۹۷۶مســئلهی مهمــی کــه بــر ارتبــاط فــرد و محیــط
تأثیــر میگــذارد ،هویــت بــه مــکان اســت؛ او هویــت بــه مــکان را از طریــق مفهــوم انســجام
(میــزان دلبســتگی ،مشــارکت و نگرانــی افــراد بــرای یــک مــکان خــاص) تعریــف میکنــد.
قویتریــن نمون ـهی حــس مــکان ،همــان چیــزی اســت کــه رلــف از آن بهعنــوان انســجام
وجــودی یــاد میکنــد .منظــور از انســجام وجــودی غــرق شــدن عمیــق و غیرآ گاهانــه در
مــکان میباشــد (.)Seamon & Sowers, 2008
همچنیــن در ادامـهی تفکــرات رلــف ( ،)۱۹۷۶پانتــر ( ،)۱۹۹۱عوامل تشــکیلدهندهی
حــس مــکان درزمینــهی طراحــی شــهری را بهصــورت تصویــری مطــرح میکنــد .جــان
پانتــر ،طراحــی فضــای شــهری برمبنــای حــس مــکان را حاصــل انطبــاق ســه الیــهی
مختلــف فضــای کالبــدی ،فعالیتهــا و معنایــی کــه کاربــران از فضــا دارنــد میدانــد (گلــکار،
 .)۱۳۸۰مــدل پانتــر ،گویــای ایــن مطلــب اســت کــه حــس مــکان بهواســطهی فعالیــت،
ســاختار فیزیکــی و یــا معنــا بهوجــود میآیــد.
بــا توجــه بــه تعاریــف فــوق میتــوان حــس مــکان را تجربــهای آ گاهانــه از محیــط
دانســت کــه فــرد در مواجهــه بــا محیــط ،پــس از درک و شناســایی آن (هویــت مــکان)،
نوعــی ارتبــاط درونــی و حســی بــا محیــط برقــرار کــرده و پیونــدی معنایــی بــا محیــط پیــدا
میکنــد .حــس مــکان باعــث بهوجــود آمــدن شــادی ،غــم ،شــعف و شورونشــاط میشــود
کــه ایننــام در مکانهــای مذهبــی و تاریخــی بــه «روح مــکان» تعبیــر میشــود.

فخر و مدین

فخــر و مدیــن ،نوعــی شــیوهی آجــرکاری اســت کــه عالوهبــر آرایـهای تزئینــی ،عملکردهــای
دیگــری را دربــر میگرفتــه اســت؛ درواقــع نوعــی آجــرکاری کــه عالوهبــر زیبایــی بخشــیدن
بــه بنــا بــه کارکردهــای دیگــری ازجملــه تهویــه هــوا نیــز پاســخ گفتــه اســت .مفهــوم فخــر و
مدیــن ،متأثــر از نــوع و جنــس مصالــح ،رنــگ و یــا هندســه ب ـهکار گرفتــه شــده در ســاخت

حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی...

آن اســت .در ادبیــات عامیانــه بــا توجــه بــه شــکل هندســی آن  ،بــرای ایــن عنصــر عناوینــی
ماننــد دیــوارهی دارای خلــل و فــرج و یــا دیوارهی متخلل اســتفاده میگــردد .نوع قرارگیری
ایــن دیــواره در درون بنــا نیــز باعــث تغییــر مفهــوم و معنــای آن شــده و ایــن تغییــرات گویــا
زمینهســاز پدیــد آمــدن تعاریــف متعــددی از ایــن عنصــر در معمــاری ایرانــی شــده اســت.
کاربــری شــاخص ایــن عنصــر کنتــرل دیــد و منظــر در فضاهــای بــاز و کنتــرل نــور در فضاهای
بســته و نیمهبســته بــود .شــبکههای ســفالی لعــابدار کــه بهصــورت فرورفتگــی در دیــوار
باغهــا و یــا بناهــای عمومــی ب ـهکار رفتهانــد ،بــا تضعیــف شــدت نــور شــرایط مســاعدتری
را در محیــط فراهــم میســاختند .ماهیــت ایــن تعاریــف نشــان میدهــد کــه ایــن دیــواره
در ا کثــر ابنی ـهی ســنتی بهعنــوان درگاهــی بــرای نوررســانی بــه فضاهــای داخلــی اســتفاده
میشــده اســت.
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جــدول  .۱دیدگاههــای مختلــف درزمین ـهی فخــر و
مدیــن (نگارنــدگان.)1397 ،

دیدگاههای مختلف در زمینهی فخر و مدین
(م د ی ن) اصط ط ط

ً
ی در معماری سط طططن ی ایران .فخر و مدین به شط طططبکههای سط ط ط ا لعابدار غالبا به رنگ فیروزهای با

ویژگیها
مصالح

سط ط ط را های زی با گ ه میشط ط ط د که در پنجره های سط طططن ی اسط ططط اده میشطط ططده اسط ط ط  .فخر یا فغ ر (ف غ ف و ر) ن عی
دس ساخ هی لعابدار چینی اس ؛ و مدین ،یعنی س را و گ دا و مج ّ ف (م ج ّو ف) (.واژهنامهی آزاد)

زیبایی

از شط طی ههای آجرچینی فخر و مدین اسططط  .مدین ،به معنای مادگی (فرورف گی) و فخر به معنای سط ط ا  ،پخ ه اسط ط  .از

هندسه

تکنیک مشبک در اکثر ابنیه برای درگاه ن ر اس اده شده اس ( ف مکی و همکاران.)۱۳۹۶،

کن ر ن ر

شبکههای س الی و یا س ا لعابدار که در دی ار باغ و یا بناهای عم می به کار میرف ه ،فخر مدین نامیده شده که در دی ار

مصالح

باغهای مجاور چهارباغ اصطط ط هان دیده م؛ شططططبکههای آجری و سطط ط ا لعابدار یا چ بی که در روزنها به کار میرف ه،

ن ع بنا

«ش ططبا » نامیده میش ططده اسط ط  .ش ططبا در بناهای عم می کاربرد بیشط ط ری دارد .این ش ططبکهها ش ططد ن ر را گرف ه و ن ر
ً
ضططعیفتری از البهالی آن عب ر می کند .در بعضطی مناطق برای کن ر ه ا ،در یا دریچهای کام تخ ه پ ش در پس پنجره

کن ر ه ا

هندسه شکلی

کن ر ن ر

مشبك کار می گذاش ند (پارسا.)۱۳۹۰ ،
شططبا  :س ط ح مشططبکی که از دو فضططای پر و خالی تشططکیلشططده باشططد.بهنح ی که از یکس ط ب ان س ط ی دیگر آن را دید،

کن ر ه ا

ش ططبا نامیده میشط ط د .ه ای م غیر ایران ،آف اب تند و روش ططن ،باد و باران ،ت فان و عقاید خاص مذهبی ایجاب می کرده
ً
که سططاخ مان ع وهبر در و پنجره ،پرده یا شططباکی برای اظ درون بنا نیز داشط ه باشططد .ضططمنا باوج د آن که تمام فضططای

هندسه

بیرون از داخل بهرا ی قابلرؤی از بیرون هیچ گ نه دیدی در ط

محرمی

روز به داخل وج د نداش (بمانیان.)۶۰ : ۱۳۹۳ ،

بهن عی چیدن آجر که در نماسازی فرورف گی و برجس گی ایجاد ش د «هش و گیر» گ یند (بزرگمهری )....،

هندسه

رویهمرف ه به دی اری گ ه میشده که با گل پخ ه و س ا و کاشی ساخ ه میشده و فرورف گی و روزنهای ک چکی میان

مصالح

آن درمیآمده اس (پیرنیا.)۱۳۸۷ ،

هندسه

شط ططبا

واژهای ایرانی و فارس ط طی اس ط ط

که مش ططط قا آن در گ یشهای گ ناگ ن ایران چه فارس ط طی دری و چه پهل ی و چه

اوسط ط ایی و پارسط طی کهن فراوان به گ ش میخ رد و به زبانهای آرامی و تازی و گ یشهای آنها نیز رف ه و ی افعالی از
آنها نیز ساخ هاند (پیرنیا.)۱۳۸۷ ،
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شاخصههای کارکردهای فخر و مدین

فخــر و مدیــن را میتــوان شــبکهای از فرورفتگیهــای ســفالی و یــا آجــری دانســت کــه
فخــر بــه معنــای ِ«گل پختــه» و مدیــن بــه معنــای «فرورفتگــی» تعبیــر میشــود (جــدول
 .)۱ایــن نــوع آجرچینــی بــا مــدول مشــبک خــود کــه تشــکیل شــده از اشــکال منظــم و
گاه نامنظــم هندســی اســت ،در حصــار باغهــا ،6بهمنظــور نورگیــری و نوررســانی در بنــا،
بــازی بــا نــور و ســایه ،توجــه بــه مســئلهی محرمیــت و جلوگیــری از دیدمســتقیم بــه درون
فضاهــای داخلــی ،7ایمنــی و حفاظــت از ایوانهــا و مهتابیهــا مورداســتفاده واقــع میشــده
اســت .ایــن تخلخــل در حصــار باغهــا عالوهبــر ایجــاد دیــد و منظــر بــه درون بــاغ و تعامــل
بصــری بــا محیــط درونــی ،بــا ســایهاندازیها و تلطیــف فضــای عبــور ،بــا تضعیــف شــدت
نــور بــرای عابــران مســیری مســاعد فراهــم کــرده کــه موجبــات ایــن امــر را بدنـهی مشــبک
آن ،رقــم مــیزد .در مســجد امــام اصفهــان بــا توجــه بــه نــوع قرارگیــری آن در بدنــهی
ورودی شبســتانها ،عالوهبــر تأمیــن دیــد و آمادهســازی شــرایط روحــی و معنــوی قبــل از
ورود بــه مــکان ،بــا تأمیــن تعامــل بصــری شــرایط دعوتکنندگــی بــرای ورود و حضــور در
مســجد را نیــز تأمیــن میکنــد .بــا توجــه بــه فرهنــگ و اعتقــادات مــردم ایــران ،محرمیــت
جزئــی از زندگــی آنهــا بــوده و ایــن مســئله در ســاخت بناهــای موردنیازشــان بهوفــور دیــده
شــده اســت .ایــن دیــواره ب ـه منزل ـهی دیــد غیرمســتقیم و توانایــی دیــد از درون و دیــده
نشــدن از بیــرون مــورد بــه اســتفاده قــرار میگرفتــه اســت؛ یعنــی باوجــود آنکــه تمــام فضــای
بیــرون از داخــل بــه راحتــی قابــل رؤیــت بــود ،از بیــرون هیچگونــه دیــدی در طــول روز بــه
داخــل نداشــت (گرگانــی .)۱۳۷۵ ،ایــن امــر فضــای امنــی را ســبب میشــد کــه آرامــش
روانــی خانــواده را تأمیــن میکــرد .طارمیهــا و معجرهــای 8ســاخته شــده بــه شــکل فخــر و
مدیــن بــا توجــه بــه هندسـهی متخلخــل آنهــا نیــز ،عالوهبــر تأمیــن حفاظــت و جلوگیــری
از ســقوط بــه طبقــات پایینتــر ،ســازگار بــا شــرایط اقلیمــی بــوده و مناســبات تهوی ـهی هــوا
را فراهــم میســاخته اســت .9در جداســازی فضاهــا بــرای حفــظ حریــم محیــط ،گویــا از آن
بهعنــوان اســپر 10اســتفاده شــده اســت .بــا ایــن تفاســیر میتــوان اینطــور دریافــت کــه ۵
عامــل در کاربســت فخــر و مدیــن مؤثــر واقعشــدهاند.
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آسایش محیطی

امنیت

حس مکان و فخر و مدین

تعامل بصری

محرمیت

زیبایی

بــا توجــه بــه شــاخصههای بیــان شــده بــرای فخــر و مدیــن ،میتــوان ایــن عنصــر را بــا
ویژگیهــای مــدل حــس مــکان «جــان پانتــر» مــورد ارزیابــی قــرارداد .دســتهبندی موردنظــر
جــان پانتــر بــرای ایجــاد حــس مــکان در ســه بخــش :کالبــدی ،فعالیتــی و معنایــی ،تعریــف
میشــود ( .)Montgomery, 1998توجــه بــه تعاریــف هــر یــک از بخشهــا و همینطــور
شــاخصههای بهدســتآمده بــرای فخــر و مدیــن ،نتایجــی بههمــراه داشــته کــه در
بهوجــود آمــدن حــس مــکان و تعلقخاطــر در ذهــن افــراد مؤثــر اســت.

حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی...

در قســمت کالبــدی ویژگیهــای ظاهــری ایــن عنصــر ،ازجملــه ســاختار ،خلــل و فر جهــا
و مصالــح موردمطالعــه قــرار میگیــرد کــه بهطورکلــی در دو بخــش مصالــح و هندســه بررســی
میشــود .در قســمت فعالیــت ،مــواردی ازجملــه شــرایط اقلیمــی ،تعدیــل هــوا و نــور در ســه
دســتهی کلــی :آســایش محیطــی ،امنیــت و تعامــل بصــری ،قــرار میگیرنــد؛ و در بخــش
آخــر بــه مفاهیــم معنایــی و اعتقــادی میتــوان بــه حجــاب و رعایــت حریمهــا و همچنیــن
زیباییهــای ذهنــی و درونــی افــراد و آمــاده کــردن ذهــن آنهــا قبــل از ورود بــه مــکان اشــاره
داشــت کــه بــه دو بخــش محرمیــت و زیبایــی معنایــی تقســیمبندی میشــود.

ساختار کالبدی

کالبــد ،ســیمای کلـ ِـی ویژگیهــا و نظــم فضایــی را نشــان میدهــد و بــه مشــخصات کالبــدی
چــون :انــدازه ،رنــگ ،مقیــاس ،تضــاد ،تقــارن ،تناســب ،رنــگ و بافــت و بهطورکلــی
ویژگیهــای کالبــدی اشــاره دارد (بیگدللــو .)۱۳۹۶ ،ایــن ویژگیهــای کالبــدی در ارتبــاط
گرفتــن فــرد بــا محیــط و برقــراری احساســات نیــز تأثیرگــذار میباشــد (فالحــت:۱۳۸۵ ،
 .)۳۵از علتهــای اصلــی نامگــذاری ایــن عنصــر ،نــوع فعالیــت و کاربــری آن ،ظاهــری بــا
خلــل و فر جهــا و ســیمای خــاص هندســی ایــن دیــواره اســت .هندســه و نظــم ایــن نــوع
دیوارچینــی از وجــوه تمایــز آن از دیگــر روزنهایــی چــون شــباک و پاچنــگ اســت .درواقــع
هندس ـهی ایــن اشــکال ا گــر بهصــورت طر حهــای اســلیمی و نقــوش زیبــا ســاخته شــود ،از
آن بهعنــوان شــباک یــاد کــرده کــه بــا کاشــی و چــوب ســاخت ه میشــده اســت .مضافبــر
ً
آن ،ایــن عنصــر بــا مصالحــی ازجملــه ســفال یــا ســفال لعــابدار فیــروزهای و بعضــا آجــر ،بــا
روشــی خــاص از دیوارچینــی ســاخته میشــود .ایــن هندســه ،گاه متشــکل از اشــکال منظــم
و هندســی ،و گاه بیشــکل بــوده اســت کــه عالوهبــر ایجــاد مناظــر و دیــد بــه درون بــدون
ورود بــه داخــل فضــا و زیبایــی نمــا ،ســایهاندازی زیبایــی را بــا عبــور پرتوهــای آفتــاب و
تغییــر زاویـهی نــور ایجــاد میکــرده اســت .دیــوارهی باغهــای خیابــان چهاربــاغ اصفهــان از
نمونههــای کاربــرد ایــن عنصــر اســت؛ همچنیــن میتــوان از فخــر و مدینــی در بــاغ ایلخانــی
شــیراز کــه در ســاخت آن از هندس ـهای بیشــکل بهــره گرفتــه شــده اســت ،نامبــرد.

مؤلفهی فعالیتی

بیشــتر شــهرهای ایــران بــا توجــه بــه قــرار گرفتــن در اقالیــم گرم و خشــک و کویری ،همیشــه
درصــدد تلطیــف هــوا و اســتفاده از عناصــری بــرای بهبــود شــرایط بهوســیلهی معمــاری
هســتند .فخــر و مدیــن هنگامیکــه بهعنــوان حصــار بــاغ و یــا در بناهــای عمومــی دیگــر
جــای میگیــرد بــا کــم کــردن شــدت نــور و تضعیــف آن و ایجــاد ســایهاندازی در پیادهراههــا
مســیر را بــرای عابــران منعطفتــر کــرده و ایــن بــازی نــور و ســایه خــود کیفیتــی جدیــد را
تداعــی میکنــد .در اقلیمهــای مرطــوب جنــوب ایــران بــرای از بیــن بــردن رطوبــت و عبــور
هــوا از ایــن دیــواره اســتفاده میشــده اســت؛ بــرای مثــال ،میتــوان از خانههــای دزفــول
نامبــرد کــه در برخــی از فصــول ســال از پشــتبام نیــز بــرای خــواب و امثالهــم اســتفاده
کــرده کــه ضمــن حفــظ محرمیــت و ایجــاد ایمنــی ،بــرای تعدیــل هــوا و کــم کــردن رطوبــت
ایــن بخــش از ایــن دیــوارهی مشــبک بهــره مییافتنــد .در خانههــا نیــز بــرای نورگیــری از
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ایــن عنصــر کــه شــباک خوانــده شــده ،اســتفاده میکردهانــد .شــباک ،گاه بــا چــوب ســاخته
میشــده و بهعنــوان محافظــی بــرروی در و پنجــره قــرار میگرفتــه و عالوهبــر کنتــرل نــور،
در زیبایــی شاهنشــین خانــه نیــز مؤثــر بــوده اســت .بیشــتر مســاجد در دورههــای مختلــف
اســامی ازجملــه :مســجد جامــع نائیــن ،مســجد جامــع اردســتان ،مســجد جامــع ورامیــن،
مســجد جامــع یــزد مســجد آقابــزرگ و از دوران معاصــر میتــوان بــه مســجد و کانــون توحیــد
اشــاره داشــت کــه از فخــر و مدیــن در بــرآورده ســاختن نیازهــای آسایشــی بهــره گرفتهانــد.
میتــوان گفــت حضــور در محیــط و همچنیــن برقــراری تعامــل بــا فضــا از ویژگیهایــی
ســت کــه باعــث بهوجــود آمــدن حــس مــکان میشــود .دیــوارهی فخــر و مدیــن بــا دارا
بــودن ســطحی مشــبک عالوهبــر زیباســازی بنــا بــا امــکان دیــد بــه درون ،بــه تعامــل فــرد و
ارتبــاط بصــری بــا ایــن فضــا کمــک کــرده اســت.
ایــوان نیــز از عناصــر اصلــی خانههــای ســنتی ایــران بهخصــوص در شــهر کویــری
باالتــر خانــه از دیــوارهی کوتــاه
میباشــد .بــرای حفــظ امنیــت ایــن ایوانهــا در ســطوح
ِ
مشــبکی بــه نــام طارمــی 11بــا چینــش فخــر و مدیــن اســتفاده میشــده کــه ایــن دیوارههــا
در حفاظــت از مهتابــی و ر خبــام خانههــا نیــز مورداســتفاده واقــع میگردیــده اســت.خانهی
عباســیان نمونــهی خوبــی از ســاخت ایــن عنصــر در حیــاط ،ایــوان و مهتابــی اســت؛
همچنیــن ایــن دیــواره بــرای حفــظ حریــم مــکان بهعنــوان جدا کننــدهی فضــا و یــا اســپر
اســتفاده میشــده اســت.

مؤلفهی معنایی

از اصــول اصلــی کــه در خانههــا و بناهــای ســنتی ایــران رعایــت شــده اســت میتــوان
بــه محرمیــت اشــاره داشــت .فخــر و مدیــن ،یکــی از عناصریســت کــه بــرای ایجــاد
ً
محرمیــت در خانههــا و بعضــا مسجد-مدرســهها در حجرههــای طــاب اســتفاده
میشــده اســت .پیرنیــا ( )۱۳۸۷درخصــوص تنظیــم دیــد و شکســت آن ،بــه نــوع
هندس ـهی خــاص اســتفاده شــده در ایــن دیــواره و همچنیــن فراهــم آوردن شــرایطی کــه
در طــول روز هیچگونــه دیــدی از بیــرون بــه داخــل وجــود نداشــته و فقــط ایــن تعامــل
بصــری از درون بــه بیــرون میباشــد ،اشــاره دارد .بورکهــارت ( )۱۳۶۵در کتــاب خــود،
حیــاط را از مظاهــر خانههــای مســلمانان بهشــمار آورده اســت؛ او در ایــن مــورد چنیــن
نوشــته اســت« :خانههــای مســلمانان از حیاطهــای درون خویــش روشــنایی و هــوا
میگیرنــد ،نــه از خیابــان» .در مســجد آقابــزرگ کاشــان بــا اســتفاده از ایــن دیــواره در
حجرههــای طــاب ،بــا جلوگیــری از دیــد بــه فضــای خصوصــی افــراد و عــدم دیــد بــه درون
و همچنیــن تنظیــم دیــد در طــول روز بــه اصــل محرمیــت توجــه شــده اســت .از طرفــی در
هنــگام ورود بــه بنــا بــا ایجــاد آمادگــی ذهنــی قبــل از ورود بــه مــکان و انتقــال حــس فضــا
بــه فــرد از ویژگیهــای اســت کــه ایــن عنصــر بهخصــوص در مســاجد پدیــد آورده اســت.
داشــتن دیــوارهای مشــبک ،زمینــهی ورود بــه فضــا را قبــل از حضــور در آن ،از طریــق
حــس بینایــی فراهــم کــرده و شــرایط روحــی و ذهنــی فــرد را آمــاده میســازد .نمونــهی
کاربــرد ایــن ویژگــی را میتــوان در مســجد امــام اصفهــان و در داالنهــای ورودی مســجد
شــیخلطفاهلل مشــاهده نمــود .بــا ایجــاد سایهروشــنها و بــازی بــا نــور و ســایه ،باعــث
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افزایــش احســاس و خاطرهســازی در فــرد شــده و بــا ادرا کاتــی کــه از محیــط میگیــرد،
میتوانــد در تعلقخاطــر وی بــه بنــا مؤثــر باشــد.
بامطالع ـهی ایــن ویژگیهــا از فخــر و مدیــن و تطبیــق آن بــا مــدل حــس مــکان جــان
پانتــر ،بــه جــدول ذیــل دســت مییابیــم کــه نشــاندهندهی تأثیــرات ایــن عنصــر معمــاری
در بهوجــود آمــدن حــس مــکان در افــراد اســت.
ساختار کالبدی
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جــدول  .۲مؤلفههــای تعییــن حــس مــکان در فخــر
و مدیــن (نگارنــدگان.)1397 ،

هندسه

منظم-اسلیمی

مصالح

سفال پخته-آجر

زیبایی بصری

جذب دید

آسایش محیطی

کنترل نور
درگاه هوا
تعدیل رطوبت

مؤلفههای تعیین حس مکان در
فخر و مدین

امنیت و حفاظت
مؤلفهی فعالیتی

جدا کننده فضا
طارمی
جان پناه

تعامل بصری

دعوت کنندگی
تعامل

مؤلفهی معنا

محرمیت

عدم دید به درون
تنظیم دید
شکست دید

زیبایی (معنایی)

آمادگی شرایط ذهنی قبل از ورود
ادراکات ذهنی

مطالعهی موردی :مساجد منتخب در دورههای مختلف تاریخی

در ایــن بخــش بــه بررســی مســاجد دورهی اســامی و تحــوالت ایــن عنصــر در آنهــا پرداخته
شــده اســت .درواقــــع ،مســــاجد بــــه گنجینههــای بیبدیلــی از جلوههــای هنــــر اســــامی
تبدیــــل شــدهاند (صالحیکاخکــی و عزیزپــور .)۱۳۹۱ ،یکــــی از حوزههــای جالبتوجــه
کاربــــرد دانــــش باستانشناسی در بازســــازی فرهنگهای بشـــری ،پرداختـــن بـه چگونگـی
اندیشهها ،ســـنن و اعتقـــادات جوامـــع گوناگـــون اســـت کـــه در این بین بناهـــای مذهبـــی از
مهمتریــن منابـــع اطالعاتــی محســـوب میشــوند (زارعــی و حبیبــی .)۱۳۹۲ ،علــت انتخــاب
مســجد بهعنــوان نمونــهی مــورد مطالعــه ،بهدلیــل اهمیــت آن در دوران اســامی و
شــاخص بــودن ایــن بنــا در شــهرهای ســنتی ایــران اســت .ایــن نمونههــا از دورهی آلبویــه
تــا دورهی معاصــر مــورد مطالعــه قرارگرفتهانــد .بــرای تطبیــق بــا شــاخصهها ،از هــر دوره
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مســجدی بهعنــوان نمونــه انتخــاب شــده کــه بتــوان وجــود ایــن عنصــر را بررســی نمــوده و
معــرف دورهای از تاریخشــان باشــند.
مســجد جامــع نائیــن در دورهی آلبویــه بنــا شــده اســت و بــا الگوبــرداری از مســجد
پیامبــر؟ص؟ ســاخته میشــود (قوچانــی .)۱۳۸۶ ،در ایــن مســجد فخــر و مدیــن بهعنــوان
نورگیــر و رابطــی بــرای تهوی ـهی هــوا و نیــز در طارمیهــا مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت.
در ســایهاندازی و تلطیــف هــوا کمــک کــرده و بــا نــوع هندس ـهی چلیپایــی خــود و جــذب
دیــد بهســمت فرورفتگیهــا و تضــاد پیشآمــده بــرروی نمــا بــه زیبایــی بصــری ،جــذب و
دعوتکنندگــی افــراد بــه محیــط مؤثــر واقــع میشــود.
مســجد جامــع اردســتان مربــوط بــه دورهی ســلجوقیان اســت؛ فخــر و مدیــن هــم در
طبق ـهی همکــف و هــم در طبق ـهی اول اســتفاده شــده اســت .ایجــاد تعامــل بصــری بــا
محیــط بیــرون و ســایهاندازی در قســمت بیرونــی بنــا ،درگاهــی بــرای عبــور هــوا و تهویـهی
آن و همینطــور عبــور نــور از مزیتهــای ایــن عنصــر اســت؛ همچنیــن ایجــاد حــس معنــوی
بــا تلطیــف و شکســت نــور در طبقــات فوقانــی ،مکانــی بــرای عبــادت را فراهــم میســازد کــه
در ســاخت آن از ســفال و هندس ـهی مثلثیشــکل بهــره گرفتــه شــده اســت.
مســجد جامــع ورامیــن در دورهی ایلخانــی ســاخته شــده و بهعنــوان الگــوی مناســبی
در معمــاری مســاجد مــورد اســتفاده قرارگرفتــه اســت (خمســه و طاووســی .)۱۳۸۸ ،ماننــد
دو دورهی قبــل ،فخــر و مدیــن دارای هندســهای منظــم و درگاهــی بــرای عبــور نــور و
هــوا ،بــرای تعدیــل شــرایط محیطــی و همچنیــن برقــراری ارتبــاط فضــای بیــرون و درون و
تعامــات بصــری اســت.
مســجد جامــع کبیــر یــزد کــه قدمــت آن بــه قــرن هشــتم هجــری بازمیگــردد .ایــن
مســجد بــر جــای ســه مســجدی بنــا شــده کــه در قــرون متمــادی در جــوار یکدیگــر ســاخته
شــده اســت (گلشــن .)۱۳۷۷ ،در ایــن مســجد مصالــح و هندســه مناســب ،مالحظــات
اقلیمــی ،امنیــت ایوانهــا ،ایجــاد سایهروشــنها در گنبدخانــه و بهوجــود آوردن
فضایــی معنــوی در هنــگام نمــاز ازجملــه ویژگیهــای فخــر و مدیــن در ایجــاد حــس
مــکان اســت.
مســجد شــیخلطفاهلل در ضلــع شــرقی میــدان نقشجهــان قرارگرفتــه اســت .بنــای
ً
مســجد بــر یــک چهارضلعــی اســتوار اســت و نهایتــا ،دایــرهوار بــه ســاقهی گنبــد میپیونــدد
(هنرفــر .)۱۳۵۰ ،زیبایــی فخــر و مدیــن بهحداعــای خــود رســیده و مــرز میــان شــباک
و فخــر و مدیــن را بــه حداقــل میرســاند .تهویــه و عبــور نــور ،آمادگــی ذهنــی افــراد در
داالنهــای ورودی و ایجــاد شــرایط معنــوی در فضــای گنبدخانــه و نــوع هندسـهی متنــوع
آنهــم بهصــورت اســلیمی و هندســی منظــم از ویژگیهــای اســتفاده از ایــن عنصــر اســت.
مســجد آقابــزرگ کاشــان ،مســجد مدرســهای بــزرگ مقــارن بــا دورهی قاجــار اســت.
در ایــن مســجد نیــز بــرای عبــور نــور و تهوی ـهی هــوا ایجــاد تعامــات اجتماعــی و بهوجــود
آوردن فضاهایــی معنویتــر در محیــط مســجد مدرســه و همچنیــن ایجــاد محرمیــت در
بخــش طــاب از ایــن دیــواره بهــره گرفتــه شــده اســت.
مســجد دانشــگاه جندیشــاپور (دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز) در ســال  ۱۳۵۳هـ.ش.
ً
ســاخته شــده اســت .متأســفانه در ایــن مســجد صرفــا بــا جنبـهی زیبایــی ایــن عنصــر مواجــه
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میشــویم و از هندســه و چینش آن در بخشــی از دیوارههای ورودی این مســجد اســتفاده
شــده است.
مســجد الغدیــر در ســال  13۶۶هــ.ش .ســاخته شــده و بنایــی اســت پوشــیده از آجــر
نخودیرنــگ بــا تزئیناتــی از کاشــی فیــروزهای؛ در ایــن مســجد ،بــه هندســه ،نورگیــری و
تهویـهی توســط فخــر و مدیــن توجــه شــده و ایــن عنصــر بهصورتــی پیوســته بــا دیوارههــای
مســجد ترکیــب شــده اســت .در ایــن مســجد ســعی در احیــای شــاخصههای فخــر و مدیــن
داشــتهاند.

تحلیل تطبیقی

شــاخصههای حــس مــکان بــا نظــر بــه مــدل جــان پانتــر ،در ســه بخــش :ســاختار کالبــدی،
فعالیتــی و معنایــی قرارگرفتــه اســت (جــدول  .)۳در بخــش ســاختار کالبــدی ،ایــن
دیــواره ازنظــر مصالــح هندســه و زیبایــی بصــری مــورد بررســی واقــع گردیــد .در مســاجد
نائیــن ،اردســتان و مســجد جامــع یــزد ،مصالــح ب ـهکار گرفتــه شــده ،ســفال بــوده کــه در
نمونههــای دیگــر بــه آجــر تغییریافتــه اســت؛ همچنیــن در مســجد شــیخلطفاهلل از کاشــی
بــرای ســاخت ایــن دیــواره بهــره گرفتــه شــده اســت .هندس ـهی ایــن دیــواره در مســاجد
موردمطالعــه یکســان بــوده و از فرمهــای منظــم و اشــکال هندســی تشکیلشــده اســت.
درخصــوص زیبایــی بصــری نیــز نمونههــای موردمطالعــه دارای ویژگــی مشــابهی هســتند
کــه ایــن ویژگــی جــذب دیــد ناظریــن بهســمت خلــل و فر جهــا و تضــاد نــوری ،گاه در
نمــای آن و گاه در فضاهــای داخلــی اســت .در مؤلف ـهی فعالیتــی ،ســه شــاخصه :آســایش
محیطــی ،امنیــت و تعامــل بصــری ،مــورد بررســی قــرار گرفــت .ویژگــی نخســت کــه شــامل
عبــور هــوا ،تهویــه و درگاه نــور میباشــد در همــهی نمونههــای مســاجد یکســان بــوده و
فقــط در مســجد دانشــگاه جندیشــاپور بــه ایــن شــاخصه توجهــی نشــده اســت .در بررســی
ایجــاد امنیــت و حفاظــت در دو مســجد نائیــن و یــزد از ایــن ویژگــی فخــر و مدیــن در
بنــا بهــره گرفتهانــد کــه در ایــوان مســجد جامــع نائیــن و در بخشهــای فوقانــی ســردر
مســجد جامــع یــزد ب ـهکار رفتــه اســت .در باقــی نمونههــا ،ایــن شــاخصه موردتوجــه واقــع
نگردیــده اســت .در بخــش ایجــاد تعامــل بصــری و تعامــل بــا محیــط مســاجد :اردســتان،
ورامیــن ،یــزد ،شــیخلطفاهلل و آقابــزرگ ،ایــن ویژگــی از دیــواره مــورد اســتفاده قرارگرفتــه
اســت .در بخــش معنایــی دو مفهــوم محرمیــت و زیبایــی در دســت مطالعــه قــرار گرفــت.
در بحــث محرمیــت ،تنهــا در مســجد آقابــزرگ بــه آن توجــه شــده اســت .در بررســی ویژگــی
ً
دوم ،همـهی مســاجد مــورد بررســی ایــن شــاخصه را دارا بــوده و صرفــا در مســجد دانشــگاه
جندیشــاپور مــورد بیاهمیتــی واقــع گردیــد .زیبایــی در ایــن بخــش ،همانطــور کــه بیــان
شــد ،ادرا ک فضایــی و محیطــی در شرایطیســت کــه ایــن دیــواره در محیــط فراهــم آورده
و اســباب ذهنــی فــرد را بــرای ارتبــاط بــا معبــود فراهــم میســازد.
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مؤلفهی معنا

فعالیتی

مؤلفهی

کالبدی

ساختار

زیبایی

محرمیت

تعامل بصری

امنیت

بهعنوان طارمی ایوان در

معنویت با سایه روشنها

 -ایجاد حس در فرد با اداراکات

سایه

معنویت با سایه روشنها

اداراکات ذهنی ایجاد خاطرهسازی و حس

معنوی بیشتر) -ایجاد حس در فرد با

-آمادگی ذهنی قبل از ورود (دریافت حس

ذهنی ایجاد خاطرهسازی و حس

-

روشنها و بازی با نور و

-اداراکات محیطی با سایه

-

-

تعامل بین افراد و محیط

افراد به بنا

-دعوت کنندگی بهصورت دید

-

به داخل برای جذب افراد به بنا -ایجاد

-دعوت کنندگی بهصورت دید غیرمستقیم

غیرمستقیم به داخل برای جذب

است.

وحفاظت

طبقهی اول استفاده شده

-

تضعیف شدت نور با عبور از

-درگاه هوا برای تهویه و ورود آن-

خالیهای سطح نما

جذب دید به سمت تضاد پر و

-

شدت نور با عبور از مشبکها

-درگاه هوا برای تهویه و ورود آن -تضعیف

سطح نما

جذب دید به سمت تضاد پر و خالیهای

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی

مشبکها

تضعیف شدت نور با عبور از

تهویه و ورود هوا-

پر و خالی های سطح نما

جذب دید به سمت تضاد

هندسی

مشبک چلیپایی و اشکال

آجر-سفال

آجر ،سفال

آجر

مشبکها .بازی نور و سایه

محیطی

آسایش

زیبایی بصری

هندسه

مصالح

شاخصههای فخر و مدین

مسجد جامع نایین (آلبویه)

مسجد جامع اردستان (سلجوقی)

مسجد جامع ورامین (ایلخانی)
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ساختار

مؤلفهی معنا

فعالیتی

مؤلفهی

کالبدی

زیبایی

محرمیت

تعامل بصری

وحفاظت

اول استفاده شده است-.جدا

معنویت با سایهروشنها

ذهنی ایجاد خاطرهسازی و حس

 -ایجاد حس در فرد با اداراکات

-

محیط

به بنا -ایجاد تعامل بین افراد و

مستقیم به داخل برای جذب افراد

-دعوتکنندگی بهصورت دید غیر

شبستانها

کنندهی قسمت محراب از

امنیت

مشبکها

تضعیف شدت نور با عبور از

-درگاه هوا برای تهویه و ورود آن-

خالیهای سطح نما

جذب دید به سمت تضاد پر و

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی

آجر ،سفال لعابدار

بهعنوان طارمی ایوان در طبقهی

محیطی

آسایش

زیبایی بصری

هندسه

مصالح

شاخصههای فخر و مدین

مسجد جامع یزد (تیموری)

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی

.

-

تضعیف شدت نور با عبور از مشبکها

-درگاه هوا برای تهویه و ورود آن-

-دعوت کنندگی بهصورت دید

وجود فخر و مدین در حجرههای درس

افراد و محیط

داالنها قبل از ورود -ایجاد تعامل بین

به بنا استفاده از فخر و مدین در

-دعوت کنندگی بهصورت دید

بیشتر ایجاد حس معنوی در دید

معنویت با سایهروشنها

اداراکات ذهنی ایجاد خاطرهسازی و

ایجاد حس در فرد

محیط ،معنویت با سایهروشنها و

ذهنی و ایجاد خاطرهسازی در

غیرمستقیم به شبستان-اداراکات

شبستان -ایجاد حس در فرد با

-آمادگی ذهنی قبل از ورود به

-آمادگی ذهنی قبل از ورود به مسجد

حس معنوی در دید غیرمستقیم به

مسجد برای دریافت حس معنوی

برای دریافت حس معنوی بیشتر ایجاد

طالب

-

تعامل بین افراد و محیط

در داالنها قبل از ورود -ایجاد

افراد به بنا استفاده از فخر و مدین

غیرمستقیم به داخل برای جذب

غیرمستقیم به داخل برای جذب افراد

مشبکها

تضعیف شدت نور با عبور از

-درگاه هوا برای تهویه و ورود آن-

خالیهای سطح نما

جذب دید به سمت تضاد پر و

خالیهای سطح نما

جذب دید به سمت تضاد پر و

طرحهای اسلیمی (شباک)

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی و

کاشی

آجر

مسجد شیخلطفاهلل (صفوی)

مسجد آقابزرگ (قاجار)
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شاخصههای فخر و مدین
ساختار کالبدی

مسجد دانشگاه جندیشاپور

مصالح

آجر

آجر

هندسه

مشبک چلیپایی و اشکال

مشبک چلیپایی و اشکال هندسی

جذب دید به سمت تضاد پر و

جذب دید به سمت تضاد پر و

آسایش محیطی

-

درگاه هوا برای تهویه و ورود آن-

امنیت و حفاظت

.

-

تعامل بصری

-

-

هندسی
زیبایی بصری

خالیهای سطح نما
مؤلفهی فعالیتی

مسجد الغدیر

خالیهای سطح نما

تضعیف شدت نور با عبور از مشبکها

مؤلفهی معنا

محرمیت

-

زیبایی

 ایجاد حس در فرد با اداراکاتذهنی -ایجاد خاطرهسازی و حس
معنویت با سایهروشنها

نتیجهگیری

بــا بررســی شــاخصههای موجــود بــرای ایجــاد حــس مــکان در عنصــر فخــر و مدیــن در
مســاجد دورههــای تاریخــی مختلــف تغییــرات ایــن عنصــر نشــاندهندهی بــروز تحــوالت
آن اســت .در مســجد جامــع نائیــن ،فخــر و مدیــن بهصــورت مشــبک و هندســی و بــا
آجــر و ســفال ســاخته شــده اســت .مســئلهی رعایــت ایمنــی در ایوانهــا ،تهوی ـهی هــوا و
نوررســانی بــا اســتفاده از فخــر و مدیــن حلشــده اســت .بــازی بــا نــور و تضادهــای نــوری،
خلــل و فر جهــا و ایجــاد فضایــی معنــوی بــرای نمازگــزاران از ویژگیهــای ایــن عنصــر بــرای
ایجــاد حــس مــکان ،خاطرهســازی و ایجــاد تصاویــر ذهنــی میباشــد .ایــن خصوصیــات
در مســاجد اردســتان و ورامیــن بــا مرمتهــای انجــام گرفتــه و ســاخت ایــن دیــواره ،در
دورههــای بعــد تکــرار شــده اســت .بــا تکامــل مســجد جامــع یــزد در دورههــای ایلخانــی
و تیمــوری ،فخــر و مدیــن ســاخته شــده در آن نیــز همــهی خصوصیــات بهجــز توجــه
بــه مســئلهی محرمیــت را داراســت.در دورهی صفــوی و توجــه بیشــتر بــه تزئینــات و
کاش ـیکاری در بناهــا ،ایــن دیــواره را بــا ســفال لعــابدار و کاشــی در مســجد شــیخلطفاهلل
ســاختهاند .شــاخصههای فخــر و مدیــن بــه ویژگیهــای دورهی ماقبــل تیمــوری بازگشــته
و اوج زیبایــی آن را بهنمایــش میگــذارد .در مسجد-مدرس ـهی آقابــزرگ از فخــر و مدیــن
بهعنــوان حریمــی بــرای بخشهــای مربــوط بــه طــاب اســتفاده و همچنیــن تنهــا در
ایجــاد امنیــت کاشــان ب ـهکار نرفتــه اســت .بــا شــروع عصــر پهلــوی و گرایــش بــه معمــاری
مدرنیــزه ،در ســاخت ایــن عنصــر در مســجد دانشــگاه جندیشــاپور ،جــز کارکــرد زیبایــی،
ً
کاربــرد دیگــری را عمــا بــه منصــهی ظهــور نمیرســاند؛ امــا بــا ورود بــه عصــر معاصــر و

حس مکان در مساجد براساس مطالعهی تطبیقی...

بــروز تحــوالت ،ســعی در بازیابــی معنــای فخــر و مدیــن در بنــا شــده اســت .همانطورکــه
در مســجد الغدیــر مالحظــه گردیــد ،از آن بــرای نورگیــری تهویــه و ســایهاندازی ،تنظیــم
نــور و شکســت آن بــرای تضعیــف شــدت نــور بهــره گرفتهانــد .در قســمتهای پیشــین
بــه ایــن نکتــه اشــاره شــد کــه بــا مرمتهــای پیدرپــی ایــن مســاجد و نبــود اســناد کافــی
بــرای تاریــخ ایــن مرمتهــا ،نگارنــدگان از دســتهبندی ایــن مســاجد بهصــورت تاریخــی
معــذور بودهانــد .بــا توجــه بــه مطالعــات صــورت گرفتــه ،میتــوان مســجد جامــع یــزد و
مســجد آقابــزرگ را موفقتریــن نمونههــا در ایجــاد حــس مــکان بــا اســتفاده از فخــر و مدیــن
دانســت؛ ســپس مســاجد نائیــن اردســتان ورامیــن و شــیخلطفاهلل در مراتــب بعــدی قــرار
میگیرنــد .مســجد الغدیــر در دورهی معاصــر در ردهی بعــدی قــرار گرفته و مســجد دانشــگاه
جندیشــاپور در رتبــهی آخــر دســتهبندی میشــوند .در شــکل  ،۳خالصــهای از نتایــج
بهدســت آمــده اســت کــه نشــان میدهــد تحــوالت ایــن عنصــر در مســاجد چگونــه انجــام
گرفتــه و نمونههــای مــوردی بهترتیــب بهتریــن کاربســت فخــر و مدیــن تــا ســطحیترین
اســتفاده از آن ،در ایــن شــکل قــرار گرفتهانــد (شــکل .)۳
آجر ،هندسی،تهویه هوا و عبور نور ،فضاسازی و ایجاد نور،
جدا کنندگی فضا ،امنیت ،زیبایی بصری
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مسجد جامع یزد
آجر ،هندسی ،تهویه هوا و عبور نور ،فضا سازی و ایجاد نور،

مسجد جامع آقابزرگ
آجر ،هندسی ،تهویه هوا و عبور نور ،فضاسازی و ایجاد نور،
جدا کنندگی فضا ،امنیت ،زیبایی بصری

جدا کنندگی فضا ،محرمیت ،زیبایی بصری

مسجد جامع ورامین
آجر و سفال ،هندسی ،تهویه هوا و عبور نور ،فضاسازی و

مسجد جامع نایین
آجر و سفال لعابدار ،هندسی ،تهویه هوا و عبور نور،
فضاسازی و ایجاد نو رو سایه دعوت کنندگی ،تعامل بصری،

ایجاد نو رو سایه ،طارمی و رعایت ایمنی ،زیبایی بصری

مسجد جامع اردستان

زیبایی بصری

کاشی ،هندسی ،تهویه هوا و عبور نور ،فضاسازی و ایجاد نو

مسجد شیخلطفاهلل
آجر ،هندسی ،تهویه هوا و درگاه نور ،زیبایی بصری

رو سایه دعوت کنندگی در داالنهای ورودی ،زیبایی بصری

مسجد الغدیر
مسجد جندیشاپور

بــا توجــه بــه مطالعــات انجــام شــده و یافتههــای بهدســت آمــده ،فخــر و مدیــن را
میتــوان عالوهبــر زیبایــی بخشــیدن بــه بنــا و داشــتن عملکــردی تزئینــی ،عنصــری مؤثــر
بــر ایجــاد حــس مــکان و برانگیختــن عواطــف و احساســات افــراد برشــمرد؛ کــه بــا گــذر زمــان
و تحــوالت انجــام شــده شــاخصههای آن نمــود بیشــتری یافتهانــد.
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 .5میتوان به مسجد جامع نائین اشاره داشت.
 .6دیوارههای موجود در خیابان چهارباغ اصفهان.
 .7خانـهی عباســیان کاشــان نمونـهی خوبــی بــرای رعایــت اصــل محرمیــت در فضاهــای منتهــی بــه حیــاط میباشــد کــه بــا
عنصــر فخــر و مدیــن توجــه بــه اصــل محرمیــت توجــه شــده اســت.
 .8در بــام خانههــا دو نــوع حصــار داخلــی و خارجــی بــا نــام «معجــر» وجــود داشــت کــه بــا مصالــح ســنگی و گچــی و یــا نردههــای
چوبــی و فلــزی ســاخته میشــد.
 .9در خانههــای دزفــول ایــن نــوع فخــر و مدیــن بــه «ریــه» معــروف اســت کــه بــه علــت رطوبــت بــاالی هــوا از ایــن نــوع دیــواره
بــرای جانپنــاه بــام اســتفاده شــده کــه عالو هبــر امنیــت و زیبایــی شــرایط هــوای محیــط را در هنــگام شــب بــرای اســتفاده از بــام
(محلــی بــرای خوابیــدن) فراهــم میکــرده اســت؛ ماننــد :خان ـهی ســوزنگر.
 .10اسپر دیواری جداکننده است .دیوارهایی هستند که میان دو پایهی باربر میسازند.
ً
ُ .11
تارمــی (طارمــی) یــا داروزیــن یــا نــرده ،یــک عنصــر معمــاری اســت کــه بهشــکل ســتونی نســبتا کوتــاه ســاخته شــده و جلــو
ایــوان ،باغچــه ،یــا در کنــارهی پلــکان چیــده میشــود.
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