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 یدارد که هنر و معمار یم انیدهد و ب یارائه م یاسلام یرا به هنر و معمار کردهایرو نیاز مهم تر یکی انهینگرش معناگرا

 یگروه دارا نیاز منظر ا یاسللللام یکند. هنر و معمار یکه فراتر از محدوده زمان و مکان اسلللل دتاتل م یقیبر حقا یاسللللام

  )بورکهارت، نصر و ..( دگاهید نیا شمندانیو آشکار شده اسل. اند یجلمت خیاسل که در تار یخیفراتار یقتیحق

 توسیت .رفتندیبه سراغ آن م یدانستند و با نگرش معناگرا و باطنیم یاشراق ،یعرفان یتیهو یرا دارا یاسلام یو معمار هنر

ه داشل ک دهیدانسل و عقیم کیو سمبل یرا رمز یاسلام یسلنل گراسلل تات هنر و معمار انیبورکهارت که وابسلته به رر

بر  یاسللل و اسللاس هسللت نشیدر آفر ینشللان دهنده قانون و سللنل ورود لکهب سللل،ین یقرارداد یرمز، علامل و نشللانه ا

 دانسل. ازیم یاسلام یهنرها انیدر م ییو رمزگرا یظهور تجل نیو برتر نیتررا مهم یباشلد. بورکهارت معماریم یرمزپرداز

ر د یخات یفضاها داوند،و وحدت خ یگانگی شلهیبر اند یروشلن اریاشلاره بسل یاسللام یدر معمار یهندسل ناتییمنظر او تز

. از سلین کینزد یمانند نور به وحدت اته یرمز و مظهر چیه لیپروردگار و در نها ییرمز حضلور همه را یاسللام یمعمار

 توسیت خصوص و به ییسنل گرا انیرر دگاهیاسلام از د یقدس یدر معمار یپژوهش شناخل و مطاتعه رمزپرداز نیاهداف ا

 .  ردیگیقرار م یو با استفاده از کتب و مقاتات معتبر مورد بررس یلیل تحل یفیتوص یبورکهارت اسل که به روش

 بورکهارت توسیت ،یاسلام یمعمار ،یرمزپرداز ،ییسنل گرا ،انهینگرش معناگرا کلمات کلیدی:
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 بورکهارت توسیت اتیبر نظر هیبا تک ییسنت گرا دگاهیاز د یاسلام یدر هنر مقدس معمار یرمزپرداز
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 مقدمه

و  یکلله در بررسللل یو نگرش مهم کردیدو رو

ورود دارد عبارتند  یاسللللام یهنر و معمار لیتحل

 :از

 قللاتی)حللاصلللل از تحق یخینگرش تللار -9

  هنر( خیو تار یباستان شناس

  (انهی)معناگرا یخینگرش فراتار -2

تکر شلللده در هنر و  یکردهایتورله به رو بلا

وزن،  نگهایات چاردیتوان از ر یم یاسللللام یمعمار

نگرش اول و  ندگانیاتلک گرابلار و ... به عنوان نما

نصللر و ... به  نیحسلل دیبورکهارت، سلل توسیاز ت

 .نگرش دوم نام برد ندگانیعنوان نما

کلله معروف بلله  یخینگرش فراتللار نیمحقق 

 هویمعناگرا هسللتند اعتقاد دارند که شلل شللمندانیاند

 نیرمزگونه و نماد یاسللللام یدر هنر و معمار انیب

)بورکهارت، نصلللر،  دگاهیلد نیا نیاسلللل. متفکر

 یاسلللام یهنر و معمار یو ...( برا رتنیاردتان، اسللت

 زاگروه  نیقائل بودند. ا یو اشلللراق یعرفان یتیهو

را با نگاه  یاسللللام یهنر و معمار شلللمندان،یانلد

 یو عرفان یاشراق یباطن گرا یو حکما لسلوفانیف

 یاسلللام یقدسلل یکردند. در مورد معمار یم لیتأو

صلللرف آن  یرا از وره کاتبد یهمله آن ها معمار

آن قائل بودند؛  یبرا نینماد یمبرا دانسللته و وروه

و  رامشمتعادل همراه با آ ییو فضلللا طیمح جلادیا

 یمعمار نیاشرف مخلوقات از اهداف ا یصلح برا

ورد انسان را به عنوان  یمعمار نیا یاسلل. فضلا

 نیبه همراه دارد و او را در ا نیخداوند بر زم فهیخل

  .خواند یفضا به مشاهده و شهود فرا م

 نینموده اند مهم تر یمقاته سع نیا سلندگانینو

نسبل به  یهدف خود را گسلترش شناخل و آگاه

قرار دهند و با  یاسللللام یقدسللل یرمز در معملار

را در  یو نگرش دوم، رمز پرداز کردیاستفاده از رو

 دگاهیاز د یاسلام یقدس یهنر بخصوص در معمار

 یم انیبورکهارت که از اصللحاب سنل گرا توسیت

 یاول تعلق خاطر دارد بررسللل کردیو به رو دباشللل

نکتله تازم اسلللل که  نیرلا تکر ا نی. در انلدینملا

 یخیفراتار یتوان نگرش یرا م انیسنل گرا دگاهید

 .دانسل یاسلام ی( به هنر و معمارانهی) معناگرا

 نهیشلللیاز پ افتنی یرلا بله منظور آگاه نیا در

 یدر هنر و معمار یو نمادپرداز ییرمزگرا یمطاتعات

که آثار بورکهارت را در  یاز پژوهشللگران یاسلللام

موضللوخ خود قرار داده اند و به طور  یهنر اسلللام

 حوزه نیشود که در ا یم ادی یخلاصه از آثار کسان

 .اندرا ارائه نموده  یقاتیتحق ،یمطاتعات

توان او را  یکه م یفرانسلللو شلللمندیاند گنون

 یدانسل در مقاته ا ییسنل گرا انیسلرسلسله رر

نماد  یدر مورد سللازگار« کلمه و نماد»تحل عنوان 

ر ما به نظ»دارد:  دهیبشر عق یعیطب یازهای)رمز( با ن

کاملاً  یبشللر به نحو یعیطب یازهایبا ن سللمیسللمبوت

 ینکه صلللرفاً عقلا یعیخاص سلللازگار اسلللل، طب

 ازمندیه مراتب باتاتر، نارتقاء ب یبلکله برا سلللل،ین

سللرشل بشر را  دیهسلل. با زین یمحسلوسل یمبان

 ده،یچیبه واقع پ یعنیکه هسل،  افلیهمان گونه در

ز اسل که ا یقتیحق نیا ار؛یحال بسل نیو در ع کی

 ییردا یمدع یکه و یهنگام یعنیزملان دکلارت، 

 یفراموشللتن و روان شللد، رو به  انیقاطع مطلق م

 در زین نگریت نی( مارت41و 01: 9331)گنون، « اسل.

، «ورود یدر معنا یقی: تحقیرمز و مثال اعل»کتاب 

داند که بر  یم ینشلللانه ا ای هیآ یرمز را بله معنلا

 یعنیبلله تهن،  یزیفراخوانللدن چ یمؤثر برا یروین

  (9319 نگز،یکند. )ت یاشاره م ش،یمثال اعلا

ل با عنوان اص ینصر در مقاته ا نیدحسیس دکتر

اسلللام، در مورد شللکل  یقدسلل یوحدت و معمار
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 یمختلف بله کلار رفته در معمار یهنلدسللل یهلا

 دارد گنبد رمز دهیو به عنوان مثال گنبد عق یاسلللام

آسمان و مرکز آن محور رهان اسل که تمام مراتب 

سازد شکل  یرا با تات واحد مربوط م یعاتم هسلت

و منلاره رمز رلال  یگنبلد رمز رملال اته یرخلار

نصر در ادامه  نیدحسی( س9331اسلل. )نصر،  یاته

، اشکال نیا یرمز یتوره به رنبه ها»دارد:  یم انیب

 یکله اتزاماً تمام آن ها در همه انواخ سلللاختمان ها

 یبه کار برده نشللده اند، مسلللماً برا یاسلللام یسللنت

  اسللل، یضللرور یمعمار نیا یدرک مفهوم معنو

ا اسللل که وحدت در رهان فرم چون به مدد آن ه

 ندیافریب یقدس یتیفیکند تا ک ینفوت م یمعمار یها

رهان  نیا یورا یقیبر حقا ینیکه در ان اشللکال زم

  (12)همان، « دتاتل دارند. یخاک

 یحس وحدت، سنل عرفان»کتاب  سلندگانینو

که هنرمند  یدارنلد زبان دهیلعق «یرانیا یدر معملار

 یعرفان یایدن یمعنو یها امیلانتقلال پ یمعملار برا

  .و رمز گراسل نینماد یزبان رد،یگ یخود بهره م

از دانش  یرزئ یهملان روال که زبان عاد بله»

و حواس به  یعقل اسلللتدتات یانجیاسلللل که به م

اسل که از  یدانش نیزبان نمادها مب د،یآ یدسلل م

گردد که همانا معرفل اسللل.  یراه عقل حاصللل م

 «هسلللتند. داتیّاز مطلق در مق یاتینمادها خود تجل

  (0: 9331 ار،ی)اردتان و بخت

 ریاصفهان تصو»در کتاب خود  رتنیاسلت یهانر

 یرانیدر مسلللارد ا یینمادگرا لیبر اهم« بهشلللل

ا ب ،یرانیمسلللجد ا»دارد که:  دهیکند و عق یم دیتأک

که نماد باغ محصلور بهشلل اسل، و چهار  یاطیح

اسلللل که  یبا طراوت یکه در حکم مغاره ها یوانیا

آن به عنوان  یمقرنس هلا لیلاسلللل اسلللتلاتلاکت

چهار  لیروشد و تشک یآب م یابد یسرچشمه ها

آن  یدهد، با سللقف آسللمان یرا م یرودخانه بهشللت

حوض مطهرکننده،  یازت یکه، با انعکاس در آب ها

 یم لیکرا تش یتیگ یتمام رندهیدربرگ یفلک یکره ا

 ،یبه شکل درخل زندگ یدهد، و سرانجام با گنبد

 یشللگیهم یا هیفراوان که سلا یبا شلا  و بر  ها

را  یابد یافکند، شهرها ی( و مطبوخ مممدود)ظلل 

 ادیکرده اند به  فیاسلام توص یکه مکاشفات عرفان

  (937: 9377 رتن،ی)است« آورد. یم

 یعنوان مقاته ا« در آراء بورکهلارت ینید هنر»

او  دهیللاسللللل. بلله عق یاتهللام یمطهر یاز مجتب

دانسل که معطوف به  یم ینیرا د یبورکهارت هنر

 لیمعنو یباشد و اتقا یو روحان یمعنو یها ییبایز

 یکند؛ نه آن که صللرفاً موضللوخ آن امر لیو روحان

 انهم ینیهنر د»رو،  نیو مقدس باشد. از ا یقدسل

 یرسنتیو غ یویاسل و در مقابل هنر دن یهنر سلنت

مل بر حک یمبتن ینینظر او، هنر د. در ردیگ یقرار م

 شیهمان عرفان اسللل و محتوا ای یو معنو هیمتعات

 نیاسللل. تاررم ا یو شللهود یحکمل توق ینوع

علم به صللور و قاتب ها،  یعنی ،یهنر بر رمز پرداز

( دکتر 941: 9334 ،یاتهام ی)مطهر« اسللتوار اسللل.

از کتاب خود  ییقسللمل ها یدهندیب یومیمهرداد ق

و هنر( را به  یمعمار خیو تار یدر مبان یی)گفتلارها

بورکهارت درباره هنر اختصللاص داده  یها شللهیاند

 دهیدرباره پژوهش خود عق یدهندیب یومیاسلللل. ق

 کتاب کیاز  ییبخش ها ایمقاته و  کیدارد تنها در 

بور کهارت را  یهلا دگلاهیلو د اتیلتوان نظر ینم

هنر  ،یچون؛ هنر مقدس اسلللام یدرباره موضللوعات

 و حیو ... توض ییهنر مقدس هندو ،یحیمقدس مس

از  یکل یریتصلللو دیکرد، پس به ناچار با حیتشلللر

 یومیو نظر او درباره هنر ارائه کرد. )ق ینظلام فکر

  (9311 ،یدهندیب

پس از  زیمقاته ن نیا سلللنلدگانیرلا نو نیا در

که به  یبه اثر یمطلاتعله کتلاب ها و مقاتات متعدد
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 را یاسلام یدر معمار یرمزپرداز یصورت تخصص

نموده باشلللد برخورد  یاز منظر بورکهارت بررسللل

کله در مورد بورکهلارت به  ینکرده انلد. اکثر آثلار

 هاز دو دسته خارج نبودند. دسته اول ک دهیچاپ رس

آثار را به خود اختصلللاص داده  نیاز ا یادیتعداد ز

 از بورکهارت بودند و یاند تررمه کتاب ها و مقاتات

دادند که از  یم لیرا تشلللک یآثار زیدسلللتله دوم ن

او  اتینظر حیو تشلللر یبه بررسللل یکل یدگاهیلد

  .پرداخته بودند

 قیتحق پرسش

 یمقدس اسلام یراز و رمز در هنر و معمار -9

  به چه معناسل؟ انیسنل گرا دگاهیاز د

از  یمقدس اسلللام یدر معمار یرمزپرداز -2

 بورکهارت چگونه اسل؟ توسیمنظر ت

 

  ییو سنت گرا سنت

 لینصللر در کتاب معرفل و معنو نیدحسللیسلل

سلللنّل به : »دینما یم فیگونه تعر نیسلللنل را ا

از سللنل به  ریرا مراد اسللل، غ نیکه در ا ییمعنا

متعارف  یمتعارف آن اسللل. سللنل در معنا یمعنا

 نیموهن نداشللته باشللد، ا ییآن، اغلب اگر هم معنا

د ش یم یمتعلق به گذشته تلق یقدر هسلل که امر

 نیبه سلرآمده اسلل. مراد از سنل در ا شکه دوران

رز سلللنل  یزیاسلللل که چ دانیرا، سلللنل راو

در  یلیو تبد رییکه تغ یهمان سنت سل،ین یخداوند

و در  دیآ یآن راه ندارد و هرگز دورانش به سللر نم

 یزنده دارد و همگان م یهمه اعصلللار، حضلللور

)نصللر، « توانند از نور و رحمتش برخوردار شللوند.

9333 :91)  

 یها انهیبار بعد از رنسلللانس، در م نیاوت یبرا

آمد که  دیدر رهان مدرن پد یانیلرر سلللتمیقرن ب

« سنل»انسان در بازگشل به  یادعا داشل رستگار

 کیبه عنوان   ییدر همه شئون آن اسل. سنل گرا

م(، 9332-9109بارنه گنون ) یو فلسف یفکر انیرر

آغاز شلللد.  یو محقق بزر  فرانسلللو شلللمندیاند

 انیرر نیوشوان به ا یچون کوماراسلوام ینیکرمتف

چون  یبررسته ا قنیمحق یی. با کوشش هاوستندیپ

نصر و  نیدحسیس نگز،یت نیبورکهارت، مارت توسیت

شللده  حیو تشللر جیهمواره ترو ییسللنل گرا ره،یغ

مکتب را به عنوان  نیتوان ا یکه م یاسللل به طور

و سلللرزنده در رهان امروز دانسلللل.  ایپو یانیرر

ند را به آن پرداخته ا انیسنل گرا شلتریکه ب یباحثم

اخلاق،  عله،یدر ملابعلداتطب ینظر یتوان مبلاحث یم

  .و هنر دانسل نیانسان، عرفان، د

و هنر  یهنر سوونت ،ینیهنر د ،یناسوووت هنر

  ییمقدس از منظر سنت گرا

دانسل که رابطه  یتوان هنر یرا م یناسوت هنر

و  یخود را بلا سلللنلل قطع کرده و به رهان معنو

نر ه»اعتناسل.  یدهد ب یم میکه سنل تعل یروحان

از عاتم معنا و مبنع اتهام  دهیاسل بر یهنر ،یناسوت

 یبشللر اسللل که خود را مسللتقل م یآن روان فرد

اتهللام و  چیه ش،یانگللارد و در مملکللل ورود خو

... هنر ردیپذ یشلللناسلللد و نم یرا نم یاقتدار برتر

 یبا هنر ناسوت یاسل که تقابل آشکار یهنر ،ینید

ممکن اسللل از همان وضللع و منظر  یندارد و حت

بزند و تنها وره  یهنر لیدسللل به خلاق یناسللوت

اسللل که به موضللوعات  نیخواندنش، ا ینید یبرا

 یاررا ب ینید یو تعهدات فیپردازد و وظا یم ینید

  (1: 9311 ،ی)رحمت« دارد. یخودش مقرر م

 با عنوان هنر ینصر در مقاته ا نیدحسیسل دکتر

 نیهنر مقللدس ... کلله در اوت ،یهنر سلللنت ،ینید

در  ارائه شد رانیدر ا ینیهنر د یاتملل نیکنفرانس ب
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اصلطلا   قل،یدر حق»دارد:  یم انیب ینیمورد هنر د

 فقط به ییاروپا یمعادل آن در زبان ها ای ینیهنر د

و مخصللوصللاً  سللمیدر قلمرو مدرن یعنوان مقوته ا

مدرن مناسلللب اسلللل، که در قرون  ییتمدن اروپا

ن آ یمباد یپانزدهم با برآمدن رنسانس آغاز شد، وت

در قرن چهللاردهم  یتوان حت یم یرا در قلمرو هنر

 هللایملللاحظلله کرد. در مورد تمللدن وتویبعلد از ر

 سمیفقط پس از نشر مدرن ،یاصطلاحات نیچن ،گرید

دو قرن گذشته  یّرهان در ط گرید یدر قسلمل ها

، نصر«)مناسب اسل. ر،یو مخصوصاً در صد سال اخ

9331 :02)  

توان هنر بعد از رنسلللانس در  یم یعبلارت بله

هنر در دوران  نیو همچن لیحیمسللل یسلللاهلایکل

 یهنر نیرا عمللدتللاً چن ینید کردیمتجللدد بللا رو

  .دانسل

 یبر آن م دییمهر تأ انیکه سللنل گرا یهنر تنها

آورند که  یبه حسللاب م ینیزنند و آن را هنر راسللت

 اسل. یدارد هنر سنت ستنیانسلان ها حق ز انیدر م

اسل که در بستر سنل  یهنر  یمقصود از هنر سنت

نه  یبودن هنر سنت یسنت»و رشلد کرده اسل.  دهیبات

روش و سلللبک  لیموضلللوخ آن، بلکه به دت لیبه دت

آن اسل که منبع اتهام  لیبه دت لیارراء آن و در نها

 یهنر از روان منفرد و مستقل بشر نیو خاسلتگاه ا

هنر، هنرمند فقط محمل  نیفراتر اسل و در ا یبسل

اسل که از عاتم معنا منبعث شده  یرحمت یو مجرا

 ینید فیتنها به موضوعات و وظا یاسل... هنر سنت

بشر حضور  یزندگ یرا یپردازد، بلکه در را ینم

هنر  هیاسل و نظر یهنر به تمام معنا عمل نیدارد. ا

هنر  نیندارد. ا یهنر هرگز در عرصللله آن را یبرا

 یاسباب یرماعل بشر انیخلق نشلده اسل تا در م

را  یباشلللد و آدم یاشلللیو ع یتجمل پرسلللت یبرا

 قلیسللرگرم سللازد و به خود مشللغول دارد. در حق

 اریبشر  یاسل برا اسلتهخو یهمواره م یهنر سلنت

و  ییایدن اتیشللاطر باشللد و نه بار خاطر؛ هم در ح

او بشلللتابد. حال اگر  یاریبه  یاخرو اتیهم در ح

 نیبپردازد و چن ینیبله موضلللوعات د یهنر نیچن

 «اسلللل. یخود کند، هنر قدسللل فهیرا وظ یخدمت

اصحاب سنل  قلی( در حق1و 91: 9311 ،ی)رحمت

 ریدانند. به تعب یم ینتگرا هنر مقدس را قلب هنر س

هنر » یاسلللام لیاسللتاد نصللر در کتاب هنر و معنو

 میقمست یا وهیاسل و به ش یقلب هنر سلنت یقدسل

 یا وهیتاباند که به ش یرا باز م ییارهایاصلول و مع

 یهنر سللنت یعرصلله ها یتر در تمام میرمسللتقیغ

  (23: 9331)نصر، « اسل. افتهی یتجل

 

  (یی)نمادگرا یرمزپرداز

از رمز ارائه  یو شلللامل یکل یمعنا میبخواه اگر

رمز عبلارت از هر عللامل، »توان گفلل:  یم میده

و  یاسللل که بر معن یو عبارت بیاشللاره، کلمه، ترک

« دتاتل دارد. دینما یآن چله ظاهر م یورا یمفهوم

  (1: 9331 ان،ی)پورنامدار

کتللاب حس وحللدت از قول  سلللنللدگللانینو

 یم انیب اءاتعلومیدر کتاب اح یابوحلامدمحمد غزات

  :دارند

 بیشلهادت ساخته شد تا همسان عاتم غ عاتم»

رز رمز  سلین چیعاتم ه نیدر ا یزیباشلد و هر چ

: 9331 ار،ی)اردتان و بخت« در آن عاتم. یزیو نماد چ

 ییها لیواقع زیما ن ی( در نوشته ها و متون عرفان3

به مثابه نمادها و  یرهلان خلاک نیمحسلللوس در ا

 یباق نمعقول در آن رها یها قلیاز حق ییرمزهلا

 اتیواقع نیا» گریشلللونلد. به سلللخن د یم یتلق

تر  یعات قیدارند که به حقا ییها«نشللانه»ها و «دالّ»

ا ب سللهیکه در مقا یقیکنند؛ حقا یم« اشللاره»از خود 
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 ز،نگی)ت« مشللهود به مثابه سللرّ و رازند. اتیواقع نیا

9319 :99)  

فرض خود را  یسلللنت ییتوان گفل رمزگرا یم

دهلد کلله هر چله در عللاتم ملکوت  یقرار م نیبر ا

 یعاتم خاک یباشد و رمزها و نمادها یم یاسل ازت

ه ک یباشند؛ به طور یاز آن م یریتصلو ایانعکاس 

 یکوپر در کتاب فرهنگ مصلللور نمادها یسللل یر

لکه ب سلللین یملکوت فقط ازت»اعتقاد دارد:  ینتسلل

 یاعطا م راینام ییرویهسلللل و به نماد، ن زین یابد

ماند و تا آن را  یم یقرون مؤثر باق یکند که در ط

سللازد و  یمقدس را زنده م یکه معان ابدی یادامه م

« گردد. یخودش رهنمون م یمللاورا ییرویبلله ن

  : چهار و پنج(9331)کوپر، 

 یبر رمزشللناسلل یدر کتاب مدخل یسللتار رلال

 دهیو عق کندیم دیرمز تأک یاصللل لیبر ماه یعرفان

 یاسل و زبان رمز ییایرمز، پو یاصل لیماه»دارد: 

اسلللل. رمز حامل و  نیبا عاتم ع بیعاتم غ یتللاق

( پس 91: 9372 ،ی)ستار« اسل. یینویم یامیناقل پ

و  هانهنشلللا یرمز را بله معنلا توانیم لیلدر نهلا

دن فراخوان یمؤثر برا یرویدانسللل که بر ن هاییهیآ

اشلللاره  شیمثال اعلا یعنیبه تهن انسلللان،  یزیچ

 .کندیم

  بورکهارت توسیت

( هنرشللناس و 9134-9113بورکهارت ) توسیت

 سندگانیاز رمله نو ،یلللل آتمان یسیسوئ شمندیاند

 انیو از سنل گرا دانیمعتقد به حکمل راو شتازیپ

بود. بورکهارت در خانواده  سللتمیمشللهور در قرن ب

 ایبه دن ایتاتیاهل فضلللل و هنرمند در فلورانس ا یا

 وتیتیفر یهم شللللاگرد یآمللد. در دوران نوروان

 انیو متأته بزر  رر می(حک9113-9117شلللوان )

و  یو مؤانسلللل فکر یبود. دوسلللت ییسلللنل گرا

عمر بورکهارت ادامه داشللل.  انیآن ها تا پا یمعنو

 یقایپس از مسافرت به آفر ،یلادیم 9130در سلال 

در شللهر فاس  ،یمغرب اسلللام یو شللهرها یشلمات

ه از هم شیتمدن و هنر و ب فتهیو شلل دیگز یسللکن

را بود که به  نیو در هم دیگرد یاسللللام لیلمعنو

ر س هیدر قاو هیشاتت قلیاسللام مشرف شد و به طر

 یدر قاو بیبن ط یعل یسللپرد و از محضللر موتا

 مینام گرفل. ابراه نیعزاتد میبهره مند شللد و ابراه

درباره  یسلال ها به مطاتعه و بررس نیدر ا نیعزاتد

 یروانب مختلف معارف، هنر به خصللوص معمار

پرداخل.  یو باطن یدرون یریو تفس ریبا تعب یلاماس

 یرا مبتن یهنر اسلام ژهیبه و ،یو قدسل ینیاو هنر د

دانسل و  یم یو عرفان نظر یبر اشلراق، علم باطن

 یاسلام یدر هنر و معمار انیب وهیداشلل شل دهیعق

  .و رمزگونه اسل نینماد

 

 دگاهیاز د یاسوولام یدر معموار یرمزپرداز

  بور کهارت توسیت

  رمز در هنر مقدس گاهی( جاالف

را که  یتوان هر هنر یدارد نم دهیعق بورکهارت

 د؛یباشللد هنر مقدس نام یموضللوخ آن صللرفاً مذهب

 میتوان یم یچون هنر اساساً صورت اسل؛ پس زمان

 قیکه هم موضوخ آن از حقا میرا مقدس بنام یهنر

منشللأ داشللته باشللد و هم زبان  یو روحان یمعنو

  .دهد یآن هنر بر ورود همان منبع گواه یصور

اسلللل بر دانش و  یهر هنر مقللدّس مبتن پس»

 یمزر نییبر آ گرید یانیبه ب ایشناخل صورت ها، 

را  نیصورت هاسل. در ا سلیکه ملازم و دربا یا

 سللل،ین یقرارداد یکه رمز، نشللانه ا میکن یادآوری

خود رمز،  (archetype) یبلکه مظهر صورت مثات

 یمربوط به معرفل ورود و هست یبه حسلب قانون
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از  یهرگز عار یسللنت یاسلل... رمزپرداز یسللشلنا

هان، از ر یروحان نشی: چه بر وفق بسلللین ییبایز

ن ا یورود یتفافه ها لیّرز شلللفاف ،یزیچ ییبایز

 یقیحق رایز باسلللل،یز نیهنر راسلللت سللل،ین زیچ

  (3: 9331)بورکهارت، « اسل.

 زیو اررا در هنر مقدس ن انیب وهیمنظر او شلل از

 یرمز امر رایاسلللل؛ ز یلیو تمث نیرمزگونله، نماد

و ورود بر  یاسللل بر تب و اسللاس هسللت یورود

 .سلیرمزپرداز

 یدر هنر و معمار یهندسوو ناتیی( رمز تزب

  یاسلام

از  یاسلللام یدر هنر و معمار یهندسلل ناتییتز

 میبللاشللللد. ابراه یبرخوردار م یا ژهیو گللاهیرللا

آثارش،  یرا یبورکهارت( در را توسی)ت نیعزاتد

ه ( گرفتانی: زبان و بیاز کتاب مهم خود )هنر اسلام

مهم پرداخته اسلللل. او در  نیتلا مقلاتات خود به ا

به نظر  یهنر اسللللام دانیراو یمقلاتله ارزش هلا

را معلول منع  یهندسلل ناتییکه توسللعه تز یکسللان

دانند و اعتقاد دارند که  یم یدر هنر اسلللام ریتصللو

 ناتیی( باعث شده اسل که تزریخلأ )نبود تصو نیا

. دینما یوارد م رادیا ردیآن را بگ یرلا یهنلدسللل

به  یمیو اسل یهندس ناتییدارد تز دهیبورکهارت عق

درسللل  لکهبه کار برده نشللده اند ب ریتصللو یرا

و نقص کننللده آن هسلللتنللد.  تویگورایعکس هنر ف

معروف اسللل،  یمیآنچه معموتاً به نام طر  اسللل»

اسللل که تا آن حد  یا ینبات یها هیمرکّب از بن ما

درآورده شده  یبه صلورت سلبک خاص هنر اسلام

از  علیشلللباهل خود را به طباسلللل که هر گونه 

... اسل تمیوزن و ر نیقوان رویدسلل داده و صرفاً پ

و موزون اسللل  یحال منطق نیدر ع یمیطر  اسللل

 یها یملود یو دارا یاضی[ رینسبل ها ی]بر مبنا

 لقیحق نی[ اسل. از تحاظ رو  اسلام اییایقی]موس

 یتعادت یمیاسلل که طر  اسل لیاهم لینها یدارا

کر عشق و صحو عقل. نیاسلل ب )بورکهارت، « سلک

  (913و 914: 9331

هنرمند مسللمان که در رهان اسلام  کیمنظر  از

سلللطح در  کی ایو  یاثر هنر کیدر تلاش بود تا 

 یکنلد؛ در هم گره خوردگ نییرا تز یمعملار یبنلا

 نییزت یراه برا نیشک عاقلانه تر یب ینقوش هندس

ل بر اس یروشن ارینقوش اشاره بس نیکه ا رایبود؛ ز

و  نهیمو وحدت خداوند، ز یگانگیکه  نیا شللهیاند

 نشیرهان آفر ینامتناه یها یاسللاس همه گوناگون

  .اسل

همه مظاهر  یدر ورا لیواقع وحلدت اتوه در»

که سللرشل آن که مجموخ و کل اسل  رایاسلل، ز

گذارد و همه  ینم شیورود خو رونیرا در ب یزیچ

گذارد.  ینم یبر را «یورود دوم»و  ردیگ یرا فرا م

بر رهان اسل  دهیتاب یهماهنگ قیهمه، از طر نیبا ا

شلللود و  یدر رهان نمودار م لیکله وحلدت اتوه

رز وحدت در کثرت  سللللین یزیهم چ یاهنگهم

اتکثره( بله هملان گونله که کثرت در  یف ة)اتوحلد

اتوحللده( اسلللل. در هم گره  یوحللدت )اتکثره ف

ل. اسلل گرید یرنبه و رنبه ها کی انگریب یخوردگ

رسلللد که وحدت  یم ادیمطلب به  نیباز هم ا یوت

آن که رهان از عامل  یعنیاسل،  زیهمه چ یربنایز

 کی ایطناب  کیشده اسل مانند  یزیر یپ یواحد

باز  نشتیبه خو وسلتهیکران پ یب یریخط که در سل

  (70: 9310)بورکهارت، « شود. یگردد و دور م یم

  یاسلام ی( رمز نور در معمارج

خداوند نور : »دیفرما یدر سللوره نور م خداوند

( بورکهارت با 30: 24)نور، « اسل. نیآسلمان و زم

 نیا: »دینما یم انیب میقرآن کر هیآ نیاسلللتنلاد به ا
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 تاورود یکیرا از تار اءیاسللل که اشلل لیپرتو اتوه

اسللل از به  هیشللدن کنا دنیآورد. قابل د یم رونیب

بر  یزیچ هیدرآمدن و همان گونه که سلللا یهسلللت

که از پرتو  یبه بهره ا اءیاشللل د،یافزا ینم یروشلللن

)همان، « برخوردارند. لیواقع زانیدارند از م یهست

 یدرون یهنرمند سللطح ها ،ی( در معمار33: 9310

پوشللاند و  یم یآن ها را با کاشلل یمسللجدها و نما

بررسلللته و  یرا هم با نقش ها گرید یسلللطح ها

از نور  لهیوسللل نیدهد تا به ا یم شیمشلللبلک آرا

ر توان از هن یراستا م نیاستفاده تازم را ببرد. در هم

از رذب کردن  یکرد که نمونه ا ادیمقرنس  یبلایز

حساب  اریب یو پخش کردن نور به اندازه و درره ا

  .اسل قیشده و دق

ر که ب یدر پژوهش یدهندیب یومیمهرداد ق دکتر

هنر انجام داده اسل تفاوت  نهیآثار بورکهارت در زم

 یرنسللانس و معمار یرا با معمار یاسلللام یمعمار

گونه از منظر او  نیا یبر نورده دیلبلا تلأک کیلگوت

  :دینما یم حیتشر

رنسللانس،  یبر خلاف معمار ،یاسلللام یمعمار»

 یانسلللان را متوره به کارکرد هر قسلللمل از بنا نم

ه دو مرتب نیخلط ب یامر از نظر اسلام نیا رایکند؛ ز

و  یو به منزته نداشلللتن صلللداقل فکر لیاز واقع

 ک،یللگوت یبله رغم معملار نیاسلللل. همچن یعقل

 یسلللنگ را با نشلللان دادن حرکت یعیطب ینیسلللنگ

اعتدال و  رایکند؛ ز یسللنگ مرتفع نم در یصللعود

 ،یاسلام یاسل. در معمار یحرکت یسلکون تازمه ب

 گوناگون ناتییشلللکل را با تز یو ب نیماده سلللنگ

دهند؛  یم یماد ریکنند و بدان حاتل غ یبک مسللل

 ییاز نور اسل. گو دهیتراش یبلور ییچندان که گو

عقل  ای یآن ها نه سلللنگ، بلکه نور اته یماده درون

 یومی)ق« منزل دارد. زیاسلللل که در همه چ اقخلل

  (210: 9311 ،یدهندیب

 ،یاسلام یبورکهارت در معمار توسیت دهیعق به

توان  یدهنده بناها را از آن رهل م لیعناصلر تشک

ماد ر لیکرد که بلور کمال و نها هیلبله بلور تشلللب

را با نور و  یکیاسل؛ چرا که اعتدال و توازن و نزد

 لیدر آن به نها یو درخشللندگ یاز آن طرف سللبک

ل که   توحد ینمادها انیدر م»اسل.  دهیکمال رس

شللناسللانه عاتم  یموضللوخ آن همواره وحدت هسللت

 قیآن ل عم قیدق یبه معنا یاسل و نه وحدت متعات

نماد، نور اسلللل که هنرمند  نیو آشلللکلارتر نیتر

داند که آن را چگونه رذب  یم یمسللللمان به خوب

مختلف درخشان  قیکند، عبور دهد و به هزاران طر

  (994: 9331)بورکهارت، « و مشعشع سازد.

  یاسلام ی( رمز خلأ در معمارد

نل از سلل یبه مانند بعضلل زیبورکهارت ن توسیت

دارد در هنر  دهینصر و ...( عق نیدحسلی)سل انیگرا

 یفضا یآن نوع یو به خصوص در معمار یاسللام

ها و  یفضللا همه آشللفتگ نیورود دارد. در ا یخات

اسر سر یبرداشته و رهان انیاز م ایدن یعلائق شهوان

 یآن م نیگزیرا یداریو پا لیآرامش، صللللح، امن

اسل  نیا یاسلللام یشلود. از منظر او هدف معمار

که اشلللرف  یآورد که در آن آدم دیپد ییکه فضلللا

باشللد بتواند شرافل و عزت  یمخلوقات خداوند م

خودش را که پروردگار عاتم در روز ازل در  یاصللل

ه ب یهنر اسلام. »ابدینهاده بود در عهیورود او به ود

ر که د ردبه ورود آو یطیکوشد تا مح یم یطور کل

خود را  هیو اوت یآن انسللان بتواند وزن و وقار فطر

 یابه معن یّاز هر گونه بل حت نیو بنلابرا ابلدیلبلاز

 دیللنبلا زیچ چیورزد. ه یو موقّلل آن دور ینسلللب

خداوند قرار  یانسللان و حضللور نامرئ نیحجاب ب

  (11: 9331)بورکهارت، .« ردیگ
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 یژگیبه سللله و یدهنلدیلب یومیمهرداد ق دکتر

 از منظر یخات یبر فضللا دیبا تأک یاسلللام یمعمار

  :دینما یاشاره م نیبورکهارت چن

 ؛یفیک یبه امر یصرفاً کمّ یفضا از امر لیتبد»

 ییوفضللا نهیزم جادیحال ورد در مخاطب؛ ا جادیا

 ،یهند دیب یومی)ق« تفکر و تعقلل. یمسلللاعلد برا

9311 :211)  

ت بورکهار دگاهیتوان گفل از د یم یطور کل به

ه ب ییگونه اسل: فضا نیا یاسلام یفضلا در معمار

ران و دل  یتمام یته یفضا نیامّا هم ؛یظاهر خات

آورد و نشان از حضور  یدر م ریانسلان را به تسلخ

  .پروردگار متعال دارد ییهمه را

  مسلمانان انی( رمز کعبه در مت

 یمسلمانان رهان به هنگام نماز رو به سو همه

 زین نیکنند و محراب همه مسللارد مسلللم یکعبه م

دوازده  یبدان سو قرار دارند. خانه خدا )کعبه( دارا

متر طول، ده متر عرض و حدود شللانزده متر ارتفاخ 

 ءیباشلللد. به اعتقاد بورکهارت کعبه را تنها شللل یم

 یتوان پنداشلللل که در عبادت ها یم یمصلللنوع

 قلیکند. در حق یم فایمهم ا یرهان نقش نیمسللم

بارها خراب و دوباره  خیانله کعبله در طول تلارخل

 یآن که به معنا یسللاخته شللده اسللل؛ امّا نام اصللل

 یرامحکم ب یلیکننده و دت نیباشد تضم یمکعب م

 نکند. از رییآن تغ یآن اسلل که اسلاسلاً شکل اصل

 یراثر هن لیقعاگر کعبه از نظر وا»منظر بورکهارت: 

ه ساد یمکعب یینشلود لللل از آن رو که رز بنا یتلق

از آغاز هنر  شیآن را از پ دیبا شللتریللللل ب سلللین

آن بسللته به نظر  یانگاشللل که سللرچشللمه معنو

 یبدان معن نیرسد. ا یاتهام م ای رینگارنده به اسلاط

کعبه، در شکل و آداب  یدرون سمیاسلل که سمبوت

 همه رلوه ینطفه ا و ینیباز بسللته بدان، ورود رن

« اسل. یاسلللامشلده توسللط هنر مقدس  انیب یها

  (97: 9310)بورکهارت، 

بررسللته حرمش شللهر مکه در  یباسللتان صللورت

منسلوب به آن اسل.  یمیتطابق کامل با منشلأ ابراه

عبادت همه  یبرا یخلانه خدا به عنوان مرکز ریتلأث

 لیبا روا یگسللترده ا یمسلللمانان رهان وابسللتگ

)خ( و از آن را با منشأ و سرچشمه  میحضرت ابراه

قرآن  لیدارد. بنلابه روا یدیلتوح یهلا نیهمله د

 لیو فرزندش اسلللماع میکعبه توسلللط ابراه م،یکر

 ارتی)خ( بود که ز میبنانهاده شلده و حضرت ابراه

مرکز و سرچشمه: در »گذاشل.  ادیرا بدان بن انهیسات

به عبارت  ای یمعن لیواقع کیاز  هیرلا دو رو نیا

 نهفته اسللل. یتیاز هر معنو یدو رنبه اسللاسلل گرید

 یسلللو بهکه مسللللمانان در نماز رو  نیا یعلل کل

کنند همانا  یاسل ل م یکیمکّه که هر دو  ایکعبه ل 

 یکه رو به سللو یهودیآن اسللل که مسلللمانان از 

 یکه رو به سلللو یحیاز مسللل ایکند  یم میاورشلللل

کند باز  یم دیسللر بر زدن خورشلل یرا ای« شللرق»

 نید»تا  ندیگز یشلللود بدان که بر م یشلللناخته م

 که از آن لاس یکند که مانند درخت اریرا اخت« مرکز

  )همان(« شوند. یها مشتق م نیهمه ا

مکعب  نیدارد که ا یم انیدر ادامه ب بورکهارت

 نیلورب بیاز مرکز ارتباط دارد؛ کعبه ترک یبا تصور

 یمحلّ  یمرکز عاتم خاک»از همه فضاسل.  یو شفاف

گردد:  یقطع م ینآسما« محور»اسلل که به واسطه 

در اکثر اماکن  یعملل طواف بله دور کعبله به نحو

 دیبازتوت نگردد، همچو یمشاهده م یمقدّس باستان

« اش اسللللل. یگردش افلللاک بلله دور محور قطب

  (901: 9331)بورکهارت، 

بودن خلانه خدا )کعبه( به  یمهم محور یژگیو

مورد  یمعروف و مشهور اسلام لیروا کیواسلطه 

بار  نینخست  قیعت لیب نیا.»ردیگ یقرار م قیتصلد
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 لیتوسلط آدم بنا شللده اسللل و سللپس به سبب س

 نادبیتجد یدر محل میو توسللط ابراه دهیگرد رانیو

 قرار یمحور یتحتان هیات یشللده اسللل که در منته

کند. در سلللطح هر  یافلاک را قطع م هیدارد کله کل

که محل تردد  یگریمکلان مقدس د ،یفلک یعلاتم

از همان محور اسل. صورت  یفرشتگان اسل، حاک

املاکن مقلدّس، عرش  نیاز ا کیلهر  یمتعلات یازت

ز کنند، ا یبه دور آن طواف م انیاسل که کرّوب یاته

 «بر کلّ عاتم اسللل. طیمح یکه عرش اته ثیح نیا

  (909 مان،)ه

آخر بورکهارت خانه کعبه را به  قلب انسان  در

 رانگیمورود در آن ب یکه بل ها دینما یم هیتشلللب

را محاصره و  یهستند که دل آدم یاتیشلهوات و ام

شلللوند.  یخدا م ادیاحاطه نموده اند و مانع تکر و 

 بل ها و در گسللتره یشللکسللتن و برانداز» نیبنابرا

که  لاسلل یریبه کنار نهادن هر تصللو یتر عیوسلل

  لیتمث نیو واضح تر دیآ یهمچون بل ها به نظر م

در اسلام اسل که « امر وارب کی» انیب یراممکن ب

و  دیلل]اتعللان[ توح یقلللب برا ریآن خلوص و تطه

 چیامر اسللل که ه نینسللبل به ا یآگاه ایشللهادت 

)همللان، « مگر خللداونللد متعللال  سللللین ییخللدا

  (904و900

 

  یمساجد اسلام یدر معمار رمز

 نیبا مسجد اسل. نخست یاسلام یمعمار شروخ

 نیمسجد اسلام خانه حضرت محمد)ص( بود و اوت

 نه،یدر مد امبریمسلللجد پ یعنی ،یمسلللجد رسلللم

تداوم  یریشکل گرفل و به تعب امبریبراساس خانه پ

 ریتوان به حسللاب آورد. بورکهارت بنابر تعاب یآن م

داشل در  یاسلام یکه از رهان شللناس یریو تفاسل

هنر  رامونیهلا و مقاتات گوناگون خود که پ بکتلا

 یاسلللام یمعمار لینگاشللل؛ بارها به تأو یاسلللام

 طیرا مح یاسللللام یپرداخل. او موضلللوخ معمار

دانسلل و با استناد به گفته ابن خلدون  یم یانسلان

 ،یمنبل کار ،یهنرها، از رمله درودگر شلللتریکه ب

 یو ... با معمار  یسیخوشنو ،یکار یکاش ،یگچ بر

 ژهیو اریبسل یگاهیارتباط اسلل؛ را یمرتبط و دارا

مسللارد در رهان  ژهیو به و یاسلللام یمعمار یبرا

ارت بورکه توسیاز منظر ت نجایاسلللام قائل بود. در ا

دهنده  لیاز عناصلللر تشلللک یبعضللل یبه رمزپرداز

 یمسلارد )محراب، منبر و گنبد( در رهان اسللام م

  .میپرداز

  محراب

 یفرو رفتگ ایبه طاقچه  نیعزاتد میمنظر ابراه از

که امام رماعل  ندیگو یمسارد محراب م واریدر د

که مسلمانان پشل  یو در حات سلتدیا یدر آن را م

 یسلللر او قرار دارنلد حرکات او را تکرار و نماز م

مکه قرار دارند و  یگزارند. همه محراب ها به سللو

هنر  یاهلل دهیللمحراب از پللد یدیللترد چیبللدون ه

و  یاسل که در عمل از عوامل عاد یمقدس اسللام

ه نکت نیشللده اسللل؛ اتبته تکر ا ینیه آداب دروزمر

 ینیتوان آداب د یاسل که بدون آن هم م یضرور

 یمحراب از رهل صوت هیکارکرد اوت»را انجام داد و 

 یاسلللل که در آن قرائل م یانعکلاس اتفلاظ یبرا

محراب  ادآوریحال شلللکل آن  نیشلللود؛ امّا در ع

ل و اس سایمکان کل نیهمان مقدس تر یعنی سا،یکل

 دیبازتوت یآن را به صللورت کوچک تر یشللکل کل

به  یدر سلللاحل نمادپرداز یهمانند نیکنلد. ا یم

شللده،  ختهیکه در مقابل محراب آو یواسللطه چراغ

ه را ب یچراغ مشللکات نی. اردیگ یقرار م دیمورد تأک

اشللاره شللده  نبدا میآورد که در قرآن کر یخاطر م

 ینمادپرداز انیاسل که م یامر مسلأته ا نیاسلل. ا
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ملاً و محت یهودی سهیو کن یحیمس یسایمسلجد، کل

)بورکهارت، « مشللترک اسللل. انیآتشللکده پارسلل

 ی( بورکهارت شلللکل آن را با طاق ها939: 9331

طللاقچلله بللا  نینمودار آسلللمللان و کف ان بر زم

کند.  یم هیباشلد تشب یم ایکه مثل غار دن یفرورفتگ

 یرونیان باسل، خواه در ره لیمظهر اتوه ایغار دن»

)بورکهارت، « غار مقدس دل. ای ،یرهلان درون ایل

 یها لیدارد کله همله روا یم انیل( او ب17: 9310

موضوخ اتفاق نظر دارند که  نیبر مهم بودن ا یشرق

 یروم یمیقد یامپراطور در پرسللتشللگاه ها گاهیرا

که در آن  دهیدپ نیا یبوده اسللل برا یسللرمشللق

 یشده بود. از سو لیتات اتوه نیگزیامپراطور  را

محراب در مراسلللم  لیمظهر افللیلدر یبرا گرید

آن را در کتاب  شهیاسللاس و ر دیبا یاسللام شیاین

 ییواژه به تنها نیا»مسلمانان رستجو کرد.  یآسمان

اژه و نیا ژهیبه و دیبه مفهوم پناهگاه اسل. قرآن مج

آورده  میدر معبد اورشللل یهنهانگا فیرا در توصلل

انزوا گرفتن و دعا  یعزرا برا میاسللل که در آن مر

.« دندیرسلللان یم یدرآملد و فرشلللتگان به او روز

 )همان(

که رهان  دیلفرملا یمحملد)ص( م حضلللرت

شللده اسللل.  داریپد یدیسللف دیاز مروار نشیآفر

خود گرفته اسل مثل  انیرا در م دیکه مروار یصدف

پروردگار را با تمام ورود  امبریگوش دل اسل که پ

خداوند  امیشلنود. در واقع درمحراب اسل که پ یم

شود. در آخر بورکهارت احساس  یم دهیو شلن دایپ

مثل محراب که  یا دهیکه پد دیلنملا یم یشلللگفت

 شیایمراسم ن یاسل برا یا لهیدرهر صلورت وسل

 یو ژرف م قیعم ،یغن یتیمسلللمانان، کانون مظهر

شود که به علل انعکاس کلام خداوند در نماز، رمز 

  .شود یحضور پروردگار محسوب م

 

  منبر

منبر در اسلام عبارت  نیبورکهارت اوت دگاهید از

که حضرت محمد)ص( در  یگاهیبود از مکان و را

 یآن برا یبر باتا نلهیدر شلللهر ملد یمسلللجلداتنب

خواند و آنان را موعظه و  یمسللللملانلان خطبله م

ها آمده  لیاز روا یفرمود. در بعضللل یم ییراهنما

 یمراگ امبریسه پله بود که پ یاسلل که آن منبر دارا

 خود را بر ینشلسل و پا یپله م نیاسللام بر سلوم

 یرا بورکهارت سؤات نیگذاشلل. در ا یپله دوم م

 یبا صلللندت زانیکه منبر تا چه م دینما یرا مطر  م

  .تخل پادشاهان برابر اسل یحت ایاسقف و 

در  ای سلللیها ن نیکدام از ا چیواقع منبر ه در»

 شیکه منبر کماب رایحلال هردو آن هاسلللل، ز نیع

 زی)ص( اسلللل و ن اکرم امبریپ فیرلوه گلاه وظلا

 در خود لهیوسلل نیگونه ا نیاو و بد یخلفا فیوظا

« را فراهم آورده اسللللل. یویو دن یقللدرت معنو

  (913: 9310)بورکهارت، 

 سنل حضرت وهیخود بر ش یدر شلکل کل منبر

 یپلکان یاسلللل. منبر دارا افتهیمحمد)ص( تداوم 

و با محجر که از دوره حکومل  کیبار وستهیاسل پ

 یتابر با یسرپناه یساده دارا دهیپد نیا انیسللجوق

له شده پ نیتر نییدر قسمل پا یپله و در نیبلندتر

رد د دایمنبر تأک لیها بر مظهر شیافزا نیا»اسلللل. 

اسل از مفهوم نردبان رهان که از مرحله  که عبارت

گذرد و به رو  مطلق و  یم یو روحان یویدن یها

 چیانجامد. ه یم یقطب گاهیپلاک اورنگ، همچون پا

 ارادگی نیبر نخسللت یزیها چ یدگرگون نیکدام از ا

اسللللل و هملله منطقللاً  فزودهی)ص( نامبراکرمیللپ

اسلللل که در آن  امبریرفتار پ نینخسلللت یامدهایلپ

موعظه بر مؤمنان  یرا برا یسه پله ا یکرسحضرت 

  (914)همان، .« دندیبرگز
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از مناطق  یدر بعضللل نیعزاتد میابراه دهیعق به

دار  نبایاورنگ سللا ایپله منبر  نیرهان اسلللام باتاتر

 ادآوریشللگفل »شللود.  یگذاشللل م یخات شللهیهم

 بودا ورود دارد نییو آ لیحیاسل که در مس یتخت

 (Tathayata) ای (Loyos)کلام خدا گاهیو آن را

 «لیهوات امبریپ» یرمرئیحضور غ گریبه عبارت د ای

 دهیدر رس ینفوت امدیگمان پ یامر ب نیا یاسل. وت

 لیو حامل خصوص یبلکه تصادف سلل،یاز خارج ن

 )همان(« اسل. یرهان ییو نمادگرا میسیسمبوت

  

  گنبد

بورکهلارت در کتاب خود )هنر مقدس،  توسیت

 یقدس یاصول و روش ها( در مورد گنبد در معمار

  رو شللگریمقدس، نما یاگر گنبد بنا»دارد:  دهیعق

که  گنبد یهشل ضلع «ویگر» ای« ساقه»اسلل،  یکل

 حاملان عرش»آن قرار گرفته، رمز هشل فرشته  ریز

 ؛دمطابقل دارن« گلباد»که خود با هشل رهل « اند

 اسل هانیبخش مکعب شکل ساختمان، نمودگار ک

که چهار رکن آن در چهار کنج بنا، به عنوان اصللول 

عناصر  ،یو رسللمان یحال روحان نیدر ع یو مباد

: 9331)بورکهارت، « شلللوند. یعاتم محسلللوب م

943)  

محمد)ص( در شب معراج خود گنبد  حضلرت

که از صللدف  دینما یرا وصللف م یبزرگ اریبسلل

سلاخته شلده که در چهار ستون و در چهار  یمیعظ

کنج قرار گرفته و بر آن ها چهار کلمه پروردگار در 

 نیسلوره قرآن )اتفاتحه( نوشللته شده اسل. ا نیاوت

چهلار کلمه عبارت اسلللل از: بسلللم اتله اترحمن 

که سرشار از آب،  یو چهار رودخانه بهشلت م؛یاترح

 نی. اسلیاسل از آن ها رار ریعسلل، شلراب و ش

. از یو سللرمد یهسللتند با سللعادت ازت ییها نهرها

و  یمعنو ییاتگو انگریمثال نما نیمنظر بورکهارت ا

  .گنبددار اسل یدر هر بنا یروحان

رمز رو  اسللل که  د،یسللپ دیمروار ای صللدف»

 ی. رو  کلردیگ یگنبدش، تمام مخلوقات را دربرم

 یشلللد، عرش اته دهیآفر گرمخلوقاتیاز د شیکه پ

 )همان(« اسل. طیهسل که عرش اتمح زین

 و شلللهیدارد که گنبد هم دهیعق نیعزاتد میابراه

 یاز آسمان اسل و گنبد کرو یسلمبل ییدر هر را

قرار گرفته اسلللل به  یمکعب ییها هیپا یکله بر رو

 نیا»اسللل.  نیاز اتحاد آسللمان و زم یعنوان رمز

 یدهد که نماد، امر یمناسب نشان م یمثال به نحو

 لسین یاحساس شیگرا کیحاصل  ایمبهم و گنگ 

)بورکهارت، « بلکه نماد، زبان و تسللان رو  اسللل.

9331 :999)  

  

  یریگ جهینت

از  یو پژوهشگران معناگرا که بعض شمندانیاند

 دهیسللنل گرا هسللتند عق انیآن ها وابسللته به رر

اتر که فر یقتیبر حق یاسلام یدارند که هنر و معمار

توان تنها  یاز زمان و مکان اسلللل دتاتل دارد و نم

هنر  قلیبه حق یخیو مطاتعات تار یبه صرف بررس

 گفل نتوا ی. پس مافلیدسل  یاسللام یو معمار

 ی)بورکهارت، نصلللر و ...( برا دگاهید نیا نیمتفکر

و معناگرا  یعرفان یتیهو یاسلللللام یهنر و معملار

 یاسلام یرهنر و معماررا د انیب وهیقائل بودند و ش

 انیدانسللتند. به اعتقاد معناگرا یو رازگونه م نینماد

در درون و تات هنر و  یلیو تمث نینمللاد انیللب

رز  ،یگریو هر هنر مقللدس د یاسلللللام یمعملار

. بورکهارت که از دیآ یآن ها به حسلللاب م علیطب

 ییراسنل گ انیبررسته و وابسته به رر انیمعناگرا

 یتوان قدس یرا م یدارد که هنر یم انیباشلد ب یم
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 و بازتاب یاته یدانسل که بازگوکننده راز و رمزها

 باشد. به اعتقاد او راز یصلنع اته یلیرمزگونه و تمث

 یسرچشمه م قیعم نشیمعرفل و ب یوعو رمز از ن

 یو نگاه معنو یاته یو وح نشیو براساس آفر ردیگ

 ایبه رهان و به اشرف مخلوقات، انسان  یو روحان

از آن هاسلللل. از منظر بورکهارت  یبلاطن ریتفسللل

دارد و انسان را به  یراه به رهان نامتناه ینمادپرداز

 نیو برتر نیباتریکند. او ز یم لیهدا ریهمان مسللل

 یرا در هنرهللا لیللو تمث یینمللادگرا یظهور و تجل

 میدانسل. ابراه یم یدر معمار ژهیو به و یتجسلم

دانسلل  یاسللام هنر نیرا مهم تر یمعمار نیعزاتد

ارها ب یاسلام یخود از رهان شناس ریو براساس تعب

  .دسل زد یاسلام یمعمار ریو تفس لیبه تأو

نقوش  یاعتقاد بورکهارت درهم گره خوردگ به

ر ب یروشن اریرمز و اشللاره بسلل یهندسلل ناتییو تز

و  نهیو وحدت خداوند، زم یگانگیکه  نیا شللهیاند

 نشیرهان آفر ینامتناه یها یاسللاس همه گوناگون

 یو خلأ در معمار یخات یباشللد؛ فضللا یاسللل م

پروردگار بزر   ییرا نماد حضور همه را یاسللام

را به مانند  ینماد و رمز چیه لیو در نها تلهدانسللل

 ینم کینزد یبه وحدت اته یاسلام ینور در معمار

دانسل. بورکهارت محراب را به علل انعکاس کلام 

خلداونلد در نماز رمز حضلللور پروردگار و کانون 

دانسللل ودر مورد منبر  یو ژرف م قیعم یتیمظهر

در خود هم قدرت  لهیوسللل نیداشلللل که ا دهیعق

توان آن  یرا فراهم آورده و هم م یویو دن یمعنو

 حلهمفهوم نردبان رهان دانسل که از مر یرا به معنا

گذشلللته و به رو  مطلق و  یو روحان یویدن یها

انجامد و  یم یقطب گاهیپلاک و اورنلگ، همچون پا

از  یو همه را سلللمبل شلللهیگنبد را هم لیدر نهلا

 یداشل که گنبد کرو دهیدانسلل و عق یآسلمان م

قرار گرفته اسللل را  یمکعب یسللتون ها یبر رو هک

 نیاز اتحاد آسلللمان و زم یتوان بله عنوان رمز یم

 دانسل. 
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