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 «دیجیتال، هنر، معماری»
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 چکیده

نرمندی در سایه ذوق هنر ایرانیان در سرزمین ایران نماد از شکوه و فرهنگ وتمدن ایران زمین بوده از سالیان دور هنر و ه

، هنر اسالمی را از جمله برگرفته هنر ایرانی است منبت، معرق و هنر زیبایی معماری که سرشار و خطاطی، نقاشی، است.

، همچنین هنر اسالمی دارای ی در ایران داشته استیگاه وسیعو همچنین جامصادیق هنر سنتی و مقدس شناخته شده است 

بیرون در قالب تزئینات داخل و آنها می توان معنا، فعلیت آن پی برد و  ترکیب کردندو مولفه ماده و صورت است که از 

 و هنر تاریخ میان از آمده بر هنری دیجیتال هنرباعث خلق آثاری جاودان شده است. ساختمان بر روی کاشی ها وکتیبه ها 

 داده تغییر را خود پیشین مرزهای و شده گسترده مستمر طور فناوری،به افزون روز های پیشرفت با همگام که است تکنولوژی

ر راستای مولفه و تحلیل آن ها دکه با بررسی ، شده گسترده امروز انسان زندگی های جنبه و ابعاد تمام در جدید هنر این.است

و ، استمحسوب نمود که به شدت موثر حوزه شبیه سازی می توان آن را در  و داد شود قرار استفادهمصالح مورد اربرد اجزا و ک

 در می شود سعی پژوهش این درد. قوی انجام دامورد تحلیل ساختاری آن ها آثار تاریخی با این کار می توان پیش از اجراء 

 ایران سنتی  معماری در آن بکارگیریدیجیتال و  هنر می و اسال هنر ارتباط بین بررسیمعماری ایران به  بودن سنتی راستای

  گیرد.قرار  بررسی مورد

 

 ، معماری اسالمی، هنر دیجیتال ، مصالح، معماری سنتیاسالمیهنر کلید واژگان: 
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 مقدمه 

هر چیزی، بیانگر محتوا و حقیقت آن است و هنر سنتی و مقدس در اسالم بیش از هنر اسالمی نماد و رمزی از صورت،  مقوله

آن ها الهام گرفته از آموزه های قرآنی است و بنابر این که خداوند واقعیت و حیانی و آسمانی اسالم و ساختار و شکل گیری 

ممکن می هنر اسالمی، درک و تجربه عمیق این زیبایی را در آثار هنر سنتی، حسن و زیبایی را در همه اشیاء آفریده است، 

 مسی افزون بر هنرهای سنتی؛ همچون معماری مساجد، درباره هنرهای سنتی نیز صادق است.سازد و این اصل هر

هنری نیز بوده است.  ،قدر که تحت تأثیر تاریخچه ی علم و فناوری قرار دارد، تحت نفوذ تحوالت تاریخی هنر دیجیتال، همان

صنعتی، نظامی و مراکز تحقیقاتی و همچنین تاریخچه ی فناوری هنر دیجیتال به طرز تفکیک ناپذیری با پیچیدگی های 

فرهنگ مصرف کننده و فناوری های وابسته به آن آمیخته شده است. اما به راستی چه چیز استحاق آن را دارد که در قلمرو 

هنر دیجیتال جدید قرار گیرد؟ بعضی از مفاهیم کشف شده در هنر دیجیتال به حدود یک قرن پیش باز می گردد و بسیاری 

ها قباًل در هنرهای سنتی مورد بحث قرار گرفته اند. آنچه در واقع جدید محسوب می شود این است که فناوری  گر از آندی

دیجیتال، اکنون به مرحله ای از رشد و توسعه رسیده است که امکانات کامالً جدیدی را جهت خلق آثار و تجربیات جدید 

 در بکارگیری و اسالمی و هنر دیجیتال هنر ارتباط بین بررسی که به سعی می شود پژوهش این در هنری ارائه می دهد.

 پرداخته شود.ایران  سنتی معماری

 تحقیق: سوال

 هنر اسالمی چیست و چگونه مولفه های شامل می شود؟ .1

 چگونگی مولفه کالبدی هنر اسالمی که در معماری سنتی متجلی می شود؟  .2

 حت تر به اهداف معماری سنتی و معماری اسالمی آسان  می شود؟ چگونگی کارکرد هنردیجیتال در دست یابی را .2

 : تحقیق روش

 کتابخانه مطالعه همچنین. است استوار  توصیفی و تحلیلی روش از اندیشی آزاد پارادایم اساس بر نوشتار، این در تحقیق روش

 از آمده بدست نتیجه در و  حیاتی عضو لهمنز به پژوهشگر برنقش و پردازد می شرایط تفسیر و توصیف تحلیل، بیان، اساس ای

 داده  تفسیر و تحلیل آوری، جمع برای دهد، می موضوع با تعامل امکان محقق به تحقیق این. باشد داشته ویژه تاکید تحقیق

 .داد قرار بررسی مورد جامع دیدگاه از و شود استفاده پذیری انعطاف روش از ها

 فرضیه تحقیق:

 :فناوری درباره ماسال نظریهای و مفاهیم

 میشود گفته ابزاری و وسایل کلیه به و (11، 1231 )جعفری، است صنعت و فنی زبان فنی، روش فنی، دانش معنای به فناوری

 امروز" : می گوید مطهری شهید .میشود گرفته کار به آنان آسایش و مردم معیشتی امور ضروریترین آوردن فراهم برای که

 آزاد، مستقل، غنی، جامعهای توان نمی علم بدون .است فنی اطالعات و علم جوامع، همه کلید رخد،می چ علم پاشنه بر دنیا

 روابط، امور، اداره که یافته توسعه و بسط اندازه آن تا تکنیک (. دایرة212، 1231)مطهری،  "آورد وجود به قوی و عزیز

 (. 21، 1232 اردکانی، است )داوری برگرفته در را ...و بهداشت درمان، و مداوا تربیت، و تعلیم معامالت، مناسبات،

را   اسالم نظر و است علم فناوری که جهت آن از یکی : داد بررسی قرار مورد جنبه چند از شود می را فناوری دربارة اسالم نظر

 جامعه ای چگونه و دارد؟ هایی هدف چه است؟ دینی اسالم چگونه که کرد اسالم خود به نظر آنکه دوّم دانست، علم باب در

 رامی خواهد؟
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 دستورهای سایر ردیف در شده تدوین اسالمی کتب زمانی که ترین یقدیم از که است این علم به نسبت اسالم دیدگاه 

 از یکی عنوان به علم و شده باز « العلم فضل باب» و«  العلم طلب وجوب باب» عنوان تحت هم بابی روزه و نماز اسالمی مثل

 و بوده مسلمان هر گوش آوازه (ص) اکرم ندای پیامبر این طفولیت دوره از (.24، 1233 )کلینی، است شده فرایض شناخته

 : هست

 را اثر فائده و آن و باشد اثری و فائده متضمن که علمی هر حال بهر"بجوی دانش گور تا زگهواره راستگو پیغمبر گفت چنین 

 واقع هرجا در (.219، 1231 )مطهری، "است تشویق و توصیه و مورد خوب اسالم نظر از علم آن بشناسد، رسمیت به اسالم

آن  .است شده دعوت جهان اسرار به بردن پی برای خویش از خرد جستن بهره و اندیشیدن به آدمی میآمده، پیش مناسبتی

افراد  که است دستورهایی همه آمده، کریم قرآن در هک فراوان  اینها نظایر و "فانظرو" ،"یَتَذَکَّرُونَ  لَعَلَّهُمْ " ،"تَعْقِلُونَ  أَفَال" همه

 و قرائت با خود ظهور بدو در است. اسالم دانش و علم خود آغاز این و میخواند است، شده آفریده هرچه در تفکر به را اسالم

 واقع در اسالم .بود هتاز و نو تفکر یک نوین و و ویژه جهانبینی یک ظهور اسالم، ظهور (.2-1 )علق، ظهور کرد تعلیم و خواندن

 و تعقل به دعوت همواره کریم رو قرآن این از (.122 حکمت )نهج البالغه، است اندیشه یک به و دعوت عقیده یک به دعوت

 معلوم شده گفته مطالب به .با توجه (2، 1233 می دهد)حکیمی، پرهیز عقیده و اندیشه در اصل تقلید از و میکند اندیشیدن

 فناوری و صنعت صحیح از استفاده لزوم همچنین .است ترغیب مورد و ممدوح دین صنعتی در یندفرآ اصل که شود می

 از درست مهمترین بهرة اسالم، نظر از .نیست روا هرگز تباه کننده و تخریبی در امور آن از بهره برداری و است قرآن خواست

 در جهان بینی (.91، 1232 آملی، )جوادی است عصر آن مردم عملی و نیازهای علمی تأمین از عبارت عصر هر پیشرفته صنایع

 جهان، کنونی در شرایط و ارزشمند و مطلوب آن به دستیابی امّا نیست؛ سیر انسان نهایی هدف توسعه مسیر پیمودن اسالمی،

 مقصود به رسیدن یابزاری برا و وسیله منزلة به و متوسط هدفی عنوان به نهایی، با هدف مقایسه در بنابراین است؛ الزم امری

نیست  سنتی فرهنگ و ارزشمند عناصر کردن رها مستلزم فناوری ضرورتاً رشد است. بنابراین، مطرح اهلل الی سیر یعنی نهایی،

یک  همواره اجتماعی، و اقتصادی توسعه در فناوری، .ارتقا بخشید و حفظ را سنتی ارزشهای از بسیاری راه این در توان می و

 در مهم و اصلی کلیدهای از فناوری گفت؛ می توان نظر تعدیل این با (.21، 1211 بود)عباسپور، خواهد و هبود ضروری وسیله

 .می کند رشد و می بالد جامعه جمعی ارزشهای در بستر فناوری .است توسعه حال در کشورهای مشکالت حل مجموعه

 .جوید بهره ها آن از و باشد داشته را الزم تناسب زشی جامعهار -فرهنگی زمینهای با بتواند که بود خواهد موفق بنابراین زمانی

 و پیشرفت بر همواره متعالی دین یک عنوان اسالم به چراکه .ندارد وجود فناوری و هنر میان مرزی هیچ فرهنگ اسالمی، در

 .است کید داشته( اکورکورانه تقلید نه) دنیا روز فناوری و توسعه و رشد ابزار درست از بهره گیری

 :ادغام هنر و فناوری

دریافت ما از واقعیت می تواند تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار گیرد. حواس انسان مجموعه ای از تصاویر را از جهان دریافت »

ی به دنیا عرضه کرده، راه های مختلفی برای بازنمایی دنیای پیرامون می یابد. رمی کند و توسط ابزارهای خالقانه ای که فناو

که انسان از جهان می سازد بر پایه ی ترکیب اطالعات مختلفی است که توسط مغز فرمان داده می شود. برخی از  تصویری

ابزارها مانند دوربین نیز یک توهم منطقی از جهانی که می بینیم به وجود می آورد. تمام آثار هنری، بازنمایی از واقعیت 

شد یا در دنیای درون هنرمند باشد. در طول قرن ها، هنرمندان آموخته اند هستند. خواه آن واقعیت دریافتی جهانی داشته با

که چگونه از ابزار و تکنیک هایی که در اختیار دارند، برای فریب دادن چشم به منظور دیدن عمق، نور و فرم هایی که وجود 

، راه خود را برای ارائه 2واقعیت مجازیندارند استفاده کنند. در سال های اخیر، فناوری هایی مانند تکنولوژی دیجیتالی و 

 تصاویر شگفت انگیزی از دنیا آغاز کرده اند و حتی گاهی جهانی را به تصویر می کشند که تنها در تخیل انسان وجود دارد.

ونه تمام این تصاویر در واقع یک توهم بصری هستند. این تکنیک به این دلیل مؤثر واقع می شود که هنرمندان آموخته اند چگ

از این فناوری استفاده کنند و همینطور در مورد چگونگی درک فضا، نور و فرم توسط انسان گاهی دارند. در طول تاریخ تولید 
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هنر، هنرمندان همواره با خصوصیات پیچیده ی فناوری درگیر بوده اند. اغلب تصور می شد که هنر و فناوری نمی توانند با هم 

زتاب دهنده ی درک محدود معنا و نقش فناوری است؛ در حالی که تمام ابزارهایی که تولید می ادغام شوند که این نگرش، با

 شوند و تکنیک هایی که مورد استفاده قرار می گیرند، حالتی از فناوری به حساب می آیند.

ام ابعاد جامعه اگرچه فناوری به عنوان یک شاخه ی مشخص از دانش بشری شناخته شده است، نفوذ آن را می توان در تم

مشاهده کرد. تصاویری که در نقاشی، صنایع دستی  و طراحی مشاهده می شوند، توسط فناوری شکل گرفته اند. ابزار هر 

 ، ویدئو و یا رایانه باشد.2هنرمند، نمونه ای از تکنولوژی است؛ این ابزار ممکن است مداد، قلم مو، اچینگ

هاست یا توانایی بالقوه ای برای بیان دارد. نیروی بیانگر ابزار، در دستان حساس هر ابزاری دارای طیف وسیعی از توانایی 

تصویرساز، به اینکه تصویر نهایی چطور به نظر برسد و دارای چه ویژگی هایی باشد، کمک می کند. رنگ روغن، قلم مو، مداد 

نه های خالق را به هنرمند هدیه می کنند تا او حتی کاغذهای بی مصرف، قلم نوری، رایانه و لوح دیجیتالی، گستره ای از گزی

با توجه به اینکه فناوری، جامعه را در ابعاد وسیع تحت تأثیر قرار داده است،  را برای خلق کردن نقاشی موردنظرش یاری دهند.

واند از این اثرات آن را در هنرهای تجسمی نیز می توان مشاهده کرد و هنر به عنوان بخشی از جامعه بشری، هرگز نمی ت

طور در دنیای پیرامون خود تأثیرگذار بوده است و به همین  تأثیرات به دور باشد. فناوری در دریافت جامعه از خود و همین

دلیل چالش ها و موقعیت های جدیدی را پیش روی هنرهای تجسمی قرار می دهد. در جوامع بزرگتر، پیشرفت های 

 پل،سرعت به دنبال کشف این تکنیک های جدید، برای تجربیات هنری جدید باشند )تکنولوژیکی باعث شده که هنرمندان به 

2112، 23-21.) 

 :فناوری و معماری بین رابطه

طریق  عنوان به تکنولوژی از و اثر ارایه در مهارت و عنوان کارآزمودگی به هنر از تکنولوژی، و هنر معنای و مفهوم جستجوی در

 (21، 1231 )ریخته گران، کنیم می یاد معیشت و رفاه به برای رسیدن عملی انجام به نیل برای یفن ابزارهای و ماشینها تولید

 شعر، ادبیات، هایه رشت تمام و آید می مهارت معنای به ( Ars ) آرس واژه از( Art ) هنر نیز مختلف در دایره المعارفهای

 خلق در تخیل و مهارت بردن کار به هنر واقع در .1 شودمی شامل را معماری و سازی مجسمه نقاشی، و رقص درام، موسیقی،

 هنر معنی به .2 تخنه یونانی واژه دو از است آن فناوری فارسی معادل که تکنولوژی همچنین .2 است موضوعات زیباییشناسانه

 صنعت و هنر ارهدرب بحث از است عبارت و شده است گرفته معرفت بنیادین اصل و الهی کالم معنای به .4 و لوگوس پیشه و

 و صنعت .2 شود می ارجاع چیزها ایجاد ساخت و طریقه به و است صنعتگری مفهوم به اکنون واژه ( این42، 1234 )مددپور،

 .است ضروری و الزم حال هر در آنها نیز از بهره گیری لذا و میشود محسوب معاصر دنیای از ضروریات تکنولوژیک هنر

 سنت )ترادیسیونالیسم(:

به  «Trade» ت به معنای شیوه، روش فکری و قالب عملی معین و ثبوت یافته است. شادروان محمود حسابی در واژةدر لغ 

، کاروکرد را آورده است که در مجموع، معنای کار پختة ورزیده و از روی استادی را افاده می دارجز شیوه، استادگی، ورزه، کر

فرهنگ اسالمی آن، از مقولة ارزشی محض است و بر گفتار و کردار و رفتار  (. سنت در اطالق222، ص 1232نماید. )حسابی، 

 .پیامبر گرامی اسالم)ص( که برای مسلمانان تقدس خاصی داشته و الزم االتباع است اطالق می شود

همة مظاهر و  سنت در بحث فعلی، معنای عامی دارد؛ یعنی افکار، اعتقادات و آداب رفتاری که از گذشته بر جای مانده و شامل

فرهنگ و تمدن گذشته می شود. از این منظر، سنت دارای اجزایی است؛ از مضامین بلند کتب مقدس گرفته تا عادات و شیوه 

های زندگی خاصی که در برهه ای از زمان شکل گرفته و چه بسا به علت فرو رفتن در فرهنگ دینی، رنگ تقدس به خود 

زندة ویرانگر و خرافاتی محض باشد. با بنابراین، نخستین و مهم ترین کار در هر بحثی گرفته و ممکن است در زمان حاضر سا
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راجع به سنت، تفکیک اجزای مقدس و ثابت و الیتغیر سنت از اجزای زمانمند و مکانمند آن است؛ و چه بسا مسامحه و سهل 

مقدس آن شود؛ و این جاست که ممکن انگاری در این امر مهم موجب سرایت تقدس بخشی از سنت به بخش متغیر و غیر 

است جمعی برای حفظ جاه و مال و منال خود و به بهانة دفاع از حریم اعتقادات دینی، با جمود و تحجر جامعه ای را به 

ایستایی و عقب ماندگی بکشانند و جمعی نیز به بهانة پیشرفت فرهنگ و تمدن و به ناحق، دین و اجزای مقدس سنت را عامل 

 .عقب افتادگی بدانندرکود و 

کسانی که مدعی هستند مقتضیات متغیر زمان ایجاب می کند هیچ قانونی جاوید نماند، اول باید دو موضوع باال را یکدیگر 

تفکیک کنند؛ تا معلوم گردد که در اسالم هرگز چیزی وجود ندارد که با پیشروی به سوی زندگی بهتر مخالف باشد. مشکل 

ر امروز کمتر توفیق می یابد میان این دو تفکیک کند، یا جهالت به خرج می دهد و هر پدیده نو عصر ما این است که بش

 (.3، 1212ظهوری را به نام مقتضیات زمان موجه می شمارد )مطهری، 

 معماری سنتی: 

اشد. آشنا، ست. پس معماری خودی نوعی از معماری است که آشنا ب« آشنا»در لغت به معنی « خودی»معماری سنتی، واژه 

قابل شناسایی است و همه آن را درک می کنند و می فهمند. آشنا بودن زمانی رخ می دهد که سابقه ای از شناخت وجود 

داشته باشد. پس غریبه و بیگانه هیچ گاه آشنای ما نخواهد بود. به این ترتیب، معماری خودی نوعی معماری نوعی معماری 

ت. در فرهنگ خودی ریشه دارد و از ویژگی های فرهنگی و اعتقادی و رفتاری و آداب و مستقل است واز خارج وارد نشده اس

 (.9، 1233رسوم مردم و.... سرچشمه می گیرد و با آن انطباق کامل دارد ) صادقی پی، 

 هنر اسالمی:

است که کوشش  هنر اسالمی را از جمله مصادیق هنر سنتی و مقدس می دانند. بورکهارت از جمله کسانیسنت گرایان، 

اسالمی بودن آن را و دلیل بزرگ هنری به دنیای غرب بشناساند فراوانی نمود تا جایگاه و مقام هنر اسالمی را در جشنواره های 

دارای ماده و او بر این باور است که هنر اسالمی  .Nasr, 1999)1414 ,-(143 جدای از هنر دیگر تمدن ها، معرفی کند

ورت همان معنا، محتوا و یا تعبیر ارسطویی همان چیزی است که تحقق و فعلیت ماده که قوه و ص صورت است و منظور از

وحی و آموزه قرآنی می داند و همان گونه که  خاستگاه و ریشه هنر اسالمی را توسط آن صورت می پذیرد. او استعداد است، 

به نظر او هنر اسالمی از دو بخش حکمت و تکنیک  عناصر وحیانی، قوام بخش هنر اسالمی است.صورت قوام بخش ماده است. 

به ویژه معماری را برای فهم معنای روحانی، متافیزیک و جهان شناسی هنر اسالمی یا فن تشکیل شده است و توجه به حکمت 

تاثیر گرفته  فنون، مواد و نقوش در هنر اسالمی،او می گوید، اگر چه ماده هنر اسالمی؛ یعنی شیوه ها، امری ضروری می داند. 

برگرفته از آموزه های وحیانی و منبع اصلی هنر اسالمی اما این مساله در این که زبان صوری یا اصول است؛ از فرهنگ پیشین 

و در قلب آن هنر مقدس قرار آسمانی است که برآمده از آموزه های است، خللی وارد نمی سازد و معنا و محتوای هنر اسالمی 

 (.199، 1291حانی است ) موسوی گیالنی، ژگی های معنوی و رودارای ویگرفته است، 

 ریشه یابی هنر اسالمی:

سر منشاء و خاستگاه هنر اسالمی مرتبط با جهان بینی اسالم و وحی است و ژرف ترین معنای این جهان بینی که محور و اصل 

ین گونه وسیع در هنر اسالم رقم می زند است، وحدانیت است که موضوع کثرت را ا« وحدانیت»بنیادین آن محسوب می شود 

(. اینکه خداوند یکی است و هیچ چیز با او قابل قیاس نیست، همان دیدگاه تنزیهی است که در اسالم نسبت 1) تصویر شماره 

به خداوند وجود دارد و دیگر اینکه خداوند واجب الوجودی است که علت همه چیز است و باقی همه ممکنات هستند و هیچ 

ری خارج از سیطره خدواند وجود ندارد و در واقع همه عالم پدیده ها جلوه ای از خود اوست. هنر اسالمی نتیجه تجلی ام
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وحدت در ساحت کثرت است. این هنر به شیوه خیره کننده وحدت اصل الهی، وابستگی همه چیز به خدای یگانه، فنا ناپذیری 

ربنا »ش را نشان می دهد، خلقتی که خداوند در قرآن درباره آن می فرماید: جهان و کیفیات مثبت وجود عالم هستی یا آفرین

این دستگاه با عظمت را بیهوده نیافریدیم. این هنر حقایق مثالی را در قالب نظام مادی که حواس انسان « ما خلقت هذا باطال

روح از عرصه جهان دیدنی و شنیدنی به بی واسطه قادر به درک آن نیست، آشکار می کند بنابراین نردبانی است برای سفر 

 (.14، 1232عالم غیب بنابراین هنر اسالمی در بسیاری از نمودهای خود بیانگر این اصل وحدانیت است )نصر، 

 
 : کثرت در وحدت و وحدت در کثرت، آهیانه گنبد، مسجد شیخ لطف اهلل اصفهان1تصویر شماره 

 زبان نمادین هنر اسالمی: 

زاری است برای بیان تصور یا مفهومی که برای حواس ما غایب بوده و ناشناختی وغیبی محسوب می شود. به طور رمز یا نماد اب

کلی بر طبق نظر جالل ستاری در کتاب رمز اندیشی و هنر قدسی، رمز یا نماد بیان اداراکی و مشهود است که باید جایگزین 

هیم به این سبب است که زبان انسان صورتی تحلیلی، استداللی و چیزی مخفی و مکتوم شود. عجز زبان از بیان برخی مفا

عقالنی دارد و منطبق با عقل بشر است و در واقع زبان ابزاری است در خدمت عقل بشری که گاه از بیان مفاهیمی غیر عقلی و 

ول بیان می کند. از نظر شش تز در باب نماد و سمب« فلسفه زبان دینی » فراعقلی و شهودی عاجز می شود. تیلیش در کتاب 

هر دو به ورای خودشان اشاره می کنند » او نکته اول این است که ما باید قائل به تمایز میان نشانه و نماد باشیم. نشانه و نماد 

 . او برایGuenon, 2001)2(122 ,  «اما نماد ها بیشتر رابطه ای قرار دادی یا عرفی با آنچه دارند که به آن اشاره می کنند

نماد معنایی گسترده تر از نشانه قائل می شود و در این جمله به دقت اشاره می کند که نماد ها به ورای خودشان اشاره می 

 کنند و جنبه ای استعالیی به نمادها می بخشد.

بازی می  در واقع نمادها از این منظر نقش تهسیل کننده و کمک کنندگی برای دسترسی سریع تر به حقایق ازلی و معنوی را

کنند. همچنان که در آثاری هنری اسالم نیز این مفاهیم در قالبی نمادین ارائه شده و انسان می تواند به طور ملموس با آنها 

(. در واقع نماد یا رمز وسیله انتقال و ابزاری برای صعود ذهن از مرتبه سفلی به مرتبه اولیا 2ارتباط برقرار کند ) تصویر شماره 

 (.222-221، 1291عمودی دارد، بر خالف تمثیل که دارای حرکت افقی است ) شهبازی،  است و حرکتی
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 : زبان نمادین هنر اسالم، مسجد جامع یزد2تصویر شماره 

 پیشینه کاربرد واژه معماری اسالمی:

نماییبه خلق  معماران کشور های اسالمی بدون آن که نامی بر پیشینه خود نهند تا سال های متمادی بدون کمترین خود

شاهکارهای معماری اسالمی می پرداختند .معماری اسالمی به دست کسانی ساخته می شد که بیش از جستجوبرای دسته 

بناهایی با شکوه ، استوار و ماندگار بودند و کمتر به باز گویی بنیان می  بندی آن مانند سبک های دیگر ،در صدد پویایی

واژه های نو ظهور است و به چند « معماری اسالمی»ا نشات گرفته است ، در حقیقت واژه پرداختند که معماری ایشان از آنج

باستان شناسان و مستشرقین اروپایی برای دسته بندی شماری از آثار پر    قرن اخیر مربوط می گردد یعنی در دوره هایی که

 .(4،ص1232اشتند.)مهدوی نژاد، شکوه معماری کشورهای اسالمی این واژه را خلق و به جهان معماری عرضه د

 تاریخچه کاشی کاری در معماری اسالمی ایران:

ارزش و اعتبار معماری ایران تا حدود زیادی به تزیینات آن بستگی دارد. کاشیکاری از مهمترین خصوصیات معماری بوده، و 

و سپس استحکام بنا از آن بهره گرفته است. بسیاری را عقیده بر این است که ایران اولین کشوری بوده که از کاشی برای تزئین 

 (12:  1212)کیانی ، 

پس از گسترش دین مبین اسالم به مرور هنر کاشیکاری یکی از مهم ترین عوامل تزئین و پوشش برای استحکام بناهای 

بی یعنی قبه الصخره به گوناگون به ویژه بناهای مذهبی گردید. یکی از زیباترین انواع کاشیکاری را در مقدس ترین بناهای مذه

 تاریخ قرن اول هجری می توان مشاهده کرد.

ها با یکی از انواع کاشی تزیین  ها و حتی پل در ادوار مختلف اسالمی بناهای بسیاری مانند مساجد،مدارس؛مقابر،کاخ ها،حمام 

اشی آرایش نشده باشد.این هنر فراز و گردید و تقریبا از اواخر قرن چهارم هجری به بعد کمتر بنایی را می توان یافت که با ک

نشیب های زیادی را پشت سر گذاشته تا اینکه در طول دوره ی حکومت های ایلخانی،تیموری و صفویه به اوج رونق و 

شکوفایی خود رسید.تکنیک ها و اسلوبی که در تولید کاشی های دورهی اسالمی به کار گرفته شده اساسا با تکنیک هایی که 

هنر اسالمی با هنر ساسانیان تلفیق شد و هنری نو به وجود آورد. در  روف سفالی به کار می رفت مشابه می باشد.در تولید ظ

اوایل اسالم آجر، این عنصر زیر بنایی هر بنا، با انعطاف پذیری که داشت داخل و خارج بنا را زینت بخشید و دیری نپایید که 

از آجر گرفت و زینت بخش داخل و خارج بنا شد. در این زمان بود که   ه میدان راکاشی جای خود را پیدا کرد و در زمان صفوی

 (49-21:  1231انشعاباتی از کاشیکاری جدا شد و کاشیکاری به اوج خود رسید. )ماهر النقش،
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دند.خشت هنرمندان ایرانی از ترکیب کاشی هایی با رنگ های مختلف به شیوه موزاییک،نوع کاشی های معرق را بوجود آور 

کاشی های ساده و یکرنگ دورهی قبل از اسالم را)تحت گذر از مراحل مختلف(به رنگهای متنوع آمیخته و نوع کاشی هفت 

رنگ را ساختند.همچنین از ترکیب کاشی های ساده با تلفیق آجر و گچ نوع کاشی های معقلی را پدید آوردند.به این ترتیب از 

ا می توان مشاهده کرد که با یکی از روش های سه گانه ی فوق یا کاشی های گوناگون  قرن پنجم هجری به بعد کمتر بنایی

کاشی هایی که تا سده ی چهارم و پنجم هجری به کار می رفتند از نوع قلیایی بودند، و کاربرد آنها  رنگین تزیین نشده باشد.

 دیدبه تزئین داخل و خارج ابنیه تعمیم یافت و سرآغاز کاشیکاری ایرانی گر

استفاده از کاشی اول در کتیبه ها شروع شد، چرا که بلندترین نقطه ساختمان کتیبه ی اطراف بام است. که به کمال در معرض 

دید قرار دارد. در مواردی نیز، برای آنکه آیات و کلمات زینت بخش کتیبه ها خواناتر و مرئی تر گردند، در آنها کاشی با 

ین کتیبه ی که در تزیین آن کاشی به کار رفت متحمالً کتیبه ی مناره ی مسجد سین در ضخامت بیشتر استفاده شد. نخست

هجری ست  از آن پس طولی نکشید که کاشی نقش مهمی در  211نزدیکی اصفهان است، که تاریخ ساختمان آن در حدود 

 (9 ،1212)ماهر النقش،  معماری ایران ایفا کرد

ین است که در طی اعصار گذشته در حین پویایی و روند رو به تکامل این هنر در هر نکته ی مهم در هنر کاشیکاری ایران ا

عصر یک یا دو نوع خاص از انواع مختلف کاشی بیشتر مورد توجه بوده و در تزیین بناهای مهم و حکومتی جایگاه ویژه ای 

یه و قاجار کاشی های معرق و هفت رنگ داشته است.به طور مثال در دوره ی ایلخانی کاشی های زرین فام و در دوره ی صفو

 .  (121 ،1291،یانیکبیشترین کاربرد را در تزیین بناهای مهم این دوره ها داشته است)

  تزئینات معماری سنتی )اسالمی(:عناصر

 ط استدر راب عناصر تزئینی در معماری اسالمی با  که رشته های نقاشی، رسم، صوت / موسیقی است،  از کاربرد هنر دیجیتال

 .ها پرداخته می شودذیل به آن در موارد که ،ی(، نور وآب استاسلیم(شامل نقوش گیاهی و هندسی 

 (:نقوش گیاهی و هندسی )اسلیمی

و از دو عنصر تر کیب یافته است، طرح های در هم بافته اساسا نمودار تفکر هندسی اند در حالی طرح اسلیمی مختص به اسالم 

ترسیم وزن بوده و چون از صور و اشکال مارپیچ ترکیب یافته اند، شاید بتوان گفت کمتر از یک گیاه  که طرح های نباتی نشانه

و برگ درختان واقعی اخذ شده تا یک شیوه صرفا خطی. تزئینات مارپیچ و حیواناتی که عالمت و نشانه اشیاء خاص اند و شاخ 

به طبیعت صرفا پیرو لیمی با از دست دادن هر گونه شباهت خود طرح اس را می توان در هنر صحرانشینان سرتاسر آسیا یافت.

قوانین وزن و ریتم است. طرح اسلیمی در عین حال منطقی و موزون بوده است. طرح اسلیمی در عین حال منطقی و موزون 

تصاویر به بوده بر مینای نسبت های ریاضی و دارای ملودی های موسیقیایی است. در هنر اسالمی طرح اسلیمی به جای 

بافتی از رنگ ها یا  بلکه درست عکس هنر فیگوراتیو و ناقص آن هستند. تزیین و مبدل ساختن یک سطحکاربرده نشده اند 

متمرکز شود « من»اصی که می گوید نات نور و سایه ها مانع از این می شود که ذهن ببیننده بر صورت خنوسانات نور و سا

 (. 39، 1231)بورکهارت، 

کیفی دارد که در تناسب و هماهنگی یک بنا وحدت ی سنتی هندسه مانند مهندسی جدید محدود به جنیه های در معمار

تقریبا بی مانند خود را به دست می آورد. قواعد تناسب به طور سنتی بر تقسیم دایره توسط اشکال منتظمی است که مماس با 

ره به دست می آیند که رمز واضح وحدت وجود است که تمام امکانات آن در داخل رسم شده اند. بنابراین تمامی یک بنا از دای

در معماری اسالمی می توان عمال کلیه طرح های هندسی را با استفاده از یک خط کش و پرگار کشید و  هستی را در بردارد.

مهم تر در مورد اشکال  تقریبا تمامی طرح ها را می توان به چند شکل هندسی نسبتا ساده تنزل داد، به نظر می رسد نکات

هندسی مورد استفاده، از یک سو تحرک مدام آنها در زمان و مکان می باشد و از سوی دیگر حالت سحرآمیز استفاده از هندسه 
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که برای خلق طرح الزم بوده  مرئی تنها بخشی از طرح هندسی استدر این طرح ها آن است که در بسیاری از موارد تزئینات 

 (.39، 1231است )هیل، 

 :ر در معمارینو

حرکت، و هدایت از فضایی دیگر استفاده شده است در فضاهای معماری ایرانی به دقت از سلسله مراتب نور در تاریکی در جهت 

 در این سلسله مراتب، شدت نور و تاریکی در فضاهاست که میزان اهمیت آنها را مشخص می کند.

در صورتی که با تغییرات ده است و از جهت خاصی وارد فضاها می شود، نور طبیعی در معماری سنتی همواره جهت دهن

از آسمان به عنوان فضایی ماوراءالطبیه به سمت در نحوه نگرش انسانها به وجود آورد، نگاه شان محسوسی که در عصر حاضر 

 مادی تغییر یافته و نور به عنصری کاربردی تبدیل شده است.اصل فیزیکی و 

 «مرکز و در معماری مدرن تفرق استنور در معماری سنتی موجب ت» در یک جمله چنین بیان کرد که ان به عبارتی می تو

 (.22، 1234)رضامند، 

 اسالمی: معماری در آب

 طبیعت بر تا کردند آگاهانه سعی کامالً  دوره این معماران .کند می پیدا کاربردی حالت معماری، در آب نقش اسالمی دوران در

 آن و دادند شدنی رام حیاتی طبیعت و آب خود به زمان تکنولوژی و منطق کمک به آنها .درآورند نظم به را آن و یابند تسلط

 با معماران اسالم، از بعد .یگرفت م آرام آن کنار در و می شتافت آب سوی به معماری اسالم، از قبل .ساختند یتر غن را

 کشیده نظم به آب .آوردند معماری درون را آب انسان، با آن ارتباط و لتمثی و درک نقش و آب رفتار فیزیکی قوانین شناخت

آب  در معماری، در وحدت و مرکزیت نحوی به و یگردد م متجلی اسالمی دوران بناهای اکثر در شکلهای هندسی در شده

 بیشابور آناهیتای عبدم آذرگشنسب و آتشکدة از ساسانی دوران معماری در آب مرکزیت شد ذکر که نطور هما .می گیرد شکل

 از کریم قرآن مفاهیم .باشیم می را شاهد معماری در آب مرکزیت از های یافت تکامل شکل اسالمی دوران در .شد شروع

 قرآن از هایی آیه از الهام با مثال، عنوان به گردید، بخش معماران الهام و الگو آن، روان نهرهای و جوشان های چشمه بهشت،

 کردن داخل به ایرانی معمار گردید، شمرده ابدی زندگی و حیات نشانة جاری آب شده و یاد جویبار صورت به بآ از آنها در که

 عماًل نمی که شد وارد بناها ترکیب و ساخت در چنان آب ترتیب این به و کرده اقدام ساختمان و فضا از میان آب گذردادن و

 مساجد، های مرکزی حیاط میان در ها، باغ و ها کوشک مرکز در آب از هاستفاد .دانست جدا شده، ساخته فرم از را آن توان

 آن از استفاده به که می باشند در معماری گرانقدر عنصر این از استفاده از هاییه نمون غیره، و هاه خان و کاروانسراها مدارس،

 (.129، 1291)لیتکوهی،  شد خواهد پرداخته -باغ ایرانی و مسجد یعنی – باشند می بقیه از تر شاخص که کاربری دو در

 هنر:

 .است آن اصالت و قدمت اوستا، نشانگر در واژه این وجود .است داشته بسیاری معنایی تحول امروز، به تا آغاز از هنر واژة

 دالوری خوبی، هنر،  -/Hunaraهونَرَ /: 

 .هنرمند -/Hunar wantونت /:  هونَر

 ایستگی،خوبی برتری،ش  -/ Hunare tatهونَرِتات /: 

 و ظریف هنرهای معنی به امروزه و است یافته معنایی تحول زمان، گذشت با و بود اخیر معنی همین به آغاز در هنر واژة

 .زیرکی فراست، کمال، و فضیلت و معرفت و علم)نَ ه(هنر :است آمده هنر ذیل دهخدا نامة لغت در .میرود بکار هنرپیشگی

 و دارد بر در را دانش و فضل و فراست و هوشیاری که است آدمی شایستگی و کمال از درجه آن معنی به واقع در کلمه این
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  //روحی یا جسمی فوقالعادة توانایی کفایت،لیاقت، قابلیت، // اهمیت و خطر .مینمایاند دیگران از برتر را هنر صاحب آن نمود

 (.214، 1232)دهخدا،  خاصیت // نامه حواله و برات // شغل و حرفه و صنعت

 دیجیتال:

به معنای انگشتان باز  Digitusکه معنی آن به فارسی رقم است ، در زبان التینی  Digitکلمه دیجیتال برگرفته از کلمه 

است . در واقع این سیستم برای ورود داده ها ، بررسی و ذخیره سازی و خروج نتایج از پرت ها در مقادیر گسسته صفر و یک 

اطالعات بر مبنای مقادیر پیوسته عمل می کند . شمردن اعداد از طریق انگشتان  Analogصورتیکه استفاده می کند در 

 .دست یک سیستم گسسته است

 :هنر دیجیتال

هنر دیجیتال هنری است که با امکانات دیجیتالی خلق می شود؛ این هنر می تواند کامالً مخلوق رایانه باشد یا تصویری اسکن »

به رایانه و تغییراتی که توسط هنرمند در آن صورت می گیرد، به اثر هنری تبدیل می شود. در اغلب شده که پس از ورود 

و یا عکس های اسکن شده به خودی خود هنر دیجیتال محسوب نمی شوند، اما می توانند بخشی  1موارد، متن های دیجیتالی

 مانند هاییفعالیت دگرگونی باعث دیجیتال فناوری تاثیر (.273Paul, 2003 ,از پروژه ی بزرگ خلق یک اثر دیجیتال باشند )

 هنر اینترنت، هنر مانند جدید هایشکل که حالی در است، شده موسیقی/ صوتی هنرهای و سازیمجسمه رسم، نقاشی،

 برای دیجیتال هنرمند اصطالح ترکلی بطور. شوندمی شناخته هنری هایشیوه بعنوان مجازی، واقعیت و دیجیتال، چیدمان

 «دیجیتال هنر» گسترده، مفهوم یک در. گیردمی بهره هنر تولید در دیجیتال هایفناوری از که رودمی بکار هنرمندی توصیف

 این ساخت از هدف.شودمی گفته بردمی بهره دیجیتال رسانه یا انبوه تولید هایروش از که معاصر هنر به که است اصطالحی

 .باشد دیجیتال هنرهای هویت معرف تاحدودی که است فرد به منحصر بنایی آفرینش و متفاوت فضایی ایجاد ها، موزه

 گونه های مختلف هنر دیجیتال

این که گفته شود، تمامی هنرهای دیجیتال می توانند بر اساس فرم های مختلف، به طور مجزا و دقیق طبقه بندی شوند، کمی 

می کنند و یک طبقه بندی صرفاً صوری را به  متفاوتی را با یکدیگر ترکیبمشکل ساز است. در اکثر موارد، این آثار، اجزای 

چالش می کشند؛ به عنوان مثال ترکیب شدن یک اثر چیدمان فیزیکی، با یک سازه ی صوتی یا اینترنتی. با این حال آگاهی از 

هر ابژه )حتی ابژه های مجازی( با  ها بنا شده، از اهمیت زیادی برخوردار است. در نهایت، وجوه صوری که هنر بر اساس آن

توجه به محتوای مادی خود، شیوه هایی که تولید معنا می کنند را نشان می دهند. در میان فرم هایی که یک اثر دیجیتال می 

مجازی و  تواند در قالب آن قرار گیرد، می توان از هنر چیدمان، فیلم، ویدئو آرت، انیمیشن، هنر اینترنت، هنر نرم افزار، واقعیت

محیط های موسیقی نام برد. در جایی که وجوه صوری یک اثر به طور تفکیک ناپذیری با محتوای آن ادغام شده است )در واقع 

خود رسانه، پیام آن است( طبقه بندی هایی که بر اساس فرم صورت می گیرد، الزاماً در طراحی پیوسته ی موضوعاتی که در 

 .(Paul, 2003, 393)مفید و کارساز نخواهد بود هنر مورد نظر بسط یافته اند، 

 مصالح:در ایجاد و شکل دادن به  ارتباط بین هنر معماری اسالمی و هنر دیجیتال

 گچ بری:

در اوایل دوران اسالمی کاربرد گچ در تزئینات معماری، از جایگاه واالیی برخودار بود. به طوری که اغلب سطوح بناها را با آن 

 را با گچ بری رنگی تزیین می کردند. در مساجد اولیه از تزئینات گچ بری های پیشرفته رنگی استفاده می شد. اندود و روی آن

                                                           
6 Digital texts  
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استفاده از گچ برجسته کاری و کنده کاری یکی از فرآورده های ذوقی خاص معماری دوره سلجوقی است که تا دوره ایلخانی 

تر، پیچیده تر و پرکارتر شده و طرح اسلیمی ها، کاجی شکل ها و گل و ادامه می یابد. نقوش گچ بری شده در این دوره مفصل 

بوته های کوچک و بزرگ مورد استفاده قرار گرفت. در این زمان کتیبه هایی که نقوش متصل و پرکار داشتند اطراف محراب را 

 می پوشاندند.

ی مسجد جامع اصفهان و مقبره بایزید در بهترین گچ بری های تاریخ معماری اسالمی را می توان در محراب شبستان غرب

 (.33، 1239بسطام و.... مشاهد نمود )ایمنی، 

اصطالحی است که به هنر های « هنردیجیتال»هنر دیجیتال هنری است که امکانات دیجیتالی به واسط آن خلق می شود؛ 

شند و طراح رنگهای مختلفی را که مصالح سنتی، نقش طرح را روی کاغذ محکم یا گچ نرمی می ک معاصر شناخته شده است.

ترین مایه  های کاشی، هر یک کامل برای هر یک از اجزای زینتی الزم است، مشخص می کند. آنگاه مجموعه ای از همه رنگ

های نقش تکمیل شود و این تراش  خودش با قلم تراشیده و در واحدهای کوچک کار گذاشته می شود تا از باال به پایین رنگ

می گیرد که میان واحد ها فاصله به وجود نیاید. سپس همه را می توان با گچ سفت پوشاند. قطعات را می توان  طوری صورت

برحسب احتیاج حرکت داد و از این رو قابل جابجایی هستند. با استفاده از چنین روشی اجزای کاشی معرق یک سطح ساده 

ر بستر یا چیدن )که همیشه اتفاق می افتد( نقشه هر قطعه را چنان ترین انحراف د کامال مکانیکی را تشکیل نمی دهد. کوچک

عوض می کند که هر یک به اندازه بسیار کمی زاویه بازتاب متفاوت پیدا می کند و به تمام آن بازی نور دل انگیزی می بخشد. 

دقت مکانیکی زیاد  از مزیت این مطلب همیشه در مورد کاشی معرق صادق است مگر اینکه تالش ناروای یک صنعتگر به خاطر 

 (.112، 1233، پوپخاص این تنوع بکاهد )

در ابتدا کاشی رنگی، عموما آبی را در یک زمینه متضاد آجر ساده قرار می دادند تا نقشهای بزرگی بسازند. در اثنای مدت 

ی شد. مقارن سده چهاردهم های رنگی منجر شد که بویژه شامل گنبد ها م کوتاهی استفاده از کاشی رنگی به ساختن قسمت

های پیچیده ای به کار افتاد، که گاه سطحی برابر  های رنگی شبیه پارچه چهل تکه در نقش شیوه کاشی معرق، اقسام شکل

ترین نمونه ها مسجد گوهر شاد مشهد و مسجد کبود تبریز از سده پانزدهم  چندین ده متر مربع را می پوشاند. شاید کامل

( که دارای نام 1212مونه از کاشی معرق اوایل عصر صفوی را شاید بتوان در هاورن والیت اصفهان یافت)ترین ن باشد. کامل

است. نمای حیاط و سردر، یعنی تمام آنچه از بناهای اصلی باقی است، با رنگ عالی، بویژه زمینه « عمل حقیر حسین معمار»

یا زیبایی و دقت شایان یک کتاب خطی متمایز است. درهیچ کجا  هایی ها و گل ها، پیچک فیروزه ای نمایان و ترسیم اسلیمی

رای زمینه فیروزه ای چنین ناب و درخشان نیست، حتی در خود آن جواهر. سردر مسجد علی درست روبروی هاورن والیت دا

 (. 113، 1233، پوپهمان رنگ و کیفیت عالی است )

 : معماری مختلف های شیوهبه د و شکل دادن اارتباط بین هنر معماری اسالمی و هنر دیجیتال در ایج

 روش طراحی سنتی:

اصول اساسی و پایه ای روش طراحی سنتی در سنت ها ریشه دارد. کسی که می خواهد روش طراحی سنتی را دریابد، باید 

. بقای بداند که در این روش، صورت های معماری از یک نظام فکری، که تحت سیطره و تسلط سنت هاست،نشئت می گیرد

ها صورت می گیرد. انتقال اطالعات ذهن طراح به دیگران  این روش در فرهنگ، از طریق سنت ها و انتقال دست به دست آن

از طریق بیان شفاهی خود او، مشاهده اعمال او و تکرار کارهای او به وسیله شاگردانش انجام می پذیرد. این روش طراحی کامال 

راحی متمایز است. زیرا روش سنتی طراحی یک روش غیر مکتوب طراحی است و طرح تنها از روش های مدرن و آکادمیک ط

 (.43، 1233صادقی پی، ر ذهن سازندگان آن مجسم می شود )د
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اصطالحی است که به هنر های « هنردیجیتال»هنر دیجیتال هنری است که امکانات دیجیتالی به واسط آن خلق می شود؛ 

های معماری ایران به  روشهای تولید انبوه یا رسانه دیجیتال بهره می برد گفته می شود، در روشمعاصر مشهود است، می توان 

هر دو روش اجرا آنها به صورت سنتی و  به نحوه « معماری سنتی»و « معماری ایرانی»دو روش مختلف قابل بررسی است که 

 توجه به  معماری هر منطقه قابل اجرا است. ی مشابه یکدیگر هستند، همچنین با توجه به صورت سنتی و همچنین با

 مصالح معماری سنتی ایران: ارتباط بین هنر معماری اسالمی و هنر دیجیتال 

 این و شودمی مشاهده گریزی واقعیت و گریزی طبیعت از خاصی نوع واال، حقایق به رسیدن برای تالش دلیل به سنتی هنر در

. آیدمی حساب به خداوندگاری زیبای محصوالت از و متعالی هایارزش دارای سنت قلمرو در طبیعت، که است حالی در اقدام

 این آنکه جالب. شودمی راهنمون خاصی شگردهای سوی به را سنتی هنر معنا، به رسیدن برای واقعیت و طبیعت از گریز روح

 دو، آن متفاوت ظاهر به معرفتی هایخاستگاه رغمعلی و دلیل همین به و است مشترک مدرن شگردهای با اغلب شگردها

 شکل تغییر مدرن، هنر مثل نیز سنتی هنر یعنی. افزایندمی یکدیگر به را، مدرن و سنتی هنر شدن نزدیک شانس

Deformation آمیزمبالغه و شدید و تند تغییرات و Exageration و زاویه در تنوع ایجاد و دید زاویه زدن برهم و 

 اشیاء ذاتی حقیقت و مینوی رمز کردن برمال برای شگردها این انتخاب اما. کندمی اقدام طبیعی وپرسپکتی حذف و سازیساده

 و ذکر همان که اشیاء درونی طبیعت کردن برمال برای سنتی، هنر در گیاهی و هندسی نقوش و اسلیمی. هاستپدیده و

 :مولوی قول به. اندرسیده ظهور به است نهان تسبیحات

 (2 ،1231 رهنورد،) «آسمان اندر افکند غلغلی       نهان شیاءا تسبیحات ذکر»

 عنوان به اسالمی معماری هنر که، پرداخت موضوع از قسمت این بندی جمع در شده گفته بحث قبلی ادامه در که طور همان

دیجیتال  هی هنرنحوه شکل دسنتی در مقایسه با  مصالح در شکل دهی اما محدودیت هایی که،   شده شناخته سنتی هنرهای

تر کرده است. گذاربا آن مواجه است نیز باید مدنظر قرار گیرد. امروزه فناوری مدرن، دست هنرمند را برای نحوه ی ارائه ی اثر 

دیجیتال دیده می شود و روز به روز نیز در حال پیشرفت است، تکنیک هنر به غیر از تحوالت مواد و مهارت هایی که امروزه در

 هنربه شیوه ی سنتی استفاده می شود، در واقع تقریباً هیچگاه نمی تواند به تأثیری که  شکل دهی مصالحهایی که در 

دیجیتال با تکنیک های نامحدود خود می گذارد، دست یابد. تا هنگامی که مردم عموماً تصور می کنند که فرهنگ سنتی تنها 

دارد، شناخته شدن و پذیرفته شدن فناوری مدرن مانند تکنیک به شیوه ی سنتی وجود  مصالحدر دست ساخته های سنتی یا 

سنتی از آن  معماریهای دیجیتالی در هنر )اگرچه با حفظ تداوم در فرهنگ سنتی(، زمان بر خواهد بود. سابقه ی طوالنی که 

ارزش ا بر آن داشته تا خلق شده اند، مردم ر «کاشی معرق»و  «های لعابدار کاشی»که به روش  تزئینات :برخوردار است مانند

که به این شیوه خلق می  تزئینات مصالحبدانند؛ از سوی دیگر، درک مفهوم « ارزش هنری»سنتی را دارای گذاری بر معماری 

به  معماری سنتی پذیرفتنایجاد می کند که همین امر باعث  دیجیتال هنرو  معماری ایرانیهنر  تزئینات را بین  ارتباطشوند، 

پیش از ساخت مصالح برای آثار آن بر نحوه شکل دهی  به عنوان ارائه ی مدرن که تاثیر گذاریو هنر دیجیتال پایه عنوان 

 ایفا می کند.تاریخی نقش بسازی 

 سنتی ایران: معماری  شیوه هایدر ایجاد ارتباط بین هنر معماری اسالمی و هنر دیجیتال 

 عنوان به اسالمی معماری هنر که، پرداخت موضوع از قسمت ینا بندی جمع در شده گفته پیشین بحث در که طور همان

 اسالمی، معماری هنر که شمرد بر مستقل معماری نوعی سنتی معماری های شیوه و  شده شناخته سنتی هنرهای

 به سنتی معماری در اجرا نوع اجرا، های شیوه بر گذاری تاثیر معماری فرهنگ، به توجه با پیش از بیش دو هر هنردیجیتال

 هنر و اسالمی معماری هنر بین ارتباط که یافت دست نتیجه به بحث این در توان می.است بررسی قابل مدرنیته صورت

 خاصی پذیری تاثیر تاریخی آثار  مرمت یا ساخت پیش از  آن اجرای سهولت در سنتی معماری ساخت  روشهای بر دیجیتال

 .است شده تبدیل مدرنیته حالت به و داشته
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، مسئله ی زمان و سرعت انجام کار می باشد که از زمان شکل سنتی معماری  شیوه هایدر  که بایجیتال در مقایسه د هنر

، از ایجاد طرح های مقدماتی آغاز می شود که به هنرمند نقوش تزئیناتیگیری ایده، تا اجرای اثر را در برمی گیرد. فرایند خلق 

طراحی ، های سنتی روشدست یابد. این نوع از  طرح هایافته، و به ترکیب پردازی  ایده بررسی اجازه می دهد، راهی را برای

امکان می دهد که به محض شکل  تبدیل شده است. این شیوه، به معماری سنتی مدرن نام دارد و امروزه به تکنیکی سنتی

بودن ایده، پیش از عینیت  فرارال آن اختصاص داده و از احتم و بررسی گیری ایده در ذهن خود، زمان کمتری را برای ثبت

نیز، این زمان به حداقل رسیده است. به  های سنتی به صورت مدرن روشبخشیدن به آن بکاهد. در مورد مرحله ی اجرای 

به شیوه ی سنتی، به  معماریطور مثال، اگر بخواهیم اثری مشابه را با استفاده از هر دو روش خلق کنیم، مطمئناً در رابطه با 

رنگ و  به منظور ترکیب کردن مجدد  قالبتمیز کردن  قالب گیری و طرح اولیه، ن بیشتری نیاز خواهیم داشت؛ زمانی برایزما

ز این دست. اما در رابطه با ، زمانی برای خشک شدن رنگ ها تا امکان کار دوباره بر روی اثر امکان پذیر شود و مواردی او لعاب

ف تنها چند دقیقه قابل اجراست. با استفاده از رایانه، هنرمند این امکان را می یابد تا بدون دیجیتال، تمام مراحل کار، ظر هنر

 متفاوت روی آن کار کند؛ هنر طرح ها، نقوش و رنگ هایصرف وقت برای خشک شدن زمینه ی کار خود، بارها و بارها 

در صورت عدم رضایت، به راحتی مرحله ای از  مختلفی ساخته می شود و هنرمند این امکان را دارد که سطوحدیجیتال، در 

 امکان پذیر است. ه مدرنبه شیو وی آن کار کند، ویژگی که در هنر دیجیتالکار را حذف، و دوباره ر

 نمودار سیر نوشتاری در این مقاله:

 ارتباط بین هنر اسالمی و هنر دیجیتال در معماری سنتی ایران بررسی

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری: 

در هر گروه دسته و  مولفه کالبدی هنر اسالمی که در معماری سنتی متجلی می شود ،لی در این پژوهش سعی شد به طور ک

هر دیجیتال این امکان را به  که، ستناد دیجیتال هنر هنر اسالمی به عنوان نقطه عطف میان خود و نمود و مولفه  بندی

که همان معنا و  که شامل صورتمولفه های هنر اسالمی  تواند یم دیجیتال هنر این ؛گذارد می به نمایش دیجیتالی صورت

مباحثی مورد بحث که تحقق و فعلیت ماده که قوه و استعداد است، به وسیله آن صورت می گیرد.  استمحتوا همان چیزی 

معماری  شیوه هایو در ایجاد و شکل دادن به مصالح  هنر دیجیتالهنر معماری اسالمی و  نحوه ارتباط دهی درمقاله به عنوان

 و زمان ی مسئله ، سنتی معماری های روش در با که مقایسه در دیجیتال هنرمولفه هنر اسالمی و   باعث شناخت که سنتی

 از تزئیناتی، نقوش خلق فرایند بر می گیرد. در را اثر اجرای تا ایده، گیری شکل نیزمادر بازه  که باشد می ساخت اجرا سرعت

 ها طرح ترکیب به و یافته، پردازی ایده بررسی برای را راهی دهد، می اجازه هنرمند به که شود می آغاز یهپا های طرح ایجاد

  .است شده تبدیل مدرن تکنیکی به امروزه و دارد نام سنتی طراحی سنتی، شیوه های از نوع این. یابد دست
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