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 29/4/00، تاریخ تایید:26/12/99تاریخ دریافت:

 چکيده
ترین نهاد دیني و فرهنگي، نخستین کانون نیایشي و اجتماعي در جامعه مسلمین بوده  مسجد به عنوان مهم

است. از آنجایي که فضاي کالبدي ریشه در فرهنگ یک جامعه دارد، از این رو معماري مساجد، در هر 

هاي  ایراني عالوه بر حل چالش باشد. معماري مسجد فرهنگي بروزدهندۀ نمادهاي فرهنگي آن جامعه مي

یافته دست یافتند که یک  فرمي و سازگاري با زمینه در تمام نقاط جغرافیایي، به هویتي مشخص و تداوم

نمود، ولي با تغییر الگوهاي فرهنگي بر اثر گرایش به  شاخص هویت شکلي مسجد را به مخاطبان ارائه مي

لبدي مساجد معاصر دچار گسست شده است. این پژوهش، با نوگرایي براساس مدرنیزاسیون جوامع، هویت کا

دهد که مساجد به عنوان یک  ها پاسخ مي رویکرد مطالعات فرهنگي و روش توصیفي تحلیلي به این پرسش

هاي کالبدي در بستر فرهنگ ایراني دارند؟ و در بستر فرهنگي   محصول فرهنگي چه نسبتي با  نماد و نشانه

گیري  دهد که شکل هاي در  معماري مساجد جاي گرفته است؟ نتایج تحقیق نشان مي هایران چه نماد و نشان

اي از  شود. نمادهاي مساجد مجموعه نماد در معماري باعث ایجاد هویت، قلمرو فرهنگي در یک سرزمین مي

طریق کند. عناصر مشترکي از  هاي فرهنگي است که از طریق بازنمایي در کالبد، مفاهیم را منتقل مي کنش

هاي یکساني را در ذهن شکل  گیرد، کنش فرایند بازنمایي نمادهاي فرهنگي در ذهن مخاطبان شکل مي

دهي تعامالت اجتماعي براي دستیابي به امت واحده داراي اهمیت است. در  دهد که این امر در شکل مي

مساجد دوره سکوالر نسبتاً با نمایي مساجد چهار دوره، مساجد دوره سنت کامالً و  ارزیابي انجام شده از باز

هاي انقالبي و  اند. اما در ارزیابي مساجد دوره هاي بازنمایي در مساجد سازگاري داشته ها و ویژگي مؤلفه

 ها از طراحي کنار گذاشته شده است. انتقادي، مشخص شد که این ویژگي

 هنگي.مسجد، فرهنگ، نمادهاي کالبدي مساجد، بازنمایي مفاهیم فر واژگان کليدي:
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 مقدمه

هاي زیبایي در باورهاي اعتقادي است که  معماري  هاي نمادین و جلوه مسجد نمونۀ بارز تلفیق فرم

: 1399کند )کریمي و دادور،  اي مفهومي است و ارتباط با خدا را در ذهن تداعي مي آن حامل نشانه

اسالم به ایران، مساجد از (. از آنجایي که یکي از ارکان شهر اسالمي مسجد است، بعد از ورود 337

المنفعه  عناصر سازنده شهر ایراني شدند که عالوه بر کارکرد مذهبي، به عنوان فضاهاي عام

ترین کارکردهاي آن تأمین نیازهاي  هاي مختلفي را در خود جاي دادند که یکي از برجسته کارکرد

شد. بنابراین حیات اجتماعي با اجتماعي براي تقویت روابط اجتماعي و ایجاد اتحاد در جامعه مي

 (.80: 1400دیگر پیوندي ناگسستني دارند)خالقیان و همکاران،  اسالم و مسجد با یک

ها، رسوم، سنن و  از آنجا که فضاي کالبدي از یک سو متناسب با بستر فرهنگي، اندیشه

هاي  ها، اسطورها، صورت هاي زیستي شکل یافته است و از سوي دیگر برخاسته از آیین ارزش

کند )اردالن و بختیار  گیري فضاي کالبدي نمود پیدا مي هاي ملي در شکل مثالي و اندیشه

(. مساجد ایراني نیز به عنوان یک محصول اجتماعي ـ فرهنگي، در طول زمان و در یک 1380

بستر تاریخي به یک نوع معماري تعریف شده و نمادین در جغرافیاي فرهنگي ایران دست یافت. 

یي که مسجد به عنوان فضاي اصلي عبادي در جامعه اسالمي باید پاسخگوي نیاز روحاني از آنجا

انسان در ارتباط با خدا باشد، ساختار و ظاهر معماري مسجد در دوران قبل از مدرنیته از 

گرفت که عالوه بر سازگاري با زمینه در تمام نقاط جغرافیاي،  پایبندي به ساختاري سرچشمه مي

هاي فرمي و تکنولوژي ساخت زمانه خود، به هویتي تداوم یافته و گسترده  با حل چالش

شناسند که این مسئله به عنوان نماد  یافته بودند که خود را به عنوان مسجد به مخاطب مي دست

 شود.  و نشانه شناخته مي

 اما توجه بیش از حد به عملکرد در دیدگاه مدرن، بسیاري از وجوه ادراکي فضاهاي معماري

توان به دلیل گسست از  ( که مي1391را در مخاطب کمرنگ کرده است )فالحت و نوحي، 

ساختار کالبدي مساجد گذشته دانست، نمود آن در معماري مساجد معاصر مشاهده کرد که یک 

گر یک فضاي عبادي  تواند به این درک برسد که مشاهده مخاطب بدون آگاهي از کاربري آن نمي

ن این مساجد نمایشگر فضاي روحاني مساجد گذشته نیستند که این  اسالمي است، همچنی

مشهود است. از آنجایي که وجود نماد و کاربرد  2مسئله، در تصاویر قرار گرفته در جدول شماره 

آن در یک فرهنگ داراي اهمیت است و بر وجوه هویتي یک سرزمین داللت دارد و یک شاخص 
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دهد. این  دهندۀ هویت را بازتاب مي ها و شکل و ارزشمکاني ـ فضایي براي تاریخ، فرهنگ 

 پژوهش سعي دارد تا به اهمیت بکارگیري نماد و وجوه نمادین مساجد ایراني بپردازد.

 روش پژوهش

این پژوهش سعي دارد تا با روش توصیفي ـ تحلیلي و بر اساس رویکرد مطالعات فرهنگي به 

ها شکل  حوریت این پژوهش بر اساس این پرسشمقوله هویت ملي مساجد ایراني بپردازد که م

هاي کالبدي   مساجد به عنوان یک محصول فرهنگي چه نسبتي با  نماد و نشانه -1گرفته است: 

هاي در  معماري  در بستر فرهنگي ایران چه نماد و نشانه -2در بستر فرهنگ ایراني دارند؟؛ 

 مساجد جاي گرفته است؟ 

، بعد از بررسي پیشینۀ پژوهش، ابتدا به مبحث رویکرد براي پاسخگویي به این سؤاالت

هاي آن در فرهنگ  شود تا جایگاه و مشخصه مطالعات فرهنگي در مطالعه نماد پرداخته مي

و « کنش»هاي مطالعات فرهنگي در رابطه با نماد یعني  مشخص شود. پس از استخراج مؤلفه

شود؛ در این قسمت  هنگي پرداخته ميعنوان یک محصول فر به بازشناسي مسجد به« بازنمایي»

هاي اصلي که   گیرد تا بر اساس کنش دهد مورد بررسي قرار مي هاي اکه در مسجد رخ مي کنش

هاي استخراج  بایست در مسجد رخ دهد، بازنمایي در مسجد شناخته شود، و بر اساس مؤلفه مي

هاي  ر نهایت براساس ویژگيشود و د شده در این قسمت ویژگي نماد در مساجد ایراني تبیین مي

 شود. تبیین شده نماد در مساجد ایراني منتخب اعتبار سنجي مي

 
 . ساختار پژوهش. ماخذ: )نگارنده(.1تصویر 

 مرور پيشينۀ پژوهش

اند.  هاي متعددي به آن پرداخته با توجه به اهمیت جایگاه مسجد در معماري اسالمي، پژوهش 

( به عوامل فرهنگي ـ اجتماعي تأثیرگذار بر مانایي مسجد جامع عتیق 1400ن و همکاران )خالقیا

گري،  باني پذیري، فرهنگ اصفهان را مورد بررسي قرار دادند که پنج عامل حضورپذیري، مشارکت
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( به 1399وقف، تغییرپذیري و روزآمدي را دلیل مانایي این مسجد یافتند. کریمي و دادور )

 1شناسي عناصر معماري در مسجد جامع اصفهان بر اساس نظریه امبرتو اکو نهتحلیل نشا

پرداختند که در این مقاله، وجه سمبلیکي عناصر در این مسجد شرح داده شد. رحیمي اتاني و 

اند که در  ( به بازخواني مسجد ولیعصر تهران با تکیه بر مدل بینامتنیت پرداخته1399همکاران )

ي، بافت قرارگیري مسجد، زمینه فرهنگي و اجتماعي مورد بررسي قرار گرفتند. هاي تاریخ آن الیه

( به بررسي ساختار فضایي سه دوره مساجد ایراني که شامل مسجد 1398نژاد و همکاران ) مهدي

شود با استفاده از روش نحو فضا  عتیق، مسجد دانشگاه تهران و مسجد شهرک غرب مي

الگوي چلیپا با تکیه  زشناسي ساختار مساجد ایراني بر اساس کهن( به با1398پرداختند. اشرافي )

دارد که الگوي چلیپا در وحدت بخشیدن به ساختاري  پردازد و بیان مي مي« توحید»بر مفهوم 

فضایي مسجد نقش مهمي داشته و ریشه در معماري قبل از اسالم دارد. نژاد ابراهیمي و همکارن 

شناسي را در معماري مسجد کبود تبریز مورد بررسي قرار  نشانه ( عوامل مؤثر در ارتباط و1397)

در « حس معنویت»هاي کالبدي و تأثیر آن در درک  ( مؤلفه1397نژاد و همکاران ) دادند. مهدي

( جایگاه 1395مرادي ) فرد و سید معماري داخلي مساجد را مورد بررسي قرار دادند. سلطاني

ي نقش و عملکردي که مسجد داشت؛ مورد بررسي قرار  طهمسجد در بافت شهري قدیم را به واس

پردازند. منان  ( به بررسي اهمیت فضاي باز در مسجد مي1394دادند. سلماني و همکاران )

ها و فضاهاي مناسب براي کاربست در مساجد با  ( به چگونگي هندسه1393کار ) رئیسي و نقره

دسته مساجد سنتي و نوگراي تهران  طور مشخص شیعي در دو استفاده از متون دیني و به

( به چگونگي انطباق شکل و کالبد مساجد جدید با مباني 1393نژاد و عربي ) اند. حمزه پرداخته

نژاد و مشایخي  دهند. مهدوي نظري خاص مساجد در حکمت اسالمي را مورد بررسي قرار مي

( در 1386زرگر و همکاران ) اند. ( نیز به اصول طراحي مسجد از دیدگاه کارکردي پرداخته1389)

ریزي  کتاب راهنماي طراحي مساجد به کارکرد مساجد، معماري مساجد تاریخي و معاصر و برنامه

( به بررسي دگردیسي اتفاق افتاده در مفهوم 2019)  Allahhamفضایي مساجد پرداختند.

پردازد و  اعظم مي قداست و تاثیر آن در جایگاه مسجد به لحاظ نشانه شناسي با تمرکز بر مساجد

 Aliceرو هستند. روبه« شناسي زوال نشانه»دهد که مساجد معاصر با  نتایج این پژوهش نشان مي

Sabrina Ismail  (2018) دهد.  هویت ملي مساجد دولتي مالزي را مورد بررسي قرار ميFarrag 

دارد که  ان ميپردازد و بی مسلمان مي این مقاله به معماري مساجد در کشورهاي غیر (2017)

                                                           
1 Theory of Umberto Eco 
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سازند تا حضور  مهاجران مسلمان مساجدي با همان خصوصیات کشورهاي مبدأ خودشان را مي

فرهنگي بیان کنند. با توجه به جایگاه واالي مسجد در معماري  مسلمانان را در یک بستر چند

ه اند. از آن رو ک هاي مختلف آن پرداخته هاي متعدد به جنبه ایران و جهان اسالم، پژوهش

مشاهده نشده که به   حال پژوهشي معماري بیش از هر چیز محصول فرهنگ جامعه است و تابه

فرهنگي با تأثیر متقابل آن بر معماري بپردازد. چون رویکرد مطالعات   معماري مسجد از دیدگاه

دهد تا تأثیر متقابل کنش در بازنمایي نماد در مسجد مشخص شود،  فرهنگي این امکان را مي

ژوهش سعي دارد تا مقوله معماري مسجد را بر اساس رویکرد مطالعات فرهنگي مورد این پ

هاي نمادین معماري  بررسي قرار دهد و به وجوه نمادین معماري مساجد ایراني بپردازد تا ویژگي

مساجد ایراني از لحاظ هویت ملي استخراج شود و امکان اعتبارسنجي وجه نمادین مساجد ایراني 

 فراهم بشود.

 رویکرد مطالعات فرهنگی در مطالعه نماد

دهند. معموالً  ها با نمادسازي نوعي محدوده و قلمروسازي براي فرهنگ خود ارائه مي انسان

هاي فرهنگي خود، نمادسازي و ساختن الگوهاي  هاي مختلف براي نشان دادن ویژگي فرهنگ

کنند )فیاض و  تأکید مي ها داللتي، بر پر رنگ کردن تمایزات فرهنگ خود از سایر فرهنگ

(. نمادها در شهر توسط همگرایي با هنجارهاي اجتماعي ـ فرهنگي که از پیدایش 1390همکاران

ها، فرهنگ و آداب و رسوم،  هسته اوّلیه شهر تاکنون حضور داشته و مشتمل بر اعتقادات و باور

)ماجدي و زرآبادي  یابد هاي حاکم بر جامعه نمود مي ها و رسوم ملي و مذهبي و ارزش آئین

و تکرار مشاهدات در کیفیت و ماندگاري « عالئم و نمادها»(. قرار گرفتن در معرض روزمرۀ 1389

هاي عمیق بومي و  گذارد. حس تعلق قوي، دلبستگي تأثیر مي« رمزگشایي پایداري تمدني»و 

املي قرد و احساس عضویت در یک ملت، تمدن و یا اقلیم فرهنگي معین بستگي به فرایندهاي تع

 (.1385گروه با عالئم و نمادهاي فرهنگي دارد )عاملي 

شک باالترین و واالترین عنصري که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسي دارد، فرهنگ  بي

دهد  آن جامعه است. اساساً فرهنگ هر جامعه هویت و موجودیت آن جامعه را تشکیل مي

هاي مفهومي و ذهني مشترک که به  عناها و نقشه(. فرهنگ عبارت از م160: 15)صحیفۀ نور، ج 

( و همچنین 37: 1391ي زندگي روزمره است )هال،  مثابه فرایندي سیاسي ـ تاریخي بر سازنده

داند که در قالب نماد تجسم یافته، و یک  گیرتز فرهنگ را الگوي تاریخي انتقال یافته از معنا مي
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ها با  نماد گونه بیان شده و به واسطه آن انساننظامي از ادراکان موروثي است که در اشکال 

(. مقوله فرهنگ 1394کنند )صالحي امیري و عظیمي دولت آبادي،  یکدیگر ارتباط برقرار مي

صاحب تاریخ است، در این دیدگاه، فرهنگ چیزي جز نظام معنا یا نمادهاي معنادار یا معاني 

و اهمیت یافتن فرهنگ در « فرهنگيچرخش »نمادین نیست. تاریخ فرهنگي بخشي از فرایند 

مورخان فرهنگي در پي نشان  .(28: 1386هاي مختلف انساني و اجتماعي است. )فاضلي،  دانش

هاي زیرین و دروني رویدادهاي گذشته هستند )شهیدي مارني و  هاي مغفول و الیه دادن بخش

تاریخ فرهنگي را دو مشخصه اصلي « کنش»و « بازنمایي» 1(. برک1392قیومي بیدهندي، 

 (.  93: 1389داند )برک،  مي

کنش عبارت از تمام رفتارهاي انساني است که در آن فرد کنشگر معناي ذهني به رفتارش 

(. بنابراین، کنشگر باید معاني ذهني براي آن داشته باشد 94-93: 1382دهد )کرایب،  نسبت مي

مرو کنش، اشیاء هنگامي از وضوح هاي مردم دیگر باشد. درقل و کنش او معطوف به سوي فعالیت

عقالني برخوردارند که بشود به درک فکري کامل و روشني از عناصر کنش در بافت معاني 

 (.106: 1391؛ به نقل از بلیکي، 91-90: 1964مقصوده نائل شد )وبر، 

بازنمایي از مفاهیم اساسي تاریخ فرهنگي است به این معنا که هر متن یا تصویري از یک اثر 

کند  ها و باورها و عالیق راوي یا عکاس، وجوهي از اثر را برجسته مي عماري بر اساس دیدگاهم

(. بازنمایاندن چیزي عبارت است از توصیف یا 100: 1392)شهیدي مارني و قیومي بیدهندي، 

تصور چیزي به ذهن آوردن آن از طریق توصیف و یا تصویر کردن با نماد یا نماینده، نمونه )هال، 

ها و تصاویر که نماینده یا معرف چیزها  (. درواقع، بازنمایي عبارت است از کاربرد زبان نشانه1391

هستند. بازنمایي بخش اصلي فرایندي است که به واسطه آن فرایند، معنا تولید و میان اعضاي 

 (. که از طریق اندیشیدن رخ مي دهد. اندیشیدن سازمان1391شود )هال،  یک فرهنگ مبادله مي

دادن و تجدید سازمان ذهنیت گذشته، جهت استفاده از آن در موقعیت فعلي است )پوردیهیمي، 

گیرد.  گرایي، بازتابانه و بازنمایي جاي مي (. نظریات بازنمایي در سه دسته برساخت39: 1394

پندارد، در طي فرایند تعامل ساخته  االذهاني مي نظریه بازنمایي هدفمند که معنا را امري بین

طور کلي، بازنمایي گاه بر مسئله هویت و معنا و گاه بر یک  (. به62: 1393شود )فاضلي،  مي

 (.1377کند )شارتیه،  ساختار داللت مي

                                                           
1 Peter Bruk 
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کنند، بدین  بازنمایي و کنش با یکدیگر رابطه متقابل دارند و به وسیله نماد بروز پیدا مي

سازد. انسان بدین  ها را مي د، نمادروي خو صورت که انسان براي برقراري ارتباط با جهان پیش

هایي که ساخته خود اوست،  دهد و در نظام نماد هاي نمادین شکل مي هاي از صورت طریق نظام

دو کارکرد مهم نماد در عرصه معماري و زیستگاه اجتماعي او  (.1393کند )مصلح،  زندگي مي

دهد  م اجتماعي وقتي رخ مي(.انسجا1381باشد )مزیني،  مي« ایجاد حس هویت»و « بیان معنا»

که عواطف افراد به وسیله نمادهاي فرهنگي تنظیم شوند؛ جایي که افراد متصل به جامعه، 

 (.43: 1391اجتماعي شده باشند )حناچي و پورسراجیان، 

 
 ، مدل مفهومی در نمادشناسی مسجد. ماخذ: )نگارنده(.2تصویر 

 عنوان محصول فرهنگی بازشناسی مسجد به

اش در نقاط مختلف  به عنوان یک محصول فرهنگي بر اساس تفکر، عقاید و فلسفه محليمعماري 

دهد  هاي مختلفي به خود گرفت که معموالً ارتباط مکان با خلق آن را بازتاب مي جهان بیان

(Majerska-Pałubicka, 2020)ترین وجوه هویت فرهنگي در جامعه و شهر  . مسجد یکي از آشکار

دار است  ر هر دو جنبه هویت ظاهري و معنوي، نقشي بنیادین را عهدهاسالمي هست که د

(. ایجاد شکاف در تولید عصر حاضر با سیر تکامل معماري، موجب ناخوانایي 1376)پورجعفر، 

(. بنابراین الزم است تا براي بازگرداندن جایگاه هویتي آن، 1390گردیده است )بمانیان و امیني، 

 د به عنوان یک محصول فرهنگي مشخص گردد.ابعاد مختلف فرهنگي مسج

 مسجد -کنش

توان در چهار دوره )سنتي، سکوالر، انقالبي و انتقادي(  دهد را مي هاي که در مسجد رخ مي کنش

اند که قرائت و فهم  تعریف کرد، در هر دوره تاریخي هر یک از جوامع اسالمي بر این باور بوده

اند که گفتمان سنتي  تمان سنتي بوده است و سعي داشتهآنان از مسجد متناسب و در امتداد گف

 (.1387به مثابه گفتمان اصیل و مرجع همواره بازتولید شود.  )فاضلي، 
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 (. تنظيم: )نگارنده(1387هاي مسجد. ماخذ: )فاضلی،  .گفتمان1جدول 

 توضيح دوره گفتمان

 سنتي
قبل از 

 مدرنیته

دیني و فرهنگي با کاردکرد نیایشي و اجتماعي متعدد است.   مثابه نهادهدف عالي مسجد به 

شود و به همین دلیل  ي اسالمي شناخته مي در این گفتمان مسجد کانون اصلي جامعه

 اي داشته باشد. اي بود که بتواند کارکرد عبادي و اجتماعي گسترده معماري مساجد به گونه

 سکوالر
)دوران 

 پهلوي(

پیوندند  دیني است که افراد به نحوه داوطلبانه و خودمختارانه به آن مي مسجد یک مرکز

پذیرد و نه اجبار و  هاي مسجد مي و نه خود هیچ اجبار و اکراهي را در چارچوب فعالیت

کند. از منظر این گروه، مسجد صرفاً کارکردي نیایشي داد  اکراهي را بر دیگران تحمیل مي

 سیاسي نمي شناسند. و آن را پایگاهي براي مشارکت

 انقالبي

از دهه 

تا  1340

1370 

بر اساس قرائت امام خمیني )ره( و روشنفکران دیني مانند دکتر علي شریعتي آغاز شد و 

هاي براي فعالیت سیاسي، تبلیغ ا انقالبي، اصالح جامعه و کانوني  ي کانون مساجد به مثابه

 شد. براي هدایت افکار عمومي تلقي مي

 انتقادي
عد از سال ب

1370 

ها کاهش یافته است. دالیل آن در دو  در این گفتمان جمعیت مسجد رو در این سال

 توان تقسیم کرد. هاي حاکم بر مسجد و عدم توجه به معماري مسجد مي حوزه سیاست

نیایش و عبادت در اسالم چیزي همتراز دیگر کارهاي انسان نیست. بلکه  عبادي:  کنش

، 1394کار،  ارف اسالمي آمده، هدف از آفرینش انسان عبادت است )نقرهگونه که در مع همان

توان نماز برپا کرد و  هاي دیگر، در هرجاي پاکي مي (. هرچند که در دین اسالم برخالف دین366

به عبادت خداوند پرداخت، با این همه خداوند مسجد را به عنوان جایگاهي براي نمازگزاردن و 

ست. نکته مهمي که درباره واژه مسجد و رابطه آن با ساختمان مسجد باید یاد خدا تعیین کرده ا

دهندۀ آن است که از میان جمیع  گفت این است که نامگذاري نیایشگاه مسلمانان به مسجد نشان

شود  ارکان نماز، سجده چون نقطه اوج خشوع و خصوع بنده در برابر حق تعالي شمرده مي

 (. 12-9: 1386، )حاجي ابراهیم زرگر و همکاران

ترین کانون اجتماعات بوده  ترین و اصلي مسجد از زمان ظهور اسالم مهم اجتماعی:  کنش

(. تعامل اجتماعي که زمینه برقراري مشارکت و افزایش روابط 1377است )حبیبي و اهري، 

(. 1395سازد )نژادابراهیمي و همکاران،  اجتماعي سازنده شاکله هویت افراد اجتماع را فراهم مي

هاي زندگي فردي و اجتماعي،  دین اسالم براي رفتار قانونمند یک مسلمان در تمامي جنبه

(. تعامالت 23: 1387در نظر گرفته است )مرتضي، « قوانین اسالم»هاي به عنوان  استاندارد

سوره آل  103بسیار جایگاه واالیي در اسالم داد و در آیه « امت واحده»اجتماعي تحت عنوان 
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ن به آن اشاره شده است. جوادي آملي هم در این رابطه بیان دارد که هیچ فرقه و ملتي عمرا

 (.1391)جوادي آملي،  اي مستحکم شود که پایدار مانده باشد مگر با داشتن جامعه یافت نمي

اوّلین معنایي که در ارتباط با کالبد معماري همان کنش و علت پدید آمدن آن است. پس 

معماري همان دریافت مستقیمي است که مخاطب با توجه به زمینه کارکرد یک بناي 

هاي عبادي و  (. عالوه بر کنش340: 1399اش از بنا درک کرده است )کریمي و دادور،  فرهنگي

افتد که شامل  هاي دیگري نیز در مسجد اتفاق مي اجتماعي، بر اساس زمان و منطقه کنش

ها جزو  جانبي است، اما چون این کنش هاي هاي آموزشي، اقتصادي و سایر کنش کنش

هاي اصلي مسجد نبوده است، و در طول زمان بصورت مداوم نبوده و جامعیت ندارند، در  کارکرد

هاي تأثیرگذار در بازنمایي مسجد  هاي عبادي و اجتماعي به عنوان کنش این بخش فقط کنش

 مورد بررسي قرار گرفتند.

 بازنمایی در مسجد

شد، کنش و بازنمایي رابطه متقابلي با یکدیگر دارند و معاني مشترک در ذهن همانطور که بیان 

شود. از این رو، براي دستیابي به تعامالت اجتماعي پایدار است تا  افراد، باعث کنش مشترک مي

معاني مشترکي را از طریق فرایند بازنمایي به ذهن مخاطبین انتقال یابد که این فرایند بازنمایي 

گیرد. بر این اساس، کنش  یابند، شکل مي ها که در شکل نماد تجسم مي واره رحاز طریق ط

 هاي بازنمایي هستند. اجتماعي و عبادي دو مؤلفه مهم در استخراج مؤلفه

ساختار مجموعه کاملي از روابط است که در آن عناصر ممکن است ساختار در مساجد: 

ي بمانند و معناي خود را حفظ کنند )اهري، تغییر کنند، اما به ترتیبي که وابسته به کل باق

ملموس  ساختار در معماري ایراني به عنوان حلقه واسط  وجه ملموس و غیر .(50: 1395

ها و عملکردهایي که هست بودن در آنها  معماري، سازمان یافتگي و الگوي فضایي بود که واقعه

ه مراتب، محوریت مرکزگرا و کرد. این ساختار شامل سلسل یافت را قابل حصول مي تحقق مي

(. اگر مسجد پیامبر را به عنوان معیار قرار گیرد، مشخص 1386گرا بوده است )تقوایي،  جهت

شود که فرم خاصي براي مسجد در دین سفارش نشده است. بلکه هر مکاني که قابلیت  مي

هاي  این رو، ویژگيتواند مسجد باشد. از  اجتماع و نماز خواندن به سمت کعبه را داشته باشد، مي

گیري ساحتار و اجزا و نیز کلیات آن دارد، مؤلفه  اصلي مساجد که تأثیر بسازایي در شکل

 (. 40: 1386پذیري است )متدین،  محوریت )سازماندهي بر اساس قبله( و احتماع
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بازتاب مفهوم امت یا یکپارچگي اجتماعي در بین مردم به عنوان هدف اسالم، اصلي اساسي 

آید. بنابراین، ساخت محیط بایستي  به حساب مي« ساخت محیط»امه ریزي و ساماندهي در برن

اجتماع پذیر بوده و یا اینکه زمینه تقویت روابط و تعامالت اجتماعي را مهیا نماید )مرتضي، 

هاي گوناگون دارد که در بحث کالبدي مي توان به  (. اجتماع پذیري مکان مؤلفه95: 1387

بیني بودن فضا اشاره کرد  نیت، ساختار منسجم، تداوم و خونایي و قابل پیشتامین قلمرو، ام

 (.1394؛ به نقل از سجادزاده و همکاران، 1386)دانشپور، 

تواند یک مکان را به عنوان  هویت یعني حدي که شخص مي هویت و معنا در مساجد:

(.  زمان تحت عنوان 1376)لینچ،  "ها مورد شناسایي قرار بدهد مکاني متمایز از سایر مکان

یونگ هسته اساسي این « کهن الگو»دهد.  ترین الیه هویتي را تشکیل مي حافظه تاریخي، عمیق

(. نظام حافظه همان نمود فرهنگي تاریخ 165: 1389الیه عمیق هویتي است )آشنا و روحاني، 

هاي  ه نشانهنظام آمادگي دانست که ذهن ب»توان نوعي  (. کهن الگو را مي175است. )همان: 

(. درک ما از هویت خودمان از 1391)سلطاني و همکاران، «. دهد محیطي واکنش نشان مي

شناختي به شکل جبرگرایانه هستي ما  هاي نشانه شود و با اینکه فرایند ها تثبیت مي طریق نشانه

ي و طوس دهد )افضل کند، اما بیش از آنکه فکرش را بکنیم هویت ما را شکل مي را تعیین نمي

 (.1391پور،  حسن

گیري و پیشبرد علوم  هاي عالم در شکل بیني اسالم، توجه به مفاهیم و باطن پدیده در جهان

( و از آنجایي که علوم و فنون در اسالم بر 1398نقش بسزایي داشته است. )نوشین و همکاران، 

داد و صفات گراست که استع (. هندسه عنصري وحدت2: 1366اند )نصر،  پایه وحدت بنا شده

اي در آن نهفته است که آنها را مستعد نقش رمزي و سمبلیک کرده است )اکبري و  ویژه

(. آن چیزي که مستقیماً در اسالم براي معناي معماري مسجد اشاره شد سر 2: 1389همکاران، 

ها است. براي نمونه طراحي و ساخت مسجد و تزئینات آن، اگر سبب ترویج فرهنگ بیگانه  نباید

؛ به نقل از حاج 21 -20اشد، حرام است )استناد به احکام استفئات دفتر مقام رهبري، ص ب

 (.1386ابراهیم زرگر و همکاران، 

 هاي نماد در معماري مساجد ایرانی تبيين ویژگی مؤلفه

هاي اجتماعي، تاریخي و معنویي که در پس کالبد پنهان است را  هاي معماري ارزش نماد

هاي مختلفي بر  هاي اجتماعي و فرهنگي از راه (. ویژگيJones, 2020: 66) گذارد نمایش مي به
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ها اغلب پس از گذشت زمان، تبدیل به  دهند. این ویژگي گذارد و آن را شکل مي معماري تأثیر مي

جاست که جامعه را وا  شوند. اهمیت این میراث تا بدان میراثي معنوي، تاریخي و فرهنگي مي

(. از آنجا که اوّلین گام 53: 1394حفظ کند و تداوم ببخشد )کیاني و همکاران،  دارد تا آنها را مي

هاي  براي حفظ و تداوم میراث فرهنگي، شناخت آن است. در این قسمت به شناخت ویژگي

هاي که با  ، مؤلفه شود. همچنین براي جلوگیري از تکرار هاي استخراج شده پرداخته مي مؤلفه

 شدند. د، باهم ادغامدیگر همپوشاني دارن یک

مساجد ایراني ویژگي بارز خود را با دو عنصر بسیار کهن  کهن الگوهاي ذهن آشنا مسجد:

دار مسجد با  کردن شبستان ستون (. غني78: 1388از معماري پیش از اسالم غني کردند )پوپ، 

ي ایراني از طور کلي فضاي معمار (. به120: 1389براند،  خانه و ایوان صورت گرفت )هیلن گنبد

گذشته دور حاصل مجاورت و همسایگي سه ریز فضاي اتاق، ایوان و حیاط بوده است. این سه 

توان به ترتیب در سه گونه فضاي بسته، سرپوشیده و باز جاي داد )کیاني و  ریزفضا را مي

گیري مساجد در دوران مختلف است؛ این  (. گنبد از عناصر مؤثر در شکل55: 1394همکاران، 

دهي مفهومي و نماد گونه نقش بارزي در مساجد دارد )بمانیان و سیلوایه،  صر در زمینه شکلعن

هاي معماري  توان یک فیلتر بین فضاي باز و بسته دانست که از ویژگي را مي« ایوان(. »1391

 (. 52: 1392رود )نظیف،  شیوه پارتي به شمار مي

در معماري مساجد « حس معنوي»اي ه ( در پژوهشي مؤلفه1398نژاد و همکاران ) مهدي

هاي مورد استفاده در این پژوهش در  ایران را مورد ارزیابي قرار داداند که نتایج حاصله از آزمون

هاي تاثیرگذار کالبدي بر ایجاد حس معنوي در معماري مساجد نشان داد که مؤلفه  راستاي مؤلفه

راند. همچنین این پژوهشگران در مقاله تزئینات، فرم، تناسبات بر ایجاد حس معنوي تاثیر گذا

( براي ایجاد حس معنویت در مسجد، توجه به اصول معماري سنتي را براي 1397دیگر )

( 1395کنند. همچنین نتایج پژوهش مهوش و مرادپور ) برانگیختن حس معنویت توصیه مي

نبد و مناره هاي ذهني مردم دربارۀ تصویر مطلوب مسجد امروزي نشان داد که صحن گ پنداشت

 شوند. ترین عناصر کالبدي مسجد شمرده مي مهم

از نظر فضایي ـ کالبدي مسجد جامع در هسته مرکزي و محور اصلي  موقعيت قرارگيري:

هاي صنفي معموالً در جوار  شد و بازار به عنوان مرکز معیشت مردمي و فعالیت شهر ساخته مي

(. البته گاهي نیز در احداث 108: 1395، مسجد جامع قرار داشت )سلطاني فرد و سید مرادي

شد و بعد عناصر و فضاهاي شهري نسبت به آن  محالت یا شهرها ابتدا مکان مسجد تعیین مي
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(. نصر در این 34: 1395؛ به نقل از سجادزاده و همکاران، 1392زاده،  یافتند )نقي استقرار مي

طراف را گرد خود متمرکز یک مکان مقدس، قطبي است که فضاي ا»مورد بیان دارد که 

 (.62: 1373)نصر، « سازد مي

شد تا به عنوان یک  همواره در مساجد ایران تالش ميمراتب فضایی:  قلمرو و سلسله

هاي بیرون در امان نگه دارند در نتیجه به عنوان معماري  کالبد معنوي، درون را از گزند و آسیب

(. درونگرایي با تعبیر کالبدي رایج آن 98: 1395 شود )ناظر و همکاران، کامالً درونگرا مطرح مي

تر  یعني فضاي بسته حول یک فضاي باز مرکزي هست که تنها یک راه حل براي یک مفهوم کلي

تر اسالم به محیط کالبدي به عنوان بستر ظهوري جامعه اسالمي است )سلماني و  و دید کالن

واسطه بین  اد ارتباط مستقیم و بي(. حذف صحن از معماري مسجد و ایج36: 1394همکاران، 

مراتبي گذار مؤمن از بیرون به درون را به  هاي معاصر، نظم سلسله بیرون و درون مسجد در طرح

(. همچنین حضور حیاط به عنوان یک فضاي 35شدت تحت تاثیر منفي قرار داده است )همان: 

: 1380الن و بختیار، تهي در دل مساجد نمود مرکزیت و انعکاس القاي حس مکان است )ارد

پور،  مراتبي دسترسي از بیرون به درون است )آزادي و تقي کنندۀ جنبۀ سلسله (. این اصل بیان68

مراتب حرکت در فرم معماري مسجد در ابتدا با صحن به عنوان فضاي باز؛ و ایوان  (. سلسله1396

این حرکت گنبدخانه با باز مطرح است و در نهایت  به عنوان یک مفصل ارتباطي و فضایي نیمه

 (. 1391گیرد )ایمان طلب و گرامي،  فضایي کامالً بسته قرار مي

در طراحي مسجد نوعي نظام تناسبات و جانمایي شبستان مسجد وجود  هندسه مسجد:

(. اوّلین اصل معماري ایران، 1394یابد )توکلیان و بهمني،  دارد که بر اساس حیاط سامان مي

المنفعه، هاي کالن و عام معناي داشتن مقیاس انساني است. در معماريواري است که به  مردم

ابعاد انساني گاه در مقایسه با عظمت الهي و گاه با توجه به محیط اطراف و اجتماع آن مطرح 

(. شرط اوّلیه براي مسجد،  فراهم آوردن فضاي مناسب 20: 1390شده است )بمانیان و امیني، 

(. اصولي دیگري 53: 1376ایستند )االسعد،  ن است که به سوي قبله ميهاي نمازگزارا  براي ردیف

خطي است گاه از « محور»هاست.  که همواره مدّنظر معمار سنتي بوده است؛ توجه بر تأکید محور

آید؛ مانند دو ایوان متقابل )نوایي و حاجي قاسمي،  بهم پیوستن دو نقطه مهم در بنا پدید مي

اي که جاي خود را در  گونه کانوني کردن فضا در مراکز عبادي است، به (.  محور، عامل59: 1390

: 1393نژاد،  محوري در عین محورمندي )فتحي آذر و حمزه کند: نوعي بي این یکنواختي باز مي

هاي اصلي مساجد است  (. اوّلین نظم مشترک در همه مساجد، رعایت جهت قبله در اندام56
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ر معماري اسالمي این تقدس بخشي بیش از هر چیز به مدد (. د1394)توکلیان و کازروني، 

 (. 55: 1389گیرد )نصر،  قطبي کردن فضا بر اساس حضور خانه کعبه شکل مي

تواند ایجاد سکون و تمرکز و توجه و امنیت نماید و از آشفتگي  تقارن در بناهاي مذهبي مي

شود. تقارن به وجود آورنده  مي  ذهن جلوگیري کند. تقارن در اکثر فضاهاي اصلي مساجد دیده

(. در انتظامي که بر 72: 1374نظمي ایستا و ادراک بصري هدایت شده است )افشار نادري، 

سازند و تأکید بر آن را افزایش  ها مرکز را مي آید محور اساس دو محور عمود برهم پدید مي

مرکز جدید نیز باعث نوعي  ها یا کند. ظهور محور ها را معنا و تأیید مي دهند و مرکز، محور مي

(. البته براي جلوگیري از گمراهي جهت 63: 1390شود )نوایي و قاسمي،  جهتي در فضا مي بي

شد و عالوه براین، عناصر سمت قبله با  تر و به گنبدخانه ختم مي قبله، ایوان سمت قبله بزرگ

توان در تزئینات دید که  شدند. یک بعد دیگر هندسه در مساجد را مي تزئینات بیشتري مزیّن مي

گیري از آن  گرفت که بهره نام صورت مي« گره»نام  با استفاده از الگوهاي هندسي اسالمي به

 (. 115: 1384دهي تصاویر بود )معماریان،  دلیل روش تجریدي یا نمادین براي شکل به

 اعتبار سنجی نماد در مساجد ایرانی

ها ریشه در  ني مشخص گردید که ویژگي این مؤلفههاي نمادین در مساجد ایرا در بررسي مؤلفه

هاي آن با رعایت حفظ اصول با  معماري کهن و حتي قبل از اسالم دارد که در طول زمان ویژگي

باشد که  هر کدام به این صورت مي  موازین اسالم و هویت مسجد سازگاري یافته است که ویژگي

اره و صحن و تزئینات(، موقعیت قرارگیري کهن الگوهاي ذهن آشناي مسجد )گنبد و ایوان، من

مراتب فضایي )درونگرایي، حرکت از  )واقع در هسته مرکزي یا محور اصلي شهر(، قلمرو و سلسله

هاي نمازگذران،  فضاي باز به نیمه بسته و بسته(، و هندسه مسجد )فضاي مناسب براي ردیف

ه سمت قبله(، محوریت مرکزي بندي کشش ب تناسب شبستان با حیاط، مقیاس انساني و محور

باشند. مساجد منتخب از  را دارا مي«( الگوهاي هندسي اسالمي»ها، گره  ایوان )تقارن، تقابل

اي که در آن واقع شدند،  بارزترین مساجد هر عصر، بر اساس عملکرد و مقیاس در سطح جامعه

شده از بازنمایي در  هستند. ارزیابي انجام شده در این قسمت بر اساس چهار مؤلفه استخراج

 شود. مسجد انجام مي
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 . مساجد منتخب. تنظيم: )نگارنده(2جدول 

 تصویر مقطع یا نما پالن مسجد دوره

ي
تیمور

 

گوهرشاد، مشهد
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( ، دفتر ششم(1383قاسمي،  )حاجي

ي
صفو

امام، اصفهان 
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( ، دفتر دوم(1375)حاجي قاسمي ، 

گ
آقابزر

 

گ، کاشان
آقابزر

 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( ، دفتر ششم(1383قاسمي،  )حاجي

قاجار
امام تهران 

 

 
 

 

 )آرشیو نگارنده( ، دفتر سوم(1377قاسمي،  )حاجي

قاجار
 

ساالر(
ي )سپه

شهید مطهر
 

 

  

 ارنده()آرشیو نگ ، دفتر سوم(1377قاسمي،  )حاجي
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 تصویر مقطع یا نما پالن مسجد دوره
ي 

پهلو
1337

-
1339
 

ي
هجر

 

مسجد اعظم قم
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده(

ي 
پهلو

1340
مسجد امیر تهران 

 

 

 

 

 (hamino.ir)ماخذ: 

ي 
پهلو

1341
 

الجواد تهران
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( (97: 1396)حیدري و همکاران، 

1355
-

1356
 

ي
پهلو

 

الغدیر، تهران
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( (1392ن، )عطاریان و همکارا

1390
 

امام رضا، تهران
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( (www.arel.ir ،1390)بیري و قاسمپور، 

1383
-

1393
صر، تهران 

ولیع
 

 

 

 

 )آرشیو نگارنده( (1393نژاد و عربي،  )حمزه
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 هاي مورد مطالعه تطبيق بازنمایی در دوره

باشد.  هاي آن جامعه مي دهندۀ تاریخ، فرهنگ و ارزش فضاي کالبدي هر بناي معماري بازتاب

مساجد ایراني نیز به عنوان یک محصول اجتماعي و فرهنگي در طول زمان تکامل یافته و به 

یک نوع معماري با هویت تعریف شده که بسیاري از عناصر معماري قبل از اسالم را به همراه 

هاي نماد و  کردند و به همراه سایر مؤلفهداشت در قالب عناصر آشناي ذهن به مساجد ورود 

گرایي و هندسه مسجد است. با  مراتب و درون اي که شامل موقعیت قرارگیري، سلسله نشانه

و « سنت»بررسي مساجد، این نتیجه بدست آمد که فرایند معماري مساجد در دو دوره 

هاي بازنمایي  مؤلفه گیرند که معماري مساجد در دوره سنت با کامالً جاي مي«  تکثّرگرایي»

هاي عصر حاضر است،  گرایي یکي از خصیصه طور که تکثر مساجد مطابقت داشت، اما همان

توان مشاهده نمود که تغییر کنش از گفتمان سنتي به گفتمان سکوالر بر معماري مساجد  مي

ست. گذار بوده است و یک دوره تکثرگرایي در معماري مساجد شکل داده ا بعد از خود تأثیر

تالش شد تا با حفظ « الغدیر»هرچند که در دوره تکثرگرایي در تعدادي از مساجد مانند 

بعضي وجوه نمادین )گنبد( معماري مسجد را معاصرسازي کنند، اما این تالش در بردارنده 

تمامي وجوه نمادین مسجد نبود و حلقه تکامل معماري مساجد گسسته شد که در آن عناصر 

گنبد، ایوان، صحن، مناره از معماري مسجد کنارگذاشته شدند و همچنین اي مانند  نشانه

موقعیت قرار گیري مساجد نسبت به گذشته که در محور اصلي شهر بود، تغییر یافت. عالوه بر 

گرایي را کنار گذاشتند و نمودي فرمي یافتند  مراتب، مساجد، درون لحاظ قلمرو و سلسله این به

و فضایي در آن کنار گذاشته شد. به این دلیل هندسه ساختاري در مراتب دسترسي  که سلسله

بندي، کشش به سمت قبله، تقارن، تقابل  مساجد معاصر متحول شد و فضاي منسجم، محور

ها، تناسب شبستان با حیاط و مقیاس انساني مانند مساجد گذشته مورد توجه قرار  ایوان

توان یک دوره  به ساختمان بعضي از مساجد، مياي  نگرفت. البته با اضافه کردن عناصر نشانه

 بیني کرد. را نیز در معماري مساجد پیش« بازگشت»
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 . اعتبار سنجی تطبيقی نماد در مساجد ایرانی. ماخذ: )نگارنده(.3جدول 

  دوره گرایی سنت تکثّر گرایی

ن
ضا، تهرا

امام ر
 

ن
صر، تهرا

وليع
 

ن
الغدیر، تهرا

ن 
جود، تهرا

ال
ن 

االمير، تهرا
 

اعظم، قم
 

ن
ساالر، تهرا

سپه
 

ن
امام، تهرا

ن 
گ، کاشا

آقابزر
 

ن
صفها

امام، ا
شهد 

گوهرشاد، م
 

  مسجد

 گنبد + + + + + + _ _ + _ _

ن الگو
که

 

 ایوان + + + + + + _ _ _ _ _

 صحن + + + + + + + _ _ _ _

 مناره + + + + + + _ _ _ _ _

 تزئینات + + + + + + _ _ + + +

_ _ + + + + + + + + + 
هسته مرکزي  یا 

 محور اصلي شهر

ت 
موقعی

ي
قرارگیر

 

 درونگرایي + + + + + + _ _ _ _ _

قلمرو و سلسله 
 

ب
مرات

 

_ + _ _ _ + + + + + + 

حرکت از فضاي 

باز، نیمه باز تا 

 بسته

 فضاي منسجم + + + + + _ _ _ _ _ +

سجد
ي م

هندسه ساختار
 

 بندي محور + + + + + + _ _ _ _ _

_ _ _ _ _ + + + + + + 
کشش بسمت 

 قبله

 تقارن + + + + + + _ _ _ _ _

 ها تقابل ایوان + + + + + + _ _ _ _ _

+ _ _ _ _ _ + + + + + 
تناسب شبستان 

 با حیاط

 مقیاس انساني + + + + + _ + _ _ _ _

 گره + + + + + + _ _ + _ _

ید کند که مساجد نباید تکامل پیدا کنند، اما هدف و نتیجه این پژوهش در این نبود که تأک

از آنجایي که کنش و بازنمایي تأثیر متقابل با یکدیگر دارند و کنش )رفتار( اجتماعي حاصل 

کنند و به  بازنمایي )درک مفاهیم( الگوهاي تاریخي هست که در قالب نماد تجسم پیدا مي
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ک پایگاه عبادي و اجتماعي باید پیرو دهند. مسجد نیز به عنوان ی رفتارهاي اجتماعي شکل مي

اصول و معماري تداوم یافته خود باشند تا خود را به عنوان یک محصول مذهبي و فرهنگي به 

ترین پایگاه اجتماعي براي بسترسازي امت واحده به رفتار  عنوان اصلي مخاطب خود بشناساند و به

« پهلوي»تا « تیموریان»از دوره  اجتماعي کاربرانش شکل دهد و مانند مساجد دوران سنت که

در این پژوهش مورد بررسي قرار گرفت، در عین تکامل پیرو اصول و معماري تداوم یافته 

 خودشان باشند. 

 گيري نتيجه

هاي فرهنگي است که از طریق بازنمایي در کالبد، مفاهیم  اي از کنش نمادهاي مساجد، مجموعه

مایي بواسطه ایجاد نماد با یکدیگر رابطه متقابل دارند و بر کند. دو مؤلفه کنش و بازن را منتقل مي

ها  سازد و این نماد گذارند. بدین صورت که انسان بر اساس معنا، نمادها را مي یکدیگر تأثیر مي

گیري نماد  دهد. شکل هاي انسان شکل مي کنند که به کنش ي از معناها را براي او ایجاد مي شبکه

ویت، قلمرو فرهنگي و بازتاب فرهنگ، تاریخ و ارزش در یک سرزمین در معماري باعث ایجاد ه

توان در چهار دورۀ سنتي، سکوالر، انقالبي و انتقادي تقسیم  هاي مساجد را مي شود. کنش مي

عنوان  هاي بعدي بوده است که مسجد به هاي دوره سنت پایه و اساس تمامي دوره کرد که کنش

تماعي ـ نیایشي را داشته است. حال، از آنجا مسجد به یک نهاد فرهنگي ـ مذهبي، نقش اج

عنوان یک نهاد فرهنگي ـ مذهبي باید بتواند بسترساز وحدت اجتماعي باشد، الزم است که داراي 

بازنمایي یکساني در یک بستر فرهنگي باشد، تا بتواند از طریق آن معاني مشخصي را به ذهن 

 اجتماعي مشخصي شکل دهد. مخاطبانش انتقال دهد و در نتیجه به کنش

توان در  هاي بازنمایي در مساجد را مي افتد، مؤلفه هاي که در مسجد اتفاق مي بر اساس کنش

هایي با  ها داراي ریزمؤلفه دو شاخه هویت و معنا، و ساختار مورد بررسي قرار داد. این شاخه

ایوان، تزئینات، مناره باشند که شامل کهن الگو ذهن آشناي مسجد )گنبد،  ویژگي خاص خود مي

و صحن(، موقعیت قرارگیري )واقع در هسته مرکزي یا محورهاي اصلي شهر(، قلمرو و 

باز و بسته(، هندسه ساختاري مسجد  گرایي، حرکت از فضاي باز به نیمه مراتب )درون سلسله

تقابل دار و مرکزي )تقارن و  بندي جهت )فضاي منسجم، تناسب با حیاط، مقیاس انساني و محور

 ها و گره( مي باشد.  ایوان



 
 

 

فصلنامه انجمن ایرانی 
 مطالعات فرهنگی و ارتباطات

143 
نمادشناسی در معماری 

 از ...مساجد ایرانی 
 

در ارزیابي انجام شده از مساجد دو دوره، مساجد دوره سنت کامالً با این مؤلفه و ویژگي آنها 

اند. اما در ارزیابي مساجد دوره تکثّرگرایي مشخص شد، با آنکه در برخي موارد  سازگاري داشته

ا پرداختن به این وجوه بسیار اندک تالش شد تا برخي وجوه مسجد در دل آن گنجانده شود، ام

بود و به سبب این حلقه تکامل معماري نمادین مسجد گسسته شد. عالوه بر نیازي که براي 

بازنمایي یکسان مسجد در رابطه با پاسخگویي به کنش اجتماعي وجود دارد، از آنجا که فضاي 

تر تاریخي و یکي از یافتۀ یک بس کالبدي مساجد ریشه در تاریخ و فرهنگ دارد که تکامل

باشند، از این رو قابل توجه است تا به این  بارزترین وجوه فرهنگي هویتي در جامعه اسالمي مي

 ها در طراحي مساجد معاصر مورد تامل قرار بگیرند.  ویژگي
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 منابع

 .( حس وحدت. ترجمۀ حمید شاهرخ، تهران: نشر خاک1380اردالن، نادر؛ و بختیار، الله )

 .33، ترجمۀ سعید سعیدپور، نشریه هنر، شماره «کاربرد هندسه در معماري مسجد( »1376حمد )االسعد، ا

بازشناسي ساختار مساجد ایراني در مقایسه با سایر مساجد جهان اسالم با تکیه ( »1398اشراقي، نسیم )

هفتم،  هاي معماري اسالمي، سال ، فصلنامه پژوهش«گرایي )توحید( در نماد چلیپا بر مفهوم کمال

 .24شماره 

 .19، مجله آبادي، شماره «همنشیني اضداد در معماري ایراني(. »1374افشار نادري، کامران )

هاي بصري  نقش نمادهاي آییني و دیني در نشانه( »1391افضل طوسي، عفت السادات و حسنپور، مریم )

 .1، فصلنامه مطالعات ملي، سال سیزدهم، شماره «گرافیک معاصر ایران

معرفت روحاني و ( »1389اهلل ) اللهي، حبیب ري، فاطمه و تقي پورنامداریان و علي اصغر شیرازي و آیتاکب

 .1-22. 13، سال چهام شماره اوّل، پیاپي «رمزهاي هندسي، پژوهشگاه زبان و ادب فارسي )گوهر گویا(

ني پیش از دوران تاملي بر مفهوم ساختار و چگونگي شناسایي آن در شهر ایرا( »1395اهري، زهرا )

 .مدرن((، فیروزه اسالم، سال دوم، شماره دو

نسبت معنا و شکل، تطابق اندیشه معماري مسجد و ( »1391ایمان طلب، حامد و گرامي، سمیه )

 .16، فصلنامه علمي پژوهشي مطالعات هنر اسالمي، شماره «شناسي نماز فرم

عملکردي مسجد امام و مسجد -تار فضایيي ساخ مقایسه( »1396پور، ملیحه ) آزادي، مصطفي و تقي

 .هاي معماري اسالمي، سال پنجم، شماره چهاردهم ، فصلنامه پژوهش«وکیل شیراز

هاي  هویت فرهنگي ایرانیان؛ از رویکرد نظري تا مؤلفه( »1389الدین و روحاني، محمدرضا ) آشنا، حسام

 .4، فصلنامه تحقیقات فرهنگي، دوره سوم، شماره«بنیادي

( تاریخ فرهنگي چیست، ترجمۀ نعمت اهلل فاضلي و مرتضي قلیچ، تهران: انتشارات 1389یتر .)برک، پ

 .تاریخ اسالم

هاي تحقیق اجتماعي در علوم انساني، ترجمۀ سید حمیدرضا حسني،  ( پارادایم1396بلیکي، نورمن )

 .محمد تقي ایمان و مسعود ماجدي، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دهي به مرکزیت معماري  بررسي نقش گنبد در شکل( »1391ضا و سیلوایه، سونیا )بمانیان، محمدر

 .9، معماري و شهرسازي آرمان شهر، شماره «مسجد

گیري تعادل در معماري  هاي مؤثر در شکل بررسي شاخص( »1390بمانیان، محمدرضا و امیني، معصومه )

 .طالعات شهر ایراني اسالمي، شماره پنجم، فصلنامه م«مسلمانان )نمونه موردي: مسجد جامع اصفهان(

. تاریخ ارجاع: https://www.arel.ir/fa/News-View-3974.html( 1390بیري، سعیدرضا و قاسم، سمانه )

07/05/1399. 
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 .( معماري ایران. ترجمۀ غالمحسین صدري افشار، تهران: اختران1388پوپ، آرتور )

، «هاي شهر اسالمي ریزي و طراحي محله جد در برنامهنقش و جایگاه مس( »1376پورجعفر، محمدرضا )

 اصفهان، همایش معماري مسجد، گذشته، حال، آینده.

 .( منظر انساني در محیط مسکوني. تهران: نشر آرمانشهر1394پوردیمي، شهرام )

 .52-43، ص 30، نشریه هنرهاي زیبا، شماره «نظام فضایي پنهان ایراني و ساختار آن( »1386تقوایي، ویدا )

بررسي چگونگي انتظام شبستان در مساجد تاریخي ( »1394توکلیان، زهرا و بهمني کازروني، سارا )

 .8هاي معماري اسالمي، شماره  ، پژوهش«شیراز

زاده، یداهلل مقدسي، محمود  ( مفاتیح الحیات. تنظیم: محمد حسین فالح1391جوادي آملي، عبداهلل )

 .ر اسراءلطیفي و جعفر آیاني، قم، مرکز نش

تحلیل چگونگي ( »1391حاتمیان، محمدجعفر و جواد نیستاني و سید مهدي کوهپر و حاتم، غالمعلي )

، «استمرار معماري چهار طاقي از دوره ساساني به اسالمي در ایران با تکیه بر روش نقد کهن الگویي

 .2، شماره 4جامعه شناسي تاریخي، دوره 

( گنجنامه؛ فرهنگ آثار معماري ایران؛ دفتر سوم، ابنیه 1373ن( )حاجي قاسمي، کامبیز )مجموعه مولفا

 مذهبي تهران. تهران: دانشگاه شهید بهشتي.

( گنجنامه؛ فرهنگ آثار معماري ایران؛ دفتر دوم، مساجد 1375حاجي قاسمي، کامبیز )مجموعه مولفان( )

 اصفهان. تهران: دانشگاه شهید بهشتي.

( گنجنامه؛ فرهنگ آثار معماري ایران؛ دفتر شش، 1383لفان( )حاجي قاسمي، کامبیز )مجموعه مو

 مساجد. تهران: دانشگاه شهید بهشتي.

 .( راهنماي معماري مساجد. تهران: دید1386ر و حمید ندیمي و مختارشاهي، رافونه ) ب ر، اک زرگ م ی راه اب ي اج ح

تب اصفهان دستورزبان و معماري شهري مسجد در مک(. »1377حبیبي, سید محسن, اهري, زهرا. )

 37-22صص:  ,(1-2)8 ,صفه« واژگان

 . تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمیني )ره(.15جلد -( صحیفه نور1368حضرت امام خمیني )ره( )

بررسي اصالت اسالمي ایراني در مساجد نوگراي معاصر؛ مطالعه ( »1393نژاد، مهدي و عربي، مائده ) حمزه

 .15، فصلنامه مطالعات شهر ایراني اسالمي، شماره «راه ولي عصر )عج( تهرانموردي مسجد چهار 

(. احیاي بافت شهري تاریخي با رویکرد مشارکت. تهران: 1391حناچي، پیروز؛ محمود پورسراجیان )

 انتشارات دانشگاه تهران.

رتقاي راندمان بررسي نقش حیاط در ا( »1396گر و کیاني، مریم ) اکبر و یعقوب پیوسته حیدري، علي

معماري و شهرسازي، دوره -، نشریه هنرهاي زیبا«عملکردي مساجد با استفاده از روش چیدمان فضا

 .104-91، ص 3، شماره 22
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اجتماعي تأثیرگذار بر -عوامل فرهنگي( »1400زاده و سعدوندي، مهدي ) خالقیان، سمیه و سودابه ادیب

 (.94) 18باغ نظر، نشریه علمي «. مانایي مسجد جامع عتیق اصفهان

، باغ «فضاهاي عمومي و عوامل مؤثر بر حیات جمعي( »1386دانشپور، سید عبدالهادي و چرخیان، مریم )

 (.7) 4نظر 

بازخواني اثر معماري به کمک نقد ( »1399رحیمي اتاني، سمیرا و کاوه بذرافکن و رئیسي، ایمان )

 (.83) 17باغ نظر، ، نشریه علمي «بینامتني؛ نمونه موردي: مسجد ولیعصر

پذیري در کیفیت  هاي اجتماع ارزیابي مؤلفه( »1395سجادزاده، حسن؛ ماندانا یوسفي و یوسفي، محمد )

بخشي به مساجد محلي ایران )نمونه موردي موردي: مسجد چمن چوپانان، مسجد شالبافان و 

 .سال چهارم هاي معماري اسالمي، شماره دهم، ، فصلنامه پژوهش«مسجد کوالنج شهر همدان(

بندي  دگرگوني جایگاه مسجد جامع در پیکره( »1395سلطاني فرد، هادي و سید مرادي، زهره سادات )

هاي معماري  ، فصلنامه پژوهش«فضایي شهر اسالمي؛ مورد مطالعه: مسجد جامع شهر سبزوار

 .اسالمي، سال چهارم، شماره یازدهم

تطبیق نقش الگو و مفاهیم نبتني بر ( »1391فرزین ) سلطاني، مهراداد، سید امیر منصوري و احمد علي،

 .21، شماره 9، باغ نظر، دوره «تجربه فضاي معماري

بررسي اهمیت و اولویت و اصالت ( »1394سلماني، امیر و محمد حسین رحیمي و خاک زند، مهدي )

 .هاي معماري اسالمي، سال سوم، شماره نهم ، فصلنامه پژوهش«فضاي باز در مسجد

، ترجمۀ حسین علي نوذري، تاریخ معاصر «تاریخ فرهنگي؛ رابطه فلسفه و تاریخ( »1377ه، روژه )شارتی

 .130-110. ص6ایران، شماره 

مفهوم ماندگاري در معماري ( »1393شفیعیان داریاني، فائزه و محمدرضا پورجعفر و قبادي، علیرضا )

هاي معماري اسالمي،  فصلنامه پژوهش، «اسالمي و مقایسه آن با مفهوم پایداري در معماري معاصر

 .شماره پنجم

رویکرد تاریخ فرهنگي و امکان و فواید آن ( »1392شهیدي مارناني، نازنین و قیومي بیدهندي، مهرداد )

ي انجمن ایراني تاریخ. سال پنجم،  نامه ، مطالعات تاریخ فرهنگي؛ پژوهش«در مطالعات معماري ایران

 .87-107شماره هفدهم، صص

مدرن  -هاي فرهنگي قدیم و جدید: رمزگشایي تمدني و معماري سنتي هویت( »1385ي، سعیدرضا )عامل

 .30، نامه صادق، شماره «و ملي فرا ملي مهستان

بازشناسي معماري مسجد الغدیر ( »1392و کورش مومني و هادي صادقي و زند، اکبر ) عطاریان، کوروش

 اسفندماه. -تهران-ي و توسعه پایدار، اوّلین همایش ملي جغرافیا، شهرساز«تهران

 .، کتاب ماه؛ تاریخ و جرافیا، تیرماه«فراز و فرودهاي تاریخ نگاري فرهنگي( »1386فاضلي، نعمت اهلل )
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هاي مسجد در  مسجد و مدرنیته؛ مروري تحلیلي و جامعه شناختي به گفتمان( »1387فاضلي، نعمت اهلل )

 .1ماعي، شماره نامه علوم انساني و اجت ، پژوهش«ایران

( تاریخ فرهنگي ایران مدرن. تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات 1393فاضلي، نعمت اهلل )

 فرهنگي.

، فصلنامه مطالعات «معناشناسي محور در مسجد و کلیسا( »1393نژاد، مهدي ) فتحي آذر، سحر و حمزه

 .شهر ایراني اسالمي، شماره هفدهم

ها و نقش آن در ارتقاي حس مکان فضاي  ماهیت نشانه( »1391و نوحي، سمیرا ) فالحت، محمد صادق

 .1، شماره 17معماري و شهرسازي، دوره -، هنرهاي زیبا«معماري

اندازهاي فرهنگي در  شناسي چشم نشانه( »1390فیاض، ابراهیم و حسین سرفراز و احمدي، علي )

، فصلنامه تحقیقات فرهنگي، دوره «ف معناجغرافیاي فرهنگي؛ راهبردي مفهومي براي فهم و کش

 .4چهارم، شماره

 .( نظریه اجتماعي کالسیک، ترجمه شهناز مسمي پرست، تهران: آگه1382کرایب، یان )

تحلیل عناصر معماري مسجد امام اصفهان بر پایه نظریه ( »1399کریمي، نازنین و دادور، ابوالقاسم )

 (.39) 17ت هنر اسالمي، ، نشریه مطالعا«شناسي امبرتو اکو نشانه

بررسي میزان تاثیرپذیري معماري ( »1394کیاني، مصطفي و اشکان بهجو و نوشین طهراني، راسیتان )

 .5-3پژوهشي نقش جهان، شماره -، فصلنامه علمي«معاصر ایران از غرب و معماري ایراني

 .: دانشگاه تهران(. تئوري شکل خوب شهر، ترجمۀ سید حسین بحریني. تهران1376لینچ، کوین .)

(. جستاري در نشانه شناسي شهري، آرمانشهر، 1389ماجدي، حمید و سعیده زرآبادي، زهرا السادات )

 .4شماره 

نشریه هنرهاي زیبا، شماره «. چهاراقي گنبددار نقه عطف مساجد ایراني(. »1386اهلل ) متدین، حشمت

 .46-39.صص 31

ي در اسالم، ترجمۀ ابوالفضل مشکیني و کیومرث (. اصول ساخت و ساز سنت1387مرتضي، هشام )

 .حبیبي، تهران: وزارت مسکن و شهرسازي، مرکز مطالعات و نحقیقاتي شهرسازي و معماري

 .7، فرهنگ عمومي، شماره «فرهنگ و زیبایي شناسي شهري( »1381مزیني، منوچهر )

 (. فلسفه فرهنگ، تهران: نشر علمي.1393مصلح، علي اصغر )

 .(. سیري در مباني نظري معماري، تهران: سروش دانش1384غالمحسین )معماریان، 

ارزیابي هندسي فضاي مساجد معاصر تهران با ( »1393کار، عبدالحمید ) منان رئیسي، محمد و نقره

 .هاي معماري اسالمي، شماره چهارم ، پژوهش«استفاده از تحلیل مضموني متون دیني
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 1، شماره 18سال 

 1401بهار 
 66پیاپی 
 

هاي طراحي مسجد بر مبناي کارکردهاي  بایسته( »1389مد )نژاد، محمدجواد و مشایخي، مح مهدوي

 .5، شماره 3، فصلنامه آرمانشهر، دوره «فرهنگي و اجتماعي

 مساجد ساختار بررسي( »1398)  مهدي نژاد،جمالدین و حمیدرضا عظمتي و صادقي حبیب آباد، علي

 اصفهان، جامع مسجد :عهمطال مورد فضا )نمونه روش نحو با اسالمي انقالب از پس و معاصر سنتي،

، فصلنامه علمي مرمت و معماري ایران، «)غرب شهرک مسجد الغدیر، دانشگاه تهران: مسجد مسجد

 .سال دهم، شماره بیست و دوم

هاي  تبیین راهبردي مؤلفه( »1398مهدي نژاد،جمالدین و حمیدرضا عظمتي و صادقي حبیب آباد، علي )

 .2ي  صلنامه مطالعات ملي، سال بیستم، شماره، ف«حس معنوي در معماري مساجد ایران

هاي  بندي شاخص رتبه»(،الف. 1397نژاد،جمالدین و حمیدرضا عظمتي و صادقي حبیب آباد، علي ) مهدي

 ،«VIKORگیري از روش با بهره« حس معنویت»آرامش معنوي در معماري مساجد سنتي بر ادراک 

 .14، سال هفتم، شماره هاي هستي شناختي پژوهشي پژوهش-دو فصلنامه علمي

هاي  در جستجوي تصویر کالبدي مسجد مطلوب در پنداشت( »1395مهوش، محمد و مرادپور، رضا )

شهر.  ، معماري و شهرسازي آرمان«ذهني جامعه؛ نمونه موردي: شهر بجنورد، خراسان شمالي

 .17شماره

ابي شفافیت معنایي گنبدها در ارزی( »1395نژاد، محمدعلي ) ناظر، زینب و آزیتا باللي اسکویي و کي

هاي معماري اسالمي، سال چهارم،  ، فصلنامه پژوهش«مساجد با تاکید بر عملکرد روشنایي فضایي

 .شماره دوازدهم

گیري مکان تعامالت  مباني شکل( »1395بگلو و فرشچیان، امیرحسین ) نژاد ابرهیمي، احد و مینو قره

اسالم؛ پژوهه معماري و شهرسازي اسالمي، سال دوم،  ، فیروزه«اجتماعي از منظر اندیشه اسالمي

 .3شماره 

شناسي در  عوامل مؤثر بر ارتباط و نشانه( »1397بگلو و وفایي، سید مسعود ) نژاد ابرهیمي، احد و مینو قره

 .202-179. صفحات: 34، جاویدان خرد، شماره «معماري )مطالعه موردي: مسجد کبود تبریز(

 . علم در اسالم. ترجمۀ احمد آرام. تهران: سروش.(1366نصر، سید حسین )

(. سنت اسالمي در معماري ایراني. مجموعه مقاالت جاودانگي و هنر. ترجمۀ 1373نصر، سید حسین )

 .سید محمد آویني، تهران: نشر برگ

 .(. هنر و معنویت اسالمي، ترجمۀ رحیم قاسمیان، تهران: انتشارات حکمت1389نصر، سید حسین )

 .24، باغ نظر، سال دهم، شماره «پایداري معماري ایراني در گذار از دوران اسالمي( »1392حسن )نظیف، 

هندسي در معماري، قم، امیرکبیر، -هاي فضایي (. تعامل ادراکي انسان با ایده1394کار، عبدالحمید ) نقره

 .شهرداري قم
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 از ...مساجد ایرانی 
 

 .38-20(:179هنر )، کتاب ماه «جایگاه مسجد در طراحي شهري( »1392زاده، محمد ) نقي

(. خشت و خیال؛ شرح معماري اسالمي ایران، تهران: 1390نوایي، کامبیز و حاجي قاسمي، کامبیز )

 .سروش

 .(. معنا، فرهنگ و زندگي اجتماعي، ترجمۀ احمد گل محمدي، تهران: نشر ني1391هال، استوارت )

 .زاده شیرازي. تهران: روزنه (. معماري اسالمي. ترجمۀ باقر آیت اهلل1389هیلن براند، روبرت )
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