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 چکیده 

در تاریخ هنر، هیچ هنری به اندازه ی هنر اسالمی بحث برانگیز و متعالی نبوده است. هنر و زیبایی 

شناسی اسالمی برخالف نوع غربی هم با باطن و هم اصل وجودی انسان سر و کار دارد. نگاه عارفانه و 

ز مبانی قرآنی و نیز همراهی با علم ریاضیات و هندسه، سبب ایجاد شهودی هنرمندان مسلمان با پیروی ا

 آثاری شگفت انگیز و متعالی شده است. 

زیبایی جاذبه ای است ازلی، که هنر پل ارتباط میان آن و انسان است. معماری اسالمی برگرفته از زبان 

ی باشد. درک زیبایی قرآن است و یکی از عناصر اصلی نشان دهنده ی عمق غنای فرهنگ اسالمی م

موهبتی است الهی و پایگاهی ذهنی که به عینیت می انجامد و هنر بدون آن کالبدی است بی روح و 

خالی از جاذبه. در اینجا به معماری چنین نگریسته می شود که آمیزه ای است از تمام هنر ها. بدین 

د که در قالب هرگونه گرایشی تبیین ترتیب تجلی روح زیبایی آن، فرآیندی معنوی و جلوه ای ظاهری دار

می گردد و شیوه های نقد و ارزیابی آن بر پایه های جنبه های شناخته شده اشاره می شود. نتیجه ی 

این پژوهش به درک بهتر فضا و جذابیت بصری معماری اسالمی کمک می کند که حاصل آن درک بهتر 

 معماری و محیط و فرهنگ اسالمی جامعه کنونی ماست. 

 

 زیبایی شناسی، معماری اسالمی، هنر متعالی، فرهنگ اسالمیواژگان کلیدی: 
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 مقدمه  

زیبایی شناسی مفهومی فلسفی است که تا اندازه ی زیادی به احساسات و عواطف انسانی بازمیگردد و فالسفه در طول قرن ها 

. اگرچه دانشمندان از سده ی هیجدهم به دنبال جنبه اندهمواره از این مفهوم به عنوان سنگ بنای شناخت انسان یاد کرده

اند که علم قادر های علمی این مفهوم بوده اند اما با گذر زمان جنبه های فلسفی زیبایی شناسی بیشتر مزید بر این علت شده

 به پاسخگویی به پرسش های این مفهوم عمیق انسانی نیست. 

و نوع زیبایی طبیعی و زیبایی هندسی تقسیم بندی می کرد. او معتقد بود زیبایی افالطون فیلسوف بزرگ یونانی زیبایی را به د

طبیعی به موجودات زنده و طبیعت مربوط است و زیبایی هندسی را به خط و دایره نسبت می داد. لوکوربوزیه معمار بزرگ 

خود بسیار استفاده می کرد. هگل،  معاصر نیز زیبایی هندسی افالطونی را زیبایی ماشینی می نامید و از آن در طرح های

 فیلسوف بزرگ معاصر، نیز بر اساس نظریات افالطون دو نوع زیبایی، طبیعی و هنری، را مطرح ساخت. 

به باور حکمای اسالمی، زیبایی های موجود در این دنیا، جلوه هایی از زیبایی مطلق حق تعالی هستند. فیلسوفان اسالمی 

 محدود نمی کنند و زیبایی معنوی را هم در کنار آن مطرح می کنند.  زیبایی را به زیبایی طبیعی

زیباییِ معماری در چهار دسته ی عمده ی فرم و صورت، رنگ، عالئم و نمادها و تزئین مورد بررسی قرار می گیرد. فرم و 

جنبه ی روانشناختی و  صورت به دو دسته ی فرم های بی قاعده و فرم های با قاعده تقسیم می شوند. رنگ در معماری از

فرهنگ و عوامل اجتماعی تاثیرگزار است. عالئم و نمادها ماحصل برخورد طیف ها و اندیشه های مختلف بر پیکره ی معماری 

است. تزئین نیز یکی از مهم ترین رکن های معماری است که هم از بُعد ظاهری و هم از بُعد معنایی تاثیر خود را بر معماری 

 گذاشته است. 

زیبایی در معماری اسالمی تجلی گاه معنویت و جلوه ای از زیبایی خداوندی است. معماران اسالمی در طول سال ها همواره 

 تالش کرده اند در رنگ بندی، تناسبات، تزئینات و فرم، از دنیای مادی دل بریده و در ملکوت الهی به دنبال غایت نهایی باشند.

 
 زیبایی شناسی

 و دنبو متناسب دن،بو بجا  جهو به ه(نداز)بر ه( ویبندم )زمفهو به ستا یباییز واژه یشهر یب( کها )زهخدد نامه لغت در

 ،حلیه ر،یوز ل،جما ،حسن ،یشآرا ،نیکویی ،ینتز ،خوبی ،یباییز: نگاواژ برابر. کند می رهشاا یباییز ممفهو دنبو شایسته

  ،ستهآرا ،خوشنما ل،جما صاحب ،جمیل ،نیکو ب،خو ه،یبندز یمعنا به ستا فاعلی صفت یباز واژه جمیل ،لطیف ،مالحت

 ست:ا هشد تعریف چنین یباییز معین فرهنگ در. ملیح ،شایسته

 و تلذ، کند می تحریک را ننساا عالی تتمایالو تخیل و عقلو دارد، دجوو ءشی در پاکی و عظمت اههمر که ای هماهنگی و

  .نسبی ستا یمرا آن و آورد، می پدید را طنبساا

 و سیربر به کلمه سیعو معنی به شناختی یباییز علم. ستا ادراک معنی به و ستا یونانی لصوا در ستتیک()ا شناسی یباییز

روانشناسانه به جنبه  بیشتر یباییز ممفهو هجدهم نقر از. دازدپر می آن خلدا در دفر موقعیت و محیط سحساا یها روش

 ه شد و بیننده جزئی از این مجموعه به حساب آمد.خود گرفت. زیبایی در ارتباط با ادراک دید

 نهما؛ کند درک قعیوا یمعنا به را افطرا محیط در شخص هجایگا و افطرا محیط چگونه که ستا ینا یباشناسیز هدف

  وارد گیزتا به قریحه و سحساا ذوق،. میکند یفاا یباشناسیز علم در سلیقه و ذوق دارد، قخالا علم در عقل که را نقشی

  تبدیل یباز یشکلها و هاحطر متما فلسفه و علم به یباشناسیز ،بیستم نقر در ترتیب ینا به. نده اشد یباشناسیی زهازهموآ

 (9831)دولتخواه و همتی، .شد
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 اجموا و هستند مد ننمایا و سطحی یزر اجموا ما سقیا در: ستا یباشناختیز یها ارزش ایبر سطح سه به معتقد سمیتپیتر ا

ارزش  اجموا ینا تمامی یرز در و فرهنگی مختلف یها دوره در ها سبک نمایانگر هستند باالیی اجموا هکنند حمل که یگترربز

 (9811)پاکزاد و همایون، .هستند تغییر در مشآرا به که هستند شناختی یباییز دیبنیا یها

  به را ودنامحد ،جسم هبوسیل را عقل دهما ه یسیلو به را روح که نستآ یباییز: ندا دهکر تعریف چنین را یباییز یگرد ای عده

 (9831)کاروان، .ناقصو ستا مبهم هم لیو ستا معنی پر ربسیا نبیا ینا با تعریف ینا. کند متجلی ودمحد هسیلو

 زیبایی و هنر نزد افالطون

را بنیانگذار زیبایی شناسی افالطون را می توان نخستین اندیشه پرداز رسمی هنر از دیدگاه فلسفی قلمداد کرد و در واقع وی 

اند. افالطون معتقد بود که در هنر حقیقی چیزی هست که نمی تواند به دانش چگونه انجام دادن تقلیل پیدا فلسفی دانسته

 کند.

افراد مختلف درک مختلفی از زیبایی دارند و اینکه هر چیز زیبا در متن مناسب خود دارای زیبایی است؛ به عنوان مثال جامه 

زیبای مردی بالغ بر تن کودکی خرد دارای زیبایی نیست و نابه هنجار است. زیباترین و کاملترین اشکال از دیدگاه وی ی 

 اشکال هندسی هستند.

 فیثاغورثیان

فیثاغورثیان اولین کسانی هستند که به صورت واقعی و منطقی، درباره ی تناسب یعنی مهم ترین اصل زیبایی قدیم سخن 

بود. عدد و نسبت را حتی در « حد و نظام»میالدی اصل جهان را عدد شمردند و مقصودشان از عدد  6خر قرن گفتند. در اوا

آسمان ها هم حکمران می دانستند. دایره را از همه ی اشکال زیباتر و به همین دلیل تشکیل کرات و ستارگان آسمانی و 

 ی کردند.تناسب و فاصله های میان آن ها را زیباترین ترکیب ها معرف

 تعریف هگل از زیبایی

(، در آرزوی کامل کردن سیر فلسفه نوین در جهت برداشتی از حقیقت به منزله ی ذهن یا روح بود. هگل 9389-9771هگل )

 بوده است. هنر در پی عینیت بخشیدن به حقایق کشف نشده است.« سمبلیک»چنین می اندیشید که نخستین شکل هنر 

ت است از ارتباط اجزای خاص به یکدیگر، بدان گونه که مجموعه ی متناسبی تشکیل دهند. اما اجزا از نظر هگل زیبایی عبار

باید همگی جزء الزم باشند و خود به تنهایی با مجموعه متناسب باشند. به طوری که روی هم رفته، مجموعه متناسب و معقول 

 یز بیشتر خواهد بود. به نظر آید. هرچه ارتباط بیش تر و تناسب معقول تر، زیبایی ن

 هدف زیبایی شناسی

در زیبایی شناسی دو منظور موجود است: نظری و عملی. مقصود از نظری ارضای حس کنجکاوی است و معطوف به ترکیب 

های مهم هنری بشر و احساساتی است که از زیبایی موجود است و اشیاء الهام می گیرد. اما از لحاظ عملی زیبایی شناسی به 

 حس تشخیص زیبایی ها و امکان لذت بردن از آن ها را ارزانی می دارد. انسان 

 تجربه ی زیبا شناختی

بومگارتن بر این باور بود که ارزش زیبا شناختی اثر هنری را می توان با توجه به قابلیتش در فراهم آوردن موجبات کسب 

که برخی از زیبایی شناسان فرض کرده اند، بر مبنای تجاربی روشن برای مخاطبش سنجید. تجربه زیبا شناختی را، آن گونه 

فاصله یا زیبایی وصف نمی کنند؛ بلکه وصف آن مبتنی بر تعمق نشئت گرفته از درون موجود زنده است که سبب می شود او 

 (9831تر درک کند.)کاروان، محیطش را بیشتر و روشن 

 زیبایی و حقیقت

هیچ چیز زیبا نیست »(، می گوید: 9799-9686افقت اندیشه است با واقعیت. بوالو )حقیقت توافق فکر با موضوع آن است، یا مو

 اما از طرفی زیبایی مجبور نیست مطابق با حقیقت واقع باشد. « مگر حقیقت.
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علم از »حقیقت محصول فکریست که عالمانه هدایت می گردد؛ بنابراین ثمره ی علم است. پس مطابق با فرمول ارسطو که 

 عالم یا دانشمند از حقیقت یا واقعیت جر آنچه کلی و ثابت است چیز دیگری اخذ نمی کند. « شکل است.کلیات مت

 

 معماری و زیبایی

زیبایی  -2زیبایی فرمال )زیبایی فیزیکی مجرد(  -9انواع زیبایی مطرح در معماری را می توان به دو دسته ی عمده ی: 

 (9832تقسیم بندی کرد.)طاهباز،  خته با مفاهیم(سمبولیک )زیبایی فیزیکی آمی

 ویتروویوس شش عامل را در پدید آمدن زیبایی کارساز می دانست:

 نسبت اندازه های اجزای ساختمان با یکدیگر و با کل ساختمان. -9

 ارتباط بین اجزای ساختمان و نظم آن ها در کل ساختمان. -2

 ظرافت های ظاهری هرکدام از اجزاء و کل ساختمان. -8

مند ]مدوله[ بین تک تک اجزاء و کل ساختمان به طوری که بتوان کوچک ترین واحد را در همه جای تناسب پیمون  -4

 ساختمان دید.

 تجهیز ساختمان به ترتیبی که متناسب با نوع استفاده از بنا باشد. -5

 تناسب هزینه با عملکرد و مصالح به کار رفته در آن.  -6

 

 زیبایی در اسالم

آورد و در میان اسما و صفات از اسمی مانند الجمیل و مفهومی به نام زینت سخن به میان می فارابی در کتاب مدینه ی الهی

خداوند به بحث در باب زیبایی مقول می پردازد. هر موجودی هرچه بیشتر به کمال غایی خود نزدیکتر شود، زیباتر خواهد بود؛ 

است و از آن جا که زیبایی خداوند ذاتی است، برتر و  برهمین اساس خداوند که کاملترین وجود است زیباترین موجود نیز

زیباتر از هر موجود دیگری می باشد و خاستگاه زیبایی خداوند، ذات خود اوست؛ در حالی که زیبایی مخلوق از کیفیت 

دیکی با یکدیگر دارد که لذت و زیبایی، ارتباط بسیار نزجسمانی است که با ذات خود اتحاد ندارد. در نهایت، فارابی اظهار می

کند که چون اش ماورای ادراک ماست. بر این اساس فارابی اینگونه استدالل میدارند و در نتیجه، لذت خداوند همچون زیبایی

خدا زیباترین موجودات است و چون فعالیت های خاص او عبارت از تعقل در ذات است، پس بنابراین شدت و یقینی بودن 

 ودش، باید لذتی با شدت یکسان بیافریند. ادراک خداوند از زیبایی خ

 در که داندمی اموری از را زیبایی و حسن ایشان. است ایران در اخالق و زیبایی تعامل پردازان نظریه اولین از شهید مطهری،

 در را انسان روح در زیبایی تأثیر خود آثار از یکی در قدرعالی استاد این (9811)مطهری، .یابدمی پرورش خدا به اعتقاد پرتو

 دقت به اخالق با آن رابطه و انسان روح زیبایی و فعل زیبایی پیرامون مختلف هایدیدگاه تفاوت نیز اخالقی و فعل معیار باب

 آن معلول زیرا. زیباست قطعاً که شودمی صادر فعلی زیبا روح از زیباست، روح» :گویدمی او (9832)مطهری، .کندمی بررسی

 (9811)مطهری، .«کندمی کسب را زیبایی فعلش از انسان فرضیه، یک بنابر پس» :گیردمی تیجهن و «است علت

 مفهوم هنر اسالمی

مند  است که علم و سیاست اسالمی از هنر اسالمی چون شانی از شئون فرهنگ و تمدن اسالمی از فیض همان حقیقتی بهره

و سیاست اسالم هم « معرفت اهلل»است، علم اسالم نیز « اهلل اکبر»م آن برخوردار بوده است؛ بدین تفضیل که چون باطن اسال

 است.« وجوه اهلل»است و هنر حقیقی اسالم نیز در مقام ابداع « والیت اهلل»تحقق 

در نگاهی به معماری و هنر اسالمی دو وجه نظر و صوری در آراء مستشرقینی چون بورکهارت و کُربن از یکسو و آرنولد و گدار 

ی دیگر ظهوری کامل دارد. پرداختن به تجزیه و تحلیل های صرف تاریخی مبنی بر صور خارجی و جوانب ظاهری این از سو

 هنر و بی تفاوتی نسبت به معنایی که هنر اسالمی حاکی از آن است. 
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اند. از نظر بورکهارت دهاند که حتی در خانه ساده کعبه جهانی از رمز و راز دیبورکهارت و کُربن چنان به هنر اسالمی نگریسته

 کعبه نخستین منبع الهام هنر مقدس اسالمی است. 

در حالیکه نگاه پوزیتیویستی گدار و آرنولد به معماری و نقاشی چنان است که گویی اسالم در آغاز چون فکر و اندیشه مردم 

 بادیه نشین، برهوتی بی فکر و هنر بیش نبوده است.

 

 معماری جهان اسالم

ای از جهان می شود که ما با عنوان جهان اسالم می آید این گونه معماری شامل معماری گستردهکه از نام بر می گونههمان

شناسیم. معماری این کشورها تحت تاثیر ایدئولوژی اسالم در طول زمانی مشخص قرار گرفته و به همین خاطر دارای برخی 

 های مشترک شدند.ویژگی

ن اسالم را می توان از سال های اولیه ظهور اسالم تا پیش از گستردگی عام معماری مدرن گستره ی زمانی معماری جها

 دانست. با این حال نمی توان این گستردگی و نقش اثرگزار در معماری را در همه ی مناطق یکسان دانست.

 مسجد و آغاز معماری اسالمی

نه از این رو که اولین بنای ساخته شده در مدینه توسط مسلمانان و با هدایت پیامبر،  معماری اسالمی با مسجد آغاز می شود؛

 مسجد بود، بلکه به این دلیل که مسجد، تمامی کارکردهای معماری را یکجا در خود داشت.

تباط داشت و هم مسجد نه تنها محل عبادت، بلکه مکانی برای مدیریت تمامی اموری بود که مستقیم یا غیر مستقیم به دین ار

 چنین محلی برای تعلیم و تربیت و حتی محلی برای آسایش مسافران و خورد و خوراک آنان بود.

تحوالت زمان و دگرگونی های زمانه، تفاوت هایی در سبک و کارکرد بناهای دیگری چون مدارس، مقابر، کاخ ها و کاروانسراها 

 در تمامی جغرافیای اسالمی، مهم ترین و اصیل ترین بنا محسوب می شد. اما مسجد، بنا به الزام مذهبی .را ایجاب می کرد

جد را یک شهر خدا در دل تحت عنوان آغاز عصر اسالمی، هدف های نو مس معماری ایران آرتور آپهام پوپ، در فصل سوم کتاب

 تعبیر می کند. شهر خاکی

کارکرد متافیزیکی و تجلیات معنوی و عرفانی جلوه ی کلیه ی این بنا در کارکرد فیزیکی خود، مکانی است برای عبادت، اما در 

 رمز و رازهای معماری اسالمی است.

 ویژگی های هنر و معماری اسالمی

از روح معنویت نشان میدهد. این امر به  یگیرتمدن اسالم را با بهره یاسالمی برگرفته از زبان قرآن است و عمق و غنا یمعمار

اسالمی تجلی  یشناسی دین اسالم در معمار ه توحید و ایمان به تعالیم اسالم به عنوان اندیشه زیباییاست که اعتقاد ب یاگونه

 می یابد.

بود که نه تنها در اماکن دینی چون مساجد مورد استفاده قرار می گرفت، بلکه از آن در مدارس،  یاسالمی هنر یمعمار

اسالمی بسیار  یریاضیات و هندسه در معمار یرفته می شد. مقیاسهاضریحها و قصرها و حتی خانه ها و حمامها نیز بهره گ

 مورد توجه بود.

وی وقتی حوض و حیاط  کند.به عقیده بورکهارت معماری مسجد هرگونه کشش و کشاکش بین زمین و آسمان را منتفی می

آنچه در زیر است مانند آن چیزی »می گوید:  بیند،مسجد امام در میدان نقش جهان را که بنا در حوض آن انعکاس یافته می

ایم ما در فضایی محدود اما بی مرز قرار گرفته«. است که در باالست و آنچه در باالست، مانند آن چیزی است که در زیر است

 ولی می بینیم که از طریق یک حوض به ماورا سفر کرده ایم. 

زمانی، غیرمادی گی، تجریدی و انتزاعی بودن، بیقرینهزیبایی شناسی اسالمی به مسائلی چون: فضای مثبت و منفی، اصل 

 بودن تناسب و تنوع ترکیب، بافت، توازن، آرامش، وحدت، نور، رنگ، ظرافت روحانی و جاودانگی تزئینات توجه خاصی دارد.

 فضای مثبت و منفی
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 و ودهھضای منفی، فضایی بیمنظور از ف .است میتھا با منفی فضای مھ و مثبت فضای مھدر تزئینات کاشیکاری اسالمی 

بنابراین از این حیث  .است یکدیگر ملزوم و الزم نیز وحیاتشان مھاین دو فضا به مثابه روح و جسم مکمل  هباشد بلکنمی عبث

 است. هکمال خود دست نیافت به طرح نشود رعایت هااگر این ارزش فضا که دارند را خود خاص ارزش فضاها این از هر کدام

 شعله یابه گونه ها،مانند الف یاند، حروف کشیدهابا رنگ سفید نوشته شده اًقرآنی که معموال با خط ثلث و غالب یهادر کتیبه

 یافزایش فضا از نور میباشند. یاکننده هاله اند که تداعیآسمان تمایل دارند و آنچنان پیچیده و در هم تنیدهی آسا به سو

 نور بر ظلمت است. غلبهی سفید بر زمینه تیره نیز گوی

 

 قرینه سازی

های اقوام مهاجر شمالی ایران است به طور محسوسی در هنر ساسانی نمایان ای دیرینه دارد و از ویژگیسازی که ریشهقرینه

ی اسالمی به عنوان یک اصل پذیرفته و مورد اجرا گذاشته میشود. بنابراین رکاشیکاری معما است و از آن به بعد در تزئینات

بایی شناسی ایرانی اززیبایی شناسی آینه بهره میگیرد. از ساده ترین و در عین حال زیباترین فنون به کار رفته در بناهای زی

 اسالمی، قرینه سازی است.

معماران سعی کرده اند با استفاده از قرینه سازی بنایی زیباتر و باشکوه تربسازند. قرینه سازی نوعی نظم و آرایش خاص به 

دهد و از طرف دیگر میتواند نوعی تعادل در ساختمان به وجود آورد و نقطه ای را به عنوان نقطه ای کانونی به وجود یمحیط م

 می آورد.

 بی زمانی

 وقتی. است مادی هایصورت برای زمان .ندارد وجود اسالمی هنر در کهنگی یعنی نمیشود زمان شامل هیچگاه اسالمی هنر

 نقوشی .ندارد تأثیر آن روی زمان دیگر گیردمی خود به غیرمادی و معنوی حالتی و شودمی خارج مادی از حالت اسالمی هنر

 کماالند. به رو و زنده، پویا همیشه و دارند جاودانه اعتباری اندشده کار گرفته به اسالمی هنر در که

 تناسب و ترکیب 

تزئینات باید بین طرح و اندازه محل، تناسب منطقی برقرار  خورد. درها در تزئینات اسالمی به خوبی به چشم میرعایت نسبت

توانیم هر طرح و نقشی را پیاده نماییم بلکه باید مسائلی مانند ضخامت طرحها و نقشها، فاصله ای ما نمیشود، یعنی در هراندازه

وسیع و در ابعاد بزرگی پیاده نماییم  آنها از دید ناظر و میزان گیرایی را مدنظر قرار دهیم. اگر یک طرح بسیار ریز را در سطح

شود. رعایت تناسب و ترکیب خوب در خوشنویسی که از هنرهای مهم اسالمی است توجهی ناظر میباعث خستگی چشم و بی

ی گسترش طرحها و نقشها را می  و حیاتی است. ترکیب به ما اجازه ینماید بسیار ضرورو از قواعد هندسی خاصی متابعت می

تزئینات کاشیکاری بیشترین ترکیب بین نقوش هندسی و نقوش گیاهی صورت گرفته است. ترکیب در انواع مصالح هم  دهد. در

های هندسی که داخل آنها نقوش گیاهی امکانپذیر است مانند ترکیب آجر با کاشی یا آجر با گچ و... و هم در طرحها مانند گروه

 شود.پیاده می

 بافت

ا استفاده از مصالح گوناگون برای تأثیرگذاری بیشتر روی طرحها و نقشها مورد توجه بوده است. در های مختلف بایجاد بافت

دوره سلجوقی با ایجاد بافتهای مختلف آجری، تنوع بینظیر به تزئینات این دوره بخشیدند. تضاد بین بافتهای ریز و درشت، نرم 

 پذیرد.و خشن به منظور برجسته شدن طرحها صورت می

 نتواز

روند بر سایر قسمتهای معماری سنگینی در مبحث تزئینات معماری اسالمی هیچگاه نباید عناصری که برای تزئین به کار می

های معماری، طرحهای تزئینی نمایند و همواره تعادل و توازن باید در کل فضای معماری حاکم باشد. کاملترین موازنه بین توده
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ران حاصل شده است و همچنین اگر همه ابعاد بنا با یگدیگر توازن داشته باشند، کار دست و رنگ در دوره تیموری در شرق ای

 بشر وحدت و هماهنگی کار خداوند را منعکس می سازد.

 سکون و آرامش

 نه و هست کشاکشی نه نیست، تقال و جهد بیانگر چیز هیچ اسالمی معماری در»است.  آرامش دنبال به همواره اسالمی هنر

 احساس بایستی میگیرند قرار آن در که محیطی در مسلمانان( 9861، و ستاری تیتوس).«زمین و آسمان میان دیتضا هیچ

 شود.می ممتاز ناپایدار، و گذرا هرچیز از سکونش علت به مسجد محیط همچنانکه نمایند؛ آرامش و آسایش

 وحدت در معماری اسالمی

ت عالم هستی مربوط است، بلکه با وحدت زندگی فردو جامعه، که شریعت وحدت و یکپارچگی معماری اسالمی نه فقط به وحد

 امکان حصول آن را فراهم میآورد نیز ارتباط دارد.

از نظر اسالم، هنر الهی پیش از هر چیز تجلی وحدت الهی در جمال و نظم عالم »بورکهارت نیز بر این اساس معتقد است: 

همه این جهات هست و  ییابد. جمال بالنفسه حاوت، در نظم و توازن انعکاس میاست. وحدت در هماهنگی و انسجام عالم کثر

و ستاری،  تیتوس)«.بینداستنتاج وحدت عالم، عین حکمت است. بدین جهت تفکر اسالمی میان هنر و حکمت ضرورتا پیوند می

9861) 

 نور، رنگ و آب؛ سه عنصر زیبایی شناسی معماری اسالمی

عماری اسالمی است و نمادی از عقل الهی است. رنگ در انقطاب نور حاصل می آید و آب تصویر نور عمده ترین مشخصه م

 طبیعت، در معماری اسالمی است. در اینجا شرحی کوتاه بر این سه عنصر از دیدگاه عرفان خواهیم داشت.

 نور

جلی می یابد. و در کاستن از صعوبت نور جلوه خداوند است که حضورش در معماری اسالمی به ویژه در مسجد که خانه اوست ت

و سختی و سردی سنگ و بنا نقش بسزایی دارد. در بناها از کف براق و درخشنده و سطوح دیوارها برای شکار نور استفاده می 

تابید که انعکاسی در پی داشت . کلیسای مسیحی از عنصر نور و های الماسی شکل باز میشد و گاهی نور طوری از سقف

و ترکیب آن باسکوت، عالم موردنظر خودش را ابداع می کند؛ در حالی که هنر اسالمی بر تضاد دو عنصر نور و تاریکی تاریکی 

ژرف دارد عنصر نور بسان  یهمچون هنر مسیحی و هنر زرتشتی متمرکز نیست. اما از آنجا که این هنر با عالم ملکوت پیوند

شود. اسالمی افشانده می یمعمار ین منظر، نور، به عنوان مظهر وجود درفضااز جلوه وجود مطلق تلقی می شود؛ از ای ینماد

گنبدها و تزیین نقوش و مقرنس ها، همه و  یبرا یاز موزاییک ها و یا رنگ درخشنده طالیی و فیروزه ا یو بهره گیر یآینه کار

 نور است. یهمه بیانی از قاعده جلوه گر

 رنگ

مایانگر کثرتی است که ارتباطی ذاتی با وحدت دارد  از دیدگاه اندیشمندان هنر اسالمی ، رنگ از تکثیر نور حاصل می شود و ن

رنگ سفید نماد وجود مطلق و رنگ سیاه که پوشش خانه کعبه است نماد اصلی تعالی و فراوجودی است که خانه کعبه با آن 

 ارتباط دارد.

ر گرفته است یکی از اصیل ترین رنگ های مطرح در هنر اهمیت و جایگاه رنگ در معماری اسالمی مورد توجه کامل قرا

اسالمی رنگ فیروزه ای است، همچنین آبی الجوردی هسته تمثیل و مشاهده است بیانگر بیکرانگی آسمان آرام و تفکر برانگیز 

 سحرگاهان صاف و صمیمی است.

کسانی که نعمتها و آیات خداوند را یادآور می در فرهنگ اسالمی ما رنگ ها نشانه هایی هستند از وجود ذات باریتعالی برای 

 .(98 نحل) "یذکرون لقوم الیه ذالک فی ان الوانه، مختلفا االرض فی لکم ماذأ و" شوند و به آنها می اندیشند:

 آب

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

آب در فلسفه اسالمی بن هستی محسوب می شود و در عین حال عامل تطهیر نیز است. این صفت ذاتی چنان با حقیقت بنا در 

اسالمی بنا را مطهر کرده و صفت تطهیر می دهد. آب در عرفان و  یاسالمی ارتباط دارد که حضورش در متن معماری عمارم

 یحق است. به طور کلی هنر اسالمی سعی دارد تا احدیت خداوند را ال به ال یها و هم خوها، زیباییهنر اسالمی، جلوه پاکی

 زد. یعنی سعی در نمایاندن معنا تا جایی ممکن در صورت دارد.ها، نورها و اصوات متجلی ساها فرمرنگ

آن غرق  یاسالمی بگذارد و در بیکرانگی فضا یدر بنا ایاسالم، مرز هنر و معنویت کمتر کسی را میتوان یافت که پ یمعمار

کند و تذهیب دیوارها با منظم که بنا را از جهت خارج می یهایکار طاقدیسها، آینه یقو ی، انحناینشود. جذبه رنگ الجورد

 طبیعت درطبیعت است. یکلماتی که سر در عالمی دیگر دارند و... همگی تجلی ماورا

هنر اسالمی ترکیبی از شهود و اندیشه است؛ کیفیت بودها را در چهره نمودها متجلی میکند و در یک کالم، این عشق است که 

 آفریند.هنر را می

پاسخ « اسالم چیست؟»اگر کسی ناگزیر باشد که به پرسش »ی از تیتوس بورکهارت یافت: اتوان در جملهاهمیت بحث را می

بنابراین به ( 9861، و ستاری تیتوس)«.دهد، کافی است به یکی از بناهای معماری اسالمی اشاره کند؛ مانند مساجد جهان اسالم

هیچ چیز نباید بین انسان و حضور غیبی خداوند  ای است. در هنر اسالمیعقیده بورکهارت هنر اسالمی امری کامال اندیشه

  فاصله اندازد.

 

 گیریبحث و نتیجه
های مسجد، دستهای انسانی است که رو به سوی آسمان دارند. انعکاس بنا هنر اسالمی همواره رنگ و بوی الهی دارد. گلدسته

کند و هرگونه مرز واقعیت و مجاز را در هم دهد و ما را از فضای محسوس خارج میدر حوض آب، بیکرانگی فضا را نشان می

رسد، به معنای محل صدور نور است. نوری که شکند. مناره یا جایگاهی که کالم خداوند در قالب اذان به گوش مردم میمی

 بخشد وکند. پژواک کلمه نور به فضاها و اشکال معماری اسالمی قداست میمسیر تاریک انسان را در این جهان روشن می

گرداند، حضور الهی برای او محسوس است. کند به گونه ای که به هر سو روی میحس حضور پروردگار را در انسان زنده می

اسالمی با هدف و نیت الهی و ارتباط با نور مطلق شکل  یهمان طورکه در قرآن آمده است: )فاینما تولوا، فثّم وجه اهلل(. معمار

 آیات از عوض در و شودمی پرهیز نگاری شمایل از و بوده( …خمیده )گنبد، محراب، منارهگیرد در معماری اسالمی خطوط می

ا استفاده ب) نور پر امکان حد تا بنا شده سعی که است ای گونه به اسالمی معماری در نور تلفیق. شودمی استفاده بناها بر قرآنی

 .دگار هستی باشدفریآتا به نوعی تجلی گاه نور مطلق و  باشد( …و یاز آینه کار

 
 

 منابع داخل متن:  -

 انگلیسی فارسی مقاله منبع

  ( 9811، )مطهری یک نویسنده

  (9832، مطهری) نویسنده یک

  (9832)طاهباز،  یک نویسنده

  (9831)کاروان،  یک نویسنده

  (9861، و ستاری تیتوس) دو نویسنده

  (9831)دولتخواه و همتی،  دو نویسنده

  (9811)پاکزاد و همایون،  دو نویسنده
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 منابع  -
 سازمان سمت، “ هنر اسالمی تحکم ”. 9873، رهنورد، زهرا

 موزه ی رضا عباسی، “ای بر هنر کاشیکاری ایران  همقدم ”. 9862، کپانی، محمدیوسف

 سروش، “ هنر مقدس ”. 9861ستاری، جالل ، بورکهارت، تیتوس

 دانشگاه شهید بهشتی، “ شناسی در معماری زیبایی ”. 9811همایون، ع، ، پاکزاد، ج

 سعیده، “ زیبایی شناسی در معماری ”. 9831 همتی، س، ،دولتخواه، م

 همایش ملی معماری و شهرسازی معاصر ایران ، “ مفهوم زیبایی در معماری ”. 9831، کاروان، ف

 87صفه، شماره ی ، “ زیبایی در معماری ”. 9832، طاهباز، م

 صدرا، “ گفتارهای معنوی ”. 9832، مطهری، مرتضی

 صدرا، “ تعلیم و تربیت در اسالم ”. 9811، مطهری، مرتضی

 92هنرهای زیبا، شماره ، “ زیبایی شناسی و خاستگاه آن در نقد معماری ”. 9839، آیوازیان، س

 7هویت شهر، شماره ، “ ارزیابی زیبایی و هویت مکان ”. 9831، امین زاده، ب
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