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 هنر اسالمي ايراني در مسجد

 1، اكرم بسطامي رزم1مژگان زاهد زاده 

 

 

 

 چكيده

به  يژه . نگرش نمادين به  ستي   پديده  اي ي  از رذشته  اي بسيار د ر   در فر نگ  ا    ستي شناسي كهن مطرح بوده است

 ستي را بسيار رشترده تر از جها  ماده   محسوس مي دانستند   سرچشمه  ستي را در ما راي ماده در  ستي شناسي كه اساسا 

 .  در پش اين طبيعت مي جستند

شايد بتوا  رفت نمادين ديد  يا ظا ري ديرد   سرتي از نخسرتين    . نگاه نمادين   رمزي به عالم به اندازه تفكر انسا  قدمت دارد

يك نماد نتيجه فرييند شناختي است كه به تبع ي  موضوع  راي اسرتفاده از ابرزاري معنرايي    . سا  استاقدامات در عرصه انديشه ان

اين فرايند شناختي در مسجد ايراني با توجه به تبيين ساحات ظا ري   باطني سنت اسالمي   تعري  ديدراه . ضمني پيدا مي كند

ايوا  كه ي رده ي معماري ايررا  بره مسرجد      . مورد بررسي قرار مي ريرد( (ايوا ))معرفت اسالمي از نماد را در عنار مهم اين بنا 

جزء الينفك مساجد ايراني است، در بين عناصر مسجد كه براي طي سلسله مراتم حركت از ظا ر به باطن در كنار  م قرار ررفتره  

ليكن در اين مقاله سعي شده است به اجرزا    . ستاند، به عنوا  ا لين عنار قرار ررفته در اين سلسله مراتم، تاثير رذارترين ي   ا

عواملي كه در سنت   تفكر اسالميبه يك عنار  يژري نمادين مي بخشد، به بررسي  يژري  اي نمادين ايروا  بره عنروا  يكري از     

به نگرش عميرق  با كش   يژري  اي سمبوليك   رمز يلود ايرا  در مسجد مي توا  . عناصر نمادين معماري مساجد ايراني، بپردازد

تري از جدايي  جود اين عنار در اين كالبد مقدس   خاص پي برد   از نتايج به دست يمده در پيشر  استفاده  ر چه بهتر   عميق 

 .تر اين عنار در مسجد در اصالح طرح  اي نادرست امر ز از مسجد به كار ررفت

 مسجد، هنر اسالمي ايراني، فرهنگ: كليدي واژگان
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