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 چکیده 
 تیبر عملکرد ها و فرم ها، نسب یشناس ییبایز یدر شناخت مبان یناگسستن یها اریمع مینچه که امروز ما با ان مواجه هستآ

است، عملکرد و فرم در  یو انسان شناس یشناس یهست یدر مبان تیو شکاک یارزش یارهایدر مع ییدر ارزش ها،کثرت گرا

 یم کهیسخت )فرم و جنس بنا( شکل گرفته است ، در حال یکالبد و)انسان(  یهست انیم یکه چرخش یساختار معمار

هم به  ،یشود؛ معمار یم یراتییدستخوش تغ یبا ورود هر مکتب ارهایمع نیرا پاسخگو باشد . و ا ییبایانسان به ز ازیخواهد ن

بودن ،  ویتواند از ساحت ابژکت یساخت در شهر است و هم م ریاز لحاظ ز ویسوبژکت یوهم گفتمان ویابژکت یا دهیعنوان پد

نبوده و متاثر از آن  یقاعده مستثن نیاز ا رانیبا ورود اسالم به ا ی، هنر معمار یاجتماع یها ییگردهما یباشد برا یمکان

کنش گر و  یدر اوردند ،اسالم با روح شیرا به نما یاز معمار یدیداده و ساحت جد قیمعماران خود را با اصول  آن تطب

 با نجایرا به جامعه عرضه کرده اند . در ا یشناس بایاز ساختار ز یتازه ا اریو مع ختنیثابت گر در هم ام یختاربا سا یمعمار

 اسالمی– یرانیا یو شهر ساز یمعمار ایکه ا میپرداز یم اسالمی – یرانیا یو شهر ساز یمعمار یبه مقوله  یکینگاه هرمنوت

کرد؟  فیتعر زیرا ن اسالمی – یرانیا یمعمار یشناس ییبایمدرن ز فیبا تعار نتوا یم ایبرخوردار است ؟ آ یشناس ییبایاز ز

را   یاز منظر اسالم یشناس ییبایز نیپرداخته، وهمچن یدر معمار ییبایو فلسفه ز یشناس ییبایز یمقاله به بررس نیدر ا

 فوق  پاسخ داده شود. یقرار داده  که به سوال ها یمورد بررس

 

 مدرن یشناس ییبای، ز یشناس ییبایوم ز، مفهم یرانیا یمعمار ،یاسالم یو شهر ساز ی،معمار یشناس ییبایز ،ییبایز اریمع های کلیدی:واژه
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 مقدمه 

 زیبایی باید را هجامع انسانی و فرهنگی ابعاد همه در ساز هویت کان ار گذارترین تاثیر و در فلسفه هنر یکی از مهمترین

باشد. اصطالح زیبایی ای از فلسفه در ارتباط با ماهیت و نحوه ادراک زیبایی میشناسی شاخهزیبایی، دانست آن جامعه شناسی

د، اما در ش( ابداع Alexander Baumgartenتوسط فیلسوف آلمانی الکساندر باوم گارتن ) 1753( در سال Aestheticشناسی )

 یامروزه زیبای و اندیشمندان مختلف مورد مطالعه قرار گرفته است.یلسوفان های متمادی توسط فاصل ماهیت زیبایی طی قرن

 زا ای عهمجمو حیطه هنری است ،معماری در سطح کالن تر آن شهر سازی، شهر کهشناسی به عنوان یکی از اصول مهم در 

 سازدمی رهنمون سویی هب پیچیده، ارتباطات از بستری در و وسیع بسیار سطحی در را انسان گیرد،می بر در را اجتماع و کالبدها

شناسی زیبایی . ا پاسخ دهدراند نیاز انسان به زیبایی به زیبایی کالبدی نهفته در جسم و روح بنا ، می تو  دستیابی راستای در که

ین مورد ابراز نموده و آن هایشان را در ارفت، اما از قرن نوزدهم هنرمندان نیز دیدگاهدر گذشته موضوعی صرفاً فلسفی به شمار می

. البته در برمی گیرد را فالسفه و هنرمنداندو گروه عمده ، شناسیتوان گفت مباحث زیباییمی لذااند. را وارد مباحث هنری کرده

ی را شناسانه طبیعیتجارب زیبایبلکه  هنرهای پدید آمده به دست انسان، نه تنها شناسی بسیار وسیع است حوزه معنایی زیبایی

رفت ای معبنیان ه -1: این دو الگو می باشد .معیارهای زیبایی شناسی در طول تاریخ نشات گرفته از نیز شامل می شودهم 

هنگی؛ اینکه تبلور فرهنگ و جهان بینی هر دوره در زیبایی شناسی هنر و آبشخورهای فر-2شناسی و نوع نگرش به هستی 

ر هیت مردمان یای هومعماری بروز می کند و زمینه ایجاد تمدن می شود. اگر تمدن را تبلور بیرونی فرهنگ بدانیم و آن را گو

ان و الگو ایرده این با توجه بکه به چه دلیل معماری هر سرزمین متجلی کننده هویت آنهاست.  سرزمین برشمریم آنگاه واضح است

یژگی را واین عهد،  انی درنیز در زمره کشور هایی قرار میگیرد که دارای معماری با فرهنگی غنی از عهد باستان است ، معماری ایر

اریخ خود ر طی تدانبساط پایه گذاری شده است . معماری ایرانی  آشکار می سازد که معماری بر سه اصل استحکام ، آسایش و

باورها و  هان بینی ،جندیشه دارای اصالت طرح و سادگی توام با ارایش و تزیین بوده است ، هنر و معماری ایرانی بیان کننده نحوه ا

ی از اصول اجموعه مدینی که مبتنی بر  اعتقادات مذهبی و سنت های مردمان این سرزمین است. بعد از ظهور اسالم در ایران ،

یت برای وجود عمارانمفکری و اعتقادی است ، که این اصول حقیقی، کلی،ازلی ، ابدی و غیر نسبی هستند، همین امر باعث گردید 

ماری مع  عنوان آن به بخشیدن به افکارشان از این اصول پیروی کنند و در واقع دوران جدیدی را بوجود آورند که ما امروزه از

 ی تواند برایم اجتماعی است-گرا حرکات فردی واقع صورت به اسالم ماهیت اینکه به توجه اسالمی  یاد می کنیم. با –ایرانی 

ایان برای نم متغییرها و مولفه های زیبایی شناسی مهمی« زیرساخت»شهروند مکان یا همان محل زندگی شود که معماری و 

ی در ساحت واقعی اسالمی  را در گسست گردهم آیی انسان–و شهر سازی ایرانی  اثیرات معماریگشتگی اش می باشند .همچنین ت

 ونسبت متقابل این مولفه ها را با معیارهای زیبایی شناسی بررسی خواهد شد. 

 

 مفاهیم راهبردی
شته وجود دا ییبایز کهن دارد، ازآغاز دو نوع یا نهیشیپ یدر معمار ییبایدرباره ز یپرداز هیدر غرب نظر شهیدر جهان اند

ه, هندس ییبایز گرید ییو از سو یعیطب ییبایز» بود  ییبایز یاست و تا به امروز همچنان حفظ شده است. افالطون معتقد به نوع

ه است اخته شدسآنچه به دست بشر  ای یهندس ییبایکه ز یاست، در حال ینسب عتیطب ییبای. او معتقد بود که زرهیخط و دا

 زین ست، و هگل ا دهیمنا یمهندس ییبایآن را ز هیشود، لوکوربوز یم دهینام یهندس ییبایافالطون، ز هیآنچه در نظر«. مطلق است

 تی. خالقدیبخش ینیع ی،حس ییبایارسطو به ز نیبود.همچن یو هنر یعیطب ییبایافالطون، قائل به دو نوع ز اتیبر اساس نظر

,  یماهنگه انینببر  ،یاضیر یها ییبایز انیب لهیکند و معمار وس یم دایپ تیباستان اهم ونانیدر   سمیدر مکتب هلن یشخص

 انده است. ه جا مب( الدیاز م شی)قرن اول پ وسیتروویاز و یدر معمار ییبایز ی شهیکهن اند ینمونه ها شود یتقارن و نظم م
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 قابل حصول یوقت ییبایتوجه داشت ... ز ییبایو ز ی,سودمند یاستوار یژگیبه سه و یستیبا یدر ساختمان ساز» گفته او به

ن از تقار وسیتروویوحساب شده باشد.منظور  یآن به درست یداشته باشد و تقارن اجزا ندیمطبوع و خوشا ییاست که ساختمان,نما

 کیکالس یاسشن ییبایروبروست که در ز یمباحث تازه اامروز با  یشناس ییبایز.«مییگویماست که ما امروزه به آن تناسب  یزیچ

 نیما در ا است که یلیدل نیشده اند. ا ینیب شیاز آن ها پ یحالت فقط شمار نیدر بهتر ایمطرح نشده اند،  یهجدهم یسده  ای

است  ویژکتوح سوبر یزاده  یهنر ییبایکند که ز یم لاستدال نی. هگل چنمیهنر بگذار یامروز تیرا بر موقع یمحور اصل یبررس

 رکیگاه درپ شود یم زاده یروحان یایکه از دن یقتیحق ایمطلق  ایدارد. روح  یکمتر تیاهم یهنر ییبایبا ز سهیو در مقام مقا

اه گاه از ر و، (نید)دیجو یسود م زین میآمدنش از مفاه انیهنگام به ب یشهود کریشود)فلسفه(، و گاه در پ یدانسته م میمفاه

آن  یکه ابژه ستین نیز اج-ندگان آن استاز ساز یکیکه هنرمند - ییبایادراک است)هنر(.ضرورت مفهوم ز یکه زاده  یشهود

که  است نیا یاست. به هر رو نکته مهم و اصل یکار ندارد بل ادراکش اساس شهود میمحسوس باشد. هنر به مفاه یمورد

ح ست،در رواهمبسته  ییبایسه لحظه با ز نیاز ا یکیبه عنوان  مطلق هستند. هنر یجلوه  ازسه لحظه  نیفلسفه،هنر و د

طلق جهت که م نیاز ا ننایو فلسفه قرار گرفته اند . ا نیهنر، د یروح، سه همبسته  یخود آگاه یمرحله  نیدر باالتر یعنیمطلق،

 دارند. ییحرکت خود روح با هم تفاوت ها گاهیاز نظر د یگرفته اند همبسته اند، ول یجا
 

  تعریف زیبایی شناسی
 ی  ستیو چ یشناختییبایز یهایتأمل در داور ٔ  هیفلسفه است که به عنوان نظر یهااز رشته یکی «کیاستت»یشناسییبایز

 ییبایز»و  )گذشته( «یشناس بایز»، اصطالح « کیاستت»در برابر واژه  ،ی. در زبان فارسشودیم فیو نسبت آن با ادراک، تعر ییبایز

شود  یدانسته م ییبایبه ز یابیشناخت و دست یتالش برا یکل یبه معنا ک،یاستت واژهنهاده شده است.  )امروز( «یشناس

 یبرا هیتوص دیشا نیآن است. همچن یسطوح و گونه ها  لیتحل زیدرک ما از آن و ن یو نحوه  ییبایز یستیچ حیتوض یباشناسیز

غریزی است در مواجه با  ی، و زیبایی کنش پذیرهم بتواند جزء مباحث آن قلمداد شود، زیبایی کرداری است قانون  یساز بایز

هندسه الهی  "از وجود قانونی در پس هر کردار ، یا پدیده عالم هستی . پس خاستگاه زیبایی تنها از راه پژوهش در   یادراک آدم

در طبیعت و نیمه  یی در دو نیمه انجام می شود . یکی در مبنای ریاضی که همان زیبایباز شناخته خواهد شد .پژوهش در زیبای"

دیگر با مبحث زیبایی در هنر سروکار دارد،  به طور کلی زیبایی در طبیعت محصول کردار ریاضی طبیعت است ، که به نوبه خود 

ه عشق آدمی ، عشقی مبتنی بر شهود یا ادراک هرموجودی است ؛ و حال آنکه زیبایی در هنر نتیج "خاصیت وجودی "محصول 

 کیاز  رایخود دارند ز یرو شیپ دهیچیپ یاند،کار ییبایشناخت ز یکه در پ یانیمستقیم وی ، بر اصول ریاضی طبیعت است.آدم

 یدارند که سوابا جامعه سر و کار  گر،ید یشوند و، از سو یدانسته م یاله_ یروبه رو اند چندان کهن که کائنات ییسو با ارزش ها

 صیشده و تشخ نییتع یمرز یبه بازشناس یمره مواجه است و به دشوار زرو یشده با ارزش ها یجهان ینیو د یمذهب یارزش ها

 کیکه بتواند خود را به عنوان  شودیقابل ادراک م یفضا هنگام کی یشناخت ییبایکند . ارزش ز یدو اقدام م نیا انیشده م

دوجانبه با ذهن  یاست که کنش یوا دارد.هنر موفق، هنر تیناظر مطرح کرده و ذهن او را به فعال یموجود مستقل از ذهن برا

. شودیمؤثر، حاصل م یروهایناکامل ن لیو تحل هیرابطه از تجز نیکند. ا جادیا ییهاچالش گر به وجود آورد و بازتاب یذهن_

 را یعواطف انسان یشناخت بایز یداده ها ه،ینظر  نیکسل کننده خواهد بود. بنا  بر ا یبی، که ترک افتهیهماهنگ و وحدت  یبیترک

آن ها را ابزار شناخت در نظر  دیبا نیکنند، بنابرا یعمل م یگودمن عواطف به شکل شناخت هیطبق نظر دهد،یمخاطب قرار م

آن، از  یباشناختیز یمحتوا یعنیبداعت،  زانیه باشد و مداشت یکاف یکه پرت اطالعات کندیرا القا م ییبایز ی،زمان امیپ کیگرفت.

است  یا صهیکه خص ییبای)زیو گردونه ارزش( یشناس ییبای)ز ییبایز انیکه م ی.شناخت نوع رابطه اباشد شتریذهن ب افتیحداکثر در

 یشناس ییبایز یرا در مقوله  ییبایز میمفاه شیزا یمبنا را،یز ستیبرقرار است،چندان دشوارن( یآدم یو به برداشت شخص یمعنو
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مجبور به  رندهیصورت گ نیدر ا_قرار گرفت  یتفاهم و قبول همگان ردکه مو نیپس از ا _که حاصل آن، به شکل ارزش  میابی یم

حس  ی. در واقع ارضاکندیم یذهن اجباراً خود را معطوف به سطوح باالتر ادراک بیترت نیطرح واره است و بد لیتشک

نظم  کیبه کشف  فقمنظم و مغشوش، مو ریظاهراً غ کاتیاز تحر یاکه ذهن در مجموعه دیآیبه دست م یزمان ،یباشناختیز

ها مقدار داده طرح واره لیبا روش تشک دیحالت با نیتوان درک کرد، در ا ینم میرا  به صورت مستق دهیچیپ یهاامیگردد.پ ینسب

 یو آمادگ ییو اصول آشنا یبه عنوان عوامل خارج یگشتالت اصول تقرب، تشابه، انسداد، استمرار و هم جهت یها را کم کرد. تئور

 .کندیم یمعرف یفرم ییبایها و ادراک زطرح واره لیعنوان عوامل مؤثر بر تشک بهرا  یذهن

شده  هود ادرا کشراه  می توان گفت که زیبایی عبارت است ازکردار مبتنی بر ریاضی مکنون در پدیده ها که از ریاین تفاس با

غییر تاصل از آن یاضی حرباشد ؛ و سپس افزود که این زیبایی ، در عالم عینی بر اثر تعدد قوانین دست در کار و پیچیدگی ضوابط 

 شود. یاز شهود شخص ناظر حاصل مبه تبعیت  هنیصورت می یابد ، و در عالم ذ

 

 معیار های زیبایی شناسی 
آن  لیلتح یشناس بایز نیا یدهد،بلکه مبنا یارائه نم فیو ذات مفروض هنر تعر یستیچ یبرا گرید یلیتحل یباشناسیز

ادت با ع یز رورا که ما ا (کیستی)آرت یو هنر (کی)استت یشناخت بایکند. گودمن دو مفهوم امر ز یم انیاست که هنر ب یزیچ

نر از ه یسنت ابه طورمکه  یا دهیاثر مطابق ا نیکه ا ستیکند.مهم آن ن یم زیمتما گریکدیبه نحو روشن از  میکن یخلط م گریکدی

 ، معیارهایته باشدداش یشناخت بایز اریآن است که اثر،مع یاساس یموفق دانسته شود؛ بلکه نکته  ای با،خوبیز میدر ذهن دار

-2های معرفت شناسی و نوع نگرش به هستی  نابنی -1باشد :  یدو الگو م نیزیبایی شناسی در طول تاریخ نشات گرفته از ا

 مینه ایجادند و زآبشخورهای فرهنگی؛ اینکه تبلور فرهنگ و جهان بینی هر دوره در زیبایی شناسی هنر و معماری بروز می ک

 اصیل سطحر دبایی را مبتنی بر ارزش دانست که ارزش گذاری زی توانیدیگر از معیارهای زیبایی شناسی را م یکیتمدن می شود. 

رن یشامدرن و مدپ.با مروری بر معیارهای زیبایی شناسی کندیقسیم مهای پایه زیبایی شناختی ،سبک و مد تتا بی بنیان به ارزش

روپا و جمله در ا درن ازمن بر معیارهای زیبایی شناسی را دریافت. در اندیشه پیشا می توان تاثیر نگرش به طبیعت و محیط پیرامو

ر شناخت واسطه بست و را بهدر عرصه هنر به معرض بروز می رسید ، می توان وجود این الگ_بر پایه الگویی بنیادین  ی، زیبای رانیا

ال کردن ت با فعتعالی فرض شده بود که انسان می بایسحقیقتی م_شناسی تعبیر و تفسیر کرد. در اندیشه پیشا مدرن، هستی 

طباق ن بود و انمتقار کند. نگاه انسان پیشا مدرن به طبیعت، کلیتی با نظم زدیکاز آن حقیقت واال ن یذهن، خود را به ورطه ا

 د.شناسی شدن یباییزای ذهنیت با محیط پیرامون چنان تاثیری در عرصه زیبایی شناسی گذارد که تقارن، وضوح و خوانایی معیاره

پاالدیو می گوید آنچه در طبیعت و هستی پیرامون ما خلق شده متقارن است ، کالبد فیزیکی انسان نیز متقارن خلق شده  

بایست در هنر و معماری به عنوان یک الگو متجلی شود. زیبایی شناسی درمعماری سنتی ایران بر  یپس تقارن کمال است وم

بناهای برجای مانده از گذشته هویداست تقارن، وضوح و شفافیت است که  لبدان می یافت؛ آنچه در کامبنای همین اصل سام

استفاده از هندسه اقلیدسی باعث پیشبرد آن شده است.اما در معرفت شناسی اندیشه مدرن و پسامدرن، ذهن در مرتبه ای باالتر از 

.  لذا هستی بر مبنای  ابدی یتبلور م «هستممن می اندیشم، پس » دیوگ یجمله دکارت که م نیهستی قرار گرفت ،این نگرش با ا

واحدی وجود ندارد و هستی بر ذهن انسان منطبق است. نقطه عطف این  اریمع_ذهن انسان شکل می گیرد و هیچ حقیقت واحد 

 یراثر هن کی نشیشوند وآفربنیان فکری در زیبایی شناسی بدین گونه بروز می کند که معیارهای زیبایی شناسی نیز ذهنی می 

احساس ، سلیقه و ادراک  یو روان یذهن یها سمیاست از آن جهت که مکان یعمل انتزاع نی،اینیو ع یاست انتزاع یهمزمان عمل

 _کنند و وجود الگو، در معرفت شناسی  یم یرا متجل ینوآور تیو در نها ردیگ یاست را بکار م یشناس ییبایکه از اهم موارد ز

شناسی مدرن و پسامدرن با اولویت قرار دادن ذهن در خلق اثر و در ادراک راه خود را پیش  اییزیبایی شناسی حذف می شود. زیب
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قابل تامل در این را می توان با ابهام، ایهام، عدم تقارن و ... برشمرد. نکته  نیمی گیرد. بنابراین معیارهای زیبایی شناسی عصر نو

و نمودی  گیردیدرونی بهره م یجانیتنها در انگاره معمار جستجو کرد که از ه توان،یجستار معیارهای زیبایی شناسانه واسازی را م

واسازی، تا  _و تعمیم آن در مقیاس معیارپذیری یا معیارسازی در زیباشناخت  آیدیدرون ذات، برای طراح و معمار بحساب م

در آثار معماران واسازی دچار  باشناختیای تناقض، زیاساس به گونه نیو بر هم نمایدیناقض ویا حتی ناشدنی محدودی مت

و از گردونه میزان سنجی معیارهای  شودی. این معیار ارزشی زیبایی شناختی در ساخت شکنی دچار چالشی فراگیر مگرددیم

 .گرددیزیبایی شناسی ساخت شکنی، خارج م

 خود بل در گاهیجا آن، نه در یشناس ییبایز یارهایبا مع  یاسالم _ یرانیا یاز معمار یادیبن یبر آن است با پرسش تالش    

تازه  ی، نظر یشناسییبایز یارهایبر مع دیجد یابه گونه دینکته اشارت ورزد که با نیخود، بر ا یهمتا یاز موجود یدیجد گاهیجا

                                                            را ممکن گرداند. یشیباز اند نیا گر،ید یفلسفه بلکه از محمل یوجود گاهیبار، نه از جا نیافکند و ا

 

 اسالم و زیبایی شناسی 

 یم ارخود  ژهیو هنر،یهر دوره فرهنگ جهیاحساسات ما، در نت ندهیموارد زا یاریاست،و در بس شیفرزند زمان خو یهر اثر هنر

ات روان تاثیر واست.معماری، هنر شکل دادن به فضا است. فضایی که سازنده شخصیت رفتاری انسان  یتکرارناشدن ند،کهیآفر

گر ااست و  در آن فرهنگ جیرا نیهر فرهنگ به دست د یکه سبک هنر ومعمار است یهیشناختی وفرهنگی بر او می باشد.بد

ز محققان ا یریثدهد. ک صیآن را تشخ ینیمختلف د یتواند مولفه ها یم یراحت الزم را کسب کرده باشد ، به یشناحت فن یکس

 اریعمون مالک و را همچ باز شناخت و آن یمتوان آن ذات را در هنر اسال یذات اسالم بهتر م یجداگانه  یباورند با بررس نیبر ا

 انیاد ریز ساکه ا میزن یحرف م ینیاز د م،ییگو یاز اسالم سخن م یوقت رایشود در نظر گرفت .ز یم دهینام یآنچه هنر اسالم

 . ستا زیتماهنرها م ریکه از سا میزنیحرف م ی،از هنر مییگو یسخن م یاز هنر اسالم ینحو، وقت نیاست. به هم زیمتما

 یبه عنوان سرچشمه  یذات اله نشانی، که اول یجهان یمتعدد وجود ی, ترازها یسنت یو منشاء شناس یجهان شناس در

 یفضا و ماده  نشیکه تنها پس از آفر رسدیم نیکمان دست اخر به زم نی. اندیآ یبه وجود م ینزول یجهان است, به شکل کمان

 نشیآفر یدم ماده  نیکنند، ا یتجسم م یاله تیآمده از دم رحمان دیرا پد نشیرآف ندی. فرآدیطور نور، به وجود آ نیازل، و هم

شود و جلوه  یم یبررس یاگریمیاز دست ک یعلوم لهیبه وس یخلق چنان هنر یبرا ازیرا فراهم کرده است. دانش مورد ن یجهان

هستند ، هم عملکرد دارند  عتیطب یهاشود. آثار خلق شده مانند هنر یخلق شده متبلور م یهنر یدانش در ش نیتحقق ا یها

. دیجو یرا م قتیقرار دارد حق عتیشر یکه در بعد درون قتیطر یبا دنباله رو که بانهینج یانیهستند و هم از ب یجهان نیهم ا

و  یرونیب یمعنا کی  یزینماد مدور نشان داده شده است،هرچ لهیشکل به وس نیبه بهتر عتیو شر قتی، طر قتیحق نیرابطه ب

 یها و جنبه ها دهیپد ای,  یاله یلیتکم ینشانه ها نیا یو درون یرونیب یشناخت کامل هر دو جنبه  یدارد. برا یدرون یمعنا کی

 ریامکان پذ کیو نگاه هرمونوت یروحان ریعلم تفس ای لیتاو قیکار از طر نی. ادیرس شانیها شهیبتوان به ر دی,  با یمعنو

 کیاز  دیو هم معنا م هم صورت با ردیبهره گ یتواند از هر قالب ینم ینیاعتقاد است که هنر د نیاخود بر  لیاست؛بورکهات در تحل

محسوس که  یفرم یدرون یدادن جوهره  زیظاهر و باطن است. تم نیپل ب لیداد. تاو ینیشوند تا بتوان مام هنر د رابیچشمه س

زمان  قیفرم را از طر یمرئ یایدن سمیدرک سمبول یبرا یچراغ ی، با ارائه  لیآن است. تاو یاله یالگو شیپ یبازتاب دهنده 

 قیبلکه انسان از طر ست،ین یخط یرخدادها چونان توسعه ها تیدهد. اهم یاش ارتباط م ییخدا یاش به خاستگاه تجل یخیفراتار

 لیتاو قیبه باطن از طر ظاهراز  ریکند. مس یبه آسمان جست و جو م نیزم یدهنده  وندیپ یمحور عمود یرا به سو ییآنها راستا

 لهیکند که به وس یم انیرا ب یدانش سمیشود. زبان سمبول یم لیخرد به ابزار عرفان تبد نیکرد. بنابرا دایتوان با خرد پ یرا تنها م

 لیواست که قادر به انجام تا یهستند. خرد ابزار یامر مطلق در امر نسب ییخدا یخرد به دست آمده است. نمادها خود تجل ی
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، منطق به عنوان جنبه  میشو یقائل م زیمفهوم خرد و منطق تما نیشود. ب یدرک م یبا وح ریبه صورت تنو یسنت انیاست و در ب

دانش در  یرونیجلوه ب یسنت دگاهی. منطق در د عهیمابعدالطب یایپردازد و خرد به دن یمحسوس م یایمتمم دانش ، به دن ی

 یمستقل درون انسان در نظر گرفته شود. دو نوع نماد اساس یفکر ییتوانا کیبه عنوان  دیبان نیاست.بنابرا یانسان یمحدوده 

 یم دیپد یمنظم خاص ینظام ها ،یعیطب یندهایاز جمله فرآ ،یعیطب یو خاص .  نمادها یعموم ایو آشکار ،  یعیوجود دارد: طب

که نسبت  یهندس ینظم را با خلق فرم ها نیاش ، ا یهنر یهافرم  قیهر دو هستند. انسان از طر ایموزون ،و ایآورند که متقارن 

 ی. در سنت اسالمکندیم دی، هستند تقل( دی)توحاسالم  نیاصل د نی، نخست) وحدت درون وحدت( به مرکز تقارن هستند و نماد 

در درک  ریاستف نیاست. اما ا دو اساساً زبان خر ردیگ ی, نقش اول را بر عهده م یخود کلمه ، به فرم اصوات ، حروف و اعداد متوال

 یرا بازتاب م یژرف تر اریبس یعیما بعد الطب تیواقع یاسالم یشناس ییبایبه کار رفته در ز داتینکته سودمند است که تمه نیا

 یادیبن کیومورفیتوان فرم ب یوآنچه م یفرم ناب هندس انیاست م یغالبا تعادل یهنر اسالم» :چلویکر تیدهد به گفته ک

و گرم و ( ی)نشان دهنده تبلور فرم هندسسرد و خشک یو تجرب یچهارگانه فلسف اتیفیمتناظر با ک یبا ارزش ها یا یدگی:قطبدینام

، تقارن  یاسالم یایدر مناظر و مرا:»  سدینو یم نی، او همچن(یو آوند یاهیفرم گ یشکل دهنده  یروهاین ینشان دهنده )مرطوب

 نیتر یادیبن یتوان مبنا یرا م یتقارن قطب نیچرخد.ا یگرم و سرد و مرطوب و خشک م ی هچهارگان یبر محورها یهست یادیبن

روبه رو  (یمی)اسل الیو س« گرم»خطوط  ای« منجمد»و نیبلور یهنر با شکل ها نیدر ا نیدانست ؛بنابر ا ینقوش اسالم یجنبه ها

هندسه «. است تیازل الیس ریاند که زمان تصو وممفه یو نشان دهنده  گریکدیمنجمد و متحرک مکمل  ی، شکل ها میشو یم

تکامل یافته، نقوش اسلیمی، نظم، تعادل و هماهنگی فضاها، وجود حیاط مرکزی با مرکزیت آب و انعکاس آسمان در آن، به 

به شناخت  زییاکارگیری هنرمندانه نور در کالبد، استفاده مصالح همگون با اقلیم، همه و همه حکایت ازمعماری اسالمی دارند که ن

 علمی و پیچیده ای از مباحث زیبایی شناسی است.

 بازتاب یناسجهان ش ) که در )اسرار اصغر( علومدینام یم ) اسرار اکبر(کهن  یایموجود در آنچه دن یکیزیمتاف قیکمک حقا با

شاء آن را به من ست نماداهنر مقدس قادر  یدرون نییآ قیرود. انسان از طر یمنشاء نمادها م افتنیاست که انسان به دنبال  (افتهی

 )جسم ورف وان ظبه عن یارتباط دارد. فرم هنر یکیزیطور اصول متاف نیو هم یعلوم جهان شناس هارجاع دهد چون هنر مقدس ب

 شود. یم دهیآفر ینیع نیقوان ی لهیبه وسظاهر( 

خش از ب یکی. سازد یم ریرا امکان پذ یکه تفکر در باب ذات اله یاز آگاه یاست: خلق حالت یکیها اساسا  نییآ نیاز ا هدف

ام ، در تم عتیشر نینعبادات روزانه، روزه و قوا قیانسان است که، از طر یزندگ یچرخه  تمیر قیحالت تفکر عم نیا یاساس یها

ا در پله ر نیستاش نخ و جهان، که آرامش و خلوت عتیطب یها تمیانسان را به ر هیچارچوب پا نیکند. ا یاش نفوذ م یوجود انسان

 دهد. یم وندیکند،پ یانسان فراهم م یعروج روحان

 یحانراز روت کیخداگونه خرد است.چون انسان ها همه در  عتیفعال کردن طب یانسان در تالش برا یجامعه سنت کیدر  

د شروع به دار یباطن یتیکه ماه یمقدمات یپس از مراسم یدارند. هنرمند سنت ازیمشترک ن یبه زبان رندیگ یقرار نم کسانی

 عینرها و صناهبه  یابه گونه  ییباطن گرا یدارند. نمادها ییایمیک ییکند که هر دو مبنا یطور روح هنر م نیآموختن روش و هم

ش به اثر ی لهیسبه و د خودوجو یرونیو ب یدرون یدادن جنبه ها وندیتواند با به هم پ یجوش خورده اند که هنرمند و صنعت گر م

 صور یهنده تاب دباز یخلق آثار هنر یرا برا وکه ا یا یسنت یها نییآ قیکند. استاد هنرمند از طر دایدست پ یکمال روحان

القه وجود خ ندیرآدر ظهور ف یمتوال ی. سه مرحله دیجو یخالقه شرکت م ندیکنند در فرآ ی،آماده م االتیخ یایدن ایملکوت، 

 انیمدتا بعرند،چون که رو آنها کار کرده است وجود دا یمعمار_مراحل مستقل از هنرمند  نیفرم و سبک. ا ،یازل یالگودارد: 

 محقق شده هستند.  یوحدت
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ه بکند.سنت  یم نیمهنرمند تض یفرم ها را برا یصورت اعتبار روحان نیکند و به ا یرا منتقل م یالگو ها و قواعد کار سنت

از سنت  یست بخشاانسان قادر  یاله ضیف یماند،و به واسطه  یزنده م یو روح بعد باطن یاله تیاز مش یناش یفرم ها لهیوس

را  یرلت چنان هناصا یدارد و مبنا یاساس یتیاهم یتمام انواع هنر سنت یباشد و هنر خود را انجام دهد. مطابقت با اصول روحان

 کی یفرد ینیودبخ ی,نه اصالت گذرا لیاص یرود: تحقق مفهوم یلمه به کار مکامل ک یبه معنا نجای. اصالت در ادهدیم لیتشک

 ریغ وزائد  زیچ ب از هرسنت و اجتنا نیاز قوان یرویپ دردر شناخت هدف عمده ، اراده و شوق او  دنیهنرمند در د ییانسان،توانا

ا به وجود الت راص یدر چنان هنر یمواد ،فنون و محاسبات کم قیعم بیبه ترک یابیاصالت هستند. دست یفرضها شی،پ یکاربرد

 لهیسوه ب جاودان بودن .درا در خود دار رییطور تغ نیجاودان بودن و هم یقیحق یاصالت جنبه ها یسنت دیاز د نیآورد. بنابرا یم

 لیتخ ییاناز توا رییتغ .دیآ یبه دست م یسنت یانواع هنرها نیاز قوان یروی،و پ یازل یالگو یایدن قیارتباط با هدف عمده از طر

 وشن گرانه ور یاده خالقه به استف یهنرها تییشود. اهم یمواد، فنون و عملکردها حاصل م یتازه  یها بیترک دیخالقه در تول

 .است وابسته – یسنت یموجود در تمام آثار معمار یاساس های مولفه –از فضا ،شکل، سطح، رنگ و ماده  میلس

 که ننده،یب ی دهرنیکشد. ذهن گ یم ریبه تصو رونیب یایدن یخود را برا یکند روح درون یم تیکه درون سنت فعال یهنرمند

 ینیع ییبای.زکند یم لیارتباط را تکم یکرده و چرخه  یشود، فرم ها را درون یم کیاش تحر یحس یها افتیدر ی لهیبه وس

به  اتد. اصالتنتو دیو درک کند و شا دهیبتواند آن را د دی، که شا نندهیاست نه درون ب یآن درون اثر هنر یاست، مکان هندس

 یر شکلهحال  نیعدهند و در  یرا بسط م یانتقال و حفظ اصول روحان ی رهیزنج نیشود که ا یم یجاودان ییها بیترک ی لهیوس

ه بازتاب کر است هن ی لهیبه وس ییایدن اختنشکل به دنبال س نیبه ا ی.  انسان سنترندیگ یم کیوحدت را به فال ن یاز تجل

لوب اوست جود مطو ی،آرامش حالت ازل نیآسمان و زم نیب یتعادل ،آرامش و صلح است. با اجتناب از تمام کشمکش ها یدهنده 

 انی.از مددان تن می وشود.  عالمه محمد تقی جعفری زیبایی را عامل قرار و آرام روح انسان درقفس جسم  یاعاده م گریو بار د

ده دهن شینما یعماردارد. م یمحور تیدر هنرها موقع نیهنر است و بنابرا نیو جامع تر نیتر یاتیح یانسان،معمار یها نشیآفر

 یمعمار -نره یریبر شکل گ یکننده ا نیینقش تع زیبه وحدت است. حکومت ها ن دنیابزارها و تعدد حاالت رس یگوناگون ی

 یوره هاد یررسبمتفاوت است  یگذار ریتاث نیا یو اجتماع ی،فرهنگی،اقتصادیاسیس طیبه شرا هدارند که در هر دوره با توج

ا حکومت ه کهنیاست ا باشد ، آنچه مسلم یموضوع م نیا یایگو یاسالم یاز اسالم تا دوره  شیپ یاز دوره  رانیا یخیمختلف تار

فع ر یاس و برااس نیا حکومت و جامعه را دارد که بر یازهاین نیطرح،تام یاجرا یبرا یمنابع مال نیتام ت،یامن نیتام ی فهیوظ

  .ردیگ یشکل م یو شهرساز یمردم حکومت ،معمار ازین
 

 زیبایی شناسی در معماری  
مجرد  بستر کیدر  یشود؛ برخ یم دهید یمعمار یشناس ییبایز نهیانجام شده در زم یها دگاهید انیدر م یکل وهیدو ش 

ر دو حوزه هر در معاص تیوضع لیمنتقدانه به تحل یدیبا د گرید یپرداخته و گروه یدر معمار یشناخت ییبایز لیبه تحل ینظر

 و نخبه گرا. یعموم

 مطرح نمود: ریاز معماران برجسته به صورت ز یبرخ یها دگاهید انیبا ب توان یرا م یدر معمار ییبایز

 .دینمایم یرا مهم تلق«بودن و ظرافت دیاستحکام،مف»توجه به سه اصل  یدر معمار ییبایز انیدر ب وسیتروویو

از آن کم  ای مییفزایبه آن ب یزیچ میکه نتوان یاجزا است طور نیقانونمند ب یدر همخوان ییبایز دیگویم یآلبرت ستایبات لئون

 وسیترووینظر و ی هیاش را بر پا هینظر زین ویپاالد. آندره میآن بکاه یندیاز خوشا نکهیبدون ا میده رییرا در آن تغ یزیچ ای میکن

 شیبنا را قابل ستا کیکه  گرددیم یسه اصل ییو کارا ییستایبه همراه ا ییبایز»که: کندیم انیب نیچن وقرار داده  یو آلبرت

و  یاجزا از طرف نیب یقرار دارند و هماهنگ یبا فرم کل یاست که در هماهنگ یقشنگ یهافرم ،وجودییبایسرچشمه ز» ای «دینمایم

که  یساختمان»بر آن بود که نیوجیپ، «دیواحد وکامل به نظر آ یکریچون پ انکه ساختم گرددیباعث م گریاجزا با کل از طرف د
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جان راسکین «. دجلوه نکن بای،پرداخته شود، بال استثنا امکان ندارد که ز یپنهان کار ای ی،بدون ظاهر ساز یعیبه آن به طرز طب

به المعارف معماری ه که در دایر «است سانراستن بنا توسط انآمعماری هنر افراشتن و :» ده است معماری را چنین تعریف کر

 بدان استناد میشود.عنوان اولین تعریف 

ن شی را ری عیهنرها  از سوی دیگر این کنش وجود دارد که معما گریمعماری از یک سو و هنرهای پیکر سازی و و د بین

تماشاگر  ر نگاهدمجسم می کند نه نسخه آنرا، معماری بر خالف هنرهای دیگر شبیه سازی نیست که در آن هنرمندچشم خود را 

سبب  عنی یکند  سهل می مثال را بر او بنشاند بلکه در معماری هنرمند فقط شی را در معرض دید گان مخاطب می گذارد ودرک

ت خیلی بندر ی زیباشود که شی ماهیت حقیقی خود را به طرز روشن وکامل بنمایاند.آثار معماری بر خالف آثار سایر هنرها یم

ی فایده عمل اظر بهنهنر به کلی خارج و  همنظور و هدف صرفا زیبا شناسی دارند. آن ها تابع شرایط دیگری هستند که از مقول

ز نی ختن اثریبا سازابراین شایستگی مخصوص هنرمند در معماری این است که ضمن انجام منظور عملی هنر به امکانات هستند. بن

فق وهای عملی  ا با هدفتا هدف های زیباشناسی ر جد و جهد کندمختلف  ابزارهایتوجه دارد. او برای نیل به این منظور باید با 

 ، کارکرد وایداریپرهنگ غرب از زمان ویتروویوس مبنای کار معماری شمرده می شود؛ دهد. از میان وجوه سه گانه ای که در ف

 رد. زیبایی است. سرچشمه این گوناگونی را باید در هستی شناسی و به ویژه انسان شناسی های گوناگون پیدا ک

و  یشخص یشناس بایز ی، نوع یو معمار یهنر یها انیجر جادیو ا یدر سبک ساز شرویمعماران شاخص وپ یبرخ امروزه

دارد . نتمان وجود ساخ یو زشت ییبایاز ز یریفراگ فی، تعر یعموم یهمچون معمار گریحوزه د نیآورده اند. در ا دیرا پد یا قهیسل

ه کپردازند  یم ییک ها؛ بلکه معماران آگاهانه به ارائه سب ستیکردن ساختمان ن یبندسرهم  ای یتوجه یب یبه معنا یزشت یمعنا

شود ،در  یم یشناساست که در فضا باز یتیواقع ینکته که معمار نی. اشود یخودشان زشت شمرده م یگاه حت ایو  یبرخ دیاز د

  . گردد یکه با فضا دارد فهم م ییها یها و وابستگ یوستگیشود و در پ یفضا واقع م

 

   اسالمی – یرانیا یمعمار
عرصه معماری بوسیله انسان صورت گرفته است، معماری زمانی مشهود می گردد که انسان شکل گیری هر شی و یا پدیده در 

در یک محیط طبیعی وارد شده و به ساخت و ساز می پردازد . مراجعه به تاریخ معماری می تواند به دو صورت سطحی و عمیق 

آن ورود به دنیای سازنده اثر است.هر بنای مورد انجام گیرد ،همچنین مورخ تاریخ هنرو معماری هدف دیگری را دنبال می کند و 

، چند معمار 1970و 1960انتخاب از این دانشنامه بشری محصول زمان و مکان خویش بوده است.از میان معماران مدرن دهه 

اری اعالم که به نو مدرن ها معروف بودند به نقش تاریخ معماری در طراحی تاکید کرده ،آن را مرجعی مهم برای درک فضا و معم

نمودند. برای این منظور مورخ معماری از اثر،زمان و ساخت و مکان آن برای بازسازی اندیشه سازنده اثر بهره می گیرد.گاردنر از 

می داند،که همین امردر «شناخت و ارزیابی هنر از هر زمان و مکان و به وسیله هر کس:»مورخان به نام تاریخ هنر هدف از آن را 

نیز صدق می کند. در اینجا نگاهی به تاریخ معماری ایران  پیش ازورود اسالم  و بعد از آن با توجه به دیدگاه های  تاریخ معماری

هردگ از محققین شکل گرایی است که با نگاه به شکل و ساختار بنا به گونه  برخی از بزرگان معماری مورد بررسی قرار می دهیم.

ایرانی را مورد تحلیل و تفسیر قرار داده است. در اندیشه هردگ معماری ایرانی دارای  ای عمیق و با ابزار بصری خود معماری

مرزهایی است که شاخصه های شکلی آنها را از هم متمایزمی کند. دنیای معمار ایرانی پر از معانی بوده و او این معانی را درکارشیو، 

گاه هردگ هر شکل دارای یک ساختار است.این ساختار را می توان نما، حجم،آسمانه و حتی آسمان وآب نشان می داده است. از ن

این تاثیر براساس خواص ذاتی شکل  . یک نظم نهفته دانست که بر هر گونه شی یا پدیده طبیعی یا ساخته انسانی تاثیر می گذارد

ای این خواص ذاتی می توان ارزش ه به هر کدام از تکرار و غیره صورت می گیرد. ، ، سلسله مراتب، اوج)محوریت(تقارن  ؛ مانند

از نظر او خواص شکل ها می توانند در زمان و مکان های گوناگون ثابت بماند اما ارزش  نسبت داد.عملکردی و نمادین مشابه را به 

ویژگی های ثابتی را که در نهان آنها معانی بر  ،هایی که این شکل ها ارایه می دهند قابل تغییر است. بنابراین ساختار شکل
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نمادهایی از  است ؛ قابل تامل و جالببسیار  دنیای پوشش های ایرانی بیان می نماید. خواسته از فرهنگ محیط را در بر دارد،

قوش زیبا در اینجا دید. آسمان ، خورشید، ستارگان ، نور، طبقات آسمانی ، گنبد مینا و عالم هستی را می توان در ن وحدانیت الهی،

افزون بر این سطوح که درک و حس خاصی از فضای معماری ایرانی را به مخاطب خود القا میکند، همچنین بدنه های عمودی 

فضایی در معماری ایران موجودیت  سطوح شکل دهنده فضا نیز نقش بسزایی در انتقال این حس یاد شده دارند.بخش ترکیبات

استیرلن نیز جنبه بنیادی معماری و شهر سازی ایران را پیوستگی فضایی آن می داند و  توجه قرار می دهد. کالبدی آنها را مورد

نقش سطوح عمودی و فضاهای پر و خالی در شهرهای  شهر ایرانی از دیگاه او متشکل از مجموع فضاهای پیوسته و متداوم است.

 وم فضایی در معماری ایرانی نیز دیده شده است .اسالمی از جایگاه مهمی برخوردار است. پیوستگی و تدا

 

 گیرینتیجه
 ه مفاهیم ،بنطقی فلسفه با پرداختن به نقش گفت و گو در حیات اندیشه ی انسان از پدیدار شناسی ادراک یا دل مشغولی م

 ست و جو میش ها جر پرسگفت و گو به عنوان نقطه ی آغاز،ریشه ی همه ی پاسخ ها را دگزاره ها و استنتاجات فراتر می رود. 

آن جهت  وصول است حفقط از یک سو قابل  _اگر اصال جایگاهی داشته باشد  _کند. در اینجا ظاهر امر دیالکتیک پرسش و پاسخ 

ثر ارد پاسخ ادتالش  والش کشیده می شود ا به چالش می طلبد و خود نیز به چاثر هنری ر ی که به دنبال فهم اثر هنری است ،کس

یای ن در دو دنآار های زیبایی شناختی و معی _این مقاله با نگاهی اجمالی بر نظریه های زیبایی شناسی  فت کند. ما دررا دریا

الش های هنگ و چبا محوریت فر امری نسبی است و نگاه زیبایی در فلسفه و هنرشرق و غرب به این مهم می رسیم که زیبایی 

انی ازی ایرما با این پرسش مواجه شدیم که معماری وشهرسبر حسب زمان می گردد.  دست خوش تغییر تاریخی بوجود آمده

س پ،  دنی استدرک ش ، این امر زمانی به پاسخ می رسد که بدانیم زیبایی مقوله و یا خیر اسالمی مبنای زیبایی شناسی دارد_

ن از هر انسا،  ثر هنریاواکنشی است میان انسان و  زیبایی کنش وببین شده ای از زیبایی ارائه داد . نمی توان تعریف مشخص و ت

آنچه  چیزی جزری له معمامدرن زیبایی شناسی در مقو دیدگاهدارد، با  بت به آثارزیبایی خود تعریفی برای ابراز و درک احساس نس

 ت احساسی نزد انسان می شود نیست. حاال نکه با ظهور و نمایش خود سبب پیدا شدن و بر انگیخته شد

خیت و سب سنابطه زیبایی شناسی با پدیدار هائی همچون دین، فلسفه و علم و مقوله هایی چون حقیقت و تعهد، بر حر

آن  ومواجه شد  جدیدی ماهیت هر یک به گونه ای متفاوت تجلی می یابد. هنر و معماری در ایران بعد از ورود اسالم با مسئله ی

ر یی شناسی دنگاه زیبا و افزایش یافتمعماری بعد معنایی در آن هنر ، باالخص در بودمی هم زیبایی از منظر اسالم و عالمان آن 

لکه ببایی دارد ر امر زیببنابر این تولید فضا در معماری نه تنها نگاهی انسان شناسی قرار گرفت . _گرو شناخت ماهیت خداشناسی 

خاطب است می در نگاه ثر هنربار معنایی پنهان و نهان نیز دارد، با توجه به نگاه مدرن و مدرنیسم به مقوله زیبایی و آن هم فهم ا

ز هر بر آمده ا ور نگاه آثار هنری در هر زمان، با هنه فقط بر انگیختن هیجانات درونی و انگیزش احساسی مخاطب ،ما می توانیم 

ر عصری ود را در هخخالق  زمان خود و ،فرهنگی در زمره آثارهنری زیبایی شناسانه قرار دهیم به آن معنا که اثر هنری بتواند خود 

 به معرض نمایش گذارد .

 فاهیم کلی درم، ته در آمیخ کالبد معماریرا با  رد که معمار ایرانی مفاهیم معنایییگ در ایران این مهم به طوری شکل می

 ؛هد نری ارج می ر معمادنگرش اسالمی را با احجام هندسه اقلیدسی وفق داده و کالم  را در حجم به نمایش میگذارد و مفاهیم را 

ر زمره د آن را  هماسالمی از دید نسبی بودن مستثنی نیست ،و همین م _زیبایی در معماری و شهرسازی ایرانی می توان گفت 

و ماری انست که معدر این آثار هنری قرار داده است، که دنیای مدرن امروز همچنان از آن متاثر است و می توان همین قابلیت را ب

س ی است که پری خاصیتزیبایی در معما اسالمی  بازخوردی زیباشناسانه در نگاه مخاطبین خود را  دارا است._ایرانی شهر سازی 

 د.یب یک بنا تداوم می یابد، جسم معماری را می توان تخریب کرد ولی روح آن در فرهنگ باقی می ماناز تخر
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 .1386،فرهنگیترجمه منوچهر مزینی، انتشارات علمی و ،زمان و معماری فضا،. زیگفرید، گیدیون[ 2]

 .1388 انتشارات رخدادنو،،، ترجمه محمدرضا شیرازی)به سوی پدیدارشناسی معماری(روح مکان . نوربرگ، شولتز[ 3]

 .1390،ر رویالترجمه ونداد جلیلی،نشر علم و معما، )نقش سنت در معماری ایرانی(حس وحدت الله ،.اردالن ، نادر و بختیار [ 4]

 .1385 ،انتشارات ققنوس ترجمه مسعود اولیا،، هنرها)درآمدی بر زیبایی شناسی(فلسفه . گوردن، گراهام [5]

 .1393انتشارات سیمای دانش، چاپ نهم،، سیری در مبانی نظری معماری غالم حسین. ،معماریان[ 6]

 .1385ول، اهنر،چاپ آندرو . زیبایی شناسی و ذهنیت از کانت تا نیچه، ترجمه فریبرز مجیدی، انتشارات فرهنگستان  بووی، [7]

 .1378احمدی، بابک. حقیقت و زیبایی )درسهای فلسفه هنر(، نشر مرکز، چاپ جهارم،  [8]

 .1391لیمن، اولیور. درآمدی بر زیبایی شناسی اسالمی، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی، نشر ماهی،  [9]

 .1387شر ماهی، مارک. زیبایی شناسی چیست؟ ، ترجمه محمدرضا ابوالقاسمی ، ن ،ژیمنز [10]

 .1388میشل،جورج. معماری جهان اسالم، ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، چاپ دوم،  [11]

 .1391طباطبایی، صالح. دانشنامه هنر و معماری)براساس فرهنگ هنر گروو(، انتشارات فرهنگستان هنر، چاپ اول، [12]

 .1394وم، ان، چاپ د، هرمنوتیک و ساختارشناسی، نشر اختر(ر زیبایی شناسیمشیت. جستارهایی در زیبایی شناسی)مقاالتی د عالئی، [13]

 .1394اسالمی، -فروتن، منوچهر. مقاله زیبایی شناسی در معماری و شهرسازی ایرانی  [14]

 فیضی، محسن. مقاله فلسفه زیبایی شناسی در معماری [15]

ماره گ و هنر ، شزارت فرهنوها و آب انبارها در بافت شهرهای ایران(، انتشارات ورجاوند،پرویز. مجله هنر و مردم )نقش و اهمیت برکه  [16]

168 ،1355(2535.) 

، 169شماره  ،دمبرچی،عالالدین. مجله هنر و مردم )زندگی و فعالیت روحانیون عصر ساسانی(، انتشارات فرهنگ و هنر آذری  [17]

1356(2526.) 
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