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چکیده

نگرش معناگرایانه یکی از مهم ترین رویکردها را به هنر و معماری اسلامی ارائه می دهد و بیان می دارد که هنر و معماری
اسللللامی بر حقایقی که فراتر از محدوده زمان و مکان اسلللل دتاتل می کند .هنر و معماری اسللللامی از منظر این گروه دارای
حقیقتی فراتاریخی اسل که در تاریخ متجلی و آشکار شده اسل .اندیشمندان این دیدگاه (بورکهارت ،نصر و )..
هنر و معماری اسلامی را دارای هویتی عرفانی ،اشراقی میدانستند و با نگرش معناگرا و باطنی به سراغ آن میرفتند .تیتوس
بورکهارت که وابسلته به رریان سلنل گراسلل تات هنر و معماری اسلامی را رمزی و سمبلیک میدانسل و عقیده داشل که
رمز ،علامل و نشللانه ای قراردادی نیسللل ،بلکه نشللان دهنده قانون و سللنل ورودی در آفرینش اسللل و اسللاس هسللتی بر
رمزپردازی میباشلد .بورکهارت معماری را مهمترین و برترین ظهور تجلی و رمزگرایی در میان هنرهای اسلامی میدانسل .از
منظر او تزیینات هندسلی در معماری اسللامی اشلاره بسلیار روشلنی بر اندیشله یگانگی و وحدت خداوند ،فضاهای خاتی در
معماری اسللامی رمز حضلور همه رایی پروردگار و در نهایل هیچ رمز و مظهری مانند نور به وحدت اتهی نزدیک نیسل .از
اهداف این پژوهش شناخل و مطاتعه رمزپردازی در معماری قدسی اسلام از دیدگاه رریان سنل گرایی و به خصوص تیتوس
بورکهارت اسل که به روشی توصیفی ل تحلیلی و با استفاده از کتب و مقاتات معتبر مورد بررسی قرار میگیرد.
کلمات کلیدی :نگرش معناگرایانه ،سنل گرایی ،رمزپردازی ،معماری اسلامی ،تیتوس بورکهارت
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استفاده از رویکرد و نگرش دوم ،رمز پردازی را در

مقدمه
دو رویکرد و نگرش مهمی کلله در بررسلللی و
تحلیل هنر و معماری اسللللامی ورود دارد عبارتند
از:
 -9نگرش تللاریخی (حللاصلللل از تحقیقللات
باستان شناسی و تاریخ هنر)
 -2نگرش فراتاریخی (معناگرایانه)
دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

بلا تورله به رویکردهای تکر شلللده در هنر و
معماری اسللللامی می توان از ریچارد اتینگها وزن،
اتلک گرابلار و  ...به عنوان نمایندگان نگرش اول و
از تیتوس بورکهارت ،سللید حسللین نصللر و  ...به
عنوان نمایندگان نگرش دوم نام برد.
محققین نگرش فراتللاریخی کلله معروف بلله
اندیشللمندان معناگرا هسللتند اعتقاد دارند که ش لیوه
بیان در هنر و معماری اسللللامی رمزگونه و نمادین
اسلللل .متفکرین این دیلدگاه (بورکهارت ،نصلللر،
بهار و تابستان 9317

اردتان ،اسللتیرتن و  )...برای هنر و معماری اسلللامی
هویتی عرفانی و اشلللراقی قائل بودند .این گروه از
انلدیشلللمندان ،هنر و معماری اسللللامی را با نگاه
فیلسلوفان و حکمای باطن گرای اشراقی و عرفانی
تأویل می کردند .در مورد معماری قدس لی اسلللامی
همله آن ها معماری را از وره کاتبدی صلللرف آن
مبرا دانسللته و وروهی نمادین برای آن قائل بودند؛
ایجلاد محیط و فضلللایی متعادل همراه با آرامش و
صلح برای اشرف مخلوقات از اهداف این معماری
اسلل .فضلای این معماری ورد انسان را به عنوان
خلیفه خداوند بر زمین به همراه دارد و او را در این
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فضا به مشاهده و شهود فرا می خواند.
نویسلندگان این مقاته سعی نموده اند مهم ترین
هدف خود را گسلترش شناخل و آگاهی نسبل به
رمز در معملاری قدسلللی اسللللامی قرار دهند و با

هنر بخصوص در معماری قدسی اسلامی از دیدگاه
تیتوس بورکهارت که از اصللحاب سنل گرایان می
باشلللد و به رویکرد اول تعلق خاطر دارد بررسلللی
نملاینلد .در این رلا تکر این نکتله تازم اسلللل که
دیدگاه سنل گرایان را می توان نگرشی فراتاریخی
( معناگرایانه) به هنر و معماری اسلامی دانسل.
در این رلا بله منظور آگاهی یافتن از پیشلللینه
مطاتعاتی رمزگرایی و نمادپردازی در هنر و معماری
اسلللامی از پژوهشللگرانی که آثار بورکهارت را در
هنر اسلللامی موضللوخ خود قرار داده اند و به طور
خلاصه از آثار کسانی یاد می شود که در این حوزه
مطاتعاتی ،تحقیقاتی را ارائه نموده اند.
گنون اندیشلللمند فرانسلللوی که می توان او را
سلرسلسله رریان سنل گرایی دانسل در مقاته ای
تحل عنوان «کلمه و نماد» در مورد سللازگاری نماد
(رمز) با نیازهای طبیعی بشر عقیده دارد« :به نظر ما
سللمبوتیسللم با نیازهای طبیعی بشللر به نحوی کاملاً
خاص سلللازگار اسلللل ،طبیعی که صلللرفاً عقلانی
نیسلللل ،بلکله برای ارتقاء به مراتب باتاتر ،نیازمند
مبانی محسلوسلی نیز هسلل .باید سللرشل بشر را
همان گونه دریافل که هسل ،یعنی به واقع پیچیده،
یک و در عین حال بسلیار؛ این حقیقتی اسل که از
زملان دکلارت ،یعنی هنگامی که وی مدعی ردایی
قاطع مطلق میان تن و روان شللد ،رو به فراموشللی
اسل( ».گنون01 :9331 ،و  )41مارتین تینگر نیز در
کتاب «رمز و مثال اعلی :تحقیقی در معنای ورود»،
رمز را بله معنلای آیه یا نشلللانه ای می داند که بر
نیروی مؤثر برای فراخوانللدن چیزی بلله تهن ،یعنی
مثال اعلایش ،اشاره می کند( .تینگز)9319 ،
دکتر سیدحسین نصر در مقاته ای با عنوان اصل
وحدت و معماری قدسللی اسلللام ،در مورد شللکل
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هلای هنلدسلللی مختلف بله کلار رفته در معماری

که ،با انعکاس در آب های ازتی حوض مطهرکننده،

اسلللامی و به عنوان مثال گنبد عقیده دارد گنبد رمز

کره ای فلکی دربرگیرنده تمامی گیتی را تشکیل می

آسمان و مرکز آن محور رهان اسل که تمام مراتب

دهد ،و سرانجام با گنبدی به شکل درخل زندگی،

عاتم هسلتی را با تات واحد مربوط می سازد شکل

با شلا و بر

های فراوان که سلایه ای همیشللگی

خلارری گنبلد رمز رملال اتهی و منلاره رمز رلال

(ظلل ممدود) و مطبوخ می افکند ،شهرهای ابدی را

اتهی اسلل( .نصر )9331 ،سیدحسین نصر در ادامه

که مکاشفات عرفانی اسلام توصیف کرده اند به یاد

بیان می دارد« :توره به رنبه های رمزی این اشکال،

می آورد( ».استیرتن)937 :9377 ،

سللنتی اسلللامی به کار برده نشللده اند ،مسلللماً برای

از مجتبی مطهری اتهللامی اسللللل .بلله عقی لده او

درک مفهوم معنوی این معماری ضللروری اسللل،

بورکهارت هنری را دینی می دانسل که معطوف به

چون به مدد آن ها اسللل که وحدت در رهان فرم

زیبایی های معنوی و روحانی باشد و اتقای معنویل

های معماری نفوت می کند تا کیفیتی قدسی بیافریند

و روحانیل کند؛ نه آن که صللرفاً موضللوخ آن امری

که در ان اشللکال زمینی بر حقایقی ورای این رهان

قدسلی و مقدس باشد .از این رو« ،هنر دینی همان

خاکی دتاتل دارند( ».همان)12 ،

هنر سلنتی اسل و در مقابل هنر دنیوی و غیرسنتی

در معملاری ایرانی» عقیلده دارنلد زبانی که هنرمند

متعاتیه و معنوی یا همان عرفان اسللل و محتوایش

معملار برای انتقلال پیلام های معنوی دنیای عرفانی

نوعی حکمل توقی و شللهودی اسللل .تاررم این

خود بهره می گیرد ،زبانی نمادین و رمز گراسل .

هنر بر رمز پردازی ،یعنی علم به صللور و قاتب ها،

«بله هملان روال که زبان عادی رزئی از دانش

اسللتوار اسللل( ».مطهری اتهامی )941 :9334 ،دکتر

اسلللل که به میانجی عقل اسلللتدتاتی و حواس به

مهرداد قیومی بیدهندی قسللمل هایی از کتاب خود

دسلل می آید ،زبان نمادها مبین دانشی اسل که از

(گفتلارهایی در مبانی و تاریخ معماری و هنر) را به

راه عقل حاصللل می گردد که همانا معرفل اسللل.

اندیشلله های بورکهارت درباره هنر اختصللاص داده

نمادها خود تجلیاتی از مطلق در مقیّدات هسلللتند».

اسلللل .قیومی بیدهندی درباره پژوهش خود عقیده

(اردتان و بختیار)0 :9331 ،

دارد تنها در یک مقاته و یا بخش هایی از یک کتاب

هانری اسلتیرتن در کتاب خود «اصفهان تصویر

نمی توان نظریلات و دیلدگلاه هلای بور کهارت را

بهشلللل» بر اهمیل نمادگرایی در مسلللارد ایرانی

درباره موضللوعاتی چون؛ هنر مقدس اسلللامی ،هنر

تأکید می کند و عقیده دارد که« :مسلللجد ایرانی ،با

مقدس مسیحی ،هنر مقدس هندویی و  ...توضیح و

حیاطی که نماد باغ محصلور بهشلل اسل ،و چهار

تشلللریح کرد ،پس به ناچار باید تصلللویری کلی از

ایوانی که در حکم مغاره های با طراوتی اسلللل که

نظلام فکری و نظر او درباره هنر ارائه کرد( .قیومی

اسلللل اسلللتلاتلاکتیلل مقرنس هلای آن به عنوان

بیدهندی)9311 ،

سرچشمه های ابدی آب می روشد و تشکیل چهار

در این رلا نویسلللنلدگان این مقاته نیز پس از

رودخانه بهشللتی را می دهد ،با سللقف آسللمانی آن

مطلاتعله کتلاب ها و مقاتات متعددی به اثری که به

بهار و تابستان 9317

نویسلندگان کتاب «حس وحدت ،سنل عرفانی

قرار می گیرد .در نظر او ،هنر دینی مبتنی بر حکمل

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

کله اتزاماً تمام آن ها در همه انواخ سلللاختمان های

«هنر دینی در آراء بورکهلارت» عنوان مقاته ای
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دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

از منظر بورکهارت بررسلللی نموده باشلللد برخورد

در همه شئون آن اسل .سنل گرایی به عنوان یک

نکرده انلد .اکثر آثلاری کله در مورد بورکهلارت به

رریان فکری و فلسفی بارنه گنون (9332-9109م)،

چاپ رسیده از دو دسته خارج نبودند .دسته اول که

اندیشلللمند و محقق بزر

فرانسلللوی آغاز شلللد.

تعداد زیادی از این آثار را به خود اختصلللاص داده

متفکرینی چون کوماراسلوامی وشوان به این رریان

اند تررمه کتاب ها و مقاتاتی از بورکهارت بودند و

پیوستند .با کوشش هایی محقیقن بررسته ای چون

دسلللتله دوم نیز آثاری را تشلللکیل می دادند که از

تیتوس بورکهارت ،مارتین تینگز ،سیدحسین نصر و

دیلدگاهی کلی به بررسلللی و تشلللریح نظریات او

غیره ،سللنل گرایی همواره ترویج و تشللریح شللده

پرداخته بودند .

اسللل به طوری که می توان این مکتب را به عنوان

پرسش تحقیق

رریانی پویا و سلللرزنده در رهان امروز دانسلللل.

 -9راز و رمز در هنر و معماری مقدس اسلامی

مباحثی که بیشلتر سنل گرایان به آن پرداخته اند را

از دیدگاه سنل گرایان به چه معناسل؟

می توان مبلاحثی نظری در ملابعلداتطبیعله ،اخلاق،

 -2رمزپردازی در معماری مقدس اسلللامی از
منظر تیتوس بورکهارت چگونه اسل؟

انسان ،عرفان ،دین و هنر دانسل .
هنر ناسوووتی ،هنر دینی ،هنر سوونتی و هنر
مقدس از منظر سنت گرایی

سنت و سنت گرایی
بهار و تابستان 9317
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صورت تخصصی رمزپردازی در معماری اسلامی را

ادعا داشل رستگاری انسان در بازگشل به «سنل»

هنر ناسوتی را می توان هنری دانسل که رابطه

س لیدحس لین نصللر در کتاب معرفل و معنویل

خود را بلا سلللنلل قطع کرده و به رهان معنوی و

سلللنل را این گونه تعریف می نماید« :سلللنّل به

روحانی که سنل تعلیم می دهد بی اعتناسل« .هنر

معنایی که در این را مراد اسللل ،غیر از سللنل به

ناسوتی ،هنری اسل بریده از عاتم معنا و مبنع اتهام

معنای متعارف آن اسللل .سللنل در معنای متعارف

آن روان فردی بشللر اسللل که خود را مسللتقل می

آن ،اغلب اگر هم معنایی موهن نداشللته باشللد ،این

انگللارد و در مملکللل ورود خویش ،هیچ اتهللام و

قدر هسلل که امری متعلق به گذشته تلقی می شد

اقتدار برتری را نمی شلللناسلللد و نمی پذیرد ...هنر

که دورانش به سلرآمده اسلل .مراد از سنل در این

دینی ،هنری اسل که تقابل آشکاری با هنر ناسوتی

را ،سلللنل راویدان اسلللل که چیزی رز سلللنل

ندارد و حتی ممکن اسللل از همان وضللع و منظر

خداوندی نیسل ،همان سنتی که تغییر و تبدیلی در

ناسللوتی دسللل به خلاقیل هنری بزند و تنها وره

آن راه ندارد و هرگز دورانش به سللر نمی آید و در

برای دینی خواندنش ،این اسللل که به موضللوعات

همه اعصلللار ،حضلللوری زنده دارد و همگان می

دینی می پردازد و وظایف و تعهداتی دینی را برای

توانند از نور و رحمتش برخوردار شللوند( ».نصللر،

خودش مقرر می دارد( ».رحمتی)1 :9311 ،

)91 :9333

دکتر سلیدحسین نصر در مقاته ای با عنوان هنر

برای اوتین بار بعد از رنسلللانس ،در میانه های

دینی ،هنر سلللنتی ،هنر مقللدس  ...کلله در اوتین

قرن بیسلللتم رریلانی در رهان مدرن پدید آمد که

کنفرانس بین اتمللی هنر دینی در ایران ارائه شد در
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هنر دینی یا معادل آن در زبان های اروپایی فقط به

شللاطر باشللد و نه بار خاطر؛ هم در حیات دنیایی و

عنوان مقوته ای در قلمرو مدرنیسللم و مخصللوص لاً

هم در حیات اخروی به یاری او بشلللتابد .حال اگر

تمدن اروپایی مدرن مناسلللب اسلللل ،که در قرون

چنین هنری بله موضلللوعات دینی بپردازد و چنین

پانزدهم با برآمدن رنسانس آغاز شد ،وتی مبادی آن

خدمتی را وظیفه خود کند ،هنر قدسلللی اسلللل».

را در قلمرو هنری می توان حتی در قرن چهللاردهم

(رحمتی91 :9311 ،و  )1در حقیقل اصحاب سنل

بعلد از ریوتو ملللاحظلله کرد .در مورد تمللدنهللای

گرا هنر مقدس را قلب هنر سنتی می دانند .به تعبیر

دیگر ،چنین اصطلاحاتی ،فقط پس از نشر مدرنیسم

اسللتاد نصللر در کتاب هنر و معنویل اسلللامی «هنر

در قسلمل های دیگر رهان در طیّ دو قرن گذشته

قدسلی قلب هنر سلنتی اسل و به شیوه ای مستقیم

و مخصوصاً در صد سال اخیر ،مناسب اسل(».نصر،

اصلول و معیارهایی را باز می تاباند که به شیوه ای

)02 :9331

غیرمسللتقیم تر در تمامی عرصلله های هنر سللنتی

بله عبلارتی می توان هنر بعد از رنسلللانس در

تجلی یافته اسل( ».نصر)23 :9331 ،

کلیسلللاهلای مسلللیحیل و همچنین هنر در دوران
متجللدد بللا رویکرد دینی را عمللدت لاً چنین هنری

رمزپردازی (نمادگرایی)

دانسل .

اگر بخواهیم معنای کلی و شلللاملی از رمز ارائه

زنند و آن را هنر راسللتینی به حسللاب می آورند که

اشللاره ،کلمه ،ترکیب و عبارتی اسللل که بر معنی و

در میان انسلان ها حق زیستن دارد هنر سنتی اسل.

مفهومی ورای آن چله ظاهر می نماید دتاتل دارد».

مقصود از هنر سنتی هنری اسل که در بستر سنل

(پورنامداریان)1 :9331 ،

باتیده و رشلد کرده اسل« .سنتی بودن هنر سنتی نه

نویسلللنللدگللان کتللاب حس وحللدت از قول

به دتیل موضلللوخ آن ،بلکه به دتیل روش و سلللبک

ابوحلامدمحمد غزاتی در کتاب احیاءاتعلوم بیان می

ارراء آن و در نهایل به دتیل آن اسل که منبع اتهام

دارند :

و خاسلتگاه این هنر از روان منفرد و مستقل بشری

«عاتم شلهادت ساخته شد تا همسان عاتم غیب

بسلی فراتر اسل و در این هنر ،هنرمند فقط محمل

باشلد و هر چیزی در این عاتم هیچ نیسل رز رمز

و مجرای رحمتی اسل که از عاتم معنا منبعث شده

و نماد چیزی در آن عاتم( ».اردتان و بختیار:9331 ،

اسل ...هنر سنتی تنها به موضوعات و وظایف دینی

 )3در نوشته ها و متون عرفانی ما نیز واقعیل هایی

نمی پردازد ،بلکه در رای رای زندگی بشر حضور

محسلللوس در این رهلان خلاکی به مثابه نمادها و

دارد .این هنر به تمام معنا عملی اسل و نظریه هنر

رمزهلایی از حقیقل های معقول در آن رهان باقی

برای هنر هرگز در عرصللله آن رای ندارد .این هنر

تلقی می شلللونلد .به سلللخن دیگر «این واقعیات

خلق نشلده اسل تا در میان رماعل بشری اسبابی

«دالّ»ها و «نشللانه»هایی دارند که به حقایق عاتی تر

برای تجمل پرسلللتی و عیاشلللی باشلللد و آدمی را

از خود «اشللاره» می کنند؛ حقایقی که در مقایسلله با

سللرگرم سللازد و به خود مشللغول دارد .در حقیقل

بهار و تابستان 9317

تنها هنری که سللنل گرایان مهر تأیید بر آن می

دهیم می توان گفلل« :رمز عبلارت از هر عللامل،

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

مورد هنر دینی بیان می دارد« :در حقیقل ،اصلطلا

هنر سلنتی همواره می خواسلته اسل برای بشر یار
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این واقعیات مشللهود به مثابه س لرّ و رازند( ».تینگز،

معنوی آن ها تا پایان عمر بورکهارت ادامه داشللل.

)99 :9319

در سلال  9130میلادی ،پس از مسافرت به آفریقای

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

می توان گفل رمزگرایی سلللنتی فرض خود را

شلماتی و شللهرهای مغرب اسلللامی ،در شللهر فاس

بر این قرار می دهلد کلله هر چله در عللاتم ملکوت

سللکنی گزید و شللیفته تمدن و هنر و بیش از همه

اسل ازتی می باشد و رمزها و نمادهای عاتم خاکی

معنویلل اسللللامی گردید و در همین را بود که به

انعکاس یا تصلویری از آن می باشند؛ به طوری که

اسللام مشرف شد و به طریقل شاتتیه در قاویه سر

ری سلللی کوپر در کتاب فرهنگ مصلللور نمادهای

سللپرد و از محضللر موتای علی بن طیب در قاوی

سللنتی اعتقاد دارد« :ملکوت فقط ازتی نیسللل بلکه

بهره مند شللد و ابراهیم عزاتدین نام گرفل .ابراهیم

ابدی نیز هسلللل و به نماد ،نیرویی نامیرا اعطا می

عزاتدین در این سلال ها به مطاتعه و بررسی درباره

کند که در طی قرون مؤثر باقی می ماند و تا آن را

روانب مختلف معارف ،هنر به خصللوص معماری

ادامه می یابد که معانی مقدس را زنده می سللازد و

اسلامی با تعبیر و تفسیری درونی و باطنی پرداخل.

بلله نیرویی مللاورای خودش رهنمون می گردد».

او هنر دینی و قدسلی ،به ویژه هنر اسلامی را مبتنی

(کوپر :9331 ،چهار و پنج)

بر اشلراق ،علم باطنی و عرفان نظری می دانسل و

رلال سللتاری در کتاب مدخلی بر رمزشللناسلی
عرفانی بر ماهیل اصلللی رمز تأکید میکند و عقیده

نمادین و رمزگونه اسل .

دارد« :ماهیل اصلی رمز ،پویایی اسل و زبان رمزی
بهار و تابستان 9317

تللاقی عاتم غیب با عاتم عین اسلللل .رمز حامل و
ناقل پیامی مینویی اسل( ».ستاری )91 :9372 ،پس

رمزپردازی در معمواری اسوولامی از دیدگاه
تیتوس بور کهارت

در نهلایلل میتوان رمز را بله معنلای نشلللانهها و

الف) جایگاه رمز در هنر مقدس

آیههایی دانسللل که بر نیروی مؤثر برای فراخواندن

بورکهارت عقیده دارد نمی توان هر هنری را که

چیزی به تهن انسلللان ،یعنی مثال اعلایش اشلللاره

موضللوخ آن صللرفاً مذهبی باشللد هنر مقدس نامید؛

میکند.

چون هنر اساساً صورت اسل؛ پس زمانی می توانیم

تیتوس بورکهارت

هنری را مقدس بنامیم که هم موضوخ آن از حقایق

تیتوس بورکهارت ( )9134-9113هنرشللناس و

معنوی و روحانی منشللأ داشللته باشللد و هم زبان

اندیشمند سوئیسی لللل آتمانی ،از رمله نویسندگان

1

عقیده داشلل شلیوه بیان در هنر و معماری اسلامی

صوری آن هنر بر ورود همان منبع گواهی دهد .

پیشتاز معتقد به حکمل راویدان و از سنل گرایان

«پس هر هنر مقلدّس مبتنی اسلللل بر دانش و

مشللهور در قرن بیسللتم بود .بورکهارت در خانواده

شناخل صورت ها ،یا به بیانی دیگر بر آیین رمزی

ای اهل فضلللل و هنرمند در فلورانس ایتاتیا به دنیا

ای که ملازم و دربایسل صورت هاسل .در این را

آمللد .در دوران نوروانی هم شللللاگردی فریتیوت

یادآوری کنیم که رمز ،نشللانه ای قراردادی نیسللل،

رریان

بلکه مظهر صورت مثاتی ) (archetypeخود رمز،

سلللنل گرایی بود .دوسلللتی و مؤانسلللل فکری و

به حسلب قانونی مربوط به معرفل ورود و هستی

شلللوان ()9113-9117حکیم و متأته بزر
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شلناسلی اسلل ...رمزپردازی سللنتی هرگز عاری از

[موسیقیایی] اسل .از تحاظ رو اسلام این حقیقل

زیبایی نیسللل :چه بر وفق بینش روحانی از رهان،

دارای نهایل اهمیل اسلل که طر اسلیمی تعادتی

زیبایی چیزی ،رز شلللفافیّل تفافه های ورودی ان

اسلل بین کسلکر عشق و صحو عقل( ».بورکهارت،

چیز نیسللل ،هنر راسلللتین زیباسلللل ،زیرا حقیقی

914 :9331و )913

اسل( ».بورکهارت)3 :9331 ،

از منظر یک هنرمند مسللمان که در رهان اسلام

رمزگونله ،نمادین و تمثیلی اسلللل؛ زیرا رمز امری

بنلای معملاری را تزیین کنلد؛ در هم گره خوردگی

ورودی اسللل بر تب و اسللاس هسللتی و ورود بر

نقوش هندسی بی شک عاقلانه ترین راه برای تزیین

رمزپردازیسل.

بود؛ زیرا که این نقوش اشاره بسیار روشنی اسل بر

ب) رمز تزیینات هندسووی در هنر و معماری
اسلامی
تزیینات هندسللی در هنر و معماری اسلللامی از

اندیشلله این که یگانگی و وحدت خداوند ،زمینه و
اسللاس همه گوناگونی های نامتناهی رهان آفرینش
اسل .

عزاتدین (تیتوس بورکهارت) در رای رای آثارش،

اسلل ،زیرا که سللرشل آن که مجموخ و کل اسل

از کتاب مهم خود (هنر اسلامی :زبان و بیان) گرفته

چیزی را در بیرون ورود خویش نمی گذارد و همه

تلا مقلاتات خود به این مهم پرداخته اسلللل .او در

را فرا می گیرد و «ورود دومی» بر رای نمی گذارد.

مقلاتله ارزش هلای راویدان هنر اسللللامی به نظر

با این همه ،از طریق هماهنگی تابیده بر رهان اسل

کسللانی که توسللعه تزیینات هندس لی را معلول منع

کله وحلدت اتوهیل در رهان نمودار می شلللود و

تصللویر در هنر اسلللامی می دانند و اعتقاد دارند که

هماهنگی هم چیزی نیسلللل رز وحدت در کثرت

این خلأ (نبود تصویر) باعث شده اسل که تزیینات

(اتوحلدة فی اتکثره) بله هملان گونله که کثرت در

هنلدسلللی رلای آن را بگیرد ایراد وارد می نماید.

وحللدت (اتکثره فی اتوحللده) اسلللل .در هم گره

بورکهارت عقیده دارد تزیینات هندسی و اسلیمی به

خوردگی بیانگر یک رنبه و رنبه های دیگر اس لل.

رای تصللویر به کار برده نشللده اند بلکه درسللل

وتی باز هم این مطلب به یاد می رسلللد که وحدت

عکس هنر فیگورایتو و نقص کننللده آن هسلللتنللد.

زیربنای همه چیز اسل ،یعنی آن که رهان از عامل

«آنچه معموتاً به نام طر اسلللیمی معروف اسللل،

واحدی پی ریزی شده اسل مانند یک طناب یا یک

مرکّب از بن مایه های نباتی ای اسللل که تا آن حد

خط که در سلیری بی کران پیوسلته به خویشتن باز

به صلورت سلبک خاص هنر اسلامی درآورده شده

می گردد و دور می شود( ».بورکهارت)70 :9310 ،

اسلللل که هر گونه شلللباهل خود را به طبیعل از

ج) رمز نور در معماری اسلامی

دسلل داده و صرفاً پیرو قوانین وزن و ریتم اسل...

خداوند در سللوره نور می فرماید« :خداوند نور

طر اسلللیمی در عین حال منطقی و موزون اسللل

آسلمان و زمین اسل( ».نور )30 :24 ،بورکهارت با

[بر مبنای نسبل های] ریاضی و دارای ملودی های

اسلللتنلاد به این آیه قرآن کریم بیان می نماید« :این

بهار و تابستان 9317

رللایگللاه ویژه ای برخوردار می بللاشللللد .ابراهیم

«در واقع وحلدت اتوهیل در ورای همه مظاهر

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

از منظر او شللیوه بیان و اررا در هنر مقدس نیز

در تلاش بود تا یک اثر هنری و یا یک سلللطح در
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دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

بیرون می آورد .قابل دیدن شللدن کنایه اسللل از به

عناصلر تشکیل دهنده بناها را از آن رهل می توان

هسلللتی درآمدن و همان گونه که سلللایه چیزی بر

بله بلور تشلللبیله کرد که بلور کمال و نهایل رماد

روشلللنی نمی افزاید ،اشلللیاء به بهره ای که از پرتو

اسل؛ چرا که اعتدال و توازن و نزدیکی را با نور و

هستی دارند از میزان واقعیل برخوردارند( ».همان،

از آن طرف سللبکی و درخشللندگی در آن به نهایل

 )33 :9310در معماری ،هنرمند سللطح های درونی

کمال رسیده اسل« .در میان نمادهای وحدت ل که

مسللجدها و نمای آن ها را با کاش لی می پوشللاند و

موضللوخ آن همواره وحدت هسللتی شللناسللانه عاتم

سلللطح های دیگر را هم با نقش های بررسلللته و

اسل و نه وحدت متعاتی به معنای دقیق آن ل عمیق

مشلللبلک آرایش می دهد تا به این وسلللیله از نور

ترین و آشلللکلارترین نماد ،نور اسلللل که هنرمند

استفاده تازم را ببرد .در همین راستا می توان از هنر

مسللللمان به خوبی می داند که آن را چگونه رذب

زیبلای مقرنس یاد کرد که نمونه ای از رذب کردن

کند ،عبور دهد و به هزاران طریق مختلف درخشان

و پخش کردن نور به اندازه و درره ای بیار حساب

و مشعشع سازد( ».بورکهارت)994 :9331 ،

شده و دقیق اسل .

بهار و تابستان 9317
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پرتو اتوهیل اسللل که اشللیاء را از تاریکی تاورود

به عقیده تیتوس بورکهارت در معماری اسلامی،

د) رمز خلأ در معماری اسلامی

دکتر مهرداد قیومی بیدهندی در پژوهشی که بر

تیتوس بورکهارت نیز به مانند بعض لی از س لنل

آثار بورکهارت در زمینه هنر انجام داده اسل تفاوت

گرایان (سلیدحسلین نصر و  )...عقیده دارد در هنر

معماری اسلللامی را با معماری رنسللانس و معماری

اسللامی و به خصوص در معماری آن نوعی فضای

گوتیلک بلا تلأکیلد بر نوردهی این گونه از منظر او

خاتی ورود دارد .در این فضللا همه آشللفتگی ها و

تشریح می نماید :

علائق شهوانی دنیا از میان برداشته و رهانی سراسر

«معماری اسلللامی ،بر خلاف معماری رنسللانس،

آرامش ،صللللح ،امنیل و پایداری رایگزین آن می

انسلللان را متوره به کارکرد هر قسلللمل از بنا نمی

شلود .از منظر او هدف معماری اسلللامی این اسل

کند؛ زیرا این امر از نظر اسلامی خلط بین دو مرتبه

که فضلللایی پدید آورد که در آن آدمی که اشلللرف

از واقعیل و به منزته نداشلللتن صلللداقل فکری و

مخلوقات خداوند می باشللد بتواند شرافل و عزت

عقلی اسلللل .همچنین بله رغم معملاری گوتیلک،

اصلللی خودش را که پروردگار عاتم در روز ازل در

سلللنگینی طبیعی سلللنگ را با نشلللان دادن حرکتی

ورود او به ودیعه نهاده بود دریابد« .هنر اسلامی به

صللعودی در سللنگ مرتفع نمی کند؛ زیرا اعتدال و

طور کلی می کوشد تا محیطی به ورود آورد که در

سلکون تازمه بی حرکتی اسل .در معماری اسلامی،

آن انسللان بتواند وزن و وقار فطری و اوتیه خود را

ماده سلللنگین و بی شلللکل را با تزیینات گوناگون

بلازیلابلد و بنلابراین از هر گونه بل حتیّ به معنای

سلللبک می کنند و بدان حاتل غیر مادی می دهند؛

نسلللبی و موقّلل آن دوری ورزد .هیچ چیز نبلایلد

چندان که گویی بلوری تراشیده از نور اسل .گویی

حجاب بین انسللان و حضللور نامرئی خداوند قرار

ماده درونی آن ها نه سلللنگ ،بلکه نور اتهی یا عقل

گیرد( ».بورکهارت)11 :9331 ،

خللاق اسلللل که در همه چیز منزل دارد( ».قیومی
بیدهندی)210 :9311 ،
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دکتر مهرداد قیومی بیلدهنلدی به سللله ویژگی
معماری اسلللامی با تأکید بر فضللای خاتی از منظر
بورکهارت چنین اشاره می نماید :

های بیان شلده توسللط هنر مقدس اسلللامی اسل».
(بورکهارت)97 :9310 ،
صللورت باسللتانی بررسللته حرمش شللهر مکه در

«تبدیل فضا از امری صرفاً کمّی به امری کیفی؛

تطابق کامل با منشلأ ابراهیمی منسلوب به آن اسل.

ایجاد حال ورد در مخاطب؛ ایجاد زمینه وفضللایی

تلأثیر خلانه خدا به عنوان مرکزی برای عبادت همه

مسلللاعلد برای تفکر و تعقلل( ».قیومی بید هندی،

مسلللمانان رهان وابسللتگی گسللترده ای با روایل

)211 :9311

حضرت ابراهیم (خ) و از آن را با منشأ و سرچشمه

ظاهر خاتی؛ امّا همین فضای تهی تمامی ران و دل

بنانهاده شلده و حضرت ابراهیم (خ) بود که زیارت

انسلان را به تسلخیر در می آورد و نشان از حضور

ساتیانه را بدان بنیاد گذاشل« .مرکز و سرچشمه :در

همه رایی پروردگار متعال دارد .

این رلا دو رویه از یک واقعیل معنی یا به عبارت

ت) رمز کعبه در میان مسلمانان

دیگر دو رنبه اسللاسلی از هر معنویتی نهفته اسللل.

همه مسلمانان رهان به هنگام نماز رو به سوی

علل کلی این که مسللللمانان در نماز رو به سلللوی

کعبه می کنند و محراب همه مسللارد مسلللمین نیز

کعبه ل یا مکّه که هر دو یکی اسل ل می کنند همانا

بدان سو قرار دارند .خانه خدا (کعبه) دارای دوازده

آن اسللل که مسلللمانان از یهودی که رو به سللوی

متر طول ،ده متر عرض و حدود شللانزده متر ارتفاخ

اورشللللیم می کند یا از مسلللیحی که رو به سلللوی

می باشلللد .به اعتقاد بورکهارت کعبه را تنها شلللیء

«شللرق» یا رای سللر بر زدن خورشللید می کند باز

مصلللنوعی می توان پنداشلللل که در عبادت های

شلللناخته می شلللود بدان که بر می گزیند تا «دین

مسللمین رهان نقشی مهم ایفا می کند .در حقیقل

مرکز» را اختیار کند که مانند درختی اسل که از آن

خلانله کعبله در طول تلاریخ بارها خراب و دوباره

همه این ها مشتق می شوند( ».همان)

سللاخته شللده اسللل؛ امّا نام اصلللی آن که به معنای

بورکهارت در ادامه بیان می دارد که این مکعب

مکعب می باشد تضمین کننده و دتیلی محکم برای

با تصوری از مرکز ارتباط دارد؛ کعبه ترکیب بلورین

آن اسلل که اسلاسلاً شکل اصلی آن تغییر نکند .از

و شفافی از همه فضاسل« .مرکز عاتم خاکی محلّی

منظر بورکهارت« :اگر کعبه از نظر واقعیل اثر هنری

اسلل که به واسطه «محور» آسمانی قطع می گردد:

تلقی نشلود لللل از آن رو که رز بنایی مکعبی ساده

عملل طواف بله دور کعبله به نحوی در اکثر اماکن

نیسللل للللل بیشللتر باید آن را از پیش از آغاز هنر

مقدّس باستانی مشاهده می گردد ،همچون بازتوتید

انگاشللل که سللرچشللمه معنوی آن بسللته به نظر

گردش افلللاک بلله دور محور قطبی اش اسللللل».

نگارنده به اسلاطیر یا اتهام می رسد .این بدان معنی

(بورکهارت)901 :9331 ،

اسلل که سمبوتیسم درونی کعبه ،در شکل و آداب

ویژگی مهم محوری بودن خلانه خدا (کعبه) به

باز بسللته بدان ،ورود رنینی و نطفه ای همه رلوه

واسلطه یک روایل معروف و مشهور اسلامی مورد
تصلدیق قرار می گیرد«.این بیل عتیق نخستین بار

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

فضلا در معماری اسلامی این گونه اسل :فضایی به

کریم ،کعبه توسلللط ابراهیم و فرزندش اسلللماعیل

بهار و تابستان 9317

به طور کلی می توان گفل از دیدگاه بورکهارت

همله دین هلای توحیلدی دارد .بنلابه روایل قرآن
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دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

توسلط آدم بنا شللده اسللل و سللپس به سبب سیل

اسلللامی نگاشللل؛ بارها به تأویل معماری اسلللامی

ویران گردیده و توسللط ابراهیم در محلی تجدیدبنا

پرداخل .او موضلللوخ معماری اسللللامی را محیط

شللده اسللل که در منتهی اتیه تحتانی محوری قرار

انسلانی می دانسلل و با استناد به گفته ابن خلدون

دارد کله کلیه افلاک را قطع می کند .در سلللطح هر

که بیشلللتر هنرها ،از رمله درودگری ،منبل کاری،

علاتمی فلکی ،مکلان مقدس دیگری که محل تردد

گچ بری ،کاشی کاری ،خوشنویسی و  ...با معماری

فرشتگان اسل ،حاکی از همان محور اسل .صورت

مرتبط و دارای ارتباط اسلل؛ رایگاهی بسلیار ویژه

ازتی متعلاتی هر یلک از این املاکن مقلدّس ،عرش

برای معماری اسلللامی و به ویژه مسللارد در رهان

اتهی اسل که کرّوبیان به دور آن طواف می کنند ،از

اسلللام قائل بود .در اینجا از منظر تیتوس بورکهارت

این حیث که عرش اتهی محیط بر کلّ عاتم اسللل».

به رمزپردازی بعضلللی از عناصلللر تشلللکیل دهنده

(همان)909 ،

مسلارد (محراب ،منبر و گنبد) در رهان اسللام می

در آخر بورکهارت خانه کعبه را به قلب انسان

پردازیم .
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تشلللبیه می نماید که بل های مورود در آن بیانگر

محراب

شلهوات و امیاتی هستند که دل آدمی را محاصره و

از منظر ابراهیم عزاتدین به طاقچه یا فرو رفتگی

احاطه نموده اند و مانع تکر و یاد خدا می شلللوند.

در دیوار مسارد محراب می گویند که امام رماعل

بنابراین «شللکسللتن و براندازی بل ها و در گسللتره

در آن را می ایسلتد و در حاتی که مسلمانان پشل

وسللیع تری به کنار نهادن هر تصللویری اسللل که

سلللر او قرار دارنلد حرکات او را تکرار و نماز می

همچون بل ها به نظر می آید و واضح ترین تمثیل

گزارند .همه محراب ها به سللوی مکه قرار دارند و

ممکن برای بیان «یک امر وارب» در اسلام اسل که

بللدون هیچ تردیلدی محراب از پللدیلده هلای هنر

آن خلوص و تطهیر قلللب برای [اتعللان] توحیلد و

مقدس اسللامی اسل که در عمل از عوامل عادی و

شللهادت یا آگاهی نسللبل به این امر اسللل که هیچ

روزمره آداب دینی شللده اسللل؛ اتبته تکر این نکته

خللدایی نیسلللل مگر خللداونللد متعللال » (همللان،

ضروری اسل که بدون آن هم می توان آداب دینی

900و)904

را انجام داد و «کارکرد اوتیه محراب از رهل صوتی
برای انعکلاس اتفلاظی اسلللل که در آن قرائل می
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شلللود؛ امّا در عین حال شلللکل آن یادآور محراب

شروخ معماری اسلامی با مسجد اسل .نخستین

کلیسا ،یعنی همان مقدس ترین مکان کلیسا اسل و

مسجد اسلام خانه حضرت محمد(ص) بود و اوتین

شللکل کلی آن را به صللورت کوچک تری بازتوتید

مسلللجد رسلللمی ،یعنی مسلللجد پیامبر در مدینه،

می کنلد .این همانندی در سلللاحل نمادپردازی به

براساس خانه پیامبر شکل گرفل و به تعبیری تداوم

واسللطه چراغی که در مقابل محراب آویخته شللده،

آن می توان به حسللاب آورد .بورکهارت بنابر تعابیر

مورد تأکید قرار می گیرد .این چراغ مشللکاتی را به

و تفاسلیری که از رهان شللناسی اسلامی داشل در

خاطر می آورد که در قرآن کریم بدان اشللاره شللده

کتلاب هلا و مقاتات گوناگون خود که پیرامون هنر

اسلل .این امر مسلأته ای اسل که میان نمادپردازی
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آتشللکده پارسللیان مشللترک اسللل( ».بورکهارت،

از دیدگاه بورکهارت اوتین منبر در اسلام عبارت

 )939 :9331بورکهارت شلللکل آن را با طاق های

بود از مکان و رایگاهی که حضرت محمد(ص) در

نمودار آسلللمللان و کف ان بر زمین طللاقچلله بللا

مسلللجلداتنبی در شلللهر ملدینله بر باتای آن برای

فرورفتگی که مثل غار دنیا می باشلد تشبیه می کند.

مسللللملانلان خطبله می خواند و آنان را موعظه و

«غار دنیا مظهر اتوهیل اسل ،خواه در رهان بیرونی

راهنمایی می فرمود .در بعضلللی از روایل ها آمده

یلا رهلان درونی ،یا غار مقدس دل( ».بورکهارت،

اسلل که آن منبر دارای سه پله بود که پیامبر گرامی

 )17 :9310او بیلان می دارد کله همله روایل های

اسللام بر سلومین پله می نشلسل و پای خود را بر

شرقی بر مهم بودن این موضوخ اتفاق نظر دارند که

پله دوم می گذاشلل .در این را بورکهارت سؤاتی

رایگاه امپراطور در پرسللتشللگاه های قدیمی رومی

را مطر می نماید که منبر تا چه میزان با صلللندتی

سللرمشللقی بوده اسللل برای این پدیده که در آن

اسقف و یا حتی تخل پادشاهان برابر اسل .

دیگر برای دریلافلل مظهریل محراب در مراسلللم

عین حلال هردو آن هاسلللل ،زیرا که منبر کمابیش

نیایش اسللامی باید اسللاس و ریشه آن را در کتاب

رلوه گلاه وظلایف پیامبر اکرم (ص) اسلللل و نیز

آسمانی مسلمانان رستجو کرد« .این واژه به تنهایی

وظایف خلفای او و بدین گونه این وسلیله در خود

به مفهوم پناهگاه اسل .قرآن مجید به ویژه این واژه

قللدرت معنوی و دنیوی را فراهم آورده اسللللل».

را در توصللیف نهانگاهی در معبد اورشلللیم آورده

(بورکهارت)913 :9310 ،

اسللل که در آن مریم عزرا برای انزوا گرفتن و دعا

منبر در شلکل کلی خود بر شیوه سنل حضرت

درآملد و فرشلللتگان به او روزی می رسلللانیدند».

محمد(ص) تداوم یافته اسلللل .منبر دارای پلکانی

(همان)

اسل پیوسته باریک و با محجر که از دوره حکومل

حضلللرت محملد(ص) می فرملایلد که رهان

سللجوقیان این پدیده ساده دارای سرپناهی بر باتای

آفرینش از مروارید سللفیدی پدیدار شللده اسللل.

بلندترین پله و دری در قسمل پایین ترین پله شده

صدفی که مروارید را در میان خود گرفته اسل مثل

اسلللل« .این افزایش ها بر مظهریل منبر تأکید دارد

گوش دل اسل که پیامبر پروردگار را با تمام ورود

که عبارت اسل از مفهوم نردبان رهان که از مرحله

می شلنود .در واقع درمحراب اسل که پیام خداوند

های دنیوی و روحانی می گذرد و به رو مطلق و

پیدا و شلنیده می شود .در آخر بورکهارت احساس

پلاک اورنگ ،همچون پایگاه قطبی می انجامد .هیچ

شلللگفتی می نملایلد که پدیده ای مثل محراب که

کدام از این دگرگونی ها چیزی بر نخسللتین یادگار

درهر صلورت وسلیله ای اسل برای مراسم نیایش

پی لامبراکرم(ص) نیفزوده اسللللل و هملله منطق لاً

مسلللمانان ،کانون مظهریتی غنی ،عمیق و ژرف می

پیلامدهای نخسلللتین رفتار پیامبر اسلللل که در آن

شود که به علل انعکاس کلام خداوند در نماز ،رمز

حضرت کرسی سه پله ای را برای موعظه بر مؤمنان

حضور پروردگار محسوب می شود .

برگزیدند( ».همان)914 ،
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امپراطور رایگزین تات اتوهیل شده بود .از سوی

«در واقع منبر هیچ کدام از این ها نیسللل یا در

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

مسلجد ،کلیسای مسیحی و کنیسه یهودی و محتملاً

منبر
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به عقیده ابراهیم عزاتدین در بعضلللی از مناطق
رهان اسلللام باتاترین پله منبر یا اورنگ سللایبان دار

روحانی در هر بنای گنبددار اسل .

همیشلله خاتی گذاشللل می شللود« .شللگفل یادآور

«صللدف یا مروارید سللپید ،رمز رو اسللل که

تختی اسل که در مسیحیل و آیین بودا ورود دارد

گنبدش ،تمام مخلوقات را دربرمی گیرد .رو کلی

و آن رایگاه کلام خدا )(Loyosیا )(Tathayata

که پیش از دیگرمخلوقات آفریده شلللد ،عرش اتهی

یا به عبارت دیگر حضور غیرمرئی «پیامبر اتوهیل»

نیز هسل که عرش اتمحیط اسل( ».همان)

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

اسل .وتی این امر بی گمان پیامد نفوتی در رسیده

ابراهیم عزاتدین عقیده دارد که گنبد همیشللله و

از خارج نیسلل ،بلکه تصادفی و حامل خصوصیل

در هر رایی سلمبلی از آسمان اسل و گنبد کروی

سمبوتیسیم و نمادگرایی رهانی اسل( ».همان)

کله بر روی پایه هایی مکعبی قرار گرفته اسلللل به
عنوان رمزی از اتحاد آسللمان و زمین اسللل« .این

گنبد

مثال به نحوی مناسب نشان می دهد که نماد ،امری

تیتوس بورکهلارت در کتاب خود (هنر مقدس،

مبهم و گنگ یا حاصل یک گرایش احساسی نیسل

اصول و روش ها) در مورد گنبد در معماری قدسی

بلکه نماد ،زبان و تسللان رو اسللل( ».بورکهارت،

عقیده دارد« :اگر گنبد بنای مقدس ،نمایشللگر رو

)999 :9331

کلی اسلل« ،ساقه» یا «گریو» هشل ضلعی گنبد که
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منظر بورکهارت این مثال نمایانگر اتگویی معنوی و

زیر آن قرار گرفته ،رمز هشل فرشته «حاملان عرش

نتیجه گیری

اند» که خود با هشل رهل «گلباد» مطابقل دارند؛

اندیشمندان و پژوهشگران معناگرا که بعضی از

بخش مکعب شکل ساختمان ،نمودگار کیهان اسل

آن ها وابسللته به رریان سللنل گرا هسللتند عقیده

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

دارند که هنر و معماری اسلامی بر حقیقتی که فراتر

و مبادی در عین حال روحانی و رسللمانی ،عناصر

از زمان و مکان اسلللل دتاتل دارد و نمی توان تنها

عاتم محسلللوب می شلللوند( ».بورکهارت:9331 ،

به صرف بررسی و مطاتعات تاریخی به حقیقل هنر

)943

و معماری اسللامی دسل یافل .پس می توان گفل

حضلرت محمد(ص) در شب معراج خود گنبد

متفکرین این دیدگاه (بورکهارت ،نصلللر و  )...برای

بسللیار بزرگی را وصللف می نماید که از صللدف

هنر و معملاری اسلللللامی هویتی عرفانی و معناگرا

عظیمی سلاخته شلده که در چهار ستون و در چهار

قائل بودند و شیوه بیان را درهنر و معماری اسلامی

کنج قرار گرفته و بر آن ها چهار کلمه پروردگار در

نمادین و رازگونه می دانسللتند .به اعتقاد معناگرایان

اوتین سلوره قرآن (اتفاتحه) نوشللته شده اسل .این

بی لان نمللادین و تمثیلی در درون و تات هنر و

چهلار کلمه عبارت اسلللل از :بسلللم اتله اترحمن

معملاری اسلللللامی و هر هنر مقللدس دیگری ،رز

اترحیم؛ و چهار رودخانه بهشلتی که سرشار از آب،

طبیعل آن ها به حسلللاب می آید .بورکهارت که از

عسلل ،شلراب و شیر اسل از آن ها راریسل .این

معناگرایان بررسته و وابسته به رریان سنل گرایی

ها نهرهایی هسللتند با سللعادت ازتی و سللرمدی .از

می باشلد بیان می دارد که هنری را می توان قدسی
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دانسل که بازگوکننده راز و رمزهای اتهی و بازتاب

می توان بله عنوان رمزی از اتحاد آسلللمان و زمین

رمزگونه و تمثیلی صلنع اتهی باشد .به اعتقاد او راز

دانسل.

و رمز از نوعی معرفل و بینش عمیق سرچشمه می
مراجع

گیرد و براساس آفرینش و وحی اتهی و نگاه معنوی
و روحانی به رهان و به اشرف مخلوقات ،انسان یا

.9

قرآن مجید

تفسلللیر بلاطنی از آن هاسلللل .از منظر بورکهارت

.2

اسللترتین ،هلللل ،9377 ،اصللفهان تصللویر

همان مسلللیر هدایل می کند .او زیباترین و برترین

انتشارات فروزان روز .

ظهور و تجلی نمللادگرایی و تمثیلل را در هنرهللای

.3

اردتللان ،ن و بلختی لار ،ژ ،9331 ،حس

تجسلمی و به ویژه در معماری می دانسل .ابراهیم

وحدت ،سللنل عرفانی در معماری ایران،

عزاتدین معماری را مهم ترین هنر اسللامی دانسلل

تررمه حمید شاهر  ،اصفهان ،انتشارات

و براساس تعبیر خود از رهان شناسی اسلامی بارها

خاک .

به تأویل و تفسیر معماری اسلامی دسل زد .

.4

و بیان ،تررمه مسلللعود ررب نیا ،تهران،

به اعتقاد بورکهارت درهم گره خوردگی نقوش

انتشارات سروش.

و تزیینات هندسلی رمز و اشللاره بسلیار روشنی بر
اندیشلله این که یگانگی و وحدت خداوند ،زمینه و

بورکهارت ،ت ،9310 ،هنر اسلللامی ،زبان

.0

بورکهارت ،ت ،9331 ،هنر مقدس (اصول

اسللل می باشللد؛ فضللای خاتی و خلأ در معماری

انتشارات سروش .

اسللامی را نماد حضور همه رایی پروردگار بزر

.1

بورکهارت ،ت ،9331 ،مبانی هنر اسلامی،

دانسلللتله و در نهایل هیچ نماد و رمزی را به مانند

تررملله و تللدوین امیر نصلللری ،تهران،

نور در معماری اسلامی به وحدت اتهی نزدیک نمی

انتشارات حقیقل .

دانسل .بورکهارت محراب را به علل انعکاس کلام

.7

بورکهارت ،ت ،9371،رمزپردازی ،تررمه
رلال ستاری ،تهران ،انتشارات سروش .

خلداونلد در نماز رمز حضلللور پروردگار و کانون
مظهریتی عمیق و ژرف می دانسللل ودر مورد منبر

.3

پورنامداریان ،ت ،9331 ،رمز و داسلللتان

عقیده داشلللل که این وسلللیله در خود هم قدرت

هللای رمزی در ادب فللارسلللی ،تهران،

معنوی و دنیوی را فراهم آورده و هم می توان آن

انتشارات علمی و فرهنگی .

را به معنای مفهوم نردبان رهان دانسل که از مرحله

.1

رحلملتلی ،ا ،9311 ،هلنلر و معنوی لل

های دنیوی و روحانی گذشلللته و به رو مطلق و

(مجموعه مقاتاتی در زمینه حکمل هنر)،

پلاک و اورنلگ ،همچون پایگاه قطبی می انجامد و

تهران ،فرهنگستان هنر .

در نهلایل گنبد را همیشللله و همه را سلللمبلی از
آسلمان می دانسلل و عقیده داشل که گنبد کروی
که بر روی سللتون های مکعبی قرار گرفته اسللل را
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اسللاس همه گوناگونی های نامتناهی رهان آفرینش

و روش ها) ،تررمه رلال ستاری ،تهران،

دو فصلنامة اندیشة معماری ،سال دوم ،شمارة سوم

نمادپردازی راه به رهان نامتناهی دارد و انسان را به

بهشللل ،تررمه رمش لید اررمند ،تهران،

.91

سلتاری ،ج ،9372 ،مدخلی بر رمزشناسی
عرفانی ،تهران ،انتشارات مرکز .
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، تهران،مبللانی و تللاریخ معمللاری و هنر
. انتشارات علمی و فرهنگی
 فرهنگ مصور نمادهای،9331 ،  ج،کوپر

.92

، تهران، تررمه ملیحه کرباسلللیان،سلللنتی
. انتشارات فرشاد
 کلملله و سلللمبللل (در،9331 ، ر،گنون

.93
 شمارة سوم، سال دوم،دو فصلنامة اندیشة معماری

 تررملله،)مجموعلله رللام نو و می کهن
 به کوشللش مصللطفی،سللعید بینای مطلق
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.94
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