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چکیده
توان2بازآفرینش2کیفیت2فضایی2تجربه2شده2در2معماری2سنتی2ایران،2مشروط2به2توان2فهم2دقیق2و2عمیق2آن2کیفیت2های2
فضایی2و2تحلیل2عناصر2و2اجزا2و2فضاهای2آن2هاست.2یکی2از2مهم2ترین2عوامل2در2این2زمینه2تبیین2تجربه22کیفیت2فضایی2در2
ذهن2مخاطبان2فضاست.2این2مسئله2در2مورد2مسجد2که2مکان2عبادت2و2تبلور2امر2قدسی2است،2اهمیت2دوچندان2می2یابد.2
هدف2از2انجام2این2پژوهش،2تحلیل2میزان2تطبیق2پذیری2کیفیت2فضایی2مساجد2جامع2در2آذربایجان2شرقی2با2مؤلفه2ها2و2
شاخص2های2نظریه2اتمسفر2فضای2معماری2است2تا2بتوان2آن2کیفیت2فضایی2را2بازتولید2کرد.2پرسش2اصلی2تحقیق2آن2است2که2
چگونه2می2توان2به2اتکای2مؤلفه2های2نه2گانه2نظریه2اتمسفر2فضا2می2توان2کیفیت2فضایی2پنج2مسجد2جامع2در2آذربایجان2شرقی2
را2مورد2تحلیل2قرار2داد؟2رویکرد2تحقیق،2کیفی2و2روش2تحلیل2داده2ها،2تحلیل2سلسله2مراتبی2و2بررسی2قیاسی-2تطبیقی2
است.2داده2های2گردآوری2شده2از2مطالعات2کتابخانه2ای2و2پژوهش2های2میدانی2همچون2تجربه2فضا2و2گفت2وگو2با2کاربران،2از2
طریق2نرم2افزارهای2دپث2مپ2و2اکسپرت2چویس2وزن2دهی2و2ارزیابی2شده2است.2نتایج2حاصله2نشان2می2دهد2مسجد2جامع2
تبریز2با2وزن22882بیش2ترین2کیفیت2و2قوی2ترین2اتمسفر2فضایی2را2دارد2و2مسجد2جامع2سراب2در2رتبه2دوم2قرار2گرفته2
است.2در2کیفیت2های2ثابت،2بدن2معماری،2تناسبات2عناصر2و2اجزا2و2جسمانیت2ساختمان2با2وزن234۷2بیش2ترین2اهمیت2را2
در2خلق2اتمسفر2فضایی2داشته2است.2در2معیارهای2متغیر،2تابش2نور2آفتاب2در2فضا2با2وزن24122بیش2ترین2اهمیت2را2دارد2و2
دمای2فضا2و2سلسله2مراتب2فضایی2به2ترتیب2عوامل2تأثیرگذار2بعدی2هستند.2در2نتیجه2گیری2بحث2می2توان2تحلیل2کرد2که2
مساجد2جامع2در2آذربایجان2شرقی2واجد2جسمانیت2سنگین،2فضاهای2به2طور2عمده2بسته2و2رنگ2به2طور2عمده2گرم2حاصل2از2
کاربرد2آجرهای2قرمزی2که2از2خاک2قرمزرنگ2آذربایجان2ساخته2می2شود2و2با2تابش2آفتاب2بر2سطح2آن2هاست2تا2بتواند2دمای2
فیزیکی2و2احساسی2گرمی2را2ایجاد2کند2و2کیفیتی2دل2نشین2برای2نمازگزاران2و2عبادت2کنندگان2در2مراسم2دینی2فراهم2سازد.
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1. مقدمه
معماری2 در2 تجربه2شده2 فضایی2 کیفیت2 بازآفرینش2 توان2
سنتی2ایران،2به2ویژه2در2فضای2عبادی2و2معماری2مساجد2که2
یکی2از2مهم2ترین2کالبدهای2ساخته2شده2در2سنت2ساختن2
ایران2بوده2است،22مشروط2به2توان2فهم2دقیق2و2عمیق2 در2
آن2کیفیت2های2فضایی2و2تحلیل2عناصر2و2اجزا2و2فضاهای2
معماری2 حوزه2 در2 فراوان2 پژوهش2های2 به2رغم2 آن2هاست.2
تعیین2 و2 مسجد2 ساخت2 راه2کارهای2 تعریف2 امروز2 مسجد،2
کیفیت2های2فضایی2و2نشانه2های2بصری2آن2یکی2از2چالش2ها2
این2 ساخت2 و2 پژوهش22 حوزه2 در2 اساسی2 پرسش2های2 و2
کاربری2است.2معماری2مسجد2در2ایران،2در2دوران2مختلف2
ضمن2 توانسته2 همواره2 و2 شده2 ساخته2 متنوعی2 انحای2 به2
حفظ2پیوستار2تاریخی2با2دوران2قبل2از2خود،2کیفیت2فضای2
و2 سازد2 برآورده2 نیکویی2 به2 را2 قدسی2 امر2 تبلور2 و2 معنوی2
درعین2حال2پاسخ2گوی2نیازهای2مادی2و2معنوی2نمازگزاران2
حیث2 از2 هم2 مسجد2 ساخت2 معاصر،22 دوران2 در2 اما2 باشد.2
مؤلفه2های2کالبدی2و2عملکردی2و2هم2از2حیث2ویژگی2های2
شده2 سردرگمی2 و2 آشفتگی2 نوعی2 دچار2 فضایی2 کیفیت2
این2 تعمیق2 به2 بتواند2 که2 پژوهش2هایی2 بنابراین2 است.2
شناخت2با2بهره2مندی2از2روش2ها2و2در2تطبیق2با2نظریه2های2
کاربردی2کمک2کند،2مهم2و2ضروری2است.2از2سوی2دیگر،22
با2آب2وهوای2سرد2در2منطقه2آذربایجان،2و2 اقلیمی2 شرایط2
همچنین2 آن،2 خاص2 فرهنگی2 و2 محیطی2 ویژگی2های2 نیز2
امکان2تبادل2فرهنگی2با2ملت2های2همسایه2باعث2شده2است2
سنت2ساخت2مسجد2در2این2منطقه،2نسبت2به2سایر2مناطق2
ایران2واجد2ویژگی2های2فضایی2و2کالبدی2متفاوت2و2منحصر2
راستای2 در2 پژوهش2حاضر،2 انجام2 از2 باشد.2هدف2 به2خود2
کیفیت2 از2حیث2 معماری2مسجد2 تعمیق2شناخت2 به2 نیل2
فضایی2و2ادراک2آن2مبتنی2بر2میزان2تطبیق2پذیری2کیفیت2
و2 مؤلفه2ها2 با2 آذربایجان2شرقی2 در2 جامع2 مساجد2 فضایی2
این2 در2 است.2 معماری2 فضای2 اتمسفر2 نظریه2 شاخص2های2
پژوهش2تالش2شده2است2تا2نخست2با2احصای2مؤلفه2های2
نظریه2اتمسفر2فضا2و2سپس2با2تحلیل2عوامل2مؤثر2بر2ادراک2
فضای2ساخته2شده،2با2بررسی2قیاسی-2تطبیقی2آن2مؤلفه2ها2
در2پنج2مسجد2جامع2به2شناخت2عمیق2تر2از2کیفیت2فضا2در2

مساجد2آذربایجان2گام2برداشت.

2. پیشینه تحقیق
است.2 بررسی2 قابل22 جنبه2 دو2 از2 حاضر2 پژوهش22 پیشینه2
نخست2پژوهش2هایی2که2در2حوزه2معماری2مساجد2ایران2و2
جهان2اسالم2به2تحقیق2پرداخته2اند2و2دوم2پژوهش2هایی2که2
به2حوزه2ادراک2کیفیت2فضا2و2اتمسفر2فضای2ساخته2شده2
ایران،2 به2اهمیت2مسجد2در2معماری2 با2توجه2 پرداخته2اند.2
عمده2پژوهش2ها2در2این2زمینه2را2می2توان2در2سه2رویکرد2
فرض2 اتکای2 به2 نخست2 رویکرد2 کرد.2 دسته2بندی2 اساسی2
اصالت2اثر2معماری2در2فهم2آن2)حاجی2قاسمی،132،13902(.2
از2منظر2مختلف2به2تحلیل2ساختمان2مساجد،2فضاها،2عناصر2
رنگ2ها2 و2 تناسبات2 مصالح،2 و2 فناوری2های2ساخت2 اجزا،2 و2
با2 مساجد2 معماری2 دیگر،2 رویکرد2 در2 پرداخته2اند.2 غیره2 و2
سبک2شناسی2 از2 اعم2 کالن،2 دسته2بندی2ها2 درستی2 فرض2
است2 تالش2شده2 و2 قرائت2شده2 )پیرنیا،13842(2 منطقه2ای2
موجود2 سبک2های2 و2 تغییرات2 بطن2 در2 مساجد2 تحوالت2
از2 برخی2 رویکرد،2 بازشناسی2شود.2در2همین2 در2هر2دوره2
عمده2 به2طور2 که2 حکومتی2 دسته2بندی2های2 به2 محققان2
توسط2مستشرقانی2چون2آرتور2پوپ،2دونالد2ویلبر2و2رابرت2
هیلن2براند2مطرح2شد،2موافق2بوده2اند.2در2این2بین2مطالعات2
تک2نگاری2بخش2عمده2ای2از2این2پژوهش2ها2را2شامل2می2شود.2
در2رویکرد2سوم،22مفروض2است2که2تحوالت2مساجد،2بیش2از2
آن2که2بار2جغرافیایی2و2بار2سیاسی2داشته2باشد،2بار2فرهنگی2
دارد2و2گفتمان2حکمی2و2عرفانی2ایرانیان2قابل2بازشناسی.2در2
هریک2از2رویکردهای2فوق،2برخی2پژوهش2ها2یا2نظریه2های2
شاخص2به2دالیل2ذیل2انتخاب2و2در2جدول212مورد2مطالعه2

دقیق2تر2قرار2گرفته2است:
2.2 باشد.2 نظری2 کالن2 دیدگاه2 یک2 مطرح2کننده2 2.1
آذربایجان2 در2 مسجد2 معماری2 مطالعه2 رفرنس2 مشخصا2ً
باشد.2.32پژوهشگر2در2حوزه22فنون2ساخت2و2مرمت2دارای2
حوزه2 در2 پژوهشگر2 دیدگاه2 2.4 باشد.2 مرجع2 پژوهش2های2
معناشناسی2عناصر2و2نقوش2مسجد،2دیدگاه2مبنایی2مطرح2
محیط2 روان2شناسی2 حوزه2 در2 پژوهشگر2 2.۵ باشد.2 کرده2
مرجع2و2از2این2حیث2به2مسجد2پرداخته2باشد.2.62پژوهشگر2
از2حیث2مباحث2تداوم2فرهنگی2به2حوزه22مسجد2پرداخته2
باشد.2.۷2تحقیق2بر2پژوهش2های2بعدی2تأثیرگذار2بوده2باشد.

جدول 1: تحلیل پژوهش های عمده در حوزه معماری مساجد
تحلیل نگارندگاننتایج حاصلهزمینه پژوهشرویکردپژوهشگر 

ویژگی2های2مسجد2فرهنگیبهشتی2
ایرانی

در2 باطن2 و2 ظاهر2 رابطه2 تحلیل2
معماری2مساجد2ایرانی،2فهم2اهمیت2
جایگاه2 معماری،2 فهم2 در2 فرهنگ2
دین2و2معنویت2در2اندیشه2ایرانی2و2
تأویل2مسجد2شیخ2لطف2اهلل2بر2پایه2

مناسک2حج2)بهشتی،13902(.

نظریه2مذکور2بر2تفارق2و2تمایز2ساخت2
مسجد2در2پهنه2فرهنگی2ایران2با2سایر2
و2 می2کند2 تأکید2 اسالم2 جهان2 نقاط2
ویژگی2های2منحصربه2فرد2آن2را2ناشی2

از2فرهنگ2ایرانی2می2داند.
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تحلیل نگارندگاننتایج حاصلهزمینه پژوهشرویکرد پژوهشگر

هویت2اسالمی2در2فرهنگینقره2کار
معماری2و2شهرسازی2

ایران

ایران2 در2 معماری2 بناهای2 قرائت2
هویت2مندی2 مؤلفه2های2 بر2 مبتنی2
در2 آن2ها2 فهم2 و2 ایرانی2 اسالمی-2
دستگاه2حکمی2جهان2بینی2اسالمی2

)نقره2کار،139۷2(.

ضرورت2هویتمندی2معماری2و2به2ویژه2
ابتنای2 به2 فوق2 نظریه22 در2 مسجد2
حکمت2اسالمی2راهکار2پویا2در2خلق2

فضای2مسجد2می2تواند2باشد.2

قیومی2
بیدهندی

نظریه2مزاج2دهر2و2فرهنگی
حیات2زمانه

فهم2آثار2معماری2و2به2ویژه2مساجد2
در2گرو2فهم2مزاج2دهر2و2حیات2زمانه2
در2هر2دوره2از2زمان2در2تاریخ2ایران2
 Qayyoomi( است2 امکان2پذیر2

.)Bidhendi, 2013

نظریه2مذکور2بر2اهمیت2سیاق2را2در2
تحلیل2هر2بنا2تأکید2می2کند2که2زمینه2
اتکای2 به2 معماری2 از2 دقیق2تری2 فهم2

شرایط2زمینه2ای2را2فراهم2می2آورد.

اصالت2فهم2اثر2آجورلو
و2سبک2مندی2
معماری2ایران

سبک2شناسی2
تاریخی2معماری2

آذربایجان

مکاتب2 بنیادین2 تأثیرات2 ردیابی2
محلی2آذربایجان2و2معماران2تبریز2و2
ایلخانی2 نخجوان2بر2سبک2معماری2
دسته2بندی2 و2 احصا2 و2 تیموری2 و2
)آجورلو،2 تأثیرات2 آن2 شاخص2های2

.)1389

معماری2 زمینه2 در2 محقق2 تحقیقات2
شناخت2 دلیل2 به2 آذربایجان2 مساجد2
حصول2 به2 منجر2 زمینه،2 از2 او2 دقیق2
ویژگی2های2 و2 شده2 پایا2 نتایج2
منطقه2ای2را2به2خوبی2بارز2کرده2است.

ولی2بیگ2و2
سرتیپی

هندسه2و2نقوش2اصالت2فهم2اثر
مساجد

هندسه2 در2 بصری2 فنون2 پیدایش2
و2 مساجد2 در2 آجرکاری2 نقوش2
گشتالت2 نظریه2 اساس2 بر2 آن2 فهم2

)سرتیپی2و2ولی2بیگ،13962(.

گاهی2 بنا2 2 فهم2 آن2که2 به2 توجه2 با2
مستلزم2شناخت2فنون2ساخت2است،2
پژوهش2های2گسترده2محقق2در2زمینه2

نتایج2دقیقی2به2دست2داده2است.

یگانه2و2هاشمی2
شهرکی

تحلیل2تزئینات2و2اصالت2فهم2اثر
نقوش2در2مساجد2

دوره2ایلخانی

اسالمی2 معماری2 و2 هنر2 در2 تزئین2
مفاهیم2 محمل2 و2 قدسی2 امری2
هاشمی2 و2 )یگانه2 است2 رمزی2

شهرکی،13962(.

نگاه2معناگرایانه2به2عناصر2و2اجزا2در2
رمزینگی2 به2 مزبور2 جامع2 پژوهش2
ایرانی2 معماری2 فهم2 در2 تزئینات2

قابل2توجه2است.

گلستانی،2میری2
و2مطلبی

اصالت2فهم2
اثر2با2رویکرد2
روان2شناسی2

محیط

تحلیل2عناصر2
مسجد2مبتنی2بر2
قرارگاه2های2رفتاری

مهم2ترین2 از2 یکی2 به2مثابه2 مسجد2
بناهایی2است2که2ضمن2قرارگاه2های2
موقعیت2های2 داخلی،2 رفتاری2
رفتاری2شهری2نیز2ایجاد2می2کند2و2
نظام2 عامل2 امروز2 می2تواند2 این2 که2
شهری2 اجتماعی2 و2 کالبدی2 بخش2
باشد2)گلستانی2همکاران،139۵2(.

گسترده2 پژوهش2های2 به2 توجه2 با2
محقق2در2حوزه22روان2شناسی2محیط،2
مسجد،2 حوزه2 در2 حاصله2 نتایج2
در2 مؤثر2 راهبردی2 به2مثابه2 می2تواند2

فهم2کیفیت2فضایی2مسجد2باشد.

اصالت2فهم2اثر2در2آزاد
بستر2تاریخی

ردیابی2تداوم2تاریخی2
سنت2ساخت2فضای2

عبادی2در2ایران

اجزای2 و2 عناصر2 تطبیقی2 مقایسه2
می2رساند2 مساجد2 و2 آتشکده2ها2
در2 ایران2 در2 مسجد2 معماری2 که2
امتداد2ساخت2معابد2و2آتشکده2های2
)آزاد،2 می2گیرد2 قرار2 ساسانی2

.)1384

که2 است2 امری2 تاریخی2 تداوم2
تفارق2 و2 تشابه2 وجوه2 تحلیل2 در2
متمادی2 قرون2 طی2 مساجد2 میان2

قابل2بررسی2و2حائز2اهمیت2است.

گلستانی،2حجت2
و2سعدوندی

ردیابی2مفهوم2اصالت2اثر
پیوستگی2فضایی2در2

معماری2مساجد

نحو2 سه2 به2 فضا2 پیوستگی2 مفهوم2
و2 ساختاری2 و2 بصری2 پیوستگی2
پایدار2 به2طور2 ساختاری2 بصری-2
قرن2 از2 ایران2 مساجد2 معماری2 در2
قابل2احصا2است2)گلستانی2و2 پنجم2

همکاران،13962(.

در2 فضا2 پیوستگی2 نظریه2 تحلیل2
زمینه22معماری2مسجد2به2ویژه2از2قرن2
ارکان2 از2 یکی2 به2مثابه2 بعد،2 به2 پنجم2

شناخت2بنا2مطرح2می2شود.

کبیرصابر2و2
امجدمحمدی

برهمکنش2طبیعت،2فرهنگی
سیاست2و2فرهنگ2
در2معماری2مسجد2

کبود2تبریز

کبود،2 مسجد2 معماری2 طراحی2 در2
مصنوع«2 »محیط2 تعامل2 کیفیت2
اساس2 بر2 طبیعی«2 »محیط2 با2
آن،2 در2 که2 شده2 حاصل2 رویکردی2
دیگر2 بر2 غالب2 سیاست،2 مؤلفه2
و2 )کبیرصابر2 است2 بوده2 مؤلفه2ها2

امجدمحمدی،13982(.

محققان2با2شناخت2دقیق2از2معماری2
توانسته2اند2 آذربایجان،2 فرهنگ2 و2
رابطه2منطقی2میان2معماری2و2محیط2

را2مورد2تحلیل2قرار2دهند.
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در2پژوهش2حاضر2تالش2شده2است2تا2با2رویکرد2دیگری2و2با2
در2نظر2داشتن2اصالت2تجربه2زیسته2در2فضای2ساخته2شده2
به2فهم2معماری2گذشته2ایران2و2تجربه2تاریخی2فضای2عبادی2
در2آذربایجان2شرقی2به2رویکردی2تازه2در2امر2فهم2معماری2
رابطه2 و2 فضا2 کیفیت2 ادراک2 حوزه2 در2 شود.2 نائل2 تاریخی2

اندیشمندان2در2زمینه2های2 انسان2و2محیط2مصنوع،2 میان2
روان2شناسی2 بر2 مبتنی2 پژوهش2های2 در2 به2ویژه2 مختلف2
محیط2به2این2امر2پرداخته2اند.2در2جدول222نظریه2های2اصلی2

در2این2زمینه2مورد2تحلیل2قرار2گرفته2است.

جدول 2: تحلیل نظریه های غالب در حوزه ادراک و تولید کیفیت فضا
نتایج حاصلهزمینه پژوهشحوزه علمیپژوهشگر 

حواس2پدیدارشناسی2ادراکفیلسوف2پدیدارشناسموریس2مولوپونتی محیط2 کیفیت2 ادراک2 برای2 آدمی2 ابزار2 مهم2ترین2
حاصل2 زمانی2 محیط2 عاطفی2 معنای2 و2 اوست2 پنج2گانه2
دارد2 پیوند2 انسان2 حسی2 ادراکات2 همه2 با2 که2 می2شود2

.)Merleau-Ponty, 2012, pp. 55-61(

در2نظریه2اکولوژیک2ادراک2محیط2اکتشاف2محیط2به2کمک2روان2شناس2ادراک2بصریروان2شناسجیمز2گیبسون
تمام2حواس2پنج2گانه2و2با2حضور2در2محیط2اتفاق2می2افتد.2

.)Gibson, 1979( ادراک2محیط2امری2تجربی2است
است2علوم2رفتاری2و2طراحی2محیطمعمار2و2شهرسازجان2لنگ فرد2 هر2 ذهنی2 طرح2واره2های2 بر2 مبتنی2 معنا2 ادراک2

.)Lang, 2009, p. 108(

هست2بودن2انسان2در2جهان2با2کل2شاکله2بدنی2و2ادراکات2معماری2و2ادراکات2حسیمعمار2و2نظریه2پردازیوهانی2پاالسما
حسی2او2اتفاق2می2افتد2و2رفتارهای2انسان2در2محیط2وابسته2

به2کیفیات2ادراکات2حسی2اوست2)پاالسما،13922(.
درآمدن،2معماری2مبتنی2بر2اتمسفر2فضامعمارپیتر2زومتور المسه2 به2 از2 استفاده2 به2 ملزم2 را2 2 خود2 زومتور2

زمانی2 او2 به2زعم2 می2داند.2 مواد2 صوتی2 کیفیت2 و2 بویایی2
تأثیرگذاری2فضا2بر2آدمیان2تام2است2که2بتواند2کل2سرشت2
وجودی2انسان2را2تسخیر2کند2)اکبری،139۷2(.2وی2معتقد2
اثر2 کیفیت2های2 از2 می2تواند2 زمانی2 تنها2 معماری2 اثر2 است2
هنری2برخوردار2باشد2که2ترکیب2فرم2ها2و2محتوایش2اتمسفر2
پرقدرتی2بیافریند2که2بتواند2مخاطب2را2تحت2تأثیر2قرار2دهد2

)زومتور،13982(.
او2به2اتکای2پدیدارشناسی2امر2خیالین2و2اصالت2خاطره2در2پدیدارشناسی2فضافیلسوفگاستون2باشالر

یگانگی2با2محیط،2اذعان2می2دارد2که2فضای2زندگی2انسان2
باید2واجد2کیفیت2فضایی2باشد2که2ساکنان2در2آن2احساس2

.)Bachelard, 2013( بیگانگی2با2فضا2نداشته2باشند
تاریخ2نگاری2انتقادی2معماری2معمار2و2منتقدکنت2فرامپتون

مدرن
به2 و2 بگیرد2 فاصله2 بصری2 کیفیت2های2 از2 باید2 معماری2

پدیده2ای2تجربی-2فضایی2تبدیل2شود.

3. مبانی و چارچوب نظری پژوهش
در2تحلیل2نظریه2های2ادراک2فضا2در2اواخر2قرن2بیستم2و2با2
فناوری2 انقالب2 از2 تصویرسازی2پس2 فرآیندهای2 اوج2گیری2
مختلف2 جنبه2های2 از2 تصویرگرایی2 از2 عبور2 دیجیتال،2
در2 زیست2شناختی2 و2 زیبایی2شناختی2 هستی2شناختی،2
شاخه2های2متنوعی2از2علوم2به2موازات2مسئله2عبور2از2برتری2
انسان2 حسی2 ادراکات2 و2 حواس2 همه2 به2 توجه2 و2 بینایی2
مطرح2شد.2ژان2پل2سارتر2در2نقد2بینایی2محوری2استدالل2
ذهنی2 تصاویر2 ساخت2 و2 تخیل2 توان2 ما2 چون2 که2 می2کند2
داریم،2از2حیث2انسان2شناختی،2آزاد2هستیم؛2او2معتقد2است2
آنچه2برای2فرآیند2تخیلی2انسان2الزم2است2نوعی2قیاس2و2
تشبیه2و2معادل2ادراک2است2و2ضرورت2این2قیاس2عبور2از2
بینایی2صرف2و2ادراک2محیط2با2تمام2ادراکات2حسی2است2
)Sartre, 2004(.2مارتین2جی،2در2فرانسه2به2بینایی2محوری2

تندی2 انتقاد2های2 را2مورد2 بیستم2 قرن2 فرهنگ2تصویری2 و2
قرار2داد )Jay, 1993(.2به2زعم2هایدگر2واقعه2اساسی2دوران2
بینایی2 سلطه2 است.2 تصویر2 به2 عالم2هستی2 تنزیل2 مدرن،2
در2 شد،2 کشیده2 به2پیش2 باشکوه2 تصاویری2 با2 ابتدا2 در2 که2
گراییده2 همه2چیز2 انکار2 به2 فزآینده2ای2 به2طور2 مدرن2 عصر2
انتقاد2 موج2 افزایش2 با2 2.)Heidegger,1977, p.134( است 
دیجیتال،2 انقالب2 از2 پس2 به2ویژه2 فزآینده2 تصویرگرایی2 به2
و2 فضایی2 کیفیت2 خلق2 به2 احساسی2 حسی-2 رویکردهای2

خلق2اتمسفر2در2ابتدای2قرن2جاری2اهمیت2یافته2است.
ژان2پل2سارتر2معتقد2است2آنچه2برای2فرآیند2تخیلی2انسان2
و2 است2 ادراک2 معادل2 و2 تشبیه2 و2 قیاس2 نوعی2 است2 الزم2
ضرورت2این2قیاس2عبور2از2بینایی2صرف2و2تجربه2محیط2با2
تمام2ادراکات2حسی2است )Sartre, 2004(.2با2مطرح2شدن2
ادراک2 تعریف2 اکولوژیکی2گیبسون2)19۷9(،2 روان2شناسی2
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فضا2 در2 اساس2حرکت2 بر2 موقعیت2 تجربه2 بر2 مبتنی2 فعال2
جریان2فکری2تازه2ای2به2راه2انداخت.2غنای2فضای2معماری2
باعث2 حرکت2 می2یابد.2 تظاهر2 فضا2 در2 حرکت2 طریق2 از2
محرک2هایی2 با2 انسان2 متنوع2 و2 جدید2 احساسات2 می2شود2
به2ارگان2های2حسی2انسان2برسند2و2در2مغز2پردازش2شوند.2
حرکت2 فضا،2 در2 افراد2 حرکت2 باد،2 جریان2 صدا،2 جریان2
می2شود2 تعریف2 حرکت2 مفهوم2 جز2 نیز2 انسانی2 اندام2های2
)اکبری2و2نیرومند،6۵2،13982(.2اتمسفرها،2احساسات2موجود2
اتمسفر،2 به2 توجه2 2)Schmitz,2016, p.3( فضا2هستند2 در2
گرایش2 به2 نسبت2 معماران2 انتقادی2 واکنش2 از2 برخاسته2
واکنشی2 است.2 مدرن2 معماری2 صنعتی2 و2 تکنولوژی2مدار2
 Borch, 2014,( بی2احساس2 معماری2 نوعی2 به2 احساسی2
تولید2 فضا2 در2 زمینه2 هنر2صحنه2آرایی2 با2 اتمسفر2 2.)p. 43
فهم2 با2 اتمسفر2 )Böhme, 2017, p.150(.2مفهوم2 می2شود2
مخاطب2از2یک2تصویر2متجسد2از2فضا،2شکل2می2گیرد2که2
از2 فرد2 احساس2 از2 لحظه2ای2حاصل2 دریافت2های2 طریق2 از2
Pallas-( می2افتد اتفاق2 اجتماع2 با2 ارتباط2 در2 یا2 2موقعیت2
maa, 2013, p.55(.2اتمسفر2به22مانند2شرایط2آب2و2هوایی2
حالت2 یک2 مکان،2 سوای2 اتمسفر2 است.2 متغیر2 زمان2 با2
2.)Eliasson, 2016, p.13( نیست  منجمد2شده2 و2 مستقل2
اگر2چه2اتمسفر2ماهیتی2غیرمادی2دارد،2اما2مادیت2به2نوعی2
می2تواند2توجه2مخاطب2را2به2خود2جلب2و2حساسیت2وی2را2
در2مورد2هر2اتمسفر2خاص2تقویت2کند.2همه2مصالح2دارای2
محتوای2روانی-2اجتماعی2هستند،2مصالح2مناسب2می2تواند2
 Griffero,( کند2 تولید2 اتمسفر2 برای2ظهور2 مناسبی2 بستر2
احساسات2 بر2 مبتنی2 فضاهای2 اتمسفر،2 2.)2016, p. 67
عاطفی2هستند.2احساسات2همیشه2در2عمق2و2قلب2مخاطب2
به2عنوان2امری2درونی2نیست2بلکه2تمامی2مصالح2و2عناصر2
تجربه2 با2 دارند2 تأثیر2 اتمسفرها2 کیفیت2 در2 که2 فضایی2
 Pallasmaa, 2012,( معماری2فرد2از2فضا2معنادار2می2شوند
p.36(.2اتمسفرها2حاصل2احساس2انسان2از2حضور2همزمان2
سوژه2و2ابژه2است )Böhme, 2016, p.23(.2ما2اتمسفر2را2از2
طریق2قابلیت2ها2و2توانمندی2های2احساسی2درک2می2کنیم2
)زومتور،122،13982(.2ظرفیت2ذاتی2انسان2برای2فهم2وسیع2
برای2خیال2پردازی2 او2 اتمسفرها2و2حالت2ها2مشابه2ظرفیت2
به2هنگام2خواندن2رمان2است2که2داللت2بر2احساسات2دارد.2

می2کند  زندگی2 ذهنی2 و2 مادی2 دنیای2 در2 هم2زمان2 انسان2
کار2 بنیان2 2.)Havik, Teerds, & Tielens, 2013, p.98(
زومتور2بر2آفرینش2»اتمسفر«2استوار2است.2وی2معتقد2است2
که2اثر2معماری2تنها2زمانی2می2تواند2از2کیفیت2های2اثر2هنری2
برخوردار2باشد2که2ترکیب2فرم2ها2و2محتوایش،2اتمسفر2پر2
قدرتی2بیآفریند2که2بتواند2مخاطب2را2تحت2تأثیر2قرار2دهد2
و2زمانی2این2تأثیرگذاری2تام2و2تمام2است2که2اثر2بتواند2کل2
سرشت2وجودی2انسان2را2اعم2از2ادراکات2حسی2پنجگانه2او2
و2جان2وی2را2تسخیر2کند2)زومتور،232،13982(.2اتمسفر2با2
احساس2حضور2در2زمان2حال2معنی2می2یابد.2اتمسفر2یک2
توجه2 نتیجه2 و2در2 انسان2 فراخوانی2 و2 به2حرکت2 بنا2منجر2
 Zumthor, Binet, &(2به2کیفیات2فضای2معماری2می2شود
Lending, 2018(.2پیتر2زومتور2در2تعریف2و2تبیین2نظریه2

اتمسفر2فضا2نه2ویژگی2برمی2شمارد2که2عبارت2اند2از:
2.1بدن2معماری1؛2.22سازگاری2مواد2و2مصالح2؛2.32صدای2
فضا3؛2.42دمای2فضا4؛2.۵2ابژه2های2اطراف۵؛2.62میان2آرامش2
و2فریب6؛2.۷2تعامل2میان2داخل2و2خارج۷؛2.82سلسله2مراتب28
جدول2 در2 2.)1398 )زومتور،2 چیزها29 روی2 نور2 تابش2 2.9 و2
سازنده2 زیرمعیارهای2 به2مثابه2 ویژگی2ها2 این2 از2 هریک2 23
چارچوب2نظریه2اتمسفر2تشریح2شده2است.2معیارهای2نه2گانه2
باال2از2حیث2ماهیت2در2سنجش2و2ارزیابی،2قیاس2پذیری2و2
راهبرد2تحلیل،2به2دو2دسته2میعارهای2ثابت2و2متغیر،2قابل2
دسته2بندی2هستند.2به2این2معنا2که2مؤلفه2های2ثابت2در2طول2
زمان،2چه2طی2شبانه2روز2و2چه2طی2فصول2مختلف2سال،2
ثابت2هستند2و2همچنین2برداشت2های2ذهنی،2دریافت2های2
مثل2 نمی2کند2 تغییری2 آنان2 از2 محیطی2 ادراکات2 و2 حسی2
آن2ها2 ارزیابی2 بنابراین2 ساختمان.2 مصالح2 یا2 فضاها2 ارتفاع2
قرار2 تحلیل2 مورد2 نرم2افزاری2 داده2های2 اساس2 بر2 می2تواند2
مختلف2 ساعات2 طول2 در2 متغیر،2 مؤلفه2های2 اما2 گیرد.2
تغییر2 فصول2 طی2 و2 مختلف2 شرعی2 اوقات2 و2 شبانه2روز2
می2کند2و2بر2اساس2آن2کیفیت2فضایی2تغییر2خواهد2کرد.2
همچنین2ارزیابی2آن2ها2به2اتکای2برداشت2ها2و2دریافت2های2
فرآیندهای2 امر2هم2 این2 قابل2حصول2است.2 افراد2 محیطی2
خلق2مکان2را2در2برمی2گیرد2و2هم2فرآیندهای2خوانش2آثار2
تاریخی.2فرآیند2حصول2شناخت2در2شکل2های212و222تنظیم2

شده2است.
شکل 1: جایگاه اتمسفر فضا در فرآیند تجربه محیط

 

  

 

  
 
 

 دربرگيرنده محيطيعوامل  عوامل واقعيت بصري

 هاي شخصيتي افرادويژگي

 ارزيابي واقعيت

 حضور

 اتمسفر محيط  حضور در فضا

 ادراك فضايي

 محيط : جايگاه اتمسفر فضا در فرايند تجربة1 شكل

Visual Reality 
Factors

Environmental 
Factors

Personality Traits of 
Individuals  

Reality
Assessment

Presence 

Atmosphere
of

Environment

Presence in 
the Space 

Special
Perception 

Fig 1. The place of Space Atmosphere in the Process of 
Experiencing the Environment  



30

هر
نش

ما
آر
زی
سا
هر
ش
یو

مار
مع










14
00
ن
ستا

تاب
.3

5
اره

شم


شکل 2: فرآیند حصول شناخت تام از فضاهای ساخته شده به اتکای تجربه مکان

 

 
 

 

 

 شده به اتكاي تجربة مكانساخته: فرايند حصول شناخت تام از فضاهاي 1 شكل

 حضور در فضا  هاي فضادريافت داده  ساخت تصوير ذهني

 اطالعات محيطي  دانش  حضور در فضا  ادراك تام محيط

 برانگيختگي ذهني  تجربه زيسته  ارزيابي محيط

 كيفيت فضايي تعاملي

Fig 2. The process Full Understanding of the Built Spaces Based on the 
Experience of the Place 

Presence in Space 

Environmental 
Information 

Lived
Experience

Environmental 
Assessment

Interactive Special Quality

Receiving Data of Space Making Mental Image 

Science Presence in 
the Space 

Full Perception of 
the Environment 

Mental Arousal 

جدول3: معیارها و مؤلفه های نظریه اتمسفر مبتنی بر تعریف پیتر زومتور
معیارها و مؤلفه های نظریه اتمسفر فضا

جسمانی2بدن2معماریکیفیت2های2ثابت تودة2 از2 متشکل2 آناتومی2 نوعی2 معماری.2 در2 چیزها2 مادی2 حضور2
متشکل2از2غشا،2بافت2و2پوشش2قابل2لمس.

قرابت2ضروری2میان2مصالح2به2اتکای2ماهیت2مواد.سازگاری2مواد
استفاده2ابژه2های2اطراف و2 نگه2داری2 و2 حفظ2 فضا2 در2 احساس2برانگیز2 نحوی2 به2 که2 چیزهایی2

می2شود.2آنچه2ما2را2احاطه2کرده2است.
تعامل2میان2فضای2درون2و2برون2و2حوزه2های2قلمروی2عمومی2و2خصوصی.تعامل2میان2داخل2و2خارج

نسبت2میان2ابعاد2انسانی2و2اندازه2های2توده2ساختمان.سلسله2مراتب2صمیمیت
ادراک2شنوایی2همه2صداهایی2که2در2فضا2وجود2دارد.صدای2فضاکیفیت2های2متغیر

فراتر2از2دمای2فیزیکی2محیط،2دمای2روانی2و2احساسی2که2با2تمام2وجود2انسان2دمای2فضا
احساس2و2لمس2می2شود.

انحای2ایجاد2حرکت2در2معماری.2تجربه2فضا2در2زمان-2مکان2خاص.2نوعی2سفر2میان2آرامش2و2فریب
برای2اکتشاف.

نحوه،2میزان2و2شدت2تابش2آفتاب2به2بدن2بنا2و2داخل2فضا.تابش2نور2روی2چیزها

 4. مدل مفهومی، فرضیه و پرسش های تحقیق
رابطه2میان2انسان2و2فضای2ساخته2شده2به2مثابه2رکن2مهم2
شناخت2بنا2و2نیز2اصل2اساسی2در2فرآیند2طراحی2فضاهای2
موردنیاز،2مهم2ترین2مؤلفه2مطرح2شده2در2این2پژوهش2است.2
در2مطالعات2تاریخ2معماری2ایران،2معموال2ًبنا2بدون2حضور2
کاربر2موردمطالعه2قرار2می2گیرد2و2حتی2در2رویکرد2فرهنگی2
که2پیش2تر2مورد2بررسی2قرار2گرفت،2رویکرد2پژوهشگران2
میدانی2 مطالعات2 از2 حاصل2 محیطی2 داده2های2 بر2 متکی2
بنا2در2حال2حاضر،2 بودن2 بی2استفاده2 دلیل2 به2 یا2 و2 نیست2
داده2ها2به2طور2عموم2مکتوب2و2دارای2فاصله2زمانی2با2پژوهش2
هستند.2اما2در2پژوهش2حاضر،2ازآنجاکه2جامعه2موردمطالعه2
یعنی2مساجد2جامع2آذربایجان2شرقی2مورداستفاده2هستند،2
پژوهشگران2توانسته2اند2ضمن2احصای2مؤلفه2های2تحقیق2از2
نظریه2اتمسفر2فضا،2آن2ها2را2در2شرایط2آزمون2به2سنجش2و2
ارزیابی2ببرند.2مؤلفه2های2تحقیق2به2مثابه2معیارهای2ارزیابی2
در2دو2دسته2کیفیت2های2ثابت2که2جز2الیتغیر2بنا2و2ماهیت2
کالبدی2آن2هستند2و2کیفیت2های2متغیر2که2در2زمان2های2

معرفی2 23 جدول2 در2 و2 دسته2بندی2 قابل2تغییرند،2 مختلف2
شده2است.22در2پژوهش2حاضر2مفروض2است2که2به2اتکای2
کیفیت2 می2توان2 فضا2 اتمسفر2 نظریه2 گانه2 نه2 مؤلفه2های2
فضایی2مساجد2جامع2در2آذربایجان2شرقی2را2مورد2تحلیل2
قرار2داد.2همچنین2مفروض2است2که2رویکرد2کنونی2می2تواند2
نیز2 و2 ایران2 تاریخی2 معماری2 فهم2 برای2 قابل2اتکا2 ابزاری2
بازتولید2آن2در2دوران2کنونی2باشد2و2درنهایت2مفروض2است2
معیارهای2 تطبیقی،2 قیاسی-2 بررسی2 یک2 در2 می2توان2 که2
امتیازدهی2 و2 ارزیابی2 موردمطالعه2 جامعه2 در2 را2 احصا2شده2
تعیین2 اساس2 بر2همین2 را2 مساجد2 فضایی2 کیفیت2 و2 کرد2
با2مفروضات2و2 بنابراین2پرسش2های2تحقیق2متناظر2 نمود.2

متغیرهای2تحقیق2عبارت2اند2از:
2.1مساجد2جامع2آذربایجان2شرقی2واجد2چه2مشخصه2ها2و2

ویژگی2های2معمارانه2ای2هستند؟
اتکای2معیارهای2نظریه2اتمسفر2فضا،2تجربه2فضایی2 2.2به2
در2هر2یک2از2مساجد2جامع22آذربایجان2شرقی2چگونه2قابل2

ارزیابی2است؟
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شکل 3: مدل مفهومی پژوهش، رابطه متغیرها و مسیر انجام تحقیق 

 

 مدل مفهومي پژوهش، رابطة متغيرها و مسير انجام تحقيق :1 شكل

 

 

Fig 3: Conceptual Model of Research, Relationship between Variables and Research Direction  

 

 

بيان مسئله 
تحقيق (فهم 

كيفيت فضايي 
مساجد جامع 

شرقي)آذربايجان  

 تحليل رويكردها به
مطالعه معماري مسجد   

 تحليل رويكردها 
مطالعه به  

رابطه انسان و فضا   

هاينظريهتحليل   
ادراك فضا    

 در قرن بيستم

اتمسفر و  نظريهتحليل 
هاي آناحصاي مؤلفه  

بررسي جامعه آماري: 
دهي به معيارهاي وزن

ذهني از طريق تحليل 
مراتبي و تحليل سلسله

معيارهاي عيني از طريق 
افزار گرافنرم  

ها، احصا بررسي يافته
نتايج حاصله و 

گيرينتيجه  

هاتحليل داده مباني و چارچوب نظري  
 تحقيق

 بررسي پيشينه تحقيق

 هسته اصلي پژوهش

Research 
Problem 

)Understanding 
Spatial Quality 

of East 
Azarbaijan 
Mosques( 

The Core of the Research 

Literature Review 
Theoretical Basis 
of the Research 

Data Analysis 

Approaches to 
Mosque 

Architecture 

Approaches to 
Relationship 

between Human & 
Space 

Theories of Space 
Perception in the  
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Atmosphere Theory 
and its  

Components 

Statistical Analysis: 
Scoring Subjective 

Criteria through 
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Analysis of 
Objective Criteria 

through Graf 
Software  

Finding Results 
and

Conclusion  

۵. روش شناسی تحقیق
در2پژوهش2حاضر،2از2جنبه2هستی2شناختی،2واقعیت2مشروط2
به2تجربه2انسان2و2تفسیر2اوست.2از2جنبه2معرفت2شناختی،2
در2 نیز2 را2 تاریخی2 امر2 اینجا2 که2 واقعیت2 به2 مربوط2 دانش2
ساخته2 پژوهشگر2 ذهن2 در2 داده2ها2 اتکای2 به2 برمی2گیرد،2
Ad-( تفسیری تحقیق،2 فلسفی2 دیدگاه2 ازاین2رو2 2می2شود.2
)بازرگان،2 است2 کیفی2 تحقیق،2 رویکرد2 و2 2)cock, 2003
192،1389(.2تحقیق2از2حیث2هدف،2به2بررسی2ابعاد2مختلف2
مساجد2 معماری2 حوزه2 در2 مطالعات2 دامنه2 گسترش2 و2
توسعه2ای2 تحقیق2 حیث،2 این2 از2 و2 می2شود2 انجام2 تاریخی2
قلمداد2می22شود2)نوبخت،422،139۷2(.22در2این2پژوهش2تالش2
تاریخی2 معماری2 مطالعه2 به2 نوین2 رویکردی2 تا2 است2 شده2
خلق2 برای2 ابزاری2 ارائه2 نیز2 و2 بین2المللی2 نظریه2 اتکای2 به2
مسجد2 ساخت2 تاریخی2 سنت2 راستای2 در2 مطلوب2 فضای2
مطالعات2 مرحله2 دو2 در2 پژوهش2 داده2های2 شود.2 تبیین2
کتابخانه2ای2و2داده2های2میدانی2گردآوری2شده2است.2جامعه2
از2 برگزیده2 مسجد2 پنج2 مقاله،2 این2 در2 موردبررسی2 نمونه2
آذربایجان2شرقی2 استان2 در2 مسجدجامع2 چهارده2 میان2
جامع2 مسجد2 تبریز،2 جامع2 مسجد2 از:2 عبارت2اند2 که2 است2
مسجد2 و2 بناب2 جامع2 مسجد2 مرند،2 جامع2 مسجد2 سراب،2
جامع2عجب2شیر.2پژوهشگران2در2همة2مساجد2مذکور2مکررا2ً
و2در2فصول2مختلف2سال2و2نیز2مراسم2مختلف2اعم2از2اقامه2
عزاداری2 نیز2 و2 رمضان2 ماه2 در2 افطار2 مراسم2 نمازجماعت،2
ایام2محرم2و2صفر2حاضر2شده2و2ضمن2تجربه2فضا،2اقدام2به2
انجام2مصاحبه22باز2و2نیمه2سازمان2یافته2در2مورد2کیفیت2فضا2
با2توجه2 از2فضای2مسجد2پرداخته2اند.2 و2تجربه2نمازگزاران2
با2 کوچک2 شهرهای2 در2 به2ویژه2 کاربران2 اکثریت2 آن2که2 به2
نگارش2به2زبان2فارسی2راحت2نبودند2و2نیز2تکمیل2فرم2ها2
برای2شان2دشوار2بود،2از2ابتدا2تصمیم2گرفته2شد2مصاحبه2به2
یا2 انجام2شود.2سؤاالت2به2طور2غیرمستقیم2یک2 باز2 صورت2
چند2مؤلفه2از2معیارهای2نه2گانه2را2شامل2می2شد2و2مواردی2
در2 اجزا2 و2 عناصر2 هوا،2 دمای2 خاظره2انگیز،2 صداهای2 چون2
فضا،2ابهام2در2فضا،2ساختمان2و2عناصر2بنا2را2پوشش2می2داد.2

استادان2 از2 متشکل2 نخبگان2 از2 نفر2 ده2 از2 بعدی،2 گام2 در2
گروه2معماری2و2دانشجویان2دکتری2معماری2خواسته2شد2
و2 معین2 نه2گانه22 معیارهای2 ذیل2 را2 داده2های2گردآوری2شده2
مستخرج2از2نظریه2اتمسفر،2مقوله2بندی2و2کدگذاری2کنند2
نظام2 اساس2 بر2 معیار2 وزن2هر2 میانگین2 تعیین2 به2 اقدام2 و2
2وزن2دهی2جدول262کنند2و2عدد2مربوطه2را2در2قیاس2زوجی2
بر2 که2 مساجدی2 کنند.2 وارد2 نرم2افزار2 در2 مسجد2 زوج2 هر2
توازن2الزم2 از2معیارها2 برخی2 اظهارنظر2کاربران2در2 اساس2
ویژگی2های2 شد.2 گذاشته2 کنار2 نشد،2 احراز2 قیاس2 جهت2
از2 پس2 است.2 شده2 ارائه2 2۷ جدول2 در2 کاربران2 توصیفی2
نخست2 نه2گانه،2 معیارهای2 تحلیل2 برای2 داده2ها،2 گردآوری2
و2 داخل2 »تعامل2 معیار2 دو2 ارزیابی2 برای2 بناها2 پالن2های2
خارج«2و2»میان2آرامش2و2فریب«،2)جدول32(2با2استفاده2از2
نرم2افزار2Depthmap2تحلیل2و2امتیازدهی2شد.2سپس2تمامی2
معیارهای2نه2گانه2)ثابت2و2متغیر(2در2قیاس2سلسله2مراتبی2
به2کمک2نرم2افزار2Expert Choice2وزن2دهی2شد2تا2کیفیت2

فضایی2مورد2تحلیل2قیاسی-2تطبیقی2قرار2گیرد.

۶. نمونه های موردمطالعه
مساجد2انتخاب2شده2در2این2پژوهش،2ضمن2آن2که2مساجد2
مهم2 مراکز2 از2 و2 فعال2اند2 حاضر2 حال2 در2 هستند،2 تاریخی2
برگزاری2مراسم2دینی2و2مذهبی2در2شهرهای2خود2محسوب2
دلیل2 به2 آذربایجان2 در2 مساجد2 عمده2 فضای2 می2شوند.2
شرایط2آب2وهوایی2سرد2و2طوالنی2بودن2روزهای2یخبندان،2
شبستان2های2سرپوشیده2است.2کالبد2بنا2به2اتکای2مصالح2
و2 سقف2ها2 پوشش2 و2 است2 آجری2 و2 سنگی2 دسترس،2 در2
گاهی2تیر2و2ستون2های2نگه2دارنده2سقف2ها2از2چوب2است.2
فضای2 دارای2 عمده2 به2طور2 آذربایجان2 منطقه2 در2 مساجد2
ویژگی2های2 از2 2.)8 2،1389 )آجورلو،2 تک2محوری2اند2 اصلی2
عمده2معماری2در2آذربایجان،2که2در2نمونه2های2موردمطالعه2

مشهود2است،2می2توان2به2موارد2زیر2اشاره2کرد:
2.1تأکید2بر2رفعت،2عظمت2و2ارتفاع2بنا2)به2ویژه2در2بناهای2
حائز2اهمیت2اجتماعی(؛2.22نهادینه2شدن2الحاق2مناره2ها2به2
توسعه2 2.4 ساقه2بلند؛2 گنبدهای2 ساخت2 2.3 مساجد؛2 کالبد2
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کاشی2کاری2معرق2و2محراب2گچ2کاری2شده؛۵2.کاربرد2خط2
ثلث2در2کتیبه2ها2و62.تأکید2بر2ساخت2پالن2متقارن2)آجورلو،2

112،1389-10(.2در2جدول242ویژگی2های2خاص2نمونه2های2
مورد2مطالعه2به2تفصیل2تشریح2شده2است.

جدول 4. تشریح ویژگی های خاص مساجد موردمطالعه 
فضای داخلیروابط فضاییساختار بنادوره

مسجد جامع تبریز

هسته2اولیه2از2دوران2
سلجوقی

تاق2پوش،2تاق2آجری،2ستون2
سنگی

مسجد جامع مرند

هسته2اولیه2از2دوران2ایلخانی2
)2۷31ه.ق(

تاق2آجری،2ستون2سنگی،2
محراب2گچ2کاری

مسجد جامع سراب

دارای2602ستون،2تاق2پوش،2هسته2اولیه2از2قرن292هجری
تاق2و2جرز2آجری

مسجد جامع بناب

تیرپوش،2تیر2و2ستون2چوبیصفویه

مسجد جامع عجب شیر

صفویه
تیرپوش،2تیر2و2ستون2

چوبی،2سرستون2ها2و2تیرهای2
نقاشی2شده
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۷. تحلیل داده ها
از2آنجا2که2می2توان2عالوه2بر2 در2تحلیل2معیارهای2نه2گانه،2
داده2های2میدانی2و2تحلیل2قیاسی2وزن2دهی،2برای2تحلیل2دو2
مؤلفه2»تعامل2میان2فضای2داخل2و2خارج«2که2ناظر2بر2عمق2
ناظر2 که2 فریب«2 و2 آرامش2 »میان2 معیار2 نیز2 و2 است،2 فضا2
نرم2افزار2 از2 است،2 فضا2 کشف2 و2 حرکت2 سیرکوالسیون2 بر2
با2 بار2 یک2 با2 معیار2 دو2 این2 کرد،2 استفاده2 2DepthmapX
نرم2افزار2و2یک2بار2بار2نیز2بر2اساس2داده2های2میدانی2حاصل2
از2مصاحبه2ها2در2تحلیل2قیاسی2ارزیابی2شده2است2که2نتایج2
در2 است.2در2جدول2،۵2 داده2شده2 نشان2 آن2در2جدول2۵2

ستون2سمت2چپ،2طیف2رنگی2از2سرد2به2گرم2نشان2دهنده2
پیوستار2فضاست2به2این2معنا2که2یکپارچگی2فضا2نمودار2را2به2
سمت2رنگ2های2قرمز2پیش2می2برد.2در2ستون2سمت2راست،2
سیرکوالسیون2حرکت2در2فضا2با2رنگ2های2طیف2قرمز2نشان2
داده2شده2است.2هدف2از2تحلیل2نرم2افزاری2ارائه2بیان2بصری2
قیاسی2 تحلیل2 در2 است.2 تحقیق2 روایی2 افزایش2 و2 دقیق2تر2
داده2ها2به2روش2سلسله2مراتبی،2به2کمک2ده2نفر2از2نخبگان2
معماری،2داده2های2حاصل2از2مصاحبه2ها2که2محصول2تجربه2
سپس2 و2 پیاده2سازی2 بود،2 پژوهشگران2 و2 کاربران2 زیستة2
به2معیارها2امیتازدهی2شد2و2در2نهایت2میانگین2امتیاز2در2

نرم2افزار2وارد2شد.2

جدول ۵: تحلیل مؤلفه های »تعامل داخل و خارج«  و »میان آرامش و فریب« در نمونه های موردمطالعه  با نرم افزار 
DepthmapX

تعامل فضای داخل و خارج )عمق و پیوستگی فضا(میان آرامش و فریب )سیرکوالسیون و کشف فضا(

مسجد جامع تبریز

مسجد جامع مرند

مسجد جامع سراب
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مسجد جامع بناب

مسجد جامع عجب شیر

تحلیل2های2باال2نشان2می2دهد2که2پیوستگی2فضا2در2مساجد2
رابطه2 و2 است2 خود2 حد2 بیش2ترین2 به2 بناب2 و2 عجب2شیر2
میان2داخل2و2خارج2در2کم2ترین2سطح2که2نشان2از2تأمین2
گرمایش2داخلی2فضا2به2کمک2کاهش2ارتباط2با2بیرون2است.2
شبستان2اصلی2مسجد2جامع2تبریز2نیز2از2این2حیث،2در2رتبه2
سوم2ارزیابی2می2شود.2از2حیث2اسرارآمیز2بودن2فضا،2امکان2
اکتشاف2فضا2و2سفر2در2بنا،2مسجد2جامع2تبریز2از2این2حیث2
در2رتبه2نخست2تنوع2فضایی2و2امکان2چرخش2در2فضا2را2
دارد2اما2مساجد2جامع2بناب2و2عجب2شیر2با2برخورداری2از2

یک2فضای2یکپارچه،2قابلیت2اکتشاف2کم2تری2دارند،2هرچند2
جامع2عجب2شیر2با2دارا2بودن2برخی2فضاهای2جانبی2مانند2
جامع2سراب،2امکان2حضور2در2فضاهای2متنوع2تر2را2ممکن2
می2سازد2و2شرایط2تنوع2در2رفتار2عبادی2را2مهیا2می2سازند.

در2فاز2دوم2تحلیل2ها،2پس2از2تشکیل2نمودار2درختی2معیارها2
و2زیرمعیارها2طبق2شکل2،42داده2های2حاصل2از2مصاحبه2ها2
توسط2نخبگان2امتیازدهی2و2میانگین2امتیاز2محاسبه2شد.2
2Expert Choice نرم2افزار2 در2 حاصله2 امتیازهای2 میانگین2

وارد2شد2و2یافته2های2زیر2حاصل2شده2است.

شکل 4: نمودار درختی تحلیل سلسله مراتبی زیرمعیارها در مساجد مورد  مطالعه

 
  مطالعهمراتبي زيرمعيارها در مساجد موردنمودار درختي تحليل سلسله: 1 شكل

 

 
Fig 4. Tree diagram of AHP Analysis in the Studied Mosques 

 انتخاب بنا بر اساس انطباق كيفيت فضا با نظريه اتمسفر

 هاي ثابتكيفيت  هاي متغيركيفيت

 هدف

 معيارها

 زيرمعيارها
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26 و2 2۵ نمودار2شکل2های2 معیارها2طبق2 امتیازدهی2 نتیجه2
مصاحبه2 مورد2 آماری2 جامعه2 ویژگی2های2 شد.2 مشخص2

نهایی2 در2جدول2۷2نشان2داده2شده2است.2همچنین2وزن22
حاصله2زیرمعیارها2در2جدول282آمده2است.

جدول ۶: نظام وزن دهی به زیرمعیارهای اتمسفر فضا
مقدار عددیاولویت و اهمیت

9کاماًل2مهم2)کاماًل2مطلوب(
۷اهمیت2خیلی2زیاد2)مطلوبیت2خیلی2زیاد(

۵اهمیت2زیاد2)مطلوبیت2زیاد(

3کمی2مهم2)کمی2مطلوب(
1اهمیت2یکسان2)مطلوبیت2مساوی(

2،4،6،8اهمیت2بین2فواصل

جدول ۷: جدول توصیفی مشخه های نمونه آماری موردمصاحبه در هر مسجد
جامع عجب شیرجامع بنابجامع سرابجامع مرندجامع تبریزمشخصه ها

80403۵3030زنتعداد
80403۵3030مرد

3436343۷38زنمیانگین2سنی
424۵444۵4۷مرد

جامع عجب شیرجامع بنابجامع سرابجامع مرندجامع تبریزمشخصه ها

9۷%94%94%90%86%زنبومی2بودن
9۷%94%94%9۵%۷6%مرد

100%100%100%100%100%شیعهمذهب
0%0%0%0%0%سنی

شکل ۵: نمودار میله ای وزن نهایی مؤلفه های ثابت در نظریه اتمسفر    

 
 هاي ثابت در نظريه اتمسفر اي وزن نهايي مؤلفهنمودار ميله :1شكل 

 
 
 

 
Fig 5. Bar Graph of the Final Weight of Constant Components in Atmosphere Theory  

  بدن معماري  0٫347
  همسازي مواد  0٫108
  هاي اطرافابژه  0٫108
  تعامل ميان داخل و خارج  0٫178
  مراتب صميميتسلسله  0٫259

  

Body of Architecture 0.347 
Material Compatibility 0.108 

Surrounding Objects 0.108 
Tension between Interior & Exterior 0.187 

Levels of Intimacy 0.259  

شکل ۶: نمودار میله ای وزن نهایی مؤلفه های متغیر در نظریه اتمسفر 
  

 
  هاي متغير در نظريه اتمسفر اي وزن نهايي مؤلفه: نمودار ميله1 شكل

 

  

 
Fig 6. Bar Graph of the Final Weight of the Variable Components in the Atmosphere Theory

 
 
 

  صداي فضا  0,141
  دماي فضا  0,287
  ميان آرامش و فريب  0,161
  تابش نور روي چيزها  0,412

Sound of Space 0.141
Temperature of Space 0.287

Between Composure and Seduction 0.161
Light on Things 0.412
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جدول ۸: وزن نهایی معیارهای ثابت و متغیر نظریه اتمسفر فضا 

معیارها و 
مؤلفه های نظریه 

اتمسفر فضا

وزن نرمال سازی شدهوزن در معیاروزن 

0.34۷0.1۷4بدن2معماری0.۵0کیفیت های ثابت
0.1080.0۵4سازگاری2مواد
0.1080.0۵4ابژه2های2اطراف

0.1۷80.089تعامل2داخل2و2خارج
0.2۵90.130سلسله2مراتب2صمیمیت

0.1410.0۷صدای2فضا0.۵0کیفیت های متغیر
0.28۷0.144دمای2فضا

0.1610.08میان2آرامش2و2فریب
0.4120.206تابش2نور2روی2چیزها

شکل ۷: وزن  نهایی مساجد موردمطالعه در تطبیق پذیری با نظریه اتمسفر 

  پذيري با نظرية اتمسفر نهايي مساجد موردمطالعه در تطبيق وزن :1 شكل

 

Fig 7: The Final Weight of the Studied Mosques in Adaptability to the Theory of Atmosphere 

 

  جامع تبريز  0,288
  جامع مرند  0,159
  جامع سراب  0,213
  جامع بناب  0,171
  جامع عجبشير  0,169

Tabriz Mosque 0.288
Marand Mosque 0.159

Sarab Mosque o.213
Bonab Mosque 0.171

Ajabshir Mosque 0.169

۸. بحث و نتیجه گیری
معیارهای2 بین2 که2 می2دهد2 نشان2 داده2ها2 از2 حاصل2 نتایج2
و2 هستند2 بنا2 کالبد2 جز2ء2 که2 مؤلفه2هایی2 یعنی2 ثابت،2
معیارهای2متغیر2یعنی2مؤلفه2هایی2که2در2طول2زمان2و2در2
ساعات2مختلف2روز2تغییر2می2کنند،2تساوی2در2وزن2ها2برقرار2
است.2یعنی2خلق2اتمسفر2فضایی2می2تواند2همان2قدر2که2در2
نیز2 متغیر2 عناصر2 با2 شود،2 محقق2 الیتغیر2 و2 صلب2 عناصر2
طراحی2 فرآیند2 در2 را2 آن2 اهمیت2 امر2 این2 و2 است2 ممکن2
ثابت،2 کیفیت2های2 در2 می2دهد.2 نشان2 معاصر2 مساجد2
و2 اجزا2 و2 عناصر2 تناسبات2 بنا،2 کالبد2 یعنی2 معماری،2 بدن2
جسمانیت2ساختمان2با2وزن234۷2بیش2ترین2اهمیت2را2در2
خلق2اتمسفر2فضایی2مساجد2جامع2آذربایجان2شرقی2داشته2
است.2بعد22از2آن2سلسله2مراتب2فضایی2با2وزن22۵92و2تعامل2

با2وزن21۷82 داخل2و2خارج2یعنی2سیرکوالسیون2حرکتی2
قرار2می2گیرد.2ابژه2های2اطراف2و2سازگاری2مواد2با2وزن21082
دارای2اهمیت2یکسان2هستند.2در2معیارهای2متغیر،2تابش2
در2 را2 اهمیت2 بیش2ترین2 2412 وزن2 با2 فضا2 در2 آفتاب2 نور2
کیفیت2فضایی2داشته2و2این2امر2در2آذربایجان2که2منطقه2
مساجد،2 فضای2 اتمسفر2 خلق2 در2 می2شود،2 محسوب2 سرد2
تأثیر2بیش2تری2داشته2است.2دمای2فضا2با2وزن228۷2و2میان2
2141 وزن2 با2 فضا2 صدای2 و2 2161 وزن2 با2 فریب2 و2 آرامش2
به2ترتیب2در2موقعیت2های2بعدی2قرار2گرفته2اند.2در2برآیند2
کلی2وزن2مؤلفه2های2نظریه2اتمسفر2فضا2در2نمونه2های2مورد2
مطالعه،2مسجد2جامع2تبریز2با2وزن22882بیش2ترین2کیفیت2
و2قوی2ترین2اتمسفر2فضایی2را2دارد2و2مسجد2جامع2سراب2با2
وزن22132در2رتبه2دوم2قرار2گرفته2است2که2ناشی2از2تنوع2

بیش2تر2فضاهای2باز2و2بسته2در2این2دو2مسجد2است.

شکل ۸:  مقایسه نهایی پنج مسجد موردمطالعه که جایگاه هر یک از آن ها در تطبیق پذیری با مؤلفه های اتمسفر فضا 
با بنا نشان می دهد. 

 
  پذيري باها در تطبيقمقايسة نهايي پنج مسجد موردمطالعه كه جايگاه هر يك از آن  :1 شكل

   .دهدهاي اتمسفر فضا با بنا نشان ميمؤلفه 

 

 
Fig 8. Final Comparison of the Studied Mosques, the position of each one in comparability with indicates the 

Atmosphere Components  

 
 

Tabriz Mosque

Marand Mosque
Sarab Mosque
Bonab Mosque

OverallB: VariableA: Constant
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 الف: ثابت ب: متغير كلي
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که2 کرد2 تحلیل2 چنین2 می2توان2 بحث2 نتیجه2گیری2 در2
مساجد2جامع2در2آذربایجان2شرقی2واجد2جسمانیت2سنگین،2
فضاهای2به2طور2عمده2بسته2و2رنگ2به2طور2عمده2گرم2حاصل2
از2کاربرد2آجرهای2قرمزی2که2از2خاک2قرمزرنگ2آذربایجان2
تبریز2 مکتب2 قرمزرنگ2 فرش2های2 نیز2 و2 می2شود2 ساخته2
دمای2 بتواند2 تا2 آن2هاست2 بر2سطح2 آفتاب2 تابش2 با2 همراه2
فیزیکی2و2احساسی2گرمی2را2ایجاد2کند2و2کیفیتی2دل2نشین2
برای2نمازگزاران2و2عبادت2کنندگان2در2مراسم2دینی2فراهم2
سازد.2عناصر2تزئینی2در2قالب2سرستون2ها2و2پایه2ستون2های2

سنگی2و2چوبی2و2نیز2مشبک2های2رنگی2شیشه2های2پنجره2ها2
در2 سادگی2 عنصر2 و2 می2شود2 خالصه2 محراب2 گچ2کاری2 و2
همگی2 عناصر2 این2 می2دهد.2 نشان2 را2 مساجد2 ساخت2
کیفیتی2را2ساخته2اند2که2از2آن2می2توان2به2عنوان2»اتمسفر2
با2 می2توان2 و2 برد2 نام2 آذربایجان2شرقی«2 مساجد2 فضایی2
ادامه2 و2 کرد2 حفظ2 را2 کیفیت2 آن2 آن2ها،2 صحیح2 شناخت2
داد.2این2پژوهش2می2تواند2در2پژوهش2های2بعدی2برای2نیل2
اتمسفر2 و2خلق2 طراحی2 در2 کاربردی2 دستورالعمل2های2 به2

فضای2عبادی2در2این2منطقه2ادامه2یابد.2

پی نوشت
1. The Body of Architecture
2. Material Compatibility
3. Sound of Space
4. Temperature of Space
5. Surrounding Objects
6. Between Composure and Seduction
7. Tension between Interior and Exterior 
8. Levels of Intimacy 
9. Light on Things
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