
 

 

https://sid.ir/1790
https://sid.ir/1797
https://sid.ir/1798
https://sid.ir/1799
https://sid.ir/1800
https://sid.ir/1788
https://sid.ir/1703
https://sid.ir/1706
https://sid.ir/1708
https://sid.ir/1707
https://sid.ir/1789


Arc
hi

ve
 o

f S
ID

39

ري
عما

ي م
راح

ر ط
ي د

الم
 اس

ني
ن بي

جها
از 

ث 
نبع

ي م
عان

س م
كا

انع

انعکاس معاني منبعث از جهان بيني اسالمي در طراحي معماري

چکيده

از منظر جهان بيني اسالمي، پديده هاي عالم داراي دو وجه ظاهري و باطني،  صورت و معنا هستند. در حيطة  هنر و 
معماري، توجه به جنبة باطني آثار و پديده هاي هنري، منجر به نگرشي در طراحي معماري مي گردد که »معناگرايي« 
نام دارد. رويکرد معناگرا در طراحي معماري، تالش�ي براي بيان آگاهانة معاني مس�تتر در پس کالبد معماري اس�ت و 
تلق�ي و تعري�ف معم�ار معناگ�را از مقولة »معنا« نق�ش مهمي در نگ�رش معناگرايانه وي دارد. در اين مقال�ه، با توجه به 
بس�ترهاي فرهنگ�ي و بوم�ي، با بهره گي�ري از روش تحليلي- توصيف�ي، مباني و اصول تفکر و جهان بيني اس�المي، به 
عنوان منبع اس�تخراج معاني مؤثر در معماري برگزيده ش�ده و مفاهيمي چون توحيد،  وحدت در عين کثرت و تجلي 
پروردگار در عالم خلقت تبيين شده اند. در ادامه، نمونه هايي از ابزارهاي معماري که می توانند در بيان مفاهيم منبعث 
از فرهنگ و جهان بيني اس�المي مورد توجه معناگرايان قرار گيرند، از جمله هندس�ه، نور و فضاي تهي مورد بررس�ي 

قرار گرفته اند. 

واژگان کليدي: معنا، جهان بيني اسالمي، طراحي معماري، معناگرايي       

دکتر محمدرضا بمانيان*1، سيده فاطمه عظيمي2
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مقدمه
در تفكللر و جهان بيني اسللامي،  توجه به جنبة معنايي و باطني 
پديده هللاي عالللم حايللز اهميللت اسللت، چراكه به نظر می رسللد 
جهان بينی اسللامی و نوع نگرش به جهان هستي در ساية فرهنگ 
اسامي، در خلق آثار معماري مسلمين نقش بسزايي داشته، معاني 
منبعث از مباني جهان بيني اسامي در خلق معماري مؤثر هستند. 
در اين مقاله، سللعي گرديده مفاهيمي از اصول جهان بيني اسامي 
تبيين گردد كه قابليت تجلي در كالبد و فضاي معماري را دارند. 

در طراحللي معمللاري، آن جا كه توجه معمللاران به وجه باطني 
كالبد معماري اسللت، رويكرد »معناگرا« مطرح مي شود. معناگرايي 
توجه به معنا و باطن اسللت؛ بيش از آن كه توجه به ظاهر و صورت 
باشد. در اين مقاله، پس از ارائة مطالبي پيرامون اهميت »معنا« در 
طراحي معمللاري و رابطة صورت و معنا در هنر، به تبيين معماري 
معناگرا پرداخته خواهد شللد. در ادامه به معاني مستخرج از اصول 
تفكر و جهان بيني اسامي اشاره گرديده و ابزارهاي معماري كه در 
بيان اين مفاهيم مؤثر هستند، مورد كنكاش قرار گرفته اند. از آن جا 
كه در ايللن مقاله، معانی مورد نظر از مفاهيم منبعث از جهان بينی 
اسامی اقتباس شده اند، لذا در مطالعه آثار معماری، بيشترين توجه 

به آثار دوران اسامی معطوف گرديده است.

1. معنا، حلقة  گمشده در طراحي معماري
يكي از مباحث مطرح در هنر و معماري، نقش و اهميت »صورت« 
و »معنا« در خلق هنري اسللت. در اين زمينه ديدگاه هاي متفاوتي 
مطرح شللده اسللت، اما اوليللن گام در درك رابطة صللورت و معنا، 
فهم معاني لغوي واژه هاسللت. در باب معانللي لغوي واژة »معنا« به 
واژگاني چون مراد، مفهوم كام و سخن، حقيقت و باطن مي رسيم 
)معين، 1362: 4245(. در واقع آن چنان كه از معاني لغوي »معنا« 
بللر مي آيد، »معنا«، جنبللة دروني، باطني و غيرصللوري هر چيز و 
حامل مقصود اصلي اسللت؛ به عبارت ديگر، »معنا«، اصل و حقيقت 
اشلليا و پديده ها اسللت. لغت »صورت« نيز به معاني وجه، شللكل، 
رخسللار و نقش )عميللد، 1381:1371( و در جللاي ديگر مترادف 
 مفاهيمي چون كيفيت، مظهر و جوهري ممتد در جهات سلله گانه 
)معين، 1384: 999( آمده اسللت. بنابللر اين »صورت« همان وجه 
ظاهري و بيروني پديده هاست كه با حواس پنجگانه درك مي شود.

از منظر حكمت اسللامي، محسوسللات عالم دو وجه دارند؛ يكي 
عالم صورت، كه عبارت اسللت از آن چه مي بينيم و ديگر عالم معنا 
و حقيقت، كه با چشللم سللر ديده نمي شللود. »انكشاف هر معنايي 
براي انسللان در قالب »صورتي« است كه آن معنا از طريق آن خود 
را بر انسللان عيان مي كند. بنابر اين عالم صورت جز معنا نيسللت و 
معاني، باطن عالم ظاهراند كه آدمي را به حقايق رهنمون مي كنند« 
)صللدري, 1387: 70(. از آن جا كه پديده هاي عالم داراي دو وجه 
بيروني و دروني )صورت و معنا( هسللتند، صورت ها هويتي دوگانه 
دارند. از سويي حجاب چهرة حقيقت و عالم معني هستند و از ديگر 
سو، آيت و راهنمايي براي رسيدن به حقيقتي معين. هم مي توانند 
راهنما باشللند و هم سد و مانع، بسللتگي به رويكرد بشر نسبت به 
پديده ها و نحوة اسللتفاده يا سوءاسللتفاده از آنهللا دارد )رحيميان، 
1386: 70(. در وادي هنر و معماري نيز، با پديده ها و آثار هنري و 

معماري مواجهيم كه به تبع ديگر پديده هاي عالم داراي اين ويژگي 
مهم هستند كه توجه بدان مي تواند در مقولة طراحي و خلق هنري 
مؤثر واقع گردد. بر اسللاس نكات عنوان شللده، دو نگرش نسبت به 

پديده هاي عالم وجود دارد )نمودار شماره 1(:
1. قرب صورت نسللبت به معني؛ نللگاه داللت نگر يا آيه اي به صور: 
از اين منظر، صورت به خودي خود واجد چيزي نيسللت و حكايت 
از معنللي كرده، توجه را معطوف بلله معني مي نمايد؛ يعني صورت، 
»صللورت مرآتيلله« )صللورت در آينه( اسللت و صفات الهللي را باز 

مي تاباند.
2. بعد صورت نسبت به معني؛ نگاه ماهيت نگر يا استقالي به صور: 
صورت ها مسللتقل و ماهيت ها متعددنللد و توجه معطوف به كثرت 

است )رحيميان، 1386: 72(.
به نظر می رسللد اثر هنللري، می تواند محمل بيللان معاني بوده، 
كالبللد و صورت، نمايانگر باطن و نهاد باشللند، لذا نگرش داللت نگر 
نسبت به پديده هاي عالم حايز اهميت است. مادامي كه نگرش ما به 
پديده هاي هنري، اسللتقالي و ماهيت نگر باشد و به باطن و مقصود 
اصلللي صور بي توجه باشلليم، صحبت از انعللكاس معاني در كالبد 

معماري بيهوده مي نمايد.

نمودارشماره 1: انواع نگرش ها به پديده هاي عالم )منبع: نگارندگان( 

2. رويكرد معناگرا
مفهوم »معنا« از دير باز يكي از مقوله هاي مطرح در مباني نظري 
معمللاري بوده اسللت. از دوران ويتروويوس تا پيشللروان وي كه به 
ويتروويان مشللهورند، از افاطون و ارسطو تا نظريه پردازان معاصر، 
همللواره ركنللي از اركان طراحللي معماري با تعابيللر مختلف مورد 
كنكاش قرار گرفته اسللت. نظريه هاي ويتروويان در باب مقوله هاي 
مؤثر در طراحي معماري را در سه عنوان زير مي توان خاصه نمود:

ـ فرم يا صورت: وجود مرئي ساختمان
ـ كاركرد: كاري كه ساختمان براي ما انجام مي دهد.

 

نمودارشماره 2: جمع بندي كاپن از اركان طراحي معماري 
بر اساس نظريه های ويتروويان

ـ معنـا: مقوله اي از انديشلله ها كه سللاختمان مي توانللد ارائه كند 
)نمودار شماره 2(.
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مقولة »معنا«، اگرچه با تعابير متفاوتي مطرح شده است، ليكن از 
حيث مفهوم و بر اساس تعاريف ارائه شده مي توان اذعان داشت كه 
آن چه از ديرباز بلله عنوان معمايي در مباني نظري معماري و هنر 

مطرح بوده، همانا »معنا« است )كاپن، 1383: 36(.
اهميت نقش معنا در شللكل گيري فضا و كالبللد معماري منجر 
به رويكردي در طراحي معماري مي شللود كه »معناگرايي« ناميده 
مي شللود. از منظر معناگرايان، معماري،  مانند سللاير هنرها،  فنون 
و توليدهای بشللر،  »عاوه بر كالبد ظاهللري خويش واجد جنبه اي 
اصيل و حقيقي و معنوي نيز هست كه در پاسخ به نيازهاي معنوي 
و مللادي )هماهنللگ با جنبه هللاي روحاني حيللات وي( طراحي و 
ساخته شللده است. به اين ترتيب كه بنا واجد كالبدي است و روح 
آن تجلللي روح فرهنگ و جهان بيني جامعه اسللت. كلمه معماري 
در تفكللر ايراني ... همواره مبتني بر ارتباط انسللان و ماوراءالطبيعه 
بوده اسللت« )نقي زاده، 1381: 64(. به بيان ديگر، »يكي از اركان 
فراموش شللده در معماري نوگرا،  مقوله معنا اسللت كه مي تواند از 
مجراي اركان سلله گانة كارايي، زيبايي و پايداري ]اصول سلله گانة 
سللازنده معماري كه ويتروويوس در قرن اول پيش از مياد مطرح 

مي كند[ محقق شود. 

نمودار شماره3 : ويژگي هاي نگرش معناگرا در معماري )منبع: نگارندگان(

از اين منظر،  شللكل، ابزار بسلليار مناسبي اسللت كه مي تواند در 
نقللش يك نماد، به جلللوه دادن مفاهيم مورد نظللر طراح پرداخته 
و نمايش گللر يك محتواي معنوي شللود« )صفايي پور، 1386: 2(. 
»معناگرايي«، نگرشللي در طراحي معماري اسللت كه پرداختن به 
دنياي معني اسللت، بيش از آنكه پرداختن به دنياي فضا،  شللكل و 
تاريخ باشد. معناگرايان »معماري را در كالبد آن نمي بينند،  بلكه آن 
را نمودي از معاني پر رمز و راز مي دانند. در اينجا شي يا اثر هنري، 
ابزاري است براي رساندن پيام هاي معنوي و معنايي. محققين اين 
حوزه از دنياي فلسللفه و دين شناسي و تاريخ هنر بهره مي گيرند« 
)معماريللان، 1387: 427(. ويژگی های نگللرش معناگرا در نمودار 

شماره 3 آمده است. 
معناگرايي به وسللعت حيطه هاي تفكر و فرهنگ بشري گسترده 
اسللت و محقق معناگرا،  مي تواند از حوزه هاي مختلف معنايي بهره 
گيرد. لذا اولين گام در بيان معماري معناگرا، تعريف محدودة مباني 

فكري و معنايي مورد نظر معمار است.
 

 3. معاني منبعث از جهان بيني اسالمي
اصول اساسللي تفكر و جهان بيني اسامي، می توانند در نوع نگاه 
هنرمند مسلمان به عالم و پديده ها به طور عام و به اثر معماري به 

طور خاص، مؤثر باشللند. در اين بللاره اولين و مهم ترين منبعي كه 
در اختيار معمار معناگرا قرار دارد، »قرآن كريم« اسللت. همچنين 
منابع عرفان و فلسللفه اسللامي نيز كه بر اساس متون قرآني شكل 
گرفته انللد، مي توانند مورد اسللتفاده محققان معناگللرا قرار گيرند. 
مقصود از مفهوم معنللا در اين مقاله، مفاهيم منبعث از جهان بيني 
اسامي اسللت كه در طراحي معماري مسلمين مؤثرند. در انتخاب 
مفاهيم مورد نظر )نمودارشماره 5(، مواردي برگزيده شده اند كه به 

نظر مي رسد قابليت تجلي در فضا و كالبد معماري را دارند.

3-1. توحيد
»والهكللم اله واحللد ال اله اال هو الرحمن الرحيم: و معبود شللما 
معبللودي يگانه اسللت و جز او معبودي نيسللت كه هسللتي بخش 

مهربان است« )بقره، 163(.
توحيللد را به معانللي يكتا قللرار دادن، خدا را يگانه دانسللتن و 
بلله يگانگي خدا ايمللان آوردن به كار برده اند. در عرفان اسللامي، 
توحيللد را »اسللقاط اضافللات« مي داننللد و ايللن كلله »ديده جز 
 يللك نبينللد و دل جز يك ندانللد« )سللعيدی، 1383: 179(. امام 
جعفللر صادق )ع( درمقللام توحيد الهي مي فرماينللد: »إن المذهب 
الصحيح  في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات اهلل عزوجل، فانِف 
عن اهلل البطان و التشبيه، هو اهلل الثابت الموجود...«: »مذهب حق 
در توحيد همان اسللت كه در قرآن از صفات خداي عز و جل آمده 
اسللت. پس تعطيل و تشللبيه را از خدا نفي كن. سپس آن حضرت 
در مقام توضيح فرمود: خداوند جسللم نيسللت، صورت و محسوس 
نيسللت، حس نمي شود،  عقول نمي توانند او را ادراك كنند، گذشت 
روزگاران از او نمي كاهللد، زمان او را تغيير نمي دهد، او بدون عضو، 
بصير و سللميع است.« همچنين حضرت علي )ع( خداي سبحان را 
اين چنيللن توصيف مي نمايند: »ما وّحده مللن كّيفه، و ال حقيقته 
أصاب من مّثله، و ال إياه عني من شللّبهه و ال صمده من أشللار إليه 
و توّهمه، كّل معروٍف بنفسلله مصنوع، و كّل قائٍم في سللواه معلول، 
فاعللل ال باضطراب آلللٍه، مقّدر ال بجول فكرٍه، غني ال باسللتفادٍه، ال 
تصحبلله األوقات و ال ترفده األدوات، سللبق األوقللات كونُه،  و العدَم 
وجوده و... ؛ به توحيد نرسلليده است كسي كه براي او كيفيت قائل 
شللود- چون تكّيف داشتن مستلزم تثنيه و ثنويت است و با توحيد 
منافات دارد- و كسللي كه براي او مثال قرار دهد، به حقيقت او پي 
نبرده اسللت- چون در قرآن دربارة توحيد آمده است: »ليس كمثله 
شلليء«، پس براي خدا به تمثيل نمودن به خطا رفتن و به غير او 
رسلليدن است- و هركس خداوند را شللبيه چيزي بداند، به مقصد 
نرسلليده اسللت- اگر به گونه اي خدا را وصف كند كه تشللبيه الزم 
آيد، مخلوق او را قصد كرده است، نه خود او را؛ چون او شبيه هيچ 
چيزي نيسللت؛ لذا مبتاي به تشبيه در مسير معرفت خدا حركت 
نكرده و مقصد را گم كرده اسللت- و آن كس كه به او اشاره كند يا 
بخواهد او را در وهم و انديشلله خود آورد، او را قصد نكرده اسللت« 

)جوادي آملي, 1385: 44 و 45(. 
در نمودار شللماره 4، به معنای وحدانيت در جهان بينی اسامی 

اشاره شده است:
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نمودارشماره 4: معناي توحيد در جهان بينی اسالمي )منبع: نگارندگان(

3-2. وحدت وجود
»...فاينمللا تولوا فثم وجه اهلل: پس به هر سللو رو كنيد، همان جا 

وجه خداست« )بقره، 115(.
در دين اسللام،  حاكميت اصل توحيد منشأ نظرية مهمي گرديد 
كلله از آن بلله عنوان »وحدت وجود« ياد مي شللود. »وحدت: يعني 
يكتايللي و يكتا بللودن و مراد از وجود، حقيقت وجود حق اسللت و 
وحللدت وجود يعني آنكه وجود واحد حقيقي اسللت و وجود اشلليا 
عبارت از تجلي حق به صورت اشلليا اسللت و كثللرات مراتب، امور 
اعتباري انللد و از غايت تجدد فيض رحماني، تعينات اكوان نموداري 
دارند« )سعيدي، 1383: 927(. »در دار هستي تنها يك حقيقت و 
يك وجود و يك موجود راستين است و او حق است. در نتيجه اين 
ظهور و تجلي و تعيين و تطور، كثرت پيدا مي شللود و عالم پديدار 
مي گردد. پس ... هم وحدت درسللت است و هم كثرت. ظاهر واحد 
است و مظاهر كثير. وحدت در ذات و حقيقت وجود است و كثرت 

در مجالي و مظاهر آن« )سعيدي، 1383: 931(. 

3-3. تجلي
ابن عربي بر اسللاس انديشللة وحدت وجود معتقد است كه عالم 
مظهر تاّم حق است و خداوند در خلق اين جهان خود را ظاهر كرده 
اسللت. آنگاه كه خداوند در ذات، صفللات و افعال خود تجلي نمود، 
عالللم خلق ايجللاد گرديد. »...خدا را دو تجلي اسللت: تجلي غيب و 
تجلي شهادت. تجلي غيب يا فيض مقدس، هويتي است كه خدا به 
واسطه آن از نفس خويش استحقاق »هو« را مي يابد. پس هو دائما 
از آن اوسللت و تجلي شهادت يا فيض مقدس آنجاست كه خداوند 
در عالم شهادت )خلق( تجلي مي يابد تا شناخته شود: »و هو الذي 
يتجلي له فيعرفه«. محور و مبناي اين تجلي در عالم شللهود عاوه 
بر آيه قرآني »اعطي كل شلليء خلقه  ]: آفرينش هر چيزي را به او 
عطا كرده است )طه، 50([«، حديث مشهور »إني كنت كنزا مخفيا، 

فاحببت ان اعرف« است« )بلخاري، 1388: 154 و 155(.

3-4. تسبيح موجودات
»يسبح هلل ما في السموات و ما في االرض... : آنچه در آسمان ها و 

آنچه در زمين است تسبيح خدا مي گويند...« )جمعه، 1(.

وجود و هسللتي، مراتللب متنوعي دارد و هر موجودي بسللته به 
مرتبلله اي كه از وجود و هسللتي دارد،  واجد حيات، شللعور، اراده، 
عشللق، طلب و حركت متناسللب با آن مرتبة وجودي اسللت. بايد 
دانسللت كه حيات نيز مراتبي دارد و همه موجودات از لحاظ مرتبة 
وجودي يكسللان نيستند. بنابر اين در بينش اسللامي، تمام عالم، 
حتي آنچه انسللان بدون حيات و شعور تصور مي كند،  واجد حيات 
بوده و تسللبيح پروردگار را به جاي مي آورد )شجاعي، 1376، ج1: 
20(. در توضيح معناي تسللبيح موجودات مي توان اذعان داشت كه 
»هرموجودي... به وجود باالتر و در اصل به وجود و هسللتي بي حد 
و نهايللت عشللق مي ورزد و از محدوديت وجود و هسللتي خود رنج 
مي برد و براسللاس همين عشق و اشتياق به كمال باالتر و عشق به 
كمللال بي نهايت از همان لحظة اول كه به وجود مي آيد، حركت را 
آغاز مي كند... و اداملله مي دهد... هيچ موجودي در حركت تكاملي 
خللود در هيچ حللدي توقف نمي كنللد و به هر مرتبلله اي از مراتب 
وجودي نائل آمد باز آرام نيست« )شجاعي، 1376، ج1: 35(. بنابر 
اين در بينش اسللامي موجودات در حال حركت و تسللبيح مداوم 
هستند و آرام نمي گيرند،  هرچند كه با ديده و حواس ظاهري درك 

نشود.

3-5. تفكر در آيات الهي و نظم آفرينش
»إن في خلق السموات و االرض و اختاف و الليل و النهار اليات 
الولي االلباب: به راستي در آفرينش آسمان ها و زمين و آمد و شد 

شب و روز براي خردمندان نشانه هايي است« )آل عمران، 190(.
بسياري از آيات قرآن كريم، انسان را به تفكر در نظم محيرالعقول 
جهان و آفرينش آسللمان ها، زمين،  كوه ها، درياها، حيوانات و... فرا 
مي خواند. در بينش اسللامي پديده هاي عالم، نشانه هاي پروردگار 
هسللتند و يكي از راه هاي نيل به توحيد و شللناخت پروردگار براي 
انسللان هاي اهل تفكر، راه آفاقي و سير عقايي در آيات الهي است 

)جوادي آملي، 1385: 50(.

3-6. حركت در جهان مادي
»و تري الجبال تحسللبها جامده و هي تمّر مّر السحاب: و كوه ها 
را مي بينللي و آنها را سللاكن مي انگاري در حالي كلله مانند ابر در 

حركتند« )نمل، 88(.
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يكي از مباحثي كه فاسللفة مسلللمان به آن پرداخته اند،  مسأله 
»زمان« و »حركت« اسللت. »آنچه از تحقيقات فاسفه و مخصوصاً 
از تحقيقات صدرالمتألهين بر مي آيد، اين اسللت كه »زمان« مقدار 
حركت بوده و جايي كه حركت هسللت »زمان« هم هست و از آنجا 
كلله حقايق ماّدي به مقتضاي حركت جوهري هميشلله در حركت 
و تجّدد بوده و وجودات سللّيال هسللتند و جوهر حقيقت مادي در 
حال تجّدد و حركت است، طبعاً در همة حقايق مادي »زمان« هم 
وجود دارد و در متن ذات اين حقايق »زمان« نيز هست« )شجاعي، 

1376، ج2: 92(.

3-7. وجوه سلوك انسان عارف
در عرفان اسامي، چهار وجه ارتباطي براي انسان عارف و سالك 

مطرح است:
1. رابطة انسللان عارف با خويشتن: انسللان،  موجودي ابدي است و 

خودسازي و تهذيب نفس حايز اهميت است.  
2. رابطة انسللان عارف و پروردگار: زيبايي هاي معقول و محسللوس 
و به طور كلي هيچ چيز نبايد حجاب ميان سللالك و خداوند باشللد 

)جعفري، 1378: 32- 35(.
3. رابطة انسللان عارف با جهان هسللتي: جهان هستي از سه طريق 
انسللان عارف را به ملكوت خود راهنمايللي مي كند و او را به بارگاه 

ربوبي رهسپار مي نمايد. اين سه طريق عبارتند از:
• شكوه جمال هستي،

• جال قانونمندي هستي،
• احساس حيات در عالم طبيعت.

يكي از شللرايط اساسللي ورود به عرفان اسامي، تغيير نگرش به 
عالم پيرامون و تلقي جهان هستي به عنوان معبد بزرگ براي نظاره  

پيشگاه ربوبي و كشش به فروغ بي نهايت است.
رابطة انسللان عللارف با همنوع خللود: برقراري ارتبللاط مثبت با 
همنوعان و عدم انزوا از اجتماع از وجوه مهم سلوك از منظر عرفان 

اسامي است )جعفري، 1378: 65- 71(.

نمودارشماره 5: معاني منبعث از جهان بيني اسالمي )منبع: نگارندگان(

4. انعكاس معنا در طراحي معماري
پللس از بيان معانللي منبعث از جهان بيني اسللامي، به كنكاش 
در حيطة معماري پرداخته مي شللود. روش برگزيده شده در تبيين 

انعكاس معاني در معماري، بهره گيري از قابليت هاي معنايي عناصر 
سازندة معماري است. مهم ترين عناصر معماري كه به نظر مي رسد 
در بيان مفاهيم مورد نظر به كار مي آيند )نمودارشماره 6( عبارتند 

از: 

4-1. ارزش هاي هندسي
»قللد جعل اهلل لكل شلليء قدرا: بي ترديد خدا بللراي هر چيزي 

اندازه اي نهاده است« )طاق،  3(.
»هندسه در علوم اسللامي، پيوند تنگاتنگي با مفهوم »قدر« در 
قرآن دارد. »»مهندس« در سللاحت هنر اسامي، باز آفريننده صور 
عالم مثال در دو بعد تجريدي و مادي اسللت. بعد تجريدي در صور 
انتزاعي، خود را نشان مي دهد و بعد مادي در قالب معماري... كه... 
خللود نوعي تأويل و نمادي از معناسللت« )بلخاري، 1388: 393(. 
ارزش هللاي هندسللي، طيف گسللترده اي را در بللر مي گيرند، لكن 
مواردي كه به نظر مي رسللد، در بيللان معاني منبعث از جهان بيني 

اسامي، معمار معناگرا را ياري دهند، عبارتند از:
هندسه و تناسب: عالم، تجلي صفات خداوندي است كه از صفات 
جمالي او، نور اسللت و »بنا به اصل تبعيت مجا از متجلي، جهان،  
عالمي سراسللر نور، زيبايي و تناسللب است.« كشف اين تناسب،  به 
منزلة رمزگشايي و كشف قدر و ورود به بوستان معرفت اهلل و ادراك 

صفات الهي است )بلخاري، 1388: 395(. 
هندسـه و نظم: »تجلي اليتناهي وحدت )دقيقا به اين دليل كه 
نظم خود وحدت آفرين و وحدت نما اسللت(، در نظم هندسي خود 
را نمودار مي سازد.« آنچه كثرت را به وحدت مبدل مي سازد، وجود 
قدر و توازن )تقارن و تناسب( است. ماهيت معنوي عالم، در قالبي 
كه سراسللر نظم و زيبايي اسللت، مي تواند تمثل يابد. بنابر اين نظم 
هندسللي مي تواند به عنوان عاملي وحدت بخش، وحدت را در عين 

كثرت نمودار كند )بلخاري، 1388: 397 و 398(.
هندسللي  الگللوي  از  اسللتفاده  مركزگـرا:  هندسـي  الگـوي 
هماهنللگ در اجللزا و كليت بنللا و فضاهاي داخلللي و خارجي، در 
نمللود بصللري وحللدت و حضللور خداونللد، حضوري كلله در همه 
جا محسللوس اسللت، مؤثر اسللت. همچنين اسللتفاده از هندسللة 
مركزگللرا )براي مثال هندسلله متمركز در دايللره(، در بيان بصري 
 معنللاي وحللدت در كثللرت و كثللرت در وحدت مناسللب اسللت
)Jones, 1996: 169(. دايره، مولد و منبع طرح هاي هندسة اسامي 

است، مركز پنهاني دارد و بر اساس تقسيمات محيطي آن، به كمك 
شعاع ها به عنوان خطوط پايه، مي توان به تنوع بي پاياني از اشكال 
هندسللي دسللت يافت. همچنين تمام اشللكال منتظم هندسي را 
مي توان به صورت محاط در دايره ترسيم نمود. بهره گيري از هندسه 
 مبتني بر دايره، ويژگي گسترش پذيري و مركزگرايي را القا مي كند 
)Jones, 1996: 170(. پللس از دايره،  كللره اهميت ويژه اي به دليل 

در برگرفتن چند وجهي هاي منتظم و نيمه منتظم دارد. »تقسلليم 
كره به پاره هاي مسللاوي كه منجر به ايجاد چندوجهي هاي منتظم 
مي شللود، عالي ترين بيان مفهوم نظم و وحدت اسللت« )توسلللي، 
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1383: 94(. تصويرشللماره 1 و تصاوير شماره 3 و 4، نمونه هايی از 
توجه به انديشلله های وحدانی در طراحی معماری و نقش هندسلله 

در بيان آن هستند.

تصويرشماره 1: تزيينات زير گنبد مسجد شيخ لطف اهلل: الگوي هندسي مركزگرا، 
))payamavad.com, 2010 :نمود انديشه وحداني در معماري معناگرا )منبع

4-2. نور
»اهلل نورالسللموات و االرض: خدا نور آسللمان ها و زمين اسللت« 

)نور، 35(.
»اين پرتو الوهيت اسللت كه اشلليا را از تاريكللي الوجود بيرون 
مللي آورد. قابللل ديده شللدن كنايه اسللت از به هسللتي درآمدن و 
همان گونه كه سللايه چيزي بر روشنايي نمي افزايد، اشيا به بهره اي 
كه از پرتو هستي دارند، از ميزان واقعيت برخوردارند« )بوركهارت, 
1365: 87 و 88(. نكتلله  ديگري كه در ارتباط با نقش مفهومي نور 
مي توان بيان داشللت، آن اسللت كه »اتفاق حكماي اسامي بر اين 
معناسللت كه صور عالم مثال هملله از جنس نورند و به يك عبارت 
حكيم و عارف و هنرمند در سللير صعودي و عروج عرفاني خويش، 
با پيراسته شللدن از ماده و بعد، ورود به قلمروی »نوري« را تجربه 
مي كنللد« )بلخاري، 1388: 339(. نور در معماري معناگرا مي تواند 
نمايانگر حضور الهي باشللد. تصوير شللماره 2، نمونه ای از نقش نور 
در تعريف فضای معماری اسللت. از نور در بيان معاني فوق الذكر در 

معماري به صورت هاي زير مي توان بهره گرفت: 
انعكاس نور: اسللتفاده از سللطوحي كه نور را منعكس كرده و به 

ديگر سطوح مي تاباند و به اين وسيله نور در فضا امتداد مي يابد.
شكسـت نـور:  بلله كارگيري تمهيداتللي برای شكسللتن نور در 
سللطوح متنوع نمونة  ديگري از كاربرد نور است. يكی از عمده ترين 
نقش های مقرنس در معماري مسلمانان، خاصيت شكست نور است. 
همچنين تغيير ملموس در سللطوح، بنا را به مظهري از مراتب عالم 

تبديل مي كند )بلخاري قهی، 1388: 383(.
تضاد نور و سـايه: تضاد شللديد در سللطوح و فضاهاي تاريك و 
روشن مي تواند در بهره گرفتن از نور در معماري معناگرا مؤثر باشد. 
در تاريخ معماري مسلللمانان،  با مجوف سللاختن سطوح تزييني و 
بهره گيري از فضاهاي مثبت و منفي در اين برای تاش مي نمودند. 
همچنين تابش نور به طرح هاي برجسللتة سللطوح، نوعي تحرك و 

پويايي را به سللطح محدود به دو بعد بخشيده و به آن بعدي ديگر 
.)Jones, 1996: 173( مي افزايد

فيلتـر كردن نور، نور و رنگ: »در عرفان اسللامي و به ويژه ابن 
عربي، حق به نوري بي رنگ تشللبيه مي شللود و خلق به آبگينه اي 
رنگيللن« )بلخللاري، 1388: 384(. »رنللگ در جهان محسللوس، 
همنشللين بي بديل نور است و بلكه صورت متكثر نور واحد... رنگ 
بللا تجزيه نور شللكل گرفته و نمادين تريللن تمثيل تجلي كثرت در 
وحدت را نمودار مي سللازد، زيرا از يك سللو رنگ همان نور اسللت 
)وحللدت( و از ديگر سللو نور - بنللا به تجزيه- تجليللات مختلف و 
متلونللي مي يابد )كثرت(... نور كه خود نماد كامل وحدت اسللت با 
رنگ تجسللم يافته و تجلي و تجسللم رنگارنگ بي رنگي مي شللود« 
)بلخاري، 1388: 384(. در تاريخ معماري مسلمين، از عبور و فيلتر 
شللدن نور از ارسللي هاي چوبي و شيشلله هاي رنگي طرح دار بدين 

.)Jones, 1996: 173( منظور استفاده مي شد

4-3. نماد و رمز
»ما در روابط و مناسللبات خود در مخاطبات انسللاني و برخورد 
با اطراف خود با سلله مقوله مواجهيم:  »نمللود«، »نماد« و »نهاد«. 
آنچه به آن معرفت پيدا مي كنيم، نماد و مظهر يا نمود و ظاهر و يا 
نهاد و واقع است.« )رشللاد، 1375: 25( »نماد« در لغت به معناي 
»نمود و نماينده« آمده اسللت )عميللد, 1381: 1919(. همچنين 
لغت »نماينده« در معني »نمايش دهنده« )عميد، 1381: 1920( 
و لغت »نمود« در معناي »نشللان و نما« آمده است )عميد، 1381: 
1921(. در معناي »رمز« نيز مي خوانيم: »ايماء، اشللاره به چيزي. 
راز نهفته. عامت مخصوص كه از آن چيزي يا مطلبي درك شود« 
)عميد، 1381: 1056(. توجه به جنبة نمادين معماري مي تواند در 
طراحللي معناگرا مورد توجه قرار گيرد. در واقع از منظر معناگرايي، 
عالم سرتاسللر رمز اسللت و نماد. »موجوديت نمادهللا از اين تمايل 
معكوس تبعيت مي كند كه »ادني« جلوه گاه »اعلي« اسللت... رابطه 
نمللاد با مبدأ به همان نزديكي رابطة بللرگ درخت با بيخ و بن آن 
درخت اسللت« )اردالن و بختيللار, 1380: 5(. نمادها را مي توان در 

دسته بندي زير به كار برد:

تصويرشماره 2: فضاي داخلي مسجد شيخ لطف اهلل، نقش نور در تعريف فضاي 
))Shafii Motahar, 2010( :معماري )منبع
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تصاويرشماره 3 و 4: موزة هنر اسالمي قطر، نماي داخلي از گنبد و نورگير مركزي: 
 ))arcspace.com, 2010( :بهره گيري از هندسه مركزگرا و نقش نور در معماري معناگرا )منبع

1. اعداد: »علم عدد بر طبيعت حكمفرماسللت.« درتفكر اسامي 
»هللر عدد باطن يا ذاتي دارد كلله از ديگري متمايزش مي كند. اين 
باطن تجسللمي از وحدت اسللت كه عدد را مداوما به سرچشمة آن 

پيوند مي دهد« )اردالن  و بختيار، 1380: 25(.

2. اشكال،
3. رنگ ها.

تصويرشماره 5، اشاره به كاربرد نمادين رنگ ها در معماری دارد.

تصويرشماره 5: نماي مسجد شيخ لطف اهلل از ميدان نقش جهان 
))Shafii Motahar, 2010( :استفادة نمادين از رنگ ها و تضاد رنگي ميان بدنه شهري و ورودي مسجد )منبع

 

نمودار شماره 6: ابزارهاي بيان معاني منبعث از جهان بيني اسالمي در معماري )منبع: نگارندگان(
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4-4. افزايش فضا و كاهش ماده، سبكي و شفافيت
»يكي از نتايج اصل متافيزيكي »توحيد«، اهميت معنوي فضاي 
خالي اسللت« )نصر, 1375: 179(. كلمة شللهادت يعني »ال اله اال 
اهلل« از دو بللرای اشللاره به اصللل توحيللد دارد. اول اينكه هر آنچه 
ماسوي اهلل اسللت، گذرا بوده و سرشتي غيراصيل دارد و عالم ماده 
ناپايدار است. دومين مسئله اين است كه خداوند وراي محسوسات 
ذهني و عيني است )نصر، 1375: 180(. طبق تعبير اول، از آنجا كه 
خداوند، »وجود ناب« اسللت، اگر وجود را »شيء« بناميم، »الجرم 
جنبه اي از نيستي يا خأل وجود دارد كه در طبيعت كل نظام خلقت 
نهفته است و پيامد مستقيم اين حقيقت آن است كه، علي االطاق،  
فقط خداوند واقعي است«. همچنين براساس تعبير دوم، »اگر اشيا 
را به مفهوم متداول تلقي كنيم، آنگاه خأل، يعني آنچه از اشلليا تهي 
اسللت، به صورت اثر و پژواك حضور خداوند در نظام هسللتي جلوه 
مي كنللد، زيللرا از طريق نفي »اشلليا« در واقع به آنچلله وراي همه 
چيزهاسللت اشللاره دارد. بنابر اين فضاي خالي مظهر تنّزه و تعالي 
پروردگار و حضور او در تمام اشلليا اسللت« )نصللر، 1375: 179 و 
180(. از آن جا كه حضور الهي نمی تواند تجسم مادي داشته باشد، 
فضاي خالي، اهميت معنوي بيشللتري می يابد و تهي بودن مترادف 

امر قدسي تلقي مي گردد )نصر، 1375: 181(.
فضاي خالي، يكي از ابزارهاي مهم ايجاد شللفافيت در فضا است، 
بدين وسلليله انسللان بدون واسللطه با فضا روبرو می شود و خود را 
مشللاهده مي كند )مفيد، 1378: 3(. به طوركلللي، براي حركت از 
كيفيللات مادي به كيفيات روحي در معماري، بايد از ماده كم كرده 
و بلله فضا بيافزاييللم )معماريللان، 1387: 352(. در تاريخ معماري 
اسللامي نيز، با بهره گيري از تزيين ها و نور به گونه اي كه سللطوح 
را مشللبك نمايش داده و از بار مادي آن ها كاسللته شود، سعي در 
سبك سازي و شفاف كردن بنا نموده اند )بوركهارت، 1369: 133(.

4-5. انعكاس
اسللتفاده از خاصيت انعكاس عناصري چون آب و آينه، مي تواند 
در معماري معناگرا مورد توجه قرار گيرد. آب و در سللطحي نازل تر 
آينه، هرچند كه ممكن اسللت با سكون خود نوعي سكينه و آرامش 
به فضا بخشللد، اما به دليل ايجاد تصوير مضاعف از فضاي پيرامون، 
 حسللي از پويايللي، سللياليت، گسللتردگي و تغيير را القللا مي كند 
)Jones, 1996: 174(. در انديشلله فلسفي اسام، عالم مثال يا عالم 

خيال، واسللطة ميان دو سللاحت هسللتي، عالم معقول و محسوس 
اسللت. تمام صورت هاي ازلي در اين عالللم جاي مي گيرند. با توجه 
بلله مفهوم ُمُثل و عالم مثال مي توان پلي از انديشلله به كالبد زد و 
صفات آسللماني را صوري مادي بخشيد )پورمند، 1386: 280(. به 
مدد  خاصيت انعكاس در فضاي معماري، مي توان بر مفهوم امتداد 

و عالم مثال تأكيد نمود. 

4-6. عناصر طبيعت در فضاي معماري
در منظر فرهنگ اسللامي، عناصر عالم خلقت، آيات و نشانه هاي 
پللروردگار هسللتند. نگاه آيه اي بلله طبيعت و عناصللر آن از جمله 
گياهللان، آب و... منجر به نقش مهم اين عناصر در معماري معناگرا 
می شللود. از اين رو اسللت كه معماران مسلللمان همواره از عناصر 
طبيعي به طور مستقيم در فضاسازي بنا و از موتيف هايي با مضمون 
طبيعللت به طور غير مسللتقيم در تزيينات و جزييات بنا اسللتفاده 
كرده  اند. بر اسللاس مطالب عنوان شللده، انعكاس معاني بيان شده 
در معمللاري معناگرا به مدد بهره گيري از توانمندی معنايي عناصر 
معماري ميسر مي شود. جمع بندي مطالب عنوان شده را در نمودار 

شماره7، مشاهده مي نماييد:

نمودارشماره 7 : رابطة معاني منبعث از جهان بيني اسالمي و عناصر معماري )منبع: نگارندگان(  
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نتيجه گيري 
در مقاله حاضر، انعكاس معانی در طراحی معماری مورد بررسی 
قرارگرفته است. معانی مورد نظر با توجه به بستر بومی و فرهنگی از 
اصول جهان بينی  اسامی اقتباس شده اند. در بينش اسامي، توجه 
به جنبة باطنللي پديده هاي عالم اهميت بسلليار دارد. وجه دروني 
اشلليا و پديده ها، همان معناي مستتر در پس كالبد و مقصود اصلي 
اسللت. در وادي هنر و معماري مسلمانان، مباني تفكر و جهان بيني 
اسللامي می تللوان در خلق هنري نقش مؤثری ايفللا نمايد، لذا آثار 
هنري واجد دو جنبة صوري و معنايي انگاشللته مي شللوند. از منظر 
جهان بيني اسللامي، صورت ها، حكايت از معاني داشللته و توجه به 
بعد دروني آن ها اهميت دارد. بر اين اسللاس، رويكردي در طراحي 
معماري قابل تعريف و بازشللناخت اسللت كه اهتمام به بيان معاني 
و مفاهيللم از طريللق كالبد و فضاي معمللاري دارد. در اين نگرش، 
معمار بر آن است تا آگاهانه از جنبة معنايي عناصر سازندة معماري 
در جهللت بيان معاني مللورد نظر خود بهره گيللرد. اين رويكرد در 
طراحي معماري، »معناگرايي« ناميده مي شللود. با رويكرد معناگرا 
بلله هنر و معماري، نه تنها از اهميت صور كاسللته نمي شللود، بلكه 
صورت هاي هنري واجد رسالت مهمي گرديده و محمل بيان معاني 

تلقي مي شوند.
اصول جهان بيني اسللامي، منبع مهمي براي معماران معناگراي 
مسلللمان براي اقتباس معاني و مفاهيللم متجلي در كالبد معماري 
اسللت. مفاهيمللي چللون توحيد، وحللدت در عين كثللرت، تجلي 
پللروردگار در عالم خلقت و حركت دايللم در جهان مادي نمونه اي 
از مواردي هسللتند كه در خلق معماري مؤثر هستند. روشي كه در 
اين مقاله برای بررسللی انعكاس معاني در معماري در پيش گرفته 
شده، بهره گرفتن از عناصر سازندة معماري و توجه به جنبة معنايي 
آن هاست. هندسلله، نور و فضاي تهي نمونه هايي از عناصر مؤثر در 
تعريف فضاي معماري هسللتند كه مي توانند در تجلي يافتن معاني 
فوق الذكر معناگرايان را ياري رسللانند. بدين ترتيب برقراری ارتباط 
ميان عالم معانی و فضای معماری مورد اهتمام قرار گرفته و به نظر 
می رسللد راهكارهايی برای تجلی معنا در معماری ارائه شده است. 
الزم به ذكر است كه در مطالعه انعكاس معانی منبعث از جهان بينی 
اسللامی، به دليل مناسللبت معانی مورد نظر با انديشه های دوران 
اسامی، آثار معماری دوران اسللامی، بيشتر مورد توجه و مطالعه 

قرارگرفته اند.
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Reflection of Meanings Originated from Islamic Ideology 
in Architectural Design
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From the perspective of Islamic ideology, the universe phenomena have two aspects which 

are called Appearance and Meaning. In the area of Art and Architecture, paying attention to 

the inner aspects of art phenomena leads to an attitude in architectural design which is called 

“Semanticism”.  Meaning-based approach in Architectural Design is an attempt to express 

conscious description of hidden meanings beyond the anatomy of architectural body and the 

definition of meaning by a semantic architect plays an important role in its semantic atti-

tude. In this article, regarding the cultural and native backgrounds and by using analytical 

and descriptive method, principles of Islamic ideology are selected as extraction source for 

influential meanings in architecture and concepts like Monotheism, Unity in the presence of 

Multiplicity and Emanation of God, are defined in the world of creation. In addition, some 

samples of architectural tools such as geometry, light and empty spaces )void( which attract 

Semanticists to express the meanings originated from Islamic culture and Ideology will be 

reviewed.
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