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 ـــــده چکی

ادامه حیات پویا نیازمند ارتباطی قوی با حوزه کارکردی خود است. این ارتباط با زمینه از  اجتماعی برای  - مسجد به مثابه کانونی عبادی 

شود. در این پژوهش، تحلیل این پیوند به فضای ورودی مسجد، از  طریق پیوندی انسانی، کالبدی و طبیعی با محیط بیرونی محقق می 

سازی نمازگزاران برای دریافت  ت که مسیر بیرون به درون در آماده است. فرض بر این اس  محیط بیرون تا ورودی شبستان محدود شده 
حس معنوی تقرب به شبستان مسجد، نقش مهمی دارد. بسته به نوع طراحی، گاه این مسیر در فضای بسته و گاه در فضای باز و نیمه  

اصالح وضعیت مساجد موجود و بهبود    ی کیفیت فضای مابین در پیوند بیرون و درون مسجد برا تبیین  گیرد. هدف پژوهش  باز شکل می 

های عملکردی و معنایی معرف این مسیر در ساختارهای سنتی و مدرن  پرسش اصلی این است که ویژگی طراحی مساجد بعدی است.  
روش پژوهش   عملکردی و تأثیر آن بر دریافت معانی ضمنی چگونه قابل تبیین است؟ - است؟ این ارتباط از جهت ساختاری   چگونه 

های فضای مابین در گذر از بیرون به درون مسجد در سه بعد ساختار، عملکرد و معنا در دوازده  دالل منطقی است و در آن ویژگی است 

های ساختاری و  ای تهران، در طیفی از سنتی تا مدرن، تحلیل شده است. پس از بررسی ویژگی منتخب از مساجد معاصر منطقه   نمونه 
ن مسجد، معانی ضمنی آن با استفاده از فن تمایز معنایی، در دو گروه متمایل به سنتی و متمایل به مدرن،  عملکردی پیوند بیرون و درو 

مدل تدوین شده، با معرفی عناصر کلیدی، بر توجه به ایجاد تعادل میان ابعاد ساختاری، عملکردی و معنایی در  است.    تحلیل شده 
دهد که در طراحی اکثر مساجد معاصر به جای به روز  ها نشان می کند. یافته د می گیری فضای مابین بیرون و درون مسجد تاکی شکل 

،  شدن مبانی معنوی نهفته در الگوهای سنتی، کارایی عبادی و اجتماعی مسجد بیشتر به کارکردهای روزمره تقلیل یافته است. این نتایج 

الگوهای سنتی را نسبت به الگوهای مدرن در بیشتر عوامل  های فضایی پیوند بیرون و درون مسجد،  مراتب الیه در نظم و سلسله 
های طراحی نباید موجب تضعیف  اجتماعی مختلف، نوآوری - به عبارت دیگر، در بسترهای کالبدی   دهد. تر نشان می تاثیرگذار، موفق 
عملکردهای متناسب با  عملکردی و معانی ضمنی ورود به فضای عبادی مسجد شوند. بنابراین، معانی و مفاهیم و - اصول ساختاری 

مراتبی منطقی جانمایی شوند؛ تا  گرفته در طول زمان، در ساختارهای نو، در سلسله نیازهای روز باید با درک عمیق از محتوای شکل 
 مسیر تعالی و تکامل معانی نهفته در معماری غنی مساجد ایرانی استمرار یابد. 

 

. مراتبمسجد، پیوند بیرون و درون، فضای مابین، سلسله  های کلیدی:واژه
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 مقدمه
هنر و معماری اسالمی از یک سو ماهیت دنیای اسالم را به تصویر  

از سویی دیگر فرهنگ سنتی سرزمینمی های مسلمان را کشد؛ و 
های اسالمی، باورهای مذهبی،    دهد. از این رو ساختماننشان می

را در غالب فضاهای سنتی  اجتماعی و جریان های سیاسی حاکم 

(. در واقع عالوه بر عملکرد اصلی  120،  1397کنند )کاظمی  بیان می
های مختلفی همچون تقویت  مساجد که نماز است؛ همیشه در زمینه 

ی، انسجام اجتماعی، ارتقای مشارکت عمومی، افزایش امنیت اجتماع

ایجاد تنوع عملکردی و افزایش حس تعلق به مکان، نقش اساسی 
(. برقراری ارتباط مناسب میان بنا و  397،  2019  1اند )قوچانیداشته 

شکل مهمزمینه  از  آن  نقش گیری  است.  معماری  نکات  ترین 

فضاهای مابین در ایجاد اتصال و انفصال، از نظر ذهنی و عینی در 
ابل توجه است. بسته به مقیاس عناصر،  تعیین کیفیت این ارتباط ق

تغییر   مختلف،  شرایط  در  نیز  آن  ماهیت  و  مابین  فضای  کیفیت 

کند. موضوع این پژوهش بررسی کیفیت فضای مابین در پیوند  می
عنوان فضایی که عابر  بیرون و درون مسجد است. فضای ورودی به 

بسیاری   شود؛ از اهمیتپیاده قبل از ورود به مسجد با آن مواجه می

به   کافی  توجه  بدون  گاه  جدید،  مساجد  در ساخت  است.  برخوردار 

مراتب، فضای ورودی به عنصری در ترکیب نما یا یک سردر سلسله 
مراتب ممکن است به  شود. البته این سلسله ورودی ساده تبدیل می

تواند از طریق قرارگیری درست دالیل اقلیمی یا فضایی باشد که می

فت شهری و به کمک عناصر مکمل دیگر تامین  بنای مسجد در با
ی معماری مساجد تحت تأثیر محیط، تاریخ و  شود. اگرچه که توسعه 

موجود چندین گونه  با عناصر معماری  فرهنگ محلی  را  ی مسجد 

(. با این وجود صورت 9،  2018  2متنوع به وجود آورده است )سوتارجو
ی مسجد و در نتیجه  مساجد جدید، استقالل کاربر  تر در طرح متداول

پویایی و کارایی ناکافی این ارتباط است. در پژوهش حاضر ویژگی 

منزله ابزاری کارآمد برای ایجاد پیوند مطلوب میان  فضاهای مابین به 
به این ترتیب   مسجد و محیط شهری بیرونی درنظر گرفته شده است.

هدف پژوهش تبیین این رابطه برای اصالح وضعیت مساجد موجود 

پرسش اصلی این است که    بهبود طراحی برای مساجد بعدی است.و  
های عملکردی و معنایی معرف فضای وصل بیرون و درون  ویژگی

از    مسجد، در ساختارهای مدرن یا سنتی چگونه  است؟ این ارتباط 

ساختاری ضمنی -جهت  معانی  دریافت  بر  آن  تأثیر  و  عملکردی 

 چگونه قابل تبیین است؟

  تعریف فضای مابین
های  دلیل سابقه طرح در مباحث نظری معماری با دیدگاه به   فضای مابین 

بندی و تحلیل شده است. به طور کلی  متفاوت و متنوعی تعریف، دسته 
توان گفت مفصل به عنوان فضای مابین هم یک مفهوم ضمنی و  می 

تواند روی محیط اطرافش تأثیر  باشد؛ که می هم یک مفهوم مستقل می 

(. در  19،  2014  3تحت تأثیر آن قرار بگیرد )ام. اچ. الموکرم بگذارد و یا  
»سخت نمونه  بررسی  با  نرم ای  و  با  فضا  بناهای  از  شماری  در  فضا« 

ها  بندی ماهیت فضاها پرداخته شده است. مفصل کاربری متنوع به دسته 

تشکیل  عناصر  ماهیت  در  تغییر  در  با  بسیاری  تنوع  به  خود  دهنده 
شوند و با ترکیب عناصر طبیعی و مصنوع  نجر می مراتب فضاها م سلسله 

(. در مثالی دیگر،  1387بخشند )کرامتی  ارتباط بنا با طبیعت را انتظام می 

مرزی  »فضای  عنوان  با  مفصلی  فضاهای  از  زیباشناختی  نگاهی    - با 
در    پیوندى - مرزى   فضاى   گیرى شکل   پیوندی« یاد شده است. در واقع 

نشانى   و   فضا   به   ی شناخت   زیبایى   نگرش   حاصل   معمارى  آن    از   وجود 

ای  (. در نمونه 15،  1390فضا است )میرشاهزاده    در   زیبایى   کانون   حضور 
- دیگر با به کارگیری اصطالح »حریم وصل« بیشتر به مفهوم اتصال 

ها، با ذکر تعبیرهای  انفصال پرداخته شده و از این طریق کیفیت جداره 

م آن شده است )بدیعی  مختلف از جداره، بررسی و سعی در تدقیق مفهو 

نمونه دیگری دو فضایی که توسط مفصل به هم مرتبط  1381 (. در 
شوند؛ دو فضای »متقابل« نامیده شده و برای تبدیل مطلوب اتصال  می 

به مفصل،   (.  1392اصل استخراج شده است )رضاخوانی    17دو فضا 

  نامیده شده و دو مفهوم همانطور که گفته شد؛ گاه فضای مابین مفصل  
اند. دو چیزی که در مفصل به هم  اتصال و انفصال در آن جمع شده 

با هم می  تقابل  در  واقع  در  کیفیت وصل    رسند؛  تضاد.  در  نه  هستند؛ 

ها در محل مفصل، در گرو یافتن مقیاس متناسب با یکدیگر است.  تقابل 
ها در محل مالقات، که همان محل  تنها اجزا بلکه تقابل بدین معنا، نه 

ا  می مفصل  مقیاس  هم  می ست؛  تعادل  به  و  )رضاخوانی   رسند شوند 

 حد واسط  فضاهای  انواع  یکی از  عنوان به  از مفصل،  گاه (.  147، 1392

 ایجاد  محورها  تقاطع  از  معموالا  که  شده  ارتباطی یاد  فضای  از جنس  و 

 عناوینی چون  با  شهری  ابعاد گستردة  در  توان را می  فضا  شود. این می 

وجو کرد؛  چهارسوق )در بازارها( جست  و  حسینیه، تکیه  میدانچه،  میدان، 
 را  مفصل شهری  نوعی  که نقش  ها یا میادین باز حسینیه  مانند فضای 

آنها تقسیم،   در  هستند که  هایی مفصل  بازارها هم  کنند. چهارسوق می  ایفا 

(.  27،  1391)نوروزی  افتد  می  اتفاق  ها در راسته  تغییر کاربری  و  مکث 

گاهی هم به شکل گیری فضای مابین نگاهی متافیزیکی شده و آن را  
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می سایه  نظر  در  خاکستری  رنگ  از  متفاوتی  می های  که  توانند  گیرند 

فضای بین دو رنگ سفید و سیاه را که نمادی از درون و بیرون هستند؛  

با اصطالح  ای در طراحی معماری  غنا بخشند این موضوع به رویکرد ویژه 
(. وجود بررسی  85،  2016  4شوند )کرستیک »جعبه در جعبه« مربوط می 

فضای مابین از ابعاد مختلف توسط پژوهشگران بیانگر ماهیت چندگانه  

باشد که شناخت آنها به عنوان  های متنوع و بالقوه این فضا می و قابلیت 
تواند  ی ابزاری مفید برای برقراری ارتباط مطلوب میان فضاهای مختلف م 

   برای طراحان، مفید باشد.  

 فضای مابین مسجد و محیط بیرونی
عنوان مفصل، نقش اساسی در  های شهری هستند که به مساجد نشانه 

(. از طرفی  1،  1397کنند )ذهبی  ارتباطات میان عناصر شهری بازی می 
ار  فضاهای  عنوان  به  باید  مفصلی  گرفته  تباطی فضاهای  نظر  در  ای 

،  2013  5کنند )لی ها وصل می شوند که فضاهای شهری را به ساختمان 

با الیه 22 پیوند مسجد  افزایش  (.  مردم سبب  اجتماعی  زندگی  های 

(. فضای مابین که  29،  1395شود )سجادزاده  کیفیت فضای مسجد می 
می  برقرار  بیرونی  محیط  با  را  مسجد  از  ارتباط  مختلف  سازد؛  ابعاد 

به   توجه  با  تاریخی،  تحوالت  نظر  از  معنایی،  ساختاری،  عملکردی، 

یابی و ارتباطات شهری و از نظر حکمت اسالمی قابل بررسی  مکان 
تواند از  ها مقیاس هم نقش مهمی دارد که می است. در این بررسی 

مقیاس کالن )ارتباط مسجد با شهر(، مقیاس میانی )ارتباط عناصر و  

اها( و مقیاس خرد )عناصر مسجد( متغیر باشد. در این پژوهش  میان فض 
مقیاس   در  بیرونی  محیط  و  مسجد  مابین  فضای  کیفیت  بررسی  به 
میانی و فضایی که مراجعین به مسجد هنگام عبور از خیابان و ورود  

کنند؛ پرداخته شده است. در جدول شماره  به درون مسجد تجربه می 
. ه با این موضوع خالصه شده است های مختلف در رابط ، دیدگاه 1

 نگارندگان( :)مأخذ. نوع نگرش پژوهشگران مختلف به فضای مابین بیرون و درون مسجد 1 جدول
اکبر حاج  

 ابراهیم زرگر 
کمک  های همجوار، ورودی تعریف شده به با بررسی مساجد تاریخی و صاحب ارزش، مواردی از جمله در دسترس بودن، خوانایی، سازگاری کاربری 

 (. 84 -82، 1386پیشخوان یا جلوخان، و رعایت راستای قبله را مطرح کرده است )زرگر  

سید حسین  

 نصر 

با نگاهی معنایی به موضوع و یا ذکر مفهوم خأل و اهمیت معنایی آن در معماری قدسی اسالم، به ضرورت حضور فضای خالی در حجم و تزئینات  
کند. بدین ترتیب، وجود صحن را برای  را با معماری حجمی کالسیک و قرون وسطی در غرب مقایسه می کند. وی معماری فضایی اسالمیاشاره می 

 (. 201 - 198، 1389داند )نصر القای حس شادی و انبساط قبل از ورود به شبستان مسجد دارای اهمیت می 

عبدالحمید  

 کار نقره 

انتظار مناسب برای جداسازی فضاها، قرارگیری فضاهای چندمنظوره، مناسب برای  ای برای ورود و فضای با نگاهی کاربردی به ذکر لزوم مقدمه 
های مذهبی پرداخته است  ها و تبلیغات و انتخابات، در کنار فضای ورودی یا فضای انتظار و وجود فضاهای باز و پردرخت برای نمایش نمایشگاه 

 (. 389، 1389کار )نقره 

مهدی  

 نژاد حمزه 

دیدگاه حکمت اسالمی را در دو دسته اصول معنایی و کالبدی مشخص، تقسیم کرده است. در اصول معنایی به مواردی از   اصول معماری مسجد از
کنندگی، سیر از ظاهر به باطن و وحدت، و در اصول کالبدی به مواردی چون جایگاه مسجد در قلب  جمله ایجاد حریم بین درون و بیرون، دعوت 

گذاری فضاها و اهمیت جهت  های فرهنگ بیگانه، عدالت در ارزش ن سادگی، نوآوری، خوانایی، عدم استفاده از نشانه تپنده شهر، شاخص بودن در عی
 (. 53 -52، 1393نژاد قبله در هندسه فضا، اشاره شده است )حمزه 

 عیسی  

 حجت

هایی که توان همراهی با  پویایی و پویندگی آن است. معماری دهد که رمز پایداری و پایندگی معماری ایرانی در نگاهی عملکردی به مسجد نشان می 
(. در واقع به ضرورت  14،  1391پیوندند )حجت شوند و به تاریخ می های اندیشه و باور مردمان را ندارند؛ در روزگار خویش متوقف می زمانه و زمینه 

 دارد.  پیوند عملکردی با زمینه اشاره شده که به ارتباط بیرون و درون مسجد ربط

 محمد 

 زاده تقی 

زمان و  توانند در تدوین مبانی نظری و اصول بیمورد خالصه کرده می 8جویی در متون اصیل اسالمی )قرآن کریم( را در موضوعات قابل پی 
روابط اجتماعی، طبیعت  مکان برای شهرسازی و معماری مطرح باشند. مواردی چون توجه به عناصر شهر و معماری، صفات محیط مصنوع، اصول بی 

 ( از جمله موارد تأثیرگذار در طراحی فضای مابین مسجد و خیابان هستند. 52، 1394زاده و عناصر طبیعی )نقی 

هادی  

 فر سلطانی 

جایگاه  با دیدگاهی مبتنی بر تحلیل فضا، به ارتباط فضایی مسجد یا عناصر پیرامونی و پیوستگی آن با کلیت شهر و نقش مستقیم آن در تعیین 
گیرد. از نظر فضایی، مسجد  واسطه محوطه و فضاهای باز مسجد شکل می های عملکردی آن اشاره کرده است. این ارتباط به فضایی مسجد و ویژگی

 (. 109،  1395فر بخشی از فضای باز شهری است و در ارتباط با آن قرار دارد )سلطانی

 محسن

 اکبرزاده  

و ادراکی مسجد را مشخص کرده است که مواردی چون پیوستار فعالیت شهری، رعایت خط آسمان خالص  بخشی عملکردی های انتظام مؤلفه 
،  1398مدار، نظام شناسایی اجتماعی و کانون معنایی شهری )اکبرزاده های غیرمسلمین، نظام معرفتی خاطره ها و نشانه صحن، عدم تشابه به آرایه

 طراحی فضای مابین مسجد و خیابان نام برد.   توان از موارد قابل استفاده در( را می 60
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با گسترش اسالم و توسعه شهرهای اسالمی معماری مسجد به  

ای به خود گرفت و نقش آن در ساختار فضایی  تدریج شکل ویژه 

شهرهای بزرگ و کوچک    شهر اهمیت یافت. در واقع فضا و فرم 
قرار   مساجد  امتداد  و  گسترش  در  تعبیری  به  اسالمی  سنتی 

ی سیر  (. اگر فضای بیرون مسجد فضا 51،  1389گرفت )نصر  

در جهان کثرت،   تغییر  و  تنوع  است و فضای تحرک،  آفاق  در 
قلب،   تذکر و حضور  و  توجه  و  تأمل  باید فضای  درون؛  فضای 
با فرض مردمی بودن،   باشد.  انفس  یعنی خودآگاهی و سیر در 

مسجد باید در کانون اجتماع و فضاهای آن توسط معمار در کنار  
تزاحم طراحی شود. حریم  بدون  های متعدد،  مفصل   ها و هم و 

باشند.  کننده  توانند در تدابیر مناسب این وصل و فصل تعیین می 

ایوان   میان  در  قطور،  دیوارهای  بر  عالوه  سنتی،  مساجد  در 
کافی   قطر  و  متناسب  قاب  و  کوتاه  ارتفاع  مسجد،  ورودی 

را حفاظت می درگاه  داخل  و  کنند. هشتی های چوبی، حریم  ها 

نیمه تاریک، با مسیری پر پیچ و خم  راهروهای متعدد تاریک و  
به   را  درون  و  بیرون  فضای  کامل  جداسازی  صحن،  سوی  به 

)زرگر   دارند  ایرانی  112،  1386عهده  معماران  راهکارهای   .)

به   همزمان  توجه  با  بیرونی،  محیط  و  مسجد  پیوند  برای 

کارایی  ویژگی  به  مسجد  ساختاری  و  عملکردی  معنایی،  های 
اخت بیشتر از این سه ویژگی به تبیین  رسیدند. شن مطلوبی می 

   کرد. رابطه بیرون و درون مسجد کمک خواهد  

 های عملکردیویژگی
ارتباطی،   اصلی  مسیرهای  در  استقرار  با  گذشته  اصیل  مساجد 

های پیرامونی  های متنوع و تراکم فعالیت فراهم نمودن دسترسی 
و  نفوذپذیری  دسترسی،  زمینه  سه  در  الزم  فضایی  پویایی    از 

بوده  برخوردار  مرهون  عملکرد،  مسجد  فضایی  پویایی  اند. 

عمومی،  مراتبی از فضاهای عمومی و نیمه جایگزینی آن در سلسله 
آورنده با  هم ایستا و پویا، فضاهای باز و سرپوشیده، خطی و گرد 

های مختلف و با عملکردهای متنوع اقتصادی، اجتماعی  مقیاس 

فرد   در  فضاها  این  با  اصیل  مساجد  پیوستگی  است.  فرهنگی  و 
می  ایجاد  فضایی  تحرک  و  تنوع  تداوم،  پیوند  حس  و  کند 

کنندگان با اهداف و نیازهای متفاوت را به همراه دارد و  استفاده 

هس  نیز  مسجد  فضایی  پویایی  سازماندهی  مکمل  گونه  این  ت. 

فضایی با جلوگیری از سکون فضایی مسجد، پویایی اجتماعی آن  

(. در گذشته مدارس  116،  1383کند )فالحت  را نیز تضمین می 

حوزه  مسجد  و  حیاط  و  در صحن  و  مساجد  کنار  در  علمیه  های 

شدند. بسیاری از مراکز درمانی و آموزشی با مساجد و  ساخته می 
که با بررسی گذشته معماری اصیل  نحوی ودند؛ به در کنار مساجد ب 
های دینی، محور بودن معماری مسجد در بستر  برگرفته از آموزه 

(.  227،  1390عملکردهای شهری قابل مشاهده است )شاطریان  
بنا  های پیرامون مسجد به لحاظ کاربری با مسجد  به طور کلی 

در عرصه و    هایی که اند؛ به ویژه کاربری سازگار و متجانس بوده 

رسد  (. به نظر می 82،  1386گرفتند )زرگر  اعیان مسجد قرار می 
ریزی عملکردی مساجد همواره توجه  در طراحی کالبدی و برنامه 

پذیری و تغییر عملکرد برای فضا در نظر  خاصی به قابلیت انعطاف 

)صادقی  گرفته  است  شده  همچنین 50،  1397می    فضاهای   (. 
  فراهم   را   6ایستا   های سیستم   جاد ای   شرایط   توانند می   مفصلی 

  فضای   یک   عنوان   به ،  حیاط   همچون   معماری   عناصر   . نمایند 

  سیستم   یک   مانند   تواند می   ای مالحظه   قابل   طور   به ،  مفصلی 
(؛ در عین  1،  2020  7کند )دیزمالدو   عمل   غیرفعال   ی کننده خنک 

 مراتب حرکتی دارند. سلسله ای هم در  حال نقش ویژه 

دهنده این فضا با بافت  درون مسجد، که ارتباطفضای وصل بیرون و  

است عناصر می   ؛شهری  عملکردی  مناسب  همنشینی  به  بایست 
بیرون و درون منجر شود. از این رو توجه به چیدمان عملکردها در  

اطراف ورودی مسجد و همچنین عملکردهای فضای مابین مسجد  

 و محیط بیرون بسیار حائز اهمیت است. 

 یساختار هایویژگی
در مورد تناسب عناصر شاخص فضای خارجی، معماران به تناسب  
محور   در  آن  جایگاه  و  ایوان  هندسی،  نظم  بسته،  و  باز  فضای 

توانایی  از  استفاده  و  مناره  گنبد،  در  شهری،  موجود  بالقوه  های 

کرده  توجه  زمین  در  شکل  روحانیت  و  هویت  تحقق  برای  اند. 
ویژگی  مسجد،  تعیین معماری  فضایی  شاخص های  های  کننده 

شاخص  این  جمله  از  دارد.  اهمیت  و  طراحی  حریم  حفظ  ها 

پیرایگی، تناسب، تقارن، تعادل  مراتب فضایی، سادگی، بی سلسله 
هندسه  قالب  است.  در  پیرامون  بافت  با  آمیخته  در  و  منظم  ای 

رای تفکیک  توان به بازی نور روی احجام خارجی ب همچنین می 

فضا، استفاده از نورهای غیرمستقیم طبیعی، ترکیب نور با آب و  

های ویژه محوطه ساخت، انتخاب  آیات قرآنی، استفاده از قابلیت 
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از   استفاده  مناسب،  بیرونی  منظر  دارای  و  باز  موقعیتی  در  زمین 

احجام با سطوح منحنی در بیرون و درون و ایجاد کنتراست بین  

توان اشاره کرد )فالحت  فت با رنگ سفید، می جداره خارجی و با 
ارتباط 135،  1383 معماری  عناصر  محیط  (.  و  مسجد  دهنده 

بیرونی، شامل پیشخوان، ایوان ورودی، رواق و صحن بوده است.  

در گذرگاه عمومی مردم، پیشخوان یا جلوخان مسجد، بخشی از  
عرصه ورودی بوده است. به بیان دیگر پیشخوان مسجد، ضمن  

ناپذیر  تن حریمی مشخص در گذرگاه عمومی، عنصری جدایی داش 

(. یکی از  82،  1386رفته است )زرگر  از ورودی نیز به شمار می 
عناصر شاخص معماری ایرانی ایوان است که به اشکال مختلف  
در بنای مسجد بکار رفته است. شاید دلیل اصلی و اولیه پیدایش  

ن امکان مکث و توقف  ایوان نیاز به فضایی واسط با فراهم آورد 
در حین گذشت از فضایی باز به فضای بسته و یا برعکس بوده  

پاره  به  ایوان  البته  جواب  است.  نیز  جنبی  عملکردهای  از  ای 

)علی می  رواق 18،  1392نیا  دهد  سرپوشیده  (.  فضاهای  ها 
رواق  ستون  و  هستند. صحن  مساجد  حیاط  و  صحن  اطراف  دار 

راهرویی سرپوشیده قرار گرفته(  )حیاطی محصور که گرداگرد آن  

(.  261،  1390مکان مهمی در بناهای مذهبی بوده است )شاطریان 

ترین عناصر ساختاری مسجد است. صحن مسجد  صحن از مهم 
تجمیع   به  که  است  مسجد  درون  در  زنده  و  مثبت  فضایی 

می  کمک  واحد  کلی  در  متعدد  عناصر  و  با  عملکردها  و  کند 

های ورودی، وضوخانه و شبستان  گذاری ضروری بین فضا فاصله 
می  ایفا  مسجد  شبستان  و  شهر  فضای  میان  را  رابط  کند  نقش 

(. فضای باز در مسجد دارای اصالت، اهمیت و  143، 1386)زرگر 

اولیت است به نوعی که نشانگر برتری نسبی فضای باز نسبت به  

(. مطالعات نشان  34،  1394فضای بسته در مسجد است )سلمانی  
مسا می  و  دهد  مشخص  ترکیب  دلیل  به  صحن،  دارای  جد 

ساختارهای فضایی خود، قابلیت دسترسی، کارآمدی و انعطاف را  

(. نکته قابل  445،  2013  8ها دارند )مصطفی در رابطه با عملکرد 
توجه وجود فضاهای وصل در موضع پیوند فضاهای اصلی مانند  

ایوان  گاه  است.  غیره  و  حیاط  و  شبستان  شبستان  به  که  هایی 

کنند و حیاط نیز  دسترسی دارند همچون فضایی میانی عمل می 
یابد. همچنین درگاه ورودی  هشتی به بیرون راه می   ی با واسطه 

اصلی همواره با یک هشتی و فضای واسط به شبستان فرعی یا  

می  راه  میانسرا  به به  صفوی  یابد.  دوره  از  پس  مساجد  در  ویژه 
از دید بیرونی محفوظ    همواره پیچش در ورودی، فضای درونی را 

(. از دیدگاه فضایی، مسجد بخشی  84،  1386داشت )زرگر  نگه می 

دارد.   قرار  آن  با  متقابل  ارتباط  در  و  است  شهری  باز  فضای  از 
به  فضاهای  مسجد  با  آن  ارتباط  و  باز  فضاهای  داشتن  واسطه 

پیرامونی شهر در نظامی پیچیده شکل گرفته و تکامل یافته است.  

ا، مسجد را از عنصری کالبدی، به عنصری با ماهیت  ه این ویژگی 

)سلطانی - فضایی  است  کرده  تبدیل  در  109،  1395فر  مکانی   .)
تمام   جغرافیایی  جهت  ایران،  شهرهای  اکثر  قدیم  بافت  بررسی 

به ساختمان  هم ها  مسکونی  بناهای  قبله  ویژه  و  مسجد  با  جهت 

د درهایی  بوده و برای دسترسی بهتر به محیط اطراف، اغلب مساج 
(. 226،  1390در جهات مختلف داشتند )شاطریان  

 نگارندگان(: )مأخذ های »ساختاری، عملکردی و معنایی« فضای مابین در »اتصال و انفصال« مسجد و شهر. ویژگی2جدول 

های  ویژگی 

 فضای مابین 

 انفصال  اتصال  

 عملکرد
های سازگار در  ایجاد انسجام رفتاری با قرارگیری کاربری 

 مجاورت با یکدیگر 
تعیین حدود رفتاری برای دو فضای همجوار با قرارگیری  

 در فضای بینابین 

 ساختار 
ها و ایجاد تعادل در ارتباط  ایجاد کلی منسجم با کم کردن تقابل 
 ( 147، 1392بین فضاها )رضاخوانی 

تعیین حد و مرزهای مشخص برای تعریف و درک  
 فضاها 

 معنا 

پیوندهای ذهنی بین مخاطب و بنا به کمک ایجاد حس  برقراری 
همانی فرد با فضا  (؛ ایجاد این11، 1384مهر تعلق به فضا )نعمتی 

(؛ و شکلگیری تصویر ذهنی در خاطره افراد  23، 1389)پاکزاد 
 ( 149، 1384)مایس 

امکان درک درست و کامل فضا به کمک مرزهای  
 رای هر فضا ذهنی به وجود آمده و تعیین هویتی خاص ب
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 چارچوب نظری 
بررسی کیفیت فضای وصل درون و بیرون مسجد با توجه به  

ابعاد مختلف فضاهای مرتبط با آن و تأثیرگذاری بر مخاطبان  
و نمازگزاران و نقش ساختار، عملکرد و معنا در تبیین فضای  

چارچوب نظری پژوهش را تعیین  تواند  مابین بیرون و درون می 

، ساختار، متغیری مستقل  2و    1نماید. مطابق دیاگرام تصاویر  
تأثیر می  معنایی فضا  ابعاد عملکردی و  بر  از  است که  گذارد. 

ای تجویز نشده و حداقل  آنجا که در احکام مسجد ساختار ویژه 

های پیش نیاز طراحی و استقرار مسجد در یک مکان،  ضرورت 
غصبی نبودن و رعایت جهت قبله است؛ عملکرد و  پاکیزگی،  

تواند معرف چگونگی طراحی ساختار مسجد، از جمله  معنا می 

پژوهش،   این  در  بنابراین،  باشد.  یا سنتی  نوگرا  مساجد جدید 
بر   مستقل  متغیر  عنوان  به  مابین  فضای  ساختاری  بعد  تاثیر 

وابسته،   متغیری  عنوان  به  آن،  عملکردی  و  معنایی  ابعاد 

 زیابی شده است.  ار 
ای دارد و نمودی  معماری مساجد در هنر اسالمی، جایگاه ویژه 

آشکار از هنر در ساحتی متبرک و مقدس است و از دیرباز نیز  

بستر رویدادهای تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی بوده که  

با غفلت طراحان و سازندگان امروزی از پیوند انسان با مقدسات،  
ترین عناصر هویت بخش مواجه  مثابه برجسته به فرهنگ و سنت  

)آزادی   است  پیشرفت  106،  1396شده  از  ناشی  دگرگونی   .)

اجتناب  معماری  در  شکلی  فناوری  تغییرات  ولی  است؛  ناپذیر 
به   عمل  با  مغایر  یا  انسانی  واالی  مفاهیم  تغییر  موجب  نباید 

ررسی  (. ب 47،  1393نژاد  احکام نماز و تعالیم اسالمی باشد )حمزه 

سنت  معماران  نشان نظرات  نوآور  و  و  می گرا  هویت  که  دهد 
مسجد   طراحی  در  معماران  محوری  و  اصلی  دغدغه  روحانیت، 

به  فضاها،  گونه است؛  رفعت  و  وسعت  سادگی،  آرامش،  که  ای 

ها با حداقل تزاحم  روشنایی، نظم هندسی فضا، تفکیک عرصه 
از عناصر عمده ایجاد فضای اصی  ل و معنوی  و حداکثر توافق، 

می  گرفته  درنظر  )فالحت  مسجد  یک  134،  1383شود  در   .)

برداشت کلی از چگونگی ساخت مساجد معاصر دو نوع دیدگاه  
می  عناصر  را  سنتی  الگوهای  »حفظ  اول،  دیدگاه  یافت:  توان 

انتزاعی«   عناصر  طرح  در  »نوآوری  دوم،  دیدگاه  و  انتزاعی« 

ی به اجزا و عناصر  مساجد. اشتراک این دو دیدگاه نگرش انتزاع 

هایی  توان مؤلفه (. از سویی می 33،  1390مسجد است )پورجعفر  

مهم  از  را  فضایی  روابط  و  تزئینات  فرم،  مؤلفه چون  های  ترین 

معاصر   مساجد  میان  تفاوت  و  مسجد  مکان  حس  در  کالبدی 

)فالحت   دانست  نوآورانه  و  پژوهش  123،  1383سنتی  در   .)
ارزیابی کیف  با تمرکز بر  یت فضای وصل بیرون و درون  حاضر 

آنها   طرح  بودن  نوآورانه  یا  سنتی  ساختار  اصلی  متغیر  مسجد، 

و  نمی  معنایی  ابعاد  از  ارتباط  این  مبانی  به  توجه  بلکه  باشد؛ 
 عملکردی است. 

 روش و انجام پژوهش
روش   با  درون مسجد  و  بیرون  مابین  فضای  تحلیل  و  ارزیابی 

ای و طرح  صر منطقه نمونه از مساجد معا   12کیفی و به کمک  

شده شهر تهران، در طیفی از مساجد با طرح نوآورانه تا سنتی،  
انجام شده است. این طیف به دلیل امکان ایجاد مقایسه و درک  

در   شد.  انتخاب  مخاطب،  بر  اثرگذاری  در  طراحی  تفاوت  بهتر 

) جدول  شماره  ) 3های  و  نمونه،  4(  هر  کالن  ساختار  ارائه  با   )
عم سلسله  و  شده مراتب  معرفی  و  لکردها  شناخت  جهت  اند. 

است.   شده  استفاده  معنایی  تمایز  روش  از  معنایی  بعد  تحلیل 

هدف این فن تدوین روش ساده مقایسه احساسات یک فرد یا  

گروه درباره یک مکان یا بیشتر است. فن تمایز معنایی تدوین  
ها  ها و تحلیل سازی احساسات را برای دستورالعمل شیوه برونی 

)الوسون  می   میسر  مورد  صفت   (. 243،  1396کند  دوگانه  های 

از پژوهشی با موضوع مرتبط درباره   استفاده در این پرسشنامه 
 ( است  شده  برداشت  مسجد  در  (.  45،  1383رضازاده  مطالعه 

مساجد،   فرم  طریق  از  معانی  تداعی  بررسی  مذکور  پژوهش 

با توجه به تاکید پژوهش مذکور بر دریاف  ت  مدنظر بوده است. 
مردم از فرم بیرونی مسجد، و اینکه معانی ضمنی موضوع این  

مطالعه نیز به صورت غیرمستقیم و از طریق معانی عینی قابل  

مطالعه   درک  قابل  مسجد  ورودی  درونی  و  بیرونی  ارتباط    از 
می  نیز  پژوهش  این  برای  مذکور  صفات  استفاده  هستند؛  تواند 

مسجد منتخب،    12  ها، از ورودی تکمیل پرسشنامه شود. برای  

فیلم  ناظر  دید  پاسخ از  بین  و  تهیه  اشتراک  هایی  به  دهندگان 
شبیه  برای  شد.  فیلم گذاشته  فضایی،  دقیق  با  سازی  برداری 

برای    360حرکت   رویت  قابل  زوایای  تمامی  دوربین،  درجه 

و مقیاس   کیفیتی که مصالح مصرفی  با  را  به مسجد  مراجعین 

 کرد. ی فضا قابل درک باشد؛ بازنمایی م 
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 پژوهش یچارچوب نظر اگرامی. د1 ریتصو
 )مأخذ: نگارندگان( 

 نی ماب  یفضا تیفیبر ک ریو تاث رهایارتباط متغ اگرامی. د2 ریتصو
 )مأخذ: نگارندگان( 

 

 نگارندگان(. تحلیل ساختاری و عملکردی مساجد با طراحی متمایل به مدرن )مأخذ: 4جدول 
 مشاهدات  عملکرد  ساختار  نام مسجد 

 الجواد

 

کنی، رو، صحن، کفش : پل عابر، پیاده 1مسیر 
 در ورودی شبستان مردانه

، در ورودی شبستان  رو، کوچه : پیاده 2مسیر 
 زنانه 

نصب تابلوی بزرگ در ورودی شماره  
برای نامه مسجد به دلیل ناآشنا   1

 بودن فرم آن. 
عدم القای حس  شکل و حیاط بی 

 سکون. 

شهرک  

 غرب 

 

 رو، ورودی تاالرها : پل عابر، پیاده 1مسیر 
رو )دیوار منحنی کنار آن(،  : پیاده 2مسیر 

پلکان، پاگرد بزرگ و مرتفع، ایوان و دو منار، 
 فضای داخلیدر ورودی شبستان، پیش 

و    1فضا در ورودی شماره نبود پیش 
اج  رو برای قرار دادن ت استفاده از پیاده 

 هاگل در مراسم 
انزوای حجم و ارتباط حداقلی با بافت  

 اطراف 

ترمینال  

 غرب 

 

نشستگی، پله، ایوان،  رو، عقب : پیاده 1مسیر  
 ورودی شبستان 

رو، صحن  : پایانه مسافربری، پیاده 2مسیر  
باز، در  )حوض(، پله، ایوان و دو منار، هشتی نیمه 

فضای داخلی و  ها، پیش ورودی شبستان 
 آسانسورها 

 1عدم استفاده از ورودی شماره  
نبود فضای کافی بین ورودی شماره  

 و فضای شلوغ خیابان 1
 پشت کردن مسجد به خیابان اصلی 

 امیر 

 

باز،  رو، پلکان، هشتی نیمه : پیاده 1مسیر 
های کفش، ورودی صحن، محل نصب کیسه
 هاشبستان 

باز، رواق  نیمه رو، کوچه، هشتی  : پیاده 2مسیر 
های دور حیاط، صحن، محل نصب کیسه 

 هاکفش، ورودی شبستان

ها گیری فضایی برای دستفروش شکل 
 1نشستگی ورودی شماره در عقب

تبدیل حیاط به فضایی پرازدحام به  
 دلیل مقیاس کوچک آن
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 ن(. تحلیل ساختاری و عملکردی مساجد با طراحی متمایل به مدرن )مأخذ: نگارندگا4جدول 
 مشاهدات  عملکرد  ساختار  نام مسجد 

 نظام مافی 

 

های صحن،  رو، نرده : پل عابر، پیاده 1مسیر  
صحن، پلکان عریض، رواق ستوندار، در وردی  

 های زنانه و مردانه در طرفین رواق شبستان 
های صحن، صحن،  رو، نرده : پیاده 2مسیر 

های زنانه دار، در ورودی شبستان رواق ستون 
 مردانه در طرفین رواقو 

شکل در دو طرف  وجود دو صحن بین 
حجم کشیده مسجد در نتیجه عدم  
 القای حس سکون و مرکزیت در آنها 

عنوان پرکننده  وجود پوشش گیاهی به
 های حجم گوشه 

 الغدیر 

 

: مسیر عابر پیاده، طاق ورودی در کنار 1مسیر 
رو که با گیاهان رونده پوشیده شده،  پیاده 

حیاط کوچک همسطح با خیابان )ورودی تاالر 
طبقه زیرزمین(، پله، پاگرد بزرگ، محل نصب 

های کفش،  در ورودی شبستان مردانه، کیسه 
فضای ورودی بسته، مسیر جداشده با  پیش 

پارتیشین برای ورود به شبستان زنانه از کنار  
 شبستان مردانه 

: کوچه، حیاط سرپوشیده، پلکان  2مسیر 
 تان زنانه داخلی، شبس 

وجود سایبان متحرک در پاگرد پلکان  
ورودی شبستان مردانه )نیاز به فضای  

 باز در ورودی( نیمه 
تبدیل شدن حیاط سرپوشیده به انبار  

 وسایل )صندلی، و...( 
نبود فضای باز کافی در ورودی شماره  

رو برای تأکید  مسجد و اشغال پیاده 1
 بر ورودی 

 ردی مساجد با طراحی متمایل به سنتی )مأخذ: نگارندگان(. تحلیل ساختاری و عملک5جدول 

 مشاهدات  عملکرد  ساختار  نام مسجد 

امام  

 )ع(حسین

 

نشینی  ، مسیر سنگفرش، عقب)ع(: میدان امام حسین1مسیر 
وسیع، حوض کوچک چهارگوش، پلکان، ایوان ورودی،  

باز )برای آقایان(،  هشتی با سقف گنبدی، وضوخانه نیمه 
های کفش،  سردکن، رواق، صحن، حوض، محل کیسهآب

 هاورودی شبستان 
های بهداشتی  رو، گذر از کنار سقف سرویس : پیاده 2مسیر 

قرار گرفته در تراز پایینی، پله، ایوان، هشتی، رواق، صحن،  
 هاهای کفش، ورودی شبستان حوض، رواق، محل کیسه

وجود مغازه کوچک کفاشی در  
 1مسیر  کنار ایوان واقع در

امکان خواندن نماز در ایوان  
 غربی واقع در اطراف صحن 
قرارگیری مناسب میدان در  

و قرارگیری    1ورودی 
نامناسب سرویس در ورودی  

2 

امام جعفر  

 )ع( صادق

 

رو، پله، ایوان و دو منار، در ورودی شبستان،  : پیاده 1مسیر  
 فضای داخلی شبستان مردانه پیش 

 رو، کوچه، در ورودی شبستان زنانه پیاده :  2مسیر  

با وجود سطح کم نما در 
قسمت رو به خیابان، به دلیل  
داشتن عناصری چون مناره و  

کنندگی وجود  ایوان، دعوت 
 دارد.

 الرسول 

 

نشستگی، پله، ایوان و دو  : مسیر عابر پیاده، عقب1مسیر 
 فضای شبستان مردانه منار، در ورودی شبستان، پیش 

رو، پلکان، ایوان، در ورودی شبستان،  : پیاده 2مسیر 
 فضای شبستان مردانه پیش 

فضا  رو، کوچه، در ورودی شبستان زنانه، پیش : پیاده 3مسیر 
 و پلکان ورودی شبستان زنانه 

فضای شلوغ و آلوده در 
ورودی مسجد به دلیل 

قرارگیری ایستگاه تاکسی و  
مراتب روشن در  نبود سلسله 

ل  ورودی مسجد و تداخ 
 هاکاربری 
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 . تحلیل ساختاری و عملکردی مساجد با طراحی متمایل به سنتی )مأخذ: نگارندگان( 5جدول ادامه 

 مشاهدات  عملکرد  ساختار  نام مسجد 

 مسجدالنبی 

 

: میدان هفت حوض، خط عابر پیاده )یا پل عابر  1مسیر 
نشستگی درختکاری شده،  پیاده از خیابان مجاور(، عقب

فضای بزرگ ورودی  ایوان و دو منار، در، پیش پلکان، 
 هاشبستان 

فضای  رو، در ورودی شبستان زنانه، پیش : پیاده 2مسیر 
 بزرگ ورودی شبستان 

وجود فضای سبز در کنار  
عنوان یک  به   1ورودی شماره 

فضای شهری برای نشستن  
افراد، وجود فضای برای  
 تعریف بهتر ورودی مسجد 

 نور

 

رو، پله، ایوان و دو منار، در  پیاده، پیاده  : مسیر عابر1مسیر 
 فضای ورودی شبستان مردانه ورودی، پیش 

فضا و پلکان برای  رو، کوچه، در ورودی، پیش : پیاده 2مسیر 
 ورود به شبستان زنانه 

 : ورودی تاالرها3مسیر 

وجود فضای سبز حداقلی در 
متری از سطح زمین   2ارتفاع  

 در نمای نبش کوچه 

بالل  

 صداوسیما 

 

 : برای ورود کارکنان 1مسیر 
رو، پارکینگ، مسیر فرعی عابر پیاده، سردر  : پیاده 2مسیر 

ورودی، پلکان طویل، صحن )از سه طرف باز(، پله، ایوان  
 هافضای ورودی شبستان ورودی، در ورودی، پیش 

قرارگیری صحن در  
های  مراتب ورودی سلسله

، فضای  2و   1شماره  
 راجعینکننده تمام مجمع 

های فضایی به  ایجاد الیه
کمک پارکینگ و فضای سبز  

 بین مسجد و خیابان 

مقطع  پاسخ  پایانی  سال  دو  دانشجویان  شامل  که  دهندگان، 

های ارسالی از  کارشناسی معماری بودند؛ به کمک تماشای فیلم 
تکمیل کردند. دلیل انتخاب  ها را  نحوه ورود به مساجد، پرسشنامه 

ها آشنا بودن آنها به موضوع  دهی به پرسش این قشر برای پاسخ 

طراحی و اصطالحات به کاربرده شده است و به دلیل اینکه در  
طراحی  به  نسبت  هستند  کارشناسی  سنتی  مقطع  و  مدرن  های 

نظر در زمینه طراحی  تری دارند. افراد صاحب گیری مالیم موضع 

با   است  جدی ممکن  در  سوگیری  طرفی  از  دهند.  پاسخ  تری 
( که چهار گروه نمازگزار شامل  1383پژوهش نامبرده )رضازاده  

به   شهرسازی  و  معماری  دانشجویان  و  آبسان  کارخانه  کارگران 

باالتری  پرسش  اعتبار  با  دانشجویان  پاسخ  دادند؛  پاسخ  ها 
م  تر از مفاهی ها به دلیل درک ضعیف تشخیص داده شد. سایر گروه 

های متقابل بکار برده شده در پرسشنامه تمایزات معنایی،  و صفت 

پاسخ  روش  بیشتر  نتیجه  در  کردند.  انتخاب  را  طیف  میانه  های 

های تحصیل کرده و تا حدودی آشنا با  تمایز معنایی برای گروه 

؛  38،  1383تر تشخیص داده شده است )رضازاده  موضوع مناسب 

عملکردی 1391الوسون   تحلیل  در  عملکردهایی    (.  مساجد، 
فعالیت  تامین  بر  عالوه  که  شد  در  بررسی  مسجد،  جانبی  های 

های  گیری ارتباط بیرون و درون مسجد مؤثر هستند. فعالیت شکل 

کنندگان  سازد که از مراجعه جانبی بیشتر مخاطبانی را همراه می 
فعالیت  بر  پژوهش  این  تاکید  هستند.  مسجد  که  به  است  هایی 

را  عابران  می   تمامی  پیونددهنده  متاثر  عملکردهای  با  و  سازد 

را   مسجد  محیط  و  جذب  را  مخاطبان  شهری،  زندگی  و  مسجد 
های دوگانه  کند.  با بررسی میزان امتیاز دهی به صفت پویاتر می 

مدرن، طیف سنتی تا مدرن برای مساجد منتخب به دست  - سنتی 

شماره   )تصویر  تمایز 3آمد  نمودارهای  بهتر  خوانایی  برای   .)  
طرح   به    12معنایی،  مذکور  نمودار  براساس  مسجد     6مسجد 

مسجد متمایل به مدرن    6( و  4متمایل به سنتی )تصویر شماره  

( تقسیم شدند. به این ترتیب نمودارها و جداول  5)تصویر شماره  

 ها در دو گروه تدوین شدند. مربوط به نمونه 
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 -گانه  سنتیصفت دو. نمودار طیف مساجد منتخب براساس 3تصویر 
 نگارندگان( :مأخذ) مدرن

به طور کلی با بررسی نمودارهای تمایز معنایی در دو گروه، )تصاویر  

(، این نکته مشهود است که در مساجد متمایل به سنتی انسجام  5  و   4

احساس    ی تغییرات کمتریباشد و دامنه ها بیشتر میدر پاسخگویی 

و می ساختار  با  دانشجویان  بودن  آشنا  از   ناشی  شاید  که  شود 

باشدویژگی مساجد  این  ساده   ؛های  را  آنها  که  از  زیرا  آشناتر  و  تر 

داده  اند. بدین ترتیب نظرات در مساجد متمایل به مدرن تشخیص 

مورد مساجد مدرن بیشتر تابع سالیق شخصی بوده و در نتیجه دامنه  

 بیشتری خواهد داشت. تغییرات 

توسط   هستند؛  مدرن  به  متمایل  گروه  در  که  مساجدی  تمامی 
اند؛ اما در گروه مساجد متمایل  پاسخگویان جدید تشخیص داده شده 

تغییرات در صفت جدید دامنه  بیشتر و متنوع  -به سنتی  تر  قدیمی 
ها، چه با طرحمایه سنتی و  توان نتیجه گرفت که طراحیاست. می 

روز کردن مساجد هستند؛ اما با توجه  غلب در راستای به چه مدرن، ا

به نتایج به دست آمده میزان پذیرش مردم نسبت به مساجد سنتی  

بندی معانی قابل  توان با دسته بیشتر است. دلیل این پذیرش را می

مراتب ورودی، مطابق بخش معنایی در تصویر شماره درک در سلسله 

، در مورد صفاتی 5و    4و تصاویر    6ر  ، تحلیل کرد. با توجه به تصوی6

اند؛  فضا برای وروی شبستان در نظر گرفته شده که مربوط به پیش
تری  های نوگرا با تفاوت زیادی نسبت به سنتی، عملکرد ضعیفطرح 

فضا برای ورودی از سمت اند. از طرفی صفات مربوط به پیشداشته 

نقطه ضعف   این  انحراف کمتری،  درجه  با  در  خیابان هم  دارند.  را 
مورد فضای ورودی صفت خودنمایی بیشتر در مساجد مدرن دیده  
شده است؛ در مقابل صفات آشنا و صداقت داشتن در آنها بسیار کم  

، در مورد مساجد متمایل به  6اثر دیده شده است. بر اساس تصویر  
در   و  بوده  آن  کالبدی  بعد  و  به فضای ورودی  توجه  بیشتر  مدرن، 

های مراتبی سلسله کننده ضاها که می توانند تکمیلفرابطه با پیش

 فضاهای مابین باشند؛ توجه کمتری شده است.
توان گفت که فضای ورودی در مساجد مدرن با تقویت  در نهایت می

ارتباط  صفت ایجاد  هایی چون دلبازی، هیجان و خودنمایی، بجای 

لبدی معنوی و کاربردی میان فضای بیرون و درون مسجد، تظاهر کا
  اند.تری را بازنمایی کرده قوی

 نتیجه 
اجتماعی در شهر  - مساجد به دلیل داشتن نقش محوری عبادی   

خود   اطراف  محیط  و  زمینه  با  مناسب  ارتباط  نیازمند  اسالمی، 

منزله  هستند. در این پژوهش فضای مابین مسجد و خیابان به 

مهم  از  بیرون  یکی  میان  ارتباط  برقراری  برای  فضاها  و  ترین 
درون مسجد، معرفی شده است. با تحلیل کیفی این فضا در سه  

ای و  نمونه از مساجد منطقه   12بعد معنا، عملکرد و ساختار، در  

اکثر   طراحی  در  که  شد  حاصل  نتیجه  این  تهران  شهر  معاصر 
به  جای  به  معاصر  در  مساجد  نهفته  معنوی  مبانی  کردن  روز 

کارکردهای روزمره  اجتماعی به  - الگوهای سنتی، کارایی عبادی 

در   کاربردی  عنصری  عنوان  به  مسجد  جایگاه  و  یافته  تقلیل 
انسانی و شکل  ارتباطات  به عملکردهای متنوع،  برقراری  دهی 

تضعیف شده است. در نتیجه اکثر مساجد معاصر به جای اینکه  

در   بیشتر  باشند،  مردم  معنوی  نیازهای  به  پاسخ  برای  کانونی 
چون   جنبی  کارکردهای  و  خدمت  رسمی  مراسم  برگزاری 

مناسبتی هستند. در این خصوص گاه به ورودی تاالرهای مجزا  

مراتب ورود و تقرب برای کارکرد  برای مراسم، بیش از سلسله 

    شود. عبادی مسجد اهمیت داده می - معنوی 
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 طراحی متمایل به سنتمسجد با  6. نمودارتمایز معنایی برای 4تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان( 
 مسجد با طراحی متمایل به مدرن 6. نمودار تمایز معنایی برای 5تصویر 

 )مأخذ: نگارندگان( 
 

 نگارندگان(مراتب موجود در فضای مابین شبستان و خیابان در مساجد متمایل به مدرن در چهار حالت کلی )مأخذ: . گسست در سلسله6تصویر
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 های فضایی مابین مسجد و خیابانهای الیه ویژگی. 7 تصویر
 (: نگارندگاند( )مأخذجایی و وجود همپوشانی میان صفات هستنها نشانگر امکان جابهچین)خط

 

های متعدد  های قابل توجه در الیه ، ویژگی 7مدل تصویر شماره  

و   ابعاد ساختاری، عملکرد  در  را  درون مسجد  و  بیرون  فضایی 

گیری  توان شکل دهد. با توجه به این مدل، می معنایی نشان می 
به   طراحی  تمهیدات  با  را  مسجد  درون  و  بیرون  مابین  فضای 

های فضایی، از فضای بیرونی و پیشخوان  تعادل رساند. این الیه 
ا عناصر مناسب به الیه  مسجد آغاز و با عبور از فضای ورودی ب 

رسد. بدین ترتیب با رعایت مفاهیم فضایی  ورود به شبستان می 

های فضایی، امکان تنوع و نوآوری در طراحی  متناسب با الیه 
با   باید  مسجد،  به  ورود  فضای  طراحی  در  دارد.  وجود  نیز 

کف  فضاهایی  با  بکارگیری  مجاورت  و  سبز  و  شده  سازی 

معنوی مسجد، جلوخانی مناسب    های همخوان با فضای کاربری 
رویدادهای مختلف   و  روزمره  استفاده  در  و حرکت  برای مکث 

حاشیه  کارکردهای  معاصرسازی  در  اگرچه  آورد.  یا  بوجود  ای 

شوند؛ غلبه کارکرد اصلی نباید  عناصری که با مسجد ترکیب می 
نقش   همخوان،  کارکردهای  وجود  ولی  گیرد؛  قرار  تاثیر  تحت 

به  را  فعالیت عنوا مساجد  کانون  اجتماعی ن  و  - های  فرهنگی 

می  تقویت  مردمی  نکته ارتباطات  این  کند.  در  ارزش  قابل  ی 
به  بیرون و درون مسجد  به فضای مابین  عنوان  پژوهش توجه 

فضا که محل   این  است. طراحی  تأثیرگذار  و  یک فضای مهم 

و   شهری  طراحی  از  ترکیبی  است؛  خیابان  و  مسجد  اتصال 
دین ترتیب وضع قوانین طراحی شهری برای  باشد. ب معماری می 

کاربری  برای  ایجاد  مناسب  اجتماعی  و  کالبدی  بستر  و  ها 

باشد. با توجه به این که نتایج  گیری این فضا ضروری می شکل 

سلسله  و  نظم  در  پژوهش،  الیه این  پیوند  مراتب  فضایی  های 

الگوهای   به  نسبت  را  سنتی  الگوهای  مسجد،  درون  و  بیرون 
دهد؛ باید توجه داشت که در بسترهای  تر نشان می فق مدرن، مو 

های طراحی نباید موجب تضعیف اصول  مکانی مختلف، نوآوری 
عبادی  - ساختاری  فضای  به  ورود  ضمنی  معانی  و  عملکردی، 

الزمه  نتیجه  در  شود.  و  مسجد  جدید  های  طرح  موفقیت  ی 

ی  ی خود، حفظ اصول معمار نوآورانه، در رابطه با پیوند با زمینه 
 باشد و شهرسازی اسالمی در کالبدهای امروزی می 

 هانوشتپی
1.  Ghouchani   
2. Sutarjo 
3.  M.H.AL.Muqaram 

4.  Krstic 

5.  Lee 

6.  Passive 

7.  Diz-Mellado 
8. Mostafa 
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Abstract 

 
The mosque as a socio-religious center for the continuation of a dynamic life needs enrichment in its 

relationship with the context, which is achieved through humane, physical and natural connection with 

the external environment. Establishing a proper connection between the building and the background of 

its formation is one of the most important architectural points. The role of in-between spaces in creating 

connection and disconnection is mentally and objectively significant in determining the quality of this 

relationship. Depending on the scale of the elements, the quality of the in-between spaces and its nature 

also changes in different conditions. In-between spaces which connect the mosque with the external 

environment can be studied from different functional, structural, semantic aspects and also it can be 

examined in terms of historical developments, location and urban communication, and Islamic wisdom. 

In these studies, scale also plays an important role that can vary from macro scale (relationship of 

mosque with city) to middle scale (relationship of elements and in-between spaces) and micro scale 

(elements of mosque). In this study, the quality of the space between the mosque and the outside 

environment in the middle scale and the space that the visitors see when crossing the street and entering 

the mosque, has been studied. Thus, the in- between space is examined as a space that creates the 

connection between the mosque and the outside environment. The analysis of this connection is limited 

to the entrance space of the mosque, from the outside to the entrance of the nave. It is assumed that the 

outward-inward path plays an important role in preparing the payers to receive a spiritual sense of 

closeness to the mosque nave. Depending on the type of design, sometimes this path is formed indoors 

and sometimes outdoors and semi-outdoors. The main question is what are the functional and semantic 

features of this path in modern or traditional structures? How can this relationship be explained in terms 

of structure-function and its effect on receiving implicit meanings? the purpose of this study is to explain 

relationship between the mosque and the external urban environment in order to improve the status of 

existing mosques and improve the design of future mosques. The research method is logical reasoning 

in which the characteristics of the in-between space passing outside and inside the mosque in three 

aspects of structure, function and meaning in twelve selected samples of contemporary regional mosques 

of Tehran has been analyzed ranging from traditional to modern. After examining the structural and 

functional features of the exterior and interior connection of the mosque, the implicit purpose has been 

analyzed using the technique of semantic differentiation. The semantic differentiation method is used to 

express people's feelings about space, in which bipolar attributes are used. These attributes are set in 
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relation to the purpose of the research, so those attributes were selected those express implicit meanings 

in relation to the exterior of mosques until their entrance to the nave. By examining the semantic 

difference diagrams in the two groups of mosques with a modern and traditional design, it can be said 

that the entrance space in modern mosques, by reinforcing attributes such as spaciousness, excitement, 

and pretension, instead of creating a spiritual and functional connection between the outside and inside 

space of the mosque, represented a stronger physical appearance. In general, the findings show that in 

the design of most contemporary mosques, instead of updating the spiritual foundations hidden in the 

traditional patterns, the devotional and social efficiency of the mosque has been reduced to daily 

functions. These results, in the order and hierarchy of the spatial layers of the mosque interior and 

exterior connection, show that traditional patterns are more successful than modern patterns in most 

aspects. Most contemporary mosques, instead of being a focal point for responding to the spiritual needs 

of the people, are more in the service of ancillary functions such as holding official and occasional 

ceremonies. In this regard, sometimes the entrance of separate halls for ceremonies is given more 

importance than the hierarchy of entrance and proximity for the spiritual-praying function of the 

mosque. The formation of in-between space of the mosque interior and exterior can be balanced with 

design arrangements. These spatial layers start from the outer space and the counter of the mosque and 

reach the entrance layer of the nave by passing the entrance space with suitable elements. Thus, by 

observing appropriate spatial concepts to the spatial layers, there is a possibility of diversity and 

innovation in design. In designing the entrance space of the mosque, it is necessary to create a suitable 

front for pausing and moving in daily use and various events by using the floored and green spaces and 

adjacency to the uses that are in line with the spiritual space of the mosque. Although in the 

modernization of marginal functions or elements that are combined with the mosque, the dominance of 

the main function should not be affected, but the existence of consistent functions strengthens the role 

of mosques as a center of socio-cultural activities and public relations so that the designs made in the 

path of excellence and evolution of meanings hidden in the rich architecture of Iranian mosques.  

 

Key word: mosque - external and internal connection- spaces in-between Spaces –hierarchy 
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