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 های کالبدی در حس تعلّق به مکانتأثیر مؤلّفه

 نمونه موردی مساجد سنّتی تهران( 2)

 مسجد امام خمینی )ره( و مسجد شهید مطهری

 (2_حمید رضا صارمی)(1میرزاعلی شیدانه مرید)نویسندگان:

 چکیده

این پژوهش به روش  مساجد می باشد مکان حس تعلق انسان به کالبدی در  مولفه هایتاثیر  هدف تحقیق پیشرو 

تحلیلی وبروش مطالعات کتابخانه ای اتجام گردیده است ، که پس از بررسیها وبا استفاده از نظرات محققین  –توصیفی 

موردی از مکان مساجد را داشتند استخراج و در دو نمونه  صاحب نظر ، مولفه های کالبدی که تاثیر در حس تعلق به

تطبیق و مورد ارزیابی قرار داده شد و در نتیجه مشخص گردید مطهری در تهران  جمله مسجد امام خمینی)ره( وشهید

نور که زیباترین  -2اصر هنری وشکل و اندازه وتناسب وفرم در مساجد سنتی عن -1که این مولفه ها که عبا رتند از:

، بر حس تعلق  نتیالگوهای هندسی در کاشی کاری در مساجد س -3است. در مساجد سنتی  عنصر تجلی وجالل الهی

 انسان به مساجد امام خمینی)ره( وشهید مطهری تاثیر دارند.

 مکان،مسجد امام خمینی)ره(،مسجد شهید مطهری به مولفه های کالبدی،حس تعلقکلیدی: واژگان

ومدیر گروه معماری و  جناب دکتر حمید رضا صارمی استادنویسنده مسئول : -2دانشجوی کار شناسی ارشد معماری بروجرد     تویسنده:

 دانشگاه آزاداسالمی بروجرد  شهرسازی 
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 مقدمه

 موءلفه هایی وجود دارد که  و مسجد شهید مطهری در تهران مسجد امام خمینی )ره( از جمله  در مساجد سنتی 

فرد بین  که جاذبه  می باشد موءلفه ها این  تحقیق شناسایی هدف این جذب مخاطب به خود می گردند موجب 

حس کالبدی بر فرد می گذارد تا  مولفه هایایجاد می کند وسپس در ادامه  تاثیر ی که این  را جدا مس این ومحیط

 از دیگاه محققین بیان می کنیم.داشته باشد را مساجد  این تعلق به

قّعات، ها، توها، معانی و رمزهایی است که مردم بر اساس نقشمحیط عالوه بر عناصر کالبدی شامل پیام 

پردازند. این حس کلی، که پس از کنند و در مورد آن به قضاوت میها و دیگر عوامل، آن را رمزگشایی و درک میانگیزه

شود. حس مکان عامل مهمی در آید، حس مکان نامیده میادراک و قضاوت نسبت به محیط خاص در فرد به وجود می

کنندگان و درنهایت احساس تعلّق آنها بهتر از محیط، رضایت استفادهبرداری هماهنگی فرد و محیط بوده و باعث بهره

تعلّق به مکان سطح باالتری از حس مکان است  .(136، ص 1389شود. )سرمست، به محیط و تداوم حضور در آن می

ی حس یابد. تعلّق به مکان که بر پایهای میکنندهمندی و تداوم حضور انسان در مکان نقش تعیینکه به منظور بهره

آید فراتر از آگاهی از استقرار در یک مکان است. این حس به پیوند فرد با مکان منجر شده و در آن مکان به وجود می

ها، معانی عملکردها و شخصیت، نقشی برای های خود از نشانهداند و بر اساس تجربهنسان خود را جزئی از مکان میا

شود. از نگاه پدیدارشناسان، حس مکان به معنای سازد و مکان برای او قابل احترام میمکان در ذهن خود متصوّر می

به وجود  مسجدتواند در مکان های روزمره است. این حس میتی درک نهادها و فعالیمرتبط شدن با مکان به واسطه

آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد.حس مکان نه فقط باعث هماهنگی و کارکرد مناسب فضای معماری و انسان 

ها آن مندی افراد و احساس تعلّقباشد و به هویتاست بلکه عاملی برای حس امنیّت، لذّت و ادراک عاطفی افراد نیز می

های ما از مندی تجربیات و قضاوتها عوامل اصلی در سامانمکان(. 137، ص 1389کند. )سرمست، مک میبه مکان ک

داند که ها و معانی می(. رلف مکان را ترکیبی از اشیاء طبیعی و انسان ساخت، فعالیت1392باشند )مؤمنی، جهان می

 3اق کوچک تا یک قاره را دربرداشته باشد. از نظر وی مکان واجد تواند در مقیاس وسیع از یک اتی آن میتجربه

ی ها و معانی باشد که آن را از حالت یک فضا خارج و به یک مکان با یک تجربهخصوصیت محدوده کالبدی، فعالیت
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های ای کلی با ارزشکریستین نوربرگ شولتز حس مکان را پدیده(.1389ای فرد تبدیل کند )مطلبی، ذهنی بر

( وی در تعریف ماهیت 1382شود )نوربرگ شولتز، یابی در فضا ممکن میداند که در بستر ادراک و جهتساختاری می

شود، مکان، آن را کلیتی شامل اشیاء عناصر کالبدی ساخته شده و آنچه که درواقع ماهیت یا روح مکان محسوب می

کند. شولتز معتقد است ساختار مکان شخصیت تعریف می قضا وگزینی، داند و ساختار مکان را شامل منظر، سکنیمی

زمانی معماری  .(1384کنند. )نوربرگ شولتز، شناسی تعیین میشناسی و ریخترا سه عامل، نظم فضایی، مکان

های زیادی برای گفتن داشت، ولی ی مکان با هنر معماری حرفی ساختن خالقانهسنّتی اسالمی ـ ایرانی، در زمینه

بنابراین این .(1390بیند )صافیان، راموش شده میهای شهر هویت اصیل خود را فها و کوچهبا گذر از خیابانامروز، 

پژوهش با هدف تعیین مولفه های مربوط به حس تعلق به مساجد با دو نمونه ی موردی مساجد امام خمینی)ره( 

 :است وشهید مطهری انجام شد و سواالت و فرضیات این مطالعه به قرار زیر

 سوءاالت:

 ؟ دارد رابطه ایمساجد چه حس تعلق به  نور با-1

 الگو های هندسی در کاشی کاری با حس تعلق به مساجد چه رابطه ای دارد؟-2

 حس تعلق به مساجد چه رابطه ای دارند؟ باواندازه وتناسب و فرم ل عناصر هنری وشک-3

 :فرضیات

 .ددار رابطهجد احس تعلق به مکان مسبا نور -1

 الگو های هندسی در کاشی کاری با حس تعلق به مساجد رابطه دارد. -2

 حس تعلق به مساجد رابطه دارند. باعناصر هنری وشکل واندازه وتناسب و فرم  -3

 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

4 
 

 

 روش تحقیق

مولفه های کالبدی در از طریق مطالعات کتابخانه ای است. استفاده شده _ تحلیلی  توصیفیاین پژوهش از روش در 

مسجد امام خمینی)ره( ومسجد ومدرسه شهید مطهری واقع  با سپسشناسایی ،  بررسی و مساجد مکانحس تعلق به 

 و تجزیه وتحلیل گردید.تطبیق مولفه های کالبدی در حس تعلق به آن مکان های با ارزش ، در تهران

 پیشینه تحقیق

شود. صاحب هویت خاصی می مکان، جا یا قسمتی از یک فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارد 

تر از فضا مرزپذیر و قابل مکان محتوا دارد، ولی فضا نوعی خالء است. مکان بسیار آسان (4، 1378)افشار نادری، 

هر  (135، 1389مرکز است و به نامتناهی بودن گرایش دارد. )سرمست، تحدید است، در حالی که فضا بی

العمل بین عامل رفتار انسانی، مفاهیم ای متقابل و عکسازمند فضا است. رابطهشیئی که در یک مکان قرار دارد طبعاً نی

حس تعلّق عاملی است که موجب تبدیل یک  (4، 1378شود. )نادری، و مشخصات فیزیکی باعث ایجاد مکان می

ب احساس شود. این حس عالوه بر اینکه موجفضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می

در عین حال،  (1، 1384شود. )فالحت، گردد، باعث دستیابی به هویت برای افراد نیز میراحتی از یک محیط می

ی حس تعلّق مکانی مفهومی پیچیده از احساسات و دلبستگی انسان نسبت به محیط است که در اثر انطباق و استفاده

شود که دارای هایی یافت میربرگ شولتز تعلّق مکانی در مکانآید. از نظر کریستین نوانسان از مکان به وجود می

شخصیت مشخص و متمایز هستند و شخصیت محیطی از چیزهایی ملموس ساخته شده که دارای مصالح، شکل، بافت 

برخی از محققین مانند آلقین ولو با تأکید بر نقش اجتماعی مکان به تعامالت  .(1997و رنگ است. )نوربرگ شولتز، 

ارتباطات فرهنگی ـ اجتماعی در مکان اشاره و تعلّق به مکان را از منظر تعلّق اجتماعی یعنی از تعلّق به خاطر مردم و 

با این حال، محققین دیگری نیز بر نقش عناصر کالبدی به  (1992اند. )آلمتن ولو، کنندگان( تعبیر نموده)استفاده

داشته و ضرورت توجه به ابعاد کالبدی را در فرآیند حس تعلّق گیری حس تعلّق تأکید عنوان عاملی مهم در شکل
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بندی توان در دو دسته تقسیمگیری حس تعلّق به مکان را میدانند، بر این اساس عوامل تأثیرگذار در شکلضروری می

مکان برگرفته از به تعلّق کالبدی . (32، 1390کرد : تعلّق اجتماعی و تعلّق کالبدی به مکان. )جوان فروزنده، مطلبی، 

عناصر و اجزاء کالبدی مکان به عنوان بخشی از فرآیند شناخت و هویت انسانی است. ریجرو الوارکاس در مطالعات خود 

داری یاد نمودند که بر این اساس، فرد محیط را به به نقش مهم و اساسی تعلّق کالبدی اشاره و از آن به عنوان ریشه

عالوه بر آنها تیلور .(1981سپارد. )ریجرو الوارکاس، دهی معنای تعلّق، به خاطر میهمراه عناصر کالبدی آن در شکل

نیز به همراه گروه دیگری در بررسی خود از فضاهای عمومی در واحدهای همسایگی، با اشاره به عناصر کالبدی، از آن 

نماید که معادل تعلّق کالبدی به مکان است. قبل از این دو، پروشانسکی بر ضرورت توجه با عنوان تعامل کالبدی یاد می

گیری و تداوم هویت فردی انسان اشاره نموده است. وی با تأکید ط انسانی و نقش آن در شکلبه عناصر کالبدی در محی

و نهایتاً هویت بر نقش حس تعلّق کالبدی در محیط به عنوان بخشی از هویت مکانی، آن را جزیی از هویت فردی 

بر این است  محققیندیدگاه  (32، 1390کند. )جوان فروزنده، مطلبی، های مختلف تبیین میاجتماعی افراد در محیط

ر است. کند که بر تعامالت جمعی کاربران مؤثّای فضایی عمل میی سامانهکه در هر محیط، فضای کالبدی به مثابه

 عامل فعالیت وشناسی محیطی، محیط به دو ی مکان ـ رفتار در روانبر اساس نظریه( . 29، 1390)دانشگر مقدّم، 

ترین عوامل در دهی اجزاء به عنوان مهم. در این ارتباط کالبد به همراه متغیرهای فرم و سامانشودبندی میدسته کالبد

شود. عناصر کالبدی از طریق ایجاد تمایز محیطی و ارتباط درون و برون در گیری حس تعلّق محیط ارزیابی میشکل

های فرم، هر یک نقش مؤثّری به عنوان ویژگی سشکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاپردازد. فضاها، به ایجاد حس تعلّق می

دهی و چیدمان اجزاء کالبدی نیز عامل مؤثّر دیگر است. از سویی عناصر داشته و نوع سامانگیری حس تعلّق در شکل

در  (34کالبدی از طریق همسازی و قابلیت تأمین نیازهای انسان در مکان در ایجاد حس تعلّق مؤثّر هستند. )همان، 

 جد سنتی ایران نشان داده شده است.تحلیل کالبدی حس تعلق به مکان در مسا 1شماره  جدول
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 مساجد سنتیتحلیل بعد کالبدی حس تعلّق به مکان در  1جدول شماره  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 "ادامه از جدول باال"

 

 

 

 

 

 

 

 (34)همان،

 حس تعلّق به مکان

رویکرد 

 پدیدارشناسی

 رویکرد

 تجربی

عوامل اجتماعی 

 حس تعلّق

عوامل کالبدی 

 حس تعلّق

 نمود حس تعلّق در کالبد محیط

 فعالیت

 

 هایویژگی

 کالبدی

 تصویر ذهنی

 

 متغیرهای

 فرم

 

 دهیسامان

 اجزا

 

بافت و 

 تزئینات

شکل و 

 اندازه

روابط و 

 چیدمان

 بافت و تزئینات

 شکل و اندازه

 روابط و چیدمان

 تزئینات حیاط ـ تزئینات نما ـ تزئینات فضای داخل

ی سردرـ ی حیاط ـ شکل و اندازهشکل و اندازه

 ـ شکل در و پنجره فضاها نورگیری

ـ مسجدبه سایر فضاهای  حیاط مسجددسترسی از 

در آن قرار دارد به فضای  مسجد دسترسی از خیابانی که

 درون
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  یافته ها

ی خداست و عناصر هنری و مسجد خانه -1  .:به مساجد سنّتی تهرانهای کالبدی در حس تعلّق مؤلّفه.

حریم امن ، مسجد است.از موءلفه های حس تعلق به مسجد شکل و اندازه و تناسب و فرم به کار رفته در آن 

های تر است. از ویژگیها مقدّسخانه آن از سایر خانهی خداست و به لحاظ صاحباست. مسجد خانه ایمانو مکان اهل 

ها در آن است. دکتر ابوالقاسمی پیرامون رعایت حریم مساجد در معماری اسالمی مطلوب، رعایت حریم مکانیک 

رعایت شده  سنتی قاعده در مساجدگوید: بهترین مساجد آن است که مسجد در مجاورت گذر عمومی باشد و این می

است به طوری که حتّی از این که مسجد در مجاورت بنای دیگر قرار گیرد، اکراه داشتند. چرا که احترام آن از بین 

رفت و با تقدّس مسجد در تعارض بوده هر بنایی که متعلّق به مسجد نبود جدا از مسجد و در طرف دیگر مسجد می

شد، پیوسته به بارو و دیوار ای در کنار مسجد بنیاد میاگر مدرسه (157: 1384می، شد. )ابوالقاسساخته می

ـ نور 2 (46: 1380ساختند. )پیرنیا، خفتند( راهرو میپختند و میمسجد به جای اتاق )که در آن خوراک می

ت وجود و جمع زیباترین عنصر کالبدی، تجلّی مادی وحد :زیباترین عنصر تجلّی جمال و جالل الهی در مسجد

ی نور است. بدون نور گیاهان و به است. حیات موجود در این دنیا به واسطه نورصفات جمالی و جاللی در عالم خاکی، 

کند. و نبودن آن روند. نور است که امکان دیدن برای انسان را فراهم میها نیز از بین میتبع آن حیوانات و انسان

 امامایرانی سنتی مسجد معماری اسالمی تأکید زیادی بر نور دارد. در داخل  .ظلمت و گمراهی را به همراه دارد

ی ی شریفهنور درون صور مادی تبلور یافته است چنان که همواره آیه گویی خمینی )ره (وشهید مطهری در تهران

عقل کند. نور نه فقط عنصری مادی بلکه همچون نمادی از را به انسان مؤمن یادآوری می« اهلل نورُ السماوات واالرض»

یف و شایسته الهی و وجود است. نور جوهری معنوی است که درون ماده نفوذ کرده و آن را تبدیل به صورتی شر

اش در عین حال ریشه در عالم نور دارد. عالمی که هکند. که مناسب محل زندگی نفس آدمی است. نفسی که جوهرمی
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های مساجد سنّتی از عناصر کاریـ الگوهای هندسی در کاشی3 (.1380چیزی جز عالم روح نیست )نصر، 

ی تقارن و تناسب قرار در تزئینات سنّتی ما بر پایه الگوهای هندسی .روندکالبد حس تعلّق به مکان به شمار می

هایی از کثرت ی جنبهدارند و قادر به گسترش در تمام جهات و متمایل به بیکرانگی هستند. این نقوش به مثابه

عالم های دوّار و سیّال اسلیمی، نه برای انسان بیگانه است و نه عین آن را در فرم. (1380:40آفریدگارند. )اردالن، 

های موجی و فرم که در عالم ماده وجود دارد برای خلق الگوهای نابی است که طبیعت دیده است. استفاده از فرم

ترین پیام اسالم را که کند و در عین حال مهمانگیزی اسلیمی را تقویت میمانند در طبیعت است، ویژگی خیالبی

آورند. اسلیمی از لحاظ مسلمان، فقط امکان ه نمایش درمیتوحید است در قالب وحدت در کثرت و کثرت در وحدت ب

ای است برای انحالل تصویر یا آنچه در نظام مستقیماً وسیلهآفرینش هندسی بدون پرداخت تصاویر نیست، بلکه 

ذهنیّات با تصویر مطابقت دارد. در اسلیمی هر گونه استذکار صورتی فردی، به علّت تداوم بافتی نامحدود، منحل و 

سان خطوط و برابری اشکال برجسته یا فرورفته از لحاظ های واحد، حرکت شعلهمایهشود. تکرار نقشمضمحل می

بخشند. روان، آن چنان که امواجی تابناک تزئینی که به طور معکوس مشابه یکدیگرند، آن تأثیر را قوّت و استحکام می

رهد، و با شهوت و هوی می« اصنام»اش، یعنی از متعلّقات درونی نگرد، ازهای لرزان از وزش باد را میو فروزان و برگ

 هندسه وکند. می .(125-146: 1379)بورکهارت، « شود.اهتراز در خود، در حالت ناب بود و وجود، مستغرق می

ای نیست که مخاطب را به سمت وسوی خاصی بکشاند )برخالف معماری مساجد اسالمی به گونه تناسبات حاکم بر

یساها که تأکید بر راستای قائم و سمت آسمان دارند(، بلکه با تأکید بر درون، مرکز و مرکزگرایی، بهترین فضا را برای کل

آورند. در معماری اسالمی مساجد سنّتی غالب فضاها مربع با مستطیل است. احساسی سکون، آرامش و تفکّر فراهم می

آورد، احساس سکون و آرامش کالبدی و و حاضر در آن پدید می ی مربع آن با انسان مخاطبکه حجم مکعب و نقشه

کار، ترین وضع برای اندیشیدن و تفکّر و حال نیایش و عبادت است. )نقرهتمرکز درونی است، این شرایط، مناسب

 موءلفه های کالبدی در حس تعلق به مساجد سنتی نشان داده شده است. 2جدول شماره  .(296: 1387
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 موءلفه های کالبدی در حس تعلق به مساجد سنتی 2جدول شماره  

 موءلفه های کالبدی ردیف

 عناصر هنری وشکل و اندازه وتناسب وفرم در مساجد سنتی 1

 نور زیباترین تجلی جمال وجالل الهی در مساجد سنتی 2

 الگو های هندسی در کاشی کاری مساجد سنتی 3

 

تغییر نام پیدا کرد و در قدیم مسجد سلطانی  1357مسجد امام که پس از انقالب :تهران خمینی)ره( مسجد امام

ای و مربعی با تقارن نقطهبناهای دور قاجار است. فضایی است ی بازار تهران قرار دارد. و از شد در منطقهنیز گفته می

ضلع، گنبدخانه در  4ایوان در وسط  4حیاط مرکزی، یا چرخشی مالیم نسبت به بافت شهر برای استقرار در امتداد بله، 

سال از  180این مسجد با قدمتی در حدود در مرکز حیاط. ها و حوض مربعی شبستان اصلی در کنج3ضلع جنوبی، 

(واندازه 2تصویر )( ونور در زیر گنبد خانه 1کاشی کاری)تصویر  (1383)شهندی،زیباترین مساجد تاریخی تهران است. 

 از موءلفه های کالبدی در حس تعلق به مسجد امام)ره( است. (3)تصویر وتناسب وفرم در ایوانها
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در مسجد امام)ره( تهران      : کاشی کاری  1تصویر 

:نور از پاچنگ 2تصویر  های زیر گنبد خانه

  

 

 

 ایوان –اندازه شکل وتناسب در مسجد امام)ره(  3تصویر :

 (ساالرسپهی ی شهید مطهری )مسجد و مدرسهمسجد و مدرسه

میان ها ترین تلفیقی مطهری است که از نزدیکی عالی در تهران مسجد و مدرسهترین مسجد و مدرسهبزرگ 

های بیش از اندازه ای دارد. تعداد منارهمسجد سپهساالر گنبد ویژه معماری ایرانی و معماری مساجد استانبول است.

اش نشان از سبک معماری مساجد ترکیه دارد. این بنا با خوابیده مناره است و گنبد دوگوش 10متداول آن که حدود 

سال از  121حدود  ی قاجار طراحی و ساخته شده است.ها و مجموعه هنرهای معماری دورهکاریگیری از کاشیبهره

وتناسب  (واندازه5( ونور در زیر گنبد خانه )تصویر 4کاشی کاری)تصویر .(1380 ،نظریان)گذردتاریخ احداث بنا می

 ( از موءلفه های کالبدی در حس تعلق به مسجد شهید مطهری تهران است.6وفرم در ایوانها )تصویر

 مقایسه موءلفه های کالبدی در حس تعلق به هر دو مسجد نشان داده شده است. 3ول شماره ددر ج
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 :کاشی کاری زیر گنبد مسجد شهید مطهری4تصویر   :نور وتزیینات در شبستان مسجد شهید مطهری5تصویر 

 

 :اندازه شکل و تناسب در مسجد شهید مطهری تهران6تصویر 

 در حس تعلق به مساجد امام خمینی)ره( وشهید مطهری در تهران کالبدی موءلفه های 3جدول 

الگو های هندسی در   نور محل

 کاریکاشی 

 تناسب، اندازه، شکل وفرم

 بنا

در نغولها وکاشی کاری  پاچنگ های زیر گنبد خانه خمینی)ره(مسجد امام 

 های الجوردی در ایوانها

 اندازه وشکل وفرم تناسب 

طول وعرض و ارتفاع  د ر

ایوان ها ،ورودی هاوگنبد 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 

12 
 

 خانه

سقف شبستانها وپاچنگ  مسجد شهید مطهری

 های زیر گنبد خانه

سقف گنبد خانه ها وروی 

گنبد خانه اصلی و کاشی 

شکلی  در دیوارهای  کاری

 خارجی

تناسب واندازه وشکل وفرم 

در طول و عرض و ارتفاع 

ورودیها،ایوان ها ، حجم 

 کلی بنا،گنبد

 

 

 گیریبحث و نتیجه

محیط است. کالبد یک مکان در گرایی، کالبد آن ی محیط بر اساس دیدگاه تجربهیکی از عوامل سازنده

شود. گیری حس تعلّق کالبدی ارزیابی میترین عامل شکلبه عنوان مهم ،«اجزاءدهی سامان»و « متغیرهای فرم»قالب

هایی از فرم هستند که در قالب شکل و اندازه هایی چون شکل، اندازه، رنگ، بافت و مقیاس به عنوان ویژگیویژگی

، 1384شوند )فالحت، اهر میدهی بین اجزاء کالبدی یا روابط و چیدمان ظعناصر و بافت و تزئینات، و روابط و سامان

ی تعلّق کالبدی تعریف دهندههای کالبدی محیط ازجمله عوامل شکلها تحت عنوان قابلیت(. لذا این ویژگی38

عناصر هنری  نیاو پیر لقاسمیهمانگونه که در یافته ها مالحظه شد ابوا. (34، 1390شوند )جوان فروزنده، مطلبی، می

 ونصر نور را زیباترین عنصر تجلی جمال و جالل جمله حس تعلق به مساجد سنتی دانسته اند.و شکل واندازه وفرم را از 

الهی در مساجد سنتی بیان نموده اند.اردالن و بورکهارت و نقره کار الگو های هندسی در کاشی کاری های مساجد 

امام خمینی )ره(و شهید مطهری  موارد فوق در مساجد سنتی را از موارد حس تعلق به مساجد دانسته اند .در تطبیق

که مولفه های کالبدی که محققین در حس تعلق به مکان مساجد بیان نموده اند در  (3)جدول مشخص گردید
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وجود دارد.بنابراین نتیجه می گیریم که مولفه های کالبدی در حس تعلق به  امام خمینی)ره( وشهید مطهریمساجد

 تهران بترتیب عبارتند از : مساجد امام خمینی)ره( وشهید مطهری در

 عناصر هنری و شکل ،اندازه ،تناسب وفرم بکار رفته در بنای مساجد است. -1

 نور زیباترین عنصر تجلی جمال وجالل الهی در مساجد است. -2

حس تعلق به مساجد بشمار می الگو های هندسی در کاشی کاریهای در مساجد سنتی از عناصر کالبدی  -3

 روند.

 

 

  

 منابع

 : ای، تهران، انتشارات اسالمی، چاپ ششمی مهدی قمشه، ترجمه1383قرآن کریم،  -1 

 ، انتشارات دنیا.1383سرگذشت تهران، حسین شهندی مازندرانی، تهران -2

آثار تاریخی طهران، اماکن متبرّکه، سیّدمحمّدتقی مصطفوی، تنظیم و تصحیح میرهاشم محدث، تهران، -3

 ، انتشارات گروسی.1375

 ، چاپ دانشگاه تهران.1367اعتمادالسلطنه، تهران،  مراه البلدان،-4

 .2، ص1377کامبیز حاجی قاسمی، گنجنامه، جلد دوّم، تهران، دانشکده شهید بهشتی، -5
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ی عالی بررسی نقوش به کار رفته در بنای مسجد و مدرسه»نامه داود نظریان با موضوع برگرفته شده از پایان-6

 .1380)سپهساالر( مقطع کارشناسی ارشد نقاشی، دانشگاه شاهد، دی ماه شهید مطهری 

پور. انتشارات وزارت مسکن و شهرسازی، ، هنر و معماری اسالمی، تدوین علی عمرانی1384 ابوالقاسمی، لطیف،-7

 معاونت معماری و شهرسازی، معاونت معماری و شهرسازی، سازمان عمران و بهسازی شهری ـ تهران.

 ی حمید شاهرخ، نشر خاک، اصفهان.، حس وحدت، ترجمه1380ن، نادر، بختیار، الله، اردال-8

ی ترجمه -10شناسی، ج ی روان، زمینه1370اتکینسون، ریتال، اتکینسون، ریچارد. س، هیپلگارد، ارنست. ر. -9

هاشمیان، انتشارات  نیسان گلهان، دکتر یوسف کریمی، دکتر کیانوشدکتر محمّدتقی براهنی، دکتر سعید شاملو، 

 اندیشه، تهران.

 )انتشارات صدا و سیما(، تهران.ی جالل ستاری، سروش، ، هنر مقدّس، ترجمه1376بورکهارت، تیتوس،  -11

آشنایی با معماری اسالمی ایران، تدوین غالمحسین معماریان، انتشارات دانشگاه ، 1380پیرنیا، محمّدکریم، -12

 ان.علم و صنعت ایران، چاپ پنجم، تهر
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، راهنمای معماری مساجد با همکاری حمید ندیمی، رافونه مختارشاهی، انتشارات دید، 1386زرگر، ابراهیم، -14

 تهران.

 و انتشارات بدر، تهران.شناسی، دفتر تحقیقات ، آشنایی با اصول روان1370شالچیان، طاهره،   -15

 ، فرهنگ فارسی عمید، انتشارات امیرکبیر، تهران.1382عمید، حسن،  -16
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