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 چکیده

ر ضمیر انسان در تاثیری که این عبادتگاه د.از گذشته تا کنون مسجد یه عنوان محلی برای عبادت و به عنوان پرستشگاه محسوب می شده

ادی عمیق ترین جلوه گاه اندیشه و اعتقادات فرهنگها و مذاهب در طول تاریخ عبمراکز .د انکار نشدنی استه کمال را دارجهت رسیدن به مرحل

در میان شاخه های معماری ساخت بناهای مذهبی جایگاه ویژه ای .انی می باشندبشری بوده و ماندگارترین دستاورد تاریخ هنر و تمدن جه

چگونگی شکل گیری فرآیند  با بررسی بناهای مذهبی.بناها می توان دیددارد و باشکوهترین و ارزشمندترین هنرها و فنون را در معماری این 

طبق فرایندی که معرفت شناسی متن برای خوانش آثار متن وار پیشنهاد .درک اثرکه از مباحث مرتبط با معرفت شناسی است میسر می شود

ن مستلزم تاویل  نشانه ها ی نهفته در آن طی تجربه ای می دهد هر اثری از جمله یک کالبد معماری به مثابه یک متن است که فهم هرباره آ

پژوهش پیش در .توان دریافت که این معماری متاثر از سنت و تاریخ اندیبا نگاهی بر معماری مساجد م .]1[تازه و سفری متفاوت است

ارتباط بین معنا  سالمی با دید معرفت شناسیسی ارکان مساجد اربا بر و صورت گرفته با تکیه برمطالب اسنادی و کتابخانه ای اطالعات الزمرو

 .و کالبد مساجد بررسی شده است
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 مقدمه-1

 مختلف های زمینه در تر پیچیده و تر عمیق معانی شامل غیره و مناره و گنبد شامل مکانی بر عالوه مسجد

 مسجد.نشینند می پرستش به آن در او خلق که است معبودی خانه مسجد.است و شناختی،تاریخی،فلسفی اعتقادی،فکری،زیبایی

 6 مساجد بارو 22 قرآن در مسجد کلمه که طوری به دارد واالیی اهمیت اسالم مبین دین و اسالمی هنر در و بوده مومنان جایگاه

 الطبیعه ماورا نیازهای روحانی پاسخگوی گذشته در مساجد دهد می نشان تاریخ که طور آن .است شده بارتکرار 22 مجموع باردر

 که است، بوده خود روزگار هنری و فرهنگی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اوضاع از رسانی اطالع و عالاط کسب مرجع و انسانها

 ارتباط افراد روحانی عمیق و پیچیده زوایای با هم مساجد بنابراین .کرد جستجو بنا این در میتوان را ها جنبه این همه انعکاس

 .]2[آنها زیستن آداب و اجتماع با هم و دارند

 انسان در و بوده فطرت آبشخور که حقیقت کشف .است هستی خالق محضر در بندگی پیام حامل اسالمی اندیشه و مکتب

 هنرمند و کرد جستجو میتوان عبودیت هنر در را کمالگرایی طرحمایه .میکند مهیا را انسان کمالگرایی بستر است، شده نهادینه

 هنرمندان توسط است نموده سعی اسالمی معماری و هنر .است برده کار به حقیقت این بیان برای را خویش اندیشه مسلمان

 کار به معنوی و مادی اندیشه ترویج در را هنری خالقیت و گذارد ظهور منصه به را ها پدیده صورت کشف محور، بینش و دانش

 .گیرد

 قابلیت معماری اثر هر دیگر سوی از .نیست پذیر امکان آن، عناصر یا اجزا تحول بررسی بدون معماری یک تحول روند بررسی

 از معنا هر فهم نیز و پذیرد موجودیت معنایی مبنای بر باید می شکلی هر .معنا نظام و شکل نظام :داراست نظام را دو به تقسیم

 .]3[است شکل تولید برای الزم مقدمه معنا معماری اثر هر با رابطه در رو این از .می پذیرد صورت شکل نظام درک طریق

 اعالم تعبیری به دینی هنر.کرد مشاهده دینی هنر حوزه در میتوان شیوه بهترین به اسالم بینی جهان در را فرم و معنا ارتباط

 .]4[تاس شده انسانی کمال و رشد عامل وفاداری همین و است بسته خدای با که است عهدی به انسان وفاداری

 

 ها در هنر و معماریجایگاه شکل ها و کالبد-2

کالبدها از آنجایی که دارای ابعاد مادی هستند، تحت تاثیر زمان و مکان بوده و فقط به صورت متشابه، رمزی، سمبولیک و -2-1

 .اندیشمند و دل آگاه معنی پیدا کنندتمثیلی می توانند برای انسان 

ه مناسب برای و در مجموع حداکثر زمینه و وسیل های مادی به صورت نسبی می توانند معنی و مفهوم را تداعی نمایندکالبد-2-2

 .و نیز جنبه اعتباری دارند( حداکثر در حد لباس مناسب)نسان باشندسیر و حرکت متعالی ا

می تواند در بی نهایت شکل ها و کالبد های متفاوت به صورت نسبی و ر مفهوم حسن و زیبایی، نظیهر مفهوم و هر ارزشی -2-3

بخصوص با توجه به جمیع واقعیت های زمان و  ندارد،ری، خالقیت و ابداع حد و انتهایی آومثیلی متجلی شود و در واقع در نوت

 .مکان این قضیه صادق است

 جلی گرددد در بی نهایت از کالبدها و اشکال خالقانه، حکیمانه و بدیع ظهور یابد و متابراین هر مفهوم ثابتی می توانبن-2-4

 

 خاستگاه ارزش ها و مفاهیم در هنر و معماری اسالمی-3

 .ارزش ها در معماری،اصالت خود را از سیر تعالی و ترقی انسان به سوی معبود کامل خدای متعال اخذ می نمایند-3-1



رین موجود به او باشد، همان جایی که باید جانشین خدا و شبیه تموثر در سیر تعالی معنوی انسان از آن مفاهیم و ارزش های-3-2

 .صفات حق تعالی است که در قرآن به صورت استثنایی و جامع مطرح شده است

معماری وسیله ای  ان اصل است و هرچیز دیگری از جملهدر این سیر و سلوک آدمی خلوص نیت و اراده به خیر و فالح انس-3-3

 .است برای رسیدن به این ارزش ها

و غیر وابسته به  ارزش ها و اصالت ها، پایدار و دارای استحکام هستند با توجه به ثبات فطری انسان و مسیر ترقی و تعالی او،-3-4

 .خاص فطری و ذاتی هستند نه مربوط به یک نژادی و سرزمینی افیا و تاریخ در یک کالمزمان و مکان و جغر

مسیر تعالی فردی انسان، از حیات مادی و جلوه های آن شروع و به عرصه حیات معقول و زیبایی های آن می رسد و از آنجا -3-5

در حوزه حیات روحانی به کمال معنوی و نورانی خود و کسب زیبایی های ملکوتی رهنمون می گردد و به سیر خود ادامه می 

 .]5[دهد

 

 :مراسم عبادی در شکل گیری معماری مساجدنقش و تاثیر اجرای -4

توصیه موکد به مسلمانان در برگزاری نمازها به صورت جماعت و اینکه تا چهل خانه همسایه مسجد تلقی :توصیه به جماعت-4-1

 .می شوند، باعث رونق و گسترش مساجد شده است

یی با قرآن و احادیث و معارف و احکام اسالمی که مساجد توصیه به مراجعه به علما و علم آموزی و آشنا:توصیه به علم آموزی-4-2

 .را تبدیل به یک دانشگاه و مرکز علمی و فرهنگی برای عامه مردم نموده است

که همه مسلمین را مسئولیت ( مائده/2-تعاونوا علی البر والتقوی و ال تعاونوا علی االئم والعدوان: )آیه مبارکه:توصیه به تعاون-4-3

ون و همکاری عمومی برای رفع نیازهای مردم دعوت می کند و در احادیث معتبر که مسلمان تا چهل خانه در پذیری و تعا

همسایگی خود مسئول گرفتاری و گرسنگی اها آنجا خواهد بود و این نشان می دهد که چقدر مساجد می تواند در حل مشکالت 

 .مردم نقش مثبت داشته باشد

 

 :زبانمعماری به مثابه یک متن و -5

هنر معماری شامل مباحثی است که بسیاری از آنها ریشه در حوزه معرفت شناسی دارد که به معرفت شناسی متن موسوم 

مباحثی مانند امکان قرائت های مختلف از یک اثر هنری، تاریخمندی فهم و تغییر مستمر آن، تاریخمندی متن یا اثر هنری، .است

در فهم اثر به ( در واقع بیننده اثر هنری)ریخی پدید آورندگان آن، محوری بودن نقش مفسرتاثیرپذیری آن از فرهنگ و ذهنیت تا

جای اهمیت دادن به نقش پدید آورنده اثر یا حتی خود اثر و تاکید بر دخالت پیش دانسته ها یا پیش داوری های بیننده در 

اساس .امالت معرفت شناختی داردعو ریشه در ت شناخت و فهم اثر، گوشه ای از مباحثی است که در مباحث هنر مطرح است

به یک »و در نتیجه ].6[«معماری نیز نوعی زبان است»تاثیرات مباحث گفته شده در دانش معماری بر این اندیشه استوار است که

 .]7[«بنا می توان در حکم یک متن نگریست



 معرفت شناسی معنا-6

مهم فلسفه است که امروزه به صورت یک بحث مستقل و گسترده در کنار معرفت شناسی یا نظریه معرفت یکی از شاخه های 

از علم معرفت شناسی، تعریف های گوناگونی ارائه شده است که همگی بر این نکته تاکید دارند که .سایر علوم قرار گرفته است

فی الواقع معرفت شناسی علمی .]2[ندمعرفت شناسی به طور کلی، از باور، توجیه و اعتبار معرفت و منشاء و انواع آن بحث می ک

  .]9[است که درباره معرفتهای انسان و ارزشیابی انواع آن ها و تعیین معیار صدق و کذب آنها بحث می کند

و  قلبی مکنونات بیان برای و پردازد می عبادت به او به قرب برای یابد می معرفت حق حضرت ذات به که زمانی از نسانا

 .]11[گیرد می خدمت به را فضا تعریف، و حرکات کالم، معنا، به بخشیدن فرم برای عبارتی به و خویش اندیشه

در بررسی های حوزه هنر دینی عامل تبدیل معنا به فرم، کلمه است و در این زمینه ارتباطی،به صراحت می توان بیان داشت 

 .]11[پدیدار می شودکه در عرصه هنر دینی، نخست کلمه به منصه ظهور می رسد و سپس شکل 

 اعتقادی عمیق باورهای با نمادین های فرم ارتباط و تلفیق از بارزی نمونه و الهی های زیبایی از ای جلوه اسالمی مساجد

 .]12[شود می دیده وضوح به مساجد نمادهای و جوانب تمامی در نمادین ارتباط و الگویی اشکال است،

مسجد که در آن باید معرفت ایجاد شود الزم است فضاهای مورد استفاده نیز شکل در طراحی معماری فضایی مذهبی به نام 

 .]2[.سیر از درون به بیرون یا به عبارتی گذر از عالم ماده به عالم معنا در جهان بینی اسالمی با طهارت و پاکی همراه است.یابند

توصیه به .عالی انسان ها هدف نهایی خلقت استت تاثیر اصول و مبانی اسالمی در حیات فردی و اجتماعی جامعه اسالمی

 .هنری که انسان را به مقام و جایگاه عالی انسانیت و باعث رشد و تعالی او می گردد

 (.نه حذف یکی و نه مساوی قرار دادن آن دو.)رابطه انسان با عرصه های حیات دنیوی و اخروی رابطه وسیله با هدف است

یر در آفاق و سیر در انفس یا حرکت جوهری که اولی وسیله حیات و دومی هدف حیات انسان دارای دو سیر می باشد، س

و شناخت و دانش او موقعی به کمال می رسدکه شناخت طبیعت با شناخت دنیای درون و آنگاه خودسازی او همراه .انسانی است

 .باشد

های مادی و معقول و شهودی را تبیین نموده و ابعاد در فلسفه زیبایی شناختی،با الهام از صفات زیبایی مطلق انواع زیبایی 

 .حسن و زیبایی را با طرح اسماء و صفات الهی در کتاب تشریع و کتاب آفرینش در مرز بی نهایت به اتمام رسانده است

ایید می نماید در فلسفه هنر با طرح جانشینی انسان بر روی زمین، توصیه به تولید حسن ها در کار و سیر از ظاهر به باطن را ت

 .رمند چه مسئولیت سنگینی بر دوش داردهنر مسئول و متعهد کدام است و هن و این نشان می دهد که

با توجه به محدودیت .راز و رمز هنر استعالیی و حرکت از ظاهر به باطن و از کالبد به محتوا، روش رازگونه و سمبلیک می باشد

ی و روحی، روش آرایه ای و تمثیلی و سمبلیک را در هنرها همچنان که در کتاب های عرصه حیات مادی و بی نهایت عرصه معنو

 .بکار گرفته است، توصیه می نماید( قرآن)و کتاب تشریع خود ( طبیعت)آفرینش 

 

 

 تجلی نسبی معنا در صورت از منظر اسالمی-7
امیر .اشاره قرار گرفته است موضوعی است که در روایات و احادیث معصومین نیز مورد( محتوا)رابطه صورت و سیرت

و بدان که هر ظاهری باطنی متناسب با خود دارد، آنچه ظاهرش پاکیزه، باطن آن نیز » : در این خصوص می فرمایند( ع)مومنان

 .]13[« پاک و پاکیزه است و آنچه ظاهرش پلید، باطن آن نیز پلید است

اللت نمی کند بلکه باالتر از آن به محتوایی که در آن مکان دخاص « قلمروئی»و « فضا»و « جا»هیچ مکان یا شیئی تنها به 

 .]11[.ایجاد شده و همچنین به محتوایی که آن را احاطه نموده است نیز اشاره می نماید



 :اصول و ارکان طراحی مساجد-8

 :ساختمان مساجد-8-1

دارای مرز و بوم مشخصی نسبت به فضاهای اطراف خود می مانی است معنوی و درون گرا، یعنی اصوال ساختساختمان مساجد 

 .باشد

عناصر کالبدی به کار گرفته شده در خارج یعنی دیوارها و گنبد و منارها و ماذنه ها در مجموع ساده و درون گرا طراحی می 

و ایوان ورودی است که همچون طاق نصرتی مهمانپذیر بوده و انسان را  و مهمترین عنصر در نمای خارجی سردرب ورودی. شوند

 .به داخل دعوت می کند

با ایجاد فضای باز داخلی و حیاط مرکزی، سعی می شود، پنجره ها و ایوان ها به فضای داخلی باز شود و ضمن برخورداری از 

م مزاحمتهای همجواری مهمترین علل ایجاد آرامش و عد.نور و هوا و فضای سبز، مزاحمتهای همجواری به حداقل ممکن رسد

 .سکون داخلی، یعنی فضای مناسب برای تفکر و عبادت است

 

 :هندسی در نقشه مسجد-ایده فضایی-8-2

هندسه معمول در فضای طبیعی و در طراحی شهری، یعنی هندسه راه ها و گذرها، هندسه ای موجی و سیر در آفاقی است، 

 .حرکت انسان و حواس پنجگانه اوست و در شهرسازی و مسیرهای عبوری به کار گرفته می شود یعنی این هندسه مناسب

هندسه داخلی مساجد به نحوی است که بعد از ورود، با یک تغییر جهت، تمام فضاهای اصلی به سمت قبله جهت پیدا می 

 .پنهان می شوندهای فرعی و خدماتی کنند و قسمت هایی از پیرامون زمین که در جهت قبله نیست در جرزها و یا فضا

فضاهای داخلی از کوچک و بزرگ با فضاهای باز و سرپوشیده، بال استثنا و به کمک قرینه سازی در سطح، دارای یک کانون و 

این مرکزیت هندسی یکی از مهمترین عوامل ایجاد سکون و آرانش فیزیکی است و باعث می شود فضا مناسب .نقطه مرکزی هستند

هندسه شاخص در کلیه شیستان ها و گنبدخانه ها، گرفته شده از خانه کعبه و مربع است که .و نیایش و حضور قلب باشد تفکر

بیشترین سکون و تمرکز را در بین همه اشکال منظم و نامنظم ایجاد می نماید و در شرایطی که یک فضا مستطیلی باشد، به کمک 

 .ی تشکیل می شود که در غایت تاثیر مربع را به فضای ایجاد شده می دهدجزرها و در جهت مخالف، مستطیل های دیگر

 

 :حرکت از کثرت به وحدت در فضاهای داخلی-8-3

نقشه کف با هندسه مربع به نحوی سامان می یابد که با جرزهای دیوارها در نهایت به شمسه مرکزی و نقطه وحدت بخش -2-3-1

 .همه اشکال ایجاد شده در فضا برسد



ولی سقف ها با الهام از .با الهام از معماری آفرینش و نیازهای انسان، کف ها معموال هموار و مسطح و کم افت و خیز است-2-3-2

سقف ها متناسب افق دید انسان و اندیشه و تخیل انسان،دل باز و باصفا و درواقع .آسمان، تفکربرانگیز و خیال انگیز و کهکشانی

 .رین اعجاز معماری ما در سقف ها اتفاق می افتدالیتناهی طراحی می شود و مهمت

از نظر تزئینات و رنگ آمیزی نیز سعی می شود، از زمین به آسمان، تزیینات و نقش ها کمتر شده و اگر در کف و بدنه ها -2-3-3

می شویم، رنگ ها  از رنگ های متنوع و گرم استفاده می شود نظیر قالی ها و کاشیکاری های بدنه ها، هرچه به طرف سقف نزدیک

 .فید و آبی کمرنگ استفاده می شودبا یکنواختی و هماهنگی بیشتر و از رنگ های سرد نظیر س

 

 :منطقی و دور از اصراف بودن شکل خارجی مساجد-8-4

این معماری از آنجایی که برخالف معابد شرقی یا کلیساهاست در شکل خاصی محدود نمی شود و شکل خارجی آن -2-4-1

پذیر است، به راحتی بر حسب نیاز مخاطبین گسترش پیدا کرده و با ورودی های متنوع، هم به راحتی با بافت اطرافش انعطاف 

 .ترکیب می شود و هم بر حسب افزایش جمعیت و نیازهای آنها، فضاهای متنوع و متناسب پیدا می نماید

دن کارها به کاردان بسیار تاکید و توصیه نموده و نیز از آنجا که اسالم به تخصص و تجربه و مشورت با متخصص و سپر-2-4-2

انسان را نسبت به کار لغو و بیهوده برحذر داشته است، بنابراین معماری ما در مجموع از مهندسی و منطق بسیار قوی چه در سازه 

ان مساجد ما بسیار ه می توان گفت ساختماتی برخوردار می باشد و در یک جملو چه در رابطه با مسایل اقلیمی و تاسیس

 .منطقی،عاقالنه و دور از اسراف و کارهای بیهوده و غیر مفید است

پالن مربع و محور داشتن فضاها، باعث شده است که اسکلت و سازه ساختمان در مقابل بارهای عمودی و نیروهای -2-4-3

 .افقی،بهترین مقاومت و انتقال نیروها را داشته باشد

 

 :ی کالبدی مساجدتنوع و انعطاف پذیر-8-5

مساجد کالبد  (نظیر کلیساها)همانطور که قبال نیز اشاره شد، از آنجا که علی رغم معابد شرقی و غربی :تنوع شکل خارجی-2-5-1

محدود و از قبل تعیین شده ای ندارند به راحتی بر حسب نیاز مراجعتی و تعداد جمعیت گسترش پیدا می کنند و بزرگ و کوچک 

ر متنوع و مختلفی به خود می گیرند، به نحوی که شاید شما کیفی خود کالبدها و شکل های بسیا فظ اصولمی شوند و با ح

نظیر مساجد شبستانی یا گنبدی یا ترکیب آنها و مساجد بدون حیاط و مساجد با .نتوانید دو مسجد کامال شبیه به هم پیدا نمایید

 .حیاط و یک ایوانی تا چهار ایوانی و غیره

از نظر تزئینی و نمادین نیز چون از مجسمه و نقاشی انسانها و موجودات جاندار و طبیعی استفاده :قوش انتزاعی هندسین-2-5-2

بنابراین از نظر نقش آفرینی و رنگ  ی نهایت قابل تنوع و تکثر است،نمی شود و از نقوش هندسی و کامال انتزاعی استاده می شود ب

 .تمان نیز دست معماران بسته نیست و مسیر ابتکار عمل و خالقیت برای آنها باز استو بافت و در مجموع نازک کاری ساخ

نوع درونگرایی طراحی مساجد و انعطاف پذیری نقشه پیرامونی آن و تعداد و محل ورودی :هماهنگی و پیوند با بافت محله-8-5-3

سایر خدمات عمومی و بافت های مسکونی فاصله های آن باعث شده است، علی رغم معابد شرقی و غربی که سعی می کنند از 



بگیرند، مساجد کامال در قلب بافت های مسکونی و خدمات عمومی محالت نظیر بازارها و بازارچه ها احداث شود و رابطه ای کامال 

 .]14[.نزدیک و هماهنگ با نیازهای مردم داشته باشد

 

 انهبررسی ارکان مسجد در فرم فضاهای صحن ایوان و گنبد خ-9

 صحن-9-1

 در که است شکل مستطیل مربع یا مربع حیاط .است حیاط مسجد، و ایران اسالم از پیش معماری بارز های ویژگی از یکی

 وضو منظور به .گیرد می قرار آن در مسجد به ورود وقت در مومن که است فضایی نخستین اغلب .شود می نیزخوانده صحن مسجد

 .]3[شود تعبیه صحن این وسط در حوضی بایست می مسجد ، فضای به ورود برای گرفتن

 عناصر تمامی که مرکزی است فضایی .است متبرک و مقدس جریانی در نهادن گام و فانی عالم از انسان گسست تجسم صحن

 همزبانی تا یابد می حضور آن در آدمی که فضایی دارند، گام برمی ماورایی فضایی خلق جهت در  )ها رواق و آب،حوض(درونی اش

 .]15[بیگانه بیابد وادی این در

 با همواره که ایوان بلندی به رسیدن تا کند می تداعی را کنندگی محصور که عمودی های بدنه یکنواخت تکرار صحن در

 جز نیست چیزی مسیر این و معین مسیری در تعالی و حرکت از است است،نمادی همراه حرکت جریان و آهنگ در تغییر و مکث

 عرصه در کوتاهی و بلندی خالی، و پر روشن، سایه میان تضاد چون مواردی همچنین.قبله دیوار کرانه بی و اصلی محور پیمودن

 .دهد می افزایش را ایوان فضای حضور بر تاکید مسجد معمارانه

 ایوان مکانیابی و کارکرد با مطلوبی تطبیق رابط مفصل یک عنوان به جوینت نام به بصری،مفهومی مبادی دید زاویه از

 میکند تالش همدیگر، از متفاوت ولی مراتب سلسله یک در پیوسته فضای دو بین ارتباط ایجاد صدد در ارتباطی، مفصل این.دارد

 .کند ارائه معماری فرم دو برخورد از برتری فهم
 

 گنبد-9-2

 بدل منتظم های ضلعی چند به شود تقسیم تساوی به چون که است نامحدود کل یک تصویر است دایره آن اساس که گنبد

 تناسب در پیوسته و آیند فرازش بر و شوند تبدیل ستارهگون چندضلعیهای به خود است ممکن هم چندضلعیها آن میشود،

 چیزی برابر، کمانهای به دایره کردن تقسیم از مهم تناسب همه آوردن بدست شیوه این شوند، گسترده هماهنگی کامال هندسی

 کثرات جمله معاد و کبدا که است الهی وحدانیت الطبیعه ماورا عقیده همانا که نیست توحید بیان برای نمادین روش جز

 .]12[است

 آسمان کروی شکل و اند آمده می شمار به متافیزیکی و آسمانی های قدرت از ای نشانه بیننده ذهن در همواره گنبدی اشکال

 این در آنها ساختن و گنبدی اشکال به خاص توجه بنابراین، .است کرده می تقویت را اعتقادات و تصورات این نیز سیارات و ماه و ها

 با .است رفته می شمار به نیز روانی و معنوی احتیاجات و توقعات برآورنده و نبوده فنی و مکانیکی احتیاجات ارضای صرفا سرزمین

 برتر قدرتهای و دنیوی زندگی بین ای رابطه که غیره و ها مقبره و آرامگاهها برای گنبدی اشکال انتخاب تاریخی سابقه زیاد احتمال

 .است نبوده تاثیر بی ساختمانی شکلهای نوع این از مردمان ذهنی برداشت و تکاملی سیر در خود اند، شده می تصور دنیایی

 که بوده آن موجب گنبدی اشکال به وابسته ای نشانه های ارزش و مکانیکی احتیاجات

 .]16[باشد پرثمر و غنی بسیار لحاظ این از ایران فنی تاریخ (.



 شکلی که بنایی غالبا .است خداوندی جالل بیان به قادر که شده دانسته کاملی شکل تنها مدور، شکل الخصوص، علی اسالم، در

 .]17[کند می مجسم را زمین و آسمان دوگانگی دارد، شکل مرقدی مکعب و مدور

 صورت ترین ناب و بهترین به گنبد، کروی و گرد شکل به چهارگوش زمینی مقطع تبدیل و تلفیق اسالمی، مساجد معماری در

 مدور قبۀ و شکل مکعب پی میان که گونه بدین » گنبد گریو « فوق، ضلعی هشت .دارد جا است، ضلعی هشت است،که شده اعمال

 نظر از حتی و شناسی، هستی نمادین معنای نظر از هم و هندسی مفهوم و بصری شکل نظر از یاهم ساقه معموال جناغی، کمابیش و

 و ایستایی نمایانگر چهارگوش، مثل جانبی از ضلعی هشت .است دایره و مربع واسط فصل و واصل حد بنا، در بروز و حضور مکان

 نهفته خود در را دایره حاالت و خصایص از برخی اضالعش کثرت دلیل دیگر،به طرفی از و است مکان در استقرار نشانگر و تعادل

 در .شود می نزدیک گرد و دوار شکل سوی به و درآمده زمین استوار گوش چهار از که است حالتی بیانگر شکل این حقیقت در.دارد

 می آسمان به را زمین گویی آنها محور اند،که مانده جا به میالدی سیزده و دوازده های سده از که هند کیهانی های گردونه اغلب

 جهات و اصلی جهت چهار» رستگاری های چرخ « یعنی هستند، فضا جهات نمودار پره، هشت که هستند پره هشت دارای.پیوندد

 . گذرد می نقاط آن از منظما خود، گردش در خورشید هند، در شناختی کیهان تعالیم به بنا که .آنها میانی

 بینهایت در غرق دیگری و مکان تعریف و وجه چهار در محدود است،یکی مکان و زمان سنتز دایره و مربع شکل دو تقابل

 .]19[است جهان پایان رمزی طور به دایره به مربع تبدیل که داشت بیان اینگونه عبارتی به یا و ]12[ زمان وتعریف

 

 ایوان-9-3

 می ایجاد را ریتم و ها،حرکت قوس از ردیفی تکرار و معماری فضای تولید و محصوریت ایجاد با عمودی وجه چهار

 منجر که سازد می را درونی فضای و است کامل ای بدنه دارای صحن .است الزم الهی مسیر به رهیابی برای که حرکتی.کند

 اهمیت بر است مخاطب،تاکیدی بصری دید ابتدای در صحن تقارن محور راستای در ایوان حضور.شود می حیاط عمودی بهبرهای

 باید فرم و حرکت مراتب سلسله روند ادامه برای که بوده مطرح باز فضای یک عنوان به صحن وازسویی مسجد فضایی یابی مکان

 .شود منتهی بسته نیمه و باز نیمه فضایی به فضا این از گذر از پس

 مستطیل و مربع عمدتا مساجد معماری صحن در پالنی های فرم تعریف دهدکه می نشان عمده طور به اسالمی معماری تاریخ

 .]21[بود خواهد پایداری و صلبیت ، ،ثبات بودن زمینی دهنده نشان بصری مبادی حوزه در اشکال این .است بوده

 مورد نیز دیگر ای زاویه از مکان در استقرار این.کنند می تلقی را مکان در استقرار خود تعادل و ایستایی،پایداری با اشکال این

 زمین افق)افقی وجه دو و عمودی وجه است،چهار وجه شش از متشکل گیری شکل زمان در معماری که آنجایی از است تاکید

 دارد می بیان مطلوب ای گونه به را ،مکان(آسمان وافق

 که حرکتی.کند می ایجاد را ریتم و ها،حرکت قوس از ردیفی تکرار و معماری فضای تولید و محصوریت ایجاد با عمودی وجه چهار

 عمودی برهای به منجر که سازد می را درونی فضای و است کامل ای بدنه دارای صحن .است الزم الهی مسیر به رهیابی برای

 فضایی یابی مکان اهمیت بر است مخاطب،تاکیدی بصری دید ابتدای در صحن تقارن محور راستای در ایوان حضور.شود می حیاط

 این از گذر از پس باید فرم و حرکت مراتب سلسله روند ادامه برای که بوده مطرح باز فضای یک عنوان به صحن وازسویی مسجد

 .شود منتهی بسته نیمه و باز نیمه فضایی به فضا

 ژرفی تلویحات متضمن اسالم تاریخ سراسر در رواق و ایوان مفهوم :است آمده رواق و ایوان مفهوم درباره وحدت حس کتاب در

 .است زمانی و زمینی عوالم بین انتقالی فضای یا "طریقت" همانا و فضاست تحدید و تعین امکان ایوان نمایشگر .است بوده

 طاق در مهم این که است آسمان به زمین از گذار نقطه مفهمومی هم و صوری لحاظ به هم که دانست فضایی توان می را ایوان

 سو سه از( آن دوگانه فرم در شکلی لحاظ از بودن واسطه این و است واسطه ایوان .دهد می نشان را خود پیش از آن بیش برافراشته

 . ]21[ است یافته نماد به تمامی، )باز سو یک از و بسته



 :نتیجه گیری-11
جنبه های  ظاهری و نمادین در معماری .در بینش اسالمی عاله بر جنبه های ظاهری توجه به جنبه های باطنی اهمیت دارد

 .که در پس ان نهفته است می شوداسالمی باعث درک افراد نسبت به معنایی 

در این مقاله با بررسی معماری مساجد از نگاه معرفت شناسی می توان اینگونه اظهار داشت که هر یک از ارکان مسجد به 

بررسی هر یک از اجزای مسجد بازخوانی نشانه  .میدهدی زیباشناختی پیام خود را انتقال مثابه یک متن است که از طریق رمزگانها

 .ی نهفته در آن استها

به بیان آن  رقادر بر دارد و عالم محدود مادی ارتباط بین ظاهر مادی و باطن معنوی اجزای معماری، ورای معنای دنیوی که 

 .نیست را بر عالمیان روشن می سازد
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