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  آيين اسالمي بر معماري داخلي و تحليل روانشناختي محيطي دربنا هاي تاريخي تاثير

  )تاريخي مسجدباغوار شهرتويسركان يبناعه موردي (مطال
  

  

    

  چكيده 

 مي اسالمي معماري اصول طبق بر و روانشناسي مسائل اساس بر طراحي به رسيدن از پژوهش حاضر هدف 

جايگاه مسجد در محل و شهر تويسركان و تعداد باالي مراجعه كه  نتايج بررسي ها نشان مي دهد . باشد

كنندگان و نمازگزاران مسجد و وجهة باالي مذهبي و اجتماعي مسجد، لزوم فضاي بزرگتر را توجيه مي كرد. اما 

سياسي باالي متوليان مسجد مبني بر توسعه و الحاق، اين احتمال را به وجود مي  به لحاظ فشارهاي فيزيكي و

آورد كه در صورت عدم طرح مداخلة صحيح، متوليان بدون در نظر گرفتن مسائل فني و مباني مرمتي دست به 

  اقدامات جبران ناپذيري در چنين بناي اصيلي بزنند.

 مسجد،تويسركان ،روانشناختي محيطي،  تحليل ، معماري داخلي كليد واژگان:
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  مقدمه .1

يكي از نيازهاي ضروري و حياتي نوع بشر است. به طوريكه در طول روند تاريخ  مساجد

به عنوان يكي از مهمترين عناصر شكل دهنده  مسجدسازي توقف نداشته است. مسجد

)به 1388جايگاه ويژه اي داشته است(حائري، اسالميي كننده فرهنگ لشهرها و متج

گونه اي كه در بسياري از آثار منظوم و منثور عرف و انديشمندان به ويژه در قرن هفتم 

و مقارن با دوره صفويه در ايران در كتب بسياري چون كتب اخالق به مباني نظري 

  ).1387پرداخته شده است(قاسمي، مساجداسالميساخت 



 

3 

 

چنين 1911آلمان در سال  2يكي ازاولين نظريه پردازان ورك بوند 1هرمان موتسيوس

  مي نويسد:

معماري وسيله واقعي سنجش فرهنگ يك ملت بوده و هست هنگامي كه ملتي مي «

تواند مبل ها و لوسترها ي زيبا بسازد اما هر روزه بدترين ساختمانها را مي سازد.داللت 

د اوضاعي كه در مجموع ،بي نظمي و عدم براوضاع نا بسامان و تاريك آن جامعه دار

و از سويي ديگر فرهنگ به گونه اي »قدرت سازماندهي آن ملت را به اثبات مي رساند 

غير مستقيم يكي از پايه هاي اصلي زندگاني رواني انسانهاست ادراك انسان از محيطي 

  .)53،1390گروتر ،(كه دورو بر خودش ساخته است تابع فرهنگ اوست 

  مسئلهبيان .2

معماري داخلي نقش عمده اي در كيفيت فضاي ساختمان ايفا مي كند .نحوه ي 

رنگ پوشش سطوح (كف ،سقف و  چيدمان و تقسيم بندي فضا جنسيت و 

ديوارها)،نورپردازي ،مبلمان و مجموعه عوامل موثر ديگر تعيين كننده زيبايي و 

كارآمدي فضاهاي داخلي هستند ،امروزه تاثير معماري داخلي بر آرامش (مجموعه 

                                                           
1herman muthesius 
2werk bund  
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هنجارهاي عصبي )در فضاهاي مسكوني و اثر بخشي (در فضاهاي تجاري) بسيار بديهي 

  مي رسد .و الزم به نظر 

معمار آمريكايي ،در اين خصوص مي گويد : وقتي از يك كف و يك سقف »چارلز مور «

و چهار ديواري يك اطاق ساخته مي شود .در كنار اين شش عنصر ، عنصر هفتمي هم 

وجود دارد كه فضا است و اين عنصر اثري بيش از عناصر فيزيكي دارد كه فضا توسط 

  »آنان ساخته شده است 

اصل ،فضاي معماري با تر كيب مناسب ديوارها ،ستون ها ،كف ها و سقف ها  روي اين

به هويت و كيفيت  موردنظر دست مي يابد و محيطي ما نوس ،مفيد و قابل استفاده 

،زيبا و خوش آيند و امن و مستحكم براي انجام كليه فعاليت هاي زندگي در شرايط 

ساختاري يك بنا (ديوارها  ،ستونها ،كف مختلف ،فراهم مي آورد البته با اينكه سيستم 

ها و سقف ها )فرم و طرح اصلي فضاهاي داخلي آن را تعيين مي كند ليكن ساختار اگر 

ان را به معني انتخاب و آرايش عناصر طراحي داخلي در نظر بگيريم در چنين فضاهايي 

ابل در نهايت توسط عناصر طراحي داخلي شكل مي گيرد .بدين ترتيب كه روابط ق

رويت  اين عناصر ،فضاي داخلي يك مكان را مشخص كرده و بدان نظم مي بخشد 



 

5 

 

.براين اساس طراحي داخلي نقش تاثير گذار و قابل اعتنايي در تعريف و سازمان دهي 

زيبايي شناختي آنها –فضاهاي داخلي ساختمانها و در نهايت ارتقاي كيفيت كاركردي 

طراحي داخلي در ساخت سازها را به ضرورتي  ايفا مي كند ،نقشي كه بهره گيري از

  .)،سايت1391،،عبدي (محمدي  تبار  اجتناب ناپذير تبديل مي نمايد

هدف از پي گيري اين موضوع رسيدن به طراحي بر اساس مسائل روانشناسي و بر طبق 

اصول معماري اسالمي مي باشد وجايگاه معماري داخلي در ارتباط با مبحث كالن 

ز ايران و با توجه به نا بسماني ها و آشفتگي هاي موجود در اين زمينه مارا به معماري امرو

سواالتي راهبر مي شود كه دليل ورود معماري داخلي غرب و فراموش شدن معماري 

وتحليل روانشناختي فضاها چه تاثيري بر انسان دارد؟ و روش تحقيق به  اسالمي چيست؟

  كتابخانه اي و....مي باشد. صورت تحليلي توصيفي موردي به شيوه ي

  

  

  ضرورت تحقيق.3

فرهنگ و اخالق و روش زندگي اجتماعي هر قوم و جامعه تاثير بسزايي در شكل 

ظاهري و فرم معماري آن منطقه دارد و عالوه بر آن در درون و روح معماري نيز تاثير 
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هر گذار است .به اين صورت كه بر اساس شيوه زندگي اجتماعي و فرهنگي مردم 

) افراد به شدت احساس مي مسجدمنطقه نياز به يك سري فضاها در محل سكونت (

شود  ونحوه برقراري روابط بين اين فضاها و دوري ونزديكي و يا مجاورت فضاها را فقط 

و فقط يك عامل تعيين مي كند و آن چيزي نيست جز فرهنگ معيشتي و اجتماعي و 

  آنها ظهور مي يابد . ارزشهاي اعتقادي آن قوم كه در معماري

در اين مقوله نيز سيري در تاريخ هنر و معماري ايران گواه بارزي است براين ادعا كه 

  ايرانيان در اين عرصه نيز مانند عرصه هاي ديگر پيشتاز بوده اند.

هنر ومعماري ايران از دير باز داراي چند اصل بوده است كه به خوبي در نمونه هاي اين 

است.اين اصول جنين هستند :مردم واري،پرهيز از  هنر نمايان شده

با توجه به اين )1388،226، گلپرورفرد بيهودگي،نيارش،خودبسندگي و درون گرايي.(

موارد  تحقيق و بررسي  در مقوله معماري داخلي و تحليل روانشناختي محيطي و آيين 

  اسالمي هرچه بيشتر ضرورت بيشتر پيدا مي كند.

دي فرد و جامعه متفاوت است الگوهاي ركرتاريخي رابطه ي كادر دوره هاي مختلف 

خاصي نيز وجود دارد كه يكسان به نظر ميرسند پارسنز بعضي ازاين الگو ها را معرفي 

كرده است او با استناد به نظريه سايبرنتيك نظام هاي با اطالعات باال و انزژي كم را 

نگ در باالي كنترل كننده ي نظام هاي با انرژي زياد و با  اطالعات كم ميدانست فره

سلسله مراتب كنترل قرارداد و نظام هاي گروهاي اجتماعي شخصيتي و اندام واره اي به 

دنبال آن قرار ميگيرد نظام هايي كه در پايين اين سلسله مراتب قرار دارند محدوديت 
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هاي رفتاري بيشتري را ايجاد ميكندد بنابراين شخصيت روانشناختي انسان از عوامل 

 شتري دارد و به همين ترتيب عناصر ديگر مراتب ديگر كنترل دارند.ديگر كنترل بي

بر اساس اين مدل ، فرهنگ يا نظام مشترك باور ها ، ارزش ها، نماد ها و شيوه هاي 

بيانگر شخصيت گروهي از مردم بيشترين كنترل را بر رفتار انسان دارند هر فرهنگ با 

  داشتن تحوالت ويژه خود منحصر به فرد است.

هنگ با بقا و رشد گروهي از مردم در محيطي جقرافياي شكل مي گيرد محيط فر

  ساخته شده هميشه در بطن يك فرهنگ و جزيي از آن است. 

هر نسلي با محيطي اجتماعي و ساخته شده ارتباط دارد كه توسط نسل هاي بعدي به 

ي وجود آمده. مردم نسبت به محدوديت هاي فرهنگي محيط خود كه به رفتار ها

خواسته هاي مشترك  "روزمره آنها تحميل مي شود آگاهي كامل ندارند هنجار ها  يا 

نتيجه مهم فرايند  (bates 1956)تعيين كننده ي اثر فرهنگ بر افراد هستند 

اجتماعي شدن براي افراد توانايي دريافت نگرش ها و رفتار ها و معاني محيط فرهنگي 

دائم با فرهنگ ها و خورده فرهنگ هاي  است حرفه هاي طراحي عموما و به طور

مختف سر و كار دارند.شهود فردي طراح به تنهايي نميتواند دانش مورد نياز طراحي 

  فضاهاي زيستي سازگار با زدگي و ارزش هاي مردم را فراهم آورد.

  اهداف تحقيق.4
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هدف اصلي اين تحقيق رسيدن به طراحي بر اساس مسائل روانشناسي و بر طبق اصول 

  معماري اسالمي مي باشد .

  اهداف فرعي.5

  دليل ورود معماري داخلي غرب و فراموش شدن معماري اسالمي  بررسي

  بر انسان  شتاثيرو تحليل روانشناختي فضاها بررسي 

  پرسش هاي تحقيق.6

  پرسش اصلي1,6

چه مواردي بايد  بر اساس مسائل روانشناسي و اصول معماري اسالميداخلي در طراحي 

  شود؟ رعايت

  پرسش هاي فرعي2,6

  دليل ورود معماري داخلي غرب و فراموش شدن معماري اسالمي چيست؟ 

  تحليل روانشناختي فضاها چه تاثيري بر انسان دارد؟ 

  روش تحقيق.7

در اين پژوهش روش تحقيق به صورت تحليلي توصيفي موردي به شيوه ي كتابخانه اي 

  و....مي باشد.
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  اخالقي در معماري  تاثير فرهنگ و ارزش هاي.8

فرهنگ تلفيق شده اند.  2طراحان محيط مانند بسياري از افراد حرفه اي ديگر اعضاي 

فرهنگ فرايند اجتماعي شدن خاص خود را دارند يكي از اين دو  2هر كدام از اين 

فرهنگ عمومي و مربوط به كل جامعه است و ديگري فرهنگ حرفه اي طراح است كه 

مربوط به خود را دارد. هنجارهاي حرفه اي  هنجار هاي رفتاري ارزش ها و خواسته هاي

و فشار هاي گروهي در طراحي محيط به ويژه معماري تاثير گذارند. 

(montogomery 1966)   در نتيجه اين حرفه ها حتي در زمانهايي كه با تغييراات .

تمام (Larson 1979)اساسي در نظر هايشان مواجه اند به كلي متحول مي شوند 

ل انسان كه توسط پارسونز معرفي شده در متن محيط جقرافيايي و نظام هاي اعما

ساخته شده جلوه گر ميشوند اين نظام ها تاثير اندكي بر واقعيات اعمال مردم دارند ولي 

بر آن چه مردم ميتوانند انجام دهند اثر گذار هستند. قبل از آنكه مردم بتوانند عملي را 

ظام محيط جقرافيايي توجه كنند آنگونه مازلو انجام دهند ، بايد به محدوديت هاي ن

  عنوان كرده است مهمترين نقش محيط ساخته شده ايجاد سرپناه است .

مردم خصيصه هاي اندام واره اي و شخصيتي متفاوت و منحصر بفردي دارند ، اين 

خصيصه ها در محيط هاي اجتماعي ، فرهنگي و جقرافيايي نيز به صورتي جمعي عمل 

  مينمايند.

ويژگي هايي كه محيط ساخته شده براي يك فرد يا يك گروه دارد اثر خورده نظام ها  

بر فرايند هاي ادراك ، شناخت ، عاطفه بر رفتار فضايي شناخته شده فراهم مي آورد و 
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به طرح سواالت اساسي در مورد چگونگي استفاده مردم از محيط و تجربيات زيبا 

د. نظام هاي طبقه بندي طراح را نيز در تشخيص شناختي آنها در محيط كمك مي نماي

اينكه طراحي بايد چه فعايت هايي را تامين كند و چه تجربيات زيبا شناختي بايد جزوه 

  اهداف طراحي باشد ياري مي نمايند.

  

  

  درك رفتار انسان در طراحي محيط 1,8

ان درك نقش محيط ساخته شده در زندگي مردم نيازمند فهم و درك ماهيت انس 

است. اين مطلب موضوع مطاللعه رفتار شناسان است ، رفتار شناسان تنها به بخشي از 

ادراك رفتار انسان توجه دارند هر چند كه ممكن است در موورد فرآيند هاي اصلي 

موضوع ، توافق عمومي وجود داشته باشد، ولي ئر مورد چگونگي كاركرد اين فرآيند ها 

از اختالف نظر ها با نظريه طراحي اتباط كمي دارد  چنين توافقي وجود ندارد بعضي

  ولي بعضي ديگر از آنها با اين حوزه نظري پيوند بيشتري دارد . 

انگار هاي طراحي داخلي ، معماري ، معماري منظر و محيط  و طراحي شهري بر 

  مفاهيم ماهيت و مقاصد انساني استواراست . 

، نظريه هاي معماري آگاهي ندارند خود را اگر طراحان ادعا كنند كه از ماهيت حدسي 

گول زده اند ، شناخت اصول  و مباحث اساسي توصيف و توين رفتار انسان به درك 
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رابطه ي محيط و رفتار كمك ميكند اين شناخت به معماران نشان ميدهد كه محيط 

چگونه ميتواند نياز هاي مردم با پيشينه هاي مختلف ، تجربيات زيبايي شناختي 

تلف و الگو هاي فعاليت متفاوت را تامين كند. اين شناخت همچنين ما را قادر مخ

  ميسازد كه با اطمينان پيشبيني كنيم و متكي به دانش خود باشيم.

 الگوي بوم شناختي يا الگوي نظام هاي اجتماعي انسان2,8

اما به اين رويكرد نظام هاي اجتماعي هنوز در  حوزه  رفتار و محيط تثبيت نشده است 

  :هر حال مضمون اصلي اين كتاب را تشكيل مي دهد اين الگو  چند ويژگي دارد

محيط  و رفتار آنقدر در هم تنيده شده اند كه مي توان آن ها را از هم  - 1

  تفكيك كرد

تفكيك ناپذيري آنها نه تنها ب مبناي اين گفته مرسوم كه محيط ب رفتار   - 2

كه نمي توان رفتار را مستقل از رابطه تاثير مي گذارد بلكه به اين دليل است 

دروني آن با محيط درك كرد و اين كه رفتار را بايد در بستري محيطي  

) و پيروانش 1968تعريف كرد اين اساسي ترين نكتته در رويكرد باركر (

) است به لحاظ تاريخي ، علوم رفتاري و اجتماعي افراد 1973،1974(ويلمز 

پيرامونش جدايند . اما باركرد و ديگران بر اين  را طوري بررسي  كردند  كه 

عقيده اند كه واحد تحقيق مناسب در اين زمينه واحدي است  كه محيط و 

 افراد هر دو را بر  بگيرد
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بهترين  كار اين ا ست كه روابط محيط اطراف در قالب نظام بوم شناختي  - 3

دوگانه وجود  بررسي  شود كه در آن بين محيط ها و افراد تاثير دو جانبه و

دارد خود واژه بوم شناسي نيز ستلزم تاثير متقابل محيط  و موجودات زنده بر  

يكديگر است در  گذشته محيط همچون  متغير مستقل در نظر گرفته ميشد  

كه بر رفتار  تاثير ميگذارد شكل آن را تعيين ميكند و آن را به وجود مي 

ن نظر بر ميخوريم كه محيط را آورد از همين رو در اغلب كگتاب ها به ا ي

بايد افراد طوري طراحي كرد كه نياز ها و اهداف آن هه برآورده شود يكي از 

معاني ضمني ا ين  رويكرد سنتي اين است كه نظارت انسان بر محيط بايد 

محدود باشد و محيط بايد در شكل ثابت و تغيير ناپذير با افراد هماهنگ 

 گردد .

ي كلي از نياز ها ، تمايالت و شيوه هاي رفتاري فرد دست يابي آن اگر بتوانيم به تصوير

وقت طراح محيطي مي تواند قابليت هاي رفتاري و محيطي استفاده كننده را به شكلي 

منسجم مشخص كند بنابراين اگر طراحي بخواهد محيطي را براي گروهي طراحي كند 

طرز فكر گروه در محيط نيز اعمال كه قلمرو هاي اوليه را بسيار ارزشمند مي داند بايد 

شود اما اگر گروهي قلمروها را به شكلي سرسري  به كار گيرد طراح محيطي بايد قلمرو 

ها را طوري طراحي كند  كه مطابق سليقه همان گروه باشد اگر  گروهي برا ينظارت بر 

ايد تامل بر ساز و كار هاي كالمي و فرا كالمي زياد تكيه مي كنند طراحي محيط ب

عملكرد اين ساز و كار هار ا تسهيل كند بنابراين در طراحي محيطي   دو نكته بايد به 
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تركيب  ساز و كا هايي كه استفاده كننده  براي نظارت بر  - 1دقت بررسي  شود : 

تعامل  اجتماعي به كا مي گيرد  چيست ؟  از كدام رفتار ها بيشتر استفاده مي شود ؟ 

ت است ؟ كدام تركيب  به نظر مي آيد كه بيش از همه به كار كدام رفتار هاي بي اهمي

براي استفاده از اين ساز و كار ها   محيط  تا  چه اندازه  بايد  ثابت يا  - 2مي آيد ؟ 

متغير باشد ؟ آيا محيط بايد به طور مداوم سيال  و متغيير باشد  يا مي توان با توجه به 

  سبتا ثابت و ايستا كرد ؟تصوير كلي گروه استفاده كننده آن را ن

به طور خالصه پيش نهاد نگارنده اين است كه طراحان محيطي به شيوه هاي رفتاري 

انگيزشي آنها توجه كنند  –شناختي  –استفاده كننده  گان و همين طور حالت ادراكي 

. تمركز بر فقط يكي از سطوح رفتار به معناي فراموش كردن نظام پيچيده نيازها  ، 

و شيوه هاي رفتاري است . اما اختيار كردن اين رويكرد ما را در برابر يك دو خواسته 

  راهي قرار مي دهد.

شيوه هاي رفتاري فرد ، گروه ، يا  يك فرهنگ ممكن است به دليل فشارها و قيد و 

  بندهاي محيط تحويل يابد .

ر  خانه به طور مثال ، اعضاي يك  خانواده شهري ممكن است تنها به اين دليل كه د

هاي  پر  جمعيت تثبيت قلمروه هاي خاثص غير ممكن است به ساز و كارهاي ديگري 

متوسل شوند  افرادي كه همه در يك اتاق مي خوابند يا از يك تخت خواب  استفاده 

مي كنند چگونه مي توانند محل خواب خود را قلمرو اوليه بدانند ؟ آيا  وقتي كه افراد 

قلمرو اوليه استفاه نمي كردند  طراح مي تواند  نتيجه بگيرد  در محيط  پيشين  خود از
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كه ؟آن ها در محيط  جديد نيز نياز به قلمرو اوليه ندارند ؟ اگر طراح پاسخ اين سوال را 

مثبت فرض كند ، قيد و  بندهاي  محيط قبلي احيا مي شود و فرد نمي توان  شيوه 

دو راهي كامال روشن نيست اما دست كم  زندگي خود را  تغيير دهد بيرون آمدن از اين 

  در اين جهت مي توان دو گام برداشت .

  تويسركان جدباغوارمسمعماري  .9

 بازار كنار در گنبدي سقف هاي و آجري هاي تويزه سنگي، ستونهاي با باغوار مسجد

 سطح از آن ي اندازه كه سالي كهن چنار درخت است. شده ساخته تويسركان قديمي

 قطور ي شاخه دو به متري 4 فاصله از كه متر،15 آن محيط و متر 30 حدود زمين

 سال 2000 از بيش باغوار مسجد چنار. دارد وجود مسجد اين كنار در شود مي تقسيم

 سطح در درخت اين تنه محيط. است ايران درختان كهنسالترين از يكي و دارد عمر

  .است متر 20 حدود زمين

 است اين نيز باغوار تسميه وجه. دارد قرار بنا شرقي ضلع و مسجد حياط در درخت اين

 به باغ آن از كهنسال درخت اين اينك و بوده باغ مكان اين دور هاي گذشته در كه

  .است مانده يادگار
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 شماي امروزي درخت

 

 تنه و پيكره اصلي درخت
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ورودي اصلي بنا در ضلع شرقي قرار گرفته كه در واقع اصلي ترين ورودي بنا در گذشته 

بوده است. اين ورودي امروزه ورودي بخش زنانه مسجد مي باشد كه به يك هشتي و 

فضاي تقسيم كوچك راه دارد. ارتباط اصلي به شبستان، بخش زنانه امروزي، و ارتباط 

  رد. ديگر به ايوان قديمي بنا راه دا

به لحاظ دوره بندي تاريخي احتماالً در ابتدا بنا تنها شامل يك شبستان و اين ورودي 

بوده است و بعد در سالهاي متأخر ايوان با طاق كژاوه اي كه با تير چوبي مهار شده، به 

آن اضافه شده است و سپس جلوي اين ايوان را با تيغه اي آجري پوشانيده اند. (اين 

  سنگ سفيد و مالت ماسه سيمان آمود شده است.) ايوان امروزه با

  

  

  

  

  

  

هشتي ورودي بخش زنانه مسجد كه احتماالً در گذشته تنها 

 ورودي بنا بوده است. 

 بخش شبستان و بخش اصلي مسجد
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شبستان شامل چهار ستون سنگي و جمعاً نه طاق آجري است كه به وسيلة ساده ترين 

كاربندي ارتفاع سقف آن به حداقل ارتفاع رسيده است. در سالهاي اول انقالب نوع 

بخشي به مسجد الحاق شده است كه به لحاظ فرم معماري و مصالح فاقد ارزش هاي 

  واالي معماري بخش اصيل بناست.

  

  

  

  

  

  

  

  

يوان بنا كه در كنار فضاي شبستان قرار گرفته و احتماالً به ا

 فضاي اصلي الحاق شده است. 

بخش توسعه يافته مسجد كه در اوايل انقالب با طاق ضربي و 

 تيرآهن ساخته شده است. 

���٢ ���ر�  
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        شرح تصوير:شرح تصوير:شرح تصوير:شرح تصوير:

فرم و اندازة آجرهاي مورد استفاده در بخش طاق و تويزه هاي آجري 

سانتي متر است كه در بخش هاي سازه اي مورد  17×17×4بنا 

  استفاده قرار گرفته است.

نيمة همان آجر و يا يك چهارم آن (چارك) نيز در قسمتهايي نيز از 

 استفاده شده است.

  

  

  

  

  

  سازه

 17×17×4فرم و اندازة آجرهاي مورد استفاده در بخش طاق و تويزه هاي آجري بنا 

قسمتهايي سانتي متر است كه در بخش هاي سازه اي مورد استفاده قرار گرفته است.در 

  نيز از نيمة همان آجر و يا يك چهارم آن (چارك) نيز استفاده شده است.

  

  

  

  

  

 

 

���٣ ���ر�  



 

19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

        شرح تصوير:شرح تصوير:شرح تصوير:شرح تصوير:

ستون هاي سنگي شبستان مسجد از يك يا دو قسمت با سنگ 

آهكي ساخته شده است. كه روي هر ستون يك سرستون مكعب 

براي قرار دادن تويزه هاي آجري  سانتيمتر پايه اي 8مربع به ارتفاع 

  شده است.

ماهيت هندسي اين ستون ها به لحاظ فرم و حجم حجاري شده 

تبديل فرم هشت ضلعي به چهار گوش است كه به وسيلة تراش هايي 

سانتي متري خورده به فرم راست گوشه تبديل شده  120در ارتفاع

  است.

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  نتيجه گيري : .10

دنياي امروز دنياي بي ثباتي ارزش هاست . هيچ معيار ثابتي براي اينكه بگوييم اين اثر 

خوب است يا بد وجود ندارد . نسبيت در ارزشها ، كثرت گرايي در معيارهاي ارزشي و 

شكاكيت در مباحث هستي شناسي و انسان شناسي را بدنبال آورده است . اينها در 
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و مصلحين جهان همه يك اصل كلي را بيان كرده اند و  حالي است كه پيامبران ، حكما

شمول و مدبر بر هستي حاكم است و بايد ها و نبايد  آن اينكه يك حقيقت جامع جهان

ها ، زشتي ها و زيبايي ها و همه مباني و معيارهاي مبتني بر ذات و فطرت انسان است 

د ، تكيه بر ارزشهاي ثابت . گمان مي رود آنچه راه حل جامعه طوفان زده كنوني ما باش

و پيروي از هنر آرمانگرا است تا هم هنرمند به كمال برسد و هم مخاطب رشد كند . 

انساني كه قدرت انتخاب ندارد مثل كف و خاشاكي روي آب با هر جرياني در سطح ، به 

اين سو و آن سو كشيده مي شود . چنين شخصي چون جهت گيري اساسي و معنايي 

د ؛ از جوشش پنداشتها ي اصيل از درون خود محروم است و تبديل به در كارش ندار

يك مقلد مي شود . نداشتن قدرت انتخاب عموما ريشه در ناتواني در دستيابي به يك 

 در آخر باتوجه به تحليل نمونه ي موردي به اين نتيجه مي رسيمهويت مستقل دارد . 

اجراي ميان افزا در كنار بخش  در بخش مرمت، تنها راهكار مداخله و توسعة مسجد

اصيل است. اين بناي ميان افزاي الحاق شده بايد داراي نشانه هاي معماري و تكنيك 

هاي سازه اي روز ما باشد و در غير اينصورت يك اقدام بازسازي صرف است و شديداً به 

  لحاظ مباني زير سوال قرار مي گيرد.

دام بازسازي صرف با استفاده از الگوها و اهميت اين موضوع در اين است كه اگر يك اق

مصالح سنتي صورت پذيرد، بخش الحاقي از بخش اصيل قابل تشخيص و تمايز نيست و 

در طول زمان و نگاه رهگذران يا نمازگزاران، تمايز تاريخها ديگر ممكن نخواهد بود و 
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زمي مي باشد اما تبعاً قرار دادن كتيبه يا سنگ نوشته، در صورت بازسازي، نيز راهكار ال

  كافي نيست و ممكن است كه اين كتيبه بنا به هر دليلي از بين برود. 
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