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 چکیده

که در  است هاییکاربری ترینمهم از یکی ایران در مساجد معامری

 قامم اهمیت به توجه با و شدهساخته طول تاریخ در جهت ترمیم روان،

بخش همراه فضایی آرام حیث از زائران موردتوجه ها،این مکان معنوی

 ه  است، اما در دوره کنونی در حوز  بوده عرفانی باورهای با تجلی

ساخت مساجد، توجه به مسئله ترمیم و بهبود روان غافل مانده و این 

های امر ناشی از عدم شناخت و پرداخت کافی به آن در پژوهش

راهربدی است. بر این اساس، هدف اصلی پژوهش حارض تحلیل 

 آن، در راستایروان مخاطبان  میترم منظوربه مساجدی تجربه فضاي

مساجد تاریخی در مساجد عرص  رضورت بازتولید کیفیت فضایی

ی و روش استدالل منطقی فیک یکردروحارض است و در این راستا از 

تجربی، تحلیلی و متافیزیکی در جهت راهربد  ه  که در آن سه قضی

مسجد گوهرشاد شهر ) اند و در منونه موردیشدهتحقیق مطرح

مشهد( استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که 

تجربه فضایی در مسجد گوهرشاد با تنوع ظهور عنارص  کیفیت

تک فضاهای این مسجد مبنی بر کالبدی از ابتدا تا انتها و در تک

ر گرفته است. ضمن آنکه ددیدگاه آرامش و بهبود ترمیم روان زائر شکل

تحلیل بنا، به اتکای فهم ترمیم روان از طریق تجربه فضایی، حضور در 

هوا همراه با بوی نم و باد مطلوب در فضای مسجد و استشامم 

های حسی از فضا بیرونی مسجد، عاملی هامهنگی با دریافت

ناپذیر را به منایش درآورده است که در جهت بهبود درک این وصف

ناپذیر تناسبات، فرم، مصالح، حرکت از زمین به آسامن، عامل وصف

 درک است.چه در محیط داخلی و چه خارجی، قابل

ترمیم روان، معامری مساجد،  فضا، تجربه فضایی، :کلیدی واژگان

 مسجد گوهرشاد

 

Abstract 

Throughout the history, the architecture of mosques in 

Iran is one of the most important means of mental 

restoration, and due to the spiritual status and 

importance of these places, they have received a great 

interest for their relaxing atmosphere that manifests 

mystical beliefs. However, in the current time, in the 

field of mosque construction, attention to the issues of 

mental restoration and tranquility seem to be neglected 

due to the lack of sufficient knowledge and payment in 

strategic research. Accordingly, the main purpose of the 

present study is to analyze the spatial experience of 

mosques in restoring the spirituality of its audience in 

line with the need to reproduce the spatial quality of 

historic mosques in modern mosques. In this regard, a 

qualitative research approach based on logical 

reasoning research methodology was employed and 

three experimental, analytical and metaphysical 

theorems were proposed as the research strategy in the 

case of Goharshad Mosque in Mashhad. Finally, the 

results indicated that the quality of spatial experience 

and variation of physical element in every inch of 

Goharshad is based on the view of tranquility that leads 

to pilgrims’ mental restoration. In the analysis of the 

building, relying on the understanding of mental 

restoration through spatial experience, being in the 

mosque space and inhaling the air along with the 

pleasant smell of wind and wind in harmony with 

sensory perceptions of the outside space of the mosque 

represent an indescribable world. In order to improve 

the understanding of this indescribable world, 

proportions, forms, materials, moving from earth to sky, 

both inside and outside, must be understood. 

Keywords: Space, space experience, mental restoration, 

mosque architecture, Goharshad mosque 
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 مقدمه

های برش، از افکار، اندیشه و که متام ساختامیهازآنجایی

باورها و شود، حامل اعتقادات، ذهنیات او ناشی می

وب آن با تأثیر گرفنت از چارچ ه  آورندباشد که پدیدذهنیاتی می

سو با دستگاه فکری خود، برای اعتقادی و مذهبی و هم

ها به مخاطبان و معنابخشی به محیط زندگی، خلق انتقال آن

 ه  (. این موضوع در حوز 79:1:46مهدی نژاد، ) کرده است

ذهنی در امر معامری که چیزی به غیر از تجسم صور 

 های درک فضا ازترین زمینهعنوان اصلیمحسوس نیست، به

رو باشد. از اینطریق بیان معانِی نهفته در ظاهر آن می

گونه بناها در نزد ایرانیان که جایگاه اهمیت معامری این

باشد. آنان دیرینه است، دوچندان می ه  مساجد در اندیش

ود مگر آنکه دو ساحت شدرستی فهم منیمعامری ایرانیان به

شده با یکدیگر درک وجودِی ظاهری و باطنی فضای ساخته

ترین بناهایی است که در مساجد ایران یکی از مهم  شود.

شده و با توجه به اهمیت مقام معنوی آن، ساخته ،طول تاریخ

بخش که موردتوجه معامران به لحاظ فضایی مقدس و آرام

بهشتی، )است، بوده است ها تجلی باورهای عرفانی انسان

عالوه بر  اند(. در مساجد معامران تالش منوده8:1:24:

عنوان مکانی های دینی و مذهبی، عملکرد مساجد بهجنبه

دند، منو را نیز در بنا متبلور سازند و آنچه بنا می بخشآرامش

بخش باشد، اما واجد معانی مذهبی و دینی و مکانی آرامش

، مساجد از این نظر مورد کنکاش در مطالعات صورت گرفته

ساخت  ه  اند. همچنین در دوران کنونی در حوز قرار نگرفته

ترین ارکان معامری بناهای مساجد، ترمیم روان که یکی از مهم

شده و این امر ناشی از عدم تا حد زیادی فراموش مذهبی بود

شناخت و پرداخت کافی به این موضوع در تحقیقات 

ب گشته است تا فضای مساجد راهربدی است که سب

امروزی گهگاه حتی در پاسخگویی به عملکرد هم باز مانند. 

کننده کامل مسجد که عنرص شاخص هر شهر و بازگو

 عنوان یک اصل در حوزهمعامری ایرانیان بود، اکنون به

معامری، بیشرت معطوف به زیبایی برصی و فرمی گشته است 

ز انجام این پژوهش، بخش. هدف اتا ایجاد فضایی آرامش

آن ان روان مخاطب میترم منظوربه مساجدی تجربه فضايتحلیل 

در راستای رضورت بازتولید کیفیت فضایی مساجد تاریخی 

در مساجد دوران کنونی است. این پژوهش بر این فرض 

میان تجربه  ه  استوار است که در معامری مساجد ایران، رابط

و معقول و دارای مفاهیم فضایی و ترمیم روان امری محسوس 

ترین عوامل تأثیرگذار معنوی است و عوامل کالبدی از مهم

 اشد.بدر تجربه فضایی مساجد و به سبب آن ترمیم روان می

 د ايرانجمسا یچگونه تجربه فضاي. 1توان پرسید: بنابراین می

کدام . 8 روان مخاطبان آن تأثیرگذار باشد؟ میتواند بر ترمیم

 ؟رندد ايران تأثیرگذاجمسا یتجربه فضاي نییتبها در مؤلفه

 پیشینه پژوهش

 تجربه فضا ادراک وهای مرتبط با ترین پژوهشازجمله عمده

نقش نور و  توان به مقاله جاملوندی و همکارانش با عنوانمی

 اشاره کرد که در آن یاسالم یمساجد ايران یرنگ در معامر 

 ینقش نور و رنگ در معامر  لیو تحل یبا بررس نویسندگان

که ديدگاه به نور و رنگ در  افتندیدر یاسالم یمساجد ايران

 است. دیبه توح انهيک ديدگاه عارف مساجد یمعامر 

نه نشا یبررس گودرزی در مقاله خود با عنواننساج و  همچنین

مسجد امام  یدر معامر  عتیشناسانه کاربرد عنارص طب

 تحلیلی-با استفاده از روش تحقیق توصیفی اصفهان

 عنارص عامل خلقت ،یبینی اسالماز منظر جهاندریافتند که 

های پروردگار هستند و نشانه اتیاست، آ عتیو آنچه در طب

انعکاس و  ،یعنارص، در حوزه هرن و معامر  نیکه اشاره به ا

را به منصه ظهور گذاشته است  یعامل معنو  میاز مفاه یامیپ

منوده است.  ایانسان اهل تدبر مه یرا برا ینیع یمیفاهو م

 جادیآن موجب ا یمسائل کاربرد ریموضوع جدا از سا نیا

اثر  ییمحتوا یهای معناکاوانه و غناو ظرفیت هاقابلیت

به  یابیسبب دست یمعنامند نیگشته که هم یمعامر 

. ضمن آنکه رضغامی ارزشمند شده است یبنا نیدر ا تیهو

نقش و مفهوم فضا در بازآفرینی  در پژوهشی با عنوانو بهروز 

با واژگان، دریافتند که  نظریه معامری و علوم اجتامعی

توان رساغ یواحد من ۀرشت کیهای ها و چارچوب ارجاعانگاره

 یراب یاو نوآورانه نیگزیشناسی فضا رفت. طرق جاشناخت

 هایرشته ۀکه محدود یاز خطوط رفنت فرامهم با  نیا

 (یو علوم اجتامع یمعامر  ،ریزیبرنامه ا،ی)جغراف یانشگاهد

فضا را مشخص  یدر درک و دگرگون ریگدر  یهاو تخصص

گام اول حرکت از  ریمس نیشوند. در ایکنند مقدور میم

شناسی هستی کیسوی مدرن به یشناسی معامر هستی
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رده که خود فرآو  یو خنث ســتایاست که فضا در آن نه ا یارابطه

 نیب هایپارادایمآوردن به  یرو  یو فرآورنده است و گام بعد

ها و اعامل مرتبط رشته نیوگوی مابو گفت یاو ترارشته

تبیین مراتب و  . تقدیر در پژوهش خود با عنوانبود خواهد

فرایند ادراک انسان و نقش آن در کیفیت خلق آثار معامری 

 هاینشان داد که دریافت بر اساس مبانی حکمت متعالیه

انسان در قالب صورت و معنا، در خزانه متصل به نفس 

در تحقیقی با  گردد. همچنین شجاری و همکارانشذخیره می

ی امبن بر مسجدی فضا دری آدم نفسی تکامل حرکت عنوان

لیلی تح -با استفاده از روش تحقیق توصیفی مالصدرای آرا

 ضاف که استی زمانی معامر  اثر کی تیموفقدریافتند که 

 نیچن کی سازد. متأثر را خود ناظر و نداشتهی خنث حالت

 و اپ چشم، عنان و کرده حرکت به بیترغ را ناظر که فضایی

 زیترب کبود مسجد در و کرده خارج دستش از را مخاطب ذهن

همکارانش  نژاد ویمهد. است مشاهدهقابل خوبیبه امر نیا

شناسی آسیب ی تطبیقیبررس در پژوهش خود با عنوان

 یالگوها لیگیری از تحلمساجد با بهره یطراح یارهایمع

فضاها در مساجد جامع  یوندیپهمدریافتند که  یفضاي

و  یچگيکپار  زانیم ن، بیانگراردستان با توجه به باال بودن آ 

باشد. همچنین دری و میپذیر بودن فضاها دسرتس

اختار س یکرانیو ب یکرامنندطلیسچی در تحقیقی با عنوان 

با  دوران صفوی در مساجد رانیا یاسالم یمعامر  ییفضا

رویکرد کیفی به روش مطالعه منونه موردی دریافتند که فضا 

شود و از منظر ادراک حسی در معامری ایران متنوع یافت می

صورت کرامنند و متناسب با عامل صغیر است که کرانه و به

منظر، کرانه عالوه بر جسم محیط بر فضا است. از این 

ت مراتب، گسسدرونیت، سبب مرکزگرایی، تکرث، سلسله

د خلق جمسا یمعامر شود. درمجموع، فضا با بیرون، نیز می

ه هرنمندی ب نغز و ظریف انیدرک که با باست قابل یفضاي

منصه ظهور رسیده، عنارص معامری اسالمی همچون گنبد، 

محراب، گلدسته، ستون و غیره هرکدام پیامی را به مخاطب 

منایند که عالوه بر زیباسازی فضا در افزایش کیفیت القاء می

فضایی در جهت ترمیم روان افراد نقش مؤثری دارند و همواره 

 گروهرو اند. از اینبودهمعرفت هویتی ویژه برای مسلامنان 

درصدد روشن کردن نقش شده، انجاماز مطالعات  کثیری

و  اندد بودهجمسا یمؤثر بر فضا یزيکیهای فتک مؤلفه

د و جمسا یمؤثر بر تجربه فضاي یهایويژگ امعجصورت به

با  . بنابرایننشده است یدهنده آن بررسهای تشکیلمؤلفه

ا پژوهش حارض مشخص های پیشین مرتبط ببررسی پژوهش

گردید که تاکنون پژوهشی در راستای تأثیر روانشناختی عنارص 

رو کالبدی مسجد بر مخاطب انجام نگرفته است و از این

 .پژوهش حارض دارای نوآوری است

 مبانی نظری پژوهشو مرور ادبیات موضوع 

 تجربه فضایی فضا و

 دگاهید یمشهور برنارد تسووم یپرداز، معامر و مربنظریه

دارد. او معتقد  ییفضا اتیو تجرب یدرباره معامر  یجالب

تسوومی .« وجود ندارد دادیبدون رو یمعامر  چیه: » است

هایی که مؤلفه ن،یزنشتایاز روش منودار آ یر یگجهیتوجه به نت ا

و  اددیروفضا،  جملهمن شدهساختهاز آن  ییتجربه فضا کی

دارد که تجربه یم انیو ب دهدیرا موردبحث قرار م تیفعال

مورد فضا، شکل و عملکرد است بلکه  تنها درنه ییفضا

 :Tschumi, 2012) شودیشامل م زیرا ن تیفعال و دادیرو

 رمنتظرهیغ تیفیک یدارد که وقتیم انیلرتبارو ب دیوید (.212

من ض .مینامیم دادیرو کیآن را  م،یکنیتجربه را درک م کی

 صورترا که به یاتیتجربدهد که ما یم حیتوض یآنکه و 

و  میمنایم دادیبینی اتفاق افتاده است را روپیشغیرقابل

ها است که از آن یز یاز آن چ شیب شهیهم یحوادث واقع

 انیرا مطابق با ب دادیرو توانیم نی. بنابرامیانتظار داشت

تظره منر یباکیفیت غ یاو لدربارو برابر با تجربه یتسوم

 تیو فعال نهیکه با سه مؤلفه مردم، زم یتیفیدانست، ک

 نیب وندیمعتقد است که هرچه پ زین اندرسون. ارتباط دارد

اشد، تر بکرد، قوی جادیتوان ایکه م یتیفعال و نهیافراد، زم

 ابدییم شیفضا گرفت، افزا از توانیکه م یاتجربه تیفیک

(Franz & et al, 2005: 102) .یهابحث سهیرو مقااین از 

در  دربارویل یهامطابق با بحث یاندرسون و استدالل تسوم

ت و ارتباط آن باکیفی دادیمفهوم رو ،ییفضا اتیبمورد تجر

ه ای کگونهوجه تشابه است، به دارایمنتظره از تجربه، ر یغ

تسوومی است که  ییهااندرسون، مؤلفه یاساس یهامؤلفه

 نیو در ا از آن استفاده منوده است ییتجربه فضا جادیر اد

ه توجه ب بااست.  یمؤثرترین مؤلفه اساس تیفعال انیم

و  نهیافراد، زم ،ییدر درک تجربه فضا شدهمطرح لبمطا

 شدهساخته طیدر مح یهای اساسعنوان مؤلفهبه تیفعال
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 فیعرت ییتجربه فضا کیشوند و سپس یدر نظر گرفته م

 ریدرگ نهیزم کیخاص در  تیفعال کیشود که افراد را در یم

 یبه سطح ییتجربه فضا تیفیو ارتقاء ک کندیم

و  هنیافراد، زم نیتری بقوی یوندهایانتظار به پغیرقابل

 .پردازدیم تیفعال

 سالمت و ترمیم روان

 یدر شاخه روانشناس یروانشناخت یبازساز  ایو  میترم

ا به انته ایمنابع نابود شده  یو بازساز  یبهبود ،یطیمح

)توجه و احساسات(،  یاست که روانشناخت دهیرس

تیجه درن تواندو می است ی)اسرتس( و اجتامع یکیولوژیزیف

 دهد رییرا به مثبت تغ یحالت منف ،یمیترم طیتعامل با مح

(Harting, 2011: 43; Harting, 2004: 274) . ضمن

 ادراک ییعنوان تواناتواند بهیم یروانشناخت میترمآنکه 

که  یطیناظر خواص مح کیعنوان به و شود فیتوص یبازساز 

دهد، درک یو اسرتس را در فرد کاهش م یذهن یخستگ

که ازآنجایی (. (coles and keshvarz, 2006: 87کند

است که  یای از روانشناسشاخه زین یطیمح یروانشناس

 یکیزیو ف یهای اجتامعافراد و ویژگی نیارتباط ب

ه کند تا بمی یرا بررس یعیو طب شدهساختهزیست محیط

مک ک یطیو مح یبهبود سالمت برش و بهبود روابط انسان

أثیر افراد بر افراد و ت یکیزیف طیتأثیر محتواند مطالعه ؛ میکند

را نیز بررسی مناید تا بدین طریق بتواند  یکیزیف طیبر مح

طور شهرها و بهزیرا  ،را بهبود بخشد در شهرها یزندگ تیفیک

کنند که یم جادیا یر زا شها، عوامل اسرتسهابانیخاص خ

بازگرداندن خود در برابر اسرتس و  یافراد را برا ییتوانا

(. در Gifford, 2007: 32) کندیم دیتهد یروان یخستگ

است  یعاطف ای یهرج و مرج روح یاسرتس نوع نه،یزم نیا

برانگیز است که بر چالش اینامطلوب  طیاز رشا یکه ناش

س اسرت  و گذاردیتأثیر م فرادا یجسم یو حت یسالمت روان

شخص از  کیدهد که درک رخ می یهنگام یروانشناخت

را به  یستیاو باشد که بهز یسازگار  تیظرف ریز ایباالتر  طیمح

 یروانشناخت میترم وکند یم دیآن را تهد ایکشد یچالش م

 یذهن یو خستگ اسرتسفرد در غلبه بر  ییطورکلی توانابه

 Cohen and) کندیرا تجربه م یسازی ذهناست و جوان

et al, 2007: 1689.) 

 

 رویکرد تجربه فضایی به ترمیم روان

 ایعنوان واسطهبه مساجد را از دوران ظهور اسالم انسان

دانسته و اعتقاد و باور  شیخو دگاریآفرفهم و شناخت  یبرا

سوی خداوند منادهای سیر به کهازآنجایی مساجد که داشته

تر جاودان ،کندیم خلق یاز هر آنچه آدم ،را در خود دارند

نقش  یدين یدور، مذهب و باورها یهااز گذشته هستند.

توجه به  ،روانسان داشته است. از این یدر زندگ یمهم

در  یاها، همواره جايگاه ويژهمقدس و عبادتگاه یهامکان

امر اين است که  قتیداشته است. حق یسنت انسان اتیح

کلمه است  یواقع یبه معنا یاسالم یبنا یمسجد، نوع عال

 آيدیبه شامر م یاسالم یمعامر  دیترتیب کلاینو به

(Hillenbrand, 2010: 91) .هر  یدرون یهااندام انیدر م

ويژه خود را داشته و  یجا شهیهم ايشگاهیشهر و روستا، ن

رو گیرتر است و از اینتر و چشمديگر منايان یهادارد و از اندام

(. 8:1:93: ،ایرنی)پ گرفته است یجا یجا در مرکز آبادهمه

 از یهايشود، جلوهکه به دست انسان ساخته می یبناهاي

و  یقّوه فکر  نیکه مب باشندمی ینگرش او به جهان هست

. اين هستندافراد آن جامعه  یامعاجت یساختار فرهنگ

يا مافوق  یعیطب یتواند ديدگاهیم یبرداشت که معامر 

 اطراف و طیداشته باشد درهرحال خارج از تأثیر مح یعیطب

 یعامر م یدر بررس بنابراین ست،یانسان ن یايیجغراف میاقل

 بینی سازنده آن بنا را مورديک بنا، ابتدا بايد جهان و جهان

از  یداد تا بتوان افکار و عقايد او را در حجمکنکاش قرار 

-از جنبه یيک (.98:1:88 ،)نرص آرايش فضا مشاهده کرد

کردن باورها و اعتقادات  یدر هرنها، کالبد یاساس یها

از  یاعنوان شاخهبه زین یر سان معامهرنمند است. بدین

از اين قاعده  ارتباط دارد؛ طیبا مح هیاز بق شیهرنها که ب

 یردرويک یاز اسالم دارا شیايران پ ی. معامر نیست یمستثن

و بنا  دبو  عتیبه عنارص طب زیآمتقدس ینگاه با گراطبیعت

در  آن را توانیم که دادمیقرار  یعیرا در ارتباط با عنارص طب

و ايران قبل از اسالم )زرتشت( مالحظه  يونان باستان یمعامر 

 یهای خداباور که ريشه در اندیشه عتیکرد. وحدت با طب

ود را خ یداند، تجلیم یيک تیالوه کریرا با پ عتیدارد و طب

از  یار یبس ینهاده است. الگوها یبر جا یدر هرن و معامر 

ها و ما عمل وجود دارند: هاابتدا در ذهن ما انسان

 به ارث کنند،یم نیرا تضم امنیهایی را که بقاالعملعکس
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اير الگوها بايد آموخته شوند و يک بخش س یول بريمیم

درك  یرا در ذهن انسان بسازند. تواناي یو مصنوع یاضاف

ه ما ب یرا برا طیمح رییمانند تطابق و تغ یالگوها منافع

شامل يک الگو در هر  ییهایدگیچیپ البته .آورندیارمغان م

آشکار و خوانا شود تا بتوان  جزءجزءبهخاص بايد  ه  مجموع

توان یرا من یآن الگو را دريافت. معامر  یادیبن زمیمکان

در نظر  دیدنقابلملموس و  یتیعنوان واقعتنهایی بهبه

ل رؤيت، قابر یغ یبیترت نظم و ،یگرفت؛ بلکه در کالبد معامر 

 یر یکه توسط فرهنگ اساط وجود دارد ینیيا آي و یزيکیمتاف

 ردت. ايجاد گرديده اس یلیو از طريق خاطرات شاعرانه و تخ

 یجا یخاطرات گذشته ما در معامر : توان گفتیم حقیقت

بنابراین مساجد در اندیشه ایرانیان بازتاب  گرفته است.

ادراک آنان از فضایی مقدس است و ازآنجاکه رشد دینی و 

دیدند، ماهیت سیر به عامل سلوک خود را در این فضا می

این فضا و مکان را مقدس و در راستای حکمت الهی 

 ذهني بر اساس تصاویر رو ادراک محیطپنداشتند. از اینمی

 ایآمیزه ادراک کهگیرد و این صورت می مادي دروين و

 همچون عواميل با گاه است؛ مدرك خود از چندگانه

 شود. اینتفسیر می خدايي و رسشِت  انديشه، خردگرايي

 کند كهمی خلق را تصويري رويكردي طبيعي، در ادراک،

 و گرددمی خود اعتقادي و آمد ذهنیخوش باعث

 كه محسوس دارد: رویکردهای پي گوناگوين در رویکردهاي

معقول  رویکردهای و و متغريند دارند حيس ه  جنب بيشرت

 و دانايي و خرد، عقل به و داللتي هستند كه( )واقعیت

.(MacAllister, 2016: 121)انجامند مي توحيد

 
 (MacAllister,2016:120 ) محیط مطلوب: ترمیم روان در 1تصویر 

 پژوهشروش 

ی و مبانی فلسفی فیک قیتحق یکردروپژوهش حارض با 

( و روش تحقیق استدالل 18: 1:83 تفسیری )بازرگان،

گرفته است. با توجه به آنکه استدالل میان چند منطقی انجام

ها سازد تا از پیوند آنقضیه، ارتباط دقیق و منظم برقرار می

ی تجربی، تحلیلی و متافیزیک ه  نتیجه حاصل شود، سه قضی

(. ۰8: 1:98میرجانی، ) در راهربد تحقیق مطرح شده است

 و اطالعات آوریتدوین مبانی نظری تحقیق جمع ه  در مرحل

 صورت ای،کتابخانه اسناد و متون پردازان، به اتکاینظریه آراء

تجربی، گردآوری  ه  تحلیل قضی ه  است. در مرحل گرفته

فضا  ه  های میدانی از طریق حضور در فضا و تجربداده

تحلیلی، بررسی معلومات و  ه  قضی ه  شده، در مرحلانجام

 ه  محسوسات بنای موردمطالعه اساس کار بوده و در مرحل

روش قضیه متافیزیکی، مبنای استدالالت بر اساس 

 و معانی بیان و شناسیواژه از پس پدیدارشناختی است.

نقش فضای مسجد  تجربه فضایی و ترمیم روان، تعاریف

در ترمیم روان، ابتدا در بحث ادراک  گوهرشاد شهر مشهد

و بعد از آن ادراک متافیزیکی  شهودی و سپس ادراک تجربی

 را تحقیق ساختار 8 شکل گرفت. منودار قرار موردبررسی

.دهدمی اننش
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 : منودار مدل مفهومی پژوهش )مأخذ: نگارندگان(2تصویر 

 معرفی منونه موردمطالعه

های معامری شهر مشهد که از شاخصه سجد گوهرشادم

ترین مسجد شیعه در شهر عنوان کهندوره تیموری است، به

همچنان  سال از احداث آن 088مشهد است که با گذشت 

 یو هرن اسالم یمستحکم و ماندگار عظمت و قدمت معامر 

که در جنوب حرم مطهر . این مسجد گذاردیم شیرا به منا

و  ادهیدارالس یهابه رواق ت،واقع گشته اس )ع(امام رضا

همراه با  باشد. به لحاظ استحکاممیدارالحفاظ متصل 

اسلوب،  ،یدر طراح ییبایو ز یاسالم یمعامر  یهایژگیو

و  یکار مقرنس، گچ رمعرق،یهای معرق و غکاریخط، کاشی

و  رینظیب یسنت یمعامر  یهاو مشخصه یهرن  ناتیتزئ گرید

(.: )تصویر ممتاز دارد

 

 
(مركز اسناد دانشكده معامري دانشگاه علم و صنعت ايران: پالن و عکس هوایی مسجد گوهرشاد مشهد )مأخذ: :تصویر 
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 تحلیل بنا

واسطه ترمیم روان به ه  قضیه تجربی: حضور در فضاها و تجرب

 عنارص کالبدی بنا

معامری، ارتباطی دوسویه است میان عامل طبیعت و جهان 

واسطه کالبد عنارص و اجزا، میان که بهنحویساخت بهانسان

یری گانسان و فضا ارتباطی از طریق مصالح، رنگ، نور، جهت

 سازد )اکربی،جمله آب و گیاه برقرار میو حضور عنارصی من

زارها این اب ه  (. در مسجد گوهرشاد، هم81ب: 1:83

درک و تجربه است. در قضیه تجربی استدالل منطقی قابل

کیفیت  ،روان میمساجد بر ترم ییتأثیر تجربه فضاتبیین 

. گیردمواجهه با کالبد بنا در پروژه مورد تحلیل تجربی قرار می

ارص واسطه این عنصور عنارص کالبدی و تفسیر ترمیم روان به

تحلیل شده است. 1در جدول شامره 

 

 
 (.313:1:26کار، متغیر )نقره محور و زیارت در حرکت و ثابت افقی محور و مناز اقامه در : سکون9 تصویر

 )مأخذ: نگارندگان(. در مسجد گوهرشاد عنارص نیواسطه اروان به میترم ریو تفس یعنارص کالبد: تحلیل 1 جدول

فضا/ 

 عنارص
 رنگ مصالح

حضور 

 آب

 و گیاه

 تزئینات
نوع خط بکار 

 رفته

تحلیل عنارص کالبدی در تجربه فضایی و تأثیر آن 

 بر ترمیم روان

شبستان 

 مسجد

)شبستان 

 زمستانی(

کاشی و آجر 

 کاریو گچ

 کرم

 آبی

 زرد

 سفید

حوض 

 آب

 

کاشی معرق به 

 ایرنگ فیروزه

 آجرکاری

چهار سکوی گل 

 برجسته

 خط نستعلیق

 خط معلقی

حضور در فضا نشان از ساختار کالبدی فضا 

های معنادار تجربه کیفیتی متعادل از نشانه

فضایی است و کالبد عنارص برتری نسبت به 

بخش را برای زائر یکدیگر ندارد و عاملی آرامش

مناید تا زائر را در نخستین گام حضور فراهم می

 در فضا، مهیای سفر معنوی سازد.

گنبد و 

های مناره

واقع در 

 ایوان

کاری کاشی

با رنگ آبی 

 ایفیروزه

 کرم

آبی 

 الجوردی

 زرد

 سفید

- 

کتیبه با بند 

رومی کشیده و 

 ترکیب مدور

 حميل كيش

نقوش گلچین 

معلقی در گنبد 

 بندیبا ترک

خط بنايي سه 

 رگي کشیده

خط معلقی 

شطرنجی 

کتیبه با خط 

 ثلث

 

های اطراف آن به ساختار کالبدی گنبد و ستون

بخش دلیل فرم گرایی متعادل از منادهای الحاق 

مندی از مصالح بومی سبب آرامش مسجد و بهره

که شود. ازآنجاییو آسودگی روحی زائران می

حضور در مسجد به زائران آرامش را القاء 

دی منمناید، حال ساختار کالبدی گنبد و بهرهمی

 کند.از مصالح بومی این حس را دوچندان می

 هاایوان
 کاریکاشی

 و آجر

 آبی

 زرد

 نارنجی

 سفید

- 

کاشی معرق گره 

معلقی و کاشی 

 نره

 و زهره شمسه،

 کاریمقرنس

کتیبه با خط 

 محقق

 خط معلقی

خط کوفی 

 سه رگی

های مسجد گوهرشاد به لحاظ کدام از ایوانهیچ

ساختار کالبدی بر یکدیگر برتری نداشته و متامی 

ها از مصالح شاخص و بومی مساجد در این ایوان

 اند.ده منودهجهت القاء حضور در مسجد استفا
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 دارالسیاده

 

آجرکاری و 

 کاریکاشی

کرم و آبی 

 ایفیروزه
- 

 کاریمقرنس

 رسمی بندی

 ترنج و لچکی

 

 خط معلقی

خط اسلیمی 

 و ختایی

 هایتجربه فضایی دارالسیاده به دلیل ستون

قطور همراه با مصالح آجر و کاشی و نوع خطوط 

 دیروزکاررفته، برای زائر امروز القائی از رواق به

بخش در جهت ترمیم و نیست و فضایی آرام

کند. لیکن تنها با یادآوری بهبود روان را ایجاد منی

تواند القاء کننده آرامش برای مفهوم مسجد می

 زائر باشد و بهبود روان را به همراه آورد.

 دارالحفاظ

آجرکاری و 

 کاریکاشی

 کاریآیینه

کرم و آبی 

 ایفیروزه
- 

 کاریمقرنس

 بندی رسمی

 ترنج و لچکی

 خط معلقی

 خط نستعلیق

با توجه به هفت صفه این رواق و نوع تزئینات که 

کاری است، زائر با ورود و در دیوار و سقف آیینه

ه ها واقع گشتگذر از این فضا که مابین دیگر رواق

ها بنگرد، تصویر است، هرکجا که به درون آیینه

و همواره بیند زیبایی از عنارص این مسجد را می

خود را در درون این فضای بهشت گون احساس 

تواند ذهنش را ای منیرو زائر لحظهکند. از اینمی

 از بودن درون این فضا دور کند.

 دارالسالم

آجرکاری و 

 کاریکاشی

 کاریآیینه

کرم و آبی 

 ایفیروزه
- 

 رسمی بندی

 ترنج

 لچکی

 خط نستعلیق

ارتباط میان دو با حضور در این فضای میانی که 

سازد، ذهن و روان زائر به فضای دیگر را برقرار می

های متعدد( از کاریگرایی )آیینهدلیل تجمل

شود و سپس با حالت فضای عرفانی خارج می

ورود به دیگر فضاهای این مسجد دوباره حالتی 

 گردد.عرفانی به وی بازمی

 

مدرسه 

 پریزاد

 

آجرکاری 

کاری گچ

 کاریکاشی

و  سفید

 آبی

 کهربایی

- 

 کاریمقرنس

 ترنج بندی

 کاشی معرق

 خط معلقی

خط ثلث 

 سفید

 خط کوفی

 

کالبد، مصالح و فرم مدرسه با فضای مسجد 

های همگون است و ساختار آن متعادل از نشانه

باشد. ساده گرایی عنارص و اجزا این معنادار می

توانند به بهبود ذهن زائر مسجد کمک مدرسه می

 مناید.

، ترمیم روان در مسجد گوهرشاد شهر 1جدول با توجه به 

مشهد ابتدا از طریق تجربه فضایی و حضور در صحن و 

 های اطراف آنشبستان مسجد و سپس از طریق گنبد و مناره

گردد. ضمن اینکه حضور ها به زائران منتقل میهمراه با ایوان

آب و حوضچه وسط صحن به القاء حس آرامش کمک 

تنوع حضور پذیری فضاهای د مناید، زیرا در این مسجمی

مجموعه، سیر تکاملی متأثر از دیدگاه عرفانی، تشخص 

عنارص منادین بنا و تنوع حضور عنارص کالبدی باألخص 

مصالح در این مسجد همراه با تنوع کیفیت ادراکی فضاها 

ساخت، مسجد را در نگاه روانشناختی به محیط انسان

 روان زائران نقشیدانند که در ترمیم فضایی بهشت گون می

باشد که معامران مناید. الزم به ذکر میاساسی ایفا می

شان از زمان، موقعیتی انداز ابدیمسجد گوهرشاد در چشم

 را به یجاودانگ تیکه مکان اندرا برای ساخت اتخاذ منوده

 ردیگیقرار م درجاییمجموعه ضمن آنکه سازد.  متبادر ذهن

در  یهانیک یروهاین ندیبرآ و یعیطب یساختارهای دار یکه پا

 .برندیم لیکه بعد زمان را تحل سازدیرا م یر یصغ آن، عامل

گیرد و قرار می عرفانیعامل  نیدر کانون ارو این بنا از این

 .کندیم یقبله، سازمانده به حول محور خود، رو را چیزهمه

که در مساجد قبله نقش بسیار مؤثری را ایفا ازآنجایی

از اهمیت کمرتی  محیطی ه  هندس آن، شکل در مناید ومی

 و مفهوم رسمدیت نسبت به جهت قبله برخوردار است؛

 جای مسجد حالگردد. همچنین درعینتشدید می ازلیت

 خود به با را زمان یک نوع تجربه سکون این و است سکون
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مناز،  اقامه هنگام به عابد کند. مؤمنمی منتقل مخاطب

 دور رضیح به زائر اما ندارد؛ امنیجس جابجایی و است ساکن

 است و ثابت او دید راستای و انسان مناز، در. چرخدمی

از هندسه  نوع بهرتین آرامش و طأمنینه زمان، در سکون

سجد است. در م سوی عامل یکتابه به سیر رشوع برای فضایی

قدسی  کانون به دور حرکت در مسجد، با گوهرشاد، زائر

 و تغییر جسامنی حرکت زمان، از هرلحظه در و کندمی حرکت

ایجاد  را نوینی از حرکت در فضا ه  تجرب نوعی او، دید محور

 به عامل سلوک و سیر ساززمینه مترکز، ایجاد با که کندمی

 خواست رو اگرگردد. از اینمترکز ذهنی و آرامش خیال وی می

دستیابی به آرامش روان و ذهن در  هاانسان همه قطعی

 معنا را دین، ذهنیت و حیاتشان است که های مذهبیمکان

 و ازلی ماهیت وثوق، قابل عنارص کالبدی معامرانه بخشد،

فضایی که  تجربه قالب در را هاانسان بودن، آرامش ابدی

سبب القاء آرامش خیال و ذهن و به طبع آن ترمیم روان را به 

 فتهنه آنان هناخودآگا ضمیر در که کنندمی دنبال دارد، بازگو

 حضور با تا کندمی دعوت را ضمناً مسجد، مخاطب. است

 آرامش و ذهن، روان و ماهیت خود بیندیشد مقوله به او، در

 .بیاموزد اشساختار کالبدی سازمان و او از را

 و ایفیروزه آبی کاریکاشی هرنمندانه ترکیب این مسجد، در

 زمین و آسامن پیوند از شاعرانه متثیلی ها و گنبد،در مناره آجر

 زا تواندمی که است سالکی عارف روح پیوند که مظهر است

 تاس حسی چند رضورتاً بنا دو هر. شود نائل افالک خاک به

 .خوانندفرامی کامل طوربه را مخاطبانشان حسی و ادراکات

اس حو  که شده ساخته و پرداخته نحوی به کالبد این مسجد

 یستاا بنا در بینایی .کندمی خود درگیر را هاانسان گانهپنج

 هر و است همراه با اکتشاف خود پویای ذات در بلکه نیست

 برای را ناظر چشامن و دهلیزها فضاها یک هر و بنا از جز

 همزمان هایدریافت کرثت .کندمی جذب خویش، درک

 ضایف هر حتی. شودمی که با محیط تجربه هستاری مثابهبه

 هایکیفیت واجد هاها و شبستانایوانمانند  از بنا، جزئی

 که این گانه هستندگوناگونی از ادراک از طریق حواس پنج

آرامش و ترمیم روان زائران کمک  دریافت به هاویژگی

 رنگیتک سادگی، مناید. در مسجد گوهرشاد سازندگانمی

 ناب رشیعت از منادی عامدانه، طوربه را آالیشی بنابی و

نگی، ر  هایکاریکاشی تزئینات، گنبد در و اندهقرار داد اسالم

 رادتا ابراز برای را ابزاری ماده برصی اطوار و بیشرت پرداخت

 کالبدی تناسبات. اندقرار داده خود مراد عرفانی مقام به

جهان  انسان. است کرده خلق انسانی و متواضع ایمجموعه

 .کندمی درک و اش دریافتوجود کالبدی و ساختامن با را

 نامع و شودتعریف می و سازماندهی کالبد حول تجربی جهان

 کانون واجد دو ها،انسان تجربی جهان در واقع. یابدمی

 کالبد فضای اطراف و ذهنیات انسان است. همزمان

قضیه تحلیلی: ادراک محسوسات و معلومات در جهت 

 تجربه فضایی

با توجه به آنکه ادراکات حسی، وجهی از حاالت آگاهانه و 

 شود و بر برداشتحیث التفاتی فهم عامل محسوب می

معانی از امر محسوس در ذهن مخاطب فضا مؤثر است 

(، معامران مسجد گوهرشاد 28الف: 1:83)اکربی، 

 ریدر ساند فضاهای حسی متعددی را خلق کنند. کوشیده

ور، در ن سمت به یکیو از تار یکیبه تار حرکت از نور ،یعرفان

 ،یسهرورد ،یعرب ابن از عرفا و حکام ازجمله یار یبس یآرا

اسفار اربعه  در و بعدها مالصدرا یعبدالرزاق کاشان

فس به ن یکیتار سفر از یاست. دو سفر اول نوع یافتهتجلی

ی جایبه (پس از فنا) و دو سفر دوم، حرکت از نور تینور احد

. دانیجاو اتیو ح حق جز ذات ستین ینور  چیاست که ه

 یکیعرفان رو به تار ه  مقدم عرفا، عرفان رو به نور شهیدر اند

 است. احصاقابلعرفان  دو نیبنا، تقابل ا نیاست و در ا

ه شدن ب تجربه فضایی در این مسجد با گذر از ورودی و وارد

حضور در صحن مسجد با  افتد.صحن مسجد اتفاق می

دیدن حوض وسیع و به سبب آن بوی نم، فضایی بهشت 

مناید. بوی نم و صدای آب خود نوعی گون را ایجاد می

آورد، زیرا عنرص آب در آرامش خیال را برای زائر فراهم می

بخش بخش و آرامشحیات زندگی عنرصی جاودان، زندگی

، آجر گچ گل،ح کاهاست و استفاده از این مؤلفه در کنار مصال

ا زند و نوعی حس تعلق به فضو کاشی زائر را به فضا پیوند می

مناید که هر زمان تشویش خاطر پیدا منود با در وی ایجاد می

های این مسجد که سیر به ورود به این مکان و دیدن گلدسته

عی نواند، آرامش یابد و بهعامل سلوک را به منایش گذاشته

ن پوست انسا . از منظر ادراکات بساواییروانش ترمیم گردد

موقعیت و میزان تابش آفتاب و نیز تأثیر  ،طیدر درک مح

مسجد  رطوبت هوا، وجود و عدم سایه و میزان آن در صحن
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گوهرشاد سبب تجربه فضایی متفاوت در زائران گشته است. 

ها با کالبد بنا تعدیل های بساوایی در صحن و ایوانداده

کاری متنوع فضاهای این مسجد آن با کاشیگشته و شدت 

های بساوایی در این مسجد بر کاهش یافته است. داده

 تجربه فضایی و به سبب آن پیوند میان بنا و انسان تأکیددارند

که از طریق میزان شدت این پیوند، آرامش خیال و ترمیم روان 

(.8 منایند )جدولرا برای زائران ایجاد می

 ادراکی و تحلیل عنارص مسجد در جهت تجربه فضایی )مأخذ: نگارندگان(.عوامل  :8 جدول

 

 فضا

  تأثیرگذاری بر روان

 عوامل ادراکی

 

عنارص  تحلیل

 کالبدی

عنارص  تناسبات تزئینات

 اربعه

 

 صحن و

 شبستان

حوض آب، تطهیر، رطوبت  * * * -

ناشی از تبخیر و آواز کبوترها 

یوان ابرفراز گنبد، ارتفاع بلند 

های ها، منارهو درآیگاه

الجوردی  بلند، رنگ

ها، موقعیت کاریکاشی

 متغیر نور و سایه، حرکت به

 دور حوض آب.

هنگام  تجلی عرفان ادراک آرامش و

ها ورود به صحن با دیدن گنبد و مناره

همراه با حوض آبی که در وسط 

صحن واقع گشته است، به زائر القاء 

ن وی نقش شود که در ترمیم روامی

 مناید.بسیار مؤثری را ایفا می

 

 گنبد و

 مناره 

ر ها دتناسبات کشیده مناره - * * *

جهت حرکت از زمین به 

ها بلند و آسامن، مناره

ها، کاری آبی جدارهکاشی

 سطح خاکی کف.

ها در کنار گنبد سیر با نگاه به مناره

سلوک به عامل نهان و حرکت به 

و روان سمت خدا ناخودآگاه ذهن 

گیرد و نوعی آرامش زائر را در برمی

 مناید.خیال را در وی ایجاد می

 

 هاایوان

تناسبات کشیده فضا  - * * -

برخالف جهت حرکت، 

مکث و سکون، 

رنگی با رنگ های جداره

 غالب آبی الجوردی.

سکوت، سیر درون به درون و تأمل در 

نظم آفرینش جملگی سبب آرامش 

گردد و به دنبال میذهن و روان زائر 

 خود ترمیم روان وی را به همراه دارد.

 رواق دارالسیاده

 رواق دارالحفاظ

 رواق دارالسالم

- * - -  

- 

حرکت از روشنایی به سمت تاریکی 

ها نوعی حرکت از بیرون و داخل رواق

 شود.به درون را موجب می

 

 مدرسه پریزاد

 

های قوسی وجود طاق - - * *

 کم، محرابشکل، تزئینات 

خالی از تزئینات، تناسبات 

کشیده، فضای یکدست و 

 بزرگ.

تزئینات و یکنواختی روشنایی در این 

فضا گویا تنها به دلیل آموزش دین 

صورت گرفته است و فضا تنها به 

همراه با رنگ  آالیش بودندلیل بی

غالب سفید آرامش را برای زائر به 

 همراه در آورد.

آمیخته، درهم عارفانه تعالیم با ایران در معامری ازآنجاکه

عرفان  گویای زبان رسزمین، این عارفانه ادبیات همچون

ز و پررمبس  است حکایتی آن، در نور و است ایرانی مصفای

گوهرشاد شهر مشهد (. در مسجد 181: 1:9۰راز )ندیمی، 

یرا ز انگیز است،خانه از نظر مواجهه با نور خورشید خیالگنبد

 متامی و شودمنی فضا وارد از سقف نوری وجههیچبه
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ری نو  این مسجد در. شودمی ها تأمینپنجره از فضا روشنایی

 شود، همراه با هندسهمی وارد فضا به هاکه از پایین و دیواره

 گنبد با ارتفاع هرچه بیشرت، دد کهگر سبب می هامقرنس

 در .رددگ ایجاد بیرونی با واقعیت تضاد نوعی شود و ترتاریک

 نور، متبه س تاریکی از و تاریکی به نور از حرکت عرفانی، سیر

 سهروردی، ازجمله ابن عربی، حکام و عرفا از بسیاری آرای در

 اربعه اسفار مالصدرا در بعدها و کاشانی عبدالرزاق

 به فسن از تاریکی سفر نوعی اول سفر دو. است یافتهتجلی

 که است جایینور به از حرکت دوم، سفر دو و احدیت نور

 اندیشه در. جاویدان حیات و ذات حق جز نیست نوری هیچ

 رد و است تاریکی به رو عرفان ه  نور مقدم به رو عرفان عرفا،

 ین دربنابرا است، احصاقابل عرفان این دو تقابل بنا، دو این

 که هیچ گنبدخانه با همجوار فضاهای مسجد گوهرشاد،

رو ناز ای تابد در تاریکی مطلق هستند.منی آن به اشعه نوری

 حضور عدم است، تعالیذات باری قداست مظهر نور اگر

 که شودمی عمقی و ژرفا ایجاد چنان موجب فضا، این در نور

 ،تاریکی اینجا در. یابدمی مظهر خداوند در تنها را خود انسان

 وحرصحدبی مکانی که بخشیده فضای معامری به کیفیتی

های در شبستان .است کرده خلق عارف خداجوی سیر برای

. ندارد وجود فضا در نوری کورسوی این مسجد نیز هیچ

گردد فضاست که سبب می وجه رمزآمیزترین مطلق، تاریکی

های دنیای مادی خالی اغتشاشتا زائر در فکر فرو رود و از 

های مسجد گوهرشاد در شبستان فضا همچنین ژرفای گردد.

 مخفی ساکت و عزلتی کنج و رسیده خود نهایت حد به

 آورده فراهم خداجوی مؤمنان چهره بر الهی نور تابش جهت

 تصویر) نشود عقلی نور حجاب و مادی، سرت نور تا است

۰.)

 

 
 نگارندگان(. مأخذ:) گوهرشاد شهر مشهد: فضای داخل مسجد ۰ تصویر

ی ادراک پدیدارشناس ادراک فضا مبتنی بر قضیه متافیزیکی:

 فضا

ه در واسطای برصی است که خود را بیفضای معامری بیانیه

(. از 1:۰: 1:8۰دهد )پاالسام، ها جای میوجود انسان

زار فهم آن ترین ابربران مهمکیفیت فضا توسط کا ه  رو تجرباین

است. کنش میان کاربران و فضا، مبادله عواطف و 

ها، تصاویر ذهنی و احساسات افراد و بناست. برداشت

سازد. پدیدار افراد از فضا، ماهیت و هویت آن را می ه  خاطر 

شدن معانی امر بیرون از ذهن برای انسان مرشوط به حضور 

و التفات ذهن انسان به آن است  او ه  زیست ه  او در فضا، تجرب

(. در پدیدارشناسی مکان در رابطه با ۰۰: 1:89)احمدی، 

تجربه فضایی ابتدا، خصوصیات اساسی و ارتباطات درونی 

های کالبدی فضا و رسانجام محیط؛ سپس ویژگی ه  تجرب

( موردبررسی قرار 10۰: 1:8۱ارتباط انسان با محیط )پرتوی، 

کیفیت فضاهای گوناگون مسجد  گیرد. بر همین اساس،می

فضایی متفاوتی را در هر مرحله  ه  تجرب گوهرشاد شهر مشهد،

آورد. حضور آب در حوض وسط صحن، برای زائران فراهم می

دعوتی است برای تطهیر و مکث جهت ورود به مسجد 

و  ای است جهت انعکاس ایوانجهت زیارت. همچنین آیینه

که با صدای خود بر کیفیت  ها و منشاء تلطیف هوادرآیگاه

افزاید و به زائران این فضایی صحن مسجد گوهرشاد می

های گوناگون این مسجد، دهد تا به قسمتامکان را می

را  ترین مکانها بنگرند و مناسبمصالح، فرم، گنبد و ایوان

ها ها و ارتفاع آنبرای زیارت انتخاب منایند. تناسبات ایوان
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محوطه صحن گشته است که این اندازی در سبب سایه

اندازی به سبب ایجاد نقاط تیره و روشن در زمین و ایجاد سایه

ا آورد تخنکی محیط، مکان مناسبی را برای زائران فراهم می

تابش مستقیم  کنار هم و به دور از در محیطی مطلوب در

های کنار گنبد مسجد آفتاب به زیارت بپردازند. گلدسته

چرخاند و زمین سان را به سمت آسامن میگوهرشاد، نگاه ان

زند. در شبستان و محراب این هم پیوند می و آسامن را به

 ه  سکوت فضا عنرص غالب در فضاست و تجربمسجد 

حضور افراد مبتنی پرحرکت به سمت محراب است. در 

ارت زی ه  شبستان حرکت حالت خطی و مستقیم دارد و تجرب

آورد. کاربرد مصالح اطر زائران میخ همراه با القاء آرامش را به

 ه  رنگ در همجای این مسجد غالباً آجر و تکنیز در جای

کاری و کاری و مقرنسها که کاشیجز رسدر ایوانفضاها به

 گچ کاری نیز دارد؛ کاری،مدرسه که عالوه بر آجرکاری و کاشی

نقش این مصالح بیش از هر  باشد. بافت، دما، رنگ ومی

ت سازد و تأکید بنا بر ماهیائران آرامش را متبلور میچیز برای ز 

 (.: جدول) رساندبخش را میآرامش

ش نقو  و وحیانی مناد مثابهبه گنبد گرایان،سنت نگاه در

شده  تلقی الهی جاملی و جاللی صفات تجلی زیرینش،

قوس  دنکر  طی عرفانی، نگاه (. در38: 1:21است )اردالن،

 به وحدت کرثت از صعودی قوس و کرثت به وحدت از نزولی

 دهش گنبد مطرح صورت در نهفته عرفانی معانی بازخوانی در

 با تأویل رابطه در دیگر (. برخی7:: 1:27است )طهوری، 

 حیسط و در وحدت مناد را گنبد مرکز گنبد، در نهفته معانی

 آن بر گنبد کهرا  آن وجهیهشت دیوارهای و روح مناد فروتر

 را آن های چهاروجهیپایه و آسامنی نظم مناد زند،می تکیه

(. 16: 1:63دانند )نرص، می خاک جهان یا زمین مناد

 روح کلی دهندهنشان مقدس، بنای را گنبد بورکهارت

 را مناد آن دیگر (. برخی1۱3:1:08داند )بورکهارت، می

: 1:98)اردالن، اند نامیده دهر خیمه را آن و دانسته آسامن

 های سبزبرگ و شاخ با درختی را آن دیگر ایعده (. و۰2

 ه  هم از متفاوت نگاهی (. در18۰: 1:33دانند )اسرتلین، می

 سکتأویل منا به بهشتی محمد سید سنتی، هرن پژوهشگران

 گریکدی بر دو را این و پردازدمی ایرانی مساجد ساختار در حج

، در مسجد در گنبد(. 81: 1:98داند )بهشتی، می منطبق

های ندیببا ترک یاروزهیلعابدار ف هایکاشی یرونیپوسته ب

 رگنبد،یو در ز اندساختهگنبد را  ینقوش هندسعمودی 

 است. کرده خلق یکینور و تار یباز  یها نوعهندسه مقرنس

های ریکاکاشی ینگییگنبد است، نقش آ برگزیدهآنچه وجه 

 منعکس را در خود رنگآبیآسامن  ییاست که گو گنبدی رو 

 و کندیم وجود خود را انکار ،یرونی. پوسته بمنوده است

 ریکه محل س آسامن. سقف ییبازمنا یبرا شودیای مآیینه

 دهدیخود را از دست م ینیسنگ و تیاست، صلب یعرفان

 یسقف به نحو  هاکاریکاشیی رنگ آبگردد. و سبک می

ا هکاشی جایبه نهییاز آ اگریی شده است که گوانتخاب 

 منودیاز آسامن بازتاب م را رنگ نیهم ،شداستفاده می

(.7 تصویر)

 
 های گنبد مسجد گوهرشاد شهر مشهد )مأخذ: نگارندگان(کاری: کاشی7 تصویر
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 تجربه فضایی )مأخذ: نگارندگان( فضا وبا حضور در روان  میترم ریتفس: تحلیل فضاهای مسجد جامع اصفهان در جهت : جدول

 تفسیر ترمیم روان در فضای مسجد تحلیل بنا فضا/عنارص

 

 

 صحن

 

 

 

 

 
 

 

 

 ه  نقط ه  های کالبدی، به منزلنظام داللت نشانه

عزیمت است. در صحن مسجد، تناسبات عمودی 

ها و دو مناره، توجه مخاطب را به عامل باقی ایوان

کند و حسی از آرامش را در وی ایجاد جلب می

 مناید.می

 

 مناره گنبد و

نگاه از زمین به آسامن در جهت سیر به عامل سلوک 

 و کسب آرامش.

 سیر حرکت از روشنایی به تاریکی.

 

 ایوان

آب وسط حیاط، سیر  عبور صحن با دید به حوض و

ا و نیل هاندازی در ایواناز روشنایی به تاریکی با سایه

به رسمنزل مقصود و انجام زیارت جهت کسب 

 آرامش روحی و ترمیم روان.

 

 شبستان

رسمنزل مقصود جهت انجام زیارت، با عبور از 

 و روشنایی به تاریکی فضا. صحن

 

 مدرسه

 

منزله رسمنزل سکوت کسب آرامش به ترمیم روان و 

 بودن این مکان و یادگیری عرفان.

 گیرینتیجه

ویژه مساجد تاریخی از دوره قاجار معامری مساجد در ایران به

های اسالمی و باورهای عرفانی در ایران به بعد که اندیشه

معناگرایی مذهبی و عرفانی بوده و تر گشت، متأثر از عمیق

بنابراین عنارص و اجزاء  ها را در خود متبلور ساخته است،آن

این فضا، فراتر از تجسم  ها و حضور انسان درکالبدی، نشانه

امر مادی است. بر این اساس، در پژوهش حارض نتایج 

 مراتبدهد که سلسلهحاصل از بررسی و استدالل نشان می

د گوهرشاد، عدم تنوع مصالح در آن و فضایی در مسج

 تا شبستان انسان از ورودی تا صحن و سپس از ایوان ه  مواجه

مبتنی بر دیدگاه تجربه فضایی و به سبب آن ایجاد فضایی 

بخش جهت ترمیم روان زائران است. در تحلیل بنا، به آرام

اتکای فهم تجربه فضایی، حضور در فضای مسجد، 

ا بوی نم و باد مطلوب، در هامهنگی با استشامم هوا همراه ب

های حسی از فضا بیرونی مسجد، عاملی دریافت

ناپذیر را به منایش درآورده است که در جهت بهبود وصف

ناپذیر تناسبات، فرم، مصالح، حرکت از درک این عامل وصف

د که انکاررفتهزمین به آسامن به نحوی در مسجد گوهرشاد به

عرفان است. سپس هنگام گذر از صحن برای زائر بازمنایی 

که خالی بودنش از گیاهان، پیوند میان معرفت و عبادت را 

ا و هبخشد، به داخل ایوانفهم کیهانی بهبود می در پیوند با

 تر گردیده و درسپس شبستاِن این مسجد، این عرفان قوی

ایی گرایی، گذر از روشنمحیط داخلی شبستان به دلیل ارتفاع

رسد و همزمان با سیر و سلوک، آرامش ی به اوج میبه تاریک

آورد که از این طریق بهبود و ترمیم را به داخل قلب زائر می

روان را به دنبال دارد. همچنین با توجه به قضایای تجربی، 

تحلیلی و متافیزیکی مبتنی بر استدالل منطقی، در جهت 

ان منود عتوان اذتأثیر تجربه فضایی مسجد بر ترمیم روان، می

بخش که در مساجد عنارص کالبدی و حضور عنارص آرامش

جمله آب و خاک و حرکت به سمت نور، نقش مهمی را من

ها توان از آنمنایند و میدر ترمیم روان مخاطبان ایفا می

های ترمیم روان در مساجد نام برد. ترین مؤلفهعنوان اصلیبه

فضا و تجربۀ  ضمن اینکه درک شهودی از فضا با حضور در

اید منآن، رفتاری آراسته با الگویی تاریخی را در زائران ایجاد می

که او را به عامل باال سیر دهد و ذهنش را از متام عواملی که 

مشوشش منوده است، خالی سازد و آرامش را به قلبش 
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رو، ترمیم روان در سوق دهد و روانش را ترمیم بخشد. از این

به فضایی مساجد تاریخی که راستای بعد کیفیت تجر

شان به دست ایرانیان بوده است، امروزه در ماهیت بنیادی
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