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        چكيدهچكيدهچكيدهچكيده

شود و سپس به طرح مسأله اين پژوهش با نگاهي به نشانه شناسي و شناخت شناسي آغاز مي 

نشانه شناسي در هنر مي پردازد. زبان هنر اسالمي ، زبان نمادين و رمز گونه است و اين رموز و نمادها 

حاصل معناي دروني و ذاتي اين هنر بوده و تنها راه بررسي معناي هنر اسالمي شناسايي اين نمادها 

اسالمي است و هنرمند ابعاد صوري و نمادي را  است. نماد پردازي به عنوان تجلي معاني ديني در هنر

واسطه اي براي جهش روحي به عالم حقيقت و معنا قرار داده است. پس از ظهور اسالم در سرزمين 

از  در قالب عناصر نمادين ظهور پيدا كرد. نمادها به عنوان يكيمفاهيم معنوي در فرهنگ اسالمي 

مطرح شده اند. در اين مقاله ابتدا مفهوم نماد و  مهمترين ابعاد زيبا شناختي شهرهاي اسالمي

نمادپردازي در شهر و معماري اسالمي بيان شده است و در راستاي چگونگي تجلي نشانه شناسي در 

معماري اسالمي بخصوص مساجد، و با بررسي مسجد شيخ لطف اهللا به عنوان نمونه ي موردي سعي بر 

جد و تاثيري كه در انتقال معاني و مفهومشان دارند مورد آن شده است كه عناصر و اجزاي كالبدي مس

بررسي قرار گيرد. با استفاده از مطالعات كتابخانه اي و منابع مكتوب و به كمك روش توصيفي و 

  تحليلي براي جمع آوري اطالعات و تجزيه و تحليل آن استفاده شده است. 

  

        خ لطف اهللاخ لطف اهللاخ لطف اهللاخ لطف اهللامسجد، شيمسجد، شيمسجد، شيمسجد، شي    واژه هاي كليدي: نشانه شناسي ،هنر اسالمي،واژه هاي كليدي: نشانه شناسي ،هنر اسالمي،واژه هاي كليدي: نشانه شناسي ،هنر اسالمي،واژه هاي كليدي: نشانه شناسي ،هنر اسالمي،
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        مقدمه:مقدمه:مقدمه:مقدمه:

واژه مسجد به معني محل سجده است و به مكاني اطالق مي شود كه مسلمان در آن عبادات خويش و مهمترين آنها 

را به جاي مي آورند. از ديدگاه نمادگرايي ، مسجد نماد حضرت حق و پيشگاه ربوبيت است. حضرت عظيم و عالي كه بنده 

 فروتني و خضوع، ناچيزي و حقارت خود را به سجده مي افتد و در خاك مي نشيندحقير در حركتي نمادين، در كمال 

هويت معنوي مسلمان و مرجع و پناهگاه و تكيه گاه آنها، از صدر ايالم تا  مسجد كانون تجلي  ).1378،  547(علي آبادي ، 

و سليقه معماران مسلمانان بوده  كنون مهمترين عنصر شهري و معماري و مركز تبلور عالي ترين اشكال ، خالقيت، ذوق

  )1378،  7است. (مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد ، 

بررسي روند تحول يك معماري بدون بررسي تحول اجزا يا عناصر آن، امكان پذير نيست از سوي ديگر هر اثر معماري 

بر مبناي معنايي موجوديت پذيرد و نيز  قابليت تقسيم به دو نظام را داراست. نظام شكل و نظام معنا، هر شكلي مي بايست

فهم هر معنا از طريق درك نظانپم شكل صورت مي پذيرد . از اين رو در رابطه هر اثر معماري معنا مقدمه الزم براي توليد 

مهم ترين نماد كالبدي مسجد از دور دو عنصر است. پوسته اي واحد كه آسمان را . )1378،  115شكل است(حسيني ، 

ه و به درون برده است و سر در درون دارد؛ در نقطه مقابل آن دستي از زمين كه بر آسمان برآمده و به گل نشسته خيمه زد

گنبد رو به فضاي درون و منار سر بر آسمان بيرون ، تمثيلي از دو سير انسان، سير در آفاق و سير در  .(گلدسته) است

خود آگاهي (شبستان) و فضايي مناسب پيام رساني و جامعه  انفوس، و تمثيلي از فضايي مناسب براي خود سازي و

سازي(منار) يك نماد مسئوليت انسان براي از قوه به فعل در آوردن استعدادهاي فطري خود و ديگري نماد مسئوليت انسان 

ده مي كنيم ) . در تبين مقام و منزلت مسجد به ذكر حديثي از صادق آل محمد بسن1389، 378در مقابل امت (نقره كار، 

كه بارگاه پادشاهي عظيم را قصد چرا كه در خانه كس است يك حرف بس است. چون به درب مسجد رسيدي بايد بداني 

كرده اي كه بر بساطش بجز پاكيزگان قدم نمي گذارند و بجز صديقان به كسي اجازه همنشيني با حضرتش داده نمي شود. 

كه تو را هيبتي قرار گيرد زيرا خطر بزرگي تهديدت مي كند(بر حذر باش  پس در قدم نهادن بر بساط خدمت پادشاه بايد

. در بارگاهي وادر شده اي كه صاحبش قادر است و هر چه بخواهد در مملكتش اجرا مي كند، يا به مي شكند ديوارش)سر 

بپوشد و عبادت تو را  عدالت با تو رفتار مي كند و مناقشه در حساب فرمايد و مطالبه صدق و اخالص كند پس از تو رخ

نپذيرد هر چند (از نظر كميت ) آن عبادت فراوان باشد و اگر فضلش شامل حال تو گردد طاعت ناچيز و بي ارزش تو را 

قبول نمايد و پاداش بزرگ مرحمت نمايد.(پس بر درب او) و در حضور حضرتش ناتواني ، غفلت، پشيماني  و نيازمندي 

ه منظور پرستش و همنشيني با او به سوي حضرتش رو كرده اي رازهاي پنهان و آشكار خويش تصديق كن. و اكنون كه ب

اي تماي مخلوقات بر او پوشيده نيست. بكوش تا در حضور او همچون نيازمند ترين بندگان حضرتش باشي. و قلب خويش 

ي ساز زيرا بجز پاكان و صديقان هرگز را از غفلت (از پرداختن به غير او)، و آنچه مانع ارتباط تو با خداي تو مي شود خال

،  314كسي را به حضور نمي پذيرد پس به انتظار بمان و بنگر كه نام تو در كدامين فهرست هويدا مي شود(علي آبادي ، 

در مجموع شكل و ابعاد زمين مسجد تابع تعداد مومنين است و امكانات بافت محله براي توسعه مسجد، عليرغم  ).1380

معابد زمين و حجم خارجي آن الگوي تقليدي و تكراري ندارد و در جايي كه زمين كافي باشد و افقهاي اطراف بسياري از 
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،  379آن باز ، ميل به نظم دارد و تا حدي قرينه سازي براي ايجاد حجم و فضايي بديع مكمل فضاي طبيعت(نقره كار 

1389. (  

  ساجد چه نقشي در خلق اين فضاها مي تواند داشته باشد؟شناخت معاني و مفاهيم عناصر كالبدي م سؤال تحقيق:سؤال تحقيق:سؤال تحقيق:سؤال تحقيق:

  

        نشانهنشانهنشانهنشانه

به نظر مي رسد انسان در ميان تمامي موجودات، گونه اي است كه به شدت ميل به معنا سازي دارد و معنا را از 

ا توليد و ه هوجود مي آورد به تعبيري نشان طريق نشانه ها معموالً (فقط از طريق نشانه هاست كه مي تواند بيانديشد) به

ا ، حركات  و اشياء ظاهر مي شوند. اما اين چيزها معني دار نيست ، تصاوير ، اصوات ، بوها ، طعم هتفسير به شكل كلمات 

و فقط (داللتگر) . وقتي كه معنايي به آنها منصوب شود تبديل به نشانه مي شود هيچ چيز نشانه نيست مگر اينكه به عنوان 

گر به چيزي غير از خودش تلقي شود در اين صورت مي تواند نشانه باشد. درك نشانه ها به طور ارجاع دهنده يا اشاره 

اين  يابدا با نظام هاي آشنايي از هنجارها و قرار دادها ي اجتماعي تحقق مي دادن آن ه كامالً ناخود آگاه از طريق ارتباط

بدين ترتيب ، هر  ) .1386:   45(چندلر ،  اسي قرار داردنه هاست كه در كانون اهميت نشانه شنااستفاده معنا دار از نش

در كنار يكديگر نيز داراي معني است. الگوهاي اوليه  نشانه به يك واحد اطالعات اشاره و داللت دارد. پيكر بندي نشانه ها

آمريكايي چارلز كه به بررسي ساختار نشانه پرداخته اند، متعلق به زبان شناسي سوئيسي فردينان دوسوسور و فيلسوف 

ح كرده اند اعتبار بنيادي خود را حفظ رسندرس پيرس ، مي باشد. كماكان الگوهايي كه سوسور و پيرس از مفهوم نشانه مط

ه اين بحث ، نخست مفهوم ساختار دروني نشانه و جايگاه نشانه در كليت تحوالت بعدي شده است لذا در ادامكرده و معناي 

) صورت مي 2) و سپس مقايسه تطبيقي از آنها (جدول 1سوسور و سپس پيرس (جدول نظام نشانه اي از ديدگاه 

  )deely 2003گيرد.(

        : نشانه از ديدگاه انديشمندان متقدم: نشانه از ديدگاه انديشمندان متقدم: نشانه از ديدگاه انديشمندان متقدم: نشانه از ديدگاه انديشمندان متقدم1111جدولجدولجدولجدول

  جايگاه نشانه در كليت نظام نشانه اي  جايگاه نشانه دروني  

  الگوي دو وجهي-  سوسور

  نشانه كليتي از پيوند بين دال و مدلول است.-

بين دال و   مدلول را اصطالحاً داللت رابطه -

  مي نامد.

دو وجه نشانه وابستگي متقابل به يكديگر دارند 

  و هيچ يك مقدم بر ديگري نيستند.

مدلول سوسوري با ارجاع به واقعيت تشخيص -

  نمي يابد، بلكه مفهومي ذهني است.

  مدلول شيء نيست، بلكه تصوير شيء است.-

به يك مفهوم  در الگوي سوسور، ارجاع نشانه-

  است نه يك شيء .

  نشانه ها در اصل به يكديگر ارجاع مي دهند.-

ارزش نشانه، ناشي از رابطه آن با نشانه ها ي -

  ديگر است.

معناي نشانه ها، ناشي از رابطه نظام يافته آنها -

  با يكديگر است.

  بارزه اي نظام نشانه اي ساخت گرا:-

كديگر ا در ارتباط با يهويت نسبي نشانه ه -

در دروين يك نظام، اصل اساسي نظريه ساخت 

  گرايي است.

تصوير او از معنا در نظام نشانه اي به طور -

  محض ساختاري و نسبي است نه ارجاعي

  الگوي سه وجهي : نمود، تفسير ، مصداق-  پيرس

تعامل بين نمود،شيء و تفسير را پيرس -

اين كه نشانه اي نمادين است، شمايلي است -

يا نمايه اي، در اصل به شيوه كاربرد آن نشانه 
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  نشانگي مي نامد.

، نمايه،  طبقه بندي سه گانه نشانه: نماد-

  شمايل

نقش تفسير گر: هيچ گاه نمي توان كاربران -

نشانه ها را از نشانه ها و از ارجاعات نشانه ها 

  جدا كرد.

  وابسته است.

نشانه ها را نمي توان بدون توجه به بافت ها -

كاربردشان در سه حالت فوق الذكر  ي خاص 

  طبقه بندي  كرد.

هر چه دال بيشتر توسط مدلول تحميل شود  -

انگيزش نشانه بيشتر است. نشانه هاي شمايلي 

  به شدت انگيخته اند.

  نشانه هاي نمادين كامالً غير انگيخته اند.-

  

  

        

        : مقايسه نشانه از ديدگاه پيرس و سوسور: مقايسه نشانه از ديدگاه پيرس و سوسور: مقايسه نشانه از ديدگاه پيرس و سوسور: مقايسه نشانه از ديدگاه پيرس و سوسور2222جدول جدول جدول جدول 

  اشتراكات  افتراقات

در الگوي پيرس شاهد وجود ابژه يا چيزي شبيه مصداق هستيم كه در 

الگوي سوسوري جايي به آن داده نشده است. پيرس و سوسور واژه نماد 

را به دو معني  متفاوت به كار مي برند از ديد پيرس نماد نشانه اي است 

ه خود داللت مي كند و قراردادي است. اما ژكه به موجب يك قانون بر آب

اي قراردادي و  تهي نيستند، عتقد است نمادها، تركيب بندي هوسور مس

آنها دست كم نشاني  از ارتباط طبيعي را با خود دارند. ارتباطي طبيعي 

  بين دال و مدلول كه سوسور آن را عقالني ناميده است.

نمود كم و بيش مشابه دال، سوسوري است و تفسير نيز بي شباهت به 

ت. چه در الگوي دو وجهي و چه در الگوي سه مدلول ، سوسوري نيس

وجهي ، نقش تفسير گر مورد توجه است. در واقع هيچ گاه نمي توان 

كاربران نشانه ها را از نشانه ها و از ارجاعات نشانه ها جدا كرد. مرز 

قاطعي بين نشانه هاي نمادين و آن دو نوع ديگر نمي توان كشيد. و بايد 

ت كه اين سه مقوله از نشانه ها الزاماً مقوله اين نكته را به خاطر داش

قطعي و قطبي نيستند و در نوعي رابطه پيوستاري با يكديگر قرار  هاي

  دارند.

  

  

        رمزگانرمزگانرمزگانرمزگان

يابند. در ي مفهوم رمز در نشانه بسياربنيادي است. رمزگان چارچوبي را به وجود مي آورد كه در آن نشانه ها معنا م

ر قلمرو رمزگان نيست نشانه ناميد. به عالوه اگر ميان دال و مدلول را اختياري فرض كنيم، توان چيزي را كه د نمي واقع

آنگاه روشن است كه تفسير معاني مرسوم نشانه ها، مستلزم آشنايي با مجموعه هاي مناسبي از قراردادها و هنجارها است، 

رتيب باعث ايجاد رابطه ميان دال و مدلول ميگردد. نظام هاي معنا دار تبديل مي سازد و بدين ترمزگان، نشانه ها را به 

  توليد و تفسير متون به وجود رمزگان يا قراردادههاي ارتباطي بستگي دارد.

بنابراين معناي نشانه به رمزي كه در آن قرار گرفته بستگي دارد. قراردادهاي رمزگان نشانگر بعدي اجتماعي در  

به مطالعه فرآيندهاي فرهنگي مي پردازند، با اشياء يا كنش هايي كه براي نشانه شناسي هستند. وقتي مشانه شناسان 

اعضاي گروه ه اي فرهنگي معنا دارند به عنوان نشانه برخورد ميكنند، و به دنبال درك نقش ها يا قراردادهاي فرآيند توليد 

كه عبارت از نظام هايي رويه اي از معنا در فرهنگ مي باشند. رمزگان صرفاً با قراردادهاي ارتباطي برابر نيستند؛ بل
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قراردادهاي مناسبي هستند كه در قلمرو هاي خاص خود عمل ميكنند. نشانه شناسان به دنبال درك رمزگان و قواعد 

  ).1386، 221ضمني و محدوديت هايي هستند كه در فرآيند توليد و تفسير معناي هر رمز وجود دارد (چندلر ، 

رداد تلويحي مفهومي نسبي است؛ نشانه ه ا اغلب انگيخته هند؛ ولي تحول تاريخي گرايش مفهوم قرارداد به ويژه قرا

به محو انگيختگي  دارد. هنگامي كه ديگر انگيختگي قابل مشاهده نباشد، نشانه ها از داللت ه اي تلويحي بهره مي گيرد. 

زگان منطقي تر باشد، مقيدتر،ساخت مندتر و ذاللت نيز مي تواند. رمز پرداختگي ككم و زياد داشته باشد. هر چه يك رم

  ).Chandler،  2007اجتماعي شده تر است و بالعكس (

  

  

  

        :شاخص هاي عملياتي رمزگانها:شاخص هاي عملياتي رمزگانها:شاخص هاي عملياتي رمزگانها:شاخص هاي عملياتي رمزگانها3333جدول جدول جدول جدول 

  تمايزات بنياني در شكل گيري انواع رمزگانها

  داللت تصريحي(عيني)-

  نشانه تك معنا-

  فراگيري زياد(استفاده توسط كاربران بيشتر)-

  دقيق تر-

  ش نشانه محدود(به تناسب كاربران تنوع معناي كمتر)ارز-

  واجد ساختار مشخص(تعريف شده)-

  انگيختگي (رابطه بارز بين دال و مدلول)-

  رمز گشايي آسان تر-

  ذهني) -داللت تلويحي(ضمني-

  نشانه چند معنا-

  فراگيري كم(استفاده توسط كاربران كمتر)-

  مبهم تر-

  ربران تنوع معناي بيشتر)ارزش نشانه نامحدود(به تناسب كا-

  چند ساختاري(عدم وضوح در ساختار)-

  غير انگيخته(ارتباط چندگانه بين دال و مدلول)-

  رمزگشايي دشوارتر-

  شاخص هاي عملياتي  رمزگان هاي منطقي
شاخص هاي عملياتي رمزگان هاي زيبا 

  شناسي

عملياتي رمزگانهاي  شاخصهاي

  اجتماعي

ل بديهي و :بر اساس نظامي از اصوماهيت

عيني طرح ريزي شده اند، تفوق در داللت ه 

  اي ارتباطي انسان با محيط و انسان با طبيعت.

ا، نگ كردن كنش هدامنه و كاربرد: هماه

امعه، انتقال تنظيم حركات جمعي در افراد ج

ا ، بازنمايي ساختار عيني اطالعات و فرمان  ه

  يك واقعيت پيچيده

د، با ماهيت:غالباً منش شمايلي دارن

آفرينش همراهند(قدرت آفرينندگي باال)، 

نشأت گرفته از تجربه احساسي ، تفوق در 

دالل ته اي ارتباطي انسان با محيط و 

  طبيعت.

دامنه كاربرد: انتقال چند وجهي 

معنا،وحدت پيام و ابژه(خود پيام،موضوع 

  است.)

ماهيت:فرد توسط نشانه،هويت و تعلق 

خص مي خود را به گروه يا سازماني مش

نمايد، اما در عين حال او هم حامل 

نشانه است و هم جوهرش و آن را 

نهادينه ميكند . تفوق در داللت ه اي 

گرفته از تجربه  ارتباطي انسان.نشأت

  منطقي و احساسي.

دامنه كاربرد: براي سازمان بندي 

جامعه و سازمان داللتي آن به كار مي 

  روند.

 هاي انواع رمزگان منطقي: نظام

  المتي،قوانين، برنامه ه اي آموزشي و ...ع

انواع رمزگان زيبايي شناسي: 

هنر(نقاشي،سفالگري،مجسمه سازي،)... 

  ادبيات و معماري...

انواع رمزگان هاي اجتماعي : نشانه 

هاي هويت(نشان ها و شاخص ها) و 

ارتباطات اجتماعي كه بي شمارند: 
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آيين ها، جشن ها، مراسم،ميثاق ها، 

  ي ادب و بازي ها...رمزگان ها 

  

  

        نشانه شناسينشانه شناسينشانه شناسينشانه شناسي

پس از بحثي كه در مورد عمده ترين ديدگاهها درباره نشانه شد، حال ضروري استحوزه مطالعاتي نشانه شناسي 

مشخص گردد. معلوم گردد كه نشانه شناسي به مطالعه چه مي پردازد و چه جايگاهي در رابطه با ديگر علوم دارد. نشانه 

ها و فرايند هاي تأويلي آنها را شامل مي شود. سوسور در تعريف نشانه شناسي مي گويد. نشانه  شناسي مطالعه نشانه

يني بر آنها حاكم است. از آنجا كه اين دانش نشانه از چه تشكيل شده و چه قوانشناسي  براي ما مشخص مي سازد كه 

وجود دارد، جايگاهش از پيش تعيين شده  هنوز به وجود نيامده است، نمي توان گفت كه چه خواهد بود، ولي چون حق

). با توجه به وسعت دامنه شناسي كه 47 - 1383، 46است. زبان شناسي تنها بخشي از اين دانش عمومي است(سجودي، 

نظام هاي نشانه اي است، تنها زماني مي توان برخوردي آموزشي با آن داشت كه اين نظام ها به طور  مربوط به همه علم

گرفته و تحليل گردند. بنابراين از نشانه شناسي مي آموزيم كه در جهاني از نشانه ها زندگي مي كنيم و هيچ تجربي شكل 

راهي براي فهم چيزها جز از طريق نشانه ها و رمزگاني كه در آن سازمان يافته اند نداريم، از طريق مطالعه نشانه شناسي 

معموالً شفاف اند و اعمال ما در خوانش آنها پنهان مي شود. با زندگي  آگاه مي شويم كه  نظامهاي نشانه اي و رمزگان شان

در جهاني كه نشانه هاي بصري هر لحظه در آن بيشتر مي شوند، الزم است بياموزيم كه حتي واقعي ترين نشانه ها همان 

آن تفسير مي شوند، عمل مهم چيزهايي نيستند كه نشانه هايمان ميدهند. با دادن وضوح بيشتر به رمزگاني كه نشانه ها با 

ا برابر برخوردار نيستند، نشانه ه خوانش نشانه ها را انجام ميدهيم. البته همگي نشانه ها، در بازنمايي هاي واقعيت از شأني

  .)40 - 1386،  42چندلر ، در تعيين دادن به واقعيت كاركردهايي ايدولوژيك دارند(

بكار مي بريم؛ هر چند كه ميان اين دو اصطالح  Semiologyيا  Semioticsنشانه شناسي را به عنوان معادل 

  تفاوت هايي جزئي هم به چشم مي خورد، ولي ما اين دو را يكي در نظر ميگيريم.

نشانه شناسي بيشتر به عنوان رويكردي كه به تحليل هاي متني مي پردازد شناخته شده است. بنابراين يكي از 

اي ساختاري است. تمركز تحليل هاي ساختارگرا  بر آن روابط ساختاري است كه در ويژگي هاي آن توجه به تحليل ه

نظامهاي داللتي در يك لحظه خاص وجود دارند. چنيني تحليل هايي شامل تشخيص اجزاء تشكيل دهنده يك نظام نشانه 

ها(مانند تضادها، همبستگي  فرهنگي) و تعيين روابط ساختاري ميان آن -شناختي (مانند يك متن يا يك فرآيند اجتماعي 

  و روابط منطقي) مي باشند.

  تحليل نشانه شناختي ساختارها گرايانه را مي توان در دو مرحله اصلي تقسيم بندي كرد:

  .بازشناسي واحدهاي  تشكيل دهنده يك نظام نشانه اي (زبان يا هر فعاليت فرهنگي اجتماعي ديگري)1
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  معنايي و منطقي) سروكار دارد..تعيين روابط بين اين واحدها(روابط 2

بين نشانه هاست، و اين تمايز ها بر دو نوعند ، همنشيني و جانشيني اين  سوسور تأكيد مي كند كه معني ناشي از تمايز

  )15:  2004،  ستايش فرروابط را محورهاي افقي (همنشيني) و عمودي (جانشيني) زبان نيز ناميده اند. (

  

  

        ر تشكيل دهنده آن:ر تشكيل دهنده آن:ر تشكيل دهنده آن:ر تشكيل دهنده آن:نشانه شناسي مسجد و عناصنشانه شناسي مسجد و عناصنشانه شناسي مسجد و عناصنشانه شناسي مسجد و عناص

به عنوان نماد و نشانه مي مي آيد بي هيچ ابهامي يك عنصر  رهنر اسالمي خود همان مفهومي است كه از نامش ب

تواند به صورت قرار دادي باشد بين افراد يك جامعه با عقايد مشترك كه به گونه اي  نشان دهنده ارزشها و باورهايشان 

شود كه مثال بارز آن مي تواند مسجد باشد. در اين راستا  تلقيوان يك نماد شهري باشد همين نشانه مي تواند به عن

تاريخچه اين عناصر بررسي شده و چگونگي تجلي آنها در جامعه و معماري اسالمي از جمله معماري مسجد بحث شده 

ي آن مكتب مي باشند و در است. در مكاتب  معماري ، شاخص ها و عناصري وجود دارند كه نماينده و بيانگر اهداف اصل

حقيقت، اين شاخص ها يا مونومان ها، تعريف كننده  هويت بنا، ساختمان و اشخاص استفاده كننده از آن هستندكه در 

هر  يك نگاه مفهوم را مي رسانند. نكته ي مهم درباره ارزش نمادين و زاينده ي هنر معماري است و آن اينكه در دل

ساختمان كامال سنتي و در تار و پود آن معناي هستي نهفته است. طبعاً اين نكته در درجه ي اول درباره ي پرستشگاه ها 

و بناهاي مقدس صادق است، اما اين سخن درباره ي خانه ي مردم عادي نيز رواست، زيرا نبايد از ياد ببريم كه در تمدن 

       )1378، 547، سنتي هيچ چيز دنيوي نيست.(علي آبادي 

  در خالل قرون، هنر اسالمي ، نمايشگاهي امن تر و ملجأيي پاك تر از مسجد نيافته است.

طب را در مساجد اسالمي مي توان يافت. مساجد از منابع و اثر گذاري در جان مخابهترين نمود اين تاثير پذيري 

فرمهاي نمادين با باورهاي عميق اعتقادي است. اين معاني اسالمي، جلوه اي از زيباييهاي بصري و نمونه بارزي از تلفيق 

براي بيان حقايق همچون منابع الهامشان جز با سمبلها و تشبيهات به بيان در نمي آيند، چان كه قرآن و ديگر متون ديني 

كه فقط در هنر معنوي به زبان رمز و اشاره سخن مي گويند. چنين هنري را عرفان ديداري قلمداد كرده اند، ويژگي  اي 

  ديني مي توان نشاني از آن يافت.

غنايي محتوايي عناصر ساختاري و تزئيني مساجد، نشانگر قابليتهاي اين سازه اسالمي از منظر تحليل معنا كارانه 

است. هنرمند مسلمان ابعاد  صوري را واسطه اي براي جهش روحي به عالم حقيقت و معنا قرار داده است. نمادهاي بكار 

ته در هر فرهنگي به رغم تغيير و تحوالت اعتقادي مي توانند مكرر به كار گرفته شوند، آنچه تغيير مي كند، ممكن است رف

خود نماد نباشد، بلكه معناي آن است و بالتبع آن تاثير متفاوتي كه ايجاد مي كند. مسجد در قلب معماري اسالمي قرار 

وط به آن است اين نقش نمادين را مسلمانان در همان مراحل آغازين دارد. مسجد نمادي مناسب براي اعتقادات مرب
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دريافتند و همان بود كه باعث ايجاد نشانه هاي بصري مناسبي براي بنا گرديد كه از جمله مناره ، محراب ، منبر و برخي 

  ، تهران) 1391ديگر.(مريم اخالص ، 

شناسنامه و بعد -اسالمي كه تلفيق بعد زيبايي بررسي نشانه شناختي معماري مسجد، شاخصه ديگر معماري با

  كاربردي است، نيز قابل درك است تلفيق اين ابعاد ، هنر اسالمي را هنري هدفمند، كارآمد و معنادار ساخته است.

سجده است و به مكاني اطالق مي شود كه مسلمان در آن عبادات خويش و مهم ترين آنها  واژه مسجد به معني محل

ي آورند. از ديدگاه نمادگرايي، مسجد نماد حضرت حق و پيشگاه ربوبيت است. حضرتي عظيم و عالي كه بنده را به جاي م

حقير در حركتي نمادين، كمال فروتني وضوع ، ناچيزي و حقارت خود را به سجده مي افتد و در خاك مي نشيند. مسجد 

سب ترين فضا براي خودسازي و جامعه سازي و سير در شكل نهايي خود در ميان جامعه مسلمين و در تمدن اسالمي منا

همه انسانها از ، زندگي مادي و طبيعي به زندگي معقول و ملوكتي در پرتو هدايت و رهبري انسان كامل، يا انسان افضل 

مي باشد. سجده انسان با گذاشتن هفت موضع بر زمين، تمثيلي از طبقات هفتگانه هستي و گردش هفت بار روح آدمي در 

عروج به آسمان است. اين  هفت ، يادآور هفت مقام در عرفان شامل توبه، ورع، زهد،فقر،صبر، توكل و رضا و هفت منزل 

عشق به تعبير عطار يعني: طلب،عشق،معرفت، استغنا،توحيد،حيرت و فنا است. در اين تمثيل هر فلك، نمودار هر منزل و 

  ، تهران) 1391سر بر آستان حضرت او دارد.(مريم اخالص ،  هر منزل، نمودي از اجزاي عابدي است كه در مسجد

عناصر متشكله معماري مسجد افزون بر انتقال معاني روحاني و عرفاني ، نشانه هاي در درك تاثير ذوق و سبك اقوام 

شام، است. در پرتو يك تحليل نشانه شناختي در اين زمينه مي توان دريافت كه خاصيت معماري و ملل مختلف اسالمي 

ثروت و غنا، ويژگي معماري شبه قاره هند و پاكستان، وفور و كثرت، خاصيت شيوه ترك و عثماني ، قوت و شاخصه شيوه 

  ايراني لطف ظرافت است.

برخي از نمادها در بسياري از فرهنگ هاي جهان مشترك اند. گاه اين نمادهاي مشترك مدلول واحدي هم دارند، و 

ها براي دست يابي به مشتركات فطري انسانها، مشتركات و حياني آنان ، و شناخت تعامل ميان اين بر اهميت مطالعه ي آن

  ، تهران) 1391در زمره ي اين نمادها است. (مير سعيد موسوي  محرابفرهنگ هاي بشري مي افزايد. 

  

        مسجد شيخ لطف اهللا اصفهان؛ نيايش نور در معماريمسجد شيخ لطف اهللا اصفهان؛ نيايش نور در معماريمسجد شيخ لطف اهللا اصفهان؛ نيايش نور در معماريمسجد شيخ لطف اهللا اصفهان؛ نيايش نور در معماري
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  (آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)

به پايان  1619شروع و در سال  1603از شاهكارهاي دوران صفوي است كه ساخت آن از سال مسجد شيخ لطف اهللا، 

رسيد. اين مسجد كه در شهر زيباي اصفهان واقع شده، به دستور شاه عباس اول و به دست معمار زبردست محمدرضا 

اين  همراه باشيد تا اين بناي معماري بي نظير را هرچه بيشتر به شما معرفي كنيمجاروك اصفهاني ساخته شده است. با

 تمامي و كند مي جذب خود به را زيادي گردشگران ساالنه است، مكان مذهبي كه براي تجليل از شيخ لطف اهللا بنا شده

اند. اين مسجد كه شاهكاري از  بودهكند كه در ساخت آن دخيل  مي هنرمنداني تحسين به وادار را اثر اين بينندگان

  .هاي گردشگري اصفهان است كه بايد از آن ديدن كنيد كاري در قرن يازدهم است بدون شك از جاذبه معماري و كاشي

 

    ايناينايناين    دردردردر    وووو. . . . استاستاستاست    شدهشدهشدهشده    واقعواقعواقعواقع    امامامامامامامام    مسجدمسجدمسجدمسجد     ي ميدان نقش جهان اصفهان و روبروي كاخ عالي قاپو و در همسايگيي ميدان نقش جهان اصفهان و روبروي كاخ عالي قاپو و در همسايگيي ميدان نقش جهان اصفهان و روبروي كاخ عالي قاپو و در همسايگيي ميدان نقش جهان اصفهان و روبروي كاخ عالي قاپو و در همسايگيمسجد شيخ لطف اهللا در ضلع شرقمسجد شيخ لطف اهللا در ضلع شرقمسجد شيخ لطف اهللا در ضلع شرقمسجد شيخ لطف اهللا در ضلع شرق

        (آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده).دارددارددارددارد    قرارقرارقرارقرار    چپچپچپچپ    سمتسمتسمتسمت    دردردردر    تصويرتصويرتصويرتصوير

        تاريخچه مسجد شيخ لطف اهللاتاريخچه مسجد شيخ لطف اهللاتاريخچه مسجد شيخ لطف اهللاتاريخچه مسجد شيخ لطف اهللا

وران سال و در د 18 طي و شد ريخته جريب هزار باغ و باغ چهار ي نقشه شدن اجرايي با زمان هم طرح اين مسجد

شكوفايي معماري صفوي به بهره برداري رسيد. اين مسجد به دستور شاه عباس و به افتخار ورود شيخ لطف اهللا جبل 

عاملي ساخته شد. وي روحاني شيعه آن زمان بود و مانند شيخ بهايي، توسط شاه عباس از لبنان به ايران مهاجرت كرده 

دادند،  بي بود و به اسالم و خصوصا مذهب شيعه بهاي زيادي ميبودند. به سبب آنكه حكومت صفوي، يك حكومت مذه

 داليل، همين به بنا. بود كردند. از سوي ديگر شيخ لطف اهللا پدر زن شاه عباس هم علماي اين مذهب را نيز تكريم مي

 تدريس ايبر مدرسه يك نيز كنارش در و شد نهاده بنا شيخ خود و حرم اهل عبادت براي مسجد اين شيخ زندگي درمحل

هاي مسجد  نيست. در دوران صفويه اين مسجد زيبا را با نام باقي آن از آثاري امروزه كه شد ساخته برجسته دانشمند اين

  .شناختند صدر و فتح اهللا نيز مي
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 معماري مسجدمعماري مسجدمعماري مسجدمعماري مسجد

 شيكا تزيينات و ساختمان هجري قمري ساخته و پرداخته شد و احداث 1011سردر معرق اين مسجد تا پايان سال 

هجري قمري به پايان رسيد. از آنجايي كه اين مسجد نه داراي مناره و نه شبستان ورودي  1028 سال در آن كاري

در ورودي مسجد به صورت دو لنگه  .شود، كمي غير طبيعي است (حياط) است و همچنين ورودي آن كه با پله شروع مي

هاي اين مسجد چرخش  ل هنوز پابرجا است. يكي از ويژگيسا 400است و از چوب چنار يك پارچه ساخته شده كه پس از 

گويند، اما  وب و نسبت به قبله دارد كه در اصطالح معماري به آن پاشنه ميجن -شمال محور با نسبت كه است اي درجه 45

 اين بر آمدن فائق براي . كرد نخواهيد مشاهده را كجي از اثري هيچ بيرون از كه است شده ساخته استادانه چنان بنا اين 

وآبي پوشيده شده است. اين راهرو  سبز غالب رنگ با رنگ هفت هاي كاري كاشي با تماما كه شده طراحي راهرو يك زاويه،

ي اصلي و  پس از طي كردن اين راهرو به محوطه چرخد. مي راست سمت به سپس و است چپ سمت در از ابتداي ورودي

هاي فرمي و تزييناتي به رنگ  ي عظمت، ويژگي رسيد. اين گنبد به واسطه سجد ميمتر) م 32زير گنبد كم ارتفاع (از زمين 

ي سفيد، به يكي از زيباترين گنبدهاي اصفهان و ايران تبديل شده است. همچنين در مركز داخلي  آبي تيره بر روي زمينه

شود.  ر ورودي مسجد تكميل ميي نور وارد شده از طاق باالي د گنبد طاووسي طراحي شده است كه پرهاي آن به وسيله

  .گر خواهيد بود ر گنبد نظارهزي دروني فضاي در زيبا چرخشي صورت به را ي نور نمايش خيره كننده

  

  (آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)(آرشيو نگارنده)

شود و در نهايت  هاي باالتر به هشت ضلعي تبديل مي قسمت بناي اين مسجد بر يك چهار ضلعي استوار است و در

پيوندد. ديوارهاي اين بنا براي تحمل سنگيني آن بسيار قطور ساخته شده است به طوري كه  ي گنبد مي دايره وار به ساقه

رسد. در  يمتر هم م 2هاي اصلي حتي به بيش از  متر و هفتاد سانتيمتر و در قسمت 1ها به  پنجره  قطرشان در قسمت

باالي در ورودي از راهرو به شبستان يك گشودگي وجود دارد كه براي روشنايي عمومي و به ويژه روشنايي محراب ايجاد 

هاي مشبك در  ي گنبد وجود دارد و بدليل اينكه اين پنجره پنجره در ساقه 16شده است. اما براي روشنايي اين مسجد 

طول روز قسمتي از تابش خورشيد را وارد فضاي داخلي شبستان خواهند كرد. استاد  گرداگرد اين بنا وجود دارند، در تمام
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هاي بيشتر نور بيشتري را وارد اين بنا كند اما با وارد كردن همين  توانست با گذاشتن گشودگي محمدرضا بنا اصفهاني، مي

  .كند ها توجه ما را به تك تك آنها جلب مي ميزان نور مهار شده بر روي كاشي

هاي ظريف آن  كاري توانيد در محراب اين مسجد مشاهده كنيد جايي كه كاشي يكي ازشاهكارهاي معماري را مي

عمل فقير حقير محتاج بر رحمت خدا محمدرضا ابن استاد حسين بنا  "وهمچنين دو لوح در داخل محراب كه عبارت

ليرضا عباسي در اطراف محراب وجود دارد كه بر هاي ديگري نيز به خط استاد ع بروي آن حك شده است. كتيبه "اصفهاني

روي آنها رواياتي از پيامبر اكرم (ص) و امام جعفر صادق نوشته شده است. عالوه بر اين روايات اشعاري نيز وجود دارند كه 

يات با كارشناسان بر اين باوردند كه اشعار شيخ بهايي، شاعر و دانشمند دوران صفوي است. در چهار گوشه داخل مسجد آ

ي جهاني لوييس اي كان  هاي سفيد معرق نيز نوشته شده است. ديدگاه معمار برجسته خط ثلث بر زمينه الجوردي با كاشي

 .در بازديدي كه از اصفهان داشته است در وصف اين بناي بي نظير اينچنين بوده است

  

 ريشه كلمه محرابريشه كلمه محرابريشه كلمه محرابريشه كلمه محراب

ميدان «است و بنابراين محراب هم به معني » جنگيدن«ي برخي بر اين باورند كه ريشه محراب از فعل حرب به معن

دارد و برخي ديگر اين توضيح را براي ارتباط اين واژه و فعل كافي » محل جنگيدن با شيطان«است و اشاره به » جنگ

رفته  كار مياين واژه پيش از اسالم براي اشاره به نوعي بنا به ئ .هاي ديگر هستند دانند و به دنبال ريشه آن در زبان نمي

شده است.  هاي آيين مهرپرستي كه در ايران و بين النهرين رواج داشته است مهرابه گفته مي گاه است. همچنين به پرستش

اين كلمه در عرب پيش از اسالم نيز معروف بوده چنانكه از  .محراب، به معناي غرفه جاي امام جماعت مسجد و معبد است

). كدمي العاج في المحاريب أو كالنو رمن االرض زهره 23ص3لفظ منقول است (حعدي بي زيد شعري مشتمل بر اين 

مستطير وعدي پيش از اسالم در گذشت و مراد وي از محراب آن جاي بتخانه است كه در آن مجسمه عاج مي گذاشتند. 

  .آنجا مي شنيدندمحراب در بيت المقدس جائي بود كه تابوت سكينه را آنجا نهاده بودند و پيغمبران وحي را در 

 

 گودي محراب نمازگودي محراب نمازگودي محراب نمازگودي محراب نماز

گفته شد كه محراب در تعابير اهل معنا؛ محل حرب با شيطان و نفس اماره را گويند. به همين دليل در مذهب شيعه 

سازند؛ تا از بروز غرور در نفس امام جماعت جلوگيري كند. البته از منظر فقهي گودي محراب به اين خاطر  را گود مي آن

ايستادن امام بايد از محل ايستادن مامومين باالتر نبوده و حداقل مساوي باشد؛ لذا در مسجد بايد كف است كه مكان 

 .تر باشد محراب عبادت از محل ايستادن ماموم پائين

هاي جنگ است و اين خود  همچنين گفته شده كه گودي محراب تداعي كننده سنگر مجاهدين و مبارزين در جبهه

كند كه در چه جايگاه خطيري قرار داشته و وظيفه دفاع از حقانيت دين را بر عهده دارد  عنا را القاء ميبه امام جماعت اين م

 .و بايد متوجه باشد كه در سنگر تبيين معارف دين و احكام اسالم و قرآن ايستاده است



 

١٢ 

 

 چگونگي محراب در عبادتگاه ساير اديانچگونگي محراب در عبادتگاه ساير اديانچگونگي محراب در عبادتگاه ساير اديانچگونگي محراب در عبادتگاه ساير اديان

  و نصاري و مسلمانان؛ محراب معابد است كه در مساجد دور آن هاي معماري آييني در مذهب يهود يكي از جلوه گاه

گفته شده كه در  .گويند ترين محل نشستن و صدر مجلس را هم محراب مي نويسند. شريف شكل قوسي آيات قرآن مي  را به

ها بود كه  تانهاي قديمي قسمتي فرورفته در شبس آيين مهرپرستي؛ مهرابه محل پرستش و راز و نياز بوده است و در خانه

 .گفتند و در طول زمان و استعمال زياد مهرابه به محراب تبديل شد مي» مهرابه«به آن 

در دين يهود و نصاري و اسالم، معبد و محراب از جايگاه خاصي برخوردار است. يهوديان محراب را به شكل اتاقك و 

دارد). روي همين حساب است كه گويند كساني كه دو  سوره صاد داللت بر اين حقيقت 21ساختند (آيه  باالتر از زمين مي

 .ايستند بايد امام را ببينند واال نمازشان باطل است طرف محراب مي

 محراب در زمان پيامبر صلي اهللا عليه و آلهمحراب در زمان پيامبر صلي اهللا عليه و آلهمحراب در زمان پيامبر صلي اهللا عليه و آلهمحراب در زمان پيامبر صلي اهللا عليه و آله

نمايي در ديوار  اين كه محراب در زمان پيغمبر صلي اهللا عليه و آله بوده يا خير؛ مشخص نيست. به احتمال قوي جهت

داده، قدر مسلم اين است كه محراب مقعر در  وجود داشته كه جايگاه امام جماعت و سمت قبله را به مامومين نشان مي

 .زمان امويان ابداع شد

البته در اخبار رسيده از طريق عامه در زمان پيامبر صلي اهللا عليه و آله وجود محراب در مسجد تائيد شده است. 

  بالتكبير. يديه رفع ثم المحراب فدخل المسجد الي نهض آله و عليه اهللا صلي اهللا رسول  كند كه ] نقل مي1بيهقي در [

 محل قرار گرفتن محرابمحل قرار گرفتن محرابمحل قرار گرفتن محرابمحل قرار گرفتن محراب

در مسجدها محراب در گوشه قبله مسجد قرار دارد، طرز قرار گرفتن محراب جهت قبله را در داخل مسجد مشخص 

 .كند. وجود محراب در همه مساجد الزم نيست مي

        لطف اهللالطف اهللالطف اهللالطف اهللا    شيخشيخشيخشيخ    محراب مسجدمحراب مسجدمحراب مسجدمحراب مسجد

هاي معرّق  توان مشاهده كرد. در اين محراب كاشي كاري يكي از شاهكارهاي بي نظير معماري را در محراب مسجد مي

عمل فقير حقير «خورد و همچنين دو لوح داخل محراب وجود دارد كه عبارت  هاي بسيار ظريفي به چشم مي و مقرنس

هاي ديگري نيز به خط  است. كتيبه روي آن حك شده» ي اصفهانمحتاج بر رحمت خدا محمدرضا ابن استاد حسين بنا

است. عالوه بر اين  ها روايتي از پيامبر اكرم و امام ششم نقل شده شود كه روي آن عليرضا عباسي در اطراف محراب ديده مي

دانشمند و شاعر دورة  "شيخ بهايي" ها ها نوشته شده كه بنا به اظهار كارشناسان سرايندة آن روايات، اشعاري نيز روي كتيبه

ها نيز باقر بنّا است. محراب به خاطر رنگ تميز و صافش، همچنين تركيبات و خطوط  صفوي است. خطّاط اين كتيبه

  .است ش بستهنق اسليمي از يك تاق دندانه دار تشكيل شده كه بر فراز آن نقوش ظريف محراب .تهماهنگش بسيار گيراس
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        نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري نتيجه گيري 

مسجد به عنوان يكي از مهمترين فضاهاي معماري در بينش ايراني بوده و بهترين مكان براي تجلي هنر و انديشه 

هاي عرفاني و اسالمي هنرمندان ايراني از گذشته بوده و هست. با توجه به اينكه مسجد در طول زمان سير تحول و رشدش 

شكل امروز اش را ، به صورتي پيوسته داشته و برخالف ساير بناهاي سنتي  ايراني  پيچيده ترينرا از ساده ترين شكل به 

كه امروزه مفهوم يا كاركرد خود را از دستت داده اند ، ميتواند منبع الهام و ميراثي عالي براي طرحهاي امرزوي ما باشد كه 

تفكر عرفاني و اسالمي معماران آن در دوران و زمانهاي مي توان با بررسي جوهره فكري موجود رد طراحي معماري آن و 

مختلف به اين مهم دست يافت. در واقع جوهره فكري در طراحي مسجد، مساله اي است كه كشف آن ما را در انجام 

انتخابهاي مختلف در ميسر طراحي مساجد ايراني امروزي ياري دهد. در معماري مسجد شيوه هاي مختلفي را براي خلق 

ي عرفاني و معنوي مي توان به كار برد كه تاثير هاي متفاوتي  را در افراد مي تواند داشته باشد. پس چه بهتر كه شيوه فضا

هاي گذشته و مفاهيم و افكار موجود در اجزاي معماري مسجد را از گذشته تا به امروز شناخت و با تكيه بر داشته هاي 

سجد و اجزاي ـضايي مـد فـخلق كنيم كه حس آرامش و پرستش را در كالبخود سعي بر اين داشته باشيم كه فضايي را 

  ا  كند.ـاطب منعكس و القـآن، به بهترين نحو به بيننده و مخ
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  تهران؛مسجد؛گذشته ، حال ، آينده(جلد اول)؛نشر دانشگاهها هنر ؛ 

نگري در مساجد ايران؛ مجموعه مقاالت همايش معماري مسجد؛ گذشته، حال ، ؛انتزاع 1378. سليماني ،محمد، 11

  آينده(جلد اول)؛ نشر دانشگاه هنر؛ تهران.

  ، حكمت هاي پنهان در معماري ايران؛نشر كلهر؛ تهران. 1389پور عبداهللا ،حبيب اهللا،.12

جموعه مقاالت دومين همايش بين ؛تجلي عرفان، نور و رنگ در معماري مسجد؛ م1380.ستاري ساربانقلي، حسن،13

  المللي معماري مسجد افق آينده (جلد دوم) نشر دانشگاه هنر؛ تهران.

  1392.علي دهيار، رضا علي پور،14

  .1391.مريم اخالص، مير سعيد موسوي،15
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  .1378،  115.حسيني،16

 1392٫بهمن  6فرهنگ فارسي معين، ذيل واژه محراب، در دسترس در واژه ياب، بازيابي: . 17

 .، در دسترس در انديشه قم221جواد محدثي، هنر در قلمرو مكتب، ص. 18

  164، ص 1نثر طوبي (دائره المعارف لغات قرآن كريم)، عالمه شعراني، ج. 19


