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 Purpose: The purpose of this research was to model the structural 
equations of the dimensions and components of the Islamic Iranian 

architecture of the contemporary era of architecture (case sample; 

the shrine of Masoumeh 'Say').  

Materials and Methods: The research method was descriptive 
correlational. The statistical population of this study consisted of all 

architectural professors that have had at least one Islamic 

architecture plan. In the case of census sampling, all the teachings 
designed in Islamic architecture were selected for 67 people for 

research. The research instrument consisted of 7 dimensions 

(perceptions in unity, moleness perception, sense of belonging to 
location, perception of immortality, perception of the 

purposefulness of the universe, perception of the existence of 

existence, valuable perception) and 252 components. Using experts 

and fan professors, content validity was provided. The validity of 
the questionnaire was obtained by Cronbach's alpha method 0.93. 

To analyze the data, two levels of descriptive statistics (frequency, 

mean, percentage) and inferential statistics (Kolmogorov Smirnov 
test were used to determine the normalization of the variables of the 

studied variables, Pearson correlation test, structural equation model 

test). 

Findings: In general, the results of the research showed that 
between the nine dimensions (unity perception, the perception of 

value, the perception of the sense of belonging to the place, the 

perception of immortality, the perception of meaning, the perception 
of the universe, the perception of the purposefulness of the universe, 

the perception of reasonable life) and Improving the quality of 

Islamic architecture has been significantly correlated with the shrine 
of Masoumeh (Peace be upon her) at the level of P  50/0>. 

Conclusion: Also, the results of the research showed that the 

proposed model has been relatively favorable. 
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 214... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل

 نمونه) معماری اندیشمندان نگاه از معاصر دوره

 («س» معصومه حضرت حرم موردی؛

 1 صدر سلیمانی ملیحه
 اسالمی، آزاد دانشگاه ک،اار واحد ،معماری دکتری،گروه دانشجوی

 ایران اراک،
 

 *2 قبادیان  وحید
 اسالمی، آزاد دانشگاه مرکز، تهران واحد معماری، گروه، استادیار
 (.مسئول نویسنده) ایران تهران،

 
 3خانمحمدی مرجان
 اراک، اسالمی، آزاد دانشگاه اراک، واحد ،معماری گروه، استادیار

 .ایران
 

 4مطلق پور شفیع فرهاد
 آزاد دانشگاه محالت، واحد آموزشی، مدیریت گروه، دانشیار
 ایران محالت، اسالمی،

 
  دهیچک

 و ابعاد ساختاری معادالت یابی مدل حاضر، تحقیق هدف: هدف
 نگاه از معاصر دوره اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه

 .است بوده( «س»معصومه حضرت حرم موردی؛ نمونه)معماری
. تاس بوده همبستگی نوع از توصیفی تحقیق روش: ها روش و مواد

 هک بوده معماری رشته اساتید کلیه شامل تحقیق این آماری جامعه
 گیری نمونه شیوه به. اند داشته اسالمی معماری طرح یک حداقل

 ای مقاله یا طرح اسالمی معماری در که اساتیدی کلیه سرشماری،
 تحقیق، ابزار.شدند انتخاب تحقیق برای نفر 67 تعداد به اند داشته

 شدن، ملکوتی ادراک وحدت، در ادراک)بُعد 7 شامل پرسشنامه
 بودن هدفمند ادراک جاودانگی، ادراک مکان، به تعلق حس ادراک

 و( بودن ارزش با ادراک وجود، عالم با ارتباط ادراک هستی، عالم
 ن،ف اساتید و خبرگان نظرات از استفاده با. است بوده مؤلفه 252

 امهپرسشن اعتبار ضریب.است شده فراهم پرسشنامه محتوایی روایی
 تحلیل و تجزیه برای. آمد بدست 93/0برابر کرونباخ آلفای روش به

 طحس و( درصد میانگین، فراوانی،)توصیفی آمار سطح دو از اطالعات
 رمالن تعیین برای اسمیرنوف -کولموگوروف آزمون)استنباطی آمار
 پیرسون، همبستگی آزمون مطالعه، مورد متغیرهای توزیع بودن

 .شد استفاده( ساختاری معادله مدل آزمون
 ادراک)هگان نُه ابعاد بین داد، نشان تحقیق نتایج کلی بطور :ها یافته

 حس ادراک شدن، ملکوتی ادراک بودن، ارزش ادراک وحدت،
 وجود، عالم ادراک معنا، ادراک جاودانگی، ادراک مکان، به تعلق

 بهبود و( معقول حیات ادراک هستی، عالم بودن هدفمند ادراک
 در( س)معصومه حضرت حرم بر تکیه با اسالمی معماری کیفیت

 .است بوده معنادار رابطه P<05/0 سطح
 حقیقت پیشنهادی مدل داد، نشان تحقیق نتایج همچنین: گیری نتیجه

 .است بوده برخوردار مطلوبی نسبتاً تناسب از
 

 ،(س)معصومه حضرت حرم اسالمی، -ایرانی معماری : ها واژه کلید
 معماری اندیشمندان

 

 04/04/1400: افتیدر خیتار
 25/06/1400:  رشیپذ خیتار

 v_ghobad@yahoo.com* نویسنده مسئول: 

 
 مقدمه

معمارى مذهبى در طول تاریخ، جایگاه و قداست خاصى در بین ایرانیان 
بیانگر هویت آنها بوده ، به گونه ای که مسلمان شیعه مذهب داشتند

مهمترین رکن در معماری اسالمی، کالبدی کردن باورهای معنوی است.
و روحانی نهفته در روح و ذات اعتقادات دینی است. معماری اسالمی به 

لفه ها، و بهره گیری از محیط پیرامون خود ؤدلیل استفاده از عناصر و م
(. 1)قرار داشته استثیر ایدئولوژی های شکل دهنده آن أهمواره تحت ت

( پوشش ظاهری معماری صرفاً پوششی مجازی است که از 2به نقل از)
حقیقتی محافظت می کنند و غنای درونی و سربسته آن تعیین کننده 
جوهر و هستی راستین بنا است و قابل قیاس با  وجوهات و فضای بیرونی 
نیست. درون گرایی در جستجوی حفظ حریم محیطی است که در آن 
شرایط کالبدی با پشتوانه  تفکر، تعمق و عبادت به منظور رسیدن به 
اصل خویش و یافیتن طمأنینه خاطر و آرامش اصیل در درون، به نظمی 
موزون و متعالی رسیده است. معنایی که از فطرت انسنان سرچشمه 

 گرفته است.
معماری فضای مکانهای مقدس باید به گونه ای طراحی و غنی سازی 

دلهای همه زائرین آن را با  یگانه آفریدگار هستی و ذات  شود که
اقدسیت و بی نهایت همراه کند، به گونه ای که با قرار گرفتن در آن 
فضا، روح آنها با فاصله گرفتن از مختصات زمین و آنچه در آن است به 
ملکوت اعلی به پرواز درآید و از کمال معنویت بهره مند گردد. این در 

ه فضای معماری شده در عین برخورداری از سازه های حالی است ک
زمین و فیزیکی از سازه های روحانی و معنوی نیز برخوردار 

.چنین طرح و نقشه ای مادامی ممکن پذیر می شود که به دور (.3باشد)
از دیدگاه مادی گرایانه و دنیوی با شور و عشق  و با هدف به تصویر 

مال و قرب الی الهی نقش آفرینی شود. گری و تبیین  غایت جهان و اوج ک
و آمیخته با  هنرمندبرگرفته از حس درونی  اسالمی -ایرانی معماری

با استفاده از  هنرمند باشد.  های معنوی می فرهنگ و مذهب و آیین
یش خو هنر، نمادینمی و برگرفته از مفاهیم الاس هنرهای تزیینی  جنبه

می که الینات بناهای اسشک تزی را به کامل مطلوب رسانده و بی
 (.4)ای دارند است، جایگاه ویژه نمادینبرگرفته از این گونه مفاهیم 

فضاسازی بر مبنای معماری اسالمی وابسته به توجه به ارزش های هنری، 
  مذهبی و فرهنگی است که آن را پدیدار می سازد.–زیباشناختی ، دینی 

لزوماً مکانهای مقدس و زیارتی که از قداست و پاکیزگی برخوردارند، 
باید در معماری طراحی شده خود، مشتمل بر ویژگی های لطیفی باشند 
که ذهنیت و دلهای  همه زائرین خود را  به اوج معنویت ، بصیرت درون 

به مکان، ملکوتی کردن روح، در محضر  و صیقل دادن باطن، حس تعلق
دن عالم برتر نزدیک نماید. شفافیت فضای معماری شده، زیبایی قرار دا

معنای شفافیت به بیان کیفت فیزیکی ماده آن را فزونی می بخشد. 
ومعنای عملی آن به کیفیت سازماندهی فضاها می پردازد. شفافیت به 
توصیف کیفیت مصالحی که نور از داخل آن عبور می کند، می پردازد 

، کیفیت ادراکی  را که به ذهن اجازه می دهد تا و معنای کاربردی آن 
مفاهیم فضایی متفاوت را تمایزدهد، توصیف می کند. بنا به نظر زیگفرید 
گیدئون، شفاقیت کیفیتی است بنیادی از محصولی هنرمندانه که می تواند 
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 215... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  با محوریت سالمتپژوهشی سبک زندگی اسالمی -فصلنامه علمی

 (. زائران با حضور در5به اصل و منشأ هنری و معمارانه خود بازگردد)
یی و شفافیت خاصی برخوردار باشد، دچار تحول فضایی که از زیبا

روحی شده و به مسائلی می اندیشند که در خارج از آن به ذهن آن نمی 
رسد.جذابیت مکانهای مقدس و مذهبی با صفا و شادی درون در رابطه 

(. هر اندازه مکانهای مقدس و مذهبی مبتنی بر رویکرد هایی  6است)
زائرین را برای رسیدن به اوج طراحی شوند که زمینه پرواز روح 

معنویت و بی نهایت فراهم نماید، بیشتر بر دلهای زائرین تأثیر گذار است 
و گرایش زائرین را برای قرار گرفتن در آن بیشتر می کند تا جایی که 
به مکرر عالقه مند می شوند که به آنجا مشرف شوند و از فضای معنوی 

اهد براین ادعا، تعاریفی است که . ش(7ادراک شده آن استفاده نمایند)
زائرینی که از مکانهای مقدس و مذهبی مثل  مجموعه آستان قدس 

امام رضا)ع( برای سایرین نقل می کنند و جالب توجه اینکه   -رضوی
زائرین از واژه بارگاه ملکوتی زیاد  یاد می کنند و این امر بیانگر این 

برخوردارند که می تواند است که فضای  معماری شده، از ویژگی هایی 
با دل، قلب و روح زائران همراه شده و در سفر معنوی و انجام مراسم 

حرم حضرت عبادی، شور و نشاطی که وصف ناپذیر است را ایجاد نماید.
معصومه)س( از اماکنه بسیار مهمی است که به نظر می رسد به دلیل 

معنوی آن می توسعه فضای آن الزم است مؤلفه هایی که به غنی سازی 
انجامد باید بطور جدی تر مد نظر طراحان و معماران آن باشد تا نه تنها  
ارزشهای معماری اسالمی و معنوی آن  خدشه دار نشود، بلکه جو 
معنوی در فضای معماری آن حاکمیت بیشتر پیدا نماید. معماری ایرانی 

این  در پی یافتن عمقی معنوی است و در مرکز خود به مجرد می رسد.
مفهوم نه تنها در معماری امروز ما بلکه در معماری دنیا تا ابد  قابل 

جمعیت روزافزون زائرین این حرم شریفه،  (. بنابه8تداوم و تکرار است)
توسعه و گسترش فضای آن را ضروری ساخته است. لذا توسعه  فضای 

 تاسالمی فراهم شود که قداس-فیزیکی آن باید مبتنی بر معماری ایرانی
آنها نزد زائرین نه تنها حفظ کرده، بلکه بیشتر نماید تا حدی که دلهای 
بیشتری را روانه خود نماید. معماری حرم مطهر حضرت معصومه)س( 
و مجموعه آن که به دلیل اینکه یک مکان مقدس نزد اذهان شیعیان و 
مسلمین ایران و جهان است،حساسیت خاصی داشته و فراتر از اصول 

اول قرار دارد. اصولی که  بیشتر از اینکه مبنای مهندسی و معماری متد
عمرانی داشته باشد، مبنای روحانی و معنوی داشته و بر پایه محاسبات 
شهودی  قرار دارد. منظور از محاسبات شهودی، فراهم سازی منظومه ای 
است که از زوایایی چون ادراک معنا، تقرب به عالم وجود، ارتباط با 

ادراک حیات معقول و حس تعلق به مکان برخوردار است عالم هستی، 
و از اینرو به معمارانی نیازمند است که بتوانند بیش از پیش به زوایای 
یاد شده پرداخته و منظومه ای را طراحی کنند که  در آن بخوبی وجود 

(.بنابر این در 1388زوایای شهودی درآن نزد زائرین ادراک شود)تقی لو،
یای شهودی مورد لزوم برای طراحی معماری حرم نظر گرفتن زوا

حضرت معصومه)س( و غنی سازی آن وابسته به ذهنی خدامحور و 
آخرت گرا بوده که فضایی طراحی نماید که روح انسانها در آنجا به 
پرواز در آید و در عالم اعلی با خدای خود به راز و نیاز و عبادت 

د زوایای مورد لزوم برای بهبو بپردازند. تحقیق حاضر تالش کرده است تا
از نگاه و غنی سازی معماری فضای حرم حضرت معصومه)س( را 

مورد شناسایی و مطالعه  استادکاران سنتی معماری و اندیشمندان معماری
قرار دهد. گرچه مطالعات متعددی در رابطه با معماری اسالمی شده 

ر طراحی است که برخی بطور بطور مادی به عناصر و اجرایی که د
» با عنوانمعماری اسالمی باید مورد توجه قرار گیرد، پرداخته اند 

( با  9؛)«رزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطیا
ر ؛  و برخی دیگ«فه های کالبدی در حس تعلق به مکانؤلم تأثیر »عنوان

ه داشتدر طراحی معماری اسالمی، به مسائل معنوی و متافیزیکی توجه 
این نوع طراحی بر نزدیک شدن به ذات اقدسیت و خدامحوری  و اساس

( با عنوان 10؛)«می به مثابه معرفت الهیالاس هنر» قرار داده اند با عنوان
 نقش طراحی خدا محورانه در آثار» (با عنوان11؛ )«جاودانگی و هنر»

 تجلیات حکمت معنوی در هنر»،( با عنوانمددپور؛)«آینده مسلمانان
( با 13؛)«جاودانگی در آثار معماری اسالمی »( با عنوان12؛ )«میالاس

هویت در »(با عنوان14؛)«معماری ایرانی و ارزش های اسالمی»عنوان
پدیدارشناسانه به طراحی مناظر  نگاهی »( با عنوان15؛)«معماری ایرانی

ابعاد و مؤلفه های اما با این حال، الگویی در رابطه با «.  شهری مقدس
صورت « س»اسالمی با تکیه برحرم حضرت معصومه -معماری ایرانی

 نپذیرفته است، از اینرو مسئله اصلی تحقیق حاضر عبارت است از اینکه
اسالمی حرم حضرت -ابعاد و مؤلفه های غنی سازی معماری ایرانی

و تناسب الگوی بدست داده شده در این ارتباط  معصومه)س( کدامند
 چگونه است؟

 نظری و تجربی تحقیقپیشینه -1
یکی از عوامل مؤثر بر حفظ هویت دینی و اسالمی، غنی سازی معماری 
و آثار تمدنی است. از جمله این آثار تمدنی، مکانهای مقدس و مذهبی 
بوده که زائرین برای برقرار ارتباط با خالق هستی و معبود خویش در 

 ل عبادی و بندگیاین مکانها حضور پیدا کرده و عالوه بر زیارت به اعما
خداوند می پردازند به گونه ای که با این ارتباط، روح آنها پاالیش و 
تسویه یافته و با احساس برطرف شدن ناپاکی ها، احساس خوشایندی 

از جمله « س»در آنها پدیدار می شود. بارگاه ملکوتی حضرت معصومه
طراحی  اماکن مقدسه ای است که همواره زائرین زیادی دارد. غنی سازی

اسالمی آن بر اساس پیشینه نظری و تجربی ذیل قابل تبیین  -معماری
 است:

 نظریه وحدت وجود -2
)عارف مصری قرن « ابن سبعیناصطالح وحدت وجود، اولین بار توسط 

ای مدون در عرفان نظری سپس برای اولین بار به عنوان نظریهو  هفتم(
ه آنچه در مکتب ابن در قرن نهم مطرح شده است. البت« جامی»توسط 

توان معادل یا مالزم نظریه وحدت وجود تلقی نمود، همان عربی، می
اشیاء مختلف با قرار . بر اساس این نظریه، نظریه تجلی و ظهور است

گرفتن در یک مجموعه صاحب یک اسم می شوند وآن اسم نیز با اشیاء 
در  دیگر در مجموعه ای دیگر صاحب نامی واحد می شوند تا اینکه

. در دیدگاه عرفا، نهایت همه اشیاء تحت نام واحد عالم قرار می گیرند
کلید اصلی حل معمای نظریه وحدت وجود را باید در مسئله تجلی و 

بر اساس علم عرفان، هستی منحصر در ذات متعالی  (.16ظهور جست) 
خداوند است؛ ماسوی اهلل نمود و ظهور و تجلی او هستند؛ به این بیان 
خداوند متعال که هستی محض است، شدت و کمال هستی او موجب 
عشق به ظهور و تجلی می گردد. ذات حضرت حق عین عشق و محبت 

دیدن ذات خود از طریق و محبوب ترین چیز در نزد حضرت حق،  است،
ظهور ذات حق از «)استجالء»دیدن شئونات ذاتی خود است که از او به 
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برای ذات خود در تعینات( تعبیر می آورند، و استجالء تام حاصل نمی 
 (. 17)شود مگر به ظهور او در هر شأن از شئونات

 نظریه تعلق به مکان -3
پذیر ناختی و هویتی تفسیرهای روانش از نظر سیتالو، تعلق مکانی از جنبه

است. در روانشناسـی تعلـق مکانی به رابطة شناختی فرد با محیط یا 
شود و از نظر هویتی، تعلق مکانی رابطة تعلقی و  ق میالفضای خاص اط

ه محـیط اجتماع  (18 )کند ای است که در آن زندگی میی هویتی فرد ـب
 (فر الکساندرنظریه جاودانگی آثار)کریستو -4

الکساندر عظمت اثر معماری را نه در بزرگی و نو بودن آن و نه در 
 گذارد و محبوبیت معمار آن بلکه در اثری که بر ذهن کاربر خود می

ها در طبق این معنا انسان.کند شود، جستجو می در ذهن او جاودانه می
. مانندپس از مرگ باقی می ،گذارندآثار و اشخاصی که از خود باقی می

مانند آثار هنرمندان، یا انجام تحواّلت تاریخی و سیاسی و یا اکتشافات 
 (.19می)عل
 نظریه ادراک معنا -5

ی معماری است و معماران جهت طراحی  فضا هستهبر اساس نظریه ، 
نیازمند تفکر و تصور در رمزگشایی ماهیت فضا و کشف پیامهای ساطع 

ی آن هستند.اگر فضا را واجد دو ویژگی صورت و معنا شده از صور ماد
 روبرو خواهیم بود میان اجسام« مکان تهی»بدانیم،با چیزی بیش از یک 

که هم دارای وجه آشکار یعنی شکل فیزیکی و هم دارای وجه پنهان 
در این فرآیند سه مؤلفه ادراکی شامل انسان، فضا و  و باشد یعنی معنا می

 فضا قابل بررسی است. رابطه بین انسان و
 هانظریه عینی ارزش -6

 یاعمال و رفتارها ای و طیموجود در مح یایدر اش هینظر نیبر طبق ا
وجود داردکه  ینیملموس، محسوس و ع یاتیخصوص ایها  یژگیو یانسان

 یاثر هنر ایمنظره  کیکند.  یآن ها را متصف به صفت ارزش م
تناسب ،یچون تعادل، هماهنگ یها یژگیاست که و ،ارزشمندیهنگام

 نیا یابیوحدت اجزاء در آن وجود داشته باشد. با احراز و رد ایو 
توان درجه  یاست که م گریمشخص د یارهایو احتماال مع ارهایمع

قضاوت و  یو به نوع دیرا سنج یهنر یاثر و بنا ایمنظره  کیخلوص 
ظر از ن رونینفسه و ب یها بالذات و ف یژگیو نیدست زد.ا مثبت یداور
انسان بر مطلوب  یقابل ارزش و ارج اند و عقل جمع یو شخص یفرد

 (.20)دهد یم یبودن آن ها گواه
 نظریه هدف االهی -7

 ندگیز یمعنااز  رمحو اخد نظریة تفسیرمؤثرترین و  ترینارپرطرفد
ت. بر اساس این نظریه تحقق بخشیدن آزادانه و  مختارانه ساالهیا فهد

معنادار سرچشمة خداوند برای  آدمی مقرر داشته، تنها به هدفی که 
  نجها دجوو الهیا فهد نظریه  که شتدا توج باید  است. زندگی

آخرت  را برای داشتن زندگی معنادار ضروری نمی داند، یعنی بر اساس 
این دیدگاه ،صرف تحقق بخشیدن به هدف خداوند جهت داشتن زندگی 

ن آخرتی وجود نداشته باشد. طرفداران معنادار کافی است، حتی اگر جها
این نظریه هدف االهی درباره هدف خداوند، که می تواند به نحو یگانه 
ای به زندگی انسانها معنا ببخشد، اختالف نظر دارند. برخی بر این باورند 
که هدف خداوند می تواند تنها منبع و منشأ قوانین اخالقی ثابت باشد، 

وانینی سبب بی معنایی زندگی می شود. عده در حالی که فقدان چنین ق
ای دیگر از طرفداران نظریه هدف االهی معتقدند که خلق شدن از سوی 

خدا به منظور هدف و دلیل خاص، تنها راهی است که زندگی ما را از 
گزافه بودن می رهاند، و  افراد دیگری بر این اعتقادند که زندگی تنها 

ه از روی قصد و اراده توسط خالقی در صورتی معنادار خواهد بود ک
ایجاد شده باشد و بنابر این کسب معنا از نوع مقوله ای است که اثر 

 (.21هنری به واسطه خلق از سوی هنرمندی با اراده وشعور دارا می باشد)
 نظریه حیات معقول -8

بهره گیری از آموزه های قرآنی و دینی حیات  استاد محمد تقی جعفری با
حیات معقول دانسته است و آن را حیات آگاهانه ای می داند  ایده آل را

که در آن نیروها و فعالیت های جبری و جبرنمای زندگی طبیعی را 
بابرخورداری از رشد ، در مسیر هدفهای تکاملی نسبی تنظیم 
نموده،شخصیت انسانی را که تدریجا در این گذرگاه ساخته می شود، 

این هدف اعال، شرکت در آهنگ . دوارد هدف اعالی زندگی می نمای
ه . حیات معقول، عالی ترین مرتبکلی هستی وابسته به کمال برین است

شناخت بوده که انسان پس از گذر از  انواع شناخت در فضاهایی که 
قرار می گیرد، به آن دست می یابد. از اینرو حضور فضا در رشد و 

نشان داد، تأثیر ( 22(.  مطالعات)22شناخت انسان قابل توجه است)
مذهب و دین بر فضا غیر قابل انکار بوده و لذا فضای معماری باید با الهام 
از آموزه های دینی و مذهبی به گونه ای طراحی شود که در حرکت 

 انسان به سوی مراتب عالی شناختی مؤثر واقع گردد.
 )مالصدرا(ارتباط مراتب وجود با مراتب ادراکنظریه  -9
عالم محسوسات (1: درا، سه عالم کلی وجود تحقق دارده اعتقاد مالصب

عالم مثال، یعنی عالم صور مقداری که عینا (2. م دنیاستلکـه همان عا
 .باشد نظیر عالم محـسوسات است، با این تفاوت که عاری از ماده می

از طرف دیگر  .عالم معقوالت که مجرد از ماده و خواص مادی است(3
 ادراک خیـالی (2ادراک حـسی (1: انسان دارای سه نوع ادراک است

ادراک عقلی. انسان حقیقتی است که وجود به اعتبار هر قوهای از  (3
شود، بدین گونه که  قوای ادراکی خود، در یکی از عوالم وجود واقع می

با درک محسوسات، در عالم حس؛ در حال ادراک خیـالی، در عالم 
 ثال و در حال ادراک کلیات و معقوالت، در عالم عقول قرار میم

 (24)گیرد
 نظریه اصالت ملکوت -10

این است که آن چه در اشیا و موجودات  مالصدرا نظریه اصالت وجود
آن هاست، اما نظریه اصالت ماهیت شیخ « وجود»عالم منشأ اثر است، 

هاست. نظریه  آن« ماهیت»اشراق می گوید که آن چه منشأ آثار است 
 «ملکوت»اصالت ملکوت نیز می گوید آن چه منشأ اثر در اشیاست 

اشیا است و دو مفهوم وجود و ماهیت از ملکوت اشیا انتزاع می شود؛ 
یعنی همان طوری که قائالن به اصالت وجود معتقدند، وجود واقعیت 
دارد و منشأ اثر است و ماهیت از وجود انتزاع می شود و هم چنین 

طوری که قائالن به اصالت ماهیت معتقدند، ماهیت اشیا منشأ اثر  همان
است و وجود از ماهیت انتزاع می شود، ما معتقدیم هر دو مفهوم وجود 
و ماهیت دو مفهوم انتزاعی هستند و آن چیزی که واقعیت اشیاست، 
 .ملکوت اشیاست و منشأ انتزاع دو مفهوم وجود و ماهیت، ملکوت است

ن بر اساس روح ملکوتی که دارد، اختصاصات و تعلقاتی فرا از اینرو انسا
مُلکی، کالبدی و زمینی دارد که در صورت حضور در فضایی که این نیاز 
روح ملکوتی را ترضیع نماید، متعالی می شود. در چنین فضایی، انسان به 

  (.25منبعی که همه چیز از اوست و بسوی اوست، وصل می شود)
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 217... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 . خالصه تحقیقات تجربی صورت پذیرفته در ابعاد مورد مطالعه1جدول 

تحلیل ابعاد معماری  تحقیق عنوان
 اسالمی

 و مفروضات مقدس یمعنو تیاز هو یمساجد: بازتاب یاسالم یجوهر معمار

 
 
 

 

 

 

 

 
 ادراک با ارزش بودن

 بسوی ادراک معماری اسالمی
 هویت در معماری: میراث فراموش شده معماری اسالمی در معماری و شهرسازی معاصر

 معماری معاصر ایرانهویت و راهکارهای احیای آن در 
 هویت در معماری ایرانی

 معماری ایرانی و ارزش های اسالمی
 مفهوم هویت و معماری در معماری معاصر

 بخش در معماری ادراک انسان با عوامل هویت
 -گیری از تجربه سایر کشورها در بازتعریف هویت معماری ایرانی بحران هویت در معماری معاصر ایران و بهره

 (ژاپن و هند: موردی نمونه)اسالمی
 تحقق پذیری هویت اسالمی در آثار معماری

 معاصر رانیدر ا ادبودی یمؤثر بر مقبره ها یمعمار یمؤلفه ها حیتوض
 
 

 

 

 
 ادراک جاودانگی

 خرد و فلسفه میمسجد از مفاه فیزیکیعناصر  ریتأث یابیارز
 یاسالم سینف یرنگ و نور در معمار نیو مضام میمطالعه مفاه

 رانیا یفعل یبازتاب روح زمان در معمار نحوه 
 جاودانگی جاودانه است
 تصویر اصفهان از بهشت

 جاودانگی در آثار معماری اسالمی

 (شاخص های مؤثر ایجاد حس خلوت و رازگونگی در مساجد )نمونه موردی مسجد جامع اصفهان
 
 
 

ادراک ارتباط با عالم 
 وجود

های موردی: مسجد آقانور،  می مساجد مکتب اصفهان نمونهالارتباط میان پیکربندی فضایی و حکمت در معماری اسبررسی 
 هللا لطف مسجد امام اصفهان و مسجد شیخ
 مالآرمانها و واقعیتهای اس

 تاریخی گورستانهای ضبط و حفاظت ، مراقبت به مربوط رهنمودهای
 درک معماری اسالمی

 چیست؟: رابطه بین ادراک و مذهبهنراسالمی 
 

 ادراک ملکوتی شدن
 « : مسجد امام اصفهانی، مطالعه مورد یصفو یمعمار ناتیدر تزئ یعالم معنو یتجل

 پاکستانی و بریتانیایی به روایت از مسلمان   مدینه و مکه زیارت:مناقشه مورد اماکن مقدس، اماکن
 شهری مقدسپدیدارشناسانه به طراحی مناظر  نگاهی

 ویژگی های حیات معقول به عنوان هدف متعالی انسان و راه های وصول به آن در اندیشه عالمه محمدتقی جعفری

 
 

 ادراک حیات معقول

 مقدس های ارزش و پایداری
 معماری، ارزشهای و ادراک: درک رابطه بین بالغت و واقعیت

 نقش ادیان بر معماری مساجد و کلیساها
 شناسی و معماری اسالمی سنتی: مطالعه معماری مبتنی بر ایده عرفانیکیهان 

 طراحی مکانهای مقدس آینده
  ریزی خدمات شهری برای زائرین در پیرامون حرمهای مطهر؛ نمونه مطالعاتی: هسته مرکزی شهر قم برنامه

 
 
 

نمونه موردی: امام زاده شمس الدین محمد )ع( )شهرستان دماوند استان تهرانتزیینات وابســته به معماری امام زاده های 
 (دماوند

 (رزیابی حس تعلق به مکان با تأکید بر عوامل کالبدی و محیطی در سواحل شهری )مطالعة موردی: ساحل بوشهرا
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  آینده ظرفیتهای معماری معاصر ایران برای تبدیل به میراثی برای :در جستجوی معماری سرآمد
 
 
 
 
 

 ادراک تعلق به مکان

مسجد امام خمینی )ره( و مسجد شهید )مساجد سنتی تهران ،مونه موردین2)فه های کالبدی در حس تعلق به مکانؤلم تأثیر
 (مطهری

 نقش دلبستگی در ایجاد حس مکان خیابان سنتی در مالزی :ساخت مکان
 مقدس مکانهای مطالعه: مذهب و مکان تعلق به حس

 عوامل تشکیل دهنده آن مفهوم حس تعلق به مکان و
 سمبولیسم در معماری مساجد
 مکان مشترک: پیوند مشترک

 (اطی: حی)مطالعه مورد یو اسالم یرانیا یآن در متن فرهنگ یو تجل طیمح یتأمل بر سطوح وجود

مند بودن ادراک هدف
 عالم هستی

 معماری تعالی ایجاد در اسالمی هنر فلسفه و ها ارزش ، پایدار هویت تحقق و شناخت
 ، فضا و زمان یجهان: برداشت از معمار بیترت

 معماری اسالمی و چشم انداز احیای آن در جهان امروز
 طراحی معماری می درالنعکاس معانی منبعث از جهان بینی اسا

 مقدس تجلی عالم مثال در طراحی فضای شهری، سیری از خیال تا واقعیت؛ موردپژوهی: میدان قبله شهر مشهد

 
 
 
 
 
 
 
 

 ادراک وحدت

 اله اصفهان(موردی؛ مسجد شیخ الطف )مطالعه یدر مساجد دوره صفو یاسالم یمعمار ییساختار فضاحدود و ثغور 

 اصفهان( امام مسجد: موردی مطالعه) اسالمی و ایرانی معماری در شکل کننده متحد عناصر بررسی
 مفهوم وحدت در معماری: تجلی روح در مکان

 ساخت مواد: اهمیت و تأثیر آن بر معماری
 نظامهای  متناسب معماری اسالمی

 نتریالبا تاکید بر خانه دریابندری و آذربا اثر ایرج ک)حس وحدت در معماری معاصر ایران 

 ماسولهتزئینات گره چینی در بناهای محله خانه بر 

های کاخ تیسفون با اولین مساجد ایران )مسجد جامع نائین، مسجد جامع  بری مطالعه تطبیقی نقوش گیاهی گچ
 (اردستان، مسجد جامع اصفهان

 رابطه معنا، زیبایی شکل و سازه در معماری دوران اسالمی

 هویت اسالمی در معماری و شهرسازی درآمدی بر
 تحلیل هندسی معماری مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان جهت تعیین ارتباط هندسی نمازخانه با جلوخان ورودی بنا

 یو عثمان هیرنگها در مساجد صفو نینماد یمعن

 
 
 

 ادراک معنا

 آراء مالصدرابا نگاهی به مفهوم حرکت در  ادراک فضای سیال در مسجد جامع تبریز؛ 

 شناختی ثر در بکارگیری ادراکات حسی در فرایند طراحی معماری با رویکرد پدیدهؤبیین راهکارهای مت
 تغییر ادراک معنا از حرم امام رضا)ع( در نسبت با زمان

 های معماری حاکم بر بناهای عبادی از منظر حکمی و پدیدارشناسی تبیین مولفه
 تحول اجتماعی مخاطبانر ای تاریخی با تأکید بطهمحیطی در محیبازشناسی نظام معانی 

 معماری، هویت انسانی و محلی
 کیفیت فضا.

بر اساس مطالعات صورت پذیرفته در رابطه با پیشینه نظری و 
 تجربی یاد شده، مدل مفهومی تحقیق به شکل ذیل ترسیم شده است:
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 219... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 

 اسالمی دوره معاصر از نگاه اندیشمندان معماری-. الگوی مفهومی تحقیق در رابطه با ابعاد معماری ایرانی1نمودار 

 
 مواد و روش ها

جامعه  همبستگی بوده است.حاضر، توصیفی از نوع  روش تحقیق
 که حداقلرشته معماری بوده آماری این تحقیق شامل کلیه اساتید 

یک طرح معماری اسالمی داشته اند. به دلیل محدودیت جامعه 

آماری، با استفاده از شیوه نمونه گیری سرشماری، کلیه اساتیدی که 
نفر برای  67در معماری اسالمی طرح یا مقاله ای داشته اند به تعداد 

ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان بر تحقیق انتخاب شدند. 
 اساس جدول ذیل بوده است:

 
 یت شناختی نمونه مورد مطالعه. ویژگی جمع2جدول 

 سابقه خدمت مرتبه علمی جنسیت متغیر

 سال 15باالتر از  سال 15تا  استاد تمام دانشیار استادیار مرد زن 

 36 31 4 16 47 39 28 فراوانی
 94/46 05/53 33/28 55/40 11/31 11/51 8/48 درصد

از  %11/51از پاسخگویان زن، و  %8/48بر اساس جدول فوق، 
از پاسخگویان دارای مرتبه علمی  %11/31پاسخگویان مرد بودند.

از پاسخگویان دارای مرتبه علمی دانشیاری و  %55/40استادیاری،
 %05/53از پاسخگویان دارای مرتبه علمی استادتمام بودند. 33/28%

از  %94/46سال و  15تا  ازپاسخگویان دارای سابقه خدمت
 سال بودند. 15پاسخگویان دارای سابقه خدمت باالتر از 

 
 نقشه فرایند تحقیق حاضر بر اساس نمودار ذیل استوار بوده است:

 حیات معقول

 ادراک معنا

حس تعلق به 
 مکان

هدفمند بودن 
 عالم هستی

 ادراک وحدت

ادراک 
 جاودانگی

ادراک  ملکوتی 
 شدن

ادراک با ارزش 
 بودن

ارتباط با ادراک  
 عالم وجود

اسالمی -ابعاد معماری ایرانی

 دوره معاصر

  از نگاه اندیشمندان معماری 
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 220... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

 
 

بُعد)ادراک در وحدت، ادراک ملکوتی  9ابزار تحقیق، پرسشنامه شامل 
تعلق به مکان، ادراک جاودانگی، ادراک هدفمند شدن، ادراک حس 

بودن عالم هستی، ادراک ارتباط با عالم وجود، ادراک با ارزش بودن، 
مؤلفه بوده است. با  252ادراک معنا، و ادراک حیات معقول( و 

، اس آی 2، ایران داک1مراجعه به پایگاههای معتبر داخلی)مگ ایران
و پایگاههای معتبر  1379-1398( مقاالت سالهای 4، نورمگس3دی

، 9، اشپرینگر8، امرآلد7، الزویر6، پروکوئس5خارجی)ساینس دایرکت
مورد بررسی و مطالعه  2002-2020( مقاالت سالهای 10سیج پاپلیکیشن

ای اسالمی بر -قرار گرفت و مؤلفه های مرتبط با تحلیل معماری ایرانی

ر اساس پنج درجه تهیه پرسشنامه  استخراج شد. مقیاس آن بر حسب ب
ای لیکرت)خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم و خیلی کم( بوده است. با 
استفاده از نظرات خبرگان و اساتید فن، روایی محتوایی پرسشنامه فراهم 
شده است.ضریب اعتبار پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ 

بدست آمد. برای تجزیه و تحلیل اطالعات از دو سطح آمار 93/0برابر
آزمون یفی)فراوانی، میانگین، درصد( و سطح آمار استنباطی)توص

اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد -کولموگوروف
آزمون همبستگی پیرسون، آزمون مدل معادله ساختاری( استفاده  مطالعه،

 .شد

 

 برای تعیین نرمال بودن توزیع متغیرهای مورد مطالعهاسمیرنوف  -. آزمون کولموگوروف3جدول 

 متغیر داریسطح معنی مقدار خطا گیرینتیجه

05/0 نرمال است  345/0  ادراک در وحدت 

05/0 نرمال است  218/0  ادراک ملکوتی شدن 

05/0 نرمال است  283/0  ادراک حس تعلق به مکان 

05/0 نرمال است  277/0  ادراک جاودانگی 

05/0 نرمال است  311/0  ادراک هدفمند بودن عالم هستی 
05/0 نرمال است  382/0  ادراک ارتباط با عالم وجود 
05/0 نرمال است  259/0  ادراک با ارزش بودن 
05/0 نرمال است  365/0  ادراک معنا 
05/0 نرمال است  278/0  ادراک حیات معقول 

_________________________________ 
1 .Magiran 
2 .Iran doc 
3 .SID 
4 .Normags 
5 .Science Direct 

6 .Proquest 
7 .Elsveir 
8 .Emerald 
9 .Springer 
10 .Sage publication 

 فرایند اجرای تحقیق

 ادبیات و پیشینه تحقیق

پیشینه نظری و  پیشینه 
 تجربی

 مفهومی اولیهتدوین مدل 

 تدوین سؤاالت تحقیق

 

گردآوری اطالعات با 

 پرسشنامه محقق ساخته

 نتیجه گیری

تدوین مدل تجربی و 

 اعتباریابی آن

 فراهم سازی یافته ها
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 221... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

اسمیرنوف برای بررسی نرمال یا  -نتایج آزمون کولموگروف
داری ها، نشان داد که مقدار سطح معنیغیرنرمال بودن توزیع داده

( است، لذا نتیجه گرفته 05/0همه متغیرها بزرگتر از مقدار خطا) 
-می شود که ابعاد متغیرهای مورد مطالعه از توزیع نرمال پیروی می

 کنند.
 فرضیه اول تحقیق - 11

 ادراک ارزش بودن، ادراک ملکوتی شدن، ادراک وحدت،.بین 1
عالم ادراک ادراک جاودانگی، ادراک معنا، ادراک حس تعلق به مکان، 

( و بهبود ادراک حیات معقول ، ادراک هدفمند بودن عالم هستی،وجود
اسالمی با تکیه بر حرم حضرت  -کیفیت معماری ایرانی

 همبستگی مثبت وجود دارد. معصومه)س(

( اسالمی با تکیه بر حرم حضرت معصومه)س-بهبود کیفیت معماری ایرانیضریب همبستگی و مجذور ضریب همبستگی چندگانه پیش بینی . 4 جدول
 بر اساس ابعاد نُه گانه

 
 
 
 

 
 

Sted.error eta t sig R 2R 
2R F sig 

 مرحله اول
 ضریب ثابت

 ادراک وحدت

 
435/1  
362/0  

 
352/0  
403/0  

 
418/0  

 
326/11  
572/7  

 

001/0  
001/0  

 
578/0  

 
334/0  

 
562/0  

218/24  001/0  

 مرحله دوم
 ضریب ثابت

 ادراک با ارزش بودن

 
567/1  
738/0  

 
624/0  
573/0  

 
532/0  

 
254/16  
325/8  

 

001/0  
001/0  

 
652/0  

 
425/0  

 
583/0  

455/31  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک ملکوتی شدن

 
362/1  
428/0  

 
429/0  
354/0  

 
568/0  

 
242/5  
385/4  

 
001/0  
001/0  

 
776/0  

 
602/0  

 
498/0  394/15  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک حس تعلق به مکان

 
328/1  
537/0  

 
298/0  
514/0  

 
637/0  

 
873/15  
373/12  

 
001/0  
001/0  

 
542/0  

 
294/0  

529/0   
487/23  

001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک جاودانگی

 
377/1  
512/0  

 
773/0  
462/0  

 
573/0  

 
387/19  
584/5  

 
001/0  
001/0  

 
762/0  

 
580/0  

 
687/0  872/12  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک معنا

 
902/1  
572/0  

 
346/0  
547/0  

 
604/0  

 
382/21  
480/7  

 
001/0  
001/0  

 
767/0  

 
588/0  

 
744/0  793/8  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک عالم وجود

 
277/1  
531/0  

 
415/0  
843/0  

 
534/0  

 
383/14  
875/25  

 
001/0  
001/0  

 
624/0  

 
389/0  835/0  328/10  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

ادراک هدفمند بودن 
 عالم هستی

 
795/1  
763/0  

 
327/0  
596/0  

 
486/0  

 
648/12  
376/18  

 
001/0  
001/0  

 
594/0  
 

 
352/0  

 
562/0  826/5  001/0  

 سوممرحله 
 ضریب ثابت

 ادراک حیات معقول

 
492/1  
764/0  

 
743/0  
524/0  

 
687/0  

 
632/17  
875/8  

 
001/0  
001/0  

 
738/0  

 
544/0  

 
488/0  357/7  001/0  

ادراک ارزش بودن،  ادراک وحدت،بین  اساس یافته های جدول فوق،بر 
ادراک ملکوتی شدن، ادراک حس تعلق به مکان، ادراک جاودانگی، 

 ، ادراک هدفمند بودن عالم هستی،ادراک عالم وجودادراک معنا، 
 اسالمی با تکیه -کیفیت معماری ایرانی( و بهبود ادراک حیات معقول

همبستگی مثبت و   >05/0P در سطح  بر حرم حضرت معصومه)س(
معناداری وجود دارد. نیز یافته های جدول فوق نشان داد، ادراک وحدت 

درصد، ادراک ملکوتی  42درصد ،  ادارک با ارزش بودن   33به تنهایی 
درصد، ادراک  29درصد، ادراک حس تعلق به مکان   60شدن 

 39عالم وجود درصد، ادراک  59درصد، ادراک معنا  58جاودانگی 
درصد، و ادراک حیات  59درصد، ادراک هدفمند بودن عالم هستی 

کیه با ت اسالمی-درصد واریانس بهبود کیفیت معماری ایرانی 54معقول 
 بر حرم حضرت معصومه)س( را تبیین می کند.
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                   انکارو هم صدر سلیمانی ملیحه  222

Journal of Islamic Life Style  Volume 5, Issue 2, Summer 2021 

 فرضیه دوم تحقیق -12

 -الگوی پیشنهادی تحقیق در رابطه با بهبود کیفیت معماری ایرانی
با تکیه بر حرم حضرت معصومه)س( از تناسب مطلوبی  اسالمی

 برخوردار است.

 

 

 
 اسالمی دوره معاصر از نگاه اندیشمندان معماری-تحقیق در رابطه با ابعاد معماری ایرانی. الگوی تجربی 2نمودار 

 
بر اساس نمودار فوق، الگوی تجربی تحقیق در رابطه با بهبود معماری 

اسالمی حضرت معصومه)س( از نگاه اندیشمندان معماری -ایرانی
ادراک در وحدت، ادراک ملکوتی شدن، ادراک حس بُعد)  9شامل 

تعلق به مکان، ادراک جاودانگی، ادراک هدفمند بودن عالم هستی، 

ادراک ارتباط با عالم وجود، ادراک با ارزش بودن، ادراک معنا، 
(  بوده است. الگوی تجربی آزمون شده بیانگر آن حیات معقول 

سالمی حضرت ا -است که برای بهبود طراحی معماری ایرانی
معصومه)س( می توان با توجه به عوامل هفتگانه در این الگو، 

 گامهای مؤثری به این منظور برداشت.
 .   روابط بین متغیرهای پژوهش در مدل معادالت ساختاری5جدول 

بهبود طراحی معماری  ←روابط بین متغیرها )هر متغیر 
 اسالمی (-ایرانی

 نتیجه t خطا ضریب تأثیر

375/0 ادراک در وحدت  061/0  07/43  + 

394/0 ادراک ملکوتی شدن  052/0  15/26  + 

382/0 ادراک حس تعلق به مکان  043/0  26/39  + 

369/0 ادراک جاودانگی  039/0  32/27  + 

371/0 ادراک هدفمند بودن عالم هستی  045/0  11/41  + 

386/0 ادراک ارتباط با عالم وجود  038/0  72/28  + 

367/0 ادراک با ارزش بودن  034/0  35/42  + 

383/0 ادراک معنا  023/0  34/26  + 
391/0 یات معقول/  029/0  13/19  + 

 حیات معقول

 ادراک معنا

حس تعلق به 
 مکان

هدفمند بودن 
 عالم هستی

 ادراک وحدت

ادراک 
 جاودانگی

ادراک  ملکوتی 
 شدن

ادراک با ارزش 
 بودن

ارتباط با ادراک  
 عالم وجود

اسالمی -ابعاد معماری ایرانی

 دوره معاصر

 از نگاه اندیشمندان معماری  

 

375/0  

383/0  

369/0  

391/0  

394/0  

371/0  

375/0  

367/0  

382/0  

061/0  

023/0  

043/0  

045/0  

039/0  

052/0  

034/0  

038/0  

029/0  
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 223... اسالمی-ایرانی معماری های مؤلفه و ابعاد یابی مدل        

 1400 تابستان، 2، شماره 5دوره  پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت سالمت-فصلنامه علمی

، اثر تمام متغیرهای پژوهش بر بهبود 5براساس یافته های جدول 
معنادار بوده و  P<05/0در سطح اسالمی -طراحی معماری ایرانی

مشخص شده است. بر اساس یافت های جدول  2میزان آن در جدول 

(، و  394/0فوق، بیشترین ضریب تأثیر مربوط به بُعد ملکوتی شدن)
 کمترین ضریب تأثیرمربوط به بُعد ادراک باارزش بودن بوده است. 

 
 

 اسالمی دوره معاصر از نگاه اندیشمندان معماری-تجربی تحقیق در رابطه با ابعاد معماری ایرانی. برازندگی الگوی 6جدول شماره 
 نتیجه برآورد مقادیر قابل قبول شاخص های برازندگی

95/0 9/0باالتر از  ( GFIشاخص نکویی برازش )   تأیید 
90/0 9/0باالتر از  (AGFI)(شاخص تعدیل شده نکویی برازش)   تأیید 

062/0 08/0کمتر از  (RMSEAریشه استاندارد شده میانگین مجذور باقی مانده ها)   تأیید 
43/2 3کمتر از  (/df X2نسبت مجذور کا به درجه آزادی )  تأیید 

  94  (dfدرجه  آزادی) 

 RMSEA ،95/0=GFI=062/0، 6های جدول بر اساس یافته
،90/0=AGFI ،0001/0=P(value) ،93=df ،18/229= 

بوده و بیانگر این است که  مدل  مورد مطالعه از برازش  نسبتاً 
( برای مورد آزمون RMRهر چه ) مطلوبی برخوردار بوده است. 

و   GIFبه صفر نزدیک باشد، مدل برازش بهتری دارد. شاخص 
AGFI(ارائه شده اند، 1989که توسط جارز کاگ و سوربوم )

تأثیر حجم نمونه قرار نمی  گیرند، و مقدار این دو شاخص تحت 
باشد تا مدل مورد نظر پذیرفته  90/0باید بزرگتر از 

(. به هر حال  تمامی مشخصه برازندگی مدل در 1394شود)هومن،
 سطح قابل قبولی هستند.

 

 گیرینتیجه 
اسالمی و توسعه آن، موجب غنی سازی هویت -معماری ایرانی
بنا به مطالعات شکار نیری وقلی و البته هنری است.  فرهنگی، دینی

 ،تاس مشخصه ی شهر اسالمی با معماری بناها و بقاع متبرکهپور از 
در  هاصلی ترین هویت اسالمی شیع، به طوری که در جهان اسالم 

پدیدار شده سایه ی وجود اماکن مقدسی چون مقابر امامان شیعه 
طراحی معماری فضای اماکن مقدس و زیارتی از اهمیت است. لذا 

ویژه ای برخوردار بوده زیرا همواره مورد زائران و گردشگران دینی 
و مذهبی بوده است.این در حالی است که نوع طراحی و اختصاصاتی 
که بر آن مترتب است، تأثیرات شگرفی بر روحیه و نگرش زائران 

مدل یابی معادالت قیق حاضر، و مراجعه کنندگان آن دارد. هدف تح
اسالمی دوره معاصر از -ساختاری ابعاد و مؤلفه های معماری ایرانی

بوده است. «( س»نگاه معماری)نمونه موردی؛ حرم حضرت معصومه
در پاسخ به سؤال اول تحقیق، نتایج نشان داد، ابعاد مورد مطالعه  با 

 حضرت اسالمی با تکیه بر حرم -کیفیت معماری ایرانیبهبود 
همبستگی مثبت  داشته است و البته در این میان،  معصومه)س(

بترتیب ابعاد ادراک ملکوتی شدن ، ادراک معنا، ادراک حیات 
معقول، و ادراک جاودانگی بیشترین رابطه را با بهبود و غنی سازی 

اسالمی با تکیه بر حرم حضرت معصومه)س( داشته -معماری ایرانی
 است.

_________________________________ 
1 .Peters 

اماکن مذهبی و مقدس نزد زائران، بر روحیه  ادراک ملکوتی بودن
آنها بطور شگرفی اثر گذار است تا حدی که آنها را بنابه وسعت 

مکانهای مقدس و آستانهای متبرکه، جایی  درک، متحول می سازد.
هستند که افراد با قرار گرفتن در آنجا به حدی از روحیه معنوی 

خالق خویش نزدیکتر  دست می یابند که ارتباط آنها را با معبود و
می کند.در تأیید اهمیت ادراک ملکوتی بودن زائران با حضور در 
مکانهای مقدس، می توان به تحقیقات متعددی استناد کرد که در 

 نشان داد، 1اینجا به دونمونه ارجاع داده می شود: مطالعات پیترز

روحیه مسلمانان با حضور در مکه و مکانهای مقدس به سر حد 
متعالی شدن ارتقاء می یابد تا حدی که احساس ملکوتی شدن به آنها 
دست می دهد و حس نزدیک شدن به پروردگار خود را درک می 

 کنند. 
بیانگر آن است که معماری و معنویت باید به  2مطالعات چارلز

تجلی گر معانی دینی و مذهبی بوده و گونه ای در هم بیامیزند که 
روحیه افراد را تلطیف نماید و به این منظور باید مشتمل بر سازه 
های متفاوتی باشد که مفاهیم و مضامین معنوی و روحانی را نزد 

 افراد متبلور می کند. 
چنانکه بیان شد، بر اساس یافته های بدست آمده، ادراک معنا ، از 

اسالمی برای حرم مقدسه حضرت -ایرانیشاخصه ها مهم معماری 
هنرمندان ایرانى از دیرباز سعى کرده اند تا از معصومه)س( است. 

ماده اى بیجان و کم ارزش به معنا و معنایى عرفانى دست پیدا 
. «هنر در بینش اسالمى شرافت بخشیدن به ماده است»زیرا ،کنند

 های تزیینی شاخصه  مبتنی برکه  معماریهای  آثار و نشانهگرچه  
است در جای جای این مکان مقدس قابل  معماری اسالمیو مفهومی 

ای هویت دار از شاهکارهای معماری با سابقهو  مشاهده است
های معماری ویژگی های آن است که بخشی از این هویت در آرایه

ه به معنای نوشته ها است ک ی آنکتیبه ها . برای مثالاتفاق می افتد
آیاتی و اشعاری بر آن نوشته شده و یا بخشی از کاشی کاری ها را 

بخشی از کتیبه ها، نقش و نگارهایی است که در  شامل می شود.
جاهای مختلف و در اندازه های مختلف و به اشکال متنوع و نقاشی 

هر کدام با هنرنمائی های خود پیامی  های خاصی ترکیب شده و
خاص را برای مخاطبان دارد و حاوی معارف دینی و مضامین قرآنی 

2 . Charles 

2
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ولی با این حال بازسازی نقاط کم رنگ شده، تحلیل رفته و .است
فراهم کردن  ضعیف شده نیازمند ترمیم، تکمیل و بازسای است.

فضایی آرام و سرشار از معنویت در آستان مقدس حضرت 
وی تر اصول دینی و معصومه)س( می تواند موجب ادراک بهتر و ق

مذهبی نزد زائرین شود تا حدی که  گستره ای از ارزشهای نظام 
ایدئولوژی اسالمی را در آنها درونی سازد و لذا زائرین را دچار تحول 

(.بدین صورت ادراک زائرین حرم مطهر به لحاظ 26معنوی کند)
 دو دیدگاه (27بنابه مطالعات) معنایی متبلور شده و توسعه می یابد.

کلى در زمینه تزیینات وابسته به معمارى وجود دارد یکى مبتنى بر 
عملکرد ظاهرى و دیگرى مبتنى بر عملکرد معنایى و محتوایى 

در حوزه معماری بناهای عبادی نیز نکات .به هر حال تزیینات است
نشانگر وجود حکمت در اندیشه معماران  همشترکی وجود دارد ک

 .و آثار آنها است
افته های تحقیق، از شاخصه های مهمی که در طراحی بر اساس ی

معماری اماکن مقدس و مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه 
ادراک حیات معقول است. ادراک حیات معقول وابسته به فضای 

آدمی را از قیدوبند  است که خلوت و ارتباط روحانی با معبود
و او را وارد  رهاند های وجودی می اسارت دنیای فانی و منیت

کند که رهای از هرگونه مادیتی، مملو از  ای روحانی می عرصه
آرامش و بصیرت است، ملجأی که اثری از منیتها در آن نیست و 

انسان تلقی می ،مقصود اصلی آفرینش ت.همه هرچه هست اوس
تفسیر  ،نهج البالغه  اًخصوص،گردد.در قرآن و سخنان معصومین)ع(

و ارائه راه کارهای منطقی در جهت تحول  و توجیه زندگی انسانی
و حرکت تکاملی انسان و ورود وی به حیات طیبه، به طور کامال 
 بنیادین و اصیل، توضیح داده شده و مورد توجه قرار گرفته است.

بهره گیری از آموزه های قرآنی و دینی  استاد محمد تقی جعفری با
را حیات آگاهانه  حیات ایده آل را حیات معقول دانسته است و آن

ای می داند که در آن نیروها و فعالیت های جبری و جبرنمای 
زندگی طبیعی را بابرخورداری از رشد آزادی شکوفا در اختیار، در 

شخصیت انسانی را که  مسیر هدفهای تکاملی نسبی تنظیم نموده،
تدریجا در این گذرگاه ساخته می شود، وارد هدف اعالی زندگی 

 .می نماید
اساس یافته های تحقیق، از شاخصه های مهمی که در طراحی  بر

معماری اماکن مقدس و مذهبی باید مورد توجه قرار گیرد، توسعه 
ایمان به مرگ است که جستجو ادراک جاودانگی است. به نقل از،

ند؛ ک برای یافتن اصول جاودانگی در ساختن و آفریدن را معنادار می
ند و معماری تجسم آن قدرت است بی زیرا جاودانگی را قدرت می

رسد. در واقع انسان که  و انسان به این وسیله از ناتوانی به قدرت می
کند  حضور خود را در دنیای مادی کوتاه و اندک میبیند تالش می

با آفریدن آثار جاودانه خود را جاودانه کند. شاهکارهای معماری 
ذارد. گ به نمایش میزمانی و تازگی همیشگی را  عالقه انسانها به بی

 زمانی به سر می است و در بعد بی آثاری که گویی اکنون زاده شده
 برد. این آثار، ویژگیهایی دارند که آنها را از آثار مشابه متمایز می

عامیانه  و آن ویژگی ها عبارتند از: ماندگاری، جاودان بودن، سازد
دهی به نیازهای فرازمانی، و فرا (، پاسخو مردمی بودن )هنرپسینی

 مکانی انسان. 
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