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 چکیده

فضاهای گوناگون  ادراکات و تجربیات متامیزی در دارای انسان

 هایاغلب گفتامن در واسطه حرکت و فعالیت است، امابه

حرکت انسان در فضا و ادراکاتش از محیط پیرامون به لحاظ  معامری،

است. حال هدف  قرار گرفته موردتوجه برصی، فیزیکی و ذهنی کمرت

مسجد گوهرشاد اصلی پژوهش حارض، تبیین درک تجربه فضایی در 

واسطه عنارص مادی و حرکت در فضای این مسجد است تا بدین به

داده در این مسجد را در مساجد طریق بتوان کیفیت فضایی رخ

معارص بازمنایی کرد. در این راستا، فرضیه مطرح در نیل به این هدف 

 مستقیم ایرابطه حسی ادراکات و فضایی تجربه این است که میان

 این گیریشکل موجب مسجد گوهرشاد مادی عنارص و است برقرار

بنابراین پژوهش حارض با استفاده از طرح پژوهش  .شوندمی رابطه

ای و فلسفی، استدالل استقرائی و رویه کتابخانه کیفی با رویکرد

مسجد  نیدر ا ییتجربه فضابازدیدهای میدانی به این نتیجه رسید که 

ساخته و پرداخته  ینحو مسجد به نیاست و کالبد ا یرضورتاً چندحس

 همچنین. دیمنایخودش م ریرا درگمخاطبان گانه شده که حواس پنج

از فضاي معامري داخيل و خارجي مسجد گوهرشاد  ییتجربه فضا

گذر از  ،رواز این .اصوالً يك حادثه حيس مشمول حركت است

 .دیمنایرا به زائر القاء م یگوناگون یهامسجد، تجربه نیا یهاطیمح

فضا، تجربه فضایی، ادراکات حسی، حرکت در فضا،  :واژگان کلیدی

 مسجد گوهرشاد

 

Abstract 

Man has different perceptions and experiences in 

different spaces due to movement and activity, but in 

most architectural discourses, human movement in 

space and his perceptions of the environment are less 

considered visually, physically and mentally. Therefore, 

in the present study, the research method of 

philosophical approach and inductive reasoning has 

been used with the aim of explaining the understanding 

of spatial experience in Timurid mosques through 

material elements and movement in space so that the 

spatial quality of mosques of this period can be 

represented in contemporary mosques. The hypothesis 

is that there is a direct relationship between spatial 

experience and sensory perceptions and the material 

elements of Timurid mosques form this relationship. 

The results of studies show that the spatial experience in 

Goharshad Mosque is multi-sensory and the body of this 

mosque is built in a way that engages the five senses of 

pilgrims. The visual sense is dynamic according to the 

material elements in the space and always seeks to 

explore in its dynamic nature, and every element and 

part of this mosque and even each of the spaces attracts 

the eyes of pilgrims to understand the hidden meaning. 

A large number of perceptions are simultaneously 

experienced with the presence and walking in the spaces 

of this mosque. Since the spatial experience of the 

architectural space of Goharshad Mosque is a sensory 

event subject to movement, passing through the 

environments of this mosque induces various 

experiences to the pilgrim. This is because the 

movement of pilgrims in the spaces of this mosque is 

done in the form of physical, imaginary and visual 

movement. 

Keywords: space, spatial experience, sensory 

perceptions, spatial movment, Goharshad Mosque. 
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 مقدمه

ها، باورها و اعتقادات معامران در ساخت مساجد از اندیشه

اند که حامل باورها و ذهنیاتشان بوده خود استفاده منوده

چارچوب اعتقادی،  از تأثیر و از همین رو مساجد بااست 

معامران به دنبال انتقال  فکری دستگاه با همسو و مذهبی

زندگی  محیط به معنابخشی و مخاطبان هامن مفاهیم به

امر در معامری  (. این64:1397نژاد، باشد )مهدیها میآن

یکی از  نیست، امر محسوس گاه صور ذهنی درکه تجلی

 معانی   بیان از طریق فضابسرتهای ادراک و تجربه  ترینمهم

است. به همین دلیل معامری مساجد  آن ظاهر در نهفته

باشد واجد اهمیت شگرفی در طول تاریخ در نزد ایرانیان می

ها دیرینه گشته است )دادفر و و در اندیشه و افکار آن

 بناهایی ترینمهم از یکی ایران مساجد. (2:1399همکاران، 

 اهمیت به توجه با و ساخته شده تاریخ، در طول که تاس

 که تجلی قدسی فضایی لحاظ خود و به معنوی مقام

 است، همواره موردتوجه معامران هاانسان عرفانی باورهای

 تواندمی مسجد در (. حضور32:1389است )بهشتی،  بوده

 و غم تنهایی، احساس مانند ها،مشکل برخی بردن بین از در

تجربه فضایی  (.5:1393مهر، علوی) باشد مؤثر بسیار اندوه،

گیرد و ویژگی واسطه همین حضور در مساجد شکل مینیز به

واقعیت عینی و  از متفاوت چیزی باشد کهمی فضایی خاص

مناید. بنابراین تجربه به ذهن مخاطب القاء می را شهودی

ادراک  میزان با تناسبکه به فضاست معانی از فضایی یکی

آید. حال در حسی، پدید می ادراک فضای مخاطبانش از

عرفانی بعضی  معانی خصوصاً  و ارزیابی معانی و ادراک روند

 مؤثر افراد نتیجة قضاوت در بسیاری عوامل فضاها، از

و عنارص مادی موجود  فیزیکی خصوصیات: ازجمله است،

و  مخاطب فضا رشایط روحی در فضا، عملکرد فضا،

 طرفی فضا هنگام ورود و مواجهه با آن. ازانتظارات مخاطب 

روزه همه که باشنداسالمی، مساجد می دوران بنای ترینمهم

 در تعالیدعا و راز و نیاز با ذات باری حق مسلامنان جهت

 و هانشانه دارای مساجد،. شوندبه دورهم جمع می آنجا

 واسطه مراتببه بایستمی که باشندمی بسیاری معانی

ادراکی که . از سمت زائران دریافت گردند ادراک فضا، عالیه

منتقل  اما شود؛عرفان می معنای و حقیقت موجب دریافت

 ادراک معقوالت و مشهودات، از طریق به محسوسات منودن

شود و بدین ترتیب زائر با حضور در فضای ذهنی انجام می

گام فضاها بهمسجد و حرکت منودن در آن به تجربه گام

سازد )دری و ها ارتباط برقرار میدازد و با معانی و نشانهپر می

فضا و  مفهوم دریافت (. بنابراین،19:1397طلیسچی، 

 ای رضوریمسئله مساجد، معامری در تجربه فضایی

 ادراک و حرکت در فضا مقابله ساحات حاصل باشد کهمی

 پژوهش ای،مسئله چنین تبیین و ترشیح راستای در. است

تبیین درک تجربه فضایی در مسجد گوهرشاد  به حارض

پردازد تا ها میواسطه عنارص مادی و حرکت در فضای آنبه

بدین طریق بتواند کیفیت فضایی این مسجد را در مساجد 

معارص بازمنایی کند. در این راستا این پژوهش بر این فرض 

ای استوار است که میان تجربه فضایی و ادراکات حسی رابطه

برقرار است و عنارص مادی در مسجد گوهرشاد  مستقیم

توان سؤال شوند. حال میگیری این رابطه میموجب شکل

تجربه فضایی در مسجد گوهرشاد بر ادراکات چگونه . 1منود: 

های . مؤلفه2 ؟حسی زائران این مساجد تأثیر گذاشته است

تأثیرگذار بر تجربه فضایی و بهبود کیفیت محیطی در مسجد 

 اند؟د کدمگوهرشا

 پیشینه پژوهش

شده پیرامون پژوهش های انجامترین پژوهشازجمله عمده

 بررسیهمکاران با عنوان  و توان به مقاله سلطانیحارض می

معامری  فضای در تجربه بر مبتنی مفاهیم و الگو نقش تطبیق

تحلیلی -با استفاده از روش تحقیق توصیفی اشاره منود که

 فضای در مطلوب کیفیت ادايج دریافتند که دغدغه

 و معامران اهداف تريناصلی از يکی عنوانبه معامری

 هايیشیوه و مفاهیم به را آنان توجه عرصه، اين پژوهشگران

 تسلسل و برشی تجربیات بر اتکا با هاآن اصل که کرده جلب

 و پیشین هاینسل با انسان دستاوردهای هويتی

محمدی و  .است شده نهاده بنیان انسان هایدانستهپیش

 در مسجد فضایی تحلیلای با عنوان فیروزی مجنده در مقاله

 با استفاده از روش تحقیقمعارص  دوره در اردبیل شهر

 پراکنش تحلیلی و فنون آماری دریافتند که الگوی-توصیفی

 رابطه همچنین. است ایخوشه نوع از اردبیل مساجد فضایی

 جمعیت با تراکم مساجد فضایی توزیع بین مثبتی دارمعنی

 فضایی توزیع کهاین نتیجه. دارد وجود شهر تاریخی ارکان و

 صورت ناهمگونبه اردبیل شهر محالت سطح در مساجد
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 توزیع برای پیشنهادهایی ها،یافته مبنای بر پایان در. است

گلستانی و  .است شده ارائه مساجد عادالنه و متناسب

 پیوستگی مفهوم در جستاریای با عنوان همکاران در مقاله

با استفاده از روش  ایران مساجد آن در تحوالت روند و فضا

 گیریاز شکل منطقی دریافتند که پس تحقیق استدالل

 فضایی، پیوستگی مفهوم پنجم، قرن در ایوانی چهار مساجد

 نام با پژوهش این در باربرای اولین که اصلی شکل سه به

 پیوستگی» و« ساختاری پیوستگی» ،«برصی پیوستگی»

 و مستمر طوربه است، شده یاد هاآن از« برصی-ساختاری

 ضمن آنکه در .است رهگیری قابل رشد به رو روندی در

 تالش الگو، این بر حفظ پافشاری با معامران بعد، هایدوران

 برقرار فضاها بیشرتی میان انسجام و یکپارچگی تا منایندمی

منایند. صیاد و همکاران در مقاله خودشان با عنوان 

 تجربۀ در فضا مفهوم بازخوانش: بدن آگاهی و فضامندی

، با تهران معارص هرنهای موزۀ: معامری منونۀ موردی

فلسفی  رویکرد با استفاده از روش تحقیق کیفی

 از پدیداری دریافتند که خوانش هرمنوتیک پدیدارشناسی

 فضا از پویا تام، درک رستۀ ادراک سه به فضا از ادراک تجربۀ

جمعی  نوستالژی ادراک بر ایواسطه حواس، فضا، واسطۀبه

 تفکیکدیگری قابل و درک شهود امکان مثابهبه و فضا

های پیشین مرتبط با پژوهش حارض، با بررسی پژوهش .است

مفهوم فضا، خلق و ) های مبانی نظری ازجملهکلیدواژه

راه با تجربه فضایی و ابعاد آن( استخراج کیفیت ادراک آن هم

گردید و همراه با این موارد مشخص شد که تاکنون پژوهشی 

مسجد گوهرشاد با توجه به تجربه فضایی  در راستای بررسی

ها در جهت حسی آن ایجادشده در آن توسط زائران و ادراکات

انجام نگرفته است و پژوهش  معامری در فضا بازخوانش

 ها در این زمینه است.نخستین پژوهش حارض یکی از

 مبانی نظری پژوهش

 مفاهیم در حوزه معامری یکی از نخستین فضا: مفهوم

ای از است. فضا از دیدگاه ارسطو به مجموعه« مفهوم فضا»

باشد مثابه ظرف کل اشیاء میگردد و بهها اطالق میمکان

 معامری (. تجلی کلمه فضا در89: 1393)رضغامی و بهروز، 

 که به دنبال آن، گردید آغاز آملان در 19 قرن در اواخر

 های گیدیونهای زیباشناختی بیان گردید و با اندیشهدیدگاه

 امري به« فضا» (. مضمون11:1394شد )بخارائی،  عرضه

 كه انساين عامل دو تأثري تحت شود که کیفیت آن،گفته می

جود دارد، و  فضا در كه كالبدي مناید ومي درك را فضا

گذشته  از معامری جهان اندیشمندان معامران و .باشد

 در. اندمتفاوتی درباره فضا مطرح منوده تعاریف تاکنون

 و پیرامون فضای در ادراک انسان نقش بر تعاریف از تعدادی

 بر پیرامون فضای اثرگذاری طراحی   و نقش بر دیگر برخی در

 لیکن. است شده اشاره محیط اطراف از انسان ادراک میزان

 و انسان که دربرگیرندۀ فضا از تعریفی نظران،صاحب بین در

 .باشد دارای مقبولیت بیشرتی نیز است اطرافش فضای

بین  تعامل و یا انسان بین محیط و تعامل از فضا بدین معنا

تشکیل شده است )صیاد و  ذهنیت عینیت وجود و

مفهوم از (. لذا در پژوهش حارض این 74:1398همکاران، 

 فضا مدنظر نگارندگان قرار دارد.

ذات بهقائم»فضا به دو دسته کیفیت فضای ادراک شونده: 

، مطابق با «و یکنواخت و تأثیر گرفته از عنارص درون خود

بندی شده است دیدگاه آرنهایم و دوران کالسیک دسته

(Merleau Ponty, 2004: 50)، ادراك   طور تام مفهومبه 

بدون  و طبيعت بر فطري متيك انسان عنيم به انسان،

 یا عدم وجود در حقیقت کمبود و. باشدداشنت نظریه منی

 هر مفهوم فضا، انسان در رابطه با خود از سمت پردازینظریه

امر  عنوانبه انسان، تحليل ادراك جهت را نظري چارچوب

همچنین . دهدنوین نشان می درک از بلند شده و بیرونی

 نخستین گفتار، در خاطرنشان منود که فضابایست می

دهی آن شکل به دنبال آن و محیط آگاهانۀ ادراک مضمون

دارا  صورت آگاهانه یا غیرآگاهانه رامحیط توسط انسان به

چیز همه از قبل های انسانی کهرو کوششاز این باشد.می

 حالت از را عمومی فضای فضا است، حضور  در به مرشوط

 عوض، در و کندبیرون می انسان از خارج و نآغازی کالبدی

درگیر منودن در فضا از طریق  واسطۀنیز به را هاانسان

 به و های عملکردی برونالعملعکس از ارتباطی بسرتهای

 (.Casey, 2012: 38)مناید بدل می فضایی عامل  

عوامل اجتامعی، معنایی و معامری:  فضای خلق الگوهای

معامری  گیریهای شکلمؤلفه ترینعملکردی از مهم

کفایت  معامری هایارزش لیکن جهت ارزیابی باشند،می

مناهای چهار . باشدفضا می معامری جوهره زیرا کند،منی

 که باشدمی ایتنها جعبه زیبا، هم هرچقدر جهت یک حجم
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هر . برگرفته است را «فضا»گوهر ارزشمند به نام  درونش در

ترین اصلی که باشدمی جعبه یک دارای اثر معامری

 کههنگامی لذا تا. است جعبه آن داخل محتوایش، فضای

 به درک نشود، معامری در« فضا» نظری ها و جایگاهارزش

 شود.نگریسته می سازیمجسمه هرن هامنند این هرن

 از مداوم ایباوجود زندگی در فضا، با آن رابطه هاانسان

پذیرند و به روی آن تأثیر ثیر میتأ  آن از: دارند متقابل هایکنش

کنند و فضا را نیز تغییر با توجه به فضا تغییر می گذارند،می

و به آفرینش معنا  کرده حرکت فضا آن دهند. درمی

 هاینشانه به را فضا رو عنارص موجود دراز این پردازند ومی

 کهازآنجایی(. 37: 1383فکوهی، )منایند بدل می معناداری

 این است، فضا با تعاملی ایرابطه به دنبال برقراری انسان

 در حقیقت آید؛به وجود می تغییر و تحول فرهنگی در رابطه

 متام انتقال موجب که باشدمی معنوی-فرهنگی بسرتی فضا

 در. (Exner, 2009: 74)گردد. می فرهنگ یک هایویژگی

 عنارص دسته به به وجود آورنده فضا، حیطه معامری، عنارص

نصیرسالمی،  سوهانگیر و) شوندمحیطی تقسیم می و مادی

66:1393.) 

: است آمده مفهوم این به آکسفورد در تجربهتجربه فضایی: 

 تأثیر تحت یا بودن رشایط یا وضعیت یک موضوع آگاهانه،

( 2002) هوچ گزارش طبق. رویداد یک از آگاهانه گرفنت قرار

 و است رویدادها مشاهده طریق از زیسنت عمل تجربه،

 بعدی هایمهارت و دانش و آموزش به همچنین

 که رسدمی نظر به میان این در. دارد اشاره آمدهدستبه

 با( تجربه تعاریف این متام در) تعاریف، این در رویداد مفهوم

 مربی و معامر پرداز،نظریه. است تنگاتنگی ارتباط در تجربه

 و معامری درباره جالبی دیدگاه تسومی برنارد مشهور

 بدون معامری هیچ» است معتقد او. دارد فضایی تجربیات

 از گیرینتیجه به توجه با برناردتسوومی «.ندارد وجود رویداد

 از فضایی تجربه یک که هاییمؤلفه آیزنشتاین، منودار روش

 را فعالیت و رویداد فضا، جملهمن شده ساخته آن

 تنهانه فضایی تجربه که داردمی بیان و دهدمی قرار موردبحث

 فعالیت و رویداد بلکه است؛ عملکرد و شکل فضا، مورد در

 لرتبارو دیوید (Tschumi, 2012: 63).شود می شامل نیز را

 تجربه یک غیرمنتظره کیفیت وقتی که داردمی بیان م2005 در

 وی آنکه ضمن. نامیممی رویداد یک را آن کنیم،می درک را

 صورتبه که را تجربیاتی ما که دهدمی توضیح

 و نامیممی رویداد را است افتاده اتفاق بینیپیشغیرقابل

 هاآن از که است چیزی آن از بیش همیشه واقعی حوادث

 برنارد بیان با مطابق را رویداد توانمی بنابراین. داشتیم انتظار

 غیرمنتظره باکیفیت ایتجربه با برابر لدربارو و تسومی

 فعالیت و زمینه مردم، مؤلفه سه با که کیفیتی دانست،

 بین پیوند هرچه» که است معتقد نیز دارد. اندرسون ارتباط

 باشد، ترقوی کرد، ایجاد توانمی که فعالیتی و زمینه افراد،

 افزایش گرفت، فضا از توانمی که ایتجربه کیفیت

 مقایسه رواین از  (Anderson, 2001: 42).«یابدمی

 با مطابق تسوومی برنارد استدالل و اندرسون هایبحث

 رویداد مفهوم فضایی، تجربیات مورد در لیدربارو هایبحث

 تشابه وجه دارای تجربه، از غیرمنتظره باکیفیت آن ارتباط و

 اندرسون، اساسی هایمؤلفه که ایگونهبه است،

 آن از فضایی تجربه ایجاد در تسوومی که است هاییمؤلفه

 مؤلفه مؤثرترین فعالیت میان این در و است منوده استفاده

 تجربه درک در شدهمطرح مطالب به توجه با. است اساسی

 اساسی هایمؤلفه عنوانبه فعالیت و زمینه افراد، فضایی،

 یک سپس و شوندمی گرفته نظر در شده ساخته محیط در

 فعالیت یک در را افراد که شودمی تعریف فضایی تجربه

 تجربه کیفیت ارتقاء و کندمی درگیر زمینه یک در خاص

 بین تریقوی پیوندهای به انتظارغیرقابل سطحی به فضایی

 .(Tschumi, 2012: 66پردازد )می فعالیت و زمینه افراد،

 تجربیات ابعاد تجربه فضایی اگرچهابعاد تجربه فضایی: 

 و معامری در است ممکن اما دهد،منی افزایش را فضایی

 :Shedroff, 2009باشند ) داشته کاربرد فضایی تجربیات

 شوند: بعدرو این ابعاد به شش گروه تقسیم می(. از این101

 مرحله چهار دارای باشد،می زمانمدت که تجربه یک اول

 Dillerباشد )می ادامه و گیرینتیجه وری،غوطه مواجهه،

etal, 2005: 39است که  (. بعد دوم محرک اصطالحی

 ایجاد باعث که تجربیاتی یا تصاویر احساسات، توصیف برای

 چیزی محرک. رودمی کار به شوند،می زاآسیب حافظه یک

 بازگردد دیدگیآسیب سمت به فرد شودمی باعث که است

 احساس کسی شودمی باعث که کندمی ایجاد را چیزی و

رویداد  تا است شده ساخته زیرا کند، وحشت و ناراحتی

آورد  خاطر به است افتاده اتفاق گذشته در که را تلخی
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 معنای به وسعت، سوم، (. بعد83:1380فرهوشی، )

 خدمات با نزدیکی رابطه که است تجربه ارائه مختلف هایراه

 و ایمنی /امنیت ،(کانال) خروجی ورودی ،(رسویس)

 اهمیت، .(Weinschenk, 2011: 41دارد ) دسرتسی

 معنی و کارکرد هویت، به که است تجربه یک از بعد چهارمین

 تجربه پنجم اشاره دارد. در شده، ساخته محیط یک در

است  تعاملی و فعال منفعل، یعنی مختلف انواع در تعامل،

(Nodder, 2013: 5). شدت تجربه، یک از بعد آخرین 

 که است ارتباطی گیریاندازه شدت، طراحی، در. است

 و تعامل رفلکس،: ازجمله کلامتی و دارد تجربه آن با مخاطب

 شده گرفته نظر در شدت معنی به اجبار و ترغیب مشارکت،

 (.Shedroff, 2009: 101است )

 روش پژوهش

پژوهش حارض به لحاظ ماهیت پژوهش، از گونۀ تحقیقات 

کیفی با رویکرد فلسفی و به لحاظ قصد از پژوهش، تفسیری 

این نتایج آن، خالص و منطق پژوهش استدالل است. بنابر 

تدوین مبانی نظری تحقیق  استقرایی است. در مرحلة

پردازان، به اتکای متون و آوری اطالعات و آراء نظریهجمع

 شامل پژوهش ای، صورت گرفته است. فراینداسناد کتابخانه

 روندی در معمول شکل به هاداده. ها استظهور پرسش

 شدهگردآوری پژوهش در کنندگانمشارکت با مشارکتی همراه

 به پژوهشگر و شوندمی تأویل استقرائی شکل استدالل به و

 پژوهش پردازد. ازآنجاکهمی هاآن در معانی موجود تفسیر

 از تا شد داده ترجیح است، مربوط حوزۀ ادراک به حارض،

 از «ناخودآگاه»استخراج  و جهت استنباط عمیق مصاحبۀ

 ترتیب، بدین. شود شوندگان استفادهصاحبهم پاسخ بطن

نیمه  مصاحبۀ. شد یافته انجامنیمه ساخت گونۀ به مصاحبه

 که است ایشدۀ مصاحبهریزیبرنامه حدی تا یا یافتهساخت

 پیش از هایپژوهش دارای یافتهساخت مصاحبۀ اندازۀبه نه

 اندازۀبه نه و است بسته هایمنت دارای و معین

 هاپرسش گرمصاحبه. است آزاد ساخت نیافته هایمصاحبه

 دقتبه ها استآن بررسی پی در که را و موضوعاتی

 کندمنی عمل ایگونهبه هاآن طرح در کند، امامی یادداشت

 هدایت خودخواسته پاسخی سویبه را شوندهپرسش که

 30های پژوهش حارض، کند. برای دستیابی به پاسخ سؤال

های پژوهش عنوان منونهگوهرشاد به نفر از زائران مسجد

 انجام هامصاحبه جهت مصاحبه انتخاب شدند. سپس،

 که گونه بدین. گرفت کیفی قرار محتوای تحلیل مورد و شد

 جهت شدههای از پیش تهیهمنت کنارۀ در گذارییادداشت

صورت گرفت تا محتوای  های کلیدیعبارت روشن کردن

و در ادامه به فهرست کردن  درآید خالصه شکل به داده کلیت

ها بر اساس بندی آنشده و دستهمفاهیم استخراج

مشاهدات، مفاهیم و ادراکات فضایی توسط زائران پرداخته 

دهد.ساختار پژوهش را نشان می 1شد. منودار 

 
مأخذ: نگارندگان(): ساختار کلی پژوهش 1 منودار

 موردی منونۀ بررسی و معرفی

 ذهنی، هایبرداشت مناید تا بر طبقتالش می پژوهش این

و تجربه  ادراک مفهوم از نظرانصاحب و تعاریف تفاسیر

 برای الهامی منبع مثابهمفهوم، به این بازمنایی به فضایی،

 بدین. فضایی بپردازد تجربۀ معامری در مفهوم بازتعریف

 موردی در منونۀ عنوانبه مسجد گوهرشاد شهر مشهد منظور

 ها از شیوۀتحلیل یافته است و برای شده انتخاب پژوهش این

 شده است. استفاده تحلیل مضمونی مرسوم
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 مسجد گوهرشاد

ترين مسجد موجود در مجموعه مسجد گوهرشاد وسيع

مرتمربع  2850بناهاي آستان قدس رضوي و صحن آن با 

 تصویر) ترين صحن حرم استت، كهنمساحت از نظر قدم

باستاين مشهد -ترین آثار فرهنگي(. از همین رو يکي از مهم1

مند آید كه زائران و مجاوران به آن سخت عالقهبه شامر مي

هستند و براي باستان شناسان، جهانگردان و ديگر 

عالقمندان درخور توجه است. اين مـسجد از نظر استحكام 

اسالمي، وحدت در طراحـي، خط، بنا، خصايص معامري 

های معرّق، غري معرّق، مقرنس، گچ کاری و ديگر کاریکاشی

سال  600تزيينات هرني ممتاز است. بنايي كه با گذشت 

همچنان مستحكم و ماندگار، معامري و هرن اسـالمي در عهد 

گذارد. مسجد جامع گوهرشاد دارای تيموري را به منايش مي

آن شاخص مسجد، چه « ایوان مقصوره»چهار ايوان است كه 

نظر مناسازي است. اي و چه ازنقطهاز جهت اجراي سازه

ها با اختالف سطح بناي مسجد به شكل مرتفع است و ايوان

نکته اند. و رفعت، سبب شيوايي اجرايي آن گردیده

برانگیز در مسجد گوهرشاد مجاورتش با حرم امام رضا تأمل

مکان قدسی بدل  را به بخشی از باشد که آنعلیه اسالم می

(.6:1394قهی، منوده است )فغفوری و بلخاری

 
(URL1: مسجد گوهرشاد )1تصویر 

 شوندگاناز دید مصاحبهدر مسجد گوهرشاد  یفضامند

تجربه »از طریق  نظران،بیان گشته زائران و صاحب تجربۀ

اینجا رضوری و نیازمند  در اصلی که. گرددمی مطرح« فضایی

 عنوانبه نه ادراک معامری و باز زنده سازی آن باشد،توجه می

به  ای جهتعنوان زمینهمصالح، بلکه به از بدون روح کالبدی

 از انسانی ادراک آسان منودن و برهمکنش وجود آمدن

 تجربۀ آن در که مطابق اختیار خودش و یا باالجبار فضایی

فهم  و ادراک بدون انسان و بدون معامری. گرددمی دخیل

جز فضایی اشغال گشته در مرزهایش چیز  انسان از آن،

فهم،  در نگارندگان کنکاش رواین از .تواند باشددیگری منی

 واژگان و جمالتی عرضه قالب در تجربه و ادراک فضا،

 بیرون دگانشونمصاحبه و کنشگران دل پاسخ از که شودمی

 کیفی ماهیت با پژوهشی هر برای آنچه .است شده کشیده

 است تجربه کنندگانی رفتار و کالم پدیده از فهم است، مهم

 خود ادراک و برندمی رس به پدیده واسطه بابی ایتجربه در که

 وارد مخاطب. گذارندمی در میان محقق با تجربه این از را

 معنا به خویش را و تجربۀ آن را تجربه منوده شود،می فضا

 زیستۀ تجربۀ که داشت توجه باید میان سازد. در اینمی بدل

 دهندۀنشان آنکه از بیش شوندگان،درآمدۀ مصاحبه سخن به

 اند،ارتباط در آن با که باشد فضایی از هاادراک آن چگونگی

 هاآن اجتامعی حیات از کلی هاییدهندۀ رگهنشان تواندمی

ادراک  از ایپیشینه هرگونه از خالی نه هاچراکه انسان .باشد

 و اجتامعی زیستۀ تجربۀ از باریکوله با بلکه فرض،پیش و

 چنین به فرهنگی، و سیاسی اقتصادی، نیروهای تحت تأثیر

 در زیسته هایمؤلفه این متام و گذارندپای می اماکنی

کیفیت فضامندی و تجربه فضایی همراه با ادراک  و چگونگی

که ادراک و تجربه فضایی فضا تأثیرگذار است. حال ازآنجایی

-درونی و فیزیکی -واسطه انسان، از دو بخش ذهنیمحیط به

بیرونی تشکیل شده است، در این پژوهش تجربه فضایی 

واسطه ادراک فیزیکی انسان با توجه بدن متحرک )تحت به

العات فیزیکی(، بدن حسی )تحت تأثیر حواس تأثیر اط

تحت تأثیر تجربیات فردی( و )گانۀ انسان(، بدن شخصی پنج

های معنوی و فرهنگی و بدن اجتامعی )تحت تأثیر ارزش

فرآیند ادراک در مسجد  اجتامعی( انجام گرفته است.
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گوهرشاد و چگونگی به وقوع پیوسنت تجربه فضایی در زائران 

ای از عوامل رجه اول تحت تأثیر مجموعهاین مسجد، در د

رو پروسۀ ادراک، معنوی، تاریخی و اجتامعی است. از این

باشد که فرایندی تاریخی، پویا و وابسته به تجربۀ زیسته می

همواره در حال دگرگونی در فضاهای این مسجد است. حال 

آن چیزی که به نام کالبد و نقش آن در چگونگی ادراک و تجربه 

اصلی را دارد، ناظر بر این اصل اساسی است که اصوالً نقش 

ای معنوی است که در محیط مسجد همین واسطه نیز پدیده

و  )ع(نوعی از طریق همجواری با حرم امام رضاگوهرشاد و به

شده در اصوات قرآنی همراه با متون آیات قرآنی نوشته

ها منود پیدا کرده است.کتیبه

 مأخذ: نگارندگان() سجد گوهرشاد در راستای بهبود شناخت تجربه فضایی: تبیین فضاهای م1 جدول

 مشخصات معامری فضا ردیف

 هاطاقگان و ایوان چهار که در هر چهار طرف، دارای است مرت 55×50 ابعاد با مسجد دارای صحنی بزرگ صحن 1

 اند.گشته طبقه محدود دو هایی است که درغرفه یا

واقع  و محراب بر این ایوان گنبد. باشدمسجد گوهرشاد شهر مشهد می ترین ایوانوسیع مقصوره، ایوان مقصوره ایوان 2

. باشدمرت می 29و ارتفاع آن  مرت 13 آن نیز دهانه و طول است مرت 37 ایوان مقصوره دارای. اندگشته

 است. ق 820 ایوان سال این بنای تاریخ

ارتفاع این ایوان . باشدمتصل می موزه صحن به ایوان جنوب رشقی است. این ایوان حسن، حاجی ایوان حسن حاجی ایوان 3

 است. مرت 17 مرت و عرض آن 20

رواق  و اسالمی جمهوری صحن بهایی، شیخ بست باشد و بهمی معروف غربی شامل ایوان ایوان، به این آب ایوان 4

 ارتباط دارد. دارالوالیه

 آن شود، دارای کمرتین عمق ایوان در این مسجد است و ابعادمی نامیده رشقی شامل ایوان که ایوان این ایوان دارالسیاده 5

 باشد.مرت می 23×5/21

 رسابی، آبادی،نجف میالنی، یا گلپایگانی های نهاوندی،شبستان طرف مسجد گوهرشاد، سه در هاشبستان 6

 اند.شدهغالمحسین واقع شیخ و گرم شبستان

 های پژوهشیافته

مسجد گوهرشاد درجایی بنا شده است که پایداری 

ساختارهای طبیعی و برآیند نیروهای کیهانی در آن، عامل 

رو بعد زمان را کاهش مناید و از اینصغیری را مهیا می

گرفنت در کانون  دهد. ضمن آنکه مسجد گوهرشاد با قرارمی

چیز )عنارص مادی و غیرمادی( را حول محور عرفانی، همه

گیری مسجد مناید؛ لذا در شکلخود )قبله( سازماندهی می

گوهرشاد، هندسه محیطی نسبت به جهت قبله دارای 

اهمیت کمرتی است. بنابراین قبله در این مسجد نقش 

رو، با حضور در این مسجد و مهمی را دارا است. از این

بله، مفهوم رسمدیت و ازلیت قرارگیری در حول محور ق

 گردد.تشدید می

 بودنش خالی صحن که از گذر در مسجد گوهرشاد زائر هنگام

 کیهانی فهم را با عبادت و معرفت میان پیوند گیاهان، از

 این هایشبستان   و سپس هاایوان داخل به بخشد،می بهبود

در  ادراکات حسی )بینایی و شنوایی( بیشرت شده و مسجد،

روشنایی  از گذر گرایی،ارتفاع دلیل به شبستان داخلی محیط

به آخرین حد  سیر به عامل سلوک() حس عرفان تاریکی به

 مادی یا کالبدی ادراک دیگر رسد. از سویاعالی خود می

طرح، توانسته  بسرت هایویژگی تأثیر تحت در این مسجد

 نامحسوس ارتباط او و ناخودآگاه خودآگاه انسان است میان

را از طریق  محیط خصوصیات که انسانطوریایجاد مناید، به

از  گیریبهره با کند ومی ادراک و عنارص مادی دریافت

 و معنوی هایارزش قبیل اعتقادات، از فرایندهای ذهنی

 درک ها راحافظه و تصویرسازی آن گانه،فرهنگی، حواس پنج

محیط مسجد  در ذهنی فرایندهای بدین ترتیب کند.می

 انسان و بین معنادار تعامالت گوهرشاد، سبب افزایش

 به توجه با مفهوم محیط ادراک شوند که پیرو آنمی محیط

 گیرد. بنابراین حضوربدن انسان در فضا صورت می حرکت

فضا همراه  ساختار کالبدی منایانگر فضای مسجد زائر در

تجربه  معنادار هایالگوها و نشانه از متعادل باکیفیتی

فضایی در راستای سیر به عامل سلوک و ایجاد حس آرامش 
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است. ساختار تناسبات کالبدی در فضاهای داخلی  در زائر

 یطی، محاستثناء فضای گنبدخانهمسجد گوهرشاد به

در این فضاها انسان اند. منوده جادیو متواضع ا یانسان

واسطه حضور و قدم زدن در فضا به تجربه فضایی این به

 پردازد، زیرا انساناش میجد حول کالبد و عنارص مادیمس

کند و از می درک اشکالبدی وجود و ساختامن با جهان را

 شودمی تعریف و سازماندهی کالبد حول تجربی رو جهاناین

 دو واجد ها،انسان تجربی جهان درواقع کند.معنا پیدا می و

 .است انسان ذهنیات و اطراف فضای کالبد کانون همزمان

که تناسبات کالبدی در محیط و فضاهای بیرونی درحالی

مسجد گوهرشاد ازجمله هشت ورودی کوچک و بزرگ این 

ها، محیطی غیرمادی و مسجد همراه با فضای شبستان

سلوکی را ایجاد منوده است تا زائر در بدو ورود و تجربه 

فضاهای بیرونی این مسجد بتواند با رویدادهایی که توسط 

جای محیط بیرونی رخ داده است، بات کالبدی در جایتناس

از طریق  اشنوعی ادراکات حسیارتباط برقرار سازد و به

 حضور در فضا و تجربه آن برانگیخته شود.

عامل دیگری که در احساس و ادراک زائران از طریق تجربه 

فضایی در مسجد گوهرشاد نقش مهمی دارد، رنگ است. 

 با حالدرعین و قدرمتندانه چنان هادر مسجد گوهرشاد رنگ

 مسجد هنديس حتي ساختار كه اندشدهگرفته كار به ظرافت

 كار به با در این مسجد هرنمند .انددرآورده خود تأثري تحت را

 قوام را معنويت نوعیبه مسجد، در هندسه رنگ بسنت

توان در ترکیب روند را میمثال اینعنواناست. به بخشيده

ای و آجر کاری با رنگ آبی فیروزهو هرنمندانه کاشی خردمندانه

وسیله ( مشاهده منود که بدین2 ها و گنبد )تصویردر مناره

در مسجد گوهرشاد، متثیلی شاعرانه از پیوند آسامن و زمین 

رقم خورده است و بیانگر اتصال روح زائر به عامل عرفان و 

نائل باشد و توانسته است از خاک به افالک سلوک می

 آبی و سبز زرد، و اين مسجد )قرمز هايشود. همچنین رنگ

 اصلی یعنی چهارعنرص زمین و آب هوا، آتش، با ترتیب به

 و فعال حالتی نخستین دوتای که گرددمی قرین آفرینش

 آفرينش اصل با دارند(، انطباق انفعالی حالت دیگر دوتای

و مجاورت کنار  اند با آمیزشخوبی توانستهرو بهدارند و از این

یکدیگر منجر به آفرینش معانی عرفانی برای زائر شوند. بر این 

 همواره گوهرشاد اساس الزم به ذکر است که معامر  مسجد

: داشته است فراواين توجه درخشش اسايس اصل به

 خود اين اما رفته؛ نيز سياه رنگ رساغ به گاه مثالعنوانبه

است.  بوده روشن هاینگر  بهرت مناياندن هرچه براي تدبريي

 خلوت به پيش از بيش آيب و آرامش   رنگ سفيد پاك   القاي

 مناد عرفان، در كه هم سبز كند و رنگمي كمك زائر عبادي

در  و هاكايش در چند نقاطي در است اميان و رستاخيز

بنابراین زائر با  .است کاررفتهبه ديگر هايرنگ ساير مجاورت

حضور در فضاهای گوناگون این مسجد و مشاهده ترکیبات 

عرفانی دست پیدا -نوعی ادراک حسیکاررفته بهرنگی به

 کند.می

 
 ( URL2)های مسجد گوهرشاد مناره :2 تصویر

توان واسطه حضور عنارص مادی میدر مسجد گوهرشاد به

به یکدیگر برتری  کدام از این عنارص نسبتاذعان منود که هیچ

 بخشآرامش عاملی اندو جملگی در کنار هم توانسته ندارند

زائر هنگام ورود به این  منایند تا بدین طریق زائر فراهم برای را

 معنوی سفر آماده فضا، حضور در گام نخستین مسجد در

 در گوهرشاد معامران مسجد که ذکر است به الزم .شود

 اتخاذ ساخت برای موقعیتی را زمان، از ابدیشان اندازچشم

 سازد. متبادر به ذهن را جاودانگی مکانیت که اندمنوده

 تجربه و ادراک در مسجد گوهرشاد

کالبد این  .تجربه در این مسجد رضورتاً چند حسی است

گانه مسجد به نحوی ساخته و پرداخته شده که حواس پنج

مناید. حس برصی در مسجد زائران را درگیر خودش می

گوهرشاد با توجه به عنارص مادی موجود در فضا پویا است 

و همواره در ذات پویای خود به دنبال اکتشاف است و هر 

 عنرص و جزئی از این مسجد و حتی هر یک از فضاها،

چشامن زائران را جهت درک مفهوم نهفته در خود، به خود 
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های همزمان با حضور و قدم منایند. انبوه دریافتجذب می

مثابه هستی است که با محیط زدن در فضای این مسجد به

گردد. در فضاهای کوچک و جزئی مانند تجربه می

های مختلفی از ها که دارای کیفیتها و ایوانشبستان

باشند درک میگانه قابلتند و از طریق حواس پنجادراک هس

کند. تر میها دریافت امر تجربه فضایی را غنینیز این ویژگی

که تجربه فضایی از فضاي معامري داخيل و حال ازآنجایی

خارجي مسجد گوهرشاد اصوالً يك حادثه حيس مشمول 

های این مسجد، رو گذر از محیطحركت است، از این

مناید. لذا در راستای گوناگونی را به زائر القاء میهای تجربه

واسطه آن در این مسجد تجلی مفهوم حرکت و ادراک فضا به

هندسه كشيده و طويل بارز در راستاي قبله و توايل 

های بلند در اين راستا باعث پويايي مسجد شده كه ايوان

تا ناظر را وادار به انجام حركت فيزييك و قدم زدن در اين راس

هاي منايد و زائر در حني حركت در فضاي مسجد مؤلفهمي

كند. اين پويايي حركت فيزييك را تبديل به حركت برصي مي

حركت برصي ابتداي به ساكن از طريق تضاد شديد نور و 

سايه بني ورودي، صحن و فضاي شبستان باعث تحريك قوه 

 بری شده )تصویربارصه شده و با حركت به سمت محراب گچ

(، كاربندي باالي آن و درك سطوح ظريف برآمده و فرورفته، 3

گوشه ها را از یکشود كه چشم زائر دنباله نقشباعث مي

گرفته تا به درك از كليات طرح برسد و لذت برصي را تجربه 

كند. نقطه اوج يك حركت برصي زماين است كه زیبایی 

ر حركت د مناید.ها چشم زائر را به خود جذب میکاریکاشی

هايي ای رشوع به شناسايي و ديدن نشانهبرصي زائر لحظه

را براي او میرس مناید. اولني  كند كه حركت در عامل خيالمي

ها در باشند كه كتيبه نوشتههاي ظاهري میدسته نشانه

جای این مسجد از آن جمله هستند كه سبب حركت به جای

 دسته گردند. دومنيتعالی میسمت عرفان و حق باری

تنها در نقش پوشاننده عملكردي هایی هستند که نهنشانه

حركت از زمني به آسامن و  بوده بلكه با تبديل پالن به سقف

كند )درآیگاه، مناره، گنبد( و اما سومني عامل باال را تداعي مي

هاي معنايي هستند كه درگاه با اختالف سطح دسته، نشانه

باشند كه  عميقي مینسبت به صحن به يادآورنده معاين

مرحله آغاز سفر معنوي و كنده شدن از عامل بريون و راهي 

كند و در اولین گام بیانگر شدن به سمت عامل باال را القا مي

ها با خضوع و افتادگی هستند )ورودی به فضای شبستان

حرکت خیالی در مسجد گوهرشاد از طریق  اختالف سطح(.

در انتقال زائر از آشفتگی و گري درآیگاه ورودي نقش واسطه

شلوغی زندگي دنیوی روزمره در بريون، به فضاي خلوت و 

توجه است. سهولت اين حركت با تناسبات متركز درون قابل

(. 4 کننده درآیگاه ایجاد گشته است )تصویرو تزئينات دعوت

اي در داخل هاي سازهاز دیگر سو تناوب و توايل قوس

آرام به سمت آسامن و عامل را آرامها چشامن زائران شبستان

سازد تا بدین طریق از دنیا و تعلقات سلوک رهنمون می

تعالی توجه کنند. مرتبط با آن دل کنده و به عامل حق باری

سوی خداوند دهنده حركت و دعوت بهمحراب كه خود نشان

باشد نیز حتي در تزيينات تعالی و متصل شدن به او می

گرايانه انسان اش، منایه حركت كاملهشد بریهاي گچنقش

 (.2 جدول) سوی خداوند متعال استبه

 
 (URL2)تصویر سمت راست محراب مسجد گوهرشاد  :3 تصویر

 
تصویر سمت چپ حرکت در مسجد گوهرشاد )مأخذ:  :4 تصویر

نگارندگان(
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 نگارندگان(: واسطه حرکت فیزیکی، برصی و پویایی )مأخذگوهرشاد به: بررسی مراتب تجربه فضایی مسجد 2 جدول

مراتب تجربه 

فضایی 

واسطه به

حضور در فضا 

و سیر حرکتی 

 در آن

 حرکت فیزیکی
حرکت 

 خیالی
 حرکت برصی

 

 حرکت خیالی

 

 
 

 مرتبة عرفانی

هاي در حني حركت در فضاي مسجد مؤلفه

تبديل به حركت پويايي حركت فيزييك ناظر را 

 كنند.برصي مي

 

کاریکاشی تضاد نور و سایه  تزئینات 

ها در روح انسان

فضاي خايص 

گونه توجهي به هیچ

بدن ندارد و 

خيااليت را در ذهن 

 منايد.متبادر مي

هايي كه حركت در عامل شناسايي و ديدن نشانه

 سازد.خيال را براي زائر ممكن مي

 

ميان عنارص برصي و خيال در ذهن راه رفنت در 

 هم براي معامر و هم براي ناظر اثر.

تجربه فضایی 

واسطه وصل، به

 گذر و اوج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و ادراکات تجربه فضایی هابندیدسته هارشح داده

 معنوی بودن فضا-

 )ع(مجاورت با حرم امام رضا-

 ترکیب مصالح-

 نوع ترکیبات رنگی-

 آالیشی در محیط داخلسادگی و بی-

 همخوانی با بسرت و زمینه خود-

 یکی شدن با فضای ساخته شده-

و ادراک محیط از طریق تجربه فضایی -

 مصالح

ارتباط با عامل سلوک از طریق گنبد و -

 مناره

 حاکم بودن فضا بر فرد-

واسطه تجربه و القاء حس آرامش به-

 حضور در فضا

واسطۀ حرکت درک متفاوت از فضا به-

 درون آن

راه رفنت در درون بنا و درگیر شدن -

 حواس

 گانۀ انسان و درک فضاپنج

 با فضای مسجددرگیر شدن ذهن -

بازتولید حس آرامش بیان بازخوانش و  -

واسطه و معنوی در ادراک از فضا به

 حضور و تجربه فضایی

- 

حضور زائر در فضای مسجد و ادراک -

 گانهواسطه حواس پنجفضا به

 ارتباط زائر با فضا-

مندی از حرکت حرکت در فضا و بهره -

 برصی، فیزیکی و ذهنی

 واسطه حرکت در آن.ادراک فضا به -

سیر به عامل عرفان از طریق ورود از  -

تاریکی به روشنایی در شبستان مسجد 

 گوهرشاد

ای بر ادراک حسی و تجربه فضا واسطه

واسطه عنارص مادی و فضایی به

 غیرمادی

 
 

 ادراک کامل فضا -

درک پویا از فضا از طریق حواس  -

 گانهپنج

ها، تصاویر ذهنی و خاطره برداشت -

 افراد از فضا

 دسرتسی به عرفان -

 دریافت آرامش حسی -
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 گیرینتیجه

امروز دغدغة معامران متعهد در فضای معامری ایران، خلق 

فضایی است که برای مخاطبان حسی از بیگانگی نداشته 

باشد. در راستای رفع این دغدغۀ اصیل باید توجه داشت 

این امر ممکن نخواهد شد مگر به کمک پرورش تجربه فضایی 

های هر مکان متکی بر ادراکات حسی دریافته از محیط

 آشنا که مراتب وجودی ما را تام و متام در برگیرند و انسانی  

ها مساجد ترین این محیطحرکت در فضا. حال از اصلی

اند طور تام توسط عنارص مادی خود، توانستههستند که به

این حس را به زائران القاء منایند. تجربه فضایی در مسجد 

ن در گوهرشاد با توجه به عنارص مادی، منادها و حضور انسا

این فضا، فراتر از تجسم امر مادی است و از طریق حرکت در 

پیوندد. فضا و فعالیت همراه با ادراکات حسی به وقوع می

رو، فرآیند ادراک در مسجد گوهرشاد و نوع رخداد از این

تأثیر عوامل معنوی، تاریخی، اجتامعی تجربه فضایی، تحت

حال  صورت ادراک فیزیکی، مادی و ذهنی است.و به

های بسرت تأثیر ویژگیادراکات مادی در این مسجد تحت

اند میان خودآگاه و ناخودآگاه انسان ارتباط طرح، توانسته

که انسان خصوصیات طورینامحسوس ایجاد مناید، به

مناید و با محیط را از طریق عنارص مادی دریافت می

درک  ها راگانه آنگیری از فرایندهای ذهنی و حواس پنجبهره

کند. بدین ترتیب فرایندهای ذهنی در محیط مسجد می

گوهرشاد، سبب افزایش تعامالت معنادار بین انسان و 

شوند که پیرو آن ادراک مفهوم محیط با توجه به محیط می

گیرد. لذا حضور زائر در حرکت بدن انسان در فضا صورت می

 فضای مسجد منایانگر ساختار کالبدی فضا همراه باکیفیتی

های معنادار تجربه فضایی در متعادل از الگوها و نشانه

 راستای سیر به عامل است.

توان اذعان منود که بندی کلی میبنابراین در یک جمع

مراتب فضایی در مسجد گوهرشاد، عدم تنوع سلسله

مصالح در فضای داخلی این مسجد و مواجهه انسان از 

صحن و سپس از ایوان تا شبستان مبتنی بر دیدگاه  ورودی تا

-تجربه فضایی است که منجر به بهبود ادراکات حسی

محیطی زائران از مسجد و فضامندی آن شده است. ضمن 

آنکه با توجه به نوع فضاها و حرکت زائر در فضای مسجد 

بایست بیان منود که تجربه فضایی در این گوهرشاد می

سی است و کالبد این مسجد به نحوی مسجد رضورتاً چند ح

گانه زائران را درگیر ساخته و پرداخته شده که حواس پنج

مناید. حس برصی در مسجد گوهرشاد با توجه به خودش می

عنارص مادی موجود در فضا پویا است و همواره در ذات 

پویای خود به دنبال اکتشاف است و هر عنرص و جزئی از این 

ز فضاها، چشامن زائران را جهت مسجد و حتی هر یک ا

منایند. انبوه درک مفهوم نهفته در خود، به خود جذب می

های همزمان با حضور و قدم زدن در فضای این دریافت

حضور فرد  واسطهبهایجاد احساس آرامش -
 در فضا

 ارتباط با عالم سلوک-
 حسی و قلبی زائر با فضا ارتباط -

 واسطهبهفراموش نمودن مشکالت  -
 حضور در فضا و تجربه فضایی

ی تعالحقارتباط عرفانی بین زائر و باری  -
 از طریق عناصر مادی در فضا

  

 

شدن با فضا  نگاه زائران به فضا و درگیر-

 از طریق عنارص مادی

دستیابی به احساس مشرتک با دیگر -

واسطه حضور و زائران این مسجد به

 تجربه فضا

 تعامالت اجتامعی -

 انگیزیایجاد خاطره -

 القاء حس آرامش -

 

مثابه امکان شهود و فضای عرفانی به-

 درک عامل سلوک
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گردد. ضمناً در فضاهای کوچک و جزئی مسجد تجربه می

های مختلفی از ها که دارای کیفیتها و ایوانمانند شبستان

باشند درک میگانه قابلواس پنجادراک هستند و از طریق ح

کند. تر میها دریافت امر تجربه فضایی را غنینیز این ویژگی

که تجربه فضایی از فضاي معامري داخيل و حال ازآنجایی

خارجي مسجد گوهرشاد اصوالً يك حادثه حيس مشمول 

های این مسجد، رو، گذر از محیطحركت است. از این

مناید.زائر القاء می های گوناگونی را بهتجربه
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