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 شهر دامغان یباستان یخیاصول نگرش به مکان در آثار تار نییتب

 دامغان ۀخانیمسجد تار یپژوهمطالعه

 1مشهدیلی ع
 رانیدانشگاه علم و فرهنگ، تهران، ا ،یهنر و معمار ۀدانشکد اریاستاد 1

 چکیده اطالعات مقاله

 رفتننیانسان، موجب ازب یکنش و ادراک راحتبرهم جادیا یبرا یعنوان بستربه ،یخیمساجد تار یادراک معمارانه از مکانمند پژوهشیمقالۀ 
. سازدیم دایمساجد را هو یو فرهنگ یتیهو ،یخیتار یهاو به دنبال خود ارزش شودیو غم و اندوه در زائر م ییاحساس تنها

 یۀاست و فرض یدامغان بر اساس عناصر کالبد ۀخانیاصول نگرش به مکان در مسجد تار نییپژوهش تب نیهدف از انجام ا
عناصر  ۀواسطمغان، بهدا ۀخانیمسجد تار یاصول نگرش مکان و مکانمند انیهدف آن است که م نیبه ا لیمطرح در ن

با استفاده از  ،یپژوهاز نوع روش یفیک قیپژوهش، با استفاده از روش تحق نیبرقرار است. در ا میمستق یارتباط ،یکالبد
دست آمده است که اصول نگرش به جهینت نیا ،یدانیو م یاصورت مطالعات کتابخانهاطالعات به یو گردآور یبیراهکار ترک
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مفهوم اصول نگرش به مکان و ادراک آن، در  یتجل یدر راستا رو،نیمفهوم نگرش مکان افزوده است. ازا نمود مسجد بر نیا

مسجد  نیا یهامعمارانه نیتریاز اصل ناتییاسبات، نور و تزهندسه، تن ،ینمود که عناصر کالبد انیب توانیم یحالت کل
و قدمت بنا همراه  یکاربر ۀواسطمسجد در قالب القا و نمود مفهوم نگرش مکان و به  نیدر ا یتمندیکه هواست؛ ضمن آن

 ییدامغان بنا ۀخانیگذاشته شده است. مسجد تار شیبه نما یخوبکاررفته و عنصر شاخص مناره، بهآورد بهبا مصالح بوم
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 مقدمه

 اسنادی سرزمین معماری هر گفت یادگارهای توانمی کهچنان است، بودهها قدرت حکومت مظهر ترینارزنده و ترینمهم همواره معماری هنر
، ص 1393 همکاران، است )صالحی کاخکی و سرزمین آن مردم هنری ۀاندیش و ذوق و تکاملها قرن ۀدهندنشان که است پرارزش و گرانبها

 ۀکنندمنعکس و شهر ۀتپند قلب مسجد. اندداشته جاي اجتماعي مراکز و بازار مستقیم با ۀرابط در و شهر مرکز در تاریخی مساجد (. عموما  34
 بردنازبین در مسجد مکانمندی یک .و محیط است فضا میان قوي بسیار ارتباط ،مساجد در توجه درخور ۀنکت. است بوده شهر اجتماعي شرایط
 اطالق فضایی مکان به زیرا ؛(30، ص 1396، گلستانی و همکاران)است  مؤثر بسیار اندوه، و غم و تنهایی احساس مانند الت،مشک برخی

 هایفرایند از ایگستره ۀوسیلبه بلکه ،فیزیکی بستر طریق از تنهانه مکان. دارد تعامل پیرامونش محیط با انسان آن در که شودمی
 و نمادین معانی از سرشار که یابد،می تجسم فیزیکی مواضع درون تنهانه و شودمی مشخص دهدمی روی آن در که شناختیروان ـ اجتماعی
این در حالی است که  (.Stedman, 2002, p.565) دارند ذهن در خاص یموضع بارۀدر افراد که است احساساتی و عاطفی هایدلبستگی
حضور در آن صورت  ۀدانند. پس شناخت یك مکان در لحظارتباط بین شخص و محیط می ۀاز نحوگرفته نشئتمکان را نگرش به بسیاری 

کند و شناخت از مکان را خاطرات و احساسات وابسته به مکان را زنده می و هایش، تجارب ما از مکانگیرد که سـاختار کالبدی با ویژگیمی
انداز، نظم فضایی، رویداد، خاطره، صورت سیما و چشمسازد، بهه ما را به سوی درك هویت مکان رهنمون میهای مکان کسازد. ویژگیممکن می

پنداری قابل تفکیك است. اگر هریك از این وجوه در مکان حضور نداشته باشد، وضوح و روشنی مکان برای شهود ناظر از گیری و یگانهجهت
عناصر ارتباط میان مکانیت مسجد و نوع ادراکات مخاطبانش از حال ازآنجاکه  مکان متبادر نخواهد شد.میان خواهد رفت و معنایی از پس این 

توان با تبیین اصول نگرش به مکانیت چنین می شود،یت این فضاهای قدسی میمکانبه نگرش ایجاد نوع موجب  موجود در کالبد مسجد معماری
بازنمایی  هر کشوری یخهای تاریاصول نگرش به مکان در آثار باستانی و بافتهمانی است که این امر  .کردبازیابی  آن رارخداد  فضاهایی

 یهاپژوهش نیترعمده از. استوابسته به فرهنگ، هویت و تاریخ آن کشور همراه با ارتباط میان انسان و محیط  دارد که این اصولو بیان میکند می
 ۀطور مبسوط درباربه یو کرد؛ اشاره یمکانیمکان و ب ( در کتاب1976) لفبه پژوهش ر   توانیحاضر م پژوهش موضوع رامونیپ شدهانجام

خاطره  ل،یتخ ۀچون رابط یبه موضوعات محور افض قایبوطدر کتاب  زین (1392) باشالرکتاب صحبت کرده است.  نیمکان در ا یدارشناسیپد
با  یمعمار یطراح ندیاانسان و مکان در فر ۀنسبت رابط نییتب»خود با عنوان  ۀمقال در ،(1396و همکاران ) یتاج نیو خانه پرداخته است. نگ

)شناخت مسئله( از هر دو  یطراح ندیافر ۀیدر مراحل اول که افتندیدر یلیتحل ـ یفیتوص قیاز روش تحق استفادهبا  ،«یدارشناسیپد کردیرو
 ریپذهم امکان یطراح ندیفرادر  یطراح یعنوان راهنماروح مکان به یریکارگبه ،مرحله نیاستفاده کرد. در ا توانیمکان م یدارشناسیپد کردیرو

استفاده کرد.  یطراح ندیفرافرد و مکان در  نیارتباط مؤثر ب تیظرف جادیا یبرا نفعانیبا مشـارکت ذ توانیو از حس مکان م است یو هم الزام
کار هرا ب یدارشناسیپد یشناسشناخت کردیرو توانیم ،یبهبود ارتباط طرح با کاربر واقع نیو همچن یطراح ندیفرااز  وختنآم یبرا ن،یبراعالوه

در  ،(1396) همکاران و یالحسابیعل. شودیم دهیسنج یبردارحس مکان پس از بهره نشیطرح در آفر تیموفق زانیحالت، م نیگرفت. در ا
با استفاده  ،«افراد( ۀستیز اتیتجرب یریتفس دارشناسانهیپد لیتداوم آن )تحل یهامکان و شاخص یمعنا یمدل مفهوم ۀئارا»خود با عنوان  ۀمقال

زمان دو کیفیت پویایی و ثبات در آن پدیده تداوم یک پدیده منوط به حضور همکه  افتندیدر نامهو ابزار مصاحبه و پرسش یفیک قیاز روش تحق
وه، در العموردنظر در ادراک تداوم واجد اهمیت است. به ۀپدید یثبات در جایگاه و روابط بین اجزا و پویایی در خود اجزا ،است. به عبارتی

تحلیل دقیق  ،مکان برخوردارند. همچنین یهای مکان از اهمیت بیشتری نسبت به ثبات اجزاتداوم معنای مکان ثبات روابط بین اجزا و مؤلفه
های معنایی و ماندگاری ذهنی دو جزء انسان و فضا واجد بیشترین اشاره ۀمکان نیز رابط یدر روابط بین اجزا دهد کهمیتجربیات زیسته نشان 

گذر از فضا به مکان در مجموعه  ندیفرادر  یشناسبازتاب نقش نشانه»خود با عنوان  ۀدر مقال ،(1398) یالبرز و دوستسخاوت .بوده است
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 ندیفرافرد با مکان و در  ۀکه در مواجه افتندیدر یآمار یهالیو تحل یلیتحل ـ یفیتوص قیتحق روش از استفاده با، «(نیسعدالسلطنه قزو یخیتار)
و تعامل  برداشتاز  ترقیعم ،یخوانش ۀشناساننشانه کردیفرد، به مدد رو ۀواسطبهمکان  یصـورت و محتوا ت،یو ذهن تینیع نیارتباط ب یبرقرار

خود  ۀدر مقال ،(1399) و همکاران یمیسل ،راستا نی. در هماوست تیتجارب و ذهن تعلقات،اساس ارتباط مکان با احساسات،  بر طیبا مح یو
با استفاده از روش  ،«(اصفهان اللهلطف خیمسجد ش یمورد ۀ)نمون یاسالم یرانیا یبر معمار هیمقدس با تک یهامکان یدارشناسیپد»با عنوان 

 و یعیطب عوامل پالن، هندسه، ات،نییتز ،یخیتار ۀدور ۀواسطبه یبساوش ۀکه تجرب افتندیپاالسما در ۀدارشناسانیپد کردیو رو یفیک قیتحق
 کردهو تعمق، وحدت و اتحاد بدل  ملأحضور و مشاهده، ت یبرا ییفضا به را مسجد نیا زیتما و عملکرد فضا، ،یشناختییبایز عوامل ،یمصنوع

 موجب که است یمعان و نور با یکالبد عناصر یمثلث اتحاد و باطن به ظاهر از ریس مسجد نیا یاحساس ۀجنب نیترمهم کهآن ضمن. است
و  یشناختمردم یدادهایشده و با توجه به رواساس مطالعات انجام بر .است شده ناظر و مسجد نیب یکیتیالید و یدرون قیعم ارتباط یریگشکل

روزه زائران بسیاری را دامغان که بنایی قدسی است و همه ۀخانیشهر، مسجد تار نیا یآثار باستان انیو در م دامغان شهرداده در رخ یشناسییبایز
 ۀعنوان نمونگذارد، بهشگرفی می تأثیراش بر احساسات و ادراکات مخاطبانش با توجه به مکانمندی و وجوه کالبدیو دهد در خود جای می

دامغان بر اساس عناصر کالبدی است و پژوهش  ۀپژوهش تبیین اصول نگرش به مکان در مسجد تاریخاناز این هدف موردپژوهش انتخاب شد. 
 ارتباطی مستقیم عناصر کالبدی، ۀواسطبه ،دامغان ۀمسجد تاریخان بهبود مکانمندیو  اصول نگرش مکانمیان که است  استوارفرض  بر این

 نیترمهم. 2 ؟دامغان چگونه است ۀمسجد تاریخان در و مکانمندی مکانبه نگرش . 1 است:پژوهش بدین شرح االت ؤرو سازاینبرقرار است. 
 ؟است کدام دامغان ۀخانیتار مسجد در مکان به نگرش لواص

 پژوهشمبانی نظری 

 مکان

این  دربارۀاست. تعاریف مختلفی  بررسی شدهشناسی محیط روان و همچون معماری، طراحی شهری، جغرافیا گوناگونیفهوم مکان در علوم م
طور کلی تعاریف مربوط به ،(152p. , 2016) 1چپیالیوچتکین ااپست و رآمدو حال،بااین ند.اپیچیده و گاه بسیار مبهم شده است که هئمفهوم ارا

اول بیشتر به ابعاد  ۀستد .ظرفی برای انتقال معنا منزلۀمکان بهو ، یک موقعیت جغرافیاییمنزلۀ مکان بهاند: هکلی تقسیم کرد ۀبه مکان را به دو دست
و بر این  دهندمیکه درون مکان است مورد توجه قرار  را دوم بیشتر معانی و مفاهیمی ۀکه دستحالیدر ،دنکالبدی و فیزیکی مکان توجه دار

مظروف »رو مکان ازاین .(Tuan, 2010, p. 45) شودوجود این معانی، مکان از یک موقعیت جغرافیایی صرف متمایز می ۀواسطه بهاعتقادند ک
ها و فرهنگی و اجتماعی است که ارزشهای سازوکارای از بلکه پدیدهای حاصل از مجموعه ،فیزیکی نیست -های زیستیراکدی برای ویژگی

  (.Cheng & Daniels, 2016, p. 847) «دهندمی آن نسبتای را به معانی ویژه

 هویت مکانی -

مشخصات کالبدی، »که  استکرده ل است. وی عنوان ئقا سه بعد اصلی برای هویت مکانی ،یمکانبی و مکاندر کتاب  ،ادوارد رلف
صورت توان بهدرك است. برای مثال، شهر را میقابلروشنی بندی بهدهند. این تقسیمها و معنی اجزای اصلی هویت مکانی را شکل میفعالیت

ای که در این شهر حضور عینی آید. بینندهگونه که با یك تصویر هوایی به دیده میهماندید، ها و اجزای کالبدی درون آن ای از ساختمانمجموعه
کند، ها را تجربه میها و فعالیتولی شخصی که این ساختمانفیزیکی مشاهده کند.  ۀها را در این زمینتواند از نزدیك فعالیتباشد میداشته 

طور کلی واجد معنی درك آشنا و به-بخش، بیگانهفایده، خانه، کارخانه، لذتبی-مدآزیبا، کار-صورت زشتبیند که بهچیزی بیش از این می
                                                           

1. Amdur & Epstein-Pliouchtch 
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تأثیر حس مکان است و از سوی دیگر، نگرش تحت کند کهاو در این کتاب به هویت مکانی اشاره می .(Relph, 1976, p. 47) «شوندمی
های دیگری چون زشتی، بندی اوست، در صورتی که ویژگیترین وجه تقسیمهای کالبدی عینینگر است. ویژگیپدیدارشناسی او بسیار کل

کیداکارآمدی بسیار ذهنی و زیبایی تطابق »ارد. منظور وی از هویت مکان د ند. در شناخت عمیق از مکان، رلف بر هویت انسانی در/ با مکان تأ
 هایمحیط از طراح ۀحافظ نقش معنا، با هایمکان خلق در. «شودها متمایز کند هر مکان از سایر مکانای است که کمك میماندگار و یگانگی

 الگوهای است، فردمنحصربه مکان از خاصی تصویر هر اگرچه»: کندمی بیان مطلب این به توجه با دونینگ. گرفت نظر در باید نیز را معنا واجد
از این تصاویر ذهنی است: مکان مقدس، مکان محلی، مکان اجدادی، مکان مشترك، مکان تنهایی، مکان  برگرفته نیز قلمروها ۀوجودآورندبه

کنند. قلمروها نمادهایی میهایی که محصوریت و حفاظت ایجاد یابند و مکانهایی که در امتداد افق امتداد می، مکانصمیمی، مکان گروهی
 «انیمشارکت و ز پذیری،گسترش رشد، صمیمیت، ترس، تطهیر، زیبایی، شکوه،ند: ارتباط، رفتار، مشارکت، هویت، اهای زندگیاز کیفیت

((Downing, 2003, p. 216. 

 مکان به تیهو  ۀدهندشکل عوامل

موقعیتي را در نظر آورد که در آن، محیط اهمیت بیش از اندازه توان مي: براي درك و سپس توصیف نقش مکان در زیست جهان نما( الف
یابد که زماني معني مي فقطورود است. ورود و رسیدن به یك شهر  ۀورود به یك شهر است. نخستین لحظه، لحظ ۀو آن لحظیابد ميبراي فرد 

 بیان کرد توانمي روازاین (.20، ص 1367 )ژید،هست ن نیز اساکنهاي ویژگي ۀهویتي که بازگوکنند ؛دست آورده باشدهتر هویتي بآن شهر پیش
شود. توان گفت که در این لحظه مکان جدید کشف ميسان ميشود و بدینرویارویي با آن شناخته مي ۀهویت مکان در نگاه اول در لحظ که

زماني  از تنوع و چندگانگي باشد. در این رویارویي، شناخت  این مکان سرشار  بایدکه به مکان براي رویارویي نیاز داریم،  علتدرست به این 
  (.85، ص 1395 تابان و همکاران،) تر با آن مکان آشنایي داشته باشددهد که شخص پیشرخ مي

نیازمند است هر مکاني به حکم ماهیت خود در فضا متحقق است و چون چنین بوده و هست به نظم فضایي  :فضایی و ادراکی نظمب( 
تك عناصر این مکان به کند و تكخود حاصل نظم ادراکي است. اتمسفر هر مکاني با یك شکل یکپارچه و انسجام فضایي تناظر برقرار ميکه 

هاي طبیعي و . وجود نظم فضایي نوید توحید است. تمامي پدیده(43 ص ،1388 )شولتز،شوند یاري این کلیت متناظر توصیف و شناخته مي
 «هویت»یك  و به شوندساز ميهاي در حرکت همدر این مجموعه اي پویا از عناصري هستند کهقع اجتماعي مجموعههمچنین امرهاي وا

)نگین  دهنددر ترکیب با یکدیگر نیز یك کل واحد ملموس را شـکل مي خود، ۀبا حفظ هویت ویژ ،پذیرسان که عناصر ترکیبرسـند. بدینمي
 (.72، ص 1396 همکاران، تاجی و
 دهد، به ماندندهد و شناخت مکان که پس از کشف نظم فضایي آن رخ ميرسیدن به مکان که پس از رویارویي رخ مي :ج( رخداد ذهنی 

اندیشي سادگي محلي براي ژرفتواند بهشود و مکان دیدار ميرویداد از فهم بیننده حاصل مي چنین،انجامد. همتعمق و فهم رویداد مکان مي و
 (.86، ص 1395 )تابان و همکاران، آیدوجود ميهاي میان دیدارکنندگان بکه در این حالت دوري و فاصله ي فهم رویداد مکان باشدو تأمل برا

است. براي شناخت عناصر و اشیاي بنیادین باید شناختي از « خاطره»شرط الزم براي کاربرد یك مکان به معناي واقعي کلمه  :خاطرهد( 
حال ها و عوامل شکلي مکان و درعینعناصري که نشانه ؛ها وجود داشته باشداي از آنکه خاطرهمگر این ،شودو این ممکن نميها داشته باشیم آن

ناپذیر مکان است. کلیتي که این از عوامل تجزیه سانهشناهاي بصري و هنري و مالحظات زیبایيکیفیت آورند.وجود ميهاي آن بهشاخص
آمیزند که همچون یافته درهم ميقالب موجودیتي وحدت چیستي مکان است. گاه محیط طبیعي و مصنوع چنان در ۀازگوکنندسازند بها ميکیفیت

 .Downing, 2003, p.216)) شوندتصویري یگانه به خاطرسپرده مي
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 روش تحقیق

 آن نتایج بنابراین،. ترکیبی است استفاده از راهکارپژوهی با و روش فلسفی رویکرد کیفی با تحقیقات گونۀ از پژوهش ماهیت لحاظ به تحقیق این
موجب دارای اهمیت است که  از آن روپژوهش در  تحلیلی ـ توصیفی رویکرد از مندیبهره. است استقراییاستدالل پژوهش  منطق و خالص

حوزۀ  به پژوهش ازآنجاکه و پردازدمی کالبدی و معماری عناصر در معانی موجود تفسیر به پژوهشگر مقالهاین در  د.شوتمامیت ادراک متن می
  .شود شد از استخراج ناخوداگاه استفاده داده ترجیح است، مربوط ادراک

مخاطبان این مسجد  از عناصر کالبدی، ۀواسطدامغان به ۀنگرش به اصول مکانمندی و ادراکات مسجد تاریخان فراینددر بررسی میدانی 
از مبانی آمده دستبههای های مستخرج با دادهو داده سنجیده شدبا استفاده از تحلیل کیفی  هامصاحبه پرسیده شد. مصاحبهاالتی در قالب ؤس

 های کیفی بیان شد.صورت تحلیلنظری تحقیق قیاس شد و سرانجام نتایج به

 موردی نمونۀ بررسی و معرفی

 مندیمکان اصول این نگرش به یابیباز برای، مکانبه نگرش  از نظرانصاحب تعاریفو  تفاسیر ،ادراکات مخاطبان طبق بر ،پژوهش ایندر 
 .است  شده موردی انتخاب ۀنمون عنوانبه دامغان ۀمسجد تاریخان ،منظور بدین. پرداخته شده استمسجدهای تاریخی 

یخانمسجد   دامغان ۀتار

معماري مسجد برگرفته  ۀشیو .رودشمار مياسالم به ۀاز مساجد نمونه و بسیار زیباي قرون اولی یکیدر جنوب شرقي دامغان،  ،تاریخانه مسجد
سلجوقیان  ۀاست. این بنا مقدم بر دور هخانفارسي واژۀ ترکي تاري به معناي خدا و  ۀاز معماري عهد ساساني است. تاریخانه نامي ترکیبي از واژ

آتشکده بود و  همسجد تاریخان ،شناسي، قبل از تسلط اعراب بر ایرانکل باستان ۀمساجد صدر اسالم است. طبق تحقیات ادار ۀنقش آن، ۀنقش و
پوپ  .ساسانیان است ۀساختمان بناي مجدد آن مربوط به قرن دوم هجري است و اسلوب ساختمان آن به سبك دور بعدها به مسجد تبدیل شد.
داند. ساختمان هجري مي 150ساخت آن را حدود  خهجري دانسته و محمد کریم پیرنیا تاری 170تا  130هايسال تاریخ ساخت این بنا را بین

هاي سرپوشیده احاطه کرده است. شبستان مسجد روي هجده ستون مدور صحن یا حیاط مرکزي است که اطراف آن را رواق کیمسجد شامل 
. هستندهاي ساساني ها کاخستون ههاي معماري مشابمترونیم قطر دارند و از نظر ویژگيکیها ي( استوار است. این ستونیتا)سه ردیف شش

دامغان  ۀشباهت بسیار دارد. در طي قرون، تاریخان ،قبل از اسالم، یعني عهد ساساني ۀهاي دورهاي مسجد تاریخانه از آجر است و به طاقطاق
آن با  ۀمتر ارتفاع دارد و بدن 25 نونيک ۀي در عهد سلجوقي به این مجموعه اضافه شد. منارآجري زیبای ۀمنار .بارها مرمت و بازسازي شده است

زیباي تاریخانه  ۀکوفي مسجد، مناره به همت بختیار بن محمد در قرن پنجم هجري احداث و به مجموع ۀآجرکاري تزئین شده است. طبق کتیب
ستون شده و به نام چهل ساختهمتر سانتي 34/7و به عرض  35با آجرهایي به طول هایي مدور قرار دارد که الحاق شد. در این مسجد ستون

ستون در مقابل قرار گرفته است. محیط  3ستون در سمت دیگر و 5و  طرف کیستون آن در  18عدد است که  26ها معروف است. تعداد ستون
این ساختمان به مرور  یهاطاق .متر است 84/2است  یبر آن متکها متر است و ارتفاعش از سطح زمین تا محلي که طاق 5 ستون در حدود هر

 ،در سمت مغرب مسجد .اندهاي مزبور سقف زدهشده از مردم شهر، با خشت خام بر طاقآوريکه از محل وجوه جمع است زمان فرو ریخته
دهانه دیده  ینوجود دارد که آثار محراب و منبر مسجد در امتر  03/5عرض  متر و 12/14 به طول یترطاق بزرگ دهانه و یبین هر دهانه و طاق، 

به ابعاد  و شکلمتر است. صحن مسجد تقریبا  مربع 36/6اند واقع شده میانی ۀاز شش دهانه یا ایوان که در طرفین دهان کیشود. عرض هرمي
 متر است. 27در  26
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 (caoi.ir) دامغان ۀخانیتار  از مسجد یداخل ریپالن و تصو  :1شکل

یخانه مسجد  مندیمکاننگرش به   تار

 ادراک و کنشبرهم تشکل بستری برای آنیابی و باز ادراک معماری ،روازاین. شودبیان می« نگرش مکان»طریق  از نظرانزائران و صاحب ۀتجرب
چیز دیگری شده اشغال محیطی مصنوع و جز یانسانفهم  و ادراک بدون و انسان بدونمکان . گیردرآن قرار می دکه است  محیطی از انسان راحتی

 ،عناصر کالبدی ۀواسطبه دامغان ۀتاریخانمسجد  اتو ادراک اصول مکانمندی نگرش به فرایند در پژوهشگرتحلیل  جو ووجستبنابراین،  نیست.
زائران این  ادراکات حسی از دامغان ۀتاریخانمکانیت مسجد  ادراک و فهم روازاین گرفته شده است. در قالب مصاحبه مخاطبان این مسجد از

  اند.بیان کرده پژوهشگربرای که  مسجد است

یخانارزش یخی مسجد تار  دامغان ۀهای تار

ها در مسجد شناسی است. این ارزششناختی و زیباییمدفرد بودن، رویداد مرلت بنا، قدمت، منحصربهااصاز های تاریخی هر بنا مشتکل ارزش
 .اندتبیین شده 1 دامغان به شرح جدول ۀتاریخان

یخانارزشتبیین  :1 جدول یخی مسجد تار  دامغان ۀهای تار

 توضیحات های تاریخیارزش ردیف

 است. یافتهمصالح نمود  قیاز طر ویژههببنا است که در کالبد بنا  نیا تیبرگرفته از ماهمسجد اصالت  اصالت بنا 1

 است. شده یثبت جهان ،یو فرهنگ یتیهو ـ مذهبی ـ یخیعنوان سند تاربه ،است و امروزه یساسان ۀقدمت مسجد مربوط به دور قدمت 2

 فرد بودنمنحصربه 3
 زیبه خود شکل گرفته و در طول زمان ن وطمرب یطیمحستیو ز یو زمان یمکان یهایدامغان بر اساس ویژگ ۀخانیمسجد تار

 .کرده است راتیییتغ هایویژگ نیمتناسب با هم

 یشناختمردم دادیرو 4
از طریق  ای ینیصورت عدارد و به انیمستمر از بنا جر یدهایو بازد یبنا با توجه به نوع کاربر نیدر ا یشناختمدمر دادیرو

 وابسته به آن قابل استخراج است. یجامانده در بنا و فضاهاآثار به یبازخوان

 یشناسییبایز 5
 یباال اتتزیینشکل و یدبگن همراه با فرم متنوع و ،است یکه شامل نقوش گچبر یتزیین عناصر دامغان، ۀخانیدر مسجد تار

 شده است. یادراک یهاجلوه یطور کلو به یهنر یهاجلوه موجبها و طاقها یورود

 بحث

 نگرش به مکانپژوهش  این ر، دتشکیل شده استبیرونی  ـ فیزیکی و درونی ـ ذهنی بخش دو از انسان، ۀواسطبه ،نگرش مکانازآنجاکه 
رخداد اصول نگرش  فرایند انجام گرفته است. اجتماعی بدن و شخصی بدن ،حسی بدن ،متحرک بدنبه  توجه با ادراک فیزیکی انسان ۀواسطبه
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اجتماعی است. ای از عوامل معنوی، تاریخی و مجموعه تأثیرتحت نخست آنو چگونگی به وقوع پیوستن  دامغان ۀتاریخاندر مسجد  به مکان
 دامغان ۀاز طریق کالبد معمارانه در مسجد تاریخان دگرگونی و تغییر حال در همیشه مندی استمکان اب مرتبط یفرایند مکان کهبه نگرش  ،روازاین

 ۀمسجد تاریخانمکانیت که  است معتقد ناظررو ازاین ،دارد بارزینقش  دامغان ۀمسجد تاریخان به مکانمندی نگرش بنا در جهت کالبد است.
، طرح ۀاز طریق خصوصیات زمین ،مادی این مسجد اتادراک ،دیگر از سوی. استشده معنوی  ،های معماریلفهؤحضور م ۀواسطبه ،دامغان

به  را دامغان ۀمسجد تاریخاندر مکانیت  های ذاتیویژگی که انسانای گونهبه ،کرده استبرقرار  ارتباط او ناخودآگاهضمیر  و انسان درون مابین
و  معنویفرهنگی، هویتی و  هایارزش ،عقاید جملهاز ذهنی ادراکات درونی واز  مندیبهره با روازاین .کندادراک میعناصر کالبدی  بودنعلت 

 تعامالت بهبود موجب دامغان ۀتاریخانمسجد  بیرونی محیط در ذهنی ادراکات .ادراک نگرش به مکان پرداخته خواهد شدبه  گانهحواس پنج
. گیردمسجد انجام میبیرونی محیط در  زائر فیزیکی حرکت بر اساسنگرش مکان  ادراک ،که پیرو آن دشومی میان مکان و مخاطب مسجد

نگرش مکانیت  موجب خلقهم ها در کنار تمامیت آن و یکدیگر برتری ندارند بر در این مسجد کاررفتههکالبدی بمعماری و کدام از عناصر هیچ
 .آیدوجود میبهشود ادراک می زائران توسطکه بنا  یمایسگام از طریق نخستین مکان در  به . در این مسجد اصول نگرشاستاین مسجد شده 

 یمناسب یذهن ریانتظار داشت که تصو توانیچگونه م ،نامطبوع، ناامن و... باشد ط،یارتباط با محینامناسب، نامعقول، ب ییبنا یمایچنانچه س
با بنا مواجه  ایاست که مخاطب  ییهادامغان عموما  مرتبط با لحظه ۀخانیمسجد تار یبنا تی. شناخت و مکاندینما جادیا بانشطمخارا در 

  .یابدمیدر آن حضور  ای شودیم
 انهو خاضع انهفروتن یخود را در حالت و شودیرو مهو تناسبات آن روب یابتدا با ورود ،دامغان ۀخانیدر بدو ورود به مسجد تار ،مخاطب

 یو جسم یاند، به آرامش روحواقع شده اطیح رامونیمسجد که در پ نیا یفضاها انیصحن و قرارگرفتن در م طیسپس با واردشدن به مح؛ ندیبیم
 و طیاز مح یحس افتیاز در پس ؛ماندیم یبه عالم سلوک باق ریو در انتظار س کندیم به درخود را از تن  یخستگ یتمام ییگو ؛یابدمیدست 
 اشیقبل اتیهنها را با ذو آن پردازدیرنگ م و ها، مصالحشبستان ،هاها، رواقازجمله طاق یعناصر کالبد یمسجد به تماشا نیا یرونیب یفضاها

 مسجد .ماندیم یخاص، در ذهن او باق یاز فرم و حجم یبرخوردار علتبه  ،مسجد نیا یهاها و فرم رواقنوع پوشش طاق .کندیم لیاز بنا تحل
 تیبنا اهم نیبه ااز نظر مکانیت است و آنچه  یشیآالیو ب یسادگ انگریاست و ب رامونیپ طیساز با بستر و محهم و ساده ییمایس یدارا خانهیتار

بنا  ۀمشاهد ۀلحظ در .خاص است اتتزیینبا  یآجر ۀاز منار یمندکالبد بنا و بهره ۀمشاهد به دنبال احساسات مخاطبان ختنیداده است، برانگ
رو شناخت نیازا .است یسرشار از تنوع و چندگانک مسجد نیا رایز شود؛یکشف م ینیبار، در ذهن او مکان نونخستین یتوسط مخاطب برا

و متقارن،  وستهیپ تمیشده )رعناصر ادراک قیمسجد از طر نینظم در ا  .داشته باشد ییمکان آشنا نیکه شخص قبال  با ا افتدیاتفاق م یزمان
)توازن،  کنندیم جادیرا ا یکه با هم شکل خوب یعناصر دنیدیبه گروه لیو تما ،یعناصر کالبد انیسمت(، شباهت م کیحرکت و جهت به 

. کندوضوح مشاهده تجانس بنا را به تواندیم قیطر نیاز ا اطباست و مخ وجود آمدهبهها( ها و شبستانو... در رواق ییگراساده ،یکنواختی
را  یعناصر کالبد انیم یوندیپآن هم رویشده است که پ یتعالو و رشد  یسازمان ادراک تیبنا موجب تقو نیاست نظم موجود در ا ذکر شایان

. در پردازدیم ابدییآن که انسان در آن حضور م ییحد و مرز بنا و قلمرو فضا ۀبنا به مشاهد نیبا ا رویاروییمخاطب هنگام  .فراهم آورده است
فرم، مصالح،  قیاز طر است و توانسته داردگرا درون یتیبنا ماه نیشده است. ضمنا  ا یاریو واسط توجه بس یانیم یبنا به قلمروها نیا یمعمار

خاطرنشان  بایدگذارد.  شیخود را به نما یخیو تار یفرهنگ ـ یاجتماع ۀنیاز زم یفرد یلیوأو حرکت، تعادل و تقارن در بنا و تناسبات خود ت تمیر
 یبخشتیهو ۀمقولدر توان اذعان نمود که رو میازاین جامعه و دوران بوده است. کی یو مذهب یخیتار ـ یگاه سنن فرهنگیبنا تجل نیکه ا کرد

 گریها به اشتراکات همدآن شدیو باعث م کردیم برقرارارتباط افراد  نینحو ب نیاست که در گذشته به بهتر یاز عناصرمسجد جامعه،  کیبه افراد 
 ینوع مصالح دارا نیهمچن و تکرارشونده و یعناصر کالبد ۀواسطدامغان به ۀخانیتار مسجدضمنا  ببرند.  یپ یمذهب ـ یدر ابعاد مختلف فرهنگ
مناره تک رینظ یالمان علت داشتنبنا به  نیاست ا گفتنیشود. میبه خاطر سپرده  گانهی یریهمچون تصوعلت  نیوحدت است و به هم
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 خود درگیر را زائران ۀگانحواس پنج که است شده پرداخته و ساخته نحوی به مسجد کالبد .رددا یمناسب یزیانگآن خاطره رویو پ یریپذتیهو
به دنبال  خود پویای ذات در پویا است و همواره ،موجود در فضا کالبدیبا توجه به عناصر  ،دامغان ۀتاریخان مسجد در حس بصری. دسازمی

 ،همچنین .ندکدرک مفهوم نهفته در خود جذب میبرای  را زائران چشمان فضاهااز  هریکحتی  و این مسجد ازجزئی  عنصر وهر  و اکتشاف است
 و یکالبد درکزدن در فضا به حضور و قدم باانسان  ،در این محیط .استکرده ایجاد  متواضع محیطی انسانی وکالبدی  تناسبات در این مسجد
 کالبد حول تجربی جهان روازاین ؛کندمی درک اشکالبدی وجود و ساختمان با جهان را زیرا انسان ،پردازدمی این مسجد عناصر مادی

 .است انسان ذهنیات و اطراف فضای کالبد زمانکانون هم دو واجد هاانسان تجربی جهان واقع در .یابدمیمعنا  و شودمی تعریف و دهیسازمان
وزیدن  همراه با ،مسجد فضای درزائر  حضور کهکرد توان اذعان و اصول نگرش مکان می ادراک به اتکای دامغان ۀتاریخانمسجد  دربنابراین 

ایجاد  را ناپذیرانگیز و توصیفخیالعالمی  مسجد، صحن یفضا از ادراکات حسیبا  هماهنگی در ،به مشام رسیدن بوی خاک و بادی مطلوب
 زائر برای شوند ومی سیر به عالم عرفان مصالح در هماهنگی کامل با یکدیگر موجب و تناسبات و فرم آن ادراکبهبود  جهت در که استکرده 
 بهبود کیهانی فهم را با عبادت و معرفت میان پیوند گیاهان از بودنشخالی که ،صحن از گذر هنگام سپس. کندتداعی میرا  یعرفان یمحیط

 (.2شکل )یابد میافزایش  های کالبدیمؤلفه ۀواسطات حسی بهادراک مسجد، این شبستان   و سپس هاطاق داخل به بخشد،می
 

یخان :2 شکل  دامغان ۀصحن مسجد تار
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  دامغان ۀخانیمکان در مسجد تار اصول نگرش به  ی: بررس1 مودارن

 گیرینتیجه

بخشی به فضاهای شهری و معماری هر های کیفیتمؤلفهترین حفظ و بازیابی اصول نگرش به مکان در مساجد ایران یکی از مهممکانمندی و 
پیوستگی بنا و محیط،  ۀکنندیکی از عوامل تبیین ،شود. مکانمندیفضا و محیط و هویتمندی آن می ۀکه موجب ادراک یکپارچاست مرزو بوم 

 در مکان شناختکه کرد توان اذعان رو می. ازاینگیردشکل میهای کالبدی، فضایی و ادراکات حسی و نمادین مؤلفهکیفیتی است که از طریق 
نگرش به مکان و مکانمندی با  ۀاساس نظری زیرا ؛شودمیآن  شناخت موجب مکانیهر  کالبدی ساختار و گیردمی شکل آن در حضور ۀلحظ

 د.شواجتماعی حاصل می ـ فرهنگیهای انسانی، کالبدی و درک ویژگی
 ،دامغان ۀاست. مسجد تاریخان خاطره و هویت نظم، سیما، و پیکرهاصول نگرش به مکان و مکانمندی هر بنایی وابسته به چهار خصوصیت 

به خود معطوف  را زائران های ادراکیحس ۀکلی که ستا شده پرداخته و ساخته نحوی به ،اشهای کالبدی و معماریمؤلفهمحیط و با توجه به نوع 
زدن در قدم رویداد ادراکی، مرتبط با یك اصوال   دامغان ۀتاریخانخارجي مسجد  و داخلي معماري فضاي از نگرش مکانازآنجاکه . دسازمی

و ادراک مکان به نگرش اصول  تبییندر راستای رو ازاین .کندمیرا به زائر القا فضاهای این مسجد  و از مکان مختلفیهای شناخت است، محیط
همراه با اصل پیکره و  اتتزیینو  ، نورهندسه، تناسباتاصل هویتمندی از طریق عناصر کالبدی در این مسجد همچون توان بیان نمود که میآن 

ترین اصول اند، از مهمن این فضا شدها)مصالح، ترکیبات رنگی و تناسبات( که موجب برانگیختن ادراکات مخاطب عناصر کالبدی ۀواسطسیما به
. این امر به بخشیدتوان با بازیابی این دو مهم مکانمندی این مسجد را بهبود دامغان هستند که می ۀنگرش به مکان و مکانمندی مسجد تاریخان

عنصر  کاررفته وهب دآورمصالح بوم ،قدمت بنا ،یبررکا ۀواسطهویتمندی این مسجد بر القا و نمود مفهوم نگرش مکان به است کهعلت این 
ازجمله  یبا عناصر سنت یاستعار ییتوانسته است بنا دامغان ۀشده است و مسجد تاریخانگذاشته  شیبه نما یخوببه (مناره)همچون شاخص 

و  یمکان تیهو احساسخاطرات گذشته،  ختنیموجب برانگ قیطر نیبد وباشد  یخشت دآورو مصالح بوم یپوشش طاق آهنگ و طاق ضرب
 . در مخاطب شود قیعم ۀتجرب
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Explaining the Principles of Attitude to Place in the Ancient Historical 

Monuments of Damghan  

A Study of the Tarikhaneh Mosque of Damghan  

Ali Mashhadi1 

 

Abstract 

Architectural perception of the location of historic mosques as a platform for the organization of 

interaction and perception of human comfort can eliminate the feeling of loneliness, sadness, and grief 

of the pilgrim and consequently reveals the historical, identity, and cultural values of mosques. This 

study aims to explain the principles of attitude to place in the Tarikhaneh mosque of Damghan based on 

physical elements. The hypothesis to achieve this goal is that there is a direct relationship between the 

principles of attitude and the location of the Tarikhaneh mosque of Damghan through physical elements. 

Therefore, the present study, using a qualitative research method, combined solution and data collection 

method in the form of library and field studies, concluded that in the Tarikhaneh mosque of Damghan. 

Principles of attitude to place through physical elements are the main architectural principles that have 

occurred in this mosque, and the location of this mosque has added to the concept of place attitude. 

Therefore, to manifest the concept of the principles of attitude to place and its perception, it can be said 

that the physical elements, geometry, proportions, light, and decoration are the central architecture of 

this mosque. In addition, the identity of this mosque on the induction and expression of the concept of 

"place attitude" due to the use and antiquity of the building has been used with eco-friendly materials, 

and the index element of the minaret is well represented. The Tarikhaneh mosque of Damghan has been 

a symbolic building with traditional features, including the cover of the song arch and the percussion 

arch and eco-friendly brick materials, and thus cause and evoke memories of the past, a sense of spatial 

identity, and deep experience in the audience.  

Keywords: Place, Principles of Attitude to Place, Historical Monuments, Tarikhaneh Mosque of 

Damghan. 
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