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چکیـــــده
رعایــت سلســله مراتب در ســاخت بناهــا جــزو اصولــی بــوده کــه انتظــام فضایــی در بناهــای مختلــف از جملــه مســاجد را در    پــی 
ــوده اســت؛  ــی سلســله مراتب کــه در طــول ســال ها در مســاجد مــورد اســتفاده ب داشــته اســت. مســاله رعایــت اصــول و توال
ــه  ــت شــکل گرفت ــه فعالی ــد از مســاجد داشــته؛ چراک ــراد و فعالیت هــای او در طــول بازدی ــر احساســات اف ــر مســتقیمی ب تاثی
ارتبــاط مســتقیمی بــا انســان و ذهنیــات او نســبت بــه مســجد دارد و منجــر بــه ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان می شــود؛ بعــد 
ــی در الگــوی مســاجد، سلســله مراتب آن هــا  ــا ایجــاد تغییرات ــوی و جمهــوری اســالمی ب ــه و در دوره  هــای پهل از دوره قاجاری
دچــار تغییراتــی شــده کــه بــا توجــه بــه تاثیــر آن بــر فعالیــت و ذهنیــات افــراد، ضــرورت دارد ارتبــاط میــان سلســله مراتب بــا 
حــس تعلــق بــه مــکان مــورد بررســی قــرار گیــرد. هــدف از انجــام ایــن پژوهــش بررســی تغییــرات کالبــدی مســاجد و اثــر 
ــن ســوال پاســخ داد  ــه ای ــه طــور مشــخص می بایســت ب ــد از مســجد دارد؛ ب ــر در بازدی ــه مــکان کارب ــق ب ــر حــس  تعل آن ب
ــه صــورت  ــق، پرســش ها ب ــکان در مســاجد چیســت؟ در روش تحقی ــه م ــق ب ــر ایجــاد حــس تعل ــر سلســله مراتب ب ــه تاثی ک
کیفــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای و کارمیدانــی بررســی شــده کــه از طریــق ارائــه یــک مــدل تحقیقــی بــر اســاس فــرم 
کالبــدی مســاجد و ارزیابــی آن بــر مبنــای تطبیــق سلســله مراتب و تحلیــل عناصــر کالبــدی موثــر بــر حــس  تعلــق بــه مــکان 
ــا گذشــت زمــان برخــی از عناصــر کالبــدی  ایــن مطالعــه صــورت گرفتــه اســت. یافته هــا در ایــن تحقیــق نشــان می دهــد ب
ــالوه  ــود. ع ــم می ش ــدی سلســله مراتب فه ــاوت در نشــانه های کالب ــاله از تف ــن مس ــه ای ــده ک ــی ش ــار تغییرات در مســاجد دچ
بــر آن، حــذف سلســله  مراتب در بعضــی مســاجد، فعالیــت و تعامــل کاربــر در فضــا را تحــت تاثیــر قــرار می دهــد؛ و در ایجــاد 
ــج پژوهــش نشــان می دهــد؛ سلســله  مراتب و حــس  ــر بســزایی خواهــد داشــت. نتای ــی مخاطــب از مســجد تاثی ــر ذهن تصوی
ــا حــذف سلســله  مراتب در هــر دوره  ــی ی ــر توال ــه تغیی ــه طــوری ک ــکان در مســاجد مکمــل یکدیگــر هســتند ب ــه م ــق ب  تعل
باعــث می شــود ماهیــت عناصــر کالبــدی، از ســکون بــه حرکــت یــا گــذر از سلســله مراتب تغییــر پیــدا کنــد. پــس در نتیجــه 
ایــن تحــول، تجربــه و درک از نشــانه های کالبــدی در سلســله مراتب بــه درســتی صــورت نگرفتــه و حــس تعلــق بــه مــکان 

ــرار می دهــد. ــر ق ــراد را تحــت تاثی اف
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مقدمه
ــه  ــورد توج ــروزه م ــه ام ــوده ک ــی ب ــز مفاهیم ــکان ج ــس   م ح
ــد.  ــخن گفته  ان ــاب س ــن ب ــی در ای ــراد مختلف ــده و اف ــع ش واق
ــت و  ــان ایجــاد هوی ــدگاه آن ــن موضــوع از دی ــت ای ــل اهمی دلی
تعلــق   خاطــر توســط حــس   مــکان و مولفه  هــای وابســته بــه آن 
اســت. حــس تعلــق بــه مــکان یکــی از مولفه هــای حــس   مــکان 
محســوب می  شــود کــه بــه تجربــه افــراد از حضــور در اماکــن و 
ــردازد و ســبب  ــی ثبــت شــده در ذهــن آن  هــا می  پ ــر ذهن تصوی
ــه  ــورت گرفت ــه ص ــاس تجرب ــر براس ــق خاط ــی تعل ــاد نوع ایج
ــر1  ــط کانت ــکان توس ــه م ــق ب ــس   تعل ــای ح ــود. مولفه  ه می  ش
)1977( و پانتــر2 )1991( ارایــه شــده   اســت. ایــن مولفه  هــا شــامل 
ــر  ــه ادراک ب ــی( می  باشــد ک ــا )تصویرذهن ــت و معن ــد، فعالی کالب
پایــه ایــن ســه مولفــه شــکل خواهــد گرفــت. مســجد نیــز یکــی 
از تجلی گاه  هــای ظهــور معنــا در کالبــد می  باشــد؛ و باتوجــه 
ــه رویکــرد کالبــد طراحــی شــده در آن احساســات او را تحــت  ب
ــر  ــجد، تصوی ــای مس ــش در فض ــد؛ و فعالیت ــرار می ده ــر ق تاثی
ذهنــی مناســبی را از تجربــه بازدیــد ایجــاد می  کنــد. امــا اینکــه 
ــر  ــد ب ــدازه می  توان ــه ان ــا چ ــه و ت ــجد چگون ــله   مراتب مس سلس
فــرد تاثیرگــذار باشــد؛ بســتگی بــه نشــانه  های کالبــدی موجــود 
ــبی در  ــی مناس ــر ذهن ــی تصوی ــب وقت ــی دارد. مخاط در طراح
ــه  ــده او را ب ــانه  های درک ش ــه نش ــود ک ــاد می ش ــش ایج ذهن
فعالیــت وا دارد. ایــن پژوهــش در صــدد مقایســه تغییــر نشــانه  ها 
ــه  ــق ب ــس   تعل ــاد ح ــاجد و ایج ــله مراتب مس ــد و سلس در کالب
ــدی در  ــر کالب ــه از عناص ــورت گرفت ــاس درک ص ــکان براس م
مســاجد ســه دوره قاجــار، پهلــوی و جمهــوری اســالمی خواهــد 

بــود.

روش تحقیق و پرسش پژوهش
ــت؛  ــده اس ــام ش ــی انج ــورت کیف ــه ص ــه ب ــش ک ــن پژوه ای
سلســله   مراتب در مســاجد تبریــز را در دوره  هــای مختلــف مقایســه 
ــدی و  ــای کالب ــی، مولفه  ه ــتفاده از روش تطبیق ــا اس ــد. ب می کن
ــا  ــاخصه  های آن ب عناصــر سلســله مراتب مســجد را براســاس ش

دوره  هــای تاریخــی )قاجار-پهلــوی و جمهــوری اســالمی( تطبیق 
ــا در  ــله مراتب را ب ــی، سلس ــری از روش تحلیل ــا بهره گی داده و ب
ــر  ــر تصوی ــر و تاثی ــت کارب ــر فعالی ــد ب ــر کالب ــن تاثی ــر گرفت نظ
ذهنــی ایجــاد شــده در آن، تحلیــل انجــام خواهــد گرفــت تــا بــه 
ــر ایجــاد  ــر سلســله   مراتب ب ــن پرســش پاســخ داده شــود: تاثی ای
ــی  ــت توال ــت؟ رعای ــاجد چیس ــکان در مس ــه م ــق ب ــس تعل ح
ــوده و فعالیــت او را  ــر ب ــر موث ــر کارب سلســله   مراتب در مســاجد ب
ــر از جملــه حرکــت و یــا ســکون  کنتــرل می  کنــد. فعالیــت کارب

ــد. ــیم می  کن ــرای او ترس ــی ب ــی مختلف ــر ذهن تصوی

پیشینه پژوهش
ــاس  ــابه در مقی ــای مش ــکان در پژوهش  ه ــه م ــق ب ــس   تعل ح
خانــه، محلــه، شــهر و یــا اماکــن خــاص صــورت گرفتــه   اســت؛ 
ــده  ــر ش ــای ذک ــی مقیاس  ه ــرای بررس ــی ب ــرد انتخاب و رویک
ــی،  ــدی، خوانای ــی، رضایت  من ــای اجتماع ــه فعالیت  ه ــتر ب بیش
نفوذپذیــری آســایش، توســعه ارتباطــات، امنیــت، تزئینــات 
ــاس  ــر اس ــم را ب ــن مفاهی ــًا ای ــه غالب ــق دارد ک ــانه  ها تعل و نش
ــار  ــدی از محیــط برداشــت شــده   اســت. در کن ویژگی  هــای کالب
پژوهش هــای انجــام شــده، در زمینــه سلســله مراتب نیــز عمدتــًا 
ــالمی،  ــت اس ــان و حکم ــر عرف ــی از منظ ــول مباحث ــب ح مطال
سلســله مراتب ورودی خانــه و مســاجد یــا مطالعــه سلســله مراتب 
ــای  ــی در ج ــه همگ ــده ک ــت انجــام ش ــم و محرمی ــد حری از بُع
خــود ارزشــمند اســت؛ امــا مباحثــی کــه پژوهشــگران در مــورد 
ــی  ــردی کم ــا رویک ــد ب ــکان مطــرح کرده  ان ــه م ــق ب حــس تعل
بــه موضــوع نــگاه شــده اســت. اغلــب ایــن مطالعــات در مقیــاس 
ــس  ــاری ح ــه معم ــه جنب ــر ب ــه؛ و کمت ــورت گرفت ــهری ص ش
تعلــق بــه مــکان و کالبــد مســجد پرداخته انــد. مطالعــات انجــام 
ــه صــورت  ــد را ب ــز بیشــتر کالب ــورد سلســله  مراتب نی شــده در م
ــورد  ــات در م ــد مطالع ــه و فاق ــی در نظــر گرفت یــک فضــای کل
ــرد ســطوح کالبــدی  تاثیــر عناصــر کالبــدی در فضــا نظیــر کارب

می باشــد.

جدول 1. پیشینه تحقیق )نگارندگان(
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مبانی نظری
حس مکان و سطوح آن

ــث  ــراد باع ــی اف ــه و درک   ذهن ــه، غیرآگاهان ــات آگاهان احساس
ــط  ــت رواب ــبب تقوی ــه س ــند؛ ک ــی باش ــط راض ــده از محی ش
اجتماعــی و فرهنگــی آنــان در یــک جامعــه خواهــد شــد. 
براســاس ایــن تعریــف و تعاریــف مشــابه می  تــوان حــس مــکان 
ــاز  ــه زمینه  س ــکان دانســت ک ــا م ــان ب ــالت انس را حاصــل تعام
ــط شــده کــه حضــور و  ــراد در ذهــن و محی ــروز احساســات اف ب
ــور  ــت حض ــن تقوی ــد. ای ــت می  کن ــکان تقوی ــت او را در م فعالی
ــر ذهنــی در مخاطــب می شــود و  و فعالیــت باعــث ایجــاد تصوی
همیــن امــر ســبب شــده تــا حــس   مــکان بُعــد معنایــی و عاطفــی 
ــامل  ــی را ش ــطوح مختلف ــکان س ــس م ــد. ح ــدا کن ــرای او پی ب
شــده، شــامای3 )1991( در بررســی  های خــود در مــورد ســطوح 
مختلــف احســاس بــه مــکان ســه مرحلــه اصلــی حــس   مــکان، 
دل  بســتگی بــه مــکان و تعهــد بــه مــکان را معرفــی و ایــن حــس 
ــطح  ــت س ــن هف ــد. ای ــدی می  کن ــطح طبقه  بن ــت س را در هف
ــری در  ــی از قرارگی ــکان، آگاه ــه م ــبت ب ــی نس ــامل بی تفاوت ش
ــکان، یکــی  ــه م ــکان، دل بســتگی ب ــه م ــق ب ــکان، تعل ــک م ی
ــرای  ــداکاری ب ــکان و ف ــکان، حضــور در م ــا اهــداف م شــدن ب

ــود. مــکان می ش

معنای حس تعلق به مکان
بــرای شــناخت بهتــر حــس   مــکان، از مفهــوم تعلــق بــه مــکان 
ــه وجــود می  آیــد اســتفاده خواهــد  ــر پایــه حــس مــکان ب کــه ب
ــکان  ــه م ــرد ب ــد ف ــث پیون ــکان باع ــه م ــق ب ــس تعل ــد؛ ح ش
ــی در  ــی و ادراک ــورت تجرب ــه دو ص ــث ب ــن مبح ــود. ای می ش
ــا محیــط  ــاط ب ــه وســیله ارتب ــد کــه ب ــدا می کن انســان نمــود پی
ــی  ــای مختلف ــه روش ه ــردازان ب ــد. نظریه پ ــد آم ــت خواه بدس
ــتیل4 او  ــاب اس ــه در کت ــد از جمل ــان کرده ان ــوع را بی ــن موض ای
پیونــد فــرد بــه مــکان را حاصــل تجربــه وی از نشــانه ها، معانــی، 
ــد کــه طــی ایــن فرآینــد  عملکردهــا و شــخصیت مــکان می دان
ــش  ــکان برای ــه و م ــکل گرفت ــب ش ــی در مخاط ــر ذهن تصوی
محتــرم می شــود )اســتیل 1981، 44(. رلــف5 )1967( ایــن 
تجربــه را ناشــی از گــذر زمــان یــا ادراک می دانــد او در تعریــف 
ــه  ــان تجرب ــاد پنه ــی از ابع ــه و ادراک ــه ناآگاهان ــه جنب ــکان ب م
ــا حــس  ــوان حــس وابســتگی ی فــردی اشــاره دارد و از آن به عن
  مــکان تعبیــر می کنــد کــه از ایــن طریــق معنــی مــکان حاصــل 
می شــود؛ در ادامــه وی بــه مســائلی چــون الیه هــای اجتماعــی و 
فرهنگــی نیــز اشــاره دارد کــه در تجربــه از مــکان موثر اســت. در 
منابــع، ادراک و تجربــه قائــل بــه دریافــت نشــانه ها و الیه هــای 
اجتماعــی و فرهنگــی می باشــد. مطالعــه دقیــق مفاهیــم قرآنــی 
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تصویر 1. مدل مفهومی مکان و اجزای آن )مأخذ: کانتر 1977(

نیــز ردپایــی از توجــه بــه نشــانه ها را نشــان می دهــد بــه طــوری 
کــه کالبــد طبیعــت در رابطــه بــا انســان دارای رازهــا و رمزهــا و 
ــه آن اشــاره  مفاهیمــی اســت کــه در بســیاری از آیــات قــرآن ب
ــاد  ــانه از آن ی ــی نش ــه معن ــه ب ــه آی ــا کلم ــد ب ــده و خداون ش
می کنــد )نقــره کار 1378، 223(. پــس ایــن مســاله صــادق اســت 
کــه زمانــی نشــانه  الهــی فهــم خواهــد شــد کــه درک و آگاهــی 

درســتی نســبت بــه عواملــی مــادی وجــود داشــته باشــد.
ــان  ــی ایم ــن، یعن ــاد دی ــی از ابع ــا یک ــالمی تنه ــدگاه اس در دی
ــد قــوی دارد. البتــه می بایســت توجــه  ــا حــوزه احساســات پیون ب
ــان،  ــا زب ــرار ب ــا قلــب، اق کــرد کــه منظــور از ایمــان، معرفــت ب
ــت  ــه معرف ــی ب ــز متک ــان نی ــس ایم ــت پ ــه ارکان اس ــل ب عم
ــا  ــان حکم ــف از زب ــای مختل ــه صورت ه ــت ب ــد. معرف می باش
اســالمی بیــان شــده اســت؛ امــا در زبــان وحــی معرفــت ریشــه 
در نشــانه دارد. معرفــت نوعــی تداعــی اســت و لــذا چنیــن 
ــدَرک 2. نشــانه؛ کــه  ــر دو اصــل اســتوار اســت 1. م ادراکــی، ب
ــا در ذهــن باشــد )ناری قمــی  ــد در شــی مــادی ی نشــانه می توان
ــن  ــه ای ــوان ب ــالمی می ت ــوزه اس ــو 1394، 22(. در ح و قره بگل
مســاله رســید کــه عوامــل رمــزی، آیــه ای و تمثیلــی می تواننــد 
در عناصــر کالبــدی نمــود پیــدا کــرده چراکــه وابســته بــه زمــان 
و مــکان هســتند و بــرای انســان اندیشــمند و آگاه درک شــده و 
معنــا پیــدا می کنــد )نقــره کار 1378، 221(. در تحقیقــات مشــابه 
ــی از  ــوان جزئ ــه عن ــانه ها ب ــاله نش ــت مس ــج از اهمی ــز نتای نی

ــد. ــر می ده ــد خب کالب

عوامل ایجادکننده حس تعلق
ــن  ــر گرفت ــدی و در نظ ــر کالب ــق از منظ ــس   تعل ــه ح ــه ب توج
ــکان  ــر م ــدگاه کانت ــت اســت. از دی ــز اهمی ــاد آن بســیار حائ ابع
ــم  ــوع مه ــی  ترین موض ــد. اساس ــتقل باش ــد مس ــرد نمی  توان از ف
ــان عناصــر  ــی اســت کــه رابطــه می ــان مــدل مــکان، مدل در بی
شــکل  دهنده هــر مــکان را شــرح دهــد. کالبــد، فعالیــت و تصویــر 
ــور  ــکان متص ــرای م ــر ب ــه کانت ــتند ک ــی هس ــی مولفه  های ذهن
اســت )کانتــر 1977(. نتیجــۀ مطالعــات ریجــر6 و الوارکاس7 هــم 
نشــان می  دهــد کــه تعلــق کالبــدی نقــش اساســی و مهمــی در 
ــر  ــه  داری تعبی ــه ریش ــت و آن را ب ــق را داراس ــس   تعل ــاد ح ایج
ــکل  دهی  ــث ش ــرد باع ــر ف ــدی ب ــر کالب ــر عناص ــد. تاثی می  کنن
بــه معنــای حــس   تعلــق و نقــش بســتن آن بــر ذهــن بازدیدکننده 

می  شــود )ریجــر و الوارکاس 1981(.
ــدم )1393(  ــگر مق ــی و دانش ــیان همدان ــت )1384(؛ عباس فالح
ــی شــکلی،  ــر نشــانه ها، عوامل ــدی نظی ــل کالب ــاط عوام ــه ارتب ب
ــاره  ــکان اش ــس م ــق ح ــله مراتب در خل ــی و سلس ــط فضای رواب
ــب  ــی در مخاط ــر ذهن ــاد تصوی ــل را در ایج ــن عوام ــد و ای دارن

ــود  ــرح می ش ــا مط ــه در اینج ــوالی ک ــا س ــد. ام ــر می دانن موث
ایــن اســت کــه نقــش ســطوح کالبــدی در ایجــاد حــس تعلــق 
ــان فضــا  ــد؛ زب ــد را شــکل می دهن چیســت؟ ســطوحی کــه کالب
می باشــد و مفاهیمــی را کــه معمــار در ذهــن خــود داشــته 
ــت  ــه گرف ــوان نتیج ــد؛ می  ت ــل می  کن ــیله منتق ــن وس ــه ای ب
ــه از  ــتند ک ــوب هس ــق مطل ــس تعل ــر ح ــی از منظ محیط  های
ــد درک درســتی از  ــرد می  توان ــد و ف ــز برخوردارن ــی و تمای خوانای
آن داشــته   باشــد. مرتضــوی نیــز بــه اهمیــت ایــن ســطوح اشــاره 
دارد و تغییــر ایــن ســطوح را در برداشــت از معانــی ایجــاد شــده 

ــوی 1380، 73(.  ــد )مرتض ــر می دان ــط موث در محی
عــالوه بــر مطالبــی کــه آمــد ایجــاد تصویــر ذهنــی در محیــط، 
ــرو مولفه  هایــی همچــون احساســی کــه رنگ هــا، اشــکال،  در ِگ
ــو،  ــد، ب ــود می آورن ــه وج ــده ب ــراي دی ــور ب ــوع ن ــرک و تن تح
صــدا، حــس المســه بــه شــناخت و تشــخیص محیــط کــه ســبب 
ــچ 1372،  ــد )لین ــراد خواهد  ش ــی در اف ــاط غیرکالم ــت ارتب تقوی
ــا  ــده ت ــث ش ــر باع ــدل کانت ــودن م ــردی ب ــع و کارب 128(. جام
محققیــن دیگــری نیــز براســاس الهــام از ایــن مــدل، مــدل خــود 
ــا تعییــن مولفه  هایــی تحــت عنــوان کالبــد،  را تبییــن کننــد. او ب
فعالیــت و تصویــر ذهنــی دیاگــرام ســه بعــدی را ارایــه می  کنــد 

کــه گویــای مــدل مــکان اســت )تصویــر 1(.

ــد پیدایــش تمامــی فرم  هــای تجســمی از حرکــت  ــه8 می  گوی ِکل
ــاد  ــط ایج ــد و خ ــت می  کن ــه حرک ــود؛ نقط ــاز می  ش ــه آغ نقط
ــد و ســطح را  ــکان یاب ــر م ــط تغیی ــر خ ــد اول(. اگ ــردد )بُع می  گ
ــا،  ــه فض ــه ب ــت از صفح ــد دوم(. در حرک ــد )بُع ــل می  کن حاص
ــه بُعدی( )دی  ــود )س ــاد می  ش ــم ایج ــات، جس ــورد صفح از برخ
کــی چینــگ 1391، 18(. خالصــه اینکــه انــرژی جنبشــی، 
حرکــت نقطــه را بــه خــط، خــط را بــه صفحــه، و صفحــه را بــه 
ــه  ــی ب ــطوح مختلف ــد از س ــد. کالب ــل می  کن ــی تبدی ــد فضای بع
ــدام از  ــرد؛ هرک ــودی و بازشــو شــکل می گی ــی، عم صــورت افق
ــل هــر عنصــر در شــکل گیری سلســله مراتب  ــق ذی ــن مصادی ای

ــر 2(. ــد )تصوی ــر دارن در مســاجد تاثی
کدهــای دریافــت )ادراک( شــده از ســطوح کالبــدی در جهت  دهی 
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تصویر 2. دسته بندی فضاها براساس فرم کالبدی )مأخذ: نگارندگان؛ با اقتباس از چینگ 1391(

افــراد در محیــط موثــر اســت. بــدون آنکــه راهنمایــی در محیــط 
ــا اولیــن حضــور خــود بــر  وجــود داشــته باشــد؛ فــرد می  توانــد ب
ــه  ــوان این گون ــد. می  ت ــدف برس ــه ه ــد ب ــای ادراک از کالب مبن
ــا  ــت ت ــایی اس ــال رمزگش ــا در ح ــرد دائم ــه ف ــرد ک ــوان ک عن

ــد شــناخت بهتــری را از محیــط پیــدا کنــد. تعامــل انســان  بتوان
ــط  ــاری در محی ــه رفت ــه چ ــت ک ــد گف ــه او خواه ــط ب ــا محی ب
نشــان  دهــد؛ و چگونــه از ارتبــاط غیرکالمــی محیــط بــا اســتفاده 

ــد. ــره جوی ــله مراتب به ــد و سلس از کالب

مفهوم سلسله مراتب
اصــل سلســله مراتب می  توانــد بــه صــورت طبیعــی و یــا توســط 
انســان بــر جهــان هســتی و صنایــع دســتی انســانی حاکــم شــود. 
ــا و ســاخت یــک مجموعــه  ــن اصــل نقــش به ســزایی در احی ای
ــاری  ــد. در معم ــد ش ــه آن خواه ــی ب ــبب هویت بخش دارد و س
ایــران دو نــوع تقســیم بندی بــرای سلســله مراتب صــادق اســت. 
اول بــه صــورت شــکلی، ماننــد ایجــاد مقرنــس، جهــت تســهیل 
ــه  ــقف. دوم ب ــه س ــا ب ــودی دیواره ــطوح عم ــل س ــری تبدی بص
ــر  ــی ب ــا مبنت ــک فض ــکل گیری ی ــه در ش ــی، ک ــورت معنای ص
ــداوم  ــوع از ت ــن ن ــود. ای ــاد می ش ــل ایج ــال و وص ــال، انتق اتص
ــاز  ــن نی ــر تامی ــالوه ب ــه ع ــده ک ــامل ش ــی را ش ــی معان فضای
عملکــردی و فضایــی، بــه توالــی تسلســل حــاالت و احساســات 
ــا  ــت در فض ــی از فعالی ــب ناش ــر ادراک مخاط ــده و ب ــر ش منج
ــه  ــای ب ــب 1391، 85(. معن ــی و فاضل نس ــت )طبس ــر اس موث
ــه  ــا عوامــل ایجادکننــده حــس تعلــق ب ــد ب وجــود آمــده می توان
ــه  مــکان نیــز مرتبــط باشــد. از ایــن جهــت کــه حــس تعلــق ب
ــا آن  ــل ب ــط و تعام ــه و درک از محی ــا تجرب ــد ب ــکان در کالب م
ــای  ــه در بحــث معن ــی ک ــر توضیحات ــا ب ــه بن ــر و کار دارد ک س
حــس مــکان و عوامــل ایجادکننــده حــس تعلــق بــه مــکان داده 
ــق  ــس تعل ــله مراتب و ح ــوم سلس ــد مفه ــر می رس ــه نظ ــد ب ش

ــن موضــوع  ــد ای ــد. در تایی ــا یکدیگــر دارن ــکان نســبتی ب ــه م ب
مطالعــه نشــان داد کــه جنبه هــای کاربــردی و نحــوی نشــانه ها 
کــه بــه ترتیــب بــه فعالیت هــا و سلســله مراتــب مرتبــط بــوده در 
ایجــاد حــس مــکان موثــر هســتند )فالحــت و نوحــی 1391، 24-

23(. ایــن نکتــه نیــز قابــل توجــه اســت کــه ارتبــاط مســتقیمی 
ــا فعالیت هایــی همچــون حرکــت، مکــث،  میــان سلســله مراتب ب
اســتراحت، گــردش و تماشــای منظــره در فضــا وجــود دارد ایــن 
بــدان معنــی اســت کــه شــکل یــا فــرم فضــا بــا واکنــش کاربــر 
در فضــا مرتبــط اســت )دی کــی چینــگ 1391، 286(. بــه 
صــورت کلــی انتظــام در یــک مجموعــه درک و شــناخت بهتــری 
ــت  ــامل حرک ــه ش ــت او ک ــان داده و فعالی ــه انس ــکان ب را از م
ــاد  ــق ایج ــس تعل ــدگاری و ح ــن او مان ــت؛ در ذه ــکون اس و س

می  کنــد.

حرکت و سکون در سلسله  مراتب
ــه  ــم از درون ب ــه بتوانی ــد ک ــدا می  کن ــی پی ــی معن ــیالیت زمان س
ــه در  ــدون آنک ــم؛ ب ــت کنی ــا حرک ــس آن در فض ــرون و برعک ب
ــود  ــه خ ــه آنک ــیم؛ مگرن ــل باش ــی قائ ــوع محدودیت ــن موض ای
حریمــی را بــرای اعمــال محدودیــت قائــل شــویم؛ پــس بــا ایــن 
ــار  ــدس زد )اردالن و بختی ــز ح ــکون را نی ــوان س ــه می  ت نتیج
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1380، 17(. فضــای ســکون بــه ایــن صــورت تعریــف مــی شــود: 
فضاهایــی کــه در ایجــاد سلســله   مراتب موثــر هســتند و تقــدس 
ــکون را درک  ــای س ــدا او فض ــد در ابت ــا می  کن ــرد الق ــه ف را ب
ــت  ــرد و حرک ــی می  گی ــه جهت  یاب ــم ب ــپس تصمی ــد؛ س می  کن
ــه  ــتی ب ــاجد و هش ــا در ورودی مس ــوع فضاه ــن ن ــد. ای می کن
ــر  ــن حرکــت قاعــده زی ــورد ای ــل درک اســت. در م روشــنی قاب
ــب تحریکــی جســم ایســتاتر باشــد؛  ــر چــه ترکی وجــود دارد. ه
بیننــده بایســتی فعال  تــر شــود و هرچــه پویایــی ترکیــب 
ــری از طــرف  ــه فعالیــت کمت ــاج ب تحریکــی بیشــتر باشــد، احتی

ــر 1385، 442(.  ــت )گروت ــده اس بینن
حرکــت و ســکون در فضــای معمــاری ایــن امــکان را بــه بیننــده 
ــود  ــون خ ــود را از پیرام ــاز خ ــورد نی ــات م ــه اطالع ــد ک می  ده
ــود را  ــناخت خ ــرده و ش ــرار ک ــاط برق ــط ارتب ــا محی ــه و ب گرفت
ــوان در  ــکون را می  ت ــت و س ــارز حرک ــود ب ــه نم ــد ک ــل کن کام
سلســله  مراتب مســاجد مشــاهده کــرد. تکــرار ایــن عمــل نشــان 
از قانونــی اســت کــه فــرد را جایــی بــه مکــث و تامــل وا مــی  دارد 
ــن  ــی ای ــت. توال ــذر و حرک ــه گ ــان را ب ــر انس ــی دیگ و در جای
عمــل در مســاجد محــرک فعالیــت انســان در مــکان خواهــد بــود.

سلسله  مراتب در مساجد
انســان بــه دلیــل تعهــد و پایبنــدی بــه اعتقــادات خــود معمــاری 
ــله   مراتب  ــه از سلس ــی داد ک ــامان م ــکلی س ــه ش ــش را ب پیرامون
ــرات او  ــده تفک ــد انعکاس دهن ــا بتوان ــد ت ــروی کن ــی پی خاص
ــوی  ــس معن ــل ح ــه دلی ــز ب ــاجد نی ــان مس ــن می ــد. در ای باش
یرخوردارنــد؛  پیچیده  تــری  سلســله   مراتب  از  روحانیشــان  و 
ــان  ــر 3 نش ــی در تصوی ــورت کل ــه ص ــاجد ب ــه مراتب مس سلس

ــت. ــده اس داده ش

ــای خاکــی  ــذار از دنی ــرای تداعــی مفهــوم گ ــز ب در معمــاری نی
ــد  ــک فراین ــر( و گاه در ی ــذکار )ذک ــان ت ــه زب ــاوراء، گاه ب ــه م ب
ادراکــی، شــخص را بــه گــذار از یــک مرحلــه بــه مرحلــه  ای دیگر 
ــاد  ــراد و ایج ــد در درک اف ــله  مراتب می توان ــد. سلس فراخوانده ان
یــک مفهــوم در آنــان تاثیــر زیــادی داشــته   باشــد و از ایــن اصــل 
بــرای نمایــش ســطح باالتــری از یــک مفهــوم در رویارویــی بــا 

دنیــای مــادی اســتفاده کــرد )نصــر 1380، 210(.

تصویر 3 . سلسله مراتب در مساجد منتخب ایران  )مأخذ: نگارندگان(

تصویر 4. ارتباط سطوح کالبدی با سلسله مراتب و فعالیت )مأخذ: نگارندگان(
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ــی  ــکون و حرکت های ــکل از س ــاجد متش ــله مراتب در مس سلس
اســت کــه ســبب تعمق بخشــی بــه بنــا شــده و فــرد را بــه تامــل 
وا مــی دارد. در ایــن میــان او همــواره در پــی کشــف راز و رمــز از 
ســکون تــا حرکــت اتفــاق افتــاده در مســیر خــود اســت. بــا توجــه 
بــه مــدل کانتــر بــرای درک بهتــر، کالبــد بــه ســه مولفــه افقــی، 

عمــودی و بازشــو تبدیــل و تحلیــل می شــود )تصویــر 4(.

مطالعات و بررسی ها
مطالعه موردی 

ــوی و  ــار، پهل ــی قاج ــه دوره تاریخ ــده از س ــی ش ــاجد بررس مس
جمهــوری اســالمی می باشــد. ارتبــاط بیــش از پیــش دوره قاجــار 

بــا خــارج از محــدوده جغرافیایــی ایــران، حضــور عناصــر جدیــدی 
را در معمــاری ایرانــی پررنــگ کــرد. از ایــن دوره بــه بعــد شــاهد 
تحــوالت گســترده در نظــام و ســاختار کالبــدی معمــاری ایرانــی 
ــه  ــق ب ــان، تلفی ــا گذشــت زم ــه ب ــتیم ک ــاجد هس خصوصــا مس
ــن  ــد؛ ای ــر ش ــی منج ــاخت و طراح ــی در روش س ــر اساس تغیی
تغییــر معمــاری گذشــته را کــم رنگ تــر کــرده و نظــام جدیــدی 
را از سلســله مراتب را نشــان داد. بــه همیــن منظــور ادواری 
انتخــاب شــده اســت کــه آغــاز، تــدوام و اوج تحــوالت را نشــان 
ــه  ــرات را ارائ ــن تغیی ــل درســتی از ســیر ای ــوان تحلی ــا بت داده ت

کــرد )جــدول 2(.

جدول 2. تاریخچه مساجد بررسی شده )مأخذ: نگارندگان(
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تحلیل نمونه   تطبیقی
ــیدحمزه، دوره  ــی و س ــاج صفرعل ــه دو مســجد ح در دوره قاجاری
پهلــوی مســجد نبی  اکــرم و ســید محســن طباطبایــی   حکیــم، و 
در دوره جمهــوری اســالمی مســجد ولی  عصــر و دانشــگاه تبریــز 
ــه صــورت  ــای تاریخــی ب ــه شــده و سلســله   مراتب دوره  ه مطالع
ــتی از  ــل درس ــوان تحلی ــا بت ــت؛ ت ــده  اس ــی ش ــه بررس جداگان
تغییــرات بــه وجــود آمــده در هــر دوره داشــت. ورود بــه مســجد و 
مواجهــه بــا کالبــد و سلســله مراتب بــر اســاس تغییــرات فعالیــت 

از حالــت ســکون، حرکــت، ســکون تــوام بــا حرکــت اتفــاق افتاده 
و ادراک و تجربــه منجــر بــه ایجــا یــک تصویــر ذهنــی می شــود 
ــله مراتب،  ــا سلس ــب ب ــه مخاط ــاجد مواجه ــر 5(. در مس )تصوی
ــته  ــل نوش ــک تحلی ــورت ی ــه ص ــاده در او ب ــاق افت ــت اتف حال
می شــود. حالــت اتفــاق افتــاده بــرای کاربــر حاصــل برخــوردش 
بــا عناصــر افقــی، عمــودی و بازشــوها در مســجد می  باشــد کــه 
ــی  ــر ذهن ــر تصوی ــرای کارب ــته و ب ــر گذاش ــت او تاثی ــر فعالی ب

ــر 2 و 4(. ــد )تصوی ــاد می  کن ایج

تصویر 5. مواجهه مخاطب با سلسله مراتب در مسجد )نگارندگان(
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جدول 3. تحلیل مراتب )سلسله مراتب( همراه با فعالیت افراد در فضا و ایجاد تصویر ذهنی در مخاطب )مأخذ: نگارندگان(
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یافته  های تحقیق
ــه از  ــورت گرفت ــای ص ــه تحلیل  ه ــتناد ب ــا اس ــش ب ــن بخ در ای
مواجهــه کاربــر بــا کالبــد و سلســله مراتب در مســاجد ســه دوره، 
ــری  ــه گی ــر نتیج ــرده   و در آخ ــان ک ــاس آن بی ــا را براس یافته  ه

انجــام خواهــد شــد: 
ــله  مراتب  ــروع سلس ــه ش ــخوان ک ــخوان. پیش ــه اول: پیش مرتب
ــری  ــه تاثیرپذی ــی باتوجــه ب محســوب می  شــود. مســجد صفرعل
از فــرم U ســردر )ســطوح U شــکل( و عملکــردش فــرد را 
ــری  ــده درک بهت ــاد ش ــکون ایج ــد. س ــکون می  کن ــه س وادار ب
از پیشــخوان را می  دهــد و تصویــر ذهنــی را در فــرد ایجــاد 
می  کنــد و ســپس بــه دلیــل گشــودگی میانــی  اش او را بــه 
ــه  ــخوان ب ــکون در پیش ــت س ــد. کیفی ــب می  کن ــت ترغی حرک
ــجد  ــال در دو مس ــوان مث ــتگی دارد. به عن ــد آن بس ــای کالب غن
ــو )درون  ــه( و بازش ــرو رفت ــطوح ف ــی )س ــطوح افق ــاری، س قاج
ــد  ــش می  کنن ــای نق ــودی U ایف ــطوح عم ــار س ــطوح( در کن س
ــی  ــجد صفرعل ــد. در مس ــش می  دهن ــدی را افزای ــای کالب و غن
ــف  ــتری توق ــی بیش ــدت زمان ــرد م ــود ف ــده ب ــث ش ــا باع پله  ه
ــه در  ــطح فرورفت ــل س ــه دلی ــز ب ــیدحمزه نی ــجد س ــد. مس کن
ــرم  ــجد نبی  اک ــد. در مس ــف می  کن ــرد را متوق ــتی ف ــف هش ک
ــر  و حکیــم ایــن مرتبــه کمــی دچــار تغییــر شــده اســت؛ و کارب
ــد؛ و  ــود می کن ــاال صع ــه ب ــن و ســکون ب ــن رفت ــای پایی ــه ج ب
ــا حرکــت دارد. در مســاجد دانشــگاه  همچنــان ســکون همــراه ب
تبریــز و ولی  عصــر ســطح عمــودی U )ســطوح U شــکل( فــرد 
ــه حرکــت خــود ادامــه  ــه ســکون وا داشــته و او ب را لحظــه  ای ب

  می  دهــد.
مرتبــه دوم: هشــتی. عملکــرد هشــتی در مســجد صفرعلــی 
ــه دلیــل فــرم هندســی آن باعــث ســکون فــرد در حیــن ورود  ب
ــو )درون  ــبک بازش ــرم مش ــه ف ــه ب ــا توج ــی ب ــود از طرف می  ش
ســطوح( در پیــش رو، فــرد حیــاط مســجد را می  توانــد بــه 
ــت؛ و در  ــاکن اس ــتری س ــدت بیش ــد. او م ــص ببین ــورت ناق ص
نهایــت او ترغیــب بــه حرکــت می  شــود. مســجد ســیدحمزه نیــز 
ــی اش  ــطح افق ــی س ــرو رفتگ ــی آن و ف ــرم هندس ــل ف ــه دلی ب
ــد؛  ــاد می کن ــرد ایج ــز را در ف ــس تمرک ــه( ح ــطوح فرورفت )س
ــودگی درون  ــل گش ــه دلی ــپس ب ــود و س ــاکن می  ش ــه او س ک
ســطوح هشــتی حرکــت می  کنــد. هشــتی دوره  هــای بعــد فاقــد 
ــه  ــل ب ــتی تبدی ــرم هش ــجد نبی  اک ــت؛ در مس ــرد الزم اس کارک
ــدارد.  ــته را ن ــرم گذش ــود و ف ــوازی( می ش ــطوح م ــرو )س راه
ــتی آن  ــت هش ــم اس ــجد حکی ــرد مس ــدم کارک ــر ع ــه دیگ نمون
جنبــه تقســیم فضــا را داراســت؛ و فــرد در بطــن ورود بــا دیــوار 
ــده؛ و  ــاکن ش ــه و س ــرد( مواج ــودی منف ــطوح عم ــب )س صل

ــد  ــر بع ــر کارب ــجد ولی  عص ــود. در مس ــردرگمی می  ش ــار س دچ
ــا  ــود ی ــر عم ــود عنص ــدم وج ــل ع ــه دلی ــتی ب ــه هش از ورود ب
افقــی شــاخص، فــرد بــه راه خــود ادامــه می دهــد؛ و هیــچ گونــه 
ــه  ــز ب توقفــی حاصــل نمی  شــود. هشــتی مســجد دانشــگاه تبری
دلیــل وجــود عنصــر صلــب )ســطوح عمــودی منفــرد( در ورودی 
بــه شبســتان و تعــدد ورودی هــا بــه فــرد حــس ســکون را القــا 

ــود.  ــاکن می  ش ــال س ــرده و او کام ک
مرتبــه ســوم: داالن. در مســجد صفرعلــی فــرم و عملکــرد باهــم 
ــطوح  ــت )س ــر اس ــت موث ــا حرک ــراه ب ــکون هم ــاد س در ایج
مــوازی(. در ایــن مرتبــه مســجد ســیدحمزه بــا صفرعلــی متفــاوت 
ــه داالن در  ــا ورودی ب ــز داالن دارد؛ ام ــجد نی ــن مس ــت. ای اس
وســط قــرار گرفتــه اســت و فــرد در حیــن ورود بــا دیــوار مواجــه 
ــکل  ــودی U ش ــطوح عم ــال س ــا این ح ــود؛ ب ــف می  ش و متوق
ــو و در  ــه صــورت متوالــی در جل ــا تاق نمــا، ب ــه ایــوان ی شــبیه ب
ــد از  ــر بع ــد؛ و کارب ــدی داالن می افزای ــای کالب ــه غن ــن ب طرفی
ســکون کامــل می توانــد راه خــود را پیــدا و حرکــت کنــد. در دوره 
بعــدی ایــن عنصــر در ایــن دو مســجد حــذف شــده   اســت؛ امــا 
در مســجد ولی عصــر عنصــری شــبیه بــه داالن وجــود دارد کــه 

عملکــرد متفاوتــی دارد؛ پــس از تحلیــل خــارج اســت. 
ــه  ــز ب ــاجد تبری ــی مس ــه صــورت کل ــارم: صحــن. ب ــه چه مرتب
دالیــل اقلیمــی فاقــد صحــن می  باشــد؛ و یــا اگــر صحــن داشــته 
ــر  ــزی کوچک  ت ــالت مرک ــای ف ــا صحن  ه ــه ب ــند در مقایس باش
ــان  ــی در می ــجد صفرعل ــت. مس ــخص اس ــری مش ــد کارب و فاق
ــه  ــه آن ب ــا ورود ب ــرد ب مســاجد دیگــر دارای صحــن اســت و ف
ــود.  ــاکن می  ش ــده س ــطوح محصورکنن ــف و س ــطح ک ــل س دلی
مجموعــه مســجد ســیدحمزه حــول یــک حیــاط شــکل گرفتــه؛ 
امــا خــود مســجد فاقــد صحــن اســت و جــزو سلســله مراتب ورود 
ــده در  ــای یادش ــه صحن  ه ــت ک ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب نمی  باش
ایــن دوره از غنــای کالبــدی برخــوردار بوده  اســت. صحــن در دو 
مســجد قاجــاری دارای حــوض و آب نمــا، ســکو، ایــوان اســت. در 
دوره  هــای بعــدی صحــن بــه صــورت کامــل حــذف شده اســت؛ و 

یــا در مقایســه بــا دوره قاجــاری غنــای کافــی را ندارنــد.
مرتبــه پنجــم: ایــوان. همان  طــور کــه گفتــه شــد مســاجد تبریــز 
فاقــد صحــن بــوده و ایــوان بــه ترتیــب در سلســله مراتب گفتــه 
ــه  ــه ایوان  هــای متصــل ب ــن مرحل ــرد و در ای ــرار نمی  گی شــده ق
ــی  ــع فعل ــا وض ــق ب ــر مطاب ــود. اگ ــی می  ش ــاز بررس ــای ب فض
ــوان  ــی ای ــجد صفرعل ــرد؛ در مس ــورت بگی ــاوت ص ــجد قض مس
ــت در  ــط حرک ــت و فق ــاخص نبوده اس ــن ش ــه صح ــل ب متص
ــوان رو  ــودن ای ــا دارا ب ــیدحمزه ب ــد. مســجد س ــاق می افت آن اتف
ــه  ــرد؛ چراک ــرار نمی  گی ــله مراتب ق ــب سلس ــن در ترتی ــه صح ب
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صحــن در پشــت مســجد قــرار دارد. در دوره   پهلــوی و جمهــوری 
اســالمی بــه دلیــل حــذف و یــا کاربــرد ناقــص صحن در مســاجد 
ایــوان در پیش خــوان نقــش پررنگ  تــری ایفــا می  کنــد و از 
ــی )قاجــار( برخــوردار  ــه دوره قبل عناصــر شــاخص تری نســبت ب
اســت. در مســاجد دوره هــای بعــد ایــوان بــه صــورت U شــکل 
ــود  ــه راه خ ــپس ب ــود؛ و س ــاکن می ش ــدا س ــرد در ابت ــت. ف اس
ادامــه می  دهــد. عناصــر عمــودی هماننــد درب چوبــی، مناره  هــا 

ــوان افــزوده اســت.  ــر غنــای کالبــدی ای ب
ــیدحمزه،  ــی و س ــجد صفرعل ــه. در مس ــم: گنبدخان ــه شش مرتب
گنبــد باعــث توقــف کاربــر در بطــن ورود بــه گنبدخانــه، و او در 
ــوهای  ــل بازش ــری مث ــود. عناص ــاکن می  ش ــتان س ــه شبس میان
درونــی )درون ســطوح( و میانــی )مابیــن ســطوح( در گنبدخانــه و 
شبســتان ســکون کاربــر را زیــاد می کنــد؛ و بــر غنــای کالبــدی 
ــد و  ــش گنب ــوی نق ــزوده اســت. در دو مســجد پهل ــه اف گنبدخان
ــر شــده اســت؛ کــه مصــداق آن در مســجد  ــه کمرنگ ت گنبدخان
ــده در  ــر ش ــد کوچکت ــدازه گنب ــود. ان ــاهده می  ش ــرم مش نبی  اک
ــده  ــطوح محصور کنن ــده و س ــر ش ــر کمت ــکون کارب ــه س نتیج
حــذف شــده اســت؛ پــس او بیشــتر تمایــل بــه حرکــت دارد؛ در 
مســجد حکیــم گنبــد بــه کلــی حــذف شــده اســت و کاربــر ســعی 
ــر و  ــاجد ولی  عص ــراب دارد. در مس ــمت مح ــه س ــت ب در حرک
ــش دارد. در  ــراد نق ــد مجــددا در ســکون اف ــز گنب دانشــگاه تبری
ــه  ــر را ب ــه شبســتان کارب ــد در میان ــن دو مســجد بزرگــی گنب ای
ســکون واداشــته اســت و او را متوقــف می  کنــد. غنــای کالبــدی 
ــه  ــود؛ چراک ــاس می  ش ــتر احس ــز بیش ــگاه تبری ــجد دانش در مس
تعــدد بازشــو ســطوح میانــی )مابیــن ســطوح( باعــث شــده گنبــد 
ــاکن  ــتر س ــد و او بیش ــال ده ــه انتق ــز گنبدخان ــه مرک ــور را ب ن
ــطوح  ــه س ــدم احاط ــل ع ــه دلی ــجد ب ــا در دو مس ــود؛ ام می  ش
ــد. ــه می ده ــش ادام ــه حرکت ــر ب ــده( کارب ــطوح محصور کنن )س

مرتبــه هفتــم: محــراب. ایــن عنصــر در تمامــی مســاجد ســه دوره 

ــر  ــه شــکل U ســاخته شــده   اســت. کارب ــوده و ب بــدون تغییــر ب
ــل  ــف کام ــود و توق ــاکن می ش ــر س ــن عنص ــا ای ــورد ب در برخ
ــله مراتب  ــه از سلس ــن مرتب ــر آخری ــن عنص ــه ای ــد؛ چراک می  کن
ــده   اســت.  ــه ش ــی احاط ــای پیرامون ــیله جداره  ه ــه وس ــوده و ب ب
ــر  ــاجد دوره آخ ــجد، مس ــش مس ــن ش ــراب ای ــی مح در بررس
ــی  ــراب فرورفتگ ــف مح ــطح ک ــز س ــگاه تبری ــر و دانش ولی  عص
ــه  ــبت ب ــدی نس ــای کالب ــته؛ و از غن ــه( نداش ــطوح فرورفت )س

ــت. ــته اس ــده کاس ــی ش ــاجد بررس ــای مس محراب  ه
شــده  ذکــر  نمونه  هــای  در  سلســله مراتب  مطالعــه  از  بعــد 
نکتــه  ای در ایــن مســاجد قابــل بیــان اســت؛ همانطــور کــه اشــاره 
شــد سلســله   مراتب کــه در مســاجد مطالعــه شــده در مقایســه بــا 
ــوده اســت؛ و از  ــاوت ب ــر 3( متف ــران )تصوی مســاجد منتخــب ای
ــد.  ــروی نمی  کن ــله مراتب پی ــث سلس ــده در مبح ــه ش ــدل گفت م
ــا  ــزی ب ــالت مرک ــًا ف ــران مخصوص ــاط ای ــر نق ــاجد در دیگ مس
محوریــت حیــاط شــکل گرفتــه؛ بــا ایــن حــال در مســاجد تبریــز 

ایــن اصــل نادیــده گرفتــه شــده   اســت. 
ــی  ــت فضــای بررســی شــده اســت. در مبان مســاله بعــدی کیفی
نظــری مطــرح شــد کــه نشــانه های کالبــدی و سلســله مراتب تــا 
چــه انــدازه در ایجــاد حــس تعلــق بــه مــکان موثــر اســت؛ پــس 
ــی  ــدی یعن ــای کالب ــت. ادراک غن ــادق اس ــز ص ــاله نی ــن مس ای
ــه  ــله مراتب گفت ــدی در سلس ــطوح کالب ــود س ــا وج ــتی ی کاس
ــد؛  ــاجد می باش ــر در مس ــت کارب ــر فعالی ــق ب ــه منطب ــده ک ش
ــس  ــکان دارد. پ ــه م ــق ب ــزان حــس تعل ــر می ــر مســتقیم ب تاثی
ــا حرکــت  ــت ناشــی از ســکون ی ــا اینکــه فعالی ممکــن اســت ب
در یــک مرتبــه یکســان باشــد؛ امــا کیفیــت و غنــای کالبــدی آن 

ــا بیشــتر باشــد. ــر ســطوح کــم ی ــه منطبــق ب مرتب
ــطوح را در  ــت س ــر 4، وضعی ــا تصوی ــق ب ــر مطاب ــدول زی در ج
هریــک از عناصــر حاضــر در مســاجد ســه دوره بررســی کــرده و 
تحلیــل خــود از هــر ســطوح بــه صــورت کلــی بیــان شــده اســت.
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نتیجه  گیری
ــوان  ــری را می  ت ــث نتیجه  گی ــا بح ــل و یافته  ه ــا تحلی ــق ب مطاب
ــه  ــق ب ــس   تعل ــث ح ــرد در مبح ــان ک ــی بی ــورت کل ــه دو ص ب
مــکان مســاجد قاجــاری همچــون حــاج صفرعلــی و ســیدحمزه از 
نظــر کالبــدی نســبت بــه مســاجد بررســی شــده از حــس   تعلــق 
ــدی  ــای کالب ــه غن ــت؛ چراک ــوردار اس ــتری برخ ــکان بیش ــه م ب
ــا  ــه ب ــجد در مقایس ــن دو مس ــطوح ای ــانه ها و س ــی از نش ناش
ــجد از  ــک مس ــه ی ــی ک ــت. وقت ــر اس ــر افزون  ت ــاجد دیگ مس
ــد  ــامل باش ــتری را ش ــای بیش ــا و نماده ــدی مولفه  ه ــر کالب نظ
ــا  ــده الق ــه بازدید کنن ــی را ب ــی باشــد؛ کدهای ــه اصطــالح غن و ب
ــا ســطوح و عناصــر  ــش او در مواجهــه ب ــد؛ و باعــث واکن می کن
کالبــدی می  شــود. بــه بیــان دیگــر، انســان بــر اســاس مواجهــه 
ــر  ــد. تاثی ــار می  کن ــد؛ و رفت ــان می ده ــش نش ــد واکن ــا کالب ب
تجربــه و درک از کالبــد می  توانــد کاربــر را بــه ســکون، حرکــت 
ــد در  ــد. درک از کالب ــب کن ــت ترغی ــا حرک ــراه ب ــکون هم و س
ــرد از  ــه ف ــر تجرب ــد ب ــده می  توان ــاره ش ــت اش ــدام از فعالی هرک
ــا و  ــه فض ــب ب ــق مخاط ــزی، تعل ــد و خاطره  انگی ــا بیفزای فض
تصویــر ذهنــی را بــرای او بــه ارمغــان مــی  آورد. عامــل دیگــر در 

جدول 4. تطبیق مولفه های کالبدی با عناصر مسجد در سه دوره تاریخی )مأخذ: نگارندگان(

ــه مــکان، سلســله   مراتب متوالــی در مســاجد  ایجــاد حس تعلــق ب
ــزای مســجد  ــام اج ــن سلســله   مراتب تم ــه براســاس ای اســت ک
باهــم مرتبــط و مکمــل یکدیگــر هســتند به عنــوان مثــال، زمانــی 
کــه فــرد از پیشــخوان گــذر می  کنــد بــه فضــای هشــتی خواهــد 
رســید؛ بــا توجــه بــه تاریکــی هشــتی و صفحــه مشــبک پیــش 
ــب  ــرد ترغی ــد ف ــان می  ده ــاط را نش ــه حی ــده ک رو بازدید کنن
ــد.  ــنی برس ــه روش ــی ب ــق داالن از تاریک ــه از طری ــود ک می  ش
همیــن عملکــرد و توالــی باعــث ایجــاد تصویــر ذهنــی می  شــود 
ــب  ــرم نامناس ــل ف ــه دلی ــم ب ــرم و حکی ــجد نبی  اک ــه در مس ک
هشــتی و حــذف راهــرو و در مســجد ولی  عصــر بــه جهــت جــدا 
ــن  ــرم نامناســب آن ممک ــرو از هشــتی و ف ــرد راه ــودن عملک ب

ــد. ــوب را ایجــاد نکن ــی مطل اســت تصویرذهن
ــی  ــود. توال ــه می ش ــر خالص ــالت زی ــش در جم ــل پژوه حاص
ــازی  ــدی زمینه  س ــای کالب ــار غن ــله   مراتب در کن ــود سلس و وج
حــس   تعلــق بــه مــکان کاربــر را فراهــم می  کنــد. در طــول ســه 
ــذف و  ــله مراتب ح ــی از سلس ــر بعض ــه معاص ــه ب دوره، از قاجاری
یــا دچــار تغییــرات عمــده شــده اســت کــه باعــث کاســته شــدن 
ــز  ــر نی ــت کارب ــب فعالی ــن ترتی ــود. بدی ــدی می  ش ــای کالب غن
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تحــث تاثیــر قــرار می گیــرد و او را از ســکون بــه حرکــت بیشــتر 
ــی و  ــر در توال ــد. تغیی ــب می  کن ــله مراتب ترغی ــذر از سلس ــا گ ی
گــذر از سلســله مراتب، باعــث می شــود تصویــر ذهنــی مخاطــب 

از فضــا کمتــر شــود؛ و پیونــد میــان سلســله   مراتب و حــس   تعلــق 
بــه مــکان را کمرنــگ خواهــد کــرد.
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Hierarchy can rule the world or human handicrafts naturally or by a human. This principle plays a significant 
role in the regeneration and construction of a complex, leading to its identification. Observing hierarchy in 
the construction of the buildings has been one of the rules, resulting in the spatial arrangement in different 
buildings, including mosques. Due to the commitment and adherence to his/her beliefs, the human has formed 
his/her surrounding architecture in a way to observe a particular hierarchy and can reflect his/her thoughts. In 
the meantime, the mosques have a more complicated hierarchy due to their sense of spirituality. Observing the 
sequence and principles of the hierarchy used in mosques for years has a direct impact on people’s emotions 
and activities during visiting the mosques as the formed activity has a direct relationship with the human and 
his/her mindsets on the mosque and leads to creating the sense of belonging to the place. Sense of the place 
is one of the concepts considered and mentioned by various scholars nowadays. According to scholars, its 
importance is due to creating identity and a sense of the belonging by the sense of the place and its related 
components. The sense of belonging to the place is one of the components of the sense of the place, addressing 
people’s experiences of being present in places and the mental images embedded in their minds and resulting 
in creating a type of sense of the belonging based on the experience. It is manifested experimentally and 
perceptually in the human, obtained by communicating with the environment. The theorists have stated it 
in different ways. Considering the sense of belonging physically and paying attention to its aspects are of 
significant importance. The effect of the physical elements on the individual creates the meaning of the sense 
of belonging and its embedment in the viewer’s mind. Body, activity, and mental image are the components 
that can be imagined for the place. Accurate study of Quranic concepts also shows a trace of attention to 
the signs, so that the body of nature concerning the human has secrets and mysteries and concepts that are 
mentioned in many verses of the Qur›an and God refers to it by Ayeh, i.e., sign. In the Islamic area, it can be 
said that symbolic, semiotics, and allegorical factors can be manifested in physical elements because they are 
dependent on time and place and are perceived and meaningful for the thinking and conscious human being.  
Given the importance of the body, the perceived codes from the physical surfaces are influential in directing 
the individuals in the environment. Without guidance in the environment, a person can reach the goal 
with the first presence based on the perception of the body. It can be said that the individual is constantly 
decoding to have a better understanding of the environment. The human-environment relationship will tell 
the human how to behave in the environment and use the non-verbal relationship with the environment 
through the body and hierarchy. The mosque is also one of the manifestations of the emergence of 
meaning in the body. Also, according to the approach of the body designed in it, it affects its emotions, 
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and its activity in the mosque creates a suitable mental image of the experience of visiting. After the Qajar 
period and in Pahlavi and Islamic Republic eras, due to making changes in the model of the mosques, 
their hierarchy changed. Thus, considering the effect of hierarchy on individuals’’ activity and mindsets, 
it is required to study the relationship between the hierarchy and the sense of belonging to the place.
The current study aims to investigate the physical changes of the mosques and their effects on user’s sense of 
belonging to the place when visiting the mosque. Thus, the following question must be answered: how does 
hierarchy affect creating the sense of belonging to the place in mosques? The questions were investigated 
qualitatively using the library and field studies in the research method. The present study was conducted 
by providing a research model based on the physical form of the mosques and evaluating it based on the 
adaptation of the hierarchy and analyzing the physical elements affecting the sense of belonging to the place. 
The findings show that some of the physical elements in the mosques changed over time, which is understood 
through the difference in the physical signs of the hierarchy. Moreover, eliminating the hierarchy in some 
mosques affected the users’ activity and interaction in the space and will have a significant impact on creating 
the audience’s mental image of the mosque. The research results indicate that the hierarchy and sense of 
belonging to the place in mosques complement each other so that changing the sequence or deleting the 
hierarchy in each period causes the nature of the physical elements to change from the pause to the movement 
or pass through the hierarchy. Therefore, as a result of this change, experiencing and perceiving the physical 
signs in the hierarchy are not properly conducted and affect the individual’s sense of belonging to the place.

Keywords:Hierarchy, body, mental image, activity, sense of belonging to the place 


