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 یگاه آن در الگویجان ییو تب یمت هنر اسالمکدگاه حیاز د یمعمار ناتییتز یبررس

 شرفتیپ یرانیا -یاسالم

 2، مهرناز رمضان پور1ینیه السادات نصراله الحسیهد

 ده:کیچ

ل گرفتده اندد    کشد  ياسدالم  يند يه با جهدان ب كاز هنر است  يميگسترده، شامل مفاه ي، در معنيمت هنر اسالمکح

 و يفرهنگ محووال  نندهك صادر و نندهك ديتول نيران را به عنوان برتريد اتوان يمه کنين هنرها عالوه بر ايشناخت ا

ه تدداوم هندر فداخر    ك يرانيا-ياسالم يشهر به گونه ا د در ساختن چهرهتوان يمند، كجهان مطرح  در ياسالم يهنر

 صد لکش به امروز ما هك ستمين نيا طرفدار من»: يانا  مقام معظم رهبريباشد، موثر واق  شود  با توجه به ب ياسالم

 و ميقدد  يهدا  يراند يا هدم  روزهدا  آن هك زين را ارك يمبان و دقت و زهيانگ د(ياما )با م   يبساز خانه شيپ سال پنجاه و

ار کم و ابتيوشکب يامروز يدر شهرها ياسالم يد در راه تداوم الگوهايبا «   مينك مالحظهكردند  مي مالحظه ما اجداد

بدر   يريد خط يفده  يشرفت، هنر و فرهنگ وظيپ ين الگوهاييست  امروزه، در تب يافكنه مستلزم شناخت ين زميدر ا

 هكد  است نيا يفرهنگ مجموعه ي فهيوظ نرم جنگ نيا در»د: يفرما يم يه مقام معظم رهبركعهده دارند  همانطور 

م يم و تعدار ين مفاهييد با تبينما يم ي  پس ضرور«شود اثرگذار تا آورد دانيم به مناس  يقالب با و اريع تمام را هنر

 ين الگوهدا يدي تداوم آن در تب يارهاکراه يگاه آن در گذشته، به مطالعه يجا ي، ضمن بررسياسالم ينا  معمارييتز

سدت  روش  ا يلد يتحل يفيو توصد  ين مقاله از انواع مقاال  مدرور يم  ايشرفت بپردازيپ يرانيا ينده اسالميو آ يامروز

ج يدر شناخت و تدرو  ينظر يت بعد مبانيهدف آن تقوست و ا ينه ايو زم يتابخانه اكاطالعا  مطالعا   يجم  آور

 باشد  يشرفت ميپ يرانيا ياسالم يالگوها

 شرفتیپ یرانیا یاسالم ی، الگویاسالم ینات، معماریی، تزیمت، هنر، هنر اسالمک: حیدیلک واژگان

 

 : مقدمه:1

اند  نه تنها در ينما يخود را مش يش از پيه بكست  يامروز موضوع يدر معمار يرانيا ياسالم ين الگوهاييلزوم تب

ه همواره به دنبال ك ييشورهاك  در جهان معاصر، يرانيا يهنر و فرهنگ اسالم يه در تمام عرصه هاك يمعمار

ق فرهنگ و هنر يش گرفته اند و با تزريجنگ نرم را پ يشور و نظام ما بوده اند، راه هاكهجمه به استقالل و ثبا  

ز، در ين يه مقام معظم رهبرك ابدي يمت ين مهم تا بدان جا اهميما را دارند  ا يفرهنگهاي  جلوه  يخود قود تخر

 حاال هم آقايان كه است؛ فرهنگ ى مسئله هم مسئله ي  "نند: ك يم يرده و ابراز نگرانكشا  خود بدان اشاره يفرما

نمي  شوخى فرهنگى مسائل با  است مهميى ى مسئله فرهنگ، ى مسئله  نگرانم هم بنده داريد، نگرانى كه شد معلوم

 اقتوادى هاى رخنه  مثل آمد، وجود  به فرهنگى ى رخنه ي  چنانچه اگر نمي شود كرد؛ مالحظگى بى  كرد، شود

 انا يب از ي)بخش "بود    نخواهد ترميم قابل ديگر آسانى اين به نيست، جورى كرد، اين جم [ را آن] بشود كه نيست

                                                           

 HedieHoseini70@gmail.comدانشگاه گلستان،  ،يارشد معمار يكارشناس يدانشجو  1

 دانشگاه گلستان ،يارشد معمار يكارشناس يدانشجو  2
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 ينه هاين رو مطالعه در زمياز ا الم فارس( ك يسي، باشگاه وبالگ نويفرهنگ ليمسا ي باره در يرهبر معظم مقام

  ابدي يمت يشرفت، اهميپ يرانيا ياسالم ين الگوهاييد تبي، از ديمعمار

و هنر دارد  از  يمختلم علوم فلسف يم در بخش هايعظ يه گستره اكست  ي، از موضوعاتيمت هنر اسالمکح

م ينار تعرك، در ي  از طرفيم هنر و هنر اسالمي، تا تحرشود يمآن مطرح  يم برايانواع تعاره كمت کم خود حيتعر

 ينا   بررسييست به نام تزيمولفه اگيرد  ميقرار  ين مقاله مورد بحث و بررسين موضوعا ، آنچه در ايح ايو تشر

 يچالش ذهن يه در پك يموضوعن مقاله ست  ي، موضوع مورد بحث اياسالم ينا  در هنر و معمارييمت تزکح

ن است نام کآن مم يجاكمت دانست و از کتوان از ح يرا م ينا  معمارييزان از تزيه چه مكن مورد يسنده، در اينو

 ياسالم ينا  در معمارييمت تزکح ين مهم، به بررسيحوول به ا يرد  در راستايا اضافا  به خود بگيا  يالحاق

و در ادامه به بحث  شود يمه ينا  اراييو تز يمت، هنر، هنر اسالمکاز ح يفيتعار ييابتدا يپرداخته شد  در بخش ها

  شود يمنه پرداخته ين زميدر ا

 از بعد و قبل ران،يا يمعمار ريناپذ ييجدا عضو همواره سازد، يم را الگوها نيتر متداوم از يکي هك نا ،ييتز

  نفيال از يجزو را آن موجود مناب  ريسا و ميرك قرآن چون يمستدل مناب  به رجوع با توان يم  است بوده اسالم

 چه تا هك است نيا شده، پرداخته آن به مقاله نيا در هك يموضوع  دانست آن تيهو از يبخش و ياسالم-يرانيا هنر

 يم چگونه و رد،ك اثبا  توان يم چگونه را آن ضرور  و دانست يضرور و مانهکيح يعمل را نا ييتز توان يم زانيم

  ديوشك هنر نيا ياسالم يالگوها تداوم در توان

 

 :ینظر ی: مبان2

ن ييتب ينه ي، زميم مرتبط از منظر هنر اسالميه و تعاريم پايان مفاهيتا ضمن ب شود يمن بخش تالش يدر ا

 ق فراهم شود يموضوع تحق

 ياصطالح تحت اللفطا به ي يلغو يآن معن يمعن ي رد  ك يتوان معن يمت را به دو صور  مکح مت:ک: ح1-1

م و کچون ح يه در مشتقا  معروفكام است  کاِح باب مودر و فعلهِ وزن بر ل،ياص عربى ى واژه مت،کآن است  ح

(، اتقان و استوار 364، 1374، ي)موطفو يريچون: من  و جلوگ يتعددك يمعان يار رفته و داراكم هم به کيح

( و 552اران، کو هم يعلم و عقل )راز  اصفهان يله يبه وس قتيدن به حقي( رس161، 1371، يشينمودن امور )قر

 آن يلغو يمت در معنک(   ح2707، 1380، يمناس  خود است )فخر راز يوض  امور در جا ين به معنايهمچن

مت کح يا ضمني يم اصطالحيم دوم آن تعري)دهخدا(  تعر شود يمم يمعرفت تعر و عرفان دانشمندي، علم، ،ييدانا

  يه شامل جمكمت مطلق، مزلق دانش است کد  مراد از حيدر اصطالح دو اطالق دارد: مطلق و مقمت کاست  ح

ر يدر ز يو گاه شود يمده ينام يمت نظرکه حك شود يما  اطالق يدرمورد نظر يد گاهيمت مقکمعلوما  است  و ح

 ( 78، 1369ان، يند )زرويگو يمت عملکه به آن حكرود  يار مكبه  يل نظريمسا
 وهيخو و حالت ي  متکح هك آورد دست توان به مى مت،کح معناى اصل به مراجعه با هك نظرند نيا بر برخى

 را ارك و شود از فساد مان  و ندك درک را تيواقع و حق تواند مى آن لهيوس به شخص هكاست  صيتشخ و درک

ج ينتا از خارجى مکمح ء شى و است روحى صفت و نفسانى نوعى حالت مت،کح نيبنابرا دهد، انجام مکمح و متقن

 (163، 1371، ياست )قرش متکح

ه كمال ك، آن درجه از ياركزه يتوام با ظرافت و ر يفن، صنعت، معرفت، امر يهنر در لغت به معن: : هنر2-1

ت، ي، خطر و اهمكيرياست، زكياند، يگران بنمايفراست و فضل را در بر داشته و نمود آن صاحل هنر را برتر از د

 مال آمده است )دهخدا( كت و يفاكاقت، يل
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  ماندهاند فرو آن رموز حل از نمودهاند، نظر اظهار اي و پرداخته تأمل به هنر ميتعر درباره هك يشمندانياند ثركا

 رييادراک ناپذ و ابهام از ريز به دهد،يم نوازش را يآدم گوش هك هنر درباره نيدلنش و بايزال  سخنان ز واق ، در

 را هنر خا ، ه اييزاو از دامك هر م،يتعار نيا هك چرا نند؛ك ير ميس محدودي فضاي در شهياند ثيح از آن،

انجامند  ينم هنر نفس از يروشن و يلكمعناي  به ،يگاه هك ننديکم يتداع را خا  نشيب ينوع و ردهك ميتوص

 ( 62، 1370توس، ي)ت

انگر يب ي ه هر كگوناگون است   يها جنبهمختلم و  يها يژگيشامل و يهنر اسالم: ی: هنر اسالم1-2-1

 يژگيو ين رو موج  حذف برخيانه دارند  از ايل گرايتقل يم ها، نگاهيا  آن است  ازل  تعرياز خووص يوه ايخو

 ,Aston)گردد  يم يل از متن اصليتاو يين روند موج  جدايبخشند  ا يت ميگر محوريد يها شده، به برخ

از  ي آن، در هر  يه براك يرا، در نقش يت هنر اسالمينشانه شناسانه، ماه يرخوردرد با بيکن روي  ا(1991،180

گاه هر ينگونه موارد، جايه در اك(  هرچند 26، 1381نژاد،  يد )مهدوينما يد ميم ها در نظر گرفته شده، بازتوليتعر

 (24، 1378برد )سوسور،  ين ميم را از بيو انسجام تعر ين شده، آزادييش تعيساختار از پ

 مت،کح نوع دو نيژگى ايو به بنا عملى، و علمى متکح بر مبتنى اسالمى هنر: یمت هنر اسالمک: ح3-1

 اما هنر  گردد يم بر متکح دو نيا از ي هر از هنرمند درجه ى بهره مندى به قتيحق در هك است مراتبى داراى

 و شده ادي متکح دو درجا  نيباالتر جام  هكقى است يحق متکح بر مبتنى خود، لکش نيتر يعال در اسالمى

 مرات  داراى خود درون در گريد صور  گذشته، دو خالف بر اسالمى، هنر از لىکش نيچن  -است ه اى الهىيعط

 به اسالمى هنر ن،يبنابرا .محض قتيحق انگرينما هنرش و است املك انسان هنرى، نيخالق چن هنرمند  ستين

 مت،کح ه ىيبر پا راستى به ،شود يم جاديا مثمن هنرمند توسط و است روح اسالم بردارنده ى در هك هنرى عنوان

و  ىيبايز و است متکح مَجالى اسالمى، هنر عبارتى به  شده است بنا امور، و اءياش قتيحق به معرفت معناى به

 ي  هر گرفتن قرار مرهون ز،يچ هر از شيب ز،ين -خورد يم چشم به موجود نمونه هاى در هك– آن ريچشمگ وحد 

است   متکح معانى از ىيک خود، جاى در اياش رىيقرارگ نيرازى، ا فخر قول بر بنا باشد؛ يم جاى خود در عناصر، از

 هنرمند هك آنجا از  گرفته قرار آن ه مبناىك است متىکح از ناشى ز،يچ هر از شيب اسالمى، هنر ىيبايپس ز

 بشرى توان حد در و امور، اياش قتيحق به است، -قىيحق معناى در- مکيح خود، ن مرتبه ىيتر يعال در مسلمان

رامت و كباشد ) مانهکيح زين او فعل تا دهد قرار اثر از قسمتى چه در عنور را هر داند يم نيبنابرا دارد؛ علم خود

 ( 13، 93اران، کهم

 نات: یی: تز4-1

ن، ين از زيين آمده: :تزيفارسي چن به عربي فرهنگ در و است عربي واژه اين ريشهن: ییلغت تز ی: معن1-4-1

آراستن، "مترادف و هم معنا با  ي(  و در زبان فارسيبه فارس يداد )فرهنگ عرب ييباينت داد، زي: زيزان است به معنا

ش ينت دادن با افزايز يآراستن به معن"ز ين( و ني)مع "ردن، آراسته نمودنكور ينت دادن، زيز")دهخدا(،  "شيآرا

ردن، برپا كردن، آباد كل نظم دادن، آماده ياز قب ياريبس يآراستن معان يراستن آمده است  البته برايدر مقابل پ

و آراستن است هم بر  ييباين واژه مترادف با زيه اكن از آنجا ي(  بنابرا63، 1381، ي)انوار "ردن و    آورده اندك

ار يبس ياسالم-يرانيدر فرهنگ ا "نييتز"اربرد كگاه و ين نظر جاياز او اراستن ظاهر و هم باطن داللت دارد   ييبايز

 ( 6، 1389اران، کنژاد و هم ي  و قابل توجه است )علويوس

-يرانيدر فرهنگ ا "نا ييتز"و  "نييتز" يواژه  :یاسالم یرانین در فرهنگ اییتز یاربرد واژه ک: 2-4-1

 و رتبه از زندگي، گوناگون جايگاه هاي و شرايط موضوع در اين و دارد اربردك رشدهكذ تعاريم به گستردگي ياسالم

مزيد   است شده شناخته ازل  اجتماعي محاوره هاي و نيز ايران ادب و فرهنگ در هك است برخوردار مفهوم متغيري
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 يعربدر زبان "شده:  گفته چه چنان هستند، قائل حقيقتي متعالي و مقام تزيين براي اسالمي متکح در هك اين بر

 ن( به معناييببرد، )ش بين از را نقص و عي  هك است چيزهايي ارها وك ن( است؛ به معنايين( در مقابل )شيماده )ز

 ( 63، 1381، يو نفر  اشخا  از او بوده باشد    )انوار انسان نقص رسوايي، مايه هك است چيزي هر

 ابزار از نيز و داشته منفي بار معنايي مواردي نيز در مثبت، معنايي بار بر افزون زيقرآني ن معارف مت وکدر ح

 صرف مجازي تزييني صور  با و اشاره دارد الهي سنت به حقيقي، جايگاه در بنابراين  برشمرده مي شود شيطان

 رو اين از و نمي شود محسوب حقيقي موداق تزيين و ندکمي بيان ظاهر عالم از را تزيين اينگونه داشته و مغاير 

-يايران فرهنگ در معماري با ي كتر تزيينا  در و تزيين ي واژه يابيم درمي رو ازاين  بود ماندگار خواهدزير 

جنبه  و باطني برصور تواند  يم بسيار متنوع است، خود هك ظاهري صور  و يکفيزي بر جنبه هاي عالوه اسالمي،

 يدارد )علو ييتفاو  ها Decorationمعناي  با جهت اين از هك باشد داشته اشاره معماري و روحي معنوي هاي

 ( 8، 1389اران، کنژاد و هم

در حالت جم  به  "نييتز" يه دارد، واژه يه حالت مضاف و مضاف الك  كين تريدر ا :ینات معماریی: تز3-4-1

 وابسته زيادي حدود تا آن چگونگي هك ندكبيان مي  معماري با ارتباط در را خاصي معناي اضافه شده و "يمعمار"

گاه آن در فرهنگ ي، جاياز نظر لغو "نييتز"م ين، تعري  بنابراشود يم "نا ييتز"و  "نييتز"ه از كبرداشتي است  به

تواند  يم هك است مواردي از همه تجسمي، حوزه هنرهاي در آن جايگاه چگونگي زرب، و اروپا و اسالمي-يرانيو هنر ا

 باشد )همان( يار مستدليار ما قرار دهد و معياختدر  "ينا  معمارييتز"از  يتر يتعريم واقع

 شرفت:یپ یه یپا ی: ارتباط مقاله با الگو2

 ندهيآ افق»  سند سينو شيپ در مندرج يرهايمتغ و محتوا چارچوب، نقد و يبررس"ن مقاله در گروه يا

 ياجرا آزاز از پس سال 50 رانيا ملت حوول قابل و مطلوب يها هدفارگروه، كن يرد  افق ايگ يقرار م "«شرفتيپ

ه ك" يرانيا ياسالم يمعمار با ييشهرها و مولد و آباد يروستاها از يبرخوردار"ل عنوانيحاضر ذ يست  مقاله الگو

 رد يگ يبه آن اشاره شده است قرار م ين بخش سند راهبرديدر ا

 ه:ك دهد مي شرفت پاسخ يپ يه يپا ين دست در رابطه با الگوياز ا ين مقاله به سواالتيا

 ياسالم يمعمار ين الگوهايي، از آن در تبيو هنر اسالم يشتر معماريتوان با شناخت هر چه ب يچگونه م -

 افت؟يالگو دست  ياجرا يساله  50در افق  يرانيا

 يرانيا ياسالم يبا چهره  ييدر ساخت شهرهاتواند  يمن بخش هر بنا، چگونه يتر يرونينا ، به عنوان بييتز -

 باشد؟ گذارريتأث

، هنر، يبر معمار ين الگوها چه اثريست؟ و نبود ايچ يامروز يدر معمار يرانيا ياسالم ين الگوهاييلزوم تب -

 گذارد؟ يشور مك ينده يآ يلكفرهگ و به طور 

ن يي، عالوه بر تبيرانيو ا ياسالم يروند شناخت هنرها يه با ادامه کنيمااك ل ين قبيز اا يگر موضوعاتيو د

م و الگوها در ين مفاهيا يو عرضه  ين طرح، به معرفيا يتوان در افق سند راهبرد ي، ميدر معمار ياربردك يالگوها

 محووال  نندهك صادر و نندهك ديتول نيبرتر"ه در بند ك يو جهان پرداخت  موضوع ياسالم يشورهاكسطح 

 به آن اشاره شده است  "جهان در ياسالم يهنر و يفرهنگ

 یمت هنر اسالمکدگاه حیاز د یمعمارنات ییتز ی: بررس3

در  يکيزيو ف يها عناصر ساختار  سب ي  در برخيکيزيامال وابسته به عنور فكا يمستقل باشد تواند  يمن ييتز

رد کعمل يبه خوب ييه از سوكافته اند ير فرم ييتغ يبيبه ترت يه عناصر سازه اك ين معنيشوند  به ا يهم ذوب م

ن تنها جنبه ييانواع تز ينند  در مقابل برخك يفا ميرا ا ينييعنور تز ي گر نقش يد يشان را دارند و از سو يکيزيف
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ن بناست  ييشان تنها تز ياصل يفه يهستند و وظ ييمهنا يمعموال فاقد محتوا ين نقوشيظاهر دارند  چن ي

از برگ  يديو در واق  تقل يعياهان طبيگ يدارياجبران ناپ ين بوده اند برايگزيجا ين، در آزاز نقوشينچنينا  اييتز

شدند   يهندس يل به فذم هايت تبديج فرم ها ساده تر و در نهايشدند  به تدر يدار ساخته ميه از مواد پاك    و گل و

 (507، 1388)گروتر، 

حائز ته کن نينا ، اظاره به اييتز يمت وجودکح يدگاه بررسياز د: نییانسان به تز یش فطری: گرا1-3

ازها در خلقت يگر نيمثل د ياز فطرين نيانسان است  ا يفطر يازهاياز ن يکين ييش به تزيه گراكد ينما يت مياهم

را  ينتيز يسكشان چه يامبر به ايپ يبگو ا"ان شده: يز بيم نيركن موضوع در قرآن يانسان قرار داده شده است و ا

ش يبندگان خو يبهره بردار يه خداوند براكن گرداندند( يمزه بدان كش را يخو ينتهاي)جامه ها و خانه ها و ز

( پس در واق  32و  31ا  ياعراف، آ يم، سوره يرك)قرآن  "ده؟يزه ها از رزق را حرام گردانكيز پايرون آورده و نيب

 يهنرها به بنا نبوده است  اصوال ياربران و الحاقك يازهايمازاد بر ن يزي  و چياز فطرين نيست به ا ين پاسخييتز

را هنر چنان به يامر واحد بوده اند؛ ز ي ن ييو تز يان هنريدر فرهنگ و هنر ما وجود نداشته است و ب ينيير تزيز

 ( 67، 1381، يا نداشته است )انواريعت اشير مانوس با طبيو ز يمجاز يانيه بكرفته است  يار مك

 از را بنا كه است صوري به آراستن اسالمي و سنتي معماري در تزيين :یو هنر اسالم ین در معماریی: تز2-3

 درک مفهوم به است محيط ادراک حوزه سنتي معماري .تر پديدار را اثر زيبايي بنيان و كنند مي دور ظاهر سادگي

 هر معنايي  سنت، و معنوي هاي پيام رساندن براي است ابزاري هنري اثر گرا معنا نگرش در  وجود اصالت معناي

 معماري هاي آرايه است  و آراستگي مقدس منشا و طبيعت طبيعت براي قدسي ماهيت به است قايل باشد كه آنچه

 بي بناهاي ساخت از گذر از پس  يجهان يا ديگر و است طبيعت آن سرچشمه كه دارند ماورايي مفهوم به تمامي

 تزيين در سازي مجسمه نظير باستاني هنرهاي از استفاده تحريم واسطه به اسالمي سرزمين هاي در نخستين پيرايه

 اسالمي معماري بناهاي يمشخوه  نخستين مزين سطوح ين رويبندند  بد مي سطوح نقش بر ها آرايه زال  ،بناها

 ماورايي  مفهوم ي  از هستند نمادي و دارند سطوح مقوود مشخوي رهگذر، اين است  از

جونز در مقاله  مولفه هاي وحد  بخش به شمار مي رود ي از اصلي ترين و موثرترين کمي، يالتزيينا  در هنر اس

تزئينا  عاملي است  "اين چنين مي نويسد :  "ميالالگوو نور در معماري اس ،سطح"اي پرمحتوي وجذاب با عنوان 

مي المعماري اس"او مي افزايد:  "را در ارتباط با هم قرار مي دهد   (از اسپانيا تا چين)م اله هنر سرتاسر دنياي اسك

ه كهرگز اينگونه نبوده است  ".معماري فرم نيست و درون مايه هاي آن بيشتر در قال  تزئينا  مطرح شده است

مي قادر است با واقم بودن به السوژه خا  در نظر گرفته شود هنرمند اس  نوع خا  از تزئين، صرفا براي ي  ي

  از ي)ها و مقياس مناس  همه جا را بيارايد   نيکسري اصول تزييناتي خا  و با در نظر گرفتن موالح و ت  ي

يد بيشتر بر مفاهيم كردن و تاكار را در جهت هرچه بيشتر ماندگار كو البته اين  (ساختمان  گلدان گرفته تا ي

ه دريافت بوري قدر  و كته رسيده بوده کاو به طور خود آگاه يا ناخود آگاه به اين ن)مي انجام مي دهد الاساسي اس

تر مي شود و   مي باريالاربردي اسكه مرز بين معماري و هنر هاي كو اينجاست  (ماندگار بودن بيشتري دارداعتبار 

مي بيشتر مي تواند در الپس تزيينا  اس رد كمطالعه و بررسي  "ليتك"  در واق  بهتر است هنر اسالمي را در ي

جونز مي نويسد:  نمايد   مكمي است الاسه از مشخوه هاي بارز معماري كحس پيوستگي فضايي   جهت ايجاد ي

فضاي روان سيال و   ه مي تواند يكم سازي ها به گونه اي است كار رفته در فرش ها و كطرح واره هاي به  "

خلق ( نيم كمترين مقدار احساس كم بنا را به كه در آن انفوال و گسستگي بين سقم ديوار و كفضايي )پارچه کي

مانند مقبره اعتمادالدوله در  ن مي شود کمي ممالسرشت در هم تافته و خا  تزيينا  اس و اين با توجه به نمايد 

ه در كته اشاره دارد کجونز به اين ن "م مرمري آن درست همانند طرح فرش هاي مغولي مزين شده است كه كآگرا 

ين هنر توانايي ايجاد ه اكفضاي دو بعدي محدود شده است در حالي   مي در يالاس ينظر مردم مغرب زمين طراح
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ار بردن كه با مهار  خا  وبا به كي کپيچ يحس سه بعدي را نيز مي تواند داشته باشد براي مثال ازل  طرح ها

ه در آن مشهود است توهمي از وجود حس ك ياستادانه طيم متنوعي از رنگ ها و بافت ها اجرا مي شوند و تضاد

 ( 43، 1383)جونز،  مجلل تر و پيچيده تر مي گردد يترتي  اين طراحند و بدين كچند بعدي را مي تواند ايجاد 

 ل اند:ياز دو منظر قابل تحل ياسالم يمعمار يه هايآرا: یاسالم یمعمار یه هایل آرای: تحل3-3

 يو جاودانگ ييم ماوراينند  مفاهك يرا مشخص م ينير ديو ز ينين هنر دينجا تفاو  بيه اكان اثر ينخست، بن

 ييبايه زكدار است و آمود يه پاكگر، محل اثر، ساختار ي  و دينير ديهنر ز يو فان ينيدر برابر اشارا  زم يهنر قدس

 است 

 اين ناپايدار  و ظاهرند و پوشش تنها گاه و پايدار بسيار و از ساختارند بخشي گاه ها آرايه آمد، پيشتر كه گونه آن

 هاي مولفه ترين موثر و ترين از اصلي اسالمي معماري در  آرايه هاد  يآ يبه چشم م نيز اسالمي هنر در گونه دو هر

هم  به را چين تا اسپانيا از اسالم دنياي سراسر هنر كه است نشان اسالمي مي آيند  آرايه شمار بخش به وحد 

 هنر به بودن ينييتز اطالق است  قدسي فضاي بيان براي اسالمي هنر (  آرايه در64 ،1384دهد  )جونز،  مي پيوند

 ي آرايه را به معناي تزيين به زلط و است توويري رمزهاي کدر عدم دليل سوي شرق شناسان به از اسالمي

 با تا كوشد ياعتقادي م و ديني مباني به تاسي با هنرمند اسالمي است  پيرايه تعريم اين اند كه كرده مطرح فريبنده

 هنر توويري پايه هاي يکي از عنوان به زينت كند  ايجادو روحاني  آرامبخش، معنوي ييها فضا آرايه كم ،

 معنايي هويت و رنگ و يابد اعتال هاي برتر افق به به ماده تا بخشيدن شرافت است براي يريتوو يانياسالمي، ب

 ( 77: 1388)رهنورد،  شوند الوهي و يابند

ل يآنها، در دوسته و دو وجه به تحلمت کافت حيه ها و دريبه منظور شناخت آرا: ناتییتز ی: گونه شناس4-3

و دوم  يان صور  ظاهرينا  قبل از اسالم و بعد از آن  و در  دو وجه: نخست بيي: تزيم  در دو دسته يپرداز يآنها م

  يم درونيمفاه کدر

نقوش گياهي و ، نقوش حيواني ،نقوش انساني  الم گوناگوني بسيار داردقبل از اس ي طرح مايه ش از اسالم:یپ

تا پيش از ظهور اسالم و  ،چون مجسمه سازي ، همحيوانبا نقوش انسان و خط نگاره   هندسي نقوش خطي نقوش

  نيز بسيارند ها مقدس بوده اند در تمام تمدن ،و نقوش گياهي كه از نخست؛ در دنياي باستان بسيار ديده مي شود

شتر يش از اسالم بيه پين  درون مابه خطوط نخستينگاره اند و يا الواحي مکتوب  ري، ازل  تووخط نگاره هاي قديم

ز صور اساطير جهان باستان به صور  نقش برجسته هاي حکاكي شده يا مجسمه هايي ا ييه هايست  آرا يرياساط

اين اساطير گاهي نيز به شيوه هاي نخستين نقاشي، بر سطوح نقش   شده استافت يا در كاوش ه از موادگوناگون

 د بسته ان

 ها  خط نگاره درنقوش خطي است  و ، نقوش هندسيياهيگتنها نقوش ه پس از اسالم يطرح ما اسالم:پس از 

  انساني و حيواني جز در مواردي معدود و در تزيين قور ها و خانه ها به كار نرفت نقوش در نقوش با ظهور اسالم

ه اين بار گياهان مقدس كتاب قوش گياهي و هندسي شد كبا نسب  گسترش آرايه هايي  ،من  ديني اين نقوش

خط نگاره ت  جايگاهي ويژه ياف ،به واسطه سوگند به قلم و تقدس آنز خط ني  آسماني نيز در نگاره ها به كار رفتند

 د حاصل اين دوران طاليي ان ،هاي مزين به آيا  و اشعار عارفان بزرگ

و اشارا  جهان  ينيد يم واالياسالم، مفاه  با ظهور ابدي يم يو فلسف ينيد يه پس از اسالم صورتيدرون ما

يا تواوير مثالي از بهشت و سراي جاوداني شده و  كياکشد  سطوح به نقوش ح يرين نقوش اساطيگزي، جايسرمد

كارگيري نقوش در  هرچند به  گرته برداري از هنرهاي ديگرند براي بازآفريني به صورتي نو نقش ها اماشدند   آراسته

طرح ها در آرايه هاي معماري اسالمي از   اما تركي  بندي ها مشابه ند و ايده ها نيز ،ن استنظام ها گونه گو
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الگوهاي كلي تري پيروي مي كنند و تفاو  ها بيش از آن كه در عناصر اصلي يا ايده كلي باشد در نحوه اجرا و 

يا ابتکار  و روي آن درج مي شود نقش در بناها ازل  صور  ثابتي دارد كه مستقل از موالحي است كه  اند تركي 

 ( 64، 1384)بهپور،  هنرمندي كه آن را به كار مي گيرد

ح اصيل گرداني سطوح از راه تبديل ماده مقوود نخست سط :یاسالم یه ها در معماریآرا یستی: چ5-3

از اين رهگذر ماده از سنگيني خود برون خواهد شد و حاصل گنجانيدن هنر است در قلمرو آن چه ازلي   آرايي است

شتر در قال  يآن ب يه هايست و درون مايفرم ن يمعمار ياسالم ي(  معمار35، 1380اران، ک)اردالن و هم است

ز با در نظر يخا  و ن يناتيياصول تز يسر ي قادر است با واقم بودن به  يان شده است  هنرمند اسالميه ها بيآرا

ردن كشتر ماندگار يار را در جهت هرچه بكن يد و البته اياراياس مناس  همه جا را بيو مق ي نکگرفتن موالح، ت

قدر  و اعتبار  يافت بوريه دركافته است يا ناخودآگاه، دريدهد  او، خودآگاه يانجام م ياسالم يم اساسيمفاه

)جونز،  شود يمتر يکبار ياسالم يگر هنرهايو د يان معماريه مرز مكنجاست يرا داراست و ا يشتريماندگار بودن ب

1384 ،64 ) 
 -معماري سنتي  زمان و مکان را در وحدتي ادزام مي كند كه تا اليتناهي در فضا بسط يافتني است ،حركت

به ترتيبي مسلسل يا مدور، معماري  با تکرار متقارن صور  ها  كند اسالمي از طريق صور هندسي فضا را قبضه مي

سلسله مرات  ابعاد سطح، الگوها در   در پر تحركي خلق مي شود كه همچون ي  قطعه موسيقي تعبير مي گردد

در به ديوار و  ؛به آن چه فراروي اوست محدود مي شود ،هرچيز وديگر سهيم مي شوند  يپيوستن هر سطح به سطح

 ( 31، 1380اران، ک)اردالن و هم مانديوار به آسمانه و آسمانه به آس

ه درون مايه هنر كند كجونز اظهار مي : : تاج محلیاسالم ینات در معمارییمت تزکاز ح ی: مثال6-3

رار عناصر کمي تالهندسه و در مورد معماري اس خوشنويسي و (بدون در نظر گرفتن فرم موالح يا مقياس)مي الاس

نار اينها قرار مي كنيز در  يطرح هاي گل دار و موتيم هاي تجسمد  باش ه اساس همه آنها قوس است ميكمعماري 

يه هاي بيشتري از ه قادرند الكچرا  مي مي باشند النور و آب نيز از مولفه هاي مهم تزيين اس"او مي نويسد:   گيرند

وچون بند بند بودن فضا را با سطوح آن مي توان ساخت   نند و فضا را تغيير دهندكطرح ها و الگو ها را خلق 

ي بسيار زيادي بين فضا و کمي نزديالوراسيون سطوح آن صور  مي گيرد، در معماري اسكبا د ومفول بندي فضا

رار طرح واره که مي توان حس پيوستگي فضا را در قال  تكجونز از تاج محل به عنوان نمونه اي د  تزيينا  وجود دار

در مقياس هاي ( نج هاكسه )در اين بنا انواع قوس ها و فيل پوش ها د  نكها و عناصرمعماري در آن يافت ياد مي 

از  (تاج محل)هر نما از بنا  ار گرفته شده است كمختلم براي ايستايي و حل مسايل سازه اي و همچنين تزييناتي به 

يل شده کتش ه بخشي از سيستم سازه اي ساختمان به حساب مي آيدكدو رديم سه تايي از تو رفتگي هاي قوسدار 

 (با حفظ تناسبا )ايوان هاي ورودي هر نما الگويي همانند اين تو رفتگي ها دارند و در واق  مقياس بزرگ تر  است 

  وچكفضاي زير گنبد   دام از اين دو با مينياتور و مقرنس خا  خودشان تزيين شده اندكالبته هر   اجرا شده اند

وي اصلي کور سكه اين قوس ها در ادامه قوس هاي كوار شده است سري قوس هاي باز س  بر ي ( وچكشبستان )

عنور سازه اي   تزييناتي تجلي زايش دوباره ي ن ترتي  هر عنوريبد  ه ساختمان بر آن قرار گرفته قرار دارندكاي 

جلوه هاي موج گونه  رد كم سازي تاج محل مشاهده كرا مي توان در  يمي مفهومالمثالي ديگر از تزيينا  اس  است

 کادرا ي اين حالت در محدوده يه اي از آب قرار گرفته است اله اين مقبره بر كند كم سازي چنين تداعي مي ك

ند و ديد و منظري زيباتر از هر گونه كچنين چيزي را تداعي مي   ل آن يكه کنيست بل کفردي انساني قابل در

 ( 79، 1383د )جونز، راندوي هنري مي تواند باش

 يبه عنوان فرمها ييو ختا يمي، اسلياربرد نقوش هندسك ع آنها:یاربرد وسکمت کو ح ینیی: نقوش تز7-3

مونوع بخوو  مساجد بر  يط هايثر محكروح در ا ير موجودا  ذيدن توويشكاز  يو خوددار يمعمار ينييتز
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 يوه هايح شيتوض ي(  برا83، 1367، يده است )انوارين رسين باب از معووميه در اكبوده است  يتياساس روا

 توان گفت: ين نقوش مياربرد اكمت کاعمال شده و طرح ح
وجودند  ي ا  همه کيوان، معادن و فلي، جهان وجود از جماد، نبا ، ح"وحد  وجود" يفلسف دهيبنابر عق -

ران است و موجودا  همه يکب يايوجود، در"و اشد، وجود خدا قرار دارد  به قول مالصدرا  يه در مرتبت فوق و اقوك

اال  يو خ ين حال امواج خود موجودند ولو موجود به وجود تبعين در عيکا باشند ولين دريندد و امواج عيامواج او

 "ثر استکا هستند، وجود واحد و موجود متير درين حال زيا هستند و در عين دريستند  پس امواج عيمحض ن

 ( 4988، 1363ن، ي)مع

 داناست  يمکيبر وجود ح يليو دل يه نشانه كنده است که افيم ساكشامل و حا ينظم يبر جهان هست -

ردن حد آن كر موارد درواق  واگذار يسنگ و چوب و سا يله يروح به وس يساختن مجسمه از موجود ذ -

انسان  ييتوانا يطه يه توان تحمل آن بار را ندارد مگر به اذن خداوند  حكموجود جاندار به سنگ و چوب است 

را  يهر ماده ا يه حد متعالكخود است  يهر موجود در ظرف وجود يدر بالفعل شدن توان بالقوه   مكمحدود به 

دن نظم و يافته است، حد آن بخشيل کيجان تش يه ساختمان، از مواد بكظهور و بروز برساند؛ از آنجا  يبه منوه 

گردد  يم يمتجل يال هندسکه در اشكباشد  يجان م يتبلور آن جسم ب يعنيم بر آن، كن حايردن قوانكار کآش

 ( 70، 81، ي)انوار

ز طرح قرار كه در مركم ينيب ي، شمسه ها را ميند؛ در نقوش هندسيز گراكهر دو مر يو هندس يمينقوش اسل

( فراگرفته است؛ نقوش ينيگره چ يال مختلم و ستارگان گوناگون )آلت و لقطهاکگرفته اند و حول آن را اش

 ييچهايعت مارپيرالها در طبيها همانند اسپ يميزگرا را در خود دارد، اسلكمر يشه ين انديا ياملتركبه طرز  يمياسل

شوند   يتر ميکو بار ي ز و باركبه مر يکيچش و نزديده اند و به تناس  پيچيپ يزكمر يه حول نقطه كباشند  يم

به  يتكت دار است  با حركا و حريپو يروح يچ داراي، مارپيل هماهنگيدر آن؛ به دل ينه سازيرزم نبودن قر يعل

 ي؛ نقوش هندسابندي يمدر تمام سطوح مورد نطر گسترش  يميو اسل يد: طرح نقوش هندسيم ديز خواهكمر يسو

نور گسترش  يا و اشعه هايه در امتداد همان زواكاست  ياض جهان هستيمنب  ف ياز تابش انوار نوران يليتمث

هماهنگ و گسترده بر تمام  يدگيچيق پياز طر يميند؛ گسترش نقوش اسلکاف يبه پرتو ميتك ي  بر همه جاابدي يم

 يزيموجود در هر دو نوع طرح چ يرد  هماهنگيگ ينقاط صور  م يطرح و حضور در همه  ينه يزم ياينقاط و زوا

 ( 1370هار ، كثر  موجود )بوركوحد  وجود و  يست جز همان معناين

ل با کظهور برسد، در آن ش يبه منوه  ي سمبل يلکبخواهد به ش يدر معمار يوحد  اضاف يمعن يوقت -

ا به ياست،  يباشد، ضرور يسان ومساويکنقاط در ارتباط  يه نسبت به همه ك يتيزكا مريفرم در نظر گرفتن محور 

 ( 71، 81، يرند )انواريا محور قرار گيآن نقطه  ينقاط رو به سو يد همه يگر بايمفهوم د

 :یاسالم یناتییعناصر تز یبررس: 8-3

 م يپرداز يم ي هر  يمت وجودکو ح ينا  اسالمييعناصر تز يدر ادامه به بررس

ه كي هاي ظريم خطي كاکح)مي به نحوي به آن مزين شده اند التقريبا همه ساختمان هاي اس :یسیبه نویتک

م الكه عاملي موثر در ماندگار ساختن كو از آنجا  ( و يا نقاشي باشند  مي تواند سنگي، گچي، مرمري يا موزايي

خط شعر يا   آيه اي از قرآن، ي الي ها معموكاکمتن اين ح عنور مهم تزييناتي است   خداوند مي تواند باشد ي

ي با هندسه کتيبه نويسي نيز ارتباط بسيار نزديكمي الهمانند ساير هنرهاي تزييني است  اسامي و ثبت تاريخ اس

قاب براي   نند و ازل  اين نوشته ها به عنوان يكسري اصول رياضي تبعيت مي   اسبا  حروف آن از يتن دارد 
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اين نوشته ها مي توانند به طور مستقل نيز روي  عناصر اساسي بنا مثل ايوان ها و قرنيز ها در نظر گرفته مي شوند 

ل و يا محمد مي لما  واحدي مثل هالك رار و چيدمانکه اساس آنها تكپانل در قال  طرح واره هاي خطي   ي

 يم تيبه اجراكبا مدول   فيلتر نوري براي بازشوها در قال  سطح مشب  گاهي نيز به عنوان ي باشد اجرا شود 

 شوند 

ه تا آن زمان دست كمال و پيچيدگي رساندند كمي طرح هاي هندسي را به درجه اي ازالهنرمندان اس هندسه:

اين هندسه  رار، تقارن و پيوسته بودن عناصر بيان مي شوند کي  دلنشيني از تكها در قال  تراين طرح  نيافتني بود 

  مختلم در جهت خلق استادانه طرحي ي يپويا با شناخت استادانه رنگ ها و اعمال سايه روشن ها ي پارچهکي

 ت ار گرفته شده اسكبه  (از لحاظ بوري)پارچه و متعادل 

گل و  مي طبيعت را با مهار  هنري خويش از نو زنده مي سازد الد هنرمند اساستا :یگلواره ا یطرح ها

اين طرح را مي  "جونز مي نويسد: د  اري ها، تزيين اشياء وساختمان ها باشکاشيكالگو براي   درخت مي توانند ي

ادي روي زمينه ه اين رديم هاي گل و گياه با دقت و ظرافت زيكرد كرنگ روي مرمر سفيد اجرا   توان به طور ت

ه در واق  ك)يا اسليمي   نقوش عربس  پياده شده و با ته سايه هايي از سنگ هاي قيمتي و سخت مزين شده اند

ه از عناصر مهم تزيينا  هندسي گياه كست(  يرانيمسلم ا يو جزو هنرها يطبق اسناد متعلق به زمان هخامنش

خود اين شاخه  ند وكه به طور قانونمند و دو جانبه شاخه پيدا مي كگونه مي باشد در واق  ساقه اي است بي انتها 

جونز مي د  چرخش مناس  به ساقه اصلي اوليه برس  نند و مي توانند با يكها نيز به همان ترتي  شاخه پيدا مي 

و عاري  يبي متعادلكرار دو جانبه خطوط منحني همراه است ترکه با تكرار شونده و بي انتها کت تكاين حر" گويد:

ه با تغيير دادن كمي به حساب مي آيند الاسليمي ها بهترين مثال ازتزيينا  اسد  از هر گونه تنش به وجود مي آور

ه کشب  نندك يزمينه و بافت جلوه اي سه بعدي و پيچيده و بدي  خلق م ،مناس  و به جاي ضخامت خطوط، رنگ

  شود يمم است اجرا كي  هندسي طرح حاكل تركبر ه كبندي اوليه و زيرين اسليمي تحت همان اصول رياضي 

فقط در محدوده اراده خداوند تلقي  (از انسان تا حيوان)ه خلق هر جنبنده اي كاز آنجا  وانات:یصورت ها و ح

مي الاس يند و هنر تجسمكچنين صور هنري رايج در دنيا من  مي   م هنرمندان را از اصرار بر خلق يالمي شود اس

 ت آراستن اشياء و بناهاي زير مذهبي و همچنين نقاشي مينياتوري محدود شده اسبيشتر به 

رد كارك نور نمادي از روحانيت و تقدس به شمار مي رود  (مسلمان يا زير مسلمان)براي بسياري از انسان ها  نور:

به طرح واره ها مي مي، جلوه بخشيدن به المان هاي ديگر معماري و همچنين اصالت بخشيدن النور در معماري اس

، صفحاتي مجازي از  نماهاي مشب ينترل مناس  نور مي توان در طراحكه با كته اشاره دارد کجونز به اين ن باشد 

فرم معماري بدهد و در هر ساعت از شبانه روز جلوه اي  پويايي خا  به طرح و  نور مي تواند يد  نور را پديد آور

ايده آل بين صفحا  و همچنين  يي  مناس  سايه روشن ها و با خلق تضادكترخا  به آن بخشد و بدين ترتي  با 

 د سري تغييرا  بيروني را اعمال نمو  سري بافت براي مجسمه هاي سنگي و سطوح آجري مي توان ي  تعريم ي

  ه هوا را خنکمي در عين اينالزي سرزمين هاي گرم اسكحوض ها و فواره هاي آبي در بناهاي حياط مر آب:

آنها را دو  يس مي سازد و زيبايکرا منع يآب نه تنها عناصر تزيين مي سازد جزيي از تزيينا  نيز به شمار مي رود 

 ( 81، 1383د )جونز، يدي بر محورهاي ديد باشكه مي تواند تاکند بلك يچندان م

 :گیری نتیجهو  یبند جمع: 4

به  يمت هنر موضوعاتکه موضوعا  مرتبط با حكن ادعا يست بر ا يدكي، تاشود يمق باال حاصل يآنچه از تحق

ست  با يدر دست ن يهنر اسالم يمت، هنر و حتکاز ح يق و مشخويم دقيده هستند  تعاريچيو پ يت موهوميزا

وتاه در كن جستار يوم به ذهن تالش شود  ايشتر مفاهيتا در جهت تقرب هرچه ب شود يمتالش  ين وادينهمه در ايا

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


آثار و مقاالت برگزيده نهمين کنگره پيشگامان پيشرفت کاملمجموعه    

1183 

 

ر کف يآن، مفهوم ير اجزايهمچون سا ياسالم ينا  معمارييه تزكند ك يآن، ثابت م يمت وجودکح نا  وييباب تز

اربرد ك ي ار نرفته اند و هر كد به بنا به يا  زايگاه الحاقين نوع از هنر، هرگز در جاينا  در اييشده و به جاست  تز

ه كآن  يو اجتماع ياربرد روانكها، خواه  ينج سازکآن مانند مقرنس ها و س ياربرد عملكخا  خود دارند  خواه 

ظهور  يند، وقتك يجاد ميا يو زلط انداز ينيه دو بك يموضوع سازد  يآماده م يانسان يمقاصد متعال يفضا را برا

 ياركاده ينا  نام اضافا  و زييه به تزكن حالت است يم  در ايريده بگيموضوع را ناد يو حس يه بعد روانك ابدي يم

افانه در هنر، و کموش يه با نگاهکم  حال آنيشو يخا  نم يوجود يمت و فلسفه کآنها قائل به ح يبرام و يده يم

ن يد بودن اير شده و مفکشتر بر فيد هرچه بكين ادعا را مردود دانسته و در تايتوان صحت ا يران، ميا يهنر اسالم

 نوع از هنر، برخاست 

ر يرد، به شرح زكان يتوان ب يشرفت ميپ يرانيا ياسالم يشبرد سند الگوين مقاله در پيو اما آنچه در پاسخ به تعهد ا

 است:

ه در ك يبوده است  موضوع يهنر اسالم ياز اعتال يرباز نمونه ايشور ما از دكدر  يو هنر اسالم يمعمار -

طه با ين حيااران كدست اندر ييتوان در عدم آشنا يز ميشده است و علت آن را ن يبنديمتر به آن پاكر ياخ يسالها

 يشتر معماريشناخت هر چه بن مقاله تالش دارد موجبا  ين رو ايدانست  از ا يرانيا ياسالم يل معماريم اصيمفاه

طه دست به مطالعه و ين حيت آن خاطر نشان شود و فعاالن اين رهگذار، اهميند تا از اكرا فراهم  يو هنر اسالم

 ياجرا يساله  50در افق  يرانيا ياسالم يمعمار ين الگوهاييآن در تب ن مهم بزنند و بتوانند ازيا يتعمق درباره 

 بهره ببرند  الگو

نا  به عنوان ييتز يالگوست  از طرف ياز مفاد سند راهبرد يکي، يرانيا ياسالم يبا چهره  ييساخت شهرها -

 يرون و نمايبنا، به ساخت نمود ب  اس تيت داشتن در مقيه عالوه بر اهمكست  ين بخش بنا، قسمتيتر يرونيب

ن جلوه و يگذار ترريتأثن و يه نخستكست  يهمان بخش يشهر ينا  و نماهاييپردازد  تز يم يلكاس يشهر در مق

 يشرفت ميپ يدر افق الگو يرانيا ياسالم يه شهرهاكم يدان ين، مياند  عالوه بر ايما ينمود را در برخورد با شهر م

ن مورد، دست به يست با مطالعه و دانش در ايبا ين رو ميباشند  از ا يرانيا ياسالم ياز هنر و معمار يست نماديبا

 زد  يرانيا – ياسالم يمعمار يه يبا روح ييساخت شهرها

شرفت در يپ يرانيا ياسالم يين الگوهاييمقاله به آن اشاره شد، موضوع تب يه در بخش مقدمه كهمانطور  -

بخوو  در جهان معاصر  ياديت زينا ، از اهمييدارد به آن بپردازد، بخش تز ين مقاله سعيا هكو آن طور  يمعمار

ه كرساند  همانطور  يم ياريارزار سخت جنگ نرم كشور در ك ين الگوها به حفظ فرهنگ اسالمييبرخوردار است  تب

 است، شده نهاده انيبن آن براساس ياسالم انقالب هك ناب اسالم فرهنگ نونكا"ند: يفرما يم يمقام معظم رهبر

شتر در شناخت هنر و فرهنگ و ابداع يست هر چه بيبا ين رو مي  از ا"قراردارد اسالم دشمنان تهاجم هدف قا يدق

 ست  يشرفته در بستر فرهنگ و هنر اسالميپ ينده اين موضوع، متضمن آيد و ايوشكشرفت آن يمتقن در پ يالگوها

 يه با شناختكان داشت ين گونه بيتوان ا ين مقاله را ميا ريتأثن يج فوق، مهمترياز نتا يينها يبند جم به عنوان 

جامعه را گرفت و  يره يکبه پ يو فرهنگ يهنر يحجمه  يتوان جلو يگردد، م ين دست مقاال  حاصل ميه از اك

گاه يران را به عنوان پايگاه ايالگوها جان يبه عالوه، اافت  يدست  يثابت و مانا در هنر و معمار يين راه به الگوهاياز ا

ه ك يار مهميند  موضوع بسك يم يان معرفيه دارد به جهانك يل و فاخريار اصيجهان اسالم، با هنر و فرهنگ بس

 در نحوي، به اسالمي كشورهاي در كه داريم احتياج ما"ن فرموده اند: ييز لزوم آن را تبيرهبر معظم انقالب ن

 در و آسيا در كهن و قديمي هاي تمدن داراي كشورهايي ي بقيه و -آمريکا و اروپا از اعم – نحوي به فرنگي كشورهاي
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از يانا  نين بيه اك  هرچند "كنيم روشن را آن ابعاد و تبيين را خودمان هويتي و فرهنگي تشخص نحوي، به آفريقا

ن ييتب يدر راستا  وچكهرچند  يمقاله خدمتن يه اكنند، باشد ك يار مکنه را آشين زميدر ا يشتريقا  بيبه تحق

 ان باشد يبه جهان ين تشخص فرهنگيا

 

 مناب :

 ميركقرآن  -

  يفرهنگ  رايزنان با ديدار  5/12/1383 ،يرضو مطهر حرم در يسخنراندر:  يشا  مقام معظم رهبريفرما -

  17/11/1380 اسالمي ارتباطا  و فرهنگ سازمان عالي شوراي اعضاي با ديدار  21/5/1383  ايران  ياسالم  يجمهور

د، ي، ترجمه: شاهرخ، حم1380، يرانيا يدر معمار يار، الله، حس وحد  و سنت عرفانياردالن، نادر، بخت -

 ، تهران کچاپ اول، انتشارا  نشر خا

، يارشد معمار يارشناسك ي، رساله 1367، يو اسالم يسنت يمعمار ي، اصول طراحي، مجتبيانوار -

 مدرس، تهران ت يدانشگاه ترب

 ي، مجله 1381د بر مساجد(، كيبا تا ياسالم يران )دوره يو هنر ا ين در معماريي، تزي، مجتبيانوار -

 زيياول، پا ياول، شماره  يمدرس هنر، دوره 

 برگ، انتشارا  سيدمحمد، ، ترجمه: آويني،1370 هنر، و جاودانگي نور، سيدحسين و تيتوس،بوركهار  -

 تهران 

 ، جالل، چاپ اول، انتشارا  سروش، تهراني، ترجمه: ستار1369هنر مقدس،  توس،يها ، تكبور -

معمار،  ي، مجله 1389قاجار،  ينا  دوره ييو تز يمعمار يمورد استفاده در طراح يبهپور، باوند، الگوها -

  30 يشماره 

 يال، مجله ي، نازيخسروشاه يسي، ترجمه: ادر1383، ياسالم ينا  در هنر و معمارييمت تزکجونز، اون، ح -

 41 يو ساختمان، شماره  يمعمار

 يال، مجله ي، نازيخسروشاه يسي، ترجمه: ادر1384، ياسالم يجونز، اون، سطح، الگو و نور در معمار -

 43 يو ساختمان، شماره  يمعمار

 تهران  دانشگاه وچاپ انتشارا  ، موسسه1328دهخدا،  نامة بر، لغتكا دهخدا،علي -

ر يا تفسيق مفردا  الفاظ قرآن يتا(، ترجمه و تحق ين بن محمد بن فضل )بيحس، ابولقاسم يراز  اصفهان -

 ، تهران ي، انتشارا  مرتضوينيحس يد زالمرضا خسرويق: سيقرآن، ترجمه و تحق يو ادب يلغو

 ، چاپ اول، انتشارا  سمت، تهران1388، يمت هنر اسالمکرهنورد، زهرا، ح -

، انتشارا  هرمس، يوروش صفوك ي، ترجمه 1378، يعموم يزبان شناس ينال دو، دوره يسوسور، فرد -

 تهران 

در  يقيتطب ياصغر، مطالعه  ي، عليرازيان مقدم، اصغر، شيفشچكان احمد، يد محسن، نادعلينژاد، س يعلو -

 يپژوهش يعلم ي، فولنامه 1389، يدر مناب  هنر اسالم "يوار نگاريد"و  "ينا  معمارييتز"اربرد دو اصطالح ك

 ، تابستان 15 ياره نگره، شم

 العلم، قم  دار ، انتشارا 1375د، يعقا آموزش ن،يمحمدحس ،يرباقريم ،، محمدرضايزالم محسن، ان،يزرو -
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، چاپ اول، 6، جلد ياصغر حلب يعل ي، ترجمه 1380 ، يح الغير: مفاتيبكر ي، محمدبن عمر، تفسيفخر راز -

 ر، تهران يانتشارا  اساط

 ، تهران ياسالم قا يتحق انتشارا  واحد ث،يالحد احسن ،1366 بر،كا يعل ،يقرش -

 ه، تهران يتاب االسالمک، دارال1بر، قاموس قرآن، جلد كا ي، عليقرش -

، "يهنر اسالم يفلسفه "و  "يمت هنر اسالمکح"در باب نسبت  ي، تامالتي، موطفيرامت، زهره، گودرزك -

 ، بهار 19 يبا، شماره يز يهنرها ي، مجله 1393

ون، عبدالرضا،چاپ يزاد، جهانشاه، هماك، ترجمه: پا1388، يدر معمار يشناس ييبايور ، زكورگ يگروتر،  -

 ، تهران يدبهشتيپنجم، انتشارا  دانشگاه شه

 ، تهران ي، وزار  فرهنگ و ارشاد اسالم1، جلد 1374لما  القرآن، ك يق في، حسن، التحقيموطفو -

 ر، تهران يبكريانتشارا  ام، جلد اول، چاپ ششم، 1363ن، ين، محمد، فرهنگ معيمع -

 يهنرها ي، مجله 1381د، يجد يها افق و معاصر ميمفاه چالش در ياسالم نژاد، محمد جواد، هنر يمهدو -

 ، زمستان 12 يبا، شماره يز

- Aston, Elaine And George Savora “Theatre as Sign_System: A Semiotics of Text And 

Performance”, Routledge Press, London, 1991. 
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