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تبیین مؤلّفه های زیبایی شناسی حکمت متعالّیه و بررسی میزان تجّلی آن در کالبد 
 بازارهای ایرانی؛ 

مطالعة موردی: بازار همدان، سرای شریفّیه

چکیده
امروزه در زمینة زیبایی شناسی و چگونگی قضاوت و تجربة آن، تنّوع بی حد و مرزی در معماری، برنامه ریزی شهری و طّراحی شهری 
ایرانی دیده می شــود. می دانیم که یکی از نمودهای عینی معماری و شهر سازی ســّنتی ایران که متأسفانه امروزه نقش اصلی خود را از 
دســت داده، بازار است. به نظر می رسد بررســي مقوله هاي مربوط به ارزش های زیبایی شناسی شهرهاي اسالمي در بازارهای ایرانی با 
هدف بازآفریني و احیای این ارزش ها ضروری است؛ چرا که به باور حکمای اسالمی، زیبایی های موجود در محیط، جلوه هایی از زیبایی 
مطلق یعنی حق  تعالی هســتند و بازارها همواره به عنوان ســتون فقرات شهرها ایفای نقش کرده اند. با توّجه به این نکته، در این تحقیق 
دیدگاه های مختلف در زمینة زیبایی شناسی اســالمی بررسی و ویژگی های بازارهای ایرانی بازخوانی شده  است. در ادامه و در بستری 
از مطالعات کتابخانه ای و میدانی و با اســتفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و  تحلیل محتوا و شیوة تحقیق گروه تمرکز، شاخص های 
زیبایی شناســی در حکمت متعالّیه )زیبایی شناسی جامع( استخراج و در مورد کالبد سرای شریفّیة همدان تحلیل شده  است. نتایج حاصل 
از این پژوهش نشــانگر این مهم هستند که مؤلّفه های زیبایی شناســی جامع در بازارهای ایرانی در قالب دو گونة کّلی مؤلّفه های ذهنی 
ـ روان شــناختی و فرمی ـ کالبدی قابل تقسیم بندی هستند و عوامل بسیاری از جمله نور، رنگ، کمال، تناسب، هندسه، سلسله مراتب در 

آفرینش این زیبایی تأثیرگذار بوده اند.

واژگان کلیدي: زیبایی شناسی اسالمی، حکمت متعالّیه، زیبایی شناسی جامع، بازار ایرانی، سرای شریفّیة بازار همدان.
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مقّدمه و بیان مسئله
ایــران در طول تاریخ همواره یکی از برجســته ترین مراکز تجّمع 
انسانی بوده است که ساختار شــهرهای سنّتی و اسالمی آن با نظام 
شناختی کیهانی اش غنی ترین الگوهای معماری و شهرسازی را باز 
می نمایاند. سنّت در اینجا نه به معنای اعتقاد به ارتجاع و واپسگرایی، 
بلکه به معنای اعتقاد به اصولی مترقّی، ماندگار و هویّت بخش است 
که کرامت و حقوق انســان و محیط پیرامون او را پاس می دارد. در 
واقع شهر سنّتي منظومه  بناهایي است که تحت سیطرة بینش سنّتي 
و آداب و رســوم آن و متأثر از محدودیّت هاي اقلیمي و فني شکل 
گرفتــه و الجرم داراي وحدت و هم آوایی اســت و اهدافي متعالي و 
الهي را پیگیري مي کنند. این نوآوري در پي دست یافتن به کمالي 
است که هرگز حاصل نمي شود، مگر در عالم باال. خداوند سبحان 
احسن الخالقین است و انسان که خلیفة خداوند بر روي زمین است 
با خالقیّت، این ودیعة الهي ذرات وجود را به ســوي نظمي کیهاني 
ســامان مي دهد. معمار و شهرساز معتقد به سنّت نوآوري را تکمیل 
تدریجي دســتاورد پیشینیان و سپردن آن به آیندگان مي داند. معمار 
و شهرساز ســنّتي به اندازه توان خود ارزشــي بر ارزش هاي معماري 
مي افزاید و ادعاي معماري خلق الســاعه را ندارد )حجت، 1384: 62-

55(. از این رو، فضاي زندگي شــهرهای اسالمی همواره تحت تأثیر 
قوانین الهي بوده که با جاري شــدنش تمامي شئون زندگي مردم را 
در بر مي گرفت و محیطي روحاني را فراهم مي آورد که نمودش در 
تمامي اندام هاي این شــهر از خانه تــا میدان و از کوچه تا خیابان و 
بازار دیده می شــود. در این زمینه، پژوهش های بسیاری بر چیستی، 
شخصیت ، ســاختار، ارکان، ابعاد، الگو ها، انواع، نمونه ها، ویژگی ها، 
شــئون، صفات، تحوالت و تطورات و شــاخص های شهر اسالمی 
تاکید داشــته اند )نقی زاده، 1389: 1-14؛ پورجعفر و دیگران، 1394: 
3-21؛ خدایی و تقوایی، 1390: 103-113؛ نقی زاده، 1394: 63-80 ؛ 
رحیمی و نقی زاده، 1395: 13-20؛ عرفانی و نوید پور، 1387: 72-91؛ 
نقی زاده، 1377: 47-61؛ مشــکینی و رضایی مقدم، 1393: 37-68؛ 
بیات، 1394: 137-167 و صفایی پور و سجادیان، 1394: 205-159(.

در شهر اسالمی معماران مؤمن با هنر خود در ایجاد درکي بهتر از 
فضاي هستي معتقد به آن، طرّاحي فضاهاي شهري و بناهای معماري 
را بر عهده گرفتند تا مؤمنان در فضاهایي قرار گیرند که جلوه هایي 
از حق را به یاد آورند. در شــهر اسالمی هم مؤمن به عنوان شهروند 
این شــهر و هم اثر معماری و فضای شهری به عنوان محصول عمل 
هنرمند معمار وجهی مشــترك دارند و آن یاد خداســت. معمار در 
مســجد، بازار، مدرســه و بناهاي دیگر ضمن برآوردن نیازهاي مادّي 
اســتفاده کنندگان از آنهــا، جلوه هایي از حضور  خــدا را به تصویر 
مي کشــد؛ در واقع مسافر این شهر همیشــه خود را در درون چیزي 
مي بیند، از حالي به حال دیگر و از ادراکي به ادراکي دیگر دســت 
مي یابد )اســتیرلن، 1377: 63(. با این تفّکر اندام هاي گوناگون شهر 
اســالمی در یک نظام پیوســته و هماهنگ ادراکي قرار مي گیرند؛ 

اما در این نظام پیوســته، یکی از بارزترین نمودهای عینی معماری و 
شهرسازی مجموعه های بازار شهری است که همواره به عنوان ستون 
فقرات و قلب تپندة شــهر ایفای نقــش می کند )لک و حکیمیان، 
1396: 109-134(؛ چرا که در شهر اسالمی، استفاده کننده از فضا از 
دروازه هاي شــهر به بازار و کاروان سراهاي اطراف آن وارد می شد. در 
این شهر بازار مکاني است براي فعالیت هاي اقتصادي؛ اما در اسالم، 
اقتصاد از معاد باری تعالی جدا نیست. در این مکان معامالتي چند 
سویه صورت مي گیرد که یک سوي آن خداست. این موضوع فقط 
در روابط بین افراد دیده نمي شــود بلکه با ساخت نیایشگاه در کنار 
راسته بازار و دعوت بازاریان و خریداران به نماز بر وجود رابط اصلي 
این معامالت یعني خداوند تأکید مي کند. در برخي بازارها مساجد، 
مدارس و دیگر بنا هاي مذهبي چنان در مســیر راستة اصلي و فرعي 
قــرار مي گیرند که تفکیک فعالیّت اقتصادي و فرهنگي غیر قابل 
انجام است )سرایی، 1389: 25-37؛ دانشپور و شیری، 1394: 25-17(. 
در مطالعة معماری بازار نیز آنچه ذهن تحلیل گر انســان را به خود 
مشغول می کند، تکرار و تدامی است که در فرم ساختمان و اشکال 
مشــترك بازار ها چون راهرو ها، طاق های گنبدی شکل، نورگیر ها و 
... وجود دارد. در واقع فضاها و عناصر سرپوشیده و سر باز بازار چون 
راسته، چهارسوق، سرا، تیم، تیمچه و داالن را می توان از با ارزش ترین 

تجربه های معماری و شهرسازی دانست )جباری، 1389: 37-29(.
پیدایی و موجودیّت بازارها در سرزمین پهناور ایران از گذشتة بسیار 
دور آغاز شده و طی قرون متمادی به دالیل گوناگون اقتصادی، سیاسی، 
نظامی و مذهبی به تدریج تکامل یافته اســت )ایراندوست و بهمنی 
اورامانــی، 1390: 5-15(؛ اما امروزه بازار  نه تنها کارکرد و هویّت اصلی 
خود را از دست داده است، بلکه عناصر شکل دهندة فضا که همواره زیبا 
و متناسب با فرهنگ و هنر اسالمی و ارزش های جامعه بوده اند در حال 
افول و فراموشی هستند )لک و حکیمیان، 1396: 109-134(. با بررسی 
مطالعات انجام شــده در زمینة زیبایی شناسی معاصر، می توان مدعی 
شد که بیشتر مطالعات محدود به زیبایی های ظاهری است؛ به ویژه در 
عصرکنونی که بشــر به بهانة تجّدد همه جانبه، افزون بر بی مهری به 
میراث تاریخی خود، تالش کرده هنر و زیبایی شناســی را هم همانند 
هر عرصة دیگری، دنیوی و مادّی کند. زیبایی شناسی معاصر، نه تنها از 
نظر معرفت شناسی، بلکه به لحاظ روش مطالعه هم با آنچه در سنّت و 
دین رایج بود، زاویه گرفته و پیامد این فاصله، بروز مشکالت و از بین 
رفتن هویّت و زیبایی در بسیاری از بنا های معماری ایرانی امروزی است. 
از این رو، درك و بررســي مقوله هاي مربوط به زیبایی شناسی بازارهاي 
ســنّتی ایرانی، با هدف بازآفریني و احیای این ارزش ها ضروری است. 
ارزش هایی واجد کیفیّت های مطلوب زیبایی شــناختی که می توانند 
کالبد بحران زده شهر ایرانی امروزی را غنایی دوباره بخشد؛ زیرا یکی از 
مهم ترین و تأثیرگذارترین بنیادهای هویّت ساز در همة ابعاد فرهنگی و 
انسانی جامعه دیدگاه آن جامعه دربارة زیبایی شناسی است. ویژگی های 
زیبایی شناســانه و هویّت می توانند رابطه ای دوســویه و متقابل داشته 
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باشند. زیبایی شناسی، نشانگر سمت و سوی دگرگونی های فرهنگی و 
اجتماعی جامعه است. اگر ارزش های زیبایی شناسانه دچار بحران شود 
کم کم همة ابعاد جامعه به ســوی بحــران حرکت می کند. در تفّکر 
آرمانی اســالمی، هنرمند باید صورت حقیقت را بشناســد و شکل یا 
قالــب حقیقــت را درك کند و از آنجا که یکــی از نتایج متّرتب بر 
هنرها تجلّی زیبایی اســت، فضای حاصل از ظهور هنر باید نشانگر 
زیبایی باشد )بمانیان و دیگران، 1389: 37-70 ؛ صادقی، 1393: 81-70 
؛ صادقی و جنگجو، 1396: 377-392(. با توّجه به آنچه گفته شد این 
مقاله می کوشد تا در بستری از مطالعات کتابخانه ای و میدانی، مبانی، 
مؤلّفه ها و شــاخص های زیبایی شناســی در آرای متفّکران حکمت 
متعالیّه )زیبایی شناســی جامع(، اســتخراج و در نمونة موردی مطالعه 
و بررســی کند. به منظور انجام این مهم، ســرای شریفیّة بازار همدان 
انتخاب و شاخص های زیبایی شناسی در عناصر گوناگون شکل دهندة 
ســرای شریفیّة همدان تحلیل شده است. همچنین راهکارهایی برای 
بازآفرینی این ارزش ها در بازارها به عنوان گونه ای از فضاهای منسجم 

شهری ارائه شده  است.

روش پژوهش
تحقیــق حاضر به منظور بازشــناخت مؤلّفه ها و شــاخص های 
زیبایی شناســی در آرای متفّکران حکمت متعالیّه )زیبایی شناسی 
جامع( و تحلیل این شــاخص ها در کالبد ســرای شریفیّة همدان 
بــه عنوان نمونة موردی، از روش های تحقیــق توصیفی- تحلیلی، 
تحلیــل محتــوا و موردی بهره گرفته  اســت. همچنیــن در فرایند 
پیشــبرد تحقیق، از شیوه های تحقیق مشــاهده، مرور متون، منابع 
و اســناد تصویری استفاده شــده و برای تحلیل محتوا و دسته بندی 
شــاخص های زیبایی شناسی جامع به دســت آمده از مبانی نظری 
پژوهــش و ارزیابــی نمونــة موردی بر اســاس این شــاخص ها، از 
شــیوة گروه بحــث متمرکز )مصاحبــه گروه کانونــی یا مصاحبه 
گروهی(1 بهره گرفته شــده  اســت. در شــیوة گروه بحث متمرکز، 
افرادی مشــّخص و انتخاب  شــده، در یک یا چند بحث گروهی 
در زمینــة موضوعی خاص یــا مجموعه ای از موضوع ها شــرکت 
می کنند. در واقع این شــیوه، نوعی مصاحبه گروهی هماهنگ در 
قالب جلســه های بحث سازمان دهی شــده  است که طی آن افراد، 
نظر هــا و تجربه های خود را در تبادل نظر با یکدیگر به اشــتراك 
می گذارند. در این شــیوه، پژوهشــگر، شــرکت کنندگان )یا گروه 
نمونه( را که تعداد آنها بین 4-12 نفر اســت )بر اســاس متجانس 
یا نامتجانــس بودن شــرکت کنندگان( بر مبنای طــرح پژوهش و 
توانایــی همکاری آنان به صورت هــدف دار انتخاب می کند. این 
شیوه دارای 3 مرحله اصلی است: 1- مفهوم-سازی )تعیین موضوع 
بحث و هدف از تشکیل گروه( 2- مصاحبه گروهی )آماده کردن 
سؤاالت و راهنمای بحث، انتخاب شرکت کنندگان، انتخاب زمان و 
مکان مناسب، اجرای بحث گروهی( 3- تجزیه و تحلیل اطالعات 

)اســتخراج، مرور، کدگذاری، ســازمان دهی و طبقه بنــدی داده ها، 
تحلیل و تفســیر نتایج و تهیة گزارش نهایی( )خســروی و عابد-

سعیدی، 1389: 19-30 و صادقی، 1387: 75-47(.
در ایــن پژوهش، 2 گــروه بحث متمرکز 6 نفــره از متخصصان 
معماری و طرّاحی شــهری تشکیل شــد. نمونه گیری این تحقیق 
کاماًل هدفمند بود و افراد انتخاب شــده برای شرکت در گروه های 
متمرکــز، شــامل اعضــای هیئت علمی دانشــگاه، دانشــجویان و 
دانش آموختگان کارشناســی ارشــد معماری و طرّاحی شــهری و 
کارشناســان و مدیران سازمان میراث فرهنگی بودند که از یک سو 
بــا مباحــث مرتبط با زیبایی شناســی اســالمی و زیبایی شناســی 
حکمت متعالیّه )جامع( و از ســوی دیگر با وضعیّت موجود سرای 
شــریفیّة بازار همدان آشــنایی کامل داشــتند. به منظور پیشــبرد 
تحقیق، ابتــدا به کمک مطالعــات اســنادی و روش های تحقیق 
توصیفــی ـ تحلیلــی و تحلیل محتــوا، مؤلّفه ها و شــاخص های 
اولیّة زیبایی شناســی در حکمت متعالیّه شناسایی شد. در ادامه بر 
اســاس موارد شناسایی شــده، گروه بحث متمرکز اوّل تشکیل و از 
حاضران خواســته شد تا بر اســاس ویژگی های مشترك مفهومی، 
هر کدام از شــاخص های شناسایی شــده را تصدیق و دســته بندی 
کنند. با تحلیل و تفســیر نتایج این مصاحبة گروهی، شــاخص ها 
و مؤلّفه های زیبایی شناســی جامع دســته بندی و در قالب نمایه ای 
ارائه شد. در ادامه و بعد از شناخت و تحلیل یکپارچة وضع موجود 
ســرای شــریفیّة بازار همدان، گروه بحث متمرکز دوم تشــکیل و 
از اعضای گروه خواســته شــد تا چگونگی تأثیرگذاری مؤلّفه های 
زیبایی شناسی جامع در عناصر تشــکیل دهندة سرای شریفیّة بازار 
همدان را بررســی و تحلیــل کنند. نتایج حاصــل از این مصاحبة 
گروهــی در قالــب جدولی ارائه شــد و بر اســاس آن راهبرد ها و 
راهکار هایی نیز برای بازآفرینی ارزش های زیبایی شناسی  جامع در 

بازار ها به عنوان نمونه ای از فضاهای شهری ارائه شد.

چارچوب نظری 
سراها به عنوان فضاهاي مهم بازار ایرانی 

بازار به مثابه قلب تپنده شــهر ایرانی- اسالمی نه تنها نمود ابعاد 
اجتماعی-فرهنگی-اقتصادی شــهر، بلکه مهم ترین فضای شهری 
و بســتر استخوان بندی شهر ایرانی اســالمی است؛ چنان که نقش 
بازار در ســازمان فضایی شهر ایرانی اســالمی، موضوع بسیاری از 
پژوهش های متأخر بوده است )لک و حکیمیان، 1396: 134-109(. 
در زمینه مفهوم لغوی بازار باید اذعان کرد که واژه بازار در فارســی 
میانه، وازار بوده و بــا ترکیب هایی چون وازارگ )بازاری(، وازارگان 
)بــازرگان( و واذاربد اســتفاده شده-اســت )ایراندوســت و بهمنی 
اورامانــی، 1390: 5-15(. ایــن واژه در زبان پهلــوی »واکار« خوانده 
شده که با گذشت زمان به شکل بازار درآمده است. در زبان عربی 
 »basar« بیزار« و »بیازره« )ادیب صابری، 1364: 1(، در زبان آلمانی«
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و در زبان ماالیایی »Pazar« تلفظ می شــود )سرایی، 1389: 37-25( 
و مجموعاً به معنای »جایگاه داد  و  ستد« دانسته شده  است )حبیب، 
1385: 27-34(. ســاختمان بازار در شــهرهای قدیمی ایران، ستون 
فقرات کالبدی شهر را تشکیل می داد و سایر عناصر مهم شهری، 
مانند مسجد، مدرسه، تکیه و حمام را در بافت شهری به یکدیگر 
متّصل می کرد. در واقع بازار، کیفیّت پیوستگی را در شهر ایرانی ـ 

اسالمی کهن، متبلور ساخته است )ضیاء توانا،1380: 20(. 
جایگاه بازار در شــهر اســالمی، محل توّجه و موضوع تفّحص 
و تحقیــق بســیاری از جغرافیدانــان، خاورشناســان و مخصوصاً 
اسالم شناســان قرن بیستم بوده اســت. بعضی از آنان بازار را بخش 
اساسی و هستة مرکزی »شهر اسالمی« خوانده اند )ماسینیون، 1389: 
474( و بعضی دیگر چون پالنول، مســجد جامع را و برخی مانند 
گرونه باؤم، هر دو را. به هر حال، همبســتگی مسجد جامع و بازار 
به عنوان یک مجموعه و اهمیت آن دو در ســاختار بنیادی شــهر 
اســالمی، امری مشهود و عینی اســت )حبیب، 1385: 27-34(. از 
لحــاظ  اجتماعي  ـ فرهنگي  بازار همواره کانون  بزرگ  خبررســاني  
درون شــهري  بوده  اســت  )بیهقی، 1356: 730(. در شــهر اسالمی 
بازارها به مســجد جامع وابســتگی کالبــدی و کارکردِی نزدیکی 
داشــته اند. مسجد جامع به ســبب تقّدم وظایف مذهبی، در جای 
مناســبی در هســتة مرکزی و محور اصلی شهر ســاخته می شد و 
بازار به عنوان مرکز معیشــت مردمی و فّعالیّت های صنفی معموالً 
در جوار مســجد جامع قرار داشــت. بازارها به شکل هاي کالبدی 
مختلف وجود دارند که در تصاویر شــمارة 1 تا 3 نمونه ای از آنها 

ارائه شده است.
اما از مهم ترین عناصر و فضاهای بازار ایرانی، ســراها هســتند. 
ســراها در طول اصلي بازارها، فضاهایــي بوده اند که در عمق قرار 
مي گرفتند و فقط از طرف بازار ورودي داشــتند. سراها )باراندازها( 
مخصوص انبــاِر کاالهایی بودنــد که قصد عرضه شــدن آنها در 
زمانی خاص وجود داشت و تجار بازار آنها را در سراها می انباشتند 

و به تدریج به مغازه و حجره برده و به فروش مي رساندند. 
ســراها دو نوع اند: سراهاي سرپوشــیده که تعداد آنها بسیار کم 
است؛ مانند سراي چهار بازار نزدیک چهار سوق بزرگ بازار تهران 
و ســراهای روباز که اکثر ســراها از این نوع هستند. عنصر مرکزي 
ســراها حیاط اســت و حجره هــا گرداگرد آن قــرار دارند. پس از 
ورودي که خود شــامل سردر، هشتي و داالن است حیاط قرار دارد. 
تقریباً در کلیه سراها دورادور طبقة باال، ایواني سراسري هست که 
محل عبور مردم بوده و دسترسي به داخل حجره ها به وسیله همین 
ایوان باریک، صورت مي گرفته است. بیشتر سراها، طرحي مربع یا 
مربع مســتطیل دارند که گوشه هاي آن پخ شده، فضاي سبز دارند 
و باغچه هاي آن شــبیه طرح حیاط هاي اشراف است؛ یعني حوض 
در وســط است و چهار گوشــة حیاط درخت کاري و یا گل کاري 
شــده است. معماري سراها به گونه ای اســت که فضاي باز داخلي 

نمایي قرینه ســازي شــده، هندســي و منظم دارد؛ مثاًل اندازة همة 
حجره ها یکســان است. فضاي ورودي این ســراها اغلب با اندکي 
فرورفتگي با سردري آجرکاري و یا کاشي کاري با دري بزرگ مزیّن 
شــده است. درهاي سراها شب ها بسته مي شود؛ مانند سراي امیر و 

سراي انیس الدوله در بازار تهران )فرزانه، 1378: 51-48(.
پس از بازشناخت مفاهیم مرتبط با بازار و معرفی سراها به عنوان 
یکی از فضاهای اصلی بازارها، در ادامه به بازخوانی مفاهیم مرتبط 
با زیبایی و زیبایی شناســی در فرهنگ اسالمی و حکمت متعالیّه 

پرداخته شده است.

تصویر شمارة 1: بازار الرَ، بازار متقاطع )صلیبي(؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 140

تصویر شمارة 2: بازار کاشان، بازار چند محوري؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 143

تصویر شمارة 3:  بازار شیراز، بازار خطي )طولي(؛ ماخذ: پیرنیا، 1378: 136
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انگاره های مؤثر در خلق زیبایی در فرهنگ اسالمی 
زیبایی امری نســبی اســت و بــه معنی حالــت و کیفیت زیبا و 
عبارت اســت از نظــم و هماهنگی به همراه عظمــت و پاکی که 
در شــیء وجــود دارد و عقل و تخیّل و تمایالت عالی انســان را به 
تحســین وا  دارد و لّذت و انبســاط پدید آورد )فرهنگ معین، ذیل 
واژه(. زیبایي شناســي از منظرهاي گوناگون قابل بحث است. مفهوم 
این واژه در هر یک از حوزه هاي معرفت شناسانه، علوم عقلي و علوم 
نظري، علوم قدیم و علوم جدید،  معنایي قابل تفکیک دارد. به باور 
حکمای اسالمی، زیبایی های موجود در این عالم، جلوه های مفیدی 
از زیبایی مطلق یعنی حق  تعالی هســتند )ذوالفنون، 1389: 16-20(؛ 
چرا که از دیدگاه دین مبین اسالم و قرآن کریم، سرچشمة همه چیز 
خداست و پایان همه چیز نیز به سوی اوست. او جهان را آفرید و ما 
انسان ها را چنان آفریده که می توانیم جهان را درك کنیم و دریابیم ) 
َّی تُؤْفَُکوَن()غافر، آیة  ُُّکْم َخالُِق ُکِلّ َشْیٍء ال إِلََه إاِل ُهَو فَأَن ُ رَب ذَلُِکُم اللَّ
62(. در واقع حق تعالی سرچشمه و پدید آورندة همة حسن هاست 
و همة زیبایی های محســوس، آفریدة او هستند. همچنین سرچشمة 
َِّذی أَْحَسَن  همة حسن های نامحسوس و عقلی و قلبی نیز اوست )ال
ُکلَّ َشْیٍء َخلََقهُ()سجده، آیة7(. همة زیبایی های اخالقی و رفتاری و 
شهودی نیز به او باز می گردد و مبنای هر کار اخالقی، خداوند است. 
همة خوبی ها به او استناد دارد و اگر بدی باشد، ناشی از سوء اختیار 
ِّئٍَه  ِ وََما أََصابََک مِْن َسی انســان است )َما أََصابََک مِْن َحَســنٍَه فَِمَن اللَّ
فَِمْن نَْفِسَک()نساء، آیة 79( )هاشم نژاد، 1385: 313-332(. پس، حق 
تعالی، زیبای مطلق است که زیبایی ها را برای بندگانش بیرون آورده 
بَادِهِ( )اعراف، آیة 32(، آسمان را زینت  َّتِی أَْخرََج لِِع ِ ال اســت )زِینََه اللَّ
ْیَا( )صافات، آیة 6(، چهره زمین  ن اَء الدُّ ــمَ َّا زَیَّنَّا السَّ بخشــیده است )إِن
َّا َجَعلْنَا َما َعلَی األرِْض زِینًَه لََها()کهف،  را به زیورها آراسته اســت )إِن
آیة 7( و کار هر گروه را در نزد خودشــان جلوه داده است )َکَذلَِک 
ٍه َعَملَُهْم( )انعام، آیة 108(. از ســوی دیگر، هر آنچه نام  ـا لُِکلِّ أُمَّ زَیَّنَـّ
ُ ال إِلََه إاِل  نیکوست، از آِن اوست و او در نام و نشان نیز زیباست )اللَّ
ِ األْسَماُء الُْحْسنَی فَادُْعوهُ بَِها  ُهَو لَُه األْسَماُء الُْحْسنَی()طه، آیة 8(؛ )ولَِلَّ
َِّذیــَن یُلِْحُدوَن فِی أَْســَمائِهِ()اعراف، آیة 180(. پس او هم در  وََذرُوا ال
نام زیباســت و هم در کردار؛ و به تعبیر دیگر هم در ذات و صفات 
زیباست و هم در فعل )خرقانی، 1390: 60-86(. این حقیقت که این 
خداوند است که سرچشمة حسن ها و زیبایی هاست )صبغه االه و من 
احسن من االه صبغه( )سوره بقره، آیة 138( همان اصلی ترین حلقه ای 

است که در معماری و شهرسازی معاصر فراموش شده است.
گفته شد که در قرآن سرچشمه زیبایی ها خداوند و صفات اوست. 
انواع زیبایی ها در آیات قرآن به ســه گروه تقســیم شده است: الف( 
زیبایی های مادی و ظاهری: »و االنعام خلقها لکم فیها دفء و منافع و 
منها تاکلون« )نحل، آیات 5-8(؛ ب( زیبایی های معقول »افال ینظرون 
الی االبل کیف خلقت« )الغاشــیه، آیة 17( و ج( زیبایی های معنوی 
و روحــی )اخالقی( »فاصبر صبرا جمیال« )معــارج، آیة 5( )نقره کار، 
1387: 218(. در ایــن زمینه و از دید مرتضی مطهری، تعریف ماهوی 
و منطقی از زیبایی اوالً غیر ممکن و ثانیاً غیرســودمند است و بهتر 

است به جای آن به بررسی آثار و نتایج زیبایی پرداخت. تقسیم وی 
از انواع و مراتب ادراك زیبایی، براســاس توّجه به آثار زیبایی است 
و بر این اســاس زیبایی را در چهار ردة »حسی«، »خیالی«، »عقلی« و 
»قلبی« اثرگذار و قابل درك می داند )مطهری، 1378: 82(. همچنین 
تناســب و توازن، چینش منظم، تنوّع و تضــاد، گوناگونی رنگ ها، 
پیراستگی از عیوب و هدفمندی، ویژگی های آفرینش الهی در نظام 
هستی اند که از آنها به عنوان نشانه های زیبایی در قرآن کریم نام برده 

شده  است )خرقانی، 1387: 47-11(.
معماران و شهرســازان نیز براساس گفته های ارزشمند فیلسوفان و 
عالمان اسالمی مفاهیمی مرتبط با زیبایی شناسی در زمینة معماری و 
شهرسازی ایرانیـ  اسالمی، مطرح و عناصر و مؤلّفه های زیبایی شناسی 
در شهر ایرانی- اسالمی را معرفی کرده اند. محمود توسلی در کتاب 
قواعد و معیارهای طرّاحی فضای شــهری هماهنگی و تناسب جزء 
و کل را بحث اساســی زیبایی می دانــد و بیان می دارد هر فضایی را 
در شــهر نمی توان فضای شهری دانست، مگر آنکه بر اساس قواعد 
زیبایی شناسی شکل گرفته باشد )توسلی، 1376: 3(. اینکه چه فضایی 
در شهر معینی زیباست، ریشــة فرهنگی و تاریخی دارد. وی عناصر 
زیبایی در شهر ایرانی را آگاهی از فضا، اصل سادگی، نظم، پیوستگی، 
هم پیوندی، محصوریّت، اصل سادگی، طرّاحی جداره ها، خصوصیّت 
ایســتایی و پویایی، مقیاس و تناســب، تقارن، فضاهای متباین، اصل 
قلمــرو، و اصل ترکیب می داند )همان: 83-113(. محمد نقی زاده در 
کتاب ادراك هویّت و زیبایی شهر در پرتو تفکر اسالمی، از تقسیم 
زیبایــی بــه زیبایی معنوی و زیبایــی مادی، زیبایی معقــول، زیبایی 
محسوس، زیبایی حقیقی و زیبایی کاذب، یا زیبایی طبیعی و زیبایی 
هنری ســخن گفته  اســت )نقــی زاده، 1386: 233(. وی بیان می دارد 
زیبایی در شــهر و بنای ایرانیـ  اسالمی را عناصری چون نماد و رمز، 
لــّذت و مطلوبیّت، هویّت، ذوق، کمال، پاکی، هماهنگی، معنویّت، 
امنیّت، ذکر، یادآوری، علم، آگاهی، هدایت، آرامش، فقدان احساس 
غربت، معناداربــودن محیط، نورانیّت و آینگی، قانون مندی، دوری از 
زشــتی، رنگ، وحدت، تعادل، حد، حریم، اندازه، مقیاس انسانی، و 
وحدت در کثرت تشــکیل می دهند )همان: 293-302(. عبدالحمید 
نقره کار در کتاب درآمدی بر هویّت اسالمی در معماری و شهرسازی، 
زیبایــی را وجودی حقیقی می داند که در عالــم ماده با صورت های 
مادی به وسیله حواس و در عالم معقول با صفات مفهومی به وسیله 
عقل و در عالم ملکوت به وســیله دل )روح(، به نســبت قوه و ظهور 
وجود  و ظرفیّت مخاطبان ادراك می شود )نقره کار، 1387: 248-239(. 
وی عناصر زیبایی شناســی را کارایی، ایستادگی، تناسب، سرزندگی 
و پویایــی، شــکوه، برانگیزندگی، ظرافت، بی عیــب و نقص بودن، 
خالقیّت، اصیــل و با ارزش بودن، ظهور و بروز کامل داشــتن، تنوّع 
داشتن عناصر، پر نقش و رنگ بودن، آرامش بخش و ایمن بودن و ... 
می داند که این نکات و مؤلّفه های ارزشمند می تواند برای بازآفرینی 

زیبایی در شهر معاصر به کار گرفته شود. 
در جــدول 1 انگاره هــا و مؤلّفه هــای زیبایی شناســی از دیدگاه 
متفّکران اسالمی و متخصصان معماری و شهرسازی ارائه شده است.
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جدول شمارة 1: تحلیل دیدگاه متفّکران اسالمی و متخصصان معماری و شهرسازی ایرانی اسالمی در زمینه زیبایی شناسی
مؤلّفه های زیبایی شناسی نگرش متفّکر/ صاحب نظر

نمادپردازی، کمال، لّذت
نشانه، تدریجی بودن شکل گیری

زیبایی شناسی وجودی: زیبایی و جمال و آرایش در هر هستی 
بسته به آن است که سرشت در نوع خود به هستی برتر دست 

یازد و به پایان کمالی که هدف است برسد.

فارابی )339-260ه.ق(
کتاب سیاسه المدینه

حکما و فالسفه

نظم، هماهنگی موسیقایی،
ترکیب منظم اشکال بصری، تناسب مطلوب، تقارن

زیبایی شناسی ماهوی: این گروه معتقدند که »فی الواقع جمیل 
در این عالم اثری است از نفس کلی سماوی«

اخوان الصفا )سده 4 ق(
رساله موسیقی

نور، رنگ، تناسب، ترکیب وی زیبایی را نه عاملی بسیط ، بلکه تعامل پیچیده ای میان 
عوامل تعریف کنندة آن می دانست.

ابن هیثم )430-354ه.ق(
کتاب المناظر

نظم، تالیف، اعتدال، عشق
تناسب و اندازه معین

زیبایی شناسی وجودی: واجب الوجود دارای زیبایی محض 
و ُحسن محض است و مبدأ و منشأ زیبایی و ُحسن هر چیزی 

است. زیبایي امري عیني و مساوي با وجود و خیر است. 
زیبایی خدا یعنی به گونه ای باشد که بر او ضرورت دارد چنان 
باشد؛ برای مثال قدیر بودن، لطیف بودن، کریم بودن و جواد 

بودن بر حضرتش ضرورت دارد

ابن سینا )359-416ه.ق(
کتاب الشفا

کمال
تناسب

زیبایی شناسی ماهوی: وی نهایت زیبایی را در داشتن همه 
کماالت سزاوار و ممکن هر چیز می داند )دیدگاه کمال گرا(

 محمد غزالی 
)450 - 505 ه .ق(
احیاءالعلوم الدین 

کمال و ادراك آن، لّذت
نور، عشق، دریافت کننده زیبایی و آمادگی وی.

کمال ماهیتی از کثرت به وحدت

زیبایی شناسی ماهوی: حدیث اثبات لّذت عبارت است از 
حاصل شدن کمال هرچیزی را و دانستن حصول آن. زیبایی 

و حسن را متعلق به فراسوی عالم مادی می داند.

سهروردی )587-549ه.(
رساله سفیر سیمرغ

رساله حقیقة العشق یا 
مونس العشاق

گذر از زیبایی به کمال، محتویات ذهنی دریافت کننده، 
ارتباط بین واقعیت موجود و محتویات ذهن 

دریافت کننده )ارتباط بین درون و بیرون(

وی با توّجه به دو سرچشمه بیرونی و درونی در پدیدار شدن 
زیبایی، دو مرتبة زیبایی را از هم تفکیک می کند: زیبایی 

فی نفسه، زیبایی لغیره.

کتاب زیبایی و هنر از 
دیدگاه اسالم

بینش نمادین، انطباق محیطی، الگوی مثالی باغ بهشت، نظام 
فضایی مثبت، مکمل بودن، رنگ، مشارکت اجتماعی، 

حس مکان، نور، مقیاس انسانی، سلسله مراتب، نوآوری، 
درون گرایی، حضور مسجد، وحدت در عین کثرت

حضور الهی و زیبایی در معماری اسالمی یا در مساجد 
ساده و سفید رنگ اولیه جلوه گر شده است که بی آرایه 

بودنشان یادآور وحدتی است که همه غنای عالم را به تنهایی 
داراست.

نادر اردالن و الله بختیار 
)تاریخ گرا و بوم گرا(
کتاب حس وحدت 

)1380(

معمار و شهرساز

نماد و نشانه و رمز و معنا عشق، معنویّت، لّذت و 
مطلوبیّت، فرهنگ، هویّت، ذوق، کمال، پاکی، 
هماهنگی، امنیّت، ذکر، یادآوری، علم، آگاهی، 

هدایت، آرامش، فقدان احساس غربت، احساس ارتباط 
با جهان هستی، معنادار بودن محیط، نورانیّت و آینگی، 
قانون مندی، دوری از زشتی رنگ، حس مکان، بری 
بودن از زشتی ها، وحدت، تعادل، حد، حریم، اندازه، 
مقیاس انسانی عدم تسلط مادیّت و مصنوع بر انسان، 

تناسب توّجه به کلیت )وحدت در کثرت(

می توان از تقسیم زیبایی به زیبایی معنوی و زیبایی مادی، 
زیبایی معقول. زیبایی محسوس، زیبایی حقیقی و زیبایی 

کاذب، یا زیبایی طبیعی و زیبایی هنری سخن گفت.

محمد نقی زاده،
کتاب ادراك هویّت و 

زیبایی شهر در پرتو تفکر 
اسالمی )1386(

رنگ، هندسه ، جنس، آرایش

زیبایی وجودی است حقیقی که در عالم ماده با صورت های 
مادی به وسیله حواس و در عالم معقول با صفات مفهومی به 
وسیله عقل و در عالم ملکوت به وسیله دل )روح(، به نسبت 

قوه و ظهور وجود و ظرفیت مخاطبان ادراك می شود.

عبدالحمید نقره کار،
کتاب درآمدی بر هویّت 

اسالمی در معماری و 
شهرسازی )1387(

جمع بندی مؤلّفه ها

نـور، رنـگ، نمادپـردازی، لـّذت، نظـم، اعتـدال، عشـق، کمـال و ادراك آن، دریافت کننـده زیبایـی و آمادگـی وی، قاعـده التکـرار فی التجلّـی، حسـن، بـری 
بـودن از زشـتی ها، اصـل سـادگی، پیوسـتگی، مـردم واری، خودبسـندگی، پرهیـز از بیهودگـی، مسـائل اعتقـادی، بینـش نمادین، انطبـاق محیطی، الگـوی مثالی 
بـاغ بهشـت، نظـام فضایـی مثبـت، مکمـل بـودن، رنـگ، نمـاد و نشـانه و رمـز و معنـا، فرهنـگ، هویّـت، ذوق، پاکـی، هماهنگـی، امنیّـت، ذکـر، علـم، هدایت، 
آرامـش، فقـدان احسـاس غربـت، احسـاس ارتباط بـا جهان هسـتی، معناداربودن محیـط، آینگی، قانون منـدی، حس مکان، تناسـب )میانـه روی(، تدریجی بودن 
شـکل گیری، تقـارن، نظـم، ارتبـاط بیـن درون و بیـرون، ابتـکار و نـوآوری، هم پیونـدی، محصوریّـت، اصـل سـادگی، خصوصیّـت ایسـتایی و پویایـی، مقیـاس 
و تناسـب، تقـارن، فضاهـای متبایـن، اصـل قلمـرو، اصـل ترکیـب، نیـارش، درون گرایی، پرهیـز از بیهودگـی، پیمون، مقیاس انسـانی، سلسـله مراتـب، نوآوری، 
درون گرایـی، حضـور مسـجد، نمادهـا، هماهنگـی موسـیقایی)ریتم(، نشـانه ها وحدت، تعادل، حـد، حریم، اندازه، مقیاس انسـانی عدم تسـلّط مادیّـت و مصنوع 

بـر انسـان، تناسـب توّجـه بـه کلیّت )وحـدت در کثـرت(، هندسـه، جنس، آرایـش، ریتم.
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اما در بررســی ماهیّت هنر و زیبایی شناســی اســالمی از نقطه 
نظر حکمای مســلمان، اغلب دیدگاه ها و آرای ایشــان ذیل یکی 
از ســه مکتب بــزرگ حکمت اســالمی جای می گیرد. این ســه 
مکتب عبارت اند از: حکمت مشــاء، حکمت اشــراق و حکمت 
متعالیّه. حکمت متعالیّه یا فلسفه صدرایی بر 3 رکن اصلی استوار 
اســت: 1- نظریه اصالت وجود 2- اتحاد علم و عالم و معلوم  3- 
نظریّــة حرکت جوهــری )نقــره کار، 1387: 70(. از آنجا که به نظر 
می رســد حکمت متعالیّه برایند همة مکاتب دیگر فلسفة اسالمی 
و دســتگاهی اســت که مکاتب فلســفی پیش از خود را در درون 
خود جمع می کند، این پژوهش به علت جامعیّت رویکرد حکمت 

متعالیه، بر آرای متفّکران این مکتب فکری تمرکز کرده  است. 
حکمت متعالّیه و زیبایی شناسی جامع 

اســالم به عنوان کامل ترین دیــن الهی، همة قواعد، ســنّت ها و 
مطلوب های الزم برای پاســخ گویی به نیازهای شهروندان را در درون 
خود دارد. در واقع دین مقدس اســالم سرشار از ظرافت ها در تبیین 
لزوم ارزش های واالی انســانی و راهکارهای رفتاری و عملی در ابعاد 
مختلف اجتماعی و فّعالیّت های روزمرة جامعه بشری است. شهروند 
جامعه اسالمی با پیروی از آموزه های دینی و دستورات حیات بخش 
معنوی و متعالی دین مقدس اســالم، شــرایط مطلوب برای زندگی 
توأم با همة فضائل اخالقی و ویژگی های ارزشی را پدید می آورد. از 
این رو، هر قدر که شهروندان جامعه اسالمی بیشتر به اصول ارزشی و 
آموزه های دینی و اخالقی پایبند و مقید باشند، بیشتر زمینة استکمال 
و رشد انســان ها فراهم و سعادت انسان ها تأمین می شود )عبدوس، 
1375: 10(. به عقیده مالصدرا انســان یکی از مظاهر خداوند است؛ 
مظهری که به صورت، عالَم صغیر و در معنا، عالَم کبیر اســت و به 
تعبیری آینه تمام نمای حق  تعالی است. تمامی کائنات، صورت های 
تفصیل حق هســتند و آدمی گرچه از حرکت جوهری مادة تحّقق 
می یابد؛ امــا می تواند »َکون جامع« گشــته و حقیقت تمام کائنات 
در او تحّقق یابد )شــجاری و علیزاده، 1391: 27-5(. بر این اســاس 
یّــه، زیبایی پدیدار ها را  حکمای اســالمی در مکتب حکمت متعال
امری حقیقی و وجودی به شمار می آورند، احساس زیبایی و لّذت را 
ناشی از ادراك وجود دانسته و از آنجا که وجود و ابزار ادراکی انسان 
را متنوّع می دانند، برای زیبایی انواعی قائل اند )نقره کار، 1387: 175(. 
در واقع در این دیدگاه، انســان های صاحب فضیلت در آینة اخالق 
ربانّي خود مظاهر صفات جمال خداوند هســتند. حق  تعالي با ذات 
خود در آینة دل هاي انســان هاي کامل، کساني که متخلّق به اخالق 
الهي هستند، تجلّي مي کند تا اینکه آینة دل آنها، مظهر جالل ذات 
و جمال صفات الهي باشــد. انســان هاي دیگر هم جمال و زیبایي 
خداوند را در آینه هنرهاي خود متجلّي مي ســازند )هاشم نژاد به نقل 
از صدرالمتالّهین، 1385: 332-313(. از جمله فیلسوفان این حکمت 
می توان مالصدرا، امام خمینی، سنّت گرایان )نصر و ...( را نام برد. در 
جدول 2 به تبیین ویژگی های این مکتب فکری پرداخته شده  است. 

جدول شمارة 2: دیدگاه متفّکران حکمت متعالّیه در زمینه زیبایی شناسی
چگونگی نمود بیرونی ویژگی، بستر و عّلت زیبایی

سلسله مراتب وجود بستر زیبایی شناسی
حس، عقل، خیال، شهود، سلسله 

مراتب لّذت و بهجت علت فاعلی

صفات وجودی حق تعالی علت مادی
تناسبات عرضی و طولی علت صوری

تکامل ماهیتی و وجودی سیر بین 
کثرت و وحدت علت غایی

ماخذ: نگارندگان با استفاده از نقره کار، 1387: 178-176

در واقع نکتة اصلی این فلســفه، نظریّة اصالت وجود و استخراج 
احکام وجود اســت. حکمــت متعالیّه یک زیبایی شناســی چهار 
مرحلــه ای اســت که در آن با ســیری پویا، انســان ابتــدا به حوزة 
زیبایی های حقیقی وارد می شــود؛ آنها را کســب کرده و ســپس 
دوباره بــه همین عالم باز می گرداند. این ســلوك چهار مرحله ای 
پایــگاه مهمــی را پدید می آورد کــه همة مکاتب دیگر فلســفة 
اســالمی را در درون خود جمع می کند )نقره کار، 1387: 223(. در 
این زمینه، صدرالمتاّلهین شیرازي بیان می دارد: هر زیبایي و کمالي 
رشــحه اي و پرتوي از زیبایي و کمال خداوند اســت. هو مبدأ کل 
خیر و کمال و منشأ کّل ُحسن جمال )یعني حق تعالي سرچشمه 
هر نیکي و کمال و منشــأ هر زیبایي و ُحســن است( )صدرالدین 
شــیرازی، بی تا، ج1: 115(. صدرالمتاّلهین در جلد دوم اســفار، هر 
زیبایي را که در این جهان است، سایه و پرتوي از زیبایي موجود در 
جهان هاي باال و عوالم دیگر مي داند که البته در آن عوالم خالي و 
عاري از هرگونه نقص و شائبه و تغییرند؛ اما در این جهان، مشوّب 
به ماده و نقص و تغییرند. هر نیرو، کمال و منظره و زیبایي که در 
این جهان فرودین یافت مي شــود، در حقیقت سایه و تصویرهایي 
هستند از آنچه در جهان فرازین است. این امور تنزّل یافته و متکثّر 
شــده اند و به صورت ِجرم درآمده اند، بعد از آنکه از هرگونه نقص 
و عیب بري و پاك و از هرگونه غبار، زنگار و تاریکي عاري بودند 
)هاشــم نژاد، 1385: 332-313(. همچنین صدرالمتالهین در زمینة 
آثار زیبایی و تأثیری که زیبایی بر ادراك کننده می گذارد، از ســه 

تأثیر اصلی صحبت می کند که عبارت اند از:
الف( دوستی و عشــق: یعنی وقتی موجودی، کمالی را درك و 
شهود می کند، حالتی ایجاد می شود که به آن عشق گفته می شود؛ 
یا به عبارت دیگر عشق حالت ابتهاج و سروری است که با حضور 

کمال و جمال در نزد مُدرِك حاصل می شود.
ب( لّذت:  فاعل شناسا با درك زیبایی، احساس لّذت و خوشایندی 
می کند. طبق این بیان لّذت یعنی ادراك کمال و جمال، و درد یعنی 
ادراك ضد کمال و ضد زیبایی. در حکمت متعالیّه وجود با کمال و 
خیر یکی است؛ از این رو هرچه وجود کامل تر باشد، لذیذتر است. طبق 
این اصل حق تعالی لذیذترین وجودهاست )صدرالدین شیرازی،1380: 

151( و ادراك شهودی حق تعالی، واالترین لّذت هاست. 
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ج( تحسین برانگیزی: اثر دیگری که زیبایی روی نفس مدرِك دارد، 
تحســین برانگیزی است. به این تأثیر زیبایی در کالم وحی الهی هم 
اشاره شده اســت: »و لو اَعجبک ُحسنهّن« )احزاب، آیة 52(، »... فلما 
عن ایدیهنَّ و قُلن حاَش لل، ما هذا بشــراً، اْن هذا اال  رأینــه اَکبَرْنَه و قطَّ
ملٌک کریٌم« )یوسف، آیة31( )هاشم نژاد و نعمتی، 1390: 137-162(. 
در جدول 3 آرای برخی از متفّکران حکمت متعالیّه به منظور تبیین 

مؤلّفه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع بررسی شده است.

مرور یافته ها و تحلیل نمونه موردی
با توّجه بــه آنچه گفته شــد، مؤلّفه های اصلی زیبایی شناســی 
جامع از دیدگاه متفّکران اســالمی، فالسفه مکتب حکمت متعالیّه 
و متخّصصــان معماری و شهرســازی )جدول هــای 1 و 3( با روش 

تحلیل محتوا ارزیابی شــدند )مؤلّفه ها و شــاخص هایی که بیشتر 
تکرار شــده بودند، مشــّخص شــدند(. این مؤلّفه ها و شــاخص ها 
در گروه بحث متمرکز تشــکیل شــده، مطرح و بر اساس ارزیابی 
متخصصان و در قالب مصاحبه های گروهی، تحلیل و دسته بندی 
شدند. نتایج حاصل از بررسی مفهوم زیبایی شناسی جامع در گروه 
بحــث متمرکز، مشــّخص کرد که این مفهوم به طــور کلی از دو 
جنبة عین و ذهن قابل بررســی اســت. از یک طرف کالبد شــهر 
مطرح است و از طرف دیگر ذهنیّت شهروندان. از این رو مؤلّفه های 
زیبایی شناســی جامع در قالب دو گروه عمدة مؤلّفه-های فرمی ـ 
کالبدی و مؤلّفه های ذهنیـ  روان شــناختی دســته بندی شدند. این 
مؤلّفه ها و شــاخص های مرتبط با آنها در قالب جدول 4  و نمودار 

1 معرفی شده اند.

جدول شمارة 3: تبیین مؤلّفه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع از طریق تحلیل آرای متفّکران
مؤلّفه ها و شاخص های مرتبط با زیبایی شناسی بستر و زمینه تفکر در مورد زیبایی منبع نظریه نظریه پرداز

ادراك مراتب باالتر، وحدت گرایی قاعده 
»التکرار فی التجلّی«، اعتدال، تناسب، تقارن و 
خوشایندی، کماالت بایسته و شایسته، داشتن 

شمائل لطیف و ترکیب نیک

زیبایی شناسی جامع: زیبایی صورت )امری تحسین برانگیز( 
یا امری تحسین برانگیز است. منشأ زیبایی جمیل مطلق است. 
زیبایی امری عینی و آفاقی است. به نظر صدرالمتألهین زیبایی 
با وجود مساوقت دارد. پس از ویژگی های وجود، مثل اصالت 

داشتن، مشّکک بودن و... برخوردار است.

کتاب اسفار 
جلد 7 مالصدرا

تناسب )میانه روی(، هدفمندی، تناسب، ابتکار و 
نوآوری، آفرینش و خلقت، تضاد به عنوان مقدمه 

ظهور هماهنگی و کمال.

زیبایی شناسی جامع: وی زیبایی را وابسته به حکمت عملی زندگی 
انسان می داند. تقسیم ایشان از انواع و مراتب ادراك زیبایی، 

براساس توّجه به آثار زیبایی است. در این تقسیم زیبایی در چهار 
رده »حسی«، »خیالی«، »عقلی« و »قلبی« اثرگذار و قابل درك است.

فطرت
فلسفه اخالق

استاد
مرتضی مطهری

ادراك زیبایی، اتحاد با زیبایی، آوردن از زیبایی 
)محو و فنا(، تجلّی از باطن به ظاهر، دعوت به 

زیبایی، دعوت مخاطبان به سیر از ظاهر، پرهیز از 
اسراف و استفاده نابجا از مواد و مصالح، پرهیز از 
اشکال مخالف با هویّت جامعة اسالمی، سادگی.

زیبایی شناسی جامع: زیبایی صفت یا ویژگی عارض بر چیزی 
نیست، بلکه خاصیّت ذاتی شیء است. در مقایسه زیبایی ها با 
هم در حقیقت مراتب وجودی اشیا مقایسه می شوند. به این 
ترتیب بنیاد علم زیبایی شناسی علم وجود شناسی خواهد بود.

صحیفه امام 
و انسان از 

دیدگاه امام 
خمینی

امام خمینی

سرشت ریاضی وار هنر اسالمی، خارج کردن هر گونه 
نفسانیت از روح هنرمند و تأکید بر جداسازی خالقیت 

فردی از نگاه هنرمند مسلمان، نور، رنگ، آب.

زیبایي مانند رحمت، عشق و آرامش، در اسالم صفتي الهي 
محسوب مي شود. هنر و معنویّت

سنت گرایان 
)سید حسین نصر 

و ...(

جدول شمارة 4: مفهوم مؤلّفه های عمده زیبایی شناسی جامع
مفهوم مؤلّفه

این مؤلّفه نشانگر جنبه های عینی و کالبدی زیبایی شناسی جامع و واسطه ارتباط با مخاطب برای ادراك زیبایی است. فرمی-کالبدی
این مؤلّفه نشانگر جنبه های نمادین ماهوی زیبایی شناسی جامع است که نقش مهمی در شکل گیری معماری و شهرسازی ایرانی- 

اسالمی دارد.
ذهنی- روان شناختی

و شاخص های  مؤلّفه ها   :1 نمودار شــمارة 
زیبایی شناســی جامع )حکمت متعالّیه( در 

معماری و شهرسازی
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تحلیل زیبایی شناختی سرای شریفّیة بازار همدان
بازار همدان در مرکز بافت ســنّتی شــهر واقع اســت. این شهر با 
قرار گیری بر مسیر شــاهراه تجاری غرب به شرق که بین-النهرین را 
بــه فالت ایران مرتبط می کرده در شــکل گیری بازار نقش عمده ای 
داشته است. بازار سنّتی و کاروان سراهای شهر همدان، بیشتر با سبک 
معماری دورة قاجاریّه ساخته شده اند و با وسعتی حدود 30 هکتار به دو 
صورت عمده فروشی و خرده فروشی فّعالیّت می کنند. سراي شریفیه 
که واجد ارزش معماري اســت، در میان بازار و محدود به راســته هاي 
نخود بریزهــا ، حلبي ســازها، عالقبندها و صحاف خانه بــوده و داراي 
دسترسي به هر یک از این 4 راسته است. این سرا یکي از مراکز عمده 
عزاداري در ایام محرم بوده است. در این ماه سقف سرا با چادر پوشیده 
مي شود و دسته هاي عزاداري در آن به سوگواري مي پردازند. دو حیاط 

کوچک در دو ضلع شــمالي و جنوبي آن قرار دارد. بنا در دو طبقه با 
ایوان و تاالر با ســتون چوبي اســت و منسوجات و فرش در آن عرضه 
می شــود. مســاحت طبقه همکف آن 1227 متر مربع و طبقه اول آن 
1454 متر مربع در زمیني به مساحت 1895 متر مربع است )تصویر 4(.

پس از شــناخت و تحلیــل ویژگی های کالبــدی و عملکردی 
ســرای شــریفیة بازار همدان، گروه بحث متمرکز دوم تشکیل و از 
شرکت کنندگان خواسته شــد در قالب بحث و مصاحبه گروهی و 
بر اساس مؤلّفه ها و شاخص های تدقیق شده زیبایی شناسی جامع، به 
ارزیابی و تحلیل چگونگی تأثیرگذاری این مؤلّفه ها و شاخص ها در 
کالبد، عناصر و فضاهای اصلی سرای شریفیّة بازار همدان بپردازند. 

نتایج این تحلیل و ارزیابی، در جدول 6 ارائه شده  است.

تصویر شمارة 4: معرفی موقعیت قرارگیری و وضع موجود سرای شریفّیه بازار همدان؛ ماخذ: نگارند گان

جدول شمارة 5: تحلیل سوات  سرای شریفّیه همدان به روش SWOT سوات  
نقاط تهدید نقاط فرصت نقاط ضعف نقاط قوت مشخصه ها

1. تاسیسات به گونه ای 
ناهماهنگ با مصالح 
سرا )چوب( نصب و 

در مواردی نیز منجر به 
آتش سوزی و از بین رفتن 
نماهای با ارزش شده است.

1. همجواری سراهای ارزشمند.
2. امکان استفاده از الگوهای ارزشمند معماری 

موجود در ساخت و سازهای جدید.
3. امکان فعال نمودن بناهای واجد ارزش 

هویّتی و معماری با کاربری بومی.
4. جلوه گری مسجد به عنوان نشانه شاخص

1. عدم توّجه به ارزش های موجود 
در جداره های تاریخی در مرمت و 

استفاده از آنها.
2. نصب تابلوها با رنگ ها و 

اندازه های متفاوت به صورت بی نظم.
3. اغتشاش بصری تاسیسات.

1. وجود ریتم ها و تناسب های 
مطلوب با مقیاس انسانی.

2. خط آسمان هماهنگ و ریتمیک.
3. محصوریّت مناسب و 

درون گرایی که نشان دهندة اصل 
قلمرو در معماری ایرانی است.

کالبدی

1. بناهای متروکه
1. مجاورت با بازارها و راسته های اصلی آن 

که قطب اقتصادی شهر هستند.
هویّت سرا و تصویر ذهنی

1. جایگزین شدن کاربری های 
ناسازگار.

1. فّعالیّت کاربری های قدیمی و 
بومی. عملکردی
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جدول شمارة 6: تحلیل مؤلّفه ها و شاخص های زیبایی شناسی جامع )حکمت متعالّیه( در کالبد سرای شریفّیه همدان

چگونگی تأثیرگذاری مؤلّفه ها در عناصر تشکیل دهنده سرای شریفّیه بازار همدان

مؤلّفه ها و شاخص ها
مصداق

تنّوع استفاده 
کنندگان

ط با 
ارتبا

ت پیرامون
باف

پالن

ی 
فضاها

ی
درون

ی ها
ورود

ت،
تزیینا

ح
مصال

پنجره ها • ••• • ••• ••• •• نور،آینگی، رنگ
مؤلّفه ذهنی-
همجواری با سایر عناصر و روان شناختی

شیوه طّراحی ••• • • •• ••• •••
تأثیر بر مخاطب، دریافت کننده 

و آمادگی ادراك وی، کمال
در طّراحی پالن، در انتخاب 

مصالح ••• ••• ••• ••• ••• •••
اصل سادگی، آرامش، پرهیز از 

بیهودگی

مؤلّفه فرمی-
کالبدی

در طّراحی پالن، در انتخاب 
مصالح • ••• ••• ••• ••• ••• تناسب

در طّراحی پالن و جداره ها. در 
انتخاب مصالح. •• ••• ••• ••• ••• ••• ترکیب، هندسه،

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • ••• •• نشانه

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • •• ••• •••
سیر بین کثرت و وحدت، 
ارتباط بین درون و بیرون

محل قرارگیری در بافت ••• ••• • •• ••• ••• انطباق محیطی )خودبسندگی(
همجواری با عناصر بافت، 

طّراحی پالن • ••• ••• ••• ••• ••
فضاهای متباین )خصوصیّت 

ایستایی و پویایی(
شیوه طّراحی پالن، شیوه 

ارتباط با بافت •• ••• ••• ••• ••• • سلسله مراتب

)••• تأثیرگذاری زیاد،•• تأثیرگذاری متوسط،• تأثیرگذاری کم(
همچنین در جدول 7، مصداق مؤلّفه های زیبایی شناسی جامع )حکمت متعالیّه( در کالبد سرای شریفیّة همدان در قالب طرح واره مفهومی نشان داده شده است.

جدول شمارة 7: طرح واره های مفهومی معرف مؤلّفه های زیبایی شناسی جامع در کالبد سرای شریفّیه همدان
دیاگرام معرف مؤلّفه مؤلّفه زیبایی شناسی

نور،آینگی، رنگ

تأثیر بر مخاطب، دریافت کننده و آمادگی ادراك 
وی، کمال

   

اصل سادگی، آرامش، پرهیز از بیهودگی آن

تناسب

ترکیب، هندسه و سرشت ریاضی وار

نشانه
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نتیجه گیری
گفته شــد که یکــی از مهم تریــن و تأثیرگذارتریــن بنیادهای 
هویّت ســاز در همــة ابعاد فرهنگی و انســانی جامعــه دیدگاه آن 
جامعه در زمینة زیبایی شناسی است. اگر ارزش های زیبایی شناسانه 
دچار بحران شــود کم کم همة ابعاد جامعه به سوی بحران حرکت 
می کند. در تفّکر ایرانی ـ اسالمی، هنرمند باید صورت حقیقت را 
بشناسد و شکل یا قالب حقیقت را درك کند و از آنجا که یکی از 
نتایج مترتّب بر هنرها تجلّی زیبایی اســت، فضای حاصل از ظهور 
هنر باید نشــانگر زیبایی باشد. زیبایی شناســی از دیدگاه متفّکران 
حکمت متعالیّه و قضاوت آن از دیدگاه معماران و شهرســازان در 

دو بعد فرمی ـ کالبدی و ذهنی ـ روان شناختی قابل بررسی است.
در تحلیل مؤلّفه های زیبایی شناختی حکمت متعالیّه در کالبد 
بازار های ایرانی و به ویژه در سرای شریفیّة بازار همدان به موارد زیر 

اشاره می شود:
1- مؤلّفة نور، نشــانی از حرکت به ســمت حقیقت است و این 
موضــوع در بازارهای ایرانی در کنار عوامــل دیگری مانند اقلیم و 
موقعیــت قرارگیری بنا و نحوة اســتفاده از آن مطرح می شــود. در 
فضاهای بازار ایرانی به دقّت از سلسله مراتب نور در تاریکی برای 
حرکت و هدایت از فضایی به فضای دیگر اســتفاده شــده  است. 
شیوه های اســتفاده از نور در بازار همدان به  صورت تأمل در نحوة 
ورود نور به صورت مســتقیم یا غیرمستقیم )عناصر واسطه( و قابل 
رؤیــت برای ناظر یا غیرقابل رؤیت، تغییر در ماهیّت ظاهری نور به 
لحاظ شــفاف، نیمه شفاف یا کدر بودن از طریق انتخاب مصالح، 
رســیدن به کیفیّات خاص مطلوب محیط با ایجاد مکث و کنترل 
بازتاب نور به  وســیلة عناصر طبیعــی و آب، مکان یابی روزنه های 
واردکنندة نور نسبت به فضاهای داخلی و نظام فّعالیّت های درونی 

برای تعریف فضا به مدد تاریکی و نبود نور است. 
2- مؤلّفة آینگی، در آیین ایرانیان باستان آب مانند گیاه همواره 
از عناصر مقدس بوده است. آب در بازار شریفیّه به  صورت عنصر 
مرکزی و به منظور تلطیف هوا، آسایش اقلیمی، انعکاس نور و به 
منظور تطهیر استفاده می شود. رنگ ها نیز که از تابش نور حاصل 
می شــوند، نماد تجلّی وحــدت در کثرت و وابســتگی کثرت به 
وحدت هســتند. در فضای بازار شریفیّه نیز نور نشانگر عالم باال و 

فضای معنوی اســت و تنوع رنگ در تزئینات و مصالح )با انتخاب 
مصالح بومی دارای وحدت(، بر زیبایی بازار افزوده است.

از ســوی دیگر مؤلّفه لّذت، ذوق و عشق از پایدارترین تجلّیات 
روح آدمــی و اصیل ترین ابعاد وجود بشــری ا ســت. مناره و گنبد 
مسجد جامع همدان به عنوان نشانة الهی از درون سرای شریفیّه از 

دیدهای متوالی دیده می شود. 
3- در مــورد مؤلّفة تأثیر بر مخاطــب، دریافت کننده و آمادگی 
ادراك وی باید گفت که چنانچه بر این اعتقاد باشــیم که معماری 
ایرانی، معماری حقیقت جوست و حقیقِت آن کمال است و اصل 
کمال از ذات پروردگار اســت، پس هــر آنچه در معماری حضور 
دارد عضوی از اوســت. رنگ و بافت مصالح بومی و نور خورشید 
آرامش بخــش و ادراك فضــا را برای مخاطب ســریع تر می کند. 
اســتفاده از خطوط و حجم های صاف و پوشــش های گیاهی در 
افزایش این ادراك تأثیرگذار هســتند. مخاطب با عبور از سلســله 
مراتــب حرکتــی که از نظر ابعــاد و تاریکی و روشــنی فضاهایی 
متباین هســتند به این ســرا می رســد و این،  ادراك فضــا را برای 

مخاطب میسر می کند. 
4- مؤلّفة ســیر بین کثرت و وحــدت، ارتباط بین درون و بیرون 
در سرای شــریفیّه به صورت نظم هندسی سطوح افقی و عمودي، 
یکســانی و تکــرار الگوها که مایة وحدت در عین کثرت اســت 
و فضاهــای متباین )خصوصیّت ایســتایی و پویایــی( جلوه گری 

می کند. 
5- مؤلّفه انطباق محیطی )خودبســندگی( در استفاده از مصالح 

بومی و همساز با اقلیم، مانند سنگ و چوب خودنمایی می کند.
6- مؤلّفه درون گرایی در تعریف فضاي بســته، نیمه بسته، نیمه 
باز، باز و سلســله مراتــب عملکردي و سلســله مراتب فضایی به 

منصه ظهور می رسد. 
تحلیل مؤلّفه های زیبایی شناســی جامع در بازار همدان نشانگر 
این مهم اســت که به منظــور باز آفرینی فضاهای شــهری معاصر 
می توان از مؤلّفه ها و ارزش های زیبایی شناختی که در این مقاله به 
آنها اشاره شد استفاده کرد و کالبد بحران زدة شهر ایرانی ـ اسالمی 
امروزی را غنایی دوباره بخشــد. در جــدول 8 راهکارهای این مهم 

ارائه شده  است.

دیاگرام معرف مؤلّفه مؤلّفه زیبایی شناسی

سیر بین کثرت و وحدت، ارتباط بین درون و بیرون

انطباق محیطی )خودبسندگی(

فضاهای متباین )خصوصیّت ایستایی و پویایی(

درونگرایی

سلسله مراتب
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در پایان باید بر این نکته تأکید کرد که ســنّت بازارهای ایرانی 
خواهان آرامش و زیبایی توأمان اســت که این مهم از طریق حفظ 
اصول و احیا و بازآفرینی مؤلّفه های از دست رفته امکان پذیر است. 
در این زمینه شــناخت تصوّر ذهنی ســاکنان و کسبة بازار و حفظ 
هویّت فضاهای داخلی بازارها چون ســراها، احیای مراســم بومی 
)همچون برگزاری مراســم عاشورا و تاسوعا( به منظور ارتقای حس 
تعلّق مردم به فضا و شــکل گیری ذهنیّت آنان، شــناخت مصالح 
بومی اســتفاده شده و ترکیب بجا و متناســب آنها بر اساس مؤلّفه 
خودبسندگی، سامان دهی مؤلّفه های اصلی کالبدی فضا که دچار 
آسیب شده اند از طریق رویکردهای کارشناس محور و مردم محور، 
و استفاده از ترکیبی از نظر مردم و کارشناسان در بازآفرینی زیبایی 
فضاهای شــهری و توّجه به ابعاد عینــی و ذهنی فضا نقش مهمی 

ایفا خواهد کرد.

پی نوشت
1. Focus Group

فهرست منابع و مراجع
قرآن کریم.. 1
اردالن، نادر و الله بختیار )1380(، حس وحدت، نشرخاك، تهران.. 2
ادیب صابری، فروغ )1364(، تاریخچه بازار تهران، انتشــارات موسسه . 3

مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران، تهران.
اســتیرلن، هانری )1377(، اصفهان تصویر بهشــت، ترجمه جمشید . 4

ارجمند، چاپ اول، انتشارات فرزان، تهران.

ایراندوســت، کیومرث و آرمــان بهمنی اورامانــی )1390(، »تحوالت . 5
کالبدی بازار سنّتی در شــهرهای ایران«، نشریه مطالعات شهر ایرانی 

اسالمی، شماره 5، صص 15-5.
بمانیان، محمد رضــا؛ محمد رضا پور جعفر؛ فریال احمدی و علی رضا . 6

صادقــی )1389(، »باز خوانــی هویت معنوی و انگاره های قدســی در 
معماری مســاجد شــیعی«، فصلنامه علمی-پژوهشی شیعه شناسی، 

شماره 30، ص 70-37. 
بیــات، بهرام )1393(، »رویکرد اســالمی به شــهر؛ ویژگی های شــهر . 7

اســالمی«، فصلنامه علمی پژوهشی نظریه های اجتماعی متفکران 
مسلمان، شماره 1، صص 167-137. 

بیهقــی، محمدبن حســین )1356(، تاریخ بیهقی، انتشــارات فیاض، . 8
مشهد.

پورجعفر، محمدرضا؛ علی پورجعفر و ســیما صفدری )1394(، »انواع . 9
شهر اسالمی و اشاراتی به نحوه شاخص سازی در راستای شهر آرمانی-

اســالمی«، فصلنامه پژوهش های معماری اسالمی، شماره 8، صص 
.21-3

پیرنیــا، محمدکریم )1378(، آشــنایی با معماری اســالمی ایران، . 10
انتشارات سروش دانش، تهران.

توسلی، محمود )1376(، قواعد و معیارهای طرّاحی فضای شهری، . 11
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازي و معماري ایران، تهران.

جباری، مینا )1389(، همیشه بازار، انتشارات آگه، تهران.. 12
جعفری، محمدتقی )1385(، زیبایی و هنر از دیدگاه اسالم، موسسه . 13

تدوین و نشر آثار عالمه جعفری، تهران.
حبیب، فرح )1385(، »هماوایی نور و رنگ در فضای شــهری ایرانی«، . 14

نشریه هنرهای زیبا، شماره 27، صص34-27. 
حجت، عیسی )1384(، »هویّت انسان ساز و انسان هویّت پرداز )تأملی در . 15

رابطه هویّت و معماری(«، نشریه هنرهای زیبا، شماره 24، صص 55-62.

جدول شمارة 8: راهکارهای حفظ و احیای زیبایی در بازارها به عنوان فضای عمومی شهری بر مبنای مؤلّفه های زیبایی شناسی جامع )حکمت متعالّیه(

راهکار شاخص
مؤلّفه 
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* استفاده از این سه شاخص در طّراحی جزئیات و کلیت فضا متناسب با اقلیم. نور، آینگی، رنگ

مؤلّفه فرمی-
کالبدی

* شناخت تصویر ذهنی استفاده کنندگان از فضا و تالش در زمینة ارتقای هویّت مندی فضا.
* اسـتفاده از ترکیبـی از نظـر مردم و کارشناسـان در بازآفرینی زیبایی بازار هـا به عنوان فضاهای 

شـهری و توّجـه بـه ابعاد عینـی و ذهنی فضا نقش مهمـی در احیای فضا خواهد داشـت.
* تأکید بر مشارکت گروه های اجتماعی در طّراحی و بازآفرینی.

تأثیر بر مخاطب، دریافت کننده و 
آمادگی ادراك وی، کمال

* بازگرداندن پایداری و ماندگاری به معماری بناها.
* پاکسازی فضا از تأسیسات و الحاقات روبنایی زائد.

اصل سادگی، آرامش، پرهیز از 
بیهودگی آن

* استفاده از تناسبات بومی و تناسبات طالیی به کار رفته در بنا و بافت. تناسب
* شناخت مصالح بومی استفاده  شده و ترکیب بجا و متناسب آنها. ترکیب، هندسه،

مؤلّفه ذهنی-
روانشناختی

* مدیریـت بصـری مـکان بـرای دیـد مناسـب بـه ورودی نشـانه های خـاص همچـون مسـجد، 
مدرسـه، سـرا و ...

* تقویت و ارتقای دید به عناصر شاخص در راستای خوانایی محیط و جهت یابی افراد در فضا.
نشانه

* توّجه به ارزش های نهفته در ارتباط بین فضاها. سیر بین کثرت و وحدت، ارتباط بین 
درون و بیرون،

* استفاده از مصالح بومی برای طّراحی و احیای فضاها.
* تدوین چارچوبی برای بومی و محلی نمودن راهکارهای مرمتی فضا. انطباق محیطی )خودبسندگی(

* احترام به ساختار و استخوان بندی اصلی شهر در تعریف شبکه ای پیوسته و تباین  از فضاها. فضاهای  تباین  )خصوصیّت ایستایی 
و پویایی(

* حفظ استخوان بندی و ریخت شناسی در محدوده فضا.
* تأکید بر محورهای پیاده برای ادراك سلسله مراتب رسیدن به فضا. سلسله مراتب
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