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. قترآن بردیلذت م هاییبایدارد و از ز ییبایبه ز شیست و گراباجویانسان ذاتاً ز چکیده:

ده و آن را بر دو گونة معقول و محسوس دانسته است کته هتر نیز زیباجویی انسان را تأیید کر
رستد هنتر و یک باعث تأ یرگذاری بر معماری در طول تاریخ اسالم شده استت. بته نظتر می

معماری اسالمی دارای دو بُعتد کالبتدی و محتتوایی استت. در بعتد کالبتدی، معمتاری تتابع 
آن کتامالً وابستته بته باورهتا و  اقتضائات زمتان و تجربیتات بشتری استت، امتا بعتد محتتوایی

های حاکم بر هنرمند و معمار است. بر این اساس، نرارندگان پژوهش حاضر بته روش ارزش
اند که دیدگاه قترآن دربتارة زیبتاجویی و تتأ یر تحلیلی و تفسیری در پی پاسخ به این پرسش

قتترآن،  دهتتد کتته از دیتتدگاههای تحقیتتق نشتتان میآن بتتر معمتتاری استتالمی چیستتت  یافتتته
در انعکاس جلوة الهی در هنر اسالمی طریقی بترای وحتدت بخشتیدن بته « زیباجویی معقول»

 های اسالمی بر معمار است.مستلزم حاکم شدن ارزش« زیباجویی محسوس»زندگی انسان و 
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Abstract: Human being is inherently beautiful, has a tendency towards beauty, 

and enjoys the beauties of the world. The Quran also confirms human beauty and 

considers it to be of two types: sensible and tangible, each of which has influenced 

architecture throughout the history of Islam. Of course, Islamic architecture has two 

dimensions, namely physical characteristics and content. In the physical dimension, 

architecture seems to be subject to the requirements of time and human experiences; 

however, its content dimension is completely dependent on the beliefs and values 

that govern architecture. Accordingly, the present study seeks to answer this 

question analytically and interpretively: “what is the view of the Quran about 

aesthetics and its impact on Islamic architecture?” Findings show that from the 

Quran’s point of view, rational aesthetics in reflecting the divine manifestation in 

Islamic art, a way to unify human life and tangible aesthetics, requires the 

dominance of Islamic values over the architect. 
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 مقدمه
ترین نوازترین پدیدة هستی و ادراک زیبدایی نیدز برجسدتهزیبایی روحبدون تردید، جمال یا 

بدرده و مجدذوب امتیاز معنوی انسان است. انسان همواره زیبایی را دوسدت داشدته و لدذت 
شناسی شناخت تجربی یدا عملدی بدود، شده و به آفرینش آن دست زده است. در آغاز، زیبایی

فتنی است در سددة هجددهم بده صدورت یکدی از تدریج به دانش نظری تبدیل شد. گولی به
 مباحث فلسفی درآمد.
شناسدی را از مفداهیم زیبایی« دیوید هیوم»و « جان الک»، «شافتس بری»در عصر جدید 

زیباشناختی را بنیاد نهداد و بده دو بخدش « کانت»شناسی مورد تحلیل قرار دادند. لحاظ روان
هدای داندی عقدل مطلدق ود را یکدی از جلوهفلسفة هنر خ« هگل»زیبایی و هنر تقسیم کرد. 

کار او را دنبدال کردندد. « کوست لین»و « فیشر»، «وایسه»خصوص شمرد و شاگردانش بهمی
شناسی فلسفی را بسط دادند، ولی این علدم کده دیگدر زیبایی« هر بارت»و « بام گارتن»البته 

 بی گرایید.های علوم تجربه قلمرو فلسفة ماورای طبیعت مقید نبود، به رو 
گفتنی است توجه به هنرهای اسالمی در دوران معاصدر تقریبداً بده حددود یدک قدرن 

شد و کسدانی  آغازهای نخست قرن بیستم در فرانسه و سپس در انگلستان رسد و از دههمی
از نخسدتین کسدانی بودندد کده بده هنرهدای دیندی و « کومارا سوامی»و « رنه گنون»مانند 

 اسالمی توجه کردند.
رسد مباحث مربوط به بعضی آثار و هنرهای سدنتی و آییندی، از حددود ه نظر میب

تیتدوس »و « نیکسدون»، «هدانری کدربن»نیم قرن پیش در ایدران بدا ترجمدة آثداری از 
سدید »توسط انجمن حکمت و فلسفه ایران و همچنین اندیشدمندانی مانندد « بورکهارت
امه یافتده و چندد دهده اسدت کده مطرح شد و تاکنون با فراز و نشیب اد« حسین نصر

هایی انجدام داده و بعضی از پژوهشگران و اندیشدمندان ایراندی در ایدن زمینده بررسدی
گرایان نیز آثار قابدل تدوجهی دربدارة هنرهدای آییندی و اند. از سنتآثاری منتشر کرده

 اسالمی ترجمه و منتشر شده است.
شناسان و محققان غربدی باستاناصطالحی است که « معماری اسالمی»گفتنی است واژة 

اند. در واق  این اصطالح به شدیوة معمداری کده در مطالعة آثار معماری ایران به کار گرفته
شود. به دلیل ماهیت متفداوت های اسالمی دارد، اطالق میرابطة تنگاتنگی با مبانی و ارز 
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تبیدین زیبداجویی و معماری اسالمی با معماری غربی، در مقالة حاضر با محوریت قرآن بده 
تأثیر آن بر معماری اسالمی پرداخته شده و سعی شده است تا نشان داده شود که از دیددگاه 
قرآن زیباجویی معقدول در انعکداس جلدوة الهدی در هندر اسدالمی طریقدی بدرای وحددت 

های اسدالمی بدر بخشیدن به زندگی انسان و زیباجویی محسوس مستلزم حاکم شدن ارز 
 ر است.هنرمند و معما

کندد. آدمی با علم حضوری، تمایل و گرایش فطری و طبیعی خود را به زیبایی درک می
هدای طبیعدی های ظاهری و معنوی، بدر توجده بده زیباییقرآن نیز ضمن پرداختن به زیبایی

جویی را در راسدتای خود و جهان تأکیدد کدرده اسدت. همچندین قدرآن توجده بده زیبدایی
 داند.یازهای معنوی و روحی افراد جامعه الزم میبرآوردن و پاسخ دادن به ن

ی هندر قدتیحق کیدظهدور  یهداجلوه نیتراز بزرگ یکیدر جهان اسالم  یمعمار
از  یانعکاسد ییبدایز یاسدالم معمداری در؛ زیدرا رودیبه شمار م یدر کالبد ماد )زیبایی(
خداوندد » آمده است:مشهور  ینبو ثیطور که در حدهمان شود؛یمحسوب م یجمال اله

وجده  ییبدایز ن،یدعالوه بدر ا (.0/431: 0366)کلینی،  «را دوست دارد ییبایو ز باستیز
معتبدر  یهر اثدر هندر یضرورو جز بر همین اساس،آن و  اتیو تجل قتیحق جداناشدنی

 کنددیجددا نمد دیدهنر را از سداخت و تول ای یسودمند زرا ا ییبایز گاهچیاست. اسالم ه
 (.366: 0316نصر، )

شناسی و معماری اسالمی انجام شده کده بده صدورت های فراوانی دربارة زیباییهشپژو
تحلیلدی بده تبیدین  -آید، اما در این مقاله با استفاده از رویکرد توصدیفیمختصر در ادامه می

 جویی بر معماری اسالمی از دیدگاه قرآن پرداخته شده است.تأثیر زیبایی
)محمدرضدا ملکدی و علدی « در هنر و معماری اسالمیشناسی زیبایی و زیبایی»در مقالة 

ها، منشدأ و دوام زیبدایی از دیددگاه اندیشدمندان پرداختده شدده و ( به ویژگی0332ملکی، 
نشان داده شده است که از نگاه مدرنیسم، حاالت حسدی انسدان اسدت کده اصدیل اسدت و 

ن، بحدث زیبدایی و آید. البته متفکران و حکمای مسدلمامالک شناخت زیبایی به شمار می
دانند؛ زیرا هدم مبددأ زیبدایی جمال را فراتر از ادراکات حسی یا حاالت احساسی انسان می

متعالی فراتر از حس و احساس آدمی است و هم نحوة ادراک آن فراتر از حدوزه ادراکدات 
خصوص از منظر قدرآن پرداختده حسی است. در این مقاله به تأثیر زیباجویی بر معماری، به
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(. 0336)ساالر محمددپور یوسدفلو، « شناسی در معماری اسالمیزیبایی»ده است. در مقالة نش
شناسدی زیبدایی هایی چون چیستی زیبایی، چگونگی و چرایی درک زیبایی، ادراکبه بحث

و همچنین تحلیل وجوه زیبایی پرداخته شده و با نگاه عارفانه و شدهودیِ برگرفتده از مبدانی 
بایی نگریسته شده و معماری اسالمی برگرفته از زبان قرآن دانسدته شدده قرآنی، به مقوله زی
ای های زیبایی و تأثیر آن بر معماری اسالمی تدوجهی نشدده اسدت. مقالدهاست، اما به گونه
توسددط « شناسددی و بازشناسددی اصددول آن در معمدداری اسددالمیزیبایی»دیگددر بددا عنددوان 

( به رشدتة تحریدر درآمدده کده در آن 0336محمدحسین عابدینی و فرزانه محمدیان یامی )
شناسی منبعث از مفداهیم اسدالمی، بده بیدان اصدول و عوامدل با بیان معانی و مفاهیم زیبایی

اصلی ایجاد زیبایی در معماری اسالمی پرداخته شده است، ولی نوع نگداه ایدن مقالده بیشدتر 
ه شده اسدت. مللفدان مقالدة بیان اصول معماری بوده و کمتر به بیان تأثیر زیباجویی پرداخت

( بده 0336زاده و امین مکدار خدالص اهدر، )حامد ادیب« شناسی در معماریبررسی زیبایی»
تعریف زیبایی و معیارهای اصلی زیبایی در معماری و عوامل تأثیرگذار بر زیبایی از دیددگاه 

بدر قدرآن کدریم اند، اما نوع نگاه مقالة حاضر به معماری اسالمی با تأکید معماری پرداخته
« شناسی در قدرآنمفهوم زیبایی و مبانی زیبایی»ای با عنوان حسن بلخاری قهی در مقاله است.
و مفهوم زیبایی در قرآن، به وجوه حسدن و زیبدایی در « ح سن»شناسی کلمة ( با واژه0336)

ز قرآن پرداخته است. این مقاله به سبب ارائدة تحلیدل دربدارة زیبدایی بسدیار مفیدد و حدائ
 اهمیت است، اما مللف به تأثیر زیبایی در معماری اسالمی نپرداخته است.

 جوییمفهوم زیبایی

شناسددی )اسددتتیک( ریشددة یونددانی دارد و بدده معنددای دریافددت و ادراک اسددت. واژة زیبایی
ویژگدی چیزهدا، آواهدا، »چندین تعریدف شدده اسدت:  وبسدتردر فرهنگ لغدات « زیبایی»

ی و مانند آن که با کمال شکل به دست آمده است و از آمیدز  ها یا مفاهیم عقالناحساس
کندد یدا هماهنگ عناصدر گونداگون، احسداس آدمدی را بده درجدات بداالیی خشدنود می

م. بدرای 0661این واژه را در سال « الکساندر بلوم گارتن(. »31: 0362)وبستر، « انگیزدبرمی
طور فارسی معادل علم جمال است و بدهبیان مفهوم سلیقه در هنرهای زیبا ابداع کرد که در 

 عام اصطالحی مربوط به شناخت و درک مفاهیم زیبایی است.
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پرسش دربارة حقیقت زیبایی، چگونگی ادراک آن و تأثیرات آن بدر انسدان، در طدول 
هدای گونداگون هدر یدک بدر پایدة تاریخ اندیشه بشر همدواره مطدرح بدوده اسدت. مکتب

ها دربداره زیبدایی، تدرین دیددگاهاندد. از کهنها دادهین پرسشهایی به ابینی خود پاسخجهان
دیدگاه اندیشمندان یونان باستان است. گویا کسی که برای نخسدتین بدار از موضدوع هندر و 

 زیبایی سخن گفته، افالطون است.
ماندد. دانست که در این جهان پایدار میافالطون زیبایی را نمود یک حقیقت مطلق می 

یه او، اصل و حقیقت آنچه که در این جهان پدیدار است، در یک جهدان دیگدر بر پایة نظر
باشند. او این حقیقدت های این جهان سایه و بازتاب آن حقیقت ازلی میوجود دارد و پدیده

، افالطدون گریدعبارتبدهترجمه شده است. « مثال»نامید که در فلسفه اسالمی به « ایده»را 
« هدای بداالی اسدت از زیباییاهیسدابینیم، مدا در ایدن دنیدا مدیهر آن چه را که »گفت: می

 (.066 :0332)جعفری، 
از نظر ارسطو، زیبایی دستاورد هماهنگ و تناسب و سازواری اجدزاء در یدک سدامانة 

باشند. زیبدایی شود که در آن همة اجزاء لزوماً وحدت یافته میهوشمند )سیستم( شمرده می
هدای هندری نیدز شدن یک پدیددة سداخت بشدر و فرآورده طبیعت چنین است. شرط زیبا

 (.46 :0313کار، همین هماهنگی و تناسب است )نقره
البته اتفاق نظر نداشتن بزرگان بر سر تعریف زیبایی باعث نشده است که کسدی تعریدف 

شناسدند و بده زیرا زیبایی از مفاهیم مبهم و ناشناخته نیست. همه زیبدایی را می ؛ارائه ندهد
واقد   نظدراختالقکنند. شاید کمتر مفهومی باشد کده مانندد زیبدایی مدورد عی تفسیر مینو

کنند و هر کس ایدده می شود. در چینش اشیا و آراستن آنها، همه بر سر زیبایی اختالق پیدا
ها و ها ایددهشمرد و براساس همین نظرات است که بده تعدداد انسدانو نظر خود را زیبا می

: 0333کنیم )هاسپرز و راجدر، کند و ما از آن به اختالق سلیقه تعبیر مییها بروز مسلیقه
 پردازیم.(. بر همین اساس، به بیان چند دیدگاه دیگر از متفکران غربی و اسالمی می36

از دیدگاه ایمانوئل کانت، زیبایی اساساً یک امر ذهنی است و بده تصدور و پنددار ذهدن 
کانت هر چیدزی را کده بتواندد در کسدی لدذت پدیدد  شود.درک کنندة زیبایی مربوط می

ای همداهنگی و داند. زیبایی هدفی است که خود  فرجام خود اسدت. گوندهآورد، زیبا می
آید جز جلب توجه به نظم خود و به همین دلیدل در تبیدین نظم است که به هیچ کاری نمی
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ور، از طریدق رضدایت ذوق، قوة داوری درباره یک عین یا یک شدیوه تصد»گفت: زیبایی می
ای است. به هدر حدال، متعلدق چندین رضدایتی زیبدایی باشد یا عدم رضایت بدون هر عالقه

 (.33 :0333)کانت، « شودنامیده می
گونده کده کاندت هگل دریافت و ادراک زیبایی را امری کدامالً وابسدته بده ذهدن، آن

گدانگی سداختاری آن شمرد، بلکه آن را ویژگی هماهنگی اجزای طبیعدت و یگفت نمیمی
دانست که توسط ذهن دریافت و درک شده است. پس از دیدد او، زیبدایی امدری وابسته می

عینی است. با این همه، زیبایی ذهنی که دستاورد کار ذهدن اسدت، بده مراتدب در چشدم او 
(. 46 :0313کدار، گونه زیبایی کار ذهن اسدت )نقرهشود و البته دریافت اینواالتر شمرده می

هدر نمدودی کده آن ایددة کدل در آن »گل در جای دیگر در تعریف زیبایی گفتده اسدت: ه
 (.066: 0332)جعفری، « بیشتر جلوه کرده باشد، زیباتر است

به قول بورکهارت، این پرتو الوهیت است که اشیاء را از تاریکی الوجود بیدرون 
گونده کده سدایه قابل دیده شدن کنایه است از به هستی در آمددن و همدان آورد.می

از میدزان  افزاید اشیاء به بهره ای کده از پرتدو هسدتی دارندد،چیزی بر روشنایی نمی
 (16: 0366 )بوکهارت، واقعیت برخوردارند.

 فیددر تعر .اسدت یروح آدمد یو اعدتال ییواال ش،یپاال ةلیاست که وس یزیهنر آن چ
در  یعندی ؛باشددیاع مداجتمد یهنر بدراگفت  دیبا یو سنجش آثار هنر یارگذاریهنر و مع
(. عالمده 04: 0311 د،شدپر)جامعه باشدد  یو مسائل آموزش تیو اخالق و ترب نیخدمت د

زیبایی نمودی است شفاق که بر روی کمال کشدیده »جعفری در تعریف زیبایی گفته است: 
شده است و کمدال عبدارت اسدت از قدرار گدرفتن هدر موضدوعی در مجدرای بایسدتگی و 

 (.06/210: 0361ی، )جعفر« هاشایستگی
 کده اسدت ویژگدی یدک ها امری فطری اسدت. زیبداییگرایش به زیبایی و خلق زیبایی

 از زیبداتر زیدچچیه ما دل نهان در. شود واق موردپسند  و بنشیند دل به چیزی شودمی باعث
شدود می شویم، هنر زادهمی مشغول خود وجود به بخشیدن زینت به وقتی و نیست خودمان
 (016: 0332ه و همکاران، )خسروپنا
ها ها، اعم از اشیاء یا انسداناهلل مصباح یزدی نیز گفته است زیبایی معموالً در دیدنیآیت
ها هم یک نوع زیبایی هست. ما در زبدان فارسدی از صددای رود، ولی در شنیدنیبه کار می
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کلمده جمدال در بریم. البته شاید بتوان گفدت بخش با عنوان صدای زیبا نام میخوب و لذت
ها وض  شده و سپس بده دیگدر مظداهر آن اطدالق شدده لغات مختلف در اصل برای دیدنی

است. به هر حال، منظور از زیبایی چیزهایی است که انسدان در عدین آنکده بده آنهدا نیداز 
الوصدف از درک آنهدا لدذت مادی ندارد و از نبودن آنها خطری متوجه او نخواهد شدد، م 

 (.2/241: 0330زدی، برد )مصباح یمی
اقوام گوناگون متفاوت است. چده بسدا  انیدر جوام  مختلف و در م ییبایالبته مظاهر ز

 یبدرا اید گدرید یادر جامعده زیدباشدد و همدان چ بایز یافراد یبرا ای یادر جامعه یزیچ
 بداندد، بدایرا ز یزیدانسان چشکی نیست که اگر  حالبه هر  یول ،زشت باشد گرید یافراد
بدر همدین اسداس،  .کنددیمد ی، از آن دوردداندبرا زشدت  یزیدچاگر ان آن است و خواه
گونه که گفته شد، از تعاریف اندیشمندان غربدی نیدز تعریدف جدامعی از زیبدایی بده همان

آید، بلکه آنان نیز در خالل گفتارشان از نسبی بودن زیبدایی و محسدوس بدودن و دست نمی
 اند.غیرمحسوس بودن آن یاد کرده

 جویی از دیدگاه قرآنیباییز

آفرینی در درون انسان امری فطری است و خداوند کده زیباسدت، گرایش به زیبایی و زیبایی
این زیبایی را در سرشت انسان ملحوظ و پنهان کرده است تا به تناسب روحدی کده از روح 

ز انسدان زیبای خویش در کالبد انسان دمیده است، انسان را به سوی ذات خود سیر دهدد و ا
ان اهلل جمیدل و یحدب الجمدال و »بسازد که پیامبر)ص( فرموده اسدت:  نیآفر بایزموجودی 

خددا زیباسدت و زیبدایی را دوسدت دارد و دوسدت «. »علی عبده هًًْالنعمیحب أن یری اثر 
 (.0/431: 0366ا  ببیند )کلینی، دارد اثر نعمت را بر بنده

مفدردات ی آن، اول باید بده معندای ح سدن در در تعریف زیبایی، با توجه به لفظ و معنا
رجوع کنیم. راغب اصفهانی ح سن را چنین تعریف کرده است که: الحسدن  فی الفاظ القرآن

بخش که مورد آرزو باشدد و بدر سده آفرین و شادییا زیبایی عبارت است از هر اثر بهجت
اسدت )زیبدایی گونه زیبایی و حسنی که مورد پسدند عقدل و خدرد گونه است: نخست، آن

معقول(. دوم، زیبایی و حسنی که از جهت هدوی و هدوس نیکوسدت )زیبدایی هوسدناک(. 
سوم، زیبایی و حسن محسوس که طبیعتاً زیبا و خوب است )زیبدایی محسدوس یدا طبیعدی(. 
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شدود. الحسدنه بده راغب در تعریف )الحسنه( آن را چیزی دانسته است که سبب سدرور می
یابدد و از انسان در جان و تن و حاالت انسدانی خدویش آن را مینعمتی تعبیر شده است که 

 (.0/411: 0406شود و سیئه ضد آن است )راغب اصفهانی، آن مسرور می
گفتنی است در تعریدف حسدن و زیبدایی، آیدات روشدنگرند. از دیددگاه آیدات قدرآن، 
ة حقیقت ح سن عبارت است از سازگاری اجزای هر چیز نسبت بده هدم و سدازگاری همد

رویی بده معندای جدور اجزاء با غر  و غایتی که خارج از ذات آن است. بندابراین زیبدایی
بودن و سازگار بودن اجزای صورت از چشم و ابرو و بینی و دهان و غیدره اسدت و حسدن 
عدالت، سازگاری آن با غرضی است که از اجتماع مدنی منظور اسدت و آن بده ایدن اسدت 

حق خود برسدد و همچندین حسدن هدر چیدز دقدت در که در جامعه هر صاحب حقی به 
خلقت اشیاست که هر یک دارای اجزائدی موافدق و مناسدب بدا یکددیگر اسدت و اینکده 
مجموع آن اجزاء، مجهز به وسایل رسیدن آن موجود به کمال و سدعادت خدویش اسدت و 

ئی، تر از آن تصدور نددارد )طباطبدااینکه این مجهز بودنش به نحوی است که بهتدر و کامدل
0366 :06/363.) 

این چنین است که از دیدگاه قرآن کریم، هم انسان زیباجو آفریدده شدده و هدم جهدان 
هستی زیبا خلق شده است تا این نیاز درونی انسان ارضا و اقناع شود. آیات زیدر نشدانگر آن 
است که موجودات جهان آفرینش برای ارضای میدل زیبداجویی انسدان زیبدا آفریدده شدده 

َ﴿است: 
 
اأ ه  نََّٰ يَّ َز  اَو  ه  ْين َٰ ن  َب  ْيف  ُهْمَك  ْوق  آِءَف  م  َٱلسَّ ى َِإل  نُظُروا ْمَي  ل  سرشدان  یآنان به آسمان باال ایآ) ﴾ف 

 ندتیسدتارگان( ز لهیو چگونده آن را )بوسد میانگاه نکردند که چگونه ما آن را بنا کدرده
َ﴿( 6 ةق، آی ة( )سورمیادهیبخش ْحر  َٱْلب  ر  خَّ ِذىَس  َٱلَّ ُهو  واَِ۟مْنتُهَو  ُُ ْخِر ْستت  ت  ًۭاَو  ِري  ًۭاَط  ْحم  ُكُلواَِ۟مْنُهَل 

ْ
أ ِلت 

ا ه  ُسون  ْلب  ت  ًَۭ ة  تدا از آن گوشدت تدازه  سداخت را مسدخّر )شدما( ایداست که در یاو کس) ﴾ِحْلي 
 (.04 ةنحل، آی ة()سوردیاز آن استخراج کن دنیپوش یبرا یوریو ز دیبخور

هدای جهدان گوشدزد کدرده اسدت بده زیباییها با در نظر گرفتن این آیات که به انسان
توان دریافت کده میدل بده زیبداجویی در فطدرت طبیعت بنگرند و از آنها استفاده کنند، می

انسان نهفته شده است؛ زیدرا در غیدر ایدن صدورت هرگدز خداوندد دسدتور بده توجده بده 
موضدوع (. قرآن کریم روی این 064-063: 0316)نصری، داد های جهان آفرینش نمیزیبایی

نیز بارها تکیه کرده و به این خواست و گرایش فطری انسان توجه فرموده اسدت. خداوندد 
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در روی زمین آفریده، بده عندوان زیندت زمدین معرفدی  در بعضی از آیات، تمام آنچه را که
ىَ﴿کرده و گفته است:  ل  اَع  اَم  ْلن  ع   ُ اَ ْرِضَِانَّ

 
ًَۭٱْْل ة  ين  اَِز ه   ندتیسدت زا نیزم روی را آنچه )ما ﴾لَّ

ویژه یادآوری کدرده اسدت ( و در بعضی دیگر از آیات به6 ةکهف، آی ة)سور (میآن قرار داد
که گیاهان را زینت قرار داده تا باعث بهجت و شادابی بینندگان شوند. در یک آیده چندین 

َ﴿فرموده است:  ق  ل  ْنَخ  مَّ
 
ِتَأ و َٰ م َٰ ََٱلسَّ ْرض 

 
ٱْْل ََو  ل  نز 

 
أ ُكمَو  ََل  تن  آِءََمِّ تم  تاَٱلسَّ ْتن  نۢب 

 
أ ًۭف  اء  ََِبتهََِم  ت   َٓاح  َِئق 

َ ات  ةَ َذ  ْهج  ! ده؟یدرا آفر نیها و زمدکه آسمان یکس ایند بهترند یکه معبود شما ییهابت ای)آ ﴾ب 
( )سدورة میانددیرو زیو سدرورانگ بدایز ییهدافرستاد که با آن باغ یشما از آسمان آب یو برا

ان را زیندت آسدمان معرفدی کدرده و (. همچنین در بعضی دیگر از آیات ستارگ61نمل، آیة 
اَ﴿فرموده است:  نَّ يَّ ْ َز  ق  ل  آء َو  م  اَٱلسَّ ْني  ََٱل ُّ ِبيح  ص َٰ  یهدا( را با چراغکی)نزد نییما آسمان پا) ﴾ِبم 
 (.6( )سورة ملک، آیة میدیبخش نتیفروزان ز

های آسمانی و زمینی را یک جا جم  کرده و مورد توجه قدرار در بعضی آیات زینت
نُظُروا۟﴿: داده است. خداوند فرموده ْمَي  ل  ف 

 
ىَأ آِءََِإل  م  ُهْمََٱلسَّ ْوق  ْين َََٰف  ن  َب  ْيف  اك  ََه  نَََّٰو  يَّ تاز  ََه  تاَو  ه  تاَل  م 

ۢ ََِمنَُفُروج  ََو  ْرض 
 
اَٱْْل ه  ْدن َٰ ََم    او  اَِفيه  ْين  ْلق 

 
ََأ و َٰ َر  ََِسى  نۢو 

 
اأ ْتن  اَب  ََِمنَِفيه  ًَُۭكلِّ ْوج 

َۢز  ِهيج 
آنان به  ایآ) ﴾ب 

ه و چگونده آن را )بد میاسرشان نگاه نکردند کده چگونده آن را بندا کدرده یآسمان باال
را  نی! و زمدسدت؟یدر آن ن یسدتسشدکاق و  چیو هد میادهیبخشد نتیستارگان( ز لهیوس

 زیانگبهجدت اهیدو از هر ندوع گ میو استوار افکند میعظ ییهاو در آن کوه میگستر  داد
 (.6-6ق، آیات  ة)سور« میاندیدر آن رو

نۢ﴿در آیه دیگری، جمله آخر آن به این صورت آمده است که: 
 
أ اف  ْتن  اَب  ََِمتنَِفيه  َُۢكتلِّ ْوج 

َز 
َ ِريم 

ز (. منظدور ا01)و از هر نوع گیاه پربهره نیکو در آن رویاندیم( )سدورة لقمدان، آیدة  ﴾ك 
َ﴿است. در آیه سوم آمده است: « زیبا»در این آیه « کریم» نَۢو 

 
اأ ْتن  اَب  ََِمنَِفيه  َُۢكلِّ ْىء 

َۢش  تْوُزو  
 ﴾َمَّ

در آیده بده معندی « مدوزون(. »03)و در آن از هر چیز متناسب رویاندیم( )سورة حجر، آیة 
و حقیقدت « فلسدفه زیبدایی»چیزی است که سنجیده و حساب شده باشدد. کسدانی کده در 

دهند، شاید بتوانند از این آیه شاهدی برای ایدن نظریده چیستی زیبایی را مورد بحث قرار می
های آن، موزون بودن و تناسب اجدزای شدیء پیدا کنند که مالک زیبایی یا یکی از مالک

 (.261-2/243: 0330جمیل با یکدیگر است )مصباح یزدی، 
بدرداری ل انسانی ارز  قائل است و بهرهبا توجه به اینکه قرآن کریم برای نیازهای اصی
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َ﴿توجه نیست. کند، به این نیاز نیز بیصحیح از آنها را تأکید می ة  ين  َِز م  رَّ ْنَح  تهَُِقْلَم  ِتتىَٓٱللَّ َٱلَّ
َ ج  ْخر 

 
اِدهََِأ ِتََِلِعب  ب َٰ يِّ ٱلطَّ ََو  ْزِقََِمن  بنددگان خدود  یرا که بدرا یاله یهانتیز یبگو چه کس) ﴾ٱلرِّ

(. بر همدین اسداس، 32)سورة اعراق، آیة « را حرام کرده است؟! زهیپاک یهایو روز دهیآفر
طوری کده ایدن جویی انسان این است کده گدرایش بده زیبدایی دارد؛ بدهمنظور ما از زیبایی

شود و بده سدمت آن پیددا یابد که به جانب آنچه زیباست جذب میواقعیت را در خود می
تواند او را از زیبداگرایی مند  کندد و بگویدد عت نمیکند و هیچ نیرویی در عالم طبیمیل می

 های آن میل نداشته با .مناظر زیبای طبیعت را زیبا نبین و به زیبایی

 معماری اسالمی

ظهور اسالم در آغاز قرن هفتم میالدی، بنیاد بسیاری از کشدورهای کهدن و متمددن آن 
و پنجداب از یدک زمان را دگرگون ساخت و قدرت و نفدوذ آن در ترکسدتان غربدی 

طرق و اسپانیا از طرق دیگر گستر  یافت و این چنین شالوده هنرهدای اسدالمی کده 
های مغلوب )مانند ساسانیان و حکومت بیزانس( بدا فرهندگ ترکیبی از هنر حکومت
 اسالمی بود، شکل گرفت.

انسان از زمانی که به معماری مبادرت ورزیده، به نیازهای روحی و باطنی و حدس 
ویی خود نیز توجه داشته است. از آنجا که قرآن کریم نیز بدرای نیازهدای اصدیل زیباج

کندد و چدون زیبدایی برداری صحیح از آنها تأکید میانسانی ارز  قائل است و به بهره
اصوالً برای انسان موضوعیت دارد و جزو نیازهای فطری و رده باالی اوسدت، همدواره 

ی و فضای زیستن خویش در نظر بگیدرد. از همدین کند نمود زیبایی را در زندگسعی می
ه بد یرا در معمدار یاز اسالم باعث شد هنر اسالم قیانسان با تلفیی جوییبایحس زرو، 
 هیدرایپیسداده و بد یِبه ]استفاده از[ مواد و مصالح سداختمان یاسالم یمعمار .ردگیکار 

 یاد به عندوان منداب  اندرژمانند نور و ب عتیطب ةربعأعناصر  یروهایوفادار ماند و از ن
بکدر در صدحن مسدجد و  عتِیطب یو صاف ینگهآرامش، هما ینی. با بازآفربهره گرفت

( و ایدن چندین 366: 0316نصدر، )آورد  هررا با خود به درون شد عتیخانه، طب اطیح
 قدتیحق کیدظهدور  یهاجلوه نیتراز بزرگ یکیدر جهان اسالم  یمعماراست که 

 .رودیشمار م به یدر کالبد مادی هنر
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بدا  ختدهیآم ییِبدایدارد؛ ز ییبدایکه بر زاست  یدیتأک ی،اسالم معماریبارز  تیخصوص
. یسدفال و یانسان، از تالوت قرآن گرفته تدا سداخت ظدروق فلدز یزندگ یهاجنبه یتمام
 شدهیهم ،یداریو شدن یتجسدم یهنرهدا ةنیدر هر دو زم یسنّت اسالم یو حال و هوا فضا
 ثیآن حدد بدر . بندادانددیمد قدتیرا مکمدل حق ییبدایز یا اسالمِ سدنترزیبوده است؛  بایز

 ن،یدرا دوست دارد. عالوه بدر ا ییبایباست و زیست، زا)= الحق(  قتیمعروق، خدا که حق
دارد.  ونددیمنبعدث از آن پ تیدو معنو یاسدالم یدر باطن با وح یاصول و قواعد هنر اسالم

 انگریدنما یندید دیدکده عقااست؛ همچنان نیمتعال در د یخدا وجه حضور انگرینما ییبایز
 (.33: 0316نصر، )اوست  قتیوجه حق
ة دیدحداکم بدوده، پد یهدانظام یدئولوژیانعکاس دهنده ا ربازیکه از د ییاز فضاها یکی

 نیمبد نیدد یمتعدال یهاشدهیاند بازتدابید با یاسالم معماری ،اساس نیا رب و است معماری
 (.4: 0311 و امینی: ظر قائممنت)جوانب باشد  یاسالم در تمام

 زیباجویی معقول در انعکاس جلوۀ الهی در هنر اسالمی ریتأث

زیبدایی »گاه این نظم و کمال که منشأ زیبایی است، در دید همگان قابل رؤیدت اسدت کده 
زیبدایی »شود و گاه این زیبدایی کده مدورد پسدند عقدل و خدرد اسدت، نامیده می« محسوس
ترین معندای آن در هدای جلدوة ذات الهدی. البتده شدای ز قبیل زیباییشود؛ انامیده می« معقول

زبان قرآن، نیکویی است که در موضوعات متعددی مورد توجه قرار گرفته است؛ همچدون 
ا﴿: قر  حسن که فرموده است تن  س  اَح  ْرض  َق  ه  َاللَّ اگر خدا را وامی نیکدو دهیدد( ) ﴾ِإْ َُتْقِرُضوا

َ﴿سن (؛ رزق ح06)سورة تغابن، آیة  ُهُمََو  نَّ تْرُزق  ي  تاُتواَل  ْوَم 
 
َأ َُقِتُلتوا ِهَُثمَّ َاللَّ ِبيِل ُرواَِفيَس   ُ ا َه  ِذين  الَّ

ا ن  س  اَح  ُهَِرْزق  از دنیدا اندد و آنگداه کشدته شدده یدا آنان که در راه خدا مهاجرت کدرده) ﴾اللَّ
﴿. (61حدج(( بخشددقط  خداوند به آنان رزقى نیکو مى طوراند، بهرفته

ْحتُنَنَ  َن  ْيت   ل  َع  ُقتُُّّ
َُِّ ص  َاْلق  ن  ْحس 

 
( )سدورة یوسدف، آیدة کندیمما نیکوترین سرگذشت را بر تو حکایت مى) ﴾أ
(. در همة این موضوعات، ح سن به معنای نیکویی و زیبداییِ معقدول بده کدار رفتده اسدت 3

نی (. البته این کاربرد، صرفاً نیکویی و زیبایی را در عرصة مفاهیم و معدا04: 0336)بلخاری، 
مورد توجه قرار داده است. به عبارت دیگر، برای زیبایی معقدول اهمیدت فدراخ و گسدترده 

های محسوس که طبیعتاً زیبدا و خدوب معندا شدد، که دربارة زیباییقائل شده است؛ درحالی
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کند. شداید بتدوان گفدت از تعداد کاربرد اصطالح حسن از تعداد انگشتان دست تجاوز نمی
تهَُ﴿سن در قرآن، تنها آیة کاربرد ح  013تمامی  ق  ل  َخ  تيْء 

َش  َُكلَّ ن  ْحس 
 
َأ ِذي )همدان کسدی  ﴾الَّ

زیبدایی محسدوس را بده  (6که هر چیزی را آفریده، زیبا آفریده است( )سورة سدجده، آیدة 
هدای محسدوس روشنی مورد توجه قرار داده است. البته این خود بیانگر آن است که زیبایی

نیز فانی و ناپایدارند، در قرآن شأن و مرتبتدی بسدیار فروتدر  اند و اعرا که عرضی روازآن
 از زیبایی معقول و معنوی دارند.

همچدون  عدتی. چدون بده طبنددیبیواحد هماهنگ م کیرا  عتیانسان، طب ییاجویزب
تُنِريِهْمَ﴿ :نددیگویو قرآن هر دو از حضور و پرستش خدا سخن م عتیشود، طب دیده یمتن س 
اي ََٰ اء  اِقَٱْلََِفىَِتن  اف  فَء  نُفِسِهْمََىََِٓو 

 
ََأ ىَٰ تَّ ُهََح  نَّ

 
َأ ُهْم َل  ن  يَّ ب  ت  َي  قُّ ْمََٱْلح  ل  و 

 
ْكتِفََأ ََي  ت   بِّ تُه َِبر  نَّ

 
ََأ تىَٰ ل  ََع  َُكتلِّ

ۢ ْىء 
ََش  ِهي   خود را در اطدراق جهدان و در درون جانشدان بده آنهدا  یهانشانه یبه زود) ﴾ش 

کده پروردگدارت  سدتین یکاف ایآ .د که او حق استشوآنان آشکار  یتا برا میدهینشان م
 (.6: 0316؛ نصر، 63 ، آیةفصلت( )سورة شاهد و گواه است؟! زیبر همه چ

 ، بلکدهدانددیخددا مد نشیآفدر یبایز ةرا جلو عتیانسان، نه تنها طب ییباجویحس ز نیا
بر صورت خداوندد خلدق شدده »که  یانسان ؛داندیخدا م یبایانسان را هم جلوه و مخلوق ز

 تیدخالقز ا د یدل نسدبت بده تقلمدکا یرا با آگاه شیاهلل هنر خو هًًْلیفانسان خ .«است
 ار یدکده سدنت در اخت «یاله یالگو»اطاعت از  لیرقابت، بلکه بر سب لیخداوند، نه بر سب

 (.611-433: 0316نصر، )کند یخلق م دهد،یقرار م
ع و اقسدام انسان را از راه فطدرت ملهدم کدرده تدا اندوا ،خود تیالهام و هدا اب خداوند 
 ،او اسدت یهدا بده سدوو باعث مجدذوب شددن دل وا ةکه مورد پسند جامعرا  ییهانتیز
نفرت و تنفر مردم را از خود دور سازد. پدس گرچده بده حسدب  لهیوس نیبه اکند و  جادیا

 ییاز آنجدا امداکار خود انسان است،  یج زندگیحوا ریو سا هانتیظاهر به وجود آوردن ز
 ةبده عرصد ینهدانپحالدت کدرده و از  جدادیاآن را او  قتیدر حق ،د بودهکه به الهام خداون

 (.1/33: 0366 ،ئیطباطبا) است بروز و ظهور درآورده
هندر  نیبا ا یو ةسرشت خداگون نی. بنابراآورد دیرا پد یاهلل، هنر اسالم هًًْانسان خلیف 

خداگونده  یلدوقکده مخ بدان سببمرتبط است. انسان  میمستقبه صورت و معنا و مفاد آن 
آراسدته  یمعندو لیو به فضا ابدیب بذیته یاست. نفس بشر وقت یاثر هنر کیاست، خود  
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را  یجمدال الهد میمسدتقبه صدورت جهان است که  نیدر ا ییباینوع ز نیترشود، خود  بر
تدر از برجسدته یاجلدوه چیهد نیزمد یبدر رو «یجمال اله»بر آن، . عالوه سازدیمنعکس م
 کیدانسدان  ،ینددارد. بدار ست،ا در آن جم  آمده یو معنو یال مادکه جم یشرصورت ب
در اسدالم خداوندد را  لیددل نیبده همد ؛اسدت نیخداوند هنرمندد بدر رایز ؛است یاثر هنر
 (.433: 0316نصر، ) انددهیها نامصورت ةنندیآفر یعنیالمصوّر 

 اوندد راانعکداس خد زیدبدرد و در همده چمدیانسان را به سمت خداوند  یهنر اسالم
. براسداس شدودیمحسدوب مد یاز جمدال الهد یانعکاس ییبایز یهنر اسالم در؛ زیرا ندیببمی
 ییبدایز ن،یدعدالوه بدر ا«. را دوسدت دارد ییبدایو ز باستیخداوند ز»مشهور:  ینبو ثیحد
 یهر اثدر هندر یجزء ضرور به همین دلیلو است  آن اتیو تجل قتیحق جداناشدنیوجه 
جددا  دیدهندر را از سداخت و تول اید یسدودمند زرا ا ییبدایگداه زچیاست. اسالم ه یمعتبر
 (.366: 0316نصر، ) کندینم

هدا و محاسدن عدالم اسدت و جدام  تمدامی نیکی« زیبایی معقول»بدین ترتیب، در قرآن 
معنای آن از یک سو تناسب و موازنه میدان هسدتی محسدوس و معقدول اسدت و از سدوی 

مرکب عالم محسوس؛ تدا زیبدایی آن اظهدار و در جدان  دیگر، توازن و تناسب میان اجزای
مخاطب ادراک شود؛ یعنی هستی انسان آنگاه زیبا خواهد شد که انسدان تناسدب و تدوازن 
عالم ظاهر و باطن را دریابد و از محسوس به حقیقدت معقدول برسدد و اجدزای متناسدب و 

و تفداوت در ای کده فاقدد اخدتالق متعادل هسدتی محسدوس را نیدز ادراک کندد. هسدتی
اجزاست، چشم هر چه تال  کند تا در آن ناهماهنگی ببیندد، خسدته و خاسدر برخواهدد 

 (.04: 0336گشت )بلخاری، 
َ﴿ به فرمودة قرآن: تاُوت  ف  ِنَِمتْنَت  ْحم  َالترَّ ْلتِق ىَِفيَخ  ر  اَت  اَم  اق  َِطب  ات  او  م  َس  ْبع  َس  ق  ل  ِذيَخ  الَّ

ىَِمْنَُفُطو ر  ْلَت  َه  ر  ص  َاْلب  ِع ُِ اْر
َف  َر  ُهتو  اَو  اِستو  تُرَخ  ص  َاْلب  ْيت   َِإل  ْْ ِلت نق  ْيِنَي  ت  رَّ َك  ر  ص  ِعَاْلب  ُِ َاْر

ُثمَّ
َ ِسير  همان که هفت آسمان را طبقه طبقه بیافریدد، در آفدرینش آن خددای بخشایشدگر »﴾ح 
بینی. باز دوباره بنگر تدا بینی. باز بنگر آیا خلل و نقصانی میگونه اختالق و تفاوتی نمیهیچ

(. شدگفت آنکده 4-3)سدورة ملدک، آیدات« بون و درمانده به سدویت بدازگرددنگاهت ز
خداوند پس از تأکید بر فقدان نقص و تفاوت در عالم، از اصطالح زینت و زیبدایی اسدتفاده 
َ﴿ کرده است؛ یعنی نتیجة قطعی خلق عالم در کمال اتقان و تناسدب، زیبدا بدودن آن اسدت؛ َو 
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َ َال ُّ اء  م  َالسَّ ا نَّ يَّ ْ َز  ق  َل  اِبيح  ص  اَِبم  هدایی زیندت دادیدم( )و در حقیقت آسمان دنیدا را بدا چراغ ﴾ْني 
 (.6)سورة ملک، آیة

بنا به نگر  اسالمی، انسان ابتدا باید جان خویش را به نور ایمان و معرفت تزکیه کندد 
و آنگاه به هستی نظر کند. نظر بنشسدته بدر متکدای معرفدت، عدالم را متناسدب و متدوازن 

لبته این توازن و تناسب صرق درک ذهنی او نیست، بلکده حقیقتداً در عدالم نیدز بیند و امی
(. پس ناظر در رؤیت عالم، ابتددا جهدان معقدول را ادراک 04: 0336جریان دارد )بلخاری، 

نگرد. در این نگر ، هستی محسدوس بده کند و سپس از طریق آن جهان محسوس را میمی
 ود.تب  رؤیت هستی معقول زیبا خواهد نم

 ها بر معماری اسالمیجویی محسوس در حاکمیت ارزشنقش و تأثیر زیبایی

ترین وجوهدات زیبدایی در قدرآن، وجده زیبدایی محسدوس اسدت؛ یکی دیگر از بنیادی
َ﴿همچون زیبایی مخلوقات عالم و به تعبیدر صدریح خداوندد:  تيْء 

َش  َُكتلَّ تن  ْحس 
 
تِذيَأ الَّ

هَُ ق  ل  آفریده، زیبا آفریده است( )سورة سدجده، آیدة )همان کسی که هر چیزی را که  ﴾خ 
ها، خلقتی زیبا دارد. بر همدین اسداس، (. خداوند به عنوان سرچشمة مطلق تمام زیبایی6

شناسی عدالم، آن هدم آیه فوق را باید یکی از دالیل مسلّم قرآن در تأکید بر نظام زیبایی
 در ساحت محسوس دانست.

سازد آن خدایی کده ی خلق و زیبایی را متالزم هم میدر این آیه به تعبیر عالمه طباطبائ
هرچه را خلق کرده، زیبایش کرده و به او حسن و زیبایی داده است. پدس حسدن و زیبدایی 

باشد. پس هیچ خلقتی نیسدت که خلقت دایر مدار حسن میدایر مدار خلقت است؛ همچنان
س هیچ حسن و زیبدایی مگر آنکه به احسان خدا حسن و به جمال او جمیل است و به عک

 (.0/30: 0366نیست مگر آنکه مخلوق او و منسوب به او است )طباطبائی، 
، خدا خوب است و قانون این اسدت کده تیمائوساصوالً به تعبیر افالطون در رسالة 

کند؛ به همین دلیدل عدالم را خدوب و زیبدا بهترین موجود جز به بهترین شیوه عمل نمی
(. بندابراین آیدة فدوق تمدامی مخلوقدات را زیبدا 04: 0336خلق کرده است )بلخداری، 

تُنَ﴿داند؛ زیرا خالقی دارند که خود از زیباترین آفرینندگان است. می ْحس 
 
تُهَأ َاللَّ  َ تار  ب  ت  ف 

َ اِلِقين   (.04)سورة مومنون، آیة  ﴾اْلخ 
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زیبایی محسوس در قرآن مفهومی معادل همان تناسب و توازن دارد؛ یا به عبدارتی  پس
گردد؛ هم به قالب، هدم بده ای اعتدال است. در قرآن حسن و جمال نیز به معنا باز میدار

ظاهر، هم به باطن، هم به قول، هم به فعل، هم به صورت، هم به سدیرت، هدم بده جدان، 
 (.04: 0336هم به جسم )بلخاری، 
 ییاو محتدو یکالبدد اید یافزارو نرم یافزاردو ب عد سخت یدارا یمعماراز سوی دیگر، 

حداکم بدر  نیتاب  اقتضائات زمان و قدوان دیبا یمعمار ،یو کالبد یافزارعد سختاست. در ب 
و  یو امکاندات یاستفاده از مدواد سداختمان ةدر نحو یبشر اتیو تجرب یماد یعناصر و اجزا

بشدر و از  یعلمد یدسدتاوردها نیعد الزم است از آخرب  نی. در ااشدب یشهر یهارساختیز
 ییو محتدوا یافدزارعدد ندرمب  امدا، اسدتفاده را کدرد تیدها نهااقوام و ملت گرید اتیتجرب
 یمعمدار بدرای مثدال، حاکم بر معمار اسدت. یهاکامالً وابسته به باورها و ارز  یمعمار

 یکه خانده را مکدان ی. کسمیاست که ما از خانه دار یو انتظار فیخانه وابسته به نوع تعر
است کده  یاو متفاوت از کس یخانه برا یمعمار عتاًیطب ،ددانیم یگذرانلذت و خو  یبرا

طدور کده اگدر نگداه مدا بده . همانداندیشبانه م شگاهیآسا ایو  دنیخواب یبرا یآن را مکان
 میبددان نددگانیها به آو انتقال ارز  دینسل جد تیترب یبرا یباشد که آن را محل نیخانه ا

کدامالً  زیدمدا ن یمعمدار؛ که برحسدب آن گرانیاز د ییرایو پذ یدارمهمان یبرا یمکان ای
 متفاوت خواهد شد.

هدا و به نوع باورهدا و ارز  یبستگ بر همین اساس، در معماری اسالمی همة این موارد
 یندیبکدامالً متدأثر از جهدان یمعمار ؛ زیراحاکم بر معمار دارد یو نظام ارزش ینیبجهان ای

حاکم بدر معمدار  یهاباورها و ارز  ینمامتما ةنییآ یحاکم بر شخص معمار است. معمار
 یهدااست که مظروق آن تمام باورها و ارز  یاست؛ ظرف جام هنر  کی یاست. معمار
 (.66-64 :0332 ،یفیشر)معمار است 

توان درصدد بداالیی از آنهدا را کده ریشده در تفکدرات با کنکا  در معماری سنتی می
گونده اسدت ایی کرد و از آنها عبرت گرفت. اینمعنوی و آسمانی سازندگان آنها دارد، شناس

اندد و که در گذشته آموز  معماری نبوده، بلکه پیشکسوتان قائدل بده تربیدت معمدار بوده
حق طراحی از آنِ افرادی بوده است که مراحدل سدلوک را طدی کدرده بودندد و معمداری 

 (.463-462: 0334 دانستند )علیان و سرایی،اسالمی را تجلی توحید می
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با شهرهای  کهیهنگاماسالم به عنوان مسبب یا محرک عمدة ایجاد معماری شهرها، 
های اسدالمی چدون مسدجد و همچندین شد، با تأسیس سداختمانای مواجه ساختهاز پیش

شد، بدر ایدن ایجاد نظمی ساده و طبیعی که باعث بر هم خوردن ساختار قدیمی شهرها می
مروزه ترتیب و تنظیم شهر براساس مرکزیت مسدجد ی اطورکلبهزد. شهرها مهر اسالمی 

گیدرد شدود، صدورت میجام  که بر سر چهار راه قدیمی دو محدور اصدلی شدهر بندا می
 (.201 -0/206: 0333)میکل، 

 .اسدت ناز آ یو امتدداد کنددیاز دل مسجد نشو و نمدا مد یاسالم یمعمار کلدرواق ، 
 زیدبدازار ن ایددر خانده  شدود،یجد انجام مکه در مس یشعائر ایاعمال  یطور که تمامهمان
گسدترده  یشهر اسدالم یبر کلّ فضا امبریقرآن و روح پ  یاز ف یا. شمّهردیانجام گ تواندیم

. کنددینفوذ و رسوخ مد یمعمار یاذان به درون تمام فضاها ینکه ندایابه ه یشب اریبس ؛است
اشکال کده در مسدجد بده چشدم استفاده از نور، فضا و  ،یمعمار یها، رمزهاکیهمان تکن

محراب که مختص بده مسدجد  ایمناره  رینظ یآن وجوه خاص معمار جزبهالبته ) خوردیم
آن گدواه و  یاسدت کده معمدار ییبندا مسدجد رایز؛ شودیم دهید زیخانه ن ایدر قصر  (است

عنصدر  نیترمسدجد بده عندوان برجسدته نیچند نیدو ا استخداوند  ادآورینمود وحدت و 
 اسالم است. نیمنبعث از د یاسالم یمعمار

و  یطراحد»عبارت است از  یمعمار یمعمار و شأن اصل کی یرسالت اصل ،در مجموع
را کده  ییفضدا یعنی ؛«ردیگیکه در آن فضا انجام م یرفتار تیریفضا به منظور مد تیریمد
کده بده صدورت  کنددیمد تیریو مدد یطراحد یابده گونده ،دارد اریدمعمار در اخت کی
 گدر،ید ری. به تعبشودیمنجر م رد،یگیآن فضا انجام م رکه د یرفتار تیریبه مد میقمستریغ

 (.66: 0332)شریفی،  رفتار است یو مهندس یمعمار قتیساختمان در حق یمعمار
راز زیبایی آثار هنری و نقو  معماری اسالمی نیز در بازتابیِ مطلق این تناسب و تدوازن 

ناهی بودن ظدرق ظهدور حدق را )کده محمدل ظهدور امدر ویژه نقوشی که هم الیتاست؛ به
و هم کمال تناسب و نظم و تقارن، یا به عبارتی همدان زیبدایی  دهدیمالیتناهی است( نشان 

را. خداوند منب  فیا  وجود است و از مظاهر مطلق وجود زیبایی است. ظهور ایدن زیبدایی 
َ﴿ظهور تناسب در تمامی ابعاد عالم است.  َش  اَُكلَّ رَ ِإنَّ

اُهَِبق    ْقن  ل  َخ  )ماییم که هدر چیدزی  ﴾يْء 
 (.04: 0336(. )بلخاری، 43را به اندازه آفریدیم( )سورة قمر، آیة 
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 یمعدراج خودآگداه تداًینها دیداو با یمدورد طراحد یفضا» ،کارنقره دیعبدالحم ریتعب به
ذکدر و  تفکر و تأمل و توجده و تددبر و یفضا .او باشد یو سلوک متعال ریس یانسان و فضا
و غفلدت و  یلهدو و لعدب و از خودبداختگ ینده فضدا ؛حضرت حق باشد ارتیحضور و ز

 «یگدانگیو از خدود بدا ب یمردگدو ابهام و دل الیو وهم و خ یو دلمشغول یو سرگرم یباز
 (.016: 0332کار، )نقره

حاکم بدر  یهاارز  ریتأث بارةدر یاسالم یمعمار ةکار از محققان عرصنقره دیعبدالحم
داده  گدزار مدوارد  نیدرا در ا یاسالم یهااصول ارز  صورت کوتاهبه ی، اسالم یعمارم

 یاسدالم اتیدمتدأثر از روا یها را کده همگداصول و ارز  نیاز ا یبرخ نجایدر ا ما است.
 :میکنیاست، نقل م

ت هدبدزرگ و کرا یدر شدهرها یگدو زن یو شهرساز ینیبه شهرنش دیو تأک هیتوص .0
 .ینینشدهاز 

خداوندد و  شدگاهیشدهرها در پ یجدا نی)مسدجدها بهتدر یشهر یفضا یگذارارز  .2
 .آنهاست( نیبازارها بدتر

)در  اتجماعد یبه برگزار هیدر محالت و توص یو فرهنگ یلزوم داشتن مراکز عباد .3
 (.شودیقلب شهر و محالت م هیعلم یهامساجد و حوزه ی،دوران اسالم یمعمار
و مَحدرم و ندامحرم  یو بهداشدت یخددمات یمختلف فضاها یهایبندضرورت عرصه .4

 (.011-016: 0332کار، نقره) (یبهداشت سی)دور از چشم بودن سرو
بتواندد افدزون بدر  دیبا عتاًیطب یاسالم یهامعمار مسلمان و معتقد به ارز  کبنابراین ی
بتواندد  دیدبا کندد. نیتدأم زیدرا ن یو معندو یوساز، ابعاد روحدر ساخت یافزارابعاد سخت

سداکنان  یرشدد و تعدال ةنیکند که به سهم خود، زم تیریمد یارا به گونه اریدر اخت یفضا
 .آورد فراهمآن فضا را 

 گیرینتیجه

پرسش از حقیقت زیبایی، چگونگی ادراک و تأثیرات آن بر انسان، در طول تداریخ اندیشدة 
بینی خدود پایدة جهدانهدای گونداگون هدر یدک بدر بشر همواره مطرح بوده است. مکتب

اند؛ هرچند که زیبایی از مفداهیم مدبهم و ناشدناخته نیسدت، ها دادههایی به این پرسشپاسخ
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کنند. از افالطون و ارسطو تا کاندت و هگدل شناسند و به نوعی تفسیر میهمه زیبایی را می
بدودن  در خالل گفتارهایشان از نسبی بودن زیبایی و محسدوس و متفکران غربی و اسالمی،

 اند.و غیرمحسوس بودن آن یاد کرده
در  یعطفد ةو نقطد یتحدوالت فرهندگ بشدر نیتراز بزرگ یکی معماری شیدایپ
نوعدان خدود مدر روابط متقابل انسدان بدا ه یبوده که موجب دگرگون یاجتماع خریتا

کندد نمدود . از دیدگاه قرآن، انسان به زیبایی گرایش دارد و همواره سدعی میشده است
یی را در زندگی و فضای زندگی خدویش در نظدر بگیدرد. از همدین رو، توجده بده زیبا

 زیبایی و تأثیر آن در معماری اسالمی مورد توجه معماران اسالمی قرار گرفتده اسدت.
داندد کده هدر یدک معقول و محسدوس می آیات قرآن زیباجویی انسان را بر دو گونة

 باعث تأثیرگذاری بر معماری اسالمی شده است.
راساس پژوهش حاضر، زیباجویی معقول در انعکاس جلوة الهدی، در معمداری اسدالمی ب

محسدوب  یاز جمدال الهد یانعکاسد ییبدایز طریقی برای وصول به حضرت حق است؛ زیرا
. بر همین اساس، هستی انسان آنگاه زیبا خواهد شد که انسان تناسب و تدوازن عدالم شودیم

به حقیقت معقول برسد و همچنین اجزای متناسدب و ظاهر و باطن را دریابد و از محسوس 
 متعادل هستی محسوس را ادراک کند.

زیبایی محسوس در قرآن مفهومی معادل همان تناسب و توازن دارد؛ یدا بده عبدارتی 
حداکم بدر شدخص معمدار  یندیبکامالً متأثر از جهان یمعمارهمان اعتدال است؛ زیرا 

 یهدامعمار مسلمان و معتقد بده ارز  کهشود . پس زیباجویی محسوس باعث میاست
را  یو معندو یوساز، ابعداد روحددر ساخت یافزاربتواند افزون بر ابعاد سخت یاسالم

کندد کده بده سدهم  تیریمدد یارا به گونده اریدر اخت یبتواند فضا دیکند. با نیتأم زین
کم شددن ؛ و ایدن مسدتلزم حدادندک فراهمساکنان آن فضا را  یرشد و تعال ةنیخود، زم
   های اسالمی بر معمار اسالمی است.ارز 
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