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Manifestation of Dhikr in Islamic-Iranian Architectural Space 
through Gospel and Warning; A Case study of Mosques of 
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Introduction While influenced by the needs people around it, the environment also affects 
the formation of particular behaviors and subsequent changes in their thoughts. In this way, 
the environment can act as a reminder space, and according to Islamic view, the sense of divine 
presence, or the presence of God, should be pointed out to man. Dhikr here is the reminder 
of the name of God in the heart and mind of man, who has been ordered to be in all moments 
of life. The aim of this study was to study the manifestation of Dhikr in the space of Islamic-
Iranian architecture through gospel and warning. In this study, with the direct conception of 
the Qur’an and the use of great interpretations, all the verses related to Dhikr, Bashir and Nazir 
were extracted. The research method was exploratory-interpretive and content analysis, in 
which equivalent concepts were explained with logical reasoning.
Conclusion There are various levels of gospel and warning, and to make reminder, the 
importance of warning is more than gospel. In the context of the Dhikr and the addressee, it 
is possible to create the reminder space to the addressee through gospel and warning. It 
seems that by dividing the levels of Dhikr into three levels, the first level consists of warning, 
the second level consists of gospel and warning, and the third level is only related to gospel, 
which is expressed in various verses of Qur’an with various addressees. On the other hand, if we 
consider the architectural space as a combination of motion and stillness, warning and gospel 
are often used in motion and stillness, respectively. Thus, the architecture space can be designed 
from the beginning to the end with a range of warning and gospel with the mentioned concept, 
so that ultimately when it reaches the atmosphere of peace and tranquility, a level of sense of 
consciousness and sense of presence is perceptible for the audience.
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  چکيده
های اهل خویش است، در  که متاثر از خواسته محیط ضمن آن مقدمه:
نیز تاثیر  آنها های آن بر تحوالت اندیشه دنبال گیری رفتارهای خاص و به شکل
و کند عنوان یک فضای متذکر عمل  تواند به ترتیب محیط می گذارد. بدین می

مطابق دیدگاه اسالمی حس حضور الهی یا همان قرارگرفتن در محضر الهی را به 
که است انسان متذکر شود. ذکر در اینجا یادآوری نام خدا در قلب و ذهن انسان 

هدف پژوهش حاضر  آن سفارش شده است. داشتن های زندگی به م لحظهدر تما
 بود. ایرانی از طریق بشارت و انذار - تجلی ذکر در فضای معماری اسالمیبررسی 

با برداشت مستقیم از قرآن و استفاده از تفاسیر مطرح، تمامی در این پژوهش 
صورت  تحقیق به بشیر و نذیر استخراج شد. روش، های ذکر آیات مربوط به واژه

که با استدالل منطقی، مفاهیم معادل  تفسیری و تحلیل محتوایی بود -اکتشافی
  .شد تبیین
و اهمیت انذار برای وجود دارد سطوح مختلفی از بشارت و انذار  گیری: نتیجه

توان از طریق  در رابطه ذکر و مخاطب، می ایجاد تذکر بیش از بشارت است.
رسد با  بشارت و انذار فضای متذکر را برای مخاطب به وجود آورد. به نظر می

تقسیم سطوح تذکر در سه سطح، سطح اولیه شامل انذار، سطح دوم شامل 
بشارت و انذار و سطح سوم فقط مربوط به بشارت است که این موضوع در آیات 

مختلف بیان شده است. از طرفی اگر فضای معماری را های  قرآن با مخاطب
ترکیبی از حرکت و سکون بدانیم، انذار بیشتر در فضاهای حرکتی و بشارت غالبًا 

تواند از ابتدا تا  ترتیب فضای معماری می در فضاهای سکون کاربرد دارد. بدین
در نهایت که  شده، طراحی شود تا انتها با طیفی از انذار تا بشارت با مفاهیم مطرح

خودآگاهی و حس حضور رسد، سطحی از احساس  به فضای آرامش و سکون می
  برای مخاطب قابل ادراک باشد.
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  مقدمه
 ثرمو یمشخصات فضا ط،یمتقابل انسان و مح راتیبا اذعان به تاث

موثر بر  یطیگسترده عوامل مح فیدر ط. ابدی یم تیاهم )متذکر(
 یریگ تواند در شکل یم یمعماری و رفتار انسان، فضا تیفعال

 ییبسزا ریتاث ی اوها شهیخاص و به تبع بر تحوالت اند یرفتارها
  داشته باشد.

خاص داللت  ییو قلمرومکان به فقط  یءش ایمکان  چیه یفاز طر
شده و به  طیمحجا که در آن ییکند بلکه باالتر از آن به محتوا ینم

. [1]دینما یاشاره م زیکه آن را خلق نموده ن یاصول یمحتوا
ترتیب فضای معماری با قابلیت ایجاد یک فضای متذکر،  بدین
تواند حس حضور الهی یا همان قرارگرفتن در محضر الهی را به  می

انسان متذکر شود. البته فضای متذکر حوزه وسیعی از مفهوم تذکر 
را دارد و همچنان که ذکر در قرآن دارای مراتبی است، به تبع آن 
فضای متذکر نیز سطوح مختلفی از ادراک سطحی (ادراک سطحی 
شامل کلیه افراد است و با حداقل آمادگی الزم برای ورود به حوزه 

  شود. میق را شامل میگیرد) تا ع تذکر صورت می

 - تجلی ذکر در فضای معماری اسالمیهدف پژوهش حاضر بررسی 
  بود. ایرانی از طریق بشارت و انذار

در این راستا به رابطه ذکر و مخاطب پرداخته شد که مطابق آیات 
قرآن، شیوه بشارت و انذار برای متذکرکردن مردم (مخاطب) توسط 

حاضر ابتدا با تعریف جامعی از انبیا به کار رفته است. در پژوهش 
ذکر و مراتب مختلف آن، به بیان دامنه کاربرد تذکر در عوالم وجود 
پرداخته شد، سپس با توضیح فضای متذکر، اهمیت و ضرورت آن 

های مختلف ذکر در رابطه با مخاطب بیان شد. با توجه به  و شیوه
معتبر این که مبنای این پژوهش، رجوع به قرآن از طریق تفاسیر 

های مختلف کلمه ذکر و کلمات وابسته مثل  بود، جستجوی صورت
بشیر و نذیر در قرآن کریم انجام شد. با بررسی آیات مستخرج و با 
روش استدالل منطقی، آیاتی که به مفاهیمی از فضای معماری 

تفسیری و  -مرتبط بودند، انتخاب شدند. روش پژوهش اکتشافی
تدالل منطقی، مفاهیم معادل تحلیل محتوایی بود که با اس

  استخراج شد.
  

  ذکر، مراتب و اهمیت آن
 نماز انبیا، شرافت، کتب کردن، تلفظ حفظ، معنای به لغت در "ذکر"
 کردن طلبو به معنای  شده گرفته ذکر"ز "ا است. تذکر دعا آمده و

 از خروج حالت عرفان به اهل در فرهنگ. [2]است رفته چیز ازدست
. [3]شود می گفته مشاهده "ذکر" فضای در دخول و غفلت میدان
 شخص که است نفسانی هیات ذکر از مراد گاهی" گوید: می راغب
کند و  حفظ را آورده دست به دانایی از آنچه تواند می آن واسطه به

 به ذکر و داشتن نگه اعتبار به حفظ آن کهجز  به است آن مانند حفظ
  .[4]است"  ذهن در آن حاضرکردن اعتبار
های  واژه توان می و دارد وسیعی معنایی گستره قرآن رد واژه این

 قبیل از معانی دیگر، ذکر حقیقی معنای را یادکردن و یادآوردن
 اهلمانند  واژگانی و واژه این فرعی معانی از را دعا نماز، شرف،
 اثر بر که دانست آن مصادیق از و غیره را قرآن تورات، کتاب،
 معنی ترین جامع اند. در واقع کرده پیدا کاربردی معنایی نشینی هم
 حضور و یادآوری همان دارد، قرآن در نیز را کاربرد بیشترین که
 معنی همین به نوعی به معانی سایر و است ذاکر نزد در یءش

  .[5]گردند برمی
دارد:  مرحله سه ذکر که شود می برداشت چنین تفاسیر طور کلی از به

 که شود می جاری زبان بر که ظاهری توجه و لفظی ذکر یکی،
 انسان که خفی و قلبی ذکر دوم، است. توجه و ذکر نوع ترین نازل
 و حقیقی ذکر سوم، و کند می توجه وا صفات و خدا به خود درون

 ذات در شدن غرق و خود کردن فراموش آن از مراد که است شهودی
در  کردن توقف ترتیب بدین .او است جالل و جمال صفات و خدا
 مرحله به نسبت حال در عین ولی است، ذکر خود اگرچه اول مرحله
  .[6]آید می حساب به فراموشی سوم و دوم

تعیین  یمشخص و مقدار هر یک از احکام الهی، وقتاز طرفی برای 
در هیچ حکمی دستور کثرت نداده جز ذکر که درباره  وندو خدا شده

ذیَن آَمُنوا اْذکُروا ؛ خدا باشیدفراوان به یاد : "فرماید آن می یا أَیَها الَّ
َه ِذکرًا کثیراً  یاد خدا حدی ندارد و این  بنابراین). ۴۱" (احزاب اللَّ

که ممکن است پس باالترین اثر ذکر نشان اهمیت ویژه ذکر اوست. 
و یادکردن خداوند از بصیرت و بینایی در دنیا و آخرت  اثراتاز 

تطمئّن  الذین آمنوا و"آیه شریفه  .است "آرامشانسان ظاهر شود، "
به این مطلب ) ٢٨" (رعد قلوبهم بذکر هللا أال بذکر هللا تطمئّن القلوب

دهد که آگاه باشید که تنها عامل و راه آرامش قلب،  مهم هشدار می
ترتیب اهمیت ایجاد فضای متذکر که به ظهور  . بدین[7]یاد خداست

به عبارت دیگر مفهوم شود.  ذکر الهی منجر شده، مشخص می
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عنوان هدف نهایی از فضای معماری مطرح  آرامش انسانی که به
آید که  شود، به فرموده خداوند فقط از طریق یاد او به دست می می

  تواند گام مهمی در این زمینه محسوب شود. فضاهای متذکر می
  

  شناخت حوزه کاربردی ذکر
جسم، ذهن (نفس) برای انسان سه ساحت حیات وجود دارد شامل 

و روح که عامل اول همان کالبد ظاهری انسان و عامل دوم و سوم 
در قلمرو  .[8]شود به معنا و باطن (با درجات مختلف) تعبیر می
دار در حس و تجربه  جسم انسان (عالم ناسوت) باورهای ریشه

ساز ایجاد فضای معماری  گیرند و هدایت و آموزش زمینه شکل می
ی کالبدی مانند ابعاد، تناسبات و مصالح مطرح بوده که نیازها

شوند. در قلمرو درک نفسانی (ذهنی) باورها در خیال ریشه  می
دارند (عالم ملکوت) و مقوالتی همچون ادراک روانی و ذهنی 
انسان از فضای معماری مورد نظر خواهد بود و در نهایت در قلمرو 

عقل و فطرت معنای باطنی (عالم جبروت)، باورهای انسان در 
های قراردادی)، رموز و معانی  ها (و نه نشانه ریشه دارند و سمبل
  .[9]معنوی مطرح هستند

در این میان انسان در رفع نیازهای جسمی از طریق غرایز هدایت 
(هدایت تکوینی) شده و نیازی به تذکر و یادآوری ندارد اما در 

اثر غفلت راه  سوی رفع نیازهای روحی و روانی، غالبًا بر حرکت به
انحرافی را طی نموده که در این محدوده انسان به تذکر نیاز داشته و 

  ).۱هدایت آن از نوع تشریعی است (شکل 
  

  
  نگارندگان)(گانه باور انسان و حوزه لزوم تذکر  عوالم سه) ۱شکل 

  
  فضای متذکر
دارند.  خواصی معنابخش شوند می کسب محیط از که اطالعاتی
 زیرا دهند، می محیط به افراد را زیباشناختی خواص ها و ارزش

 تجربه بامعنا روابط از الگویی عنوان به را محیط دارد انسان نیاز
 به یابند می را خوشایند محیط از چیزی چه مردم این که .[10]کند

 نگرش، بستگی دارد. ها نگرش این رشد چگونگی و آنها نگرش
 سازگاری ایجاد برای است. مردمارزش آن چیز  و اعتقاد از ترکیبی
 کالبدی و اجتماعی های محیط و خویشتن نگرش به در شناختی
 آن تاثیر و مرجع به اهمیت نگرش رابطه . این[12 ,11]کنند می تالش
 را شده ساخته محیط معانی نمادین به مردم های نگرش درک بر

  دهد. می نشان
 توان انسان رفتارهای و ها تجربه تامین برای از طرفی محیط

 آن محیط های قابلیت [13]گیبسون جیمزدارد. از نگاه  ای بالقوه
 پیشنهاد او به و کرده ارایه زنده موجود به محیط که است چیزی
 های قابلیت در تغییر و محیط با تعامل طریق از انسان نماید. می
 تغییرات طریق از و دارد خویش نیازهای به یابی دست در سعی آن،

 . سه[14]بخشد معنا محیط به تواند می کالبدی محیط سطوح در
 قابل ناظر توسط معماری محیط و فضای در قابلیت از سطح
 هایی هستند قابلیت ها، قابلیت این .[15]است تشخیص و تفکیک

کنند.  پیدا تعامل محیط با فیزیکی ای گونه به تا دارند نیاز مردم که
مانند  را مردم اساسی نیازهای کالبدی یا فیزیکی تعامل این
 دوم نماید. می تامین و غیره خوابیدن خوردن، رفتن، راه

 ارتباط و اجتماعی تعامالت و ارتباطات برای مردم که هایی قابلیت
 فضاهای های قابلیت سطح این در ،نیازمندند به آنها فردی میان

 سوم . دستهاست رمزگشایی و رمزگذاری برای ای واسطه معماری
 تعامالت ها، خواهش ارضای برای مردم کههستند  هایی قابلیت
 محیط از روحانی و فرهنگی های ویژگی همراه به رمزگونه و نمادین
بندی  بندی مشابه دسته رسد این تقسیم به نظر می دارند. انتظار
های  است. به عبارت دیگر فضای متذکر در محدوده قابلیت ۱شکل 

تواند سطح نیازهای عملکردی  دسته دوم و سوم کاربرد داشته و می
و معنایی فضا را از طریق تذکر موضوعات معنوی ارتقا بخشد. 

حضور در محضر الهی، ترتیب انسان متذکر و آگاه با احساس  بدین
  شود. فل به خطا و کجروی متمایل میکمتر از افراد غا

شده برای  ترین حاالت شناخته در متون اسالمی برترین و پست
توان  بودن" است که در واقع می انسان شامل "متذکربودن" و "غافل

گفت بهترین فضا، فضایی است که بتواند انسان را آگاه و متذکر 
زا  فلت و جهل دور نماید. بدترین فضا جایگاه غفلتنگاه دارد، از غ

. در یک محیط مطلوب، حالت بهینه وقتی است که [16]است
القایات ناشی از تذکر یادآور موضوعات معنوی، کیفی، هدایت و 
کنترل نیازها و رفتارهای مادی و در حقیقت، رعایت جامعیت 

حیات را  ویژه عدم غفلت از ساحت معنوی و روحانیت زندگی و به
  به دنبال داشته باشد.

دلیل اصلی نیاز انسان به تذکر مترتب بر وجود فطرتی است که 
 یآن را نف اساساً ی گروهخداوند در وجود او نهاده است. هرچند 

 یاز عنصر ها را انسانه ست که همای تر یعمومیه نظراما اند     ه نمود
 عتیتنها در طبصورت ثابت  هبی که گاه داند یرخوردار مبری جوه

 هب زینی فرض شده و گاه هیلوای ها نسانا ای یخالص دوران کودک
 شده ی تعبیرتسیز گیژیو و یطیمح راتیثات نتیجه ریمتغ یامر
 یسرشت انسان امر زین یمکاتب شرق ازی اریدر بس. [18 ,17]است

  .[19]است رییتغ لرقابیشده که غ یثابت و جاودانه معرف
فطرت انسانی دو توان گفت که  شده، می در مجموع نظرات مطرح

ها که به آن فطرت ادراکی گفته  نوع است: یکی در ناحیه شناخت
های انسانی که به آن فطرت  شود و دیگری در ناحیه خواسته می

های حسی همان  شود که خواسته روحی یا احساسی گفته می
ی روحی به امور ها های غریزی انسان است و خواسته خواسته

های  ها یا گرایش . این خواسته[9]شود روحی و معنویات مربوط می
روحی در پنج دسته شامل گرایش به خیر و فضیلت، گرایش به 
حقیقت، گرایش به زیبایی، گرایش به خالقیت و گرایش به پرستش 

رسد که گرایش اصلی فطرت  . به نظر می[20]بندی شده است تقسیم
اوند است و وظیفه اصلی تذکردهی که همان انسان، پرستش خد

  است به این جنبه آن اشاره دارد. بیداری فطرت
سه نظریه در مورد فطرت ادراکی وجود دارد: اول این که همه علوم 
اکتسابی است و معلومات فردی وجود ندارد. به اعتقاد اینان لوح 
ضمیر انسان از بدو تولد پاک و بدون نقش است و انسان با حکم 

نویسد (نظریه ارسطویی). نظریه  حواس، دل و عقل خود روی آن می
طون است که معتقد بود انسان همه چیز دوم معروف به نظریه افال

داند و روح انسان قبل از بدن در دنیای دیگری  را از بدو تولد می
وجود داشته است. به اعتقاد اینان تعلیم نوعی تذکر و یادآوری 
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است. سومین نظریه مربوط به حکمای اسالمی است که اعتقاد به 
داند که  لفطره میگویند "انسان بعضی چیزها را با فطرت دارند و می

آنها البته کم هستند. اصول تفکر انسانی که اصول مشترک تفکرات 
های تفکرات،  ها است اصولی فطری و فروع و شاخه همه انسان

  اکتسابی هستند".
  

  های ذکر در ارتباط با فضای متذکر شیوه
های مختلف قابل  از جنبه رابطه ذکر با آثار انسانی (فضای متذکر)

ه به سه صورت رابطه ذکر با طراح، مخاطب و موضوع بررسی است ک
در پژوهش حاضر به  .[16]مطرح شده و موارد آن بیان شده است

  رابطه ذکر با مخاطب پرداخته شد که در بخش زیر آورده شده است:
از مقایسه آیاتی که پیامبر خاتم را فقط  رابطه ذکر با مخاطب:

بشیر و نذیر معرفی  تذکردهنده خوانده و آیات زیادی که او را
توان دو شیوه  طور کلی می شود که به کند، چنین استنباط می می

بشیر و نذیر را در رابطه ذکر با مخاطب در قرآن مطرح کرد که در 
طور مجزا مطرح شده است. به  برخی آیات با یکدیگر و در برخی به
به مخاطب از طریق بشارت و  (ص)عبارت دیگر شیوه تذکردادن پیامبر

ویژه در  گرفت. البته باید گفت که شیوه انذار به انذار صورت می
  .[21]مراحل اولیه تبلیغ بیشتر از بشارت صورت گرفته است

  
  دامنه بشارت و انذار در رابطه با تذکر

رسد فرآیندی برای بشارت و انذار در قرآن  با بررسی اولیه به نظر می
قرآن کریم برای متذکرشدن افراد و هدایت آنها قابل تعریف است. 

بشری بشیر و نذیر است و در آیاتی چند این  کریم نسبت به جامعه
در برخی آیات، خداوند هدف نزول را تنها اما هم آمده،  دو عنوان با
ه است (تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قومًا ما ُانذر آباُؤهم انذار خواند
این نشانگر نقش اساسی انذار  ).٦ و ٥ یس آیات؛ سوره فهم غافلون

را بشیر، نذیر،  )(صرسول اکرمهمچنین  .[22]ستا ها در هدایت انسان
را تنها در مورد انذار به کار برد  "حصر"مبشر و منذر معرفی کرد اما 

إن و  ٧؛ رعدإنما أنت منذر ولکل قوم هاد ،٢٣؛ فاطر(إن أنت إال نذیر
ثیر ااین حصر نسبی، برای آن است که ت )١١٥؛ شعرا أنا إال نذیر مبین

  .[23]انذار بیش از تبشیر است
یک  ،از لحاظ قرآن کریم (ص)رسالت جهان شمولی خاتم انبیااز طرفی 

است؛ یعنی در عین حال که برای تعلیم و تزکیه است و  "هتذکر"
عنوان یادآوری  تبشیر و انذار را در برابر طاعت و عصیان دارد، ولی به

إن  ،١٢ عبس؛ فمن شآء ذکره، ٥٤ مّدثر؛ (کال إّنه تذکرة مطرح است
 مّدثر؛ و ما هی إّال ذکری للبشر، ٩٠ انعام؛ هو إّال ذکری للعالمین

معرفی  "یادآور"و  "مذکر" عنوان نیز به (ص)چنان که خاتم انبیا ).٣١
 "تذکر"پس رسالت یک  )٢١ غاشیه؛ شده است (فذکر إّنما انت مذکر

  .[24]است
که  تعبیر حصر تنها درباره منذر و مذکربودن آن حضرت آمده

  .است انذار مانند تذکره اهمیت دهنده نشان
های متفاوتی  مختلف با عنوانالبته خطاب قرآن کریم به افراد 

صورت گرفته و نوع خاصی از بشارت و انذار در مورد هر گروه 
عنوان مثال گروه صالحین و عابدین  مخاطب صورت گرفته است. به

اند  زمر، فقط مورد بشارت قرار گرفته ۱۷صافات و  ۱۱۲مطابق آیات 
اما گروه مومنین هم مورد بشارت و انذار قرار گرفته (آیات 

اند (آیات  کهف و غیره) و هم فقط مورد بشارت بوده ۲اعراف، ۱۸۸
یونس و غیره). این موضوع در فرآیندی از انذار تا  ۲حدید،  ۱۲

بشارت قابل تقسیم است که در ادامه به شرح آن پرداخته و 
  ).۲مفاهیم معادل معماری برای آن تعریف شده است (شکل 

  

  
انذار مطابق قرآن و مفاهیم معادل بندی افراد در بشارت و  سطح) ۲شکل 

  معماری در هر سطح (نگارندگان)

  
  ذار و رابطه آن با تذکران
کردن امری بر خود است که برای پدیدآمدن امری واجب  واجب "نذر"

 ترساندنبه معنای  "انذار"نذر در لغت به معنای خوف و . نیست
  .[4]است

َبعَ  َمنِ  ُتْنِذرُ  ِإنَّما"یس  ۱۱در آیه  کرَ  اتَّ  بِاْلَغیِب  الرَّْحمَن  َخِشی وَ  الذِّ
ْرهُ   است و موثر و مفید انذار" انذار"از  مراد "کِریمٍ  َأْجرٍ  وَ  بَِمْغِفَرةٍ  َفَبشِّ
 انذارت کنى و یا مى انذار را کسى تنها که "تو است این آیه معناى
 آیات چون باشد و قرآن تابع که است موثر و نافع کسى در تنها
 رحمان از و شود می بدان متمایل دلش شود، یم تالوت قرآن

 عظیم و آمرزشى به را او تو پس رجاء، با آمیخته دارد خشیتى
دهد در قدم اول برای تذکر انذار  این آیه ضمن اینکه نشان می .[6] شود" ینم گیرى اندازه مقیاسى هیچ با که ده بشارت کریم اجرى

گیرد و بعد بشارت برای کسی که واجد ویژگی خاصی  صورت می
کند و  شده است، مرز مشخصی را برای تاثیرگذاری تذکر مشخص می

َو َسواٌء َعَلیِهْم َأ سوره یس " ۱۰در واقع کسانی هستند که طبق آیه 
"، انذار و عدم انذار آنها تفاوتی ْم ُتْنِذْرُهْم ال یْؤِمُنونَ َأْنَذْرَتُهْم َأْم لَ 

ذینَ  ندارد و جزء گروه غافلین محسوب می  هللاَ  یذکرونَ  شوند (َالَّ
ماوات َخلقِ  فی ویَتَفکرونَ  ُجنوبِِهم وَعلی وُقعوداً  ِقیاماً   واَالرِض  السَّ
  .)۱۹۱ عمران، الّنار؛ آل َعذاَب  َفِقنا ُسبحاَنک باِطالً  هذا َخَلقَت  ما َربَّنا

جهت تذکر مخاطب از طریق انذار، ابزارهای مختلفی در قرآن برای 
ها بیان شده که به مواردی از آنها که کاربرد  تاثیر انذار در انسان

  :شود معماری داشته، اشاره می
دنبال  در انذار به آنجا که قرآن کریماز  صراحت و بیان روشن:

است، باید برای مخاطب و منذر قابل فهم مخاطب  تاثیرگذاری در
کند که در آیات متعددی  مبین تعبیر می به از آنبنابراین  باشد.

فهم نه به بیان  بدان اشاره شده است (یعنی به زبان عامیانه و قابل
فلسفی و پیچیده). بیان صریح و قابل فهم در قالب مفاهیم 

طور کلی  به شود. خوانایی و سادگی در فضای معماری مطرح می
توان گفت که مفهوم خوانایی، درک ساده، سریع و روشن از  می

تر انجام شود  تر و ساده فضاها است و هر چقدر ادراک محیط، سهل
شود. به عبارت دیگر خوانایی در  به میزان خوانایی فضا افزوده می
گیرد که توجه هر چه بیشتر به  یک طیف حداقل تا حداکثر قرار می

تواند بر افزایش سطح آن موثر واقع  دهنده آن می لعوامل تشکی
توان از طریق خواناکردن محیط،  می [25]بنتلی ایانشود و به قول 

تصاویر ثابت و مناسبی را در اذهان افراد به وجود آورد و تصورات و 
تداعی معناها از محیط جزء الینفک ادراک محیطی در ارتباط انسان 

د حداقل اجزا محیطی برای درک با محیط است. سادگی نیز وجو
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شود. بنابراین هر چه اطالعات اضافی و  یک فضا محسوب می
  .[26]گیرد تر صورت می غیرضروری در محیط حذف شود، ادراک راحت

  
  دادن و ایجاد انگیزه آگاهی

کردن مخاطب و ایجاد انگیزه در او  در کارگفت انذار تالش در آگاه
دادن انسان  عقالنیت و اختیار برای سوقبرای تغییر مسیر در سایه 

انگیزه نیز الزم است زیرا تا زمانی  به راه حق عالوه بر آگاهی است،
که انسان به کار خیر گرایش نداشته باشد، در مسیر درست قدم بر 

  .[27]آید دارد و این مهم در سایه انذار به دست می نمی
 النگشاو جانبار  نخستین را (Speech act) کارگفت نظریه
 بود معتقد کرد. او معرفی آکسفورد مکتب فیلسوفان از یکی آستین
بلکه کنشی است و در فرد  نیست اطالعی زبان اصلی کاربرد که

  کند. واکنش ایجاد می
بخشیدن و نه صرف ترساندن  باید گفت که هدف از انذار آگاهی

ترسناک است؛ ترسی  مخاطب است. بنابراین تنها متعلق آن چیزی
  .[28]کردن گنجانده شده است در پس آن آگاهی و متنبهکه 

قرآن کریم ترس از عذاب آخرت و در مجموع ترس از قیامت را 
یاتی بدان اشاره داند و در آ عامل مهمی در تاثیر تذکر در انسان می

َخَذ ِإلىمزمل " ۱۹کند از جمله آیه  می  َربِّهِ   ِإنَّ هِذِه َتْذکَرٌة َفَمْن شاَء اتَّ
اٍر َفَذکْر قمری " ٤٥" و آیه ١٩ َسبیًال؛ مزمل َو ما َأْنَت َعَلیِهْم بَِجبَّ

سوره یس، که در این  ١١" و همچنین آیه بِاْلُقْرآِن َمْن یخاُف َوعیدِ 
آیات ترس از قیامت و خداوند در خلوت مطرح شده است. در 

نکردن در خلوت  باالترین تسبیح خدا، گناه (ع)روایتی از امام صادق
دلیل ترس از خدا بیان شده است. حتی کسانی که در مراتب  به

باالیی از بندگی قرار دارند که حتی تجارت و بیع آنها را از یاد خدا 
 ال وَ  ِتجاَرةٌ  ُتْلهیِهمْ  ال رِجالٌ سوره نور " ٣٧کند، مطابق آیه  غافل نمی

هِ  ِذکرِ  َعنْ  َبیعٌ  الةِ  ِإقامِ  وَ  اللَّ ُب  یْوماً  یخاُفونَ  الزَّکاةِ  إیتاءِ  وَ  الصَّ  َتَتَقلَّ
عاملی که مانع فراموشی یاد خدا در آنها اْألَْبصاُر"  وَ  اْلُقُلوُب  فیهِ 

  شده، ترس از روز قیامت است.
بنابراین در تحقق کارگفت انذار شرایط چنان است که انگیزه الزم 

 وجود آید و سپس سر بر اطاعت دوری از خطر در مخاطب به برای
در مخاطب  گذارد. کارگفت انذار با ظرافتی خاص مکانیزمی بازدارنده

وحشت در مخاطب به وجود نیاید  نحوی که رعب و ند بهک ایجاد می
نفرت و بیزاری نرسد بلکه با صرف ایجاد آگاهی و  و مخاطب به مرز

دانایی در مخاطب نسبت به خطرات و تهدیدات آینده، زمینه 
  .[29]وی ایجاد کنداجتناب از یک عمل را در 

مطلب قابل ذکر این است که انذار در تقابل با بشارت (آگاهی از 
دادن از موارد نفی (مانند جهنم، عذاب، تنگی  موارد مثبت)، آگاهی

معیشت و غیره) بوده و همه موارد انذار قبل از هدایت انسان است. 
ها و هدایت اجباری در  این موضوع در معماری شامل محدودیت

باشد  مسیر و تامین امنیت (آگاهی از خطرات) و غیره مییک 
  ).٣(شکل 

  

  
  (نگارندگان) رابطه با هدایت کاربرد بشارت و انذار در )۳شکل

، دوزخیان در برابر این سئوال که ۱۰آیه  در سوره ملک تامل و تفکر:
لو کّنا نسمع او نعقل گویند " ای برای شما نیامد؟ می دهنده  آیا انذار
 تعقل خود یا شنیدیم اگر ما حق را مى؛ فى اصحاب السعیر ما کّنا
یعنی الزمه تاثیر انذار، تعقل و  نبودیم". دوزخیان از امروز کردیم مى

شود. به همین صورت در  تفکر است که بعد از آن موجب تذکر می
إّن فی ذلک لِذکری لمْن کان له قلب أو ألقی السْمع وهو " آیه

 شاهد شنونده و حاضر مستمع و دل صاحبدو گروه ، ۳۷ق  ؛شهید
 آیه این در. اند شده معرفی الهی تذکره از کنندگان عنوان استفاده به

ز قلب همان عقل د امرا پس است، شده مطرح شنیدن کنار در قلب
عبارتی متذکرشدن از طریق قوه تعقل (عقل محض) یا  به .[30]است
عنوان نماینده  کارگیری تمامی حواس (در اینجا شنیدن و دیدن به به

در یک آیه دیگر گیرد.  صورت می [30]ها ذکر شده است)  تمام حس
) در بیان اوصاف اولوااللباب، آنها را ذاکر در همه ١٩١عمران  (آل

ها و زمین  الت متذکر در خلقت آسماناحوال معرفی کرده که با ح
کنند، این تفکر عمیق است که نتیجه آن رسیدن به حقیقت  تفکر می

  است.
عنوان یکی از  شود که تامل و تفکر به از بررسی این آیات روشن می

اهداف انذار، الزمه رسیدن به تذکر است و تذکر به عمق تعقل و 
 کمک به حواس تمام باید ارتباط تعمیق برایافزاید و  تدبر می
البته ذکر این نکته  .[31]شودارتباط ایجاد  باطن با تا آیند یکدیگر

ویژه  الزم است که در قرآن ایجاد تفکر و تعقل از طریق بشارت (به
بودن انذار، این  دلیل غالب بشارت مادی) نیز انجام شده ولی به

بندی شده است. حال اگر فضایی  موضوع جزء موارد انذار دسته
دارد،  بتواند تفکر و تامل در افراد را برانگیخته و آنها را به تعقل وا

اولین سطح تذکر ایجاد شده است. این موضوع در معماری اسالمی 
از طریق نظم و هندسه در سه قالب فرم، عملکرد و معنا در فضاها 

فضاها و  به نمایش در آمده است. با ایجاد فضاهای واسطه، پیش
همچنین هندسه فرم در هر سه بعد (کف، سقف و بدنه) آمادگی 

در سلسله مراتبی از سطوح مختلف  تفکر در فرد ایجاد شده و
عملکردی (از ساده تا پیچیده) و نیز معناپردازی در قالب نظم و 
هندسه (مانند مربع نماد زمین و دایره نماد آسمان) و غیره، تفکر و 

کند،  تامل انسان در فضا بیشتر شده و انسان را با خود همراه می
ن رها شده و به طوری که برخالف معماری مدرن که انسان در آ به

دهد، فضای معماری اسالمی مرزبندی  سیالیت فضا اهمیت می
درون فضا است. انسان در این کننده به  شده (اصل قلمرو) و دعوت
دارد و در عبور از فضاهای ارزشمند بر  می  فضا با تفکر و تامل قدم بر

آگاهی او افزوده، متذکر شده و از تمام حواس خود در شناسایی 
گیرد. شاید بتوان گفت به همین دلیل به نصب حفاظ  می فضا بهره
ها (مانند مسجد آقا بزرگ  ها و گودال باغچه پناه در لبه بلندی و جان

  شد. کاشان) نیازی احساس نمی
  

  حرکت به سوی تعالی
َو ِإْذ َصَرْفنا ِإَلیک َنَفرًا ِمَن اْلِجنِّ یْسَتِمُعوَن سوره احقاف " ۲۹آیه 

ْوا ِإلىاْلُقْرآَن  ا ُقِضی َولَّ ا َحَضُروُه قاُلوا َأْنِصُتوا َفَلمَّ  َقْوِمِهمْ   َفَلمَّ
ای از جنیان را پس از شناخت حقیقت  ُمْنِذریَن" حرکت انذاردهنده

کند. یعنی پس از تفکر، شناخت و آگاهی حرکت الزم  مطرح می
ِه ِإنِّی َلکْم ِمْنُه َنذ" ۵۰است. در آیه  وا ِإَلى اللَّ " ذاریات یٌر ُمبیٌن َفِفرُّ

صورت متعالی و با شتاب تعریف  این حرکت به سوی خداوند و به
یناُه َو َمْن یونس " ۷۳شده است. در آیات دیگری مانند  ُبوُه َفَنجَّ َفکذَّ

ُبوا بِآیاِتنا َفاْنُظْر  ذیَن کذَّ َمَعُه ِفی اْلُفْلک َو َجَعْلناُهْم َخالِئَف َو َأْغَرْقَنا الَّ
َفاْنُظْر کیَف کاَن عاِقَبُة صافات " ۷۳و  "ِقَبُة اْلُمْنَذرینَ کیَف کاَن عا
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گرفتن  عنوان مایه عبرت " نگاه به عاقبت انذارشدگان، بهاْلُمْنَذرینَ 
انسان مطرح شده که خود کلمه عبرت به معنی عبور از مطلبی با 

توان گفت حرکت به سوی تعالی  تفکر و اندیشه است. بنابراین می
گیرد و  از تفکر و شناسایی اولیه فضا صورت می در انذار، پس

صراحت بیان در فضا (خوانایی و سادگی) به عمق این شناخت 
ترتیب مراحل مختلف انذار (چهار مورد مطرح شده)  افزاید. بدین می

اغلب در فضاهای حرکتی کاربرد داشته و در طی مسیر با بشارت 
ب شود، البته الزم به آمیزد تا در نهایت بشارت در فضا غال درهم می

ذکر است که حرکت به سوی تعالی، نشاطی را در انسان ایجاد 
  دهنده ورود به آستانه بشارت است. کند که نشان می

گانه)  براساس آرای فالسفه ایرانی از جمله غزالی، حواس ظاهر (پنج
و حواس باطن (خیال، حس مشترک، تفکر، تحفظ و تذکر) در زمره 

گیرند و از دیدگاه او خیال، ادراک صور در نفس  میلشکریان دل قرار 
پس از رویت چیزی است و خیال انسان قادر به حصول عالمی 

بر این اساس  .[32]سراسر حسن و زیبایی فراسوی عالم عادی است
توان گفت که در فضاهای معماری حرکت دیگری در ذهن انسان  می

ای درک زیبایی گیرد که از خیال نشات گرفته و عاملی بر شکل می
است. بنابراین حرکت مفهومی، حرکتی است که بر احساس ناظر به 
هنگام درک فضا موثر است و معنایی را در ذهن به هنگام حرکت در 

هایی که در نماها برای  عنوان مثال انواع حرکت کند. به فضا القا می
افتد در مجموع  رسیدن به حرکت عمودی رو به باال اتفاق می

این حس را ایجاد کند، البته مفهوم شفافیت (سبکی)  تواند می
  کند. تر می دستیابی به این حرکت مفهومی را آسان

  
  بشارت و رابطه آن با تذکر
در  است، لیکن بخش معنای گزارش مسرت بشارت در عرف عام به
سوره  ٢١است، مانند آیه  شده اطالق نیز انگیز قرآن کریم بر خبر حزن

معنای خبری است  زیرا بشارت بهألیم"  بعذاب عمران "فبّشرهم آل
 یا بخش واه مسرتخ گذارد، که در َبَشره (پوست چهره) اثر می

. همانند انذار، برای تذکر مخاطب از طریق [22]انگیز باشد حزن
کاربردن در فضای معماری به شرح زیر  بشارت نیز مواردی برای به

  قابل بیان است:
واردی به امور مادی و معنوی بشارت قرآن کریم در م کنندگی: دعوت

داده است. بشارت به طبیعت و عوامل آن مانند باد و باران در آیاتی 
ْن یْهدیکْم فینمل " ٦٣چند (  یْرِسلُ  َمنْ  وَ  اْلَبْحرِ  وَ  اْلَبرِّ  ُظُلماِت   َأمَّ

ُه الرِّ  ِه َتعاَلى اللَّ ا یْشرِکونَ یاَح ُبْشرًا َبیَن یَدی َرْحَمِتِه َأ ِإلٌه َمَع اللَّ ، "َعمَّ
اعراف و غیره) اشاره شده است. به نظر  ٥٧رم،  ٤٨فرقان،  ٤٨
های مادی قبل از هدایت انسان و در کنار انذارها  رسد بشارت می

کننده  تواند برای ایجاد انگیزه اولیه و دعوت مطرح شده است که می
 ها باشد، اما پس از هدایت انسان و قرارگرفتن در مسیر حق، بشارت

ها در دنیا و  اغلب رنگ معنوی به خود گرفته است البته این بشارت
ْنیا اْلَحیاةِ  ِفی  َلُهُم اْلُبْشرى یونس؛ ٦٤آخرت مطرح بوده (  ِفی وَ  الدُّ

هِ  لِکِلماِت  َتْبدیلَ  ال اْآلِخَرةِ  ) که در دنیا اْلَعظیمُ  اْلَفْوزُ  ُهوَ  ذلِک اللَّ
مل رحمت و رضوان شامل عدم حزن و اندوه شده و در آخرت شا

اٍت توبه؛  ٢١الهی است ( ُرُهْم َربُُّهْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُه َو رِْضواٍن َو َجنَّ یَبشِّ
های  کردن ویژگی ). الزم به ذکر است که مطرحَلُهْم فیها َنعیٌم ُمقیمٌ 

کردن امری معقول است تا مورد  مادی بهشت نیز برای محسوس
راتبی برای ذکر قابل تعریف ها قرار گیرد. بنابراین م ادراک انسان

  مختلف، نوع بشارت تغییر کرده است.است که برای افراد 
فضا و  تیتوجه به مرکز قیاز طر یاسالم یمعمار یدر فضا
در مساجد،  ژهیو هتقارن ب یبا استفاده از محور عمود ییتمرکزگرا

به حرکت به  لیوجود آمده و مه به حرکت در درون فضا ب لیتما
حس  رندهیدربرگ نیشود که ا یم دیطرف مرکز فضا تشد

 نیکردن مرکز فضا و همچن یته .است فضا یکنندگ دعوت
، ضمن دعوت از انسان به درون یمرکز یبه فضا دنیبخش عظمت
که  ایگو. دینما یرا به او القا م یمنش احترام و بزرگ ینوع ،فضا

و است ) مطرح هیهدف اولعنوان هدف (البته  حضور او در فضا به
عالم و در واقع اشاره به  نیاز حضور او در ا فباالتر به هد یدر سطح

کاربرد اعداد فرد در با  یاسالم یدارد. در معمار یحس حضور اله
به  یمرکز یکردن فضا ) و برجستهییفضا شیها (گشا تعداد رواق

اصر از عن شهیمرکز فضا هم کهی طور امر پرداخته شده است به نیا
حضور  یبرا یو محل بوده ی) خالغیرهو  واری(ستون، جرز دی ماد

  انسان است.
سطح بعدی بشارت پس از هدایت صورت  هدایت و آگاهی:

دادن به نکات مثبت مسیر  گیرد. بشارت در اینجا از طریق آگاهی می
گیرد و در واقع نوعی هدایت تشویقی برای  هدایت صورت می

  کردن مسیر است. طی
بقره همگی به بشارت بعد از  ٩٧نمل و  ٢نحل،  ١٠٢و  ٨٩آیات 

ها رو به قبله و   یونس ساختن خانه ٨٧هدایت اشاره دارند و آیه 
کند.  گیری رو به سوی خدا را مایه بشارت مومنین مطرح می جهت

ویژه هدایت به جهت  یابی و هدایت در فضا به بر این اساس جهت
شود. این  بشارت در فضا محسوب میارزشمند (مانند قبله) نوعی 

موضوع در مساجد معماری اسالمی کامًال نمایان بوده و اصل 
 توجه به این که تشخیصبا محوربندی را در معماری به همراه دارد. 

موقعیت مکانی در هر لحظه، از ضروریات ادراک محیطی است و 
 ،[33]سازد یابی یا هدایت در فضا را نمایان می این مفهوم جهت

توان گفت در این مرحله انذار نیز با بشارت همراه شده و به  می
دادن به امور مثبت (بشارت) و امور  شناسایی فضا از طریق آگاهی

  پردازد. منفی (انذار) می
بندی بشارت به امور  این موضوع نیز مانند تقسیم فرح و نشاط:

ی ها مادی و معنوی، قابل تفکیک است و مراتبی متناظر با ساحت
توان برای آن قایل  حیات انسان (جسمانی، نفسانی، روحانی) می

ترتیب براساس آیات قرآن با سه واژه فرح، سرور و بهجت  شد که به
حرکت از نشاط جسمانی به طرف نشاط  .[34]مطرح شده است

نما  روحانی، آستانه خروج از انذار و ورود به بشارت است. وجود آب
ز نشاط و طراوت جسمانی و در وسط حیاط مسجد مصداقی ا

برای به تصویرکشیدن  یرسد که تالش نفسانی بوده و به نظر می
کاری، برانگیختن نشاط  بهشت مجازی از طریق تزیینات کاشی

  روحانی باشد.
باالترین مرتبه بشارت (در دنیا) رسیدن به اطمینان قلبی و  آرامش:

عمران) مطرح  آل ١٢٦انفال و  ١٠آرامش است. این موضوع در آیات (
کردن  ای برای مطمین شده که بشارت امداد و پیروزی، وسیله

های مجاهدان مومن است. البته اطمینان قلبی دارای مراتبی  قلب
ای از آن به او  است که بر حسب درجه ایمان شخص، مرتبه

توان گفت در این بشارت، انذار راه  بر این اساس می. [35]رسد می
ب فرح و نشاط را نیز به همراه دارد. به عبارت نداشته و تمام مرات

ویژه  تواند مراتب مختلف نشاط به دیگر سکینه و آرامش قلبی، می
دنبال داشته باشد. در این مرحله فضا به سکون  مرتبه روحانی را به

  و آرامش دست یافته و این غایت هدف معماری است.
  

  تجزیه و تحلیل معماری
ی از انذار و بشارت در قرآن برای طور که ذکر شد موارد همان

متذکرکردن افراد در سطوح مختلف بیان شده است که تا حدی قابل 
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تطبیق با بعضی از مفاهیم فضای معماری است. با توجه به اینکه 
فضای معماری ترکیبی از فضای حرکت و سکون است، به نظر 

 رسد فضاهای حرکتی بیشتر شامل موارد انذار بوده و فضاهایی می
که سکون بیشتری دارند، موارد بشارت در آنها نمود بهتری دارد. با 

بندی فضا به سه مرحله که مرحله اول در هنگام ورود به  تقسیم
گیرد و مفاهیم خوانایی  یابی اولیه صورت می فضا رخ داده که جهت

کند (فضای انذار)،  و سادگی به تشخیص موقعیت ناظر کمک می
ضا و حرکت در آن آغاز شده و با مرحله دوم با شناسایی ف

گیرد  کردن فضا به درون خود، هدایت ناظر در فضا صورت می  دعوت
(فضای بشارت و انذار)، مرحله سوم با عبور از فضاهای حرکتی و 
ورود به فضاهای ساکن آغاز شده و فرح و نشاط از طرق مختلف 

ه آرامش (آب، نور، گل و گیاه، تزیینات و غیره) ایجاد شده و فضا ب
یابد (فضای بشارت). این آرامش در فضا تا حدودی  الزم دست می

). ۴تواند در انسان خودآگاهی و حس حضور ایجاد کند (شکل  می
ای از راهکارها و مصادیق معماری آمده است  در ادامه نمونه

  ).۶و  ۵های  ؛ شکل۲و  ۱های  (جدول
  

  راهکارها و مصادیق معماری در رابطه با انذار در فضای معماری (نگارندگان) )۱جدول 
  یاسالم یمعمار قیمصاد  یراهکار معمار  وامل انذارع
  اصفهان میمسجد حک  )یتقارن و محوربند قیادراک فضا از طر ی(سادگ یو سادگ ییخوانا  روشن انیصراحت و ب
  اصفهان میمسجد حک  ها و مفهوم انذار غروب) رواق هیسا قیاز طر دیاز غروب خورش ی(آگاه یابی و جهت تیهدا  ایجاد انگیزه آگاهی و

  مسجد آقابزرگ کاشان  تقارن) نینظم و هندسه و همچن قیتفکر از طر جادیفضا (ا ییشناسا  تفکر مل وات
  مسجد جامع اصفهان  )یاحساس حرکت متعال ییبه روشنا یکیاز تارحرکت در فضا (حرکت   سوی تعالی هحرکت ب

  
  (نگارندگان) راهکارها و مصادیق معماری در رابطه با بشارت در فضای معماری) ۲جدول 

  معماری اسالمی مصادیق  راهکار معماری  عوامل بشارت
  حکیم اصفهانورودی مسجد   حس احترام به انسان دعوت به درون فضا با ایجاد  کنندگی دعوت

  اصفهان هللا مسجد شیخ لطف  های منظم شده و با فاصله نترلک هدایت تشویقی از طریق نورهای  آگاهی هدایت و
  مسجد نصیرالملک شیراز  رنگ های هفت نشاط حاصل از نورهای رنگی و کاشی  نشاط فرح و
  اصفهان هللا مسجد شیخ لطف  تزیینات کنایه از بهشت معنوی (ارزش معنوی) و هدایت نور از باال  آرامش

  

  
  )یند بشارت و انذار در ایجاد حس حضور (نگارندگانآفر )۴شکل 

  

 مسجد حکیم اصفهان  مسجد حکیم اصفهان
  مصادیق معماری در رابطه با انذار در فضای معماری )۵شکل 

  

  اصفهان هللا لطفمسجد شیخ     ورودی مسجد حکیم اصفهان
    

  اصفهان هللا مسجد شیخ لطف    مسجد نصیرالملک شیراز
    

  در رابطه با بشارت در فضای معماری مصادیق معماری اسالمی) ۶شکل 
  

های  های پژوهش حاضر شامل عدم بررسی جامع مصداق محدودیت
معماری اسالمی در خصوص فضای بشارت و انذار و مطالعه 

  .استتطبیقی آنها بوده 
شده برای هر مفهوم در معماری  های مطرح راهکارها و مصداق
تواند در  صورت نمونه بوده و موارد بیشتری می اسالمی ایران، به
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با  چارچوب مفاهیم مذکور بیان و مورد استفاده طراحان قرار گیرد.
توجه به اینکه ذکر در قرآن مراتبی دارد و در حوزه عملیاتی نیز در 

کردن  منظور دقیق شود به و بشارت مطرح می طیفی از انذار
راهکارهای معماری از طریق مشاهده مصادیق معماری اسالمی 

توان مراتب مختلفی را برای هر یک از مفاهیم در نظر  ایران، می
  شود در پژوهش دیگری دنبال شود. گرفت که پیشنهاد می

  
  گیری نتیجه

اهمیت انذار برای و وجود دارد سطوح مختلفی از بشارت و انذار 
توان از  در رابطه ذکر و مخاطب، می ایجاد تذکر بیش از بشارت است.

طریق بشارت و انذار فضای متذکر را برای مخاطب به وجود آورد. به 
رسد با تقسیم سطوح تذکر در سه سطح، سطح اولیه شامل  نظر می

انذار، سطح دوم شامل بشارت و انذار و سطح سوم فقط مربوط به 
های مختلف  رت است که این موضوع در آیات قرآن با مخاطببشا

بیان شده است. از طرفی اگر فضای معماری را ترکیبی از حرکت و 
سکون بدانیم، انذار بیشتر در فضاهای حرکتی و بشارت غالبًا در 

تواند از  ترتیب فضای معماری می فضاهای سکون کاربرد دارد. بدین
شده،  نذار تا بشارت با مفاهیم مطرحابتدا تا انتها با طیفی از ا

رسد،  طراحی شود تا در نهایت که به فضای آرامش و سکون می
خودآگاهی و حس حضور برای مخاطب قابل سطحی از احساس 

  ادراک باشد.
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