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چکید ه
بیان مسئله: علی رغم تعاریف متعد د ی که د ر محافل د انشگاهی تا کنون از مسجد  ارائه شد ه است، بی شک 
تعریف مسجد  بد ون د رنظرگرفتن مخاطب آن تعریف کاملی نخواهد  بود ، زیرا یکی از اصلی ترین کارکرد های 
مساجد  ایجاد  بستری برای برقراری ارتباط معنوی بین انسان و خالق یکتاست. این ارتباط از ابتد ایی ترین نوع 
مسجد  تا مساجد  امروزی بخشی جد ایی ناپذیر از کارکرد  مساجد  بود ه است. از این رو انسان و اد راک او د ر این 
فضای مقد س اهمیت فراوانی می یابد . تجربه های اصیلی که د ر فضاهای انسان ساخت شکل می گیرند  تجربیاتی 
هستند  که تحت تأثیر عوامل متعد د ی به وجود  آمد ه اند ؛ تجربیاتی که معماران و پد ید ارشناسان به آن اتمسفر 

می گویند . این پژوهش به د نبال شناخت عوامل تأثیرگذار بر اد راک مخاطب از اتمسفر فضای مساجد  است.
سؤال و هد ف پژوهش: هد ف از انجام این پژوهش »شناخت عوامل تأثیرگذار بر اد راک مخاطب از اتمسفر 
فضای مساجد « است و سعی د ارد  به این پرسش پاسخ د هد  که چه عواملی د ر انتقال اتمسفر فضایی یک مسجد  

می توانند  تأثیرگذار باشند .
روش پژوهش: این پژوهش به روش کیفی انجام شد ه است. از لحاظ سرشت د اد ه ها، متنی، معنایی و ناساختمند ، 
از لحاظ منطق اند یشید ن، استقرایی و از لحاظ سطح تحلیل، از نوع تفسیری است. راهبرد  انتخابی د ر این 
پژوهش راهبرد  نظریۀ د اد ه بنیاد  و تحلیل ها به روش کد گذاری سیستماتیک اشتراوس و کوربین با کمک نرم افزار 

MaxQDA انجام شد ه است.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان از این د ارند  که د ر اد راک مخاطب از اتمسفر فضای مساجد ، طراح با 
تد ابیری چون به حد اقل رساند ن د رگیری حواس مخاطب و یا به کارگیری صحیح نماد ها و نشانه ها و بهره مند ی 
از نصوص د ینی می تواند  تا حد ود ی )و نه به صورت قطعی( د ر راستای شکل د اد ن به اتمسفر فضایی مسجد  
د خیل باشد . عواملی چون تجربیات احساسی مخاطب هنگام مواجهه با فضا، جریان های فکری حاکم، وقایع 
تاریخی و شرایط جغرافیایی موضوعاتی خارج از کنترل شخص طراح د ر شکل د اد ن به اتمسفر فضای مساجد  
هستند . از این رو عوامل مؤثر بر انتقال اتمسفر فضایی یک مسجد  د ر بخش هایی قابل کنترل و د ر بخش هایی 
غیرقابل کنترل هستند . د ر نتیجه هیچ گاه نمی توان اد عا کرد  که معماری به تنهایی بتواند  عامل تأثیرگذاری د ر 

انتقال اتمسفر فضای مسجد ی باشد .
واژگان کلید ی: اتمسفر، تجربۀ فضایی، مساجد  معاصر، اد راک مخاطب.

* این مقاله برگرفته از رسالۀ د کتري خانم »شید ه پرتو« با عنوان » خوانش 
عوامل مؤثر بر شکل گیری اتمسفر فضایی مساجد  معاصر تهران« است که به 
راهنمایي د کتر »وید ا نوروز برازجانی« و مشاورۀ د کتر »شروین میرشاهزاد ه« 

تهران  واحد   اسالمی  آزاد   »د انشگاه  شهرسازی«  و  »معماری  د انشکد ۀ  د ر 
مرکز« د ر سال 1۳99 انجام یافته است.
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..............................................................................
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
...

۶

شیده پرتو و همکاران
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مقد مه و بیان مسئله
پایۀ فرهنگ و تمد ن های ملی  بر  تاریخ  مسلمانان د ر طول 
د ر  را  گوناگونی  هنری  و شیوه های  سلیقه ها  بومی خود ،  و 
برترین سبک های  آنان  بسته اند .  به کار  ساخت وساز مساجد  
تا  آفرید ه اند .  مساجد   د ر  را  هنری  پد ید ه های  و  معماری 
آنجا که یکی از راه های شناخت فرهنگ و تمد ن مسلمانان 
د ر  که  است  هنری  آفرینش های  د ر  کاوش  عصری  هر  د ر 
ساخت وساز مساجد  به کار رفته است )نوبهار، 1۳7۶، 24۳(. 
هنری،  نهاد   اصلی ترین  به عنوان  نبوی  جامعۀ  د ر  مسجد  
فرهنگی  و  آموزشی  اقتصاد ی،  سیاسی،  اجتماعی،  مذهبی، 
می د انستند   نیک  که  آنجا  از  مسلمان  معماران  بود .  مطرح 
تالش  همۀ  هستند ،  زمین  روی  د ر  خد ا  خانه های  مساجد  
را  هنرها  و  فنون  تا شایسته ترین  کرد ند   را  و کوشش خود  
د ر مساجد  به نمایش بگذارند  )سلیمانی، 1۳78، 74(. برای 
ارائۀ تعریفی واحد  از معنای مسجد ، د ر نگاهی ترمینولوژیک 
می توان مسجد  را از همۀ افزود ه هایش جد ا کرد  و برای آن 
تنها ارکانی را پذیرفت که بی آنها مسجد  د یگر مسجد  نیست 
بد ون  تعریف مسجد   بی شک  اما   ،)1۳8  ،1۳9۳ )اکبرزاد ه، 
زیرا  بود ،  نخواهد   کاملی  تعریف  آن  مخاطب  د رنظرگرفتن 
برای  بستری  ایجاد   کارکرد های مساجد   اصلی ترین  از  یکی 
این  یکتاست.  خالق  و  انسان  بین  معنوی  ارتباط  برقراری 
ارتباط از ابتد ایی ترین نوع مسجد  که به د ستور پیامبر ساخته 
شد  تا مساجد  امروزی بخشی جد ایی ناپذیر از کارکرد  مساجد  
این فضای  د ر  او  برای  آنچه  و  انسان  رو  این  از  است.  بود ه 
مقد س از ارتباطش با خد ا به اد راک د رمی آید  اهمیت فراوانی 
می یابد . تجربه هایی که د ر فضاهای معماری شکل می گیرند ، 
متعد د ی  عوامل  تأثیر  تحت  که  هستند   اصیلی  تجربه های 
به  پد ید ارشناسان  و  معماران  آنچه  تجربۀ  می گیرند ؛  شکل 
آن »اتمسفر« می گویند . این پژوهش به د نبال شناخت عوامل 

تأثیرگذار بر اد راک مخاطب از فضای مساجد  است.

پیشینۀ پژوهش
پژوهشی  کنون  تا  می د هد   نشان  پژوهشی  سوابق  بررسی 
پیرامون فهم اد راک مخاطب از اتمسفر فضایی مساجد  صورت 
با موضوع حس  البته پژوهش های ارزشمند ی  نگرفته است. 
معنویت د ر معماری توسط اند یشمند انی چون »سید حسین 
نصر« و »تیتوس بورکهارت« انجام شد ه که به بیان مفاهیم 
طریق  از  معماری  کالبد   د ر  معنوی  و  روحانی  مؤلفه های  و 
بازخوانی رمزپرد ازی و حکمت های متعالی نهفته د ر معماری 
ایرانی اسالمی پرد اخته اند  )نصر، 1۳75 و بورکهارت، 1۳۶5 
به نقل از نقی زاد ه، 1۳85، 7(. د ر برخی پژوهش ها نیز که 
به روش آزمایشگاهی و تجربی انجام شد ه است تأثیر برخی 
سنجید ه  معنوی  ایجاد  حس  بر  نور  یا  و  صد ا  مانند   عوامل 

شد ه است. پژوهش هایی د ر سال 2011 و 201۳ میالد ی د ر 
د انشگاه های کواالالمپور و پرلیس مالزی تأثیر صد ا را بر حس 
معنوی بر بهبود  بیماران مورد  آزمایش قرار د اد ه اند . پژوهشی 
مکان  فهم  به  معرفت شناسانه  »رویکرد ی  عنوان  تحت  نیز 
مقد س و کاربرد  آن د ر طراحی« توسط تربیت جو، اسالمی، 
نتیجۀ  که  است  شد ه  انجام  نیز   )1۳92( کاکایی  و  حبیب 
و  انسان  برهم کنش  فرایند   که  می د هد   نشان  پژوهش  آن 
مکان د ر سه مرحلۀ مواجهه با مکان، مکالمه با مکان و حس 
مکان اتفاق می افتد . روش تحلیل پژوهش ایشان به مباحث 
هرمنوتیک مد رن وابسته است که بر نقش مخاطب د ر فهم و 
آفرینش معنا تأکید  د ارند ، حال آنکه پژوهش حاضر به کمک 
بر  تأثیرگذار  عوامل  به د نبال شناخت  زمینه ای  نظریۀ  روش 
اد راک مخاطب از فضای مساجد  است. د ر جد ول 1 به برخی 
معماری  زمینۀ شناخت  د ر  انجام شد ه  پژوهش های  از  د یگر 
مساجد  معاصر اشاره شد ه است. این پژوهش ها د ر حوزه های 
به موضوع مساجد  معاصر  از د ریچه های مختلفی  و  مختلف 
پرد اخته اند . جمع بند ی پیشینۀ مطالعات د ر این د سته نشان 
گونه شناسی،  به  محد ود   پژوهش ها  این  بیشتر  که  می د هد  
نشانه شناسی و یا ارزیابی های فرمال و مقایسه های تطبیقی 
بین مساجد  گوناگون است و برخی از آنها به روش های کّمی، 
تأثیر برخی عناصر کالبد ی را بر د رک حس معنویت د ر فضای 
جمع بند ی،  و  بررسی ها  این  براساس  سنجید ه اند .  مساجد  
خالئی د ر خصوص خوانش عوامل مؤثر بر شکل گیری اتمسفر 

فضای مساجد  به روش کیفی احساس شد .
پژوهش ها،  از  د یگری  د ستۀ  پژوهشی،  سوابق  بررسی  د ر 
به  بیشتر  اخیر  د هه های  د ر  که  اتمسفر  موضوع  پیرامون 
این  قرار گرفتند . جمع بند ی  پرد اخته شد ه مورد  مطالعه  آن 
توسط  پژوهش ها  این  بیشتر  که  می د هد   نشان  بررسی ها 
گرفته  اشمیتز«  از »هرمان  غربی،  و محققان  نظریه پرد ازان 
هال«  »استیون  و  پرزگومز«  »آلبرتو  پاالسما«،  »یوهانی  تا 
انجام شد ه است. از این رو از لحاظ انجام پژوهش د ر بستر 
اسالمی  و  ایرانی  پژوهش های  انجام  د ر  خالئی  نیز  مکانی 
احساس شد . برخی از سوابق پژوهشی د ر حوزۀ اتمسفر د ر 

جد ول 2 آمد ه است.

مبانی نظری
مباحث زیبایی شناسی جد ید    

از آنجا که براساس مطالعۀ متون و منابع، موضوع اتمسفر، 
گفتمان  و  است  زیبایی شناسی  مفاهیم  از  برآمد ه  موضوعی 
از این  جد ید ی د ر مباحث زیبایی شناسی به حساب می آید ، 
رو به منظور د رک صحیح از چیستی اتمسفر، زیبایی شناسی 
نظر  د ر  اتمسفر  پد ید ۀ  به  مفهوم  نزد یک ترین  به عنوان 
زیبایی شناسی  د ر  جد ید ی  حوزه های  است.  شد ه  گرفته 
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موضوعاتی  مهم ترین  برآورد .  سر  بیستم  قرن  د وم  نیمۀ  د ر 
مسائلی  د ارد   سروکار  آن  با  د وران  این  زیبایی شناسی  که 
اجزای  که  د نیایی  زیبایی شناختی  د رک  به  مربوط  هستند  
تشکیل د هند ۀ آن صرفاً اشیا و پد ید ه ها نیستند ، بلکه عناصر 
د ر  می شوند .  یافت  محیط زیست  د ر  که  هستند   بزرگ تری 
به  مثبت  توجه  بر  د ال  روشنی  نشانه های  اخیر  سال های 
مباحث جد ید  زیبایی شناسی د ید ه می شود . بسیاری از افراد  
از محد ود یت های زیبایی شناسی کالسیک خسته شد ه اند  و 
مباحث  پیگیر  تا  آورد ه اند   روی  اروپایی  زیبایی شناسی  به 

عمیق تر پیرامون ابعاد  سیاسی-اجتماعی هنر و عملکرد ها و 
نتایج عملی، اخالقی و عقید تی آن باشند . این مباحث د ر آثار 
»د یویی« قابل رد یابی است و د ر جد ول ۳ برخی از جاذبه های 
زیبایی شناسی »د یویی«، »کروچه«، »کالینگوود « و »فرانک 
ارائه  زیبایی شناسی  اخیر  مباحث  به  برای رسید ن  سیبلی« 

شد ه است.
اد راک اتمسفر از د ریچۀ اد راک حسی   

تفکر فلسفی د ربارۀ اد راک حسی قلمرویی نسبتاً گسترد ه تر 
از  بسیاری  به  عماًل  فیلسوفان  اینکه  با  د ارد .  علوم  از 

یافته هاعنوان تحقیقمحقق

حامد  ایمان طلب،
سمیه گرامی

)1۳91(

نسبت معنا و شکل، تطبیق اند یشۀ 
معماری مسجد  و فرم شناسی نماز

د ر طراحی مساجد  معاصر ابتد ا باید  نظام معنایی وارد  شود . استفاد ه از فضاهای باز و بسته 
و ورود  نور اهمیت بسزایی د ارد  و نباید  از کاربرد  فرم های د ایره و مربع غافل بود .

محمد منان رییسی،
عبد الحمید  نقره کار

)1۳9۳(

ارزیابی هند سی فضایی مساجد  
معاصر تهران با استفاد ه از تحلیل 

مضمونی متون د ینی

میزان توجه به آموزه های اسالمی د ر مساجد  معاصر نوآورانۀ تهران د ر مقایسه با مساجد  
معاصر سنتی کمتر شد ه است و هند سه و فضا د ر مساجد  سنتی تهران، غالباً تطبیق 

بیشتری با آموزه های ذکرشد ه د ر متون د ینی د ارند .

عبد الحمید  نقره کار
)1۳9۳(

ارزیابی و نقد  طرح و ساختمان 
جد ید  مسجد  ولیعصر د ر مجاورت 

تئاتر شهر

ساختمان فعلی تقلید ی از آثار بیگانه و مغایر ارزش های اسالمی است. سیری د ر آفاق 
مناسب منزلت مسجد  د ر شهر اسالمی نیست.

محمد جواد  مهد وی نژاد ،
محمد  مشایخی،
منیره بهرامی

)1۳9۳(

 الگوهای طراحی مسجد 
 د ر معماری معاصر

الگوهای به د ست آمد ه براساس گونه شناسی مساجد  معاصر د ر چهار گروه جای می گیرند : 
مساجد  نوگرای سفید ، مساجد  ناب گرا، مساجد  فرم گرا و مساجد  نوگرای التقاطی.

محمد علی تربیت جو،
غالمرضا اسالمی

)1۳97(

مکالمۀ انسان و مکان مقد س، 
جستاری بر نقش مخاطب د ر فهم 

قد است مکان

فهم، مکالمه و پذیرش یک مکان مقد س د ر تمایلی د وگانه نسبت به سنت ها اتفاق می افتد  
و آن د یالکتیک بازگشت و اتفاق است.

جمال الد ین مهد ی نژاد ، 
حمید رضا عظمتی، 

علی صاد قی
)1۳98(

تبیین راهبرد ی مؤلفه های حس 
معنوی د ر معماری مساجد  ایران

این پژوهش سعی د ارد  تأثیر مؤلفه های کالبد ی )تزیینات، مصالح، فرم، تناسبات( را بر د رک 
حس معنویت از طریق کمی بسنجد . نتایج نشان می د هد  به جز مصالح، سایر مؤلفه ها تأثیر 

معناد اری بر د رک حس معنوی د ر مساجد  د اشته اند .

مرضیه هومانی راد ،
منصوره طاهباز

)1۳92(

بررسی نقش نور روز د ر ایجاد  فضای 
معنوی د ر مساجد  معاصر

این پژوهش با کشف رابطۀ بین مشخصات معماری فضای عباد ی و کیفیت روحانی آن و با 
بررسی نظریه های معتبر د انشمند ان د ر د و عرصۀ متفاوت فیزیک نور و روانشناسی نور، به 

مطالعۀ فضای گنبد خانۀ مسجد  قبا واقع د ر شهر تهران پرد اخته است.

شهریار شهید ی،
سعید ه فرج نیا

)1۳91(

ساخت و اعتباریابی پرسش نامۀ 
»سنجش نگرش معنوی«

ساخت پرسش نامۀ سنجش نگرش معنوی مناسب برای پژوهش د ر زمینۀ معنویت و رشد  
معنوی. همسانی د رونی پرسشنامه از طریق محاسبۀ آلفای کرونباخ، 0.91 به د ست آمد .

جمال الد ین مهد ی نژاد ،
حمید رضا عظمتی،

علی صاد قی حبیب آباد 
)1۳97(

رتبه بند ی شاخص های آرامش 
معنوی د ر معماری مساجد  سنتی 
مبنی بر اد راک حس معنویت با 
»VIKOR« بهره گیری از روش

شاخص های مورد  بررسی د ر این پژوهش نسبت طالیی، تقارن و زوج بود ن اجزا، اشکال 
و خطوط منحنی، رعایت استفاد ه از رنگ های گرم و سرد  مصالح د ر کنار هم، استفاد ه از 

تلفیق حسی، سلسله مراتب و تزیینات مفهومی است.

 جد ول 1. برخی سوابق پژوهشی پیرامون موضوع معماری مساجد  معاصر. مأخذ: نگارند گان.
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جد ول 2. برخی سوابق پژوهشی پیرامون موضوع اتمسفر. مأخذ: نگارند گان.

یافته هاعنوان کتاب یا مقالهنظریه پرد از/ محقق

 هرمان اشمیتز
)Schmitz, 1969( برای اولین بار مفهوم اتمسفر از مفاهیم مترولوژی جد ا شد  و د ر زمینه های فلسفی-اجتماعی-فضای حسی

اقتصاد ی و ... وارد  شد 

چشمان پوست، معماری پاالسما )1۳88(
اهمیت حس المسه را د ر تجربه و اد راک انسان از جهان بیان می کند .و اد راکات حسی

یگانه راه اد راک معماری را نه چشم، بلکه حضور می د اند .معماری اند یشیپیتر زومتور )1۳9۳(

)Bohme, 2001( تالش می کند  با تجربه هایی که د ر زند گی روزمره وجود  د ارد ، طرحی نو د ر فلسفۀ شناخت بشر زیبایی شناسیگرنوت بومه
به وجود  آورد .

هفت اصل معماری را که عموماً د ر کارهایش مورد استفاد ه قرار می د هد  بیان می کند  و د ر آخر د و اتمسفرپیتر زومتور )1۳95(
ضمیمه به آن اضافه می نماید  و بیان می کند  که با این اصول اتمسفر سبک من است.

)Bohme, 2017( اتمسفر را مفهوم پایه ای زیبایی شناسی جد ید  می د اند  و هنر صحنه آرایی را پاراد ایمی جد ید  د ر معماری اتمسفریکگرنوت بومه
زیبایی شناسی اتمسفری معرفی می کند .

)Pallasmaa, 2013( د ر نقد  مد رنیته، آن را بیشتر عالقه مند  به فرم می د اند  تا حواس -عالقه مند  به سطح می د اند  تا بافت سازمان د هی معماریپاالسما
و متریال و د رنهایت عالقه مند  به شکل می د اند  تا اتمسفر.

)Pallasmaa, 2016( حس اتمسفر را بعد  از پنج حس افالطونی به عنوان حس ششم معرفی می کند .حس ششمپاالسما

د ر جست وجوی تجربیات اوا مهد لیکو )1۳94(
جد ید  بد ن به واسطۀ فضا

نسبت میان سوژه و فضا را مورد بررسی قرار می د هد  و اعالم می د ارد  که معماری زمانی بهترین 
خد مت را به ما می کند  که به ما کمک کند  شکاف و مکث و وقفه های زمان را د ر جایی که هرلحظه 

سرعت بیشتری می گیرد  سازمان د هی کنیم.

مباحث جد ید  
نمونۀ د ید گاهزیبایی شناسی

زیبایی شناسی
زیست محیطی

مهم ترین موضوعاتی که زیبایی شناسی زیست محیطی با آنها سروکار د ارد  مسائل مربوط به د رک زیبایی شناختی کل جهان هستند  به عالوۀ 
د رک زیبایی شناختی د نیایی که اجزای تشکیل د هند ۀ آن صرفاً اشیا و پد ید ه ها نیستند ، بلکه عناصر بزرگ تری هم د ر آن نقش د ارند  که د ر 
محیط زیست یافت می شوند . به این ترتیب د امنۀ زیبایی شناسی زیست محیطی از مرزهای محد ود  عالم هنر و د رک ما از آثار هنری هم 

فراتر می رود  تا د رک زیبایی شناختی محیط زیست گسترش یابد .

زیبایی شناسی
امر روزمره

د ر نیمۀ د وم قرن بیستم با پاگرفتن د وبارۀ د لبستگی به طبیعت و محیط زیست و به د نبال آن کند وکاو د ر هنرهای مرد م پسند ، گسترۀ 
کم وبیش محد ود  زیبایی شناسی به د فعات زیر سؤال رفت. زیبایی شناسی روزمره به این روند  گسترد ه کرد ن گستره اش از راه گنجاند ن اشیا و 

رخد اد ها و فعالیت هایی که زند گی روزمره مرد م را می سازد  اد امه می د هد .

زیبایی شناسی
حال و هوا

»گرنوت بومه« معتقد  است تأکید  عمد ۀ زیبایی شناسی جد ید  باید  بر جّو یا حال و هوا باشد . ما د ر زند گی روزانۀ خود  بیشتر 
اوقات کیفیت جّوی این یا آن موقعیت را تجربه می کنیم. کیفیتی همچون پرتنش یا راحت، شاد مانه یا اند وه بار، پرنشاط یا گرفته، 
هیجان انگیز یا کسل کنند ه، گیرا یا گریزانند ه. گاهی کیفیت متمایز موقعیت تعمد اً سازمان د هی شد ه است و گاهی یکپارچه و بد ون 

برنامه ریزی قبلی پد ید  می آید .

جد ول ۳. مباحث جد ید  زیبایی شناسی. مأخذ: نگارند گان.

را  تجربی  پژوهشگران  توجه  که  می پرد ازند   پرسش هایی 
نیز به خود  جلب می کنند  - مثاًل پرسش هایی د ربارۀ اینکه 
چگونه قابلیت ما برای اد راک حسی با مغز، بد ن و محیط ما 

آشکارا  نیز  اد راک حسی  فلسفی  نظریه های  است -  مرتبط 
را  بیشتری  فلسفی  نکات  که  طراحی شد ه اند   منظور  بد ین 
لحاظ کند . د و نکته که برای فیلسوف اد راک حسی اهمیت 
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حوزه  این  د ر  معرفت شناسی  و  پد ید ارشناسی  د ارند   ویژه 
که  می د هد   نشان  فیش«  »ویلیام  استعاری  تعبیر  است. 
باید   اد راک حسی د ست کم  د ربارۀ  فلسفی کافی ای  »نظریۀ 
و یک کاله  معرفت شناختی  کند : یک کاله  بر سر  د و کاله 
هر  کافی  به طور  که  نظریه ای  پروراند ن  اما  پد ید ارشناختی، 
بیش  به تعبیری  است.  د شواری  کار  کند   بر سر  را  د و کاله 
که  است  این  د رمی یابیم  آنچه سرانجام  از حد  ساد ه شد ه، 
هرچه کاله پد ید ارشناختی با یک نظریه سازگارتر باشد  کاله 
برعکس.  و  رسید   خواهد   به نظر  نامرتب تر  معرفت شناختی 
ارزیابی  هنگام  که  نیستند   مهم  مالحظات  تنها  اینها  البته 
نظریه ای د ربارۀ اد راک حسی باید  د ر نظر د اشت. یکی د یگر 
از  باید   فلسفی  نظریه پرد ازی  که  است  این  مالحظات  از 
تأثیر بگیرد . نظریۀ فلسفه ای که هرد و  یافته های علمی هم 
علمی  یافته های  با  اما  بر سر می کند   باید   را چنان که  کاله 
سازگار نیست چند ان ارزشی نخواهد  د اشت« )فیش، 1۳9۶ 
برای  که  اشاره می کند   اد راک«  »فلسفۀ  کتاب  د ر  او   .)2۶،
به طور خاص  و  فلسفی  نظریه های  ارائۀ  برای  بتوانیم  اینکه 
برای فهمید ن وجوه مهم شباهت و تفاوت میان نظریه های 
فلسفی اد راک حسی، ساختاری را فراهم کنیم، باید  نظریه ها 
را براساس اصول کلید ی سه گانه ای که تأیید  یا رد  می کنند  
اصول  این  جالب  خصوصیت های  از  یکی  کرد .  د سته بند ی 
از چیستی  ما  فهم  نیازمند   آنها  که هرچند  همۀ  است  این 
موضوع مورد  اد راک هستند ، بیشتر نظریه های اد راک حسی 
د ست کم یکی از این اصول را د ر نهایت رد  می کنند . این سه 

اصل کلید ی د ر جد ول 4 معرفی شد ه اند .

چارچوب مفهومی پژوهش
از  مفاهیمی  بر  تکیه  پیشین  بخش های  مطالعات  حاصل 
اد راک  و  جد ید   زیبایی شناسی  تا  کالسیک  زیبایی شناسی 
موضوعات  از  یکی  به عنوان  اتمسفر  است.  بود ه  حسی 

همچنین  و  روزمره  زیبایی شناسی  از  زیرشاخه ای  و 
اصلی آن د ر  تمرکز  زیبایی شناسی زیست محیطی است که 
محیط  و  فضا  مخاطب  به عنوان  انسان  بر  نظری  مطالعات 
به عنوان فضای شکل گیری اتمسفر است. مطالعه و شناخت 
محیط  و  انسان  رابطۀ  مطالعۀ  کلی تر،  به صورت  اتمسفر، 
پیرامون اوست. برای رسید ن به این شناخت الزم است که 
از  مخاطب  تجربۀ  به عبارتی  یا  فضا  مخاطب  وضعیت های 
مفهومی  فوق چارچوب  موارد   براساس  فضا شناسایی شود . 
اتمسفر  از  تجربۀ مخاطب  فهم  بر  تأثیرگذار  ابعاد   مهم ترین 
و  مفاهیم  استخراج  و  پژوهش  اد بیات  به مرور  توجه  با  فضا 
مطالعۀ ویژگی های آنها د ر تصویر 1 خالصه شد ه است. این 
چارچوب مفهومی د ر تد وین اهد اف و پرسش های پژوهش و 

انتخاب روش شناسی به کار گرفته شد ه است.

روش انجام پژوهش
پرسش های  برای  مناسب  پاسخ های  به  راستای رسید ن  د ر 
پژوهش و د رنهایت مد ل نهایی پژوهش، از رویکرد  »کیفی« 
زیرا  است.  شد ه  گرفته  بهره  د اد ه بنیاد «1  نظریۀ  »راهبرد   و 
معنایی  متنی،  د اد ه ها«  »سرشت  از لحاظ  حاضر  پژوهش 
و  استقرایی  اند یشید ن«  »منطق  از لحاظ  ناساختمند ،  و 
تازه  اکتشافی  پی  د ر  بررسی«  »نوع  از لحاظ  کل،  به  جزء 
و از لحاظ »سطح تحلیل« از نوع تفسیر و از لحاظ »سطح 
و همچنین »فرض  فرایند   توصیف یک  به  تبیین« معطوف 
طبیعت گرایانه  و  انتقاد ی  تفسیرگرایی،  معرفت شناختی«، 
روید اد ها  و  امور  خود   به سمت  می خواهیم  یعنی  است، 
برویم. »نظریۀ د اد ه بنیاد  به د نبال آن است که با فراتر رفتن 
تفسیر  و  توصیفی(  یا  استعالیی  )پد ید ارشناسی  توصیف  از 
کشف  یا  ایجاد   به  پد ید ه ها،  هرمنوتیکی(  )پد ید ارشناسی 
پیرامون  جامعی  توضیح  بتواند   که  یابد   د ست  نظریه ای 
موضوعات واقعی مبتنی بر یک فرایند ، کنش، فعالیتی خاص 

مباحث مطرح شد هاصول اد راک حسی

اصل عنصر مشترک
براساس اصل عنصر مشترک، اد راک حسی، خطای حسی و توهم حسی د ر حالت های ذهنی ایجاد شد ه برای مخاطب 

مشترک هستند . یعنی اد راکات، توهم های حسی و خطاهای حسی که به لحاظ پد ید اری تمایزناپذیرند  د ر حالت ذهنی 
زیربنایی مشترک د ارند .

رابینسون معتقد  است که اگر به لحاظ حسی به نظر شخص برسد  که چیزی وجود  د ارد  که از کیفیت حسی خاصی برخورد ار است، اصل پد ید اری
آنگاه چیزی وجود  خواهد  د اشت که شخص از آن آگاه است و واقعاً از آن کیفیت برخورد ار است.

با اینکه اکثر التفات گرایان متعلق تجربۀ حسی را شیء فیزیکی می د انند ، اما د ر نظر آنان شیء فیزیکی د ر تحقق اد راک حسی اصل بازنمود ی
ضرورتی ند ارد  و به بیان د یگر، ارتباط ذهن با عین شرط الزم شکل گیری اد راک حسی نیست.

جد ول 4. اصول اد راک حسی. مأخذ: نگارند گان براساس فیش، 1۳9۶.
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برای  چارچوبی  تا  آورد   فراهم  انسان ها  میان  برهم کنش  یا 
این  د ر  مشارکت کنند گان  گیرد .  شکل  آیند ه  پژوهش های 
مطالعه همگی باید  آن فرایند  یا اقد ام را شخصاً تجربه کرد ه 
آنان  عمل  شیوۀ  توضیح  برای  نظریه  حقیقت  د ر  و  باشند  
مفید  خواهد  بود « )نوروز برازجانی، 1۳97، 205(. به اعتقاد  
فراستخواه )1۳98، 78(، د ر روش تحقیق مبتنی بر نظریۀ 
زمینه ای، هد ف آن است که »از آسمان نظریه های جهانی 
سمت  به  گراند ،  د ر  زمین،  این  د ر  و  بیاییم  پایین  قد ری 
د اد ه های واقعی، اینجایی و اکنونی برویم تا د ر نهایت کار به 
فرضیه هایی متعلق به خود  همین زمین، همین گراند  برسیم 
و به د ست محققان بعد ی بسپاریم که د ر باب آنها تحقیقات 

پیمایشی تازه ای به قصد  تعمیم انجام بد هند «.
پرسش های پژوهش   

اسالمی  شهرهای  د ر  تأثیرگذار  و  مهم  فضاهای  از  مساجد  
سیاسی،  اجتماعی،  متعد د   عملکرد های  با  که  هستند  
اقتصاد ی و کالبد ی د ر زند گی مرد م نقش محوری د اشته اند . 
عالوه بر این مساجد  همواره نماد  معنوی ترین و مقد س ترین 
فضاها به حساب آمد ه اند ، اما به راستی فضاهای مساجد  امروز 
د ر ذهن مخاطبان وجود   که  نماد ینی  با چنین وجه  چقد ر 
د ارد  هم خوانی د ارند ؟ از این رو پرسش اصلی پژوهش این 
د ر  حاکم  فضایی  اتمسفر  انتقال  د ر  عواملی  »چه  که  است 
پرسش  راستای  د ر  باشند ؟«  تأثیرگذار  می توانند   مساجد  

انجام مطالعات مربوطه  اصلی پژوهش و همچنین د ر طول 
 )Creswell, 2012( کرسول2  پیشنهاد ی  مد ل  براساس  و 

پرسش های فرعی د یگری نیز به این ترتیب مطرح شد ند :
فضا  اتمسفر  از  مخاطب  تجربۀ  شکل گیری  علّی  شرایط 

کد ام اند ؟
فضا  اتمسفر  از  تجربۀ مخاطب  زمینه ای شکل گیری  شرایط 

کد ام اند ؟
اتمسفر  از  شرایط مد اخله گر د ر شکل گیری تجربۀ مخاطب 

فضا کد ام اند ؟
فضا  اتمسفر  از  مخاطب  تجربۀ  شکل گیری  راهبرد های 

کد ام اند ؟
از  مخاطب  تجربۀ  شکل گیری  منفی  و  مثبت  پیامد های 

اتمسفر فضا کد ام اند ؟
گام های پژوهش   

و  د ارد   گام هایی  به  نیاز  اجرایی شد ن  برای  پژوهشی  هر 
انتخاب  و  شناسایی  شامل  گام ها  این  حاضر  پژوهش  د ر 
مشارکت کنند گان و مکان، گرد آوری و تحلیل د اد ه ها از طریق 
مصاحبه، مشاهد ه، یاد د اشت های د ر محل و نهایتاً کد گذاری 
د ر فرایند  تحلیل است. طرح کلی گرد آوری و تحلیل د اد ه ها 

تا ساخت نظریه د ر تصویر 2 نشان د اد ه شد ه است.
انتخاب مشارکت کنند گان و مکان  -

است.  نظری5  و  پژوهش هد فمند 4  این  د ر  نمونه۳  چارچوب 

تصویر 1. چارچوب مفهومی پژوهش. مأخذ: نگارند گان.

 

 شناسی جدیدزیبایی

 محیطیشناسی زیستزیبایی

 روزمرهشناسی زیبایی

 اتمسفر

 )مخاطب( انسان

 )فضا( محیط

 های انسانوضعیت

 کیفیات محیطی

 احساسات بدنی ۀتجرب

 شناسیتجربه و داوری زیبایی

 ادراک حسی ۀتجرب

 روحیات فردی تجربۀ

 تعامالت انسانی تجربۀ

 ای اثرهای زمینهویژگی

 های کالبدی اثرویژگی

 مخاطب  بۀفهم تجر
 از اتمسفر فضا

شناخت عوامل 
 کالبدی

ثیرگذار بر أت
گیری اتمسفر شکل

 فضایی

 اتمسفر

عوامل  
 ذهنی

عوامل  
 عینی
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اطالع رسان  گروه های هد ف  بتواند   که  نظر  این  از  هد فمند  
را تعریف کند  و نظری از این لحاظ که کفایت الزم را برای 
اینکه ما را به سطح انتزاع نظری برساند  د ارا باشد . هنگامی که 
نمونه های ابتد ایی )هد فمند ( د ر کد گذاری تحت آنالیز قرار 
انتخاب نمونۀ  آنها،  از پرد ازش  نتایج به د ست آمد ه  می گیرد ، 
بعد ی را فراهم می کند . پژوهش حاضر براساس مصاحبه های 
 5 جد ول  د ر  که  مشارکت کنند گان  گروه های  با  انجام شد ه 
تحلیل  و  جمع آوری  فرایند   د ر  شد .  انجام  شد ه اند   معرفی 
د اد ه ها تا رسید ن به اشباع نظری، کار بر د اد ه ها، کد گذاری 
و  مقوالت  و  مفاهیم  به  د ستیابی  و  گزینشی7  و  محوری۶ 
مقولۀ هسته ای8 اد امه یافت تا د ر انتها پاسخ به پرسش اصلی 

پژوهش استخراج شوند .
روش تفسیر د اد ه ها  -

تحلیل  فرایند   توسط  پژوهش  این  د ر  د اد ه ها  تفسیر  روش 
و  محوری  )باز،  مرحله ای  سه  کد گذاری  طریق  از  د اد ه ها 
و  جمع آوری  شد .  انجام  کوربین9  و  اشتراوس  انتخابی( 
بد ین  پذیرفت.  انجام  هم زمان  به صورت  د اد ه ها  تحلیل 
آن،  پیاد ه سازی  و  مصاحبه  هر  انجام  از  پس  ترتیب 
صورت  تحلیل  و  تجزیه  و  انجام  مرحله ای  سه  کد گذاری 
با کمک  فرایند   این مراحل و  این پژوهش  پذیرفت که د ر 
شد .  تحلیل  د ر نهایت  و  طبقه بند ی   »Maxqda« نرم افزار
بعد  از انجام مصاحبه و گرد آوری د اد ه ها، د اد ه های مربوط 
مقوله بند ي  عملیات  شد ند .  پیاد ه  تفکیک  به  سؤال  هر  به 
و  زمینه ای  نظریۀ  روش  با  مطابق  د اد ه ها  سازي  منظم  و 
طبق روش شناسی معرفی شد ه انجام گرفت. د ر این مرحله 
هرکد ام  و  شد ه  تفکیک  هم  از  به د ست آمد ه،  د اد ه های 
و  شد ه اند   مرتب  جد اگانه  به طور  تحقیق  سؤاالت  برحسب 
سپس فرایند  تحلیل و کد گذاری د اد ه ها از طریق کد گذاري 
مراحل  از  نمونه ای  گرفت.  گزینشي صورت  و  محوری  باز، 
د اد ه  نشان   ۳ تصویر  د ر  تحقیق  این  د ر  کد گذاري  فرایند  

شد ه است.
ابتد ا د ر مرحلۀ کد گذاری باز 980 کد  شناسایی شد ند . این 
980 کد  شناسایی شد ه به 18۳ کد  باز تقلیل پید ا کرد ند  و 
کد های هم مفهوم و تکرارشوند ه د ر هم اد غام شد ند . سپس 

د ر نهایت  و  مفهومی  خوشۀ   21 به  شناسایی شد ه  مفاهیم 
انتخابی،  1۳ کد  محوری تقلیل یافت. د ر مرحلۀ کد گذاری 
ارتباط بین مقولۀ اصلی کشف و به پنج قضیه متصل شد  که 
بیانگر روابط میان مقوالت اصلی است. جهت خالصه کرد ن 
متن پژوهش حاضر، برخی کد های حاصل شد ه د ر جد ول ۶ 

ارائه شد ه است.

بحث
شرایط عّلی   

نتایج پژوهش حاضر نشان می د هد  د ر ابتد ا د و سطح ماد ی و 
معنوی وجود  انسان، شرایط علّی شکل گیری تجربۀ مخاطب 
از اتمسفر فضایی مساجد  را باعث می شوند . »حضور د ر فضا« 
و »نیاز به تعامالت اجتماعی« و »جنبۀ اجتماعی د ین اسالم« 
و  بازپسین«  روز  به  »اعتقاد   و  انسان  ماد ی وجود   د ر سطح 
»نیاز به عباد ت و پرستش« و » تشویق اسالم به خود سازی 
مؤمنان« د ر سطح معنوی قابل بحث و پیگیری است. انسان 
نیازی،  و د ارای سطوح مختلف  اجتماعی  به عنوان موجود ی 
برای پاسخگویی به نیازهای خود  به حضور د ر فضا و برقراری 
تعامالت اجتماعی نیاز د ارد . از طرفی د ستورات اسالم برای 
مسلمانان و اعتقاد ات آنان به روز بازپسین و نیاز به پرستش 
خالق هستی که به واسطۀ اعتقاد ات هر فرد  مسلمانی د ر وجود  
ابتد ا باعث آغاز  او ریشه د ارد ، عوامل د یگری هستند  که د ر 
شکل گیری تجربۀ مخاطب از اتمسفر فضای مسجد  می شوند . 
نگین تاجی،  پژوهش  فضا  د ر  به حضور  انسان  نیاز  تأیید   د ر 

جد ول 5. گروه های مشارکت کنند گان. مأخذ: نگارند گان.

مشارکت کنند گانگروه

متخصصان
و

صاحب نظران

اساتید  د انشگاهی با سابقۀ پژوهشی مرتبط

طراحان معماری با سابقۀ طراحی و اجرای مسجد 

د انشجویان معماری )مقطع د کتری(

عموم
مد یران و متولیان مساجد 

مخاطبان حاضر د ر فضاهای برخی مساجد  معاصر تهران

 
 

 

 کردن مصاحبهانجام/پیاده و مکان کنندگانمشارکتشناسایی و انتخاب  پژوهش در عمل

 یند کدگذاری(افر) یلتحل

 ساخت نظریه

تصویر 2. طرح کلی گرد آوری و تحلیل د اد ه ها تا ساخت نظریه. مأخذ: نگارند گان.
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از حضور  نشان می د هد  که پس  پورمند  )1۳9۶(  و  انصاری 
ابتد ا هویت مکان  د ر فضا و شکل گیری حس مکان،  انسان 
)ویژگی های  مکان  به  وابستگی  سپس  )شناسایی شد ن(، 
مطلوب( و د ر انتها د لبستگی به مکان شکل می گیرد ، بنابراین 
و  فضاست  د ر  انسان  مکان، حضور  به  د لبستگی  شرط الزم 
انسان د ر فضا و طی  از حضور  آنجا که حس مکان پس  از 
زمان شکل می گیرد ،  می بایست امکان مشارکت استفاد ه کنند ه 
کرد .  تأکید   کاربر  مهم  نقش  بر  و  فراهم  د ر طراحی  فضا  از 
د ر واقع شکل گیری حس مکان د ر یک خط سیر، با حضور 
انسان د ر فضا و د رک کاراکترهای زیست-جهان، شروع و به 
د لبستگی به مکان ختم می شود . همچنین مطالعۀ د انشپور و 
چرخچیان )1۳8۶( تائید  می کند  که انسان به عنوان مهم ترین 
عامل د ر پویایی فضاهای شهری نیازمند  بستری مناسب جهت 

حضور مؤثر د ر فضاهای عمومی است. پاسخگویی به نیازهای 
کسب  زمینۀ  د ر  الزم  فرصت های  تأمین  و  انسان  اجتماعی 
قرارگاه کالبد ی  تجارب اجتماعی وی، مستلزم وجود  فضا و 
است. د ر کنار نیاز انسان به حضور د ر فضا سطحی متعالی تر 
نیز وجود  د ارد  که به نیاز انسان به عباد ت و پرستش خالق 
اشاره د ارد . د ر تأیید  این امر، د هنوی )1۳95( اشاره می کنند  
که انسان موجود ی است که باید  با سیر و حرکت اختیاری 
از  به خد است.  او قرب  اصلی  برسد  و هد ف  نهایی  به کمال 
طرفی سیر و حرکتی که به سوی چنین مقصد  واالیی انجام 
می گیرد ، یک سیر باطنی است که از اعماق روح و د ل انسان 
آغاز می شود  و صور مختلف عباد ت فقط راه هایی هستند  که 

د ر رسید ن به کمال نهایی مورد  استفاد ه قرار می گیرند .

تصویر ۳. نمونه ای از کد گذاری سه مرحله ای د ر فرایند  پژوهش. مأخذ: نگارند گان.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 استخراج کدهای باز

ارگیری موقعیت قردرسته که  .بگیره شیجوارهم ۀواسطمسجد نباید اعتبارش رو بهنظر من به
 وسطش ایراداتی داره و اصلا  گیریجهتاما داره،  مسجد دانشگاه تهران اهمیت بسیار زیادی

تونه الگوی مناسبی برای یه مسجد واقعی باشه. ما مساجدی نظرم نمی. بهجهت قبله نداره
ط تونن ارتبامی یراحتبهقدر مسجدند که نا اهو روستاها که این دورافتادهداریم در شهرهای 

ما ا خدا خلوت نیاز داره. انسان گاهی برای برقراری ارتباط با. انسان با خدا رو فراهم کنن
 دن.  می هایی مثل مجلس ختم و اینهامسجدای امروز بیشتر دارن سرویس

 اهمیت موقعیت قرارگیری مسجد

نامناسب مسجد  یابیجهت  

ها بر مسجدیجوارهماعتبار  ۀغلب  

 نیاز انسان به خلوت

جانبی به مسجد یکارکردها ۀغلب  

ها بر مسجدیجوارهماعتبار  غلبۀ  

مسجد برجانبی  یدهاکرکارغلبۀ  مسجد برای مقاصد غیرعبادیی از کشبهره   
 مقوالت فرعی )سطح اول(

2مقولۀ فرعی   

3مقولۀ فرعی   

ی محوریکدگذار فرایند  

ۀ مدیریتیحوز  

2مقولۀ   

3مقولۀ   

 فرایند
ی گزینشیکدگذار  

 راهبردها
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شرایط زمینه ای   
احساسی  »تجربیات  می د هند   نشان  به د ست آمد ه  نتایج 
حواس  د رگیری  »حد اقل  مسجد «،  با  مواجهه  د ر  مخاطب 
با اجزای معماری« و »نماد ها و نشانه ها« شرایط خاصی از 

جنس پد ید ۀ اصلی هستند  که بر راهبرد ها اثر می گذارند .
عوامل  از  فضا:  با  مواجهه  د ر  احساسی مخاطب  - تجربیات 
شکل گیری  زمینه ساز  می تواند   که  است  مهمی  بسیار 
باشد ؛  مساجد   فضای  اتمسفر  از  مخاطب  تجربۀ  چگونگی 
از  است،  وابسته  زیاد ی  بسیار  عوامل  به  مخاطب  روحیات 
عوامل روانشناختی و فرد ی تا عوامل محیطی. گاهی ممکن 

به واسطۀ  فضای مسجد ی  با  مواجهه  د ر یک  است مخاطب 
حال و هوای د رونی خود  نوعی از اد راک را تجربه کند  که 
همان شخص د ر همان مسجد  د ر روز د یگری اد راکی کاماًل 
عوامل  به  مربوط  کاماًل  موضوع  این  و  باشد   د اشته  متفاوت 
روانشناختی د رونی فرد  است و نه هیچ عامل بیرونی د یگر. 
گاهی اد راک یک فرد  د ر طول بازۀ زمانی یک روز نیز ممکن 
است تحت تأثیر عوامل محیطی مانند  د مای محیط، صد ای 
تفاوت هایی  د چار  محیط  تاریکی  و  نور  شد ت  یا  و  محیط 
شود . ممکن است فرد ی از فضای یک مسجد  د ر طلوع صبح 
اد راکی متفاوت از همان مسجد  د ر نیمه های روز و یا غروب 

جد ول ۶. کد های استخراج شد ه از مصاحبه ها و مقوله بند ی آنها. مأخذ: نگارند گان.

کد  انتخابیکد  محوریمقوالت فرعی )سطح اول(کد های باز )زیرمقوالت(

نیاز انسان به قرارگاه کالبد ی، بسترسازی حضور، عملکرد  اصلی فضای 
حضور د ر فضاعمومی، ازد ست د اد ن بعد  اجتماعی فضا به د لیل عد م حضور

سطح ماد ی 
وجود  انسان

شرایط علی

نیاز به تجربۀ برخورد  با د یگران د ر فضا، اجتماع پذیری فضا عامل 
موفقیت فضا، نیاز به بازتولید  فضاهای اجتماعی، بی توجهی به حفظ و 

ارتقای فضای جمعی
نیاز به تعامالت اجتماعی

تحریف جنبۀ اجتماعی د ین، تنوع د ستورات اجتماعی د ین، سعاد ت و کمال 
جنبۀ اجتماعی د ینانسان د ر زند گی اجتماعی

اعتقاد  به روز بازپسینمعاد  از ضروریات اسالم، معاد  از مهم ترین اصول د ین

سطح معنوی 
وجود  انسان

ایجاد  تعاد ل د ر وجود  انسان، سیر انسان از خلق به خالق، عباد ت رکن 
نیاز به عباد ت و پرستش خالقتغییرناپذیر تمام اد یان

تشویق به خود سازی د ر اسالمخود سازی موجب رستگاری راستین، تکامل انسان د ر گرو پرستش

حس منقلب شد ن، حس آرامش، حس سرزند گی، حس صمیمت و 
تجربیات احساسی مخاطب د ر مواجهه با مسجد اجتماع پذیری، حس مکاشفۀ د اخل فضا

شرایط زمینه ای
توجه فراوان د ر پرد اختن به جزئیات و تزئینات، وجود  سکانس های 
متعد د  فضایی، مصالح، د مای محیط، نور و سایه، صد ای آب، سکوت 

فضا، رنگ ها، بوها
حد اقل د رگیری حواس با اجزای معماری

هند سۀ شبستان ها نماد  کعبه، وحد ت د ر کثرت گنبد خانه، هد ایت نگاه 
نماد ها و نشانه هامخاطب به آسمان، منار نماد  کثرت و جامعه سازی

حیطۀ مکانی و زمانیشرایط اقلیمی و موقعیتی، تأثیر اتفاقات تاریخی و خاطره بر اتمسفر مسجد 
تأثیرات سرزمین

شرایط مد اخله گر

حیطۀ فرهنگی و اعتقاد یباورها و اعتقاد ات

جریان فکری سنت گراپایبند ی به الگوهای گذشته، مسجد  آیینه ای از کل اجتماع
جریان های 
فکری حاکم آشنایی زد ایی فرمی و تقد س زد ایی، مخالفت با جریان فکری سنت گرا، عد م 

جریان فکری آوانگارد وجود  سبک و راهبرد  مشخص د ر طراحی
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د اشته باشد ، زیرا د ر محیط تغییراتی رخ د اد ه است. اما ذکر 
این نکته حائز اهمیت است که هیچ طراحی و هیچ مسئول 
ذی صالحی نمی تواند  د ر این مورد  نقشی د اشته باشد ، زیرا 
امری  اثر  با  مواجهه  هنگام  او  روحیۀ  و  فرد   ذهنی  پیشینۀ 
کاماًل شخصی و وابسته به موضوعات د رونی و روانشناختی 
زمانی  بازۀ  د ر  محیطی  تغییرات  همچنین  است.  فرد   هر 

شبانه روز نیز خارج از کنترل طراحی است. 
یافته ها نشان می د هد  که مفهوم تجربه از جایگاهی اساسی د ر 
پد ید ارشناسی برخورد ار است. بر طبق گفته های »ون منن«، 
و  روی می د هد   زیسته«  از طریق »فضای  زیسته«  »تجربۀ 
فضای زیسته یا مکان زیسته موقعیتی است که تجربه های 
زیستۀ انسان د ر آن شکل می گیرد  و این مفهوم، متفاوت از 
معنای جغرافیایی مکان است، زیرا آنچه این وجه را می سازد ، 
احساس  بر  مکان مشخص  است که یک  متقابلی  تأثیر  اوالً 
انسان از بود ن د ر آنجا می گذارد  و ثانیاً احساس انسان از بود ن 
که  بد ین سان  معنا می بخشد ،  مکان  آن  به  که  آنجاست  د ر 
تجربۀ خاص ماهیت فضای زیسته، از طریق کیفیت معنای 
پژوهش   .)Van Manen, 1977, 177( می شود   ایجاد   آن 
از  پیرامون  محیط  اطالعات  که  می د هد   نشان  »د نِیلسون« 
طریق حواس د ریافت می شوند ، اما این اتفاق رخ نمی د هد  تا 
زمانی که این اطالعات با خاطرات و احساسات ارتباط پید ا 
کند  که د ر نتیجۀ فرایند  اد راک واقعی رخ می د هد . تنها آن 
زمان است که ذهن با تجربه و تشخیص انسان ارتباط پید ا 
می کند ، یعنی زمانی که ذهن محل خاطرات خاص انسان را 
پید ا می کند  که د ر آن حال، آن اطالعات اهمیت می یابند . 
بر این مبنا »خود آگاهی« کلید  د رک تجربۀ معماری هر فرد  

.)Danielsson, 2011, 96(  محسوب می شود
- حد اقل د رگیری حواس با اجزای معماری: علی رغم اینکه 
حواس انسان و نقش آن د ر اد راک محیط پیرامونش امری 
د ارد   آن  از  نشان  حاضر  پژوهش  نتایج  است،  غیرقابل انکار 
که مطلوب ترین کیفیت اد راکی مخاطب نه د ر مسجد ی پر 
از جزئیات و د اد ه هایی برای د رگیری هرچه بیشتر حواس، 
بلکه کاهش از هر عنصر اضافی و خالی کرد ن فضا از د اد ه های 
بی شمار است. بازگشتی به تاریخ نشان می د هد  مسجد  مد ینۀ 
نصوص  زیرا  شد .  نهاد ه  بنا  رویکرد ی  چنین  با  نیز  پیامبر 
د ینی نشان از عامد انه بود ن آن د ارند . د ر بسیاری از مساجد ، 
برخی  به گفتۀ  اضافی ای هستیم که  تزیینات  امروزه شاهد  
مخاطبان، سبب جلب توجه آنان می شود . جلب توجهی که 
گاهی مخاطب را به جای وصل کرد ن به ذات اقد س الهی به 

امور د نیوی می سپارد . 
»ماونت« و »کاِوت« اشاره می کنند  که »انسان ها د ر د نیای 
چند حسی زند گی می کنند  که با د ید ن بوها، صد اها، مزه ها و 
پد ید ه های چشید نی احاطه شد ه اند  و روشی که این محرک ها 

تجربه می شوند  به فهم ما از محیط پیرامون کمک می کنند « 
مورد ی  معماری  »تجربۀ   .)Mount & Cavet, 1995, 52(
چند حسی است. کیفیات ماد ه، فضا و مقیاس به گونه ای برابر 
به وسیلۀ چشم، گوش، د ماغ، پوست، زبان، اسکلت و عضالت 
سنجید ه می شوند . معماری تجربۀ وجود ی و حس د ر جهان 
بود ن فرد  را تقویت می کند  و این د ر اصل به تجربه ای غنی 
از خود  می انجامد « )پاالسما، 1۳88، 111-112(، اما چنانکه 
د رگیری  بر  تأکید   برخالف  حاضر  پژوهش  نتایج  شد   گفته 
بیشتر حواس انسان د ر محیط د ر جهت ارتقای کیفی محیط، 
تأکید  بر این د ارد  که فضای یک مسجد  باید  حد اقل د رگیری 
ایجاد  کنند . این امر باعث می شود   حواس را برای مخاطب 
با جزئیات فضا و حضور فیزیکی به  انسان به جای د رگیری 
نقره کار  نظر  با  یافته ها  این  برود .  پیش  قلب  حضور  سمت 
معماری  فضای  نوع  »اگر  می کند :  اذعان  که  هم راستاست 
و بستر هند سی آن متنوع، متغیر و متحرک طراحی شود ، 
به گونه ای که انسان د ر آن فضا هم عناصر متفاوت و متغیری 
را ببیند  و هم د ر جهت د ید نی های بیشتر ترغیب به حرکت 
از  انسان  برای برخورد اری هرچه بیشتر  این نوع فضا  شود ، 
آفاق  د ر  سیر  مناسب  و  د ارد   کاربرد   بیرونی  عناصر  د ید ار 
1۳1-1۳2(. وی همچنین   ،1۳97 )نقره کار،  است«  انسان 
با شاره به حد یثی از حضرت علی10، سکون را مقد مۀ تفکر 
حواس  اد راکات  توقف  گونه ای  سکون  و  »سکوت  می د اند . 
پنج گانۀ انسان است و می تواند  مقد مۀ تفکر و تذکر و مراحل 

بعد ی آن تا کسب حکمت و نزاهت شود « )همان، 1۳2(.
- نماد ها و نشانه ها: اجزایی چون مناره ها و گنبد های عظیم را 
می توان از انحرافات سنت کاخ سازی زمان خلیفۀ د وم د انست، 
د ر خد مت  د ین  عباسیان،  و  امویان  زعامت  »د ر طول  زیرا 
سلطنت قرار گرفت و د ر نتیجه برای توجیه کاخ نشینی، مد ام 
پیامبر  نخستین  قواعد   با  که  بار شد   افزونه هایی  بر مساجد  
هر  به  اما   ،)140 )اکبرزاد ه، 1۳9۳،  د اشت«  تعارض جد ی 
حال رواج و امتد اد  این سنت سبب چسبند گی کالبد ی این 
فرد   هر  امروزه  که  جایی  تا  مفهوم مسجد  شد .  به  نشانه ها 
با  از مسجد  د ر پیوند   اولین تصویر ذهنی خود  را  مسلمانی 
نماد ها و نشانه ها می د اند . د ر نگاه برخی مخاطبان، به خصوص 
مخاطبان د ر رد ۀ سنی ۶0 سال به باال، تصور مسجد ی بد ون 
نماد ها و نشانه ها  این رو  از  امکان پذیر نیست.  منار و گنبد  
تجربۀ  شکل گیری  زمینه ساز  می توانند   نسبی  به صورت 

مخاطب از اتمسفر فضایی مساجد  باشند . 
نتایج حاصل از این پژوهش د ر تطابق با د ید گاه نقره کار د ر 
»پنج رساله د ر حکمت هنر، معماری و شهرسازی اسالمی«، 
معماری و شهرسازی است. او کالبد ها را وابسته به زمان و 
مکان می د اند  و معتقد  است که فقط به صورت متشابه، رمزی 
و تمثیلی می توانند  برای انسان اند یشمند  و د ل آگاه تد اعی 
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معنا کنند  و وسیلۀ یاد  و یاد آوری شوند . او همچنین اذعان 
می د ارد : »کالبد ها به صورت نسبی می توانند  معنا و مفهومی 
و  زمینه  حد اکثر  د رمجموع  و  نمود ه  یاد آوری  و  تد اعی  را 
وسیلۀ مناسب برای سیر و صیرورت متعالی و اراد ی انسان 
باشند  و ذاتاً جنبۀ اعتباری د ارند « )نقره کار، 1۳97، 17۶(.

- شرایط مد اخله گر: نتایج به د ست آمد ه نشان می د هند  که 
آنها  گوناگونی  که  د ارد   وجود   محیط  جنس  از  شرایطی 
مختلف  زمان های  د ر  متفاوتی  راهبرد های  اتخاذ  به  منجر 
می شود . د ر این پژوهش این شرایط د ر د و حیطۀ »تأثیرات 
قابل شناسایی  حاکم«  فکری  »جریان های  و  سرزمین« 
مسجد   هر  تاریخی  پشت سر گذاشتۀ  د استان  هستند . 
از  مخاطب  آنچه  د ر  تأثیرگذار  عاملی  به عنوان  می تواند  
اتمسفر آن فضاها اد راک می کند  مورد  توجه و بررسی قرار 
گیرد . به همین د لیل است که مساجد  شاخص تاریخی نوع 
اد راک متفاوتی را برای مخاطب فراهم می آورند . از سویی 
جریان های فکری حاکم د ر هر جامعه ای تأثیرات مستقیمی 
بر کرد  مساجد  می گذارد . گوناگونی مساجد  امروزی تأیید ی 
اصول  با  مطابق  مساجد   برخی  که  است  یافته  این  از 
جریان های فکری سنت گرا ساخته می شوند  و برخی د یگر 
جریان آوانگارد ی را پیش می گیرند  که اصول آن اصراری 
برخی  به هم زد ن  به د نبال  و  ند ارند   سنتی  مسیر  اد امۀ  بر 
الگوهای سنتی د ر راستای بیان حرف های تازه به زعم خود  
ارجح  فکری  جریان  کد ام  اینکه  قضاوت  از  فارغ  هستند . 
این  نیز نیست(،  این پژوهش  بر د یگری است )که موضوع 
متفاوت  تجربه های  به شکل گیری  منجر  اصلی،  جریان  د و 
مساجد   مخاطبان  برای  یکد یگر  با  قیاس  غیرقابل  بعضاً  و 

خواهند  شد . 
- راهبرد ها: براساس نتایج به د ست آمد ه از مصاحبه با طراحان 
و همچنین سنجش مفاهیم به د ست آمد ه از د اد ه های حاصل 
از مصاحبه با مخاطبان توسط طراحان، راهبرد های اساسی 
که د ر شکل گیری تجربۀ مخاطب از اتمسفر فضای مساجد  
اول:  هستند . سطح  بررسی  قابل  د و سطح  د ر  د ارند   وجود  
»حوزۀ طراحی« و سطح د وم: »حوزۀ مد یریتی«. به کار بستن 
راهبرد ها می تواند  سبب اد راک بیشتر از فضا و تجربۀ مطلوب 
به  آنها  از  غفلت  بالعکس  و  شود   مسجد   فضای  از  مخاطب 
اختالل د ر اد راک و یا شکل نگرفتن تجربۀ مطلوب مخاطب 

از اتمسفر فضای مساجد  می انجامد .
مخاطب  تجربۀ  به  شکل د اد ن  د ر  طراح  نقش  شک  بد ون 
زیرا  است.  مهم  و  کلید ی  بسیار  اتمسفر فضای مساجد   از 
مخاطب  نیاز  و  خواست  د رنظرگرفتن  با  می تواند   طراح 
امر  این  د ر  الزم  آگاهی  و  د انش  با  و  زمانی  د ورۀ  هر  د ر 
ریشه های  طراح  که  است  الزم  راه  این  د ر  برد ارد .  گام 
طراحی مساجد  را بشناسد  و از نصوص د ینی آگاه باشد  و 

به کار  کافی  تسلط  و  د انش  با  را  نشانه ها  و  نماد ها  بتواند  
وارد کرد ن  از  ممکن  جای  تا  کند   سعی  همچنین  و  گیرد  
با  بتواند   نهایتاً  تا  کند   پرهیز  خود   شخصی  سالیق 
افزایش حس خیال پرد ازی د ر مخاطب و حد اقل د رگیری 
مخاطب  یک  واقعی  نیازهای  فضا،  د ر  مخاطب  حواس 
راهبرد هایی  همچنین  د هد .  پاسخ  را  مسجد   فضای  د ر 
د ر  شاید   که  اجراست  قابل  مد یریتی  نهاد های  طرف  از 
شایانی  تأثیرات  اما  کند ،  جلوه  کم اهمیت  به نظر  اول  نگاه 
مسجد   فضای  اتمسفر  از  مخاطب  تجربۀ  شکل گیری  د ر 
تغییرد اد ن  د ر  امکان مشارکت مخاطب  فراهم کرد ن  د ارد . 
همچنین  و  انسانی  تعامالت  افزایش  امکان  فضاها،  برخی 
نهاد های  و  د ر د ستگاه ها  از حضور کارشناسان  بهره مند ی 
د ولتی راهبرد هایی هستند  که از سوی مد یران و نهاد های 
راه کارهای   4 تصویر  د ر  هستند .  قابل اجرا  مد یریتی 
به  رسید ن  جهت  پژوهش  د ستاورد های  پیاد ه سازی 

است. ارائه شد ه  معاصر  مساجد   د ر  مناسب  اتمسفر 
کد گذاری  مراحل  د ر  مد ام  رفت وبرگشت  اصلی:  - پد ید ۀ 
را  پژوهشگران  توجه  مفاهیم  بین  روابط  مد اوم  مقایسۀ  و 
این  از  و  د اد   سوق  مصاحبه ها  از  برآمد ه  مقوالت  به سوی 
ذهن  که  بود   مقوالت  و  مفاهیم  بین  رفت وبرگشتی  مسیر 
پژوهشگران به تعابیر مختلفی جلب شد  که حول محور پد ید ۀ 
مرکزی مطرح می شد . تمامی تعابیری که از د ل مصاحبه ها 
د ر  متنوع  بسیار  عوامل  از  سخن  به نوعی  بود   یافته  ظهور 
را  پژوهشگر  و  د اشت  مساجد   فضایی  اتمسفر  شکل گیری 
پنهان«  اکتشاف رساند  که پد ید ۀ اصلی »ریشه های  این  به 
است. به سخن د یگر، آنچه از تفسیر شرایط علّی، زمینه ای 
بسیار  عوامل  که  است  نکته  این  آمد   به د ست  مد اخله گر  و 
اتمسفر  شکل گیری  زمینه ساز  معماری،  کنار  د ر  متعد د ی 
زمان  تا  د اد ه ها  بین  رفت وبرگشت  هستند .  مساجد   فضایی 
اشباع نظری که همان د ستیابی به مفاصل نظریۀ زمینه ای 
بود  اد امه د اشت. به طوری که پژوهشگران به الگوی مفهومی 

برآمد ه از آن مفاصل نظری نائل شد ند .

نتیجه گیری
مد ل  به  د اد ه بنیاد   نظریۀ  روش  با  پژوهش  یافته های 
اثرگذاری  نحوۀ  و  ارتباط  و  شد   ختم  پنهان«  »ریشه های 
شد .  مشخص  راهبرد ها  بر  زمینه ای  و  مد اخله گر  شرایط 
مخاطب  اد راک  بر  تأثیرگذار  عوامل  نهایی  مد ل   5 تصویر 
یافته ها  این  می د هد .  نشان  را  مساجد   فضایی  اتمسفر  از 
اتمسفر فضای  از  اد راک مخاطب  این د ارند  که د ر  از  نشان 
مساجد ، معماری تنها یکی از عواملی است که صورت قابل 
رؤیتی د ارد  و طراح با تد ابیری چون حد اقل د رگیری حواس 
از  بهره مند ی  و  نشانه ها  و  نماد ها  به کارگیری  یا  و  مخاطب 
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تصویر 5. مد ل نهایی شکل گیری تجربۀ مخاطب از اتمسفر فضایی مساجد . مأخذ: نگارند گان.

 

 تجربیات احساسی مخاطب
 در مواجهه با مسجد

 درگیری حواس با اجزای معماری
 هانمادها و نشانه

ای:شرایط زمینه  

 سطح مادی وجود انسان
 سطح معنوی وجود انسان

 شرایط علّی:

 ثیرات سرزمینأت
 های فکری حاکمجریان

گر:شرایط مداخله  

 مدیریتی ۀحوز
 طراحی ۀحوز

 راهبردها:
 ادراک اتمسفر

 اتمسفر اختالل در ادراک

 پدیده: پیامدها:
های پنهانریشه  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سطح مدیریتی

 امکان مشارکت مخاطب در تغییر برخی فضاها -
 افزایش تعامالت انسانی -

 ها و نهادهای متولیحضور کارشناسان در دستگاه -
 مندی از طراحان قابل و شایسته  بهره -

آنها یسامانده یتو اهم هایشهشناخت ر  
ینیشدن از قرآن و نصوص دمندبهره  

یو تسلط کاف دانش  
هابه طبع انسان توجه  

هاو نشانه نمادها  
تجربه بازآفرینی  

کمتر حواس درگیری  
یگرفتن از مردم در طراحکمک  

و اعتقادات طراح ایمان  
یشخص یقاز اعمال سال پرهیز  
مخاطب پردازییالحس خ افزایش  

مخاطبان یرفتار یبه الگوها توجه  

 راهبردها

 سطح طراحی

تصویر 4. راه کارهای پیاد ه سازی د ستاورد های پژوهش. مأخذ: نگارند گان.



..............................................................................

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
..

نشریۀ علمی باغ نظر، 18)95(، 5-18 / اردیبهشت 1400

17 نشریۀ علمی پژوهشکدۀ هنر، معماری و شهرسازی نظر

قطعی(  به صورت  نه  )و  حد ود ی  تا  می تواند   د ینی  نصوص 
د ر راستای شکل د اد ن به تجربۀ مطلوب مخاطب از اتمسفر 
فضایی مسجد  د خیل باشد . از طرفی ابعاد  پنهانی د ر اد راک 
قابل رؤیت  اتمسفر فضای مساجد  د خیل اند  که  از  مخاطب 
چون  عواملی  است؛  پررنگ  بسیار  آنها  تأثیر  اما  نیستند ، 
تجربیات احساسی مخاطب هنگام مواجهه با فضا، جریان های 
فکری حاکم، وقایع تاریخی و شرایط جغرافیایی. این ابعاد ، 
به  د ر شکل د اد ن  کنترِل شخِص طراح  از  موضوعاتی خارج 
تجربۀ اد راکی مخاطب د ر فضا هستند . از این رو عوامل مؤثر 
قابل  بخش هایی  د ر  مسجد   یک  فضایی  اتمسفر  انتقال  بر 
د ر نتیجه  کنترل هستند .  غیرقابل  بخش هایی  د ر  و  کنترل 
هیچ گاه نمی توان اد عا کرد  که معماری به تنهایی بتواند  عامل 

تأثیرگذاری د ر انتقال اتمسفر فضای مسجد ی باشد .

پی نوشت
Grounded theory.1 یا نظریۀ د اد ه بنیاد  بانام های د یگری چون نظریۀ زمینه ای، 

نظریۀ برخاسته از زمینه، نظریۀ برپایه نیز نامید ه می شود .
2. مد ل پیشنهاد ی کرسول د ر رویکرد  سیستماتیک اشتراوس و کوربین.

Sample frame .۳
Purposive .4
Theorical .5

 Axial Coding.۶
Selective Coding .7

Core .8
Strauss & Corbin .9
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