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) در ( نیهیلیسم و آنارشیسمحسن شناسی و زیبایی شناسی شده است. نتیجه چنین رویکرد هایی پوچ گرایی و هرج و مرج
بتنی بر ( کالم الهی و سنت معصومین ( س)) به عنـوان مکتبـی   حوزه خلق آثار هنري و معماري می باشد .مکتب اسالم ، م

جامع و مانع ، خطا ناپذیر و تکاملی با دو بال حکمت نظـري و حکمـت عملـی خـود، هـم اصـول فرازمـانی و فرامکـانی (         
مفهومی) و هم ( راهکارهاي عملی) براي خلق آثاري شایسته انسان ارائه نموده است ._راهبردي

بطور خاص یک مصداق معمارانه که با الهام الهی توسط پیامبر او حضرت آدم(ع) ساخته شـده اسـت،  در این مقاله 
مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.به نظر می رسد همـانطور کـه مفـاهیم نظـري اسـالم یعنـی (کـالم الهـی و سـخنان          

عبـادت و نیـایش ،   حقیقـی  انند مفهـوم  (س))گزاره هایی حقیقی و جامع و مانع و خطاناپذیر تلقی مـی شـوند.م  -معصومین
مصادیقی نیز که توسط معصومین (ع) ایجاد شده است. نظیر خانه کعبه،  علی رغم نسبی و اعتباري بودن کالبد آنها که در 

آرایه ها) که نیمه مجرد –فضائی) و (نمایه ها –عالم طبیعت تجلی یافته است ، اما از بعد عناصر ي نظیر (ایده هاي هندسی 
، می توانند براي همه زمان ها ، الهام بخش باشند.1تندهس

در این مقاله مصداق فوق در سه محور مورد ارزیابی قرار می گیرد:
مهمترین ویژگی هاي(تاریخی و محتوایی).)1
مهمترین ویژگی هاي(کالبدي و بیرونی).)2
هندسی و درونی). _مهمترین ویژگی هاي( فضایی)3

عبادت و جهت و غایت تکاملی انسان ها که از منظر اسالمی ، امري فطري و غیر قابل تبدیل با توجه به مفهوم حقیقی 
و تحویل است، در نتیجه گیري این مقاله و از منظر نگارنده ، خانه کعبـه سـلول بنیـادي تلقـی شـده کـه اوالً بـا الهـام از         

هندسـی ، آرایـه هـا و نمادهـا)طراحی و     _ضایی راهبردها و راهکارهاي آن، مساجد اصیل دوران اسالمی ازبعد(ایده هاي ف
ایجاد شده است.دوماًراهبردها و راهکارهاي آن از ابعاد فوق معیارهایی براي ارزیابی مساجد شایسته و ناشایسته در اختیار 

ـ             ،ا)ما می گذارد که مهمتـرین آنهـا سلسـله مراتبـی از بسترسـازي در(سـیر از کثـرت بـه وحـدت)، (از صـورت بـه معن
و نمـاز یدو مؤلفـه (سـخنران  يفضـا بـرا  يگرائی)، (سکون آفرینی)، ( تمرکز گرائی)، (جهت قبلـه ) ومناسـب سـاز   (درون

جماعت) است.

مقدمه
یکی از پدیده هاي بسیار مهم در فرهنگ و تمدن هر ملت و نشانگر باورها و اعتقادات و آداب و رسوم مردم معماري 

یافته و به ویژه ایمان رنگ میاز علم و هنر و فن است  که همواره با اعتقاد ودر گذر زمان است. معماري فرآیندي حاصل 
مراکز عبادي عمیق ترین جلوه گاه اندیشه ها و اعتقادات فرهنگها و مذاهب شده است.ها متجلی میدر ساختمان نیایشگاه

د. باشانی میدر طول تاریخ بشري بوده و ماندگارترین دستاورد تاریخ هنر وتمدن جه
هاي گوناگون بوده و جایگـاه  هاي معماري اجتماعات گوناگون بشري در فرهنگها از مهمترین جلوهمعماري نیایشگاه

باشد. در میـان آثـار معمـاري ملـل و     و تمدن براي خود دارا میطور کلی تاریخ فرهنگه بتاریخ معماري واي را درویژه
ها مهمتـرین  ها، این ساختمانهنگبرجاي مانده شمرده می شود و در همۀ فرنیایشگاه مهمترین ساختمان معبد وها، تمدن

آید. هاي فرهنگی آن جوامع به شمار میمعرف و تبلور وجوه و ویژگی
فضایی و عوامل مـوثر بـر آنـدو و بـه     -و مساجد از دیدگاه کالبديیحیمسيساهایاین نوشته به مقایسه اي میان کل

از ویژگـی  ،ن کلیساها با همه گوناگونی فرهنگ ها و فرقه هاي مسـیحی یپردازد. ایی آنها مویژه چگونگی ساماندهی فضای
.فضایی کمابیش–هاي کالبدي 
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روش پژوهش و تحلیل  
هـا و در علوم انسانی و هنر، سرچشـمۀ ارزش پژوهشدر این نوشته، از دیدگاه فرهنگ اسالمی و مبانی آن و با روش 

از نحوة تجلی آنها در کالبدهاي معمارانه و در رابطه با تأثیر آن بر سیر متعالی و مقدر انسان مورد توجه قرار گرفته است.
ـ  ابراین در آنجا که در سه حوزه علوم تجربی، زیستی و انسانی، مقوله معماري درحوزه علوم انسانی و هنر قرار می گیرد، بن

شمار علوم وابسته به مکتب قرار می گیرد. در حوزة این علوم، اصول و مبانی یا حکمت نظري آنها الاقل از دیدگاه اسالمی 
اصولی ثابت و فطري شمرده شده و غیر قابل تبدیل و تحویل می باشد. ولی آثاري که از تجلی این اصول درعرصۀ عمـل و  

می یابد، هم نسبیت پذیراست و هم اجتهاد پذیر.واقعیت هاي زمانی و مکانی ظهور 
انواع آن از معارف اسالمی اخـذ  از این رو در این نوشته مفاهیم و ارزشهاي انسانی و معیارهاي زیباشناسی در ابعاد و

به صـورت جـامع وکامـل معرفـی مـی نمایـد،       به صورت فطري و استعدادهاي او راشده است. از آنجا که اسالم انسان را
ابراین مفاهیم مطرح شده دراین مکتب همۀ انسانها را در برمـی گیـرد و فراتـاریخی و فراجغرافیـایی و در یـک کـالم،      بن

است.انسانی
از یقیبـا مصـاد  هیبر عقل و نقل بوده و اثبات نظریمبتنیاستدالل منطقويریمقاله، روش تفسنیروش پژوهش در ا

يمختصريهاسهیو مقایدوران اسالملیمساجد اصریسالیخواست و تحلزدیبه مسجد یتاقآتشکده چهار کیلیتبد
جهان بوده است.يهاشگاهیاینریبا سا

مبانی نظري
ارزیابی دو واقعیت معمارانه در دو منطقه از جهان و در بستري تاریخی، آن هم متعلق بـه فرهنـگ هـایی متفـاوت و     
مختلف، ظاهراً دور از انصاف علمی و لحاظ واقعیت هاي بسیار متفاوت و متنوعی به نظر می رسد که در هنجارهاي زمـانی  

رایط خاصی قرار داده و منطق واصول تاریخ معماري را در گـذر  ومکانی صورت گرفته است و معماران و معماري را در ش
فرهنگ هاي توحیدي ن اصول از یاوتوجه شوداین حقیقت فرا تاریخی و فرا مکانی به زمان به وجود آورده است. اما اگر 

که اسالم مـی  که انسان یک حقیقت نوعی و فطري است و عبادت و راه کمال انسان آنچنان شده باشدو اسالمی پذیرفته 
گوید از یک سیر و صیرورت سرچشمه می گیرد و همۀ پیامبران الهی به حقیقت واحدي دعوت نموده اند و پذیرفتن تکثّر 

خواهد بود که بـا  ینپذیرفتآنگاهنوعی و فطري  ناشی از اعراض انسان از حق و یا جهل و غفلت و فریب ناشی شده است، 
اري در هرکجاي زمان و مکان که باشد، متعلق به انسان  است و باید قبل از هرچیز شرایط خاص زمانی و مکانی، معمهمه 

انسانی باشد. 
اگر چه در شرایع ادیان توحیدي، تفاوت هایی برحسب شرایط زمانی و مکانی لحاظ شده است و شـریعت خـاتم بـا    

و نیاز پرستش معبود و حقیقت واصـول آن  شیعی آن را در بستر تاریخ تداوم می بخشد، اما جوهر عبادت -اجتهاد اسالمی 
در هرجاي تاریخ که باشد، یکی است. 

محتـوي  هاست از دیدگاه روابط متقابل (هانعکاس همان باورها و اندیشدر باره کالبدهاي معمارانه که الجرم تجلی و
دراین مقاله، مجموع تحلیل هـا مبتنـی   وکالبد در معماري ) می توانیم تأمل، تحلیل و نهایتاً ارزیابی اجتهادي کنیم. بنابراین

براصول ثابت و بدیهی اسالمی است و مجموع ارزیابی ها که ذاتاً نسبی واجتهادي است، برداشتهاي اجتهـادي محقـق مـی    
باشد.  
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هاسرچشمۀ اصول و ارزش-1
ابع چهارگانـه ( کتـاب،   از دیدگاه اسالمی و درحوزة علوم انسانی، ارزشهاي ثابت یا اصول نظري مفروض مبتنی بر من

حدیث، عقل و اجماع )، اصالت خود را از سیرمتعالی انسان اخذ می نمایند. مفاهیم و ارزشهاي مؤثر در سیرمتعالی انسان از 
آنجا که او باید جانشین خدا و شبیه ترین موجود به او باشد، همان صفات حق تعالی است که در قرآن به صورت استثنایی 

است. در این سیر خلوص نیت و اراده به خیر و فالح انسان اصل است و هرچیز دیگر از جمله معمـاري  وجامع مطرح شده 
وسیله و  با توجه به ثبات فطري انسان ومسیر صیرورت وتعالی او، ارزشها و اصالت هاي انسانی  ازلی و ابدي هستند و غیـر  

هستند، نه نژادي و سرزمینی.انسانیوابسته به زمان و مکان و جغرافیا و تاریخ و در یک کالم 
تعالی فردي انسان از جهان کثرت و حیات مادي و زیبایی هاي آن شروع و به عرصۀ حیـات معقـول و زیبـایی    مسیر

هاي آن وارد می شود واز آنجا در حوزة حیات روحانی به کمال معنوي و نورانی خود و زیبایی هاي ملکوتی بار می یابد. 

یایش عبادت و ن-2
عبادت از دیدگاه اسالمی، عملی هم ردیف سایر اعمال انسان نیست. بلکه هدف از خلقت انسان تلقی مسئله نیایش و

می شود.مفهوم پرستش و به طور کلی سیرمتعالی انسان در اسالم با سه قیام وتعهد کلی او تبیین می شود کـه عبارتنـد از:   
حرکـت  «و »حرکت عرضی« یا »سیر در انفس«و » قسیر در آفا« خودسازي، جامعه سازي و امام شناسی. یا به تعبیري 

با هدایت و رهبري انسان کامل. » جوهري
مسیر پرستش معبود توسط انسانها در طول تاریخ و عرض جغرافیا،  از انحرافی ترین آن تا صراط مسـتقیم توحیـد از   

می شود. از آنجا که عبـادت نیـازي   پرستش بتها و طواغیت  تا پرستش خداي یگانه به صورت هاي گوناگون انجام شده و 
فطري است، لذا  پیامبران بیشتر بر این نکته تأکید نموده اند که معبود حقیقی غیر از آن چیزهایی است که مـی پرسـتید.   
مهمترین وجه تمایز شرك وتوحید در رابطه با انسان دراین است که مذاهب شرك انسان رابه پرستش خودشان و بتهـا و  

خته دعوت می کنند، ولی مذهب توحید انسان را به خودسازي براي برخوردار شدن از صفات خدا و خـدا  نمادهاي خودسا
گونه شدن ( قرب الی اهللا ) می خواند، بنابراین راه خداشناسی از خود شناسی ارادي انسان می گذرد و همه چیز از جملـه  

هنر ومعماري ابزار و وسیله.
را درحرکت تکاملی و سرآمد متعالیش که از دیدگاه اسالمی در سه بعـد زیـر   پس کلی ترین وجوه نیازهاي انسان

مطرح  می شود :
در آفاق.حرکت عرضی ( قشري ومادي ) یا سیر)1
حرکت جوهري ( رشد روحی ومعنوي ) یا سیر درانفس.)2
نیاز به رهبري هاي الهی ( پیامبران درونی و بیرونی ) یا عقل و وحی.)3

از نظرمعارف اسالمی این سه بعد از نیازها و نتایج آن کلی ترین وجوهی است که یک انسان یا جامعۀ انسـانی بـراي   
رشد و تعالی وسعادت جاودانی خود نیاز دارد و باید زمینۀ هرسه آنها درکنار هم فراهم باشد تا انسانها درحیات دنیـوي و  

خـارج  طیبهشجرهدر غیر این صورت از شمول فطرت و سنت هاي الهی در واقعیت زمان ومکان سیرکمالی داشته باشند،
و فساد وتباهی قرار می گیرند. همانطور که دنیا مزرعۀ آخـرت اسـت، رابطـۀ  سـیر در آفـاق      شجرة خبیثهومشمول کلمۀ

دو الزم و وحرکت عرضی نیز با سیر در انفس وحرکت جوهري، رابطۀ زمین و مزرعه با گیاه و حیات گیاهی است که هـر 
ملزوم و زمینه ساز یکدیگرند، اگر چه منظور نهایی باغبان کشت میوه باشد. 

تجلی خداوند و از این رو مقـدس اسـت.   ،تقدس دارد. عالم،مکان از آن جهت که محضر خداست،در تفکر اسالمی
این مراتب یا عوالم را بـه هـم   این تجلی در مراتبی گوناگون در طول هم رخ می دهد، و خانه کعبه بنیاد محوري است که
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یـا  ،جهت گیري به سـوي کعبـه  .مرتبط می کند. پس کعبه از آن رو مقدس است که نماد اتصال عالم به حق تعالی است
سمت قبله نیز رو کردن نمادین به این اتصال و قرارگرفتن در جهت ارتباط با مبداء هستی است. ایـن جهـت مقـدس بـه     

معنوي می بخشد.یوجه،از نظر کالبدي معموال فاقد جهت استفضاي معماري مسلمانان که 
آنجا که مفهوم عبادت و صیرورت تکاملی انسان، از منظر اسالمی داراي جهت و غایت مشخص و مبتنی بر فطـرت  از

هـا  یشـگاه الهی انسانها غیرقابل تبدیل و تحویل بوده و هست، راهبردها و راهکارهاي فوق معیارهایی براي ارزیابی همه نیا
هـاي جهـان را از ابعـاد محتـوایی و کـاربردي و      کلیه نیایشگاهسازدمیدر طول تاریخ خواهد بود. این معیارها ما را قادر 

باشند نظیر (ایده هـاي  کالبدي مورد نقد و ارزیابی قرار دهیم. البته وجوه کالبدي آنها از بعد عناصري که نیمه تجریدي می
اما از بعد ،هستنديو اعتبارینسبيعناصر با آنکه از بعد کالبدنیارایزها) خواهد بود.نمادوهاآرایهفضایی،–هندسی 

باشند.یمی و فرامکانیفرازمانیمیواجد مفاهییمحتوا

دهاها و کالبها با شکلرابطه مفاهیم و ارزش- 3
ومکان اند و فقط به صـورت متشـابه، رمـزي،    دیدگاه این نوشته، کالبدها از آنجا که مادي هستند، وابسته به زماناز 

آیه اي و تمثیلی می توانند براي انسان اندیشمند و دل آگاه تداعی معنا نموده و وسیله یاد و یادآوري شـوند. کالبـدها بـه    
یر صورت نسبی می توانند معنا ومفهومی را تداعی و یادآوري نموده و درمجموع حداکثر زمینه و وسیله اي متناسب براي س

و صیرورت متعالی و ارادي انسان باشند و ذاتاً جنبۀ اعتباري دارند. 
هر مفهومی و هر ارزشی نظیر مفهوم زیبایی می تواند در بی نهایت شـکلها و کالبـدهاي متفـاوت بـه صـورت نسـبی       

جمیع شـرایط  متغیـر و   وتمثیلی متجلی شود و نوآوري و خالقیت و ابداع در این بــعد، انتها ندارد. به خصوص با توجه به 
متنوع زمانی و مکانی. بنابراین هرمفهوم و اصل ثابت نظري، نظیر مفاهیم ( جمال، جالل، عدل ) می توانند در بـی نهایـت از   

کالبدها واشکال خالقانه، حکیمانه و بدیع ظهور یابد و متجلی گردد. 
ـ  پـنج مرحلـه   دريو شهرسـاز يو معمارياز جمله خلق آثار هنريبشريندهایفرا،از دیدگاه این نوشته یانجـام م

در قـرآن  ، کهو جامع و مانعری) مکتب اسالم  به دلیل وجود حکمت نظري و حکمت عملی خطاناپذ1ار شمارهد( نمورد.یگ
هم راهبردهاي مفهومی و هم راهکارهاي عملی مشخصی را به صورت اصولی کلـی  ،ارائه شدهمجید و کالم معصومین(س) 

و هم در هر موضوع خاص به صورت جزئی منابع و مبانی و  مصادیق شایسـته اي را  نمایدیانی و فرامکانی ارائه مفرا زمو
برداري است.مند و منطقی بوده و قابل بهرهارائه نموده است که کامالً داراي یک ساختار منسجم، مرحله

ي،ندي-)۱

هنرمندهنرمند
مخاطبين)

هويت هنرمند
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مباحث الئیسم و سکوالریسم، به مفهوم غیـر ایـدئولوژیک بـودن یـا دخالـت      طرحهاي بزرگ زمان ما یکی از مغالطه
ها خودآگـاه یـا ناخودآگـاه و جبـراً     زیرا انساناست. ها را در مباحث علوم انسانی از جمله هنر و معماري ندادن ایدئولوژي

هنرمنـد در  يسم، بـه مفهـوم آزاد  نمایند. البته سکوالریخود عمل مییفساندرونی و نيهاها و گرایشتحت تأثیر معرفت
.شودیمری) خود امکان پذیوانیح-يزی(غرای)  یروحان-ی(عقالنینفسانشاتیانتخاب گرا
ـ هاي عملی (عمل صالح)و ها را براساس معرفت (ایمان) و انگیزههویت انسانقرآن هـا معرفـی   (عمـل ناصـالح) آن  ای

ة«فرمایند: البالغه مینماید. و حضرت علی(ع) در نهجمی یعنی هـیچ حرکتـی   »١ما من حركة االّ وانت محتاج فیھا الي معرف
اي بـراي حرکـت نـدارد. در حـدیث دیگـر      معرفت هـیچ انگیـزه  دوننیست مگر آنکه محتاج به معرفت است. و انسان ب

یعنی معرفت پیشواي عمل است.»  ٢إماُم اْلَعَملِ اَْلِعلُم «فرمایند: می

مطلوبشگاهیاینیدر طراحيخانه کعبه، سلول بنیاد
ـ او حضرت آدم(ع) سـاخته شـده اسـت، ارز   امبریتوسط پیکه با الهام الهيمصداق معمارکینوشته،نیدر ا و یابی

ییگـزاره هـا  (س)-نیو سخنان معصومیکالم الهیعنیاسالم ينظرمیرسد همانطور که مفاهیبه نظر مشود. یملیتحل
نیکه توسط معصومزینیقیمصاد) شیایعبادت و نیقیمانند مفهوم حق( شوندیمیتلقریو جامع و مانع و خطاناپذیقیحق

١٧١-١
٤٨٨٣٨-٢
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اما ،استافتهییتجلعتیبودن کالبد آنها که در عالم طبيو اعتباریرغم نسبیخانه کعبه،  علرینظشده استجادی(ع) ا
ـ 3مجرد هسـتند مهینهک»هاهیآراو هادنما« و »فضایی–یهندسيهادهیا« رینظياز بعد عناصر همـه  يتواننـد بـرا  یم

الهام بخش باشند.،هازمان
:شودیمیابیارزحوزه مصداق در سه ن یا

ییو محتوایخیتاري هایژگی) و1
یرونیو بيکالبدي هایژگی) و2
یو درونیهندس-ییفضايهایژگی) و3

و يفطـر يامـر ،یانسان ها که از منظر اسالمیتکاملتیعبادت و جهت و غایقیتوجه به مفهوم حقبادر این نوشته،
:که است؛ چرا شده شمردهيادیاست، خانه کعبه سلول بنلیو تحولیقابل تبدریغ

شده است.ساختهو یطراحیماسالدوران لیآن، مساجد اصیهندس-ییفضاالگوي اوالً با الهام از -
بدست دادستهیو ناشاستهیمساجد شایابیارزيبرایی را می توان از تحلیل معمارانه آن راهبردها و راهکارهاثانیاً-

، جهت یی، تمرکزگراینی، سکون آفرییدرونگراصورت به معنا،از،از کثرت به وحدتریسبراي يسازدر جهت زمینه که 
.بکار می آیدو نماز جماعت یدو مؤلفه سخنرانيفضا برايمناسب سازقبله و

خانه کعبه ییو محتوایخیتاريهایژگیونیمهمتر-1
:مینمائینمود را به اجمال در چند محور مطرح ميتوان بهره برداریمعتبر مثیو احاداتیآقیاز طرآنچه

کـه  دینمایمیمعرفيخانه انیفضا را اولنیکه خداوند اشودیمالحظه مسوره آل عمران 96هیبا استفاده از آ-1
.4باشدیطراح آن خداوند متعال منینموده است، بنابرایانسان وضع و طراحيخداوند برا

بعـد از  یآور الهامیپنیخانه را حضرت آدم (ع) اولنی(س) ذکر شده است که  انیمعتبر از معصومیثیدر حد-2
خـانواده  يبـرا یمطلوب اسالمشگاهیایخانه کعبه نماد ننیبنابرا.نموده استجادیتوبه اش ارشیپذيبرانیهبوط در زم

شدن است. یبهشتيتوبه، همان مفهوم عبادت خالصانه و معراج انسان برایقیمفهوم حقرایحضرت آدم (ع) بوده است. ز
نفستعامالتوغریزي–اگر بهشت را ساحت عقل و ادراکات و تعامالت عقالنی و هبوط انسان را در دنیا، باساحت حسی 

براي همه آنسان ها در طول تاریخ، نی،انساساحتبهحیوانیساحتازسیرمفهومبهعبادتوتوبه،بدانیممترادفبهیمی
خواهد شد.لیتفسیر و تأو

ـ همه عالميبراتیکعبه ساخته شده و خداوند آنرا محترم، مبارك، امن و نماد هدانیخانه در سرزمنیا-3 در ان،ی
القهنرمند و معمار است ( نیآنجا که خداوند بهترازهمه زمانها و مکانها قرار داده است. ن الخ خانه نیانی)، بنابرانیاحس

ـ   همه انسانها، در همه زمانيمطلوب براشگاهیایننینماد بهتر ـ توانـد مع یها وهمه مکانهـا اسـت و م سـنجش   يبـرا ياری
مطلوب و نامطلوب باشد.يهاشگاهیاین

مفهـوم  نیبنـابرا ٥)اماً للناسیقمردم ( امیاهللا) و هم خانه قتینامد( بیرا خداوند، هم خانه خود مشگاهیایننیا-4
شده که، در یانسان تلقیو ذاتيو سلوك جوهرریو سیباطنامیاهللا و توبه همه انسانها، همان قیعبادت، تقرب الیقیحق

٣-
ِذي -٤ اِس لَلَّ َع لِلنَّ ٍت ُوِض َل بَْی الَِمینَ إِنَّ أَوَّ ًدى لِّْلَع ا َوھُ ةَ ُمبَاَرًك .بِبَكَّ

٩٦ .(
َماَواتِ َجَعَل ّهللاُ اْلَكْعبَةَ اْلبَْیَت اْلَحَراَم قِیَاًما -٥ ي السَّ ا فِ ُم َم وْا أَنَّ ّهللاَ یَْعلَ لِّ لِّلنَّاِس َوالشَّْھَر اْلَحَراَم َواْلَھْدَي َواْلقَالَئَِد َذلَِك لِتَْعلَُم ي األَْرِض َوأَنَّ ّهللاَ بُِك ا فِ َوَم

یمٌ  . «َشْيٍء َعلِ
۹۷.(



راحی نیایشگاه هاي مطلوبخانه کعبه سلول بنیادي در ط

9

انسـان وجـود نداشـته باشـد،     یهر نوع عبادت، که در آن تکامـل بـاطن  نیبنابرا.دانسان باشيو معنویجهت تکامل روح
شود.تلقی نمییقیعبادت حق

آن یو آبادانمیاز آن، ترمامبرانیپارتیآن، زیخینه را، عالوه بر وجود تارخانیایو جهانداریپا،یقیاصالت حق-5
(ع) حضرت محمد (ص) اءی) و خاتم االنباءیاالنبخی(شمیحضرت نوح ( ع)، حضرت ابراهرینظیاالعظمیاولامبرانیتوسط پ

و مانده گار نموده است. نی(س) تضمنیو ائمه معصوم
يابرهه بـا سـنگها  انیازتجاوز لشکریبودن آن حفظ آن با معجزه الهیخانه والهنیاصالت الیاز دالگریدیکی-6

٦بوده است که در قرآن به آن اشاره شده است.لیتوسط پرندگان ابابلیسج

ی(ع) مولیخانه، تولد حضرت علنیدر ایو معجزات الهیخیتاريدادهایرونیاز مهمتریکیث،یبر احادیمبتن-7
٧.بوده استشانیمادر ايآن براواریخانه، با معجزه شکافته شدن دنیو مومنان (انسان کامل و امام معصوم) در اانیمتق

مجسـمه گونـه و   يخانـه را کـه بـا قـراردادن بـت هـا      نیان،یاکرم (ص) و مسلمامبریبعد از فتح مکه توسط پ-8
ها زدودن بتمذموم و جاهالنه نموده بودند، باشگاهیایه بتخانه و نبلیتبد،یو داخلیخارجيدر بدنه هاینییتزيهاینقاش

. دکردناءیآنرا مجدداً احياصالت عبادر،یو تصاو
هـا و  در مورد خانه کعبه و ارزشیمعتبر اسالمثیو احاداتیآقیکه از طر،ییو محتوایخیتاريهاگزارشمجموع

سـته یو شانیتـر یقدیمی ترین، عـال خانه رانیفوق اشاره شد، اياز آن در بندهایآن مطرح شده و به برخيهایژگیو
البته از .دینمایمحیو تشرنییها تبها و مکانانسانها در همه زمانههميو براخیو مسجد در طول تارشگاهیاینماد ننیتر

بزرگتر در حـد عبادتگـاه   يهاتیجمعيخانواده حضرت آدم (ع) بوده است و برايبرایمسجد خانوادگکینینظر ما ا
ـ اویعمليو راهکارهايبا حفظ اصول راهبردتوانیمره،یو غيامنطقهاییمحل آن، کـه در  یندسـ ه-ییفضـا يهـا دهی

ـ ارائه خواهد شد، معماري خانه کعبه را با حفظ اصول فرازمانی و فرامکـانی آ يبعديمحورها هـاي  بـر ضـرورت  ین، مبتن
بسـط و  ،یو تخصصـ يو با اجتهاد حرفه اعیاز اصول ده گانه اجتهاد در مکتب تشيزمانی و مکانی موجود و با بهره بردار

ساخت.و یجامع را طراحایياهمنطق،یتوسعه داد و مساجد محل
مفاهیم ثابت نظـري و احکـام اولیـه بـراي     جهت اجتهاد حرفه اي مبتنی بر (در قواعد دهگانه اجتهاد از دیدگاه تشیع

نها هستند:یا)اتخاذ روشهاي مناسب عصري و خلق آثار بدیع و اصیل
.ابزار اجتهاد، عقل است و احکام عقلی همان احکام شرعی است: قاعدة مالزمه عقل و شرع-1
فطرت، و بی زمان هستند.اصول نظري و عملی بیان شده توسط سنت نبوي برخاسته از : قاعدة بقاي اصول-2
)، در پرتـو اصـول ثابـت، بـا تفریـع عقلـی قابـل        کالبدي ها و موادها،صورتفروع و جزئیات (روش: قاعده تفریع-3

استنتاج و اجتهاد هستند.
.)  براساس مقتضیات زمان و مکان، کامالً نسبی هستندکالبديها و موادها،صورت(روشفروع: قاعده نسبیت-4
)  باید همه جوانب و سـاحات مختلـف   کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: جامعیت و وسطیت (عدالت)قاعده -5
.را درنظر بگیرند(و مجموع شرایط زمانی و مکانی)انسانی
هـا شـکل   هـا و مصـلحت  )  باید با توجه کامـل بـه اولویـت   کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده اولویت-6
ها)ه به مجموعه حقوق ها و مصلحت(با توجبگیرند.
)  نباید معارض با قوانین حاکمه و اصولی کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده هماهنگی با قوانین حاکمه-7

(نظیر اصل الضرر و الضرار در اسالم)که حق وتو دارند باشند.

یلٍ َوأَْرَسَل َعلَْیِھْم طَْیراً أَبَابِیَل * تَْرِمیِھم بِِحَجاَرٍة ِمن ِسجِّ -٦
۳۴

.۱۱۰۶االستیعاب في معرفة االصحاب-٧
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زه هـایی را کـه خداونـد انسـان را آزاد گذاشـته      ها و مواد)  نباید حوها،صورتفروع(روش: هاي آزادقاعده حوزه-8
. (احکام مباح).محدود کنند

اجـراء، بـر اسـاس احکـام خمسـه،      در) باید کالبديها و موادها،صورتفروع(روش: قاعده احکام خمسه تکلیفیه-9
.تعیین اولویت و ضرورت کنند.(حالل و مستحب و مباح و مکروه و حرام)

تواننـد بـا نظـر و    میاولیه ) و حتی اصولکالبديها و موادها،صورتفروع(روش: حکومتیقاعده احکام ثانویه و -10
(با توجه به مجموع شرایط اضطراري و مصلحتی).تغییر نمایند.اختیار ولی فقیه به طور موقت

خانه کعبهیرونیو بيکالبديهایژگیونیمهمتر-2
اطراف خود، که کامال نامنظم يو مواج کوه ها و تپه هاالیهندسه سخانه کعبه با کالبد منظم خود، نسبت به نماو -1

یکالبـد مناسـب  عـت، یو متکثر طبالیسيو منظم است.اگر فضازیاعجاب انگع،یبدتیخالقکیرسند، یو متکثر به نظر م
در انفـس  ریسيمناسب و مختص انسان برايخانه کعبه کالبد و فضاست،و انسانها اواناتیدر آفاق مشترك حریسيبرا

ـ عـت، یاو نسبت بـه عـالم طب  یو روحانيانسان و بعد معنویآنها است.همانگونه که تکامل باطنیو تکامل باطن خلـق  کی
متکثـر و متنـوع   کهاطراف خود،یعیطبينسبت به احجام و کالبدهازیاست، کالبد خانه کعبه نیقیبودن حقعیو بددیجد

است.عیحجم و کالبد خالقانه و بدکیباشند،یم
اطراف خـود کـه کـامالً متکثـر     عتیمشابه، نسبت به  طبيهاالیداشتن وجوه و لیمکعب بودن خانه کعبه، به دل-2

و حضور قلـب اسـت،   یعبادت، تمرکز و وحدت روحیقیهمانگونه که مفهوم حقاست، القاء کننده وحدت و تمرکز است.
باشد.نیوحدت بخش و تمرکز آفردیبامتناسب با موضوع و عملکرد خود زینيدیکالبد عبادتگاه توح

ـ یرو نموده اسـت.  یائیخانه کعبه با چهار وجه عمود بر هم خود، برچهار جهت جغراف-3 همانگونـه کـه مفهـوم    یعن
ـ همـه جهان یو نوعیاله،یهمه انسانها و فطرت روحيبرا،یقیعبادت حق اسـت و  8يضـرور وریاجتنـاب ناپـذ  يامـر انی

یکالبد خـارج نیانسان است، بنابر ایذاتتیو واقعقتیحقزایانحراف،يدیاز مفهوم عبادت توحانیاداختالف مذاهب و
مطلـوب  شـگاه یایهـا را بـه ن  رو نموده و همۀ انسانییایها در همه جهات جغرافهمۀ انسانيبه سودیبا،يدیعبادتگاه توح

. دیدعوت نما
و امن و آرام را، القاء داریمحکم، با ثبات، پایبودن طول و عرض و ارتفاع آن، حجميمساولیمکعب به دلکالبد -4

عبادتگـاه  يکالبـد ظـاهر  ،9محکم و با ثبات و امـن و آرام دارد دار،یپا،یقیحقيریس،یقی.از آنجا که عبادت حقدینمایم
.دیو آرامش را القاء نماتیو امنيداریو استحکام و پاثباتدیباز،ینيدیتوح

مجسـمه گونـه و بـت    يهـا هیو نماینیتزئيهاهیفقدان هر نوع آرا،یعیو طبیاز مواد و مصالح بوميبهره بردار-5
ـ یعبادت حقیژگیونیکه مهمتریدرونگرائتیخلوص، صداقت و تقوجادیبنا، باعث ایواره، درجدار خارج اسـت، در  یق

بر خالف، اکثر معابد، شرقی و غربی، که داراي یاصیل اسالمشگاهیایبعد ننیاست.از اافتهییتجلّشگاهیاینیرونیکالبد ب
ـ هاي بسیار زیاد از موجودات زنده هستند، با آرایه هاي تجریدي (هندسـی و کالمـی ) خودکـامالً غ   مجسمه ها و نقاشی ری

هستند.یهیمعناگرا و  تنز،يماد
کیجهان بود، وجود فقط یائیجغرافيرغم وجود چهار وجه مکعب که دعوت کننده همه انسانها از محورهایعل-6

یو تکـامل ی)، باطنمیاز کثرت به وحدت در مفهوم عبادت و مفهوم (صراط مستقریسنیورود به خانه کعبه، مبيدرب برا
طه مقابل واژه (سبل) در قرآن به صورت جمع به کـار رفتـه   . در نقدباشیو واحد میو فرا مکانیانسانها است که فرازمان

)۵۶».: «َو َما َخلَْقُت َواْلِجنَّ َواِإلنَس إِالَّ لِیَْعبُُدونِ -٨
وبُ -٩ ئِنُّ اْلقُلُ ِذْكِر ّهللاِ تَْطَم ِذْكِر ّهللاِ أَالَ بِ وبُھُم بِ ئِنُّ قُلُ وْا َوتَْطَم ِذیَن آَمنُ ي«الَّ
)۳۶». يابدينديم
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است. یعنی مبداء حرکت حجاج، وابسته به موقعیت مکانی و یهر انسانیو مکانیزمانطیوابسته به مجموع شرارایاست ز
ش توبـه  پـذیر محـل جغرافیایی هر یک از آنها متکثر شده است ولی جهت و غایت همه آنها به سوي خانه کعبـه (قبلـه و   

انسـانها فقـط از راه ایمـان    یتکـامل ریو سـ یقیعبادت حق،یاز منظر اسالمنیانسان و تولد انسان کامل) یگانه است.بنابرا
و مقبـول  سـر یو ارزشهاي اخالقی ) در امور فـردي و اجتمـاعی، م  یاحکام پنجگانه اسالمتی(معرفت) و  عمل صالح (رعا

. 10است
که آغاز وانجـام طـواف   ،يو بدون رنگ ( حجراال سود ) در کنار درب وروداهینسبتاً س،یسنگ آسمانکیوجود -7

ـ ند،ینمایتعامل  میو حجاج با لمس آن، با آن نماد آسمانشودیاز آنجا شروع مزیبه دور خانه کعبه ن تـوان  یدرواقع  م
تیهـدا ریبا امام، مسـ عتیبدون معرفت و بو امامت است که تیوالباعتیگفت نماد امام معصوم (ع) و لمس آن نماد ب

و فرمودند بدون اجازه 11(ع) درب آن استیاکرم (ص) فرمودند، من شهر علمم و علامبریگشوده نخواهد شد، آنچنانکه پ
میهمان صراط مستق،با امام معصوم هرزمانیعملعتیگفت، معرفت و بتوانیمنیبنابرا.12دیوارد نشویمیبه خانه و حر

و تکامل انسان است.يریو توبه پذيگشاي رستگارو راهتیراه هدا
مینمـاز پشـت مقـام ابـراه    يرا خداوند متعال، بعد از طواف به دور خانه کعبه، با برگـزار يادیمضمون مهم و بننیا

ـ ی.نموده اسـت دیو تاکهیتوصد،ینمایمیمعرفزیبا مقام امامت نيامبری(ع)که قرآن او را عالوه بر پ نمـاز طـواف مـا    یعن
توبـه  رشیو در جهت قبله، که محـل تولـد انسـان کامـل و پـذ     13)م( پشت سر امامیکه پشت مقام حضرت ابراهیموقع

شود. یحضرت آدم است، مورد قبول واقع م
مجسـمه گونـه و   ينامناسب از بت هـا يهاهیبا آراتیدر زمان جاهلیحجم ساده، درونگرا و مقدس، وقتنیهم-8

همـه  شـان ی(ص)و مسلمانان، اامبریو با فتح مکه توسط پگرددیبه بتخانه ملیشود، تبدیمنیموجودات زنده تزئریتصاو
را ییوحدت و درونگرا،یو مجدداً خلوص، سادگندینمایميپاکسازرا، از خارج و داخل بنا، ریها و تصاوها و مجسمهبت

گردانند.یبه ان باز م
جـاد یايفضانیدر انفس و عبادت است، در اریحضور انسان و سيبرایمناسبلهیخانه کعبه وسهیاولکالبدنیبنابرا

دوران يشـده و برونگـرا  نییاسـت، امـا در کالبـد تـز    یقیو حقيو تکامل وجودشیایشده، خود انسان قهرمان داستان ن
ـ یدر مقابل آن، انسانها منفعل و تماشـاچ وافتهییعمال خود ساختمان و بنا اصالت ذاتت،یجاهل ـ یتلق ـ در اشـوند، یم نی

شـود. اغلـب معابـد و    یانسان میو تکامل ذاتیقیمانع عبادت حقنیبت شده است و بزرگتریمفهوم خود ساختمان گوئ
ادیاصالت خود بننهاآو بعد بیرونی و کالبدي افتهیبرونگرا یمجسمه گونه، حالتاییشکلناتیکه با انواع تزئییساختمانها

به لیدر خدمت انسان باشد، خود هدف شده و تبديالهیوسدیکه باییابند عمالً طراحان آن باعث شده اند، ساختمانمی
.نماينـد يبت گردد. این گونه طراحان عمالً، بت سازي نموده

-۴.(
:دينماينيليييشيخ بهائ

ديجوييم،يجويهميمن 

الَِحاِت َوتََواَصْوا بِاْلَحقِّ َوتَوَ -١٠ نَساَن لَفِي ُخْسٍر؛ إِالَّ الَِّذیَن آَمنُوا َوَعِملُوا الصَّ ْبرِ َواْلَعْصِر؛ إِنَّ اْإلِ اَصْوا بِالصَّ
).۲۷۳۴أَنَا َمِدینَةُ اْلِعْلِم َو َ َعلِيٌّ بَابَُھا-١١
ا-١٢ ى أَْھلَِھ لُِّموا َعلَ وا َوتَُس ى تَْستَأْنُِس وتُِكْم َحتَّ َر بُیُ ا َغْی ْدُخلُوا بُیُوتً وا َال تَ ِذیَن آَمنُ ا الَّ ا أَیَُّھ َذكَُّرونَ یَ ْم تَ ْم لََعلَُّك ٌر لَُّك ْم َخْی كـــه يكســـان. «َذلُِك

شـما بهتـر   هـا كـه خانـه  يهاي
 .«۲۷(

١٣-
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،يي
،ني

يپوشش: 
نــــگريييبت پرست

ني
ستييستي

ييصوستيچيمعنشيپ
نيهايبحـــــــر معننيخيي

يـــابدـــــييريز مست تصـو
ي

خانه کعبهیدرونيمهمترین ویژگی ها-3
ـ غر-درب، مانع ارتبـاط (حسـی  کیهاي بسته و وجود فقط واریمکعب با وجود چهار وجه و دیداخليفضا-1 ) يزی

ـ جـاد یدر انفـس ا ریکامالً درونگرا و مناسب تفکر و سفضاییدر آفاق شده و عمالً ریخارج و سيانسان با فضا ـ نمایم .دی
نیو اهمیت فضاي خالی آن است، در نقطه مقابـل مهمتـر  ییرااصل درونگ،یو مسجد اسالملیاصشگاهیایوجه ننیمهمتر

و عـروج  یـی برونگرا(جمرات سه گانه)صـلب بـودن   یعنیواقع در مناسک منا یسنگينمادهارینظل،یاصریوجه معابد غ
آنها است.يکاذب و ظاهر

و یکیمکـان ،يمـاد يهاتیآن فاقد جاذبیداخليطول و عرض و ارتفاع در حجم کعبه، فضايبا توجه به تساو-2
باشد.یو وحدت بخش منیتمرکز آفر،ينقطه مرکزکیيبوده و دارایکیزیفيحرکت ها

است. یو حضور قلب درونيدر ارتباط انسان با خدا، مفهوم تمرکز فکریقیعبادت حقمیمفاهنیاز مهمترگریدیکی
و حضور قلب است.يزیتفکربرانگردرباطن،یسجادیايفضا برانیخانه کعبه مناسب تریداخليبعد فضانیاز ا

حماسـه  و قهرمان یداخليداخل مکعب، انسان خود را در کانون و قلب فضايبودن نقطه مرکزیبا توجه به خال-3
در آفـاق  ریو سـ شیاز خورونیکه  انسان را، با عالم بيداریو هر نوع پداءیاشینفابد،ییمشگاهیایو حضور در نفضایی

اسـت.در نقطـه   يوجـود رورتیدر انفـس و صـ  ریو سیقیحقشیاینيرابنهیبستر و زمنیتریسرگرم و منفعل نکند، عال
ـ و پنیقدسـ يمجسـمه هـا  یموجودات زنده، حتّيو مجسمه هاریها، تصاوهیکه مملو از آراییهاشگاهیایمقابل ن امبرانی

ـ یاساسـ اریبسیواقع فرقدر.دینمایمگانهیو از خود بیاست، انسان را منفعل، تماشاچ ـ يفضـا نیب بـا  شـگاه یاینیداخل
در آفاق و تعامل انسان با پدیدارهاي بیرونی است و در نقطه مقابل نیایشـگاه،  ریمناسب سشگاهیوجود دارد، نماشگاهینما

انسان باشد.ياریو اختيباید مناسب تعامل درونی و خودآگاهی اراد
منظم و نـامنظم، موجـود و قابـل    يهمه احجام و هندسه هانیدر ب-4

،کـه  شده در نقشه مربعجادیتعادل و مرکزیت ا،نیزميتصور انسان بر رو
ـ  یبودن چهار محورش مياز مساویناش مکعـب  یباشد، و در حجـم داخل

سـکون  نیشـتر یب،بودهرینظیبودن ابعاد سه گانه آن بيمساولیبه دلز،ین
.نمایندیمجادیاست ابستر عبادتنیکه مناسب تر،رایکیزیف

شـگاه یاینينقشه برانیحجم و انیگفت انتخاب اتوانینظر منیااز
ـ قتـاً یبا مجموع احجام و اشکال منظم و نامنظم، حقسهیدر مقا انتخـاب  کی

گـذارد، کـه   ینمـ یبـاق دیباشد. انتخاب فوق تردیمزیو اعجاب انگقیدق

مربع، مناسبترين - ۵ه رنمودار شما
دو مولفه شنيدن   هندسه برا

سخنراني و انجام نماز جماعت است 
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و طرح او یک اعجاز هنرمندانه است.دهبونیحضرت حق و احسن الخالقیعنیهنرمند و معمار نیطراح آن بزرگتر
انسان یپنجگانه نفس عقالنيشود، قوایاز تفکر و معرفت آغاز میآغاز هر عبادت،یاز آنجا که در فرهنگ اسالم-5

رسـاند و در  یکه انسانها را بـه (حکمـت و نزاهـت)م   ندینمایمیحلم، و تنبه)معرف(ع)(تفکر، تذکر، علم،یرا حضرت عل
ـ يشـده، در فضـا  جادیسکوت و سکون انی.  بنابرا14: ( سکوت مقدمه تفکر است)ندیفرمایميگریديجا خانـه  یداخل

ـ دلنیتفکر، تعقل و حضور قلب و عبادت است. به همیعنیانسانها، یباطنامیقيبرایمناسباریبسيکعبه،فضا خداونـد  لی
نموده است. یمعرف15انسانهاامیقيخانه را محترم و مبارك دانسته و آنرا مناسب برانیا

شـگاه یایدر نیاصـل ضـه یمربع، بـه صـورت متعـادل مناسـب دو فر    یبودن طول و عرض در شکل هندسيمساو-6
ـ تعرضهیفردو)5-شده است.(نمودار شماره یطراح،نماز جماعتيو موعظه و برگزاریسخنراندنیشنیعنییاسالم فی

خطبه، و موعظه که محرك و تقویت کننده قواي عقالنی انسانها اسـت و بـا نمـاد منبـر، محـل      رادیایعنیشده در مساجد 
آگاهی روحانی انسانها اسـت و  و نماز جماعت، که محرك و تقویت کننده حضور قلب و خوددینمایسخنران را مشخص م

اشـاره  یژگـ یدو ونیبا همنیمؤمنازیبه امت» والعصر « درسوره زینقرآن. تبا نماد محراب و جهت قبله مشخص شده اس
عمل نیمهمتریعمل صالح، در معارف اسالميگریعالم وجود و دقیبه حقانیقیاز معرفت و یناشمانیایعنید،ینمایم

.16داندیمنیو آنرا معراج مؤمندینمایمیرا نماز آنهم به جماعت معرفستهیشا
نظر محور نیمتقابل صورت مخاطب و سخنران است، از ادنیو دبیخطاناتیبدنیشنیمسئله در سخنراننیمهمتر

ـ    درباشد. یقبله مناسب ميعمود بر منبر و مواز ـ از و دنقطه مقابل و در نماز جماعـت، حضـور در صـف اول نم امـام  دنی
نماز جماعت محور عمود بر قبله مناسب تر است.ضهیفريبرانیشده است، بنابراهیجماعت، توص

چهار وجـه  يخانه کعبه، که آنهم  دارایداخليچهار وجه است، حضور او در فضاياز آنجا که کالبد انسان دارا-7
نیتواند همان  جهت قبله باشد.اشود، که مییوجه خاص مکیو  تمرکز انسان در یآهنگباشد، باعث همیعمود برهم م

اعمال انسـان بـا   ،یدر فرهنگ اسالمرایبرخوردار است، زیخاصتیهممساجد از ایعنییاسالمشگاهیاینینکته در طراح
بـه مفهـوم   یاله ) و قرب الهیباشد ( قربتاً الیقرب الهدیدر تمام اعمال از جمله نماز باتینو17شودیمیابیاو ارزتین

ـ انسان است که نماد آن امام معصوم است که خداوند متعال او را از هر نوع عيتکامل وجود و نقـص و جهـل و خطـا    بی
ـ یآن نمـاز گـزاردن،   يدر جهت قبله وبه سونیبنا براشود.به انسان کامل تعبیر میومطهر نموده است  ـ غایعن همـه  تی

.18انسان  استنیتا تقرب به مقام کاملتريو معنویکامل روحما رشد و تياعمال عباد
ـ کننـده ا نییتبینیمراسم و مناسک ديجداگانه برايو فضاینیعلماَء ديجداگانه برايفقدان ورود-8 مفهـوم  نی

از م،ینـدار یروحـان ریو غی(کشیش و غیر کشیش ) و روحانسیقدریو غسیاست، که در اسالم نظیر مسیحیت قدمیعظ

.(. الصمت روضة الفکر: )  عليـه (علـى حديثي-١٤
ــي). صــمت ــدمــيعل ــا. »: « فرماين بدســتت

)۲۱۶(
َل -١٥ َرامَ َجَع ْھَر اْلَح اِس َوالشَّ ا لِّلنَّ َراَم قِیَاًم َت اْلَح ةَ اْلبَْی ّهللاُ اْلَكْعبَ

۹۷(
ؤمن-١٦ راج الم لوة، مع ،۲۶۷۶۷.نالص

۲۹.
.۲۲۴۴انما االعمال بالنیات-١٧
را-١٨ رکم تطھی ت و یطھ ل البی رجس اھ نکم ال ذھب ع د هللا لی ا یری انم

۳۳ .
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باشند. اما عالم به عنوان متخصص در تمام علوم و یمیفطر ت و روح الهيهمۀ انسانها به صورت بالقوه دارایمنظر اسالم
. 19باشندفنون داریم و از منظر قرآن مکرم ترین انسانها با تقوي ترین آنها در عمل می

ـ یتخصص معـارف و احکـام د  يرابوده و داگرانیدرینظیانسانهایینیعلماء دیاز منظر اسالم-9 ـ ین باشـند و  یم
انسانها فرق ندارنـد و درجـه   ریبا سایو سلوك تکاملریاست و در سیمعارف و احکام و مواعظ اخالقحیآنها تشرفهیوظ

ند،ینمایانسانها به متخصص آن موضوع مراجعه مزیامور نریسادر. 20عمل آنهاستزانیبه میالهشگاهیتکامل آنها در پ
ـ یعلمـاء د يمجزا برايو فضايفاقد ورود،انیادریاز معابد درساياریرغم بسیعلیاسالملیاصشگاهیایننیبنابرا و ین

ـ غايمنظم و در جهت واحد به سـو ياست. و همۀ انسانها درصف هايمراسم و مناسک، انحصار کـه همـان   يحـد واتی
.ندینمایمتروریو صریاست، سیو روحيو تکامل معنويضرورت وجود

:اینها هستندخانه کعبهیدرونيهامترین ویژگیمه
ر در انفس است.یکامال درونگرا و مناسب سیداخليک درب، فضایبا وجود چهار وجه بسته و پر و وجود فقط -1
باشد.ین و وحدت بخش میسکون آفريک نقطه مرکزیيدارایداخليطول و عرض و ارتفاع، فضايبا تساو-2
دهد.یقرار میساختمان و موضوع اصلیداخلي، انسان را در کانون فضا و قلب فضايبودن نقطه مرکزیخال-3
یکیو مکـان یکیزین القاء کننده سکون و سکوت فیشتریمنظم و نامنظم، مکعب بين همه اشکال و حجم هایدر ب-4
است.

، حضور قلب و يام فکریقيار مناسب برایبس، مقدمه يزیغر-یو حسیکیزیسکون و سکوت فیدرفرهنگ اسالم-5
عبادت است.

است.یدن سخنرانیضه نماز و شنیمربع، به صورت متعادل  مناسب دو فريطول و عرض مساو-6
ـ ک وجه را کـامال در جهـت د  یبا چهار وجه انسان، یدر مکعب چهار وجوه قائم بر هم، ضمن هماهنگ-7 د انسـان  ی

.دهدی(قبله) قرار م
ر در یسـ ين فضـا بـرا  یوانات است، خانه کعبه مناسب تـر یانسانها و حير آفاق برایعت مناسب سیطبيفضااگر -8

است. مسئله جهت در مساجد و نه محـراب بـراي جمـاعتی خـاص     ی) و تکامل روحياریاخت–يارادیانفس و (خودآگاه
سبت به کلیساها است.نظیر کلیساها و عدم جداسازس قدیس و غیر قدیس از ویژگیهاي ممتاز مساجد ن

تکامل انسان مبتنی بر دو بعد  معرفتی (ایمان) و اعمال شایسته (عمل صالح) اسـت منبـر خطابـه و موعظـه نمـاد      -9
شود، که معراج مؤمنین است.ز نماز جماعت معرفی مییترین اعمال صالح نو یکی از مهميو اعتقادیتکامل عقالن

ـ  یخانوادگشگاهیایموضوع بود که خانه کعبه عمالً ننیمتذکر ادیالبته با-10-3 .شـود یمـ یحضـرت آدم (ع) تلقّ
خـانواده کعبـه را معمـاران گسـترش داده انـد، امـا       يتعداد نماز گزاران و خانواده ها، سلول هاشیبرحسب افزانیبنابرا

ند.حفظ نموده ایمساجد، به صورت نسبيمعمارویهمواره همان اصول ثابت را در طراح

ییو حداکثر تحول محتوايکالبدراتییآتشکده به مسجد با حداقل تغلیتبد-4
زدیمسجد توان بهیمآنها به مسجد، لیآتشکده ها و تبدیتاقاز ساختمان چهار يبهره برداراز يابه عنوان نمونه 

ـ یاصـول محتـوائ  يکالبدراتییتغنیساختمان معماران مسلمان، با کمترنی. در اکردخواست اشاره  ـ غشـگاه یاینکی ری
متحول و مطلوب نموده اند.  بر اصول خانه کعبه کامالًًیرا مبتنیاسالم

ن گونه بوده است:یبدبه مسجد تغییرات کالبدي در تبدیل آتشکده-الف 

). ۱۳ان اكرمكم عندهللا اتقاكم-١٩
.۱۹ولكل درجات مما عملوا-٢٠



راحی نیایشگاه هاي مطلوبخانه کعبه سلول بنیادي در ط

15

برداشتند.یداخليمجمر آتشدان را از مرکز فضا-1
پوشاندند.واریآنرا با دنیسمت قبله و طرف-2
نمودند.جادیایدر مقابل جهت قبله درب-3
نمودند.جادی) ااطیباز محصور (حيفضاکیدر مقابل جهت قبله -4
باز احداث  نمودند.يبه فضایدرب،یدر بافت محليعبوريمطابق محورها-5
مردان و زنان دعوت نمودند.کیبا تفکیداخليرا به فضاشگرانیایهمه ن-6
نمودند.جادیایسخنرانرادیايبراينماز و منبريدر جهت قبله براينماد-7
اند.عمالً یک فضاي برونگرا و سیر در آفاقی را به یک فضاي درونگرا و مناسب سیر در انفس تبدیل نموده-8

بدین گونه بوده است:به مسجددر تبدیل آتشکدهییتغییرات محتوا-ب
(خداوند یانسان و خدا را حذف نمودند. از منظر اسالمنیعامل واسطه ب،یداخليبا حذف آتشدان از مرکز فضا-1

است).یالهیتجلنیتریعالانساندر قلب مومن است و 
در انفـس نمودنـد.  ریدرونگـرا و مناسـب سـ   يبـه فضـا  لیانرا، تبدیرآفاقیبرونگرا و سيفضاوارها،یبا بستن د-2

)یرونیاست نه بيجوهرویدرونيانسان امری(صیرورت تکامل

فضاي داخلی حفظ شود.میاحداث کردند، تا حريمرزیو خارجیداخليفضانیدر، بجادیبا ا-3
الزم از مجمـوع مواهـب   يو برخـوردار شـگاه یایورود بـه ن يسلسله مراتب الزم بـرا جادیضمن ااط،یحجادیبا ا-4

را را به حداقل ممکن رساندند.يهمجواريمزاحمت ها،یعیطب
انسـان هـا در   يعبوريبر محورهایمبتننیآن است و نه ساختمان آن، بنابرانیبه مومنشگاهیایاصالت و ارزش ن-5

برپا نمودند.نیورود مومنيبافت، دربهاي با شکوهی برا
نیهمه مـومن نیاند)، بنابرایها بالقوه حامل روح الهندارند، (همه انساننیمومنریبا سايتفاوت فطر،ینیعلماء د-6

بدون تبعیض دعوت نمودند.،یداخليرا به فضا
معرفت يبرانیو عمل صالح)، بنابرامانیمبتنی بر معرفت و عمل است (ایو تکامل انسانعبادتيادیدو رکن بن-7

) است، به سوي قبله و بـه سـوي انسـان    نیعمل، نماز جماعت را که (معراج مومننیبهتري(منبر) و  برایو سخنرانیافزائ
نمودند.ینیبشیکامل پ

اقیتآتشکده چهار مسجد یزد خواست 

زدخواستيبه مسجديل آتشکده چهار طاقيدر تبدييمحتوااديرات بنييو تغکالبديرات جزئييتغ۲-ر شماره يتصو
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و نابود نکردند، بلکه (در صورت مسلمان شـدن مـردم)   رانیرا وانیادریمسلمانان بر خالف پادشاهان، معابد سا-8
دادند.رییرا مطابق ارزشهاي فرهنگی خود کامال تغیمعابد قبليمحتوا،يکالبدراتییبا تغ

هـا  ها و تمدناسالم فلسفه هنر و معماري ندارد و از سایر فرهنگگویندبرخی از متخصصین متعصب میمتأسفانه-9
ه است اینگونه افراد یا متعصبند و یا کامالً بی اطالع.تقلید نمود

یمساجد دوران اسالمریخانه کعبه در سايادیگسترش سلول بن-5
ـ  ریخود، از هر طرف کـه امکـان پـذ   یو بافت محلنهیبا زمیهنگاخانه کعبه، ضمن هميادیبنسلول بـر  یبـوده مبتن

و متنـوع  میعظـ يو شبستانها و تاالرهـا افتندیخانه کعبه، گسترش يادینماز گزار، با حفظ اصول بنتیتعداد جمعشیافزا
دمسج،نهيیمسجدالنبریرا نظیاجتماع–يعباد

اصفهاناماممسجد مسجد نور اصفهان

خانه كعبه با  توجه به مجموع مقتضيات زماني و مكانيگسترش انعطاف پذير سلول بنياد
مسجد امام اصفهان و مسجد نور اصفهان-۳و۴ر شماره يتصو
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هـاي بـزرگ و تاالرهـاي    سلول بنیادي خانه کعبه از هر سمت  که الزم و امکانپذیر بود گسترش یافت و به شبسـتان 
مسـاجد  يبنـا یدر بدنـه خـارج  يریانعطاف پـذ ،یمهم و اساساریبسنکتهعبادي تبدیل شد.-بدیل اجتماعییعظیم و ب

هيتوصدر نوع و جهت گسترش آنهایتیمحدودچیهرایاست، زیاسالم

مسجد جامع اصفهان۵-۶ر شماره( ي(تصو (
مسجد جامع ( جمعه ) اصفهان
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و کلیساهامساجديمعماريهایژگیومقایسه 
هندسی-فضاییهاي از بعد ایده

ویژگی هاي معماري مساجد
سلول هندسی و بنیادي مساجد اصیل اسالمی، مربع است، که مرکز آن نیز فضاي خالی اسـت و از نظـر حرکـت    -1

. ایـن فضـا مناسـب احسـاس اسـتقالل،      21تواند بستر مناسب تفکـر انسـان باشـد   فیزیکی، کامالً سکون آفرین است و می
است.درونگرایی و اندیشه ورزي 

گسترش این سلول از هرطرف که شرایط محیطی اجازه دهد، انعطاف پذیر بوده و با حفظ شـاکله مربـع و بـدون    -2
باشد.پذیر میمحدودیت امکان

هـا سـکون   شوند، اما همواره با توجه به حفظ شاکله مربع، تعامل ادراکی انسان با آنها بزرگ و کوچک میسلول-3
آفرین است.

رغـم تنـوع، داراي همـاهنگی و    گسترش فضاها در جهات مختلف، با حفظ جهت قبله، مجموع فضاها علیهمراه با -4
باشند.نظم و سکون فیزیکی می

با ایجاد فضاي باز درونی و حیاط داخلی، فضاهاي داخلی ضمن برخورداري کامـل از نـور، هـوا و منظـره طبیعـی      -5
باشند.ن میهاي همجواري نیز در اماانواع مزاحمتالزم،از
هاي مشـترك  توانند از وروديهاي مسجد، به طبقه و نژاد مربوط نیست، بلکه همه مخاطبین میسر درها و ورودي-6

ها جداگانـه  هاي آنالمقدور وروديها و آقایان، حتیبهره برداري نمایند، فقط در جهت جلوگیري از اختالط نامناسب خانم
شود. طراحی می

ترین نقشه براي برایند دو مؤلفه اصلی عبـادت، یعنـی شـنیدن سـخنرانی و موعظـه و انجـام       ناسبشاکله مربع، م-7
ت.فریضه نماز جماعت اس

نمایـد  المقـدور سـعی مـی   نماید، بلکـه حتـی  ها را به صورت قدیس و غیر قدیس جدا نمیشبستان مساجد انسان-8
همجواري ایجاد نگردد.متشبستان آقایان به قسمت بانوان اشراف نداشته باشد و مزاح

شود سلسله مراتبی از فضاهاي عبادي، از فضاهاي فرهنگی، اداري، خـدماتی و غیـره   وجود حیاط داخلی باعث می-9
ضمن ارتباط درونی، جمعی و هم افزایی عملکردي، هریک نسبتاً مستقل بوده و با کمترین مزاحمت همجواري در کنار هـم  

باشند.
اي هاي مساجد، به طور کلی مکعب است، برایند فضایی اقطار مکعـب، نقطـه  ضایی در شبستانسلول بنیادي و ف-10

اي دلبـاز،  درونی، خالی و از بعد فیزیکی سکون آفرین است. این فضاي مکعبی اغلـب بـا الهـام از آسـمان، داراي آسـمانه     
ضلعی و اضعاف آن نزدیک به دایره گشته کـه  ها، با تبدیل مربع به هشت شود. در گنبدخانهگشا و پر فراز و نشیب میدل

گردد.مبناي شکل گیري گنبدها می
ها، فضایی مستقل، درونگرا، با مرکزي خالی و از بعد فیزیکـی  هاي شبستانهاي فضاي مکعبی در سلولمولوکول-11

ترین فضا براي عبادت یعنی تفکر و حضور قلب است.نماید، که مناسبساکن ایجاد می
شود نمازگزار در هـر کجـاي شبسـتان قـرار     نماید باعث میقبله، از آنجا که محوري فرامکانی ایجاد میجهت-12

گیرد، خود را در قلب و کانون فضاي عبادي و قهرمان داستان عبادت بداند. آنچنان که قلب باطنی، کانون روحانی انسـان  
ضور دارد.گنجد، در قلب مؤمن حکه در زمین و آسمان نمیاست و خداوندي

»۵۴۶«.) (.الُصمُت روضة الفكر-٢١
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کلیساهاي صلیبی:ویژگی هاي معماري 
باشـد.  نقشه کلیساهاي صلیبی، شامل دو بخش سالن اجتماعات و فضاي انجام مراسم عبادي توسط کشیشان مـی -1

ها تشکیل شده است، عمالً عبـادت کننـدگان   سالن اجتماعات که اغلب از دو رواق و یک فضاي مستطیل شکل در بین آن
دهد.عل و تماشاچی نسبت به صحنه محراب قرار میرا در حالت منف

گسترش سالن اجتماعات، به دلیل شکل از قبل تحمیـل شـده و قرینـه صـلیب، انعطـاف ناپـذیر بـوده و توسـعه         -2
کند.نیایشگاه را کامالً محدود می

مراسـم برگـزار   محل نشستن نیایشگران در سالن اجتماعات به دلیل نسبتی که با مکان فیزیکی محراب و محـل  -3
ها بودن احسـاس  نمایند، یکنواخت و هماهنگ نیست؛ یعنی نسبت به جلو یا عقب بودن و یا در محور اصلی یا در حاشیهمی

شود.تبعیض و چندگانگی ایجاد می
ها تغییـر  شاکله فضایی و هندسی در همه کلیساهاي صلیبی، غیر متنوع، یکنواخت و تکراري است، حداکثر مقیاس-4

ها از سه یا پنج ردیف طولی تشکیل شده است..یافته و رواق
باشند، بنابراین فاقد سلسله مراتب متنوع فضـایی  اکثریت قریب به اتفاق کلیساهاي صلیبی، فاقد حیاط داخلی می-5

یابد.ایش میهاي هجواري افزها با فضاي بیرون مزاحمتاز خارج به داخل بوده و به دلیل ارتباط مستقیم ورودي و پنجره
هاي معمـولی  ها به دو گروه قدیسین (کشیشان و روحانیون) و انسانها به کلیسا، طبقاتی است، یعنی انسانورودي-6

اند، ورودي کشیشان از دربـی واقـع در سـر صـلیب و محوطـه محـراب و ورودي       (غیر کشیش و غیر روحانی) تقسیم شده
ن اجتماعات است.هاي معمولی از دم صلیب و انتهاي سالانسان

شاکله  مربع مستطیل، فقط مناسب شنیدن سخنرانی و موعظه و دیدن سخنران اسـت، امـا بـراي حضـور قلـب و      -7
باشد، مناسب نیست. (انسان در حالت اول منفعل و در حالت تمرکز درونی انسان، که حقیقت جوهري و معنوي عبادت می

دوم فعال است).
ها را یگانه و ها که خداوند فطرتاً آنلن اجتماعات، ضمن تأکید بر دوگانگی انسانجدا شدن فضاي محراب از سا-8

غریزي) بـه سـیر در   -از یک نوع آفریده است، به دلیل عدم تفکیک بانوان و آقایان، مزاحم سیر از آفاق (ادراکات حسی
باشد.روحانی) نیایشگران می-انفس (ادراکات عقلی

تواند مکمل یـک فضـاي عبـادي و چنـد     داخلی، ترکیب سایر فضاهاي خدماتی، که میبه دلیل عدم وجود حیاط -9
منظوره باشد، با مشکالت زیادي روبرو است.

سلول فضایی و داخلی سالن اجتماعات، به طور کلی مکعب مستطیل است، این سلول نیایشگران را با دو کشش -10
و از طرفی بـه سـوي فضـاي مرتفـع و کشـیده سـقف مواجـه        مکانی به سوي فضاي دور از دسترس و قابل رویت محراب

کنـد. (گنبدخانـه   نماید، بنابراین، استقالل، استقرار، سکون، درونگرایی، تمرکز  وحضور قلب نیایشگران را مخدوش میمی
نیز معموالً در محل تقاطع دو بال صلیب با فضاي محراب که خارج از محل استقرار مخاطبین است، قرار دارد).

فضاي مکعب مستطیل سالن اجتماعات که محل حضور مخاطبین است، فضایی مستقل و درونگرا نیست و کامالً -11
شود.وابسته به فضاي محراب و بعنوان یک فضاي فرعی و وابسته تلقی می

اشند، باز آنجا که محور دید نیایشگران به سوي تریبون سخنرانی و کشیشانی است که در حال انجام مراسم می-12
یابد و بعنوان یک تماشاچی در صحنه حضور دارد، درحالیکـه عبـادت   بنابراین نیایشگر خود را قهرمان داستان نیایش نمی

حقیقی یک اتصال درونی و بدون واسطه، عبد با معبود یکتاست.
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از بعد نمادپردازي-4-2

مساجد-الف
هاي مساجد، نماد خانه کعبه است. به مفهـوم اولـین   شبستاننقشه، پالن و شاکله حجمی مکعب در سلول فضایی -1

اي که طراح آن خداوند، مجري آن پیامبراکرم(ص) و نتیجه و حاصل آن پذیرش توبه حضرت آدم(ع) بوده است.خانه
شود، از منظر بیرونی نماد وحدت، خودسازي و سیر در تک گنبدهایی که برفراز شبستان اصلی مساجد ساخته می-2

گذارند. مفهوم حقیقی س است، که مفاهیم درونگرایی، یگانگی، استقالل، سبکی، خلود و الیتناهی درونی را به نمایش میانف
عبادت نیز امري درونی، وحدت بخش، ذاتی، وجودي، تکاملی و جاودانه است.

شود، تـا صـداي مـؤذن    ها در مساجد، نماد کثرت و جامعه سازي است و از سقف شبستان بلندتر ساخته میمناره-3
براي دعوت مخاطبان تا دور دست برسد و نقشه آن، دایره و به تعداد دو یا بیشتر است، یعنی پیـام مـؤذن بایـد بـه همـه      
اقشار و افراد جامعه بدون تبعیض اعالم شود و نماد جهانی بودن و همگانی بودن مکتب اسالم است. موضوع دعوت نیز بـا  

نماید. ترین فرازهاي مکتب را ابالغ میع و عمیق مهمصداي انسانی و به صورت جام
محراب فاقد فضا و مکان عینی و جدا شده از شبستان اصلی است، محراب فقط جهت قبله غیر عینـی و ذهنـی را   -4

نماید. مفهوم قبله یعنی خانه کعبه نیز، نماد تولد انسان کامل یعنی (حضرت علی(ع)) در آن خانه است که بـه  مشخص می
اند، بنابراین محراب نماد سیر و سلوك متعالی انسان، بـه سـوي انسـان کامـل شـدن      معجزه الهی در آن مکان متولد شده

سـاز  شود و زمینهاست. از آن جهت که محراب مکان عینی و ملموس ندارد، قلب هریک از نیایشگران محراب عبادت می
ها است.سیر از آفاق به انفس هریک از آن

باشند، ایـن گشـایش و رفعـت،    ها میالمقدور داراي فرازي و گشایشی در سقفها حتیفضایی شبستانهايسلول-5
نماد آسمان لطیف، سیال و نورانی در طبیعت و مقابل جسم جامد، سنگین و محدود زمین است. آسـمان در عـالم طبیعـت     

حقیقی عبادت نیز، سـیر تکـاملی انسـان از عـالم     مثال و ملکوت در مقابل عالم ناسوت و ملک است. حاصل نیز، نماد عالم
هاي فضایی و گنبـدها، نمـاد سـیر از کثـرت عـالم طبیعـت بـه        ملک به عالم ملکوت است. در مجموع فضاي درونی سلول

.22ها از او و به سوي اوست، استمقام ذات الهی است. که نماد مفهوم حقیقی عبادت و سیر تکاملی انسانوحدت 
ها و کل حجم و نماي بیرونی نمـاد اهمیـت،   هاي مساجد، نسبت به بدنهگی و شاخص بودن ورودياهمیت، برجست-6

اصالت و ارزش حقیقی و ذاتی نیایشگران نسبت به عدم اصالت ذاتی کالبد نیایشگاه و اعتباري بودن و وسیله بودن شـاکله  
مهمانپذیر و جذاب بـراي ورود و حضـور نیایشـگر و    ها نماد طاق نصرتی هستند، دلپذیر، ها است. در واقع وروديعبادتگاه

ها است.ها و تکامل حقیقی و واقعی آناصالت بخشیدن به انسان
ها اسـت. از منظـر اسـالمی،    ها براي اقشار مختلف مردم، نماد فطرت نوعی و الهی همه انسانعدم تفکیک ورودي-7

بودن این دین خاتم است.نفی هرنوع تبعیض نژادي و طبقاتی و نماد جهانی و انسانی 
ها براي بانوان و آقایان، نماد حریم، محـرم و نـامحرم در   جداکردن ورودي، مسیرهاي عبوري، خدماتی و شبستان-8

شود، درحالیکه عبادت حقیقـی، سـیر از   فضاي عبادي است. ارتباط با نامحرم، باعث هبوط انسان به عالم حس و غریزه می
قل و قلب است. غریزه بعد حیوانی انسان، عقل پیامبر درونی و قلـب نیایشـگر محـل حضـور     عالم حس و غریزه به عالم ع

خداوند متعال است.

ِ َوإِنَّا إِلَْیِھ َراِجعوَن.-٢٢ ّ ِ )۱۵۶» «إِنَّا 
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خواندن صیغه براي زمین مسجد و ثبات کاربري آن براي نیایشگاه مسلمانان تا ابد، نماد پایان سیر تکاملی بـراي  -9
ها خلق شده است بنابراین غایت تکـاملی بـراي کـاربري    نکاربري زمین است. از آنجا که زمین و زمان براي عبادت انسا

تري نزول نماید.زمین، نیایشگاه انسان بودن است و نباید بعد از آن به مرتبه پایین
جداسازي وضوخانه و آبریزگاه از زمینی که براي مسجد عقد شده است و لزوم رعایت حریم آن، نمـاد وجـود   -10

هاي کافرانه و تر وجود و به تبع آن اندیشهها است. مراتب پایینن افکار و اعمال انسانسلسله مراتب موجودات و به تبع آ
مشرکانه و به تبع آن اعمال فجوري، به نوعی نجس و آلوده هستند و نباید مراتب باالتر را آلوده نمایند. بنـابراین نـه تنهـا    

هاي آلوده بـه کفـر و شـرك نیـز     اشند، بلکه حضور انسانها باید جدا از زمین عقد شده براي نیایشگاه مسلمین بآبریزگاه
نباید قبل از تطهیر از کفر و شرك وارد این فضاي مقدس شوند.  

المقدور با محورهاي قرینه و منظم، تمرکز آفرین و در قلب آن حوض آب بـراي  هایی درونگرا، حتیوجود حیاط-11
ایی به درونگرایی، از تفرق غریزي و حسـی بـه تمرکـز عقلـی و قلبـی،      وضو، نماد سیر از آفاق به سیر در انفس، از برونگر

هجرت از خاك است به آب، از زمین است به آسمان و در نهایت سیال و مواج و نورانی شدن و ملکوتی شدن. یعنی نمـاد  
سیر از کثرت عالم طبیعت به وحدت عالم معنویت و روحانیت.

هـاي  هاي فرد و زوج در سلولها و یا از سایر یالل مربع واقع در شبستانهایی که از چهار یاها و مقرنسرسمی-12
رسـند، نمـاد سـیر از کثـرت بـه      انگیز و رفیع به شمسه موجود، در منتها الیه خود میفضایی آغاز و در نهایت با تنوعی دل

د است به معبود و قطره است وحدت، از عالم طبیعت به عالم ملکوت و از خاك به خداست. حقیقت عبادت نیز، پیوستن عب
به دریا.

ها، به تقسیمات سه یا پنج یا هفـت  ها، و وروديها، ایوانها، پنجره سازيها، آنجا که تقسیمات کتیبهدر نماسازي-13
ها، شود، یعنی همیشه مرکز آن فضاي خالی براي دید و یا عبور انسان است و در اکثریت قریب به اتفاق آنو غیره ختم می

تـر و اغلـب ایـوان ورودي اسـت، نمـاد اهمیـت       قیاس قطعه وسطی که در محور واقع شده است، بزرگتر، بلندتر، جـذاب م
حاکمیت و اصالت انسان، نسبت به کالبد بنا است. یعنی هیچ عضو خاکی و جامدي نباید مانع سـیر دیـداري و یـا عبـوري     

را خدشه دار کند. البته به جز مواردي که بـراي خـود و یـا    انسان به فضاي مطلوب خود باشد و سیالیت و شفافیت فضایی 
نمايد.هاي دیگر مزاحمت همجواريانسان

سازي و تکامل اعتقـادي و اخالقـی نیایشـگران توسـط انسـان عـالم و       هاي مساجد نماد جامعهمنبر در شبستان-14
و دیگـري سـیر و سـلوك    » عقالنی، ایمانی و اعتقـادي رشد « متخصص است، زیرا عبادت حقیقی داراي دو بال است، اول 

بنابراین منبر که محل بیان و تفسیر اعتقادات و مواعظ است نماد تکامل عقالنی و ایمانی نیایشگران ». عمل صالح«عملی یا 
سازي بوسیله امام جماعت مسجد و سایر علماء و ذاکرین است.و درعین حال نماد جامعه

هاست، نماد مجتهـد اعلـم و او، نمـاد    درخواست نیایشگران محلی و منتخب مجتهد اعلم آنامام جماعت که با -15
ولی فقیه و متقابالً او نماد امام حاضر، ناظر و غیر ظاهر یعنی امام زمان(عج) (انسان کامل) است. در خانه کعبه نیـز، سـنگ   

اجیان طواف خود را از آنجا آغـاز و در آنجـا   آسمانی و نصب شده در پاي درب آن خانه، نماد امام عصر(عج) است، که ح
برند و مصاحفه با آن، نماد بیعت و تبعیت از امـام زمـان(عج) اسـت. پیـامبراکرم (ص) نیـز در شـأن امامـت        به پایان می

». 23من شهر علم هستم و علی دروازه آن؛ کسی که خواهان ورود به این شهر باشد باید از دروازه آن وارد شود«فرمودند: 
٢٦چراغ راه سیر و سلوك الهی و عبادت حقیقی است.24،٢٥نی سلسله مراتب والیییع

)۱۹۹: ۲۸: َو َعلِيٌّ بَابَُھا فََمْن أََراَد اْلِحْكَمةَ فَْلیَأْتَِھا ِمْن بَابِھَ أَنَا َمِدینَةُ اْلِعْلِم -٢٣
نُكمْ -٢٤ ِر ِم ي األَْم وَل َوأُْولِ ُس وْا الرَّ وْا ّهللاَ َوأَِطیعُ وْا أَِطیعُ ِذیَن آَمنُ ا الَّ ا أَیَُّھ . «یَ

 «۵۹(
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بی کلیساهاي صلی-ب
نماد صلیب براي نقشه (پالن) کلیسا داراي اشکاالت ذیل است:انتخاب 

که نمـادگرایی بایـد محتـوایی بـوده و بـراي      این نوع نمادگرایی، نماد تقلیدي از صورت به صورت است، درحالی-1
بیننده پلی باشد از صورت به مفهوم و معنایی مشخص و بستر سازي سیر انسان از عالم حواس ظاهري بـه مفـاهیم بـاطنی،    

که حقیقت عبادت و سیر و سلوك تکاملی انسان است.
نماد صلیب، کالبدي است ایستاده و عمود بر زمین و انتخاب آن براي پالن کلیسا، که کالبدي است موازي سـطح  -2

حتی به عنوان یک نماد صوري نیز نامناسب بوده و اصوالً بعد از ساخت نیز، توسط بیننده از خارج یا از داخل کلیسـا،  زمین
صورت آن قابل مشاهده و درك نیست.

صلیب یک جسم و حجم تو پر است و این حجم تو پر را براي یک فضاي معماري، که اسـاس آن فضـاي خـالی،    -3
کامالً نامناسب و ناموجه است.هاست، براي حضور انسان

آور اي که با آن به تعبیري پسـر خـدا و بـه تعبیـري دیگـر پیـام      مفهوم صلیب از منظر مسیحیان به معناي وسیله-4
اند، چه نسبتی با مفهوم نیایشـگاه دارد، زیـرا نیـایش و نیایشـگاه     ترین شکل ممکن به قتل رساندهمعصوم الهی را به فجیع

ا به حیات جاودانی و تکامل وجودي برساند، نه آنکه او را نابود نماید.قرار است انسان ر
شـود تـا شـفاعت و نجـات     آور الهی، خونش ریختـه مـی  به عقیده مسیحیان حضرت عیسی(ع) پسر خدا و یا پیام-5
ها است. این عقیـده از منظـر اسـالمی کـامالً نـا      ن تعبیر صلیب نماد شفاعت و نجات انسانها را بر عهده گیرد، با ایانسان

عقالنی و منحرفانه است، زیرا اوالً حضرت مسیح(ع) عروج کرده و به قتل نرسیده، ثانیاً شفاعت مربوط به عـالم  موجه، غیر 
قیامت است و نه این دنیا. در این دنیا هرکس متعهد و مسئول اعمال و رفتار خویش اسـت، ضـمن آنکـه شـفاعت شـامل      

الشـهدا)  بخشد. در مکتب تشیع نیز که حضـرت امـام حسـین(ع) (سـید    الناس را نمیشود و خداوند نیز حقالناس نمیحق
آیا کسی هسـت مـرا   «فرمایند: اند، در آخرین جمله وصیت ایشان قبل از شهادت، میبارزترین مرجع شفاعت معرفی شده

تنهـا کسـانی شـامل شـفاعت معصـومین(ع) در قیامـت       یعنـی » 27اي هست که مرا کمک کندیاري کند، آیا کمک کننده
ها قیام کرده باشـد، ضـمناً شـفاعت فقـط     ها را رفته و در جهت اهداف آنشوند، که در عمل و در زندگانی دنیا، راه آنمی

.28شودها نیز نمیهاست و شامل همه انسانبراي جبران کمبودها و نارسایی
گـران و  ست، یعنی جنگ بـا نفـس حیـوانی در درون و جنـگ بـا طغیـان      محراب به مفهوم محل جنگ و مبارزه ا-6

ها باشد، محرابی که دیگـران در  ستیزان در بیرون. بنابراین محراب باید محل فعالیت و عمل آگاهانه و اختیاري انسانحق
گو، محل قیـام بـر   مینکه تماشاچی، شنونده و منفعل هستند و فقط آآن سخنرانی نمایند و مراسم انجام دهند، براي کسانی

تواند باشد.علیه شیطان در درون و بیرون نمی

ِر َویُقِ -٢٥ ِن اْلُمنَك ْوَن َع اْلَمْعُروِف َویَْنَھ أُْمُروَن بِ ٍض یَ اء بَْع ھُْم أَْولِیَ اُت بَْعُض وَن َواْلُمْؤِمنَ وَن ّهللاَ َواْلُمْؤِمنُ اةَ َویُِطیعُ َك وَن الزَّ الَةَ َویُْؤتُ وَن الصَّ ولَھُ یُم َوَرُس

یمٌ  . «أُْولَئَِك َسیَْرَحُمھُُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ َعِزیٌز َحِك
برند مى

 «۷۱.(
َذابِي-٢٦ «َوَالیَةُ َعلِيِّ ْبِن أَبِي طَالٍِب ِحْصنِي فََمْن َدَخَل ِحْصنِي أَِمَن ِمْن َع

۲۱۳۶ (
ین یعینني-٢٧ رني ھل من مع ل من ناصر ینص «ھ

.«
َاله-٢٨ تَِخفّاً بِالصَّ اُل ُمْس فَاَعتَنَا َال تَنَ . «إِنَّ َش

).« :۴ :۲ (
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کننـد و از او طلـب عفـو و    هایی که مسیحیان در حضور کشیش کلیسا، به گناهان خود اعتراف مـی در مورد غرفه-7
وبه کرد و بیان گناهـان  نمایند. باید گفت اوالً خداوند در قلب مؤمنین است و باید به او اعتراف نمود و از او طلب تتوبه می

به دیگران، اشاعه فحشاء و خود گناه دیگري است. ثانیاً مسیر توبه فقط اقرار و اعتراف نیست، بلکه هرگناهی توبه خـود را  
هاي مقابل و پذیرش خداوند متعال ادامه داشته باشد.  دارد و باید توسط مرتکب گناه دقیقاً اقدام و تا رضایت طرف

هاي صلیبی، از منظر بیرونی گنبدها داراي چندین بام گنبـدي هسـتند و یگانـه نیسـتند. بنـابراین      ادر برخی کلیس-8
سازند. دار میمفهوم وحدت، درونگرایی و یگانگی را که نماد خودسازي و سیر در انفس بوده، خدشه

است. این دعوت از طریق صدا و ها براي شرکت در مراسم ناقوس کلیسا بعنوان نماد ارتباط مردم و دعوت از آن-9
که بـه  که اوالً براي کسانیشود و حاصل هیچ پیام مشخصی جز صداي زنگ نیست. درحالیزنگ دو عنصر فلزي انجام می

کـه ایـن دعـوت را    گیـرد و بـراي کسـانی   آیند، با صداي زنگ، آگاهی و شناختی معنوي و اعتقادي صورت نمیکلیسا نمی
که اذان مسلمانان، اوالً با صداي انسان مؤمن، که عالیترین موجود هسـتی  و معرفتی نیست. درحالیاند، حاصل پیام پذیرفته

نماید، دوماً مفهوم جمالت اذان، بطور خالصه، چکیده و عصاره مکتـب اسـالم اسـت، کـه بـا      است، مخاطبین را دعوت می
نماید.وضوح و عمق، مخاطبین را به وصال حضرت حق و سیر و سلوك الهی دعوت می

هاي متنوع ها و نقش برجستههاي آن از مجسمهکم بها دادن به ورودي در مقابل کالبد و نماي ساختمان و آرایه-10
هایی است که از منظر اسالمی، همه جهان و متعدد، نماد اصالت بخشیدن به کالبد بنا و دنیاي مادي و کم توجهی به انسان

ترین عالم وجود است.ها پستاند و عالم مادي نسبت به آنهللا خلق شدهها براي سیر الی اها و آنبراي آن
که خداوند همـه  ها است، درحالیجداکردن ورودي کشیشان، از سایرین، نماد تبعیض هویتی و ذاتی میان انسان-11

اعمال شایسته اسـت و بـه   ها نیز به ایمان ونماید و ارزش آنها را از یک نوع و همه را داراي فطرت الهی معرفی میانسان
شـوند. خداونـد در   ها در این دنیا نیست. و فقط بعد از مرگ افراد صالح و ناصـالح شـناخته مـی   هاي آنمشاغل و تخصص

قرآن عالمانی را که محفوضات دینی دارند ولی در عمل با تقوي و شایسته نیستند، با بدترین عنوان یعنی حیـوانی کـه بـار    
نماید.وري میها کتاب است، یادآآن

۱۲-

۱۳-

صف

مي

ها از بعد آرایه-4-3
جه نماييم:

ها و تزئینات مربوط بـه خـود را دارد، کـه در عـالم ملـک از طریـق       منظر اسالمی مراتب وجود، هریک زیباییاز -1
گیرنـد و در عـالم معقـول و    شوند و مورد لذت و اقناع موقتی او قـرار مـی  گانه و غرایز حیوانی انسان ادراك میپنجحواس

گیرند. در عالم ملکوت هاي معنوي و مفهومی او قرار میانسانی ادراك شده و مورد لذتمفاهیم، از طریق عقل و قوه عاقله 
گیرنـد.  نیز از طریق روح و فطرت الهی انسان ادراك شده و مورد ابتهاج و انبساط روحانی و تکامـل جـوهري او قـرار مـی    

گانه داریم، که در طول هـم بـوده و   عوالم سهبنابراین از منظر اسالمی، سه نوع آرایه و سه نوع زیبایی مربوط به هریک از 
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ترین عالم یا بالعکس بستر هبوط و سـقوط و بـد فرجـامی انسـان از     توانند بستر عروج، تکامل و سعادت انسان از پستمی
لم، ها براي آن عـا شناسی و نظام احسن، هرکدام از این زینتترین عالم بشوند. البته از منظر هستیترین عالم به پستعالی

تري است. بنابراین زشت و یـا  موجب زیبایی و حسن است، اما نسبت به عالم برتر، داراي جمال و حیات محدوتر و ضعیف
کـه بـراي عـروج    رابطه این سه نوع آرایه و زیبایی بـا انسـان اسـت. انسـانی    شود. نکته مهمنامناسب و ناشایست تلقی می

تـرین  هـاي پـایین  ود خلق شده است و استعداد آنرا نیز دارد، وقتی بـه زیبـایی  ترین مراتب وجاختیاري و آگاهانه، به عالی
هـاي برتـر غافـل مانـد، مفهـوم زشـتی و       شـود و از زیبـایی  هاي ظاهري، حسی و غریزي قانع میمرحله وجود یعنی زیبایی

ت ابدي خـود را مخـدوش و   شود، زیرا انسان از سیر تکاملی بازمانده و استعدادهاي تکاملی و سعادناشایستگی مطرح می
نماید.نابود می

در قرآن مجید است. صفت جمال جزء اسماء الحسنی الهی » زینت«با واژه » جمال«نکته قابل توجه، تفاوت واژه -2
لشود نظیـر ( و از صفات ذاتی اوست و به خداوند نسبت داده می دارد،دوسـت رازیبـایى وزیباسـت ) خداونـد وهللا جمی

اما زینت، جزء صـفات فعلـی اوسـت و    .29دارددوستراپاکیزگىواستپاکیزهدارد،دوسترابخششواستبخشنده
شود. زیبایی، یعنی موجودي را، ذاتاً زیبا آفریدن، اما تزئین یعنی موجود کـم  هم به خداوند و هم به شیطان نسبت داده می

ْن « گوییم و با ارزش جلوه دادن. در مورد خداوند میارزش و کم زیبایی را بیش از حقیقت وجودي و جایگاه آن زیبا  ا َم ی
پوشـاند. امـا در مـورد شـیطان     هـا را مـی  دهد و زشـتی ها را جلوه مییعنی کسی که زیبایی» 30اَْظَھَر اْلَجمیَل َو َستََر اْلقَبیحَ 

ِ َوَزیَّ «گوییم می ْمِس ِمن ُدوِن هللاَّ ُدونَ َوَجدتَُّھا َوقَْوَمَھا یَْسُجُدوَن لِلشَّ ْم َال یَْھتَ بِیِل فَُھ ُھْم َعِن السَّ ْیطَاُن أَْعَمالَُھْم فََصدَّ » 31َن لَُھُم الشَّ
پروردگارا به سبب آنکه « گوید: ها را تزئیین نمود و زیبا جلوه داد و یا شیطان مییعنی شیطان اعمال زشت و ناشایست آن

هـاي  یعنی زیبایی». 32کنمآرایم و بدینوسیله همه را گمراه مییها، آنچه را که در زمین است ممرا گمراه نمودي، براي آن
ها ترین مرتبه وجود و عالم طبیعت است براي انسانحسی، ظاهري و مادي را که موقتی و نابود شدنی است و زیبایی پایین

هـا را از  تـا بدینوسـیله آن  دهم.ها را فریب مینمایم و آناند تزئین میهاي معنوي و روحی خلق شدهکه ذاتاٌ براي زیبایی
هـاي  ها و زیباییهاي معنوي و روحی، که بستر کمال وجودي و حیات جاودانی و لذتتوجه، کشف، استنباط و شهود زیبایی

تر و پایدارتر است باز دارم. عمیق

مساجد -الف
گیاهـان) در اسـالم و اقـدام    توجه به ممنوعیت ساختن مجسمه و کشیدن نقاشی از موجودات زنده (حیوانات و با -1

هاي بیرون و اندرون خانـه کعبـه، تزئینـات بـا اینگونـه      ها)، نقاشیها (بتعملی پیامبر اکرم(ص) با تخریب و محو مجسمه
عناصر از بعد نظري و عملی ممنوع اعالم گردید.

رغـم  ان پس از آنکه، علیدر قرآن مجید یک نوع تزئین شیطانی، فریبنده و مذموم اعالم و ممنوع شده است. شیط-2
) 39فرمان الهی، به انسان سجده نکرد و ملعون قرار گرفت، به جاي عذرخواهی و توبه همانگونه که در (سوره الحجر، آیـه 

-هم آنچه را که در زمین است (زیبـایی هـاي حسـی   منساختىگمراهمراآنکهسبببهپروردگارا« گوید:ارائه شد، می

)۲۹۳۶۹۰(نهج؛یُِحبُّ السَّخاَء، نَظیٌف یُِحبُّ النَّظافَةَ إِنَّ ّهللا  تَعالى َجمیٌل یُِحبُّ الَجماَل، َسخىٌّ -٢٩
منبپوشانى. (مفاتيحكه-٣٠
كننــدمــىبــهبــهكــهيــافتمچنــينقــومش-٣١
)۲۴نيافته] حقبه[نتيجه] [

ینَ -٣٢ ِویَنَّھُْم أَْجَمِع ي األَْرِض َوألُْغ ْم فِ نَنَّ لَھُ َوْیتَنِي ألَُزیِّ آ أَْغ اَل َربِّ بَِم . «قَ
 .«۳۹(
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دهد، برجسته و شاخص کردن، مطلـق و  آیه فوق نشان می» 33ساختخواهمگمراهراهمهوآرایممىغریزي) را برایشان
ها به آنچه مادي و متعلق به عالم طبیعت است، فریب و نیرنگی شیطانی، بـراي جلـوگیري از سـیر و    منحصر نمودن زیبایی

هـا را فریـب خواهـد    با این نیرنگ همه انساننمایدشود که شیطان ادعا میها است. ضمناً مالحظه میتکامل معنوي انسان
اند.داد، مگر تعداد قلیلی که از وابستگی به تعلقات مادي، آزاد شده

هـاي  هـا را در زیبـایی  دهـد و انـواع زیبـایی   بنابراین تزئینات شیطانی در مجموع، اصالت را به عالم ماده و طبیعت می
و سعادت ابدي انسان جلوگیري نماید، موضوعاتی که شیطان بوسـیله  خواهد از کمالظاهري منحصر و محدود نموده و می

دهد و در قرآن به آن اشاره شده است اجماالً عبارتنـد از: مطلـق کـردن و اصـالت بخشـیدن بـه       ها را فریب میآن انسان
اسـراف در  37تزئین اعمال و رفتـار ناشایسـت انسـان   36هاي غریزيلذت35ترجیح حیات دنیوي34هاي عالم طبیعتزیبایی

و ... .40و لعب، تفاخر)، لهو39اموال (زخارف دنیا38دوستی زنان، فرزندان
در قرآن مجید یک نوع تزئین نیز الهی، شایسته، ممدوح و بستر تعاملی و تکاملی انسان معرفی شده است.-3

نماید:قرآن به این تزئینات اشاره می

ینَ -٣٣ ِویَنَّھُْم أَْجَمِع ي األَْرِض َوألُْغ ْم فِ نَنَّ لَھُ َوْیتَنِي ألَُزیِّ آ أَْغ اَل َربِّ بَِم ۳۹قَ
۴۰(

٣٤-۱۳.
ا أُْولَئِ-٣٥ ا ِعَوًج بِیِل ّهللاِ َویَْبغُونََھ ن َس دُّوَن َع َرِة َویَُص ى اآلِخ ْنیَا َعلَ دُّ اةَ ال تَِحبُّوَن اْلَحیَ ِذیَن یَْس دٍ الَّ الٍَل بَِعی ي َض ــه. « َك فِ ك

» هســتندكــهمــىكــجشــوندمــىمــانعمــىتــرجيحبــر
وْ ). / ۳ ْوقَھُْم یَ وْا فَ ِذیَن اتَّقَ وْا َوالَّ ِذیَن آَمنُ َن الَّ َخُروَن ِم ْنیَا َویَْس دُّ اةُ ال ُروْا اْلَحیَ ِذیَن َكفَ َن لِلَّ ْرُزُق َمُزیِّ ِة َوّهللاُ یَ ِر َم اْلقِیَاَم اُء بَِغْی ن یََش

كـه كسـانى ] [كننـد مـى چشم. « ِحَسابٍ 
)۲۱۲» مىبىكههربهبرترند

اسِ -٣٦ َن لِلنَّ ِل اْلُمَسُزیِّ ِة َواْلَخْی ذََّھِب َواْلفِضَّ َن ال َرِة ِم اِطیِر اْلُمقَنطَ یَن َواْلقَنَ اء َواْلبَنِ َن النَِّس َھَواِت ِم بُّ الشَّ اُع ُح َك َمتَ ْرِث َذلِ اِم َواْلَح َمِة َواألَْنَع وَّ
آبِ  ُن اْلَم َدهُ ُحْس ْنیَا َوّهللاُ ِعن دُّ اِة ال ــيم] گونــاگ[. « اْلَحیَ س

نيكـو ] [تمتـع مايـه جملـه ] لـيكن [] هـا [
 «۱۴(

اْآلِخَرِة -٣٧ وَن بِ ِذیَن َال یُْؤِمنُ وَن.إِنَّ الَّ ْم یَْعَمھُ الَھُْم فَھُ ْم أَْعَم ا لَھُ ــانى« َزیَّنَّ ــهكس ــهك ب
)۴» بمانندسرگشته] تا[

اِطیِر -٣٨ یَن َواْلقَنَ اء َواْلبَنِ َن النَِّس َھَواِت ِم بُّ الشَّ اِس ُح َن لِلنَّ َرةِ ُزیِّ ] [« اْلُمقَنطَ
)۱۴» ] ها[سيم

َماء -٣٩ َن السَّ اهُ ِم اء أَنَزْلنَ ْنیَا َكَم دُّ اِة ال ُل اْلَحیَ ا َمثَ ا إِنََّم َذِت األَْرُض ُزْخُرفََھ َى إَِذا أََخ اُم َحتَّ اُس َواألَْنَع ُل النَّ ا یَأُْك اُت األَْرِض ِممَّ ِھ نَبَ اْختَلَطَ بِ فَ
یدً  ا َحِص اًرا فََجَعْلنَاَھ ْیًال أَْو نََھ ا لَ ا أَْمُرنَ آ أَتَاَھ اِدُروَن َعلَْیَھ ْم قَ ا أَنَّھُ نَّ أَْھلَُھ ْت َوظَ یَّنَ مْ َوازَّ أَن لَّ ُروَن.ا َك ْوٍم یَتَفَكَّ اِت لِقَ ُل اآلیَ َذلَِك نُفَصِّ األَْمِس َك َن بِ تَْغ

بـا مـى پـس كـه مثلحقيقت« 
يـا شـبى بـر كـه برگرفـت كهتا

] [هـا نشـانه گونـه گـويى كـه ما] [
»كنيممىبهكنندمىكه

ْنیَا -٤٠ دُّ اةُ ال ا اْلَحیَ وا أَنََّم َب اْلُكفَّاْعلَُم ٍث أَْعَج ِل َغْی َواِل َواْألَْوَالِد َكَمثَ ي اْألَْم اثٌُر فِ نَُكْم َوتََك اُخٌر بَْی ةٌ َوتَفَ ٌو َوِزینَ ٌب َولَْھ َراهُ لَِع یُج فَتَ مَّ یَِھ ھُ ثُ اَر نَبَاتُ
 ِ َن هللاَّ َرةٌ مِّ ِدیٌد َوَمْغفِ َذاٌب َش َرِة َع ي اْآلِخ ا َوفِ وُن ُحطَاًم مَّ یَُك ا ثُ فَّرً ُرورِ ُمْص اُع اْلغُ ْنیَا إِالَّ َمتَ دُّ اةُ ال ا اْلَحیَ َواٌن َوَم ــه. « َوِرْض ك

مـث ] مـث [جـويى يكـديگر بـه شـما سرگرمىحقيقت
بينــىخشــك] كشــت[ســپسشــگفتىبــه] [كــه

جــزجانــب] [ســخت] [
)۲۰». نيست
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آینـد نمـودن   خـوش 43هـایی و برج42و چراغانی41نورانی ستارگانتزئین آسمان تاریک و ظلمانی دنیا با انوار،-الف
و تا عادالنه و بجا و مناسب باشد و اسراف نشود، بال اشکال ٤٤باشد و هدف نشودهاي دنیوي تا وسیلهایمان و تزئین زینت

.٤٧مال شایسته استها علم و ایمان و تقوي و اعنوع زیباییو بهترین٤٦هاي مساجدبهترین محل براي تجلی زینت٤٥است.
پردازیم:ها در مساجد میتوجه به مطالب مطرح شده به بررسی اجمالی نوع آرایهبا 
باشـند، بنـابراین   هاي خارجی و فضاهاي داخلـی مـی  ها در بدنهها، و نقاشیبرجستهها، نقشمساجد فاقد مجسمه-1

کنند.متوقف و غافل نمینمایند و در عالم طبیعت نیایشگران را منفعل و تماشاچی نمی
تزئین اصلی و تعیین کننده در اکثر مساجد، بعد از مفهوم درونگرایی و سکون فیزیکی، ایجاد وحدت و همـاهنگی  -2

بین اجزاء و عناصر معماري است. این مفهوم یا باروکشی یکنواخت از مواد و مصالح ساختمانی نظیر اندود گـچ بـه عنـوان    
هـاي یکنواخـت   رود و یا با اجزاء تکراري آجـر و مـالت  تیره و تاریک ساختمان به کار میپوشش سفت کاري نا همگن و 

شود. ایجاد می
شود، مفهوم سیر از زمین به آسمان و از کثرت بـه  تزئین دیگري که در مرحله بعد و در شاکله کلی بنا ایجاد می-3

هاي تلخیصـی و  هاي هندسی و گلهایی پر از نقشیوحدت است. این مفهوم با مسطح و مفروش نمودن کل شبستان با قال
هاي متنوع فضایی به عنوان نماد طبیعت و زمین. سپس قرنیزهایی از سنگ یا سرامیک، که ضمن پایداري سمبلیک با رنگ

اري هایی برافراشته و عمودي که برفراز آن سـاخت دهدو پس از آن یالو مقاومت الزم، کف شبستان را با دیوارها پیوند می
شود و تمثیلی است از آسمان به عنوان رسمی و مقرنس، که به شمسه ختم میانگیز و متنوع فضاییاز افت و خیز بسیار دل

و خورشید و مفهومی است از کثرت زمین به آسمان وحدت بخش.
است موزون که هایی شود، ایجاد کتیبهها و مجموع فضاهاي داخلی بهره برداري میین دیگري که در شبستانیتز-4
نماید.ها مقیاس انسانی بخشیده و ایجاد سکون و آرامش در فضاي داخلی را تشدید میبه بدنه

ْنیَا -٤١ )۶» بهما. « بِِزینٍَة اْلَكَواِكبِ إِنَّا َزیَّنَّا السََّماء الدُّ
ابِ -٤٢ ْنیَا بَِمَص دُّ َماء ال ا السَّ ا َوَزیَّنَّ َماء أَْمَرَھ لِّ َس ي ُك ى فِ ْوَمْیِن َوأَْوَح ي یَ َماَواٍت فِ ْبَع َس اھُنَّ َس ِدیُر فَقََض َك تَْق ا َذلِ یمِ یَح َوِحْفظً ِز اْلَعلِ پـــس. « اْلَعِزی

] [] بـه [هـر هفـت ] به[
)۱۲». ] نيك[به
اِظِریَن. -٤٣ ا لِلنَّ ا َوَزیَّنَّاَھ َماء بُُروًج ي السَّ ا فِ ْد َجَعْلنَ برجهـــايىمـــايقـــينبـــه« َولَقَ

«
ھُ -٤٤ ِرفُوْا إِنَّ َربُوْا َوالَ تُْس وْا َواْش ِجٍد وُكلُ لِّ َمْس َد ُك تَُكْم ِعن ِرفِینَ یَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزینَ بُّ اْلُمْس هـر جامـه . « الَ یُِح

َن ». نمىكهمكنيد] لى[بياشاميدبرگيريد اِت ِم اِدِه َواْلطَّیِّبَ َرَج لِِعبَ َم ِزینَةَ ّهللاِ الَّتَِي أَْخ / قُْل َمْن َحرَّ
ْزِق قُلْ  ْوٍم یَْعلَُمالرِّ ُل اآلیَاِت لِقَ ْنیَا َخالَِصةً یَْوَم اْلقِیَاَمِة َكَذلَِك نُفَصِّ بندگانشكهبگو] پيامبر[. «ونَ ِھي لِلَِّذیَن آَمنُوْا فِي اْلَحیَاِة الدُّ

كـه كسـانى ] نعمتها[بگوكسىچه] نيز[پديد
)۳۱۳۲» كنيممىبهمىكه] [گونهباشدمى] نيز[قيامت

تـا بركهماحقيقت« ھُْم أَْحَسُن َعَمًال. إِنَّا َجَعْلنَا َما َعلَى اْألَْرِض ِزینَةً لََّھا لِنَْبلَُوھُْم أَیُّ -٤٥
ُدوَن )/ ۷» يككه يِّ یُِری َداِة َواْلَعِش م بِاْلَغ ُد َواْصبِْر نَْفَسَك َمَع الَِّذیَن یَْدُعوَن َربَّھُ ھُ َوَال تَْع َوْجَھ

ْنیَا َوَال تُِطْع َمْن أَْغفَْلنَا قَْلبَھُ َعن ِذْكِرنَا َواتَّبََع َھوَ  صـبح كـه كسانىبا. « اهُ َوَكاَن أَْمُرهُ فُُرطًاَعْینَاَك َعْنھُْم تُِریُد ِزینَةَ اْلَحیَاِة الدُّ
قلـبش كهكسكهبرمگيركنپيشهكيبايىشمى] [مى

)۲۸» مكنبر] [ساختهغافل
)۳۱فِیَن. یَا بَنِي آَدَم ُخُذوْا ِزینَتَُكْم ِعنَد ُكلِّ َمْسِجٍد وُكلُوْا َواْشَربُوْا َوالَ تُْسِرفُوْا إِنَّھُ الَ یُِحبُّ اْلُمْسرِ -٤٦
ن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعْلنَاُكْم ُشعُوبًا َوقَبَا-٤٧ رٌ یَا أَیَُّھا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّ یٌم َخبِی َ َعلِ ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ شـما مـا . «ئَِل لِتََعاَرفُوا إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ

شماحقيقتكنيدحاصلمتقابلشناسايىيكديگرباتاقبيلهقبيلهملتملتشما
)۱۳». بىشماست
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ترین تزئینات معماري در دوران اسالمی، تزئین دیگر، بهره برداري از نقوش انتزاعی و هندسی است. یکی از مهم-5
برداري قرار گرفت، نقوش هندسـی اسـت. ایـن نقـوش     رهکه با حرمت مجسمه سازي و نقاشی از موجودات زنده، مورد به

نماید، در عین حال با تکرار و تداوم خود در کلیه هاي متنوع خود منقش میضمن آنکه سطوح بزرگ دیوارها را با ریزدانه
نقوش متنـوع و  نماید. این ها، وحدت و سکون فضایی را بسیار تشدید میها و پنجرهها و دربسطوح، اعم از دیوارها، شبکه

تـرین عوامـل دل انگیـزي و    مجرد از ماده و تظاهرات طبیعی، در عین حـال تکـراري و وحـدت بخـش، یکـی از برجسـته      
ها است.پذیزي غیرمادي، در فضاهاي داخلی شبستاندل

آرایه شاخص دیگر نوع کاربرد رنگ، در معماري دوران اسالمی، از جمله در شبسـتان مسـاجد اسـت. معمـاران     -6
هاي دیگـر گـرم و سـرد بـه ابعـاد      گیرند، سپس از اکثر رنگبتدا یک رنگ متن را براي کلیه سطح مورد نیاز در نظر میا

ترتیب فضـاهاي داخلـی از نظـر    نمایند. بدینبرداي میهاي هندسی و سایر اشکال انتزاعی و تجریدي بهرهکوچک در فرم
طرف دیگر فاقد کنتراست و تضاد رنگی است و موجب هیجان حسی و شود و از پذیر میرنگ، بسیار متنوع و رنگین و دل

هـایی کـه در سـطح    افزاید. در مجمـوع رنـگ  شود، بلکه به وحدت، هماهنگی، صفا و دلپذیري فضا میمادي و غریزي نمی
هاي سـرد و  نگرود از رها به کار میها و سقفهایی که در بدنههایی گرم و زمینی و رنگرود اغلب رنگزمین به کار می

سازد.آسمانی است. این شیوه بستر مناسبی براي سیر از کثرت به وحدت و از صورت به معنا را فراهم می
هاي مساجد، علی رغم کاربرد آن در بازارها و فضاهاي تجاري، شدید و پر تضـاد و بـا   استفاده از نور در شبستان-7

ها به صورت یکنواخت بـه فضـاي داخلـی وارد    المقدور از همه بدنهتیشود اوالً نور حهیجان حسی همراه نیست. تالش می
شود. دوماً با شبکه بندي آجر و کاشی بخصوص در نورگیري اطراف گنبدها، نور به صـورت یکنواخـت، مالیـم و وحـدت     

ا مبهم و وهم بخش کل فضاي داخلی را منور گرداند و حتی المقدور از ایجاد سایه روشن و سایه انداز، که فضاي داخلی ر
شود.نماید جلوگیري آلود می
هـاي خـارجی و داخلـی اسـت.     برداري از کالم در بدنهها در معماري دوران اسالمی، بهرهترین ویژگی آرایهمهم-8

هـا منـت   ها بر انسانهاي عالم طبیعت و آفرینش را براي انسان آفریده است، به مناسبت خلقت آنخداوندیکه همه زیبایی
تـرین و  . کـالم عـالی  48گـذارد ها منت میذارد اما به دلیل ارسال پیامبران (کالم وحی و کتاب الهی قرآن) بر انسانگنمی

ترین ابزار انتقال مفاهیم و عقالنیت و معنویت به انسان است. بـا عقالنیـت اسـت کـه ایمـان حقیقـی در       مؤثرترین و عمیق
تـرین و  گردد. مهمها مشخص و ابالغ میسلوك روحانی و تکاملی انسانشود و راه عمل صالح و سیر و ها شکوفا میانسان

هاي برداري از کالم الهی و معصومین(س) و اشعار عرفانی و معنوي است. آرایهینات مساجد اسالمی، بهرهیترین تزبرجسته
را بـه عـالم معنـا و ملکـوت     ها، انسانها و در هندسه آسمانهها، سر دربترین و ممتازترین محور کتیبهکالمی در شاخص

هـاي  شود. فضـایی کـه بـا آرایـه    نمایند و از طریق این آیات الهی، فضا به تمام معنا مقدس و منزه میروحانیت دعوت می
هاي خود را به سوي عالم قدس تنزیهی و تجریدي خود خالی از هیجان حواس و غرایز بهیمی شده بود، با کالم الهی، درب

کند.زنده به حیات حیوانی و مرگ آلوده را به حیات جوهري و جاودانی دعوت میگشاید و انسان می

کلیساها -ب
هـا بـه کشـیش و    بنـدي انسـان  سازي و نقاشی در فرهنگ مسیحی و با توجه بـه طبقـه  باتوجه به عدم تحریم مجسمه

اقـرار گنـاه بـه کشیشـان بـه جـاي       غیرکشیش و قدیس و غیر قدیس و با توجه به اتخاذ واسطه بین انسان و خدا و مقوله 

ی-٤٨ َزكِّ ِھ َویُ ْیِھْم آیَاتِ و َعلَ ِھْم یَْتلُ ْن أَنفُِس والً مِّ یِھْم َرُس َث فِ ؤِمنِیَن إِْذ بََع ى اْلُم نَّ ّهللاُ َعلَ ْد َم ةَ َوإِن لَقَ اَب َواْلِحْكَم ُم اْلِكتَ ي ِھْم َویَُعلُِّمھُ ُل لَفِ ن قَْب انُوْا ِم َك
یٍن. بِ «َضالٍل مُّ

 .«۱۶۴(
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ها در مساجد و کلیساها ایجاد شده است که اجماالً به هاي اساسی بین نوع آرایهخدائیکه در قلب ما است، بنابراین تفاوت
.می شودها اشاره آن

بیشـتر  هاي متعدد در نماي ساختمان، باعث شده اسـت، کالبـد کلیسـا از بیـرون     ها و نقش برجستهوجود مجسمه-1
، تا یک نیایشگاه درونگرا.شبیه یک نمایشگاه و موزه برونگرا باشد

هـا در نمـاي سـاختمان و مقیـاس عظـیم و وسـیع آن نسـبت بـه         ها و نقش برجستهدر محور قرارگرفتن مجسمه-2
ن را منفعـل و  دهد و انسـا هاي ورودي، اصالت را به جاي انسان و محور ورودي او، به کالبد و شاکله بناي خارجی میدرب

نماید.تماشاچی طلب می
ها، با ابعاد سه بعدي و مادي خود، به شدت، کیفیت فضـاهاي داخلـی را مـادي و    ها و نقش برجستهوجود مجسمه-3

نماید.فیزیکی می
ها، از موجودات زنده انسانی، حیوانی و گیـاهی .... بـه شـدت حـواس     ها و نقاشیها و نقش برجستهوجود مجسمه-4

که عبادت حقیقی، سیر اختیاري انسـان از ظـاهر بـه بـاطن، از     نماید. درحالیها را فعال میگانه، غریزي و جبري انسانپنج
عقلـی و مکاشـفه   -غریزي بـه اسـتنباط فهمـی   -صورت به معنا، از بیرون به درون، از کثرت به وحدت و از ادراك حسی

قلبی است.  -شهودي

مساجدو ساهایکليکالبدسهیمقا-4-4
ییجـدا ،يریبوده و باعث عدم انعطـاف پـذ  بیکه به صورت صلساهایاز معابد و به طور خاص کلیبرخیطراحدر

خـود را  يهايشوند. مخصوصاً ورودیخود ميو بافت شهرنهیشکل و حجم خاص به زمکیلیکالبد آنها از بافت و تحم
). 8و 7شماره ریبخشد. (تصاویو بت واره میاصالت ذاتساینموده و در عمل به کالبد کللیتحم،یبه ساختار بافت محلّ

بر ضـرورت هـا و امکانـات    یمبتنتوانندیخود، ميهایدر نوع گسترش و محل وروديآزادلیدر نقطه مقابل مساجد به دل
ـ یخود را مبتنيهاینموده و ورودتیو عمالً بافت موجود را تقوندیبافت، توسعه خود را با آن هم آهنگ نما يمحورهـا رب

:ینوع از طراحنی. در ادهندیموجود سامان ميعبور
ـ  يبه سـو شگاهیاینيهایو کالبد و ورودابندییاصالت مشگریایمخاطب نياول: انسانها ـ نمایآنهـا رو م و حجـم  دی

شود. یمعبد، بت نم
بـه  ،یرامـون یپطیبهره وران و امکانات موجوددر محـ يبر ضرورتهایبوده و مبتنریانعطاف پذشگاهیاینی: طراحدوم

یابد. یصورت انعطاف پذیر، گسترش و توسعه م
اصل در فلسفه عبادت نیاز کثرت به وحدت، از ظاهر به باطن و از صورت به معنا که مهمترریسيادیمفهوم بن:سوم
است، عمالً از بافت متکثر، محلی بـه سـوي مرکزیـت    یاز منظر اسالميو شهرسازيدر فلسفه هنر و معماريادیو اصل بن

يهندسـه ا ،یو بـوم یائیجغرافطیشرابر یکه عمالً مبتنيشهریبافت و طراحیعنی. ابدییوحدت بخش مسجد تحقق م
ـ از طرجیمساجد هم آهنگ بوده و به تدریبا جدار خارجدیدارد بایدر اٌفاقریو سریو متنوع وکثالیس يسـر در هـا  قی
و وحدت بخش نیمرکز، سکون آفرر،محويمنظم،  و دارايمحور، مرکز، درونگرا به سمت فضا و هندسه هايدارانه،یقر

هنگ و همراه شود.ادر انفس است همریو کالبد مسجد با مفهوم عبادت، که همان سیر از آفاق به سافتهیتداوم 
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نتیجه گیري
عبادت از منظر اسالمی یقیاز مفهوم حق،یختاری–ییمحتوافاتیکه در توصيمجموع اصول راهبردتوجه به ارائه با

ـ خانـه کعبـه، کـه دربخـش دوم از کال    یدر طراحیعمليدر بخش اول مطالب مطرح شد و مجموع اصول و راه کارها دی
توان گفت خانه کعبـه کـه طـراح آن    یبعد از آن، مجینتاوخانه کعبه مطرح شد یداخليو دربخش سوم از فضایرونیب

یفرا زمـان اجرائی–یعمليو راه کارهایمفهوم_ياصول راهبرديبوده است، دارایالهامبریآن پيحضرت حق و مجر
ـ باشد. معماران مسلمان و مـؤمن مـا ن  یو مطلوب مستهیشايهاشگاهیاینيو معماریطراحيبرایو فرامکان بـا بهـره   ز،ی

که ضامن توجه به مجموع شرایط زمانی و مکانی عهیاصول ده گانه اجتهاد شقیاصول و راه کارها و از طرنیاز هميبردار
. ندیاست، احداث نمایانسانشگاهیایننیتریرا که عالیدوران اسالملیمساجد اصیاند طراحباشد، توانستهمی

ـ جهت جامع و مـانع و تحر با توجه به مقدمات فوق، مکتب اسالم را از آننیبنابرا ریبـا سـا  سـه ینشـده، در مقا فی
یو حکمت عمليحکمت نظريدارايو معماريآثار هنریو طراحتیخالقندیکه، در فرآمیدانیمیو الهيمکاتب بشر

ـ یفـاخر، ارزشـمند، عـال   اریبسـ قیبر آن مصادوهنشده است. عالفیو تحرریجامع و مانع و خطا ناپذ ـ نظلیبـد یو  ب ری
بوده و الهام بخش ستهیشايعبادتگاه هايادیتواند سلول بنیو خانه کعبه، خلق نموده است. این خانه منشیآفريمعمار

ـ يو راه کارهـا يضـمناً اصـول راهبـرد   همه معماران در طراحی نیایشگاه مطلوب باشد. و یفرازمـان یارهـائ یآن معیعمل
شـگاه یایو نقد همه نیابیبراي ارزتواندینماید که ممبنی بر مفهوم حقیقی عبادت و سیر تکاملی انسانها ارائه مییفرامکان

ها) مـورد بهـره   دها و نماهیو آرایهندس-فضاییيهادهیجهان از بعد مفاهیم محتوایی و مناسبتهاي کالبدي (از بعد ايها
. دبرداري قرار گیر

اکيزودسايکل

صليبي که خود را به بافت محلي تحميل مي نمايد)-٨و ٧تصاوير  کليساها (يک نمونه از تصوير پالن و نما
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