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ابزارهای پیام رسانی معنوی در معماری مسجد با تأکید بر نقش 
ایدئولوژی اسالمی

چکیده

مکتب و اندیشه اسالمی حامل پیام بندگی در محضر خالق هستی است. کشف حقیقت که آبشخور فطرت بوده و در 
انس�ان نهادینه ش�ده است، بستر کمال گرایی انسان را مهیا می کند. طرح مایة کمال گرایی را در هنر عبودّیت می توان 
جستجو کرد و هنرمند مسلمان اندیشة خویش را برای بیان این حقیقت به کار برده است. هنر و معماری اسالمی سعی 
نموده اس�ت توس�ط هنرمندان دانش و بینش محور، کشف صورت پدیده ها را به منصه ظهور گذارد و خالقّیت هنری 
را در تروی�ج اندیش�ه م�ادی و معنوی به کارگیرد. هدف از این پژوهش، تمرکز بخش�یدن ب�ه نیروها و امکانات موجود 
برای تبلیغ اندیش�ة عینی و عملی هنر معنوی اس�ت که در معماری مس�جد توسط معماران به منصة ظهور رسیده است. 
روش تحقی�ق، توصیف�ی- تحلیلی اس�ت و ب�ا مطالعة منابع کتابخانه ای و میدانی اطالعات گردآوری ش�ده، بررس�ی و 
تحلیل  گردیده است. نتیجه پژوهش نشان مي دهد که بهره مندی از ویژگی های معنایی برای طّراحی معماری مسجد 

در پیام رسانی توحیدی مؤّثر است و بستر مناسبی را برای ادراک مخاطب و تبلیغ اندیشة معنوی مهّیا مي سازد.

واژگان کلیدي: فطرت، پیام رسانی، هنر معنوی، معماری مسجد. 
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مقّدمه 
حاصل قرن ها تجربة پیش��ینیان و بزرگان هنر، يادگارهايی است که 
امروزه از آن با عنوان معماری اسالمی ياد می شود. معماری ای که ريشه و 
آبشخور ايدئولوژی توحیدی را بازنمايی کرده و در آن ارزش های مادی و 
معنوی تجلّی يافته است. اين ارزش ها که رابطه مستقیمی با ويژگی فطری 
و نیز حقیقت طلبی هنرمند دارد، دس��ت يابی به کمال گرايی را در وجود 
آدمی متبلّور و مهّیا خواهد نمود. بازتعريفی از واژه هنر در ادبیات فارسی 
و استعمال آن در فرهنگ های ديگر ضرورتی است که در شناخت مفاهیم 
و ارزش ها بتوان جايگاه اثر هنری و هنرمند را درک نمود. ش��ناخت واژة 
تبلیغ و نقش هنر در انتقال انديشه های دينی، بررسی اجمالی از پیام رسانی 
هنری را مهّیا می سازد و هنرمند نیز در انتقال اين انديشه ها ابزاری را به کار 

می بندد تا بیان خويش را به ظهور گذارد.
 شناختی از ماهّیت صور،  نقش هنرمند را در زمینه سازی برای تبلیغ 
و بهره گیری در پیام رسانی به دنبال خواهد داشت. هم چنین، جهان بینی 
هنرمند اسالم شناس، که در عرضة معرفت به نظام هستی به کشف و نیز 
ابداع اثر دس��ت می يابد، معناي دقیق فعالّیت هنري را در حوزة افعال و 

معماری اسالمی زمینه سازی کرد.
پیاده سازی مکتب معماری اسالمی و اجرای الگويی برای مکان عبادت 
در قرون متمادی، واجد ارزش و خواس��ت معماران بوده است. طرح ريزی 
معماری فضای مسجد که مبتنی الگوسازی پیامبر است، به منزلة ورود به 
مکان عبادی و ارتباط با خداوند اس��ت. اين امر مستلزم آشنايی معماران 
با ويژگی های فطری اس��ت که در طرح  مايه و پی ريزی ساختار معماری 

مسجد مؤثّر بوده است. 
بهره گی��ری از قابلّیت های معنايی در معماری، انتقال مفهوم و بیان را 
به دنبال دارد و ش��ناخت عناصر سازنده در معماری مسجد موجب شده 
تا انتقال پیام معمار و نیز تبلیغ وی از انديش��ه دينی را در قالب صورت 
باطنی هنر به منصة ظهور گذارد. ابزارهای پیام رسان در معماری مسجد، 
نقش تبلیغی هنر اسالمی را پر رنگ تر نموده و جايگاه محتوا و معنايی آثار 
معماری ايرانی را در تبیین ايدئولوژی هنر و فرهنگ اسالمی چه در جزء و 
يا کل آن تعیین کرده است. بدين منظور آشنايی با هندسة فضا، تأثیر نور، 
نقش نماد و رمز، جايگاه عناصر طبیعی، خلوص و شّفافّیت فضا در معماری 
مس��جد مورد واکاوی قرار خواهد گرفت. چنین رويکردی مجموعه ای از 
جنبه های تحقیق پیرامون فضای عبادی را در معماری اس��المی تبیین 

می نمايد.

1. هنر و پیام حقیقت طلبی
هنر همانند علم و ديگر خواص ويژة وجودی انسان، وابسته به فطرت و 
نشأت گرفته از خمیره اوست. دانشمندان روان شناس برای انسان پنج حّس 
را برشمرده اند: حّس حقیقت جويی، حّس اخالقی، حّس خدمت گزاری، 
حّس زيبايی و حّس خداجويی يا حّس مذهبی )رهبر،1371: 107(. در 
اين بی��ن حّس حقیقت جويی و خداجويی که ارتباط تنگاتنگ با ترويج 

انديشه و هنر دينی دارد، نقش مؤثّری را ايفا می کند. 
انسان به دنبال حقیقت جويی است، زيرا فطرت او اقتضای اين حقیقت 
را دارد. درک حقیقت اش��یا و دانايی نس��بت به آن مقوله ای است که با 
جهان بینی اسالمی و تبلیغ اين انديشه ارتباط تنگاتنگ داشته است. در 
روان شناسی نیز اين حّس به نام حّس حقیقت جويی يا حّس کاوش مطرح 
می شود. گرايش به تسلّط بر نفس و آن چه که مالکّیت نفس می دانیم، از 
مفاهیم اخالق فردی اس��ت و سرمنشأ کشف پديده ها و تحّول در انسان 

خواهد بود.
در حوزة هنر، زمانی به حقیقت پديده ها و نیز محصول انديشه نزديک 
ی ش��ويم که نگرش هنرمند به جهان هس��تی، با سرشت آدمی آمیخته 

باش��د. در واقع، در چنین وضعّیتی فعل هنرمند در مسیر کمال گرايی و 
عمل او  نیز بازتابی از حقیقت فطری را نش��ان خواهد داد. آثار معماری 
قرون اّولیة اسالمی در عین سادگی، نمايانگر همین حقیقت فطری بوده و 
در دوره های بعد صورت و معنای نهفته در آثار، اين جنبه را تأکید و نمايان 
کرده است. ابنیة ساخته شده  با مبانی توحیدی، مبلّغ حقیقت آشکاری 
شدند که هر هنرمند ژرف نگر را بر آن می دارد تا در اين وادی، بیان انديشه 

را با تّوسل به ضمیرآگاه خويش به سمت معرفت الی اهلل سوق دهد. 
درک اين مطلب فوق العاده اهمّیت دارد که اس��الم دينی است که نه 
فقط شريعتی دارد که انسان بايد مطابق آن زندگی کند، بلکه سّنت فکری 
گسترده ای نیز دارد که انديشة انسان را هدايت می کند )نصر، 1373 ص 
127(. انسان مرکب از حقیقت خاکی و حقیقت ملکوتی است )فاذا سويته 
و نفخت فیه من روحی(،چرا که انس��انّیت او در بندگی است. معیار اين 
بندگی شناخت از خود و قابلّیت های نفسانی است. چنان که قرآن میان 
يافتن خود و يافتن خدا، تالزم قائل اس��ت )وال تکونوا کالذين نس��وا اهلل 
فانسیهم انفسهم(. قرآن می فرمايد: فقط کسانی خود را يافته اند که خدا 
را يافته باشند و کسانی که خدا را يافته اند خودشان را يافته اند )من عرف 
نفس��ه عرف ربه و متقابال: من عرف ربه عرف نفس��ه( ) مطهری، 1369: 

.)165
گرايش دينی و احساس مذهبی، يک گرايش غريزی است نه مخلوق 
اراده و تفّکر بش��ر، گرچه اراده و تفّکر بشر، در آن به شدت دخالت داشته 
و حّتی تعیین کنن��ده بوده است)ش��ريعتی، 1381: 36(. بنابراين برای 
دس��ت يابی به هنر حقیقت محور با شناخت توانايی های نهادينه شده در 
وجود انسان، تحقق رسالت بنده در مقابل معبود، عالی ترين سطح را مهّیا 
می سازد. چنین رويکرد حقیقی، در هنر معماری اسالمی تبلور يافته است 
و بازخوانی میراث گذشتگان به جوهرة معنوی آن ها شاهدی بر اين مدعا 
خواهد بود. بناهايی که بدون اش��اره به نام و نشان معمار، عاليق فردی و 
تعلّقات گروه��ی او به وجودی واالتر داللت دارند، به معنای واقعی کلمه 
می توانند با مخاطب خويش ارتباط برقرار نمايند. ارتباطی که امروزه از آثار 
معماری ايران دريافت و مشاهده می نمايیم، حاصل معنويّت پنهانی است 
که معمار به طور ناخودآگاه در معماری خويش به وديعه گذارده است. اين 
اصل يکی از کارآمدترين آموزه های معماری اسالمی است. برمبنای اين 
اصل، معمار به جای آن که به خواسته های مخاطبان توّجه نمايد، به آوای 
ضمیر باطنی خويش گوش جان می سپارد و اثر معماری چون منطبق بر 
فطرت پاک انسانی الهی است، در دل هرصاحب دلی نفوذ و او را به مقام 

تسلیم راهنمايی می کند )مهدوی نژاد،1383: 62(.  

2. هنر و تبلیغ
کلمة هنر در ادبیات فارسی قديم نه به معنای خاص و امروزی آن، بلکه 
به معنای عام، ريشه در همان معنای قديم دارد و عبارت است از: نیکی، 
پاکی، فضیلت، شجاعت، دانش، تقوی و به طور کلی کماالت خاص انسانی. 
اين واژه در معنای معادل و مترادف با فن و صناعت نیز استعمال شده 
است. با توّجه به معنای پیشین هنر، اين واژه در معنای وسیع تر از معنای 
امروزين آن اس��ت، زيرا هم به معنی فضائل انسانی است و هم به معنای 
خاص آن که صناعت است. در زبان التین واژه »art« را استعمال کرده اند 
و در زب��ان عربی، واژه »صنع« و به معنای ايجاد ارادی چیزی اس��ت که 

مسبوق به عدم است و با حسن و زيبايی همراه است. 
هنر، خالقّیت و ابداع نفس و به تعبیر مّوحدان و الهّیون، جلوه گاه ابداع 
و خالقّیت ربوبی اس��ت و بايد آن را از مخّتصات انس��ان برشمرد )رهبر، 

.)108 :1371
اّما در حوزه تبلیغ، اهل فن اين گونه بیان می دارند: تبلیغ در مفهوم کلی، 
رساندن پیام به ديگران از طريق برقراری ارتباط به منظور ايجاد دگرگونی 
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در بینش و رفتار شخص است. تبلیغ بر سه عنصر اصلی پیام دهنده، پیام 
گیرنده و محتوای پیام مبتنی است. برخی از تحلیل گران اين رشته، ابزار 

تبلیغ و برخی ديگر هدف را جزء عناصر تبلیغ دانسته اند )پیشین: 80(.
تبلیغ به استعدادهای هنری مرتبط است. هنر ابزاری برای بیان و تبلیغ 
دارد. بیان لسانی و ترويج صورت يا تصوير مهم ترين ابزارهای تبلیغ هستند. 
اگر هنرمند با س��خن و يا با صورتگ��ری اثری تبلیغ می کند، بايد فکر و 
انديشه ای که از آن تعبیر می کند و آهنگی که بدان مّتصف است و سیاق و 

عبارتی که در آن قرار می گیرد، دارای قدرت الهام بخش باشد.  
از اين منظر، هنری که آموزه های اصیل، معنوی و الهی را در خود به 
وديعه گذاش��ته ارزش مند است و می توان آن را هنر حقیقی دانست. در 
هنر معنوی، اصل، اعتقاد و احساس مبلّغ هنرمند است )پیشین: 146(. 
از اين رو در روايات اس��المی آمده است: کونوا دعاه للناس بغیر السنتکم. 
محصول نهايی چنین بینشی آن است که در تبلیغ و پیام رسانی معنوی 
می توان از هر وسیله ای که شناخت مردم را کامل تر می کند، استفاده کرد. 

3. هنرمند و صورت معنوی 
در همة عالم و در میان مخلوقات خداوند متعال، تنها انسان است که 
هم صنع و هنر خداوند است  و هم خود صانع و هنرمند است؛ زيرا به 
صورت خدا آفريده شده است. اين قدرت خالقّیت و کاشف بودن که به 
او عطا شده، براي آن است که بتواند راه کمال را بپیمايد. ويژگي آدمي 
اس��ت که با هنر خويش در طريق معرفت اهلل هنرنمايي کند )حکمت، 
1384: 212(. دکتر غالمرضا اعواني در باب هنر انس��ان که ظهور صور 
علمي و قوة آفرينندگي اوس��ت، چنین مي گويد: »از ديدگاه عرفاني و 
ديني، انس��ان هنرمند است، زيرا بر صورت خداوند خلق شده است. بر 
صورت خدا خلق شدن، بدين معناست که او مظهر اسماء و صفات الهي 
است و همه اس��ماء و حقايق اسماء و صفات الهي، در انسان به صورت 
اجمالي و لفي موجود است ... انسان داراي نفخه روح الهي است و نفخت 
فیه من روحي داللت بر همین معنا دارد. بر همین اساس، اثر و هنر او 
نیز مي بايست در مسیر تجلي حقیقت نظام آفرينش به کشف و خالقیت 

بپردازد« )پیشین: 213(.
آن چه در قرآن کريم دربارة خلقت انسان آمده، دال بر اين است که 
خدا انسان را از خاک يا گل آفريد و از روح خود در او دمید. شايد مراد 
از جامعّیت انسان اين باشد که آدمي مجموعه و آمیزه اي از خاک و خدا 
اس��ت )پیشین: 216(. از اين رو، دريافت مفاهیم معنوی نیازمند تعالی 
دو سوية فیزيکی و متافیزيکی در عالم هستی است. چنین آموزه هايی 
برای هنرمند مؤمن، سرآمد حرکت های حکیمانه را پايه ريزی می کند و 
او را ب��ا قوة تخّیل و تعّقل در پی بهره گیری از ظاهر و باطن پديده های 
مادی وامی دارد. انس��ان، ق��درت صورت گری دارد و اين نظام کش��ف 
صور را خداوند در انس��ان حقیقت جو نهادينه کرده است. او قادر است 
تا پیوند دهندة آن نفخه و نیز زمینه س��از هنر وحدت آفرينی باش��د که 
محصول اثر و بنايی است که آينه ای از حکمت معنوی را تجلّی نموده 
و در خود به وديعه گذارده و اثر هنری خالق  را به منصه ظهور رسانده 

است.
در همین خص��وص، ابن عربي از حکمای اس��المی، همواره متذکر 
مي شود که خدا آدم را به صورت خويش آفريده است. پس اگر خداوند، 
خالق است انس��ان نیز مي تواند خالق باشد، نه خالق اشیا و پديده هاي 
آفرينش ک��ه در مقام خال��ق و موجد )صورت  ها( مي توان��د قرارگیرد. 
چنان چ��ه »اصل هنر را نیز ق��درت ابداع صور دانس��ته اند. آنچه بر ما 
حکمفرماس��ت فقط تخیل و صور و خیال تنها ث��روت و مايه هنرمند 
اس��ت« )رهبر، 1371: 110(. حوزة خلق صورت در انس��ان محدود به 
صوري اس��ت که بتواند آن صور را به کمال رساند و روح متناسب را در 

آن ها بدمد )حکمت، 1384: 224(.

4. نقش معماری مسجد در پیام رسانی بندگی 
در ق��رآن کريم، خداوند متعال به اين موضوع اش��اره می کند که جن 
و انس را تنها برای آن آفريده ام که مرا س��تايش کنند، ما خلقت الجن و 
االنس اال لیعبدون )سوره ذاريات، آيه 56(. هنر ساحّتی دارد که انسان را از 
انفعال نفسانی خارج و او را به طبیعت حقیقی خود يعنی بندگی رهنمون 

می سازد.
در آيات متعّددی از کالم خداوند، فرمان به س��تايش و ذکر نام خداوند 
آمده اس��ت؛ هم چون: فی بیوت اذن اهلل ان ترفع و يذکر فیها اسمه )سوره 
نور، آيه36(. از قديم ترين ايام، مردم در خانه هايی که خدا دستور داد تا آن ها 
را برآورند و در آن ها از نام او ياد کنند، گرد آمدند. همة پرس��تش گاه ها يا 
نمازخانه ها، که جايگاه حصول اتّحاد میان برکت آسمانی و اشتیاق زمینی از 
طريق اقامه آداب و مراسم دينی هستند، خصايصی دارند که قدسّیت آن ها 
را منعکس می کنند. ممکن است اين ساختمان ها، بسیار ساده و بی پیرايه 
برای استفاده روستايیان و يا بناهای بزرگ و ظريفی برای عبادت شهرنشینان 
باشند. در هر دو حالت، شکل پرستش گاه  و عناصر سازندة آن معانی نمادينی 
دارد که جزئی از محیط دينی را تشکیل می دهد و نقشی اساسی در آيین ها 
ايفا می کند )نصر، 1387: 63(. »در واقع معماری به نوعی با مرگ نیز مرتیط 
است. عناصر معماری در تمام فرهنگ هايی که واجد هنر معماری هستند، 
جنبة نمادين دارد. از اين رو، برآوردن نیازهای دنیوی و طبیعی انس��ان و 
بهره مندی بهینه و به صرفه از همة امکانات طبیعی موجود، مقصود اصلی 

معمار نیست« )بهشتی،1389: 89(.
نگاه معمار مسلمان در ايجاد و برپايی اثر معنوی، بر نظام اعتقادی او 
نهادينه شده است، به گونه ای که با کشف حقايق هستی، در پی نمود و 
بیان معرفت خويش از طريق افعال و رفتار است تا مسیر دست يابی به مبدأ 

هستی را هموارتر نمايد. 
اگر انس��ان ها بخواهند داراي همت فعال و خالق باشند و با اين همت 
دست به آفرينش هنري بزنند، چاره اي ندارند جز اين که از مبدأ هنر که 
پیامبر است و بر آس��تانة هنرنمايي حق نشسته، استمداد کنند و ياري 
جوين��د. در نگاه ابن عربي، اثري که به عنوان اثر هنري پديد مي آيد، ولي 
صاحب اثر براي پديد آمدن آن از نفس پیامبر و سخن او مدد نگرفته باشد، 
يعني از برجسته ترين و نمايان ترين هنرمند پیروي نکرده باشد، در واقع 

اين اثر نبايد اثر هنري به شمار آيد )حکمت، 1384: 258(.
رسول اکرم )صلوات اهلل علیه(، انديشه فضای معنوی و عبادت بندگان 
در مکان��ی تعیین يافته را در معماری مس��جد پی ري��زی نمود. برپايی 
مسجد، اوج بینش و دانش پیامبر در شناخت از هندسه و فضا، تناسبات، 
مصالح، ايستايی و در مجموع نگرش فطری به فضا است که در معماری 

مسجدالنبی به منصة ظهور رسید. 
پیامبر، مهندسی نظام عبادت  را در مسجد طرح ريزی کرد. مسجد را 
بی پیرايه و در عین سادگی و صالبت طّراحی نمود تا آدمی فارغ از فضای 
فکری عالم ماّده و محسوس، خويشتن را در پیشگاه حضرت جل و اعال 
حاضر ببیند و دل و زبان را پاک و مطهر سازد و به عالم باال نزديک شود. 
ايشان، مسجد را مکانی برای اجتماع و الگويی قرار دادند که هیچ کس از 
ديگ��ری برتری ندارد و منش فکری را در دعوت به تقوا نهادينه کردند و 
آن را مالک قرب و نزديکی به درگاه پروردگار معرفی نمودند )ان اکرمکم 
عنداهلل اتقیکم(. معماری مسجد برای يکی از برجسته ترين فعالّیت های 
ذهنی انس��ان يعنی نیايش او به درگاه خداوند متعال است. در اين حال 
نیايش و مفاهیم مرتبط با آن از قدرتی برخوردار است که می تواند، ذهنّیت 
معمار را معماری کند. اگر ذهنّیتی بر اساس چنان مفاهیمی با برکت شکل 
گیرد، آن چه از آن تراوش کند و عینیت يابد، نه تنها مس��جد که هر اثر 
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ديگری که باشد، مبارک و خجسته خواهد بود )اولیا، 1376: 51(.
از اين رو، معماري، بازتاب انديش��ه، جهان بیني و به طور کلي بینش 
آدمي اس��ت و مضامین ملهم از بینش او را منعکس مي س��ازد. اگر ذهن 
انسان متذّکر به ذکر و نام خدا و پیامبر باشد، بیان معماري او نیز مي تواند 
خود وس��یله اي براي ذکر باش��د و انس��ان غفل��ت زده را متوّجه مفاهیم 
برجسته اي سازد که او را در طي طريق زندگاني دنیوي و اخروي دلیل و 

راهنما شوند )پیشین: 47(. 
محصول اين بینش، مقام و منزلتی اس��ت ک��ه خداوند در برپايی و يا 
احیای مسجد به مؤمنان بشارت داده و اين عمل را منحصر به انسان های 
با ايمان دانسته است و آن ها را هدايت يافتگان معرفی می کند؛ انما يعمر 
مساجد اهلل من ءامن باهلل و الیوم االخر واقام الصاله وءاتی الزکوه و لم يخش 

اال اهلل فعسی اولئک ان يکونوا من المهتدين )سورة مبارکه توبه، آيه18(.

5. تحلیلی بر ابزارهای پیام رسانی در معماری مسجد
آن چه آمد نگرش و ادراکی است که هنرمند مؤمن از آن برای ترويج 
حقیقت هستی بهره گرفته است. تجلّی چنین انديشه ای، در عمل و رفتار 

معمار و برقراری رابطه ظاهر و باطن معماری نمود يافته است.  
رويکرد هنر اس��المی، بهره گیری از صفاتی ممتاز و گوناگون است که 
ضمن جامع و کامل بودن حامل پیامی فطری باشد. از اين منظر، حقیقت 
ظاهر و باطن اشیا و نمودی که در قابلّیت های معنايی، مفهومی و رمزی 
عناصر سازندة معماری نهفته است، ابزاری را برای پیام رسانی مهّیا ساخته 
است، ادراک چنین نگرش را  نمی توان به معنای جامع و اکمل جنبه های 
تعريفی در معماری اسالمی متصّور شد . چرا که معماری اسالمی شامل 
جنبه های مختلف است که هر يک بیانگر خصیصه ای است. نظريّه های 
متف��اوت و تقلیل گرايان��ه ای نیز در اين وادی وج��ود دارد. اين رويکرد با 
برخوردی نشانه شناسانه به اجمال اشاراتی به انتقال مضامین اسالمی دارد. 
به همین دلیل، اين هنر در خدمت تعالیم اس��المی و ارشاد مردم است، 
ضمن آن که اصل توحید و وحدت در هنر اسالمی را محتوا قرار می دهد.   

5-1.  نقش هندسه در پیام رسانی
قد جعل اهلل لکل شيء قدرا: بي ترديد خداوند براي هر چیزي اندازه اي 

قرار داده است )سورة مبارکه طالق، آيه3(.
هندس��ه در علوم اس��المي، پیوند تنگاتنگي با مفهوم »قدر« در قرآن 
دارد. مهندسي در ساحت هنر اسالمي بازآفرينندة صور عالم مثال در دو 
بعد تجريدي و مادي اس��ت. بعد تجريدي، خود را در صور انتزاعي نشان 
مي دهد و بعد مادي در قالب معماري نمادی از معناست که ظهور مي کند 

)بلخاري، 1388: 393(. 
5-1-1. هندس��ه و تناسب: عالم، تجلّی صفات خداوند است و صفات 
بی شماری برای مقام حضرت رب بیان شده است. بنا به اصل تبعّیت مجال 
از متجلّی، جهان عالمی سراسر نور، زيبايی و تناسب است )پیشین: 395(. 
بهره گیری از تناسب و هندسه، راهی برای حضور نماد و معنا است و ايجاد 
اثری ماندگارکه منبعث از جهان بینی توحیدی است. محصول آن می تواند 

معمار معناگرا را به مقصد رهنمون  سازد.  
5-1-2. هندسه و نظم: تجلّی اليتناهی وحدت در نظم هندسی خود 
را نمودار می س��ازد. آن چه وحدت را به کثرت مبدل می سازد، وجود قدر 
و توازن )تقارن و تناسب( است. ماهّیت معنوی عالم، در قالبی که سراسر 
نظم و زيبايی است، می تواند تمثیل يابد. بنابراين نظم هندسی می تواند به 
عنوان عاملی وحدت بخش، وحدت را در عین کثرت نمودار کند )پیشین، 

397 و 398(. 
5-1-3. الگوی هندسی مرکزگرا: شکل مّدور، تنها شکل کامل از منظر 
هنر اس��المی دانسته شده اس��ت که قادر به بیان جالل خداوندی است. 
غالباً بنايی که شکلی مدور و مرقدی مکعب شکل دارد، دوگانگی آسمان 

و زمین را مجّسم می کند. چنان که خانة کعبه در مکه، مکعب عظمی از 
سنگ سیاه است و مرکز صحن بنا شده است . 

استفاده از الگوی هندسی هماهنگ در اجزا و کلیات بنا، در نمود بصری 
وحدت و حضور خداوند- حضوری که در همه جا محسوس است- مؤثّر 
است. هم چنین استفاده از هندسة مرکزگرا، در بیان بصری معنای وحدت 

.)jonsen,1996:169( در کثرت و کثرت در وحدت مناسب است
توانايی و بهره مندی از الگوی هندسی، انگاره ای را در ادارک آدمی فراهم 
می سازد تا پیوند وجوه مادی و معنوی را محّقق سازد. چرا که »نیمی از 
انسان، آسمانی و نیمی ديگر زمینی، نیمی ملکوتی است و نیمی خاکی 
و همیش��ه اين تضاد در کار است و انس��ان در نوسان است« ) مطهری، 

 .)107 :1369
در معماری مس��اجد، فرم و ساختار بنا که بر حسب معیارهای سّنتی 
مذهبی س��اخته شده اند، معنايی کیهانی نهفته است. بدين گونه که در 
تمامّیت شکل بنا و نیز در اجزای معماری نظیر محراب، پنجره ها، بازشوها 
و تاق نماها، ش��کل چهارگوش در پايین و معموالً قوس��ی يا مدّور در باال 
به کار برده شده است. اين شکل در مساجد گنبددار بیش تر مشهود است. 
در اين بناها، گنبد که ش��کل و حجمی مدور داش��ته است و نمودار تاق 
آسمان و بیانگر مکان متعال است، حالت تعالی گر شکل بنا را کامل می کند 

)احمدی، 1376: 19(.
5-2. نور

معن��ی اش آن گون��ه که گفته ان��د »ظاهر بنفس��ه و مظه��ر لغیره« 
)معین،1360 :4836( است. نور در نظر نويسندگان و هنرمندان اسالمی 
نمادی از وحدت الهی است. آن ها معتقدند هنرمند مسلمان در انتقال ماده 
بايد از نوسان و ارتعاش نور بهره بگیرد )گروبه، 1379 :173(. نور به عنوان 
مباني برآمده از تاريخ و فرهنگ ايران که ريش��ه در آداب و سنن گذشته 
دارد، جايگاه ممتازي در هنر و معماري داش��ته اس��ت. نحوة حضور نور، 
در پويا نمودن فضاي معماري ايراني مؤثّر است و آن را به عنوان يکی از 
ابزارهای فهم فضا می توان تلقی نمود. »نور در معماری نقشی دوگانه ايفا 
می کند، هم امکان مشاهده و رؤيت می دهد و هم خود به مثابه رکن سوم، 
غمزه های هندس��ه و رنگ را به کمال می رساند. بدين وسیله مشارکتی 

عظیم در شعر پايداری می يابد« )نديمی، 1385: 98(.
نور همانن��د رنگ، بافت، مصالح و تزيین ها ب��ه فضا معنی می دهد و 
احساس��ات انس��ان را به لحاظ روانی ترغیب می کند. از قابلّیت های نور 
فیزيکی در انتقال پیام و ادراک فضا در موارد ذيل بهره  گرفته شده است. 

الف( نور، نشانی از خالق،
ب( ايجاد تنوع و تداوم فضايی بوسیله نور،

ج( نور عاملی برای حس معنويت،
د( نور عاملی در تعیین مسیردهی،

ه�( تأکید بر موضع خاص به واسطة نور،
و( تأکید بر وحدت فضا.

در فرهنگ اسالمی، از نور به عنوان نماد حضرت احدی )سورة مبارکه 
نور، آيه35(، پیامبر گرامی اس��الم )س��ورة مبارکه مائده، آيه 15(، کتاب 
خدا )س��ورة مبارکه تغابن، آيه 8(، ايمان و رستگاری )سورة مبارکه بقره، 
آيه257(، هدايت )پیشین(، بینايی )سورة مبارکه فاطر آيات 19و20( نام 
برده شده است. »نور، عمده ترين مشخصة معماری ايران است، نه فقط به 
مثابه عنصری مادی، بل هم چون نمادی از عقل الهی و هم چنین وجود« 

)اردالن و بختیار، 1380 : م(
در فرهنگ و ادعیة اسالمی، مضامین معنوی زيادی از صفات و اسمای 
خداوند آورده ش��ده اس��ت که با تمس��ک و ذکر آن ها حوزه های ذهنی 
هنرمند را شفاف می سازد و ظرفّیت ادراک، قدرت تفّکر و خالقّیت او را تا 

بی نهايت باال می برد. 
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نتیجة بهره گیری از مضامی��ن و نیز بازآفرينی مفاهیم برای مخاطب 
بینش محور، می تواند در موارد زير تحقق يابد: 

الف( جهان بینی توحیدی و آگاهی از حقیقت اس��ماء الحسنای خداوند، 
همه ابعاد زندگی دنیوی و اخروی را دربر می گیرد.

ب( ذهنّیت و عینّیت مانند پوسته در ظاهر و هسته حقیقی در درون است.
ج( نحوة ادراک آدمی از پديدة فیزيکی به متافیزيکی قادر اس��ت تا معنا، 
مفهوم و اشاره را برای بیان هنری همراه داشته باشد؛ به عبارتی شکل گیری 

اثر در عالم ماده، به عالم معنا مربوط است.
د( مقیاس، اندازه و تناسبات، می تواند ابزاری برای بازآفرينی حقیقت پنهان 

و يا نهان در صور باشد.
ه�( بیان از طريق مضامینی فرامادی، تعالی می يابد.

5-3. نماد و رمز
نماد يا َسمبل، ابزاری برای بیان در جنبه های معنابخشی به حقیقت 
است و در فرهنگ دهخدا، ظاهر کننده و نماينده آمده است؛ هم چنین، 
چیزي که به عنوان يا براي نمايش چیزي ديگر مورد استفاده قرار مي گیرد؛ 
يا موضوعي مادي که موضوعي غیر مادي را بنماياند و مفهومي که معنايي 
ماوراء طبیعي و معنوي را القا کند) نقي زاده، 1379: 21(. نماد، در معنای 
رمز نیز آمده است: »ايماء، اشاره به چیزی، راز نهفته، عالمت مخصوص که 

از آن چیزی يا مطلبی درک شود« )عمید، 1381: 1056(.
هنرمن��دان و معم��اران ب��ا بهره گی��ری از نگرش به عال��م طبیعی و 
مابعدالطبیعی، خالقّیت خويش را منطبق با فرهنگ، آداب و سنن مذهبی 
به مدد ابزار و مصالح بومی به منصه ظهور می رساندند . قابلّیت های افزايش 
ادراک فضا و نمود عینی و يا ذهنی، با ايجاد رمز و نماد در معماری بناها 
محّقق شده است. مهم ترين نمادهای مورد استفاده شامل، رمز اعداد، نمود 

رنگ ها، اشکال و صورت ها در بناها است.
5-3-1. اعداد: علم عدد در طبیعت حکم فرماست و در تّفکر اسالمی هر 
عدد باطن و ذاتی دارد که از ديگری متمايزش می کند. اين باطن، تجسمی 
از وحدت اس��ت که عدد را به طور مداوم به سرچشمه آن پیوند می دهد 
)اردالن و بختی��ار،1380: 25(. بهره گیری از اعداد مقدس نظیر 3،1،7 يا 
تعداد سوره های قرآن کريم يا حروف ابجد  در به کارگیری اجزا و عناصر 
معماری اسالمی در ساخت فضا به وفور ديده می شود. نمونه ای از کاربرد 
علم اعداد را در مدرسه خان شیراز يا تزيین های خطی در مسجد جامع 

يزد )صفات رحمانّیت خدا طبق حروف ابجد( می توان مالحظه نمود.
5-3-2. اشکال و صورت ها: معمار ايرانی در شکل سازی، هنری را ابداع 
کردند که اکنون پس از نگاه به آثار گذش��ته، شاهد تأويل و تفسیرهای 
گوناگون از مستشرقان و دانشمندان مسلمان هستیم. بهره گیری از اشکال 
مربع، دايره، ش��ش و هشت ضلعی و يا صور شمسه، در معماری اسالمی 
حامل پیام معنايی قوی است. رمز پرقدرت پیوند مربع، به عنوان سمبل 
دين و دايره، به عنوان رمزآس��مان و سبب س��از اين تعالی و تشّرف است 
که همة هس��تی از يک حقیقت مشّخص، اّما ناپیدا به وجود آمده است و 

به همان نیز برمی گردد )عرفان، 1376: 278( )انا هلل و انا الیه راجعون(.
 قاعده و طرح زيرين بناهای مسجد، شکلی چهارگوش دارد که متضّمن 
اس��تحکام، استقرار و ايستايی بنا و نمودار زمین است، و با ساخت گنبد 
که نماد آسمان است قداست عوالم متعال را نمودار می سازد. اين ساختار 
چهارگوش و دايره که نقطه اوج و فرود را با نهايت ترکیب بندی در صورت 
بنا به عرضه گذاشته، مبین تعالی انديشه طّراح است و تغییر نظام و مرتبه 
عالم مادی و ملکوتی يعنی گذار از زمین به آسمان و از نقص به کمال را 

نشان می دهد )رحمان احمدی،1376: 19(.
از اشکال و صورت های معماری، بهره گیری از منار در معماری مسجد به 
عنوان يکی از ابزارهای تبلیغ شفاهی در دعوت به سوی فريضه ای عبادی 
است. اذان نیز يکی از عوامل مؤثّر در جلب توّجه مخاطب و استقرار اين 

پیام در توّجه و دعوت به س��وی نماز اس��ت. »همان گونه که دانشمندان 
تبلیغ معتقدند: تکرار يک پیام از جمله عواملی است که در اقناع، تصديق و 
ترغیب مخاطب تأثیر فراوان دارد« )رهبر، 1371:430(. معماری اسالمی با 
به کارگیری منار به عنوان نماد و نشانه ای معنوی در سیمای شهر اسالمی، 
کوشیده است تا منادی و مبلّغی برای دعوت به انجام فريضه ای توحیدی و 
نیز شاخص و نشانی باشکوه از تبلور فن و تکنیک هنرمندان زبردست در  

معرفی مکانی عبادی باشد.
5-3-3. رنگ ها: »معمار مسلمان هرچند معنای بصری رنگ را پیش 
چش��م دارد، اما مفاهیم ديگری را در پس رنگ و رنگ گذاری می جويد. 
معمار مسلمان وحدت کامل فضا را با رنگ های متضادی که کنار هم قرار 
می ده��د، پديد می آورد و اين نوع کارکردن با رنگ را از جهان بینی خود 
می گیرد« )عرفان، 1376: 279(. حديثی از پیامبر در نهج الفصاحه آمده 
که خداوند بهشت را سفید آفريده است: ان اهلل تعالی خلق الجنه بیضاء و 
احب شیء الی اهلل البیاض. پرفسور پوپ در خصوص رنگ چنین می گويد: 
در اکثر دوره های اس��المی، رنگ های زنده و متنوع به آن اندازه از شّدت 
و هماهنگی رس��ید که هرگز مانند آن ديده نشد)پیشین، 279(. در اين 
بین، بهره برداری از رنگ های الجوردی و فیروزه ای در جلوه های تزيینی 
بناها باالخص کاشی کاری نمود بیش تری يافت. اين رنگ ها که آدمی را به 
بی نهايت و به جهانی خیالی و دست نیافتنی می برند، فضايی توأم با آرامش 
را مهّیا می س��ازند و به عنوان ابزار پیام رس��ان در ادراک معنوی فضا مورد 

استفاده قرار می گیرند.
5-4. بهره گیری از عناصر طبیعت

 از منظر جهان بینی اسالمی، عناصر عالم خلقت و آن چه در طبیعت است، 
آيات و نشانه های پروردگار هستند. آن چه از آيات و روايات قرآن و کالم 
معصومان )صلوات اهلل علیه( در باب عالم طبیعت و نیز بهشت استنباط و 
تفس��یر شده، مفاهیمی عینی را در انتقال آن برای انسان اهل تدبّر مهیا 
نموده اس��ت. فرموده است »وجنات تجری من تحت االنهار...«، معماران 
مس��لمان نیز به ش��کل مس��تقیم از آب، گیاه و يا غیرمستقیم از طريق 
تزيین ها، همواره به تفصیل س��عی به بازآفرينی يا تداعی عناصر بهشت 
بر روی زمین داش��ته  اند و در صورت و معماری مسجد نیز به شیوه های 
متفاوت از آن بهره  گرفته اند. تداعی و اش��اره به عناصر طبیعی، در حوزة 
هنر و معماری، انعکاس و پیامی از مفاهیم عالم معنوی را به منصه ظهور 

گذاشته است. 
معماری اس��المی از نور و س��ايه، از گرما و سرما، از باد و خواص آن، از 
آب و خاصّی��ت خنک کنندگی آن، از خاک و جنبه های عايق کنندگی و 
نیز جنبه های محافظت کننده اش در مقابل ساير عناصر )آب، باد، آتش( 

استفاده کاملی به عمل می آورد. 
5-5. انعکاس پیام خلوص و شّفافّیت

هنر معماری اس��المی، با بهره گیری از تزيین ه��ا و نور به گونه ای که 
س��طوح را مشبک نمايش دهد و از بار مادی آن ها کاسته شود، سعی در 
سبک سازی و شّفاف کردن بنا داشته است)بورکهارت، 1369: 133(. به 
طور کلی، معماران با ايجاد محیطی خالی در فضايی معنوی، س��کوت و 
خلوص را برای ايجاد آرامش پديد آورده اند تا معنای بازگش��ت انسان به 
درون برای ايجاد ارتباط با خالق، بیش تر در فضای ش��ّفاف عینیت يابد. 
آرايش فضا به اسماء الحس��نی و تبّرک فضا ب��ه صفات جمالی و جاللی 
خداوند، تبلیغ امامت و تأکید بر واليت، تبلیغ احاديث و روايات معصومان 
علیها س��الم و تأکید بر کالم توحی��دی از طريق انعکاس جلوه های هنر 
تزيینی )کاش��ی کاری(، نمونه هايی از هنر پیام رس��انی است که خلوص 
معنوی را مهیا و در کالبد و س��یمای فضاها در معماری اسالمی- ايرانی 

نمود يافته است.
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نتیجه گیری
تبلی��غ، هر دو جنبة هنری و علمی را در بر می گیرد. اگر هنرمند معمار 
بخواهد در مرحلة بیان انديشه ها و احساساها و نیز اثرگذاری آن به مخاطب 
از طريق ارائة اثر، جاودان و ماندگار باش��د، بايد با تمّس��ک به معنويّت و 
آشنايی با حقايق نظام آفرينش به کشف اثر دست يابد. لذا، اگر انسان به 
سوی ادارک مفاهیم جاودان الهی حرکت نمايد يا کوشش کند آموزه های 
معنوی را در بناهای خويش مورد استفاده قرار دهد، به صورت ناخودآگاه 
تمامی نیازهای فیزيکی و مادی او نیز برطرف می ش��ود. از اين رو، هنر و 
معماری اسالمی، تالش در جهت دست يابی به فطرت آدمی است که همانا 
تقّرب يافتن به کمال را در عمل و انديشه پی ريزی کرده است و رسیدن به 
نظام توحیدی را از اصول برپايی هر اثر در رفتار و تبلیغ آن  قرار می دهد. 
آن چه از محصول معماری و پیام هنر اس��المی دريافت می شود، عرضة 
اعتقاد و نگرش معمار و هنرمند اهل تّدبر به آموزه های دينی است. هنر او 
مّبلغ اين حقیقت آشکار است که نظام مادی و معنوی هم سو و هم راستا 

در تعالی انديشة وحدت آفرين در جامعة اسالمی سیر نموده است.  
در بینش اسالمی، عالوه بر جنبه های ظاهری توّجه به جنبه های باطنی 
پديده های عالم اهمّیت دارد. شناخت از حقیقت اشیاء و پديده ها، همان 
آگاهی از معنای مستتر در پس کالبد بوده و فرم، محتوا و پیام جنبه هايی 
است که چون وحدت در کثرت، روايت باری تعالی را دارد. در حوزة هنر 
و معماری اسالمی آشنايی با مبانی تفّکر و انديشة اسالمی در کشف اثر 
هنری نقش مؤثّر ايفا ک��رده و طرح ماية آن بازخورد جنبه های صوری و 
معنايی را نیز طلب می کند. به همین منظور ابزارهای پیام رسانی معنوی در 
معماری اسالمی باعث افزايش توان فهم و درک مخاطب از فضای معماری 

می گردد و تقّرب او را به جنبه های توحیدی مهیا خواهد نمود.
نسبت بین ظاهر و باطن يا صورت و معنا الزمة برپايی اثر معماری است و 
از وجوه وحدت آفرين در معماری اسالمی محسوب می گردد. بهره گیری از 
تبلیغ و پیام رسانی، ابزاری اثربخش در تبیین اين نسبت است و در ادراک 
مخاطب و نیز آشکارس��اختن حقیقت و صورت باطنی اشیا مؤثّر و جزء 

الينفک معماری اسالمی است.
آثار معماری و ابنیة تاريخی و نیز آثار دينی نمايانگر و مبلغ احساس عمیق 
و انديشة متعالی است که از اعماق وجود هنرمند مؤمن سرچشمه گرفته 
و حرکت های عظیم در آثار هنری نسل های بعدی را پی ريزی نموده است. 
بررسی آثار چنین می نماياند که تنگناهای جهان مادی دايرة محدودی از 
هنر را ايجاب می کند، در حالی که عالم نامتناهی معنويت، آثار نامحدودی 
را متناسب با فضای معنوی، روحانی و ملکوتی آن را در بر خواهد داشت. 
تبلیغ و پیام رس��انی در هنر و معماری اسالمی با هدف گذاری حقیقی و 
فطری، تنها گزاره را توحید معرفی می کند. در پايان به اين نکته بايد اشاره 
داش��ت که، پديدة عصر مدرن در حوزة هنر، پیاده س��ازی نظام خیالی و 
انديشة ماتريالیستی را تبلیغ می کند. در حالی که معماری و هنر اسالمی 

در پی کشف آهنگ آفرينش و تجلّی نظام توحیدی است. 
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