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 چکیده:

و حال و هوايی  رغم تفاوت های اقليمی و سرزمينی که در شکل آن تاثير فراوانی دارد، دارای ويژگی ذاتی معماری به

 ورود عناصر فرهنگی ديگرفقدان حس مکان در معماری، ناآگاهی از ميراث گذشتگان و است که آن را هويت می نامند. 

هويت و فرهنگ مورد توجه قرار بازيابی ؛ از اين رو امروزه بحث درباره کمرنگ نموده است را کشورها، هويت جامعه ايرانی

. معماری دوره نسبتا طوالنی صفوی شامل فعاليت های زياد در عرصه ساخت و ساز، تعمير، بازسازی و توسعه گرفته است

کميل واعتالی تجربيات معماری و فضا سازی اعصار گذشته است. دوره بناهای موجود و همينطور بازنگری، تصحيح، ت

صفوی با تلفيق سه عنصر مهم هويت ساز يعنی مذهب، اسطوره و سرزمين، پايه گذار عصر نوينی در فرآيند هويت يابی 

تا مفهوم هويت و ابعاد  ايرانيان به شمار می آيد و تاثير عميق آن بر هويت ايرانی کامال آشکار است. در اين تحقيق بر آنيم

آن را با تحليل عناصر معماری در نمونه ای ارزشمند بررسی کرده و با شناسايی مولفه های هويت ساز و بازيابی هويت 

گمشده در مساجد دوره صفوی به يک هويت وحدت يافته در معماری معاصر که همواره ميراثی برای آيندگان است دست 

 يابيم.

 

 ، معماری ايرانی ، مسجد فرح آباد هويت ، ره صفویدو واژه های کلیدی:
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 مقدمه:

 است و يک کشور ملت پايايی و پيدايش با چگونگی پيوند در و سياسی جغرافيای زمينة در در مقوله ای ملت، هر هويت

بايست هنر اسالمی را هنوز هم می  .باشد داشته مستقل ملی شخصيت نخست، درجة در که مستقل است و زنده هنگامی

و در ميان اين هنرها که محيط انسان را  [1]مکتوبی ناگشوده دانست که هر کس به تناسب ادراک خود از آن بهره ميگيرد

 اثر به هويت بخشيدن برای هنرمند  [2] .، معماری دارای جايگاه اصلی استشکل می دهند و آن را مهيا نزول برکت می سازند

 بستر در تنها که می زند رقم ارزشهايی همان را معماری فرهنگی می برد و هويت بهره گذشته اصيل الگوهای از خود، هنری

 آنها بر کالبدی و بپروراند خويش در را ارزش ها تا می گيرد شکل دليل آن به معماری که می شود، چرا ادراک سنتی بناهای

 سنتی، معماری در اين که نمی نمود.  اما خاک و مشتی خشت از بيشتر کهن ابنيه معماری نبود چنين اگر که متصور شود

می  آن پاسخ بر يافتن سعی مقاله در اين که است پرسشی است، تجلی يافته آن معماری عناصر در هويتی مؤلفه های چگونه

  .است محسوس آن کامالً مؤلفه های و هويت معنای لزوم يافتن ابتدا، در راستا اين در شود؛

 

  :مفهوم هویت -1

 اشيا ديگر از شی يک يا و ديگر افراد از فرد يک تشخيص باعث که مشخصات و صفات از است مجموعه ای قعوا در هويت

جنبه روانی  دو از متمايز است. صفات يکديگر از اشيا و اشخاص تفاوت کشف و شناسايی هويت، تعيين از مراد گردد. می

 شناسايی موجب که آنچه و وجود هستی، تشخص، معنای به هويت [3].باشند می برخوردار عينی )کالبدی( و رفتاری(-)ذهنی

 يا و شخصيت می باشد. هويت، پديده ای يا فرد هر ويژگی های بيانگر-کيفيت يا شخصيت است. همچون باشد می شخص

. است انسان دارد هويت دغدغه که پديده ای تنها [4]شود يا بد ارزيابی خوب معيارهای، سنجش در تواند می چند هر کيفيت

 گرفتن با گردد، می ديگران با مشخص روابط نام و يعنی فردی هويت دارای آنکه بر عالوه جمع در يافتن رشد و حضور با فرد

 .شود می مشترک تاريخ دارای مسائل اين با مجموعه ای و می يابد جمعی هويت شود، می خوانده فرهنگ که مشترکی عناصر

 و پايداری تمايز، از که ميداند هويت دارای را خود هنگامی فرد است.  هر اجتماعی ندفراي يک فردی، هويت ايجاد ترتيب اين به

 کند. حاصل اطمينان خود بودن جمع در

 چيستی از "شخصيت" زيرا  .دارد تفاوت " شخصيت" با  و ميکند پرسش چيز يک کيستی از است که مفهوم يک هويت

 برخی .ميباشد مخاطب ادراک از متمايز و است آن به متعلق عناصر که آن جوهری و ذاتی صفات به دنبال و ميکند عناصر سؤال

بين  تفاوتی برخی همين ترتيب کنند. به می فرض ماهيت يا شخصيت عيناً همان را هويت و نميگيرند نظر در را تفاوت اين

 ميکنند، افراد ايجاد در متفاوت ایمکانه که متفاوتی ذهنی موضوع تصويرهای با اگر معنا را [5].نميشوند قائل معنا و "هويت"

 و ويژگيهای سوابق و تجربيات مختلف با افراد در مکان واحد از ناشی ذهنی تصويرهای تفاوت موضوع به هويت [6]بدانيم مرتبط

 ذهن در تصويری يعنی اطالق ميشود؛ طرفه دو امری به حاليکه هويت در است ويژگی مکان معنا عبارتی به .مختلف ميپردازد

 تصور عبارتی وحدت . به[4]ميگردد هويت به احراز منجر عامل، دو اين وحدت که دارد وجود پديده ای در شاخصه و است نسانا

 هويتی نيازهای اين که هستند عواملی فضا مهمترين و دانست.مکان ميتوان را هويت عينيت با ذهنی( انتظار يا )توقع ذهنی

 و فضا هر که، صورت اين باشد به برخوردار ساختار يک از و هويت يک از بايد ساکنان برای فضا کنند. يک می تامين را انسان

 فرض اين شمردن صحيح بخشد.  با هويت می گيرند می قرار آن در که را گروه هايی و است هويت منبع يک عنوان به مکان،

 نتيجه است. در برخاسته جامعه هنگفر از که ارتباط انسانها و زيست شيوه زندگی يعنی و است زندگی ظرف معماری که

 تمايل آنها به جامعه که است ارزشهايی مبين دوما است، جامعه بر حاکم بيانگر ارزشهای که: اوال است هويتی دارای معماری

 ،می دهد جلوه هويت با عموم نگاه در را اثری آنچه اين که و [7] است آن پديدآورنده فرهنگی هويت عوامل بيانگر دارد. سوما

است و  ايرانی ملی هويت از نمودی ايرانی که معماری درخواهيم يافت [4]است؛ پايدار و جمعی هويت به آن تعلق عدم تعلق يا

 مؤلفه های جمله از سبب همين دانست. به اسالمی و ايرانی فرهنگ از می توان ترکيبی را مشروطه از پيش اسالمی ايرانی هويت



3 

 

سنتی، اسطوره  هنرهای مثل فرهنگی ميراث جوانمردی، و نوازی مهمان مثل ملی هنجارهای و ارزش ها اسالمی -ايرانی هويت

 و عقايد مثل مذهبی باورهای دينی و بعد اقليم، مثل جغرافيايی ويژگی های پرچم، مثل ملی دهای نما رستم، مثل ملی های

 و دريافت حکمت و ايران سنتی بناهای اصول سیبرر با می توان ايرانی معماری هويت درک بود. برای خواهد مذهبی آيين های

 پنج شامل ايرانی معماری ويژگی های«  پيرنيا» دکتر نظر دريافت. طبق را سنتی معماری هويت ساز عناصر آنها بر حاکم عقايد

 مشاهده قابل نوعی به سنتی بناهای همه در است که خودبسندگی و درونگرايی نيارش، بيهودگی، از پرهيز واری، مردم اصل

 معمار که است جسم همان بنا کالبد و بناست روح منزله به انسان به معماری نگاه بنابراين در مسير خلق اثری با هويت، .است

 بيافريند. آن روح با متناسب را بنا کالبد است، موظف سازد. پس معمار می را آن

 

 هویت معنوی: -2

موجودی ست  [8]«انسان آهنگی است که خدا سروده است» ت که درباره رابطه انسان و هويت معنوی بايد توجه داش

برخاسته از طبيعت با ابعاد پيچيده مادی و معنوی،موجودی که با گستره دايره کشف و ادراکش از جهان هستی و فطرت و ذات 

دارد. آفريدگاری که خداگونه اش، همواره در مسير جاودانگی، کمال و دستيابی به وصال ذات اقدس يگانه آفريدگار گام برمي

انسان را به مثابه موجودی مختار، آگاه، سازنده و خالق، از نفس و روحی واحد خلق نمود و قلم ترسيم چهره او را به دست 

. برای انسان که حس فشار و خفقان زيستن در بستری ناچيز )زمين( را [9]خودش داد که هر طور ميخواهد ترسيم کند

، همواره هويت در دايره ای خارج از ديار فانی و ناسوت معنی ميشود. آنان با وقوف به اين مهم که دردناک کشف و ادراک نموده

آدمی دارای چنان مقام و منزلتی است که برخالف طبيعت، استعداد اين را دارد که صفات برجسته خداوند را در وجود خودش 

 ا در وجود خداوند جستجو ميکند.همواره هويت خود ر [11] بکارد، پرورش دهد و تکامل پيدا کند

پس هنر بايد انسان را از صورت های مختلف به سمت ابداع و خالقيتی ببرد که مبتنی بر تمام صفات حسن بوده و او را به 

 [11] ر بی کران هستی است، رهنمود سازد.سوی مرکز و وحدتی که که مبدا تجلی همه چيز د

که معماری مفهومی است که مصالح، قوام و دوام خويش را از ماده و شکل و فرم، و درباره هنر و معماری بايد گفت: ز آنجا 

، هنر مکاشفه ای است از صور گوناگون هستی تا حقيقت اين صور را در [12]زيبايی اش را از روح و ذوق و شهود آدمی ميگيرد 

عی انسانی را برتر آورد تا آن حد که به غربت قالب معماری به تجسم و نمايش گذارد و در روند اين مکاشفه، حيات فردی و جم

از منظر جهان بينی قدسی، در هر چيزی معنايی نهان و مستتر  .[13]انسان پايان بخشد و قرب به آن يگانه برتر را ميسر سازد 

از منظر  [14]است و مکمل هر صورت خارجی، واقعيتی است که ذات نهانی و درونی آن را شکل ميدهد و جنبه ای کيفی است 

جهان بينی قدسی، در هر چيزی معنايی نهان و مستتر است و مکمل هر صورت خارجی، واقعيتی است که ذات نهانی و درونی 

 [14]آن را شکل ميدهد و جنبه ای کيفی است

برترين تجلی گاه معماری قدسی در وادی مسلمانان، در ساختار فيزيکی و معنايی مساجد متظاهر گشته است که خود 

ودی آشکار از توازن، تعادل، نظم و تجسم وحدانيت خداوند بوده است. به واقع مساجد، سراپرده جلوه ای روحانی، بستر نم

تکامل و تعالی روح و فضايی زيبا، آشنا و گرم خوست. فضايی که با تجسم خلوص، عدالت و تقوای ذات يگانه و اقدس الهی 

شعف مذهبی و دينی آدميان را برمی انگيزد، با بيانی تجريدی و تجسمی )وحدت( در اليه های مستتر معرفتی اش شوق و 

 نمادين، عظمت و زيبايی دوست را بر تار و پود وجودشان می نگارد و آنان را به تفکر و تامل در راز و رمز های هستی وا ميدارد.
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 وحدت و یگانگی: -3

ی فيزيکی، يکی از عوامل اساسی شکل گيری هويت معنوی و وحدت و تجلی يگانگی حضور خالقی يکتا در تار و پود کالبد

فرهنگ قدسی شناخته ميشود. اين مفهود که بر مبنای اصل توحيد در جهانبينی اسالمی پايه ريزی شده است، پديد آورنده 

گزينی اصل حرکت از کثرت به وحدت بوده است. تاکيد بر کانون و مرکزيت فضايی، جفت سازی و تقارن، محوربندی و جاي

فضاهای اصلی بر روی محور های اصلی، از جمله تکنيک هايی است که معماران جهت تجلی مفهوم واالی وحدت، در قالبی 

 .[15]مادی و فيزيکی از آن بهره جسته اند

تجلی طبيعت رازگونه، حقايق و نشانه های خداوندی و انگاره های قدسی در مساجد، در وجوه نمادين عناصری چون 

بستان، صحن، محراب و مناره متبلور شده است. همچنين تمرکزگرايی، وحدت، حرکت سلسله وار، حضور فضاهايی گنبد، ش

واسط که آمادگی ذهنی فرد برای گذار از عالم مادی به ديار فانی را فراهم می آورند )نماد برزخ(، وجود محرابی با تمامی نمادها 

توجه، ترکيب و تقابل، رنگ های زمينی )آجری( و رنگ های آسمانی )آبی، و نشان های تقدس و معنويت در نقطه تمرکز و 

فيروزه های، الجوردی و سفيد( در تزيينات و بازی نور و سايه در مساجد، چيزی جز حديث تجلی شگفتی های هنر قدسی در 

 فضايی سه بعدی نميتوان باشد.

 

 دوره صفوی: -4

-1732/  917-1145ن آخرين شاهان صفوی بيش از دو سده طول کشيد ) دوره ای که از ظهور اسماعيل اول تا برافتاد

( دوره تحوالت چشمگير در هنرپروری، ذ.ق و سليقه و زيبايی شناسی ايرانی و نقش توانمند ايدئولوژی سياسی و مذهبی 1511

نی آنها امکان حمايت از در شکل گيری هنرها بود. عالوه بر هنرگسترانی چون طهماسب اول و عباس اول که سلطنت های طوال

هنرها را فراهم ساخت و تاثيری درخور برجا گذاشت، شواهد ديگری نيز وجود دارد که اهميت روزافزون هنرها را در نزد 

 [16] .دربارهای ايالتی و محافل غير اشرافی نشان ميدهد

يگان سنی خارجی شد که دوران بيست و سه ساله ی  حکومت اسماعيل بيشتر صرف جنگ با رقيبان داخلی و همسا

تشکيل حکومت شيعه را در مجاورت خود تاب نمی آوردند. دوران شاه طهماسب، فرزند شاه اسماعيل که پنجاه و چهار سال به 

طول انجاميد، دوران آرامش و صلح و سازماندهی تشکيالت اداری، انتظامات دينی و نظامی در کشور بود. شاه عباس اول، که او 

با هوشياری و تدبير دوران اوج سلسله صفوی را پس از يک دوره آشوب و ،  [17]دوم سلسله صفوی هم ناميدند  را بنيان گذار

در هم ريختگی سامان داد. شاه عباس چهل ودو سال حکومت کرد. در دوران او رشد اقتصادی همراه با اعتالی علمی و هنری و 

کومت صفوی رو به افول رفت و پس از سپری شدن دوران حکومت اقتدار سياسی شکل گرفت. پس از شاه عباس به تدريج ح

هجری قمری حکومت صفويه به دست محمود افغان  1135چهار پادشاه ديگر، که حدود يک قرن به طول انجاميد، در تاريخ 

نر ملی در سقوط کرد. در دوران صفوی، به خصوص در دوران شاه عباس، تجارت و اقتصاد توسعه يافت، قالی بافی به صورت ه

ننده ی ابريشم به ، نساجی و ابريشم بافی گسترش يافت و ايران به بزرگترين صادر ک [16]آمد و زيباترين فرش ها بافته شد

در نقاشی نيز دوره .[16]سفال گری ، فلزکاری و ميز کتاب آرايی در اين دوره استادان برجسته ای داشت  [16]اروپا تبديل شد.

. در عين حال دوران صفوی را بايد دوره [18]ستادان برجسته ای تربيت کرده استنقاشی هرات ا ی صفوی ميراث دار مکتب

ای برجسته در تاريخ فکری و مذهبی ايران نيز تلقی کرد. شخصيت های فکری اين دوره، همچون ميرداماد و مالصدرا ، بر پايه 

يع آميز و ترکيبی حکمی پديد آوردند که به واقع حاصل هزار ی تعاليم فالسفه و عرفان پپيشين و نيز تکيه بر اصول ويژه ی تش

. همچنين بايد به شخصيت چند بعدی شيخ بهايی و ميرفندرسکی اشاره کرد [18]حيات فکری اسالمی را در خود داشتسال 

نمايد. اينان که کامال با حال و هوای دوره ی صفوی انطباق دارد. در خاطمه يادی از معماران دوره ی صفوی نيز ضروری مي

هنرمندان بزرگی بودند که مانند ساير معماران سنتی ما عالقه چندانی به معرفی خود نداشتند و به همين دليل چهره های 

ها می بعضی بناشه ای از تابناک آنها در هاله ای از ابهام فرو رفته است. ما از آنان تنها نامی با القابی بسيار فروتنانه در گو
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معمار برجسته ی مسجد امام اصفهان ، استاد محمد رضا اصفهانی هنرمند يشان از استاد علی اکبر اصفهانی،ااز ميان يابيم.

ی ز و استاد سلطان محمد يزدی معمارمجموعه بينظير مسجد شيخ لطف اهلل، استاد حسين شماعی معمار مدرسه ی خان شيرا

 [19].گنج علی خان کرمان يادی ميکنيم

 

 ایرانی: هویت و صفوی دولت -5

 در ساکن انسانی گروه که درحالی .شمار ميرود به آن سرزمين سياسی جغرافيای جوهره نخست، درجة در ملتی هر هويت

سياسی  ساختار عمودی ميشود، دولت بعد دهنده، ملت خوانده پيوند معنوی و مادی عوامل از برخورداری با ويژه، سرزمين

 چهرة کشور، و سرزمين يا بوم يا ميگيرد عمومی پای رضايت مبنای بر که است آن تمل و سرزمين آن بر حاکم قانونی تشکيالت

 دولت ميرود و شمار به دولت فيزيکی جلوهگاه کشور، يا سرزمين ديگر، گفتة به است. سياسی يادشده ساختار فيزيکی يا افقی

 -جغرافيايی  مفهوم ملت واقعيت با رابطه در دو، تنها اين و باشد می سرزمين دهندة سازمان و قانونی و عمودی ساختار همان

يکی از کشور هايی که به خاطر قدمت تمدنی،  تنوع فرهنگی، جاذبه تجاری و سدآوری اقتصادی،  .[21]ميکنند پيدا سياسی

انی، موقعيت ارتباطی با ساير مناطق دنيا و اهميت سياسی در مناسبات و رقابت بين قدرت های بزرگ وقت مانند امپراطور عثم

دولت اروپايی و روسيه تزاری، از ديرباز مقصد سياحان بوده، ايران است. اين اهميت، در عصر صفوی که يکی از ادوار مهم 

ملت سازی با ورود سه عنصر زبان، مذهب و اسطوره  –فرهنگی، اجتماعی، سياسی و نظامی ايران بوده و از نظر فرايند دولت 

، موجب شد تا در اروپا 18و  17ی رود، مضاعف گرديد. و موج ورود سياحان در قرون ، يکی از نقاط عطف به شمار م[21]

سفرنامه های نوشته شده و شکل گيری نهضت شناخت ايران در دوره مذکور نشان از . ،[22]نهضت شناخت ايران شکل بگيرد 

 عبارتی، به و سياسی-جغرافيايی مودن واقع، در نقش بندی صورت و سيرت ايرانيان در ذهن و ضمير اروپاييان داشته است.

 هويت که ميتوان طوری به گرفت؛ شکل ايران سرزمين و دولت ملت، عامل سه با ارتباط در زمان صفويان، در ايرانيان ملی هويت

 دورة در واقع، در .نمود خالصه صفوی دولت از طريق ايران سرزمين ادارة برای مردم ارادة و خواست مکانيزم در را ايرانی

 در .گرفت شکل تشيع عامل پيوند با در ايرانی، انديشة عمق در و اسماعيل شاه دست به ايران ملت پيونددهندة صفويان، عوامل

 انديشة عنوان به تشيع بنابراين، .ميرفت شمار به ايران دولت فلسفة وجودی و ايرانی فرد مشخصة مهمترين تشيع دوره، آن

 ژان که است چيزی يافت. اين همان سياسی  جغرافيايی هويت ايران، ملت و سرزمين هرةجو با پيوند در دولت ايران، سياسی

 .است آن بقای و ايرانی هويت گيری شکل اصلی پود و تار واقع، و در ميبرد نام آيکونوگرافيک عوامل عنوان تحت آن، از گاتمن

 معنوی است. عوامل همان نيز، راناي مردم نزد در صفوی دولت بقای و مشروعيت اصلی که دليل است اين جالب

 جهت يکپارچگی در همواره ايران، در طبيعی دولت ميل ولی نميرفت، شمار به واقعی ملت - دولت اينکه با صفوی دولت

 همين بر.اند دانسته سياسی می واحد يک به متعلق را خود نيز فالت درون مختلف و اقوام بوده بزرگ فالت قلمرو در سياسی

 ديگر عامل .بود آنها ارادة و مردم خواست واقع، در خود، ملت -دولت  ساختار طفوليت در دورة صفوی دولت اصلی قدرت اساس،

 ميان تعامل بسترساز و دهنده ارتباط عامل همواره طول تاريخ، در ايران، بود. سرزمين ايران سرزمين ايرانی، هويت شکلگيری در

 ارتباطی در الگوهای پديدآمده مختصر تغييرات و هست و بوده ايران فالت جاورم قومی و گروه های انسانی تمدن، کانونهای

در ،[23]بماند  پايدار نيز آينده در تاريخی، کارکرد اين که می شود پيشبينی و نکاسته آن پيونددهندة نقش اهميت از منطقه،

 مکان بدون را پديدهای هيچ ديگر، به عبارتاست.  آن جغرافيايی مکان پروردة دست نخست، درجة در او هويت و ايرانی واقع،

 .است زنده خود ويژه جغرافيای با روح هر پديده ای و نيست هويتی جغرافيايی،

اساس،  اين بر .ميرود شمار به آن بقای ايرانی و هويت فلسفة روز، آن سياسی جهان در صفوی، مستقل و مقتدر دولت وجود

  دولت ويژگيهای با صفوی، دولت بسيار پر رنگ بوده و با اينکه ويژگيهای ايرانی هويت تثبيت و تکوين در مذکور دولت نقش

 اينکه نظام به توجه است. با داشته عهده بر بزرگی نقش ايرانی هويت تقويت در اما همپوشی ندارد، آن امروزين مفهوم به ملت

 ميکرد، تجربه اروپايی يافتة تولد تازه و ای مدرندولت ه حضور با را تازه ای ساختار صفويان، دورة با همزمان جهانی، متحول

 از فارغ صفويان، و  .است بوده مدرن دولت های ساير با همرنگ و برابر الگوی از روز، برخورداری آن دنيای در حيات تداوم الزمة
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 به صفوی خانقاه جايگاه بر تکيه با شاخص اجتماعی، مقام و منزلت واسطه کسب به اند، بوده موفق حدی تا زمينه اين در اينکه

 .آوردند دست به است، هر دولتی مشروعيت الزمة که را مردمی مشروعيت نخست، مرحلة در صفوی، طريقت مرکز ثقل عنوان

 [24] .ميرود شمار به دورة صفويان در ايرانی هويت جوهره مردمی واقع، در عامل، اين

بدين منظور که دوره صفوی با تشکيل اولين دولت ملی ايران  ويژگی برجسته دوره صفوی اشتمال آن بر بعد هويتی است.

توانست خود يا همان هويت ايرانی را در قبال دگر عثمانی ها، تاتارهای ازبک، روسيه تزاری و اروپاييان تعريف، تثبيت و به 

ده شده و کيستی ايرانی را جهانيان عرضه نمايد و حس ايرانی بودن را بازتوليد و احيا کند. چيزی ک امروز به فراموشی سپر

 دچار چالشی عميق نموده است.

 

 معماری صفوی: -6

هجری قمری، حکومت مقتدر صفوی بيش از دو قرن  915با در دست گرفتن قدرت توسط شاه اسماعيل صفوی در سال 

هنر اسالمی نام برده ميشود مسند قدرت در ايران را در اختيار گرفت . از دوره صفويه، به عنوان يکی از پر رونق ترين دور های 

.با حضور حکومت صفويه بر [26]. اما ميتوان آغاز دوران طاليی معماری شيعی را همزمان با ظهور شاه عباس اول دانست [25]

 .[27] همچنين عامل شناساننده آن می شد اهميت مسجد به مراتب افزوده شد و اين بار مسجد بايد مظهر آرمان های تشيع و

رخ  "اتفاق معماری"و رويداد های ساختمانی دوره صفوی روشن ميکند که، به رقم برخی نوآوری ها در فضا سازی،  بررسی آثار

داده در اين دوران را بايد حامل ميراث دوره های پيشين برشمرد. درواقع بايد گفت تحوالت آغاز شده از اوايل قرن هشتم و 

شست و ثمره آن معماری نغز، پخته، ظريف و زيبايی است که در قرن يازدهم بخصوص ابتدای قرن نهم در دوران صفوی به بار ن

شکوفا شد. اين اعتال و اوج گيری البته جز در سايه قدرت، ثروت و آرامش همراه با هوشمندی و هوشياری صفويان ممکن نبود. 

يافت و به بار نشست. به اين ترتيب آن تالش های پيگير چند صد ساله زمينه رشد و بالندگی مناسب خود را در دوران صفوی 

دوران صفوی را نه پديد آورنده بلکه بستر ساز رشد اين معماری بايد دانست و به اين اعتبار آن را نه معماری صفوی بلکه 

. برخالف آنچه مشهور است فعاليت های گسترده ساختمانی دوره صفوی تنها به [16] معماری دوران صفوی بايد قلمداد کرد

شاه عباس اول و دوم خالصه نمی شود. بررسی اجمالی کتيبه های بناهای صفوی نشان ميدهد که ساخت بناهای جديد و دوره 

دخل و تصرف در بناهای موجود و تکميل، تعمير و تزيين آنها در دوران اغلب قريب به اتفاق پادشاهان صفوی ادامه داشته 

شد که بخصوص در دوران شاه عباس اول بناهای شاخص و پرهزينه است. شايد اين تصور نادرست از آنجا حاصل شده با

متعددی ساخته شد که نظير آنها را در دوره ساير پادشاهان کمتر ميتوان ديد. اين فعاليت ها در اغلب شهرهای مهم و گاهی 

مل انواع بناها از مسجد و شهرهای کوچک و حتی روستاهای آن دوره ديده ميشود. به لحاظ تنوع نيز آثار باقی مانده تقريبا شا

 [19] .مقبر و مدرسه و باغ و کاخ گرفته تا بناهای بازار و کاروانسرا و حمام و حسينيه و تکيه و پل و آب انبار... ميشود

 

 معرفی بنا: -7
 در اوايل قرن بازدهم هجری يکی از مساجد ساخته شده به سبک وصفوی مسجد فرح آباد از ساخته های دوران شاه عباس 

و دارای تمامی استاندارد های رايج در ساخت ابنيه مساجد اين دوره از تاريخ معماری ايران می  است سياق معماری اصفهان

ايوان اصلی آن با گنبدی آجری دو پوش در قسمت گرديد و فرم آن چهار ايوانی است..مسجد در زمينی مستطيل شکل بنا باشد

دو طرف ايوان دو شبستان عظيم قرار دارد، پيرامون حياط را نيز حجره های جنوبی است که محراب درآن واقع است. در 

متعددی در برگرفته است. بناهای ضلع شمالی به رباط و کاروانسرا شباهت دارد. ورودی مسجد در ضلع شمالی است و از مناره 

ث فرهنگی مرمت شده و برنامه های های آن فقط پايه های باقی مانده است.. اين بنا در سالهای گذشته توسط سازمان ميرا

مرمتی آن در سالهای آتی نيز ادامه خواهد داشت. عناصر ساختاری بنای مذکور متاثر از اقليم معتدل و مرطوب خزری فرح آباد 

 بوده که در اينجا نمودهای هويت سازی با توجه به عناصر مادی و معنوی، در اين مسجد بررسی ميشود.
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       فرح آباد  مسجد :  2شکل                       موقیعت مسجد فرح آباد                     :  1شکل                 

 

 نمای بیرونی: 

اين مسئله ناشی از  کند؛ سردرهای ورودی است. از لحاظ بعد دينیی آنچه ما را به سوی خود دعوت مدر بناهای سنتی 

نمايد. عدم تزيين نما درجه اهميت به  يت بوده و مانع از اين شده که معمار، روزنی برای ارتباط با بيرون ايجاداعتقاد به محرم

نشان از اين است که در زندگی فرد مسلمان، تأکيد بيشتر بر ابعاد  باطن در اسالم را در مقابل توجه به ظاهر آشکار ميسازد و

 در را به سویانسان  ،در ميان ديوارهای ساده اطرافورودی  ملی، تزيينات سردر و از بعد ارزشهای[28]درونی و معنوی است

 . نمادی از مهمان نوازی ايرانيان است دعوت ميکند که اصلی

 

 
 نمای بیرونی مسجد : 3شکل                                                                      

 

 : مسجد ورودی

 بعد لحاظ به و.   است ديگران حقوق به تجاوز عدم به مردم اعتقاد نمايانگر دينی بعد از گذر، زا ورودی نشينی عقب

 نيز مذهب لحاظ از سنت اين. است بوده مدنظر واردان تازه و مهمان و پيشواز بدرقه برای مناسبی فضای ايجاد اعتقادی

 به تا بايد ميزبان و آيد بيرون دستوری به که است آن دنآم بيرون آداب: »  است گفته غزالی محمد امام که آنچنان نيکوست،

. بناست خارج و داخل ارتباط کننده کنترل حقيقت، در ورودی، در[29]«اند فرموده چنين رسول که آيد بيرون وی با سرا در

 در آستانه بين سطحی اختالف ايجاد به ميتوان جمله از شود، انديشيده تمهيداتی ورودی طراحی در که شده سبب مسئله اين

 [29].ميدهد نشان شکل بهترين به را فضا دو بين تمايز که کرد اشاره گذر سطح و
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 : هشتی

 به مستقيم در، ديد شدن باز با. طراحی شده است اصلی به فضای ورود برای افراد ذهنی آمادگی جهت ايجاد فضا اين

 محيط سقف، ارتفاع در کاربندی وجود. رعايت شده استندارد و از لحاظ بعد دينی اصل محرميت  خصوصی وجود فضای داخل

 کند. حس حقارت را به انسان القا نمی ميکند و با رعايت اصل مردمواری، نزديک انسانی ارتفاع به را

 

   :اصلی حیاط به ورودی دهلیز یا داالن

 حرمت. است خصوصی فضای به ورودی از مستقيم ديد عدم و محرميت به اعتقاد داالن ناشی از دينی طراحی بعد از

اساس  بر همچنين [7]است مؤثر درونگرا معماری گيری شکل به داخل بنا در نامحرم نگاه نيافتن راه و افراد شخصی زندگی

 حياط سمت هشتی به تاريک نسبتاً فضای از را شخص هوشمندی، معمار با محيط(، از فرد دريافت به )احترام ملی هنجارهای

 مسير در نور مرحله به مرحله افزايش و گذر به نسبت فضا روشنايی پردازی، کاستن نور در مراتبی لهسلس ميبرد. با ايجاد

 نمايد. می به ميانسرا آماده ورود برای را او و کرده جديدکنجکاو فضايی ديدن برای را شخص حياط سمت به حرکت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : داالن)دهلیز(4شکل                                                         

 

 :  میانسرا

است. صحن تجسم گسست انسان از عالم فانی و گام نهادن در  مساجد اسالمی معماری های ويژگی از يکی صحن و حياط

جريانی مقدس و متبرک است. فضايی است مرکزی که تمامی عناصر درونی اش )آب، حوض و رواق ها( در جهت خلق فضايی 

 حياط وسط حوض در موجود آب اينکه اول کند می ايفا را مهم نقش دو آباد فرح مسجد ميانسرای ند.ماورايی گام برميدار

. کند می تامين حياط در باربندی و بارگيری استراحت به را مسافران و نياز وضوخانه به را مسلمانان و نياز بوده تطهير محل

 مهمانسرا پيرامون. کند می جدا عادی و روزمره زندگی فعاليت و صداسرو از را بنا داخلی فضاهای آوردن در کانون با اينکه دوم

 دارای ميانسرا کند. می مشخص را حجره و  پله راه مانند وابسته بناهای و شبستان به دسترسی و راه برگرفته در هايی حجره را

 ويژگی های اصلی از يکی لقتخ کار در انديشه خود  و خدای با است. خلوت مستطيل به شکل و طرف بوده چهار در ايوان

ايرانی بود با ذهنی درونگرا به خلق بنا  مسلمان يک که است بانی و معمار اثر، شاه عباس اول، است. بديهی مسلمان ايرانيان

 نماد دينی، بعد نظر از پرداخت که نتيجه اين تفکر پيدايش يک معماری درونگرا در فرح آباد بوده است. حياط مرکزی مسجد

 ديگری شاخص هويت ساز حياط محورهای مرکزيت، بر عالوه. است هستی جهان در خدا حضور مرکزيت يگانگی ووحدت، 

 طراحی در حياط محور اهميت از نشان اين و دارند قسمت جنوبی قرار در گنبدخانه و مثل شبستان بنا اصلی ی است. فضاها

 .است قبله محور به احترام از نشان دينی بعد دارد و بر اساس
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 حیاط مسجد : 5شکل                                                                            

 

  حوض:

که در اين بنا به چشم  حوض است يکی از کارهای زيبا در مساجد های ايرانی که منشاء پاکيزگی در ذات ايرانيان است

 پس و وارد حياط به شمالی ضلع از تجن رودخانه از ماليم بندی شيب با وبازر جوی های بوسيله . آب موجود در حوضمی آيد

 مفهوم. است بررسی قابل نيز دينی بعد نظر از حياط اين در باغچه و حوض ميشود، وجود خارج غربی ضلع از حوض سرزير از

 در نگرش اسالمی با که زمانی تا ورمحص باغ معنای به« دئسه اره په» واژه از باستان، زمان های از آن، معنای خاص به باغ

 در مفهوم اين. است بوده ايرانی در معماری مکان حس اصلی صورت بخش الهام همواره امروز تا و ادغام آن پيدايش، ابتدای

 [31].است تجلی يافته حياط صورت به باطنی صورت
 

 : رواق

و در ورودی را اند فين صحن مسجد ساخته شده که در طريی تشکيل شده از چشمه طاقها کهفضای سرپوشيده و ستوندار 

 عناصر و بناهايی که يکی از ويژگی های مهم در طراحی مسجد است. ناپذيری جدايی به شبستان با گنبدخانه متصل می کند .

 وجود ااند و ب پيوسته هم به هميشه شوند، نمی جدا گاه هيچ می باشند، واقعی کليت درونی روشنايی و عمق ايجاد قدرت دارای

 دنيا به نامحسوس طور به زيرا شود، می شروع ديگری و تمام چيزی کجا که داد تشخيص گاه نميتوان هيچ معموال، ها  آن

  [31]  .اند کشيده خود داخل به را جهان به آرامی و شده وارد اطراف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حوض  مسجد                                           : 6شکل                                                                                 
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 : ایوان

 کانونی شود و می باز ميانسرا طرف به و بسته طرف سه از است. شده تشکيل آهنگ طاق يک از آباد فرح مسجد ايوان 

مسجد  دهنده تشکيل اجزای از يکی انهمچنين به عنو .کاری می باشد وکاشی آجرکاری،گچبری چون مختلفی تزئينات برای

 معنای به بدنه ها، در و تعادل بنا را حفظ ميکند. تعادل بخشد می شکوه و برجستگی داشته، به بنا ای العاده فوق اهميت

 نيروهای تمام نما در آرامش برای. مسجد وجود دارد اين در که نماست در بصری وزن های بستگی هم ترازی يا هم برابری،

 ضروری غير چيزهای ی همه که دهد می رخ زمانی درونی آرامش و سادگی .کنند خنثی را بايد يکديگر نما در يک بصری

 که و در آخر چيزی  شوند. انداخته دور کنند، نمی پشتيبانی و فعال حمايت طور به را مراکز بقيه که مراکزی آن و شوند حذف

 حدی تا خصلت، اين آوردن وجود به برای تزئينات در و پيچيدگی زيبايی ودوج البته .است "درونی آرامش" همان ماند می باقی

 [31].  آن نشوند رفتن بين از موجب که جايی تا است حياتی و ضروری

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ی مسجدایوان شمالی و ورود: 8شکل                                                  ایوان جنوبی: 7شکل                        

 

 

 

 

 

 

 
 شرقیایوان : 11غربی                                             شکلایوان : 9شکل                                  

 : گنبدخانه   

گنبدخانه مانند ايوان يکی از مهمترين عناصر معماری ايران است که سابقه ی آن به قبل از اسالم می رسد پوشش گنبدی 

است. گنبد نماد آسمان و مقصد عروج انسان ری اسالمی ويژگی متعددی دارد بيش از هر نوع پوشش کاربرد داشته در معما

است. پوسته ای است محدب که با نگاه نرم و ماليم درونی اش، با انسان مخلص و با ايمان همنوا گشته ، بستر سلوک روحانی و 

تمام از اين مهم که خورشيد و آسمان به مثابه برترين جلوه های قدرت خداوندی عرفانی او را فراهم آورد است. معمار با آگاهی 

اند، همواره کوشيده است اين مضامين، مفاهيم و استعاره های متعالی و عرفانی را با زبانی استعاليی و اشکالی نمادين در فضای 

ناسوت و روزمرگی ها گرداند. عالوه بر گنبد خانه  زيرين گنبد تداعی کند و بيننده را ناخودآگاه متوجه عالم الهوت از بستر

معتدل و  اقليم جغرافيايی، وجود ساير سقف های بنا نيز از داخل به صورت محدب ديده ميشود اما توجه به ويژگی های
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ش سقف ساير قسمت های بنا ) به جز گنبدخانه( از خارج به صورت شيبدار و پوش که شدهسبب  مرطوب خزری و بارش فراوان

 سفال اجرا شود.

 

 

 

 

 

 

 

 : گنبد11شکل

 

 محراب و شبستان:

ن مسجد در ايوان ايجد محراب ميباشد که جهت قبله مسلمانان را نشان می دهد و در سااز ويژگی های معماری ميکی  

بنا  خانهنبدشبستان ستوندار که ارتفاع چندانی ندارد در طرفين گ .اصلی با گنبد آجری بزرگ در قسمت جنوبی واقع شده است

به گونه ای ساخته شده که بتوان با افزودن يا برداشتن دهانه هايی آنها را توسعه داد يا کوچک کرد و به اين ترتيب  و شده اند

 ارتفاع عدم فضا، اين توجه در قابل و جالب نکته د .نچنين منطقه سرپوشيده ای را می توانستند با ديوار تيغه مانند محصور کن

شبستان و محراب، تجلی سکون و  .شد می خارج انسانی حالت از تناسبات می شد شبستان زياد ارتفاع اگر يراز است؛ بلند

 آرامش خيال انگيز معنويت بر نهادی اين جهانی و بستری است که عاشق سر بر خاک سجده معبود می نهد.

که  آنچه که است محتمل خيلی ميکنيم، مقايسه ريکديگ با کمتر، حيات با ديگری و بيشتر حيات با يکی را، چيز دو که آنگاه

 يک يا خانه گنبد يک مانند ها بخش از برای مثال برخی  [31] است. برخوردار بهتری مختلف مقياسهای از دارد، بيشتری حيات

 سر به زواان در يا اند، ارزش هم بخشها کليه مساجد امروزی در که صورتی در .بخشند می قدرت را ديگر مراکز مرکزی، حيات

 سازمان ميانی حياط مسجد اين در .باشند ... و نماها يا پالن در خالی يا پر های قسمت توانند می نيرومند مراکز .برند می

 باشد. گنبد خانه می  کليت دهنده سازمان گنبد فضاهای اندرونی و شبستان ها و همچنين  دهنده

 

 : تویزه ها و طاق ها

هفت تند و کند و با اوهايی به وجود آمده است که با قوس پنجهم تنيده تويزهپارچه و درآباد از ساختار يکمسجد فرح

های خارجی نيز به عنوان نمای ها عالوه بر حضور در فضای داخلی،  درجدارهاند. اين تويزهسيستم چيدمان رومی ساخته شده

های خارجی ) برای اد فضای رابط ( باز است و در جدارهها در فضای داخلی )برای ايجبين تويزه  کنند.اصلی خودنمايی می

دارد.  قرار "خالی فضای" هستند، کامل کليتی دارای که ژرفی مراکز اکثر دل درشود. محصوريت فضايی و مکانی ( بسته می

 در که اشيائی و ساختمانها ميان خالی فضای امروزه که حقيقت اين [31]  .قلب فضا در است آرامشی و سکوت  "خالی فضای"

 .[31]است  يکپارچگی و کليت ايجاد در ما توانايی در اغتشاش نتيجه است، کمياب شده تقريبا دارند قرار ما اطراف
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 : شبستان13شکل                           : محراب                                  12شکل                       

 مناره: 

 راهنما عنوان به اذان گفتن آن کاربرد که شود می اطالق کشيده و بلند نماهای به و است نور جای معنای به نارم يا مناره

 های پله با که قرار دارد جنوبی ايوان طرفين در مناره دو آباد فرح مسجد در که است بوده زيبايی و ايوان ايستای ، شب در

کند. مناره ها با حرکت و سلوک معنوی و دست هايی  می هدايت ميباشد مناره اوج همان که مناره انتهای به را شخص مارپيچ

که به سوی آسمان ميگشايند، بنای مسجد را تکميل ميکنند. مناره در بيکران الجوردی، تجسمی آيينی رمزوار و نيايشگر 

آسمان سر برافراشته و جهش حضور يگانگی خداوند است که آدمی را به وصالش فرا ميخواند. حرکت منار های که به سوی 

ميکنند، نمودی از گواه و شهادت بر يگانگی خداوند است. عالوه بر اين مناره به واسطه مفهوم ذاتی اش )محل نور( فرمی دايره 

وس وار به خود ميگيرد تا نور و کالم الهی را به هر سو بتاباند. و زمينه ساز قداستی باشد که حضور پروردگار را برای انسان محس

 گرداند.

 

 :نماها بررسی

 "مرکز"يک به شدن تبديل برای جا آن دارد، وجود موضعی تقارن که جا هر. آنهاست در تقارن وجود نماها ويژگی اولين 

 زنده اشيای گرچه .آيد می نظر به الزم موضعی تقارن نوعی اغلب ميگيرد، زنده شکل مرکز يک که هرجايی و ميکند پيدا تمايل

نشانه  از مواقع بسياری در کامل، تقارن واقع، در .برخوردارند  "عيار تمام و کامل تقارن" از  ندرت به اما ندا متقارن اغلب

 سازه و ساختار طراحی در سهولت مسئله ی بر داخلی عالوه نمای در تقارن (. علت31) " حيات"نشانه  تا اشياست در  "مرگ"

انديشه  و می بيند را مرکز چيز همه در همواره مسلمان معمار. است خداوند يتو محور يگانگی نمايانگر دينی بعد نظر از بنا،

 اشکالی سبب شکل گيری اسالمی، معماری در همواره اساسی اصل اين. است وجود و هستی رمز وحدت،. مرکزگرا دارد ای

 محوری(، )عمدتاً ايرانی ریمعما موجود در تقارن[32]می باشد اجزا تمامی سرچشمه که دارد مشخص مرکزی يا محور که شده

 ساختمان نمای بصری گستره در مختلف بين وزن های ميکند سعی که ميگيرد؛ نشأت انديشمندانه و معتدل نگاه نوعی از

 .[7]نمای ايجاد تعادل

 و لتدو ملت، عامل سه با ارتباط در زمان صفويان، در ايرانيان ملی هويت عبارتی، به و سياسی-جغرافيايی نمود واقع، در

از  ايران سرزمين ادارة برای مردم ارادة و خواست مکانيزم در را ايرانی هويت که ميتوان طوری به گرفت؛ شکل ايران سرزمين

 عمق در و اسماعيل شاه دست به ايران ملت پيونددهندة صفويان، عوامل دورة در واقع، در .نمود خالصه صفوی دولت طريق

 دولت فلسفة وجودی و ايرانی فرد مشخصة مهمترين تشيع دوره، آن در .گرفت شکل تشيع عامل پيوند با در ايرانی، انديشة

 هويت ايران، ملت و سرزمين جوهرة با پيوند در دولت ايران، سياسی انديشة عنوان به تشيع بنابراين، .ميرفت شمار به ايران

 تار واقع، و در ميبرد نام آيکونوگرافيک عوامل نوانع تحت آن، از گاتمن ژان که است چيزی يافت. اين همان سياسی  جغرافيايی

 مردم نزد در صفوی دولت بقای و مشروعيت اصلی که دليل است اين جالب .است آن بقای و ايرانی هويت شکلگيری اصلی پود و

 معنوی است. عوامل همان نيز، ايران
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 آرايش روزنه های فرد وحدت با. در نماست فرد تقسيمات ويژگی، اولين. است خاص ويژگيهای دارای خود نما تقسيمات اما

 به دری  7 دری، 5  دری، 3  نما سنتی، تقسيمات ی نماها اکثر در سبب همين به ميکند؛ جلوه و قويتر شده تقويت نما

 چيزی هر. می گيرد جای دينی بعد در و خداست به وحدانيت اعتقاد از ناشی وحدت حفظ اين. [33]است بوده فرد صورت

 ای فاصله هيچ .شود ترمی مشخص چيز همه وحدت که جايی تا تنند می و دوند می هم در اجزا اين اما است، اجزايی از متشکل

 اختالفی هيچ و شود می يکپارچه عالم کل نتيجه در. [31]آنهاست  از جزيی نيز فواصل خود زيرا نيست، ها چيز ميان ای رخنه و

 کار در فراگير و پيوسته نظمی .بردارد در را های خردتری کل خود و است بزرگتر یها کل از جريی جز زيرا ماند، نمی آن در

 .[31] اندازد می گذشته بناهای را ياد ما هويت اين ، ظاهر در .سازد می متحد و يافته هم در را اجزا که است

 تأکيد باشد، بدون آهنگ راگ. زندگی است جريان از جزيی ريتم. نماست ديگر شاخص نما تقسيمات در نظم و آهنگ وجود

 برای سنتی معمار پس [34]ميرود دست از بنا با او بصری ارتباط هماهنگی و و نميکند هدايت معينی مسير در را ناظر حاالت

 ديگر عنصری به نما در عنصر از يک آسانی و راحتی به چشم دهد که می طوری قرار را روزنه ها نما، در بصری آرامش ايجاد

شبستان در ضلع جنوبی بنا  ورودی با تغيير ارتفاع و اوج در بعضی قسمت های بنا، از يکنواختی ريتم می کاهد. کند. و حرکت

 به هم باز امر اين علت داشته است و آن دادن جلوه بلندتر در معمار سعی است برخوردار بيشتری ارتفاع از ديگرنماها به نسبت

 بر تأکيد در سعی معمار و است خاصی ارج و اهميت دارای است قبله سمت به کهضلعی  که معنا بدين باز می گردد؛ دينی بعد

  .دارد مسئله اين

 ، تکرارمبتذل. [31] ميشوند تکرار بارها و بارها آن، اجزای و عناصر که است واقعيت اين از ناشی موضوع، هر در نظم احساس

 وجود شده باشد، آفريده شود، می تکرار که فضايی و لهاشک درون جايی هر که داری معنی مرکز هيچ  ندارد. تناوبی هيچ

 کليت يک درون در بايد شود، می تکرار که است، زيرا آنچه  بخش رضايت متناوب معاصر( اما تکرار ساختمان پنجره ندارد)مانند

 خود حتی تقريبا ارد، د را کليت اين آفرينش ظرفيت متناوب تکرار .منفرد و مجزا تکرار شونده واحدهای صورت به نه و باشد

 بلکه نيست تکرار دهد، می روی آنچه واقع در که است اين ميرسد نظر به تر بسيار دقيق که آنچه .شود می تکرار نيز تکرار

 .[31]و...  ديگری از پس از يکی و ديگری از پس يکی  شود. می تکرار همانند امواج چيز يک .است "امواج نوسان"

می  القا را ويکدستی آرامش و می بندد بی نظمی آشفتگی، بر را راه و است عوامل مشابه منظم تکرار حقيقت در آهنگ ريتم يا

 جای در چيزی هر. گرفتن قرار معنای به واالی تشيع، مذهبی تعبير و تحريف همان با معماری، در عدالت به اعتقاد .[35]کند

قيق است؛ گنبد، چارچوب در، مناره ها و.. از شکل های متضاد آنها در اين مسجد اجزا و رابطه ميان آنها د .[7]است نظم و خود

ترکيبی روح بخش خلق شده است. تکرار خوش آهنگ عناصر ساختمانی طاق نماهای متقارن، ايوان های متعادل، آرامش 

د که همان حوض بزرگ واثر يکدست کنندگی رنگی فراگير که بر همه جا گسترده، همگی مفهومی بنيادين را بيان می دار

 برابری و دسترسی بی واسطه به رحمت خداوند است.

 نتیجه گیری: -8
معماری دوره صفوی در جان مايه مفهومی، متکی بر سنت های پيشين و تجربيات غنی فضا سازی است که گاهی نيز راهی 

گان، تصحيح و تکميل آنها، به نوآوری گشوده و به خلق آثاری درخشان انجاميده است. احترام به سنت ها و تجربيات گذشت

تامل در جزييات، شکل ها و تناسبات و احاطه معماران بر طراحی و دانش معماری، اموری است  که ما امروزه جای خالی آنها 

را به شدت احساس ميکنيم. مساجد اين مرز و بود که از ديرباز عالی ترين تجلی گاه انديشه های قدسی و تبلوری آشکار از 

دهای مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سياسی در بستری مقدس و متبرک بوده اند، در نتيجه تقليد بدون تامل حضور رويدا

طراحان از ظواهر و عناصر معماری گذشتگان و غفلت و بی توجهی به اليه های معنوی و معرفتی پنهان در طراحی شان، با نياز 

به روز نقش حياتی شان را به مثابه موجودی پويا و زنده در شهر از  ها و خواسته های انسان امروز همگام نيستند. مساجد روز

دست می دهند و تنها به کالبدی فيزيکی و مرده بدل شده اند. اميد است باز شناسی انديشه های پنهانی در ذات و نهان عناصر 

مساجد امروزی، طراحان را از بند توليد آنها در  و کالبد بناهای گذشته، و در نتيجه آن احيای هويت، فرهنگ و سنت و باز

 کليشه ها، و  ظواهر عناصر رها سازد و در خلق آثاری درخور کمال متعالی بشريت رهنمون کند.
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