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چکیـــــده
ــز  ــوی( نی ــت معن ــه )جه ــت قبل ــم، جه ــر در اقلی ــی مؤث ــات جغرافیای ــر جه ــالوه ب ــی- اســالمی ع ــاجد ایران ــاری مس در معم
ــرا  ــود ف ــرد محــور خ ــی برگ ــه نظم ــی را ب ــام هســته  های فضای ــد می  شــود؛ و تم ــذار اســت. جهــت واح ــاری تأثیرگ ــر معم ب
ــب  ــن مرات ــه عالی  تری ــه هســتی ب ــن مرتب ــروج از نازل  تری ــد تســهیل  کننده و تشــدیدکنندة ع ــاری مســاجد   بای ــد. معم می  خوان
ــت در  ــاد معنوی ــدان ایج ــود؛ فق ــده می  ش ــکارا دی ــر آش ــاجد معاص ــاری مس ــی آن در معم ــای خال ــروزه ج ــه ام ــد. آنچ آن باش
ــف  ــن آن در ســبک  های مختل ــه و تبیی ــم محــور قبل ــه می  باشــد. هــدف تحقیــق، بررســی مفاهی ــه کمــک جهــت قبل فضــا ب
معمــاری ایرانــی- اســالمی اســت تــا بتوانــد بــا تفکیــک ارزش  گــذاری محتوایــی و کالبــدی دوره  هــای تاریخــی، راهــی بــرای 
بهره  گیــری صحیــح از ایــن الگوهــا در مســاجد معاصــر معرفــی کنــد. بنابرایــن ایــن تحقیــق از نظــر روش توصیفــی- تحلیلــی 
ــا اســتفاده از الگــوی مســیر حرکــت و  ــن ب ــه اســت. همچنی ــه  ای- اســنادی صــورت گرفت ــات کتابخان ــر مطالع ــه ب ــا تکی و ب
نمــودار نحــو فضــا در 18 نمونــه از مســاجد ســبک  های معمــاری ایرانــی- اســالمی، الگــوی مســیر حرکــت انســان از ورودی 
ــا محــراب و همچنیــن درجــۀ نزدیکــی هــر فضــا نســبت بــه فضــای دیگــر در ایــن مســیر حرکتــی، بررســی شــده اســت.  ت
نتایــج پژوهــش نشــان می  دهــد کــه بهتریــن حالــت ورود از طریــق اضــالع نیمــۀ انتهــا )الگــوی L یــا S شــکل( می  باشــد. 
همچنیــن ترتیــب قرارگیــری فضاهــا نســبت بــه هــم از بــدو ورود تــا قبلــه بــه ترتیــب شــامل جلوخــان، درگاه، هشــتی، حیــاط، 
ایــوان، شبســتان، محــراب، می  باشــد. معمــاران مســاجد تاریخــی، حفــظ جهت  گیــری الهــی یــا قبلــه، ســیر حرکــت انســان از 
بــدو ورود تــا قرارگیــری در راســتای محــور قبلــه و حفــظ هندســه را اصولــی ارزشــمند دانســته  اند. بنابرایــن بــا اســتفاده از ایــن 
الگــو، می  تــوان وحــدت را در کل و جــزء بنــای مســجد ایجــاد و طرحــی را اجــرا کــرد کــه بــه واســطه سلســله  مراتب حرکتــی 

بــه ســمت قبلــه هدایــت شــود.

ــبک  های  ــا، س ــۀ فعالیت  ه ــودار رابط ــواد، نم ــان م ــوی جری ــی، الگ ــله  مراتب حرکت ــه، سلس ــت قبل ــدی: جه ــای کلی واژه ه
معمــاری ایرانــی- اســالمی.
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1. مقدمه 
ــی اســالم  ــن بناهــای مذهب ــه طــور قطــع از اصلی  تری مســجد ب
ــی  ــادت جمع ــرد آن عب ــن کارک ــه واالتری ــی  رود ک ــمار م ــه ش ب
ــل  ــای مح ــه معن ــجد ب ــد 1398، 31(. مس ــن بران ــت )هیل اس
ــه  ــوع و ب ــای خض ــه معن ــجود ب ــۀ س ــه از کلم ــجده، برگرفت س
ــجده در  ــرای س ــی ب ــه مکان ــن ب ــت. همچنی ــادن اس ــاک افت خ
ــت آن  ــه می  شــود. عظمــت مســجد در معنوی ــد گفت ــر خداون براب
اســت؛ نــه در ســاختمان و بنایــی رفیــع. بنابرایــن هــدف نهایــی 
ــی و  ــدت زندگ ــوع وح ــن ن ــن عمیق  تری ــجد، تأمی ــاری مس معم
ــجد  ــی مس ــای داخل ــت. فضاه ــز آن اس ــه و تمرک ــوم جامع مفه
بــر حســب ارزش و جایگاهشــان در محــور قــرار می  گیرنــد. 
ــه  ای ســازمان  دهی می  شــوند کــه فضــای  ــه گون همــۀ عناصــر ب

ــره  کار 1392، 78(. ــرد )نق ــرار گی ــکان ق ــن م ــادی در بهتری عب
ــام  ــزای نظ ــن اج ــتماتیک را بی ــی سیس ــله  مراتب، ارتباط سلس
ــک کل  ــکیل  دهندة ی ــود تش ــه خ ــد ک ــان می  نه ــه  ای بنی یافت
هســتند. نظــم سلســله مراتبی در تعریــف و تعییــن موقعیــت 
ــه  ــک کل ب ــن ارزش ی ــک کل و همچنی ــزء ی ــر ج و ارزش ه
تنهایــی و نســبت بــه ســایر مجموعه  هــا تعریــف می  کنــد 
)طبیبیــان و دیگــران 1390، 65(. آنچــه ســاختار و عناصــر 
مســاجد را در مســیری خــاص جهــت می  دهــد و باعــث جدایــی 
ــود؛  ــارج می  ش ــوی خ ــای پرهیاه ــل از فض ــم داخ ــای منتظ فض
ــام دارد. محــور در مســاجد عامــل ایجــاد سلســله  مراتب  محــور ن
ــر  ــی عناص ــارن، ریتم  یاب ــی، تق ــاختار کل ــکل  یابی س ــی، ش حرکت
همســو بــا محــور و تأکیــد بــر جهــت قبلــه اســت )فتحــی  آذر و 

.)57  ،1393 حمزه  نــژاد 
ــاط نفــس ذی  وجــود  ــان ارتب ــد در جری ــاری مســجد می  توان معم
انســان بــا مراتــب عالیــه وجــود، دخیــل و مؤثــر بــوده و 
معمــاری  باشــد.  عرفانــی  و  معنــوی  ادراکات  تســهیل  کننده 
ــی،  ــک نظــام سلســله مراتب عملکــردی، فضای ــا حــول ی هــر بن
بصــری و فرمــی شــکل می  گیــرد کــه ایــن عوامــل در موضــوع 
ــه  ــور قبل ــه مح ــی ب ــه و اهمیت  ده ــول توج ــجد، ح ــاص مس خ
بــه عنــوان جهت  گیــری معنــوی اســتوار اســت )فتاحــی و 
ــور 1393، 96(. ایــن ســرآغاز جداســازی نظــم فضایــی  عمرانی پ
داخــل از خــارج بــوده و مقدمــه  ای بــرای ایجــاد توجــه، تمرکــز و 
ــی اســت  ــه هســته  های فضاهــای داخل ــاروری اندیشــه، ورود ب ب
کــه دارای تمرکــز و اســتقالل و درعیــن حــال هــم جهــت قبلــه 
می  باشــند )نقــره  کار و دیگــران 1392، 79(. قــرار گرفتــن در 
راســتای قبلــه، باعــث می  شــود انحراف  هــای ســلیقه ای صــورت 
ــا  ــه( ب ــت )قبل ــک جه ــه ی ــه ب ــول توج ــه ح ــه هم ــرد. بلک نگی
طمأنینــه و آرامــش و حضــور قلــب در پیشــگاه حــق تعالــی قــرار 

گیرنــد کــه نتیجــۀ آن تســهیل معرفت  هــای حضــوری و مراتــب 
ــه  ــر ب ــیر از ظاه ــم واال و س ــادآور مفاهی ــه ی ــت ک ــی اس عرفان
باطــن و عــروج معنــوی انســان اســت )حیاتــی و دیگــران 1398، 

.)50
ــل  ــاجد، تحلی ــاری مس ــناخت معم ــۀ ش ــل اولی ــی از مراح یک
نقشــه  های موجــود و تــالش بــرای فهــم مســیر فرآینــد طراحــی 
مســاجد و سیاســت های راهبــردی طراحــان در مواجهــه بــا 
ــش  ــان 1394، 90(. در پژوه ــت )توکلی ــش  رو اس ــای پی متغیره
حاضــر بــه چگونگــی تجلــی جهــت قبلــه در مســجد، در دوره  هــا 
ــه  ــالمی پرداخت ــی- اس ــاری ایران ــاوت معم ــبک  های متف و س
می  شــود. معمــاری ایرانــی- اســالمی دوره  هــای مختلــف تاریخی 
از مناظــر گوناگــون مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و براســاس نــوع 
نگــرش و نحــوة ارزش  گــذاری، دســته  بندی  های متفاوتــی دربــارة 
ســبک  های آن بــه عمــل آمــده اســت. بــه نظــر می  رســد اصــول 
و منطــق حاکــم بــر نحــوة ارزش  گــذاری و تفکیک معمــاری ادوار 
ــک  ــن تفکی ــا )1396(، جامع  تری اســالمی از منظــر مرحــوم پیرنی
ــورد  ــز م ــه از نظــر بســیاری از اندیشــمندان نی ســبکی باشــد ک

ــکاران 1392، 16(. ــعادت  جو و هم ــت )س ــد اس تأیی
ضــرورت پژوهــش: تأملــی کوتــاه در آثــار گوناگــون معمــاری 
ایرانــی- اســالمی در دوره  هــای مختلــف، روشــنگر ایــن حقیقــت 
اســت کــه معمــاران هنرمنــد ایــران همــواره در جســت و جــوی 
نظــم در عناصــر، اجــزا، فضاهــا و بناهــا بوده  انــد و بــرای رســیدن 
بــه ایــن مهــم، از شــیوه  های متعــدد بهــره می  گرفتنــد )بمانیــان 
ــتفاده از  ــا، اس ــن روش  ه ــی از ای ــب 1391، 72(. یک و عالی  نس
ــت  ــد در نظــر گرف ــاری مســاجد اســت. بای ــه در معم محــور قبل
ــه مــکان مــورد نظــر  کــه در محــور حرکتــی، تنهــا دسترســی ب
ــی  ــی یکــی از عوامل مطــرح نیســت؛ بلکــه ایجــاد آمادگــی ذهن
اســت کــه در نحــوة ســامان دهی مســیر و انتظــام سلســله  مراتب 
فضایــی مؤثــر اســت. آنچــه امــروزه جــای خالــی آن در معمــاری 
مســاجد معاصــر آشــکارا دیــده می شــود؛ فقــدان ایجــاد معنویــت 
در فضــا بــه کمــک جهــت قبلــه می  باشــد )شوشــتری1 و 

ــران 2019، 46(.   دیگ
فرضیــه و ســؤاالت پژوهــش: فــرض بــر ایــن اســت کــه 
ــزار  ــی نمازگ ــله  مراتب حرکت ــر سلس ــجد ب ــه در مس ــور قبل مح
تأثیــر می  گــذارد. بنابرایــن پژوهــش بــه دنبــال پاســخ بــه 

ــد: ــر می  باش ــؤاالت زی س
- بهتریــن الگــوی مســیر حرکتــی از ورودی تــا قبلــه در مســاجد 

کــدام اســت؟
- سلســله  مراتب حرکتــی از ورودی تــا قبله براســاس ســازماندهی 

فضایــی در مســاجد چگونه اســت؟
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ــدودی  ــا ح ــین ت ــای پیش ــش ه ــش: در پژوه ــدف پژوه ه
ــت.  ــده اس ــن ش ــنتی تبیی ــاجد س ــی مس ــه در طراح ــش قبل نق
ــر  ــه ب ــت قبل ــذاری جه ــاص در مبحــث تاثیرگ ــور خ ــه ط ــا ب ام
سلســله مراتب حرکتــی پژوهــش دقیقــی صــورت نگرفتــه اســت. 
پژوهشــی کــه بــه طــور کامــل از لحــاظ جهت گیــری، ورود بــه 
ــی  ــله  مراتب حرکت ــه و سلس ــتای قبل ــری در راس ــا قرارگی ــا ت بن
ــا ایــن منظــر بررســی کــرده باشــد. ایــن  در محــور فضایــی را ب
پژوهــش بــه دنبــال بررســی تأثیــر جهــت قبلــه بــر سلســله  مراتب 
ــاری  ــبک  های معم ــق واکاوی در س ــاجد از طری ــی در مس حرکت

ــی- اســالمی اســت. ایران

2. پیشینة پژوهش
ــرار  ــه ق ــوری ک ــر مح ــجد و در ه ــای مس ــر ج ــان در ه انس
ــی  ــش قلب ــه آرام ــد و ب ــدا می  بین ــر خ ــود را در براب ــرد؛ خ گی
ــه  ــه هم ــت ک ــجد اس ــی مس ــد روحان ــان بُع ــن هم ــد. ای می  رس
بــه یــک جهــت و یــک ســو و بــرای یــک هــدف در یــک مــکان 
مشــخص در کنــار هــم جمــع شــوند کــه در هیــچ مکانــی چنیــن 
خصوصیتــی پدیــد نخواهــد آمــد )حیاتــی و دیگــران 1398، 50(. 
طبــق گفتــۀ قــرآن، خداونــد در ســورة بقــره آیــۀ 115 می  فرمایــد: 
»مشــرق و مغــرب هــر دو ملــک خداســت؛ پــس بــه هــر طــرف 
ــه همــه  ــه ســوی خــدا روی آورده  ایــد کــه خــدا )ب روی کنیــد ب
جــا( محیــط و )بــه هــر چیــز( دانــا اســت«. مســئلۀ تعییــن جهــت 
قبلــه، توجــه جــدی برخــی از معروف  تریــن دانشــمندان مســلمان 
را بــه خــود جلــب کــرد. یکــی از مهم  تریــن کارهــای اولیــه کــه 
در تعییــن قبلــه صــورت گرفــت بــه ایــن شــرح اســت. خوارزمــی 
ــیب و  ــد. حبش  الحس ــه دادن ــی را ارائ ــای تقریب ــی، روش  ه و بتان
ابــن هیثــم براســاس ســاختار گرافیکــی، روش  هــای دقیق  تــری را 
مطــرح کردنــد. افــرادی دیگــر نیــز ماننــد ابــن یونــس، ابوالعبــاس 
نیریــزی براســاس محســابات مثلثاتــی کــروی، روش  هــای را ارائه 
نمودنــد. همچنیــن ابــن یونــس و الخلیلــی جدول  هایــی را تدویــن 
کردنــد کــه دربردارنــدة زاویــۀ انحــراف قبلــه بــه عنــوان تابعــی از 
تفــاوت طــول جغرافیایــی و عــرض جغرافیایــی بــود )میراحمــدی 
ــۀ  ــز در زمین ــده  ای نی ــات ارزن ــور 1395، 104(. تحقیق و مهدوی  پ
فــرم مســاجد متأثــر از چرخــش بــه ســمت قبلــه صــورت گرفتــه 

کــه بــه برخــی از آن  هــا اشــاره مــی گــردد.
فتاحــی و عمرانی  پــور در مقالــه خــود بــا شــناخت نظــام اندیشــه 
و زیرســاخت های تفکــر معمــاران مســاجد ایرانــی- اســالمی بــه 
مطالعــه نقــش و جایــگاه موضــوع قبلــه در معماری مســاجد شــهر 
ایــالم پرداختنــد و در پــی آن هســتند تــا بــا کشــف زوایــای پنهان 
موضــوع، اهمیــت معمــاری ســنتی در توجــه بــه جهــت قبلــه در 
طراحــی مســاجد ایرانــی- اســالمی را نشــان دهنــد و آمــوزه  ای 

باشــد بــرای معمــاران معاصــر شــهر ایــالم تــا ضمــن اصــالح و 
احیــای رویــه پیــش رو، رعایــت ایــن جهت گیــری الهــی )قبلــه( 
بــه فراموشــی نــرود )فتاحــی و عمرانی پــور 1393، 97(. در مقالــه 
ــه  ــش هندس ــی و پیدای ــن هندس ــۀ بنیادی ــه گون ــی س »همگرای
مســجد ایرانــی« نویســندگان بــا بررســی هندســه مســاجد هــزاره 
ــی  ــای درون ــه در فض ــیدند ک ــه رس ــن نتیج ــه ای ــری ب اول هج
گنبدخانــه، نقــش محــراب از نظــر هندســی تعییــن کننــده اســت 
و بــدون آن تشــخیص جهــت قبلــه دشــوار خواهــد شــد. از ایــن 
رو گنبــد و محــراب بــه هــم پیوســتند و گنبــد روی محــراب بــه 
ــد.  ــل ش ــاجد تبدی ــاری مس ــای معم ــن اندام  ه ــی از رایج  تری یک
ــه طــول  ــا توجــه ب ــه خــود، ب ــور در مقال میراحمــدی و مهدوی  پ
ــره  ــل دای ــتفاده از روش تحلی ــه و اس ــی کعب ــرض جغرافیای و ع
ــک از فضاهــای مســجد  ــه انحــراف هــر ی ــزان زاوی ــدی، می هن
ــش  ــدف پژوه ــد. ه ــی کردن ــه ارزیاب ــت قبل ــه جه ــبت ب را نس
ــه  ــدو ورود ب ــرد در ب ــه ف ــد ک ــه می  باش ــن نکت ــان ای ــا بی آن  ه
مســجد، بــه ســمت معبــود خویــش مجــذوب و متمرکــز گردنــد 

)میراحمــدی و مهدوی  پــور 1394، 2(.
باتوجــه بــه بررســی متــون و نوشــتارهای متنوعــی کــه در 
خصــوص معنویــت در مســاجد و یــا پژوهش  هــای بررســی محــور 
ــه در معمــاری مســجد نگاشــته شــده اســت؛ نویســندگان در  قبل
پــی شناســایی عواملــی هســتند کــه بتواننــد رابطــه  ای مشــخص 
ــه  ــکان، ارائ ــس م ــاد ح ــات در ایج ــن موضوع ــوص ای در خص
ــای پیشــین  ــت در پژوهش ه ــوان گف ــی ت ــوع م ــد. در مجم دهن
ــه نقــش قبلــه در طراحــی مســاجد پرداختــه شــده اســت؛ امــا  ب
ــری  ــور دقیق ت ــه ط ــه ب ــت ک ــن اس ــش ای ــن پژوه ــوآوری ای ن
بــه بررســی تاثیرگــذاری جهــت قبلــه بــر سلســله مراتب حرکتــی 
ــت  ــیر حرک ــوی مس ــه و الگ ــت قبل ــن جه ــی بی ــام ارتباط و نظ
نمازگــزار در طراحــی مســجد بــا واکاوی در ســبک  های معمــاری 

ــه شــده اســت. ــی- اســالمی پرداخت ایران

3. مبانی نظری پژوهش
توصیــف کامــل هــر جســم فقــط از یــک نقطــه غیرممکن اســت. 
در حقیقــت بــرای ایــن کــه ناظــر، تصــور دقیقــی از بنــا داشــته 
باشــد؛ بایــد خــود را در فضــا حرکت دهــد )گیدئــون 1392، 363(. 
حرکــت اصــل همــۀ تجربه  هــای فضایــی اســت؛ درک فضــا نیــز 
متکــی بــه حرکــت اســت. از مفاهیــم مهــم در هنــر و معمــاری 
اســالمی، حرکــت و پویایــی اســت. بــا توجــه بــه ایــن کــه بناهــا 
ثابــت و غیرمتحــرک هســتند؛ انســان بــرای درک کامــل فضایــی 
ــرد  ــن رویک ــد. در ای ــور کن ــر عب ــان عناص ــت و از می ــد حرک بای
ــکان  ــله  مراتب، ام ــق سلس ــا خل ــته  اند ب ــی توانس ــاران ایران معم
ــد  ــه صــورت یکپارچــه را ایجــاد کنن ــا ب ــان فضاه حرکــت از می
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ــه پیوســتگی فضاهــا منجــر می  شــود.  ــت ب کــه در نهای
سلســله فضاهایــی کــه انســان بــه طــور فیزیکــی از آن  هــا عبــور 
ــروار  ــه صــورت زنجی ــدی می  شــود؛ ب ــد و وارد فضــای بع می  کن
دارای پیوســتگی هســتند. بــه طــوری کــه انقطاعــی در تسلســل 
فضاهــا محســوس نمی گــردد )قوچانــی و تاجــی 1397، 76(. ایــن 
فضاهــا بــه گونــه  ای طراحــی شــده  اند کــه درون و بیــرون یکــی 
شــده اســت. تعامــل از یــک طــرف بنــا تــا انتهــا پیوســته اســت 
و آدمــی همــواره فضــا را بــه واســطه ارتبــاط بــا حیــاط و ســایر 
فضاهــای دیگــر، بی انتهــا امــا تعریــف شــده، احســاس می  کنــد. 

تصویر 1. سلسله  مراتب فضاها در مسجد امام اصفهان
 )مأخذ: دری و طلیسچی 1396، 49(

پیــش از آنکــه مســلمانان مــکان خاصــی را بــرای برپایــی نمــاز 
داشــته باشــند؛ جهــت نمازگــزاری بــرای آن  هــا مشــخص شــد و 
ایــن جهــت »قبلــه« نــام گرفــت. رســول اکــرم)ص( بــه مــدت 
ســیزده ســال در مکــه و مدتــی در مدینــه بــه طــرف بیت  المقدس 
ــی و  ــه برگشــت )نعمت ــه ســوی کعب ــد و ســپس ب ــاز می  خوان نم
ــزد رســول اکــرم)ص(  ــه در ن ــت قبل شــهالیی 1394، 80(. اهمی
ــان  ــه ایش ــد ب ــه، خداون ــر قبل ــگام تغیی ــه هن ــود ک ــان ب آن چن
بشــارت می  دهــد کــه »اکنــون تــو را بــه ســوی قبلــه  ای کــه از 

ــره/ 144(.  ــم« )بق ــاز می  گردانی ــی، ب ــنود باش آن خش
ــت  ــر اس ــری اجتناب ناپذی ــجد ام ــه در مس ــور قبل ــن مح تعیی
ــه  ــراف قبل ــتهالک انح ــژاد 1393، 57(. اس ــی  آذر و حمزه  ن )فتح
عبــارت اســت از اینکــه بنــای مســجد در عیــن اســتمرار و تــداوم 
ــتقالل و  ــظ اس ــن حف ــهری و در عی ــاری ش ــۀ معم در مجموع

ــود، در  ــرد خ ــه ف ــر ب ــی و منحص ــاخصه  های عموم ــت و ش هوی
ایــن مجموعــه بــه گونــه  ای چرخــش داشــته باشــد کــه اضــالع 
ــداد  ــن آن، در امت ــًا صح ــتان و ترجیح ــل شبس ــا حداق ــا و ی بن
ــه  ــت قبل ــر جه ــد ب ــر 1396، 148(. تأکی ــرد )نص ــرار گی ــه ق قبل
ــینی2 و  ــد )حس ــر می  باش ــوارد زی ــامل م ــاجد ش ــاری مس در معم

جورمنــد3 2016، 72(.
1. کشیدگی هندسۀ پالن منطبق با جهت قبله است؛ 

ــه بیشــتر از ســتون  هاي دیگــر  ــداد ســتون  هاي ســمت قبل 2. تع
ــت؛ ــمت  ها اس قس

3. کشیدگي حیاط به سمت قبله مي باشد؛
ــت  ــر اس ــه عریض ت ــل قبل ــتان و مقاب ــي شبس ــۀ  اصل 4. دهان

ــوار(؛ ــدن میان ــزرگ ش )ب
5. ســاخت گنبدخانــه و حــذف چنــد ســتون منتهــي بــه قبلــه در 
ــا دیــدن گنبــد حتــي از  شبســتان. در ایــن حالــت محــل قبلــه ب

ــد مي شــد. ــز تأکی ــرون مســجد نی بی
ــت  ــر جه ــد ب ــۀ تأکی ــای معماران ــۀ معیاره ــه مقایس ــه ب ــا توج ب
قبلــه در مســاجد شــاخص دوره  هــا و ســبک  های مختلــف 
معمــاری ایرانــی- اســالمی، می  تــوان گفــت محــور قبلــه در هــر 
ــل  ــود عوام ــا وج ــران ب ــاری ای ــای تاریخــی معم ــک از دوره  ه ی
مختلــف، دگرگونی  هایــی را در فضــای مســجد ایجــاد کــرد 

)تاجــی و قوچانــی 1398، 330(.
ــانی و  ــه در دوره   خراس ــت قبل ــد جه ــرای تأکی ــدا ب ــاران ابت معم
ــر  ــدازه ب ــر ان ــد و از نظ ــوار رفتن ــراغ میان ــتانی، س ــوی شبس الگ
ســه بَعــد آن نســبت بــه دهانه  هــای کنــاری، افزودنــد. همچنیــن 
ــد. در دوره    ــتفاده کردن ــن قســمت اس ــات بیشــتری در ای از تزئین
بعــد و ســبک رازی، از ایــوان بــه جــای میانــوار اســتفاده کردنــد و 
ســپس چهارتاقــی گنبــدار را وارد بنــای مســجد کردنــد. در ســبک 
آذری، ترکیب  هــای مختلفــی ماننــد ایــوان منتهــی بــه گنبدخانــه 
و دو ایــوان در جهــت راســتای قبلــه را بــه وجــود آوردنــد. در دوره 
بعــدی و ســبک اصفهانــی، بــا چهــار ایوانــه کــردن مســاجد پــس 
ــه،  ــت قبل ــت جه ــرای تقوی ــا ب ــد بن ــیدن کالب ــادل رس ــه تع از ب
ایــوان قبلــی را از نظــر ابعــاد بزرگتــر و از نظــر تزئینــات پرکارتــر 

در نظــر گرفتنــد )تصویــر 2(. 

تصویر 2. اینفوگراف تحلیلی جهت قبله در طراحی مساجد سبک  های معماری 
ایرانی- اسالمی
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اگرچــه از اواخــر دوران قاجــار نیــز نمونــه مســاجد بســیار 
کاملــی وجــود دارد کــه براســاس شــیوه بــه کار رفتــه در ســبک 
اصفهانــی، ســاخته شــدند و ســاختار کلــی بنــا تأکیــد بــر جهــت 
ــر  ــی در دوران اخی ــد تکامل ــن رون ــفانه ای ــا متاس ــه دارد؛ ام قبل
ــد  ــر، فاق ــه ای معاص ــاجد محل ــر مس ــت. اکث ــده اس ــف ش متوق
ــه  ــت قبل ــر جه ــد ب ــت تأکی ــوب جه ــده مطل ــاختار تعریف ش س

می  باشــند.

4. روش پژوهش
ایــن پژوهــش بــر پایــۀ روش توصیفــی- تحلیلــی و بــر اســتدالل 
ــان  ــتور زب ــا، دس ــل داده  ه ــت؛ و روش تحلی ــتوار اس ــی اس منطق
شــکل اســت. مطالعــۀ اســنادی و کتابخانــه  ای نیــز بیــان توصیــف 
مطالــب ایــن پژوهــش اســت. بــا اســتفاده از اســتخراج معیارهــا و 
شــاخصه  ها، ابتــدا مفهــوم جهــت قبلــه و جایــگاه آن در معمــاری 
ــل  ــه و تحلی ــرای تجزی ــف شــده اســت. ســپس ب مســاجد، تعری
ــک  ــی- اســالمی، ی ــاری ایران ــر دوره از معم ــه، در ه محــور قبل
مســجد بــه عنــوان نمونــه انتخــاب شــده اســت. بــرای بررســی 
ــد  ــیوه  ای کارآم ــا ش ــر ب ــورد نظ ــاجد م ــود مس ــر، الزم ب فراگی
ــل اعتنایــی در  ــا بتواننــد مصــداق موفــق و قاب انتخــاب شــوند ت

ــد.  ــر، محســوب گردن ــورد نظ ــای م ــۀ بررســی ویژگی  ه زمین
ــزو  ــواًل ج ــه معم ــت ک ــاجدی اس ــا مس ــاب نمونه  ه ــار انتخ معی
مســاجد اعظــم شــهر بــوده و بیشــترین توجــه کالبــدی و مفهومی 
را بــه ســبب مهــم بــودن، متوجــه خــود ســاخته  اند؛ ماننــد 
مســاجد جامــع. همچنیــن مســاجدی کــه از نظــر شــیوة ســاخت 
ــه  ــورد توج ــطح کالن م ــدی در س ــاص کالب ــای خ و ویژگی  ه
معمــاران بناهــای مذهبــی و اســالمی در همــۀ اعصــار بوده انــد. 
ــۀ  ــش در زمین ــل پژوه ــرای تحلی ــجد ب ــداد 18 مس ــن تع بنابرای
ــدو  ــه و سلســله  مراتب حرکــت انســان از ب ــه محــور قبل توجــه ب
ورود تــا قــرار گرفتــن در راســتای محــور قبلــه در ایــن مســاجد، 
ــودار نحــو  ــت و نم ــیر حرک ــوی مس ــک الگ ــتفاده از تکنی ــا اس ب

ــرار گرفــت.  فضــا مــورد بررســی ق
ــروع  ــرد در ش ــه ف ــت ک ــیری اس ــت، مس ــیر حرک ــوی مس الگ
ــه( در  ــت قبل ــراب و جه ــه آن )مح ــا خاتم ــمت ورودی( ت )قس
ــوی در  ــس معن ــاد ح ــر ایج ــن )از نظ ــیرهای ممک ــن مس بهتری
ــه  ــد ب ــت می  توان ــیر حرک ــوی مس ــد. الگ ــت نمای ــان( حرک انس
ــو  ــه نح ــد. نظری ــتقیم باش ــف S. L. U و مس ــکل  های مختل ش
ــا شــده  ــاری بن ــورد فرم  هــای معم ــه دو نظــر در م ــر پای فضــا ب
اســت کــه تــالش می  کننــد تــا هــر دو بعــد عینــی فضــا و ذهنــی 
مــا از فضــا را بازتــاب دهنــد. اول اینکــه نبایــد بــه مقولــه فضــا به 
عنــوان پــس زمینــه فعالیت  هــای انســان فکــر کــرد؛ بلکــه بایــد 
ــان  ــه انس ــی ک ــر فعالیت ــی ه ــه ذات ــک جنب ــوان ی فضــا را به عن

ــط در  ــث فق ــه بح ــت. دوم اینک ــر گرف ــد؛ در نظ ــام می  ده انج
ــن  ــل بی ــورد رابطــه متقاب ــا نیســت. بلکــه در م ــورد تک فضاه م
فضاهــا اســت. فضاهایــی کــه در نهایــت آرایــش فضایــی یــک 
ــزی  ــان چی ــن هم ــازند. ای ــهر را می  س ــک ش ــا ی ــاختمان ی س
اســت کــه آن را پیکربنــدی فضــا می  خواننــد. بــه معنــای رابطــه 
ــازند  ــک کل را می  س ــه ی ــف ک ــن قســمت  های مختل ــود بی موج

ــن5 2013، 446(.  ــی4 و حس )مصطف
ــی  ــاط هــر واحــد فضای ــای بررســی ارتب ــه معن نحــو در اینجــا ب
اســت در یــک مجموعــه فضــای همجــوار، درســت مانند بررســی 
ــا  ــا دیگــر واژه  ه ــاط آن ب ــن و ارتب ــک مت ــک واژه در داخــل ی ی
)نعمتــی و شــهالیی 1394، 78(. شــناخت روابــط در فضاهــا بــه 
ــن  ــت. ای ــا اس ــل فضاه ــر در داخ ــت کارب ــناخت فعالی ــی ش معن
فعالیــت و روابــط در وهلــه اول قــرار می  گیــرد تــا فــرم یــا شــکل 
کلــی فضــا. در نهایــت ارائــه دهنــدگان روش نحــو فضــا معتقدنــد 
کــه بــا کاربــرد آن می  تــوان روابــط در بنــا را بــه خوبــی فهمیــد و 
آن را تجزیــه و تحلیــل کــرد )میرحســینی6 و دیگــران 2018، 52(. 
ــیمی  ــزاری ترس ــا از اب ــود در فضاه ــط موج ــدن رواب ــرای خوان ب
ــودار،  ــن نم ــود. ای ــتفاده می  ش ــی اس ــودار توجیه ــام نم بــه ن
و  نشــان می  دهــد  را  پــالن  داخلــی  ارتباطــی  ویژگی  هــای 
وســیله  ای بــرای دســتیابی بــه اهــداف ابداع کننــدگان ایــن 
ــرده و  ــبکه  بندی ک ــالن را ش ــدا پ ــودار ابت ــن نم ــت. ای روش اس
ــد  ــبت می  ده ــی را نس ــزای آن عالئم ــک از اج ــه هری ــپس ب س
ــایر قســمت  ها و  ــا س ــاط بصــری آن ب ــزان ارتب ــانگر می ــه نش ک
ــه  ــا ســایر فضاهــا اســت و ب ــه اصطــالح میــزان هم  پیونــدی ب ب

ــدول 1(. ــد )ج ــل می باش ــدول ذی ــرح ج ش
جدول 1. درجۀ هم پیوندی فعالیت  ها

ــت ســروصدا، امــکان خطــر و  ــه عل ــت ممکــن اســت ب دو فعالی
ــن  ــته باشــند. همچنی ــر رابطــه X داش ــا یکدیگ ــا ب ــر این  ه نظای
ــد؛ در  ــان می  کنن ــا را بی ــل نزدیکــی فعالیت  ه ــه دالی ــدادی ک اع
ــا درجــه  قســمت پاییــن هــر خانــه وارد می  شــوند. ایــن اعــداد ب
ــا  ــود ت ــودار درج می  ش ــن نم ــی پایی ــت در جدول ــح اهمی و توضی

ــد.  ــا باش ــرای مخاطــب خوان ــا ب دلیل  ه
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5. تحلیل 
آنچــه ســاختار و عناصــر مســاجد را در مســیری خــاص جهــت 
می  دهــد و باعــث جدایــی فضــای منتظــم داخــل از فضــای پــر 
هیاهــوی خــارج می شــود؛ محــور نــام دارد. تعییــن محــور قبلــه در 
ــران 1400، 260(.  ــان و دیگ ــت )فلکی ــر اس ــجد اجتناب  ناپذی مس
جهــت قبلــه در مســاجد، بــا توجــه بــه میــزان شــدت محورگرایــی 
ایجــاد  نمادیــن  و  عملکــردی  و  ظاهــری  تأثیــرات  آن  هــا، 
ــد  ــم می  نمای ــاجد را منتظ ــاختار مس ــه، س ــور قبل ــد. مح می  نمای
ــوی  ــای پرهیاه ــل از فض ــم داخ ــای منتظ ــی فض ــه جدای و ب
خــارج و جهت  یابــی عناصــر مســجد در مســیری خــاص منتهــی 
ــاختار  ــکل  یابی س ــل ش ــاجد عام ــه در مس ــور قبل ــود. مح می  ش

ــت.  ــی اس ــله  مراتب حرکت ــاد سلس ــی و ایج کل
جدول 2. الگوی مسیر حرکتی از ورودی تا قبله

سلســله  مراتب بــه دو گونــه در معمــاری دیــده می  شــود. در دســته 
اول، سلســله مراتب فضایــی بــرای انتظــام شــکلی اســت و توجیــه 
ــدارد. در دســته دوم، هــدف ســاماندهی  عملکــردی مشــخصی ن
فضــا اســت )طبیبیــان و دیگــران 1390، 68(. سلســله  مراتب 
ــد. در  ــته باش ــن داش ــا نمادی ــی و ی ــردی، معنای ــد کارک می  توان
وجــه کارکــردی سلســله مراتب فضایــی، چیدمــان فضایــی بــرای 
دسترســی بــه فضــای اصلــی، اهمیــت پیــدا می کنــد. امــا در وجــه 
معنایــی، ایجــاد آمادگــی در افــراد بــرای دسترســی بــه فضاهــا و 
ــان  ــی و ادیب ــت )یدالله ــرح اس ــا مط ــوی آن  ه ــوای معن حال و ه

.)14 ،1398
ــت  ــی اس ــردی و معنای ــوع کارک ــجد از ن ــله مراتب در مس سلس
کــه مراتــب حرکــت بــه ســمت قبلــه را مهّیــا می  ســازد. رعایــت 
سلســله مراتب فضایــی عامــل تــداوم حرکتــی در مســجد اســت. 
ــد  ــه( بای ــه )محــور قبل ــت و محــور توج ــق محــور حرک در تطاب
ــن  ــی در کوتاه تری ــور دسترس ــواره منظ ــه هم ــت ک ــر گرف در نظ
ــه فضــا  ــه نیســت؛ و رعایــت سلســله مراتب در دسترســی ب فاصل
و ایجــاد آمادگــی ذهنــی، امــری اجتناب  ناپذیــر اســت. در بعضــی 
از مســاجد بــرای رســیدن بــه محــور قبلــه، نیــاز بــه طمأنینــه و 
چرخــش اســت؛ و در مســجدی دیگــر نیــاز بــه حرکتــی مســتقیم 

ــت.  ــطه اس و بی واس
در محــور حرکتــی تنهــا دسترســی بــه مــکان مــورد نیــاز مطــرح 
نیســت. بلکــه ایجــاد آمادگــی ذهنــی یکــی از عواملــی اســت کــه 
ــی  ــله مراتب فضای ــام سلس ــیر و انتظ ــاماندهی مس ــوه س در نح

ــر اســت )جــدول 2(. مؤث
ــه  ــه نشــان می  دهــد کــه ورود ب مســاجد در راســتای محــور قبل
ایــن بناهــا از ســمت خیابــان و بــدون واســطه و فاقــد هندســه  ای 

ــرد.  ــورت می  گی ــخص ص مش
در مســاجد بــا ورودی خــالف جهــت قبلــه، نه تنهــا ورود بــه بنــا 
در راســتای محــور قبلــه قــرار نــدارد؛ بلکــه خــالف جهــت الهــی 
و بــدون هیچ گونــه واســطه  ای وارد فضــای حیــاط و یــا گنبدخانــه 
می  شــویم. معمــاری مســاجد بــا ورودی در اضــالع کنــاری 
ــور  ــه مح ــیدن ب ــرای رس ــش ب ــی چرخ ــد نوع ــو، فاق نیمه جل
ــه  ــدم توج ــزار ضمــن اصــالح مشــکل ع ــا نمازگ ــه اســت ت قبل
بــه محورهــای فضایــی بــه یــک سلســله مراتب حرکتــی برســد. 
ــای  ــک فض ــادی در وادی ی ــان م ــرار دادن انس ــا ق ــن ب بنابرای
ــازد. از  ــی س ــک فضــای روحان ــپار ی ــوی آن را رهس ــن و معن ام
دیگــر ســوی، معمــاری ایــن گونــه از نظــر هندســی فاقــد داشــتن 
هندســه  ای مشــخص، منظــم و بــا معنــا اســت. معمــاری مســاجد 
بــا ورودی در اضــالع کنــاری نیمــۀ انتهــا، ضمــن اصــالح 
محورهــای فضایــی نامناســب، اصــل سلســله  مراتب حرکتــی نیــز 
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جدول 3. دسته  بندی الگوی مسیر حرکتی تا قبله

تصویر 3. نمودار نحو فضاهای مسیر ورودی تا قبله در مساجد

ــک پیش فضــا ضمــن  ــذر از ی ــا گ ــوان ب ــا بت اصــالح می  شــود ت
رســیدن بــه یــک آمادگــی روانــی، از فضــای مــادی خــارج شــده 

ــرار گرفــت )جــدول 3(. ــم امــن الهــی ق و در راســتای حری
ــا  ــی از ورودی ت ــیر حرکت ــوی مس ــی الگ ــه بررس ــه ب ــا توج ب
ــه  ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــه، می  ت ــورد مطالع ــاجد م ــه در مس قبل
 L ــا )الگــوی ــق اضــالع نیمــۀ انته ــت ورود از طری ــن حال بهتری
ــت، محــوری اســت کــه  ــرا ایــن حال ــا S شــکل( می  باشــد؛ زی ی
ــه  ــرون ب ــرد بی ــان از عملک ــت انس ــت و هدای ــر مرکزی ــد ب تأکی
ســمت درون دارد. بــه همیــن دلیــل انســان بــه آمادگــی معنــوی 
رســیده اســت و ایــن اجــازه را دارد کــه پــس از ایــن آمادگــی، بــه 
ــا  ــت ب ــه شــود. در ایــن حال طــور مســتقیم وارد فضــای گنبدخان
ــش ورودی )ورورد  ــای پی ــزار از فض ــمندانه، نمازگ ــردش هوش گ
بــا واســطه( و انجــام وضــو از طریــق چشــمه  های کنــاری درگاه 
ورودی، وارد فضــای صحــن اصلــی می  شــود. هندســه چیدمــان 
ــوی  ــه س ــان ب ــت انس ــم و هدای ــو دارای نظ ــن الگ ــا در ای فض
جبهــه جنوبــی صحــن و قــرار گرفتــن در راســتای محــور قبلــه 
اســت. بنابرایــن در طراحــی مســاجد معاصــر، بهتــر اســت فضاهــا 

ــوع الگــوی مســیر حرکتــی، چیدمــان شــوند.  براســاس ایــن ن
مرزبنــدی فضاهــا در معمــاری مســاجد ایرانــی، نــرم و تدریجــی 
اســت؛ نــه ســخت و آنــی؛ بــه همیــن دلیــل هیچــگاه بــا قطــع 
فضایــی رو بــه رو نمی  شــویم. بــه بیانــی دیگــر مفاصــل فضایــی 
در معمــاری مســاجد ایــران، جایگزیــن مرزهــای ســخت فیزیکــی 

ــران 1396، 32(. ــتانی و دیگ ــوند )گلس می  ش

ــوان در  ــا را می  ت ــازماندهی فض ــه س ــاران ب ــرد معم ــن رویک ای
نحــوه اتصــال و هم  نشــینی فضاهــای گوناگــون مســجد پیگیــری 
نمــود. بنابرایــن بــا اســتفاده از نمــودار نحــو فضــا، رابطــۀ هرکــدام 
ــا  ــش ب ــر بخ ــی ه ــۀ نزدیک ــر و درج ــا یکدیگ ــا ب ــن فضاه از ای
بخــش دیگــر بررســی می  شــود. دالیــل اهمیــت فضاهــا شــامل 

ــد:  ــر می  باش ــوارد زی م
1. توالی فعالیت؛  

2. ارتباط افراد؛
3. مسیر عادی حرکت؛

4. استفاده مشترک از محوطه؛
5. سر و صدا، گرد و غبار، طهارت.

در گونه  هــای مربــوط بــه قــرون اولیــه، اتصــال مســجد بــه معابــر 
پیرامونــی صرفــًا از طریــق درگاهــی ســاده و بــه شــکل مســتقیم 
بــه شبســتان تأمیــن می  شــده اســت. حــال آن کــه بــه تدریــج، 
ورود بــه بنــا از طریــق سلســله  ای از فضاهــای بــه هــم پیوســته 
ــتگاه ورودی«  ــتی آن را »دس ــه درس ــه ب ــرد ک ــورت می  گی ص
نامیده  انــد. دســتگاه ورودی، نخســتین فضایــی اســت کــه انســان 
ــد  ــاوت می  کن ــی متف ــا ویژگی  های ــی ب ــه فضای ــاده ورود ب را آم
)نقــره  کار و دیگــران 1392، 95(. شــکل  گیری دســتگاه ورودی و 
تشــخص یافتــن آن در مســجد، از دوره ایلخانــی و از اوایــل قــرن 
هشــتم بــه بعــد قابــل رهگیــری اســت. از ایــن زمــان بــه مــرور 
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ــجد  ــاختار مس ــتگاه ورودی در س ــه دس ــی از جمل ــل خط مفاص
نقــش پررنگ  تــری می  یابنــد و ســهم بیشــتری از فضــای مســجد 
را بــه خــود اختصــاص می  دهنــد. دســتگاه ورودی مجموعــه  ای از 
مفاصــل پــی در پــی و راهــکاری اســت بــرای پیوســتگی فضــای 
شــهری و مســجد کــه معمــواًل کاربــرد ناهماهنــگ و گاه معــارض 
داشــته و جدایــی بیشــتری میــان آن  هــا مد نظــر بــوده اســت؛ یــا 
ــاز  ــا نی ــان آن  ه ــی بیشــتری می ــه فضای ــر، فاصل ــی دیگ ــه بیان ب
ــالوه  ــتگاه ورودی، ع ــکل  گیری دس ــد ش ــی رون ــت. ط ــوده اس ب
بــر تقویــت سلســله  مراتب دسترســی و خلــق کیفیت  هــای 
ــا شــهر و بافــت پیرامونــی نیــز  ــازه فضایــی، ارتبــاط مســجد ب ت
ــان در  ــجد چن ــن مس ــه صح ــه  ای ک ــه گون ــود. ب ــتر می  ش بیش
شــهر تنیــده می  شــود کــه بــه مثابــه یــک فضــای بــاز شــهری 
نیــز ایفــای نقــش می  نمایــد. در دوره ایلخانــی، اولیــن الگوهــای 
ــد.  ــکل می  گیرن ــز ش ــتی نی ــن هش ــتقیم از طرفی ورودی غیرمس
ــک هشــتی  ــاق و درگاه ورودی، ی ــس از پیش ط ــو پ ــن الگ در ای
ــار دو  ــده و از کن ــعب ش ــه از آن دو داالن منش ــده ک ــاخته ش س

ــردد. ــه صحــن، متصــل می  گ ــوان ب ــه ای جبه
ــن  ــلجوقی، در عی ــر س ــا در عص ــش ایوان  ه ــش از پیدای ــا پی ت
پیوســتگی بصــری مناســب میــان حیــاط و شبســتان، بــه لحــاظ 
ــا را از  ــن دو فض ــفاف ای ــد ش ــوی و هرچن ــرزی ق ــاختاری، م س
یکدیگــر جــدا می  ســاخت. امــا بــا پیدایــش ایوان  هــا و فضاهــای 
نیمــه بــاز دیگــری نظیــر ایوانچــه و رواق هــا بــه عنــوان واســط، 
ایــن دو فضــا بــه شــکل هندســی و ســاختاری در هــم می  آمیزنــد. 
از دوره تیمــوری بــه بعــد، شــاهد رویکــرد جدیــدی در همنشــینی 
ــب  ــن ترتی ــه ای ــتیم. ب ــی هس ــتان  های جانب ــه و شبس گنبدخان
ــور  ــای قط ــا جرزه ــه ب ــش گنبدخان ــار ران ــای مه ــه ج ــه ب ک
ــوی  ــرزی ق ــا م ــاور ب ــای مج ــک دو فض ــاز تفکی ــه زمینه  س ک
ــک داالن، دو مفصــل  ــه شــکل ی ــی ب ــی فضای می  گــردد، مفصل
را بــه نرمــی کنــار هــم می  نشــاند. بنابرایــن الگــوی واحــد بــرای 
ترتیــب قرارگیــری فضاهــا نســبت بــه هــم از بــدو ورود تــا قبلــه 
می  توانــد بــه ایــن صــورت ارائــه شــود: جلوخــان، درگاه، هشــتی، 

ــوان، داالن، شبســتان، محــراب.  حیــاط، ای

6. بحث
ــی،  ــله  مراتب حرکت ــاد سلس ــل ایج ــجد عام ــه در مس ــور قبل مح
ــو  ــر همس ــی عناص ــارن، ریتم  یاب ــی، تق ــاختار کل ــکل  یابی س ش
ــجد در  ــه مس ــیر ورود ب ــه مس ــواردی ک ــت. در م ــور اس ــا مح ب
ــجد  ــی، مس ــنتی در طراح ــار س ــود؛ معم ــه ب ــت قبل ــالف جه خ
ــه  ای  ــه گون ــش ب ــن چرخ ــد. ای ــه می  چرخان ــمت قبل ــه س را ب
ــا مهارتــی خــاص صــورت می  گرفــت کــه فــرد  نامحســوس و ب
بــا ورود بــه مســجد متوجــه ایــن چرخــش نمی  شــود. از ایــن رو 

ــت  ــا جه ــر ب ــتای معب ــداد راس ــه امت ــاجد ک ــن مس در ورودی ای
ــاری و  ــی، رفت ــم ادراک ــوان مفاهی ــگ نیســت؛ می  ت ــه هماهن قبل
ــه مشــاهده نمــود )آزادی و  فیزیکــی فضــا را در طراحــی خالقان
تقی  پــور 1396، 109(. محــور حرکــت انســان در مســجد، معمــواًل 
ــه  ای  ــا لحظ ــود و ت ــاز می  ش ــن آغ ــردر و صح ــان و س ــا جلوخ ب
کــه انســان بــه آرامــش برســد و ســیر روحانــی خویــش را آغــاز 
ــی  ــاجد، ط ــا در مس ــی فضاه ــد. توال ــول می  انجام ــه ط ــد؛ ب کن
ــرد  ــورت می پذی ــله  مراتبی ص ــورت سلس ــه ص ــه و ب ــه مرحل س
ــان و عالی  نســب 1391، 78(:  ــد از )بمانی ــب عبارتن ــه ترتی ــه ب ک

1. انفصال: جدا شدن از دنیای مادی؛
ــده را  ــل و وصل  کنن ــک مفص ــش ی ــه نق ــی ک ــال: فضای 2. انتق

ــد؛ ــا می  کن ــوی ایف ــای و معن ــان م ــن جه بی
ــی  ــدس اله ــوی و ذات مق ــای معن ــه دنی ــیدن ب ــول: رس 3. وص

ــر 4(. )تصوی
ــرم،  ــا و ف ــۀ معن ــترک در عرص ــی مش ــی معرفت  شناس در بررس
راه انســان بــه بی  نهایــت مطــرح اســت. بنابرایــن بایــد پذیرفــت 
کــه هــر گامــی کــه در محیــط مســجد نهــاده می  شــود؛ بایــد بــه 
فرآینــد انســانیت و مســیر الهــی ختــم شــود. ایــن ســیر از بیــرون 
ــات(، نمــادی از ســیر بی  نظمــی  ــه معنوی ــات ب ــه درون )از مادی ب

بــه نظــم و از نقــص بــه کمــال اســت.
ــجدها،  ــی در مس ــی و حرکت ــله  مراتب فضای ــل سلس ــت اص رعای
تأکیــدی بــر مرزبنــدی حریم  هــای فضایــی میــان فضــای 
عمومــی و نیمــه عمومــی اســت. اتصــال در برخــورد میــدان یــا 
ــای  ــد و انســان را از دنی ــان مســجد روی می ده ــا جلوخ ــازار ب ب
ــد. در  ــی می  دم ــازه در آدم ــی ت ــد؛ و روح ــدا می  کن ــی ج بیرون
انتقــال، آدمــی بــا عناصــری مواجهــه می  شــود کــه حــس و روح 
ــه معشــوق می  نمایــد. ســپس  را تقویــت و او را آمــادة رســیدن ب
نقطــۀ وصــول کــه همــان گنبدخانــه و محــراب اســت کــه انســان 

ــد. ــروج می  یاب ــا ع در آنج
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تصویر 4. جایگاه توالی فضاهای مسجد در معنویت

تصویر 5. ترتیب قرارگیری فضاها در بهترین حالت )نیمه انتها( از 
ورودی تا محراب

ــا  ــری فضاه ــب قرارگی ــده، ترتی ــث مطرح ش ــه مباح ــه ب ــا توج ب
و سلســله مراتب حرکتــی در بهتریــن حالــت ورود از طریــق 
ــا S شــکل( مســاجد معاصــر  ــوی L ی ــا )الگ ــۀ انته اضــالع نیم
ــه صــورت تصویــر 5 نمایــش داد. در اینجــا نحــوة  ــوان ب را می  ت
ــزی بیــش از یــک  ــد آن  هــا چی ــی فضاهــا، رویدادهــا و پیون توال
ــع  ــد و آن در واق ــادر می  کن ــن متب ــه ذه ــی را ب ــکان معمول م
ــد و  ــه وجــود خداون نقــش انفصــال از دنیــای مــادی و اتصــال ب

ــوی اســت. ــان معن جه

7. نتیجه  گیری
ــا  ــالم ت ــاز ورود اس ــاجد از آغ ــول مس ــیر تح ــی س ــرور تاریخ م
زمــان معاصــر، از طریــق مطالعــۀ ســاختاری در 18 نمونــه 
از مســاجد ســبک  های معمــاری ایرانــی- اســالمی، نشــان 
ــذاری در  ــش تأثیرگ ــه، نق ــت قبل ــه جه ــه ب ــه توج ــد ک می  ده
ــت.  ــته اس ــران داش ــنتی در ای ــاجد س ــی مس ــازماندهی فضای س
ــه و  ــت قبل ــه در جه ــاخت گنبدخان ــتون  ها، س ــداد س ــش تع افزای
ــر را  ــالن، بیشــترین تأثی ــی پ ــر روی محــراب، کشــیدگی طول ب
ــند.  ــجد دارا می  باش ــای مس ــه در بن ــور قبل ــی مح در جهت ده
معمــاران در ســبک رازی و پــس از آن در ســبک آذری، بیشــترین 
میــزان توجــه را بــه جهــت قبلــه داشــتند و از معیارهــای بیشــتری 
ــتفاده  ــاجد اس ــی مس ــه در طراح ــور قبل ــر مح ــد ب ــت تأکی جه

کرده  انــد.
بررســی  های صــورت گرفتــه در پاســخ بــه پرســش اول )بهتریــن 
ــدام  ــاجد ک ــه در مس ــا قبل ــی از ورودی ت ــیر حرکت ــوی مس الگ
ــت  ــیر حرک ــوی مس ــار الگ ــل چه ــتفاده از تحلی ــا اس ــت؟( ب اس
ــن  ــه بهتری ــد ک ــان می  ده ــراب، نش ــا مح ــان از ورودی ت انس
 S ــا ــوی L ی ــا )الگ ــۀ انته ــالع نیم ــق اض ــت ورود از طری حال
ــن  ــداد را از بی ــت بیشــترین تع ــن حال ــرا ای شــکل( می  باشــد؛ زی
ــن  ــاس ای ــجد براس ــاری مس ــی دارد. معم ــورد بررس ــاجد م مس
الگــوی حرکتــی، بــه افــراد کمــک می  کنــد تــا بتــوان بــا گــذر از 
یــک پیش فضــا، ضمــن رســیدن بــه آمادگــی روانــی، از فضــای 
مــادی خــارج شــده و در حریــم امــن الهــی قــرار گیرنــد. بنابرایــن 
ــردی  ــر عملک ــزان تأثی ــاس می ــا براس ــری فضاه ــب قرارگی ترتی
هــر فضــا نســبت بــه ســایر فضاهــا بــرای حالــت ایــده  آل مســیر 
حرکتــی بــه صــورت الگــوی ورود از طریــق اضــالع نیمــۀ انتهــا 

ارائــه شــد.
همچنیــن بــرای پاســخ بــه پرســش دوم )سلســله  مراتب حرکتــی 
ــاجد  ــی در مس ــازماندهی فضای ــاس س ــه براس ــا قبل از ورودی ت
چگونــه اســت؟( بــا اســتفاده از نمــودار رابطــه فعالیت  هــا و 
بررســی درجــۀ نزدیکــی هــر فضــا نســبت بــه فضــای دیگــر در 
ایــن مســیر حرکتــی، یــک الگــوی واحــد بــرای ترتیــب قرارگیری 
فضاهــا نســبت بــه هــم ارائــه شــد کــه شــامل جلوخــان، درگاه، 
ــن  ــد. در ای ــراب می  باش ــتان، مح ــوان، شبس ــاط، ای ــتی، حی هش
ــت؛  ــرح نیس ــر مط ــورد نظ ــکان م ــه م ــی ب ــا دسترس ــو، تنه الگ
ــه در  ــت ک ــی اس ــی از عوامل ــی یک ــی ذهن ــاد آمادگ ــه ایج بلک
نحــوة ســامان  دهی مســیر و انتظــام سلســله  مراتب فضایــی مؤثــر 
اســت. چیدمــان فضایــی ارائــه شــده، الگویــی اســت کــه معماران 
ــرای  ــی ب ــک الگــوی کل ــوان ی ــد به عن مســاجد معاصــر می  توانن
طراحــی بــا توجــه بــه محــور قبلــه و کیفیــت معمــاری مســاجد 
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ســنتی، از آن بهــره یابنــد؛ و بــا واکاوی و حفــظ ایــن ارزش  هــا، 
اندیشــه عرفانــی و ســاحت معنــوی معمــاری معاصــر را غنی  تــر 

کننــد. 
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مــوردی: مســجد جامــع اصفهــان(. هویــت شــهر 9 )22(: 75- 86.
ــا  ــران ب ــاجد در ای ــی ورودی مس ــی مفهوم ــدم. 1392. گونه شناس ــانی مق ــا خراس ــژاد، و صب ــزه ن ــدی حم ــد، مه ــره  کار، عبدالحمی 20. نق

ــالمی 1 )1(: 75- 100.  ــاری اس ــای معم ــی. پژوهش ه ــم قدس ــتفاده از مفاهی اس
21. هیلن برانــد، رابــرت. 1398. هنــر و معمــاری اســالمی. ترجمــه ی اردشــیر اشــراقی، ســید حامــد بهشــتی، و اکســانا بهشــتی. تهــران: 

روزنــه.
ــاری  ــات معم ــت و مطالع ــای مرم ــاجد. پژوهش ه ــه مس ــله مراتب ورود ب ــی سلس ــان. 1398. بررس ــد ادیب ــپیده، و محم ــی، س 22. یدالله

ــالمی 2 )2(: 9- 26. ــی اس ایران
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Impact of Qibla›s Direction on Dynamics of Movement in 
Mosques With the Study of Iranian-Islamic Architectural Styles

Mahya Ghouchani **
Department of Architectural Engineering, Faculty of Semnan, Semnan Branch, 

Technical and Vocational University (TVU), Semnan, Iran

A brief reflection on the various works of Iranian-Islamic architecture in different periods illustrates the 
fact that the Iranian artist›s architects have always sought the order in elements, components, spaces and 
buildings, and in order to achieve this important, the method There were several varieties (Bemanian and 
Alinasab, 2012: 72). One of these methods is the use of the qiblah axis in the architecture of the mosques. 
What is nowadays visible in the architecture of contemporary mosques is the absence of the creation of 
spirituality in space for the guidance of the qibla. In this research, by revising the way of applying the Qibla 
axis to mosques of different periods of Iranian-Islamic architecture, it is analyzed on the qualitative role of 
the qibla and the attainment of ways of presenting the qualitative aspects of the qibla. Therefore, the research 
seeks to answer the following questions:
- The research seeks to answer the following questions: What is the best pattern of movement path from the 
entrance to the qibla in mosques? 
- And what is the hierarchy of movement from the entrance to the qibla based on the spatial organization in 
mosques?
Therefore, the purpose of the research is to explain the role of qibla in the design of traditional mosques in 
terms of orientation, entry into the building, and placement along the qibla, the dynamics of the axis of the 
axis, in order to provide the basis for designing and constructing contemporary mosques. Therefore, this 
research has been conducted in a descriptive-analytical manner and based on library-documentary studies. 
Also, using the movement path and space syntax diagram in 18 samples of Iranian-Islamic architectural 
style mosques, the pattern of the path of human movement from entrance to altar, as well as the degree of 
proximity of each space to the other space in this motorway, has been studied.
Considering the comparison of architectural criteria to emphasize the direction of qibla in mosques, the 
index of periods and styles of Iranian-Islamic architecture can be said in Khorasani style, due to the form of 
the mosque›s nave, using two criteria for increasing the number of columns and The elongation of the length 
of the plan defined the direction of the qibla. Architects in the style of Razi and then in the Azeri style, had 
the most attention to Qibla, and used more criteria to emphasize the Qibla axis in designing mosques. In 
the Isfahan style, the elongation of the yard with the increase in the number of columns helps the prayer in 
understanding the axis of the qibla. It can also be seen that the criteria for increasing the number of columns, 
the construction of the dome in the direction of the Qibla and on the altar, the longitudinal elongation of the 
plan, have the most effect on the direction of the Qibla axis in the mosque building. By studying contem-
porary mosques, we will find that these mosques do not have apparent effects due to the lack of theoretical 
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principles, and the mosque›s plan does not emphasize the Qibla direction. For this reason, the architecture 
of contemporary mosques has no effect on the principles and appearance of the Qibla axis.
Historical overview of the evolution of mosques since the beginning of Islam, indicates that paying attention 
to Qibla direction has played a significant role in the spatial organization of mosques in Iran. Also, obser-
vance of the principle of dynastic movement and space axis in the construction of mosques, has strengthened 
the direction of qibla and guided man from the interior to the outside and created the integrity of the foun-
dation. In this research, based on the descriptive-analytical method and using the movement path and space 
syntax diagram, the pattern of the path of human movement from the entrance to the altar, as well as the 
degree of proximity of each space relative to the other space in this motorway , Through a structural study of 
18 samples of Iranian-Islamic style architectural mosques. Six patterns of eight flow patterns were defined 
as the pattern of movement from entrance to qibla in mosques, as well as motor hierarchy and the arrange-
ment of spaces from entrance to qibla, using the activity relation diagram. A single pattern was developed 
for arrangement of spaces between the time of arrival and the Qibla, including: Entrance, Porch, Vestibule, 
Courtyard, Verandah, Shabestan, Mehrab. 
The architects of traditional mosques show their thoughts in the form of geometric shapes and spaces, in 
which the sense of confidentiality, sanctity, immortality, and clergy preserves the space of the mosques, At 
the time of entering, they have been converted to a humane, perfected human being by directing and ob-
serving the dynamics of movement. In the design of contemporary mosques, not only the emphasis on the 
center of the qibla, but also the sanctity, spirituality and Islamic identity of these buildings have been lost.

Keywords: Qibla Direction, Movement Hierarchy, Material Flow Pattern, Activity Relationship Diagram, 
Iranian-Islamic Architectural Styles.
 


