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 چكیده

 ارزیابی هایی زیبایی چنین های بنیان شناخت.است شده هنر جهان در آن ماندگاری باعث که است عواملی از یكی اسالمی-ایرانی معماری زیبایی

 چرا ، است مقدور همگان برای ایران معماری زیبایی درك.دهد می دست به مناسبی های معیار ، ارزیابی این برای و کرده هموار را معماری از

 که است پدیده از نمودی زیبایی. است ساخته عجین مردم زندگی با را هنر این ، آن از روزمره استفاده و بوده کاربردی هنری ایران معماری که

برمی  مخاطب در را شده اندوخته بر تجربه های مبتنی واکنشهایی کننده، ادراك مشاهده یا اندیشه مرکز به انتقال و حواس توسط ادراك از پس

 مانده جای به آثار دیدن از که باشدمی  بر فرضیه هایی مبتنی و تئوری فلسفی، بحث یك صرفا معماری زیباشناختی مسائل پیرامون بحث انگیزد

 سوال این به ای کتابخانه صورت به اطالعات گردآوری و ، توصیفی تحلیلی روش از استفاده با است شده سعی مقاله این در. است حاصل شده

 صحه ضمن گیری نتیجه در.  شود می تعریف و تبیین چگونه مبانی این و دارد شناسی مبانی زیبایی ایران معماری آیا که شود داده پاسخ

 است (هویتی)باطنی و( نمادین)ظاهری های زیبایی به بندی تقسیم قابل اسالمی-ایرانی معماری زیبایی که یابیم می در این سوال بر گذاشتن

زیباشناسی  در اصل مهمترین. شود می فرهنگ تقسیم و مذهب مانند عواملی به باطنی حوزه در و رنگ و نور مانند عواملی به ظاهری حوزه در که

 .ذات اوست از جلوهای جهان و است متعال خداوند زیبایی از مظهری عالم در چیز همه که است این اسالمی-ایرانی

 
 زیبایی شناسی، ایرانی، اسالمی، معماری: کلیدی ه هایواژ
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  مقدمه.1

 که ذهنی پایگاهی و الهی است زیبایی موهبتی درك.  است انسان و آن بین ارتباط نقطه هنر که ، پایان بی است ای جاذبه زیبایی

 جلوه های بزرگترین از یكی اسالم جهان در معماری . است جاذبه خالی از و روح بی کالبدی آن بدون هنر و انجامد می عینیت به

 با را خود توانست که آیدمی  بشمار هنری اولین تاریخی معماری لحاظ از. می رود بشمار مادی کالبد در هنری حقیقت یك ظهور

 نگاه یك در. است بازشناسی قابل جهان معماری تاریخ در .گیرد قرار استقبال مورد مسلمانان طرف از نموده، سازگار اسالمی مفاهیم

 بناهای در را پویا و ارزشمند پیوستاری توان می معماری های شیوه ترین موفق از یكی بعنوان اسالمی-ایرانی معماری نگر جامع

 زیبایی گیرند قرار یكدیگر کنار در اسالمی-ایرانی معماری عنوان با واحد قالبی در آنها تمامی شده موجب که کرد شناسی باز اسالمی

 مانند انتزاعی و هندسی نقوش قالب در که است وجودی وحدت و نظم چون مفاهیمی القای زیبایی، بر عالوه اسالمی معماری در

 این نماید می انگارانه ساده .شود می دیده قرآنی آیات نگاری کتیبه و خوشنویسی و طالیی درخشان و خالص های رنگ ها، اسلیمی

. است شده زیبایی و هنری رکود موجب سازی، مجسمه و نگاری شمایل از نهی بر مبنی خود دستورات بر بنا اسالم آیین که فرضیه

 اثبات به جهانیان نظر در را خود گذشته قرن 14 طول در که اسالمی هنر و فرهنگ تاریخ به اجمالی نگاهی با را قضیه این عكس

 است خدایی اسالم، خدای اما است کرده نهی سازی مجسمه و نگاری شمایل از را مسلمانان اسالم دریافت توان می است، رسانیده

 هنرمند لذا دارد دیگرگونه معنایی اسالم نظر در که است زیبایی مفهوم صرفا و است زیبایی خالق که چرا دارد دوست را زیبایی و زیبا

 زمینی بشر تصور و درك قدرت و هستی خلقت در الهی نظم نماد ترتیب به که انتزاع و هندسه چون مفاهیمی بر تمرکز با مسلمان

 خصوص به ها تمدن و ها فرهنگ سایر با آن تمایز وجه ترین مهم که است کرده خلق را آثاری است، زمینی غیر مفاهیمی برای

 است داشته وجود تاریخی های دوران در بشر ابنا نزد همواره که است الهی و متفاوت مفاهیمی انتقال و ابراز همانا غربی های تمدن

 تنووع و تناسب بودن زمانی،غیرمادی بودن،بی انتزادعی و قرینگی،تجریدی منفی،اصل و مثبت فضای بررسی به مقاله این در که

-ایرانی معماری در زیباشناسی معیارهای وهمچنین باشود می جاودانگی و روحانی توازن،آرامش،وحدت،نور،رنگ،ظرافت ترکیب،بافت،

 از ما زیبایی حسّیك یا شناسی فلسفه های رشته از یكی درك ی نحوه و زیبایی چیستی توضیح زیباشناسی هدف.باشد می اسالمی

 [.1] شود قلمداد ان مباحث جزء بتواند هم سازی زیبا برای توصیه شاید همچنین. است آن ها گونه و سطوح تحلیل نیز و آن

 و هویت عملكرد و و نقش است شناختی زیبایی مبانی دارای اسالمی-ایرانی معماری آیا که است این پژوهش این در اصلی سوال

 ؟ چیست معماری زیبایی در نماد

 

 پژوهش اهداف.1-1

 ایرانی و اسالمی های ریشه با اصیل سرمایه یك عنوان به زیبایی امر تبیین و شناخت .1

 معماری زیباسازی در موثر عوامل بازشناسی .2

 معماری زیبایی امر در اسالمی ، ایرانی نماد و هویت کاربرد و بخشی تاثیر بررسی .3

 

 پژوهش روش.1-2

 در زیبایی پدیده نمودن آن روشن از هدف که است توصیفی ، تحلیلی روش مبنای بر پژوهش این در استفاده مورد روش ماهیت

 . است زیبایی پدیده به پژوهشگر نگاه اساس بر معماری
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 پژوهش پیشینه.1-3

 هجدهم سده در سرانجام و مبدل گردید نظری دانشی به تدریج به ولی بود عملی یا تجربی شناختی آغاز در معماری شناسی زیبایی

 فلسفه و طبیعت ماوراء فلسفه موضوعات از خود نخستین در مراحل معماری زیبایی فلسفه.  آمد در فلسفه مباحث از یكی صورت به

و  احوال ، شئون کلیه که جامع و کامل هنری همچنین بعدی چهار اثری و پدیده عنوان به به معماری ادامه در.  نبود جدا اخالق

 . است بشری های تمدن و آینده حال ، گذشته بین پلی زیبایی واسطه به معماری واقع در شد نگاه گیرد می بر در را انسانی حاالت
 

 پژوهش فرضیات.1-4

 : جمله از دارد پی در را زیادی بازتاب های که ای گونه به گیرد می شكل معماری در زیبایی جایگاه اساس بر تحقیق اصلی مسئله

 . است استفاده شده معماری فضای به دهی شكل و مفهوم برای معماری مختلف های دوره در زیبایی از .1

 . است بوده موثر معماری در شناسی زیبایی جایگاه در پیشرفت و زمان گذر .2

 .است هویت و اصالت نوعی و معنا خلق برای غالبا معماری زیبایی های ویژگی و عناصر کاربرد .3

4.  

 شناسی زیبایی و زیبایی مفهوم.2

 و حالت یعنی نیز زیبایی و است آراسته و نما خوش ، جمیل ، نیكو ، شایسته ، زیبنده همچون معانی دارای زیبیدن مصدر از زیبا

 انسانی عالی تمایالت و تخیل ، عقل و دارد وجود شئ در ، پاکی و عظمت همراه که هماهنگی و نظم از است عبارت که زیبا کیفیت

 دانند می تعریف قابل غیر اما ادراك قابل را زیبایی نوعا [.2] است نسبی امری آن آوردن پدید انبساط و لذت.  وادارد تحسین به را

 می رید هربرت.  اند بوده آن شناساندن صدد در ای عده و است شده ارائه زیبایی از هایی تعریف حال تا گذشته از حال عین در [.3]

 از است عبارت زیبایی که کردم مطرح من که محضی جسمانی تعریف آن اما ، دارد وجود زیبایی درباره رایج تعریف دوازده:  نویسد

 که است هارمونی و هماهنگی یك زیبایی:  دیگر تعریفی به بنا.  است اساسی تعریف یگانه ما حسی ادراك در صوری روابط وحدت

 می تعریف چنین را زیبایی جعفری عالمه[.3] گردد می زیبایی اندیشه سبب و کند می متشكل معین سیر خط یك در را ما لذات

 می زیبایی باب در نظریات ترین جامع را نظریه این وی.  است شده کشیده کمال روی که شفاف و نگارین ای پرده یا نمود:  کند

 ، شود می اشباع انسان جویی زیبایی حس که آن عین در ، خلقت زیبای اثر یك در دقت با که گیرد می نتیجه چنین آن از و داند

 [.4] گردد می نائل نیز کمال دریافت به

 تعریف توان می چنین را آن این اساس بر.  است آورده وجود به را شناسی زیبایی دانش ، زیبایی درباره زیبایی و فلسفی مطالعات

 با که است دانشی از ای گستره یا دارد. کار و سر آن درباره و داوری طبیعت با که است فلسفه از ای شاخه شناسی زیبایی:  که کرد

 یونان هنر و فلسفه از جدید شناسی زیبایی[.5] دارد کار و سر آن تفسیر و شناختی تجربه زیبایی و هنری های پدیده توصیف

 شاخه و است نموده رشدی بسیار کنون تا زمان آن از ، شد پدیدار مستقل دانشی عنوان به میالدی 18 قرن در و گیرد سرچشمه می

 [.6] است عرضه داشته را گوناگون نظریات و مباحث و است داده جای خود در را متنوعی های
 

 شناسی زیبایی عام قوانین.3
طریق  از تنها زیبایی اما کند؛ عرضه را ممكن نظم بیشترین ممكن، عالمات کمترین با که زیباست چیزی که است معتقد بورکهات

 که است هنری موفق، هستند هنر ضروری اندازه یك به دو هر که است متضاد صفت دو نتیجه بلكه نمی آید، دست به قاعده و نظم

 تحلیل و تجزیه از معموالً این رابطه. کند ایجاد بازتابهایی و آورد وجود به ذهنی چالشهای آورد، وجود به ذهن با دوجانبه ای مكالمه
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 هنرمند. بود خواهد کننده خسته ترکیبی را باشد، یافته وحدت و هماهنگ کامالً  که ترکیبی. میشود حاصل موثر، نیروهای ناکامل

 [.7] سازد وارد خود اثر منتظرهدر غیر چیزهای حال همان در و کند القا را وابستگی و نظم احساس که است کسی موفق

 

 اسالم و شناسی زیبایی.4
 اعتقاد این بر غزالی.  شود می زینت نامیده عموما ظاهری زیبایی.  است معنوی و الهی زیبایی با حقانیت و اصالت مسلمانان میان در

 حكایت مسلمان عرفای آثار مطالعه.  است متناسب هر و است جمال تناسب و حسن اصل و است جمال و حسن عالم ، عالم که است

 نه آن نشد چنین اگر ، باشد کمال به انسان هادی باید عشق که زیبایی با تماس ثمره عشق و است خالق عشق زیبایی که دارد آن از

 ارتباطی معنویت با زیبایی اساس این بر.  اند زیبایی و عشق از مجازی دو هر بلكه ، است زیبایی ، زیبایی آن نه و است عشق ، عشق

 همراه...  و شعر ، معماری ، هنر همچون موضوعاتی با زیبایی مختلف مراتب چه اگر که معنی این به .دارند برگشت قابل غیر و نمادین

 (1شكل) [4] باشد همراه معنویت با که است ای مرتبه زیبایی مرتبه ترین عالی اما ، است مترادف گاهی و

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 [8] معماری در معنویت بروز از ای نمونه اصفهان، امام مسجد و میدان: 1 شكل
 

 و صورت کمال در را وحدت مسلمان هنرمند. است وحدت بیان آن هدف و دارد توجه ماده عالم مافوق چیزی به اسالمی هنر زیبایی

 می مسلمان هنرمند. ندارد طبیعت عین ظاهر به توجهی که گراست واقع غیر هنر اسالمی هنر. کند می جستجو هنر دینی شكل

 [.9] درآورد تصویر به را خاکی فرا جهانی و کند گذر طبیعت ظاهر سد از کوشدتا

  نمود مشاهده توان می زیر جدول در را ظهور و گیری شكل بر گذار تاثیر اصلی عوامل از برخی
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 (نگارنده منبع) معماری شناسی زیبایی ادراك بر موثر عوامل از برخی: 1جدول

 عوامل زیبایی شناسی

 ظاهری

 نور

 رنگ

 ابعاد

 سازه

 هویتی

 مذهب

 فرهنگ

 

 

 معماری در شناسی زیبایی جایگاه.5
 اعتبار و حرمت با مقامی و واال نتوانسته جایگاهی زیبایی های شاخصه داشتن بدون هنر تاریخ در ماندگار و برجسته و شاخص اثر هر

 صورت به هنرها سایر.  گیرد می بر در را زندگی شئون تمام بعدی اثری چهار عنوان به که است معماری بین این در.  کند کسب

 می کنند معرفی را آن خود خاص زبان با و ، سازد می متجلی را انسانی موجودیت و زندگی های ، جنبه محدودتر ابعاد در و مقطعی

 گردد می مطرح یكدیگر با موازی به صورت انسان زندگی از گوناگون جوانب معماری، ذات بودن وجهی چند دلیل به که صورتی در. 

 عنوان به.  است داشته توجه نیز شناختی زیبایی حس و باطنی و نیازهای روحی به ورزیده مبادرت معماری به که زمانی از انسان. 

 دو بخش به معماری در زیبایی جایگاه درك و شناخت.  دهد می نشان را نسبیتی چنین برقراری های سكونتی نمونه نخستین مثال

 [10] شود می تقسیم

 
 (نگارنده منبع): شناخت ودرك جایگاه زیبایی درمعماری2 جدول

 

 است زیبایی جنس از خود زیرا ، زیبایی دارد ذات با او که است سنخیتی خاطر به ، معماری قلمرو در زیبایی به انسان جذبه و کشش

 . است معماری یاقته در را زیبایی و زیبایی در را معماری خاطر همین به و

 

 ارزشیابی و نقد قدرت و شناسی زیبایی و معماری نظری دانش نیازمند کمیت

 معنوی و روحی استعداد نسبت به کیفیت
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 اسالمی-عوامل موثربر ادراك زیبایی شناسی معماری ایرانی.6
 شناختی زیبایی یها نشانه به عنوان توان می را متنوعی عناصر و عوامل زیبایی مراتب و انواع به مربوط جهات جمیع به توجه با

 که ، هستند بندی تقسیم قابل یتهو و نماد گروه اصلی ود اسالمی در-معماری ایرانی شناختی زیبایی های مولفه.  برد نام معماری

 گروه دو این برای توانمی را ذهنی و عینی ، معنایی و کالبدی ، پنهان و پیدا ، و باطن ظاهر:  جمله از دیگری های گذاری نام البته

 ذکر مذهب قابل و رهنگف مانند موضوعاتی دوم گروه در و برد نام...  و سازه و ابعاد ، رنگ ، نور از توان می گروه اول در.  برگزید

 [10] هستند

 

 اسالمی-ایرانی معماری شناسی زیبایی بر موثر ظاهری عوامل.6-1
 نور.6-1-1

 ، بنا بر نور وجودی ماهیت تجلی .یابد می تجلی مساجد و ها خانه در جمله از ایران معماری در حضورش که است خداوند جلوه نور

 نوآوری ساده عناصر از استفاده با ایران معماری.  است داده قرار و معنا عرفان در ایران معماری شناسی زیبایی محور ترین اصلی را آن

 اهمیت فضا و زیبایی به بازشوها وضعیت و مصالح تغییر با سنتی بناهای در.  است آورده وجود به و زیبایی فضا نظر از را بدیعی های

 بر را متنوعی های رنگ و نقوش و  می کند عبور رنگی های شیشه و چوبی های مشبك میان از نور مثال طور به[.11] افزودند می

 (2 شكل)سازد می نمودار سطوح روی

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 [12]: خانه مسكونی، نمونه ای از استفاده ازنور در معماری 2شكل 

 

 رنگ.6-1-2

ایران با استفاده از کاشی های رنگارنگ  در معماری از ویژگی های بارز زیبایی در معماری ، رنگ و نحوه کاربرد آن در معماری است .

ساختمانی سنگینی و خشونت خود را از دست بدهند و به سطوحی شفاف و  در روی سطوح دیوار ها و گنبد ها سعی می شود مواد

 (3)شكل  شوند و بر تاثیر انواع نقوش بیفزایند موادی بی وزن تبدیل
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 [13]: مسجد جمكران، نمونه ای از استفاده از رنگ در معماری 3شكل 

 

 

در عوامل باطنی آن دارند  از جمله عوامل ظاهری در زیبایی معماری هستند که ریشه عمیقی اسالمی-ینور و رنگ در معماری ایران

 پیدا نموده است ، به چند دلیل می باشد :چندان  با معنویت همگون شده و ارزش دو اسالمی-ی. این که چرا نور در معماری ایران

 

 . نشان می دهد نور در معماری ایران نمادی از حرکت به سمت حقیقت است که حس معنوی از عالم باال را .1

که نور از  بتوان دید . مانند این بینش اسالمی ، اعتقاد و ایمان به عالم ماورا طبیعه سبب شده است که وجود نور را در بنا .2

  . زمین نزول نموده است آسمان به

گشایش همواره در معماری ایران  چهار ویژگی سیالیت و روشنایی ، نور و فضای مجازی ، وحدت در کثرت و روشنایی و .3

ق ایجاد نور به معمار کمك می کند که فضای معنوی را از طری بوده است و حكم روح بنا را ایفا می نمود . اندیشه اسالمی

 .و سایه به وجود آورد

نمودهای مختلف چه به صورت ظاهری و  معماری ایرانی نور را با ظرافت خاص به زیبایی تبدیل کرده است . معمار این زیبایی را با

داده است. از جمله آن در صورت نمادین می توان به نمایش نقوش و رنگ  نمادین و چه به صورت هویتی در عناصر مختلف خود ارائه

از  وارد کردن اشعه ای از نور در تاریكی مطلق که جلوه ای وض و داخل بنا و بعد معنایی و هویتی بهح های شیشه های رنگی در

 حضور حق ارائه می دهد نام برد .

 
 ابعاد.6-1-3

 : در حوزه بررسی تاثیر ابعاد در زیباشناسی معماری ایران چند نكته قابل بررسی است

ایرانی یا قسمت پذیرایی در  یت و ارزش آن تعیین می شود مانند مساجدابعاد متناسب با نوع کاربری مكان و درجه اهم .1

 . خانه ها

ارتباط است به عنوان مثال  دقت در تعیین ابعاد دقیق چرا که معماری ایران اثری چند بعدی است که با سایر هنر ها در .2

 .می توان به تاثیر ابعاد فرش در اندازه فضاها اشاره نمود
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 سازه.6-1-4

موارد استفاده از آن در معماری  معماری می تواند واجد صفاتی باشد که کیفیت فضای معماری را افزایش دهد . از جملهسازه در 

معماری معاصر به دلیل پیشرفت تكنولوژی و معرفی  می توان به گنبد و شكل ساختاری آن اشاره کرد. این امر در اسالمی-یایران

به وسیله خالقیتی که در سازه به وجود می آورد ، زیبایی سازه را افزایش داده و به  طراح سازه های جدید بیشتر مشاهده می شود .

سازه نقش  خاص هر سازه و فرم شكلی آن صداقت در اثر معماری نیز افزایش پیدا می کند . در طرح هایی که دلیل زبان بیانی

الگوهای بوم شناختی ، توجیه اقتصادی و  و معماری ، توجه به ساختاری در زیباشناختی آن اثر دارد نكاتی مانند : یكپارچگی سازه

 [.14] شوند فرهنگی و همچنین همگونی عملكرد و نوع سازه دیده می

 

 اسالمی-شناسی معماری ایرانی عوامل هویتی موثر بر زیبایی.6-2
 هویت.6-2-1

چه فرد و چه جامعه در یك بستر  ام. این گوهر رادر یك تعبیر زیبا چنین آمده است هویت گوهری است که من با آن منم و زنده 

تجارب با ارزش سودمندی که از دیگران می گیرند ، در تحلیل  تاریخی به دست آورده اند . علوم و فنون ، مهارت ها ، اندیشه ها و

اکی از جایگاه واال ، ارزشمند رمز و راز بقای ما در همین است . مروری بر معانی واژه هویت ح نهایی از اجزای هویت ما خواهند شد و

  [.2] وجود است معنوی این لغت است . اولین معنای مذکور برای هویت ذات باری تعالی و معنای بعدی آن هستی و و

می گردد و گاه بر ماهیت داخلی اطالق می گردد  مرحوم دهخدا نیز در معانی هویت آورده است : هویت گاه بر وجود خارجی اطالق

محیط ، هویت ساز زندگی انسان می باشند به نحوی که هر کدام نقش اساسی در  فرهنگ و [15] است از حقیقت جزئیهکه عبارت 

تشكیل هویت بر عهده دارند، از دیگر سو می توان دید که فصل مشترك هویت انسانی محیط و هویت فرهنگی انسان ، هویت محیط 

 (2تشكیل می دهند)نمودار  را

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 [16] هویتارتباط انسان ، فرهنگ ،محیط معماری و نسبت آن با  :1نمودار 

 انسان

 محیط فرهنگ

 هویت و محیط

محیط فرهنگیهویت   

هویت 

فرهنگی 

 انسانیهویت 

 محیط
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 از مذهب و فرهنگ به عنوان دو عامل هویتی زیبایی معماری می توان نام برد :

 

 مذهب و فرهنگ.6-2-2

امر به واسطه هویتی  انكارناپذیرند این هایی شباهت دارای مظاهرهرفرهنگ ظاهری، تفاوتهای رغم دارند. به مظاهرگوناگونی فرهنگها

 .بسیارآشكاراستاسالمی -یایران ومعماری یفقالی با شباهت طورمثال مشترکی است که آن ها دارند . به

 اینكه خصوص به .است باطنی معانی حاوی فرهنگ دراین ومعماری است نهفته عمیقی نیزمعانی فرهنگ این مظاهر درسایر پس

 دارای آن وتفاوتهای تنوع این اما .برخوردارند متنوعی و زیاد تاریخی مواریث از مردم و دارد وجود بسیاری فرهنگهای خرده درایران

 و مفهوم یك هرفرم پشت کند.در می ساماندهی هویت  کلی به نام مجموعه كی راتحت نهاآهمه  که است مشترکی درونی محتوای

 اشكال به خویش ونی در محتواهای بیان برای شودکه می دیده فردی مثابه به انسان دیدگاه ازاین.است نهفته درونی محتوای

 دچارتحولهای مفاهیم این. جوید می دارد،مدد درباطن که نچهآ تصویرکشیدن به وازآنهابرای آورد. می روی بیرونی وکالبدهایی

 وچشم اهداف با همسو تازه ریدیدگاهایش،مسی تكامل و اصالح جهت مكان و زمان هر در انسانی اماهرتمدن گردند زودگذرنمی

 [.17] دهد می ارائه ازخویش جامعه بنیادین هویتی اندازهای

 علیرغم و کند می تقسیم اسالم از بعد چهاردوره و اسالم از قبل دوره دو به را ایرانی معماری های شیوه پیرنیا دکتر طورمثال به

 مشترك عامل پنج تحت را نهاآ شود،همگی می مشاهده بادیگری ها شیوه از یك هر ومحتوای فرم در که تفاوتهایی

 .کند ونیارش( قلمدادمی )خودبسندگی،مردمداری،پرهیزازبیهودگی،درونگرایی

 بین شباهتی کنیم مقایسه خراسانی معماری ساده های حجم رابا پارتی معماری الجثه عظیم های وفرم بناها اگر مثال عنوان به

 خاص روایت هرکدام که اند. در صورتی بوده زمین بر انسان برتر جایگاه بیان پی در هردو شود،اما نمی آنهادیده

 این پارتی درمعماری .دارد خویش طراف یا ها پدیده و موجودات از فراتر مقامی انسان بگویند بودندکهآن هردودرپی .خودراداشتند

 آسا غول باتناسبات سنگین های حجم.است شده بیان درونی گرایی عظمت با خراسانی درمعماری و بیرونی گرایی عظمت با تفكر

 باکاستن اسالمی اولیه درقرون ایده همین و دهآم شمارمی به اطرافش به انسان وسیطره ازتسلط وکالبدی تبلورعینی مدائن نظیرایوان

 می بشرفرض مادی احتیاجات رابرآوردنده معماری آنانكه.بیانگردیدهاست معماری یك فضای و غنا به افزودن و وماده ازجرم

 [18] بالعكس دانندو نمیی ماد فواید انكار منزله به را معماری عناصر کنند،معناداشتن

 دوفرض این آنان نظر وبه. کنند انكارمی نراآبودن  معنوی دانند،نماد می طاق رانش ای سازه حل راه رابرای مناره آنانكه طورمثال به

 و ظاهر هرچیز مذهب ازمنظر پس . باشد معنا متضمن وهم سازد رابرآورده ای سازه مقصود هم مناره یك که است نشدنی جمع

 به وقتی معمار مومنظاهر،ظهورندارد. بدون وباطن ندارد وجود باطن بدون ظاهر .نیستند منفك متفاوت انداما گرچه که دارد باطنی

 می دیده هم او هنری درکار رفتاری چنین بالطبع .است سیرعبادت این و کند می سیر باطن به آن ظاهر ز پیوستها مینگرد عالم

 نآمادی  تغییرشكل و ماده با کار درحین هنرمند .شود می متجلی او هنری دراثر وهم درعمل هم باطن سیرازظاهربه این .شود

 سیری چنین .گذارد می اثر هم او درمخاطب کیفیت این علت همین به. کند نزدیك اش باطنی صورت به را کند،آن می سعی

 رود می انتظار ازطراح.دشوارتراست نیست یدآ می پدید آن با هنری اثر که ای ماده به منحصر مادی جودو که این علت به درمعماری

 برآورده محیطی اقتضائات و فنی های محدودیت به توجه با و مصالح و مواد با باشد. اینكارکرد داشته مناسبی عملكرد اول درجه در

 (3)نمودار .شود می
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 )منبع نگارنده( اسالمی-نقش دین و مذهب در بروز هویت ایرانی :2نمودار 

 

 نتیجه گیری.7
زیبایی هنر اسالمی به چیزی مافوق عالم ماده توجه دارد و هدف آن بیان وحدت است. هنرمند مسلمان وحدت را در کمال صورت و 

اسالمی هنر غیر واقع گراست که توجهی به ظاهر عین طبیعت ندارد. هنرمند مسلمان می دینی جستجو می کند. هنر  شكل هنر

ظاهر گذر کند و جهانی فرا خاکی را به تصویر درآورد.برای ساخت بناهای مذهبی و غیر مذهبی می باستی از  کوشدتا از سد طبیعت

تصویر کشند زیبایی معماری در اصل استفاده خالقانه از  استفاده کنند تا نظم وزیبایی ان را به عالئم هندسی و ریاضی و طراحی

عناصر برنامه ریزی مانند هزینه، ساخت و فناوری است به منظور دستیابی به اهداف  توده، فضا، بافت، نور، سایه، مصالح، برنامه و

نه از مصالح و فرمها با بهره گیری رااز طراحی مهندسی که استفاده خالقا زیباشناختی، عملكردی و اغلب هنری. این تعریف، معماری

باشد.  اسالمی چیزی فراتر از یك پوشش و تزئین صرف می از ریاضیات و قواعد علمی است، متمایز می کند در نتیجه زیباشناسی

ی زیبایی خداوند متعال است و جهان جلوها اسالمی این است که همه چیز در عالم مظهری از-ایرانیمهمترین اصل در زیباشناسی 

 از ذات اوست.

 : گفته شد سه نتیجه اساسی به دست می آید اسالمی-ایرانی با توجه به آن چه در حوزه زیبایی شناسی معماری

 نادیده گرفت. در  نباید تنها بر زیبایی صوری متمرکز بود و سایر مراتب زیبایی را اسالمی -ایرانی در زیبا شناسی معماری

ابزار این ادراك ، سایر قوای اداراکی او را نیز  ر باید عالوه بر ادراك حسی انسان وحقیقت مجموعه مراتب زیبایی یك اث

 . ادراکات روانی و باطنی انسان نیز باید زیبایی اثر را به انسان القاء کنند متأثر نموده و در واقع ، عالوه بر ادراك حسی ،

  تعبیر دیگر هویتش  باشد و به  ( و به عبارت ساده با هویتزیبایی باید بومی و ملی )برآمده از فرهنگ و جهان بینی جامعه

کرده و در اثر تماس با آن احساس  و با آن ارتباط برقرار با هویت جامعه هماهنگ باشد تا جامعه بهتر بتواند آن را درك

 ر جامعه است .تقلید از الگوهای بیگانه ، ایجاد بحران هویت و از خود بیگانگی د هویت نماید . بزرگترین اشكال در

 در دسترس و مورد شناخت   مهمترین قسمت در حوزه زیباشناسی معماری این است که معیارهای مختلف مراتب زیبایی

مرتبه آن و همچنین شناسایی ابعادی از زندگی انسان که با  طراحان و برنامه ریزان باشند تا امكان ارزیابی زیبایی و تعیین

 شود . زیبایی در ارتباط هست ایجاد

 

 

 

جامعه 

 ایرانی

تعلیم اسالم 

و فرهنگ 

 ایرانی

تقویت و 

تثبیت هویت 

سالمیا-ایرانی  

مبانی 

طراحی و 

 برنامه ریزی

اصول شكل 

دهنده فضا و 

 ویژگی آنها

شیوه 

زیست،ابزار 

 و روش ها
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 .1380،،تهران،فرهنگستان هنر2نشریه همایش بین المللی معنای زیبایی، شماره ،اعوانی،غالم رضا[ 11]

 [12] http://bersom.com 

 [13] http://nagsh.ir 

 .1377،،شرکت پردازش و برنامه ریزی شهریترجمه ایرج اعتصام ،معماری اسالمی، تهران ،هیلن براند،رابرت[ 14]

 .1338،تهران دانشگاه لغتنامه ،تهران،انتشارات،اکبر دهخدا،علی[ 15]

 .1379،، تابستان 7زیبا ، شماره  هنر های،رابطه هویت سنت معماری ایران با مدرنیسم و نوگرایی ،تهران،مجله نقی زاده،محمد[ 16]

 .1372، 35- 27،صص 3تهران ، ش  دانشگاه واجتماعی فرهنگی بودن(،مجله ایرانی ایرانی،گفتگو )ویژة هویت،اشرف،احمد[ 17]

 .1382،هنراسالمی مطالعات هنراسالمی،تهران،مؤسسه همایش اولین مقاالت مجموعهی، درهنراسالم نمادگرایی،دخزایی،محم[ 18]
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