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 چکیده

و  یاتاسالم( اطالق مى شود و داراى خصوص یخمى به آثار فرهنگ و تمدن ملت هاى مسلمان در دوران اسالمى )تارهنر اسال

  یتىعرفانى مى توان از آن سخن گفت. هنر در تفکر و معرفت سنتى، ماه شناسىیی یبااست که در عالم تفکر سنت و ز یفاتىتوص

 یکی یتهاست که انسان عصر حاضر، معمار آن است. مدرن یدىان و عالم جددور رسشهنر، پ یستىدارد؛ چ یدمتفاوت با دوران جد

 یانم ینقرارداده است، درا یررا تحت تاث یبشر یاتمختلف ح یعرصه ها یرچند سده اخ یاست که ط یموضوعات یناز مهمتر

موجود در  یپژوهش ها یفتوص و تحلیلاست که عالقمند به هنر و تمدن اسالم شد و به  یشمندانیبورکهارت از جمله اند یتوست

 پرداخت. یاسالم یهنر و معمار ینهزم

 یدر عرصه هنر و معمار یو اسالم یو فرهنگ سنت یتمناسب جهت توجه به هو یا ینهپژوهش فراهم آوردن زم یناز ارائه ا هدف

فاصله گرفته شده  یرانیا یاصل تیو هو یاسالم یاز معمار یرانمدرن در ا یکه با ورود معمار یرسیماصل م ینبه ا یجهاست. در نت

آن در کشور  یو ارتقا یمدرجهت کشف مفاه ی،و اسالم یسنت یهنر و معمار یاتخصوص معرفیشود با شناخت و  یتالش م است؛

 موثر بردارد. یگام یرانمعاصر ا یساخت و ساز معمار یو سازمانده
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 مقدمه -1

و از  یـ آلمان یسیئو متفکر مسلمان سو هنرشناس  بورکهارت توسیت

پسر کارل بورکهارت مجسمه ساز  او .سنت گرا بود سندگانینو

معروف، در شهر فلورانس چشم  یا، در خانواده1۹۰۸در سال  ،یسیسوئ

توسطه با و م ییبورکهارت در دوره ابتدا توسیت .به جهان گشود

(، متفکر و شرق شناس یالدیم1۹۹۸ـ 1۹۰۷شوان ) تهوفیفر

 نیآورد. ا یرو یو طراح یمسلمان، همدرس بود و همراه با او به نقاش

 انیشد که تا پا لیتبد یقیعم یو همفکر یها به همکار بعد ییآشنا

پس از مسافرت به  1۹35ال بورکهارت در س .افتیعمر بورکهارت ادامه 

ی و سکونت در شهرهای مغرب، مخصوصاً فاس شیفته شمالآفریقای 

و به اسالم روی آورد هنر و تمدن و بیش از آن معنویت اسالمی گشت 

و مانند جد معروف خود که اولین توصیف و نام خود را ابراهیم نهاد. ا

اماکن مقدسه اسالم را به زبان های اروپایی نگاشت به تحقیق درباره 

عالقه مفرط او به اسالمی پرداخت و تلف معارف و هنر جوانب مخ

 .حکمت و عرفان او را به مطالعه هنر قرون وسطی و قدیم کشانید

ای در تیتوس بورکهارت، یکی از محققانی است که مطالعات گسترده    

داشته  -غرب اسالم به ویژه در هنر کشورهای -میهنر و معماری اسال

یشه های عرفانی در است. بورکهارت آشنایی گسترده ای نیز با اند

حال به بررسی  .مسیحیت، آیین هندو، بودایی و بخصوص اسالم داشت

از نگاه  ها تقسیم بندی آن موضوعات هـنـر، معماری اسالمی و

  بورکهارت و دیگر اندیشمندان می پردازیم.

 تیتوس بورکهارتمعرفی  -2

ای در ، یکی از محققانی است که مطالعات گسترده1تیتوس بورکهارت

به ویژه در هنر حوزه غرب اسالم داشته است.  -ر و معماری اسالمیهن

 یحیت،در مس یعرفان یها یشهبا اند یزن یگسترده ا ییبورکهارت آشنا

 و بخصوص اسالم داشت. ییهندو، بودا یینآ

بورکهارت یك صوفی و اهل تعالیم »ن نصریبه گفته سید حس     

ن راه معنویتی باطنی بود که در تمام مدت حیاتش به طی کرد

پرداخته بود که به مواجهه او با خدای واحد منجر می باشد. همچنین 

شارح حکمت خالده، خبره هنر مقدس سنت های بزرگ شرقی و غربی 

 .«گر هنر مدرن از دیدگاه معنوی بودو منتقد ژرف ن

)اصول و  هنر مقدستیوس بورکهارت می توان به آثار  یناز مهمتر    

فاس )شهر  ی،هنر اسالم ی(، مبانیان)زبان و ب یالمروش ها(، هنر اس

)علم جهان و علم روح(،  یمیاک یا،اسالم(، فرهنگ مغرب در اسپان

احکام نجوم  یمعنو یدانسان کامل، کل یامبران،حکمت پ ی،رمزپرداز

 تصوف اشاره کرد. یینبر آ یدرآمد ی،بر اساس نظر ابن عرب یاسالم

 هنر از نگاه تیتوس بورکهارت -3

؛ وحدت )کیفیت اثر هنری نگاه تیتوس بورکهارتاز  گی های هـنـرویژ

کَرَم)کمال و سرچشمه همه کماالت(، عدل)توازن و تعادل در اثر هنر(، 

تیتوس بورکهارت معتقد است که هدف اصلی  در اثر هنری( می باشد.

هنر در بینش اسالمی، تقلید یا توصیف طبیعت نیست، بلکه شکل 

است؛ چراکه فعل بشر هرگز با هنر الهی برابر دادن به محیط انسان 

نخواهد بود. اصیل ترین این هنرها خوش نویسی است؛ هنر معماری 

 .[3] نیز تقریبا شان و اهمیتی نظیر خوش نویسی دارد

تیتوس بورکهارت هنر راه به سه دسته هنر سنتی، هنر دینی و هنر 

 س تقسیم بندی کرده است.مقد

 هنر سنتی -1-3

الً به هنرهای آغازین تمدن ها اشاره دارد، زیرا اصول هنر سنتی معمو

روحانی و معنوی تمدن ها را آشکار می سازد هنر سنتی را در یك نگاه 

 می توان به دو بخش تقسیم کرد:

 هنرهای سنتی قدسی -1-1-3

همچون معماری مساجد، تالوت قرآن و خطـاطی اسـت کـه در آن هـا     

و در راسـتای اعمـال    مستقیماً به جنبه های معنوی پرداخته می شـود 

 عبادی و آئینی بهره برداری می شوند.

 قدسی غیر هنرهای سنتی -2-1-3

وجه ارتباط با مراسم آیینی و مناسك دینی در هنر سنتی غیر قدسی 

نادیده گرفته شده و جنبه های دنیوی در آن آثار تقویت می شوند و 

 حضوری پر رنگ دارند، مانند نگارگری و موسیقی.

 حکمت خالده -3-1-3

بود که « حکمت خالده»و فلسفه « سنت گرا»ارت، از بزرگان بورکه

د؛ به هنر و علوم سنتی و گذشته دارندیدگاهی حکمی، عرفانی نسبت 

  .مفهوم سنّت است یهابخش نیتریاز اصل یکیحکمت خالده 

 یو ابد یجاودان خرد، همان حکمت ماندگار، ازل ایخالده  حکمت    

 یآدم اتیح افتهی نیتریدارد و عال یها جااست که در قلب همه سنّت

امر ثابت وجود دارد که گوهر  یبر آن است که نوع دگاهید نیاست. ا
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. کندینم رییتغ یو مکان یزمان راتییهاست و با تغو سنّت انیهمه اد

 .حکمت خالده است یاتیاله انیب ایصورت  کند،یم رییآنچه که تغ

است و  ینیبجهان كیه بلک ست،ین کردیرو كیخالده فقط  حکمت    

 یبلکه الگو ،یپژوهنیآن را دارد که نه فقط دستورالعمل د تیقابل

 .ردیقرار بگ یزندگ

 نر دینیه -2-3

ه معنی شریف آن همان انسان کامـل و تمـام اسـت، در فرهنـگ     هنر ب

عتیق بشری به معنی دینی تفسیر می شود، اما هرچه جلوتر مـی آیـم   

 .[2] ر غلبه پیدا می کندنکفر بر ه

ت  در اسالم هر هنری یك علم و هر علمـی  ربورکها یتوسنظر تبه      

یك هنر است، این عبارت مستقیماً به سنت هندسـی موجـود در هنـر    

دهـد تـا از اشـکال    اشاره دارد؛ این سنت به هنرمند اجازه مـی  اسالمی

های متوازن و هماهنـگ برسـد؛ ماننـد هنـر     بنیادین هندسی به صورت

 .یو مقرنس کار یخطاط یمی،اسل

هنر فقط برای ایـن اسـت کـه بـه مـاده شـرافتی        بینش اسالمی در    

ترین مبانی  یلروحانی ببخشد. اعتقاد به توحید و یگانگی خداوند از اص

 یشـکل دهنـده  معمـار    یاساسـ  یمفکری هنر اسالمی است؛ از مفـاه 

 یـز باشـد و کعبـه ن   یهمچون مناره، گنبد مساجد مـ  یعناصر یاسالم

و معـارف   یهنر منشعب از وحـ  ینا ایه یشهاست که ر یدیوحاصل ت

است وهنر دینی پیوندی دو سویه بـین دو جهـان مـادی و غیـر      ینید

و  ینگـار  یلعـدم شـما   یی،فردگرا ینف ینهمچن مادی برقرار می کند.

هنـر   یـن ا یهـا  یژگیاز و یواناتو ح یاهانگ یراز تصاو یاستفاده انتزاع

 است.

 هنر مقدس -3-3

 یاثـر هنـر   ینیو د یصرفاً به جهت داشتن موضوع مذهب یهر اثر هنر

 یمحتوا و زبان صور یدشود؛ بلکه عالوه بر موضوع با ینم یدهمقدس نام

بدان معناست که اگر اثـر   ینا ،باشد یمعنو یقته از حقـآن هم برگرفت

آن  یو صـور  یكزبان فرمچنانچه  ،باشد یمذهب یموضوع یدارا یهنر

ر مقـدس  ـبـه هنـ   یرنباشد از آن تعب یعنوم چارچوب زأت گرفته اـنش

 .[۷] ندارد یمانع ینیکنند اما به آن اطالق هنرد ینم

به  باالترین مرتبـه هنـری    توان یم یهـنـر قـدسـ یاتخصـوصـ از    

استوار بـر   یدزبان صوری هنر با .اشاره کرد نبودن آن یدیبودن آن، تقل

هـدف هنـر    ینکـه ا تیـ حقیقتی روحانی و مطابق با آن باشـد، و در نها 

 .با زبان رمز است یممقدس انتقال مفاه

 رمز -4

ـ  یفبیانگر و توص یرمز پرداز اسـت، رمـز بهتـرین     یکننده حقیقت ازل

باشد و زبان رمز و تمثیل زبـانی   یوسیله ابالغ حقایق بنیادی حکمت م

 یها ینمونه مورد ازلی، فطری و جامع است و در آن نقص وجود ندارد.

 باشد: یم یلشرح ذ یه یقدس یر و معماردر هن یرمز پرداز

در  یـرا حروف اسـت، ز  یر: نقطه خالق الف و الف خالق ساخطاطی

 یتنشـانگر مقـام واحـد    یزاست، الف ن یاله یتنقطه نماد هو که یحال

 .است

: کاربرد اشکالی دو بعدی مثل مربع و دایره و اشـکال سـه   معماری     

ی تمثیل زمین بـه آسـمان   بعدی مانند مکعب و کره در معماری اسالم

از اعالترین اشکال رمزی که در بناهای مذهبی مانند مساجد بـه   است.

کار رفته است، حرکت هایی است که در طرح های اسلیمی، نقش های 

 هندسی، کاشی کاری ها، مقرنس ها و مشبك ها وجود دارد.

 یهفت بار طواف خانـه کعبـه، کـه خـود منشـاء معمـار       :کـعـبـه

حرم با گردش آسمان ها  ینارتباط ا یبرا یالم است، عاملدر اس یقدس

: سه بار به حالت یردگ یو تعداد افالک آسمان )هفت آسمان( صورت م

 .[5] آهسته یدو و چهار باز به قدم ها

از طبقـات   یتمثـال  ین،دن هفت موضع بر زمراانسان با گذ سجده

 ین مـ در عروج بـه آسـما   یو گردش هفت بار روح آدم یهفتگانه هست

طبقات هفت گانه در عرفان شامل توبه، ورع، زهد، فقر، صبر،  ینشود. ا

 توکل و رضا است.

 یهـانی فوق به هفت صفت ک یكو سمبل یرمز یهفت، عالوه بر معان    

 یـا انسـان کامـل    یصورت الهـ  یانگرشود و ب یکه به خدا نسبت داده م

درت، ، علـم، اراده، قـ   یـات صـفات: نطـق، ح   یـن حضرت آدم است که ا

 هستند. یناییو ب ییشنوا

 مسئله تمثال نگاری -5

 یرمربـوط اسـت بـه نگاشـتن تصـو      یـژه در اسالم به طور و یرتصاو ینه

 یدر اسـالم بـر مـ    یمـی ابراه یپرسـت  یگانهموضوع به  ینکه ا یت،الوه

شده اسـت،   ینه یزن یاءو اول یاءانب یامبران،گردد؛ البته نگاشتن چهره پ

آنان چه بسا معبود بت پرستان شود بلکـه بـه    یکرنه تنها از آن رو که پ

 .است یشانبودن ا یدقابل تقل یراز غ یکه ناش ترامیسبب اح

هیچ چیزی حتی به شیوه نسبی و گذرا نباید میان انسـان و حضـور       

توحیـد و وحـدت را    یـرا نامرئی خداوند عـایق و مـانعی ایجـاد کنـد، ز    

ها  یدگاهدر برابر همه دتوان با هیچ تصویری نمودار ساخت. آن چه نمی

ال اله اال » یدگو یماند آن است که اسالم م یفشرد و استوار م یم یپا
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سـازد و بـدان    یباطل م یترا در برابر الوه یگرد یکه همه نظرها «اهلل

 .[1] دهد یهم نم یمجال جلوه گر

 مینیاتور -6

آثار ترجمه  یتوان در متن ها یرا م اتورینیمکتب م شهیسرچشمه و ر

ترجمه شده در  یعلم یدر کتاب ها ؛افتیو مصور شده  یبه عربشده 

مردم آن زمان  انیکه در م یو جانور شناس یشناس اهیگ ،یپزشک نهیزم

       شد.  ینگاشته شده بود درج م یکه در متن اصل یریبود تصاو جیرا

بودند. بعدها مسلمانان  یصائب ای یحیمس ایگو راننسخه بردا نینخست

کار پرداختند و رفته رفته دست به کار مصور  نیهم بد یرانیا ایعرب 

 داستان زدند که موجب جاودان شدن هنر داستان یساختن کتاب ها

 .گشت یپرداز

هنر کما  نیمقدس شمرده شود، اما ا یتواند هنر ینم اتورینیهنر م    

و  لتیمظهر فض ،یخاص اسالم یمعنو یو مرزها طیدر مح شیب

 اتورینیهمانند م رد؛یگ یه اشراق و تفکر قرار مانعکاس دهند ای یبرتر

از نسخه خطی خمسه ، اکرم )ص( در آسمان ها یمعراج نب یرانیا

 .[1] هجری ۹5۰هجری تا  ۹36 ،نظامی

 کثرت در وحدت -7

را تنها در پیوسـتگی  ت درخصوص چیستی وحدت، آن ربورکها یتوست

اجزا، در تمامی اجزا و عوامل ندانسته و بر این باور است که این وحدت 

گردد که قابل انفاک نیست و شهادتی منجر به یکپارچگی و خلوصی می

در بسیاری از صور هنر اسـالمی وحـدت    یناست بر یگانگی خدا؛ بنابرا

توسط تکرار نقش مایه های هندسی و تناوب در وزن ها و قرینه سازی 

            . یهـا، خطـاط   یمقرنس کار یمی،انجام پذیرفته است، مانند نقوش اسل

که اگـر هنـری    یوحدت از الزامات وجودی زیبایی و هنر است به طور

 -نتواند بیانگر وحدت شـود نـاقص اسـت. وحـدت در معمـاری ایرانـی      

 در هارمونی و هماهنگی متجلی است. یاسالم

 تزئینات -8

 یلبـه دور از شـما   ینـات تزئ یجـاد ا یبـرا  یاسـالم  یمعمار یراه کارها

که موجب درون نگری، تفکر  یه و اشکال هندستوجه به هندس ی،نگار

و مقرنس(؛ تزیین با  یمیشود، )نقوش اسل یو عدم تفرق ذهنی انسان م

( که خلق وزن و آهنگ ناگسسته در یاهانو گ یواناتانتزاعی )ح یرتصاو

(؛ همگونی درون و بیرون بنـا؛  یمیو نقوش اسل یکند، )خطاط یفضا م

 یهسا یاابعاد سه گانه  یتعدم رعا هیلبه وس یعتکامل از طب یدعدم تقل

 .ی باشدم یناتو روشن در تزئ

 تزئینات اسلیمی -1-8

بـه  پیوسـتگی عناصـر انتزاعـی      تـوان  یمـ  یمیهنر اسل یاتاز خصوص

گیاهی و هندسی که به صورتی هماهنگ درهم پیچیده اند، )وحدت در 

نـوع هنـر    یـن در ا یـاد ز یـایی کثرت و کثرت در وحدت( اشاره نمود. پو

به کثرت دارد )وحدت در کثـرت و کثـرت در وحـدت(؛ شـمایل      اشاره

هندسه  یزیاست و در هم آم یدگر توحیانر اسلیمی نماــگریزی در هن

 یلور تعـادل و تـوازن اسـت بـازگو    ـکـه تبـ   یــبا توازن به صورت خط

 باشد. یم  یدت الهـوح

کتاب  یبدر تذه یسیدر کنار خوشنو یمیاسل یاز نقش ها استفاده    

 از کـاربرد  یکـی  ،هـا  ینگـار  یبهکت و یمعمار یناتتزئاستفاده  در وها 

 یـا  یـك معموال از  یاسالم یچاپیچپ یشکل ها .است یمیهنر اسل یها

 یـره شـده بـه پـنچ قسـمت، دا     یمتقسـ  یرهچون دامچند شکل منظم ه

شده بـه هشـت    یمتقس یره(، داینتر یجشده به شش قسمت )را یمتقس

شده بـه دوازده   یمتقس یرهقسمت و دا شده به ده یمتقس یرهقسمت، دا

 .شوند یم یلقسمت تشک

 مقرنس -2-8

بـه   ییهـا  یـه و پا ییهندسه با توازن به صـورت فضـا   یزیدر هم آم    

 یبه استوار که یندگو یگنبد را مقرنس م ینگهدار یصورت طاقچه برا

نور در عـالم مخلـوق    یضاناز ف یلیمقرنس تمث .کند یو توازن کمك م

بر سر جان نمازگزاران، نـور رحمـت،    یچون چلچراغخداوند است، که 

 .[5] اندگستر یم یتمعنا و معنو

 سرگذشت معماری در تمدن اسالمی -9

ـ   ینشود، نه از ا یبا مساجد آغاز م یاسالم یمعمار  یبنـا  ینرو کـه اول

)ص(، مسجد  یامبرپ یتو با هدا مانانتوسط مسل ینهساخته شده در مد

جـا در   یـك را  یمعمـار  یکارکردهـا  یمسجد تمام ینکها یلبود، به دل

 یتمـام  یریتمـد  یبـرا  یمکـان بلکه خود داشت، نه تنها محل عبادت، 

 ینارتباط داشت و همچن ینبه د یممستق یرغ یا یمبود که مستق یامور

مسـافران و خـورد و    یشآسـا  یبـرا  یو حت یتو ترب یمتعل یبرا یمحل

 .[5]خوراک آنان بود 

 معماری اسالمی -10

انسان را شـکل   یطکه مح ییهنرها یاندر م یمعمار توان گفت که یم

را دارد.  یاصـل  یگـاه سازند، جا ینزول برکت م یایدهند و آن را مه یم

و... با  یسنگ تراش ی،کار یکاش ی،منبت کار یرنظ ی،فرع یاکثر هنرها

هنرها را، بنـا بـر اصـطالح متـداول،      یلقب یندارند؛ اما ا یوندپ یمعمار
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اسالم هرگز کمتر  یایارزش آن ها در دن لیو ،یمنام یم یفرع یهنرها

 .[1] است یدهنگرد یتلق یسیخوش نو یا یاز معمار

سودمندی، عملکرد گرایی و زیبایی )برگرفته از معنویات و حقیقـت      

میان هنر و فن در معماری ازلی( از ارکان اصلی معماری اسالمی است. 

دن از کثـرت بـه   به کار بردن هندسه کیفی جهت رسیو  جدایی نیست

 الزامی است. وحدت در معماری

نگری و تفکر موجب درون، در معماری اسالمی اهمیت کیفیت فضا    

رفت نگاری به کار میشمایل شود و اگر در معماری اسالمیدر فرد می

 شد.این امر حادث نمی

وجود نداشتن  و نگاری در بناها دوری از هرگونه شمایل در واقع    

است « حضوری»در مساجد، موجب از میان برداشتن هرگونه تصاویر 

فراغت از   خداوند جلوه کند.« حضور نامرئی»که ممکن است در مقابل 

زمان و مکان به منظور فارغ شدن از بعد مادی و نزدیکی به احدیت نیز 

  از جمله خصوصیات معماری اسالمی است.

 عماری اسالمیکعبه، نماد م -1-10

ت کعبه از مهم ترین عناصر برای هنر اسالمی ربورکها یتوست یدهبه عق

غالب به کار رفته در خانه خدا،  یفرم ها و معماری اسالمی است.

 است. یرهمکعب و دا

 یرانامنظم است، ز یاندک یمکعب است ول یبه معن کعبه؛ مکعب    

متر  16آن در حدود  یمتر و بلند 1۰آن  یمتر، پهنا 12آن  یدرازا

 است.

دوار حجاج به دور کعبه که همانند گردش خون است  حرکت؛ یرهدا    

 یرامونپ صحن شود. یم یو کعبه همانا قلب جهان تلق یدر تن آدم

 وار است. یرهدا یشکماب یزکعبه ن

  معماری مساجد -2-10

سجده گاه اسـت و سـجده در    یامکان سجده  یدر لغت به معنا مسجد

. صـورت  ینضع بر زمآن عبارت است از گذراندن هفت مو یفقه یفتعر

مسجد  یتمام با پالن معمار یشباهت ین،هفت موضع بر زم ینا یزیکیف

 .ها دارد یواندر سر درها و ا

 یـل دل یناسـت و بـه همـ    یاسـالم  یمعمار ینتر یاسالم مسجد،

خـود،   یزیکـی جهان اسالم است. مسجد در کاکرد ف یشناسنامه معمار

و  یمعنـو  یـات تجل، یکییزعبادت، اما در کاکرد متـاف  یاست برا یمکان

 اکـرم  یـامبر مسجد ساخته شده در اسـالم، خانـه پ   اولین .است یعرفان

 .است هیندر مد )ص(

مساجد ساخته شده در صـدر اسـالم پـس از     ینو مشهورتر اولین

 . کوفه و بغداد است یروان،مساجد فسطاط، ق ینهدر مد یامبرمسجد پ

داند  یم یاسالم یمارمع یبنا ینقبه الصخره را کهن تر یزن بورکهارت 

 ،بـود  یمانسـل  یکله یامعبد  یساخته شد که روز یکه در همان مکان

، اسـت  انانو مسلم یحیانمس یهودیان،مقدس و مورد احترام  یکه مکان

 و قبلـه اول اسـت   یـامبر ذکر آن در قرآن که محل معراج پ یلبه دل که

[5]. 

به مـواردی   از ارکان مهم تشکیل دهنده در ساخت مساجد می توان    

بخش در مساجد  ینتر یمحور چون محراب، قوس و مناره اشاره نمود.

سـکون جـان و    یبـرا  یامن و قرارگاه یمحراب است. محراب پناهگاه

زبـان و   ی،بورکهارت در کتـاب هنـر اسـالم    یتوسروح است. ت یشآسا

 .[1] داند یمحراب را در پناهگاه بودن آن م یتمظهر یان،ب

 یـت و هو یآسـمان  یقتاز حق یمحراب بازتاب یناتزئو ت یمعمار فرم    

ذ از شکل و فرم ماخـ  ینبورکهارت ا یتوست یدگاهآن است. ازد یروحان

در دل و  یـا در جهـان )  یمشهور نور در قرآن است که حضـور الهـ   یهآ

اله نـور  »شود:  یم یسه(، با نور چراغ در طاقچه )مشکوه( مقایجان آدم

زجاجـه   یمصباح المصباح ف یهاشکوه فمثل نوره کم رضالسماوات و اال

و ال  یهشـرق  یا یتونهشجره مبارکه ز یوقدمن یالزجاجه کانها کوکب در

  یـه آ یـن در ا« نـور...  یو لو لم تمسسه نار نور عل یضی یتهاز یکاد یهغرب

 ینکهاست بر ا یدیمشکوه آشکار است و آن تاک محراب و یانم یسهمقا

 .یزندآو یایشن یهرا در زاو یچراغ

 یهـا  یـوان باشـد. سـر در ا   یمسـجد مـ   یاز معمـار  یگرد یاصل قوس،

 یاجزا، بنا به کـارکرد معنـو   یگرگنبد، محراب، شبستان ها و د ی،داخل

 .بر قوس دارند یمبتن یشان، معمار

 .[5] باشد ینماد معرفت الوجود م یاسالم یدر معمار ،مناره

 معماری اسالمی در ایران -11

 یو فکـر  یبـر دو عامـل معنـو    یا مبتنر ینینو یمعمار ی،اسالم یرانا

)دوره  یـران گذشـته ا  یو هنـر قدسـ   یسو از معمار یكکه از  یرومند،ن

بـود،   یاسـالم  یتو معنو یمروح حاکم بر تعال یگرد ی( و از سویساسان

خود را عـالوه بـر    یمصداق معمار ینقلمرو مهمتر یننهاد؛ و در ا یانبن

 یـت هو یـز ها، که آنهـا ن  یصلها و م ینیهآرمگاه ها، حس یا،مدارس، تکا

 .داشتند، مسجد قرار داد یمذهب

اسـت مسـجد    یکه همچنان باق یران،مسجد در ا ینو کهن تر اولین    

ساخته شده  یزددر فهرج  یاست، که در قرن اول هجر یزدجامع فهرج 

 یاصـل  یشبستان، راهرو و مناره است. مناره ورود یاط،است و شامل ح

 یـن شـکل ا  یگهـواره ا  یاضافه شد. طاق هـا  مسجد قرن ها بعد به آن

 .منطبق است ساسانیدوره  یمسجد با طاق ها

بـر   یهجـر  33که ساخت آن به سال  یران،مسجد کهن در ا دومین    

گرفته از  یربنا تاث ینا کهخانه دامغان است  یخدا یا یخانهگردد، تار یم
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بودن  یمسجد هجده ستون ینا یمعمار یژگیو .باشد یم یدوره ساسان

 .آن است

است، که  یانمسجد علو یا یینمسجد کهن، مسجد جامع نا سومین    

 .دارد یهالل یطاق ها یزدامغان و مسجد جامع ن یخانهمانند تار

سـاخته   یهجر 363است که در سال  یزمسجد جامع تبر چهارمین،   

دوره  یکـه اشـاره بـه بناهـا     ،اسـت  یـوانی ا یـك و نقشه آن  است شده

 معمـاری  دارد. یبـایی شده ز یربطور محراب گچ ینو همدارد  یساسان

چـون   یگـری د یاز محدوده مساجد فراتر رفت و بناها یراندر ا یاسالم

 .[5] آرامگاه را در برگرفت یژه( و به وینیه)حس یامدارس، تکا

 نور، رنگ و آب -1-11

و  یاسالم یمعمار یشناس یباییمهم ز یارنور، رنگ و آب از ارکان بس

 .است یرانیا

است )خدا نور آسمان  برگرفته از سوره نور یاسالم ینور در معمار     

از پرتو الوهیت )اشاره به، به هستی در  یو زمین است( و نشانه و نماد

 طلقباشد. نور جلوه ای از هستی م یبراساس پرتو هستی( م یاآمدن اش

  است. یاله یداست که نماد وحدت و توح

 ، متضمن معنایی سمبولیكخویشرنگ ها هر یك بنا بر ممیزات    

ود موجودات نحوه تحقق وج حاالت روحانی و نفسانی آدمی و هستند،

ولیك در ساحت هنر توام بوده است بمدر عالم همواره با بیان س و امور

[6]. 

نور  یراز تکث که ،است یاسالم یاز جمله صفات ممتاز معمار رنگ     

 با وحدت دارد. یتباط ذاتاست که ار یکثرت یانگرشود و نما یحاصل م

 یدسف یرنگ ها نزد حق تعال ین)ص( محبوب تر رسول اکرم یدگاهاز د

   .[4] ه استیدآفر یداست و خداوند بهشت را با رنگ سف

رنگ عاملی است در جهت استفاده معنوی در جلوه های نگارگری     

)ع( و فاطمه  رنگ سبز نشانه سیادت فرزندان علی معماری اسالمی.

رنگ زرد زرین عاملی برای سرور و انبساط  محسوب می شود. )س(

نگ های آبی، فیروزه ای و طالیی در نگارگری ر خاطر معرفی می شود.

باطنی جاری در بطن رنگ ها  ی از معانییاسالمی و ایرانی، جلوه ها

یکی از اصیل ترین رنگ های مطرح در هنر اسالمی رنگ  هستند و

   .[5] فیروزه ای است

ها و  یباییها، ز یجلوه پاک ی،اسالم یآب در عرفان، هنر و معمار     

 شود. یمحسوب م یبن هست یو در فلسفه اسالم ،حق است یهم خو

 یردر مسجد به بنا صفت تطه یژهبه و یاسالم یآب در معمار حضور

 دارد. یبناها بر م یآن پرده از جاودانگ یتکند و شفاف یعطا م

 نظهور معماری مدرن در ایرا -12

 کالسیك و تاریخی های فرم و ها نشانه از استفاده نفی و تاریخ از گریز

 قرار خود اصول جزء غرب در مدرن معماری که بود نگرشی معماری،

 و داد رخ نیز ایران معاصر معماری در بعداَ که اتفاقی همان .بود داده

 قطعی شکل به و گذشته از کامل طور به که می کوشید مدرن معماری

 مدرنیته دل از که بود نگرشی این گردد. جدا معماری در ها تسن از

 پیش در سنتی اصول از گسستن جز راهی و بود شده حاصل اجتماعی

 .[۸] نداشت روی

 در مذهبی غیر یا و مذهبی های ساختمان در معماری سنتی از    

 با مدرن معماران ولی می کردند، جستجو گذشته و پیشین های نمونه

 نگاه تاریخی، های فرم تکرار جای به و کنندمی  هرابط قطع گذشته

 مدرن نمایند. معماری می آینده و صنعت تکنولوژی، به معطوف را خود

 .بود مدرن فناوری و امکانات و مدرن عصر نتیجه و حاصل

 آرام تحولی و با سیر قاجار دوره ظهور معماری مدرن در ایران در    

 مکتب سبك عنوان به انایر در مدرن معماری شروع آغاز شد، اما

 شروع اول پهلوی دوره اواخر در فعال نسبتاً ای گونه به مدرن، معماری

 نداشت وجود ایران در هنوز قاجاریه عصر در مدرن های شد. ساختمان

 ساختمان بود.  شل گیری ابتدای در قاجاریه عصر در مدرن نهادهای و

 و موردی صورت هب یا و نشده احداث هنوز نهادها این نیاز مورد های

 شده داده کاربری تغییر یا و اجرا نهادها گونه این برای بنایی محدود

 در بلدیه ساختمان و شاه ناصرالدین دوره در تلگرافخانه مانند بود،

 که اولیه مدرن معماری سبك به شاه؛ در واقع ساختمانی احمد زمان

 .[۸] نشد احداث تهران در است قاجاریه عصر اواخر با مقارن

 بر عالوه مدرن مکتب و غرب اول، معماری پهلوی دوره اواخر در    

 برخوردار سبکی تعدد و تنوع از دارد، عجوالنه و شتابان حرکتی اینکه

 پهلوی دوره در بار اولین برای مدرن معماری سبك های نمونه .است

عالیه(  مدرن )معماری الملل بین و دکو آرت سبك دو عنوان تحت اول

 است مدرن معماری سبك اولین دکو آرت سبك شد. هرظا پایتخت در

 کمپانی ساختمان. شود می مالحظه تهران های ساختمان طرح در که

 پایتخت در مدرن ساختمان اولین (.ش.ه 13۰۷ ) انگلیس و ایران نفت

 همچنین نمادهای .است شده طراحی دکو آرت سبك به بنا این است،

 تهران در اول پهلوی لطنتس دوم نیمه در الملل بین سبك معماری

 نخستین  ش..ه 1314در سال  دختران هنرستان شد، ساختمان ظاهر

 .است پایتخت در سبك این به ساختمان

 پهلوی دوره در اواخر در تأخیر دهه چهار حدود با مدرن معماری    

 و مصالح فقدان. شد ظاهر تهران شهر مرکز در بار نخستین برای اول

 عوامل جزو کشور در مدرن نهادهای فتننیا توسعه و مدرن فناوری
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 به عمدتاً مدرن معماری مکتب. است زمانی تأخیر این در کلیدی

 آثار همچنین. شد ایران وارد آمده فرنگ از ایرانی تحصیلکردگان وسیله

سال  نخستین در – را مدرن معماری مکتب از مانده به جا و مطرح

 بناهای در و تهران در باید کلی به طور – ایران در آن پیدایش های

 سال های در بیشتر را خود حضور رشد که آثاری. کرد مشاهده عمومی

مدرن به  معماری ورود در تأخیر عمده دلیل داشت. 132۰ از بعد

 غرب با گسترده شکل به ایرانی معماران و معماری ارتباط عدم ایران،

 نیز و غرب با گسترده ارتباط و شرایط تغییر با که گفت توان می و بود

 آنها بازگشت و کشور از خارج در تحصیل برای ایرانی معماران حضور

 اثر نخستین .گیرد می شکل تهران در مدرن معماری حضور کشور، به

 تهران، در شیکاگو های مرتبه بلند سبك با قیاس قابل معماری

 6۰ زمانی تأخیر با و ش..ه 133۰ دهه در که است پالسکو ساختمان

  .شود می ساخته آمریکا در مکتب این گیری شکل زمان هب نسبت ساله

 پرده بی گیری بهره می شود شاخص که آنچه دوم، پهلوی دوره در    

به  مشخص طور به مدرن )و معماری و غرب از شرط و قید بی تقلید و

 .[۸] الملل( است بین سبك کارگیری

 و تاریخ به رجعت عدم توان می را سبك مدرن بارز نمادهای    

 مستقیم خطوط از استفاده مدرن، فناوری و مصالح از استفاده ،گذشته

 به کارگیری صنعتی، و نوظهور تزئینات از استفاده مالین، استری و

 صورت به ها برج باالی و متقارن غیر و متقارن نماهای و ها پالن

 .[9] نمود بیان پلکانی

 نکمتری نیز این از پیش که ها پالن مدرن، معماری توسعه و ظهور با

 شمایلی و شکل داشت، ایران سنتی و گذشته معماری با را تطبیق

 بی و بزرگ فضاهای از دیگر گرفت. خود به عملکردگرا و ساده خاص،

 نبود چندانی خبر کالسیك و اشرافی طویل و عریض های پله استفاده،

 و بزرگ عمدتا و متقارن فضاهای از این از بیش که پالن واقع در و

 اساس بر غالبا که می کرد تعریف را فضاهایی بود، برخودار نمایشی

 عملکردگرا شدت به و فضا در نیاز مورد سیرکوالسیون و دسترسی

 بیان توان می تهران در شده ایجاد بناهای به توجه با .بود شده طرح

 در معماری سبك فراگیرترین مدرن معماری حاضر حال در که نمود

 پذیری، تغییر این در مؤثر ملعوا از است، و یکی شده کالنشهر این

 ایران معماری بر ها سال این در جهانی مدرن معماری مکتب اثرگذاری

 از ای گونه بود؛ مدرن معماری مکتب از ایرانی برداشتی ظهور و

 و گشت پدیدار اول پهلوی دوره دوم دهه تهران در نخست که معماری

 نمود. وتوسعه رشد ها شهرستان در سپس

عماری اسالمی )مسجد جامع نمونه موردی م -13

 قرطبه(

ترین سبك معماری عربی می باشد و بنیانگذار آن  این مسجد خالص

 ۷۸5ه/ 16۹که این مسجد در  ،)امیر اموی( می باشد عبد الرحمان اول

 است م همانند مسجد جامع دمشق برپا شد و در کشور اسپانیا بنا شده

 .(1شکل )

 
 [1] پالن مسجد قرطبه ( : 1شکل )

  

مسجد جامع قرطبه مشتمل است بر یك حیاط و یك شبستان با بامی 

 بر طاق هایی بر دو سطح تکیه دارددراز که دارای دو نشیب است و 

 .(2شکل)

 

 
 [1] پالن مسجد قرطبه ( : 2شکل )  

   

    طاق ها با سنگ های رنگارنگ و باد بزن گونه مزین شده اند.در این بنا 

طاق بود و پس از توسعه  1۰۰خستین مسجد طاق ها در بنای ن دتعدا

  .(3شکل) طاق رسید 4۰۰آن درسده دوم تا چهارم هجری به 
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 [1] همسجد قرطب و رواقطاق  ( : 3شکل )  

 

فرو رفتگی محراب  شاهکار هنر قرطبی همانا محراب مسجد است.

و در باال با طاق نعلی محدود  بسیار عمیق است و به شکل ضلعی است

دم کفتری و موزاییك  های سه گوش و نمای آن با سنگکه  ،ستا

ه که این نمای آرایشی ب است، سرخ کدر آراسته شده و زرد، سبز

ه ای از حروف کوفی زرین  بر آن کتیب صورت قائم الزاویه قرار دارد، و

 .(4)شکل دمی باش
 

 
 [1] محراب مسجد قرطبه( :  4شکل )  

 

محراب  و یافته است تزئینی مینقش های اسلبا  ن این مسجدساختما

که این گنبدها ازطرفی  ،در جلوی آن قرار دارد و طاق های گوناگون

دسته ستون بودن پایه ها سرمشق طاق های گوتیك شد و از سوی 

 .(5شکل ) طاق های ایرانیالگویی شد برای دیگر 
 

 
 [1] تزئینات داخلی مسجد قرطبه( :  5شکل )  

 نتیجه -14

ن اسالمی هنر اسالمی گفته می شود که اوربه آثار و تمدن در د

ن اشاره کرد. یبایی شناسی می توان به خصوصیات آدر سنت و ز

ت از تفکر اسالمی گذشته واقع تعریف هنر تفکر معاصر متفاودر 

در معماری معاصر صحت این موضوع  است که با ورود مدرنیته

است که به  یبزرگ شمندانیبورکهارت از اندروشن می شود. 

اسالم را  نیپردازد، تا د یم یاسالم یهنر و معمار لیتحل

مطالعه و  یبه بررس شیخو یدوران زندگ یجستجو کند. او در ط

را روح هنر  یاسالم یپرداخت و هنر معمار ینیکتب مختلف د

 یبعد از مطالعه ها یدانست. و یم ینیدر مساجد و مکان د

. در افتیحکمت خالده و هنر مقدس دست  دگاهیبه د انفراو

نصر و محمد  نیحس دیتوان از س یبورکهارت م توسیموازات ت

گرفتند و  شـیبورکهارت را پ لـیتحل هیکه رو نام برد، یبلخار

 یها شهیاند. او قرار دادند یرا مورد بررس شانـیا یکارها

 یدانست. و یم  نیو د شهیاند نیل ترـو اسالم را کام یامـاسل

 رهیخطوط و غ ،یاسالم ناتیئتز ساجد،در خصوص م قیبه تحق

 یو تعلق را م یاز هماهنگ یتمام آن ها نوع انیپرداخت و در م

از  یاریبود که تضاد و تقابل بس گرا سنت یشمندی. او انددید

را مشخص و روشن کرده است و  یاله انیو اد یهنر اتیخصوص

 یاسالم قیاز مصاد ییبا وجود تفکر خاصش در صدد راز گشا

را آغاز  یدر حوزه شناخت اسالمـ دیجد یا هـویشپرداخت و 

 داند. یهنر م انگریو ب هیرا پا یکرد، که هنـر اسالمـ

و  یمروح حاکم بر تعال بر اساسهنر و معماری ایران گذشته در    

 ،بدو ورود معماری مدرن در ایران ازاما بوده  یاسالم یتمعنو

و آن بناهای  فراموش شده است هویت اصلی معماری سنتی

مدرن  و سازهای تساخاصولی و زیبای سنتی جای خود راه به 

 .اده استد دور از معماری اسالمی ایرانی

 سپاسگزاری

با تشکر از استاد فرهیخته سرکار خانم دکتر عسل زند داودی کـه  

 دانـش و  با همت بلند و شور و اشتیاق وصـف نشـدنی، تجریبـات   

تـا گـوهر نفـس را بـه      ،خود را در هنر انسان بودن به ما آموخـت 

 اخالق، دانش و علم بسرشتیم.
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