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 مقدمه

. هاي تربيت، معرفـي الگـوي موفـق اسـت           يكي از بهترين شيوه   
خداوند بارها به   . الگو به اعمال و تئوري ها روح و حيات مي بخشد          

پيامبرش دستور داده نمونه هـاي برجـسته انـسانيت را بـه مـردم               
همچنـين  . معرفي كند تا اين الگوها بـه فراموشـي سـپرده نـشوند            

وره احـزاب دربـاره الگـو بـودن پيـامبر            سـ  31قرآن كريم در آيـه      
 :مي فرمايد) ص(اكرم

اهللا، الگو و سرمشقي نيكوسـت     همانا براي شما در سيره رسول     «
البته براي كساني كه به خداوند و روز قيامت اميد دارند و خـدا را                

  »بسيار زياد ياد مي كنند
از طرفي امروزه در جهان نقش هنر، براي القاء مقاصد در اذهان      

اهل فرهنگ و هنـر در      . نيان امري غير قابل چشم پوشي است      جها
جستجوي حقيقت، با زبان هنر چرايي هـا و چگـونگي هـاي راه را          

  .بهتر از هر زبان ديگري مي توانند بيان نمايند
است كه داعيه داران علم و هنر در جهان برخـود اجـازه               چندي

را و مقدسـات اسـالمي      ) ص(اهانت به ساحت مقدس پيامبر اكـرم      
دار سـاختن پيكـر      اند و با تيشه كفر و ناداني سعي بـر خدشـه             داده

بـر هنـر پژوهـان و هنرآفرينـان ايـران           . ديانت و آدميـت را دارنـد      
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اســالمي اســت كــه بــا تكيــه بــر علــم و هنــر خــود در مقابــل آن 
  .ها ايستادگي نمايند مروتي ها و بي ديني بي

ست بـا  مجموعه حاضر شامل خالصه مقاالت منتخب همايشي ا 
كه به همـت معاونـت      » در هنر ) ص(تجلي حسن محمدي  «عنوان  

پژوهشي و دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبـري دانـشگاه هنـر         
  .گردد  برگزار مي1385 اسفندماه 7 و 6اسالمي تبريز در 

هاي نبـوي و      اهداف برپايي اين گردهمايي، مروري است بر ايده       
يـامبر در عرصـه هـاي       بررسي تاثيرات جلوه هاي صورت و سيره پ       

گوناگون هنر اسالمي و تبيـين سـيره پيـامبر در عرصـه آفـرينش               
بخشي و جهت دهي به تكاپوي توليد علـم و نيـز              هنري و مضمون  

. پاسخ به جريان رسانه اي و فرهنگي متعرض به مقدسات اسـالمي     
براين اساس در اين گردهمايي تالش شده اسـت بـه موضـوعات و              

  :مباحثي چون
  خَلق و خُلق پيامبر در هنر اسالميجلوه هاي 

  تاثيرات معراج پيامبر در تخيل هنري و نگارگري ايراني اسالمي
  )ص(هنر سنتي و نسبت آن با تجلي حقيقت محمدي

  تاثيرات معماري مسجدالنبي بر معماري جهان اسالم
  ايراني اسالمي هاي هنرمندان نامه حضور مباني نبوي در فتوت و تاثير

   قدسي و نبوي در هنرهاي اسالميرمز و نمادهاي
  مباني نظري و حكمي هنر اسالمي

  .پرداخته شود... و هنر و ) ص(نسبت فقه محمدي

مقصود از تعبير اسـالمي از هنـر بـدين معناسـت كـه بـه آثـار               
هنرمنداني پرداخته مي شود،كه در دامان فرهنگ اسالمي پرورش         

 كـه از شـهود      هنرمنداني كه مهارت فنـي را  بـا معرفـت          . اند  يافته
اينـان بـر هـر دو جنبـه         . اند  گيرد، درآميخته   معنوي سرچشمه مي  
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مادي و معنوي اثر اشراف داشته و در پي ايجاد تعادل بين صـورت   
  .اند و معنا بوده
توان اذعان داشت كه شناخت هنـر اسـالمي و جـستجوي               مي

در ) ص(هاي صورت و سيره پيامبر بزرگـوار اسـالم          تاثيرات و جلوه  
هـاي    اي گوناگون آن، مباحثه، مطالعه، پـژوهش و بررسـي         ه  عرصه

هاي مشابه آن تنهـا       زيادي را مي طلبد و اين همايش و گردهمايي        
اميد اسـت در پـي آن بـستر مناسـبي جهـت      . شروعي بر آن است   

  .احياي ارزشهاي جاودانه هنراسالمي فراهم شود
  

  دبير علمي همايش
  فرنوش شميلي
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  شنيكمال آفر
  1يچ نهين آيزر

  
دنش از ياست كه د  ي بقدريشكوه و عظمت جهان هست

 كه ما يمنظر. دينما يار مشكل مي بسيوي دني تنگ و ماديايزوا
 از آن يست، بلكه نمادي نين جهان هستيم عينيب يآن را م

 ي ما ظهور و تجليكن به قدر ما برايم است لينش عظيآفر
  .است كرده

بر عشق نهاده شده و  يان هستيبن م،يق بنگريده تحقي اگر به د
 خداوند متعال با خلقت هنرمندانه جهان، .افته استيكمال  بدان

ررا تا به سر حدآن، با ين مسيو ا رسالت عشق را بر دوش آدم نهاد
  .ن انسانها ادامه داديتر ستهينش وانتخاب شايگز

در ) ص(حضرت پروردگار با ظهور و حضور محمدابن عبداهللا
  .دي كمال رسانيعني ييبايبه سرحدزق رسالت خودرا يان خاليم

ن واقع شده يش آسمانها وزميمورد ستا) ص( چرا محمديراست
ت آن را داشته كه بتواند ين است كه چون قابليراز ايا غياست ؟ آ

ركرده ي را در قلب خود سرازي مقام رحمانيها ييبايوضات و زيف
ت ي بشرير زندگيدر مس» هنرمندانه« و» عاشقانه«سپس آن را

  ار دهد؟قر
رتش، ي كه سياست و آن را در وجود» يبائيز«خداوند منبع 

» بايز «يك معنيظاهر و باطنش، حركات و سكناتش متوازن و در 
ن يبخشد كه بتواند ا ي به او ميو چنان قدرت. كند يباشد وارد م

                                                 
 عضو هنرمندان هنرهاي تجسمي تبريز - 1
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 كه با عشق ييد انسانهانو هستر كند يگران سرازي را بردييبايز
ان آوردن و ي، قدرت به بيت آسمانوضات و كمااليدن به فيورز
نش را با درجه ي آفري هاييبايدن زيدن و تجسم بخشير كشيبتصو
 ييبايچرا كه منزلت كماالت و ز .به دست آورند» يهنرمند«ع يرف
  . است »هنر « 
  
 )ص(محمد، هنر،عشق،كمال،يهست ،نشيآفر:كليدي گان واژ
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  ي اسالمي و شهر سازي معماريمسجد؛ زير بنا 
  

  1ي ملكيام احمدخانبهر
  

  اي  العاده  فوق ، اهميت  اسالمي  معماري  مسجد در ميان بناي
 ي است در واقع بناهاي معماريدارد چراكه مسجد محور شيوه ها

 است و به عبارت بهتر مسجد ي هر مكتبي عصاره معماريعموم
  ، فضا و مكان  هم  بر روي كه  گوناگون  از هنرهاي  است اي مجموعه
   ميان  ايجاد رابطه  براي  كه فضا و مكاني. اند  را پديد آورده خاصي

 و   ،آراستگي  و جالل  شكوه  باشد و در عين  متناسب خدا و خلق
   خود مشغول  خداوند به  به  توجه  جاي  را به  انسان  ذهن  آن تزيين
،   هنر اسالمي  تجلي  جايگاه  اولين  گفت توان بنابراين مي. ندارد
 به عنوان سبك اوليه نظام يو مسجد النب  است جد بودهمس

 مساجد در ديگر ي شكل گيري، الگويي براي اسالميمعمار
 كرده با توجه يدر مقاله زير، نگارنده سع.  گرديديممالك اسالم

 ي مساجد و تاثيرگذاري به معماريبه قلت اندوخته خويش نگاه
 يامبر گرام به عنوان نخستين مسجد كه بدست پييمسجد النب

 جهان اسالم بويژه ي و شهرسازياسالم برپا گرديد بر نظام معمار
  .كشورمان ايران بياندازد

  
، ي اسالميمسجد، عناصرمسجد، معمار يمعمار:كليدي واژگان
  ي اسالميشهرساز

                                                 
 كارشناس ارشد معماري از دانشگاه شهيد بهشتي -1
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  خط كوفي بنايي

  »انتخاب  ساده ترين فرم براي عالي ترين معنا«
  

  1حسن استاجي
  

ه هاي شريف قرآن كريم توسط سنت آيدر آغاز ظهور اسالم 
شفاهي انتقال مي يافت  ولي به محض آن كه ضرورت كالم 
مكتوب جهت حفظ و جلوگيري از تحريف احساس شد، مسلمانان 
از ديگر فرهنگ هاي جهان در زيبايي خط  و نوشتار فراتر رفتند  
و خط  را به چنان زيبايي نزديك كردند كه در خور نگه داشتن 

  . باشدكالم الهي
نخستين نوع خوشنويسي كه قرآن با آن كتابت شد خط كوفي 

از . وج سادگيابود، خطي بدون نقطه و بدون زير و زبر و پيش در 
آن ساده تر خط كوفي بنايي بود خطي متشكل از مربع هاي سياه 

  . و سفيد هم شكل و هم اندازه
همواره رابطه ي مستقيمي بين فرم و آن چه كه مي خواهد 

 شود ويا به عبارت ديگر محتوي وجود دارد، براي بيان كالم بيان
در خط كوفي بنايي از ساده ترين فرم ) متعالي ترين معنا(وحي 

يعني مربع هاي سياه و سفيد استفاده مي شود،ساده ترين روش 
ات مدرن و ن نظامي كه پس از قرنها در رياضيهما براي بيان،

                                                 
 عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار - 1
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دويي ،نظام صفر و يك و در كامپيوتر استفاده شد ،يعني نظام دو 
  .كنار هم قراردادن تضاد پر و خالي 

اين خط معموال در نوشتن كلمات مقدس و آيات قرآني 
شود گويي پيشينيان ما مي دانستند هنگامي كه با  استفاده مي

معنايي عظيم و الهي روبرو هستند ، آن چه بايد از اثر هنري ديده 
م لذا سعي شده است از شود زيبايي معنا است نه پيچيدگي فر

ساده ترين فرم براي متعالي ترين معنا استفاده شود و به عبارتي 
  .معناي الهي را تحت تاثير قرار ندهد ديگر فرم،

  
   فرم و معنا      ، كوفي بنايي، كتابت،خط: كليدي واژگان 
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   هاي متعالي هنر نور معنوي و جلوه

  )در پرتو تفكر مكتب اسالم(
  

  1هزاد محمد اعظم
  

جهان هستي سراسر صنع پرطنين الهي است و تنها بخـشي از            
درك نظـم   . آن در قالب اشكال، رنگها و الحان قابـل رؤيـت اسـت            

هاي   اشياء در جهان طبيعي، آواي خوش مؤذن هنگام اذان، زيبايي         
طبيعت و هر آنچه در ماوراء آنست يقيناً محتاج چشم دل بوده تـا              

ن آشكار گردنـد و در ايـن راسـتا          ماهيت اشياء و اشكال در وراي آ      
هنرمند براي كشف واقعيت و زيبايي جمال پروردگـار سـعي دارد             

  .اثرش را رنگ معنوي بخشد
روندتكامل هنرخود، به آواي بزرگان شريعت       در مسلمانهنرمند

اسالم دل سپرده تا آنچه را در ذات هنر اسالمي نهفته است كشف             
بس فراگيرتر و متضمن شهود     مهم، از تعقل و استدالل       اين نمايدكه

هنرمند اسـالمي بـه هنـر خـود        . حقايق ازلي و جاودانه خواهد بود     
گذشته،   هاي  بخشد زيرا در تكميل و تبديل ميراث        رنگ معنوي مي  

  .نيازمند سيره نبوي است تا قريحه فردي خود را شكوفا سازد
بــاري از اهــداف مقالــه حاضــر، جــستجوي هنرمنــد در طلــب 

ي حكمـت اسـت تـا هنـر خـود را معنـوي و               گمشده خويش يعنـ   
جاودانه سازد و اين محال است مگر با مددگيري از سيره نبـوي و              

  .حقايق نهفته در كالم الهي

                                                 
 عضو هيأت علمي دانشكده هنر و معماري، دانشگاه مازندران - 1
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هنرمند اسالمي با تبعيت از سخنان گهربـار ائمـه معـصومين و     
هــاي كــسب معرفــت و  در بــاب شــيوه) ص(بــويژه پيــامبر اســالم 

اللهـم  «كنـد   ونـد طلـب مـي   مشاهده ماهيت اشياء، آنجا كه از خدا 
يعني اشياء را آنچنان كـه هـستند بـه مـن            : »ارني االشياء كما هو   

و البته هنرمند براي درك آن تالش كرده تا مفهوم آنـرا   . نشان بده 
شناسـي    رسد اين نكتـه خـود اسـاس زيبـايي           دريابد زيرا بنظر مي   

شمرده شود كه نتيجه بر خواسـته از آن نـه نگـرش             ) الجمال  علم(
  .تگرا بلكه بينشي شهودي استطبيع

 جميـل و  …ان ا«با توجه به سـخنان فـوق و حـديث قدسـي           
كه منبع همه زيباييهـا خداونـد اسـت و هـر گونـه          » يحب الجمال 

ادراك زيبايي در حقيقت ادراك زيبايي خداوند است آيـا هنرمنـد            
مسلمان با چراغ فروزان سنت نبوي در مسير حركـت خـود دچـار       

 شيوه ديدن و يـافتن در منظـر پيـامبر اكـرم           شود؟ آيا   انحطاط مي 
، تأثيري در مباني نظري هنـر اسـالمي         )ع(و ائمه معصومين    ) ص(
داشـته اسـت؟ زيبـايي و جمـال در آثـار            ) به عنوان هنر معنـوي    (

تصويري و خوشنويسي هنرمنـدان چگونـه معنـا يافتـه و بـه چـه                
  اي منعكس شده است؟ شيوه

 اين مقاله خواهـد بـود تـا         پاسخ به سؤاالت فوق از ديگر اهداف      
براي مخاطبين مشخص گردد كه هنرمندان جهان اسالم در گـذر           

چگونـه  ) ص(زمان، از سنت الهي و ميراث معنـوي پيـامبر اسـالم             
ــه   بهــره منــد و در آثــار نگــارگري، خوشنويــسي و معمــاري چگون

  .اند منعكس ساخته
  

لهي،  ا هنر معنوي، جمال شناسي، سيره نبوي، كالم      : كليدي واژگان
  هنرمند
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  حقيقت محمدي سِر دايره نبوت در 

  اعصار وجود
  

  1فاطمه اكبري
  

همان حقيقت نور محمديه و ) ص(حقيقت حضرت نبي اكرم 
حقيقت محمدي را  .تبارك و تعالي است» اهللا«مظهر اسم اعظم 

  .اند گفته» حقيقت عالم«و » دل جهان«
خي در تاريخي، حوالت تاري بنابر حكمت انسي و علم االسماء

  .دهد قرارمي اهللا انسان را ذيل اسمي از اسماء اي، جهان و هر دوره
در بردارنده جميع اسماء جاللي و جمالي » اهللا«اسم اعظم 

از اين ديدگاه، حقيقت تاريخ و ادوار مختلف . خداوند متعال است
اند كه براساس  هاي گوناگون دين مقدس اسالم دانسته آن را جلوه

  .ني بشر در مسير تاريخ به ارمغان آمده استتكوين عقلي و زما
ِسر تفكر انسان متذكر بودن او به مستوريت وجود در حين 
حضور و از آن جا جهش در بن و هسته وجود و اتصال به منشأ 

  .آغاز است
. تفكري كه معطوف به مبدأ بوده، متذكر به خاطره ازلي است

نده خاطره ده انسان خاطره ازلي را از طريق آيين كه انعكاس
  .كند ملكوتي است احياء مي

                                                 
  انشگاه هنر اسالمي تبريز عضو هيئت علمي د- 1
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در خاطره قومي » امانت«در تفكر شرق خاطره ازلي به صورت 
خاطره ازلي در منظر بينش اسالمي همان امانت . محفوظ مانده است
  . خداوند به انسان عطاء فرمود» روز الست«الهي است كه در

كه امانت، جامعيت اسماء و صفات الهي است و نهايت كمال انسان 
رود،  خود نسخه و آيينه تمام نماي كليه اسماء و صفات به شمار مي

  .فعليت بخشيدن به اين جامعيت بالقوه است
احياء و تذكر ) ص(همچنانكه هدف دايرة نبوت از آدم تا محمد 

  پي در پي همين امانتي است كه در روز الست به انسان داده 
  .شده است

تذكر به . يابد عنا مياز اين جا نقش اصيل تفكر در تذكر م
معناي جهشي در بن وجود و به اعتباري بازانديشي حقيقت وجود؛ 

  .اند همچنانكه سنت را نيز جهش در بن وجود دانسته
ها  ها را صور مثالي و آركي تايپ توان آن كه مي» اعيان ثابته«

، »هنر«با . ناميد، صورت اسماء الهيه و صور علميه حق تعالي هستند
  .شود ها نهان است پديدار مي ه كه براي انساناعيان ثابت

 Archetypes» ها آركي تايپ«بنابر اعتقاد برخي صاحبنظران 
  . هاي ازلي آرميده در عمق ضمير ناخودآگاه جمعي هستند صورت

زيرا  آيد شود به قالب نماد درمي مي تايپ ظاهر آركي كه هنگامي
  .هستند)ها ايپت آركي(دراصل، صورت مشهود صور نوعي نماد و رمز

است كه به » دايره«مهمترين صورت نوعي، رمز مقدس 
اي با گرايش  گل، كره، صليب و دايره: هاي گوناگون صورت

  .يابد مشخص به ساختار چهار بخشي جلوه مي
با عنايت . رمز دايره نقطه اتصال قوم ايراني به خاطره ازلي است

برخاسته از رمز به تفكر تنزيهي قوم ايراني نقش تربيع دايره كه 
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رود، در انواع هنر از جمله معماري تجلي  به شمار مي دايره
  .يابد مي

زرتشت پيامبر، فره را نوري ساطع شده از ذات خداوندي 
وار و بناي چهار طاق معماري  نشان فره در گنبد هاله. نامد مي
  .يابد هاي پارتي و ساساني نيز تجلي مي دوره

ينش توحيدي است كه در نكته اساسي در هنر اسالمي، ب
هاي  معماري اسالمي از طريق تنوير توده مادي از طريق تكنيك

گنبد كه بر . تزئين و زبان نمادين ساختار مساجد نمايان است
چهارگوش مربعي استوار است نقش نمادين و ازلي دايره مقدس را 

در سفر معراج خود از گنبد ) ص(پيامبر اكرم . آورد به ياد مي
بر چهار گوش مربعي نهاده شده و چهار جوي آب كه سفيدي كه 

  .دهد از چهار جانب مربع روان است را نويد مي
اشكال هندسي و نمادين اجزاء مختلف بناي مسجد، نشان از 
جايگاه مقدسي را دارد كه همواره در طي تاريخ به حيات خود 

  .ادامه داده است
  

 اسمأ ، خاطره ازلي، علم االسمأ تاريخي،حقيقت محمدي: كليدي واژگان
   نماد ، صور نوعي،الهي
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  حقيقت نمادها و نشانه ها در معماري سنتي
  

  1مجتبي انصاري
  2منصور ابافت يگانه

  
معماري سنتي سرشار از نمادها ، نقشها ونشانه هاست، كه 

و با حضور در فضاي . رموزي براي القاء معاني پنهان هستند 
اين رموز، صرفاً . ها حاصل مي شودمعماري درك شهودي آن

كميتهاي مقداري نيستند ، بلكه در بر گيرنده كيفيات فضايي نيز 
به عبارتي بين ظاهر و باطن در معماري سنّتي ارتباطي . هستند

رمز و نشانه در اين معماري ، حاوي . عميق و دائمي وجود دارد 
براي انسان . مفاهيم ازلي و اشاره به يك حقيقت ماورايي دارد

نمودي از   به عنوان خليفه اهللا ؛ هر چيزي بر روي زمين،معنوي
و معمار معنوي ، همواره سعي . چيزي ديگر از عالم ملكوت است

  .              در برقراري ارتباط بين صورت و معنا در عالم بوده است
ها  رسي مصداقهايي از نمادها و نشانهاين مقاله سعي دارد ، با بر

ثير اين نمادها بر كليت اثر معماري و در معماري سنتي و تا
مجموعه شهري ، به تبيين نوع رابطه بين رمزها با معاني و ماهيت 
رابطه بين ظاهر و باطن در اين معماري و همچنين نقش معمار 

نتايج اين تحقيق،  .نماد پرداز در انتقال اين مفاهيم ازلي بپردازد
حقيقي و فرا زمان و اي تكويني ، اصيل ،  نشاندهنده وجود رابطه

                                                 
 استاديار گروه معماري دانشگاه تربيت مدرس - 1

  تربيت مدرسدانشگاه دانشجوي كارشناسي ارشد معماري  - 2
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و نمادها و رموز . مكان بين نقشها ، نمادها و حقيقت وجودي است
با قطبيت بخشيدن به فضاها و كيفي نمودن مجموعه هاي شهري 
سنّتي به آنها انتظام بخشيده ، كليت شهر را به بنيادي ترين اصل 

و معمار معنوي . هستي ؛ يعني وحدت و يگانگي سير مي دهد
معاني و زيبائيها نيست، بلكه وي پرده بردارنده ارتباط خالق اين 

  .         بين صورت و حقيقت وجودي است
  
قيقت ، فضاي معماري سنتي ، نماد و نشانه ، ح: كليدي گان واژ

  كيفي ، ظاهر و باطن
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  سنت نبوي و نمود آن در شهر اسالمي
  
  1رحيم ايرانشاهي

      
گي هاي قابل شهر اسالمي چگونه شهري است و چه ويژ

تشخيصي دارد؟ چه تفاوت هايي در كالبد آن مي توان ديد كه 
  نشان دهنده تأثير نگرش مذهبي در شكل گيري آن باشد؟

اسالم از ديد مذهبي، پايه گذاري شهري با نگرش نو را آغاز 
در اين ديد، شهر از وجهه مذهبي ديده مي شود، اينكه . مي كند

لذا پيامبر اسالم در . معبود استاولين نياز دين پرستش و عبادت 
اولين اقدام پس از هجرت و ورود به شهر يثرب، امر به ساخت 
. مسجد مي نمايد و اولين ركن ساخت شهري نو را بنيان مي نهد

ز خدماتي و ساخت مساكن، مراك پس از آن با مركزيت مسجد،
گيرد كه هر كدام با فلسفه و توجيه ديني در  انجام مي.. درماني و 

ارتباط مركز شهر با فضاها و مراكز . گيرد جايگاه خاص قرار مي
با گسترش دايره ارتباطات، نيازهاي جديد . شود مختلف تعريف مي

كند كه رسول اهللا با درايت خاص خود، سير شهرسازي  ظهور مي
  .كند مدينه جديد را هدايت مي

در اين مقاله سعي بر آن است با تحليلي بر احاديث نبوي كه 
 كه عالوه بر داشتن -) ص(شان دهنده سنت وكردار پيامبر اكرمن

رهبري مذهبي، مسؤوليت سياسي و اجتماعي جامعه اسالمي را به 
 مي باشد ، به بررسي رابطة قوانين و اصول مذهبي - عهده دارد

                                                 
 ت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار عضو هيئ- 1



 

 

18

كه امروزه  دين اسالم و تأثير آن در روند شكل گيري شهر اسالمي
م و پاسخگويي به نيازهاي جديدتر نيز با الهام از مدينه صدر اسال

  .تداوم يافته، پرداخته شود
  

 گذر، محله، مسجد، ،يشهر اسالم ،يسنت نبو :كليدي واژگان
  امنيت
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نقش مساجد در شكل گيري مراكز شهر 

  اسالمي
   1رحيم ايرانشاهي
  2مصطفي ارغياني
  طاهره كاظمي رحيم آبادي 

  
پيدايش شهرهاي اسالمي در گستره كشورهاي اسالمي با 

اسالم و گسترش آن داراي هويتي خاص شدند كه توانستند با 
تاثيرپذيري از تفكرات اسالمي و سيره نبوي خود را از شهرهاي 

  .ديگر مذاهب منفك و متمايز كنند 
 از اولين اقدامات پيامبر اكرم پس از هجرت از مكه به مدينه 
 از  ساخت مسجدي براي برگزاري فرايض ونماز بوده است كه پس

ايشان و فتح سرزمين هاي جديد توسط مسلمانان اين سنت 
  .حسنه ادامه پيدا كرد 

 از آنجايي كه درساخت مسجد كه داراي ويژگيهاي خاصي 
است و به پشتوانه تاكيدات موجود در قرآن و احاديث نبوي داراي 
قداستي خاص در نزد مسلمانان بوده  و مي باشد ساخت اين بناي 

ات ويژه بوده و نقش اساسي در شكل دهي به مقدس تحت تمهيد
است كه اين موضوع قابل تامل و داشته بافت شهرهاي اسالمي 

  .انديشه است 

                                                 
 ت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوارئ عضو هي- 1

 ت علمي دانشگاه بجنورد عضو هيئ- 2
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در اين مقاله سعي بر آن است كه با تحقيق و نگاهي به نحوه 
ثير پذيري اين موضوع أقرارگيري مساجد در شهرهاي اسالمي و ت

اري مقايسه اي از مسجدالنبي و موقعيت آن در شهر مدينه ك
انجام شده و پيوند معنوي پنهاني بين اين كانون  شهرسازي 
اسالمي و باقي عناصر موجود و نحوه تاثير گذاري آن در شكل 

  .گيري و گسترش شهر اسالمي مورد مطالعه قرار گيرد 
  

  شهر مركزمحله، شهراسالمي، مسجد، مسجدالنبي،:كليدي واژگان



 

 

21

  هنردينيفرآيند شناسي توليد و نوزايي 
  

  1عباس ايزدپناه  
  

ي هنر فرايند شناسي توليد و  يكي از مسائل اساسي فلسفه
ي فرايند توليد هنري  لهأي هنر و مس فلسفه. نوزايي هنرديني است

چنان . است در غرب بعد از دكارت همواره مورد توجه خاص بوده
پردازد و پس از وي  كه كانت در نقد حكم به تفصيل به آن مي

شود ولي در تمدن اسالمي  دنبال مي... چه، هايدگر و توسط ني
ي آن كمتر پرداخته  علي رغم توجه به مقوله هنر به فلسفه

اكنون كه جهان اسالم و به ويژه ايران پس از انقالب . شود مي
افزاري  ي تحول تمدني جامع و نهضت نرم اسالمي در آستانه

ت آن با دين اسالم عنايت به قلمرو هنر و مناسبا. فراگير قراردارد
  . يابد اهميتي دوچندان مي

مقاله حاضر موضوع بسيار مهم يادشده را در سه محور اساسي 
  :دهد مورد بررسي قرارمي

  تئوري مناسبات دين و هنر -1
 فرايند شناسي توليد هنرسكوالر و هنرديني -2

 فرايند شناسي نوزايي با تجديد حيات هنرديني -3

د تبيين و ارزيابي در بخش نخست، پنج تئوري كالن مور
تئوري سكوالر، نظريه عينيت، : گيرد كه عبارتند از فشرده قرارمي

بخش دوم . نظريه تعارض، نظريه توازي و تئوري تعامل يا همياري
                                                 

  عضو هيئت علمي دانشگاه قمتطبيقي ـ دكتر فلسفه  – 1
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به تبيين . كه فرايندشناسي توليد هنرسكوالر و ديني است
. پردازد چگونگي حصول شناخت در جريان توليد هنرديني مي

 درصد بررسي فرايند نوزايي و تجديد حيات آنگاه بخش سوم كه
افزاري در قلمرو هنرديني است، مطرح  هنرديني، نهضت نرم

گردد كه مدل توليد در  در بررسي حاضر خاطرنشان مي. شود مي
هنرديني همان مدل معرفتي در توليد فلسفي و علمي است 

  .هاي متمايزي دارد هرچند به لحاظ هويت خاص هنر ويژگي
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  فاني بر معراج اثر بياني عر

  سلطان محمد تبريزي
  

  كبري باباشاه
  

 حضرتيكي از بي نظيرترين آثار نگارگري در ارتباط با معراج 
، اثر سلطان محمد تبريزي در قرن دهم )ص(ختمي مرتبت

اين شاهكار يگانه و درخشان همراه با سه اثر ديگر  .باشد مي
قاشي و  هجري قمري ن947 تا 942منسوب به وي در سالهاي 

خوشنويسي شده است و هم اكنون در موزه بريتانيا محفوظ مانده 
حقايق معقول را به صورت تصاوير محسوس در آوردن براي  .است

ها، كاري است كه همواره هنرمندان به  نزديك شدن فهم انسان
به عبارت ديگر آسمان شدن عناصر . تاسي از قرآن انجام داده اند
ها، يادآور مقام و مرتبه  ي بودن انسانخاكي، براي ملكوتي و قدس

  .ازلي انسان است
آسمان، ماه، : آنچه در اين اثر آمده است عبارت است از

هاي گوناگون با  هاي متنوع و به شكل فرشتگان با لباس ستارگان،
رخ آنان، صورت مارپيچيِ محل قرارگرفتن  رخ و تمام تصوير نيم

 شدت بيشتر دور حضرت آنها، وجود هاله تقدس دور جبرئيل و با
ختمي مرتبت، براق و باالخره حضرت ختمي مرتبت كه نور عالم 

در اين مقاله سعي شده است با بياني عرفاني به . امكان است
 .تشريح ابعاد معنوي اين اثر پرداخته شود
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 طلوع مهرنبوي واعتالي هنري ايران 

  
  1عليرضا باونديان

   
صال شاهنشاهي شاهي گذشته، ات در دوران منحوس ستم

پهلوي به ساساني، از يك سو و شكاف ژرف ميان فرهنگ ملي و 
شد، از  سنتي، با آنچه مدرنيته ناميده شده و از غرب گسيل مي

مشكالتي . سوي ديگر، مشكالت هويتي خاصي را به همراه داشت
كه به خصوص در عرصه هنر، رهاورد نامباركي چون 

ها، هرج و مرج و نوعي  مگسيختگي، فروپاشي حدودها و حري لجام
پنداشتند اسالم بر ايران  هنرمنداني كه مي. وازدگي با خود آورد

تحميل شد، بر سر آن بودند كه هويت هنري جامعه را تنها به 
چون (اينان به تأسي از اسالف خود . مواريث باستاني گره بزنند

كردند كه تنها از  گمان مي...) سِرجان ملكم، فريدون آدميت و
يگاه موقعيت تقويمي و جايگاه كنوني بايد هنرِ متناسب با پا

ها  نيازهاي عصر جديد را پديد آورد و هنر اين زمانه بايد همه قول
حال آن كه نه تنها اسالم . و قراردادهاي گذشته را بشكند و بگسلد

بر ايران تحميل نشد، بلكه مردم ايران و بخصوص هنرمندان 
رمق  ود فراخواندند و بر پيكره هنر كمايراني، اسالم را به خانه خ

ساساني، كه نوعاً در التزام و انقياد ساليق و عاليق دربار بود و 
كوشيد تا به شكوهمندسازي نظام و منش شاهان ساساني مدد  مي

                                                 
 ت علمي دانشگاه فردوسي مشهدعضو هيئ - 1
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رساند و البته گاه نيز به تبيين مباني زرتشتي كمك كند، شوري 
  . خاص دميدند

 در فروغ تعاليم آن، نه در هنرمندان ايراني با پذيرش اسالم و
برابر هنرهاي ديگر به يكباره منفعل شدند و دل و دين از دست 
دادند و نه بر آن يكسر تاختند و همه قوانين و قراردادها را 
شكستند، بلكه جوهره ابداعي هنرهاي ديگر، مانند ساساني، 

هايي از آن را كه در  هندي، بيزانسي و هِلنِي را برگرفتند و بخش
يافتند  هاي عارفانه خود مؤثر مي داشت سنِ انتقال درونح

  . برگزيدند و آن را با حقيقتِ دروني و ديني خود سازگاركردند
متأسفانه در نظام آموزش عالي ما هنوز چنان كه بايد اين 
حقيقت، تنوير، تبيين و نهادينه نشده است كه اسالم، به راستي 

 از بن دگرگون كرد و نظام محتوايي و ساختاري هنر ايران را
هاي هنر اين سرزمين پديد  ترين عرصه تحولي ژرف در بنياني

توانيم هنر ايراني را از هنر اسالمي  آورد؛ تا آنجا كه امروزه نمي
جدا و رها بنگريم و حق آن است كه با افتخار بگوييم هنرهاي 

  .اسالمي ايراني
 اجمال به شود تا به قدر بضاعت و به   اين مقاله كوشش مي در

هاي آن بخش از هنرهايي پرداخته شود  ها و عظمت بيانِ وااليي
تري متأثر شدند،  كه با ورود خجسته اسالم به ايران به نحو عميق

هاي ديگر نيز دامن  هاي مادي و ذهني ملت چندان كه بر سرزمين
 اگر با بهارِ فرهنگ اسالمي مالقات  هنرهايي كه يقيناً. گسترانيدند

  .شد  نمي پرور تا به اين حد دل آرا و جانكرد  نمي
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درقرآن و تعاليم » كلمه«مفهوم و ماهيت

  آن بر هنر و ادب اسالمي ثيرأو ت) ص(پيامبر
  

  1حسن بلخاري
  

محققان و متفكران عرصه هنر ،تفاوت دو هنر اسالمي و 
مسيحي را در نگاه متفاوت اين دو دين به مفهوم و ماهيت 

» كلمه« كه در ابتداي انجيل يوحنا،آن گاه .مي دانند» كلمه«
پس كلمه جسم شد و در نزد «:متجسد گرديد و به تعبير يوحنا 

، هنرهاي تجسمي در فرهنگ و تمدن مسيحي اوج » ما ساكن شد
گرفت و معماري و پيكره و شمايل ،سه ركن اصلي هنر و معماري 

هاي اول به دليل  گرچه در سده.مسيحي در طي قرون گرديد 
تصويرگري عيسي  نديشه يهودي بر بنيانهاي مسيحي،سيطره ا

اش  بيشتر مبتني بر نمادهايي از او بود تا تصويري صريح ازچهره
،اما غلبه الهيات مسيحي، شمايل و پيكره مسيح را مباح اعالم 

  .كرده و آن را به برجسته ترين وجه هنر مسيحي تبديل نمود
اهللا   كلمه(رفتكلمه تجسد نيافت بلكه رفعت گ اما در اسالم،

و تنها در صورت صوت به شكل كلماتي در آمد كه ) هي العليا
قداست ذاتي حرف ) قرآن(عظيمترين اعجاز الهي را شكل بخشيد

 در فرهنگ اسالمي و تجلي حقايق الهيه در صورت كلمات قرآنيه ،
تمدني كلمه محور پديدآورد و تاريخ اين فرهنگ را مملو از 

                                                 
 فرهنگستان هنر، استاديار  هنر فلسفهدكتر – 1
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و به ويژه ( قسمي كه تاريخ تمدن اسالمي اعجازهاي ادبي نمود به
هرگز نتوانست آثاري هنري در حد متون نثر و نظم ادبي ) ايراني

يل گرفته تا ئاز سالمان و ابسال و حي بن يقظان و آواز پر جبر
قصه غربه الغربيه و آثار موالنا و حافظ و سعدي و فردوسي و 

ي  در تمدن حتي آن گاه كه نقش نگار.سنايي و عطار ،پديد آورد
خدمت نمود و » كلمه«اسالمي اوج گرفت در نگارگري به ـ  ايراني

  .در تذهيب، حاشيه اي مزين گشت در پيرامون متن
و تاثير شگرف » كلمه«اين مقاله رمز گشايي جايگاه و مكانت 

آن بر هنر و ادب اسالمي است به ويژه با رجوع به آراء ابن عربي و 
ر اسمي از اسماء الهي در دوره هاي باالخص آراء او پيرامون ظهو
  .در دوره ظهوراين دين گرامي اسالم مختلف تاريخي و ظهور نورنبي
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  هنر و مفهوم ديني بودن آن
  

 1پرديس بهمني

  
 در طول تاريخ هيچ هنر غير مذهبي وجود نداشته است و 

در . اند براي مثال تمام بناهاي مذهبي با آثار هنري تزيين يافته
ررسي مفاهيم ديني بودن هنر عي بر آن است تا به باين مقاله س

 متفكران بپردازيم و از اين بين نظرات هايدگر از متفكران در آرأ
غيرايراني و شهيد مطهري از متفكران ايراني مسلمان حايز 

تعريف هايدگر از هنر به دو صورت ابزاري و غير ابزاري . اهميتند 
 ، ابتدا بايد توجه داشت كه در تعريف ابزاري از هنر: بيان مي شود

ابزار بودن يعني در خدمت قرار گرفتن و اين بدان معناست كه 
ابزار خودشان هويتي ندارند و هويتشان بر اساس ارتباط با غير و 

در اين ديدگاه هنر نوعي . گردد به خدمت گرفته شدن تعريف مي
  . فعاليت فرهنگي است 

نر ، هنر انكشاف از طرف ديگر در تعريف غير ابزاري از ه
انكشاف حقيقت يعني اثر هنري في حدذاته از . حقيقت است 

اثر هنري چيزي است . اصالت و استقالل و هويت برخوردار است
گر  يابد و با آن حقيقت جلوه قرار ميتكه در آن حقيقت اس

  . ي در ذات خود شعر استدر اين تعريف هر هنر. شود مي
، و در باب هنر خصوصاًي هايدگر عموماً و نگرش ا فلسفه

  . استعداد فراواني براي ديني شدن  دارد 
                                                 

  كارشناس ارشد آموزشي و پژوهشي دانشگاه علم و صنعت ايران- 1
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با اين حال با توجه به اينكه هم هنر و هم دين به لحاظ 
فلسفي تعريف روشني ندارند ، نبايد انتظار داشت اصطالح هنر 

  . ديني نيز از وضوح  و شفافيت برخوردار باشد 
گاه بررسي از ديدگاه شهيد مطهري مالك علم مفيد در دو ديد

يك گروهي از علوم كه در اسالم هدف هستند پس : شده است 
اي براي  فراگيري آنها واجب است و گروه ديگر علومي كه مقدمه

در نتيجه مالك ديني بودن . رسيدن به يك هدف در اسالم است 
گردد و در اين  هنر نيز از ديدگاه شهيد مطهري مشخص مي

 موضوعي آن است كه آن ديدگاه  مالك ديني بودن هر علم و
اي   در اسالم مطلوب باشد و يا مقدمهموضوع يا خود استقالالً

  . جهت رسيدن به يكي از اهداف اسالم باشد 
  

، شهيدمطهري، ديني شدن گر تعريف هنر، هايد :كليدي واژگان
  ي هنر ديني هنر، جلوه
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  معماري مسجد و نقش آن در شهر پيامبر
  

  1محمدرضا پورجعفر
  2 خاتميسيد مهدي

  

ورود پيامبر اكرم به شهر يثرب ، آغاز گفتمان شفاف نبوي در 
  .عرصه معماري و شهرسازي است

ملي در مصداقهاي معماري أدر اين مقاله سعي برآن است تا با ت
به طرز تفكر ) ص(و شهرسازي مدينه در زمان حضور پيامبر اكرم

  .ايشان در اين زمينه نزديك شويم
ه در زمان حضور پيامبر اعظم به عنوان آشنايي با مساجد مدين

مهمترين عناصر شهري و تامل در مسجدالنبي به عنوان اصلي 
ه عطف شهر مدينه ما را به ترين مسجد و همچنين نقط

  .در اين عرصه آشنا خواهدكرد) ص(هاي واالي پيامبر اكرم انديشه
مسجدالنبي و همچنين  مختلف و عملكردهاي گوناگون ابعاد
  .شد  مدينه در اين مقاله بررسي خواهدآن در شهر وقعيتم و جايگاه
در  منوره ونحوه شهرسازي درمدينه معماري بر مصداقهاي عالوه
اكرم  رسول روايات و كريم ، آيات قرآن)ص(پيامبراكرم حضور زمان
زمينه،ما را به نگاه اين بزرگواران به مقوله  در اين اطهار و ائمه) ص(

  . نقش آنها در شهر آشناتر خواهد كردمعماري و عملكرد مساجد و
  

  مسجدالنبي معماري، شهرسازي، مدينه، مسجد،: كليدي گانواژ

                                                 
  طراحي شهري ، دانشيار دانشگاه تربيت مدرسدكتر - 1
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درشكل گيري فرم و ضوابط آن  مالكيت نقش

   اسالميي شهرهايكالبد
  

  1ي پيرباباييمحمدتق
  

اين پژوهش بطور عمده در خصوص بافت سكونتي شهرهاي 
تنها مساجد سيماي شهرهاي اسالمي را . سنتي اسالمي است

شوند  كه به وسيلة حكام ساخته مي... بزرگ، مدارس، كاخها و 
بلكه سيماي اصلي و بافت غالب اين شهرها را . بوجود نمي آورند

معماري و زيربناهاي مربوط به مردم عادي يعني بافت سنتي شهر 
موضوعي كه در مطالعه و تحليل كالبدي . شكل مي دادند

  .گيرد  غفلت قرار مياسالمي عموماً موردشهرهاي 
برداري و استفاده از  مالكيت در اسالم و نحوه بهره و مباني اصول
 و همچنين حرايم خصوصي وخانه مانند زمين غيرمنقول هاي دارايي

گيري   اسالم از عوامل خيلي مهم در شكلوعمومي و ضوابط آن در
عامل مشتركي . كالبدي سنتي شهرهاي اسالمي بوده است بافتهاي
هاي  ها و در موقعيت ر سرزمينهاي مختلف اسالمي با اقليمكه د

  .گوناگون سبب ايجاد بافتهاي كالبدي تقريباً مشابه گرديده است
 ي چند شهر نمونه اسالمي بافت سنتيدر اين مقاله فرم كالبد
 و تحليل قرار داده و ي فوق مورد بررسيرا براساس اصول و سنتها

 ي تاريخي بافتهايچيدگشود از اين منظر نيز پي يتالش م
  . مورد تفسير قرار گيردي اسالميشهرها

  

  كالبدي در اسالم، فرم  خانه  شهراسالمي، مالكيت :كليدي واژگان
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  ها زيبايي شناسي رنگ در معراج نامه
  

  پيشوازادهميترا 
  

 يكي از جلوه هاي بصري است كه در فرهنگ و  پديده رنگ 
 ابعاد زيبايي شناسانة هنر اسالمي داراي تفسيرهاي عرفاني و

همواره  مبحث رنگ ، و ماهيت و كيفيت آن. باشد  اي مي گسترده
اسالمي همچون  حكماي. است بوده شعرا و فالسفه، مورد توجه عرفا

 هر. . . ، مالصدرا و شيخ اشراق سهروردي ،سينا ابن الرئيس شيخ
 هنر از بعد .كدام در مورد پديده رنگ به ابراز نظرهايي پرداخته اند

اسالمي دارد و هر   ـ  نيز، رنگ تجلي ويژه اي در هنرنگارگري ايران
  .رنگي به زبان و بياني خاص در مي آيد 

اند كه شامل  دانسته پيشنيان، رنگهاي اصلي را هفت گونه مي
  .  باشد اي مي ، قرمز، سبز، زرد، آبي و قهوهرنگهاي سياه، سفيد

 . نمودي شگرف داردهاي هستي، در بسياري از عرصه هفت  عدد
انحصار . انواع وجود برحسب شمارش در هفت وجود بوده است

هم كه به عدد هفت منتهي ) افالك ( شمارش زمين و آسمان 
اشاره به مراتب هفتگانه وجود است و هفت مرحله سير و  شده 

  . سلوك و مراحل هفتگانه معراج 
در عرصه هنر نيز ، گذشته از هفت هنر ، سخن از هفت 

  . نتراست رنگ و زيبايي شناسي خاص آن است ك
اين نوشتار به بررسي كاربرد نمادين رنگ هاي هفتگانه و هفت 
كنتراست رنگي و تجزيه و تحليل رنگ ها  از بعد زيبايي شناسي 
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در معراج نامه ها و نگاره هاي معراج و هفت مرحله گذار پيامبر به 
زد و نگاهي خاص پردا يش آن از طريق هفت رنگ، ممعراج و نماي

  . به نقاشي معراج سلطان محمد ، خواهد داشت 
  

كنتراست رنگي،  رنگها، هفت شناسي رنگ، زيبايي: كليدي واژگان
  هفت گنبد ي، هفت رنگ  افالك،هفت مرحله وجود
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  هنر در )ص(ي اخالق محمديتجل 
  

   1پورنامي جواد حسن 
  

 يعني شكوه، عظمت و. انسان مظهر جميع صفات الهي است
تواند در  جالل كبريايي و نيز جمال و زيبايي خداوند سبحان مي

چرا كه خلقت آدمي به اراده و قدرت مطلق . انسان متجلي باشد
  .است روح قدسي حضرتش معني شده نفخة با و گرفته احديت صورت

يعني . براساس چنين بينشي خداوند بايد محبوب انسان باشد
ت خويش جايگزين سازد دوستي و ياد حضرت سبحان را در فطر

. و راه تعالي براي رسيدن به سرمنزل سعادت و رستگاري را بيابد
ترين انسانها برگزيده شدند تا پيام الهي را به  در اين مسير شايسته

هاي متمادي  ها و عرصه پيامبراني در برهه. نوعان خود برسانند هم
 رهنمون گرايانه سعي در ها و رساالت هدايت و گوناگون با برنامه

  .ها را داشتند ها و نيكويي شدن انسانيت به سوي روشنايي
پيامبر گرامي اسالم كه خاتم ) ص(حضرت محمد مصطفي 

ترين برنامة هدايت بشريت را  نبوت و رسالت خداوندي است كامل
او كه برنامة اصلي خود را در نشان . ها رساله نمود با زيباترين شيوه
بيند، مردم را به  ها مي ا و زيباييه ها و نيكويي دادن روشنايي

خواند و زيبايي خلق و خو را  داشتن اخالق پسنديده و نيكو فرا مي
داند يعني  الزمة ايجاد ارتباط دوستي و ياد حضرت ربوبي مي

دوستي با خداوند كريم و ياد او تنها با اخالق نيكو متناسب است 
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ستي بگيرد و چه زيباست دل و جاني كه به روح قدسي كبريايي ه
  .و به ياد او آرام

اد خدا آرامش ي هست كه به ييباين جان زي كدامي براست
ك يان نين ميدر ا.  اش جلوه گر نباشدييبايابد اما زيمطلق ب
ات و ي هنرمندان، واقعيعنيك زنان عرصه خلقت، يمردان ون

نش را با مدد واستعانت يط آفري نامحسوس بسيها دهيپد
قل و يال صي اندرون خيعنيش يشتن خوي، در خويخداوند

 ت حسيگر بدان قابلي دياتيپرورش داده و با صورت و ه
 يبه ظهور م» هنر «يعني محسوس يده ايو باالخره پد. بخشنديم

  .                     شودي ميدرآن متجل) ص (يو اخالق محمد. رسد
  

،  يادخدا، رسالت، جمال، جالل، صفات الهي،انسان :كليدي واژگان
  ، هنريق محمدخال
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  اي خلقتبزي
  

  1پور نامي رقيه حسن
  

 در وجود با كمال حضرت محمد خلقت اثر زيباترين
تجلي يافت جهان به نور پاكش منورگشت و اراده ) ص(مصطفي

زيبا  خداوندي براين شد تا عصارة خلقت را كه همة نمود سيرت
خواهد  يقيناً خداوند مي. درآن متجلي است به نمايش بگذارد

  .ببخشدرا به اين بندة زيبا » للعالمين هرحم« تيازام
و صداقت  پاكي كمال با) ص(كودكي و نوجواني محمد دوران
, استغناي طبع, نيازي بي, صداقت, شود بخصوص پاكي سپري مي

عصمت چشم و حشمت جسم و هنجار رفتارش , داري امانت
سياه مكه در  نمايد كه حتي در آن جو دردوران جواني چنان مي

لقب » محمد امين«...ميان عشرت پيشگان و كافران و زراندوزان و 
يابد و خداوند بواسطه اين امتياز باال وي را با درجة  مي
نمايد تا بوسيلة او حكمت آفرينش را به  مبعوث مي» النبيين خاتم«

محمد . آنها را به سوي هدف غائي رهنمون شود مردم نشان داده و
را » ...انك لرسول ا«باي آسمان از فرشتة وحي نداي زي) ص(

ساليان دراز در بشري كه . گردد شنود و مأموريتش آغاز مي مي
اسارت خود كامگان و كافران و مشركان بوده يكباره خود را در دامان 

قولو ال اله اال اهللا «بيند و زيباترين نداي توحيد  پاك معلمي بزرگ مي
و رستگاري براي او معني گيرد اينك  فالح  را از او ياد مي» تفلحوا
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چه مكتب . شود كند كه مطيع و رهروش مي به او تأسي مي. شود مي
   بندگان ،و شاگردان... زيبايي كه كتابش قرآن، معلمش رسول ا

  .اند پاك و مخلص
بزرگترين هنر خلقت در اين بود كه خداوند رسالت و رهبري را 

در .  بودبه كسي واگذار كرد كه از جميع جهات داراي كماالت
اخالق خانوادگي، تربيت فرزند، عبادت و همه و همه نمونة تمام 

  .كنند يت ميارها واندازه ها از آن تبعياو كه نسبت ها، مع. عيار بود
 يعنيدر تناسب است » ييبايز« اساس يدينش توحيدر ب

 را به ييباي كه زيباست و هرآن فعليهرآنچه كه متناسب است ز
  .است» هنر«ظهور برساند 

ابن   متناسب تر از وجود مبارك حضرت محمديا انسانيحال آ
ام كند و خرقه ياس،قيهست كه بتواند در مقام ق) ص(عبداهللا

ت يرا به دست مالئك مقرب درگاه حضرت احد»  خلقتيبايز«
د در ي قرآن مجيعنينش ين هنرآفرين و باالتريتن كند، تا برتربر

  .نش منزلت كندينه نازنيصدر س
بر هنرمندان متعهد ما فرض و واجب است كه برتوجه امروزه  و

ند و هنر يافزايب) ص( اكرميرت نبيو توكل خود به صورت و س
  . قرآن به ظهور برساننديات و معانيخود را با الهام از آ

  
  تعهد،  هنر،ي رستگار، زيبا،امين، )ص(محمد: كليدي واژگان
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  هنر و مسائل آن در مسير تحوالت

   انديشه و فكر
  

  1حمد جواد سارويم
 

 هنر به ي نهيشمندان در زمي كه اندييها يمطالعات و بررس 
 در دو بخش ياند به طور كل قرن اخير انجام داده خصوص در سه

 : اصلي مي توان آنها را طبقه بندي كرد

قت آن ي هنر و حقيستير چي محض نظي نظريها بحث
بطور كلي و ذهني در رابطه با هنر و ادبيات  هاي فلسفي و تحليل

و سپس اصل  موضوعات و مفاهيم و اصطالحات گوناگون آن
ت بالذات و غيري يانگاري و هدفداري حاكم بر آن و مطلوب غايت

گذار بوده است و مكاتب و  گوناگوني كه بر هنر تأثير آن عوامل
شده و در رابطه با هنر و  مذاهب فلسفي كه در طول زمان مطرح

معارف و  گري و باالخره نسبت هنر با دتأثير نبوده تحوالت آن بي
 كه در هنر امكان طرح يگريبحث د ر آني و غي انسانيها شناخت
ها افزون بر   آني كاربردي جنبه  است كهي را دارد مسائليو بررس
هنرهاي  ي ر تقسيماتي كه در بر گيرندهي است نظي نظري جنبه

ات و مسائل اند مفاهيم ، تعريف گوناگوني كه تا به حال مطرح شده
كه تأثيرگذار بر اقسام هنر و  ها و علومي آن هاي و آموزش

جامعه و بحث تطبيقي  همچنين تأثير و تأثّر بين هنر و فرهنگ و
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اي در موضوعات هنري چه در سطح يك فرهنگ و يا در  و مقايسه
هاي گوناگون ، و در اين قسمت از مباحث  با فرهنگ رابطه
جايگاه خاص خود را دارد اين را  تيهاي فلسفي پراگماتيس ديدگاه

گرايشات  آيد بر خالف تمام گوييم چون به نظر مي بدين جهت مي
هاي  فلسفي و تئوري هنري كه در طول تاريخ مطرح شده و جنبه

ها فزوني دارد متمايز است ، در اين  انتزاعي آن ذهني و تحليلي و
ارزش و انتظار و توقع ،  گرايش هنر به عنوان يك كار اجتماعي

  از آن و سپس مطالعه و بررسي آنچه موثر در شناخت آنفايده

است از علل بروني و دروني و چيزي كه از هنر در جامعه و يا در 
 . بحث و برررسي قرار ميگيرد فرهنگ توقع ميشود مورد

 و ي ذهني نهي مختلف زمي هنرهايياي جغرافي بحث از گستره
خ و طول زمان هم يبل آن در تارر و تأثّر متقاي و تأثياجتماع ينيع

 . قبيل بحثها هم باشد ميتواند قسمتي از اين

 مطرح شده در رابطه با هنر و يها ان تمام مسائل وبحثياز م
خ و تحوالت يد كه فلسفه ، تاريآ ين به نظر ميات چنيادب نيهمچن
مسائل گوناگون هنر نبوده است و  ردر بسط مباحث ويتأث يآن ب
 موضوعات و ن فلسفه وي تنگاتنگ بيان گفت ارتباطتو ين ميبنابرا

 از ييها ات به عنوان بخشيادب  متحول آن وهنر ويها شاخه
 كه يدانش ن فلسفه به عنوانيباشد و بنابرا يفرهنگ و تمدن م

ق و موجودات يا از حقايكند و  ي و واجب و ممكن ميبحث از هست
 علوم و فلسفه يسشنا ا فلسفه به عنوان معرفتيو  كند ين ميبر ا

فلسفه در رابطه با موضوعات  نيها و همچن به عنوان دانش ارزش
  و فلسفه به عنوان تحليل مفاهيم ويا عملي محض و ينظر

ن ديدگاهها و يا... علم و غيره  ي موضوعات و يا مابعدالطبيعه
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 كه به تناسب مسائلي كه در فلسفه ييها روش ش ها به همراهيگرا
گوناگون در خصوص  ع وي وسيها ن بحثي اشود موجب يمطرح م

 .  شده استي و ادبيمطالعات هنر

ك هستي با برداشتهاي مختلف از آن يزيفلسفه به عنوان متاف
هايي  ده است شاهد برآن در گذشته فلسفهدر هنر نبو ثيرأت بي

ي هايدگر كه  جديد فلسفه ي افالطون و در عصر نظير فلسفه
ك و گذر از آن يزي متافيااعالم ختم فلسفه ه  ن حاليدرع
ي  ر به عنوان يك آگاهي و عمل فلسفهدرارتباط با هن و است

ي شناخت و  كه فلسفه پراگماتيسم مطرح است همانطوري
 ي هنر نظر و ديدگاه هاي تحليلي در زمينه ي كانت و فلسفه نقادانه

 . خاص خود را دارند

نچه با توجه به مطالب گذشته نسبت به هنر و آموزش آن و آ
است به آن از مباحث عملي و همچنين مطالعاتي كه  كه مرتبط

اي  ارزيابي و مطالعات نقادانه در زمينه ي مسائل نظري آن است از
جامع در  هاي الزم و مي بايد به عمل آيد كه تحقيقات و بررسي

ي اول  آيد در وهله اين زمينه مهم كمتر ديده ميشود و به نظر مي
 و به طور منظم و مبسوطاًعمل آمده است هايي كه به  حثتمام ب

  . قرارگيرد هر كدام در جايگاه خود مورد بحث

در اين مقاله كوشش شده است در اين زمينه و در بعضي از 
 . ي مورد بحث مطالبي ارائه شود در زمينه بخشهاي موثر
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  معرفي و تحليل رقعه هايي  از

   معراج نامه مير حيدر
  

  1پريسا شاد قزويني
  2 شمسيالله

  
معراجنامه كتابي است كه به داستان معراج جسماني و روحاني 

هنرمندان مسلمان ايراني بنا به . پردازد مي) ص(پيامبر اكرم
نگارگري مضامين  زمان خود به نسخه برداري و سفارش دربار

  . وقايع معراج پرداختند  تصويري
يازدهم نسخ مختلفي  ي سدههاي هفتم هجري قمري تا  از سده

 رسيد كه بيانگر اوج هنر نقاشي ايراني در از معراجنامه به طبع
 ظهور هاي ادوار مختلف جلوه هاي معراجنامه. است و فرم رنگ

شب معراج با زيباشناسي و درك دوران خود  در را )ص(پيامبراكرم
از اين ميان، معراجنامه . به صورت تصويري به نمايش در آوردند

ردار است كه آنرا متمايز از ساير ميرحيدر از ويژگي خاصي برخو
با بررسي مضموني تصاوير، به . كند نسخ خطي دوران هرات مي

هاي  اين معراجنامه پرداخته  تحليل نمادگرايانه تعدادي از رقعه
م از نظر معرفتي مورد شود تا هم از جهت زيباشناسي و ه مي

  .گيردبررسي قرار

                                                 
  استاديار دانشگاه الزهراء- 1

  شد نقاشي از دانشگاه تربيت مدرسر كارشناسي ا- 2
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ظم دربارة پديده معراجنامه شرحي است كه به صورت نثر و يا ن
الزم به ذكر است كه بعضي از نسخ . است معراج پيامبر نوشته شده

به تنهايي روايت كاملي از معراجنامه هستند و بعضي نيز در درون 
 ي نظامي، اند مانند خمسه متون ادبي روايت و تصوير سازي شده

هاي منثور و منظوم  اگرچه زياد است ولي تعداد  تعداد معراجنامه
كه . نسخه مستقل است هاي مصور شده محدود  به دو جنامهمعرا

به  بع رشيدي در تبريزراي است كه در  يكي مربوط به معراجنامه
  .است شده به سرپرستي  احمد موسي مصور)ق.هـ735–718(سال

) ق.هـ843(هرات به سال  در اي است كه معراجنامه ديگري و
. است) اهرخيش(نگاشته و مصورسازي شده معروف به ميرحيدر 

داري  در كتابخانه ملي پاريس نگه اين نسخه در حال حاضر
 265متر است و تعداد   سانتي34�5/22قطع اين نسخه  .شود مي

  .است  نگارگري شده صفحه از آن61كه صفحه دارد
 رقعه  منتخب از اين نسخه 5در اين پژوهش با تحقيق بر روي 

اني براي حفظ حرمت كيد مي شود كه نگارگر ايرأبر اين فرضيه ت
به  استفاده از عناصر  )ص(ساحت قدس ملكوت و پيامبر اكرم

آورد و با بهره گيري از  ي تمثيلي و نمادپردازانه روي ميتصوير
پردازد و تفكر الهي و خلوص  آنها به بيان ديدگاههاي خود مي

  . كند باورهاي خود را از اين طريق بيان مي
  

  فرضيات پژوهش 
شده در معراجنامه ميرحيدر  براي حفظ  ارگريهاي نگ  رقعه-1

و ساحت قدسي از بيان نمادگرايانه ) ص(حرمت پيامبر اكرم
  .عناصر بصري بهره گرفته است
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 مفاهيم بصري  نمادهاي نگارگريهاي مزبور در بردارنده -2
ديدگاههاي نگارگران آن دوران  و بازتاب تفكر الهي و 

  . خلوص باورهاي آنها ست
  

  ژوهشپرسشهاي پ
چگونه ) ص(  در معراجنامه ميرحيدر ساحت پيامبر اكرم - 1 

  نشان داده شده است؟
چه  به هاي معراجنامه ميرحيدر  در نمادپردازيهاي نگارگري-  2 

  بيشتر توجه مي شود؟ )مفاهيم معنوي يا صوري(وجهي 
 زيبايي شناسي حاكم بر معراجنامه مذكور بر چه عناصري - 3 

  تاكيد دارد؟
  
 هاي مصور، معراجنامه  ميرحيدر،  نگارگري ، رقعه: كليدي واژگان

  نمادگرايي، زيبايي شناسي
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  حضور نمادين پيامبر در 

  ي شاهرخي معراج نامه
  

  1فر مهناز شايسته
  

هرات به عنوان پاي تخت خراسان ، محل اقامتگاه شاهرخ در 
نهم گرديد ، اميرتيمور حدود نيم قرن در آن /اوايل قرن پانزدهم

شكوه پادشاهي او به وسيله گروه متفكران .  سكني گزيدشهر
شاعران ، نقاشان و موسيقي دانان بيشتر شد و دوره سلطنت او به 

. ها در تاريخ خراسان مطرح گرديد عنوان يكي از روشنترين دوره
، شد ارگاههاي هنري سلطنتي كه به تاالر متّصل ميكدر 

ا تهيه مي كردند ، تذهيب كاران و صحافان، نسخ خطي رخطاطان
كه تعدادي از آنان در كتابخانه مشهور و گسترده شاهانه كه 

يكي از نسخ خطي كه . شاهرخ گردآوري نموده بود، جاي گرفت 
  . در مركز كتاب آرايي شاهرخ مصور گشت معراج نامه بود 

معراج پيامبر از جمله مضاميني است كه در هنر نگارگري 
نامه  موضوع معراج. رداخته شده استاسالمي بارها و بارها به آن پ

ي ملكوت هفت آسمان و عجايب بهشت و دوزخ است، در  كه ارائه
چنين احاديث و  هاي اسراء زخرف و نجم و هم قرآن كريم در سوره

از مضامين اصلي اين . روايات اسالمي مورد توجه قرار گرفته است

                                                 
  دانشگاه تربيت مدرس دانشكده هنر  استاديار– 1
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 بهشت و نسخه، همانا ديدار از پيامبران در طبقات آسمان، عرش و
  .دوزخ است
ي شاهرخي كه نقاشيهاي آن به احتمال زياد توسط  نامه معراج

هايي در حاشيه به  چندين هنرمند انجام شده، حاوي يادداشت
زبان عربي، تركي و اثراتي از شرح نوشته هايي به زبان فارسي 
ي  است كه توسط ميرحيدر شاعر به زبان تركي ترجمه و به وسيله

اين نسخه . است  به خط اويغوري كتابت شدهمالك بخشي هراتي
 تزيين شده، مراحل سفر عجيب يبا پنجاه و هشت نقاشي مذهب

پيامبر در شب معراج، سفر . را به نمايش مي گذارد) ص(محمد
خود را از مسجدالحرام در مكه شروع و از آن جا با براق، در حالي 

صي طي كرد، به سوي مسجداالق كه جبرييل ايشان را همراهي مي
در اين مسجد، پيامبر از نقاط مختلف مسجد، . كند مسير مي

چنين منازل و جايگاه  و هم) ع(اللحم زادگاه حضرت مسيح بيت
ها دو ركعت نماز به جاي  انبياء ديدن كرده و در بعضي مكان

. داده است اين وقايع بخش اول سفر پيامبر را تشكيل مي. آورد مي
ها سفر  المقدس به آسمان از  بيت) ص(در بخش دوم سفر، پيامبر 

كرده و با ارواح و فرشتگان آسماني و پيامران سخن گفته و در 
  بهشت و جهنم، درجات مختلف افراد بهشتي و جهنمي را مشاهده
ميكند و به رموز هستي و اسرار جهان آفرينش و آثار قدرت 

المنتهي، مقام قرب الهي پيش  ةشود و تا سدر خداوند نايل مي
گردد، ابتدا  پيامبر از اين نقطه باز مي. آنجا پايان سفر است. رود مي

  .گردند در مسجداالقصي فرود آمده و سپس به مكه بر مي
عالوه بر توصيف برخي از نقاشيهاي اين نسخه خطي كه اوج 
هنر دربار تيموريان را به نمايش مي گذارد، اين مقاله رابطه 



 

 

46

نين نسخ خطي و تاثير نزديك هنرمند و حامي در جهت تدوين چ
ها را مورد  ويژگي سبك هاي چين، شرق دور و مغولي در نقاشي

  .دهد بررسي قرار مي
. ي اسنادي و توصيفي تنظيم شده است اين مقاله به شيوه

 -هاي تكنيكي هنري و ويژگي  شناسايي غناي-1:اصلي اهداف
 بررسي توصيفي و اسنادي -2ي شاهرخي  سبكي معراج نامه

  .شي هاي نسخه با استفاده از روايات و آيات قرآنيموضوع نقا
  

معراج نامه شاهرخي، دوران تيموري، سفر پيامبر : كليدي واژگان
  ، وقايع بهشت و جهنم )ص(اكرم
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  مجازي  يا  واقعي
  نگرشي فلسفي به خلق فضا درمعماري اسالمي

  
  1مهدي  شعبانيان

  
 اعتقادات بنابر .معماري اسالمي ايران تصويري از آفرينش است

يكباره نيست كه خاتمه  يافته  اسالمي آفرينش امري ناگهاني و
 آيد، ند سيري دائمي وتكاملي به چشم ميدراين رو و تلقي گردد

بطور مثال دركتاب آسماني صحبت ازتوسعه آسمانها مي شود كه 
درواقع يكي از . با واقعيت علمي روز نيز منطبق گرديده است 

مي درايران را بايد ارائه تصويري خاكي ويژگي هاي معماري اسال
وتثبيت شده از واقعيت مداوم وپوياي آفرينش دانست كه برخشت 

  .آجر وكاشي نقش بسته است  و
زمانيكه تصوير يك بناي تاريخي ايراني را درسطح آب واقع 
درحوض جلوي آن مي بينيم ،احساسي ازتضاد وتقابل بين خطوط 

اگر . آيد ان الجوردي بوجود نميونقوش معماري اين ابنيه با آسم
بارها شنيده ايم كه هنر ومعماري اصيل ايران ريشه درآسمان دارد 

اني است، درانعكاس تصوير ونوعي محاكات والهام آسم
هاي اين معماري برسطح آب است كه مي توانيم معناي  ساختمان

  .بيابيم مستتر درپس اين سخن را

                                                 
 ت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان  ئ عضو هي- 1
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 واستخر درمعماري براستي فلسفه استفاده ازآب نما، حوض
آيا فقط يك عنصر  اصيل ايراني با اين حجم وسيع چيست؟

يا بايد فراتر از اين  داراي نقش تزئيني را شاهديم و ساختاري و
موضوع به نقش متافيزيكي آن دقت داشت؟ آيا براساس حكمت 

اي ازعالم قدسي است وبايد  اشراق ، تصاوير واقع براين آب جلوه
  : آيا به تعبير ميرفندرسكي كه مي گويدآنرا واقعي پنداشت؟

  

  اين اختران نغز وخوش زيباستي چرخ با
  زير دارد آنچه درباالستي در                          صورتي 

  

 دانست كه در بايد انعكاس را تصويري رمزگونه از عالم باال
  جهان خاكي رخ داده ؟

   است؟براستي چه رمزي درپس انعكاس بنا درون آب نما نهفته
  

   انعكاس قدسي، اسالمي، حكمت، عالم معماري: كليدي واژگان
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 ينات معماريدر تزئ) ص(امبري به اسماء پينگاه

  راني اياسالم
  

  1ار شكرپوريشهر
  
خ و ي مهم در تاري از موضوعات و عبارتها و اسامياري بس

شه يشان هميل ارزش وااليكه به دل دارد  وجوديفرهنگ هركشور
 خود از ارزش يرا آنها به خوديز ؛است  تكرار شدهيا و در هر دوره

 برخوردار يو فرهنگ يخي، تارياط معنوبارت  دريي باالييو توانا
  اعتقاد ويراستا كه در ييژه آنهاي بوين مذهبيمضام .است بوده
نكه مورد توجه يا  الخصوصيعل .اند نگونهيا است از ياله فرمان

 آن  ازياريبس يها نمونه كه است هنرمندان بوده عرفا، ادبا و
  .دارد  مختلف وجوديها خ دورهيدرتار

 كه اسالم شناخته شد هنرمندان يز از زمانيدر كشور ما ن
 يها  آن را در قالبين معنوي، مضاميدند تا با عالقه منديكوش

 ين توجه و عالقه منديا. زند و به مردم عرضه دارنديمختلف بر
 ي بود كه آنها را مبتنينرايق هنرمند اينش و نگرش عميحاصل ب

 مختلف به كار يش در هنرهاي خوي و مذهبيبر فرهنگ قوم
 ي نسبت به هنر اسالمينش الهين بي كه چنياز زمان .بردند يم

 يتهاين برگرفته از اسالم و شخصي با مضامي آثار فراوان،مطرح شد

                                                 
  ت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريزئ عضو هي- 1
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د كه ي مختلف خلق گرديدر قالب ها)ص(مهم آن همچون محمد
  . بوديبه نگاري از آنها كتيكي

 ي اسالمي مختلف معماريها ها با توجه به دوره بهيموضوع كت
 ،ياسماء اله ،يات قرآنيدركنار استفاده از آ.ر بوده استيران متغيا

امبراسالم حضرت ي پياسام استفاده از... ن ويالقاب و فرام ث،ياحاد
 ي كه در تماميبطور،  داشته استيشتريكاربرد ب) ص(محمد

خته و به ي درهم آميني تزئيها  با طرحي دوره اسالميخيادوار تار
  .است رفته  گوناگون به كاريها وهيش

نات ي از تزئيعيتوان ادعا داشت كه كلمه محمد سطح وس يم
 را به خود اختصاص داده است كه همراه ي مذهبيمساجد و بناها
 مختلف بنا ي و نگارش حروف ، در فضاهايوه طراحيبا تنوع در ش

 متفاوت، هم به صورت تك نقش ياع رنگها و در محدودهاو در انو
 مورد استفاده يني و هم به صورت تزئپي در يه صورت پبو هم 

 مربع،(يهندس يها ن كلمه مبارك در محدودهيا .است قرارگرفته
ر يا غي) رهيمثلث و دا ستاره، ،يلوز ،يضلعچند شمسه، ل،يمستط
 شدهارد، كار  مكان نقش ديها ه به محدودي كه بستگيهندس
  .است
  
   تزئينات،)ص( محمد،نگاري كتيبه، معماري: يكليد واژگان
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  هاي ايراني گراي نگاره كامل و دنياي كمال انسان
  

  1فرنوش شميلي
  

نگارگران ايراني همواره با الهام از شاعران و عارفان سترگ در 
كمال مطلوب اخالقي، آفرينش آرماني و زيباشناختي  جوي و جست

ترين معاني حكمي را به مدد  الم مقصود برده و بديعراه به ع
  .اند استعارات و نمادهاي هنري، به خط و رنگ مبدل ساخته

دنياي اين نقشها و الوان در چارچوب هستي تصويري خود 
دنيايي است كه از هرجهت مستقل و به خود پايدار بوده و نيازي 

  .به تطابق با جهان خارج و دنياي محسوس نداشته است
زند، توفيقاتي  آنچه برآثار نگارگري ايراني مهر شايستگي مي

است كه هنرمند در راه نمايش اين جهان آرماني بوسيلة رموز، 
به اعتقاد هانري كربن، براي . ها و نمادها بدست آورده است نشانه

تصوير كردن سرزميني آسماني كه همة عناصر آن شكلهاي 
توان به شيوة  آيند نمي رميماديت يافته از بهشت آرماني به شما

شد، بلكه بايد در اين  نقاشي تصويري طبيعت سازي وارد عمل
زمينه به سراغ هنري رفت كه از هرجهت با دنياي نمادها سروكار 

  .داشته باشد
پاي ساير   هيئت ظاهري انسان در نگارگري ايراني همواره پابه
 سيماي .عناصر با تحول تدريجي و رو به كمال همراه بوده است

ه صفات خداوندي و متخلق به انسان كامل نيز كه متصف ب
                                                 

   عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 1
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 محمدي است است همانا حقيقت اهللا و مظهر قدرتهاي ربوبي اخالق
  .شود كه با گسترش تصوف اسالمي در عرصه نگارگري پديدار مي

گرايي   است كه ضمن بيان ارتباط كمال دراين مقاله سعي برآن
اي ايراني و مصداقهاي گوناگون ه و رموز مفاهيم مختلف در نگاره

آن در عرصه اين هنر  به اهميت و جايگاه شخصيتهاي آرماني در 
هاي مختلف  ادبيات و نقاشي ايراني اشاره كرده و در نهايت جلوه

با استناد به آثاري  )پيامبر بزرگوار اسالم( كاملترين انسانسيماي
تحليل  مورد بررسي و چند در اين روند تكاملي، بطور اجمالي

  .قرارگيرد
  
 انسان نماد،نگارگري،  آرماني،  دنياي گرايي،  كمال :كليدي واژگان

 .، پيامبر اسالمكامل 
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  عرفاني  ـ اسالميمباني سمبوليزم در هنر 
  

   1يآباد يمحمد عل
  

نام يا حتي  اصطالح، .انسان آكنده از سمبولهاست زبان
 حال تصويري كه ممكن است نماينده چيزي مانوس و درهمان

معرف چيزي مبهم باشد كه وقتي به چيزي بيش از معني آشكار 
  .شود  خود داللت كند، سمبوليك تلقي ميو مستقيم

اي كه قابل طرح است جنبه ماهوي و ماهيت  اولين نكته
به عقيده صوفيان اين عالم حسي .عرفاني استـ  سمبولهاي اسالمي

به فرودين سايه عالم غيب است و هرچه در اين عالم و در مرت
وجود دارد در مرتبه باال و عالم مثال و جهان عقول و نفوس 

 و اعيان ثابته ءبصورت كلي و در عالم مشيت الهي و مرتبه اسما
  .بصورت مجردتر وجود دارد
و به منزله  كلي اين جهان، سايه عقل در بنابراين هرموجودي

  .رمزي از اعيان ثابته اش در جهان برتر ازعقول و نفوس است
وقتي در نگاه عارف تمام كائنات رمزي و مظهري از يك 

رمزي و  حقيقت واحد باشد، عجيب نيست كه او در هر كالم،
مظهري از آن حقيقت واحد بيابدكه نتيجه تاويل ظاهر و رجوع به 
باطن و ايجاد تناسب و توازن ميان درون و برون، جذب شدن 

ت زبان صوفيه بنابراين توضيحات، ممكن نيس.برون در درون است
  .زباني رمزي نباشد

                                                 
   استاد مدعو دانشگاه شيراز- 1
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، نتي نيز همين است يعني هر اثر اوكار هنرمند حقيقي و س
يك تمثيل و رمز از يك حقيقت وجودي  .خود يك سمبل است

مثل اعالي آن (وهللا المثلُ االعلي : متعالي كه به تعبير قرآن كريم
  .بنابراين سمبل تجلي يك حقيقت الهي است).خداست

هنر در چيست؟ خيال ماوراي تجلي صوري هنر اما تجلي اين 
ذهن هنرمند هنگام خلق تصاوير ذهني از قوه خيال خود .است

  .گيرد كمك مي
عالم (عالم خيال در تفكر اسالمي مرتبه اي از مراتب عالم است

 عالم ناسوت يا عالم –)خيال( عالم مثال– عالم ملكوت-جبروت
  .الم داردكه ذهن هنرمند مسلمان، رجعت بر اين ع) حس

از همين روست كه مراتب عالم، همه مظاهر حقيقت واحدي 
هستند كه در هر مرتبه متناسب با قابليت وجودي آن مرتبه 

  .تجلي يافته است
حال ببينيم چرا صوفيان و عرفا براي بيان يافته هاي خويش از 

بودن سمبوليسم  جبري بدليل .كردند استفاده مي سمبوليك و رمز زبان
نه صرفاً به دليل ادبي بودن سبك و رعايت فنون بالغت و اسالمي، 
به عرفا نمي توانند احساساتشان را : ابن عربي مي گويد.فصاحت

توانند آنها را با رمز و اشاره براي  مردم ديگر ابالغ كنند، فقط مي
  .ها را كرده باشند ان كنند كه ايشان نيز همان تجربهكساني بي
مينه جنبه تاويلي و تعبيري رمزهاي طرح دراين ز ديگرقابل نكته
هنرمند مسلمان، به منزله يك سالك  .است عرفانيـ  اسالمي

معنوي با عبور از اين عالم به اصل امور دست يافته و در بازگشت، 
 به خلق و ايجاد آن مشاهدات ملكوتي در قالب صورتهاي تمثيلي

  .ي استرو زبان او اشارت و اساس آن سمبوليزم از اين .پردازد مي
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عربي انتقال مفاهيم رمزي به افراد مشخص، مناسب  گفته ابن به
دليل نيست كه سمبولهاي گوناگون  بي.اخالق صوفي رمزگو است با

بكارگرفته شده توسط هنرمندان اهل قرب اشاره به يك حقيقت 
داشته و نيز عمق معنايي سمبولها بستگي به مقام معنوي و نحوه 

 تواند چند هنرمنداز يك حقيقت مي هنري بيان ولذا داودار بياني توان
 تاب در هنر اسليمي كه همان حقيقتمانندپيچ و .گوناگون باشد

  .دارد  بيان مي عطار را »الطير منطق«رد  جاري» كثرتو وحدت «
درخاتمه ذكر نكته ديگري مربوط به سمبوليسم اسالمي 

هنر  در »تقابل صورت و معنا«يابد كه همان توجه به  ضرورت مي
 هنرمند مسلمان با صورت خيالي، عالم .عرفاني استـ  اسالمي

دارد و با هنرخود نامحسوس را  مي بيان رمز نامحسوس را با
پس صورت خيالي جلوه محسوس حقيقت , نمايد محسوس مي

با هركدام از  اند گردد و همانگونه كه الفاظ واسطه ظهور معاني مي
  .رسد يل و رنگها نيز معنايي به ظهور ماشكا

كه البته اين اطالق الفاظ و اصوات و اشكال بر آن معاني به 
ت است و هيچگاه معاني محسوس هواسطه مناسبت و مشاب

گنجايش معانيي را كه به طريق ذوق و وجدان بر صاحبان كشف و 
  .تصفيه ظاهر مي گردد، ندارند

منع تصويرگري سيماي پيامبر و نقش خداوند از همين 
  .زيرا هر رمزي ناقص است .يردگ حقيقت ريشه مي

  

  اي بسا كس را كه صورت راه زد
  زد ورت كرده براهللا قصد ص

  ه استتپيوس بابدن جان آخراين
  است؟ جان با بدن مانسته  هيچ اين
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  آموزه هاي قرآني و معماري
  

  1زادهيس عليپرد
  2يدا ملكيآ

  
خانه كعبه به عنوان اولين اثر معماري بشري است كه طراح آن 

 است كه براي يا اولين خانه. ند و مجري آن پيامبران هستندخداو
پذيرش توبه آدم و محل عبادت و قيام او ساخته شده و در قرآن  

  .براي هدايت انسان معرفي شده است
و اذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت و اسمعيل ربنا تقبل منا « 

  )127قرآن كريم، سوره بقره، آيه ( »انك انت السميع العليم
از بررسي ساير آيات قرآني مي توان به اين نتيجه رسيد كه 
معماري به عنوان مفهومي كه مصالح و قوام و دوام خويش را از 

گيرد،  ماده، شكل، فرم و زيبايي را از روح و ذوق و شهود آدمي مي
قرآن خلق اثر معماري در اين جهان را با . ژه اي دارد جايگاه وي

مي دهد و معماري را به عنوان شكلي از ماوراء طبيعت ارتباط 
يابد، معرفي مي كند  ز طريق مضاميني فرامادي تعالي ميبيان كه ا

ن خصوص چه به صورت اشاره مستقيم  و يو آيات متعددي در ا
  .چه از طريق مباني نظري و مفهومي در آن آمده است

                                                 
  مي دانشگاه هنر اسالمي تبريز عضو هيئت عل- 1

   عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 2
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در اين مقاله سعي خواهد شد تا تاثيرات اين آيات در معماري 
ع اسالمي بررسي شود و نمود آن در معماري كه معماري جوام

  .اسالمي ناميده شده، ارائه گردد
  
  ، كعبهي اسالمي، معماريقرآن، معمار :يكليد واژگان
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  مباني نظري و حكمي هنراسالمي
  

  1مختار عليزاده
  
حكمت بمعنايي كه در اين مقاله اعتبار مي شود هم معنا و  -1

 به Hegemanila و Hegemaهم ريشه با كلمه يوناني 
  .معني صدق، صداقت، هدايت و ارشاد است

 ماهي  همانجا حكمت، در اين مقام تعرف الموجودات علي از -2
ن أ في الفعال علي ماينبغي -عليه و تحري وجوه الصواب 

نه حكمت به معناي ) حكمت نظري و حكمت عملي(يفعل
 -متعارف و متداول آن است

است و نطق ) در زبانكالم (حكمت فضيلت و كمال نطق -3
 كه هم - خاصيت آن عبارت خواهد بود از اخبار خبر به غير

  - معنا با نبوت بمعني حكمت است

 بنابراين حكمت منفك از زبان به يك معني نخواهد بود، و از -
ن جا بيان زبان حقيقي و مراتب آن كه عبارت است از يهم

ا كه ظهور و اظهار از حقيقت وجود به حقيقت وجود تا آنج
عيني آن يعني صور حسنيه عينيه كه هنر و زبان  مرتبه تحقق

 .خواهدشد آن به وجهي عين همين مرتبه خواهدبود، متحقق

با توجه به قول اميرالمومنين علي عليه السالم من تَبصرَالفِطنَه  -4
ا، ظَهرت له الحِكمه از مباني و لوازم آن صدق، صداقت، صف

                                                 
  دانشگاه تربيت مدرساستاديار  – 1
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جودت در فهم و از اينجا به تذّكر عهدالَست و احوال عالم 
قدس و حفظ و هدايت كه از مباني حكمت است باري 

 .مبرهن خواهد گرديد

 به مبادي حكمت كه عبارت است از صدق، صداقت و التفاتبا  -5
هدايت و خود حكمت همچنين اساس از براي هنر اصيل 

 .اسالمي تواند بود

ء اهللا و از اينجا به برخي از اسماء از زند آگاهانه به اسما - 6
و ... ق، الباري المصور، الحكيم، الحاكم، الفتاح لآنجمله؛ الخا

ماالً با عالم مثال پرداخت نسبت اين اسماء با هنر و اج
 .شدخواهد

نتيجه اينكه هنر اسالمي براساس حكمت اسالمي است و اين 
 .تحكمت و هنر با غير خود بالذات تفاوت خواهد داش

  
   جودت ، بالذات، اسماء اهللا، هنر اسالمي،حكمت: يديكل واژگان
  در فهم
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  تجلي بهشت در باغ ايراني
  

  1بهاره غالميان
  

 و ارتباط يوستگيگاه پ ي ما، تجليباغ در فرهنگ كهن و معنو
دگاه عارفانه ي كه از منظر و ديارتباط. عت استين انسان و طبيب
 از ي بخشيرانين باغ ايبنابرا. رديگيه مي مايان به جهان هستيرانيا

  .ن استيران زمي ايت فرهنگيهو
ش دوباره جهان ي و زايهاني رخداد كي بازسازيرانيباغ ا«
خ با راه ينندگان و طراحان آن در طول تاري است، آفريينويم
ه و انطباق يافتن حضور از دست رفته اوليم هشتم و يافتن به اقلي

  ».اند  سامان دادهبا مرتبه وجود اساس طرح خود را
 رانده شده از بهشت ي انسان را موجوديان الهيهمه اد

  .دانند و او را به بهشت موعود وعده داده اند يم
ان به يرانيله ايتصور بهشت كه از ادوار قبل تا كنون در مخ

  .ن باغهايرترين و دلپذيباتري است از زيوجود آمده، تصور
ا از بهشت كه به پاداش  شان ريان تصور ذهنيرانين ايبنابرا «

 خرم و سرسبز يي شد، در باغهايده ميك به آنها بخشياعمال ن
 كردند؛ در بهشت كوثر هست و درختان و گلها و يتجسم م

 ييبا و درختهاي زيز آب روان خوش و گلهايبارها و در باغ نيجو
ن همه محصور است در يده و ايه آنها آرميتوان در سا يكه م
  ».شود يان به آن ميود جهنم كه مانع وريواريد

                                                 
   دانشكده ميراث فرهنگي وگردشگري– ليسانس موزه داري - 1
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ه ي به باغ  تشبي و سعادت ابدييقت غايم حقيدر قرآن كر« 
: ره شدهيدگان ذخي برگزي از برايدر عالم آخرت محل. شده است

  ».كردند يد در آن به پاداش آنچه ميان، جاويشانند بهشتيا
 كه از بهشت در قرآن اشاره شده است يرينقطه اوج تصو«

 يي بوستانهايتها االنهار است و به معن و من تحيجنات تجر
 ي آب جاريهاي آن جوير درختان و قصرهايباشد كه از ز يم

. م بكار رفته استيه از قرآن كري آ35 در يب كالمين تركيا. است
 يمثل آن بهشت:  سخن از چهار نوع نهر رفته استيگريه ديو در آ

 از يينهرهان است كه در آن ي وعده داده اند ايكه به مردم با تقو
ر كه ي از شييو نهرها) ر آسنيانها من ماء غ(آب تازه و نمانده 

 ييو نهرها) ر طعمهيتغيانها من لبن لم ( كند ير نمييطعمش تغ
انها من خمر ( نوشندگان لذت بخش است ياز شراب طهور كه برا

) يانها من عسل مصف( از عسل خالص ييو نهرها) نيلذه للشارب
 از ي از هر گونه ثمره برخوردارند و مغفرتيشان در بهشتياست و ا

 كه قرآن به ي آنچه مسلم است چهارنهر-» .پروردگارشان دارند
ع طرح ي كاربرد وسوف آنها پرداخته است سبب استمرار يتوص

 در پس از يراني اي و متقاطع باغهاي اصليچهار باغ و آبراهها
  .ده استياسالم گرد

 ين به معنايكلمه كوثر را مفسر »ناك الكوثري اناّ اعط«ه يدر آ«
اند، نهر  امبر گرفتهي  حوض خاص پيز به معني در بهشت، و نينهر
ر عرض يت آمده است كه از زي روايا حوض كوثر چنانچه در بعضي

 آب از ي جويراني ايل در اكثر باغهاين دليبه هم.  »ان دارديجر
ختن به حوض يرد و پس از ريگ ين كوشك سرچشمه ميريطبقه ز

ن جهت در باغها ي شود، و از اي مي عمارت در كل باغ جاريلوج
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 كوشك ي وجود دارد كه عموماً در جلويا استخريشه حوض يهم
  .رديگ يو مركز باغ قرار م

در ادامه به بررسي ديگر خصوصيات باغهاي ايراني از جمله  
طرح و نقشه باغهاي ايراني، وسعت و فراخي آنها و درختان و 

با نظر به آيات قرآن كريم و نيز متون ادبي و .. .گياهان آنها و
  .تاريخي ايران مي پردازيم

  
   درخت ، آب، بهشت،باغ ايراني: يكليد واژگان
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  ي و نبويقدس ينمادها گاه جلوه:بايز ي انهياب
  

  1يد فرهمند بروجنيحم
  

با   نطنز،ي باختريلومتري ك40انه واقع دري ابيخي تاريروستا
 پرارزش بر دامن كركس پرآوازه ينينگهمچون  و متانت، وقار
ن روستا به نحو درخور يخ كهن اين كه تاريبا ا. درخشد يم

 يداست كه حداقل قدمتش هم پاين پيقرا شناسانده نشده، از
شترشان ياهل روستا كه ب. است)  سال6000حدود(لك كاشان يس

ا يدند ي به اسالم گروي هجر5  و4 سده ي بودند درحواليزرتشت
  .  كردندترك وطن

ها همه  يا انهيآداب و رسوم اب و يمعمار پوشش، ش،يگو
ن روستا با همه يدر واقع، ا ن روزگاران دارد،يتر ت ازكهنيحكا
خ تا امروز يده دم تارين را،از سپين سرزميش گذشته و حال ايخُرد

  .با خود دارد
 ي تا بر جا مانده مربوط به سه دوره روسيخيآن چه از بافت تار

 شكل ي مكعبي معماري هماهنگ.قاجاري است و يصفو، يسلجوق
   درخور ژه ويار وي روستا بسيباي زي چوبيدرها و شباكها و
  .توجه است

ژه يبو و ش از اسالمي پينوي ميانه حامل نمادهاي ابي جايجا
 تاكنون است ي اسالميها ن سدهياز نخست) ص(ي محمدينمادها

                                                 
 ت علمي دانشگاه هنر اصفهان عضو هيئ- 1
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ش از يران پي ايهنگ از عناصر فريا زهيتوان آم يدر هرنگاه م و
  . مشاهده كردي اسالميباي زيه ها ونمادهاياسالم را همراه با آرا

 يهايژگيانه و وي ابيخي تاري روستاين مقاله ضمن معرفيدرا
 ي قدسي شده كه تا حد امكان نمادهاي آن، سعي و فرهنگيخيتار

  وي، معرفينيي تزي و هنرهاي به كار رفته در آثارمعماريو نبو
  .ل شودينقد و تحل

 به ي نمادهايل محتواي وتحليقيمطالعه تطب :وه پژوهشيش
ژه، مطالعه يبو و يا انه به روش كتابخانهي ابيرفته در آثار چوب كار
  . ستيدانيم

  
 ياسالم انه،ي، ابينمادپرداز ،ينبو ،يقدس: كليدي واژگان
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) ص(بررسي مقام و شأن نام پيامبر اعظم 

   معمارانهيدرخط كوف
  

  1يبهمن فيزاب
  

دانند و دليل اصلي آن نيز  شروع خط كوفي را آغاز اسالم مي
عدم وجود منابع قانع كننده مربوط به قبل از اسالم در خصوص 

 قرن اوليه اسالم 5باشد، به شهادت منابع موجود، در  اين خط مي
خط كوفي بعنوان خط اصلي جهان اسالم مطرح بوده، و متناسب 

هنگ اقليمي هر سرزمين رنگ و با خصوصيات زيبايي شناسي و فر
  .فرم جديد را بخود گرفته است

اين خط عالوه بر كتابت در تزئينات مرتبط به معماري اسالمي 
اي يافته، بطوريكه قسمت وسيعي از تزئينات  نيز جايگاه ويژه

نوعي كوفي مشكل كه در امر . گردد معماري مساجد را شامل مي
شده، كوفي بنايي  تفاده ميساختن بنا با مصالح معماري از آن اس

 بوده است، »معقّلي«ترين آن به لحاظ طراحي  است كه سخت
 روند تكاملي رسيدن »الخطوط مداد«ي  ميرعلي هروي در رساله

  : را اينگونه شرح مي دهد»معقّلي«به 
بعد از .  بود»عليه السالم«بدان اول كسي كه كتابت كرد آدم « 

 حضرت اسمعيل خط عربي  در زمان»نوح عليه السالم«طوفان 
اند كه جناب ادريس نبي وضع آن را نهاد و  اند و بعضي گفته يافته

                                                 
  ت علمي دانشگاه شيرازئ عضو هي- 1
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اند  مردمان با فراست و كياست در هر روزگاري در آن تصرف كرده
 خط اند و در قديم  بيرون آورده»معقّلي«اند كه خط  و تغيير داده

 معمول بوده و در مجموع آن سطح است و اصالً دور »معقّلي«
دارد و بهترين آن است كه سواد و بياض آن را توان خواند و ن
  1». به آن بگويند كه محل تعقّل است»معقّلي«

در تزئينات مرتبط به معماري و در اماكن و بناهاي مقدس 
 »معقّلي « و يا»نوشتار كوفي بنايي مشگل«ايراني بيشتر مواجه با 

م پيامبر آيات الهي، روايات، ذكر نا: هستيم، موضوعاتي مثل
و خاندان مطهر ايشان، ذكر نام و كنيه امامان شيعه و ) ص(اعظم

هايي از  در اينجا قصد داريم در خصوص كاربرد نمونه. موارد ديگر
و يا موضوعات ) ص(خطوط كوفي كه ذكر نام پيامبر گرامي اسالم 

مرتبط با نام ايشان را دارند، از جهت اصول زيبايي شناسي و شأن 
در اين خط ) ص( به مقام و شأن نام پيامبر اعظم مورد بررسي و
  . پرداخته شود

  
قابليت، فضاي منفي، خط كوفي بنايي، زيبايي : كليدي واژگان
  شأن. شناسي 
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  زني ايرانتجلي بينش اسالمي در هنر قلم
  
  1مژگان قاسمي

  
 دروني دريافتهاي عميقهنر اسالمي بيان احواالت باطني و 

ستعانت از سرچشمه دين و نيتي هنرمند مسلمان با ا. است
برخاسته از شهود  قلبي در عرصه هاي گوناگون هنري دست به 
آفرينش آن مي زند كه اين دريافت دروني همواره هنر و صنايع 

تجلي بينش اسالمي در هنر . اسالمي را جايگاهي خاص مي بخشد
اين بينش در اين . قلمزني ايران نيز همواره بديهي و آشكار است

 از هنر كه همزمان با به رسميت شمردن و گسترش تشيع شاخه
پيدا ميكند وحتي  تجلي بيشتري  است،)دوره صفويه(در ايران 

هاي بسياري ازآثار فلز كاري دوره صفويه بيابيم مي توانيم نمونه 
كه  ارتباط بين بينش اسالمي و خط نگاره هاي موجود در ظروف 

  . هويدا استهاقلمزني در آن
اله سعي شده است تعدادي از اين آثار فلز كاري از در اين مق

  .. ديدگاه مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد
  
  شهود قلبي،  تشيع،  هنرقلمزني،هنراسالمي: كليدي واژگان
  

                                                 
نمود مذهب تشيع در آثـار خطـي قلمزنـي    «  عنوان  است از پايان نامه با  اين مقاله تلخيصي   - 1

 1385 ،كارشناس صنايع دستي،دانشگاه هنر اسالمي تبريز،»دوره صفويه
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 يا  سجادهيها و فرشها  در سجادهيپژوهش

   در ايرانيدوره اسالم
  

   1يني نژاد رائيحسن قاسم
 

ن يگاه و مسجد و واالتر سجده ادآور سجده ويواژه سجاده 
  .باشد  ي محراب ميعنيعنصر در مسجد 

با سوزندوزيهايي  ها به نام خمره بوده كه بعضاً سجاده اولين
ها در  ولي نكته مهم آن است كه سجاده. است گرديده تزئين مي

حداقل روزي پنج بار از  تمام دوران مورد استفاده مسلمانان بوده و
همين مسئله سبب اهميت بافت  ند وا آن استفاده ميكرده

ن يدر ا. باشد نها ميآها و اهميت نقوش بافته شده بر  سجاده
گاه يش محراب به مثابه جايداي پيها نهيپژوهش در ابتدا به زم

ها در  ن سجادهينماز، اهميت محراب در مسجد، به اين دليل كه ا
ه شود و اند پرداخت  خود را داشتهين مكان استفاده اصليابتدا در ا

فه سوره نجم كه يه شري از آي كه از بخشيريآنگاه با توجه به تفس
  »ن او ادنا يقاب قوس«  در آن به

ه به محراب ين آي از مفسران از ايارير بسي اشاره شده كه تفس
ها در  همچنين به اهميت دروازه. است كه به آن اشاره خواهدشد

آن پرداخته و معاني شرق باستان و تقدس آن  و قوس و كمان 

                                                 
  دانشگاه هنر اصفهان   دانشجوي فوق ليسانس رشته مرمت اشياء فرهنگي، تاريخي،- 1
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 و با مراجعه به آراي اساتيد بزرگوار آقايان بلخاري، خواهد شد
  .بوركهارت و هيلن براند در اين زمينه بحث خواهد شد 

ن سجاده ها شده اشاره ي كه از ايفي به تعاريدر بخش بعد
ن يش و وجود ايداي سابقه پيشود و با مراجعه به آثار نگارگر يم

 يشابوريق نيو در معراجنامه عتسجاده ها را در قرون هشتم 
 ازقرن نهم و يخ طبري از ترجمه تاريو نمونه ا) معراجنامه هرات (

د و به يم دينمونه ديگري از معراجنامه قرن نهم هجري خواه
  .م پرداختين نگاره ها خواهي ايمعرف

 به عناصر به كاررفته شامل انواع خطوط و يآنگاه در بخش بعد
شود و  ديث رايج بر اين فرشها اشاره ميها و آيات و احا اسليمي

ها پرداخته شده و به  ن سجادهيج در اي رايسپس به  نمادها
، نماد طاووس يل سرو و درخت زندگي قنديل به نمادهايتفص

 يا  سجادهي فرشهاوها  ن گونه سجادهي از اييپرداخته و نمونه ها
  .م آورد يران خواهياز مناطق مختلف ا

ن نمادها ين ارتباط ارتباط ايابل بحث در اار مهم و قينكته بس
  . شود يده ميامبر است كه به وضوح در نمونه آثار ديبا پ

ل كه نماد نوراالنوار است در كالم پيامبر به ينقش قند مثالً
در آثار .اهميت روشن كردن چراغ در مساجد اشاره شده است 

 در كنار امبريران با نگاره پي مختلف اي از دوره هايادي زينگارگر
ث يات فراوان از قران و احاديهم آمده است كه با توجه به آ

  شود يت آن مشخص ميمختلف اهم
 يش از اسالم معاني پين نماد سرو كه در دوره هايهمچن

 اندكي با ي آمده در دوره اسالميات و سرسبزيگوناگون و نماد ح
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 در و گيرد تغيير معنايي متفاوت از دوره پيش از اسالم به خود مي
 .است  هماهنگ شدهي با اعتدال محمدييجاهها

، قنديلي( اي  مختلف فرشهاي سجادهذكر طرحهاي به درپايان
 ...)   وويهدرختي، گلداني، سجاده صف

مراكز بافت سجاده ها و ويژگيهاي سجاده ها در اين مراكز 
  .شود  پرداخته مي
اي درمنابع مختلف از  هاي گوناگون فرشهاي سجاده  نمونه

له آثار نگارگري در دوره هاي مختلف تاريخي و سپس به جم
هاي صفويه ، دوره قاجار و پس از آن ،  هاي موجود از  دوره نمونه

  .شد  هاي ايران و جهان پرداخته خواهد در موزه
 تصوير از آثار نگارگري 28 اين پژوهش دربخش نهايي به همراه

  .و فرش ارائه خواهد شد 
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  ي اسالمنقش متقابل مسجد و شهر
  

  1گلوينو قره بيم
  2زادهيس عليپرد

  

 ، نه تنها به عنوان ين مسجد اسالمي به عنوان اوليمسجد النب
  آني و اجتماعيني ، دي بلكه به عنوان قطب حكومتيمركز عبادت

ز مساجد همواره به ي ني بعديدر دوره ها.زمان مطرح بوده است
اسالم با جامعه ن ين عنصر معمارانه منعبث از ديمثابه برجسته تر

 است كه هرگز از ي، اجتماعيهمراه بوده و به عنوان كانون عبادت
 يريخ شكل گيدر تار.  جدا نشده استي و شهريساختار اجتماع

ر مساجد ي نظي عمده و اصلي، وجود عملكردهاي اسالمياهشهر
 يستم ها و كالبد شهرير گذار بوده است و سي تاثيبر بافت شهر
 يسلسه مراتب ساخت بند. رار داده است ر خود قيرا تحت تاث

زش ي  با سلسله مراتب، فرم و نوع مساجد از آمي اسالميشهرها
  . برخوردار استيري ناپذيي جدايكالبد

ر مسجد به عنوان ين خواهد شد تاثي بر اين مقاله سعيدر ا
ن اسالم ، برساختار، بافت و شكل ي متاثر از دين بنايشاخص تر

  .ردي قرار گيبرس مورد ي اسالميشهرها
  

 ي مسجدالنب،ي معمار، مسجد،يشهر اسالم :كليدي واژگان

                                                 
 شگاه هنر اسالمي تبريز عضو هيئت علمي دان- 1

   عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 2



 

 

72

 عقل ، هنر و دين نسبت

  
 1قوام مهدي

 
  :عقل و هنر نسبت

ه اي از اين مباني تجربه گرايي يا عقل گرايي يا حتي آميز چون
بشر كفايت  ي هنر حتي در زمينه زياس دو براي تفسير مفهوم

 اش ارسطويي ه در ساختار اصليي جديدي ك كند و آميزه نمي
است ضرورت دارد كه بر اساس آن هيچ ادراك حسي خالي از نگاه 

 .اين داشته باشدتواند منشايي غيراز نمي نيست بنابراين هنر عقالني

چنين تبييني، ظرفيت اجتماعي هنر متناسب با  براساس
آيد و  مي در آن پديد اي خواهدبود كه هنر ظرفيت عقالني جامعه

 تواند خالقيت اش از عالم مي اسب با درك عقالنيمند هم متنهنر

فقط امكان دارد و هنر  ي عقل درحيطه پرواز خيال .باشد داشته
نخواهد  بستري كه البته گزاف. تواند پديدآيد درچنين بستري مي

   . و روي سوي غايتي معين خواهد داشتبود
 .دشو ميدرمقاله حاضر به نسبت دين و هنر نيز پرداخته 

 

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه تهران -1
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  يهنر قدس
  

   1يداود قوچ
  

 از نگره مولف اثر است  ي ناشي قالب هنريريگ اساس شكل
ننده و مخاطب در كادر است ي بيحركت بصر  كارگردان،هنرمند

ه درشعر يك و وزن و قافيك و هارمونيتميكه به مانند حركت ر
 مورد نظر شاعر ي معانطةو مخاطب را در ور گردد ي ميبارگذار
 يت مولف عامل اساسي نين پروسه ارتباطيد در ايانميور م غوطه

 اوست هنرمند با توجه ي و باورهايدئولوژياست كه برخواسته از ا
اهللا و  اال به آموزه ها و روح وحدت و توجه به اسوه حسنه و  الاله

اتصا ل به سر چشمه نور سماوات و االرض به روح مشترك و 
 يرونيك و بيرسد كه انعكاس آن در قالب پالستيوحدت م
 .گرداندي ميشود كه جمال و جالل را متجلي را شامل ميهنرهائ
ها و   و بروز عوالم و آموزهي عامل تجلت هنرمند صرفاًين وضعيدر ا

نش ي آفري هاي و كاشف نامرئيروح حاكم و سخنور مكتب فكر
 خود را به يت جايان عقل و دانش و معقولين ميگردد پس در ايم

دهد و هنرمند با خلسه خود يلب و درون ماحساس و ادراك و ق
گردد اشكال و ير ماده در قالب رنگ و فرم ميگر نور و غيتجل

 يزير د طرحي جديقالب  را در شكل وي ساده و انتزاعيفرمها
ن تفكر يننده را مجذوب كرده و ايسازد تا بي واحد مينموده و بلور

                                                 
 ت علمي موسسه آموزش عالي نبي اكرمئ عضو هي- 1
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 به تفكر و ت او را رهنمونيد و در نهايجاد نمايوحدت را در او ا
  .دمدي نموده و روح وحدت را در او ميشعف واالئ
ص مطالب و ي و تخلين مقاله كه به روش كتابخانه ايدر ا

 يلوژيدئوگاه اين جايير درآمده تبي به تحريات بصريل تجربيتحل
 و ي و ادراكي حسي و راهنمائيمولف اثر در شكل قالب اثر هنر

نكه در هنر ي ا مخاطب به وحدت روح هنرمند با فرضيبصر
ر ماده و هسته ي بنابه سرچشمه گرفتن فكر حاكم از نور و غيقدس
 ي اسوه حسنه مبنايمايسر ان آن دي و بيكتائي و وحدت و يواالئ

ن وحدت ي به همير حسيرا  با تاث وحدت قرار گرفته و مخاطب اثر
ده ي دمي برايگرددو شكل و ماده و صورت صرف ابزاريرهنمون م
 همچون يهنرمند در هنر قدس. گردديحدت گرا من روح ويشدن ا
 آن نور را يرد و رنگهايگين نور قرار مي در مقابل تابش ايمنشور
رد و نه در مقام  يگيو در مقام كشف قرار م سازد ي ميمتجل
  . افروزدين مي را در مخاطبيق شعف واالئين طرينش و بديآفر
  

   ياالئ شعف و،ي تعهد ازل، روح حاكميتجل: كليدي واژگان
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 دو معراجنامه ي تصويري ويژگي هايبررس

  مصورايراني
  )ميرحيدر( و معراجنامه هرات يمعراجنامه احمد موس

        
  منيژه كنگراني

  
معراج پيامبر عروج يكي از بهترين برگزيدگان خداوند است كه 

سفر ملكوتي . مرور زمان نتوانسته است از تاثير و اهميت آن بكاهد
از مسجدالحرام به مسجداالقصي آغاز و سپس با پيامبر با عبور 

گانه و مالقات با پيامبران هفتسفر آسماني و عروج به آسمانهاي 
پيشين و فرشتگان و همچنين مشاهدة بهشت و جهنم ادامه 

واسطه ، با خداوند متعال  يابد تا در نهايت ايشان در مالقاتي بي مي
شت دوباره پيامبر به اين واقعه پس از بازگ. پردازند به گفتگو مي

براي آگاهي ... زمين در قالب روايات و احاديث قدسي و نبوي و
مردم بازگو شد و به اشكال گوناگون در اذهان مسلمانان رسوخ 

در ... هنرمندان و اديبان، فيلسوفان، سخنوران،. گرديد تاويل كرده،
عنوان يكي از مهمترين رخدادهاي  ادوار مختلف واقعه معراج را به

منبع خلق آثار متعدد  زندگي پيامبر اسالم  مورد توجه قرار داده و
در ابتدا در عهد ايلخانان مورد  ها روايات معراجيه. خود نموده اند

هاي مختلف به  توجه مصوران قرار گرفت و سپس در دوره
 در اين جستار ابتدا دو نسخه از. صورگوناگون به تصوير در آمد

 كه با فاصله يك قرن از هم تصوير يمطرح ترين معراجنامه هاي
   شوندي ميشده است معرف



 

 

76

 هجري قمري 762-772كه به سال يمعراجنامه احمدموس- 1 
حال حاضر  تهيه و توسط احمدموسي تصوير شده است ودر

  .شود ي ميدار هموزة توپقاپي استانبول نگ در
ق احتماال در .. هـ839 معراجنامه هرات كه قبل ازسال -2

خ تصوير شده است وبه سبب تصاوير و كارگاه شاهر
ميرحيدر خطاط اين نسخه )اويغوري (همچنين خط تركي 
  . اهميت فراواني دارد

 ي مشابهياه  از هر نسخه كه موضوعيتصاوير سپس با انتخاب
شود  ضمن مقايسه اي تطبيقي تالش مي گذارند يرا به نمايش م

ر برده شده   به كاي تصويريتا تمهيدات ، تفاوت ها و شباهت ها
  . قرار گيرديتوسط هنرمندان هر اثر مورد بررس
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بررسي تجلّي درونزا و برونزاي آثار هنري 

  دوران اسالمي در شهرسازي
  

  1اكبر كياني
  2نغمه بهبودي

  
ايدئولوژي حاكم بر نظام مديريت شهري، داراي كاركرد و 
عملكرد مرتبط و متناسبي است كه به تبع آن بروز و ظهورش در 

اي مختلف و بويژه در شهرهاي كشورهاي اسالمي آثار و شهره
هدف از ارائه اين مقاله بيان برخي از . تجلّي خاص خود را دارد

هاي آثار هنري در شهرسازي است كه به دنبال آن بر اساس  تجلّي
به . توان از ظاهر به باطن حركت نمود روش مطالعه اين آثار مي

 و شناخت مسائل شهري و توان گفت كه بررسي عبارت ديگر، مي
شهرسازي، بدون شناخت آثار هنري و حركت به سمت منشاء 

بنابراين . درونزاي ايجاد كننده اين آثار پيچيده خواهد بود
بايست هم به ظواهر و هم به درون نگاه نمود و منشاء هنر را  مي

در بررسي بيشتر جريان دياليكتيكي روابط بين انسان، محيط و 
جريان ايدئولوژي . ازمان فضايي ناشي از آن شناختايدئولوژي و س

هاي  حاكم بر نظام مديريت شهري و انديشه دروني آن و ارزش
نمودن و بروز آثار هنري در ابعاد مختلف  حاصله، منجر به فيزيكي

تر و  گردد كه بررسي و مطالعات آنها نياز به تحقيقات عميق مي
                                                 

 زابلريزي شهري، دانشگاه   جغرافيا و برنامه استاديار- 1

 زابلشناسي دانشگاه  عضو هيأت علمي گروه باستان - 2
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يست به دنبال عناصر با بر اين اساس، مي. تر دارد موشكافانه
درونزاي ناشي از خلقت و آفرينش آن آثار و بروز و ظهور ناشي از 

نتايج مقاله حاضر، برخي از  آثار . آن در ابعاد مختلف شهري رفت
هاي درونزاي شهري را در  تجلّي ناشي از بروز و ظهور پديده

  . دهد محتوي دروني شهرها در ابعاد هنري نشان مي
  

نراسالمي، ايدئولوژي، شهرها، ظاهر و باطن ه: كليدي واژگان
   ها، تجلّي دروني و ظاهري پديده
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بررسي تجلّي معماري مسجد النبي در معماري 

  كشورهاي اسالمي
  

  1اكبر كياني
  2نغمه بهبودي

  
پيامبر اسالم پس از هجرت از مكه به مدينه، نخستين مسجد 

. ا داشتندمدينه را كه بعدها به مسجدالنبي معروف گرديد، برپ
توجه به تامين مجموع نيازهاي مسلمانان  در طراحي فضاهاي 
معماري، مسجدالنبي، لحاظ شده است بدين معني كه هدف 

اي، ايجاد فضاي مناسبي بوده  از چنين سازه) ص(حضرت محمد
است براي تجمع افرادي كه در بهترين شرايط نيازهاي خود را  

مسجد محل .  تامين نمايندترين آنها عبادت خداوند است كه اصلي
سجده در پيشگاه خداوند است و پيامبر براي اتحاد و يكپارچگي 
بيشتر مسلمانان با گردهمايي آنان، به طرح آن اقدام نمود به 

توانستند در اينگونه اجتماعات به تبادل  نحوي كه مسلمين مي
نظر و بحث و گفتگو راجع به مسائل و حل مشكالت مختلف 

چنين مكاني بود كه تعليم قرآن در آن صورت هم. بپردازند
پيدا كردن مسجد، از زمان صدر » مدرسه«گرفت و عنوان  مي

مسكن :  نيازهاي ديگر جامعه مسلمانان از جمله. اسالم آغاز شد
مسافران، دارالمساكين براي استفاده مستمندان، پناهگاه 

                                                 
 زابلريزي شهري، دانشگاه  جغرافيا و برنامه  استاديار- 1

 زابلشناسي دانشگاه  ت علمي گروه باستانئعضو هي - 2
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رد مظلومين، تاالر تدريس  دروس مذهبي و ديگر موارد مرتبط مو
به مرور زمان، الگو معماري مسجدالنبي . توجه پيامبر قرار گرفت

در حوزه قلمرو اسالم مورد تقليد قرار گرفت، بطوريكه در 
مسجد تاريخانه : هايي از جمله كشورهاي مختلف اسالمي نمونه

) عراق(، مسجد كوفه )سوريه(، مسجد جامع دمشق )ايران(دامغان 
با توجه به . وان مالحظه نمودت و ساير كشورهاي اسالمي را مي

موارد باال، هدف از ارائه مقاله حاضر، نشان دادن وجه اشتراك 
. باشد مسجدالنبي و تĤثير آن در معماري مساجد جهان اسالم مي
هاي  بنابراين روش تحقيق، به اين صورت است كه با معرفي ويژگي

آثار شده در  تجلّي معماري مسجدالنبي، اشتراكات به عاريت گرفته
و  گردد معماري مساجد كشورهاي اسالمي مقايسه و مطرح مي

  . شود و تصاويري از آثار ارائه مي) پالن(نتايج به صورت متن، نقشه 
  

  معماري، مساجد  اسالمي، مسجدالنبي، كشورهاي: كليدي واژگان
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  نگاري پيامبر اكرم نشانه شناسي شمايل

  سالمي اـ  هاي ايراني با تاكيد بر اولين نگاره
  
  1مهدي محمدزاده

  

هاي بنيادي كه در كالم اسالمي متوجه هنر          عليرغم محدوديت 
باشــد ايرانيــان نــه تنهــا از اولــين نمونــه هــاي   گــري مــي تــصوير

) ص(نگارگريــشان بعــد از پــذيرش اســالم بــه تــصويرگري پيــامبر
پرداختند بلكه فارغ از فضاي تصوفي كه بعـدها بـر نقاشـي ايرانـي          

اكرم را بدون نقاب صورت و بـا ويژگيهـاي چهـره      غالب شد پيامبر    
 اولين تصاوير ديني ايرانيان مسلمان، نـه        لذا. اند  شناختي ارائه داده  

تصاوير گرافيكي و نه تصاوير سمبليك بلكه تصوير پيكـره شـخص            
پيامبر اكرم مي باشد كه با مشخصات عمومي نقاشي هاي اسالمي           

ر مواردي بـا بخـشي از   آن عصر مثل هاله دور سر و بازوبندي كه د  
مـزين شـده ارائـه       »رسـول اهللا  الالـه االاهللا، محمـد      «عبارت كلمه   
ها و ساليق و     حاكميت از طرفي ديگر براساس تغيير    . گرديده است 

ي حاميـان هنـري و هنرمنـدان ايرانـي پيكـره نگـارگري                هـا  ذائقه
ايـن   .نمـود نيز تغيير   ... و طرز نشستن، پوشش عمومي    حضرت، آن

 دارد با بررسي چند نمونه از اولين كتب مـصور سـازي             مقاله سعي 
ـ اسـالمي، ضـمن    شده ايراني در طليعه ظهور مكاتب نقاشي ايراني  

حضرت، ويژگيهاي اولين پيكـره نگارگريهـاي        بازشناسي تصاوير آن  
  .پيامبر اكرم را ارائه نمايد

  

 ، نگارگري ايراني)ص(شمايلنگاري پيامبر: واژگان كليدي

                                                 
  دانشگاه هنر اسالمي تبريز عضو هيئت علمي-1
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   درگفتمان عرفان و هنراسالميترجمان فطرت 
  

  1هادي محمودي نژاد
  2مجتبي انصاري
 3محمدرضا بمانيان

  
اي و در اوج تنوع، كثرت و  فطرت انسان، نقشي از براي هر باشنده

كران و آفريدگار عيان و نهان و هنراسالمي،  زيبايي، اساس ارتباط با بي
 در پي غربتي ي استحساني در اثر عدم تجانس با هستمندان عالم تجربه

ناشي از آگاهي بر امر متعال و در گفتماني با فطرت انساني، گفتماني نه 
هاي آسمان و زمين،  گوي تنها از زمين بر آسمان بلكه تسلسلي از گزين

هاي فطري روحي كه اصل ذات الوهي را در فضاسازي و معماري  كشش
مساجد و نقاشي تجريدي واسليمي اماكن مذهبي در تسلسلي 

تصويري با رنگ ، نور ، اشكال و نقوش در بستري از تقارن ـ  واييمحت
نماياند؛ اين گفتار را تالش بر آن است تا  فضايي و توازن كالبدي مي

ي زند كه گفتمان فطري را در روند  فطرت را با هنر ديني چنان پيوند
  .آفرينش هنر با نگاهي نو به نگارش در آورد

  
 و هنر عرفان  فتمانگاسالمي،   رفانع اسالمي، هنر :كليدي واژگان

  .هنراسالمي روندآفرينش ديني،رهن فطري اسالمي، گفتمان

                                                 
  كارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس - 1

 استاديار گروه معماري دانشگاه تربيت مدرس - 2

 يت مدرساستاديار گروه معماري دانشگاه ترب - 3



 

 

83

  جستاري بر پديداري سلوك عرفاني در 

  هنر و معماري اسالمي
  

  1هادي محمودي نژاد
  2 محمدرضا پورجعفر
 3منصور ابافت يگانه

  
 اي عرفاني از هستي در اي استحساني و مجاهده مكاشفه هنراسالمي،
 حقيقت برتر را درقالب ترسيم است تا  اي زيبا شناختي روند تجربه

شهرسازي براي قرب به ذات الوهي  وتجسيم، موسيقي و ادب، معماري و
 و ، بافت ، نور ها واشكال و فضاسازي با تعامل رنگ در بستر نگاره

 تا جلوه گر جمال محمدي و جالل احمدي بندي به تصوير كشد تركيب
،  وادي سلوك به قرب الهي، هنرمند درساحت احتجابدراين . باشد

اي دست  ، معراج و تاج به چنان تجربه تبري با سراج ، تجلي و انكشاف
 اين .گردد مادي مي يازد كه ترجمان امر قدسي در ساحت نفساني و مي

اسالمي و معماري وادي هنر  گفتار به مراتب عرفاني سلوك در
  .پردازد مي

  
 اسالمي، عرفان اسالمي، گفتمان هنر معماري  وهنر :كليدي واژگان

  .هنري  مراتب سلوك برگردان عرفاني،  مراتب سلوك اسالمي، 

  

                                                 
  كارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس - 1

 دانشيار گروه معماري دانشگاه تربيت مدرس - 2

 كارشناس ارشد معماري دانشگاه تربيت مدرس - 3
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  عرفان و هنراسالمي درگفتمان عشق ترجمان
  پديدار شناسي عشق محمدي در هنر و معماري ايران 
  

  1هادي محمودي نژاد
  2مجتبي رفيعيان
  3علي اكبر تقوايي

  
 و الهي درجمال و نظم عالم تحت ايماژ دتوح درتجلي  هنراسالمي

ي اصفات و  مكاشفه و افعال ي درمحاضره كه است هنرمندي ي انگاره
ي ذات الوهي سعي در آشكارسازي ذات ربوبي از صور هستي  مشاهده

عرفاني دارد تا در قالب كالم و موسيقي، ـ  اي استحساني در روند تجربه
قرب به ذات يگانه را ممكن ترسيم و تجسيم، معماري و شهرسازي ، 

گرداند؛ دراين ساحت سلوكي، عشق ترجماني بديع از ذات الوهي و 
كه اعراض را  ايزدي عشق ست، ترجماني از ملكوت جوهر هنر اسالمي

وجود و ابداع در حقيقت،  دراوان كه نيست تا آن جايگاه، به آن راهي
 با ارگفت اين.گرداند مي محبت محبوب را باحب محب قرين وجود
به  اسالمي  عرفان و هنر وادي عشق را در نو، ترجمان شورانگيز نگاهي

  .آورد نگاشت درمي
  

 عرفاني هنر گفتمان اسالمي، اسالمي، عرفان هنر :كليدي واژگان
  .، ترجمان عشق ايزديايران، عشق الوهي

                                                 
  كارشناس ارشد شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس - 1

  استاديار گروه شهرسازي دانشگاه تربيت مدرس - 2

 شگاه تربيت مدرساستاديار گروه شهرسازي دان - 3
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  انشقاق هنر ديني
  

  محمدمهدي مظاهري
  
حي انسان رو هاي مجرد ترين اليه دين از دروني و هنر

هنر ديني با دو ويژگي، داشتن وحدت در . گيرند سرچشمه مي
عين كثرت و رمزي و تمثيلي بودن ، درصدد تبيين رابطه خالق 
با هستي است و اصوالً كاربرد هنر جز در جنبه متعالي ديني دچار 

، نر و دين از بي دقتي ناشي مي شودتفكيك بحث ه. تسامح است 
يافتن فصل مشترك اين دو مقوله همانگونه كه جستجو براي 
اين نوشتار ضمن ارائه تحليلي از . ناشي از ساده انگاري است 

ارتباط عميق ميان دين و زيبايي شناختي حاكم بر جهان ، به 
ادعاي انطباق عام  و نامحدود هنر ودين مي انجامد ، چرا كه 
اساساً هنر را در بطن دين بايد تعريف و تأويل كرد و جز اين 

  .كن نيست مم
  

  .تخيل ،  نماد ، زيبايي،دين  ،هنر :يليدك واژگان
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  تصوير و تجسم عرفان در هنر اسالمي
  

  1محمد معمارزاده
  
ل كه از يعالم وجود بدان دل .استي هنر نفوذ به باطن اشيفه اصليوظ

 را در يقي حقييباي از زييها ت گرفته است بهرهأل نشيپروردگار جم
ش گذاردن و يدهد صرفا به نما يمند انجام م نهفته دارد آنچه هنردخو

دگاه ياز د.  كردن آن استي به منظور متجلييباين زي كردن امكشوف
 ارتباط انسان ي برقراري برايك تالش ضروري يت هنريز فعاليعرفان ن

ن ي را بهتريعرفان جهان هست. با خدا و شناخت جمال و جالل اوست
 ي به عوالم روحانيابي و دست شناختين رصدگاه برايانه و بزرگتريآش
 ي براي متعالي لهيز به عنوان وسي هنر نين راستا براي داند و در ايم

ن شناخت و يرا كه همي قائل است زي انسان ارزش واالئيشناخت و آگاه
  . منجر خواهد شديت به خداشناسي است كه در نهايخودآگاه
 ينير دخص هنباال بر هنر و ي اجمالين مقاله پس از مروريدر ا

ن هنر و عرفان ي كه مابيق و تنگاتنگي بر آن است تا رابطه عميسع
د كه ين ديبا ا. ردي قرار گي وجود دارد مورد بحث و بررسياسالم

 اسماء و صفات يند خلقت به معرفيق فرآيهمانگونه كه خداوند از طر
ان ادراك و برداشت خود از جهان يز به بيخود پرداخته است هنرمند ن

نش و درك ي از بي جلوه هائي پردازد و بر آن است تا به نوعي ميهست
  .ش گذاردي به نمايخود را در خلق اثر هنر

  

 جمال و جالل ، قرب، غربت، عرفان،ي هنراسالم،ينيهنرد :يديكل واژگان
   نماد،ياله

                                                 
 عضو هيئت علمي دانشگاه الزهراء - 1
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  جستاري در سبز محمدي
  

  1داود ماليي اونجي
  2سميه عرب

  
شايد به جرأت . ها  نشانهزندگي انسانها سرشار است از نمادها و

ها، بنيان خط و زبان را پايه  بتوان گفت كه اين نمادها و نشانه
ها به صورت قراردادي در ميان انسانها مورد  نمادها و نشانه. نهاد

يكي از عناصري كه انسان در برخي موارد . گيرند استفاده قرار مي
زندگي رنگها در . از آن به صورت نماد استفاده جسته رنگ است

يكي از نقشهايي كه رنگها دارند . كنند انسان نقشي مهم را ايفا مي
نقش نمادين رنگها ريشه در روح و روان و . نقش نمادين آنهاست
  .اعتقادات انسانها دارد

خانواده خود است كه  اي از والورهاي هم هر رنگ داراي گستره
ا نهفته تواند به تنهايي در درون خود معاني بسياري ر هركدام مي

رنگ سبز يكي از رنگهايي است كه با طيف وسيعي از . باشد
والورهاي مختلف داراي اثرات رواني منحصر به فردي است كه 

  .شود كمتر در رنگهاي ديگر ديده مي
ها در مورد آن  در اين مبحث سعي شده تا رنگ سبز و گفته

گاه نظر، با ديدي مذهبي، كه ديد مورد مداقه قرار گيرد؛ اين دقتِ

                                                 
دسـتي، ميـراث       كارشناس ارشد صنايع دستي پژوهـشكده هنرهـاي سـنتي سـازمان صـنايع              - 1

  فرهنگي و گردشگري

  دانشجوي كارشناسي نقاشي دانشگاه علم و فرهنگ- 2
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چرا كه رنگ سبز، رنگي . اسالم در رأس آن است همراه است
مقدس در اسالم است و نشاني از نبوت، امامت و معصوميت را در 

  .خود نهان دارد
  

   اسالم، رمز،تمثيل ،رنگ :كليدي واژگان
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  ياسالم و شهرساز
  

  1يدا ملكيآ
  2گلوينو قره بي م

  
ت ين و مدن تمدياه گاهين پايشهرها همواره به عنوان نخست

 يستيوه زي به شيابي دستي براينه آدميري دي آرزوي برايپاسخ
 يش را با بهروزي دشوار فراتر و زندگيت هايبوده كه او را از واقع

  .ن سازدي قريابيو كام
 در خصوص ي مختلفيت همواره نگرشهاي مدنياز ابتدا
 يش شهرهايدايك منشا پي وجود داشته كه هر يشهرساز
 توان  ين مكاتب را ميز اي نيدر جهان كنون. ت شده اسيمتفاوت

  : نموديبه دو دسته عمده طبقه بند
   ي اسالميني با نگرش و جهانبيشهرساز •
  ي غربيشهرساز •

 .جه طلب استي هدف جو و نتيندي  فرآي غربي شهرساز
 ياجتماعستم يگرا در غرب را س  ارزشيدمن شهرسازيفر جان
 است كه ياصله از اقدامات حيج نهائيت آن، نتايداند كه غا يم

ا ي يزين برنامه ري معتقد است كه هدف چنيو .رديگ يمانجام 
  . استيستم اجتماعي همان هدف سيشهرساز

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 1

  هنر اسالمي تبريز عضو هيئت علمي دانشگاه- 2
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، مهمتر و مقدم تر از يدگاه و نگرش اسالمي از ديدر شهرساز
 يا براي يدگاه اسالم، هر عملياز د. ت استي ن،له و هدفيوس

 ي براي قلبيري جهت گينعيت ي خود، لذا نيا برايخداست و 
 هر يمالنش اسيدر ب.له و عمل استيت هر هدف و وسيغرض و غا

 يبهشت طلب.  اصوال بهشت جو و خواهان بهشت استيانسان
  . استي فطريانسان امر
 يزي برنامه ريتهاي مجموعه  فعالي شهرسازيگاه اسالمي از د
علم ا و ين جامعه در دنيا. ت و هدف سعادت جامعه استيشده با ن

 ييانسانها. دي نماي ميك بهشت مادي ساختن يماده تالش برا
ت خالص يق نياز طر. ب باشنديز كه معتقد به عوالم برزخ و غين
گاه ي بهشت بعنوان جاي تقرب به خداوند متعال، در جستجويبرا

 يو شهرساز يطوركل به سكونت يآرمان يلذا الگو.اهل سعادت هستند
  . بهشت استي، الگويسالمنش ايدگاه بيبصورت خاص از د

 از نقطه نظر ي خواهد شد شهرسازين مقاله سعيدر ا
 مورد بحث ي عمده آن با مكاتب غربي و تفاوتهاي اسالمينيجهانب
  . ردي قرارگيو بررس

  
  ي اسالمينيب  جهان، بهشت، اسالم،يشهرساز: كليدي واژگان
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ر تحول محراب و نقش ظهور اسالم در شكل يس

   آنيكنون
  

  1يملكسونا 
  

 ين بار در كجا و چه زمانينكه اوليخاستگاه محراب و ا منشا و
است  دهي ارائه گردي متفاوتيدگاههايمورد استفاده قرار گرفته د

 يها ناسان منشا آنرا مهرابهشژه شرق ين به وي از محققياريبس
-يسجاد.(اند ساها دانستهير كليگر تحت تاثي دي و برخيمصر

اد ي آنچه كه در قران از آن ي و حتش از اسالميراب پحم)1375
به محل   كبار به صورت جمعيچهار بار به صورت مفرد و ـ  شده

 ي به جزئي اسالميشد اما در معمار يپرستش و عبادتگاه اطالق م
انگر جهت ي كه بيشد و به عنوان عنصر لي مسجد تبدياز معمار

كه محراب يبا وجود. ن، بود مطرح شديقبله، مظهر وحدت مسلم
 دارد اما به جهت ي مسجد تقدس كمترير قسمتهاينسبت به سا

ن دارد جز عناصر مورد توجه ي كه از جنبه نماديت بسزائياهم
  .رفت ي هنرمندان در آن بكار ميت سعيمساجد بود و نها سازندگان
ر تحول محراب و نقش ظهور ي خواهد شد سين مقاله سعيدر ا

  . رديگ قراريس آن مورد برريش شكل كنونيداياسالم در پ
  

   مسجد، اسالم، مهرابه، محراب:يديكل واژگان

                                                 
   كارشناس نقاشي از دانشگاه آزاد اسالمي واحد تبريز- 1
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  پيدا وپنهان
  )داللت صورت بر مفهوم در معماري وهنر اسالمي(

  
  راضيه مواليي

  
درباره هنر اسالمي مي توان گفت كه هنر اسالمي به اصطالح 
امروز يك هنر آبستره است يعني هنري كه در حقيقت در همه 

ت كه به راحتي قابل و بدين سبب اسجاي دنيا يك رنگ دارد 
» مجرد«از هنرهاي ديگر است، هنر اسالمي يك هنر شناخت و تميز

طبيعت در اين مكتب هنري به صورت . و يك هنر انتزاعي است
مدل قطعي و مشخص مورد توجه نبوده بلكه طبيعت يك نشانه 
است كه نقاش و هنرمند نيز آن را به صرف نشانه بودن به كاربرده 

 كه  شده به اين علت هنري آبستره گونهت و خالصه هنراسالمي اس
  .برد  مي،باشد توحيد  معناي همان  كه  دتتوجه را از كثرت به وح 

بايد گفت آنچه كه در نقوش اسالمي مطرح است نقش ظاهري 
و مادي و بيروني طبيعت نيست بلكه قوانين و اصول و نظم و 

 مي باشد و اين نظم و انتظامات باطني و دروني آنها مدنظر
انتظامي متجلي و پر از رمز و راز هست كه همه نسبت و مراتب 

  .»اندازد طرحي نو در مي«تغييري هب و ريزد را به هم مي خود ظاهري
هنر اسالمي به نوعي همه هستي، شعر، وزن، تناسب قدرت و 

اما در اين عرصه تنها . افسون خود را از انديشه توحيدي مي گيرد
كند، بلكه   هنر نيست كه اسالمي بودن آن را مشخص ميموضوع
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ساختار، شيوه بيان و صورت آن نيز بايد با دين اسالمي هماهنگي 
  .كثرت به نمايش بگذارد وحدت را در ساحت تجلي باشد؛يعني داشته

خواهد مخاطب خود را به  به همين دليل، هنر اسالمي نمي
سترش احساس پرواز او نهايت كمال و زيبايي برساند، زيرا قصد گ

كمال و غايت نهائي در جاي ديگر است، جائي كه اين هنر . را دارد
وجد نهائي نه از اين . و صورت، تنها اشاراتي مختصر به آن است

. شود هنر، كه از شوق رسيدن به آن سوي اين صورت ناشي مي
هنر اسالمي قصد پنهان كردن چيزي را ندارد بلكه قصد فاش 

به همين دليل، مخاطب هنر . ي انسان را داردكردن ذات اله
د و آي اسالمي از سادگي و طهارت اين هنر ناگهان به خود مي

گويي با نگاه كردن خود، خالق . يابد امتداد اين هنر را در خود مي
او » خالي بودن و سادگي« اين هنر است و گويي اثر هنري با تمام

رت، كلمات و اي صورا وا مي دارد كه به لحظه شوق، لحظه ماور
مي حتي از عبادت جاست كه هنر اسالاين. آواها دست يابد

شود، زيرا با بهره گيري از نياز زيباشناسي انسان،  ثيرگذارتر ميأت
  .رساند ها مي سرچشمه و مبداء همه زيبائياو را به 
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  تغيير مفهوم حسن محمدي
  با توجه به نظامهاي نشانه شناختي

  
  1بهمن نامورمطلق

  
هاي گوناگون با توجه به نظام نشانه شناختي مي توانند از هنر

ها  ترين اين نظام عمده. يكديگر متمايز شده و طبقه بندي شوند
عبارتند از كالمي، تصويري، حركتي و موسيقيايي، موضوعات 
گوناگوني همچون موضوعات مقدس نبوي همواره دستخوش 

گاهي اين . اند بوده اي اي و ميان نشانه هاي درون نشانه ترجمه
اي موجب تغييرات زيباشناختي و  هاي ميان نشانه ترجمه

كوشد در وحلة نخست  اين مقاله مي. شوند معناشناختي جدي مي
اي  نشانه اي به ويژه از نظام نشانه هاي ميان تغييراتي را كه درترجمه

سپس با . تبيين نمايدافتد  اي تصوير اتفاق مي نشانه كالمي به نظام
هاي  خصوص حسن محمدي تغييراتي را كه در ترجمهي درمثالهاي
  .تواند به وقوع بپيوندد  توضيح دهد اي مي نشانه  ميان

) ژنتي( و ترامتنيت) كريستوايي(روش مطالعه برپاية بينامتنيت
. شود ي كه نگارنده مقاله خواهد داشت، بنا مي و همچنين اضافه

ازي شده و پرد هاي شمايل پيكرة مطالعاتي نيز معراجنامه
الدين بهزاد و سلطان  زدايي شده و به ويژه دو اثر از كمال شمايل

 .بود محمد تبريزي خواهد

                                                 
   ، استاديار فرهگستان هنرادبيات تطبيقي دكتر - 1
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  )ص(آموزه هاي مهرازي مسجد پيامبر
  

  1احد نژاد ابراهيمي
  

بعد از حضور پيامبر اسالم در مدينه براي پيشبرد اهداف الهي 
ر كنار خود اولين بناي عمومي كه اقدام به ساخت كردند مكاني د

خانه خود بود كه بعدها از اين فضا به عنوان اولين مسجد در 
جهان اسالم ياد مي گردد، هر چند به نظر برخي پژوهش گران و 
مورخان تاريخ معماري احداث اين مسجد را به عنوان اولين 

گرچه اين بنا خود به خود ....«مسجد در جهان اسالم نمي دانند؛
ر مي آمد ولي تبديل به اولين به نوعي نخستين مسجد به شما

بناي ساخته شده محلي ) 1378،77هلين براند،(»...مسجد نشد
ساده وبي پيرايه با مصالحي كامال بومي ساخته شد وتبديل به 

هاي ، محل عزل ونصب  مركز فرماندهي، نظامي در لشكركشي
وبه طور كلي پرنفوذ ترين .... واليان، محل قضاي دعاوي مسلمين و

نظامي و دفتري دين نوپاي اسالم گرديد،  ماعي سياسيمكان اجت
آنچه تا حال در مورد مسجد وجايگاه آن در بين پژوهشگران 
مطرح گرديده ويژگي هاي  معماري وتاثيرگذاري وتاثير پذيري، 

اما مسئله اي كه به نظر مي . معماري ساير بالد مسلمان بوده است
د حالجي قرار گرفته رسد در اين مقوله بررسي نشده يا كمتر مور

است مقايسه تطبيقي زمان ومكان ساخته شدن اين بنا وتبديل 
آن به پايگاه دين مبين اسالم با معماري همسايگان از جمله ايران 

                                                 
  عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 1
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زمان تبديل قدرت اسالم به يكي از قدرتهاي پر  روم است؛ در و
وجود ) روم امپراتوري ساساني و(نفوذ دو قدرت بزرگ در جهان 

دو اين حكومت حاكم بوده است  ري وهنري كه بر هرداشت معما
 گرا و نشات گرفته از تفكرات دنيوي و به صورت كامال تجمل

هاي اجرايي موجود در زمان تكنيك ين شده با انواع راهكارها وتزي
بي پيرايه وبدون هيچ   ساده ومسجديخود بود اما مسجد پيامبر 

وجه معماران ساير گونه تزيين زايد بود كه همين سادگي مورد ت
گيري نوع  هاي اسالمي گرديد، در حقيقت جداي از شكل سرزمين

جديدي از تفكرات معماري در كنار ساير تفكرات معماري اين 
اشرافيت  گي بود كه به ستيز با تجمل گرايي و بي پيرايه سادگي و

 گيري از گفتار و در اين مقاله كوشيده شده است تا با بهره. بود
مستقيم بر  غيريامبر اسالم كه تاثير گذار مستقيم ومنش الهي پ

شكل گيري بينش جديدي از جهان بيني كه بطور غير مستقيم 
جايگاه  تاثير گذار بر معماري متاثر از اسالم بود درمورد نقش و

در نهايت براي بهبود وضعيت  مساجد اوليه ومسجد كنوني بحث و
  .ه گيري كندكنوني مساجد از منظر معماري واجتماعي نتيج
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  يا قهوه خانه يدرآثار نقاش)ص(اكرم ينب يتجل
  

  1 لوي باباي نعمتيعل
  

 ينقاش:  استيريگي در دوره قاجار در سه سطح قابل پينقاش
نات بناها، كه هر دو مربوط به ي وتزئي ، نقاشي و سلطنتيدربار

 كه يا  قهوه خانهي شد ، و نقاشي جامعه ميطبقه متمول و دربار
  . گرفت ين دوره را در بر مين هنر ايتر ي و اجتماعنيتر يمردم

 ي و نقاليشي دروي پرده هاي عمدتا برايا خانه  قهوهينقاش
 نقش زده ي و مذهبيش حماسي گرفت و در دو گرايانجام م

 از شاهنامه انتخاب شده و در ي حماسي هايموضوع نقاش. شد يم
ز به ين ي مذهبيها پرده.  كاربرد داشتيمجالس شاهنامه خوان

پرداخت و به طور  يم) ع( چهارده معصومي از زندگيت داستانيروا
 از يا نقشينام . شد يبت كربال مي از مصييها عمده شامل صحنه

خورد كه عمدتا  ين دوره به چشم مي آثار ايدر برخ) ص( اكرمينب
ده اند و ير كشي است كه صحنه روز محشر را به تصويشامل آثار

  .ر در آورده استيو اهل جهنم را به تصونقاش در آن اهل بهشت 
 از نقاشان قهوه خانه را در ي آثاريشي دروير از پرده هايغ

  . ميا گچ شاهدي ي كاشياماكن متبركه بر رو
  
 ) ص( اكرمي، نبيا  قهوه خانهينقاش: يديكل واژگان

                                                 
   عضو هيئت علمي دانشگاه هنر اسالمي تبريز- 1
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   از منظر قرآني شناسييباي هنر و زيمبان
  

  1صغري نيرومند
  

باست ، به نام او كه يده زيكه هرچه آفر مطلق ، يباي به نام ز
 ييباي همان زيعنين وجود و تمام نور و كمال علم است ، يع

ل يكل جم«.  گشتيش متجلي كه به جمال خويليآن جم. است
   »من جمال اهللا
 يبايان زيهم ب.  است ييباينش زي بر شناخت وآفريهنر مبتن

ن است ي ما بر ااعتقاد باست ؛ي زيت هايان واقعيت ها و هم بيواقع
ت است كه ي منحصر به فرد در قاموس بشريد سنديكه قرآن مج
ده و سخنانش ي به دست ما رسيق وحيف از طريبدون تحر

 ياتين آياز مهمتر. ن استدالل را با خود داردينان بخش ترياطم
 دهد ، ي نشان مي درهمه اجزاء هستيدي را در نقش كلييبايكه ز

وهللا «.  باشدي م110ه ي اسراء آ و سوره180ه يسوره اعراف آ
باست؛ خدا ي زي خداوند نامهاي و برا» فادعوه بهاياالسماء الحسن

  . ديرا با آن نامها بخوان
 كه در مورد توجه قرآن يي هاين مقاله ابتدا به دسته بنديدر ا
  :از جمله:  شود ي ها انجام شده است اشاره مييبايبه ز
 صبغه اهللا و من احسن .ها است ييباي خداوند سرچشمه ز- 1 

  )138/ بقره (من اهللا صبغه 

                                                 
 بريز دانشجوي كارشناسي ارشد معماري دانشگاه هنر اسالمي ت- 1
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 االرض يانا جعلنا ما ف.  استي متناسب با ذات هر شييباي ز-2
  )7/كهف(نه لهايز
 8 تا 5ات يآ (يگر اهداف انساني با دييباي رابطه سامانه ز- 3 

 ييز را در عالم به تنهايچ چينكه قرآن هرگز هيا) سوره نحل 
ش از يش و بينكرده است ، بلكه پ ي معرفييباي زيفقط برا

  .گر آن داردي فراوان ديهايمند ها و بهره يسخن از سودمند آن
ر يالمه مومنه خ. ي ظاهرييباي بر زي باطنييباي و زي برتر-4

  ) 221/ بقره ( من مشركه و لو اعجبتكم 
ات در حوزه هنر و بخصوص ين آي استفاده از ايدر ادامه چگونگ

  . شودي ميررس تا حد امكان بيمعمار
  

  سودمندي ،حسن ،زيبايي شناسي: يكليد واژگان
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 چند نمونه ي نماد درخت بر رويگاه بهشتيجا

  هيه و قاجاري دوره صفويهاياز قال
  )ي متون عرفان اسالميد و برخيات قران مجيد بر آيبا تاك(

  
  1ي وندشعاريعل

  
دهد  ي ها، نشان مي موجود در قاليه هاي نقوش و نقشمايبررس

 ينيم دي واال و مفاهين نقشها، معاني از ايدر پس ظاهر برخكه 
 و يخي خاص تاريها ها در دوره هين نقشماينهفته است و ا

 به كار ي و مفهوميي معنايگاه واالي در جاي، به فراوانيفرهنگ
 هستند كه ييز از دورانهايه نيه و قاجاريدوران صفو .اند گرفته شده

ر يا غيم و ي، به صورت مستقيال مانند قي نقوش  آثار هنريبرخ
 ي و متون عرفان اسالميات اسالميات و رواير آيم تحت تاثيمستق

 ي اسالمين دوره با توجه به پشتوانه فكريقرار گرفته و هنرمندان ا
 يها  را با نشانهي و اسالمي عرفانيم واالي مفاهي خود، برخينيو د
  .اند ن مطرح كردهينماد

 ي با مطرح كردن برخيره اسالمهنرمند متفكر و متعهد دو
 درصدد يد به نوعيشا ها همانند درخت و طرح باغ بهشت، نشانه

ش، كه يدن به روح سرگشته و دور افتاده از اصل خويآرامش بخش
، ي آدميگاه ازلي جايادآورين يا باشد و يهمان بهشت است، م

، با ين و سعادت ابديدن به بهشت بريدغدغه هنرمند شده و رس
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 كه متذكر آن ييها هي و آوردن نقشمايردن طرح باغمطرح ك
دا كرده ي پي تجلي در آثار هنريبه نوع گاه مقدس شود،يجا

د ي قرآن مجيانيها را از متن وح ن نشانهيهنرمند مسلمان، ا.است
 يهايژگي وي اخذ كرده و برخي متون عرفان اسالميز برخيو ن
 درختان، يخگاه را، از جمله بريفات آن جاي بهشت و توصيماد

  يا درخت سدره المنتهيو ) درخت سبز(همانند شجر اخضر 
 از ي برخي را بر رويوه بهشتي درختان ميو برخ) يدرخت طوب(
هنرمند متعهد . اش، ارائه داده است ي مخاطبان هنريها برايقال

 را مطرح ي از درختان بهشتيكي موارد، ي در برخيعصر اسالم
ن رابطه يتصور شده است و در ا را مي بهشتيا كل فضايكرده و 

 در ارتباط با يواني نقوش حي از برخي عالوه بر نقوش درختيگاه
  .ز كمك گرفته استيمفهوم بهشت، ن

 كه در ارتباط با ييهاي چند نمونه از قالين مقاله با بررسيدر ا
ن ي، بيقيل تطبيه و تحلي تجزيمفهوم بهشت هستند، به نوع

ها، صورت ي و آن قالين اسالم و متون عرفايات قراني آيبرخ
  .گرفته است

  
 هيقاجار ه،يصفو ،يطوب درخت درخت، بهشت، ،يقال:يديكل واژگان
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   از منظر قرآني شناسييباي هنر و زيمبان
  

  1ي وهابقليعباس
  2زاده ي موسوميمر

  
  يك هنر و پرتويداد به هر 

  ديدر و گوهر و اشك آفر
  

 را همچون زينش زد همه چيچون خداوند دست به كار آفر
، آنچنان نشياو در آفر. ديل آفريبا و كامل وجميخود ز

ن يا ت،يرج داد كه در نها،تناسب و كمال به خي،هماهنگييبايز
،دانست و يش هستين ستاينش خود را سزاوار باالتريآفر

ن بر خدا يآفر) 14/مومنون(ن يفتبارك اهللا احسن الخالق:فرمود
 ي انتهايانوس بيان از اقين ميو در ا. دآورندگانين پديباتريز

عه يخت و در او ودي به كام آدم ريش جرعه ايجمال و كمال خو
ن گونه هنر ين باشد و بديبا آفريبا شناس وزيز زي نهاد تا او نيا

  .ده شديآفر
 دارد ي هم موضوعات ومقوالت مختلفييبايالبته خود هنر وز

 ييباينوع ز  سخن هم ازييبايز. مقوله سخن است ، از آنهايكي
 يخدا  مثالً. است از راه حسيفكر ييبايز يعني باشد يم يذهن

  :ديفرما ي ميتبارك وتعال
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الرحمن . نيالحمد هللا رب العالم. ميبسم اهللا الرحمن الرح
  .نياك نستعياك نعبد وايا. نيوم الديمالك . ميالرح

 ده بار در نماز ين جمالت را الاقل روزيك عمر اي يهر مسلمان
شود ي دارد كه هرگز خسته نميي آنقدر گواراي ولكند يتكرار م

 ييبايز به اصطالح هنر و  ويين اثر همان دلربايا.گرددير نميوس
 همچون آب زالل يت رواني را در نهايقرآن است كه مسائل معنو

  .ديفرما يان ميب
 ي متعالي از معانيم برخورداري قرآن كريهايژگين وياز بارزتر

ت در يست كه از عوامل پر اهمان اي و استحكام بييرايوگ
 يها فصاحت و بالغت وجنبه. رودي بر انسان به شمار ميرگذاريتاث
 ين مختلف مورد توجه و بررسي قرآن توسط محققيهنر  ويادب

توان  يم مي قرآن كري هنريها كه از جمله جلوه. قرار گرفته است
ل ي تمثيرسازي خاص،تصويقيآهنگ وموس  چون وزن،يبه موارد
  . وقصه اشاره داشتهيوتشب

 خداوند يتگري هداي به خدمت گرفتن هنر برايپس در راستا
لطافت  ذوق و  وييباي از زيا  دستورات خود را در هالهيتمام
  .كرده است عرضه
 از منظر ي شناسييبايهنر و ز«انات خالصه مقاله ين بيا
 ي مورد استفاده ت ويمورد قبول درگاه احد انشاءاهللا. بود»قرآن
  .ندان واقع گرددعالقم
  
 و ي لفظيها ييبايز ،سخن ،انسان ،قرآن ،خدا:يديكل واژگان
  . مخصوص قرآنيآهنگها، خلقت، ييمحتوا
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  نظم و آشوب در هندسه شهر اسالمي
  

١پريا ويولت شكيبا
  

  
مملو از شكلهايي ظاهراً پيچيده و سيستمهايي با  دنياي ما

 براي توصيف دانشمندان نظريه هايي را. رفتارهاي تصادفي است
نظريه فركتال جهت . اند پيچيدگيهاي موجود در طبيعت ارائه داده

توصيف پيچيدگي در اشكال و نظريه آشوب براي توصيف در رفتار 
هندسه فركتال نيز كه در ابتدا توسط مندل . از جمله آنهاست

بروت مطرح شد، دنيايي عظيم براي يافتن پاسخ به بسياري از 
قليدسي نتوانسته بود پاسخي براي آنها پرسشهايي كه هندسه ا

هندسه فركتال ساختار كليه . بيابد، پيش روي پژوهشگران قرارداد
. موجودات زنده و اندازه گيري پيچيدگي پديده ها را شامل ميشود
از طرفي، تقبيح عظمت و شكوهمندي در اسالم باعث شده كه 

ده و كالبدي شهر، ساختاري از پيش تعيين نشـ  سازمان فضايي
اين پيچيدگي، خود را در . شكلي نامنظم و پيچيده به خود بگيرد

ها و الگو هاي بنيادين ساير هنرهاي  عناصر نمادين قوي و در طرح
اسالمي نيز همراه با تعدد و گوناگوني الگوي فركتال و اشكالي بر 

از اين رو اين مقاله با تصور . اساس اين هندسه بروز داده است
با توجه به ويژگيهاي  و د زنده و پويايي استاينكه شهر موجو

كالبدي و مفهومي شهر اسالمي، همچون كيفيتهاي متضاد در 
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خصوصيات ساختاري فضا، غير قابل پيش بيني بودن، متشكل از 
هاي مختلف فرقه اي، نژادي، اقتصادي، اجتماعي، تاريخي و  اليه

يگيرد مذهبي، خود سامانده بودن و خود همانند بودن، نتيجه م
در اين . اي فركتال است كه نظام و هندسه حاكم بر آن، هندسه

صورت اصول برنامه ريزي راسيونال را زير سؤال برده و طرح 
 »شهر اسالمي«ارائه نتايج اين مطالعه در مورد . طلبد سيالي را مي

  :به برنامه ريزان و طراحان شهري، پيشنهاد مي كند تا 
  .ا زمان شكل بگيرد شهر ب»فضاييـ  كالبدي«ساخت  •
به شهر به مثابه سيستم فعال و آشفته با تمام خصوصيات آن  •

  .نگريسته شود
و باالخره الزم به ذكر است كه تصميم گيرنده شهرساز نيست  •

بلكه با توجه به امكانات و محدوديت ها، مردم تصميم گيرنده 
  .باشند مي

  
  نظريه آشوب، هندسه فركتال، شهر اسالمي :كليدي واژگان
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  ي معماري در فضاهاينمود عرفان نبو
  

  1سا هاشم پوريپر
  

 كنده يني در هنرش روح خود را از عالم زميهنرمند اسالم
ق كاوش به كمال يد او از طري نماي عالم ملكوت عروج ميبسو
  . گردديم مي سهيزداني رسد و با هنر ي ميمعنو

 و ي قادر است انسان را به شئون واالتر هستيهنر اسالم
 ي و درونيت ذاتي شناخت واقعينجام وحدت رهنمون كند براسرا

ن كار به كمك يم كه ايم آنها را به اصلشان بازگردانيد بتوانيهنر با
ات عالم ي درك رمزي برايديل با دادن كليشود تاويسر ميل ميتاو

. دهد  ي ربط ميشهود ، صورت را از رهگذر دهر به اصل آن تجل
از است چرا كه مظهر ي نيعرفان نبول پس از معرفت به ي تاويبرا

 ي وحياست و سر منشا كالم نبو) ص(امبر اسالميانسان كامل پ
 توانند يزها ميجمله چ «ق انسان كامل است كهي است از طرياله

كه خود در  ـ  ي حق تعالير خالقه بسوين سيبه مبدا باز گردند  ا
 ي اساس رستگار-  استيا ان امكان و قوه مكنونهي آدميتمام
  )1380اردالن،(». است ي آدميمعنو
 باشد در نگاه ي درك و خلق فضا ميقت معماري معمار حقيبرا
 درك آن ي داند براي مي ركن باطني به فضا كه آن را دارايعرفان

از به ين رهگذر نيد عرفا است كه در اي از دياز به خواندن معمارين
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 كه از ر و سلوك آنها استيشناخت عالم عرفان بهمراه مراحل س
  .شود يقت نائل ميقت آغاز و به حقيطر

 و يسه نگاه عارف و معمار به فضا و بررسيمقاله حاضر با مقا
افتن مفهوم ي ي از صاحبنظران در پي بعضيدگاههاي ديمعرف
د با الگو قرار دادن ي است شاي اسالمي فضا در معماري و ذاتيواقع

  .كرد  خلقي عرفانيگر فضاهايآنها بتوان بار د
  
 فضا  ،يل، عرفان نبويتاو ،يهنر اسالم :كليدي اژگانو
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 بقعه يه هايماهتاب عرفان و تصوف در آرا 

  يلين اردبي الديخ صفيش
  

  1وسفييحسن 
  2 زادهيملكه گلمغان

  
   دم زد  يدر ازل پرتو حسنت ز تجل

  )حافظ(  دا شد و آتش به همه عالم زديعشق پ          
  

 و ي متعاليها نفوذ آموزه و ين محمديروشن است با ظهور د
 ي انسانيتهاين اسالم چهره غبار گرفته ابعاد فعاليانه ديانسان گرا

  .دي آغاز گردي و عمليفكر يها نهيزم نو درتمام يطرح زدوده شده و
 خط ي شاهد تجلي اسالميجاد مكتب هنرياز همان اوان ا

 در قلمرو گسترده ي وابسته به معماريوكتابت در آثار و هنرها
ظهور عناصر خط بطور عام و كلمات . مي هستي اسالميپراطورام

گر اسماء مبارك بطور خاص توانست هنر يمقدس اهللا و محمد و د
  .ديفزاي آن بيد و بر عظمت هنريه نماي را پرماياسالم
م يرنده مفاهي در برگي در دوران اسالميرانيد هنر ايترد يب
 و ي و قدسيني و تنوع هنر دي بوده است؛ گستردگيق عرفانيعم
 ي و گچبري، آجركاريكارينات كاشي اسماء مبارك در تزئيتجل
ان يرات اسالم بر جان و دل هنرمند را بي متعدد عمق تاثيبناها

                                                 
  استان اردبيلميراث فرهنگي،صنايع دستي و گردشگري  شناسي،سازمان ارشدباستان  كارشناس– 1
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 اسالم در يتوان گفت تفكرات متعال يت مأجر  هدارد و ب يم
ن ين نقش را داشته است، همي تري اساسي هنر اسالميرياوجگ

 ين مجموعه هاي از مهمتريكيه  سبب شد كينفوذ تفكر مذهب
ه ين شكل ممكن، با آرايباتريه به زيران در عصر صفوي ايمذهب
تنوع . آراسته شود) ص( و اسماء مطهر اهللا و محمدي مذهبيها

ل ي تا اواينات بقعه، از اواخر قرن هشتم هجرينام محمد در تزئ
 و يدگاه تخصصي است كه كمتر از ديه از جمله موارديعصر صفو

  . از پژوهشگران پنهان مانده استياريشناسانه بسبايز
ن يتريمي قدي دارند ضمن معرفين مقاله سعين در اگانگارند
ل، اشكال متعدد اسم ي در اردبيخ صفي بقعه شينيعناصر تزئ

جاد يرا در وحدت خاص ا  و نقش آنيرا بررس) ص(مبارك محمد
  .    نديان نماينات بيشده در تزئ

  
، يلين اردبي الديخ صفيبه، بقعه شيكت ات،نيتزئ :كليدي واژگان
  ).ص(محمد



 

 

110

  قرآن عِ محتوادرصورتيتقط ضرباهنگ يبررس
م مقدس ي انتقال مفاهي شناسانه به شكل كلّييباي زيكرديرو(

  )يدر سنّت اسالم
  

  1انيوسفيمحمدجعفر 
  2سته فريشامهناز 

  
م يدهد كه نحوة تنظ يد نشان مي قرآن مجيع محتوايتقط
ات، سوره ها و جزء ها بنا بر ي كالم مقدس در قالب آ ازييها پاره

 يان سه حوزة مطالعاتيوند ميپ. م شده اندي خاص تنظيضرباهنگ
 از روند ي و آماريبا شناختي زيلينما امكان تحليات و سيزبان، ادب
 كالم مقدس  در صورت را يي محتوايب پاره هاي و تركينيهمنش

ن ي فن تدويبا شناختي زيبا توجه به كاركردها. آورديفراهم م
 يد همچون پاره ايه از متن قرآن مجي توان گفت كه هر آيلم ميف

 از اطالعات را به ي آن حجمي كلّيع شده از محتوايتقط
ز يا در واقع فصل مميات، و يشمارة آ.  كنديمخاطبانش منتقل م

ع ي از تقطين وجه ممكن نشانه اي تريگر، در صوريه ها از همديآ
 از ي توان در سطحيلحاظ شده و م) سوره(قدسك گفتمان مي

 همچون ي صوري به كار رفته در قرآن،شأن و منزلتيي روايالگوها
لم به دست يك في ين صحنه ها و سكانسهاينقطة برش در تدو

 آن داللت بر وجود يع صوري قرآن در تقطيل محتوايتحل. آورند
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ع ي توزيضرباهنگ كلّ.  مشخص دارديي ضرباهنگ رواينوع
ا تندشونده است؛ در ينده ي در صورت قرآن فزايي محتوايها ارهپ
 متنوع از يفيند طين ضرباهنگ خود برآين حال، ايع

ا تكرار يتوانند كاهنده و  ي است كه ميتر ي درونيها ضرباهنگ
  .ز باشنديشونده ن

  

  : قيطرح مسئلة تحق
م مقدس در ضرباهنگ ي مفاهي كميريا سنجش و اندازه گيآ
  مناسب كدامند؟ ير است؟ راهكارهايامكان پذ يت قرآناي آيصور
  

  :قي تحقيسواالت فرع
ات در قالب سوره ها و جزء ها چه اطالعات يب آينحوه ترك -1

ار يانتقال آن در اخت  قرآن و طرزي راجع به محتوايكم
  گذارد؟ يم
ق يز تلفيات،و نيع كالم در زبان و ادبي فن تقطيآموزه ها -2

 يابي ارزي براييچه الگو لمين في تدوي شناسييبايآنها با  ز
دهد؟يار ما قرارمي قرآن در اختي محتوايكم   

  

  :قيات تحقيفرض
 خاص در ي ضرباهنگيات قرآن بنابرالگوي رسد آيبه نظر م �

  .م شده انديهر سوره و جزء تنظ
 يها  از حوزهي نظرييق آموزه هايرسد تلف ي به نظر م �
نما ي سيي رواي در ساخت الگوهان نماهايزبان و فن تدو ات،يادب
ع ي تقطي محتوايش كمي نماي برايتواند به عنوان راهكار يم

 .شده قرآن در نظر گرفته شود
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 :يابيق و داده يروش تحق

) قرآن(ماً از متن مقدسيق مستقين تحقيه اي اوليها داده
 عمل يقيات مذكور به عنوان مصاديده آيانتخاب خواهند شد؛ گز

 ما از مسئله را به يفي كيل هايبتوانند تحلخواهند كرد كه 
) نمايژه سيبه و(يشي نمايع متن در حوزه هنرهاي تقطيها آموزه

 يليتحلـ  يفيق مذكور با روش توصين، تحقيابنابر. مرتبط سازند
 و ثبت ) آنهايمحتوا(ات مقدس ي آيفي در كشف مناسبات كيسع
اردنما دين سي فن تدويدات نظري آنها بنا بر تمهيكم . 

 به منابع دست دوم در ين منظور، آگاهانه از هر نوع ارجاعيبه ا
ات يز شده و با محور قراردادن آي پرهيعت اسالميسنّت و شر

 ي هنرهايا  و عمدتاً كتابخانهيري، تصويقرآن، اطالعات نوشتار
 .م داديا ارجاعات خود قرار خوهي استدالل ي را مبنايشينما

  
 ييبايز ،يضرباهنگ صور ،ع محتواي تقط،ديمج قرآن :كليدي واژگان
  ل كالم يتحل ،يشناس
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