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  رانیا یسنت يدر معمار یهنر اسالم ياز شاخصه ها يریالگوگ

  )یو نقوش هندس بهیبر کت دیبا تاک(

  

  2شیرین گوران،  1محمدرضا افشاري بصیر

M_afsharbasir@yahoo.com
  

   چکیده

 ونگونـاگ  هـاي  عرصه در معنا و فرم در برانگیز تحسین غناي بر تکیه با متمادي هاي سده طی اسالمی - ایرانی هنر

 -اولویـت  به توجه با -بصري هنرهاي ي عرصه در. باشد مخاطبان براي معنوي واالي ارزشهاي حامل است توانسته

 از. اسـت  بـوده  دارا را سهم بیشترین آسمانی، معناي انتقال در اسالمی - ایرانی جاودانی نگارهاي و نقش و تزیینات

 جدید هاي نسل به آن انتقال جهت عالی مفاهیم و هنک هاي ارزش به توجه لزوم هنر، يحوزه اصلی هاي دغدغه

 شـهري  معاصـر  زنـدگی  ذهنـی  و کالبـدي  فضـاي  تلطیـف  در مفـاهیم  ایـن  از گیـري بهـره  و تداوم حفظ، که است

 اسـالمی  هنر مقدس ساحت در ایرانی هنر شکوفایی و اعتال اوج که باورند این بر مقاله نگارندگان.است تأثیرگذار

 از آدمـی  گـذار  موجبـات  بشري، ساز هویت عنصر یگانه ي مثابه به معنویت به اتکا با که نريه. است گشته متجلی

 مضـامین  و مفـاهیم  بازشناسی به است آن بر سعی نوشتار این در. است ساخته فراهم را معنویات علم به مادیات دیار

 شـیوه  و تحلیلـی  -توصـیفی  یقتحق روش از پژوهش این در است ذکر شایان. شود پرداخته قدسی معماري با مرتبط

  .شد خواهد گرفته بهره منابع و متون مرور تحقیق ي

  

     یاسالم- یرانیهنر ا ،یاسالم ي،معمار ینقوش هندس ،یهنر، هنر اسالم :هاي کلیدي واژه

  

  

                                                          
 کارشناس ارشد و مدرس گروه هنر رشته معماري، جهاد دانشگاهی واحد استان همدان - 1

عضو هیات علمی گروه مهندسی معماري، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسدآباد - 2
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ـ مقدمه 1

ه بی معنی تلقـی مـی   امروزه در عصر جهالت و انزواي بشریت که تکیه بر پایه هاي اعتقادي و هستی شناسان

گردد، از یک سو موجبات تنزل فرهنگ جوامع فراهم آمده و انسانی متعالی که از روح و فطرتی ماورایی سرشته 

شده، ناخودآگاه به موجودي بی ارزش و مادي بدل گشته و از دیگر سو روح متعالی هنـر بـه مثابـه ي پدیـده اي     

از اینرو این مهم به ذهن هر انسانی متبادر مـی  . رنگ باخته استالهی و یگانه مصلح بشریت، در ظواهر و مادیات 

گردد که یقینا آنچه آثار امروز را از تکامل و زیبایی تهی ساخته تغافل طراحـان و هنرمنـدان از پیونـد ناگسسـتنی     

 در واقع هنـر، ضـرباهنگی  . انسان به معنویت، مقدسات و سنت به مثابه ي برترین عناصر هویت بخش بشري است

متناسب، ترکیبی موزون، خالقیتی ماورایی و گفتمانی معنوي و پویاست که بـه واسـطه ي ظرافـت بیـان و شـهود      

در . باطنی هنرمندي متواضع و خالق در قالب کلمات، اصوات، صور و ساختار فیزیکی بـدیع متجلـی مـی گـردد    

در . وجود داشته است یکینزد اریط بسهنر و آداب معنوي برگرفته از مذهب ، ارتبا نیب شهیهم ران،یا خیطول تار

حکمـت هـاي بشـر و جلـوه گـاه       نیتـر  قیـ عامل شکل دهنده هنر، و هنر زبـان عم  نیاز مهمتر یکی نید قتیحق

باستان  رانیا یحکمت اله« ارتباط با  نیهم ا اسالمقبل از  رانیدر هنر ا. بوده است یاحساس هاي عرفان نیباتریز

. بوده، کامالً مشهود اسـت ... مانند جاماسف، بوذرجمهر و  انیو روش حکما و داناکه به نقل از سهروردي  راه » 

هنرمنـدان مسـلمان   .کـرد   دایشکوفا و توسعه پ گریاز هر زمان د شیب یدر طول دوره اسالم نیهنر و د نیارتباط ب

 بـا یبـر اصـول ز   یمبتنـ  ینـ یمعنوي را در قالب نقشهاي تزئ میاز مفاه اريیاسالم توانستند بس نیمب نید میالتحت تع

سـبب   یباشناسیمبادي ز تیلطافت و رعا جادیو ا ینیگر چه توجه هنرمندان به جنبه هاي تزئ. ندیارائه نما یشناخت

هنرمنـدان از طـرح    یکـه هـدف اصـل    ندینما رازاب نیچن یهنر اسالم نهیدر زم یاز کارشناسان فرنگ اريیشده، بس

 یم نینقشها فاقد هرگونه مفهوم ومعناي نماد نیدادن آثار خود بوده اند و اجلوه  باینقش ها، تنها بخاطر ز نگونهیا

  .باشند

  هنر اسالمی -2

آرامـش   هیـ در هنـر ما  ي، چه هنرمندان و چـه مخاطبـان اثـر هنـر     اند دهیخود برگز نیتسک يانسانها هنر را برا      

 یمختلفـ  يهـا  را بـه شـکل   ییبـا یز یهرزمانهرچند در . است  ییبایز  آنچه در هنر به نظر اصل است ،.  ندیجو یم

.  آورنـد  یآدمها به حساب مـ  یتا زندگ عتیموجود درجهان از طب يها تیواقع نهیهنر را آ یبعض. کنند یدرك م

اش با آن احسـاس آرامـش کنـد و آنچـه در نظـر دارد بـه         که سازنده گذارندیم يزینام هنر را بر چ یزمان یعضی

 یاثر چه ارزش  ، دیگو ینفهمد که هنرمند چه م ی؛ اگر مخاطب به درست ندیگو یم یبعض. کرده باشد  انیب یتمام

 يرویـ از قواعـد و شـکل درسـت هنـر پ     يکه اگر اثر هنر زنند یاز شکل اثر حرف م یبعض. داشته باشد  تواند یم

 يکـه اثـر هنـر    ننـد دا یها بحـث مـ   ها بعد از قرن گروه نیاما اکنون همه ا. خلق نکرده است  ياثر هنر کی  نکند ،

)1364تولستوي، (.ناقص هستند  هیبدون بق یها حق دارند ول گروه نیو تک تک ا نهاستیدرواقع همه ا
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جاي پـاکیزه و  به معناي  "مقدس"به معناي صالح و نیکوکار است؛ همینطور  "قدسی"به معناي پاکی و  "قدس"

ی حـاکی از تجلـی عـوالم برتـر در سـاحت هـاي       امـر قدسـ   ).102، 1385رهبرنیا، رهنورد، (به پاکی یاد شد است

نفسانی و مادي هستی است و منشا صدور امر قدسی ، عالم روحانی است که فوق ساحت روانی یا عـالم نفسـانی   

از این رو، هنرمند کسی است که به واسطه انضباط معنوي و از این طریق عروج به عـالم روحـانی از یـک    . ستا

، "هنـر قدسـی  "در .  )512، 1380نصر، (دیگر قادر به آفرینش هنري می گرددسو و شناخت علم قدسی از سوي 

در جهـان   متعـالی تاکید بر بیانی وراي ظاهر اشیا، براي نمایانگري ذات آنها وجود دارد و نقـش اصـلی ایـن هنـر     

. )102 ،1385رهبرنیا، رهنـورد،  (هستی، ارائه مفهومی ماورایی و نمادین به گونهاي محسوس و قابل ادراك است

تعـاملی کـه   . در واقع در هنگام آفرینش اثر هنري، تعاملی پویا و روحانی میان هنرمند و جهان هسـتی رخ میدهـد  

برانگیـز شـود؛    توجـه سبب می شود در وراي هنر، حقیقـت و مفهـومی شـگرف، رمزآلـود و آسـمانی، نمایـان و       

شگرف، که در هماهنگی با تقدس موجود  این حقیقت. چنانکه در وراي طبیعت زمینی، افقی بیکران وجود دارد

از اینروست که هنر قدسی، صرفاً از وهم هنرمند ناشی . در جهان هستی قرار دارد، همان روح فلسفه اسالمی است

که فقط با شعور و آگاهی خاصی در وجـود هنرمنـد امکـان     ستنشده؛ بلکه نتیجه رویت و شهود واقعیتی عینی ا

به واقع هنرمند هنر قدسی خانه و منظر گاه زبان اشارتش قرب حقیقیت است . )330، 1385هاشم نژاد، (پذیر است

بنابراین هنري قدسی است که حکایت کننده رموز الهی و بازتاب رمـزي  . و افق انکشافش وجود اقدس و مقدس

حتی فراتـر  زیباشناختی ازامر متعال و قدسی است و امر قدسی از سـا  ربهايو کنایی صنع الهی باشد، هنري که تج

)15، 1378رهنورد، (.از ماده و آسمانی صادر می شود

که در جامعه مسلمانان و نه لزوماً توسط مسلمانان  شود یاز هنر اطالق م یمسلمانان به بخش يهنرها ای یهنر اسالم

 یولـ  اسالم انطبـاق نداشـته باشـد    عتیو شر میالبا تع يهنرها در موارد نیهرچند ممکن است ا. رواج داشته است

 خیشـکوهمند تـار   يهـا  از دوران یکـ ی یهنر اسالم. است انینما یخوب در آن به يا و منطقه یفرهنگ اسالم ریتاث

از هنـر   یو شـامل انـواع متنـوع    دیـ آ یشمار مـ  به يدر عرصه هنر يبشر يدستاوردها نیاز ارزشمندتر یکیهنر و 

 نیـی آ که فقط بـه  ستین يهنر یهنر اسالم. دشو یها م و مانند آن کیسرام ،ینقاش ،یسیخوشنو ،يهمچون معمار

کـه در   یو متنـوع مردمـان   ینه تنها به مذهب، بلکـه بـه فرهنـگ غنـ     »یاسالم«اصطالح . اسالم ارتباط داشته باشد

سکوالر را که توسط  يغالبا عناصر یهنر اسالم. کند یاشاره م زیاسالم در آن رواج دارد ن نییکه آ ییها نیسرزم

کـه   يو موارد هنـر  میآن دسته از مفاه به نیهمچن. ردیگ یدربرم زیحرام شمرده نشده را ن یماسال ياز علما یبرخ

گفتـه   یهنـر اسـالم   زیـ به وجود آمده است ن یو فرهنگ بوم يا عوامل منطقه ریتحت تاث یدر درون جوامع اسالم

ود، بلکه همچون ظهـور  و گام به گام نب یجیبه صورت تدر دیجد تو دول نیاز دل د یظهور هنر اسالم. شود یم

 يبناها نیو تزئ يریگ عمده آنچه بر شکل. داشت یپرشتاب و ناگهان يروند ،یاسالم و حکومت اسالم نیخود د

آن  از اسالم به شیقرار گرفت که پ یدر خدمت اهداف راتیتأث نیمسلمانان بود و ا ٔژهیگذاشت و ریصدر اسالم تأث
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 هیهنر اول ،یهنر روم: الهام گرفت ياریگسترش خود از منابع بس يبرا یهنر اسالم. و صورت وجود نداشت کلش

از اسـالم،   شیپـ  رانیـ از ا یمؤثر بودنـد؛ نفـوذ هنـر ساسـان     هیاول یاسالم يدر هنر و معمار زانسیو هنر ب ،یحیمس

 يتاخت و تازهـا  یط نیو هنر چ يمرکز يایاز هنر آس یو عناصر مختلف يها داشت؛ بعدها روش يشتریب تیاهم

 ایـ قـرآن   اتیـ آ انیدر م. گذاشت يو منسوجات برجا ،يسفالگر ،یاسالم یدر نقاش یمغول اثر مهم نانیرنشچاد

موجـودات زنـده در قـرآن     يریتصـو  ییبازنما. میخور یدرباره هنر برم یاسالم به موارد کم امبریشخص پ میتعال

 يبـه سـو   يجـودات زنـده را خطـر   هـا و مو  چهـره  میاز مسـلمانان ترسـ   ياریبسوجود  نیصراحت منع نشده با ا به

و  یبـا نقـوش انتزاعـ    ییبـا یاغلب بـر خلـق ز   یهنر اسالم نیبنابرا دانستند؛ یو گناه م آوردند یشمار م به یپرست بت

 ،يسـاز  مجسـمه  ،یهنرهـا همچـون نقاشـ    ریسـا  ینسب تیمحدود لیو به دل. استفاده از حروف، متمرکز بوده است

سـوق   یانتزاعـ  ییهـا  نـه یمختلف در زم يها ها مسلمانان به توسعه سبک حرام شمردن آن ،یگاه یو حت ،یقیموس

  )1365بورکهارت، (.داده شدند

  رانیهنر ا ریحضور اسالم در تقدـ 3

خصمانه به  یکرد و موضع ییصف آرا) يگریونه هر هنر د( یآمد، نه در برابر هنر ساسان رانیاسالم چون به ا      

دست بـه  ) احسنه تبعونیالقول ف ستمعونی نیفبشر عباد الذ( شد، بلکه حسب خود گرفت و نه در مقابل آن منفعل 

برد، مهر و نشان خود را بـر آن   لیتحل خوددر  یو نگهداشته بود بخوب دهیرا که برگز يزد و عناصر یزن نشیگز

  .کردآن را معلوم  نیتوان آبشخور نخست یم يامروزه به دشوار یو تابشان داد که براست چیزد و آنچنان پ

او بـا  . درآورد يهنـر دربـار   ادیـ را به التزام و انق ینیمجبور نبود تا شکوه آفر یرانیهنرمند مسلمان ا گرید نجایا در

 آنکـه در  ییجـا . وجـود او بـود   یمانیساحت ا زهیکرد که پاره پاک ییفضا ینیخاطر، مبادرت به شکوه آفر بیط

مسـاله   نیـ معمـار مسـلمان همـواره ا    يبـرا .پرداخت یم ازین به راز و گانهی يآورد و با خدا یسر به سجده فرود م

شکل خـود در مصـالح و مـواد     نیرا در بهتر دیسازد نظام توح یکه م يمسجد يالمثل در فضا یمطرح بود که ف

 یحـال  نیکننده وحدت ذات باشد در عـ  انیسازد که ب لیمسجد او را به وحدت محض نا يفضا یعنینشان بدهد 

  .کند یم ستیکه در عالم کثرت ز

 ایپو نیتا د دندیکوش ینداشتند بلکه م یزردتشت ياصول اعتقاد نییبه تب ياجبار گریاسالم، د رشیبا پذ هنرمندان

 يکـه بـرا   ینـ ید. ممکن به معرض امعان نظر همـه اهـل جهـان بگذارنـد     یانیب ریتداب نیباتریخود را در ز یو مترق

آنها . اراده خود بر آنان نبود لیتحم شهیدر اند هرگزورده بود و را به ارمغان آ يدر انتخاب گر يهنرمندان، آزاد

خواستند و  یم شیخو يکه علم و فرهنگ و هنر را تنها برا یکه خالف آمد حاکمان ساسان دندید یم یبه روشن

 یسرلوحه اهداف خود قرار م ياز عالمان را به صراحت و استوار تیاز علم و حما قیاسالم، تشو دند،یپسند یم

  .هدد
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خاص خود براندوختـه   یرتیو بضاعت بص یبا زبان ذوق کیمتفاوت، هر  ییایهنر از ثغور و حدود جغراف حامالن

منـد   زبهـره یگرنیگـران سـنگ د   يبه مرور زمان افزودند و با انعطاف و عشق از ذهـن هـا   یرانیا یهنر اسالم يها

در سـه محـور حضـور درخشـان      رههمـوا  خیدر گـذر تـار   یرانـ یا یتوان گفت هنـر اسـالم   یکه م ییشدند تا جا

  داشته است یگرمتاب

                                           

  )نگارندگان:مآخذ(خیدر گذر تار یرانیا یهنر اسالممحور حضور : 1نمودار

هوشمندانه آن بخش از عناصر هنري سرزمین ها و مللی که همسو با نگرش توحیدي خویش بوده ) دریافت( -1

  .است

  زیباشناسانه و کارآمد آن عناصر) توسعه( -2

  سخاوتمندانه و موثر آن به نسل ها و عصرهاي دیگر) انتقال( و سرانجام  -3

با طلوع اسالم از آنجا که مردم ایران با اشتقیاق فزاینده تر از هر ملتی دین جدید را پذیرفته و در مقابل آن سر 

 ییایجغراف يتر از عرصه ها عیوس یرانیا ياسالم را در نگاره ها یآسمان نیلذا ورود مضام تعظیم فرود آوردند،

  )1373پوپ، (.میکن یمشاهده م گرید

  معماري اسالمی -4

معماري آمیخته و فرآیندي از علم و هنر، ذوق و سـلیقه، اعتقـاد و ایمـان، و مهارتهـاي خـاص اسـت کـه در              

فرهنـگ لغـات دهخـدا معمـار را     . مانه خـویش اسـت  راستاي تمدن و فرهنگ و دررهگذر تاریخ، زبان گویاي ز

مباشر بنایی و داناي به علم بنایی، استاد بنایان، مهتر بنایان، بسیار عمارت کننده و آنکـه  : چنین تعریف کرده است

معماري به عنوان مفهومی است که مصالح، قوام و دوام خویش را از . عمارت کند و موجب رونق و تعالی گردد

هنر معمـاري در میـان هنرهـایی کـه     . ردیگ یفرم و زیبایی اش را در روح و ذوق و شهود آدمی م ماده و شکل و

اکثـر هنرهـاي   . مهیاي نزول برکت می سازند، جایگاه اصلی را دارا اسـت  رامحیط انسان را شکل می دهند و آن 

ش معماري در هنر قدسی بایـد  اما در باب نق. فرعی، نظیر منبت کاري، کاشیکاري، و غیره با معماري پیوند دارند

گفت از آنجا که مقدس به معناي حضور ذات سرمدي در امر زمانی و حضور مرکز کـل در محـیط اسـت، هنـر     

هم نشانگر حضور ذات سرمدي در نظام انسانی است که اعم از معماري، نقاشی، شعر یا موسیقی، حجاب  قدسی
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یتی مواجه می سازند که از آن سوي ساحل وجود، یعنی از نظام وجود زمانی را کنار می زند و نظاره گر را با واقع

اي که ریشه در سـنت مقـدس داشـته     معماري. واقع معماري، هنر نظم دادن به فضاست در .سرمدي، می درخشد

باشد، این نظم را از فضاي مادي به بیان نظم مابعد الطبیعی گسـترش مـی دهـد؛ بنـابراین اشـتغال خـاطر ایـن نـوع         

به واقـع هـدف معمـاري قدسـی، خلـق      . ي دادن انسان در حضور خدا از طریق قدسی کردن فضاستمعماري جا

فضاي قدسی، جایی است که در آن، ارتباط میان جهان ما وجهان دیگـر، عـالم   . فضاهاي قدسی و روحانی است

  . تحتانی و عالم فوقانی، عالم کبیر و عالم صغیر، ممکن میشود

گـاه معمـاري قدسـی در وادي مسـلمین، در سـاختار فیزیکـی ومعنـایی مسـاجدي         واضح است که برترین تجلی پر

  ) 1379براند، (.متظاهر گشته که خود نمودي آشکار از توازن، تعادل، نظم و تجسم وحدانیت خداوند بوده است

  )نگارندگان: مآخذ(اصول طراحی مساجد: 1جدول

  توضیحات  عنوان  ردیف

گی حضور خالقی یکتـا در تـار و پـود کالبـدي فیزیکـی بـه عنـوان        وحدت و تجلی یگان  وحدت و یگانگی  1

  .فاکتور اساسی شکل گیري هویت و فرهنگ قدسی شناخته می شود

آدمی زاده ي طبیعت است و طبیعت به مثابه ي آیینه ي تمام نمـاي جمـال، زیبـایی،نظم،      نظام طبیعت  2

  .ابهام و تقدس همواره مورد الهام معماران مسلمان این مرز و بوم بوده است

حضور نقوش و اشکال متنوع هندسی در اثري مقدس عالوه بر ویژگی هاي عملکـردي،    اشکال هندسی  3

و نمادین از مفاهیم و جهان بینی خاص و متمایز است که قدرت  به مثابه ي زبان استعاري

  .را مختص خداوند احد و واحد می شمارد

بـه صـورت فطـري بـه جمـال و نـو آوري گـرایش دارد، معمـاران          کـه  انسان موجـودي    ابداع و نوآوري  4

کوشیده اند تا با تکیه بر تجارب، تفکرات و خالقیـت فـردي شـان از یـک سـو و تجلـی       

ومضـامین   میت و مفاهیم مقدس از دیگر سو، به خلق اثري بـدیع و سرشـار از مفـاهی   معنو

  .معنوي در ساحت و ساختاري مادي همت گمارند

  

  تزئینات معماريـ 5

اعتقاد .استمعانیيدهندهانتقالتزئینیو عنصرباستانجهانمعماريهنرازناپذیرجداییجزئیتزئین      

تزئینیموضوعاتبه تناسبمعماريبابدرخوداوليرسالهدرویترویوسکهاستچنان راسخامراینبه

در موجودينهفتهيانگارهتاباشندداشتهتاریخازوسیعیتا دانشکندمیتوصیهمعمارانبهیونانتمدن

زئینات حامالن معانی در ایران نیز همواره ت. کننددركرامعماري،درمعانیحامالنتریناصلیها،آرایهمیان

جنبه ي تزئینی را می توان  تسلط. و حضوري چشم گیر در ساختار هنر هاي کاربردي داشته اند و مفاهیم بودند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


  

  

  

)دانشگاه آزاد اسالمی قزوین(همایش ملی معماري و شهرسازي انسانگرا   

7

بیانگر آرمان  نامید که از دوران پیش از تاریخ تا عصر حاضر ثابت مانده و خصلت برجسته و همیشگی هنر ایرانی

  )10، 1373پوپ، (.هاي تزئینی مشخصی است

اصطالح بسیار رایج است و در بسیاري از پژوهشـها، بـه عنـوان    » ت معماري تزیینا« اسالمی   -بع هنر ایرانیدر منا

اضافه شـده و معنـاي   » معماري « در حالت جمع به » تزیین « واژه  .شود برده می یک کلید واژه تخصصی به کار

« حدود زیادي وابسـته بـه برداشـتی اسـت کـه از      خاصی را در ارتباط با معماري بیان می کند که چگونگی آن تا

از نظـر لغـوي، جایگـاه آن در فرهنـگ و هنـر ایـران       » تـزیین  « بنابراین، تعریـف  . می شود»  تزیینات « و » تزیین 

اسالمی و اروپا و غرب، چگونگی جایگاه آن در حوزه هنرهاي تجسمی، همـه از مـواردي اسـت کـه مـی توانـد       

در اختیار ما قرار دهد و معیار مستدلی باشد که در اهداف ایـن نوشـته   » یینا ت معماري تز« تعریف واقعی تري از 

اسالمی به گستردگی تعاریف ذکرشـده کـاربرد   -در فرهنگ ایران» تزیینا ت « و » تزیین « واژه . قابل توجه است

بر خوردار اسـت کـه در   دارد و این موضوع در شرایط و جایگاه هاي گوناگون زندگی، از رتبه و مفهوم متغیري 

مزید بر این کـه در حکمـت اسـالمی    . فرهنگ و ادب ایران و نیز محاوره هاي اجتماعی اغلب شناخته شده است

اسـت؛ بـه   )شـین (در مقابـل مـاده  ) زیـن ( براي تزیین مقام و حقیقتی  متعالی قائل هستند، چنان چه گفته شده مـاده 

به معناي هر چیزي است کـه مایـه رسـوایی،    ) شین(ز بین ببرد،معناي کارها و چیزهایی است که عیب و نقص را ا

زینتـی  : گفتـه اسـت  ) زیـن (و در مفردات راغب در معنـاي کلمـه  .... نقص انسان و نفرت اشخاص از او بوده باشد

حقیقتی است که انسان را در هیچ یک از حاالتش معیوب نسازد، نه در دنیا و نه در آخـرت و امـا چیـزي کـه در     

این واژه در قـرآن متعـدد بـه کـار     . نیست ) براي او عار است ( گرنه،ین را زینت میدهد و در حاالت دحالتی انسا

انصـاري،  (ت و مشـتقات آن چهـل و شـش بـار آمـده     رفته در چهـل و دو آیـه از آیـات قـرآن کـریم کلمـه زینـ       

63،1381.(   

  

  )نگارندگان: مآخذ( اب الجایتو اصفهانمحر: 2تصویر)    نگارندگان:مآخذ(گنبد مسجد شیخ لطف اهللا اصفهان :1تصویر 
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اسالمی، عالوه بر جنبـه هـاي   -ازاین رو درمی یابیم واژه تزیین و تزیینات در ترکیب با معماري در فرهنگ ایران

فیزیکی و صورت ظاهري که خود بسیار متنوع است، می تواند برصورت بـاطنی و جنبـه هـاي معنـوي و روحـی      

  .تفاو ت هایی داردDecorationکه از این جهت با معناي  داشته باشد  همعماري اشار

  تزییناتی اسالمی عناصرـ  6

  :عنصر تشکیل شده است که عبارتند از 6تزئینات اسالمی از       

  

  )نگارندگان: مآخذ(عناصر تشکیل دهنده تزئینات اسالمی: 1جدول شماره

عنصر تشکیل 

  دهنده

  نمونه تصویر  توضیحات

  

  کتیبه نویسی
مل موثر در ماندگار ساختن کالم خداوند عا

در ساختمان هاي اسالمی

 تبعیت از یک سري اصول ریاضی در

تناسبات حروف

 به عنوان یک قاب براي عناصر اساسی بنا

  .مثل ایوان ها و قرنیزها عمل می کند

  

  
کتیبه به . مسجد جامع اصفهان، ایوان غربی :3تصویر

  خط بنایی، کاشیکاري معرق برجسته

  

  
کتیبه ثلث ترکیب سنگ و کاشی از مسجد  :4تصویر

  جلمع عتیق شیراز

در هنر  يو قداست اشکال ماد یهماهنگتوازن،   هندسه

هندسه و جهان ماده شرف  شود و به کمک یآشکار م

 یاسالمشود و آنگاه در هنر یم یقدس ابد،ی یم

  .گرددی جاودانه م
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  یزدحمام ابراهیم خان، : 5تصویر

  

لواره طرح هاي گ

  اي

و درخت می توانند یک الگو براي  گل

کاشیکاري ها ، تزیین اشیاء وساختمان ها 

  .باشد

 اسلیمی ها بهترین مثال ازتزیینات اسالمی به

و  حساب می آیند که با تغییر دادن مناسب

به جاي ضخامت خطوط، رنگ ، زمینه و 

 اي سه بعدي و پیچیده و بدیع بافت جلوه

  .کنند یخلق م

  
  نمایی از سقاخانه،اصفهان :6تصویر

  
  گنبد مسجد شیخ لطف اهللا اصفهان :7تصویر

صورت ها و 

  حیوانات

فقط د ر  )از انسان تا حیوان(اي  خلق هر جنبنده

تلقی می شود اسالم هنرمند ان  داوندمحدوده اراده خ

دنیا  یک چنین صور هنري رایج در را از اصرار بر خلق

ی بیشتر به آراستن اسالم یمنع می کند و هنر تجسم

نقاشی مینیاتوري  همچنیناشیاء و بناهاي غیر مذهبی و

  .شده است محدود

  

  
  اصفهان دیوارنگاره، چهلستون :8تصویر

  

به شمار می  ور نمادي از روحانیت و تقدسن  نور

کارکرد نور در معماري اسالمی، جلوه بخشید ن .رود

 معماري و همچنین اصالت بخشید به المان هاي دیگر

  .ن به طرح واره ها می باشد

  

  
  حضور نور در خانه سلماسی تبریز:9تصویر
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حوض ها و فواره هاي آبی در بناهاي حیاط مرکزي   آب

عین اینکه هوا را خنک  سرزمین هاي گرم اسالمی در

آب نه .می سازد جزیی از تزیینات نیز به شمار می رود

ا را را منعکس می سازد و زیباي آنه یعناصر تزیین تنها

دي بر محورهاي تاکی کند بلکه می تواندیدو چند ان م

  .دید باشد

  

  
  حیاط خانه رسولیان یزد:10تصویر

  

  شکل گیري هندسه در تزئینات وابسته به معماري اسالمیـ 1-6

تزئینات وابسته به معماري دوران اسالمی در برگیرنده ي نقوش پرکار هندسی و غیر هندسی و برداشتی سـاده  

اسکیویچ در کتاب خود در خصوص معماري اسالمی می نویسد کـه مسـلمانان در سـاخت    . ز طبیعت استشده ا

این نکته تأکیدي بر این است کـه معمـاران و   . تزئینات بناهاي خود عنصري به نام جهنم و دوزخ را نمی شناختند

یعـت، کـه بـا واسـطه نشـان      هنرمندان اسالمی همیشه سعی در نشان دادن شکوه و عظمت حقایق و زیبایی هاي طب

دهنده ي اوج، شکوه و عظمت حقیقت مطلق یعنی وجود مقدس باري تعالی است، بوده اند که این امر خواسته و 

هنرمندان دوره ي اسالمی بعد از ظهور اسالم تا مدتی بناهـایی کـه احـداث    . برداشتی از باطن پاك هنرمند  است

تزئین و آرایه بوده است و از قرن دوم هجري شاهد حضور کم رنگ کرده یا می ساخته اند بناهاي سادهی بدون 

  .تزئینات آن هم به صورت محدود هستیم

هندسه بدلیل نفی هرگونه هرج و مرج فضائی به رشد رسیده را بوجود می آورد و در رشد شخصیت مخاطب 

و لذا هندسه را مـی  , مان است عام و بی ز, همچون نشانه هاي طبیعی , نشانه هاي فرهنگی . خود نقشی ویژه دارد

این تمایل .آینه یک تمایل فرهنگی است ،نقشهاي هندسی اسالمی.توان با قوامینی همتراز قوامین علمی تبیین کرد

بازتـاب جهـان بینـی خـاص      ،در هـم آمیخـتن نقـش و زمینـه    .سی اسـت همان گریز از طبیعت و میل به انتزاع هند

تعالی می شمارد که همه مراتب نزد وي یکسان است پـس نقشـهاي   اسالمی است که قدرت را مختص خداوند م

هندسی اسالمی زاده یک مقصود هنري است که نگاره هاي طبیعت گراي کالسیک را تغییر و به مدار فرهنگـی  

  .کامآل متفاوتی وادار کرد

عشـق   ": سید حسین نصر در کتابش به نـام علـم در اسـالم بـر اهمیـت هندسـه در معمـاري اسـالمی میگویـد         

به لب پیام اسالم مربوط است  که همانا عقیده توحید است  مایخاصه هندسه و عدد ، مستق, مسلمانان به ریاضیات 

هنر ظاهر نشده است، در هنر ماده  ازو افزود که در جهان بینی اسالمی ویژگی تقدس ریاضیات در هیچ جا بیشتر 

یـده شـده کـه در آن حضـور همـه جـایی خداونـد        به کمک هندسه و حساب شرافت یافته  و فضائی قدسـی آفر 

نقشهاي هندسی بی نهایت گسترش پذیر، نمادي است از بعد باطنی اسالم و این مفهوم .مستقیم انعکاس یافته است
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آرام، ("کثـرت در وحـدت   :وجود است که از احد صادر مـی شـود    ضکثرت پایان ناپذیر خلقت، فی "صوفیانه 

1350(  

هنگین و موزون خود همواره از وحدت به کثرت و ازکثرت بـه وحـدت روي مـی    اسالمی با تناسب آ نقوش

بی تردید نقوش اسلیمی و خطایی جلوه . کثرت و صیرورت در اینجا چونان تجلی وحدت وابدیت است .آورند 

این نقوش جلوه همان شجره طیبه هستند کـه در  .تفکر شعري اسالمی است که از یک سر چشمه فیض گرفته اند 

گیاهان در اینجا به صورت سمبولیک و پر راز و رمز و از طبیعت مجرد پرداخـت  . قرآنی افشانده شده اند  فضاي

می شوند و به تدریج صورت هندسه روحانی یافته و مظهر هماهنگی عالم می گردند بیش از هـر درختـی مظهـر    

همواره انسـانهاي  . بشر ریشه دارد در فطرت و هنر فطري  جااز این.عشق و راز و رمزکثرت عالم وجود بوده است 

با صـور  ) ماندا ال مانند دو پیچ یا موج دریا یا دایر ه( اشکال بنیادي این نقش. امی به تصویر آن گرایش داشته اند 

 ایرههندسی درون آن و یا پیچهایی که در سواد و بیاض خودرا نمایش می دهند یا نقش ساده چند ضلعی یا نیم د

هنگامی که ترکیب می شوند شکوفایی هنر اسـالمی  ) آنها،و نظایر اینها از گل و بوته و بر گ یا ترکیبات ابداعی

  .را ظاهر می سازند 

و نقوش زینتی،گره سازي،طرحهاي هندسی،نقش نخلچه، گل نیلوفر،برگ کنگر و بسیاري طرحهـاي   طرحها

می نیز جمـع شـده اسـت هـویتی     گوناگون دیگر که در هنرنگارگري و تصویرگري جهان پراکنده و در هنر اسال

نقـوش از عـالم    نایـ .بیگانه از یکدیگر دارند که آن به روح و صورت نوعی هر تجربـه هنـري رجـوع مـی کنـد      

تـذهیب کتـاب قـرآن و تـزیین کتابهـاي دینـی و       . دیگري در روح و چشم دل هنرمند مسلمان پرتو افکنده است 

ینجا باید صـورتی از هنرهـاي نگارشـی تکـوین مـی یافـت کـه        علمی و هنري مقدمه اي بود براي تزیین آنها،از ا

   .داد  یهمچون خط، زیبایی و روحانیت قرآن را هرچه بیشتر نمایش م

  

  نتیجه گیريـ 7

ورود اسالم به ایران باعث شد تا هنرمندان، هنر را به عنوان مرکب سفر به کار ببندنـد و قطعـا یکـی از دالیـل          

وناگون آن در ایران بروز و ظهور همین حقیقـت تنـاور در سـرزمین نیـات هنرمنـدان      بالندگی هنر و شاخه هاي گ

آثار هنري هرگز با هدف صرفا کوشش ذوقی و زیباشناختی آفریده نمی شدند هر چند که با این نیت .ایرانی بود

جمـال  «ی دهنده پدید می آمدند که به کار زندگی بیایند، اما علت غایی پدیدار شدن آنها این بوده است که تجل

باشند، نه اشیایی که حد وجودي آنهاتنها این باشد که صـرفا اثـر هنـري    » آینه خیال انسانی«در » بی مانند محبوب

هنر قدسی رهیافتی باطنی، سیطره اي کیفی و تجلی گاه عالم روحانی است که در هر قالـب،   .هستند و دیگر هیچ

یانگر ذات حقیقی و درونی اشیاست و همواره در تـالش اسـت   متجلی گردد، ب صور و ساحتی نفسانی و مادي که

اي سامان دهد که دغدغه ي ذاتی و فطري آدمیان را که  تا با بیانی متعالی و قرایتی عرفانی، عالم مادي را به گونه
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معماري قدسی بـه مثابـه ي ملمـوس     .بخشد همانا دستیابی به شهود و وصال ساحت مقدس حق تعالی است، التیام

هنر قدسی تصویر و بازتابی آشکار از نظـم و وحـدانیت حـاکم در جهـان هسـتی       ن و محسوس ترین بخش ازتری

قدسی، خلق اثري ماورایی اسـت کـه در آن وحـدانیت ،     پس می توان به این مهم معترف بود که معماري. است 

رین و موثرترین مولفه هاي تزیینات در هنر اسالمی، یکی از اصلی ت .مرکز و اساس به وجود آمدن همه چیز است

معمـاري   و نـور در  سـطح ، الگـو  «جونز در مقاله اي پرمحتوي وجذاب با عنـوان  .وحدت بخش به شمار می رود 

را در  )از اسـپانیا تـا چـین   (تزئینات عاملی است که هنـر سرتاسـر دنیـاي اسـالم      ": این چنین می نویسد » اسالمی 

نیست و درون مایه هاي آن بیشتر در »معماري فرم « اسالمی  معماري": ایداو می افز ". ارتباط با هم قرار می دهد

  ".قالب تزئینات مطرح شده است
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