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 آن در نقشمذهبی و  باورهای رنگ در  تاثیر

 نگارگری ایرانیو معماری اسالمی

 1*امید محمدی

  Omid_2722@yahoo.com(کارشناسی ارشد معماری )مدرس گروه معماری موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میعاد مهاباد -1

 

 چکیده

شان به شدت یاد آور وحدتی است  حضور الهی در معماری اسالمی یا در مساجد ساده وسفید رنگ اولیه جلوه گر شده است که بی آرایه بودن کامل

وحدت در  جلوه گری استادانه رنگ آمیزی شده و طاقهایی آشکار است که هماهنگیشان خود که همه غنای عالم را به تنهایی داراست، یا در نمادها

ترین عناصر بصری در عالم محسوسات رنگ است که با ایجاد تنوع و الوان های مختلف رنگی کثرت و بازگشت کثرت به وحدت است . یکی از مهم

آشنا میکند و از این طریق به سوی خود جلب نموده و طبیعت را منبعی برای الهام بشر  های محسوس طبیعیها را با پدیدهدر هندسه هستی، انسان

است تا با آفرینش هنری در کالبد رنگ، احساسات روزگار خود را بازگو کند ودر این الهام، نگاه انسانهای مختلف با مذاهب مختلف به آن  ساخته

تاثیر شگفتی حاصل از آن در حوزه نگارگری و معماری، آرایی را از خود بر جای گذاشته اند. که قابل تامل است. حکمای اسالمی نیز در باره رنگ و 

جلی ارتباط حاالت روحی عارف با طیف های رنگی را مورد تحلیل قرار می دهد.در انتها نیز به نقش رنگ در نگارگری ایرانی که همواره جایگاه ت

 شود. فرهنگ ایرانی اسالمی بوده است، پرداخته می

یعنی رنگ و میزان تاثیرگذاری آن، در هنر نگارگری ایرانی و  این مقاله برآن است تا به بررسی یکی از عناصر مهم و اساسی در هنرهای تجسمی

مختلف  باورهایی منابع و متونی است که در ارتباط باهنر رنگ، معماری و از راه مطالعه ایمعماری اسالمی بپردازد. روش تحقیق روشی کتابخانه

  مذهبی به آن است.

 کلیدی: واژه های

  وحدت در معماری، نگارگری ایرانیمذهبی، باورهای ، معماری اسالمیرنگ، 

 مقدمه

در طول قرن ها رنگ برای اشخاص مختلف معانی مختلفی داشته است. رنگ برای سنت آگوستین انعکاس افالطونی خدا بود، برای 

ی گوته یک ادراک ذهنی و برای کاندینسکی یک شیوه ی بیان روح بود. رنگ ضمن اینکه شامل همه این ایزاک نیوتن انرژی نوری، برا

ها است برای یافتن یک جهان بینی خاص و راهی برای بیان احساس خود امری ذاتی است. با وجود همه این موارد می توان با اطمینان 
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ثیرات ظریف و پر بار فراهم می کند و حامل اطالعات اولیه و ابزار قدرتمندی گفت که: رنگ برای بشریت طیف تقریبا نا محدودی از تا

 (51،ص5731) کارکیا،است که برای یک هنرمند، یک ستاره شناس و یا هرکس دیگری، به یک اندازه اهمیت دارد.

درون صور مادی تبلور یافته است  معماری اسالمی، به ویژه در ایران زمین تاکید خاصی بر نور دارد. در داخل یک مسجد انگارکه نور

. رنگ نیز در انقطاب نور "اهلل نورالسماوات و االرض"چنان که همواره آیه شریفه ی  نور در قرآن به انسان مومن یادآوری می شود 

ون یا حاصل می آید. همان گونه که نور در شکل تجزیه نشده اش نماد وجود الهی و عقل الهی است، رنگ ها هم جنبه های گوناگ

انقطاب های وجود را نمادین می سازند. از آنجا که نور در معماری ایرانی همواره اهمیت داشته است، حسی از شناخت رنگ و هماهنگی 

هایش، که البته ارتباط بالواسطه باآگاهی از نقش و اهمیت نور دارد، بر تمامی هنر های ایرانی حاکم است، آبی سیرآسمان و رنگ های 

ما متغیر کوهستان ها، که دور و نزدیک تقریبا در همه جای ایران به چشم می خورند، نیز بی تردید در تشدید این عشق و زنده و دائ

حضور  شناخت به رنگ ها که در تمامی هنرها، از مینیاتورتا قالی و بناهای کاشیکاری شده ی ایرانی دیده می شود، یاری رسانده است.

مساجد ساده و سفید رنگ اولیه جلوه گر شده است که بیآرایه بودن کاملشان به شدت یاد آور وحدتی  الهی در معماری اسالمی یا در

است که همه غنای عالم را به تنهایی داراست، یا در نماد های استادانه رنگ آمیزی شده و طاق هایی آشکار است که هماهنگی شان 

ست. رنگ ها مانند عالم وجودند. در فراز همه آنها رنگ سفید قرار دارد خود تجلی جلوه وحدت در کثرت و بازگشت کثرت به وحدت ا

که نماد وجود است و متحدکننده ی  همه رنگ ها، و فروتر از همه رنگ سیاه قرار دارد که نماد الشی بودن )هیچی( است.سیاه، البته 

احت وجود قرار دارد و فقط به واسطه غلظت و شدت معنای نمادین دیگری هم دارد معنای عدم وجود یا ذات الهی که حتی فراتر از س

روشنایی اش سیاه می نماید. رنگی که بعضی عرفا آن را سیاه نامیده اند، همانند مراتب وجود، میان این دو حد نور ظلمت طیف رنگ ها 

اتی که بواسطه ترکیب باهماهنگی قرار دارد. رنگ ها در هنر ایرانی با خردمندی و آگاهی از هر دو مفهوم نمادین رنگ و تاثیرات کلم

رنگ ها بر روح می گذرد، به کار می رود. کاربرد سنتی رنگ ها بیشتر به منظور یادآوردی واقعیت آسمانی چیز ها است تا تقلید رنگهای 

ه توجه کامل به طبیعی اشیاء در کاربردی این چنین. رنگ ها بخش ضروی و اصلی هنر ایرانی، ازجمله معماری، و یکی از اجزایی است ک

 (5711.)اردالن،معنای نمادینش برای درک معنای باطنی هنر و معماری ایرانی ضروری است

 مفهوم رنگ -1

زبیدی گفته است: رنگ کیفیتی است که از قرمزی و .رنگ کیفیتی است که از ظاهر چیزی دیده می شود مانند سفیدی، سرخی، سبزی

ابن منظور در این باره گوید: رنگ هیأتی است چون سیاهی و قرمزی. رنگ هر شی چیزی  زردی وجز آن به وسیله چشم درک می شود.

بنابراین باید گفت که رنگ از  است که باعث تمایز آن از شی ءِ دیگر می شود. طریحی نیز رنگ را چون ابن منظور تعریف کرده است.

گونه ای که برخی از اهل لغت نیازی به تعریف آن ندیده اند.  مفاهیم بسیار واضح و معروف در میان عرف و فرهنگ های عمومی است به
 )وب سایت حوزه علمیه قم(

 پیشینه تاریخی رنگ-2
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هنگامی که به آثار و هنر باستانی مصر، کلده، هند، چین و یونان و آمریکای مرکزی و ایران باستان توجه می کنیم می فهمیم که مردم 

ه اند و برخورد آنها با طیف رنگ از زیباشناسی صرف، فرسنگ ها فاصله داشته است. تقریبا تا باستان نسبت به رنگ دیدی مذهبی داشت

زمان رنسانس، انسان به نماد گرایی، عرفان و جادو معتقد بوده است و آنچه او را با رنگ انجام می داده، توسط عرفا، فالسفه و واعظین 

اغراق نیست اگر  ط در واقع تخیالت آزادش هیچ جایی برای بروز نداشته اند.به وی دیکته می شده است ومیتوان گفت که درآن شرای

نژاد "بگوییم انسان دوران کهن خود را در رنگ محصور می کرده و به نوبه خود توسط آن احاطه می شده است. داروین درکتاب خود 

. به نظر "هم در زیبایی محسوب می شده استمیدانیم ... که رنگ پوست در تمامی نژادها همچون یک عنصر م"می نویسد: "انسان

یونانیان باستان جهان شامل چهار عنصر بود: خاک، آتش، آب، باد. عرفای امروزی هم به این نظر معتقدند، ارسطو هم در کتاب خود به 

که بقیه رنگ ها از رنگهای ساده، رنگ های مناسب عصر یعنی آتش، باد، آب و خاک هستند...روشن است "می نویسد: "کالوریبس"نام 

در اساطیر، خدایان را با رنگ های درخشان توصیف می کنند در یونان باستان زرد یا طالیی  ."ترکیب این رنگهای اولیه بدست می آیند

هل را به آتنا اختصاص می دادند در هند هم رنگ بودا را زرد یا طالیی می دانستند. مردم باستان پیش ازآنکه هنرمند باشند عارف و ا

راز بودند. شواهد نشان می دهند که هنر مند عهد باستان بجای بیان احساسات شخصی خود، دستورات و تعالیم مذهبی خود را اجرا 

می کرده است )صورت ابوالهول قرمز شده است و نیز زیگورات های آسیای میانه و تمامی معماری ها و مجسمه های اولیه یونانی و 

) اههای قبایل سرخپوست در مکزیک و آمریکای مرکزی و جنوبی، به همین نحو رنگ شده اند.( معابد و هرم ها و زیارتگ

 (01،ص5731کارکیا،

 رنگ در یهودیت و مسیحیت-3

در انجیل عهد عتیق و جدید، به رنگ های زیادی اشاره شده است. در مورد محراب صحرایی آمده است که باید پرده ای کتانی به رنگ 

به بنی اسرائیل بگو که در راه من انفاق کنند. و تو باید هدایائی را از "سرخ داشته باشد. خداوند به موسی فرمان داد که:آبی، ارغوانی و 

مردانی که آن را از صمیم قلب می دهند بپذیری و آنهائی که تو باید بپذیری از این دسته است: طال، نقره وبرنج و پارچه کتانی و 

غوانی و سرخ و پشم بز و پوست خز به رنگ قرمز و پوست گورکن و چوب صمغ، روغن برای روشنائی عقیق مرغوب به رنگ های آبی، ار

رنگ سبز زمردین با عیسی مسیح پیوند یافته است.  ."سلیمانی و جواهراتی که در پیش بندها و سینه بند های مذهبی استفاده می شود

م به نظر می رسید و رنگین کمانی گرداگرد تخت او بود و چون به او می و آنکه نشسته بود چون یش"بنا به نوشته یوحنی قدیس:

. مسیحیان اغلب رنگ آبی را به مریم باکره اختصاص می دهند. رنگ های نمادین مسیحی "نگریستی گویی به زمردی چشم دوخته ای

ختلف، درست است که رنگ ها چشم را می و یهودی هنوز هم در مناسک این مذاهب وجود دارد. در مورد تغیر رنگ لباسها در فصول م

 (05) همان،صنوازد اما قبل از اینکه زیبا باشند ازاعیاد وعزاههای مذهبی سخن می گویند. 

 رنگ در اسالم-4

از جمله نشانه های چشمگیر الهی در جهان هستی، رنگ است. رنگ ها با تجلی و ظهور در پیکر موجودات جاندار و بی جان جلوه و 

به طبیعت بخشیده، ادامه چرخه حیات و شکوه زندگی را مرهون خود ساخته اند. بی مبالغه باید اذعان کرد که بدون رنگ  جمال خاصی

و جهان رنگ ها، سردی و افسردگی و بی نشاطی در همه جا رخ می نمود. در سایه تأثیر متنوع رنگ هاست که رهآوردهای متناوب 
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پیدا می کند و روح جنبش و تکاپو دمیده می شود و از این رهگذر، یکسویی و یکنواختی از روانی در انسان و سایر موجودات تظاهر 

 )وب سایت حوزه علمیه قم(فضای زندگی مادی رخت بر می بندد و دلپذیر می گردد. 

عد از آن زرد و در متون اسالمی از رنگهائی که در جامعه سنت یا مکروه است سخن رفته است. بهترین رنگها در جامه سفید است و ب

بعد از آن سبز  و بعد از آن سرخ نیمرنگ و کبود و عدسی. سرخ تیره رنگ، خصوصا در نماز و جامه سیاه کراهت شدید دارد، در همه 

حال مگر در عمامه و عبا و  موزه، اگر عمامه و عبا هم سیاه نباشد بهتر است. در چند حدیث معتبر از حضرت رسول)ص( منقول است 

د جامه سفید که آن نیکوتر و پاکیزه ترین رنگهاست و مرده های خود را در آن کفن کنید و از حضرت صادق)ع( روایت شده که بپوشی

حدیث معتبر از حضرت امام حسین)ع( منقول است که چومن  اوقات جامه سفیدمی پوشیدند.که حضرت امیرالمومنین)ع(دراکثر است

اجات کرد و بر زمین نظر کرد، حق تعالی از نور روی او عقیق را آفرید، پس فرمود قسم حضرت موسی)ع( بر کوه طور با حق تعالی من

خوردم به ذات مقدس خود که عذاب نکنم به آتش جهنم دستی را که انگشتر عقیق در آن باشد. روایت است سنگ فیروزه)آبی( برای 

 وتو عقیق)سرخ( برای حرز و دفع دشمنان و بال.نصرت ویاری است. یاقوت)کبود قرمز( شرافت و زینت و حدید صینی برای ق

 رنگ در قرآن-5

 (571)بقره،نگ خدایی بهتر است؟رو چه رنگی از  خدایی رنگ        صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً

ای کسانی که نعمتها و آیت از دیدگاه قرآن مجید، رنگ و زینگیهای رنگی)لون ها( آن، نشانه هایی هستند از وجود ذات باری تعالی بر

وَمَا  "های خداوند را یادآور می شوند و به آنها می اندیشند و اینگونه پدیده ها را سرسری نمی نگرند. این افراد معموال علما و متفکرانند:

و آنچه رنگارنگ در زمین برای شما آفرید، همانا در این نشانه ای است  "ذَرَأَ لَکُمْ فِی األَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِی ذَلِکَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَذَّکَّرُونَ 

 (. 57)نحل، برای گروهی که )خداوند و نعمت هایش را( یاد اور می شوند

نِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِیهِ شِفَاء لِلنَّاسِ إِنَّ فِی وَأَوْحَى رَبُّکَ إِلَى النَّحْلِ... ثُمَّ کُلِی مِن کُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُکِی سُبُلَ رَبِّکِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِن بُطُو"

اى کوهها و از برخى درختان و از آنچه و پروردگار تو به زنبور عسل وحى )الهام غریزى( کرد که از پاره "ذَلِکَ آلیَةً لِّقَوْمٍ یَتَفَکَّرُونَ

ها بخور و راههاى پروردگارت را فرمانبردارانه بپوى ست کن سپس از همه میوههایى براى خود درکنند خانهسازى( مىداربست )وچفته

آید در آن براى مردم درمانى است راستى در این )زندگى )آنگاه( از درون )شکم( آن شهدى که به رنگهاى گوناگون است بیرون مى

 (86-81نحل،کنند نشانه )قدرت الهى( است)زنبوران( براى مردمى که تفکر مى

ر آیات دیگری، رنگارنگی آفرینشهای الهی نشانه هایی برای کسانی است که آگاهند، دانا و دانشمندند. یاد آورشدن نعمت های الهی و د

اندیشیدن، نخستین گامهای آگاهی و دانش به چیز هاست. درآیه ای نیز این رنگارنگی نشانه ای برای خردمندان، آورده شده است: 

هاى )قدرت( او آفرینش آسمانها و و از نشانه"قُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ إِنَّ فِی ذَلِکَ لَآیَاتٍ لِّلْعَالِمِینَوَمِنْ آیَاتِهِ خَلْ"

 (00)روم،هایى استزمین و اختالف زبانهاى شما و رنگهاى شماست قطعا در این )امر نیز( براى دانشوران نشانه
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و از مردمان و جانوران و دامها که  "اء إِنَّ اللَّهَ عَزِیز  غَفُورٌوَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ کَذَلِکَ إِنَّمَا یَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَ"

)فاطر، ترسند آرى خدا ارجمند آمرزنده استا دانایانند که از او مىرنگهایشان همان گونه مختلف است )پدید آوردیم( از بندگان خدا تنه

01) 

و اینجا خداوند از رنگ)صبغه( به  571رنگ در کالم خداوند مفهوم غیر مادی دارد و شایان بحث فراوان است: باز در سوره بقره، آیه 

ص است. ازطرف دیگر رنگ را وسیله وحدت برگزیده از یک رنگ خا "زینگی رنگی"لونگ که "معنی مطلق آن سخن می فرماید و نه از 

است. رنگ خدا چیست؟ خدایی شدن و حق را پرستش کردن، یعنی ویژگی های خاصی را پذیرفتن که همه را با طینت های گوناگون و 

و بسیار  خلق های متفاوت در یک مجموعه همگن گرد می آورد، همانند رنگی یکدست که تکام بخش ها و ذرات یک فضای ناهمگن

الهی برگزیده است.بنابراین اثری که در -متفاوت را یکی می کند. خداوند اینجا رنگ را استعاره ای برای حکومت جهانی واحد اسالمی

حقیقت این است که در رنگ و در گوناگونی زینگه ایش، چنان ویژگی  هماهنگی رنگی ساخته شود، اثری است گویای توحید ویگانگی.

که تنها دانشمندان، اندیشمندان و خردمندان می توانند از آنها بهره گیرند و آنها را درک کنند. این ویژگی ها چیست؟  هایی نهفته است

چشمها  "چه خصیصه هایی به رنگ چنان برتری می دهد؟ و آن چگونه است؟ درحدیثی امام صادق به این پرسشها پاسخ می فرمایند

ی دارند نمی بینند، در حالی که خداوند آفریننده زینگیهای رنگی و کیفیتهاست)تفسیر نمونه و جز چیزهایی را که زینگی رنگی و کیفیت

اصول کافی( امام)ع( دو ویژگی بزرگ رنگ را که سبب دیدن و درک آن می گردد بیان می فرمایند و تمام هنر، به این دو ویژگی 

 (511،ص5733. )آیت اللهی ،بستگی دارد

 درعرفان نآ نمادین ومفاهیم رنگ-6

رنگ "،"رنگ آمیز"، "رنگین"،"رنگارنگ"با ماده های اشتقاقی آن چون  "رنگ"باید درنظر داشت که درتعابیر عرفانی معموالً خود واژه 

و... با رنگ به معنی لون تفاوت ماهوی دارد و همواره نماد زخارفدنی ویو مصادیق آن است و اغلب باهاله ای ازمعانی وتعابیر منفی و "بین

 تحقیرآمیزهمراه است:

 (111اشعارسنایی،ص )دیوان  یا چو مردان اندرآی و گوی درمیدان فکن          یا برو همچون زنان رنگی وبویی پیشگیر

 (51،ص شعارسناییا دیوان)               بیش از این قیمتی نیارد رنگ           زانکه درکوی عشق و وحدت وهنگ

 (550،ص اشعارسنایی دیوان)                    الجرم چشم رنگبین دارد                   نفس توست آنکه کفر و دین دارد

 یل چنین برداشت یا معنایی که از واژه رنگ درنظردارند، بیرنگی)بی تعلّقی(را اساس رنگها میدانند:عرفا به دل

 (8/578)مثنوی،                                حیله ها باشد اصول جنگها                  پهست بیرنگی اصول رنگها

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

.International Congress on Civil Engineering , Architectureth5 

 and Urban Development 

26-28 December 2017, Shahid Beheshti University , Tehran , Iran 
 
 
 
 

 

تاب قوت القلوب براین اساس و از منظرچنین نگاهی، رنگ گاه ا بزار فریب ابلیس و رمز شهوت قرارمیگیرد؛ چنانکه ابوطالب مکی درک

ابلیس بر یحیی پیامبرظاهر شد درحالیکه آویزه های رنگین برخود داشت. چون یحیی ازآن آویزه ها پرسید، ابلیس پاسخ  "آورده است:

 (11)ص"دادکه اینها شهوت آدمیان است.

را موصوف قرار میدهند و با صفتهایی چون  بنابراین هرگاه که عرفا بخواهند دربارة رنگ در معنای امروز یاشسخن بگویند، غالبا ًواژة نور 

سفید، سرخ، کبود، سیاه و امثال آن همراه میکنند؛ یا بنابر قاعدة دستوری، صفت را جانشین موصوف قرار میدهند و به تنهایی از آن 

)نور(  ه، نزدیکتر میباشد، واژرنگها سخن میرانند؛ پس آنچه در نظرگاه عارف غالباً معنای مثبت دارد و به مفهوم )رنگ( در معنای امروزی

 است. ابیات موالنا مؤید همین مدعاست:

 تا ببینی سرخ و سبز وزرد را                  در درون خود بیفزا درد را

 تا نبینی پیش از این سه نور را             کی ببینی سبز وسرخ و بور را

 شد ز نور آن رنگها روپوش تو        لیک چون در رنگ گمشد هوش تو

 پس بدیدی دید رنگ از نور بود        چون که شب آن رنگها مستور بود

 (5508-5/5500)مثنوی،                       همچنین رنگ خیال اندروند               نیست دید رنگ بی نور برون

( 71)نور "اهللُ نورُ السّموات واالَرض"گویا اصلی ترین عامل بازتاب مثبت واژة )نور( در اندیشه های صوفیانه، تأثیر بنم ایه های قرآنی چون

 است. (557)احادیث مثنوی، ص)ص( مانند اولما خلق اهلل نوری ( و بر خیس خنان پیامبر اعظم71)نور

تعابیری که اساس فلسفة اشراق، که ترکیبی از فلسفه و عرفان است، محسوب میشود. به گونه ای که در اندیشة اشراقی تمام حرکات 

نخستین موجودی که از نوراالنوار حاصل  "وحاالت سالکان ناشی از تابش نور و پرتو نوراالنوار است؛ چنان که سهروردی اشاره داشته: 

جهات میشود، نوری مجرد واحد بود و امتیاز این نور مجرد از نورانوار به هیئتی ظلمانی که خود مستفاد از نور االنوار باشد، نبود تا تعدّد 

 (00)حکمت االشراق، صدر ذات نوراالنوار الزم آید 

 رنگ در معماری و نگارگری اسالمی-7

 وحدت در معماری -7-1

معماران ایرانی با آثارشان نشان داده اند که با سلوک عملی نه تنها به ادراک وحدت وجود نائل آمده اند بلکه این ایده را در آثارشان 

زیر متجلی کرده اند. در معماری اسالمی، دایره همواره نمادی از وحدت وجود بوده است و معماران ایرانی، همواره قسمت درونی فضای 

 (5)تصویرگنبد را نیز به گونه ای می ساختند که توجه انسان از کثرت معطوف به یک نقطه شود.

http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%86%D9%88%D8%B135&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2F25513%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D32898&ei=TvUuT4vGN8yP4gSD4aXBDg&usg=AFQjCNGdHjOwBZFII1UaXhvnqz4bKAXuXw
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=%D9%86%D9%88%D8%B135&source=web&cd=5&ved=0CEAQFjAE&url=http%3A%2F%2Fwww.pajoohe.com%2F25513%2Findex.php%3FPage%3Ddefinition%26UID%3D32898&ei=TvUuT4vGN8yP4gSD4aXBDg&usg=AFQjCNGdHjOwBZFII1UaXhvnqz4bKAXuXw
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 1 تصویر

درخصوص معماری، شالوده مادی آن را معمار و بنا فراهم می سازند، در حالی که به مثابه یک علم با هندسه سرو "بوکهارت مینویسد: 

ه در معماری سنتی، بر خالف هندسه مهندسی جدید، به وجه کم و بیش کمی و فیزیکی آن منحصر نمی شود. هندسه کار دارد. هندس

یک جنبه کیفی هم دارد که در قوانین تناسب ظاهر می شود و یک عمارت به واسطه آن، از وحدت و هماهنگی بی نظیر برخوردار می 

ره به اشکال منظم محاط در آن به دست می آید. بدین گونه، همه نسبت های موجود گردد. قوانین تناسب معموال بر مبنای تقسیم دای

در یک بنا نهایتاً از دایره حاصل می شوند که نادی از وحدت وجود بوده، تمامی اشکال ممکن هستی را در بر می گیرد. چه بسیار گنبد 

معماری  "(00،ص5731)بوکهارت، "اد پردازی حکایت می کنند.با پایه های چند ضلعی و طاق نما با سه کنج های مشبک که از این نم

مسجد دراهدافی که می جوید و در واقعیت روحانی ای که می آفریند از باطن قرآن مقدس الهام می گیرد و این مسئله که معماری 

ارد. حتی چهره ظاهری مساجد به اسالمی چه روشهای ساختی را از ساسانیان، بیزانس و دیگر منابع به عاریت گرفته، چندان اهمیت ند

گونه ای شکل گرفته تا از طریق رمز و تمثیل، با روشنی خیره کننده ای، اسماء و صفات گوناگون الوهیت را جلوه گر نماید: گنبد زیبایی 

 (11،ص5731)نصر، "را. "جالل"را و مناره ها، ابهت خداوندی یا  "جمال"الهی یا 

این بوده که اساسی ترین اصول تفکر اسالمی یعنی توحید را به نمایش بگذارد. حتی معنای ضمنی  تمامی تالش معماری اسالمی ایران

 (0)تصویر ی هنر اسالمی که زبانی کامال انتزاعی دارند، همواره وحدت مشهور در کثرات است.نقش مایه های تزئین
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 2 تصویر

د پایه مسجد جمعه در هرات افغانستان است. همه جای آن آکنده از نقوش است گویی دیوار یا دیواری که در این تصویر دیده می شو

کف خانه ای را با پرده و قالی پوشانده اند. هر بخشی از آن منطق خاص خود را دارد و مهمترین منطق آن ارتباط همه اجزا با یکدیگر 

هندسی و خشنویسی و رنگ آمیزی دیده می شود وحدت در کثرت است و  است. در مجموع آنچه در این تصویر علی رغم تمام تزئینات

 کثرت در وحدت.

 رنگ از منظر حکمای اسالمی-7-2

 آینه کاری و بهره گیری از موزاییک ها یا رنگ درخشنده طالیی و فیروزه ای برای گنبد ها و تزئین مقرنس ها و نقوش، بیانی از قاعده

 ( 7)تصویر ی جلوه گری نور است

 

 3 تصویر
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و این کار چونان کیمیا گری کردن است که معمار در آن سنگ را همچون نور جلوه گر می سازد و از دل سنگ که تاریک وسرد است، 

 (8و 1، 1)تصاویر مقرنس های درون محراب گویی انوار تجسد یافته اند.  (010،ص5731)مددپور،".تأللوو درخششی پدید می آورد

و "نجم رازی"، "نجم الدین کبری"کمتی که سهروردی در جهان اسالم بنیاد نهاد مبتنی بر نور بود و سرانجام حکمت نوری او در آرایح

به نگرش ویژه ای در مورد پدیده نور و تالیف آن با رنگ انجامید. در کتاب مرصادالعباد نجم رازی درباره تمثیل  "عالء الدوله سمنانی"

جالل و جمال، داده های درخور توجهی وجود دارد نجم رازی درواقع انوار و کیفیات مختلف حاالت روحی مرتبط با این نوری اسماء 

انوار را طبقه بندی کرده است. او معتقد است که وقتی آینه دل با ذکر ال اله اهلل صیقل یابد و زنگار طبیعت و ظلمت صفات بشیریت از 

انوار غیبی شود. نجم رازی مانند نجم الدین کبری معتقد است که نفس اماره در مادون وجدان، نفس او محو شود، می تواند پذیرای 

ناطقه هم سطح وجدان و نفس مطمئنه درمافوق وجدان قرار دارد و ساحت کشف و الهام به فرا وجدان که همان نفس مطمئنه است، 

و اما "طقه را با رنگ سرخ و نفس مطمئنه را با رنگ سفید برابر می داند.مربوط می شود. نجم رازی نفس اماره را با رنگ سیاه، نفس نا

الوان انوار، در هرمقام آن انوار که مشاهده افتد رنگی دیگر دارد به حسب آن مقام، چنان که در مقام لوامگی نفس، نوری ازرق پدید آید 

نور روح زیادت گردد نوری سرخ مشاهده شود و چون نور  وآن از امتزاج نور روح بود با ظلمت نفس. و چون ظلمت نفس کمتر شود و

روح غلبه گیرد نوری زرد پدید آید و چون ظلمت نفس نماند نوری سپید پدید آید و چون دل تمام صافی شود نوری چون نور خورشید 

حجب روحی و دلی در شهود  پدید آید. و چون نور حق عکس بر نور روح اندازد مشاهده با ذوق شهود آمیخته شود و چون نور حق، بی

آید بی رنگی، بی کیفیتی و بی حدی و بی مثلی و بی ضدی آشکار کند اینجا نه طلوع ماند و نه غروب، نه مکان نه زمان، نه قرب و نه 

 (718،ص5710)نجم رازی،اینجا نه عرش است و نه فرش، نه دنیا و نه آخرت.  "لیس عنداهلل صباح و ال مساء"بعد.

 

   

 (8و1و1ویر)تصا

شش مرتبه ی اول که "رنگهای بصری شده ی نجم الدین رازی، شامل هفت مرتبه اند که هر کدام به یک حالت روحی مرتبط اند.

عبارتند از: نورهای سفید، زرد، بنفش، سبز، آبی و سرخ نماینده ی انوار صفت جمال اند، حال آن که مرتبه ی هفتم که نور سیاه 

 صفت جالل است. این نور که همچنین شب روشن هم خوانده می شود ذات احدیت است. که به دلیل نامتمایزمظهرآن است، مربوط به 
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بودن بصری عدم تعیّن آن، با شب تشبیه پذیراست، زیرا همان طور که در شب نمی توان چیزی را هر چه باشد، تشخیص داد، همان 

 "(010،ص5710)شایگان، "ت، درک و دریافت آگاهی وجود ندارد. طور، در این مرتبه ذات هم که مرتبه افنای پدیده ها اس

 (30، ص5718)شبستری،                       به تاریکی درون آب حیات است               سیاهی گر بدانی نور ذات است

الزم به ذکراست که سفیدی در نور، وجود تمام رنگها است. اما در ماده، رنگ نبود رنگ است. رنگ سیاه در ماده از ترکیب گونه های 

می شود در صورتی که در نور سیاهی نبود رنگ است در واقع نور سیاه که نماد نبود رنگ است به معنی ذات مصون از  رنگ حاصل

تجلی است و رنگ سیاه رنگ پوشش خانه کعبه نیز است . اما رنگ سفید نماد ذات در مقام تجلی است، وجودی که خود را متجلی 

را در حالت تجزیه نشده اش نماد وجود مطلق)وحدت( بدانیم. رنگ نیز می تواند نماد  رنگ محصول تجزیه نور است اگر نور کرده است.

است و اصل و اساس  "وجود مطلق "رنگها آینه ی عالم وجوداند: برتر از همه، رنگ سپید، کنایه از "تعیّنات وجود مطلق )کثرت( باشد. 

پست تراز همه، رنگ سیاه ، نشانه ی نیستی است . میان دو مرز نور و تمامی مراتب هستی، که همه ی رنگها را به هم پیوند می زند. و 

است که  "ذات خداوند"ظلمت، همچون مراتب هستی، طیف رنگها قرار گرفته اند . البته رنگ سیاه معنای تمثیلی دیگری نیز دارد وآن 

 (81،ص5731)نصر،"نده اند. خوا "نور سیاه"از شدت نورانیت، تیره و ظلمانی می نمایید و برخی از عرفا آن را 

اما اعتقاد نجم الدین کبری در باره انوار رنگین این است که نورها در رویتی فراحسی برای عارف ، منکشف می شوند و نمادهایی هستند 

فنا حاصل  خویش را دریابند . سمنانی نیز برآن است که وقتی برای سالک به سبب آتش ذکر، -عرفانی -تا او توسط آنها، مقام نورانی

آمد نور نفس به ظهور می آید که پرده ی این نور به رنگ کبود است . بعد از آن نور دل طلوع می کند که پرده آن به رنگ سرخ عقیق 

می باشد . بعد از آن نور سبز ظاهر می شود که پرده آن سفید است و در این مقام است که برای سالک علم لدنی کشف می شود. بعد از 

نسی اشراق می کند که پرده آن به رنگ زرد است وآنقدر خوشایند می باشد که از دیدن آن، نفس ظعیف و دل قوی می آن روح ا

بعد از آن نور خفیف که روح القدس اشارت بدواست در تجلی آید و پرده سیاه باشد سیاهی ای به غایت صافی و عظیم با هیبت "گردد.

لک فانی شود و رعشه بر وجود و افتد. مقصود آنکه آب حیات جاودانی در ان ظلمات تعبیه است .گاه باشد که از دیدن این پرده سیاه سا

...سالک چون داد این مقام داده باشد نور مطلق که صفت خاص حق است متجلی شود و پرده ی او سبز باشد و آن سبزی عالمت حیاط 

این است که تجلی نور مطلق برای سالک تنها در بهشت ممکن البته عقاید سمنانی بر  (717،ص5717)سمنانی،"شجرهی وجود باشد.

سخن مولوی نیز درباره ی رنگ و نور قابل تامل است. او  است و تجلی نور حق از جهات منزه است و چیزی شبیه این تجلی نیست. 

به دیدن کمک می کند وجود نور معتقد است اگر فقط رنگ را دلیل دیدن بدانیم علت اصلی تر آن را نخواهیم دید، آنچه بیش از رنگ 

است. اساسا هستی با نور تحقق یافته است رنگ نیز تمام هستی اش وابسته به نور است. با آممدن تاریکی، مرگ رنگ از راه می رسد. و 

 خالصه آنکه همه چیز به نور وابسته است.

 تا نبینی پیش از این سه نور را  کی ببینی سرخ و سبز و فور را

 شد ز نور آن رنگ ها روپوش تو       رنگ گم شد هوش تولیک چون در 

 (11،ص 5711)مولوی ،           "پس بدیدی دید رنگ از نور بود.       چون که شب آن رنگ ها مستور بود
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به این ترتیب با نگاه به آثار وجود آمده در حوزه ی نگار گری و معماری می توان به این نکته پی برد که این مفاهیم نظری یعنی 

 ای اسالمی درباره نور و رنگ چه تاثیر شگرفی بر هنر گذاشت.بینشعرفانی حکم

 رنگ در نگارگری ایرانی  -7-3

نگارگری ایرانی ترجمه ی ناب فرهنگ ایران باستان و فرهنگ دوره ی اسالمی است . اکثر موضوعات انتخاب شده برای نگارگری از آثار 

ایی خیالی، بدون سایه و غرق درون را ترسیم می کند . در بینش باستان عرفانی اخذ شده اند. نگارگر در اثر هنر خویش، دنی -ادبی

ایرانیان ، بارگاه اهورا مزدا روشنی بی پایان است و گویی که نگارگر ایرانی در اثرخویش همواره این بارگاه را می آفریند. و در بینش 

 عنا وامدار نگارگری مانوی است.مزدایی، رنگ، اولین دختر نور است ، همچنین نگار گر ایرانی در سبک و م

هر کسی می داند که هدف نگار گری مانی، اساساً، آموزش بوده است و این نگاره ها برای آن کشیده می شدند تا بینش انسان را به فرا "

نویان، با در باشند . ما "پسران تاریکی"و هراس از  "پسران نور"سوی جهان حسی رهنمون شوند و برانگیزنده ی عشق و ستایش برای 

 (573،ص5631)کربن، ".سرداشتن آرمان آزادسازی نور، برآن شده اند تا در نگارگرهای خود نور را با فلزات گران بها نمایش دهند

رنگهایی که در نگارگری ایرانی به کار برده شده بخصوص رنگهای طالیی، نقره ای ، الجوردی و فیروزه ای باید اذعان کرد که ساخته و 

ه ی توهم ذهنی نگارگر نیست بلکه محصول باز شدن چشم دل او و رویت عالم مثالی است، همان عالمی که طبق نظر حکمای پرداخت

نسبت جهان ظاهر به جهان باطن همچون، نسبت پوسته به هسته، "اسالمی همچون مالصدرا، مقّر بهشت است. غزالی معتقد است که:

 (3( )تصویر531،ص5611،)اسمیت بدن به روح، و ظلمت به نور است .

  

 

 

 

 (3)تصویر
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توجه نگارگرعارف نیز همواره متمایل به جهان باطن و نور است تا به پوسته و ظاهر این جهان. از این رو دست به خلق عالم و آدمی 

 فراسوی این جهان خاکی زده است.پرده همای در برابر قصر همایون رقم جنید نقاش، را همه دیده ایم. 

در این پرده ی بهشتی نور و ضرافت همه جا به هم آمیخته است . هر برگی از نازک کاری بهره دارد مکان ناکجا آباد است. درختان را 

ریشه در جوی معنا است . پرندگان در فضای هورقلیائی شناورند. پرده، جای بیداری اشیا در نور است و نوراز بیرون نمی تابد ، از خود 

تابد. از این پرده درمی یابیم که حضرت جنید با حکمت االشراق  جناب سهروردی کامالً آشنا بوده است در بیان نقاشان  اشیاء می

ایرانی  معمار ایرانی، رنگ همان نور است و هنرمند می کوشد به وسیله رنگها وآشنا شدن با عوالم نورانی با عالم ملکوت پیوند پیدا کند.

نیزهمین جهان نورانی را در آرایش های مساجد دوره ی صفوی و در رنگهای شاداب کاشی های لعابی، که همچون کانی های بلورین 

اند به جلوه گذاشته است . در نگارگری ایرانی همه چیز وزن ، حجم و جسمیت خود را از دست داده است و رنگها به نور مبدل شده 

از نظر نگارگران نماد نور محسوب می شد . رنگهایی که ما در طبیعت می بینیم ذرات نوری بازپس زده شده است اساساً رنگ تخت 

توسط مولکولهای اجسام است و چون این فوتونها در فضا منتشرند با فوتونهای مولکولهای مختلف ترکیب می شوند و رنگهای متنوعی را 

یعت رنگهای خالص را نمی بینیم. نگارگران این نوع رنگ را رنگ نمی دانستند و به آن در چشم ایجاد می کنند به همین دلیل ما در طب

می گفتند. و رنگ را همان می دانستند که خدا به موجودات اعطا کرده است. از نظر نگارگران رنگهای اصلی و  "نیست رنگ"یا  "نیرنگ"

رنگها را با همان خلوصی که از طبیعت می گرفتند به کار می بردند. فرعی هم معنایی نداشت و رنگها بر یکدیگر ترجیح نداشته اند و 

هروقت نگارگر،رنگ مورد نظر خود را در طبیعت نمی یافت با ترکیب کردن رنگهای دیگر آن را می ساخت. اساساً همه ی رنگها در 

دارد که در هستی جاری است و آن نور معماری ما همان معماری روشن است و این همه ریشه در اصل ثابتی  نگارگری ما روشن اند.

است . نور هم وسیله دیدن است، هم سبب دیدن و هم خوب دیدن است وحیات همه چیز هم از نور است. بنابراین می توان گفت راز 

ن تبدیل باطنی هنر ایرانی رسیدن به کیمیای نور است ، همچنان که هدف کیمیا گری حقیقی تبدیل ماده سنگین به روح است البته ای

در انسان نیز باید اتفاق افتد در حدیث داریم که خداوند پشت هفتاد هزار پرده نور و تاریکی پنهان است و انسان باید این پرده ها را 

این سفر روحانی از مارپیچ دینیای کثرت اشیاء و رنگ "یکی پس از دیگری کنار زند ، ابتدا پرده های تاریک و بعد پرده های روشن را.

گذرد و به وحدت غایی می رسد، که آخرین مرحله آن با نور سیاه درخشانی اعال می شود که با نابودی یا مرگ )فنا( همه تصویرها ، می 

همه رنگها، همه حواسها و مهم تر از آن با نابودی نفس فرد شناخته می شود. عارف، سراپا در نور الهی جذب می شود. قطره ی نوری 

 (533،ص5711)اردالن،ر می پیوندد و با آن یکی می شود.ان شده بود سرانجام در دنیای بی کرانه ی نوکه در دنیای سایه پنه

 نتیجه گیری:

 در برداشت کلی از این پژوهش می توان موارد زیر را به طور موجز نتیجه گرفت.

انسجامی بی نظیر بیانگر اصل وحدت در معماری اسالمی دنیایی از اشکال و صور وجود دارد که در کنار هم به صورتی هماهنگ و  -

در کثرت و بازگشت کثرت به وحدت است که این مساله به سبب تاثیر آرای عرفا و حکمای اسالمی در ساحت هنر تحقق یافته 

 است.

 در معماری اسالمی ، تمامی اشکال منتظم هندسی که نماد کثرت هستند از دایره که رمز وحدت وجود می باشد، ناشی شده اند. -
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هیچ نماد و مظهری مانند نور به وحدت الهی نزدیک نیست. بدین جهت است که معمار ایرانی می کوشید تا در آنچه می افریند از  -

 عنصر نور تا آنجا که امکان داشت استفاده کند.

ایرانی کامالً مشهود تاثیر نظریه هایی که درباره نور و رنگ در آثار حکمای اسالمی وجود دارد در معماری و بخصوص در نگار گری  -

است. رنگها در هنر ایرانی با خردمندی و آگاهی، هم از لحاظ نماد گرایی و هم از نظر تاثیراتی که به واسطه ترکیب و یا هماهنگی 

 رنگها برروح می گذارد، به کار می رود.

م اخذ کرده است. بنابراین رنگ و نور در جهان نگار گری ایرانی نسبت ذاتی با عالم مثال دارد و زبان و فرم خود را از همان عال -

 نگارگری، مثالی و واقعیت گریزند.

هنر ایرانی چون کیمیاگری کردن است همچنان که هدف کیمیاگری حقیقی نیزتعالی بخشیدن به ماده و تبدیل آن به طالست. البته 

 این تبدل در نفس انسان هنرمند نیز باید صورت گیرد.
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