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 هچکید
 بر تفکر یمبتن يفکر يهانیاجر رشد يبرا يبستراین دوره در  اصفهانی آخرین شیوه معماري ایران است مکتب
ل ان را شکدور یفلسف سابقهیب شرایطقابل درك است که  شاخص يفکر یاندوره، سه جر ینفراهم آمد. در ا شیعی

و  .یافتروز بمساجد  کالبدي در نظام بخصوصه منجر شد ک يدر معمار هاییيبه بروز نوآور یطشرا ین. ادادندیم
در  یادگآم یجادا یی ومراتب فضا یشکه به افزا است یدهابداع گرد جدیدي سلسله مراتب حرکتینظام همچنین 

صفویه را نی سشیعه و  مساجد نحوه حرکت آدمی در در این مقاله از ظاهر به باطن کمک نموده است. یرمخاطب در س
-شباهتها واوتاند و تفقایسه شده(امامت، عدالت، اجتهاد، عالم مثال، سلسله مراتب) مشیعی اصل مهم 5بر اساس 

ي در در دوره صفوي تا حدود یعهش یمذهب يهایستهباهاي سلسله مراتب حرکتی مشخص شده است. در نتیجه 
 ده است.  دار متاثر شبه مساجد ایواندار و حیاط مرکزيمساجد اهل سنت از تبدیل مساجد شبستانی 
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Abstract  
 Isfahani doctrine is the last method of iranian architect, in which   provided a platform 
for growth based on intellectual currents. In this period, three streams of thought is 
understood that the index was formed under the terms of philosophical history. These 
conditions led to innovations in architecture, especially in the looks of the mosque itself. 
As well as a new type of Hierarchical system has been devised to substantially increase 
space In the course of the preparation in the audience contributed to the backend. in this 
Sunni and Shia Safavid paper Drmsajd human motion based on 5 principles Shia 
(leadership, justice, diligence, World of hierarchy) have been compared and differences 
and similarities are characterized by hierarchy. As a result imperatives Shiah in Safavid 
period, partly on Sunni mosques mosques conversion chamber and the central courtyard 
of the mosque porch has been affected. 
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 ه مقدم
 یامبرپمعراج  الگوي و بر ورزدیم یدتأک یبه حضور االه یدنرس يمراتب برا طی اسالم است که یو باطن یساحت درونطریقت 

 یلاما به دل است، و هم در جهان تسننّ موجود یعّگرچه هم در جهان تش یدگاهد این . 1است یو گذار او از افالك متحدالمرکز مبتن
 یايمفهوم گذار از دن یتداع يبرا یزن يدر معمار .)170همان، یافت(بروز  یعّتش ینهزم دریشتر ب ی،اسالم یاز وح یّعتش تریباطن یرتفس
 اند. فرا خوانده یگرد يامرحله به مرحله یکاز  گذار شخص را به ی،ادراک یندفرا یکگاه به زبان تذکار و گاه در  ماوراء، به یخاک

اصل به عنوان  ینا ادراك است. یندفرآ تدریجی مفهوم گذار و جنبه یانب يتالش برا یناز ا ينمود ي،معمار در مراتب سلسله
مربوط به آن قرار دارد  يکه باالتر از مرتبه ماد وجودي مراتب شناخته شده است و با سلسله ینتس يدر هنرها بنیادي از اصول یکی

 و انتقال اتصال، الگوي بنیادي اتاق مانند فضا یک به رسیدن ترتیب در اصل این .)210،1380 نصر،( است هماهنگ و یز منطبقن
 درون به بیرون از سلسله مراتب دسترسی صورت به و فضاست به ولوص 2استدراجی کننده جنبه بیان که کند،می پیشنهاد را وصول

به بررسی  مقاله این دراست.  مسجد باشد، مرتبط ادراکی فضا هايجنبه به که اصل این بروز براي جایگاه بارزترین .یابدمی ظهور
سجد جامع م و )شیعه(امام اصفهان مسجدا رسیدن به محراب بین تمسجد  به ورود مراتب و فضایی نظام هاي مذهبی در تعبیربایسته
 .است مورد مطالعه قرار گرفته )سنیمهاباد(
 

 يعصر صفو-1

مستقل قرار گرفت.  یمحل يهاو تسلّط حکومت اختیار ایشان در یقلمرو ایران ی،حکومت ایلخان یپس از فروپاش ه:تاریخچ
در ایران پراکنده و حاکم  يپاخاست، چنین قدرت متکثرّ  به کسب قدرت يبرا 3یهنگذار سلسله صفو یااسماعیل  بن شاه که یزمان
 ).  31،  1381فرد،  يو غفار ینوای(بود

را،  شريعی شیعه اثن دولت در ایران در قالب یک حکومت صفویه يگیر شک، شکل بدون :یاسیس-ياوضاع اعتقاد یبررس
 یرفراگ يرا برا ینهکه زم یعوامل یناز مهمتر یکی .)28،  1368 ي،مزاو(ایران و اسالم به شمار آورد از مهمترین فصول تاریخ یباید یک

به   مذهبیّسن ینرزمس یکرا از  یرانا یعی،ش یباطن يشهایبا گرا ي تصّوفهاتیقز طرا یابعض ساخت، تصّوف بود. یّع فراهمشدن تش
 ).336،  1377 یرلن،است(کردند یلمذهب تبد یعیمملکت کامالً ش یک

 معماري به گرفت؛می شکل طبیعی نیازهاي براساس صرفاً که ارگانیک، یک امر از معماري ره،دو این در: هنر و يمعمار

 سلسله نقطه اوج – اول عباس شاه دوران در ).218،1386 طبسی،(است هنري و فنی فلسفی، ارزشهاي واجد که شد بدل خردگرا

 ید. شتشخّص بخ و هویت معماري ایران به یگرد بار مذهبی، باورهاي جهت دهی به حکمت ایران و مجّدد بازخوانی -صفوي

 از که چنان ). آن212،1390خاتمی، ( است ایران فرهنگ با دینی اسالم وحدت فرهنگ شکل ترینعالی نگر نمایا دوران، این معماري

و   )ایران بر پایه حکمت( اشراق تشیعّ، يمقوله سه از برآیندي آن معماري آید،می تاریخی بر دوره این تحلیل در نظرات و آرا بررسی
                                                           

  .) 180صفحه  تهران، ی،جام چاپ دوم، ی،اسالم، ترجمه انشااهللا رحمت يهاتواقعی ها و، آرما ن1384 یدحسیننصر، س(به مضمون از:  یکنزد 1
 .یارضا اولاز محمدواژه به نقل  2
 ).م 1502ه.ق  907 (در سال يسلسله صفو یستاس 3
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 از حدي همواره ایران اسالمی معماري در یابد.ظهور می نمودها و نمادها قالب در و منسجم واحد کل یک صورت به که است؛ عرفان

 .است سلسله مراتب مطرح بوده
 

 اشراقی عرفانی، ی جایگاه سلسله مراتب در اندیشه شیعی،بررس -2
ن فکري ه جریاسم بر مراتبی حاک به کنکاش در اصول سلسله ،دوره این اتب در بستر فکريدر جهت بازشناسی مقام سلسله مر

در سر  م، آنها راز مفاهیاپردازیم. گرچه به دلیل در هم تنیدگی مفاهیم، در واقع در جهت دستیابی به تفسیر آشکارتري تأثیرگذار می
 بندي می کنیم: فصل هاي زیر دسته

 
 ر تفکر شیعیجایگاه سلسله مراتب د1-2

ت و ضعف ي مخلوقات با توجه به شدّ همهاست و درك حقیقت سلسله مراتبی تعریف سلسله مراتب در تفکر شیعه، طبق 
  ).168،1387دریافتشان، در درجات مختلفی از نظام هستی واقع می شوند (انصاري،

ینجا خداوند وضع ادر کند: ن گونه تشریح میآدمی را ای سوره بقره، مراحل استکمال وجود 28عالمّه طباطبایی در ذیل آیه 
ب د و مراتکنمی ز یک مرحله به مرحله دیگر سیرمتحرك و متکامل است که تدریجاً ا ،وجودي انسان را تشریح کرده که آن وجود

راحل شود وممی ندهو ز میردوند او را حیات بخشید، باز هم میپیماید، چه اینکه قبل از زندگی دنیا مرده بود و خداکماالت را می
 ).143،1370(طباطبایی، کنددیگري را طی می

 
 عرفانیسلسله مراتب در تفکر  یگاهجا2-2

فس و قدم هذیب نطریقت که معموالً با نام تصّوف شناخته شده است، همان ساحت درونی و باطنی اسالم است که تاکید بر ت
ر داما  ه است.شدتناسب با توجه به محیطی که در آن به شکوفایی رسیده م دارد که در جهان تشیعّ و تسننّنهادن در یک طریق معنوي 

 ،). 171و1384،170تري از وحی اسالمی شده است تا تسننّ ظاهر(نصردر تمامیتّ آن، تفسیر باطنی تشیعّ،

 عقل، دل و جان ل،تند از: حس، خیاکند. این پنج مرتبت عبارمرتبه ادراکی پیاپی را معرفی می عطّار در مصیبت نامه پنج

 ا هم داراين مراتب بعطار ای ). هر یک از این سطوح در مسیر رسیدن به دریافتی از کمال موثر هستند. از دیدگاه74،1387(فالمکی،
  .راهبر شوند پیوستگی هستند تا انسان را به سوي کمال نهایی

 
 اشراقیسلسله مراتب در تفکر  یگاهجا-2-3 

وران ین دهنر ا ردي است از طریق میرداماد در دوران صفوي دوباره احیا گشت و به کمال درحکمت اشراق که مبدع آن سهرو
  تجلی یافت.

شیخ اشراق معتقد به مراتب وجودي در پرتو نور است و از نظر او، هر یک از موجودات، بنابر قابلیت و درجه قرب خود در 
ق باید این مراتب را طی کرد و به مبداء نور نزدیکتر شد. سلسله یک مرتبۀ مشخّص قرار دارند که براي نزدیک شدن به حضرت ح

مخلوقات جهان که منبعث از نوراالنوارند از زوایاي مختلف تحلیل می  د شیخ اشراق پیچیده و مفصل است.نظام وجودي عالم در نز
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ك براي تفاوت درجه موجودات نوري شوند. مراحل مختلف سلسله مراتب موجودات با یکدیگر اختالف پیدا می کنند، در نتیجه مال
 ).126،1388است که هر یک دارد و این نور همان معرفت و آگاهی است(بلخاري قهی،

  
 بررسی جایگاه سلسله مراتب معمار-3

در  یک بعد که نه در هاوده است. در نظام فکري او اندیشهب از یک نیرو بعدر نظر انسان سنتی، کل جهان به هم پیوسته و منش
تی ندر معماري س یافت.تجسم می رات حاکم بر جامعه در هنر و معماري زمان، فرصتیافتند. بدین ترتیب تفکابعاد نمود می همه

-هو احجام س دوبعدي ار و با اشکالدندسه خطوط مستقیم، منحنی و زاویهایران، بروز سلسله مراتب در معماري در حریم عرضی با ه
-لی میاشت و تعاو به خیال فرصت فرگیرند که در میان فضاهاي هندسی شکل می شکلاي تهی بیبا فضاه بعدي، و در سلسله طولی

 ).205،1390(خاتمی،دهند، رخ می دهد
رتبط با م -ضاییو ف توان در دو وجه شکلی: مرتبط با عناصر معماريبدین ترتیب بروز اصل سلسله مراتب در معماري را می

  مشاهده نمود.فضاي معماري 

 
 وجه شکلی اصل سلسله مراتب3-1- 

ا در رل و تغییر ن تبدیگردد تا ایوعی سلسله مراتب بصري استفاده میدر معماري ایران براي تبدیل یک فرم به فرمی دیگر، از ن
نبد، به گ زیر ایرهده فرم ستون و یا تبدیل مربع پالن بر اتصال ستون به سقف به وسیله سردید مخاطب آسان گرداند. به عنوان مثال، د

سهیل بصري ت جهت  جنبه تدریجی در تبدیل فرم توجه شده است. در بسیاري از بناها در ایران، مقرنس براي ایجاد سلسله مراتبی
 تبدیل سطوح عمودي دیوارها به سقف استفاده شده است.

 
 وجه فضایی اصل سلسله مراتب3-2- 

حاالت و  تسلسل وردن نیازهاي عملکردي و فضایی، به توالی وتداوم فضایی را باید حامل معنایی دانست که به همراه برآ
ضاي فین، ایجاد اوه بر کند. عالاحساسات خواهد انجامید و مخاطب را از مکانی به مکان دیگر و از ادراکی به ادراك دیگر منتقل می

 وها ستگیی کسب تدریجی شایاسخگوست: یکسلسله مراتب به دو امر مهم پجنبه روانشناختی حائز اهمیت است. انتقالی از 
قی ارد نشود(نی بر او واي باشد که انسان یکه نخورده و ضربه نامطلوب روانی و روحو دیگر اینکه شرایط باید به گونهها بایستگی

 ).28،1378زاده،

 
  ی جایگاه سلسله مراتب درمعماري مکتب اصفهانبررس-4

که از حدود دهند و فضاي بیرون از خود معنویتی می فضاي درون خودهایی است که به معماري دوره صفوي، پر از نوآوري
ت فرهنگ عرفانی و حکمیافت شیعی، رود، تنها به احساس درون و باطن، یعنی احساسی به هم آمیخته از درادراك ظاهري فراتر می

قدرت سیاسی واحد شکل گرفتند و  ). در مساجد مکتب اصفهان که تحت یک212،1390(خاتمی،آیداشراقی ایرانی، به ادراك در می
اش، از روح و ماهیت تشیع دلیل موضوعیت خاص معنوي و روحانیلذا معماري مسجد، به  .داراي طرح از پیش تعیین شده بودند
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ي حرکت و...) وحسی ـ کزي، حوض، ارتباطات فضایی و نحوهیاط مرح(ایوان، به طوري که در هر دو بعد کالبدي سرشار است؛
 .مساجد اثرگذار بوده است ر، رنگ، تزیینات، رقوم مقدس و...)(نومعنوي
 

 در دوره صفوي: یسه ارتباطات فضایی دو مسجد شیعه و سنیمقا-5
در هر دو  و ماهیت تشیع سرشار است؛ به طوري که از روح، شاروحانی و معنوي خاص موضوعیت دلیل به ٬معماري مسجد

 ٬ترمطلوب يانتیجه گرفتن و پژوهش کردن محدود جهت، مقاله این در که ،ده استمساجد اثرگذار بو معنوي وحسیبعد کالبدي 
موقعیت دو به  مساجد بررسی شده با توجه گردد.میبررسی از بعد کالبدي  مساجد در حرکت ينحوه و فضایی ارتباطات چگونگی

سنی در  انتخابی جدمس در این مقاله ولی .اندهگشت انتخاب ایران در مکانی و زمانی ٬اي سازه ،(سرد و گرم وخشک)مختلف اقلیمی
 ارتباطات ٬دمقایسه دو مسج و تردقیق بررسی جهت و هستند صفویه در دوره ٬در مهاباد و مسجد شیعه در اصفهان غرب کشور

 تشیع بمذه صخا بینی جهان بیانگر ٬ینحوه حرکت آدمی از لحظه ورود به مساجد شیع. است گشته بررسی نیز مساجد این فضایی
 مذهب است.این  اعتقادي مبانی با ٬شیعی معماران روح همبستگی يدهنده نشان و است

 
 : یو سن عهیامامت در ارتباطات فضایی مساجد ش اساس-1-5

 1413مفید،(تشیع  یکی از ارکان شیعیان اثنی عشري در بعد سیاسی مذهبی است. در نظر امامیه، امامت از اصول مذهب امامت
ی به مسجد قدم ز هنگامی که آدم). مفهوم امامت ا236ق، ص1393(غزالی، ه نظریه اهل سنت از فروغ دین استبرپای ) و32ق، ص 

ل اقامه نماز فرد به مح دنیرس يدر مساجد برا  ).168،1387(انصاري،است نمایان نبدخانه،گذارد تا رسیدن به محل محراب و گمی
هست که  همراه ییاهها و شباهتبا تفاوت یو سن عهیدر مساجد ش ریمس نیکه ا دیمان یرا ط )ی(پروسه حرکتونیرکوالسیس کی دیبا

 . میپردازیم يصفو دوره) در ی(سنو جامع مهاباد )عهی(شجد امام اصفهانامس سهیبه مقا لیدر ذ
 

 سلسله مراتب حرکتی در مساجد-1-1-5
 شامل:که  شودیشروع م يشما ابتدا از ورود یحرکت ریدر مساجد مس :يورود

 باشد.یراهرو م ایاالن د-5-1-1-4 یهشت ،گاهدر-5-1-1-3، طاق شیپ يفضا-5-1-1-2، جلوخان-1-1-1-5
    ) و مسجد جامع مهاباد(سنی)عهیشامام اصفهان( در مساجد يورود

 .دنیگویمسجد را م يجلوخان: جلو-1-1-5

 
 اصل امامت ان مسجد جامع مهاباد،جلوخ -صل امامت دعوت کنندگی، ا اصفهان،جلوخان مسجد امام از راست به چپ:  1تصویر



 
 

۷۰۲ 
 
 

، گنجنامه - http://arianica.com -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 

 مساجد جامع
 .گویندیمد مانند جلو آمده را در سردر مسج ضاي ایوانفضاي پیش طاق: ف-2-1-5

 مسجد جامع مهاباد فاقد فضاي پیش طاق می باشد.
 

 
، اصل امامتمسجد امام اصفهان پیش طاق :2ویرتص  

   http://bargozideha.com - http://abdollahabad.blogfa.com    مآخذ از راست به چپ:  
 

 دهد. باز را در خود جاي میدر کامالدرگاه: -3-1-5

 
 اصل امامت مسجد جامع مهاباد، رگاهد -گاه مسجد امام اصفهان، اصل امامت در از راست به چپ: 3ویر تص

، گنجنامه - http://tebyan.net -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 

 مساجد جامع
 

 .گویند فضاي تقسیم راهشتی: -4-1-5
 مسجد جامع مهاباد فاقد هشتی می باشد.
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 مسجد امام اصفهان، اصل امامت هشتی :4ویر تص
http://bargozideha.com - http://arianica.com مآخذ از راست به چپ   

 

 رساند. ما را به فضاي صحن یا میانسرا میفضاي پوشیده که داالن و یا راهرو:  -5-1-5
 

 
 امتاصل ام مهاباد، مسجد جامع اهرور -اصل امامت طاق نماهایی، تزئین با مسجد امام اصفهان،  راهرواز راست به چپ:  5 ریوتص

، گنجنامه http://tebyan.net -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 
 مساجد جامع

 
یت فضایی که در هداکه  رسیمه این نتیجه میبشیعه و سنی در دوره صفوي باتوجه به بررسی در قسمت ورودي مساجد  

رحقیقت داد؛ د است را می توان به اعتقاد به امامت در مذهب شیعه نسبت و داراي دعوت کنندگی بیشتر ترمساجد شیعی پررنگ
ه وپس طراحی نح اي مسجد نشان دهند،معماران مساجد شیعی، همواره سعی داشتند مفهوم امامت و والیت را در ارتباط بین فضاه

 .گیرد و به هیچ وجه اتفاقی و ناگهانی نیستن مساجد کامالً حساب شده صورت میحرکت در ای
 

 شیعه و سنی:  در ارتباطات فضایی مساجد عدالت اساس 2-5
که ایرانیان تشیع را استاد مطهري یکی از دالیل مهمی  ت بارزترین شاخصه تفکر شیعی است.بعد از نظریه امامت، عدال 

یعی، بیانگر ). بر اساس این تعاریف، عدل ش113، ص 1362(مطهري، . داندلت و مساوات در اعتقادات شیعه میپذیرفتند عدا
(  باشدد، میراهم کنفد و تعالی آنها را اي که امکان رشک نظام هماهنگ و متعادل، به گونهقرارگیري همه اجزاي یک مجموعه در ی

شود یمبعد مادي و معنوي مطرح  عدالت در معماري همواره به صورت تناسب و توازن در دو ).203ق، ص  1406مشکینی، 
 دهدد نشان میدر ارتباطات فضایی مساجیابد. دقت ). در معماري مساجد بعد معنوي اهمیت بیشتري می120، ص 1374(مددپور، 

 اند. عناصر در جاي درست خود واقع شده تمامی اجزا و
ي ارتباطات فضاها در مساجد اهل سنت، بیانگر نوعی تقارن حرکتی است. ولی به نحوي است که نمی توان به مطالعه 

ازن و تو تناسب صورت یک حکم کلی در تمام مساجد اهل سنت بیان کرد و در هر مسجدي کامالً متفاوت است؛ از طرفی دیگر
ري تند، در مساجد اهل سنت حضور کمرنگکانسان را یاري می در مساجد شیعی ي ورود تا انتهاحرکتی که از لحظه

 ).168،1387(انصاري،دارد
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۷۰۴ 
 
 

مسجد از فضاي داخل  رای گویند. که فضاي بیرونفضاي باز و حیاط اصلی مسجد را میصحن یا میانسرا: صحن در واقع -6-1-5
 باشد.مید اختصاص داده که جاي استراحت هایی را به خوجدا نموده وگرداگرد خود طاق

 
 ): عهیشامام اصفهان( در مساجد صحن

 عادل بصريت، تصویر چلیپاییایجاد ، جدي تعادل بصري در فضاي درون مسبرقرار کننده، حیاط مرکزي به عنوان قلب مسجد-
 

 
 التاصل عد ،صفهانمسجد امام ا ،دهداي تشکیل میتصویر چلیپایی تازه تصویر آن بر سطح آینه آب حوضایوان و صحن، : 6 ریتصو

 http://iran-eng.com -  http://bargozideha.comمآخذ از راست به چپ: 
 

 مسجد جامع مهاباد :صحن در مساجد سنی نمونه موردي-
 ي ورود تا انتها در مساجداز لحظه، حضور کمرنگ بیانگر نوعی تقارن حرکتی

 

 
 ، اصل عدالتجامع مهاباد مسجد صحن :7 ریوتص

 مساجد جامع، گنجنامه - http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 
 ،شودمساجد و حرکت در آن تشدید میکه به ورود به  ین رو می توان این تناسب و توازناز ادو مسجد  با توجه به مقایسه 

ادي نیز ر بعد مدتر و بنابراین حضور آن تفکر اهل سنت چنین مفهومی کمرنگ تشیع مربوط دانست که در را به مفهوم عدالت در
 .ناچیز است

 

 شیعه و سنی: در ارتباطات فضایی مساجد  اجتهادنظریه  اساس 3-5
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چنانچه  ر سنت استهایی براي حل مسائل مختلف با احترام و تکیه بمذهب تشیع به معناي یافتن راه حلنظریه اجتهاد در  
 1هاي خود را پاسخ گوییدها، پرسشکنیم تا شما در چارچوب آن آموزهما اصول شریعت را بیان می«است:  در احادیث آمده

هاي شیعه است. ارتباطات فتن راه هاي جدید، از دیگر مشخصههمان طور که بیان شد. اجتهاد و یا ). 245ص ، 1366(حرعاملی، 
اولیه  توان آن را تقلید از مساجد قرونگیرد که میانی و بیشتر به صورت خطی صورت میفضایی مساجد اهل سنت از نوع شبست

این مساجد دهد، در دوره صفوي نشان می سنیمساجد  از نظام حرکتی در)، 94،ص 1378(مالزاده، اسالم و مسجد النبی دانست
 شباهت باشد.رکزي و ایوان میممانند مسجد جامع مهاباد که داراي حیاط  شوند؛دار و حیاط مرکزي ساخته میرت ایوانمعموالً به صو

ر مساجدشان توان به ترفندي از جانب معماران شیعه به جهت نوآوري درا میدر دوره صفوي در نحوه طراحی مساجد شیعی و سنی 
ي معماران شیعه ایرانی بوده که شاید به صورت مخفی، دانست. این مسئله در حقیقت بهانهي مساجد شبستانی به جاي تقلید از نقشه

از این  .)86، ص 1381( متدین، ازندي ایرانی را جایگزین آن سی مساجد سبک عباسی بودند تا نقشهخواهان کنار زدن نقشه شبستان
خصوص طراحی فضاي مساجد  و خالقیت در طراحی فضاها و به رو چنانچه بررسی شد، اجتهاد شیعی همواره معماران را به نوآوري

 .کرده استتشویق می

 
بخاطر  اربري آن نیزاند کی نمودهباشد. ایوان را اشکانیان وارد معماري ایرانطاق مانند که از سه طرف بسته می یوان: فضاییا-7-1-5

 اینکه در فصل سرد سال نمازگزاران در آنجا نماز بخوانند. 
 )   ی) و مسجد جامع مهاباد(سنعهیدر مساجد امام اصفهان(شایوان 

 

 
 دنظریه اجتها مسجد جامع مهاباد، ایوان -، نظریه اجتهادمسجد امام اصفهانایوان از راست به چپ:   8ریوتص

، گنجنامه http://yazdirad.com -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 
 مساجد جامع

هاي گنبدخانه یکی از زیباترین ایوان ایوان جلوي حیاط مسجد امام به تبعیت الگوي چهارایوانی ایرانی ساخته شده است. 
 همتاست.هاي آن بییران است. آرایها

 
 شیعه و سنی: تباطات فضایی مساجد در ار عالم مثال اساس 4-5

                                                           
آموختند، کردند و راه و رسم استنباط را به پیروان خود میهاي نوپیدا را توصیه میوري از اصول منابع براي پاسخگویی به پرسشامامان شیعه، شیوه بهره ١

 )).(مجلسی، (بی تا» الصول و علیکم ان تفرعواانما علینا القاء ا«فرمایند: چنانچه امام صادق(ع) می
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دانند، قرار ا جایگاه ماده میمحسوس که آن ر در تفکر شیعه، عالم مثال، میان دو عالم معقول که جایگاه روح است و عالم 
-یمال در عالم مث ترلطیف ). هر چه در عالم محسوس وجود دارد با همان کمال و تنوع و به صورت599، ص 1387گیرد (پاکباز، می

ثال را مع، عالم تشی شوند. در تفکرنمی برخالف تفکرات اهل سنت که بین عالم مجردات و مادیات، عالم دیگر قائلتوان یافت. 
یست، نقابل لمس  اي آنچهعرفاي شیعه، بیش از اینکه به عالم مادي توجه داشته باشند، به ماور مهمی برخوردار است و  وجایگاه واال

 .دهندتوجه نشان می
  حوض و حیاط در مساجد شیعه وسنی:

اجد شیعی معناي عمیقی به هاي واقع در مرکز حیاط مسوجود دارد که براي حوض فلسفه آینه کامل خاص انسان شیعی 
، ص 1377 ستیرلن،کند(ادخلی حقیقی بر عالم مثال تلقی میآورد. نمادگرایی متعالی عارفان شیعه، مسجد را به صورت موجود می

ماوراي  وحانی ورمساجد اهل سنت چون عالم مثال جایگاهی در تفکر اهل سنت ندارد، لذا در مساجد آنها نیز به بعد  در ).177
ن سئله به ایمد این باشند؛ هرچنی مثال در فضاسازي مساجدشان نمیطبیعی فضاها کمتر توجه می شود؛ و به دنبال تجلی عالم روحان

محتواي  است که و بعد معنوي در آنها وجود ندارد، بلکه منظور این م و محتوا مبراستمعنا نیست که مساجد اهل سنت از مفهو
 .باشدنمی الم مثالیادآور مفهوم عاین مساجد بیشتر به عناصر کالبدي وابسته است و عناصر به کار رفته در ساخت آنها  مفهومی

   ).168،1387(انصاري،
 

 شیعه و سنی: ساجد در ارتباطات فضایی م سلسله مراتب اساس 5-5
جات رشان، در دقات با توجه به شدت و ضعف دریافتي مخلورك حقیقت سلسله مراتبی است و همهدر تفکر شیعه، د

ه ي ورود بر نحوهشود درتباطات فضایی مساجد شیعی سبب میشوند. وجود نظام سلسله مراتبی در امختلفی از نظام هستی واقع می
براي  گونه یگرهایی به وجود آید تا بدین ترتیب احساس قرار گرفتن در ساحتی داي بعدي، تفاوتو نحوه ورود به فضیک فضا 

ب از ساحتی به )؛ و بدین شکل، معماري مساجد شیعی در جریان انتقال مخاط1386(محمدیان، منصور، مخاطب تسهیل و تشدید شود
هرگز  وگیرد یه مساجد همواره از حاشیه صورت می، ورود بباشد. در دیاگرام فضایی مساجد شیعیگر، دخیل و موثر میساحت د

 .شودز وسط و به صورت مستقیم داده نمیرخصت ورود به مسجد ا
شویم. در حیاط مسجد حوض آبی است که یادآور تسلیم م ورودي مسجد وارد حیاط مرکزي میپس از گذر از مسیر غیرمستقی

مسجد، به پس از مکث و اندیشیدن در حیاط  1کندرا تداعی می» لسمک فی الماءجد کاالمومن فی المس«انسان شیعی است و حدیث 
مرکزي وارد فضاي گرفت، دقیقاً از محور به اول که ورود از حاشیه صورت میشویم. این بار عکس مرتسمت گنبدخانه رهسپار می

ي عبور از محور و مرکز را حیاط مسجد اجازه ر هنگام ورود بهشویم و از داالن هاي کناري اثري نیست؛ در واقع دگنبدخانه می
اي صورت گرفته که ین رو طراحی فضا در مسجد به گونه(همان)؛ از اروج، این رخصت و اجازه را یافتیمنداشتیم، اما در هنگام خ

کند یشیدن و تفکر میرا وادار به اند چرخاند و ويدکی او را در حیاط مسجد میانسان را یکباره راهی گنبدخانه نمی کند، بلکه ان
توان سلسله مراتب حرکتی در مساجد شیعی را به تفکر و جهان دهد. بنابراین میرود به مکان تقدیس و تعالی را میي وسپس اجازه

                                                           
در همایش  1384نقل به مضمون از جلسات مصاحبه با جناب آقاي دکتر مهدي حجت؛ استادیار گروه معماري دانشگاه تهران. دکتر مهدي حجت در سال  ١

 .به آن پرداخته نشده بودمباحث نوینی درباره هنر شیعی مطرح کردند که پیش از این » تشیع و تأثیر آن بر هنر«علمی 



 
 

۷۰۷ 
 
 

). بنابراین 235، ص 1365(طغیانی، خود اعتقاد ندارند بینی شیعه نسبت داد به نحوي که اهل سنت به چنین نظامی در عقاید مذهبی
 ور این مطلب در مساجدشان به نحوي متفاوت از مساجد شیعه دیده می شود.تبل

 
ط ر زمستان در داخل حیاباشد علت وجود چند تا شبستان در مساجد بدلیل آنکه دفضاي باز داخل مسجد می :شبستان5-1--8

تفاعی با اختالف ار معموال برپا نمایند. و ها نمازمسجد، عوامل جوي مانند برف و باران از نمازگزاران بتوانند در داخل این شبستان
 :هاي جنوبی وجود داردشبستان حیاط مسجد دارد که علت این اختالف ارتفاعی که از حیاط مسجد به داخل

 حترام اجباري براي شبستان   ا-2 جلوگیري از ریختن آب باران به داخل شبستان براي-1
 )یمع مهاباد(سن) و مسجد جاعهیدر مساجد امام اصفهان(ش شبستان

 

 
مسجد جامع  بستانش - دوشبستان شرقی و غربی، متقارن، سلسله مراتب، مسجد امام اصفهانشبستان  از راست به چپ: 9ریوتص

           سلسله مراتب مهاباد،
، گنجنامه http://shabestan.ir -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 

 مساجد جامع
     

 :گنبد-9-1-5
ه بر قائم شخص حول یک محو، گنبد مکان هندسی نقاطی است که از دوران چِفدي مدر تعریف هندسی: تعریف هندسی گنبد

 .اي گرد برپا شودکه بر روي زمینه گنبد پوششی است آید . اما در زبان معماري :وجود می
 ربع و گاهیکل ، مشاز آنجائیکه در معماري ایرانی به ندرت به ته رنگ گرد بر می خوریم و معموالً قسمت انتهائی بشن به 

 .شودکنند بعد گنبد روي آن سوار مین آنرا تبدیل به دایره میمستطیل است با چپیره کرد
 وجه شده است.گنبد، به جنبه تدریجی در تبدیل فرم ت زیر تبدیل مربع پالن به فرم دایرهو حتی در گنبد هم سلسله مراتب 

 ی)) و مسجد جامع مهاباد(سنعهیدر مساجد امام اصفهان(ش گنبدخانه
 مسجد جامع مهاباد فاقد گنبدخانه می باشد.
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    ، سلسله مراتبمسجد امام اصفهانگنبدخانه  :10یروتص

 http://fa.wikipedia.org -  http://bargozideha.comمآخذ از راست به چپ: 
سط قبله ودهد. در مسجدها محراب در ه جهت نمازگذاري را در مسجد نشان میت کراب یا نازگاه پیشوا: طاقنمایی اسمح-10-1-5

بله هت قن محراب، جر گرفتسمت قبله باشد و نماز بگزارد. طرز قرا هش بمسجد قرار داد. به طوریکه با ایستادن امام یا پیش نماز روی
حیح ). وجود محراب در همه مساجد الزم نیست. در مسجدي که بطور ص127(رضاییان، صرا در داخل مسجد مشخص می کند

 ). 1383(هیلن براند،کندهدایتگر، محراب را غیر ضروري می یافته دیوار قبله بعنوان شاخصی تجه
 

   ی)) و مسجد جامع مهاباد(سنعهیدر مساجد امام اصفهان(ش حرابم
یی جهت تنها مکان محراب معموالً با یک بیرون زدگی از دیوار مسجد شاخص می شود وبه عنوان فضادر مساجد سنی 

 دهند و داراي تزئینات خاصی است.ولی در مساجد شیعه به محراب ارجح می اندیشیدن و مکث انتخاب می گردد؛
 

 
 سلسله مراتب مسجد جامع مهاباد، محراب -  ، سلسله مراتبمسجد امام اصفهانمحراب   از راست به چپ:11ویر تص

، گنجنامه http://shabestan.ir -  http://bargozideha.com- http://negahrnrdia.irمآخذ از راست به چپ: 
 مساجد جامع

 
 نتیجه

 فرصتی براي آن؛ به وابسته مفاهیم و تشیع به گرایش و و معماري هنر به حکومت خاص توجه دلیل به اصفهان مکتب در 

اکنون نتایج  .بخشید تشخّصی تاریخ از دوره این به اشراق، و عرفان منظیر تشیعّ، هک امتزاج آمد. پدید معماري در شیعی اعتقادات بروز
امام اصفهان(شیعه) و مسجد جامع مهاباد(سنی)  مساجد سلسله مراتب حرکتینظام  سهیو مقا ینوشتار حاضر، از بررس حاصل از این

در و دیاگرام حرکتی هاي سلسله مراتب حرکتی در جدول زیر و نمودار ترسیم شده ها و شباهتتفاوت  .صفویه استبه دوره  متعلّق

http://bargozideha.com-/
http://bargozideha.com-/
http://bargozideha.com-/
http://negahrnrdia.ir/


 
 

۷۰۹ 
 
 

بینی جامع و عمیقی برخوردار است رسمی شدن رسد مذهب شیعه از جهانبه نظر می. )12تصویر (خص شده استپالن مساجد مش
تر تبلیغ کنند و جهان بینی آزادانهدهد که آنها عقاید خود را صتی به دست معماران شیعه مذهب میمذهب شیعه در دوره صفوي فر

ص در معماري مساجد آشکار سازند که در این پژوهش به پنج مورد از مهم تشیع را در قالب آفرینش فضاهاي مذهبی، علی الخصو
 .ترین عقاید (امامت، عدالت، اجتهاد، عالم مثال، سلسله مراتب وجود) در طراحی مسیر حرکتی مساجد اشاره شد

ه در باال ک مهاباد معمسجد جامانند معموالً به صورت ایوان دار و حیاط مرکزي ساخته می شوند؛ دوره هم مساجد سنی در این
می توان به  رادر این دوره در نحوه طراحی مساجد شیعی و سنی  شباهت  د.می باشحیاط مرکزي، حوض و ایوان داراي  ذکر شد

ه در ین مسئلادانست. ي مساجد شبستانی ر مساجدشان به جاي تقلید از نقشهترفندي از جانب معماران شیعه به جهت نوآوري د
بودند تا  ک عباسیی مساجد سبمعماران شیعه ایرانی بوده که شاید به صورت مخفی، خواهان کنار زدن نقشه شبستاني حقیقت بهانه

کالبد  ین مساجداز دیگر سو، بررسی دیاگرام حرکتی مساجد شیعی نشان داد در معماري ا ي ایرانی را جایگزین آن سازندنقشه
وره دیري در یک قرارگ مل کامل است. لذا مساجد شیعیان و اهل سنت، تنها به واسطهمعماري با وجود معنایی متعالی در پیوند و تعا

ر دسته ردند و دگدیگر تفکیک هاي مختلف، از یکي جهان بینیگیرند و باید به واسطهی در یک بسته بندي واحد قرار نمیاسالم
 .هاي متفاوت قرار گیرندبندي

  
 رندهنگا خذ:م سلسله مراتب فضایی مساجد امام اصفهان و جامع جامع مهاباد، ماهاي مذهبی بر مفهو: تاثیر بایسته1جدول
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 د، مآخذ: نگارندهمساجد امام اصفهان و جامع مهابا ییسلسله مراتب فضا : 12تصویر

 
 منابع:

 .ق ٬ 1389 نجفی مرعشی هللا آیت تبمک (جا بی) ٬ الکالم علم فی ٬ المرام قواعد ٬ علی بن میثم ٬ میثم ابن
 جمشید ترجمه بهشت، از تصویري اصفهان )،1377استیرلن هانري (

 1377 روزنه :تهران ٬ اي قمشه الهی حسین دکتر مقاالت مجموعه ٬ حسین ٬ اي قمشه الهی
 پژوهشی-علمی صلنامهشیعی،ف مساجد فضایی ارتباطات بر شیعه مذهب عقاید تأثیر ،بررسی)1387( مهمعصو مالیی، السادات، هانیه اخوت، مجتبی، انصاري،

 .174-145صص  ، 23 شماره ششم، سال شناسی، شیعه
 *)، سرگذشت هنر در تمدن اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسالمی، تهران.1388بلخاري قهی، حسن (
ي تاریخ معماري و جموعه مقاالت اولین کنگرهم -مومنینسجد مکان معراج م-)، تاویل معماري مسجد با تاملی در مناسک حج1375بهشتی، سید محمد(

 .11-40شهرسازي ایران، جلد اول، میراث فرهنگی کشور، تهران، صص
 137 امیرکبیر :تهران ٬ زاده سلطان حسین ترجمه ٬ جهان مساجد معماري ٬ امجد ٬ پروچاکا بهومیل
 1378 معاص فرهنگ ٬ تهران٬ هنر المعارف دائره ٬ رویین ٬پاکباز



 
 

۷۱۱ 
 
 

 136 اسالمی تبلیغات سازمان :قم ٬ هجري هفتم قرن آغاز از ایران در تشیع تاریخ ٬ رسول ٬عفریان
 . 1382 روزنه :تهران ٬ مساجد ایران اسالمی معماري آثار فرهنگ گنجنامه٬ کامبیز ٬ قاسمی حاجی

 1383 روزنه ٬ تهران ٬ جامع مساجد ٬ اسالمی معماري آثار فرهنگ گنجنامه
مسجد:  )، معماري شهري مسجد در مکتب اصفهان دستور زبان و واژگان، مجموعه مقاالت همایش معماري1378محسن، اهري، زهرا(حبیبی، سید 

 ، دانشگاه هنر، تهران.6184گذشته،حال،آینده، صفحه 
  » هنر بر آن ثیروتأ تشیع «)  ٬ 1384. سخنرانی دکتر مهدي حجت در کنفرانس علمی شیعه شناسی) تهران: شیعه شناسی حجت مهدوي

 .1366 ناس ٬ تهران ٬ صحت علی ترجمه ٬ جهادالنفس کتاب :الشیعه وسائل ترجمه ٬ محمدحسین ٬حرعاملی
 دانشگاه و حوزه گاهپژوهش:قم 1 ج ٬ خضري احمدرضا زیرنظر ٬ تشیع تاریخ ٬ محمدي رمضان و زاده فالح حسین ٬ خانجانی قاسم و محمود ٬ آقایی حیدري

 1384 سمت و
 .تهران ن،متی هنري آثار نشر و ترجمه تألیف، مؤسسه رکنی، عباس فنی ویرایش ایران، هنر براي فلسفه اي )، پیش درآمد1390می محمود (خات

 )، فضاهاي ورودي در معماري سنتی ایران، دفتر پژوهش هاي فرهنگی، تهران.1372سلطان زاده، حسن (
 1384٬ چاپخش :انتهر ٬7 چ صفوي؛ تشیع و علوي تشیع ٬ علی ٬شریعتی

 طباطبایئان، عالمه ريفک و بنیادعلمی پنجم، چاپ قمی، کرامتی محمدعلی کرمانی، حجتی محمدجواد ترجمه تفسیر المیزان، ،)1370محمدحسین  طباطبایئان،

 .تهران رجاء،
 1358 فراهانی: انتهر ٬رضا ستوده  تصحیح و صحت علی ترجمه ٬ البیان مجمع تفسیر ترجمه ٬ حسن بن الفضل بوعلی ٬طبرسی

 )تا (بی بیالعر التراث روائع :؛بیروت ابراهیم ابوالفضل محمد تحقیق ؛(طبري تاریخ) الملوك و االمم تاریخ جریر؛ بن محمد طبري؛ابوجعفر
 دانشگاه هنر، پژوهش تريدک ننامه پایا صفوي، دوره ایران  گرمابه هاي معماري عملکردي کالبدي و تغیرات بر تحلیل مؤثر و )، شناسایی1386طبسی محسن (

 .مدرس تربیت
 ٬ انسانی علوم دانشکده ٬ فارسی ادبیات و زبان رشته در ارشد کارشناسی نامه پایان ٬ صفوي دوره شعر در شیعه تفکر بررسی ٬ اسحاق ٬ اسفرجانی طغیانی
 ٬ 1365 مدرس تربیت دانشگاه
 بی( ٬ الدینی اتمشک عبدالمحسن ترجمه العمل؛ و العلم جمل رساله نظري بخش شرح با :اسالمی الکالم علم در االصول تمهید ٬ حسن بن محمد ٬طوسی

 ٬ 1358 فلسفه .و حکمت اسالمی انجمن ٬)جا
 )، ریشه ها و گرایش هاي نظري معماري، چاپ سوم، فضا، تهران.1387فالمکی، محمد منصور(

 علی نظر زیر ( قاالتم مجموعه) معنوي هنر مبانی ٬ سوزوکی دت و کوماراستومی اكآناد ٬ بورکهارت تیتوس ٬ شوان فریتهوف و هانري ٬هانریکربن ٬کربن

  1376 هنري حوزه :تهران تاجدینی؛
  27 84 ص 6 ٬ ٬1381 ش ٬ زیبا هنرهاي پژوهشی علمی فصلنامه  ایوانی مسجدچهار ؛ هللا حشمت ٬متدین

 .)تا بی) ٬ (نا بی) ٬ (جا بی) ٬ بحاراالنوار ٬ باقر محمد، مجلسی
 59 صص ، 29 شماره زیبا، هنرهاي ينشریه تهران ایرانی، نشرگستره، دوم، چاپ یعقوب آژند، ترجمه ایران در صفوي پیدایش دولت )1368م (.ل میش مزاوي،
- 68 . 
 .1374یر کبیر ام ٬ تهران ٬ اسالمی هنر در معنوي حکمت تجلیات ٬ محمد ٬مددپور

 .ق 1409 دارالهجره موسسه :بیروت ٬ الجوهر معادن و الذهب مروج الحسین؛ بن علی ابوالحسن ٬مسعودي
 .ق ٬ 1406 الهادي :قم ٬ العددیه مواعظ ٬ علی ٬مشکینی
 1362 اسالمی :قم ٬ ایران و اسالم متقابل خدمات ٬ مرتضی ٬مطهري

 .ق 1413 دارالمفید :بیروت االختصاص؛ نعمان؛ محمدبن محمدبن ٬مفید
 1378 هنري حوزه :تهران مساجدتاریخی؛ ٬ عقابی مهدي محمد و دوست حق زهرا ٬ محمدي مریم و کاظم ٬مالزاده

 )، الشواهد الربوییه، ترجمه و تفسیر جواد مصلح، انتشارات سروش، تهران.1375مالصدرا، صدرالدین محمد(
 ن.کشور، تهرا م، سازمان میراث فرهنگی)، حقیقت نقش، مجموعه مقاالت دومین کنگره تاریخ معماري و شهرسازي ایران، جلد دو1378ندیمی، هادي(
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 .تهران هنر، دینی مطالعات دفتر رحیم قاسمیان، ترجمه اسالمی، معنویت و هنر ،) 1374سید حسین نصر،
 .تهران روز، فرزان پژوهش و نشر میرزایی، حاجی فرزاد ترجمه قدسی، امر و معرفت )،1380سید حسین ( نصر،
 دوره تاریخ اایران ند،آژ تدوینیعقوب و ترجمه صفویان، دوره تاریخی ایران در کتاب از کالم و فلسفه فکري، تهاي فعالی فصل ،) 1380سید حسین ( نصر،

 .تهران جامی، نهم، فصل صفویان،
 .تهران جامی، دوم، چاپ رحمتی، انشااهللا ترجمه اسالم، تهاي واقعی و نها آرما ،) 1384 (سید حسین نصر،

 ،(بی تا). الصدوق مکتبه :تهران ٬ غفاري اکبر علی تحقیق ٬ غیبهال ٬ ابراهیم محمد ٬نعمانی
 .84-73، صص3)، تبیین مفهوم گذار در مبانی هویت تمدن ایرانی، نشریه هویت شهر، سال دوم، شماره1378نقی زاده؛ محمد (
 .تهران شارات سمت،انت صفویه، دوران در ایران گیفرهن و اقتصادي اجتماعی، تحوالتسیاسی، تاریخ ،) 1381عباسقلی  فرد، غفاري و نوایی عبدالحسین

 ).تا بی( ٬ داراالصار: بیروت ٬ الیعقوبی تاریخ ٬ یعقوب احمدبن ٬یعقوبی


