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 چکیده:
 ایدن. نمایدد جمد  آنجدا در را خدود پیدروان کده اسدت محیطدی دنبدا  بده آمدد  وجود به زمان از مذهبی و دین هنر

تعدامال  اجممداعی میدان پیدروان آن دیدن، بده وید ه  بدرای اسدت ای وسدیيه اسدت عبداد  آن اصديی عامل که تجم 

ادیانی که به تعامال  اجمماعی بهدا داده اندد . انسدان کده موجدودی اسدت رطدری بدرای ارتبدان بدا آررینندده ی خدود 

نیازمنددد مکددانی اسددت کدده دارای وی میهددای آسددمانی و معنددوی کدده تجربدده ی عددروه رو  و ات ددا  آن بدده هسددمی 

ز میدان ادیدان الهدی دیدن اسدالت بی دمرین اهمیدت را بدرای جنبده ی اجممداعی عبداد   ا دل الیزا  را ممکن سازد. ا

بوده است، مکانی که این امکدان را بدرای ایدن امدر خطیدر ردراهه آورده از اهمیدت بسدزایی برخدوردار اسدت . بندابراین 

بهمددرین مکانهددا  مهممددرین وبایددد مسدداجد جایهدداه واالیددی دارنددد، مسددجد  يددب اينددده ی شددهرهای اسددالمی اسددت و 

برای مساجد ردراهه شدود. اولدین ا ددامی کده ححدر  محمدد )ا( بعدد از ت دکیل حکومدت در مدینده کدرد سداخت 

مسجد  با بود کده الهدویی اولیده تمدامی مسداجد مردیدد. ایدن مسدجد عدالوه بدر رو  اسدالمی دارای هویدت اسدالمی 

ایدران رو  اسدالمی را در کالبدد بندای ایراندی دمیدد نیز بود چون دارای کالبدی اسدالمی بدود دیدن اسدالت بدا ورود بده 

. ایددن حقیقمددی اسددت کدده تددازه ممولددد شددده بددا وورد بدده ایددران جایهدداه رو  بناهددا و زشددمی ) آت ددکده هددا و معابددد 

زرت می( را مررت. یعنی رو  اسدالمی در ردرا ایراندی جداری مردیدد . بسدیاری از مسداجد کده بدر روی آت دکده هدا 

ودندد همدان کالبدد ایراندی خدود را بدا رو  اسدالمی حند  نمودندد بندابراین هویدت ایراندی در الدب و معابد بنا ن دده ب

ابمددا بده بررسدی منداهیه هندر مقددي میدرویه.پ  از  در مقالده ردو   مساجد بازنمایی کرد.برای ک د  ایدن حکمدت

 آن به ارتبان میان معماری و حکمت هنر اسالمی میيردازیه 

 

 (، مسجد، حکمت معماری اسالمی  مساجد، خانه خدا مت هنر اسالمی کح ) :های کيیدیواژه
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 مقدمه -1

ای راه ندددارد . حکمددت بدده معنددای حکدده در لغددت بدده معنددای نددوعی محکدده کدداری اسددت کدده در آن رخندده حکمددت 

اسددت، حکمددی کدده تغییددر ناپددذیر اسددت، حکمددی محکدده و اسددموار کدده در معيومددا  عقيددی  یددر  ابددل بطددالن اسددت. 

کده حکمدت بدا دانندد ولدی بایدد دانسدت ای حکمت را به معندای عيده و داند  و نمدودی از ريسدنه و عرردان میعده

تدوان در حیطدح حکمدت  درار داد. در وا د  حکمدت بدر پایدح عيدوت شدهودی ريسنه ممناو  اسدت ولدی عرردان را می

و ح ددولی اسددموار اسددت و حکددیه کسددی اسددت کدده بدده شناسددایی حددع و ررامددررمن عيددوت شددرعی، عيددوت اریقددت و 

تواندد دیت اسدت. حکدیه میپدردازد. حکمدت دیدن و شدریعت خداونددی اسدت کده را دد محددوحقیقت و برهدان می

تواندد بدده مسديمان، مسدیحی، یهدودی و پیدرو هدر آ دین و مسدي  خددداجو باشدد. شداید بمدوان مندت کده حکدیه می

هدا را بدرای رسدیدن بده حدع و حقیقدت بده کدار ببنددد. سدقران از آن دسدمه ممنکراندی همح عيوت تسيط داشمه و آن

ظددر او مددردت بایددد بدده جددای منددار  ش  ددی، جویددای کنددد. از ناسددت کدده معررددت را در معنددای حسددی آن رد می

رحيیت و حکمدت باشدند در وا د  تيقدی سدقران از حکمدت، ب دیر  بده آن حقیقمدی اسدت کده بدرای انسدان خیدر 

 نهداه رد ضدمن کده اسدت ممنکراندی جميده از نیدز ارالادون  شدود.است و منجر بده سدالممی و همداهنهی نند  می

. او بدر ایدن بداور اسدت کده هنرمندد بدا دیدد حسدی ابیعدت را تقيیدد ددار منندی دیدد و نهداه هندر بده نسبت حسی

 کندددد. نهددداه ارالادددون بددده حکمدددت ندددوعی شدددناخت عمیدددع از جهدددان هسدددمی و حقیقدددت اسدددت. می

 ایدن راه در و پدردازدمی حسدی هدایدریارت بدا مبدارزه بده خدود اسداتید همانندد نیدز  ارسطو شامرد مکمب ارالادون

داندد. کندد. در وا د  ارسدطو حکمدت و رهده مداوراي الطبیعده را یکسدان میا میپیدد دسدت حکمدت منهدوت به مبارزه

معمقددد اسددت ریيسددوا یددا دوسددمدار حکمددت کسددی اسددت کدده خواسددمار معررددت دربددار  عيددت نهددایی و »ارسددطو 

خواهدد. در نظدر او حکمدت اصدو  و عيدل اولیدح ماهیدت اشدیاي و وا عیدت اسدت و معرردت را بدرای خدود معرردت می

ترین درجده اسدت و حکمدت دورتدرین عيده دهدد و از ایدن روی معرردت کيدی در عدالیمدورد بحدق  درار می اشیاي را

 وا دد  در  «.ترین عيدده اسددت. زیددرا کدده مسددميزت بی ددمرین رکددر اسددتتددرین و بنددابراین م ددکلانمزاعی از حددواي،

بدده چهددار موضددو   کمددتح وی اعمقداد بدده و. داندددمی مابعدالطبعدده رهدده کمدا ، تمددات بدده معنددای را حکمددت ارسدطو

عيددت نهددایی یددا  -4من ددح حرکددت یددا عيددت ردداعيی   -3مدداده یددا موضددو    -2جددوهر یددا شا  شدد    -1پددردازد: می

  خیر.

 چده آن هددا و شدد آ داز کدی از حکمدت کده شدود مطدر  سدووا  ایدن جسدمجومر و پویدا شهدن برای است ممکن

رد ایدن اسدت کده حکمدت اصدالماآ از آن مدردت کد بیدان حدع بده سدووا  ایدن بده پاسد  در توانمی چهآن است؟ بوده

چدده کدده  ابددل تحمددل اسددت شو  و اسددمعداد یونانیددان در ررامیددری و مکمددو  کددردن آن م ددر  زمددین اسددت ولددی آن

النهددرین، ایددران، هنددد و چددین تمدددن عظددیه بین های م ددر،بددوده اسددت. یونانیددان مردمددی بودنددد کدده پدد  از تمدددن

ضدمناآ چنددان کده در میدان همدح ا ددوات و »ن مغدر  زمدین بددود شدکل دادندد. میری تمددیوندانی را کده من دح شددکل

های شددان آمدداه و بدده منمددهمو بددوده کدده مددردت را از سددود و زیانميددل همددواره اشدد اا نکمدده سددن  و ن ددیحت

هددا نددامی موندده دان ددمندان بسددیار بددوده و بعحددی از آناند در میددان یونانیددان نیددز اینسدداخمهخردمنداندده بیدددار می

 عنددوان بدده هدداآن از کدده یونددانی ممنکددران اولددین  «اندددو وضدد   ددوانین و آدا  سددودمند بددرای آن  ددوت نموده شددده

 را جسده و مداده وجدود از وجهدی بده و داشدمند توجده ابیعدت عداله بده همده اسدت، شدده یداد  ماندههنت حکمای

مدای  ددیه یوندان باسدمان حک از دسدمه ایدن شدناخت ابدزار حسدی، نهداه وا د  در دانسدمندمی اشدیاي حقیقت و اصل

 کده کردندد رهدور  الودا  حکمدای ندات بده حکیمدانی بعددی هایسدده در حکمدی تنکدر ایدن رشدد با اما  بوده است.

 در شدیوه ایدن. داشدمند اشدیاي بده معررمدی نهداه ندوعی و دادندد  درار شدناخت ابدزار را عقيدی اسدمدال  و تعقل شیو 

  ل ح  بود.اه شیو  که مررت  رار تجربه و م اهده مقابل
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کندد و معمقدد اسدت کده توسدط آن هدا تيقدی میابن سینا حکمت را عمددتاآ روشدی بدرای رهمیددن حقیقدت وا عیت

الددین عربدی کندد . محییچده را کده در عداله هسدت و در وا د  در نند  االمدر وجدود دارد دریاردت میانسان هر آن

را  درا ریيسددوا آشددمی عقددل و ع ددع حکمددتدانددد. مالصددندد  مینمددذار عررددان نظددری حکمددت را تکامددل بنیان

کنددد کدده بدده بدداالترین درجددا  سددعاد  دانددد کدده نندد  انسددان را بدده آن وجدده از تعددالی واصددل میروش خاصددی می

 نایل مردد .

 :روش تحقیع -2
 روشی که در این تحقیع مورد اسمناده  رار داده شده روش کماب انه ای میباشد 

ا جدددو  یددا یددنددو  سددند و موضددو  تحقیددع ممکددن اسددت بددا اسددمناده از رددی  ای: بسددمه بدده هددای کماب انددهروش -

 ها انجات پذیرد.های شبه پرس نامه یا ترکیبی از همه آنررت

پدذیرد. حمدی در ها صدور  میتمدات تدالش محقدع در کماب انده ای دارندد تقریبداآدر تحقیقاتی کده ماهیدت کماب انده

حددوه نای آشددنایی بددا شددود.مات او  در مهددار  تحقیددع کماب انددهمی تالینددا  و ت ددنینا  نیددز از ایددن روش اسددمناده

دان و ثبددت رمددههددای کمابددداری نحددوه اسددمناده از ببددرای اینکددار محقددع بایددد از روش .اسددمناده از کماب اندده اسددت

یوه شدد. نکمدده دوت م   ددا  کمددا ، نحددوه جسددمجوی کمددا  در کماب اندده و رایاندده و ... ااددال  حاصددل نمایددد

دان هددا یددا ها، برمددهیددا منبدد  مددورد نیدداز در کماب اندده اسددت. بددرای ایددن کددار معمددوالآ کماب اندده جسددمجوی کمددا 

سدداي اهددای ویدد ه ای در اخمیددار دارنددد کدده بدده سدده شددکل تنظددیه شددده اسددت: بددر اسدداي عنددوان کمددا ، بددر کار 

 موضو ، بر اساي نات مول . 

ابعی شددود. دوت، منددنددابعی کدده بدده امانددت داده میها بدده اددور کيددی دو دسددمه منبدد  وجددود دارد: او ، مدر کماب اندده

ها از حیددق هددا ، مجددال  و ... کماب انددههددای مرجدد  ، ااي هددا، کما شددود م ددل ررهن کدده بدده امانددت داده نمی

توانددد یمهای بدداز کدده در آنهددا محقددع شددوند: مددروه او ، کماب انددهدسمرسددی بدده مندداب  بدده سدده مددروه تقسددیه می

اب  رسدی بده مندهای بسدمه کده درآنهدا محقدع امکدان دسمآمدد کندد. مدروه دوت، کماب انده ها رردتآزادانه بین  نسه

 ري محقددع وهای نیمدده بدداز کدده ب  ددی از آن مسددمقیما در دسددمرا بدده اددور مسددمقیه ندددارد. مددروه سددوت، کماب اندده

 ب  ی دیهر از آن در اخمیار کمابدار است

 :سالمیحکمت معماری ا -3

ن رو بدداز ررهنهددی ،زیددر بنددای برپایدده یدد  معمدداری ارزشددمند و پویاسددت. از ایددآمددوزه هددای معنددوی و باورهددای 

ممدداعی شناسددی دسددماورهای شددکوهمند معمدداری اسددالمی بدددون آمدداهی از مبددانی اندی ددهای و زیددر سدداخمهای اج

ی خواننددد مددامکددان پددذیر ن واهددد بددود . کسددانی کدده نددا آماهاندده معمدداری اسددالمی را مسددمقل از معنویددت وحکمددت 

ایدد در بنددتکاميی ماه راه پی ررت و تعالی آندرا مسددود مدی نمایدد . بده منظدور دره هدر چده بهمدر ایدن رو،ناخود آ

رند  آنهدا معمداری کهدن وپدر رمدز و راز ایدران زمدین ، بدی اد  و ررهند  مردمدانی کده خ دت و» نظر داشت که 

 «را پایدار داشمه اند، رهه نمی شود

ایددد توجدده داشددت کدده ازیدد  سددو مندداهیه معنددوی حدداکه بددر جریددان از ایددن رو در بازشناسددی هددر اثددر معمدداری ب 

اراحددی سددازنده وی مددی هددای کالبدددی بنددای نهددایی اسددت و از سددوی دیهددر هددر رحددای سدداخمه ،ب ددور  جددام  

معرا تنو  شدناخت و پدی  ررضدهای اراحدی اسدت . بندا بدراین مبدانی ررهنهدی بسدمر شدکل میدری بندا ،خ دا  

اصدديی شددکل یددابی مندداهیه معنددوی در کالبددد مددادی بناهددای معمدداری  معنددوی سددازنده ورحددای سدداخمه ،عناصددر

 1است.

                                                           
 61،ا83،پاییز19زیبا،شماره هنرهای اسالمی،ن ریه معماری    مهدوی ن اد،محمد جواد،حکمت 1
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مددی  حکمددت معمدداری ا سددالمی مرتبدده ای اسددت ،کدده در ان نیدداز هددای مددادی و معنددوی بدده صددور  یکسددان پاسدد 

مددال  کدده» بددااین تعدداری  :»مویددد. سددید حسددین ن ددر در تبیددین منهددوت حکمددت در ررهندد  اسددالمی مددی نویسددد 

ندد داند  ،حکمدت ندوعی داند  ندا  عقالندی اسدت کده دانندده خدود را در رو« داده اسدت صدرا در کمدا  رسدایل 

انی در اندوزی به مونه ای دمرمون مدی سدازد کده روکد  بدد  بده آیدین هدای مدی مدردد کده سيسديه مراتدب کیهد

 « ان انعکاي می یابد 

سدمه خيدع معمداری و یدا این مرتبه که مالصدرا آن مقدات حکمدت مدی خواندد ،مقدامی اسدت کده در آن انسدان شای 

هر اثر هنری دیهدر مدی شدود و هدر آنهده کده مدی ارریندد سرشداراز پاسد  هدایی روشدن و مناسدب بده خواسدمهای 

 ک دور معمداران مادی و نیازهای معنوی است .معمداری اسدالمی حاصدل معندویمی اسدت کده بده مددد اندی ده پداه

 و شدکورایی درجده بداالترین بده اصدنهان مدبمک در کده جدایی تدا   رسدید شدکورایی بده اندده اندده اسالمی های

ازمندی دست یارت ،مرتبه ای کده از آن مدی تدوان بده تبيدور حکمدت معمدار اسدالمی یداد کدرد. حکمدت معمداری س

اسالمی منجر بده نهادینده شددن سدنمی شدد کده آثدار معمداری ایدن دوران را ، بده یادمداری هدای جاودانده واسدموار 

عندوان معمداری اسدالمی ایدران یدادمی شدود ، ادامده سدنمی اسدت کده توانسدمه تبدیل ساخت آنهده امدروز از آن بدا 

،با تکیه بر آمدوزه هدای معندوی ،حکمدت ندا  اسدالمی رابدا زبدان رمدز واشداره در کالبدد مدادی عداله رداهر ممجيدی 

 2 .می سازد

 :معماری و حکمت نا  ایرانی -3 
ی ایدد. مدری در در کالبدد مدادی بده شدمار معماری اسالمی یکدی از بزرممدرین جيدوه هدای رهدور ید  حقیقدت هند

 از عظیمددی ب دد  ، اسددت توانسددمه اسددالمی هنددر ای شدداخه بزرممددرین از معمدداری اسددالمی بدده م ابدده یکددی

 ی ظ تدداریلحددا از. سددازد نهادیندده مونددامون هددای دوره اددو  در و زمددان بسددمر در اسددالمی هنددر خ وصددیا 

ن ادرا مسديما را بده منداهیه هندری سدازمار نمایدد ، ازمعماری اولین هنری به شدمار مدی ایدد کده توانسدنه خدود 

ه دره بدر اسدالمی مورداسمناده  رارمیرد.اسمقبا  مسيمانان بده ایدن هندر موجدب مردیدد تدا سدالها بعندوان تنهدا هند

 ا شددنیدن واژهامده یارددت کده در شهددن ا يدب مددردت بدآنجااد تددا امدر ایددن. بيدردازد منداهیه دینددی و مدذهبی اسددالمی

 لین چیزی که مورد توجه  رار می میرد، معماری اسالمی است هنر اسالمی ،او

سددالمی در مقددات توصددی  بدده بدداز مسددمرده ای از آثددار اسددالمی ااددال  مددی مددردد کدده در اددو  سددالهای امعمدداری  

مممادی رونع اسدالت در سدرزمینهای اسدالمی شدکل مررمده اندد . هدر چندد از لحداظ رداهری تناوتهدایی میدان آنهدا 

آن بداز شناسدی کدرد به چ ه می خورد در ی  نهداه کيدی و جدام  نهدر مدی تدوان پیوسدماری ارزشدمند وپویدا را در 

کدده موجددب شددده ،تمددامی انهددا در  ددالبی واحددد بدداعنوان معمدداری اسددالمی در کنددار یکدددیهر  ددرار میرنددد. معمدداری 

اسالمی برایندد کوش دها ی همده جانبده معمداران اسدالمی اسدت و از لحداظ مو عیدت  درار میدری ایدن بناهدا ، بدازه 

زا  ا يیمددی و ررهنهدی از همدداهنهی هدای معنددوی ای مسدمرده از اسدالمی بدده چ ده مددی آیدد کدده عيدی ر دده تمدای

رراوانددی برخوردارنددد. آنهدده آثددار معمدداری اسددالمی را باتمددات موندده موندده هددا در یدد  مجموعدده در کنددار یکدددیهر 

تعریدد  مددی کنددد ، انهدداره ای اسددت کدده آمددوزه هددای معنددوی معمدداری اسددالمی را در تدد  تدد  ایددن آثددار ممبيددور 

نهان در ایدن بناهدا بده ودیعده نهداده شدده کده موجدب مدی مدردد ، بمدوان آنهدا را ساخمه است . بعبار  دیهر اصيی پ

اصددل » در کنددار یکدددیهر بعنددوان اعحددای یدد  خددانواده بازیددابی کددرد، اصدديی کدده سددید حسددین ن ددر از آن بعنددوان 

 3کند یادمی« وحد 
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 را اهددابن راهاد سددو یدد  از زیددرا اسددت اسددالمی معمدداری آثددار شناسددی بدداز در م ددا کددار ای جددوهره اصددل وحددد 

ا ی مددی دهددد ،تمددامی اثددار معمدداری اسددالمی ایددران ودیهددر ک ددوره امکددان دیهددر سددوی از و سددازد مددی ممکددن

 اسالمی را به صور  مجموعه ای واحد مورد مطالعه  رار داد

معمدداری اسددالمی ایددران هددر چنددد چددون بسددیاری دیهددر از شددیوه هددای معمدداری اسددالمی بسددیار تحددت تدداثیر  

ری ی بدوده اسدت ،یکدی از مهممدرین و مدورقمرین مکاتدب معمداری اسدالمی بده شدمارمی آیدد خ وصیا  بومی وتدا

زیدرا در ادی سدالیان مممدادی ،سدیر صدعودی و جریدان تکدداميی خوشدی را بده نمدای  مدذارده اسدت . شدیوه هددای 

 معماری ایرانی هر ی  تکمیدل کنندده شدیوه هدای پدی  از خدود بدوده اندد وتدا سدا  هدا بددون کممدرین خييدی بده

تکامل تعالی پرداخمه اسدت . مو عیدت جغراریدای ایدران نیدز در ایدن زمینده بسدیار موثربدوده اسدت زیدرا از ید  سدو 

ایرانیددان از اولددین ا ددوامی بودنددد کدده بدده دیددن مبددین اسددالت م ددرا شدددند و از سددوی دیهددر نیددز از سددوی دیهددر 

یارمده اندد . مسدمرش جغراریدای و  بسیاری از ميمهدا وک دورهای دیهدر نیدز از اریدع ایدران بده ایدن مورقیدت دسدت

 نددای ررهنهددی مددردت ایددران نیددز در ایددن امددر بسددیار مددوثر بددوده اسددت . از ایددن رو در دسددمه بندددی هددای موجددود ، 

معمدداری اسددالمی ایددران بعنددوان یکددی از مهممددرین مکاتددب معمدداری مددورد پددذیرش  ددرار مررمدده اسددت ، عددالوه 

 4.است تعری   ابل آن از رردی به منح ر خ وصیا  محموای –براینکه از لحاظ شکيی 

 جهددان اسددالمی معمدداری سددراررازی مایدده را ایددران اسددالمی هددای هنددر انه ددمری نهددین را سددالمی معمدداری امددر

 آن  م ميد هدای نحيده مباحدا  مایده و اسدالمی معمداری هدای شدیوه آمدد سدر اصدنهان مکمدب شد  بی ، بدانیه

یدد یدادمی نما«  آواز  دوی معمداری اسدالمی»پیرنیدا از آن بدا بعندوان هان در معمداری کده اسدماد اصدن مکمب.  است

ن االیددی میددراد دار سددالها کوشدد  وتددالش ایرانیددان در شددیوه هددای خراسددانی ،رازی و اشری اسددت کدده در دورا

 نویددت وخددردررهندد  ایرانددی و دورا پددر ارم ددار صددنویه بدده بارن سددت . مکمددب اصددنهان روزمددار تال ددی حکمددت ، مع

 رایندی دسدتناهیه پایدار اسدالمی اسدت ،بعبدار  دیهدر شدکل میدری و تکامدل مکمدب اصدنهان حاصدل رایرانی با م

 تدرین شدکل که در نمیجده آن اندی ده هدای اسدالمی و ب  دوا شدیعی در بسدمر سدالها تجربده ایرانیدان، بده عدالی

 ممکن در عرصه رهور ممجيی مردید.

 :معماری اسالمی  مرز هنر و معنویت  -4  
 جذبه.ن ددود  ددر  آن رحددای کرانهددیبی در و بهددذارد اسددالمی بنددای در پددای کدده یارددت تددوانمی را کسددی کممددر

 تددذهیب و کندددمی خدداره جهددت از را بنددا کدده مددنظه هایکاریآیندده ها،اا دددی   ددوی انحنددای الجددوردی، رندد 

. هنددر اسددتهددر دارنددد و... همهددی تجيددی مدداورای ابیعددت در ابیعددت دی عددالمی در سددر کدده کيمدداتی بددا دیوارهددا

 کنددد و در یدد  کددالت،اسددالمی ترکیبددی از شددهود و اندی دده اسددت  کینیددت بودهددا را در چهددره نمودهددا ممجيددی می

 مینه میهوید:آرریند.بوکهار  در این زاین ع ع است که هنر را می

ای هندر پاسد  مویدد، کداری اسدت بده یکدی از شداهکاره« اسدالت چیسدت؟»امر کسی نامزیر شده کده بده پرسد  » 

 «می، مانند مساجد جهان اسالت اشاره کند.اسال

 خدات مداده ید  بده ب  دیدن تجسده بدا هنرمندد. اسدت ایاندی ده کدامال امدری اسالمی هنر وی عقیده به بنابراین  

نرمندد ید  خدالع اسدت. خدالع ه رو ایدن از. دهددمی رو  آن بده و زنددمی هندری اثدر ید  خيدع بده دسدت دروا  

باید منزه باشدد و لدذا هندر همدواره در ندزد مسديمانان ارجدی عظدیه داشدمه اسدت. در هندر اسدالمی هدی  همواره می

چیددز نبایددد بددین انسددان و ححددور  یبددی خداونددد راصدديه اندددازد.از همددین روسددت کدده جهددت مسدداجد در هددر نقطدده 
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نی اسدت کده در آن سداخمه شدده اسدت. بددین ترتیدب جهان، کعبه است. یعندی جهدت مبندی بده سدمت مداورا مکدا

منهوت زمدان بدرای چندین بندایی کده جهدت آن بیدرون از مکدان اسدت، ممنداو  بدا زمدان  ابدل شدمارش اسدت. در 

 5خورد اینجاست که هنر اسالمی بامعنویت مره می

 حکمت معماری مساجد: -5
 تمددات تقریبدداَ و داد جددای خددود در را اسددالت هددویمی خ وصددیا  کدده اسددت اسددالمی هنرهددای از یکددی معمدداری  

 کدده کردندددمی بنددا اددوری را هاخاندده اسددالمی هایسددرزمین در. دارد همددراه بدده خددود بددا را دینددی هنددر خ وصددیا 

ها بی دمر بده کارکردهدای منطقدی بندا تدا مسدحله . بدرای معمداری بندای خاندهباشدد مناسدب انسان کوتاه زندمی برای

های ادوار مذشددمه کممددر بددا ی بدده همددین دلیددل باشددد کدده مندداز  و خانددهشددد و شدداید جدداودانی آن توجدده می

اند مانندد خانده ححدر  زهدرا هدا هده از لحداظ جنبدح معندوی محارظدت شددهاند، مهر تعدادی معدودی کده آنمانده

)ي( در مدینه و یا خانده ححدر  عيدی) ( در کورده، کده بداز هده حکمدت معندوی حداکه بدر بندا موجدب ابقدای آن 

اندد. خداوندد خدود جاویدد اسدت پد  بایدد محدل عبداد  او های خدا امری جددا از ایدن امدر بودهاما خانهشده است. 

نیز جاودان باشد. بده همدین دلیدل در اسدالت بده معمداری مسداجد بسدیار اهمیدت داده شدده اسدت و بندای معمداری 

 6المی هسمندای از هنرهای اسآراسمند. در وا   مساجد جيوهمساجد را به زیباترین هنرها می

 های خدا :نهاه حکمی به معماری خانه -5-1
 نمایددد بیددان ار آن کندددو دره را اسددالمی هنددر تواندددمی کدده دان ددی تنهددا. اسددت حکمددی هنددری اسددالمی هنددر   

 رداربرخددو محکمددی بسددیار جایهدداه از اسددالمی هنرهددای در آن بدده وابسددمح تز ینددا  و معمدداری. اسددت ،حکمددت

مدداری خ ددوا مع بدده اسددالمی معمدداری حکمددت. اسددت اسددموار حکمددت بددر اسددالمی معمدداری اسدداي. باشددندمی

ظ تدوان در دو بعدد رداهری و بداانی بررسدی کدرد. کيیدح ميزومدا  و کارکردهدای مسداجد هده از لحدامساجد را می

تددوان حکمددت ردداهری و بدداانی معمدداری باشددند همهنددین میردداهری و هدده از لحدداظ بدداانی دارای حکمددت می

جددزاي ظ کدداربرد نمدداد ، کارکردهددای ریزیکددی و عميکددردی و خ وصددیا  ردداهری و بدداانی امسدداجد را از لحددا

ای ت ددکیل دهنددد  بنددا م دداهده کددرد. سددیر تدداری ی معمدداری مسدداجد نیددز خددود روشددنهر وجددود حکمددت در معندد

 باشد.ممعالی آن می

 :ماه حکمت هنر اسالمیمسجد تجيی -5-2

« يشدی»و « معندی»در حقیقدت هنرمندد هدر  ددر در بدازآررینی،  هنر در وا   ندوعی خيقدت و یدا بدازآررینی اسدت و

کدده کنیه، کمددا اینتر اسددت زیددرا، هنددر را نسدد ح دوت خيقددت تيقددی مددیبیاررینددد، اثددرش هنرمنداندده« کمدداهی»را 

شددود. نسدد ح او  وجددود حددع تعددالی اسددت. نسدد ح دوت، انسددان و هسددمی وجددود  يمددداد می« نسدد ح سددوت»هنددر، 

   ریدددد  انسدددان اسدددت نسددد ح دوت خيقدددت و نسددد ح سدددوت وجدددود خواهدددد بدددود.اسدددت. پددد  هندددر کددده بازآر

 تمددات تقریبدداَ و داد جددای خددود در را اسددالت هددویمی خ وصددیا  کدده اسددت اسددالمی هنرهددای از یکددی نیددز معمدداری

کردنددد کدده ری بنددا میاددو را هاخاندده اسددالمی هایسددرزمین در. دارد همددراه بدده خددود بددا را دینددی هنددر خ وصددیا 

ها بی دمر بده کارکردهدای منطقدی بندا تدا مسدحله کوتاه انسان مناسدب باشدد. بدرای معمداری بندای خاندهبرای زندمی 

 بددا ی کممددر مذشددمه ادوار هایخاندده و مندداز  کدده باشددد دلیددل همددین بدده شدداید و  شدددجدداودانی آن توجدده می
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اند مانندد خانده ححدر  زهدرا جنبدح معندوی محارظدت شدده لحداظ از هده هداآن کده معدودی تعدادی مهر اند،مانده

)ي( در مدینه و یا خانده ححدر  عيدی) ( در کورده، کده بداز هده حکمدت معندوی حداکه بدر بندا موجدب ابقدای آن 

اندد. خداوندد خدود جاویدد اسدت پد  بایدد محدل عبداد  او های خدا امری جددا از ایدن امدر بودهشده است. اما خانه

همدین دلیدل در اسدالت بده معمداری مسداجد بسدیار اهمیدت داده شدده اسدت و بندای معمداری  نیز جاودان باشد. بده

 ای از هنرهای اسالمی هسمند. آراسمند. در وا   مساجد جيوهمساجد را به زیباترین هنرها می

صددنعمهران و هنرمندددان مسدديمان بدده دلیددل کددارکرد معنددوی مسددجد همددح تددالش و خال یددت خددود را بدده منظددور 

برنددد. توجدده بدده ريسددنح وجددودی مسددجد و مقددات و اتر کددردن و مسددمحکه سدداخمن مسددجد بدده کددار میهرچدده زیبدد

شدد، هنرمنددان توجده خاصدی بده ایدن مکدان مقددي داشدمه باشدند. بده دلیدل منزلت آن در نزد خداوند موجب می

ی بسدیار کارکرد اصيی مسجد که همان نزدیکی بندده بده خدالع اسدت توجده بده اصدو  و مبدانی ريسدنی هندر اسدالم

هنددر اسددالمی عددالوه بددر آزادی هنرمنددد در بدده  هنددر  دسددی بیددان شددد، ضددروری اسددت ،همددان اددوری کدده در بحددق

ها و  دوانین  دااعی اسددت کده نده تنهدا راه را بددر هنرمندد مسديمان نمددی کدارمیری خال یدت خدود،دارای محدددودیت

عداله محسدوي مدی باشدد،برای او بدازمی  تدر ازای بده سدوی عدالمی کده بسدیار زیبداتر و بدا ارزشبندد  بيکه پنجدره

بددا حددذا هرموندده ت ددویر ب ددری، حدددا ل در »کنددد . یکددی از ایددن  ددوانین مندد  شددمایل نهدداری در اسددالت اسددت. 

ن کده رو  خدود را بده خداره کندد تدا کدامالآ خدودش باشدد، بده جدای آ يمرو دین، هنر اسالمی به انسدان کمد  می

جددا کدده او در عددین حددا  خيیندده و عبددد خداونددد مانددد، آند بددا ی میاز خددود ارکنددد، انسددان در مرکددز وجددودی خددو

کوشدد تدا محیطدی بده وجدود آورد کده در آن انسدان بمواندد وزن و و دار رطدری است. هنر اسالمی بده ادور کيدی می

و اولیددح خددود را بازیابددد و بنددابراین از هرموندده تددب دوری ورزد، حمددی بدده معنددای نسددبی و مو ددت آن، هددی  چیددز 

در وا دد  هنددر اسددالمی بددا جدددا شدددن از عدداله « . ا  بددین انسددان و ححددور نددامر ی خداونددد  ددرار بهیددردنبایددد حجدد

کندد. مسداجد اسدالمی تجيدی کامدل ایدن شدهود معندوی اسدت. هندر بده کدار ررمده عینیت به عاله شهود رجدو  می

جایهداه تجيدی  تدوان اشعدان داشدت کده اولدیندر مساجد هنری شهودی، معنوی و میندویی اسدت. بده ادور کيدی می

پیرایده بدا پالندی چهدارموش و هنر اسالمی مسجد بدوده اسدت. مسداجد اولیدح اسدالمی، مسداجدی بسدیار سداده و بی

 امنیدت ایجداد و اسدالت جغراریدایی توسدعح و رشدد بدا  دار را د هرمونده آرایده و تدز ین بودندد امدای  شبسمان سمون

 م داد آن تز یندا  شدکیل و ر دیه بده سداخمار مسداجد ا شدکورایی و رشدد و اسدالمی مندااع در اجممداعی ثبا  و

کددرد. توجدده خدداا بدده وارد شددد کدده در بیددان معنددای بدداانی مسددجد در  الددب ردداهر مددادی آن بسددیار کمدد  می

هددا موجددب م ددت کدده مسدداجد جددام  بدده عنددوان نهینددی درخ ددان در هنددر اسددالمی مسدداجد جددام  و تز ینددا  آن

 يیمدی، مو عیدت جغراریدایی و شدرایط ررهنهدی حداکه بدر هدر منطقده درخ   کنند البمه مسدا يی مانندد شدرایط ا

 شکل خاصی از تز ینا  هنر معماری مساجد را به وجود آورد. 

ها، شدود. کد  مسدجد بدا زیبداترین و بهمدرین سدن بنای مسجد بده صدورتی عدالی و معندوی اراحدی و سداخمه می

ت رندد  و مینددایی و بدده کددار بددردن شددود و بدده کددارمیری تز ینددا  معددر  کاشددی، کاشددی هنددسددن  رددرش می

هددای زیبددا بددا الددوان ها و شبسددمانها یددادآور به ددت مینددویی خدددا اسددت. ررشهددای زیبددا بددر دیددوار صددحنمهبری

جددادویی، زینددت ب دد  رحددای درونددی مسددجد اسددت. بدده کددارمیری بهمددرین تز ینددا  در محددرا  مسددجد. 

ای از تر مجموعدهدهدد و بده زبدان سدادهن میرا ن داپب مازترین  سدمت بندا بده سدوی کعبده خداونددی، اهمیدت آن

ای هددا همدده و همدده جهددت ایجدداد زمینددهبرنددد. اینهددای هنددری را در سدداخت بنددای خانددح خدددا بدده کددار میخال یت

های  رآندی برای ک   شهود اسدت تدا انسدان مسديمان در خاندح خددا احسداي آرامد  و زیبدایی کندد. آوردن کمبده

هدای کدوری، ثيدق و نسد  کده در رحدای الجدورد مسدجد چ ده را بده ر بدا خطبه صدورتی بسدیار مدوجز و تحثیرمدذا

ها همددواره انسدان نمازمدذار را بدده کندد ابددزاری بدرای تجيدی معندای بدداانی مسدجد اسدت. کمیبدهآرامد  دعدو  می
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هممددای خداونددد را دره کنددد تددا او  ددر  بیانددازد و معنددای حقیقددی  درآن را در شهددن او ممجيدی مییداد خدددا می

کنددد کدده بددرای دره حالددت معنددوی مسددجد بسددیار نقددوش و تز ینددا  آهندد  و ریممددی هماهندد  ایجدداد می کنددد.

 و اندددمررمه  ددرار اسددالمی هنددر جایهدداه بدداالترین در مسدداجد کدده داشددت اشعددان بایددد  سددودمند اسددت و در مجمددو 

 عمدل صدحنح بده را هداآن خال یدت و ابمکدار و شو  و کدرده م دغو  خدود بده را هنرمنددان از انبدوهی شهدن همواره

هکارهای هنددر اسددالمی یددا خددود مسدداجد یددا هنرهددای وابسددمه بدده مسدداجد شددا بزرممددرین کدده اددوری بدده ک ددیدند

 باشند. اسالمی می

 های خدا: نهاه حکمی به معماری خانه -6
توانددد هنددر اسددالمی را دره کندددو آن را بیددان نمایددد هنددر اسددالمی هنددری حکمددی اسددت. تنهددا دان ددی کدده می

وردار ،حکمددت اسددت. معمدداری و تز ینددا  وابسددمح بدده آن در هنرهددای اسددالمی از جایهدداه بسددیار محکمددی برخدد

باشددند. اسدداي معمدداری اسددالمی بددر حکمددت اسددموار اسددت. حکمددت معمدداری اسددالمی بدده خ ددوا معمدداری می

 هده از لحداظتدوان در دو بعدد رداهری و بداانی بررسدی کدرد. کيیدح ميزومدا  و کارکردهدای مسداجد مساجد را می

تددوان حکمددت ردداهری و بدداانی معمدداری باشددند همهنددین میردداهری و هدده از لحدداظ بدداانی دارای حکمددت می

جددزاي مسدداجد را از لحدداظ کدداربرد نمدداد ، کارکردهددای ریزیکددی و عميکددردی و خ وصددیا  ردداهری و بدداانی ا

ای حکمددت در معندد ت ددکیل دهنددد  بنددا م دداهده کددرد. سددیر تدداری ی معمدداری مسدداجد نیددز خددود روشددنهر وجددود

 باشد.ممعالی آن می

 هنر  دسی: -7
ینددی نیددز دهنددر  دسددی هنددری اسددت کدده عددالوه بددر اینکدده دارای رو  و محمددوای دینددی اسددت دارای کالبددد و  الددب 

ده شددده باشددد یعنددی هددویمی دینددی نیددز داشددمه باشددد بددرای م ددا  در مقدداال  مرجدد  هنددر اسدداي و بدداروه م ددل ز

یر ی اسددت امددا رددرا دینیندددارد صددور  بنددا بدده موندده ای اسددت کدده بددا سددااسددت کدده مرچدده دارای مظددروا دیندد

 هنرهای  یر دینی تناوتی ندارند.

.  اسدت معمقدد خدود نظدر توضدی  و دارد پار داری  دسدی هندر بدودن نمدادین بدر آمیدزی ا درا  ادور بده بوکهار 

 از یکدی دسدمی صدنای  کده اسدت برخدوردار خاصدی بیدان از سدب  هده و معندا هده صور  لحاظ به هه مقدي هنر

ایدن صدور  و معندا سدت بندابراین ید  محدمون دیندی کده واحدد پرداخدت ریالیسدمی اسدت م دل  ابالغ های حوزه

هندر رنسددان  نمددی توانددد هنددر دیندی باشددد چددرا کدده را ددد رمزمرایدی و کنایددا  خدداا سددب  شددناخمی اسددت.هنر 

 7دینی را معنا می ب  د

ای زیباشددناخمی از امددر ممعددا  و  دسددی از سدداحمی  تجربدده دینددی رهندد " موینددد مددی بدداره ایددن در رهنددورد دکمددر  

رراتر از مداده و آسدمانی اسدت. هندر  دسدی در  الدب هدای م ميندی در ادی ادوار در  الدب انسدان هدای ن سدمین، 

.  اندد کوشدیده حقیقدت بیدان بدرای نحدوی بده کددات هدر کده اسدت م داهده  ابدل هندر و هندو –مسیحیت، بودایی 

نقطده بده اشدمراه رسدیده اسدت وآن نقطده رو  و بداان ) حقیقدت( اشدیاي  1در  آنهدا همهدی تدالش تدوان مدی اما

 وحدد  تجيدی چیدز هدر از پدی  الهدی هندر بوکهدار  نظدر از و اندد رسدده وحدد  پدیده هاست که در این نقطه به

 یابدد مدی انعکداي تدوازن و نظده در ک در  و عداله انجدات و همداهنهی در وحدد . اسدت عداله نظه و جما  در الهی

ا  بالننسدده حدداوی همدده ی ایددن جهددان اسددت و اسددمنماه وحددد  از جمددا  عدداله، عددین حکمددت اسددت، بدددین جمدد

                                                           
ان: انم ارا  حوزه ترجمح جال  سماری   تهر   معنوی هنر مبانی ت ، «دینی هنر روش و اصو  بر مدخيی »تیموي  بورکهار ، 7

 .1376هنری، 
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جهت تنکر اسدالمی هندر و حکمدت ضدرورتاو پیونددی پیونددی میبیندد. از دیددماه هنرمندد مسديمان هندر اساسداآ بدر 

 8شده حکمت نیست حکمت یا عيه مبمنی است و عيه چیزی جز ودیعه ی صور  بسمه و بیان 

 شاخ ه های هنر  دسی: -7-1 
 هنددر چددون اسدديحه ای محکدده در دسددت مومنددان اسددت کدده دارای  دددر  تحددو  انهیددزی و دمرمددون سددازی اسددت

 ارراد را می تواند به حرکت در اورد و به تالش و جنب  وادارشان سازد. 

 .  است دهنده جهت راسمین هنر •

 ارراد را به سوی الیمناهی حرکت و پرواز می دهد  •

  اجمماعی جریانا  برابر در است مسوو  و ممعهد راسمین هنر •

  ماند نمی تناو  بی سمه و ريه برابر در •

 وامیدارد حرکت به اسم مارمران و سممکاران برابر در را آدمی •

  است اجمماعی های خالي پرکردن صدد در راسمین هنر •

 راسمین ما را در شکورا ساخمن اسمعدادهایمان یاری می دهد  هنر •

  رسد می سعاد  به چهونه و راهی چه در آدمی بیابد که کوشد می ممعهد هنر •

 .  کند می زنده دلها در را مردت به محبت خدا به ع ع، ند می ایجاد آررینندمی ممعهد هنر •

  دارد می بر میان از را ها ننر  و ها خ ه •

 9هنر ممعهد موجب خال یت است و نهان پنهان را آشکار می سازد  •

 سیر حکمت در معماری خانح خدا: -7-2 
مدان ههنرمعماری بده خ دوا معمداری مسدجد همدواره در تمدات ادو  تداری  دارای حکممدی عظدیه بدوده اسدت.  

آثدار معمداری را بده ر دبنددی کيدی مظداهر حکمدت های  بيی شکدر شدد مدی تدوان در ید  جم اوری که در ب  

 شکيی زیر تقسیه کرد:

 ر جهت ایجاد سرپناهی برای زندمی و مکانی جهت خيو  و عباد  و سایر نیازهای دیهر رر  نیاز ب  -1

 وجه به جامعیت بنا با توجه به نیازهای ب ری ت -2

 شمن مقیاي انسانی در عناصر م مي  معماری واری به معنای داوجه به عن ر مردتت -3

ی ه م دال  سداخممانتوجه به عن ر خودبسندمی بده معندای ایدن کده معمدار و سدازنده بندا سدعی بدر آن دارد کد -4

 ین  یمت تهیه کند.ها و با کممرو مواد مورد نیاز خود را از نزدیکمرین مکان

 کنددد از بدده کددار بددردن عناصددر و اجددزايهددودمی بدده ایددن معناکدده معمددار و سددازننده بنددا سددعی میپرهیددز از بی -5

توجده  رایده خودداری کند. در وا د  ایدن اصدل معمداری  بدل از اسدالت وجدود داشدمه و بعدد از اسدالت نیدز مدوردبی

  رار مررمه است. 

ررمدده و وسددیيح و  کدده بددرای رعایددت تناسددبا  در معمدداری کالسددی  یونددان و روت بدده کددار میپیمددون یددا مددد -6

 مین مناسبا  و هماهنهی اصولی است.تنظیه ابعاد و اندازه و هندسح راهنمای معماری در تح

                                                           
 (23،انم ارا  سمت،تهران،ا1389.)رهنورد،حکمت هنر اسالمی، 8
 .1357 کروي، انم ارا : تهران اعوانى،  المرضا مردآورى   ،(مقاال  مجموعه) معنوى هنر و حکمت 9
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های معمدداری و سدداخت دیوارهددای خددارجی اسددت، کدده ارتبددان درون مرایددی، بدده معنددای  ددرار دادن اندددات -7

کندد، رحدای درون مدرا، از هدر مسمقیه بندا را بدا رحدای خداره در درون خدود بدا عن دری بده ندات حیدان میسدر می

 سو به داخل توجه دارد.

 بدا مسداجد و معاصدر زمدان تدا کردندد رابندا مسدجد اولدین خددا رسدو  کده زمدانی از اسدالت صدر از مسجد معماری 

 هدداآن رد حکمددت مظدداهر ایددن مدداهی. باشددندمی برخددوردار حکمددت مظدداهر ایددن از بددی  و کدده جدیددد معمدداری

تر کدده ایددن مسددحله خددود بدده شددرایط سیاسددی ، اجممدداعی و ا م ددادی جامعدده رندد شددود و زمددانی کهمی پررندد 

 بسمهی دارد. 

 :نهاه حکمی به راهر و باان خانح خدا -7-3

مسجد به عندوان خاندح خددا و محدل عبداد  و بنددمی، بنددمان خداسدت. ایدن بندای مقددي دارای رداهر و بداانی 

تددوان اهمیددت مسددجد را در بدداان آن باشددد. در وا دد  میمعنویددت آن میاسددت کدده هددر دو نمایددانهر تقدددي و 

هدا اسدت کده در رداهر ن بداان آندیدد پرسم دهاهی بناهدای سداخمار بده حکمدی هداینهاه از  جسمجو کدرد. یکدی

یابدد. تقددي و معنویدت مسدجد در بداان آن نهنمده اسدت. بداان مسدجد بدوی عبداد  و پرهیزمداری نیز تجيدی می

هددای رسدداند. زیباییجد کدده در بدداان و درون آن  ددرار مررمدده بددوی به ددت را بدده م ددات میدهددد. رو  مسددمی

دهددد همدده ن ددانهر رو  زیبددای مسددجد اسددت. مسددجد بدددون انسددان مدد من بنددایی معنددوی کدده در مسددجد روی می

کنددد. مددادی اسددت. وجددود مدد من، عبدداد  او و ححددور خداونددد در مسددجد بدداان مسددجد را زیبددا و زیبدداتر می

بددرد. مددذارد احسدداي آرامدد  مددی کنددد و از اعمددا  رو  لددذ  میمازمزار و مددی پددای در مسددجد مینانسددان

مددردد شهددن خددال  و ممنکددر آن پویددا هددای معنددوی مسددجد و تددحثیر آن بددر رو  هنرمنددد مسدديمان موجددب میزیبایی

 شده و آثاری زیبا نه با نهاه حسی و نه با نهاه اننعالی  بيکه با نظر شهودی خيع مردد. 

ور م ميد  خدود را نمایدان میماه شهود اسدت. شدهود حقیقدت اَکمدل اسدت کده در  البسجد تجيیم کندد. هدا و صدر

هددای معنددایی در های پرهیزکددار م دداهده کددرد. زیباییتددوان در سددیمای بسددیاری از انسددانایددن شددهود معنددایی را می

 جمدا  را بده همدراه دارد زیدرا کده دهدد و ایدن کمدا  حممداآبوی کمدا  حقیقدت را میررمار و منمارهدایی کده همده

هر حقیقمی زیباست. در وا د  هندر ندوعی حقیقدت اسدت زیدرا کده حقیقدت همی ده بدا جمدا  و زیبدایی بده همدراه 

اسددت. البمدده حقیقمددی زیباسددت کدده کامددل باشددد. بدده معنددی دیهددر کمددا  حقیقددت دارای جمددا  اسددت. کدداميمرین 

جددای دارد و ایددن ححددور معنددوی خداونددد موجددب حقیقددت کدده همددان خددالع همددح هسددمی اسددت در بدداان مسددجد 

کندد. پیددا می نمدود رداهر در باشدد بداان در  چدههدا نیدز در بداان آن ححدور یابدد. هدر آنم مه که کما  زیبایی

پ  جای تعجدب نددارد کده بمدوان نمدود جمدا  خداونددی را در بندای خاندح خددا م داهده کدرد. در بندایی کده بده 

 ررمان خدا و برای خدا و جهت عباد  خدا بنا شده است.

ردداهر مسددجد نیددز دارای رندد  و بددوی خدددایی و معنددوی اسددت. ایددن ردداهر همددان اددوری کدده منمدده شددد، نمددود و 

باشددند امددا رقددط بناهددای پرسم ددهاهی باشددد. همددح بناهددای معمدداری دارای ردداهر و بدداان میمیتجيددی بدداان آن 

مویددد و از عظمددت هددا میهددا نمایددان شددده و از درون آندارای تقدددي و معنویددت هسددمند. ایددن تقدددي در ردداهر آن

و همدح اجدزاي ها آورد. دیوارهدای مسدجد، صدحن آن، محدرا ، مدل دسدمهها سد ن بده میدان مدیو بزرمی معنای آن

هددا همدده از رحددایی روحددانی صددحبت مددی کننددد.ناخودآماه انسددان را بدده یدداد موینددد. آنردداهری مسددجد شکددر می

صدداحب خاندده مددی اندددازد و مغندداای  معنددایی آن موجددب ک دد  رو  بدده اصددل خددودمی شددودواین ک دد  بددا 

هددا را از اعمددا  وجددود نشددود تددا پددا بدده مرحيددح شددهود مذاشددمه آهددای آن بی ددمر میلطارددت رو  و تجربددح زیبایی

کنددد. در آن زمددان اسددت کدده انسددان خدددا را درهددر  سددمت مسددجد مددی توانددد م دداهده کند،البمدده کدده دره می

خداوندد از ر  مددردن بده مددا نزدیدد  تدر اسددت.آن نهدداه شدهودی اسددت کدده موجدب مددی شددود در جدای جددای ایددن 
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هددایی کدده در معمدداری رد. در وا دد  زیباییخانه دیددده شددود و در هددر لحظدده بمددوان بددا او راز و نیدداز کددخاندده، صدداحب

مسدداجد اسددالمی اسددت همدده از اصددل وجددودی بدداان ایددن مسدداجد اسددت کدده تجيددی خددود را بددا نهدداه شددهودی در 

 راهری مادی نمایان کرده است.

 :خدا نهاه حکمی بر کارکردهای خانح -7-4
کرد بنددا و اندی ددیدن بدده رردد  یکددی از مظدداهر حکمددت در سدداخمار بناهددای معمدداری کددارکرد آنهددا اسددت. وجددود کددار

نیازهای موجود ن ان از حکممدی بد  مسدمرده در تداری  معمداری ب در بدوده اسدت. انسدان همدواره بده دنبدا  ررد  

باشددد. از زمددان خيقددت انسددان تدداکنون او بدده نیازهددای خددود بددوده اسددت یکددی از ایددن نیازهددا معمدداری و سددرپناه می

  بددوده و در ایددن راه تددالش کددرده اسددت. بنددای معابددد و دنبددا  رردد  نیازهددا و رسددیدن بدده آرامدد  و آسددای

ها نیددز یکددی از نیازهددای شاتددی و رطددری انسددان اسددت  زیددرا کدده انسددان دارای رطددر  خداجوسددت و بدده پرسم ددهاه

پدردازد. خددای مویی بده ایدن نیداز بده عبداد  و پرسدم  خددا میدنبا  رسیدن به حقیقت اسدت  پد  بدرای پاسد 

  بدود، زمدانی در حیطدح سدمارمان و اجدرات آسدمانی بدود و زمدانی در بدین اسداایر بده انسان زمانی از سدن  و چدو

هددا انسددان خدددای وا عددی، آن حقیقددت هددای آنم ددت ولددی سددرانجات بددا رهددور پیددامبران و راهنماییدنبددا  آن می

از رهدور کامل را پیددا کدرد در نیمجده بدرای عبداد  او بده مکدانی نیداز داشدت. البمده بناهدای پرسم دهاهی از  بدل 

پیامبران و در بین همدح ا دوات وجدود داشدمه و ایدن مسدحله خدود حداکی از نیداز رطدری انسدان بده پرسدم  اسدت و 

مدردد. بندابراین نیدداز موجدب سدداخت بناهدای پرسم ددهاهی رطدر  خدداجوی انسددان همدواره بدده دنبدا  حقیقددت می

ب م دت تدا اولدین مسدجد بدسدت شد. بدا رهدور اسدالت ، نیداز بده محيدی جهدت برپدایی نمداز و عبداد  خددا موجد

 مباره رسو  خدا در مدینه ساخمه شود. 

رردد  نیدداز خددود از مظدداهر حکمددت در معمدداری اسددت. پدد  در سدداخت اولیددح مسددجد حکممددی اسددت و آن حکمددت 

رر  نیاز نسدبت بده احدداد مکدانی اسدت تدا انسدان خدداجوی بمواندد در آن عبداد  کدرده و احسداي آرامد  پیددا 

زمددان کارکردهددای دیهددری نیددز پیدددا کردنددد. در آ دداز اسددالت مسددجد عددالوه بددر کددارکرد کنددد. مسدداجد بددا مذشددت 

مددذهبی کارکردهددایی از جميدده نظددامی، آموزشددی، سیاسددی، اجممدداعی، مددددکاری و ....داشددت کدده ایددن کارکردهددا در 

 ساخت مسجد تحثیر مذاشمه و موجب اضاره شدن الحا اتی به بنای مسجد مردید.

هدا در کندار بدازار جد هر شدهر بودندد. جایهداه ایدن مسداجد در مرکدز شدهر بدود و اک در آنمساجد جام ، بهمرین مس

شددند. مهممددرین کددارکرد مسداجدجام  هددر شدهر برپددایی نمازجمعدده بدود. در هددر شددهر در و دارلحکومده سدداخمه می

ی از کده بموانندد خیدل عظیمدشدد. پد  ایدن مسداجد بده دلیدل اینرهر جمعه رقدط در مسدجد جدام  نمازبرپدا می

انددد، وسددی  نمددازمزاران را در خددود جددای دهنددد اک ددراآ از نظددر وسددعت بددا توجدده بدده شددهری کدده در آن  ددرار مررمه

شدددند. صددحن مسدداجد جددام  ، رحددایی بددازبود کدده عددالوه بددر جددای دادن خیددل عظیمددی از نمددازمزاران سدداخمه می

 رحمت الهی را به یاد آورد.تر احساي کند. و وسعت شد که نمازمزار خود را به آسمان نزدی موجب می

یکددی از مهممددرین کارکردهددای مسدداجد کددارکرد آموزشددی اسددت. در اسددالت همددواره بدده امددر آمددوزش و تعيددیه و 

های آ ددازین اسددالت بدده ایددن امددر توجدده داشددمند . تربیددت تحکیددد رراوانددی شددده اسددت و مسدديمانان از همددان سددا 

های بعددد از نمازهددای یومیدده و یددا  بددل از آن حيقدده مسددجد پایهدداه اصدديی آمددوزش در جامعددح اسددالمی بددوده اسددت.

ن سددمند و از دري او شددد و جوانددان مسدديمان در مددرد اسددماد میدري و پرسدد  و پاسدد  در مسدداجد ت ددکیل می

شددد ای از شبسددمان مسددجد در کنددار سددمونی ت ددکیل میهای دري در موشددهکردنددد. اک ددر ایددن حيقددهاسددمناده می

ها را بددا نددات د، بدده عنددوان نموندده در مسددجد جددام  اصددنهان، بسددیاری از سددمونتددا جددایی کدده در بسددیاری از مسدداج

جوامدد  اسددالمی و در کنددار آن توجدده بی ددمر  شناسددند. ولددی بددا مذشددت زمددان و رشددد و توسددعحاسددماد آن حيقدده می

های دري بدده مددداري انمقددا  داده شددود تددا بحددق و مسدديمانان بدده امددر تعيددیه و تربیددت موجددب شددد ایددن حيقدده
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های تعيددیه و تربیددت مددزاحه عبدداد  نمددازمزاران نهددردد. پدد  از پیددروزی انقددال  ی حاصددل آن حيقددههاجددد 

مسداجد کدارکرد آموزشدی مسداجد بده خ دوا در پدر کدردن او دا  ررا دت نوجواندان در  اسالمی با ت دکیل بسدی 

 ایات تابسمان احیا شد.

های ابمدددایی اسددالت رد بی ددمر در سددا باشددد. ایددن کددارکیکددی از کارکردهددای مهدده مسدداجد کددارکرد  حددایی آن می

بود که مسيمانان بدرای حدل اخمالردا  خدود بده مسداجد مدی آمدندد و از رسدو  خددا یدا خيیندح و دت جهدت ررد  

اخمالرا  خدود کمد  مدی خواسدمند .ایدن کدارکرد مسدجد موجدب ایجداد رحدایی وید ه بدرای امدر  حدا در مسدجد 

یی مسدجد بدا تحسدی  دارالحکومده از مسدجد انمقدا  یاردت. ایدن منمندد. کدارکرد  حداالقحداي میشد که بده آن دکه

 کارکرد در مساجد معاصر وجود ندارد.

باشدد. از صددر اسدالت تداکنون مسدجد محدل یکی از کارکردهدای مهده مسداجد کدارکرد مدددکاری اجممداعی آن می

ن منظدور در بسددیاری و خاندح امیددد نیازمنددان، دردمندددان و مسداررانی بددود کده در آن شددهر  ریدب بودنددد. بده همددی

از مساجد محيی برای اسمراحت و کم  به ایدن دسدمه از مدردت سداخمه شدده بدود. بده کدار بدردن آیداتی بدا منداهیه 

مویی بده ایدن نیداز مسدجد ندوعی پاسد   رآنی و محمون اننا  و کم  بده نیازمنددان در  الدب کمیبده در هدر موشدح

 جد اسالمی است. باشد و خود مظهری از حکمت در ساخت مساجامعه می

 عظدیه حکممدی وجدود دهندد  ن دان   مسدجد جهدت تطهیدر و وضدو خدودوجود حوض سدنهی آ  در مرکدز صحن

 ، وضددو جهددت نیدداز مددورد آ  تددحمین بددر عددالوه آ  حددوض ایددن. اسددت مسددجد دهنددد  ت ددکیل اجددزای سدداخت در

آن بدده تقدددي و  وجددود کدده اسددت رحمددت و پدداکی ن ددانح آ . اسددت نمددازمزار مدد من د  زاللددی و پدداکی از نمددادی

ارزایددد. دیدددن آ  آرامدد  را بدده رددرد مسدديمان کدده در حددا  وضددو مددررمن اسددت هدیدده پدداکی رحددای مسددجد می

 کند.می

 : نهاه حکمی رمزها و نمادهای خانح خدا -7-5
دهدد. ماهیدت ای کده ید  معندا را بدازنمون کدرده و بدا کمد  ابدزاری آن را ن دان مینماد نوعی ن انه اسدت  ن دانه

کندد. بازنمدایی ندوعی  درارداد بدرای داللدت بدر امدری  دراردادی اسدت. وجدود نمداد هددا حکمدت را بیدان می نماد

هدا حکمدت تبددیل محسدوي بده معقدو  و معقدو  بده محسدوي اسدت. در وا د  هدر چیدزی کده دارای حکمدت 

. مداهی باشد معقولی در آن نهنمه است که یدا خدود آن معقدو  اسدت و یدا محسوسدی اسدت کده معقدو  شدده اسدت

او ددا  بددرای رهدده مطيددب و بیددان هدددری ، نیدداز اسددت کدده معقددو  بدده محسددوي تبدددیل شددود. وجددود نمدداد همددین 

را بدا  شدود آنتواندد محسدوي باشدد و نده میدهد. یعنی معندایی کده در پد  پدرده اسدت نده میورینه را انجات می

ی ن دان هدایی  دراردادی مددلولی را بیدان آوریه تدا بدا بده کدارمیرزبان معقو  بیان کرد پ  به زبدان نمداد روی مدی

کنیه.البمه در حوزه ن انه شناسی اسدمعاره هدا نیدز مدی توانندد همدین کدارکرد را داشدمه باشدند بدا ایدن تنداو  کده 

بعددد  ددراردادی در اسددمعاره حکدده نیسددت. مسدداجد دنیددایی از ن ددانه هددا و نمدداد هددا هسددمند. سددردر عظددیه مسدداجد 

هددای دو اددرا ایددن سددردر ن ددان دهنددد  از عظمددت و بزرمددی خداونددد و منارهدور  ایي ددانی ، تیمددوری و صددنوی 

خوانددد. تز ینددا  اسدديیمی و خمددایی وجددود نقددوش دسددمان مدد من اسددت کدده بدده آسددمان بينددد شددده و خدددای را می

 در هنددر  اند.ن ددان از نمادهددایی اسددت کدده به ددت خدددایی را بدده ت ددویر ک ددیده و همدده هندسددی و میدداهی همدده

ای هدای هندسدی کده حدو  شمسدهمویدد. نقدوش هندسدی و مرهاد بدا انسدان سد ن مینمد لسدان بده مساجد پیکر 

چرخنددد ن ددان از وحددد  در ک ددر  هنددر اسددالمی اسددت و ایددن خددود دا  بددر شدد ، ه ددت و یددا دوازده پددر می

وحدددانیت خداونددد در کددل تک ددر عدداله هسددمی و رسددیدن همدده موجددودا  بدده وجددودی واحددد را بددازنمون مددی کنددد. 

کددران زنددد دریددای بیهددای اسدديیرا  کدده برالجددورد آسددمانی دیوارهددای مسددجد مددوه میای اسدديیمی و  ويهددنق 

هدای تز یندی مسداجد حداکی از به دت میندویی خداوندد بدر دهدد. درخدت زنددمی بدر  ا رحمت الهی را ن دان می
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نسد  کده  زمین اسدت. معندای حقیقدی هندر اسدالمی بدا نمداد همدراه و عجدین شدده اسدت. خطدون کدوری، ثيدق و

ا يب بی  از  ایت خوانده شدن به تطهیدر رحدا کمد  مدی کنندد کدارکردی نمدادین بده خدود مررمده اندد و تبدره 

ها ، آیداتی را در خدود دارندد کده ن دان از دهندد و تعدداد زیدادی از ایدن کمیبدهرحا را بدا کدالت خداونددی ن دان می

بدر روی زمدین اسدت. به دمی  خددا به دت نمداد و تم یدل مسدجد.  باشددمی محسدوي بده  تبدیل امدر نامحسدوي

دهدد به دمی ابددی و ازلدی اسدت. به دت زمدین رحدایی میندویی دارد. رحدایی که رقط نیکان را در خدود جدای می

کندد. رند  الجدوردی عمقدی دارد کده ای و الجدورد، آرامد  و تعداد  را بده بینندده القداي میهای ریدروزهکه با رن 

ی رند  آسدمان اسدت، رند  صدعود بده عداله بداال اسدت. رند  عداله خیدا  و دسدت برد، آبدنهایت میانسان را به بی

منداهی اسدت. رند  پداکی و صدنای دریدا. آبدی رند  درون اسدت. ایدن رند  بده رکدر انسدان نایارمنی. آبی رند  بی

وارد مددی شددود وبددا آن پیونددد بددر  ددرار مددی کنددد،آبی رندد  آرامدد  اسددت ،رندد  دریددای بددی کددران خداوندددی.آبی 

زننددد. اننددد آبددی آسددمان اسددت کدده انسددانهای مدد من بدده سددان سددمارمانی درخ ددان در آن سوسددو میمسدداجد بدده م

ای بدده ماننددد نهددین انه ددمری ع ددقند بددر روی زمددین. ای دیهددر رندد  مسددجد اسددت. منبدددهای ریددروزهریددروزه

  يدب مد آرا ایریدروزه. عرردانی شدهود ،رند  اسدت شدهود رند   ای از آبی من دح مررمده اسدت. .ریدروزه ایریروزه

وه اسددت. معندای وا عددی  يدب آرات و مطمددون عدارا بدده وجدود خداونددد. ای رندد  عدرو اامینددان رو . ریدروزه اسدت

ای رندد  م منددان باشددد. ریددروزهای رندد  یددا اَیامرهددا الددنَن ر المطموجنَدده اجرججعددی اجلددی رجبضدد  راضددیَهآ مَرضددیَه میریددروزه

ای رندد  امیددد اسددت. عظمددت م منددان حقیقددی. ریددروزههددای پرسددحرخیز اسددت. رندد  نمدداز پرشددکوه شددب و خيو 

شناسدد کندد بيکده خورشدیدی کده شدر  و  در  نمیامید به ايو  خورشید. نده خورشدیدی کده از شدر  ايدو  می

درخ ددد. رندد  سددنید، رندد  پدداکی اسددت. رندد  سددادمی و خواهددد و هددر سدداعت و هددر لحظدده میشددب و روز نمی

نی مقددي، کده بده همدراه تنکدر و خيدو  اسدت. ایدن رند  انسدان را آالی ی. رن  سنید رن  عرران اسدت عرردابی

کرانهددی اندددازد. سددنیدی همی دده بددا پدداکی و صدددا ت همددراه اسددت. رندد  سددنید بیبدده یدداد ابرهددای سددب  بددا  می

انمهایی اسدت. رند  پداکی و صددا ت اسدت. رند  سدنید ندور اسدت ،ندورالهی کده در  يدب پایانی و بیاست. رن  بی

مددردد. بیددان حالددت مع ددو  خددود میرندد  کبددوتر ع ددع اسددت کدده در آسددمان الجددورد در پیتددراود. مدد من می

 دسددی اسددت. رندد  رسددیدن بدده رناسددت. رنددای عارراندده کدده وصددا  را بدده دنبددا  دارد رندد  اسمغناسددت. رنهددی کدده 

دهددد. همدده هسددت و هددی  نیسددت. سددنید رندد  نددور اسددت. نددور خدددایی، نددوری کدده بدده تدداریکی د  روشددنایی می

هدای اریقدت راهنمدای اهدل حقیقدت اسدت. اهدل حقیقمدی کده بده دنبدا  کمدا  اسدت و کده در کدور راهروشنایی 

 انمهای شریعت .

عالوه بر رن  در مسدجد کده دریدایی از نمداد را بده وجدود آورده اسدت، ردرت نیدز در مسداجد دارای معندا و منهدومی 

کدده در ای مسددجد  ددرار مررمدده کههددای اسددموار ، ارقددی و چهددارموش کدده در  سددمت پددا ینی همددح اجددزاسددت. ررت

رسددد. ایددن خ وصددیت در حرکمددی آرات بدده رددرت منحنددی تبدددیل شددده و در بدداالترین نقطدده بدده یدد  وحدددانیت می

ها بده خدوبی  ابدل م داهده اسدت. پدا ین محدرا  ردرت کدامالآ اسدموار و چهدارموش دارد و در  سدمت بداالی محرا 

رسدد و حکده ایدن اسدت کده ا يدب در آن چرا دی آویدزان اسدت میآن حالت انحنا پیدا کرده تدا در بداالترین نقطده 

رسدیه و آن نقطده ندور اسدت، که از زمین خاکی کده تک در را در خدود جدای داده حرکدت کدرده و بده ید  نقطده می

 10نور خدایی و نور هدایت و وحدانیت که در باالترین  سمت محرا   رار مررمه است. 

های خداسدت. منبدد نمداد یکدی از مظداهر حکمدت در سداخمار خانده  رار مدررمن منبدد در بهمدرین  سدمت مسدجد

آسمان اسدت. آسدمان بدزر  کده مسدمره و جایهداه رحمدت خداونددی اسدت. آسدمانی کده انسدان بدرای جسدمجوی 

کند زیدرا بيندد اسدت و انمهدا نددارد. آسدمان رند  خداسدت و از آن بدوی عطدر خداوندد بده م دات خدا به آن نهاه می
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د نمددادی از آسددمان اسددت. نمددادی از رسددیدن وحددد  از اک ریددت اسددت. همددح اجددزای زینددت رسددد. منبددد مسدداجمی

ای زیباسددت کدده نمدداد نددور خداوندددی شددوند. در بدداالترین  سددمت منبددد شمسددهدهنددد  آن در یدد  نقطدده جمدد  می

رود و ک د  و حرکدت همدح موجدودا  بده وحددتی چیز بده سدوی خددا مدیدهدد کده همدهاست و معنای آن را می

 شود.مه میزیبا خ

تدوان پدن  بنددی کيدی میای دیهدر و بدا ید  جم نماد در هنر مسجد، معنا، منهدوت و پیدامی دارد. بدا نهداه از زاویده

 پیات را از نمادهای هنری مسجد م اهده کرد:

 خددمه مسددجد بدده شددهری مهدده مراکددز و بازارهددا مددذرها، هددا،راه تمددات. اسددت مسددجد هنددر پیددات اولددین توحیددد -1

هددای ارقددی و عمددودی بدده منبددد هددا و دیوارهددا و حمددی خطاجددزاي شددامل صددحن، ایوان همددح مسددجد در و شددودمی

رسدد و آن نقطده وحددانیت اسدت کده معندا و منهدوت عمیدع توحیدد شود و منبدد در ید  نقطده بده اوه میخمه می

 کند.را بیان می

نحندی، آرامد  م خطدون مالیده، هدایرن  وجدود. اسدت مسدجد دیهدر پیدات انعطداا و عااقده ندرم ، لطارت، -2

مویددد رحددا هددای سددازنند  مسددجد همدده از آرای ددی وصدد  ن دددنی سدد ن میو لطارددت را بدده همددراه خددود دارد ررت

سددازی مسددجد نددوعی روحانیددت و عررددان را در خددود دارد کدده رضددایت رو  و آرامدد  آن را بددرای انسددان بدده ارمغددان 

 آورد. می

مجمدو  »او و ابیعدت، دیهدر پیدات هندر مسدجد اسدت  خوی داوندی بده اشداره و انسدان ررید  جایهداه بده توجه -3

مسددجد، یدد  انسددان یددا یدد  خددانواده اسددت. انسددان بدددون خددانواده )کددوچکمرین جامعدده( و بدددون جامعدده، معنددا 

پدیددد آمددد. ایددوان  -سدده ایددوان کددوچکمر و یدد  ایددوان بزرممددر -چهارایواندهددد. در دور  آشری و اصددنهانی،نمی

نبددد و دو ميدسددمه، تددداعی کننددد  وضددعیت یدد  انسددان در حددا  نیددای  اسددت کدده بددا سددر بزرممددر همددراه بددا م

 ددرار دارنددد. و ایددن  -هددای کددوچکمرایوان -هایی رو بدده بدداال ن سددمه اسددت و ااددراا او هدده، ارددرادی چندددودسددت

   «.تداعی کنند  ی  خانواده است

ار هدده در رحددای کندد در مسدديمانان شدددن جمدد . اسددت مسددجد هنددر دیهددر پیددات نهددری جامعدده و مرایددی جامعدده -4

 باشد .مسجد تداعی کنند  جامعه مرایی مسجد می

 تمدات کده ادوری بده مررمده  درار شدهر مرکدز در مسدجد. اسدت مسدجد معمداری پیدات دیهدر جامعه، داری دین -5

 بدودن شدهر  طدب از ن دان مسدجد حاشدیه در مدرسده و بدازار مدررمن  درار. شدودمی خدمه آن بده مدذرها و هایراه

 وا دد  آن در مسددجد  داری و اعمقدداد مددردت جامعدده ای کددهد آن نمدداد و سددمبيی اسددت از دیددنوجددو و اسددت مسددجد

 . است شده

 نمیجه میری:-8
 ومعررمددی معنددوی مبددانی بددازخوانی در ابددزار آمدددترین کددار ، پی ددینیان سدديوه از مانددده جددای بددر وبناهددای آثددار  

یاکدان نید  انددی  ماسدت ، از ایدن رو هدر آینده ایدن ن معندوی نهداه حاصدل ایراندی معماری.  است اسالمی معماری

آثار مورد بررسی دوباره  درار میدرد ،مدی تواندد راهه دای ک د  منداهیه مسدمور در کالبدد ان شدود . منداهیمی کده 

از آموزه هدای معندوی ایراندی واسدالمی برآمدده و در  الدب مدادی مسدمرده شدده اندد.یکی از مهممدرین آمدوزه هدای 

 می رنای ری اهلل است.معماری اسال

 وحدددتی بدده را هسددمی جهددان وممک ددر مونددامون اجددزای توانددد مددی کدده اسددت ای زمیندده هنرهددا میددان پیوسددمهی 

 آرمددانی وضددعیت در وهمدداهنهی وحددد  ،ایددن ایددران اسددالمی معمدداری االیددی دوره در. مددردد رهنمددون ممعددالی

 ایددن در. نمدداییه اشدداره اصددنهان لطدد  اهللا  مددی تددوانیه بدده بنددای مسددجد شددی  م دد عنددوان بدده. اسددت تبيورنداشددمه

 رداهر در انهده و بیندیه مدی بربندا حداکه اسديیمی خطدون در کده اسدت همدان یدابیه مدی نهارمری در آنهه مسجد
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 آنهده کده اسدت آن مهممدر اینهدا همده از. مدردد مدی احسداي هدا دیدواره دورن در کده اسدت ،آن شدود می بنادیده

اسددت کدده بیددرون بنددا شدداهد آن مددی باشددیه . مددویی اسددماد عيددی اکبددر رون بنددا م دداهده مددی مددردد ، همددان د در

اصنهانی ، اسمادمحمد شدیرازی وکمدا  الددین بهدزاد ،در حقیقدت ید  ننرندد کده بده مددد حکمدت اسدالمی ، مونده 

 مونی آنها به وحد  نهایی بنا انجامیده است.

نهان صدنوی همده ید  وتنهدا ید  وحد  میان هنرهدا از  الدب تد  تد  سداخممانها نیدز رراترررمده ،مدویی در اصد

چیددز مددی موینددد و آن شددهاد  بدده بزرمددی بدداری تعددالی اسددت تمددامی هنرهددا برمبنددای احمددرات بدده اصددو  معنددوی 

م ددمره ،در حقیقددت بدداانی خددوی  ،هدده مددون انددد . چنانهدده کدده سددید حسددین ن ددر مددی مویددد :پیونددد میددان 

معمداری ،موسدیقی ، مینیداتور ، و... کدامال معنویت اسدالمی و هندر در عرصده صدنویه ،در زمینده هدای هندری چدون 

 م هود است

 مراج 
 61،1383،ا19زیبا،شماره هنرهای اسالمی،ن ریه معماری    مهدوی ن اد،محمد جواد،حکمت [1]

 1376 ن ر ،،صدرای شیراز در تاری  وريسنه ی اسالمی،به کوش  محمد شری ،مرکز ن ر دان هاهی،تهران [2]

 1375، هنر دینی  اسمیان،تهران،درمرمطالعا  رحیه اسالمی،ترجمه ن ر،هنرومعنویت [3]

 1369،  13-9، شیوه های معماری ایران،موسسه ن رهنر،تهران،ا  پیرنیا [4]

 1383،تدوین و ترجمه ان اياهلل رحممی،پاییز«حکمت هنر مجموعه مقاالتی در زمینه» هنر و معنویت [5]

ی  المرضددا اعددوانى  مددردآورى  المرضددا اعددوانى، تهددران: انم ددارا  مقدداال (، ترجمددهحکمددت و هنددر معنددوى )مجموعدده  [4]

 1357کروي، 

ترجمح جال  سماری   تهران:    معنوی هنر مبانی مقاال  مجموعه ، «دینی هنر روش و اصو  بر مدخيی »تیموي  بورکهار ، [6]

 .1376انم ارا  حوزه هنری، 

 23م ارا  سمت،تهران،ا،ان1389رهنورد،حکمت هنر اسالمی، [7]

 .1357 کروي، انم ارا : تهران اعوانى،  المرضا مردآورى   ،(مقاال  مجموعه) معنوى هنر و حکمت [8]

 .1375 او ، شمار  دوت، سا  وارش، ن ریه «آسمانی الجورد» ،رحمان ميکی احمدی  [9]
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