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 نماد و هندسه در حکمت اسالمی و تبلور آن در مساجد

 

 *1علی رحمانپور 

 alirahmanpor@yahoo.comمربی گروه معماری دانشگاه زنجان،  -1

 

  خالصه

 

بسیاری از شاعران و نویسندگان در اشعار و حکایات خود، از مفاهیم عمیق  و اندیهقه هقای ب نقد عراقان اوق م  و 

هنرمندان مس مان نیز از این خوان نعمت ب  نسیب نبوده، آن ها هقم از ل قوه  .بهره گراته اندحکمت اله  ایران باوتان 
 خویش به طرق مخت ف نظیر اوتفاده از نماد و هندوه هنری آثار در را او م  –های  رمز گونه از حکمت و عراان ایران  

ایگاه واالی  نزد متفکران داشته و با ورود نماد، نوع هندوه چه به عنوان ع م نظری و چه عم   همواره ل .متج   نموده اند

نظری آن باالتر از وایر ع وم دانسته م  شده و ووی ه ای برای پاالیش روح و وبب لقدا شقدن از مقاده و تع  قات لهقان 
ا محسوس و مولب توله به عالم باال میهده اوت. در معماری او م  نیز، مسجد به عنوان مکان  که ارصت م  دهقد تق

احساوات و عواطف و تع  ات و پیوند های معنوی آدمیان، هم در م یاس اردی و هم در م یاس التمقاع  بقه فراقا بقرده 

شود، قابل توله اوت و در این پژوهش مورد بررو  قرار گراته اوت. این م اله با هدف بررو  نماد و هندوه ی اضای  در 

طراح  این مکان ها تنظیم شده اوت. لهت بررو  واضق  تقر مب قب  مسالد و نمایان کردن تاثیر حکمت دین  بر روند
میدان ن ش لهان اصفهان همراه با مسجد امام انتخاب شده و پس از بررو  حکمت نظری اوق م، بقه تقاثیر آمقوزه هقای 

 دین  بر هندوه و نماد های این اضا پرداخته م  شود.

 
 

 مسجد، هندوه، نماد، حکمت او م کلمات کليدی: 

 

 

 مقدمه   .1

نماد و هندوه یک  از بحث برانگیزترین هرگونه طراح  معماری در اصل کاری در زمینه ی هندوه اوت و  

به خصوص در مسالد در  و نمادهای به کار برده در آن هندوه معماری ایران .موضوعات هنری و معماری در لهان اوت

، التماع  انسانها _ قبب مهم مذهب  به عنوان لدامس در این میان ذهن ما ایرانیان با مفاهیم عراان  پیوند خورده اوت.

بنابراین به معماری چنین اضاهای  توله م  شود و معموالً از  .همواره پناهگاه روح  و معنوی مردم به شمار م  راتند
  مسالد ع وه بر نظیر و شاخص بودند به طور ک لحاظ زیبای هندوه اضای  در م ایسه با وایر بناها در وب  شهر ب 

تأمین کننده نیازهای ایزیک  و مادی آدمیان بودند برای ویر و و وک ارادی و اختیاری و ع  ن  و روحان  با ایجاد  اینکه

در اصل  و نماد های مورد اوتفاده در مسالد نیزهندوه  .اضای  کیف  و آرام بخش بستروازی و زمینه وازی م  نمودند
 .پرواز و تعال  و نفس ماندگاری و هبوط در حوزه مادی و حیوان  ،های  از ح ی تتن ل وهوکوی  بود لهت تج   یاا

در این پژوهش لهت بررو  چیست  و چگونگ  تاثیر پذیری هندوه اضای  مسجد از حکمت های او م ، در ابتدا 

معنا و صورت در هندوه ی به مفهوم نماد و هندوه در معماری او م  پرداخته، پس از بیان چند دیدگاه پیرامون 
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او م ، به شناخت نظری مفهوم هندوه از دیدگاه حکمت او م  پرداخته شده اوت. در نهایت نیز به چگونگ  تاثیر 

 گذاری حکمت او م ، بر هندوه ی اضای  مسجد امام اصفهان اشاره خواهد شد.

 

 مفاهيم اصلی: -2

 نماد: -2-1

ل هایش م  گوید : )) آنچه ماومبول یا نماد م  نامیم عبارت اوت از کارل گووتاو یونگ در کتاب انسان و ومبو
یک اصب ح، یک نام و یا حت  تصویری که ممکن اوت نمایندة چیز نامأنوو  در زندگ  روزانه باشد با این حال ع وه بر 

ناخته و یا پنهان از معن  آشکار و معمول خود معان  ت ویح  بخصوص  نیز داشته باشد. ومبول معرف چیزی مبهم و ناش

ماوت. وی همچنین اشاره دارد که : )) یک ک مه و یا یک شکل وقت  ومبولیک ت    م  شود که به چیزی بیش از معن  

آشکار و مست یم خود داللت کند و ومبول دارای لنبة ))ناخودآگاه (( وویع تری اوت که هرگز به طور دقی  تعریف یا به 
اوت و کس  هم امیدی به تعریف یا توضی  آن ندارد.(( ذهن آدم  در کندوکاو ومبول به  طور کامل توضی   داده نهده

 ]1[ تصورات  م  رود که خارج از محدودة اوتدالل معمول  هستند.

(( اوت.  عبور از خیابان وقت  به چراغ قرمز برخورد م  کنیم، م  دانیم که چراغ قرمز به معنای ))ایست! هنگام
اترچه نت خود را باز م  کند، نهانه های خاص  را میبیند که م  داند هریک چه معنای  دارد. آن مووی   دان  که د

چراغ قرمز و این نت مووی یای  ))نهانه(( های  هستند که ما را در لریان اط عات مهخص  قرار م  دهند. اما وقت  شاعر 

ه ما ممکن اوت معنای هریک از این وافه ها را ببور ورخ اوت.((، با اینک م  گوید : )) محبوب من چنانچون گ   ورخِ

مست ل بدانیم، متوله هستیم که همنهین  آنها با یکدیگر، در بردارندة معنای  اوت که اراتر از مجموع معان  این 
یست، وافهاوت. راببة یک به یک این وافه های مست ل با یکدیگر و چیزی که باات آن ها مع وم م  شود، دیگر ))نهانه(( ن

 ب که ))نماد(( اوت. بازشناو  این دو با یکدیگر، در اهم هنر اهمیت زیادی دارد.

 

 هندسه: -2-2 
در ارهنگ معین وافه هندوه معرب اندازه بیان شده اوت و ع م  که درباره اشکال، ابعاد و اندازه گیری ها بحث م  

را از  (Geometry)غرب  ریهه ی ک مه هندوه در متون »کند، معن  شده اوت. )ارهنگ معین، ذیل ندخل هندوه(. 

(Geometric) وافه » همچنین  ]2[«. م  دانند که یونان  و به معن  تخصص ع م هندوه، مساح و ن هه بردار اوت

 ]3[«. هندوه، از ریهه اندازه و هندوه معرب آن اوت
رت عم   توله نهان داده اند و متفکران و دانهمندان او م  همواره به هندوه چه به صورت نظری و چه به صو

هندوه را لزء ع وم م دس دوته بندی کرده و برای آن شان و مرتبه ای واال در نظر گراته اند. این نوع نگاه به هندوه در 

عالم او م وبب شده که پرداختن به این ع م حت  به صورت عم  ، به گونه ای بازتاب  از نظم مولود در عالم ت    شده و 
ویژه ای بین مس مانان پیدا کند. در نتیجه مس مانان اارغ از این که از کدام مکتب ا سف  یا ک م  متاثر بوده اند،  لایگاه

 به این ع م نگاه  مثبت داشته و آن را وبب تعال  روح دانسته اند.

 

 هندسه و نماد در معماری اسالمی: -2-3
 وه ی بکار راته در آن اوت. یک  از ویژگ  های بارز معماری او م  نمادها و هند

از کل  ، مرکزگرا و مت ارن موالهه با بناهای ونت  به چهم م  آید چراکه هندوه منظم، ةاین ویژگ  در اولین لحظ
کد موحضوری چهمگیر و  ،حجم ها و وب  ها و همچنین ت سیمات آنها اضاها، همةبنا گراته تا تک تک الزای آن در 
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هیچگاه در هم  ،دهندا هنگام ترکیب با یکدیگر رنگ نم  بازند و تمامیت خود را از دوت نم این شکل ها و نماده .دارند

تنها در کنار هم قرار م  گیرند و مجموعه ای را پدید م  آورند و شاید همین ترکیب خاص اوت که ؛ ادغام نم  شوند
 ]4[. و معماری ورپا هندو  را به ولود م  آورد دوبب تهخیص م  گرد

بسیاری از شاعران و  همانگونه که .و معماری او م ، هندوه دارای اهمیت و مفهوم ویژه ای اوت در هنر

نویسندگان در اشعار و حکایات خود، از مفاهیم عمی  و اندیهه های ب ند عراان او م  و حکمت اله  ایران باوتان بهره 

 متج   خویش هنری آثار در را او م  –عراان ایران   هنرمندان مس مان نیز ل وه های  رمز گونه از حکمت وند، گراته ا
هندوه در معماری ایران  و او م ، به خصوص مسالد، آنچنان با مفاهیم عراان  پیوند خورده اوت که همواره  .نموده اند

لهان محسوس لایگاه واالی  نزد متفکران داشته و آن را  ووی ه ای برای پاالیش روح و وبب لدا شدن از ماده و تع  ات 

 دانسته و مولب توله به عالم باال و تج   ل وه های  از ح ی ت و معنا م  دانند.
 

 رابطه معنا و صورت در هندسه در معماری ایرانی.  -3

راببه صورت و معنا در نگاره های او م  یک  از موضوعات مورد توله اندیهمندان و صاحبنظران بوده اوت در 
و شود دیدگاه خ صه نم وه بدیه  وت که همه صحبتها در این  :اه بحث خود را پیش م  بریمدیدگوه اینجا با اشاره به 

 :دیدگاه م  پردازیم  این وه طرحبه  معینی ه بحث و نتیجه گیری در یک بازی برای محدود کردن گستره  ما

  تزیین  مسالد  و بخصوص هندوه هرگونه معنا در معماریمنکر که  (خارل ) اغ ب دیدگاه بعض  مح  ان

 او م  هستند. 

 که ع وه بر قائل بودن به حضور معنا ارم را نیز اصالت م  بخهند.   دیدگاه ونت گرایان 

 ی زمان و مخاطب در انتخاب ارم برای درک معناوت و مبان  ا سفه  ،دیدگاه  که با اشاره به تأثیر مکان

 :  باشند منکر هر نوع ت دس نگری به اشکال در زمان خود م م صدرا

 در هر یک از دیدگاه ها بر روی دو محور م  توان بحث نمود:

 آنچه بوده_

 آنچه باید باشد _

  

 دیدگاه اول، نفی معناگرایی:  -3-1

اارادی هستند که وع  دارند برای همه چیز تولیه  زمین  پیدا کنند و همه تصمیمات  عموماً قائ ین به دیدگاه اول

 در این مورد به خصوص با این ارضیه که مس مانان به ع ت مغایرت بندی کنند.مادی و طب ه انسان را بر اواس نیازهای

 .نگاره های انسان  با او م و تحمل ناپذیری روحیه آنان نسبت به خال  ماندن و وادگ  به تح یل این نگاره ها م  پردازند

بتوانیم به این تحمل ناپذیری و عادت کردن  حت ب  غیر مذه  ها در بناهایشاید در مواردی در ادامه حیات این نگاره
ها توان به این تح یلو آغاز این نگاره ها هرگز نم  مورد مبدأها از تصاویر اوتناد کنیم، ول  در پر بودن در دیوار به چهم

 اکتفا کرد.

 

 :دیدگاه دوم تقدس معماری و هندسه  -3-2

گنون و... هستند که از حضور ونت  پایدار)بر اواس  شوان، بورکهارت، ونت گرایان چون نصر، قائ ین به این دیدگاه،

 اله ( در هنر او م  وخن م  گویند. یتغیر قواعد ال
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در مجادله  خانوم گل رو نجیب اوغ و در بخش دوم کتاب مفصل هندوه و تزیین در معماری او م  خود که به بحث

 گاه ها اشاره م  کند.م  پردازد به بعض  از این دید «عربانه ی هندو  

تووط این .. وحدت و. چون کثرت در «صوایانه ای»ایهان با اشاره به کتاب حس وحدت به مبرح شدن مفهوم های 

 را نویسند گان این کتاب آنها ی  مفهوم  م  داند کهر طب ه بندی هاو این تعمیم ها را مبتن  ب دیدگاه اشاره م  کند 

ارتباط  به واز و کارهای ارهنگ  که از زمان و مکان یابه  ب  آنکهتون صوایه اخذ کرده اند، آزادانه از مجموعه وویع  از م»

 ]5[«. میان زیبای  شناو  بصری و تصوف حکایت کند، توله  داشته باشند  مفروض
اب کت دکتر حسن ب خاری در کتاب مبان  عراان  هنر و معماری او م  که در انتهای آن بخه  را به ن د و تح یل

شمرد. وی با در نظر گراتن اینکه اولین بار های را برای هندوه م دس برم منابع و بنیان، اختصاص داده اندخانم اوغ و 

 دم  کن را در دنیای او م اینگونه تولیه آنها یااتنمس مانان از طری  منابع یونان  با هندوه آشنا شدند، چگونگ  ت دو  
 ت  ع م ریاض  اعت اد داشتند. الهو لنبهکه ا وفه یونان  به 

و تح یل ریاض  و هندو  از چگونگ  آارینش لهان ارائه م  دادند و آن را با زیبای  شناو  لهان آارینش پیوند 

پایه گذاری  ،دنیای او م ع مایاز طرف دیگر شیوه  .داشتند (احجام اا طون )نگرش اشراق  به ریاضیات  و نوع زدند م 

در اینجا اندیهه )و ا وفه ت ش اوق العاده ای را در انبباق مفاهیم ا سف   هان های نظری خود بودع م  بر اواس بنی
 رنگ ت دس به خود گرات. این ع م آیات قرآن  داشتند و این گونه کم کم ( با هرمس   ،وریان  ،های یونان 

 

 دیدگاه سوم غلبه تفکر و هدف و تقدس و محصول  -3-3

از مجموعه م االت دومین همایش بین  «راببه بین صورت و معنا در ارایند شکل گیری مسجد»م اله ای با عنوان 

 :خصوصیت بارز برای معماری ایران  بیان گردیده اوت چهار  الم    معماری مسجد،

 درک شرایط زمان  و مکان  وقوع یک نیاز و احترام به شرایط آن.  -1

   عرصه ها. لستجوی خ   یک واختار متعادل اضای  در تمام -2

 ءاحترام هم ارز کل و لز -3

 دید عاراانه به موضوع آارینش هنری به عنوان یک اع یت هدادار -4

 )در این بینش هیچ گاه محصول معماری هدف قرار نگرات( 

 
در کارش از دو نوع هندوه . او ابزار بیان  معمار ایران  ماده هندوه مند و زمان بند بود » بر اواس این دیدگاه... 

هندوه و  وااواس شکل گیری مخ وق وحدان  بر  هندوه واختاری، .هندوه واختاری و هندوه اق یدو : کرد فاده م اوت

 . «بیان  بود از نظم و هنجار حاکم بر هست  او هندوه  بود. او کثیراق یدو  اواس شکل گیری مخ وقات 

هندوه و تناوبات تنها ابزار  ب که گاه هندوه م دس شمرده نهدهیچ هدر این خب» همچنین بر اواس این م اله 
 ]6[« نسبت به هست  بود او بیان آرزوها و دیده 

های اعت ادی و قدیم تنها به لحاظ اصالت صوربه طور ک   بر اواس این دیدگاه حکمت ها و راز های نهفته در 

هم آوازی اواواً به همین دلیل اوت که هم نوای  و ه و گراتشکل هدامندی اوت که در شرایط زمان  و مکان  خود 
دیدگاه ووم راوتای تبیین رویکرد امروز ما در  صوری را در عین تنوع و کثرت، در معماری و ارم های گذشتمان م  بینیم.

 د.معماری ت  ید صرف از ارم های گذشته را بدون توله به شرایط زمان  و مکان  دریاات مخاطب مذموم م  شمار

در معماری او م  نیز، مسجد به عنوان مکان  که ارصت م  دهد تا احساوات و عواطف و تع  ات و پیوند های 

معنوی آدمیان، هم در م یاس اردی و هم در م یاس التماع  به فراا برده شود، قابل توله اوت و در این پژوهش مورد 
هندوه ی اضای  در مسالد و نمایان کردن تاثیر حکمت دین   بررو  قرار گراته اوت. این م اله با هدف بررو  نماد و
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بر روند طراح  این مکان ها تنظیم شده اوت. لهت بررو  واض  تر مب ب میدان ن ش لهان اصفهان همراه با مسجد 

اخته امام انتخاب شده و پس از بررو  حکمت نظری او م، به تاثیر آموزه های دین  بر هندوه و نماد های این اضا پرد
 م  شود.

 

 شناخت مفهوم هندسه و فضای معماری از دیدگاه حکمت اسالمی  -4

اصل در راببه با آن ها م   8لهت واض  تر شدن مب ب به تنظیم لدول در این مورد م  پردازیم و و در نهایت به 

 رویم.

 

 : مفهوم هندسه و فضای معماری از دیدگاه حکمت اسالمی1جدول 

  شوند. نم  گذاریارزش ابتدا در باشند م  ح  و خیر و زیبا ولودی منظر از اهااض و ها هندوه انواع همه -1

 ]7[فضاها(  یکسان گذاریارزش )اصل

 نیازهای که آنجا از و بنیاد خود و مست ل گیرد انجام انسان نیازهای با متناوب باید اضا هندوه طراح  -2

  ( تنوع اصل )باشد.  تنوعم باید شهری مجموعه یک هندوه انسان باشدم  متنوع انسان

 دید ن به و )انسان آااق  ویر هندوه بنابراین اوت روح  حیات بستر انسان مادی حیات او م  منظر از -3

 از وحدت به کثرت از حرکت )اصل .کنند اراهم را دیدثابت ( ن به و انسان انفس  ) ( باید بسترهندوه ویر متحرک

 ]8[ ( درون به برون

  عدالت( )اصل اوت گراته قرار مناوب قانونمند لریان یک در و خود مناوب یلا در چیز هر -4

 درون در اصل آرامش و خاطر طمأنینه ی  یااتن و خویش اصل به رویدن منظور به عبادت و تعم  و تفکر -5

 ترتیب ینا به و دانندم  باطن  و معنوی دید را انسان دید تریناص   .انجامد م  متعال  و موزون هندوه ای  به

  شفافيت (. اصل ). باشد م  باطن به ظاهر از نفوذ امکان آنان نزد در شفاایت

قب ه و  دادن نهان برای تنها آن محراب و نیست درونش در م دس کانون دارای او م  حکمت در مسجد" -6

 ]9[ "اوت. عرض  نماز هنگام در م  ایستد.صف مومنان مومنان پیهاپیش در که اوت امام حفظ

  ( مسجد در طولی محور به نسبت ارزی محور تقدم )اصل 

 وبز برگ هر از خردگرا بیننده هر و شودم  ت    الحسن  اوما و صفات تج یات مظهر طبیع  عناصر همه -7

 توشه معنوی و اکری مضامین مادی مضامین از برخورداری بر ع وه و کنند م  درک را خدا صفات و آیات از داتری

 ( معنا با صورت متناسب تعامل )اصل .شود م  عراان  وکو  و ویر

 از پرهيز و فضا هندسه در نوآوری )اصل داند.م  مصوب آارینن ش آارین آارین خال  را خود خداوند -8

 ظاهری( شباهت
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 چگونگی تاثيرگذاری حکمت اسالمی در هندسه فضایی ميدان و مسجد امام  -5

 ا اصل ارزشگذاری یکسان فضاه -1

ورگردان نیست که روی قبعه ای هندوه اضای  مسجد امام به عنوان اضای مجزا و منفرد ل وه گر نم  شود. "

در مسجد امام تنها همان بری که مجاور  .ب که در باات شهری اهرده و گنجانده شده اوت ،وب  قرار داده شده باشد
در یک  از اض ع میدان ادغام شده که  وتابخش کوچک   در دیدگاه قرار دارد اما این بر تنها، میدان ن ش لهان اوت

 ]11[ ."هدف از واختن این نما پوشاندن شکل نامت ارن بنا در انتهای میدان اوت که خود مت ارن اوت. و اوت

 

 
 : نحوه ی ادغام شدن مسجد امام اصفهان در بافت اطراف1تصویر 

 

 ازهای انسان اصل تنوع در هندسه فضاها به علت متنوع بودن ني -2

طراح  هندوه اضای  مسجد امام و میدان ن ش لهان متناوب با نیازهای انسان اوت مست ل و خود بنیاد. در 
دیدهای مخت ف صورت گراته  ی زاویهک بر مبنای حرکت انسان و در اًح ی ت هسته ی اولیه شکل گیری مجموعه تمام

 .اوت

 انسان متحرک و ن به دید هم متحرک        ( میدان ن ش لهان)         هندوه آزاد و اا   -

 ل ب توله و تمرکز  (        ور در مسجد شاه)         هندوه عمودی  -

 تهری  حالت دعوت کنندگ   (اضای داخ   مسجد)          هندوه غرب  نوار و نظم  تمرکز آارین -

 

 اصل حرکت از کثرت به وحدت از سير آفاق به سير انفس  -3

گرا در مسجد امام  انفس  و درون ی  آااق  و برونگرا در میدان و هندوه ی  ری ن ش لهان هندوهدر مجموعه شه
                            از ،یت اوت. مسیر حرکت انسان از بازار به ومت محراب مسجد همان مفهوم کثرت به وحدتؤراحت  قابل ره ب

حالت وکون در تا انفس  ترین  . آااق  ترین حالت حرکتدم  کناز دنیا به آخرت را تداع   ،به ویر درون نویر برو

                     این مجموعه دیده م  شود،حالت های زیر نسبت به وضعیت انسان در هنگام قرارگیری در این ی  هندوه

 مجموعه شهری ایجاد م  شود. 
 حرکت در بازار :ن به دید متحرک  ،انسان در حرکت _1

 قرارگیری در میدان امام  : ن به دید متحرک ،نانسان در وکو_2

 حرکت در محور مسجد : انسان در حرکت، ن به دید واکن _3

 انسان در حال نماز و نیایش: ن به دید واکن ،انسان در وکون _4
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 اصل عدالت )قرارگيری هر چيز در جای متناسب خود و در یک جریان قانونمند( _4

 شهری از دو لنبه مبرح اوت. تناوب و توازن در این مجموعه 

شرایط  معماران این مجموعه با شناخت مجموعه عوامل مادی از قبیل مواد و مصال ، :  تناوب و توازن در بعد مادی

 عوامل ان  و الرای  هندوه اضای  مناوب را انتخاب کردند.  ،اق یم 

ون بستر زمینه ای مناوب برای رشد و تعال  اضای این مجموعه راه همچ ، معماران: تناوب و توازن در مورد معنوی 

 .نده اانسان طراح  نموده و تبدیل به اضای لهت تأمل و توله و تدبیر کرد

اضای  این بعد کم  و شک   هندوه ی راببه دو  اًو نهایت ،هامباضای از خودباختگ  و بازی و خیال باا  و اه ن

راببه بین لسم و روح انسان شده یامزرعه یا گیاه  ،هدف اراببه ووی ه بمجموعه در راببه با بعد کیف  و محتوای  آن مانند 

 اوت.

 اصل شفافيت تجلی عالم ملکوت در موجودیت ماده  _5

میدان ن ش لهان کاهش از و توده اضا و اازایش همان گستردگ  دید م  باشد. در  شفاایت در اضای معماری 

میدان ولود مسجد شیخ لبف اهلل در شرق میدان عال  قاپو در  3به  1ا دان ن به گریز واحد تناوب   ،اضای خال  آن
 کنند. و امکان گردش در اضای خال  میدان ایجاد م . ]11[دگ  دید ن ش دارند گستردر اازایش  غرب به میدان همگ 

 

 اصل تقدم محور ارزی نسبت به محور طولی در مسجد  _6

تبدیل  عرض او م  عبرای پیروی از شرای الزاماًمحور طول  را  ،ااتندهنگام  که مس مانان به ک یسا های کهنه را ی

به و حالت  از وکون و نزدیک م  ااتد  هدیوارو به شود م به عرض معبوف کردند و رو به قب ه نهستند. در مسجد چهم 
 ]12[معماری او م  پدید م  آورند. خاص آرامش خواوت 

 
 ]11[جد امام اصفهان : نحوه ی رسيدن به محراب مس2تصویر 

 

 

 اصل تعامل متناسب صورت با معنا  _7

در این مجموعه همواره ع وه بر برخورداری مادی از هندوه اضای  مس ط بر مجموعه،مضامین اکری و معنوی آن 
  ویر و و وک عراان  شخص حاضر در این اضا م  گردد. در این روح اضا روح و معنا با کالبد و صورت تعام توشه 

 تناوب و دو رویه دارند.م
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 اصل نوآوری و پرهيز از شباهت ظاهری و تقليد  _8

ها و عناصر و الزای تازه و بدیع  هندوهخود را در انواع  ی معماران مسجد امام و میدان امام  انگاشته های معمارانه

میدان به محور از  هحور قب حل مهکل انحراف م . اوت ههمت گماشت عتنوع پذیر و بدی خ   اضای به ولود آورده و به 

 بهترین شکل صورت گراته و نهان از خ قیت معمار دارد. 

های مت ارن شده بربا ق ،ت اطع نیم دایره های منهعب از هر نمای رو به حیاط طرح ن هه حیاط مرکزی مسجد امام،
 ]11[ اوت. 5و قبر برابر4و 3تناوب های اض ع مستبیل ایثاغورث برابر  ،زاویه های حوزه مرمری را پدید م  آورد

 
 ]11[: تناسبات هندسی مسجد امام اصفهان3تصویر 

 

  :نتيجه گيری  -6

با توله به مفاهیم بررو  شده و نتایج بدوت آمده از بررو  هندوه اضای  و نمادهای به کار برده شده در مسالد، 

 لدول زیر لمع بندی شده اوت.
 

 یدگاه حکمت اسالمی: مفهوم هندسه و فضای معماری از د2جدول 

 .اطراف شهری باات در ادغام (1

 .انسان حرکت نحوه ی به توله با اضای  هندوه در تنوع (2

 بازار از حرکت مسجد، درونگرای هندوه با میدان برونگرای  هندوه ( ترکیب 3
 مسجد. محراب به

 مکان     این در قرارگیری هنگام در انسان اضای  حس

دروکون،ن به دید متحرک   انسان  -2رک دید متح ن به حرکت در انسان -1

 انسان در وکون، ن به دید واکن. -4حرکت، ن به دید واکن    در انسان -3

 .کامل ت ارن و معنوی و مادی بعد در توازن و ( تناوب 4

 میدان اضای  هندوه در دید گسترگ  و ( شفاایت5
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یز نهان داده شد که چگونه معماران اضا با اوتفاده از در این پژوهش مسجد امام از بعد هندوه بررو  گردید و ن

اکنون این نتیجه حاصل م  شود که معماری باید در مجموع  ه اند.ب  نظیر زدای آارینش مجموعه  وت بهحکمت دین  د
 و باشد. اواز رشد روح  و معنوی مین کننده نیازهای مادی انسان و زمینهأت

باشند و انسان را به احجام و اشیای م دس شده م  بت ها،ختمان همچون اگر امروز در شهروازی و معماری وا

تس ط م   یاضای حضور و بر شوندم  صلمسیرهای عبوری ا ،اگر در اضای شهری ،م  نمایند السام دلخوشتماشای 

بح  و گریزان و ، منفعل و وو هراوان مضبربو در مجموع انسان در میان السام  یابدبر پیاده برتری م   هوواریابند و 
ارهنگ و باورهای  که دیدگاه نظریه خود را بر لوامع انسان  تحمیل  ووخناش  از ر اًقبعاز خود بیگانه و مسخ م  شود، 

امید روزی که معماری ووی ه گردد تا ع وه بر تامین نیازهای مادی در لهت رشد و تعال  معنوی انسان گام  ، بهنموده اند

 بردارد.
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